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الملكية  الصالة  تتبعوا  الذين 
بمســــجد باب الســالم بالبيضاء 
الحظوا جالسا عن يمينه بعد الوزير 
غريبا  شخصا  العلوي  والحاجب  حصاد 
ذلك  إلى  وصل  ربما  البروتوكول،  عن 
بعد  أنه  إال  خاصـــــة،  بوسائل  الموقع 
الشخص  أن  لوحظ  والدعاء  الركعتين 
ابتلعته.  الزربية الرسمية  اختفى، وكأن 
تعاليق كثيرة، وتفسيرات جمة أعطيت 

لهذا الذي كان، وكأن شيئا لم يكن.
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هد�يا حزب �لعد�لة و�لتنمية 

للجي�ش �مللكي عربون ح�سن نية 

�أم تنفيذ لن�سيحة �الأقطاب

�لت�سالح بني �لهمة وبن كري�ن 

يعجل بنهاية  �سوء �لفهم بني 

»�الإ�سالميني« و�ملحيط �مللكي

الملف
األسبوعي

03

»�الأ�سبوع« تنفرد بن�سر  وثيقة   من �الأر�سيف 
�لفرن�سي توؤكد �أن حممد �خلام�ش كان خائفا 

من عنف �ل�سباب �ملغربي

 »جمعية ال هو�دة« تتحول �إىل حركة لكافة 
�لغا�سبني من �الأو�ساع �حلزبية  

10
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الوديي



قالت بع�ض امل�سادر الإعالمية اإن زعيم جبهة البولي�ساريو 

نهاية  ال�سرعة،  وجه  على  نقل  املراك�سي  العزيز  عبد 

»فريخني  اجلامعي  امل�ست�سفى  اإىل  املا�سي  الأ�سبوع 

 virgen دري�سيو«

مبدينة   rocio  de
الإ�سبانية،  »�سيفيل« 

بعد  غيبوبة  حالة  يف 

ربو  باأزمة  اإ�سابته 

اأنه  ويرجح  حادة.. 

يف  نقاهة  فرتة  يق�سي 

بيت ممثل النف�ساليني 

باإ�سبانيا)..(.

 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014
كواليس األخبار2

alousbouea@gmail.com

قرر البرلمان يوم الثالثاء الماضي تقديم جلساته بلغة اإلشارة، حتى يسمح 
لجمهور عريض من ذوي االحتياجات الخاصة بمتابعة ما يجري ويدور داخل 

مجلس النواب من نقاشات عظيمة)..(.
غير أن المترجم المسكين، لم يجد ما يترجم »للصم والبكم« عندما قامت 

القربلة في البرلمان، وتحولت القاعة إلى حمام شعبي.. بعد تدفق عدد من 
النواب في اتجاه وزير الحكامة، محمد الوفا، الذي قالوا إنه تلفظ بعبارة 

نابية في المجلس الموقر، في معرض جوابه على أسئلة البرلماني الشاب 
الراضي)..( الذي قال له أفتاتي خالل نفس الجلسة، بأنه ولد وفي فمه ملعقة 

من ذهب)..(.

alousboue.com

آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة: 
رمزي صوفيا - محمد بركوش - إدريس أبايا على: 

الرباط: األسبوع
وزنهم  لهم  زعماء  لالنتباه ح�سور  لفتا  كان 

جمعية  اإليه  دعت  الذي  اللقاء  يف  ال�سيا�سي 

»لهوادة يف الدفاع عن الثوابت« التي يقودها 

عبد الواحد الفا�سي، مبنا�سبة مرور 40 �سنة 

على وفاة الزعيم التاريخي حلزب ال�ستقالل 

عالل الفا�سي.

حلزب  ال�سابق  العام  الأمني  بو�ستة،  احممد 

اإيدر،  اأيت  بن�سعيد  واملقاوم  ال�ستقالل، 

وحممد اليازغي، وحممد الوفا وزير احلكامة، 

للجدل  املثري  ال�ستقاليل  اخلليفة  واحممد 

منوذج  ال�سنتي�سي..  ح�سن  الأعمال  ورجل 

الوطنية  املكتبة  قاعة  بهم  م�سغر ملن حفلت 

اأن  حتى  بالرباط،  املن�سرم،  الأ�سبوع  نهاية 

بع�ض احلا�سرين ت�ساءلوا عن جدوى وجود 

حميد �سباط على راأ�ض حزب مل يت�سع �سدره 

لهذه العينة من املنا�سلني ال�ستقالليني)..(.

حزب  يف  القيادي  اأي�سا  ح�سرها  املنا�سبة 

الدين،  حامي  العايل  عبد  والتنمية  العدالة 

ما  قال:  عندما  احلا�سرون  له  �سفق  الذي 

اأحوجنا لقادة من اأمثال عالل الفا�سي ل قادة 

اإىل  بالإ�سافة  والد�سائ�ض،  واملكر  اخلداع 

حممد ال�سا�سي القيادي يف احلزب ال�سرتاكي 

املوحد الذي األقى هو الآخر كلمة باملنا�سبة، 

غري اأن جنم اللقاء بدون منازع كان هو احممد 

الذي  الفا�سي  الواحد  عبد  ولي�ض  اخلليفة، 

قال: »اإن القوى املناوئة لأي فعل دميقراطي 

زرعت اأجنحة يف هذا احلزب اأو ذاك لل�سيطرة 

على امل�سهد ال�سيا�سي، وفر�ست نظرة التوجه 

الواحد على احلياة ال�سيا�سية املغربية«.

ال�ستقاليل،  الزعيم  ل�سان  ا�ستعار  اخلليفة 

الأمر،  يهمهم  من  اإىل  القوية  ر�سائله  لتمرير 

اأمام عالل  اأنهم  وجعل احلا�سرين يعتقدون 

�سنة  اأربعني  منا�سبة  اختيار  ملاذا  الفا�سي،  

لتوجيه  الفا�سي  عالل  املرحوم  وفاة  على 

تت�ساءل  والقوة،  الزخم  بهذا  خطابكم 

»الأ�سبوع«، ليجيب اخلليفة: املنا�سبة �سرط 

كما يقال، واملرحوم �سيدي عالل الفا�سي بفكره 

وت�سحيته ورمزيته وتقدير املغاربة لتاريخه 

يف  النوع  هذا  من  خطابا  يوجه  اأن  ي�ستحق 

يحتاجه  اخلطاب  هذا  مثل  وفاته،  ذكرى 

وال�سيا�سة  بالذات،  الوقت  هذا  يف  الوطن 

هي فن الإ�سارة، ولعل الر�سائل التي  حملها 

فهم  �سوء  اأو  تنظيم  اأي  عن  بعيدا  اخلطاب، 

اأن  الأمل  ويبقى  الأمر،  يهمه  من  اإىل  و�سلت 

ي�سهم يف حل اأعطاب احلقل ال�سيا�سي املغربي 

ال�سيا�سية  النقا�سات  يف  واملغيبة  للحقيقة 

بالبالد«.

امل�سدر نف�سه، يوؤكد اأن مداخلته يف ندوة »بال 

اأكادميية بحثة، واأن احلقيقة  هوادة« كانت 

الذي  ل�سان عالل لأنه وحده  كلها قيلت على 

كان  مهما  و»ل«  »نعم«  قول  على  قادرا  كان 

الثمن)..(.

اأن  لـ»لاأ�سبوع«  واعترب اخلليفة يف ت�سريح 

هناك من حاول الت�سوي�ض على »خطاب عالل 

ال�سيا�سي  واقعنا  على  باإ�سقاطه  الفا�سي«، 

حتى يبدو مبتذل،  ول يخرج عما هو رائج 

وال�سيا�سي،  الإعالمي  واقعنا  يف  اأ�سف  بكل 

طرح  ي�ستهدف  �سراحة  بكل  اخلطاب  »اإن 

بع�ض الأعطاب ال�سيا�سية املغربية املزمنة، 

وقدميا قيل  داء العطب قدمي«.

شدوني عليه..

بالزربـــــة

اإحالة الوكيل العام للملك بالبي�ضاء 

عبد اهلل البلغيثي على التقاعد

الرباط. األسبوع

اإطـــــارات  تلـــــقت 

باهــــــتمام  الق�سـاء 

خـــــرب  كبــــري)...( 

الوكيل  مهام  انتهاء 

العام للملك مبحكمة 

بالدار  ال�ستئناف 

اهلل  عبد  البي�ساء، 

العــــلوي البلغيثي، 

على  اأحـــيل  الـــذي 

التقاعد يوم اجلمعة 

16 ماي 2014، وهو 
البي�ساء  الدار  مبدينة  فيه  عني  الذي  التاريخ  نف�ض 

16 ماي  12 �سنة، حيث مت تعيينه يوم اجلمعة  قبل 

2003، يف اليوم الذي �سهد اأحداث الإرهاب التي هزت 
العا�سمة القت�سادية.

وكان كثري من رجال الق�ساء قد راهنوا على اأن عبد 

اهلل العلوي البلغيثي �سيحظى بتجديد مهمته، اإل اأن 

امل�سادر املطلعة رجحت تن�سيب الوكيل العام للملك 

اهلل  لعبد  خلفا  الداكي،  حل�سن  الرباط،  با�ستئنافية 

البلغيثي.

البلغيثي

احممد اخلليفة: داء العطب قدمي 

هل تتحول »جمعية ال هوادة« اإىل »حركة« 
لكافة الغا�ضبني من االأو�ضاع احلزبية الراهنة؟  

جانب من الحاضرين في اجتماع »ال هوادة« 

كريكاتير



الرباط: األسبوع 

الوطني  الدفاع  اإدارة  مبنى  يعي�ش 

بعد  م�سبوقة  غري  حركية  وقع  على 

اأن مت ا�ستقدام مدراء جدد من وزارة 

املغرب،  وبنك  واملالية  االقت�ساد 

عبد  الوزير  رافقوا  قد  كانوا  بع�سهم 

اللطيف الوديي عندما كان كاتبا عاما 

يف وزارة املالية.

ورغم اأن الوديي ال عالقة له باحل�سابات 

الع�سكرية، بحكم تكوينه االقت�سادي، 

م�ستوى  من  اأكرث  على  حترك  اأنه  اإال 

ع�سكرية،  نفحة  ذات  مهمة  لينفذ 

القليلة  االأيام  خالل  بادر  عندما 

اإىل  يهدف  اإ�سدار مر�سوم  اإىل  املا�سية 

بدعوى  االإلكرتونية  اخلدمات  حماية 

»احلفاظ على م�سالح الدفاع الوطني 

واخلارجي«،  الداخلي  الدولة  واأمن 

من  الب�ساط  ل�سحب  مقدمة  ذلك  فكان 

حفيظ  امللياردير  الوزير  اأقدام  حتت 

يف  التحكم  يتمنى  كان  الذي  العلمي 

اأن  قبل  االإلكرتونية)..(،  التجارة 

لي�سرحوا  احلال)..(  اأ�سحاب  يتدخل 

ميكن  االإلكرتونية،  البوابات  اأن  له 

ا�ستخدامها الأغرا�ش غري م�سروعة يف 

الع�سابات  �سطو  اأو  االإرهاب  متويل 

االإلكرتونية)..(.

الوزراء  من  كثري  يعرف  ال  ورمبا 

مدة  منذ  يحر�ش  امللكي،  اجلي�ش  اأن 

طويلة على حماية اأكرث من 200 موقع 

اإلكرتوين للوزارات، لذلك كانوا ينظرون 

»بارتياب« لتحركات الوزير املنتدب يف 

الدفاع، الذي يقوم اليوم بنف�ش الدور 

الذي كان يقوم به اأوفقري، قبل اأن يتم 

اال�ستغناء عن هذه الوزارة وتعوي�سها 

الذي  الفا�سل  االنقالب  منذ  مبديرية، 

قاده وزير الدفاع اأوفقري �سنة1972)..( 

م�سادر  توؤكد  ال�سبهات  لكل  ودرءا 

الوطني  الدفاع  اإدارة  اأن  »االأ�سبوع« 

وزراء  اإىل  الدقة  بالغة  تقارير  وجهت 

اأمثلة  لهم  »تقدم  كريان  بن  حكومة 

ت�سدت  التي  االخرتاق  حماوالت  عن 

الإدارة  التابعة  املغربية  االأجهزة  لها 

الناجع  التدخل  الدفاع، والتي ت�سمن 

اأي اخرتاق حمتمل �سواء  يف مواجهة 

ببع�ش  اأو  املغرب  ببنك  االأمر  تعلق 

االإدارات االأخرى)..(«، ح�سب م�سادر 

»االأ�سبوع«.

طابعا  يكت�سي  الوديي  مهمة  من  جزء 

مدنيا، لكن حالة اال�ستنفار التي تعي�سها 

يف  تف�سريها  جتد  قد  مدة  منذ  اإدارته 

طريقها  وجدت  التي  االأمنية  التقارير 

موؤخرا اإىل ال�سحافة االأمريكية، حيث 

قالت جملة »التامي« يف عددها ال�سادر 

كلفت  االأمريكية  القيادة  »اإن  موؤخرا: 

ق�سم قوات العمليات اخلا�سة بتجميد 

عن  متكامل  ملف  واإعداد  معلومات 

املغرب.. يف ما يتعلق باللغة واملوروث 

واحلياة  ال�سياحي  والن�ساط  الثقايف 

ال�سيا�سية..«.

وقد وجد تقرير جملة التامي �سدى له 

ال�سحافة املغربية،  يف بع�ش عناوين 

يندرج  امل�سروع  هذا  اأن  اأكدت  التي 

�سمن اال�ستعداد الذي يعتمده اجلي�ش 

حلروب  التخطيط  اأجل  من  االأمريكي 

املعلومات  هذه  تلعب  حيث  حمتملة، 

يف  االأمريكية  للقيادة  ق�سوى  اأهمية 

التحرك،  وم�سار  االأهداف  حتديد 

)امل�ساء، 20 ماي 2014(.

وقد ال يكون من باب ال�سدفة اأن يتزامن 

»ا�ستعداد  عن  التقارير،  هذه  �سدور 

اأمريكي حلرب حمتملة �سد املغرب«، 

بو�ست«  »الوا�سنطن  جريدة  ن�سر  مع 

املغرب  اأن  خاللها  من  اأكدت  لتقارير 

ل�سالح   2013 عام  ماليني   4 اأنفق 

ما  تنوعت  التي  ال�سغط   جمموعات 

وال�سحافة  الت�سريعية  اللجان  بني 

واملنظمات الدولية.. فكان ذلك مقدمة 

الكوالي�ش  يف  اأطوارها  جترى  حلرب 

حتى االآن بني زعماء اللوبيات املتحكمة 

يف �سناعة �سورة املغرب باخلارج)..( 

باملوازاة مع حتركات لتقنني التمويل 

بع�ش  عليه  حت�سل  الذي  اخلارجي 

حيث  مبادءها)..(  لتن�سر  اجلمعيات 

�سكل التحكم يف التمويل اأهم تو�سيات 

املدين  املجتمع  حول  الوطني  احلوار 

الذي اختتمت فعالياته، موؤخرا)..(.

منطقة  اأطراف  يف  املراك�سيون  يتتبع 

�سيدي يو�سف بن علي اأخبار ت�سفية املنع 

كانت  اأر�ش كربى  يطال قطعة  كان  الذي 

يف ملكية عائلة املن�سوري، ملكية مل تكن 

االإداري  النفوذ  ولعل  االأوراق،  �سافية 

هذا  ت�سفية  يف  دور  له  كان  اجلديد)...( 

امللف القدمي.

بعدما ا�ستنجد امل�ستثمر العراقي، وهيب 

حممد، بامل�ست�سار امللكي، فوؤاد الهمة، ومل 

يتلق اأي رد منه على ر�سالته املوؤرخة بيوم 

15 اأكتوبر 2013، بعث له ر�سالة ثانية 
يوم 6 ماي اجلاري يوؤكد فيها للم�ست�سار 

اإىل  كمظلوم  دعواه  »�سريفع  باأنه  امللكي 

ال�سرتجاع  املغربية  اململكة  خارج  جهات 

الدولة  قبل  من  املنهوبة  وحقوقه  اأمواله 

املغربية«.

ال�ستيل)...(  ينفعه  مل  احلداد..  الوزير 

ليلة  بني  التحول  حماولة  يف  االأمريكي 

ال�سعبية،  للحركة  زعيم  اإىل  و�سحاها 

ارتكب  اأنه  لوال  ممكنا  كان  �سيء  وهو 

خطاأ بنيته يف حتويل احلركة ال�سعبية اإىل 

حزب ع�سري.

»اأ�سل بالء حزب اال�ستقالل، هو �سخ�ش 

ا�سمه عبا�ش الفا�سي«، ح�سب وجهة نظر 

الوزير حممد الوفا، الذي قال ذلك مبنا�سبة 

اإليه  دعت  الذي  ال�سخم  للقاء  ح�سوره 

االأ�سبوع  نهاية  هوادة«  »ال  جمعية 

وفاة  ذكرى  تخليد  مبنا�سبة  املا�سي، 

عالل الفا�سي.. امل�سدر نف�سه، توقع نهاية 

�سباط  حميد  احلايل  العام  لالأمني  حزينة 

حيث ينتظر اأن يتنازل عن من�سب االأمني 

اأن  ميكن  ال  التي  نقابته،  اإىل  ليعود  العام 

يتخلى عنها، ح�سب نف�ش امل�سدر.

اإنه  الفيزازي  حممد  ال�سلفي  ال�سيخ  قال   

األفها  من  االإ�سالمية  ال�سريعة  تطبيق  مع 

اإىل يائها، واأ�ساف باأنه ال يخاف من امللك 

اكت�سفت  ال�ساد�ش، »خا�سة عندما  حممد 

فيه االإن�سان املتوا�سع املهذب املوؤدب..«، 

وكان ذلك اأول خروج اإعالمي يتحدث فيه 

عن املوؤ�س�سة امللكية منذ اليوم الذي �سلى 

فيه بامللك يف طنجة.

اأوريد  ح�سن  يح�سر  مل  متوقعا  كان  كما 

�سابقا  الق�سر  با�سم  الر�سمي  الناطق 

موالي  موؤ�س�سة  اإليها  دعت  التي  للندوة 

ه�سام حتت عنوان: »املثقفون والتحوالت 

وكانت  العربي«،  العامل  يف  التاريخية 

اأن من توىل دعوة  اأكدت  اإعالمية  م�سادر 

وايل مكنا�ش ال�سابق هي »خديجة حم�سن 

الهيئة، ولكن  فينان« امل�ست�سارة يف نف�ش 

جهودها ا�سطدمت بالرف�ش.

جماعة  يف  املدنيني  الفاعلني  اأحد  ك�سف 

ال�سخم  اللقاء  احت�سنت  التي  برد  باب 

ملزارعي احل�سي�ش اأن الدرك امللكي اأ�ساف 

اإىل  باالإ�سافة  للمراقبة  جديدا  حاجزا 

املزارعون  وكان  القدمية،  التفتي�ش  نقطة 

امللكي  للدرك  اتهامات  عدة  وجهوا  قد 

تاأخذ  مل  العامة  النيابة  ولكن  باالبتزاز، 

ت�سريحاتهم على حممل اجلد)..(.

ما خفي
كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com
3 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

الوردي

عبد اللطيف الوديي خريج االقت�ساد يف مهمة ع�سكرية

ا�ستنفار يف »وزارة الدفاع« ملواجهة خمطط 
»اأمريكي« الخرتاق املغرب
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مل اأ�ساأل يف لقاءاتي الأخرية، بعد الذكرى الـ11 

اأو  اجلهادية  ال�سلفية  �سيوخ  ماي،   16 لأحداث 

ما  اأو  »املراجعات«  عن  �سيا�سيا،  يوؤطرهم  من 

يتداول حولهم من حتاليل »�سوافات«، بل كان 

رجاء  تكرمي  حفل  ال�ستفزاز:  اإىل  اأقرب  �سوؤايل 

ناجي مكاوي حالل اأم حرام؟

الإ�سالمية  الأ�سوات  لدى  تكن  مل  للتذكري، 

املعار�سة، اجلراأة الكافية كي تعار�ص ترخي�ص 

رجاء  وكانت  املراأة.  عن  الظلم  برفع  امللك 

الأمل  باب  فتح  من  اأول  )ال�سورة(،  مكاوي 

يعترب  حقل  يف  واملراأة  الرجل  بني  للم�ساواة 

اأول  وهي  الديني،  احلقل  »الطابوهات«،  من 

اأكادميية مغربية تتخ�س�ص يف مو�سوع القانون 

ال�سحي وحتديدا مو�سوع زرع الأع�ساء، واأول 

مغربية تو�سي بهبة جثتها بعد الوفاة لأغرا�ص 

العالج اأو البحث العلمي، واأول مغربية تدر�ص 

يف دار احلديث احل�سنية، والالئحة طويلة. 

رجاء ناجي مكاوي لها ق�سة ي�سعب ت�سديقها يف 

مغرب اليوم.. »حكي يل اأن وزير ال�سحة اآنذاك 

والأمني العام للحكومة اآنذاك قال باحلرف باأن 

هذا املو�سوع )مو�سوع التربع وزرع الأع�ساء( 

فيه،  نخو�ص  اأن  ميكن  ل  وبالتايل  �سرعا  حمرم 

رئي�ص  هو  عرجان  اجلرنال  اآنذاك  بي  وات�سل 

ن�سخة  مني  فطلب  لالأطباء،  الوطنية  الهيئة 

)من كتابها(، ثم ات�سل بي وزير ال�سحة اآنذاك، 

احلمد  فقالوا  ال�سخ�سيات  من  عدد  بي  وات�سل 

هلل الآن عرفنا باأن هذا الأمر لي�ص حمرما �سرعا«، 

)اجلزيرة، برنامج رائدات(.

اجلهادية  ال�سلفية  �سيـــــــــوخ  هلل،  واحلـــــمد 

مو�سوع  يف  ال�سيء  نف�ص  قالوا  وغريهم)..(، 

لي�ص  »الأمر  الأع�ساء  وزرع  والتربع  التكرمي 

حمرما يف الإ�سالم«. 

وزير  الوردي،  احل�سني  تطوع  لالإن�ساف، 

اخلا�ص  ال�سجل  يف  ا�سمه  بت�سجيل  ال�سحة، 

ح�سب  الأوقاف،  وزير  امتنع  ما  يف  باملتربعني، 

ديني  غطاء  منح  الإعالم،  و�سائل  تداولته  ما 

والأن�سجة،  بالأع�ساء  التربع  مل�سروع  و�سرعي 

ت�سلمه  منذ  الرميد،  م�سطفى  عنه  يدافع  الذي 

وا�سم  ا�سمه  ت�سجيل  حد  بقوة،  العدل،  حقيبة 

زوجته، يف �سجل املتربعني، على هام�ص مناق�سة 

اأطروحة دكتوراه يف الطب عن املو�سوع  ابنته 

نف�سه.

لنعد لق�سة الدكتورة »مكاوي«..

ما زلت اأتذكر اليوم الذي التقيت فيه، لأول مرة، 

الفنون  فيال  يف  مكاوي،  ناجي  رجاء  الدكتورة 

»ل مينوديار« بالرباط، على هام�ص حفل تكرمي 

حممد اليازغي، الكاتب الأول الأ�سبق، لالحتاد 

توا�سع،  من  فيها  مل�سته  ما  اأتذكر  ال�سرتاكي، 

لتلقي  املنرب  تعتلي  امراأة  اأول  كانت  اأنها  رغم 

لها  زاد تقديري  اليوم  در�سا ح�سنيا. ومنذ ذلك 

وقررت برجمة تكرميها مبا�سرة بعد دور موؤرخ 

اململكة اآنذاك، الدكتور عبد احلق ملريني . 

وجاءت اأحداث عطلت م�سروع التكرمي، ل يت�سع 

املجال لذكرها.

لكن، من جديد، خارج دائرة املخزن ومتا�سيحه 

»الفقيهة«  تخلق  �سوف  وعفاريتها،  والأحزاب 

تكرميها  مبادرة  قبلت  اأن  بعد  احلدث،  رجاء، 

ب�سيغة جديدة. 

كبار  اأحد  مع  م�سرتكة،  بندوة  الأمر  يتعلق 

كتابها  ال�سلفية اجلهادية حول مو�سوع  �سيوخ 

غرار  على  الأع�ساء«  وزرع  التربع  »مو�سوع 

»اإدغار  الفرن�سي  واملفكر  رم�سان  طارق  حوار 

امل�سهد  اإطار »موؤ�س�سة« جديدة، يف  موران« يف 

والثقافة  بالعلوم  تعنى  املغربي،  ال�سيا�سي 

واأ�سياء اأعظم)..(.

رجاء مكاوي: »احلمد هلل الآن عرفنا باأن هذا الأمر لي�س حمرما �شرعا«
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

داخل  »احلديدية«  املراأة  وجهت 

حليمة  ال�سعبية  احلركة  حزب 

حداد  للح�سن  قوية  �سربة  الع�سايل 

الأمانة  على  العن�سر  احمند  مناف�ص 

العامة للحزب.

بعد  ا�ستطـــــاعت  الع�ســـــايل  حليمة 

اجتماعات ماراطونية ببيتها بالرباط 

�سد  ال�سعبية  احلركة  ن�ساء  ح�سد 

ب�سفة  دعمهن  واإعالن  حداد  حل�سن 

العام  الأمني  العن�سر  ملحند  ر�سمية 

احلايل.

خديجة  �ساندت  التي  الع�سايل  حليمة 

املرابط قبل �سهرين على راأ�ص التنظيم 

زهرة  للراحلة  للحزب خلفا  الن�سائي 

يف  احلزب  ن�ساء  جمعت  ال�سكاف، 

حتت  لقاء  اإطار  يف  اجلديدة  مدينة 

للن�ساء  التوا�سلي  »اللقاء  عنوان 

العنوان احلقيقي  بينما  احلركيات«، 

التنظيم  با�سم  بيان  اإعالن  هو  كان 

الن�سائي للحزب ي�ساند العن�سر ر�سميا 

ويتم�سك به كاأمني عام دائم للحركة.

اأنها  مقربيها  لبع�ص  اأعلنت  الع�سايل 

جديد  من  ال�سيا�سة  فن  حداد  �ستعلم 

وحت�سر له مفاجاآت من العيار الثقيل 

�ستك�سفها قبيل انعقاد املوؤمتر املقبل.

من جهة اأخرى، تدخل مق�ص الرقيب 

ال�سعبية  احلركة  حزب  بجريدة 

ملنع ن�سر اأخبار حداد ومواقفه حول 

احلزب على �سفحات اجلريدة، وعلى 

ال�سحفية  الندوة  فعاليات  راأ�سها 

التي نظمها بالرباط الأ�سبوع املا�سي 

لإعالنه عن تر�سحه ملناف�سة العن�سر، 

الأخبار  بع�ص  على  فقط  والقت�سار 

ب�سفته وزيرا لل�سياحة.

الزيادة يف عدد مفاجاآت  حليمــة العــ�شايل للوزير حـداد

الق�شاة ملحاكمة 

العائدين من �شوريا

جدد  ق�ساة  لإ�سافة  العدل  وزارة  ت�ستعد 

يدعمون قاعات حمكمة ال�ستئناف بالرباط.

الق�ساة داخل املحكمة  الزيادة يف  �سبب هذه 

بح�سب  الإرهاب  بق�سايا  املخت�سة  الوحيدة 

م�سادر ق�سائية، هو ال�ستعداد للتحقيق مع 

للعودة  ي�ستعدون  الذين  املغاربة  ال�سبان 

القليلة  الأيام  خالل  املغرب  اإىل  بكثافة 

القادمة.

انتهاء  اقرتاب  مع  اأنه  توؤكد  ذاتها،  امل�سادر 

»حمرقة« �سوريا التي عرفت ا�ستقطاب مئات 

اجلهادية،  ال�سلفية  من  املغاربة  املقاتلني 

�سي�سطر هوؤلء للتوافد على املطارات املغربية 

لبنان وغريها،   اأو  ليبيا  اأو  قادمني من تركيا 

وهو ما يحتم اإجراء حتقيقات اأمنية مو�سعة 

قناعتهم  ظروف  وحول  املحاربني  هوؤلء  مع 

احلرب  هذه  يف  امل�ساركة  بعد  »الإرهابية« 

القذرة.

طرف  من  انطلقت  التي  التحقيقات  فبعد 

ال�سبان  هوؤلء  �سيحال  الق�سائية  ال�سرطة 

الق�ساء  على  اإجباريا  �سوريا  من  العائدون 

الذي يبقى وحده من �سيتكفل بتربئة من تبتت 

براءته ومراجعته اجلذرية لأفكاره، واحلكم 

على الباقي.

رجاء مكاوي

الرباط: األسبوع
قرر الحتاد الأوربي تقدمي دعم مايل هام 

ملجل�ص النواب املغربي قدره 3.5 ماليري 

�سنتيم على مدى اأربع �سنوات.

النواب  ملجل�ص  الأوربي  الحتاد  دعم 

يكون  لن  الذي  املايل  املبلغ  بهذا  املغربي 

عتاد  عن  عبارة  هو  بل  مطلقا،  ول  نقدا 

يف  ت�ساعد  اأخرى  واأدوات  معلومات 

موا�سيع حمددة تهم جمال املعلوميات، 

واللوجي�ســـــــتيك، والتـــوا�سل، والرفع 

الربملانيني  لدى  الت�سريعية  الكفاءة  من 

والإدارة على ال�سواء.

هذا الربنامج الذي من املنتظر اأن ينطلق 

 ،2018 �سنة  وينتهي  احلالية  ال�سنة 

والذي وقع اتفاقه رئي�ص جمل�ص النواب 

الطالبي العلمي واملفو�ص الأوربي املكلف 

ب�سيا�سة اجلوار، الإثنني املا�سي، �سيعمل 

ورفع  الربملانيني  اأداء  من  الرفع  على 

طريق  عن  الإعالم  مع  التوا�سل  وترية 

التكوين يف هذا الباب.

الفرق  بع�ص  بني  اليوم  اخلالف  بقي 

املوظفني  ا�ستفادة  حجم  حول  النيابية 

اأن تبقى  من هذه ال�سفقة التي ل ينبغي 

حم�سورة على النواب وحدهم.

الرباط: األسبوع
تلوك الأل�سن مبنطقة زعري بالقرب من العا�سمة 

وزارة  يف  كبري  م�سوؤول  ترامي  خرب  الرباط 

الداخلية على اأرا�ص خ�سبة و�سا�سعة دون وجه 

حق.

هذا امل�سوؤول الذي انتزع بالقوة هذه الأر�ص )..(

�سخ�سا   50 من  اأزيد  ملكية  يف  كانت  اأهاليها  من 

ي�ستغلها اليوم بالقوة �سد هوؤلء.

اأم�سكته  الظلم  وهذا  الأرا�سي  هذه  ملف 

املنطقة  اأهايل  رفقة  وحملته  اجلمعيات  بع�ص 

و�سرعوا  الرباط،  العا�سمة  املت�سررين  اإىل 

ال�سيا�سية  والأحزاب  بالربملانيني  الت�سال  يف 

يف  دعمهم  وطلبوا  العادلة  الق�سية  هذه  لتبنيهم 

هذه املحنة، خا�سة بعدما ف�سلوا يف نزع حتقيق 

من وزارتي الداخلية والعدل يف �ساأن هذا املوظف 

املحمي.

الحتـاد الأوربــي يعطــي للبـــرملان
 املغربـــي 3 ماليري ونــ�شف

من هو موظف الداخلية 
الذي �شطا على اأرا�شي 

»زعري«؟

لحسن حدادحليمة العسالي
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الرباط: األسبوع

لعبة �شد احلبل بني الكاتب الأول 

لالحتاد ال�شرتاكي اإدري�س ل�شكر 

الفريق  رئي�س  الزايدي  واأحمد 

مراحل  تدخل  ورفاقه  ال�شرتاكي 

متقدمة.

اآخر  خالل  قرر  ل�شكر  ادري�س 

النواب،  مبجل�س  للفريق  اجتماع 

و�شـــــع  املا�شـــــي،  الثالثاء 

ورفاقه  الزايـــــدي  ملقاطعة  حد 

وملختلف  الفريق  لجتماعـــــات 

اأن  خا�شة  ال�شباح،  يف  اأن�شطته 

بع�س هوؤلء يف�شل مطعم الربملان 

على ح�شور اجتماعات ل�شكر.

ل�شكر  التي اتخذها  القرارات  اأول 

يف  الزايدي  رفاق  ن�شر  اإعادة  هي 

اللجان الربملانية الت�شعة الدائمة 

واحد  كل  تخ�ش�س  مراعاة  دون 

اأي  رغبة  ا�شت�شارة  ودون  منهم 

بع�س  �شدر  بل  منهم،  طرف 

اللجنة  اإىل  اإخبارهم  دون  النواب 

مراقبة  جلنة  امل�شماة  اجلديدة 

الإنفاق العمومي.

ل�شكر وبعدما حر�س على ح�شور 

يف  �شخ�شيا  العدل  جلنة  اأ�شغال 

هجوم  يف  الأخرية  املناق�شات 

واأحمد  طارق  ح�شن  على  مبا�شر 

جميع  ملء  على  األح  الزايدي، 

منها  احلزب  متثل  التي  املقاعد 

الروؤ�شاء  ندوة  يف  ح�شــــــــــوره 

جمل�س  رئي�س  مع  الأ�شبوعية 

النواب، وتروؤ�شه اجتماع الفريق 

واجلل�شة  �شباحا  ثالثاء  كل 

العامة، ثم تكفله باحلديث ر�شميا 

جميع  يف  واحلزب  الفريق  با�شم 

الكلمات داخل جميع اللجان، هذا 

طبعا مع التفكري يف اآليات ناجعة 

قد  الرواتب  من  القتطاع  لعملية 

يفعلها قانونيا يف القريب العاجل.

النواب الذين انتخبهم ال�شعب ال يدخلون للربملان

االقتطاع مــن اأجــور اأن�صـــــار الزايـــدي 
العهدة على املحامي وهبي

بن كريان يخلف 
موعده مع اأمري قطر 

ورئي�س حكومتها
الرباط: األسبوع

يبدو اأن �شخ�شا ما ن�شي اأنه رئي�س للحكومة، 

فحمل متاعه و�شافر اإىل قطر دون اإعالم اأهل 

يف  موقعه  ين�شوا  مل  القطريني  ولأن  البلد، 

الدولة، رغم اأن الزيارة لي�شت ر�شمية، فاإنهم 

له  وحددوا  ل�شتقباله  برناجما  له  و�شعوا 

للقاء  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  على  موعدا 

من يف مقامه، ثم زيارة الأمري.. ولأن ال�شيد 

احلديث  يف  الليل  ق�شى  احلكومة  رئي�س 

�شخريته  تثري  والتي  الأمور  جمريات  عن 

نوما  لينام  النوم  اإىل  �شكن  ثم  و�شحكاته، 

انتظر  اللقاء  موعد  حان  عندما  فاإنه  عميقا 

مل  اأنه  اإل  زميله،  القطرية  احلكومة  رئي�س 

ي�شتيقظ.

وبعد جهد جهيد وات�شالت، ا�شتيقظ النائم 

الثانية  ال�شاعة  اإىل  املوعد  تاأخري  ليلتم�س 

ورئي�س  قطر  اأمري  جعل  ما  زوال،  ع�شرة 

حكومته يعيدان النظر يف برناجمهما اليومي، 

فنب كريان �شيف ومن حقه اأن»يت�شرط« كما 

مكانته  وللمغرب  املغرب  من  اآت  فهو  يريد، 

والقطريون يكرمون ال�شيف بعدم تفريطهم 

وجتاوز اأخطائه.. ا�شتقبل ال�شيد الرئي�س من 

15 دقيقة،  الدولة يف قطر ملدة  طرف رجال 

رئي�س  �شخ�س  يف  ا�شتقبل  املغرب  اأن  املهم 

احلكومة، ا�شتقبل وعفا اهلل عما �شلف)..(.

تتاأرجح  رئي�س احلكومة يف قطر«،  »حكاية 

عبد  املحامي  ولكن  واخليال،  الواقع  بني 

يكتب  اأن  على  حر�س  وهبي،  اللطيف 

اأعاله،  الفقرتني  يف  الواردة  املعطيات 

ب�شفته نائبا لرئي�س جمل�س النواب )يومية 

عاتب  كما   ،)2014 ماي   17 عدد:  النا�س، 

هذا  تن�شر  مل  لأنها  القطرية  اجلزيرة  قناة 

اخلرب)..( فهل نام بن كريان يف قطر فعال اأم 

اأن وهبي ميزح فقط؟ طاملا اأن بن كريان مل 

يجب عن املو�شوع.

يف  الزيادة  »الطوبي�شات«  اأرباب  قرار  بعد 

ثمن التذاكر ب�شبب ما قالوا عنه ارتفاع اأثمنة 

»الكازوال« دون وفاء احلكومة بالتزاماتها 

بتعوي�س هوؤلء عن الفرق يف الثمن بعد رفع 

ثمن املحروقات، ي�شتعد اأرباب الطاك�شيات 

الأثمنة  يف  بدورهم  الزيادة  عن  الإعالن  اإىل 

خالل الأيام القليلة القادمة.

ف�شل  بعدما  جاءا  املتزامنان  القراران 

التي  الزيادات  فارق  عن  التعوي�س  نظام 

بعد  مبا�شرة  اأقرته  قد  احلكومة  كانت 

اأرباب  يوؤكد  حيث  املقاي�شة،  نظام  تطبيق 

التي  ال�شروط  اأن  واحلافالت  الطاك�شيات 

العمالت  يف  الداخلية  وزارة  و�شعتها 

التي  العديدة  والوليات وكذا ال�شتمارات 

طرحتها جلمع املعلومات، �شعبة وقاطعها 

اأ�شهر  �شتة  م�شي  بعد  واليوم  املهنيون، 

ل  تو�شل  دون  املقاي�شة  نظام  تطبيق  على 

الطاك�شيات  اأرباب  ول  احلافالت  اأرباب 

بالتعوي�شات عن الفارق يف ثمن الكازوال يف 

مقابل احلفاظ على ا�شتقرار اأثمنة التذاكر، 

مبا�شر  ب�شكل  خ�شمها  عن  هوؤلء  يعلن 

هوؤلء  ينفذ  فهل  املواطنني.  جيوب  من 

امل�س  بعدم  الوفا  تطمني  رغم  تهديداتهم 

بهذه الأثمنة؟.

الرباط: األسبوع

عددها  يف  »الأ�شبوع«  جريدة  بعد  مقال  مبا�شرة 

ن�شر  الذي  اجلاري،  ماي  فاحت  اخلمي�س  ليوم 

عزيز  الإ�شالميني  بالوزيرين  املواطنني  ا�شتنجاد 

الرباح وجنيب بوليف، ب�شبب ما يعانونه من اإهانة 

على يد ال�شركة التي فازت ب�شفقة جتديد بطاقات 

ال�شياقة، عقد بوليف باأمر من الرباح اجتماعا طارئا 

قرارات  على  واأ�شفر  املعنية  ال�شركة  مع  ومطول 

يعانيه  كان  الذي  القهر  من  نوعا  خففت  هامة 

املواطن، كما �شرحته »الأ�شبوع«.

وتدخل الوزير بوليف واأجرب ال�شركة التي عجزت 

عن الوفاء بالتزاماتها، على متديد فرتة عملها من 

التا�شعة �شباحا حتى حدود ال�شابعة م�شاء وذلك 

وقتها  تق�شيم  مع  اجلاري،  ماي  فاحت  من  ابتداء 

�شباحا اإىل عملية و�شع طلبات التجديد وم�شاء اإىل 

ت�شليم رخ�س ال�شياقة اجلديدة.

من  خفف  املواطنون  به  رحب  الذي  الإجراء  هذا 

كان  التي  الإهانات  عبء  ومن  الكتظاظ،  عبء 

عديدة  لأيام  واملواطنات  املواطنون  لها  يتعر�س 

حتت نار ال�شم�س احلارقة والطوابري الطويلة دون 

فائدة.

»الق�ض�ة يحكمون بعقولهم ولي�س ب�أرجلهم«
الرباط: األسبوع

عليه  �شادق  الد�شتورية  املحكمة  ق�شاة  اأهلية  حول  »غام�س«  �شرط  اأثار 

الغرفة  داخل  املا�شي،  الأ�شبوع  �شاخنا،  نقا�شا  الثانية  الغرفة  م�شت�شارو 

الأوىل.

هذا ال�شرط الذي اأ�شافوه لقانون املحكمة الد�شتورية و�شماه برملانيو الغرفة 

واحلقوقيني  الربملانيني  من  عدد  ا�شتغراب  اأثار  البدنية«  بـ»القدرة  الثانية 

الذين اعتربوه م�شا �شريحا بالكفاءات من ذوي الحتياجات اخلا�شة، علما 

اأن ال�شروط ال�شابقة يف القانون  كـ»التوفر على تكوين عال يف جمال القانون 

وعلى كفاءة ق�شائية اأو فقهية اأو اإدارية« كانت كافية.

ال�شابقة  الوزيرة  راأ�شهم  وعلى  النواب  من  عددا  جعل  امللغوم  ال�شرط  هذا 

»اأن  موؤكدين  به،  قبل  الذي  الرميد  الوزير  على  يحتجون  ال�شقلي،  نزهة 

الق�شاة يحكمون بناء على عقولهم ولي�س باأرجلهم«.

�ضب�ط يدافع عن ح�ملي فريو�س »ال�ضيدا«
الرباط: األسبوع

عامة  احلكومة  بالربملان  �شباط  حميد  ال�شتقالل  حزب  عام  اأمني  رفاق  دعا 

املغاربة واملغربيات يف جمال  التمييز بني  اإىل عدم  الت�شغيل خا�شة  ووزارة 

ال�شغل، اأو البحث عنه ب�شبب مر�س ال�شيدا.

مدونة  من   9 املادة  اأن  قانون،  مقرتح  يف  ال�شتقاليل  الفريق  نواب  واأو�شح 

يف  املمنوعات  من  »ال�شيدا«  مر�س  جعل  على  لتن�س  تعديلها  وجب  ال�شغل 

التمييز على م�شتوى �شوق ال�شغل يف املغرب، مثلها مثل باقي املوانع كاللون 

واجلن�س.

يف  بال�شيدا  م�شاب  األف   30 حوايل  اأن  املقرتح  ذات  ك�شف  اأخرى،  جهة  من 

2013 وترتكز  8700 حالة حتى نهاية دجنرب  املغرب مل ت�شرح منها �شوى 

اأغلبها يف الفئة العمرية ما بني 15 و45 �شنة، وهي الفئة الن�شيطة داخل �شوق 

ال�شغل.

خرب غري �شار مل�شتعملي الطاك�شيات

�ضي�رات الأجرة تقلد الطوبي�ض�ت يف الزي�دة
مق�ل »الأ�ضبوع« وحترك�ت الوزير بوليف

الزايدي
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جلنة ك العيون  مبدينة  حتل  اأن  املرتقب  من 

اأمنية اأممية قادمة من نيويورك، حيث �ستقوم  

املعروف  املتحدة  الأمم  بعثة  ملقر  بزيارات 

ال�سامية  املفو�سية  ومـــــــــقر  بـ»املينور�سو 

لغوث الالجئني بالعيون، كما �ستقوم اللجنة 

عنا�سر  عمل  على  والطالع  احلدود  بزيارة 

احرتام  مبراقبة  املكلفني  املينور�سو  بعثة 

وجبهة  املغرب  بني  النار  اإطالق  عدم  اتفاق 

ح�سب  الزيارة  هذه  وتاأتي  البولي�ساريو. 

ذات امل�سادر قبل التحاق امل�سوؤولة الأممية  

موؤخرا،  العام،  الأمني  عينها  الكندية، التي 

رئي�سة لبعثة املينور�سو بال�سحراء.

ما   »24 و»فران�س  »العربية«  قناتا  ف�سحت 

للراأي  وك�سفتا  تندوف،  خميمات  يف  يدور 

العام الدويل حقيقة ما �سربته قناة »العيون« 

من �سور و�سهادات ملمو�سة ل�سباب التغيري 

الذي انتف�س يف وجه قيادة البولي�ساريو.

ع�سكرية  خلية  اأول  تاأ�ســــــي�س  عن  واأعلن 

املحتجزين  ال�سحراويني  كرامة  عن  للدفاع 

عبد  قيادة  جعل  الذي  الأمر  وهو  بتندوف، 

وتدعو  »العربية«  قناة  �سد  تنتف�س  العزيز 

التوا�سل  ملواقع  حملة  عرب  مقاطعتها  اإىل 

الجتماعي)..(.

للبنك  اجلهوي  املدير  اجلمري  اأحمد  اأكد 

جمموع  اأن  ال�سحفية  الندوة  خالل  ال�سعبي 

ال�سعبي  للبنك  اجلهوية  بالإدارة  الودائع 

منو  مبعدل  اأي  درهم،  مليون   2.961 بلغت 

هام بلغ ن�سبة 51% مقارنة مع �سنة 2012. 

