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تعليمــــات صارمــــة، وعليا، 
صدرت إلى مصالح الصرف بأن 
من  ابتداء  امتياز،  أي  يعطى  ال 
ال  الصرف،  رخص  مجال  في  اآلن، 
حتى  وال  عالي،  إلى  وال  إلى سامي، 
المكتب  ترخيصات  لتتوقف  أمير، 

عند قيمة 40 ألف درهم سنويا.
أصحاب  تصريح  إشكالية  والزالت 
الممتلكات المغاربة، فـــــي الخارج 

تطرح الكثير من اإلشكاليات.

سري

4

الضائعـة الحقيقــة
02

تأكد لـ»ألسبوع« أن الصورة التي نشرتها  عشرات المواقع اإللكترونية)...(، للملك وهو يسوق سيارته »الرانج روفير« رفقة كاتبه الخاص، منير الماجدي، 
يوم 11 فبراير 2014 هي صورة قديمة مأخوذة منذ ثالثة شهور، نشرها موقع آخر في الفايس بوك هذه األيام. ودْفع موقع »فيسبوكي« لنشر هذه 

الصورة، يدعو للتساؤل، عمن دفع ذلك الموقع إلى نشر تلك الصورة، في الفترة التي تهافتت فيها المصادر الصحفية، للكتابة عن إبعاد فؤاد الهمة.

عندما تك�سف ال�سيارات امللكية خبايا ال�سباق

�إن كيدهن عظيم

عندما يكون 
السلطان مائال 

إلى وزيره      
   األول

ودادية الق�ضاة »حالل« ونادي الق�ضاة »حرام «

صـراع القـضاة بين مؤيدين  
»للتقاليد الملكية« 

ومعارضين لها 

مات الحسن الثاني فتوقفت المغربيات عن 
الوالدة وأضرب عزرائيل عن أخذ األرواح

محاكمة ليل قد تفتح ملف المهدي بنبركة 
بطلب من محامين اتحاديين
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الملف
 األسبوعي

بعد حكاية ال�ضكالط

وزير يطرد »�شاو�ش«

 ب�سبب »بنانة«

منير الماجدي في 
السيارة الملكية

وفؤاد الهمة أيضا 
في السيارة الملكية
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عنــدما تك�ســــف ال�سيــــارات
 امللكيـــة خبــايا ال�سبـــاق

افتتحت الثالثاء يف ليل بفرن�سا جل�سة املحكمة 

»موري�س بوتان« حمامي عائلة املهدي بنربكة 

التي ترتافع فيها الأ�ستاذة الرا�سدي، بتكليف 

ال�سعبية  للقوات  ال�سرتاكي  الحتاد  من 

الذي تنا�سى خالفاته، وقرر الطعن يف �سكاية 

املغربية،  املخابرات  رجل  التون�سي،  ميلود 

با�سم  الزعيم الحتادي،  امل�سارك يف اختطاف 

ال�ستوكي.

بوتان،  الفرن�سي  املحامي  حمامية  طلبت  وقد 

امللف،  هذا  يف  النظر  تاأخري  املحاكمة،  من 

الحتاد  حماميي  من  جمموعة  ل�ستدعاء 

معهم  يكون  قد  والذين  املغربي،  ال�سرتاكي 

مدافعون اآخرون عن فتح ملف بنربكة، ورمبا 

النظر  اإعادة  حتمية  اأمام  املحكمة  �سي�سعون 

يف هذا امللف، مادام امل�ستكي التون�سي مطلوب 

ل  ورمبا  الفرن�سية،  املحكمة  طرف  من  اأ�سال 

اأحد  رفعها  �سكاية  يف  املحكمة  تنظر  اأن  ميكن 

املتهمني، دون ا�سرتاط ح�سوره.

أمل قبول

تابع ص 1

تهافت  الذي  ال�سحفي  التدقيق 

باأن  الكتابة  على  فيه  ال�سحفيون 

ذكرى  عن  غاب  اأول.  الهمة،  فوؤاد 

اأقيمت  التي  الثاين،  احل�سن  وفاة 

لتو�سح  التوبة مبراك�س،  مب�سجد 

بال�سورة،  العربي  املغرب  وكالة 

هو  الزناكي  يا�سر  امل�ست�سار  اأن 

الذي جل�س مكان الهمة.

اإبان  �سوهد  الهمة  فوؤاد  اأن  ثانيا، 

وحيدا  ملراك�س،  امللكية  الإقامة 

وهو يتفقد اأ�سغال م�سروع جامعة 

حممد ال�ساد�س للبوليتكنيك يف بن 

جرير.

تقدمي  عن  الهمة  فوؤاد  غياب  ثالثا، 

م�سروع اإعادة تاأهيل مدينة �سال.

رابعا، غياب فوؤاد الهمة عن �سالة 

حممد  امللك  اأداها  التي  اجلمعة 

الغندور  �سيد  مب�سجد  ال�ساد�س 

بالرباط.

خام�سا، مل يح�سر فوؤاد الهمة حفل 

تعيني الولة اجلدد يوم 21 يناير.

�ساد�سا، ومل يح�سر عن ال�ستقبال 

اأزواد  امللكي لرئي�س حركة حترير 

الذي ح�سره ي�س املن�سوري.

�سابعا، مل يح�سر فوؤاد الهمة اجتماع 

امللك  تراأ�سه  الذي  الوزراء  جمل�س 

حممد ال�ساد�س مبراك�س.

يف خ�سم هذا الت�سل�سل، تن�سر �سورة 

امللك وبجانبه كاتبه اخلا�س منري 

كانت  اأن  بعد  ق�سد،  عن  املاجدي، 

الهمة،  فوؤاد  وبجانبه  امللك  �سور 

تن�سر بت�سل�سل هي اأي�سا عن ق�سد يف 

كثري من احلالت.

فهل الأمر يتعلق ب�سراع �سور)...( 

من  كان  ال�سور،  تلك  ن�سر  اأن  اأم 

هذه  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  بني 

القطيعة.

نذكر جميعا اأنه يف رم�سان املا�سي، 

ويف خ�سم ف�سيحة الإ�سباين كالفان، 

ح�سر امللك حممد ال�ساد�س، ماأدبة 

ولد  درا�سته  رفيق  بيت  يف  فطور 

وكان  »اليمني«،  املعروف  املقاول 

امللك،  ح�سره  حمدودا  فطورا 

عائلتهما  اأفراد  مع  الهمة،  وفوؤاد 

لين�سر اخلرب، يومني من بعد يف اأحد 

ال�سحف.. فمن �سرب اخلرب.. اأكيد 

اأنه لي�س �ساحب البيت ول الديوان 

احلظوة  حكاية  اأن  ليظهر  امللكي، 

التي كان يتمتع بها م�ست�سار امللك، 

هي مو�سوع ت�سابق �سحفي، اأكدته 

متت  التي  الأخرية،  احلادثة  هذه 

كاتبه  امللك مع  اإذاعة �سورة  فيها 

اخلا�س، رغم اأنها �سورة قدمية ردد 

اأحد املقربني من الكتابة اخلا�سة، 

اأن منري املاجدي وقتها كان م�سافرا 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.

جاللة الملك يعزي في وفاة الشريف 
موالي علي العلوي

انتقل اإىل رحمة اهلل، ال�سريف الفا�سل، اأ�ستاذ الأجيال ونقيب ال�سرفاء، 

وكان  العلوي.  علي  مولي  الأ�ستاذ  احلركة  جريدة  مدير  ال�سحفي 

الفقيد من علماء القرويني الذين كانت لهم الكلمة امل�سموعة يف املجال 

الديني والإر�ساد.

ال�سريف  وفاة  يف  تعزي  ملكية  بر�سالة  املرحوم  عائلة  تو�سلت  وقد 

ال�سعدية  ال�سيدة  حلرمه  وتعازينا  اهلل،  رحمه  العلوي،  علي  مولي 

واأخواته  وريا�س،  جالل،  واأولده  وخولة،  مالك  ولبناته  الفا�سي، 

وجميع اأفراد عائلته راجني من اهلل اأن ي�سكنه ف�سيح جناته، واإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون.

حماكمة ليل قد تفتح ملف املهدي بنربكة
 بطلب من حمامني احتاديني

سال: األسبوع 
بالكاد ات�سعت رحاب مقر جمعية اأبي 

بطانة(   - املنزه  )حي  �سال  يف  رقراق 

لت�سم احل�سد الكبري من قراء جريدة 

حجوا  الذين  ال�سحفي«،  »الأ�سبوع 

قيدوم  مع  مفتوح  لقاء  يف  للم�ساركة 

يوم  العلوي،  م�سطفى  ال�سحفيني 

اخلمي�س املا�سي.

حتدث  قد  العلوي  م�سطفى  وكان 

عنوان:  حمل  الذي  اللقاء،  بداية  يف 

احلرية  بني  املغربية  »ال�سحافة 

وامل�سوؤولية«، على موا�سفات ال�سحفي 

املهني، معتربا اأن اختمار التجربة مع 

مرور الزمن، هو الذي يعطي لل�سحفي 

جيد  ب�سكل  املهنة  ممار�سة  اإمكانية 

من  حذر  كما  الأقل(،  على  �سنة   20(

ال�سحافة،  حلرية  ال�سيئ  ال�ستعمال 

يف  �سقوط  من  ذلك  عن  يرتتب  وما 

»الأخطاء« نتيجة قلة التجربة والبحث 

عن »ال�سبق ال�سحفي«.

�سوؤال طريقة  ويف معر�س جوابه عن 

الذي  ال�سحفي«  »ال�سبق  حتقيق 

واملجالت  اجلرائد  به  متيزت  طاملا 

التي اأ�سدرها )امل�ساهد، اأخبار الدنيا، 

الكوالي�س، الأ�سبوع ال�سحفي..(، قال 

قيدوم ال�سحفيني باأن »الق�ساء والقدر« 

حتقيق  يف  كبريا،  دورا  اأحيانا  يلعب 

من  ذلك  عن  مثال  واأعطى  ال�سبق، 

جتربته اخلا�سة عندما حقق اأول �سبق 

�سحفي �سنة 1963، وك�سف تفا�سيل 

من  جمموعة  على  القب�س  »موؤامرة« 

حيث  بال�سدفة)..(،  الحتاديني، 

كان والده يقيم يف »تابريكت« )�سال(، 

عائلته  اأفراد  بع�س  خالل  من  وعرف 

للحي  البولي�س  حما�سرة  تفا�سيل 

املذكور، فكتب ذلك يف ال�سفحة الأوىل 

من جريدته، ليجد نف�سه بعد ثالثة اأيام 

اأمام ا�ستدعاء للمحكمة، بدعوى امل�س 

بالأمن العام)..( غري اأن وزير الداخلية 

�سحة  ليوؤكد  اخلط  على  دخل  وقتها، 

املعلومات التي ن�سرها العلوي، وبالتايل 

مت اإلغاء املتابعة، التي كانت قد اأوكلت 

مهمة الدفاع فيها، للمحامي اجلزائري 

الأخري  هذا  احلمداين،  اإ�سماعيل 

للحكومة  رئي�سا  بعد  فيما  �سي�سبح 

اجلزائرية )..(.

الذاكرة  بهم  عادت  احلا�سرين  بع�س 

التي  الدنيا«  »اأخبار  جريدة  اأيام  اإىل 

كان ي�سدرها م�سطفى العلوي، والتي 

كانت قد انفردت بن�سر �سورة للزعيم 

مي�سك  وهو  الفا�سي،  عالل  ال�ستقاليل 

اأثارت جدل كبريا حول  يف يده كاأ�سا، 

حتتويه)..(،  الذي  امل�سروب  نوعية 

»احلقيقة  عمود  �ساحب  اأن  غري 

بع�س  للحا�سرين،  اأكد  ال�سائعة، 

�سداقته  يف  املعروفة،  غري  اجلزئيات 

الذي  الراحل،  ال�ستقاليل  الزعيم  مع 

كان يزود جريدة اأخبار الدنيا ببع�س 

الأخبار، وكان يثق فيما تن�سره، رغم اأن 

البع�س كان يعتربها مناه�سة حلزب 

ال�ستقالل.

التجارب  عن  يتحدث  كان  من  بني 

املهنية التي خا�سها قيدوم ال�سحفيني، 

ركن  عن  يتحدث  كان  من  وبني 

الذي  والأثر  ال�سائعة«،  »احلقيقة 

يرتكه لدى �سريحة وا�سعة من القراء، 

املقارنات  اأ�سلوب  نظرا لعتماده على 

املدعويني  بع�س  ارتاأى  التاريخية، 

اإثارة مو�سوع كتاب »�سحايف وثالثة 

ملوك« ال�سادر موؤخرا، من خالل طرح 

بع�س الأ�سئلة حول بع�س ال�سخ�سيات 

التي وردت يف الكتاب من قبيل احلديث 

عن ق�سة »عبد احلليم حافظ«، حيث 

اأكد العلوي يف جوابه على �سوؤال للفنان 

حممد الغاوي، اأن النه�سة الفنية التي 

�سهدها املغرب يف وقت من الأوقات كان 

الدكايل،  الوهاب  الفنان عبد  بطلها هو 

مع  »عداء«  حالة  يف  كان  اأنه  غري 

قد  الأوامر  وكانت  الأ�سمر،  العندليب 

�سدرت من لدن احل�سن الثاين مبنع عبد 

احلليم من الدخول اإىل املغرب.

مل�ساحلة  تدخل  كيف  العلوي  وحكى 

تدخل  وكيف  احلليم،  وعبد  الدكايل 

م�سجلة  احلليم  عبد  من  ر�سالة  لنقل 

ب�سوته اإىل امللك احل�سن الثاين، يطلب 

من خاللها العودة اإىل املغرب)..( غري 

تخلو  ل  الأ�سمر،  العندليب  ق�سة  اأن 

من ت�سويق، فبعد ك�سب مكانته اأ�س�س 

�سركة للمو�سيقى ا�سمها �سوت ال�سرق، 

رفقة �سديقه املهدي، هذا الأخري وجد 

نف�سه مرميا يف غياهب ال�سجون بعد اأن 

تاأكد اأن بع�س الأ�سلحة التي ا�ستعملت 

يف انقالب ال�سخريات والتي جنا منها 

عبد احلليم، كانت م�ستوردة عن طريق 

ال�سركة املذكورة)..( غري اأن ال�سفحة 

احلليم  عبد  تدخل  اأن  بعد  طويت 

�سديقه  عن  ال�سفح  ليطلب  يوم  ذات 

الأ�سر  يف  تنفعه  مل  الذي  )املهدي(، 

الأمري مولي عبد  �سوى �سداقته مع 

اهلل، )تفا�سيل اأخرى يف كتاب »�سحايف 

وثالثة ملوك«، م�سطفى العلوي(.

ومل يكن اللقاء ليمر دون احلديث عن 

القطب الحتادي املهدي بنربكة، حيث 

كان بع�س احلا�سرين ي�ساألون عما اإذا 

كان العلوي يعرفه، ليجيب هذا الأخري 

باأن بنربكة كان من اأن�سط ال�سيا�سيني يف 

املغرب غداة ال�ستقالل، لدرجة اأنه كان 

ميلي الفتتاحيات على بع�س ال�سحف 

الذي  العلوي،  �سهادة  ح�سب   ،)..(

حكى اأي�سا، اأنه التقى ذات مرة باملهدي 

بنربكة يف نيويورك، وكان يحمل يف يده 

كتابا عن الديكتاتور الربتغايل املعروف 

»�سالزار«، ف�ساأله بنربكة بلغة املازح، 

»هل تقراأ كتاب احل�سن الثاين«.

يف لقاء حا�شد نظمته جمعية اأبي رقراق:

ال�سالويون ي�ساألون العلوي عن »عالل الفا�سي«
 و»املهدي بنربكة« وعبد احلليم حافظ 

بعد الحاضرين في ندوة
  جمعية أبي رقراق بسال
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أزواليأزوالي

معلومات ت�سري اإىل ا�سرتاحة/ ا�ستبعاد 

امل�ست�سار امللكي فوؤاد عايل الهمة موؤقتا، 

خا�سة  ملفات  بتدبري  تتعلق  لأ�سباب 

ال�سورة  واإذا دققنا يف  �سرحها،  يطول 

جيدا ف�سوف جند اأن امل�ساألة لها اأبعاد 

واأعماق اأخرى.

ظاهر الأمر اأن املغرب مقبل على اأزمة 

اأنها  على  خالف  ل  جديدة،  حكومية 

اإذا �سحت  كارثة  اإىل  تتحول  اأن  ميكن 

عرب  حذروا  الذين  اخلرباء  تقديرات 

ملف  عن  املرتتبة  الآثار  من  قنواتهم 

بهذا  املكلف  الهمة  ال�سحراء. ويعترب 

امللف داخليا وخارجيا.

�سوء  يف  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 

لتجاوز  الوقت  هذه اخللفية: هل حان 

لل�سريف  الإرث  وترك  امللك  �سديق 

القاعدي �سابقا؟

ويف حالة تاأكيد الأخبار التي تتداولها 

من  واأع�ساء  ال�سيا�سية  الطبقة 

حول  الق�سر  من  ومقربون  احلكومة 

الهمة،  عايل  فوؤاد  ا�سرتاحة املحارب 

�ستكون فر�سة ذهبية جديدة لل�سريف 

�سالح الدين مزوار »النا�سري«، وزير 

يف  ايدو«  حنة  يبني  »با�ش  اخلارجية 

املرتقب،  والت�سونامي  ال�سحراء  ملف 

القادم من البلدان ال�سكندنافية.

ال�سائك، اإىل  ال�سوؤال  اجتاه  ليتحول 

مزوار وبركة زاويته النا�سرية وكتائبه 

يكون  وقد  الكويرة،  اإىل  طنجة  من 

»حرمه«  عرب  )ن�سبته  »تون�سته«  لـ 

العربي(  الربيع  ثورة  مهد  لتون�ش 

ن�سيب يف معركة ال�سحراء، ول �سيء 

ال�ستفادة  من  �سابقا،  الي�ساري  مينع 

�سابقا  خالياه  اأع�ساء  بقايا  نفوذ  من 

بفرن�سا، زمن �سنوات الر�سا�ش، وهي 

خاليا بعد مراجعاتها، مازالت »نائمة« 

وخارج  داخل  ح�سا�سة  مراكز  يف 

املغرب، بالإ�سافة اإىل م�ست�ساره الدائم 

اليهودي املغربي، جورج كيبري.

كنت اأريد، اأن اأك�سف لتربير ما �سبق، 

اأ�سماء وازنة، �سمن لئحة هذه اخلاليا، 

كما رواها يل مقربون من مزوار القاعدي 

ال�سابق  الي�ساري  وانتماوؤه  �سابقا، 

من  وجزء  اخلارجية  وزير  ميزة  هو 

قوته، حيث توجد الآن يف دواخل كثري 

واملفكرين،  ال�سيا�سيني  الزعماء  من 

�سابقا  منتمني  يكونوا  اأن  دفينة  رغبة 

 - ذلك  لكن  مثله.  مار�ش،   23 حلركة 

ل�سوء احلظ - حمظور ب�سبب »واجب 

التحفظ الدبلوما�سي« اأول، ولأنه »كان 

ديالنا« بتعبري املنا�سلني وليدات نف�ش 

احلركة، ثانيا، و�سيكون امل�سار الأكرث 

ال�ستعداد  هو  ثالثا،  حكمة ملزوار، 

مع  فعاليات  ات�سال  قنوات  لفتح 

بالعمل  املهتمة  املدين  املجتمع 

هو  مهنيا،  منه  والأقرب  الدبلوما�سي، 

جمل�ش الدبلوما�سيني املتقاعدين الذي 

ي�ستغل كـ »جمل�ش ت�سخي�ش م�سلحة 

عن  بعيدا  املغربية«،  الدبلوما�سية 

ت�سفيات احل�سابات املهنية، بالرغم من 

�سبقوا  ملن  �سر�سا  معار�سا  كان  كونه 

مهامهم  يف  وف�سلوا  املن�سب  يف  مزوار 

ومت عزلهم بطرق مهينة.

»مزوار« تعني  كلمة  وختاما، 

على  والعهدة  »الأول«  بالأمازيغية 

اأحر�سان،  املحجوبي  الزايغ  �سديقي 

»الأول«  )ال�سورة(  مزوار  يكون  هل 

الذي ينجح يف مهمته الدبلوما�سية رغم 

اإرث وزارته الثقيل كما كان من الأولني 

الذين فهموا اأن الي�سار املتطرف ل يطعم 

امللك  املرحوم  بل ميالأ �سجون  رجاله، 

احل�سن الثاين يف �سنوات الر�سا�ش.  

م�سالح  على  حر�سا  له  نتمناه  ما  هذا 

املغرب العليا، ودميا.. رجا

مزوار، ال�سريف القاعدي �سابقا.. ودميا رجا
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الأ�سالة واملعا�سرة حتالف من اأجل الدفاع عن الطالبي العلمي؟
ب�سيغة امل�ؤنث الرباط: األسبوع

التجمع  حزب  قيادات  اجتمعت 

الأ�سبوع  نهاية  لالأحرار،  الوطني 

الرد على  لتدار�ش كيفية  املا�سي، 

التي  املمنهجة  »احلملة  �سمته  ما 

ت�ستهدف ر�سيد الطالبي العلمي«، 

رئي�ش الفريق.

يف  احلزم  قررت  ذاتها،  القيادات 

الرد ولو باللجوء اإىل الق�ساء ق�سد 

بـ«الهجومات  �سمته  ما  مواجهة 

حدتها  ارتفعت  التي  امل�سعورة 

واعتربت  اجلارية«.  الأيام  خالل 

اجلهات  هذه  اأن  القيادات  ذات 

ال�سيا�سية البئي�سة التي ت�ستهدف 

جهة  يف  �سواء  العلمي  الطالبي 

الرباط،  يف  اأو  تطوان  طنجة 

ال�ستعداد  وحمى  اأجندة  تخدم 

النواب  جمل�ش  رئا�سة  لنتخابات 

خالل اأبريل القادم مبكرا.

وكانت عدد من املواقع الإلكرتونية 

واملوقع الجتماعي »الفاي�سبوك« 

املا�سي،  الأ�سبوع  منذ  عرفت  قد 

تتحدث  التي  الأخبار  يف  غزارة 

العلمي  ف�سائح  �سمته  ما  عن 

وبخا�سة »تورطه يف �سيكات بدون 

واكت�ساف  �سريبي  ر�سيد وتهرب 

معمل �سري يف ا�سم ر�سيد الطالبي 

العلمي«.

الرباط: األسبوع
مبنا�سبة  واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب  ي�ستعد 

عيد املراأة »8 مار�ش« اإىل تنظيم موؤمتر ن�سائي 

جديدة  ن�سائية  قيادة  على  ي�سفر  كبري  مغربي 

احلزب  مقر  من  الواردة  الأخبار  باحلزب. 

توؤكد على اأن الإعداد لهذا املوؤمتر جارية على 

قدم و�ساق كي يكون قويا وغري م�سبوق داخل 

ال�ساحة املغربية، ل من حيث عدد امل�ساركات 

امل�ساركات  »ال�سيفات«  طبيعة  حيث  من  ول 

خالله �سواء من داخل املغرب اأو من خارجه.

على  خالله  �سيعلن  املوؤمتر  هذا  اأن  كما 

واملعا�سرة  الأ�سالة  حلزب  الن�سائي  التنظيم 

الأ�سالة  حزب  ن�ساء  »منتدى  ا�سم  حتت 

الرجال  تنظيم  بجانب  واملعا�سرة«، �سيكون 

وباقي منتديات احلزب كاأ�ساتذة التعليم العايل 

ومنتدى املهند�سني، ومنتدى املحامني الباميني 

»يف طور التاأ�سي�ش«.

املوؤمتر  هذا  خالل  يطرح  اأن  املنتظر  ومن  هذا 

وثائق واإجراءات هامة توؤكد ما ي�سميه احلزب 

املغربية«،  املراأة  لفائدة  احلداثة  »توجهات 

والتي قد تثري ردود اأفعال الإ�سالميني.

خطورة فتح املجال

 لـ»مالني ال�شكارة«

معني�ن يف�سح�ن التاآمر 
على �سحة املغاربة

الكاتب  الهناوي  املالك  عبد  الدكتور  حذر 

القطاع  لأطباء  امل�ستقلة  للنقابة  الوطني 

العام من فتح جمال ال�سحة ببالدنا للخوا�ش 

�سواء املغاربة اأو الأجانب منهم.

حزب  نظمه  درا�سي  يوم  يف  الهناوي  واأكد 

يف  املا�سي،  اخلمي�ش  واملعا�سرة،  الأ�سالة 

الطب« اأن  ملهنة  اجلديد  »القانون  مو�سوع 

جهات  لإر�ساء  �سيكون  امل�سروع  هذا  مثل 

مع  للت�سارك  �ست�سعى  التي  الدولة  يف  نافذة 

طائلة  اأرباح  لتحقيق  والإ�سبان  الإماراتيني 

مبني  هو  مبا  لذلك  ممثال  ال�سحة،  قطاع  من 

مبالية  �سيبنى  زناتة« الذي  »م�سروع  يف 

�سندوق الإيداع والتدبري.

القطاع  هذا  يف  الأرباح  اأن  اأو�سح  الهناوي 

اأي مع �سنة  هامة جدا و�ست�سل بعد �سنتني 

2016 اإىل حوايل 21 مليار دولر يف ال�سنة، اأي 
ما يعادل 158 مليار درهم.

اأمام  ومن النعكا�سات اخلطرية لفتح الباب 

هي  الهناوي،  بح�سب  اخلا�سة،  امل�سحات 

العام  القطاع  الأطباء  من  تبقى  ما  هجرة 

نحو اخلا�ش، ثم ترحيل املاليري من الأموال 

اأن  علما  اخلارج  نحو  ال�سعبة  بالعملة 

الت�سييد �سيكون بقرو�ش مغربية.

العمومية  »ال�سحة  اأن  اإىل  الهناوي  ونبه 

من  لبد  وبالتايل  القوية،  الدولة  اأ�سا�ش  هي 

من  ولبد  العمومية  لل�سحة  اأعلى  جمل�ش 

العمومية وتعميم  تطوير موؤ�س�سات ال�سحة 

التغطية ال�سحية واإيجاد متويل بديل وكاف 

للرميد«.

من جهة اأخرى، قدر الهناوي حجم اخل�سا�ش 

يف قطاع ال�سحة العمومية من الأطر بحوايل 

تعرف  بينما  ممر�ش،  و9000  طبيب   7000
هجرة الأطباء املغاربة نحو اخلارج والقطاع 

اخلا�ش حوايل   8000 طبيب.

األسبوع
غذاء  بلحاج  علي  واملعا�سرة  الأ�سالة  يف  القيادي  اأقام 

اأوربي،  برملاين  وفد  �سرف  على  ال�سبت،  يوم  فاخرا، 

وعدد من رجال الأعمال الذين يزورون  اجلهة ال�سرقية 

للمغرب.

املف�سل  حديثهم  واأ�سبح  الأوربيني  اأبهر  الذي  الغذاء 

اأقامه القيادي علي بلحاج، رئي�ش جمل�ش اجلهة ال�سرقية 

ب�سيعته اخلا�سة بـ«منطقة مداغ« ناحية مدينة بركان، 

ال�سلطة  رجال  بع�ش  كذلك  ح�سره  املا�سي،  ال�سبت 

اجلهة  تنمية  وكالة  رئي�ش  وملباركي  اجلهة  وبرملانيي 

ال�سرقية.

وكان ذات الوفد الأوربي قد قام بزيارة لعدد من الأماكن 

باجلهة ال�سرقية منها منطقة »اأكروبول« احلي ال�سناعي 

يف  امل�سانع  من  عدد  وزيارة  بركان،  مبنطقة  الفالحي 

جمال ال�سناعات الغدائية والفالحية.

دبل�ما�سية »الفريمة« عند علي بلحاج

الرباط األسبوع
ك�سفت وثائق م�سربة من عدة جمعيات ونقابات 

عن  باملغرب  التاأمينات  قطاع  داخل  تن�سط 

احتقان كبري ي�سود هذا القطاع دون مبالة من 

اأر�سلت  التي  الوثيقة  احلكومة. وطالبت ذات 

تدخل  ب�سرورة  وللحكومة  الربملانية  للفرق 

وحل  احلكومة،  يف  واملالية  القت�ساد  وزير 

املغرب  يف  التاأمني  ل�سركات  املمثلة  املجال�ش 

تدخل  حيث  ال�سيادلة،  قطاع  مع  فعلت  كما 

بال�سمال  ال�سيادلة  نقابة  الوزير وحل جمل�ش 

هذا  اأن  الوثيقة  ذات  واأو�سحت  واجلنوب. 

القطاع يعي�ش الفو�سى ب�سبب ال�سيطرة التي 

تفر�سها جمعيات التاأمني الكربى حتت ذريعة 

الأكرث متثيلية.

 وثيقة تف�سح التالعبات داخل قطاع التاأمني 

العلمي

مزوار



ما خفي كان أعظم
احلكومة،  رئي�س  كريان،  بن  م�سكني 

فلي�ست له طائرات خا�سة، مثل بع�س 

فيه  فكر  لذلك  حكومته،  يف  الوزراء 

امللك حممد ال�ساد�س، واأعطاه طائرة 

خا�سة لنقل بن كريان اإىل ال�سعودية، 

التي  ابنته  زيارة  من  يتمكن  حتى 

ولدت، وكانت بامل�ست�سفى.

بداأت الفو�سى تدب اإىل داخل املوؤ�س�سة 

الت�سريعية التي كان مفرو�سا فيها اأن 

تكون منوذج الهيبة واالحرتام، لكن 

وامل�ست�سارين  النواب،  بع�س  بداأ 

يحملون داخل القبة الفتات همجية، 

العاطلني  اعت�سامات  طريقة  على 

اإىل  حتولت  الربملان  قاعة  اأن  مبعنى 

�سوق.

وبعد  ال�سينما،  اأفالم  يف  يح�سل  كما 

يف  االبتدائية  املحكمة  رئي�س  قراأ  اأن 

اليهود  اأمالك  على  املت�سلطني  ق�سية 

 ،)2013 دجنرب   19 االأ�سبوع  )انظر 

األقوا  قال  ثم  حلظة  الرئي�س  �سكت 

القب�س على املوثق املكتفي اجلال�س 

رجال  ذهب  وفعال  القاعة،  داخل 

املوثق  على  القب�س  واألقوا  االأمن 

الذي كان يتمتع بال�سراح املوؤقت.

حديث  الداخلة  اأ�سبحت  اأن  بعد 

االأطنان  الأوربا  ت�سدر  وهي  النا�س، 

�سارعت  الفالحية،  منتجاتها  من 

فتح  اإىل  الفالحي  القر�س  موؤ�س�سة 

اأبناك لها يف اأطراف ال�سحراء.

ل�سان  اأن مدير جريدة احلركة،  رغم 

احلركة ال�سعبية موالي علي العلوي 

فاإن  فرباير،   17 االإثنني  �سباح  تويف 

اجلريدة �سدرت حتت اإدارته �سباح 

24 �ساعة  اأبدا يف  الثالثاء، ومل تلمح 

املو�سوع  اأن  ليظهر  لوفاته،  بعد  من 

ال�سبق  لطبيعة  �سورة  يعطي 

ال�سحفي، عند بع�س اليوميات.

طويت يف ظل الكتمان، ملفات �سكاية 

�سد  ال�سحة  يف  الوردي  الوزير 

بينهم  ومن  الربملان،  يف  مهاجميه 

فوؤاد  �سهر  املن�سوري  الدكتور 

الهمة، ومت حل امل�سكلة يف اإطار حبي 

لتبقى  ال�سائكة،  الق�سية  هذه  لتربيد 

حربا  وت�سريحاته  الوزير  �سكاية 

على ورق.

جريدة يومية ن�سرت يف عددها ال�سادر 

13 فرباير اجلاري، على �سدر  يوم 

فا�سل  تعيني  خرب  االأوىل  �سفحتها 

مبدريد،  للمغرب  �سفريا  بنيعي�س، 

ن�سر  اإىل  �سباقة   « كانت  اإنها  وقالت 

خرب التعيني يف عدد �سابق«، يف حني 

ندعو هذا »ال�سحفي« كاتب اخلرب اإىل 

يوم  ال�سادر  االأ�سبوع  لعدد  الرجوع 

بامل�سدر  لنذكره   ،2013 �ستنرب   12
الذي ا�ستقى منه اخلرب )..(.

ا�ستقبال  عن  امللكي  الديوان  بالغ  حتدث  عندما 

ملناق�سة  احلليمي،  االإح�ساء  مركز  رئي�س 

املوا�سيع الهامة، تكلم البالغ عن فتح امللك مللف 

الذي �سيجرى يف املغرب �سهر �ستنرب  االإح�ساء، 

القادم، ولعل حكومة بن كريان ن�سيت اأن املغرب 

ملزم باإجراء اإح�ساء عام كل ع�سر �سنوات، واأنه 

ال�سنة  يف  املو�سوع،  هذا  يف  التفكري  يجب  كان 

الفارطة 2013 الأن االإعداد لالإح�ساء يتطلب اأكرث 

من �سنة.

�سنتون األف حم�سى، وخم�سون األف باحث، و15 

األف من املوؤطرين، ولو كان بن كريان يريد ك�سب 

�سعبية العاطلني ل�سارع اإىل االإعالن عن االإح�ساء 

على  �سي�سرفون  الذين  من  االآالف  هذه  كل  الأن 

�سفوف  بني  من  اختيارهم  �سيتم  االإح�ساء، 

اخلريجني العاطلني.

اأيام   1994 �سنة  جرى  االأول  االإح�ساء  وكان 

اأيام   2004 �سنة  الثاين  واالإح�ساء  الثاين  احل�سن 

حممد ال�ساد�س، و�سيكون اإلزاميا اإجراء االإح�ساء 

الثالث يف 2014، وهو �سيء جاد يتم حتت مراقبة 

االأمم املتحدة، وبخرائط ت�سورها وكاالت االأقمار 

والتي  النائية  املناطق  لت�سوير  اال�سطناعية، 

اآالف البغال واحلمري،  اإليها عرب  �سيتم الو�سول 

اإىل  احلمري  اأعاد  الذي  وهو  �سباط،  كان  اإذا  واإال 

املراقبني  نقل  من  �سيمنعها  ال�سيا�سي،  املجال 

لالإح�ساء اإىل االأماكن النائية.

االلتقاء  نقطة  هي  االإح�ساء،  اإ�سكالية  اأن  ورغم 

الذي  الوفا)...(  وعدوه  �سباط  بني  والتفاهم 

اأ�سيب ب�سدمة �سكوتية، بعدما قدح يف حق مدير 

يف  االأخري  هذا  ا�ستقبال  مت  احلليمي،  االإح�ساء 

التطرق  ليتم  امللكي،  بالق�سر  بروطوكويل  اإطار 

للم�سائل اجلادة)...(.

تقول االأبحاث االأولية، اأن اإح�ساء 2014 �سيك�سف 

اأن عدد ال�سكان يف املغرب مل يرتفع، وقد ال يبلغ 

م�ستوى  نزل  اأن  بعد  مليونا،   38 ال�سكان  عدد 

يف   7.2 الثاين  احل�سن  اأيام  كان  الذي  املواليد، 

 2.1 االآن  املواليد  ن�سبة  فاأ�سبحت  �سنويا  املائة 

بعد  املدن،  املائة يف  بالبوادي، و1.2 يف  املائة  يف 

ال�سكن،  واأزمة  الن�سل،  حتديد  حمالت  عملت  اأن 

وان�سغال االأزواج باأ�سياء اأخرى)...( على نزول 

ظاهرة  انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  الوالدة،  م�ستوى 

�سيا�سة  دعم  يف  عزرائيل،  من  م�ساهمة  املوت، 

البقاء)...(.

وهذا ما �سيجعل املغرب، يف مناأى عن اأي تزوير 

لعدد ال�سكان كما كان معتادا اأيام زمان)...( حني 

مع  تتطابق  التي  االأرقام  عن  يعلن  املغرب  كان 

اأولئك  عدد  ملواجهة  جتهيزات،  من  م�ستطاعه  يف 

ال�سكان.

لدرجة  حاليا  املغرب  اإمكانيات  ارتفعت  وقد 

ولكن  مغربي،  مليون   45 اأو   40 رقم  مع  تتطابق 

اأنهم يتوقعون  امل�سوؤولني عن االإح�ساء يوؤكدون 

فيهم  مبن  مليونا،   38 ال�سكان  عدد  يتعدى  ال  اأن 

اأربعة اأو خم�سة ماليني مغربي يف اخلارج.

اأحمد  ال�سامي،  االإح�ساء  حما�سب  اأن  اأكيد 

الق�سر  البيانات، ما جعل بالغ  احلليمي قدم من 

املندوبية«  ا�ستقاللية  »احرتام  اإىل  يدعو  امللكي 

ال�سيء الذي جعل املت�سايقني من االإح�ساء)...( 

يبحثون يف بالغ الق�سر عن املقابلة، علهم يجدون 

لرقابة  املندوبية  اإخ�ساع  حتمية  اإىل  تلميحا 

ملغاة  بفقرات  فيه  نفاجاأ  قد  زمن  يف  احلكومة، 

مواقعها:  يف  كتب  وقد  االإح�سائية،  التقارير  من 

حذفته الرقابة.
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تلوك األ�سن موظفات وموظفو اإحدى 

يف  قيادي  يرتاأ�سها  التي  الوزارات 

ملعايل  طريفة  ق�سة  العدالة)..(، 

اخلا�س  »ال�ساو�س«  مـــع  الوزيــــر 

مبكتب الديوان.

اأح�سى  الوزير  اأن  االأل�سن  وحتكي 

بدقة  مكتبه  داخل  املوز  حبات  عدد 

بعدما �سك يف خفة يد »ال�ساو�س«.

وت�سيف ذات احلكاية التي انت�سرت 

اأنه  اله�سيم  يف  النار  انت�سار  مثل 

الوزير  �سبط  وجيزة  مدة  بعد 

اإىل  يده  ميد  وهو  »ال�ساو�س«، 

»البنان«، فاتخذ قرار طرده يف احلال، 

وهي ق�سة اأخرى من ق�س�س وزراء 

مكاتب  من  فاحت  الذين  االأيام  هذه 

بع�سهم رائحة »ال�سكالط«)..(.

مات احل�سن الثاين فتوقفت املغربيات عن الوالدة 

وا�سرب عزرائيل عن اأخذ االأرواح

تحت األضواء
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الرباط: األسبوع
وزير  العلمي  حفيظ  موالي  اعرتف 

تهريب  عملية  اأن  وال�سناعة  التجارة 

مهوال  ارتفاعا  عرفت  املائدة  زيوت 

االأ�سواق  من   2011 �سنة  من  انطالقا 

كان  ما  )وهو  املغرب  نحو  اجلزائرية 

يدعيه اجلزائريون(.

