
  

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي

2014 السنة الثامنة واألربعون > صدرت عام 1965 > الثمن                               دراهم  19  يونيو  لـ    > العدد:  794/1231 اخلميس 21  شعبان  1435 املوافق 

الرئيس  الزاز،  تطورات قضية 
لشركة  السابق  العام  المدير 
أن  بعد  أخرى  أبعادا  أخذت  »وانا«، 
هدد بالكشف عن الكثير من األسرار، 
ويذكر  المحكمة،  أمام  يقف  عندما 
منع  في  فشلت  التي  األسماء  بعض 

متابعته.
المنتظر  من  بأنه  تقول  األخبار،  آخر 
أحيل  أن  بعد  العامة،  النيابة  تصدر  أن 

عليها الملف، قرارا بعدم المتابعة.
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سبتة. األسبوع  

البحر  منطقة  يف  م�ألوف  ملنظر  ال�صورة،  هذه 

لط�ئرة  �صورة  ولكنه�  املتو�صط.  الأبي�ض 

ب�صبتة املحتلة.  ع�صكرية تنزل يف مط�ر خ��ض 

حيث رافقت عدة بوارج ع�صكرية و�صلت ال�صبت 

امل��صي حمملة مبئ�ت الع�ص�كر الإ�صب�ن الذين 

ج�وؤوا ل�صبتة، طبق التق�ليد الإ�صب�نية لتقدمي 

الولء ب�إحدى كن�ئ�ض املدينة املغربية املحتلة، 

طبق تو�صي�ت امللكة اإليزابيال الك�ثوليكية. 

اإ�صب�ني� بعد  امللك اجلديد يف  ومبن��صبة تعيني 

تن�زل امللك خوان ك�رلو�ض لولده، ك�ن مفرو�ص� 

اأن ت�أتي هذه الفي�لق الإ�صب�نية ليوؤدي جنوده� 

ميني البق�ء الإ�صب�ين ب�صبتة. 

رئي�ض  على  حكمت  قد  مغربية  حمكمة  وك�نت 

بثالثة  املحتلة  مليلية  قرب  ان�ص�ر،  بني  بلدية 

على  له  عق�ب�  التنفيذ،  موقوف  حب�ص�  �صهور 

جرمية)...(. التظ�هر غري املرخ�ض به. ال�صيء 

الذي جعل يحي يحي املحكوم عليه، ي�صتدعي 

�صحفيني اإ�صب�ن، ليبلغهم قراره ب�إغالق مك�تب 

اجلمعية التي تط�لب مبغربية �صبتة ومليلية، 

وقد ك�نت حمكمة اأخرى قد حكمت على مواطن 

مغربي اآخر ي�صمى �صعيد �صرامطي بثم�نية ع�صر 

املوقف  بتغيري  الأمر  يتعلق  فهل  �صجن�.  �صهرا 

ق�ل  وكم�  خ�صو�ص�  هذا الحتالل  من  املغربي 

ومليلية  �صبتة  عن  احلديث  ف�إن  اخل�ئفون، 

ال�صي��صي  الق�مو�ض  من  الرق�بة،  حذفته  قد 

املغربي.

اجلي�ش االإ�سباين يقدم الوالء يف �سبتة

هل حذفت من قامو�س املغرب كلمة �سبتة املحتلة

مواطن مغربي يكتب 
سبتة المحتلة. فهل سيتم 

اعتقاله ومتابعته؟ 

طائرة عسكرية رافقت الجنود اإلسبان. صورة خاصة 
باألسبوع، وتظهر مرتفعات سبتة خلف أرضية المطار 

عروب .. اجلرنال الذي 
اعتقل اإدري�س الب�سري
يتوىل قيادة ال�سحراء

الرباط. األسبوع

كب�ر  �صفوف  يف  عروب  بو�صعيب  اجلرنال  يعترب 

امللك  من  املقربني  الع�صكريني  امل�صوؤولني  اأكرث  ال�صب�ط، 

احل�ص�ب�ت  يف  ب�صرامته  ومعروف  ال�ص�د�ض،  حممد 

واملح��صب�ت)...( ويرتبط تعيينه ق�ئدا لقوات ال�صحراء 

ب�لت�ص�وؤل املتكرر)...( عن اأ�صب�ب التعجيل بتعيني عروب، 

يف  الع�صكري  للم�صت�صفى  و�صل  اإن  م�  الذي  لبن�ين،  خلف� 

ب�ري�ض، وقد �صوهد وهو ي�صعد الط�ئرة املتجهة اإىل ب�ري�ض 

الأمين،  كتفه  يف  ب�أمل  اإل  ي�صعر  يكن  مل  اإذ  رجليه،  على 

ر�صمية، يف  ب�صفة  له  تعيني خلف  ي�صمع  الت�يل  اليوم  ويف 

دواع  هن�ك  اآخرون، رمب�  ليقول  �صخ�ض اجلرنال عروب 

ا�صرتاتيجية اأخرى، لتعوي�ض اجلرنال بن�ين.

عروب الذي قطع في�يف الإبع�د، وقف�ر الغ�صب، اأي�م امللك 

�صنة  ال�صخريات  اأحداث  بعد  مب��صرة  الث�ين،  احل�صن 

1971)...(، هو الذي ك�ن رفقة اجلرنال بن�صليم�ن، غري 
احتج�ز  على  ي�صرف�ن  وهم�  امللكي،  اجلثم�ن  من  بعيد 

الوزير القوي اإدري�ض الب�صري من طرف �ص�بطني للدرك، 

ح�صل  ذلك  اإن  مذكراته  يف  ه�ص�م  مولي  الأمري  ويقول 

عن  عروب  اجلرنال  �ص�أل  واإنه  م�ص�ء،  ال�ص�بعة  حوايل 

ذلك  »اإن  ف�أج�به عروب:  الداخلية  احتج�ز وزير  اأ�صب�ب 

من ب�ب الحتي�ط«.

اأهمية احلديث عن اجلرنال عروب، تت�صخم لأن تعيينه 

ج�ء اأ�صبوعني فقط، من اإقدام ولده رم�صي�ض عروب، على 

ال�صتق�لة من اإدارة ت�أمني الوف�ء، اإحدى اأكرب املوؤ�ص�ص�ت 

اإي«  اإن.  »اإ�ض.  امللكية  للموؤ�ص�صة  الت�بعة  التج�رية 

خريج  اأنه  حيث  املتخ�ص�صة  الأطر  اأكرب  من  ورم�صي�ض 

البوليتيكنيك الفرن�صية ومل يكن هن�ك مربر ل�صتق�لته، اإل 

م� ق�ل املقربون)...( من اأنه مل يكن متفق� مع املدير الع�م، 

�صجة  امل��صية  ال�صهور  يف  حوله  اأثريت  الذي  بوهمو، 

كربى.

عروب  اجلرنال  ولد  رم�صي�ض،  ب�أن  اأخرى  اأخب�ر  وتقول 

غ�در املغرب لال�صتقرار يف فرن�ص�، لأ�صب�ب ع�ئلية، اإل اأن 

املوؤ�ص�صة  اإط�ر  يف  اأعلى،  من�صب  اإىل  اأو  ملن�صبه  رجوعه 

امللكية، يبقى يف عداد املنتظرات.

حفيدة اأخت حممد اخلام�س تتزوج حفيده

أعلن رسميا عن زواج األمير موالي رشيد، الرجل الهادئ)...( كما يقول المطلعون، بابنة الوالي السابق لمراكش موالي 
المامون بوفارس. اآلنسة أم كلثوم، رفيقة األميرات بنات الملك الحسن الثاني في الدراسة.

ومعروف أن موالي المامون هو ابن أخت الملك محمد الخامس، الشريفة لال زينب، والتي هي أخت الشريفة لال أمينة، 
التي كانت متزوجة بالشريف موالي الحسن بن دريس.

وهكذا يبقى زواج األمير موالي رشيد، داخال في إطار التسلسل التاريخي ألسرة الملك محمد الخامس.

رمسيس

الرباط. األسبوع

للمجلة  العربية،  ب�للغة  الأوىل  الطبعة  �صدرت 

الع�صكرية الفرن�صية العريقة، جملة الدف�ع الوطني، 

ومالحمه  الفرن�صي  اجلي�ض  ت�ريخ  واكبت  التي 

منذ  الع�صكرية  وخب�ي�ه  ال�صي��صية  ودوافعه 

�صدوره� �صنة 1939.

وقرار اإ�صدار الطبعة العربية لهذه املجلة الفرن�صية، 

ربط  ت�صتهدف  ا�صرتاتيجية،  اأعرا�ض  من  يخلو  ل 

وال�صب�ط  الفرن�صيني،  ال�صب�ط  بني  العالق�ت 

املغ�ربة الذين لهم تكوين اأك�دميي مغربي، وعندم� 

�ص�دو،  اأنطونيو  ا�صمه  فرن�صي  ق�ئد ع�صكري  يكتب 

عن الف�ئدة من كلية ال�صب�ط، مثال ف�إن �ص�بط� اآخر 

يكتب عن اخلطر ال�صي�دي للثورة الرقمية.

اخت�رت  الفرن�صية،  الوطني  الدف�ع  جملة  اإدارة 

عبد  الأ�صت�ذ  هو  الطالع،  عميق  مغربي�  �صي��صي� 

مكتب�  اإ�ص�رته  رهن  وو�صعت  عتيق،  بن  الكرمي 

جوفر  ب�ص�رع  الع�صكرية،  الفرن�صية  املدر�صة  يف 

بب�ري�ض، ليتكفل ب�إ�صدار الطبعة العربية من جملة 

الدف�ع الوطني الفرن�صية.

هل هي �سلة و�سل بني ال�سباط املغاربة وال�سباط الفرن�سيني

بنعتيق

بالزربـــــة
ميالد هيئة ملناه�سة االعتقال ال�سيا�سي 

الرباط: األسبوع
توج اللق�ء الذي انعقد يوم اخلمي�ض امل��صي مبقر النق�بة 

الأولية  الأ�ص�ض  بو�صع  الرب�ط،  يف  لل�صح�فة  الوطنية 

ملن�ه�صة  »موؤ�ص�صة  بت�أ�صي�ض  يق�صي  مبدئي  لتف�ق 

الغتي�ل ال�صي��صي«.

عن  الدف�ع  »جمعية  من  بدعوة  انعقد  قد  اللق�ء  وك�ن 

حقوق الإن�ص�ن« و»اللجنة الوطنية ملت�بعة ق�صية اغتي�ل 

بنعي�صى اأيت اجليد« وج�ء يف البي�ن اخلت�مي اأن املجتمع 

ال�صي��صية  التق�طب�ت  من  مرحلة  اإىل  و�صل  املغربي 

م�صتقلة،  موؤ�ص�صة  اإيج�د  ت�صتوجب  واملذهبية  والفكرية 

الجته�دات  كل  فيه�  تتق�طع  بوؤرة  ت�صكيل  على  ق�درة 

الفكرية والنظرية. 



ت�شيكيطو  عادل  اال�شتقاليل  الربملاين  اعرتف 

واأداء  الوالء  حفل  يف  احل�شور  رف�ض  الذي 

مرا�شم البيعة، بفتحه مكتبا للتوا�شل مبدينة 

الدميقراطي  املعهد  من  بتمويل  متارة، 

عبد  احلكومة  رئي�ض  راأي  فما  االأمريكي، 

االإله بن كريان الذي يقول من خالل حزبه اإن 

التمويل االأجنبي حرام بحكم القانون)..(.

ح�شل خطاأ يف خرب »االأ�شبوع«، عن تر�شيح 

االأبي�ض،  البيت  مبكاتب  مهمة  يف  بن�شم�شي 

بكر  اأبو  هو  املر�شح  هذا  اأن  والواقع، 

اجلامعي، ولي�ض ر�شى بن�شم�شي.

للوزير  ال�شابق  امل�شت�شار  بلخياط،  �شعيد   

الذين  من  واحد  بلخياط،  من�شف  ال�شابق 

مالية مهمة، عبارة عن ر�شاوى  مبالغ  تلقوا 

من و�شيط مقرب من حممد بن همام، الرئي�ض 

لك�شب  القدم،  لكرة  القطري  ال�شابق لالحتاد 

دعمهم مللف تر�شيح قطر ال�شت�شافة نهائيات 

التي  الالئحة  ح�شب   ،2022 العامل  كاأ�ض 

ن�شرتها �شحيفة »�شنداي تاميز« ومل يكذبها 

املعني بهذا االتهام)..(.

الأول مرة ي�شتنفر الوايل اجلديد يف العا�شمة 

عبد الوايف الفتيت كل روؤ�شاء الغرف املهنية، 

اأجل عقد اجتماع م�شتعجل،  واملنتخبني من 

اأحيط ب�شرية تامة، يرجح اأن يكون مو�شوعه 

اإىل  اخلطري  كورونا«  »فريو�ض  و�شول  هو 

املغرب، وقد تبع ذلك دعوة الوزير الوردي 

تفاديا  احلج،  فكرة  عن  بالعدول  للحجاج 

للعدوى.

عربون جودة االإنتاج يف برامج �شهر رم�شان 

بني  ب�شيطة  مقارنة  خالل  من  يظهر  املقبل، 

املبلغ املخ�ش�ض الإنتاج �شل�شلة �شخمة حتت 

عنوان »بنت النا�ض« بـ500 مليون كثمن لـ30 

الرتكي  ال�شلطان«  »حرمي  وم�شل�شل  حلقة، 

للحلقة  مليون   500 اإنتاجه  يكلف  الذي 

بني  برنامج  عقد  غياب  ظل  يف  الواحدة.. 

لالإذاعة  الوطنية  وال�شركة  االت�شال  وزارة 

والتلفزيون، ح�شب م�شادر مطلعة.

يف  موؤخرا  واملن�شور  للمغرب  امل�شيء  املقال 

جريدة »نيويورك تاميز«، عقب زيارة امللك 

املقاالت  من  واحد  لتون�ض،  ال�شاد�ض  حممد 

»منتوج  وهو  بالقطعة،  �شراوؤها  يتم  التي 

يف  مقيمة  مغربية  �شحفية  كتبته  مغربي« 

باري�ض، وهو لي�ض االأول من نوعه.

�شبق اأن راجت بع�ض االأخبار التي تتحدث عن 

اإمكانية تر�شح الباكوري االأمني العام حلزب 

املحمدية..  مدينة  يف  واملعا�شرة  االأ�شالة 

اأر�ض  على  الفكرة  هذه  تنزيل  خطوات  اأوىل 

ال�شابق  ال�شحفي  انتخاب  ميثلها  قد  الواقع 

للباكوري  املقربني  من  وهو  عواد،  حل�شن 

واملعا�شرة  االأ�شالة  حلزب  جهويا   اأمينا 

باإقليم املحمدية.

اال�شتقالل  حلزب  الر�شمية  ال�شفحة  ن�شرت 

من  جمموعة  »عودة  عنوان:  حتت  خربا 

املعتمرين اال�شتقالليني اإىل اأر�ض الوطن بعد 

اأدائهم منا�شك العمرة، ليعلق نا�شط يف حزب 

»اأفطر  ن�شمع  غدا  �شاخرا:  دي«  جي  »البي 

االحتاديني«،  ال�شائمني  من  عدد  اهلل  بحمد 

و»تقبل اهلل من املزكني احلركيني«، و»غادر 

اأر�ض الوطن عدد من احلجاج الباميني«.

ما خفي

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com
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تحت األضواء

الرباط. األسبوع

املقبلة  والقروية  البلدية  االنتخابات  اأن  رغم 

القادمة،  ال�شنة  من  جوان،  يف  اإال  حت�شل  لن 

االنتخابات  مثل  تكون  لن  بالتاأكيد،  اأنها  اإال 

ملر�شحي  االأوىل  املرتبة  اأعطت  التي  الربملانية 

حزب العدالة وجعلتهم يح�شلون على رئا�شة 

احلكومة.

يف  اجلماعية  االنتخابات  نتائج  اأن  وحيث 

امل�شت�شارين  جمل�ض  اأع�شاء  �شتعطي  املغرب، 

القادم، اإال اأن نتائجها �شتوؤثر على االنتخابات 

االنتخابات  بعد  �شتجرى  التي  الربملانية 

اجلماعية.

وقد اأبانت القاعدة التي توؤثر على االنتخابات 

اجلماعية يف املرة ال�شابقة، تقريبا هذه اخلريطة 

املهيمنة حاليا على جمل�ض امل�شت�شارين، حيث 

اأربعة  يف  تر�شح  اأن  اال�شتقالل  حلزب  �شبق 

املغرب  يف  اجلماعات  بينما  دائرة،  األف  ع�شر 

يبلغ عددها 15 األف جماعة، فال يوجد يف املغرب 

األف  ع�شر  خم�شة  يف  الرت�شح  على  قادر  حزب 

دائرة.

وكان حزب االأ�شالة واملعا�شرة قد ح�شل على 

املرتبة الثانية يف الرت�شيح بحيث اأنه تر�شح يف 

حزب  ح�شل  كما  جماعة،  اآالف  ع�شرة  حوايل 

املرحوم التهامي اخلياري على املرتبة الثالثة، 

مما يعني اأن حزب العدالة والتنمية مل يرت�شح 

اإال باأقل من �شبعة اآالف دائرة، وحتى االحتاد 

اآالف  ع�شرة  يف  بالرت�شح  �شبقه  اال�شرتاكي، 

دائرة.

تغطية  عن  االأحزاب  عجز  ي�شمى،  ما  وهذا 

اخلريطة االنتخابية، حتى حزب اال�شتقالل وهو 

اأقدم االأحزاب املغربية، مل ي�شتطع الو�شول اإىل 

كل املواقع التي خططتها براعة الوزير ال�شابق 

الدولة  مواقع  جعل  الذي  الب�شري،  اإدري�ض 

اإليها  ت�شل  اأن  من  اأبعد  و�شيوخها  بقيادها 

االأحزاب.

اأيام  واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب  ا�شتطاع  وقد 

اأن  بو�شائله اخلا�شة،  الهمة،  فوؤاد  رئي�شه  كان 

الت�شويت  مواقع  ملء  يف  الثانية  املرتبة  ي�شل 

امل�شاجد  واأئمة  ال�شيوخ  دعم  اإىل  اإ�شافة  الأنه 

حزب  اأ�شاف  الت�شويت،  مفاتيح  هم  الذين 

االأ�شالة، ما ورثه عن االأيام الزاهرة ملوؤ�ش�شه، 

وهو ا�شتيالوؤه على كل م�شوتي حزب االأحرار، 

حزب  يعي�شها  كان  التي  الفارغة  الفرتة  خالل 

اأحمد ع�شمان.

ح�شاد،  اجلديد،  الداخلية  وزير  هو  وها 

عرب  الداخلية)...(  و�شائل  اإحياء  على  يعمل 

اإدخالها  ب�شدد  هو  التي  التعديالت)...( 

حت�شريية  ملبادرة  االنتخابات،  قوانني  على 

لالنتخابات القادمة.

االنتخابية،  املدر�شة  يف  الداخلية  تالميذ  ومن 

اإدري�ض  اال�شرتاكي،  االحتاد  عام  اأمني  يوجد 

اأن  اأن حزبه مل ي�شتطع  اإىل  الذي فطن  اال�شكر، 

يرت�شح اإال يف حوايل ع�شرة اآالف جماعة، وكان 

ذلك نتيجة ما هو معروف عن االأمينني ال�شابقني 

بك�شلهما)...(  املعروفان  والرا�شي،  اليازغي، 

والبي�شاء، لرنى  الرباط  وقلة حتركهما خارج 

يف  يتحرك  وهو  االأيام  هذه  اال�شكر،  اإدري�ض 

اجتاه البوادي واأطراف املدن الكربى لرغبته يف 

الرت�شيح باأكرث من ع�شرة اآالف جماعة، الأن ميزة 

احل�شور الوا�شع تعطي حظوظا لك�شب املقاعد 

واالأ�شوات، فالذي ير�شح 14 األفا، يح�شل على 

األفني، يح�شل على  �شبعة اآالف، والذي ير�شح 

األف، لتظهر نتائج االنتخابات القادمة م�شبقا من 

خالل عدد اجلماعات التي ترت�شح بها االأحزاب.

االنتخابات  يف  فاز  قد  العدالة  حزب  وكان 

فقط،  �شبعة وت�شعني مقعدا  بها  الأن  الربملانية 

تلعب االنتماءات ال�شيا�شية فيها، اأكرث مما تلعبه 

يف األف وخم�شمائة جماعة، تلعب فيها �شغوط 

اأخرى يتغلب فيها املخزن على ال�شيا�شة، وهو 

بن كريان  اأمني احلزب  عنه  اأعلن  الذي  العجز 

االنتخابات  يف  حزبه  باأن  قال  عندما  موؤخرا، 

اجلماعات،  كل  يغطي  لن  القادمة،  اجلماعية 

مكت�شب،  �شبه  حق  عن  تنازل  اأنها  على  قدمها 

والتنمية  العدالة  حزب  اأن  هو  الواقع  ولكن 

ن�شيط فقط يف بع�ض املدن ال�شاطئية، و�شغلته 

املهام احلكومية عن التو�شع واالنت�شار يف جميع 

املعلنة  احلرب  اأن  اإىل  اإ�شافة  املغرب،  اأنحاء 

على بن كريان من طرف اأقطاب حزب االأ�شالة 

واملعا�شرة، داخلة يف اإطار ال�شراع امل�شتقبلي 

حول االنتخابات اجلماعية، وليكون منطقيا اأن 

تتهافت على �شناديق حزب االأ�شالة ح�شود من 

وخا�شة  احل�شي�ض،  زراعة  جمال  يف  العاملني 

�شمال املغرب)...(، حيث اأ�شبح حزب االأ�شالة 

مدافعا عن م�شاحلهم مطالبا بحقوقهم.

وهكذا نرى من بعيد، كيف اأن احلكومة املقبلة، 

اإ�شافة  كريان،  بن  حزب  ن�شيب  من  تكون  لن 

على  احلري�شون  هل  الكبري،  ال�شوؤال  اأن  اإىل 

بن  يكون  اأن  م�شلحتهم  يف  �شريون  التوازن، 

اأخرى،  �شنني  خم�ض  والية  راأ�ض  على  كريان 

بهم  نعني  التوازن،  على  احلري�شون  هوؤالء 

الطيب  الداخلية  وزير  اأبعدوا  الذين  اأولئك 

ال�شرقاوي، ومن معه)...( مبا�شرة بعد اإجراء 

االنتخابات النيابية.

االنتخابات املقبلة قد تزعزع موقع حكومة بن كريان

البيضاء. األسبوع
التي جعلت مدير  مل تظهر االأ�شباب اخلفية 

ملجموعة  التابعة   FEMINA جملة 

يبعد  حكومية،  ال�شبه  �شوار«،  »ماروك 

اإحدى املتعاونات املغربيات منى عز الدين، 

وهو االإبعاد الذي جر �شديقة لها كاتبة هي 

املغربية  اليهودية  وهي  املجلة،  يف  اأي�شا 

عامل  هزت  الغري�شي،  نيكول  امل�شهورة، 

الفي�شبوك، دفاعا عن �شديقة لها طردت من 

حيث  الإ�شرائيل،  دعمها  يف  ملبالغتها  املجلة، 

طريقتها  م�شتعملة  نيكول،  املدافعة  برعت 

والفرن�شية،  العربية  باللغتني  التالعب  يف 

دائما،  يتم  اأنه  كيف  متقنة،  هجمة  يف  لتذكر 

طرد العنا�شر املنتجة، لتعوي�شها بالعنا�شر 

املنتمية لقبيلة بني وي وي، مت�شائلة عما اإذا 

اأنهم ورثوا  كان حفدة علي بابا، يت�شورون 

املغرب. وم�شيفة األ�شنا يف املغرب الذي يعني 

فيه ال�شخ�ض بظهري، ويطرد بفاك�ض.

التعيني بظهري عندما ينتهي بالطرد بوا�سطة فاك�س

نيكول الغريسي
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بينما كنت اأراجع الئحة الت�صريحات 

املفكر  وفاة  حول  يل  توفرت  التي 

وجدت  املنجرة،  املهدي  املو�سوعي 

تتعلق  اأخرى  الئحة  جوارها  اإىل 

النافذين،  املغرب  ون�ساء  برجال 

كنت قد جنيتها ل�ساأن اآخر، وحتديدا 

تكرمي  حفل  حل�سور  لدعوتـــــهم 

امل�ستقبليات،  عامل  ل�سهر  »موؤجل«، 

الناطق  املريني،  احلق  عبد  الدكتور 

الر�سمي للق�سر امللكي. 

ذاكرتي  اأمتحن  اأن  يل  وخـــطر 

�سهادات  بني  اأقابل  واأن  وملفاتها، 

الئحة  و�سهادات  املقابر)..(  زوار 

احلق  عبد  الدكتور  ورجال  »ن�ساء 

املريني«، واأن اأت�ساءل مع »اأوريد«، 

اأن  )وغريهم(  ال�سا�سة  ي�ستطيع  هل 

يخرجوا من خطاب مر�سوم �سلفا؟ هل 

اأبعد مما تتيحه  اأن يروا  ي�ستطيعون 

حتالفاتهم  تفر�سه  ما  اأو  م�ساحلهم، 

لقب؟  اأو  عهدة  اأو  من�سب،  اأجل  من 

اأوريد(،  ح�سن  حمار،  �سرية  )كتاب 

حق  يف  املتميز  الت�سريح  اإغفال  دون 

�سهره  طرف  من  املنجرة  املرحوم 

عبد احلق املريني »ترك �سوته يرن 

االأوروبية  اجلامعات  من  عدد  يف 

واملغاربية،  واالإفريقية  واالأ�سيوية 

ومفكرا  مو�سوعيا  عاملا  كان  ب�سفته 

يف  كبريا  فراغا  ترك  كما  �سموليا 

ال�ساحة الثقافية املغربية. والطبيعة 

تكره الفراغ«..

بن�سر  اأحدا)..(  اأُحرج  اأن  اأريد  ال 

يف  الطعن  ي�سعب  ووقائع  تقارير 

امللتب�سة  املواقف  حول  �سحتها، 

وال�سيا�سيني  املثقفني  لبع�ض 

جثمان  �سيعوا  الذين  واحلقوقيني 

برثثرة  وقاموا  املنجرة  الراحل 

بالغ  على  اطالعهم  بعد  املديح، 

الديوان امللكي يف املو�سوع.

لو�سع  للنزول  اأ�سباب  ثالثة  هي 

حتت  املريني  احلق  عبد  »مي�ساج« 

املجهر.

�ساحب  �ســـــــفة  االأول:  ال�سبـــــب 

للق�سر  الر�سمي  الناطق  املي�ســـاج، 

امللكي وموؤرخ اململكة.

ال�سبب الثاين: املنا�سبة التي مت على 

هام�سها الت�سريح، وهي دفن جثمان 

لكونه �سهره،  لي�ض  املنجرة،  املهدي 

الذي  الفكر  اأركان  اأحد  لكونه  بل 

احلرية  اأجل  من  حياته  طيلة  نا�سل 

متحرر  مغرب  اأجل  ومن  والكرامة، 

على  ومنفتح  اال�ستبداد  قيود  من 

جتارب العامل.  

الذي احت�سن  املكان  الثالث:  ال�سبب 

الدفن، وهــــي مقربة �سيدي م�سعود 

ولي�ض  الرباط..  الريا�ض  بحـــي 

خدام  كبار  مقربة  بـ»ال�سهداء«، 

الدولة، ملا لها من رمزية)..(. 

بعث  قد  ال�ساد�ض،  حممد  امللك  وكان 

بربقية تعزية اإىل اأفراد اأ�سرة املهدي 

املنجرة، حيث ذكر فيها مبكانته كاأحد 

»رجاالت الفكر واملنا�سلني املخل�سني 

يف  وامل�ساهمني  االإن�سان  حقوق  عن 

وبكونه  املغربية،  االأجيال  تكوين 

والباحث  امللتزم  للمفكر  »منوذجا 

مبا  جاللته  ونوه  اجلاد«،  امل�ستقبلي 

خ�سال  »من  الراحل  به  يتحلى  كان 

مكني  ت�سبع  ومن  رفيعة،  اإن�سانية 

والعدالة..«  للحرية  الكونية  بالقيم 

واالإن�ساف

وهذا ما يقود اإىل جوهر ت�سريح عبد 

الذي  )ال�سورة(،  املرينـــــي  احلق 

للطبقة  كـ»مي�ساج«  مراقبون  التقطه 

امل�سغولة  املغــربية،  ال�ســــيا�سية 

بعيدا  التافهة،  الداخلية  ب�سراعاتها 

املغرب،  تواجه  التي  التحديات  عن 

يف  اعتربوا  غربيون  خرباء  هناك  بل 

مقربة  م�سادر  ح�سب  »تقاريرهم«، 

من  »بــــالغا«  املريني،  ر�سالة  منهم، 

الدولة العميقة املتعالية على م�سالح 

االأحزاب وخمزنها)...(. 

عبد احلــــق املرينـــي �صهـــر الراحــــل املنـــجرة: »بــــالغ«
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط. األسبوع 
الطالبي  ر�ســـــيد  وجد 

جمل�ض  رئي�ض  العلمـــي 

النواب نف�ســه يف ورطة 

غ�سب  عا�سـفة  واأمام 

روؤ�ســـــــــاء  طرف  من 

وروؤ�ساء  النيابية  الفرق 

اللجان الدائمة بالربملان 

يف اجتماع عا�سف م�ساء 

االأربعاء املا�سي.

ا�ستدعى  الذي  الطالبي 

فــــــي  عجـــــــل  علــــــى 

الربملانية  واللجان  الفرق  روؤ�ساء  جميع  املوايل،  اليوم 

الإخبارهم بفحوى وتوجيهات امللك على م�ستوى العمل 

يف  ولنوابه  له  امللكي  اال�ستقبال  جل�سة  بعد  الربملاين 

الذين  الفرق  روؤ�ساء  تدخالت  اأمام  نف�سه  وجد  املكتب، 

عربوا عن غ�ســـبهم الأن رئي�ض جمـــــــــل�ض النواب الذي 

ليح�سوا  للملك  املوجهة  الر�سالة  يف  اأ�سماءهم  يقدم  مل 

بدورهم ب�سرف اال�ستقبال امللكي.

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

وزير المالية األسبق، الذي كان الحسن الثاني يسميه الوزير الزعري، عبد القادر 
بنسليمان محاطا بمساعديه، وعلى اليمين عبد العزيز بن جلون، الذي أصبح بدوره وزيرا.

حما�صبة الطالبي 
بعـــد لقاء امللـــك

المريني

الرباط. األسبوع

كريان  بن  بني  ن�سب  الذي  اخلالف  اأن  يت�سح 

حممد  الداخلية  يف  ووزيره  احلكومة  رئي�ض 

لالنتخابات  االإعداد  م�سل�سل  ب�سبب  ح�ساد 

الباب  و�سل  قد  املقبلة،  والرتابية  اجلماعية 

املواجهة  من  متقدمة  مرحلة  وبلغ  امل�سدود 

ال�سرية والعلنية بني الطرفني.

اجلهات  بع�ض  قالت  ما  بح�سب  خالف  اآخر 

م�سروع  حول  الطرفني  بني  حاليا  يقع  ما  هو 

وزارة  لدى  اجلاهز  املو�سعة  اجلهوية  قانون 

باإحالته  االأخرية  هذه  تطلب  حيث  الداخلية، 

االأولية  امل�ساورة  االأحزاب ق�سد  على روؤ�ساء 

والقبلية، بينما بن كريان يطالب باإحالته على 

وبخا�سة  فيه  للتداول  فقط  احلكومة  جمل�ض 

مر�سوم التقطيع اجلهوي، حيث يطالب باإعمال 

دون  املر�سوم  هذا  اإ�سدار  يف  احلكومة  حق 

الرجوع اإىل االأحزاب ال�سيا�سية.

حكومة لي�ست ككل احلكومات

بن كريان يراأ�س احلكومة لكنه غري متفق مع ح�صاد
عودة اخلدمة املدنية الإجبارية

الرباط. األسبوع

طالب حميد �سباط ورفاقه يف حزب اال�ستقالل 

بعودة تطبيق نظام اخلدمة املدنية الذي كان 

معموال به  يف املغرب يف �سنوات ال�سبعينيات 

وبداية الثمانينيات وحتى الت�سعينيات قبل اأن 

يتوقف به العمل ر�سميا بظهري يحمل تاريخ 12 

فرباير 1997.

حميد  رفاق  حوله  الذي  املطلب  هذا  يهدف 

و�سعوه  قانون  مقرتح  اإىل  بالربملان  �سباط 

متكني  اإىل  النواب،  جمل�ض  باإدارة  ر�سميا 

االإدارة العمومية من اال�ستفادة من اخلربات 

والكفاءات وكذلك التخفيف من البطالة وحتى 

اإىل فرتة تدريب داخل  تتحول اخلدمة املدنية 

االإدارة بني مرحلة التح�سيل العلمي ومرحلة 

االلتحاق بالوظيفة.

لهوؤالء  �سمحت  اال�ستقالل  حزب  مقرتحات 

حتى  العمل  املدنية  اخلدمة  من  امل�ستفيدين 

الدويل،  التعاون  نطاق  يف  الوطن  اأر�ض  خارج 

العمومية  االإدارات  يف  اإدماجهم  حتى  بل 

واجلماعات املحلية طبقا ل�سروط حتدد بن�ض 

تنظيمي.

رفاق حميد �سباط مل ي�سمحوا بتو�سيع دائرة 

امل�ستفيدين من اخلدمة لت�سمل خريجي كليات 

االأ�سنان واملدار�ض  الطب وال�سيدلة وجراحة 

كل  مبعاقبة  طالبوا  بل  فقط،  العليا  واملعاهد 

من متل�ض من اخلدمة املدنية بغرامة قدرها ما 

بني مليونني واأربعة ماليني �سنتيم.

بن كيرانحصاد

العلمي



الجزائر. األسبوع

كانت التلفزة اجلزائرية، تطبل وتهلل، 

لوران  الفرن�سي  اخلارجية  لوزير 

موؤمتر  حل�سور  جاء  الذي  فابيو�س، 

الفرن�سية  العالقات  لتنمية  خم�س�س 

النظارة،  فوجئ  عندما  اجلزائرية، 

الوزير  يرتك  الفرن�سي،  بالوزير 

اجلزائري ي�سرد خطابه، لي�سلم الوزير 

كلي،  نوم  ب�سكل  للنوم  نف�سه  الفرن�سي 

اإن  اجلزائريني،  للنظارة  يقول  وكاأنه 

�سيء  فيه  لي�س  الوزير اجلزائري  كالم 

مفيد.

وكانت اجلزائر يف موؤمتر �سابق، موؤمتر 

قرارا  اأ�سدرت  قد  االنحياز،  عدم  دول 

اجلزائرية  ال�سيا�سة  حول  معلن،  غري 

جتاه املغرب بدورة 360 درجة، حينما 

الذي  البولي�ساريو،  ملالحظ  ت�سمح  مل 

املنا�سبات،  كل  يف  اإح�ساره  يتم  كان 

ال�سلطات  تاأمره  مرة  اأول  هذه  وكانت 

اجلزائرية بالبقاء يف بيته، ال�سيء الذي 

عام  كاتب  املغاربة،  املبعوثني  جعل 

املغرب  و�سفري  بوريطة،  اخلارجية، 

عبد اهلل بلقزيز يطريون من الفرح.
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ال�ضحك على الذقون

اجلامعة الأمريكية 
بالرباط تكرتي عقارا 

فخما بدرهم رمزي
الأول مرة �سيحكي القيادي يف العدالة والتنمية ر�سى بنخلدون 

االأمريكية  املدر�سة  تهم  الثقيل  العيار  من  ف�سيحة  تفا�سيل  عن 

اأو�سح  بنخلدون  الرباط.  العا�سمة  �سوارع  باأح�سن  املتواجدة 

مبنا�سبة مناق�سة اتفاقية موقعة بني املغرب واأمريكا تهم كيفية 

هذه  اأن  باملغرب،  االأمريكية  املدار�س  �سوؤون  وتدبري  ت�سيري 

املدر�سة التي تعلم الطلبة املغاربة مبقابل مادي يبلغ حوايل 12 

اإيجار للمقر الذي  مليون �سنتيم للطالب الواحد ت�ستفيد من عقد 

ت�سغله مع بلدية الرباط بدرهم رمزي.

واأن   2017 �سنة  �سينتهي  املجاين  العقد  اأن هذا  واأ�سار بنخلدون 

االأمريكية  اجلامعة  مع  جديد  عقد  كتابة  اإعادة  قررت  البلدية 

مببلغ حدده خبري يف 20 مليونا لل�سهر لكن البلدية رف�سته الأنه ال 

يوازي ال�سومة احلقيقية للعقار.

البلدية  االأمريكية اقرتحت على  اأن اجلامعة  بنخلدون  واأو�سح 

اجلامعة  فاقتنت  البلدية،  ورف�ست  �سهريا  �سنتيم  ماليني   5
االأمريكية اأر�سا يف �سال و�سيدت جامعتها.

يف مقابل ذلك قال بنخلدون اإن احلكومة املغربية اإذا اأرادت بناء 

مباليري  االأر�س  باقتناء  مطالبة  فهي  اأمريكا  يف  مغربية  مدر�سة 

الدوالرات.

الوزير بو�سعيد يختفي

 يف املغرب ويظهر يف لندن
 الرباط. األسبوع 

بات  ما  اأزمة  بعد  مبا�سرة 

ال�سوداء  بال�سناديق  يعرف 

ووزير  كريان  بن  حزب  بني 

التجمعي  واملالية  االقت�ساد 

هذا  اختفى  بو�سعيد  حممد 

االأخري عن االأنظار.

اختفاءه  ف�ســـر  البـــــع�س 

بن  من  ال�سديد  بالغ�سب 

العدالة  حزب  ومن  كــــريان 

ب�سبب  الربملان  يف  والتنمية 

تعديل  على  ت�سويــــــــتهم 

قدموه حول �سرورة مراقبة 

ال�سناديق  جلميع  الربملان 

ال�سوداء، هذا الغ�سب و�سل 

عدم  حالة  يف  احلكومة  من  بو�سعيد  ا�ستقالة  بتقدمي  التهديد  حد 

تراجع نواب العدالة والتنمية على قرارهم خالل الت�سويت على 

القانون باجلل�سة العامة.

غري اأن املفاجاأة الكبرية يف االأو�ساط االقت�سادية كانت هي حني 

ظهر بو�سعيد يف لندن بعد زيارة لعدة عوا�سم اأوروبية الإجراء 

مفاو�سات جديدة مع بع�س البنوك واملوؤ�س�سات املالية الدولية 

ال�سيولة  اأزمة  من  كريان  بن  حكومة  ينقذ  جديد  قر�س  اأجل  من 

املرتبطة  اال�ستثمارات  جميع  بتوقف  تهدد  التي  احلادة  املالية 

بالقطاع العمومي باملغرب، بعدما اأ�سبحت خزينة الدولة قادرة 

بالكاد على توفري اأجور املوظفني فقط.

جميع  وقف  قررت  التي  كريان  بن  حكومة  اأن  بالذكر  اجلدير 

التمويالت واالأداءات املرتتبة كديون على الدولة لفائدة املقاوالت 

املغربية ال�سغرى واملتو�سطة التي قامت باأ�سغال خمتلفة لفائدة 

وال�سجون  وامل�ست�سفيات  واملدار�س  الطرق  »بناء  احلكومة 

وغريها« مما جعل اأغلبها مهدد باالإفال�س، قد التجاأت لهذا الدين 

املغربي  يدفع  حيث  الدين  يف  القيا�سي  الرقم  لتحطم  اخلارجي 

اليوم ن�سبة 67 باملائة من معدل االدخار لفائدة الديون.

زومي. األسبوع  

ينظم عدد من الباحثني واجلامعيني يوم 

زومي،  يف  درا�سيا  يوما  القادم  ال�سبت 

اأ�سبح  ما  املغرب حول  �سرق  �سمال 

)اأنظر  الكيف  زراعة  ي�سمى بتقنني 

احلقيقة ال�سائعة عدد. 5 يونيو 2014( 

التي  ال�سفيهة  املبادرة  بهذه  للتنديد 

الرئي�س  من  مبعوث  املغرب  اإىل  �سي�سل 

احلكومة  اأوباما، ال�ستف�سار  االأمريكي 

املغربية عن �سحة هذه املبادرة، ومدى 

نظم  قد  اال�ستقالل  حزب  وكان  جديتها، 

يف 15 يونيو اجلاري ندوة حول املطالبة 

طالب  اأن  بعد  احل�سي�س،  جتار  ودعم 

يف  واملعا�سرة  االأ�سالة  حزب  م�سوؤول 

جتار  عن  بالعفو  امل�ست�سارين  جمل�س 

املعاقب  القانون  واإلغاء  احل�سي�س 

الذي  ال�سعبي  احلراك  اأن  اإال  عليه. 

وبني  كتامة،  ويف  زومي،  منطقة  عرفته 

اأن  بعد  ا�ستفحل  �سدات،  وبني  خالد، 

ي�ساألون  الدركيني)...( ال  بع�س  اأ�سبح 

كانوا  اإذا  املتعاملني)...(  يعتقلون  وال 

حزب  اأو  اال�ستقالل  حزب  يف  م�سنفني 

االأ�سالة، بينما تتم متابعة االآخرين. 

اال�ستقالل  حزبي  من  م�سوؤولون  وكان 

مبنظمي  االت�سال  اأرادوا  قد  واالأ�سالة، 

اجلمعية  اأع�ساء  اأن  الدرا�سي اإال  اليوم 

قد  الذي  ال�سيء  وهددوهم،  طردوهم 

ي�سيء اإىل اال�ستقرار يف مناطق ال�سمال، 

ي�ستعمل  احل�سي�س  جتار  نفوذ  حيث 

ي�سمونه  اجتاه ما  يف  لل�سغط  االأموال 

تقنني احل�سي�س. 

اليوم  لهذا  املح�سرة  الدرا�سات  ومن 

الدرا�سي، الذي تنظمه )جمعية التنمية 

االأمنية  التوقعات  �سخامة  وال�سباب( 

التي  احلزبية،  ال�سفقة)...(  هذه  وراء 

ت�ستهدف اإطالق �سراح �سبعة ع�سر األف 

حمكوم بجرائم احل�سي�س. بينما يتواجد 

املبحوث عنهم  من  األفا  واأربعون  اأربعة 

من طرف ال�سرطة املغربية والدولية. 

اجلزائر متنع مندوب البولي�ساريو من احل�سور
 يف موؤمتر دويل باجلزائر

�سماليون يطردون اال�ستقالليني واأ�سحاب 
االأ�سالة املطالبني بتحرير احل�سي�ش

الرباط. األسبوع
الـــــــــــــــربملان  م�سادقة  مبجــــرد 

على  املــــــــــــا�سي،  االأربعاء  يوم 

لتق�سي  الربملانية  اللــــجان  قانون 

احلقائق، حتى انطلقت ا�ستعدادات 

االأحزاب  ومعها  الربملانية  الفرق 

تقدرها  حرب  الإعالن  ال�سيا�سيـــة، 

�ستكون  اأنها  الفعاليات  من  العديد 

طاحنة �ستعتمد النب�س يف ملفات كل 

طرف �سد االآخر.

حتى  تنتظر  مل  االأحزاب  فبع�س 

مدى  يف  الد�ستورية  املحكمة  بت 

عدمه،  من  القانون  هذا  د�ستورية 

طلبات  اإعداد  يف  االآن  من  و�سرعت 

يف  احلقائق  تق�سي  جلان  اإن�ساء 

ت�سريها  كانت  القطاعات  من  عدد 

االأحزاب االأخرى.