ومكنت هذه الإجنازات بنكا من احلفاظ على 

من  اجلهوي  ال�سعيد  على  الريادية  مكانته 

ح�سة ال�سوق التي بلغت 41.6% عند نهاية 

دجنرب 2013. 

املجاين  الدعم  يف  امل�سجلني  التالميذ  عدد  بلغ 

للبيئة والتنمية  الذي تقدمه جمعية مبادرة 

ما  تا�سفني  بن  يو�سف  مبدر�سة  والت�سامن 

املبادرة  وهي  اجلن�سني،  كال  من   405 يفوق 

وانخراط  الآباء  ا�ستح�سان  لقيت  التي 

الأ�ساتذة ب�سكل تطوعي يف براجمها.

العيون: األسبوع 

بن�سعبون  حممد  كلمة  اأجمعت 

البنك  ملجموعة  العام  املدير 

باملغرب،  املركزي  ال�سعـــــــــبي 

رئي�س  اجلماين  �سامل  وحمـــمد 

اجلمري  واأحمد  الإدارة  جمل�س 

املدير اجلهوي خالل تد�سني املقر 

ال�سعبي  للبنك  اجلديد  الرئي�سي 

يفوق  ما  كلف  والذي  اجلهوي 

انخراط  على  درهم،  مليون   55
هذه املوؤ�س�سة البنكية يف التنمية 

الأقاليم  تعرفها  التي  والدينامية 

هذه  وعـــــززت  ال�سحـــــراوية، 

العمارة املكونة من اأربع طوابق 

املعمارية  الهند�سة  زجاجـــــية، 

مكة  �سارع  وجعلت  املغربية، 

اجلنوب  �سوارع  اأكرب  اإىل  يرقى 

رونقا ومعمارا وجتهيزا، واأ�ساف 

حممد بن�سعبون اأن ت�سييد البناية 

يف  يندرج  للموؤ�س�سة  اجلديدة 

على  املجموعة  حـــــر�س  اإطار 

ال�ستثمارية  امل�ساريع  مواكبـــة 

الروؤية  وفق  اجلنوبية  بالأقاليم 

القت�سادي  املجل�س  اأعلنها  التي 

تقريره  يف  والبيئي  والجتماعي 

الأخري حول بلورة منوذج جديد 

والجتماعي  القت�سادي  لالإقالع 

بهذه الأقاليم.

بو�سع  اإل  ذلك  يتاأتى  ولن 

ال�سعبي  البنك  موؤهالت  جميع 

لت�سهيل  املواطنني  اإ�سارة  رهن 

الولوج للخدمات املالية والبنكية 

للمواطنني، مع احلر�س على دعم 

امل�ساريع ال�ستثمارية للمقاولت 

باملغرب  والكبــــــرية  ال�سغرية 

واإفريقيا.

كلمته  يف  العيون  وايل  وطالب 

اأن  البنكية  املوؤ�ســــــــ�سات  باقي 

اأن  بعد  اجلهوية  باإدارتها  ترتقي 

اأحرجت بناية البنك ال�سعبي كل 

جعل  ما  وهو  الأخرى،  الأبناك 

الوايل ينوه بقيمة ال�ستثمار املايل 

الكبري الذي خ�ســــــــ�سته اإدارة 

لهذه  املركزي  ال�ســـــعبي  البنك 

املعلمة الكبرية.

اأول  ال�سعبي  البنك  ويعترب   

بعد  التحقت  بنكية  موؤ�س�سة 

بالعيون  اخلــــــــــ�سراء  امل�سرية 

�سنة   40 فوق  ما  علـــــــى  ليتاأكد 

التنمية  يف  املتميز  دوره  اأهمية 

اجلهوية وامل�ساهمة ب�سكل مبا�سر 

الثقافية  الأن�سطة  مواكبة  يف 

والريا�سية)..(.

الإعالن  اختتام  حفل  عرفها  كربى  ف�سيحة 

حول  الوطني  احلوار  خمرجات  عن 

اأغنية  بت�سريب  ببوزنيقة  املدين  املجتمع 

رئي�س  من  م�سمع  على  للبولي�ساريو  متجد 

احلكومة عبد الإله بن كريان، وهو ال�سريط 

اهلل  بيد  ال�سيخ  حممد  الدكتور  له  فطن  الذي 

رئي�س جمل�س امل�ست�سارين واأبناء ال�سحراء 

جمعيات  من  ع�سرات  �سمن  امل�ساركون 

املجتمع املدين املمثلة لالأقاليم اجلنوبية التي 

حلت ببوزنيقة)..(.

ويعترب احلوار الوطني حول املجتمع املدين 

مداولته  خالل  من  النقا�س  لتعميق  حمطة 

واجتماعاته التي انطلقت منذ مار�س املا�سي، 

رئي�سا  العلوي  اإ�سماعيل  مولي  بانتخاب 

املكلفة  الوزارة  اإليها  عهدت  التي  للجنة 

هذا  املدين  واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات 

وثماين  جهويا،  لقاء   18 �سمل  الذي  احلوار 

بفرن�سا  ولقاءات  علمية  اأكادميية  ندوات 

وبلغ  العامل،  مغاربة  مع  وهولندا  وبلجيكا 

منتديات  يف  �ساركت  التي  اجلمعيات  عدد 

احلوار ما يقارب 10 اآلف جمعية من خمتلف 

الن�سيج اجلمعوي الوطني.

البنك ال�سعبي ي�ستعر�ض قوته يف اجلنوب

العيون: األسبوع

حالة  ه�سام  بو�سوف  الدكتور  ي�سكل 

الطبيب  يعترب  فهو  باملغرب،  ال�ستثناء 

الغدد  اأمرا�س  يف  املتخ�س�س  الوحيد 

األف   500 عن  تزيد  ل�ساكنة  وال�سكري 

وطرفاية،  وبوجدور،  العيون،  متثل  ن�سمة 

بها  التحقت  التي  والداخلة  وال�سمارة، 

بو�سوف  الدكتور  ويعكف  موؤخرا،  طبيبة 

مولي  مب�ست�سفى  جناحه  على  ه�سام 

 ،2007 �سنة  تعيينه  منذ  باملهدي  احل�سن 

�سمحت  ال�سحة  اأن وزارة  الرغم من  وعلى 

اململكة  �سمال  اإىل  بو�سوف  الدكتور  بانتقال 

فاإنها  املطلوبة،  القانونية  املدة  ل�ستيفائه 

بالعيون،  اآخرين  اأطباء  تعيني  عن  عجزت 

يلتحقوا ويتعلق  ومنهم من مت تعينهم ومل 

الأمر بالدكتورة )ع. ن( التي تغري تعيينها 

وقد  )ب(،  الدكتورة  من  وكل  �سف�ساون  اإىل 

�سبق للوزير الوردي اأن وعد بتوفري موارد 

ب�سرية متخ�س�سة مل�ست�سفى مولي احل�سن 

خا�سة  كبريا  �سغطا  يعرف  الذي  باملهدي 

والتي  والغدد،  ال�سكري  اأمرا�س  جناح 

نهاية  اأيام  حتى  الطبيب  بغياب  ت�سمح  ل 

الأ�سبوع.

هل يعلم الوزير؟ 

ملاذا ميتنع اأطباء العيون عن االلتحاق 

باالأقاليم جلنوبية؟

بيد اهلل يف�شح ت�شرب �شريط ممجد 
للبولي�ساريو يف لقاء ال�سوباين

ق�سية  األف    16
خمدرات يف ظرف �سنة

العيون: عبد اهلل جداد 
العايل  عبد  العـيون  اأمن  وايل  حر�س 

الذكرى  تخليد  مبنا�ســـــــــــبة  زراد 

املديرية  لتاأ�سي�س  الثامنة واخلم�سني 

التاأكيد  على  الوطني،  لالأمن  العامة 

ال�سريح بالتزام اأ�سرة الأمن وانخراطها 

يف احلفاظ على �سالمة واأمن املواطنني، 

جهة  وايل  بو�سعاب  يح�سيه  واأ�سرف 

رجال  من  عدد  تو�سيح  على  العيون 

الأمن باأو�سمة ملكية بح�سور عامل اإقليم 

وال�سيوخ  الق�سائية  والهيئة  بوجدور 

والأعيان.

وك�سف وايل اأمن العيون اأن عدد الق�سايا 

من  وماي   2013 ماي  بني  ما  امل�سجلة 

ال�سنة اجلارية، وتهم اجلنح واجلنايات 

بلغ  العدالة  اأمام  مرتكبوها  قدم  التي 

بالن�سبة  اأما  ظنينا،   2884 جمموعه  ما 

ب�ستى  باملخدرات  املرتبطة  للجرائم 

ق�سية،   61275 ت�سجيل  مت  فقد  اأنواعها 

املا�سة  اجلرائم  عدد  بلغ  عدد  حني  يف 

 1557 وممتلكاتهم  الأ�سخا�س  ب�سالمة 

ق�سية، ومتيزت احتفالت ال�سنة اجلارية 

املقاربة  على  �سيطراأ  الذي  بالتحول 

الأمنية بالأقاليم ال�سحراوية التي اأعلنها 

املراقب العام مدير املعهد امللكي لل�سرطة 

وزير  بح�سور  اأمهاو�س  علي  بالقنيطرة 

والتي  ا�سري�س،  وال�سرقي  الداخلية 

وتنمية  القدرات  بناء  على  �ستعتمد 

�سمل  خا�س  تكوين  وبرنامج  املهارات 

التحقيق  جمال  يف  ومداخالت  عرو�سا 

اجلنائي واآليات التعاون الأمني الدويل، 

ف�سال عن اإبراز تقنيات التدخل بال�سارع 

ال�سليمة  املمار�سات  وا�ستعرا�س  العام 

للمحافظة على الأمن والنظام العامني.

تعرث اأ�سغال ترميم 

�سارع ال�سمارة

العيون: األسبوع
ال�سمارة  ب�سارع  اجلارية  الأ�سغال  مازالت 

اأ�سغالها وتعرثها  توقف  نتيجة  ببطء  ت�سري 

يف الكثري من الأحيان على الرغم من حر�س 

التحمالت  بدفرت  التقييد  على  العيون  بلدية 

والآجال القانونية لنتهاء الأ�سغال، ويعرف 

كلم   7 م�سافة  على  املمتد  ال�سمارة  �سارع 

اجلزء  اأ�سغال  اختتام  مكة،  ل�سارع  والرابط 

الليلية  والأ�سواء  الورود  منح  الذي  الأول 

اأمام �ساكنة حي معطى اهلل يف ما يجهل تاريخ 

الأورا�س  جمموع  يف  الأ�سغال  باقي  انتهاء 

د�سنت  التي  العيون  بلدية  تبا�سرها  التي 

مطرحها البلدي البيئي، موؤخرا.

بيد اهلل

محمد بنشعبون

زراد
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بن كيران

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

ملـاذا يـ�صرون علـى 

وفاة عالل الفا�صي 
د. فؤاد بوعلي

رهيب..  ب�صمت  ومرت  الفا�صي  عالل  واملفكر  الزعيم  وفاة  ذكرى  حلت 

مرت الذكرى وطويت دون اأن تاأخذ مكانها يف نقا�صات الفاعلني ال�صيا�صيني 

وحرا�س  فكره  من  واملقربون  مت�صدع  عالل  وبيت  مرت  واملجتمعيني، 

اأعرا�س  الذي بناه �صاحب »الإن�صية املغربية« متنافرون حول  املعبد 

ال�صيا�صة وبالويها، مرت وخ�صومه من ورثة ال�صتعمار القدمي/ اجلديد 

الذين نظر لطردهم من حمى الوطن املن�صود وتقزميهم يف دولة ال�صتقالل 

الآتية هم �صادة القرار بل من قال فيهم ذات يوم اإنهم �صرقوا منه ومن 

املتحدة  الوليات  جعلت  لقد  احلقيقيون.  القادة  هم  ال�صتقالل  اأترابه 

وحتتفي  للروؤ�صاء،  عيدا  وا�صنطن  جورج  ميالد  يوم  من  الأمريكية 

كانغ  ال�صينية  املقاطع  خمرتع  ذكرى  يف  بلغتها  العامل  ومعها  ال�صني 

جيه، ويحتفى بيوم اللغة الإجنليزية يف ذكرى �صك�صبري... لكن ذكرى 

اأبرز اأبطال املقاومة الوطنية واأحد موؤ�ص�صي التاريخ املغربي املعا�صر 

اإ�صرار  هناك  وكاأن  يذكر،  اأثر  دون  متر  ال�صتقالل  دولة  منظري  واأهم 

على موته واغتيال ذكراه، فلم هذا الإ�صرار؟ 

ين�صى، اأو يتنا�صى، كثريون اأن املنية وافت عالل الفا�صي يوم 13 من 

ماي 1974م يف بوخار�صت عا�صمة رومانيا وهو يف اأوج منافحته عن 

الوحدة الرتابية للوطن يف م�صهد درامي نادر التحقق، يبني عن حقيقة 

العاليل  الرتاث  اأن  رفاقه  قبل  خ�صومه  وين�صى  واأ�صطوريته،  الرجل 

لي�س جمرد اأفكار وتراتيل بل هو مواقف. لذا مل تتوقف النخبة املغربية 

قراءة هي موقف، وكل  العاليل. وكل  الرتاث  قراءة  واإعادة  قراءة  عن 

عالل  �صور  غدت  حتى  فكري،  اأو  واقعي  �صوؤال  عن  جواب  هو  موقف 

واملنا�صل،  وال�صيا�صي،  واملثقف،  الثوري،  فهو  قارئيه:  كرثة  كثرية 

والعروبي، والإ�صالمي، والفقيه، واحلاكم، واملقا�صدي... وكل عنوان 

هو دليل على �صعوبة اإخ�صاعه للت�صنيف وال�صبط، ودليل اأكرب على اأن 

عالل قد جمع يف �صخ�صيته الكثري من التجاذبات التي عا�صتها ال�صاحة 

الإ�صالمية واملغربية يف القرن الع�صرين. فقد راأى فيه اأ�صحابه مو�صوعة 

ح�صارية تنقلنا اإىل زمن الأجماد والإبداع العربي الأ�صيل، وزعيما قل 

ين�صب  ل  وتراثا  الكاريزمية،  ال�صخ�صيات  عنه  غابت  زمن  يف  نظريه 

ال�صيا�صية  النتماءات  من  حمجمة  دائرة  داخل  حما�صرته  درجة  اإىل 

بال�صعب  ع�صفت  التي  الأزمات  حمور  خ�صومه  فيه  وراأى  ال�صيقة. 

املغربي و�صبب امل�صاكل التي عانى منها ويعانيها املجتمع املغربي واأحد 

ترى  يا  هوى  فمن  ال�صتبداد.  وماأ�ص�صة  والتخلف  ال�صلطوية  منظري 

ميدان  يف  بها  الإحاطة  وي�صعب  ال�صبط  عن  تنفلت  ظاهرة  اإنه  عالل؟ 

دون اآخر. لكن احلقيقة اأن مو�صوعيته الفكرية وتعدد م�صاربه الثقافية 

وتقلبه يف دهاليز ال�صيا�صة وبراثنها جعلته مثريا للجدل والنقا�س بني 

اأحداث  عاي�س  وميتا.  حيا  للنقد  التعر�س  وكثري  ومعار�صيه  �صيعته 

�صيا�صيا  ال�صتعمار، وزعيما  مغرب احلماية وال�صتقالل، منا�صال �صد 

حلزب قاد معركة ال�صتقالل، وقائدا لتجربة مغرب ال�صتقالل فا�صتطاع 

اأن يكون جتربة فذة وتنفتح عينيه على مناح عدة وم�صتويات كثرية، 

الن�صر،  اإىل  طريقها  يف  مازالت  اأو  ن�صرت  التي  موؤلفاته  يف  باأمانة  فنقلها 

يف  حتى  منها  النفكاك  ي�صتطع  مل  الواقعية  من  ر�صيدا  لديه  وكونت 

كمدخل  املجتمع  لإ�صالح  م�صاريع  فاقرتح  جتريدية.  الدرا�صات  اأغرق 

وولج  الوطنية.  التجربة  �صلب  من  ق�صايا  وعالج  املغربية،  للنه�صة 

عامل الت�صريع بكل تفا�صيله فجدد وفق روؤيته الزمنية، غيبته ال�صيا�صة 

وخلده الفكر، وقد قال عبد املجيد بن جلون: »اإن عالل الفا�صي، يكاد ملن 

ل يعرفه يت�صور اأن يف الوطن اأكرث من عالل واحد، فهناك عالل ال�صاعر، 

وعالل املفكر، وعالل العامل، وعالل ال�صيا�صي«. وقبل مدة كتب الأ�صتاذ 

الفا�صي  عالل  عن  كاتب  يكتب  اأن  ال�صهل  من  »لي�س  غالب:  الكرمي  عبد 

اأفكاره،  اأن يتتبع هذا الرجل يف  اإذا كان من ال�صرب بحيث ي�صتطيع  اإل 

وتخطيطاته واجتاهاته ال�صيا�صية والفكرية والجتماعية«، ومل يخطئ 

طالع ال�صعود الأطل�صي حني كتب ذات زمان »عالل الفا�صي ِملك للوطن 

فكره  ويف  لالحتكار،  القابل  غري  الزعيم  اإنه  جميعا،  ِملكنا  الوطن،  لكل 

امللكية  هذه  من  وانطالقا  عليه«،  خالف  ول  معه  خالف  ل  ال�صتقاليل، 

م�صاريعنا  ونوؤ�ص�س  ونتذكر  نتحدث  اأن  ينبغي  عالل  لرتاث  امل�صرتكة 

امل�صتقبلية التي كتب عنها ومازالت حتمل راهنيتها: فال�صتقالل الفكري 

قبل ال�صيا�صي مازال مل يتحقق، والوحدة الرتابية مل ت�صتكمل، والهجمة 

ال�صتعمارية مازال اأوارها م�صتعال بل زاد، والعدالة الجتماعية التي 

جعلها حمور م�صروعه املجتمعي مازالت مل تتحقق... كل م�صروع عالل 

مازال قيد الإمكان، لأنه خطاب ارتبط حتى النخاع بالتجربة املغربية 

خطاب  لأنه  الزمن  من  لردح  اخللود  له  �صمنت  نه�صوية  بروح  يت�صم 

موؤ�ص�س  خطاب  هو  املمانعة  وخطاب  املمانعة،  ظروف  يف  ن�صاأ  مقاومة 

ولي�س خطابا عابرا. 

ونحن ن�صتعيد ذكرى عالل ميكننا فهم الذين يزعجهم عالل وفكر عالل 

وهويته  الوطن  هو  عالل  هم  كان  فينا.  ذكراه  اغتيال  على  وي�صرون 

وكيفية املزايلة عن فكر ال�صتعمار، بنف�س اإ�صالحي يبحث يف تفا�صيل 

ومظانها،  الوحدة  مناط  عن  والفكرية  وال�صيا�صية  الجتماعية  احلياة 

م�صروع  ذكرى  هي  فذكراه  لذا  و�صيا�صيا.  وتربويا  لغويا  لها  فنظر 

الوحدة يف متثالتها املختلفة، وامل�صرون على اغتيالها يعيدون مب�صميات 

وعناوين خمتلفة اغتيال الوحدة. 

الرباط: األسبوع

رئي�س  العلمي  الطالبي  اأعلن  اإن  ما 

قرار  تنفيذ  بداية  عن  النواب  جمل�س 

مبجل�س  الربملانية  الفرق  هيكلة  اإعادة 

اإداري  من�صب  واإحداث  النواب، 

�صمينة  باأجرة  الفريق«  »مدير  جديد 

تتعدى  د�صمة  وعالوات  وتعوي�صات 

�صهريا،  �صنتيم  ون�صف  ماليني  ثالثة 

حتى انطلقت حرب »داح�س والغرباء« 

داخل هذه الفرق.

حيث مل تقت�صر رغبة ال�صطو على هذا 

املوظفني  بع�س  طرف  من  املن�صب 

فقط،  النواب  بع�س  من  املدعومني 

يف  فكروا  اأنف�صهم  النواب  بع�س  ولكن 

ال�صتقالة من الربملان والقفز على مثل 

هذا املن�صب ال�صمني وامل�صمون عك�س 

مقعد الدائرة النتخابية.

ال�صمينة  التعوي�صات  حجم  اإن  بل 

جعلت احلرب تخرج من بني الربملانيني 

املكاتب  من  عدد  داخل  اإىل  وتنتقل 

طمع  التي  الأحزاب  لبع�س  ال�صيا�صية 

بع�س قيادييها يف الرحيل نحو الربملان 

للقفز على هذا املن�صب.

يف  بارزين  قياديني  من  الطمع  هذا 

والذي  املن�صب  لهذا  �صيا�صية  اأحزاب 

القدامى  املوظفني  ا�صتياء  خلف 

ال�صهلة  ال�صروط  هو  �صببه  بالربملان، 

طرف  من  املقا�س  على  و�صعت  والتي 

مفتوحا  الباب  تركت  والتي  املجل�س 

اأمام هوؤلء الطماعني، حني اأقرت لتويل 

هذا املن�صب من خارج موظفي املجل�س 

وفرتة  اإجازة  على  التوفر  �صرط  فقط 

ع�صر  مدتها  العمومية  بالإدارة  خدمة 

�صنوات اأو �صرط املا�صرت اأو الدكتوراه 

مع خم�س �صنوات.

تفادى  والتنمية  العدالة  فريق  وحده 

مباراة  تنظيم  عن  واأعلن  احلرب  هذه 

مفتوحة يف وجه املوظفني فقط، يف حني  

اأن باقي الفرق تناق�س املو�صوع بطرق 

خا�صة خوفا من النفجار كما ح�صل يف 

حزب ال�صتقالل)..(.

فجر التقرير الأخري الذي اأ�صدرته 

)اأمن�صتي(  الدولية  العفو  منظمة 

»على  م�صبوق  وغري  كبريا  جدل 

الأخرية«  �صنة   14 خالل  الأقل 

الدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف  داخل 

ويف ال�صالونات ال�صيا�صية.

هذا التقرير الذي اعترب قا�صيا لي�س 

ولكن يف  بن كريان  يف حق حكومة 

حق املغرب برمته، طرح حالة من 

الطوارئ ملناق�صة خلفياته ودواعي 

الظرفية  هذه  يف  م�صمونه  حلول 

ورقــــة  حمورية  حيث  بالذات، 

حقوق الإن�صان يف احلرب الباردة 

بني املغرب واجلزائر.

دفع  التقرير  هذا  م�صمون 

عقد  اإىل  املغاربة  بامل�صوؤولني 

اجتماعـــات ماراطونية كانت على 

و�صيا�صيا،  اأمنيا  م�صتــــوى  اأعلى 

هذه  عودة  اأ�صباب  على  وتوقفت 

اأمن�صتي  لغة  لدى  ال�صوداوية 

الدولية يف حق املغرب بعدما كانت 

قد خففت من لغتها جتاه البلد على 

»العهد  املغرب  دخول  منذ  الأقل 

اجلديد«.

خل�س  الجتماعات  هذه  م�صمون 

الأ�صباب  بع�س  على  الوقوف  اإىل 

التوا�صل  »غياب  راأ�صها  وعلى 

وزراء  بني  الر�صمي  وغري  املبا�صر 

وبخا�صة  كيـــــــــران  بن  حكومة 

العدل  وزير  الرمــــــيد  م�صطفى 

اخللفي  وم�صطفى  واحلــــــــريات 

الر�صمي  الناطق  الت�صال  وزير 

»فقد  بحيث  احلكومــــة«،  با�صـــــم 

وزراء  الت�صكيلة  هذه  يف  املغرب 

حقوقية  جتربة  وذوي  منفتحني 

املنظمات  يخرتقون  كانوا  قوية 

احلقوقية الدولية ويعدلون الكثري 

من م�صاريع التقارير قبل اأن ت�صبح 

نهائية وجتلد املغرب«، تقول ذات 

اجلهات.

تقرير حقوقي م�صيء للمغرب يف وقت �صعب

الربملانيون املوظفون يتهافتون على 

من�صب اأحدثه الطالبي العلمي

اأجرة »مدير الفريق« تربك اأ�شغال جمل�س النواب

الطالبي العلمي
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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

�شن�شارك يف االنتخابات 
قبل  من  نقاطع  مل  نحن 

اجلماعية  االنتـــخابات 

ت�سيري  يف  ون�ســـــاهم 

لكن  اجلماعات،  بع�ض 

ي�ساعد  ال  الذي  امل�ســــكل 

على الفوز هو الف�ساد، هو 

واالأعيان  املال  ا�ستــــعمال 

اأجهزة  حياد  عدم  هـــــــو 

تكافوؤ  عــــدم  وهو  الدولة، 

غياب  باخت�سار  الفر�ض)..( 

�سروط االنتخابات احلرة النزيهة والت�سييق على 

املنتخبني النزهاء حتى بعد جناحهم)..(. 

نبيلة منيب »االشتراكي الموحد«

انحراف اجلل�شات ال�شهرية 
اأن انحراف م�سمون  اأظن 

اجلل�سة ال�سهرية مل�ساءلة 

حول  احلكومة  رئيــــــ�ض 

عن  العامــــــة  ال�ســيا�سات 

�ســياقها ال�سحــــيح، اأ�سبح 

داخل  �سواء  اإجماع  حمـــط 

غرفتيه  داخــــــل  الربملان 

املتتبعني  لدى  حــــــــتى   اأو 

العام على  واملحــللني والراأي 

حد �سواء، هذه اجلل�سات التي 

اأقرها الد�ستور اجلديد، حولها مع االأ�سف رئي�ض احلكومة 

ال�سيا�سوية واإطالق العنان  للمزايدة  اإىل فر�سة �سانحة 

خلطاباته ال�سعبوية املحفوظة عن ظهر قلب)..(. 

ميلودة حازب »البام«

منوذج اإ�شالمي 
منوذجا  نقدم  اأن  ميكن 

لالإ�سالم املعتدل بالن�سبة 

ال�ساعدة،  االأجيال  اإىل 

تبـــــني  اإىل  باالإ�ســـــافة 

�سيا�سات عمومية وا�سحة 

اجلمــــعيات  مع  والتعامل 

التي تنفق من مالها اخلا�ض 

من اأجل التوعية وتعليم اللغة 

العربية وال�سراكات. 

كما يجب اأن يكون هناك حوار 

ن�سبة  فاليوم  اأوربا،  مع  حقيقي 

كبرية من املغاربة تعي�ض يف اأوربا واملغرب قادر على اأن 

يكون منوذجا يف املجال الديني)..(. 

نزهة الوافي »العدالة والتنمية«

االحتقان يرتجم عنف اجلامعات
وبحكم  �سخ�سيا  اأعتقد 

كلما  اأنه  التجربة 

ا�ستد واحتقن الو�سع 

اإال  ما  بلد  يف  ال�سيا�سي 

الو�سع  ذلك  وانعك�ض 

حيث  اجلامعات،  داخل 

العنف  اأحداث  تنمو 

واالحتكاكات داخل احلرم 

فاإذا  البلد،  بذلك  اجلامعي 

نظرنا اإىل حالة فنزويال مثال 

عنف  باأحداث  مرت  والتي 

�سديدة بداية ال�سنة اجلارية 

حتدثت  الذي  االجتاه  جانب  يف  ي�سب  االأمر  اأن  �سنجد 

عنه)..(.

اأحداث  اندالع  عن  اإخبارية  تقارير  ك�سفت  حيث 

العنف التي انت�سرت يف البالد بداية ال�سنة داخل 

الأحداث  االأوىل  ال�سرارة  انطلقت  فقد  اجلامعات، 

العنف تلك من مدينة »�سان  كري�ستوبال« التي 

كري�ستوبال  ف�سان  ت�سررا  املدن  اأكرث  كانت 

مدينة جامعية تقطنها 650 األف ن�سمة وت�سم ثالث 

جامعات كربى)..(. 
ديدر كومز »خبيرة أمريكية«

موقفه  الربملان  فيه  يح�سم  مل  الذي  الوقت  يف 

اإ�سرائيل.. مع  التطبيع  جترمي  مقرتح  من  بعد 

وفق  املغرب،  نحو  االإ�سرائيلية  ال�سادرات  تراجعت 

االإح�سائيات ال�سادرة عن املكتب املركزي االإ�سرائيلي 

لالإح�ساء بن�سبة من 5.9 ماليني دوالر اأمريكي خالل 

يف  دوالر  مليون   2.6 اإىل   2013 �سنة  من  االأول  الربع 

نف�ض الفرتة من �سنة 2014، اأي بن�سبة تراجع قاربت 

60 يف املئة، �سجلت الواردات االإ�سرائيلية من املغرب 
انتعا�سا ملحوظا.

الربع  يف  املغرب  من  االإ�سرائيلية  الواردات  وبلغت 

االأول من ال�سنة احلالية نحو 2 مليون دوالر اأمريكي 

مقابل 1.2 مليون دوالر اأمريكي يف نف�ض الفرتة من �سنة 

2013، اأي بن�سبة زيادة ناهزت ن�سبة 80 يف املئة.
و�سجلت يف �سهر مار�ض اأقوى املعامالت على م�ستوى 

بلغت  حيث  العربية،  الدولة  اإىل  املغربية  ال�سادرات 

900 األف دوالر من اأ�سل 1.9 مليون دوالر التي حققت 
طوال اأ�سهر يناير وفرباير ومار�ض 2014، مقابل 300 

األف دوالر اأمريكي يف مار�ض 2013.

وكانت �سنة 2013 قد �سجلت م�ستويات مل ي�سبق لها 

املغرب  بني  التجارية  املبادالت  م�ستوى  على  نظري 

واإ�سرائيل والتي بلغت 60.7 مليون دوالر.

اأما يف ما يخ�ض ال�سادرات املغربية نحو اإ�سرائيل، قال 

حدود  يف  ا�ستقرت  اإنها  االإ�سرائيلي،  االإح�ساء  مكتب 

6.2 ماليني دوالر يف �سنة 2013، م�سجلة منوا بن�سبة 
2012 حيث  �سنة  من  الفرتة  نف�ض  مع  1 % مقارنة 

بلغت 6 ماليني مليون دوالر اأمريكي.

اأن  لالإح�ساء  االإ�سرائيلي  املركزي  املكتب  واأو�سح 

عن  يربو  ما  املا�سية  ال�سنة  خالل  ا�ستورد  املغرب 

الدولة  التي تنتجها  الب�سائع  54.5 مليون دوالر من 
العربية، حيث جاء املغرب يف الرتبة ال�سابعة يف الئحة 

ترتيب زبناء اإ�سرائيل يف اإفريقيا، وراء كل من جنوب 

اإفريقيا التي احتلت الرتبة االأوىل ثم نيجرييا، وم�سر، 

وبوت�سوانا، وكينيا، وال�سينغال.

ويقول م�سوؤولون حكوميون مغاربة اإن ن�سرات مكتب 

ال�سرف، املت�سمنة جلميع العمليات التجارية للمغرب 

املبادالت  بخ�سو�ض  اأرقام  من  خالية  اخلارج،  مع 

االأرقام  غياب  اأن  معتربين  اإ�سرائيل،  مع  املغربية 

وانعدام  املغربية  الر�سمية  اجلهات  من  ال�سادرة 

الدولة  التجارية مع  للعالقات  املنظم  القانوين  االإطار 

ت�سمح  ال  العمومية  ال�سلطات  اأن  دليل على  العربية، 

بت�سويق الب�سائع االإ�سرائيلية.

امل�سدرين  بع�ض  اإن  املغاربة  امل�سوؤولون  ويقول 

غري  جتارية  قنوات  بخلق  يقومون  االإ�سرائيليني 

على  يقدم  من  هناك  اأن  م�سيفني  ومعقدة،  مبا�سرة 

اإحداث �سركات مزدوجة يف الرتاب االأوربي، من اأجل 

على  واحل�سول  لل�سلع  االأ�سلي  امل�سدر  »طم�ض« 

�سهادة املن�ساأ االأوربي، وبالتايل النفاذ بطريقة ملتوية 

لل�سوق املغربية.

االقتصادي العربي 

ما راأي دعاة »جترمي التطبيع«؟

املغرب يحتل الرتبة ال�شابعة �شمن قائمة زبناء اإ�شرائيل

ت�سارك االإمارات ك�سيفة �سرف يف فعاليات الدولة العا�سرة من مهرجان طانطان 

الثقايف »مو�سم طانطان«، من 4 حتى 9 يونيو املقبل، التي تقام حتت �سعار »الرتاث 

الثقايف غري املادي ودوره يف تنمية وتقارب ال�سعوب«.

االإماراتي،  الفلكلور  روائع  طانطان  مو�سم  يف  امل�سارك  الوفد  فعاليات  وتت�سمن 

اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف الندوة الدولية حول املوروث الثقايف غري املادي للمناطق 

ظبي  اأبو  هيئة  من  كل  يف  الرتاث  خرباء  عرب  ال�سحراوية،  و�سبه  ال�سحراوية 

لل�سياحة والثقافة، وجلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.

اأكادميية ال�سعر باأبي ظبي، وكذلك امل�ساركة يف فعاليات معر�ض  وذلك باإ�سراف 

الكتاب الرتاثي امل�ساحب، عرب اإ�سدارات دار الكتب الوطنية واأكادميية ال�سعر، 

ف�سالً عن تنظيم ور�سة عمل متخ�س�سة حول حرف ال�سدو، واخلو�ض، والتلي 

االإماراتية االأ�سيلة.

وت�سارك فرق العيالة التابعة للجنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

يف االأم�سيات الفنية الرتاثية، ب�سحبة ُمغنني مع عازيف العود، والربابة، وموؤدي 

فن التغرودة.

فلكلور االإمارات يف طانطان 
كريكاتير

احل�سود  م�سهد  اجلزائري  االإعالم  يتقبل  مل 

يف  موؤخرا،  فا�ض،  مبدينة  التاأمت  التي  الغفرية 

التيجانية،  الطريقة  الأتباع  الثالث  امللتقى  اإطار 

فيها  قال  ملكية  بر�سالة  حظي  اللقاء  اأن  خا�سة 

التجانيني  يجمع  »ما  اإن  ال�ساد�ض:  حممد  امللك 

هي  اليوم،  اإىل  طريقتهم  تاأ�سي�ض  منذ  قاطبة، 

بو�سفه  املغرب،  مللك  والوفاء  التعلق  م�ساعر 

اأمريا للموؤمنني و�سبطا للنبي االأمني«، مو�سحا 

�سمن الر�سالة ذاتها، »اأنه يبادل التجانيني نف�ض 

كانوا«،  اأينما  رعايته  عليهم  وي�سبغ  الوفاء، 

داعيا اإياهم اأن يحافظوا على اتخاذ املغرب قبلة 

لهم يف الورد وال�سدر، اأ�سوة مبوؤ�س�ض الطريقة، 

ال�سيخ اأحمد التيجاين.

النموذج من جريدة »ال�سروق اجلزائرية« التي 

وجدت �سالتها يف ت�سريحات ما اأ�سمته »اخلليفة 

العام للطريقة التيجانية ال�سيخ علي التيجاين«، 

با�سم  ينظم  ن�ساط  »كل  اإن  قال  االأخري  هذا 

اخلالفة  فيه  ت�ست�سار  وال  التيجانية  الطريقة 

العامة للطريقة الكائن مقرها بعني ما�سي والية 

االأغواط )جنوب اجلزائر( ال يعني الطريقة وال 

ميثلها«.

طرف  من  له  وجهت  التي  الدعوة  انتقد  كما 

حل�سور  )املغرب(  بفا�ض  التيجانية  الزاوية 

امللتقى الدويل الثالث ملنت�سبي الطريقة الذي مت 

التي مل تت�سمن  »عبارة  الدعوة  موؤخرا، وهي 

يعطي  ما  التيجانية  للطريقة  العام  اخلليفة  اإىل 

انطباع اأن القائمني على هذا امللتقى ال يعرتفون 

�سمنيا باخلالفة العامة«.

واأ�ساف نف�ض امل�سدر معلال �سبب عدم ح�سوره 

امللتقى اأن الدعوة التي و�سلته »كانت �سخ�سية 

للطريقة  العام  اخلليفة  اإىل  دعوة  ولي�ست 

التيجانية«)..(.

اجتماع الزاوية التيجانية يف املغرب يثري حفيظة االإعالم اجلزائري
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الرباط: حسن األشرف
اأثار فيلم »زينب زهرة اأغمات« الذي ي�سرد 

اأ�سهر  اإحدى  النفزاوية،  زينب  �سخ�سية 

حاليا  ويعر�ض  املغرب،  تاريخ  يف  الن�ساء 

جدال  املغربية،  ال�سينمائية  القاعات  يف 

بخ�سو�ض جت�سيد دور �سخ�سية تاريخية 

عظيمة من طرف ممثلة �سابة عرفت باأداء 

اأدوار »جريئة و�ساخنة«.

هي  النفزاوية  اإ�سحاق  بنت  وزينب 

تاريخ  يف  القادة  اأعظم  اأحــــــد  زوجــــة 

تا�سفني،  بن  يو�ســــــــف  االأق�سى،  املغرب 

و�سفها  وقد  مــــراك�ض،  مدينة  موؤ�س�ض 

»ذات  خلدون باأنها  ابن  العربي  املوؤرخ 

العامل  ن�ساء  واإحـــــدى  قوّية  �سخ�سية 

والريا�ســـــة«.  باجلــــــمال   امل�سهـــورات 

املغربية، فريدة  وتناولـــت املخرجــــــــة 

غري  هذه املراأة  حياة  م�سار  بورقية، 

الدولة  عهد  يف  املغرب  تاريخ  يف  العادية 

املرابطة، واأ�سندت دورها اإىل ممثلة و�سفتها 

للجدل«،  املغربية بالـ»مثرية  ال�سحافـــة 

ممثلني  جانب  اإىل  العيا�سي،  هي فاطيم 

معروفني، منهم الفنان حممد جمد، وحممد 

خيي، وفريد الركراكي.

الناقد ال�سينمائي، الدكتور ح�سن بن�سليخة، 

اإن  اجلديد«،  لـ»العربي  ت�سريحات  يف  قال 

جت�سيد املمثلة فاطيم العيا�سي لدور زينب 

النفزاوية ي�سيء لهذه ال�سخ�سية الن�سائية 

دور  لتقم�ض  موؤهلة  غري  واإنها  التاريخية، 

اأنها »مل  �سينمائي يف غاية االأهمية. م�سيفا 

اأدوات  م�سهد ومل متتلك  اأي  تكن موفقة يف 

التعبري، �سواء يف نظراتها، اأو يف حركاتها، 

اأو تقا�سيم وجهها«.

اأ�سد  زوجة  دور  اإ�سناد  بن�سليخة  وانتقد 

املرابطني باملغرب، »اإىل ممثلة غري ملتزمة 

مثل  اأفالم  يف  تعرت  اأن  و�سبق  اأخالقيا، 

»مو�سومة« للح�سن زينون، و«فيلم« ملحمد 

اأو�ساور«.

مل  اأي�ساً  »املخرجة  اأّن  املتحدث  واأردف 

ن�سجها  لقلة  نظرا  الفيلم  زمام  يف  تتحّكم 

ومعرفتها مبو�سوع ال�سخ�سية التاريخية، 

من  العديد  وتخللته  للعمق،  العمل  فافتقر 

م�ساهد االإخراج التلفزيوين«.

بتفا�سيل  اإملام املخرجة  اأن »عدم  اإىل  ولفت 

اإىل  اأف�سى  التاريخي  االإخراج  تقنيات 

خ�سارة فنية، حيث غامرت املخرجة يف عامل 

مب�سط،  حياتي  ب�سرد  الدرامية  ال�سورة 

ويف اأجواء غري مقنعة با�ستخدام تقنيات ال 

هدرت  كارثية،  النتيجة  فكانت  لها،  مدلول 

معها ماليني الدراهم«.

فاطيم  املغربية،  املمثلة  قالت  املقابل  يف 

انتقاد  اإن  اجلديد«  لـ«العربي  العيا�سي، 

البع�ض لها فقط الأدائها دور زينب النفزاوية 

قامت  �سابقة  �سينمائية  اأدوار  اإىل  ا�ستناداً 

بها، هو اأمر غري منطقي، و«ال ي�ستند اإىل اأي 

والتحليل  النقد  اأبجديات  من  �سليم  اأ�سا�ض 

الفني«.

واأو�سحت املمثلة: »هناك ممثلون عامليون 

قاموا باأدوار خمتلفة تتعلق باأمناط ب�سرية 

مل  لكنهم  خمتلفة،  اإن�سانية  و�سخ�سيات 

دورا  اأدوا  لكونهم  فقط  للنقد  يتعر�سوا 

االأمريكي  الفنان  مثال  و�سربت  تاريخيا«، 

الراحل اأنطوين كوين الذي قام ببطولة فيلم 

عن عمر املختار.

ورف�ست فاطيم اأن تنعت باملمثلة التي تعتمد 

يف تقم�سها لل�سخ�سيات على ج�سدها فقط، اأو 

اأنها فنانة مثرية للجدل يف االأفالم التي تقوم 

ببطولتها، موؤكدة اأن لديها اأعماال �سينمائية 

وتلفزيونية عديدة لي�ست فيها اأية جرعة من 

االإثارة، كما اأكدت اأنها اأدت �سخ�سية زينب 

النفزاوية كما وردت مالحمها يف ال�سيناريو، 

اختاره  ممثل  اأي  حق  من  اأن  على  م�سددة 

املخرج اأن يتقم�ض اأية �سخ�سية كانت �سرط 

اإتقان الدور، واأن تكون الق�سة جيدة.

ناقد �سينمائي: كيف ميكن �إ�سناد دور زوجة �أ�سد �ملر�بطني �إىل فتاة غري ملتزمة �أخالقيا؟ 

زوجة يو�شف بن تا�شفني تثري اجلدل يف املغرب 
من هنا وهناك

الفرن�شيون يعرفون »اأركان« 
اأكرث من املغاربة  

املرفوعة  »اأركان«  ق�سية  يف  الفرن�سية  النق�ض  حمكمة  ح�سمت 

�سركة  �سد  التجميلية  للمنتوجات  »بيريالفابر«  �سركة  من 

»اأركان«  اأن  نهائي،  حكم  يف  املحكمة  وق�ست  »كلريجوا«، 

.%  100 قحة  مغربية  لزيت  ا�سم  واإمنا  جتارية  عالمة   لي�ست 

اأوال  املعنية  املغربية،  ال�سلطات  كانت  وقت  يف  احلكم،  و�سدر 

متاما،  مغيبة  خال�ض،  مغربي  منتوج  الأنها  املادة  بهذه  واأخرياً، 

�سنة   30 حوايل  اإىل  بدايتها  تعود  ق�سية  يف  اهتمام،  اأي  تعره  ومل 

الفرن�سية  ال�سركة  كانت  حيث   ،1983 اأبريل   22 اإىل  وبال�سبط 

منتوجاتها. الأحد  جتارية  كعالمة  »اأركان«  ا�سم  ت�ستعمل   »الفابر« 

كان  الذي  اجلدل  لكل  حدا  و�سع  احلكم  اأن  مطلعة  م�سادر  وذكرت 

املغرب. يف  اإال  تنتج  ال  مغربية،  لزيت  كا�سم  »اأركان«  حول   قائما 

اأن  املفرو�ض  من  كان  الذي  الوقت  يف  اأنه  امل�سادر  واأ�سافت 

ال�سركة  وتقا�سي  املو�سوع  هذا  املغربية  ال�سلطات  تثري 

موا�سيع  عن  دائما  ت�سكت  كما  عنه،  متاما  �سكتت  فاإنها  الفرن�سية، 

واالقت�سادية. الثقافية  ومكوناتها  برتاثها  تتعلق   اأخرى 

لكنها  ال�سابق،  يف  املو�سوع  اأثارت  قد  اجلمعيات  اإحدى  وكانت 

ا�ستغالل  يف  الفرن�سية  ال�سركة  لت�ستمر  ذلك  بعد  عنه  �سكتت 

املذكور. احلكم  اإ�سدار  حني  اإىل  �سنة   30 طيلة  املغربي   اال�سم 

هو  كما   ،»Argan« اأو  »اأركان«  ا�سم  اأن  احلكم  منطوق  يف  وجاء 

اإىل القرن  اإىل العموم يرجع  م�سمن يف معجم اللغة الفرن�سية املوجه 

19، وهو يعني ا�سم �سجرة تنتج ثمرها زيتا ت�سمى بدورها اأركان، 
اال�سم  فهذا  لذلك  وجتميلية،  غذائية  خمتلفة  مواد  يف  ا�ستعمالها  يتم 

ويجب  جتارية،  كعالمة  االأوجه  من  وجه  باأي  ا�ستعماله  ميكن  ال 

الت�سطيب عليه من عالمات �سركة »الفابر«.

