
جلسات  تحضر  شابة  موثقة 
في  تنـــظر  التي  المحكمــــة 
اليهود  المواطنين  سلب  قضايا 
ممتلكاتهـــــم، وتصر على حضور 
التفسير  ليكون  الجلســــــات،  كل 
الجلسات)...( على  بين  هو حصولها 
وثائق التكليف ببيع تلك الممتلكات.. 
الممتلكات  بيع  يجرى  أنه  وليتضح 
التي  المحكمة  أنف  تحت  المنهوبة، 

ستصدر أحكامها فيها.   

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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اِبكي يا أميرة كريستينا.. يا ابنة الملك خوان كارلوس وأنت تعرضين 
عرش أبيك للخطر.

ما حصل عند تسلم األميرة اإلسبانية الستدعاء الشرطة بتهمة الفساد 
المالي يذكرنا بالكثير من الحاالت.. التي بكى فيها الكثير من العظماء 

قديما وحديثا.. دموع متسلسلة في الحقيقة الضائعة.

بن كيران يخطب على 
االتحاديين في مؤسسة 

عبد الرحيم بوعبيد

كيف بكى اجلرنال بن�سليمان 

�ساعة اإعدام رفاقه

بكاء امللوك والعظماء

عندما يبكي 
الأمراء والأمريات

هل يخطط بن كريان 

ل�ستقطاب الحتاديني 

للم�ساركة يف احلكومة

05 28

قضية بنعلو وصراع الشركات والمصالح: 
كيف حتولت حماكمة مدير املكتب الوطني للمطارات اإىل ف�سيحة ق�سائية؟ 

 اأخ اأحد الق�ساة ح�سل على قر�ض من اإدارة املطارات ومل يرجعه 
     هل يحتم امللف اجتماعا عاجال بني وزير العدل وادري�ض جطو؟

16 15 14

ت�صجيل تلفوين للمن�صورية وهي تقول لأع�صاء ال�صفارة امل�صرية:

اخرجوا من املغرب واإل فاإنكم يف خطر
توريط الوزير العلمي يف تناق�سه 

جتاه امل�سالح الفرن�سية 0202

الملف
 األسبوعي
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الرباط. األسبوع

الق�ضائية  الأجهزة  ح�ضلت 

مبحكمة الرباط، على ت�ضجيل 

املغربية  �ضوت  وبه  تلفوين، 

مر�ضي  للرئي�س  املوؤيدة 

�ضائحة يف التلفون، يا اأع�ضاء 

غادروا  امل�ضرية  ال�ضفارة 

املغرب، واإل فاإنكم يف خطر.

مغامرة  اأول  هذه  تكن  ومل 

اإنها  بل  املغاِمرة)...(  لهذه 

لالعب  تعر�ضت  اأن  �ضبق 

حممد  الأهلي  بطل  امل�ضري 

اأن  منه  طالبة  تريكة،  اأبو 

تفاجئ  بها  فاإذا  معه،  تت�ضور 

امل�ضور ب�ضورة للوحة رابعة، 

ال�ضيء الذي مل يزعج الالعب، 

يف  باعتقالها  ثالثة  مرة  لتفاجاأ 

اأحد املالعب، وهي حتمل نف�س 

ال�ضارة.

اأن هذه القناة، وا�ضمها  الأكيد 

�ضتعر�س  املن�ضوري،  خديجة 

هو  ما  بتهمة  الق�ضاء  على 

م�ضجل يف التلفونات دون اعتبار 

بت�ضخيم  املكلفون  ي�ضميه  ملا 

امل�ضاكل، م�ضا بحرية التعبري، 

لأن تهديد الدبلوما�ضيني يعترب 

خرقا للقانون.

ت�صجيل تلفوين للمن�صورية وهي تقول لأع�صاء ال�صفارة امل�صرية:

�خرجو� من �ملغرب و�إال ف�إنكم يف خطر
توريط الوزير العلمي 

يف تناق�ضه جتاه 

امل�ضالح الفرن�ضية

البيضاء. أألسبوع
املجلة  من  �ضحفي  ا�ضتغرب 

اأنرتبريز من  اإيكونومي  القت�ضادية 

العلمي  للوزير  املفاجئ  الرتاجع 

لل�ضحفية  قال  عندما  حفيظ  مولي 

�ضتيفاين   ،24 قناة  يف  الفرن�ضية 

ال�ضريط  هي  فرن�ضا  اأن  اأنطوان، 

بهذا،  �ضعيد  واأنا  للمغرب،  املف�ضل 

يف  قبل،  من  �ضهورا  قال  الذي  وهو 

حد  و�ضع  من  لبد  ندواته:  اإحدى 

التجارة  على  الفرن�ضية  للهيمنة 

باملغرب.

الكاريكاتور من مجلة »جون أفريك«، والرسم لقانون اإلرث 
اإلسالمي، وللذكر حظ األنثيين.. كما ال يريده االشكر.

دعوة االشكر لتعديل القانون اإلسالمي
 كما يفسره الكاريكاتور األروبي

طالعوا المواضيع المكتوبة في                    : 
المنبر الحر - ما يجري ويدور - الحقيقة الضائعة على:

www.alousboue.com

العلمي

تعازينا لل�ضيد عبد 
ال�ضالم اأحيزون

الأحد  يوم  الأعلى،  بالرفيق  التحقت 

املا�ضي، امل�ضمولة برحمة اهلل ال�ضيدة 

املدير  الرئي�س  والدة  »حدهوم«، 

ال�ضالم  عبد  املغرب  لت�ضالت  العام 

اأحيزون.

ومبا  احلزينة،  املنا�ضبة  وبهذه 

من  الأليم  امل�ضاب  يقت�ضيه 

تتقدم  اهلل،  مل�ضيئة  وت�ضليم  خ�ضوع 

اإىل جميع  التعازي  باأحر  »الأ�ضبوع« 

راأ�ضهم  وعلى  الفقيدة  عائلة  اأفراد 

داعية  اأحيزون،  ال�ضالم  عبد  ال�ضيد 

لهم جميعا بال�ضرب وال�ضلوان للفقيدة 

باملغفرة والر�ضوان.

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

الرباط. األسبوع

على  اإلكرتونية  مواقع  عدة  تهافتت 

اأكدت  التي  »الأ�ضبوع«  اأخبار  ن�ضر 

�ضقة  باأية  يتربع  مل  »�ضباط  اأن  فيها 

واأن  الزياين«  �ضفية  املغربية  للفنانة 

»ت�ضليم املفاتيح« مل يكن اإل جزءا من 

الدعاية الكاذبة »اأنظر الأ�ضبوع: عدد 

9 يناير 2014«، وهذا هو تو�ضيل عقد 
�ضفية  الفنانة  اأن  يوؤكد  الذي  الكراء 

درهم  األف   60 مبلغ  دفعت  الزياين 

املمتدة  الفرتة  يف  �ضقة  كراء  واجبات 

وميتد  اجلاري  يناير  �ضهر  بداية  بني 

اإىل بداية �ضهر يناير 2016، وهي قيمة 

العقد الذي اأبرم ب�ضمان الأمني العام 

اأي  هناك  يكن  ومل  ال�ضتقالل،  حلزب 

املغربية،  الفنانة  ل�ضالح  ب�ضقة  تربع 

كما ادعت بع�س ال�ضحف واملواقع.

جزائريون يف 

�ضيافة الكتاين 

وخليدي 
الرباط: األسبوع

ا�ضتقبل حزب النه�ضة والف�ضيلة وفدا 

و�ضيا�ضيني  اأعمال  رجال  من  مكونا 

العام  الأمني  نائب  بيت  يف  جزائريني، 

�ضقيق  الكتاين،  حمزة  الدكتور  للحزب 

وهي  الكتاين،  ح�ضن  ال�ضلفي  ال�ضيخ 

املنا�ضبة التي ا�ضرتجع فيها احلا�ضرون 

اأجماد املقاومة امل�ضرتكة بني املغاربة 

اأن  بعد  امل�ضتعمر،  �ضد  واجلزائريني، 

ت�ضكلت نواتها على يد الراحل الدكتور 

بنبلة  واأحمد  اخلطيب،  الكرمي  عبد 

وحممد بو�ضياف.

خليدي،  حممد  العام  الأمني  واأكد   

لها  تعر�س  التي  املوؤامرة  اأن  على 

م�ضروع بناء املغرب العربي، ا�ضتهدفت 

الكفاح  عليها  قام  التي  الأ�ض�س  �ضرب 

امل�ضرتك بني ال�ضعوب، واأ�ضاف:» لقد 

املدين  املجتمع  لي�ضاهم  الوقت،  حان 

ا�ضتكمال  يف  ال�ضيا�ضيون  والفاعلون 

الكبري،  للمغرب  املوؤ�ض�ضاتي  البناء 

خ�ضو�ضا واأن ما يجمع �ضعوب املنطقة 

من تاريخ ولغة ودين وح�ضارة يوؤهلها 

للتحول اإىل قوة اإقليمية ودولية هائلة، 

هذه  ملثل  تفتقد  التي  اأوربا  غرار  على 

عن  �ضادر  بالغ  ح�ضب  املقومات«، 

احلزب.

وتندرج زيارة الوفد اجلزائري، ح�ضب 

نف�س امل�ضدر، يف �ضياق »اجلهود الرامية 

اإىل اإعادة الدفء اإىل العالقات املغربية 

الأخوية  الروابط  ومتتني  اجلزائرية، 

بني ال�ضعبني، عرب فتح احلدود املغلقة 

والت�ضريع   ،1994 منذ  البلدين  بني 

با�ضتكمال بناء املغرب العربي«.

التو�ضيل الذي يوؤكد مقال »الأ�ضبوع«

 ويكذب »الدعاية« ال�ضباطية 
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ت�ضوية اأو�ضاع الأفارقة 

تف�ضح فرن�ضيني واأمريكيني 

بدون اأوراق اإقامة 
الرباط: األسبوع  

وهو  مكانه  من  الداخلية  بوزارة  موظف   قفز 

يقبلون  الذين  الأجانب  الالجئني  اأفواج  ي�ستقبل 

بكثافة على ت�سوية و�سعيتهم القانونية باملغرب.

املوظف وبعدما األف ال�سحنة ال�سوداء وهو ي�سجل 

ال�سقراء  بال�سعور  تفاجاأ  يوميا،  الطلبات  ع�سرات 

تتقدم نحوه هذه املرة لت�سوية و�سعيتها باملغرب 

اأمام مكتبه، واملفاجئ اأكرث لدى نف�س املوظف هو 

اأن تلك الوجوه ال�سقراء ل عالقة لها بفقراء اأوربا 

واإيطاليون  اأمريكيون  اإنهم  بل  الفقرية  ال�سرقية 

وفرن�سيون واإ�سبانيون يريدون ويلتم�سون ت�سوية 

و�سعيتهم القانونية داخل املغرب بعدما »حركوا« 

هنا ل�سهور ومنهم ل�سنوات.

بعد  مبا�سرة  الداخلية  وزارة  اأن   بالذكر  اجلدير 

الو�سعية  ت�سوية  اإىل  الداعي  الأخري  امللك  خطاب 

القانونية للمهاجرين الأجانب باملغرب قامت فورا 

بفتح، وجتهيز 85 مكتبا مبجموع الرتاب املغربي 

تكوينية  بدورة  قيامها  بعد  العملية  بهذه  خا�س 

للموظفني الذين التحقوا فورا بهذه املكاتب.

الطلبات  حجم  اأن  اإىل  كذلك  الإ�سارة  جتدر  كما 

املقدمة حتى حدود اليوم كثرية جدا وبخا�سة من 

دول اإفريقيا فيما الرد يتطلب �سهورا عديدة.

بن�سليمان،  ح�سني  اجلرنال  رجال  عون  يف  اهلل  كان 

اأمن  ال�سهر على  املكلفة مبهمة  امللكي  الدرك  وفرقة 

قرية »مداغ« الواقعة بنواحي بركان وغري بعيدة 

من مطار وجدة وحدود »زوج بغال« املغلقة، مدة 

زيارة  اأكرث من ن�سف مليون »حاج« لزاوية ال�سيخ 

ذكرى  مبنا�سبة  البود�سي�سي،  العبا�س  بن  حمزة 

الذكرى  تتزامن  ال�سنة، حيث  هذه  النبوي  املولد 

بحدثني هامني: مرور قرن على وفاة ال�سيخ املختار 

تثبيت  ومنا�سبة  حمزة،  ال�سيخ  جد  بود�سي�س، 

�سفة اخلالفة  لنجله »جمال« عرب طقو�س اأقرب اإىل 

»البيعة«.

اإ�سالمية  منظمة  لقيادة  حرج،  بدون  توريث 

لها  ولـ»طريقة«  املغرب  وخارج  نافذة داخل 

م�سروعها ورجالها وطقو�سها اخلا�سة، من �سلوات 

والظروف  املجال  ي�سمح  ل  واأوراد،  اآذان  و�سيغة 

اأراد ال�سراب فلياأت للباب. بيت من  بذكرها، و«من 

اأن  ق�سيدة مديح يتغنى بها البود�سي�سيون، معناه 

الباب  من  دخولها  عليه  الطريقة  معرفة  يف  الراغب 

وجمال�سة اأهلها«. والراغب يف معرفة اأ�سباب ترتيب 

املكلفني  اجلدد  »الإخوان  �سمن  حمزة  ال�سيخ 

مبرتبة  فاز  وقد  العدالة«،  حزب  اإ�سعاف  مبهمة 

خام�سة، بعد ال�سيوخ الفيزازي واملغراوي ومطيع 

زعيم  اخلاليدي«  »حممد  جاء  وبعدهم  واخلطاب، 

اليزمي، رئي�س  النه�سة والف�سيلة، واحتل ادري�س 

ال�سابعة  الرتبة  الإن�سان،  الوطني حلقوق  املجل�س 

)تفا�سيل الرتتيب واأ�سبابه يف كتابي »حزب العدالة 

والتنمية«(.

يف  حمزة  ال�سيخ  بزيارة  اأقوم  اأن  الأقدار  �ساءت 

�سنوات الر�سا�س، ودخلت للزاوية من بابها الكبري 

بتو�سية خا�سة، لكت�ساف عامل »الطريقة«)..(.

عبد  ال�سيخ  ب�سهادة  التذكري  البداية، اأريد  يف  لكن 

ال�سالم يا�سني رحمه اهلل، يف املو�سوع. يقول موؤ�س�س 

جماعة العدل والإح�سان)..( »التقيت �سخ�سا يدعى 

عبا�س »وهو والد ال�سيخ حمزة« مل يكن اأميا، لكنه 

وفهمت  له  تلميذا  اأ�سبحت  تقليدي.  تكوين  ذا  كان 

ما يعني الإ�سالم. ل اأنكر اأنني اأخذت الكثري عن هذا 

الرجل. بعد وفاته حاول املريدون ال�ستمرار على 

1974 قررت اخلروج  الطريقة ال�سوفية. ويف �سنة 

من الطريقة«.

واأ�سبابه  اخلروج  هذا  عن  ترتب  ما  نهاية 

معروفة)..(.

بدوري اأتذكر جتربة، قمنا بها يف �سهر غ�ست 1987 

�سيوفا  كنا  حيث  حمزة،  ال�سيخ  جماعة  داخل 

العام  مبركزها  اأيام  �سبع  مدة  »الطريقة«،  لهذه 

بكل  والقيام  للمقدم  امل�سافحة  واجب  بعد  مبداغ. 

وذكر  وابتهالت  �سلوات  الأخرى، من  الأعمال 

الأحاديث وغناء الأوراد، »جدبنا« بح�سرة ال�سيخ 

طلبنا  ذلك  وبعد  ال�سبت  ليلة  )ال�سورة(  حمزة 

»جاهليتنا  اإىل  والرجوع  بالن�سراف  »الإذن« 

وزير  الب�سري  ادري�س  رجال  مع  وم�ساكلنا)..(«، 

الداخلية القوي اآنذاك.

لبد من الإ�سارة، اإىل اأن »طريقة« ال�سيخ حمزة، ل 

الذي  الدر�س  اأن  الوعظ والإر�ساد، ذلك  تنح�سر يف 

األقاه اأ�ستاذ جامعي، يف مو�سوع »لأبناك الإ�سالمية«، 

ال�سيا�سي.  الإ�سالم  اهتمامات  من  كثريا  يقرتب 

مو�سوع، كان منا�سبة لتجاذب حديث  خا�س حوله 

ال�سيخ حمزة، يف �سابقة ح�سب مقربني منه، اإذ  مع 

من  املريدين  باهتمام  اأحظى  اأ�سبحت  اأين  لحظت 

بنات  اإحدى  نافذات، منهن  وفقريات  الدولة  رجال 

»بركة«  اعتربوه  ما  اخلطيب، ب�سبب  الدكتور 

وعدم  اليوم، لل�سمت  اإىل  ا�سطرين  مما  ال�سيخ، 

ك�سف جواب ال�سيخ حمزة على �سوؤال حمرج، حول 

م�سادر متويل جماعته، وهل تنوي اجلماعة اإن�ساء 

بنك اإ�سالمي واأ�سياء اأخرى)..(.

القرار السياسي

أزوالي

بقلم: رداد العقباني

الشيخ حمزة

ال�شيخ حمزة: »البيعة« خلليفته جمال البود�ضي�ضي؟

الرباط. األسبوع 

ال�سوؤون  بحرا�سة  املكلفة  الأمن  �سلطات   

من  ب�سدة  غا�سبة  للربملان  والأمنية  العامة 

حزب العدالة والتنمية داخل جمل�س النواب.

مداخلة  م�سمون  هو  هوؤلء  غ�سبة  و�سبب 

اجلل�سة  بوانو، يف  عبداهلل  الفريق،  لرئي�س 

الثالث  ال�سيادلة  اعتداء  يوم  ع�سية  العامة 

انتقد  الوردي،  احل�سني  ال�سحة  وزير  على 

اأعلن  حيث  الربملان  اأمن  جهاز  ب�سدة  فيها 

عن وجود ما �سماها بـ«الفو�سى التي يعرفها 

الربملان على م�ستوى الأمن«.

وزاد بوانو يف النتقادات لأمن الربملان بالقول 

»نازلة اليوم املتعلقة باعتداء ال�سيادلة على 

الوزير الوردي جتعلنا نخ�سى على امل�ستقبل 

وما قد يقع م�ستقبال داخل الربملان اإذا مل يقم 

الأمن بواجبه فقد تقع الكارثة ل قدر اهلل«.

اخلطري  التهام  هذا  على  له  تعليق  ويف 

الأمن  اإدارة  داخل  من  م�سادر  ا�ستغربت 

موؤكدة  هاته،  بوانو  بالربملان من ت�سريحات 

كربى  �سيدلية  باأطر  تتعلق  اليوم  واقعة  اأن 

الباب  من  دخلوا  ال�سيادلة،  نقيب  ومنهم 

الر�سمي للربملان و�سجل الأمن اأ�سماءهم، ول 

يتعلق الأمر بـ»�سمكارة« ت�سللوا اإىل الربملان يف 

غفلة من الأمن اأو جمرمني اإرهابيني اخرتقوا 

ثم  هذا؟  كالمه  بوانو  يقول  حتى  املوؤ�س�سة 

يف  جاٍر  هو  كما  زوار  من  للربملان  يدخل  ما 

خمتلف برملانات العامل يكون بطلب م�سبق من 

التي  الأمن  النواب مل�سالح  اأو  الفريق  رئي�س 

الطلبات  لهذه  عالية  انفتاح  بروح  ت�ستجيب 

واإن كانت يف بع�س الأحيان مبالغ فيها، وثالثا 

روؤ�ساء الفرق والفرق برمتها اختارت انفتاح 

الربملان على العامل اخلارجي من خالل الأيام 

املهنيني  مع  الت�ساورية  واللقاءات  الدرا�سية 

وغريها  الهند�سة  يف  ال�سناعة  يف  التجارة  يف 

هل نغلق الباب نحن؟ يت�ساءل ذات امل�سوؤول.

الرباط. األسبوع 

برملانيي  خماطبة  العامة  الأمانة  تريد   هل 

الأمة بالعربية فقط؟ هذا ما طرحه الكثري من 

كان  موؤخرا،  الجتماعات،  اإحدى  يف  النواب 

بالأع�ساء  التربع  قانون  ملناق�سة  خم�س�سا 

وزير  الوردي  احل�سني  مع  وبالأن�سجة 

ال�سحة.

اإن  الربملان  داخل  من  امل�سادر  بع�س  قالت 

عن  الوردي  الوزير  �ساألوا  النواب  بع�س 

اأحد  يف  الفرن�سية  باللغة  الن�سو�س  غياب 

الجتماعات التي خ�س�ست، موؤخرا، ملناق�سة 

ومهند�سون  اأطباء  منهم  بالأع�ساء  التربع 

مو�سوع  القانون  اأن  اعتبار  على  و�سيادلة، 

وتقني  علمي  مو�سوع  هو  اليوم  املناق�سة 

دقيق وجب مناق�سته بلغته الأ�سلية يف الطب 

املغربي وهي الفرن�سية.

الوردي  فالوزير  نف�سها،  امل�سادر  وبح�سب 

للحكومة  العامة  الأمانة  باأن  النواب  رد على 

اإىل  الن�س  توجيه  ب�سرورة  له  قالت  من  هي 

الربملان باللغة العربية فقط.

برملاين  نائب  رد  القرار  هذا  على  تعليقه  ويف 

كانت  اإذا  امل�سادر،  ذات  بح�سب  بالقول، 

احرتام  عن  تتحدث  للحكومة  العامة  الأمانة 

فاأنا  الد�ستور  يف  الر�سمية  واللغة  الد�ستور 

اأطالبها من هذا الباب بوثيقة باللغة العربية 

ر�سمية  لغة  باعتبارها  بالأمازيغية  واأخرى 

كذلك«.  

هل فر�ض »ال�شحاك« اللغة العربية 
على الربملانيني ؟

البولي�ض 

غا�ضبون من 

»الرئي�ض« بوانو 
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ما خفي كان أعظم
ميار�سون  التلفزة  م�سورو  اأ�سبح  هل 

الأخري  قبل  ما  اجلمعة  زوال  التج�س�س، 

حيث نقلت �سالة اجلمعة من اأحد م�ساجد 

ل  �سيعيان  رمبا  م�سليان  كان  البي�ساء، 

الإمام  مع  الدعوات  ول  الفاحتة  يقراآن 

الكامريا  فبقيت  ال�سالة  انتهاء  عند 

مركزة عليهما وعلى حليتهما وكاأنها تقول 

للمراقبني)...( �سوفو.

لأول مرة منذ زمان.. تعقد اللجنة امل�سرتكة 

يف  مبراك�س  اجتماعا  امل�سرية،  املغربية 

الوزيرين  برئا�سة  القد�س  موؤمتر  اأعقاب 

لو�سع  اخلارجية،  يف  وامل�سري  املغربي 

اأ�س�س جتديد العالقات املغربية امل�سرية.

لوحظ اأن موؤرخ اململكة عبد احلق املريني، 

�سارك يف حفالت حزب ال�ستقالل مبنا�سبة 

ذكرى 11 يناير ليكون التف�سري الوحيد، هو 

ح�سور الق�سر كمعني بهذه الذكرى.

يف  الناجحة  املغربية  ال�سفرية  اأن  تاأكد 

حت�سر  بداأت  جومالة،  ال�سريفة  لندن، 

التي  ال�سفرية  كانت  باأنه  علما  ملغادرتها 

اأعادت للعالقات املغربية الربيطانية تاألقها 

الربوطوكويل، ويظهر اأن املن�سب �سيوؤول 

لأحد الذين تعودوا، وهو ولد وزير �سابق 

من اأيام احل�سن الثاين.

بعدما اأ�ساع موقع اإليكرتوين خرب ال�ستقبال 

امللكي ل�سديقه القدمي ح�سن اأوريد، بغاية 

ح�سن  �سارع  الرباط،  على  واليا  تعيينه 

مل  ولكنه  املن�سب،  خرب  لتكذيب  اأوريد 

يكذب خرب اللقاء.

»الرهان  هياأة  رئي�س  امل�سريف،  يون�س  قال 

مع  حت�سنت  اأو�ساعه  باأن  الريا�سي« 

احلكومة الثانية لنب كريان، وبعد اأن كانت 

حكومته الأوىل تعار�س الرهان )من قبيل 

الطوطوفوت( وتعتربه ربا وحراما، وكان 

الإعالن عن هذه الرهانات ممنوعا ليظهر اأن 

هذا املنع زال.

يف  التهام  اأ�سابع  جهات  عدة  وجهت 

ال�سحة،  وزير  له  تعر�س  الذي  العتداء 

الأمن  عنا�سر  اإىل  الوردي،  احل�سني 

الوطني املكلفني ب�سبط الأمن داخل جمل�س 

النواب، وتوؤكد بع�س امل�سادر اأن احلادث 

اإ�سناد  يحتمل  حيث  الكرام،  مرور  مير  لن 

هذه املهمة لرجال الدرك امللكي، كما ح�سل 

يف املرة الأخرية عندما افتتح امللك اأ�سغال 

الدورة الربملانية.

كثري من م�سوؤويل القناة الثانية ل ينظرون 

ال�سابق  الر�سمي  للناطق  الر�سى  بعني 

لكنهم  اأوريد،  ح�سن  امللكي،  الق�سر  با�سم 

قدموه كاأ�ستاذ جامعي يف معر�س التعليق 

احلركي  القطب  مذكرات  �سدور  على 

املحجوبي اأحر�سان، باملوازاة مع انت�سار 

الأخبار التي توقعت تعيينه كواٍل للرباط، 

خلفا للوايل الراحل ح�سن العمراين.

“علي  حزب  ي�سهده  م�سبوق  غري  غليان 

واإذا  للموؤمتر،  التح�سري  يعطا” مبنا�سبة 

قد  القدامى،  “ال�سيوعيني”  بع�س  كان 

ال�سيا�سي  القرب  حفر  يف  الآن  منذ  �سرعوا 

التمهيد  عرب  اهلل،  بنعبد  العام  لالأمني 

الوزراء  اأحد  فاإن  احلكومة،  من  للخروج 

اختار   ،)..( الدائم  بن�ساطهم  املعروفني 

التام لرئي�س احلكومة، حتى  اإظهار ولئه 

اأحد  يف  الظهور  على  يحر�س  اأ�سبح  اأنه 

من  كبري  عدد  فيها  ي�سلي  التي  امل�ساجد 

مبدل  �سبحان  والتنمية،  العدالة  اأن�سار 

الأحوال.

تحت األضواء

الرباط. األسبوع

يجهل الكثريون من املهتمني بال�سوؤون 

ال�سيا�سية يف املغرب، اأن الرئي�س عبد 

الإله بن كريان، عندما كان ي�سكل هذه 

ممثلي  ا�ستقبل  احلالية،  احلكومة 

ال�سكر  وهما  ال�سرتاكي،  الحتاد 

رئي�س احلزب، واحلبيب املالكي قطب 

اأريدكم  احلزب، فقال لهما بن كريان: 

فقط اأن تعطوا موافقتكم على امل�ساركة 

رفاقكم  يل  واتركوا  احلكومة،  يف 

اإقناعهم،  �ساأتوىل  فاأنا  الحتاديني، 

واأريد  اإيل،  النا�س  اأقرب  اإنكم  م�سيفا 

م�ساركتكم يف احلكومة.

يتحدث  واجلميع  الأخرية،  الأحداث 

لتعديل حكومي جديد،  التح�سري  عن 

ترميم  اإعادة  عملية  اإطار  يف  ورمبا 

التي  احلملة  كانت  وقد  احلكومة، 

ماروك  املقربة)...(  املجلة  �سنتها 

اإيبدو، على وزير ال�سبيبة والريا�سة، 

اأوزين، الذي و�سفته باأنه غري �سالح 

للوزارة، واحلملة التي �سنتها اجلريدة 

عمن  الأخبار  اأيـــــ�سا  املقربة)...( 

العلمي«،  الطا�سرون  »مولي  �سمته 

وموؤ�سرات اأخرى، تظهر بني ال�سطور، 

لياأتي  الوزاري  للتعديل  نية  هناك  اأن 

اخلمي�س  كريان،  لنب  الأخري  التحرك 

فاجـــــاأ احتاديي  املا�ســـــــي عندمــــا 

اليازغي)...( وهم حول مائدة الع�ساء 

الرحيم  عبد  موؤ�س�سة  نظمتها  التي 

بوعبيد، وقد ح�سرها اليازغي، وبينما 

اأ�سباب  عن  يت�ساءلون  احلا�سرون 

فوجئ  ال�سكر،  احلزب  رئي�س  غياب 

اأ�سدقاء رئي�س املوؤ�س�سة علي بوعبيد، 

بح�سور عبد الإله بن كريان، مرفوقا 

بالعثماين، واليازغي ي�ستقبلهم حماطا 

العلوي، ونبيل بنعبد اهلل،  باإ�سماعيل 

الحتادي  التيار  �سورة  لتت�سخم 

كريان،  بن  مع  املتعاطف  والتقدمي 

اأخرى، ملحاولة بن كريان  اأو ب�سيغة 

اليازغي  تيار  الحتاديني،  ا�ستقطاب 

اإن  بل  والتنمية،  للعدالة  موال  كتيار 

كريان،  لنب  يعطي  بداأ  بوعبيد،  علي 

ال�سيا�سة  دعم  يف  م�ساهمته  بوادر 

الإ�سالحية، حني نبهه ل�سرورة القيام 

لبد  احتفال  وهو  ال�سحراء،  بزيارة 

الأيام،  القادم من  نتائجه يف  تتبع  من 

خ�سو�سا واأنه بلور الفرق بني اجتاه 

اليازغي، واجتاه ال�سكر.

يومني  طويال  ينتظر  مل  الذي  ال�سكر 

يناير   11 مبهرجان  ليلتحق  بعد  من 

يف  يدا  �سباط،  مع  ويقف  ال�ستقاليل، 

يد)...( بينما مل يخِف على احلا�سرين، 

دينيني  اأقطاب  ح�سور  وراء  ال�سر 

ورمبا  و�سباط،  ال�سكر  مع  و�سلفيني 

بن  الكرمي  عبد  العائد  لالحتادي  كان 

عتيق، دور يف احل�سور املكثف لأقطاب 

العدالة  تيار  يعادلون  اإ�سالميني، 

الفيزازي،  الفقيه  كح�سور  والتنمية، 

وهو  الكتاين  وح�سن  الكتاين،  وحمزة 

حترك فيه ما يكفي لإغ�ساب بن كريان، 

يف  اليازغي  مع  احل�سور  اختار  الذي 

موؤ�س�سة بوعبيد.

وكالعادة، طب�سها)...( �سباط، ورمبا 

املجال  يف  التكويني  عجزه  نتيجة 

ال�سيا�سي، حني خلط بني الإ�سالميني، 

الذي  ال�سيء  كريان،  بن  حكومة 

الذي  الكتاين،  ح�سن  ال�سلفي  اأغ�سب 

خرج غا�سبا على �سباط، ورمبا نادما 

على هذا احل�سور.

ولعلها بالتاأكيد، اأكرب حادثة �سيا�سية، 

مع  ال�سيا�سي  املغرب  يف  ح�سلت 

احلكومة احلالية، حيث ظهرت بوادر 

�سيا�سي يف اجتاه اخلروج من  انفتاح 

بن  لفائدة  دائما  وطبعا  الأزمة،  هذه 

انربى  الذي  الديني  الزعيم  كريان، 

الزعيم ال�سيا�سي اأحر�سان وهو يقدم 

اأن  اإىل اهلل،  اأكف ال�سراعة  كتابه لرفع 

يحفظ بن كريان ويوفقه، لأنه يعتربه 

من املخلفات الإيجابية للقطب الكبري، 

املرحوم عبد الكرمي اخلطيب.

هل يخطط بن كريان ال�ستقطاب االحتاديني 

للم�ساركة يف احلكومة

الرميد أول وزير يتعهد 
كتابيا باالستقالة 

بن كيران يخطب على االتحاديين بحضور اليازغي والعثماني

الرباط. األسبوع 

ال�سلفي  ال�سيخ  ق�سية  اأن   يبدو 

من  ينعت  اأ�سبح  الذي  البي�ساوي 

»اأبو  »التكفري«  ب�سيخ  البع�س  قبل 

خمتلفة  اأبعادا  تتخذ  اأخذت  النعيم«، 

�سيا�سيا  وحتى  وت�سريعيا  حقوقيا 

اإدخال  اإىل  الأطراف  بع�س  �سعي  بعد 

النقا�س للربملان. 

بع�س  اأن  »الأ�سبوع«  علمت  فقد 

الفرق الربملانية وبخا�سة من الحتاد 

واملعا�سرة  والأ�سالة  ال�سرتاكي 

مقت�سيات  لتعديل  حماولة  اإىل  ت�سعى 

ف�سال  وت�سمينه  الإرهاب  قانون 

التكفري  اإىل  يدعو  من  يعترب  جديدا 

العقوبات  بنف�س  ويعاقب  »اإرهابيا«، 

هذا  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سديدة 

القانون امل�سوؤوم يف نظر احلقوقيني.

نقا�سا  اأثار  التكفري  لتجرمي  الت�سريع 

ال�سيا�سية  الهيئات  هذه  داخل  حادا 

قانون  اإطار  يف  ياأتي  اأول،  لكونه، 

الإرهاب وهو قانون لي�س عليه اإجماع 

قد  لكونه  ثم  احلقوقيني،  طرف  من 

ي�سبح اأداة جديدة مل�س حرية الراأي 

اململكة،  وفقهاء  علماء  لدى  وبخا�سة 

بني  الكبرية  ال�سبابية  »ب�سبب  وذلك 

فكر التكفري املبا�سر وفكر الراأي الفقهي 

وبخا�سة يف ق�سايا الأحكام ال�سرعية 

الثابتة والقطعية كالإرث مثال«، يقول 

اأحد املفكرين احلقوقيني.

لكن يبقى �سبب اخلالف الكبري داخل 

هذا  اإىل  ال�سعي  اأن  هو  الأحزاب  هذه 

املقت�سى جاء مبا�سرة بعدما و�سعته 

جمهورية تون�س  يف د�ستورها اجلديد 

عن  نقال  يبدو  وقد  اأ�سبوعني،  قبل 

تون�س وبالتايل م�سا باملكانة احلقوقية 

املغرب  ولد�ستور  للمغرب  املتميزة 

القانون  هذا  ياأخذ  فهل  تون�س،  على 

�سلة  اإىل  �سينتهي  اأم  الن�سر  اإىل  طريقه 

املختلفات حولها؟.

القانون التون�سي الذي يتكرر يف املغرب 

اأحزاب ت�سعى لتعديل قانون االإرهاب 

حلب�س اأمثال »اأبو النعيم« 
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الوزير الوردي تنازل عن الدعوى فجاءت التعليمات ليرتاجع عن تنازله

ملاذا مل يطرد حزب »البام« اإليا�س العماري 
بتهمة حتري�س ال�صيادلة؟ 

اأين هي دعوى حزب اال�ستقالل؟

بن كريان مل يتو�صل باأي ا�صتدعاء للمحاكمة 
الرباط. األسبوع 

بن كريان مل يتو�سل بعد باال�ستدعاء 

عليه  رفعها  التي  الدعوى  حل�سور 

�سباط،  حميد  اال�ستقالليني،  زعيم 

تهريب  مبلفات  االتهامات  ق�سية  يف 

االأموال باخلارج وبالف�ساد.

ال  و�ساطات  اإن  مطلعة  م�سادر  تقول 

من  حمدودة  قيادات  مع  جترى  تزال 

اال�ستقالليني الإيجاد »تخريجة« معينة 

لورطة بن كريان هاته، والتي قد تدفع 

باملحكمة اإىل اإعالن عدم اخت�سا�سها يف 

املو�سوع.

العامة  االأمانة  من  قيادات  وكانت 

العدالة والتنمية قد خ�س�ست  حلزب 

اجتماعا مغلقا لدرا�سة هذا املو�سوع، 

بعدم  احلزب  قيادات  خالله  ن�سحت 

التورط يف معركة اإعالمية وكالمية مع 

الأنه  حتديدا  املو�سوع  هذا  يف  �سباط 

بني يدي الق�ساء.

قيادية  م�سادر  قالت  ذلك،  اإىل 

يف  مليا  يفكر  بن كريان  اإن  بالبيجيدي 

لكن  املو�سوع  هذا  بخ�سو�ص  الرد 

يقف وراء  ولكن من  �سباط  لي�ص على 

�سباط يف هذا املو�سوع.

خي�صر.. املقاوم اجلزائري 

املدفون يف املغرب 

الرباط: األسبوع
اجلزائري،  املقاوم  الغتيال   47 الذكرى  موؤخرا  حلت 

حممد خي�سر، ومل يكن اأحد لينتبه لهذه الذكرى لوال 

املواقع  لبع�ص  ر�سالة  كتبوا  عائلته  اأفراد  بع�ص  اأن 

الرجل  تاريخ  باإن�ساف  فيها  يطالبون  االإلكرتونية 

حممد  القطب  جانب  اإىل  ال�سهداء  مبقربة  املدفون 

الزرقطوين.

خي�سر ملن ال يعرفه، من مواليد 1912، هو اأحد رجال 

املقاومة اجلزائرية الذين مت اغتيالهم، بعد مرور �سنة 

بعد  بنربكة،  املهدي  االحتادي  الزعيم  اغتيال  على 

خالفاته الكثرية مع نظام الرئي�ص بنبلة، حيث كانت 

الوطني وقائدا  التحرير  و�سعيته ككاتب عام جلبهة 

للجناح ال�سيا�سي تثري القلق)..(.

الت�سعة  املجاهدين  القادة  من  واحدا  تعتربه  عائلته 

الكبار الذين فجروا الثورة اجلزائرية يف فاحت نونرب 

1954، بدعم من الزعيم الريفي حممد بن عبد الكرمي 
�سيا�سية  م�سرية  على  وقع  قد  وكان  اخلطابي)..( 

الربملان  يف  ع�سوا  انتخابه  منذ  باملنجزات  زاخرة 

رف�ص  اأنه  غري   ،1947 �سنة  “الفرن�سي”  اجلزائري 

اأن ي�سلم اأموال جبهة التحرير اجلزائرية للدولة، فجر 

عليه ذلك نقمة الع�سكر)..(.

اأن  االأخرية  ر�سالتها  خالل  من  العائلة  وتعترب 

“اغتياله” كان نتيجة جرمية مدبرة من طرف جهات 
الفقيد  ا�سم  اإطالق  اأن  اأكدوا  كما  م�سوؤولة،  جزائرية 

على بع�ص املوؤ�س�سات واملرافق العمومية يف اجلزائر، 

“بقدر ما جتب مراجعة مواقف الدولة  اأمر غري كاف 

بالرعاية  وااللتفاف  اغتياله،  عملية  جتاه  اجلزائرية 

الالزمة جلميع اأفراد عائلته”، ح�سب الر�سالة.

الرباط. األسبوع 

الداخلية  وزارة  اقرتبت 

التنظيمي  القانون  اإحالة  من 

على  املو�سعة  للجهوية 

مناق�سته  ق�سد  احلكومة 

هذا  ويعترب  عليه،  وامل�سادقة 

القانون االأول يف �سل�سلة قوانني 

االنتخابات املحلية واجلماعية 

وقد ال يتعدى اأ�سابيع جد قليلة 

كي ي�سل اإىل الربملان. 

عالقاته  وب�سبب  كريان  بن 

االأحزاب  بع�ص  مع  املت�سنجة 

جعلته  املعار�سة  من  وخا�سة 

االأخرية  اللم�سات  ي�سع 

التقنوقراطي  لفائدة  للتنازل 

ح�ساد،  حممد  الداخلية،  وزير 

مع  اأولية  حوارات  لفتح 

ال�سيا�سية بخ�سو�ص  االأحزاب 

كريان  بن  اأن  علما  املو�سوع. 

هذه  بتك�سري  النف�ص  ميني  ظل 

احلوارات  وجعل  القاعدة 

كلها  املحلية  االنتخابات  حول 

من االإ�سراف ال�سخ�سي لرئي�ص 

 ،2011 د�ستور  بعد  احلكومة 

اال�ستقالل  مع  �سراعاته  لكن 

جعلته  واملعا�سرة  واالأ�سالة 

يغري راأيه، فهل يفعلها ويتنازل 

لدى  الثقة،  رجل  حل�ساد، 

كريان  بن  يركب  اأم  االأحزاب 

العناد ويقرر هو �سخ�سيا جمع 

االأحزاب ال�سيا�سية؟

الرباط: االسبوع

يوم  الهواتف،  حرارة  درجة  ارتفعت 

متوقعا  يكن  مل  ب�سكل  املا�سي،  االأربعاء 

اأول »اعتداء« على وزير  لتطوق تداعيات 

ك�سف  وقد  الربملان،  قبة  داخل  مغربي 

ت�سل�سل االأحداث بع�ص التفا�سيل الدقيقة 

توزعت  التي  ال�سحف  اإليها  تنتبه  التي مل 

»اإدانة  وبني  الهمة«  �سهر  »اإدانة  بني 

الوزير الوردي« بتهمة اإهانة ال�سيادلة.

احل�سني  فيه  حتفظ  الذي  الوقت  ففي 

�سد  ق�سائية  دعوى  رفع  على  الوردي 

اإنهم اعتدوا عليه، مما  ثالثة �سيادلة يقال 

لكن  �سبيلهم،  يخلون  ال�سرطة  رجال  جعل 

عن  الوردي  يرتاجع  لكي  �سدرت  االأوامر 

النيابة  عن  بالغ  و�سدر  التنازل)..(،  هذا 

العامة يف املحكمة االبتدائية الرباط »عبد 

بتهمة  متابعتهم  يوؤكد  العيماين«  ال�سالم 

للنيابة،  اأعطى االأوامر  االإهانة، فمن الذي 

ولوزير ال�سحة حتى تتم متابعة ال�سيادلة؟ 

بعد اإطالق �سراحهم ب�سكل موؤقت.

جهات  اأن  كتبت  املتفائلة،  اجلرائد  اإحدى 

و«اأن  ال�سيادلة  متابعة  على  اأ�سرت  عليا 

احل�سني الوردي ورغم النف�سية املتدهورة 

طي  حاول  الواقعة،  بعد  الزمته  التي 

ال�سكاية �سد ال�سيادلة  بالتنازل عن  امللف 

مت  اأن  بعد  قراره  يف  تريث  اأنه  اإال  الثالثة، 

اإخباره اأن االعتداء على وزير يف »حكومة 

ال�سخ�سي«،  الطابع  يتعدى  امللك  جاللة 

وهو ما جعله يرمي ملف االعتداء عليه من 

املجل�ص  مرمى  يف  الثالثة  ال�سيادلة  طرف 

احلكومي)..(.

للتاأمل،  وقفة  ي�ستدعي  ككل  الق�سية  م�سار 

وما  ثالثة �سيادلة،  اأن  البداية  يف  قيل  فقد 

اأدراك ما امل�ستوى الثقايف لل�سيادلة، نفذوا 

لتن�سر  ال�سحة،  وزير  على  اعتداء  عملية 

الهمة،  فوؤاد  اأخت  زوج  اأن  املواقع  بع�ص 

الزهراء  فاطمة  عمة  وابن  امللك،  م�ست�سار 

بني  من  يوجد  مراك�ص،  عمدة  املن�سوري 

املعتدين، وبعدها ظهر على االإنرتنت �سريط 

يظهر فيه قطب حزب االأ�سالة وهو يحر�ص 

بع�ص ال�سيادلة �سد احلكومة)..(، لتكتب 

جريدة »التجديد« املوالية حلزب العدالة 

بعد  يومني  ال�سادر  عددها  يف  والتنمية 

�سمن  البام  بحزب  »اأع�ساء  باأن  احلادث 

املعتدين على وزير ال�سحة«.

اأن  كتب  اإليا�ص  من  املقربة  املواقع  اأحد 

اجتماع  وهو  �سياقه  من  اأخرج  »ال�سريط 

حزبي،  قائد  مع  احلزب  ل�سيادلة  داخلي 

اإليا�ص عن توجيهات احلزب  ويتحدث فيه 

الفر�سية  هذه  لكن  القطاع)..(«،  لهذا 

ت�سائلنا  ما  اإذا  الواقع،  اأمام  ت�سمد  ال 

يجتمع  اإليا�ص  جعل  الذي  ال�سبب  عن 

ال�سيا�سي  املكتب  نطاق  خارج  بال�سيادلة 

ي�سم  الذي  واملعا�سرة  االأ�سالة  حلزب 

وهم  ع�سويته)..(  يف  ال�سيادلة  بع�ص 

موؤهلني اأكرث من غريهم.

�سوؤال اآخر يطرح نف�سه يف هذه الق�سية وهو 

امللك،  وكيل  ببالغ  املعنيني  ال�سيادلة  اأن 

�سهر  با�ستثناء  �سراحهم  اأطلق  والذين 

الهمة، دخلوا اإىل قبة الربملان بعد اأن �سهلت 

لهم برملانية من حزب االأ�سالة واملعا�سرة، 

مهمة الدخول، لكن بالغ احلزب الذي طرد 

ع�سوين من احلزب جتنب االإ�سارة اإىل هذه 

رمبا  اأي�سا)..(  �سيدالنية  وهي  الربملانية 

با�سمهم  احلديث  االأقل  على  بها  حريا  كان 

مع الوزير.

اأن  لتوؤكد  التيار  عك�ص  �سبحت  جريدة 

الوردي هو من تلفظ بعبارات نابية يف حق 

الهمة، لكن مع ذلك يظل املغزى من  قريب 

هذه الواقعة جمهوال، يف انتظار التحقيق.