املغربي  الوزير  بح�سب  وال�سبب 

هو  املو�سوع  يف  كتابي  جواب  �سمن 

 2011 قرار حكومة اجلزائر يف فرباير 

�سندوق  عرب  املائدة  زيت  اإنتاج  دعم 

اإىل  اأدى  مما  اجلزائري،  املقا�سة 

اجلزائر،  اأ�سواق  يف  اأثمانها  انخفا�س 

هذه  عرفت  اللحظة  نف�س  يف  بينما 

املغرب  يف  مهولة  ارتفاعات  املادة 

ب�سبب ارتفاع املواد االأولية يف ال�سوق 

العاملية، مما �سجع على تهريبها نحو 

املغرب واإقبال ال�سعب املغربي عليها.

واأو�سح ذات امل�سدر، اأن م�سالح اأمن 

ون�سف  �سنتني  خالل  متكنت  املغرب 

»2011 و2012 و�ستة اأ�سهر من 2013« 

من  لرت  األف   180 حوايل  حجز  من 

املغرب،  نحو  مهربة  املائدة  الزيوت 

وما خفي كان اأعظم.

بعد حكاية ال�شكالط

وزير يطرد »�شاو�ش«  
ب�شبب »بنانة«

الوزير العلمي ي�ساند االأطروحة اجلزائرية

لحليمي

العلمي
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�أحمد �ل�ضنو�ضي يف عر�ضه �جلديد �أبو نهب

�ضخرية تنتف�ض �ضد 
قانون الغاب

اأم�سرتدام  مدينة  �ستكون  الفرن�سية  �سرتا�سبورغ  بعد 

للفنان  املفتوح  الف�ساء  اجلاري،  فرباير   26 يوم  الهولندية، 

اخلا�سة  قراءته  تقدمي  اأجل  من  ال�سنو�سي،  اأحمد  املغربي، 

للم�ستجدات املت�سارعة من حولنا من خالل عمله اجلديد ذي 

ملا  امتدادا  اعتباره  الذي ميكن  نهب«  »اأبو  املوحي:  العنوان 

اال�ستثنائي  عمله  خالل  من  الت�سعينيات  يف  الفنان  فيه  �سرع 

الذيب«، وعرو�ض م�سرحية �ساخرة مثل »بور�سوة«  »عر�ض 

ال�سباب«  و«عام  و»الباليزا«،  و»الفيزا،  اخليط«،  »را�ض 

وغريها من االإبداعات، ولكننا هذه املرة نحن اأمام فقرة نوعية 

ا�ستكمل فيها ال�سنو�سي كل اأدواته  الفنية واملو�سوعاتية .

مل  الذي  لزمننا  نهب« قراءة نا�سجة  »اأبو  اإن  القول  وميكن 

نف�سه  التاريخ  حيث  واملتاهات  االلتبا�سات  �سوى  فيه  تن�سج 

حمطات  اإىل  قطاره  منت  على  »ي�سل  ال�سنو�سي  اأحمد  يقول 

من  اأدراجه  فيعود  انتظاره  يف  اأحدا  يجد  ال  لكنه  ال�سعوب، 

حيث اأتى«.

ولو جلاأنا اإىل القامو�ض ال�سائد هذه االأيام لقلنا اإن »اأبو نهب« 

هو عبارة عن حماكمة لـ »احلكامة« غري الر�سيدة التي �سادت 

العامل العربي قبل انتفا�سات احلرية«. وا�ستفحل و�سعها يف 

ما بعده، حيث يظهر بع�ض احلكام يف الواقع بنف�ض ال�سورة 

الفريد  مثل  اأخرى  ع�سور  يف  كتاب  لهم  ر�سمها  التي  العبثية 

اأبطال  اأكرث تراجيدية و�سرا�سة من  اأنهم  جاري ورابلي، على 

العربية  »احلكامة«  رموز  بع�ض  لكن  �سك�سبري،  م�سرحيات 

اأمام  االإن�سانية  واحلرية  العميقة  االأ�سئلة  م�ستوى  يف  لي�سوا 

�سوؤال ال�سلطة  التي متيز �سخو�ض الكاتب االإجنليزي.

اأن  اإىل  ال�سنو�سي يف هذا ال�سدد: »ل�ست بحاجة  اأحمد  ويقول 

»اأبو  مالمح  اأر�سم  لكي  العاملية  االأدبية  االأعمال  اأغوار  اأ�سرب 

نهب« فواقعنا غني بعبثيته وانغالقه وانزوائيته وكاأن االأمر 

يتعلق  ببع�ض البلدان التي توؤمن اأنها جزر معزولة ال ي�سلح 

م�ستوى  على  بو�سع االإن�سان  ارتقت  مبادئ  من  غريها  على 

خطوة  جمرد  احلكم  مبداإ  من  وجعلت  واحلريات،  احلقوق 

ت�ساركية تتم بر�سى اجلميع وعن طواعية كاملة .

نف�سها  تكلف  تعد  مل  ال�سخرية اليوم  »اإن  ال�سنو�سي  وي�سيف 

اإنهم  كاريكاتور،  ب�سكل  ال�سخو�ض  �سورة  ت�سخيم  م�سقة 

ذلك  ومع  قدمني..  على  واقعي مي�سي  كاريكاتور  عبارة عن 

كما كان  كامال  ت�سطلع بدورها  اأن  االإبداعية  البد لل�سخرية 

املنتزعة من قلب  الب�سمة  اإنها  الع�سور.  اأقدم  عليه االأمر منذ 

االنت�سار على اخلوف ورف�ض  اإنها �سخرية حتث على  االأمل. 

ال�سكونية و�سيادة قانون الرتهيب، ذلك اأن احلياة دون كرامة 

لي�ست �سوى موت غري معلن« .

�سيثري  اأم�سرتدام  يف  نهــــــب«  »اأبو  عر�ض  ولـــــعل 

النقدية  النربة  �ستزكي  التي  االأفعال  ردود  العديد من 

اجلمـــــــــاهري املغربية  حيث اأن  ال�سنو�سي،  الأعمـــــــــــــال 

رحبت باأعماله  قد  كانت  والعربية وكذا ال�سحافة هناك 

ومل�ست فيها �سخرية اإبداعية تدق  ال�سابقة التي عر�ســـــــــها 

اأجرا�ض اليقظة وامل�ساءلة لكونها تت�سدى للعاهات ال�سيا�سية، 

عك�ض الفكاهة التب�سيطية التي ت�سحك من عاهات الب�سر التي 

يقع يف  ما  اإىل  تتطلع  اأن  ترف�ض  ال�سجرة، لكنها  �سوى  ترى  ال 

الغابة . األي�ست �سخرية اأحمد ال�سنو�سي انتفا�سة حقيقية �سد 

قانون الغاب؟
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◆ خلق مرة اأخرى برملانيون منا�سرون 
القالقل  بريطانيا  من  االنف�سال  الأطروحة 

�سيارة  توقيف  مت  حيث  العيون،  مبدينة 

ال�سنوية  ال�سريبة  على  تتوفر  ال  تقلهم 

لل�سيارات مما جعل االأمر يتحول اإىل ت�سعيد 

جعل رجال االأمن يوقفون �سيارة النا�سط 

احلقوقي، حممد �سامل لكحل. وكانت قوات 

االأمن قد منعت جمموعة من ال�سحراويني 

اأمام حي  ال�سمارة  ب�سارع  التظاهر  اأرادوا 

ال�سلطات  من  ترخي�ض  بدون  اهللا  معطى 

املحلية، وذلك مبنا�سبة الزيارة التي يقوم 

ت�سلم  وال  الربيطانيون،  الربملانيون  بها 

جبهة  مع  متعاطفني  الأجانب  زيارة  اأية 

البولي�ساريو من تظاهرات موازية)..(.

اختارت جبهة البولي�ساريو، موؤخرا،   ◆
للحدود  املتاخمة  »اغوينيت«  منطقة 

ال�سيا�سي  لالحتفال  ملوريتانيا،  ال�سمالية 

االأرا�سي  من  تعتربها  خالء  منطقة  يف 

والدول  قياداتها  وجمعت  املحررة، 

عن  مزيفة  �سورة  لت�سويق  لها  املناوئة 

حقيقة الو�سع الذي يعي�سه ال�سحراويون 

يف هذا الظرف، وتوجيه االأنظار بعيدا عن 

اأزعجت  التي  املخيمات،  يف  االحتجاجات 

االأطروحة  زيف  وك�سفت  البولي�ساريو 

الن�سالية لقيادات عبد العزيز.

 

�سحافيـة من جن�سيـة �سويدية حلت   ◆
ملهامها،  متنكرة  االأ�سبوع  هذا  بالعيـون 

املر�سى،  مدينة  مليناء  بزيارة  قامت  حيث 

قطاع  يـمت  حتقيـقات  اإجراء  بهدف 

كما  وىل،  االأ بالدرجة  البحري  ال�سيـد 

بنف�ض  ال�سناعيـة  للمنطقة  بزيـارة  قامت 

�ض«  »ب  ال�سحفية  وحظيت  املديـنة. 

با�ستقبال ديبلوما�سي من طرف وايل جهة 

العيون، يحظيه بو�سعاب، ال�سفري ال�سابق 

لدولة ال�سويد، وهي املنا�سبة التي جعلت 

املعطيات  من  الكثري  ت�سحح  ال�سحفية 

واملغالطات التي ا�ستقتها من م�سادر غري 

موثوقة)..(.

االأ�سبــــــــوع، طواف  هذا  ينطلـــــــق   ◆
للدراجات،  اجلنوبية  لالأقاليم  ال�سحراء 

ما  ال�سنة  هذه  فيه  �سي�سارك  والذي 

وتركيا،  املغرب،  من  م�ساركا   140 يفوق 

انطالقا  وبولونيا،  واإيطاليا،  وموريتانيا، 

بتزنيت و�سيدي  اإنزكان مرورا  مدينة  من 

وال�سمارة  والطنطان  واأ�سا  وكلميم  اإفني 

وبوجدور  واملر�سى  وطرفاية  والعيون 

حتت  وذلك  الداخلة،  مدينة  اإىل  و�سوال 

تعزز  كما  ال�ساد�ض،  حممد  امللك  رعاية 

بالتوقيع على  املغربي  املوريتاين  التقارب 

اجلاري،  االأ�سبوع  بداية  �سراكة،  اتفاقية 

بنواك�سوط لتعزيز التعاون بني اجلامعة 

امللكية املغربية للدراجات ممثلة يف ع�سبة 

ال�سحراء واالحتادية الوطنية املوريتانية 

ل�سباق الدراجات.
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برز خالف جديد داخل احلكومة حول فتح 

مفاو�سات وا�ست�سارات اأولية مع االأحزاب 

يف م�سروع قانون اجلهوية املو�سعة.

احلركة  فيه  تطالب  الذي  الوقت  ففي 

جميع  اال�ست�سارة مع  بتو�سيع  ال�سعبية 

العادة  جرت  كما  ال�سيا�سية،  االأحزاب 

الذي  العمل  ويعترب  االأمر  بنكريان  يرف�ض 

بو�سع  املكلفة  امللكية  اللجنة  به  قامت 

املو�سعة  اجلهوية  حول  اأويل  ت�سور 

)تراأ�سها عزميان(، مبثابة ا�ست�سارة كافية 

مع االأحزاب ال�سيا�سية.

حممد  موقف  يتاأكد  مل  اأخرى،  جهة  من 

النقا�ض  هذا  من  الداخلية  وزير  ح�ساد 

الذي يجري بقوة داخل احلكومة، التي يف 

ا�ست�سارة  اتفقت على عدم جدوى  ما  حالة 

اإىل الربملان  االأحزاب �ستاأتي بهذا امل�سروع 

خالل دورة ا�ستثنائية، يف حالة ما اإذا وافق 

بن كريان واأعطاه املر�سوم اخلا�ض بذلك.

يف  وقيادات  املنتخبني  من  عدد  و�سرع 

لرف�ض  التحرك  يف  اململكة  جهات  خمتلف 

اللجنة  طرف  من  املعلن  اجلهوي  التق�سيم 

اال�ست�سارية امللكية.

ال�ستباق  تتحرك  بداأت  التي  االحتجاجات 

عند  تقف  مل  املجال  هذا  يف  احلكومة 

االأمر  تعدى  بل  املحليني،  املنتخبني  حد 

ح�سل  كما  املدين  املجتمع  فعاليات  اإىل 

مت  حيث  املا�سي،  االأ�سبوع  باحل�سيمة، 

74 جمعية  توقيع عري�سة حتمل توقيعات 

وزارة  اإىل  اأر�سلت  مدنية  جمعيات  من 

تازة  جهة  على  باحلفاظ  تطالب  الداخلية 

اليوم  عليه  هي  كما  تاونات،  احل�سيمة 

وترف�ض اأي جتزيء قد مي�سها.

تعا�سدية  اإحداث  اأن  ر�سميا  تاأكد 

كان،  خرب  يف  املغاربة  ال�سحافيني 

نواب  من  مدوية  �سفعة  اإىل  وحتول 

العدالة والتنمية بقيادة رفيقهم يف وزارة 

موجهة  اخللفي،  م�سطفى  االت�سال، 

نقابة  رئي�ض  نائب  البقايل،  عبداهللا  اإىل 

ال�سحفيني.

البقايل  و�سع  ومنذ  كريان  بن  فاإخوان 

تعا�سدية  الإن�ساء  اال�ستقالل  مقرتح 

حماولة  اإىل  فطنوا  بال�سحافيني،  خا�سة 

املقبلة،  النقابة  موؤمتر  يف  ا�ستغالله 

لل�سحافيني  البقايل  حما�سرة  وتذكروا 

الوطنية  النقابة  االإ�سالميني خالل موؤمتر 

حمكمة،  خطة  ور�سموا  االأخري  لل�سحافة 

على  االأحزاب  باقي  مع  االتفاق  اأولها، 

بتعا�سدية  خا�ض  جديد  مقرتح  و�سع 

الفرقاء  جميع  فيه  ي�سارك  ال�سحافيني 

ال�سيا�سيني مبن فيهم احلكومة من خالل، 

وزير االت�سال، وبالتايل قطع الطريق على 

املبادرة الفردية للبقايل.

مقرتح  ي�سحب  ومل  ي�ست�سلم  مل  البقايل 

اللجنة  مــــع  يناور  وبـــــداأ  اال�ستقـــــالل 

واحلكومة، بل �سحى بزمالئه يف االأغلبية 

وطعن االحتاديني من اخللف حني هاجم 

نواب العدالة والتنمية االحتادية، ر�سيدة 

البقايل  وكان  اللجنة.  ذات  يف  بنم�سعود، 

حا�سرا وان�سحب جميع نواب املعار�سة 

الذي  البقايل  اإال  بنم�سعود،  مع  ت�سامنا 

يف  والتنمية  العدالة  نواب  يحابي  ظل 

نهاية  اقرتاب  بعد  لكن  اللجنة،  ذات 

اأعلن  الدورة جاءت ال�سفعة للبقايل حني 

ال�سحافيني  تعا�سدية  م�سروع  كون  عن 

»القطاعات  اأخرى  جلنة  يخ�ض  مو�سوع 

»وزارة  اأخرى  ووزارة  االجتماعية«، 

الت�سغيل«، واأنه ال ميكن من حيث العدد، 

 5000 حتتاج  التعا�سدية  اأن  اعتبار  على 

�سخ�ض وال�سحافيني املغاربة ال يتعدون 

هناك  بحيث  واهية،  مربرات  وهي   3000
تعا�ســديــــة للفنــانيـن M N A اأحدثت 

الفنانني  من  عددا  ،وتهم  الثقافة  جلنة  يف 

خ�سر  فهل  ال�سحافيني.  من  بكثري  اأقل 

هامة  ورقة  ومعها  التعا�سدية،  البقايل 

للنقابة  املقبل  الوطني  املوؤمتر  خالل 

واملعار�سة برمتها؟

م�ضروع اجلهوية بيـن عزميــان وحــ�ضاد

إلى سلطات الشمال 
وقرائنا في المنطقة

جميــــــع  جـــريدتنا  حتــــذر 

وكــــــــــــذا  االأوفيــــاء  قرائــــــها 

باملنطقة  وامل�ســــوؤولني  ال�سلطات 

ال�سمالية، من �سخ�ض ي�سمى »عبد 

نف�سه  اعتمد  الــذي  داود«  اللطيف 

علم  بدون  لـ»االأ�سبوع«  مرا�سال 

اجلريدة.

مبــــــثابة  االإخبار  هذا  ويعترب 

مــــن  جريدتنا  مل�سوؤولية  اإخالء 

كـــــــل ما يقوم بــــــه هذا ال�سخ�ض 

مــــــــن ت�سرفات)...( وات�ساالت.

ال تفرحوا.. باي باي تعا�ضدية ال�ضحفيني 

حصادعزيمان
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بن كيران

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 777  اخلميس 20 فبراير 2014

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

فرن�شا تعلن ف�شلها يف التعليم.. 

واملغرب مازال يتبعها 
نقراأ يف »جريدة الأ�ستاذ للتعليم والرتبية« الرقمية )5\2\2014( 

تعليقا على التحقيق الذي اأ�سدرته جريدة »لوموند« الفرن�سية 

بخ�سو�ص ف�سل منوذج التعليم الفرن�سي، ما يلي: »اعتربت 

جريدة لوموند اأن منوذج التعليم الفرن�سي مل يعد مالئما بل 

كارثيا وي�ساهم يف تراجع فرن�سا مقارنة مع باقي الدول بحكم 

اأنه قطاع تعتمد عليه الأمم للرقي اأو التخلف. وياأتي اعرتاف 

اأكرب جريدة يف فرن�سا بكارثية النموذج الفرن�سي يف وقت مازال 

يروج  امل�سوؤولية  م�ستويات  اأعلى  وعلى  املغرب  يف  البع�ص 

 لهذا النموذج الذي �ساهم كذلك يف تعطيل احلياة املغربية«.

تقييم  حتليل،  )ت�سخي�ص،  كتاباتنا  خالل  من  حذرنا،  لكم 

وتقومي(، على مدى اأكرث من ع�سر �سنوات، من خطورة التقليد 

املنهجي للنموذج التعليمي الفرن�سي املختل اختاللت عميقة، 

حماولتنا  اإل  به  جتمعنا  ل  الذي  الفرن�سي  للفرد  ل  املف�سّ

هو  ملا  النفاذ  على  العمل  دون  من  بجلده  الظهور  احلثيثة 

اإيجابي يف تفكريه وت�سرفاته. واإليكم مقتطفات مما �سدر يف 

كتاب »التعليم بني الكفايات والإدماج« ال�سادر يف 2010:   

 »...هذه هي الهفوات والثغرات املعطبة التي اأو�سلت العملية 

البلد  فرن�سا،  يف  حتى  تردي  من  عليه  هي  ما  اإىل  التعليمية 

م�ساحة  اأدنى  لنا  يرتك  ل  تقليدا  اأعمى؛  تقليدا  نقلده  الذي 

و�سمولية  بو�سوح  للنظر  م�سافة  اأدنى  امل�ستقل، ول  للتفكري 

اإىل عواقب الأمور. فاحلمامة التي نعمل، كغربان، على تقليد 

م�سيتها قد اأ�ساعتها ومل تعد حت�سنها هي كذلك، وهذا ما دفع 

لالنكباب  التفكري«  وجمموعات  الفرن�سيني  بـ»الأكادمييني 

التعليمية  اإليها حال املنظومة  اآل  التي  على احلالة املر�سية 

حالة  من  يعاين  فرن�سا  يف  التعليم  كان  اإذا  طبعا،  بالدهم.  يف 

مر�سية م�ستع�سية بالرغم من عوامل املناعة املتقدمة عندهم، 

فاإن احلالة ال�سحية ملنظومتنا التعليمية، نحن امل�ستنبتون ملا 

ل يوافق تربتنا وبيئتنا، �ستكون كارثية بكل املقايي�ص)..( فهل 

يعقل اإذن اأن نعمل على ا�ستن�ساخ املنظومة الرتبوية لفرن�سا، 

التي اأعدت ل�سعب ل يجمعنا به اأي قا�سم م�سرتك؟ فاملنظومة 

الرتبوية ت�سبه �سجرة الأركان يف خ�سو�سياتها وتاأقلمها مع 

بيئتها وحميطها، فهي لي�ست لال�ستن�ساخ وال�ستنبات يف مناخ 

مغايرة  واقت�سادية  وثقافية  اجتماعية  وظروف  ح�ساري 

متاما«.

».. منظومتنا الرتبوية والتعليمية ل تثبت على حال؛ نقلد 

فرن�سا، من غري اأن نلحق بها طبعا، لأننا نقتفي اآثار الأقدام 

الفرن�سي خالل اأحالم اليقظة، يف خميلتنا املتغربة، من خالل 

تكنولوجيات  ثورة  توفرها  التي  الأبعاد  الثالثية  ال�سورة 

عرب  نقلد  دمنا  وما  بها.  افتتنا  التي  والت�سالت  املعلومات 

بنف�ص  الفرن�سي،  مع  جنب  اإىل  جنبا  بال�سري  ل  ال�سورة، 

اخلطى، نظرا لفتقادنا »للكفايات« املادية والكفاءات الب�سرية 

ومنظومتنا  عقلياتنا  تورم  وكذا  التحتية،  البنية  و�سعف 

الثقافية املعا�سرة، فيا ليتنا حتلينا ب�سيء من الرتيث والتاأين 

اإىل اأن ن�ستوثق من �سالمة امل�سارات التي ت�سلكها الإ�سالحات 

املتتالية التي يتم اإدخالها على املنظومة التعليمية الفرن�سية، 

والتي تبني من خالل ما �سقناه اأعاله اأنها ل تزيدها اإل ترديا 

وانحطاطا«.   

».. ففي ميدان علوم الأر�ص واحلياة، مثال، فقد مت اإنزال ما 

الثانوي  التعليم  طور  اإىل  تعقيداته،  بكل  باجلامعة  يدر�ص 

التاأهيلي بالرغم من النق�ص احلاد يف الكفاءات املعرفية الالزمة 

عند الأ�ستاذ املطالب بالقيام بهذه املهام التعجيزية التي ل ميكن 

تربيرها ل تربويا، ول بيداغوجيا، ول اجتماعيا، ول اقت�ساديا 

ول �سيا�سيا؛ اللهم من باب التقليد الأعمى للنموذج الفرن�سي 

البلد يجني على نف�سه، هو كذلك، من جراء  الذي جعل هذا 

اأبهروا  النتيجة احلتمية ملن  اإنها  اله�سترييا، كما راأينا.  هذه 

بحالوة كالم التنظريات الرتبوية والبيداغوجية ال�سف�سطائية 

البعد عن واقع املنظومة الرتبوية  البعيدة كل  الف�سفا�سة، 

املحبط، والتي تخلط بني الهذيان والهواج�ص ال�سخ�سية من 

جهة والتنظري الرديء من جهة اأخرى«. 

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

امريرت: األسبوع 

غري  واخليال،  الواقع  بني  كبري  فرق  هناك 

بع�ص  يف  متاما  وا�سحا  يبدو  ل  الفرق  هذا  اأن 

املناطق، مثل خنيفرة، حيث ي�ستغل بع�ص رجال 

ال�سلطة نفوذهم، لتكري�ص ممار�سات من املا�سي، 

اأن القانون ي�سمن  م�ستغلني الغفلة)..(، الواقع 

لكل املغاربة الذين حازوا اأر�سا معينة ل�سنوات 

امللكية،  اأجدادهم، حقوق  طويلة، وورثوها عن 

من  تنهل  التي  القانونية  القاعدة  هذه  اأن  غري 

مفهوم »احليازة« مل جتد من يطبقها، لإن�ساف 

جمموعة من مالكي اأر�ص فالحية ت�سمى »�سعودا« 

وتبلغ  احلمام  لقيادة  الرتابي  النفوذ  يف  واقعة 

م�ساحتها 340 هكتارا )الر�سم العقاري 10486(، 

ح�سب ما توؤكده الأحكام الق�سائية ال�سادرة بهذا 

اخل�سو�ص.

توؤكد  عندما  الق�سة  هذه  غرابة  ت�سوروا 

هو  الأر�ص  هذه  مالكي  اأحد  اأن  الوثائق)..( 

اجلرنال »حمتان احل�سني« الذي ق�سى اأزيد من 

اجلزائريون  كان  وبينما  ال�سحراء،  يف  �سنة   30
منه  ويطلبون  الإذاعة  عرب  وده  يخطبون 

ف�سل  جزائرية،  اأمه  لأن  اجلزائر،  اإىل  العودة 

اأر�ص عائلته،  اإكمال م�سواره يف وطنه، ويف  هو 

متوقع  وغري  مقلقا  و�سعا  يعي�ص  بات  اأنه  غري 

حتاول  معينة)..(  جمموعة  اأن  اكت�سف  اأن  بعد 

ملكيتها  يف  ي�سرتك  التي  الأر�ص  على  ال�ستيالء 

مع الفاعل ال�سيا�سي »حممد م�سعودان« ومالكني 

اآخرين)..(.

ق�سائي  نزاع  مو�سوع  كانت  املعنية،  الأر�ص 

�سنة  طويلة،  �سنوات  منذ  ح�سمه  �سبق  طويل، 

1956، عندما ق�ست املحكمة بعدم اأحقية الدعوى 
ال�ساللية  اجلماعة  اأع�ساء  بع�ص  رفعها  التي 

يحوزها  التي  بالأر�ص  املطالبة  يف  »اأعمايني«، 

لكن  �سنة،   70 منذ  الذكر  ال�سالفي  الأ�سخا�ص 

للتطاول،  لت�سع حدا  تكن  الق�سائية مل  الأحكام 

وقد �سجل املفو�ص الق�سائي، عبد املجيد اأ�سباعي، 

يف حم�سر معاينة يرجع تاريخه 16 فرباير 2014، 

كيف اأن قطيعا من املا�سية يتكون من 700 راأ�ص 

يجتاح  كان  الأبقار  من  راأ�ص  و100  الأغنام  من 

الأر�ص مو�سوع النزاع، الذي جتدد موؤخرا اأمام 

املحاكم بني الأطراف ال�سالفة الذكر.

ما  لكن  طويلة)..(،  وق�ستها  وا�سحة،  الأحكام 

الذي ميكن اأن ي�سجع جماعة من ال�سالليني على 

عدم انتظار اأحكام الق�ساء والرتامي على اأر�ص 

حازها اأ�سحابها بحكم القدم والأحكام الق�سائية؟ 

يوجد  املت�سررين  ل�سان  ذلك على  اجلواب على 

يف �سكوى مرفوعة اإىل وزير الداخلية بتاريخ 15 

ويحدث  حدث  الذي  »اإن  تقول:   ،2012 اأكتوبر 

اإطار الربيع العربي الذي فهمه  حاليا، يدخل يف 

البع�ص فهما خاطئا، حيث قام بع�ص الأ�سخا�ص 

بتكوين جمموعة حتر�ص على الفو�سى انطالقا 

من امريرت)..( كانت ترفع ال�سعارات �سد اأحد 

مالكي العقار، الذي مل ينقذه �سوى تدخل قوات 

الدرك امللكي التي ابعدت الهاجمني )..(«.

اأمام هذا الو�سع، مل جتد ال�سلطات من حل اأمامها 

الفالحي  الن�ساط  بتوقيف  الأوامر  اإ�سدار  �سوى 

مل  باملقابل  النزاع،  مو�سوع  العقار  هذا  ملالكي 

تفلح كل حماولت التحفيظ، لأن املحافظ رف�ص 

ليطرح  الق�سائية،  الأحكام  مب�سمون  العرتاف 

يكن  مل  اإذا  القانون  وجود  جدوى  عن  ال�سوؤال 

حمتان  »اجلرنال  حالة  يف  تطبيقه،  املمكن  من 

وم�سعودان«، وهما منوذجان لأ�سحاب عقارات 

لي�ست  اأنها  غري  الأجداد  عن  موروثة  فالحية، 

التاريخ  بحكم  العقارية،  املحافظة  يف  م�سجلة 

املعقد لقانون امللكية يف املغرب، وهو النزاع الذي 

اأن  طاملا  اململكة  حماكم  جميع  اأمام  دائما  يتكرر 

وزارة الداخلية مل جتد احلل بعد )..(.  

الدار البيضاء: األسبوع

الأربعاء  يوم  بالبكاء،  املحامني  اأحد  اأجه�ص 

املا�سي، داخل قاعة املحكمة وهو ي�سمع الأحكام 

الق�سائية ال�سادرة عن الغرفة اجلنائية مبحكمة 

املتهمني  حق  يف  البي�ساء،  الدار  يف  ال�ستئناف 

بنهب »عقارات الأجانب يف الدار البي�ساء، ولكن 

وهو  للتباكي)..(  حدا  و�سع  قد  كان  القا�سي 

ياأمر بحب�ص امل�سوؤول الأول عن هذه الع�سابة، 

�سنوات  بـ7  عقاري(  )منع�ص  حيم  م�سطفى 

عيد  مع  يتزامن  الذي  اليوم  نف�ص  يف  �سجنا، 

ميالده، و12 �سنة يف حق املوثق العربي املكتفي، 

الذي جاءت هذه العقوبة لتختم م�ساره، وهو يف 

العقد ال�ساد�ص من عمره)..(.

وبلقا�سم  بنزاكور  لطفي  اأي�سا،  اأدانت  املحكمة 

اإحدى  حار�ص  بحب�ص  حكمت  كما  الغداي�ص، 

الفيالت مو�سوع النزاع، وجاءت اأحكامها لتوؤكد 

ال�سادر  �سحة ما ن�سرته »الأ�سبوع« يف عددها 

بتاريخ 14 نونرب 2013، حيث كانت اأول جريدة 

تف�سح عرب حتقيق مف�سل، خبايا هذه الع�سابة 

التي وجدت طريقها يف وقت �سابق اإىل مكتب وزير 

العدل ال�سابق بوزبع)..(.

»الأ�سبوع« كانت اأول جريدة ف�سحت الع�سابة، 

عك�ص  ت�سري  كانت  اأخرى،  �سحفية  منابر  لكن 

اأ�سحاب هذه اجلرائد  اأن  يتاأكد  اأن  قبل  التيار، 

امل�سبوهة،  العقارات  اأ�سحاب  اإىل  ينتمون 

ب�سهادة من ا�ستغلوا معهم )..(، علما اأن املحكمة 

براأت املواطن املغربي اليهودي الديانة، جريار 

يف  اإل  لها  �سدى  �سكواه  جتد  مل  التي  بينطاح، 

جريدة »الأ�سبوع«)..(.

رفع  اأن  بعد  تفجر  قد  ال�سائك  امللف  هذا  وكان 

جمموعة من املالكني الأجانب، حاملي اجلن�سية 

والنهب،  ال�سلب  اأعمال  �سحايا  الفرن�سية، 

تقريرا اإىل جمل�ص ال�سيوخ الفرن�سي)..(، لتكتب 

»تعمدت   ،24 الفرن�سية  القناة  اأن  »الأ�سبوع« 

اإذاعة برنامج عن هذه الع�سابات املغربية ليلة 

اإىل  هولند  فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�ص  و�سول 

امللك  مع  لقاوؤه  املقرر  من  كان  حيث  املغرب، 

ال�سحايا  حمامية  كانت  بينما  ال�ساد�ص،  حممد 

وزير  مع  تعاملها  توقيف  قررت  قد  »�سونيي« 

العدل  بوزيرة  والت�سال  املغربي،  العدل 

الفرن�سية، )الأ�سبوع عدد: 14 نونرب 2013(.

اأحكام الق�شاء توؤكد ما ن�شرته »الأ�شبوع« حول »مافيا عقارات الأجانب« 

ر�سالة اإىل وزير الداخلية تتحدث عن ا�ستغالل الربيع

 العربي للم�س بحقوق امللكية 

جرنال وفاعل �شيا�شي يدافعان عن 
حقهما يف اأر�ض موروثة منذ 70 �شنة 

محمد مسعودان أحد المشتكين 
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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

حزب اال�شتقالل �شد احلزب ال�شيوعي 

أنه  ننسى  أن  يجب  ال 
خالل   ،1951 سنة  في 
مؤمتر »اجلبهة الوطنية 
من  املشكلة  املغربية«، 
املغربية،  الوحدة  حزب 
الوطني،  اإلصالح  وحزب 
وحزب  الشورى،  وحزب 
هذا  رفض  االستقـــــالل، 
باحلزب  االعتراف  األخـــــير 
ميثاق  إن  بل  الشيوعي، 
أي  إنشاء  رفض  على  ينص  بندا  تضمن  طنجة 

تكتل أو إبرام أي اتصال مع احلزب الشيوعي.

عبد اهلل الستوكي صحافي 

امللك يجب اأن يعني رئي�س ال�شلطة الق�شائية 
يكون  أن  نريد  نحن 
من  هو  امللك  جاللة 
السلطة  رئيس  يعني 
هو  الذي  القضائية، 
النقض،  رئيس محكمة 
العام  الوكيل  وكذا 
فإذا  للنقض،  حملكمة 
صاحلان  أنهما  ظهر 
لم  وإذا  نريده،  ما  فذلك 
فيمكن  كذلك  األمر  يكن 

للملك خالل أسبوع أو شهر 
مشروع  أن  غير  لهما،  بديلني  وتعيني  إعفاءهما 
للسلطة  األعلى  للمجلس  التنظيمي  القانون 
القضائية حتدث عن أن مدة الرئاسة حددت في 
خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ونحن 
غير متفقني على هذا األمر، فإذا كان هذا الشخص 

غير مناسب هل يجب أن يظل كل هذه املدة. 
عبد الحق العياسي 

الفرن�شيون در�شونا حياة الر�شول )�س( 
امتحان الشهادة كان 
الفرنسيون،  يضعه 
الذي  النص  وكان 
يتحدث  فيه  سنمتحن 
عن حياة الرسول صلى 
وسلم)..(  عليه  اللــــــه 
راعي  أنه  قرأت  عندما 
البكاء،  في  بدأت  الغنم، 
تأثرت كثيرا قدمت نحوي 
زوجة  وكانت  مدرسة 
يخصم  كان  الذي  املدرس 
جتد  لم  احلفظ،  في  متأخرا  كنت  ألنني  نقطي 
أبكي،  ملاذا كنت  أي خطإ في أجوبتي ولم تفهم 
وقد  صغيرة،  مضرب  كرة  املعلم  لي  واشترى 
كانت املرة األولى في حياتي التي أرى فيها كرة 

حقيقية.
األمازيغية  ندرس  كنا  أننا  أيضا  بالذكر  جدير   
أيام،   5 االمتحان  واستمر  فرنسية  بحروف 

وحصلت على الرتبة األولى مبيزة »حسن«.
لحسن البروكسي

وزراء العدالة والتنمية واملياه املعدنية 
ضيفا  حللت  حني 
على وزير من وزراء 
والتنمية  العدالة 
بالوزارة،  مكتبه  في 
وفوجئت أنه قدم ماء 
املعدني  علي«  »سيدي 
فقلت له ملا كنتم خارج 
احلكومة كنتم تطلبون 
مبياه »عني سلطان« من 
باملجان  الشعبي  شركة 
فقراء،  كنتم  ألنكـــــم 
أصبحتم  حني  واليوم 

وزراء وميسوري احلال أصبحتم تشترون 
ماء »سيدي علي« عوض »عني سلطان«. 

فوزي الشعبي 

الرباط: األسبوع

انت�شرت  التي  الأخبار  كل  عك�س  على 

النفراج  قرب  حول  الأخرية  الآونة  يف 

املغرب  بني  الدبلوما�شية  العالقات  يف 

واإيران، توؤكد كل املعطيات اأن ل تطبيع يف 

العالقات بني الطرفني واأن التوتر ل يزال 

هو �شيد املوقف بني اجلانبني.

ال�شوء  خيار  فر�س  من  هو  التوتر  هذا 

الأحمر لكل من كرمي غالب رئي�س جمل�س 

رئي�س  اهلل  بيد  ال�شيخ  وحممد  النواب، 

جمل�س امل�شت�شارين بعدم ال�شفر اإىل اإيران، 

الدورة  يف  للم�شاركة  املا�شية،  اجلمعة 

التا�شعة لربملانات الدول الإ�شالمية التي 

طهران،  الإيرانية  بالعا�شمة  انطلقت 

حتى  وا�شتمرت  املا�شية  اجلمـــــــعة 

الأربعاء.

حقائبهما  جمعا  قد  اهلل  وبيد  غالب  وكان 

للم�شاركة يف هذا  اإيران  اإىل  ال�شفر  وعزما 

املوؤمتر الهام اإىل جانب اأزيد من 29 رئي�س 

يتو�شال  اأن  قبل  اإ�شالمية،  دولة  برملان 

ال�شفر،  هذا  بخ�شو�س  الأحمر  بال�شوء 

لأن املغرب »ل يريد التطبيع يف العالقات 

بدون �شروط واأنه ينتظر الرد من اجلانب 

الإيراين وطبعا مع م�شاورات مو�شعة مع 

العربية ال�شعودية يف هذا القرار«.

املغـــرب باحل�شور وامل�شاركة  واكتفـــى 

ي�شم  بوفد  م�شغر  املوؤمتر  هذا  داخل 

عن  وهبي  اللطيف  عبد  النواب:  من  كل 

العمراين  و�شليمان  واملعا�شرة،  الأ�شالة 

عن العدالة والتنمية، وعبد اهلل البقايل عن 

امل�شت�شارين  الفريق ال�شتقاليل، وكل من 

بالغرفة الثانية العربي خربو�س وخديجة 

الزومي.  

�شن املخرج املغربي مراد اخلو�شي هجوما 

على اخلليجيني، لإقبالهم على املغرب بحثا 

الذين  املغاربة  هاجم  كما  الف�شاد)..(،  عن 

داخليا  وطنهم  عن  �شيئة  �شورة  يقدمون 

وخارجيا.

املغاربة  طالب  الذي  اخلو�شي  انفعال 

هذه  ومواجهة  احلقيقة  بهذه  بالعرتاف 

والتوقف  م�شارحهم  على  من  اجلن�شيات 

فيلمه  مناق�شة  خالل  جاء  حماباتهم،  عن 

»فورمطاج« يف اإطار الدورة الـ 15 ملهرجان 

بعد  ول�شيما  الوطني،  للفيلم  طنجة 

التهام  توجيه  املتدخلني  اأحد  ا�شتغراب 

لالأوربيني  التطرق  وعدم  للخليجيني  فقط 

الذين عاثوا ف�شادا يف املغرب.