وهكذا يتم اال�ستعداد لو�سع طلبات 

مو�سوع  يف  احلقائق  تق�سي  جلان 

يف  اقتناوؤهما  مت  الذين  اللقاحني 

مو�سوع  ثم  بادو،  يا�سمينة  عهد 

العديد  تعرفها  التي  االختالالت 

مثل  وال�سناديق  املوؤ�س�سات  من 

�سندوق املقا�سة، واملكتب الوطني 

للماء  الوطني  واملكتب  للمطارات، 

والكهرباء، وغريها.

اأحزاب تاأكل 
بع�سها

بوسعيد



الرباط. األسبوع
ال�سابقة لن  اأن لعنة »�سبهة« ال�سفقات  يبدو 

بادو  يا�سمينة  الزوجة  مطاردة  على  تقت�سر 

وحدها بل اأ�سبح الزوج عايل الفا�سي الفهري 

مهددا بدوره بذات ال�سبهة.

على  والتنمية  العدالة  حزب  هجوم  فبعد 

باملاليري  لقاحني  اقتناء  �سفقة  »�سبهة« 

القيادية  ال�سابقة  ال�سحة  وزيرة  طرف  من 

بــــادو دون احلاجة  اال�ستقاللية يا�سميــــــنة 

اإليهما، انطلق نواب العدالة والتنمية يف نف�س 

الت�سكيك لكن هذه املرة يهم الزوج عايل الفا�سي 

الفهري مدير املكتب الوطني للماء والكهرباء 

حول بع�س املحركات املكلفة.

هذه الت�ساوؤالت تكلف عبد اهلل بوانو بطرحها 

موؤخرا داخل جلنة مراقبة املالية العمومية، 

حيث ا�ستف�سر عالنية عن اجلهة التي اتخذت 

اإنتاج الكهرباء ت�ستخدم  قرار �سراء حمركات 

باإمكان  كان  وهل  الباهظ؟  الثمن  ذي  بالفيول 

طرح  والكهرباء  للماء  الوطني  املكتب  مدير 

خيارا اآخر غري خيار حمركات اإنتاج الكهرباء 

بالفيول؟ وملاذا االقتناء من هذه الدولة وحدها 

دون غريها؟ وملاذا مت اقتناء املحركات بالذات 

�سركات  من  هناك  وهل  اأخرى؟  اآليات  دون 

اأخرى كان ممكن اقتناء نف�س املحركات بثمن 

مناق�سة  باإجراء  العملية  متت  وهل  اأقل؟ 

�سفافة وبال�سكل املطلوب مع احرتام امل�ساطر 

حزب  االأ�سئلة  هياأها   هذه  كل  بها؟  املعمول 

العدالة والتنمية للبحث عن االأجوبة التي قد 

ت�سكل خبايا وخلفيات ف�سائح جديدة.
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كادت ثالث موؤ�س�سات تعليمية جهوية مبخيمات ك

ك�سفه  الذي  للحريق  تتعر�س  اأن  البولي�ساريو 

حار�س مدر�سة ولد حممد عايل، الذي �سم رائحة 

البنزين التي تفوح داخل املدر�سة)..(.

ال�سرقية  اجلهة  من  تهب  خفيفة  رياح  وكانت 

املدر�سة  حول  ا�ستطالعية  بجولة  قيامه  وعند 

له ثالثة �سبان ويف حوزتهم  من اخلارج، تبني 

كمية من البنزين بعد اأن اأفرغوا معظمها لغاية 

يف نف�س يعقوب)..(.

الوا�سعة  االأردنية  الوطن  جريدة  ك�سفت 

البولي�ساريو  وابتزاز  خروقات  عن  االنت�سار 

وجتارتهم يف االأطفال �سمن ما ي�سمى بربنامج 

عري�س  عنوان  وحتت  ال�سالم،  اأجل  من  عطل 

جبهة  »هل  بوكا�س  فريد  ال�سحفي  كتب 

البولي�ساريو تبيع االأطفال لالإ�سبان؟

زار  الذي  الدولية  العفو  منظمة  وفد  يفوت  مل 

االأقاليم ال�سحراوية الفر�سة دون االلتقاء مع 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  مكتب  اأع�ساء 

العفو  منظمة  وفد  ويت�سكل  بالعيون،  االإن�سان 

الدولية من  اأفنريغيدرون )م�ست�سار للمنظمة( 

و�سريين را�سد )باحثة يف ق�سم ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اإفريقيا(.

احلقوقيني  من  جمموعة  مع  الوفد  والتقى 

مت  حيث  املــــجال،  بهذا  املهتمة  والفعاليات 

الوقوف على جممل الق�سايا التي تعرفها املنطقة 

وخا�سة تطورات اأو�ساع حقوق االإن�سان التي 

�سهدتها مدينة العيون، منذ اآخر زيارة ملنظمة 

اإىل   2013 اأبريل  يف  للمنطقة   الدولية  العفو 

املجتمعون  اأبرز  2011)..(. وقد  ماي  نهاية 

وال�سلبية  االإيجابية  بالتطورات  ان�سغاالتهم  

التي �سهدتها االأقاليم اجلنوبية يف اإطار حقوق 

االإن�سان.

املغربية  امللكية  اجلامعة  رئي�س  لقجع  فوزي 

هذا  راأ�س  على  حديثا  واملنتخب  القدم  لكرة 

اجتماع  اأول  بعقد  وعد  اأن  �سبق  اجلهاز 

بالفعل  مت  ما  وهو  بالعيون،  اجلامعي  للمكتب 

من  عودته  بعد  مبا�سرة  حيث  االأ�سبوع،  هذا 

انتقل  بالربازيل،  العامل  كاأ�س  مباريات  افتتاح 

الريا�سية  بالفعاليات  التقى  حيث  العيون  اإىل 

التي اأ�سرت على ب�سط م�ساكل كرة القدم اأمام 

يويف  جامعة  رئي�س  اأول  يعترب  الذين  الرئي�س 

بوعده.

باالإجماع  االأحمدي  القا�سي  ال�ساب  انتخب 

االحتاد  حزب  ل�سبيبة  اإقليمي  ككاتب 

بحزب  القيادي  فيه  لعب  الــــــذي  الد�ستوري، 

جبهة  موؤ�س�سي  واأحد  الد�ستوري،  االحتاد 

يف  كبريا  دورا  الدخيل  الب�سري  البولي�ساريو 

اإجناح اأ�سغاله)..(.

ودعت خالله كلمات ال�سباب اإىل �سرورة اإ�سراك 

ال�سباب يف الفعل ال�سيا�سي واإعطائه ما ي�ستحقه 

من عناية، ودعمه للممار�سة ال�سيا�سية ودوره 

داخل  الهياكل احلزبية واإ�سماع �سوت ال�سباب 

للم�سوؤولني)..(  وان�سغاالتهم  واإبالغ معاناتهم 

وهو املوؤمتر الذي انعقد بعد غياب طويل بجهة 

العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء، حتت �سعار: 

»املغرب يجمعنا معا.. كل �سيء ممكن«. 

فعاليات  بكلميم  القد�س  حي  مب�سجد  افتتحت 

مواهب  دعم  مل�سابقة  االإقليمية  االإق�سائيات 

حتت  املنظمة  الكرمي،  القراآن  وجتويد  حفظ 

االأعلى  العلمي  املجل�س  ومبباركة  امللك  رعاية 

ت�سرف  والتي  االإ�سالمية،  ال�سوؤون  ووزارة 

عليها قناة العيون)..( حيث تعترب اأ�سخم عمل 

ديني تقيمه القناة لفائدة م�ساهديها طيلة �سهر 

االفتتاحية  امل�سابقة  وتراأ�س  االأبرك،  رم�سان 

ال�سمارة،  كلميم  جهة  وايل  احل�سرمي  عمر 

حيث نوه رئي�س املجل�س العلمي املحلي لكلميم 

امل�سرف  الربا�س  العينني  ماء  وال�سيخ  عبيدة، 

العام على امل�سابقة، والداه حممد االأغظف عن 

اعتزازهم بالثقة امللكية مل�سابقة �سارك فيها اأزيد 

من 800 م�سارك)..(.

من �شابـه »زوجـته« فما ظـلم

الرباط. األسبوع

الرئي�س  جطو  اإدري�س  دق  حتذير  �سبه  يف 

ناقو�س  للح�سابات  االأعلى  للمجل�س  االأول 

حني  احلكومة  مغامرة  بخ�سو�س  اخلطر 

عرب  املقدم  الدعم  لرفع  تقريرها  قدمت 

املواد اال�ستهالكية  املقا�سة على  �سندوق 

املقدمة للفقراء.

املا�سي،  االأ�سبوع  لقاء  يف  جطو  واأو�سى 

بالرباط حكومة بن كريان بعدم م�س الدعم 

وغاز  والدقيق،  ال�سكر،  مواد  على  املقدم 

ال�سناعي  لال�ستعمال  املوجه  غري  البوتان 

اأ�سا�سي يف  عامل  من  ت�سكله  ملا  والفالحي، 

ا�ستقرار االأو�ساع بالبالد.

مع  اتفاقه  عدم  اأبدى جطو  اأخرى  من جهة 

فكرة دعم احلكومة للفقراء باملال مبا�سرة، 

الواقع  اأر�س  على  ذلك  تطبيق  اأن  موؤكدا 

يعد  بدقة  والفقراء  املحتاجني  وا�ستهداف 

من امل�ستحيالت.

من جهة اأخرى، دعا جطو حكومة بن كريان 

�سندوق  عن  الدعم  برفع  االكتفاء  عدم 

املقا�سة فقط، بل ب�سرورة ا�ستثمار االأموال 

يف  املقا�سة  �سندوق  دعم  من  امل�سرتجعة 

البنية التحتية واال�ستثمار وال�سغل والطرق 

اإىل  البالد  ت�سطر  ال  كي  وغريها،  والنقل 

العودة جمددا اإىل اأ�سلوب املقا�سة.

جط� ي�ؤكد ا�شتحالة تقدمي �شيكات للفقراء

زراد

تمكن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  من تقديم أول تقرير مكتوب داخل 
مؤسسة البرلمان باللغة األمازيغية.

وألقى إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عرضا حول 
وضعية حقوق اإلنسان بالبرلمان في جلسة عامة جمعت المجلسين معا ، 

المستشارون والنواب، وقدم بعده للنواب نسخا من هذا العرض في كتيب 
صغير تضمن نص التقرير باللغتين العربية و األمازيغية.  غير أن هذا التقرير 

لم يسلم من االنتقادات ليس من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون)..(. 

اليزمي يتحدث بـ»الشلحة«

الفاسي الفهريياسمينة

كــــ�رونا يقـــرتب 
من حدود املغرب

العيون. عبد اهلل جداد
وبو�سوله اإىل اجلزائر يكون اخلطر قد اقرتب اأكرث من 

حدود املغرب، �سيما واأن العديد من االأطباء يعتقدون 

املعروف  الغام�س  للفريو�س  رئي�س  م�سبب  االإبل  اأن 

كورونا)..(  فريو�س  اأو  االأو�سط  ال�سرق  مبتالزمة 

فريو�س  باأنه  �سخ�س  قد  اجلديد   الفريو�س  وكان 

ح�سب  فريو�س«  »الكورونا  عائلة  من  ونادر  غام�س 

منظمة ال�سحة العاملية.

الفريو�س  هذا  اأعرا�س  اأن  االأولية  املعلومات  وتوؤكد 

اجلديد تبداأ ب�سيطة كاأعرا�س االأنفلونزا، حيث ي�سعر 

وارتفاع  وال�سعال،  احللق،  يف  باالحتقان  املري�س 

و�سداع،  التنف�س،  يف  و�سيق  احلرارة،  درجة  يف 

االأعرا�س  تتطور  ورمبا  لل�سفاء.  بعدها  يتماثل  وقد 

احلوي�سالت  تلف  ب�سبب  الرئة،  يف  حاد  التهاب  اإىل 

الهوائية وتورم اأن�سجة الرئة، اأو اإىل ف�سل كلوي، كما 

قد مينع الفريو�س و�سول االأك�سجني اإىل الدم.
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البت  بالرباط  اال�ستنئاف  حمكمة  اأجلت 

ووزير  �سيادلة،   3 بني  القائم  النزاع  يف 

 28 غاية  اإىل  الوردي  احل�سني  ال�سحة 

قد  العام  الراأي  وكان   ،2014 اأكتوبر 

تابع باهتمام كبري تطورات هذه الق�سية 

�سيادلة  جمل�س  رئي�س  فيها  يتابع  التي 

وعبد  املنفلوطي  الرزاق  عبد  اجلنوب 

امللكي  امل�ست�سار  �سهر  املن�سوري  االإله 

فوؤاد الهمة، خا�سة بعد اأن اأدىل املتهمون 

بعنا�سر جديدة يف الق�سية، يوؤكدون من 

قاله  ما  لهم  قال  ال�سحة  وزير  اأن  خاللها 

الوزير حممد الوفا الأحد النواب)..(.

وبعيدا عن ردهات املحاكم توؤكد م�سادر 

على  دخل  امللكي  الدرك  اأن  »االأ�سبوع« 

هوؤالء  بع�س  ا�ستدعاء  خالل  من  اخلط 

مل  امل�سادر  ذات  اأن  غري  ال�سيادلة، 

بالق�سية  عالقة  لالأمر  كان  اإذا  ما  توؤكد 

باالتهامات  اأم  املحاكم  اأمام  جتري  التي 

يتعلق  ما  يف  ال�سحة،  لوزير  املوجهة 

بالئحة  املرتبطة  االأخري  هذا  بــــقرارات  

االأدوية التي مت تخفي�س اأثمنتها.

الوزير  اأن  امل�سادر  نف�س  ترجح  ذلك  مع 

االأيام  خالل  مطالبا  �سيكون  الوردي 

يتعلق  ما  يف  قرارات  عدة  بتربير  املقبلة 

عنها،  اأعلن  التي  االأدوية  ثمن  بتخفي�س 

فهذا القرار الذي اتخذ ب�سكل اأحادي �سبب 

املناطق،  بع�س  يف  االأدوية  بع�س  فقدان 

ببيع  ال�سيدليات  ت�سمح  تعد  مل  حيث 

االأدوية املوجودة يف خمازنها الأن حتمل 

باأدوية  ا�ستبدالها  اأن  غري  قدمية،  اأثمنة 

»فاملغرب  طويلة،  مدة  يفرت�س  جديدة 

االأقل،  على  �سيدلية   1200 على  يتوفر 

 150 حوايل  بتغيري  تطالب  �سيدلية  وكل 

وزارة  قرار  ملقت�سيات  طبقا  دواء،  علبة 

اأن هناك االأطنان من  ال�سحة، هذا يعني 

االأدوية التي �سيتم اإرجاعها للمختربات، 

تعليب  لعملية  �سوى  تخ�سع  ال  وقد 

فعالية  عن  �سوؤاال  يطرح  ب�سكل  جديدة، 

يف  لل�سيدليات  اإعادتها  بعد  االأدوية  هذه 

حلة جديدة، يقول م�سدر »االأ�سبوع«.

واإذا كان الوردي قد اتخذ قرارا بتخفي�س 

ثمن االأدوية، فاإن الالئحة ال�سادرة با�سم 

االأدوية  بع�س  ثمن  اأن  اأكدت  الوزارة 

كان مبالغا فيه ب�سكل كبري، »ملاذا مل تتم 

الدواء  مديرية  على  امل�سوؤولني  حماكمة 

وال�سيدلة، التابعة لوزارة ال�سحة والتي 

االأدوية؟«،  ثمن  حتديد  يف  عمليا  تخت�س 

هذا هو ال�سوؤال الذي يطرحه املتتبعون.

يعرفها،  وال�سيدلة ملن ال  الدواء  مديرية 

خمفية  �سبه  تبدو  بناية  عن  عبارة  هي 

ال�سوي�سي  اجلامعي  امل�ست�سفى  خلف 

�ساب  مدير  راأ�سها  على  ويوجد  بالرباط، 

زايد  ال�سيخ  م�ست�سفى  من  ا�ستقدامه  مت 

ترخ�س  التي  االإدارة  »هي  بالرباط، 

االإدارة  نف�سها  وهي  معني  دواء  باإنتاج 

احلكم  هي  االإنتاج..  جودة  تراقب  التي 

هذه  اإن  الوقت..  نف�س  يف  واخل�سم 

منها  يفتح  اأن  ميكن  التي  هي  اجلزئية 

الباب للتالعب«، تقول م�سادر االأ�سبوع.

�سوق  يف  تتحكم  املديرية  هذه  اأن  ورغم 

مل  اأنها  اإال  الدراهم،  ماليري  فيه  تدور 

املجل�س  لدن  من  للمحا�سبة  يوما  تخ�سع 

االأعلى للح�سابات، بل اإن اأحد ق�ساة هذا 

املجل�س قال لبع�س امل�سادر، اإن التحقيق 

يف هذه املديرية �سعب جدا، من حيث عدم 

عليه  االعتماد  ميكن  حمايد  طرف  وجود 

الختبار جودة االأدوية من جهة والظروف 

التي اتخذت فيها قرارات برتخي�س دواء 

معني وفق ثمن معني)..(.

يت�سح  امليدانية  املعطيات  اإىل  وبالرجوع 

ال�سركات  م�سوؤويل  من  كبريا  عددا  اأن 

اأم  حملية  كانت  �سواء  للدواء  امل�سنعة 

ال�سابقون  امل�سوؤولون  نف�سهم  هم  اأجنبية 

يف مديرية الدواء وال�سيادلة، مما يطرح 

اأ�سرار  ا�ستثمار  مدى  حول  اأ�سئلة  عدة 

ال�سخ�سي)..(  الربح  حتقيق  يف  مهنية 

ومن مت ال غرابة اأن ت�ساهد من يتقا�سون 

يركبون  وهم  ال�سهر،  يف  درهم  اآالف   10
على �سيارات اجلاكوار)..(.

وال�سيدلة  الدواء  مديرية  وتخت�س 

بتحديد  لها،  املحدث  املر�سوم  ح�سب 

بال�سروع  الرتخي�س  قبل  الدواء  اأ�سعار 

االخت�سا�س  لها  يرجع  كما  ت�سنيعه،  يف 

اأو  واال�سترياد  الت�سويق  رخ�س  مبنح 

اإىل  االإ�سارة  جتب  وهنا  املحلي،  االإنتاج 

طابع  يتخذ  مل  الدواء  يف  اال�ستثمار  اأن 

اإال  ال�سناعية  باالأحياء  �سرفا  مقاوالتيا 

موؤخرا، حيث جرت العادة ل�سنني طويلة 

اأن يتم اإنتاج الدواء يف ظروف غري �سحية 

للعمارات، ويف  اأر�سية  يف الطوابق حتت 

االأ�سطح من طرف بع�س املختربات التي 

تلعب اليوم يف املاليري)..(.

تو�سل  قد  كان  امللكي  الديوان  اأن  يذكر 

دخلوا  الذين  ال�سيادلة  لدن  من  بر�سالة 

مالب�سات  تو�سح  الوردي،  مع  نزاع  يف 

الهيئات  بع�س  اأن  كما  ال�سهري،  احلادث 

املهنية �ست�سدر خالل االأيام القليلة املقبلة 

تقريرا عن الئحة االأدوية املخف�سة الثمن 

2014، لكونها  9 يناير  انطالقا من تاريخ 

ت�سمنت بع�س املتناق�سات التي انعك�ست 

ب�سكل �سلبي على خمزون بع�س االأدوية، 

ف�سال عن كون التخفي�س مل يرتبط بقرار 

ال�سابقة،  الفرتة  عن  للمحا�سبة  �سارم 

�سركات  جنتها  التي  املاليري  عن  ماذا 

الدواء يف وقت �سابق بغري حق، هذا هو 

يف  للوردي  م�سكلة  ي�سكل  الذي  ال�سوؤال 

م�ستقبل االأيام)..(.

أسرار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

الفرق بني تدري�س 
العلوم والآداب 

اجلامعي  التعليم  الإ�سالح  د«  م  »ل  التعليمي  النظام  تبني  اإن 

االحتاد  دول  به  اأخذت  الذي  االأدنى  امل�سرتك  القا�سم  ب�سيغة 

العري�سة   خطوطها  يف  الرتبوية  املنظومة  لتوحيد  االأوروبي 

ومتكني الطلبة من التنقل بني جامعات االحتاد من دون عوائق 

تعليمية، يعد جتنيا على تعليمنا اجلامعي واملنظومة التعليمية 

هذا  االحتاد  دول  تبنت  البالد.  وم�ستقبل  املجتمع  وعلى  ككل 

النمط كقا�سم م�سرتك، بينما عملت كل دولة على اتخاذ التدابري 

التعليم احليوي،  للحد من �سلبياته، خا�سة يف ميدان  املوازية 

بحيث عملت فرن�سا، كمثال، على اأن يكون اأ�ستاذ التعليم الثانوي 

التاأهيلي حامال لدبلوم املا�سرت وهو ما تطرقنا له فيما مت ن�سره 

من قبل.

 اأخذنا نحن املغاربة بالقا�سم امل�سرتك االأدنى لالحتاد االأوروبي 

غري  العتبارات  االعتبار  بعني  اأخذا  وانحطاطا  تدنيا  وزدناه 

ارتفاعا  يزداد  والذي  املرتفع،  الطلبة  عدد  قبيل:   من  معتربة 

ب�سبب االإجناح املفرط، غري املنطقي، لتالميذ غالبيتهم يتطلبون 

املوؤطرين  عدد  يف  املتزايد  التقل�س  ثم  االأمية؛  ملحو  درو�سا 

اجلامعيني، خا�سة منذ  اأن مت اإحداث املغادرة الطوعية العبثية. 

اعتبارات غري معتربة مت اأخذها بعني االعتبار الإحداث اإ�سالح 

»بيداغوجية«  اختالالت  اأحدث  بل  اجلامعة،  دور  قزم  جامعي 

من  احلاد  التقلي�س  قبيل  من  اجلامعي  التكوين  لروح  مدمرة 

التخلي  مت  االأحيان  من  كثري  ويف  التطبيقية،  االأعمال  ح�س�س 

عنها جملة وتف�سيال، خا�سة خالل ال�سدا�ســيني االأول والثــــــاين 

)semestres S1 et S2(. باملوازاة، فقد مت تبني اإجراءات 

ال معقولة، ال»بيداغوجية« )مت التطرق لها فيما قبل باالأ�سبوع 

�سلبيات  يف  التفكري  دومنا  اجلميع  اإجناح  اإىل  تهدف  ال�سحفي( 

االأبواب  لهم  تفتح  لن  ورقية  دبلومات  بحاملي  ال�سارع  اإغراق 

التي ت�سد يف وجوههم. هناك مقررات لل�سدا�سيني الثالث والرابع 

ال�سدا�سيني  خالل  واكت�سابه  تعلمه  مت  ما  على  وتبني  تبنى 

التطبيقية  باالأعمال  يتعلق  ما  يف  خ�سو�سا  والثاين،  االأول 

اأن يدرك  املت�سل�سلة املرتابطة يف ما بينها، لكن املفجع يف االأمر 

اجلامعية  القاعدة  م�ستوى  على  كذلك  مبتور  البناء  اأن  املوؤطر 

)وهي احلالة التي عايناها هذه ال�سنة، خا�سة ما يتعلق بعلوم 

لتدارك  الكثري  ال�سيء  فعل  ميكنه  ال  بحيث  االأر�س والف�ساء(، 

تراجعا  عرفت  التطبيقية  احل�س�س  عدد  اأن  خا�سة  الو�سع، 

اأين  ا�ستدراكه.  يجب  ما  ال�ستدراك  جمال  اأي  يرتك  ال  مثريا، 

هناك  وهل  اله�سا�سة؟  وحماربة  احلكامة  �سعاري  من  التعليم 

يف  االأدبية  املواد  تدري�س  نهج  تبني  يتم  اأن  من  اأه�س  هو  ما 

اكت�ساب  فيه  يراد  زمن  يف  جامعتنا،  يف  العلمية  املواد  تدري�س 

الالزمة ملمار�سة مهنة معينة؟ منذ  العملية  االأ�سا�سية  املهارات 

الت�سعينيات من القرن املا�سي ونحن نردد مو�سحني اأن التكوين 

للطلبة يوؤمن، يف  ال�سليم  اللغوي واملعريف )العلمي(  االأكادميي 

العملية  والكفاءات  املهارات  من   %  90 اأ�سواإ االأحوال، ن�سبة 

بدورها  توؤمن   % التي توؤهلهم لولوج عامل ال�سغل. هذه الـ90 

للتاأقلم مع خ�سو�سيات ومتطلبات  اكت�ساب الـ10 % املطلوبة 

عوامل ال�سغل املتغرية. 

ماذا نريد من تعليمنا ولتعليمنا؟ هل نحن فعال مدركون ملا نقوم 

معطوبة  الإ�سالحات  تبنينا  ب�سبب  ممنهج  ذاتي  تدمري  من  به 

وحلول ترقيعية ال تزيد االأو�ساع اإال ا�ستفحاال؟ اإىل متى �سن�ستمر 

نفكر، ولو حلظة، يف  اأو  فكرنا  الرمل؟ هل  روؤو�سنا يف  اإخفاء  يف 

كيفية مواجهة الواقع؟ اأم اأن كل واحد منا يعمل بال�سعار العتيد 

تبق  مل  اأنه  بجالء،  لنا  �سيتبني  الطوفان«؟  فليكن  بعدي  »من 

هناك كثبان رمال الإخفاء روؤو�سنا من مدى االأ�سرار واخل�سائر 

اجل�سيمة التي اأحدثناها يف �سرح منظومتنا الرتبوية، على كل 

ال�ساعر »�ستعلم حني ينجلي  امل�ستويات، و�سيجري علينا قول 

الغبار... اأفر�س حتتك اأم حمار«، وكم نود اأال يحدث هذا اأبدا.

❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين

اخللل يوجد داخل وزارة 

ال�صحة ولي�س خارجها

الدرك امللكي 

ينب�ش يف ملفات 

الوزير الوردي

مديرية الدواء 
والصيدلة لمن 

ال يعرفها، هي 
عبارة عن بناية 

تبدو شبه مخفية 
خلف المستشفى 

الجامعي السويسي 
بالرباط، ويوجد على 
رأسها مدير شاب 
تم استقدامه من 
مستشفى الشيخ 

زايد بالرباط
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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

املدافعون عن العر�ش
قادة  فقـــط،  ليـــــ�س 

والتنـــــمية  العــــدالة 

يتــــموقعون  مـــن  هم 

�ضــمن املدافعني اجلدد 

عــــن العر�س، بـــل كذلك 

جـــزء مهم من قواعدهم. 

خطاب  مع  هذا  وين�ضجم 

»االعتدال« الذي تبناه هذا 

اأن اأع�ضاء العدالة  اأي�ضا  احلزب. ويعك�س هذا 

تنتهي  ما  نادرا  باأنه  وعي  على  كانوا  والتنمية 

�ضمال  يف  االإ�ضالميون  يفوز  حني  ب�ضالم  االأمور 

اإفريقيا باالنتخابات.

مونية بناني »أستاذة علم االجتماع بسويسرا«

الر�شوة موجودة يف خمتلف 
القطاعات

الر�ضد  خـــالل  مــــن 

الذي قامت به الهيئة 

الدرا�ضات  خالل  من 

املنــجزة  القطاعــــــية 

اأن ظاهرة  اأي�ضا يتبني 

يف  موجودة  الر�ضـوة 

القطاعات،  خمــــــــــتلف 

اأن  دائما  كررنا  اأننا  اإال 

لنا  تقدم  اال�ضتــــطالعات 

فقط االنطباعات، وتظل ن�ضبية.

عبد السالم أبو درار »الهيئة المركزية للرشوة«

ال اأجيد �شوى امل�شرح
وما  م�ضـرحي  اأنـــــــا 

لــــهذا؟  اإال  خلقــــت 

اإىل  ن�ضــــاأتي  مــــــــن 

ممــــــــــاتي �ضـــــاأبقى 

فاأنا  للم�ضرح،  مدينا 

وابن  امل�ضرح،  ابــــن 

اأ�ضنع  وال  الـخ�ضبة 

امل�ضرح.  غري  �ضيــــــئا 

اجلمهور  اأعـــــــــرف  اأنا 

العادي،  واجلمهور  الوا�ضع 

فمن واجبي خلق تقليد فرجوي بالن�ضبة للجيل 

ال�ضاعد، ومن جهة اأخرى يوجد عن�ضر امل�ضرح 

التجريبي، الذي اأبحث فيه عن ذاتي وعلى �ضكل 

من اأ�ضكال الفرجة ال غري.
عبد اإلله عاجل »فنان«

املراأة املقاومة
موجودة  املـــــراأة 

حــــــدود  اإىل  بقوة 

الثالثينيات،  فرتة 

يعــــرف  ما  �ضـــمن 

القبـــــــلية  باملقاومة 

�ضـــــــنة  بداأت  التي 

اإىل  وا�ضتمرت   1907
وقد   ،1934 حــــدود 

القبيلة  يف  دورها  كان 

هـــــو نف�ضه يف املقاومة، 

حيث كان ح�ضورها قويا داخل القبيلة فربزت 

مرافقتها  خالل  من  املقاومة  داخل  القوة  تلك 

الفرن�ضي  للغزو  مواجهتهم  يف  للمحاربني 

واالإ�ضباين.

محمد المعروف الدفالي »أستاذ في التاريخ« 

�ضدور  على  ق�ضرية  فرتة  مرور  بعد 

مقال »االأ�ضبوع« حتت عنوان: »اأزمة 

يف مايل والعالقات املغربية االإفريقية/ 

اإليا�س  تنظيم  من  اإنها  قالت  ال�ضحافة 

العماري ومدير املخابرات املن�ضوري« 

)عدد: 5 يونيو 2014(، �ضدر مقال يف 

20«، ب�ضكل متفاعل مع  موقع »الزنقة 

تن�ضيق  وجود  على  يوؤكد  »االأ�ضبوع« 

مدير  املن�ضوري  يا�ضني  بني  م�ضرتك 

القيادي  العماري  واإليا�س  املخابرات، 

واأن  واملعا�ضرة،  االأ�ضالة  حزب  يف 

اأمام  مايل  ملف  يف  معا  ف�ضال  الرجلني 

ورغم  اجلزائرية،  املخابرات  حتركات 

بو�ضفه  اإليا�س  قدم  املذكور  املوقع  اأن 

التن�ضيق  اأن  اإال  للمن�ضوري،  �ضديقا 

اإن  امل�ضتوى  هذا  على  الرجلني  بني 

من  الكثري  يطرح  �ضحيحا  االأمر  كان 

اإليا�س  بينها: هل ي�ضتغل  االأ�ضئلة، من 

االأمر  اأن  اأم  املن�ضوري،  خمابرات  مع 

ما  ويف  تكذيبها؟  يتم  مل  اإ�ضاعة  جمرد 

يلي ن�س املقال:

اأخريا  اجلزائرية،  املخابرات  متكنت 

من  بكل  نكراء  هزمية،  اإحلاق  من 

»يا�ضني املن�ضوري« و�ضديقه »اإليا�س 

العماري«، راأ�ضا احلربة يف ملف ت�ضوية 

النزاع يف �ضمال مايل.

اأن   »20 »زنقة  ملوقع  �ضبق  فكما 

كاد  حينما  �ضابق،  وقت  يف  انفرد، 

اأزمة  يف  يت�ضبب  اأن  العماري«  »اإليا�س 

والرباط،  مايل  حكومة  بني  دبلوما�ضية 

قد  للجدل،  املثري  ال�ضيا�ضي  حيث كان، 

اأقدم على ا�ضتقدام »بالل اأغ ال�ضريف« 

وا�ضتقبل  اأزواد،  حترير  حركة  زعيم 

بدون  ال�ضاد�س،  حممد  امللك  طرف  من 

املركزية،  املالية  ال�ضلطات  من  علم 

ليتم حينها، تاأجيل زيارة امللك اإىل مايل 

بيومني، ها هو نف�س الزعيم االأزوادي، 

املخابرات  طرف  من  ا�ضتمالته  يتم 

اجلزائرية، التي كانت ترت�ضد خلطوات 

العـــ�ضكرية  املخابـــــرات  »باطرون« 

»اإلــــــــيا�س  و�ضــــــديقه   ،»DGED«

تتمكن من هزمهما،  اأن  قبل  العماري«، 

يف  املتحاربة  احلركات  زعماء  وتقنع 

اأغ  التوايل: بالل  �ضمال مايل، وهم على 

اأنتاال، و�ضيدي  اأغ  ال�ضريف، والغبا�س 

ما  توقيع  من  �ضيداتي،  ولد  براهيم 

الإنهاء  اجلزائر«  »بيان  ي�ضمى  اأ�ضبح 

موقع  ح�ضل  حيث  املالية،  االأزمة 

»زنقة 20« ب�ضكل ح�ضري على ن�ضخة 

من الوثيقة املوقعة باجلزائر، نن�ضرها 

اأ�ضفله.

املغرب،  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 

عقب  االإفريقي،  بانت�ضاره  ينت�ضي 

البلدان،  من  لعدد  امللكية،  الزيارة 

الدبلوما�ضية  االآلة  اأخريا  حتركت 

�ضبات  بعد  اجلزائرية،  واملخابراتية 

ما  طريقها  يف  ح�ضدت  حيث  عميق، 

زرعه املغرب منذ اأ�ضهر، لت�ضتميل اأبرز 

زعماء احلركات االأزوادية ب�ضمال مايل، 

بو�ضاطة  يتعلق  ما  كل  اإنهاء  وبالتايل 

املغرب يف حل االأزمة.

الــــحركات  اأعـــــــطت  يومــــني،  وقبل 

االأزوادية الثالث، يف نداء م�ضرتك لها، 

واجلماعات  لالأ�ضخا�س  يوما   30 مهلة 

اإىل  لالن�ضمام  مايل،  �ضمال  يف  امل�ضلحة 

باخـــــتيارهم،  الـــــحركات  هذه  اإحدى 

اأزواد،  لتحرير  الوطنية  احلركة  وهي 

واحلركة العربية االأزوادية، واملجل�س 

االأعلى لوحدة اأزواد.

عدم  باأن  الثالث  احلركات  وحذرت 

هذه  �ضيعر�س  الدعوة  لهذه  االمتثال 

اإجراءات  اإىل  امل�ضلحة  اجلماعات 

�ضدهم، مل تك�ضف عن طبيعتها.

وتاأتي هذه االإجراءات غداة توقيع هذه 

احلركات الثالث على »بيان اجلزائر«.

للحركات  العامون  االأمناء  واأنذر 

من  موقع  م�ضرتك  بني  يف  االأزوادية، 

اأغ  والغبا�س  ال�ضريف،  اأغ  بالل  قبل 

�ضيداتي،  ولد  براهيم  و�ضيدي  اأنتاال، 

يف  امل�ضلحة  واجلماعات  االأ�ضخا�س 

يف  متابعات  اإىل  بالتعر�س  اأزواد  اإقليم 

تاريخ  قبل  للقرار  االمتثال  عدم  حال 

29  يونيو اجلاري.
احلركات  هذه  تك�ضف  مل  واإن  وحتى 

�ضيتعر�س  التي  العقوبات  نوعية  عن 

التنظيمات  خارج  من  امل�ضلحون،  لها 

غري  املذكورة،  الر�ضمية  االأزوادية 

عقب  مبا�ضرة،  النداء  هذا  توجيه  اأن 

يفهم  اجلزائر«،  »بيان  على  التوقيع 

ت�ضع  اأن  تريد  احلركات  هذه  اأن  منه 

اجلماعات  وعزل  بينها  فا�ضال  خطا 

ب�ضمال  تن�ضط  مازالت  التي  االإرهابية 

يف  القاعدة  تنظيم  غرار  على  مايل، 

املغرب وحركة التوحيد واجلهاد.

قبل  من  املتخذة  القرارات  وجاءت 

االأزوادية  للحركات  العامني  االأمناء 

االأمني  للو�ضع  حتليلها  عقب  الثالث، 

�ضجلت  حيث  اأزواد،  اإقليم  يف  امليداين 

لل�ضالح  فو�ضوي  »بانت�ضار  ما و�ضفته 

امل�ضلحة«.  اجلماعات  تعداد  وارتفاع 

»هذه  باأن  ال�ضاأن  هذا  يف  واأ�ضارت 

اأزواد  من  املنبثقة  امل�ضلحة  اجلماعات 

العملية،  خارج  وهم  خارجها،  ومن 

يف  اأمني  ا�ضتقرار  عدم  عامل  ي�ضكلون 

اإقليم اأزواد بالن�ضبة لل�ضكان«.

طلبت  املعاينة،  هذه  من  وانطالقا 

يف  اتفقت  التي  االأزوادية،  احلركات 

مفاو�ضات  يف  ال�ضروع  على  اجلزائر 

امل�ضلحني،  كل  من  باماكو،  حكومة  مع 

باإحدى  االلتحاق  وجماعات،  اأفرادا 

اأجل  يف  الر�ضمية،  االأزوادية  احلركات 

30 يوما، ويف حالة خمالفة ذلك، هددت 
االإجراءات  كل  عن  »م�ضوؤولون  باأنهم 

التي �ضتتخذ �ضدهم«، يف تلميح �ضريح 

باأنها �ضتحاربهم.

اأزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

مقال »االأ�شبوع« وحكاية هزمية مدير املخابرات 
واإليا�س العماري اأمام خمابرات اجلزائر

دب الن�ضاط يف مدينة ال�ضويرة ال�ضاحلية 

خالل  اأيام  اأربعة  مدى  على  الهادئة 

مهرجان مو�ضيقى الكناوة ال�ضنوي.

ومو�ضيقى الكناوة ت�ضتخدم فيها ال�ضنج 

كانوا  التي  العبيد  اأغالل  ملحاكاة �ضوت 

يقيدون بها اأثناء جلبهم من مايل، وانتقل 

هم  والذين  االأزمان  �ضالف  من  الكناوة 

جمرد  ال�ضحراء  جنوب  من  اأفارقة 

االآن  لي�ضبحوا  رحل  ومغنني  عرافني 

جماعة لها مكانتها.

بها  حتظى  التي  اجلاذبية  ودفعت 

ال�ضويرة  مدينة  الكناوة  مو�ضيقى 

التاريخية اإىل دائرة ال�ضوء.

و�ضمل املهرجان مو�ضيقى هذا العام نحو 

30 حفال اأحياها فنانون من خمتلف اأنحاء 
العامل. علما اأن الدعوة توجه اإىل فنانني 

من دول عديدة للعزف جنبا اإىل جنب مع 

الفنانني املحليني.

امللك  م�ضت�ضار  اأزوالي  اأندري  ووجه 

حممد ال�ضاد�س ورئي�س جمعية موكادور 

اإىل  نداء  للمهرجان،  املنظمة  ال�ضويرة 

االأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضراع  اأطراف  كل 

لال�ضتفادة من التجربة االإفريقية يف اإيجاد 

حل للق�ضية.

بعد زمن »البيصارة« عند الوزير عبد العزيز الرباح.. 
ها هو عهد جديد من المنجزات الحكومية 

»المصورة« يظهر مع الوزيرة سمية بنخلدون 
التي أصرت على تسريب صورتها وهي تتناول 

»الخبز وأتاي« في مكتبها، مثل أي مستخدمة 
بسيطة، علما أن الوزيرة تتقاضى راتبا يتجاوز 6 

ماليين سنتيم.. ويأتي ذلك بعد أيام من نشر مقال 
»األسبوع« تحت عنوان »سياسة الخبز وأتاي«، 

)األسبوع، عدد: 5 يونيو 2014(.

مهرجان اأ�شوات »اأغالل العبيد«

مقتطف االتفاق الجزائري ويظهر فيه توقيع بالل أغ الشريف الذي استقبله الملك  

سياسة »الخبز وأتاي« 
عند العدالة والتنمية
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العامل،  كاأ�س  مباريات  لغط  اأجواء  يف 

كناوة  ومهرجان  زين،  العام  و�سهرات 

كل  املغربية  احلكومة  اإليه  حتج  الذي 

والمباالة   … لالالعرو�سة  وبرنامج  عام.. 

لرحيل  الب�سري  ال�سمعي  الر�سمي  االإعالم 

مل�سل�سالت  والتح�سري  واالأمة،  الفكر  عقول 

�سهر رم�سان، ودع املغرب يف �سمت مفكرا 

كبريا، من العيار الثقيل اإنه عامل االقت�ساد 

وال�سيا�سي املهدي املنجرة، الذي تنكر له من 

لهم قرار ال�سلطة وهو يف عز عطائه الفكري 

من  كثري  يف  ال�سلطات  ومنعتهم  والعلمي، 

من  الكثري  يف  حما�سرات  اإلقاء  من  االأحيان 

املدن املغربية. 

وبذلك يكون املغرب قد خ�سر يف مرحلة دقيقة 

من تاريخه ال�سيا�سي واالقت�سادي، �سخ�سية 

عبقرية قلما يجود به الزمان، فقد عا�س هذا 

يف  كالنخل  عروبي  بكربياء  �ساخما  املفكر، 

�سحراء الفكر والتنظري للم�ستقبل، من خالل 

تنظريه لثورات الربيع العربي ب�سنوات قبل 

وقوعها. 

لقد �سغل املهدي املنجرة عدة منا�سب علمية 

رفيعة، و�ساهم يف تاأ�سي�س اأول اأكادميية لعلم 

وطنية،  علمية  جوائز  وحاز  امل�ستقبليات، 

�سارت  الفكرية  واأعماله  كربى،  ودولية 

بالدول  اجلامعات  من  الكثري  يف  مرجعا 

اأ�سدقاء  األقى  وهكذا  والدولية،  العربية 

املهدي  امل�ستقبليات  عامل  وحمبو  ورفاق 

يونيو   14 ال�سبت  يوم  عاما   81 املنجرة 

جثمانه  يوارى  اأن  قبل  االأخرية،  النظرة 

الرثى يف مقربة جد متوا�سعة. وكان املهدي 

املنجرة الذي عا�س و�سيعي�س بعد موته يف 

اأرملته  اأو�سى  قد  والب�سطاء  الفقراء  قلوب 

اإىل  يدفن  اأن  موته  قبل  واأبناءه، يف و�سيته 

جانب الفقراء يف مقربة غري مقربة ال�سهداء، 

بالرغم  و�سيته  اأ�سرته  نفذت  قد  وبالفعل 

مقربة  يف  لها  عائلية  مقربة  متتلك  اأنها  من 

ال�سهداء بحي املحيط، حيث تدفن العائالت 

وجدير  الدولة.  ورجال  واملي�سورة  الراقية 

بعطاء  زاخرة  املفكر  هذا  ف�سرية  بالذكر 

غزير، فقد حتمل عدة منا�سب مهمة داخل 

وخارج املغرب منها تعيينه م�ست�سارا الأول 

بعثة مغربية لدى االأمم املتحدة، وتوىل عدة 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  منظمة  يف  مهام 

اإىل �سغل  اإ�سافة  5 �سنوات،  اليون�سكو ملدة 

من�سب مدير عام لالإذاعة والتلفزة املغربية.

يف  زهده  املنجرة  املهدي  عن  ومعروف 

احلياة، وهذه �سفة من �سفات العلماء، كلما 

ازدادوا علما زاد توا�سعهم، حيث �سبق له 

يف  حكومية  م�سوؤولية  اأي  حتمل  رف�س  اأن 

باملغرب وقال رف�ست  املتعاقبة  احلكومات 

لي�س  مب�سوؤوليتي،  واع  الأنني  امل�سوؤولية 

اأنا  اأحترك  لكي  وزيرا،  اأكون  اأن  �سروري 

اأحترك وكتبي تقراأ. وكان املهدي املنجرة، 

يكره العمل االإداري الروتيني، موؤكد اأن لكل 

م�سوؤوليته اخلا�سة، وبالن�سبة له �سخ�سيا 

هي  اخلا�سة  م�سوؤوليته  اأن  يعترب  كان  فقد 

طريقة ميدانية يتحرك دوليا يف ميدان الفكر. 