بن كريان يتنازل حل�صاد 

صهر الهمة وابن عمة عمدة مراكش 
في »فاركونيط« البوليس 

حصاد

بن كيرانشباط
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اخلالفات امل�صترتة داخل حزب الأ�صالة واملعا�صرة 
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حكاية اللحظات الأخرية قبل 

»العتداء« على الوردي 

ملاذا توقفت مناظرات

قطاع ال�صناعة التقليدية؟
بقلم: محمد البهجة 

 

�أحد  باعتباره  دالالت  من  يحمله  وما  �ملو�ضوع،  هذ�  الأهمية  تاأكيد�   

�لقطاعات �ملنتجة و�مل�ضغلة لليد �لعاملة. و�لذي يعترب �أ�ضا�ضيا يف �أية 

�ضيا�ضة �قت�ضادية �أو �جتماعية. فهو ي�ضاعد وب�ضكل مبا�ضر يف �لتقلي�ص 

�لد�خلية،  �ال�ضتثمار�ت  قاعدة  من  دوما  ويو�ضع  �لبطالة  حدة  من 

وي�ضاهم يف �إنعا�ص �ملقاولة �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة، ويرفع كذلك من �لقيمة 

�الإجمالية لل�ضادر�ت �ملغربية نحو �خلارج. لذلك فاإن خ�ضو�ضية �لقطاع 

خطورة  ملعاجلة  �جلوهرية  �الإ�ضالحات  يف  �الإ�ضر�ع  يتطلب  �لتقليدي 

�الأزمة �لتي يتخبط فيها �لقطاع �لتقليدي ببالدنا ب�ضبب عدة عو�مل منها 

باخل�ضو�ص نق�ص فعالية �ملوؤ�ض�ضات �لتمثيلية �لتي مل تعد قادرة على 

�إخر�ج قطاع �ل�ضناعة �لتقليدية من �لنفق �ل�ضيق �إىل �الآفاق �لو��ضعة 

لذلك فاإن مر�جعة �ضاملة للقانون �ملنظم لغرف �ل�ضناعة �لتقليدية �أ�ضبح 

�ضرورة حتمية البد منها الأن حتديث �لدولة يتطلب باالأ�ضا�ص حتديث 

�الأجهزة و�لقو�نني و�لتنظيمات ومناهج �لعمل، وجعلها �أكرث مردودية 

يف �ملهام �لتي تبا�ضرها.

فباإ�ضد�ر �لقانون �ملنظم للحرف، وتعميم �لرعاية �الجتماعية لل�ضناع 

�لتقليديني، وتوفري �لتكوين �ملالئم، وت�ضهيل م�ضطرة �لتمويل وتعميم 

�الأزمة  حدة  من  يقل�ص  �أن  من  ميكن  ذلك  كل  �لتعا�ضدي  �ل�ضمان 

�حلالية، ويطهر �لقطاع �لتقليدي من �ملتطفلني عليه وما �أكرثهم يف غرفنا 

�لتقليدية.

ومو�كبة للتطور�ت �لهامة �لتي تعي�ضها بالدنا يف �ملرحلة �حلالية، ويف 

ظل �لد�ضتور �جلديد �لذي �ضوت عليه �ملغاربة ب�ضكل مكثف، فاإن على 

�حلكومة، وخ�ضو�ضا �ل�ضلطة �ملعنية بالقطاع �لتقليدي. �أن تكتف من 

كان  كما  �حليوي  �لقطاع  هذ�  و�إحياء  �إنعا�ص  الأجل  �ملتو��ضل  دعمها 

عليه �حلال يف �ل�ضبعينيات و�لثمانينيات، و�لعمل على حت�ضني م�ضتوى 

تبقى  و�أال  ع�ضويا،  به  �ملرتبطة  �ملوؤ�ض�ضات  �آليات  وتطوير  مردوديته 

هذه �ملوؤ�ض�ضات مقت�ضرة فقط يف توزيع بطائق �لع�ضوية على �ل�ضناع 

�أو �إغر�قهم بقرو�ص ال تزيد �إال يف معاناتهم وم�ضاكلهم، بل �أكرث من هذ� 

�أ�ضبحت بع�ص هذه �لغرف عبارة عن مر�كب للهجرة غري �ل�ضرعية.

فاإنه  ببالدنا،  �لتقليدية  �ل�ضناعة  لقطاع  �مل�ضتقبلية  �الآفاق  وبتو�ضيع 

البد من �لعمل على تو�ضيع �لقرو�ص �ملوجهة للمقاوالت وحل م�ضاكل 

�ل�ضمانات مع �إقر�ر �ل�ضفافية يف تعامل �الإد�رة مع �ملقاوالت �ل�ضغرى 

كلفة  وتخفي�ص  �لذ�تي،  �لتمويل  لتقوية   وت�ضجيعها  و�ملتو�ضطة، 

�لقرو�ص، الأن �إنعا�ص �ملقاولة هو �إجر�ء البد منه وال�ضيما يف �لظروف 

�القت�ضادية �حلالية. وعلى �لوز�رة كذلك �أن تقوم باإحياء تلك �ملناظر�ت 

�ململكة  ومدن  باأقاليم  �ل�ضبعينيات  يف  تنظمها  كانت  �لتي  و�للقاء�ت 

�إحدى �لدعامات �الأ�ضا�ضية ملناق�ضة �مل�ضاكل  و�لتي  كانت بحق ت�ضكل 

بني �ل�ضناع �لتقليديني �حلقيقيني، و�خلروج باحللول و�لبد�ئل �ملمكنة 

�لتنفيذ و�ملتابعة. ونحن ال  �آليات  �إيجاد  �الإد�رة يف  �لتي كانت ت�ضاعد 

نعرف كيف توقفت هذه �للقاء�ت �نطالقا من �ضنة 1983، على �عتبار �أن 

�ل�ضناعة �لتقليدية يف �ملغرب من �أهم �لقطاعات �حليوية، �لتي تن�ضط 

�قت�ضاد �لبالد وكذلك من �أعرق �مليادين �الجتماعية �لتي عرفتها بالدنا.

مبا�ضر  وب�ضكل  �ضاهم  فاإنه  �لقطاع  هذ�  ر�أ�ضمال  تو��ضع  من  وبالرغم 

ومتميز يف تدعيم خزينة �لدولة، �إ�ضافة �إىل فو�ئده �الجتماعية �ملتعددة، 

وم�ضاعدته يف �حلد من �لهجرة �لقروية، وي�ضمن كذلك �لعي�ص بطريقة 

مبا�ضرة ملا يقل عن �أربعة ماليني من �ملغاربة.

وبالنظر الأهمية هذ� �لقطاع، فاإنه �أ�ضبح من �ل�ضروري �إدر�ج �مل�ضاكل 

جميع  �إ�ضر�ك  طريق  عن  وذلك  �مللحة،  �الأولويات  �ضمن  �مل�ضتع�ضية 

�لو�ضول  بغية  �لناجعة  �حللول  �إيجاد  �أجل  من  �لقطاع  هذ�  مكونات 

النتظار�ت �حلرفيني  و�ل�ضناع، فاإنه البد من �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتالية:

1 - �إعادة �لنظر يف دور غرف �ل�ضناعة �لتقليدية وجامعتها، مع �إمكانية 
�إبعاد �ملتطفلني و�النتهازيني و�ضما�ضرة �النتخابات عنها.

�لتقليدي  �ل�ضانع  هوية  لتحديد  للحرف  �ملنظم  �لقانون  �إخر�ج   -  2
�حلقيقي، مع و�ضع �إطار حلمايته من كل �لعو�مل �لتي ت�ضر بحرفته 

ون�ضاطه �ملهني وحقوقه �الجتماعية.

3 - �إحد�ث �ملجل�ص �الأعلى لل�ضناعة �لتقليدية.
4 - �ضرورة �نتخاب �أمناء �حلرف من طرف �أرباب »�حلنطة« كل مهنة 
�أبا عن  على حدة بدال من تعيينه وفر�ضه من طرف �الإد�رة �أو �إبقائه 

جد.

من  �لتقليدية  �ل�ضناعة  يف  �مل�ضتعملة  �الأولية  �ملو�د  بع�ص  �إعفاء   -  5
�ل�ضريبة على �لقيمة �مل�ضافة، مع تخفيف �لعبء �ل�ضريبي عن �ملقاوالت 

�ل�ضغرى و�ملتو�ضطة.

6 - �الهتمام و�العتناء باملندوبيات �لتابعة لوز�رة �ل�ضناعة �لتقليدية 
بني  و�ضل  �ضلة  فهي  �ملحلية،  �لقطاع  م�ضاكل  معرفة  �إىل  �الأقرب  الأنها 

�ل�ضانع �لتقليدي و�لوز�رة �ملكلفة بالقطاع. ومن هذه �ملندوبيات من ال 

تتوفر حتى على �أب�ضط و�ضائل �لعمل �ل�ضرورية �ل�ضيء �لذي يجعلها 

ت�ضتنجد يف �أغلب �الأحيان بغرفة �ل�ضناعة �لتقليدية �ملتو�جدة يف د�ئرة 

�خت�ضا�ضها من �أجل مدها مب�ضتلزمات �لعمل.

الرباط. األسبوع 

من  �ضيادلة  �عتد�ء  ق�ضة  �أن  يبدو 

قد  باجلنوب  لل�ضيادلة  �جلهوي  �ملجل�ص 

فجرت �لكثري من �مل�ضكوت عنه يف ق�ضايا 

�لتي  �مل�ضبوقة  وغري  �لقوية  �ل�ضر�عات 

و�ل�ضيا�ضي  �لنقابي  �لتنظيم  يعي�ضها 

لل�ضيادلة.

م�ضادر برملانية ح�ضرت �جتماع �العتد�ء 

كو�لي�ص  لـ»�الأ�ضبوع«  تروي  �لوزير  على 

قبل  �ل�ضر�ع  هذ�  و�قعة  وتفا�ضيل 

�نفجاره.

�ضخ�ضيات  ثالث  �أن  �مل�ضادر  ذ�ت  حتكي 

�أنيقة حلت باكر� بباب قاعة �الجتماع �لذي 

خ�ض�ضته �للجة �الجتماعية ذلك �ل�ضباح 

لتقدمي �لوزير �لوردي لقانون حل جمل�ص 

�ل�ضيادلة �أمام �لنو�ب، وظلو� و�قفني �أمام 

�لباب رفقة بع�ص �لنو�ب يف حديث حول 

�تخذه  �لذي  �حلل  وقر�ر  �لنقابة  م�ضاكل 

�لوزير �لوردي.

�لوردي  �لوزير  �أن  �مل�ضادر،  ذ�ت  وتزيد 

�ملمر  عرب  �للجنة  �إىل  �آتيا  كان  عندما 

�لرئي�ضي كان مرفوقا بطاقم ديو�نه يعقب 

�ل�ضقلي  نزهة  مع  يتحدث  وهو  خطو�ته 

وع�ضبية  بانفعال  ويتكلم  م�ضطربا  وكان 

كثري�  يردد  وكان  �حلزب   يف  رفيقته  مع 

»غري �ضمعيني �أنزهة و�هلل حتى عييت«.

من  بالقرب  �لقاعة  باب  �لوزير  دخل 

يتجروؤو�  مل  �لذين  �لثالثة  �ل�ضيادلة 

بباب  مر�بطني  ظلو�  لكنهم  معه  للحديث 

�لقاعة حمل �الجتماع وكانو� يرف�ضون �أي 

موظف يغلق �لباب وظلو� ي�ضتمعون لتدخل 

�لوردي �أمام �لنو�ب وهو يقدم �ضل�ضلة من 

عمليات  يف  و�لطعون  و�لر�ضائل  �لوثائق 

منذ  �لوز�رة  بها  تو�ضلت  �لتي  �النتخاب 

بل  بادو،  يا�ضمينة  �ل�ضابقة  �لوزيرة  عهد 

باللكم  �نتهت  لل�ضيادلة  لقاء�ت  قدم حتى 

لينهي  و�مل�ضت�ضفيات  و�جلرح  و�ل�ضرب 

دقيقة من   50 �لوزير مر�فعته بعد حو�يل 

تربير�ته �لتي جعلته يقوم بحل جمل�ضي 

�ل�ضيادلة بال�ضمال و�جلنوب.

هنا �نتهى �لوزير من عر�ضه د�خل �للجنة 

�ل�ضر�عات  وقائع  خمتلف  ب�ضط  بعدما 

ع�ضر  وتاأخر  �ل�ضيادلة  نقابة  د�خل 

�لنو�ب  بعد حماولة  �للجنة  د�خل  دقائق 

مبلفات  كالعادة  ملده  بالوردي  �ال�ضتفر�د 

�مل�ضت�ضفيات  م�ضاكل  �أو  �الأطباء  �نتقاالت 

يف دو�ئرهم وغريها من �مل�ضالح و�لثالثة 

ينتظرون �أمام باب �لقاعة.

باب  خارج  قدمه  و�ضع  بعدما  ومبا�ضرة 

�لثالثة  �ل�ضيادلة  به  �أحاط  حتى  �لقاعة 

وزير  »نتا  جملة  منها  و�لقذف  بال�ضب 

�لوردي  من  كان  وما  �لزمان«  �آخر  ديال 

�ضوته  باأعلى  �لرد  �ضوى  �أ�ضال  �ملنفعل 

على هذه �لهجومات، لرتتفع �الأ�ضو�ت يف 

لت�ضابك  �أن يتحول  كاد  �ملمر و�ضط تد�فع 

و�ملوظفني  �لنو�ب  تدخل  لوال  باالأيدي 

و�أع�ضاء ديو�ن �لوزير ورجال �الأمن.

مر�أب  �إىل  مبا�ضرة  �لوردي  �نتقل  بعدها 

هاتفه  و�أخذ  �لربملان  بقبو  �ل�ضيار�ت 

وزير  �لرميد  م�ضطفى  وكلم  �ل�ضخ�ضي 

�لعدل �أوال، و�لذي كان موجود بالقرب منه 

يف جلنة �لعدل و�لت�ضريع مبجل�ص �لنو�ب 

�الجتماع  فتوقف  �لقانون  �إحدى  يناق�ص 

وهرع �لرميد نحو �لوزير و�أعطى تعليماته 

يف  فوري  حتقيق  بفتح  �لعامة  للنيابة 

�ملو�ضوع وهو ما مت فعال.

بعدها تدخل رجال �أمن �لربملان وحا�ضرو� 

�ل�ضرطة  و��ضتدعيت  �لثالثة  �ل�ضيادلة 

�لق�ضائية للتحقيق مع هوؤالء بناء على �أمر 

وكيل �مللك.

�أد�نه  �لذي  �لوردي  على  �العتد�ء  ق�ضية 

�جلميع ك�ضفت حجم �ل�ضر�ع د�خل نقابات 

و�جلنوب  �ل�ضمال  جمل�ضي  يف  �ل�ضيادلة 

و�لطعون  �الختالالت  حجم  وك�ضفت 

حجم  و�أبانت  �ملجل�ضني،  لهذين  �لد�خلية 

�ملجال�ص  �نتخابات  يف  يقع  �لذي  �لتزوير 

جتري  و�لتي  لل�ضيادلـــــة   �لوطنيـــــــــة 

�لعيون  �لربيد  من  عرب  باملر��ضالت 

وغريها  مالل  وبني  و�أكادير  و�ل�ضمارة 

ولي�ص باالقرت�ع �ل�ضري �ملبا�ضر.

�لكبري  �ل�ضر�ع  كذلك  ك�ضفت  �لنازلة  هذه 

�لذي كان فقط بني �ضيادلة حزب �الأ�ضالة 

�ضيادلة  �أغلب  كان  حيث  و�ملعا�ضرة، 

طريقة  يرف�ضون  للبام  �ملنتمني  �جلنوب 

�مل�ضبوهة  �ملنفلوطي  �لرئي�ص  �نتخاب 

بالرغم من كونه من نف�ص حزبهم، وهو ما 

ج�ضده بيان �ضادر با�ضمهم يدين ت�ضرفات 

مع  متفقني  �أنهم  ويعلن  �لثالثة  �ل�ضيادلة 

قر�ر �لوردي بحل �ملجل�ضني.

الوردي

الوزير الوردي عندما 
كان آتيا إلى اللجنة 
عبر الممر الرئيسي 
كان مرفوقا بطاقم 

ديوانه يعقب 
خطواته وهو يتحدث 

مع نزهة الصقلي 
وكان مضطربا 
ويتكلم بانفعال 

وعصبية مع رفيقته 
في الحزب  وكان 
يردد كثيرا »غير 

سمعيني أنزهة واهلل 
حتى عييت«



بحلول  املغاربة،  الأمازيغ  يحتفل 

 2964 اجلديدة،  الأمازيغية  ال�سنة 

وفق التقومي امليالدي الذي ي�سري اإىل 

ي�سادف  الأمازيغية  ال�سنة  بدء  اأن 

الثالث ع�سر من �سهر يناير من كل عام 

ميالدي.

الذي  الوحيد  البلد  املغرب  ويعد 

يحتفل بال�سنة الأمازيغية انطالقا من 

واأن  خا�سة  به،  يعرف  الذي  التعدد 

كاأحد  الأمازيغية  اإىل  ي�سري  الد�ستور 

�سواء  املغربية،  الهوية  مكونات  اأهم 

اللغة  جانب  اإىل  اللغوية  اأو  الثقافية 

العربية.

�سرورة  حول  يدور  النقا�ش  ومازال 

الأمازيغية  اللغة  برت�سيم  الإ�سراع 

الإدارات  يف  تداولها  و�سمان 

املدار�ش  يف  وخ�سو�سا  العمومية 

لغويا  مكونا  جعلها  على  والعمل 

»تيفناغ«  حرف  باعتماد  طبيعيا 

بني  كبري  جدل  حوله  ثار  الذي 

من  وغريهم  الأمازيغيني  املثقفني 

باقي مكونات املجتمع املغربي.

الت�سريعي  املخطط  وفق  اأنه  يذكر 

تنظيميا  قانونا  فاإن  للحكومة، 

لالأمازيغية يف طور الإعداد و�سيقدم 

من  بغرفتيه  املغربي  الربملان  اإىل 

التعديالت  واإدخال  مناق�سته  اأجل 

كاإطار  عليه  امل�سادقة  قبل  الالزمة 

يف  الأمازيغي  املكون  ح�سور  ينظم 

املجتمع املغربي.

كنت اأدفع املال كي ي�سبني النا�س 
الوداد  يف  جتربتي 

لأنني  وفا�سلة،  خاطئة 

فيها،  اأموايل  ا�ستثمرت 

اأحدا  راأيت يف حياتك  هل 

ي�سبه  كي  املال  يعطي 

ال�سخ�ش  هذا  النا�ش؟ 

�سبع  �سيعت  اأنا)..(  هو 

كي  حياتي  من  �سنوات 

ويطاردونني،  النا�ش  ي�سبني 

عاديا  �سخ�سا  كنت  لو  لأنني 

ملا اهتم بي اأحد، اأنا اأن�سح ابني 

ول اأوجهه، وحينما �ساأغادر الوداد �سيغادر معي ابني، 

واإذا وجدوا ابني يف الوداد فلي�سربوه، لأنني �ساأ�سخط 

عليه اإذا بقي فيه.

عبد اإلله أكرم »رئيس الوداد البيضاوي« 

تدبري ملف ال�سحراء غري ناجع 
من  املعتمدة  املقاربة 

تدبري  يف  الدولة  لدن 

مل  ال�سحراء  ملف 

بال�سكل  ناجعة  تعد 

راهنية  تفر�سه  الذي 

وحتدياتها،  املرحلة 

اعتبارا لل�سياق والتكتيك 

الأطراف  تنتهجه  الذي 

يلغي  ل  وهذا  الأخرى، 

املجهودات  احلال  بطبيعة 

امل�سار  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  املحققة  والإجنازات  املبذولة 

وخططه  اآلياته  �سياق  لكل  ولكن  للملف،  التاريخي 

مريح  غري  اليوم  اإليه  و�سلنا  الذي  الو�سع  اأن  واأظن 

ويقت�سي منا اأن ن�ستح�سر بقوة اأهمية اإبراز التمثيلية 

اأدوار  اأن تلعبه من  امل�سروعة لل�سحراويني وما ميكن 

حا�سمة يف ك�سف ه�سا�سة الطرح النف�سايل وتقزمي من 

ين�سب نف�سه ممثال لل�سحراويني دون اأي �سند �سكلي اأو 

مو�سوعي)..(.

أسد الزروالي »حفيد القطب الصحراوي ابريكة الزروالي«

 املجل�س الد�ستوري هو احلكم بيننا
املوؤ�س�سات  جميـــــــع 

قرارا  ت�سدر  عندمـا 

من املجل�ش الد�ستوري 

بتطبيقه،  تقوم  يعنيها، 

هذا  ي�سدر  عندما  فمثال 

باأن  يقـــــــر  قرارا  الأخري 

النظام الداخلــــــي ملجل�ش 

فاإنه  د�ستــــــوري   النواب 

يطبقه، واإذا �سدرت قرارات 

فاإن  انتخابية  مقاعد  تخ�ش 

احلكومة تتدخل وتعيد اإجراء 

النتخابات من جديد، فعندما يقول املجل�ش الد�ستوري 

اإن الإحاطة علما غري د�ستورية وتوا�سل احلكومة بثها 

فاإن هذا جتاوز منها.

الحبيب الشوباني »وزير العالقات مع البرلمان«

اأيها الوزراء.. ال تغ�سبوا من الفنانني
اأعمايل،  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  يلهمني  اأن  الطبيعي  من 

»�ستاند  على  كثريا  اأ�ستغل 

ال�سنف  هذا  ويف  اأب« 

اأ�ستــــــــــغل  الكوميــــــدي 

ال�سيا�سي  الواقع  على 

اأقراأ  اأنا  لذلك  والجتماعي، 

الأخبار  واأتابع  ال�سحف 

على الدوام، وهنا اأ�سري اأنني 

ل�ست مع اأحد ول �سد اأحد، اأنا 

اأقول  هنا  ومن  الإ�سالح،  مع 

الذين  وامل�سوؤولني  للوزراء 

الكوميدي  الفنان  من  يغ�سبون 

�سدكم،  ل�سنا  نحن  منهم،  ي�سخر  اأو  ينتقدهم  حني 

اعتربونا مرايا لكم وتعالوا لرتوا وجوهكم فينا.

محمد الخياري »كوميدي«
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

تداولت و�سائل الإعالم ر�سالة حمام مغربي 

ا�ستهر بالدفاع عن ال�سلفيني املعتقلني التحق 

موؤخرا ب�سفوف املقاتلني الإ�سالميني �سد 

النظام ال�سوري.

وقال اأن�ش احللوي »اأبو م�سعب« الناطق 

للدفاع  امل�سرتكة  اللجنة  با�سم  الر�سمي 

مما  موقفه  اأن  الإ�سالميني  املعتقلني  عن 

يدور يف �سوريا موقف فردي ل يلزم غريه، 

وقد جهر به غري ما مرة باملغرب لئال يقال 

لفكره  غطاء  احلقوقي  العمل  اتخذ  اإنه 

املتطرف، واإن ما قام به ل عالقة له بواقع 

املغرب لأن »اآلة الطغيان ب�سوريا مل حتارب 

العزل وامل�ست�سعفني من ال�سيوخ والن�ساء 

من  عليها  الرد  ليكون  بالأفكار  والأطفال 

وجوههم  يف  اأ�سهرته  الذي  ال�سالح  جن�ش 

واإمنا �سلطت عليهم الرباميل املتفجرة«. 

واأكد احللوي يف الر�سالة التي تركها لزوجته 

قبل اأن يغادر املغرب نحو الأرا�سي ال�سورية 

�سفوف  يف  للقتال  املا�سي،  دجنرب  اأوائل 

من  املقربة  املقاتلة  الإ�سالمية  اجلماعات 

تنظيم القاعدة، اأن من »دوافع هجرتي نحو 

�سوريا واختياري العمل امل�سلح لدفع الظلم 

دروب  علي  �ساقت  بعدما  هناك  اأهلنا  عن 

العمل ال�سلمي بوطني احلبيب«. 

اآخر  تكفرييٌّ  رحيلي:  بعد  ُيقال  »قد  وقال 

من  »اإن  م�سيفا  املتطرفني«  بركب  يلتحق 

اإبادة ل  اأنها حرب  نور اهلل ب�سريته يدرك 

اإل حمل  الأذى عن امل�سطهدين  فيها  يكف 

مما  نحن  فاأين  يقول  قائل  رب  و  ال�سالح 

بيننا  ال�سقة  اأبعد  فما  �سوريا؟  يف  يحدث 

النا�ش  تقتيل  اأن  اجلواب  فيكون  وبينها 

على ذلك النحو الرهيب واإن كانوا من غري 

امل�سلمني ل ير�سينا ول نقره فما بالك اإن كان 

اأولئك ال�سحايا دينهم كديننا ولغتهم كلغتنا 

واإن التاريخ ليعيد نف�سه اإذا تذكرنا اأن جدنا 

يعقوب املن�سور املوحدي قد هرع لنجدة 

�سواحل  عن  ودافع  الأيوبي  الدين  �سالح 

وثمانني  مبائة  ال�سليبيني  �سد  ال�سام 

اأ�سطول بحريا على حد ما ذكر العالمة ابن 

خلدون«.

اأفكار خا�سة  اأن ذهابه ل�سوريا وليد  واأكد 

التي  امل�سرتكة  باللجنة  لها  عالقة  ل  لديه 

اأ�س�سها منذ خروجه من ال�سجن عام 2007، 

التي  التو�سيات  مع  باأنني  جهرت  »قد 

بالقاهرة  امل�سلمني  بها موؤمتر علماء  خرج 

اتخذت  اأو  ا�ستخفيت  اأين  قائل  يقولن  فال 

على  به  اأت�سرت  غطاء  احلقوقي  العمل  من 

كذلك  اأدرك  »اإين  وقال  املتطرفة«،  نواياي 

اأنني �ساأت�سبب يف الكثري من الأذى لإخواين 

املعتقلني  عن  للدفاع  امل�سرتكة  اللجنة  يف 

الإ�سالميني، واأن ما قمت به �سيتخذ ذريعة 

ا�ستقالتي �سبقت  اأن  للت�سييق عليهم رغم 

م�سددا  ي�سري«،  غري  باأمد  هجرتي  قرار 

�سمام  »�سكلت  امل�سرتكة  اللجنة  اأن  على 

اأمان حقيقيا يف وجه النزلق نحو دروب 

العنف«.

واأو�سح اأنه »قد يقال بعد رحيلي تكفرييٌّ 

اآخر يلتحق بركب املتطرفني، اأو مثقل باأعباء 

مواجهة  على  منها  الهروب  ف�ّسل  الدنيا 

م�ساعبها، اأو متعط�ش للدماء لقي ما ت�سبوا 

وانتظار«،  ترب�ش  طول  بعد  نف�سه  اإليه 

م�سيفا »كما قد يقال باأن الدولة ح�سنا فعلت 

حني زجت باأبناء التيار ال�سلفي يف غياهب 

ل�سجني  اآخر  منوذج  ذا  هو  فها  ال�سجون، 

على  الهدم  طريق  فاختار  �سراحه  اأطلق 

طريق البناء، وف�سل املوت على احلياة«.

وقال  التكفري  فكر  من  م�سعب  اأبو  وترباأ 

واإن  م�سلم  جمتمع  املغربي  »املجتمع 

واأنني بريء من  املعا�سي،  فيه  ا�ست�سرت 

بَله  القمار  و�سالت  احلانات  رواد  تكفري 

اأن اأقع يف تكفري عامة النا�ش«، وكذا للعنف 

»�سيقول املرتب�سون حركته �سهوة الدماء 

واحدة  عنف  بادرة  مني  تبدر  مل  فاأقول، 

طوال مدة اإقامتي ببلدي«.

وك�سف احللوي اأن بيته، وبعد الإفراج عنه 

ق�سى  اأن  بعد   ،2007 ماي  يف  ال�سجن  من 

3 �سنوات �سجنا مبقت�سى قانون مكافحة 
»مرات  للتفتي�ش  يتعر�ش  كان  الإرهاب، 

واأفزعوا  اأ�سرتي  منزل  وداهموا  ومرات 

ومرات«،  مرات  واإخوتي  ووالدتي  والدي 

ال�سكري  بداء  والدي  اأ�سيب  »لقد  م�سيفا 

كان  ولكم  هوؤلء)..(  الليل  زوار  ب�سبب 

اأمي  دموع  اأ�ساهد  واأنا  كمدا  قلبي  يتفطر 

يف كل مرة اأغادر فيها البيت لأنها ل تدري 

اأيادي  اأن  اأم  اأخرى  مرة  �سرتاين  كانت  اإن 

الظلمة �ستحول بينها وبيني كما فعلت يف 

ال�سابق)..(«.

ملاذا نزلت الطائرة الرتكية

 يف مطار حممد اخلام�س؟
نفذت طائرة تابعة 

اخلطوط  ل�سركة 

الرتكية  اجلوية 

�ساو  اىل  متوجهة 

هبوطا  باولو 

يف  ا�سطراريا 

اإنذار  اإثر  املغرب، 

على  قنبلة  بوجود 

متنها تبني لحقا انه كاذب، كما اأعلن م�سدر مالحي.

وقال امل�سدر اإن الطائرة التي اأقلعت من اإ�سطنبول ا�سطرت اإىل 

الدار  املا�سي، يف مطار حممد اخلام�ش يف  الأحد  الهبوط، يوم 

البي�ساء »غرب«، بعدما عرث بداخلها على هاتف حممول ل يعود 

لأي من ركابها.

الطائرة خ�سعت لعملية تفتي�ش، وعندما  اأن  واأ�ساف امل�سدر 

م�ستكملة  جمددا  اأقلعت  متنها  على  لقنبلة  وجود  ل  اأن  تبني 

رحلتها اإىل الربازيل)..( والطائرة من طراز اإيربا�ش وعلى متنها 

229 راكبا.

رد حكومي من نوع خاص على أسئلة المعارضة. 
الوزير محمد الوفا المكلف بالحكامة يخرج لسانه 

بشكل يثير االستغراب، األمر الذي أضحك زميله 
في الحكومة الشوباني، رغم أن المثل المغربي 

يقول:»الضحك يفسخ البيع«.

لسان وزير الحكامة الطويل..

البلد الوحيد الذي يحتفي براأ�س ال�سنة االأمازيغية 

ا�شمه اأن�س احللوي وا�شتهر

 ب�أبي م�شعب 

املحامي ال�سلفي املغربي الذي 
يحلم بقتل ب�سار االأ�سد  
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دّك  اجلن�سية  الف�سائح  من  م�سل�سل 

اإىل  الإ�سالميني،  املغرب يف عهد  وزارات 

ا�ستنبطت  املحلية  ال�سحافة  اأن  درجة 

م�سطلح »دعارة الوزارات«، للدللة على 

تكرار عمليات التحّر�ش وممار�سة البغاء 

من طرف م�سوؤولني كبار يف الدولة.

جاء  ما  ح�سب  ف�سيحة،  اأول  وتفجرت 

م�سوؤولة  بعد �سبط  اإعالمية،  تقارير  يف 

�سقة  يف  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  يف 

جنوب  يف  جماعة  رئي�ش  مع  الرباط  يف 

الف�ساد،  مبمار�سة  متلب�سني  اململكة 

لتتحول، بعدها باأيام فقط، الأنظار نحو 

وزارة  يف  م�سوؤولة  اأدان  الذي  الق�ساء 

وبغرامة  حب�ساً  ون�سف  ب�سنة  الفالحة 

وكر  »اإعداد  بتهم  متابعتها  بعد  مالية، 

وجلب  البغاء،  يف  والو�ساطة  للدعارة 

فتيات ملمار�سة الف�ساد«.

وفيما كان اجلميع يراهن على اأن الأيام 

حتى  الف�سائح،  هذه  املتتبعني  �ستن�سي 

موظفة  تعر�ش  رائحة  تفوح  بداأت 

للتحر�ش اجلن�سي على يد م�سوؤول كبري 

طي  جرى  اأنه  غري  الت�سغيل،  وزارة  يف 

امللف قبل و�سوله للق�ساء.

حتى  طويالً  العام  الراأي  ينتظر  ومل 

اأميط اللثام عن ف�سيحة جديدة بطالها 

وال�سناعة،  التجارة  وزارة  يف  م�سوؤول 

وم�سوؤولة يف وزارة املالية، اإذ �سبطا يف 

و�سع خمل باحلياء، داخل �سيارة يف حي 

ا�سماعوا يف مدينة �سال »قرب العا�سمة 

الإدارية الرباط«.

بالأمر  املعنيني  اأمر  افت�ساح  وجاء 

ليك�سف  اأمن،  رجال  حا�سرهما  اأن  بعد 

متزوج،  واأنه  هويته  عن  امل�سوؤول 

يف  للم�سوؤولة  بالن�سبة  نف�سه  والأمر 

اأنها متزوجة  التي تبني  وزارة املالية، 

ولديها اأطفال.

الف�سائح اجلن�سية  ورغم كرثة حالت 

داخل  امل�سجلة  التحر�ش  وحوادث 

اأن  اإل  الكبرية،  واملوؤ�س�سات  الإدارات 

مراقبني يرون اأن هذا الأمر لي�ش جديًدا 

يف املغرب.

يف  املتخ�س�ش  حركات،  بكر  اأبو  وقال 

اإن  النف�سية،  والأمرا�ش  اجلن�ش  علم 

موجودة«،  دائًما  كانت  الأمور  »هذه 

اأنه  اأن »الذي تغري الآن هو  اإىل  م�سرًيا 

اأ�سبح يجري تناولها اإعالمًيا«.

علم  يف  الباحث  ال�سعباين،  علي  قال 

التحر�ش  حالت  »تزايد  اإن  الجتماع، 

القيم  اأزمة  عن  اأ�سا�ًسا  ينم  اجلن�سي 

لأن  القيم  منظومة  وانهيار  املجتمع  يف 

الذي يقوم مبثل هذه الأعمال فقد جترد 

من العديد من الأمور التي كانت حتميه 

الوقوع  وجتنبه  الأ�سياء  هذه  من 

فيها«.

حمامية املتهم تدعي اخلوف 

من املخابرات املغربية 

فرن�سا متتنع عن ت�سليم 

مغربي متهم بالإرهاب 
اجلربية  الإقامة  الفرن�سية  ال�سلطات  فر�ست 

على املدعو ر�سيد رافعة، املغربي اجلن�سية، 

دولية  توقيف  مذكرة  ب�ساأنه  �سدرت  الذي 

الأوروبية  املحكمة  ومنعت  الإرهاب،  بتهمة 

اإىل  ت�سليمه  من  باري�ش  الإن�سان  حلقوق 

الرباط.

توقيف  مذكرة   2009 اأواخر  املغرب  واأ�سدر 

دولية يف حق ر�سيد رافعة خبري املعلوماتية 

بتهمة  ميت�ش،  مدينة  يف  املقيم  عاما«   37«

القيام  اأجل  من  اإجرامية  ع�سابة  »ت�سكيل 

على  احلب�ش  يف  وو�سع  اإرهابية«.  باأعمال 

التحقيق يف فرن�سا بانتظار ت�سليمه. لكن  ذمة 

التي  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة 

يف  للتعذيب  تعر�سه  من  خماوف  عن  اأعربت 

اأواخر  ت�سليمه  نهائية  بطريقة  منعت  بالده، 

.2013
وكانت غرفة التحقيق يف ميت�ش اأمرت بالتايل، 

اخلمي�ش املا�سي، باإخالء �سبيل ر�سيد رافعة. 

نان�سي-  �سجن  من  خروجه  فور  اعتقل  لكنه 

ليل  يف  اإداري  �سجن  يف  وو�سع  ماك�سيفيل، 

على اإثر قرار باإعادته اإىل احلدود اتخذه وزير 

الداخلية.

قالت  الفرن�سية،  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  ويف 

اأمام  حماميته املقيمة يف نان�سي »قدمنا طعنا 

املحكمة الإدارية �سد هذا القرار. لكن الوزارة 

حرمتنا حقا كان ميكن اأن ن�ستفيد منه بطلبها 

الإقامة اجلربية. لذلك لو �سدر قرار الق�ساء 

على  ال�سجن  خارج  اليوم  لكان  الإداري 

الوزارة  تذرعت  قرارها،  الأرجح«..ولتربير 

مبخالفة اخلبري املعلوماتي قانون الإقامة يف 

ل  »رافعة  اأن  املحامية  واأ�سافت  فرن�سا.)..( 

يرغب يف الك�سف عن مكان اإقامته اجلربية، لأنه 

يخاف من اأجهزة ال�ستخبارات املغربية«.

هذا  ارتباط  يف  املغربية  ال�سلطات  وت�ستبه 

القاعدة  من  مب�سوؤولني  املعلوماتي  اخلبري 

بث  على  �ساعدهم  الإ�سالمي  املغرب  بالد  يف 

ر�سائلهم عرب الإنرتنت.

وت�ساطرها هذه ال�سكوك اأجهزة ال�ستخبارات 

الفرن�سية ملكافحة الإرهاب التي تعترب اأن هذا 

التيار اجلهادي  اإىل  الرجل معروف »بانتمائه 

الدويل«.

من هنا وهناك

ال�سنة  الفرن�سي  الرئــــي�ش  د�ســــن 

بعد  للجدل  مثري  ب�سكل  اجلديدة 

اإىل  فرن�سية  �سحف  عدة  عمدت  اأن 

حتى  اخلا�سة،  حياته  يف  النب�ش 

�سورا  ن�سرت  املجالت  اإحدى  اأن 

مي�سي  التي  اجلديدة  ل�سديقته 

يعترب  وبينما   ،)..( عندها  الليايل 

اأغلب الفرن�سيني اأن الف�سيحة تدخل 

�سمن احلياة اخلا�سة لرئي�سهم، فاإن 

الوروبية  لل�سوؤون  ال�سابق  الوزير 

يف عهد نيكول �ساركوزي يار لولو�ش 

فيه  تواجه  الذي  الوقت  »يف  قال 

رئي�سنا  م�ساكل جمة، مي�سي  البالد 

ا�سايف  دليل  وهذا  اللهو،  يف  وقته 

ا�ستعداًدا  اكرث  فرن�سا  ان  على 

للمجون)..(«.

الرئيس الفرنسي 
و»حياة المجون« 

باملغرب  لل�سغل  الوطني  الحتاد  وجه 

العدالة  حزب  من  مقرب  عمايل  »احتاد 

الإ�سالمية،  املرجعية  ذي  والتنمية، 

ملا  لذعة  انتقادات  الأغلبية«  ومتزعم 

القوى  بع�ش  من  حماولت  اإنها  قال 

الطاولة،  حتت  ومن  اخلفاء  يف  للعودة 

ل�ستهداف نتائج الربيع الدميقراطي الذي 

عرب  مبحاولت  والقيام  املغرب،  عرفه 

�سيا�سات  اأما  الطريق  ل�سد  الو�سائل،  كل 

الإ�سالح.

اجتماع  خالل  العمايل  الحتاد  واأ�سار 

الدورة العادية ملجل�سه الوطني، موؤخرا، 

يف بوزنيقة  اإىل اأن جهات مل ي�سمها �سعت 

ل�سرتجاع مواقعها ال�سابقة، وعملت على 

�سرب املكت�سبات الد�ستورية وال�سيا�سية 

التي اأ�سفر عنها م�سار التحول الدميقراطي 

يف البالد.

»ن�سال  �سعار  حتت  الجتماع  وعقد 

امل�سروعة  املطالب  اأجل  من  متوا�سل 

ور�سات  يف  م�سوؤول  وانخراط  للعمال، 

الإ�سالح لدعم وحماية حقوقها املكت�سبة، 

نقا�سات مفتوحة حول احل�سيلة  و�سهد 

التي  الئتالفية  للحكومة  الجتماعية 

يقودها عبد الإله بن كريان.

وانتقد حممد يتيم، الأمني العام لالحتاد، 

املوؤمتر  اأعمال  افتتاح  يف  له  كلمة  خالل 

ال�سابقة  الأنظمة  »بقايا  �سماه  ما  عودة 

قال  التي  لالإ�سالح«،  املقاومة  والقوى 

حتولت  مع  كثرية  »مواقع  فقدت  اإنها 

ورقة  ت�ستغل  اأنها  اإىل  م�سريا   ،»2011
اأجل  والفئوية، من  املطالب الجتماعية 

اإجها�ش جتربة الإ�سالح، والت�سكيك يف 

م�سار النتقال الدميقراطي.

لت�سكيل  �سعت  »اأطرافا  اإن  يتيم،  وقال 

وا�ستخدمت  اجتماعية،  �سيا�سية  جبهة 

خطاب  مترير  اأجل  من  نقابية  اأ�ساليب 

�سيا�سي ومواقف حتاول اإ�سقاط �سياقات 

انقالبية يف حميطنا الإقليمي على و�سعنا 

اأ�ساد  لكنه  تعبريه.  ح�سب  املغربي«، 

بالدور الريادي الذي قام به الحتاد العام 

التون�سي لل�سغل، يف تنظيم حوار وطني 

كادت  �سيا�سية  اأزمة  جتاوز  عن  اأ�سفر 

واأكد  فريدة.  دميقراطية  بتجربة  تودي 

اأخرج تون�ش من مرحلة ال�سطراب  اأنه 

وال�سك وخماطر العودة اإىل مرحلة ما قبل 

الثورة.

ال�سيا�سيني  بع�ش  انزلق  ب�سدة  وانتقد 

والنا�سطني يف املجال العام اإىل ما و�سفه 

مبواقع متماهية مع اإرادات منزعجة من 

م�ساريع الإ�سالح التي انطلقت يف 2011، 

م�سيدا بامل�سار الذي عرفه املغرب، وا�سفا 

اإياه باملتميز وال�ستثنائي يف حميطه.

وقيادي  برملاين،  نائب  وهو  يتيم،  واأ�سار 

يف حزب العدالة والتنمية، اإىل اأن الحتاد 

الوطني لل�سغل باملغرب، اختار التموقع 

يف مع�سكر الإ�سالح، بيد اأنه اأو�سح قائال 

»ل�سنا نقابة حكومية متاما، كما مل نكن يف 

ال�سابق نقابة معار�سة«، موؤكدا اأن العمل 

النقابي يجب اأن يكون على م�سافة واحدة، 

واأن »يظل وفيا فقط ملطالب العمال، ول 

ميكن اأن ينحاز اإل اإليها، ويجب اأن يخ�سع 

ملنطق واحد هو منطق الدفاع عن امل�سالح 

امل�سروعة واملعقولة للطبقة العاملة)..(.

ال�سفينة الأ�سطورية يف طنجة 
ال�سراعية  ال�سفينة 

الرو�سية الأ�سطورية 

»كروزين�سترين«، 

برحلة  تقوم  التي 

دورة  عا�سمة  اإىل 

الأوملبية  الألعاب 

الـ22 -  ال�ستويــــــة 

�سوت�ســـــــي  مدينة 

الأ�سود،  البحر  على 

و�سلت اإىل ميناء طنجة، ح�سبما نقلت وكالة »اإيتار تا�ش« عن 

املكتب ال�سحفي لالأكادميية الدولية لأ�سطول البلطيق لل�سيد، 

والتي متلك ال�سفينة ال�سراعية.

وللمرة الأوىل يف تاريخها، تزور ال�سفينة هذه املدينة ال�ساحلية 

الغربي من  التي تقع يف اجلزء اجلنوبي  املغرب،  الكبرية يف 

م�سيق جبل طارق، و�سي�سرتيح هناك طاقم ال�سفينة والطالب 

على متنها، ويف طنجة، باإمكان الزوار ال�سعود اإىل ال�سفينة، 

و�سيتم تعريفهم باملهمة ال�سرفية لـ»كروزين�سترين« يف دورة 

م�ساركة  عن  ف�سالً  �سوت�سي،  يف  املقبلة  الأوملبية  الألعاب 

يف  ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب  دورة  يف  ال�سراعية  ال�سفينة 

فانكوفر عام 2010.

نقابة العدالة والتنمية حتذر من »عودة الفلول« 

ف�سائح املوظفات.. وزارات يف قف�ص التهام 
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�لدكتور حممد �حلبابي: �لزهامير �ل�شيا�شي �أ�شد خطورة

و�إدري�س ل�شكر يتاجر �ليوم يف �لإرث �لن�شايل لالحتاد
بقلم: عبد الرحيم التوراني

الفواكه  يبيع  دكان  عند  يقف  ملحته 

والكاوكاو  احلم�ص  »مول  اجلافة؛ 

واللوز املقلي«، ناوله البائع ما طلب 

الرمادية  �سرتته  جيب  يف  د�سه  منه، 

اللون. اأعاد بتثاقل حافظة النقود اإىل 

مكانها يف اجليب الثاين، وظل واقفا يف 

يتحرك.  اأن  قبل  دقائق  ب�سعة  مكانه 

�سيقله  من  ينتظر  الرجل  اأن  يل  خطر 

ب�سيارة. وجاء الظن خاطئا. 

جلبة  من  حوله  ما  يف  بب�سره  اأجال 

وم�سى.  راأ�سه  اأحنى  ثم  وزحمة. 

اأثقلت  لقد  البطيئة.  خطواته  يعاند 

كل  على  والأيام،  ال�سنوات  كاهله 

حال، مل يعد هو ذلك ال�ساب املتوثب 

اأو الكهل الن�سيط الذي كان قبل عقود، 

هو اليوم �سيخ هرم يطل على الأ�سياء 

واملحيط من �سرفة الت�سعني.

