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المسيو فري، أول سفير فرنسي 
االستقالل،  أيام  منذ  المغرب،  في 
يقول لجريدة لومــــوند: »إن رجال 
يتم  الذي  الوحيد  أنني  يعرفون  األعمال 
ومن  الملكي،  القصر  في  استقباله 
طرف أعضاء الحكومة لحل المشاكل« 
وكأنه يلمــــح إلى أن حلـــول المشاكل 
هي بيـد القصر الملكي، وهكذا يدخل 
استقــــباله من طرف مدير المــخابرات 
يس المنصوري، في هذه الحميمية مع 
القصر الملكي، وربما لم يكن االستقبال 
لالحتجاج، مادام االحتجاج يكون عادة من 

مهمة وزير الخارجية.
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احلكومة ب�ساأن 
اجلرنال بناين
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زوجة ولد الجنرال بناني  
تحمل باقة الورد التي 

سلمها لها أديب

هل يرجع رئي�س احلكومة 300 مليون ل�سندوق الدولــة

رجل الأعمال ح�سن ال�سنتي�سي م�ؤ�س�س تيار 

»ل ه�ادة« املعار�س ل�سباط ي�سرح:

حزب ال�ستـقالل

 تتحكم فيه اأياد 
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                 اأخطر من الإرهاب   
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تصريح خطير

حزب الأ�شالة وال�شواذ
مل يكذب امل�صطفى املريزق القيادي يف حزب 

الأ�صالة واملعا�صرة الت�صريحات املن�صوبة 

والتي  الإخبارية،  املواقع  من  عدد  يف  اإليه 

بدون  دولة  »نريد  قوله:  ل�صانه  على  نقلت 

للفرد  احلرية  ت�صمن  اإ�صالمية..  �صريعة 

واجلماعة.. نريد مغربا لل�صواذ جن�صيا..«.

اأن كتب مقال  اأن املريزق الذي �صبق  يذكر 

و�صهداء  الإ�صالمي  »ال�صذوذ  عنوان  حتت 

داخل  العبارات  بهذه  �صرح  قد  الأنوار«، 

الطالب  اغتيال  ق�صية  حول  دولية  ندوة 

بنعي�صى اأيت اجليد.

تحت األضواء

باريس. األسبوع
تداولـــــــــــت املواقع الإلكتـــــرونية 

الكامل،  امل�صور  الت�صجيل  بلهف، 

الطابق  يف  اأديب  القبطان  لتواجد 

»فال  الع�صكري  للم�صت�صفى  الأول 

يتواجد اجلرنال  دوكرا�س«، حيث 

بناين، للعالج وحيث ظهر من خالل 

الغرفة التي يتواجد بها، اأنه لي�س يف 

خطر الإنعا�س، مما يوؤكد اإرها�صات 

باأن  ال�صابق(  )العدد  الأ�صبوع 

ي�صعد  وهو  �صوهد  بناين  اجلرنال 

�صوهد  مثلما  رجليه،  على  الطائرة 

قبل يوم ال�صفر، وهو يتناول رفقة 

اأفراد عائلته وجبه ع�صاء يف مطعم 

جديد ب�صاطئ الرباط.

بدهاء  �صوره  الذي  ال�صريط  ولكن 

ي�صاهد  حيث  اأديب،  القبطان 

غرفة  اإىل  يوؤدي  الذي  املعرب  يف 

زوجة  به  رحبت  وكيف  اجلرنال، 

باأن  له  وقالت  اجلرنال،  ولد 

اجلرنال على اأح�صن ما يرام، واأنا 

هنا من اأجل ا�صتقبالكم، وميكنكم اأن 

ترجعوا، ومرحبا بك.

ثم اأخذت منه باقة الزهور، مبح�صر 

ثالث كان واقفا مل يتحرك  �صخ�س 

لأن  الدخول،  من  اأديب  مينع  ومل 

يحاول  مل  ال�صريط،  هذا  يف  اأديب 

الدخول.