على  يركز  الفيلم..  اأن  اأو�شح  اخلو�شي 

من  ولي�شت  وبكرثة  موجودة  معينة  فئة 

»فورمطاج« عن  يتحدث  اإذ  اخرتاعه، 

اأن ح�شلت على  امتهنت)..( وبعد  مغربية 

مع  املغرب  يف  للعي�س  عادت  الكايف  املال 

اإىل  دفعها  ما  والدها،  هوية  تعرف  ل  فتاة 

اإىل  لتحوله  للذاكرة  فاقد  �شخ�س  ا�شتخدام 

برغبة  اأن خططها ت�شطدم  لبنتها، غري  اأب 

�شقيقها يف النتقام لإ�شاءتها ل�شمعة عائلتها 

ثروتها  على  بال�شتحواذ  حلمه  عن  ف�شال 

لتحقيق اأهدافه ككاتب �شينمائي.

على هام�ش احلديث عن انفراج العالقات:

»ال�شوء االأحمر« مينع غالب وبيد اهلل من ال�شفر اإىل اإيران

رو�شيا »ت�شرتي« مباراة 

ودية مع املغرب

تقرر ر�شميا اإجراء مباراة ودية بني املنتخــب الوطنــــي 

و نظريه الرو�شي، يوم 6 يونيو القادم بالعا�شمة مو�شكو، 

وتاأتي هذه املباراة الودية يف اإطار بحث منتخب رو�شيا 

املنتخب اجلزائري  اأ�شلوب لعب  عن خ�شم يقرتب يف 

اأحد خ�شومه يف نهائيات كاأ�س العامل 2014.

لكرة  الرو�شية  اجلامعة  اأن  اإعالمية  تقارير  وك�شفت 

القدم �شتمنح نظريتها املغربية 60 األف دولر، مقابل هذا 

النزال الودي، اإ�شافة اإىل م�شاريف التنقل والإقامة.

الفيفا تكلف م�شوؤوال جزائريا 

لتفقد املالعب املغربية 
لكرة  اجلزائري  الحتاد  رئي�س  روراوة،  حممد  و�شل 

القدم، يوم ال�شبت املا�شي، اإىل الرباط يف زيارة ت�شتغرق 

ثالثة اأيام. وقالت اجلامعة امللكية لكرة القدم، يف بيان لها، 

اإن روراوة، الذي مت تعيينه من قبل الحتاد الدويل لكرة 

القدم »الفيفا« رئي�شا للجنة املنظمة ملونديال الأندية التي 

�شتقام باملغرب يف دجنرب املقبل، �شيتفقد البنية التحتية 

للمالعب التي �شت�شت�شيف املونديال.

م�شوؤويل  بع�س  برفقة  ر�شميا)..(  عمله  روراوة  وبا�شر 

»الفيفا«، حيث �شيجتمع مع كل من جلنة التنظيم املحلية، 

املغربية  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  موظفي  ت�شم  التي 

وبعدها  القدم،  لكرة  املغربي  الحتاد  اأع�شاء  وبع�س 

يقابل حممد اأوزين وزير ال�شباب والريا�شة.

وكانت اإدارة املجمع الريا�شي الأمري مولي عبد اهلل قد 

ونظم  وترميمه،  لإ�شالحه  اأ�شبوعني  منذ  اأبوابه  اأغلقت 

املغرب الن�شخة الأخرية من مونديال الأندية بني يومي 

11 و21 دجنرب املا�شي)..( وتّوج بايرن ميونيخ الأملاين 
على  النهائية  املباراة  يف  فوزه  بعد  الن�شخة  هذه  بلقب 

الرجاء البي�شاوي بهدفني دون رد.

 اأول خمرج مغربي يهاجم اخلليجيني 

الحمد هلل على نعمة »االستقرار« التي حبانا بها اهلل.. كل من شاهد هذه الصور الرائجة هذه 
األيام على صفحات الفيسبوك، وضع يده على قلبه، خوفا من المستقبل، وهو يشاهد هذه 

المجموعة من »المستهترين« يستعرضون سيوفهم بوجوه مكشوفة للعلن، ويستعرضون 
بافتخار حصيلة جرائم االبتزاز التي قاموا بها، غير مبالين بالمصير الذي ينتظرهم)..(.

نعمة االستقرار و»االستهتار« 

بيد اهلل

الخوضي

غالب
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بو�شعيب  املغربي،  والروائي  الناقد  يقدم 

ال�شاوري، للقارئ املغربي والعربي باإ�شداره 

ترجمة لكتاب »رحلة اإىل املغرب« للدبلوما�شي 

الفرن�شي اإمانويل �شلومبريجر؛ ن�شا ذا قيمة 

كبرية للموؤرخ والأديب والناقد، وللباحث يف 

جمالت العلوم الإن�شانية الأخرى، وي�شيف 

»الرحلة  ن�شو�ص  قائمة  اإىل  الرتجمة  بهذه 

باجلديد  وحابال  ثريا  ن�شا  املغرب«،  نحو 

من  الرغم  على  جمهول  ظل  ومعرفيا  ثقافيا 

اأهميته البالغة.

تر�شم  كونها  يف  الرحلة  هذه  اأهمية  وتتمثل 

ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية  ملغرب  �شورة 

مع  وثقافيا،  واجتماعيا  واقت�شاديا  �شيا�شيا 

يف   - التاريخية  املرحلة  هذه  به  تتميز  ما 

وتوترات  �شعوبات  من   - املغرب  تاريخ 

ناجتة عن اأحداث متتالية اأبرزها مترد بع�ص 

ل�شيا�شة  ال�شلطان  وفر�ص  املغربية،  القبائل 

التق�شف، وقد �شبقت هذه الأحداث؛ اأحداث 

واملغاربة،  املغرب  على  اأ�شعب  اأخرى 

مرورا  للمغرب  الفرن�شي  بالغزو  بداأت 

و�شول  لالمغنية،  واتفاقية  اإي�شلي  مبعركة 

الرحلة  هذه  متثل  كما  تطوان،  حرب  اإىل 

الوجداين  بالذاتي  امل�شبع  الفني  ب�شردها 

واأ�شاليبها،  وب�شيغها  والتخيلي  والتذكري 

وبالغاتها الن�شية، و�شورها الفنية املطرزة 

ذات  ت�شور  والتي  والو�شف،  بال�شتعارة 

املكانية  ورحالتها  حالتها،  يف  الرحالة 

والتخيلية عرب م�شاحات ال�شرود الر�شائلية؛ 

ن�شا اأدبيا جعل من الذات حمور احلكي الذي 

م�شاهداته  الكاتب  الرحالة/  حوله  ين�شج 

وانطباعاته، واأحكامه، ومواقفه، وتخيالته.

يذكر املرتجم يف املقدمة التي و�شعها للكتاب 

يف  جاءت  املغرب  اإىل  �شلومبريجر  رحلة  اأن 

اإىل  بعثة  يف  ر�شمية  دبلوما�شية  مهمة  �شياق 

واأبريل  مار�ص  بني  الأول،  احل�شن  ال�شلطان 

على  ال�شلطان  اإرغام  بهدف   ،1882 ل�شنة 

اإيقاف الهجمات املقتحمة ملناطق نفوذ فرن�شا 

الرتاب  من  تنطلق  كانت  والتي  باجلزائر 

املغربي.

ر�شالة  ع�شرة  �شت  الرحلة  ن�ص  ي�شم 

اأماكن  من  اأمه  اإىل  موجهة  ل�شلومبريجر 

قبل  بعثها  منها  الأوىل  الأربعة  خمتلفة؛ 

و�شوله لطنجة حاملة للم�شاعر احلميمية؛ من 

حب و�شوق وحنني لالأم، وللرغبات والنوايا 

املبعوثة  الر�شائل  اأما  الرحلة..  يف  والآمال 

من املغرب والتي تكاد ت�شكل كل واحدة منها 

ولغاتها،  باأ�شاليبها  فتنقلك  ق�شرية؛  ُرحيلة 

التي اأتقن املرتجم نقلها اإىل العربية، بجملها 

وانطباعات  و�شفية  م�شاهد  بني  الق�شرية 

حد  والإعجاب  بالده�شة  مو�شومة  ونقود 

النبهار بلبا�ص املغاربة وماآثرهم وم�شاكنهم 

بركا�ص  )»حممد  تارة  وذكائهم  وكرمهم، 

»لبا�ص   ،49 �ص  وذكائه«:  وحنكته  بلبا�شه 

دكالة«،  76، »اأكواخ  الرحامنة«  ن�شاء 

مراك�ص  و»واحات  الرحامنة«،  و»�شهول 

اخل�شراء«، و»مع�شكر البعثة«، و»ا�شتقبال 

و»جمال  بعدها،  وما  �ص:80  لها«  ال�شلطان 

)الر�شالة:  طق�شها«  باعتدال  موكادور 

تارة  والتعجب  و»ال�شتغراب   ،)…/16
اأخرى«؛ و»من ابتزاز اأتباع ال�شلطان ل�شكان 

القبائل« )الر�شالة: 14(، و»من الهجوم على 

واإحلاق  ونهبه  للر�شائل  احلامل  الرقا�ص 

البعثة  و»ر�شق   ،)15 )الر�شالة:  به«  الأذى 

باحلجارة يف طريق عودتها من مراك�ص نحو 

موكادور« )الر�شالة الأخرية(.

حكيم بن�شما�س: املدافعون عن 

الق�ضية الوطنية يف اخلارج ال 

ميلكون و�ضائل االإقناع 
الأ�شالة  فريق  رئي�ص  بن�شما�ص،  احلكيم  عبد  ك�شف 

با�شم  الر�شمي  والناطق  امل�شت�شارين  مبجل�ص  واملعا�شرة 

على  املغرب  �شعف  نقطة  اأن  لـ»الزمان«  املعار�ص  احلزب 

�شعيد الدبلوما�شية موجودة يف جنوب اإفريقيا ويف نيجرييا، 

عبد  البارز  القيادي  اأو�شح  كما  الأخرى،  الدول  بع�ص  ويف 

احلكيم بن�شما�ص اأن هذه الدول تكاد تغيب عنها الدبلوما�شية 

فيما  دخلت  وقد  متاعب،  تعاين  اجلزائر  اإن  وقال  الر�شمية. 

ي�شبه نوعا من النفق امل�شدود، باإ�شرار من رئي�شها املري�ص 

ما  فاجلزائر  الرئا�شية،  النتخابات  خو�ص  على  حًيا،  �شِ

القرار  �شانع  عند  م�شتحكمة  تاريخية  عقدة  اأ�شرية  تزال 

القادة  طرف  من  يهاجم  املغرب  فاإن  ولذلك  اجلزائري، 

ن�شاهد  اأ�شبحنا  التي  املرحلة  اجلزائريني خ�شو�شا يف هذه 

ونعاين فيها عددًا من الدول ت�شحب اعرتافها بالبولي�شاريو، 

تندوف،  خميمات  تعم  اأ�شبحت  التي  النتفا�شة  واأي�شا 

ولهذا من الطبيعي اأن يكون املغرب م�شتهدفا، ولكن ل اأظن 

م�شاره.  اختار  املغرب  لأن  املغرب،  يف  يوؤثر  هذا  يكون  اأن 

تعبيد  املغرب  يوا�شل  اأن  هو  اجلزائر  على  جواب  واأح�شن 

واإجناز م�شاريعه الإ�شالحية الكربى املطروحة على جدول 

الأعمال.

من  اأنه  لـ»الزمان«  مطول  ت�شريح  يف  بن�شما�ص  واأ�شاف 

الدبلوما�شية  باجتاه  يتحركوا  اأن  �شيا�شي  كحزب  واجبهم 

تنبني  مبعرفة  واجهات  عدة  م�شتوى  على  وذلك  املوازية، 

على خطاب جديد وع�شري ي�شتوعب القانون الدويل ويوظف 

الأدوات املتاحة يف القانون الدويل الإن�شاين، من اأجل الرتافع 

القيادي  واأ�شاف  علمية.  بطريقة  الوطنية  الق�شية  على 

يتبناها  التي  املعار�شة  اأن  لـ»الزمان«  حديثه  يف  بن�شما�ص 

فريق الأ�شالة واملعا�شرة مبجل�ص امل�شت�شارين هي معار�شة 

جديدة وفيها اجتهاد، بحيث اأنها مبنية على مراقبتهم لالأداء 

احلكومي، وتتجلى هذه املعار�شة من خالل ا�شتخدام فريقه 

الأمور  وت�شمية  ال�شراحة  على  قائم  ماألوف  غري  لأ�شلوب 

مب�شمياتها احلقيقية. وحول �شيا�شة احلزب يف الدبلوما�شية 

نحن  الواجهة،  هذه  يف  لـ»الزمان«  بن�شما�ص  قال  املوازية 

ميكن  ور�ص  وهو  جدا،  مهم  اأنه  واأظن  ور�ص  على  ن�شتغل 

الهيئات  اأمام  للرتافع  م�شبوطة،  علمية  مبرافعة  اأ�شميه  اأن 

املرتبطة  الق�شايا  فيها  تطرح  التي  والإقليمية  الدولية 

اإطار اجلولت  اأنه يف  بالوحدة الرتابية، ملاذا؟ لأنه لحظنا 

الدبلوما�شية التي نقوم بها يف اإطار الربملان واأخ�شى اأن اأقول 

الق�شية  عن  يدافعون  الذين  اأن  اكت�شفنا  احلالت  معظم  يف 

والدولية  الإقليمية  الهيئات  اأمام  ويرتافعون  الوطنية 

اأو  علمية،  عدة  من  يكفي  مبا  م�شلحني  لي�شوا  الق�شية  عن 

ت�شتوحي  اأن  ميكنها  التي  باملحاججة،  عليه  ي�شطلح  مبا 

ولذلك  لالإن�شان،  الدويل  والقانون  الدويل  القانون  وت�شتوعب 

هذه واحدة من الأورا�ص الأ�شا�شية التي ن�شتغل عليها تتمثل 

اأن  ونود  للرتافع،  الدليل  من  نوع  وهي  وثيقة،  �شياغة  يف 

تو�شع هذه الوثيقة رهن اإ�شارة الدبلوما�شية الربملاينة، من 

الربملانية  الدبلوما�شية  تنتجه  الذي  يكون اخلطاب  اأن  اأجل 

اإزاء املحافل الإقليمية والدولية ُمقنعا وموؤ�ّش�شا، على اأ�شا�ص 

القانون الدويل)..(.

رحلة اإىل املغرب يف �سنة  1882

عودة اإىل �ضيا�ضة التق�ضف ومعركة اإي�ضلي واتفاقية »اللة مغنية« 

معالجة  العالمية  األنباء  وكاالت  بإمكان  بات 
انطالقا  بالها  على  تخطر  التي  المواضيع  كل 
الشبان  من  مجموعة  هناك  دام  ما  المغرب،  من 
مستعدون للقيام بأي شيء)..(، بعضهم شارك في 
في  العلني  باإلفطار  للمطالبة  الشهيرة  الوقفة 
شهر رمضان، وبعضهم شارك في وقفة للمطالبة 
بحرية التعبير عن ميوالت معينة)..(، وأخيرا وجدت 
المغاربة  الشبان  هؤالء  الفرنسية  األنباء  وكالة 
حول  وتصريحاتهم  صورهم  لها  قدموا  الذين 
العيش المشترك داخل سقف واحد دون الحاجة إلى 
وكريم  وغسان  وسفيان  ابتسام  من  كل  زواج)..( 
ومريم لم يخجلوا من التعبير عن مواقفهم، غير 
أن »االستهتار« بمشاعر المغاربة كان قد بلغ أوجه 
للصالة،  مآذن  خلفا  تظهر  التي  الصور  هذه  في 
كان بعضهم قد »تصور« أمامها في وضع مخل 
يتعلق  األمر  كان  إذا  عما  السؤال  ليطرح  بالحياء، 

بربورتاج أم بشيء آخر؟

اإح�شاء ميداين  ي�شتعد املغرب لإجراء 

�شتنرب  يف  وال�شكن  لل�شكان  �شامل 

ال�شامية  »املندوبية  تنفذه  املقبل، 

ال�شكان  عدد  لتبيان  التخطيط«،  يف 

التطور  وحتديد  اجلغرايف،  وتوزيعهم 

القت�شادية  املجالت  يف  امل�شجل 

والتعليمية  والعمرانية  والجتماعية 

 10 الـ  ال�شنني  خالل  ح�شلت  التي 

املا�شية.

اأجري  الذي  الأخري  الإح�شاء  وكان 

عام 2004 اأظهر اأن اإجمايل عدد ال�شكان 

ولكنه مل  �شخ�ص،  مليون   30 نحو  بلغ 

واأ�شارت  واملغرتبني.  الأجانب  ي�شمل 

ال�شاد�ص  حممد  امللك  اأن  اإىل  م�شادر 

تفا�شيل  على  املا�شي  الأ�شبوع  اطلع 

مليون   600 لها  ُر�شد  التي  العملية 

درهم و50 األف اإح�شائي، معظمهم من 

رجال التعليم، ونحو 3700 من اخلرباء 

وامل�شرفني.

يف  ال�شامية  »املندوبية  واأفادت 

اإىل  املغرب  ق�ّشمت  باأنها  التخطيط« 

 100 مبعدل  �شكنية،  منطقة  األف   48
كما  اإح�شائية،  وحدة  كل  يف  اأ�شرة 

�شُتعتمد خرائط حديثة واأنظمة الأقمار 

ا�ص«  بي  »جي  وخدمات  ال�شطناعية 

اجلبال  �شكان  تواجد  اأماكن  لر�شد 

الإح�شاء  اأن  واأكدت  النائية.  والقرى 

املغرب  يف  املقيمني  الأجانب  �شي�شمل 

بطرق قانونية وغري قانونية، وال�شياح 

فرتة  خالل  املتواجدين  العابرين 

املغرتبني  ي�شمل  لن  ولكنه  الإح�شاء، 

اإجراء  عند  املغرب  يف  كانوا  اإذا  اإل 

الإح�شاء. ويقدر عدد املهاجرين بنحو 

5.5 ماليني �شخ�ص، نحو ثالثة ماليني 
منهم يف دول الحتاد الأوربي.

.. واأثري الأ�شبوع املا�شي جدل �شيا�شي 

احلكومة  بني  �شاخب  اقت�شادي   -

و»املندوبية ال�شامية يف التخطيط« حول 

املوؤ�شرات،  من  عدد  احت�شاب  طريقة 

والفقر  والت�شخم  النمو  معدلت  منها 

واملديونية  املوازنة  وعجز  والبطالة 

وغريها. وقال رئي�ص احلكومة عبد الإله 

بن كريان اأمام الربملان: »اأتفهم بع�ص 

التعليقات  اأفهم  ل  ولكني  الإح�شاءات 

ورئي�شها«،  املندوبية  قبل  من  عليها 

الوزير  ال�شامي  املندوب  اإىل  اإ�شارة  يف 

ال�شابق يف احلكومة ال�شرتاكية، اأحمد 

اأطراف  بع�ص  يرى  الذي  احلليمي، 

الق�شايا  يف  ين�شفها  ل  اأنه  احلكومة 

القت�شادية والجتماعية.

توقعات  يف  �شككت  املندوبية  وكانت 

القت�شادي،  النمو  �شاأن  يف  احلكومة 

 2.4 ن�شبتي  بني  �شرياوح  اأنه  موؤكدة 

و2.8 يف املئة نهاية ال�شنة، اأي املوؤ�شر 

املركزي  امل�شرف  اعتمده  الذي  ذاته 

بينما  النقد،  و�شندوق  الدويل  والبنك 

حتدث احلكومة عن منو ن�شبته 4.4 يف 

الأ�شعار  ا�شتقرار  على  اعتمادًا  املئة، 

زراعي  مو�شم  وحتقيق  الدولية 

متو�شط.

اإح�شاءات  قدمت  املندوبية  وكانت 

يف  ترغب  التي  احلكومة  تعجب  مل 

�شيا�شية  لدواٍع  املوؤ�شرات  ا�شتغالل 

وانتخابية. ون�شرت املندوبية الأ�شبوع 

اأغ�شب  للراأي،  ا�شتطالعاً  املا�شي 

الثقة  موؤ�شر  اأن  اأظهر  اإذ  احلكومة 

لدى الأ�شر املغربية تراجع بـ4.2 نقط 

اأن  موؤكدة   ،2012 عام  بنهاية  مقارنة 

النخفا�ص  اإىل  يتجه  املعي�شة  م�شتوى 

6.7 نقط، ومعدل البطالة ارتفع اإىل اأكرث 
من ت�شعة يف املئة، كما اأن ثلث ال�شكان 

يقرت�شون مبالغ مالية لتلبية احلاجات 

اأ�شعارها، يف حني  التي زادت  الأ�شا�ص 

باتت  الأ�شر  من  املئة  يف   83 ن�شبة  اأن 

ا�شتمرار  غري قادرة على الدخار، مع 

الفئة  لهذه  القت�شادي  الت�شاوؤم  حال 

للفرتة املقبلة ب�شبب ارتفاع الأ�شعار.

�ضــكان املغــرب..ا�ضتعــدوا للإحـــ�ضاء 

صور مستفزة.. ؟؟؟؟
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ال�سلطان  على  »احل�سي�سة«  اأمر  اأ�سكل  لقد   

النا�س  رغبة  ل�سدة  الأول،  احل�سن  مولي 

فيها، م�سلمني وكافرين، وقد كانت موؤممة بني 

يدي ال�سلطة الإ�سالمية، ول يخرج منها باإذن 

فيه  الذي ل �سرر  القدر  اإل  ال�سريف،  املخزن 

ا�ستعمالها  ميار�س  كان  ممن  متعاطيه  على 

بالتدخني، وخ�سو�سا اجلي�س ومن نحا نحوهم 

ظهورها  على  مر  بعدما  العامة،  اأ�سافل  من 

الزمان  من  قرنني  زهاء  باملغرب  ووجودها 

عهد  يف  للمغرب  التبغة  قرينتها  مع  لدخولها 

اأحمد املن�سور الذهبي، يف الدولة ال�سعدية بعد 

بالذهب  منه  واأتى  امل�سري  لل�سودان  احتالله 

ذلك  مع  واأتى  البالد،  تلك  خريات  كل  ومن 

بالفيل ومعه خدامه »ال�سباي�سيون« اإىل ح�سرة 

مراك�س، وكان من خدام الفيل من ي�ستف دخان 

التبغة  ي�ستن�سق  من  ومنهم  »احل�سي�سة«، 

وبعدما ذاق ذلك املغاربة، وجدوا يف البليتني 

�سالتهما املن�سودة ثم اأتوا ببزر الع�سبتني من 

فاأتتا  املغرب  اأر�س  يف  وزرعوهما  ال�سودان 

اأُْكلهما، وبعد زمان مر على وجودهما باملغرب 

املعهودة  الهيئة  على  ا�ستعمالهما  �ساع 

معهما  وظهرت  والعوام،  اخلوا�س  بني 

وم�سلحة  اقت�سادية  م�سلحة  »م�سلحات«: 

بني  �ساعت  التدخني  فم�سلحة  ا�ستعمالية، 

بني  �ساعت  ال�ستن�ساق  وم�سلحة  ال�سباب 

الكهول، ومع مرور الزمان �ساعت يف اخلوا�س 

بلية  و�سارت  والكبار  ال�سغار  من  والعوام 

العمل  كل من ميار�سها، وبعدما جاء �ساحب 

التبغة  حترمي  على  كتابه  يف  ن�س  الفا�سي 

والعوام،  اخلوا�س  بني  �سائعة  كانت  التي 

وبواديه  حوا�سره  املغرب  اأنحاء  جميع  يف 

وللتجارة  لال�ستعمال  طابة  »وحرموا  فقال: 

التي  احل�سي�سة  قرينتها  واأما  املنوال،  على 

نامو�س اخلراب ور�سول  فهي  منها  اأخطر  هي 

وعليها  املجتمع  على  خطرها  ل�سدة  الفتنة 

القرويني،  علماء  عن  ال�سادرة  الفتوى  وقعت 

وملا نظر اإىل خطرها العلماء وال�سلحاء اأطالوا 

النظر يف اأمرها، واأمر الأمة وما يحيط بها من 

اأعدائها الأجانب الأقوياء املهددين واملرتددين 

اأقرب،  احلرب  اإىل  وهم  واحلرب  ال�سلم  بني 

احلالة  يف  لالأمة  اأ�سلح  هو  ما  اإىل  نظروا  كما 

راأي  ل  اأمرا  اختاروا  اأن  بعد  فقرروا  الراهنة 

هو  اإذ  لل�سلطان  الأمر  ي�سندوا  اأن  وهو  فوقه، 

ينوب  ما  كل  يف  ال�سرعي  ورائدها  الأمة  اأب 

الأمة من م�سالح الدنيا والدين، مبا جعل اهلل 

له من النظر يف �سوؤون رعايتها وال�سهر على ما 

ي�سلحها والن�سح لها، واإن كان لبد من امل�سور 

اأخيار  من  والعقد  احلل  اأهل  مع  اإل  تكون  فال 

املر�سدين  وعلمائها  املخل�سني  ورجالها  الأمة 

واإىل  وامللمات،  النوائب  يف  اإليهم  الرجوع 

الب�سر  واأهل  والدين  ال�سيا�سة  رجال  جانبهم 

عندما حرم علماء املغرب 
احل�شي�ش اإىل يوم القيامة 

هل يعرف حزبا ال�صتقالل والأ�صالة املعا�صرة التاريخ المنسي 

حكاية الأع�صاب »املرقدة« ؟

جميعهم دعوا إلى تقنين زراعة القنب الهندي، حزب األصالة والمعاصرة أوال، ثم حزب االستقالل ثانيا، لكن التحمس لزراعة العشبة 
الخضراء، هذه المرة ال نظير لها، بعد فتح مجلس النواب الباب على مصراعية لأليام الدراسية التي تفوح منها رائحة الدخان )..(.
وقد فسر بعض النشطاء الحقوقيين هذا التسابق نحو اعتماد قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، باالستعدادات الجارية النعقاد 

قمة عالمية ستناقش االستهالك الترفيهي لمادة »الكيف« ومن تم فإن المغرب مطالب بحسم موقفه، وتحديد قائمة االستعماالت 
الطبية والصناعية )تصريح منسق االئتالف من أجل االستعمال الطبي والصناعي للكيف(.

وإلى حدود اليوم، مازال هناك انقسام في الرأي بين من يرى زراعة الحشيش مثلها مثل زراعة الكرموس )نور الدين مضيان، رئيس 
الفريق االستقاللي(، وبين من يعتقد أن فتح الباب لهذه الزراعة مجرد مقدمة لتالعب كبير، يتم من خالله خلط لوائح المزارعين 

البسطاء مع لوائح »بارونات المخدرات«، )األسبوع، عدد: 19 دجنبر 2013(.
هل تعلم أن النقاش حول تقنين الحشيش سبق أن حسم في المغرب في عهد السلطان موالي الحسن األول الذي حكم المغرب من 
سنة 1873 حتى سنة  1894، حيث حرمها العلماء باإلجماع ووقع على فتوى تحريمها، الشيخ جعفر الكتاني كبير مدرسي علماء 

القرويين، والقاضي العالمة محمد بنعبد السالم بناني.. وعلماء آخرون.
حكاية »األعشاب المرقدة« وقصص »السبايسية« والجدل حول »التبغ والحشيشة«، في ورقة تاريخية، تعود لفتوى »تحريم 

الحشيشة« باإلجماع في المغرب.
بقلم: أحمد اليونسي العلمي

وكان من خدام الفيل من 
يستف دخان »الحشيشة«، 

ومنهم من يستنشق التبغة 
وبعدما ذاق ذلك المغاربة، 

وجدوا في البليتين ضالتهما 
المنشودة ثم أتوا ببزر 
العشبتين من السودان 
وزرعوهما في أرض 
المغرب فأتتا ُأْكلهما
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احل�شي�شة  حترمي  من  البد  فكان  املخت�شني، 

املنتنة اخلبيثة، وبعدما ا�شتد اإحلاح االأجانب 

اإىل و�شق هذه  ال�شلطان وا�شتدت رغبتهم  على 

كانت  ملا  ر�شمية،  ب�شفة  املغرب  من  الع�شبة 

تدعى االأع�شاب املرقدة، اأجابهم ال�شلطان باأنه 

حرام؟،  اأم  حالل  هي  هل  فيها،  �شرعي  حكم  ال 

وا�شتمهلهم حتى ي�شدر علماء االإ�شالم حكم اهلل 

يف  باالإجماع  املغرب  بالدنا  يف  حرمت  ثم  فيها 

عهد ال�شلطان موالي احل�شن االأول، رحمه اهلل، 

بتاريخ 23 حمرم احلرام من عام 1304 للهجرة 

موافق �شنة 1889م، فقد جاء ن�ص حترميها يف 

كتاب اململكة املغربية، جامعة حممد اخلام�ص، 

االإن�شانية  والعلوم  االآداب  كلية  من�شورات 

الببليوغرافية،  الدرا�شات  �شل�شلة  يف  بالرباط 

اأي امل�شادر واملراجع رقم -1 كتاب »امل�شادر 

العربية لتاريخ املغرب من 1730 م اإىل 1750 م« 

الثاين،  للموؤلف »العالمة حممد املنوين« اجلزء 

-144 عا�شر فتاوى بخطر  قال املوؤلف �شحيفة 

وا�شتعماال  تناوال  املخدرة  املرقدة  االأع�شاب 

وجتارة 1068، ثم دخلت �شنة 1304 ه التاريخ 

االجتماع  وقع  التاريخ  هذا  نف�ص  ويف  املتقدم، 

للنظر يف حترمي ع�شبة احل�شي�شة »الكيف« بني 

اأهل  من  واملخت�شني  فا�ص  يف  القرويني  علماء 

الب�شر اأي اخلرباء فيها باأمر من ال�شلطان.

املغرب  لدول  اال�شتق�شاء  كتاب  يف  جاء 

الثالث  الق�شم  يف  العلوية  للدولة  االأق�شى 

من اجلزء التا�شع ما ن�شه: ملا كرثت رغبة 

الدبلوما�شي  ال�شلك  هيئة   - من  االأجانب 

تنقي�ص  على  حر�شهم  وا�شتد   - طنجة  يف 

اأن  ال�شلطان  من  طلبوا  ال�شاكة،  االأع�شار 

التي  املو�شوقة  ال�شلع  �شاكة  عنهم  يحط 

ما  لهم  ي�شرح  واأن  قبل،  كانت م�شرحة من 

عليه  اإحلاحهم  وا�شتد  اأي�شا،  مثقفا  كان 

على  يجيبهم  اأن  ا�شطر  ذلك،  يف 

وعندنا  املطاع،  ال�شرع  حكم 

اهلل  اأمر  اإن  امل�شلمني  مع�شر 

ويطاع  ي�شمع  اأن  يجب 

لعلماء  كتب  ثم  ويتبع، 

ي�شتفتيهم  القرويني 

احل�شي�شة.  اأمر  يف 

كتب،  فيما  وكان 

بعد  قال: اأما  بعدما 

منا  طلب  كان  فقد 

نواب االأجنا�ص، يف 

وجه  على  طنجة 

واملودة،  اخلــــري 

من  �شلف  فيـما 

املا�شية  االأعـــوام 

جتديــــــــــــد عـــقد 

التجارة ب�شروطها 

التـــــــجارية بق�شد 

االأ�شياء  ت�شريــــــح 

املمنوعـــــــة كبعـ�ص 

احلبـــــــوب وغريها، 

ذاكرين يف كتاباتهم اأن 

لبيت  النفع  يجلب  ذلك 

مــــــــــال املغرب وللرعية، 

ما  طلبهم  على  م�شى  قد 

ونحن  اأعوام  خم�شة  عن  يزيد 

ونقارب،  ون�شدد  ذلك  يف  مناطلهم 

بقوله �شلى  اأح�شن عمال  بالتي هي  وندفع 

ولكن  وق�شايا  وقائع  يف  و�شلم  عليه  اهلل 

كان  ما  على  كان  ملا  اإبقاء  وقاربوا  �شددوا 

ذلك  من  اأقل  ال  اإذ  واحلال  الوقت  يقت�شيه 

فيه  ننهج  زمان  يف  معهم  ونحن  �شيما 

ال�شيا�شة الودية، ون�شتعمل منها ما يطاق، 

اإبقاء لروح املودة بيننا وبينهم وملا نظرنا 

يف �شوؤون الدولة وما يحيط بها، من نوابهم 

واحلرب،  ال�شلم  بني  املرتددين  االأقوياء، 

وهم اإليها اأقرب، وبينما هو اأ�شلح للرعية، 

اجتمع  الراهنة،  احلالة  يف  لالأمة  واأنفع 

اأخيار االأمة وف�شالوؤها واأعادوا النظر فيما 

تقت�شيه احلالة الراهنة، فلم ي�شعهم اإال اأن 

يفو�شوا االأمر يف ذلك لل�شلطان مع االحتفاظ 

بحق الرجوع اإىل راأي اأهل احلل والعقد من 

�شاحلي االأمة وكبار رجالها االأوفياء وقد 

اخت�ص العلماء اأهل احلل والعقد الرجوع 

من  بطائفة  االأمة  م�شاكل  يف  اإليهم 

املخل�شني من اأهل العلم والدين 

الب�شر من  واأهل  وال�شيا�شة، 

املخت�شني،  اخلربة  اأهل 

ال�شلطان،  واإثر ذلك كتب 

علماء  اإىل  اهلل،  رحمه 

ي�شتفتيهم  كتابا  فا�ص 

اأن  ويح�شهم  فيه 

حكم  هو  مبا  يجيبوا 

يف  التجارة  يف  اهلل 

املرقدة  االأع�شاب 

االآن   املعروفـــــــــــة 

 » حل�شـــــي�شة ا « بـ

وعلى  و«الكيف« 

به  يجيب  ما  �شوء 

لنا  يت�شنى  العلماء 

اأو  ت�شريحها  االأمر 

يف  وجاء  اإم�شاكها 

كتاب ال�شلطان:

العلماء  »اأحبــــــــتنا 

علماء ال�شريعة وفقهاء 

االإ�شـــالم يف مدينة فا�ص 

اهلل  بعناية  املحرو�شة 

االأجــــــالء املر�شيني، ومن 

اخلربة  اأهل  من  اإليهم  ان�شم 

املر�شدين �شالم عليكم ورحمة اهلل 

قدمنا  فلطاملا  وبعد،  وبركاته،  تعاىل 

ال�شاكة  ت�شريح  يف  اأخرى  واأخرنا  ِرجال 

مما  ونحوها  املرقدة،  االأع�شاب  هي  التي 

يروج داخل املغرب، وكان ت�شريحها يقلقنا 

اأنف�شنا  يف  جنده  ملا  واأفكارنا  بالنا  وي�شغل 

كل  يف  اأمرنا  من  ون�شتقذره  ا�شتقباحها  من 

م�شاء و�شباح ويف كل غد وروح مع مزيد 

وخبثها  طبعها  وف�شاد  اأنف�شنا  على  ثقلها 

على فوؤادنا«.    

 و�شلت ر�شالة ا�شتفتاء ال�شلطان موالي 

بيد  وحلت  فا�ص  اإىل  االأول  احل�شن 

املو�شوع  ودر�شوا  واجتمعوا  العلماء 

فا�شتدعوا  درا�شته،  حق  العناية  مبزيد 

اخلـــــرباء املمار�شــــني واأهـــــــل الب�شر 

درا�شة  من  للجميع  تبني  ثم  املخت�شني 

املو�شوع اأن االأع�شاب املرقدة اأخطر من 

منها  يحرم  ذلك  اأجل  ومن  بكثري  اخلمر 

ا�شتعمال  من  اخلمر  من  يحرم  ما 

هذه  ومفاد  والكثري،  القليل 

الفتوى اأنها تقت�شي حترمي 

مطلقا  املرقدة  االأع�شاب 

اإجماعيا،  حتريـــــــما 

تنـــــــــاوال وا�شتعماال 

وفالحة  وجتــــــــارة 

مبــــا اقت�شته قواعد 

ال�شريعة االإ�شالمية 

ر�شول  عن  الواردة 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

و�شلم.

كتابة  متويل  وكـان 

الفتـــــــــــوى  ن�ص 

ال�شيخ  العـــــــالمة 

الكتاين  جـــــــــــــعفر 

االإدري�شي  ال�شريف 

وبعد  احل�شــــــــــني، 

العلماء  على  عر�شها 

وافقوا عليها اإجماعا ثم 

وقعوها باأناملهم املباركة 

الكرمية:

الكتاين  جعفر  ال�شيخ  كاتبها 

كبري مدر�شي علماء القرويني.

بن  حميد  ال�شيخ  العالمة  القا�شي  ثم 

حممد بن عبد ال�شالم بناين.

والعالمة ال�شيخ احمد بن احمد بناين.

بن  بكر  اأبي  بن  الطيب  ال�شيخ  والعالمة 

كريان.

الطيب  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  والعالمة 

البدراوي.

ال�شقلي  الهادي  عبد  ال�شيخ  والعالمة 

احل�شيني.

بن  حممد  بن  احمد  ال�شيخ  والعالمة 

اخليط العمراين.

املالك  عبد  ال�شيخ  ال�شرير  والعالمة 

العلوي.

والعالمة ال�شيخ احمد بن احلاج.  

قائمة  االأعالم  من  اجلماعة  هذه  وكانت 

القرويني  جماعة  يف  بالتدري�ص 

وهم اأخبار االأمة وف�شالوؤها 

ويعتربون  زمانــــــهم،  يف 

م�شرعني وم�شدرين لها 

النوازل  يف  االأحكــام 

لها  الــــــتي مل يوجد 

اهلل  كتاب  يف  ن�ص 

ر�شول  �شنة  وال يف 

اهلل  �شلى  اهلل 

ثم  و�شلم.  عليه 

باجلواب  بعثــوا 

موالي  لل�شلـطان 

االأول  احل�شـــــــن 

ومل  امل�شتفتــــى، 

ن�شها،  على  نقف 

تو�شل  وبعدها 

اأعلن  باجلــــــواب 

للمــــــــــ�شلمني  عنه 

باأن  والنـــــــــ�شارى 

املــــــــرقدة  االأع�شاب 

وحترم  حراما،  �شارت 

وتناوال،  ا�شتعـــــــــــماال، 

ويجب  وفالحة،  وجتارة، 

القيامة،  يوم  اإىل  عنها  االإم�شاك 

امل�شلمة،  لالأمة  ور�شوله  اهلل  حكم  وهذا 

العلماء  اعتمدها  التي  التحرمي  وعلة 

اإف�شادها  هو  ال�شلطان  منها  وا�شتكى 

واإ�شرارها  الب�شر  وملطلق  بل  للم�شلمني 

وذلك  لالأخالق،  واإف�شادها  باملجتمع 

�شبب كاف لتحرمها ملن يريد �شالمة نف�شه 

ودينه واإميانه. 