مبوفور  له  وندعو  عمره  يف  اهلل  زاد   

ال�سحة والعافية.

- املكان:  �ساحة باب الأحد بالرباط.

يناير  ثامن  الأربعاء  التاريخ:   -

.2014
النهار  منت�سف  حوايل  الوقت:   -

واأربعني دقيقة.

- طق�ص نهار م�سم�ص، ياأتي بعد يوم 

�سرب  الذي  ال�سغري  »ت�سونامي« 

ال�ساحل الأطل�سي يف املغرب.

يجتاز  اأن  العجوز  ال�سيخ  يحاول 

حيث  الآخر  الر�سيف  اإىل  ال�سارع 

ل  ال�سيارات  املركزي،  ال�سوق 

والدراجات  الرتامواي  �سكة  تتوقف، 

ال�سارع بعد  املا�سني فوق  والراجلني 

بالباعة  الر�سيف  جنبات  فا�ست  اأن 

النهار  منت�سف  ازدحام  ا�سة«،  »اْلَفرَّ

الذي نعرفه يف مركز املدينة.

الطريق  اجتياز  يف  ال�سيخ  يرغب   

املعرب  من  ولي�ص  ال�سارع  و�سط  من 

اخلا�ص بالراجلني. انتظر حتى وقف 

اأم�سك  اآخر،  طريق«  »قاطع  بجانبه 

اإىل  الو�سول  يف  به  لي�ستعني  بذراعه 

الر�سيف املقابل.

وك�سكول  املقو�ص،  ظهره  خلف  يداه 

رمادي ملفوف حول رقبته.

اأنا ما زلت يف مكاين اأتابعه عن بعد، مل 

يعد لدي اأدنى �سك اأنه هو.

مربد  يف  املركونة  ال�سيارات  بني  �سار 

بائع  دكة  عند  و�سل  حتى  ال�سوق 

لأرى  دنوت  وبخور،  تقليدية  عطور 

ماذا �سيفعل، لقد ا�سرتى علبة عود ند 

من النوع امل�ستورد من ال�سني، درد�ص 

تعرف  زبون  ومع  البائع  مع  قليال 

كلمات:  م�سمعي  اإىل  تطايرت  عليه. 

لن  واأتكلم..  �ساأكتب  اأتوقف..  »لن 

ي�ستطيعوا تكميم فمي)..( ».

ثم دخل املمر ال�سغري، ولج باب �سوق 

به،  حلقت  هناك  والفواكه،  اخل�سر 

انتظرت حتى انتهى من �سراء بع�ص 

العنب والتفاح، ما  الفاكهة، قليل من 

يكفي ل�سخ�ص واحد اأو �سخ�سني على 

الأكرث.

�سلمت  نحوي،  وا�ستدار  التفت  ملا   

عليه و�سميته:

حممد  الدكتور  اأ�ستاذي   .. »اأهال   -

احلبابي«.

مبت�سما،  ا�ستدرك  ثم  بي،  فوجئ   

با�سمي  اأذكره  اأن  مني  طالبا  عانقني 

قائال:

- » اأنا اأعرفك .. اأعرفك.. اهلل يخليك يا 

اأخي .. ذكرين با�سمك«.

وكان جوابي �سوؤال:

- »كيف حالك يا �سيخ الحتاد؟«.

ملا �سمع لفظة »الحتاد« زادت اأ�سارير 

وجهه انكما�سا وغابت ب�سمته. و�سع 

يده على كتفي وقال يل:

قادم  اأنا  اأين  من  اأخي  يا  »اأتعرف   -

الآن؟ اأنا قادم من مقربة ال�سهداء، كنا 

نرتحم اليوم على اأخينا الفقيد ال�سي 

عبد الرحيم »بوعبيد«، اإن ذكراه حتل 

اليوم »8 يناير«، وقد اآملني كثريا اأن 

لالحتاد  احلالية  القيادة  من  اأحد  ل 

ح�سر ..«.

مبلغ  »اأراأيت  متلعثما:  اأردف  ثم 

الوفاء؟؟ اإن من ح�سروا اأخذوا معهم 

اأزبدت واأرغيت هناك يف  لقد  غ�سبي، 

املقربة، هل ال�سي عبد الرحيم، رحمه 

يبيعوا  اأن   فقط  منهم  ي�ستحق  اهلل، 

ون�سالته«. مبادئه  يف   وي�سرتوا 

 تدخل بائع الفواكه ال�ساب الذي كان 

يتابع حديثنا باهتمام، وقال:

- »فني هم النا�ص اليوم اللي بحال هاد 

الراجل؟«.

مل ي�سمع ال�سيخ كالم ال�ساب، وتابع:

اجلريدة«،  يومني  قبل  -»زارتني 

ال�سرتاكي،  الحتاد  يومية  يق�سد 

اإليهم  اأحتدث  اأن  مني  »وطلبوا 

الراحل  العزيز  مع  عالقتي  عن 

ذكريات  وعن  الرحيم،  عبد  ال�سي 

اأربع  حوايل  مي�سور.   معتقل  �سجن 

ن�سروا  ملا  نتكلم،  ونحن  �ساعات 

وبرتوا  للمق�ص  اأخ�سعوها  اأقوايل 

من  واملهم  الكثري  الكثري)..(  منها 

يعجبهم)..(.  ل  الذي  الكثري   هذا 

لين�سر  العاملية  الظروف  تتوفر  اليوم 

مبادءه  والأجيال  النا�ص  بني  احلزب 

الكبار  مبنا�سليه  ويعرف  الأ�سيلة 

هم  اأين  لكن  وبن�سالته،  وب�سهدائه 

من هذا..؟«.

�ساألته:

لالحتاد  احلالية  القيادة  اأتق�سد   -

برئا�سة اإدري�ص ل�سكر؟

رد علي:

- اأنا اأختلف مع ل�سكر، وموقفي وا�سح 

يف  اأخ�سى  ل  اإين  اأخفيه،  ل  ومعروف 

اأعلن  ما  لكن  لئم،  لومة  احلق  قول 

م�ساواة  ب�ساأن  موؤخرا،  ل�سكر،  عنه 

ي�ستوجب  موقف  هو  بالرجل،  املراأة 

الإ�سالم  فهم  اإن  والإ�سادة،  التنويه 

احلقيقي من خالل �سور القراآن الكرمي 

توؤكد على م�ساواة الرجل واملراأة، اإن 

اهلل يقول يف كتابه العزيز: »َقْد َخَلْقَنا 

اْلإِن�َساَن يِف اأَْح�َسِن َتْقِومٍي..«، ومل مييز 

اأهو رجل اأم امراأة«.

ملا ا�ستاأذنته يف التقاط �سورة تذكارية 

معه رحب من دون تردد، وطلب مني 

اأن اأ�سوره مع بائع الفواكه واخل�سر 

الذين اعتاد الت�سوق منهما، بعد ذلك 

مدين بعنوانه كي اأزوره:

-»هي دعوة مفتوحة لك كي تزورين، 

زرين يا اأخي)..(«.

احلبابي  حممد  الدكتور  �سيخنا 

التاريخي  والقيادي  القت�ساد  رجل 

الحتاد  حزب  يف  املعروف  املوؤ�س�ص 

والذي  ال�سعبية،  للقوات  ال�سرتاكي 

�سبق له يف �ستينيات القرن املا�سي اأن 

�سغل من�سب مدير لديوان عبد الرحيم 

بوعبيد ملا كان يتوىل حقيبة القت�ساد 

الأ�ستاذ  ابراهيم،  اهلل  عبد  حكومة  يف 

املوؤلفات،  من  عدد  �ساحب  اجلامعي 

اأفق  يف  »�سبيبتنا  كتاب  اأ�سهرها  لعل 

نهاية  يف  �سدر  الذي  الثمانينات« 

وحرر  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات 

الرحيم  عبد  الأ�ستاذ  الراحل  مقدمته 

بوعبيد.

التحولت  ومع  العمر،  يف  تقدمه  مع 

التي عرفها حزب الحتاد ال�سرتاكي، 

بـ»خرجاته«  احلبابي  حممد  ا�ستهر 

املثرية للجدل، �سواء يف الجتماعات 

تقاعده  بعد  اأو  للحزب،  التنظيمية 

واعتزاله  ال�سيا�سي قبل ما يقرب من 

اثني ع�سر �سنة، وذلك من خالل بع�ص 

التي  الإلكرتونية  واملواقع  اجلرائد 

ت�سريحاته  ن�سر  على  تتهافت  باتت 

بالغرابة.  بع�سها  املت�سم  الإعالمية 

مثل ما قاله ب�ساأن قرب الزعيم املهدي 

العجيبة  و�سفته  مثل  اأو  بنربكة، 

لعالج داء ال�سرطان.

الألداء  اإخوانه  من  خ�سومه  يتهمه 

من  وي�سخرون  وبالزهامير  باخلرف 

كالمه، فال  يرتدد هو يف اإجاباتهم باأن 

»اأخطر من كل زهامير هو العلة التي 

مبادءهم  فين�سون  املنا�سلني  ت�سيب 

ويتنــــكرون  ال�سهــــــداء  وت�سحيات 

لن�سالت من �سبقوهم)..(«.

قلت للرجل:

- اإذا �سمحت يل يا اأ�ستاذنا الكبري اأرى 

وبنف�سك  ب�سحتك  تهتم  اأن  عليك  اأنه 

قلقا  يزيدك  مبا  نف�سك  ت�سغل  اأن  بدل 

ويتعبك)..(.

نظر اإيل مليا، ثم قال ب�سوت متح�سرا:

»يحز يف نف�سي اأن اأرى تراث احلزب 

يباع يف املزادات الو�سولية«.

يداه  وم�سى.  معي  كالمه  ختم  هكذا 

عا�سه  وما  تاريخه  لكن  ظهره،  خلف 

م�سرفة  ومواقف  ن�سالية  معارك  من 

بها  يفتخر  عينيه  اأمام  ماثلة  تزال  ل 

ويرويها. كاأنه يلهج مع بابلو نريودا: 

»اأعرتف اأين ع�ست«، ويردد مع الآخر 

»ع�ستها   : ماركيز  غار�سيا  غابرييل 

مع تقدمه في العمر، 
ومع التحوالت التي 

عرفها حزب االتحاد 
االشتراكي، اشتهر 

محمد الحبابي 
بـ»خرجاته« المثيرة 
للجدل، سواء في 

االجتماعات التنظيمية 
للحزب، أو بعد تقاعده 

واعتزاله  السياسي قبل 
ما يقرب من اثني عشر 

سنة، وذلك من خالل 
بعض الجرائد والمواقع 
اإللكترونية التي باتت 

تتهافت على نشر 
تصريحاته اإلعالمية 

المتسم بعضها 
بالغرابة. 
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وكاالت
اىل  ال�سرعة  وجه  على  اجلزائري  الرئي�س  نقل 

يف  غرا�س«  دي  »فال  الع�سكري   امل�ست�سفى 

�سادر  بيان  و�سفها  �سحية،  نوبة  اإثر  باري�س 

عن الرئا�سة باجللطة الدماغية العابرة. 

الرئي�س  اأن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  يف  وجاء 

بوتفليقة غادر اجلزائر منذ يوم االثنني املا�سي، 

متوجها اإىل العا�سمة الفرن�سية باري�س يف اإطار 

الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  قادته  طبية  زيارة 

فال دوغرا�س جمددا، وذلك الإجراء فحو�سات 

طبية يف اإطار الرقابة ال�سحية العادية، ح�سب 

يومية ال�سروق اجلزائرية. 

مرة  الأول  اجلمهورية  رئا�سة  بيان  وحمل 

مل  التي  واملعطيات  املوؤ�سرات  من  جمموعة 

اأن  اأكدت  فقد  فيها.  اخلو�س  الرئا�سة  تعتد 

الو�سع العام ل�سحة الرئي�س يف حت�سن ب�سفة 

الذي  البيان  »موؤكدة« و«بالتدريج«. واأو�سح 

اأن  والتاأويالت  للقراءات  منفذ  كل  غلق  حاول 

عودة الرئي�س اإىل م�ست�سفى فال دوغرا�س الذي 

الـ  يف  العالجية  لرحلته  االأوىل  الوجهة  كان 

اأجل  املا�سية جاءت من  ال�سنة  اأبريل من   27
ا�ستكمال الفحو�سات والعالج الذي با�سره منذ 

عودته اإىل اجلزائر يف �سهر يوليوز املا�سي.

»بدعة« االحتفال بعيد 

املولد النبوي
ذوالفقار بلعويدي

 

االحتفال مبولد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو اإحياء ليلة اليوم التي 

تتفق من كل �سنة من �سهر ربيع االأول مع ليلة يوم مولد الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم، يف جمع من النا�س بالذكر والدعاء وقراءة القراآن 

واإن�ساد املدائح وذبح الذبائح واإطعام الطعام، احتفاء بتلك الليلة 

وتكرميا وتعظيما لها. وقد حدث هذا االأمر بني امل�سلمني بعد ما مل 

يكن منذ القرن الرابع الهجري يف زمن الفاطميني. وي�سميه البع�س 

»عيد املولد النبوي«، ويطلق عليه البع�س االآخر حترجا يف حيلة 

مف�سوحة، ومغالطة مك�سوفة ا�سم » ذكرى املولد النبوي«، ملا يدل 

عليه ا�سطالح العيد من قدا�سة وتعظيم، موهمني اأنف�سهم اأن االأحكام 

اأ�سحابها  فاإن  �سواء؛  احليل  هي  »وهكذا  االأ�سماء،  بتبدل  تتبدل 

الذي  اأن  ويزعمون  اللفظ،  مبجرد  فيعلقونها  االأحكام  اإىل  يعمدون 

ي�ستحلونه لي�س بداخل يف لفظ ال�سيء املبّدل ، مع القطع باأن معناه 

معنى ال�سيء املبدل منه«)1(. دون اعتبار منهم اأن االأ�سياء تابعة 

حلقائقها وم�سمياتها، وال تزول بتبدل اأ�سمائها، مادام االأ�سل متحدا 

اأن ما يقوم به هوؤالء يف تلك الليلة،  وحمفوظا. والعجيب العجاب 

هو نف�سه الذي يقوم به اأولئك، مع احتاد الزمان واتفاق املكان؛ { 

ْهَتُدوَن} واأن ما يفعلونه لي�س بدعة، وذلك فقط  ُهم مُّ اأَنَّ َوَيْح�َسُبوَن 

اأنه  اأقل ما يو�سف به،  الفعل  ملجرد كونهم ال ي�سمونه عيدا! وهذا 

تالعب وتطويع ق�سد متييع العالقة بني ما هو �سنة وما هو بدعة. 

وتزيني  ال�سبيل،  عن  و�سد  موا�سعه،  عن  للكلم  حتريف  فهو  واإال 

َبُعوا  َن َلُه �ُسوُء َعَمِلِه َواتَّ ِه َكَمن ُزيِّ بِّ ن رَّ َنٍة مِّ للباطل. {اأََفَمن َكاَن َعَلى َبيِّ

اأَْهَواءُهْم}.

اإنه ال م�ساحة يف اال�سطالح، �سموه ما �سئتم. فاإن حمبة النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم وتعظيمه اأ�سل عظيم من اأ�سول الدين، و�سعبة من 

االإميان، وعبادة وقربى تر�سي الرحمن، وهي ت�ستلزم التاأ�سي به، 

واالقتداء ب�سنته، وال�سري على نهجه، والتخلق باأخالقه، واالإذعان 

فيما  وطاعته  اأخرب،  فيما  وت�سديقه  به،  جاء  ملا  والقبول  حلكمه، 

َ و�سرع،  اأوجب واأمر، واالبتعاد عما نهى عنه وزجر، والر�سا مبا َقنَّ

والذب عنه، والت�سدي للمغر�سني له، والتحذير من املتطاولني على 

�سنته، وال ينت�سب اإال اإليه، وال ي�ستدل اإال به. ومن اأحب نبيه �سدقا، 

وافقه يف مراده، حتى يكون ماأمور نبيه ماأموره، ومنهي نبيه منهيه، 

وليه،  نبيه  وويل  مكروهه،  نبيه  ومكروه  مندوبه،  نبيه  ومندوب 

وعدو نبيه عدوه. وح�سبنا قول ربنا يف بيان لوازم حمــبته: {ُقْل 

ْمَواٌل  َواأَ َواأَْزَواُجُكْم َوَع�ِسرَيُتُكْم  ْخَواُنُكْم  َواإِ ُكْم  َواأَْبَناآوؤُ ُكْم  اآَباوؤُ َكاَن  اإِن 

َلْيُكم  ْوَنَها اأََحبَّ اإِ اَرٌة َتْخ�َسْوَن َك�َساَدَها َوَم�َساِكُن َتْر�سَ ْفُتُموَها َوِتَ اْقَتَ

واْ َحتَّى َياأِْتَي اهلّلُ ِباأَْمِرِه َواهلّلُ  بَّ�سُ َن اهلّلِ َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد يِف �َسِبيِلِه َفَتَ مِّ

اْلَفا�ِسِقنَي}، قال القا�سي عيا�س عند �سرحه االآية:  اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل 

)فكفى بهذا ح�سا وتنبيها وداللة وحجة على اإلزام حمبته، ووجوب 

فر�سها، وعظم خطرها، وا�ستحقاقه لها �سلى اهلل عليه و�سلم؛ اإذ قرع 

تعاىل من كان ماله واأهله وولده اأحب اإليه من اهلل ور�سوله، واأوعدهم 

واْ َحتَّى َياأِْتَي اهلّلُ ِباأَْمِرِه{. ثم ف�سقهم بتمام االآية،  بَّ�سُ بقوله تعاىل }َفَتَ

واأعلمهم اأنهم ممن �سل ومل يهده اهلل(.   

.. لكن اإظهار حمبته عليه ال�سالم باإحياء ليلة مولده واتخاذها ذكرى 

وعيدا، ف�سال عن ما فيها من م�سابهة الن�سارى يف بدعة اإحيائهم ليلة 

ميالد عي�سى عليه ال�سالم، فهو اأمر مل يفعله الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وال خلفاوؤه الرا�سدون، وال غريهم من ال�سحابة ر�سوان اهلل 

على اجلميع، وال التابعون لهم باإح�سان يف القرون املف�سلة، وال االأئمة 

املعتربون الذين هم قدوة يف الدين؛ كاأبي حنيفة ومالك وال�سافعي 

واأحمد، وهم اأعلم النا�س بال�سنة، واأكمل حبا لر�سول اهلل ومتابعة 

ل�سرعه ممن بعدهم. » مع قيام املقت�سي لفعله يف زمانهم وعدم وجود 

املانع لهم منه، ولو كان هذا خريا حم�سا، اأو راجحا؛ لكان ال�سلف 

ر�سي اهلل عنهم اأحق به منا، فاإنهم كانوا اأ�سد حمبة لر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وتعظيما له منا، وهم على اخلري اأحر�س«)6(. بل 

اأهل ال�سنة يف كافة االأقطار و�سائر االأزمان ينكرونه ويحذرون منه.

 قال االإمام اأبو حف�س تاج الدين الفاكهاين املالكي رحمه اهلل: يف كتابه 

»املورد يف عمل املولد«: )ال اأعلم لهذا املولد اأ�سالً يف كتاب وال �سنة، 

وال ينقل عمله عن اأحد من علماء االأمة، الذين هم القدوة يف الدين، 

املتم�سكون باآثار املتقدمني، بل هو ِبدعة اأحدثها البطالون، و�سهوة 

نف�ٍس اغتنى بها االأكالون()7(.

اأبو عبد اهلل احلفار رحمه اهلل: ) وليلة املولد مل يكن ال�سلف  وقال 

ال�سالح وهم اأ�سحاب ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- والتابعون 

لهم يجتمعون فيها للعبادة، وال يفعلون فيها زيادة على �سائر ليايل 

ال�سنة، الأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ال يعظم اإال بالوجه الذي 

�سرع فيه تعظيمه، وتعظيمه من اأعظم القرب اإىل اهلل، لكن يتقرب اإىل 

اهلل جل جالله مبا �سرع، والدليل على اأن ال�سلف مل يكونوا يزيدون 

زيادة على �سائر الليايل اأنهم اختلفوا فيها، فقيل اإنه �سلى اهلل عليه 

اأي يوم ولد فيه  و�سلم ولد يف رم�سان، وقيل يف ربيع، واختلف يف 

على اأربعة اأقوال، فلو كانت تلك الليلة التي ولد يف �سبيحتها حتدث 

فيها عبادة بوالدة خري اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم، لكانت معلومة 

م�سهورة ال يقع فيها اختالف، ولكن مل ت�سرع زيادة تعظيم()8(..

الرباط: األسبوع 

 هل هي بداية عودة الدفء للعالقات املغربية 

ا�ستنتاجه من خالل  االإيرانية، ذلك ما ميكن 

اأجل  من  الإيران  املغرب  بعثها  التي  الدعوة 

ح�سور االجتماع املزمع عقده للجنة القد�س، 

يف وقت يتوا�سل فيه قطع العالقات الر�سمية 

عندما   ،2009 �سنة  واقعة  منذ  البلدين  بني 

بعدما  اإيران،  يف  �سفريه  املغرب  ا�ستدعى 

متفردة  بطريقة  بالتعامل  لنف�سها  »�سمحت 

وغري ودية ون�سر بيان ت�سمن تعبريات غري 

مقبولة يف حق املغرب اإثر ت�سامنه مع مملكة 

البحرين، على غرار العديد من الدول، ب�ساأن 

ووحدته  البلد  هذا  ب�سيادة  امل�سا�س  رف�س 

وزارة  بالغ  يف  جاء  ما  ح�سب  التابية«. 

اخلارجية وقتها، وهو نف�سه البالغ الذي اتهم 

البعثات االإيرانية بن�سر الت�سيع يف البالد.

مزوار  الدين  �سالح  اخلارجية  وزير  وكان 

دعوة  وجه  املغرب  اأن  موؤخرا،  اأكد،  قد 

الإيران من اأجل ح�سور اجتماع جلنة القد�س 

القادم، الذي �ستحت�سن دورته الـ20 مراك�س 

اأن  اإىل  17 و18 يناير اجلاري، م�سريا  يومي 

التعاون  منظمة  طريق  عن  جاءت  الدعوة 

يف  اأو�سح،  كما  لّلجنة،  �سة  املوؤ�سِّ االإ�سالمي، 

حوار �سحفي مع جريدة »ال�سرق االأو�سط« 

جلنة  اجتماعات  حت�سر  اإيران  اأن  اللندنية، 

ال�ساد�س،  حممد  امللك  يراأ�سها  التي  القد�س، 

باقي  �ساأن  ذلك  يف  »�ساأنها  ع�سوًا  ب�سفتها 

بني  من  بلدا   16 ميثلون  وهم  االأع�ساء«، 

بلدان الدول االأع�ساء.

الرباط: األسبوع 
الرئي�س  من  القدامى  ال�سحفيني  اأحد  اقتب 

االإن�سان،  حلقوق  اال�ست�ساري  للمجل�س  ال�سابق 

من  ا�ستغرابه  عن  له  ليعرب  حرزين،  اأحمد 

اللقاءات  اأحد  يف  بها  اأدىل  التي  الت�سريحات 

لتقدمي كتاب  التي خ�س�ست، موؤخرا،  ال�سحفية 

ال�سحفي، الطيب دكار، حول العالقات املغربية 

اجلزائرية.

الع�سكر،  حلكم  متفائال  بدا  قد  حرزين  وكان 

)االأحزاب  الدميقراطية  القوى  غياب  »ففي 

يف  اجلي�س  ي�ستمر  اأن  ينبغي  والنقابات..( 

ال�سلطة«، ح�سب وجهة نظره، يف املحور املتعلق 

االأخرية  القوى  فهذه  وال�سلطة،  باالإ�سالميني 

الكامل  ت�سورها  تقدم  اأن  ينبغي  »االإ�سالمية« 

من  يتخوفون  النا�س  الأن  الدميقراطية  حول 

املبادئ  على  االلتفاف  ثم  ال�سلطة  اإىل  �سعودهم 

االأ�سا�سية للدميقراطية.

تفاوؤل حرزين حلكم الع�سكر يف اجلزائر، وللتجربة 

تقابلها  االإ�سالميني،  مع  التعامل  يف  اجلزائرية 

تعترب  الذي  املغربي،  للجي�س  خا�سة  نظرة 

الثكنات مكانه الطبيعي)..(.

كلونيل  ا�ستفزت  قد  حرزين  ت�سريحات  وكانت 

اللقاء  هذا  يف  حا�سرا  كان  اجلي�س  من  متقاعد 

املاري�سال  اأ�سرار  علبة  البقايل،  الكولونيل  وهو 

حلرزين  يو�سح  لكي  تدخل  والذي  اأمزيان، 

وهو  واجلزائري  املغربي  اجلي�سني  بني  الفرق 

البقايل يف كون اجلي�س  الذي يكمن ح�سب  الفرق 

املغربي كان حا�سما يف الدفاع عن امللكية بخالف 

بعد ال�سيا�سيني وهو ما توؤكد واقعة عودة امللك 

املحاوالت  اأن  البقايل  اأورد  كما  اخلام�س،  حممد 

مرتبطة  كانت  املغرب  �سهدها  التي  االنقالبية 

باأن  واأ�ساف  باجلي�س،  ولي�س  االأفراد  ببع�س 

ا�سطدام  عدم  على  حري�سا  كان  الثاين  احل�سن 

املدار�س  طلبة  كان  بحيث  باملدنيني  اجلي�س 

الذين يفرقون املظاهرات، »فرغم  الع�سكرية هم 

حم�سوبني  يكونوا  مل  اأنهم  اإال  الع�سكري  زيهم 

على اجلي�س«.

اللقاء املذكور متيز بح�سور نوعي ونوق�ست فيه 

عدة حماور من الكتاب املذكور ومنها اأن �ساحبه 

بالن�سبة  كحل  االأملاين  الفدرايل  النموذج  يقتح 

التجربة  عن  حرزين  حديث  اأن  غري  للمغرب، 

ل�سهام  غريه  من  اأكرث  معر�سا  جعله  اجلزائرية 

النقد، مبا يف ذلك �ساحب الكتاب.

الفرق بني اجلي�ش اجلزائري واجلي�ش املغربي 

حرزين يف�سل حكم الع�سكر على حكم االإ�سالميني 

�سيارة  املا�سي،  االإثنني  يوم  م�ساء  تعر�ست 

االنف�ساليني  بع�س  يد  على  للحرق  �سرطة 

طرف  من  »املولوتوف«  بقنينات  قذفها  بعد 

دون  بالعيون،  الق�سم  »البوركو«  بحي  �سبان 

اأن ت�سجل اإ�سابات يف �سفوف عنا�سر الدورية 

قذفها،  اأثناء  ال�سيارة  خارج  كانوا  الذين 

التي  احلدث  وهو  اأمني)..(  م�سدر  بح�سب 

يعيد لالأذهان �سيناريو االأحداث االأليمة التي مل 

ت�سهدها املدينة منذ تفكيك خميم اكدمي اإزيك.

�سبح االإنف�سال..

اإيران املتهمة بن�سر الت�سيع حا�سرة أسوء خبر
يف اجتماع جلنة القد�س 

بالغ غري م�سبوق لرئا�سة اجلمهورية اجلزائرية 

الرئيس روحاني

حرزني
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الثقافة
 العدد: 772  اخلميس 16 يناير 2014

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

جائزة املغرب للكتب
الثقافة  وزير  عن  نيابة 

حممد اأمني ال�صبيحي، 

حمـــــــــــمد  تراأ�س 

لطفــــــــي املريني، 

الكاتــــــــــب العام 

للوزارة، �صبيحة 

يناير   8 الأربعاء 

مبــــــــقر   2014
باأكــــــدال  الوزارة 

الأول  الجتـــــــــماع 

جلائزة  العامة  للجنة 

�صنة  بر�صم  للكتاب  املغرب 

الباحث  الدورة  هذه  يف  يراأ�صها  التي  اللجنة  وهي   ،2014
املغربي حممد الطوزي.

املكافاأة  لهذه  املر�صحة  للأعمال  الرقمية  املعطيات  ويف 

اأ�صناف  خمتلف  يف  املقدمة  الكتب  جمموع  بلغ  الوطنية 

اجلائزة 180 عمل موزعة على �صنف ال�صرديات واملحكيات 

 36( الإن�صانية  والعلوم  عمل(   33( وال�صعر  عمل(   57(

عمل(   31( والفنية  واللغوية  الأدبية  والدرا�صات  عمل( 

والرتجمة )12 عمل( والعلوم الجتماعية )11 عمل(.

وقد با�صرت اللجنة العامة عملها بتوزيع الأعمال املر�صحة 

من  �صنف  بكل  املخت�صة  الفرعية  اللجان  خمتلف  على 

فيها وفق جدولة زمنية  لقراءتها والبت  اأ�صناف اجلائزة 

الدورة  افتتاح  مبنا�صبة  عنها  الإعلن  اأفق  يف  م�صبوطة، 

للن�صر والكتاب املزمع تنظيمها  الدويل  للمعر�س  الع�صرين 

ما بني 13 و23 فرباير 2014.

الأ�صبوع ت�صدر عن 
دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 50.000

 املدير العام  ورئي�س 
التحرير 
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امل�صرفة  اخللية  اأعلنت 

املعر�س  تنظيم  على 

الوطني للكتاب، باجلمعية 

اأن  للكتبيني،  البي�صاوية 

الن�صخة ال�صابعة للمعر�س �صوف 

ب�صاحة  املعتاد  مكانها  يف  تنعقد 

يف  البي�صاء  الدار   - ال�صراغنة 

اأبريل  و30   10 بني  ما  الفرتة 

.2014
وَتعترُب اجلمعية اأنه بعد النجاح 

ال�صابقة،  الدورات  عرفته  الذي 

املتحقق  الرتاكم  اإىل  وبالنظر 

ت�صعى  اإنها  وتوا�صليا،  تنظيميا 

على  الإنفتاح  اإىل  الدورة  هذه  يف 

جمموعة من ال�صركاء وامل�صت�صهرين 

ُت�صفي مل�صة ثقافية جديدة  حتى 

و�صط ا�صتقطاب وا�صع للعار�صني 

اخلوا�س واملوؤ�ص�صاتني من داخل 

خارجه،  ومن  املغرب 

معر�س  واأن  خ�صو�صا 

ال�صراغنة  ب�صاحة  الكتاب 

اأ�صبح،  ال�صلطان  درب  ـ 

ثقافيا  حدثا  �صنوات،  �صت  بعد 

وفر�صة  واقت�صاديا،  واجتماعيا 

لتداول الأفكار يف ندوات ولقاءات 

عنوان  اأن  تعلن  كما  متنوعة. 

هو  �صيكون  ال�صابعة  الدورة 

»اأ�صوات من ال�صحراء«، يتمحور 

املوازي،  الثقايف  الربنامج  حوله 

وذلك ل�صببني اثنني: 

الأول هو ال�صياق الذي تنعقد فيه 

هذه الدورة من تطورات اإيجابية 

ل�صالح ق�صيتنا الوطنية الوىل.

والأبحاث  الكتابات  كم  هو  الثاين 

والدرا�صات حول مناحي احلياة يف 

�صحرائنا امل�صرتجعة. 

ت�صتعد مدينة مكنا�س لحت�صان مهرجانها ال�صنوي 

 -  22 اأيام:  الدويل اخلا�س ب�صينما ال�صباب، وذلك 

كامريا  �صينما  بف�صاء   2014 ماي   25  -  24  -  23
التاريخية، وف�صاء الفقيه »حممد املنوين«، وف�صاء 

�صعار:  حتت  الهدمي  و�صاحة  جوبري«  »م�صيل 

»ال�صينما وحقوق الإن�صان«. 

الدورة  لهذه  �صرف  ك�صيفة  )اأملانيا(  اختريت  وقد 

املتميزة والتي �صيتم من خللها الرهان على مهرجان 

�صينمائية  مدينة  ومن  ال�صينمائي  احلقل  يف  فاعل 

بامتياز.

ل يزال بع�س منا�صلي احلركات التحررية 

ل�صعوب  الوطنية  ال�صيا�صية  واحلركات 

يعمل  من  وكل  الأحياء،  اإفريقيا  �صمال 

اأقطار هذا  من اأجل التفاعل الإيجابي بني 

ال�صمال الإفريقي ي�صتح�صرون بع�صا من 

كلمة الأمري حممد بن عبد الكرمي اخلطابي 

املغرب  حترير  جلنة  تاأ�صي�س  حلظة  يف 

�صهر  من   5 يف  برئا�صته  بالقاهرة  العربي 

اأي بعد �صبعة �صهور فقط   ،1948 يناير 

من تخل�صه من اأ�صر الفرن�صيني.

ومما جاء يف تلك الكلمة »منذ اأن منَّ اهلل 

علينا باإطلق �صراحنا)..( ونحن نوا�صل 

ال�صعي جلمع كلمة الزعماء)..( يف كل من 

وتون�س،  واجلزائر  »املغرب«  مراك�س 

اأن  قبل  واحدة«  جبهة  يف  الكفاح  بق�صد 

الوحيد  الطريق  »هو  الحتاد  اأن  يوؤكد 

ثم  غايتنا«  حتقيق  اإىل  �صيو�صلنا  الذي 

اأ�صاف »ونحن اأحوج اإىل الحتاد واأحق 

به«.

احلاملة  الكلمة  هذه  على  �صنة   66 مرت 

العمل  اأن�صار  املوحدين،  لطموحات 

الوحدوي لأبناء �صمال اإفريقيا، وعلى هذا 

التاأ�صي�س الذي مل تلتزم به القوى احلزبية 

املغاربية التي تعاهدت بال�صري على هديه 

قادة  اختار  حني  وذلك  غاياته.  لتحقيق 

تلك الأحزاب طريقا مغايرا خلطط جلنة 

على  للح�صول  العربي  املغرب  حترير 

ال�صتقلل.

على  قرن  ن�صف  من  اأكرث  وبعد  والآن، 

كل  الكبري،  املغرب  اأقطار  ا�صتقلل 

احلاملون  املنا�صلون،  يزال  ل  بطريقته، 

مل�صروع البناء املغاربي املتكامل، يعملون 

ويطمحون اإىل حتقيق ما رامت اإليه جلنة 

حترير املغرب العربي ب�صاأن تاآلف الأفكار 

وت�صاند اجلهود ب�صفته »الطريق الوحيد 

الذي �صيو�صلنا اإىل حتقيق غايتنا واإدراك 

اأمانينا«.

اخلطابي  الكرمي  عبد  حممد  ومنتدى 

العمل  باأهداف  يذكر  اإذ  واحلوار  للفكر 

الوحدوي امل�صرتك للجنة حترير املغرب 

العربي وبطموحات املنا�صلني املغاربيني 

بناء  يف  اإفريقيا  �صمال  اإرادة  جتديد  اإىل 

كل  مع  ويتفاعل  يتجاوب  واإذ  احتاده، 

الدعوات واجلهود التي ت�صعى اإىل جتديد 

اخلطط واملناهج املوؤدية اإىل جتاوز الآثار 

املحلية  الوطنية  لل�صيا�صات  ال�صلبية 

�صنة  يعلن  اأن  »املنتدى«  ي�صره  ال�صيقة، 

2014 »�صنة املغرب الكبري بدون حدود«.
املغرب  هذا  �صرفاء  بكل  املنتدى  ويهيب 

الكبري: من جمتمع مدين، وو�صائل اإعلم، 

وفنانني،  وكتاب،  وموؤرخني،  ومفكرين، 

ال�صعوب  حقوق  ومنا�صلي  و�صعراء، 

من اأجل م�صتقبل اأف�صل، اأن يجعلوا هذه 

ال�صنة يف بوؤرة اهتماماتهم وعملهم لتحقيق 

ذلك ال�صعار املتجدد »�صمال اإفريقيا يبغي 

الحتاد«.

�شنة 2014 »�شنة املغرب الكبري بدون حدود«

اإحياء الذكرى 66 لتاأ�سي�س جلنة حترير املغرب العربي

ال�سينما وحقوق الإن�سان

للإذاعة  العامة  الهيئة  من  وفد  قام 

بزيارة  عمان  ب�صلطنة  والتلفزيون 

للإذاعة  الوطنية  ال�صركة  ملقر  عمل 

 13 الإثنني  يوم  وذلك  والتلفزة، 

يناير 2014.

لقاءات  العماين  الوفد  اأجرى  وقد 

خمتلف  م�صوؤويل  مع  ميدانية 

قطاعات الإذاعة الوطنية، املرتبطة 

بالأخبار والإنتاج واملجال التقني، 

ا�صتغالها  طرق  على  للتعرف  وذلك 

على خمتلف الأ�صعدة بغية تبادل 

الإعلميتني  الهيئتني  بني  اخلربات 

املغربية والعمانية.

الذي  الوفد،  هذا  اأع�صاء  ويتكون 

ا�صتقبلـــــه احممد العزاوي مديــــر 

واملحطات  والربمـــــجة  الإنتــــــاج 

اجلهوية التابعة للإذاعة الوطنية، 

من ال�صادة نايف با�صلوم مدير القناة 

واإبراهيم  عمان،  ب�صلطنة  العامة 

اليحمدي اخلبري الإعلمي بالقطاع 

خمرج  احل�صري  واأحمد  ال�صمعي، 

بالقطاع املرئي.

منا�صبة  اللقــــــــاء  هذا  �صكل  كما 

للطلع  العمانيــــــني  للإعلميــــني 

املهنية  والرتاكمات  التجربة  على 

والإبداعية التي ميزت تاريخ اإنتاج 

اإىل  ميتد  الذي  الوطنية  الإذاعة 

منذ  وبال�صبط  عاما،   80 من  اأكرث 

بث اأول موجة اإذاعية �صنة 1928، 

وما �صهدته هذه املوؤ�ص�صة الإعلمية 

قانونية  مــــــــــــن حتولت  الرائدة 

وهيكلية حالية.

زيارة عمل وفد اإعلمي عماين للإذاعة الوطنية

اأ�سوات ال�سحراء

عبد الكريم الخطابي



�أزمة  �لبي�ضاوي  �لرجاء  فريق  يعي�ش 

كبرية بني م�ضرييه، رمبا �ضتع�ضف بكل 

�لإجناز�ت �لتي حققها، و�آخرها �مل�ضتوى 

كاأ�ش  خالل  �لفريق  به  ظهر  �لذي  �لر�ئع 

�حت�ضنتها  �لتي  �لبطلة  لالأندية  �لعامل 

حيث  �لأخري،  دجنرب  �ضهر  خالل  بالدنا 

توج و�ضيفا لبطل �لعامل.

�لأزمات  ت�ضبه  ل  �حلالية  �لرجاء  �أزمة 

�لوطنية  �لأندية  معظم  تعي�ضها  �لتي 

�ملادي،  �خل�ضا�ش  يف  تتجلى  و�لتي 

بع�ش  بني  وحروب  مو�قع  �أزمة  فهي 

�ملاء  يف  ي�ضطادون  �لذين  �لأ�ضخا�ش 

�لعكر.

مبا�ضرة بعد �ل�ضتقبال �مللكي �لذي حظي 

به �لفريق �لأخ�ضر، وخ�ضو�ضا �لطريقة 

مع  �مللك  جاللة  بها  تعامل  �لتي  �للبقة 

�ملغربي  �ملنتخب  وهد�ف  �لدويل  �لالعب 

خالل مونديال 1998 �ضالح �لدين ب�ضري 

و�ضاأله  كبرية،  بحفاوة  ��ضتقبله  حيث 

باأنه كان يعاين  �ل�ضحي علما  عن و�ضعه 

من �حل�ضا�ضية، مبا�ضرة بعد ذلك، بد�أت 

تظهر �مل�ضاكل بني م�ضريي �لفريق.

يطلب  �أن  ب�ضري  �لدين  �ضالح  حق  فمن 

بعطفه  �ملعروف  �مللك  جاللة  من  �ضاء  ما 

خ�ضو�ضا  �ملغاربة،  جميع  على  �لكبري 

لهذ�  �لكثري  �ل�ضيء  �أعطو�  �لذين  �أولئك 

�أكرب  يف  ر�يته  عن  ود�فعو�  �لوطن، 

�ملحافل �لعاملية.

وبكل  يتحدث  �أن  �لدين  �ضالح  حق  ومن 

�فتخار عن �لأمور �لتقنية للفريق، ماد�م 

�أنه رئي�ش �للجنة �لتقنية، هذه �ل�ضفة مل 

يحملها عبثا، بل جاءت بعد جتربة طويلة 

عا�ضها د�خل �لرجاء، و�ملنتخب �لوطني، 

كنادي  �لأوروبية  �لأندية  �أقوى  ود�خل 

ديبورتيفو �لإ�ضباين، وليل �لفرن�ضي)..(. 

بع�ش  تروق  تعد  مل  �لأمور  هذه 

�لفريق  يف  يتحكمون  �لذين  �لأ�ضخا�ش 

كومبار�ش،  مبثابة  �أ�ضبح  �لذي  ورئي�ضه 

ولو  �لأو�مر  تنفيذ  هي  �لوحيدة  مهمته 

كانت �ضد م�ضلحة �لفريق.

�إجناز �لفريق يف كاأ�ش �لعامل كان مبثابة 

فالفريق  �لغابة،  تخفي  �لتي  �ل�ضجرة 

منذ  �مل�ضاكل  من  �لعديد  يعي�ش  �لأخ�ضر 

يتعلق  فيما  خا�ضة  �ملا�ضي،  �ملو�ضم 

عليها  ي�ضيطر  �لذي  �لالعبني  بانتد�بات 

�ضخ�ش و�حد معروف ب�ضو�بقه �ملتعددة 

للفريق منذ  �ضببه  �لذي  �لكبري  وبال�ضرر 

�أكرث من عقدين من �لزمن.

هذ� �ل�ضخ�ش هو �لآمر و�لناهي، و�لويل 

ملن تدخل يف �نتد�ب �أو ت�ضريح �لالعبني.

�ضالح �لدين ب�ضري وب�ضفته �لتي تخول 

ذنبه  �لنتد�بات،  كل  على  �لإ�ضر�ف  له 

�لوحيد هو حبه �لكبري لفريقه �لأم �لذي 

مقابل،  وبدون  تطوعي،  ب�ضكل  به  يعمل 

من  �لعديد  حل  يف  �لف�ضل  له  يرجع  بل 

بالفريق،  �أن تع�ضف  �لتي كادت  �مل�ضاكل 

�لالعبني  بني  �لتكتالت  حرب  فيها  مبا 

و�لتقدير  �لحرت�م  كل  يكنون  �لذين 

ل�ضالح �لدين ب�ضري.

من  ي�ضتيقظ  �أن  بودريقة  �ل�ضيد  على 

بع�ش  عنه  يبعد  و�أن  �لعميق،  �ضباته 

ح�ضاب  على  �غتنو�  �لذين  �ملتطفلني 

�لفريق �لذي �أ�ضبح بقرة حلوب، ي�ضتفيد 

�لتي  فالطريقة  ودب.  هب  من  كل  منه 

بتاتا ول  �لفريق حاليا ل متت  بها  ي�ضري 

�للقب  هذ�  �لعاملي،  بالرجاء  لها  عالقة 

رجاله  بف�ضل  �لفريق  �كت�ضبه  �لذي 

و�أبنائه �لربرة، �أما ما نرى حاليا فهو قمة 

�لعبث و�ل�ضتهتار، و�لدليل على ذلك هو 

�لذين  �لالعبني  �لعرمرم من  ذلك �جلي�ش 

منهم،  �ل�ضتفادة  دون  �لفريق  جلبهم 

ب�ضبب �لنتد�بات �لكثرية �مل�ضكوك فيها.

و�أن  »يكرب«  �أن  بودريقة  �ل�ضاب  فعلى 

عن  يبتعد  و�أن  �ضبقوه،  من  ي�ضت�ضري 

كوموند«  »�لتيلي  طريقة  على  �لت�ضيري 

وي�ضتحق  عاملي،  فريق  فعال  �لرجاء  لأن 

م�ضريين نا�ضجني، يقدرون قيمة وتاريخ 

بع�ش  حاليا  ي�ضتغله  �لذي  �لفريق  هذ� 

عالقة  �أي  تربطهم  ل  �لذين  �لو�ضوليني 

بالرجاء �لعاملي.

جهات عليا حتقق يف �ل�ضفة �لتي قدم بها 

�لبو�ضريي �إىل �مللك.

»المساء«

◆ ونحن ننتظر نتائج �لتحقيق.

مل نتخذ �أي قر�ر يف حق ب�ضري.

»بودريقة رئيس الرجاء«

تنقذ  بل  �لقر�ر�ت  تتخذ  ل  �أنت   ◆
فقط..

�لرجاء مينع �ل�ضباعي من �مل�ضاركة يف 

مع�ضكر �أكادير.

»صحف«

◆ ويعفي فاخر، وي�ضتغني عن ب�ضري، 
قمة �لعبث و�لفو�ضى.

هل �نتهى �ضهر »�لع�ضل« د�خل �لرجاء؟

»األخبار«

و�حلرب  �لتطاحنات  �ضهر  جاء   ◆
على �ملنا�ضب.. »�هلل يكمل �لطرح على 

خري«.

مليار ون�ضف مليار للرجاء من م�ضت�ضهر 

عربي.

»الصباح«

◆ ها �حلرب ديال ب�ضح.

�أزمة باجلز�ئر ب�ضبب �ملدرب خليلو ...