�سوابط  املغربية  احلكومة  و�سعت 

جديدة، حتدد العالقة التي جتمع ما بني 

بادرة  يف  املدين،  املجتمع  وهيئات  الدولة 

من  عام  بعد  نوعها، وذلك  من  االأوىل  تعد 

واأدواره  املدين  املجتمع  حول  احلوار 

اختتمت  الذي  اجلديدة،  الد�ستورية 

فعالياته، موؤخرا، يف الرباط.

فيه  �سارك  الذي  االختتام،  حفل  وح�سر 

من  الن�سطاء  من  اآالف  ع�سرة  من  اأكرث 

اأع�ساء  املغرب،  يف  جمعية  اآالف  �سبعة 

الدولية  املوؤ�س�سات  وممثلو  احلكومة، 

�سي�سبح  االأوىل  وللمرة  للحوار،  الداعمة 

من حق املغاربة تقدمي ملتم�سات ت�سريعية 

وعرائ�ض �سعبية، لكنه مفيد ب�سروط.

ال�سوباين  احلبيب  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 

الربملان  مع  العالقات  املكلف  الوزير 

ا�ستغل  احلوار  اإن  املدين،  واملجتمع 

الدولة  تربط  التي  العالقة  طبيعة  على 

بني  الثقة  تعزيز  اأجل  من  باملجتمع، 

املغلقة،  الدائرة  من  واخلروج  الطرفني، 

التي تنتج عنها احتقانات ومواجهات، كما 

حدث يف بلدان الربيع العربي، الذي خرج 

منه املغرب ب�سالم، ح�سب تعبريه. ووعد 

يف  املدين  املجتمع  هيئات  بجعل  ال�سوباين 

قلب �سنع القرار، بو�سفها قوة اقرتاحية.

من جهته، قال عبد االإله ابن كريان رئي�ض 

احلوار،  تو�سيات  ت�سلمه  بعد  احلكومة، 

عقدتها  التي  اجلل�سات  يف  امل�ساركني  اإن 

اللجنة امل�سرفة على احلوار حتدثوا بكل 

حرية، وهو ما عده »دليال على اأن املغاربة 

مل يعودوا يخافون من الدولة، واأن الدولة 

مل تعد تخاف من مواطنيها«.

وخرج احلوار بتو�سيات مهمة، �سيجرى 

ترجمتها اإىل قوانني توؤطر عمل اجلمعيات، 

و�سبط جمال متويلها، �سواء يف ما يتعلق 

من  اأو  احلكومة  من  املقدم  املايل  بالدعم 

لل�سفافية  واإخ�ساعه  خارجية،  جهات 

اجلمعيات  حتولت  اأن  بعد  واملحا�سبة، 

اإىل جماالت لتكري�ض الريع، ح�سب التقرير 

على  امل�سرفة  اللجنة  اأ�سدرته  الذي 

احلوار.

احلوار  هذا  عنه  متخ�ض  ما  اأبرز  ومن 

تقدمي  يف  باحلق  اخلا�سة  التو�سيات 

وتقدمي  الت�سريعي،  املجال  يف  امللتم�سات 

العرائ�ض ال�سعبية من قبل املواطنني للمرة 

�سيجرى  التي  املغرب،  تاريخ  يف  االأوىل 

تفعيلها من خالل قانونني تنظيميني.

ويف هذا ال�سياق، اأ�سار تقرير جلنة احلوار 

اإىل اأن نطاق امللتم�سات ي�سمل اخت�سا�سات 

ميكن  اإذ  الت�سريعي،  املجال  يف  الربملان 

بو�سع  امللتم�سات  مو�سوع  يتعلق  اأن 

اأو  قانون  مراجعة  اأو  جديد،  ت�سريع 

احلق  هذا  اأن  بيد  قائم،  قانون  ن�سخ 

من  ا�ستثنيت  اإذ  ب�سروط،  تقييده  جرى 

امللتم�سات الت�سريعية مراجعة الد�ستور، 

الإ�سدار  القانوين  والنظام  العام،  والعفو 

العملة، ونظام البنك املركزي، والنظامان 

كما و�سعت  الربملان.  الداخليان ملجل�سي 

ال  اأن  منها  امللتم�سات،  لقبول  �سروط 

اأو  الوطنية  الثوابت  يخالف  ما  تت�سمن 

القوانني واملعاهدات،  اأو  الد�ستور  اأحكام 

تخل  ال  واأن  املغرب،  عليها  �سادق  التي 

واحلقوق  احلريات  جمال  يف  باملكت�سبات 

االأ�سا�سية املن�سو�ض عليها يف الد�ستور.

من  عدد  جمع  ا�سرتاط  جرى  كما 

التوقيعات املدعمة للملتم�ض ملا ال يقل عن 

األف مواطن، موزعني ب�سكل متوازن   25
اإىل  على خمتلف مناطق البالد، باالإ�سافة 

�سمان حق املهاجرين املغاربة يف اخلارج 

يف املبادرة، وجمع التوقيعات.

مكتبي  لدى  امللتم�ض  اإيداع  ويجرى 

للتحقق  امل�ست�سارين  اأو  النواب  جمل�سي 

من ا�ستيفائه ال�سروط القانونية، ويف حال 

تربير  اإلزامية  ي�سرتط  ال  امللتم�ض  رف�ض 

فيه  الطعن  قابلية  وعدم  الرف�ض،  قرار 

لدى الق�ساء، بحكم اأن الت�سريع من اأعمال 

ال�سيادة، واأن الربملان ال يعد جهة اإدارية 

ميكن الطعن يف قراراتها. ويف حال القبول 

الت�سريعية  لالإجراءات  امللتم�ض  يخ�سع 

العادية، من حيث املناق�سة واالعتماد.

اأما بخ�سو�ض العرائ�ض ال�سعبية، فجرى 

تعريفها على اأنها »اقرتاح اأو تظلم يتقدم 

اأو  واحد،  مواطن  مكتوب،  ب�سكل  به، 

ال�سلطات  اإىل  املواطنني،  من  جمموعة 

العمومية، بهدف احل�سول على جواب اأو 

حل اأو تدخل ب�ساأن مو�سوع العري�سة«.

ومل ي�سرتط جمع التوقيعات، الأن العري�سة 

جماعي،  اأو  فردي  ب�سكل  تقدم  اأن  ميكن 

لكن جرى ا�ستثناء من ممار�سة هذا احلق 

اإىل  املنتمني  واملوظفني  ال�سالح  حلاملي 

اإدارات اأو هيئات، متنع قوانينها اخلا�سة 

ممار�سة احلق النقابي.

ملقدمي  حقوقا  القانون  ي�سمن  كما 

العرائ�ض، منها احلماية من كل م�سايقة، 

التتبع  بتاأمني  املعنية  ال�سلطات  واإلزام 

ومعاجلة مو�سوع العري�سة، اإال اأنه جرى 

لت�سهري  العري�سة  تقدمي  اإمكانية  حظر 

وو�سع  اتهام،  اأو  قذف  اأو  ت�سليل  اأو 

بينها  العرائ�ض، من  لقبول  اأي�سا  �سروط 

تخ�سع  بق�سية  مو�سوعها  يتعلق  ال  اأن 

يتعلق  واأن ال  الق�ساء،  لنظر  اأو خ�سعت 

ميكن  عمومي  تدخل  بطلب  مو�سوعها 

القانونية  االإجراءات  خالل  من  حتقيقه 

العادية.

�أهم تو�سيات �حلو�ر �لوطني 

اإخ�شاع اجلمعيات املمولة من اخلارج والداخل للمحا�شبة واملراقبة 

محكمة النقض الفرنسية 



بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد
تناولت  التي  الدرا�سات  اأغلب  تغفل 

الفرن�سية  احلماية  مراحل  اأواخر 

�سيدي  ال�سلطان  بني  العالقة  باملغرب، 

الوطنية،  واحلركة  يو�سف  بن  حممد 

الداخلي  ال�سيا�سي  الو�سع  اإىل  ونظرته 

كل  يف  مدونا  جنده  ما  اإن  باملغرب. 

ممثلو  بها  قام  زيارات  هو  الدرا�سات 

احلركة الوطنية لإقامة ال�سلطان املنفي 

ليبان  اإك�س  حمادثات  بعد  مبدغ�سقر 

جند  ل  ولكن  فحواها،  معرفة  دون 

من  املنفي  ال�سلطان  موقف  عن  حديثا 

من  وموقفه  باملغرب  الداخلي  الو�سع 

القوى ال�سيا�سية، حيث اأن جل الباحثني 

للمرحلة ميرون عليها مرور  والدار�سني 

الق�سر  بني  العالقة  وي�سفون  الكرام 

كانت  باأنها  ال�سيا�سية  القوى  وباقي 

ممتازة قبل عودته من املنفى، واأن توتر 

العالقة بينه وبني حزب ال�ستقالل تغري 

فجاأة بعد العودة من املنفى.

الدولة احلامية  اإحدى وثائق  لنا  ت�سف 

الو�سع  اإىل  ال�سلطان  نظرة  )فرن�سا( 

القوى  اإىل  ونظرته  باملغرب  الداخلي 

ب�سان  مقامه  اأثناء  باملغرب  ال�سيا�سية 

دقيقا  و�سفا  اأي�سا  حتمل  كما  جريمان، 

ملوقع كل قوة �سيا�سية باملغرب وعالقتها 

ببع�سها البع�س. 

الوثيقة التي نعتمدها من وثائق وزارة 

اخلارجية، وهي من الأر�سيف الفرن�سي، 

نونرب  بـ9  موؤرخة   ،353 رقم  حتمل 

بني  حوار  عن  عبارة  وهي   ،1955
ال�سلطان �سيدي حممد بن يو�سف واأوليفي 

ق�سم  رئي�س   Olivier Lange لجن 

العالقات الثقافية املغربية والتون�سية يف 

وزارة اخلارجية الفرن�سية. تو�سح هذه 

الوثيقة انطباع ال�سلطان ونظرته اإىل 

الو�سعية الداخلية باملغرب، وهو ما 

اإح�سا�سه  باملنفى، كما حتمل  يزال 

الوطنية.  الـحركة  زعماء  جتاه 

وقد لحظ رئي�س ق�سم العالقات 

والتون�سية  املغربيــــة  الثقافية 

من  الفرن�سية  اخلارجـــية  بوزارة 

ال�سلطان  مع  احلوار  هذا  خالل 

ول  يكتم  ل  الأخري  هـــذا  باأن 

التي  املهام  �ســـــعوبات  يخفي 

وذلك  انتـــــظاره،  يف 

ب�سبب اأن خماطبيه 

زعـــــــــــماء  مـــن 

احلركة الوطــنية 

قد تغريوا كثريا.

علـى  جاء  ومـــــــما 

ل�سان ال�سلطان يف هذا 

قال:  اأنه  اللقاء 

تغــــــــريت  »لقد 

ال�سباب  وجوه 

عرفتهم  الذين 

حــــيث  �سابقا، 

اأكــــــــرث  �ساروا 

وعـــــــــنفا،  ت�سلبا 

تكن  بفظاظة مل  وطريقة كالمهم �سارت 

ال�سابق، وهذا يتطلب مني كثريا من  يف 

الوقت لكي اأهدئهم واأفهمهم باأن م�سلحة 

الت�سلب،  من  قليال  منهم  تتطلب  الوطن 

والعمل  الجتماع  على  يوافقوا  ولكي 

العام  الراأي  واجتاهات  مكونات  كل  مع 

املغربي«.

للو�سعية  �سرحا  التقرير  هذا  ويحمل 

ال�سيا�سية الداخلية للمغرب، حيث ي�سري 

هذه  خالل  متيز  ال�ستقالل  حزب  اأن  اإىل 

املرحلة بت�سلب يف مواقفه، وذلك ب�سبب 

اخلارج.  يف  املقيمني  زعمائه  اجتاهات 

وال�ستقالل  ال�سورى  حزب  اأن  حني  يف 

مرتدد بني اإغراءات ال�سلطة واملزايدات 

ال�سيا�سية التي �ساعفت من تردده حيث 

اأما  ي�سري.  قد  اجتاه  اأي  يف  حائرا  �سار 

التقليدية  والقوى  والبا�سوات  القواد 

اإىل  التقرير  هذا  في�سري  عامة،  ب�سفة 

جبهة  تاأ�سي�س  على  قادرين  غري  اأنهم 

موحدة ق�سد احلفاظ على »الفيودالية« 

ال�سلطان يح�س  اأن  من النهيار. يف حني 

تطرحها  التي  ال�سعوبات  باأق�سى 

الو�سعية ال�سيا�سية الداخلية واملت�سمة 

بال�سراعات الداخلية.

الو�سعية  التقرير  �ساحب  ويلخ�س 

الداخلية، من خالل ما جمعه من مقابالت 

مع ال�سلطان، وحزب ال�ستقالل، وحزب 

القواد  وبع�س  وال�ستقالل،  ال�سورى 

ولءهم  لل�سلطان  ليوؤكدوا  جاوؤوا  الذين 

حيث  جرمان،  �سان  يف  اإقامته  مقر  يف  له 

من  اأحد  ل  باأنه  التقرير  �ساحب  يرى 

توازن  فقدان  يتوقع  الأربع  القوى  هذه 

القوى ب�سرعة مبا�سرة بعد الإعالن عن 

ال�ستقالل، كما ي�سري اإىل اأن كل واحد من 

هذه القوى اأخذ مكانه منذ الآن يف ميدان 

املعركة. ويختم �ساحب التقرير تقريره 

بتخوفه من اأن اأ�سواأ �سيناريو قد يتبعه 

�سيا�سة  وهو  املرحلة  هذه  يف  ال�سلطان 

حرب  اإىل  يوؤدي  قد  لأنه  ت�سد«،  »فرق 

اأهلية تدخل املغرب يف دوامة من العنف 

املقيمني  الفرن�سيني  مب�سالح  وت�سر 

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

عندما خاف امللك حممد اخلام�س
 من عنف ال�شباب املغربي

»لقد تغــيرت 
وجوه الشباب الذين 

عرفتهم سابقا، 
حـيث صاروا أكثر 

تصلبا وعـنفا، 
وطريقة كالمهم 
صارت بفظاظة لم 
تكن في السابق، 
وهذا يتطلب مني 
كثيرا من الوقت 
لكي أهدئهم 
وأفهمهم بأن 
مصلحة الوطن 

تتطلب منهم قليال 
من التصلب
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جطو

المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية

مديرية أمالك الدولة
مندوبية تارودانت

اعـالن للعـمـوم
�ستجرى  �أنه  �لعموم  علم  يف  ليكن 

منقوالت  لبيع  عمومية  �سم�سرة 

من  جمموعة  وكذ�  متال�سية  و�أدو�ت 

�الأ�سجار وذلك على �ل�سكل �لتايل:

 2014 يونيو   03 �لثالثاء  يوم   *

بتارود�نت:

مبقر  �سباحا  �لتا�سعة  �ل�ساعة  على  ـ 

مكاتب   27 بتارود�نت  �لوطني  �الأمن 

)خ�سب، حديد( و47 كر��سي خمتلفة. 

�سباحا  ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة  على  ـ 

بتافنكولت:  �ملقيم  �لقا�سي  مبركز 

جرن�ل  نوع  من  للتربيد  مكيفان 

و�أوروبا، 3 �آالت كاتبة، جهاز للتدفئة، 

�أخرى  ومو�د  كر��سي  و5  مكاتب   5
خمتلفة.

�لزو�ل  بعد  �لثالثة  �ل�ساعة  على  ـ 

مبدر�سة تالوين �لق�سبة: 6 �أ�سجار من 

نوع �لكالبتو�س.

يوؤدى ثمن �لبيع حاال مع زيادة 10% 

لتغطية �ل�سو�ئر �ملختلفة.

�لت�سجيل  و�جبات  �مل�سرتي  يتحمل 

�ل�سم�سرة  مبح�سر  �ملتعلقة  و�لتمرب 

وكنا�س �ل�سروط و�لتحمالت.

وللمزيد من �ملعلومات و�الطالع على 

دفرت �لكلف و�ل�سروط يرجى �الت�سال 

بتارود�نت  �لدولة  �أمالك  مبندوبية 

�لكائنة بحي �ملحايطة تارود�نت.

As 276/14

❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم صفرو

دائرة ايموزار كندر

الجماعة القروي عين الشكاك

إعالن عن طلب عروض مفتوح.
رقم 2/2014

�ل�ساعة  على   2014 يونيو   19 يف 

�لعا�سرة �سباحا، �سيتم مبكتب رئي�س 

فتح  �ل�سكاك  لعني  �لقروي  �ملجل�س 

�الأظرفة �ملتعلقة بطلب عرو�س مفتوح 

�الأ�سبوعي  �ل�سوق  باإيجار  �ملتعلق 

�لقروية عني  �لتابع للجماعة  ومر�فقه 

�ل�سكاك �إقليم �سفرو.

�لعرو�س  طلب  ملف  �سحب  ميكن 

�لتابعة  �ملد�خيل  وكالة  م�سلحة  من 

�ل�سكاك وميكن  �لقروية عني  للجماعة 

كذلك نقله �إلكرتونيا من بو�بة �سفقات 

uwww.marchesp  �لعمومية

.blics.gov.ma
�لعرو�س  طلب  ملف  �إر�سال  وميكن 

طريق  عن  منهم  بطلب  للمتناف�سني 

�لربيد طبقا لل�سروط �لو�ردة يف �ملادة 

20 من �لر�سوم u 12 u 2 349 �ل�سادر 
1434 )20 مار�س  8 جمادى �الأوىل  يف 

2013( �ملتعلق بال�سفقات �لعمومية.
ع�سرين  يف  حمددة  �ملوؤقتة  �ل�سمانة  ـ 

�ألف )20.000.00( درهم.

�ل�سوق  هذ�  �إيجار  مبلغ  تقدير  كلفة  ـ 

)خم�سمائة   576000.00. يف  حمددة 

و�ستة و�سبعون �ألف( درهم.

يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي 

مطابقا  �ملتناف�سني  ملفات  و�إيد�ع 

من  و31   29  u  27 �ملو�د  ملقت�سيات 

u 349 �ل�سادر   12 u �ملر�سوم رقم 2 

مار�س   20(1434 �الأوىل  جمادى   8 يف 

2013( �ملتعلق بال�سفقات �لعمومية.
ـ وميكن للمتناف�سني.

و�سل،  مقابل  �أظرفتهم،  �إيد�ع  �إما   *

مبكتب �ل�سبط.

�لربيد  طريق  عن  �إر�سالها  �إما   *

�مل�سمون باإفادة باال�ستالم من �ملكتب 

�ملذكور �سابقا.

مكتب  لرئي�س  مبا�سرة  ت�سليمها  �إما   *

�جلل�سة  بد�ية  عند  �لعرو�س  طلب 

وقبل فتح �الأظرفة.

�الإدالء  �لو�جب  �ملثبتة  �لوثائق  �إن   *

بها هي تلك �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 4 

من نظام �ال�ست�سارة و�لف�سل �ل�ساد�س 

من كنا�س �لتحمالت.   

As 277/14
❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية 
مقاطعة أحصين

عدد.........../ م ص
إعالن عن طلب عروض مفتوح

                  رقم   
)جلسة عمومية(

يف يوم �الأربعاء 24 يونيو 2014 على 

�ل�ساعة �حلادية ع�سر و�لن�سف، �سيتم 

فتح  �أح�سني  ملقاطعة  �ملجل�س  رئي�س 

�لعرو�س  بطلب  �ملتعلقة  �الأظرفة 

بعرو�س �أثمان الأجل: 

ـ �سر�ء مو�د �سيانة �الإنارة �لعمومية.

ميكن �سحب �مللف من مكتب �ل�سفقات 

�لريا�س حي  �أح�سني �سارع  مبقاطعة 

�إلكرتونيا  نقله   �أو  �سال  �لقرية  �لربكة 

�لدولــــــة  �سفــــــــــــقات  بو�بة  من 

          www.marchespublics.gov
يف  �ملوؤقت  �ل�سمان  مبلغ  حدد 

�أالف  )ع�سرة  درهم   10.000.00
درهم(.

حدد كلفة تقدير �قتناء �ملو�د من طرف 

�ساحب �مل�سروع يف مبلغ �ستمائة �ألف 

درهم )600.000.00 درهم(.

يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي 

مطابق  �ملتناف�سني  ملفات  و�إيد�ع 

من  و31  و29   27 �ملو�د  ملقت�سيات 

u 349 �ل�سادر   12 u �ملر�سوم رقم 2 

يف 08 جمادى �الأوىل 1434 )20 مار�س 

2013( �ملتعلق بال�سفقات �لعمومية.
꞉ميكن للمتناف�سني

من  و�سل  مقابل  �أظرفتهم  �إيد�ع  �إما  ـ 

مكتب �ل�سبط �لتابع ملقاطعة �أح�سني.

ـ �إما �إر�سال �أظرفتهم عن طريق �لربيد 

�ملكتب  �إىل  باال�ستالم  باإفادة  �مل�سمون 

�ملذكور.

جلنة  لرئي�س  مبا�سرة  ت�سليمها  �إما  ـ 

�جلل�سة  بد�ية  عند  �لعرو�س  طلب 

وقبل فتح �الأظرفة.

�إن �لوثائق �ملثبتة �لو�جب �الإدالء بها 

نظم  من   4 �ملادة  يف  �ملقررة  تلك  هي 

�ال�ست�سارة.

�مل�سغرة  و�لنماذج  �لعينات  �إن 

و�لوثائق �لو�سفية و�لبيانات �ملوجزة 

�لتي  �الأخرى  �لتقنية  �لوثائق  �أو 

�لعرو�س يجب  ي�ستوجبها ملف طلب 

�إيد�عها مبكتب �ل�سفقات قبل 23 يونيو 

2014 على �ل�ساعة �لثالثة بعد �لزو�ل 
كاآخر �أجل.  

As 278/14

❋ ❋ ❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية 
مقاطعة أحصين

عدد.........../ م ص

إعالن عن طلب عروض مفتوح
         رقم   

)جلسة عمومية(

على   2014 يونيو   17 �لثالثاء  يوم  يف 

و�لن�سف،  ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة 

�سيتم يف مكتب رئي�س �ملجل�س ملقاطعة 

بطلب  �ملتعلقة  �الأظرفة  فتح  �أح�سني 

�لعرو�س بعرو�س �أثمان الأجل 

ـ �سر�ء �ملو�د �لغذ�ئية.

ميكن �سحب �مللف من مكتب �ل�سفقات 

�لريا�س حي  �أح�سني �سارع  مبقاطعة 

�إلكرتونيا  نقله  �أو  �سال  �لقرية  �لربكة 

www. �لدولة  �سفقات  بو�بة  من 

          marchespublics.gov
يف  �ملوؤقت  �ل�سمان  مبلغ  حدد 

�أالف  )ع�سرة  درهم   10.000.00
درهم(.

حدد كلفة تقدير �قتناء �ملو�د من طرف 

خم�سمائة  مبلغ  يف  �مل�سروع  �ساحب 

وثالثمائة  �ألفا  و�أربعون  و�سبعة 

وخم�سة و�ستون درهم )547.365.00 

درهم(.

يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي 

مطابق  �ملتناف�سني  ملفات  و�إيد�ع 

من  و31  و29   27 �ملو�د  ملقت�سيات 

u 349 �ل�سادر   12 u �ملر�سوم رقم 2 

يف 08 جمادى �الأوىل 1434 )20 مار�س 

2013( �ملتعلق بال�سفقات �لعمومية.
ميكن للمتناف�سني

من  و�سل  مقابل  �أظرفتهم  �إيد�ع  �إما  ـ 

مكتب �ل�سبط �لتابع ملقاطعة �أح�سني.

ـ �إما �إر�سال �أظرفتهم عن طريق �لربيد 

�ملكتب  �إىل  باال�ستالم  باإفادة  �مل�سمون 

�ملذكور.

جلنة  لرئي�س  مبا�سرة  ت�سليمها  �إما  ـ 

�جلل�سة  بد�ية  عند  �لعرو�س  طلب 

وقبل فتح �الأظرفة.

�إن �لوثائق �ملثبتة �لو�جب �الإدالء بها 

نظم  من   4 �ملادة  يف  �ملقررة  تلك  هي 

�ال�ست�سارة.

�مل�سغرة  و�لنماذج  �لعينات  �إن 

و�لوثائق �لو�سفية و�لبيانات �ملوجزة 

�لتي  �الأخرى  �لتقنية  �لوثائق  �أو 

�لعرو�س يجب  ي�ستوجبها ملف طلب 

�إيد�عها مبكتب �ل�سفقات قبل 16 يونيو 

2014 على �ل�ساعة �لثالثة بعد �لزو�ل 
As 279/14كاآخر �أجل.  

إعالناتإعالناتإعالنات

اأول حكم ق�شائي �شد بو�شعيب ارميل

هل يجوز للبولي�س االحتجاج 

بال�شارة احلمراء؟
الرباط: األسبوع

�ملحكمة  �إن  �إعالمية  م�سادر  قالت 

ماي   8 يوم  ق�ست،  بالرباط  �الإد�رية 

باإلغاء   ،2576 رقم:  �مللف  يف   2014
قر�ر كان قد �تخذه �ملدير �لعام لالأمن 

رجل  بعزل  �رميل  بو�سعيب  �لوطني 

م«،  »ب.  رئي�س  مقدم  برتبة  �سرطة 

�ل�سابعة  �الأمنية  بالد�ئرة  يعمل  كان 

�الآثار  ترتيب  مع  تطو�ن  �أمن  لوالية 

�لقانونية عن ذلك.

وطبقا للمعطيات �لتي �أوردها مر�سد 

قر�ر  فاإن  �الإن�سان،  حلقوق  �ل�سمال 

�ساحب  �أن�سف  �الإد�رية  �ملحكمة 

�لدعوى بعد �أن �حتج على حتر�سات رئي�سه باأ�سلوب ح�ساري بعدما 

�سكايات  توجيه  منها  بها،  �ملعمول  �الإد�رية  �لو�سائل  جميع  ��ستنفذ 

قتل  مع  تز�منت  �لتي  �لفرتة  �لعام.. وهي  �ملدير  �إىل  مقابالت  وطلبات 

رجل �سرطة يدعى �لبلوطي ثالثة من زمالئه رميا بالر�سا�س مب�سروع 

بلق�سريي)..(.

»�لبولي�سي«  توقيف  قررت  قد  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �الإد�رة  وكانت 

�ملذكور، بعدما �حتج على ما �سماه »تع�سفات« رئي�سه بالد�ئرة �الأمنية 

�ل�سابعة بتطو�ن بحمل �سارة حمر�ء �أثناء مز�ولة عمله، وتقول بع�س 

�أن بع�س �مل�سوؤولني كانو� ينعتونه باملجنون)..( باملقابل مل  �مل�سادر 

يتم حتريك �أية م�سطرة �إد�رية معمول بها.

الرباط: األسبوع
�لعزيز،  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  حل 

�إطار عطلة خا�سة،  موؤخر� باملغرب يف 

وكان الفتا لالنتباه يف �لبالغ �لذي �سدر 

با�سم �لديو�ن �مللكي �ل�سعودي، �لرتكيز 

�لعهد  ويل  �الأ�سغر  �سقيقه  تكليف  على 

�الأمري �سلمان الإد�رة �سوؤون �لبالد �أثناء 

غيابه.

وحتظى �لزيارة �مللكية مللك �ل�سعودية 

بعناية خا�سة د�خليا وخارجيا يف ظل 

�ل�سحي  �لو�سع  حول  �الأ�سئلة  تنامي 

�ل�سريفني، منذ دخوله  خلادم �حلرمني 

�إىل �ملغرب قادما من جدة.

�حلالة  �إن  �إعالمية  م�سادر  وقالت   

عبد  بن  �هلل  عبد  للملك  �ل�سحية 

�لعزيز»م�ستقرة«، موؤكدة �أنه »لو كان 

�أن تتعر�س  �إمكانية  �أدنى �سك يف  هناك 

الأي تدهور ملا �سمح له �الأطباء بال�سفر 

رحلة  مدة  و�أن  خ�سو�سا  �ملغرب،  �إىل 

�لطري�ن تزيد عن 6 �ساعات«. 

و�أو�سحت �مل�سادر �أن وفد� طبيا كبري� 

ملر�قبة  �لطائرة  منت  على  �مللك  ير�فق 

و�سعه �ل�سحي، ف�سال عن �لتجهيز�ت 

بها،  �لطائرة  تزويد  مت  �لتي  �لطبية 

�أحدث  ت�سم  عمليات  غرفة  ومنها 

�الأجهزة �لطبية يف �لعامل. 

وكان �مللك عبد �هلل �أم�سى بع�س �لوقت 

يف �ملغرب �لعام �ملا�سي �أي�سا يف عطلة 

خا�سة قبل �أن ت�سطره تطور�ت �الأزمة 

�ل�سورية لقطع �الأجازة.

يف  عامة  منا�سبات  يف  �مللك  ظهور  وقلَّ 

كان  حيث  �ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سهور 

�الأمري �سلمان ير�أ�س �أغلب �الجتماعات 

�الأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء. 

يف  جر�حية  عمليات  للملك  و�أجريت 

�ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، منها عملية يف 

�أبقته يف �مل�ست�سفى قر�بة   2012 نونرب 

�سهر. 

وعني �مللك عبد �هلل �الأمري مقرن بن عبد 

�لعزيز، وهو رئي�س �سابق للمخابر�ت، 

يف مار�س وليا لويل �لعهد.

ترتيبــات خا�شــة بزيـــارة مــــلك
 ال�شعوديـــة للمغــــرب

ارميل
ملك السعودية

02-AH-2014

02-AH-2014
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الثقافة
 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

ع�شر  الثاين  الف�شل  على  بناء 

الأ�شا�شي  القانون  من 

للنقابة الوطنية لل�شحافة 

املجل�س  قرر  املغربية، 

للنقابة  الفيدرايل  الوطني 

الدعوة  له  دورة  اآخر  يف 

الوطني  املوؤمتر  لتنظيم 

و�شكل  للنقابة،  ال�شابع 

وطنية  حت�شريية  جلنة 

والقوانني،  التنظيم  للجنة  فو�شت 

املكتب  مع  بتن�شيق  عنها،  املتفرعة 

انعقاد  تاريخ ومكان  لتحديد  التنفيذي 

املوؤمتر الوطني. 

التي  الت�شالت  �شوء  ويف 

اأجرتها اللجنة املذكورة 

واملكتـــــــــب التنفيذي، 

تنظيم  تقــــــــرر  فقد 

املوؤمتــــر الوطــــــني 

ال�شابع للنقابة يومي 

وال�شبت  اجلمــــــعة 

 2014 يونيو  و7   6
بطنجة، و�شتجرى الأ�شغال 

من  موؤخرا  املد�شن  ال�شحافة  ببيت 

طرف جاللة امللك. و�شتوا�شل الأ�شغال 

م�شتوى  على  للموؤمتر  التح�شريية 

اللجن وبتن�شيق مع فرع طنجة.   

نقابة ال�صحفيني تعقد 
م�ؤمترها ال�صابع يف طنجة

�شنة(   15( ال�شاوي  عالء  فاز 

درب   - البنني  اأم  ثانوية  من 

الدار   - الفداء  ال�شلطان 

البي�شاء باجلائزة الأوىل للفئة 

عن   16  -  13 من  العمرية 

العربية   باللغة  ق�شرية  ق�شة 

بعنوان: »احلبل«، يف امل�شابقة 

التي نظمتها مديرية الثقافة يف 

بال�شراكة  بالأردن  عمان  اأمانه 

مع هيئات ثقافية خمتلفة. وقد 

مت توزيع اجلوائز يوم 11 ماي 

الثقايف  احل�شني  مبركز   2014
ح�شره  كبري  حفل  يف  بعمان 

املدير التنفيذي للثقافة يف اأمانة 

عمان وعدد من اأع�شاء جمل�س 

الأمانة وكبار ال�شخ�شيات.

التلميذ  �شهادة  ت�شلم  وقد 

الوزير  ال�شاوي،  عالء  املبدع 

املغربية  ال�شفارة  يف  املفو�س 

الركراكي .هذه  ال�شعيد  بعمان 

اأ�شغالها  تراأ�س  التي  اجلائزة 

الرمياوي. حممود   الروائي 

تــــــــــحت �شعار: »الطــــــبخ ال�شالوي، 

خ�شو�شيات متجذرة يف التاريخ«، ينظم 

املركب الجتماعي دار احلاج علي عواد 

يوم  طيلة  رقراق  اأبي  جلمعية  التابع 

الكائن   باملقر   2014 ماي   23 اجلمعة 

�شال،  اح�شاين  باب  العتيقة  باملديـــــنة 

املغربي  الطبخ  ملهرجان  الثالثة  الدورة 

ن�شاء  مب�شاركة  احللويات  و�شنع 

املركب  بذات  تكوينهن  تابعن  وفتيات 

الجتماعي.

معر�شا  املنا�شبة  بنف�س  �شينظم  كما 

ي�شمل  للمتكونات  الن�شوية  للمنتوجات 

عدة تخ�ش�شات يف جمال الطرز التقليدي، 

الثوب  على  والر�شم  التقليدية  واخلياطة 

وفن  الع�شرية،  واخلياطة  والزجاج 

الديكور.

عالء ال�صاوي يف�ز بجائزة الق�صة

جمعية اأبي رقراق تنظم الدورة الثالثة ملهرجان:

»الطبخ ال�صالوي، خ�ص��صيات متجذرة يف التاريخ«

برحاب خزانة  الثقافة  وزارة  نظمت 

زرهون  اإدري�س  مبولي  الثقافة  دار 

حفل افتتاح اجلناح اخلا�س بر�شيد 

الأ�شتاذ حممد الأ�شعري الذي تف�شل 

يبلغ  والذي  اخلزانة،  اإىل  باإهدائه 

اإ�شهاما  عنوان،  اآلف  اأربعة  زهاء 

كرميا منه يف اإغناء الر�شيد الوثائقي 

تقريب  العمومية، ويف  لهذه اخلزانة 

املنطقة  �شاكنة  من  البناءة  القراءة 

املذكورة عموما ومن اأجيال تالمذتها 

وطلبتها على وجه اخل�شو�س.

اأربعة اآالف عن�ان.. هدية 

االأ�صعري خلزانة دار الثقافة 

مب�الي اإدري�س زره�ن

الأو�شط  ال�شرق  جلهة  الرابع  امللتقى  تنظيم  يتم 

و�شمال اإفريقيا للمجل�س العاملي للعمل الجتماعي، 

خالل يومي اخلمي�س 22 واجلمعة 23 ماي  2014 

مبقر  وذلك  اإبرت،  فردريك  موؤ�ش�شة  مع  ب�شراكة 

بالرباط،  اأكدال-  اخلام�س  حممد  جامعة  رئا�شة 

يف  الجتماعي  التما�شك  »اإ�شكالية  مو�شوع:  حول 

العامل العربي، جتارب مقارنة«.

بع�س  ودرا�شة  لتقدمي  فر�شة  اللقاء،  هذا  وي�شكل 

التما�شك  جمال  يف  والدولية  العربية  التجارب 

الجتماعي بهدف ا�شتخال�س العرب الكفيلة بتمكني 

املجتمعات العربية من قيادة التغيري الذي ت�شهده 

بطرق �شلمية ودميقراطية، وكذا بالتوفري ل�شاكنتها  

الو�شائل ال�شرورية لعي�س كل جتليات مواطنتها.

و�شي�شارك يف هذا امللتقى املدير التنفيذي للمجل�س 

العاملي للعمل الجتماعي، ورئي�س جهة اأوربا لنف�س 

العربية  املنظمة  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  املجل�س، 

للحماية الجتماعية، وكذا خرباء وفاعلني ميثلون 

الأو�شط  ال�شرق  جهة  دول  املدين ببع�س  املجتمع 

و�شمال اإفريقيا.

دور  لعب  امللتقى على  �شيعمل  الأفق،  هذا  و�شمن 

املرافعة من اأجل تعميم الأر�شيات الوطنية للحماية 

ا�شرتاتيجية  لأي  كمدخل  ال�شاملة  الجتماعية 

تتوخى تقوية الرابط الجتماعي والعي�س امل�شرتك 

داخل املجتمعات العربية.

اإ�صكالية التما�صك االجتماعي

 يف العامل العربي.. جتارب مقارنة
مكتبة م�صجد احل�صن 

الثاين حتتفي بال�صاعر 

عبد النبي ع�ص�
حتـــــتفي املكتبــة الو�شائطية مل�شجد 

البي�شاء  بالدار  الثاين  احل�شن 

النبي ع�شو،  بال�شاعر عبد 

 23 اجلمعة  يوم  وذلك 

من  ابتداء   2014 ماي 

اخلام�شة  ال�شــــــــــــاعة 

مبقر  م�شاء  والن�شف 

املكتبة الكائن برحاب 

م�شجد احل�شن الثاين 

مبنى  مدخل  اأمام 

املعر�س الدويل.

يف  قراءة  احلفل  تتخلل 

قلبها«  »اأ�شكنتني  ديوان: 

ع�شو،  النبي  عبد  لل�شاعر 

يقدمها الناقد ال�شوري ح�شام 

الدين اإبراهيم، عزف مقطوعات 

ال�شاعر  ق�شائد  لبع�س  غنائية 

الق�شيد  بيت  فرقة  طرف  من 

للمو�شيقى، م�شاركات اأدبية 

�شباب  بع�س  من  وفنية 

املدينة و�شواحيها.

يف ختام اللقاء، موعد مع 

حفل توقيع الديوان.

عالء الشاوي

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000
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قالوا ونقول
على  الإ�شراف  حدقة  على  يعر�ض  بودريقة 

»األخبار«مديرية التحكيم.
● ما عالقة جلنة الدرا�شات والتكوين بالتحكيم؟

خيبت ظن جماهري الرجاء
»الرجاوي بورزوق«

من  ي�شتفد  مل  عادي  لعب  من  جدا  عادي   ●

الأخطاء اجل�شيمة التي ارتكبها من قبل.

خ�ش�شت 15 مليون �شنتيم للفوز على الرجاء، 

و�شنحقق هذا الرهان.

»أبرون رئيس المغرب التطواني«
رهان  العموم  على  تري�شي،  ول  كوارطي   ●

خا�شر جدا، وهزمية نكراء )0-5(.

تهمة التالعب تركت جروحا يف نف�شيتي.

»أنس البوعناني رئيس النادي القنيطري«
● دير الدوا حلمر، وما تبقا�ض تعاود!

�شجار ومال�شنات تف�شد ندوة »رجا�شتور«

»الصباح«
● هادي ولت رجارينغ

تيفيز، ن�شري ورونالدينو، اأبرز م�شاهدي كاأ�ض 

»وكاالت«العامل.
يتفرج  ولف  اللي  املغربي  املنتخب  ن�شاو   ●

فالتلفزيون..

الطاو�شي يوا�شل اإثارة اجلدل باجلي�ض امللكي

»صحف«
● �شيء عاٍد، مل يقم �شوى بنقل هذه العدوى من 

املنتخب اإىل اجلي�ض.

وكيل هولندي يعر�ض احلمداوي على الرجاء

»مواقع«
● حتى تبريميا، بحال امل�شري عمرو زكي.

بع�ض لعبي الوداد مل يوؤدوا مهمتهم كما ينبغي

»مهاجم الوداد فايريس«
● مبا فيهم اأنت!!

مل يكتف عبد الإله اأكرم باإغراق الوداد يف 

العديد من امل�شاكل والأزمات التي اأثرت 

وعلى  نتائجه  على  �شلبي  وب�شكل  كثريا 

كبري  كفريق  بها  يتمتع  كان  التي  القيمة 

مل  الأندية،  جميع  حترتمه  ومرجعي 

باإبعاد جمهوره الكبري الذي  يكتف كذلك 

ب�شبب  فريقه  موؤازرة  عن  العزوف  قرر 

يقي�ض  ل  لرئي�ض  الع�شوائي  الت�شيري 

تعاقب  الفريق  هذا  باأن  ويجهل  كالمه، 

على ت�شيريه روؤ�شاء كبار اأعطوا ال�شيء 

الكثري للنادي وغادروه  يف �شمت. 

عبد الإله اأكرم الذي اأ�شبح ا�شمه معروفا 

اإىل  تغيريه  مت  اأن  بعد  باأ�شره  العامل  يف 

املطاف  نهاية  يف  ا�شت�شلم  اإرحل«  »اأكرم 

اإىل الأمر الواقع، وقرر الرحيل مرغما يف 

نهاية املو�شم.

ليته فعل ذلك ورحل بدون �شجيج، لكن 

للفريق  مغادرته  وقبل  الرئي�ض  ال�شيد 

�شخ�ض  تر�شيح  دعم  قرر  حياء،  وبدون 

نكرة لرئا�شة فريق يف حجم الوداد.

اأن  الأقدار  �شاءت  الذي  ال�شخ�ض  هذا 

جلون  بن  مركب  يف  »�شهوا«  ي�شقط 

بعيد  من  ول  قريب  من  ل  له  عالقة  ل 

انخراطه  اأنه يدعي  بالرغم من  بالفريق، 

منذ ثالث �شنوات.

عبد الإله اأكرم وب�شكل رديء طبق املثل 

الذي يقول: »علي وعلى اأعدائي«، ات�شل 

بالعديد من املنخرطني  املح�شوبني عليه، 

الذي  ال�شخ�ض  هذا  مبوؤازرة  لياأمرهم 

اأ�شهر فقط م�شت�شارا  ا�شتغل وقبل ثالثة 

لرئي�ض فريق بي�شاوي، حيث انح�شرت 

مهمته يف »التوا�شل« مع بع�ض املرتزقة 

وليكون  املهنة،  هذه  على  املح�شوبني 

�شلة و�شل بينهم وبني كل من يريد تلميع 

�شورته ال�شاحبة يف الإعالم الوطني.

قبل توليه هذه املهمة، عمل كم�شت�شار لدى 

وزير ال�شباب والريا�شة ال�شابق من�شف 

هذه  من  طرد  ما  �شرعان  لكن  بلخياط، 

اإىل  اأوزين  حممد  الوزير  مبجيء  املهمة 

هذه الوزارة.

فباهلل عليكم هل ي�شتحق فريق الوداد اأن 

يراأ�شه رجل جنهل عنه كل �شيء ول عالقة 

له ل بالوداد ول حتى باأوملبيك وزان، مع 

احرتامنا وتقديرنا لأبناء وزان وفريقها 

وجمهورها الرائع.

هذا النكرة، �شرح لإحدى اليوميات باأنه 

على  العتماد  خالل  من  م�شروعا  يحمل 

�شركة اأجنبية �شتعيد هيكلة فريق الوداد، 

ثورة  اأحدثت  ال�شركة  هذه  اأن  موؤكدا 

كفريق  الأوروبية  الأندية  داخل  كبرية 

باري�ض �شان جرمان.

ومبا اأن هذا ال�شخ�ض يجهل تاريخ الوداد 

العريق واملراحل التي مر منها منذ ن�شاأته 

�شنة 1937، �شنذكره فقط باأن هذا النادي 

خلق قبل باري�ض �شان جريمان الذي اأن�شئ 

�شنة 1970، اأي عمره ل يتجاوز 44 �شنة 

مقارنة مع الفريق البي�شاوي الذي احتفل 

جمهوره الكبري قبل اأيام بعيد ميالده 77.

عزز  الفريق  هذا  باأن  �شاحبنا  يجهل 

اأقوى الأندية  لعبوه على مرور ال�شنني 

الأمراء  حديقة  ملعب  كاأمري  الأوروبية 

الذي  بلمحجوب  الرحمن  عبد  املرحوم 

واأعرقها،  الأندية  اأعتد  قمي�ض  حمل 

ي�شيطر على  كان  الذي  باري�ض  كرا�شينغ 

باري�ض  يكون  اأن  قبل  الفرن�شية  البطولة 

�شان جريمان، وقبل اأن يحط هذا الفريق 

العادي رجليه على اأر�شية ملعب حديقة 

الأمراء.

لعبون وداديون كبار لعبوا واأبدعوا يف 

الوقت  لالأ�شف ل ي�شعنا  فرن�شا وغريها، 

للحديث عنهم وعن اإجنازاتهم.

كنا دائما نختلف مع عبد الإله اأكرم كرئي�ض 

للوداد، كما اختلفنا يف ال�شابق مع روؤ�شاء 

اآخرين، لكننا مل نكن ننتظر اأن يقوم بهذه 

ال�شيء  اأعطاه  فريق  حق  يف  اجلرمية 

الكثري، وبف�شله اأ�شبح معروفا، وارتبط 

بعالقات و�شراكات مع �شخ�شيات وازنة 

كان بالأم�ض القريب يحلم باأن يلتقط معها 

ولو بع�ض ال�شور التذكارية، بل جتاوز 

بع�شها بف�شل الوداد وتاريخ الوداد.