السلطان موالي الحسن األول 
يستفتي العلماء 

جواب علماء فاس على موالي 
الحسن األول

كتب 
السلطان، 

رحمه اهلل، إلى 
علماء فاس كتابا 

يستفتيهم فيه ويحضهم 
أن يجيبوا بما هو حكم اهلل 
في التجارة في األعشاب 

المرقدة المعروفـــــــــــة 
اآلن  بـ»الحشـــــيشة« 

و»الكيف« وعلى ضوء ما 
يجيب به العلماء يتسنى 
لنا األمر تسريحها أو 

إمساكها

كانت 
هذه الجماعة 

من األعالم قائمة 
بالتدريس في جماعة 
القرويين وهم أخبار 
األمة وفضالؤها في 

زمانــــــهم، ويعتبرون 
مشرعين ومصدرين لها 
األحكــام في النوازل 

الــــــتي لم يوجد لها نص 
في كتاب اهلل وال في 
سنة رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم



منها  يعاين  التي  الغريبة  الإ�صابة  مازالت 

امل�صري عمرو زكي ت�صتنفر اجلمهور الرجاوي 

الذي مل يجد تف�سريا مقنعا للأ�سباب احلقيقية 

وراء التعاقد مع هذا اللعب الذي يحمل معه 

اأينما حل وارحتل العديد من امل�ساكل.

املكتب امل�سري للفريق البي�ساوي، وبال�سبط 

للرئي�س  امل�ست�سارين  اأو  الأ�سخا�س  بع�س 

يف  ودخلوا  واأقعدوها،  الدنيا  اأقاموا  الذين 

اللعب  هذا  فر�س  اأجل  من  قوية  �سراعات 

على الفريق، مطالبون اليوم باإعطاء تف�سريات 

و�سرح الأهداف احلقيقية التي دفعتهم للقيام 

الذي  »فريقهم«  اجتاه  ال�سنيع  العمل  بهذا 

تبي�س  ودجاجة  حلوبا،  بقرة  منه  جعلوا 

الذهب.

لو حتدثنا يف جريدة »الأ�سبوع« عن ف�سل هذه 

وكعادته  بودريقة  ال�ساب  لو�سفنا  ال�سفقة 

اخلرب  اأن  اإل  النجاح،  وباأعداء  باملتاآمرين، 

اليقني جاء من مدرب الرجاء، التون�سي فوزي 

امل�ستور،  وك�سف  نف�سه،  براأ  الذي  البنزرتي 

موؤكدا للعديد من املنابر الإعلمية باأن اإ�سابة 

عمرو زكي الذي جتاوز العقد الثالث من عمره، 

باأنها لي�ست حديثة، بل حملها معه قبل قدومه 

اإىل املغرب.

اأمام  تعجيزية  �سروطا  و�سع  زكي  عمرو 

امل�سوؤولني عن الرجاء، كمده مببلغ 150 مليون 

�سنتيم قبل توقيع العقد، وهذا ما نفذه املكتب 

بدون مناق�سة، وطلبه ال�سفر للخ�سوع للعلج 

يف اإحدى امل�سحات الأملانية، التي اأ�سبح زبونا 

على  املغرب  يف  نتوفر  ل  وكاأننا  لها،  مداوما 

باإمكانهم معاجلة هذا »ال�سيخ«  اأكفاء  اأطباء 

امل�ساك�س.

مكتب الرجاء ر�سخ لنزوات اللعب، ورخ�س 

له ال�سفر للخ�سوع لبع�س التحاليل والك�سوفات 

باإجرائه  اجلميع  ليفاجاأ  الروتينية،  الطبية 

الكاحل دون احل�سول  لعملية جراحية على 

على موافقة مكتب الرجاء، هذا الأخري اأ�سدر 

الهاوي   - ال�سلوك  خلله  من  ي�ستنكر  بلغا 

باأهم  احلائط  عر�س  �سرب  الذي  للعب   -

ال�سروط التعاقدية، وهي موافقة النادي على 

اأي اإجراء �سيقوم به اللعب، كما اأ�ساف البلغ 

القانونية  الطرق  جميع  �سي�سلك  املكتب  باأن 

جلرب ال�سرر اأمام اللجنة املخت�سة بالحتاد 

الدويل لكرة القدم.

ال�سلوك -  البلغ غري املقنع عن  حتدث هذا 

الهاوي - لعمرو زكي، بينما نلحظ كل يوم 

الطريقة الهاوية التي ي�سري بها فريق كبري يف 

حجم الرجاء.

اأن  بدون  لعبا  جنلب  اأن  اأول،  يعقل  فكيف 

يقوم بفح�س طبي دقيق، يك�سف من خلله عن 

�سحة هذا اللعب الذي جتاوز الثلثني.

ثانيا، ونوجه ال�سوؤال للأ�سخا�س الذين ت�سببوا 

يف هذه الف�سيحة، ما هي املقايي�س واملعايري 

التي من خللها اقتنعوا باأن هذا اللعب �سيكون 

علما  التوهج  على  الفريق  وي�ساعد  �ساحلا، 

باأن الرجاء تنتظره العديد من ال�ستحقاقات 

الوطنية والقارية.

هذا اللعب »الغاوي م�ساكل« على ح�سب قول 

اإخواننا امل�سريني، يخلف الأزمات اأينما حل 

وارحتل، وخري دليل على ذلك، اأنه مل ي�ستمر 

ولو ملو�سم واحد من كل الأندية التي التحق بها 

يف اإجنلرتا، تركيا، واأخريا ال�ساملية الكويتي، 

ب�سبب �سوء ت�سرفاته وعدم ان�سباطه داخل 

وخارج امللعب.

هوؤلء  احت�سنه  ذلك،  كل  من  وبالرغم 

فوق  وحملوه  بالأح�سان،  امل�ست�سارين 

املنقذ  هو  باأنه  الرجاء  واأوهموا  الأكتاف، 

اجلديد للفريق.

عمرو زكي لعب مباراة ودية �سد غيماريت�س 

الربتغايل مبنا�سبة التكرمي الذي نظمته اإحدى 

ال�سركات للمدرب الأرجنتيني اأو�سكار فيلوين، 

لعب هذه املباراة وهو يعلم باأنه يحمل معه 

اأ�سيب  اأنه  وادعى  ومزمنة،  قدمية  اإ�سابة 

باملغرب، بالرغم من اأن كل من تتبع هذا اللقاء 

لحظ الكيلوغرامات الزائدة التي يحملها هذا 

القدامى،  باللعبني  تذكرنا  والتي  اللعب، 

حينما نراهم يف اإحدى املباريات التكرميية. 

قبل اإنهاء هذا املو�سوع �سنعود اإىل احلكامة 

يف الت�سيري، فكيف يعقل كذلك اأن ت�سند مهمة 

رئا�سة اللجنة الطبية للفريق ل�سخ�س ميتهن 

طب الأ�سنان، فنحن ل�سنا �سد هذا الرجل الذي 

يتوفر وكما قيل على �سهادات عليا يف التدبري 

اأن ي�ستفيد من  الريا�سي، فكان على الرئي�س 

هذه  وي�سند  احليوي،  املجال  هذا  يف  خربته 

املهمة، اأي اللجنة الطبية، اإىل من ي�ستحقها.

بالأم�س القريب، كان الفريق يتوفر على كفاءات 

الربوفي�سور  �سخ�س  املجال يف  هذا  عالية يف 

الكثري  ال�سيء  اأعطى  الذي  العر�سي  حممد 

للفريق برفقة الدكتور جمال الدين مريي، حيث 

كونا ثنائيا طبيا �ساعد اللعبني على العودة 

ولكن  اإ�ساباتهم،  بعد  امللعب  اإىل  ب�سرعة 

وللأ�سف ال�سديد، فاأعداء النجاح احلقيقيون، 

جمهولة  لأ�سباب  الإطارين  هذين  حاربوا 

املعرفة  حق  نعرفها  ولكننا  الرجاويني،  عند 

و�سياأتي الوقت املنا�سب لف�سحها.

نتمنى اأن تكون ف�سيحة عمرو زكي در�سا مفيدا 

لل�ساب بودريقة، ليعرف وقبل فوات الأوان باأن 

حا�سيته هي التي تخلق له امل�ساكل، وجتلب له 

العداوة املجانية مع الرجاويني احلقيقيني.

يف  خط�أ  وجدت  قدمية  زكي  عمرو  �إ�ص�بة 

ت�صخي�صه�.

»البنزرتي مدرب الرجاء«

● واأين الطاقم الطبي؟ اأمل نقل اإنها �سفقة 

فا�سلة؟

● اأريد تدريب الأ�سود ر�سميا.
»الهولندي فيربيك«

�سري حلديقة متارة، غادي تلقى حتى القرودا.

بنعبي�سة يدرب املنتخب الوطني ليوم   ●

واحد.
»الصباح«

وكول غري �ساعة ون�سف.

● املنتخب الغابوين الذي �سيواجه املغرب 

يوم 5 مار�س بدون مدرب.
»صحف«

ت�سبث غريق بغريق.

»م�ساألة   2015 اإفريقيا  بكاأ�س  الفوز   ●

ب�سيطة جدا«.
»المدرب الزاكي«

موحال اآ ال�سي بادو.

● اأنا لعب »م�س حرامي«.
»عمرو زكي«

اأنت حمتال يا حبيبي.

النا�س كايقولو ليـــا من نــــهار جيــــتي   ●

ما طفرناه.
»أوزين وزير الشباب والرياضة«

وا�ش ب�سح هاد الكالم اأ ال�سي حممد.

● فريبيك يطالب اجلامعة برتقية بنعبي�سة 

والإدري�سي.
»األحداث المغربية«

اهلل يعز حلكام.

● عملية جراحية لأ�سرف الكويرح هداف 

اأمل الرجاء.
»صحف«

هاد املرة فاملغرب ما�سي فاأملانيا!
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ح�سنا ما فعل الرئي�س املفو�س 

للجامعة امللكية املغربية لكرة 

القدم، عبد اهلل غلم امل�سهود 

له بال�سرامة والنزاهة وذلك 

العامل  كرمي  عن  با�ستغنائه 

ال�سابق  الرئي�س  م�ست�سار 

لعلي الفهري.

الإجراء  هذا  اأ�سباب  تعود 

املتعددة  التجاوزات  اإىل 

للعامل الذي خلق العديد من 

امل�ساكل للكرة املغربية ب�سكل 

اأع�ساء  لكل  وحتديه  عام، 

اجلامعة، بل اأ�سبح هو الآمر 

من  يجد  اأن  دون  والناهي 

يردعه اأو يوقفه عند حدوده.

التي  امل�ساكل  يتذكر  اجلميع 

خلقها خلل مونديال الأندية 

املغرب  احت�سنها  التي 

حيث  املا�سي،  دجنرب  خلل 

هذه  مدير  هو  العامل  كان 

ين�سفها  اأن  كاد  التي  الدورة 

ب�سبب ت�سرفاته ال�سبيانية، 

والطريقة امل�سينة التي تعامل 

ممثل  الرجاء  فريق  مع  بها 

البطولة  هذه  خلل  املغرب 

عن  احلديث  دون  العاملية، 

ب�سبب  خلقها  التي  الفو�سى 

الدعوات اخلا�سة التي بيعت 

يف ال�سوق ال�سوداء.

يتمتع  كان  العامل  كرمي 

كبار  بها  يحلم  بامتيازات مل 

يف  كال�سفر  الدولة  رجال 

يف  واملبيت  الأوىل،  الدرجة 

الفنادق الفاخرة، واحل�سول 

على م�ساريف اجليب تفوق 

والأطر  اللعبون  يتلقاه  ما 

اإىل  بالإ�سافة  التقنية، 

العلوات..

الذي  العامل  ت�سرفات  اآخر 

املغربية هو  الكرة  به  ابتلت 

اللجنة  مع  الدائم  توا�سله 

املنظمة لبطولة العامل القادمة 

يف  املغرب  �سيحت�سنها  التي 

دجنرب القادم، دون ا�ست�سارة 

عن  احلايل  الأول  امل�سوؤول 

غلم  اهلل  عبد  وهو  اجلامعة 

الذي �ساق درعا من حتركات 

طرده  وقرر  ال�سخ�س  هذا 

الدويل،  الحتاد  واإخبار 

املنظمة  اللجنة  ورئي�س 

حممد  للأندية،  العامل  لكاأ�س 

ال�سليم  القرار  بهذا  روراوة، 

الذي ارتاح له كل امل�سوؤولني 

عن ال�ساأن الكروي.

نتمنى اأن يكمل عبد اهلل غلم 

ح�سناته وذلك باإبعاد بع�س 

اأ�ساوؤوا  الذين  الأ�سخا�س 

املغربية،  للكرة  كثريا 

ومازالوا يدورون يف فلكها.

�شفقة فا�شلة بكل املقايي�س

احتيال عمرو زكي و�سذاجة مكتب الرجاء

أوسكار

ا�ستغرب العديد من م�ساهدي برنامج »املات�س« الذي تقدمه 

TV م�ساء كل اأحد، حل�سور رئي�س الرجاء حممد  ميدي 1 

بودريقة ك�سيف على هذا الربنامج الذي يحظى مبتابعة 

حمرتمة، بف�سل كفاءة معديه، خ�سو�سا املحلل الريا�سي 

الزميل بدر الدين الإدري�سي.

اأن  اأثار امتعا�س وا�ستغراب امل�ساهدين هو  الذي  ال�سيء 

رئي�س الرجاء مل مير على ا�ست�سافته يف هذا الربنامج �سوى 

للفريق  التاريخي  الإجناز  بعد  وبال�سبط  ون�سف،  �سهر 

البطلة  للأندية  العامل  كاأ�س  نهاية  اإىل  وو�سوله  الأخ�سر، 

الفائز  الأملاين  ميونيخ  بايري  لفريق  التاريخية  ومواجهته 

بكاأ�س ع�سبة الأبطال للأندية. ح�سور بودريقة »لبلطو« 

ياأت باجلديد، بل جاء ثقيل ويعيد نف�س  حمطة طنجة مل 

الكبري،  الفريق  لهذا  رئا�سته  منذ  عليه  عودنا  الذي  الكلم 

واأعداء  امل�سو�سني  بالقرارات، وحديثه عن  انفراده  كعدم 

النجاح، مبا فيهم املنخرطني.

فكيف يعقل باأن يكون منخرطا رجاويا يوؤدي 20 األف درهم 

ك�سومة لتلك البطاقة، لينعث باأنه ل يحب اخلري للفريق.

بعد، وجد  ين�سج  مازال مل  لرئي�س  تافه غري مقبول  كلم 

وبرنامج  قناة  يف  جمانية  ت�سريحات  لإطلق  املجال 

القناة  هذه  اأ�سبحت  حني  لكن  نحرتمه،  وللأ�سف  »كنا« 

خا�سة بهذا الرئي�س الذي ينتظر الرتخي�س لقناته، فذلك 

املغرب  رئي�س  و�سكيت�سات  بهلوانيات  فبعد  العبث.  قمة 

اأبرون الذي قدم لنا عرو�سا ودرو�سا  التطواين عبد املالك 

يف الت�سيري، بل اأ�سبح يتحدث عن امل�سائل التقنية اأكرث من 

ي�ستغل جمددا  بودريقة  ال�سيد  هو  ها  الخت�سا�س،  ذوي 

»للروؤ�ساء«  خا�سة  ملكية  اأ�سبح  الذي  »املات�س«  برنامج 

ليلقن للرجاويني درو�سا يف الإخل�س وحب الفريق.

قـــف
بعد جتاوزاته  وت�شرفاته ال�شبيانية

عبد اهلل غالم ي�ستغني 
عن »خدمات« العامل

باأوكرانيا  املغربي  املحرتف  لقن 

الأ�سول  ذو  املغربي  اللعب 

بو�سوفة  امبارك  ال�سحراوية، 

والكرم،  النبل  يف  بليغا  در�سا 

وللأ�سف  الذين  املغاربة  للعبني 

لهذه  معظمهم  يفتقد  ال�سديد، 

اخل�سال احلميدة.

فيه  يتهافت  الذي  الوقت  ففي 

لعبون على املاأذونيات، وال�سقق، 

والأرا�سي، بالرغم من و�سعيتهم 

الجتماعية املريحة، لحظنا كيف 

بو�سوفة  الكبري  اللعب  تربع 

مليون   100( درهم  مليون  مببلغ 

�سنتيم( لطفل مري�س بني احلياة 

لعملية جراحية  واملوت، حمتاج 

عاجلة لزراعة النخاع ال�سوكي.

اأو  املريخ،  يف  لي�س  الطفل  هذا 

يتواجد  بل  اإفريقيا،  اأدغال  يف 

امل�سكني يف اإحدى غرف م�ست�سفى 

ابن �سينا بالرباط.

اهلل  جزاه  بو�سوفة  امبارك 

خريا، مل يقف عند هذا احلد، بل 

من  العديد  امل�ست�سفى  لهذا  منح 

املعدات الطبية املتطورة لت�ساعد 

بكل  املر�سى  معاجلة  يف  الأطباء 

اأريحية.

ابن  املتاألق  للعب  جزيل  �سكرا 

مدينة كلميم باب ال�سحراء على 

لقيت  التي  الطيبة  البادرة  هذه 

اجلميع،  لدى  كبريا  ا�ستح�سانا 

فهي كذلك در�سا كبريا يف الوطنية 

وحب الآخر.

خبر
ا ال

درو�س بو�صوفةهذ

يف انتظار الرجاء TV ميدي TV 1 يف خدمة بودريقة

عمرو زكي

كريم العالم عبد اهلل غالم

بوصوفة

جمال الدين ميريمحمد العرصي
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 هل هو اصطدام مع الملك؟ 
نظمها  التي  االحتجاجية  للوقفة  تف�سري  اأخطر 

نادي ق�ساة املغرب، جاء على ل�سان وزير العدل 

واحلريات م�سطفى الرميد، الذي قال اأمام جمل�س 

امل�ست�سارين، باأن هناك “اأوامر وتعليمات �سادرة 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  طرف  من  املو�سوع،  يف 

قبل اأن ي�سيف باأنه ال مربر  للق�ساء وهو امللك”، 

امللك،  وجود  ظل  يف  الر�سمية..  بالبذلة  للتظاهرة 

)ه�سربي�س، 11 فرباير 2014(.

هكذا اأعطى الرميد، احلا�سل على و�سام ملكي من 

درجة �سابط كبري، عن عمله �سمن “الهيئة العليا 

للتعامل  تف�سريا  العدالة”،  منظومة  الإ�سالح 

العنيف مع “مترد” مفرت�س للق�ساة، يجد �سنده 

البع�س  دفع  ما  وهو  امللكية”،..  “التعليمات  يف 

اإىل االعتقاد باأن حتركات الق�ساة يف نادي الق�ساة 

تكون  قد  النوع  نف�س  من  حتركات  بينما  حرام، 

التي  للق�ساة،  احل�سنية  الودادية  اإطار  يف  حالال 

تاأ�س�ست مع مطلع ال�ستينيات.

ولعله من غرائب الزمن اأن يتوافق راأي وزير العدل 

اجلديد، والذي حملته رياح التغيري اإىل الوزارة، 

مع راأي الودادية احل�سنية للق�ساة، حيث يوجد 

وزير  اأوامر  ينفذون  كانوا  الذين  الق�ساة  بع�س 

فمقابل  الب�سري)..(،  ادري�س  الراحل  الداخلية 

هجومه ال�سريح على نادي الق�ساة، حر�س الرميد 

اأحد  يكرم  وهو  ومبتهجا  مبت�سما  الظهور  على 

الوطني  اال�ستحقاق  بو�سام  القدمي،  العهد  رموز 

الدين  بنور  االأمر  ويتعلق  املمتازة،  الدرجة  من 

وع�سو  النق�س  ملحكمة  العام  املحامي  الرياحي، 

املكتب املركزي للودادية احل�سنية للق�ساة، وهو 

يف عز خالفه مع نادي الق�ساة.

 الرياحي يتهم القضاة بـ”غدر الوطن” 
يقول نور الدين الرياحي، ع�سو ودادية الق�ساة: 

اأو  ال�سفينة  اأو  الطائرة  اأو  ال�سيارة  اإعطاء  “اإن 
الدراجة، ل�سخ�س ال يتقن فن القيادة، اإما بنق�س، 

اأو جهل اأو اعتالء اأو غرور اأو �سغر �سن، اأو تباٍه، 

اأو مركب نق�س، اأو طمع، اأو ال مباالة، اأو عاهة، 

انقالب  اإىل  دائما  يوؤدي  �سهوة)..(  اأو  عقدة،  اأو 

بجروح  الركاب  واإ�سابة  الو�سيلة  ا�سطدام  اأو 

تعليق  من  )مقتطف  اخلطورة..”،  متفاوتة 

الرياحي على ن�ساط نادي الق�ساة(.

هكذا علق الرياحي على وقفة 8 فرباير، التي دعا 

الف�سل  بخرق  اإياهم  متهما  الق�ساة،  نادي  اإليها 

للق�ساة  احلق  يعطي  الذي  الد�ستور،  من   111
التحفظ  واجب  مع  يتالءم  مبا  التعبري،  حرية  يف 

احرتام  هو  “اأين  املهنية)..(  واالأخالقيات 

�سهدت  وقد  الق�ساء،  وا�ستقالل  التجرد  واجبات 

وقفة 8 فرباير تواجد زعامات �سيا�سية راديكالية 

بنعمرو،  الرحمان  عبد  هو  )املق�سود  معار�سة 

اال�سرتاكي(،  الطليعة  حلزب  الوطني  الكاتب 

ودادية الق�ضاة »حالل« ونادي الق�ضاة »حرام« 

إعداد : سعيد الريحاني
حجز أحد المصورين الصحفيين مكانه، يوم السبت 

8 فبراير 2014، فوق إحدى شرفات فندق 
“باليما” المطلة على مبنى البرلمان، وكل 

أمله التقاط صورة مميزة ألول تظاهرة 
للقضاة بالبذلة الرسمية في الشارع العام 

بعيدا عن أي مؤسسة قضائية)..( وبينما هو 
يستعد لنصب كاميراته في الزاوية 

المطلوبة، وقف بجانبه كومسير 
معروف)..(، فطلب منه جمع 

عتاده واالنسحاب في هدوء، 
ليسأل المصور: هل من 

خطب؟ أجابه الكومسير: 
كنا دائما نساعدك على 

التقاط الصور، ولكن 
اليوم األمر مختلف، 

لقد صدرت أوامر صارمة 
لمنع وقفة القضاة، 
وهناك احتمال كبير 
الستعمال القوة)..(.

الكومسير كان يتحدث 
بشكل ودي مع صديقه 

المصور، الذي حكى 
للصحفيين تفاصيل هذه 

الواقعة ذلك الصباح.. هل 
يعقل أن تصدر األوامر 

بهذا الشكل “لجرجرة” 
القضاة في الشارع 

العام أمام المإل مثلهم 
مثل المعطلين، وعمال 

شركات النظافة، ولماذا 
تخاف الدولة من تظاهرة دعا إليها “نادي القضاة” الجمعية الفتية التي 
تأسست بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011 ، الذي يعطي للقضاة 

حق االنتساب إلى جمعيات مهنية)..(.
صورة القاضي المجرور فوق األرض، والقاضي المسحول، والقاضية التي 

فقدت وعيها.. كلها كانت صور مطلوبة ذلك الصباح، بعد أن أكدت عدة 
مصادر من داخل والية جهة الرباط سال زمور زعير، أن أول قرار اتخذه 

الوالي الجديد عبد الوافي الفتيت هو توقيعه على منع “تظاهرة نادي 
القضاة” لذلك تم رفع نسبة التأهب األمني، غير أن الوقفة ألغيت لحسن 
الحظ، وتدخلت يد المخططين لتوحي للقضاة، وأغلبهم شباب، بالتظاهر 

داخل ساحة المعهد العالي للقضاء، مثلهم مثل الطلبة)..(.

�ضــراع القـ�ضاة بني م�ؤيــدين
 »للتقاليد امللكية« ومعار�ضني لها 

إن إعطاء السيارة أو الطائرة أو السفينة أو 
الدراجة، لشخص ال يتقن فن القيادة، إما 

بنقص، أو جهل أو اعتالء أو غرور أو صغر 
سن، أو تباهٍ، أو مركب نقص، أو طمع، أو ال 

مباالة، أو عاهة، أو عقدة، أو شهوة)..( يؤدي 
دائما إلى انقالب أو اصطدام الوسيلة وإصابة 

الركاب بجروح متفاوتة الخطورة

 وزير العدل يوشح القاضي الرياحي المحامي العام
لمحكمة النقض الذي هاجم نادي القضاة )...(
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اأين هي واجبات التجرد وقد �ضوهد �ضمن الوقفة 

غري �لقانونية.. ممثلو نقابات �سيا�سية، �إىل جانب 

�ملغرر بهم من �لق�ساة، و�لذين مل يتجاوز عددهم 

�إىل  �ملنتمون  قا�ض،   4000 �أ�سل  من  قا�سيا،   150
يت�ساءل �لرياحي. �لود�دية �حل�سنية للق�ساة؟”، 

�تهم  �إنه  بل  �حلد  هذ�  عند  �لرياحي  يقف  ومل 

�فرت��سية  جمعيات  باإن�ساء  �جلدد  �لق�ساة 

على  بالتطاول  �تهم  كما  �لفي�سبوك،  يف  )وهمية( 

�حلقائق  تزييف  طريق  عن  �لدولة،  موؤ�س�سات 

للوطن”،  “غدر�  �عتباره  و�لتمثيليات، مما ميكن 

ح�سب قوله.

بل �إن �لرياحي �سيت�ساءل ب�سيغة �خلبري �ملجرب 

قائال: “ �ألي�ض من بني هوؤالء �لق�ساة )يق�سد نادي 

�لق�ساة( من يذكرهم باأن �خلروقات �لقانونية �لتي 

د�أب عليها ناديهم، ع�سفت بق�ساة قليلي �لتجربة 

�إىل �ملتابعات �لق�سائية و�لعقوبات �لتاأديبية وهم 

و�سمة  تبقى  �سوف  �لق�سائية،  حياتهم  بد�ية  يف 

حياتهم  مدى  تتبعهم  �لق�سائي،  ملفهم  يف  عار 

يف  باأبنائها  تقذف  �لتي  هذه  جمعية  �أي  �ملهنية؟ 

هذه  جمعية  �أي  �لقانونية،  �خلروقات  غياهب 

�لق�سائية..  �مللكية  �الخت�سا�سات  على  تتطاول 

كفى من �أكل �لثوم با�سم �لق�ساة.. كفى من �مل�ض 

با�ستقالل �لق�ساء”.

 أعضاء نادي القضاة
 يردون على الرياحي  

نادي  النتقاد  �لرياحي  منه  نهل  �لذي  �لقامو�ض 

�لق�ساة من خالل ر�سالة عممها على �ل�سحف، قد 

يبدو حاد�، لكن ذلك مل يكن �سوى مقدمة النتقاد�ت 

تبدو �أكرث حدة جاءت على ل�سان، بع�ض �لق�ساة 

�ملنت�سبني لنادي �لق�ساة، بعد �أن وجدت طريقها 

�إىل �ملنتديات �الجتماعية.

قال  عي�سى،  �أيت  م�سطفى  و��سمه  �لق�ساة  �أحد 

�لود�دية  جمعيتكم  باأن  “تفخرون  للرياحـــــــي، 

�لزمن،  من  قرن  ن�سف  عمرها  للق�ساة،  �حل�سنية 

للوطن  قدمتم  ما  على  باإطالعنا  تف�سلتم  هال 

�ألي�ض يف  و�ل�سعب �ملغربي خالل هذه �ملدة كلها؟ 

عهدكم نزل �لق�ساء �إىل �حل�سي�ض يف كل �لتقارير 

�لدولية و�لوطنية)..( �أل�ستم من �سمح با�ستعمال 

�سنو�ت  �إبان  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  قبل  من  �لق�ساء 

للبالد،  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  باعرت�ف  �لر�سا�ض، 

�جلديد  �جليل  هذ�  عن  ب�سوء  تتحدثو�  �أن  قبل 

من �لق�ساء �ملتحم�ض، الإ�سالح �لق�ساء وت�سفوه 

ذ�كرة  للتاريخ  باأن  تذكرو�  و�لطائ�ض،  باملندفع 

قوية ع�سية على �مل�سح)..(«.

�لقا�سي �ملتوين قال �إن �لقا�سي �لرياحي مل يلتزم 

قال  عادل  �سلمان  بينما  �لزمالء،  خماطبة  باآد�ب 

�سنو�ت  على  �ل�سهود  �أحد  يعترب  �لرياحي،  باأن 

�لر�سا�ض �لق�سائي..بينما علقت �إحدى �لقا�سيات 

�إىل  �لعودة  �إىل  زمالئها  بدعوة  جنوى،  و��سمها 

�أر�سيف �لرياحي �ملحرج )..(.

 قضاة يحتاجهم المغاربة 
�لق�ساة؟  �سبل  تفرقت  ملاذ�  �سوؤ�ل،  يطرح  هنا  �إىل 

وملاذ� و�سل م�ستوى هذه �لنخبة �إىل هذ� �مل�ستوى 

غري �مل�سبوق؟)..( �أين نحن من ذلك �لقا�سي �لذي 

باأنه يخت�ض بع�سرة  “علي بن يحيى”  قال عنه، 

من  و�خل�سام  �لت�ساجر  قطع  “�أحدها:  �أحكام، 

�ملتنازعني، �إما ب�سلح عن تر��ض ير�د به �جلو�ز، 

�لوجوب.  فيه  يعترب  باآية  بحكم  باإجبار  و�أما 

�إىل  وتو�سيله  طلبه،  ملن  �حلق  ��ستيفاء  و�لثاين: 

يده، �إما باإقر�ر، �أو ببينة. و�لثالث: �إلز�م �لوالية 

لل�سفهاء و�ملجانني، و�لتحجر على �ملفل�ض، حفظا 

و�لوقوف  �الأحبا�ض،  يف  �لنظر  و�لر�بع:  لالأمو�ل. 

و�لتفقد الأحو�لها و�أحو�ل �لناظر فيها. و�خلام�ض: 

و�فقت  �إذ�  �ملو�سى  �سروط  على  �لو�سايا  تنفيذ 

باالقبا�ض،  �لتنفيذ  يكون  �ملعينني  ففي  �ل�سرع؛ 

فاإن  لها باالجتهاد  ويف �ملجهولني يتعني �مل�ستحق 

و�ل�ساد�ض:  تواله.  و�إال  ر�عاه،  و�سى،  لها  كان 

تزوج �الأيامى من �الكفاء، �إذ� عدم �الأولياء و�أردن 

�لتزويج. و�ل�سابع: �إقامة �حلدود؛ فاإن كانت من 

حقوق �هلل تعاىل، تفرد باإقامتها، �إما باإقر�ر يت�سل 

غري  من  حمل  ظهور  �أو  ببينة  و�إما  �حلد،  باإقامة 

فبطلب  �الأدميني،  حقوق  من  كانت  و�إن  زوج؛ 

م�ستحقها. و�لثامن: �لنظر يف �مل�سالح �لعامة، من 

ما ال  و�إخر�ج  و�الأفنية،  �لطرقات  �لتعدي يف  كف 

ي�ستحق من �الأجنحة و�الأفنية. و�لتا�سع: ت�سفى 

يرت�سيه  من  و�ختيار  �الأمناء،  وتفقد  �ل�سهود، 

بني  �حلكم  يف  �لت�سوية  وجوه  و�لعا�سر:  لذلك. 

�ل�سريف  بني  �لعدل  وتوخي  و�ل�سعيف،  �لقوي 

�الأندل�ض،  ق�ساة  تاريـــخ  و�مل�سروف،)كـــــــــتاب 

�لنباهي(.

 المجلس األعلى للسلطة القضائية 
بين مؤيد ومعارض 

على  �ملطروحة  �مل�ساكل  �أهم  �إحدى  �أن  �سك  ال 

»�ملجل�ض  تاأ�سي�ض  ق�سية  هي  �لق�سائي  �جل�سم 

ن�ض  �لذي  بال�سكل  �لق�سائية«،  لل�سلطة  �الأعلى 

�حلديث  من  �نتقل  �لذي  �جلديد،  �لد�ستور  عليه 

�لت�سريعية  �ل�سلطة  عن  م�ستقل  »ق�ساء  عن 

�إىل   ،)1996 د�ستور   ،82 )�لف�سل  و�لتنفيذية«، 

�حلديث عن �لق�ساء كـ»�سلطة م�ستقلة عن �ل�سلطة 

)�لف�سل:  �لتنفيذية«،  �ل�سلطة  وعن  �لت�سريعية 

107، د�ستور 2011(.
و�لد�ستور  �جلديد  �لد�ستور  بني  �لفرق  يقف  وال 

�إ�سافة كلمة »�سلطة«، بل  �لذي �سبقه عند حدود 

�إن تنظيم �لق�ساء �سيعرف جتربة غري م�سبوقة من 

»�ملجل�ض  جديدة  ت�سكيلة  على  �لتن�سي�ض  خالل 

�لد�ستور  فينما ين�ض  �لق�سائية«،  لل�سلطة  �الأعلى 

�ل�سابق على �أن �ملجل�ض �الأعلى لل�سلطة �لق�سائية 

يتكون من 11 ع�سو�، على �ل�سكل �لتايل: »�لرئي�ض: 

�الأول  �لرئي�ض  للرئي�ض،  نائبا  �لعدل  وزير  �مللك، 

�الأعلى،  للمجل�ض  �لعام  �لوكيل  �الأعلى،  للمجل�ض 

ممثالن  �الأعلى،  �ملجل�ض  يف  �الأوىل  �لغرفة  رئي�ض 

هوؤالء  ينتخبهم  �ال�ستئناف  حماكم  لق�ساة  �ثنان 

�لق�ساة من بينهم، �أربعة ممثلني لق�ساة �أول درجة 

ينتخبهم هوؤالء �لق�ساة من بينهم..«.

جديدة  تركيبة  على  �جلديد  �لد�ستور  ين�ض 

ت�سكيله(،  �نتظار  )يف  يتكون  �سار  بحيث  للمجل�ض 

ملحكمة  �الأول  و�لرئي�ض  �مللك،  وهو  �لرئي�ض  من 

�لنق�ض )رئي�سا منتدبا(، �لوكيل �لعام لدى حمكمة 

�لنق�ض، �أربعة ممثلني لق�ساة حماكم �ال�ستئناف، 

ويجب  درجة،  �أول  حماكم  لق�ساة  ممثلني  �ستة 

�سمان متثيلية �لن�ساء �لقا�سيات من بني �الأع�ساء 

ح�سورهن  مع  يتنا�سب  مبا  �ملنتخبني،  �لع�سرة 

�ملجل�ض  رئي�ض  �لو�سيط،  �لق�سائي،  �ل�سلك  د�خل 

�سخ�سيات  وخم�ض  �الإن�سان)..(  حلقوق  �لوطني 

و�لتجرد  بالكفاءة  لها  )م�سهود  �مللك،  يعينها 

مقت�سيات  ح�سب  �ملتميز،  و�لعطاء  و�لنز�هة 

�لف�سل 115 من �لد�ستور(.

�أع�ساء  رفع عدد  �لد�ستور �جلديد  �أن  يتبني  هكذ� 

فتحه  عن  ف�سال   ،21 �إىل   11 من  �الأعلى  �ملجل�ض 

�ملجل�ض  قبيل  من  ق�سائية  غري  لهيئات  �ملجال 

و�سخ�سيات  و�لو�سيط،  �الإن�سان  حلقوق  �لوطني 

مع  تتعار�ض  �لتي  �لق�سية  وهي  �أخرى)..( 

مطالب �ملهنيني، مبا يف ذلك �ملن�سوون حتت لو�ء 

�لعيا�سي  �حلق  عبد  رئي�سها  خا�سة  »�لود�دية«، 

خارج  من  �سخ�سيات  دخول  يعار�ض  كان  �لذي 

متت  لقد   « للق�ساء،  �الأعلى  �ملجل�ض  �إىل  �لق�ساء 

�لد�ستور،  مر�جعة  جلنة  طرف  من  ��ست�سارتنا 

�لق�ساة  �إدخال غري  عدم  نظرنا هي  وكانت وجهة 

ميكن  ال  �إنه  وقلنا  �لق�سائي،  بال�ساأن  يتعلق  فيما 

�لق�سائية  �ل�سيا�سة  مناق�سة  يف  كان  �أي  يدخل  �أن 

بال�ساأن  يتعلق  فيما  ولكن  باململكة،  و�جلنائية 

و�لرتقية  �لتاأديب  �إطاره  يف  يدخل  �لذي  �لق�سائي 

كالم  �نتهى  خا�ض..«،  �ساأن  فهذ�  و�النتقال، 

�لعيا�سي.

ق�ساة  فاإن  �لود�دية  يف  �لق�ساة  يقوله  ما  بخالف 

عن  �لنظر  وبغ�ض  �لق�ساة  نادي  د�خل  �آخرين 

�لعدد، يبدو وكاأنهم مرتاحون لفتح �ملجل�ض �الأعلى 

ويف  �لق�سائي،  �جلهاز  خارج  من  �سخ�سيات  �أمام 

هذ� �ل�سدد تقول حجيبة �لبخاري رئي�سة �ملكتب 

�عتبار  »على  مبكنا�ض:  �لق�ساة  لنادي  �جلهوي 

للق�ساء مل تعد حكر�  �الأعلى  �أن ع�سوية �ملجل�ض 

�أي  من  �أكرث  مطالبون  �لق�ساة  فاإن  �لق�ساة،  على 

وقت م�سى، مبر�جعة تدبريهم النتخاب �الأع�ساء 

عليهم  �ملوؤ�س�سة)..(  هذه  يف  �سيمثلونهم  �لذين 

يف  �سجلت  �لتي  �ل�سلبية  �ملمار�سات  مع  �لقطع 

�ملا�سي بهذ� �خل�سو�ض، و�أين يو�سع حد ملنطق 

�ل�سيقة)..(  �النتخابوية  و�حل�سابات  �لوالء�ت 

و�لتي �ساهمت ب�سكل كبري يف تردي �أو�ساع �لق�ساة 

و�لق�ساء..«.

�لقا�سية حجيبة تقول تبعا لذلك �إن �لرئي�ض �الأول 

منتدبا،»عليه  رئي�سا  باعتباره  �لنق�ض  ملحكمة 

�لذي  بال�سكل  مهامه  نف�سه على ممار�سة  د  يعوِّ �أن 

تقت�سيه هاته �ل�سفة، فهو هرم �ل�سلطة �لق�سائية 

�سالحياته  عن  �لدفاع  عليه  مت  ومن  باالإنابة، 

�أو  �حلكومة  رئي�ض  �أمام  لند  ند�  و�خت�سا�ساته 

رئي�ض �ل�سلطة �لق�سائية«.