»صحف«

بع�ش  ب�ضبب  �لرجاء  يف  و�أزمة   ◆
�لنتهازيني.
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بعد الإجناز الكبري الذي حققه الرجاء خالل مونديال الأندية

ب�صيـــــر، بودريقــــة، واالنتهازيــــون

تعي�ش �جلامعة �مللكية �ملغربية لكرة �لقدم 

�لحتاد  �إعالن  منذ  حمبط،  فر�غ  حالة 

�لدويل لكرة �لقدم عن عدم �عرت�فه مبهزلة 

�ل�ضخري�ت وما ترتب عنها من فو�ضى.

رئي�ش  رف�ش  حدته  من  ز�د  �لفر�غ  هذ� 

�جلامعة علي �لفهري �لعودة �إىل من�ضبه 

من  �لعديد  يف  ت�ضبب  مما  موؤقتا،  ولو 

�مل�ضاكل �لإد�رية و�لتقنية.

ح�ضن  بها  عني  �لتي  �لطريقة  نعرف  كلنا 

�لذي  �ملحلي  للمنتخب  مدربا  بنعبي�ضة 

�إفريقيا  كاأ�ش  نهائيات  يف  حاليا  ي�ضارك 

للمحليني بجنوب �إفريقيا.

حو�فز،  وبدون  ��ضتعد�د،  بدون  منتخب 

غياب  يف  �لإفريقية  �لأدغال  �إىل  يذهب 

يف�ضلون  �لذين  �جلامعة  لأع�ضاء  كلي 

وم�ضاريف  باأوروبا،  �ملريحة  �ل�ضفريات 

�جليب.

بدون  ومنتخب  رئي�ش،  بدون  جامعة 

كاأ�ش  تنظيم  �أبو�ب  على  ونحن  مدرب، 

�لتي  كرتنا  حال  هو  هذ�  لالأمم.  �إفريقيا 

�لت�ضيري  ��ضمه  خطري  مر�ش  من  ت�ضكو 

�لع�ضو�ئي.

بدون عنوان

قبل  خالدة  بثالثية  تتويجه  منذ 

�ملغرب  فريق  فقد  �ضنو�ت،  �أربع 

�لفا�ضي هيبته ومل يعد ذلك �لفريق 

�لقوي �لذي متكن ويف ظرف وجيز 

�أن يعود �إىل �لو�جهة ب�ضكل قوي.

بريقه،  �لأول  �لعا�ضمة  ممثل  فقد 

و��ضتغنى عن معظم لعبيه ب�ضبب 

يعي�ضها  �لتي  �ملالية  �ل�ضائقة 

خالل �ل�ضنو�ت �لأخرية، وب�ضبب 

م�ضريي  بني  �خلفية  �ل�ضر�عات 

�لبي�ضاء وفا�ش.

مرو�ن بناين رئي�ش �لفريق ي�ضتعد 

�أن  بعد  حمل،  مبا  �جلمل  لرتك 

ب�ضبب  �لأزمة  هذه  يف  ت�ضبب 

ت�ضيريه من مدينة �لد�ر �لبي�ضاء، 

�لتي  �لقر�ر�ت  بكل  و�نفر�ده 

قاب  �أ�ضبح  �لذي  �لفريق  �أغرقت 

ق�ضم  �أدنى من مغادرة  �أو  قو�ضني 

�لأ�ضو�ء.

�ملدرب  جلب  �لذي  فالرئي�ش 

�لذي  �ل�ضكيتوي  طارق  �ل�ضاب 

قدمه كمدرب و�عد يحمل م�ضروعا 

�لنادي،  تطور  يف  �ضي�ضاهم  كبري� 

بطريقة  عنه  ��ضتغنى  ما  �ضرعان 

عن  �أبان  مبدرب  وعو�ضه  مهينة، 

�لتي  �لفرق  كل  خالل  من  ف�ضله 

�أ�ضرف على تدريبها.

�لعلمية  للعا�ضمة  �لثاين  �لفريق 

�لآخر  هو  فا�ش  ود�د  به  ونعني 

�أ�ضبح  بل  �مل�ضاكل  نف�ش  يعي�ش 

�ل�ضن،  يف  متقدمني  لالعبني  مرتعا 

�لتي  �لكبرية  �ملو�هب  من  بالرغم 

يف�ضل  �لذي  �لفريق  بها  يتمتع 

�لفريق  حاجة  من  بالرغم  بيعها 

�لفريقني  هذين  ينقذ  فمن  �إليها. 

�لعريقني قبل فو�ت �لأو�ن، وقبل 

�أن يودعا �لق�ضم �لوطني �لأول؟

�ملعروفة  �لفا�ضـــــية  �جلماهـــــري 

بروحها �لريا�ضية، وولعها �لكبري 

�لقدم، ت�ضتحق فعال فريقني  بكرة 

يف م�ضتوى تطلعاتها، ويف م�ضتوى 

تاريخهما �لكبري.

اأنقذوا املا�ص والواف قبل فوات االأوان

�نتقل �إىل عفو �هلل، �لرئي�ش و�لأب �لروحي 

للنادي �لقنيطري حممد دومو بعد �ضر�ع 

طويل مع �ملر�ش.

�ملرجعيني  �لروؤ�ضاء  من  �ملرحوم  يعترب 

تطور  يف  ومعنويا  ماديا  �ضاهمو�  �لذين 

كرة �لقدم �لوطنية منذ �ل�ضبعينيات، على 

غر�ر �لعربي �لز�ويل »�لحتاد �لبي�ضاوي« 

م�ضطفى بلها�ضمي »�ملولودية �لوجدية«، 

�لبي�ضاوي«،  »�لود�د  مكو�ر  �لرز�ق  عبد 

و�ملرحومني �ملعطي بوعبيد وعبد �للطيف 

�ل�ضماليل.

ير  مل  �فتقدناهم،  �لذين  �لرجال  هوؤلء 

�لزمن مثلهم، بف�ضل ت�ضحياتهم �لكبرية، 

وحبهم �لكبري لفريقهم.

يعترب �ملرحوم و�حد� من هوؤلء، فمحمد 

�لنادي  تاألق  يف  �لف�ضل  له  يرجع  دومو 

وبد�ية  �ل�ضبعينيات،  نهاية  �لقنيطري يف 

�لقنيطري  �لفريق  فاز  حيث  �لثمانينيات 

كاأ�ش  يف  �ملغرب  ومثل  �لبطولة،  بلقبي 

طويل  غياب  بعد  �لبطلة  لالأندية  �إفريقيا 

هذه  عرفت  كما  �لإفريقية  �لو�جهة  عن 

كجمال  �لنجوم  من  �لعديد  تاألق  �لفرتة 

جرب�ن، عبد �للطيف حمامة، �لبويحياوي، 

و�لأخوة  �لأجيال،  كل  هد�ف  �لبو�ضاتي 

�حلو�ت، وجميد، وخليفة، و�آخرون.

كل هوؤلء �لنجوم يرجع �لف�ضل يف تاألقهم 

�لذي  دومو  حممد  �لفريق  رئي�ش  �إىل 

�لالعبني،  لكل  و�ملربي  �لأب  مبثابة  كان 

ي�ضاعدهم ماديا، ويبحث لهم عن �ضغل قار 

ل�ضمان م�ضتقبلهم بعد م�ضريتهم �لكروية.

حممد دومو تقلد كذلك �لعديد من �ملنا�ضب 

د�خل �جلامعة �مللكية �ملغربية لكرة �لقدم، 

ككاتب عام، وكناخب وطني.

و�ضغرية  كبرية  كل  يتابع  �ملرحوم  ظل 

د�خل �لكاك بالرغم من �ملر�ش �لذي �أنهكه 

خالل �ل�ضنو�ت �لأخرية و�لذي مل يبعده 

عن متابعة مباريات �لفريق.

�ملرجعي  �مل�ضري  دومو  حممد  �هلل  رحم 

و�أ�ضكنه ف�ضيح جناته، وتعازينا �حلارة 

لأ�ضرته �ل�ضغرية، ولكل جماهري �لنادي 

�لقنيطري، و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

رحـــم اللــــه حممـــد دومـــو

دومو
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الرباط. سعيد الريحاني
لعيد املولد النبوي نكهته اخلا�صة، ولكن، مل يكن هناك جمال 

الوطني  للمكتب  ال�صابق  املدير  بنعلو«  احلنني  »عبد  اأمام 

خالل  اأبنائه  مع  الفرحة  هذه  ليقت�صم  فر�صة  اأي  للمطارات 

الأ�صبوع املا�صي، حيث مازال يق�صي يف �صجن عكا�صة بالدار 

البي�صاء عقوبة حب�صية قد ت�صل اإىل خم�س �صنوات، ما مل تتحرك 

جهات عليا لتحرك هذا امللف »اللغز« من جديد.

اأكرث من 20 جل�صة حماكمة، بناء على �صك اتهام دبجه املجل�س 

الأعلى للح�صابات يف عهد مديره ال�صابق »اأحمد امليداوي« انتهت 

ما بني  املغربية.  الإدارة  الأطر يف  كبار  »بتغريق« واحد من 

البتدائي وال�صتئنايف كان بنعلو يقدم معطيات خطرية، يحاول 

اأن يوؤكد من خاللها وجود »�صراع ال�صركات وامل�صالح« خلف 

الق�صية التي يتابع فيها، لكن رئي�س غرفة جرائم الأموال مبحكمة 

ال�صتئناف بالبي�صاء »علي طر�صي« مل ياأخذ ت�صريحاته بعني 

العتبار، قبل اأن ينطق بالعقوبة، التي و�صلت اإىل خم�س �صنوات 

�صجنا، ويف جميع احلالت مل تكن املحكمة لتوافق على طلب 

ال�صراح املوؤقت الذي تقدم به الدفاع اأكرث من مرة.

و�صبق لـ»الأ�صبوع« اأن اأكدت اأن تفا�صيل املحاكمة موزعة بني 

ثنايا ما يزيد عن 1500 ورقة، دون احت�صاب التقارير، كما لو 

اأن الأمر يتعلق مبحاكمة اأحد روؤ�صاء الأنظمة البائدة، بنعلي 

اأو القذايف، »اأنظر الأ�صبوع عدد: اخلمي�س 12 دجنرب 2013«. 

لكن �صرب اأغوار هذا امللف، »متكن من الوقوف على ت�صريحات 

مذهلة، وعلى عالقات عائلية امتزجت بعالقات م�صالح الأفراد 

وال�صركات، كما اأن �صياغة تقرير املجل�س الأعلى للح�صابات 

م�صادر  ح�صب  النقد«،  من  ت�صلم  اأن  ميكن  ل  الأخرى  هي 

»الأ�صبوع«.

طيلة اأطوار املحاكمة كان بنعلو يردد: ».. هذه لي�صت حماكمة 

بنعلو ومن معه، اإنها حماكمة طريقة ت�صيري وحماكمة فريق 

عمل كانت له �صجاعة الت�صدي للوبيات ول�صبكات كانت ت�صتفيد 

من �صفقات املكتب الوطني للمطارات«، حتى اأن القا�صي املكلف 

هاذ  �صكون  :»اآ  لي�صاأله  اجلل�صات  اإحدى  يف  اأوقفه  بالتحقيق 

ال�صبكات اآ ال�صي بنعلو«، لريد هذا الأخري، »راكم قريتو امللف، 

وكتعرفو �صكون هوما«.

هذه  على  اجلواب  بال�صبكات؟  بنعلو  املتهم  يق�صد  كان  ماذا 

اجلزئية ك�صفته اأطوار املتابعة، عندما اأكد بع�س املتهمني اأن 

نف�صه  هو  للح�صابات  الأعلى  باملجل�س  الثانية  الغرفة  رئي�س 

املوظف ال�صابق باملكتب الوطني للمطارات والذي �صغل من�صب 

العالقة  عن  ف�صال  البياز،  اأحمد  اإدارة  حتت  املايل  املراقب 

باملجل�س  الثانية  الغرفة  رئي�س  اأخ  اأن  كما  بينهما،  العائلية 

للمطارات،  الوطني  باملكتب  ي�صتغل  كان  للح�صابات،  الأعلى 

وكان قد ح�صل على قر�س بدون فائدة من طرف املكتب، اإل 

اأنه مل يقم باإرجاع هذا القر�س فتم طرده، ومل يكن عبد العايل 

�صرحان الوحيد الذي مل يقم باإرجاع القرو�س، بل كانت هناك 

لئحة ت�صم عدة اأ�صماء ح�صلوا على قرو�س ومل يرجعوها اإىل 

املكتب.

وتنفرد »الأ�صبوع« بن�صر هذه الالئحة، وهي عبارة عن وثيقة 

�صادرة عن »الق�صم القانوين« وتظهر فيها عدة اأ�صماء ا�صتفادت 

من قرو�س ترتاوح بني 6 ماليني و30 مليون �صنتيم، ويظهر من 

خاللها اأن عبد العايل �صرحان اأخ رئي�س الغرفة الثانية باملجل�س 

الأعلى للح�صابات قد ا�صتفاد من قر�س قيمته 15 مليونا، كما يظهر 

من خالل الالئحة اأن املدير ال�صابق للمكتب الوطني للمطارات 

قد ا�صتفاد هو الآخر من قر�صني؛ الأول بقيمة 30 مليون �صنتيم 

والثاين بقيمة 10 ماليني، اأنظر �صورة الوثيقة.

هذه الالئحة مل يظهر لها اأثر يف تقرير املجل�س الأعلى للح�صابات، 

ولكن ظهرت من خالل تتابع جل�صات املحاكمة، ليطرح ال�صوؤال 

عن الغر�س من اإ�صدار تقرير ق�صائي ُي�َصهر ببع�س الأ�صماء 

ميكن  كيف  ثم  الأخرى؟  الأ�صماء  لبع�س  الإ�صارة  ويتجنب 

اإ�صناد مهمة �صياغة تقرير عن موؤ�ص�صة معينة ملوظفني �صابقني 

فيها؟ مبعنى اأدق، كيف ميكن اأن يتوىل ق�صاة املجل�س الأعلى 

للح�صابات حترير �صك اتهام ويقدمونه لق�صاة العدل يف ملف 

موؤ�ص�صة كانوا م�صاركني يف ت�صيريها؟)..(.

األ ميكن القول باأن بنعلو هو �صحية »�صوء ت�صيري للمجل�س 

امليداوي،  اأحمد  ال�صابق  الرئي�س  عهد  يف  للح�صابات«  الأعلى 

خا�صة اأن بع�س التقارير الإعالمية ربطت بني »التعيني املُفاجئ 

لرجل القت�صاد واملهمات اخلا�صة »ادري�س جطو« يف من�صب 

الرئي�س وبني خم�صة اأخطاء عجلت برحيل امليداوي، اأهمها: 

توتر العالقة مع وزارة العدل واحلريات، والتوتر مع بع�س 

على  الإحالة  ويف  الفتحا�س  يف  والنتقائية  املجل�س،  ق�صاة 

الق�صاء)..(.

كما هو معروف فاإن حماكمة بنعلو التي انطلقت منذ �صهر 2013 

وامتدت اإىل حدود 9 يوليوز 2013، متت بناء على تقرير �صادر 

عن املجل�س الأعلى للح�صابات كان قد �صدر �صنة 2010، ور�صم 

�صورة قامتة عن ت�صيري املكتب الوطني للمطارات خالل الفرتة 

املمتدة ما بني 2003 و2008، وهي الفرتة التي كان فيها بنعلو 

رئي�صا، وهو ما يعني اأن ق�صاة املجل�س الأعلى جاوؤوا ملهمة 

حمددة وهي النب�س يف ملفات بنعلو دون الذين �صبقوه.

تقرير املجل�س الأعلى للح�صابات كان قد �صلط ال�صوء على ما 

مت اعتباره خروقات خطرية، وكل ذلك كان قد وجد �صداه على 

�صفحات اجلرائد، يف اإطار ما ي�صميه املتهمون »حملة اإعالمية« 

اأثر يف م�صار الق�صية، لكن اجلزئيات والتفا�صيل املهمة كان ترد 

لكنها مل  املحاكمة،  اأطوار  بنعلو ومن معه خالل  ل�صان  على 

تخرج اإىل حيز الوجود.

داخل قاعة املحكمة كان بع�س املتهمني ومن بينهم بنعلو يرددون 

بطريقة  كانت  للح�صابات،  الأعلى  املجل�س  تقرير  �صياغة  اأن 

كيدية، بينما ف�صل املدير ال�صابق للمكتب الوطني للمطارات 

الأخطبوطية  ال�صركات  بع�س  بني  امل�صلحة  عالقات  �صرح 

وبني بع�س الأ�صخا�س، فهو وطاقمه كان �صباقا اإىل »حماربة 

التما�صيح والعفاريت« قبل اأن يتحدث عنها بن كريان، لذلك دفع 

الثمن غاليا، ح�صب اعتقاده، الذي ردده اأمام املحكمة.
بادو

ق�صية بنعلو و�صراع ال�صركات وامل�صالح: 

كيف حتولت حماكمة مدير املكتب الوطني 

للمطارات اإىل ف�ضيحة ق�ضائية؟ 

◆ اأخ اأحد الق�ضاة ح�ضل 
على قر�ض من اإدارة  
املطارات ومل يرجعه 

هل يحتم امللف اجتماعا 
عاجال بني وزير العدل 

وادري�ض جطو ؟

الئحة لبعض المستفيدين 
من قروض المكتب 

الوطني للمطارات، 
ويظهر من خاللها اسم 

»عبد العالي سرحان« 
المقرب من »عبد اهلل 
سرحان« القاضي في 

المجلس األعلى للحسابات 
وقد استفاد من قرض 
بقيمة 15 مليونا، كما 

يظهر فيها اسم المدير 
العام السابق »أحمد 

البياز« وقد استفاد 
بدوره من قرضين بقيمة 

30 مليونا و10 مليون 
سنتيم.  
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للمجل�س  رئي�سا  جطو«  »ادري�س  تعيني  مت  عندما 

ربطت  امليداوي  لأحمد  خلفا  للح�سابات  الأعلى 

بع�س التقارير ال�سحفية بني هذا التن�سيب اجلديد 

وبني بع�س الأخطاء التي قد تكون وراء هذا التغيري 

الذي كان وقتها مفاجئا، ومن بينها »توتر العالقة 

مع وزارة العدل ب�سكل دفع الرميد اإىل و�سع جلنة 

من قطاعه حتى تفتح�س تقارير املجل�س الأعلى قبل 

اإىل  امليداوي  اأ�سفار  وكرثة  الق�ساء،  على  اإحالتها 

اأمريكا واأوربا، ما مينعه من متابعة يومية لأ�سغال 

جمل�سه، زيادة على التوتر بني املجل�س الأعلى، من 

جهة، وق�ساته والربملان، من جهة اأخرى«، »اأخبار 

اليوم«: 15 غ�ست 2008.

اإذا  ما  حول  الآن  حتى  مطروحا  ال�سوؤال  ويبقى 

مدير  ملف  يف  جتاوزات  هناك  ح�سلت  قد  كانت 

للمطارات، فقد �سبق لعبد احلنني  املكتب الوطني 

الأعلى  للمجل�س  خطرية  اتهامات  وجه  اأن  بنعلو 

للح�سابات، ومنها حديثه عن ال�سغط الذي تعر�س 

له جمموعة من املوظفني، حتى اأن الق�ساة �سربوا 

موعدا مع »اخلازن« يف مقهى، وطلبوا منه التعاون 

معهم واأف�سحوا له عن نيتهم يف »تغريق« بنعلو، 

ح�سب ما اأكده هذا الأخري اأمام املحكمة، لكن رئي�س 

اجلل�سة مل ير بدا من ال�ستماع اإىل املوظف املعني 

بهذه التهامات.

ومل ت�سلم تقارير املجل�س الأعلى للح�سابات من بع�س 

املالحظات الأخرى، ومن بينها ما ورد ب�ساأن الفرتة 

التي كانت فيها »اأنفلوانزا الطيور« منت�سرة يف عدة 

بقاع من العامل، حيث اتهم املجل�س املكتب الوطني 

احلرارية«  »الإطارات  ا�ستعمال  بعدم  للمطارات 

يفرت�س  حالت  عن  للك�سف  خم�س�سة  كانت  التي 

التقارير  هذه  اأ�سحاب  لكن  املغرب،  اإىل  ولوجها 

ب�سهادة  ي�ستعينوا  ومل  ال�سحة  وزارة  ي�ساألوا  مل 

الأطباء املكلفني باملراقبة، فكيف لهم اأن يعرفوا اأنها 

اأن  قبل  »الأ�سبوع«  م�سادر  تت�ساءل  ت�ستعمل؟  مل 

اعتقال جميع  �سيجرى  كان  اإذا  اأي�سا عما  تت�ساءل 

وهي  النجاعة  منحة  �سرف  عدم  بتهمة  املديرين 

اإحدى التهم املوجهة لبنعلو.

انتقدت  اأن  ومدنية  حقوقية  هيئات  لعدة  و�سبق 

التي توىل  الفرتة  للح�سابات خالل  الأعلى  املجل�س 

لتجاوز  �سبيل  من  هل  لكن  رئا�سته،  امليداوي  فيها 

تدخل  عرب  ح�سلت،  تكون  قد  التي  الختاللت 

الرئي�س اجلديد ادري�س جطو اأو عرب اجتماع م�سرتك 

بينه وبني وزير العدل.

»موعد يف املقهى« ومالحظات حول »اأنفلوانزا الطيور«

اختاللت املجل�س الأعلى للح�سابات بني امليداوي وادري�س جطو 

 الشركة  التي افتحصت مكتب 
المطارات معنية أيضا باالختالالت 

وجه  بنعلو  كون  عن  �سحفية  مقالت  عدة  حتدثت 

اتهامات كثرية لق�ساة املجل�س الأعلى للح�سابات، ومنها 

ت�سكيكه يف اأهليتهم، لكن اإحدى اجلزئيات التي مل جتد 

طريقها لل�سحافة هي حديثه عن »األغام ال�سياغة« حيث 

وجد املتهمون اأنف�سهم متابعني بتهم »واهية �سيغت يف 

قالب التهامات الثقيلة«، ح�سب قول بنعلو للقا�سي.

املثال الذي �سبق اأن قدمه بنعلو للمحكمة هو م�سمون 

املجل�س  تقرير  من   18 ال�سفحة  يف  الفقرات  اإحدى 

تولت   ..« يلي:  ما  فيها  ورد  حيث  للح�سابات  الأعلى 

ممثلني  �سوى  ت�سم  ل  جلنة  املالية  العرو�س  تقييم 

عن  ممثل  غياب  يف  للمطارات)..(  الوطني  املكتب  عن 

جتمع الدرا�سات)..( حيث تت�سمن خدمات هذا الأخري 

امل�ساعدة بالن�سبة ل�سفقات الأ�سغال)..( حيث ت�سمل هذه 

امل�ساعدة)..( انتقاء املر�سحني)..( مع اقرتاح العرو�س 

التي يجدر اختيارها«.

ح�سب ما �سبق اأن �سرح به املتهم الرئي�سي اأمام القا�سي، 

فاإن هذه املالحظة غري بريئة واأن الهدف من ورائها هو 

متكني جتمع الدرا�سات مع اقرتاح العرو�س التي يجدر 

اختيارها، فمن يكون جتمع الدرا�سات املعني بالأمر.

اأن  �سبق  والذي  »الأ�سبوع«  م�سادر  ح�سب  اجلواب 

تقدم به بنعلو يوؤكد اأن جتمع الدرا�سات املعني بالأمر 

�سركة  وكذلك  باري�س«  مطارات  »�سركة  ي�سم  كان 

ICPA، لكن مل�سلحة من ي�سب هذا الإحلاح؟ اجلواب 
على ذلك يفرت�س الرجوع اإىل التقرير الكامل للمجل�س 

الأعلى للح�سابات وحتديدا اإىل املالحظة 166 الواردة 

يف ال�سفحة 200، حيث جند ما ي�ساعد على فك الت�سفري، 

ح�سب م�سادر »الأ�سبوع«، اإذ يتبني جليا من خالل هذه 

الأعلى  املجل�س  ح�سب  ال�سفقات،  جلنة  اأن  املالحظة 

للح�سابات، كان عليها اأن تر�سي �سفقة بناء املحطة 2 

ملطار حممد اخلام�س، على �سركة »اأراب كونطريكتور�س« 

ال�سف  �سوى  حتتل  مل  ال�سركة  هذه  اأن  من  بالرغم 

الرابع وفقا لتطبيق مقت�سيات التنقيط الواردة يف دفرت 

التحمالت.

2 ملطار حممد اخلام�س َر�َسا على �سركة  بناء املحطة 

ت�سمى »SGTM« التي احتلت الرتبة الأوىل، لكن ملاذا 

يهتم املجل�س الأعلى للح�سابات ب�سركة احتلت ال�سف 

�ســــركة  اأن  يت�ســــور  اأن  ميــــكن  اأحد  ل  الرابــع؟ 

»ARAB CONTRCTORS« هي التي قامت ببناء مطار 

الناظور �سنة 1999 بثمن يناهز 20 األف درهم للمرت املربع 

الواحد، بناء على درا�سات قامت بها �سركة »ICPA«، فمن 

تكون هذه ال�سركة الأخرية؟ »ICPA« هي �سركة اأ�س�ست يف 

يناير 1994 من طرف جمموعة من م�سوؤويل املكتب الوطني 

للمطارات«، يقول م�سدر مطلع، اإن هذه ال�سركة �سيظهر 

ا�سمها من جديد عندما اأثار بنعلو مالحظة بخ�سو�س ما 

ورد يف ال�سفحة 24 من تقرير املجل�س الأعلى للح�سابات، 

الراأي املعار�س  نقراأ: »تفويت �سفقة ملقاول، رغم  حيث 
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معابر للركاب املتداخلة«.

التقنية«؟  للخربة  املعار�س  »الراأي  هذا  يكون  فمن 

اجلواب على ل�سان م�سادر مطلعة، حيث يوؤكد اأن بنعلو 

نبه املحكمة اإىل كون »اخلربة التقنية، هي جمموعة من 

الت�ضريحات اخلطرية التي تفرت�ض فتح حتقيق جديد يف ق�ضية بنعلو

هل و�سلت »ت�سفية احل�سابات« اإىل تقارير
 املجل�س الأعلى للح�سابات؟ 

كما هو معروف فإن محاكمة بنعلو التي انطلقت منذ شهر فبراير 2013 
وامتدت إلى حدود 9 يوليوز 2013، تمت بناء على تقرير صادر عن المجلس 
األعلى للحسابات كان قد صدر سنة 2010، ورسم صورة قاتمة عن تسيير المكتب 
الوطني للمطارات خالل الفترة الممتدة ما بين 2003 و2008، وهي الفترة التي 
كان فيها بنعلو رئيسا، وهو ما يعني أن قضاة المجلس األعلى جاؤوا لمهمة 

محددة وهي النبش في ملفات بنعلو دون الذين سبقوه.
تقرير المجلس األعلى للحسابات كان قد سلط الضوء على ما تم اعتباره خروقات 
خطيرة، وكل ذلك كان قد وجد صداه على صفحات الجرائد، في إطار ما يسميه 
المتهمون »حملة إعالمية« أثر في مسار القضية، لكن الجزئيات والتفاصيل 
المهمة كان ترد على لسان بنعلو ومن معه خالل أطوار المحاكمة، لكنها لم 

تخرج إلى حيز الوجود.
داخل قاعة المحكمة كان بعض المتهمين ومن بينهم بنعلو يرددون أن صياغة 
المدير  بينما فضل  كيدية،  بطريقة  كانت  للحسابات،  األعلى  المجلس  تقرير 
السابق للمكتب الوطني للمطارات شرح عالقات المصلحة بين بعض الشركات 
»محاربة  إلى  سباقا  كان  وطاقمه  األشخاص، فهو  بعض  وبين  األخطبوطية 
التماسيح والعفاريت« قبل أن يتحدث عنها بن كيران، لذلك دفع الثمن غاليا، 

حسب اعتقاده، الذي ردده أمام المحكمة.

الئحة المساهمين في الشركة المتهمة حسب رواية بنعلو

جطوالميداوي
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ينهي عامل اإقليم الدريو�ش ب�شفته رئي�شا للجنة الإقليمية للتنمية الب�شرية اإىل علم كافة اجلماعات املحلية واجلمعيات والتعاونيات وباقي الهيئات الفاعلة يف جمال التنمية املحلية اأنه تقرر فتح اأجل اإيداع  ملفات امل�شاريع 

املقرتحة يف اإطار الربنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية بر�شم �شنة 2014 خالل الفرتة املمتدة من 13 يناير اإىل غاية 03 فرباير، حيث يتعني على حاملي امل�شاريع الراغبني يف احل�شول على الدعم املايل 

للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية، اإعداد ملفاتهم واإيداعها لدى مكتب ال�شبط التابع لعمالة اإقليم الدريو�ش داخل الأجل امل�شار اإليه اأعاله، وينبغي التاأكيد يف هذا ال�شاأن على اأن ال�شتفادة من متويل امل�شاريع املقرتحة يف 

اإطار الربنامج الأفقي رهني بتوفري جمموعة من ال�شروط وهي:

1 -  اأن تندرج امل�شاريع املقرتحة يف �شياق املحاور الأ�شا�شية الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية وهي:      
دعم الولوج اإىل التجهيزات واخلدمات اجلماعية الأ�شا�شية، التن�شيط الجتماعي والثقايف والريا�شي، الأن�شطة املدرة للدخل، تعزيز وتقوية القدرات املحلية واحلكامة اجليدة.

2  -اأن يكون للم�شاريع املقرتحة وقع قوي على التنمية وان ت�شتهدف اأكرث عدد من امل�شتفيدين.
3  - اأن تكون امل�شاريع املقرتحة قادرة على تعبئة ال�شركاء وا�شتقطاب امل�شاهمات املالية.

4 - اأن تكون امل�شاريع املقرتحة قادرة على اإ�شراك الن�شاء يف الإعداد واجناز م�شاريع التنمية.
                   وجتدر الإ�شارة اإىل اأن جميع امل�شاريع املقرتحة �شتخ�شع لعملية النتقاء من طرف اللجنة الإقليمية التي �شتتوىل درا�شة جدواها ومرد وديتها ومدى ان�شجامها مع الفل�شفة 

واملبادئ الأ�شا�شية للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية، كما �شتكون امل�شاريع املنتقية مو�شوع عقدة بني حامليها واللجنة الإقليمية للتنمية الب�شرية، وحتدد مبوجبها التزامات �شاحب امل�شروع 

وم�شاهمته املالية وكذا م�شاهمة املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية.

ويتعين على حاملي المشاريع إرفاق ملفاتهم بالوثائق التالية: 
● طلب موجه اإىل ال�شيد العامل رئي�ش اللجنة الإقليمية للتنمية الب�شرية حول التما�ش الدعم املايل للمبادرة.

● بطاقة تقنية للجمعية وبطاقة تقنية للم�شروع وال�شتمارة اخلا�شة للمحافظة على البيئة واحلماية الجتماعية ودرا�شة اجلدوى التقنو اقت�شادية )بالن�شبة لالأن�شطة املدرة للدخل(.

● بطاقة مف�شلة حول التمويل تو�شح م�شاهمات خمتلف ال�شركاء يف امل�شروع مرفقة ب�شهادات التمويل لهوؤلء ال�شركاء.

● امللف الإداري للجمعية اأو التعاونية م�شادق عليها )القانون الأ�شا�شي، النظام الداخلي، لئحة اأع�شاء املكتب، اأخر حم�شر لتجديد املكتب، و�شل الإيداع، ك�شف احل�شاب البنكي، تقرير عن الأن�شطة املنجزة من طرف     

       اجلمعية، ت�شريح بال�شرف يبني الدعم العمومي الذي ح�شلت عليه اجلمعية يف ال�شنتني الأخريتني كيفما كان �شكله اأو طبيعته...(.

       الدرا�شة التقنية للم�شروع والوثائق الأخرى التكميلية )التقدير املايل للم�شروع، برنامج الأن�شطة، ت�شميم، �شور...(.

وتجدر اإلشارة أن في انتقاء المشاريع ستعتمد المعايير المعمول بها في هذا اإلطار ومن أهمها:
- متثيلية املراأة يف عدد امل�شتفيدين.

- الكفاءات الب�شرية والتقنية والقدرة املالية ل�شاحب امل�شروع.

- الو�شعية العقارية. 

- امل�شاهمة املالية.

- الت�شيري البعدي.

 مالحظة:
بالن�شبة للجماعات املحلية يتعني اإرفاق امل�شاريع املقرتحة مبداولت جمال�شها يف املو�شوع.     

المملكة المغربيـــة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم الدريوش
قسـم العمل االجتماعــي

الربنامــــــــــج الأفقــــي بر�ســــم �ســـــنة 2014

اإعـــــــالن عـــــــــن طلـــــــــبات اقــــــــــرتاح املـــــــــ�ساريع

امل�شروع  بدرا�شة  قامت  التي  الدرا�شات 

 »ICPA« �شركة  �شمنها  من  كان  والتي 

و�شركة »مطارات باري�ش«، هذه الأخرية 

راأيا  اأبدت  التقنية  اللجنة  اأن  علمت على 

اإيجابيا يف العر�ش التقني الذي اقرتحته 

خبري  اإر�شال  اإىل  بادرت  �شينية،  �شركة 

مذكرة  بتحرير  قام  باري�ش،  من  مبا�شرة 

مفادها اأن على املكتب الوطني للمطارات 

�شركتني  وترك  ال�شينية  ال�شركة  اإق�شاء 

بعينهما يف املناف�شة، ومل يكن ذلك ل�شيء 

ال�شركة  اأثمنة  اأن  يعلمون  لأنهم  �شوى 

جدا)..(  منخف�شة  كانت  ال�شينية 

الوطني  املكتب  بها  قام  التي  التحريات 

م�شتعملة  املعابر  هذه  اأن  اأكد  للمطارات 

بينها  ومن  اأروبية،  مطارات  عدة  يف 

الأثمنة  تكون  فهل  دوكول،  �شارل  مطار 

�شاحلة  وغري  باري�ش  ملطارات  �شاحلة 

للمكتب الوطني للمطارات« هكذا ت�شاءل 

هذه  نفوذ  يربز  اأن  يحاول  وهو  بنعلو، 

الأعلى  املجل�ش  كلفها  التي  ال�شركة)..(، 

حول  خربة  باإعداد  جهته  من  للح�شابات 

بناء املحطة الثانية ملطار حممد اخلام�ش، 

وهي نف�شها اإحدى ال�شركات التي �شبق اأن 

تعاقدت مع املكتب الوطني للمطارات من 

الثانية،  املحطة  نف�ش  بناء  درا�شة  اأجل 

هم  الت�شيري  ب�شوء  فاملعنيون  لذلك  تبعا 

الذين تكلفوا بدرا�شة الختاللت.

حول  الآن  حتى  حتقيق  اأي  يفتح  ومل 

لل�شركة املذكورة  التي وجهها  التهامات 

والتي تن�شر »الأ�شبوع« لئحة امل�شاهمني 

فيها، وهي واحدة من جملة الوثائق التي 

توؤكد  والتي  اجلريدة،  عليها  ح�شلت 

حماكمة  عملية  اأ�شهر  من  اخلفي  اجلانب 

�شنة 2013.

 هل حوكم بنعلو على الفترة 
 التي لم يكن فيها مديرا؟

املدير  ق�شية  يف  يثار  اأن  ميكن  ما  اأغرب 

هو  للمطارات  الوطني  للمكتب  ال�شابق 

حماكمته على اأ�شياء ح�شلت قبل تن�شيبه، 

على  يلومه  للح�شابات  الأعلى  فاملجل�ش 

اخلام�ش  حممد  مبطار  الثاين  املدرج  بناء 

ا�شتخدامه  ويلومه على عدم   2002 �شنة 

بناء  يف  ال�شروع  مقابل  م�شتقل،  كمدرج 

ملخ�ش  من   20 »ال�شفحة  ثالث  مدرج 

تقرير املجل�ش الأعلى للح�شابات« يف حني 

اأنه مل يعني مديرا اإل �شنة 2003.

املدرج املعني بالأمر مت بناوؤه �شنة 2002 

�شنوات  بني  اأجنزت  درا�شات  على  بناء 

الإدارة  طرف  من  اأي  و2000   1998
يبعد  ل  اجلديد  فاملدرج  ثانيا  ال�شابقة، 

بـ350 مرتا، يف حني  اإل  عن املدرج الأول 

احل�شول  ت�شتلزم  القانونية  امل�شافة  اأن 

ملاذا  لكن  مرتا،   1035 تقدر  م�شاحة  على 

مل يتم بناء املدرج فيما مكانه يف عهد املدير 

الأعلى  املجل�ش  �شكت  وملاذا  ال�شابق؟ 

التقنية؟  الدرا�شات  هذه  عن  للح�شابات 

تت�شاءل م�شادر »الأ�شبوع« التي توؤكد اأن 

اجلواب مل يظهر اإل بعد ال�شروع يف بناء 

املدرج الثالث، حيث �شيجد املكتب الوطني 

للمطارات نف�شه م�شطرا لتخاذ اإجراءات 

نزع امللكية، وهنا تكمن املفاجاأة، فقد تبني 

الأرا�شي  اأن  »الأ�شبوع«  م�شادر  ح�شب 

اأن يبنى عليها املدرج  التي من املفرو�ش 

ل�شالح  منها  هكتارا   120 فوتت  الثالث 

�شركة »دايوو« ل�شناعة ال�شيارات، و400 

اأخرى كانت يف ملكية خوا�ش، من  هكتار 

الوطني  باملكتب  �شابقني  بينهم م�شوؤولني 

للمطارات.

 هل يعقل أن يكذب 
القضاة؟ 

�شبق اأن اأ�شارت بع�ش املتابعات ال�شحفية 

اإىل كون اأن املدير ال�شابق للمكتب الوطني 

الأعلى  املجل�ش  ق�شاة  اتهم  للمطارات 

هذا  يتجلى  اأين  لكن  بالكذب؟  للح�شابات 

الكذب؟ 

للح�شابات  الأعلى  املجل�ش  تقرير  يف  ورد 

ملحوظة مت تكذيبها من طرف دفاع بنعلو 

تقول: ».. ات�شح من بعد املراقبة من عني 

املكان، عدم وجود اأي م�شوؤول مكلف بتتبع 

املوظفة  ي�شاألوا  مل  »ملاذا  امل�شروع«،  هذا 

�شلمى التي كانت مكلفة باملتابعة وملاذا مل 

ي�شاألوا وديع الرجل الذي وقع على حم�شر 

اأحد  حتدث  هكذا  النهائي)..(«،  الت�شليم 

مل  املجل�ش  اإن  اأي�شا  قال  الذي  املتهمني، 

ي�شتمع ل�شهادات ال�شهود املفرت�شني.

ق�شاة  بنعلو  فيها  اتهم  اأخرى  حالة  هناك 

بالكذب،  للح�شابات  الأعلى  املجل�ش 

خا�شة ما ورد يف ال�شفحة 22 من ملخ�ش 

»نظام  اأن  يوؤكدون  حيث  تقاريرهم، 

املراقبة«  وكامريات  احليوية  املقايي�ش 

مل يتم ا�شتغاللها واأن دورها ظل مقت�شرا 

على التزيني.

هل زار مفتح�شو املجل�ش الأعلى للح�شابات 

قاعة املراقبة التي كانت ت�شتجمع وت�شجل 

كل املعطيات الواردة على هذه الكامريات 

الأمن  عن  م�شوؤولون  بها  يعمل  والتي 

ي�شاألوا  مل  وملاذا  امللكي؟  والدرك  الوطني 

م�شوؤويل ال�شرطة كم من مرة مت تزويدهم 

بت�شجيالت نابعة من هذه الكامريات تبني 

الأ�شئلة  بع�ش  هي  تلك  فيهم؟  م�شتبها 

التي عر�شت على املحكمة، ح�شب م�شادر 

مطلعة.

 بين المحاكمة والنتائج 
اإليجابية 

»بخالف  اأكدت  اأن  لـ«الأ�شبوع«  �شبق 

الإ�شاعات التي حاولت اأن ت�شيع باأن فرتة 

اإدارة عبد احلنني بنعلو للمكتب الوطني 

للمطارات هي الأ�شواأ فاإن املعطيات توؤكد 

املجل�ش  تقرير  يف  مدونة  وهي  العك�ش، 

ت�شاعف  فقد  نف�شه،  للح�شابات  الأعلى 

رقم معامالت اإدارته مرتني لي�شل اإىل 2.3 

فرتة  اإن  نقول  اأن  يعقل  هل  درهم؟  مليار 

بنعلو كانت اأكرث �شوءا بينما تطور الربح 

اإىل  درهم  مليون   58 من  للمكتب  ال�شايف 

2003 و2008؟  بني  ما  درهم  مليون   859
للمطارات  ال�شتيعابية  الطاقة  اأن  كما 

انتقلت من 12 مليون م�شافر �شنويا �شنة 

 ،2008 �شنة  م�شافر  مليون   22 اإىل   2003
ف�شال عن ت�شاعف عدد الرحالت اجلوية 

 11 اإىل  م�شافر  مليون   2.5 من  الدولية 

مليون م�شافر، اأنظر »الأ�شبوع« عدد: 12 

دجنرب 2013.

كل هذه الأرقام مل ت�شفع لبنعلو الذي وجد 

معقدة  حماكمة  ف�شول  يف  غارقا  نف�شه 

�شفرياته  بربنامج  فيها  القا�شي  يذكره 

وع�شاءاته وخرجاته)..( لكن مع كل هذه 

ول  اأرقاما  ل  تظهر  مل  الإعالمية  الهالة 

باخلارج،  بنكية  ح�شابات  عن  معطيات 

تقرير  كان  اإذا  عما  ال�شوؤال  ليطرح 

املجل�ش الأعلى للح�شابات وظف لت�شفية 

واأين  العام؟  املال  هو  واأين  احل�شابات؟ 

هي املاليري املنهوبة؟)..(. 

أغرب ما يمكن أن 
يثار في قضية المدير 

السابق للمكتب الوطني 
للمطارات هو محاكمته 
على أشياء حصلت قبل 

تنصيبه، فالمجلس 
األعلى للحسابات يلومه 
على بناء المدرج الثاني 
بمطار محمد الخامس 

سنة 2002 ويلومه 
على عدم استخدامه 

كمدرج مستقل، مقابل 
الشروع في بناء مدرج 
ثالث »الصفحة 20 من 
ملخص تقرير المجلس 
األعلى للحسابات« في 
حين أنه لم يعين مديرا 

إال سنة 2003.



�سبعة يف  برملانيني؛  ت�سعة  العا�سمة  ينوب عن 

امل�شت�شارين،  غرفة  يف  واثنان  النواب  جمل�س 

ولكن  متطوعني،  منا�شلني  لي�شوا  وهوؤالء 

مهامهم  على  ويتقا�شون  ال�شكان  عند  ماأجورين 

اأجورا وتعوي�شات وامتيازات، وانتظرنا االأ�شابيع 

االأوىل عند التحاقهم بالربملان وتلتها ال�شهور، وها 

من  اإ�شارة  اأو  خرب  وال  االأعوام،  يف  ندخل  نحن 

الربملانيني املاأجورين للدفاع عن ال�شكان. فاأغلبهم 

مل يقنع بتمثيل مدينة �شغرية، »فدبر« على راأ�شه 

واأ�شاف لنف�شه مهاما وطنية اإما رئا�شة فريق اأو 

مكلف  اأو  جمل�س،  رئا�شة  نيابة  اأو  جلنة،  قيادة 

الرئي�شية  املهام  وتركوا  اإدارية،  �شوؤون  باإدارة 

التي من اأجلها انتخبهم �شكان الرباط، مهام خدمة 

املدينة واقرتاح احللول مل�شاكلها، وفتح احلوار 

مع املواطنني واال�شتماع اإىل طلباتهم ومعاناتهم، 

و�شكاياتهم وتظلماتهم التي ال تعد وال حت�شى، 

من  »حتييطهم«  بكرثة  الرباط  �شكان  اأن  حتى 

وال  اأ�شماءهم  ال  يتذكرون  يعودوا  مل  نوابهم، 

مالمح وجوههم، وهذه حقيقة يكاد ينفرد بها نواب 

الرباط الذين يدعون باأنهم نواب لالأمة، نعم اأنتم 

نواب لالأمة املوجودة يف الرباط والتي قدمتم لها 

للق�شاء على  براجمكم وتعهداتكم واقرتاحاتكم 

كوارثها وم�شائبها وبطالة اأبنائها وظلم اإداراتها، 

م�شت�شفياتها  خدمات  وتقهقر  بيئتها  وتلوث 

اأداء  وتراجع  �شحتها،  ومراكز  وم�شتو�شفاتها 

جمل�س  يف  متثلوا  الذين  املحليني  منتخبيها 

برملانيينا  اأغلب  َهم  اأ�شبح  حتى  امل�شت�شارين، 

لي�س هو الدفاع وخدمة العا�شمة، ولكن الو�شول 

القيام  االإميان  اأ�شعف  يف  اأو  الوزارة  كر�شي  اإىل 

مب�شوؤوليات وطنية التي تفتح االأبواب للمنا�شب 

العا�شمة  خدمة  فاأما  والدبلوما�شية،  الوزارية 

مبقابل اأجور يتو�شلون بها �شهريا، فلم يعد ينا�شب 

طموحهم. واحلالة هذه رجاًء قدموا ا�شتقاالتكم 

من  عليكم  ي�شوت  من  واختاروا  الرباط  ل�شكان 

»االأمة« لتمثيلهم مادمتم مت�شبثني »بالنيابة« على 

الوطن كله، الذي له نواب باملئات ميثلون كل نائب 

يف منطقته، فالقاعدة هي متثيل الرباط واال�شتثناء 

هو كل املدن والقرى، فلماذا »�شقلبتم« االأمور؟ ويف 

انتظار ا�شتقاالتكم، متتعوا باالأجور اإىل حني.