بيته  يف  املوت  خطفه  الذي  املنجرة  املهدي 

يوم اجلمعة 13 يونيو بالرباط، مفكر تنكرت 

ر�سمية،  جهات  عدة  العلمية  الإجنازاته 

مزعجا  واعتربته  بازدراء،  لفكره  ونظرت 

ال�سفوف االأخرية،  اإىل  اأن يرجع  لها وعليه 

وكما و�سف هذا طلبته وحمبوه باأنه عا�س 

باالأحرى  كان  قالوا  وبيولوجيا  رمزيا  موتا 

بوطنه اأن ي�ستفيد بعلمه. لقد عا�س املنجرة 

االإق�ساء والتهمي�س، وكما االأ�سجار العظيمة 

متوت واقفة، ظل املهدي واقفا ب�سمود ومل 

ال�سهور  اأنهكه يف  الذي  املر�س  يقهره �سوى 

االأخرية، وظل ل�سهور باإحدى امل�ست�سفيات 

بالعا�سمة الرباط، ي�سارع املر�س حيث كان 

ال ي�ستطيع معها التحرك وال الكالم.

مواقفه  �سريبة  املنجرة  املهدي  اأدى  وقد 

االأحيان،  الكثري من  التي جعلته يف  واآراءه 

الر�سمية  الدوائر  طرف  من  عليه  مغ�سوبا 

والباحثني  الطالب  من  عدد  وكان  باملغرب، 

واالأ�ساتذة اجلامعيني من حمبي الراحل، قد 

اأطلقوا حملة قبل �سهرين يف مواقع التوا�سل 

االجتماعي مل�ساندة عامل امل�ستقبليات املغربي 

املهدي املنجرة، بعد دخوله يف حالة �سحية 

جد حرجة، وهي الدعوة التي انطلقت حتت 

املهدي  الدكتور  تكرمي  اأجل  من  معا  ا�سم 

ع�سر   13 يوم  واختارت  باملغرب،  املنجرة 

مار�س يوما عامليا لالحتفاء باملنجرة، ودعت 

واإزالة  واملنع  احلظر  فك  املجموعة  هذه 

التهمي�س الذي يطاله نتيجة مواقفه الوطنية. 

امللك  املغربي  العاهل  قال  اأخرى  جهة  من 

اأ�سرة  اإىل  التعزية  برقية  يف  ال�ساد�س  حممد 

الفقيد، بوفاته فقد املغرب اأحد رجاالت الفكر 

االإن�سان  حقوق  عن  املخل�سني  واملنا�سلني 

وامل�ساهمني يف تكوين االأجيال املغربية التي 

تتلمذت على يديه. 

كما و�سفت برقية تعزية العاهل املغربي اإىل 

اأ�سرة الراحل املهدي املنجرة ما كان يتحلى 

رفيعة،  اإن�سانية  خ�سال  من  املفكر  هذا  به 

للحرية  الكونية  بالقيم  مكني  ت�سبع  ومن 

والعدالة واالإن�ساف، حيث كان، رحمه اهلل، 

يقول امللك حممد ال�ساد�س يف برقية التعزية 

امللتزم والباحث امل�ستقبلي  للمفكر  منوذجا 

حق  عن  للدفاع  كتاباته  �سخر  الذي  اجلاد، 

مفاتيح  اكت�ساب  يف  النامية  الدول  �سعوب 

واأ�س�س حتقيق التنمية ال�ساملة القائمة على 

تقا�سم العلم واملعرفة، مما اأك�سبه تقدير كل 

من واكبوا فكره، ونهلوا من علمه ودرا�ساته 

اأو  اأو العربي  �سواء على امل�ستوى الوطني 

الدويل.

اأو�شى ب�أن ال يدفن يف مقربة ال�شهداء

وداعــــا.. املهــــدي املنــــــــجرة
الكتاين واتفاقيات 

باملاليري يف رو�سيا وتون�س

املهنية  »الفدرالية  باأن  مطلعة  م�سادر  اأفادت 

من  القمح  توريد  تتوىل  التي  )فيياك(،  للحبوب« 

االأ�سبوع  الدولية حل�ساب احلكومة، تعاقدت  ال�سوق 

الإجناز  بنك«  وفا  »التجاري  م�سرف  مع  املا�سي 

واأنتج  دوالر.  مليون   300 قيمتها  تبلغ  التي  ال�سفقة 

ماليني  �سبعة  نحو  احلايل  املو�سم  خالل  املغرب 

بني  ما  اإىل  يحتاج  ولكنه  الرئي�سة.  احلبوب  من  طن 

املقبل. العام  اإ�سافية  طن  ماليني  واأربعة   ثالثة 

وكان »التجاري وفا بنك« وّقع االأ�سبوع املا�سي عقد 

تعاون ومرا�سلة مع م�سرف »�سيرببنك« يف مو�سكو، 

بني  والتجاري  االقت�سادي  امللتقى  هام�س  على 

التجارية  العالقات  تطوير  اأجل  من  ورو�سيا  املغرب 

»�سيرببنك«  و�سيتوىل  البلدين.  بني  وال�سياحية 

وفا  »التجاري  حل�ساب  املغربية  الفواتري  ت�سديد 

رو�سيا  اإىل  املغربية  ال�سادرات  �سيواكب  الذي  بنك« 

املغرب. يف  الرو�سية  والتجارية  املالية   والن�ساطات 

تو�سيع  يف  ترغب  رو�سيا  اأن  اإىل  م�سادر  واأ�سارت 

جنوب  اإفريقيا  يف  والتو�سع  املغرب  مع  �سراكتها 

من  عدد  يوجد  حيث  اإفريقيا،  و�سمال  ال�سحراء 

ال�سركات وامل�سارف املغربية. واأبدت مو�سكو اهتماما 

بتعزيز ال�سراكة والتعاون مع القطاع اخلا�س املغربي، 

الفو�سفاط  خ�سو�سا  الرباط،  من  وارداتها  وزيادة 

والبواكري واحلوام�س واالأ�سماك. ويف املقابل، �ستبيع 

للمغرب منتجات غذائية وجتهيزات مدنية وع�سكرية.

الزيارة امللكية  بالتزامن مع  البنك نف�سه كان قد وقع 

لتون�س، اتفاقية مع بنك قطر، مينح مبوجبها هذا االأخري 

قر�سا بقيمة 40 مليون دوالر لفرع املجموعة الوطنية 

ال�سغرى  املقاوالت  لتمويل  تون�س«  »وفابنك  بتون�س 

الكتاين  حممد  من  كل  االتفاقية  ووقع  واملتو�سطة. 

وفابنك«،  »التجاري  ملجموعة  العام  املدير  الرئي�س 

وعبد اهلل مبارك اخلليفة املدير العام التنفيذي بالبنك 

القطري.

»تاريخ االأطباق الطائرة يف املغرب« هو كتاب �سدر 

يف فرن�سا ملوؤلفه جريارد ليبات املهتم بهذا املو�سوع، 

فيها مغاربة عن  التي حتدث  وقام بر�سد احلاالت 

وثائق  فيها  مبا  ال�سماء  يف  غريبة  الأج�سام  روؤيتهم 

للمخابرات االأمريكية عن املغرب. ويتناول ما طلبه 

امللك احل�سن الثاين �سخ�سيا من االإدارة االأمريكية 

لكي تقدم تو�سيحات له حول اأج�سام غريبة ظهرت 

يف �سماء املغرب �سنة 1976.

احلاالت  خمتلف  عر�س  من  الكتاب  وينطلق   ..

حالة  واأغربها  املغرب،  يف  ت�سجيلها  جرى  التي 

مار�سيل  ا�سمه  البي�ساء  الدار  من  فرن�سي  قا�س 

منطقة  يف  تطري  غريبة  اأج�ساما  �ساهد  كلريارك 

يلتقي �سارع مار�سيليا وبو�سكورة وقتها من  حيث 

رفقته  وكان   ،1929 يوليوز  خالل  البي�ساء  الدار 

اأن  اعتقدوا  البدء  يف  ربانا.  يعمل  الذي  �سقيقه 

�سيدتها  التي  الطائرة  اأملاين،  بزيبلني  يتعلق  االأمر 

تلك  �سرعة  مل�سا  بعدما  لكن  الثالثينيات،  يف  اأملانيا 

االأمر  اأن يكون  نهائيا  ا�ستبعدوا  االأج�سام وكرثتها 

يف  م�سجلة  القا�سي  هذا  و�سهادة  بزيبلني.  يتعلق 

القيادة الع�سكرية للدار البي�ساء، كما اأوردها كتاب 

»اأبواب اأتلنتيدا« ال�سادر �سنة 1976.

االأطباق  بظهور  القائلة  ال�سائدة  الفكرة  وعك�س 

القدمية  الكتب  من  فالكثري   ،1947 �سنة  الطائرة 

تتحدث  املتحدة  الواليات  ومنها  الغرب  و�سحافة 

يف  الغريبة  االأج�سام  عن  ع�سر  الثامن  القرن  ومنذ 

الكتاب خمتلف حاالت املغرب يف  ال�سماء. وير�سد 

االأربعينيات واخلم�سينيات.

.. ومن احلاالت ال�سهرية ما اأوردته وكالة »فران�س 

ويتعلق   1946 �سنة  من  �ستنرب   13 يوم  بر�س« 

االأمر بظهور كرات نار واأج�سام �سخمة على �سكل 

�سيجارة يف �سماء مدينة طنجة، وهي الفرتة نف�سها 

التي ظهرت فيها االأج�سام نف�سها يف �سماء ال�سويد، 

تناولته  عامليا  حدثا  وقتها  ال�سويد  خرب  و�سكل 

ال�سحف الكربى مثل »نيويورك تاميز«. واعتقدت 

ب�سواريخ  يتعلق  االأمر  اأن  املتحدة  الواليات 

االإ�سكندنافية.  الدول  لغزو  متطورة  �سوفياتية 

طائرات  ا�ستعملت  قد  االأمريكية  القوات  وكانت 

لكنها وقفت عاجزة  االأج�سام  لر�سد هذه  ا�ستطالع 

ال�سهود  كان  بعدما  خا�سة،  الظاهرة  تف�سري  اأمام 

الوديان.  يف  االأج�سام  هذه  �سقوط  عن  يتحدثون 

بحادثة  اهتم  الذي  التحقيق  عن  امل�سوؤول  وكان 

�سي�سبح  الذي  هلكويرت  رو�سكو  هو  كذلك  طنجة 

الحقا مدير املخابرات االأمريكية �سي اأي اإيه.

الطائرة  االأطباق  حول  اأمريكية  وثيقة  واأول 

وحتـــــمل   1952 �ســـــنة  اإىل  تعود  املغرب  يف 
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ت�سريحات  وتت�سمن   ،1976 �سنة  ال�سرية  عنها 

اأج�ساما  بلق�سريي  م�سروع  منطقة  يف  راأوا  �سهود 

املخابرات  واأ�سدرت  مذهلة.  ب�سرعة  تطري  غريبة 

لالأطباق  توثق  وثائق  ع�سرة  من  اأكرث  االأمريكية 

الطائرة يف املغرب �سنة 1952 الأن ن�سبة امل�ساهدة 

كانت مرتفعة. والكثري من هذه ال�سهادات م�سدرها 

اأمريكية  اأو  ربابنة طائرات حربية لقواعد فرن�سية 

بحكم  اأهمية  ال�سهادات  هذه  وتاأخذ  املغرب،  يف 

طائرات  لتجريب  جماال  يكن  مل  املغرب  ف�ساء  اأن 

الطريان  و�سف  عملية  اأن  كما  اأمريكية،  متطورة 

واملناورة الواردة يف �سهادة الربابنة ال تتوفر حتى 

يف طائرات ال�سبح االأمريكية حاليا.

عليه  اأ�سرفت  الذي  االأزرق«  »الكتاب  ويت�سمن 

 1969  -  1952 بني  ما  االأمريكية  القوات اجلوية 

الغريبة عددا من احلاالت  االأج�سام  لر�سد حاالت 

ما بني �سنتي 1952 - 1954 يف املغرب، وخا�سة 

القاعدة  توجد  كانت  حيث  البي�ساء  الدار  جهة  يف 

الع�سكرية النوا�سر. والكتاب ي�سرد حاالت ويوؤكد 

روؤية  حاالت  واأغلب  ال،  اأم  تف�سريها  ا�ستطاع  هل 

االأج�سام الغريبة يف املغرب التي �ساهدها الطيارون 

االأمريكيون حتمل تعليق »مل يتم تف�سريها«.

بعد مرحلة اال�ستقالل مل تعد هناك وثائق ر�سمية 

لكن  الطائرة،  االأطباق  م�ساهدة  عن  تتحدث 

اأخبارا  واالآخر  احلني  بني  تن�سر  كانت  ال�سحافة 

ولكن  الراهن  وقتنا  حتى  وت�ستمر  املو�سوع،  عن 

يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وت�ستمر  �سديد.  باحت�سام 

الطائرة،  االأطباق  م�ساهدة  حاالت  جميع  ر�سد 

وحتيل بع�سها على البنتاغون.

اأمريكية  وثيقة  القليلة،  الر�سمية  الوثائق  ومن 

كيف  وحتكي  »ويكليك�س«،  جمعية  عنها  ك�سفت 

 1976 �ستنرب  خالل  الثاين  احل�سن  امللك  اأر�سل 

الكولونيل ح�سني بن �سليمان الذي �سي�سبح الحقا 

ال�سفري  مع  وبحث  االأمريكية  ال�سفارة  اإىل  جرناال، 

خمتلف  يف  غريبة  اأج�سام  ظهور  اأندر�سون  روبر 

مناطق املغرب.

الثاين  احل�سن  للملك  املتحدة  الواليات  وقدمت   

قمرا  تفكك  تكون  قد  االأج�سام  تلك  اأن  هو  تف�سريا 

يقتنع  مل  الثاين  احل�سن  لكن  �سوفيايتا،  ا�سطناعيا 

بحكم اأن االأج�سام ظلت يف �سماء املغرب تطري ملدة 

اأن تكون  اأيام ويف مناطق خمتلفة، وال ميكن  ثالثة 

لقمر ا�سطناعي قطره ال يزيد عن 20 مرتا.

�سبكة  عرب  اأعلن  قد  الكتاب  هذا  �ساحب  وكان 

االإنرتنت اهتمامه بتلقي �سهادات االأ�سخا�س الذين 

الغريبة  االأج�سام  �ساهدوا  قد  يكونوا  اأن  ميكن 

»االأطباق الطائرة« اأو تلك التي على �سكل �سيجارة. 

وعمليا تلقى الكثري من ال�سهادات بل �سورا الأج�سام 

يف �سماء املغرب واأحالها على عدد من املخت�سني يف 

الظواهر اجلوية، ومنها حالة مواطن وابنه �ساهدا 

مبنطقة  مرتيل  �ساطئ  يف  طائرا  طبقا   2007 �سنة 

�سطح  من  منخف�س  م�ستوى  على  يطري  تطوان 

للو�سف  نظرا  احلالة  بهذه  االهتمام  وجاء  البحر. 

الدقيق الذي قدمه هذا املغربي، كما اأن له م�ستوى 

باأن  له بفهم الظاهرة واالعتقاد  ثقايف وعلمي �سمح 

االأمر ال يتعلق بطائرة عادية.

ق�سة ح�سني بن�سليمان مع الأطباق الطائرة يف كتاب فرن�سي

 وكاالت

العدالة  حزب  الي�سار  من  قيادي  اتهم 

والتنمية املحافظ الذي يرتاأ�س احلكومة 

يرتدد  ومل  االنتخابات،  نتائج  بتزوير 

اال�سرتاكي  لالحتاد  االأول  الكاتب 

توجيه  يف  ال�سكر  اإدري�س  املعار�س 

�سهام نقده اإىل العدالة والتنمية احلاكم 

خالل لقاء حزبي عقد بالرباط، وقال اإن 

هذا احلزب االإ�سالمي ال ميلك ال�سعبية 

االأول يف  �ستجعله احلزب  التي  الكافية 

 2011 انتخابات  اأن  اإىل  م�سريا  البالد، 

للم�سهد  وت�سدره  فوزه  اأفرزت  التي 

ال�سيا�سي كانت مزورة.

قامت  اأطرافا  اإن  ل�سكر  اإدري�س  وقال 

بتزوير انتخابات 2011 ل�سالح العدالة 

والتنمية، غري اأن الكاتب االأول لالحتاد 

»اجلهات«  عن  يف�سح  مل  اال�سرتاكي 

التي قال اإنها تقف وراء تزوير نتائج هذه 

االنتخابات التي حملت العدالة والتنمية 

على راأ�س احلكومة احلالية.

االحتاد  �ســـــعبية  اأن  اإىل  ويــــــ�سار 

الي�سارية يف  اأكرب االأحزاب  اال�سرتاكي، 

املغرب، كانت قد تراجعت ب�سكل مهول 

احلكومتني  ت�سيري  يف  م�ساركته  بعد 

ال�سابقتني. واعترب حمللون �سيا�سيون اأن 

ت�سويت  اإىل  خ�سع  اال�سرتاكي  االحتاد 

»عقابي« يف انتخابات 2011، بعد ف�سله 

يف التجربة احلكومية.

ل�سكر يتهم اأطرافا خفية بتزوير النتخابات ل�سالح العدالة والتنمية

المنجرة

لشكر



الأحداث  من   1965 مار�س   23 اأحداث  تعترب 

قيل  فقد  الراهن،  املغرب  طبعت  التي  الكربى 

الن�صف  اأهم حدث عرفه املغرب يف  باأنها  عنها 

النتائج  حيث  من  الع�صرين،  القرن  من  الثاين 

املنفى  من  اخلام�س  حممد  عودة  حادث  بعد 

احلكم  هذا  اأن  ويبدو   .1965 نونرب   16 يوم 

على هذه الأحداث من حيث اأهميتها التاريخية 

تاريخ  يف  مهمة  نتائج  له  كانت  بارز،  كحدث 

املغرب، وذلك اإذا اأخذنا بعني العتبار النتائج 

ولعل اأبرزها دخول املغرب يف حالة ال�صتثناء 

�صميت  التي  وهي  �صنوات،  �صبع  دامت  التي 

ب�صنوات الر�صا�س. ولقد تعددت القراءات من 

طرف الباحثني حول هذه الأحداث من اأ�صباب 

نقدم  اأن  املقالة  هذه  خالل  من  ونريد  ونتائج، 

للقراء وثيقة من الأر�صيف الفرن�صي حول هذه 

الأحداث، وتكمن اأهمية الوثيقة يف اأنها �صادرة 

من دولة تعرف خبايا املغرب، وتعرف و�صعية 

ال�صيا�صي كيف  نظامه 

ل وهي الدولة امل�صتعمرة �صابقا.

والوثيقة هي من وثائق اخلارجية الفرن�صية، 

ال�صفري  من  موجه  تيلغرام  عن  عبارة  وهي 

 »Gillet« جيلي  ال�صيد  بالرباط  الفرن�صي 

كوف  ال�صيد  الفرن�صي  اخلارجية  وزير  اإىل 

 ،»Couve de Murville« مريفيل  دو 

بتاريخ 30 مار�س 1965 على ال�صاعة احلادية 

1145 على  ع�صر والن�صف ليال، وحتمل رقم 

     .1159
وقد كتب ال�صفري الفرن�صي 

بعد  اأنه  الوثيقة  هذه  يف 

مرور اأ�صبوع على اأحداث 

23 مار�س 1965 الدموية، وبعد اأن ك�صر امللك 
ال�صمت، وخرج بت�صريحات وتعليقات حولها 

املالحظات  بتدوين  املدة  هذه  �صمحت  فقد 

التالية: 
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»الأ�سبوع« تنفرد بن�سر وثائق عاملية عن ما�سي وم�ستقبل املغرب

تيليغرام فرن�شي يف�شح عداء ال�شباب 
اال�شتقاليل للملك احل�شن الثاين

أحداث 23 مارس 1965 

بقلم : الباحث الزكي عبد الصمد

إلى متى يظن المسؤولون عن النظام المغربي أنهم 
وحدهم في البالد، وأن ما يجري في أطراف البالد، 

يبقى سرا مكنونا لديهم.
هذا نموذج األحداث الخطيرة التي حصلت في 23 مارس 
1965، حيث تدخلت طائرات الهيليكوبتر إلطالق الرصاص، 

وقالت أخبار بأن الجنرال أوفقير كان يطلق الرصاص 
بيديه، إال أن األهم، هو أن السفير الفرنسي بالرباط كما 

يفعل كل السفراء األجانب، بعث تقريرا لوزير خارجية 
بلده، يعطي فيه وجهة نظره حول خبايا أحداث 23 

مارس، وتحليله لما كان سيحصل، وحكمه على األحزاب، 
بأنها كانت بعيدة وعاجزة.

صورة نادرة للجنرال آوفقير آخذت في فترة آحداث 23 مارس 1965 
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مفاجـــأة األحـــداث
 للمسؤولين المغاربة

حجمها  يف  فاجاأت  الأحداث  باأن  ال�صفري  يرى 

اأن  من  تخوف  �صاد  حيث  املغربية،  احلكومة 

النظام.  لتهدد  البالد  كل  يف  وتنت�صر  تتفاقم 

الحرتازية  التدابري  تعدد  اأن  على  ويوؤكد 

وو�صع جميع اأنحاء البالد يف حلة تاأهب يعطي 

يواجهون  املغاربة  امل�صوؤولني  باأن  انطباعا 

الأرا�صي  جمموع  مراقبة  يف  و�صعوبة  �صغطا 

ويتوقعون الأ�صواأ. 

ويوؤكد ال�صفري اأنه مل يكن من املتوقع اأن تتحول 

مظاهرات الدار البي�صاء التي قام بها التالميذ 

وت�صخيم  تقويتها  بعد  اإل  عنف  اأحداث  اإىل 

حجمها من طرف العاطلني عن العمل، واأن عدم 

اندلع  منذ  النظام  على  احلفاظ  على  القدرة 

الأحداث، جعل ال�صلطات تتدخل بقوة من اأجل 

قمع النتفا�صة، مما جعل من نتائجها الب�صرية 

الع�صرات من القتلى واملئات من اجلرحى.

فاإنه  اأخرى،  جهة  ومن 

باقي  يف 

املظاهرات  كانت  اإذا  املدن 

والتالميذ،  الطلبة  اأو�صاط  داخل  حم�صورة 

فاإنه يف احلقيقة ينت�صر تدريجيا كما  هو ال�صاأن 

بالن�صبة للدار البي�صاء، وقد ك�صف عن اإجماع 

الي�صار  اأو  ال�صتقالل  حلزب  املنتمي  ال�صباب 

اأعلى  وبدرجة  املغربية  للحكومة  عدائه  يف 

يف  املظاهرات  هذه  اأثار  وقد  �صخ�صيا،  للملك 

قام  الذي  ال�صباب  مع  الت�صامن  ح�س  ال�صكان 

باملظاهرات.

 

صعوبة إدراك المسؤولين عن 
المظاهرات  

قيادات  اأن  بالرباط  الفرن�صي  ال�صفري  يرى 

ل  والنقابات  املعار�صة  ال�صيا�صية  الأحزاب 

ولكنها  الأحداث،  هذه  يف  �صاركت  اأنها  يبدو 

باأن  فاإنه يرى  املقابل  فيما بعد. ويف  ا�صتغلتها 

وكذلك  املغرب،  لطلبة  الوطني  الحتاد  دور 

وهي  الي�صارية  للنقابة  املنتمون  الأ�صاتذة 

واأ�صتاذة  واأطر  لل�صغل،  املغربي  الحتاد 

الأحداث،  اندلعت  عندما  ال�صيوعي  احلزب 

التالميذ  حتري�س  على  يعملون  كانوا  فاإنهم 

وكل  واملعطلني،  والطلبة 

املغربي،  املجتمع  �صرائح 

املظاهرات،  اإىل  دفعهم  بهدف 

لت�صمل  نطاقها  وتو�صيع 

وكذلك  واملدار�س،  اجلامعات 

باقي املدن.

ويت�صاءل ال�صفري بناء على هذه 

القادة  بع�س  هل  املعلومات 

والعنا�صر من اجلناح املت�صلب 

هذه  نظموا  من  هم  الي�صار  من 

خالل  باأنه  ويرى  املظاهرات؟ 

املغاربة  امل�صوؤولني  مع  مقابالته 

منهم  الكثري  لدى  كان  اأنه  لحظ 

بع�س  اأن  اإىل  ت�صري  معلومات 

يف  بداأوا  املت�صلب  الي�صار  فرق 

لعمل  تهدف  مبكرة  خطة  تنفيذ 

لي�س  باأنه  ال�صفري  ويرى  تخريبي، 

هذه  �صحة  ينفي  اأو  يوؤكد  ما  هناك 

املعلومات.

كما 

يتعلق  ما  يف  اأنه  راأى 

مل  امللك  باأن  راأى  فقد  الأجنبي  بالتدخل 

امل�صوؤولية  يحمل  اأن  ويريد  اإليه،  ي�صر 

لل�صيا�صيني املغاربة يف ظروف جد �صعبة، 

خا�صة واأن رد فعل اجلزائر وم�صر جتاه 

ال�صفري  يرى  بينما  عاديا.  كان  الأحداث 

املغاربة  امل�صوؤولني  من  خماطبيه  باأن 

يعتربون باأن هناك تدخال اأجنبيا من قبيل 

لأن  الأو�صط،  ال�صرق  على  املح�صوبني  بع�س 

من  معظمهم  يف  الذين  العربية  اللغة  اأ�صاتذة 

م�صر و�صوريا، ما يزالون قيد العتقال. وكذلك 

املغرب،  لطلبة  الوطني  الحتاد  م�صكل  هناك 

والحتاد املغربي لل�صغل، لأن لهم عالقات مع 

ل  الذين  الأجنبية  والدول  املنظمات  من  كثري 

املغرب،  يف  القائم  ال�صيا�صي  النظام  يروقهم 

اإمكانية  يف  املغاربة  امل�صوؤولون  �صكك  حيث 

خدمتهم لأجندات بع�س الدول الأجنبية. 

ما هي النتائج واالنعكاسات المباشرة 
لهذه األحداث على الوضع بالمغرب؟

لحظ ال�صفري الفرن�صي بخ�صو�س هذه امل�صاألة 

باأن هناك على الأقل ثالث نتائج مبا�صرة، وهي 

كالتايل:

الذي قام به اجلرنال حممد  القمع  اأن  اأول:   ●

الرجل  اأنه  على  اأخرى  مرة  اأظهره  اأوفقـــري، 

القوي يف النظام ال�صيا�صي املغربي.

● ثانيا: اأن رد فعل الأمن املغربي العنيف كان 

العنا�صر  بع�س  �صد  اأ�صا�صية  ب�صفة  موجها 

التي  املا�صية،  ال�صنة  يف  اجلزائر  من  القادمة 

العنف  عن  التخلي  تريد  ل  اأنها  بو�صوح  يبدو 

باأن  ويرى  الأوىل.  بالدرجة  الدولة  �صد  كخيار 

العنف،  عن  تتخلى  لن  بدورها  الأمن  قوات 

اأعمال  ومنع  النظام  حلفظ  و�صت�صتعمله 

التخريب. 

ا�صتعمال  معنى  عن  ال�صفري  ت�صاءل  ثالثا:   ●
ذلك  يعني  هل  املتظاهرين،  �صد  للعنف  النظام 

النظام  عن  وتخليه  الت�صلب،  نحو  اجتاهه 

كان  الذي  الدميقراطية،  اإىل  املوؤدي  الليربايل 

احل�صن الثاين يريد منحه للمغرب.

يف  الق�صر  وجهه  الذي  التحذير  اأن  رابعا:   ●

قويا  خرج  الثاين  احل�صن  اأن  اأظهر  الربملان، 

لالأحزاب  اأمال  اأعطى  اأنه  حيث  الأزمة،  من 

معار�صتها  عن  بالتخلي  تقتنع  باأن  ال�صيا�صية 

»الغوغائية والعقيمة«، كما اأن امللك متنى اأن 

اأن  اأكد على  اإجماع وطني، ولكنه  يكون هناك 

اإمكانية  اأنه ترك  الوقت لذلك حمدود، واحلال 

 »35 الوطني بو�صاطة »الف�صل  الإجماع  ك�صر 

للملك  اأن  على  يوؤكد  الذي   1962 د�صتور  من 

احلق يف الإعالن عن حالة ال�صتثناء يف بع�س 

احلالت.

ويف خال�صته حول ما حدث، اأ�صار ال�صفري باأن 

الو�صع القت�صادي املتاأزم له دوره يف وقوع ما 

وقع، ولكنه اأكد على اأن ما كان ميكن اأن يكون 

خطريا مل يح�صل، وهو انتقال حمى الحتجاج 

اإىل البوادي املغربية.

 لم يكن من المتوقع 
أن تتحول مظاهرات 

الدار البيضاء التي قام 
بها التالميذ إلى أحداث 
عنف إال بعد تقويتها 
وتضخيم حجمها من 
طرف العاطلين عن 

العمل، وأن عدم القدرة 
على الحفاظ على النظام 
منذ اندالع األحداث، جعل 

السلطات تتدخل بقوة 
من أجل قمع االنتفاضة
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

»جرائم وت�شرميل« يدخل 

املفو�شية الأوروبية
 

 +

 

 

بارو�سو  الأوروبي خوزي  مانويل  املفو�ض  ا�ستقبل 

الذي  ر�سيد ملنا�سفي  الإجرام  املغربي يف علم  اخلبري 

تلبية  الأوروبية  املفو�سية  اإىل  بزيارة  قبل  من  قام 

ن�سخة  اإليه  قدم  الذي  املفو�سية.  رئا�سة  من  لدعوة 

»جرائم  كتاب  وهو  املتخ�س�سة  اإ�سداراته  اآخر  من 

وت�سرميل«.

به  خ�ض  الذي  ال�ستقبال  هام�ض  على  مت  ال�ستقبال 

ال�سعوب من  اأع�ساء ينتمون ملنظمة »احتاد  بارو�سو 

�سحايا  مع  ت�سامنية  وقفة  نظم  الذي  ال�سالم«،  اأجل 

العملية الإرهابية التي نفذها متطرف اإ�سالمي مبتحف 

اليهودي لربوك�سيل وراح �سحيتها اأربعة اأ�سخا�ض.

ندوة حــول امل�شـــروع 

  املناخـــي   »كليمــــاتيك«
كانت مكافحة تداعيات التغريات املناخية يف منطقتنا 

الكناري  جزر  حكومة  بني  م�سرتك  عمل  وراء  دافعا 

التقارب  اإطار  ففي  درعة،  ما�سة  �سو�ض  وجهة 

واملهنية بني  املوؤ�س�ساتية  وتبادل اخلربات  والتعاون 

هذين الهيئتني، مت حتقيق درا�سات واأبحاث عن حالة 

التنمية  لعملية  والعلمية  التقنية  واملتابعة  املناطق 

ا�ستخدام  وكذا  املناخية  التغريات  واآثار  امل�ستدامة 

املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، من قبل املر�سد 

جزر  بني  املناخية  التغريات  اآثار  ملواجهة  اجلهوي 

الذي  العمل  وهو  درعة،  ما�سة  �سو�ض  وجهة  الكناري 

بداأ منذ 24 �سهرا.

تعاون  اأ�س�ض  ولإر�ساء  امل�سروع  هذا  نتائج  ولعر�ض 

من:  كل  وهم  املنظمون  يقوم  ودائم،  قار  م�ستقبلي 

املعهد التكنولوجي جلزر الكناري، وجامعة ل لغونا، 

زهر  ابن  وجامعة  درعة،  ما�سة  �سو�ض  جهة  وجمل�ض 

واملعادن  الطاقة  وزارة  لدى  الدولة  وكتابة  باأكادير 

املناخي  امل�سروع  حول  ندوة  بتنظيم  والبيئة،  واملاء 

بولية  الندوات  قاعة  يف  اجلاري  يونيو   19 يوم 

الثامنة والن�سف �سباحا  ال�ساعة  انطالقا من  اأكادير، 

وندوة �سحفية يقوم بتن�سيطها خرباء وخمت�سون يف 

هذا املجال على ال�ساعة احلادية ع�سر.

للمخطط  الرابع  املكون  اأجراأة  اإطار  يف 

املوؤ�س�سات  تدبري  دعم  مل�سروع  التنفيذي 

التعليمية باملغرب )PAGESM(: »امل�ساواة 

الأكادميية  نظمت  واملراأة«،  الرجل  بني 

اجلهوية جلهة طنجة - تطوان يومي الأربعاء 

واخلمي�ض املن�سرمني ور�سة عمل حول تنفيذ 

املقرتحة  املوؤقتة  الت�سحيحية  الإجراءات 

اإىل  يف اخلطة اجلهوية لت�سريع ولوج الن�ساء 

الإدارة الرتبوية.

املن�سقة  م�ساركة  الور�سة  هذه  عرفت  وقد 

الكندية  الوكالة  لدى  الرابع  للمكون  الكندية 

ال�ســــــــــــــــــيدة  الدوليــــــــــــــة  للتنمـــــــية 

من  واكبت  التي   »France Brunelle«

اأكادمييات  لثالث  امليدانية  زياراتها  خالل 

رائدة على م�ستوى الربنامج املذكور، من اأجل 

تقدمي اقرتاحات اإجرائية يف و�سع اأ�سا�سيات 

العادلة  واملمار�سات  وال�سيا�سات  الربامج، 

الولوج  ل�سمان  الرتبوي  بالت�سيري  اخلا�سة 

لفائدة  القرار  ومنا�سب  للوظائف  العادل 

الن�ساء. 

املن�سقة  بتقدمي،  الور�سة  هذه  متيزت  وقد 

عن  وامل�سوؤولة  النوع  تدبري  لفريق  اجلهوية 

املكون الرابع »امل�ساواة بني الرجل واملراأة« 

ال�سيدة نهاد العمراين، لعر�ض تطرقت فيه ملا 

هذه  لتنفيذ  اجلهة  م�ستوى  على  اإجنازه  مت 

ال�ساملة  التحليلية  املقاربة  خالل  من  اخلطة 

نظام  وحتليل  البنيوي  والتمييز  لالم�ساواة 

العمل ومعاينة اأ�سباب �سعف متثيلية الن�ساء 

يف مراكز القرار والأطر العليا، وخ�سو�سا يف 

وكذلك  التعليمية.  باملوؤ�س�سة  مديرة  من�سب 

املتميزة  والإجراءات  التدابري  ا�ستعر�ست 

املتخذة على م�ستوى اجلهة واملتمثلة يف اختيار 

جماعات  من  جماعة  كل  يف  ن�ساء   5 وتكوين 

 Communautés )«:املمار�ســـــــــــات املهــــنية

 ،de pratiques professionnelles«)CPP)°P
لتحفيزهن لو�سع تر�سيحاتهن ل�سغل من�سب 

التكوين  يف  حاجيتهن  �سبط  مت  حيث  مديرة 

يف جمالت متعددة من قبيل التدبري الإداري 

وحت�سري  املـــــقابلة،  واإجراء  والرتبـــــوي، 

الن�سائية وتقنيات  الذاتية، والقيادة  ال�سرية 

التوا�سل. حيث عربت اأزيد من 213 اأ�ستاذة 

قدم  كما  امل�سوؤولية،  حتمل  يف  رغبتها  عن 

املكون  امل�سوؤول عن  يو�سف احلمدوين  ال�سيد 

لرئي�سات  التدبريية  القدرات  »تعزيز   :200
مل�سروع  التعليمية«  املوؤ�س�سات  وروؤ�ساء 

امل�ستوى  على  املنجزات  كل   ،)PAGESM)

املقبلة.  امل�سروع  مراحل  اأهم  وهما  املركزي 

من  واقرتاحات  بتو�سيات  اخلروج  مت  وقد 

اأجل جتاوز الإكراهات وال�سعوبات لتحقيق 

وحتديد  املنتظرة  والنتائج  الأهداف  كل 

موؤ�سرات التتبع والأطراف الفاعلة يف اخلطة 

الإدارة  اإىل  الن�ساء  ولوج  لت�سريع  اجلهوية 

الرتبوية يف الفرتة الزمنية للم�سروع واملمتدة 

عماد بنحيونمن 2014 اإىل 2017. 

اإجراءات ت�شحيحية لت�شريع ولوج الن�شاء اإىل  �شلك الإدارة الرتبوية  باأكادميية طنجة تطوان

يعلن املكتب امل�سري جلمعية الأعمال الجتماعية ل�سحافيي 

اأنه  اجلمعية،  يف  النخراط  يف  للراغبني  املكتوبة  ال�سحافة 

اأهداف  مت فتح باب لهذا الغر�ض، وذلك للم�ساهمة يف خدمة 

التي  الجتماعية  اخلدمات  من  ال�ستفادة  لأن  اجلمعية، 

تقدمها وتوفرها اجلمعية  رهينة بالنخراط فيها، واأن فرتة 

الت�سهيالت التي نهجتها اجلمعية منذ بداية تاأ�سي�سها اأ�سرفت 

على نهايتها، واأن اآخر اأجل لالنخراط ولال�ستفادة من خدمات 

اجلمعية ل�سيف 2014 هو نهاية �سهر يونيو 2014.

ولالإ�سارة فاإن اجلمعية مقبلة على تنظيم خميم �سيفي لالأطفال، وعلى توفري ف�ساءات 

ل�سطياف الأ�سر، وخدمات واأن�سطة اأخرى خالل �سيف 2014 �سيعلن عنها قريبا املكتب 

الوطني. 

�شحرية الإرهاب ال�شيا�شي 
و»اإمـــارة امل�شلــــمني«

التي تعنى  الف�سلية »امللتقى«  املجلة  30 من  العدد  �سدر 

الدكتور  اإ�سدارها  على  وي�سرف  والأدب،  والفكر  بالثقافة 

عبد ال�سمد بلكبري.

وقد ت�سدر العدد موا�سيع اهتمت مبناق�سة الفكر الديني يف 

�سلته بال�سيا�سة والتاريخ واملجتمع:

يف  املوؤمنني«  »اإمارة  وموؤ�س�سة  بالدين  الدولة  عالقة   -

املغرب: عبد ال�سمد بلكبري.

اإدريك  - املظاهر ال�سحرية يف الإرهاب ال�سيا�سي: خو�سيه 

ميجوا.

- تكفري التكفري: اأحمد الغزايل، حتقيق: ها�سم عبد العزيز.

- يف باب الوثائق ن�سرت املجلة ر�سالة للزعيم عبد الكرمي 

اخلطابي اإىل �سيخ الإ�سالم حممد بلعربي العلوي، بعثها اإليه 

من منفاه بالقاهرة �سنة 1960.

- مع عر�ض بقلم املفكر الراحل ن�سر حامد اأبو زيد لكتاب: 

»الإ�سالم والعلمنة: قراءات نقدية يف الفكر املعا�سر للدكتور 

عاطف اأحمد.

ن�سرت  املغرب  يف  اجلديد  الي�سار  اإرها�سات  وثائق  من   -

»امللتقى« ر�سالة ملحمد املريني بعثها اإىل عبد ال�سمد بلكبري 

�سنة 1965.

- بالإ�سافة اإىل تعقيب على حما�سرة للدكتور فواز طرابل�سي 

حول: »الربيع العربي« لعبد ال�سمد بلكبري.. 

يف باب الإبداع الأدبي نقراأ ن�سو�سا لكل من حممد ب�سكار، 

وعبد العاطي جميل، وحممد بلمو، وافني اإبراهيم، ويحيى 

البدراري.

و�سية  بن�ض  وال�ستني  املائة  �سفحاتها  املجلة  واختتمت 

غابريل  املا�سي  اأبريل  �سهر  يف  رحل  الذي  العاملي  الكاتب 

غار�سيا ماركيز.

فتح باب النخراط يف جمعية 

الأعمال الجتماعية ل�شحافيي 

ال�شحافة املكتوبة 

عـــر�ض نتائــج م�شروع »اأوماركــــو�شت«
املعهد  مع  بالتعاون  »اأوماركو�ست«  م�سروع  اأطلق 

لعلوم  الإ�سباين  املعهد  الكناري،  جلزر  التكنولوجي 

بجزر  القروي  الو�سط  تدبري  �سركة  املحيطات، 

الوطني  املعهد  باأكادير،  زهر  ابن  جامعة  الكناري، 

لوزارة  التابع  والبيئة  البحري  ال�سيد  يف  للبحث 

هذا  من  والهدف  والبيئة،  واملاء  واملعادن  الطاقة 

حلماية  م�ستمرة  ا�سرتاتيجية  و�سع  هو  امل�سروع 

بني  ال�ساحلي  لل�سريط  البيولوجي  والتنوع  البيئة 

جهة �سو�ض ما�سة درعة، وجزر الكناري.

برنامج  مع  ب�سراكة  املمول  امل�سروع  هذا  يهدف 

واحلدود  اإ�سبانيا  بني  ال�ساحلي  للتعاون   POCTEFEX
البيولوجي،  للتنوع  موؤ�سرات  و�سع  اإىل  اخلارجية 

للمناطق  اأح�سن  اإدارة  اأجل  من  البيئة  وجودة 

متكامل  تدبري  بف�سل  املحمية،  والبحرية  ال�ساحلية 

وتثمينها  ال�ســـــــاحلية  للـــــمناطق  قطاعي  ووقائي 

ال�سو�سيو-اقت�سادي.

ولإجناح هذه املهمة، مت تفعيل عدة اأن�سطة، من بينها 

مثال تكييف اأنظمة وموؤ�سرات لل�سحة البيئية واحلالة 

الإيكولوجية للمناطق ال�ساحلية، واإن�ساء �سبكة بحث 

ور�سد لل�سحة البيئية واحلالة الإيكولوجية للمناطق 

وتبادل  املوؤهلني  املوظفني  متكني  وكذلك  ال�ساحلية، 

الباحثني من اأجل اإدارة متكاملة للمناطق ال�ساحلية.

امل�سروع  هذا  واآفاق  نتائج  ومناق�سة  تقدمي  اأجل  من 

الذي يجمع جهة �سو�ض ما�سة درعة وجزر الكناري، 

م�سروع  نتائج  لعر�ض  توا�سليا  يوما  تنظيم  �سيتم 

يف  اجلاري  يونيو   20 اجلمعة  يوم  »اأوماركو�ست« 

انطالقا  باأكادير  درعة  ما�سة  �سو�ض  جهة  جمل�ض  مقر 

من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا.
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منخرطو اأوملبيك اأ�سفي يقيلون املدرب يو�سف فرتوت

لكرة  العا�شقة  الريا�شية  اجلماهري  تتابع 

نهائيات  مباريات  باأكمله  �شهر  وخالل  القدم، 

ال�شامبا  بالد  حتت�شنها  التي  العامل  كاأ�س 

الربازيل.

به  ظهرت  الذي  الكبري  احلما�س  الحظنا 

هذه  انطالق  منذ  امل�شاركة  املنتخبات  كل 

ملنتخبات  مكان  هناك  يعد  فلم  التظاهرة، 

متوا�شعة واأخرى قوية.

يعي�س  الذي  املنظم  البلد  الربازيل  منتخب 

املواطنني  دفعت  خانقة،  اقت�شادية  اأزمة 

عن  للتعبري  ال�شوارع  اإىل  للـــــــخروج 

املزرية  الو�شعية  على  وغ�شبهم  �شخطهم 

حقهم  عن  الدفاع  مف�شلني  يعي�شونها،  التي 

كرة  مباريات  متابعة  على  الكرمي  العي�س  يف 

القدم.