 ما بعد 20 فبراير وما قبلها 

هذ�  مثل  �لق�سائية  �ل�ساحة  عرفت  �أن  ي�سبق  مل 

�جلدل �لتي تعي�سه �ليوم منق�سمة بني من يرى يف 

ن�ساط »نادي ق�ساة �ملغرب« مترد� على �لتقاليد 

�لود�دية �حل�سنية  تعترب  و�لتي  بها)..(  �ملعمول 

وبني  �ال�ستقالل،  منذ  عنها  معرب  خري  للق�ساة 

من يرى �أن تاأ�سي�ض ناٍد للدفاع عن مطالب حقوق 

�لق�ساة، �أمر م�سروع، بل ين�سجم مع روح د�ستور 

2011، بل �إن حتركات ق�ساة �ملغرب بهذ� �ل�سكل 
�نطلقت مع �نطالق حركة 20 فرب�ير.

يف عز هذ� �خلالف: �ساأل �أحد �ملتتبعني �حلا�سرين 

�سديقه  �لق�ساة،  لنادي  �حتجاجية  وقفة  �آخر  يف 

�ملحامي، ما �لفرق بني �لود�دية و�لنادي؟ فاأجابه 

هذ� �الأخري بب�ساطة غري متوقعة، بعيدة عن لغة 

كون  يف  يكمن  »�لفرق  �لعامة:  و�جلموع  �الأرقام 

رئي�ض �لود�دية ين�سبه �مللك، بينما �لنادي يبقى 

جمرد جمعية )..(«، ففرك �ملت�سائل ر�أ�سه وقال: 

ف�سكت   ،)..( �لتقاليد  على  يتمردون  �إذن  هوؤالء 

�ملحامي وبقي �ل�سوؤ�ل مطروحا.

وقفة سابقة لنادي القضاة

لم يسبق أن عرفت 
الساحة القضائية 

مثل هذا الجدل التي 
تعيشه اليوم منقسمة 
بين من يرى في نشاط 
»نادي قضاة المغرب« 

تمردا على التقاليد 
المعمول بها)..( 

والتي تعتبر الودادية 
الحسنية للقضاة 

خير معبر عنها منذ 
االستقالل، وبين من 
يرى أن تأسيس نادٍ 

للدفاع عن مطالب 
حقوق القضاة، أمر 
مشروع، بل ينسجم 

مع روح دستور 2011، 
بل إن تحركات قضاة 
المغرب بهذا الشكل 

انطلقت مع انطالق 
حركة 20 فبراير
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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.

الإ�صدار  لأهمية  نظرا 

من حيث حمتواه، وبعد 

الأوىل،  الطبعة  نفاذ 

وا�ستجابة لرغبة القراء 

اأ�سدرت  والباحثني، 

ال�سامية  املندوبيــــــــة 

املقاومني  لقدمـــــــــــاء 

واأع�ساء جي�ش التحرير 

�سمن من�سوراتها ل�سنة 

الثانية  الطبعة   ،2014
واملـــــنقحة(  )املزيدة 

اأ�سدره  الذي  للموؤلف 

حممد  الأ�ستـــــــــــــــاذ 

بالأطل�ش«  املقاومة  1979 بعنوان: »حركة  �سنة  العلمـــــــــي 

وهو اإ�سدار يجيب يف 100 �سفحة على ثالثة حماور ا�ستغال 

كربى وهي:

1  - قادة املقاومة بالأطل�ش.
2 - التدخل ال�ستعماري يف الأطل�ش.

3 - ملاذا تراجعت املقاومة يف الأطل�ش؟. 
اأن هذا الكتاب متوفر للبيع ب�سعر يتحدد  اإىل  وجتدر الإ�سارة 

يف 35 درهما، لدى �س�سيع املداخيل مب�سلحة الن�سر والتوزيع 

بامل�سالح املركزية للمندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني واأع�ساء 

جي�ش التحرير بالرباط، وبجميع نياباتها اجلهوية والإقليمية 

واملتحفية  والتثقيفية  الرتبوية  وف�ساءاتها  املحلية  ومكاتبها 

لقدماء املقاومني واأع�ساء جي�ش التحرير عرب الرتاب الوطني. 
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املقاولة االجتماعية
املغربية  للجمعية  �سال  فرع  ينظم 

املحلي  واملجل�ش  ال�سبيبة  لرتبية 

لل�ســـــباب ب�سال، الـــدورة التكوينية 

املقاولة  مو�ســـــــوع:  يف  الرابعــــة 

ال�سبت  يومي  وذلك  الجتماعية، 

بدار   ،2014 فرباير  و23   22 والأحد 

ال�سبـــاب حي ال�سالم، لفائدة اأع�ساء 

املجل�ش املحلي لل�سباب ب�سال، بدعم 

اأر�سية  عن  البحث  منظمة  من 

للتنمية  الإقليمية  واللجنة  م�سرتكة 

الب�سرية لعمالة �سال.

اإطار م�سروع  الدورة يف  وتاأتي هذه 

امل�ساركة املواطنة لل�سباب بالأحياء 

للدعم  اأفق  وم�ســــروع  املهم�ســـــة، 

الجتماعـــي لالأطــــفال والقت�سادي 

ال�سباب  ت�سجيع  بهدف  لل�سبــــــاب، 

على امل�ساركة من اأجل اإحداث تغيري 

اإيجابي يف احلي واملدينة.

يف اإطار فعاليات رواق ال�سركة 

الوطنيــــة لالإذاعة والتــــلفزة، 

للن�سر  الدويل  باملعر�ش  املنظم 

والكتاب مبدينة الدار البي�ساء، 

يف الفرتة املمتدة ما بني 13 و23 

املوؤ�س�سة  تنظم   ،2014 فرباير 

حتت  توا�سلية  اأربعة لقاءات 

الوطنية  »ال�سركــــة  �سعـــــار: 

َراِفَعة  والتلـــــفزة:  لــــالإذاعة 

للثقافة املغربية«.

يف  اللقاءات  هــــــذه  وتنــدرج 

الإ�سرتاتيجية  تفعيل  اإطـــــــــار 

لل�سركة  اجلديدة  التوا�سلية 

مع  ال�سراكة  ملبداإ  تفعيال  وكذا 

الثقايف  ال�ساأن  الفاعلني يف  خمتلف 

الأهداف  مع  ومتا�سيا  الوطني، 

لالإذاعة  الوطنية  لل�سركة  العامة 

امل�ساهمة  اإىل  الرامية  والتلفزة 

تداول  عرب  العام  النقا�ش  يف 

الق�سايا التي تالم�ش ان�سغالت 

اجلمهور املغربي. 

ويت�سمــــــــن هذا البـــــــــرنامج 

الفكرية  الندوات  من  جمموعة 

ق�سايا  حول  املو�سوعاتية  و 

خدمات  خمتلف  عالقة  َتُهمُّ 

لالإذاعة  الوطنــــــــية  ال�سركة 

بالثقافــــــــــــــة  والتلفــــــزة 

والقراءة  والكتاب  عموما، 

علـــى وجه اخل�سو�ش، وذلك 

الإذاعــــــــة  مـــع  ب�سراكـــــــة 

اجلهوية،  واملحطات  الوطنية 

بالإ�سافة  »الأوىل«،  وقـــــــناة 

و»قناة  »الثقافية«  قناة  اإىل 

»متازيغت«. 

فعاليات رواق ال�شركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
باملعر�ض الدويل للن�شر والكتاب 2014

تعتزم  اأنها  ثقافات«  »اأكادير  موؤ�س�سة  تعلن 

بالفرجات  تعنى  كبرية  فنية  تظاهرة  تنظيم 

الإفريقية حتت ا�سم مهرجان »اأكافريكا«، وذلك 

13 يوليوز القادم، مب�ساركة   -  12   -  11 اأيام 

جمموعة  من  ال�سعبية  الفنية  الفرق  من  عدد 

املغرب، وكذا  بينها  الإفريقية ومن  الدول  من 

فنانني اأفارقة من ذوي ال�سيت العاملي..

وبهذا ال�سدد تعلن موؤ�س�سة »اأكادير ثقافات« 

اأن الت�سالت جارية مع عدد من الفرق الفنية 

ا�ستعدادها  اأبدت  التي  واملغربية  الإفريقية 

للم�ساركة يف الدورة الأوىل ملهرجان اأكافريكا، 

وكذا ثلة من الفنانني الأفارقة املقيمني ببع�ش 

اأوروبا، و�ستغلق جلنة الربجمة التابعة  دول 

وحت�سم  اأ�سغالها  للمهرجان  الفنية  لالإدارة 

اختياراتها يف بداية �سهر مار�ش املقبل.

يعنى  الذي  »اأكافريكا«،  مهرجان  وي�سمل 

الإفريقية،  والإيقاعات  باملو�سيقى  اأ�سا�سا 

عرو�سا وفرجات يف الفنون ال�سعبية املو�سيقية 

م�سرح  ف�ساء  �سيحت�سنها  التي  الإفريقية 

الهواء الطلق باأكادير، وندوات فكرية مب�ساركة 

من  ودولية  واإفريقية  مغربية  �سخ�سيات 

الثقافة والفكر وال�سيا�سة والدبلوما�سية  عامل 

والقت�ساد واملجتمع.. كما �ستقام معار�ش يف 

ومنتوجات  والفوتوغرافيا  الت�سكيلية  الفنون 

ال�سناعات التقليدية والفنون الإفريقية.. 

مهرجان »اأكافريكا« يف يوليوز القادم باأكادير

كتاب  من  الأوىل  الطبعة  �سدور  مبنا�سبة 

تاريخ  لل�سغل:  الدميقراطية  )الكونفدرالية 

الكونفدرايل  النقابي  الفعل  كرونولوجيا  ون�سال، 

حفل  عقد  �سيتم   )2013 �سنة  اإىل   1978 �سنة  من 

و�سعيب  عطيف  حممد  بح�سور  للكتاب  توقيع 

يف   2014 فرباير   20 اخلمي�ش  يوم  وذلك  حليفي، 

برواق   ،)16.00( الزوال  بعد  الرابعة  ال�ساعة 

رواق  )بجوار  لل�سغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 

كلية الآداب الرباط(.

النقابية  الأن�سطة  دفتيه  بني  الكتاُب  ويجمُع 

البيانات  وكذلك  دالة  مبل�سقات  املركزية 

ال�سادرة عن املوؤمترات الأربع، ثم امللف املطلبي 

احلكومة  بني  املوقعة  والتفاقيات  الكونفدرايل 

واملركزيات النقابية واأرباب العمل. 

كتاب ال�شي دي تي 

باملعر�ض الدويل للكتاب

الطبعة الثانية لكتاب »حركة 

املقاومة باالأطل�ض«



عندما كادت بنايات 
املدينة العتيقة تنهار 

على �ساكنيها
كانت املدينة العتيقة باأحيائها ودروبها و«دريباتها« 

كما هو حا�صل  بنيانها  لتال�صي  لي�س  بالهدم،  مهددة 

ال�صرف  جماري  كل  »خنق«  ب�صبب  ولكن  اليوم، 

اخلدمة،  عن  نهائي  ب�صكل  تعطلت  التي  ال�صحي 

الكهرباء  واأ�صالك  العذبة  املياه  قنوات  تعطلت  كما 

وعذاب  حمن  يف  ت�صبب  مما  الأر�س،  يف  »املدفونة« 

حلوايل 20 األف مواطن.

مواجهة  وقرر  اجلماعي  املجل�س  مكتب  اجتمع 

لتفادي  وتفان  ت�صحية  من  يلزم  ما  بكل  الكارثة 

كلها  التحتية  البنيات  لأن  القرن«،  »جمزرة  وقوع 

موقون  وخرابها  خرابا  �صوى  تعد  ومل  اأعدمت 

جتد  لن  املطرية  ال�صيول  لأن  ال�صتاء،  ف�صل  بحلول 

جماريا و�صتنت�صر حتت البنايات مما ميهد ل�صقوطها 

املوؤكدة  الأخطار  هذه  واأمام  �صاكنيها.  روؤو�س  على 

ل  م�صوؤولياته،  املجل�س  رئي�س  حتمل  واملنتظرة، 

وترك  والوطنية،  الإن�صانية  ولكن  الإدارية  نقول 

وات�صل  والأوراق،  والتدابري  الإجراءات  جانبا 

مديرها،  هو  �صابقا  كان  للمهند�صني  مبدر�صة 

املهند�صني، وو�صعوا  باأ�صاتذتها وطلبتها  وا�صتعان 

عندما  الأمور  وتعقدت  لالإنقاذ،  ا�صتعجالية  خطة 

و�صع  ت�صميم  على  اجلماعة  اأر�صيف  يف  يعرثوا  مل 

عن  البحث  بداأ  ثم  والدروب،  الأزقة  يف  القوادي�س 

�صركة متخ�ص�صة وكانت ل�صخ�صية وطنية تفهمت، 

امل�صاعدات  من  ميكن  ما  اأق�صى  قدمت  ثم  وتاأملت 

والت�صهيالت لإجناز امل�صروع الإنقاذي مقابل غالف 

مايل قدره مليارين من ال�صنتيمات توؤدى على اأق�صاط 

ح�صب الو�صعية املالية للجماعة.

حل  باأن  اكت�صفت  احلفر  يف  ال�صركة  �صرعت  وعندما 

يف  اأمتار   5 عمق  على  موجودة  القدمية  القوادي�س 

الأ�صغال  فاأوقفت  مرتين.  عر�صها  يتعدى  ل  اأزقة 

ال�صبب  هو  هذا  كان  ورمبا  الو�صع،  خلطورة 

الوادي  اإ�صالح  من  ال�صابقة  املجال�س  »لهروب« 

احلار اأو �صيانة باقي التجهيزات.

1988 ومل يكن يعرفه  اأبوح ب�صر دفني منذ  و�صوف 

اإل رئي�س املجل�س وع�صوان من اجلماعة، فلقد متت 

ال�صتغاثة بالبتهالت وال�صالة يف ال�صريح ال�صريف 

من طرف الأع�صاء الثالثة، وقدم واحد منهم اأ�صحية 

مت نحرها وتوزيع حلومها على الفقراء ابتغاء لوجه 

اهلل وحفظه وبركته و�صرته حتى مير ور�س املدينة 

العتيقة ب�صالم وبدون حوادث.

ومن  جمعة،  كل  ويف  الأ�صغال،  ال�صركة  وا�صتاأنفت 

الثالثة  الأع�صاء  ال�صريف كان  ال�صريح  قلب رحاب 

ر�صول  اأحفاد  بجاه  القدير  للعلي  اأكفهم  يرفعون 

ور�س  ويي�صر  يحفز  باأن  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

اليومي  العذاب  من  �صكانها  لإنقاذ  العتيقة  املدينة 

الذي يقا�صونه.

كان  ما  يقع  ومل  �صنتني،  زهاء  الأ�صغال  وا�صتمرت 

حادث  ولو  يحدث  ومل  املهند�صون،  منه  يتخوف 

ي�صر  هذا  من  واأكرث  الدعاء  اهلل  لبى  لقد  ب�صيط، 

على  الرئي�س  �صمر  منتظرة.فلقد  تكن  مل  اأموال  يف 

�صاعديه و�صرع يف طرق اأبواب امل�صتدينني للجماعة، 

واأول باب كان لوزير الربيد الذي كانت بذمة وزارته 

12 مليارا لفائدة �صندوق البلدية، وبعد ا�صتعرا�س 
الكوارث التي تعاين منها الرباط ب�صبب عدم ا�صتيفائها 

لديونها، وعد الوزير بالت�صوية العاجلة للمو�صوع، 

وفعال بعد 15 يوما تو�صلت اجلماعة ب�صيك من 12 

مليارا، تلته �صيكات اأخرى من م�صتدينني، حتى فاق 

مبلغها 22 مليارا.

مل يكن هذا احلدث من اأجل التذكري باإجنازات م�صت 

ول بوطنية رجال واإخال�س منتخبني �صابقني، ولكن 

مبا  التحلي  على  احلالية  اجلماعة  منتخبي  لتحفيز 

حتلى به �صابقوهم، ويوظفوا عالقاتهم، ووزرائهم، 

الرباط  ديون  ال�صيا�صية جلمع  ومعارفهم وهيئاتهم 

وقدرها حوايل 70 مليارا، اأما اأن يكتفوا برتديد اأغنية 

»بغينا فلو�صنا« فهذه الفلو�س لن ت�صقط مع الأمطار، 

ولكن بالكد والجتهاد والن�صال يف �صبيل �صكان مدينة 

الرباط، ويا ليت لو جربوا جتربة ال�صالفني.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�صورة التقطت منذ حوايل 25 �صنة بقاعة الجتماعات 

توقيع  مبنا�صبة  اأثينا  مدينة  اليونان  عا�صمة  لبلدية 

وثيقة التواأمة بني العا�صمتني املغربية واليونانية.

ال�صادة:  اليمني  من  اجلال�صون  ال�صورة،  وت�صم 

واللعبي  البلدي،  املجل�س  ع�صو  كديرة  الإله  عبد 

الكتاين  حمزة  والدكتور  اليونان،  يف  اململكة  �صفري 

وزيرا  بعد  فيما  �صار  الذي  البلدي  املجل�س  رئي�س 

بعد  فيما  اأ�صبح  الذي  اأثينا  مدينة  وعمدة  للربيد، 

اإدري�س البلغيتي  رئي�صا للحكومة اليونانية، ومولي 

اأثينا، مع  نواب عمدة  م�صت�صار جماعي. والواقفون: 

بولل التازي واإبراهيم الأفراين، وبو�صعيب بندريو�س 

اأع�صاء مكتب املجل�س البلدي.

تنا�صل  كانت  التي  الرباط  بلدية  اأر�صيف  من  �صورة 

من اأجل ال�صكان.

املقبل  اأبريل  يف  الربملاين  الدخول  �صيكون 

�صاخنا، ومن بني املر�صحني للتحرك اأع�صاء 

رئي�س  فيهم  مبن  النواب  جمل�س  مكتب 

اإىل  اأحزاب  بعدة  �صيدفع  وهذا  املجل�س، 

يف  متوقعها  حت�صني  بغية  معارك  خو�س 

اخلريطة ال�صيا�صية التي تتاألق انطالقا من 

تركيبة جمل�س النواب، هذا املكتب �صيتغري 

جذريا انطالقا من �صحب الرئا�صة من حزب 

الرئي�س  نواب  ترتيب  واإعادة  ال�صتقالل 

الإجراءات  اإىل  وو�صول  اللجان،  وروؤ�صاء 

الداخلية لالأحزاب املتعلقة بروؤ�صاء الفرق، 

ويف قراءة لتحركات كل حزب، وعدد نوابه 

كثرية  اأ�صياء  باأن  يت�صح  وجلانه  ووزرائه 

تتحقق  اأن  املمكن  ومن  �صتتغري،  وكبرية 

من  النواب  جمل�س  رئي�س  انتخاب  مفاجاأة 

منتخبي الرباط.

فالرباط منذ حوايل ن�صف قرن مل »حتلم« 

برئا�صة املجل�س ففي �صنة 1963 اإىل 1965، 

من  امل�صت�صارين  جمل�س  رئي�س  انتخب 

رئي�صا  اهلل  رحمه  وكان  العا�صمة  منتخبي 

ال�صرقاوي،  املف�صل  املرحوم  وهو  للبلدية 

اأبواب  الرئا�صة  تطرق  مل  احلني  ذلك  ومن 

يف  املرة  هذه  تكون  وقد  الرباط،  منتخبي 

مقاطعة  ورئي�س  نائب  ن�صيب  من  املوعد 

يف  وموؤهل  املقدمة  يف  حزبه  رباطية 

واملوازنة  املنا�صب،  على  التناوب  اإطار 

بني  والربملانية  الوزارية  احلقائب  بني 

الأحزاب امل�صاركة يف احلكومة، فمن املمكن 

املقاطعة  رئي�س  النائب،  حزب  يطالب  اأن 

الرباطية بالرئا�صة واإ�صنادها اإىل ع�صو ذي 

جتربة نيابية كبرية، �صواء يف اللجان اأو يف 

�صنع قرارات املجل�س اأو يف اأعمال برملانية 

حزبان  و�صداقته..  مكانته  يف  اأو  موازية 

مرموقان داخل جمل�س جماعة الرباط.

الأحزاب  باقي  و�صعية  معاينة  وحتى 

كالمية  م�صاداة  يف  و»تغلغلها«  احلكومية، 

يف  اأع�صائها  بع�س  »تورط«  ي�صاع  ما  ويف 

ما نقراأه يوميا يف ال�صحف الوطنية وحتى 

بع�س الدولية، جتعل من ذلك احلزب الذي 

الأحزاب  ترتيب  يف  الأول  ال�صف  يت�صدر 

ملكانتها  ومعززة  بل  حمافظة،  ظلت  التي 

خ�صو�صا  العا�صمة  يف  ومتفوقة  الوطنية، 

الربملاين  النائب  يراأ�صها  التي  املقاطعة  يف 

ملجل�س  رئي�صا  ي�صبح  اأن  املمكن  من  الذي 

النواب.

واإن كان ذلك احلزب ل يوؤمن بكذبة اأبريل، 

ففي هذا ال�صهر، �صهر »الكذوب«، قد يتوج 

بالرئا�صة.

العنصر
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حوايل   ،2013 �سنة  يف  الرباط  جماعة  اأدت 
مبلغ  و»عمالها«،  �سياراتها  لتاأمني  مليونا   350
ال�سيارات  باأن  اعتربنا  ما  اإذا  مرتفع  جد 
اأيام  ت�ستغل  وال  احل�سري  املدار  تغادر  ال 
ي�ستغلون  فاأين  »العمال«  تاأمني  فاأما  العطل، 
وكم عددهم؟ و350 مليونا كل �سنة ميكن بها 
ت�سييد م�ست�سفى »لتاأمني« �سحة ال�سكان بدال 

من اإهدارها واإهدائها لبع�ض ال�سركات.

منها  القريب؛  يف  تظهر  �سوف  حارقة  ملفات 
وتوابعها  النقل  ورخ�ض  التعمري،  ملفات 
يف  تاريخية  بنايات  لهدم  ال�سماح  وكارثة 
عمارات  مكانها  وت�سييد  العتيقة  املدينة 

حديثة، والبقية يف الطريق.

بعد مع�سلة معامل �سباغة واإ�سالح ال�سيارات، 
هجمت  التي  والطاك�سيات  احلافالت  وتلوث 
ح�سان.  حي  يف  ال�سكان  عمارات  اأبواب  على 
املكلفة  للوزارة  مقر  لبناء  اجلماعة  رخ�ست 
و�سط  املرينيني  بزنقة  املغاربة  باملهاجرين 
اخلا�سة  االإدارية  االأحياء  من  بدال  ال�سكان، 
باالإدارات! اأما م�ست�سارو املقاطعة املعنية فهم 

يتفرجون!!

جمل�ض اجلهة مل ياأبه با�ستغاثة �سكان جتزئة 
يف  يعي�سون  الذين  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة 
التجزئة  حتولت  حيث  األيم،  وعذاب  جحيم 
كلها  اأ�سبحت  التي  طرقاتها  يف  »دمار«  اإىل 
حمفرة، واالإنارة فا�سدة، واالأغرا�ض منعدمة، 
بني  ح�سرة(  )يا  املوجودة  التجزئة  وهي 
اأرثى  من  كانت  والتي  والهرهورة  العا�سمة 
اإىل  اجلهة  منتخبي  بف�سل  لتتحول  االأحياء 

دوار.

هل تظفر الرباط برئا�سة جمل�س النواب؟
بعد �سهر ون�سف:

من

 أرشيف

 الرباط

الرابع  املوؤمتر  اجتماعات  �صورة  �صتبقى 

التي  املحلية  واحلكومات  العاملية،  للمدن 

يف  بل  قاعات  يف  تكن  ومل  الرباط  يف  انعقدت 

»خزاين« ركبت موؤقتا لهذا الغر�س و�صتبقى 

انعدام  على  و�صاهدة  عالقة  ال�صورة  هذه 

يف  توفره  يجب  الذي  ال�صروط  من  �صرط 

فاإىل  اإدارية و�صيا�صية ودبلوما�صية،  عا�صمة 

متى وهذه العا�صمة بدون قاعات يف امل�صتوى 

باأن عوا�صم عربية مل  نعرف  الدويل؟ ونحن 

للموؤمترات  مدنا  �صيدت  بل  بالقاعات  تكتف 

يخجل  األ  ونت�صاءل  والدولية،  الوطنية 

عا�صمة  �صيوف  ي�صتقبلون  وهم  املنتخبون 

مل  فاإذا  الكتان،  من  »خيمات«  يف  اململكة 

يخجلوا فال�صكان مل يعجبهم احلال خ�صو�صا 

مع  ممتازة،  »دولية«  �صمعة  لها  والرباط 

الأ�صف »تتمرغ« يف اأوحال انعدام القاعات.

وللجماعة هكتارات من الأرا�صي الفارغة، منها 

اأبي رقراق،  ما هو موجود على �صفة وادي 

ومنها ما هو جاهز يف مكان ممتلكات الوكالة 

الكائنة  احل�صري  للنقل  امل�صتقلة  اجلماعية 

عند مدخل العا�صمة من اجلنوب، واملوقعان 

بجانب الوادي اأو الطريق ال�صيار من الأماكن 

اإما  العربية  العوا�صم  مثل  لت�صييد  الرائعة 

مدنا اأو قاعات للموؤمترات الدولية.

هذا  باإهمالهم  املنتخبون  يعلم  هل  ندري  ول 

اجلانب فهم يحرمون املدينة من عدة موارد 

وامتيازات ل�صالح ال�صكان، ثم اأمل »يغاروا« 

ملتقى  اأ�صبحت  اأخرى  مغربية  مدن  من 

املتوفرة،  القاعات  بف�صل  العاملية  اللقاءات 

الأرا�صي،  متلك  مادامت  الرباط  وجماعة 

وطنية  منظمات  من  قرو�صا  تطلب  ل  فلماذا 

ودولية وم�صاعدات من هيئات عاملية، ومنح 

ال�صرط  هذا  حتقيق  املغربية  احلكومة  من 

امللزم لكل عا�صمة من العوا�صم التي حترتم 

التزاماتها الدولية.

»يعتمرون«  الذين  منتخبينا  عناية  ونوجه 

ال�صكان،  ح�صاب  على  الأحيان  بع�س  يف 

اململكة  عا�صمة  الريا�س  مدينة  يزوروا  باأن 

املدينة  ت�صميم  من  لال�صتفادة  ال�صعودية 

ودبلوما�صية،  اإدارية  اأحياء  اأن�صاأ  الذي 

للموؤمترات،  ومدينة  و�صحية)..(  وعلمية 

عا�صمة  عمان  مدينة  جتربة  من  ويتعلموا 

اململكة الأردنية، ومدينة تون�س عا�صمة دولة 

تون�س.

العوا�صم  هذه  بلديات  من  »يغارون«  فهل 

ويقررون اإن�صاء قاعات تليق بعا�صمة اململكة 

داخل  التبوريدة  بعنرتيات  �صيكتفون  اأم 

جمل�س اجلماعة لإ�صقاط بع�صهم البع�س؟!

العا�سمة الإدارية وال�سيا�سية بدون 
قاعات للموؤمترات الدولية
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 شجيع محمد
فيها  عقدت  التي  القاعة  حتولت 

الدورة العادية ل�شهر فرباير 2014 

للمجل�س الإقليمي بخنيفرة، اإىل حلبة 

النابي” والتهامات  “الكالم  لتبادل 

ملريرت  البلدي  املجل�س  رئي�س  بني 

حيث  الإقليمي،  املجل�س  ورئي�س 

اأ�شحى كل طرف يتهم الآخر ويوجه 

احلا�شرون  و�شفها  عبارات،  اإليه 

دفع عامل عمالة  بـ»ال�شاقطة«، مما 

اإقليم خنيفرة اإىل الن�شحاب ومغادرة 

الأع�شاء  ذهول  و�شط  الجتماع 

احلا�شرين،  امل�شالـــــح  وروؤ�شــــاء 

الربنامج  حول  عرو�س  ملناق�شة 

الثاين للطرق القروية، وتزويد القرى 

باملاء ال�شالح لل�شرب خ�شو�شا اأن 

هذه الأخرية مل يطراأ عليها اأي تغيري 

منذ عهود خلت)..( لكن النقطة التي 

ال�شبب  كانت  الكاأ�س والتي  اأفا�شت 

املال�شنات،  هذه  وراء  احلقيقي 

اإىل  تعود  مقربة،  م�شادر  ح�شب 

ناٍد  لبناء  اأر�شية  بقعة  اقتناء  ملف 

بخنيفرة،   زيان  ب�شاحة  لل�شيادلة 

هدمه  مت  الذي  القدمي  املقر  بدل 

لإن�شاء �شاحة عمومية)..( علما اأن 

يح�شب  الإقليمي  املجل�س  رئي�س 

على قائمة ال�شيادلة باملنطقة، مما 

ي�شرح  مريرت  بلدية  رئي�س  جعل 

خالل الجتماع باأن م�شروع بناء 

ل�شوابط  خمالف  اجلديد  النادي 

ال�شوابط  وجلميع  التعمري 

القانونية و�شابته عدة خروقات، 

رئي�س  ي�شت�شغه  مل  الذي  الأمر 

كادت  حيث  الإقليمي  املجل�س 

ت�شابك  اإىل  توؤدي  اأن  املال�شنات 

بع�س  تدخل  فلول  بالأيدي)..( 

لو�شلت  احلا�شرين  الأع�شاء 

الأمور اإىل ما ل يحمد عقباه، حيث 

اأن  الأمور  بخبايا  العارفون  اأكد 

امل�شاألة لها عالقة بت�شفية ح�شابات 

قدمية)..(. 

كواليس جهوية

أصداء سوسية

بالقليعة  الأوىل  املقاطعة  مقر  دخل  من  كل   ◆
باإقليم اإنزكان اأيت ملول، ل يخرج منها اإل وهو 

�شمعوا  قد  امل�شوؤولني  بع�س  كان  اإن  يت�شاءل 

فاأغلب  لل�شلطة،  ا�شمه املفهوم اجلديد  عن �شيء 

كالما  ي�شمعون  ل  القيادة  هذه  على  الوافدين 

القدمي،  بالعهد  يذكرهم  وتعامال  ير�شيهم)..( 

وليت �شاحب هذه ال�شرامة)..( يتحرك اإىل دوار 

البناء  فو�شى  لريى  واخلماي�س)..(،  بنعنفر 

الع�شوائي بدل اأن يكرث الزيارات اإىل بع�س الأحياء 

بدون فائدة.

◆ اأينما وليت وجهك يف بلدية بيوكرى حا�شرة 
من  اأكواما  وجتد  اإل  باها  اأيت  اأ�شتوكة  اإقليم 

خا�شة  مقززا،  املنظر  اأ�شبح  حيث  الأزبال)..( 

تدهورا  الو�شعية  وتزداد  القدمي)..(  بال�شوق 

فيه  يظهر  الذي  الوقت  يف  املجاورة،  بالدواوير 

رغم  الق�شية  بهذه  يهتم  ل  البلدي  املجل�س  اأن 

لل�شكان،  فيها  التي تت�شبب  ال�شحية  امل�شاعفات 

اإل  تتوفر  ل  الأزبال  بجمع  املكلفة  فامل�شلحة 

باأية  على �شاحنتني وامل�شتخدمون ل يتو�شلون 

�شي�شكل  امل�شكل  هذا  اأن  ويظهر  ت�شجيعات)..( 

ورقة انتخابية مهمة يف احلملة القادمة.

◆ تتعدد اأوجه معاناة اأ�شحاب املقاهي وبائعي 
لبا�شاوية  التابعني  »النعناع«  وحتى  اخلبز 

بيوكرى با�شتوكة اآيت باها، حيث يجدون اأنف�شهم 

ومطاردات  احلياة  اإكراهات  بني  دائم  �شراع  يف 

الأمر  يزيد  وما  القدمي،  بال�شوق  »املخازنية« 

اليومي تطال حتى  �شبابية كون عملية البتزاز 

ال�شوق  و�شط  املتمركزين  »الهندية«،  بائعي 

اآ بن عدي«)..( وهو ال�شيء الذي  »وعلى عنيك 

يطرح اأكرث من ت�شاوؤل حول دور امل�شوؤولني الذين 

ل يخفى عنهم �شيء.

عددهم  قدر  الأ�شخا�س،  من  جمموعة  اأقدم   ◆
�شخ�س  بيت  على  الهجوم  على  �شخ�شا،  بـ15 

يعمل اإ�شكافيا، اإذ قاموا بتك�شري باب بيته و�شحله 

اأن  بعد  بال�شرب  عليه  وانهالوا  اخلارج  اإىل 

 ر�شقوا بيته باحلجارة وحولوا اأثاثه اإىل خراب.

حدث ذلك بعد اأن قام الإ�شكايف امل�شار اإليه بتنبيه 

الأ�شخا�س املذكورين، الذين كانوا يف حالة �شكر، 

والدته  لأن  النابية،  بالألفاظ  التفوه  عدم  اإىل 

و�شقيقه يوجدون يف �شيافته، اإل ان الأ�شخا�س 

اأنكروا عليه ذلك وو�شعوه �شربا)..(.

◆ حلَّ �شتة ق�شاة من املجل�س الأعلى للح�شابات 
اأن  مطلعة  م�شادر  اأكدت  حيث  اأكادير،  ببلدية 

والإداري  املايل  التدبري  �شيتفح�شون  الق�شاة 

لأق�شام ال�شفقات والتعمري والأمالك)..(.

عدة  مو�شوع  كانت  اأكادير  فبلدية  ولالإ�شارة،   

اجلهوي  املجل�س  ق�شاة  لدن  من  افتحا�شات 

التابعة  املركزية  التفتي�س  وجلن  للح�شابات 

رئا�شة  فرتة  عرفت  حيث  الداخلية،  لوزارة 

القباج للبلدية اأزيد من �شت جلن تفتي�س باختالف 

انتماءاتها الإدارية.

الجتماعية  الأعمال  جمعية  نظمت   ◆
اإداوتنان  اأكادير  عمالة  وم�شتخدمي  ملوظفي 

تكرمييا  حفال  ما�شة،   - �شو�س   - جهة  ومركز 

 -  2012 ل�شنة  التقاعد  على  املحالني  للموظفني 

.2014 فرباير   14 اجلمعة  يوم  �شباح   ،2013"
احلفل الذي اأ�شرف عليه وايل جهة �شو�س ما�شة 

درعة، وعامل عمالة اأكادير اإداوتنان، متيز بتقدمي 

عدد من الهدايا لفائدة املحالني على التقاعد، مع 

املتمنيات بالتوفيق للمتقاعدين يف بقية م�شريتهم 

احلياتية.

هل هي ت�سفية ح�سابات قدمية؟!

العامل “يتفرج” على �صراع رئي�س البلدية
 ورئي�س املجل�س الإقليمي

طاطاآيت ملول

وجدة

      خنيفرة

ما يجري ويدور في المدن 
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اأركانة تعاين... وال�صلطات 
يف »دار غفلون«

بوطيب الفياللي
هيئات  بعثتها  التي  املرا�شالت  تلك  على  �شنة  من  اأكرث  مرت 

البلدي  املجل�س  اإىل  جاورها  وما  اأركانة  مبنطقة  املدين  املجتمع 

املطاحن  اإحدى  حتدثه  التي  ال�شرر  رفع  ب�شاأن  ملول،  لآيت 

باملنطقة، حولت ليايل اأحياء تنمل، وبوعيطة، واملغرب العربي 

ب�شبب  الأرق  من  يعانون  اأ�شبحوا  حيث  ومعاناة  جحيم  اإىل 

اأثرت  والتي  املطحنة  اآلت  عن  الناجتة  والأ�شوات  ال�شجيج، 

دفع  الذي  الأمر  وهو  لأبنائهم.  الدرا�شي  التح�شيل  على  �شلبا 

�شاكنة هذه الأحياء اإىل اإعادة تذكري رئي�س املجل�س البلدي بهذا 

»التلوث ال�شمعي«، ملتم�شة منه اإدراج هذه النقطة �شمن جدول 

اأعمال دورة فرباير، يف اأفق اتخاذ الإجراءات املنا�شبة لإرجاع 

ال�شلطات  �شتتدخل  فهل  املنطقة)..(  ل�شاكنة  وال�شكينة  الهدوء 

امل�شوؤولة لإنقاذ ال�شكان من ويالت هذا ال�شجيج اأم اأنها �شتبقى 

يف دار غفلون حتى اإ�شعار اآخر؟

ال�صرقة »على عنيك 

يا بن عدي«

فضيلي عمي

اإىل  موؤخرا،  طاطا،  مدينة  حتولت 

عدد  ارتفع  حيث  لل�شو�س  وكر 

�شرقة  وخا�شة  ال�شرقة  حــــالت 

التجارية والدراجات  املحـــــــــالت 

وحمتويات  والهوائية  النـــــارية 

عملية  اآخر  متت  وقد  ال�شيارات، 

ليلة  طاطا،  مدينة  و�شط  لل�شرقة 

ال�شبت الأخري، حينما فتح ل�س باب 

من  بها  ما  و�شِرق  ال�شيارات  اإحدى 

حمتويات يف وا�شحة النهار. 

لرجال  تام  غياب  و�شط  ذلك   وياأتي 

ال�شاكنة  اأحد  علق  حيث  الأمـــن، 

على هذا الغياب �شاخرا »باأن رجال 

الذين  الطلبة  بقمع  من�شغلون  الأمن 

اأ�شبوع،  منذ  �شلميا،  يحتجون 

من  وال�شتفادة  باملنحة  مطالبني 

احتجاجات  وتتبع  اجلامعي،  احلي 

املعوزين من ال�شاكنة الذين يطالبون 

مباأذونيات النقل »كرميات«. 

لقطات مراكشية 

املدينة  جمل�س  اأخريا،  حترك   ♦  

جامع  �ساحات  بع�س  حترير  اأجل  من 

والعربات  الدراجات  مئات  من  الفناء 

التي كانت ترابط قرب اأبواب امل�ساجد 

ذلك  يف  مبا  الطريق،  قارعة  وعلى 

عرقلة الراجلني.

جمعية متقاعدي رجال الرتبية   ♦
قيما  كتــــابا  اأ�ســـدرت  والتكوين، 

لرئي�س  ال�سبعني  الذكرى  مبـــنا�سبة 

املرحوم  ال�سابق  يو�سف  ابن  اجلامعة 

يت�سمن  املراك�سي،  عثمان  بن  حممد 

�سورا مقاالت وق�سائد �سعرية لعلماء 

رحمة  اإىل  انتقلوا  الذين  اجلامعة 

اهلل.

♦ مدرج اأحمد ال�سرقاوي اإقبال بكلية 
العالمة،  تكرمي  �سهد  العربية،  اللغة 

العلمي  املجل�س  ع�سو  الرباوي،  حممد 

االأعلى يف حفل كبري بح�سور اأع�ساء 

املثقفني  من  وعدد  العلمي  املجل�س 

ورجال الفكر.