نواب بدون مردودية:
هل يقدم الربملانيون الت�سعة ا�ستقاالتهم من الربملان؟

الرئي�س االأول ملدينة الرباط
واملربي  املنا�شل  واملقاوم  الكبري  الوطني  اهلل  رحم 

اأول  بناين  الها�شمي  املرحوم  املجاهد  والنقابي  امللتزم 

رئي�س للمجل�س البلدي للعا�شمة من 1960 اإىل 1963، 

وقبلها كان رحمه اهلل من اأبطال انتفا�شة الرباط بتاريخ 

املنددة  التاريخية  االنتفا�شة  تلك   ،1944 يناير   29
باال�شتعمار، وكان املرحوم ال يتجاوز عمره 17 �سنة، 

وكانت البداية يف درب الكفاح من اأجل الوطن وهو يف 

يف  االنخراط  وقرر  الكفاح  لهذا  فخطط  �شبابه،  ريعان 

�شلك التعليم ليغذي العقول ويزرع فيها بذور اجلهاد 

لتحيا اململكة حرة م�شتقلة، وانطالقا من هذه القناعة 

والفالحني  العمال  تاأطري  يف  للجهاد  انطلق  التعليمية 

عن  الدفاع  واأ�شاليب  طرق  على  وتدريبهم  لتعليمهم 

باال�شتقالل،  باملطالبة  واجلهر  امله�شومة  حقوقهم 

ارتكب  عندما  الرباط  واإ�شرابات  مظاهرات  وتزعم 

امل�شتعمر جرمية نفي املغفور له حممد اخلام�س طيب 

اهلل ثراه مع اأ�شرته �شنة 1953، ومت �شجن املقاوم بناين 

وتعذيبه ثم م�شاومته للتخلي عن ن�شاله فكان جوابه 

رحمه اهلل: »اأنا فدائي للوطن وامللك، اقتلوين ولن اأخون 

بلدي وملكي«.

وبعد اال�شتقالل بادر اإىل فتح اأورا�س للدورات التكوينية 

لتكوين ممثلي الطبقة العاملة مبختلف القطاعات املهنية 

املقاالت  من  ب�شل�شلة  العام  الراأي  وتنوير  واأطرها 

النقابية،  املنظومة  يف  االنخراط  على  وحثهم  الهادفة 

مما اأهله باأن يكون قائدا نقابيا حمنكا، ومنا�شال كبريا 

اأو  يغرت  ومل  الوطن،  اأرجاء  كل  يف  ب�شعبية  يتمتع 

يتنكر للمواطنني، بل زاد يف خدمتهم بتاأ�شي�س الع�شبة 

املغربية للرتبية االأ�شا�شية وحماربة االأمية يف الرباط، 

ثم توجه لل�شمال للم�شاركة يف بناء طريق الوحدة وعند 

عودته اأعلن اجلهاد من اأجل ا�شتقالل اجلزائر وحترير 

فل�شطني وكان، رحمه اهلل، اأول اأمني عام ملنظمتني لهذه 

الغاية يف الرباط.

هذه االأر�شدة الن�شالية وهذه ال�شعبية الوا�شعة اأهلته 

خلو�س اأول انتخابات بلدية يف العا�شمة، وح�شل على 

نتائج باهرة وتراأ�س اأول جمل�س بلدي، ومل »يل�شق« 

 3 بعد  تركه  بل  باملقعد،  يت�شبث  ومل  الرئا�شة  على 

�شنوات فقط ليتفرغ للكفاح الفل�شطيني املحافل الدولية 

ويف موؤمترات العمل الدويل يف جنيف ب�شوي�شرا، ب�شفته 

�شنة  حدود  واإىل  العربي  العمل  ملنظمة  العام  املدير 

1990، ثم عاد اإىل احلقل احلقوقي يف الرباط، ومن منرب 
ن�شاله  ا�شتاأنف  االإن�شان  اال�شت�شاري حلقوق  املجل�س 

اأن  اإىل  واملقهورين  واملظلومني  امل�شت�شعفني  اأجل  من 

وافته املنية، رحمه اهلل، يوم اجلمعة 22 يوليوز 1994 

بعد اأن ازداد يف الرباط �شنة 1927.

اأ�شحاب  من  روؤ�شاءها  تختار  و�شتبقى  كانت  الرباط 

االأر�شدة الن�شالية والوطنية واالجتماعية واملعرفية، 

اأ�شحاب العفة والتعفف من املنا�شب، ولي�س من الذين 

اأر�شدتهم هي اأموالهم وعقاراتهم ومقاوالتهم للبحث عن 

املزيد. وتابعوا ما يجري يف بلدية اليوم من تطاحنات 

و�شراعات والكل يعرف باأنها م�شلحية، والكل يعرف 

يعرف  والكل  �شنة،   25 منذ  املنا�شب  الذين خلدوا يف 

اأهدافهم، ومبتغاهم، والكل يعرف اأنهم راكموا املاليري 

على ح�شاب تفقري العا�شمة.

ورحم اهلل املرحوم الها�شمي بناين الذي اأعطانا درو�شا يف 

العفة والن�شال والكفاح واحلب ملدينة الرباط.

حديث العاصمة

17
alousbouea@gmail.com

بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�شورة اأخذت يف بيت احلاج عبد اللطيف بن عبد ال�شالم 

التازي اأثناء ماأدبة غذاء تكرميا للمطوف امل�شهور ال�شيخ 

من  الثالثينيات  اأوائل  للمغرب  زيارته  عند  احلريري 

القرن املا�شي، يظهر فيها من الي�شار اإىل اليمني: العالمة 

حممد  الكبري  ال�شاعر  يليه  احل�شني،  بن  املدين  املحدث 

اليمني النا�شري، يليه ال�شيخ بوبكر بناين يليه احلاد عبد 

اللطيف التازي ثم الفقيه عبد احلفيظ ملني، وخلفه رفاق 

املطوف احلريري يتو�شطهم االأ�شتاذ املوؤرخ عبد الكرمي 

بن ال�شيخ املدين احل�شني، ثم احلاج الطاهر �شليطن.

ول�شائل اأن ي�شاأل عن عالقة هذه »الت�شكيلة« من االأ�شر 

الرباطية بع�شها ببع�س؟

�شيدي املدين بن احل�شني وهو �شريف من �شمال املغرب 

املالية«  »وزير  االأمناء  الأمني   - االأم  جهة  من   - حفيد 

عبد ال�شالم التازي عهد امللك احل�شن االأول وموالي عبد 

العزيز. وحممد بن اليمني النا�شري �شديق حميم الأ�شرة 

ملني االأندل�شية ال�شهرية، وبوبكر بناين من اأ�شل فا�شي 

دعا امللك حممد الثالث اأ�شالفه ل�شكنى الرباط، واحلاج 

عبد اللطيف التازي بن اأمني االأمناء �شالف الذكر اقرتنت 

ال�شيدة زوجته، بعد وفاته، بالفقيه الكاتب ملني الذي كان 

كاتبا للوزير التازي وهو والد الفقيه عبد احلفيظ ملني.

باآل  التازي  اآل  ربطت  التي  ال�شلة  عن  نعرف  وبهذا 

ملني)..(.

اأما عن �شليطن فهي اأ�شرة من اأ�شل مراك�شي اأ�شبحت لها 

�شلة حميمية ببيت ملني والتازي.

»�شقلبة«  حقيقة  تظهر  حتى  فيه  التعمق  يتطلب  ملف 

ملف اأر�س جماعية كانت مر�شحة لبناء م�شت�شفى لفائدة 

�شكان ح�شان، لتتحول تلك االأر�س اإىل التفويت ل�شركة 

خ�شو�شية.

فلقد بداأت املحادثات بني عا�شمة اململكة وعا�شمة ليبيا 

طرابل�س، الإن�شاء تعاون بني العا�شمتني، ومت التوقيع 

على اتفاقية للتاآخي والتواأمة بتاريخ 19 دجنرب 1984 يف 

الرباط ثم يف طرابل�س بتاريخ 14 يونيو 1986.

ومن الربوتوكوالت املوقعة، بروتوكول اإن�شاء �شندوق 

م�شرتك ت�شاهم فيه العا�شمتان مبليون دوالر لكل عا�شمة، 

ومن خالله متول م�شاريع اجتماعية م�شرتكة، وكانت 

على  م�شت�شفى  بناء  م�شروع  اقرتحت  من  اأول  الرباط 

اأر�س جماعية كانت موجودة ب�شارع �شالة وم�شاحتها 

الرباط  اأن ت�شاهم  اأ�شا�س  2000 مرت مربع، على  حوايل 

باالأر�س، والبناء والتجهيز تتكلف بهما بلدية طرابل�س، 

وكانت املفاو�شات جد �شعبة بني الطرفني للو�شول اإىل 

على  امل�شت�شفى  فكرة  وجاءت  الطرفني،  ير�شي  اتفاق 

اأ�شا�س اأن منطقة حي ح�شان ال وجود فيها مل�شتو�شف 

م�شت�شفى  اإن�شاء  �شيكون  وبالتايل  عمومي 

ل�شكان املنطقة فيه خدمة للمواطنني.

اأخرى  وذهب ذلك املجل�س وجاءت جمال�س 

يف  اأ�شولها  توجد  التي  االتفاقية  واأهملت 

م�شالح ر�شمية على اأعلى م�شتوى، وفوتت تلك 

االأر�س ل�شركة �شيدت عليها م�شروعا ال ت�شتفيد 

منه ال اجلماعة وال ال�شكان وال املدينة.

فباهلل عليكم ما هو االأفيد: م�شت�شفى اأم م�شروع 

ل�شركة؟

ثم ي�شاع باأن عدة خروقات وجتاوزات قد تكون 

ارتكبت يف تلك االأر�س، والدليل على ذلك الطريق 

»م�شروع  بناية  ت�شمل  مل  تو�شعتها  متت  التي 

ال�شركة«.

فهل يكون ذلك بداية لفتح حتقيق يف املو�شوع؟ 

ملعرفة خفايا اأر�س جماعية كانت �شتكون م�شت�شفى 

ل�شكان ح�شان؟ فبدون �شك �شيعرثون على ثغرات 

مهولة تتطلب التعمق يف هذا امللف الذي ما هو اإال 

ملف من امللفات.

العنصر

 العدد: 772  اخلمي�س 16 يناير 2014

اجلماعية  ال�شركة  »جتارة«  تو�شعت   
بالأداء  الوقوف  لتفر�ض  باركينغ«  »الرباط 

املن�صور  يعقوب  مقاطعتي  يف  لل�صيارات 

الوقوف  اأماكن  لرتتفع  الريا�ض،  واأكدال- 

9700 مكان،  اإىل حوايل  4400 مكان  املوؤداة من 

املامونية،  بباركينغ  مكانا   448 اإىل  اإ�صافة 

و420 مكانا بباركينغ مولي احل�صن، واملهم يف 

اأين هي؟ وهل  »الفدلكة«، هي مداخيلها  هذه 

ت�صاوي ا�صتثمارات اجلماعة؟ ملف يحتاج اإىل 

الو�صوح واجلدية.

 اعتبارا ل�صح مداخيل اجلماعة ويف بع�ض 
الأحيان »غمو�ض«، مت تعيني 5 جباة بدل من 

جابي بلدي واحد، وتكلف كل جاٍب مبقاطعة 

الإمكانيات  كل  اإ�صارتهم  رهن  وو�صعت 

 ،2013 واحلوافز، ومع احل�صاب الإداري ل�صنة 

�صتظهر النتائج اإن كانت اإيجابية اأو كارثية.

عدم  على  ب�صكتة  املنتخبون  �صربها   
وهم  اأكدال  بحي  العرفان  باب  بناء  اإعادة 

ملرور  الطريق  لتو�صعة  هدمه  قرروا  الذين 

اإقامته  على  ملزم  بقرار  والتزموا  الطرامواي 

القرار،  هذا  من  �صنوات   4 وبعد  جديد،  من 

والتفويتات  بال�صركات  املنتخبون  ان�صغل 

ون�صوا الباب.

ورخ�ض  ال�صيارات  ت�صجيل  مركز  اأمام   
خدمات  ويقرتحون  يقدمون  �صما�صرة  ال�صياقة، 

الراأ�ض،  تنجز يف احلني وبدون طوابري ول وجع 

مع  يقت�صمونه  اإنهم  يقولون  د�صم  مبقابل  طبعا 

وعند  العا�صمة  يف  يح�صل  وهذا  املكلفني،  بع�ض 

اأبواب املندوبية اجلهوية للنقل، وعلى بعد مئات 

الأمتار فقط من مكتب الوزير بوليف.

كيف »طار« م�ست�سفى من اأيدي 

�سكان حي ح�سان؟

هدية ملن يهمه تاريخ الرباط ورجاالته

من المسؤول عن هذه الفضيحة:

من أرشيف د. عبد الهادي التازي
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مـحمـد ســــعــدونــي
اإذا كان الفالحون قد اعتاد�ا ر�ؤية 

اخلنزير الربي، �ما �سببه �ي�سببه 

هذا الوح�ش من اأ�صرار مبحا�صيلهم 

الزراعية، فاإن الأمر يكون قد تعدى 

ليمتد  والفالحي  القروي  املجال 

كما  متاما  وال�صواحي،  املدن  اإىل 

بثت  حيث  اجلزائر،  يف  يحدث 

اإحدى القنوات التلفزية اجلزائرية 

قطعان  من  ملجموعات  فيديو 

جتوب  وهي  الربي«،  »احللوف 

ليال  وهران  مدينة  واأحياء  اأزقة 

عن  تبحث  كانت  اطمئنان،  وبكل 

املنازل. قمامة  اأكيا�ش  يف   الأكل 

ي�صكل   مازال  عندنا  فـ«احللوف« 

خطرا حقيقيا على الفالحة، ب�صبب 

املنتوجات  من  العديد  اإتالفه 

وخ�صروات  ذرة  من  الفالحية 

عرب  وقد  مثمرة)..(.  واأ�صجار 

تذمرهم  عن  الفالحني  من  العديد 

التي  اجل�صيمة  الأ�صرار  جراء 

مبنتوجاتهم،  اخلنزير  يحدثها 

زحفه  جمابهة  على  قدرتهم  وعدم 

قتله  منع  ب�صبب  اأرا�صيهم  على 

اأن  لكن  جمهولة)..(،  لأ�صباب 

ي�صل الأمر باحللوف اإىل اأن ي�صرح 

وميرح يف الأحياء وي�صارك الكالب 

قمامة  يف  الرعي  والقطط  ال�صالة 

املنازل فهذا ما يطرح عدة عالمات 

اأن »احللوف«  العلم  مع  ا�صتفهام، 

الأمر  به  ي�صل  وقد  للغاية،  خطري 

اإىل مهاجمة الإن�صان وقتله، وما بثه 

تواجد   عن  اجلزائري  التلفزيون 

اخلنزير الربي و�صط اأحياء  مدينة 

كبرية مثل وهران، قد يتكرر عندنا 

وهو  ن�صاهده  وقد  وجدة،  يف  هنا 

يجوب اأحياءها  واأزقتها، وبالقرب 

من قمامة »ماكدونالد«، وقد يتطور 

لنب�ش  املقابر  زيارة  اإىل  الأمر  به 

اجلثث الطرية.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
املا�صي،  الأربعاء  خم�صيني، يوم  مواطن  تعر�ش   ◆
اأمن تابعني  رجلي  طرف  بالهمجي من  و�صف  لعتداء 

لدراجته  قيادته  اأثناء  تامية  باأولد  ال�صرطة  ملفو�صية 

الأوراق”  “يجبد  باأن  املواطن  اأُلزم  حيث  النارية، 

وبعد ا�صتف�صاره عن �صبب اإيقافه انهال عليه ال�صرطيان 

يف  ك�صر  عنه  جنم  مما  اأر�صا  اأ�صقطه  مربح  ب�صرب 

الأمور،  تطورت  وملا  �صنه،  لِكربرَ  مراعاة  دون  يده)..( 

لكن  الق�صية وطم�صها  على  اللتفاف  ال�صرطيان  حاول 

ال�صحية رف�ش ال�صعود ل�صيارة الإ�صعاف التي ح�صرت 

يف  ممثال  املدينة  م�صوؤويل  ح�صور  حني  اإىل  املكان  لعني 

املقاطعة  وقائد  الكر�صي  مقاطعة  وقائد  املدينة،  با�صا 

اأربعة  اأن  العلم  بالنازلة، مع  حم�صر  لتحرير  الثالثة، 

يف  رغبتهم  واأبدوا  الوطنية  بطائقهم  �صلموا  مواطنني 

الإدلء ب�صهادتهم ملا تعر�ش له املواطن)..(.

من  �صنتيم  مليون   170 اختال�ش  ق�صية  ◆ و�صلت 
اإىل  باإنزكان  بـ”القليعة”  معروفة  جمعية  �صندوق 

جديدة،  ومبعطيات  ال�صتئنافية،  مرحلته  يف  الق�صاء 

بعد حكم ابتدائي اأدان الرئي�ش ال�صابق ب�صنتني ون�صف 

�صنتيم،  مليون   39 قدره  مدين  وتعوي�ش  نافذا،  �صجنا 

مع جرب ال�صرر لفائدة اجلمعية مببلغ قيمته 10 ماليني 

�صنتيم.

ورئي�صها  باجلمعية  م�صتخدم  الق�صية  يف  توبع  كما 

بتهمة خيانة الأمانة، مبوجب الف�صل 547 من القانون 

واأدانت  امل�صتخدم  اإنزكان  ابتدائية  وبراأت  اجلنائي، 

الرئي�ش.

الثاين  احل�صن  مب�صت�صفى  يعمل  طبيب  خرج   ◆   

التي  املتاجر  من  متاأخرة  �صاعة  يف  باأكادير للتب�صع 

اأنه  يعلم  يكن  ومل  باأكادير،  الداخلة  بحي  عملها  متدد 

تتقا�صم  التي  ال�صتة  الأفراد  لع�صابة  �صحية  �صيكون 

الأدوار، نكلت به، واأو�صعت ج�صمه جروحا ليجد نف�صه 

الثاين حيث ي�صتغل، حل  �صيفا على م�صت�صفى احل�صن 

يحتاج  طبيا  اإطارا  ولي�ش  للعالج  حمتاجا  مري�صا  به 

اإليه النا�ش، وقد كان من بني 15 �صحية رفعت �صكاية 

اآخر  الطبيب  هذا  وكان  بالليل،  العتداء  بخ�صو�ش 

م�صمار دق يف نع�ش ع�صابة اأغلب �صحاياها من الن�صاء، 

ت�صم بني اأفرادها قا�صرا.

 تكثفت الأبحاث بخ�صو�ش هوية الع�صابة ومت الإيقاع 

للملك،  اأمام الوكيل العام  اأفرادها ليقدموا  بخم�صة من 

فيما البحث مازال جاريا.

الكراوي احلاج  املا�صي  اجلمعة  يوم  �صباح  تويف   ◆
حممد املعروف بالروداين عن �صن يناهز 65 �صنة، وهو 

وبجهة  بيوكرى  مبدينة  معروفة  �صخ�صية  اهلل  رحمه 

�صو�ش  برمزيته يف تن�صيط احلفالت الر�صمية طيلة فرتة 

عرف  كما  بيوكرى.  مبدينة  والت�صعينيات  الثمانينيات 

اأنه كان من موؤ�ص�صي فريق تقدم بيوكرى،  الفقيد  عنه 

1964 ومدربا لعنا�صره منذ �صنة  ولعبا به منذ �صنة 

1983 اإىل نهاية الت�صعينيات، وقد وري جثمانه الرتاب 
بعد �صالة اجلنازة التي اأعقبت �صالة اجلمعة مب�صجد 

الإمام مالك يف حي درب كناوة بيبوكرى.

◆ لفظ �صاب يف الع�صرينيات من عمره اأنفا�صه الأخرية 
ال�صو�صي  املختار  الإقليمي  امل�صت�صفى  اإىل  طريقه  يف 

اأثناء  باختناق  اإ�صابته  اإثر  على  وذلك  ببيوكرى، 

ا�صتحمامه ناجم عن ت�صرب للغاز من �صخان للماء)..( 

ال�صاب الهالك املنحدر من الر�صيدية، والذي كان يقطن 

�صواحي  اعمرية”  “اأيت  بجماعة  “احمر”  بد�ار 

ا�صتوكة اأيت باها، ُنقل عرب �صيارة اإ�صعاف يف حماولة 

لإنقاذه لكنه فارق احلياة قبل اي�صاله اإىل امل�صت�صفى.

ملول،  اأيت  اإنزكان  نيابة  وموظفات  موظفو  نظم   ◆
ي�صغل  كان  الذي  بنتك”  “عمر  توديع  حفل  موؤخرا، 

رئي�صا مل�صلحة ال�صوؤون الرتبوية وتن�صيط املوؤ�ص�صات 

ملول،  اأيت  باإنزكان  الوطنية  الرتبية  وزارة  بنيابة 

من  احلا�صرون  نوه  وقد  التقاعد،  على  اأحيل  والذي 

خالل كلماتهم بالأخالق العالية التي يت�صم بها املحتفى 

به وما اأ�صداه للمنظومة الرتبوية)..(.

مكتب  اأع�صاء  اأغلبية  اأن  مطلع  م�صدر  ◆  اأكد 
للتجار  الوطنية  للنقابة  الإقليمية  الكتابة  فرع 

له  دعت  الذي  الجتماع  باإنزكان قاطعوا  واملهنيني 

�صوق  تدبري  كيفية  على  فعل  كرد  الإقليمية،  ال�صلطة 

الأطل�ش)..(. 

»احلــــلوف املغربي« ي�سري على خطى »احللوف اجلزائري«  

 الحسين رضيت

»ال�صي�صاريو«  رئي�ش  الر�صيد  ولد  رد  يتاأخر  مل 

)جمعية منتخبي ال�صاقية احلمراء ووادي الذهب( 

على ادعاءات كريي كينيدي رئي�صة مركز روبرت 

الرئي�ش  »ابنة  الإن�صان  وحقوق  للعدالة  كينيدي 

كعادتها  انحازت  التي  كندي«،  ال�صابق  الأمريكي 

�صمومها  تنفث  وبداأت  اجلزائرية،  الأطروحة  اإىل 

ما  الذين  اجلزائر  حلكام  ا�صتجابة  املغرب  �صد 

وعك�صت  العدوانية،  احلمالت  كل  ميولون  فتئوا 

يف  م�صرتك  مقال  يف  العدواين  موقفها  ال�صيدة  هذه 

جريدة »لوموند« الفرن�صية، بينها وبني »خافيري 

الأفالم  لأحد  واملنتج  الإ�صباين  املمثل  باردمي« 

حول ال�صحراء، وع�صو بذات املركز، حيث �صنت 

بانتهاكات  يقوم  باأنه  مدعية  املغرب  �صد  هجوما 

هذه  وان  بال�صحراء،  الإن�صان  حلقوق  يومية 

حقوق  ملراقبة  اأممية  اآلية  اإىل  حاجة  يف  الأخرية 

ومل  ي�صت�صغه  مل  الذي  ال�صيء  هناك،  الإن�صان 

ورئي�ش  الر�صيد،  ولد  العيون  مدينة  عمدة  يقبله 

الذهب،  ووادي  العيون  جهتي  منتخبي  جمعية 

حيث �صرح باأن ادعاءات كريي باطلة ول اأ�صا�ش 

لها من ال�صحة، واأن التجني على املغرب من قبل 

هذه ال�صيدة، اإمنا يخدم اأجندة جزائرية حم�صة.

احلرية  اأجواء  كينيدي  مركز  رئي�صة  وتنكر   

بال�صحراء عموما والعيون على وجه اخل�صو�ش، 

للمنطقة  ال�صيدة  بها هذه  قامت  التي  الزيارة  منذ 

العديد من  2012، حيث وقفت على  اأواخر غ�صت 

املنجزات التنموية، والتقت عدة فعاليات حقوقية 

اأن املغرب ي�صري  لها  اأكدت  ر�صمية وغري ر�صمية، 

حقوق  بثقافة  النهو�ش  اأجل  من  ثابتة،  بخطى 

الإن�صان، كما اأكد لها املنتخبون اأن املنطقة عرفت 

طفرة نوعية يف جمال احلقوق واحلريات، مقارنة 

ال�صيدة  هذه  تتحرك  التي  اجلوار  دول  بع�ش  مع 

لإر�صائهم)..(.

معروفة  باأهداف  الأخري  الإعالمي  خروجها  لكن   

»ال�صي�صاريو«  جمعية  اأع�صاء  جعل  الذي  هو 

ينددون مبثل هذه ال�صلوكات، التي تعك�ش احلقد، 

ح�صب ما ورد يف بيان املنظمة.

العيون

طرفاية

ما يجري ويدور في المدن وجدة

 العدد: 772  اخلميس 16 يناير 2014

لقطات مراكشية 

◆ دار البارود قرب عر�صة موالي عبد 
ال�سالم كانت معهد االبن يو�سف بقيت 
كم�ساحة فارغة لرمي الف�سالت دون 

ا�ستغاللها يف م�سلحة املدينة.

لكثافة  يرجع  املدينة  اختناق   ◆
وممرات  الطرقـــــات،  يف  الفرا�ســــــة 
املارة  ازدحام  يف  �ساهم  مما  ال�سوارع، 

وفو�سى و�سائل النقل باأ�سنافها.

◆ بع�ض املقاهي ب�ساحة جامع الفناء 
قارعة  على  العمومي  امللك  احتلت 
من  زادت  وطاوالت  بكرا�ض  الطريق 
اختناق املدينة خا�سة وقت الذروة.

اأ�سبح  الفناء  جامع  �ساحة  م�سجد   ◆
حما�سرا ميينا و�سماال نتيجة حمطة 
احتــــلت  التي  والعربات  الدراجات 
امل�سلني  جهل  مما  بكاملها،  ال�ساحة 
اأو  الدخـــــول  يف  �سعوبـــــة  يجدون 
عمدة  راأي  فما  امل�سجد،  من  اخلروج 

املدينة؟

تكتف  مل  املدينة  اأ�سواق  بع�ض   ◆
انتقلت  بل  وال�سراء،  البيع  مبحالت 
قارعة  على  الب�سائع  عر�ض  اإىل 
وممرات  ال�سمارين،  ك�سوق  الطريق 
فكان  »الرحبة«،  اإلـــــى  الدخـــــول 
فهل  بامتياز!  اأ�سده  على  االختناق 

يرجع هذا، لغياب املراقبة؟

األسبوع

مميتة،  �صري  حــــادثة  ت�صبـــــب “جمـــــل” يف 

العيون  بني  الرابطة  بالطريق  موؤخرا، 

الدفع  ذات  �صيارة  كانت  حيث  وطرفاية، 

فوجئ  اأن  اإىل  الطريق،  على  ت�صري  الرباعي 

“اجلمال” التي كانت  اأحد  �صاحبها باقرتاب 

الذي  ال�صيء  �صيارته،  من  باملنطقة  ترعى 

جعله يحاول جتنب ال�صطدام به لكنــــه مل 

ي�صتطع فانــــــقلبت ال�صيارة.

احلادث ذهب �صحيته �صائق ال�صيارة وهو يف 

ريعان �صبابه، وقد كان رفقة بع�ش اأفراد اأ�صرته 

ال�صغرية الذين تعر�صوا جلروح بليغة.

التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  فلي�صت  ولالإ�صارة، 

يتعر�ش فيها بع�ش م�صتعملي الطريق حلوادث 

الإبل  من  قطعان  وجود  نتيجة  مماثلة  �صري 

اأو  الرمال  زحف  ب�صبب  اأو  الطريق  بجوار 

لنعدام عالمات الت�صوير يف بع�ش املنعرجات.

»اجلـــمل« الــــذي قلــــب ال�سيـــــارة

منتخبو ال�ساقية احلمراء ي�ستنكرون مزاعم
 »كيندي« على �سفحات لوموند 

كيري كينيدي
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كواليس جهوية

خروقات معمارية وممار�سات م�سينة يف املقاطعة ال�ساد�سة

ق�سوا 25 �سنة يف خدمة »الأوطيل« 
خارج القانون!

جرمية قتل تف�سح جرمية �سرقة متال�سيات عرب �ساحنة

وجدة

الصويرة  

خريبكة

مريرت

صفرو

محمد سعدوني

الواقعة  كولف«  »اإي�سلي  اإقامة  �سكان  اأعلن 

ال�ساد�سة  احل�سرية  املقاطعة  نفوذ  �سمن 

ورف�سهم  ال�سديد  ا�ستنكارهم  عن  لوجدة، 

بت�سييده  الأ�سخا�ص  اأحد  به  قام  ملا  التام 

عقارا يف نف�ص الإقامة مل يحرتم فيه معايري 

البناء والت�ساميم اخلارجية كما ين�ص عليه 

والذي  بالإقامة  اخلا�ص  التحمالت  كنا�ص 

ت�سويه  يف  ت�سبب  مما  ال�سكان،  كل  به  التزم 

وا�سح جلمالية احلي.

»اإي�سلي  �سكان  يلتم�ص  ال�سدد،  هذا  ويف 

حتمل  املعنية  اجلهات  من  كولف« 

هذا  لإزالة  الفوري  والتدخل  م�سوؤولياتها 

البناء الغريب والالقانوين، والذي مل يقت�سر 

�ساحبه على خمالفة ت�ساميم البناء فقط، بل 

اأقدم على اإزالة جزء هام من ال�سور الواقي 

واخللفي للفيالت الذي اأقامته جمعية اإقامة 

»اإي�سلي كولف«، مما �سعب مهمة احلرا�ص 

احلي،  عن  غرباء  اأ�سخا�ص  لولوج  نظرا 

بالإ�سافة اإىل اأن »براكات« البنائني املهجورة 

واملتواجدة بالقرب من هذا البناء اأ�سبحت 

ماأوى للم�سردين وملمار�سة الرذيلة.

من  طالبوا  قد  ال�سكان  من  جمموعة  وكان 

هذه  بت�سوية  ا�ستنكارية،  عرائ�ص  خالل 

ال�سرر  ورفع  الآجال  اأقرب  يف  الو�سعية 

عرائ�سهم  يف  ورد  ما  ح�سب  بهم،  الالحق 

ال�ستنكارية.

سعيد أحتوش

 نظم م�ستخدمو اأحد اأقدم الفنادق بال�سويرة وقفة احتجاجية اأمام 

اأو�ساعهم، مطالبني يف  اإليه  اآلت  مقر عملهم ا�ستنكروا من خاللها ما 

عمل  فرتة  ق�سوا  بعدما  القانونية  و�سعيتهم  بت�سوية  الوقت  نف�ص 

ترتاوح ما بني خم�ص �سنوات وثالث ع�سرة �سنة.

وكان م�ستخدمو الفندق قد وجهوا ر�سالة للمندوب الإقليمي لوزارة 

الت�سغيل تت�سمن عدة مطالب من بينها متتيعهم باحلد الأدنى لالأجور، 

وال�ستفادة من ال�سمان الجتماعي، ومن العطل ال�سنوية، ومن ورقة 

الأداء وبطاقة ال�سغل)..(.

سعيد الهوداني
متكن رجال املركز الق�سائي بالعا�سمة 

بالقيا�سي  و�سف  وقت  يف  الفو�سفاطية 

جمهولة  جثة  على  العثور  لغز  فك  من 

بعد  الرابع،  عقده  يف  ل�سخ�ص  الهوية 

من  بالقرب  هامدة  جثة  عليه  العثور 

بني  الرابطة  معبدة  الغري  الطريق 

احلر�ص«  و»املرح  املعطي«  »الغار 

بنقا�سم«  بوعزة  دوار«  من  القريبة 

لإ�سابة  حامال  »املفا�سي�ص«،  جماعة 

الرجل  يف  وك�سور  الراأ�ص  يف  خطرية 

الي�سرى واليد.

فور  باأنه  مطلعة،  م�سادر  واأفادت 

على  العثور  تفيد  باإخبارية  التو�سل 

بوعزة  بدوار  الهوية  جمهولة  جثة 

اإىل عني املكان خمتلف  انتقلت  بنقا�سم، 

املحلية  ال�سلطات  من  الأمنية  الأجهزة 

امللكي  للدرك  التقنية  العلمية  واخللية 

بخريبكة  الق�سائي  املركز  ورجال 

على  با�سرت  املدنية،  الوقاية  ورجال 

اإثرها فرقة من رجال ح�سني بن�سليمان 

املتابعة  حتت  الق�سائي  املركز  من 

مبحيط  البحث  لرئي�سها،  املبا�سرة 

اجلثمان  نقل  بعد  اجلثة،  على  العثور 

بامل�ست�سفى  الأموات  م�ستودع  �سوب 

اإجراء  انتظار  يف  بخريبكة،  الإقليمي 

الأ�سباب  معرفة  بغية  الطبي  الت�سريح 

خاللها  ا�ستعانت  للوفاة،  احلقيقية 

وترية  ت�سريع  بغية  املدربة  الكالب 

البحث قبل ابتعاد اجلناة املحتملني عن 

مكان احلادث، و�ساعد ا�ستعمال الكالب 

الناقلة  خطوات  تتبع  على  املدربة 

املت�سببة يف ده�ص ال�سحية، بحكم حمل 

اجل�سد على م�ستوى الراأ�ص لأثار ده�ص 

عجلة �ساحنة اإىل جانب تتبعها للم�سار 

القاطن  املتهمني  اأحد  طرف  من  املتبع 

بدوار جماور ملكان احلادث.

الزمن  من  �سباق  يف  املحققون  عمد  فقد 

والتحري  البحث  وترية  ت�سريع  اإىل 

مت  التي  العلمية  الأدلة  على  اعتمادا 

اإىل  احلادث  مكان  من  ا�ستجماعها 

ورجال  ال�ساكنة  ت�سريحات  جانب 

حرا�سة  على  ال�ساهرين  اخلا�ص  الأمن 

من  للفو�سفاط  ال�سرف  املجمع  من�ساآت 

بعد  ال�سحية،  هوية  اإىل  التو�سل  اأجل 

رفعها للب�سمات وعر�سها على املخترب 

يف  املحققون  ا�ستطاع  حيث  العلمي، 

وقت وجيز التو�سل اإىل هوية ال�سحية 

امل�سمى »حممد، م« متزوج و اأب لثالثة 

حتقيقا  �سوئه  على  فتحت  اأطفال، 

و�سطه  و  معارفه  بع�ص  مع  معمقا 

الأ�سري حيث مت التو�سل من خالله اإىل 

بع�ص الأ�سدقاء املقربني من ال�سحية، 

به  امل�ستبه  ت�سريحات  اأوىل  �سكلت 

الرئي�سي يف الق�سية اخليط الرفيع نحو 

م�سجع  ق�ست  التي  الق�سية  لغز  فك 

بهم  امل�ستبه  توفر  عدم  بحكم  املحققني 

العتماد  جعلت  عدلية،  �سوابق  على 

على حمفوظات الدرك امللكي والأجهزة 

تخلو  الفو�سفاطية  بالعا�سمة  الأمنية 

من معلومات عن اجلناة.

املعلومات  ذاتها،  امل�سادر  واعتربت 

جتميعها،  املحققون  ا�ستطاع  التي 

باملتهم  دفعت  التي  ال�ساغطة  الورقة 

الرئي�سي اإىل النهيار والعرتاف بهوية 

ال�سحية ظل  اأن  املتهمني، موؤكدة  باقي 

اأفرادها،  �سمن  الناهي  الأمر  ي�سكل 

مركزا  ظل  ن�ساطها  اأن  كون  م�سيفة 

ومادة  النحا�سية  الأ�سالك  جتميع  على 

املجمع  من�ساآت  متال�سيات  من  احلديد 

ال�سريف للفو�سفاط، يعمل اأفرادها بعد 

املح�سلة  املواد  من  مهمة  كمية  جتميع 

بوا�سطة  نقلها  اإىل  ال�سرقة  عملية  من 

خمي�ص  من  ا�ستقدامها  يتم  �ساحنة 

الزمامرة بغية ت�سريفها خارج الإقليم. 

وح�سب ت�سريحات املتهمني املتطابقة، 

يوم  حتميلهم  بعد  الع�سابة  اأفراد  فاإن 

منت  على  امل�سروقة  لل�سحنة  احلادث 

بالعجالت  ال�سحية  وده�سوا  ال�ساحنة 

بعدها  لذوا  ثم  للناقلة،  اخللفية 

تاأكدهم  بعد  احلادث  مكان  من  بالفرار 

القب�ص  من  خوفا  احلياة،  مفارقته  من 

عليهم متلب�سني بحيازة امل�سروق.

اأفراد  جميع  على  القب�ص  مت  وقد 

اأفراد  �ستة  من  املكونة  الع�سابة 

ودائرة  خريبكة  مدينة  من  يتحدرون 

ال�ساحنة  �سائق  �سمنها  من  حطان، 

الزمامرة  خمي�ص  مدينة  من  املتحدر 

ال�ساحنة امل�ستعملة يف  اإىل جانب حجز 

املتهمون على  واأحيل  ال�سرقة،  عمليات 

وكيل امللك بخريبكة.

األسبوع

استنكر سكان مدينة الحسيمة بعض 
الخروقات المستشرية أمام بعض المؤسسات 
العمومية من بينها دار القضاء أو المحكمة 

االبتدائية، حيث نجد سيارات الشرطة أو 
سيارات مسؤولين رفيعي المستوى مرابضة 
في مكان يمنع فيه الوقوف والنموذج من 

هذه السيارات، »انظر الصورة«.

على من يطبق القانون

 العدد: 772  اخلميس 16 يناير 2014

حقيقة »ملتزمون 

بحمايتكم« يف خنيفرة
شجيع محمد

يعاين املواطنون على �سعيد عمالة اإقليم خنيفرة خ�سا�سا 

اأن  خ�سو�سا  متنقلة  �سحية  وحدات  انعدام  ب�سبب  كبريا 

تكلف  مل  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  م�سالح 

ن�سبة  اأن  علما  بها،  خا�سة  م�سحة  اإن�ساء  عناء  نف�سها 

مما  ملحوظا  ارتفاعا  عرفت  العاملة  والفئات  املنخرطني 

وكل  والعمال  واملتقاعدين  لهم  واملوؤمنني  املنخرطني  يلزم 

مدينة  اإىل  التنقل  واأعباء  ال�سفر  عناء  يتكبدون  الزبناء 

باأمرا�ص  امل�سابني  امل�سنني   الأ�سخا�ص  خ�سو�سا  مكنا�ص 

الوطني  ال�سندوق  اأن م�سالح  الأمر  مزمنة والأدهى ما يف 

لل�سمان الجتماعي اأ�سندت مهمة القيام بالفحو�سات الطبية 

لأحد اأطباء الطب العام.. املعروفني يف املدينة..؟ ومبا اأن 

هاته الفحو�سات جترى ب�سكل جماين كما هو متعارف عليه 

اأن  لكن يف مدينة خنيفرة العك�ص هو ال�سحيح وخ�سو�سا 

العيادة التي جترى فيها الفحو�سات ل تتوفر على املعدات 

الطبية ال�سرورية لهذا الغر�ص، واأغلب اخلربات امل�سادة 

يتم  واملنخرطون  واملتقاعدون  لهم  املوؤمن  بها  يقوم  التي 

امل�سالح  هذه  اأداء  يجعل  مما  مربر  وبدون  باملرة  رف�سها 

�سيئا، ويف ظل غياب م�سحة خا�سة واأطباء موؤهلني لل�سهر 

بهذه  لها عالقة  التي  الفئات  لهم وجميع  املوؤمن  على حياة 

املوؤ�س�سة نظرا حليوية هذا القطاع الذي يلعب دورا هاما يف 

اجلانب الجتماعي للمنخرطني واملوؤمنني، حيث اإن قاعدة 

والتغطية  املر�ص  عن  الإجباري  النظام  من  امل�ستفيدين 

كبريا،  تو�سعا  عرفت  للمنخرطني  والجتماعية  ال�سحية 

ليبقى  عقود  منذ  اأثر  لها  يظهر  مل  املتنقلة  الوحدات  حتى 

�سعار »ملتزمون بحمايتكم« جمرد اإ�سهار لال�ستهالك.

اإميوزار كندر  مدينة 
�سياحية يحكمها املحظوظون 

والنافذون 
عزيز باديس 

على  متميز  جغرايف  مبوقع  اهلل  حباها  كندر  اإميوزار  مدينة 

بالكامل على  ال�سمايل وتطل  �سفوح جبال الأطل�ص املتو�سط 

الغربية،  وال�سمالية  ال�سمالية  اجلهة  من  �ساي�ص  ه�سبة 

من  اأكرث  وت�ستقبل  1812م)..(  �سنة  املدينة  هذه  اأ�س�ست 

للعديد  مف�سلة  ووجهة  ال�سيفية  العطلة  خالل  طفل   3000
من  معدودة  اأيام  لق�ساء  واخلارج  الداخل  يف  املغاربة  من 

مميزات  من  املدينة  به  تزخر  ما  بكل  وال�ستمتاع  عطلتهم 

املحيطة  احلقول  تنتجه  ما  وكل  العذبة  ومياهها  طبيعية 

بها من خريات فواكه وخ�سر متنوعة وطرية وذات جودة 

عالية. 

لكن ما يحز يف نفو�ص �سكانها هو الواقع احلايل لهاته املدينة 

جميع  على  والت�سيب  الفو�سى  اإيقاع  على  تعي�ص  التي 

الأ�سعدة، �سوارع واأزقة عمومية حمتلة بالكامل من طرف 

الفواكه،  و»براكات«  والدكاكني،  واملطاعم  املقاهي  اأرباب 

امل�سموح  الأماكن  هاته  من  ب�سهولة  املرور  ال�سعب  ومن 

ال�سيا�سي  النفوذ  وذوي  املحظوظني  طرف  من  باحتاللها 

وال�سلطوي)..(،  كل الزوار والوافدين يت�سايقون من ندلء 

ا�ستفزازي  ب�سكل  الطريق  يف  يعرت�سونهم  الذين  املطاعم 

تفاقمت  الت�سول  ظاهرة  اأما  املاأكولت،  بتناول  لإقناعهم 

كبرية  ب�سعوبة  اإل  منهم  تنفك  اأن  ميكنك  ول  ملفت  ب�سكل 

فا�ص  مدينة  من  غالبا  ياأتني  الت�سول  يف  حمرتفات  ن�ساء 

وممار�سات  وا�ستفزازات  م�سايقات  البعيدة)..(  واملناطق 

بالأمن  الطمئنان  وعدم  واخلوف  الرعب  تخلق  �ساذة 

والأمان ال�سلطات املحلية نائمة على جنب الراحة.

اأمنهم  يف  املواطنني  حماية  لهم  املوكول  الدرك  رجال  اأما   

ولعله  الطرقية،  املحاور  على  فقط  يتناوبون  و�سالمتهم 

التي تتداولها  الغريبة واخلطرية  من احلكايات والق�س�ص 

اأ�سخا�ص معروفني  نطاق وا�سع حول وجود  ال�ساكنة على 

يح�سون  ومقربني  معاونني  ب�سفتهم  واخلا�ص  العام  لدى 

بت�سرفات  يقومون  الدرك،  رجال  طرف  من  الكاملة  بالثقة 

الإقليمي  القائد  �سيتحرك  فهل  العواقب)..(  حم�سوبة  غري 

املدينة  بهاته  ويدور  يجري  فيما  ليبحث  امللكي  للدرك 

ال�سياحية)..(.
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

حممد  مب�شت�شفى  امل�شتعجالت  ق�شم  يعج 

باملواطنني  يوميا  طنجة  يف  اخلام�س 

واملواطنات، ق�شد تلقي العالجات الأولية 

ال�شرورية، وذلك يف غياب �شبه تام لبع�س 

الأطر الطبية من اأطباء وممر�شني وتقنيني 

امل�شتوى علما  اأطباء يف  بالرغم من وجود 

واأخالقا.

املواطنني، خا�شة  الع�شرات من  ويزدحم 

الفقراء واملعوزين، يوميا يف بهو امل�شت�شفى 

والأق�شام الأخرى، للظفر بلقاء طبيب ولو 

كان داخليا اأي متدربا، ولو برهة اأو هنيهة 

وهي مدة غري كافية لفح�س وت�شخي�س كل 

حالة على حدة، وي�شتد الزحام والزدحام 

يف اإحدى القاعات املخ�ش�شة للفح�س، فيما 

الأطباء،  فارغة من  الأخرى  القاعات  تظل 

اأخرى  وتارة  تارة،  يهرولون  فرتاهم 

مي�شون على مهل من قاعة اإىل قاعة وكاأنهم 

يعاينون املر�شى، لكن احلقيقة غري ذلك.

فو�شى  امل�شت�شفى،  اأق�شام  اأغلب  وت�شهد 

القا�شدين  املواطنني  و�شجارا دائمني بني 

للعالج والعاملني بامل�شت�شفى، حيث يكرث 

الطبية  اخلدمات  رداءة  على  الحتجاج 

املقدمة بامل�شت�شفى ويزداد الأمر �شوءا يف 

م�شلحة »الراديو« والأكوغرافيا، فالأجهزة 

يف اأغلب الأحيان معطلة واملواعيد قد ت�شل 

لنتقال  كافية  وهي  الأيام،  ع�شرات  اإىل 

الأمر  الأعلى و«ق�شي  الرفيق  اإىل  املري�س 

الذي فيه ت�شتفتيان«.