نظريه  اأمام  كثريا  عانى  الربازيل  منتخب 

جنوم  اأمام  منيعا  �شدا  وقف  الذي  الكرواتي 

الربازيل الذين عجزوا عن جتاوز خ�شومهم، 

بل كانوا منهزمني قبل اأن يعودوا اإىل املباراة 

نهاية  يف  وليتمكنوا  التعادل،  هدف  لي�شجلوا 

�شربة  بف�شل  ب�شعوبة  الفوز  من  املطاف 

البلد  اإىل  الياباين  احلكم  اأهداها  خيالية  جزاء 

املنظم، والتي لقيت احتجاجا كبريا من طرف 

الكرواتيني الذين ا�شت�شلموا لت�شتقبل �شباكهم 

هدفا ثانيا.

اأهم در�س ن�شتخل�شه من بداية هذه البطولة، 

هو انهيار املنتخب االإ�شباين الذي كان من اأبرز 

علما  الكاأ�س،  بهذه  للفوز  املر�شحني  واأقوى 

االأخرية  العامل  بطولة  بلقب  املتوج  هو  باأنه 

 2010 �شنة  اإفريقيا  جنوب  احت�شنتها  التي 

و�شد نف�س اخل�شم اأي هوالندا.

يتزعمهم  الكبار،  وبنجومه  اإ�شبانيا  منتخب 

ورامو�س،  وبـــــيكي،  كا�شيــــــا�س،  احلار�س 

وثنائي بر�شلونة يف الو�شط اأني�شتا وكزافيي، 

باالإ�شافة اإىل األونزو ودافيد فيا واالآخرين.

بتلقيه  حمبيه  �شدم  الذي  االإ�شباين  املنتخب 

�شد   )1-5( اجلدل  تقبل  ال  نكراء  هزمية 

يف  هزميته  يتجرع  مازال  هوالندا،  منتخب 

نهاية 2010.

يف  بليغا  در�شا  لقن  الهولندي  املنتخب 

الكرة  باأن  االإ�شباين  خل�شمه  واأكد  الواقعية، 

ال تعرتف باملنطق والنجومية، كما اأن املدرب 

�شنيعا  خطاأ  ارتكب  ديلوبو�شكي  االإ�شباين 

باعتماده على جنوم انتهت �شالحيتهم.

لهذه  ال�شيقة  البداية  باأن  نالحظ  هكذا 

التظاهرة حتبل باملفاجاآت التي �شننتظرها يف 

القادم من االأيام.

 العدد: 794  اخلميس 19 يونيو 2014

قالوا ونقول
زلة  جمرد  تاعرابت  بخ�شو�س  ت�شريحي 

ل�شان
»حجي مساعد الناخب الوطني«

● ما كاين با�س الل�شان ما فيه عظم..

مفو�س ق�شائي للحجز على حافلة الرجاء

»الصباح«
● نق�شوا من االنتدابات، اأوخل�شوا لكريديات

الزاكي  بني  اأبي�س  بخيط  يدخل  بودربالة 

»صحف«وتاعرابت
● وا�س فخبار ن�شيمة احلر اأو ال؟

�شاغو يحمل القمي�س رقم 30 يف الرجاء

»المساء«
● هذا العب وال طوبي�س!

مونديال بال مغرب

»صحيفة الناس«
● قدمية بزاف كل�شي كالها..

لتاأجري  دوالر  األف   67 دفع  يرف�س  مي�شي 

ق�شر لعائلته بالربازيل

»وكاالت«
● م�شكني ما عندو�س! راه رف�س يدفع حتى 

ال�شرائب للدولة االإ�شبانية

متابعة  من  املغاربة  حرم  االأ�شباب  لهذه 

املونديال يف قنواتهم

»مصطفى الخلفي وزير االتصال«
● باراكا عليهم كيما �شرحت فالربملان غري 

ماخور املك�شيك وال�شيتكومات التافهة، على 

ي�شدو  اهلل  واحد  باب  عندو  اللي  حال  كل 

عليه..
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●  ما هي الأ�سباب التي دفعتك لتقدمي 

تر�سيحك لرئا�سة الوداد؟

اأنني  واأهمها  متعددة،  االأ�شباب   ●●

الفريق،  �شخ�شيا ل�شت غريبا عن هذا 

للوداد،  احلب  كل  واأكن  ودادي  فاأنا 

وامل�شاكل  املرعب  الفراغ  اأن  كما 

خالل  الفريق  عا�شها  التي  املتعددة 

للرت�شح  دفعتني  االأخرية،  الفرتات 

للرئا�شة واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.

الذي  الربنامج  عن  اأحتدث  لن  �شوف 

الربامج  الأن  للوداديني،  �شاأقدمه 

ال�شابقون  الروؤ�شاء  و�شعها  احلقيقية 

الذي �شنعوا اأجماد هذا الفريق الهرم، 

هذه  على  احلفاظ  اإال  نحن  علينا  فما 

على  و�شاما  اأ�شبحت  التي  املكت�شبات 

�شدر كل الوداديني.

فعلينا كذلك اأن ن�شري على نف�س النهج، 

باالألقاب  للفوز  الوداد خلق  فريق  الأن 

والبطوالت، ومل يكن يف يوم ما فريقا 

عاديا وبدون طموح.

الوداد يف ظل  م�ستقبل  ترى  ● كيف 

هذه الو�سعية التي يعي�سها حاليا؟

●● م�شتقبل الوداد يف اأيدي الوداديني 

م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  املطالبني 

و�شـــراعاتهم،  خـــالفاتهم  بن�شـــــيان 

وداد  اأجل  من  اليد  يف  اليد  لي�شعوا 

الغد، فم�شريتنا نحو النجاح واحدة، 

من  اليوم  من  اهلل  �شاء  اإن  و�شتنطلق 

دافع  كبري  لفريق  اأف�شل  غد  اأجل 

الراية  عن  ال�شدة  اأوقات  ويف  بب�شالة 

الوطنية يف جميع املحافل الدولية.

● وماذا عن م�سكل النخراط؟

باأن  لكم  �شاأوؤكد  املنرب  هذا  من    ●●

انتخابي  حالة  يف  اأولوياتي   �شمن  من 

رئي�شا، حل هذا امل�شكل الذي يوؤرق كل 

الوداديني.

نريد من املنخرط اأن يكون ع�شوا فاعال 

وحيويا داخل اأ�شرته الوداد، وال ينتهي 

دوره بانتهاء ح�شوره للجمع العام.

املنخرط على العموم �شيكون اإن �شاء 

م�شاريع  جناح   يف  امل�شاهمني  من  اهلل 

الوداد القادمة، كما اأن باب االنخراط 

اأننا  كما  للجميع،  مفتوحا  �شيكون 

داخلية  قوانني  خلق  على  �شنعمل 

للت�شويت  املنخرطني  على  �شتعر�س 

طريق  خارطة  �شتكون  كما  عليها، 

جديدة لكل الوداديني.

❋ نائب الرئي�س، واملر�سح لرئا�سة الوداد

اليــــــــد يف اليـــد من اأجــــل وداد الغــــــــد

الدرو�س الأوىل لكاأ�س العامل

تفاجاأ معظم املتتبعني لفريق اأوملبيك اأ�شفي الإقالة 

املدرب يو�شف فرتوت واإبعاده من تدريب الفريق 

امل�شفيوي بدون مربر مقنع.

جماهري  اأكتاف  فوق  حمل  الذي  فرتوت  املدرب 

على  فريقه  حفاظ  يف  جناحه  بعد  اأ�شفي  اأوملبيك 

حرم  ثمني  انت�شار  وبعد  الكبار،  �شمن  مكانته 

هذا  البطولة،  لقب  من  البي�شاوي  الرجاء  فريق 

املدرب �شيجد نف�شه فجاأة خارج اأ�شوار الفريق.

االإقالة يا �شادة يا كرام، مل تاأت من طرف رئي�س 

امل�شري، بل جاءت من  املكتب  اأع�شاء  اأو  الفريق 

طرف بع�س املنخرطني الذين اأ�شبحوا يتحكمون 

يف م�شري فريق ميثل مدينة باأكملها.

هذه املجموعة التي اأ�شبحت هي االآمر والناهي، 

رف�س  اإذا  امل�شتور،  بف�شح  امل�شري  املكتب  هددت 

ت�شريح املدرب فرتوت الذي مل يرتكب اأي خطاإ، 

و�شعه  يف  ما  كل  عمل  اأنه  هو  الوحيد  ذنبه  بل 

الإنقاذ فريق �شائع، نخرته ال�شراعات وامل�شالح 

الق�شم  اإىل  به  ترمي  اأن  كادت  التي  ال�شخ�شية 

الوطني الثاين.

هوؤالء املنخرطون الذين جنهل عددهم، مل يكتفوا 

باإبعاد فرتوت، بل جل�شوا على طاولة املفاو�شات 

باالإ�شراف  واأقنعوه  ال�شالمي  جمال  املدرب  مع 

على االإدارة التقنية، وا�شتجابوا لكل �شروطه.

قوتها،  »اجلماعة«  هذه  ت�شتمد  اأين  من  ترى 

الذين  وجماعته  للرئي�س  احلقيقي  الدور  هو  وما 

ا�شت�شلموا ل�شغوطات هوؤالء؟

اأعدادنا  يف  عليها  االإجابة  �شنحاول  اأ�شئلة كثرية 

القادمة حول هذا الفريق الذي يعي�س يف بحبوحة 

التي يجنيها من حمت�شنه  بف�شل ماليني الدراهم 

الر�شمي وبدون اأن يحا�شب عليها. 

أكرم ارحل .. 
يقف التاريخ اليوم اأمام قرار احلاج حنات قبل �شنتني، 

حني غادر كر�شي رئا�شة فريق الرجاء الريا�شي، فا�شحا 

املجال ملر�شح تقدم مب�شروع ومعه حقيبة اأموال، فنجح 

وتوفق اإىل حد بعيد يف كل ما �شطر له، ومازال يعيد الكرة 

مرة ومرات على درب النجاح...

هذا عن احلاج حنات الرئي�س املحرتم الذي مل يعرتف له 

لالأ�شف جل املحبني مبا اأ�شدى للفريق بكل تفان، ليحيلنا 

الوداد  ا�شم  مرغ  الذي  الوداد  رئي�س  اأكرم  اإىل  احلديث 

والغمة  الهم  وداد  اإىل  االأمة  وداد  من  وحوله  الرتاب، 

واحلروب الباردة واملعلنة...

اليوم يقف الكل م�شدوها اأمام ما يعي�شه الفريق االأحمر، 

فوات  قبل  االآجال  اأقرب  يف  النفق  من  خروجه  متمنني 

اأمام  خا�شة  �شهال،  لي�س  االأمر  اأن  من  بالرغم  االأوان، 

مدن  كل  غزت  التي  ارحل  معه  تنفع  مل  مناوئ،  رئي�س 

املغرب، اإن مل نقل كل بقاع العامل...

ومن  بف�شله  يوؤمن  اأن  اأكرم  املدعو  على  نف�شه،  اليوم 

معه... 

وعلى الوينريز وجمهور الوداد اأن يعلموا اأنهم اأخطاأوا 

األب�شوا  الأنهم   ،basta بدل  ارحل  �شعار  رفعوا  حني 

�شاحب املنتجع ال�شياحي جلبابا اأكرب منه... اأكرب منه 

بكثري.
محمد طالل

وفاة  العميق  واحلزن  االأ�شى  ببالغ  تلقينا 

احلاج بوعزة الريتوين بعد مر�س طويل.

وبهذه املنا�شبة االأليمة نتقدم باأحر التعازي 

الريتوين  رجاء  ال�شيدة  اإىل  واملوا�شاة 

�شكينة،  وابنتهما  دحمان  احلاج  وزوجها 

واإىل جميع اأفراد العائلة، طالبني من اهلل عز 

واأن  جناته،  ف�شيح  الفقيد  ي�شكن  اأن  وجل 

يلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

تعزية

البرازيل 2014

هدف أنطولوجي للنجم الهولندي فان بيرسي

جديد  عدد  �شدر 

من »البـــــــطولة« 

ال�شهرية  املجلـــــة 

بكل  تهــــتم  التي 

االأن�شطة الريا�شــية 

الوطنية  والدولية.

العدد،  ويت�شمن 

ملفا خا�شا عن فريق 

بطل  التطواين  املغرب 

املو�شم الكروي احلايل، 

املغرب  �شيمثل  والذي 

يف بطولة العامل لالأندية 

البطلة التي �شيحت�شنها بلدنا يف دجنرب القادم، كما يت�شمن 

العدد ملحقا خا�شا عن بطولة كاأ�س العامل التي جتري حاليا 

هذا  يف  االإفريقية  املنتخبات  وحظوظ  وم�شاركة  بالربازيل، 

العر�س الكروي العاملي، باالإ�شافة اإىل العديد من املواد املثرية 

كاأزمة وداد االأمة، وموا�شيع اأخرى.

عدد جديد لمجلة »البطولة«

المدرب فرتوت

رأي

أسئلــة لـ:                  لسعيد الناصري*
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خباري
تحليل إ

الرباط: سعيد الريحاني
يونيو  �شهر  هو  وها  ماي،  �شهر  عن  ال�شتار  اأ�شدل 

االنفراج  ذلك  يتحقق  ومل  االنتهاء،  على  ي�شرف 

ذلك  تعطل  ورمبا  ال�شلفيني،  ملف  يف  املن�شود 

مع  للحوار  عليا  جهات  اأطلقته  الذي  امل�شل�شل 

املعتقلني ال�شلفيني، وهي االآلية التي كان من املنتظر 

اخلطاب  ح�شن  ال�شلفي  علني  ب�شكل  يتزعمها  اأن 

اإن  بل   ،)2014 اأبريل   10 عدد:  االأ�شبوع،  )اأنظر 

جهات معينة داخل الدولة مل يكن ير�شيها حل هذا 

ق�شية  امل�شتوى يف  رفيع  »�شكك م�شدر  فقد  امللف، 

واجلهاد،  احلاكم  تكفري  حول  الفكرية  املراجعات 

واحلكم بغري ما اأنزل اهلل وتفجريات تنظيم القاعدة، 

التي قيل اإن �شيوخ ال�شلفية اجلهادية الذين غادروا 

ال�شجن بعفو ملكي، قاموا بها«.  

هذا امل�شدر الذي و�شفته جريدة »النا�س« بامل�شدر 

املعطيات  مع  يتفاعل  وكاأنه  ظهر  امل�شتوى،  رفيع 

�شديدة  معار�شة  واأبدى  »االأ�شبوع«،  قدمتها  التي 

اإنه قال: »�شامح  اإمكانية لطي ال�شفحة، حتى  الأي 

الذي  الرميد  م�شطفى  واحلريات  العدل  وزير  اهلل 

الفيزازي،  )يق�شد  ال�شيوخ  هوؤالء  عن  بقوة  دافع 

ملفاتهم  يعرف  اأنه  بدعوى  والكتاين(  واحلدو�شي، 

جيدا، رغم اأن بع�شهم جلاأ اإىل ال�شمت بعد خروجهم 

من ال�شجن، ومل يعلنوا عن مواقفهم احلقيقية من 

ال�شجن«،  اإىل  يعودوا  اأن  خ�شية  ح�شا�شة  ق�شايا 

)يومية النا�س عدد: 10/ 11 ماي 2014(. 

وبغ�س النظر عن موقف امل�شدر اأو اجلريدة التي 

اأن  رغم  ال�شك)...(،  عودة  عن  بعد  فيما  حتدثت 

بامللك  �شلى  قد  كان  ال�شيوخ  هوؤالء  من  واحدا 

املعطيات  تباين  فاإن  طنجة،  يف  ال�شاد�س  حممد 

بلدان  يف  يجري  عما  مبناأى  لي�س  املغرب  اأن  يوؤكد 

اأخرى، فعدم طي ملف ال�شلفيني عرب اتفاق وا�شح 

االحتماالت  كل  واأن  قائم  اخلطر  اأن  يعني  املعامل، 

تيارا  ي�شكلون  ال  املغرب  يف  فال�شلفيون  واردة، 

اليوم  حتى  ي�شتطيعوا  مل  و»�شيوخهم  �شيا�شيا، 

التكتل ب�شكل مقنع، نحن اليوم اأمام �شتات، يكفي اأن 

الذين التحقوا بال�شرق العربي، ب�شوريا، والعراق، 

جمموعات؛ منها من يقاتل مع جبهة الن�شرة، ومنها 

من يقاتل مع تنظيم داع�س، يف مقابل ما يقع داخل 

بع�شهم  تكفري  من  املغرب  يف  ال�شجنية  املوؤ�ش�شات 

بع�شهم  اإن  حتى  يت�شور،  مما  اأخطر  البع�س، 

خرجوا من ال�شجون ومل يلتئموا على مبداإ املطالبة 

باالإفراج عمن مازالوا خلف الق�شبان..«، )ت�شريح 

عبد الرحيم مهتاد، رئي�س جمعية الن�شري مل�شاندة 

املعتقلني االإ�شالميني(.

جزء اإذن من ال�شلفيني املغاربة يعي�شون بيننا لكنهم 

مرتبطون بتنظيم »داع�س«، األي�س املغرب هو ثالث 

ممون لـ»داع�س« وجبهة الن�شرة باملقاتلني، ح�شب 

ما يوؤكده تقرير �شادر عن املركز االأمريكي ال�شهري 

»�شان غروب«، الذي يوؤكد خرباوؤه اأن عدد املغاربة 

املدن  خمتلف  من  قدموا  مقاتل   1500 عن  يقل  ال 

نف�س  ح�شب  يحتلون  وهم  �شوريا،  نحو  املغربية 

امل�شدر الرتبة الثالثة بعد التون�شيني وال�شعوديني.

يوجد  اأي�شا  املغرب  ففي  االأرقام،  لغة  عن  وبعيدا 

فتيحة  فهذه  العامل«،  يف  اإرهابي  »اأخطر  بايع  من 

يف  قتل  الذي  املجاطي  اأحمد  زوجة  املجاطي 

ال�شباب  »تدعو  اآدم،  باأم  واملعروفة  ال�شعودية 

لبيعة اأبو بكر البغدادي، الإقامة ما تعتربه »دين اهلل 

وجهاد عدو اهلل« واإقامة »الدولة االإ�شالمية والدب 

عنها« وتقول اإن مبايعتها للبغدادي »�شرف«، واإنها 

�شعرا  حقه  يف  وكتبت  للموؤمنني«،  »اأمريا  تبايعه 

ملبايعته،  االأيادي  مد  اإىل  ال�شباب  خالله  من  تدعو 

)ال�شباح، عدد: 13 فرباير 2014(.

اأن نف�س املراأة  ورمبا ال يعرف كثري من املواطنني 

باحلرية  املطالبة  اأجل  من  بوقفات  ا�شتهرت  التي 

لل�شلفيني، عربت عن �شعادتها بالتحاق ابنها ذي 21 

اإىل جانب حركة  ربيعا، باالأرا�شي ال�شورية للقتال 

ال�شحف  اإن  بل  االأ�شد،  ب�شار  نظام  �شد  »داع�س« 

اليوم  منذ  عليه  ربيته  ما  »هذا  قولها:  عنها  نقلت 

االأول، واأمتنى اأال يعود واأال اأراه اإال يوم القيامة يف 

اجلنة«، بعد ن�شر �شور هذا »املقاتل ال�شغري« وهو 

يحمل �شالح كال�شنكوف.

خطري.. مغاربة 
يف حركة »داع�ش« 

التي تقطع 
الروؤو�س

�سلفيون وع�سو  من العدالة والتنمية رفقة امل�سلحني يف �سوريا

عناصر من حركة »داعش« 
ينفذون عملية إعدام في 

حق مواطنين عراقيين 

ربما ال يعرف كثير من 
المواطنين أن نفس المرأة 

التي اشتهرت بوقفات 
من أجل المطالبة بالحرية 

للسلفيين، عبرت عن سعادتها 
بالتحاق ابنها ذي 21 ربيعا، 
باألراضي السورية للقتال 
إلى جانب حركة »داعش« 

ضد نظام بشار األسد، بل إن 
الصحف نقلت عنها قولها: 

»هذا ما ربيته عليه منذ اليوم 
األول، وأتمنى أال يعود وأال أراه 

إال يوم القيامة في الجنة«
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رويدة مروة 
بلباس صحراوي

بينما كان العامل كله يتحدث يوم االإثنني املا�شي، 

امل�شبوق ملدن عراقية من طرف  عن االجتياح غري 

تنظيم »داع�س« وهو ا�شم خمت�شر ملا ي�شمى »الدولة 

االإ�شالمية يف العراق وال�شام«، ورغم هول امل�شاهد 

املنقولة، اأقلها م�شاهد اإعدام ع�شرات املدنيني العزل 

بدعوة  املجتمعون  النواب  كان  ر�شا�شة،  باأ�شلحة 

املنتدبة  الوزيرة  وبح�شور  اخلارجية  جلنة  من 

مل�شامني  ي�شتمعون  بوعيدة  مباركة  اخلارجية  يف 

باأن  �شاحبها  يقول  ال�شياق،  خارج  تبدو  مداخلة 

البع�س  يحاول  اإعالمية«  »فرقعة  جمرد  »داع�س« 

اإلهاءنا بها.

ح�شب هذا النائب امللتحي، وا�شمه ر�شيد ال�شليماين، 

مبجل�س  والتنمية  العدالة  حزب  لفريق  واملنت�شب 

من  جلزء  داع�س  باحتالل  ي�شمى  »ما  فاإن  النواب، 

الرتاب العراقي، جمرد فرقعة اإعالمية، يف حني اأن 

�شعب  من  �شعبية  انتفا�شة  هو  الب�شرة  يف  يقع  ما 

العراق �شد حكومة العراق، التي كانت قد انطلقت 

منذ اأزيد من �شنة..«.

ولي�شت هذه هي املرة االأوىل التي يطرح فيها نقا�س 

غريب حول ما يجري يف بع�س البلدان التي ت�شهد 

عدة  اإن  بل  العربي،  بالربيع  �شمي  ملا  �شور  اأب�شع 

�شورا  �شابق  وقت  يف  ن�شرت  اإلكرتونية  مواقع 

توؤكد �شفر ع�شو يف �شبيبة هذا احلزب اإىل �شاحات 

اإن حتركاته  القتال يف �شوريا �شد ب�شار االأ�شد، بل 

يف »ريف اأدلب« ولقاءه مع امل�شلحني يف املعار�شة، 

مت توثيقهما ب�شور، و�شكل ذلك حرجا كبريا لوزير 

اخلارجية ال�شابق �شعد الدين العثماين، حيث ت�شاءل 

البع�س عن املوقف الذي ميكن اأن ي�شدر عن احلزب 

احلاكم يف حالة تعر�س اأحد منا�شلي حزب العدالة 

والتنمية للقتل على اأيدي القوات املت�شابكة، بل اإن 

بع�س املواقع االإخبارية ت�شاءلت: »با�شم من ذهب 

بانتمائه  املعروف  وهو  �شوريا  اإىل  ال�شخ�س  هذا 

هل  ن�شطائه،  من  وواحد  والتنمية  العدالة  حلزب 

ذهب با�شمه ال�شخ�شي؟ اأم ذهب با�شم احلزب؟ اأم 

ل الرحلة؟  با�شم حركة التوحيد واالإ�شالح؟ ومن مَوّ

تن�شيق بني  امل�شاعدات؟ وهل هناك  ثمن  دفع  ومن 

ن�شطاء احلزب االإ�شالمي واجلي�س ال�شوري احلر، 

خ�شو�شا واأن مبعوث احلزب ظهر مع املجموعات 

املغربية،  النهار  اأخبار،  امل�شلحة؟«، )موقع �شوف 

موقع زابري�س..(.

ورغم  م�شرتي،  باأن  فرباير   20 ن�شطاء  اأحد  يقول 

ن�شاطه اخلارجي)..(، فقد حافظ على و�شع متميز 

لعدة  ح�شوره  خالله  من  فرباير،   20 حركة  داخل 

وقع  الذي  ال�شخ�س  نف�س  ا�شم  لكن  اجتماعات، 

والتنمية  العدالة  موقع  يف  املن�شورة  املواد  بع�س 

تلك  م�شدر  يف  التحقيق  مبنا�شبة  عنه  احلديث  مت 

التي مت رفعها يف م�شريات حركة  ال�شخمة  الالفتة 

�شكل  يف  الهمة  عايل  فوؤاد  ت�شور  والتي  20 فرباير، 

وبلطجيته«،  »الهمة  عنوان  حتت  اأخطبوط، 

الدين،  حامي  العايل  عبد  طرف  من  ممولة  فالالفتة 

وت�شتهدف  ال�شوباين،  واحلبيب  الرميد،  وم�شطفى 

ت�شفيفها  مت  »لقد  امللكي،  املحيط  من  �شخ�شيات 

حركة  يف  ع�شوين  طرف  من  بالرباط  وطباعتها 

»باركا«، وحملها ع�شوان من نف�س احلركة اأحدهما 

كفى  )موقع  �شال،  مدينة  من  م�شرتي  م�شطفى  هو 

بري�س(. 

االأمر  يتعلق  عندما  احلدود  كل  ت�شقط  اإذن  هكذا 

بالربيع العربي، غري اأن حالة م�شرتي واإن كانت ال 

تكت�شي يف ظاهرها طابع اخلطورة نظرا الرتباطها 

باأن�شطة �شلمية)..(، فاإن ت�شابك اخليوط يف حاالت 

لو  ماذا  مقلقة،  ت�شاوؤالت  اأمام  املجال  يفتح  اأخرى 

قرر املقاتلون يف �شوريا والعراق العودة اإىل وطنهم 

االأم املغرب؟

الشرطة اإلسالمية نموذج
 لما يحلم به المقاتلون

بخالف امل�شار ال�شابق، �شبق لـ»االأ�شبوع ال�شحفي« 

وهو  جويد،  اأ�شرف  ال�شاب  حالة  عن  حتدثت  اأن 

�شوريا  اإىل  الهجرة  اختار  مغربي  ل�شاب  منوذج 

للم�شاركة يف احلرب �شد ب�شار االأ�شد، ترك درا�شته 

ال�صيطان ي�صكن يف  التفا�صيل 

خط التما�س بني حركة 20 فرباير وحتركات

 املقاتلني يف اخلارج

مصطفى مشتري العضو في حزب 
العدالة والتنمية يقف وسط 

المقاتلين المسلحين في سوريا 

إلياس» ابن فتيحة المجاطي« يلتحق 
بسوريا وأمه تتمنى لقاءه في الجنة

تسقط كل الحدود عندما 
يتعلق األمر بالربيع العربي، 
غير أن حالة مشتري وإن 

كانت ال تكتسي في 
ظاهرها طابع الخطورة 
نظرا الرتباطها بأنشطة 
سلمية)..(، فإن تشابك 

الخيوط في حاالت 
أخرى يفتح المجال أمام 
تساؤالت مقلقة، ماذا 
لو قرر المقاتلون في 

سوريا والعراق العودة إلى 
وطنهم األم المغرب؟
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االلتحاق  واختار  ال�شعدي،  املالك  عبد  جامعة  يف 

»قدك  اأن�شد:  الذي  وهو  ال�شام«،  »اأحرار  بحركة 

امليا�س يا عمري.. كغ�شني البان كالي�شر/ اأنت اأحلى 

لكنه مل  قمري«،  يا  �شواك  من  نظر.. جل  النا�س يف 

موجها  ذلك  يقول  كان  بل  امراأة،  عن  يتحدث  يكن 

)االأ�شبوع  الكال�شنكوف«،  »بندقية  لرفيقته  كالمه 

ال�شحفي، عدد: 17 اأكتوبر 2013(.

وتف�شح حالة اأ�شرف جويد، وهو اأي�شا كان حا�شرا 

يف م�شريات حركة 20 فرباير، املجال لطرح جمموعة 

من االأ�شئلة، يف حالة ما اإذا قرر العودة اإىل املغرب 

رفقة اإخوانه، »ملاذا �شيعودون اإىل املغرب واحلال 

التي  الدولة  م�شروع  تنزيل  يف  �شرعوا  معظمهم  اأن 

الواقع، رمبا �شي�شع كثري  اأر�س  يحلمون بها على 

يعرفون  عندما  قلوبهم،  على  اأيديهم  املغاربة  من 

كومي�شاريات  فتحوا  املغاربة،  املقاتلني  بع�س  اأن 

يف دم�شق، بل اإنهم ا�شتطاعوا ال�شيطرة على بع�س 

م�شغرة،  مناذج  اإىل  وحولوها  ال�شكنية،  االأحياء 

وهي  املغربية«..  االإ�شالمية  بـ»الدولة  اأ�شموه  ملا 

عبارة عن اأحياء متت ال�شيطرة عليها من لدن بع�س 

ال�شيارات  بع�س  فيها  تطوف  املغاربة،  املقاتلني 

االإ�شالمية  ال�شرطة  عليها  كتب  وقد  ال�شوداء 

املغربية، لتحافظ على االأمن.. يف �شوريا ولي�س يف 

الكال�شنكوف،  �شوت  على  يعلو  �شوت  ال  املغرب 

وال �شوت يعلو على �شوت االأ�شوليني املغاربة«، 

)امل�شدر نف�شه(.

التي  الدولة  اأوجه  اأحد  هي  االإ�شالمية«  »ال�شرطة 

لتنزيل  فر�شة  وجدوا  الذين  املقاتلون،  بها  يحلم 

ذلك يف �شوريا، فماذا �شيفعلون يف حالة عودتهم اإىل 

القانون  �شوت  على  يعلو  �شوت  ال  حيث  املغرب 

اجلنائي والد�شتور)..(، هذا يف ما يتعلق باملغاربة 

الذين احتكوا باجلي�س احلر يف �شوريا، لكن ماذا عن 

مغاربة داع�س؟

 تصدير حاملي األحزمة الناسفة
توؤكد عدة تقارير اإعالمية اأن املغاربة ميثلون جزءا 

مهما من حركة »داع�س« التي تتقدم يوما بعد يوم 

�شوب العا�شمة العراقية بغداد مع ما يرافق ذلك 

من م�شاهد للتقتيل والتنكيل، فقد »لعب االنتحاريون 

املغاربة دورا حا�شما يف انت�شارات »داع�س«، خالل 

اليومني املا�شيني، واأ�شارت م�شادر اإعالمية تابعة 

جلن�شيات  حاملني  مغاربة  وجود  اإىل  للتنظيم، 

اأوروبية، اأغلبهم من فرن�شا، وبلجيكا، كما �شاركت 

عنا�شر مغربية يف اإحكام تنظيم داع�س ل�شيطرته على 

ناحية �شليمان بيك )250 كلم �شمال بغداد(، وتعترب 

ا�شم  اأنف�شهم  الذين يطلقون على  املغاربة  م�شاهمة 

كبري  ب�شكل  موؤثرة  املغاربة،  اال�شت�شهاديني  كتيبة 

يف انت�شار »داع�س« حيث يقوم عدد منهم بعمليات 

اأحزمة  فيها  ت�شتعمل  ما  غالبا  انتحارية  اقتحام 

نا�شفة، اأو �شيارات مفخخة، �شملت تفجري حواجز 

ومدرعات، واقتحام مقرات ع�شكرية باأحزمة نا�شفة، 

)اأخبار اليوم، عدد: 13 يونيو 2014(.

اإىل  ت�شديرهم  يتم  والذين  املغاربة،  من  النوع  هذا 

ال�شلفيني  ن�شخ  اإحدى  اإطار  يف  يندرجون  اخلارج، 

الفيزازي،  اأية عالقة بال�شيخ  لها  الذين قد ال تكون 

الراأي العام من�شغال مبا  ففي الوقت الذي كان فيه 

يجري يف العراق، كان الفيزازي قد ن�شر �شوره وهو 

يطل من �شرفة اأوطيل املامونية يف مراك�س، احلياة 

»اأنا  قوله:  تقراأ  عندما  الفيزازي  عند  جميلة  تبدو 

اللهم  اجلنوب..  عرو�س  مبراك�س  املامونية  بفندق 

احفظ مغربنا احلبيب واأن�شر ملكنا الهمام، وكن له 

عونا و�شندا«. 

الدولة  بتكفري  ا�شتهر  كان  واإن  الفيزازي  يكون  قد 

يف وقت �شابق، �شورة للرجل ال�شلفي الذي مل يعد 

ال�شلفيني،  من  ال�شاعد  اجليل  اأن  اإال  خطرا،  ي�شكل 

اإىل  متتبع  كل  يدفع  قد  »داع�س«  بتجربة  املعجبني 

و�شع يده على قلبه، عندما ي�شاهد �شورة ملغربي 

يتباهى بقطع الروؤو�س، ويقول باأنه تزوج على �شنة 

»داع�س« من حبيبته، واأنه قدم لها مهرا قيمته 100 

دوالر، وهو عبارة عن حزام نا�شف، ح�شب ما اأكدته 

االأمر حررته  اإن  قالت  التي  االإخبارية  الق�شا�شات 

هكذا حمكمة الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام.

 

 الشيطان يسكن في التفاصيل
عندما كان امللك يف تون�س، كانت ق�شا�شات االأخبار، 

الذين  ال�شواذ  التي تغطي مطالب  تلك  ترتاوح بني 

تلك  اأو  ع�شيد،  اأحمد  والنا�شط  الباحث  يدعمهم 

حق  يف  املرتكب  العن�شري  امليز  عن  تتحدث  التي 

االأمازيغ)..(، والدعوة اإىل تغيري لغة التقا�شي)..(، 

اأو تغطي حدث ظهور مت�شاح يف مارينا اأبي رقراق.. 

ال�شياق  النظر عن  العناوين ت�شلح بغ�س  كل هذه 

كحطب لفتنة كربى غري م�شبوقة، غري اأن احلديث 

اأحداث  باأنها  االنطباع  يعطي  متفرق  ب�شكل  عنها 

عابرة، حل�شن احلظ.

يف هذا ال�شياق، تناولت ع�شرات املواقع االإخبارية 

املقال الذي مت ن�شره يف جريدة »نيويورك تاميز«، 

توؤكد  املقال  هذا  االنت�شار،  الوا�شعة  االأمريكية 

�شاحبته اأن »امللك حممد ال�شاد�س الذي �شوهد وهو 

يتجول بالتي�شورت يف تون�س، بطيء يف تنفيذ وعود 

واعتقال  احلريات،  قمع  مت  عهده  يف  الدميقراطية، 

ال�شحافيني، لكن ما مل يخطر ببال اأي من املتتبعني 

منتوج  �شوى  لي�س  الذكر،  ال�شالف  املقال  اأن  هو 

مغربي، مت ت�شديره جلريدة »نيويورك تاميز«، التي 

ت�شرتي بالقطعة جل املقاالت ال�شحفية املخ�ش�شة 

النتقاد التجربة املغربية)..(.

والأن ال�شيطان يوجد يف التفا�شيل فاإن كلمة رئي�س 

من  ح�شد  و�شط  كريان  بن  االإله  عبد  احلكومة 

من  خرج  التي  واالإ�شالح،  التوحيد  حركة  اأن�شار 

قاطعا  دليال  تعد  والتنمية،  العدالة  حزب  رحمها 

اأية  يف  لال�شتعال  قابلة  م�شترتة  فتنة  وجود  على 

حلظة، ما معنى اأن يقول بن كريان اإن مقتل الطالب 

احل�شناوي مرتبط مبعركة كربى، اأحد اأطرافها هم 

االأوغاد الذين حاولوا الوقوف �شد حركة التوحيد 

�شوابهم  ففقدوا  لهم،  ي�شتجب  ومل  واالإ�شالح، 

الت�شدي  عرب  لالنتقام  فر�شة  عن  يبحثون  وباتوا 

ينا�شبهم  ال  كريان  بن  ح�شب  هوؤالء  ن�شاط..   الأي 

احلوار وال الكلمة الطيبة.. الأنهم يح�شنون ال�شيد 

يف املاء العكر ويختفون وراء تاأجيج الفنت، )موقع 

ه�شربي�س، 9 يونيو 2014(.

االإ�شالمية،  للحركات  الناعم  الوجه  هو  كريان  بن 

ولكن اأن يتحدث بهذه الطريقة عمن ي�شميهم االأوغاد، 

يف  املتطرفون  يقوله  اأن  ميكن  عما  فكرة  الأخذ  كاف 

احلركات االإ�شالمية والذين مييلون اإىل االأطروحات 

الداع�شية )ن�شبة اإىل داع�س(، لكن حل�شن احلظ فاإن 

جل التقارير االأمنية ت�شنف املغرب كبلد بعيد عما 

يجري يف �شوريا والعراق.. بعيد على االأقل مقارنة 

مع اجلزائر.

»اأمازيغي مقابل عربي«، »اإ�شالمي مقابل علماين«، 

»انف�شايل مقابل وطني« كلها ثنائيات جديدة متداولة 

ب�شكل �شبه يومي يف االإعالم املغربي، والغر�س هو 

حتقيق التفرقة بكل ال�شبل، وهذا االأمر قد يكون هو 

�شبب االإ�شارة التي بعثها امللك حممد ال�شاد�س من 

اخل�شراء:  للم�شرية   34 الذكرى  خطاب  يف  خالل 

فاإما  اخلداع،  اأو  للغمو�س  جمال  هناك  يعد  مل   ..«

اأن يكون املواطن مغربيا اأو غري مغربي، وقد انتهى 

الواجب،  من  والتمل�س  املواقف  ازدواجية  وقت 

ودقت �شاعة الو�شوح وحتمل االأمانة، فاإما اأن يكون 

ال�شخ�س وطنيا اأو خائنا، اإذ ال توجد منزلة و�شطى 

بحقوق  للتمتع  جمال  وال  واخليانة،  الوطنية  بني 

الوطن..  اأعداء  مع  بالتاآمر  لها،  والتنكر  املواطنة 

م�شاعفة  العمومية  ال�شلطات  كافة  على  يتعني 

جهود اليقظة والتعبئة للت�شدي بقوة القانون لكل 

االأمن  �شيانة  يف  واحلزم  الوطن  ب�شيادة  م�شا�س 

احلقيقي  ال�شمان  العام،  والنظام  واال�شتقرار 

ملمار�شة احلريات«، )مقتطف من خطاب امللك حممد 

ال�شاد�س(.

اأي  هناك  يكن  مل  القريب  االأم�س  حدود  اإىل 

احلديث  اأن  اإذ  »داع�س«،  حركة  يعرف  مغربي 

القاعدة)..(  تنظيم  على  يقت�شر  كان  بالكاد 

فر�شت  اليوم،  العامل  يف  اجلهاديني  مكانة  لكن 

»داع�س«  عن  تتحدث  اإخبارية  ق�شا�شات  تتبع 

التي  اجليو�س،  قهر  على  قادر  تنظيم  باعتبارها 

فهذا  التنظيم،  حيث  من  العراقي  اجلي�س  ت�شبه 

التنظيم اأ�شبح االأغنى من نوعه يف العامل بعد اأن 

ا�شتوىل على ما يزيد عن 425 مليون دوالر من 

البنك املركزي يف مدينة املو�شل العراقية.

زعيم هذا التنظيم الذي بايعته النا�شطة ال�شلفية 

املغربية »اأرملة املجاطي«، هو اأبو بكر البغدادي 

بـ»اأ�شامة  البع�س  ي�شفه  احل�شيني،  القر�شي 

االأكرث خطورة  بن الدن اجلديد«، وهو »الرجل 

تر�شحه  بينما  »تامي«،  جملة  وفق  العامل«،  يف 

بع�س التقارير ليكون اأمريا على دولة اإ�شالمية مل 

تت�شح معاملها بعد)..(.

دوالر  ماليني  بع�شرة  املتحدة  الواليات  تطلب 

ثمنا لراأ�شه، هو خليفة »اأبو م�شعب الزرقاوي« 

اأب�شر النور عام 1971 يف �شامراء، من األقابه »اأبو 

ال�شامرائي«.  البدري  و»علي  و»الكرار«  دعاء« 

النبي  �شاللة  من  تتحذر  اإنها  اأ�شرته  وتقول 

اأنه  مواقع جهادية،  �شريته، وفق  وتفيد  حممد. 

»رجل من �شاللة دينية، اإخوانه واأعمامه رجال 

هو  اأما  والفقه«.  العربية  للغة  ومدر�شون  دين 

الرتبية من جامعة  دكتوراه يف  �شهادة  فقد حاز 

بغداد االإ�شالمية، والأنه در�س العلوم االإ�شالمية 

والتاريخ وال�شعر، ُلقب بـ»الفيل�شوف اجلهادي« 

)جريدة البيان(.

خانة  يف  م�شنفا  م�شلحا،  تنظيما  اليوم  يقود 

االإعالم  ا�شم داع�س لكن و�شائل  االإرهاب، حتت 

التنظيم  لهذا  جديد  فرع  عن  تتحدث  اأ�شبحت 

الت�شمية  هذه  اأ�شحاب  اأن  غري  »دام�س«،  ا�شمه 

»الدولة  هو  املق�شود  كان  اإذا  بعد  يوؤكدوا  مل 

»الدولة  اأم  االإ�شالمي«  املغرب  يف  االإ�شالمية 

االإ�شالمية يف م�شر وال�شودان«.

هل تتحول »داعش« إلى »دامس«؟

رسم كاريكاتوري يحاول توقع 
مستقبل »داعش« 

محمد حمدوش مغربي يتفاخر 
بقطع الرؤوس باسم »داعش«

تعتبر مساهمة المغاربة 
الذين يطلقون على 

أنفسهم اسم كتيبة 
االستشهاديين المغاربة، 
مؤثرة بشكل كبير في 
انتصار »داعش« حيث 

يقوم عدد منهم بعمليات 
اقتحام انتحارية غالبا ما 
تستعمل فيها أحزمة 

ناسفة، أو سيارات مفخخة، 
شملت تفجير حواجز 

ومدرعات، واقتحام مقرات 
عسكرية بأحزمة ناسفة



اأ�صواك العا�صمة
الإرادة  تواكبه  مل  اإذا  اإ�صالح  اأي  فالإ�صالح، 

يف  والنزاهة  املواقف  يف  وال�صجاعة  القوية، 

ويف  اعوجاج،  لأي  تقومي  يكون  فلن  القرارات، 

الرباط ومنذ حوايل قرن من الزمان، واعوجاجات 

وتعرقل  �صمعتها  وت�صوه  هيكلها  تنخر  كثرية 

الق�صديرية  الرباريك  اآفة  بينها  ومن  تنميتها، 

املنت�صرة يف كافة املقاطعات اخلم�س للمدينة.

فلقد اأخلفت العا�صمة موعد �صنة 2012 الذي كان 

الق�صديري،  ال�صكن  على  نهائيا  للق�صاء  حمددا 

جديدة  دواوير  لربجمة  كان  املوعد  هذا  وكاأن 

�صابقاتها  اإىل  لتن�صم   21 القرن  براريك  وتفريخ 

املنتمية للقرن املا�صي. وبالفعل »نبتت« �صناديق 

اأولد  اأر�س  يف  ذلك  وكان  �صابقاتها  من  اأب�صع 

عا�صور، وزنقة اأحمد الركراكي يف حي العكاري، 

باقي  اإىل  لتزحف  العدوى  ات�صعت  ما  و�صرعان 

الزحف  هذا  وكاأن  ا�صتثناء،  وبدون  املقاطعات 

اإىل  فتحول  الأفقية،  الطريقة  على  كافيا  يكن  مل 

وعلى  براكة  فوق  براكة  اأي  العمودية،  الو�صيلة 

دوار  يف  وقع  ما  يتذكر  والكل  طبقتني.  اأو  طبقة 

ادليم،  اأولد  ودوار  مطاع  اأولد  ودوار  الكورة 

اأ�صحاب  و�صعيات  لت�صوية  ع�صري  خما�س  من 

الرباريك. 