وقد قدم اأديب هذا ال�صريط امل�صور، 

وهو  ا�صتنطقه،  الذي  الدرك  ملكتب 

باللغة  احلوار  فيه  دار  �صريط 

ملاذا  اآخرون،  وليفهم  الفرن�صية 

دعوى  يرفع  اأن  بدوره،  اأديب  قرر 

اأخرى.. اأمام الق�صاء الفرن�صي.

املواقع  كتبته  ما  يقراأ  والذي 

املقربة)...( والتي رمبا تتوفر على 

التي  الإخبارية)...(،  العنا�صر 

الكبار، وجعلتهم يحتجون  حركت 

باري�س،  يف  الفرن�صية  الدولة  على 

الذي  الرباط  يف  الفرن�صي  وال�صفري 

ا�صتقبل ليتلقى احتجاج رئي�س اأكرب 

خالفا  املغرب  يف  خمابراتية  قوة 

للطقو�س الدبلوما�صية.

اإىل  ن�صب  ما  تعقيدا،  الأمور  وزاد 

وزير اخلارجية، والوزيرة املنتدبة 

يف اخلارجية ))باأنهما مل يكونا على 

ح�صل  الذي  الحتجاج  بهذا  علم 

الفرن�صي  ال�صفري  ا�صتقبال  خالل 

كـــــــــود.  )مـــوقع  بالربـــــــاط(( 

.)2014 /6 /23
على  قدم  الذي  الحتجاج  وهو 

امل�صاغب،  ال�صابط  هذا  اأن  اأ�صا�س 

حاول الهجوم على اجلرنال بناين، 

خطورة  اإن  اأخرى  اأقالم  وقالت 

اجلرنال  لأن  كانت  الهجوم  هذا 

�صحفي  وقال  يحت�صر)...(،  كان 

رائحة  ))اإن  اطالعه  كرثة  بحكم 

اأديب،  قدمها  التي  الزهور  باقة 

كريهة،  رائحة  منها  تنبعث  كانت 

بباقة  م�صلحا)...(  كان  اأديب  واإن 

من  علم  موقعنا)...(  واإن  الزهور 

حني  املكان،  عني  يف  كانوا  �صهود 

اجلرنال،  اأولد  �صب  يف  اأديب  بداأ 

قبل  بناين)...(،  اجلرنال  وزوجة 

الغرفة((  اإىل  الدخول  حماولة 

)موقع 360(.

ال�صحفية  بقلم  اآخر  موقع  ويكتب 

الرغاي ))اإن اأديب بداأ ب�صب عائلة 

اجلرنال بناين قبل حماولة الهجوم 

ال�صابق  القوي  الرجل  غرفة  على 

باقة  يحمل  كان  اأديب  اجلي�س،  يف 

حق  يف  �صب  ور�صالة  خانزة  زهور 

كان  اأديب  عمله  ما  اإن  اجلرنال، 

الهمجية يف حق اجلرنال  نوعا من 

ال�صالح،  معه  �صاركوا  من  وحق 

وحق اأ�صرته(( )موقع كود(.

الفرن�صي  الدرك  �صباط  اأن  اأكيد 

التحقيقات)...(  هذه  �صيقروؤون 

ال�صحفية، ويقارنوها بالفيلم، الذي 

قدمه لهم اأديب، ليبقى الت�صاوؤل، هل 

كان مربر الأزمة املغربية الفرن�صية 

الإ�صافية)...(، هو ما �صاهده)...( 

مرا�صلو هذه املواقع، اأم ما �صاهده 

امل�صور، حيث  ال�صريط  املاليني يف 

ول  اجلرنال،  زوجة  تتواجد  ل 

وهي  ولده،  زوجة  واإمنا  اأولده، 

هذا  مع  كربى  مبجاملة  تتحدث 

يف  اثنان  يتنازع  ل  الذي  الزائر، 

اأنه اأخطاأ بت�صرفه، علما باأن الذين 

دوكرا�س،  فال  م�صت�صفى  يعرفون 

يعرفون اأن اأبوابه م�صرعة، واأن كل 

زائر يذهب للمكتب الكبري يف �صاحة 

املدخل، لي�صاأل عن املري�س الفالين، 

فتجيبه الكاتبة باأنه يف الغرفة كذا، 

يف الطابق كذا.