نور الدين الهراوي
البلدي  املجل�س  اختيار  مت  حينما 

احلايل من طرف �شاكنة �شطات لتدبري 

ال�شوؤون املحلية للمدينة عن طريق 

اأقلها  الكثري،  عنها  قيل  انتخابات 

اأنها مرت يف اأجواء من الدميقراطية 

ال�شطاتيون  اعتقـــــــد  وال�شفافيــة، 

اأن عهدا جديدا من التنمية  جازمني 

عا�شمة  علـــــى  �شيطل  ال�شاملــــــة 

ال�شاوية التي ف�شلت معظم جمال�شها 

املتعاقبة ال�شابقة يف حتويل �شوادها 

اإىل بيا�س. لكن ونحن على م�شارف 

ا�شتقبال انتخابات جماعية اأخرى يف 

�شوادا  تزداد  واملدينة   ،2015 �شنة 

اإىل  اأن�شطتها  وترتاجع  �شواٍد  على 

م�شتويات غري م�شبوقة يف تاريخها. 

اأن  توؤكد  القامتة  ال�شورة  هذه  اإن 

بال�شفريات  اجلماعة  رئي�س  اهتمام 

الدولة  نفقـــات  علــــى  الــــخاوية 

اإىل  و�شرائب ال�شطاتيني لي�س مرده 

اجلذرية  احللول  باإيجاد  ان�شغاله 

واإمنا  واملرتاكمة  العالقة  للم�شاكل 

ول  املحلي  بالتدبري  النفراد  عقلية 

نهاية  �شفره  من  اأكرث  ذلك  على  اأدل 

تاركا  مدن  عدة  بني  ال�شنة  عطلة 

املدينة تغرق يف امل�شاكل، والأزبال، 

املراقبة  امللتهبة، وغياب  والأ�شعار 

وه�شا�شة  وتدهور  اأ�شكالها  بكافة 

ومظاهر  والت�شول  التحتية  البنية 

امل�شوؤول  يعجز  والفقر)..(  البوؤ�س 

الأول بالبلدية عن ت�شجيل ح�شوره 

وعدم  عمله  مكتب  داخل  با�شتمرار 

مبادرات  لول  للمواطنني،  ا�شتقباله 

النا�شطني  الأع�شاء  بع�س  وتواجد 

يتطوعون  الذين  امل�شري  املكتب  عن 

اليومية  واملعاناة  امل�شاكل  حلل 

للمواطن ولولهم لكانت الكارثة. 

هدية �شركة التدبري 
املفو�ض لل�سكان مبنا�سبة 

الزيارة امللكية

عزيز الفاطمي
تعي�شها  التي  ال�شعيدة  الحتفالت  غمرة  يف 

�شاكنة احلا�شرة املراك�شية املتجددة مبنا�شبة 

مبي�شرة  امل�شحوبة  امليمونة  امللكية  الزيارة 

تنموية اجتماعية موفقة، اأبى م�شوؤولو الوكالة 

يقدموا  اأن  اإل  والكهرباء  املاء  لتوزيع  امل�شتقلة 

هدية ملغومة متمثلة يف فاتورة �شهر نونرب من 

2013، والتي نزلت كال�شاعقة على قلوب ذوي 
الدخل احلدود لرتفاع ثمنها.

كمدة  يوما   36 احت�شاب  هو  الغالء  هذا  ومرد   

مناٍف  اإجراء  وهذا  يوما   30 بدل  ا�شتهالكية 

الوكالة  م�شوؤويل  بني  املربم  التفاق  لبنود 

وممثلي جمعيات املجتمع املدين بح�شور ممثلي 

حممد  ال�شابق  الوايل  عهد  يف  املحلية  ال�شلطات 

يعلم  كما  التفاق  هذا  نزول  واأ�شباب  اأمهيدية، 

التي  املوؤملة  الأحداث  احلمراء  �شاكنة  جميع 

 18 يوم  علي  بن  يو�شف  �شيدي  منطقة  عا�شتها 

دجنرب 2014.

 اإن ال�شاكنة تعترب التعامل ال�شادر من الوكالة 

امل�شتقلة مبثابة انقالب عن �شرعية اللقاء وبنود 

اجلهات  وتدخل  مرفو�س،  اأمر  وهو  التفاق 

فخ  يف  للوقوع  تفاديا  ملحة  �شرورة  املعنية 

توترات جديدة غري مرغوب فيها.

           مراكشسطات

الفو�سى عنوان م�ست�سفى حممد اخلام�ض يف طنجة   

بناية تابعة لوزارة التعليم ت�سبح ملجاأ للمنحرفني 
للموؤ�ش�شة  التابعة  البنايات  ال�شلطات املحلية على هدم بع�س  اأقدمت  بعدما 

اإن�شائها، فوجئ �شكان حي كدية احلمد، ببناية مازلت  التعليمية رغم تكلفة 

يعقوب،  نف�س  يف  حلاجة  ببقائها  ال�شلطات  �شمحت  املعنية،  للوزارة  تابعة 

لكن هذه الأخرية حتولت اإىل ملجاإ للمنحرفني وقطاع الطرق، ومكانا مف�شال 

لبيع املخدرات بجميع اأ�شنافها، كما حتولت بقدرة قادر بع�س املحالت من 

م�شتغلني  املخت�شة،  امل�شالح  من  ترخي�س  بدون  مقهى  اإىل  �شغرية  حملبة 

غياب اجلماعة احل�شرية التي تهتم باأرقى املطاعم واملقاهي، لكن يف حي »ربع 

�شاعة« مل يكلف اأحد نف�شه عناء تفقد و�شعية بع�س املقاهي، والدكاكني غري 

املرخ�شة)..(.

الأمن املغربي يطبق »اإجراءات« املحتل الإ�سباين 
�شنت ال�شلطات الإ�شبانية هذه الأيام حربا ملنع املغاربة من الدخول اإىل مدينتهم 

املحتلة، م�شتعملة يف ذلك جميع قواها من رجال الأمن واحلر�س املدين، طالبني 

من كل يق�شد املدينة املحتلة على منت �شيارته اأو على راجلني �شهادة الإقامة 

كيف  هو  املغاربة  كل  له  ا�شتغرب  الذي  لكن  الإ�شبانية،  اأو اجلن�شية  ل�شبتة 

اأن رجال الأمن تابعني للرتاب الوطني، يطلبون نف�س الوثائق ال�شالفة الذكر 

وكاأنهم ي�شاندون  الإ�شبان يف مطلبهم، مانعني اإخوانهم املغاربة بدورهم من 

الدخول.  هذا الأمر اأدى الأ�شبوع املا�شي اإىل احتجاج الع�شرات من املواطنني 

الذين رف�شوا الت�شرف ال�شتعماري يف بلدهم الذي يوجد حاليا حتت الحتالل، 

من  واملت�شوقني  املهربني  كذلك  متنع  الإ�شبانية  ال�شلطات  فاإن  ولالإ�شارة 

اخلروج من مدينة �شبتة اإىل املغرب)..( فما هو �شبب �شمت املخيف ال�شلطات 

املغربية؟ 

موؤخرا،  تطوان،  جماعة  اأقدمت 

عامال   20 من  اأزيد  توقيف  على 

كم�شاعدين  يعملون  نظافة  وعاملة 

للبلدية  التابعة  امل�شالح  جميع  يف 

كاملقاطعات وغريها.

هوؤلء امل�شتخدمون كانوا يتقا�شون 

رواتبهم ببطاقة الإنعا�س الوطني؛ 

التي ورغم الرواتب الهزيلة اإل اأنها 

لعي�س  الوحيد  املورد  ت�شكل  كانت 

والنموذج  الأ�شر)..(  من  جمموعة 

من  اأكرث  ق�شت  اأرملة  �شيدة  من 

ودون  كمنظفة  تعمل  وهي  �شنة   22
الرحمة  بعني  حالها  اإىل  ينظر  اأن 

الوحيد  املعيل  وهي  توقيفها  مت 

لأ�شرتها.

اأن  اأكدت  اجلماعة  من  م�شادر   

على  توفره  بعدم  يتحجج  املجل�س 

امليزانية الكافية لت�شديد م�شتحقات 

العمال الذين مل يتم تر�شيمهم ب�شبب 

واملح�شوبية  والزبونية،  التماطل، 

التي دخلت على اخلط ليتم ت�شوية 

و�شعية فئة معينة وحمظوظة.

احل�شرية  اجلماعة  اأن  يذكر 

جد  مالية  مبالغ  تنفق  لتطوان 

اخلا�س  لالأمن  �شركة  على  مهمة 

وللحرا�شة)..(. 
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انــت�شلــــــــــــــــــت 

�شر  عنـــــــــــــــــــا

ية  قــــــــــــــــا لو ا

 ، نية ملــــــــــــــــــد ا

يدعى  �شاب  جثة  موؤخـــــرا، 

�شقط  الذي  باملختار  قي�شر 

تراب  من  مكون  �شقف  عليه 

باأحد  وحديد  واأحـــــجار 

ودامت  الفو�شفاط،  مناجم 

والبحث  احلفر  عمليــــــــــــة 

فيها  �شارك  طويلة  �شاعات 

اأبنـــــاء املنطقة.

وح�شر عملية اإخراج اجلثة 

ممثلون  الرتاب  حتـــــت  من 

بقيادة  املحلية  لل�شلطـــــــة 

»الكنتور« والدرك امللكي.

س
تلك

رئي�ض البلدية غائب دوما عن مكتب عمله 

»كاريان سنطرال« في الرباط 
إلى ما يسمى  20 شخصا ينتمون  نظم حوالي 
»لجنة الحوار والتواصل« وقفة احتجاجية أمام 
استنكروا  مؤخرا،  الرباط،  في  البرلمان  مقر 
ما  حق  في  الصادرة  القضائية  األحكام  فيها 
للملك  اعتبارها كمحتلة  800 أسرة، تم  يناهز 
الحضرية  الجماعة  مواجهة  في  العمومي، 
أن  والحال  السبع«،  »عين  المحمدي  للحي 
في  مقيما  سنة   30 من  أزيد  قضى  من  هناك 

»براكة«.
بعض هؤالء المحتجين، طرقوا أبواب »األسبوع« 
ليؤكدوا أن وقفتهم التي تم تفريقها بالحوار 
ناقوس  دق  إلى  تهدف  األمن،  رجال  بعض  مع 
كريان  »لقاطني  الغامض  المصير  إزاء  الخطر 
البيضاء«، علما أن حوارا تم  الدار  سنطرال في 
فتحه مع الساكنة منذ سنة 2011 عقب زيارة 
ملكية للمنطقة لم يفض إلى أي حل حسب ما 

أكده بيان صادر عن المجموعة.

من ين�سف عمال الإنعا�ض املطرودين يف تطوان

الوردي
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التي عرفتها يف  ال�صخ�صيات املغربية  من بني 

حياتي اأذكر حممد كرمي العمراين. وقد تعرفت 

1981 يف بيت �صديق  اأيام ربيع  اأحد  عليه يف 

عمري املرحوم اأحمد بن�صودة الذي كان يومها 

الثاين  احل�صن  الراحل  امللك  جلاللة  م�صت�صارا 

طيب اهلل ثراه.

جدا  لطيفا  �صخ�صا  وجدته  اجلل�صة  وخالل 

وبالغ الذكاء. والغريب اأن اأي �صخ�س يجال�س 

الأوىل يعتقد  الوهلة  العمراين من  حممد كرمي 

يف  خ�صت  عندما  ولكنني  ب�صيط  رجل  باأنه 

من  له عامل خا�س  اأن  اكت�صفت  معه  احلديث 

الأرقام حيث كان اأول انطباع اأخذته عنه هو 

اطالعه الكبري والالحمدود على كل معامالت 

العاملية  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  البور�صات 

ولي�س املغربية فقط، ناهيكم عن كونه �صيا�صي 

حمنك ورجل دولة قوي ال�صخ�صية.

لزيارته عدة مرات يف منزله  وبعد ذلك دعاين 

حيث اأجريت معه حوارا �صحفيا ن�صرته يومها 

ثم  الكويتية،  ال�صيا�صة  جريدة  �صفحات  على 

تعمقت اأوا�صر ال�صداقة بيننا و�صرت األتقيه 

من وقت لآخر حيث كنت اأحر�س على حماولة 

جناحه  واأ�صرار  �صخ�صيته  خبايا  اكت�صاف 

وال�صيا�صة  والأعمال  املال  عامل  يف  الكبري 

اأي�صا.

يف  ت�صتثمر  اأنك  »األحظ  �صاألته:  مرة  وذات 

ال�صيارات ويف العقار ب�صكل خا�س؟« وقبل اأن 

اأكمل �صوؤايل قال يل مبت�صما: »اأنا بطبعي رجل 

املدينة  يف  اإقامتي  رغم  نف�صي  قرارة  يف  فالح 

فاإن نقطة �صعفي الكربى  اأ�صغايل، لهذا  بحكم 

ال�صا�صعة  الفالحية  لالأرا�صي  اقتنائي  هي 

بلدي  باعتبار  فيها  ال�صتثمار  ميكنني  حتى 

هو بلد فالحي بالدرجة الأوىل واأن ما ل ياأتي 

من الأر�س ل ميكننا احل�صول عليه من جهة 

ثم  الأر�س«،  من  هي  كلها  فاخلريات  اأخرى 

وا�صل كالمه قائال: »اأما عامل ال�صيارات الذي 

اأ�صتثمر فيه برتكيز وبراأ�صمال هائل فاإنه ي�صكل 

ت�صغيل  من  �صيمكنني  الذي  الواعد  امل�صتقبل 

الآلف من اأبناء وطني فال�صيارة هي العمود 

الفقري للحياة داخل املدن وخا�صة الكربى. 

اأبناء بلدي هم �صعب ذواق فالبد من  اأن  كما 

التي  ال�صيارات  موديالت  باأحدث  تزويدهم 

جمال  اأن  كما  اخلارج.  من  لهم  اأ�صتوردها 

ال�صتثمار يف ال�صيارات هو مربح جدا كما تعلم. 

واأ�صغل  اأعمال  كرجل  الربح  اأحقق  فاأنا  لهذا 

اأكرب عدد من العاطلني من جهة اأخرى«.

�صركاته  راأ�س  على  الكبرية  م�صاغله  ورغم 

حقيبة  حمل  يف  يرتدد  مل  فاإنه  وم�صاريعه، 

امللك  اإليه  اأ�صندها  عندما  الأوىل  الوزارة 

الراحل احل�صن الثاين، حيث اكت�صف اجلميع 

وقد  املمتاز.  الطراز  من  �صيا�صة  رجل  باأنه 

مرات  �صت  الأول  الوزير  من�صب  تقلد 

اإىل   4/8/1972 من  الأوىل  بحكومته  وذلك 

اإىل   12/4/1972 من  الثانية  ثم   5/4/1972
 30/11/1983 من  والثالثة   ،20/11/1972
اإىل 11/4/1985 ثم الرابعة من 11/4/1985 

اإىل 11/8/1992، واخلام�صة من 11/8/1992 

اإىل 9/11/1993، وكانت اآخر حكومة تراأ�صها 

وخالل   .25/5/1994 اإىل   11/11/1993 من 

تواجده على راأ�س حكومته اخلام�صة جال�صته 

ذات يوم ف�صاألته: »من خالل جمال�صتي لعدد 

من وزراء حكومتك األحظ عدم ان�صجامهم مع 

فقال  تقول؟«  فماذا  اأول.  كوزير  عملك  خطط 

جيدا  اأعرف  »اإين  معنى:  ذات  بابت�صامة  يل 

من هم الذين ل يرتاحون للعمل معي من بني 

وزرائي. اإن هوؤلء يطلبون مني طلبات كثرية 

اأتبع  فاأنا ل  راأ�صا على عقب  اأرف�صها  وزائدة 

عظماء  به  يقتدي  الذي  ملكي  تعليمات  �صوى 

العامل العربي. فقد وهبنا اهلل ملكا باهر الذكاء 

كالمه«.  بغري  اأعمل  فكيف  اخلطوات  و�صديد 

بها  توجد  ل  حكومتك  اأن  »األحظ  �صاألته:  ثم 

وزارة للدفاع مثل باقي البلدان«، فقال يل: »اإن 

وزارة الدفاع هي عقل وذكاء ور�صاد احل�صن 

واأي  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين 

وزير دفاع يف العامل ل ميكنه التفكري يف الأمان 

وازدادت  جاللته«.  م�صتوى  بنف�س  الع�صكري 

ف�صاألته:  ال�صيا�صي  جانبه  اكت�صاف  يف  رغبتي 

كونك  رغم  ال�صيا�صة  دخول  يف  جنحت  »كيف 

رجل مال واقت�صاد« فقال يل: »ا�صمع يا رمزي. 

لي�س هناك رجل اأعمال واحد ل ي�صلح ملجال 

ال�صيا�صة وتدبري ال�صاأن العام، بل ميكنني اأن 

اأقول لك وبكل م�صداقية باأن اأف�صل ال�صا�صة هم 

رجال الأعمال، لأن هذا النوع من النا�س يفكر 

يف امل�صالح املالية للبالد قبل كل �صيء ويعرف 

وجودة  الدولة.  مليزانية  املال  يجلب  كيف 

القت�صادية هي جزء ل يتجزاأ من  الو�صعية 

ا�صتقرار الدول«. 

وكان العمراين �صديد النبهار ب�صخ�صية امللك 

الراحل احل�صن الثاين حيث كان ل يتوقف عن 

ترديد ا�صمه يف كل اأحاديثه معي بل كان يقول 

ربانية  هبة  جاللته  باأن  اخلا�صة  جل�صاته  يف 

يوؤكد  وكان  برمته،  العربي  وللعامل  للمغرب 

للجميع باأن احل�صن الثاين كان ملجاأ كل القادة 

العرب عندما ي�صتع�صي عليهم اأمر اأو تقع يف 

كان  اجتماعية عوي�صة حيث  بلدانهم ظاهرة 

الراحل العظيم يفتي عليهم احللول ال�صديدة 

التي كانت عبارة عن ع�صا �صحرية حتل كل 

م�صاكل البلدان ال�صديقة. وكان ينفذ تعليمات 

جاللته باحلرف ول يقوم بحركة اأو �صكنة ول 

الراحل  امللك  موافقة  بعد  اإل  قرار  اأي  ي�صدر 

احل�صن الثاين عليه.

ويف اإحدى املنا�صبات الر�صمية، واأذكرها بالذات 

الثالث  ي�صادف  كان  الذي  العر�س  عيد  وهي 

من �صهر مار�س كنت واقفا اأحت�صي ال�صاي مع 

�صديقي العمراين، فاقرتب منا اجلرنال مولي 

العمراين  عليه  ف�صلم  العلوي،  احلفيظ  عبد 

الفور:  على  له  فقلت  جبينه.  مقبال  وعانقه 

»األحظ دائما باأنك كثري التودد للجرنال مولي 

حفيظ العلوي«. فقال يل مبت�صما: »يا رمزي، 

الرجل.  هذا  مع  التعامل  يتجنبون  الكثريون 

ولكني اأنا �صخ�صيا اأحبه كثريا ل�صببني، اأول 

ظل  مثل  �صار  حتى  للملك  الولء  �صديد  لأنه 

احل�صن الثاين واأنت تعرف درجة حمبتي لكل 

الأوفياء للملك. وثانيا لأنه رجل لطيف املع�صر 

الكثريون،  يعتقد  ما  عك�س  على  جدا  وخدوم 

جدا.«.  كبرية  ثقة  هلل  واحلمد  وبينه  وبيني 

امل�صتقبلية؟«  م�صاريعك  عن  »وماذا  ف�صاألته 

الفالحة  لتطوير  جاهدا  اأ�صعى  »اإين  يل:  فقال 

الفالحني  ل�صغار  قرو�س  واإعطاء  املغربية 

الأوىل.  بالدرجة  فالحيا  بلدا  املغرب  باعتبار 

وهكذا اأ�صعى جاهدا لت�صجيع هوؤلء الفالحني 

حتى تت�صاعف منتجاتهم. كما اأ�صعى بكل ما يف 

و�صعي جلعل املغرب بلدا �صياحيا على غرار 

اإ�صبانيا بل وحتى فرن�صا. لذلك جتدين اأحاول 

القرتا�س من الدول الأوربية بفوائد ب�صيطة 

جدا لتنفيذ امل�صاريع التي يحتاجها املغرب«. 

من  هو  العمراين  كرمي  حممد  فاإن  وللتذكري 

عائلة متو�صطة من مدينة فا�س، ُولد يف اأواخر 

على  ُيو�صع  ومل  املا�صي،  القرن  ع�صرينيات 

مقاعد الدرا�صة، على غرار اأبناء البورجوازية 

التجارية الفا�صية، بل انهمك يف بع�س الأعمال 

املُراهقة،  فرتة  منذ  الب�صيطة،  التجارية 

املُفيدة، من  بالأخذ ببع�س املعلومات  مكتفيا 

اأ�صدقاء اأبناء اأحياء فا�س الراقية، الذين كانوا 

مع  وم�صلحية،  اجتماعية  عالقات  ين�صجون 

املُختلط،  الو�صط  ذلك  ويف  املُعمرين،  اأبناء 

نحو  طريقه،  العمراين  كرمي  املراهق  اختار 

الأ�صرة  رحلت  وعندما  الجتماعي،  الرتقاء 

اأجهزة  لبيع  حمال  افتتح  البي�صاء،  الدار  اإىل 

املذياع، باملدينة القدمية، وكان اأهم راأ�صماله، 

�صداقاته لبع�س املعمرين من رجال الأعمال 

يتحدث  بجعله  يكتفوا  مل  الذين  الفرن�صيني، 

�صلوكهم  طرائق  ويكت�صب  بطالقة،  لغتهم 

املُجدية،  القنوات  منحوه  بل  وتفكريهم، 

اأغلب  انخرط  وعندما  م�صاريعه،  لإجناح 

اأقرانه يف حزب ال�صتقالل، ف�صل العمراين، اأن 

يظل بعيدا عن ال�صيا�صة احلزبية، ُمف�صال نوعا 

م�صاريعه  اإجناح  يف  ال�صيا�صة، متثل  من  اآخر 

التجارية الب�صيطة، اأي بيع اأجهزة »الراديو« 

وعرف  اآنذاك.  اإعالمية  اأداة  اأهم  كانت  التي 

اأوىل �صالته بدار املخزن، حينما التقى يف بيت 

اأحد اأ�صدقائه باأحمد العلوي، الذي كان يعمل 

�صابطا يف اجلي�س الفرن�صي، ويف نف�س الوقت، 

احل�صن  الراحل  امللك  مع  متينة  �صداقة  لديه 

هذا  فالتقط  للعهد،  وليا  كان  حينما  الثاين، 

الأخري احل�س الرباغماتي، والرغبة املُلحة، يف 

اإجناح الأعمال، فقربه منه، وحينها وجد كرمي 

رجال  من  الكثري  بيوت  اإىل  طريقه،  العمراين 

ذلك،  وبف�صل  والفرن�صيني،  املغاربة  الأعمال 

هوؤلء  اأعمال  بع�س  اإدارة  مهام  على  ح�صل 

والت�صدير  ال�صترياد  جمالت  يف  واأولئك، 

فرتة  وهي  ُمعينة،  عمولت  لقاء  وال�صناعة، 

حا�صمة يف حياته العملية، حيث خرب كوالي�س 

الأرباح الطائلة، التي يجنيها و�صطاء جمالت 

املبادلت التجارية، وظهرت عليه معامل حياة 

لل�صكنى  انتقل  ال�صغرى، حيث  البورجوازية 

بالبي�صاء،  الفرن�صيني  املعمرين  اأحياء  باأحد 

ليرتك اإىل الأبد احلياة الجتماعية التي انطلق 

منها اأول مرة من مدينة فا�س. 

ومن خالل معرفتي بهذا الرجل الذكي تاأكدت 

من اأن الدرا�صة الأكادميية ل ميكنها اأن ت�صنع 

الدهاء  ي�صنعها  التي  الن�صبة  بنف�س  النجاح 

العمراين  كرمي  �صاألت  لهذا  الت�صرف.  وح�صن 

التي ح�صرتها مع رجال  املنا�صبات  اإحدى  يف 

املال والأعمال بالدار البي�صاء، حيث قلت له: 

»اأعرف باأنك مل جتل�س يف يوم من الأيام على 

بنظراته  �صاحكا  فقاطعني  الدرا�صة.«  مقاعد 

البالغة الذكاء وقال يل: »تق�صد باأنني �صنعت 

لك  و�صاأ�صرح  الدرا�صة،  ف�صول  خارج  ثروتي 

الآن �صر ذلك: فقد ُخلقت لأزاول التجارة ويف 

التاجر  هناك  رمزي  عزيزي  يا  التجارة  عامل 

الذي يعرف فر�صة العمر فتتغري حياته كليا، 

فيرتكها  الفر�صة  تاأتيه  الذي  التاجر  وهناك 

حيث  الأول  النوع  من  واأنا  الأبد،  اإىل  ت�صيع 

انطلقت  ومنها  الوحيدة  فر�صتي  على  قفزت 

نحو الغنى رويدا رويدا. والرثاء فتح يل اأبواب 

م�صراعيها.  على  العليا  واملنا�صب  ال�صيا�صة 

يف  الأول  الوزير  من�صب  تقلدي  رغم  واأنا 

حكومات امللك الراحل احل�صن الثاين، فاإن تلك 

جتارتي  اأهمل  جتعلِن  مل  الكبرية  املنا�صب 

اأبدا، بل لقد دخلت اإىل جمال مغربة عدد كبري 

من �صركات امل�صتعمرين الفرن�صيني«.

العائلية  العمراين  كرمي  حياة  متيزت  وقد 

يف  كثريا  �صاعده  مما  والهدوء،  بال�صتقرار 

العملية والقت�صادية حتى  النجاح يف حياته 

اأغنياء املغرب. وحول هذا  اأغنى  اأحد  اأ�صبح 

املو�صوع �صاألته ذات يوم: »وماذا عن حياتك 

»اأنا  و�صراحة:  بطالقة  يل  فقال  اخلا�صة«، 

اأنني  رجل يع�صق املغرب حتى النخاع حيث 

بلدي.  �صبيل  يف  �صيء  بكل  للت�صحية  م�صتعد 

وبف�صل ثروتي فقد كان ميكنني العي�س بهناء 

ولكنني  اأوذاك  البلد  هذا  يف  م�صتمتعا  باأموايل 

ف�صلت العمل خلدمة وطني وملكي. واأنا اأ�صافر 

كثريا خارج املغرب للبحث عن م�صادر متويل 

مئات امل�صاريع املفيدة لل�صباب بالأخ�س«.

يجلب  املال  باأن  »اأعرف  �صاحكا:  له  فقلت 

كعكة  تقا�صم  يف  الراغبات  املعجبات  ع�صرات 

النجاح مع �صاحبها، فهل �صبق لك التفكري يف 

جتديد حياتك الزوجية، خا�صة واأنك ل تتوقف 

عن تكذيب كل الدعاءات التي تتعلق بحالتك 

ال�صحية؟« فانتف�س وهو ينظر اإيل با�صتغراب 

ثم قال يل: »اأنا اأعي�س حياة م�صتقرة ومتجان�صة 

مع عائلتي. وكل الأموال التي جنيتها يف حياتي 

هي لأولدي قبل اأي اإن�صان اآخر. لهذا ل ميكنني 

التفكري يف اأي امراأة اأخرى ول ميكنني امل�صا�س 

غري  للن�صاء  اأنظر  ل  اإنني  بل  عائلتي  براحة 

زوجتي ولن اأن�صى كيف �صجعتني و�صاندتني 

يف بداياتي كرجل اأعمال«.

فقلت له: »يقال باأنك تعتمد كثريا على ابنتك 

فقال  التجارية«.  م�صاريعك  وتدبري  تنفيذ  يف 

�صعيدة  ابنتي  ورثت  فقد  نعم،  مبت�صما:«  يل 

العقلية التجارية مني وهي ذكية واقت�صادية 

جدا لهذا فاإين اأثق فيها واأعتمد عليها كثريا«.

حممد  �صعد  كيف  الكثريون  ت�صاءل  وقد 

كرمي العمراين من اأ�صفل الهرم الجتماعي اإىل 

الرثاء الهائل وال�صر الكبري يكمن يف �صخ�صيته 

املتكاملة وال�صتثنائية، حيث يت�صف مبميزات 

�صخ�صية نادرة، منها ب�صا�صته الدائمة، وح�س 

النكتة لديه، وهو ما �صهل اأمامه كل �صعوبات 

الت�صال، مبختلف الأو�صاط الجتماعية، كما 

اأنه على مرونة كبرية، جتعله، يح�صب بدقة 

اأوجه الربح واخل�صارة، يف كل املعامالت التي 

خا�صها، فمثال حينما ت�صلم مهمة اإدارة املكتب 

ال�صريف للفو�صفاط، يف فرتة كان فيها الن�صاط 

النقابي على اأ�صده، ا�صتطاع، مبرونته وح�س 

الأو�صاع  يجعل  اأن  لديه،  العايل  التوا�صل 

بجديد  ياأِت  مل  اأنه  من  بالرغم  تهداأ  النقابية 

نف�س  وهو  املوؤ�ص�صة)..(  م�صتوى  من  للرفع 

ح�س املرونة - يقول اآخرون ممن احتكوا به 

يف اأكرث من موقف - الذي جعله دائما �صديقا 

لكل الجتاهات ال�صيا�صية ومتقبال لكل الأفكار 

القت�صادية.

هذا هو حممد كرمي العمراين الذي انطلق من 

حكومات  ل�صت  اأول  وزيرا  لي�صبح  ال�صفر 

واأحد اأغنى اأغنياء املغرب.

شخصيات مغربية عرفتها 
عندما قال يل حممد كرمي العمراين:  »لي�س هناك 

وزير للدفاع اأف�سل من احل�سن الثاين«
بقلم : رمزي صوفيا

محمد كريم العمراني رفقة الصحافي رمزي صوفيا



ال�شيء بال�شيء يذكر، ورغم اأن ذاكرتي كادت تنمحي منها نهائيا حادثة املظلمة  

1974 فاإن ف�شيحة تهريب الأموال من طرف  ال�شنيعة التي كنت �شحيتها �شنة 

بي  عادت  قد  الوطني  واحل�س  ال�شمري  منعدمي  املف�شدين  بع�س 

اخل�شوم  بع�س  حاكها  والتي  لها  تعر�شت  التي  املوؤامرة 

لهذه  خططوا  وقد  العملة،  تهريب  تهمة  يل  لفقوا  الذين 

اهلل  عناية  لول  تنجح  اأن  كادت  مهنية  بدقة  العملية 
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بالدخول  اأهم  اأنا  وبينما   ،1974 �شنة  من  يونيو 

اأكدال  بحي  رقم   11 الأبطال  ب�شارع  منزيل  اإىل 

بالرباط حيث كنت اكرتي فيال �شغرية ميتلكها 

مديرا  كان  الذي  الركراكي  اهلل  عبد  املرحوم 

للمكتبة الوطنية الذي قام برفع دعوى �شدي 

يطالب برفع ال�شومة الكرائية اأو الإفراغ  حيث 

حكمت املحكمة له مبا طلب واإذا بثالثة اأ�شخا�س 

يف  بالركوب  ويطالبونني  �شبيلي  يعرت�شون 

ال�شرطة  مفو�شية  اإىل  وم�شاحبتهم  �شيارتهم 

حني  بذلك،  زوجتي  اإخبار  من  ومنعوين  بالرباط، 

ا�شمي  اأنا  قائال  اأحدهم  اأجابني  �شاألتهم عن �شبب اعتقايل 

الفيزازي �شابط ال�شرطة اأنت ل تعرفني ولكن اأنا اأعرفك جيدا 

ال�شرطة الق�شائية  اأننا تو�شلنا بربقية من  اأخربك  اأنا من وجدة،  لأين 

بوجدة تطالبنا فيها باعتقالك اإىل حني ياأتي اأفرادها ل�شتالمك منا، ول نعرف ملاذا 

مظلمة  زنزانة  اإىل  اأدخلوين  املفو�شية  اإىل  و�شلنا  ملا  بالفعل  اعتقالك،  �شبب  اأول 

فاأقفلوا علي الباب واأخذت الظنون تتزاحم يف راأ�شي واأنا اأحاول اإيجاد مربر لهذه 

امل�شيبة فق�شيت ليلة بي�شاء وقد فر النوم من جفوين، واأخذين ال�شرطي املكلف 

اأ�شخا�س بالزي املدين قدموا  اإىل مكتب وجدت فيه خم�شة  باملداومة و�شاحبني 

من وجدة خ�شي�شا للتحقيق معي وتعرفت على احدهم كان يل الف�شل يف ولوجه 

اإىل �شفوف الأمن، الأمر الذي اأعطاين �شيئا من الرتياح وهنا خاطبني رئي�شهم 

بلهجة  يل  وقال  زينان،  حممد  وهو  بعد  فيما  ا�شمه  على  تعرفت  الذي  العميد 

وهو  التازي  عمر  بال�شادة  عالقتك  تفا�شيل  لنا  واكتب  وورقة  قلما  هاك  قا�شية 

م�شت�شار باملجل�س الأعلى، وخاله حممد بن دميراد وكيل �شركة »فولفو« باملغرب 

ال�شرقي وحممد اجلوهري مقاول يف البناء بوجدة، اأخذت القلم واأنا يف حالة من 

الذهول وكتبت نوعية العالقات التي كانت تربطني بهوؤلء الأ�شخا�س والتي ل 

تتعدى جمال ال�شداقة �شلمت لهم الورقة فاأخذوها مني وان�شرفوا 

واأعادوين اإىل الزنزانة فدخل �شرطي املداومة وطلب مني اأن 

اأدير له ظهري وو�شع خرقة �شوداء من الثوب على 

اإىل  بدهاليز حتى و�شلنا  اإىل مرورا  عيني و�شاحبني 

الأول حيث كان ينتظرين اجلالدون  بالطابق  مكتب 

اخلم�شة الذين مار�شوا علي جميع اأنواع التنكيل 

اأن  ال�شوؤال: يجب  يكررون علي  والتعذيب وهم 

الثالثة  بالأ�شخا�س  عالقات  من  لك  مبا  تعرتف 

ل  اأنني  اأكرر  كنت  اأين  ورغم  يل  ذكروهم  الذين 

تربطني بهم اإل ال�شداقة، ا�شتمروا يف تعذيبي 

با�شتعمالهم جميع اأنواع الو�شائل، من »البارة« 

املاء«،  يف  الراأ�س  »غط�س  اإىل  »الطيارة«  اإىل 

من  تهمة  اأتوقع  وجعلني  اأده�شني  الذي  الأمر 

النوع اخلطري بالنظر اإىل فظاعة وخطورة الو�شائل 

وا�شتمرت  ا�شتنطاقي،  يف  ا�شتعملوها  التي  والآليات 

ح�ش�س التعذيب بكل اأ�شكاله اأ�شبوعا كامال، وكان يف نهاية 

كل ح�شة يغمى علي فيحملوين يف بطانية اإىل الزنزانة التي كان 

اأن  الأقدار  �شاءت  الذي  املارودي  ال�شالم  عبد  احلاج  فيها  معي  ي�شكن 

ي�شبح من ال�شهود الذين اآزروين اأمام املحكمة، وكان رحمه اهلل ي�شطر اإىل �شب 

املاء على وجهي لأ�شتفيق من اإغمائي.

مني،  يريدونه  كانوا  ما  على  اجلالدون  يح�شل  اأن  دون  التعذيب  ا�شتمر  وملا 

اإنهم  وقال  التعذيب  حمل  اإىل  لياأخذين  ياأتي  كان  الذي  وهو  اأحدهم  ن�شحني 

�شيقطعونك اإربا اإربا ويلقون بك يف البحر، اأتريد اأن ترمل زوجتك وتيتم اأبناءك؟ 

اأن هذه  تكتبون، ورغم  ما  للتوقيع على  واأنا م�شتعد  ت�شاءون  ما  اكتبوا  لهم  قل 

الن�شيحة كانت مكيدة دبرها اجلالدون فقد نزلت علي بردا و�شالما، وهي التي 

جعلت حدا لعمليات التنكيل بعد اأن و�شلت اإىل حالة النهيار نف�شيا وج�شديا. 

يتبع

وثيقة اال�ستقالل مواجهة للم�ستعمر

حفاظا على ا�ستقالل البالد

 ولغته العربية

اإن املن�شغلني بالدرا�شات النف�شية �شيجدون لكلمة - التطهري 

يف  اأنف�شهم  يجدون  عندما  عزاءهم   - النف�شي  التحليل  يف 

كان  مبا  نعتهم  من  تخل�شوا  الأ�شطورية«  »املدينة  مراك�س 

لقد  الفنا«  جامع  »اأولد  متخلفون  باأنهم  امل�شتعمر  ينعتهم 

اإفريقيا،  كاأ�س  لعبي  ا�شتقبال  عند  واأبناوؤها  مراك�س  عا�شت 

ال�شكان ومن زارهم من داخل  اأدفاأت  نتائج  ما كان من  وكان 

الأخرى  هي  البالد  ملك  زيارة  وكانت  وخارجه،  املغرب 

اإ�شهاما يف تزكية اأبناء احلمراء ونعتهم باأنهم - تطهروا - مما 

كانوا ينعتون به فعملية التنفي�س قد ح�شلت واأعطت ثمارها 

املكبوتة،  وامليول  الذكريات  من  الال�شعور  تطهري  اأن  مبعنى 

وذلك بفتح املجال لهم كي ي�شبحوا يف م�شتوى التخل�س من 

على  ال�شبعني  الذكرى  ع�شنا  لقد  بها)..(  يتهمون  التي  العقد 

املطالبة با�شتقالل املغرب بتقدمي وثيقة 11 يناير 1944 التي 

هذه  وكانت  الوطنية  احلركة  تاريخ  يف  حا�شمة  �شنة  كانت 

الذكرى بداية لتنظيم املقاومة وجي�س التحرير بعد نفي حممد 

اخلام�س ثم انتهت املعركة الوطنية بتحقيق ال�شتقالل �شنة 

التي  اأ�شهر هي املدة  لقد كانت ع�شر �شنوات وع�شرة   ،1955
�شنوات  وهي  وحتقيقه،  ال�شتقالل  وثيقة  تقدمي  بني  تف�شل 

ن�شالية متيزت ب�شراع م�شتميت بني رجال احلركة الوطنية 

والإدارة ال�شتعمارية ت�شندها احلكومة الفرن�شية يف باري�س 

وقبل اأن يتوىل حزب ال�شتقالل كان هناك كتلة العمل الوطني، 

وال�شورى  ال�شتقالل  حزبي  وبت�شافر  الوطني،  واحلزب 

تعر�س  الن�شالية  واخلطط  الأمور  كانت  انق�شامهما  وقبل 

خطوة  قيادته  كانت  حيث  اخلام�س  حممد  له  املغفور  على 

�شرية  يف  احلزبني  وقيادات  جاللته  بني  من�شجمة  تاريخية 

تامة، ومل تكن فكرة عر�س وثيقة املطالبة بال�شتقالل لتظهر 

الفكرة  لإبراز  املنظمة  والت�شحية  الكافية  العدة  اأخذ  قبل 

املثقفني  من  املخل�شني  الرجال  وبني  ال�شعبية  الأو�شاط  يف 

احلزبية،  اخلاليا  يف  املنظمني  والعمال  التقليديني  وال�شناع 

جلاللة  قدمت  التي  بال�شتقالل  املطالبة  وثيقة  تقدمي  وبداأ 

اإجنلرتا  وممثليات  الفرن�شية  العامة  الإقامة  و�شلطات  امللك 

الحتاد  ممثلية  اإىل  منها  ن�شخة  واأر�شلت  املتحدة  والوليات 

ال�شوفياتي)..(.

العرائ�س  مئات  تكونت  حتى  التاريخي  اليوم  مير  يكد  ومل 

لتاأييد الوثيقة، فكان ال�شعب كله م�شاركا يف املطالبة بال�شتقالل 

والدميقراطية)..( وكانت بداية التوقيعات على الوثيقة تتم 

داخل املدن ودروبها ويف البوادي ليال ونهارا)..( وُج�شد هذا 

اأن  اأو�شح يف العري�شة التي �شبق  الإجماع الوطني ب�شورة 

قدمها حزب الإ�شالح يف ال�شمال اإىل ال�شلطات الإ�شبانية واإىل 

فرباير   14 يف  طنجة  يف  قن�شلياتها  بوا�شطة  الغربية  الدول 

1943 وقد طالبت هذه العري�شة باإعالن �شقوط نظام احلماية، 
وحل الق�شية املغربية على الأ�شا�س ال�شرعي والقانوين وهو 

واخلارجية  الداخلية  و�شيادته  املغرب  با�شتقالل  العرتاف 

بني  التفرقة  مظاهر  كل  واإلغاء  الوطني  ترابه  واإعادة وحدة 

الإ�شالمي  والدين  وطني  اإطار  حتت  موحدة  كاأمة  املغاربة 

واللغة العربية، وكانت مذكرة التاأييد هذه بتاريخ 29 فرباير 

بعد  جاءت  التي  الوثيقة  هذه  على  التوقيع  يكن  ومل   ،1944
وثيقة 11 يناير لتمر دون اأن تخلف انتقاما وت�شحيات لرجال 

احلماية  اإدارة  وا�شلت  حيث  امل�شتعمر،  طرف  من  الوطنية 

يناير   11 وثيقة  تقدمي  ظروف  يف  به  قامت  ملا  تبعا  الإ�شاءة 

يف  اأوذوا  قد  الوثيقة  هذه  على  وقعوا  الذين  كل  فكان   1944
ن�شالهم،  وا�شلوا  وكلهم  الوطني،  ون�شاطهم  عقيدتهم  �شبيل 

ووا�شلت اإدارة احلماية الإ�شاءة اإليهم بالعتقال واملحاكمة 

من وظائفهم  والعزل  والإبعاد  والنفي   - مدنية وع�شكرية   -

اأخرى  مرة  اأعطوا  وبذلك  احلرة،  اأ‘مالهم  يف  وم�شايقتهم 

وبعد  بال�شتقالل  املطالبة  قبل  ن�شالهم  ا�شتمرار  على  الدليل 

تقدمي الوثيقة تاأكيدا لن�شال ممتد منذ واجه املغاربة حماربة 

بال�شتقالل  املطالبة  ظروف  اإىل   1930 �شنة  الرببري  الظهري 

ومل تكن مدينة مراك�س بحكم وجود �شلطة امل�شتعمر الفرن�شي 

الكالوي،  التهامي  مراك�س  مدينة  با�شا  يف  املتجلني  واأعوانه 

وكان يف طليعة املوقعني على وثيقة 11 يناير 1944 مبراك�س 

الراحل عبد اهلل اإبراهيم وعبد القادر ح�شن ومولي اأحمد بن 

الطاهر املنجرة واحل�شني الورزازي وال�شديق بالعربي وعبد 

الذين  ال�شبعة  هوؤلء  الغرا�س،  وامبارك  امل�شتاري  ال�شالم 

حملت الوثيقة اأ�شماءهم قد عر�س بع�شهم يف الثالثينيات اإىل 

�شجنهم  بعد  املهار�س«  »اأبي  �شجن  وعرفهم  وال�شجن  النفي 

فيه عندما امتنعوا عن تاأييد فرن�شا يف حربها العاملية الثانية.

بركن  »بر�شيد«  ب�شطات  امللك  ووكيل  املحامي  مو�شوع  ترك  يف  فكرت  كنت 

بارد، بعد اأن تاأكد يف �شري باأن الفر�شة غري �شانحة وغري مواتية ل�شرد حدث 

اأو واقعة فجر عبد اللطيف وهبي عمقها بجراأته املعهودة داخل قبة الربملان 

واأما جمموعة من الربملانيني كرد على مغامرة الرميد الذي ا�شتمر من خاللها 

يف ب�شط جانب من الق�شية دون باقي اجلوانب الأخرى التي اأ�شعلت الفتيل، 

فكرت يف ذلك، يف انتظار طبعا نتائج اللقاء الذي كان مقررا التئامه  بني الوزير 

بهيئة  املحامني  نقيب  الدرايكي  وم�شطفى  واحلريات  العدل  بقطاع  املعني 

�شطات، املدينة الراقدة على حلم اآت، والتي ذكرتني مبوقف �شجاع اأ�شرف 

عليه اإن �شح التعبري املرحوم بوزوبع عندما كنت واإياه نوؤازر عميدي �شرطة 

من مراك�س، كان املجل�س الأعلى اآنذاك قد نق�س ملفهما واأحاله من جديد على 

عبثا،  املتاأججة  الأجواء  لتهدئة  مقررا  كان  قلت  �شطات،  ا�شتينافية 

دفاعا  املحامون  �شنه  الذي  العت�شام  يف  ال�شرت�شال  ووقف 

على القانون الذي مل يطبق يف نظرهم ب�شكل �شليم، وفكه 

باأ�شلوب ح�شاري على اأ�شا�س اأنه الطريقة التي تعالج 

ت�شمح  بحيث  واملت�شنجة،  املتوترة  العالقات  بها 

»با�شتبدال راأي الفرد باآراء اجلماعة«.