عن  ناجت  املخا�س  ذلك  باأن  يعتقد  من  ويخطئ 

ودون  الأمر،  ويعنيهم  ومعذبني  مقهورين  �صكان 

اأي  بزوغ  مرت�صدة  تقف  »لوبيات«  هناك  �صك 

ويحركون  اإل  الرباريك،  مكان  اإ�صالحي  م�صروع 

خيوطهم، وي�صغطون بو�صائلهم، ويجندون بع�س 

الأقالم ويوؤجرون بع�س الأفواه، لتوقيف الور�س 

اأو  اإذا مل يكن يتما�صى مع م�صاحلهم،  خ�صو�صا 

�صي�صتت كتلة ناخبة يعتمد على اأ�صواتها اأو فقط 

لأنهم يتو�صلون �صهريا باأكرية حمرتمة ل�صكن غري 

القرارات  مراكز  و�صط  تغلغلوا  وهوؤلء  حمرتم، 

اإما ب�صفة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة حتى »جنحوا« 

اإبقاء عا�صمة اململكة، عا�صمة للرباريك وعدد  يف 

�صكانها يفوق 30 األف مقهور.

من  ال�صيا�صية  للعا�صمة  امللكية  الهدايا  ومع 

�صنفت  والتي  بها،  يحلم  اأحد  يكن  مل  م�صاريع 

العاملية بكل ما ترمز  الأنوار  الفتح، مدينة  رباط 

اإليه الأنوار من معنى، نعتقد حان الوقت لتقومي 

ت�صبب  الذي  العوجاج  هذا  الرباريك،  اعوجاج 

فيه، من لهم اأهداف جتارية اأو انتخابية اأو عقارية 

والذين راكموا املاليري وخلدوا يف املقاعد النيابية 

وحاربوا  م�صاريع،  وعرقلوا  اأمالكا  وح�صدوا 

الرباريك  اآفات  من  الرباط  لتنقية  م�صروع  اأي 

وا�صاألوا  الع�صوائية،  والفو�صى  واجلوطيات 

تاأوي  التي  الرباريك  عمن »ميلك« فعليا ع�صرات 

يف  احلقيقيني  املتحكمني  عن  وابحثوا  البوؤ�صاء، 

هربوا  الذين  وعن  الكرائية،  القيمات  حت�صيل 

يف  وح�صنوها  غالية  ل�صلع  �صرية  م�صتودعات 

خمابئ من الربايرك.

ع�صرات  ملدة  جواب  بدون  ظل  الذي  وال�صوؤال 

ال�صنني، هل هذه الف�صائح املك�صوفة والتجاوزات 

واإذا  احلال؟  اأ�صحاب  علم  يف  تكن  مل  املنظورة، 

�صاأن  يف  رباطي  وزير  اأخريا  به  �صرح  ما  �صدقنا 

انت�صار الرباريك،  ال�صلطة يف  ورطة بع�س رجال 

امل�صتور،  عن  الغطاء  يرفع  باأن  ناأمل  فاإننا 

ونت�صدى جميعا لكل من يتالعب بعواطف النا�س 

بالتحري�س  �صواء  ا�صتغالل  اأب�صع  وي�صتغلهم 

يف  غارقة  الرباط  لتبقى  الرتغيب  اأو  الرتهيب  اأو 

اخل�صبية  وال�صناديق  واجلوطيات  الرباريك 

امللك  احتالل  اإىل  اإ�صافة  الع�صوائي  وال�صكن 

العمومي بدون وجه حق. اإن ملف الرباريك، ملف 

�صائك، واأ�صواكه زرعها الذين تعرفهم ال�صلطات، 

ف�صح  يجب  للعا�صمة  العليا  امل�صلحة  واأمام 

ما  على  وحما�صبتهم  العام  الراأي  اأمام  هوؤلء 

اكتنزوا من ماليري.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�ضورة التقطت اأواخر الأربعينيات من القرن املا�ضي 

لوطنيني مقاومني، ومكافحني، جتندوا لتعليم اأبناء 

ال�ضعب يف مدر�ضة اأ�ض�ضها وطنيون بحي ديور اجلامع، 

ويف هذه ال�ضورة يظهر امل�ضمولون برحمة اهلل: احلاج 

اأحمد بالفريج، احلاج عثمان جوريو، عبد الكرمي 

الفلو�س، عبد اهلل العيا�ضي، حممد بنزيان، عبد اهلل 

ال�ضرقاوي، عبد الكرمي الأزرق، احل�ضني فيال، اأحمد 

العزاوي، حممد الوزاين، بوعزة الزموري، حممد بنعبد 

اهلل، اأحمد النجار، بنا�ضر بنعمرو، املعطي كرمي اأباخي 

واأحمد بنزيان.

ونتذكر اليوم ت�ضحياتهم من اأجل اأجيال الرباط، 

رحمهم اهلل.

»رحم« اهلل الوكالة امل�صتقلة لتوزيع املاء 

والكهرباء يف الرباط، فهل يعيدها اإىل احلياة 

من جديد من ت�صببوا يف »قتلها«؟ وفوتوها 

اإىل �صركة واأ�صافوا اإليها هدية �صريبة الواد 

مع  �صهريا  تقتطع  »حا�صاكم«  »اخلانز« 

اأنهم مل  نفقات املاء والكهرباء ونحمد اهلل 

يزيدوهم �صريبة الهواء الذي يتنف�س منه 

ال�صكان، رمبا لأنه ملوث. وملف توزيع املاء 

عملة  كاأية  ملف  هو  والتطهري  والكهرباء 

نقدية له وجهان، وجه ظاهر ووجه خفي، 

فالوجه اخلفي ل نعرفه، والوجه الظاهر 

قبل  اجلماعي  املجل�س  ناق�صه  الذي  هو 

�صهر واأ�صار اإىل نيته يف رف�س ا�صتمرار منح 

ا�صتغالل قطاع املاء والكهرباء للخوا�س، 

واأ�صاف باأنه يريد عودة التدبري اجلماعي 

لهذا القطاع.

فمدينة طنجة اتخذت قرارا يف املو�صوع 

يف  اأما  للجماعة،  القطاع  وا�صرتجعت 

الرباط، فهناك فقط تلميحات واإ�صارات كما 

الت�صعينيات عندما فوتت  اأوا�صط  كان يف 

اإىل )الوادي  الوكالة اإىل »ري�صال« اإ�صافة 

لتمرير  مفاو�صات  كانت  فهل  اخلانز(. 

ال�صفقة؟ اهلل اأعلم، وهل �صيتكرر ال�صيناريو؟ 

من يدري ونحن على اأبواب النتخابات، 

ثم على ح�صاب من؟ ف�صكان الرباط الذين 

ميلكون قانوينا حق ال�صتغالل يف املادتني 

املاء والكهرباء، فوتها منتخبوهم ل�صركة 

اأجنية منذ حوايل ع�صرين �صنة، فكيف مرت 

هذه ال�صنوات؟

ب�صوء اخلدمات وغالء الفواتري والزيادات 

العائالت،  كل  اأنهكت  والتي  الالمعقولة 

وتراجع اإىل حد »التكرفي�س« يف العالقات 

الذي  اجلابي  حتى  وزبنائها  ال�صركة  بني 

ويراقب  �صهر  كل  الأبواب  يطرق  كان 

العداد وميد ال�صكان بالفواتري، مت التخلي  

واأ�صبحت  التق�صف  باب  من  خدماته  عن 

اأبواب  اأمام  بها  »يقذف«  الفواتري  تلك 

العمارات، واإذا ح�صل عطب، فال�صموع هي 

احلل ولي�صت دميومة ال�صركة، حتى اأ�صبح 

ال�صكان عبارة عن ممولني لتلك ال�صركة مع 

التزام ال�صمت وقبول الأمر الواقع.

يرد  باأن  اجلماعي  املجل�س  من  نريد 

بقرار  ويرف�س  الرباط  ل�صكان  العتبار 

ا�صتمرار التدبري املفو�س للماء والكهرباء 

انبعاث  كذلك  بقرار  ويعلن  والتطهري، 

والكهرباء  املاء  لتوزيع  جماعية  وكالة 

والتطهري، كما كان يف ال�صابق، فعلى الأقل 

لن تكون هناك اأرباح لفائدة ال�صركة وهي 

قوت  من  ال�صكان  يوؤديها  التي  الأرباح 

عي�صهم.

فالكل مت�صرر من فواتري املاء والكهرباء، 

ول يعقل باأن ت�صتغل �صركة حاجات النا�س 

حمنهم  على  لت�صيد  وامللحة  ال�صرورية 

املنتخبون  رف�س  فاإذا  وثروات،  اأرباحا 

ري�صال  تفويت  ا�صتمرار  الرباطيون 

ف�صيكونون  اجلماعة،  اإىل  بها  والعودة 

املغلوبة ودون  لل�صاكنة  انت�صارا  حققوا 

هذه  و�صكر  وعطف  ثقة  �صينالون  �صك 

ال�صاكنة التي �صتغفر لهم ما تقدم وما تاأخر 

من »زبايلهم«.

نتطرق  فلن  للملف  اخلفي  الوجه  فاأما 

مهمة  وطنية  مبلفات  لرتباطه  اإليه 

وم�صريية.
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ومت  اجلمعيات«،  منح  »فو�ضى  انتهت 

جديدتــني  وم�ضــطرة  �ضـــــروط  و�ضـــــع 

لال�ضتـــــفادة من امل�ضاعدات املالية منها:

برناجمها   2- جمعية  لكل  �ضراكة   1-

عـــلى  ووقعه  ن�ضاطها   3- ال�ضنوي 

هذه  للمـــــنح؛  التتبع  اآليات   4- ال�ضاكنة 

الذين  على  كال�ضاعقة  نزلت  امل�ضطرة 

كانوا يجنون املاليري كل �ضنة من املجل�س 

اجلماعي.

اأطر  تكوين  ب�ضدد  الداخلية  وزارة 

يف  احل�ضــــــــري  النقل  م�ضالح  لتدبري 

على  عرفه  الذي  للف�ضل  نظرا  الرباط 

والفو�ضى  القت�ضادية  الأق�ضام  اأيدي 

ل�ضكايات  واعتبارا  القطاع،  عمت  التي 

املواطنني.

حركة  بداأت  �ضابق  عدد  يف  اأ�ضرنا  كما 

فبعد  الولية،  اأق�ضام  روؤ�ضاء  تغييـــر 

ق�ضم اجلماعات املحلية، وق�ضم التعمري، 

وق�ضم الأغرا�س، �ضياأتي الدور على بع�س 

اخلالدين منذ �ضنني خلت.

والإدارات  الــــــوزارات  بعــــــــ�س  تاأ�ضفت 

امل�ضروع  متويل  يف  اإ�ضراكها  عدم  على 

ا�ضتــــــــعدادها  عن  واأعــــربت  امللكــــي، 

الأمر  تطلب  اإذا  امل�ضروع  يف  لالنخراط 

ال�ضكان  با�ضتح�ضان  علمت  بعدما  ذلك 

للمبادرة امللكية.

بالفعل،  انطلق  امللكي  امل�صروع  باأن  نوؤكد  اأن  ميكن 

وانطالقته كانت مع توفري الأموال الالزمة مع ت�صييد 

البنيات الأوىل من قناطر ونفق الوداية وكورني�س 

مرحلة  ثم  اأوىل،  مرحلة  يف  الطراماي  ونقل  الوادي 

اإفريقيا  يف  نوعه  من  الفريد  الكبري  الور�س  ثانية 

القبيح  الوجه  لتغيري  ور�س  لأنه  العربي،  والعامل 

للمدينة هذا الوجه الذي كان بندوب غائرة على طول 

ال�صاحل و�صفة الوادي، وتتذكرون الرحبة وديورها 

واجلوطيات  واملقابر  الرقراق  على  وبراريكها 

وال�صناديق الق�صديرية واملزابل على ال�صاحة، واإن 

كان بع�س من هذه الآفات اختفى فاإن الكثري منها ل 

يزال قائما ولو ب�صفة موؤقتة مادام امل�صروع امللكي 

�صواء  العا�صمة  لوجه  العتبار  اإعادة  نهائيا  حدد 

على ال�صاحل اأو على �صفة وادي اأبي رقراق، وذلك 

َليِّه اأرا�صي  بتقومي ذلك الوجه نحو البحر بدل من 

عكرا�س رمبا لأ�صباب جتارية، لأن الرباط هي املدينة 

الوحيدة يف العامل التي كانت ول تزال )ولو اإىل حني( 

تدير بظهرها للبحر.

جماعة  اإىل  الوداية  حي  من  كورني�س  بناء  ومع 

الهرهورة وجتهيزه مب�صابح ومرافق حيوية مهمة 

وتاأهيل ال�صاحل باإجنازات ت�صمن ا�صرتداد الوجه 

احلقيقي للمدينة اإىل مكانه الطبيعي، ويبقى احلي 

اجلديد املنتظر ت�صييده ما بني ق�صبة �صالة وق�صبة 

الأوداية، اأنه يفوق احلي العادي بل �صتكون مدينة 

الرباط اجلديدة باأحياء مثل حي باب البحر الذي 

31 هكتارا خم�ص�صة  �صيقام على م�صاحة حوايل 

للوحدات ال�صكنية، واأفخم الفنادق، ومدينة للفنون، 

اجتماعية  ومرافق  والرتفيه،  للتن�صيط  وقطب 

على  ويرتبع  الكبرية  ال�صاحة  وحي  وجتارية، 

م�صاحة قدرها 112 هكتارا وفيها �صتكون املعلمة 

الكبري  امل�صرح  اأو  »الأوبرا«  املرتقبة،  املميزة 

بالإ�صافة اإىل اإجنازات معمارية فريدة يف ت�صاميمها 

لتكون م�صايرة لهند�صة دار الأوبرا، وحي ق�صبة اأبي 

رقراق و�صي�صم جزيرة بها حديقة جميلة وجتهيزات 

ثقافية و�صتكون بني قنطرة مولي يو�صف وقنطرة 

حممد اخلام�س، وحي طبي ي�صم م�صت�صفى بخدمات 

طبية عامة وعلى م�صاحة 8 هكتارات.

�صاحلها  مع  ت�صاحلت  الرباط  باأن  لكم  نقل  اأمل 

وردت العتبار ل�صفة واديها؟ و�صتت�صاءلون متى 

يتحقق هذا احللم، فالتاريخ املحدد هو قبل �صنة 

عالقة  ول  ملكي  امل�صروع  اأن  وب�صمانة    2020
املوزع  امللكي  امل�صروع  باقي  فاأما  باملنتخبني،  له 

على كل مقاطعات املدينة ف�صينجز يف بحر 2018 

جمريات  على  والرقابة  بال�صهر  �صركات  و�صتكلف 

الأ�صغال.

مدينة الرباط �صت�صبح يف القريب مثل باقي املدن 

تقلبات  لرتاقب  البحر  اإىل  تنظر  املهمة  العاملية 

�صاحله.  وجمالية  مياهه  زرقة  وروعة   اأمواجه 

العا�ضمة يف اأفق 2020

تت�صالح مع ال�صاحل وترد االعتبار
 ل�صفة نهر اأبي رقراق

اإذا فعلها املنتخبون ف�ضيغفر لهم الناخبون ما تقدم وتاأخر

فهل يردون �صركة توزيع املاء والكهرباء »ري�صال« اإىل اجلماعة؟



لحبيب محمودي 
ان�صار  بني  مدينة  اأحياء  تعي�ش 

فرخانة باإقليم الناظور هذه الأيام 

العمليات  من  جمموعة  وقع  على 

الإجرامية اخلطرية والعتداءات 

بالأ�ضلحة النارية منها والبي�ضاء 

اأ�ضحت  �ضــــواء،  حد  علـــــى 

حمط  الأمنية  معها الأو�ضاع 

ال�ضاكنة)..(  �ضخط كبري من قبل 

�ضوى  الأيام  هذه  حديث  ول 

ع�ضابات  و�ضراعات  عن جرائم 

باأنواعها  املخـــدرات  ترويــــــج 

البي�ضاء  الأ�ضلـــــحة  با�ضتعــمال 

�ضبيل  واعــــــرتا�ض  وال�ضـيوف، 

وتر�ضدهم  والنهار  باللـيل  املارة 

والعتــــــداء عليهم وال�ضطو على 

ال�ضيارات  و�ضرقة  ممتلكاتهـــم، 

عالنية نهارا جهارا مبركز املدينة، 

مبختلف  الدعارة  وانت�ضـــــــــــار 

امل�ضردين  عدد  وتزايد  الأحياء، 

ومدمني  واملت�ضولني  واملت�ضكعني 

املخدرات ال�ضلبة ب�ضكل ملحوظ، 

امللك  احتالل  ظاهرة  وتنــــامي 

العمومية،  والف�ضاءات  العــــام 

املدينة،  و�ضط  �ضوارع  واإغالق 

واحتاللها  ال�ضواطئ،  وا�ضتغالل 

ول  ح�ضيب  بال  ع�ضوائية  بطرق 

رقيب)..(.

تقاع�ض  املواطنون  وي�ضتنكر 

ا�ضتتبات  يف  امل�ضوؤولة  اجلهات 

التدخالت  تكثيف  بدل  الأمن 

الأمنية  والدوريات  ال�ضتباقية، 

والرفع  والتطهريية،  التم�ضيطية 

الب�ضرية والعتاد  من عدد املوارد 

خفيفة  �ضيارات  من  اللوجي�ضتيكي 

ونفعية)..( حيث جند اأن ال�ضلطات 

الأمنية ل تزال تقف موقف املتفرج 

يعنيها  ل  الأمر  وكاأن  باملدينة 

مع  تتفاعل  ول  الأوىل،  بالدرجة 

وفعاليات  املواطنـــني  �ضكايــــات 

بالرغم  ملاما،  اإل  املدين  املجـتمع 

الإجرامية،  العـــمليات  تكرار  من 

حــــدتها  وتزايد  وخطورتـــــــــها، 

خ�ضو�ضا يف الأ�ضبوعني الأخريين، 

الذي  العتداء  والنموذج حــادث 

تعر�ض له اأحد املواطنني، موؤخرا، 

تقطيع  عنه  نتج  �ضيف،  بوا�ضطة 

�ضاعده  م�ضتوى  اأوردة على  ثالثة 

غيبوبة جراء  الأمين، ودخوله يف 

فقدانه ثالثة لرتات من الدم كاد اأن 

بينما  حياته)..(  اإثرها  على  يفقد 

وعن  نف�ضه  عن  دفاع  حالة  يف  كان 

�ضيارته التي تفاجاأ حني عودته من 

التب�ضع من ال�ضوق العلوي مبركز 

بني ان�ضار، بوجود اأحد الل�ضو�ض 

وقد  عليه  يعتدي  �ضيف  وبحوزته 

فر اإىل وجهة غري معلومة)..(.

م�ضجلة  �ضـــيارة  �ضرقة  حادث  ثم 

بني  مركز  و�ضط  مــــــن  باإ�ضبانيا 

�ضيارة  �ضرقة  وحادث  ان�ضـــــار، 

يف  القدمية  الديوانة  بحي  ثانية 

اعرتا�ض  وحادث  اليوم،  ذات 

وال�ضطو  املارة  من  عدد  �ضبيل 

نهاية  كاليطا  بحي  ممتلكاتهم  على 

دل  تبــــــا وحادث  �ضبــــــوع،  لأ ا

باإطــــالق  للمخــــدرات  ع�ضابتني 

يــــوم الإثنني  الـــــــحي  الر�ضا�ض 

اأحد  من  2014 بالقرب  يونيو   9
امل�ضاجد بفرخانة)..( اإىل غريها من 

احلوادث الب�ضعة والوقائع املثرية 

التي اأ�ضحت بني اأن�ضار وفرخانة 

غ�ضون الأيام  يف  لها  م�ضرحا 

الأخرية، ال�ضــــيء الذي يدل على 

الذي  اخلطري  الأمـــني  النفالت 

وتدين  ونواحيها،  املدنية  ت�ضهده 

تقدمها  التي  الأمنية  اخلدمات 

اجلهات املخت�ضة)..(.
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أصداء سوسية
التابع  امل�ضتعجالت  بق�ضم  الطبي  الطاقم  عا�ض   ◆
حقيقية،  رعب  حلظات  باإنزكان  الإقليمي  للم�ضت�ضفى 

اخلا�ضة  احلرا�ضة  واأفراد  الطبي  الطاقم  وجد  حني 

البنية  قوي  جمهول،  �ضخ�ض  مع  مواجهة  يف  اأنف�ضهم 

ومعهم  الطبي  الطاقم  ا�ضطر  مما  غ�ضب،  حالة  ويف 

الع�ضرات من املر�ضى الذين كانوا يف العناية املركزة 

والحتماء  والإنعا�ض  املراقبة  قاعة  لإخالء  بالق�ضم، 

رجال  ح�ضور  انتظار  يف  امل�ضت�ضفى  داخل  بف�ضاءات 

ال�ضرطة)..(.

جتلياته  اأبرز  يف  العمومي  امللك  احتالل  يتجلى   ◆
حتولت  بحيث  لإنزكان  الأوىل  احل�ضرية  باملقاطعة 

للمحالت  اإ�ضافية  مرافق  اإىل  جنبات ال�ضوارع 

ك�ضارع  الرئي�ضية،  ال�ضوارع  يف  خ�ضو�ضا  التجارية، 

م�ضكينة، و�ضارع ك�ضمية، واملدار�ض)..( حيث مل يرتك 

املحتلون ولو �ضربا واحدا للراجلني يف ظل غياب رادع 

اأيام  يتاأ�ضفون على  ال�ضكان  الذي جعل  الأمر  حقيقي، 

م�صت)..(.

اأ�ضتوكة  باإقليم  بيوكرى  مدينة  �ضكان  يتطلع   ◆
بقيادة  و�ضن«  »اأكرور  دوار  ين�ضاف  اأن  باها  اأيت 

عامل  بها  يقوم  التي  التفقدية  الزيارات  اإىل  ال�ضفاء، 

وال�ضتماع  املواطنني  اأحوال  على  لالطالع  الإقليم، 

للم�ضوؤولني  تام  غياب  يف  م�ضاكلهم، ومعاناتهم  اإىل 

اجلماعيني القابعني يف كرا�ضيهم الوثرية)..( وملعاينة 

م�ضجدهم و�ضط الدوار الذي تقرر اإعادة بنائه، والذي 

توقفت الأ�ضغال به منذ مدة، فاأ�ضبحت البناية ور�ضة 

مفتوحة لكل من هب ودب)..(. 

◆ لحظ املتقا�ضون الوافدون على مكتب ال�ضكايات 
بكتابة النيابة العامة باملحكمة البتدائية لإنزكان، ول 

املكتب)..(  هذا  التي عرفها  املفاجئة  التغيريات  �ضك، 

يف  الطوابري  كانت  بعدما  ب�ضرعة،  يق�ضى  �ضيء  فكل 

املا�ضي تطول وتزداد طول يف ما ي�ضبه يوم احل�ضر، 

فما الذي تغري يا ترى؟ 

باإحدى  امل�ضوؤولني  اأحد  �ضلوكات  روائح  بداأت   ◆
اجلماعات باأيت باها، تزكم اأنوف مرتفقي اجلماعة من 

اأجل ق�ضاء ماأربهم الإدارية، وموظفيها)..( فال �ضغل 

له ول م�ضغلة �ضوى التدخل يف كل �ضاذة وفادة، ويف 

اأمور ل تعنيه تتجاوز اأحيانا مطالبته باإقحام نف�ضه يف 

قرارات اجلماعة، فهل �ضتتحرك اجلهات املعنية لو�ضع 

هذا ال�ضخف عند حده)..(.

◆ جنا عامل كهربائي، موؤخرا، من موت حمقق قرب 
متا�ض  ب�ضبب  تيزنيت،  مبدينة  البتدائية  املحكمة 

كهربائي يف العداد الكهربائي املوجود بني بناية املحكمة 

 البتدائية، وبناية املقر الإقليمي لل�ضمان الجتماعي.

واأكد �ضهود عيان اأن العامل جنا من املوت باأعجوبة، 

بعد اأن ا�ضتعلت النريان حينما كان يقوم باأعمال حفر 

اأ�ضفل العداد الكهربائي، قبل اأن يحدث متا�ض كهربائي 

وي�ضيبه بحروق يف يده)..(.

◆ اعتقلت عنا�ضر ال�ضرطة الق�ضائية التابعة للمنطقة 
الأمنية بتزنيت، اإماما رفقة خليلته، ومزودهما بتهمتي 

اعتقال  وجاء  والف�ضاد)..(.   املخدرات،  يف  الجتار 

الأمنية  امل�ضالح  تو�ضلت  بعدما  املتهمني،  هوؤلء 

مبعلومات تفيد بتواجد اأحد مروجي املخدرات ب�ضاحة 

بعملية  القيام  مت  عليها  وبناء  تزنيت،  و�ضط  امل�ضور 

تلب�ض  حالة  يف  املتهم  بتوقيف  انتهت  وترب�ض  ر�ضد 

ببيع وترويج املخدرات)..(.

اأبوابه  موؤخرا،  بتارودانت  البلدي  املجل�ض  فتح   ◆
ال�ضالليون  حناجر  بها  �ضدحت  �ضعارات  وقع  على 

وتفويتها  اأرا�ضيهم،  على  ال�ضتيالء  من  املت�ضررون 

خالل  من  املحتجون  وطالب  باملنطقة)..(  لنافذين 

بالنظر  املدينة،  عامل  برحيل  املرفوعة  ال�ضعارات 

احلقوق،  ذوو  مطالب  بها  يواجه  التي  لالمبالة 

جانب  اإىل  وا�ضطفافه  مطالبهم،  عن  الطرف  وغ�ضه 

الرابطة املغربية  »الإقطاعيني«، ح�ضب تعبري رئي�ض 

تارودانت،  مدينة  فرع  الإن�ضان  وحقوق  للمواطنة 

ه�ضام الهواري)..(.
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ما يجري ويدور في المدن 

بني مالل

خريبكة

اأين البولي�س؟ .. ت�صيب اأمني وحوادث خطرية يف بني ان�صار

محمد الحنصالي
 

للدورة  الأحرار  املر�ضحني  بع�ض  فوجئ 

املقرر  البكالوريا،  امتحانات  من  العادية 

من  يونيو،  و12  و11   10 اأيام  اإجراوؤها 

جماعة اأولد �ضعيد الواد التابعة لإقليم بني 

هذه  يف  امل�ضاركة  من  نهائيا  باإق�ضائهم  مالل، 

المتحانات)..( بعدما مل يتو�ضلوا با�ضتدعاء 

البدنية  الرتبية  اختبار  لجتياز  احل�ضور 

نظرا لنعدام خدمات الربيد باملنطقة)..(. 

وجترع ما يزيد عن ع�ضرة مر�ضحني من �ضنف 

من  حرمانهم  غ�ضة  اجلماعة  بنف�ض  الأحرار 

تطلعات  �ضهادته  على  علقوا  امتحان  اجتياز 

�ضيا�ضة  بفعل  تبخرت  ما  �ضرعان  واآمال 

الإق�ضاء والالمبالة املنتهجة من قبل القائمني 

على ال�ضاأن املحلي، مما دفع هوؤلء املر�ضحني 

اإىل تقدمي عري�ضة موقعة اإىل النيابة، ووكالة 

بريد املغرب بق�ضبة تادلة، واإىل رئي�ض دائرة 

ق�ضبة تادلة)..(.

ويذكـر اأن ملف الرت�ضح يتم ت�ضمينه مبجموعة 

كو�ضيلة  الربيدية  والطوابع  الأظرفة  من 

اأن  غري  والنيابة،  املر�ضحني  بني  للتوا�ضل 

الت�ضال  عناء  نف�ضها  تكلف  مل  الأخرية  هذه 

يف  التباري  من  بحرمانهم  واإ�ضعارهم  بهم 

دورة يونيو)..( ليت�ضاءل اأحدهم عن جدوى 

مطالبتهم بهذه الأظرفة املتنربة؟

مر�سحون للبكالوريا دفعوا ثمن التنرب وخذلتهم »البو�سطا«

�سبع �سنوات �سجنا ملتهمني �سرقا هاتفي تلميذتني

»حديــقة املليـــار و300 
مليــون« يف خبـر كان

عبــد الرحــيم عواد 
مل مي�ض على احلديقة الكائنة يف احلي املحمدي 

البع�ض  ي�ضميها  كما  اأو  الثاين،  احل�ضن  بزنقة 

�ضهور  ب�ضعة  مليون«،  و300  املليار  »حديقة 

على اإن�ضائها حتى مت ت�ضريح حرا�ضها الأربعة 

ليل  بها  العناية  على  ي�ضهرون  كانوا  الذين 

نهار، ومت ن�ضيانها من قبل اجلهات امل�ضوؤولة، 

واأ�ضبحت يف خرب كان)..(.

يف  تكن  مل  التي  النافورة  بلة،  الطني  وزاد 

املبلغ  حجم  مع  مقارنة  املطلوب  امل�ضتوى 

احلديقة  حتولت  بحيث  لإحداثها،  املخ�ض�ض 

بركة  اإىل  حتولت  بعدما  نقمة«،  اإىل  »نعمة  من 

مائية مت�ضخة ونتنة، تت�ضبب يف تكاثر احل�ضرات 

مبختلف اأنواعها)..( مما ا�ضطر بع�ض الأمهات 

والآباء اإىل حمل اأبنائهم اإىل العالج بعدما اأ�ضيبوا 

بل�ضعات احل�ضرات، وحتولت اأج�ضادهم اإىل بقع 

حمراء، وهو ما ك�ضر اآمال املواطنني الذين كانوا 

يراهنون على جعل احلديقة متنف�ضهم اليومي 

يف ف�ضل ال�ضيف)..(.

ة 
في

س
يو

ال

سعيد الهوداني
متهمني،  بخريبكة  ال�ضتئناف  حمكمة  اأدانت 

ومرافقه  نافذا،  حب�ضا  �ضــنوات  باأربع  اأحدهما 

متت  بـــــعدما  نافذا،  حبـــــ�ضا  �ضنوات  بثالث 

وال�ضـــــكر  املو�ضوفة  بال�ضرقـــــــــة  متابعتهما 

العام. بال�ضارع  اأ�ضرار  واإحداث   العلني 

وتعود تفا�ضيل الق�ضية حينما تقدمت كل من »�ض. 

اأ« و»اأ.ع« البالغتني من العمر 14 �ضـــــنة، رفقة 

الدميومة  م�ضلحة  اإىل  ب�ضكاية  اأمورهــما  اأولياء 

اعرتا�ض  اإثر  على  بخريبكة،  الوطني  لالأمن 

�ضبيلهما، و�ضرقة هاتفيهما)..( واأ�ضارت التلميذتان 

القا�ضرتان يف اأقوالهما مبحا�ضر الأجهزة الأمنية 

بعدما  �ضرقة،  عملية  �ضحيتي  �ضقطتا  اأنهما  اإىل 

اعرت�ض اجلانيني �ضبيلهما بالقرب من مقر �ضكناهما 

عودتهما  فبعد  »الهنا«)..(  حي  م�ضتوى  على 

حوايل ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء من املوؤ�ض�ضة حيث 

فوجئا  املو�ضيقى،  مادة  يف  درو�ضهما  يتابعان 

باعرتا�ض �ضبيلهما من طرف �ضخ�ضني على منت 

دراجة عادية، حيث متكن اأحدهما من القب�ض على 

ال�ضحية »�ض« واإ�ضقاطها اأر�ضا وانتزاع هاتفها 

النقال، يف حني متكنت �ضديقتها »اأ« من الفرار من 

مكان احلادث، بعد اأن اأطلقت �ضاقيها للريح وف�ضل 

املتهم الثاين يف اللحاق بها)..(.
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ما اإن مت جتنيد املئات من رجال الأمن والقوات امل�ساعدة واأعوان 

بداأت  حتى  �سكانها،  روؤو�س  فوق  »براكة«  هدم  اأجل  من  ال�سلطة 

ظاهرة احتالل امللك العام من طرف بع�س »النتهازيني«، واأ�سحاب 

حمالت »املكانيك«، واملطاعم تطفو على ال�سطح، الأمر الذي يتطلب 

تدخال �سريعا)..(.

تت�سبب  التي  البناء  اأورا�س  من  عددا  البي�ساء  الدار  مدينة  ت�سهد 

الأزقة  ال�سكان املجاورين واإغالق  ال�سري واإزعاج  يف عرقلة حركة 

مبخلفات مواد البناء)..( مما يدفع ال�سكان اإىل تغيري الجتاه، دون 

الفو�سى،  لهاته  لو�سع حد  بالعمالة  امل�سوؤولة  تتدخل اجلهات  اأن 

وتطبيق القانون)..(.

 

يف الوقت الذي كانت تنتظر فيه ع�سرات الأ�سر التي ت�سكن ب�سارع 

حل�سن ال�سو�سي دوار لبريات »زنقة 11«، ال�ستفادة من امل�سروع 

ال�سكني للق�ساء على دور ال�سفيح كباقي �سكان مقاطعة حي �سيدي 

اأ�سرة  �سد  ق�سائية  دعوى  يرفعون  مبنتخبني  تفاجاأت  مومن، 

لالإفراغ، وقد مت لهم ذلك، وعر�ست هذه الأخرية للت�سرد)..(.

حينما نتحدث عن درب مولي ال�سريف فاإننا ل نتحدث عن املعتقل 

منازل  ت�سكن  التي  الأ�سر  مئات  معاناة  عن  واإمنا  الذكر،  ال�سيئ 

اأية حلظة)..( والذين ل قدرة لهم على �سراء  مهددة بال�سقوط يف 

�سقق جديدة اأو حتى كراءها)..(.

تعرف مقاطعة عني ال�سبع خلال كبريا يف الت�سيري الإداري على جميع 

»الزبونية«  املرتفقني  من  عدد  �سماه  ما  تتف�سى  حيث  امل�ستويات، 

اأ�ساليب  عن  ناهيك  املواطنني  وثائق  وتتعرث  و»املح�سوبية«)..( 

ال�ستقبال التي ل عالقة لها بالعمل امل�سوؤول، حيث الأوامر الزاجرة 

والعبارات الفظة، فهل تتحرك اجلهات امل�سوؤولة للوقوف على ما 

يجري داخل هاته الإدارة العمومية؟ 

اأقدمت عمالة مقاطعات �سيدي الربنو�سي على بناء مركز كبري جلمع 

النفايات باحلي ال�سناعي الربنو�سي، وذلك من اأجل ا�ستغالل اأزيد 

% من النفايات لأغرا�س �سناعية)..( دون التفكري يف  من ن�سبة 50 

و�سينقلونها،  النفايات  هاته  �سيجمعون  الذين  امل�ستخدمني  هوؤلء 

ولو بدعم معنوي)..(.

ت�سهد مدينة الدار البي�ساء تواجد الآلف من املحالت التجارية التي 

املالك رخ�سة خلدمة  ياأخذ  القانون، حيث  اأ�سحابها على  يتحايل 

ف�ساء  اإىل  حتولت  مقهى  من  فكم  اآخر)..(  بعمل  يقوم  ثم  معينة 

اإىل حمل  ال�سيارات حتولت  اأجزاء  لبيع  لل�سي�سا، وكم من رخ�سة 

لـ»لفرياي«)..(.

بيضاويات

● محمد برزوق

تفوي�صات املن�صوري تك�صف ت�صاحلا كبريا بني اأعداء الأم�س
مراكش  

نفى رئيس المركز 
االجتماعي متعدد 

التخصصات سوق السبت 
أوالد النمة، إقليم الفقيه 

بنصالح تعرض المركز 
للسرقة.

»ال علم لنا بالتعرض الوكز 
للسرقة، لم نتقدم بأية 

شكاية في الموضوع 
للشرطة القضائية، ولم 

يكن هناك بحث«، هذا ما 
يؤكده رئيس المركز الذي 

يعتبر في األمر تشويشا 
على الجمعيات.  

تلكس

حسين عدنان

ظاهرة  حول  عري�س  �سوؤال  يطرح 

امل�سبوق  غري  النتـــــ�سار  وا�ســـــعة 

خا�سة  مكنا�س،  مبدينة  للمت�سردين 

يف  العي�س  على  اأجربوا  معظمهم  واأن 

ب�سبب  العراء  يف  واملبيت  ال�سوارع 

اأو جلهلهم  العائلية،  امل�ساكل  اأو  الفقر، 

اإىل  العوامل  هذه  واأدت  َن�َسبهم)..( 

للعي�س  الأطفال  من  املئات  ا�سطرار 

توفر  اأ�سر  ماأوى، وبدون  بال  مت�سردين 

لهم الرعاية واحلماية)..(.

مل  املت�سردين،  عدد  يتزايد  وبينما 

من  ا�سرتاتيجية  روؤية  اأي  ت�سدر 

هذه  مع  للتعاطي  امل�سوؤولة  اجلهة 

الظاهرة، واحلر�س على اإيواء ورعاية 

وجدوا  الذين  املت�سردين  الأطفال 

اأ�سرهم  منازل  مغادرة  اأمام  اأنف�سهم 

لقمة  توفري  على  قادرة  تعد  مل  التي 

يواجهون  جعلهم  ما  لهم)..(  العي�س 

قا�سية وو�سعا �سعبا ومعر�سني  بيئة 

اإدمان املخدرات، و�سم ال�سمغ  لأخطار 

ل  يومية  وحياة  »ال�سيلي�سيون«، 

اجلوانب،  �ستى  يف  املخاطر  من  تخلو 

وجمموعة  لالأمرا�س،  عر�سة  اأنهم  كما 

ويــــــمار�س  العــــــــتداءات)..(  مـن 

مقارنة  غريبة  مهنا  الأطفال  هوؤلء 

كال�سرقة،  ال�سغرية  اأج�سامهم  مع 

والت�سول، وغريها يف املحطات الطرقية 

ويف الأماكن العمومية، ير�سمون تعبريا 

عاب�سا وحزينا على وجهوهم للح�سول 

على �سدقات، وياأكلون من بقايا الطعام 

املرتوك والنفايات)..(.

وباتت و�سعيتهم املزرية ماأ�ساة حقيقية 

طرف  من  بالتفاته  حتظى  اأن  لبد 

حقوقهم  حلماية  امل�سوؤولة،  اجلهات 

اأح�سان  من  وانت�سالهم  بهم،  والتكفل 

املخدرات ومن ال�سوارع، واإر�سالهم اإىل 

للعمل  اإدماجهم يف ور�سات  اأو  املدار�س 

بوقت جزئي)..(.

عزيز الفاطمي
عا�سته  ع�سري  خما�س  بعد 

اأغلبية عمدة مراك�س، مت اإخراج 

“املحظوظني”  باأ�سماء  لئحـــة 

بتفوي�سات من العمدة)..(.

الالئحة  اأن  متتــبعون  وراأى   

قدمية،  اأ�سماء  غياب  عرفــــت 

مقابل ح�سور اأ�سماء جديدة)..( 

التام  �سبه  الغياب  اإىل  بالإ�سافة 

فالئحة  النــــــ�سوي،  للعنــــ�سر 

امراأة  تتــ�سمن  التفوي�سات 

جمملها  يف  واملجموعة  وحيدة، 

مل تفاجئ متتبعي ال�ساأن املحلي 

اأ�سحاب  قائمة  وهذه  مبراك�س، 

الو�سايا الع�ســـرة “التفوي�سات” 

باأر�س البهجة: عبـــــــــد العزيز 

البنني: م�سرف على ملف مراك�س 

وعدنان  املتجددة،  احلا�سرة 

واملنازل  الأ�سغال  اهلل:  بنعبد 

الآلية لل�سقوط بكل من مقاطعتي 

اللطيف  وعبد  واملنارة،  جليز 

اأبدوح: التدبري املفو�س ل�سركات 

النظافة واملطرح العمومي، وعبد 

املجيد الدمناتي: امللك العمومي 

وامل�ستودع  الإدارية  وال�سرطة 

البلدي، وحميد ال�سهواين: �سوق 

اجلبائي  والأ�سواق  اخل�سر 

ومروان  املالية،  املوارد  وتنمية 

الب�سرية  التنمية  العزيز:  عبد 

واملناطق اخل�سراء، وعبد العزيز 

والبنايات  الأ�سغال  بو�سعيد: 

املدينة  لل�سقوط مبراك�س  الآلية 

و�سيدي يو�سف بن علي والنخيل، 

وحممد نكيل: الإنارة العمومية، 

الثقايف  الق�سم  م�سفوع:  وحياة 

واملنازعات الق�سائية، واحل�سني 

املذابح  و  ال�سحي  املكتب  نوار: 

البلدية و�سوق ال�سمك)..(.

إنزكان

 ●  بوطيب الفياللي

اأحد  على  خافيا  يعد  مل 

الذي  التوتر  م�ستــــوى 

اإليه العالقة بني  و�سلت 

الأطراف  من  جممــوعة 

بالـــــــــــحقل  النا�سطــــة 

اإنزكان  لنيابة  التعليمي 

حدة  وزادت  ملول)..(  اأيـت 

هذا الت�سدع حتى اأ�سبحنا نرى 

الرتب�س بالآخر حتينا خلطاإ اأو هفوة تعجل 

املثل  مع  متا�سيا  عري�سة  اأو  بيان  باإ�سدار 

القائل »املندبة كبرية وامليت فار«)..( فما اإن 

مت�سي املدينة على بيان نقابي حتى ت�ستيقظ 

على اآخر لنقابة اأخرى، ال�سيء الذي يوحي 

لي�ست  ملول  اأيت  اإنزكان  بنيابة  الأمور  باأن 

على ما يرام، وحتتاج اإىل اأهل احلل والعقد 

عن  بعيدا  عهدها  �سابق  اإىل  الأمور  لإرجاع 

التي  الد�سائ�س  امل�ساحنات)..( ولغة 

ول  الرتبوي  العمل  ل  ت�سرف  ل 

النقابي.

للـــ�ساأن  متتبــــعون  وراأى 

تدخل  اأن  بالإقليم  التعليمي 

باأكادميية  الأول  امل�سـوؤول 

وجمع  ال�سدع  لـــراأب  اأكادير 

املتنافرة،  الأطـــراف  �ســــــمل 

النظر  وجهات  بتقــــــريب  وذلك 

�سيكون  العالقة،  امللفات  ومعاجلة 

احلل الأمثل)..( نظرا للمن�سب الذي يحتله 

يتمتع  التي  لل�سمعة  وكذلك  امل�سوؤول  هذا 

للمنظومة  املنتمني  الفرقاء  جميع  بني  بها 

الدور  لهذا  توؤهله  التعليمية باجلهة، والتي 

خدمة لل�سالح العام)..( فهل �سيتدخل مدير 

اأن  اأم  التوتر،  فتيل  لنزع  بثقله  الأكادميية 

حرب البيانات والتوقيعات �ستالزم املنظومة 

التعليمية باإنزكان اأيت ملول؟

»املندبة كبرية وامليت فار« يف الأكادميية

من يحــمي الطفـــولة 
فــي مديـــنـة مكنــــا�س؟

شؤون

وية
ه

 ج

المنصوري
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

�شف�شاون.. اتفاقيات مع مدن اأوروبية وواقع بئي�س  زهير البـوحاطي

املخدرات والقرقوبي

 »على عينيك يا بن عدي«

من  بالقرب  املتواجدة  املقاهي  اإحدى  حتولت 

املحطة الطرقية القدمية يف و�سط مدينة تطوان، 

املخدرات  مل�ستعملي  ومف�سل  اأمني  مكان  اإىل 

ما  وغالبا  القرقوبي«)..(  املهلو�سة  و»الأقرا�ص 

تن�سب م�ساداة بني ال�سباب الذين يتعاطون هذه 

ال�سموم بكل اأ�سنافها)..(.