�شريط م�شور لأديب ينفي 
كل ادعاءات احلكومة 

ب�شاأن اجلرنال بناين

زوجة ولد الجنرال بناني 
تستمع ألديب أمام غرفة 

الجنرال بالمستشفى

ماذا كان �شباط 
يعمل يف مو�شكو

خاص باألسبوع
اخلم�صني  الأعمال  لرجال  التعليمات  �صدرت  ما  مبجرد 

الذين رافقوا امللك حممد ال�صاد�س يف زيارته لتون�س باأن 

كانت  زيارة  يف  امللك  و�صول  لنتظار  مبو�صكو،  يلتحقوا 

مقررة لعا�صمة رو�صيا، يوم عا�صر جوان، وفعال و�صلوا، 

اأعمال يتواجدون هم  اأن �صتني �صخ�صية ورجال  ليجدوا 

اأي�صا يف مو�صكو، حيث علموا اأن الإ�صالحات جترى ببيت 

ال�صفري ال�صهب الذي كان مقررا اأن ينزل فيه امللك، بل اإن 

وزير التجارة حفيظ العلمي كان من بني الوا�صلني، حتى 

حزب  اأمني  �صباط،  و�صول  وبا�صتغراب  اجلميع  �صاهد 

املجموعات  من  جمموعة  اأية  يف  يكن  مل  الذي  ال�صتقالل 

التي كانت مرتبطة بالر�صميات.

وبعد اأن مت الإعالن عن اإلغاء هذه الرحلة امللكية لأ�صباب 

ل تزال جمهولة، خ�صو�صا واأن امللك كان بعدها �صيتوجه 

اإىل ال�صني، ح�صل اأن مت الإعالن عن زيارة ملكية لوجدة، 

حيث كان مقررا اأن يوؤدي جاللته �صالة اجلمعة بامل�صجد 

امل�صتغرب  ولكن  هوار  اإدري�س  الكبري  املقاول  بناه  الذي 

اأي�صا، هو اأن مندوب حزب ال�صتقالل بوجدة، حجرية، 

�صرع يف ا�صتدعاء ال�صتقالليني للتجمع، ل�صتقبال اأمينهم 

�صباط، الذي كان مقررا اأن ي�صل يف نف�س اليوم.

لوجدة،  امللكية  الزيارة  اإلغاء  الإعالن عن  لكنه ومبجرد 

األغى  اأي�صا  هو  �صباط  باأن  ال�صتقالليني  حجرية  اأبلغ 

زيارته لوجدة.

�صباط،  اأن  بينهم  فيما  ت�صاروا  الوجديون  ال�صتقالليون 

امللك  األغى  وملا  مو�صكو  يف  امللك  على  ال�صالم  يتوقع  كان 

يف  امللك  على  �صباط  �صالم  فر�صة  بطلت  لوجدة،  زيارته 

وجدة.

برامج  مع  �صباط  ت�صابق  حول  مكتوم،  �صر  طبعا  هناك 

الزيارة امللكية.

ابنة امل�شت�شار اأزولي 
ت�شبح م�شت�شارة لهولند

باريس. وكاالت األنباء

اختار الرئي�س الفرن�صي فرن�صوا هولند، ابنة امل�صت�صار 

املغربي اأندري اأزولي، م�صت�صارة لرئي�س اجلمهورية 

الفرن�صية يف ال�صوؤون الثقافية.

وحتمل امل�صت�صارة الفرن�صية ا�صم اأبيها موؤنثا يف النطق 

اأندريا، وكانت مديرة لإدارة ال�صمعي الب�صري يف عهد 

الرئي�س ال�صابق �صركوزي.

شباط

بينما لم يسمح الجيش الجزائري ببيع ولو حبة من الفواكه المغربية فوق التراب الجزائري، 
ببركان ووجدة أعلنت إفالسها)..( سمحت  الشرقية  المناطق  الضيعات في  أن بعض  لدرجة 
السلطات المغربية بتسويق األطنان من التمور الجزائرية )آنظر صورة العلبة رفقته( بكل حرية 
بالتزامن مع التحضير الستقبال شهر رمضان المبارك.. وهي الحالة التي ينطبق عليها المثل 

المغربي »زيادة الشحمة فظهر المعلوف«.