�شيد  يا  منك  ي�شتحق  ل  الأحمر  الفريق 

فاإذا  والعدوانية،  احلقد  هذا  كل  اأكرم 

رحلت مكرها، لأنك مل تقم باأي �شيء يذكر 

لفريق الوداد الذي منحك كل �شيء، واإذا 

ال�شخط  فب�شبب  للرحيل  م�شطرا  كنت 

وخارج  داخل  الوداد  جلماهري  العارم 

الوطن، فارحل، واترك الوداد لرجالتها 

من  كل  تفر�ض  اأن  لكن  الربرة،  واأبنائها 

هب ودب على هذا الفريق الذي تدعي يف 

مرفو�ض،  اأمر  فهذا  حمبته،  منا�شبة  كل 

وخذ  ب�شالم،  ترحل  اأن  لك  الأف�شل  فمن 

القادم  النكرة الذي �شنجده يف  معك هذا 

فريق  لرئا�شة  تر�شيحه  يقدم  الأيام  من 

اآخر، حمتاج لرئي�ض مطرود، اأو مل�شت�شار 

خا�ض جدا.
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مل  املت�شائمني،  اأكرب  حتى   ..

ينتظروا الهزمية املذلة والنكراء 

املغرب  فريق  ح�شدها  التي 

التطواين �شد مناف�شه املبا�شر على 

لقب البطولة الرجاء البي�شاوي. 

بخبايا  العارفني  اأكرب  وحتى 

البطولة الوطنية مل ي�شدقوا اأن 

تنهزم احلمامة البي�شاء بخم�شة 

اأهداف نظيفة �شد ن�شر ج�شور، 

ابتلعها بدون رحمة ول �شفقة!!

لقاء القمة احلارقة التي جمعت 

بني الرجاء البي�شاوي واملغرب 

التطواين احت�شنه مركب حممد 

اخلام�ض املحروم ظلما وعدوانا 

اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات  من 

باملغرب،  �شتجري  التي   2015
غري  جماهرييا  ح�شورا  عرف 

م�شبوق، اأثث مدرجاته من قبل 

البي�شاويني والتطوانيني الذين 

ح�شروا بكثافة واأبانوا عن روح 

الهزمية  رغم  عالية  ريا�شية 

الثقيلة التي مني بها فريقهم.

فراغ  فرتة  وبعد  الرجاء  فريق 

جاءت  والتي  جماهريه،  اأقلقت 

الرائع  امل�شتوى  بعد  مبا�شرة 

مونديال  خالل  به  ظهر  الذي 

الأندية، وقع على لقاء اأكرث من 

رائع، بل اأعلن عن حالة الطوارئ 

للجميع  موؤكدا  البداية،  منذ 

طموحه الكبري للعودة جمددا اإىل 

الواجهة العاملية من خالل حلمه 

بامل�شاركة يف املونديال القادم.

كذلك  اأكد  الأخ�شر،  الفريق 

فريق  باأنه  عرو�شه  خالل  من 

خالل  خ�شو�شا  التحديات 

وامل�شريية،  الهامة  اللقاءات 

على  خ�شمه  اأرغم  حيث 

مبتابعة  والكتفاء  ال�شت�شالم 

اجلماهري  �شاأن  �شاأنه  املباراة 

التي ح�شرت وا�شتمتعت بفريق 

واحد وهو الرجاء.

العامري  املدرب  هو  يهمنا  ما 

الذي اأ�شعل الفتنة قبل املباراة، 

واأعطى العديد من الت�شريحات 

درع  باأن  موؤكدا  و�شمال  ميينا 

البطولة �شيحمل من قلب مركب 

على  خوف  ول  اخلام�ض  حممد 

فريقه ول هم يحزنون.

العامري،  »اخلبري«  تكهنات 

مل  كذلك  هو  بل  خاطئة  كانت 

كر�شي  على  متفرج  �شوى  يكن 

الحتياط، بل ظل تائها و�شاردا 

خالل اأطوار املباراة.

التطواين  الفريق  اأن  �شحيح 

�شباب  لعبني  على  يتوفر 

التجربة  تنق�شهم  وموهوبني 

خ�شو�شا يف املواعيد احلا�شمة 

وامل�شريية، و�شحيح كذلك باأن 

الفريق يلعب كرة ع�شرية تعتمد 

على التمريرات الق�شرية، وعلى 

اللعب اجلماعي امل�شبوط، لكن 

ال�شيء الذي ينق�ض هذا الفريق 

هو مدرب يف م�شتوى طموحات 

وتطلعات هوؤلء ال�شباب.

ولالأ�شف  العامري  املدرب 

وبالرغم من فوزه بلقب البطولة 

الفريق  هذا  ترك  مو�شمني،  قبل 

وتفرغ  املجهول،  ي�شارع 

مبا  املجانية  للت�شريحات 

املغاربة  لزمالئه  انتقاده  فيها 

باإمكان  كان  فقد  والأجانب، 

منذ  اللقب  يح�شم  اأن  العامري 

و�شعية  واأن  خا�شة  دورات، 

جد  كانت  الرتتيب  يف  الفريق 

اجلميع  ر�شحه  حيث  مريحة، 

دورات  قبل  بالبطولة  لالحتفال 

خلت، ومل يكن يف حاجة اإىل لقاء 

�شر�ض  مناف�ض  �شد  م�شريي 

بقيمة الرجاء.

على املدرب العامري اأن يحفظ 

ال�شاب  لفريقه  والتفرغ  ل�شانه 

الذي يتوفر على كل موا�شفات 

الفريق الكبري والقوي، وعليه اأن 

ي�شتفيد من ال�شفعة القوية التي 

تعيده  اأن  نتمنى  والتي  تلقاها، 

ل�شوابه.

قـــف

بالعربية تاعرابت: 
املغاربة لي�سوا يف حاجة 

�إىل خدماتك

بعد غياب وهدنة طويلة، عاد الالعب عادل 

تاعرابت ليخلق املفاجاأة و»البوليميك«.

 كما هو معلوم، �شكل الناخب الوطني بادو 

الزاكي املجموعة التي �شيعتمد عليها لت�شكيل 

منتخب قوي يراهن عليه للظهور مب�شتوى 

جيد، خا�شة واأن املغرب مقبل خالل ال�شهور 

القليلة القادمة على احت�شان نهائيات كاأ�ض 

اإفريقيا لالأمم 2015.

بادو الزاكي نادى على العديد من الالعبني 

املحرتفني الذين لبوا الطلب بل كانوا �شعداء 

للعودة اإىل املنتخب.

عادل تاعرابت وكعادته خلق احلدث واأقفل 

على  يرد  ومل  اأقربائه«  و»هواتف  هاتفه، 

فر�شة  منحه  بل  ودعوته  الزاكي  مكاملات 

جديدة حلمل القمي�ض الوطني.

للمنتخب  املتتبعني  كمعظم  ن�شتغرب  مل 

الوطني للت�شرف الأرعن لهذا الالعب الذي 

يحمل العديد من ال�شوابق مع منتخب بالده 

امل�شكل  لهذا  لذكرها حتى ل نعطي  ل داعي 

العادي والب�شيط اأكرب من حجمه.

اإىل لعب  لي�ض يف حاجة  باخت�شار فاملغرب 

من  تاعرابت  وبالتعرابية  اأخالق،  بدون 

الأف�شل لك اأن تن�شى املنتخب املغربي الذي 

مير من فرتة نقاهة وهو يف غنى عن اأنانيتك 

ونزواتك.

هل تعيد خما�صية �لرجاء �ملدرب �لعامري �إىل �صو�به؟

جرمية خطرية ترتكب با�سم وداد الأمة

بعد ف�صله �لذريع .. �لرئي�س �أكرم يدعم مر�صحا »نكرة« خلالفته

ال�شابق  والريا�شة  ال�شباب  وزير  ترباأ 

اجلديد  املر�شح  من  بلخياط  من�شف 

نف�شه  قدم  الذي  الوداد،  لرئا�شة 

�شابق  كم�شت�شار  ولالإعالم  للوداديني 

على  اأكد  الأخري  هذا  بلخياط،  ملن�شف 

الفاي�شبوك  على  الر�شمية  �شفحته 

ال�شحف  بع�ض  »تداولت  يلي:  ما 

يحمل  خربا  الريا�شية  �شفحاتها  على 

مر�شح  بلخياط  م�شت�شار  عنوان: 

ال�شابق  الوزير  واأكد  الوداد«،  لرئا�شة 

اأبدا  ي�شتغل  مل  ال�شخ�ض  هذا  باأن 

ملحقا �شحفيا  فقط  كان  بل  كم�شت�شار، 

جميع  وانقطعت  موؤقت،  بعقد  للوزارة 

الوزير  )اأي  بيني  التوا�شل  اأ�شكال 

ال�شابق( وبينه، ومل تعد جتمعنا معه 

من�شف  تكذيب  انتهى  هنا  �شفة«  اأية 

هذا  باأن  لنوؤكد  جمددا  لنعود  بلخياط. 

م�شت�شارا  كذلك  ا�شتغل  الذي  الرجل 

ل  الفا�شي،  املغرب  مع  جدا..  خا�شا 

من  هم  هوؤلء  فمثل  بالكرة،  له  عالقة 

عام  ب�شكل  الوطنية  الريا�شة  اأو�شلوا 

اإىل احل�شي�ض.

�لوزير �ل�صابق من�صف بلخياط يترب�أ 
من �لرئي�س »�لنكرة«

أكرم في قفص االتهام

على من يضحك 
تاعرابت

محسن متولي 
عميد فريق 

الرجاء

بلخياط



قبل اأن يباغته املوت فجاأة، ت�ساءل وزير العدل املرحوم 

ال�سابق حممد الطيب النا�سري )29 ماي 2012(، وهو 

يف ح�سرة الوزير اجلديد م�سطفى الرميد، ملاذا اأطلقتم 

ا�سمي على هذه القاعة، واأنتم تعرفون اأن مثل هذا التكرمي 

�سوى هنيهة ق�سرية  للأموات..، »مل متر  اإال  يكون  ال 

احلا�سرين  وم�سافحته  وت�سليمه  ل�سوؤاله  نطقه  على 

مبت�سما  �ساحكا  يده  ميد  وهو  املوت  ملك  باغته  حتى 

للحوار  العليا  اللجنة  ع�سوة  العدوي  زينب  لل�سيدة 

من�سب  اليوم  )ت�سغل  العدالة  اإ�سلح  حول  الوطني 

اإليه  الرجل مغ�سيا عليه، فهرع  الغرب(.. �سقط  والية 

احلا�سرون يتاأكدون ويتطلعون.. اقرتب الوزير احلي 

من الوزير امليت فاأخذ يندب راأ�سه وحظه باكيا متاأملا.. 

كان امل�سهد موجعا وموؤملا: وزير يبكي على وزير. وزير 

تنباأ مبوت �سابقه فاأطلق ا�سمه على قاعة، بنف�سه بناها 

ف�سواها واأحكم �سقفها، واأخرج ح�سنها وبهائها، كان ذلك 

اليوم من اأطول اأيام الرميد يف وزارة العدل واحلريات«، 

)هذه احلكاية وردت على ل�سان امل�ست�سار االإعلمي لوزير 

العدل م�سطفى الرميد، ح�سن ال�سرات، 15 ماي 2013(.

من  واحدا  النا�سري،  الطيب  حممد  العدل  وزير  كان 

ذلك  قبل  تن�سيبها  مت  التي  امللكية  اللجنة  اأع�ساء 

ا�سم:  عليها  اأطلق  والتي   ،)2012 ماي   8( باأ�سبوعني 

اإ�سلح منظومة  الوطني حول  للحوار  العليا  »الهيئة 

العدالة«، لكن الظروف مل ت�سعفه حتى يقف هو االآخر 

اأمام امللك من اأجل تو�سيحه على غرار م�سطفى الرميد يف 

بداية �سهر يوليوز املا�سي.

الراحل النا�سري، كان معروفا بوالئه التام للق�سر، 

ت�سفه  كانت  االإخبارية  الق�سا�سات  اأن  غرابة  وال 

بـ»حمامي الق�سر«، يف اإ�سارة اإىل املدة الطويلة التي 

الثاين،  احل�سن  الراحل  امللك  لدى  كمحام  ق�ساها 

اأي  لكن م�سطفى الرميد مل يكن مقربا من الق�سر يف 

حممد  امللك  قبل  من  تو�سيحه  ولوال  االأيام،  من  يوم 

ال�ساد�س بو�سام »املكافاأة الوطنية من درجة �سابط 

اإن امللك غا�سب  2013، لقيل  30 يوليوز  كبري« يوم 

كانت  االإعلمية  املنابر  بع�س  واأن  �سيما  ال  عليه، 

بن  حكومة  لت�سكيل  االأوىل  امل�ساورات  غداة  روجت 

م�سطفى  ا�ستوزار  على  حتفظ  »امللك  باأن  كريان، 

الرميد«، )موقع كود، االأربعاء 28 دجنرب 2011(.

غ�سبة  بوجود  االدعاء  يكذب  اإذن  امللكي  التو�سيح 

حزب  باأن  القول  من  مينع  ال  ذلك  لكن  كربى)..(، 

مقلقة  اأ�سئلة  مبعث  دائما  كان  والتنمية  العدالة 

املحيط  مع  مفرت�سة،  متوترة  علقة  عن  تتحدث 

بن  االإله  عبد  احلكومة  رئي�س  �سئل  وقد  امللكي، 

امللكي  الق�سر  مع  االآن  علقتكم  هي  »كيف  كريان، 

املغربي، ومع املحيط امللكي بالذات، وهل جتاوزمت 

�سوء الفهم وحالة االرتياب مع هذا االأخري؟ فاأجاب: 

»يجب اأن تكون االأمور وا�سحة، علقتنا بجللة امللك 

هي علقة يو�سحها الد�ستور. جللة امللك هو رئي�س 

الدولة، هو الذي يراأ�س املجل�س الوزاري الذي تكون 

املوؤمنني،  اأمري  اأي�سا  وهو  فيه،  حا�سرة  احلكومة 

العلقة  لتفهم ما هي  الثلث  ال�سفات  اأنت هذه  وخذ 

التي بيننا وبني جللته، ذلك اأنني مقتنع باأن العلقة 

اإىل كونها  باالإ�سافة  اأن تكون،  امللك يجب  مع جللة 

علقة تعاون، يجب اأي�سا اأن تكون علقة ودية، الأن 

هذا  على  تنازع  فاأي  الوطن،  م�سلحة  يف  ي�سب  هذا 

امل�ستوى، املغرب هو الذي �سيدفع ثمنه..«.

قد ال يكون جواب بن كريان بهذه الطريقة الغام�سة 

االأو�سط«  »ال�سرق  جلريدة  �سحفي  �سوؤال  على 

العلقة  لفهم  م�سعفا   ،2013 نونرب   1 بتاريخ: 

واملحيط  والتنمية  العدالة  حزب  بني  »امللتب�سة« 

الذي  الدور  على  اأكد  احلوار  نف�س  يف  لكنه  امللكي، 

الو�سول  يف  الهمة  عايل  فوؤاد  امللكي  امل�ست�سار  لعبه 

اإىل �سيغتي احلكومة االأوىل واحلكومة الثانية، »هذا 

يعرف  واجلميع  خا�سة  مكانة  له  امللكي  امل�ست�سار 

هذا، و�سواء تعلق االأمر باحلكومة االأوىل اأو احلكومة 

واأ�سهم  الت�ساور،  يف  كبري  بدور  قام  فاإنه  الثانية 

احلكومة«،  لهذه  النهائية  ال�سيغة  اإىل  الو�سول  يف 

)امل�سدر نف�سه(.

ما معنى اأن يقول بن كريان اإن الهمة لعب دورا كبريا 

ف�سل  لو  ماذا  والثانية؟  االأوىل  احلكومتني  ت�سكيل  يف 

بن كريان يف ت�سكيل احلكومة االأوىل والثانية، يف ظل 

عداوته مع جل االأحزاب ال�سيا�سية؟ اأال ميكن القول 

كريان..هل  بن  على  كبري،  ف�سل  �ساحب  الهمة،  اإن 

حمتملة  »خ�سومة«  عن  للحديث  جمال  هناك  مازال 

بني رئي�س احلكومة وامل�ست�سار امللكي الهمة؟ اجلواب 

على ل�سان م�سدر جد مطلع: »اإن الهمة وبن كريان قد 

اأي  عن  للحديث  جمال  وال  طويلة  مدة  منذ  ت�ساحلا 

خلف بينهما م�ستقبل«.
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...........

حوار مع النا�صطة اللبنانية امل�صهورة بدفاعها عن مغربية ال�صحراء:

الفرق بني »الإخوان امل�صلمني« يف م�صر والإخوان امل�صلمني يف املغرب

الت�صالح بني الهمة وبن كريان يعجل بنهاية 
�صوء الفهم بني »الإ�صالميني« واملحيط امللكي

 بن كيران والحاضرون 
يضحكون في حضرة 
الملك إال فؤاد الهمة 

الذي يبدو غارقا في 
التفكير.. ترى في ما 

يفكر؟
تحليل إخباري

اقترب الوزير الحي من 
الوزير الميت فأخذ يندب 

رأسه وحظه باكيا متألما.. 
كان المشهد موجعا 

ومؤلما: وزير يبكي على 
وزير. وزير تنبأ بموت سابقه 

فأطلق اسمه على قاعة، 
بنفسه بناها فسواها 

وأحكم سقفها، وأخرج 
حسنها وبهائها، كان ذلك 
اليوم من أطول أيام الرميد 
في وزارة العدل والحريات«،
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رويدة مروة 
بلباس صحراوي

�أن   2011 �سنة  �لإخبارية  �ملو�قع  بع�ض  روجت 

امللك حممد ال�ساد�س قال يف اجتماع مع ال�سيناتور 

اجلمهوري ريت�سارد لوكار بالق�سر امللكي يف تطوان 

�لإ�سالميني  »جميع  باأن   ،2005 غ�ست   19 يوم 

�سواء املتطرفني اأو املعتدلني مناه�سون للواليات 

الهدف  اأن  وا�سحا  وكان  االأمريكية«،  املتحدة 

موقع  على  من�سوبة  »مزعومة«  وثيقة  ن�سر  من 

ويكليك�س، هو زرع بوادر خالف غري م�سبوق بني 

حزب  بينها  ومن  االإ�سالمية،  واالأحزاب  امللكية 

اأكرث  العدالة والتنمية، لكن حزب بن كريان كان 

الرميد: »ال  ذكاء وهو يقول على ل�سان م�سطفى 

اأت�سور اأن جاللة امللك يقول ذلك..«.

فجوة  خلق  يحاولون  الذين  االأمريكيون  هوؤالء 

خالل  من  ال�ساد�س  حممد  وامللك  االإ�سالميني  بني 

يتحدثون  الذين  اأنف�سهم  هم  مزعومة  ت�سريبات 

ب�سكل اإيجابي عن حزب العدالة والتنمية باعتباره 

حزبا معتدال، ح�سب الدرا�سة التي قدمها الباحث 

ماي  يف  االأمريكية  تك�سا�س  بجامعة  بوهلر  ماتيو 

يف  النا�سط  الع�سو  عليها  ا�ستند  والتي   ،2010
حزب العدالة والتنمية لينجز بحثا حتت عنوان: 

املتحدة  الواليات  عالقة  االعتدال:  »�سناعة 

م�سر  يف  االإ�سالمية  احلركات  مع  االأمريكية 

واملغرب«.

حزب  اأن  البحث:  نف�س  يف  نقراأ  اأن  غرابة  وال 

من  اعتداال  املغربي»اأكرث  والتنمية  العدالة 

احلركتني  اأن  رغم  م�سر  يف  امل�سلمني  االإخوان 

التكتيكات  ونف�س  االإيديولوجية  نف�س  لهما  معا 

فبينما  الداخلية..  التنظيمية  املمار�سات  ونف�س 

املغربي  والتنمية  العدالة  حزب  مع  التعامل  يتم 

على اأ�سا�س اأنه معتدل، يتم التعامل مع االإخوان 

امل�سلمني كحركة راديكالية لها عالقات مع تنظيم 

القاعدة ومع االإرهاب وتتبنى العنف ال�سيا�سي«، 

)الكاتب: بالل التليدي(.

يف  فهو  والتنمية  العدالة  بحزب  ت�سيد  اأمريكا 

نظرها، »احلزب الوحيد الذي مل يتورط يف الكذب 

على الناخبني خالل انتخابات �سنة 2007«، لكن 

اأن »جنوح« حزب  اأكرث من غريها  اأمريكا تعرف 

العدالة والتنمية نحو االعتدال �سببه، »اال�ستغال 

)امل�سدر  الد�ستورية«،  امللكية  نظام  اإطار  يف 

نف�سه(.

 هدايا حكومة العدالة 
والتنمية للجيش الملكي 

ال  والذين  م�سر،  يف  امل�سلمني  االإخوان  بخالف 

حزب  فاإن  اجلي�س،  مع  ود  عالقة  اأية  تربطهم 

ال  اأن  على  يحر�س  املغربي  والتنمية  العدالة 

يت�سرب لهذه العالقة اأي نوع من الفتور، اأمل يكن 

هو  كريان  بن  احلكومة  رئي�س  به  قام  عمل  اأول 

اأي  للجي�س من  دعم مقرتح »احل�سانة اجلنائية 

متابعة قانونية«، والذي ين�س يف الف�سل ال�سابع 

الع�سكريون  جنائيا  ُي�ْساأَُل  »ال  يلي:  ما  على  منه 

بتنفيذ  يقومون  الذين  امللكية  امل�سلحة  بالقوات 

الت�سل�سليني  روؤ�سائهم  من  تلقوها  التي  االأوامر 

الوطن،  داخل  جتري  ع�سكرية  عملية  اإطار  يف 

له  يتعر�سون  قد  مما  الدولة  بحماية  ويتمتعون 

من تهديدات اأو متابعات اأو هجمات اأو �سرب اأو 

واأثناء  مهامهم  مزاولة  مبنا�سبة  اإهانة  اأو  قذف 

القيام بها«.

اأن يثري قانون من  قد يت�ساءل البع�س، ما معنى 

اأ�سهر  جعلت  التي  ال�سجة،  هذه  كل  النوع  هذا 

احلقوقيني يعار�سونه، اأمثال خديجة الريا�سي.. 

االأمر  هذا  اأن  ترى  كانت  اأخرى  اآراء  بخالف 

القومي  االأمن  عقيدة  من  ينبع  الأنه  �سروري، 

للمغاربة، )موقف عبد الرحمان مكاوي، خبري يف 

ال�سوؤون الع�سكرية(.

الناحية  من  اأما  احلقوقية،  الناحية  من  هذا 

القانون  هذا  طرح  وقت  هناك  كان  فقد  العملية 

»ال�سيكات« التي قدمها الإ�سالميون 

لتفادي اخلالف ح�ل اإمارة امل�ؤمنني 

هدايا حزب العدالة 
والتنمية للجي�ش امللكي 

عربون ح�سن نية اأم تنفيذ 
لن�سيحة الأقطاب

»إذا أردنا أن نصف الواقع العربي، كما هو اليوم، فيجب القول إن التيارات 
اإلسالمية هي التي لها الهيمنة على ما يطلق عليه منذ مدة اسم 

»الشارع العربي«، أعني أنها الوحيدة تقريبا القادرة على تعبئة الناس، 
هذا شيء واقع.. فال الماركسية وال القومية العربية وال الليبرالية، وال 
أية إيديولوجيا أخرى تستطيع تعبئة الناس لدرجة التضحية بأنفسهم«، 

هكذا لخص المفكر والفيلسوف محمد عابد الجابري المشهد العام في 
البلدان العربية، خالل شهر أكتوبر 2007 ضمن سلسلته الشهرية »إضاءات 

وشهادات«.
المشهد نفسه نراه اليوم، ويبرز بحدة أكبر في بعض البلدان التي شهدت 
ثورات تحت يافطة الربيع العربي، لكن عابد الجابري قال بلغة الحكيم الذي 

سبق زمانه: »إن التجربة أظهرت بجالء، طوال القرن الماضي.. إن هناك 
ما يشبه عنق الزجاجة، لم تستطع الحركات اإلسالمية في العالم العربي 

اجتيازه بسالم حتى اآلن، أقصد بذلك المأزق الذي يتمثل في االنتقال 
من التعبئة الدينية إلى الحل السياسي.. إن تاريخ الحركات اإلسالمية 

في العالم العربي يسجل هذه الحقيقة المفرغة باعتبارها مأزق هذه 
الحركات)..(.

كلمات الراحل عابد الجابري تؤكدها بما ال يدع مجاال للشك، تجربة 
اإلخوان المسلمين في مصر التي انتهت باالندحار)..(، غير أنه، قد ال يكون 
هناك مجال للحديث عن هذا االندحار في المغرب، طالما أن حزب العدالة 

والتنمية الذي يمثل امتدادا لجناح اإلخوان المسلمين في مصر، يسير بثبات 
نحو الحفاظ على مكانته في الحكومة، فما هو الفرق إذن بين اإلخوان 

المسلمين في مصر واإلخوان المسلمين في المغرب.

صور من الماضي القريب ... الرميد والخلفي  وبن كيران والحقاوي قبل الوصول إلى الوزارة 

هؤالء األمريكيون الذين 
يحاولون خلق فجوة بين 

اإلسالميين والملك محمد 
السادس من خالل تسريبات 

مزعومة، هم أنفسهم الذين 
يتحدثون بشكل إيجابي عن 

حزب العدالة والتنمية باعتباره 
حزبا معتدال، حسب الدراسة 
التي قدمها الباحث ماتيو 
بوهلر بجامعة تكساس 
األمريكية في ماي 2010
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امللكي،  اجلي�ش  تدخل  من  توج�ش   )2012 )ماي 

لو�شع حد للمظاهرات التي كان ي�شهدها ال�شارع 

يف اإطار حماكاة جتارب اأخرى)..(.

لي�ش هذا فح�شب بل اإن العدالة والتنمية ال يفوت 

امللكي،  اجلي�ش  مع  عالقته  اأن  ليو�شح  الفر�شة 

والذي يوجد على راأ�شه القائد االأعلى امللك حممد 

ال�شاد�ش، لي�ش جماال للمزايدة، األي�شت حكومة بن 

 7 كريان هي التي رفعت ميزانية اجلي�ش بن�شبة 

يف املئة رغم االأزمة )اأخبار اليوم، عدد 14 نونرب 

2012(، لت�شل اإىل 31 مليار درهم )اأي ن�شبة 12 
يف املئة من امليزانية العامة(.

مع  لعالقته  والتنمية  العدالة  حزب  �شيانة 

زعيم  و�شايا  يف  �شنده  يجد  قد  امللكي  اجلي�ش 

احلزب الراحل عبد الكرمي اخلطيب، هذا االأخري 

ف�شال  امللكي  اجلي�ش  اأقطاب  مع  ب�شداقته  عرف 

وتكفي  منهم،  البع�ش  مع  العائلية  قرابته  عن 

االإ�شارة يف هذا ال�شدد اإىل اجلرنال دو كور درمي 

اأخت اخلطيب، وطاملا  ابن  بن�شليمان هو  ح�شني 

امللكي  نوايا اجلي�ش  لل�شك يف  اأنه ال يوجد جمال 

اأقطاب  فاإن  اأخرى)..(،  بلدان  بخالف  املغربي، 

الدوائر  لدى  م�شورة  واأهل  ثقة  اأهل  هم  الع�شكر 

العليا)..(.

  حزب العدالة والتنمية وإمارة 
المؤمنين 

اأعتقد  املوؤمنني،  الإمارة  ب�شيط  جد  ت�شور  »لدي 

تقليدية  بطريقة  بالت�شبث  ملزمني  ل�شنا  اأننا 

لت�شور هذه املوؤ�ش�شة، وهكذا فاإين اأعترب اأن اأمري 

املوؤمنني ميكن اأن يكون ملكا، اأو رئي�ش جمهورية 

ولكن  ويحكم،  ي�شود  امللك  اأوَل..  وزيرا  حتى  اأو 

ينبغي اأن نعلم اأنه مع التطور ال�شو�شيو �شيا�شي 

كل  َمْرَكَزُة  التع�شف  من  ي�شبح  االإمارة  وتطور 

ال�شلطات بني يدي رئي�ش الدولة«.

اأن  �شبق  مما  جزء  هي  اإليها  امل�شار  الفقرة  هذه 

التوحيد  حلركة  ال�شابق  الرئي�ش  به،  �شرح 

العدالة  حلزب  الدعوي  الذراع  واالإ�شالح، 

والتنمية، وقد كان من الطبيعي اأن تتحرك بع�ش 

الوارد  الت�شريح  ال�شتنكار  ال�شيا�شية  االأطراف 

تكن  مل  االأمور  لكن  الري�شوين،  اأحمد  ل�شان  على 

لتقف عند هذا احلد ذلك اأن الري�شوين ا�شطر لتقدمي 

ا�شتقالته من احلركة، »وجاء يف بيان �شادر عن 

املكتب التنفيذي للحركة اأن اال�شتقالة جاءت على 

اإثر التاأويل غري ال�شحيح للت�شريحات التي اأدىل 

املغرب.  يف  املوؤمنني  اإمارة  حول  الري�شوين  بها 

لعدة  الت�شريحات تعر�شت  تلك  اأن  البيان  وذكر 

ما  منها  خا�شة  �شاحبها،  يق�شدها  مل  تاأويالت 

اأجرته  الذي  فاحلوار  املوؤمنني..  باإمارة  يتعلق 

الدكتور  مع  بالفرن�شية  الناطقة  ال�شحف  اإحدى 

ومل  م�شوهة..  بكيفية  اإخراجه  مت  الري�شوين،.. 

كما  للمراجعة  �شاحبه  على  اجلريدة  تعر�شه 

)ال�شرق  احلوار،  طلب  الذي  ال�شحايف  مع  اتفق 

االأو�شط:13  يونيو 2003(.

التوحيد واالإ�شالح ومن  اأن حركة  كان وا�شحا 

تفادي  يحاوالن  والتنمية  العدالة  حزب  خاللها 

اأي �شوء فهم مع امللكية، لذلك كان البد من رحيل 

مع  تزامنت  ت�شريحاته  اأن  خا�شة  الري�شوين، 

التفجريات االإرهابية التي �شربت الدار البي�شاء 

�شنة 2003.

زعيم  دفع  عليه  املتفق  عن  الري�شوين  »خروج 

عبد  الدكتور  الراحل  والتنمية  العدالة  حزب 

�شحفية  ت�شريحات  اإطالق  اإىل  اخلطيب  الكرمي 

و�شفه  الذي  الري�شوين  كالم  من  فيها  يترباأ 

ال�شبهات  ليبعد  طريقته  تلك  وكانت  بـ»الغبي«، 

اأمثال عبد  اأبوابه للملتحني  عن حزبه الذي فتح 

االإله بن كريان، ف�شال عن دفعه يف اجتاه تاأ�شي�ش 

الري�شوين  التي كان يقودها  حركة بديلة للحركة 

تراأ�شها  التي  والف�شيلة«  »اليقظة  حركة  وهي 

والف�شيلة  النه�شة  حزب  رئي�ش  خليدي،  حممد 

حاليا«..، )االأ�شبوع، عدد: 26 �شتنرب 2013(.

�شيرتجمه  امللكية،  باملوؤ�ش�شة  اخلطيب  اإميان 

اخلام�ش  الوطني  املوؤمتر  اأمام  االأخري  خطابه 

اجلميع  اأو�شى  حيث  والتنمية،  العدالة  حلزب 

ب�شرورة الت�شبث باإمارة املوؤمنني الأنها »وحدت 

�شفوف املغاربة« )بيان اليوم، 4 اأبريل 2012(، 

وكان اخلطيب قد خاطب وزير الداخلية ال�شابق 

عايل  فوؤاد  الدولة  وكاتب  ال�شاهل،  م�شطفى 

الهمة، يف اأعقاب اأحداث 16 ماي 2003 قائال: »اإننا 

اإمارة  علينا يف مو�شوع  يزايد  اأن  الأحد  ن�شمح  لن 

املوؤمنني..«، )اأ�شبوعية االأيام، 19 يونيو 2003(.

اأن  دون  منا�شبة  متر  تكاد  ال  احلني،  ذلك  منذ 

والتنمية  العدالة  حزب  يف  القياديون  يتحدث 

االأمني  فهذا  امللكية،  عن  النظري  منقطع  بحما�ش 

�شعد  والتنمية،  العدالة  حلزب  ال�شابق  العام 

الدين العثماين يقول: »هناك موؤامرة لتوريطنا مع 

امللك« )اأ�شبوعية امل�شعل، 5 فرباير 2009(، وهذا 

م�شطفى الرميد الذي مازال خ�شومه يحتفظون له 

الربملانية  امللكية  عن  يدافع  كان  عندما  ب�شورته 

انقالبني  وال  ثوارا  »ل�شنا  يقول:  ال�شارع)..(  يف 

)اجلريدة  امللك«  الوطن  اهلل  �شعار  نرفع  اإننا  بل 

عبد  قال  وقبلهما   ،)2009 يوليوز   21 االأوىل، 

العزيز الرباح باأن حزب العدالة والتنمية مثله مثل 

اأوربا ميار�ش  االأحزاب امل�شيحية الدميقراطية يف 

ال�شيا�شي ب�شكل عاٍد ويبدي حتفظاته على  العمل 

بع�ش االأمور )امل�شاء: 13 يوليوز 2007(، قبل اأن 

ي�شود  »مبلكية  ليطالب  كبري  ب�شكل  موقفه  يتطور 

فيها امللك ويحكم«، »حيث طالب الرباح باأن تبقى 

ي�شود  بحيث  احلكم،  يف  وا�شعة  �شالحيات  للملك 

 23 ويحكم يف االآن نف�شه، )اجلريدة االأوىل، عدد: 

مار�ش 2010(.

 »التمخزن« و»التبوليس« 
التهمة التي طاردت بن كيران 
ال�شوؤال  هو  هذا  كريان؟  بن  يف  الثقة  ميكن  هل 

رئي�ش احلكومة،  م�شار  لالإحراج يف  اإثارة  االأكرث 

داخل  حتى  �شخ�شه  يف  الثقة  م�شاألة  كانت  فقد 

له  وجهت  ما  وغالبا  اإليه  ينتمي  الذي  التنظيم 

»كما  التخوين،  حد  اإىل  و�شلت  كبرية  انتقادات 

وجاج  عمر  طرف  من  املوقع  البيان  خالل  ح�شل 

 ،2007 يوليوز   27 يف  بال�شويد  مو�شى  واآيت 

رئي�ش  كريان  بن  الكولونيل  باأن:  يقول  الذي 

الإدري�ش  ر�شح  حينئذ،  البي�شاء،  الدار  حامية 

الب�شري قريبه عبد االإله بن كريان، وبقي طيلة 

الفرتة ال�شابقة يرعاه ويوجهه ويذلل له العقبات 

مهمته  رغم  يتورع  ومل  املغربية،  ال�شلطات  لدى 

الع�شكرية العالية عن ح�شور خميم �شيفي الأتباع 

عبد االإله بن كريان يف �شفة اأبي رقراق يف اأوائل 

الثمانينيات، كما اأن ادري�ش الب�شري كلف مفت�ش 

اأعمال  على  باالإ�شراف  اخللطي  املدعو  ال�شرطة، 

اأوال  منه  االأخبار  وت�شلم  وتوجيهه  كريان  بن 

باأول«، )اجلريدة االأوىل، عدد 26 يوليوز 2008، 

بن  يقود  �شوؤال: هل  وقتها طرحت هذه اجلريدة 

كريان حزب العدالة والتنمية على احلكومة؟(.

هو:  املطروح  ال�شوؤال  كان   2008 يوليوز  يف 

حلزب  العامة  االأمانة  اإىل  كريان  بن  �شي�شل  هل 

العدالة والتنمية، الأن التهم املوجهة اإليه داخليا 

يف  العامة  اال�شتعالمات  من  مقربا  باعتباره 

حيث  كثريا،  كلفته  »اخللطي«  �شديقه  �شخ�ش 

ومل  واالإ�شالح  التوحيد  حركة  تروؤ�ش  من  حرم 

تقلد  يف   2008 �شنة  حدود  اإىل  فر�شة  اأمامه  تكن 

العثماين  العام، خا�شة مع وجود  االأمني  من�شب 

يف هذا املن�شب، فقد »بدا خرب تقلد عبد االإله بن 

اأبريل  كذبة  مثل  والتنمية  العدالة  �شدة  كريان 

نهاية  ما جرى  اأحد  نكتة بال طعم، مل ي�شدق  اأو 

عدا  حدث،  بال  انطالقه  منذ  بدا  تنظيمي  موؤمتر 

تب�شريه بحزم اأكرب بتو�شيح خط �شيا�شي مل يفقد 

خ�شلة التذبذب، وكثريا ما و�شف خطاب اأ�شدقاء 

احلاالت  اأ�شواإ  ويف  املزدوج  باخلطاب  العثماين 

ورجال  هنا  رجال  ي�شع  الذي  بالدمياغوجي، 

هناك.. اإىل النزع االأخري من املوؤمتر ظل ا�شم �شعد 

الدين العثماين يرتدد بقوة كقائد حمتمل للمرحلة 

احلدث  ا�شتبقت  من  اجلرائد  من  اإن  بل  املقبلة، 

بلعبة  االأمر  يتعلق  فهل  ثانية..  لوالية  وكر�شته 

�شيا�شي  برتتيب  اأو  القواعد..  نقية  دميقراطية 

الرميد  زمالء  بني  داخلي  بتوافق  حمكوم  م�شبق 

اأبعد من  االأمر  اأن  اأم  وباها والرباح والداودي.. 

وبحثها  الدولة  يف  اأطراف  رغبة  مع  يلتقي  ذلك 

متزن  وخماطب  متهور  غري  اإ�شالمي  حزب  عن 

يفهم اآداب احلديث مع املخزن، يتقن فن اجلراأة 

حني تتطلب املرحلة ذلك ويدخل �شوق جواه حني 

)ال�شباح،  بالغيوم،  ملبدة  ال�شيا�شة  �شماء  تبدو 

عدد: 22 يوليوز 2008(.

�شحفية  ت�شريحات  يف  اأكد  اأن  كريان  لنب  �شبق 

اأنه براغماتي ولني يف نف�ش الوقت، وقد تاأكد ذلك 

20 فرباير، التي كان  من خالل تعامله مع حركة 

اأثناء  مطالبها  على  ويركب  ال�شارع  يف  يعار�شها 

الرباغماتية  به  و�شلت  ورمبا  الدولة..  خماطبة 

اإىل حد ال يت�شور عندما �شحى بزميله يف احلكومة 

راأ�ش  على  اال�شتمرار  مقابل  العثماين  الدين  �شعد 

كريان  بن  جند  اأن  الغريب  من  ولعله  احلكومة، 

وزيرا  ب�شفته  العثماين  الدين  �شعد  اإن  يقول 

ينجح  ومل  �شلبية  بطريقة  مهامه  اأدى  للخارجية 

يف عمله )ال�شرق االأو�شط، عدد 1 يونيو 2013(، 

التلفزيون..  ليتباكى على رحيله يف  ياأتي  اأن  قبل 

بن  عند  والكتابي  ال�شفوي  بني  الفرق  اإىل  اأنظروا 

زعيمه  ت�شريحات  يوما  يكذب  مل  الذي  كريان، 

مطيع  الكرمي  عبد  االإ�شالمية  ال�شبيبة  يف  االأول 

ميثلون  »ال  وجماعته،  كريان  بن  اإن  قال:  الذي 

الو�شول  هو  هدفهم  الأن  االإ�شالمي،  امل�شروع 

لل�شلطة، وهم م�شتعدين للقيام باأي �شيء يف �شبيل 

هذا الهدف«.. والفاهم يفهم.

وزراء العدالة والتنمية 
قبل أن ينقص منهم 

الوزير العثماني

سبق لبن كيران أن أكد 
في تصريحات صحفية أنه 
براغماتي ولين في نفس 

الوقت، وقد تأكد ذلك من خالل 
تعامله مع حركة 20 فبراير، 

التي كان يعارضها في 
الشارع ويركب على مطالبها 
أثناء مخاطبة الدولة.. وربما 
وصلت به البراغماتية إلى حد 
ال يتصور عندما ضحى بزميله 

في الحكومة سعد الدين 
العثماني مقابل االستمرار على 

رأس الحكومة



الناخبـون يتنظــمون 

»لتقــومي« املنتــخبني
انتهت اجلمعية املغربية لر�ؤ�ساء جمال�س اجلماعات 

التنظيمية  القوانني  حل  اجلماعي  احلوار  من 

ما  بينها  من  تو�صيات،  بعدة  فاأو�صت  للجماعات، 

الثانية  الفقرة  الثالثة يف  الور�صة  جاء يف مداوالت 

والت�صاور،  للت�صارك  املدنية  باملبادرة  املتعلقة 

الذي  الد�صتور  من  التا�صع  بالباب  ذكرت  حيث 

بتقدمي  واجلمعيات  للمواطنني  احلق  يعطي 

عرائ�س تهدف اإىل مطالبة املجل�س اجلماعي باإدراج 

اأعماله،  جدول  �صمن  اخت�صا�صه  يف  تدخل  نقطة 

ومتتيعهم بالتفكري واالجتهاد واالإبداع يف كل ما يهم 

االإن�صان والرتاب �صواء يف مقاطعاتهم اأو جماعتهم 

اأو جمل�صي عمالتهم وجهتهم، وهذه التو�صية واإن 

كانت مرفوعة اإىل دوائر القرار، فاإنها دعوة �صريحة 

ومبا�صرة لل�صكان املعنيني لتنظيم اأنف�صهم لريكبوا 

هم  هنا  واملعنيون  املدنية.  املبادرة  هذه  قطار 

الناخبون الذين ظلوا ملدة ن�صف قرن من املمار�صة 

للإدالء  فقط  مربجمة  بكماء  اآلة  جمرد  اجلماعية 

باأ�صواتها كل �صت �صنوات، ثم التفرج على غزوات 

منتخبيها حتت اأنظار القانون اجلماعي الذي اأق�صى 

الراأي  واإبداء  التدخل  املدين من  الناخب واملجتمع 

يت�صلق  �صلما  الناخبون  �صار  حتى  وامللحظة، 

عليه املنتخبون للو�صول اإىل املنا�صب واالمتيازات 

اآليات للكت�صاب االنتخابي مما  اإىل  ليتحولوا بذلك 

اأثر �صلبا يف كل امل�صاركات االنتخابية يف العا�صمة 

ال  م�صتوى  واإىل  احل�صي�س  اإىل  وتدنت  ال�صيا�صية 

يليق بروح ال�صيا�صة يف العا�صمة ال�صيا�صية للمملكة، 

وهذا بالطبع يخدم املنتخبني الذين يكتفون بتجنيد 

م�صاركة  من  بدال  رفيع  مبقعد  للفوز  ناخب    100
وعدم  منازلهم  يف  املكوث  يف�صلون  الذين  االآالف 

حتى  يوم،  بعد  يوما  ينهار  انتخابي  و�صع  تزكية 

القوائم االنتخابية ال يتعدى  اأن عدد امل�صجلني يف 

350 األف ناخب، اأما املمار�صون امل�صوتون يف فهم 
يف حدود معدل بحوايل 20 % من الكتلة الناخبة يف 

اأقل من ربع امل�صجلني هم الذين  العا�صمة، اأي اأن 

واحلكومة  والربملانيني  املجال�س  لنا  يختارون 

حــــــوايل  لتظل  وا�صـــــــعة  �صلطات  لهم  ومينحون 

األفا من الذين  %  من امل�صجلني وحوايل 150   80
مل ينخرطوا يف عمليات الت�صجيل، خارج ما يربمج 

ويخطط با�صمهم، ففي الرباط حوايل 70 األف ناخب 

هم الذين ي�صاركون بينما »يقاطع« 280 األف ناخب 

غري  الناخبني  عدد  لريتفع  امل�صجلني  غري  ومعهم 

امل�صاركني حوايل 500 األف ناخب.

يف  اأنف�صهم  نظموا  قلتهم،  رغم  املنتخبون  وبينما 

اأندية  يف  وحت�صنوا  بجمعيات،  واحتموا  اأحزاب 

للدفاع عنهم وحمايتهم ووقايتهم من كل ما نتفرج 

احلرب  حيث  اجلماعي  املجل�س  داخل  اليوم  عليه 

بني اأحزاب »ل�صد« االتهامات على بع�س املنتخبني، 

»�صريك«  على  بالتفرج  يكتفون  فهم  الناخبون  اأما 

»الت�صحية«  حد  اإىل  يربعون  الذين  املنتخبني 

بالوقت واحل�صور، الإنقاذ منا�صل من احلزب مهدد 

باالإقالة واإن كانت تدخل يف �صراعات حزبية، ومل 

الدور  باملوت يف  املهددين  ال�صحايا  يفكر هوؤالء يف 

املهددة بال�صقوط وعددهم باالآالف.