انت�سار  الأخري  الآونة  يف  تطوان  مدينة  وعرفت 

يف  وخ�سو�سا  الع�سوائية  املقاهي  من  العديد 

الأحياء ال�سعبية كالربيو، وجبل در�سة، وجامع 

املزواق، وخندق الزربوح)..( وهي الأحياء التي 

نوع حتى �سارت  اأي  من  مراقبة  لأي  ل تخ�سع 

بع�ص املقاهي املتواجدة بها اأماكن لتعاطي جميع 

اأنواع املخدرات و»على عينك يا بن عدي«)..(.    
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عقد  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ل�سف�ساون  احل�سرية  اجلماعة  �سهدت 

جمموعات من التفاقيات مع العديد من املدن الأوروبية، من اأجل تبادل 

امل�ساريع واخلربات التي اأ�سبح يحلم بها املتتبعون وال�سكان على حد 

�سواء)..(.

ويوؤكد ال�سكان اأن مدينتهم عرفت خالل الفرتة النتخابية الأخرية تراجعا 

املبادرة  ت�ستفد من حقها يف  اأنها مل  كما  التنموي)..(  املجال  خميفا يف 

الوطنية للتنمية الب�سرية التي ا�ستفادت منها عدة مدن مغربية)..(.

ويظهر يف ال�سورة رئي�ص اجلماعة وهو يعقد اتفاقية �سراكة وتعاون 

جديدة بني بلدية �سف�ساون، وبلدية ردوم بدولة بولونيا)..( حيث تهدف 

هذه التفاقية التي و�سفها اأحد املتتبعني لل�ساأن املحلي بـ»اخلاوية على 

عرو�سها«، اإىل تعاون يف ميدان التنمية وال�سياحة واإنعا�ص الرتاث املهدد 

اأ�سال بالندثار)..(.   

األسبوع
نظمت مندوبية ال�سحة يومي اجلمعة وال�سبت 

املجمع  من  بدعم   ،2014 يونيو  و14   13
مب�ست�سفى  طبية  قافلة  للفو�سفاط  ال�سريف 

مر�سى  لفائدة  زم،  بوادي  اخلام�ص  حممد 

والنواحي،  زم  وادي  �ساكنة  ومري�سات 

يف  جراحي  تدخل  اإىل  حالتهم  تدعو  والذين 

الن�ساء،  وجراحة  واحلنجرة،  الأنف  جراحة 

واجلراحة العامة، وجراحة الأطفال. 

جمعية  العمليات  هذه  اإجراء  على  واأ�سرف 

امل�ست�سفى  من  القادمة  اجلراحية   القافلة 

احلبيب  الدكتور  برئا�سة  ر�سد  ابن  اجلامعي 

املتواجد  الطبي  الطاقم  مب�ساعدة  خلويف، 

الأجواء  هياأ  الذي  مب�ست�سفى حممد اخلام�ص 

لإجراء 67 عملية يف خمتلف التخ�س�سات التي 

�سبق ذكرها، يف اليوم الأول.

كما عرف اليوم الثاين اإجراء 59 عملية جراحية 

اإعذار   عملية  و112  التخ�س�سات،  خمتلف  يف 

ا�ستفاد منها الأطفال الفقراء من مدينة وادي 

زم ونواحيها، ح�سب ت�سريح مدير امل�ست�سفى 

الإكراهات  الذي حتدث عن  الدكتور جوراين، 

يف  تتمثل  والتي  امل�ست�سفى  منها  يعاين  التي 

يف  وخ�سو�سا  الطبية،  لالأطر  املهول  النق�ص 

من  طبيبة  امتناع  يعرف  الذي  الولدة  ق�سم 

مدينة الرباط عن اللتحاق بعملها مب�ست�سفى 

زم  وادي  مدينة  اأن  بدعوى  اخلام�ص،  حممد 

التي  الأ�سعة  قاعة  ثم  وبعيدة)..(  �سعبة 

ينبغي  وقدمية  متجاوزة  اأجهزة  على  تتوفر 

راديو  جهاز  ب�سراء  وذلك  جديد،  من  تاأهيلها 

الأ�سعة الذي يقدر ثمنه بـ100 مليون �سنتيم.

وادي زم

سطات

لقاء عاجل مع الكاتب العام 

لتجنب االحتقان يف العمالة 

نور الدين هراوي 

بني  موؤخرا،  جرت  اجتماعات  عدة  �سطات  عمالة  �سهدت 

وامل�سالح،  الأق�سام  وروؤ�ساء  للعمالة  اجلديد  العام  الكاتب 

واملوظفني التابعني لهم)..(.

ق�سم  كل  �سمل  الجتماع  هذا  اأن  مطلعة  م�سادر  وذكرت 

لكل  الكلمة  اإعطاء  خالله  مت  والذي  حدة،  على  وموظفيه 

على  الرتابية  ال�سلطة  انفتاح  اإطار  يف  جاء  احلا�سرين، 

الإدارة وموظفيها والتوا�سل املبا�سر معهم والإن�سات لهم 

واإيجاد احللول ملختلف امل�ساكل الإدارية التي تتخبط فيها 

اأجل الرفع من جودة وحت�سني خدمات  امل�سالح، وكذا من 

املرفق العام والإدارة عموما، حتى تكون يف تطلعات وخدمة 

امل�سلحة العامة للمواطن)..(.

 وطالب جمموعة من املوظفني من الكاتب العام من خالل هذه 

اللقاءات التوا�سلية برفع التع�سفات وال�سطط الإداري، الذي 

طالهم من طرف بع�ص الروؤ�ساء)..( والذي متار�سه بع�ص 

�سيعة  اإىل  وحولتها  بالعمالة،  طويال  عمرت  التي  اجلهات 

اأنف�سهم من »احلكرة«  املوظفون  ي�ستكي  بها، حيث  خا�سة 

املحظوظني)...(  من  غريهم  دون  عملهم  مزاولتهم  اأثناء 

واإعادة  اإليهم  العتبار  رد  اأجل  من  امل�سادر  نف�ص  وت�سيف 

ال�سلطة الإدارية واملكانة التي كانوا يحظون بها �سابقا من 

طرف الكاتب العام، الذي وعدهم بحلول عاجلة مطالبا روؤ�ساء 

الأق�سام بخطة عمل حمكمة لكل ق�سم من اأجل رفع املردودية، 

والأداء الإداري، وجتنب الحتقان، والتوتر)..(.

حملة للعمل االجتماعي تك�شف امتناع طبيبة عن العمل

الدشيرة 

أحمد موشي
حل كل من عبد اللطيف وهبي نائب رئي�ص جمل�ص النواب وعزيز بنعزوز 

امل�سوؤول عن قطب التنظيم، مبدينة الد�سرية، لعقد اجتماع خا�ص و�سري 

مع ت�سعة م�ست�سارين ببلدية الد�سرية، قرروا اللتحاق بالأمانة املحلية 

حلزب الأ�سالة واملعا�سرة.

املحلي  الأمني  ببيت  انعقد  الذي  اللقاء  هذا  اأن  امل�سادر،  بع�ص  واأكدت 

للحزب، يعترب الأول من نوعه باملدينة، وياأتي بعد �سل�سلة من الجتماعات 

اأجهزة احلزب جهويا واإقليميا مع امل�ست�سارين  املاراطونية التي عقدتها 

الت�سعة من بينهم النائبة الثامنة للرئي�ص، يف انتظار التحاق اأربعة اآخرين 

بتكتم  اأحيط  الذي  اللقاء  ذات  م�ست�سارا، و�سين�سب   13 املجموع  ليكون 

�سديد، حول طرق اإدماج امللتحقني اجلدد يف هياكل احلزب حمليا واإقليميا 

بت�سيري  املرتبطة  املطلبية  امللفات  من  عدد  تقدمي  من  يخلو  ووطنيا، ومل 

اأجهزة  طرف  من  ب�ساأنها  والرتافع  فيها  للتداول  باملدينة،  املحلي  ال�ساأن 

حزب اجلرار)..(.

يذكر اأن قرار امل�ست�سارين الت�سعة، �سبب �سدمة قوية يف �سفوف اأحزاب 

الأغلبية واملعار�سة ببلدية الد�سرية وخا�سة حزب العدالة والتنمية املدبر 

اأربعة نواب الرئي�ص �سمن امللتحقني بحزب  لل�ساأن املحلي، نظرا لوجود 

الرتاكتور الذي يعترب من اأبرز اخل�سوم التقليديني حلزب امل�سباح، لي�ص 

فقط على ال�سعيد املحلي، بل على ال�سعيد الوطني)..(.

لقاء �شري بني وهبي وم�شت�شارين ببلدية الد�شرية

والرتبية  العمل  جمعية  نظمت 

ندوة  مبرتيل  الديزة  بحـــــي 

مو�سوع  يف  موؤخرا،  علمية، 

اأبي  مبكتبة  الأبناء«،  »تربـــية 

املدينة،  بنف�ص  ال�ساذيل  احل�سن 

ح�سرها الع�سرات من املهتمني، 

وفاعلني  الباحثني،  والأ�ساتذة 

و�سابات  �سباب  من  جمعويني 

املدينة)..(.

اخلملي�سي  جميلة  واعتربت 

وع�سوة  جامعية  اأ�ستاذة  وهي 

باملجل�ص العلمي املحلي بعمالة 

مو�سوع  اأن  الفنيدق،  امل�سيق 

الآنية،  املوا�سيع  من  الندوة 

والتي ت�ستاأثر باهتمام كل الأ�سر 

حول  اأغلبها،  وتاأرق  املغربية، 

الكيفية والطريقة الأمثل لرتبية 

قادرين  يجعلهم  ب�سكل  الأبناء، 

عند  امل�سوؤولية  حتـــــمل  على 

بلوغهم �سن الر�سد.

واأكدت اأن الرتبية بكل مكوناتها 

الكبرية  املهام  من  الأ�سا�سية، 

امللقاة على عاتق املجتمع عالوة 

للمدر�سة،  الفعال  الدور  على 

حيث اللبنة الأوىل ل�سقل مواهب 

الأبناء وتعليمهم ح�سن الأخالق 

وتعترب  املتبادل،  والحـــرتام 

اأف�سل  من  الإ�سالمية  ال�سريعة 

ترقى  التي  ال�سماوية  الديانات 

بال�سلوكيات املرتبطة بها)..(.

ممثلة  الهراوي  �سناء  و�سددت 

اجلمعية، على اأن الأ�سر املغربية 

مدعوة اأكرث من غريها لالهتمام 

بالفئات ال�سغرى وتربية الأبناء 

تربية ح�سنة، معتربة اأن لالأعالم 

دور  مكوناته،  بكل  العمومي 

يجب  الرتبية،  يف  وحا�سم  فعال 

هادفة  برامج  وخلق  مراقبته 

الت�سامح  وحتبذ  العنف  تنبذ 

والإخال�ص واملحبة)..(. 

م�شوؤولية االأ�شرة واالإعالم
 يف الرتبية

وهبي



بع�ض  يف  النجاح  مفتاح  هي  ال�صدفة 

وزير  مقابلة  متنيت  وطاملا  الأحيان. 

هرني  الأ�سبق  الأمريكي  اخلارجية 

كبريا  دورا  لعب  الذي  كي�سنجر، 

الفل�سطينية  الق�سية  ملف  تدبري  يف 

اإ�سرائيل،  وم�سكلة العرب الدائمة مع 

حيث اأ�سبح له ا�سم رنان يف كل املنابر 

املفاو�سات  طاولت  وعلى  الدولية 

الأربع  اجلهات  عــــرب  ال�سيا�ســـــية 

للمعمور. 

فرط  من  كي�سنجر  هرني  وكان 

ان�سغاله املتوا�سل ورحالته املكوكية 

قّلما ي�ستجيب لطلبات اإجراء مقابالت 

يف  كنت  وعندما  معه.  �سحفية 

حاولت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

موعد  على  احل�سول  ال�سبل  ب�ستى 

كان  املحبط  اجلواب  ولكن  للتقائه، 

واحدة  بعبارة  با�ستمرار  ياأتيني 

وحا�سمة: »قد تنجح يف التقاء الرئي�س 

ولكن  معه،  حوار  واإجراء  الأمريكي 

دقيقة  على  احل�سول  عليك  ي�ستحيل 

لأنه  لقاء واحدة مع هرني كي�سنجر، 

بكل ب�ساطة �سعب امِلرا�س ومعقد من 

ال�سحفيني«.

فجاء  و�سنوات،  �سنــوات  ومـــرت 

احلظ ليقف يف �سفي ويحقق مبتغاي 

ك�سحفي، حيث تلقيت دعوة حل�سور 

وامللياردير  الإعالمي  ميالد  عيد 

�ساحب  فورب�س،  الراحل  الأمريكي 

التي  العامل،  يف  »بيبول«  جملة  اأكرب 

مازالت حلد اليوم تن�سر لوائح اأخبار 

عامل  تخ�س  وم�سابقات  وا�ستطالعات 

يف  احلفل  وكان  وامل�ساهري.  الأثرياء 

منزل فورب�س مبدينة طنجة. وتوجهت 

�سديقي  مع  ال�سعيدة  املنا�سبة  لتلك 

الأعمال واملهند�س  الــــعزيز، رجــــــل 

الذي  النقيب  نزار  املعروف  العراقي 

اختار طنجة مقرا وم�ستقرا منذ عقود 

اأنزل ببيته  طويلة، والذي كنت دائما 

العامر كلما حللت بعا�سمة البوغاز. 

�سمو  بوجود  فوجئنا  و�سولنا  وعند 

حممد  �سيدي  الأمري  اآنذاك  العهد  ويل 

يف  ر�سيد  مولي  الأمري  �سمو  و�سقيقه 

بيت فورب�س. وبعد ال�سالم على �سمو 

فورب�س،  لتهنئة  تقدمت  الأمرييــــن، 

ال�سينما  جنمة  بوقوف  ففوجئت 

العاملية اإليزابيث تايلور بجواره وهي 

اإنني  وحيث  كعادتها.  اأناقتها  قمة  يف 

كنت قبل ذلك بعدة �سنوات قد اأجريت 

حوارا �سحفيا ناجحا مع هذه النجمة 

ال�سابق والراحل  الفاتنة ومع زوجها 

بن�سره  وقمت  بورتون،  ري�ســارد 

عــــلى �سفحات عدة �سحف وجمالت 

كتابي  �سفحات  على  واأي�سا  معروفة 

فبمجرد  النجوم«،  مع  »اأيام  الفني 

بي  رحبت  حتى  علي  نظرها  وقع  ما 

يوما  كان  وهكذا  �سديدة.  بحرارة 

�سديقي  حياة  ويف  حياتي  يف  م�سهودا 

رئي�س اجلالية العراقية املهند�س نزار 

النقيب. يوم لن ينمحي من ذاكرتي ما 

حييت. 

وخالل احلفل ملحت وجها هز كياين من 

فرط املفاجاأة، لقد كان هرني كي�سنجر 

من  فطلبت  و�سفاته.  وبذاته  بنف�سه 

عليه.  يعرفني  اأن  الفور  على  فورب�س 

يدي  من  اأخذين  حيث  كان،  وهكذا 

وقفنا  حتى  معي  و�سار  تردد  دون 

له:  قائال  له  فقدمني  كي�سنجر،  اأمام 

»هذا �سحفي عراقي يعي�س يف املغرب 

العربية«،  ال�سحف  اأهم  يف  ويكتب 

له  فقلت  كي�سنجر.  هرني  بي  فرحب 

»اأمنيتي  ب�سرعة:  الفر�سة  م�ستغال 

معك  �سحفية  مقابلة  اأجري  اأن  هي 

غري  باأ�سئلة  اأزعجك  لن  باأنني  واأعدك 

معقولة، كما �ساأترك لك حرية الإجابة 

الرد  يف  ترغب  التي  الأ�سئلة  على 

»اأنا  يل:  قال  ثم  قليال  ف�سكت  عليها. 

موافق، وغدا األتقيك يف الغولف امللكي 

لطنجة«. وهكذا كان. واأوؤكد لكم باأنني 

من  الليلة  تلك  يف  النوم  طعم  اأذق  مل 

املحدد كنت  املوعد  فرط فرحتي. ويف 

لأطرح  كي�سنجر  هرني  مع  جال�سا 

راأيك  له:»ما  قائال  اأ�سئلتي  اأول  عليه 

الفور:  على  فاأجابني  املغرب؟«  يف 

»املغرب دولة مهمة، وفيها ملك عظيم 

مبثله.  دولة  على  الزمن  يجود  قلما 

عاملية  �سخ�سية  هو  الثاين  واحل�سن 

اأخفي  ولن  اجلميع.  باحرتام  تتمتع 

البلدان  زعماء  من  الكثري  باأن  عليك 

العربية والغربية ي�ست�سريونه يف اأمور 

بلدانهم التي ي�ستع�سي عليهم العثور 

الروؤ�ساء  وهوؤلء  حلول،  على  لها 

الثاين.  احل�سن  ن�سائح  بكل  يعملون 

وعلى املغاربة اأن ي�سعدوا ويهناأوا بال 

بوجود هذا امللك العظيم ببلدهم«. ثم 

اأ�ساف قائال: »كم كنت �سعيدا بالأم�س 

الأمري حممد  العهد  التقيت ويل  عندما 

وجدت  فقد  ر�سيد،  الأمري  و�سقيقه 

فيهما الأ�سالة العربية والذكاء املتميز 

اأن  كثريا  واأمتنى  الراقي.  والتهذيب 

اأزور املغرب كلما �سنحت يل الفر�س«. 

وعدت لأ�ساأله: »لقد لعبت دورا كبريا 

الفل�سطينيني والإ�سرائيليني، وقد  بني 

اتهمك الكثري من الفل�سطينيني بالوقوف 

موقفك  هو  فما  اإ�سرائيل،  جانب  اإىل 

ال�سائكة؟«  الق�سية  هذه  من  احلقيقي 

ال�سيء  عني  كتب  »لقد  فاأجابني: 

الكثري. واأكرث ما كتب كان �سدي �سواء 

باأقالم العرب اأو باأقالم الإ�سرائيليني. 

واأقول لك بكل �سدق واأنا خارج احلكم 

اأنحز لأي جانب منهما، لأنه  باأنني مل 

اأن  الفل�سطينيني  حق  من  اعتقادي  يف 

تكون لهم دولة متكاملة يعود اإليها كل 

عرب  امل�ستتني  الفل�سطينيني  الالجئني 

بني  الدبلوما�سي  التبادل  ويتم  العامل 

اإ�سرائيل،  دولة  وبني  فل�سطني  دولة 

وتتم م�ساحلة هذه الأخرية مع الدول 

للجميع  يت�سنى  حتى  باأكملها  العربية 

القت�سادي  التبادل  من  ال�ستفادة 

وتزول  و�سالم  باأمن  املنطقة  وتعي�س 

املجال  لتف�سح  واحل�سابات  الأحقاد 

ي�ستمر  اأن  فحرام  والتطور.  للتنمية 

ب�سبب  والأمــــوال  الأرواح  تبــديد 

الإ�سرائيلية«.  الفل�سطينية  اخلالفات 

ت�سريحاتك  »ولكن  قائال:  وقاطعته 

ومواقفك عندما كنت وزيرا خلارجية 

اأمريكا كانت غري ذلك، ثم اإن اإ�سرائيل 

الفل�سطينيني  اآلف  و�سردت  قتلت  قد 

وا�ستولت على ممتلكاتهم وا�ستوطنت 

اأرا�سيهم، فما هو ردك حول كل هذا؟« 

الت�سريحات  بع�س  »هناك  فاأجابني: 

عندما  عني  �سدرت  التي  واملواقف 

ب�سبب  بلدي  خلارجية  وزيرا  كنت 

�سغوط ل ميكنني الك�سف عنها اليوم. 

اأو�ساع  اأتابع  اأخذت  بعدما  ولكني 

والت�سرفات  الفل�سطينيني  الالجئني 

املتطرفون  بها  يقوم  التي  الالاإن�سانية 

اأعار�س  �سرت  فاإنني  الإ�سرائيليون، 

اإ�سرائيل يف مواقفها املت�سددة. وعليها 

فل�سطني  بدولة  الكامل  العتــــــراف 

يردوا  اأن  الفل�سطينيني  على  اأنه  كما 

قال  ثم  ال�سالم«.  يعم  حتى  باملثل 

حترجني  »ل  وا�سحة:  ب�سرامة  يل 

األ حترف  اأ�سئلتك واأرجو  باملزيد من 

اأن  وقبل  اآخر«.  كالما  وتكتب  كالمي 

اأجيبه اأطل علينا فورب�س ومعه فاتنة 

تايلور  اإليزابيث  العاملية  ال�سا�سة 

العربي،  ال�سحفي  »اأيها  يل:  وقال 

كي�سنجر  مع  مقابلة  على  ح�سلت  لقد 

واأرجو اأن يكون مقالك مفيدا«. وعندما 

مودعا،  كي�سنجر  هرني  على  �سلمت 

�سك  »ل  عيني:  يف  ينظر  وهو  يل  قال 

اأنك تت�ساءل ملاذا اأنفر من ال�سحفيني، 

�ساأجيبك قبل اأن نفرتق، لأن الكثريين 

مما  اأكرث  ت�سريحاتي  حّملوا  منهم 

حتتمل«.

من  باأ�س  ل  مو�سوعي،  ختم  وقبل 

كي�سنجر  هرني  حياة  عن  نبذة  �سرد 

الذي كان بالأم�س من اأ�سهر املفاو�سني 

الدوليني:

ا�سمه الكامل هو: هرني األفريد ك�سنجر 

وقد  ك�سنجر.  األفريد  هاينز  والأ�سح 

مدينة  يف   1923 مايو   27 يوم  ُولد 

�سيا�سي  باحث  وهو  باأملانيا.  فورث 

وكان  الدهاء،  فائق  و�سيا�سي  اأمريكي 

اليهودي  اأ�سله  وب�سبب  معلما.  اأبوه 

من   1938 عام  يف  واأهله  هو  هرب 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية  اأملانيا 

والتحق  الأملان.  النازيني  من  خوفا 

نيويورك،  يف  وا�سنطن  جورج  مبعهد 

الأمريكية  اجلن�سية  على  ح�سل  ثم 

يف  باجلي�س  والتحق   1948 عام  يف 

وزير  من�سب  و�سغل  ال�سنة،  نف�س 

اإىل   1973 من  الأمريكية  اخلارجية 

1977 وكان م�ست�سار الأمن القومي يف 
حكومة ريت�سارد نيك�سون. لعب دورا 

بارزا يف ال�سيا�سة اخلارجية للوليات 

على  النفتاح  �سيا�سة  مثل  املتحدة 

العرب  بني  املكوكية  وزيارته  ال�سني 

واإ�سرائيل والتي انتهت باتفاقية كامب 

ديفيد عام 1978. عينه الرئي�س رونالد 

للهيئة  رئي�سا   1983 عام  يف  ريغان 

لتطوير  ت�سكيلها  مت  التي  الفيدرالية 

اأمريكا  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة 

الو�سطى. واأخريا قام الرئي�س جورج 

للجنة  رئي�سا  بتعيينه  )البن(  بو�س 

اأ�سباب  يف  التحقيق  عن  امل�سوؤولة 

�ستنرب  من  ع�سر  احلادي  هجمات 

.2001
�سردته  الذي  احلوار  خــــالل  مـــن 

هرني  باأن  يت�سح  اأمانة،  بكل  عليكم 

مقتنعا  نف�سه  قرارة  يف  كان  كي�سنجر 

وحق  الفل�سطينية  الق�سية  بعدالة 

اإىل  العودة  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

من�سب  يف  يوجد  كان  ولكنه  وطنهم، 

ومن  منه  اأكرب  كانت  �سغوطات  عليه 

قناعاته بكثري. 
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بقلم : رمزي صوفيا

هرني كي�سنجر قال باأن عدة ملوك �ر�ؤ�ساء 

ي�ست�سري�ن احل�سن الثاين

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر

المغرب دولة 
مهمة، وفيها 
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 »ال�شيعة«ادعــاٌء حلق
 لإبطـــال حـــقوق

اختالف  عن  نتج  عما  بعيدا  املو�ضوع  هذا  نتناول  اأن  ميكن 

الكيان  مع  وتباين  بع�ضها،  مع  تباين  من  ال�ضيعية  الفرق 

ح�ضاريا  �ضوؤاال  �ضنطرح  اأننا  مبعنى  واالإ�ضالمي  العربي 

ح�ضارة  االإ�ضالمية  العربية  احل�ضارة  هل  يف  يتلخ�ص 

الكب�ضي  حممد  الدكتور  ذكره  ما  نورد  وك�ضرح  اإ�ضالمية؟ 

والكتاب:  العرب«،  عند  ال�ضيا�ضي  الفكر  »ن�ضاأة  كتابه:  يف 

»حفريات يف م�ضلمات الفكر العربي«. 

اإن املتاأمل يف كتب التاريخ والفقه واالأدب والكالم والت�ضوف 

حول:  اأبواب،  اأو  باب  من  تخلو  ال  نظره  تلفت  والفل�ضفة 

»االإمامة اأو حول ال�ضيا�ضة ب�ضفة عامة«، كتاب: »ن�ضاأة الفكر 

ال�ضيا�ضي دار الفكر«، وبنوع من التو�ضيح ن�ضوق كالم موؤلف 

ال�ضهر�ضتاين  اأكد  لقد  لال�ضتدالل  الفكر...«،  »ن�ضاأة  الكتاب 

اأن ما �ضل �ضيف  االإمامة  اأعظم خالف بني االأمة خالف  ))اأن 

يف االإ�ضالم وعلى قاعدة دينية مثلما �ضل على االإمامة يف كل 

زمان(( »امللل والنحل، طبعة دار الندوة اجلديدة بريوت، 

امللم  يف  الف�ضل  كتاب  هام�ص  على  هـ،   1320 اأوىل  طبعة 

والنحل البن حزم«. 

وباعتبار ما تعر�ضت له ال�ضيعة يف ق�ضة ا�ضطهادهم ون�ضاط 

ما  وهذا  الباب،  هذا  يف  وعقائدهم  ن�ضوئهم  وكيفية  مذهبهم 

فما  واإال  الكب�ضي  الدكتور  راأي  على  اأطاريحهم  تربير  ميكن 

فيه(  ال�ضني  )اجلانب  االإ�ضالم  تاريخ  من  اختطاف  من  وقع 

ال ميكن اأن يكون مربرا لتربير مقوالتهم ال�ضيعية، اإذن تاأكيد 

وقع  التي  املناطق  باعتبار  موؤكد  لل�ضيعة  ال�ضيا�ضي  الطرح 

ن�ضجل  اأن  وميكن  واالكت�ضاح...  الظهور  يف  عليها  الرتكيز 

ثالث مناطق اأو اأمكنة لهذا الربوز املنطقة االأوىل تتمثل ففي 

ظهور دولة االأدار�ضة على اأر�ص الغرب االإ�ضالمي، ثم منطقة 

ظهور الدولة الزيدية يف امل�ضرق، ثم منطقة الدولة الفاطمية 

يف الغرب االإ�ضالمي ثانية، وبعيدا عن الدرا�ضات املتعددة يف 

ظهور ال�ضيعة اأو تكوين كيانهم الفكري وال�ضيا�ضي والعقدي 

فالواجب يدعو اإىل �ضرد الكل، ولكن مع عدم االإغفال املفتعل 

به وهو من �ضميم  احتجوا  ملا  ال�ضنيني  تزكية  الأ�ضباب عدم 

من  عندهم  ورد  ما  يف  ذلك  يذكرون  كما  املحمدية  الدعوة 

ن�ضو�ص م�ضجلة يف كتبهم، وباالأخ�ص كتاب »الكايف« وما ورد 

يف كتاب »نهج البالغة« وهو جمموعة من خطب االإمام علي 

الر�ضى رحمه اهلل،  لل�ضريف  كرم اهلل وجهه املن�ضوب جمعه 

وباعتبار ما وقع من تفرق يف بي�ضة امل�ضلمني ومتزق لوحدتهم 

حديث  يف  ذكره  قد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  كان  مما 

مواجهة  من  اليوم  الت�ضيع  دعاة  عليه  اأ�ضبح  وما  م�ضهور، 

وخلق  بال�ضب  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضحابة 

الر�ضول �ضلى اهلل  املنزل على  القراآن  ثلثي  اأن  االأكاذيب من 

عليه و�ضلم مكتوم على امل�ضلمني الأ�ضباب �ضيا�ضية من طرف 

غري املت�ضيعني، ومبا وقع من تاآمر �ضد االإمام علي ر�ضي اهلل 

عنه  وما تبثه بع�ص القنوات من التعري�ص بزوجات الر�ضول 

التحامل  هذا  اأن  على  يوؤكد  ذلك  كل  بعده،  امل�ضلمني  وخلفاء 

يقت�ضي مواجهته اإن مل اأقل االحتجاج عليه، واإ�ضعار امل�ضلمني 

عدم  عن  ينتج  قد  ما  اإىل  وقاداتهم  علمائهم  وبل�ضان  يد  على 

االهتمام مبا ي�ضرح به وينقل اإىل داخل البيوت االإ�ضالمية من 

طرف تلك القنوات من اأباطيل ال ير�ضاها اهلل ور�ضوله... فاإذا 

كان للت�ضييع من ينفي عنه ما تدعيه تلك القنوات وتنقله من 

مظاهر التعذيب يف منا�ضبات فيجب تو�ضيح االأمور والوقوف 

على ما هو حمرم ومباح خ�ضو�ضا يف ما يقام يف منا�ضبة قتل 

ما  وباعتبار  جناته...  ف�ضيح  واأ�ضكنه  اهلل  رحمه  احل�ضني 

يلقى من اأ�ضئلة عن املذهب ال�ضيعي من طرف اإخواين القراء 

اأثقل لهم ما جاء من تعريف له من كتاب ال�ضهر �ضتاين املتويف 

عليا  �ضايعوا  الذين  هم  ))ال�ضيعة  يقول  حيث  ه   548 �ضنة 

ن�ضا  وخالفته  باإمامته  وقالوا  اخل�ضو�ص  على  ال�ضالم  عليه 

وو�ضاية اإما جليا واإما خفيا، واعتقدوا اأن االإمامة ال تخرج 

من  بتقية  اأو  غريه  من  يكون  فبظلم  خرجت  واإن  اأوالده  من 

عنده، وقالوا ولي�ضت االإمامة ق�ضية م�ضلحية تناط  باختيار 

العامة، وينت�ضب االإمام بن�ضبهم بل هي ق�ضية اأ�ضولية هي 

اإغفاله  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  للر�ضول  يجوز  ال  الدين  ركن 

القول  ويجمعهم  واإر�ضاله  العامة  اإىل  تفوي�ضه  وال  واإهماله 

وجوبا  االأئمة  ع�ضمة  وثبوت  والتن�ضي�ص  التعيني  بوجوب 

وفعال  قوال  والتربي  بالتويل  القول  وال�ضغائر،  الكبائر  عن 

وعقدا اإال يف حال التقية ويخالفهم بع�ص الزيدية يف ذلك((. 

وقف امل�ضت�ضار اجلماعي ال�ضابق ونائب الرئي�ص على رجل واحد كلقالق يخترب 

�ضربه كما قال ال�ضاعر حممد بودريك، يحاول �ضحذ �ضكينه على رقبة �ضحون 

غاية  يف  خيال  ركب  اخلريف،  يف  ال�ضجر  اأوراق  تنتهي  كما  انتهى  الذي  املا�ضي 

اأو  بفعله  باأنه  ي�ضتوعب  اأن  دون  وال�ضرفاء  النبالء  اإىل جممع  لين�ضم  ال�ضذاجة 

ت�ضتثن  مل  التي  الكثرية  رقعه  وتو�ضيع  العبث،  من�ضوب  من  ي�ضاعف  ت�ضرفه 

جماال من املجاالت.

من فرط تعلقه )كما يقال( باملدينة احلمراء مراك�ص اخلالدة وحبه ال�ضديد لها 

باح بكل ما لديه من »اأ�ضرار« بالية كاأ�ضمال املت�ضول، ترك يف غفلة الكلمات تن�ضرب 

)بالنون( كما املاء من بني االأ�ضابع دون حتفظ، قال كل ما عنده )ح�ضب راأيه( 

اجلل�ضات  بقاعة  املا�ضي  اخلمي�ص  �ضهدت  التي  ال�ضعدي«  كازينو   « ق�ضية  عن 

اأطوارا �ضاخنة، خرج معها املعنيون على القاعدة املاألوفة، بعد اأن تركوا 

من  وتفرغها  املتابعة  تخلخل  اأن  ميكن  التي  القانونية  النقط 

بالتوجه  مكتفني  املهتمني،  اأحد  ذلك  اإىل  اأ�ضار  كما  املحتوى 

قد عرت  �ضابقة  كانت يف جل�ضة  التي  العامة  النيابة  اإىل 

من  العديد  اإىل  وتطرقت  الف�ضائح،  من  الكثري  عن 

وحجج  وثائق  على  بناء  والتالعبات  االختالالت 

دامغة وبانتقاد االحتجاجات التي نظمت من طرف 

املجتمع املدين لالإعالن عن وجود اأطراف اأخرى 

الوطنية  ال�ضحافة  جانب  اإىل  يدور،  مبا  معنية 

كما  »حتذيرا«  الغرفة  رئي�ص  اإليها  وجه  التي 

�ضموه، دون اأن يكون هناك من �ضبب يدعو اإليه 

خا�ضة واأن الرئا�ضة مطالبة بالتزام احلياد، مل 

املالئم بني  االن�ضجام  يرتدد �ضاحبنا يف حتقيق 

احلاجيات والغايات )تطبيقا للمقولة امل�ضهورة( 

خاطئة،  وقراءات  مملة،  تربيرات  خالل  من 

الفعل  اأو  اللعبة  عز  يف  التقطت  ل�ضور  وا�ضتعرا�ص 

امل�ضني، ومع ذلك مل تو�ضب اإال موؤخرا، وباأمر ممن لهم 

م�ضالح اأو - تخوفات-.

كان الرجل يف ا�ضتجوابه كالليل يبحث عن نوافذ ال�ضوء، يناديها 

بكلمات يلتب�ص فيها احلا�ضر بالكثري من �ضمات املا�ضي الذي اأ�ضبح يف عداد 

يف  القرن،  ولي�ص  العقد  حماكمة  على  كاد(  )اأو  ال�ضتار  اأ�ضدل  اأن  بعد  الن�ضيان 

االأفق، وتهم عملية »تفويت  تلوح يف  بداأت  الت�ضاور يف حماكمة جديدة  انتظار 

�ضارع  اململكة  �ضوارع  اأهم  الزهراء بوعاء عقاري يف  املن�ضوري فاطمة  العمدة 

دراهم   10( هناك  ال�ضيارات  حلرا�ص  يدفع  ما  يتجاوز  ال  بخ�ص  بثمن  فرن�ضا 

للمرت(، عملية جعلت البع�ص يتفهم تلك اللهفة الالمتناهية اإىل اإعادة توزيع املهام 

وتعيني النواب اجلدد، من �ضمنهم اأ�ضماء مازالت ترتدد على قف�ص االتهام نتيجة 

متابعتها بالف�ضاد املايل واالختال�ص، واأ�ضياء اأخرى ف�ضحها م�ضت�ضارون �ضرفاء يف 

منا�ضبات عدة باملجل�ص اجلماعي واأمام اأعني اجلميع.

كان كالم الرجل يف ا�ضتجواب مطول طاعنا يف ال�ضخافة كما يقال، الأنه جاء يف 

اأو تخطيط مدرو�ص، واإن  اأو املحاكمة، وهو اختيار  املباراة،  الوقت امليت من 

كان �ضيو�ضل �ضاحبه اإىل املتابعة بعدم التبليغ عن جرمية يعلم بحدوثها ))الأنه 

كان على اطالع مبا ميار�ص من �ضلوكات وانحرافات داخل البلدية((، اأو بالت�ضرت 

م�ضت�ضاريها  واأخالق  اجلماعة  مالية  يف  كبري  تاأثري  له  جنائي،  بثقل  جرم  على 

الذين يفرت�ص فيهم االأمانة واالإخال�ص واحلر�ص على حقوق اجلماعة، كالم ال 

يخلو من التبا�ص وغمو�ص على الرغم من كل احلديث عن الو�ضوح وال�ضفافية 

ال  انت�ضاب  وهو  البلدي«  املجل�ص  يف  لالأغلبية  »االنت�ضاب  وعن  والنزاهة، 

لقرارات ال تتوافق مع قناعته  الكامل  ي�ضفع كما قال امل�ضتجوب يف »االن�ضياع 

ال�ضخ�ضية وتتنافر مع ما انتدب من اأجله من طرف من حملوه م�ضوؤولية متثيلهم 

يف املجل�ص«، واأي�ضا ال ي�ضفع له )وهذا ما يريد التطرق اإليه( يف اإخفاء 

رمبا  انتظار  يف  طويلة،  لفرتة  عليها  والتكتم  احلقيقة 

الت�ضوية كما يقول العارفون بخبايا االأمور.

بع�ص دقائق )اإن مل اأقل ثوان( من الكالم املعاد 

واملكول�ص غري كافية باملرة الإعطاء امل�ضرح درجة 

من ال�ضرف اإذ كان حريا به وهو الرجل »امل�ضتقيم 

الوقت  يتجراأ يف  اأن  باملهانة«  ير�ضى  ال  الذي 

املنا�ضب ويتحلى بال�ضجاعة الالزمة ولي�ضت 

وينقل  يقال،  كما  ب�ضولوفاتها  املغلفة  تلك 

للراأي العام املتعط�ص ما راآه وما �ضمعه من 

ممار�ضات تتعار�ص مع احلكمة ومع القانون، 

امل�ضوؤولة  اجلهات  اأمام  ذلك   بكل  وي�ضدح 

التي لها �ضالحية التحقيق والبحث وترتيب 

اأن يكتفي كما قال برفع تقريره  اجلزاءات، ال 

»اخلطري« اإىل املوؤ�ض�ضة احلزبية التي كان ينتمي 

اإليها قبل اأن يقرر االنف�ضال عنها، وااللتحاق بجهة 

بها  مت�ضكه  يزعم  التي  املبادئ  مع  تتناق�ص  اأخرى 

ونزوعه القوي اإىل اعتناقها، وتتعار�ص مع املواقف التي 

اأناء الليل واأطراف النهار،  و�ضفها يف ثنايا كالمه باأنها توجع 

كان عليه اأن يت�ضاءل كما ت�ضاءل االآن عن ال�ضر يف وجود »بنايات �ضخمة 

فوق اأمالك الغري، وكيف متكن اأ�ضحابها من احل�ضول على الت�ضاميم املرخ�ضة 

ليمتد  الت�ضاوؤل  دائرة  واأن يو�ضعوا من  العقار«  البناء يف غياب ملكية  ورخ�ص 

اإىل اأمور اأخرى يعرفها اأكرث من غريه باعتبار املن�ضب واملركز، اخرتقها الف�ضاد 

ولعبت بها اأيادي النهب والتبذير حتت اإ�ضراف م�ضت�ضارين جلهم متابعون اأمام 

جناية مراك�ص باالختال�ص وتبديد االأموال عمومية وا�ضتغالل النفوذ، ومع ذلك 

حابتهم ال�ضيدة الرئي�ضة اأو العمدة، ومنحتهم »حتديا« تفوي�ضات اأكرب منهم، 

وكاأن املجل�ص لي�ص به من »كفاءات وموؤهالت« �ضوى تلك التي يتمتع بها املقربون 

واملحظوظون وحياحة االنتخابات، رغم �ضوابقهم واأميتهم وقلة اأدبهم.  

كان يوم 30 ماي 2014 موعدا لتنظيم حفل تكرمي 

مبا  متيزوا  اأن  لهم  �ضبق  مدينة  اأبناء  من  ملجموعة 

اأو  الفن،  اأو  الثقافة،  ميادين  يف  اأعمال  من  به  قاموا 

يف  وت�ضاهم  باملدينة  تعرف  اأن  �ضاأنها  من  الريا�ضة 

هذه  يف  مرموقة  رجاالت  اأجنبت  وجدة  اإ�ضعاعها..، 

التكرمي  هذا  ي�ضمل  اأن  املقرر  من  وكان  املجاالت، 

�ضخ�ضيات �ضامية �ضبق لها اأن تقلدت منا�ضب عالية 

وهي من مواليد وجدة، كاأحمد ع�ضمان اأو بن ع�ضمان 

وعالل  الن�ضري،  وزليخة  الوجديون،  ي�ضميه  كما 

�ضينا�ضر، وح�ضني عزيز وح�ضني بن حربيط، ولكن 

اأ�ضماء هذه ال�ضخ�ضيات من  مت يف اآخر حلظة حذف 

قائمة املكرمني الأ�ضباب ال يعرفها اإال رئي�ص املجل�ص 

البلدي وجمموعة من العارفني بخبايا االأمور الذين ال 

تخفاهم خفية، وقد كلفوا على االإق�ضاء املفاجئ باأعذار 

ومربرات تختلف من �ضخ�ضية اإىل اأخرى. فبالن�ضبة 

الأحمد ع�ضمان فقد اأجمعوا على اأنه مل ي�ضبق له اأن 

العليا  املنا�ضب  تدرجه يف  للمدينة طيلة  قدم خدمة 

اأخيه  تعيني  على  بالعمل  اكتفى  واأنه  تقلدها  التي 

االأكرب بومدين يف من�ضب رئي�ص دائرة بعمالة وجدة، 

واأخيه االأ�ضغر كبا�ضا  يف نف�ص املدينة، وملا مات هذا 

االأخري ن�ضب ابنه كخلف على نف�ص البا�ضوية حتى 

ظن الوجديون اأن منا�ضب ال�ضلطة اأ�ضبحت وراثية 

واأن املدينة قد تتحول اإىل اإمارة مثل موناكو يتوارثها 

اآل ع�ضمان اإىل االأبد، اأما عن عالل �ضينا�ضر فيقولون 

ملا مت اإعفاوؤه من من�ضبه كم�ضت�ضار بالديوان امللكي 

تعليمية  موؤ�ض�ضة  وبنى  اأموال  من  ميلك  كان  اأنه 

بالرباط �ضماها »املدر�ضة احل�ضنية«، وهي عبارة عن 

مدر�ضة كبرية يلجها التلميذ ابتداء من احل�ضانة  اإىل 

البكالوريا وظف فيها عدة ماليري كان  حدود  ق�ضم 

ياأمل ا�ضتثمارها يف جمال التعليم احلر الذي اأ�ضبح 

حني  تبخرت  اأحالمه  ولكن  م�ضمونة،  اأرباحا  يدر 

قامت زوجته ببيع املدر�ضة بعد اأن طلقها والنزاع 

بينهما الزال معرو�ضا على املحاكم، الأنه يدعي اأنها 

احتالت عليه.

لي�ضتقر  وجدة  مدينة  غادر  الذي  عزيز  وح�ضني 

الوطني  التجمع  حزب  يف  انخرط  حيث  بالرباط 

لالأحرار، فقد حقق اأهدافه الذاتية بعد اأن تقلد عدة 

منا�ضب وبعد اأن ف�ضل يف الو�ضول اإىل قبة الربملان 

اأخرجه منه املرحوم عبد الرحمن حجرية،  الذي 

يف  وجنح  عزيز  ح�ضني  انتخاب  يف  طعن  الذي 

الذي  حربيط  بن  وح�ضني  االأحرار.  مر�ضح  اإلغاء 

الداخلية،  االأمن ووزارة  اإدارة  ق�ضى حياته بني 

اإدري�ص  ديوان  رئي�ص  من�ضب  يحتل  ظل  حيث 

اأحد  تعيني  على  عمل  اأن  له  �ضبق  كما  الب�ضري 

كانت  الوزارة  اأن  رغم  عمالتها  على  وجدة  اأبناء 

البالد«  »بنت  اإىل  ون�ضل  الوجدية.  باالأطر  تعج 

الوطنية  املبادرة  م�ضاريع  كل  على  ت�ضرف  التي 

للتنمية الب�ضرية، وندعوها اإىل زيارة �ضكان جنان 

املواطنون  يعي�ص  حيث  بوجدة،  البو�ضعيدي 

�ضروط  اأب�ضط  فيها  تنعدم  ظروف  يف  الوجديون 

العي�ص الب�ضيط.  