التمور الجزائرية تغزو األسواق المغربية

المصطفى المريزق
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ه�ؤالء  عن  اأدافع  اأن  هنا  اأريد  ال 

ال�سيد  وحك�مة  حزب  يف  النافذين 

خارجه  اأو  كريان،  بن  االإله  عبد 

بينهم  اأبحث  اأن  وال  )ال�س�رة(، 

الأين  للإرهاب،  املعادية  النماذج  عن 

يف  �إجحافا  بالذ�ت  ذلك  يف  �أن  �أعترب 

مبدئيا  نقبل  �أننا  يعني  فهذ�  حقهم. 

و�ضعهم يف خانة »�ملتهمني« كما جاء 

يف �لتقرير �لأمريكي. 

�أمريكي  �ضري  تقرير  جد�:  »مثري 

بدعم  مغربية  �ضخ�ضيات  يتهم 

�حلركات �جلهادية«

�لتي وردت  و»من �لأ�ضماء �ملغربية 

�لري�ضوين  �أحمد  �لتقرير،  هذ�  يف 

�لتوحيد  حركة  رئيــــ�س  ب�ضــــفته 

و�أعطاه  يتيم  ومـــحمد  و�لإ�ضالح، 

وعبد  �إ�ضالمي،  كاتب  �ضفة  �لتقرير 

�لتقرير  و�ضفه  �لزمــــزمي  �لباري 

باأنه د�عية �إ�ضالمي، وحممد �لروكي 

�حلبيب  وحممود  جامعي،  �أ�ضتاذ 

وعبد  جامعي،  �أ�ضتاذ  وهو  �لتجكاين 

�إ�ضالمي،  د�عية  وهو  عمور  �حلي 

ن�ضب  مما  بريئة  تكون  �أن  وميكن 

يونيو   21 بتاريخ:  )�لعلم،  �إليها« 

.)2014
�ضهادة  قر�ءة  �أعيد  و�أنا  باملنا�ضبة، 

قدمية تو�ضلت بها يف حينها، ملر�ضد 

�لري�ضوين،  �أحمد  كري�ن،  بن  حزب 

لقاء  تفا�ضيل  معرفة  يل  �ضبق  بعدما 

قياديي حزب »�لبي جي دي« وحركة 

�لد�خلية،  مع  و�لإ�ضالح  �لتوحيد 

يكون  وقد  �أع�ضائها،  �أحد  طرف  من 

على  قدرته  ��ضتعاد  �لثالث  �لرجل 

كاملة)..(،  �ل�ضورة  لرتكيب  �لكالم 

م�ضتجد�ت  مع  باملقارنة  ي�ضمح  مما 

�لتقرير �لأمريكي.

�لتقرير  خلفيات  وفهم  لال�ضتئنا�س 

�لقناع  ورفع  وتوقيته  �لأمريكي 

�ضيء  ول  غريها،  دون  وجوه  عن 

نذكر  �لأمريكية،  �لتقارير  يف  بريء 

ب�ضهادة �أحد كبار »�ملتهمني«، �أحمد 

لبع�س  ب�ضيط  �لري�ضوين، مع حتيني 

معطياتها:

للحزب  �لعامة  �لأمانة   - »ُدعينا 

وزير  منزل  �إىل   - �لري�ضوين  و�أحمد 

�ل�ضاهل  م�ضطفى  �ل�ضيد  �لد�خلية 

وزيره  معه  وكان  �هلل(،  )رحمه 

)م�ضت�ضار  �لهمة  عايل  فوؤ�د  �ل�ضيد 

معهما  وكان  حاليا(،  �مللك  جاللة 

)رحل  �لكالم  عدم  ف�ضل  ثالث  رجل 

�إىل موقع �آخر يف ظروف غام�ضة وقد 

يعود �إىل �أم �لوز�ر�ت من بابها �لكبري 

بو�ضعيب  �جلرن�ل  عودة  غر�ر  على 

هذ�  من  �لغر�س  وكان  عروب(. 