لذلك قرر جمموعة من الناخبني يف الرباط، وتفعيل 

»مر�صد«  تاأ�صي�س  الد�صتور  من  التا�صع  للف�صل 

هذا  يبقى  ال  »حتى  املنتخب  مهام  لتتبع  الناخب 

املنتخب« متفوقا على الناخب بالتاأطري والتنظيم 

واحلماية، وحتى يتحول الناخب من موقع »االآلة« 

اإىل �صريك ومراقب وموجه للمنتخب.

واإذا كان املنتخبون يف الرباط حمميني من اأحزاب 

موظفيهم  تنظيم  يف  جنحوا  اأنهم  حتى  وجمعيات 

طرف  من  »�صيواجهون«  فاإنهم  وجمعويا،  نقابيا 

تنظيم ميثل حوايل 500 األف ناخب، قرروا التكتل 

اأ�صوات  وت�صتعمل  توظف  اأين  لري�صد:  مر�صد  يف 

�صكان العا�صمة؟

وي�صخ�س  االختلالت  املر�صد  �صري�صد  فعل  فهل 

االأمرا�س وي�صف الدواء، اأم �صيكون مر�صدا اأعور 

ال يرى اإال ما تي�صر له من »عيوب«؟ فاملر�صد قيمة 

م�صافة يف العمل اجلماعي ونتمنى اأن ال يخيب ظن 

ن�صف مليون ناخب يف الرباط.

حديث العاصمة

17
alousbouea@gmail.com

بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة التقطت �سنة 1959 لهرمني 

كبريين يف الق�ساء املغربي، ويف 

االجتهادات الق�سائية والعدل 

واالإن�ساف والفتوى الهادفة اإىل 

اإحقاق احلق ون�سرة املظلوم، 

وحماية امل�سكني من ال�سطط.

وهي للمرحومني احلاج حممد 

حكم اأثناء تعيينه قا�ض للتوثيق 

واحلاج م�سطفى اجديرة وهو 

يتقلد مهام قا�سي ال�سلح يف 

الرباط.

اللجنة  الأ�صغال  ر�صمي  تقرير  يف 

احتلل  و�صعية  بت�صخي�س  املكلفة 

تدار�صه  والذي  العمومي  امللك 

املجل�س اجلماعي خلل دورة فرباير 

ال�صرطة  اأو�صح رئي�س خلية   ،2011
من  املائة  يف   94 ن�صبة  باأن  االإدارية 

م�صتغلي امللك العمومي يف الرباط ال 

يوؤدون اإىل خزينة اجلماعة اأي �صيء 

6 يف املائة هم من يوؤدون  واأن ن�صبة 

واجب اال�صتغلل.

ويزكي هذا الو�صع املزري امل�صكوت 

الذي  اجلماعي  اخلازن  ممثل  عنه، 

اأكد يف تدخل موثق يف اأ�صغال اللجنة 

م�صتحقات  بدفع  ملزم  األف   21 باأن 

االأملك امل�صتغلة والتي يقدر مبلغها 

هم  مليون،  ومائة  مليري  بثلثة 

االآخرون ي�صتفيدون وال يوؤدون، علما 

باأن اال�صتغلل جتاري حم�س.

باالأرقام  املعززة  املعـــــــطيات  هذه 

باملمتلكات،  وجداول  واالأ�صــــماء 

اأنظار املنتخبني خلل  عر�صــت على 

ان�صرام  وبعد   ،2011 فرباير  دورة 

التقرير  هذا  دخل  �صنــــوات  ثلث 

اأ�صرفوا  الذين  وكاأن  الن�صيان،  طي 

يقولون  وتهييئه  حت�صريه  على 

واهلل  معروفون  اأنتم  »ها  للمخالفني: 

يعاونكم«.

فجاأة  املكلفة  اللجنة  �صكتت  فلماذا 

التقرير؟ وملاذا مل ت�صرتجع  عن هذا 

بدون  امل�صتغلة  العمومية  االأملك 

تو�صيات  تفعل  مل  وملاذا  قرار؟ 

تقريرها  �صلمت  التي  اللجنة،  اأ�صغال 

هو  وهذا  ثم  اجلماعي،  املجل�س  اإىل 

بيت الق�صيد ملاذا كل اأع�صاء اللجنة 

مل يطالبوا بقرارات جماعية واكتفوا 

التو�صيات  باأن  وي�صاع  بالتو�صيات، 

كانت جمرد طعم ال�صطياد املنا�صب 

بالفعل  ظهرت  التي  واالمتيازات، 

على بع�س االأع�صاء، ومت اإقبار ملف 

وبدون  العمومي،  للملك  امل�صتغلني 

�صك اأنهم يحظون بتغطية من نافذ يف 

املجل�س وغري املجل�س.

ففي مقاطعة يعقوب املن�صور حوايل 

ال�صوي�صي  مقاطعتي  ويف  حالة،   40
ويف  حالة،   22 حوايل  واليو�صفية 

 73 حوايل  الريا�س  اأكدال-  مقاطعة 

حالة   41 ح�صان  مقاطعة  ويف  حالة 

امل�صتغلة  العمومية  االأملك  من 

التي  احلاالت  وهذه  بالفو�صى. 

املليري  النافذون  منها  »ير�صع« 

ورمبا  ومبعرفة  �صنوات،  ومنذ 

»حماية« بع�س اأع�صاء املجل�س، هي 

من االأ�صباب التي تركت العا�صمة يف 

م�صتنقع الرباريك والفو�صى وال�صكن 

غري اللئق واجلوطيات.

اال�صتغلل  هذا  عن  امل�صوؤول  فمن 

الع�صوائي؟ بل ا�صاألوا عن امل�صتفيدين 

من املليري وعمن يحميهم؟ وعن �صر 

يف  الرباط  لتبقى  امل�صوؤولني  �صمت 

الفو�صى.
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مع اقرتاب موعد االنتخابات اجلماعية 

بع�ض  فروع  تتحرك  املقبلة  ال�سنة  يف 

االأحزاب، منها ح�سب الرتتيب: العدالة 

واحلركة  واملعا�سرة  واالأ�سالة  والتنمية 

اأ�سحاب:  متوقع  هي  واملفاجاأة  ال�سعبية، 

»بال هوادة« مع هذه االأحزاب.

االأ�سغال  يف  خمت�سة  �سركة  تكلفت 

امل�ساريع  كل  متابعة  بتنفيذ  الكربى، 

للنهو�ض  امللكية  اخلطة  يف  املربجمة 

الكايف  الوقت  �سيمنح  ممــا  بالعا�سمة، 

�سراعاتهم  بتدبيــــــــــــر  للمنتخــــــــبني 

�سيارات  يف  والتربع  انقالباتهم  وتهييء 

جماعتهم.

حالة  ال�سبعينيات  يف  العا�سمة  �سهدت 

يف   ،2012 �سنة  يف  اإال  مغزاها  تعرف  مل 

ذكي  جد  طالب  التحق  ال�سبعينيات  تلك 

وكانت  للمهند�سني  املحمدية  باملدر�سة 

ن�ساط  اأي  فيها  وحمظور  ع�سكرية  �سبه 

مفرو�ض  وطلبتها  جمعوي  اأو  �سيا�سي 

وكان  الع�سكرية.  الك�سوة  ارتداء  عليهم 

مهند�سا  ي�سري  اأن  الذكي  الطالب  حلم 

ال  الأ�سباب  اأنه  اإال  الرباط  يف  م�سهورا 

يتمكن  ومل  ذكاوؤه،  توقف  يعرفها، 

يف  وتعرث  الدرا�سة  اأطوار  م�سايرة  من 

�سبه  الك�سوة  نزع  األزمه  مما  االمتحانات 

وااللتحاق  املدر�سة  ومغادرة  الع�سكرية 

بال�سنة الثانية لكلية العلوم واالنخراط 

رئي�ض  هو:  الطالب  هذا  ال�سيا�سة.  يف 

تعاىل  اهلل  اإرادة  هياأته  الذي  احلكومة 

مهند�ض  من  بدال  م�سهورا  �سيا�سيا  ليكون 

معروف، اإنها م�سيئة اهلل.

ح�سب تقرير ر�سمي:

يف  العمومي  امللك  م�ستغلي  من  املائة  يف   94
الرباط ال يوؤدون اإىل خزينة اجلماعة اأي درهم

من

 أرشيف

 الرباط

األف  �صنة،   840 حوايل  منذ  اأي  هجرية،   594 �صنة  يف 

العامل اجلليل عبد املالك ابن �صاحب ال�صلة مو�صوعة: 

»املن باالإمامة« وذكر يف ال�صفحة 447 باأن  اأهل االأثر 

يف ذلك التاريخ كانوا يوؤكدون باأن رباط الفتح �صت�صري 

يف امل�صتقبل: »مدينة عظيمة الأمري املوؤمنني«، ويف �صنة 

1986 �صدر عن املوؤرخ االأ�صتاذ عبد الكرمي كرمي كتاب 
»رباط  عنوان:  حتت  والكتاب  »النبوءة«  هذه  يف  اأكد 

الفتح عا�صمة اململكة املغربية«.

ويف ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي كان جتار 

املدينة العتيقة يرددون عندما يفتحون حوانيتهم: »اهلل 

يعمرك الرباط«، وكاأنهم على موعد ويف انتظار ما تنباأ به 

العامل اجلليل عبد املالك ابن �صاحب ال�صلة، رحمه اهلل.

و�صل  حتى  بال�صاكنة  »تعمر«  اليوم  الرباط  هي  وها 

عددهم املليون ن�صمة، وتتوج يف عهد اأمري املوؤمنني كما 

جمع  واالأنوار  االأنوار،  مبدينة  االأثر،  اأهل  بذلك  توقع 

نور، والنور كما يف�صره العلماء علم، والعلم للإن�صان، 

من  �صيتخل�س  الذي  الرتاب  هذا  للرتاب.  والعمران 

»درابله« املمزقة من براريك ق�صديرية، و�صكن ع�صوائي، 

وبنيان مهدد باالنهيار، واأحياء تاريخية مهملة و�صوارع 

�صيقة واأ�صواء خافتة ب�صعة وت�صاميم مرجتلة، وحدائق 

ميتة.

»ف�صلت«  وقد  املا�صي،  من  اأ�صبحت  »الدربلة«  هذه 

على مقا�س العا�صمة ك�صوة من امل�صاريع الكربى التي 

باري�س،  مثل  االأنوار  مدن  نادي  يف  للنخراط  �صتاأهلها 

وفيينا النم�صاوية، ومدريد وغريها.

والرباط لن يقت�صر اهتمامها على الرتاب فقط بل اهتمت 

وبيئته،  و�صحته،  بثقافته،  الرباطي  باالإن�صان  كذلك 

وطرقه، ومنط عي�صه.

ورحم اهلل ابن �صاحب ال�صلة الذي ب�صر اأهل الرباط باأن 

مدينتهم �صتتحول اإىل مدينة عظيمة الأمري املوؤمنني.

مدينة االأنوار التي �صتلب�س ك�صوتها اجلديدة مع مطلع 

الذين  و�صتق�صي  »دربلتها«  و�صتخلع   ،2018 �سنة 

»دربلوها« يف املجال�س املنتخبة و�صتعرف كيف تختار 

يف �صنة 2015 من ي�صتقبل 2018 بالربامج واملخططات 

�صكان  لكل  الهدية  امللكي،  امل�صروع  على  للمحافظة 

الرباط. 

ويف االأعداد القادمة تفا�صيل هذا امل�صروع.

وحتققت »نبوءة« املدينة العظيمة

الرباط تتخل�ص من »دربلتها« و»تف�سل« 
ك�سوتها االأنيقة
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رفع عمال النظافة، م�ؤخرا، اعت�صامهم 

تاأخر  على  احتجاجا  خا�ص�ه  الذي 

�صركة املناولة التي ت�صغلهم عن �صرف 

بعدما  �صهرين،  عن  يزيد  ملا  رواتبهم 

عن  م�صربني  كامال  اأ�صب�عا  ق�ص�ا 

العمل يف اعت�صام مفت�ح اأمام م�صت�دع 

الآليات.

ويبدو اأن امل�صكل العالق وجد طريقه 

الإقليم  عامل  تدخل  بعد  النفراج  اإىل 

على اخلط، واقرتاحه على املنتخبني 

تقدمي �صلفة لل�صركة تغطي م�صتحقات 

خم�صة  بدفع  تعهد  حيث  العمال، 

رئي�س  اقرتح  كما  �صنتيم،  ماليني 

الي��صفية  ملدينة  احل�صري  املجل�س 

فيه  قدم  الذي  ال�قت  يف  املبلغ،  نف�س 

 20 مبلغ  باملجل�س  جماعي  م�صت�صار 

ملي�ن �صنتيم، وهي املبالغ التي �صددت 

بها ال�صركة يف احلني اأج�ر العمال يف 

ملي�ن   340 مببلغ  ت��صلها  انتظار 

�صنتيم، و�صعت رهن اإ�صارتها)..(.

وتعمل امل�صالح املالية على التغلب على 

لها، ح�صب  لت�صليمها  تقنية  �صع�بات 

اإفادة رئي�س »جمم�عة اأحمر للبيئة« 

النظافة  قطاع  تدبري  على  امل�صرفة 

مبدينتي الي��صفية وال�صماعية.

العمال  ت��صل  بعد  ومبا�صرة 

لتط�ى،  العمل،  ا�صتاأنف�ا  باأج�رهم 

املدينة  اأغرقت  اأزمة  حني،  اإىل  ول� 

اإىل  �صاحاتها  وح�لت  الأزبال،  يف 

حالة  خلق  مما  للنفايات،  مطرح 

الذين  امل�اطنني،  نف��س  يف  ا�صتياء 

عمالة  مقر  اإىل  منهم  الع�صرات  حج 

ورفع�ا  لالحتجاج،  الي��صفية  اإقليم 

�صعارات منددة مبا اعتربوه ا�صتهانة 

ظل  يف  اأبنائهم  و�صحة  ب�صحتهم 

تراكم الأزبال بالأحياء ال�صكنية اأمام 

وال�صاحات،  الطرقات  ويف  املنازل، 

املجل�س  رئي�س  برحيل  طالب�ا  كما 

هذه  يف  ال�صيئ  لدوره  احل�صري 

الكارثة)..(.

وا�صتهجن اأحد متتبعي ال�صاأن املحلي 

تلعبه  الذي  واملخزي  ال�صيئ  الدور 

ملدينة  احل�صري  املجل�س  رئا�صة 

الي��صفية بغ�صها الطرف عن ممار�صات 

مع  تتعامل  التي  املتغ�لة  ال�صركة 

الأمر  ال�صتعباد)..(  مبنطق  العمال 

الذي ي�صت�جب، ح�صب ذات املتحدث، 

فتح ال�صلطات املحلية والإقليمية ح�ل 

للمجل�س  التدبريي  الف�صاد  اأ�صماه  ما 

الذي  املناولة  ول�صركة  احل�صري، 

عرت جانبا منه اأزمة عمال النظافة.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
ل�صرقة حقيبتها حني  اأمريكية  �صائحة  ◆ تعر�صت 
كانت و�صط حافلة لنقل الركاب بني بي�كرى واإنزكان 

بعد  ومبا�صرة  القليعة)..(  جماعة  م�صت�ى  على 

انتهى  النازلة،  يف  حتقيق  فتح  مت  احلادث،  وق�ع 

بت�قيف الل�ص��س حيث يت�ا�صل التحقيق معهم يف 

احلادث.

ومن املقرر اإحالتهم على وكيل امللك بابتدائية اإنزكان 

ف�ص�ل  ملتابعتهم وفق  التحقيق  اإجراءات  ملبا�صرة 

املتابعة)..(.

ليزال مهني� ال�صيد وم�صدري ال�صمك باأكادير   ◆
من  اأطنان  عدة  حجز  عملية  تداعيات  يتابع�ن 

ال�صناعية  باأحد معامل املنطقة  الأخطب�ط املهرب 

بتا�صيال بن�ع من الهتمام، حيث ت�صاربت الروايات 

باملعمل  �صبطها  مت  التي  احلقيقية  الكمية  ح�ل 

التابعة  للت�صدير  املعدة  باحلاويات  اأو  املذك�ر 

ت�صاهل  اإىل  بالإ�صافة  املعمل،  �صاحب  للم�صتثمر 

اإدارة ال�صيد مع امل�صتثمر املذك�ر)..(. 

بني  الطريق الرابطة  م�صتعملي  من  عدد  ذكر   ◆
املطار  طريق  عرب  تارودانت  �ص�ب  مل�ل  اآيت 

ي�صت�قف�ن  الدرك  رجال  بع�س  امل�صرية، باأن 

اأن مدونة  ال�صيارات بالطريق دون وجه حق، رغم 

ت�قيف  من  املراقبة  اأع�ان  متنع  اجلديدة  ال�صري 

ال�صيارات فجاأة ودون وج�د عالمات الت�ص�ير مما 

ي�صكل خط�رة على ال�صيارات، وهذا ما حدث لأحد 

ال�صائقني ي�م 17/ 05/ 2014 على ال�صاعة الثامنة 

والن�صف ليال.

◆ حت�لت زيارة تفقدية مل�ص�ؤول يف ال�صلطات املحلية 
ل�ر�س بناء منزل بالقليعة اإىل م�اجهة بني ال�صاكنة 

منعه جمم�عة  بحيث  وامل�ص�ؤول،  للبناء  املجاورة 

من ال�صكان من القرتاب من املنزل الذي ليزال يف 

ط�ر البناء ورم�ه باحلجارة، مما ا�صتدعى ع�دته 

بدورها  واجهتها  والتي  العم�مية،  الق�ات  وطلب 

كان ب�صدد  اأحدهم  اأن  ال�صاكنة باحلجارة)..( غري 

اأ�صاب  ي�صيبه  اأن  وع��س  نح� امل�ص�ؤول  الت�صديد 

اأ�صيب يف امل�اجهة كذلك  الن�صاء، كما  اإحدى  راأ�س 

ع�ن �صلطة واأحد اأفراد الق�ات امل�صاعدة )..(.

◆ حاول الربملاين طارق القباج رئي�س بلدية اأكادير 
�ص��س  جهة  مقر  احت�صنه  اجتماع  اأخرى، يف  مرة 

من  جزء  حت�يل  ملناق�صة  وخ�ص�س  درعة،  ما�صة 

ن�صاط امليناء القدمي اإىل الأن�صطة ال�صياحية، ترديد 

لأن�صطة  حت�يل  لأي  ومعار�صته  رف�صه  اأ�صط�انة 

لتجار  يق�ل،  كما  الت�صدي،  بدع�ى  القدمي  امليناء 

العقار)..( اإل اأن التدخل ال�صارم لعدد من الربملانيني 

خالل ذات الجتماع اأعاد الرئي�س اإىل �ص�ابه)..(.

الحتفال  باإنزكان  ال�طني  الأمن  اأ�صرة  خلدت   ◆
بالذكرى 58 لتاأ�صي�س الأمن ال�طني باإحدى قاعات 

عامل  بح�ص�ر  وذلك  الد�صرية،  مبدينة  احلفالت 

لدى  امللك  جاللة  ووكيل  مل�ل،  اآيت  اإنزكان  عمالة 

املجال�س  وروؤ�صاء  باإنزكان،  البتدائية  املحكمة 

اختتم  كما  اخلارجية،  م�صالح  وممثلي  اجلماعية 

هذا احلفل بتكرمي حممد ال�صلطاين، العميد املركزي 

ال�طني  ال�صتحقاق  ب��صام  عليه  واملنعم  بالنيابة 

من الدرجة الأوىل، وال�صديق ماهر ال�صابط املمتاز 

املنعم عليه ب��صام ال�صتحقاق من الدرجة الثانية، 

اعرتافا باخلدمات واملجه�دات التي قدم�ها يف اإطار 

املهمة النبيلة امل�ك�لة اإليهم)..(.

 

�صعيد  بي�كرى،  مبدينة  م�ؤخرا،  انتخب   ◆ 

اإقليميا  نقيبا  بالإجماع،  �صيهم�  بن  الدين 

عام  جمع  يف  باها،  اآيت  اأ�صت�كة  باإقليم  لل�صحفيني 

املكتب  اأردو�س  الدين  ورد  فيه  مثل  تاأ�صي�صي 

املغاربة. لل�صحافيني  امل�صتقلة  للنقابة   ال�طني 

الإقليم  اأبناء  من  واحد  الدين وه�  �صعيد  وتر�صح 

امل�ؤمترين  من  بتزكية  امل�ص�ؤولية،  هذه  لت�يل 

كزينة  ال�طنية  ال�صحافة  يف  قدماء  بينهم  ومن 

م�ماد. ال�صالم  وعبد  ا�صياخ،  وو�صعيد   هم�، 

شكيب جالل
غالبا ما يق�م عامل اجلديدة بزيارة �صخ�صية رفقة اأ�صدقائه ق�صد الع�صاء 

يف اإحدى ريا�صات املدينة العتيقة باأزم�ر، وهذا اأمر عاٍد وطبيعي، لكن 

ال�صيد  م�كب  منها  مير  التي  والأزقة  ال�ص�ارع  م�صتعملي  يرهق  الذي 

العامل واأ�صدقاوؤه ه� ط�ل مدة اإغالقها يف وجه العم�م، اإىل حني مغادرته 

املدينة)..( والتي غالبا ما تتم حتى ال�صاعات املتاأخرة من الليل، الأمر 

�ص�ارع  لإغالق  امل�صاعدة  والق�ات  الأمن  رجال  من  كبريا  عددا  يكلف 

واأزقة اأزم�ر، مع العلم اأن كل هذه الإجراءات الأمنية ل تتم اإل عندما 

تك�ن الزيارة ر�صمية.

عزيز الفاطمي
ما اإن ي�صدل الليل �صتاره، حتى يتح�ل حي احلارة 

)املقابل لباب دكالة( اإىل نقطة اأمنية �ص�داء اأبطالها 

يف  وارمت�ا  الجتماعية،  ب��صلتهم  فقدوا  اأنا�س 

جحيم  اإىل  بكامله  حيا  ليح�ل�ا  النحراف  اأح�صان 

مطلع  حتى  اأمرها  على  مغل�ب  �صاكنة  فيه  تتخبط 

اأمام  حمرجني  اأنف�صهم  الآباء  يجد  حيث  الفجر)..( 

امل�صينة  املعربدين  ه�ؤلء  �صل�كات  جراء  اأ�صرهم 

له  لت  و�ص�َّ ت�صجع  من  وكل  ال�صاقطة،  واألفاظهم 

والقذف،  ال�صب،  جزاءه  كان  ه�ؤلء  تنبيه  �صجاعته 

والتهديد)..(.

وينا�صد جمم�عة من �صكان احلي وايل الأمن بت�فري 

الت�اجد الأمني داخل احلي ل��صع حد لهذا ال��صع 

املقلق، وال�صرب بق�ة القان�ن على اأيدي املذنبني من 

اأجل اأن تنعم ال�صاكنة بحقها يف الأمن والطماأنينة)..( 

جميع  على  يطبق  احلارة  حي  بخ�ص��س  جاء  وما 

الأحياء ال�صعبية، �صيما وف�صل ال�صيف على الأب�اب 

حيث يحل� ال�صمر له�ؤلء »املربزطني«، كما �صماهم 

اأحد املت�صررين.

بالدار  الق�صائية  لل�صرطة  ال�طنية  حجزت الفرقة 

البي�صاء 479 كيل�غراما من احل�صي�س باأحد امل�صت�دعات 

املت�اجدة على الطريق ال�طنية رقم 01 بجماعة �صيدي 

بيبي)..( واأكدت ال�صلطات التي حلت بعني املكان اأن 

 الأمر لي�س اإل ا�صتكمال لعملية بداأت من مدينة طنجة.

وكان قد بداأ التحقيق ف�ص�له من ميناء مدينة طنجة 

بعد حجز 10 اأطنان من املخدرات كانت حمملة على 

منت اإحدى ال�صاحنات، التي انطلقت من اأ�صت�كة اآيت 

باها وبال�صبط من �صيدي بيبي)..( حيث فتحت عنا�صر 

ال�صرطة الق�صائية حتقيقا يف احلني، وتابعت خي�ط 

الق�صية اإىل اأن ت��صلت اإىل مكان تعليبها بجماعة �صيدي 

بيبي باأحد امل�صت�دعات، كما ت��صح ال�ص�رة)..(.

املحلية  ال�صلطة  عنا�صر  من  كل  املكان  بعني  وحلت 

والدرك امللكي ف�صال عن 16عن�صرا من الفرقة ال�طنية 

لل�ق�ف على العملية .

اليوسفية
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الدولية  العف�  منظمة  نظمت   ■
�صحفية  ندوة  م�ؤخرا،  )اأمن�صتي(، 

احلملة  انطالق  مبنا�صبة  بالرباط 

العاملية ملناه�صة التعذيب حتت �صعار 

مع  تتزامن  والتي  التعذيب«،  »اأوقف�ا 

املنظمة  تاأ�صي�س  على  �صنة   50 مرور 

التفاقية  ت�قيع  على  �صنة   30 ومرور 

 ،)1994( التعذيب  ملناه�صة  الأممية 

العام  املدير  ال�صكتاوي  حممد  ه  واأكد 

التي  الرتاكمات  رغم  اأنه  للمنظمة 

يف  الأخرية  ال�صن�ات  خالل  حققت 

املجال احلق�قي، فاإن املغرب مازال من 

التي ت�صجل فيها حالت  البلدان  �صمن 

الإفالت  ا�صتمرارية  ظل  يف  التعذيب 

وم�صاءلة  حماكمة  وعدم  العقاب  من 

اجلناة)..(.

العدل  وزير  الرميد  م�صطفى  اأعلن   ■
بخ�ص��س  �صحفي  بالغ  يف  واحلريات 

عن  الإعالمية  املنابر  بع�س  يف  ن�صر  ما 

اتهامات  تت�صمن  �ص�تية  ت�صجيالت 

ومباريات  �صـــفقات  يف  وادعـــــــاءات 

جلنة  تك�ين  عن  ب�زارته،  الت�ظيف 

املفت�س  �صيرتاأ�صها  والتحري  للبـــحث 

اإخبار  و�صيتم  نف�صها،  بال�زارة  العام 

من  به  �صتخرج  مبا  العام  الراأي 

تقرير)..(. 

■ ا�صتنكرت اجلمعية املغربية حلق�ق 
�صدر  لها  بيان  يف  طاطا،  فرع  الإن�صان 

م�ؤخرا، مـــــــا ي�صهده ال��صع احلق�قي 

على  خطرية  تراجعات  من  بالإقليم 

جتلياتها  اأبرز  من  م�صت�يـــــات،  عدة 

عدد  به  جتابه  الذي  العنيف  القمع 

اإ�صافة  ال�صلمية،  الحتجاجات  من 

من  عدد  تعرفها  التي  النتهاكات  اإىل 

الق�صايا وامللفات)..(.

ما يجري ويدور في المدن 

أزمور

مراكش

 جماعة سيدي بيبي

اقطعوا الطريق.. فالعامل »يتع�شى«

خمر وعربدة وكالم �شاقط.. عنوان ال�شيف يف حي احلارة

ح�شي�ش طنجـــة يعلــب يف اأ�شتوكة اآيـــت باها

عندما تعجز �شركة التدبري املفو�ض عن القيام مبهامها

العامل واملجل�ش ي�شاهمان لأداء اأجور عمال النظافة

بالغات

وقفة احتجاجية لعائالت عمال النظافة

 المستودع الذي تم فيه تعليب الحشيش 
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�أجور  يف  �لزيادة  �إعالن  موؤخر�،  مت 

املوظفني، وطبعا �سيتم ا�ستثناء عمال 

النظافة و�ستبقى اأجورهم عن الأعمال 

اأحدهم  ويت�ساءل  هزيلة)..(  ال�ساقة 

زيادة  من  املوظفون  ي�ستفيد  ملاذا 

مهمة ونحن نحرم من ذلك؟ م�سيفا اأن 

التفاتة،  اإىل  الفئة حتتاج  معاناة هاته 

يقومون  عمال  جند  اأن  يعقل  فكيف 

مئات  بها  حاوية  بجر  عملهم  اأثناء 

الكيلوغرامات من الأزبال والنفايات اإىل 

عدا  هذا  اإفراغها،  اأجل  من  ال�ساحنة 

عن الأمرا�ض التي تهدد �سحة العمال 

يف  ولي�ض  الكريهة)..(  الروائح  ب�سبب 

الدار البي�ساء وحدها بل يف كل املدن. 

انت�سارا  الرحامنة  دوار  كريان  ي�سهد 

الع�سوائي،  البناء  لظاهرة  كبريا 

فالرباكة التي كان لها باب اأ�سبحت لها 

اأبواب عديدة، بل اأكرث من هذا مت بناء 

العملية  وهي  والثاين،  الأول  الطابقني 

التي تتم ليال، وذلك اأمام اأعني ال�سلطة 

الكاريان  يعرف  كما  املحلية)..( 

الف�سالت،  وبقايا  الأزبال  جتمع  كذلك 

وتر�سب املياه العادمة، و�سيق جميع 

بع�ض  ي�سبهها  التي  والأزقة  املمرات 

ال�سكان باخلنادق، حيث ي�سعب ولوج 

الأمن  عنا�سر  اأو  الإ�سعاف  �سيارة 

اإليها)..(.

وزارة  فيه  دفعت  الذي  الوقت  يف 

اإىل  البي�ساء  الدار  جماعة  الداخلية 

اإحداث �سركة تنظم قطاع النقل، ت�ساءل 

عدد من �سائقي �سيارة الأجرة ملاذا مت 

ال�سغرية  الأجرة  �سيارات  ا�ستثناء 

ال�سركة  هاته  تعمل  حيث  والكبرية، 

للمهنيني  النقل  رخ�سة  منح  على 

من  ماليا  مبلغا  منهم  وت�ستخل�ض 

ال�سحية  التغطية  من  اأجل ال�ستفادة 

عن  والتاأمني  العائلية  والتعوي�سات 

املر�ض، والتقاعد)..(.

بيضاويات

● محمد برزوق

والتهمي�ش الإق�صاء  من  �صنة   34
بوطيب الفياللي

لل�سغل  الوطني  لالحتاد  الإقليمي  املكتب  اأ�سدر 

اآيت  باإنزكان  املتال�سيات  �سوق  فرع  باملغرب 

الإق�ساء  من  �سنة   34« عنوان  حتت  بيانا  ملول، 

والتهمي�ض« ينتقد فيه الأو�ساع املزرية التي يعي�سها 

هذا ال�سوق القدمي، وجتاره، وحرفيوه، والعاملون 

فيه، بعد 34 �سنة من التهمي�ض والإق�ساء الأمني 

يقول  اأو�ساع،  وهي  والجتماعي  والقت�سادي 

والفقر،  بالت�سرد،  العائالت  مئات  تهدد  البيان، 

بال�سرقة  والتهديدات  احل�سار  ب�سبب  والبطالة، 

واحلريق، خ�سو�سا بعد نزع اأبواب ال�سوق ليال يف 

ظروف غام�سة وو�سعها باملحجز البلدي لإنزكان، 

ي�سيف البيان.

هذه  يحف  ما  اإىل  امل�سوؤولني  انتباه  البيان  واأثار 

الفئة من خماطر، م�ستنكرا يف نف�ض الوقت احل�سار 

ق�سد  و�سوب  حدب  كل  من  عليهم  امل�سروب 

الت�سييق، والعرقلة، واملنع)..(. 

اللجنة املكلفة  اأ�سغال  النقابي عن  البيان  وت�ساءل 

بتتبع �سوؤون �سوق الأطل�ض وكذا اإن�سائه، وم�سري 

التقارير  وعن  ال�سدد،  هذا  يف  املربمة  التفاقيات 

ظل  يف  خ�سو�سا  اإجنازها  املفرو�ض  من  التي 

ال�سائعات املتنا�سلة)..( والتي تفرغ �سوق الأطل�ض 

من بعده الجتماعي كم�سروع و�سع من اأجل اإيواء 

واإعادة هيكلة اأ�سواق املنطقة وعلى راأ�سها ال�سوق 

متتد  ربحيا  م�سروعا  ولي�ض  للمتال�سيات،  القدمي 

اأ�سواق  مع  ح�سل  كما  العقار،  لوبيات  اأيدي  اإليه 

فيه  اأعلن  الذي  البيان-  منطوق  ح�سب   - �سابقة 

للمتال�سيات  القدمي  لل�سوق  الوطني  الحتاد  فرع 

رف�سه لقرارات جلن �سكلية غري وا�سحة الطبيعة 

والأهداف ودعوته اإىل تكوين جلنة حقيقية ت�سهر 

ت�سليمه  يتم  اأن  اإىل  الأطل�ض  �سوق  �سوؤون  على 

ال�سلطات  حتميله  مع  احلقيقيني)..(  مل�ستحقيه 

الإقليمية م�سوؤولية التوقف عن اإيجاد حلول اأخرى 

اآيت  اأدميم  لفرياي  �سوق  م�سروع  وخا�سة  بديلة 

لالنخراط  ا�ستعدادهم  التجار  اأبدى  اأن  بعد  ملول 

فيه)..( مع تاأكيده على مت�سك التجار ب�سوقهم يف 

غياب حلول حقيقية.

ا�ستعداده  عن  النقابي  الفرع  اأعلن  الأخري،  ويف 

امل�سروعة،  الن�سالية  الأ�سكال  كل  خلو�ض  الكامل 

وال�ستعداد لكل اخلطوات القادمة.. فهل �ستتدخل 

ال�سلطات امل�سوؤولة من اأجل التو�سل اإىل حل ي�ستجيب 

للمطالب الجتماعية للتجار واحلرفيني؟)..(.

إنزكان القصر الكبير

اأيــن الوزيــر..
ب�صبب  ماتوا  توائم   4 

غياب التجهيزات
مصطفى الطريبق

موؤخرا،  وقعــــــــت 

يف  ماأ�ســــــــــــــــــاة 

املدين  امل�ست�ســفى 

الق�سر  مبديـــــنة 

جمال  يف  الكبــــري 

�سببها  ال�سحـــــــة 

وعدم  الإهمــــال، 

بق�سم  وال�سرورية  الالزمة  الو�سائل  توفر 

الولدة)..( فقد اأجنبت �سيدة اأربعة توائم، 

يعي�سوا  مل  جميعهم  لكنهم  واأنثيان،  ذكران 

لأنهم خدج )ولدوا قبل الأوان(، والذين كان 

من الواجب اأن يجدوا يف امل�ست�سفى حا�سنات 

واأن يجدوا اهتماما خا�سا، وغري اأن �سيئا من 

ذلك مل يكن، الأمر الذي تطلب النتقال بهم ما 

بني مدينتي العرائ�ض وتطوان دون جدوى، 

فاأدى الأمر اإىل وفاتهم جميعا)..(.

استبشر مستعملو الطريق 
الرابطة بين قرية ثالثاء 

الكناديز ومدينة خريبكة 
خيرا عندما تم إصالحها 

مؤخرا، وهي طريق مهمة 
بالنسبة لشبكة الطرق 
باإلقليم، لكن المؤسف 

هو الوضعية المزرية التي 
تعرفها قنطرة وادي زمرين 
الواقعة في الطريق ذاتها 

والتي لم ينظر المسؤلون 
في شأنها، فمتى سيتم 

إصالحها؟

تلكس

جواد البوهالي 

تو�سعا  جرار  اأولد  منطقة  ت�سهد 

عمرانيا مهول وزحفا اإ�سمنتيا خطريا يف 

حيز زمني وجيز، على ح�ساب اأرا�ٍض 

معروفة  قريب  عهد  اإىل  كانت  فالحيه 

بخ�سرواتها وعبارة عن حقول زراعية 

اأنه  اإل  والأغرا�ض،  الأ�سجار  متنوعة 

اإ�سكالية  ال�سوء على  ت�سليط  لبد من 

عوي�سة ت�سغل بال العديد من املهتمني 

غياب  وهي  باملنطقة؛  املحلي  بال�ساأن 

خ�سراء  م�ساحات  تخ�سي�ض  وعدم 

�سمن خمططات التنمية، ال�سيء الذي 

املناطق  اإحدى  بوعزة  دار  من  يجعل 

تنجم  الذي  البيئي  للتلوث  املعر�سة 

�سالمة  تهدد  �سلبية  انعكا�سات  عنه 

يف  جرار  اأولد  قبيلة  �ساكنة  و�سحة 

�سمت، ويف غفلة من اأهلها)..( ويرجع 

ذلك اإىل تقلي�ض امل�ساحات املخ�س�سة 

غابوي  ملك  على  والإتيان  للت�سجري 

عر�سة  تركه  خالل  من  باملنطقة  مهم 

حدائق  غياب  على  عالوة  لالنقرا�ض، 

متوازن  ب�سكل  موزعة  عمومية 

املجمعات  جميع  على  ومدرو�ض 

ال�سكنية باملنطقة، ناهيك عن اجتتات 

مكانها  وتبليط  الأ�سجار  من  جمموعة 

بالإ�سمنت، وخري دليل على ذلك ما يقع 

حاليا بطريق اأزمور.

اإن غياب حكامة بيئية جيدة من طرف 

للت�سدي  باملنطقة  القرار  اأ�سحاب 

مبختلف  التلوث  م�سببات  جلميع 

للبيئة  الوطني  امليثاق  يجعل  اأنواعه 

على  حرب  جمرد  امل�ستدامة  والتنمية 

اأمثل  تفعيال  تفعيله  يتم  مل  ما  ورق، 

يتما�سى ومقت�سيات د�ستور 2011.

وقال اأحد الفاعلني اجلمعويني املهتمني 

لقد  ح�سرة،  وبكل  البيئي،  بال�ساأن 

اإىل  باملنطقة  املنتخبني  بع�ض  حتول 

ت�سهيل  هي  الوحيدة  مهمتهم  و�سطاء 

دخول املنع�سني العقاريني اإىل املنطقة 

باأبخ�ض  الفالحية  الأرا�سي  ل�سراء 

اأجل  من  الوعود  هي  فاأين  الأثمان، 

القبيلة  اأبناء  الأرا�سي  مالكي  متكني 

من ت�ساميم منوذجية للبناء)..(.

فالدور كذالك على املنع�سني العقاريني 

م�ساحات  اإدراج  من  يتمل�سون  الذين 

ال�سكنية  م�ساريعهم  �سمن  خ�سراء 

بغية ك�سب بقع اأر�سية اإ�سافية تزيد 

من اأرباحهم �ساربني عر�ض احلائط كل 

دفاتر التحمالت، اإن هي وجدت اأ�سال، 

امل�ساحات  لأهمية  الكرتاث  ودون 

التي  العمومية  واحلدائق  اخل�سراء 

ت�سكل عامال اأ�سا�سيا يف التنمية املجالية 

مبختلف جتلياتها.

ومنطقة  عموما  جرار  اأولد  فقبيلة 

طماري�ض خ�سو�سا تفتقر اإىل املنتزهات 

التي  الكبرية  العمومية  والف�ساءات 

توفر مكانا رحبا لال�سرتاحة، والتمتع 

عند  وللرتفيه  الطبيعة،  مبباهج 

الأطفال، وا�ستن�ساق هواء نظيف.

وهنا لبد من اإعادة دق ناقو�ض اخلطر 

عن حالة حديقة طماري�ض التي مل تعد 

حتمل �سوى ا�سم حديقة حيث �سرفت 

ظلت  ولكن  الدراهم،  ماليني  عليها 

واأ�سحت  وال�سياع  لالإهمال  عر�سة 

لكل  ومرتعا  لالأزبال  مطرحا  جنبتاها 

متعاطي الكحول وال�سمكارى)..( فمتى 

ف�ساءات  خلق  يف  امل�سوؤولون  �سيفكر 

جرار،  اأولد  مبكانة  تليق  عمومية 

للمنطقة  اجلميل  لرد  الأوان  اأن  اأما 

والعتناء بها بيئيا، فلعل ذلك �سريجع 

بريقها ولو بب�سي�ض اأمل.

شؤون
هوية

 ج
دار بوعــــــزة ت�ستغيـــــــث

املنع�شـون العقاريــــون جعلــــوها مديــــنة بدون رئــــــة

اختارت دار 

ال�ضريبة 

باليو�ضفية 

التوا�صل مع 

املواطنني باللغة 

الفرن�ضية، عرب 

الالفتة التي حتدد 

اآخر اأجل لت�صديد 

ال�ضريبة )نهاية 

�صهر ماي(، بدل 

اللغتني العربية 

والأمازيغية 

اللتان يعتربهما 

الد�صتور اللغتني 

الر�صميتني للدولة.

الدستور يتحدث عن العربية واألمازيغية ودار 
الضريبة تتكلم بالفرنسية
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

جدران املركز احلدودي بباب �سبتة تتحول اإىل مراحي�ض   زهير البـوحاطي

»البوطاغاز« مازالت تقتل

النقاطة )�سومال( ب�سارع ح�سن  ا�ستفاق �سكان حي 

الب�سري بتطوان، موؤخرا، على �سوت انفجار قنينة 

غاز باإحدى دور ال�سفيح، ولقيت �سيدة م�سنة حتفها 

الكهربائية املتناثرة  الأ�سالك  النريان يف  بعدما �سبت 

طور  يف  مازلت  التي  الع�سوائية  املنازل  جدران  على 

الإجناز ومل تكتمل بعد)..(.

وح�سر اإىل عني املكان كل من رجال الإطفاء وال�سرطة 

العلمية لتحديد مالب�سات هذا احلريق.  

 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

تزكم روائح كريهة اأنوف الوافدين على 

من  املحتلة  �سبتة  لباب  احلدودي  املمر 

عاملني، وعابري �سبيل، و�سياح مغاربة 

واأجانب)..(.

وتنت�سر جحافل من النامو�ض، والبعو�ض، 

واحل�سرات، نتيجة ت�سرب املياه العادمة 

بجوار البحر، واإقدام بع�ض الأ�سخا�ض 

على التبول قرب جدران املركز احلدودي، 

الفنيدق  بلدية  تدخل  ي�ستدعي  ما 

لالأزبال  حاويات  وو�سع  املكان  لتنظيف 

تخ�سي�ض  من  وبالرغــــم  والنفايـــــات. 

وترميمه،  املركز  لإ�سالح  كبرية  مبالغ 

اإل اأن تلك الإ�سالحات مل تكن يف حملها، 

ترق  مل  نواق�ض  عدة  ظهرت  حيث 

ومنها  واجلهوي؛  املحلي  العام  الراأي 

وتاآكل  باجلدران،  عميقة  �سقوق  ظهور 

والإطارات  النوافذ  و�سباغة  �سباغتها 

احلديدية ب�سبب �سعف جودة ال�سباغة 

وانعدام  ذلك،  يف  امل�ستعملة  واملواد 

ممرات لت�سريف مياه الأمطار، وغياب 

اأماكن لئقة برجال الأمن ال�ساهرين على 

فح�ض الوثائق وجوازات ال�سفر، حيث 

يظلون اأناء الليل واأطراف النهار يف الربد 

على  زيادة  مبا�سرة،  ال�سم�ض  وحتت 

انت�سار الأو�ساخ وبقايا الطعام واملواد 

املهربة غري ال�ساحلة ال�ستعمال)..(.

                  

◆ ا�ستف�سر الأ�ساتذة والأ�ستاذات العاملون بقطاع 
تادلة  بق�سبة  اخل�سو�سي  البتدائي  التعليم 

موؤ�س�ساتهم  به  وعدتهم  الذي  التكوين  م�سري  عن 

اخلا�سة، خ�سو�سا اأنهم وقعوا على جمموعة من 

واأ�ساف  اخلا�سة،  ببياناتهم  �سمنوها  الأوراق 

املحتجون اأن اإحدى املوؤ�س�سات اخلا�سة بالتكوين 

يف جمال املعلوميات باملدينة ادعت اإحاطتها بتكوين 

العاملني بالقطاع اخلا�ض، واأخذت معلومات كافية 

ويت�ساءل  به)..(.  وعدت  مبا  تقوم  اأن  دون  عنهم 

امل�ستكون يف ر�سالة موجهة اإىل نيابة الرتبية الوطنية 

ال�سغل  لإنعا�ض  الوطنية  والوكالة  مالل،  ببني 

اأن  العلم  مع  التكوين  هو  اأين  بـ)اأنابيك(،  وامللقبة 

ال�سنة الدرا�سية انتهت وهم على اأبواب المتحانات 

الإ�سهادية الأخرية.