التاريخ  من  م�سرقة  ♦»�سفحات 
كتبه  اليو�سفية«  للجامعة  احلديث 

واأ�ستاذ  املحلي  العلمي  املجل�س  رئي�س 

القرويني  بجــــامعة  العايل  التعليــــم 

املعيار  الدين  عز  مــحمد  الذكتور، 

االإدري�سي.

لبيع  الكتبيني  دكاكني  عدد  ♦كون 
م�سجد  بجانب  دكان  مائتي  الكتب 

الكتبية، ن�ساأت اإبانها حركة ثقافية يف 

الت�سوف، والفل�سفة، تاأليفا وت�سنيفا.

مـحمد سعــدونــي 

احتج حوايل 60 م�شتفيدا من املحالت 

التجارية يف قي�شارية »�شيدي معافة« 

�شمنهم  من  بوجدة،  النا�شف  واد 

من  جلهم  عموميون  وكتاب  كاتبات 

قرار  على  الإجازة،  �شهادة  حاملي 

ق�شم  برتحيل  القا�شي  وجدة  بلدية 

التعمري باجلماعة احل�شرية »�شيدي 

اإىل الباب الغربي يف العمارة  معافة« 

ال�شتثمار  مكتب  ت�شم  كانت  التي 

عر�شة  �شيجعلهم  مما  اجلهوي، 

للك�شاد التجاري وال�شياع والبطالة .

قد  املحالت  هذه  اأ�شحاب  وكان  هذا، 

احل�شرية،  اجلماعة  رئي�س  را�شلوا 

القرار  هذا  يلغي  لكي  احجرية،  عمر 

الن�شاط  يتوقف  ل  حتى  الإداري 

ي�شرتزقون  التي  املحالت  يف  التجاري 

دون  لكن  العي�س«،  »لقمة  منها 

جدوى.

ي »احجرية«  قطع الأعناق ول قطع الأرزاق.. اآ ال�صِّ

عمر احجيرة
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محمد الدفيلي
خرج �سكان بلدية �سيدي ب�عثمان اإقليم الرحامنة، م�ؤخرا، 

يف وقفة احتجاجية، اأمام مقر البلدية، منددين ب�س�ء ت�سيري 

املجل�س البلدي وامل�ساكل الكثرية التي تتخبط فيها املنطقة، 

ورفعت ال�ساكنة �سعارات من قبيل »ارحل«، و»�ساكنة �سيدي 

ب�عثمان تطالب بفتح حتقيق يف نهب وحيازة امللك العم�مي 

دون مربر«، و»الف�ساد الفالين وغياب الت�سيري العقالين«.

باحل�ار  امل�س�ؤولني  تطالب  املحتجني  اأ�س�ات  وتعالت 

املبا�سر، وه� ما ح�سل فعال بح�س�ر البا�سا ورئي�س املجل�س 

البلدي، حيث كانت قاعة االجتماعات يف البلدية مفت�حة اأمام 

املحتجني، والذين كان غالبيتهم من ال�سباب.

وافتتح رئي�س املجل�س البلدي الكالم، بق�له »نعرف مطالب 

يف  عليها  للج�اب  وم�ستعدون  م�سروعة،  اإنها  ال�ساكنة 

حدود اال�ستطاعة، لكن لن جنيب على االأ�سئلة ال�سخ�سية 

اخلا�سة، كما علق »اأخطاء املا�سي ال حتا�سب�ننا عليها«. 

وتلخ�ست جل التدخالت ح�ل ثالث نقاط اأ�سا�سية، عرفت 

العديد من املزايدات والتطاحن اإىل حد ال�سب وال�ستم؛ وهي: 

ي�سمى  ما  اأو  احل�سرية«،  »التهيئة  وملف  الت�سغيل،  ملف 

اإن  الرئي�س  البلدية والذي قال عنه  اإعادة هيكلة اأحياء 

اخلطافة«،  ب�سبب  ب�عثمان  اإىل  ي�سل  لن  »الط�بي�س 

على  »احل�انيت«  اإىل  املجزرة  من  اللح�م  نقل  وملف 

»الكروات« و»لكرار�س«.

»الطوبي�س 

لن ي�صل �إىل 

بوعثمان ب�صبب 

�خلطافة«

�أكذوبة نظــام �لأد�ء »جيد«

جلنة خمتلطة حتل مبوؤ�ص�صة �حلن�صايل 
بعد مقال »�لأ�صبوع«   

اعرتف النائب االإقليمي ل�زارة الرتبية ال�طنية بجهة تان�سيفت احل�ز 

كما  »احلن�سايل«،  مدر�سة  م�ست�دع  داخل  ب�طاغاز«  »قنينات  ب�ج�د 

فرباير   6 بتاريخ:  ال�سادر  عددها  يف  »االأ�سب�ع«  جريدة  ذلك  ن�سرت 

2014. غري اأنه اأكد اأن املدر�سة املعنية، مل تعد تقدم خدماتها الرتب�ية 
منذ امل��سم الدرا�سي 2005، كما جاء يف ت��سيحه جلريدة »االأ�سب�ع«، 

واأن جلنة خمتلطة، ت�سم عددا من القطاعات احلك�مية، انتقلت يف نف�س 

الي�م الذي �سدر فيه مقال »االأ�سب�ع«، اإىل عني املكان فتاأكد لها، »فراغ 

قنينات الغاز، وفراغ املدر�سة«.

أبو سعد مصطفى
اجلماعات  م�ظفي  من  العديد  عرب 

بن�ر  �سيدي  باإقليمي  الرتابية 

»امتعا�سهم«،  عن  واجلديدة 

التهاون  اأ�سكال  كل  من  و»تذمرهم« 

والتماطل التي باتت تنهجها امل�سالح 

وخا�سة  رواتبهم،  ب�سرف  املكلفة 

اأجرة �سهر يناير املا�سي من ال�سنة 

بها،  يت��سل�ا  مل  والتي  اجلارية، 

اأ�سرهم  رفقة  اأدخلهم  الذي  ال�سيء 

يد  ال  واجتماعية  مادية  اإكراهات  يف 

لهم فيها.  يقع هذا يف ظل االلتزامات 

م�ؤ�س�سات  جتاه  املالية  والتعهدات 

و�س�مة  القرو�س،  يف  متمثلة  بنكية 

والكهرباء،  املاء  وف�اتري  الكراء، 

وواجبات ال�ساعات االإ�سافية املتعلقة 

من  وغريها  املتمدر�سني،  باالأبناء 

اال�ستهالك  بنفقات  املتعلقة  املتاعب 

واملتطلبات الي�مية، بل تعدى االأمر 

متاهات  يف  امل�ظفني  من  عدد  دخ�ل 

اأخرى اجتماعية متعلقة بالنفقة جتاه 

مطلقاتهم ونفقة االأبناء)..(، فاإذا كانت 

احلك�مة تتحمل م�س�ؤولياتها ومتتلك 

اجلراأة الكافية جتاه اإ�سالح العديد 

من امللفات كنظام التقاعد، و�سندوق 

املقا�سة، وحماربة الر�س�ة، وظاهرة 

االأ�سباح مبختلف االإدارات)..(، فاإن 

ملفات �سهلة وب�سيطة ال حتتاج منها 

�س�ى ال�سغط على زر ب�سيط تفاديا 

خالل  �سن�ي  ب�سكل  امل�سكل  لتكرار 

ميالدية  �سنة  كل  وبداية  انطالقة 

جديدة.  واجلدير بالذكر، اأن م�سالح 

بربنامج  األزمت  الرتابية  اجلماعات 

يطلق  واالأج�ر  احل�االت  ل�سرف 

عليه ا�سم »جيد«، والذي القت خالل 

ب�سبب  جمة،  �سع�بات  تطبيقه 

للعن�سر  والتاأطري  التك�ين  غياب 

الب�سري وغياب االإمكانات والبنيات 

التحتية)..(، والتي تفتقر اإليها عدد 

من اجلماعات منها على اخل�س��س 

التغطية  اإىل  تفتقد  التي  القروية 

»الريزو«.

المملكة المغربية 
وزارة االقتصاد والمالية
مديرية أمالك الدولة 

المديرية الجهوية بالرباط
مندوبية الرباط

إعالن للعموم
يف  �سيقع  اأنه  العم�م  علم  ليكن يف 

االأيام وال�ساعات واالأماكن املبنية 

ال�سم�سرة  طريق  عن  بيع  اأ�سفله، 

الطلبات  وب�ا�سطة  العم�مية 

املنق�الت  من  ملجم�عة  املخت�مة 

خمتلف  من  واملتاأتية  املتال�سية 

االإدارات العم�مية ح�سب الربنامج 

التايل: 

ابتداء   2014 مار�س   04 ي�م   -

وزارة  مبقر  العا�سرة  ال�ساعة  من 

باحلي  الكائن  واملالية  االقت�ساد 

الرباط  ورزازات  زنقة  االإداري 

�سالة.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
مكيفات  باالإ�سافة  املكتب  معدات 

وخمتلفات 

- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

مب�ست�دعي  �سباحا  والن�سف 

بالرباط  الدولة  اأمالك  مندوبية 

زنقة درنة رقم 27 و �سارع باتري�س 

مل�مبا.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
كرا�سي-  خزانات-  مكاتب- 

مكيفات – طاوالت خا�سة بالر�سم 

 – نقالة  ه�اتف   – �سب�رات   –
م�سخنات كهربائية- حقائب ن�سائية 

– مالب�س وخمتلفات.
ال�ساعة  من  ابتداء   10 ي�م   -

اثنني  ب�س�ق  والن�سف  العا�سرة 

عني ع�دة قيادة عني ع�دة

من  متاأتيني  ح�سانني  بني   ♦
املفت�سية العامة للق�ات امل�ساعدة.

- ابتداء من ال�ساعة ال�احدة بعد 

الزوال ب�سد �سيدي حممد بن عبد 

اهلل

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
 - مكاتب   - ح�ا�سب   - طابعات 

كرا�سي - طاوالت وخمتلفات.

- ي�م 11 مار�س 2014 ابتداء من 

مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

مديرية التجهيز والطرق وال�سالمة 

دمييل  �سرفي�س  )مقر  الطرقية 

القدمي( الكائن بالقبيبات الرباط.

♦ ح�سة ت�سم على العم�م معدات 
 – معل�ماتية  معدات  املكتب- 

مرواحيات- رف�ف وخمتلفات.

- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والن�سف مب�ست�دع اخلزينة العامة 

للمملكة الكائن بدي�ر اجلامع زنقة 

القا�سي عيا�س الرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
معدات املكتب واملعل�ميات.

ال�ساعة  من  ابتداء   13 ي�م   -

مبقر  �سباحا  والن�سف  العا�سرة 

الرتبية  ل�زارة  التابع  املطبعة 

ال�سينغال  الكائن 6 زنقة  ال�طنية 

حي املحيط الرباط. 

♦ ح�سة ت�سم على اخل�س��س - 
اآلة الن�سخ A3 riso- اآلتني للطبع 

.offset 125 + solina
- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

امللكي  الدرك  مب�ست�دع  والن�سف 

ب�سارع  الكائن  املتنقلة  املجم�عة 

احل�سن الثاين زنقة غازيا بالرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
مكاتب – خزانات حديدية- كرا�سي 

معدات  مروحيات-  طاوالت-   –
املطبخ – اأ�سرة وخمتلفات.

- ي�م 18 مار�س 2014 ابتداء من 

مبقر  �سباحا  والن�سف  العا�سرة 

ب�سارع  الكائن  االإقليمية  اخلزينة 

ابن �سينا اكدال الرباط 

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   *

كرا�سي-  خزانات-  مكاتب- 

مكيفات – طاوالت خا�سة بالر�سم 

 – نقالة  ه�اتف   – �سب�رات   –
م�سخنات كهربائية- حقائب ن�سائية 

– مالب�س وخمتلفات.
- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

ال�سيارات  بح�سرية  والن�سف 

للمياه  ال�سامية  للمندوبية  التابع 

والغابات وحماربة الت�سحر الكائن 

بزنقة االمام مالك اكدال قبالة اوتيل 

هلت�ن الرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   *

اأدوات احلدادة- خزانات خمتلفة 

 - مكاتب   – حديدية  رف�ف 

كرا�سي- طاوالت- اآالت الن�سخ- 

مكيفات-  ريدوات-  فاك�سات- 

ح�ا�سب – طابعات وخمتلفات.

- ي�م 20 مار�س 2014 ابتداء من 

العا�سرة والن�سف �سباحا مبركز 

ل�زارة  التابع  املفت�سني  تك�ين 

الرتبية ال�طنية الكائن بزنقة ابن 

عي�سة العكاري بالرباط

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
منق�الت متال�سية.

- ي�م 25 مار�س 2014 ابتداء من 

مبقر  �سباحا  والن�سف  العا�سرة 

التنمية  ل�كالة  العامة  املديرية 

زنقة  بزاوية  الكائن  الفالحية 

النخيل واملهدي بن بركة عمارة 2 

و3 حي الريا�س بالرباط

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
عن  عبارة  متال�سية  منق�الت 

 - مكاتب    - ح�ا�سب  طابعات- 

كرا�سي- طاوالت.

- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

الطرق  مديرية  مبقر  والن�سف 

الكائن  والنقل  التجهيز  ب�زارة 

الريا�س  حي  ال�سن�بر  ب�سارع 

الرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
معدات معل�ماتية واآالت احلا�س�ب 

وخمتلفات.

- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

والن�سف �سباحا مب�ست�دع وزارة 

التجارة وال�سناعة والتكن�ل�جيا 

احلديثة الكائن كمال الزبدي زنقة 

الريا�س  حي    21 �سكت�ر  دادي 

الرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
خزانات- كرا�سي- مكاتب - واآالت 

احلا�س�ب - مروحيات- طاوالت 

�سياج   – طابعات   – ح�ا�سيب 

حديدي وخمتلفات.

ابتداء   2014 مار�س   27 ي�م   -

�سباحا  والن�سف  العا�سرة  من 

احلفريات  لعل�م  ال�طني  باملعهد 

واملمتلكات الكائن مبدينة العرفان 

زاوية الزنقة 5 و7 الرباط املعاهد.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
 – امللفات  حافظات  خزانات- 

مكاتب وخمتلفات.

- ابتداء من ال�ساعة احلادية ع�سرة 

العايل  باملعهد  �سباحا  والن�سف 

عالل  ب�سارع  واالت�سال  لالإعالم 

الفا�سي مدينة العرفان الرباط.

اخل�س��س  على  ت�سم  ح�سة   ♦
اآالت   – كنط�رات  خزانات- 

كرا�سي-   - مكاتب   - الت�سخني 

 – املق�ى  احلديد  من  �سناديق 

الن�سخ  اآلة   – ثالجة   – مناوير 

باالإ�سافة  زرابي   – طاوالت   –
والب�سري  ال�سمعي  معدات  اإىل 

وخمتلفات.

ي�ؤدى ثمن البيع مع الزيادة %10 

واجبات  اأداء  امل�سرتين  وعلى 

بهذه  املتعلقة  والتنرب  الت�سجيل 

العملية، كما عليهم نقل م�سرتياتهم 

مبجرد دفع ثمنه وت�قيع املح�سر 

 12 الف�سل  ذلك  على  ين�س  كما 

وللمزيد  التحمالت،  دفرت  من 

االت�سال  ميكن  املعل�مات  من 

بالرباط،  الدولة  اأمالك  مبندوبية 

الهاتف  احل�سن  م�الي  �سارع   2
 .0537700680

AS 218/14

✤ ✤ ✤

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية  
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات المقاولة
عدد 2582/35/2013 *التاجر 

مصطفى الحلوي*

إشعار
 07 عدد  احلكـــــــم  مبقت�ســـــى 

 04/02/2014 بتاريخ  ال�سادر 

عدد  املقاولة  �سع�بات  ملف  يف 

2582/35/2013 ق�ست املحكمة 
التجارية باأكادير. 

الت�س�ية  م�سطرة  بقفــــــــل   ♦
الق�سائية املفت�حة يف حق التاجر 

م�سطفى احلل�ي. 

ملنط�ق  الف�ري  بالت�سجيل   ♦
احلكم بال�سجل التجاري للتاجر، 

ون�سره يف �سحيفة خم�ل لها ن�سر 

االإعالنات القان�نية ويف اجلريدة 

 )8( ثمانية  اجل  داخل  الر�سمية 

اأيام من �سدوره. 

♦ ب�سم�ل احلكم  بالنفاد املعجل 
بق�ة القان�ن. 

AS219/14

المملكة المغربية 
وزارة العدل والحريات  

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش 

المحكمة التجارية بأكادير 
مكتب السجل التجاري 

ملف عدد: 17-2014
حساب خصوصي: 1899م

تقديم أصل تجاري حصة في 
شركة )النشرة الثانية(

مب�جب القان�ن االأ�سا�سي امل�سحح 

 2013 دي�سمرب   4 بتاريخ  االإم�ساء 

وتقرير مراقب احل�س�س امل�ؤرخ يف 

04 دي�سمرب 2013.
مغربي  زيد،  ر�س�ان  ال�سيد  قدم 

اجلن�سية، احلامل للبطاقة ال�طنية 

بال�سجل  وامل�سجلة   JC14044 رقم 

التجاري باملحكمة التجارية  حتت 

رقم 38120 اأ�سله التجاري كح�سة 

 ASSISTAS SARL« املدع�ة  ال�سركة  يف 

A.U«، الكائن مقرها االجتماعي برقم 
ر�سيد  م�الي  حي   335 زنقة   11

اأكادير. 

كتابة  م�سلحة  رئي�س  فان  وبذلك 

اأن  ال�سبط يعلن لكل ذي م�سلحة 

�سبط  مبكتب  ت�سجل  التعر�سات 

املحكمة التجارية باأكادير داخل اأجل 

ال يتجاوز خم�سة ع�سر ي�ما امل�الية 

للن�سرة الثانية طبقا للمادة 84 83 

و104 من مدونة التجارة.

  AS 220 /14
✤ ✤ ✤

المملكة المغربية 
وزارة العدل والحريات  

محكمة االستناف بخريبكة 
المحكمة االبتدائية بخريبكة 

مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم: 725/2013

التجاري وفا بنك 
 ضد  سعد بنشقرون 

زهراء عكداوي
إعالن عن بيع عقار 

بالمزاد العلني
ال�سبط  كتابة  م�سلحة  رئي�س  اإن 

باملحكمة االبتدائية بخريبكة يعلن باأنه 

بتاريخ 24 فرباير 2014. على ال�ساعة 

احلادية ع�سر �سباحا بقاعة البي�عات 

بهذه املحكمة �سيقع بيع ما يلي: 

ذي  الطر�سي«  »ملك  امل�سمى  امللك 

 31410/18 عدد  العقاري  الر�سم 

اأوالد  قيادة  خريبكة  بدائرة  الكائن 

بحر ال�سغار جماعة اأوالد عبدون دوار 

اأوالد م�سع�د املتك�ن من اأر�س فالحية 

يف ا�سم - زهراء عكداوي بن�سبة ½- 

�سعد بن�سقرون بن�سبة ½.

- م�ساحته 40 اآر 72 �سنتيار. 

 3.664.80,00 االفتتاحي  الثمن   -

درهم.

اخلزينة  لفائدة   03% زيادة  مع   -

العامة. 

فعلى الراغبني يف املزيد من االإي�ساحات 

االت�سال مبكتب التنفيذ املدين لالطالع 

على دفرت ال�سروط والتحمالت. 

AS 221/14  

�لو�يل مفكــر يقف مثــل 
�لأخـر�س فـي �لزفــة 

نور الدين هراوي
 

قبل اأن ي�سادق املجل�س اجله�ي ل�سطات باإجماع اأع�سائه على خمتلف النقط 

املدرجة يف جدول اأعماله من خالل دورته العادية املنعقدة اأخريا نهاية �سهر 

يناير مبقر والية عمالة �سطات، وتهم باالأ�سا�س عقد جمم�عة من االتفاقيات 

اأبرزها اتفاقية اإحداث جمم�عة من املكاتب اجلماعية حلفظ ال�سحة باأقاليم 

اجلهة، خطف ال�ايل اجلديد »حممد مفكر« االأ�س�اء بح�س�ره و�سط ح�س�ر 

كثيف للربملانيني وكبار املنتخبني وعمال االأقاليم، حما�سة امل�س�ؤول الرتابي 

منذ  اجلهة  منتخب�  عليه  اعتاد  الذي  الربت�ك�ل  خرق  اإىل  دفعته  اجلديد 

�سن�ات خالل انعقاد الدورات يف اأكرث من منا�سبة، ففي ال�قت الذي كان فيه 

ال�الة ال�سابق�ن يتدخل�ن بني الفينة واالأخرى عرب اإلقاء كلمة تارة مقت�سبة، 

وتارة اأخرى مط�لة التزم مفكر ال�سمت املطبق طيلة اأ�سغال اجلل�سة �سريا اأو 

اقت�ساء باملثل »ال�سك�ت حكمة«، رمبا لدرا�سة واقع حال ال�سخ�سيات املك�نة 

للمجل�س وت�جهاتها واأخذ نبذة عن �سري املجال�س واأخذ احليطة والرتيث، 

رمبا حتى ال ي�سقط يف م�سيدة اأو فخ اأكرب الدهاة ال�سيا�سيني للمجل�س، رغم 

االإ�سارات التي بعث ال�ايل من خالل نظرته وحتركاته مينة وي�سرة واإن�ساته 

اجليد ملختلف املتدخلني يف الدورة. 

لغة  وافني  ظل�ا  الف�ساد  فل�ل  على  اجلهات  بع�س  حت�سبهم  ممن  البع�س 

خ�سبية مليئة بعبارات التملق واملجاملة واملحاباة والتنميق يف الكالم، يف 

حماولة للظه�ر بح�س�ر القادر على قلب الطاولة، اإذ بداأ الهم ال�حيد لهذه 

الفئة ه� ت�جيه ال�سربات حتت احلزام خل�س�مهم عند بع�س النقط م��سع 

منها  ت�ستفد  مل  والتي  �سنتيم«،  ملي�ن   14« قدرها  كميزانية  االختالفات 

جمعية الدياليز اأو ت�سفية اجلهاز الكل�ي برب�سيد اأو نقطة مراكز ال�سحة 

اجلماعية التي راأى البع�س ع��سها اإحداث دار الطالبة ب�سطات، وحل م�سكل 

ال�سكن باحلي اجلامعي، وكذا نقطة ا�ستفادة االأكادميية للتعليم يف عهد مدير 

االأكادميية االأ�سبق »مبا جمم�عه مليارا و300 �سنتيم«، الإحداث املراحي�س 

وقتها  يف  اإجنازها  يتم  مي  والتي  اجلهة  مبدار�س  االأويل  التعليم  واأق�سام 

ر النقا�س بعيدا عن مالم�سة االأ�سباب احلقيقية  القان�ين)..( ال�سيء الذي ح�َّ

للك�ارث التنم�ية املتخبطة فيها اجلهة عم�ما، والتي ع�سفت مبكرا بال�ايل 

ال�سابق، ب��سعيب املت�كل.

اعالناتاعالناتاعالنات
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كواليس جهوية

عمران أبو جاسم

»افكار«  وحي  »�صحراوة«،  حي  قرب  املدينة،  بقلب  تواجده  رغم 

و»الزنيربية«، فحي »الزاوية)2(« يعاين الويالت يف ف�صل ال�صتاء، وذلك 

راجع لنفجار قنوات ال�صرف ال�صحي وه�صا�صة طرق والأزقة، وكاأن 

�صكان هذا احلي يعي�صون مبد�صر ولي�س بحي بقلب املدينة)..( الوعود 

هو  اأجنز  ما  واأهم  تتحقق،  مل  ال�صكان  تلقاها  التي  والآمال  املع�صولة 

اإخالف الوعد وخذلن املهمة املنوطة بهذه ال�صركة املعروفة)..(.

ال�صركة  هذه  على  راهنوا  الذين  ال�صكان  نفو�س  يف  اأ�صى  ترك  ما  وهذا 

الثالثة،  الألفية  خالل  اأن�صئ  الذي  احلي  حداثة  فرغم  ل�صيتها،  نظرا 

مل ي�صتطع مواكبة الركب. مما جعل ال�صكان ي�صتعدون للقيام بوقفات 

 ،2014  -  02  -  05 احتجاجية، فقدوم وزير الإ�صكان، يوم الأربعاء 

الذي اكتفى بتدخل ق�صري بالعمالة مل يفد يف �صيء. لأن بع�س اجلمعيات 

�َصدَّ  الوزير)..( و�صعادته  الأ�صئلة على  جاءت خ�صي�صا لطرح بع�س 

الرحال لإعطاء انطالق ترقيع بع�س الأزقة باجلماعة القروية »لزرارة« 

التي التحقت بحزب التقدم وال�صرتاكية)..(، وهذا ما جعل املتتبعني 

ي�صعون اأكرث من عالمة ا�صتفهام حول قدوم الوزير ال�صالف الذكر ويف 

هذا الوقت بالذات.

عبد الرحيم عواد

عملت »الأ�صبوع« من م�صدر جيد الطالع اأن من�صف عبد املجيد رئي�س 

الدار  مدينة  ا�صتئنافية  اإىل  انتقل  قد  باليو�صفية  البتدائية  املحكمة 

البي�صاء )مب�صقط راأ�صه( ومعه نائب الوكيل اأيوب اأبو جعفر اإىل نف�س 

املدينة، فيما انتقل علي اأبعوز والأ�صتاذ �صباطة اإىل مدينة مكنا�س، اأما 

حنني فوؤاد فقد انتقل اإىل �صيدي قا�صم، كما انتقل اإىل عا�صمة الرحامنة 

بن اجرير الأ�صتاذ بوطرف. اأما نائب الوكيل عبد العزيز بلغزال فقد 

متت ترقيته باملحكمة البتدائية باليو�صفية برتوؤ�صه اجلل�صات.

البتدائية  للمحكمة  اجلديد  الرئي�س  اأن  امل�صدر،  نف�س  لنا  واأكد 

م املحكمة بنائبتني لوكيل  باليو�صفية اآت من مدينة مراك�س، كما �صُتَطعَّ

امللك وقا�صيتني جديدتني يف املهنة �صت�صاف اإىل ق�صاة جدد اأي�صا.  

ول نن�صى اأن الظروف التي يعمل فيها الطاقم الق�صائي باملحكمة داخل 

اأ�صغر حمكمة يف املغرب مزرية، بالنظر اإىل امللفات املعرو�صة بحيث 

توجد قاعة واحدة ووحيدة جلميع اجلل�صات مبختلف التخ�ص�صات، 

كما ل يوجد �صجن مدين قار باليو�صفية، مما يوؤدي اإىل تاأخر اجلل�صات 

نظرا لو�صول ال�صجناء من اأ�صفي يف الوقت املحدد.  

سيدي يحيى اليوسفية

 العدد: 777  اخلميس 20 فبراير 2014

الآونة  فــــي  اجتاحـــــــت 

برية  خنازير  الأخيـــرة، 

ال�صـــــيعات  من  عــــــددا 

الفالحية ب�صواحي »بلفاع« 

اأيت  اأ�صتوكـــة  اإقلــــــــــيم 

تلف  عنه  نتج  ما  باهــــا، 

املحا�صيل  مــــــن  العديد 

وتعـــــر�س  الزراعيــــــــة 

لــــــالإفال�س)..(  الفالحـني 

ممـــــا ا�صطر املتــــ�صررين 

جمعيات  منا�صــــــــدة  اإىل 

اإبادة هذه  اأجل  من  القن�س 

فتهم  ملعر  ، ير ز خلنـــــــا ا

بها  تتواجد  التي  بالأماكـن 

تام  مقابل غياب  بكرثة)..( 

للجهات امل�صوؤولة.

خريبكة

بوجدود
تلكس

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

ك�صفت العديد من امل�صادر داخل 

من  جمموعة  اأن  املحتلة  �صبتة 

املدين  واحلر�س  اجلي�س  �صباط 

الإ�صباين، قاموا الأ�صبوع الأخري، 

بزيارة ميدانية للمركز احلدودي 

باب �صبتة من اأجل تفقد الأو�صاع 

احلدود،  حماية  على  والعمل 

الأخرية  الأيام  يف  �صهدت  التي 

يف  الر�صا�س  فيها  اأطلق  جمزرة 

حق املهاجرين الأفارقة من طرف 

وبعدما  الإ�صباين.  املدين  احلر�س 

تناولت »الأ�صبوع« هذا املو�صوع 

الحتالل  »�صلطات  بعنوان 

ت�صتعمل الر�صا�س املطاطي �صد 

فرباير(،   13 )عدد  املهاجرين«، 

قام على اإثرها م�صوؤولون عن جميع 

بزيارة ملوقع  الإ�صبانية  الأجهزة 

لربع  �صداه  و�صل  التي  احلدث 

اأقدمت  حيث  الإ�صبانية،  اململكة 

بع�س الفعاليات على تنظيم وقفات 

الإ�صبانية  بالعا�صمة  احتجاجية 

مدريد، منددة مبا وقع للمهاجرين 

لكن  املذكور،  باملعرب  الأفارقة 

املغربية  احلقوقية  اجلمعيات 

حقوق  عن  بدفاعها  تتبجح  التي 

الإن�صان التزمت ال�صمت جراء ما 

تقوم به قوات الحتالل مبعرب باب 

الوطنية  اللجنة  با�صتثناء  �صبتة 

ومليلية.  �صبتة  بتحرير  للمطالبة 

م�صادر  من  »الأ�صبوع«  وعلمت 

الإ�صباين  النواب  جمل�س  داخل 

الداخلية  وزير  م�صاءلة  متت  اأنه 

الربملان حول خلفيات وفاة  بقبة 

العديد من الأفارقة بر�صا�س قوات 

احلر�س املدين  ب�صبتة.

للحر�س  العام  املدير  اأن  وعلمنا 

املدين الإ�صباين »ار�صينيو فرنانديز 

دي مي�صا« كان قد اعرتف، ال�صبت 

)معدات  با�صتخدام  املا�صي، 

ملكافحة ال�صغب( �صد  املهاجرين 

جنوب  من  املنحدرين  الأفارقة 

ال�صحراء، الذين حاولوا الو�صول 

اإىل �صبتة املحتلة.

العديد  بها  قام  التي  الزيارة  لكن 

اجلي�س  جهاز  يف  ال�صباط  من 

الوطني  والأمن  املدين  واحلر�س 

للحدود الوهمية كانت غري بريئة، 

تقوية  على  التفاق  مت  حيث 

بني  البحري  ال�صياج  يف  والزيادة 

املغرب واملدينة املحتلة بدعم من 

احلكومة املركزية واملحلية، فهل 

منع  اأجل  من  املغرب  �صيتدخل 

ال�صلطات ال�صتعمارية لكي ل تقوم 

بهذه اخلطوة اخلطرية؟

اإ�سبانـــــــيا تعــــزز تـــواجدهـــا يف �سبتــــة

قاعة ريا�صية د�صنها امللك واأغلقتها ال�صراعات
اأكدوا  الريا�صي،  لل�صباب �صف�صاون املهتمني باملجال  يف ت�صريحات متفرقة 

اإغالق القاعة املغطاة للريا�صة وذلك  اأملهم جراء  على ا�صتيائهم وخيبتهم 

�صبب  اأن  اإىل  امل�صادر  من  العديد  واأ�صارت  الآن،  اإىل  امللك  د�صنها  اأن  منذ 

الإغالق الذي طال هذه القاعة يرجع اإىل ال�صراع ال�صيا�صي القائم بني جمل�س 

اجلماعة احل�صرية واإدارة ال�صبيبة والريا�صة، مما منع �صباب املنطقة من 

ال�صتفادة يف املجال الريا�صي، وهو الأمر الذي دفعهم اإىل البحث عن اأماكن 

وبقع اأر�صية خالية ملمار�صة اأن�صطتهم الكروية عو�س هذه القاعة.

فهل �صيتدخل م�صوؤولو العمالة لرفع احل�صار املفرو�س على القاعة املغطاة؛ 

احللم املوؤجل ل�صباب �صف�صاون؟     

الناقة التي »طالبت« بتحرير �صبتة
التقطتها  ال�صورة  هذه 

عد�صة جريدة »الأ�صبوع« 

ت�صري  �صحراوية  لناقة 

بني  الرابط  الطريق  و�صط 

املحتلة،  و�صبتة  امل�صيق 

من  املواطنني  مانعة 

املرور، مما دفع بع�صهم اإىل 

القول اإنها ت�صرع للمطالبة 

املغربية  �صبتة  بتحرير 

املغربية  الأحزاب  عو�س 

التي عجزت عن هذا.

 

فوجئ اأحد مهربي اخلمور من �صبتة اإىل 

ال�صجن  من  خروجه  بعد  ال�صمال  مدن 

تهريب  خلفية  على  فيه  اعتقل  الذي 

املرقمة  �صيارته  حجز  ومت  اخلمور، 

رجال  طرف  من  8/�أ/48128  رقم  حتت 

ال�صيارة  غرامة  تاأدية  مت  اأنه  اجلمارك، 

ال�صيارة  مالك  لكن  اجلمارك،  مل�صلحة 

يوؤكد على اأنه مل يوؤد ولو درهما لرجال 

ياأخذ  اأن  منه  طلبوا  الذين  اجلمارك 

�صيارته دون حتديد من �صدد ما بذمته 

من غرامة.

ليطرح ال�صوؤال عن الظروف التي طويت 

خاللها هذه ال�صفحة، بالتزامن مع اإلقاء 

القب�س على كبار جتار املخدرات.

اإعفاء مهرب خمور من الغرامة

الكالب أكثر 
من البشر
من يجرؤ على 

الجلوس في 
هذه الحديقة 

بسطات.. من 
يجرؤ على تحدي 

الكالب للبحث عن 
مقعد..

جناة امراأة وطفليها من موت حمقق
سعيد الهوداني

وابنتهــــــا  �صنـــــــة(   13( ال�صغري  وابنها  امراأة  جنت 

)3 �صنوات( من موت حمقق جراء حادثة �صري خطرية، 

عندما كانت ت�صوق �صيارتها من نوع دا�صيا �صوداء اللون، 

�صغري. بطاك�صي  ا�صطدمت  حيث   )90( عالمة   حتمل 

وتعود تفا�صيل احلادثة حينما كانت ال�صيدة رفقة طفليها 

تقود �صيارتها يف اجتاه »�صارع خدير غيالن« و�صط حديقة 

»الفيالج«، اإذ فوجئت ب�صدمة عنيفة على م�صتوى الباب 

قادما  به ركاب، كان  الأي�صر اخللفي من طاك�صي �صغري 

اإىل انقالب  اأدى  من ال�صارع الآخر »عقبة بن نافع«، مما 

ال�صيارة بعدما مت تغيري م�صارها بفعل قوة ال�صطدام.

�صيارتها لإخراج  من  ال�صيدة  خرجت  الفور،  وعلى 

بخدو�س  جميعا  اأ�صيبوا  حيث  كبدها،  واإنقاذ فلذات 

الراأ�س  م�صتوى  على  باخلفيفة  فت  ب�صيطة ُو�صِ وجروح 

واليدين، ُنقلوا على اإثرها اإىل امل�صت�صفى الإقليمي ملدينة 

احلادثة  اأ�صباب  ترجع  عيان،  �صهود  خريبكة. وح�صب 

اإىل ال�صرعة التي كانت ت�صري بها ال�صيارة، وعدم احرتام 

هذه  اأن  ويذكر  الطاك�صي.  ل�صائق  بالن�صبة  الأ�صبقية 

ال�صرعة،  نتيجة  خطرية  �صري  حوادث  عرفت  الطريق 

وعدم احرتام عالمات املرور والأ�صبقية.

قنينات الوي�صكي التي جتاوزت كل 

»براجات« الدرك
أسامة باخي

كلميم،  اإقليم  بويزكارن  مبدينة  امللكي  الدرك  م�صالح  متكنت 

من  بكمية  حمملة  الأ�صماك  لنقل  �صاحنة  اإيقاف  من  موؤخرا، 

قنينة  و72  وي�صكي،  قنينة   147( خمتلفة  باأنواع  الكحول 

برية واأنواع اأخرى من الكحول(، كانت يف طريقها نحو مدينة 

بوجدور. 

نحو  اأ�صفي  مدينة  من  القادمة  ال�صاحنة  �صائق  اإيقاف  ومت 

مدينة بوجدور من طرف قائد �صرية الدرك امللكي ببويزكارن، 

بينما ت�صاءل �صهود عيان كيف يعقل اأن تقطع ال�صاحنة املحملة 

من  الثمن اأزيد  والباهظة  الفاخرة  اخلمور  من  بكمية كبرية 

نقط  خالل  تفتي�صها  اأو  توقيفها  يتم  اأن  دون  كيلومرت،   400
من  بكل  الوطني  والأمن  امللكي  بالدرك  اخلا�صة  التفتي�س 

ال�صويرة واأكادير وتيزنيت؟.