جانب  اإىل  كالمية  معركة  خو�س  يف  اأتعجل  مل 

منابرهم  حولوا  اأن  بعد  الذاكرة،  خانتهم  اأنا�س 

لنقل اجلثث كما قال �شعيد منت�شب  اإىل »عربات 

واحد«،  جريح  ولو  اإ�شعاف  على  العمل  دون 

على  يجربهم  الذي  ما  غريي  مع  اأت�شاءل  اأنا�س 

امل�شي حفاة فوق الإبر، رغم عدم معرفتهم باملهنة 

البذلة  »اأ�شحاب  ون�شائها  ورجالتها  النبيلة 

ال�شوداء«، الذين ل يبالغون يف الأنني، ول ير�شقون 

خلف  امل�شي  ي�شتهويهم  ول  �شمت،  يف  اإل  الأحزان 

ال�شكوى والوقوف اأمام رذاذها، اأنا�س يجهلون باأن التفكري 

�شواء من جانب املحامي اأو القا�شي يف الن�شق املهني واأزماته 

ومبنظومة  اخل�شو�شيات  وبع�س  واحلرية  بال�شتقاللية  املتعلقة 

الإ�شالح احلا�شرة الغائبة هو تفكري ل حمالة يف »املمكن الواقعي«، يف الذي 

يجب التفكري فيه ب�شكل تزاوجي، بعيدا عن املزايدات وامل�شايقات واأ�شياء 

العمل  ملنطق  قيل  كما  امتثال  هو  اجلميل،  الف�شاء  يف  ترتاع  مازالت  اأخرى 

الذي  الوجود  منط  وميلي  احلقوق،  ويحمي  العدالة  يوجه  الذي  امل�شرتك 

للمهنيني وللعدالة وللمواطن  اأف�شل  يتوجب ترهينه وحتقيقه يف �شبيل غد 

معلنة  ال�شرب  اأنهكها  كلمات  طلت  اأن  اإىل  اأتعجل  مل  قلت  الأوىل،  بالدرجة 

الودادية احل�شنية  �شاقتها  اأخالقية وطابع مهني  رائعة بحمولة  بادرة  عن 

بالغة  وباأهمية   ،4271 العدد:  »ال�شباح«  جريدة  ذلك  اأوردت  كما  للق�شاة 

احلكماء  وهم  بها  انطلقوا  الذين  املبادرين  واإىل  الزمني،  �شياقها  اإىل  بالنظر 

اعتمادا  بخيوطها  واأم�شكوا  اجلودة  عالية  كبطارية  ممار�شتهم  داخل  من 

اندلقت  واأل�شنة  اأفواه  ل�شد  املجال  يف  كعبهم  وعلو  وجتاربهم  حنكتهم  على 

»بالقاف« كاجلمر ال�شائل، واإيقاف �شفيق ريح ف�شولية ببعدها اخل�شائري 

الذي ل يورث اإل امل�شاكل الإ�شافية »اللي ما خ�شنا�س منها«.

بالغ  الودادية احل�شنية وباإحلاح كبري على معاجلة حدث غري  اأ�شرت  لقد 

الكثافة مبهنية وح�س �شمويل، وباأ�شلوب مغاير متاما ملا كان �شائدا وملتهبا 

والتفافهم  الدائم،  وتوا�شلهم  اأفراده،  تناغم  هو  مييزه  ما  اأهم  و�شط  داخل 

النظيفة  الأ�شاليب  وتر�شيخ  العدالة  حتقيق  هو  واحد  هدف  حول  جميعا 

املوؤدية اإليها غري »ال�شم�شرة« والتعليمات: اأ�شلوب جعل تلك 

املعاجلة ت�شعنا يف متا�س مبا�شر مع دور جديد، اأو عتبة 

التي متكن من ال�شعود  العتبات  كما قيل من 

الق�شاء  م�شتقبل  لر�شم  القمة  اأو  الواجهة  اإىل 

األ »بالنفي«  واملحاماة وهو م�شتقبل ينبغي 

من  رهيفة  خليوط  غام�س  كامتداد  يكون 

باملا�شي  عالقته  �شروط  يعي  ل  حا�شر 

ينبغي  ذلك  من  العك�س  على  بل  امل�شع، 

بحرب  املدونة  وثائقه  بكل  املا�شي  اأخذ 

اأبعاده احلفرية  والإتقان، وبكل  الروعة 

الطمئنان  اإل  ميكن  ل  حلقب  امل�شكلة 

واجتهادات  حقوقية  ثقافة  من  خلقته  ملا 

رائدة.

للق�شاة وكذا جمعية  الودادية احل�شنية  اإن 

ارتباط  قوة  جيدا  يعرفان  باملغرب  املحامني 

املهني  الوعي  يف  والتحامهما  بالقا�شي،  املحامي 

املوؤهل لالرتقاء باملهمة امل�شندة لكل منهما املختلفة يف 

ما يحاك  العمق والهدف ويدركان معا  املمار�شة واملتحدة يف 

يف ال�شر ويف العلن لتخ�شيب النزاعات املفتعلة بني فرعني هامني من �شجرة 

واحدة، لذلك اأجدين غري قادر على اإخفاء فتنتي باملوقف، الذي اغرتف األقه 

من وعي ا�شتثنائي متغلغل يف الن�شج، ومن ت�شرف يحمل اإ�شارات �شاطعة، 

بع�س  ملء  ا�شتطاعتها  يف  رفيعة،  بقيم  الأطراف  كل  على  حم�شوبة  باتت 

الفراغات التي تع�شع�س فيها العداوة والبغ�س، وتر�شيف اأر�شية �شمحاء 

و�شلبة لتقف عليها اأقدام كل املهتمني ب�شاأن العدالة دون خوف اأو وجل من 

معاول كثرية، ل يدري اأ�شحابها اأنهم غري قادرين على �شيء.

 إدريس أبايا

إن الودادية 
الحسنية للقضاة وكذا 

جمعية المحامين بالمغرب 
يعرفان جيدا قوة ارتباط المحامي 

بالقاضي، والتحامهما في الوعي المهني 
المؤهل لالرتقاء بالمهمة المسندة لكل 
منهما المختلفة في الممارسة والمتحدة 

في العمق والهدف ويدركان معا ما 
يحاك في السر وفي العلن لتخصيب 

النزاعات المفتعلة بين فرعين 
هامين من شجرة واحدة

لما استمر التعذيب 
دون أن يحصل الجالدون 
على ما كانوا يريدونه مني 

نصحني أحدهم وقال قل لهم اكتبوا 
ما تشاءون وأنا مستعد للتوقيع على ما 
تكتبون، ورغم أن هذه النصيحة كانت 
مكيدة دبرها الجالدون فقد نزلت علي 

بردا وسالما، وهي التي جعلت حدا 
لعمليات التنكيل بعد أن وصلت إلى 

حالة االنهيار نفسيا وجسديا
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ملاذا اأرادوا اأن يجعلوا مني مهربا

قوة ارتباط املحامي بالقا�سي

 العدد: 772  اخلميس 16 يناير 2014

الحلقة السادسة

الحلقة ااألولى
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المنبر الحر

املغرب و�ضرورة االهتمام 

بالقراءة لدى الطفل

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

البد من حتبيب القراءة وزرع عادتها واالعتياد عليها 

جتاهها،  وحبه  غريزته  اإثارة  من  والبد  الطفل،  يف 

وقد ذهب مربون كثريون اإىل اأن هناك اأ�سبابا كثرية 

لغر�س عادة القراءة يف الطفل ومنها:

-1 تقدمي كتب وجمالت جيدة الطبع، كثرية ال�سور 

يكون  ال  وهذا  الطفل،  رغبة  لتثري  وامللونة،  احلية 

ح�سن  منها:  كثرية  اأمور  الكتاب  يف  ُروعيت  اإذا  اإال 

واللغة  املوا�سيع  واختيار  الورق  وجودة  الطبع 

املالئم،  واالأ�سلوب  الوا�سحة،  واملعاين  ال�سهلة 

وال�سور الغنية، وهذه ال�سفات ال ي�ستوفيها الكتاب 

الذي يقدم للطفل اإال ب�سروط يف مقدمتها توفر جلنة 

لها  يوكل  التعليم  وزارة  عن  منبثقة  تكون  خا�سة 

االإ�سراف على طبع كتاب الطفل وتقدميه يف �سورة 

وامل�سالح  االأهواء  عن  بعيدا  زاهية،  �سفافة  م�سرفة 

واملحاباة  واملح�سوبية  املادية  والرغبة  ال�سخ�سية 

للمحظوظني،  املجال  وفتح  املقربني  واإر�ساء 

والأ�سناف ال�سفوة املختارين واملقربني.

خربة  من  وا�ستقاقها  الكتاب  موا�سيع  اختيار   -  2
الطفل، وذلك حتى يكون و�سيلة الإيثار رغبته وميوله 

كثرية  و�سائل  وهناك  وعزوفه،  لنفوره  و�سيلة  ال 

والبيئة،  البيت،  منها:  اخلربة  هذه  عن  للك�سف 

واملحيط الذي يعي�س فيه الطفل، وخربة الطفل البد 

من مراعاتها ومراعاة اختالفها من طفل الآخر.

مهمة  وهذه  واملكتبة،  الطفل  بني  عالقة  خلق   -  3
يتقا�سم م�سوؤوليتها، كل من وزارتي التعليم والثقافة 

مكتبات  تخ�سي�س  من  فالبد  املدر�سة،  ثم  واالآباء، 

هذه  متالأ  واأن  ال�سابعة،  ال�سنة  من  ابتداء  لالأطفال، 

املكتبات بالكتب املالئمة، مع اإ�سدار جمالت خا�سة 

جمال  يف  االأطفال  لفائدة  لقاءات  وتنظيم  باالأطفال، 

ثقافة الطفل، ويف جمال حتبيب القراءة، لقد اأ�سبح 

من  بكثري  اأكرث  االإنرتنيت  ب�سبكة  اليوم  االهتمام 

باالإنرتنيت  االهتمام  الأن  خطري  اأمر  وهذا  املكتبات، 

يخلق من الطفل اآلة جاهزة ال يعطي �سيئا من عنده 

وال يعتمد على تفكره، وال ي�سارك بعطاءاته، ولهذا 

فالبد من االهتمام باملكتبات لتو�سيع دائرة القراءة، 

الأن القراءة ما�سة واأكيدة لنمو خربة الطفل، وك�سب 

القدرة على التكيف مع الغري، واالحتكاك بالتجارب 

والتعرف على العامل اخلارجي، وعن حميط الطفل، 

فمن واجبنا بث عادة القراءة يف الطفل، ملا للقراءة 

من اأثر عظيم يف منوه فكريا وعقليا وذهنيا، الأن منو 

هذه املدركات متوقف على القراءة.

بالطفل  تهتم  اأن  ينبغي  الوطنية  الرتبية  وزارة  اإن 

من  ال�سرورية  الو�سائل  كل  بتوفري  املدار�س،  داخل 

وجذابة  ومتنوعة  للطفل،  ومالئمة  خمتارة  كتب 

ت�ستهويه وجتلبه اإليها.

القراءة  على  االأبناء  حث  فم�سوؤوليتهم  االآباء  اأما 

فعليهم  الأبنائهم،  قدوة  يكونوا  اأن  وم�سوؤوليتهم 

داخل  فائقة  وعناية  كبريا  اهتماما  الكتاب  يولوا  اأن 

املنزل، وعليهم اأن يتوافدوا على املكتبات العمومية 

اأبناءهم معهم حتى تتقوى رابطة الطفل  وي�سحبوا 

باملكتبة فت�سبح زيارته لها اأمرا عاديا، كما ينبغي اأن 

يخ�س�س االآباء اأوقاتا لال�ستماع اإىل الطفل، وهو يقراأ 

ق�سة اأو يلقي ق�سيدة اأو ي�سخ�س م�سهدا متثيليا، اأو 

يردد ن�سيدا، وخا�سة اإذا علمنا اأن القراءة عادة من 

الطفل  خدمة  اأجل  من  هذا  وكل  املكت�سبة،  العادات 

بدور  اإميانا  اإليه،  وحتبيبها  القراءة  على  وحثه 

القراءة يف حياة الطفل وعمال على ازدهارها.

ويبقى ال�سوؤال املطروح هو، هل عندنا ما يقراأ الطفل 

ويقبل عليه؟

يتبع
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الحلقة الثانية

تزيد  التي  ال�سيا�سية  االأزمة  ظل  يف 

من ه�سا�سة الو�سع االأمني يف املغرب 

وترهل الدولة و�سعف اأجهزة الرقابة 

مواجهة  يف  واملحا�سبة  وامل�ساءلة 

غياب  ظل  ويف  واملف�سدين،  الفا�سدين 

يف  وحقهم  املواطنني  عند  الوعي 

املرافعة عن حقوقهم، البد من اإطالق 

حملة وطنية عظمى ال�ستق�ساء الف�ساد 

لرفع الغطاء ال�سيا�سي اأو احلزبي عن 

علنيا،  وحماكمتهم  بالف�ساد  املتهمني 

باجلراأة  تبداأ  الف�ساد  مكافحة  فحرب 

رو�سو:  كتب  وكما  املحا�سبة.  على 

»حني يقول املواطنون اإنهم ال يكرتثون 

ب�ساأن الدولة، فاإنك ميكن اأن تعترب اأن 

يف  اأخطاأنا  لقد  انتهت«.  قد  احلكومة 

الكبار  ف�ساد  بادلنا  يوم  اأنف�سنا  حق 

اخلطاإ  مع  تعاملنا  ال�سغار،  بف�ساد 

بالت�سامح  بـ«الطنيز«، ومع اخلطيئة 

ومع التزوير بالتجاهل. ال يزال الف�ساد 

حتديا  ي�سكالن  ال�سفافية  وانعدام 

املجتمع  يف  النا�سطني  اأمام  اأ�سا�سيا 

احلكومة  عاتق  على  يقع  اإذ  املدين، 

املغربية الت�سريع  باإقرار الت�سريعات 

دور  واأداء  الف�ساد  مبكافحة  اخلا�سة 

فاعل يف املحا�سبة وامل�ساءلة ا�ستنادا 

امليدانية.  واالأدلة  االإثباتات  اإىل 

بالوعي  اإال  يتحقق  ال  التغيري  والأن 

والبحث عن احلقيقة بك�سف الف�سائح 

يف  لتوظيفها  املعلومة  عن  والتحّري 

يقت�سي  عندما  والتحرك  امل�ساءلة 

االأمر ملحا�سبة املرتكبني. لكن الطريق 

امل�ست�سري  فالف�ساد  طويلة،  مازالت 

اأو�ساله  قطع  ي�سعب  عاما   50 منذ 

بني ليلة و�سحاها. املعركة يف بداياتها 

يتوقف  الفا�سدين  حماكمة  يف  والعزم 

على مدى قدرة والتزام النا�سطني يف 

من  حما�سبة  يف   2011 د�ستور  اإطار 

اإذ  بالقوة،  وحقوقهم  اأموالهم  ي�سلب 

مل يعد جائزا التزام ال�سمت والوقوف 

مكتويف االأيدي اأمام من نهبوا حريتنا 

وحقنا يف الدميقراطية.

ت�سوبه  املدين  املجتمع  حترك  اإن 

دون  حتول  التي  العوائق  بع�س 

حتقيق الهدف املن�سود: التغيري. لذلك 

املعلومة  اإىل  الو�سول  اأهمية  تكمن 

يتالءم  مبا  توظيفها  بهدف  وتوثيقها 

مع امل�ساءلة العادلة والدميقراطية«. 

ي الف�ساد بهدف االإ�سالح  واأهمية تق�سّ

ال�سوت  رفع  اأهمية  عن  االإثارة،  ال 

وال�سعارات بهدف التغيري ال االإ�ساءة، 

مفاهيم  حول  املغاربة  وعي  ورفع 

الو�سول  وحق  وامل�ساءلة  ال�سفافية 

و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  املعلومات  اإىل 

املدافعة اأو الرتافع وكيفية ا�ستخدام 

االجتماعي،  التوا�ســــــــل  و�سائـــــل 

لل�سغط  اال�ستق�سائية  وال�سحافة 

اإقرار  اأجل  من  القرار  �سانعي  على 

قانون حق الو�سول اإىل املعلومات.

احلقيقة  ك�سف  اإىل  تهدف  ق�سيتنا 

وتغيري واقع املجتمع املغربي هذا ما 

وهذا  املبحوحة  االأ�سوات  به  توؤمن 

لل�سباب  ك�سبه  اإىل  جاهدة  ت�سعى  ما 

الطامح للتغيري. 
محمد الطبيب

ملعب احلارثي مبراك�ش، عرف اأياما خالدة يف عهد الكوكب، عندما 

التوجيه،  يف  ديناميكية  على  يتوفرون  والعبوه  م�سريوه  كان 

وبو�سائل جد حمدودة مبا يف ذلك ت�سحية اجلميع ونكران الذات 

غمار  يخو�ش  املراك�سي  الفريق  وكان  وملحبيه،  جلمهوره  وفاء 

كالرجاء  االأندية  جنوم  اأكابر  مع  الوطنية  البطولة  مباريات 

باملنا�سبة  واأتذكر  امللكي،  اجلي�ش  الرباطي،  الفتح  البي�ساوي، 

املرحوم  اآنذاك  ورفيقه  العمراين،  اأحمد  موالي  م�سرييه  بع�ش 

الكوكب على  اأجه�ش بالبكاء عند ح�سول  الذي  اإدري�ش بن عمر 

نهاية كاأ�ش العر�ش يف منا�سبة وطنية.
فتح اهلل شهيد)مراكش(

بوعزة رجل ق�سى اأكرث من 30 �سنة كمت�سرف 

واأمني مال وزارة الثقافة)..( خدم طيلة عمره 

مع 5 وزراء.

عندما  خ�سو�سا  كبرية،  �سداقة  به  ربطتني 

لعر�س   1988 �سنة  القاهرة  اإىل  معا  ذهبنا 

ملحمة العهد اخلام�سة وكان وال يزال ال�سديق 

احلميم الكرمي.

كان بوعزة ال يبخل على الفنانني الذين ياأتون 

معروف  �سيء  وهذا  بالوزارة)..(  مكتبه  اإىل 

ملحمة  يف  تعمل  باأنك  �سهادة  له  تقدم  عنه)..( 

الثقافة  اإدارة وزارة  اأو عر�س م�سرحي حتت 

»كونرتا« ال يبخل عليك.

قائال: »اأ�سن خ�سك دبا«

»بغيت ت�سبيق عن عملي«

وهاك)..(  اهنا)..(  �سيني  اللول)..(  »هو 

هاذ  يل  رجع  ال�سيك  الوزارة  لك  تدفع  وعندما 

الت�سبيق واهلل يعاونك«.

ام�سات ليام وتبعتنا ال�سنوات  واأحيل بوعزة 

على التقاعد)..( التقيته ذات م�ساء قبل غروب 

اأكدال قرب م�سجد بدر، فوجئت  ال�سم�س بحي 

م�سطفى  ي  بال�سِّ »اأهال  قائال:  علي  ي�سلم  به 

منري)..( فاينك«.

اأ�س  وحمبة،  احرتام  بكل  وقبله  عليه  »�سلمت 

ي بوعزة«. خبارك ال�سِّ

اأجابني: »اأنا متقاعد)..( واهلل غالب، كل الذين 

�ساعدتهم قلبوا علي الفي�ستة«.

بوعزة

يوميات فنان

ارفعوا الغطاء ال�ضيا�ضي عن املتهمني بالف�ضاد

من االأمور املحمودة والتي با�سرت والية جهة 

م�ساركة  تفعيلها  اإىل  وموؤ�س�ساتها  بوملان  فا�س 

متا�سيا  القرارات  اتخاذ  يف  ال�سلطة  اجلمعيات 

والف�سل 11 من الباب الثاين من د�ستور اململكة، 

اإال اأنه ومع االأ�سف مل تعتمد والية اجلهة معيار 

الكفاءة والثقافة لدى جل اجلمعيات فكيف يعقل 

اأن تناق�س القرارات امل�سريية يف حق العا�سمة 

بالعمل  يربطهم  ال  اأنا�س  مع  و�سكانها  العلمية 

اجلمعوي �سلة �سوى اأنهم ح�سلوا على و�سل 

اإيداع لتاأ�سي�س جمعية.

اأن بع�س النا�س الذين  اإن االأغرب يف االأمر هو 

م�سري  يهمهم  ال  اجلمعوي  عملهم  ميار�سون 

واحلنان  الود  ك�سب  يهمهم  ما  بقدر  املدينة 

مبختلف  امل�سوؤولني  من  والتقرب  والعطف 

يف  للتفاخر  �سوى  ل�سيء  ال  وتنوعهم  رتبهم 

املقاهي مبعرفة م�سوؤول معني وق�ساء امل�سالح 

ال�سخ�سية مع كل امل�سوؤولني ليرتك حال املدينة 

اأنا�س ال يعرفون �سعابها بعيدا عن املثل  يف يد 

القائل اأهل مكة اأدرى ب�سعابها.

عبد اهلل الشرقاوي )فاس(

حكايــة  مكــان

مصطفى منير

خدمات �ضحية يتم 

الرتاجع عنها
مندوبية  اأقدمت   2011 �سنة  خالل 

ال�سحة باإقليم الر�سيدية على توزيع 14 

اإىل  ينتمون  متطوعني  على  حمموال  هاتفا 

جماعة »اأمالكو«  دواوير  من  دوارا   14
العملية  هذه  من  والهدف  القروية، 

املعنية  اجلهة  اإ�سعار  هو  االإن�سانية 

كل�سعة  اال�ستعجالية  املر�سية  باحلاالت 

حلول  مع  تكرث  التي  واالأفاعي  العقارب 

الن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيف،  مو�سم 

املخا�س،  يفاجئهن  اللواتي  احلوامل 

تدخال  تتطلب  التي  احلاالت  من  وغريها 

عاجال.

وقد ا�ستب�سر ال�سكان خريا بهذه العملية 

التي �ستخفف من معاناتهم الأنهم اأنا�س 

ال ميلكون من حطام الدنيا �سيئا، غري 

اأوقفت يف االأيام  اأن امل�سالح ال�سحية 

االأخرية خدمات الهاتف املحمول الذي 

زودت به املتطوعني دون معرفة �سبب 

ذلك.

لذا نت�ساءل عن ال�سر الذي يكمن وراء 

ذلك يف الوقت الذي ت�سعى فيه الوزارة 

الو�سية اإىل ت�سهيل الولوج اإىل اخلدمات 

البعيدة  املناطق  يف  وخا�سة  الطبية 

واملهم�سة.

أسكري براهيم اسكو)أمالكو - الرشيدية(

روائع  كتاب  من   26 ال�سفحة  يف  جاء  ملا  تبعا 

اخلالدين، على اأن االأخ حممد املدور مار�س ن�ساطه 

يف  وجاء  ميالدية،   1939 �سنة  حدود  اإىل  امل�سرحي 

ال�سفحة 27 �سورة للمرحوم حممد املدور على اأنها 

اأخذت له اأثناء قيامه بدور البطولة يف الرواية)..( 

غري اأن تلك ال�سورة اأخذت من ال�سورة اجلماعية 

بلكناوي  االأمني  حممد  يراأ�سها  كان  والتي  للفرقة 

مبعية املرحوم عبد الكرمي الفلو�س، وهما يظهران يف 

ال�سورة كما نالحظ.

ولقد منعت الفرقة امل�سرحية واجلمعية الريا�سية 

اأن�سطتها  مزاولة  من  احل�سنية  الك�سفية  ومنظمة 

يف  باال�ستقالل  املطالبة  عري�سة  تقدمي  اإثر  على 

.11/1/1944
وال�سورة اأخذت مبنزل حممد االأمني بلكناوي الكائن 

و�ساحب  بالرباط،   11 رقم  املامون  موالي  بزنقة 

املنزل مازال حيا وعمره يناهز 103 �سنة وهو مازال 

يتمتع بذاكرته ووعيه وي�سهد له به اجلميع.

عبد اهلل بلكناوي)المحمدية(

 من كتاب روائع اخلالدين

املجتمع املدين بفا�س.. 

اأية �ضراكة؟

الودري
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لي�س كل النا�س يف دنيا الغنى �سواء. ولهذا 

ك�سر  قد  الطبقية  عامل  اأن  جند  ال�سبب، 

عن اأنيابه ليميز بني الفقري والغني، دون 

اأن يكون اأحدهما يف خدمة الآخر كما اأراد 

اهلل، تعالوا معي لنلقي نظرة عابرة على 

ِّ هو دمع  الأتوبي�س الذي يكاد يغرق يف يمَ

الأوتوبي�س؟  هو  كيف  ترى)..(  الفقراء. 

وكيف حال الفقراء داخله؟

مع ثالثني مقعدا ل غري، يتحرك الأوتوبي�س 

على بركة اهلل. ال�سائق وحده دون م�ساعد. 

يف  الأوتوبي�س  ويوجه  التذاكر،  يقطع 

الطريق العام املزدحم.

يف املحطة الأوىل متالأ املقاعد عن بكرة اأبيها. 

وهنا عن املحطة الثانية يتاأخر الأوتوبي�س 

يدفع  �سيء  وهذا  �ساعتني.  عن  يربو  ملا 

بالفقراء اإىل اأن يتكلموا وي�سنعوا �سجيجا 

يف �سمت. لكن ل اأحد يرفع �سوته. زحام 

�سديد، كل يقول: »نف�سي نف�سي«. �سيخ هرم 

ي�سبه طفل �سغري، وعجوز قد اأكل عليها 

هول  من  ت�سقط  تكاد  و�سرب)..(  الدهر 

امل�سهد؛ كاأن القيامة قد قامت. وبعد دقائق 

معدودة يتحرك الأوتوبي�س �سيئا ف�سيئا. 

والنا�س داخله يتدافعون ويتمايلون وقد 

الفاح�س  والكالم  بال�ساق.  ال�ساق  التفت 

يتطاير بني اأنا�س يرتامون ب�سهام قاتلة وقد 

ن�سب ماء وجههم. وكلما وقف الأوتوبي�س 

يف حمطة خا�سة اإل وارتفعت الأ�سوات 

من  يتدافعون  الأر�س  يف  ومن  وتعالت، 

اجل اأن يجدوا �سربا داخل الأوتوبي�س. 

ولأن الأوتوبي�س يتاأخر كثريا، فاإن الفقراء 

هو؟  موعد  اأي  املواعيد.  عن  يتاأخرون 

ومتى كان للفقراء موعد؟ الغالب اهلل. اأحد 

الفقراء ي�سعى لأن يثور؛ فتتجلى ثورته يف 

اأن يركب الأوتوبي�س دون اأن يوؤدي ما عليه 

الذابلة.  اخلدمة  هذه  جتاه  واجبات  من 

وهنا ي�سلط القدر عليهم بيتبولت ب�سرية. 

�سوب  ويتوجهون  الأوتوبي�س  يوقفون 

�سالم  ل  املوت.  كوجه  بوجوه  الركاب 

وا�ستعرا�س  وال�ستم،  ال�سب  كالم.  ول 

لع�سالت ر�سمها عد�س ال�سجن على كيان 

ل يعرف الإن�سانية اأبدا، ول يعرف معنى 

الرحمة مطلقا. يتحركون يف احلافلة كاأنهم 

الزلزال، وكان احلافلة يف ملكهم. يوقفون 

الثائر الفقري، ويدفعونه اأمام املالإ دفعا. 

وحني يخربهم على اأنه ل ميلك النقود، 

القدم.  اأ�سبع  اإىل  اليافوخ  من  يفت�سونه 

اإىل  الأوتوبي�س  من  ينزلونه  وبعدها 

الأر�س ليظهروا له حامتيتهم. ويرمونه 

على قارعة الطريق. 

اخليال.  ن�سج  من  ولي�س  حقيقة  هذه 

هذه  كل  ومع  املوؤمل.  الواقع  اإنه 

التي  ـ  النقل  �سركة  تتكرم  املعاناة)..( 

ـ على  الغنية طبعا  الطبقة  فيها  تتحكم 

من  التذكرة.  ثمن  يف  بالزيادة  الفقراء 

ملاذا  4 دراهم«. ترى  اإىل  »3.50 دراهم 

ال�سكوت اإذن؟ اأم اإنه من الواجب علينا 

اأن نفهم املعنى احلقيقي للمقولة: »اإذا 

من  ال�سكوت  فاإن  ف�سة  من  الكالم  كان 

ذهب«؟.

علي عبيد)فاس(

�أغنياء من نوع �آخر
على  وينفقونها  الأموال  ميلكون  اأغنياء  هناك  كان  اإذا 

امللذات وال�سهوات، فاإن هناك اأغنياء اآخرون من ذوي 

القلوب الرحيمة واأهل اخلري والإح�سان دائما ينفقون 

اأموالهم فيما ير�سي اهلل ويحقق ال�سعادة لالآخرين، اإنهم 

املح�سنون فما اأكرث اأعمال الرب واخلري التي يقومون بها 

يف جمتمعنا �سواء يف املنا�سبات الدينية اأو غريها رغم 

اخلري  فعل  عن  واحدة  حلظة  يتوقفون  ل  فهم  قلتهم 

وم�ساعدة املحتاجني ابتغاء مر�ساة اهلل فهم يعلمون اأن 

اإمنا هو مال اهلل وهم م�ستخلفون فيه  املال لي�س مالهم 

م�سداقا لقوله تعاىل: »اآمنوا باهلل ور�سوله واأنفقوا مما 

جعلكم م�ستخلفني فيه«، �سورة احلديد، الآية: 7.

اإ�سعاد  يف  �سعادتهم  يجدون  املح�سنني  هوؤلء  اإن   

يقومون  وما  نفو�سهم  على  الفرحة  واإدخال  الآخرين 

الكثري  م�ساعدة  يف  �سببا  تكوون  خريية  اأعمال  من  به 

معاناتهم  من  وتخفف  مالية  �سائقة  من  يعانون  ممن 

والتنفي�س عن كربهم.

كثرية  املح�سنون  بها  يقوم  التي  اخلريية  الأعمال  اإن 

توزيع  على  �سنة  ككل  يحر�س  من  فمنهم  ومتعددة 

ويدخل  والأرامل)..(  الفقراء  على  الأ�سحية  اأكبا�س 

الفرحة على املحتاجني يف مثل هذه املنا�سبات الدينية 

بت�سييد  يقوم  من  املح�سنني  بني  من  اأن  كما  العظيمة، 

امل�ساجد اأو القيام باإ�سالحها اأو تفري�سها.

اإن اإنفاق املال يف اأوجه اخلري هو تطهري للنف�س من ال�سح 

والبخل واجل�سع والطمع كما اأنه يزيل الأحقاد التي قد 

توجد بني الأغنياء والفقراء ويزرع روح املحبة بينهما 

ويزرع روح التكافل والت�سامن ملا يجب اأن يكون عليه 

املجتمع، فحبذا لو اأ�سبح كل اأغنياءنا حم�سنني.

جد بوشتى )الرباط(

مما هو معروف وم�سهور اأن عهد احل�سن الثاين طيب 

اهلل تراه، متيز على اخل�سو�س ب�سيا�سة اخلارجية، 

بف�سل ما متيز به امللك الراحل من جتارب و�سيا�سة 

على  املغرب  جعل  مما  وا�سعة،  واآفاق  نظر،  وبعد 

كل ل�سان من خالل �سيا�سة احل�سن الثاين اخلارجية، 

واأبعادها املتميزة، واآرائه، وقراراته التي تنم عن عقل 

كبري وتفكري بعيد، وعمق وا�سع يف الأحداث الوطنية 

والدولية، وما يجري يف العامل كله من حوادث خطرية، 

ونزاعات دقيقة، الأمر الذي جعل امل�سوؤولني الدوليني 

اإليه يف حل امل�ساكل، والتدخل  الدول ترجع  وروؤ�ساء 

يف النزاعات املتعددة مما اأك�سب بالدنا �سمعة كبرية، 

وذكرا متميزا، وح�سورا عامليا وجاء حممد ال�ساد�س 

ب�سيا�سة الداخلية، والهتمام مب�ساكل جمتمعه، ورعاية 

التحتية،  البنية  يف  النظر  واإعادة  الفقرية،  الطبقات 

ومراجعة ال�سيا�سات العامة يف الدولة ب�سفة جذرية مما 

جعل املغرب يف عهده ور�سا كبريا ي�سهد ثورة اجتماعية 

داخلية، يالحظها البعيد قبل القريب مما يحمد له كثريا، 

ويح�سب يف امليزان الإيجابي لوطننا العزيز.

حتى اإنه ليالحظ املتتبع لالأحداث املغربية وال�سيا�سة 

العامة للمملكة، اأن امل�سوؤول الذي يهتم بوطنه ومواطنيه 

هو  هوادة،  ول  توقف  بدون  نهار  ليل  يعمل  والذي 

امللك وحده دون �سائر امل�سوؤولني، حتى اأخذ املغاربة 

يعتقدون اأن الأمور وامل�ساريع يف املغرب ل ميكنها اأن 

ت�سري �سريها املتميز، اإل عن طريق امللك وبرعايته.

لأن جي�س الوزراء والولة والعمال و�سائر املوظفني 

حركتهم  تكاد  ل  املنتخبني  وبالأخ�س  وامل�سوؤولني، 

تالحظ، اأو جهودهم تظهر يف �سائر املدن والوليات، مما 

يعرقل �سيا�سة التنمية التي ينبغي اأن تتحقق �سرورة 

يف بالدنا لن�سل اإىل التطور املن�سود.

اإن مراجعة ب�سيطة لأن�سطة املنتخبني جميعا ل تدعو 

اإىل التفاوؤل فبع�سهم م�سغولون بغري امل�سلحة العامة، 

اأو تنمية جهاتهم التي انتخبوا من اأجلها، ول ينطلقون 

التق�سري  ولحظ  امللك  غ�سب  اإذا  اإل  يتحركون  ول 

والرباط  البي�ساء  الدار  يف  اأخريا  وقع  كما  الظاهر، 

وغريهما، فهذا غري مقبول ول ميكنه اأن ي�ستمر فاإما 

اإىل حتقيق  اأن يقوم املنتخبون بواجبهم، وي�سارعوا 

ما وعدوا به من حمالتهم النتخابية، ويح�سرون يف 

دوائرهم بانتظام، ويت�سلون مبنتخبيهم وي�ستمعون 

اإىل اآرائهم و�سكاويهم، ويلبون احتياجاتهم ومطالبهم، 

حتى ي�سرتك امل�سوؤول الأول يف الوطن جاللة امللك مع 

م�ساعديه ومواطنيه بتحقيق ما نوؤمل جميعا وما ننتظره 

من التغلب على م�ساكل التعليم والفقر واجلهل، حتقيقا 

ملجتمع ال�ستقرار والكفاية والنتظام، فهذا ما ينبغي 

اأن يعيه امل�سوؤولون واملنتخبون جميعا وي�سارعوا اإىل 

حتقيقه.

فاإذا عدنا اإىل ال�سيا�سة الإعالمية ودورها يف ثورة التنمية 

التي ت�سهدها بالدنا، وجدنا فرقا �سا�سعا بني ما حتقق 

وبني ما ينبغي اأن يعرفه النا�س يف الداخل واخلارج عن 

اإجنازاتنا من �سائر امليادين، فاملغاربة ل يعرفون كل ما 

حتقق يف املجال الفالحي وخا�سة بالن�سبة لل�سدود التي 

اأو كادت،  اأنقذت بالدنا من اجلفاف، وحققت كفايتنا 

فالبالد التي ا�ستطاعت حتقيق وبناء اأكرث من مائة �سد 

وع�سرات بل مئات ال�سدود مما دفع املنظمات الدولية 

اإىل التنويه ب�سيا�سة احل�سن الثاين رحمه اهلل واإعطاء 

اجلوائز الدولية على ذلك حتى بعد وفاته، والنجاح يف 

جمال الغر�س والزراعة حتى اأ�سبح املغرب على راأ�س 

قائمة الدول املنتجة للحوام�س والفواكه، واإنتاج فواكه 

وحوام�س ومزروعات مل يكن املغرب يعرفها فيما قبل، 

املنظومة  وبناء  الجتماعي  املجال  يف  الثورة  وكذلك 

يف  الرائعة  ال�سكانية  وال�سيا�سة  املغرب،  يف  التحتية 

العهد اجلديد، وفتح واإن�ساء الطرق ال�سياحية وحتويل 

املدن املغربية اإىل ور�سات على طول البالد وعر�سها، 

واإن�ساء  معاملهما،  وتطور  وفا�س  مراك�س  واإ�سالح 

املنطقة احلرة يف طنجة، وال�سيا�سة ال�سكنية، لكن ذلك 

ل يعرف النا�س عنه ما ينبغي حيث اأن الإعالم املغربي 

وبالأخ�س امل�سموع واملرئي ل يغطي التغطية املطلوبة 

ملا حققنا، ونحققه، ول ن�سمع يف الإذاعات املحدثة مثال 

اإل الرثثرة غري املفيدة من مذيعني غري متخ�س�سني ول 

ي�ستطيعون اإجناز اإعالم حمرتم م�سموع.

لهذا كله علينا اأن نقوم بثورة اإعالمية مواكبة ت�ستطيع 

الإحاطة، مبا اأجنز وتبليغه للنا�س، وبالأخ�س يف بالدنا 

كي تقوى ثقة املغاربة مبا تنجزه حكومتهم، وي�ساهموا 

يف الدفع بها اإىل الأمام خطوات اإيجابية تر�سي اجلميع، 

وحتقق املطلوب. وباهلل املطلوب.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

التنمية والإعالم يف املغرب

الأوتوبي�س والبيتبولت..

عا�ست الإدارة املغربية ومازالت تعي�س على 

يف  البطيء  بال�سري  يت�سم  منط  القدي،  النمط 

اختاللت  ولها  ميادينها،  �سيء ويف جميع  كل 

مواكبة  ميكنها  ل  متعددة  جوهرية  ونقائ�س 

بها  النهو�س  ميكن  ول  احلديث،  الع�سر 

اإل  املن�سود  الإ�سالح  م�سل�سل  يف  والنخراط 

واأعني  احلديثة«  »الأ�سلحة  لها  توفرت  اإذا 

وهي  ال�سريعة،  الإلكرتونية  العقول  بها 

اإدارتها،  يف  املتقدمة  الدولة  ا�ستعملتها  التي 

اأن تنجز  ت�ستطيع  الإلكرتونية  العقول  حيث 

اأو  �ساعة  ن�سف  يف  �سريعة  خدمات  عدة 

املغربية  لالإدارة  ميكن  ول  ذلك)..(  من  اأقل 

بتكوين  تقم  مل  اإذا  الدول  هذه  جتاري  اأن 

اخلربة  تنق�سهم  الذين  القدماء  املوظفني 

وتوظيف  احلديثة  الآلة  هذه  عن  والتجربة 

فاعلني وموظفني جدد)..(.

على  تتوفر  والبلديات  املقاطعات  اأن  كما 

عقود  على  حتتوي  الأر�سيف  يف  �سجالت 

و�سرب  الدهر  عليها  اأكل  الزدياد  و�سهادات 

يجب  ال�سبب  لهذا  حروفها،  تبعرثت  حيث 

العقول  يف  الدقيقة  املعلومات  هذه  تدخل  اأن 

يف  املوظفني  بع�س  ومازال  الإلكرتونية. 

املقاطعات والبلديات يحررون عقود الزدياد 

يف  فا�سحة  اأخطاء  عدة  ويرتكبون  بالأقالم 

الأ�سماء اأو الألقاب اأو الأعمار، وخ�سو�سا يف 

اأجل اإجناز البطاقة الوطنية  هذه احلملة من 

وخ�سو�سا  املواطنني  يجعل  مما  اجلديدة 

مرة  يعودون  البعيدة  املدن  من  القادمني 

اأخرى اإىل املقاطعة من اأجل اإ�سالح الأخطاء.

أحمد موافي )مراكش(

ال�سويرة  ل�سكان  الجتماعية  الرتكيبة 

فلكل  املغربية؛  املدن  لباقي  مغاير  �سيء 

ِذٌر من  زمان رجاله ولكل اإن�سان ظله، الكل حمَ

الآخر. اأكرثية ال�ساكنة »مغوب�سة« اأي وجه 

وغري  والظلم  احلزن  عن  يعرب  ال�سخ�س 

را�ٍس عن واقع ه�س، ومن امل�ستحيل واأنت 

ال�سورة  مدينة  و�سوارع  اأزقة  عرب  تتجول 

بع�س  وجوه  على  البت�سامة  وت�ساهد 

و»التحنزيز«  فـ»التغوبي�سة«  ال�ساكنة 

و»التبوري�سة« هي املوجودة. 

العمل  وقلة  املزرية  واحلالة  املدينة  جو 

مدينة  ريح  جرا،  وهلم  املعي�سة  وغالء 

وخ�سو�سا  ال�سائد  وجوهــــــا  ال�سويـــــرة 

الدخول  اإىل  ال�ساكنة  ببع�س  بالليل يوؤدي 

باملدينة  اجلديد  ال�ساكن  اأما  باكرا،  للبيوت 

واحدا  ويعترب  اأهلها  �ساكلة  على  ي�سبح 

مت�ساحمون  ال�سويرة  اأهل  لكن  منهم)..( 

ويحبون  لالآخر  اخلري  ويحبون  وم�ساملون 

العزلة والبتعاد عن امل�ساكل.

حفيظ صادق)الصويرة( 

الإدارة املغربية ل تواكب ع�سر ال�سرعة

»التغوبي�سة« و»التبوري�سة«

اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم  كحاك:  ح�سن  �سيدي 

وبركاته

                                                     اأما بعد:

»الأ�سبوع«  بجريدة  املن�سور  تعقيبكم  قراأت  فقد 

بنف�س  اأنا  كتبته  ما  حول  وذلك   2/1/2014 بتاريخ 

اجلريدة بتاريخ 12/12/2013 واملتعلق بحديث »اأنا 

مدينة العلم وعلي بابها«)..(.

ردا  فاأ�ساأمت  فهما  اأ�ساأمت  لأنكم  كثريا،  تاأ�سفت  وقد 

وتعقيبا، وذلك من وجوه عديد، �ساأذكرها لكم ح�سب 

اأهميتها.

هل �سققت على قلبي؟ فاأنا م�سلم ول يجوز للم�سلم 

اأختها  من  اأكرب  تهمة  وهذه  امل�سلم،  اأخاه  ميقت  اأن 

تتحملون وزرها وتبعتها.

2 - قلتم باحلرف: »ول اأظنك من الفقهاء« خماطبا يل، 

وهذا خروج عن املو�سوع الذي نحن ب�سدده وهذيان، 

فهذيانك  تعرفني،  ل  فاأنت  فقيه؟  اإنني  لك:  قلت  هل 

ولغوك - �ساحمك اهلل - جعالك تطلق قلمك للطعن يف 

اأعرا�س النا�س وتظنون ظن ال�سوء وتزيدون يف ثقل 

ميزانكم بال�سيئات ل باحل�سنات.

3 - قلتم باحلرف: »بل كان يجب عليه اأن ي�ستف�سر 
خطيب اجلمعة«، هذا تفكري ب�سيط جدا، فمعنى هذا 

يف نظركم اأن خطباء اجلمعة يف املغرب هم مرجع يف 

احلديث ال�سريف، ل اأعتقد ذلك، ول اأ�سيئ الظن بهم 

- معاذ اهلل -.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى:

1 - قلتم يل باأن احلديث مذكور يف املراجع التي ذكرت 
ولذلك فهو �سحيح، اأنا ل اأنكر وجوده يف تلك املراجع 

اأو غريها وهي كثرية، فبيت الق�سيد عندي هو: ما 

هي درجة احلديث مو�سوع املقال من ال�سحة، �سواء 

ذكره فالن اأو فالن اأو فالن..؟

2 - �سيدي: كان عليك اأن ترتيث يف ردك وتفكر مليا 
حتى تخرج لنا ردا علميا مقنعا ترحم عليه.

3 - اأين مكان تلك املراجع التي ذكرت من كتب الأئمة: 
يا  م�سلم،  والإمام  البخاري،  والإمام  مالك،  الإمام 

�سيدي ح�سن: لقد تركت املاء وا�ستعملت التيمم.

لقد قراأت تعقيبكم مرات عديدة فاألفيته لغوا �سدي، 

ولذلك فاأنا اأعتربه لغيا ولغوا، فلي�س بالرد العلمي 

املقنع.

»اكتبوا  ونقول:  تعرفوا«  »تكلموا  قيل:  وقدميا 

تعرفوا»واإذا ظهر  املعنى فال فائدة يف التكرار«.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

اأ�ســـــاء فهمـــا  فاأ�ســــاء  ردا
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�ضرورة توعية العباد 

باأهمية النظافة

واإذا  مهدية،  م�صطاف  يف  بزنقة  اأجتول  كنت 

بجارة يل فرن�صية اجلن�صية تبلغ من العمر عتيا 

بعينني  �صاألتني  حتيتي  وبعد  نحوي،  تتجه 

هذه  من  مثلي  م�صتاء  اأنك  ال�صك  جاحظتني: 

االأزبال املرتاكمة يف كل اأنحاء الزنقة، واأ�صارت 

اأال  قائلة:  اأنقا�ض  من  ركام  اإىل  ب�صبابتها  يل 

الدار  هذه  �صاحب  واجب  من  اأنه  معي  ترى 

قائلة  اأ�صافت  ثم  الركام؟  هذا  من  يخل�صنا  اأن 

اإنك تعلم اأين فرن�صية ال يحق يل اأن اأحتج لدى 

ت�صر  التي  اخلروقات  هذه  ب�صبب  امل�صوؤولني 

ب�صحتنا، وبنظافة ال�صاطئ.

حتتجي  اأن  حقك  من  بل  الفور:  على  فاأجبتها 

�صاكنة  باعتبارك  امل�صوؤولني  لدى  ال�صاأن  هذا  يف 

اأ�صبحت  فاأنت  ال�صاطئ،  �صكان  من  قيدومة 

التي  الطوال  ال�صنني  بفعل  مغربية  مواطنة 

هذا  مبناخ  تعلقك  وبفعل  باملغرب،  ق�صيتها 

مكاين  تقوم  اأن  اأرجوك  قائلة:  فودعتني  البلد، 

بهذه املهمة.