ال�ساقية  يف  غرقا  م�سرعه  �ساب  موؤخرا،  لقي   ◆
املجاورة لدوار اآيت حمزة، وح�سب م�سادر مطلعة 

فاإن ال�سحية خرج من اإعدادية امل�سرية حيث يدر�ض 

العا�سرة �سباحا، واجته رفقة ثالثة  ال�ساعة  على 

من اأ�سدقائه يف اجتاه ال�ساقية، ومبا اأنه ل يعرف 

ال�سباحة فقد غرق، ومت انت�ساله من ال�ساقية بعدما 

لفظ اأنفا�سه)..(. ويذكر اأن هذه ال�ساقية تبتلع �سنويا 

جمموعة من ال�سحايا اآخرهم جندي غرق يف ال�سنة 

املن�سرمة ولقي حتفه، كما اأنه يف نف�ض الأ�سبوع لقي 

تلميذ يدر�ض يف اإحدى املدار�ض باأولد �سعيد الواد، 

تادلة  ق�سبة  مدينة  �سكان  ويطالب  م�سرعه)..( 

حتى  حار�ض  وتعيني  ال�ساقية،  لهذه  �سياج  بو�سع 

يتوقف م�سل�سل غرق ال�سحايا.
 

◆ متكنت م�سالح الأمن بق�سبة تادلة، موؤخرا، من 
القب�ض على اأحد اأفراد الع�سابة التي كانت ترعب 

�ساكنة املدينة، وخ�سو�سا يف البنايات الع�سوائية 

املحادية لودادية اإيكوز. 

مبوؤ�س�سة  �سائقا  يعمل  الذي  ال�سحايا  اأحد  وكان 

تعليمية خا�سة تعر�ض لل�سرقة والعنف وا�ستعمال 

ال�سالح هو وزوجته من طرف ثالثة اأ�سخا�ض �سنة 

 2500 2013، حيث مت �سلبه هاتفني نقالني ومبلغ 
من  متكن  وبال�سدفة  لكنه  بالفرار،  ليلوذوا  درهم، 

التعرف على اأحد اأع�ساء الع�سابة ب�سارع غ�ست، 

واإحالته  اعتقاله  التي جنحت يف  بال�سرطة  ليت�سل 

على وكيل امللك باملحكمة البتدائية بق�سبة تادلة.

أخبار من تادلة  

ف�سائح املنتخبني بال�سمال تزكم الأنوف

م�سكي  حممد  املواطن  وجه   ◆
�سكاية اإىل وزير الأوقاف وال�سوؤون 

بخ�سو�ض  ب�سطات،  الإ�سالمية 

وموؤذن  اإمام  جتاوزات  �سماه  ما 

باتت  والذين  املدينة،  م�ساجد  اأحد 

اعتربها  ت�سرفات  عنهما  ت�سدر 

الروحية  املهمة  مع  تتعار�ض 

امللقاة على عاتقهما، بعد اأن اأقحما 

انتخابية  �سراعات  يف  نف�سيهما 

امل�سلني  بع�ض  دفعت  و�سيا�سية، 

يف  �سلواتهم  اأداء  عن  الإحجام  اإىل 

امل�سجد)..(.

◆ رفع بع�ض �سكان جماعة �سرغينة 
ببوملان وعددهم �ستة ع�سر، ر�سالة 

واملدير  الإقليم  عامل  من  كل  اإىل 

للكهرباء  الوطني  للمكتب  اجلهوي 

بفا�ض، يلتم�سون من خاللها التدخل 

لال�ستفادة  العادل  التوزيع  لإعادة 

الكهربائية  ال�سبكة  تو�سيع  من 

يف  وا�ستنكروا  �سرغينة،  جلماعة 

وم�ساكن  منازل  اإق�ساء  �سكايتهم 

بـ400  �سوى  اجلماعة  عن  تبعد  ل 

حمظوظ  تزويد  مت  حني  يف  مرت، 

بكهرباء على بعد يناهز 2 كيلومرت 

عن مقر اجلماعة)..(.

لفقريي  حمو  املواطن  ا�ستنكر   ◆
اأحمد الطيب يف �سكاية موجهة  ولد 

املحكمة  لدى  امللك  وكيل  اإىل 

البتدائية لبوملان مبي�سور، اتهامه 

من قبل مدير مدر�سة فرعية ب�سرقة 

وطرده  )الفروماج(  غذائية  مادة 

املوؤ�س�سة  مبطعم  كطباخ  عمله  من 

حجة  دون  ذاتها،  التعليمية 

ال�سكاية  نف�ض  يف  مت�سائال  قانونية، 

عن عدم اإجناز مدير املدر�سة تقريرا 

قبل التبليغ عن ال�سرقة وطرده اإن 

ثبتت فعال ال�سرقة)..(.

طنجةشكايات

مريرت

األسبوع
اأعلن عمدة طنجة يف اجتماع جلنة 

املنعقد  املدينة،  مبجل�ض  املرافق 

موؤخرا، عن رف�سه التام مترير �سفقة 

تفويت �سركة »اأماندي�ض« اإىل �سركة 

التمويل  ذات  الربيطانية  »اأكتي�ض« 

القطري، كا�سفا يف ذات ال�سياق عن 

خطته لطرد ال�سركة اململوكة ل�سركة 

لها  املفو�ض  الفرن�سية  »فيوليا« 

تدبري قطاع الكهرباء واملاء ال�سالح 

لل�سرب وتطهري ال�سائل، وا�سرتجاع 

تدبري هذا القطاع من طرف اجلماعة 

احل�سرية لطنجة، من خالل اتخاذ 

قرار �سراء العقد وفقا ملا ين�ض عليه 

الف�سل 72 منه.

ا�سرتجاع  اأن  مطلع  و�سرح م�سدر 

�سيمكن  احليوي  القطاع  هذا  تدبري 

يف  التحكم  من  احل�سرية  اجلماعة 

تدبري هذا القطاع مبا يخدم م�سالح 

ال�ساكنة، ويحافظ على ا�ستمرارية 

دون  العمومي  املرفق  خدمات 

و�سعه حتت رحمة اأطراف هاج�سها 

مراعاة  دون  الربح  هو  الوحيد 

واحليوية  ال�سرتاتيجية  الطبيعة 

لهذا القطاع.

عمدة  اأن  امل�سادر  ذات  اأكدت  كما 

مفاو�سات  فتح  يراهن على  املدينة 

مع موؤ�س�سات مالية بالقطاعني العام 

الرتكيبة  اإىل  للتو�سل  واخلا�ض 

ل�سراء  املالئمة  واملالية  القانونية 

بالعتماد  املفو�ض  التدبري  عقد 

الكامل على الكفاءات املغربية.

عرف  املتوقع  غري  العماري  قرار 

اجلماعات  روؤ�ساء  مع  �سريا  ترتيبا 

اخلا�سعني  طنجة  بولية  الرتابية 

للتدبري املفو�ض لهذا القطاع، حيث 

تثمينهم  عن  لهم  بالغ  يف  اأعلنوا 

ملوقف العماري ودعمهم قرار رف�ض 

التفويت  عملية  على  امل�سادقة 

الرتتيبات  تنزيل  على  وموافقتهم 

القانونية لطرد ال�سركة الفرن�سية.

ويطرح هذا املوقف حتديات حقيقية 

لطنجة  احل�سرية  اجلماعة  على 

اآخذا بعني العتبار مدى توفرها على 

واللوج�ستيكة  الب�سرية  الكفاءات 

القطاع خا�سة،  لتدبري هذا  الالزمة 

باملدينة  املتتبعني  اأحد  وت�ساءل 

خدمة  بدافع  العماري  قرار  هل 

نف�ض  يف  حلاجة  اأم  العام  ال�سالح 

يعقوب؟)..(.

شجيع محمد
مل يعد بالإمكان حتمل عدد احلفر 

يف  بكرثة  متواجدة  اأ�سبحت  التي 

بني  الرابطة  »اأدارو�ض«  طريق 

ال�سورة  )اأنظر  ومكنا�ض  مريرت 

املرفقة(، التي تزداد حالتها �سوءا 

تكرتث  اأن  دون  اآخر  بعد  يوما 

مل  اإذ  لالأمر،  املعنية  اجلهات 

تكلف نف�سها اأي عناء �سوى و�سع 

عالمات الت�سوير التي يوحي اأغلبها 

ل  التي  الإ�سالح  اأ�سغال  ببداية 

يظهر لها اأي اأثر، مما خلف حالة من 

الطريق  م�ستعملي  لدى  ال�ستياء 

خطرية  حوادث  وقوع  نتيجة 

وعرقلة حركة املرور، خا�سة واأن 

الطريق وطنية.

كلما  �سوءا  الأو�ساع  تزداد  كما 

تهاطلت الأمطار، حيث تتحول اإىل 

ويزداد  وتتاآكل  مائية  م�ستنقعات 

الذي  الوقت  يف  احلفر،  حجم 

تطبق فيه بنود مدونة ال�سري على 

اجلهات  تراعي  اأن  دون  ال�سائقني 

التي  الطريق  هذه  حالة  الو�سية 

تعد  مل  بعدما  بالأ�سواإ،  تنذر 

�ساحلة �سوى ملرور الدواب فقط، 

و�سيارات  الإ�سعاف  �سيارات  اأما 

اإذ  حرج،  ول  فحدث  النجدة 

�ساعات  و�سولها  اأمر  ي�ستغرق 

طويلة وال�سري يف الطريق القروية 

من  اأح�سن  اجلبلية  وامل�سالك 

ال�سري على هذه الطريق)..( والتي 

تنعك�ض حالتها �سلبا على ال�سائقني 

الأعطاب  ب�سبب  معا،  وال�سيارات 

لعرباتهم،  فيها  تت�سبب  التي 

وخ�سو�سا خالل الليل حيث �سبق 

لبع�ض �سائقي الطاك�سيات واأرباب 

ب�سكايات  تقدموا  اأن  ال�ساحنات 

حول  املعنية  للجهات  الأمر  يف 

الطريق،  لهذه  »املهرتئة«  احلالة 

اإحدى  اأنها  لل�سائق  يخيل  والتي 

يف  الباك�ستانية،  »قندهار«  طرق 

الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات 

امل�سالك  عن  للتحدث  ف�سفا�سة 

القروية والبنيات التحتية)..(.

عمدة يرف�ض التمويل القادم من قطر

طريق »قندهار« بني مريرت ومكنا�ض

الأخرية  الآونة  يف  ال�سمالية  املدن  �سهدت 

باجلملة،  واملخالفات  احلوادث  من  العديد 

يعملون  الذين  ال�سيا�سة،  رجال  اأبطالها 

جاهدين للت�سرت على خملفاتهم التي �سارت 

تزكم الأنوف.

حيث  املا�سي،  الأ�سبوع  من  والنموذج 

بتطوان  واجلولن  ال�سري  �سرطة  �سبطت 

ابن اأحد امل�سوؤولني باملدينة يقود �سيارة اأمه 

ب�سرعة مفرطة وبدون رخ�سة ال�سياقة التي 

العنا�سر  واأجنزت  بعد،  عليها  يح�سل  مل 

الأمنية حم�سرا يف املو�سوع واأحالته على 

النيابة العامة لتقول كلمتها)..(.

اأن  املدينة)..(  عن  لربملاين  �سبق  وقبلها 

اإحدى  مدير  لدى  ال�سابات  لإحدى  تو�سط 

ال�سركات من اأجل العمل.

ولي�ض بعيدا عن تطوان، ففي مدينة وادي 

لالغت�ساب  الأول  عقده  يف  طفل  تعر�ض  لو 

على يدي ابن اأخ اأحد ال�سيا�سيني املعروف 

جهات  فاإن  م�سادر  وح�سب  دمه،  بخفة 

نافذة باملنطقة تكرث من ات�سالتها لل�سغط 

عن  التنازل  اأجل  من  ال�سحية  اأ�سرة  على 

املتابعة.

اجلهات  من  وال�ساكنة  الفعاليات  وطالبت 

املعنية وعلى راأ�سها القائد اجلهوي للدرك 

اأن  امللف خ�سية  ال�سهر مبتابعة هذا  امللكي 

تطم�ض معامله، كما مت اإخفاء ملفات العديد 

من احلوادث والعتداءات)..(.       

فؤاد العماري



21
alousbouea@gmail.com

 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

بقلم : رمزي صوفيا

اجلمعة  يوم  القنيطرة  مدينة  كانت 

احلفل  موعد  على   2014 ماي   16
العامة  املديرية  اأقامته  الذي  الكبري 

للأمن الوطني لتخليد الذكرى الثامنة 

الوطني  الأمن  لتاأ�سي�س  واخلم�سني 

اجلميع«.  ق�سية  »الأمن  �سعار  حتت 

ال�سيد  ا�ستعر�س  احلفل  م�ستهل  ويف 

الذي  الداخلية،  وزير  ح�ساد  حممد 

ال�سرقي  بال�سيدين  مرفوقا  كان 

وزير  لدى  املنتدب  الوزير  ا�سري�س 

املدير  ارميل  وبو�سعيب  الداخلية 

من  ت�سكيلة  الوطني،  للأمن  العام 

اأفواج ال�سرطة الذين يتلقون  خمتلف 

لل�سرطة  امللكي  باملعهد  تكوينهم 

بالقنيطرة. 

للأمن  العامة  املديرية  اختيار  اإن 

الوطني �سعار: »الأمن ق�سية اجلميع« 

يعك�س  ال�سنة  هذه  احتفالت  لتخليد 

الأمن  بني  القائمة  التلزمية  العلقة 

فل�سفة  ويج�سد  اخلارجي،  وحميطة 

ال�سرطة املواطنة يف تفاعل اإيجابي مع 

املجتمع ويف توا�سل دائم مع املواطن، 

الإنتاج  مفهوم  اأي�سا  يكر�س  اأنه  كما 

الأمن  اأن  اعتبار  على  للأمن  امل�سرتك 

اأي�سا  فهو  جماعيا  مك�سبا  كان  متى 

اجلميع  على  ينبغي  اجتماعية  تكلفة 

امل�ساهمة يف حتقيقه وتوفري الظروف 

لكونه  اإ�سافة  به،  للتمتع  امللئمة 

الت�ساركية  املقاربة  لهذه  جت�سيدا 

متيز  فقد  الوا�سع،  مفهومه  يف  للأمن 

باملديرية  اخلا�س  العمل  برنامج 

ال�سنة  بر�سم  الوطني  للأمن  العامة 

الثانية  الن�سخة  باإطلق  اجلارية 

الو�سط  يف  التح�سي�سية  احلملة  من 

الوطني  الأمن  بني  ب�سراكة  التعليمي 

واللجنة  الوطنية  الرتبية  ووزارة 

ال�سري  حوادث  من  للوقاية  الوطنية 

اإىل  م�سريا  املدين،  املجتمع  وفعاليات 

تلميذا   799474 من  اأكرث  ا�ستفادة 

موؤ�س�سة   6014 ميثلون  وتلميذة 

منذ  احلملة  من  عمومية  تعليمية 

انطلقتها يف املو�سم الدرا�سي املا�سي. 

اأحدثت  نف�سها،  املقاربة  �سياق  ويف 

الوطني،  للأمن  العامة  املديرية 

لل�سرطة  امللكي  املعهد  مدير  ي�سيف 

على  للتوا�سل  ممركزة  ل  خليا 

والأمن  الأمن  وليات  جميع  �سعيد 

تاأمني  مهمتها  والإقليمي،  اجلهوي 

املجتمع  منظمات  مع  الدائم  الت�سال 

املدين وو�سائل الإعلم و�سمان احلق 

يتعار�س  ل  مبا  الأمنية  املعلومة  يف 

اإىل  واملهنية،  القانونية  ال�سوابط  مع 

الإح�سا�س  تدعيم  يف  امل�ساهمة  جانب 

اإبراز  خلل  من  املواطن  لدى  بالأمن 

مكافحة  جمال  يف  املبذولة  اجلهود 

الق�سايا  حقيقة  وتو�سيح  اجلرمية 

اأو  بالتحريف  امل�سوبة  واحلوادث 

ا�سرتاتيجية  اأن  واأ�ساف  الإثارة. 

املديرية العامة تت�سمن اأي�سا خمطط 

عمل خا�س بتدعيم التدخلت الأمنية 

الدوريات  وتكثيف  العام  ال�سارع  يف 

توطيد  بهدف  واملحمولة  الراجلة 

املواطن  لدى  بالأمن  الإح�سا�س 

والوقاية من جتليات النحراف وزجر 

خمتلف ال�سلوكات الإجرامية، م�سريا 

من  تخرج  قد  اأنه  اإىل  ال�سدد  هذا  يف 

ال�سنة  بر�سم  لل�سرطة  امللكي  املعهد 

اجلارية 2659 متدربا موؤهلني معرفيا 

البعد  اأهمية  جيدا  ومدركني  ومهنيا 

الوقائي يف عمل ال�سرطة. 

يف  حياتي  من  ردحا  ع�ست  لقد 

تقنيات  كثب  عن  و�ساهدت  اأمريكا 

خمتلف  يف  الأمريكية  ال�سرطة  عمل 

هائل  م�ستوى  بلغت  حيث  املجالت، 

با�ستمرار  يوؤهلها  الذي  التطور  من 

واملنظمة  العادية  اجلرمية  ملكافحة 

وردع  الع�سابات  على  والق�ساء 

الآن  ولكني  حدوثه.  قبل  الإرهاب 

الكبري  لل�ستعرا�س  متابعتي  وبعد 

ال�سرطة  ون�ساء  رجال  قدمه  الذي 

الذين  كل  ذهل  كما  ذهلت  املغربية 

التقنيات  اأمام  الحتفال  ح�سروا 

العالية والكفاءات اجل�سمانية املمتازة 

ال�سرطة  عليها  تتوفر  اأ�سبحت  التي 

�ساهدنا  �ساعتني  وخلل  املغربية. 

خمتلف  النظري  منقطع  باإعجاب 

العرو�س العملية التي قدمتها عنا�سر 

يتفننون  وهم  اجلن�سني  من  ال�سرطة 

يف اإبراز مهاراتهم الفائقة يف �سّل حركة 

اجلرمية  على  والق�ساء  املجرمني 

تهريب  من  ابتداء  اأنواعها  مبختلف 

الوثائق  وتزوير  واملخدرات  ال�سلح 

ال�سفر  جوازات  وخا�سة  الإدارية 

والقب�س  املغرب،  دخول  وتاأ�سريات 

وقطاع  ال�سيارات  ل�سو�س  على 

الأبي�س  ال�سلح  حاملي  من  الطرق 

على  القب�س  واإلقاء  احلقائب  ون�سايل 

اأحدث  بوا�سطة  املخمورين  ال�سواق 

التقنيات العلمية.

جمموعة  ال�ستعرا�س  يف  ظهرت  كما 

مرحلة  يف  والفتيات  الفتيان  من 

خري  باأدوارهم  قاموا  الذين  الطفولة 

حركاتهم  بوا�سطة  معربين  قيام، 

ال�ستعرا�سية عن قدراتهم على احلد 

يف  بفعالية  وامل�ساهمة  اجلرمية  من 

يف  للمواطنني  العام  الأمن  ا�ستتباب 

كل جهات املغرب.

يف  والن�سجام  التنا�سق  كان  لقد 

العرو�س تعبريا وا�سحا عن الكفاءة 

العلمية التي هياأت بها املديرية العامة 

احلفل  اأخرجت  التي  الوطني  للأمن 

كل حركات و�سكنات عنا�سر ال�سرطة 

التي �ساركت يف هذه املنا�سبة.

لقد كان جليا ملليني امل�ساهدين الذين 

�سواء  احلفل  و�سيتابعون  تابعوا 

بوابات  بوا�سطة  اأو  التلفزيون  عرب 

الإنرتنيت باأن الذي اأ�سرف على اإعداد 

املدير  وهو  ال�ستعرا�س  ف�سول  كل 

العام للأمن الوطني الدكتور بو�سعيب 

دكتوراه  �سهادة  يحمل  الذي  ارميل، 

توؤدة  بكل  عازم  هو  اجلرمية  علم  يف 

اإىل  املغاربة من طنجة  كل  على جعل 

الكويرة، وكل �سكان املغرب ينعمون 

البال  مرتاحي  العيون  قريري  بالنوم 

والتقنيات  واخلربة  النجاعة  بف�سل 

الأمن  جهاز  بها  ي�سري  التي  العلمية 

بكل درجاته.

على  اليوم  اأ�سمعه  ما  اأتنا�سى  ولن 

�سكان  من  والكثري  الكثري  األ�سنة 

عنا�سر  تقوم  كيف  البي�ساء،  الدار 

الدوريات  بتنفيذ  نهار  ليل  ال�سرطة 

ملكافحة اجلرمية. اإننا ل ن�سمع اليوم 

منجزات  على  اجلميل  الثناء  �سوى 

الذين يخو�سون حملت  الأمن  رجال 

واملنحرفني  املجرمني  �سد  متوا�سلة 

للدولة  الحرتام  اإعادة  متت  حيث 

نف�سه  له  ت�سول  منحرف  كل  وجعل 

ل  ملتابعات  معر�سا  القانون  خرق 

هوادة فيها.

يجدر  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

التنويه بالطريقة املهذبة التي يتعامل 

املواطنني  مع  ال�سرطة  رجال  بها 

التي  وامل�ساعدات  الكبري  والحرتام 

يقدمونها للعجزة وذوي الحتياجات 

اخلا�سة من املارة. وقد �ساهدت هذا 

بنف�سي حيث هب �سرطي كان واقفا اإىل 

م�سنة  لمراأة  يده  ومد  زميله  جانب 

كبري  �سارع  اجتياز  على  و�ساعدها 

ول�سانها  الر�سيف  اإىل  اأو�سلها  حتى 

يلهج بالدعاء له. 

جناح  قوام  هو  الب�سري  العن�سر  اإن 

ال�سيد  جعل  لهذا  احل�سارات،  كل 

بو�سعيب ارميل يف �سلب ا�سرتاتيجية 

عمله، تعزيز قدرات العن�سر الب�سري. 

حيث تخرج من املعهد امللكي لل�سرطة 
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توظيف  ذاتها،  ال�سنة  بر�سم  مت  كما 

وتقنيني  مهند�سني،  من  اإطارا   181
يف  و�ساهمت  وتقنيني.  متخ�س�سني، 

الأمن  اأطر  جانب  اإىل  التكوين،  عملية 

خمتلف  اإىل  منتمية  اأطر  الوطني، 

الفاعلني يف احلقل الأمني واحلقوقي، 

ووزارة  الداخلية،  وزارة  منها 

ال�سوؤون  ووزارة  واحلريات،  العدل 

اخلارجية والتعاون، ووزارة ال�سحة، 

و�سيا�سة  والتعمري  ال�سكنى  ووزارة 

املدينة، واملجل�س الأعلى للح�سابات، 

وكذا، املوؤ�س�سات الأمنية التي تربطها 

الأمر  ويتعلق  ذاتها،  امل�سرتكة  املهام 

امل�ساعدة،  والقوات  امللكي،  بالدرك 

غري  وال�سرائب  اجلمارك  واإدارة 

املدنية، وغريها.  املبا�سرة، والوقاية 

التنمية  يف  الفعلية  وللم�ساهمة 

املغرب  وخمطط  للمغرب  امل�ستدامة 

امللك  جللة  له  دعا  الذي  الأخ�سر 

مت  فقد  اهلل،  ن�سره  ال�ساد�س  حممد 

حلماية  البيئية  ال�سرطة  اإحداث 

ملقت�سيات  املخالفني  وردع  البيئة 

املخططات التنموية.

اإن ال�سرطة املغربية هي بني اأيد اأمينة 

والعلمية  العالية  الكفاءات  بف�سل 

الأق�سام  وكل  الفرق  كل  ت�سهر  التي 

وكل الدوائر على العمل بها. وقد كان 

كبريا  دليل  اجلمعة  يوم  ا�ستعرا�س 

تعرفها  التي  العظيمة  النه�سة  على 

البلد والتي ل ميكن اأن تكتمل اإل مع 

جعل  ميكنه  وفعال  فاعل  اأمني  جهاز 

املواطنني يعملون وينمون بلدهم بكل 

اطمئنان.

ملعايل  القلبية  تهاين  اأقدم  الأخري،  ويف 

حممد  الأ�ستاذ  الداخلية  وزير  ال�سيد 

ح�ساد، ومعايل ال�سيد الوزير املنتدب 

ال�سرقي  الأ�ستاذ  الداخلية  وزير  لدى 

العام  املدير  ال�سيد  ومعايل  ا�سري�س، 

بو�سعيب  الدكتور  الوطني  للأمن 

العلمية  الثورة  هذه  على  ارميل 

والإدارية والتقنية التي يعرفها جهاز 

ال�سرطة يف املغرب. 

ثورة يف جهاز ال�شرطة باملغرب

الثالثي الساهر على أمن المغاربة: وزير الداخلية حصاد يتوسط الوزير اضريس ومدير األمن ارميل

إن اختيار المديرية 
العامة لألمن الوطني 
شعار: »األمن قضية 

الجميع« لتخليد 
احتفاالت هذه السنة 

يعكس العالقة 
التالزمية القائمة 

بين األمن ومحيطة 
الخارجي، ويجسد 
فلسفة الشرطة 

المواطنة في تفاعل 
إيجابي مع المجتمع 

وفي تواصل دائم مع 
المواطن، كما أنه 

يكرس أيضا مفهوم 
اإلنتاج المشترك لألمن 
على اعتبار أن األمن 
متى كان مكسبا 
جماعيا فهو أيضا 

تكلفة اجتماعية ينبغي 
على الجميع المساهمة 

في تحقيقه



»ال�شيعة« دعوة ملحاربة 

الإ�سالم يف داره

وبقدر  الإ�سالمية،  الدرا�سات  الت�سيع يف  يت�سع مو�سوع  ما  بقدر 

ما ي�سيق البحث فيه من طرف منا�سريه ودار�سيه ل جند فيه 

خمرجا لت�سحيح مفاهيم املت�سيعني على �سوء الكتاب وال�سنة.. 

اإن للت�سييع مفاهيم وتعريفات مت�ساربة بت�سارب فهم علماء الأمة 

الإ�سالمية فيه، وكذلك بتمكنهم وعدمه يف اأ�سباب نزوله من الوجهة 

عند  تعارف  مما  عليه  هو  ملا  يخ�سع  ل  الت�سيع  فكتب  الفقهية.. 

الفقهاء يف ال�سرية النبوية املوؤكدة بالأحاديث النبوية اأو ما ورد 

يف �سرية ابن اإ�سحاق وابن ه�سام والإمام ال�سهيلي.. فاقتبا�ساتهم 

وم�سادرهم املعتمدة يف الفقه حم�سورة يف كتاب »الكايف ال�سيعي« 

من  لها  منهم  فهم  دون  العربية  باللغة  للناطقني  يقع  ما  ولعل 

ال�سيعيني مثلهم مثل امل�ست�سرقني املتطاولني على اللغة العربية 

باآرائهم الدخيلة وهذا ما يالحظ عندما ن�سمع اأو نقراأ بع�ض الكتب 

املنت�سرة للمذهب ال�سيعي ))وبهذا العتبار فاإن مهمة املوؤرخ عن 

ال�سيعة هي اأ�سد �سعوبة من مهمة من يوؤرخ لغريهم من طوائف 

الأربعة«،  واملذاهب  ال�سادق  »الإمام  كتاب  )انظر  امل�سلمني(( 

وطريقة  لبنان«(،  بريوت  العربي  الكتاب  دار   ،371 �سفحة: 

يف  ال�سيعة  فقهاء  من  واحلديثية  القرءانية  للن�سو�ض  املحللني 

حجتهم  ويقوي  اأهواءهم  ي�ساير  ما  اإطار  عن  تخرج  ل  قنواتهم 

بالن�ض  ا�ست�سهاد  ودون  الن�سو�ض  لتلك  ا�ستفزازا  ولو  ملذهبهم 

القراآين كما اأنزل اأو احلديثي كما ورد يف الكتب ال�سحيحة الأ�سانيد 

هناك  �ستجد  لل�سيعة  املن�سوبة  الفرق  اأ�سماء  على  يقف  من  )اإن 

اأ�سماء بال م�سميات، اأو اأ�سخا�سا وهمية، ومن الغريب ان تعداد 

فرق ال�سيعة ل تزال بني املد واجلزر فهي تبلغ بالعد اىل ع�سرين 

اإىل اأكرث حتى يبلغ ثالثمائة فرقة  ثم يرتقى الأمر ويرتفع العدد 

كما ذكرها بع�سهم لأنهم يكتبون بدون تثبت وتدبر...(، وباعتبار 

الكتب امل�سهورة عندهم جند كتاب »نهج البالغة« وهو )جمموع 

ما اختاره ال�سريف الر�سى من كالم الإمام علي بن اأبي طالب كرم 

اهلل وجهه( وقد توىل �سرح نهج البالغة عديد من العلماء منهم ابن 

اأبي احلديد يف ع�سرة اأجزاء وكذلك حممد عبدو امل�سري يف جملد 

من جزئني، ومن علماء ال�سيعة الذين تولوا تف�سري القراآن الكرمي يف 

عدة اأجزاء ال�سيد حممد جواد مغنية امل�سمى »التف�سري الكا�سف« 

ويرجع ال�سيعة ما يف نهج البالغة اإىل الإمام علي من اخلطب التي 

األقاها، وهناك كتاب ين�ساق مع نهج البالغة يف اأ�سلوبه اخلطابي 

ككتاب األفه ال�سيد حممد ال�سريازي وهو �سرح لل�سحيفة ال�سجارية 

كما  عمال،  وخم�سني  ثالث  على  يحتوي  واأدعية  خطب  �سكل  يف 

يتميز كتاب نهج البالغة باخلطب والر�سائل والأحاديث اخلا�سة 

باحل�سن واحل�سني وغريهما من اآل بيته... غري اأن توثيق ن�سبة 

اأن وا�سعها  اإىل الإمام علي ما يزال مطروحا،  كتاب نهج البالغة 

اآل البيت وممن له اهتمام بالأدب  ال�سريف الر�سى باعتباره من 

اأهل  مذهب  على  واملوقوفة  امل�سهورة  الكتب  ومن  وكتابته... 

البيت جند كتاب »الفتاوى الوا�سحة« يف عدة اأجزاء وهذا الكتاب 

من�سوب يف تاأليفه لل�سيد حممد باقر ال�سدر، ومن الكتب املعتمدة 

يف املذهب ال�سيعي كتاب »الإمامة الكربى واخلالفة العظمى« يف 

عدة اأجزاء وهذا الكتاب من تاأليف ال�سيد حممد ح�سن القزويني 

احلائري، وكذلك هناك كتاب »اآل حممد« وهو من تاأليف ال�سيد علي 

عا�سور.. كما جند للكاتب حممد اجلواد اجلزائري كتاب »فل�سفة 

زهرة  اأبو  حممد  ال�سيد  الأزهر  مفتي  األف  كما  ال�سادق«  الإمام 

كتابا يف الإمام ال�سادق »حياته وع�سره واآراوؤه وفقهه«، وهناك 

كتاب كدعوة للتعرف على املذهب ال�سيعي يف ظهور الإمام املنتظر 

»عقد الذرر يف اأخبار املنتظر« ليو�سف بن يحيا املقد�سي... وتبقى 

عدة عناوين م�سايرة للفكر ال�سيعي يف جانبه الفكري والفل�سفي 

كالر�سائل الإ�سماعيلية لعارف تامر، »وم�سباح العلوم يف معرفة 

احلي القيوم« لأحمد بن احل�سن الر�سا�ض باإ�سافة ما ي�سدر يف 

عيد الغدير ومنا�سبات ذكرى احل�سني واأئمة البقيع اأخبار ال�سيعة 

يف مناطق اأر�سية... يبقى هناك �سوؤال مطروح هل املذهب ال�سيعي 

املذاهب  �سمن  مذهب  اأو  وحدهم  البيت  اآل  يخ�ض  ديني  مذهب 

الإ�سالمية التي تدين هلل ور�سوله بالتوحيد والر�سالة؟ وهذا بالطبع 

ل يخرج عما هو مثبت يف امل�سحف الذي جمعه �سيدنا عثمان قبل 

وفاته و�سادق عليه خلفاء ر�سول اهلل من اأبي بكر وعمر وعثمان 

وعلي، وهذا ما ل يراه ال�سيعة حيث يدعون يف قنواتهم املبثوثة 

اأن القراآن ناق�ض، واأنه اأكرث حجما مما هو عليه الآن، وي�ستدلون 

على ذلك باأن هناك م�سحفا خا�سا بهم واأنه غابر يف انتظار خروج 

ليمالأ الأر�ض عدل كما  الفرج بخروجه  اأو من ينتظر  الإمام علي 

ملئت جورا، وجتري حماكمة الذين زوروا على �سيدنا علي خالفة 

ال�سيعية  القنوات  يف  يردد  هذا  كل  الر�سول..  وفاة  بعد  توليته 

املتوغلة يف خرق الإجماع الإ�سالمي طبقا ملا ين�ض عليه كتاب اهلل 

ور�سالة نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم.
يتبع

ذكرى 16 ماي ذكرى األيمة بال �سك، يتذكرها املغاربة باأ�سى عميق، يتذكرون معها 

ال�سورة الدموية التي انفجر معها كما قال �سعيد عاهد »ا�ستثناء مغربي كان يفرت�ض 

اأنه يقي البالد والعباد من عتمة الإرهاب الداخل احلامل لقناع الإ�سالم، الباحث عن 

�سراب احلريك اإىل اجلنة على �سهوة خيل اهلل«، ليلة لي�ست ككل الليايل التي نعي�سها 

يف ظل الطمئنان واحلب، ليلة اأرخت حلدث مف�سلي كما قيل، ظل حا�سرا رغم مرور 

اأكرث من عقد، كالو�سم، يف »املنت الإبداعي الوطني الذي يف�سل يف الذاكرة حني تتال�سى 

كل املقاربات اللحظية واخلطب املنا�سباتية«: حدث مل يكن ينتظر اأحد وقوعه بتلك 

الهمجية يف وقت ح�سا�ض »كما قال حكيم حنكر« كان فيه املغرب م�سدودا اإىل �سهوة 

التغيري، وتقلبات التناوب ليعود بعهدها رقا�ض ال�ساعة اإىل ال�سفر، ويتوقف عند هذا 

الأخري من اأجل مراجعة بع�ض امل�سلمات، واإعادة تركيب بع�ض البديهيات خا�سة تلك 

التي كانت تقول ب�سعوبة تنازل املغربي القح عن ف�سيلة التعاي�ض واختيار امل�سي 

�سريعا يف طريق ما اعترب »بناء للمجتمع الإ�سالمي عن طريق العنف �سد 

الدولة و�سد املجتمع«.

كان  خلت  �سنوات  اإىل  الوراء،  اإىل  اأعادتنا  حقا  موؤملة  ذكرى 

املغرب فيها قد اختار اأن ي�سلك طريقا معبدا للدميقراطية 

بعد اأن �سيد دعامات التناوب والتوافق واأغلق الأبواب 

ال�سوداء، واأن ينهج بطواعية دربا ي�ستحق مزيدا من 

امل�ساندة والتاأييد من اأجل توفري مقومات احل�سور 

الفعلي يف معارك الراهن اآنذاك �سواء ال�سيا�سي اأو 

الفكي اأو العقائدي، ذكرى ا�سرتجعنا معها اأ�سماء 

غالية ذهبت يف حلظة طائ�سة حتركت فيها الهمجية 

باأردية  وحو�ض  لدى  معنى،  من  الكلمة  يف  ما  بكل 

»احللوة«،  احلياة  يحتقرون  قيل  كما  اآدمية  غري 

يعي�سونها بوح�سية احليوان الربي، ينظرون اإليها 

من خارج اجلمال الذي خلقه اهلل، من ذات حم�سوة 

يف  يرون  الذي  الآخر  وبغ�ض  احلقد  من  برزنامة 

ابت�سامته وتفتحه واأناقته �سببا كافيا »ل�سرعنة العنف 

ما  فجروا  وحو�ض  قلت  واملوؤ�س�سات«،  املجتمع  وتكفري 

بداخلهم من ِغلِّ على جمتمع اأواهم و�سما بهم اإىل مقام الأنبياء 

عو�ض اأن يرتكهم يتمرغون يف م�ستنقع الإرهاب، هذا الأخري الذي 

جمع كلمة اأبناء الوطن الواحد، وجعلهم يقفون �سفا واحدا للتنديد 

به، ب�سكل جلي عك�ض �سورة من �سور النخراط الفعلي يف �سون احلياة العامة 

درجة  تكون  قد  التي  الأخرى  اجلهادية  »احلروب  كل  ومواجهة  البالد،  وحماية 

الطبيعة« )�سعيد  البدء ولكنها من ذات  ليلة  وح�سيتها خمتلفة عن درجة وح�سية 

عاهد(.

اأحداث باأمل غري قابل للن�سيان، �سلطت ال�سوء من جديد على »هوام�ض ح�سرية« 

ينه�سها الفقر وتقتلها البطالة ويفرخ فيها اجلهل وتتنا�سل الأمية، هوام�ض مل تكن 

كف�ساءات  الظالمية«  »�سيوخ  قبل  من  بب�ساعة  ا�ستغلت  اخلريطة  على  معروفة 

احل�سا�ض،  الوتر  على  ت�سرب  حاقدة  خطابات  ومترير  مريبة،  معتقدات  لت�سويق 

مقامة على ا�ستغالل امل�ساحات الفارغة يف فكر �سباب �ساق من الأزمة، وتخلفت لديه 

مناعة الرف�ض، ومتلكته روح »اجلهاد«، ومل يعد اأمامه من خيار �سوى هذا الأخري 

)اأي اجلهاد(، ليك�سب دوره �سمن املجموعة التي جردها »بنبني« يف ن�سه ال�سينمائي 

الذي هاجر به قارة الإبداع املكتوب كما قيل »لي�ستقر يف جغرافية الإبداع ال�سمعي 

الب�سري، متحول اإىل عمل �سينمائي بعنوان يا خيل اهلل«، قلت اأحداث حتتم علينا 

»عدم ن�سيان فاجعتها التي مل يعان يف ويالتها �سوى من اكتوى بنارها مبا�سرة، وذلك 

حتى تبقى »كما قالت ال�سيدة �سعاد البكدوري اأرملة املرحوم عبد الواحد اخلمال« 

اأمنه  وتهد  البلد  تنخر  التي  الآفة  مواجهة  ن�ستطيع  وحتى  امل�ستقبل،  يف  لنا  عربة 

وا�ستقراره«، حتتم علينا جميعا األ نرتاخى يف الوقوف باملر�ساد وبكل الو�سائل يف 

وجه التطرف والعدوان واأ�سحابه الذين يحاولون يف كل مرة اإيقاظ الفتنة واإ�سعال 

اأحدهم  �سماه  كما  »الديني«  والعنف  الإرهاب  مواجهة  بجدية  نوا�سل  واأن  نارها، 

»مبقاربات موؤ�سر عليها مبقت�سيات املرحلة وما ت�ستلزمه من حتول وتغيري يف كل 

مظاهر احلياة«، مع الرتكيز كما قالت ال�سيدة البكدوري �سعاد على »تظافر اجلهود، 

خا�سة مع فعالية املجتمع املدين حتى يت�سنى احت�سان ال�سباب وحمايته 

من الوقوع يف براثن الفكر املتطرف، والقطع مع ثقافة 

الفئات  اأو�ساط  يف  التوعية  ون�سر  الإق�ساء«، 

التي ميكن اأن تكون لقمة �سائغة جلماعات الفكر 

ال�سلم،  ثقافة  تكري�ض  »خالل  من  وذلك  الظالمي، 

والعمل على بث روح الت�سامح والنفتاح وتر�سيخ 

قيم املواطنة ونبد كل اخلطابات املروجة للفكر 

قوة  �سيخلف  �سك  بدون  وهذا  الإق�سائي«، 

اأخرى بدون تكلفة اأمنية اأو غريها، م�ستوحاة 

الفاجعة على  اأخذتهم  الذين  ال�سحايا  من دم 

الرائعة،  احلياة  اأن�سودة  يغنون  وهم  بغتة، 

ي�سجع  ف�ساء  يف  اإيقاعاتها  على  ويرق�سون 

الرغبة  على  ورومان�سيته  و�سموخه  بهدوئه 

يف ا�ستكمال ال�سورة املخملية لالإن�سان ال�سعيد 

املنفتح الذي ت�ستهويه الأحالم الوردية بعيدا عن 

الكوابي�ض والهواج�ض اخلبيثة: قوة لو هياأتها لنا 

الظروف من قبل لكانت البالد وكما قال حممد �سروك 

جتنبت ويالت الإرهاب، هذا الأخري الذي كانت توزعه 

بع�ض املطبوعات والكتب الدينية القادمة من ال�سعودية يف 

الت�سعينيات وهي موؤلفات توؤ�سل لفكر منحرف »كانت فخا �سقط 

فيه الكثري من ال�سباب ال�سلفي«، )الأحداث املغربية، العدد: 5285(.

اإن الدولة املغربية القوية بكل مكوناتها ومنذ �سنة 2006 وهي تر�سل الإ�سارات تلو 

ومقاطعة  ال�سوداء  ال�سفحة  طي  يف  الرغبة  حتمل  ودالة،  قوية  اإ�سارات  الأخرى، 

املا�سي الذي قال عنه ح�سن اخلطاب ال�سيخ ولي�ض املحامي »باأنه مل يكن يرى فيه من 

خيار يف التغيري �سوى اجلهاد«، اإ�سارات ور�سائل يف منتهى الو�سوح من اأجل فتح باب 

امل�ساحلة )واإن كانت هذه الأخرية يف نظر ال�سيدة �سعاد البكدوري تعمق اجلراح( 

باإيجابية  الدميقراطية واملوؤ�س�سات  املتزمتة واملت�سددة عن  الأفكار  قراءة  واإعادة 

وبانفتاح وبتجرد كما فعل بع�ض ال�سيوخ الذين ا�ستفادوا من العفو امللكي، ومت فتح 

اأبواب ال�سجون يف وجوههم للخروج اإىل معرتك احلياة بفكر غري غا�سب وبروح عالية 

بالت�سامح وجتاوز الأخطاء، غري مهتمة مبا تردده اأ�سرطة املوت كما �سماها اأحدهم.

الدرا�سة  وزميل  ال�سبى  ل�سديق  وجهتها  التي  املوؤاخذات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

يف  جاء  ما  وذلك  والت�سويف،  التحامل  من  خالية  كانت  بوتفليقة  العزيز  عبد 

الوطني  التحرير  جبهة  عن  م�سوؤول  �سلمها  التي  الر�سمية  وال�سهادة  الإقرار 

اجلزائرية بالدار البي�ساء، حيث يعرتف فيها ويوؤكد اأن املرحوم 

واملواطن الغيور اأحمد رم�سان بن �سايلة كان ي�ستعمل 

كانت  ال�سمك،  لتربيد  بغرفة  جمهزتني  �ساحنتني 

اأنواع  وفيها  ال�سمك  �سناديق  حتمل  الواقع  يف 

خمباأة  احلربي  والعتاد  الأ�سلحة  من  �ستى 

اجلزائريون  املجاهدون  يت�سلمها  باإحكام 

الأورا�ض،  جبال  اأعايل  يف  املراب�سون 

بن  ال�سيد  اأن  امل�سوؤول  هذا  وي�سهد 

�سايلة ورفيقه يف قيادة ال�ساحنتني، قد 

اجلي�ض  جنود  طرف  من  اعتقالهما  مت 

�سنوات  بع�سر  عليهما  وحكم  الفرن�سي 

لأب�سع  تعر�سا  اأن  بعد  نافذا  �سجنا 

حمق  واأنا  والتنكيل،  التعذيب  اأنواع 

ازداد  الذي  للرئي�ض  العتاب  توجيه  يف 

مدينة  يف  ظهرانينا  بني  وترعرع  وتربى 

وقد  �سابا  وعلمته  �سبيا  اأوته  التي  وجدة 

غادرها وهو يف �سن الع�سرين من عمره، ومل 

يكن اأحد من رفاقه يف مدر�سة �سيدي زيان يعتقد 

اأو يخطر بباله اأن ذلك الفتى الوديع �سي�سبح ذات 

قدم  ل�سعب  ظهره  و�سيدير  اجلزائر،  لدولة  رئي�سا  يوم 

ج�سيمة  ت�سحيات  وحتمل  بي�ساء  اأيادي  اجلزائريني  لإخوانه 

من متطوعني و�سالح وم�ساعدات مادية وب�سرية لتحرير ال�سعب ال�سقيق من 

ربقة ال�ستعمار.