ملاذا جاء الوزير بنعبد اهلل 
اإىل الغرب؟

حركية جديدة للق�صاة باأ�صغر 
حمكمة باململكة



بني حوار اللغة 

الف�صحى والدارجة

ن�سبها  عيوب  لإهدائه  عيو�ش  الأ�ستاذ  ن�سكر  اأن  الواجب  من 

براءة  الدرا�سي والعاملني فيه وبه منذ �سنني، ورغم  ملنهاجنا 

لغتنا العربية من هذا )العيب( الذي عرقل �سرينا يف عدم حتقيق 

يطرح  اأن  ميكن  ما  وباعتبار  وغريه،  عيو�ش  يالحظه  قد  ما 

كمعوق يف حتقيق الغايات املفيدة يف خدمة اأجيالنا يف تعليمهم 

وتكوينهم، فاإن االأمر ال ينبغي اأن نح�سبه على لغتنا العربية وال 

نقول عنها اأنها مل ت�ستطع اأن تو�سلنا اإىل ما و�سل اإليه العلم اأو 

اأنها غري �ساحلة الأن ترقى اإىل تلك الدرجة ال�سامية من الو�سول 

الكثري  يتوهم  وكما  والتعليمية(  )التعلمية  العملية  اإىل حتقيق 

اأنها  )اأي  القراآن  بلغة  االزدراء  اأو  التنقي�ش  نية  يحملون  ممن 

الفهم  �سوء  اإن  نقول  الأن  يدعونا  هذا  كل  للمواكبة(  ت�سلح  ال 

اقتناع  من  ورثوها  غفلة  عن  ناجت  للغتنا  املوؤاخذة  ظروف  اأو 

اإن هناك ظروفا  قلوبهم)..(  اإثباته يف  امل�ستعمر  ا�ستطاع  زائف 

هي  ما  بقدر  مربرة  غري  قناعات  عنها  تولدت  املغاربة  عا�سها 

مبيتة �سمن خطة مدرو�سة ملحو كل ما قد يخلق يف املغربي ثقته 

ومل  والن�سالية،  التاريخية  وطنه  مكانة  وحتى  ولغته  بنف�سه 

تخف هذه املوؤامرة على رجال الوطنية حيث واجهوا امل�ستعمر 

يف  االإهانة  فكانت  )بربريا(  �سمي  ظهري  اإن�ساء  اإىل  دعا  عندما 

وتاريخهم  ن�سالهم  عن  االأمازيغيني  لعزل  )الت�سمية(  فر�ش 

وح�سارتهم �سمن الن�سال املمتد ملواجهة امل�ستعمر، ومواكبة 

احلرية  حق  ل�سمان  �سالحيته  اأكد  الذي  االإ�سالمي  الفتح 

حق  يف  امل�سروعة  احلقوق  وممار�سة  واجلماعية  ال�سخ�سية 

االمتالك والتنقل والتعبري، هذه احلقوق وافقت بالفعل اأهداف 

الرببري،  بالظهري  املناداة  كانت  عندما  وحرمتهم  االأمازيغيني 

الذي جاءت املناداة باالحتجاج عليه حفاظا على وحدة االأمة 

مدار�ش  واأن�سئت  واأعوانه)..(  للم�ستعمر  وحقوقها، ومواجهة 

حرة كان هدفها اإ�سماع احلق ال�سائع على طريق القهر)..( هذه 

التحوالت التاريخية اأدرك �سكان املغرب االأوائل حقيقتها مبجرد 

ما رفع الفتح االإ�سالمي رايته يف ظل الر�سالة املحمدية)..( فكيف 

حر�سها  التي  احلقوق  هذه  عن  بالتخلي  االأ�سوات  نرفع  اإذن 

حقوق  عن  نتخلى  وعندما  خلودها)..(  يف  وا�ستماتوا  االأجداد 

�سمنها اخلالق لالإن�سان بر�سالة اأنبيائه فالبد اأن يجد امل�ستعمر 

من يواجهه من �سمن من اأراد اإهانتهم من االأمازيغ، واملت�سفح 

بجميع  املغاربة  معار�سة  اأن  يجد  ال  �سوف  املغربي  للتاريخ 

نافع  بن  كعقبة  امل�سلمني  للقادة  تتوجه  ومدا�سرهم  قبائلهم 

الفهري وغريه واإمنا كانت ت�ستهدف مواجهة من كان يهدف اإىل 

م�ش حرياتهم وعاداتهم احل�سارية وبالتايل ا�ستغالل خرياتهم 

املغاربة  بني  كحروب  حتدث  كانت  التي  والوقائع  واأرا�سيهم، 

والرومان والوندال والبيزنطيني، كانت حتتد وتقل عندما تكون 

اأطماع امل�ستعمر ال تتعدى حقوق وم�سالح ال�سكان يف اأموالهم 

واأرا�سيهم، بل تقل بالن�سبة للفينيقيني الذين كانت لهم اأطماع 

واإف�ساد  االأ�سجار  حرق  درجة  اإىل  وحتتد  وبحرية،  جتارية 

نقراأ  كما  امل�ستعمرة  العنا�سر  �سد  ال�سكان  طرف  من  الرتبة 

ذلك عن مواقف الزعيمة الكاهنة، وتتاأكد هذه املزايا االإميانية 

مواله  �سحبة  االأول  اإدري�ش  املوىل  ونزوح  االإ�سالمية  بالدعوة 

فاإن كلمة )املوىل تطلق على  )اأي خادمه(، وكتعليق:  الر�سيد، 

ال�سيد والعبد(.

 لقد حترك القائد املغربي االأمازيغي طارق بن زياد مر�سال من 

اإ�سالمي منظم  اإطار  االأندل�ش يف  لفتح  ن�سري،  بن  طرف مو�سى 

من جي�ش مغربي منظم فهل بعد هذا نقول باأن االأمازيغيني كانوا 

يحاربون اإخوانهم املغاربة امل�سلمني لغر�ش دفاعي عن اأرا�سيهم 

وخرياتهم، باعتبار اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم كان ال يدعو 

ملحاربة غري امل�سلمني حتى يعر�ش عليهم كلمة التوحيد وعبادة 

اخلالق، بعد ذلك تكون الع�سمة الأنف�سهم بيدهم)..( واحلديث 

النا�ش  اأقاتل  اأن  »اأمرت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  يف  �سريح 

ع�سموا  قالوها  فاإن  اهلل،  اإال  اإله  ال  يقولوا(  )اأو  ي�سهدوا  حتى 

مني مالهم ودماءهم اإال بحق من اهلل«، فالتاريخ االإ�سالمي يروي 

اإدري�ش مل  املوىل  بايع  الذي  املغربي  االأوربي وهو  اأن  لنا كيف 

يكن متاآمرا اأو عميال للرومان اأو الوندال، بل كان من امل�سلمني 

حتى اأن بع�ش املوؤرخني ي�سفه باأنه كان مت�سيعا لعلي بن اأبي 

اأو  معار�سة  اأية  هذا  االأوربي  يجد  ومل  عنه،  اهلل  ر�سي  طالب 

مواجهة من قبل االأمازيغيني فيما فعله حيث نزح من طنجة اإىل 

مدن املغرب، داعيا اإىل االأمري اإدري�ش باخلالفة حيث وجد قبوال 

ومنا�سرة مغاربية مقنعة العتناق االإ�سالم عن قناعة واختيار 

بدون مواجهة كلية �سد الفكرة والدين االإ�سالمي.

يتبع

وملاذا  فائقة؟  ب�سرعة  ين�سى  بالدنا  يف  ال�سيا�سة  رجل  ملاذا  اأفهم  ولن  اأفهم  مل 

اأ�سبح يعي جيدا ويدرك الق�سد من املالمح  اأن ي�ستبلد املواطن الذي  يحاول 

الطاغية التي متيز اأو ت�سيطر على ال�ساحة؟ وملاذا تفتح له و�سائل االإعالم بكل 

اأ�سنافها ال�سدر ليقول لنا كالما �سبق واأن فاه ب�سده يف منا�سبات عدة؛ كالم 

عندنا  ال�سيا�سة  اأن  على  بالدليل  يرتبع  الذي  التام  التناق�ش  من  عاٍل  ب�سبيب 

بدون ذاكرة وبدون �سجالت، واأن ال�سيا�سي »يتعامل مع عاملنا وكاأن لديه عامل 

اآخر يف حقيبة ال�سيارة« كما قالت »جني فوندا االأمريكية« 

 عندما تف�سلت اإحدى القنوات التلفزية املغربية بتخ�سي�ش حلقة من حلقات 

وا�سحا  م�سروعا  متلك  ال  التي  لالأغلبية  عليه  املعول  احلوارية  براجمها  اأحد 

لتدبري املرحلة، ح�سب راأي حكيم عنكر الذي قال باأن »احلزب االأغلبي ي�سعى 

اإىل التاأ�سي�ش ملنطق يف التدبري يقوم من جهة على االإيهام باإ�سراك 

اجتاه  يف  يذهب  املوؤدى  حيث  من  ولكنه  القرار،  يف  اجلميع 

منح مل�سة خا�سة لتجربة العدالة والتنمية، قائمة على 

احلكومي  التدبري  �سعوبات  طرح  يف  اال�ستباقية 

اأكرث  حتى  لتقبل  جيدا  العام  الراأي  وحت�سري 

القرارات ال �سعبية دون اأن يوؤدي ذلك اإىل احتقان 

التلفزة ذلك نزعت  لل�سارع«، قلت عندما فعلت 

وهياأت  براجمها،  من  خ�سبة  حلظة  بعنف 

ما  الإفراغ  مفربكة(  )كاأنها  لقطات  عو�سها 

بداخل كل واحد من ممثلي تلك االأغلبية القائمة 

على تلونات حتالفية مازالت تبحث عن املزيد، 

ولتوجيه ال�سربات الع�سوائية اإىل جهة معينة، 

بل اإىل فرد من تلك اجلهة، وكاأن م�ساكل ال�سعب 

والزيادات  والبطالة  الفقر  مع  ومعاناته  باأكمله 

االأم�سية  تلك  طقو�ش  يف  داخلة  لي�ست  االأ�سعار  يف 

التي كنا ننتظر اأن تطرح على طاولتها ت�ساوؤالت مثقلة 

بع�ش  »زالت«  تب�سط  واأن  العري�سة،  واالإ�سكاالت  بالهم 

يقال،  كما  االلتزام  مقد�ش  اإىل  امل�سيئة  احلكوميني  امل�سوؤولني 

ولكن االأمور �سارت يف اجتاه معاك�ش رمبا ب�سغط واإحلاح كما ا�ستنتج 

البع�ش من كالم »بوانو« الذي اأ�سار اإىل اأن احللقة كادت اأن ت�سفى برغبة من 

اجلميع، لوال طبعا التحكم يف نوع االأ�سئلة، وعدم امليل بها اإىل ن�سر الف�سائح 

اأو التذكري بها.

خمزون  من  تبقى  مما  اال�ستفادة  يف  احللقة  ح�سروا  الذين  ال�سيوف  مهر  لقد 

الكالم، متكنوا بامتياز من مترير خطاب مغلق بكثري من )االأنانية وحب الذات(، 

واإق�ساء االآخر)املا�سي(، جتلى ذلك عندما اأطنب اأحدهم، كانت له م�ساكل مع 

)ملني فلو�ش(، يف الدفاع عن ال�سيا�سة احلكومية التي »اأنقذت البالد والعباد« 

واأبعدتها عن الهاوية بف�سل مبادرات »مهمة« اأقدمت عليها بال�سفوي وباحرتاز 

ال مينع من اإعمالها »كما رددوا«، نا�سيا جمهودات ملك البالد و�سعيه للرفع من 

م�ستوى معي�سية املواطنني، ومتنا�سيا يف نف�ش الوقت اأن حزبه اعترب »اللجوء 

معزولة  خطوة  نغماته(  على  يرق�سون  اإجراء  )وهو  )مثال(  املقاي�سة  اإىل 

تن�ساف اإىل مبادرة الرفع من اأ�سعار املحروقات ال�سيء الذي يوؤكد غياب خطة 

 26 يوم   ،267 )العدد:  االأخبار،  جريدة:  املقا�سة«،  اإ�سكالية  الإ�سالح  �ساملة 

�ستنرب 2013(، اأي قبل ان�سمام االأحرار اإىل الفريق احلكومي، باالإ�سافة اإىل ما 

ال�سيا�سي للحزب من وجود اتفاق بني احلكومة و�سندوق  ك�سف عنه املكتب 

النقد الدويل »يق�سي بتطبيق القرار يف حالة ارتفاع اأ�سعار البرتول يف االأ�سواق 

العاملية« ومل يخف ال�سيوف الكرام ن�سوتهم، خا�سة اأحد ال�سقور الذي حتول 

يف حلظة اإىل ببغاء يردد ما قاله االأولون وما »اأجنزوه«، وي�سيد باكت�ساف حزبه 

ملفهوم جديد، اأتت به احلكومة التي تخلت عن اللحى، اأال وهو مفهوم الت�سامن، 

يف ن�سيان تام -اإن مل اأقل نكران- العتزاز املغاربة منذ القدم بالتاآخي والتاآزر، 

ورف�ش اال�ستغالل وال�سحك على الذقون، ويحاول جهد االإمكان اإبعاد التاءات 

اخلم�سة  بامليمات  وا�ستبدالها  تقليل...(   - )تبخي�ش  اخلم�سة 

)ما كاين غري اخلري ما كاينة معار�سة قوية - ما كاينة 

زيادة...(.

عليها  واملعول  الراهنة  اللحظة  ا�ستيعاب  اإن 

بالت�سلب  يقبل  يعد  مل  ح�سا�ش  كمنعطف 

املتجاوزة،  االأثرية  باخلطابات  اأو  ال�سيا�سي، 

لكرثة  نظرا  منها  ي�سمئز  الكل  اأ�سحى  والتي 

واالدعاءات  اخلوارق  كخطاب  اال�ستعمال، 

اللحظة  اأي  اأنها  كما  الغائب،  والتما�سك 

ذاك،  اأو  هذا  اإىل  تدبريها  يف  موكولة  لي�ست 

ويتم  ي�سود،  اأن  يجب  الذي  االإجماع  اإىل  بل 

اأي  اتخاذ  على  العزم  عند  اإليه  اللجوء 

يف  اأو  اليومي  معي�سه  يف  املواطن  مي�ش  قرار 

م�ستقبله وم�ستقبل اأبنائه، واإىل اإ�سراك اجلميع 

ويف املقدمة املعار�سة التي و�سع الد�ستور اجلديد 

من �سالحيتها وجعلها يف مرتبة واحدة مع االأغلبية، 

هذه االأخرية التي مل يعد بعد ي�سمح لها باالختفاء وراء 

»اخلرافة« بعد اأن ثبت اأنها مدعومة رغم الرجات وال�سعقات، 

ال�سيد  ال�سعبية  للحركة  العام  االأمني  تهديد  من  عليها  خوف  ال  واأن 

العن�سر الذي اأعاد ممثل حزبه يف الربنامج بعد اأن تعرث يف اال�ست�سهاد باأ�سغر 

�سورة يف القراآن الكرمي »ما �ساء اهلل«، ما �سرح به االأمني العام من اأن ما ي�ساع 

وما يردد مل يكن »موقفا بل جمرد تعبري عن اآراء ت�سود لدى بع�ش احلركيني«، 

)جريدة: االأحداث املغربية، العدد: 5202(، وهذا كالم �سحيح، الأن العن�سر 

ي�ستحيل اأن يبدي تخل�سه من الزعامة اأو الوزارة اإذا مل يوح له بذلك، ح�سب 

حيث  كيل«،  »تيل  جملة  ن�سرته  له   جواب  من  املحللني  بع�ش  ا�ستوحاه  ما 

رئي�ش  لكن  التنفيذي  للحكومة وللجهاز  �سلطات وا�سعة  »الد�ستور يعطي  قال 

احلكومة له طريقته اخلا�سة يف التعاطي مع االأمور، لقد اأكد اأكرث من مرة اأنه 

)جريدة:  امللك«،  عن  با�ستقالل  كله  يتم  اأن  ميكن  عمله  باأن  )بالنفي(  يرى  ال 

اأخبار اليوم، العدد: 1268، »االفتتاحية«(، فاإذا كان الرئي�ش يفعل ذلك بوزير 

يف حكومة ذلك الرئي�ش.                   

 إدريس أبايا

أحد 
الصقور الذي 
تحول في لحظة 
إلى ببغاء يردد ما 

قاله األولون وما »أنجزوه«، 
ويشيد باكتشاف حزبه 

لمفهوم جديد)..( قام بإبعاد 
التاءات الخمسة »تبخيس، 

تقليل..« واستبدالها بالميمات 
الخمسة »ما كاين غير 

الخير، ما كاينة معارضة 
قوية، ما كاينة 

زيادة..«
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الرأي

 محمد بركوش
برنامج تلفزي لتوجيه ال�صربات 

الع�صوائية اإىل اجلهات املعنية
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الوجديون غا�سبون حمتارون يت�ساءلون 

عن اأ�سباب اندثار جمعيتهم، ولذلك ينهالون 

من  بوابل  وجدة  مدينة  زرت  كلما  علي 

االأ�سئلة التي مل اأجد لها جوابا مقنعا اإال يف 

الق�س�ش واالأمثال التي ي�سربها لنا ال�ساعر 

الفرن�سي الكبري »الفونتان« يف حمفوظاته 

التي تتقم�ش فيها احليوانات واحل�سرات 

ال�سخ�سيات التي تقدم لنا الدرو�ش والعرب 

مثل ال�سر�سار والنملة)..(.

وفيما يخ�ش اجلمعيات الثقافية التي كانت 

االدارة تقوم بتفريخها اىل جانب االحزاب 

جند  ال�سباب،  ا�ستقطاب  ق�سد  االدارية 

ق�سة �سجرة البلوط والق�سب وم�سريهما 

واجهتها  عا�سفة  عليهما  هبت  عندما 

بينما  و�سموخ  بتعنت  ال�سخمة  ال�سجرة 

حولت  ال�سماء  ولكن  الق�سب  انحنى 

العا�سفة اإىل اإع�سار اجتثث ال�سجرة التي 

ال�سحاب وجذورها  كانت فورعها تناطح 

وانتهى  االأموات،  عامل  اأعماق  يف  �ساربة 

االإع�سار ب�سقوط ال�سجرة وجناة الق�سب 

بف�سل انحنائه يف وجه هذه االأهوال، وهو 

امل�سري الذي عرفته جل اجلمعيات الثقافية 

الداخلية  وزارة  رحم  من  خرجت  التي 

كان  التي  ال�سو�سية  »اإيليغ«  مثل جمعية 

»االأطل�ش  وجمعية  بوفتا�ش،  يرتاأ�سها 

املديوري  احلاج  اأ�س�سها  التي  الكبري« 

تالميذ  »قدماء  وجمعية  مبراك�ش، 

الكوليج« بالدار البي�ساء التي كانت تابعة 

لالحتاد الد�ستوري، وجمعية »العا�سمة 

االإ�سماعيلية« التي كان يتزعمها املرحوم 

وجمعية  بن�سم�سي،  عمر  الرباط  عامل 

اأ�س�سها  التي  املتو�سط«  االأبي�ش  »البحر 

هذه  امتدت  وقد  بالناظور،  املن�سوري 

ال�سغرية  املدن  حتى  واأ�سابت  العدوى 

مثل مدينة تاوريرت التي تراأ�ش جمعيتها 

وقد  بلفقيه،  مزيان  العزيز  عبد  املرحوم 

احلفيظ  عبد  الكولونيل  ذلك  يف  قلده 

اليعقوبي واأ�س�ش هو االآخر جمعية »قدماء 

هذه  كل  اندثرت  اأحفري«.وقد  تالميذ 

اجلمعيات مع مرور الزمن الذي ال يبقي اإال 

على ما بني على اأ�سا�ش، الأن البنيان الذي 

ال اأ�سا�ش له البد اأن ي�سمحل ولو بعد حني، 

�ساحبت  التي  العوا�سف  مع  ينج  ومل 

جمعيات  اإال  املو�سمية  اجلمعيات  هذه 

رقراق«  »اأبي  وجمعية  بالرباط  »الفتح« 

ب�سال وجمعية »فا�ش - �ساي�ش« بالعا�سمة 

اإال  ي�سح  ال  اأنه  يتاأكد  وهكذا  العلمية، 

ال�سحيح واأن البقاء لالأ�سلح، واإذا كانت 

جمعية »قدماء تالميذ اإقليم وجدة« التي 

قد ذهبت بها الرياح بعد اأن ابتلعها حزب 

الغ�سة  فاإن  لالأحرار،  )الوطني(  التجمع 

التي اأ�سابت ال�سباب الوجدي مازالت حتز 

يف نف�سي االأمر الذي جعلني اأ�سمد واأفكر 

يف القيام باأعمال انفرادية لعلها تخفف من 

الوجديون  بها  اأح�ش  التي  املرارة  وطاأة 

والتظاهرات  املهرجانات  اإلغاء  بعد 

مبنا�سبة  لها  التح�سري  مت  التي  الثقافية 

وجدة،  ملدينة  االألفية  بالذكرى  االحتفال 

اآ�سيوي  فقد تعرفت على �سيدة من اأ�سل 

مكثف  ن�ساط  لها  مغربي  مواطن  زوجة 

االإح�سانية  اجلمعيات  من  بكثري  يربطها 

عرب العامل وهي ال�سيدة بوطيب التي كان 

لها مقر ر�سمي بالدار البي�ساء حيث كانت 

للتجهيزات  خمازن  ت�سيري  على  ت�سرف 

عدة  على  توزعها  كانت  املختلفة  الطبية 

بلدان اإفريقية بطلب من جمعياتها الثقافية 

وجدة،  عماالت  اأن  ومبا  واالجتماعية، 

كانت  وفجيج  واحل�سيمة،  والناظور، 

كلها تفتقر جلهاز »ال�سكانري«، بحيث كان 

املر�سى املنتمني لهذه االأقاليم ي�سطرون 

لل�سفر اإىل العا�سمة الرباط لطلب موعد قد 

ال يحدد لهم اإال بعد وفاتهم، فقد تو�سلت 

لل�سيدة بوطيب اأن تبحث عرب ات�ساالتها 

باجلمعيات االأوروبية عن جهاز »�سكانري« 

بثمن رمزي، ومل متر على طلبي اإال مدة 

مبدينة  هناك  باأن  ب�سرتني  حتى  ق�سرية 

مر�ساي بفرن�سا تتوفر على جهاز م�ستعمل 

اجلمعيات  الإحدى  هدية  تقدمه  اأن  تريد 

اأن ت�سدد  اأ�سا�ش  االإن�سانية املغربية على 

اجلهة امل�ستفيدة منه مبلغ مائة وع�سرون 

تفكيكه  عمليات  ثمن  وهو  �سنتيم،  مليون 

ونقله من فرن�سا اإىل ميناء الدار البي�ساء 

حيث يتم اإعادة تركيبه، فرحبت بعر�سها 

وعر�ست الفكرة على اأحمد ع�سمان الذي 

وافق على املبادرة، ونفذت ال�سيدة بوطيب 

الدار  ميناء  اإىل  اجلهاز  وتو�سل  وعدها، 

البي�ساء حيث مت اإعادة تركيبه يف انتظار 

ت�سديد املبلغ املطلوب، وقد انعقد اجتماع 

مبنزل ع�سمان ح�سره اإىل جانب عبد ربه 

البكاي،  وعا�سور  عزيز،  ح�سني  االأخوة 

ويحيى الفيزازي، ومدير اأحد االأبناك من 

�سبق  وقد  ا�سمه،  اأذكر  ال  البي�ساء  الدار 

قمنا  اأن  اجلدياين  حممد  املحامي  مع  يل 

بحملة ال�ستجداء اأرجية بع�ش املي�سورين 

املنحدرين من املنطقة ال�سرقية.
يتبع

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
من اأقرب جمعية اأنكاد املغرب ال�صرقي؟!

الحلقة الثالثة

الحلقة العاشرة
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المنبر الحر
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مقا�صد ال�صريعة  وم�صاكل الع�صر

      بقلم: 

مصطفى الطريبق

اأن القطعيات كلها ال تقبل االجتهاد، ولكن الظنيات كلها  معلوم 

تقبل االجتهاد. فحياتنا اليوم نرى اأننا اأ�شبحنا فيها اأ�شد ما نكون 

يف حاجة اإىل التزام العلماء بتحمل دورهم واأداء ر�شالتهم الإبقاء 

ال�شريعة طاهرة مطهرة �شليمة من كل عيب ولتثبيتها يف نفو�شنا 

وغر�شها يف عقولنا، فالعلماء من واجبهم اأن يغو�شوا اليوم فيما 

تتعلق  م�شتجدات  من  حديثا  يطراأ  وما  النقلي،  املوروث  ي�شمى 

علم ودراية مبا  يكونوا على  واأن  الدينية واالجتماعية  بحياتنا 

من  ذلك  يجعلوا  واأن  االإعالم،  وميدان  العلم  ميدان  يف  ي�شتجد 

م�شاغلهم ليدخلوه حتت جمهر اجتهادهم حتى يقبلوا ما هو �شالح 

فيقرروه ويرف�شوا ما هو طالح فيبعدوه حتى يتم احلفاظ على 

جوهر العقيدة االإ�شالمية.

فمقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية اأهم ما يتوخى منها حتقيق م�شالح 

النا�س وجتنب كل املفا�شد وامل�شار، فاملجتمع االإ�شالمي ال يخلو 

اليوم من م�شاكل وهي اإما �شيا�شية واإما دينية واإما اجتماعية. وهي 

م�شاكل ال ميكن اأن نبقى يف مناأى عنها، فالبد من اإيجاد حل لها اأو 

جواب حولها الأنها مرتبطة بحياة امل�شلمني، ونحمد اهلل تعاىل اأن 

علماءنا كانوا على مدار االأعوام وال�شنوات حاملني األوية االجتهاد، 

لرموز  ا�شت�شرافنا  يف  كنا  واإذا  املغرب،  يف  اأو  امل�شرق  يف  �شواء 

االإ�شالح الديني واالجتهاد املقا�شدي نذكر اأ�شماء بارزة يف مغربنا 

العربي الكبري، ويف م�شرقنا، فاإننا نذكر بافتخار كبري ا�شم الزعيم 

الكبري والعامل امل�شلح عالل الفا�شي يف طليعة هوؤالء، فالزعيم عالل 

الفا�شي يعترب املجتهد الذي دخل عامل االجتهاد من اأو�شع اأبوابه، 

وذلك عن علم واإحاطة ومتكن، وقد �شطع ا�شمه وانت�شرت اأعماله 

حتى عرف يف العامل االإ�شالمي كله، واإذا كنا نتحدث عن م�شاكل 

ع�شرنا وم�شتحدثاته، فاإن هناك مو�شوعا وا�شعا ياأخذ الوقت من 

عدد من النا�س وميالأ اأغلب االجتماعات وهو مو�شوع ال�شيا�شة، 

حيث من النا�س من يظن اأو يقول باأن ال�شيا�شة مو�شوع جاء مع 

اال�شتعمار، واأنه مو�شوع يجب جتنبه الأنه مل يقل به االإ�شالم، ومن 

النا�س من يبقى حائرا يف اأمره، وقد تناوله الزعيم عالل الفا�شي 

بفكر حر وتناول وا�شع. فقد كان الزعيم عالل الفا�شي، رحمه اهلل، 

زعيما �شيا�شيا وكان مو�شوع ال�شيا�شة ي�شغله ويوؤرقه فقد اأدرك 

ديني  ما هو  فيها على  االعتماد  من  ال�شيا�شة والبد  من  اأنه البد 

و�شرعي ليكون االإقناع مبو�شوع ال�شيا�شة، وتكون هناك حجج 

دامغة و�شواهد ثابتة توارثها االأجيال، وكان ن�شيبها القبول، فاتبع 

�شيا�شة �شرعية باأو�شع معانيها، ومل يقل بها ومل يهتم بها اإال الأنه 

راأى علماء م�شلحني قالوا بها واأ�شاروا اإليها، يقول االإمام احلنبلي 

امل�شهور ابن عقيل: »ال�شيا�شة ما كان من االأفعال بحيث يكون معه 

اأقرب اإىل ال�شالح، واأبعد عن الف�شاد واإن مل ي�شرعه الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم، وال نزل به وحي«، )انظر اإعالم املوقعني عن رب 

العاملني، ج: 4/309(. فالزعيم عالل الفا�شي اتبع �شيا�شة �شرعية 

وهذه ال�شيا�شة ميكن اعتبارها من مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية الأن 

اال�شتعمار واحلفاظ على  ال�شعب وحماربة  توعية  منها  الهدف 

مكا�شب االأمة والوقوف اإىل جانب اإمام البالد للحفاظ على االأمة 

وجعلها مرتا�شة قوية ال�شوكة �شديدة البناء. ولذلك اتخذ حلزبه 

مرجعية نافعة دائمة وهي مرجعية ال�شريعة االإ�شالمية، وبقدر ما 

كان رحمه اهلل �شيا�شيا، بقدر ما كان يكره اال�شتبداد، يقول رحمه 

اهلل: »ولكن اال�شتبداد هو الذي حول التطور يف تنظيم ال�شورى 

واالإجماع اإىل جماالت فارغة«، )انظر مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية 

ومكارمها مطبعة الر�شالة، �س: 240 و241، �شنة 1979(. فالزعيم 

عالل الفا�شي نهج نهجا قوميا �شاحلا لي�شل اإىل مفهوم املقا�شد 

اأن  املوؤكد  ومن  الوا�شع.  مبفهومه  االإ�شالح  وليبلور  ال�شرعية 

ال�شريعة االإ�شالمية هي �شريعة احلياة، وهي ال�شبل الوا�شحة التي 

تو�شل بني االإن�شان اإىل ال�شعادة الكاملة، كما اأنها ال�شمان الوحيد 

لالإجابة عن كل �شوؤال يطرح اليوم واإنها ال�شريعة التي ال تعجز عن 

حل اأي م�شكل يطراأ اليوم مهما كان معقدا مادامت الغاية منه درء 

املفا�شد وجلب امل�شالح.

يد  على  الر�شيدة،  احلكامة  هي  االإ�شالمية  ال�شرعية  فال�شيا�شة 

�شعادتهم  اإىل حتقيق  بهم  لي�شل  حاكم عادل يطبقها بني رعاياه 

هي  االإ�شالمية  ال�شرعية  فال�شيا�شة  وا�شتقرارهم،  واطمئنانهم 

العمل الذي ال يتعار�س مع مقا�شد ال�شريعة االإ�شالمية، فال�شيا�شة 

ال�شرعية االإ�شالمية يدخل �شمنها بناء ال�شدود ل�شمان م�شالح 

الرعايا، واإن�شاء املباين وامل�شانع واملالعب الريا�شية واملدار�س 

وامل�شت�شفيات وغري ذلك مما يندرج فيما ي�شمى التنمية يف جميع 

املرافق.

يتبع

الحلقة  الرابعة

م�شت  االأ�شرة  مدونة  اأن  املعلوم  من 

بداأ  اإذ  �شنوات  ع�شر  االآن  حلد  عليها 

ويعترب   .2004 فرباير  يف  بها  العمل 

احلداثيات  الن�شاء  خ�شو�شا  البع�س 

ويطالنب  متجاوز  اأ�شبحت  اأنها 

الد�شتور  لروح  مالئمة  بتعديالت 

منه   19 الف�شل  مع  متا�شيا  اجلديد، 

واملراأة  الرجل  باأن  ي�شري  والذي 

احلقوق  جميع  يف  بامل�شاواة  يتمتعان 

ويف جميع امليادين.

الن�شاء  به  تطالب  ما  �شمن  ومن 

للنهج  وفقا  واملتح�شرات  املتقدمات 

وبني  بينهن  املطلقة  امل�شاواة  الغربي 

الرجال، مبا فيها متتيعهن بالوالية على 

اأوالدهن مثل ما هو خمول للرجال)..( 

اإىل  القا�شرات  لتزويج  املطلق  واملنع 

امل�شاألة  جانب  اإىل  ع�شرة  الثامنة  �شن 

هو  ملا  خرقا  االإرث،  يف  امل�شاواة 

من�شو�س عليه يف الكتاب احلكيم)..(.

على  �شنوات  ع�شر  جتربة  خالل  ومن 

التعوي�شات  فاإن  املدونة،  هذه  تطبيق 

التي يحكم بها للمطلقات ب�شبب التطليق 

التي  ال�شنوات  �شوء  على  هزيلة  تظل 

وا�شتقرار  اأبنائهن  تربية  يف  ق�شينها 

هذه  اأن  يعتربن  اإذ  بيوتهن)..( 

التعوي�شات ال ترقى اإىل املجهودات التي 

بذلتها املطلقات خالل ع�شرتهن الزوجية 

�شغل  ال  للواتي  بالن�شبة  خ�شو�شا 

ال  التذرعات  هذه  مثل  ولعل  لهن)..( 

تقوم على اأ�شا�س ال�شيما اأن هناك عددا 

كبريا من الرجال ال ي�شتطيعون ممار�شة 

اإذا  حتى  اأو  لل�شقاق  التطليق  م�شطرة 

مار�شوها ال يتمكنون ماديا من تنفيذ ما 

والنفقة  املتعة  اأداء  من  عليهم  توجب 

تطليقهم  على  الق�شاء  ي�شادق  اأن  قبل 

من  للت�شرد)..(  معر�شني  يجعلهم  مما 

عليهم)..(  النفقة  دعاوى  تراكم  خالل 

بع�س  فيها  يعي�س  ماآ�ٍس  هناك  اإن  بل 

الرجال بفعل هروب زوجاتهن عن القيام 

بالواجب الزوجي)..( بفعل افتخارهن 

على  تعمل  التي  اجلمعيات  بتدخالت 

بع�س  ح�شاب  على  حقوقهن  حماية 

االأزواج امل�شت�شعفني.

وهكذا، فاإنه بالرغم من بع�س االأ�شرار 

التي حلقت الرجال من املدونة احلالية، 

فاإن الن�شاء يتذرعن وي�شتكني ثانية من 

ال�شروري اإقرار امل�شاواة يف احل�شول 

من  للزوج  املتاحة  الوثائق  نف�س  على 

من  ال�شفر  وجواز  الوطنية  الهوية 

حاجة  دون  اخلارج  اإىل  ال�شفر  اأجل 

االأطفال  ت�شجيل  وكذا  الزوج،  ملوافقة 

االمتيازات  هذه  كل  املدار�س؛  يف 

هي  كما  اأي�شا  للزوجة  متنح  اأن  يجب 

متي�شرة للزوج، وبذلك نالحظ اأن هناك 

بع�س  تغيري  ب�شرورة  تتعاىل  اأ�شواتا 

مطابقة  جلعلها  االأ�شرة  مدونة  بنود 

جميع  من  اجلديد  الد�شتور  لروح 

املناحي)..(.

اأبان  الوقت  زعماء  اأحد  خرجات  ولعل 

حرمات  على  الدو�س  يف  ا�شتعداده  عن 

االإ�شالم، ولكن للكعبة رب يحميها، وال 

حول وال قوة اإال باهلل.

عبد الرحمن المريني)القنيطرة(

العلوي  م�شطفى  موالي  اأ�شتاذي 

تعلمت عنه ال�شيء الكثري يف ميدان 

الكتابة، وفيما اأ�شدره من �شحف منذ 

الدنيا،  اأخبار  اأواخر اخلم�شينيات: 

الكوالي�س،  امل�شاهد،  بخري،  الدنيا 

اليوم االأ�شبوع ال�شحفي، مثل  واإىل 

اأ�شتاذي كذلك يف الكتابة املرحوم عبد 

اجلبار ال�شحيمي بجريدة العلم.

اإن مذكرات م�شطفى العلوي رحلة 

اأطوارها  ع�شنا  املتاعب  مكوكية 

بني  ثانية،  وثانية  دقيقة،  دقيقة 

�شطور كلها متعة وتتبع، وكاأنها يف 

يف  املرير  بالكفاح  تذكرنا  مو�شوعة 

�شبيل اطالع القارئ على كل �شاذة 

مثرية  وم�شاهد  مواقف  من  وفادة، 

ال�شاب  ال�شحفي  اأغوارها  �شرب 

من  ي�شتقبل  وما  لالآفاق  املتطلع 

م�شتقبلية  تنبوؤات  اأو  اإرها�شات 

حاز  قد  العلوي  م�شطفى  يكون 

ر�شالة  �شرف  و�شام  نيل  يف  ال�شبق 

�شاحبة اجلاللة ال�شحافة الوطنية 

يف  واقتناع  جدارة  عن  م�شرق  لغد 

�شبيل الكلمة الهادفة التي ال تقبل من 

العلوي �شراء ال�شمري، اأو ال�شكوت 

عن احلق.

.. اإنها كلمة ق�شرية، رغم اأنني �شوف 

بل  مرة،  مذكراته  بقراءة  اأقنع  ال 

�شاأعيد قراءتها مرات ومرات متتالية، 

�شحايف  م�شار  يف  العمر  رحلة  اإنها 

م�شرق.

فتح اهلل شهيد)مراكش(

ماذا يعاب على مدونة الأ�صرة احلالية؟

حكومــة »عـــفا اهلل عمـــا �صـــلف«

كلمة �صغرية يف حق مذكرات كبرية

باأن  االعرتاف  يجب  واالإن�شاف  للحقيقة 

اأو بع�س  ال�شيد عبد االإله بن كريان  حكومة 

بدوؤوا  الوزارية  مهامهم  ت�شلموا  ملا  وزرائها 

للبحث  وحزم  بجدية  يعدون  الفور  على 

مقدمتها  ويف  الف�شاد  بوؤر  على  والتق�شي 

حماربتها  بغية  العام  املال  نهب  جرمية 

واحلد من مفعولها واآثارها املدمرة القت�شاد 

لوائح  اأعد  من  الوزراء  هوؤالء  فمن  البالد، 

واالمتيازات  املاأذونيات  اأ�شحاب  باأ�شماء 

من  امل�شتفيدين  وكذا  واملختلفة  املتعددة 

وفجاأة  املخدرات،  وجتارة  الريع  اقت�شاد 

قامت قيامة مافيا نهب املال العام وكل الذين 

تخليق  من  يت�شررون  قد  اأنهم  ت�شوروا 

من  ن�شبي  ولو  قدر  وحتقيق  العامة  احلياة 

املغاربة  بني  وامل�شاواة  االجتماعية  العدالة 

ا�شتفادة  اأو  ومتتيع  والواجبات  احلقوق  يف 

و�شفاف  ومن�شف  عادل  توزيع  من  اجلميع 

لرثوة بالدهم، تلك الرثوة التي مت اال�شتيالء 

طرف  من  اال�شتقالل  اأوائل  منذ  اأغلبها  على 

ذوي  وال�شما�شرة  االنتهازيني  من  حفنة 

النفوذ الذين مل يتاأخروا يف ا�شتخدام نفوذهم 

وتوظيف عالقتهم املت�شبعة امل�شبوهة النافذة 

لثني  الدولة  واإدارات  الوزارات  من  كثري  يف 

بن كريان ووزرائه على ما هم عازمون عليه، 

تنفيذ  يف  م�شيهم  وعدم  رجوعهم  وبالتايل 

حماربة  اإىل  الرامية  اإجراءاتهم  اأو  خطتهم 

املف�شدين  يد  الف�شاد وتبعاته وال�شرب على 

وحماة  العام  املال  ل�شو�س  كبار  وف�شح 

املف�شدين، مما اأرغم اأو جعل رئي�س احلكومة 

واأمام �شغط وت�شلط و�شطوة هوؤالء يرتاجع 

اأن  �شاأنه  من  ما  كل  واإيقاف  بتجميد  وياأمر 

مي�س م�شالح اأباطرة الف�شاد، ومن ثم يطلق 

ت�شريحه الغريب »عفا اهلل عما �شلف«، وهو 

الذين  املغاربة  كل  �شدم  الذي  الت�شريح 

والتنمية  العدالة  حزب  على  اآمالهم  علقوا 

االنتخابية  احلملة  اأثناء  وعوده  كانت  الذي 

ت�شب كلها يف اأمر حماربة الف�شاد بكل اأ�شكاله 

واأنواعه �شواء متثل ذلك يف نهب املال العام 

غري  بطرق  ال�شريع  اأواالغتناء  الر�شوة  اأو 

م�شروعة، ومن �شوت ل�شالح حزب العدالة 

هذا  اأن  تخيل  اأو  بباله  يخطر  مل  والتنمية 

االإ�شالمي(  و)التوجه  اخللفية  ذي  احلزب 

جتاه  مواقفه  يف  �شلبيا  االآخر  هو  �شي�شبح 

و)ي�شربها  العتيدين،  كاحلزبني  الف�شاد 

حفاظا  حالها  على  لقمان  دار  تاركا  ب�شقلة( 

وامتيازاتها  الوثرية  الوزارة  كرا�شي  على 

التي ال حت�شى وال تعد.