 محمد بركوش

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
من ي�شتحق التكرمي من اأبناء وجدة

ق�شية »كازينو ال�شعدي« تدخل مراحلها ال�شاخنة
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الحلقة السادسة

كان 
كالم الرجل في 

استجواب مطول طاعنا في 
السخافة كما يقال، ألنه جاء في 

الوقت الميت من المباراة، أو المحاكمة، 
وهو اختيار أو تخطيط مدروس، وإن 

كان سيوصل صاحبه إلى المتابعة بعدم 
التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها ))ألنه 

كان على اطالع بما يمارس من 
سلوكات وانحرافات داخل 

البلدية((

مقال جريدة الشرق الصادر بوجدة بتاريخ 28 ماي 2014
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بني  وت�ضامن  وتعاون  وتكامل  تاآلف  هو  الزواج 

رجل وامراأة لتاأ�ضي�س اأ�ضرة �ضاحلة واإجناب ذرية 

تعمر وتبني وتغني الوطن، هذا التعاقد االجتماعي 

هي  اأبعاده  الغليظ  بامليثاق  دينيا  عليه  املتعارف 

االأ�ضر  الأن  باإح�ضان،  ت�ضريح  اأو  مبعروف  اإم�ضاك 

تزدهر بفعله وف�ضله، واحلقيقة اأننا يف واقعنا نعي�س 

فالعزوبة  واملتوخى،  املاأمول  املبتغى  هذا  نقي�س 

والتحر�س  اأطنابها  ت�ضرب  والعنو�ضة  تتفاح�س 

وال�ضذوذ اأ�ضبحا يوؤرقان ويقلقان بل يخيفان معظم 

فالبذخ  الزواج.  عن  االإقالع  كرثة  ب�ضبب  املجتمع، 

اأ�ضبحت عليه جل حفالت الزفاف واالأعرا�س  الذي 

جل  »يعقد«  اأ�ضبح  واملال  والنفوذ،  اجلاه  لذوي 

امل�ضت�ضعفني  الو�ضائل املحدودة وينفر  االأ�ضر ذات 

التي تكون ال�ضواد االأعظم لالأمة.

وحتى  والواقعية  املو�ضوعية  عن  كثريا  ابتعدنا 

احلنيف  ديننا  تعليمات  وتنا�ضينا  التوا�ضع، 

املراأة  مين  »من  �ضمنها:  ومن  عقالئنا  وتوجيهات 

من  بخامت  ولو  »التم�ضوا  وكذلك  مهرها«  رخ�س 

على  تعارفوا  املغاربة  كل  كون  عن  ف�ضال  حديد«، 

اأما  �ضرار«.  وال  �ضر  و»ال  القدام«  »اخلري  مفاهيم 

بوادينا من اأمازيغ ويعرف فالغالبية تعمل بـ»م�ضكني 

اأخذ م�ضكينة وتهنات املدينة«. 

كانوا  اأنهم  االأقحاح  املغاربة  اليهود  ثقافة  ومن 

يقيمون االأعرا�س يف ف�ضل ال�ضتاء املعروف بتق�ضف 

بيت  اإىل  ترحل  حني  فالعرو�ضة  واأجوائه،  طقو�ضه 

الزوجية وقد حتمل، يقابلها ف�ضل الربيع وخرياتها 

اخلريف  ف�ضل  ثم  وبهجته،  ال�ضيف  ف�ضل  ثم 

ت�ضعر  وال  والزوج  بالزواج  فتبتهج  و�ضهواته 

باإ�ضراقة  مبتهجة  تكون  الأنها  ال�ضتاء  ف�ضل  بعودة 

اأول منتوج من رحمها.. وتزداد املحبة وتتمازج يف 

»املال  يف  املتمثلة  امل�ضوؤولية  مع  وتوافق  ان�ضجام 

والبنون زينة احلياة الدنيا«.

كل ال�ضباب يطمح اإىل الزواج وتاأ�ضي�س ع�س احلياة، 

ومتطلبات  املهر  بغالء  ي�ضدم  حني  يرتاجع  ولكنه 

اأولياء العرو�ضة من العديد من »التكا�ضط« والوافر 

من احللي ف�ضال عن املهر، واالأجواق، والعمارية«، 

وهز  بـ»حط  املنعوت  املمون،  وموائد  و»النكافة«، 

بالزربة«.

هناك جهات تراهن على تكدي�س الرثوات واالغتناء 

القاعات  وكراء  وجتهيزها  ومتوينها،  احلفالت  من 

واأثاثها، وهي جتارة تنفع بع�س الفئات وال تخدم 

امل�ضتقبلي  املدى  على  عموما  واملواطنني  الوطن 

اأبنائه  كل  يف  طاقاته،  كل  يف  الوطن  نرى  البعيد. 

وبناته واأدمغتهم واأذرعهم.

فهيا بنا اإىل ت�ضجيع الزواج والتقليل من كل تكاليفه، 

فال�ضاكنة ال�ضابة واحلية هي وحدها م�ضدر االإنتاج 

احللي  ووفرة  العمارية  ولي�س  اال�ضتهالك،  وماآل 

اأ�ضبحوا  و�ضاباتنا  ف�ضبابنا  املمون،  موائد  وكرثة 

اأقل تكلفة مما  اإىل االأجنبي دينا وهوية الأنه  ميالني 

اأ�ضبح �ضائدا يف جل اأو�ضاطنا حاليا.

الحاج محمد عروصي شنتوفي )الدار البيضاء(

�أ�سئلة بدون جدوى..!
اأحيانا يجد املرء نف�ضه تائها بعد اختالط االأمور حوله، بعد 

ر�ضمه كثريا من االأهداف، ي�ضعى جاهدا لتحقيقها باأن ي�ضلك 

كل امل�ضالك املوؤدية اإليها، حتى واإن و�ضل به االأمر حد التجرد 

من اإن�ضانيته. ذلك اأنه ي�ضبغ عليها �ضفة القدا�ضة، ويرى فيها 

غايات يهون يف �ضبيلها كل �ضيء، لكن �ضرعان ما يدرك اأنه كان 

ي�ضعى وراء ال�ضراب، اأو اأنه كان يحاول االإم�ضاك بالريح..!

عالمات  خاللها  تنبت  التي  ال�ضمري  عذاب  رحلة  تبداأ  وهنا 

اأ�ضئلة تظل عالقة  اال�ضتفهام كما تنبت االأ�ضواك يف القفار.. 

بال جواب.. بال جدوى..!

ما  فقدانها..؟  بعد  االأ�ضياء  قيمة  نعرف  اأن  اإذن  جدوى  فما 

عي�ضة  تنغي�س  بعد  لقائنا  عند  الب�ضمة  نت�ضنع  اأن  جدوى 

بع�ضنا البع�س يف اخلفاء؟ ما جدوى اأن متتلك هاتفا ذكيا اإن 

كنت غبيا؟ ما جدوى اأن ت�ضع جهاز »بارابول« فوق �ضكن 

�ضفيحي؟ ما جدوى �ضرف بذور يف اأر�س خر�ضاء؟ ما جدوى 

اإبداء الر�ضا اإن كان القلب مكلوما؟

كان  اإن  املنكر،  اإتيان  عن  االآخرين  ننهى  اأن  جدوى  ما 

ومي�ضي  الطعام  ياأكل  كائنا  فينا  جت�ضد  قد  نف�ضه  املنكر 

اأبد  تظل  �ضدقة  اأحدا  متنح  اأن  جدوى  ما  االأ�ضواق..؟  يف 

اأو  الدهر متنُّ عليه بها؟ ما جدوى حت�ضيل مرتبة �ضامية، 

اإىل درجة  اأن ت�ضغر  اأو.. بعد  اأو نقطة مرتفعة  جاه عظيم، 

وترمي  واالأخالق،  املبادئ  كل  على  فتدو�س  البعو�س؛ 

وناأكل  معا  جنل�س  اأن  جدوى  ما  احلائط؟  عر�س  ال�ضرف 

احلب  يكن  مل  اإن  ون�ضلي...اإلخ،  ون�ضحك  وندر�س  ون�ضري 

موؤلفا بيننا؟ ما جدوى اأن تفرخ كثريا من االأطفال، اإن كنت 

تعتقد �ضلفا اأنهم �ضيكونون �ضورة طبق االأ�ضل لك يف التهتك 

واالنحالل والعهر؟ ما جدوى بناوؤك �ضروحا وق�ضورا، مل 

تبت�ضم فيها يوما اإال �ضكرانا؟

ما جدوى اأن تلعب ومترح وتفرح باأطفالك وزوجتك اجلميلة 

يف فندق فاخر، واأمك املُ�ضنة يعيلها غريك يف دار العجزة؟ ما 

جدوى اأن تنا�ضل العمر كله، وترفع كل ال�ضعارات الثورية، 

وُينكل بك كل التنكيل، وتعرفك كل الزنازين، لتنتهي م�ضنوقا 

باأيدي من نا�ضلت من اأجلهم؟

ما جدوى اأن تنحت جبهتك بكرثة ال�ضالة، اإن مل تنهاك عن 

الفح�ضاء واملنكر؟ ما جدوى حتليل وقائع املعركة والتعليق 

عليها اإن مل ت�ضارك فيها؟ ما جدوى اأن ت�ضيح باأعلى �ضوتك، 

وغري  ذلك  كل  جدوى  ما  عمي«؟  بكم  »�ضم  قومك  كان  اإن 

ذلك..؟؟

عماد الفزازي

»�لزو�ج ومفارقة �لي�سر و�لع�سر..«

»�أبو جهــــــــل« 

يف �لربملان �ملغـربي

ا�ضرتعى انتباهي �ضوؤال طرحه اأحد نواب العدالة والتنمية 

بالربملان على الوزير الرباح، يتعلق باحلالة املزرية التي 

توجد عليها بع�س امل�ضالك والطرق يف منطقة من املناطق 

التي ينحدر منها �ضاحب ال�ضوؤال؟ وقد عزز النائب �ضيغة 

�ضوؤاله بقولة ماأثورة عن عمر ر�ضي اهلل عنه جاء فيها: »لو 

اأن بلغة عرثت يف بوادي العراق ل�ضئلت ملاذا مل اأمهد لها 

الطريق« وحني رد الوزير اأكد اأن الطريق خربها اأبو جهل 

قبل جميء عمر ر�ضي اهلل عنه ليفكر يف اإ�ضالحها.

ورمبا  واحد  حزب  اإىل  معا  ينتميان  والوزير  النائب  اإن 

�ضلفا  مت  قد  عليه  واجلواب  ال�ضوؤال  �ضيغة  على  االتفاق 

الذي  ال�ضيء  ال�ضفهية،  االأ�ضئلة  جل�ضة  يف  اإدراجه  قبل 

حقيبة  حتمل  من  به  يق�ضد  جهل  اأبا  اأن  جالء  بكل  يربر 

التجهيز من املعار�ضة، وعمر ر�ضي اهلل عنه، يعني ب�ضكل 

اأن  اأي تاأويل احلزب احلاكم حاليا، وهكذا يبدو  ال يقبل 

ميدان التباري يف حلبة الربملان مفتوح اأمام »رد ال�ضرف« 

على  م�ضيطرا  والتنمية  العدالة  حزب  ليبقى  للمعار�ضة 

جمريات االأمور.

محمد تيلولوت )ميدلت(

 الرباح

�لت�سرميل بالبي�ساميل..
هادي ظاهرة جديدة، كناوها مبدعوها بالت�ضرميل

وكل منطقة وما �ضماتها: �ضي الت�ضرميل بالبي�ضاميل

و�ضي الت�ضرميل بالكوك وخيزو حمكوك والكراميل

وارى ما عندك من اأ�ضماء من هاد القبيل

اأما املنبع مناين خارج هاد الت�ضرميل

وم�ضقط را�ضو احلقيقي هو انعدام الت�ضغيل

وال�ضلوكات اللي كيتعلمها فاالإ�ضالحيات واملعتقل

كان خا�ضهم ت�ضرميل القنب الهندي خملط بزجنبيل

وال ت�ضرميل املخدرات واحلبات املهلو�ضة ويكمل التبهديل

هادي غري و�ضفات احتجوا بها ب�ضوق وغليل

يحبو يقولونا ها حنا هنا.. اأراونا البديل 

لكن املنظر املخزي واملرفو�س فهاد التقلقيل 

هو وا�س قطاع الطريق بنهار وبالليل؟!

م�ضموح لو يظهر ع�ضالتو بال�ضالح ك�ضي منا�ضل؟!

اأو كممثل بارع يف اأداء اأدوار التمثيل؟!

من هنا يظهر تاأثري الفايب�ضوك ما�ضي نبيل

غادي يخرج على العديد من هاد اجليل

اللي ما عرفو�س يت�ضرفو  بحكمة: ا�ضتعملوه للت�ضليل

ون�ضر ال�ضور اخلليعة مع حتريف االأقاويل

واإلبا�س ثوب العار للعزيز الإرجاعو ذليل

هاد ال�ضلوك ما يب�ضر�س باخلري الأنه عليل

ما ميكن�س ينهجو �ضيء واحد ْرزين وعاقل

الأن م�ضائبو غادي ت�ضبح عبء ثقيل

على املجتمع، باراكا من زرع الرعب املهول

يكفينا مارانا فيه من اإجرام وتقتيل

فالعمل اجلاد واملعقول هما امل�ضلك ال�ضبيل

أحمد محمد العرابي )وجدة(

وهو  هذا  النا�س  يوم  اإىل  االإ�ضالم  ظهور  منذ 

املنافقني  وا�ضتهزاء  الكائدين  لكيد  يتعر�س 

واليهود،  الن�ضارى  ومن  اأنف�ضهم  امل�ضلمني  من 

لالإ�ضالم  اإذاية  واأكرث  عداوة  اأ�ضد  هم  وهوؤالء 

وامل�ضلمني، ومنذ اأن ظهر النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم يف جزيرة العرب وهو يجاهد. فقد حارب 

والن�ضارى  املنافقني  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 

وجهه  يف  وقفت  كلها  واجهات  ثالث  واليهود، 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، فما وهن وما ا�ضتكان يقينا 

واأن  معه  احلق  اأن  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  منه 

�ضيعلو  احلق  واأن  حمالة  ال  �ضينت�ضر  االإ�ضالم 

واأن الباطل �ضُيزَهق.

وينتقل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل الرفيق االأعلى 

عليه  اهلل  عاهدوا  ما  �ضدقوا  رجال  فيخلفه 

وي�ضريون ب�ضريته يف ن�ضر االإ�ضالم ويتعر�ضون 

فانت�ضروا  له �ضلى اهلل عليه و�ضلم،  ملا تعر�س 

يف كل البالد ين�ضرون االإ�ضالم بالدعوة احل�ضنة 

والكلمة الطيبة خالفا ملا يقول به اأعداء االإ�ضالم 

واأن االإ�ضالم انت�ضر بال�ضيف.

تتواىل ع�ضور االإ�ضالم ويف كل ع�ضر يظهر كثري 

من اأعدائه �ضرا وعالنية فياأخذون يف ملز االإ�ضالم 

بكالم بذيء وكتابة �ضخيفة وبخطب جوفاء يف 

الت�ضهري باالإ�ضالم كما فعل كبريهم �ضاحب اآيات 

�ضيطانية وال يتحدث عن ال�ضيطان اإال ال�ضيطان، 

يريد بذلك اإ�ضهار نف�ضه ولو بالكالم ال�ضيئ.

يتعر�س  اأنف�ضهم  املغاربة  ومن  مغربنا  ويف 

باملطالبة  اجلهلة  يقوم  حيث  لالإذاية  االإ�ضالم 

باإلغاء ما هو ثابت بالكتاب وال�ضنة واالإجماع، 

جراأة  يعد  مما  مثال،  االإعدام  حكم  اإلغاء  طلب 

الن�ضوة  تقوم  وحيث  �ضريعته،  وعلى  اهلل  على 

عرفن  ولو  التعدد  بعدم  باملطالبة  املغربيات 

قلن  ما  على  جتراأن  ملا  معرفة  حق  اهلل  �ضريعة 

ويقلن.

اإنه بعد وفاة ر�ضول اهلل  يقول علماء االأ�ضول: 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم مل يبق لقائل ما يقول، فقد 

اأكمل اهلل �ضريعته بعد خطبة الوداع امل�ضهورة، 

امل�ضلمني خلفا عن  واهلل تعاىل ور�ضوله وعلماء 

�ضلف ر�ضوا االإ�ضالم دينا و�ضريعة.

يعد  اهلل  اأحكام  من  حكم  بتغيري  مطالبة  اأي  اإن 

جراأة على اهلل، فاإما اأن نوؤمن باجلميع واإما نكفر 

قال:  الذي  الثاين  احل�ضن  اهلل  ورحم  باجلميع، 

»اللي بغا �ضيدي بو�ضدرة، كيبغيه بقالل�ضو«.

فقليال من احلياء اأيها ال�ضادة.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

الرجوع هلل أيها السادة

واملت�ضرفات  املت�ضرفون  �ضيبقى  متى  اإىل 

وم�ضريات  ووقفـــــات  اعت�ضــــــامات،  يف 

من  الأر�ضدتهم  جماعي  و�ضحب  واإ�ضرابات 

البنوك واملثابرة يف اإبداع اأ�ضكال واأ�ضناف 

امل�ضروعـــة.  مطالبهم  الإ�ضماع  االحتجاج 

اآذان  اأ�ضّم من  اأَر قط  القيامة؟ مل  اإىل يوم  اأ 

من  اأعند  وال  العمومية  الوظيفة  وزير 

الذي  امللف  هذا  جتاه  املوقرة  حكومتنا 

مبقاالت  القرف  درجة  اإىل  وت�ضخم  �ضاخ 

الوزراء  ووعود  وت�ضريحات  ال�ضحافة، 

الكاذبة، والتقارير، واللقاءات، والبالغات. 

الوزير  حدَو  كريان  بن  ال�ضي  يحدو  ال  مَل 

�ضارع  عندما  جطو  اإدري�س  ال�ضابق  االأول 

العلمية  الفئة  ملطالب  اال�ضتجابة  اإىل 

ملهند�ضي البحث الزراعي، وانتهت امل�ضكلة 

وو�ضع حد ملعاناتها. وما زال الكل ي�ضيد 

احلق.  مع  ووقوفه  الرجل  هذا  مببادرات 

تكيل  اأن  يف  تخجل  ال  املحرتمة  حكومتنا 

مبكيالني وتقي�س مبقيا�ضني يف حتديد اأجور 

اأطرها وتتفنن يف توزيع التعوي�ضات بدون 

وجه حــــق وال عـــدل، واأح�س املت�ضرفون 

فها  والتهمي�س.  واالإقــــ�ضاء  باحُلــكرة 

و�ضعيتهم  �ُضويت  قد  املهند�ضون  هم 

يف  زيد  قد  الق�ضائيون  وامل�ضتــــــ�ضارون 

جدا  �ضا�ضعة  الفوارق  واأ�ضحت  رواتبهم 

بني رواتب املت�ضرفني ورواتب الكثري من 

الفئات االأخرى التي منت احلكومة عليها. 

مبمار�ضة  ي�ضمح  د�ضتور  واأي  قانون  اأي 

احليف يف حق فئة من املوظفني تاأخذ على 

بكل  املغربي  االإداري  ال�ضاأن  ت�ضيري  عاتقها 

التوثيق،  مراكز  على  كذلك  وت�ضهر  تفان 

ومعاجلة  وال�ضحافة،  والرتاث،  واالإعالم، 

املعلومات، وتدبري املعطيات التي هي وقود 

واملوؤ�ض�ضات  باالإدارات  احلا�ضمة  القرارات 

ومنهم  الرتابية؟  والــــجماعات  العــمومية 

من يقوم مبهمات غريبة عن اخت�ضا�ضاتهم 

باالإدارة  الب�ضـــرية  املوارد  قلة  ب�ضبب 

امللعونة،  الطوعية  املغادرة  اإثر  املغربية 

فاأين عدالة حكومة العدالة؟ 

المصطفى دريد )سطات(

فني! ال عـــــد�لة مـــع �ملت�ســـرِّ
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إعالنات
 العدد: 794  اخلميس 19 يونيو 2014

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة 
قسم المالية والميزانية 

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح

                              رقم   

ال�ساعة  على   2014 يوليوز   17 اخلمي�س  يوم  يف 

اجلماعة  رئي�س  مبكتب  �سيتم  �سباحا،  ع�سر  احلادية 

الأظرفة  فتح  بوحاجة  بباب  الكائن  ل�سال  احل�سرية 

اأثمان  بعرو�س  اخلا�س  العرو�س  بطلب  املتعلقة 

لأجل 

ل�سال-  �حل�سرية  �جلماعة   - �سغري  عتاد  �سر�ء   *

عمالة �سال.

20.000.00 درهم  - حدد مبلغ ال�سمان املوؤقت يف 

)ع�سرون األف درهم(.

مبلغ  يف  ال�سراء  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد   -

298.752.00 درهم )مائتني وثمانية وت�سعون األفا 
و�سبع مائة واثنني وخم�سون درهما(.

ميكن �سحب ملف طلب العرو�س من م�سلحة ال�سفقات 

باجلماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن نقله 

الدولـــــــــة  �سفــــــــــقات  بوابة  من  اإلكــــــــــرتونيا 

          .www.marchéspublics.gv.ma
ملفات  واإيداع  يكون كل من حمتوى وتقدمي  اأن  يجب 

و31  و29   27 املواد  ملقت�سيات  مطابقا  املتناف�سني 

من املر�سوم رقم 2-12-349 ال�سادر يف 8 جمادى 

الأوىل 1434 )20 مار�س 2013( املتعلق بال�سفقات 

العمومية.

وميكن للمتناف�سني

ال�سبط  مكتب  من  و�سل  مقابل  اأظرفتهم  اإيداع  اإما  ـ 

التابع للجماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة.

باإفادة  امل�سمون  الربيد  طريق  عن  اإر�سالها  اإما  ـ 

بال�ستالم اإىل املكتب املذكور.

ـ اإما ت�سليمها مبا�سرة لرئي�س جلنة طلب العرو�س عند 

بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

ي�ستوجبها  �لتي  و�لبيانات  �لعينات  �إن  ملحوظة: 

�لبلدي  باملخزن  �إيد�عها  يجب  �لعرو�ض  طلب  ملف 

 2014 يوليوز   16 يوم  قبل  ل�سال  �حل�سرية  للجماعة 

على �ل�ساعة �لثانية زو�ال.

اإن الوثائق املثبتة الواجب الإدلء بها هي تلك املقررة 

يف املادة 8 من نظام ال�ست�سارة.

As 287/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة 
قسم المالية والميزانية 

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح

                رقم

ال�ساعة  على   2014 يوليوز   17 اخلمي�س  يوم  يف 

اجلماعة  رئي�س  مبكتب  �سيتم  �سباحا،  ع�سر  احلادية 

الأظرفة  فتح  بوحاجة  بباب  الكائن  ل�سال  احل�سرية 

اأثمان  بعرو�س  اخلا�س  العرو�س  بطلب  املتعلقة 

لأجل 

�لهو�ئية  و�الأنابيب  �الإطار�ت  �لغيار،  قطع  �سر�ء   *

�جلماعة  �سيار�ت  مل�ستودع  و�الآليات  لل�سيار�ت 

�حل�سرية ل�سال- عمالة �سال.

40.000.00 درهم  - حدد مبلغ ال�سمان املوؤقت يف 

)اأربعون األف درهم(.

- حدد مبلغ كلفة تقدير ال�سراء يف مبلغ 594.667.01 

األف و�ست مائة  درهم )خم�س مائة واأربعة وت�سعون 

و�سبعة و�ستون درهما و01 �سنتيما(.

ميكن �سحب ملف طلب العرو�س من م�سلحة ال�سفقات 

وميكن  بوحاجة  بباب  ل�سال  احل�سرية  باجلماعة 

الـــــــدولة  �سفقات  بــــــــــوابة  من  اإلكرتونــــــــيا  نقله 

          .www.marchéspublics.gv.ma
ملفات  واإيداع  يكون كل من حمتوى وتقدمي  اأن  يجب 

و31  و29   27 املواد  ملقت�سيات  مطابقة  املتناف�سني 

من املر�سوم رقم 2-12-349 ال�سادر يف 8 جمادى 

الأوىل 1434 )20 مار�س 2013( املتعلق بال�سفقات 

العمومية.

وميكن للمتناف�سني

ال�سبط  مكتب  من  و�سل  مقابل  اأظرفتهم  اإيداع  اإما  ـ 

التابع للجماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة.

باإفادة  امل�سمون  الربيد  طريق  عن  اإر�سالها  اإما  ـ 

بال�ستالم اإىل املكتب املذكور.

ـ اإما ت�سليمها مبا�سرة لرئي�س جلنة طلب العرو�س عند 

بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

طلب  ملف  ي�ستوجبها  �لتي  �لعينات  �إن  ملحوظة: 

للجماعة  �لبلدي  باملخزن  �إيد�عها  يجب  �لعرو�ض 

على   2014 يوليوز   16 يوم  قبل  ل�سال  �حل�سرية 

�ل�ساعة �لثانية زو�ال.

اإن الوثائق املثبتة الواجب الإدلء بها هي تلك املقررة 

يف املادة 8 من نظام ال�ست�سارة.

As 288/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة 
قسم المالية والميزانية 

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح

             رقم

ال�ساعة  على   2014 يوليوز   17 اخلمي�س  يوم  يف 

اجلماعة  رئي�س  مبكتب  �سيتم  �سباحا،  ع�سر  احلادية 

الأظرفة  فتح  بوحاجة  بباب  الكائن  ل�سال  احل�سرية 

اأثمان  بعرو�س  اخلا�س  العرو�س  بطلب  املتعلقة 

لأجل 

�للو�زم  �سر�ء  �خل�سب،  )�سر�ء  �لبناء  مو�د  �سر�ء   *

�لكهربائي  �لعتاد  �سر�ء  �لرت�سي�ض،  ومو�د  �ل�سحية 

�ملو�د  �سر�ء  �الأجر،  �سر�ء  �لطوب،  �سر�ء  �ل�سغري، 

�خلام من �ملقالع، �سر�ء �الإ�سمنت، �الأر�سفة و�لزليج( 

�جلماعة �حل�سرية ل�سال- عمالة �سال.

40.000.00 درهم  - حدد مبلغ ال�سمان املوؤقت يف 

)اأربعون األف درهم(.

مبلغ   يف  ال�سراء  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد   -

وت�سعون  وثالثة  مائة  )ثالث  درهم   393.648.00
األفا و�ست مائة وثمانية واأربعون درهما(.

ميكن �سحب ملف طلب العرو�س من م�سلحة ال�سفقات 

باجلماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة، وميكن نقله 

الــــــــــدولة  �ســـــــــفقات  بــــــــوابة  من  اإلكرتونيا 

          .www.marchéspublics.gv.ma
ملفات  واإيداع  يكون كل من حمتوى وتقدمي  اأن  يجب 

و29   27 املواد  ملقت�سيات  مطابقة  املتناف�سني 

 8 يف  ال�سادر   349-12-2 رقم  املر�سوم  من  و31 

املتعلق   )2013 مار�س   20( جمادى الأوىل 1434 

بال�سفقات العمومية.

وميكن للمتناف�سني

ال�سبط  مكتب  من  و�سل  مقابل  اأظرفتهم  اإيداع  اإما  ـ 

التابع للجماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة.

باإفادة  امل�سمون  الربيد  طريق  عن  اإر�سالها  اإما  ـ 

بال�ستالم اإىل املكتب املذكور.

ـ اإما ت�سليمها مبا�سرة لرئي�س جلنة طلب العرو�س عند 

بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

طلب  ملف  ي�ستوجبها  �لتي  �لعينات  �إن  ملحوظة: 

للجماعة  �لبلدي  باملخزن  �إيد�عها  يجب  �لعرو�ض 

على   2014 يوليوز   16 يوم  قبل  ل�سال  �حل�سرية 

�ل�ساعة �لثانية زو�ال.

اإن الوثائق املثبتة الواجب الإدلء بها هي تلك املقررة 

يف املادة 8 من نظام ال�ست�سارة.

As 289/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة 
قسم المالية والميزانية 

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح

                      رقم 

ال�ساعة  على   2014 يوليوز   17 اخلمي�س  يوم  يف 

اجلماعة  رئي�س  مبكتب  �سيتم  �سباحا،  ع�سر  احلادية 

الأظرفة  فتح  بوحاجة  بباب  الكائن  ل�سال  احل�سرية 

اأثمان  بعرو�س  اخلا�س  العرو�س  بطلب  املتعلقة 

لأجل 

لفائدة  املعلوماتي  العتاد  �سراء   *

اجلماعة احل�سرية ل�سال

15.000.00 درهم  - حدد مبلغ ال�سمان املوؤقت يف 

)خم�سة ع�سر األف درهم(.

مبلغ  يف  ال�سراء  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد   -

واأربعون  و�ست  مائة  )�سبع  درهم   746.040.00
األفا واأربعون درهما(.

ميكن �سحب ملف طلب العرو�س من م�سلحة ال�سفقات 

باجلماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن نقله 

الـــــــدولة  �سفقات  بوابــــــــــة  من  اإلكرتونـــــــــيا 

          . www.marchéspublics.gv.ma
ملفات  واإيداع  يكون كل من حمتوى وتقدمي  اأن  يجب 

و31  و29   27 املواد  ملقت�سيات  مطابقة  املتناف�سني 

جمادى  يف  ال�سادر   349-12-2 رقم  املر�سوم  من 

الأوىل 1434 )20 مار�س 2013( املتعلق بال�سفقات 

العمومية.

وميكن للمتناف�سني

ال�سبط  مكتب  من  و�سل  مقابل  اأظرفتهم  اإيداع  اإما  ـ 

التابع للجماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة.

باإفادة  امل�سمون  الربيد  طريق  عن  اإر�سالها  اإما  ـ 

بال�ستالم اإىل املكتب املذكور.

ـ اإما ت�سليمها مبا�سرة لرئي�س جلنة طلب العرو�س عند 

بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

طلب  ملف  ي�ستوجبها  �لتي  �لبيانات  �إن  ملحوظة: 

�ملعلومات  �لنظام  بق�سم  �إيد�عها  يجب  �لعرو�ض 

 16 يوم  قبل  ل�سال  �حل�سرية  للجماعة  و�لتو��سل 

يوليوز 2014 على �ل�ساعة �لثانية زو�ال.

اإن الوثائق املثبتة الواجب الإدلء بها هي تلك املقررة 

يف املادة 8 من نظام ال�ست�سارة.

As 290/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة 
قسم المالية والميزانية 

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح

                   رقم  

ال�ساعة  على   2014 يوليوز   17 اخلمي�س  يوم  يف 

اجلماعة  رئي�س  مبكتب  �سيتم  �سباحا،  ع�سر  احلادية 

الأظرفة  فتح  بوحاجة  بباب  الكائن  ل�سال  احل�سرية 

اأثمان  بعرو�س  اخلا�س  العرو�س  بطلب  املتعلقة 

لأجل 

* �قتناء برنامج معلوماتي لت�سيري �جلبايات �ملحلية 

لفائدة �جلماعة �حل�سرية ل�سال

10.000.00 درهم  - حدد مبلغ ال�سمان املوؤقت يف 

)ع�سرة اآلف درهم(.

- حدد مبلغ كلفة تقدير ال�سراء يف مبلغ 432000.00 

درهم )اأربع مائة واثنان وثالثون األف درهم(.

ميكن �سحب ملف طلب العرو�س من م�سلحة ال�سفقات 

وميكن  بوحاجة  بباب  ل�سال  احل�سرية  باجلماعة 

الـــــــدولة  �سفــــــــــــــقات  بوابة  من  اإلكرتونيــــا  نقله 

          . www.marchéspublics.gv.ma
ملفات  واإيداع  يكون كل من حمتوى وتقدمي  اأن  يجب 

املتناف�سني مطابقا ملقت�سيات املواد 27 و29 و31 من 

املر�سوم رقم 2-12-349 ال�سادر يف جمادى الأوىل 

بال�سفقات  املتعلق   )2013 مار�س   20(  1434
العمومية.

وميكن للمتناف�سني

ال�سبط  مكتب  من  و�سل  مقابل  اأظرفتهم  اإيداع  اإما  ـ 

التابع للجماعة احل�سرية ل�سال بباب بوحاجة.

باإفادة  امل�سمون  الربيد  طريق  عن  اإر�سالها  اإما  ـ 

بال�ستالم اإىل املكتب املذكور.

ـ اإما ت�سليمها مبا�سرة لرئي�س جلنة طلب العرو�س عند 

بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

اإن الوثائق املثبتة الواجب الإدلء بها هي تلك املقررة 

يف املادة 8 من نظام ال�ست�سارة.

As 291/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية

مديرية أمالك الدولة
المندوبية الجهوية بطنجة 
مندوبية أمالك الدولة بطنجة

إعـالن للعـمـوم

ليكن يف علم العموم اأنه �ستقع �سم�سرة عمومية باملزاد 

متواجدة  متال�سية  واأدوات  منقولت  لبيع  العلني 

الإنعا�س  مندوبية  التالية:  الإدارية  امل�سالح  مبقرات 

الوطني طنجة، والوقاية املدنية وذلك ح�سب اجلدول 

الزمني واملكاين التايل:

من: �بتد�ء  * يوم �الإثنني 23 يونيو 2014 

التابع  بامل�ستودع  �سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  ـ 

تطوان  بطريق  الكائن  الوطني  الإنعا�س  ملندوبية 

التجهيزات  من  جمموعة  لبيع  وذلك  بطنحة،  مغوغة 

والأدوات املتال�سية

  *يوم �الأربعاء 25 يونيو 2014 �بتد�ء من:

الوقاية  مب�سالح  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ـ 

املدنية بطنجة.  

والأدوات  التجهيزات  من  جمموعة  لبيع  وذلك 

املتال�سية. 

يوؤدى ثمن البيع حال مع زيادة ع�سرة )10( باملائة 

لتغطية ال�سوائر املختلفة، كما اأن م�ساريف الت�سجيل 

املحا�سبني  �سناديق  لدى  امل�سرتون  يوؤديها  والتنرب 

العموميني املعنيني. 

املكلفة  اللجنة  مكتب  لدى  املختومة  التعهدات  تودع 

بالبيع عند افتتاح املزايدة. 

التحمالت  دفرت  على  والطالع  املعلومات  من  للمزيد 

يجب الت�سال مبندوبية اأمالك الدولة بطنجة الهاتف 

05.39.34.21.54 �أو   05.39.94.27.63
As 292/14

❋ ❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور 

مكتب التنفيذ المدني 
ملف �لتنفيذ

عدد 1630 /12

�إعالن عن بيع عقار غري حمفظ 

باملز�د �لعلني
لفائدة خالد �ستواين

�سد �سريفة الفراعي بنت الهادي

عنوانها را�س املاء املركز كبدانة اإقليم الناظور

البتدائية  باملحكمة  ال�سبط  كتابة  رئي�س م�سلحة  اإن 

بالناظور.

 06/  20 يوم  �سيقع  ق�سائيا  بيعا  اأن  للعموم  يعلن 

مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  من  ابتداء   2014/

املدين-  التنفيذ  مكتب  بالناظور-  البتدائية  املحكمة 

لعقارات غري حمفظة عبارة عن الدار الواقعة بو�سط 

250 م2 متكونة  الناظور م�ساحتها  اإقليم  املاء  را�س 

من �سفلي على النمط التقليدي.

وقد حدد الثمن الأ�سا�سي لنطالق البيع باملزاد العلني 

 750.000( درهم  األف  وخم�سون  �ستمائة  مبلغ  يف 

حمكمة  عن  ال�سادر  للقرار  تنفيذا  وذلك  درهم(، 

ال�ستئناف بالناظور بتاريخ 28/ 12/ 2009 حتت 

عدد 424.

الت�سال  عرو�س  تقدمي  اأو  املعلومات  من  وللمزيد 

الإجراءات  ملف  يوجد  حيث  املدين  التنفيذ  مبكتب 

ويوؤدى الثمن نقدا اأو ب�سيك م�سمون الأداء مع زيادة 

.%  3
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المنبر الحر
 العدد: 794  اخلميس 19 يونيو 2014

خطبة طارق بن زياد بني 

النفي والإثبات

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

حينما عزم مو�سى بن ن�سري على فتح االأندل�س ا�ستدعى مواله طارق 

بن زياد واأمره باأن يتوىل ذلك االأمر، فا�ستعد لذلك، واأعد جي�سا قويا، 

العرب  من  والباقي  الرببر،  من  اأغلبهم  جندي  اآالف  �سبعة  قوامه 

الذين عددهم ثالثة اآالف جندي، و�سار اجلميع يقطع عباب البحر من 

ميناء طنجة يف 5 رجب �سنة 92 هـ املوافق ل�سهر اأبريل �سنة 711م 

وبف�سل العزمية القوية، والراأي ال�سديد واحلنكة القوية للقائد طارق 

زياد كيف  بن  الظفر، وقد عرف طارق  الن�سر ومت  زياد، حتقق  بن 

يهيئ ويعد جي�سه ماديا ومعنويا ونف�سيا، ماديا بالتنظيم واال�ستعداد 

والتاأهب واإعداد كل ما يلزم ملالقاة خ�سم قوي عنيد، ومعنويا بتلك 

اخلطبة الع�سماء التي األهمت كل امل�ساعر واأججت العواطف واأثارت 

حمية اجلنود، ونف�سيا بتهوين كل ال�سعاب والدعوة اإىل اجلهاد يف 

�سبيل اهلل للفوز يف الدارين الدنيا واالآخرة، وهي خطبة ك�سفت عن 

وجه جديد لطارق بن زياد وهو التمكن من اللغة العربية والقدرة على 

اخلطابة وا�ستعمال ما يجب ا�ستعماله من اأ�ساليب االإقناع والتاأثري يف 

اجلنود بكل الو�سائل ليندفعوا اإىل االأمام باذلني اأرواحهم وثابتني من 

اأجل الظفر واالنت�سار، اإال اأن املالحظ  هو اأن اأمر هذه اخلطبة البليغة 

التي األقاها القائد البطل طارق بن زياد مل مير هادئا واإمنا اأثار زوبعة 

كربى جتلت يف تلك االآراء واالأحكام واالأقاويل والتعليقات التي دارت 

حول هذه اخلطبة، وهي تعليقات خمتلفة منها ما ذهب اإىل اإثبات هذه 

اخلطبة لطارق بن زياد، ومنها ما ذهب اإىل نفيها عنه، وذلك ح�سب 

هذه  يف  �سك  وممن  والدار�سني،  والباحثني  الكتاب  من  كثري  اعتقاد 

اخلطبة، اأمري البيان �سكيب اأر�سالن الذي قال: )تلك اخلطبة الطنانة 

التي لو حاول مثلها ق�س بن �ساعدة اأو �سحبان وائل مل ياأت باأف�سح 

منها وال اأبلغ، ولقد كنت اأفكر مليا يف اأمر هذه اخلطبة واأقول يف نف�سي 

فيها  و�سك  بال�سهولة(،  معناه  ينحل  ال  التاريخ  األغاز  من  لغز  هذا 

اأي�سا املوؤرخ عبد اهلل عنان الذي راأى اأن اخلطبة مل ترد يف امل�سادر 

التاريخية االإ�سالمية القدمية، ومل ي�سر اإليها ال ابن خلدون، وال ابن 

اأن اخلطبة ببالغتها  االأثري، والوحيد الذي نقلها هو املقري، ويرى 

وح�سن اأ�سلوبها ال ميكن اأن تكون من اإن�ساء طارق بن زياد، اأما االأ�ستاذ 

اأحمد هيكل فريى اأن طارق بن زياد حديث العهد باالإ�سالم، وحديث 

العهد مبو�سى بن ن�سري �سنة 89هـ، ولهذا فال ميكن اأن ي�سل طارق 

بن زياد اإىل هذا امل�ستوى يف العربية، كما اأن امل�سادر كلها مل تذكر هذه 

اخلطبة، وقد بنى �سكه اأ�سا�سا على ما ورد يف خطبة طارق بن زياد 

كقوله: )وقد اختاركم اأمري املوؤمنني من االأبطال عربانا( الأن اجلنود 

مل يكونوا جنودا عربا فقط، واإمنا كانوا عربا وبربرا، وقد ت�سدى 

للرد على هذه ال�سكوك االأ�ستاذ عبد اهلل كنون الذي راأى اأن طارقا ن�ساأ 

يف اأح�سان العروبة واالإ�سالم، واأبوه اأ�سلم بدليل ا�سمه »زياد« وكان 

من م�سلمي الفتح املغربي االأول، واإذا كان طارق بن زياد قد نبغ يف 

العربية فقد نبغ فيها مثله من غري العرب كعكرمة الرببري، و�سلمان 

الفار�سي، كما اأظهر االأ�ستاذ كنون اأن اخلطبة لي�س فيها من ال�سنعة 

البيانية ما مينع ن�سبها لطارق الأن بالغتها يف معانيها، واملعاين لي�ست 

وقفا على عربي وال عجمي، وهكذا جند اأمري البيان �سكيب اأر�سالن 

تراجع  قد  العربي«  االأدب  يف  املغربي  »النبوغ  لكتاب  قراءته  بعد 

فقال: )ظهر الطابع العربي على الرببر، ونبغ فيهم العلماء واخلطباء 

بالعربية الف�سحى، وح�سبك �ساهد طارق بن زياد الذي خطب قبل 

املوقعة التي هزم فيها لذريق ملك االأندل�س تلك اخلطبة الطنانة التي 

لو حاول مثلها ق�س بن �ساعدة اأو �سحبان وائل مل ياأت باأف�سح وال اأبلغ 

منها، ولقد كنت اأفكر كليا يف اأمر هذه اخلطبة واأقول يف نف�سي: هذا 

لغز من األغاز التاريخ ال ينحل معناه ب�سهولة، فقد اتفقت الروايات 

على كون طارق بن زياد بربريا قحا، وكذلك اتفقت الراويات اأي�سا 

على كونه هو ال غريه �ساحب اخلطبة الرنانة املعدودة من النماذج 

اخلطبية العربية، فكيف ميكن التلفيق بني هذين االأمرين املتناق�سني، 

واأين لطارق الرببري مثل هذه العربية؟ وكنت اأفكر يف اأن طارقا يكون 

اأح�سن تعلم العربية، كما اأح�سن ذلك كثري من اأبناء جيله، وكما تعلم 

العربية رجال فار�س حتى بزوا يف العربية اأقرانهم من العرب، ولكني 

مل اأكن م�سرتيح البال من جهة اإتقان طارق  لل�سان العربي الف�سيح 

وبلوغه فيه هذه الدرجة العليا، وكان يحز يف �سدري اأن تلك اخلطبة 

كانت بالغتها يف املعنى واإمنا و�سعها رواة العرب يف هذا القالب الذي 

اليقني على  ثلج  االألباب، ومازلت مرتددا يف هذا حتى جاءين  �سحر 

اإمنا  النادرة  باأن هذه اخلطبة  يد االأ�ستاذ عبد اهلل كنون الذي جزم 

كانت من جملة ثمرات انطباع الرببر بالطابع العربي البحث )النبوغ 

يتبعاملغربي ج 22/1  - 23(.

الحلقة  األولى

اجلمعة  عدد  »امل�ساء«  جريدة  يف  طالعت 

فريق  لرئي�س  تطرق  ملقال   2014  /05  /23
الوفا  براأ�س  يطالب  الذي  بالربملان  اال�ستقالل 

على �سوء الرد غري الالئق الذي تلقاه برملاين 

ا�ستقاليل من هذا االأخري اأثار ا�ستفزازه بعبارة 

»لغتك ديال جامع الفنا م�سي ديال وزير«.