�للقاء هو �أن يتوىل �لوزير�ن توبيخنا 

وتهديدنا وترهيبنا و�إنذ�رنا، بعد �أن 

مت �لعدول - �أو �لرتيث - عن فكرة 

هذ�  ويف  و�حلزب...  �حلركة  حل 

حركتنا  على  �لوزير  �ضن  �ل�ضياق 

وحزبنا حملة �ضديدة مرعبة، وكان 

رموزنا،  بع�س  عند  خا�ضة  يتوقف 

ت�ضرفاتهم  ويدين  عليهم،  وي�ضنع 

حـــــــركة  »حول  وت�ضريحــــــــاتهم 

�لر�حل  �لوزير  �عتربها  فل�ضطينية 

�لدكتور  ولكن  �إرهابية(  )منظمة 

�خلطيب �نتف�س يف وجه �لوزير ويف 

بيته، وقال له: ل �أيها �ل�ضيد �لوزير، 

بل  �إرهابية،  منظمة  لي�ضت  حما�س 

ونحن  وحترر،  مقاومة  حركة  هي 

كلنا ندعمها، و�ضنبقى ندعمها ح�ضب 

�لري�ضوين«.

وفهم  ولال�ضتئنا�س  �لإ�ضارة  تبقى 

تو�ضلت  �أين  ثانية،  مرة  يجري  ما 

مبلخ�س عر�س حول �ملو�ضوع، وقد 

�أثار �نتباهي »�ملحامي« �لذي تطوع 

�لوثيقة  »هذه  �أن  �إىل  �ملهمة،  لهذه 

�ملحارب  و�أن  �إنتاج م�ضرتك)..(  من 

كتائبه  وعرب  قربه،  من  �خلطيب، 

يفاجئ  قد  �ملزورة،  غري  �لتاريخية 

�ل�ضيا�ضية،  �ل�ضاحة  �أخرى  مرة 

مببادرة ل عالقة لها ببارود �ل�ضرف.. 

وللتقرير �لأمريكي ن�ضيب يف �لعملية 

�جلديدة«.

ال�سيخ الري�سوين: قبل التقرير الأمريكي، وزيرا الداخلية والرجل الثالث!!
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

خديجة الروي�سي على 
فرا�ض املر�ض وحركتها 

تهاجم »الأ�سبوع«
الرباط. األسبوع 

هاجم عبد �ملطلب �أعميار، رئي�س حركة »�ليقظة �ملو�طنة« 

وهي �إحدى �جلمعيات �لتي تدور يف فلك خديجة �لروي�ضي 

�لقيادية يف حزب �لأ�ضالة و�ملعا�ضرة، جريدة »�لأ�ضبوع« 

�إليها بال�ضم على خلفية ما ورد يف ركن »ما  �أن ي�ضري  دون 

خفي كان �أعظم« )�لعدد �ملا�ضي(، على ل�ضان �أحد �مل�ضاركني 

يف �جلمع �لعام �لذي عقدته �حلركة، و�لذي قال �إن �ملوؤمتر 

كان »مطبوخا ب�ضكل دميقر�طي«.

�أعميار حاول تكذيب »�لأ�ضبوع« ب�ضكل حمت�ضم، وتناق�س 

�ملا�ضي  �لأحد  يوم  �جتماع  خالل  ي�ضرع  قبل  نف�ضه،  مع 

مل  جديدة،  باأ�ضماء  �لتنفيذي  �ملكتب  ترميم  يف  بالرباط 

تنتخب خالل �جلمع �لعام �لذي عقدته �حلركة قبل �أيام.

�للقاء  عن  غابت  �لروي�ضي  خديجة  �أن  �أكد  نف�ضه،  �ملتحدث 

ب�ضبب �ملر�س، وقال للم�ضاركني »�أدعو� لها بال�ضفاء« ب�ضكل 

يوحي باأنها كانت يف حالة �ضحية �ضعبة.