محمد نرجيس)الدار البيضاء(

اخلطر يف طريق ال�صويرة 

يا ال�صي الرباح
�شاأتوجه ومن خالل جريدتنا اإىل الوزيرين املكلفني 

وال�شيد  الرباح  ال�شيد  والنقل:  التجهيز  بوزارة 

ال�شويرة  عامل  ال�شيد  وكذلك  بوليف  جنيب 

حول  هاته  مبالحظتي  لهم  اأتوجه  اجلديد، 

الرابطة  الطريق  عليها  اأ�شبحت  التي  الو�شعية 

الطريق  هذه  »والغزوة«؛  ال�شويرة  مدينة  بني 

التي اأ�شبحت ت�شكل خطرا حقيقيا على م�شتعمليها 

تاآكلت  حيث  االأخرية،  الت�شاقطات  بعد  خ�شو�شا 

بني  الفا�شلة  اخلطوط  كل  وامنحت  جنباتها  كل 

االجتاهني خ�شو�شا وهي طريق جد �شيقة.

اأما عند النقطة الكيلومرتية رقم 7 فهناك خطر كبري 

الأ�شحاب  مطبات  ت�شكل  التي  احلفر  حيث  جدا، 

الروؤيا  انعدام  عن  ناهيك  والدراجات،  ال�شيارات 

فهذه  وللتذكري  الت�شوير،  اإ�شارات  النعدام  بالليل 

ال�شويرة  الطريق يعربها كل زائر قادم من مطار 

موكادور مغربيا كان اأم اأجنبيا.

وتفاديا لكل ما ميكن اأن تت�شبب فيه احلالة املزرية 

ال�شورة  عن  ناهيك  حوادث،  من  الطريق  لهذه 

امل�شوهة التي ت�شتقبل بها زوار مدينة الرياح التي 

االلتفات  نرجو  املجاالت،  كل  يف  الن�شيان  طالها 

لهذه الطريق )ما هي اإال ب�شعه كيلومرتات فقط(، 

اأظن  وال  واالأجانب  املواطنني  حياة  على  حفاظا 

اأن هذا املطلب بكثري على وزيرين وعامل: »تكفي 

االإرادة والعزمية«.

م. محمد)الصويرة(
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المنبر الحر

اديب  الدكتور  تن�صيب  مبنا�صبة 

الوطنية  املدر�صة  مدير  جـــنــان 

من  بخريبكة،  التطبيقية  للعلـــوم 

طرف وزير التعليم العايل وتكوين 

كلمته  م�ستهل  يف  والذي  الأطر، 

ركز على التكوين املالئم و البحث 

املحيط   مع  وت�سبيــــكها  العلــــمي 

الداخلي  لل�سوق  للعامل  ل�ستجابة 

اأن  املهند�س  وعلى  واخلارجي، 

قال  الإجنليزية، حيث  اللغة  يتقن 

فاأنتم  اأكلنا اخلبز  بالفرن�سية  نحن 

�ستاأكلون اخلبز بالإجنليزية..«. 

اأكرث  التوا�سل  املدير  من  وطلب 

كرث  كلما  التوا�سل  قل  كلما  لأنه 

الكالم وزاغ عن احلقيقة. وتنويع 

البحث العلمي وفق ما متليه طبيعة 

املنطقة الغنية بالفو�سفاط.

مصطفى عداش )خريبكة(

بالفرن�سية �أكلنا 

�خلبز.. و�أنتم 

باالجنليزية

 العدد: 777  اخلميس 20 فبراير 2014

رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة

�ملعر�ض �لدويل للكتاب يحت�سر
بقلم: الكاتب المغربي، عمر أوكان

ال�سيد الوزير حتية ثقافية با�سم احلرف والكلمة، وبعد:

 3 اإىل   2014 13 نونرب  تنعقد باملغرب بني الفرتة املمتدة من 

للكتاب  الدويل  املعر�س  من  الع�سرون  الدورة   2014 نونرب 

دور  فيها من احل�سور  التي منعت  الدورة  بالبي�ساء، وهي 

للحقوق  الدولية  للمواثيق  �سافر  خرق  يف  ال�سورية  الن�سر 

املتحدة  الأمم  لها  دعت  التي  وال�سعوب  للدول  الثقافية 

وانتهاك �سريح للحق يف الختالف والت�سامح والتعاي�س.

ومعلوم لدى �سخ�سكم ال�سيد الوزير اأن دور الن�سر ال�سورية 

تربطها عالقة قرابة متينة باملثقفني املغاربة ن�سجتها الكتابة 

من  وعديد  بالقيود،  تعرتف  ول  احلدود  تعرف  ل  التي 

ينتظرون  كانوا  الدور  بهذه  موؤلفاتهم  ن�سروا  الذين  الكتاب 

الكتب  اأكبادهم من  مواليدهم وفلذات  ال�سرب ح�سور  بفارغ 

توقعهم  وخاب  انتظارهم  ف�ساء  بها،  والحتفاء  لالحتفال 

ب�سبب اخللط بني الثقافة وال�سيا�سوية )ول اأقول ال�سيا�سة( 

جراء  غاليا  الثمن  تدفع  ال�سورية  الن�سر  دور  جعلت  والتي 

انحياز املنتظم الدويل للمعار�سة ال�سورية �سد النظام، مما 

لها  ناقة  ل  التي  الن�سر  دور  عاتق  على  تقع  ال�سربة  جعل 

ول جمل يف هذا الأمر، فهي بريئة من طغيان الأ�سد و�سولة 

نظامه ال�ستبدادي براءة الذئب من دم يو�سف بن يعقوب.

عيد  يف  الكتاب  على  احلرب  يعلن  الذي  الت�سرف  هذا  ومثل 

احلب، يهدد مبوت املعر�س الدويل للكتاب واأفوله، فال يحق 

املغربية  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  وغريها  الثقافة  لوزارة 

حرية  اإطار  يف  امل�ساركة  من  الن�سر  دور  من  دار  اأي  منع 

الف�سل هو مقارعة  الديدن  التفكري والتعبري والن�سر، واإمنا 

الفكر بالفكر والنقد باحلوار ولي�س باخلوار اأو ال�سعار.

ول ميكن قبول ذلك والر�سا به من طرف اأي كاتب مغربي، 

لأن الرقابة على الكتابة اأو الن�سر �سواء بالن�سبة لالأنا اأو الغري 

غري جائزة مطلقا، فاإذا منعت اليوم الدور ال�سورية فالدور 

�سوف ياأتي قريبا على غريها من الدور املغربية والأجنبية 

املهند�سني  من  الأمر  اأويل  هوى  الثقايف  خطها  يوافق  ل  التي 

اجلميع  لي�سل  الفكرية  وامل�سارات  الثقافية  لالإيديولوجيات 

اأكلت  القائل:  املثل  �سادق  وقد  �سحاياه،  وتتكاثر  �سظاياه 

يوم اأكل الثور الأبي�س.

واحلقيقة اأن م�ساوئ املعر�س الدويل بالبي�ساء قد ت�ساعفت 

على  الن�سر  دور  من  كثري  احتجت  فقد  الأخرية،  الآونة  يف 

والتي  الن�سر،  دور  مواقع  توزيع  يف  والزبونية  املح�سوبية 

حني  املعر�س  يف  امل�ساركة  تقاطع  الدور  بع�س  جعلت 

اطالعها عن كثب على اخلريات الرمزية التي تتمتع به بع�س 

ن�سر  دار  ح�سول  بدليل  املغربية  وغري  املغربية  الن�سر  دور 

غري معروفة على مركز ا�سرتاتيجي باملعر�س، بف�سل ن�سرها 

ديوانا �سعريا لأحد امل�سوؤولني باملعر�س عن توزيع املواقع 

والذي وجه اأمامي اإهانة نكراء و�سنعاء لنا�سر م�سري للفكر 

املغربي، دون مراعاة اأ�سول ال�سيافة التي تتمتع بها الثقافة 

املغربية.

ي�ساف اإىل ذلك، الإخالل بال�سكل اجلمايل واملعماري لالأروقة 

باجلدار  ت�سكيلها  ي�سبه  اأردنيا  نا�سرا  جعل  الذي  والكتب 

العازل يف نقد �سريح وف�سيح ل�ستقبال زائر املعر�س - لدى 

تنبعث  ثقافية  حياة  ل  مغلقة  بجداريات   - ف�ساءه  ولوجه 

منها �سوى اإ�سهارات اخل�سب.

ال�سيد الوزير:

لقد حرمت من امل�ساركة يف اأن�سطة املعر�س الثقافية فلم اأحتج 

قط �سد هذا احليف الذي ل ين�سف جميع الكتاب ويت�سالح 

معهم من خالل تق�سيم عادل للم�ساهمات يف التعريف باملوؤلفات 

احلر�س  من  معروفة  زمرة  حتتكره  والذي  واملنتوجات، 

الثقايف القدمي.

فلم  الرتجمة  يف  املغرب  جائزة  على  احل�سول  من  وحرمت 

لعلمي  ثالثا؛  وطلقتها  فيها  امل�ساركة  وقاطعت  قط،  اأحتج 

ر�سا  نيل  طريق  وال�سالني  عليهم،  املغ�سوب  من  بكوين 

املوؤ�س�سات وال�سلطات ومباركتهما.

لكنني الآن اأحتج، وب�سوت عال، �سد ثقافة املنع والإق�ساء 

ملكا  لي�س  املعر�س  مادام  تقدم،  ول  توؤخر  التي  وامل�سادرة 

للوزارة واإمنا هي م�سرفة عليه، ومن ميلك املعر�س حقيقة - 

ل جمازا - هو الكاتب والقارئ والنا�سر، واملغاربة معروفون 

بح�سن ال�سيافة واأخالق الت�سامح وروح التنوير التي ل نود 

من الوزارة اغتيالها وواأدها واأد اجلاهلية اجلهالء، لأنه بذلك 

الثقافة  معه  وتقتل  بالبي�ساء،  للكتاب  الدويل  املعر�س  تقتل 

والت�سويق  الختالف  يف  واحلق  املغاربة  والكتاب  املغربية 

احلر للكتاب و�سعار »القراءة للجميع«.

الذاكرة  ينمي  حيث  كبرية  فوائد  له  الكتاب 

ويك�سب الإن�سان املعرفة بوفرة. وتوجد حاليا 

الكتب  قراءة  عن  تخلوا  ال�سباب  من  جمموعة 

بدون  وراءه  وان�سابت  الإنرتنيت  اإىل  وتفرعت 

لكن  وا�سع،  علم  الإنرتنيت  لأن  ومراقبة  قيود 

على  ي�سو�س  اإيجابياته،  من  اأكرث  �سلبياته 

فنحن  لذلك  النحراف.  على  وي�سجع  الأخالق 

الكتاب  تهم  الف�ساءات  من  املزيد  اإىل  حاجة  يف 

يف جميع املجالت يف ال�سهر، الأدب، والتاريخ، 

يف الفلك، والعلوم الريا�سية، ويف علم الجتماع 

ويف الطب والهند�سة.

فالكتاب اأني�س يف الوحدة كما يفعلون يف الدول 

املتقدمة لأنه غذاء للروح وبف�سله تتقدم الدول 

اإىل الأمام وله دور يف التوعية والإر�ساد.

بنت الوادي)القنيطرة(

رجاًء �لعودة 
�إىل �لكتاب

والع�سرون  الواحد  القرن  اأطل 

اململكة  طريق  اأ�ساءت  باإ�سراقة 

واعد  وعهد  حدائية  م�سرية  يف 

باإجنازات تاريخية اأدخلت املغرب 

اأمل  كلها  متوا�سلة  دينامية  يف 

بربوز مغرب جديد يتجاوز بثبات 

الأ�س�س  ويبني  ال�سابقة  احلقبة 

والدعامات التي �ستحقق على املدى 

املتو�سط نقلة نوعية توؤمن له تنمية 

ي�سمح  تدريجي  وتطور  م�ستدامة 

باإقالع اقت�سادي حقيقي �سينعك�س 

القت�سادي  الو�سع  على  اإيجابا 

اإ�سكالية  من  ويخفف  والجتماعي 

عدالة  اإىل  وي�سعى  والفقر  البطالة 

اجتماعية ملمو�سة.

بجميع  اأخذ  اجلديد  املغرب  اإن 

نهجه  وا�ستمد  التطور  اأ�سباب 

للحياة  الدميقراطي  املفهوم  من 

بو�سع  م�ساره  ووطد  الجتماعية 

د�ستور جديد حديث ي�سمن توازنا 

الإجماع  يطبعه  وم�سارا  خالقا 

الدولة  �سيمكن  حيث  الوطني 

النظام  جتربة  على  النفتاح  من 

دميقراطي  نهج  وهو  اجلهوي 

مطلوب ي�سعى للتخفيف من اأعباء 

من  عدد  ونقل  املركزية  ال�سلطة 

الخت�سا�سات اإىل اجلهات التي هي 

املحلية  باحلاجيات  الأوىل  املعنية 

والتنمية ملختلف القطاعات العائدة 

اإىل اخت�سا�ساتها خا�سة يف املجال 

القت�سادي والجتماعي وال�سحي 

والتعليمي اإىل غري ذلك من امليادين.

ال�سنوات  املغرب بعد هذه  اأن  غري 

حيث  جديد  بواقع  معنيا  اأ�سحى 

مل تعد التنمية والت�سغيل وحماربة 

الجتماعية  الآفات  وباقي  الفقر 

اأولوية  وحدها  ت�سكل  الأخرى 

الدولة، بل اأ�سبحت هناك حتديات 

املغرب  م�سار  تواجه  كربى 

وخا�سة يف املجال الأمني ومواجهة 

وانعكا�ساته  الدويل  الإرهاب  اآفة 

والأمن  ال�ستقرار  على  ال�سلبية 

اإقليميا  بل  فح�سب  حمليا  لي�س 

العاك�س  الت�سور  هذا  اإن  ودوليا. 

من  امل�ستقبل  يحمله  اأن  ميكن  ملا 

واأن  خا�سة  الروؤى  يف  �سبابية 

ال�سو�سيو-اجتماعية  العـــــــوامل 

تطغى على امل�سهد ال�سيا�سي وعلى 

لهذه  امل�سكلة  املكونات الجتماعية 

اللوحة الفنية التي تعرب عن واقع 

الن�سيج الف�سيف�سائي املغربي، الذي 

البع�س  باإمكان  اأنه  بدى  اأنه  يظهر 

التعبري للمطالبة بنظام جهوي من 

�سنف اآخر.

ف  الف�سل  اأن  نن�سى  ل  اأن  يجب 

الوجود  اإىل  اجلهوية  فكرة  اإخراج 

حممد  امللك  جاللة  اإىل  يرفع 

ال�سامن  هو  اهلل،  ن�سره  ال�ساد�س، 

التي  النوعية  لنجاح هذه اخلطوة 

�ستميز الو�سع يف املغرب عن الواقع 

املعا�س يف باقي الدول العربية.

يبدو اأن تاريخ املغرب وم�ساره عرب 

يوؤكد  بها  مر  التي  احلقب  خمتلف 

مبا ل ي�سمح باأدنى �سك اأن �سالبة 

وخارجيا  داخليا  وهيبتها  الدولة 

كان دوما نتاج �سلطة مركزية قوية 

مع انفتاح على الهوام�س واملناطق 

احلرية  من  نوع  ومنحها  الرتابية 

املراقبة  حتت  �سوؤونها  تدبري  يف 

الفعلي  والإم�ساك  املتوا�سلة 

واحل�سا�سة  احليوية  للمجالت 

كالأمن والق�ساء واملالية.

الذي  للمغرب  اجلديد  الواقع  اإن 

ي�ستدعي  عميقة،  حتولت  يعرف 

عند  التاأين  وكذا  وتدبر  تاأمل  وقفة 

للم�سروع  البعيدة  الأهداف  ر�سم 

اجلهوي، لأن التجارب التي عرفتها 

خربة  لها  والتي  املتقدمة  الدول 

طويـــــة بعد جمـــــــارات وتطبيق 

النظام اجلهوي كاململكة الربيطانية 

اإ�سكو�سيا(   – ال�سمالية  )اإيرلندا 

)مقاطعة  الإ�سبانية  واململكة 

مل  البا�سك(  مقاطعة   – كاطالونيا 

بالكامل  قدميها  على  بعد  ت�ستقر 

الرتابية  الوحدة  على  لتحافظ 

للدولة بل منها من خرج عن مظلتها 

النف�سال  طريق  يف  هو  من  ومنها 

على  حقيقيا  خطرا  ي�سكل  وهذا 

قدراتها  وعلى  ذاتها  بحد  الدولة 

يف  الجتماعي  ن�سيجها  وان�سجام 

جمموعه.

محمد العربي الدامون

�ملغرب �جلديد و�لتحديات �لكربى

من  كبريا  فراغا  اليوم  �سبابنا  معظم  يعي�س 

يجعل  ما  وهو  والأخالقية  الروحية  الناحية 

جمموعة من الظواهر ال�سلبية تعرف انت�سارا 

تعاطي  ظاهرة  مثل  الفئة  هذه  و�سط  وا�سعا 

التدخني واملخدرات اأو تناول اأقرا�س الهلو�سة، 

وغريها من الظواهر ال�سيئة التي ل تنت�سر يف 

جمتمع اإل كان م�سريه النحطاط.

�سبابنا  حياة  اأن  اليوم  له  يوؤ�سف  ما  اإن 

اأ�سبحت فراغا يف فراغ فاإذا كان الكثري منهم 

نظرا  عمل  وجود  وعدم  البطالة  اأزمة  يعي�س 

ل�ستفحال هذه الظاهرة خا�سة لدى اأ�سحاب 

ال�سهادات العليا الذين يريدون التوظيف ول 

احلقيقي  الفراغ  لكن  بديال،  بغريه  ير�سون 

هو  �سبابنا  معظم  يعي�سه  الذي  والأخطر 

التدين  فن�سبة  والأخالقي  الروحي  الفراغ 

قليلة جدا، والدليل على ذلك  الفئة  لدى هذه 

ال�سيوخ  هم  يعمرها  من  اأكرث  امل�ساجد  اأن 

والعجزة اأما ال�سباب فهم يف املقاهي واملالهي 

اأو  ال�سواطئ،  يف  ي�سبحون  اأو  واحلانات 

تراهم من�سغلني بحوا�سبهم وهواتفهم النقالة 

ويتابعون ما تنقله هذه الأجهزة املعلوماتية 

من ف�سائح واأفالم وفيديوهات عن اآخر ما جد 

يف عامل الغناء واملو�سيقى حتى اأنك اإن ركبت 

اأو  النقل  و�سائل  من  اأخرى  و�سيلة  اأو  حافلة 

م�سيت يف اأحد ال�سوارع فاإنك ترى ال�سباب من 

وي�سريون  بروؤو�سهم  يتمايلون  اجلن�سني  كال 

تلك  ي�سعون  وهم  املو�سيقية  الإيقاعات  مع 

ال�سماعات يف اآذانهم وهذا هو �سغلهم ال�ساغل 

طيلة اليوم، اأما الر�سائل التي يتبادلونها فيما 

بينهم بوا�سطة هذه الأجهزة فاإنه ل ي�ستطيع 

اأن يقراأها من كان يف قلبه ذرة من احلياء ناهيك 

عما يرافقها من �سور وم�ساهد خليعة مما ف�سح 

لدى  الزواج  عن  والعزوف  للعنو�سة  املجال 

اأغلب ال�سباب لأن اختيارهم للحياة بهذا ال�سكل 

يجعلهم غري موؤهلني وغري قادرين على حتمل 

ع�سرنا  يف  الزواج  واأن  خ�سو�سا  امل�سوؤولية 

احلايل بداأ يعرف بع�س التعقيدات واحلواجز 

التي حتول دون اإمتامه، وبع�س ال�سباب يرى 

اأن الزواج �سيقيد حريته اأو �سيجلب له بع�س 

امل�ساكل التي هو يف غنى عنها ول يقدر على 

مواجهتها، لأن حميطه العائلي اأو الجتماعي 

يف�سل  جتعله  الزواج  عن  �سورة  له  ينقل 

العزوبة على اأن يتزوج)..(.

اأن  ي�ستطع  مل  ملجتمع  �سحية  ال�سباب  اإن 

و�سحية  و�سليمة،  �سحيحة  تربية  يربيه 

الدفء  جو  فيه  يفتقد  مفكك  عائلي  و�سط 

العائلي واحلنان الأ�سري والقدوة ال�ساحلة، 

لأن الأبناء يقتدون باآبائهم واأمهاتهم يف كل ما 

الف�سائية فهي ل  القنوات  اأما بع�س  يفعلون 

تتوقف حلظة عن ت�سليل ال�سباب بكل ما متلك 

من اأ�ساليب وما ت�ستعمله من و�سائل.

جد بوشتى)الرباط(

�ل�سباب و�لفر�غ وقلة �حلياء







األخيرة

�إن كيـــــــــدهن عظيــــــــم

عندما يكون السلطان مائال إلى وزيره األول

املختار  الفقيه  العامل،  الوزير  لنا  يقدم 

هيمنة  حاالت  من  كثريا  ال�سو�سي 

ال�سيدات ال�ساحرات)...(، على ال�سالطني 

املغاربة، اأيام احل�سن االأول، وولده عبد 

العزيز مثال، واأن هذا االأخري عندما عني 

الكالوي،  التهامي  اأخ  الكالوي،  املدين 

))كان ال�سلطان مائال)...(  اأوال:  وزيرا 

عن  لنتحدث  الأول)...(،  وزيره  اإىل 

دار  بني  ترتدد  كانت  عجوز،  امراأة 

ال�سلطان ودار الوزير، راكبة على بغلة، 

ي�سميها:  الكالوي،  الأول  الوزير  وكان 

واأنها  القايدة،  لها:  يقول  وقد  مزوارة، 

يخرج  ل  لكي  لل�سلطان،  ت�سحر  كانت 

عن راأي وزيره، حني كان �سوق ال�سحر، 

ال�ساحرة  لهذه  وكان  فا�س،  يف  رائجا 

)حول  ال�سلطان((،  على  حتى  تاأثري 

مائدة الغذاء. املختار ال�سو�سي(.

القراآن:  عنه  قال  نف�سه  فرعون  ومادام 

�ساحر  بكل  ائتوين  فرعون  ))وقال 

)يون�س( وقال يف �سورة املدثر:  عليم(( 

خرب  فاإن  يوؤثر((  �سحر  اإل  هذا  ))اإن 

االأول  الوزير  دعم  يف  ال�ساحرة  القايدة 

ل�سحر ال�سلطان، حق، كما اأن دور الن�ساء، 

يف  باأ�سلوبها)...(  �ساحرة  امراأة  وكل 

خبايا الق�سور، لي�س �سرا مكنونا.

ولقد قراأت بامتعا�س كبري، ق�سة الفتاة 

البي�ساوية التي ذهبت اإىل لبنان لتتزوج 

عادت  ثم  موثق،  بعقد  عراقيا،  �سابا 

بعقد  بي�ساويا،  �سابا  لتتزوج  للمغرب، 

لتكون  االأول  من  طالق  دون  موثق، 

الذي  ال�سياع  �سيغ  من  جديدة  �سيغة 

التفكك  زمن  يف  والقيم،  االأخالق  تعرفه 

واالنهيار باملغرب.

وكنا ن�سمع الكثري من املطالب االأ�سا�سية 

عليها،  ح�سلت  وعندما  املراأة،  حق  يف 

دور  لربوز  اليومية،  بالنماذج  فجعنا 

والطالق،  الزواج  عرب  فقط،  املراأة، 

يحتاج  وال  عقد،  بال  بزواج  واملطالبات 

اإىل طالق، لنت�ساءل حقا ما اإذا كان هوؤالء 

املراأة  حلرية  املعار�سون  املت�سددون 

التف�سخ)...(  ذلك  يعتربون  والذين 

بعقيدة  و�سارا  اهلل،  الإرادة  معار�سا 

حق  على  ال�سحيح،  االإ�سالمي  االإميان 

و�سواب.

الطالق  اإح�سائيات  ترتفع  ملاذا  ونفهم 

يف املغرب، حيث يتزوج �سبان كثريون، 

يف طقو�س وحفالت تكلف املاليني ثم ال 

يفتوؤون اأن يتطلقوا.. رمبا لغلط م�سرتك 

من  اخلوف  يف  الزوجني،  لوقوع  اأو 

امل�ستقبل، اأو حتت تاأثري ظروف جمتمع، 

يكاد اأن ال يبقى فيه للزواج معنى، طبعا 

االإح�سائيات  ولكن  ا�ستثناءات،  هناك 

تدل على اأن ذلك اال�ستثناء هو فقط من 

باب القاعدة التي تربر اال�ستثناء.

تاريخ  دخل  ا�سم  نهمو�سة«،  »موحاند 

بابه  من  املغربية  االأمازيغية  ال�سهامة 

العري�س، لتخرج �سورته على ال�سفحة 

عن  �سخم  اإجنليزي  لكتاب  االأوىل 

نهمو�سة،  وجه  الأن  االأو�سط،  ال�سرق 

املنطقة  ال�سورة احلقيقية، ملواطن  هو 

وكان  بغداد،  اإىل  طنجة  من  املمتدة 

نهمو�سة قائدا ع�سكريا يف جي�س ال�سلطان 

موالي حفيظ، بقي معنا دون اأن يكت�سفه 

اإال الباحث االإجنليزي »اإدوارد بورك«، 

قبيلته  1982 و�سط  �سنة  اأن ميوت  قبل 

»بني مطري«.

املحجوبي  احلركي  الزعيم  التقى  مرة، 

و�ساأله  نهمو�سة،  مــــــــــع  اأحر�سان، 

انقطعن  الن�ساء،  اأن  اأرى  اأحر�سان: 

لهن  ميوت  عندما  واملندبة  الندب  عن 

الرجال.. فاأجابه نهمو�سة: بكل ب�ساطة، 

الأنه مل يبق هناك رجال.

بال�سيغة  رجال  هناك  يبق  مل  طبعا، 

بال�سهامة  املرتبطة  للرجولة،  املطلقة 

وهو  املغرب  اإىل  وانظروا  والريادة، 

االأحزاب  يف  ال�سيا�سية  الرجولة  يفتقد 

والت�سكيالت، بل انقر�س و�سف الزعيم، 

الليبية  فالثورة  وحده،  املغرب  يف  لي�س 

تفتقد الزعيم، وتفتقده الثورة التون�سية 

هذا  فهل  امل�سرية،  الثورة  تفتقده  مثلما 

عن  للن�ساء  تنازلوا  الرجال  اأن  يعني، 

الريادة، فاأية ريادة ن�سوية نتوقع.

مل تكن تقاليد املخزن، وال حجبه املقامة، 

من اأجل فر�س القطيعة بني ال�سعب، وما 

يجري داخل الق�سر، مل تكن هذه االأ�سوار 

احلجاب  عرب  املوؤرخني  لتمنع  العالية، 

ما  على  االطالع  عن  واملوؤن�سني)...( 

يجري يف جمال الن�ساء، خ�سو�سا وكما 

يكت�سف  منفاه  يف  وهو  اإيران،  �ساه  قال 

احلقائق قبل موته: ))اإن مكائد البالط 

كانت معقدة و�سائكة(( يف كل بالط اإذن، 

ولي�س بالط ال�ساه وحده، كان اأبطال هذه 

دائما من  وال�سائكة، هي  املعقدة  املكائد 

الن�ساء.

ولقد قراأنا كيف اأنه حتى قبل موت امللك 

يف  كتب،  عدة  تو�سعت  الثاين،  احل�سن 

جترى  كانت  التي  ال�سراعات  جماالت 

من  وكثري  امل�سون،  الق�سر  داخل 

ك�سف  اأن  يعتقدون  مازالوا  الباحثني 

تلك اخلبايا، هو الذي عجل مبوت امللك 

العظيم.

اأعقاب  ال�سيا�سة يف  مار�سوا  الذين  بينما 

العظيمة  االأدوار  يذكرون  اال�ستقالل، 

حممد  للملك  االأوىل  الزوجة  لعبتها  التي 

التي  عبلة)...(  االأمازيغية  اخلام�س 

بني  التو�سط  يف  م�سريية  اأدوارا  لعبت 

حممد اخلام�س واأقطاب االأحزاب، نف�س 

احل�سن  ولدها  مع  لعبته  الذي  الدور 

حتى  طلبا،  لها  يرد  ال  كان  الذي  الثاين، 

عندما  كرمها  ال�ساد�س،  حممد  حفيدها 

�سمع اأن اأحد االأمراء ال�سعوديني ا�سرتى 

بيتها املتهاوي يف �ساطئ كاب �سبارطيل 

اإىل  ال�سعودي  االأمري  لي�سيفه  بطنجة، 

ق�سره، فكلف امللك حممد ال�ساد�س اأعوانه 

�سيانة  جدته،  بيت  ي�سرتجعوا  باأن 

ال�سعودي،  االأمري  ويعو�سوا  لذكراها 

ا�سم  باإعطاء  ال�ساد�س  حممد  لين�سح 

ابنة  بها  رزقت  التي  للبنت  عبلة،  جدته 

االأمرية  اهلل  عبد  موالي  االأمري  عمه 

زينب، اأخت االأمري موالي ه�سام.

واأمام هذا اجلمود ال�سلبي، للدور الن�سوي 

يف حا�سرنا، با�ستثناء بع�س الن�سيطات 

نر  مل  اجلمعوية،  املجاالت  يف  القليالت 

يف املغرب، اأية ردة فعل، جتاه حماوالت 

طبقة من املعتوهني الذين اأعلنوا رغبتهم 

يف ال�سماح للزواج املثلي، بني الرجال، اأو 

يف احلقيقة اأ�سباه الرجال، فلم تتحل اأية 

امراأة جمعوية باجلراأة، لتعطي راأيها يف 

هذا املو�سوع اخلطري، الذي قلب وق�سم 

املجتمع الفرن�سي، حيث تقو�ست �سمعة 

عر�سه  بعد  هوالند،  الفرن�سي  الرئي�س 

االأغلبية  ودفع  املثلي  الزواج  مل�سروع 

للت�سويت عليه. 

ليبقى اال�ستنتاج باأن الن�ساء ال�سابقات، 

كن اأكرث ح�سورا واأكرب نفوذا يف املا�سي، 

حتى  كبرية  اأدوارا  الن�ساء  لعبت  حيث 

وكثري  وال�سالطني،  امللوك  م�سري  يف 

كثريات،  بن�ساء  يتزوجون  كانوا  منهم 

امل�ساكل  بع�س  حلل  نائية،  اأقاليم  من 

ال�سريف،  علي  مولي  ))اإن  االإقليمية 

ثالث  له  كانت  العلوية،  الدولة  موؤ�س�س 

فاطمة  احلب�سية)...(  جنمة  زوجات، 

وفاطــــــمة  التادلية)...(  العامريـــــــة 

وذلك  ال�سجلما�ســـــية)...(  الزهـــــراء 

يحتلها  التي  واملكانة  بالنفوذ  مرتبط 

ال�سرفاء يف املجتمع املغربي((، )مدغرة. 

كتاب اأحمد عبد اللوي العلوي(.

من  املغاربة،  ال�سالطني  اأغلب  اأن  كما 

اأدمج  الذي  االأكرب  اإدري�س  موالي  عهد 

االأمازيغي،  الدم  يف  النبوي،  الن�سب 

باالأمازيغيات،  ال�سالطني  زواج  فكان 

حدا لذلك ال�سراع الذي اأخذنا نرى اآثاره 

ال�سلبية على حا�سرنا، من طرف تالمذة 

بني  تفرق  التي  الهتلريية  العن�سرية 

االأجنا�س.

االأول،  احل�سن  ال�سلطان  عهد  يف  مرة 

داوود حاكم  بن  ا�سمه  �سخ�سا  اأن  �سمع 

مراك�س، قد تفرعن وا�ستغنى ب�سكل اأثار 

يعتقله  من  فبعث  العام،  الراأي  اهتمام 

ليعلن خرب اإعدامه، ولكن النا�س فوجئوا 

كانت  فقد  حيا،  الن�سيان،  مدة  بعد  به 

باحماد  القوي  الرجل  زوجة  هي  اأخته 

والتي كانت تلعب اأدوارا م�سريية يف ظل 

زوجها القوي. 

وبالتايل كان الرجال االأقوياء، ي�ستعملون 

الزواج، من اأجل ال�سغط على ال�سلطان، 

من قبيل احلاج حممد املقري، الذي كان 

وزيرا اأوال يف عهد موالي حفيظ، وموالي 

يو�سف، وحممد اخلام�س، وكان قد زوج 

حفيظ،  موالي  بال�سلطان  رقية،  ابنته 

يبق  ومل  حفيظ،  موالي  نفي  وبعدما 

وزوجها  املقري،  اأبوها  طلقها  �سلطانا 

يو�سف وعندما  لل�سلطان اجلديد موالي 

مات موالي يو�سف، زوجها للرجل القوي 

اجلديد احلاج التهامي الكالوي. الكالوي 

ربيعة  لال  املدين،  اأخيه  ابنة  زوج  نف�سه 

لل�سلطان موالي حفيظ.

خبايا  يعرف  وكان  اخلام�س،  حممد 

لعالقاته  يعطي  كان  العالقات)...(  هذه 

ك�سبا  املجاملة  طابع  قويات   ن�ساء  مع 

حليادهن.

الكالوي  بني  اندلع  الذي  ال�سراع  عز  يف 

))ذهبت  املنفى  قبل  اخلام�س،  وحممد 

الأول  الوزير  لزيارة  الكالوي  زوجة 

املقري، وكان مري�سا، ففوجئت بتواجد 

لزيارة  جاء  الذي  اخلام�س  حممد  امللك 

الكالوي،  زوجة  ولكن  الأول،  وزيره 

حممد  امللك  لدى  ت�سايق  باأي  ت�سعر  مل 

حتياته  باإبالغ  كلفها  الذي  اخلام�س، 

اأبي.  )عودة  الكالوي((  التهامي  للحاج 

عبد ال�سادق الكالوي(.

بكثري،  اخلام�س  حممد  قبل  ت�سوروا 

))وبعد  ال�سعدية  الدولة  نهاية  وقبل 

العبيد،  هيمن  الذهبي،  املن�سور  موت 

ويف  الدولة،  يف  املتحكمة  القوة  وكانوا 

تعيني خلف املن�سور الذهبي، فا�سطرت 

زوجة املن�سور خناتة لدفع اأموال طائلة 

عبيد  ليوافق  دورو،  األف   300 بـ  قدرت 

اأحمد  مولي  ولدها  تعيني  على  الق�سر 

ن�ساء  )بركا�س.  املغرب((،  على  �سلطان 

متحجبات(.

الزيجات  يف  املخزنية  التقاليد  هذه 

حكومة  يف  القوي  الوزير  حاول  امللكية، 

الب�سري  اإدري�س  الثاين،  احل�سن  امللك 

اأن يحييها، حني بداأ تخطيطه، يف جل�سة 

راأ�سا لراأ�س يف باري�س، مع اأحد االأثرياء 

حني  بو�سنتوف  املرحوم  البي�ساويني 

ل�سيء  ابنك مر�سح  اإن  الب�سري،  له  قال 

يعرف  الذي  بو�سنتوف  له  فقال  هام، 

يريد:  كما  املنا�سب  يوزع  الب�سري  اأن 

فقال  االأمن،  اإدارة  يف  تعينه  ال  اأرجوك 

ابنة  �سيتزوج  واإمنا  ال..  الب�سري  له 

�سيدنا.

اأغمي  باأن بو�سنتوف،  احلا�سرون قالوا 

اإدري�س  اأن  ذلك  اخلرب،  هول  من  عليه 

اأقرب  اأوالد  تزويج  قرر  الب�سري 

بو�سنتوف  امللك،  بنات  اإىل  م�ساعديه، 

وبن  اأ�سماء،  االأمرية  تزوج  الذي 

تزوج  الذي  ديوانه  مدير  ابن  حربيط 

نوع  الواقع،  يف  وهو  ح�سناء،  االأمرية 

املقربون  يخو�سها  التي  املغامرات  من 

النافذون، من اأجل االإم�ساك بالنفوذ من 

جميع اأطرافه، لذلك مل تدم تلك الزيجات 

مبجرد وفاة امللك احل�سن الثاين.

املكتوبة  املغربية،  والتقاليد  هذا  كل 

امللكي  الزواج  م�ساكل  جتعل  واملروية، 

الدولة،  اأ�سرار  عداد  يف  ال�سلطاين،  اأو 

تت�سرب،  االأ�سرار  هي  ها  ذلك  ورغم 

مثال،  م�سر  يف  االأخرى  امللكيات  ولكن 

على  متفتحة  امللكية  عهد  يف  كانت  وقد 

االإعالم، لكي تنتهي، خا�سة فيما يتعلق 

االأيام،  مع  دارت  مباآ�س  فاروق  بامللك 

وانتهت يف الواحدة من �سباح 17 مار�س 

وامللك  روما  يف  املالهي  باأحد   ،1965
»ايرما  االإيطالية  برفيقته  حماط  فاروق 

فمه  من  ال�سيجار  لي�سقط  كابوت�سي«، 

بغتة فوق املائدة، وي�سقط مفارقا احلياة 

عن �سن خم�س واأربعني عاما.

))فقد غادرته زوجته نارميان وهو يف 

املحاكم  اإحدى  يف  عليه  لرتفع  املنفى، 

دعوى املطالبة بالنفقة، ثم تتزوج بعد 

3 �سهور بالدكتور اأدهم النقيب، لت�سرح 
الق�سور  يف  عا�ست  باأنها  لل�سحافة، 

فاروق،  زوجة  وكانت  حياتها،  اأ�سقى 

وتبيعها  املالب�س  ت�سنع  فريدة،  الأوىل 

ر�سامة  ت�سبح  اأن  قبل  عي�سها  لتك�سب 

تبيع لوحاتها يف �سوارع اأروبا((، )�سقط 

النظام. حم�سن حممد(.
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الملك فاروق بين زوجته فريدة التي أصبحت رسامة تبيع لوحاتها في شوارع أروبا،
 وزوجته ناريمان التي رفعت ضده دعوى المطالبة بالنفقة.

قرأنا كيف أنه حتى قبل 
موت الملك الحسن الثاني، 

توسعت عدة كتب، في 
مجاالت الصراعات التي 

كانت تجرى داخل القصر 
المصون، وكثير من الباحثين 
الزالوا يعتقدون أن كشف 
تلك الخبايا، هو الذي عجل 

بموت الملك العظيم
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