ولو كان بوتفليقة قد ولد يف مدينة غري التي احت�سنته مع ثلة من قيادة الثورة 

اأعمال عدائية �سد  ال�سلطات اجلزائرية من  اجلزائرية لكان هول ما قامت به 

املغرب اأخف وطاأة، م�سداقا لقول ال�ساعر:

وظلم ذوي القربى اأ�سد مظاظة

                           على النف�ض من وقع احل�سام املهند

بوتفليقة  مع  تعاي�سوا  اأو  عرفوا  الذين  الوجدي  ال�سباب  حق  من  بات  لقد 

ماء  مازال  هذا اجلحود وهذا احلقد من طرف رجل  ملاذا  يتاآكلوا،  اأن 

جداويل �سيدي يحيى بن يون�ض جتري يف عروقه؟ فهل 

البع�ض؟ وهل هو  هو مكره ل بطل كما يدعي 

غري م�سوؤول عما يقوم به اأعوانه من جتاوزات 

ثالثة  �سحيتها  واأعمال �سنيعة ذهب  

اأبرياء  مغاربة  مواطن  األف  وخم�سون  مائة 

اجلزائريني  اإخوانهم  بني  العي�ض  اختاروا 

الذين كانوا بالأم�ض القريب يتجندون معهم 

يف �سف واحد �سد امل�ستعمر الفرن�سي؟

وما ذنب اآلف العائالت املغربية واجلزائرية 

من  اجلزائرية  ال�سلطات  حرمتها  التي 

�سالت الرحم وهي فري�سة مقد�سة عند اهلل، 

الذي قال عز وجل يف �ساأنها: »... من و�سلها 

و�سلته ومن قطعها قطعته«.

بني  احلدود  اإغالق  م�سوؤولية  يتحمل  من 

�سعبني �سقيقني جمعت بينهما اجلغرافيا والدين 

امل�سرتك..؟  وامل�سري  والتقاليد  والعادات  واللغة 

واأنا على يقني اأن الرئي�ض اجلزائري لو �ساهده اأفراد 

من العائالت اجلزائرية واملغربية التي ت�سكن يف املنازل 

املتاخمة خلط احلدود بناحية مدينة ال�سعيدية وهم يذرفون 

الدموع لأنهم حمرومون من ح�سن اأقربائهم الواقفني على مرمى حجر 

بال�سفة الأخرى، لأدرك خطورة حرمان النا�ض من �سلة الرحم، حيث ي�سطر 

باأحد  لينزل  الطائرة  لركوب  البي�ساء  الدار  اإىل  ال�سفر  اإىل  الوجدي  املواطن 

مطارات اجلزائر، ومن مت يركب احلافلة التي تنقله اإىل مدينة مغنية التي تبعد 

عن وجدة بع�سرين كيلومرت.. اللهم اإن هذا ملنكر.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟!

حتى ل نن�سى اأحداث 16 ماي
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الحلقة السادسة

الحلقة الثانية

الدولة المغربية 
بكل مكوناتها ومنذ سنة 

2006 وهي ترسل اإلشارات تلو 
األخرى، إشارات قوية ودالة، تحمل 
الرغبة في طي الصفحة السوداء 

ومقاطعة الماضي الذي قال عنه حسن 
الخطاب الشيخ وليس المحامي »بأنه 

لم يكن يرى فيه من خيار في 
التغيير سوى الجهاد

ما ذنب آالف 
العائالت المغربية 

والجزائرية التي حرمتها 
السلطات الجزائرية من صالت 

الرحم وهي فريضة مقدسة عند 
اهلل، الذي قال عز وجل في شأنها: 

»... من وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته«.

...........

يتبع
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هي  وال�شراء  البيع  عملية  اإن 

البائع  بني  والرتا�شي  التوافق 

يف  فاإنها  الأ�شعار  اأما  وامل�شرتي، 

العر�ض  مليزان  تخ�شع  الغالب 

وال�شراء  وبالبيع  والطلب، 

واملنافع  امل�شالح  تبادل  يتحقق 

يعر�ض  فالبائع  النا�ض،  بني 

وامل�شرتي  املال  مقابل  �شلعته 

بع�ض  اقتناء  اأجل  من  ماله  يدفع 

وعند  ال�شوق،  من  يحتاجه  ما 

الدخول اإىل اأي �شوق علمنا ر�شول 

دعاء  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

اإين  »اللهم  ال�شوق:  اإىل  الدخول 

ال�شوق وخري ما  اأ�شاألك خري هذا 

ما  و�شر  �شره  من  بك  واأعوذ  فيه 

ل  �شاملني  منه  نخرج  حتى  فيه« 

نادمني لأن ما يقع يف الأ�شواق من 

�شر - خ�شو�شا يف وقتنا احلايل - 

يتطلب منا اأخذ املزيد من احليطة 

الأ�شواق  اأ�شبحت  فقد  واحلذر، 

واملنحرفني  لل�شو�ض  موطنا 

والنـــــ�شابني..  والغ�شا�شـــــــــني 

وباخل�شو�ض ما ي�شمى بالأ�شواق 

ل  التي  الع�شوائية  اأو  ال�شعبية 

قانونية  �شوابط  لأية  تخ�شع 

هذه  تنامت  وقد  اأخالقية،  اأو 

الأ�شواق باملدن وتزايدت اأعدادها 

بل حتى �شاحات واأبواب امل�شاجد 

فو�شوية  اأ�شواق  اإىل  حتولت 

قد�شية  حترتم  ل  وع�شوائية 

الأ�شوات  تتعاىل  اإذ  امل�شاجد 

مما  الباعة  بني  التناف�ض  وي�شتد 

يخلق نوعا من الفو�شى ويت�شبب 

يف الت�شوي�ض على امل�شلني داخل 

بيوت اهلل، ناهيك عن الأزبال التي 

يخل  مما  وراءهم  يخلفونها  قد 

بقد�شية وحرمة امل�شجد.

اإن من ي�شمون بالباعة املتجولني 

الكثري  يف  يت�شببون  الفرا�شة  اأو 

من الفو�شى داخل هذه الأ�شواق 

فهم يف نزاع دائم يف ما بينهم حول 

الأماكن العمومية التي يحتلونها 

له،  ملكا  البع�ض  يعتربها  والتي 

والأ�شلوب  ال�شيئة  املعاملة  اأما 

عن  فحدث  الزبائن  مع  اخل�شن 

ذلك ول حرج.

التي  الع�شوائية  الأ�شواق  هذه 

اأمنية اللهم  ل تتوفر على حماية 

امل�شاعدة  القوات  اأفراد  بع�ض 

اأو  اخلارج  يف  يوجدون  الذين 

م�شدر  اأ�شبحت  الأبواب،  اأمام 

اخلطر  هذا  ويزداد  دائم  خطر 

اإذ  رم�شان  �شهر  يف  باخل�شو�ض 

هذه  اإىل  ياأتي  من  بع�ض  يتحول 

الأ�شواق اإىل قنابل موقوتة تو�شك 

من  حلظة  اأية  يف  النفجار  على 

ذوي ال�شوابق ومدمني املخدرات 

من  وهل  اأمنية؟  حماية  من  فهل 

حل لإيقاف هذا اخلطر؟!

جد بوشتى )الرباط(

الأ�شواق الع�شوائية.. اخلطر الدائم

املراهق التائه

الرتبية  يف  اأفعال  دور  لها  الأ�شرة  اإن 

والتوجيه وتكاملها مع املدر�شة للتن�شيق 

اأو  املراهق  انحراف  لتفادي  والإر�شاد 

املراهقة، على الأ�شرة اأن تقوم بوظائفها 

وتتبع  ون�شح  حنان  من  بها،  املنوطة 

والعنف،  الأ�شري  ال�شطراب  وتفادي 

هروب  اإىل  الأ�شياء  هذه  توؤدي  بحيث 

املخدرات  وتعاطي  والت�شرد  الأطفال 

ي�شبح  املتعاطي  لأن  العقول،  وتدمري 

مدمنا على املخدر ويقوم ب�شلوكات غري 

طبيعية.

هذه  حماربة  يجب  الإ�شالح،  اأجل  فمن 

حذف  اأي  بحذفها،  الجتماعية  الآفة 

ال�شي�شة وتبديلها بنبتة حالل.

من  حالة  اليوم  تعي�ض  الأ�شر  معظم  اإن 

الفتنة مع املخدرات والت�شدي لهذه الآفة 

والتمرد  والغت�شاب  اجلرمية  من  يحد 

على الأ�شرة، كما يجب حماربتها بطرق 

حازمة �شد جتار املخدرات.

بنت الوادي )القنيطرة(

ظرف  يف  �شرق  الذي  احللم  ذلك  و�شل  اأين 

وجيز؟ وكيف اأ�شبحنا نحلم هذه املدة الطويلة 

وننتظر اأن ن�شتيقظ من حلمنا؟.. يف عهد الوزير 

عبد  املرحوم  والريا�شة  لل�شبيبة  ال�شابق 

لل�شويرة  ال�شابق  والعامل  ال�شماليل،  اللطيف 

بال�شويرة  بلدي  وجمل�ض  ال�شفار،  حممد 

�شابق برئا�شة الطاهر عفيفي، ومندوب ال�شباب 

عبد  املرحوم  �شابقا  بال�شويرة  والريا�شة 

الأ�شا�ض  احلجر  و�شع  مت  النعريي،  الرحمن 

عالية،  مبوا�شفات  ريا�شي  مركب  لبناء 

هي  املركب  لهذا  املخ�ش�شة  اآنذاك  والأر�ض 

حاليا جتزئة اأركانة، قبل بناء ريا�ض موكادور 

طوطال  وحمطة  موكادور  جوهرة  وفندق 

وحمطة اإفريقيا. 

هذا املج�شم للمركب الريا�شي مت و�شعه اآنذاك 

الكبرية  اخليام  باإحدى  وطنية  منا�شبة  يف 

والكل بال�شويرة ا�شتب�شر خريا يف ذلك الوقت 

 وخ�شو�شا الأندية الريا�شية وال�شباب والآباء.

املركب..  هذا  عن  ال�شتغناء  مت  ملاذا  �شوؤال: 

ومن امل�شوؤول.. وكيف مت حتويل ميزانيته اإىل 

جهة اأخرى.. وهل يعقل مدينة بتاريخ ميتــــــد 

لـ 100 �شنة من الريا�شة بدون مركب ريا�شي.. 

على  وتتوفر  �شابقا  باملغرب  قرى  يعقل  كيف 

مركبات ونوادي.. ب�شراحة هل العيب فينا اأم 

يف املدينة..؟

حفيظ صادق )الصويرة(

الإثنني  يوم  من  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  حوايل 

غري  على  اأجتول،  كنت  وبينما   2014/04/28
مراك�ض،  مبدينتي  الفنا  جامع  ب�شاحة  العادة، 

بهذه  ا�شتجد  ما  واأعاين  قليال،  نف�شي  عن  لأروح 

ال�شنني  خالل  تغريات  من  العريقة  ال�شاحة 

الأخرية.. فاإذا ب�شيدة متر بجانبي وهي ت�شيح: 

هناك نفايات يف كل مكان!! ل يوجد �شندوق قمامة 

واحد؟!

�شاحبة هذه ال�شيحة التي ا�شتوقفتني هي �شائحة 

و�شط  تبحث  وهي  الكلمات  بهذه  تفوهت  فرن�شية 

ال�شاحة )عن �شندوق(، بعدما كانت يف حاجة اإىل 

ولعل  جدوى..  دون  لكن  القمامة،  لرمي  �شندوق 

فكيف  والتعجب،  احلرية  اإىل  يدعو  ما  امل�شاألة  يف 

للقمامة؟  �شناديق  على  ال�شاحة  توفر  عدم  يعقل 

وكيف يعقل اإغفال امل�شوؤولني لهذا اجلانب املرتبط 

بنظافة الف�شاءات العمومية وخا�شة عندما يتعلق 

الأمر مبكان �شياحي بامتياز ك�شاحة جامع الفنا؟!  

املدينة  م�شوؤويل  اإىل  ندائي  اأوجه  فاإنني  ولهذا، 

فاطمة  مراك�ض  عمدة  راأ�شهم  وعلى  احلمراء 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  اإىل  املن�شوري  الزهراء 

الف�شاء  هذا  بنظافة  والعناية  امل�شكل  هذا  حلل 

املحرتم، رواد  املنرب  اأدعو، من هذا  كما  اجلميل، 

ال�شاحة، ومن خاللهم جميع املواطنني، اإىل العناية 

بنظافة ال�شارع، فال يعقل اأننا يف القرن 21، مازال 

يرمون  م�شتوياهم،  اختالف  على  املواطنون، 

التعامل  اإطار  يف  الطريق،  قارعة  على  بالأزبال 

اأنه مزبلة، يف الوقت الذي  مع ال�شارع العام على 

نرى فيه ال�شياح الأجانب يف بالدنا ـ  كما هو ال�شاأن 

ـ  يعطوننا القدوة يف هذا  ال�شائحة  بالن�شبة لهذه 

املجال، واأخريا اأقول: النظافة م�شوؤولية اجلميع.. 

واهلل يهدي ما خلق.

محمد العلوي )مراكش( 

احللم الريا�صي ال�صائع يف ال�صويرة

تعلموا من ال�صياح:

»النظافـــــــة مـــــــن الإيــــــمان«

ح�شر اخت�شا�شات 
املحكمة الع�صكرية

اإن هناك حراك جميل يعتمل يف �شاحتنا ال�شيا�شية... 

وبداأت بع�ض مطالب املجتمع املدين بجميع م�شاربه 

املهتمة مب�شاألة حقوق الإن�شان وبداأت تعطي اأكلها.. 

اأوائل  اأنه  حماكمنا  بتاريخ  التذكري  باب  من  ذلك 

املوؤرخ   270-56-1 ظهري  �شدر  املغرب  ا�شتقالل 

للمحكمة  املنظم  للقانون  1956 مكونا  نونرب   10 يف 

الع�شكرية.. 

الوقت ظروف احلال ت�شتلزم هيكلة  وكانت يف ذلك 

التي  للقالقل  �شيما  ل  النحو  هذا  على  القطاع  هذا 

اأن متكنت الدولة من  كانت تقع من حني لآخر بعد 

امللكي،  اجلي�ض  �شفوف  اإىل  التحرير  رجال  اإدماج 

ومبقت�شى هذا التنظيم اجلديد للمحكمة الع�شكرية 

اجلنح  جميع  لي�شمل  اخت�شا�شها  تو�شيع  مت 

اجلي�ض  عنا�شر  طرف  من  ترتكب  التي  واجلرائم 

من  عنا�شر  مع  مواجهتهم  حني  املدنيني  حتى  اأو 

اجلي�ض..

ت�شري  تكوينها  اأوائل  يف  الع�شكرية  املحكمة  وكانت 

لدرجة  الرتب..  من طرف رجال اجلي�ض من جميع 

اأمن  مي�ض  اأن  �شاأنه  من  كل  طال  اخت�شا�شا  اأن 

الدواة..

امل�ض  م�شاألة  يف  القانونيون  لحظه  ما  اأهم  اأنه  اإل 

اأحداث  اأو  ملراك�ض  اأركانة  اأحداث  اأي  الدولة  باأمن 

املنتحرين بالدار البي�شاء �شنة 2003، اأن مرتكبيها 

متت حماكمتهم يف حماكم مدنية عادية.. ل �شيما اأن 

القانون املنظم للمحكمة الع�شكرية يق�شي يف ف�شله 

من  عن�شر  يرتكبها  التي  اجلرائم  جميع  اأن  الثالث 

الأمر  تعلق  �شواء  طبيعتها  كانت  ما  كيف  اجلي�ض 

اأو ارتكاب جرم كال�شرقة  النفقة  اأداء  بالتخلف عن 

مدنية  حمكمة  اأمام  متابعته  ميكن  ل  اغت�شاب  اأو 

بالرغم من اأن م�شاألة حترير املحا�شر، قد تكون متت 

ال�شيد  فاإن  الوطني،  لالأمن  تابعة  عنا�شر  قبل  من 

امللكي  للجي�ض  تابع  متورط  كل  يحيل  امللك  وكيل 

على املحكمة الع�شكرية بالرباط..

ويتم اإيداعه بال�شجن الع�شكري، حتى ل يختلط مع 

باقي جمرمي احلق العام يف ال�شجون املدنية..

ومن ال�شروري الإ�شارة اإىل اأي عن�شر مدين يكون له 

فاإنه بدوره  �شلة باجلرم برجل من رجال اجلي�ض، 

ظروف  يف  الع�شكرية  املحكمة  اأمام  حماكمته  يتم 

ملزم  غري  اجلي�ض  لأن  املطلقة  بال�شرية  م�شوبة 

الذي  ال�شيء  كان..  لأي  ح�شاباته  عن  بالإف�شاح 

الأحكام  م�شداقية  يف  ي�شكك  املدين  املجتمع  يجعل 

ال�شادرة عن هذه اجلهة.

بن  الإله  عبد  حكومة  طالعنا  ذلك  من  الأهم  ولكن 

كريان يف الأ�شابيع الأخرية عن �شجاعتها واإدراكها 

اإىل  فبادرت  باملغرب،  الإن�شان  حقوق  لأهمية 

املحكمة  بها  تتمتع  كانت  التي  ال�شتثناءات  رفع 

الع�شكرية منذ ال�شتقالل، وذلك بح�شر اخت�شا�شها 

يف البت فقط يف اجلرائم واجلنح املرتكبة من طرف 

�شد  اجلرائم  )مثل  حرب  حالة  يف  اجلي�ض  رجال 

الإن�شانية، اأو اغت�شاب �شد املدنيني، اأو ما اإىل ذلك 

من �شرقة(.

وهكذا، فاإن امل�شاكل املدنية املتعلقة برجال اجلي�ض 

اأ�شبح البت فيها من اخت�شا�ض الق�شاء املدين وبذلك 

مت جعل حد لكل اإفالت من العقاب املرتكب من طرف 

اأحد الع�شاكر، مما يفيد اأن احلكومة احلالية واعية 

كافة  الإن�شان على  م�شاألة حقوق  اإ�شعاع  ب�شرورة 

�شوف  ال�شنف  هذا  من  التكري�ض  وهذا  املغاربة 

ي�شجل �شمن منجزاتها.. الذي يرمي اإىل رفع التمييز 

والتمايز عن كافة املغاربة.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة( 
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الوزير الرباح يرق�ص ومعاناة امل�سافرين تتزايد
�أهل  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  �أهل 

وزيد..؟  زيد  �أو  و�لتق�شف  �لن�شاط 

�لرباح  �لعزيز  عبد  �ل�شي  �أن  حتى 

�شاهدناه  و�لتجهيز،  �لنقل  �لوزير 

على �أكرث من موقع �لكرتوين موؤخر� 

مبدينة تنجد�د يرق�ص على �إيقاعات 

وهو  )�لغيطة(  و�ملزمار  �أحيدو�ص 

ب�شكل  �لأر�ص  على  برجليه  ي�شتف 

متو�زن مع )�لغياط( ويرجف بكتفيه 

كاأنه )�ملاي�شرتو(... غري �آبه مبعاناة 

ما  �لطرقية  �ملحطات  يف  �مل�شافرين 

�لذين  وفا�ص،  مكنا�ص  مدينتي  بني 

�لكورتيا  �أمام وجود  يرجفون خوفا 

�ل�شو�بق �لعدلية  و�ل�شما�شرة ذوي 

�ملحطات  يف  منت�شرين  �لإجر�م  يف 

�مل�شافرين  نفو�ص  �لرعب يف  يثريون 

بالت�شرفات ل �أخالقية مع �بتز�زهم 

و�لتالعب يف تذ�كر نقل وبيعها بثمن 

�أحيانا،  �حلقيقية  �شومتها  من  �أكرث 

وم�شاد�ت  نز�عاتهم  يف  ويدخلون 

بع�ص  مع  ��شتفز�زية  كالمية 

بع�ص  يف  تنتهي  �لتي  �مل�شافرين 

و�شرقة  �لدماء  باإ�شالة  �لأحيان 

�أمتعة �مل�شافرين �لذين �أكدو� غياب 

�لعمومية  �أمام �ل�شلطات  �لحرت�م 

تغ�ص  حيث  �لأخرى  هي  �مل�شوؤولة 

لأنها  �لإ�شكالية  هذه  عن  �لطرف 

غري  بطرق  بالتو�جد  لهم  ت�شمح 

هذ�،  �ملحطات.   كل  يف  قانونية 

تقدمي  يف  فادح  نق�ص  �إىل  بالإ�شافة 

كثري�  �مل�شافرين  �أقلقت  �خلدمات 

�لتوقعات،  كل  فاق  حلد  و�أربكتهم 

للحافالت  �لطويل  �لنتظار  فبات 

وما  �شاعة  ي�شتغرق  ملدة  باملحطات 

فوق، من �أجل حتميل عدد �إ�شايف من 

مقاعد  �متالأت  و�إن  حتى  �مل�شافرين 

ل  �آخرها  عن  »�لعجوز«  �حلافلة 

يعريون �أي �هتمام للم�شافر ل تهمهم 

�أكدت  �شوى �لأرباح و�لغتناء، كما 

تعر�شت  �أنها  على  �ل�شيد�ت  �إحدى 

��شتل  عندما  �حلافلة  د�خل  لل�شرقة 

ل�ص هاتفها �لنقال من جيبها وبع�ص 

يف  ت�شرخ  بد�أت  وعندما  �لنقود 

ثم  �حلافلة  �شائق  توقف  وجهه 

للريح  �شاقيه  و�أعطى  �ل�شارق  نزل 

مبدخل مدينة مكنا�ص بحي وي�شالن 

��شتغل  حيث  �شاكنا  يحرك  من  ول 

�ل�شارق �كتظاظ �لركاب و�لزدحام 

�حلافلة  �أروقة  يف  و�ل�شجيج 

بحيث  بد�خلها،  �لد�م�ص  و�لظالم 

»�لعجوز«  �حلافالت  �شائقي  �أن 

�أثناء  �لكهرباء  تيار  بقطع  يقومون 

�لليل �حتمال من وجود نقاط تفتي�ص 

�إخفاء  بغر�ص  �لطرقية  و�ملر�قبة 

�إ�شافيني،  ركاب  حمولة  يف  زيادة 

مهرتئة  �مليكانيكية  �حللة  �أن  رغم 

ما  �خلارج،  �أو  �لد�خل  من  �شو�ء 

�شري  حو�دث  يف  تت�شبب  يجعلها 

�لأبرياء،  �أرو�ح  �إزهاق  �إىل  توؤدي 

ومع هذ� �أ�شر �أ�شحابها على مز�ولة 

�لنقل  وز�رة  غياب  يوؤكد  ما  عملهم، 

�لو�شية،  و�جلهات  و�لتجهيز 

�شارمة  عقوبات  ت�شديد  و�نعد�م 

�لنفوذ  ي�شتغلون  �لذين  هوؤلء  �شد 

ويتجاهلون �لقانون.

حسين عدنان )مكناس(

جمادى  بني  هو  �لذي  �لفرد  رجب  �شهر  بامل�شلمني  يحل 

و�شعبان فيذكرنا مبا �أريد �هلل به ر�شوله �لأمني �شيدنا حممد 

خالد�ت،  معجز�ت  من  و�ل�شالم،  �ل�شالة  عليه  �هلل  عبد  بن 

لنبوته  �لقاطع  �ل�شند  كانت  باهر�ت،  ودلئل  بينات،  و�آيات 

وخلود  نبوته،  �شدق  على  �ل�شريح  و�لدليل  ور�شالته، 

ر�شالته �لتي �شاء �هلل �أن تكون خامتة �لر�شالت �لإلهية، �إذ 

ل نبي ول ر�شول بعده �شلى �هلل عليه و�شلم.

كفلق  جاءت  �لتي  �خلالدة  �ملعجز�ت  تلك  مقدمة  يف  وجند 

للم�شلمني  حملت  �لتي  و�ملعر�ج،  �لإ�شر�ء  معجزة  �ل�شبح، 

يف  فر�شت  �لتي  �ل�شالة  فري�شة  جميعا،  وللعاملني  خا�شة 

وكانت  و�لفر�ئ�ص،  �لأركان  جميع  دون  وحدها  �ل�شماء 

�لر�ئعة  �ملر�ئي  ثم هذه  �لأمني،  لر�شوله  �هلل وجائزته  هدية 

حبيبه  �هلل  �أطلع  خالدة،  وعرب�  ر�ئعة،  درو�شا  كانت  �لتي 

معربة  ودرو�شا  لأمته،  �شادقة  �آيات  لتكون  عليها  ور�شوله 

تقوم م�شارها، وت�شلح �شريتها، باعتبارها خري �أمة �أخرجت 

للنا�ص.

وقد حتدثت �شورتان من �شور �لقر�آن عن �لإ�شر�ء و�ملعر�ج، 

تعاىل:  �هلل  بقول  للر�شول  �لكربى  �ملعجزة  هذه  و�شجلتا 

�إىل  �حلر�م  �مل�شجد  من  ليال  بعبده  �أ�شرى  �لذي  »�شبحان 

�إنه هو  �آياتنا  �مل�شجد �لأق�شى �لذي باركنا حوله لرنيه من 

�ل�شميع �لب�شري«.

ويقول يف �شورة �لنجم: »و�لنجم وما هوى ما �شل �شاحبكم 

وما غوى وما ينطق عن �لهوى �إن هو �إل وحي يوحى علمه 

دنا  ثم  �لأعلى  بالأفق  وهو  فا�شتوى  ة  ِمرَّ ذو  �لقوى  �شديد 

فتدىل فكان قاب قو�شني �أو �أدنى فاأوحى �إىل عبده ما �أوحى، 

ر�آه  ولقد  يرى،  ما  على  �أفتمارونه  ر�أى  ما  �لفوؤ�د  كذب  ما 

نزلة �أخرى عند �شدرة �ملنتهى عندها جنة �ملاأوى �إذ يغ�شى 

�ل�شدرة ما يغ�شى، ما ز�غ �لب�شر وما طغى لقد ر�أى من �آيات 

ربه �لكربى« �شدق �هلل �لعظيم.

و�أخرج �لإمام �لبخاري يف �شحيحه: قال �لنبي �شلى �هلل عليه 

بني  وذكر  و�ليقظان  �لنائم  بني  �لبيت  عند  �أنا  بينما  و�شلم: 

فاأتيت بط�ص من ذهب مليء حكمة و�إميانا، ف�شق  �لرجلني، 

يف �لنحر �إىل مر�ق �لبطن، ثم غ�شل �لبطن مباء زمزم، و�أتيت 

بد�بة �أبي�ص دون �لبغل وفوق �حلمار، �لرب�ق فانطلقت مع 

جربيل حتى �أتينا �ل�شماء �لدنيا قيل: من هذ�؟ قال: جربيل، 

قيل: من معك؟ قيل: حممد، قيل: قد �أر�شل �إليك؟ قال: نعم، 

قيل: مرحبا به. �حلديث.

وبذلك يكون �لإ�شر�ء هو �نتقال �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم 

بالقد�ص  �لأق�شى  �مل�شجد  �إىل  مبكنة  �حلر�م  �مل�شجد  من 

م�شد�قا ملا ورد يف �أول �شورة �لإ�شر�ء �ملذكورة �آنفا.

�ل�شماو�ت  �إىل  �ملقد�ص  بيت  من  �لنبي  �شعود  هو  و�ملعر�ج 

�أمته �ل�شلو�ت �خلم�ص،  �ل�شبع حيث فر�ص �هلل عليه وعلى 

كما �أ�شار �إىل ذلك �لباري يف �شورة �لنجم فيما ذكرنا.

وقد كان �لإ�شر�ء و�ملعر�ج يقظة ل مناما، وبالروح و�جل�شد 

جميعا لكونه معجزة، وهي �لأمر �خلارق للعادة ل كما حاول 

حقيقة  يف  �لنا�ص  ي�شككو�  �أن  �لإ�شالم  و�أعد�ء  �مل�شت�شرقون 

هاته �ملعجزة �لكربى كما وقعت وكما كانت م�شد�قا ملا ذكر 

لتكون  �لكرمية  �لنبوية  �ل�شنة  ثبت يف  �لقر�آن �شر�حة، وملا 

�ملعجزة ت�شديقا للر�شول �لأمني، وتاأييد� وتذكري� لر�شالته 

�خلامتة، وهو ما يوؤكده �شياق �آية �لإ�شر�ء نف�شها:

بكلمة »�شبحان« يدل دللة قطعية على  �لآية  فت�شدير   -  1
�أن �لإ�شر�ء كان يقظة ل مناما، �إذ �أن �لت�شبيح خا�ص بالأمور 

ملا  يكن روحا وج�شد� ويقظة  �لعظيمة ذ�ت �خلطر، ولو مل 

�شدرت �لآية بهذ� �لتنزيه �خلا�ص، فاأ�شرى بعبده تطلق على 

روح  �نتقال  به  ير�د  �أن  ميكن  ول  وحركته  �لإن�شان  �نتقال 

�لإن�شان وحدها، لأن ذلك يكون معجزة كما هي، وهو �أ�شلوب 

�لتحدي و�لإعجاز.

2 - ثم �لتعبري بفعل �أ�شرى وهو �ل�شري ليال ل يتم �إل بحركة 
مادية ويف �ليقظة، ولو مل يكن كذلك ملا عرب باأ�شرى.

على  يطلق  �لعبد  �إذ  بعبده،  �لر�شول  عن  �لتعبري  ثم   -  3
�ل�شورة �لآدمية �ملتكاملة باجل�شد و�لروح و�جلو�رح.

ملا  و�لروح  و�جل�شد  يقظة  �ملعجزة  تكن  مل  لو  كذلك   -  4
و�حلا�شدين،  و�ملغر�شني  �مل�شركني  بني  �ل�شجة  تلك  ثارت 

مناما  كانت  لو  �إذ  �لإعجاز،  �شفة  من  �حلادث  هذ�  ولتجرد 

وبالروح ملا كانت معجزة. 

و�إىل �لأ�شبوع �لقادم لنتكلم عن مر�ئي وعرب �ملعجزة، وباهلل 

�لتوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

معجزة الإ�سراء واملعراج

و�شائل  تبد�أ  حتى  �لربيع  ف�شل  يحل  ما  جمرد 

و�ل�شحف  و�لتلفزة  �لإذ�عة  فيها  مبا  �لإعالم 

بالدنا،  يف  تنظم  �لتي  �ملهرجانات  عن  �لإعالن  يف 

هذه  �أن  �ملالحظ  ومن  يح�شى،  ل  وعددها 

�ل�شنة  �آخر  يف  تاأتي  �ملو�شيقية  �ملهرجانات 

�لتالميذ  فيه  ي�شتعد  �لذي  �لوقت  يف  �لدر��شية، 

حياتهم  يف  �ملهمة  �لمتحانات  لجتياز  و�لطلبة 

�شنو�ت  خالل  زرعوه  ما  ويجنون  �لدر��شية، 

عدة.

�أ�شماء  �لإعالم  و�شائل  لنا  تعلن  �أخرى،  ومرة 

�لعامل،  بقاع  كل  من  �لآتني  و�ملغنيات،  �ملغنيني 

�لذي  »مو�زين«  مهرجان  يف  �شي�شاركون  �لذين 

�لثالثة ع�شر، جمموعة من �ملطربني  للمرة  ينظم 

وفرق مو�شيقية مل ن�شمع عنها قط، تاأتي حل�شد 

�لأمو�ل �خليالية بعد �إحياء حفالت فنية و�شهر�ت 

مو�شيقية، منها �ملجانية و�أخرى باملقابل.

قال �شائح �أجنبي ملو�طن مغربي: بالدكم �شربت 

وتنوعها،  �ملهردجانات  تنظيم  يف  �لقيا�شي  �لرقم 

منها �ل�شينمائية و�ملو�شيقية و�لرت�ثية.. �شهر�ت 

�أجانب  فنانني  قدوم  غنائية،  حفالت  ر�ق�شة، 

وممثلني عامليني من كل �أنحاء �ملعمور ليح�شدو� 

�جلو�ئز لأفالمهم و�أخذ �لأمو�ل بعد غنائهم، ومن 

�لطبيعي �أن كل هذه �ملهرجانات تتطلب ميز�نيات 

كبرية، �أل�شتم يف حاجة �إىل هذه �لأمو�ل ملعاجلة 

م�شاكلكم؟ 

وفكر  هنيهة  �شكت  يجيب،  مبا  �ملو�طن  يدر  مل 

�لن�شاط  �إطار  يف  تدخل  �ملهرجانات  هذه  قال:  ثم 

تتمتع  �لتي  للبالد  �ل�شياحي  و�لنهو�ص  �لثقايف 

نغني  ل  فلماذ�  و�لأمان،  و�لأمن  بال�شتقر�ر 

ونرق�ص ومنرح؟

�بت�شم �ل�شائح و�أجابه: ولكن، ملاذ� عندما نتنزه 

و�شط �ملدن، نرى كثري� من �لفقر�ء و�ملت�شولني، 

وكثري� من �لن�شاء و�ل�شيوخ، يف حالة يرثى لها، 

ميدون �أياديهم لطلب بع�ص �لنقود، وهذ� �ل�شباب 

�لربملان،  �أمام  بال�شغل  يطالب  �لذي  �لعاطل 

ويف  �لعا�شمة  يف  �ل�شفيح  دور  �أي�شا  ور�أينا 

مدن كربى، منظر غري جميل، ول ي�شرف �شورة 

فنانني  ت�شت�شيفون  و�أنكم  خ�شو�شا  �لبالد، 

عامليني و�شحافيني م�شهورين، �شيتحدثون عنكم 

عرب و�شائل �لإعالم �لعاملية. �أمل يفكر �مل�شوؤولون 

تنظيم  قبل  �لجتماعية  �مل�شاكل  هذه  معاجلة  يف 

�ملو�طن  ف�شكت  للمهرجانات؟  �لأولوية  و�إعطاء 

وقلق  خجل  كلها  بعيون  �إليه  ونظر  �ملغربي 

وحرية.

عن  يبعدو�  �أل  �لقر�ر  و�شناع  �مل�شوؤولني  على 

فيها  يتخبط  �لتي  و�لهموم  �مل�شاكل  �أنظارهم 

و�أن  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  قبل  �لبالد  هذه  يف  �لعباد 

يبذلو� جمهود�ت جبارة للتخفيف من حدة �لفقر 

و�لتهمي�ص و�له�شا�شة و�شوء �لتدبري.

لبد �أن منلك �شجاعة �لتفكري يف هموم وطموحات 

�ملو�طنني �ملهم�شني ب�شدق و�أمانة و�شفافية قبل 

�لتفكري يف �لت�شلية و�لرق�ص و�لغناء و�ملرح وهدر 

�لأمو�ل يف �لن�شاط و�لرتفيه.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

�أعرب لكم عن متمنياتي بال�شفاء �لعاجل على �إثر 

�لوعكة �ل�شحية �لتي �أملت بكم، ر�جيا �هلل تعاىل �أن 

يحفظكم برعايته حتى ت�شرتجعو� كامل عافيتكم 

�لروح  بنف�ص  �ل�شحفي  ن�شاطكم  �إىل  وتعودو� 

و�مل�شد�قية  �لعالية  و�ملهنية  �ل�شادقة  �لوطنية 

�لنابعة من �شدقكم و�شفاء طويتكم.

الحاج الحسين برادة )أحد مؤسسي حركة المقاومة 
وجيش التحرير(

علمت ببالغ �حلزن و�لأ�شى نباأ خ�شوعكم لعملية 

جر�حية كللت بالنجاح وهلل �حلمد. وبهذه �ملنا�شبة 

�أغتنم �لفر�شة لأعرب لكم عن �أحر �لتهاين و�أطيب 

لكم  متمنيا  �لعملية �جلر�حية  �لأماين على جناح 

�ل�شحة و�لعافية وطول �لعمر.

المصطفى الدرمومي )رئيس جمعية آباء وأولياء تالميذ 
ثانوية محمد السادس اإلعدادية بالكناديز(

�أمتنى لل�شريف مولي م�شطفى �لعلوي، �ل�شحة 

�ل�شحة  نعمة  عليه  يدمي  و�أن  �لعاجل  و�ل�شفاء 

وبال�شتجابة  قدير  ي�شاء  ما  على  �إنه  و�لعافية، 

جدير.

محمد العلوي )مراكش(

رقيقة  كلمات  �أر�شلو�  �لذين  لالأخوة  كلماتي  �أ�شم 

لالأخ �شيدي م�شطفى �لعلوي �لذي �أجريت له عملية 

جر�حية قبل �أيام، و�إين �أطلب من �لعايل جلت قدرته 

�أن يحفظ هذ� �لهرم من كل مكروه و�أن يبقيه نرب��شا 

بابه  ويبقى  �ملتاعب،  مهنة  يف  نظريه  قل  �شاخما 

�لأجيال  منه  لت�شتفيد  و�شاء  �ل�شائعة«  »�حلقيقة 

�لآنية و�لالحقة، �إنه �شميع وللدعو�ت جميب.

الحسين البعاوي )البهاليل(

م�شطفى  �ل�شيد  خ�شوع  نباإ  على  �طالعي  بعد 

�لعلوي »مدير �لأ�شبوع �ل�شحايف« لعملية جر�حية 

تكللت بالنجاح، فاإننا نتمنى من �هلل �لعلي �لقدير 

�ل�شفاء �لعاجل ويحفظه من كل مكروه.

بنت الوادي )القنيطرة(

قراء »الأ�شبوع« يدعون بال�شفاء العاجل 
ملديرنا م�شطفى العلوي

وتسألني لما تغار؟
وت�شاألني ملا تغار؟

 وكيف لل�شيطان يا �شغريتي..

 �أن ي�شمت بحظرة كاهن �أو �شحار!

 وهل ي�شمد ورد �لبنف�شج 

 .. يف وجه �لرعد و�لإع�شار

 وكيف للبارود �أن يربد يف غياهب �لنار!

 فاأرجوك علميني �أل �أغار..

 وت�شاألني ملا تغار؟

 فقلبي يا �شيدتي.. 

 ك�شربة موج فوق �لأحجار

 و�شال�شل �أفكار.. �أنت

 وخ�شارة وربح يف لعبة قمار

 فاأرجوك علميني �أن ل �أغار

 وت�شاألني ملا تغار؟

 و�أنا �لفتى �لهائم و�أنت..

 �أنت �لعرو�ص... ملكة �ملوج و�لبحار

 حورية تناديني ت�شتدعيني

 وت�شافر بي يف كل �لأقطار

 فاأرجوك علميني �أن ل �أغار

 وت�شاألني ملا تغار؟

 و�أنت �أمنيتي كرجل

 ... وحلمي كبحار

 �شفينة قر�شان تخطفني

 وحتتجز قلبي يف ظلمات غار

فاأرجوك علميني �أن ل �أغار

عبد الرحيم موساوي )مراكش(

مغرب املهرجانات
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مبنا�سبة غزوة بدر يوم

 �سابع ع�سر رجب

درو�س وعرب
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

للنفاق  اخل�صب  املرتع  املدينة  كانت  لقد   ..

و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  عهد  يف  واملنافقني 

غزوة  عن  احلديث  هو  به  بدوؤوا  حديث  واأول 

اأن  وكيف  العرب،  غلبوا  الروم  اأن  وكيف  موؤثة، 

وكان  الروم،  ملحاربة  بخروجهم  تهوروا  امل�صلمني 

وهو  الظاهر  الوجه  وجهني،  يرتدون  املنافقون 

اإعالن الإ�صالم، والوجه اخلفي وهو اإذاية الر�صول 

�صلى اهلل عليه و�صلم مع خلق الإ�صاعات املغر�صة، 

وتثبيط  امل�صلمني  بني  التفرقة  خلق  يف  واخلو�ض 

العزائم، ولكن اهلل تعاىل ف�صحهم واأظهر حقيقتهم، 

عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأمرهم  حينما  ذلك  وكان 

اإىل قتال الروم فاعتذروا وتخلفوا  و�صلم باخلروج 

اأ�صبحوا يو�صون بع�صهم  واإمنا  بذلك  يكتفوا  ومل 

بع�صا بعدم اخلروج اإىل اجلهاد ويبثون اخلذلن يف 

املنافق  املنافقني  راأ�ض هوؤلء  النفو�ض، وكان على 

الكبري الذي طبعه اهلل بالنفاق واملداراة واللتواء 

تظاهر  الذي  �صلول  اأبي  بن  اهلل  عبد  والتخفي 

اإىل  باخلروج للجهاد، وحينما جمع اجلي�ض حترك 

الر�صول  ولكن  كلهم،  املنافقون  وتخلف  الطريق 

املجاهدون،  ومعه  خرج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

وجعل على راأ�ض اجلي�ض زيد بن حارثة واأو�صاهم 

اإن اأ�صيب زيد بن حارثة اأن يجعلوا بعده جعفر بن 

اأبي طالب، واإن اأ�صيب جعلوا عبد اهلل بن رواحة، 

كما اأو�صاهم بعدم ا�صتعمال العنف وعدم العتداء، 

اهلل  با�صم  »اغزوا  و�صلم:  عليه  اهلل  لهم �صلى  فقال 

فقاتلوا عدو اهلل وعدوكم بال�صام، و�صتجدون فيها 

لهم  تتعر�صوا  فال  معتزلني  ال�صوامع  يف  رجال 

ب�صريا، ول  ول  �صغريا  ول  امراأة  تقتلوا  – ول 
تقطعوا �صجرا، ول تهدموا بناء«. وكان عدد جنود 

امل�صلمني ثالثة اآلف، )انظر اأخبار هذه الغزوة يف 

ابن  و�صرية   ،)2/377-389( ه�صام  ابن  �صرية 

�صعد، ج2/128، والطربي: 3/107(، وتقدم عبد 

اهلل بن رواحة ومل يخ�ض قوة العدو على كرثتها، 

اإذ كان عدد جي�ض الروم اأكرث من مائة األف جندي، 

وقاتل ر�صي اهلل حتى ا�صت�صهد، فاأخذ العلم جعفر 

بن اأبي طالب، وهو يقول:

يا حبذا اجلنة واقرتابها 

             طيبة وبارد �صرابها

والروم روم قد دنا عذابها   

             كافرة بعيدة اأن�صابها

علي اإذ لقيتها �صرابها

بن  اهلل  العلم عبد  فاأخذ  اهلل عنه،  وا�صت�صهد ر�صي 

نف�صه  اأن يرتدد ولكنه تقدم وخاطب  رواحة وكاد 

قائال:

اأق�صمت يا نف�ض لتنزلنه 

طائعة اأول لتكرهنه   

اإذ اأجلب النا�ض و�صدوا الرنة 

مايل اراك تكرهني اجلنة   

قد طاملا قد كنت مطمئنة  

هل اأنت اإل نطفة يف �صنة   

اإمارة  فتوىل  ا�صت�صهد،  حتى  عنه  اهلل  ر�صي  وقاتل 

يجنب  كيف  فعرف  الوليد،  بن  خالد  البطل  اجلند 

امل�صلمني الهالك، ومن معجزات الر�صول �صلى اهلل 

رواحة  وابن  وجعفرا،  زيدا  نعى  اأنه  و�صلم  عليه 

عليه  فقال  ا�صت�صهادهم،  خرب  ي�صل  اأن  قبل  للنا�ض 

ثم  فاأ�صيب،  زيد  الراية  اأخذ  وال�صالم:  ال�صالة 

اأخذها بن رواحة فاأ�صيب، وكانت عينا ر�صول اهلل 

اهلل  �صلى  قال  ثم  تذرفان،  وال�صالم  ال�صالة  عليه 

عليه و�صلم: حتى اأخذ الراية �صيف من �صيوف اهلل 

حتى فتح اهلل عليهم )انظر حتفة الأ�صراف، حديث 

رقم: 1516(، وملا عاد املجاهدون من غزوة موؤثة 

�صاح النا�ض يف وجوههم: يا فرار، فقال �صلى اهلل 

يتبععليه و�صلم: بل هم الكرار.

الحلقة  الثانية

بقلم: الحاج الحسين برادة*

ل�صحيفة  الثالثة  ال�صفحة  يف  ورد 

يوم  ال�صحفي” ال�صادرة  “الأ�صبوع 
اخلمي�ض 10 اأبريل 2014 مقال حتت 

عنوان: “تقرير فرن�صي يك�صف غ�صبة 

يف  وتفكريهما  واأحر�صان  اخلطيب 

اإقامة جمهورية بالريف”.

وثيقة  “ك�صف  يلي:  مبا  املقال  يبداأ 

الفرن�صية  املخابرات  اأر�صيف  من 

حتمل رقم B/1  موؤرخة بـ17 دجنرب 

1958، وراجعها الدكتور زكي مبارك 
ال�صمد،  عبد  الزاكي  الباحث  رفقة 

اأ�صرارا هامة يف مو�صوع ثورة الريف 

التي ح�صلت غداة ال�صتقالل، اندلعت 

يوم 7 اأكتوبر 1958 وانتهت يوم 13 

مار�ض 1959 ودامت اإذن 157 يوما«.