اأن  االأمر  املوؤ�صف يف  من  اأنه  اإال  بذلك،  فوعدتها 

على  مروا  الذين  البلدي  املجل�ض  روؤ�صاء  اأغلب 

ت�صيري �صوؤون بلدية �صاطئ املهدية مل يرتكوا اأي 

ب�صمة الفتة ميكن اأن حت�صب لهم؛ على الوجه 

ودليلي  ال�صاطئ،  وجمالية  هدوء  ي�صرف  الذي 

اأن  اأكدت يل  اأن  الفرن�صية بعد  اأن هذه  على ذلك 

�صاحنة جمع القمامة متر جوار بيتها كل اأربعة 

االأزبال  تظل  وبذلك  الظروف،  اأح�صن  يف  اأيام 

ال�صالة،  والكالب  القطط  فيها  تعبث  مرتاكمة 

فتبعث منها روائح كريهة. اإذ مل مير على هذه 

الواقعة اأزيد من خم�صة ع�صرة يوما حتى قيل يل 

اأن هذه املعمرة لقيت ربها وغ�صة االأو�صاخ عالقة 

بذهنها. واأنه اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن جميع »زناقي« 

هذا ال�صاطئ تعرف اآالف الثقب واحلفريات التي 

تنهك كل �صيارة متر خاللها. ومع ذلك، ففي مثل 

وحده  البلدي  املجل�ض  يعترب  ال  االأو�صاع  هذه 

اأنه  ال�صيما  مطلق  ب�صكل  النظافة  عن  م�صوؤوال 

يالحظ اأن جميع املجال�ض البلدية اأو جلها تتظلم 

من هزالة امليزانيات املر�صودة لديها)..(.

كان  امليزانية،  كفاية  بعدم  دوما  التذرع  واأمام 

تقوم  اأن  االأقل  على  البلدية  باملجال�ض  حريا 

بحمالت توعية للمواطنني الأهمية النظافة على 

على  اجلفاف  لوقع  وما  �صيما  اجلميع  �صحة 

معي�صة املواطنني يف تولد الغبار، وما ي�صحب 

ذلك من بقايا االأزبال التي تتناثر يف كل مكان الأن 

مثل هذه التوعية وب�صكل م�صتمر �صوف لن يكلف 

الذي  املجال�ض  هذه  ميزانية  من  الكثري  ال�صيء 

منهمكني يف  امل�صوؤولني عنها  بع�ض  اأن  يل  يخال 

مما  املجانية،  ال�صفريات  على  للتناف�ض  ال�صبق 

يعترب موؤ�صرا �صلبيا يف عدم اإجالء الدميقراطية 

على النحو املتقدم كما هو معمول به يف الدول 

على  الناخبني  اإ�صرار  ب�صبب  املتح�صرة 

ال�صيء  والقروية  البلدية  االنتخابات  مقاطعة 

املال  نهب  متعط�صي  اأمام  املجال  يف�صح  الذي 

العام، يف ظل تكري�ض �صيا�صة املهادنة واالإفالت 

من العقاب.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

ت�صريحات االحتادي »عبد احلق ل�صكر« حو

القراآين  الن�ض  وتعديل  ل اإلغاء وجترمي التعدد، 

يف  امل�صاواة  بت�صريع  وذلك  االإرث  تقا�صم  حول 

تقا�صمه بني الرجل واملراأة، وذلك عند اإلقاء كلمته 

الن�صائي حلزبه االحتاد  للقطاع  االأخري  باملوؤمتر 

اال�صرتاكي، هو:

1 - ا�صتفزاز وا�صتهزاء باالإ�صالم، الدين الر�صمي 
لل�صعب  اجلمعي  وبالوعي  املغربية،  للدولة 

املغربي امل�صلم.

بني  اإيديولوجية  لنعرة  بريئة  غري  - اإثارة   2
طويال  املخزن  ا�صتغلها  واالإ�صالميني،  الي�صار 

الإ�صعاف الطرفني، وا�صتقوائه على اجلميع بهذا 

ال�صراع املفتعل.

ما  على  الق�صاء  يف  ل�صكر  مل�صروع  - ا�صتكماال   3
الرحيم  عبد  تركة  من  الن�صايل  النف�ض  من  تبقى 

الدفاع  يف  اهلل،  رحمهم  بركة  بن  واملهدي  بوعبيد 

عن املجتمع املغربي �صد امل�صاريع اال�صتعمارية 

ل�صغل  وهمية  معارك  وخلق  للتق�صيم  الهادفة 

العدالة  اأجل  من  احلقيقية  معركته  عن  املواطن 

االجتماعية والكرامة.

4 - �صربة موجعة جلهود ن�صطاء الربيع املغربي 
اأطياف  كافة  توحيد  يف  حركة 20 فرباير  و�صابقا 

وتوجهات املجتمع املغربي باإ�صالمييه وي�صارييه 

واأمازيغييه، حول معركة واحدة، وهي التحرر من 

بقايا اال�صتعمار ال�صيا�صي واالقت�صادي والثقايف.

ال�صلفي  ال�صيخ  ال�صتدعاء  معنى  ال  انه  احلقيقة 

للتحقيق معه حول ردة فعله، حول ا�صتهزاءات 

وا�صتفزازات ت�صريحات ل�صكر حول اأقد�ض ثوابت 

االأمة املغربية، دون ا�صتدعاء االأخري للتحقيق معه 

حول حيثيات ا�صتهزائه بالدين الر�صمي للدولة.

اإذ من العدل التحقيق مع الطرفني، مع ل�صكر مثري 

الفتنة، وال�صيخ الذي قام بردة الفعل نتيجة هذا 

اال�صتفزاز.

حول  عدة  ت�صاوؤالت  تثري  ل�صكر  ت�صريحات  اإن 

الدونكي�صوتية،  املعركة  هذه  اإثارة  من  اأهدافه 

ومل�صلحة من؟ وملاذا هذا التوقيت؟

خالد الكاد

�ضرورة �لتحقيق مع �ل�ضلفي �أبو �لنعيم ومع ل�ضكر �أي�ضا

اللغة العربية معروفة بالب�شارة

لغة القراآن بالف�شيح والعبارة

لغة �سماوية لغة الأنبياء

نطق بها امل�شطفى باحلكمة 

والروية

كان زمان يو�شفوها بلغة الإمارة

التدريج من �شلب العربية جزء 

من احل�شارة

ذاك الغ�شن من ذيك ال�شجرة

النا�شئة من جهل العلم بغرارة

العلم النافع خايل عن الرثثرة

لزم نبنيو وناخذو العبارة

نتبعو الطريق ال�شيارة

بالعزم والتب�شر وال�شطارة

محمد الملوكي )الرباط(

الب�سارة

الربيطانية  ميل«  »دايلي  �صحيفة  اأفردت 

الوا�صعة االنت�صار تقريرا مو�صعا عن اأعداد 

معتنقي الدين االإ�صالمي يف بريطانيا، م�صرية 

اإىل زيادة العدد حلوايل مائة األف حتى االآن، 

الرقم  ت�صاعف  نف�صه  الوقت  يف  مو�صحة 

اإىل  الفتة  االأخرية،  الع�صر  ال�صنوات  خالل 

اأن متو�صط عمر معتنقي االإ�صالم مت ت�صجيله 

عند 27 عاما معظمهم من ال�صيدات البي�ض، 

التقرير  دعمت  التي  ال�صحيفة  واأ�صافت 

ب�صورة »للورين بوث« �صقيقة زوجة »توين 

التي  االأ�صبق  بريطانيا  بلري« رئي�ض وزراء 

اعتنقت االإ�صالم اأن تلك االأرقام، التي ك�صفت 

االأديان  متعدد   فريق  بها  قام  درا�صة  عنها 

»اأ�صلمة«  لعملية  البالد  بخ�صوع  توحي 

م�صرية اإىل اأن اأعداد الذين اعتنقوا االإ�صالم 

الن�صاء،  من   5200 حوايل  بلغ   2009 �صنة 

واأن  لندن،  يف   1400 �صمنهم  من  والرجال 

الالتي  الن�صاء  من  تقريبا  كان  العدد  ثلثي 

يبلغ متو�صط اأعمارهن 27 عاما، حيث �صكلن 

ن�صبة 70 % وزعمت ال�صحيفة يف تقريرها 

واالإرهاب  التطرف  بني  عالقة  »وجود  عن 

واعتناق الدين االإ�صالمي« حيث ك�صفت اأن 

بريطاين   60000 حوايل  اعتنق   2009 عام 

االإ�صالم، مو�صحة اأنه منذ ذلك احلني، �صهدت 

العنيف  االإ�صالمي  للتطرف  انت�صارا  البالد 

فقد  ذلك،  ورغم  االإرهابية،  واملوؤامرات 

ك�صفت ال�صحيفة اأن الذين انزلقت اأقدامهم 

اإىل التطرف ممن قاموا بتلك العمليات ما هم 

اإال قلة قليلة جدا.

ويف درا�صة مب�صطة قام بها »كيفني برو�ض« 

معتنقي  نظرة  عن  �صونا�صي  جامعة  من 

االإ�صالم للثقافة الربيطانية، فقد حددها من 

خ�صع للدرا�صة يف �صرب اخلمر واالفتقار اإىل 

االأخالق اإ�صافة لالإباحة اجلن�صية والتبذير، 

�صمن  من  واحدا  اأن  الدرا�صة  واأ�صافت 

اأربعة اأبدى قبوله التعاي�ض مع »ال�صراعات 

الطبيعية« بني كونه �صي�صبح م�صلما ملتزما 

يعي�ض يف اململكة املتحدة، بينما راأت ت�صع 

�صيدات من �صمن ع�صرة اأن اعتناق االإ�صالم 

�صيقودهن الرتداء مالب�ض اأكرث ح�صمة، كما 

ال�صيدات  ن�صف  من  اأكرث  اأن  الدرا�صة  راأت 

بداأن يف ارتداء غطاء للراأ�ض، بينما ارتدت ما 

ن�صبته 5 % النقاب.

األحمادي عبد الرزاق)باريس(

ر�شالة من باري�س:

كيف حتول مائة �ألف بريطاين �إىل �لإ�ضالم؟

اأو �صا�صة التلفزة يف امل�صاء،  كلما فتحنا جهاز املذياع 

اأو  العمل  من  مرهق  يوم  بعد  النف�ض  عن  للرتفيه 

اعتقال  َي�ُصر:  ال  ما  ن�صاهد  اأو  ون�صمع  اإال  الدرا�صة، 

النقاَل  هاتفه  لي�صلبوه  ماٍر،  �صبيَل  تعرت�ض  ع�صابات 

وحافظة نقوده، تفكيك ع�صابات ل�صو�ض متخ�ص�صة 

يف ال�صطو على حمالت املجوهرات اأو خمازن ال�صركات 

اأو االأبناك، تنامي االإجرام يف املدن وحتى يف البوادي، 

اغت�صاب اأطفال اأو فتيات قا�صرات، حوادث �صري مروعة 

يف الطرق، انهيار منازل وم�صاجد بعد �صقوط االأمطار 

القب�ض على  والغابات،  االأ�صواق  الغزيرة، حرائق يف 

اأ�صخا�ض متورطني يف ترويج املخدرات، تفكيك منظمات 

اإرهابية خطرية، انتحار خادمات عذبن من قبل ربات 

البيوت)..(.

هذا بالن�صبة لالأخبار الوطنية، اأما فيما يخ�ض االأنباء 

مفخخة،  �صيارات  انفجار  حرج:  وال  فحدث  الدولية 

احتجاجية،  وقفات  اإ�صرابات،  اعتقاالت،  اغتياالت، 

على  الوح�صي  احل�صار  فر�ض  ا�صت�صهادية،  عمليات 

ال�صعب الفل�صطيني يف قطاع غزة، غارات دموية م�صتمر، 

حروب اأهلية)..( وكل هذا ب�صبب العنف، هذه الظاهرة 

التي تتعدى احلدود اجلغرافية.

ففي ال�صنوات االأخرية، كرث احلديث عن العنف، هذا 

قوة  عالقات  وجود  عنه  ينتج  الذي  العدواين  ال�صلوك 

االإحباط  والياأ�ض،  االكتئاب  منها  �صتى  اأ�صباب  وله 

امل�صحوب بالتوتر، الغ�صب واالنفعال، البغ�ض والكره 

واحلقد، ال�صلطة والقوة والنفوذ.

�صماع  يود  فاإنه  التلفزة  اأو  املذياع  املرء  يفتح  فعندما 

مو�صيقى �صيقة، اأغاين جميلة، م�صاهدة برامج مفيدة، 

اأفالم وثائقية، م�صرحيات فكاهية، اأ�صرطة ترفيهية)..( 

اأن جل الربامج فيها نوع من  لكن مع االأ�صف، يالحظ 

بل  والت�صويق  اجلاذبية  من  تخلو  والروتينية،  اململ 

اأكرث من ذلك، تتحدث عن برامج ال تخلو من اخلوف 

والفزع، برامج تتحدث عن اأخطر املجرمني والل�صو�ض، 

وحماكمتهم بعد القب�ض عليهم، عن املتغيبني واملفقودين 

بكاء وح�صرة اأهاليهم وحزن ذويهم)..( وبرامج اإذاعية 

�صاعات  ويف  واالحتيال  الن�صب  �صحايا  عن  حتدثنا 

وهموم  و�صكايات  م�صاكل  عن  ال�صباح  من  مبكرة 

املواطنني يف البوادي والقرى وحتى يف املدن.

ي�صعى امل�صتمع اإىل الرتويح عن النف�ض، يريد اال�صتماع 

اإال  ي�صمع  فال  اأع�صابه،  تريح  الرائعة،  املو�صيقى  اإىل 

ال  �صريعة  اأغاٍن  اأو  وال�صجيج،  واالإزعاج  ال�صراخ 

تطرب.

نجيبة بزاد بناني)الرباط(

و�ضائل �لإعالم و�أخبار يومية مزعجة مات �لطفل 
ومل ي�ضنق قاتله

يف البي�صاء

يت�صارعون.. يت�صابقون

على من �صيقود

املجموعة احل�صرية

ويف فل�صطني

يت�صابقون

على من �صيقتل

االأطفال االأبرياء باالأكرثية

وال�صخور

�صخور.. ال تتكلم

كتمثال ن�صبته اأمريكا

من الهواء

.. اأينك يا معت�صم

هل نناديك

كي تعود من جديد

فتمحو العار

عن جبيننا

فتوحد جتاعيدنا

كيف ميوت الطفل

دون اأن يع�صق وردة

دون اأن يقول

للحياة كلمة واحدة

دون اأن يودع دراجته

دون اأن يقول لع�صافريه

وداعا

ويف ليلة قمرية

اأمام العامل

حني ال�صموع حترتق

يدخل علينا

ال�صاه يف ثياب غزة

ويف �صابقة تاريخية

يقول:

»نعلن تق�صيم احللوة«

كي ي�صفق العلم

ويف يده كا�ض ثملة

وا معت�صماه !

احللوة حتت�صر

وتق�صم اإىل حلوة �صرقية

وحلوة غربية

.. ويف و�صوح النهار

ي�صتبيحون قلب القبة

املقد�صة

فتموت النف�ض فينا

والطفل بريء

ميوت

والعامل ي�صبح

يف ليايل �صهريار.

تاج الدين المصطفى )تاونات( 



بقلم: أبو أزهار

في ربيع المهالك
يا ما من شعب هالك

فهذا في وضع شائك
وذاك ملخبط ومتشابك

واآلخر في جو حالك!!
وما ذلك

إال ألن الزعالك
يحبكون الحبائك

ويزورون السبائك
ويخوضون المعارك

ألجل حكم متهالك!!
وبسبب ذلك

سدت المسالك
إلى الطريق السالك

فعصفت بنا المهالك
ووقعنا في الشبائك

والشكوى للملك المالك!!

الشكوى هلل

الكالم الموزون

اهلل  فتح  الأمريكية،  القاعدة  العاميلن يف  ابن جرير  ومن جمموعة 

وكالهما  الورزازي،  واخلليل  بعد،  فيما  الدرعاوي  الطيب،  بن 

كانت يل بهما �شابق معرفة، فالأول كان ي�شتغل عند »املعلم كبور 

ال�شيكلي�س« املال�شق دكانه لدكان ال�شي حل�شن اأحجام والثاين كان 

رفيقي يف املدر�شة البا�شوية. وكانت �شعادتهما ل تقل عن �شعادتي 

ونحن نلتقي يف �شاحة �شرف الوطنية وحتت قيادية �شيدي حممد 

للحزب  انتمائنا  رغم  اأننا  علما  ماهي،  اأدراك  وما  البقال،  باحلاج 

على  نكن  مل  فاإننا  ُيِعّزنا،  كان  الذي  البطل  هذا  وخللية  جميعا، 

اإىل  ُتخطط  كانت  التي  النخبة  كّل  عرفنا  ول  اأن�شطته،  بكل  اطالع 

جانبه، ول مع من يلتقي يف �شفرياته املتكررة اإىل الدار البي�شاء)..( 

وحتى ذلك احلدث الذي اهتز له الراأي العام يف الداخل واخلارج، 

َب فيه كمني للقطار الذي اأ�شيع اأن البا�شا �شيكون �شمن ركابه،  وُن�شِ

البقال  باحلاج  اأن  فوجئنا  اأن  اإىل  تفا�شيله  عن  �شيئا  نعلم  نكن  مل 

كان املهند�س ل�شتهدافه، وحني اأقول مل نكن نعلم فاأنا ل اأعني اإل 

�شخ�شي املتوا�شع، لأنني �شرعان ما اكت�شفت م�شاركة بع�س ممن 

كنت ل اأفارقهم يف تلك العملية، وكانت تلك الواقعة هي الق�شة التي 

اأثري، ومن �شمن  البعري)..( وانت�شر خربها عرب كل   ق�شمت ظهر 

ُتذيع  ما  حدٍّ  اإىل  كانت  التي  الدولية  طنجة  حمطة  كانت  الإذاعات 

الأخبار بحيادية)..( فبلغ اإىل علمنا اأن اأحد اأع�شاء جماعتنا، وكان 

وهو  ويكرّب  يهّلل  قام  ُيذاع،  اخلرب  �شمع  ملّا  املطلعني  املقربني  من 

يفتخر  التي  واجلماعة  البقال  اإىل  العمل  وين�شب  �شهره  منزل  يف 

الدار  من  خارجا  َت�َشلََّل  اأن  اإّل  �شهره  من  كان  فما  اإليها،  بالنتماء 

الدرب  تطويق  مت  حلظات  وبعد  والقرار،  احلال  اأ�شحاب  ليخرب 

مركز  اإىل  �شيق  الذي  املتهور  الع�شو  واعتقال  املنزل  واقتحام 

ال�شرطة ل�شتخراج املعلومات، ويف الن�شف الأخري من الليل بداأت 

املداهمات، وكان البقال قد فطن بذلك ومل يعد اأحد يعرف لطريقه 

م�شلكا. وكان كلُّ من اعتقل قد دّل على من يعرفه اإل من رحم ربك 

وحمد اهلل وحتّمل.

اعتقل اأ�شحاب ابن جرير قبل �شعودهم اإىل حافالتهم، اأما العزوا 

فقد اختفى عندا »ّبا جّدي« حار�س ماجوريل اإىل اأن ظهرت الفجوة 

اأنني مل  الرّما�س  له ح�شن  اأكد  اأن  بعد  مت�شرتا بجلبابه  ليال  فاأتاين 

اأتعر�س لأي اأذى، وطلب مني اأن اأ�شتعد لل�شفر يف فجر اليوم املوايل 

رفقتهم، �شاألته: »اإىل اأين؟«

فاأجابني العزوا: »اأنا وعبد الكبري وهبي وح�شن الرما�س، كل مّنا 

املغرب يف اجتاه  املال، وعزمنا على مغادرة  مبلغا من  اأح�شر  قد 

اجلزائر ثم تون�س ثم ليبيا ثم الإ�شكندرية مب�شر«

فقد  مكثت  اأنا  اإن  جوابا،  اأجد  ول  �شاحبي  اإىل  اأنظر  �شامتا  بقيت 

طاوعتهم  اأنا  واإن  جماعتي،  اأع�شاء  طال  كما  العتقال  يطالني 

تلك  اأنا يف  و  والدتي  رقية  للة  مفارقة  اأقوى على  فكيف  و�شافرت 

على  لتوه  ح�شل  قد  عبداهلل  واأخي  لالأ�شرة،  الأول  املعيل  الأيام 

اجلراد،  حماربة  قافلة  يف  عمال  وجد  وبالكاد  ال�شياقة  رخ�شة 

املنزل. اختلجت يف خاطري كل تلك  بالأ�شابيع عن  فاأ�شبح يغيب 

الأفكار واأنا بني يدي �شاحبي.

- »ال�شي حممد.. اأ�س درنا؟« 

اأغنتني  نظرة  اإليه  فنظرت  اأفكاري  مّي  من  العزوا  �شوؤال  اأخرجني 

عن الكالم.

ومل يكن يف اإمكاين اأن اأَُح�ّشَر اأّي مبلغ من املال، قّل اأو كُث. بداأ ُيِلحُّ 

علّي ح�شن الرما�س ويقنعني اأن املبلغ الذي معه قد يكفي مل�شاعدتي 

فهو �شعف ما ميلكه الثنان: بن جلون، ووهبي.

كان من املهم اأن نغادر مراك�س دون اأي تاأخري، فاملداهمات م�شتمرة 

اأحد  ليال ونهارا، وال�شي حممد باحلاج ل  تتوقف  العتقالت ل  و 

قد مت  اأ�شرته  كل  اأن  كما  اعتقل)..(  اأم  مّيت  اأم  اأين هو، حي  يعلم 

اعتقالها وانتهكت حرمة منزله وبعث كل ما فيه)..( اأما اأخته وبنت 

َعتا  ُو�شِ فقد  ون�شاطا،  حيوية  تقطر  كانت  التي  الفتاة  تلك  اأخته، 

بالن�شاء  املكان اخلا�س  الدقة، وهو  دار  ُمهني يطلق عليه  يف مكان 

اخلارجات عن الطاعة وال�شرع. 

رقية  للة  اإقناع  �شاأحاول  اأنني  ووعدتهم  الأ�شدقاء  حديث  توقف 

يف  اأفلحت  واإذا  هناك،  عمل  اأجل  من  البي�شاء  الدار  اإىل  ب�شفري 

ميعارة  باب  عند  فجرا،  املحدد  املكان  يف  بهم  �شاألتحق  فاإنني  ذلك 

اليهود)..( ول�شت اأدري ما ال�شر يف اختيار هذا املكان دون غريه من 

طرف عبد الكبري وهبي)..(.

ال�شتعماريني  فهوؤلء  والدتي  م�شري  يف  اأفكر  واأنا  ليلتي  ق�شيت 

فال  اعتقاله  وتقرر  ا�شمه  ُذِكر  من  فكل  قلوبهم،  يف  رحمة  ل  الكفرة 

جناة له من بط�شهم ومكرهم، فاإن مل يعثوا عليه، اأخذوا اأبويه اأو 

كل اأ�شرته مثل ما ح�شل مع البقال)..(.
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اإلخوان 2

يتبع..              

 اإذا كنت حتب النبي 
حقا، وتعظمه فعال، فادر�س 

�صريته وات�صف باأخالقه، 

وتعمق يف خ�صائ�س نبوته، 

ومكارمه ومزاياه، وحببه 

لأبنائك وع�صريتك، لأن 

حقيقة حمبته تقت�صي 

التباع والقتداء، فاإذا حتقق 

لك ذلك كنت من الفائزين.

اإذا اأردنا الفوز بالر�صا 
يف الأوىل وال�صعادة يف 

الأخرى، فما علينا اإل اأن 

نح�صن القدوة بالر�صول 

الأمني، والتاأ�صي ب�صريته، 

وال�صري على منهجه، فنتخذه 

ر�صولنا ومعلمنا حقا، 

وقائدنا ومر�صدنا فعال، 

ونحذو حذوه يف كل ما اأمر به 

ونهى عنه، حتى ندخل حتت 

قوله تعاىل: »ولكم يف ر�صول 

اهلل اإ�صوة ح�صنة..«.

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 + صورة
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اهلل  عفو  اإىل  انتقل 

�شيدي  احلـــاج 

هيم  ا بـــــــــر اإ

 ، ي و قا ل�شر ا

يـــــوم الأحد 

ينــــــــاير   5
وقد   ،2014

الفقيد  كـــــــان 

�شفوف  يف  ي�شتغل 

كان  اأنه  كما  املدنية  الوقاية 

�شفوف  يف  املرموقني  الالعبني  اأبرز  من  يعترب 

فريق املغرب الرباطي.

التعازي  باأحر  نتقدم  الأليمة  املنا�شبة  وبهذه 

واملوا�شاة لعائلة الفقيد.

»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

تعزية
الأعلى  بالرفيـــــــــــق  التحـــــــــــــق 

حممد  احلـــــــــاج  الفقيد الكراوي 

يوم  �شبيحة  بالرودانى،  املعروف 

اهلل  رحمه  وهو   10/01/14 اجلمعة 

بيوكرى  مبدينة  معروفة  �شخ�شية 

وبجهة  باها  اأيت  اأ�شتوكة  باإقليم 

موؤ�ش�شي فريق  من  وكان  �شو�س، 

تقدم بيوكرى ولعب به �شنة 1964 

ومدربا له منذ �شنة 1983 اإىل نهاية 

اجللل  امل�شاب  وبهذا  الت�شعينيات، 

الفقيد  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  ن�شاأل 

ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع 

اإليه راجعون.   واإنا  واإنا هلل   جناته 

تعزية

.د. يوسف الكتاني

الفا�شي،  موؤ�ش�شة عالل  تدعو 

الثقايف  برناجمها  اإطار  يف 

ل�شــــــــــنة 2014، الباحــــثني 

املهتمني،  وجميع  واملثقفني 

اإىل احل�شور وامل�شــــــاركة يف 

لكتاب:  تنظمها  التي  القراءة 

للكاتب  التاريخ«  »بدايـــــــــة 

الأ�شــــــول  ذي  الأمريكـــــــي 

اليابانية فران�شي�س فوكوياما 

 .)Francis Fukuyama(

من  فوكويــــــاما  ويعتــــــــرب 

ال�شيا�شيني  الفال�شفة  اأهــــــــم 

الأمريكيني املعا�شرين.

�شعيد  بالقـــــراءة  �شيقـــــوم 

اأ�شتاذ  العلــــــــوي،  بن�شعيد 

لكلية  �شابق  وعميد  الفل�شفة 

الآداب والعلوم الإن�شانية، اأ

كدال- الرباط.

ربيع   14 اجلمعة  يوم  وذلك 

لـ17  موافق  1435هـ،  الأول 

ال�شاعة  على  2014م،  يناير 

م�شاء،  والن�شف  الرابعـــــــة 

مبقر املوؤ�ش�شة.

بداية التاريخ

زوجة رئي�س 

فرن�سا يف 

امل�شت�شفى بعد 

ف�سيحة زوجها

دخلت  تريرفيلر  فالريي  فرن�شا  يف  الأوىل  ال�شيدة 

تفا�شيل  �شحفية  تقارير  ن�شرت  اأن  بعد  امل�شت�شفى 

هولند  فران�شوا  الرئي�س  زوجها  جتمع  غرامية  عالقة 

واملمثلة جويل غاييه. وبح�شب ما �شرح مكتب ال�شيدة 

دخلت  قد  تريرفيلر  بر�س« فاإن  لوكالة »فران�س  الأوىل 

امل�شت�شفى يوم اجلمعة للراحة واإجراء بع�س الفحو�س 

الطبية. 

وكانت جملة »كلوزر« الفرن�شية قد ن�شرت تقريرا مطول 

عن عالقة هولند باملمثلة جويل غاييه، كما ن�شرت املجلة 

�شورا ل�شخ�س تقول اإنه الرئي�س يرتدد على �شقة قريبة 

من ق�شر الإليزيه. ويظهر يف ال�شور رجل على دراجة 

نارية ويرتدي خوذة.

من جانبه، مل ينكر هولند زياراته ال�شرية لل�شقة القريبة 

من ق�شر الإليزيه اإل اأنه احتج على ما و�شفه باقتحام 

الفرن�شية  ال�شحافة  اأن  اإىل  وي�شار  اخلا�شة.   حياته 

تكفل حماية احلياة اخلا�شة،  تلتزم مبعايري �شارمة 

ال�شخ�شيات  خ�شو�شية  حت�شن  التي  التقاليد  لكن 

العامة مل تعد حمل التزام يف ال�شنوات الأخرية.

يف  انتخابه  منذ  هولند  الرئي�س  �شعبية  انحدرت  فيما 

بها  يحظي  �شعبية  اأدنى  اإىل  و�شلت  مايو 2012 حتى 

ن�شبة  بلغت  فقد  قرن.  ن�شف  منذ  للجمهورية  رئي�س 

موؤيديه من الفرن�شيني 15 يف املائة فقط وفقا ل�شتطالع 

اأجري يف نوفمرب املا�شي.

منهجية االقتداء 
باإمام الأنبياء

الإقليمية  املن�شقية  تنظم 

حلزب النه�شة والف�شيلة 

مبنا�شبة  بر�شيد  لإقليــــم 

النبوي  املولــــــــد  ذكرى 

ال�شريـــــــــــف ندوة حتت 

�شعار: »منهجية القتداء 

باإمام الأنبياء«.

وذلك يوم الأحد 17 ربيع 

املوافــــــــق   1435 الأول 

 2014 ينـــــــــــــــاير  لــ19 

ال�شــــــاعة  مـن  ابتــــــداء 

والنـــــــ�شف  العا�شــــــرة 

البلدية  باخلزانة  �شباحا 

ملدينة  احل�شني  باحلـــي 

بر�شيد.

تهنئة
حممد  فياليل  حممدي  ال�شيد  بيت  اأ�شرق 

 2013 دجنرب   11 يوم  ن�شرين  وحرمه 

ا�شم  له  اختارا  ذكر،  مبولود 

»يا�شني«.

املنا�شبة  وبهــــــذه 

نتقدم  ال�شعيدة 

باأحـــــر التهاين 

بــــــــوين،  لالأ

وبالـــــــدعاء 

ل�شـــــــحة  با

فية  لعا ا و

للمولــــــــود 

اجلديد.





القن�صلية  يف  امل�صت�صار  تعجب 

هولت«،  »جورج  بطنجة  الأمريكية 

من مظاهر العالقة بني رجال ال�صعب، 

وبني امللك، حني يدور عليه الزمن، فقد 

مولي  ال�صلطان  الأمريكي  هذا  �صاهد 

ميناء  اإىل  جاء  عندما  العزيز،  عبد 

يف  �صغرية،  باخرة  ظهر  على  طنجة 

عز الربد من �صهر دجنرب 1909 هاربا 

اجلديد،  ال�صلطان  املنت�صر  اأخيه  من 

الدبلوما�صي  وقال  حفيظ،  مولي 

نزول  ينتظر  بقي  اإنه  الأمريكي 

وكان  املركب،  من  ال�صابق  ال�صلطان 

على  وهو  ليال،  العزيز  عبد  مولي 

اأي  يبقى  ل  اأن  ينتظر  الباخرة،  ظهر 

املخازنية  بامليناء، حتى بع�ض  اأحد، 

بقي ينتظر ذهابهم.. وملا مل يبق اأحد، 

يذهب  اأن  قبل  خائفا..  ال�صلطان  نزل 

ل�صكناه البعيدة عن طنجة..

الأمريكي،  الدبلوما�صي  فهم  وقد 

هو  عر�صه،  عن  املبعد  امللك  هذا  اأن 

فرن�صا،  �صد  اأمريكا  تلعبها  قد  ورقة 

قبل  املغرب  �صوؤون  يف  املت�صرفة 

العزيز  عبد  مولي  وتعيد  احلماية، 

وقامت  رف�ض،  اأنه  لول  عر�صه  اإىل 

الدولة الأمريكية، بعدما راجت اأخبار 

عن اإمكانية عودة مولي عبد العزيز 

بارجة  لزيارة  وا�صتدعته  للعر�ض، 

طنجة،  ميناء  يف  كربى،  اأمريكية 

ا�صمها »جورجينا«، فجاء مولي عبد 

ب�صرعة  ح�صان،  منت  على  العزيز، 

وكاأنه هارب ومل يكن يف امليناء اأحد، 

يف تلك ال�صاعة املبكرة من ال�صباح، اإل 

الكاتب  ال�صيادين، كما يحكي  بع�ض 

الباخرة،  منت  على  معه  �صعد  الذي 

كيف تعجب ال�صلطان من �صخامتها: 

))وكان يتف�سح وزيت املحركات 

تلطخ ك�ساءه الأبي�ض، يف غرفة 

عجوبة،  يردد:  وهو  االآالت، 

�سباط  �سمع  وعندما  عجوبة، 

الال�سلكي  يف  يتكلمون  الباخرة 

اجلن،  يقول:  وهو  هاربا  ابتعد 

اجلن ما�سي مزيان((.

كما  كانت  ال�صيا�صية  الأعجوبة 

عندما  الأمريكي،  الكاتب  يروي 

))لنجد  الباخرة:  من  امللك  رجع 

اإىل  اأدناه  من  الر�سيف  اكتظاظ 

نعرف  ل  الذين  بالنا�ض،  اأدناه 

وكيف  الكم،  بهذا  جاوؤوا  كيف 

ال�سلطان  وجود  خرب  �ساع 

حيث  ال�سرعة،  بهذه  ال�سابق 

األفني)...(  عن  يقل  ل  ما  كان 

جتمعوا  انتظاره  يف  النا�ض  من 

للم�ض  يت�سارعون  وهم  حوله 

طرف ردائه.. وانحنت له حلي 

ال�سيب،  خطها  التي  ال�سيوخ 

عبد  الكتاب.  )ملخ�ض  فبكى(( 

مغرب  يف  جولت  جلون.  بن  املجيد 

اأم�ض(.

الأمريكي  الدبلوما�صي  تاأثر  وهكذا 

ال�صابق،  ال�صلطان  بدموع  الكاتب، 

يف  �ساهده  حادث  ))كاأعظم  رمبا 

امللوك  فبكاء  يقول،  كما  حياته(( 

الأزيل،  الدر�ض  ظاهرة  هو  والأقطاب 

عنه  وحتدث  ال�صماء،  اأعطته  الذي 

قال  حني  التوبة،  �صورة  يف  القراآن، 

وليبكوا  قليال،  ))فلي�سحكوا  لهم 

كثريا((.

فوات  بعد  ولكن  بكوا..  منهم  فكثري 

الأوان، يف كثري من احلالت، قدميا.. 

وحديثا)...(.

باكت�صاف  ي�صدمون  حينما  حديثا 

عنهم  حتجبها  كانت  كثرية،  اأ�صياء 

بوا�صطة  الروؤيا  حجب  ظروف 

حينما  اأو  واملقربني،  امل�صت�صارين 

يف  يدور  ما  منهم،  الكثريون  يتفح�ض 

يحكوه  اأن  ي�صتطيعون  ل  مما  خلدهم 

�صدورهم،  يف  حرقة  فيدفنوه  لأحد، 

وكثري منهم يبكون ليال.. من جزئيات 

تنكد عظمتهم نهارا.

كواحد من ملوك الأندل�ض، الذين كان 

يتعجبون  طويلة،  قرونا  الإ�صبانيون 

امل�صلمني  امللوك  هوؤلء  عظمة  من 

اليوم  ياأتي  اأن  اإىل  حكموهم  الذين 

ثمن  الهزمية  اأمام  فيه  يدفعون  الذي 

اأخطائهم.. لي�صبح البكاء، هو التعبري 

و�صف  لنقراأ  املرارة..  عن  الأخري، 

يف  البكاء  لدور  الإ�صبانيني،  الُكتاب 

هزمية امل�صلمني يف الأندل�ض.

لت�سليم  حتدد  الذي  اليوم  ))يف 

البكاء  رنني  كان  احلمراء،  ق�سر 

يرتدد يف غرف الق�سر واحلا�سية 

امللك،  اأمتعة  حزم  يف  منهمكة 

الذي حني بلغ الباب الذي �سيغادر 

منه املدينة اإىل الأبد)...( �سج 

بينما  بالبكاء)...(  احلرا�ض 

يف  ب�سره  ي�سرح  امللك  وقف 

عزه  �سهدت  التي  الربوع  تلك 

و�سلطانه، فانهمر دمعه واأجه�ض 

اأمه  وجهه  يف  ف�ساحت  بالبكاء، 

فلتبك  »اأجل:  عائ�سة:  الأمرية 

اأن  ت�ستطع  مل  ملكا  كالن�ساء، 

و�سماها  كالرجال«  عنه  تدافع 

زفرة  »اإنها  كتبهم  يف  الإ�سبان 
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عظمة  بقدر  البكاء،  عظمة  وتت�صخم 

روؤ�صاء،  كانوا  اإذا  خا�صة  الباكني، 

عظماء  اأو  �صالطني،  اأو  ملوكا، 

حرى  تكون  دموع  وهناك  متجربين، 

الباكي  كان  اإذا  اإيالما،  واأكرث   )...(

املقبل  يف  ينتظره  ماذا  مقدما  يعرف 

الذي  اإيران،  �صاه  مثل  الأيام،  من 

كارتر،  الأمريكي  الرئي�ض  ا�صتدعاه 

الثورة  حتدث  اأن  قبل  �صهور  ب�صعة 

نونرب  يف  وبالتحديد  الإ�صالمية، 

1977، حيـــث اأقام له كــــارتر حفالت 
باذخة، وكان مئات الطلبة الإيرانيني 

ال�صاه،  �صد  للمظاهرات  يتجمعون 

فاأطلق  له،  موؤيــــدون  ومتظاهـرون 

م�صيلة  قنابل  الأمريكي  البولي�ض 

تهب  غازاتها  ))فراحت  للدموع 

الأبي�ض،  البيت  حديقة  عرب 

ال�ساه،  امللوك  ملك  وقف  وهنا 

يختنقان،  كارتر  والرئي�ض 

بينما  بالدموع)...(  ويغ�سان 

يحاول  منهما  واحد  كل  كان 

امتداح الآخر: رغم اأن كثريا من 

باأن  مقتنعني  كانوا  احلا�سرين 

لها  خططت  املظاهرات  واقعة 

حكومة الوليات املتحدة كاإهانة 

ال�صاه  )رحلة  لل�ساه((  متعمدة 

الأخرية. �صوكرو�ض(.

�صيء..  كل  يفهم  ذكيا  ال�صاه  وكان 

اأن الأمريكيني ي�صحكون  يفهم طبعا، 

نخب  كارتر  ))و�سرب  عليه 

وعند  الع�ساء  يف  بحرارة  ال�ساه 

خطب  املوايل،  اليوم  يف  الغذاء، 

له  جلب  كارتر  باأن  وقال:  ال�ساه 

يف  والدموع  ال�سباح،  يف  الدموع 

الليل)...((( )نف�ض امل�صدر(.

ع�صاء  حفل  ال�صاه،  اأقام  وعندما 

))ال�سمبانيا،  من  مركبا  لكارتر، 

والكـــــافيار،  برينيـــــون  دون 

والكباب والرز املخلوط مع اللحم، 

والفواكه وامل�سروبات اخلرافية، 

يغطيها  املثلجة  البوظة  ثم 

الكونياك امل�ستعل، األقى الرئي�ض 

قول  فيها  ترجم  كلـــــمة  كارتر 

ال�ساعــر الإيراين املعار�ض)...( 

ال�سعدي يقول فيها:

ببوؤ�ض  تبايل  ل  كنت  اإذا 

الآخرين

ول تهتز فيك م�ساعر الأ�سى لهم

ب�سرا  تدعى  اأن  ميكن  ل  فاإنك 

مثلهم(( )نف�ض امل�صدر(.

هذه  اأمام  امللوك،  مللك  يبق  اأمل 

بهما،  ليبكي  العينني  اإل  الإ�صارة، 

يك�صف  ال�صعري،  التذكري  هذا  األي�ض 

اأن الرئي�ض الأمريكي على علم م�صبق 

بالثورة.

ال�صاه  م�صرية  يف  الأخرية  الدموع 

كانت يف عيون زوجته فرح ديبا وهي 

وقفت  وقد  القاهرة،  يف  موته  ت�صهد 

ال�صادات  زوجة  جيهان  بجانبها 

توا�صيها.

املغرب،  تاريخ  يف  اأخرى  دموع 

الأمرية  اأيام  املخزن  عظمة  عز  ويف 

مولي  ال�صلطان  حفيدة  لالفاطمة، 

اإ�صماعيل، بنت ولده مولي �صليمان، 

حينما قام زوجها بهجرها، ونفيها اإىل 

حزن  ))غلبها   1781 �صنة  مكنا�ض 

ح�سرة،  فماتت  الهجران)...( 

علي  مولي  ولدها  عليها  وحزن 

فمات  اهلل،  عبد  مولي  بن 

ح�سرة حزنا على وفاتها، و�سمع 

اأمه  مبوت  املامون  مولي  اأخوه 

�سهورا  اأي�سا  هو  فمات  واأخيه، 

بدون  )ن�صاء  موتهما((  بعد  قليلة 

حجاب. حممد بركا�ض(.

طبعا  اأخطر  والأ�صى  باحلزن  املوت 

من املوت باملر�ض، فقد ماتت اأم امللك 

حممد اخلام�ض يف �صتنرب 1953، �صنة 

يف  اخلام�ض  حممد  ولدها  نفي  بعد 

حممد  ولدها  و�صمع   1952 غ�صت   20
املنفى،  يف  وهو  باخلرب  اخلام�ض 

فكان وقع موتها عليه اأخطر من وقع 

املنفى. 

التاريخ  يحفل  بنا،  يتعلق  ما  ويف 

والبكاء،  اخلزن  من  بالكثري  املغربي 

الكثريون  يعتربه  البكاء  كان  واإن 

البكاء لي�ض ح�صرا على  �صعفا.. فاإن 

ال�صعفاء والبوؤ�صاء.

يحكي اأحد حمامي الوزير ال�صابق يف 

اهلل،  رحمه  الطاهري  مامون  املالية، 

ويف  الأخالق،  ح�صن  يف  قمة  كان  وقد 

الذكاء، مرة رافق امللك احل�صن الثاين 

قبل  اإيران،  ل�صاه  زياراته  اإحدى  يف 

وكان  البكاء..  على  الأيام  ترغمه  اأن 

ال�صاه  ان�صغال  يقبل  ل  الثاين  احل�صن 

عدة  الطاهري  للمامون  فيقول  عنه، 

مرات، اجل�ض معي لتوؤن�صني، ليتذكر 

القرب  ظروف  الطاهري  املامون 

احلميم من احل�صن الثاين، عندما كان 

يف �صجن �صال، الذي اأودعه فيه �صديقه 

امللك، بعد اأن قرر متابعة جمموعة من 

الوزراء بتهمة الر�صوة، وبقي املامون 

يف �صجنه عدة �صنوات، وعندما دخل 

حماميه، انفجرت عيناه بالدموع وهو 

يحكي.

من  كثري  راآها  التي  الدموع  كتلك 

عند  املدلل  الولد  عيون  يف  ال�صهود، 

الفياليل،  فوؤاد  �صهره  الثاين،  احل�صن 

ابنته  زفاف  يح�صر  مل  عندما 

لال�صكينة، وما اأحرها من دموع.

هو  املغرب  يف  �صالت  كثرية  دموع 

اأقوياء،  رجال  عيون  من  اأي�صا، 

ولزالت دموع اأخرى �صتجري يف زمن 

الظلم، فتلك �صنة الكون، كتلك الدموع 

اأقوى  التي جرت من عيون واحد من 

اجلرنال  املغرب،  يف  الع�صكر  رجال 

فجر  ح�صر  الذي  بن�صليمان،  ح�صني 

اإعدام  عملية   ،1973 يناير   13 يوم 

يف  بالإعدام  عليهم  املحكوم  الطيارين 

امللكية  الطائرة  على  الهجوم  حادث 

اأ�صدقاء  اأغلبهم  وكان   1972 �صنة 

ال�صابط  فحكى  بن�صليمان،  للجرنال 

الإعدام،  موقع  يف  حا�صرا  كان  الذي 

))كان  وهو يف حالة اعتقال، وكتب: 

اجلرنال ح�سني بن�سليمان، يدير 

ر�سا�سة  كل  اإطالق  قبل  راأ�سه 

الذين  الأ�سخا�ض  هوؤلء  لأن 

كانوا يقتلون، الواحد تلو الآخر، 

الوقت  ويف  اأ�سدقائه  من  كلهم 

اأمقران،  وثاق  فيه  �سد  الذي 

ا�ستدار اجلرنال بن�سليمان واأ�ساح 

)مذكرات.  وبكى)...(((  بوجهه 

حممد الراي�ض(.

تعجبون..  احلديث  هذا  ))اأفمن 

وت�سحكون.. ول تبكون(( )النجم(.

�صدق اهلل العظيم.
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عندما يبكي الملوك والعظماء
كيف بكى الجنرال بنسليمان ساعة إعدام رفاقه

تتضخم عظمة 
البكاء، بقدر عظمة 
الباكين، خاصة إذا 

كانوا رؤساء، ملوكا، 
أو سالطين، أو عظماء 

متجبرين، وهناك 
دموع تكون حرى 

)...( وأكثر إيالما، إذا 
كان الباكي يعرف 
مقدما ماذا ينتظره 
في المقبل من األيام

تبادل الدموع بين فؤاد الفياللي وحفيظ العلمي، كل واحد يعرف لماذا يبكي.