واأنه هكذا عو�س اأن يناق�س الربملانيون �سوؤون 

العباد يلجاأون اإىل تبادل التهم با�ستفزاز بع�س 

ل�سيء  ال  الوفا،  الوزير  �سمنهم  من  الوزراء 

الأن�سار  بالن�سبة  م�سغة  حلقة  يعترب  الأنه 

�سباط.. ي�ستحيل ه�سمه ال �سيما اأنه مت طرده 

يف  وزيرا  ظل  ذلك  ومع  احلزب؛  �سفوف  من 

الطبعة الثانية من حكومة بن كريان، ويظهر 

اأن اأن�سار �سباط هم الذين اأوقعوا اأنف�سهم يف 

قف�س االتهام با�ستعمال لغة اال�ستفزاز من اأجل 

ولكن  ثابتا..،  فعال  كان  اإن  �ساقط  �سماع كالم 

اللوم كله يرجع اإىل التكوين ال�سعيف لبع�س 

النواب �سواء من الناحية ال�سيا�سية خ�سو�سا 

ي�ستلزم  الذي  االإن�ساين،  التوا�سل  جانب  من 

عدم الوقوع يف اخلطاإ الذي يعد �سببا اأ�سا�سيا 

باالإح�سا�س بالعزلة..

واال�ستفزاز الذي تعر�س له الوفا من الربملاين 

املالحظات  ت�سجيل  ي�ستوجب  اال�ستقاليل 

االآتية:

احلدث الذي  هذا  تذييل  يف  فائدة  ال  اأنه   -  1
لن ي�ستفيد منه ال�سعب باأي �سيء.

2 - اأنه يتعني التذكري اأن البادي اأظلم مبعنى 
اأن اال�ستفزاز الذي تعر�س له الوفا من الربملان 

الإيقاعه  مق�سودا  تكتيكا  يعد  قد  اال�ستقاليل 

لزعزعة  االأوراق..  خلط  ق�سد  املحظور..  يف 

ا�ستقرار احلكومة يف تتبع امل�ساكل التي تتخبط 

فيها.. وهذا يعد موؤ�سرا خطريا قد مي�س االأمن 

االجتماعي.

التي  للعراقيل  متفهم  العام  الراأي  اأن   -  3
»معار�سة«  خالل  من  احلكومة  لهذه  تن�سب 

تعاين ال�سيء الكثري يف توافقاتها وكذا ت�سارب 

االإطاحة  على  من�سب  همها  الأن  م�ساحلها.. 

تلهيتها  طريق  عن  منها  والنيل  باحلكومة، 

بالنزاعات الهام�سية يراد بها باطل ال اأقل وال 

اأكرث والدليل على ذلك هو اأن الراأي العام ب�سفة 

عامة مدرك اأن االأحزاب التي ت�سكل املعار�سة، 

مار�ست  اأن  �سبق  الأنه  منها اخلري..  ال يرجى 

احلكم �سنوات و�سنوات وعاقبها ال�سعب من 

العزوف  رغم   2011 �سنة  انتخابات  خالل 

الذي عرفته من طرف جل الناخبني.

عبد  حلكومة  ميكن  و�سيلة  اأف�سل  اإن   -  4
ت�ساب  حني  اإليها..  تلجاأ  اأن  كريان  بن  االإله 

ال�سماء  باب  من  كان  واإن   - البالء  هذا  مبثل 

فوق االأر�س اأنها يف غنى عن ن�سائحي - هي 

على  االإ�سرار  اأي  االأ�سم..  �سيا�سة  اتباع 

ثبات  يف  االنتخابي  برناجمها  تطبيق  حماولة 

�سفافة  �سيا�سة  نهج  طريق  عن  خ�سو�سا 

ترمي باالأ�سا�س اإىل اطالع ال�سعب على حقيقة 

زيادة  اأي  تكون  حتى  االقت�سادية  االأو�ساع 

مثال تقبل عليها.. مربرة مع العمل بالطبع على 

الدفاع عن الطبقة الفقرية دون امل�سا�س ب�سكل 

الذي ي�ساهم ب�سكل فعال يف  بالراأ�سمال  جاد.. 

حتريك عجلة النمو..

ولهذا قيل اإن كالم العقالء ي�سان عن العبث، 

وال دخان بال نار.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

»لغة« جامع الفنا يف الربملان

هنيئا للفنانني املغاربة 

بنقيبهم اجلديد

االأغنية  اأركان  من  ركنا  االإدري�سي  حممود  القدير  الفنان  يعترب 

الع�سرية عمودا من اأعمدتها املتينة واأحد املطربني الكبار الذين 

تعدت  وا�سعة  و�سهرة  اإ�سافية  قيمة  واأعطوها  زخما  منحوها 

احلدود املغاربية لت�سل اإىل دول امل�سرق العربي التي تت�سدر كل 

الفنون مبا فيها الفن املو�سيقي والغنائي، فاختيار الفنان حممود 

االإدري�سي على راأ�س املو�سيقيني واملطربني املغاربة كنقيب لهم 

يعترب بحق اختيارا موفقا عن جدارة وا�ستحقاق بحكم مكانته، 

وموهبته، وما يتمتع به من قدرة على االإبداع والعطاء يف امليدان 

الفني املو�سيقي. باالإ�سافة اإىل �سوته القوي العذب ومتيزه عن 

لنف�سه  االأغاين  من  للكثري  ملحن  فهو  االأ�سياء  من  كثري  يف  غريه 

ولغريه من املطربني واملطربات، ومن ا�ستمع اإىل اأغنية من اأغانيه 

اجلميلة الرائعة ي�سعر بكم هائل من االرتياح والبهجة، ويعي�س 

احلياة  وحب  والر�سا  واملتعة  اخليال  بحر  يف  هائما  حلظات 

حممود  اأغاين  فكلمات  غرابة  وال  ومنغ�ساتها،  همومها  ون�سيان 

واأحلان  رفيع،  وذوق  فائقة  وعناية  بدقة  خمتارة  االإدري�سي 

النف�س  وراحة  واحلبور  الفرحة  وتدخل  باالألباب  تاأخذ  اأغانيه 

والبال على  امل�ستمع وجتعله يندمج مع اأنغامها ال�سجية.

يغرد  واأبقاه عندليبا  والعافية  بال�سحة  اهلل عمره ومتعه  اأطال 

وي�سدح يف �سماء املغرب موزعا ال�سرور والغبطة على اجلميع.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

وا اأ�سفاه على املجتمع 

املدين بفا�س
يف عهد حكومة »عفا اهلل عما �سلف« نعي�س واقعا اأ�سواأ بكثري مما 

ل�سان  على  جاء  كما  والتما�سيح  العفاريت  اإىل  فباالإ�سافة  �سلف، 

رئي�سها، ين�ساف اإىل القائمة الغالبية من املجتمع املدين وما اأدراكم 

ما املجتمع املدين.

ال�سالح   - فا�س  يف  والكل  فا�س  ال�سهرية  املقولة  من  فانطالقا 

حتت  نف�سها  �سنفت  ومتمايزة  متميزة  جمعيات  جند  والطالح- 

ما  ومنها  كالفدراليات،  »مفدرل«  هو  ما  فمنها  خمتلفة،  ت�سميات 

هو »مربوط« كالرابطات، ومنها ما هو »من�سق« كالتن�سيقيات يف 

�سكل ي�سبه األوان احلرباء يف تنقلها لنخل�س يف االأخري اإىل اأن معظم 

املجتمع املدين بفا�س مق�سم اإىل لوبيات تخدم اأجندات معينة.

اإن املوؤ�سف يف االأمر هو اأن جل اجلمعيات بفا�س تتخذ من خدمة 

الوطن مطية لق�ساء م�ساحلها ال�سخ�سية؛ فمنها ما يقوم يوميا 

بامل�سوؤولني  ينوه  ما  ومنها  امل�سوؤولني  باأعتاب  بـ»التلح�س« 

يهدي  ما  ومنها  ال�سحافة،  ملهنة  م�سيئة  اإلكرتونية  مواقع  عرب 

الكيلوغرامات من اخلليع والبلغة الزيوانية اإىل امل�سوؤولني، ومنها 

واملر  احللو  على  للم�سوؤولني  نعم  ليقول  االجتماعات  يح�سر  ما 

ال ل�سيء �سوى لنيل الر�سى والتباهي بالعالقات واأرقام هواتف 

امل�سوؤولني يف املقاهي. 

كان  القائد  اإذا جال�س اجلمعوي  زمان حيث  اأيام  على  يا ح�سرة 

يخال نف�سه فوق ب�ساط الريح حتى بلغنا زمن الت�ساركية، حيث 

فا�س بوملان  يوؤ�س�س اجلمعية وي�سارك والية جهة  االأمي  اأ�سبح 

القرارات امل�سريية يف حق العا�سمة العلمية بعيدا عن املثل القائل 

اأهل مكة اأدرى ب�سعابها.

بفا�س  املدين  املجتمع  مكونات  بع�س  اأن  هو  االأمر  يف  املوؤ�سف  اإن 

ال يربطها بالعمل اجلمعوي �سوى اأنها ح�سلت على و�سل اإيداع 

بالتاأ�سي�س يف �سبب غياب التاأهيل و�سعف امل�ستوى العلمي والثقايف 

وغياب النخبوية، وما دفعني لكتابة هذه ال�سطور هو اأن كل من 

ال�ساكنة ال  اأن  ال�ساكنة يف حني  تكلم مع م�سوؤول ما، يقول با�سم 

تعرف اأي جمعوي نظرا لغياب التوا�سل مع ال�ساكنة بل وحتى بني 

اأع�ساء الهيئات اجلمعوية بفا�س، الأن كل رئي�س ي�ستاأ�سد برئا�سة 

جمعيته دون ا�ست�سارة االأع�ساء. وحتى من كان يجال�س ال�ساكنة 

يف بداية م�سواره اجلمعوي اأ�سيب مبر�س الرنج�سية ليتكرب على 

ال�ساكنة واأ�سدقائه الأنه اأ�سحى يجال�س وايل االأمن ووايل اجلهة... 

وا اأ�سفاه.

عبد اهلل الشرقاوي

الوفا

اإلدريسي



المنوعات

اأظهرت التحقيقات الأوىل اأن ابن جلون ووهبي بالفعل هما الهاربان 

التي  الأمنية  التفاقيات  اأن  غري  البقال،  باحلاج  ملف  يف  املطلوبان 

جتمع  بني ال�سلطات التون�سية »التي كانت ما تزال حتقق يف العمليات 

التي �سارك فيها الرجالن مع الفالكة«، قلت اأدت هذه التفاقيات التي 

جتمع ال�سلطات يف تون�س بال�سلطات يف املغرب اإىل تاأجيل فتح امللف 

يف  ملثيلتها  املغرب  يف  املحتلة  ال�سلطات  اأعادتهما  وهكذا  املغربي، 

تون�س، فوقعا يف قب�سة املقيم العام الفرن�سي يف تون�س امل�سمى فوايي 

دولتور والذي كان م�ساعده الأمين يف تلك الأيام هو القبطان املغربي 

بعد احلكم  مبا�سرة  ال�سفاح  بهذا  لقاء  لهما  كان  اأوفقري.. وقد  حممد 

عليهما بالإعدام مع اإيقاف التنفيذ اإىل اأن يتم ا�ستخراج ما يف جعبتهما 

التي  الكلمات  وكانت  البقال،  باحلاج  ال�سهيد  خلية  ملف  بخ�سو�س 

تف�سل بها عليهما القبطان اأوفقري: »عندكم الزهر اأ... اللي طحتو فيد 

الن�سارى بغاو يطبقوا القانون.. اأما لوكان جات علي اأنا غادي نحط 

هذا على را�س كل واحد فيكم..« واأخرج م�سد�سه ثم و�سعه على راأ�س 

عبد الكبري وهبي واأكمل حديثه.. »نحطو هكا.. ونخويه«.

وكانت اأمنية عبد الكبري وهبي اأن ميد اهلل يف عمره حتى ينال اأوفقري 

واأمثاله من اخلونة ما ي�ستحقونه من عقاب. ولكن �سبق ما �سبق يف 

علم اهلل، فقد مت ت�سليمهما ل�سلطات احلماية باملغرب وبعد التحقيق 

واملحاكمة تاأكد حكم الإعدام وزج بهما داخل �سجن »اأبو املهاري�س« 

العزوا  والد  رفقتي  ويف  الزائرين  اأول  كنت  بزيارتهما،  �سمح  وحني 

ال�سي اجلياليل واخلطيبة الوفية للة مولتي، وهي التي كانت فعال 

مدة  اأن  غري  بالعهد..  ومت�سكها  ونقائها  اإخال�سها  يف  ومولتي  للة 

الحتفاظ بالعزوا مل تدم طويال داخل »اأبي املهاري�س« ف�سرعان ما مت 

نقل جمموعة من اأ�سحاب الأحكام الثقيلة اإىل �سجن »علي اأو مومن« 

ب�سواحي �سطات فكان منهم، وارتفعت تكاليف الزيارة حني اأ�سيفت 

تلك  اإىل  �سطات  ومن  �سطات،  اإىل  مراك�س  من  النقل  م�ساريف  لها 

ال�ساحية، واأحيانا م�ساريف املبيت يف بع�س غرف املقاهي املفرو�سة 

باحل�سري هناك. ولكن بف�سل اجلماعة التي اأ�س�ستها من عزاوى جامع 

الفناء مثل »اجلياليل« مول الرباكة واحممد ال�سفاج.. والأخ النبيل 

الراحل ال�سي عبا�س »ال�سريور«، وهذا الأخري كان يتقوت مبا يك�سبه 

من م�سح الأحذية رغم اأنه بطل يف املالكمة واأحرز على عدة جوائز، 

وعندما ان�سم اإىل جماعتنا اأ�سبحنا نناديه بال�سي عبا�س البوك�سور. 

ي�ستعملون  الذين  احلمالني  بع�س  اجلماعة  داخل  اأي�سا  هناك  وكان 

الكراري�س املجرورة، قلت بف�سل تلك اجلماعة هانت امل�ساريف على 

ذات  ب�ساطتهم و�سيق  على  الأبطال  هوؤلء  كان  وقد  املعتقلني.  اأ�سر 

وع�سرين  خم�سة  الأ�سبوعي  الواجب  يوؤدون  حالهم  وتوا�سع  يدهم 

فرنكا م�ساهمة يف �سلة املونة للمعتقلني دون انقطاع. 

داخل  ون�سالهم  وكفاحهم  معتقالتهم  يف  الأخيار  هوؤلء  ولنرتك 

الوطنية  م�سريتنا  ونتابع  اأمتنا،  اأو�ساع  اأجل حت�سني  من  ال�سجون 

التي بداأت تعرف ت�سامنا دوليا من اأعلى كل منابر احلرية وحقوق 

الطلبة  من  الوطن  خارج  املتواجدون  املنا�سلون  ا�ستغل  الإن�سان. 

تتو�سع  بداأت  التي  امل�ساحة  تلك  فرن�سا  يف  درا�ستهم  يتابعون  الذين 

واملزيد  الوطن  داخل  ال�سهداء  من  املزيد  ت�ساقط  بف�سل  لتحركاتهم 

من املظاهرات واملزيد من الع�سيان وال�سغوطات ال�سعبية املختلفة، 

مثل مقاطعة كل املنتوجات الفرن�سية. فاختلف الراأي العام يف فرن�سا، 

امللك  لعودة  التاأييد  وبرقيات  ت�سمع،  الأحرار  اأ�سوات  واأ�سبحت 

تت�سدع،  اخلونة  �سرذمة  مع  املعمرين  و�سفوف  ترفع،  ال�سرعي 

ينفع.  لكو�س  العام  املقيم  على  والقياد  البا�سوات  اعتماد  يعد  ومل 

فتم تعيني جرنال اآخر على راأ�س جلنة لتق�سي احلقائق مع �سلطات 

املوقف  �ساحب  فال«  »كران  اجلرنال  وهو  واأو�سع،  اأ�سمل  لتحرك 

الأملع، الذي قرر اأن يتجول يف كل اأحياء املدينة ي�ساأل وي�سمع، ويقابل 

قيادات من العيار الأرفع، كل هذا و�سط ح�سار م�سروب على املدينة 

و�سعيا  احلقيقة  جلنة  اأمام  التظاهر  ملنع  اأف�سع،  باأ�سلوب  العتيقة 

لإقناع كران فال باأن كل ما يقال عن كفاح ال�سعب هو جمرد اإ�ساعات 

ولكننا  تتنطع،  جمموعة  بقيادة  امل�ساغبني  بع�س  يتعدى  ل  والأمر 

ك�سباب مراك�س كنا قد �سمعنا عن ن�سال قادتنا وا�ستفدنا من بع�س 

جتاربهم وخا�سة تلك التي ت�سبه هذا املوقف يف اأواخر الثالثينيات من 

القرن الع�سرين، حني جاءت جلنة لتق�سي احلقائق اأخرى فا�ستعد لها 

الوطنيون واأخفوا كل اجلياع وذوي احلاجات اخلا�سة داخل اإحدى 

الوزير  يراأ�سها  كان  التي  اللجنة  موكب  اقرتب  اأن  اإىل  القي�ساريات 

املحتفظ  هوؤلء  لينطلق  القي�سارية  اأبواب  الوطنيون  ففتح  رمادي، 

بهم فيك�سفوا حقيقة اأمرهم وحالة بوؤ�سهم، وكانت العادة اأن تختفي 

كل مظاهر المل يف مثل هده املنا�سبات داخل ال�سجون و«الفوريانات« 

ولكن باعتمادنا على هذه التجربة وبتوجيه من بع�س من عاي�سوها.. 

حاولنا اأن نت�سكل جماعات جماعات ونرت�سد للموكب يف اأهم النقاط 

لنتو�ساأ  اليوم،  ذلك  يف  الق�سور  حمام  يف  املوعد  فكان  واملحطات، 

حت�سبا لال�ست�سهاد، لعلمنا بحجم القوات املنت�سرة..
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

فــي ذمـــة اهلل
بالرفيق  التــحق 

عــــــــــــــــــلى  لأ ا

اخلــــمي�س  يوم 

املا�سي، �ســديق 

 » ع �ســـــبو لأ ا «

بو�ســـعيب  الأخ 

بعد  ال�سراطــــي 

معاناة طويـــــلة 

مع املــــــر�س.

هذا  اإثــــر  وعلى 

الأليم  امل�ســـــاب 

تتقدم »الأ�سبوع« باأحر التعازي واأ�سدق 

املرحوم،  عائلة  اأفراد  جميع  اإىل  املوا�ساة 

وللفقيد  وال�سلوان  بال�سرب  لهم  داعية 

باملغفرة والر�سوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

بقلم: أبو أزهار

يعمل ليل نهار
كي يتجنب الشجار

مع أم الصغار
ويضمن االستقرار

في قعر الدار!!
تعب من االستمرار

سباحة ضد التيار
وفي هذا الغمار

اتخذ القرار
كي يجرب القمار

لعل نصائح اإلشهار
تأتي بالثمار..

لم يجن إال الدمار
ولما داهمه الوبار

قرر الفرار
وهو يلعن القمار

والتلفاز واإلشهار!!

الثالثي اخلطري

الكالم الموزون

◆ اعمل على هداية 
نف�صك واإ�صالحها، 

وتطهيرها مما علق بها 

من اآثام وذنوب، وكن لربك 

دائما م�صتغفرا، ومن 

معا�صيك تائبا قانتا، 

وبربك الئذا وم�صتجيرا، وال 

تخرج عن مقام االإح�صان 

فهو اأعظم المقامات، 

واأزكاها عند موالك، فاإذا 

فعلت وا�صتجبت لذلك 

رزقت الهداية التامة 

والقبول والر�صا.

◆ ان العقل والحق، وال 
تغرنك المظاهر وال�صور، 

فتعاملهم على مقت�صى 

الجاه اأو المال اأو 

ال�صلطان، اأو تنظر اإليهم 

بعين العلو واال�صتكبار، 

فتخ�صر نف�صك وعملك 

وتكون من الظالمين.

اأن  احلكيم  اآثار  الفـــنانة  اأكـــدت 

من  عليه  ح�سلت  الذي  الأجر 

فريق عمل برنامج رامز جالل كان 

حواري،  برنامج  يف  الظهور  عن 

لكنهم اأوقعوها يف فخ كبري وعملية 

ن�سب غري عادية بعيدا عن القيم 

واملبادئ والأخالق والدين، وهذا 

ل ي�ساوي كنوز الدنيا كلها.

وقالت: »ح�سبي اهلل ونعم الوكيل، 

ولن  نف�س  وعزة  كرامة  فامل�ساألة 

اأر�سى اإل بوقف الربنامج«.

الت�سعيدية  اخلطوات  وعن 

»رامز  قالت:  �ستتبعـــــــــها  التي 

اأمام  »م�سخرة«  الفنانني  يجعل 

لكن  يقبل،  من  وهناك  اجلمهور، 

اأعتز  لأنني  حقي  اأترك  لن  اأنا 

�سده  ب�سكوى  وتقدمت  با�سمي، 

اأ�سرف  بقيادة  املمثلني  لنقابة 

واأع�ساء  وهو  الغفور،  عبد 

متــــ�سامنون  الإدارة  جملــــــ�س 

لنقابة  ب�سكوى  تقدمت  كما  معي. 

فــــودة  وم�سعد  ال�سينمائيـــــني، 

عبد  عمر  واملخرج  النقابة  رئي�س 

ل  لأنه  معي،  مت�سامنان  العزيز 

اأ�سحوكة  الفنان  اأن جنعل  ي�سح 

بهــذا ال�سكل الفج«.
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د.يوسف الكتاني

الرباط ترق�ص على 
نغمات الفن امل�صري

اأبوابه  بالرباط  اخلام�س  حممد  م�سرح  يفتح 

للحفل  اجلاري  يونيو   28 ال�سبت  يوم  م�ساء 

املو�سيقي الذي �ستحييه فرقة املو�سيقى العربية 

»اأنغام  �سعار:  حتت  امل�سرية،  الأوبرا  بدار 

املو�سيقى العربية من م�سر اإىل املغرب«.

ال�سابع  الفن  قاعة  �ستعي�س  احلفل  هذا  وقبل 

بالرباط اأ�سبوعا ثقافيا ل�سينما الأفالم الت�سيجلية 

لرواد ال�سينما امل�سرية، وذلك من يومه اخلمي�س 

19 يونيو اإىل يوم 23 يونيو اجلاري.

املهرجان الوطني الثامن ع�صر 

لتجويد القراآن الكرمي
تبا�سري  اإطاللة  مبنا�سبة 

الأبرك،  رمـــــــ�سان  �سهر 

�ستنظم جمعية اأبي رقراق 

املحلي  العلمي  واملجل�س 

القناة  مع  بتعاون  ب�ســـــــال 

وزارة  ومب�ساهمة  ال�ساد�سة، 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف 

ومنظمة “اإي�سي�سكو”، املهرجان 

لتجويد  ع�سر  الثامن  الوطني 

اإقامة  خالله  يتم  الكرمي،  القراآن 

الكرمي، ت�سجيعا  القراآن  م�سابقة وطنية يف جتويد 

عز  اهلل  كتاب  ترتيل  على  واإناثا(  )ذكورا  للنا�سئة 

وجل وفق الطريقة املغربية برواية ور�س عن نافع، 

تكرميا ل�سيخ املقرئني املغاربة املرحوم عبد الرحمن 

بنمو�سى، وذلك يومي ال�سبت والأحد 23 و24 �سعبان 

املوافق لـ21 و22 يونيو 2014. 

و�سينظم احلفل اخلتامي لهذا املهرجان يوم الأحد 24 

�سعبان 1435 املوافق 22 يونيو 2014 على ال�ساعة 

ال�ساد�سة والن�سف م�ساء، بالقاعة الكربى للجماعة 

احل�سرية باب بوحاجة �سال.

متقاعدو وزارة الأوقاف 

وال�صوؤون الإ�صالمية ي�صتعدون 

لتاأ�صي�ص جمعية
الوطنية  اجلامعة  مبقر   2014 ماي   29 يوم  انعقد 

جلمعيات املتقاعدين وامل�سنني بفا�س اجتماع حتت 

وجمموعة  املباركي،  اأحمد  اجلامعة  رئي�س  اإ�سراف 

الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  متقاعدي  من 

ت�سكيل جلنة  التفاق على  وخالل هذا الجتماع مت 

حت�سريية لتاأ�سي�س جمعية ملتقاعدي وزارة الأوقاف 

رئا�سة  اأ�سندت  وقد  باملغرب،  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

اللجنة لل�سيد عبد ال�سالم البقايل، ينوب عنه ال�سيد 

عبد العزيز العزري، وع�سوية ال�سادة: اأحمد ال�ساملي 

وحممد العاين ال�سغري وعبد اللطيف الأزهري وعبد 

الإله احلمدوين، وقد مت اإحداث منتدى على الأنرتنيت 

خا�س مبتقاعدي وزارة الأوقاف من اأجل التوا�سل 

بني اللجنة واملتقاعدات واملتقاعدين. والرابط للدخول 

اإىل املنتدى هو »منتدى متقاعدي وزارة الأوقاف«، 

و�سيعلن عن موعد اجلمع العام قريبا من خالل هذا 

املنتدى.

تنظم الوكالة الوطنية لإنعا�س الت�سغيل 

على   2014 يونيو   23 يوم  والكفاءات 

وكالتها  مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

اجلهوية للدار البي�ساء الكربى )عمارة 

الدار  اأوروبا،  �ساحة   ،7 الطابق  ي�سرة 

التواأمة  م�سروع  اختتام  حول  ندوة  البي�ساء( 

تقوية  الأوروبي:  الحتاد  املغرب-  املوؤ�س�ساتية 

لإنعا�س  الوطنية  للوكالة  املوؤ�س�ساتية  القدرات 

هذا  و�سيتميز  والكفاءات.  الت�سغيل 

اللقاء بح�سور وزير الت�سغيل وال�سوؤون 

الجتماعية عبد ال�سالم ال�سديقي و�سفراء 

وال�سويد،  وفرن�سا،  الأوروبي،  الحتاد 

واأملانيا باملغرب، واملدير العامل للوكالة 

الوطنية لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات حفيظ كمال، 

بالإ�سافة اإىل ممثلي املوؤ�س�سات العمومية والفاعلني 

القت�ساديني والجتماعيني باملغرب.

تقوية القـــــدرات املوؤ�صـــ�صاتية لوكالـــة »اأنابــــيك«

آثار احلكيم تطالب بوقف برنامج 
»الكاميرا اخلفية« لرامز جالل





مو�ضوعا  املر�ض،  فرا�ض  على  واأنا  قراأت 

اأ�ضهم يف تعقيد هذا املر�ض، واأنا الذي غالبا 

اأقراأ موا�ضيع كثرية على م�ض�ض، من  ما 

نوع تلك ال�ضدمة اال�ضتخباراتية التي قدمها 

اأحد املواقع االإلكرتونية، على اأنها انت�ضار 

اأن  بعد  املغربية،  اال�ضتخبارات  الأجهزة 

املوقع،  ذلك  اأ�ضماه  مبن   )...( حتزمت 

بال�ضفري املتنقل)...( الذي اأ�ضهم يف اإح�ضار 

اأقطاب من احلركة االنف�ضالية يف مايل، حركة 

بخرب  بعد،  من  قليلة  اأياما  الأ�ضدم  اأزواد، 

))اجلزائر ت�سحب الب�ساط من  هذا ن�ضه: 

اأزواد، وت�ست�سيف  املغرب)...( يف ق�سية 

حممد  ا�ستقبله  الذي  ال�سريف،  بالل 

ال�ساد�س، لتوقيع اتفاقية �سالم مع حكومة 

مايل(( )وكالة زنقة 20. 32298(.

واالأكيد اأننا هنا يف املغرب وبحكم النه�ضة 

الغري مرئية حلركة النبوغ املغربي، يف جمال 

ال�ضرح والتاأويل، واحلكم امل�ضبق بالف�ضل 

الطويل، على كل ما يقدمه االإعالم بالكثري 

باهرة،  انت�ضارات  اأنه  املبالغات، على  من 

بع�ض  اأن  رغم  تكاليفها،  عن  االإعالن  دون 

االأجهزة التي تن�ضب اإليها تلك االنت�ضارات، 

تكون �ضليمة يف بع�ض تكويناتها.

املخابرات  اأجهزة  يف  مفرو�ضا  وكان 

املغربية، باخت�ضار الدجيد، انطالقا من اأن 

))املوؤكد هو اأن كل الق�سايا الهامة للمملكة، 

اأو جلها حتمل ب�سمة الدجيد التي يديرها 

ولد اأبي اجلعد املن�سوري(( )تيل كيل. 29 

اأكتوبر 2010(.

كان مفرو�ضا يف هذا اجلهاز املحظي)...( اأن 

اإليه)...(  املنت�ضبة  الو�ضائل  باإحدى  ين�ضر 

ت�ضحيحا اأو تو�ضيحا، حتى ال يرتبط ف�ضل 

نحرتمه  بجهاز  االأزوادي)...(  املو�ضوع 

هذا  حمط  اأنه  فيه  املفرو�ض  الأن  ونقدره، 

اأن�ضت  اأن  بعد  االحرتام،  وهذا  التقدير 

املن�ضوري،  طيبوبة وت�ضوف مديره ي�ض 

املديرين  الأيام  املجهد)...(  املا�ضي  ذلك 

الدليمي،  اجلرنال  اجلهاز،  لهذا  ال�ضابقني 

حر�ضي،  واجلرنال  القادري،  واجلرنال 

الرجال الذين كان فيهم من ي�ضنع االأحداث، 

القرار  اأن  رغم  االأعداء..  م�ضاجع  ويق�ض 

امللكي باإبعاد اجلي�ض عن املخابرات واإ�ضناد 

هذه املهمة املعقدة، الأحد اأ�ضدقائه واأمناء 

�ضره، املدير ال�ضابق لوكالة املغرب العربي 

عهد  عرف  الذي  املن�ضوري،  ي�ض  لالأنباء، 

م�ضوؤولياته، �ضلما مطمئنا)...( مع اأقطاب 

احلركات الدينية، املعتدلة منها واملتطرفة، 

ال�ضوفية  اأن اجلذور  حتى ولو مل ت�ضدق 

لولد قا�ضي بزو االأمازيغي)...( عبد الرحمن 

اإيكلمان يف  للباحث  املن�ضوري، والت�ضمية 

»املعرفة  املن�ضوري،  القا�ضي  عن  كتابه 

لرفيق  �ضت�ضفع  املغرب«،  يف  وال�ضلطة 

درا�ضة امللك حممد ال�ضاد�ض، لتكون اأ�ضوله 

الرتبوية منزهة له عن اخلطاإ، مثلما اأرادت 

خالفته لثالث جرناالت، اأن يكون بعيدا عن 

كل عنف.

عن  موؤخرا،  املهم�ضة  االأخبار  اأن  ورغم 

ال�ضباب،  ال�ضباط  من  جمموعة  ت�ضريب 

اإىل  الدرك،  اأو  اجلي�ض  جمال  يف  �ضواء 

دهاليز الق�ضر امللكي، وتكليف عدد منهم، 

مبهام جتمع بني ال�ضيا�ضة واالإدارة، يكاد 

من  �ضنة  ع�ضرة  اإثني  جتربة  باأن  يوحي 

ملك حممد ال�ضاد�ض، جعلته يرجع رويدا، 

احل�ضور  حتمية  يف  الطويل  التفكري  اإىل 

الرتاتبية  حتتم  حيث  الع�ضكري)...(، 

الع�ضكرية حتديد امل�ضوؤولية.

مدير  اإليه  و�ضل  الذي  اال�ضتنتاج  وهو 

النا�ضر  عبد  اأيام  امل�ضرية  املخابرات 

اأن  كتب  الذي  ن�ضر«  »�ضالح  وال�ضادات، 

جناح مدير املخابرات مرتبط بقاعدة ))اأن 

اإىل  يوؤدي  واحدة،  يد  يف  ال�سلطة  تركيز 

حتى  ا�ستخدامها،  �سوء  واإىل  االنحراف، 

ولو كان من ميلك هذه ال�سلطة من اأف�سل 

النا�س)...(. اإن ال�سلطة تخلق تطلعات ال 

حد لها، وتق�سي على روح الدميقراطية 

وهو ما يوؤدي اإىل الديكتاتورية(( )مذكرات 

�ضالح ن�ضر(.

ولو افرت�ضنا، اأن الق�ضية االأزوادية، هي من 

اخت�ضا�ض جهاز املخابرات، املفرو�ض فيها 

اأن تكون �ضرية، لو افرت�ضنا اأنه مل يكن هناك 

حزبي،  بعن�ضر  اال�ضتعانة  خلرب  ت�ضريب 

اأن  االنت�ضار  تبني  من  اأراد  معروف)...( 

يوؤكد حكاية ح�ضوله على لقب �ضفري متجول، 

ملا ن�ضر اخلرب، وملا كان هناك تعليق.

ولي�ضت هذه اأول مرة يخو�ض يف االنت�ضاب 

ال�ضبه  اجلهاز  لهذا  غريب،  �ضخ�ض 

مقد�ض)...( فقد �ضبق اأن اأ�ضاء لهذا اجلهاز 

الوطني املحاط ب�ضياج من الكتمان، �ضخ�ض 

اآخر لي�ض هذا �ضغله، حينما غطى يف �ضهر 

اأبريل 2012، �ضا�ضات االأنرتنيت، �ضخ�ض 

ي�ضمى الدغاي، ك�ضف اأن جهاز الدجيد، كلفه 

مبراقبة كولونيل يف اجلي�ض ي�ضكن يف طنجة، 

وهو خرب ومهمة، من �ضاأنها خلق �ضناآن كبري، 

بني اجلهاز واجلي�ض، ورمبا كان هذا الك�ضف 

يف  �ضببا  اخلطرية،  االأ�ضرار  من  �ضر  عن 

احلكم على هذا الدخيل)...( بع�ضر �ضنوات 

�ضجنا، الزالت �ضكاية تظلمه معرو�ضة على 

مكتب وزير العدل احلايل الرميد، علما باأن 

االأجهزة املحرتمة لال�ضتخبارات، يف العامل 

وراء  عملها  متار�ض  وحديثا،  قدميا  اأجمع 

�ضياج من ال�ضرية املطلقة، حتى اأن �ضحفيي 

العامل، الزالوا يبحثون عن �ضورة حقيقية 

توفيق،  مدين  اجلزائرية  املخابرات  ملدير 

للجي�ض  املنت�ضبة  القوة  وراء  يكمن  الذي 

احلقيقي  املحرك  هي  والتي  اجلزائري، 

ملا يجري يف اجلزائر، وانظروا مرفقا بهذا 

املو�ضوع �ضورته كما ن�ضرتها مت�ضككة جملة 

جون اأفريك، بعنوانها عن ال�ضر اخلفي)...( 

رجل  اقوى  اأن  مثلما  الرجل.  هذا  ل�ضورة 

للمخابرات الفرن�ضية، دوماران�ض، مل تن�ضر 

التقاعد،  على  ح�ضل  اأن  بعد  اإال  �ضورته 

واأخذ ين�ضر اأ�ضرار اإجنازاته يف جميع اأنحاء 

العامل، ليكتب من بني ما كتب: ))يف جميع 

دول ال�سرق االأو�سط، كان اجلرنال املغربي 

جهاز  وموؤ�س�س  مدير  الدليمي،  اأحمد 

الدجيد هو اأقواهم بدهائه، واإقباله على 

فن  وعلمته  الكثري،  علمته  لقد  ال�سغل، 

اال�ستعالمات((  جمال  يف  اال�سرتاتيجية 

)يف �ضر االأمراء. اأوكرنت ودوماران�ض(.

الذي  هو  الكبري،  الفرن�ضي  املعلم  هذا 

تعمل  العاملية،  املخابرات  اأجهزة  اأخذت 

بن�ضيحته عندما ك�ضف عن �ضر ف�ضل اأكرب 

مل  ال�ضافاك،  اإيران،  يف  ا�ضتخباراتية  قوة 

كانوا  الأنهم  الكارثة  من  اإيران  �ضاه  تنقذ 

))ياأخذون رجال البولي�س ويجعلون منهم 

ال�سعوب  يف  ظاهرة  وهي  خمابرات،  جهاز 

احلل  يختارون  الذين  املتخلفة)...( 

منهم  ويجعلون  بولي�س  ياأخذون  ال�سهل، 

يعطي  ال  الذي  ال�سيء  خمابرات،  اأجهزة 

نتيجة(( )نف�ض امل�ضدر(.

لقد كان دوماران�ض يتحدث عن غلطة جهاز 

ال�ضافاك الذي قال عنه اأي�ضا: »اإنه كان عينا 

امللك واأذناه«.

عينا  فقط  هو  اال�ضتخابرات،  جهاز  لي�ض 

من  البالد  حامي  هو  واإمنا  واأذناه،  امللك 

النوع  هذا  باأن  علما  اخلارجية،  االأخطار 

من االأجهزة، هو �ضيء جديد على املغرب، 

الأن املغاربة، كثري منهم يجهلون اأن دخول 

احلماية للمغرب، كان على طريق االخرتاق 

ا�ضتعمله،  من  اأول  كان  الذي  املخابراتي 

حاكما  كان  عندما  ليوطي،  املار�ضال  هو 

املغرب،  اإىل  للدخول  يخطط  اجلزائر  يف 

وحيث اأنه يعرف الدور الكبري الذي يلعبه 

االإ�ضالم يف املغرب، فاإنه اختار فتاة ت�ضمى 

وقالت  م�ضلم،  ب�ضاب  تزوجت  اإيزابيل، 

تلب�ض  واأ�ضبحت  االإ�ضالم،  اعتنقت  اإنها 

اجللباب والعمامة، و�ضمت نف�ضها حممود.. 

فاأ�ضبح ليوطي، وملدة ع�ضر �ضنوات، يويل 

ملحمود)...( اأهمية ق�ضوى اإىل اأن كانت)...( 

احلدود  الخرتاق  مهمتها  اإطار  يف  حممود 

املغربية، على راأ�ض فرقة من ثالثني جنديا 

وهم يعربون اأحد الوديان، فغرقوا وغرق 

حممود هو اأي�ضا ))لي�ساب ليوطي باحلزن 

باجلا�سو�سية  كلفها  التي  املراأة  هذه  على 

ليوطي  اأمر  التي  مذكراتها  تكتب  وكانت 

بالبحث بني الغارقني عن املذكرات، التي 

لي�سدرها  حممود،  اإيزابيل  تكتبها  كانت 

ال�ساخن  »الظل  هو:  عنونه  كتاب  يف 

اأندري  ليوطي.  )مذكرات  لالإ�سالم«(( 

لوريفريان(.

املغربية،  املخابرات  تاريخ  يف  دخل  كما 

ويف اإطار نوع من التطوع املخابراتي الذي 

يقدم خدمات جلى للمخابرات، ذلك احلاج 

املغربي، الذي اأثار عناية قطب املخابرات 

العاملية، دوماران�ض ))حني انطلق الهجوم 

على الكعبة امل�سرفة �سنة 1979، ون�سر اأن 

النظام،  الإعادة  تدخل  الفرن�سي  اجلي�س 

ليقول دوماران�س، اأن الف�سل يرجع حلاج 

مغربي، ما اأن �سمع الر�سا�سة االأوىل حتى 

خرج وات�سل بالقن�سلية املغربية التي من 

ح�سن احلظ، اأن متلقي املكاملة كان ي�ستغل 

مع �سريكنا)...(، جهاز املخابرات املغربية، 

واآنذاك كان تدخلنا الفرن�سي بف�سل هذا 

اأوكرنت  احلاج املغربي(( )يف �ضر االأمراء. 

ودوماران�ض(.

طبعا اإن اخلطر على املغرب، الزال يتواجد 

اجلا�ضو�ضة  فيه  غرقت  الذي  املوقع  على 

الفرن�ضية حممود �ضنة 1904، مثلما الزال 

البعيدة  االأطراف  اإىل  ممتدا  اخلطر  ذلك 

اأخطار  هناك  ولكن،  االأو�ضط،  ال�ضرق  يف 

جهاز  اإن  يقولون  اأخطر،  الداخل  يف  هنا، 

املخابرات اخلارجية يتقا�ضم مواجهتها مع 

اجلهاز امل�ضمى الدي�ضطي، جهاز املخابرات 

الداخلية، وكم نخ�ضى اأن يكون االأمر يحتم 

ال  حتى  واحد،  جهاز  يف  اجلهازين  دمج 

يكون اعتماد االأول على الثاين، �ضببا يف هذا 

الفراغ املفزع الذي يفاجئنا، باأحداث داخلية 

وخارجية، ال نعرف هل اأن امل�ضوؤولية عنها 

اأو  اخلارجية  املخابرات  جهاز  اإىل  ترجع 

جهاز املخابرات الداخلية.

اأو  بالتغا�ضي  االأمر،  يتعلق  وعندما 

االن�ضغال)...( عن هذه العنا�ضر املغربية، 

اأجل  من  العاملية  االأجهزة  مع  تعمل  التي 

فقط،  نق�ضد  وال  م�ضتقبلية،  خمططات 

هذا التحرك االإ�ضرائيلي لعنا�ضر مغربية، 

اأ�ضبحت تعلن والءها العلني الإ�ضرائيل، يف 

بلد الزال للتطرف الديني، مراتع �ضرية، تهدد 

ودعاة  املتطرفني  بني  �ضاخنة  مبواجهات 

اإ�ضرائيل، وهذه اإ�ضبانيا تعلن قرار حكومتها 

وقت  يف  »�ضرفاتي�ض«  ملعاهد  فروع  فتح 

العيون،  يف  وفرع  تندوف،  يف  فرع  واحد، 

�ضمال  يف  ما  ل�ضيء  تخطط  اإ�ضبانيا  وكاأن 

املغرب الذي اأ�ضبح بع�ض اأقطابه يتحدثون 

عن االنف�ضال، وهذا علم ثورة عبد الكرمي 

االأ�ضبوع  يرفع  اجلمهوري)...(،  اخلطابي 

يف  مغربي  اجتماع  قاعة  و�ضط  املا�ضي 

العا�ضمة الهولندية، وتخطط ل�ضيء اآخر يف 

اجلنوب املغربي، ال�ضحراء املغربية، حيث 

يك�ضف �ضحفي جريدة لوموند ))اإن اإ�سبانيا 

دويلة  اجلنوب،  يف  تتواجد  الأن  تخطط 

ال�سحراء تكون لغتها الر�سمية االإ�سبانية 

ملنع اللغة الفرن�سية، من اأن تكون حاجزا 

)كتاب  اإفريقيا((  مع  االإ�سباين  لالت�سال 

توكوا. موالي اأنا مدين(.

وعندما تتبارى مواقع اإلكرتونية، للتنويه 

مبغنية مغربية ترف�ض ظهور العلم املغربي 

بجانبها وهي تغني، فاإن م�ضتقبل املغرب، 

معلق مبا قد يك�ضف عنه، �ضكوت االأجهزة.

 مصطفى العلوي

األخيرة 28

الضـــائعة
الحقيقة
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لي�س جهاز املخابرات هو عينا امللك واأذناه

متى تتوحد األجهزة المغربية 
لمواجهة األخطار الحقيقية

الصورة الفريدة المغمورة بالسر الخفي لمدير المخابرات الجزائرية

كم نخشى أن 
يكون األمر يحتم 
دمج الجهازين في 
جهاز واحد، حتى 
ال يكون اعتماد 

األول على الثاني، 
سببا في هذا 

الفراغ المفزع الذي 
يفاجئنا، بأحداث 
داخلية وخارجية، 
ال نعرف هل أن 

المسؤولية عنها 
ترجع إلى جهاز 

المخابرات الخارجية 
أو جهاز المخابرات 

الداخلية
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