اأحداث  باأن  اأو�صح  اأن  بداية  اأريد 

الريف مل تكن ذات بعد ثوري، وذوو 

بالثورة  تام   علم  على  الخت�صا�ض 

كما  الريف  اأحداث  اأن  ذلك  واأهدافها، 

�صوت  لإ�صماع  حماولة  كانت  عرفتها 

من  العديد  كان  التي  الأ�صر  من  عدد 

اأفرادها املنتمني جلي�ض التحرير �صابقا 

امللكي،  اجلي�ض  ب�صفوف  التحقوا  ثم 

وكبار  واأراملهم  ال�صهداء  اأيتام  فبقي 

�صنة  من  منتظرين  �صابرين  ال�صن 

لل�صياع،  عر�صة   1958 اإىل   1956
فهبوا للمطالبة بحقوقهم والحتجاج 

على اأو�صاعهم املزرية من اأجل اإثارة 

وجوب  اإىل  اآنذاك  امل�صوؤولني  انتباه 

ذلك  املعي�صية،  باأو�صاعهم  النهو�ض 

خا�صوها  التي  التحرير  حرب  اأن 

بروح وطنية �صادقة كلفتهم �صياعا يف 

الأرواح واملتاع واملحا�صيل الفالحية 

واملوا�صي والدواجن فكانوا جديرين 

باأن يتذوقوا نعمة ال�صتقالل بن�صيب 

من العناية ماديا ومعنويا.

امللك  ثورة  هي  احلقيقية  الثورة  اإن 

ال�صعب  خا�صها  التي  وال�صعب 

اإىل  اأق�صاه  اأبيه من  املغربي عن بكرة 

ووهاده  وجباله  و�صحرائه  اأق�صاه 

التاريخ  ي�صهد  وهنا  وقراه،  ومدنه 

بالدور  اخلطيب  الكرمي  عبد  للدكتور 

النواة  �صمن  به  قام  الذي  القيادي 

الأوىل للمنظمة ال�صرية امل�صلحة بالدار 

التي غامر خاللها مبهنته يف  البي�صاء 

خلو�ض  وم�صتقبله  وبعيادته  الطب 

غمار الفداء اإىل اأن انك�صف اأمره فقررت 

اإىل اخلارج، لكنه عاد  اإبعاده  املنظمة 

للمغامرات مرة اأخرى وهو يعمل على 

ال�صالح  ل�صراء  ويخطط  املال  جمع 

واإر�صاله اإىل اإخوانه املقاومني، وما اإن 

بداأ ال�صتعداد لتاأ�صي�ض جي�ض التحرير 

القيادي  املركز  له  كان  حتى  بال�صمال 

يف هذا اجلي�ض الذي انخرط يف اأعماله 

همة  من  اهلل  وهبه  ما  بكل  وعملياته 

و�صجاعة وح�صن التخطيط والتدبري، 

واهلل �صاهد على ما اأقول لأنني ع�صت 

مع  وال�صراء  ال�صراء  يف  جانبه  اإىل 

ثلة من رفاق الكفاح الذين �صدقوا ما 

عاهدوا اهلل عليه.

القيادة  اأع�صاء  وكل  اهلل،  رحمه  اإنه، 

معه، كان حمبا للعر�ض العلوي املجيد 

امللك  عودة  هو  الأوحد  همه  وكان 

ال�صرعي اإىل عر�صه وكانت عودة امللك 

لديه ذات الأ�صبقية على كل ما ينتظر 

ال�صيا�صي  البناء  معارك  من  البالد 

وذلك  والجتماعي،  والقت�صادي 

ولو  حبه،  يف  وتفانيه  مبلكه  لتعلقه 

كان يف نيته تفكري يف اإقامة اجلمهورية 

عندما  حاولها  اأو  عنها   اأف�صح  لكان 

من  التحرير  جي�ض  قيادة  زمام  كان 

تطوان اإىل تازة بيده، وملا كان مناه�صا 

غياب  يف  املغرب  لق�صية  ت�صوية  لأية 

امللك ال�صرعي للبالد �صيدي حممد بن 

يو�صف.

ول�صائل اأن ي�صاأل اأين كانت املخابرات 

الفرن�صية عندما كان اخلطيب ورفاقه 

التحرير  جي�ض  لتاأ�صي�ض  يخططون 

�صنة 1954 من اأجل مواجهة وجودها 

غابت  وكيف  باملغرب  ال�صتعماري 

عن عيون خمابراتها مواعيد عمليات 

التي انطلقت يف فاحت  جي�ض التحرير 

عجلت  والتي   1955 اأكتوبر  وثاين 

عر�صه  اإىل  يو�صف  بن  حممد  برجوع 

فهل باإمكانها اليوم الك�صف عن تقارير 

ذلك الزمان الذي غاب عنها.

اخلطيب  للمرحوم  التاريخ  وي�صجل 

عملية  يف  به  قام  الذي  الكبري  الدور 

اإدماج قوات جي�ض التحرير يف �صفوف 

امل�صاعدة  والقوات  امللكي  اجلي�ض 

عدد  ويف  ال�صلطة  ورجال  وال�صرطة 

من املرافق الإدارية. اإذ اأمر كل قواد 

بالرباط  باللتحاق  والفرق  املراكز 

اخلام�ض،  حممد  للملك  الولء  لتقدمي 

الذي اأ�صدر اأمره امللكي بالندماج يف 

�صفوف اجلي�ض امللكي.

الدكتور اخلطيب رحمه اهلل، مل يطمع، 

بعد ال�صتقالل، ل يف من�صب حكومي 

ما  مبجرد  بل  امتياز،  اأو  جاه  يف  ول 

عر�صه،  اإىل  امللك  عودة  هدف  تتحقق 

حتى عاد اخلطيب اإىل عيادته ملبا�صرة 

جبينه،  بعرق  منها  والعي�ض  مهنته 

اإىل اأن حل املغفور له حممد اخلام�ض، 

احلكومية  الأزمة  اأيام  من  يوم  ذات 

حكومة  عهد  يف   ،58  -  56 ل�صنتي 

املرحوم عبد اهلل اإبراهيم، حل مبنزله 

اأزمة  الآن يف  “نحن  قائال:  و خاطبه 

اأن حتكم �صمريك  منك  واأريد  �صمري 

يف امل�صاركة معي يف احلكومة”، ذلك 

حكومة  ت�صكيل  قرر  اآنذاك  امللك  اأن 

عهده  لويل  واأ�صند  رئا�صته  حتت 

رئي�ض  نائب  من�صب  احل�صن  مولي 

امللكي  التدخل  هذا  فلول  احلكومة، 

عمل  اأي  يف  ح�صور  للخطيب  كان  ملا 

حكومي.

احلركة  حلزب  تاأ�صي�صه  قرار  اأما 

املحجوبي  ال�صيد  رفقة  ال�صعبية 

اأحر�صان وعبد اهلل الوكوتي، فقد جاء 

الذي  ال�صجن  الثالثة من  بعد خروج 

جثمان  نقل  حماولة  اأزمة  اإثر  ق�صوه 

املرحوم عبا�ض امل�صاعدي من فا�ض اإىل 

اأجدير، �صدا على فكرة احلزب الوحيد 

ال�صتقالل  حزب  زعماء  كان  التي 

يتم�صكون بها بعدما ا�صتاأثروا بالهيمنة 

على احلكم بالبالد.

ال�صيد  عن  احلديث  جتنبت  لقد 

ال�صياق  هذا  يف  اأحر�صان  املحجوبي 

حي  الرجل  اأن  هو  وحيد  ل�صبب 

مكة  واأهل  عمره،  يف  اهلل  اأمد  يرزق 

اأدرى ب�صعابها، فهو طرف يف الق�صية 

ومعني بها وله ما يكفي من قدرة على 

تفنيد اأو ت�صحيح اأو تزكية ما ورد يف 

هذه الوثيقة املخابراتية، التي تبقى يف 

نظري ظاهرة من اأعرا�ض املر�ض الذي 

ال�صتعماري  الوجود  قلوب  اأ�صاب 

مل  الذين  ال�صتعمار  وفلول  ببالدنا 

اأمام  واندحارهم  هزميتهم  ي�صدقوا 

ت�صدى  الذي  املغربي  ال�صعب  اإرادة 

الع�صكرية  ولقوتهم  ملوؤامراتـــــــــهم 

و  بق�صيته  الإميان  �صالحه  املتفوقة، 

و�صرعية كفاحه وحبه لال�صت�صهاد يف 

�صبيل احلرية والعزة والكرامة. فقد 

يف  واأعوانه  ال�صتعماري  الفكر  ف�صل 

وع�صق  ملكه  اأحب  �صعب  اإرادة  قهر 

املكائد  تدبري  اإىل  فلجاأوا  حريته، 

ال�صقاق  بث  وحماولة  القالقل  وخلق 

الوطنيني  املغاربة وطعن ظهور  بني 

هذا  واأبناء  ال�صهداء  تاريخ  وت�صويه 

الوطن املخل�صني.
* اأحد م�ؤ�س�سي املقاومة وجي�ش 

التحرير املغربي

و�صلني اخلرب من قرية مل حتدثني عنها 

اأقراأ عنها ل يف كتب  اأمي ول والدي، مل 

التاريخ ول يف مقالت ال�صحف واملجالت، 

مكانا  اتخذت  قرية  من  اخلرب  و�صلني 

كنت  وما  اجلميل،  املغرب  خريطة  على 

اأن و�صلني  اإىل  املكان..  اأدري موقع هذا 

بني  اأبحث  كاملجنون  ف�صرت  اخلرب.. 

عن  الغبار  واأم�صح  اجلغرافيا،  كتب 

اأملكها..  اأين  ن�صيت  قد  كنت  خرائط 

اأمام  ل�صاعات  اأجل�ض  كاملراهق  �صرت 

حبيبة  مع  للدرد�صة  ل  احلا�صوب، 

تركتني، ولكن لأتو�صل ال�صيخ “غوغل” 

الفهيم باأن مينحني املعلومة الكنز اأو اأن 

القرية  تلك  مكان  اإىل  بخريطته  يوجهني 

التي و�صلني منها اخلرب..

�صيدي  قرية  وجدت  وجدتها..  واأخري 

ال�صاوية  جلهة  منتمية  وجدتها  بطا�ض، 

ورديغة، اإقليم بن�صليمان.. وعدد �صكانها ل 

يتجاوز 7000 ن�صمة.. بني هوؤلء ال�صكان 

اأبحث عنه، هناك من و�صلني  هناك من 

يا  ال�صلطة!  حالق  هناك  ب�صاأنه،  اخلرب 

عا�صقي الت�صريحات على طريقة ال�صلطة، 

ل�صرف  اإنه  لتحلقوا،  وت�صابقوا  اأ�صرعوا 

اأن حتلق لكم ال�صلطة مبق�صها..

ما  جرنال  ابن  بطا�ض،  �صيدي  قائد  هذا 

مبنطقة ما بال�صمال، ارتدى بذلة ال�صلطة 

“الت�صرفيق”،  يف  خمت�ض  اإىل  فحولته 

ا�صاألوا عنه اخلد الأمين مل�صت�صار جماعي 

يا  القائد  هذا  والتنمية..  للعدالة  ينتمي 

فوق  احلالق  وزرة  اأي�صا  ارتدى  �صادة 

ت�صريحة  يف  وتخ�ص�ض  ال�صلطة  بذلة 

اأيتها  الن�صر  ق�صائد  اأن�صدي  البهائم.. 

رمزا  تتخذكم  ال�صلطة  �صارت  البهائم، 

طريقتكم  على  الب�صر  و�صار  ومثال، 

يحلق.

الإن�صان،  اأيها  الن�صر  ق�صائد  واأن�صد 

ولو  لك  حتلق  ال�صلطة  اأن  فخرا  يكفيك 

على �صكيلة البهائم.. غ�صبا؟ وما العيب 

يف ذلك! املهم اأنها ال�صلطة حتمل املق�ض 

اأيها  �صعرك  ق�ض  عناء  نف�صها  لتكلف 

املواطن املغربي.. توا�صع اأيها املواطن 

وانحني.. اإنها ال�صلطة بعينها توا�صعت 

لك  يحلق  حالق  وزرة  نف�صها  واألب�صت 

جمانا اأيها املواطن اجلاهل املتكرب.. دع 

اإنها  وا�صمت..  لتق�صه  لل�صلطة  راأ�صك 

اأدرى مبا ي�صلح لراأ�صك!!

“�صالون طارق يف خدمتكم، ل حاجة لكم 
وقتما  �صنجلبكم  نحن  اإلينا،  املجيء  يف 

واأن�صدوا،  اأب�صروا  لكم  اأقل  اأمل  ن�صاء” 

املغاربة  اأيها  را�صية  عنكم  ال�صلطة  اإنها 

حجار  احلالق  قائدنا  هو  ها  امل�صاكني.. 

بحلها  ويتكلف  النا�ض  م�صاكل  يتحمل 

يتحمل  ذاته  الآن  ويف  ال�صلمية  بطرقه 

هو  هذا  النا�ض..  لهوؤلء  احلالقة  تعب 

مفهوم حتمل امل�صوؤولية، وهذا النموذج 

من رجال ال�صلطة هو ما نحن بحاجة اإليه 

يف مغربنا احلبيب، الذي واإن اأحببناه فال 

ن�صتطيع اأن نحبه كحالقنا حجار! فنحن 

نحب الوطن ول نفعل �صيئا من اأجل هذا 

جمانا،  الروؤو�ض  فيحلق  هو  اأما  احلب، 

عفوا، اأق�صد يحلق الروؤو�ض جمانا وعلى 

الإن�صان  يكرم  اأنه  اأي  البهائم،  طريقة 

والبهائم معا..

عبد السالم المساتي

حالق �سيدي بطا�س .. ال�سلطة يف خدمة الروؤو�س

على هام�س التقرير الفرن�سي الذي يك�سف غ�سبة اخلطيب 
واأحر�سان وتفكريهما يف اإقامة جمهورية بالريف

الخطيب



بقلم: أبو أزهار

من شرفة البطالة
أطلوا إطاللة

وبحماسة وبسالة
قرأوا مقالة 

أمام جموع العمالة 
ثم أخذوا عنها الوكالة

كي يحاربوا البطالة
وجراثيم العطالة!!
ولما تغيرت الحالة

تأثر أصحاب الوكالة
بإغراءات الزمالة

وألوان الغزالة
فحولوها إلى حوالة

لتبقى العمالة
ملقاة في الهمالة
كما تلقى الرسالة

في ضيافة الزبالة!!

يف ال�ضيافة

الكالم الموزون

المنوعات

اأخربتني والدتي اأن مقدم حومة لق�سور احلاج احممد ابن �سعود رحمه اهلل، 

كان قد اأبعد عني �سرا اآخرا حني تعر�ض بع�ض اأبناء احلي لالعتقال مبا�سرة 

بعد حرق منزل القبطان، وذكر ا�سمي ك�ساحب �سوابق يف »ال�سغب«، فاأجزم 

املقدم اأنني قد ذهبت اإىل اأمزميز قبل ذلك احلادث باأ�سابيع عديدة متبنيا ما 

اأبلغته اللة رقية. وكان اأبرز املعتقلني الزميل اأحمد لبتي الذي عرف فيما بعد 

اال�ستقالل بلقب ال�سهيدي، وتزوج اأرملة ال�سهيد حممد الزرقطوين رحمهما اهلل. 

وقد �سبق احلديث عنه كواحد من اأمهر طرازي الطواقي باالألوان احلريرية، 

وككاتب واعد كان يوقع ما يكتبه على �سفحات جريدة »العلم« با�سم »ابن 

الق�سور«. 

الويدان  يف  مكوثنا  مدة  تطول  اأن  تتمنى  والدتي  وكانت  مراك�ض،  اإىل  عدنا 

ولكن لل�سرورة اأحكام. قلت عندما عدنا تعمدت املرور ذات �سباح على منزل 

الذكر، الأن  اأثرا ي�ستحق  لذلك احلريق  اأجد  فلم  اأثار فعلتي،  القبطان الأرى 

القبطان رمبا كان قد دهن باب منزله اخل�سبي بدهان يحد من مفعول النار 

القبطان عن  لهذا احلريق هو رحيل  ال�سارة  النتيجة  اأن  ح�سب ظني، غري 

دربنا، درب فحل الزفريتي اأو �سبع تالوي.

و�سادف رحيله مقتل �سديق له يعرف بالقبطان لعرج بر�سا�ض جماعة اأخرى 

مت اكت�سافها واعتقالها، واأبرز اأع�سائها ال�سهيد حمان الفطواكي. فاعترب ذلك 

احلدث من طرف الوطنيني ن�سرا مظفرا وح�سارا للمحتل يف زاوية الهزمية، 

فعلى  بـ»كوراأكور«،  املالكمة  م�سطلحات  يف  اللحظة  تلك  ت�سمى  كما  متاما 

املهاجم اأن يزيد من هجومه وي�ستفيد من احلبال التي حتا�سر خ�سمه من 

اليمني  والي�سار، فاإذا اأ�ساع الفر�سة، انقلب ال�سحر على ال�ساحر.

انت�سر الوعي بامل�سوؤولية، وتعددت الو�سائل من اأجل ك�سب الق�سية، وزال 

الكثري من اخلوف ون�سجت روح الت�سحية، واأفرج عن بع�ض اأفراد جماعتنا 

خلية  فت�سكلت  االأمريكية،  جرير  ابن  قاعدة  عمال  منهم  وخا�سة  البقالية، 

خ�سو�سا  الفرن�سية،  املواد  ي�ستهلك  ملن  والت�سدي  االقت�سادية،  للمحاربة 

ال�سجائر، واخلمرية، وامل�سروبات الغازية، والكحولية، ونعت من ي�ستعمل 

الدكاكني،  كحرق  االأذية،  �سر  اإيذاءهم  واأحيانا  باخليانة،  املواد  هذه 

و«ال�ساكات« والبارات الليلية. فاكتظت ال�سجون بالن�سطاء دعاة اال�ستقالل 

اأبي  �سجن  باب  عند  واالآباء  االأمهات  معاناة  اإىل  بع�سنا  والتفت  واحلرية، 

املهار�ض من اأجل اإي�سال االأكل والتغذية. فانطلقنا نتجول على املتاجر جلمع 

ال�سناديق »الكارتونية« وق�سها مربعات �سغرية ثم فتح ثقب يف طرفها يدخل 

منه �سلك فتتحول القطعة الكارتونية اإىل بطاقة تعلق وعليها ا�سم �ساحبها 

على �سلل وقف الزيارة. 

قوبلت مبادراتنا باملطاردة وال�ستم وال�سرب من قبل احلرا�ض واالأمن، ولكننا 

تنظيم  من  به  نقوم  ما  اأن  واأقنعناهم  معنا  بالتفاو�ض  قبلوا  اأن  اإىل  �سمدنا 

اأن ال�سجن مل  اأن يكون يف �ساحلنا. واأفهمناهم  للزوار هو يف �ساحلهم قبل 

يعد يخيف اأحدا، واأن اعتقال ال�سعب كله هو �سرب من اخليال، فر�سخوا 

اأخريا ملقرتحاتنا.

كان رفاقي يف هذه املهمة، على ما اأذكر، االأخ فتح اهلل ابن الطيب الذي عرف 

التاجر ب�سوق  وا�ستهر فيما بعد بالدرعاوي، واالأخ عبد الكامل بن ادري�ض 

ال�سمارين �ساحب دكان يقابل طريق »دفة وربع«.

ويف تلك االأيام نف�سها و�سلني خرب احلادث الذي اهتزت له اأمزميز، واق�سعرت 

له االأبدان يف مراك�ض ويف غريها. وهو اأن ال�سديقني الذين احتجزا معنا يف 

�سجن اأمزميز امل�سمى »اأكادير« ب�سبب نزاعهما حول لعبة » البيار« قد ا�سرتكا 

معا يف عملية يف منتهى الب�ساعة، رغم اأن اإقدامهما عليها كان بنية حماربة 

امل�ستعمر، غري اأن ذلك اأغرق ال�ساحة الوطنية يف اأراء متباعدة ، منها من اأيد 

الفداء، ومن االآراء من �سجب وا�ستنكر ومل ي�سمِّ  وجمد، واأدخلها يف خانة 

ذلك اإال جرمية نكراء، الأن ال�سحايا هم مدنيون.. زوج وزوجته ميلكان تلك 

اخلمارة التي تنزوي يف �ساحة »اأمدل« قريبا من �سوق الثالثاء باأمزميز، مت 

ذبحهما كاخلرفان من طرف ال�سابني املذكورين، ومما زاد يف ميزان ال�سجب 

واال�ستنكار، هو ذبح حتى بع�ض »ك�سيبتهم« من البقر، واألقي القب�ض عليهما 

ب�سهولة. 

اأما جماعتنا فقد توجه جزء اآخر منها للتطوع حتت اإ�سراف االأ�ستاذ املهدي 

الورزازي الذي مل اأكن اأعرفه اإال باال�سم لتاأ�سي�ض فرع مراك�ض التابع لالحتاد 

املغربي لل�سغل، وال�سروع يف اإقناع العمال بامل�ساركة واحل�سول على ورقة 

االنخراط. وكان من العنا�سر البارزة يف هذه املهمة ذلك الفتى الذي جرين 

ال�سيئة، جراء التعذيب: االأخ اخلليل  البقال  من ثيابي ليخربين بحالة ابن 

الورزازي.. وحتى هذه احلركة النقابية تعر�ست للمنع، و�سيق املتطوعون 

الذي  التحدي  طريق  نف�ض  �سلكوا  ولكنهم  اأخرى،  مرة  ال�سرطة  دهاليز  اإىل 

يتبع.. مت�سكنا به يف خليتنا عند باب �سجن اأبي املهار�ض. 
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 حسن الجندي

مطلــــــــوب 

مربيــة �أطــفال 

وطـبــــاخة

اإىل  حتتاج  خليجية  عائلة 

مربية لطفلة عمرها خم�ض 

بني  ما  تعي�ض  �سنوات 

املطلوب  واملغرب،  تون�ض 

اللغة  تتقن  اأن  املربية  يف 

وقراءة،  كتابة  الفرن�سية 

لنف�ض  مطلوب  واأي�سا 

جتيد  طباخة  العائلة 

الطبخ املغربي واالأجنبي.

االت�سال برقم الهاتف: 

0661138888

 العدد: 790  اخلميس 22 ماي 2014

 + �سورة

احتفال ديني
الفا�سلة،  الفقيدة  ربها،  جوار  اإىل  انتقلت 

املهند�سة اخلبرية، ال�سيدة نورة فاخر، حرم 

املهند�ض ال�سيد نور الدين الودغريي، و�سيعت 

جنازتها يف حمفل رهيب مبراك�ض ع�سر االأحد 

18 ماي 2014. وكانت حتظى مبكانة متميزة 
يف قلوب كل من عرفوها. والذين افتقدوا فيها 

منوذج النبل وال�سهامة واملقدرة. 

اإىل  احلارة  بتعازيها  تتقدم  »االأ�سبوع« 

نور  ال�سريف  زوجها  وخا�سة  الفقيدة  عائلة 

وولديها  غيثة  ابنتها  واإىل  الدين الودغريي، 

اإدري�ض واإ�سماعيل، ووالدتها واإخوتها وجميع 

اأفراد عائلتها، راجية من اهلل الرحمن الرحيم، 

ال�سهداء  عداد  يف  جناته،  ف�سيح  ي�سكنها  اأن 

وال�سديقني وال�ساحلني. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

جاءت الفنانة االأردنية، ديانا كرزون، 

الرتويج  اأجل  من  البي�ساء  للدار 

قدمتهما  اللتني  اجلديدتني  الأغنيتيها 

معها  لقاء  واأجري  املغربية،  باللهجة 

على اإثر هذا احلدث.

موقع »الن�سرة  يف  جــــاء  ما  وح�سب 

عر�ض  اللقاء  خالل  الفنية«، اأنــــه 

لالأغنيتني، »انت  كليــــــبني  الفيديو 

كلمات  من  و»غزايل«، وهما  اأحلــى« 

وبعد  العنزي.  م�ســـعب  ال�ساعــــر، 

انتهاء الـــــعـــر�ض، انتقدت ال�سحافة 

كبري،  ب�سكل  كرزون  واحلا�سرون 

احلا�سرين  من  العديد  اأبدى  حيث 

االأغنية  كلمات  على  ر�ساهم  عدم 

التي ال تعد لهجة مغربية �سليمة، كما 

انتقدوا االإيقاع والطريقة التي ظهرت 

بها ديانا يف ال�سريطني امل�سورين.

احلادة،  االنتقادات  هذه  اإثر  على 

احل�سور  من  كــــــــــرزون  غ�سبت 

وال�سحفيني وغادرت القاعة.

الفا�سي،  عالل  موؤ�س�سة  تدعو 

يف اإطار برناجمها الثقايف ل�سنة 

الذكرى  ومبنا�سبة   ،2014
نداء  �ساحب  لوفاة  االأربعني 

عالل  التحرير  زعيم  القاهرة، 

والباحثني  املوؤرخني  الفا�سي، 

اإىل  املهتمني،  واملثقفني وجميع 

احل�سور وامل�ساركة يف الندوة 

تنظيمها  تعتزم  التي  العلمية 

مب�ساركة  املنا�سبة  بهذه 

تهتم  التي  الثقافية  املوؤ�س�سات 

موؤ�س�سة  الوطنية:  بالذاكرة 

وموؤ�س�سة  القادري،  بكر  اأبي 

ومركز  بوعبيد،  الرحيم  عبد 

وموؤ�س�سة  اإيدر،  اآيت  بنع�سيد 

واملندوبية  الزرقطوين،  حممد 

املقاومني  لقدماء  ال�سامية 

التحرير(،  جي�ض  واأع�ساء 

�سعيد  االأ�ساتذة:  من  وبتاأطري 

بن�سعيد العلوي، وجامع بي�سا، 

وحممد العربي امل�ساري، وذلك 

يوم اخلمي�ض 22 ماي 2014، 

على ال�ساعة الرابعة والن�سف 

م�ساء، باملكتبة الوطنية للمملكة 

خلدون،  ابن  �سارع  املغربية، 

اأكدال - الرباط.

عائلة �لودغريي مبر�ك�ش تفقد �ل�سيدة نورة فاخر

ندوة علمية مبنا�سبة �لذكرى 40 لوفاة �ساحب ند�ء �لقاهرة

ديانا كرزون
 غا�سبة 

من �ل�سحفيني 
�ملغاربة

ورد يف مقال الأ�ضبوع املا�ضي خطاأ تاريخي، حيث جاء يف املقال 

اأن اجلرنال نوغي�س هو من خلف اجلرنال جيوم يف من�ضبه، يف حني اأن 

املق�ضود بالأمر هو اجلرنال لكو�ضت. احرتاما لقرائنا الكرام اآثرنا 

�رضورة الإخبار، مع العتذار.

تصحـــيـــــح

اأن  اأمريـــكي  كتـــــاب  ك�ســــف 

كينيدي  روبـــــــرت  ال�سيناتور 

�سقيق الرئي�ض االأمريكي الراحل 

باغتيال  اأمر  كينيدي،  جون 

الفنانة االأمريكية مارلني مونرو 

خوفا  وذلك  قاتلة،  حقنة  عرب 

عالقتها  اأ�سرار  تف�سح  اأن  من 

احلميمة به وب�سقيقه الرئي�ض.

وقام  القتل  اأمر  بوبي  اأ�ســـــدر 

لوفورد  بيرت  الفنان  بتنفيــذه 

ملارلني  النفــــــ�سي  والطبـــيب 

الذي  غرين�سون  رالف  الدكتور 

قام بحقنها بحقنة قاتلة اأدت اإىل 

وفاتها على الفور.

بعد  ك�سفت  التي  احلقيقة  هذه 

مونرو  وفاة  من  عامــــــا   52
الغام�ســـــــــة، والتـــــي اعتربت 

اأثارت ال�سخط  انتحارا حينها، 

ب�سبب ت�سويه �سمعة اآل كينيدي 

املمنهجة منذ �سنوات خلت.

كتاب يك�سف: �آل كينيدي قتلو� مارلني مونرو!

الــــطريقــــــــة  تنظــــــــــــم 

العـــلـــــوية  ال�سوفــــــــــية 

املغربية بزاويتها مبديــــنة 

مكــــــنا�ض الكائنة ببـــــــرج 

موالي عمر، احتفاال ديـــنيا 

ذكرى  مبنا�سبة  روحيا 

يوم  واملعراج  االإ�سراء 

هـ   1435 رجب   24 ال�سبت 

م   2014 ماي  لـ24  املوافق 

حتت  املغرب،  �سالة  بعد 

�سعار: »َي�ْسَتْب�ِسُروَن«. 





طبعا.. ال اأحد يتمنى اأن يرى امللك حممد 

ف�صيلة  من  �صيا�صيا  زعيما  ال�صاد�س، 

قو�صني)...(،  بني  الزعماء،  هوؤالء 

بتبادل  املن�صغلني  الفارغني،  التافهني 

ال�صتائم مع االآخرين.

نتوقعها  كما  ال�صيا�صية،  الزعامة  واإمنا 

زعامة  هي  متاأزم،  �صعب  لكل  ونتمناها 

نراه  الذي  كاملغرب،  عظمى  دولة 

زعيم  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  االأيام،  هذه 

�صيا�صي، يخرج بوطنه من قف�س اجلمود 

والعجز، واالنكما�س، والف�صاد املهيمن، 

اأ�صعف  هم  من  يجعل  الذي  وال�صعف 

اإىل  ال�صفعات  لتوجيه  يتطاولون  منا.. 

خدنا، الذي بدل اأن نرد ال�صفعة، ن�صلم 

اخلد الثاين لتلقي �صفعات اأخرى.

االنتخاب  وبعد  قليلة..  اأيام  منذ 

الهزيل)...( للرئي�س بوتفليقة، ونحن ال 

اخلارجية  وزير  �صرح  اأحد،  من  نهزاأ 

هو  اجلزائري  اجلي�س  اأن  اجلزائري، 

هكذا  اإفريقيا)...(،  يف  جي�س  اأقوى 

على  يرد  بالتاأكيد،  وكان  باحلرف، 

قال  الذي  ال�صي�صي،  امل�صري  املار�صال 

الحتالل  م�صتعد  امل�صري  اجلي�س  اإن 

اجلزائر يف ثالثة اأيام، ولكننا نعرف اأن 

واجلزائر،  م�صر  بني  لي�صت  الق�صية، 

واملغرب.  اجلزائر  بني  هي  واإمنا 

�صعف  ا�صتغلت  التي  اجلزائر  الأن 

املغرب)...( يف ال�صتينات، الحتالل ثلثي 

والتي  ال�صرقية،  ال�صحراء  يف  اأطرافه 

تتباهى االآن)...( بانت�صارها يف املحافل 

الدولية، على املوقف املغربي يف ق�صية 

ال�صحراء الغربية)...(، اإمنا تق�صد باأن 

جي�صها هو اأقوى جي�س يف اإفريقيا، فاإنها 

تعلن عن نوايا يف نقل نزاعها مع املغرب 

ق�صرية  حرب  الإعالن  التخطيط  اإىل 

حتتل فيها اأطراف وجدة، ورمبا احتالل 

اأدرج  عما  للجزائر،  تراجع  وال  فجيج، 

يف  املعلنة  الهجومية)...(  ثقافتها  يف 

من  امل�صتمر)...(  الع�صكري  احلكم  ظل 

والتي  بوتفليقة،  اأيام  اإىل  بومدين  اأيام 

اجلزائرية،  الهيمنة  منظر  لها  خطط 

))�إن  كتب  الذي  االإبراهيمي،  الطالب 

موا�صلة  على  املغربي،  النظام  ت�صجيع 

�صيا�صاته العدوانية)...( هو خطر على 

املنطقة كلها)...( ومن م�صلحة اجلميع 

احلقيقية  الأ�صباب  تزول)...(  اأن 

الدين عميمور. كتاب  لل�صراع(( )حمي 

اأنا. وهو. وهم(.

النظام  هي  طبعا  احلقيقية  االأ�صباب 

نف�س  املغربية.  امللكية  اإذن  املغربي، 

الكاتب ي�صع حرب الرمال اأكتوبر 1963، 

يف �صياق ))هجوم القوات املغربية، على 

ب�صريح  قائال  اجلزائرية((  الأرا�صي 

عدوانا  �صدت  اجلزائر  ))اإن  العبارة 

مفاجئا، من طرف املغرب، وجراحها مل 

بومدين.  هواري  )كتاب  بعد((  تلتئم 

حمي الدين عميمور(.

الرمق  يف  وهو  بوتفليقة،  واإ�صرار 

لكل  املو�صد  موقفه  على  االأخري)...( 

اأبواب التفاهم اأو الت�صالح مع املغرب، 

البلدين،  بني  احلدود  بوابات  فيها  مبا 

يوؤ�صر اإىل اأن اجلزائر، تنتظر وهي على 

ما  ه�صمت  وقد  املريح)...(  كر�صيها 

التهمته من اأطراف املغرب، رغم اأنه ))يف 

1958 مل تكن ال�صحراء ال�صرقية  �صنة 

جزءا من الرتاب اجلزائري(( )التاريخ 

املالطي(.  احل�صني  للبرتول.  ال�صري 

وها هي اجلزائر االآن تنتظر على مهل، 

طبخ ق�صية ال�صحراء الغربية، مطمئنة 

اأ�صماه  ما  اإىل  بامللف،  اأي و�صول  اأن  اإىل 

االأمني العام االأممي بان كيمون، بتقرير 

هو  ال�صحراوي)...(  لل�صعب  امل�صري 

رجوع بالتاريخ اإىل اأيام ال�صلطان موالي 

عبد العزيز، الذي عندما تهاون وزراوؤه 

وبنــ�صليمان  املنبــــــهي  اخلونة)...(، 

))الذين تفاو�صوا مع املبعوث الفرن�صي، 

ديلكا�صي، وتنازلوا له عن واحات توات، 

وبني ونيف، والقناد�صة، واأولد جرير، 

ال�صكينة)...(  ن�صر  مقابل  وب�صار، 

زيدان.  )ابن  احلدود((  يف  والأمن 

موؤرخ  ليوؤكد  النا�س(.  اعالم  احتاف 

يف  الأعظم)...(  ))ال�صبب  اأن:  اآخر 

هو  العزيز،  عبد  مولي  امللك  انك�صار 

له  واتهامهم  رعيته)...(  قلوب  ف�صاد 

ال�صحراء)...(  وبيع  للإجنليز،  مبيله 

لني  كان  اأنه  اإىل  اإ�صافة  لفرن�صا، 

�صفك  يف  يرى  ل  �صفيقا،  اجلانب)...( 

لينه)...(  بينما  م�صلحة،  الدماء 

)مذكرات  ال�صعف((  مظهر  يف  اأظهره 

احلجوي. انتحار املغرب(.

�صنة من بعد هذا التنازل عن ال�صحراء 

عبد  موالي  عر�س  �صقط  ال�صرقية، 

تنتظره  الذي  ال�صيناريو  وهو  العزيز، 

على  يحتم  والذي  بوتفليقة،  جزائر 

املغاربة وملكهم اأن يفطنوا اإىل اأن �صياع 

قال  كما  هو  املتبقية)...(  ال�صحراء، 

املواطن ولد ال�صالك للملك احل�صن الثاين 

ال�صحراء،  �صياع  يف  العر�ش  ))�صياع 

ينعل  اهلل  الثاين:  احل�صن  عليه  لريد 

عدد  ال�صائعة،  )احلقيقة  ال�صيطان(( 

24 اأبريل 2014(.
لهذا عندما ات�صل حممد ال�صاد�س تلفونيا 

كانت  وحذره،  االأممي  العام  باالأمني 

يقوم  اأن  توقعت  قد  �صحفية،  م�صادر 

امللك املغربي، بطرد قوات املينور�صو من 

ال�صحراء، وهي كانت �صتكون، اخلطوة 

االأوىل نحو الزعامة ال�صيا�صية)...(، فال 

حت�صري لالأومليط بدون ك�صر البي�س.

قليل من قليلي النفو�س)...( ي�صتبعدون 

ظرافة  جتاوز  اإىل  ملكي  لــــــجوء  كل 

وهم  امللـــــــوك،  وهدوء  ال�صالطيــــــن 

الرئي�س  حكمة  يتنا�صون  جميعا)...( 

قال:  الذي  »ميرتان«  العاقل،  الفرن�صي 

نائما  يبقى  ظله،  من  يخاف  ))الذي 

الذي  الوقت  يف  الظهر،  بعد  ما  اإىل 

الذي  بينما  الآخرون((  فيه  يعمل 

حممد  امللك  مواقف)...(  بع�س  يعرف 

عمقه  يف  يتمتع  اأنه  يكت�صف  ال�صاد�س، 

بع�س  يف  ال�صيا�صيني،  االأقطاب  مبيزات 

واملحفوظة)...(،  امل�صجلة  ت�صرفاته 

من قبيل نظرته امل�صتقبلية، حينما كلف 

املرحوم  باري�س  يف  �صفريه   ،2011 �صنة 

بلدية  رئي�س  بتو�صيح  ال�صاهل  م�صطفى 

فال�س«  »مانويل  الفرن�صية،  اإيـــــــفري 

هذا  فال�س  لي�صبح  العلوي،  بالو�صام 

 ،2014 �صنة  الفرن�صية  للحكومة  رئي�صا 

 2011 �صنة  املغرب  عن  قال  الذي  وهو 

املتقدمة.  للدول  منوذج  هو  املغرب  اإن 

منها  التي خرج  االأزمة  اأن  اإذن،  طبيعي 

موؤخرا)...(  املتحدة  االأمم  يف  املغرب 

اأ�صهم فيها الو�صام العلوي القدمي لرئي�س 

احلكومة الفرن�صية )انظر مقال العقباين. 

االأ�صبوع عدد 1 ماي 2014(.

حممد  امللك  كان  رمبا  يدري..  ومن 

ال�صاد�س، م�صطرا خلرق بع�س االأعراف 

الدولية، من اأجل فر�س االحرتام الدويل 

نن�صى  ل�صيادة املغرب يف �صحرائه، وال 

تهديد احل�صن الثاين يوما بت�صليح قبائل 

وعدم  اأنف�صهم،  عن  للدفاع  ال�صحراء 

من  املغربي،  احلكم  اأطراف  ارتعا�س 

بع�س التهديدات املناوراتية)...( التهام 

عندما  االإن�صان،  حقوق  بخرق  املغرب 

ي�صطر لفر�س النظام)...(.

اأفلم يعباأ الرئي�س »اأوباما«، حامل �صيف 

حقوق  احرتام  لفر�س  الت�صرميل)...( 

�صا�صات  على  تتبع  الذي  وهو  االإن�صان، 

اإعدام  عملية  مايو(   3 )يوم  �س.ن.ن 

على  اجلن�صي  باالعتداء  املتهم  املجرم 

اإعدامه  �صاعة  فح�صل  �صغرية،  بنت 

بقي  اأن  »اأوكالهوما«  �صجن  يف  بال�صم 

با�صم  متحدث  و�صفه  ب�صكل  يتعذب 

حقوق االإن�صان، باأنه عمل وح�صي وغري 

اإن�صاين يف الواليات املتحدة.

وحقوق  الدولة،  احرتام  حتمية  اأنها  اأم 

اأيها  يا  االإن�صان،  حقوق  قبل  املواطنني، 

يف  االإعدام  حكم  باإلغاء  تطالبون  الذين 

اأمهاتهم  ذبحوا  مغاربة،  جمرمني  حق 

وقطعوا �صحاياهم اإربا، اأم ال نرى اندثار 

الأنهم  ال�صعودية  يف  والت�صرميل  ال�صرقة 

يقطعون يدي ال�صارق ويرتكونه يتجول 

يف ال�صوارع عربة لالآخرين.

رجوعا اإىل اإمكانية زعامة حممد ال�صاد�س، 

جده  وكان  البالد،  الإنقاذ  ال�صيا�صية، 

�صلطان،  من  حتول  قد  اخلام�س،  حممد 

�صيا�صي  زعيم  اإىل  الفرن�صيون،  اأح�صره 

�صجن من اأجل اال�صتقالل.

ال�صيا�صية  الظروف  ن�صينا  اأننا  يظهر 

 21 يوم  ال�صاد�س  حممد  فيها  ولد  التي 

احل�صن  والده  كان  وقد   ،1963 غ�صت 

اإنه  لل�صحفيني  يقول  باري�س،  يف  الثاين 

حتتج  اأن  قبل  حفيظ،  موالي  �صي�صميه 

غ�صت   31 )عدد  الدنيا  اأخبار  جريدة 

جمال  امل�صري،  الرئي�صني  على   )1963
عبد النا�صر واجلزائري اأحمد بنبلة، اإثر 

احل�صن  امللك  تهنئة  عدم  على  اتفاقهما 

الثاين، بازدياد ولده االأمري �صيدي حممد، 

كانا  ال�صقيقني)...(  البلدين  رئي�صي  الأن 

لقلب  مدبرة  انقالبية  حماولة  اأول  وراء 

�صيدي  العهد  ويل  ازدياد  غداة  النظام 

ك�صف  حينما  فقط،  باأ�صبوعني  حممد 

رئي�س ياوورات احل�صن الثاين، املذبوح، 

الب�صري، وح�صن  الفقيه  اأن االحتاديني 

االأعرج، والتهامي نعمان، عر�صوا عليه 

احل�صن  امللك  �صد  انقالب  يف  امل�صاركة 

باالحتفال  م�صغوال  كان  الذي  الثاين، 

مبولد ولده االأول �صيدي حممد.

يوم  ح�صر  الذي  هذا  حممد  �صيدي 

االنقالب الثاين الذي نظمه نف�س الياوور 

املذبوح يف 10 يوليوز 1971، وكاد اأحد 

الثوار اأن يلقي بويل العهد هذا يف �صهريج 

ال�صباحة.

هذه  ت�صمية  �صحت  اإذا  مغامرات، 

بطلها،  من  جتعل  باملغامرات،  االأحداث 

بطال  �صينمائي،  بفيلم  االأمر  تعلق  لو 

منوذجيا، موؤهال يف عز �صبابه، الأن يلعب 

املرتبط  عر�صه  اإنقاذ  يف  �صيا�صيا  دورا 

�صعبه  واأبناء  ال�صحراء)...(  مب�صري 

ال�صلطانية)...(  باملظاهر  اكتفائه  وعدم 

التي واحلق يقال، ال يعطيها امللك حممد 

حماطا  نراه  وال  كربى،  اأهمية  ال�صاد�س 

بالكولونيل  وال  اأوفقري،  باجلرنال  ال 

الدليمي، وال مبذبوح وال مب�صلوخ)...( 

فهو اإذن اأقرب اإىل القطب ال�صيا�صي، من 

اأن  رغم  فر�صه،  على  ال�صلطان  اإىل  قربه 

جد اأبيه احل�صن االأول، كان يعترب و�صع 

اإىل  للو�صول  و�صيلة  فر�صه،  على  عر�صه 

ال  جزءا  كانت  التي  متبكتو،  اأطراف 

يتجزاأ من مملكته.

يقدم لنا املوؤرخون الفرن�صيون، واأغلبهم 

تو�صعوا يف اأطروحة املغرب كما كان اإىل 

الذي  اخلام�س،  حممد  امللك  عهد  بداية 

قام  الأنه  دوكول،  اجلرنال  على  احتج 

بتجربة نووية يف منطقة الركان، التي كان 

مغربيا،  ترابا  يعتربها  اخلام�س  حممد 

الرتاب اجلزائري،  اليوم جزء من  وهي 

املوؤرخني  هوؤالء  من  واحد  لنا  ويقدم 

الفرن�صيني، كيف اأن الوزير املغربي عبد 

الكرمي بن�صليمان وهو يفاو�س الفرن�صيني 

فيقول  توات  منطقة  عن  تنازله  على 

1904 كان الوزير  ))يف  املوؤرخ الفرن�صي 

الفرن�صي  املبعوث  يفاو�ش  بن�صليمان 

بن�صليمان  له  فقال  طايانديي«  »روين 

الأبواب،  كل  يفتح  ذهب  من  مفتاحا  اإن 

قائل:  الفرن�صي  املبعوث  منه  لي�صخر 

ولكن مو�صوع تواجدنا يف اجلزائر يحتم 

جيبنا  يف  املفتاح  هذا  يكون  اأن  علينا 

)مهمة  اآخر((  اأحد  جيب  يف  ولي�ش 

دبلوما�صية، �صارل رو(.

لبن�صليمان  ي�صمحوا  مل  املغاربة،  ولكن 

حكاية مفتاح الذهب فاأخرجوه بعد موته 

من قربه واأحرقوه. 

 مصطفى العلوي
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الضـــائعة
الحقيقة
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محمد السادس يتصالح مع زعيم السلفيين الفيزازي. هل هي خطوة نحو الزعامة؟

الملك محمد 
السادس ال نراه 

محاطا ال بالجنرال 
أوفقير، وال 

بالكولونيل الدليمي، 
وال بمذبوح وال 

بمسلوخ)...( فهو 
إذن أقرب إلى 

القطب السياسي، 
من قربه إلى 
السلطان على 

فرسه

هل يمكن أن يصبح محمد
 السادس زعيما سياسيا