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

األمير موالي رشيد يتقبل هدية في إحدى المناسبات

ال�سيوعيون »اجلدد« ينتظرون 

ال�ستقبال امللكي
الرباط. األسبوع

�أحرجت بع�س �لقياد�ت يف حزب �لتقدم و�ل�ضرت�كية زعيمها نبيل بنعبد 

�هلل باأ�ضئلة ��ضتفز�زية خالل �جتماع للحزب، نهاية �لأ�ضبوع �ملا�ضي. هذه 

على  �لثانية  للمرة  �جلديد  �لزعيم  �هلل  بنعبد  نبيل  على  طرحت  �لقياد�ت 

ر�أ�س �حلزب بعد �ملوؤمتر �لأخري، �أ�ضئلة حمرجة تتعلق مب�ضري ��ضتقباله 

من طرف �مللك بعد جتديد �لثقة فيه على ر�أ�س �حلزب.

�لبع�س ت�ضاءل عن �ضبب هذ� �لتاأخر يف ��ضتقبال �لق�ضر لبنعبد �هلل؟ وهل 

لالأمر على غ�ضب ما  على �حلزب �ل�ضيوعي �ملغربي؟ يف حني ت�ضاءل �لبع�س 

هل قام باإجر�ء�ت مر��ضلة �لديو�ن �مللكي من �أجل �أن يحظى ب�ضرف هذ� 

�ل�ضتقبال، كما جرت عادة �لأمناء �لعامني �ملنتخبني على ر�أ�س �لأحز�ب 

خالل كل موؤمتر؟ �أم �أن يف �لأمر فقط زحمة �أجندة �لق�ضر �مللكي؟ �لإجابة 

على كل هذه �لأ�ضئلة قد تظهر يف �مل�ضتقبل.

الوزيرة احلقاوي تطـــرد مديـــرها �سفــويا 
رغم تعييـــنه من طـــرف املجلـــ�ض احلكـــــومي

الرباط. األسبوع
يف  �حلقاوي  ب�ضيمة  »�لإ�ضالمية«  �لوزيرة  �ضرعت 

�لرفع من �إيقاع �لنتقاد�ت �لتي توجهها لعدد من �لأطر 

وم�ضوؤويل وز�رة �لتنمية �لجتماعية و�لأ�ضرة و�لت�ضامن 

و�ملر�أة.

بع�س  ملو�جهة  �ملرة  هذه  �نتقلت  �حلقاوي  ب�ضيمة 

عهدها،  ويف  �مل�ضوؤولية  يف  حديثا  �ملعينني  �مل�ضوؤولني 

�لب�ضرية  �ملو�رد  مدير  مع  �ملا�ضي  �لأ�ضبوع  ح�ضل  كما 

له  وجهت  حيث  �لنجاري«،  »عادل  �ملالية  و�ل�ضوؤون 

للوز�رة  �لعام  �لكاتب  تكلف  �ضفوية،  ر�ضالة  �لوزيرة 

بتبليغها للمدير �ملعني، تفيد �أنه موقوف عن �لعمل وعن 

ممار�ضة جميع �أن�ضطته �لر�ضمية، �إىل حني تو�ضله بقر�ر 

�لطرد مكتوبا بعد �إجر�ء �مل�ضاطر �لقانونية.

�لتي  نوعها  من  �لأوىل  هي  �ملدير  هذ�  حالة  �أن  ويبدو 

مرة  لأول  حيث  كري�ن،  بن  حكومة  عهد  د�خل  حت�ضل 

»قانون  �جلديد  �لقانون  مبقت�ضى  عني  مدير  يَوقَّف 

يف  �حلكومة  تد�ول  بعد  �لعليا«،  �ملنا�ضب  يف  �لتعيني 

��ضمه و�مل�ضادقة عليه د�خل جمل�س �حلكومة قبل �ضتة 

جمل�س  �إىل  �حلقاوي  ب�ضيمة  فعال  �جتهت  فهل  �أ�ضهر، 

عليه  م�ضادقا  مكتوبا  �لطرد  قر�ر  ل�ضت�ضد�ر  �حلكومة 

�لأمر جمرد تهديد؟ ثم ما  �أم  من طرف �حلكومة برمتها 

�لذي قد تعلل به �حلقاوي ومعها �حلكومة  �لتربير  هو 

برمتها قر�ر طرد �ملدير �لنجاري؟
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الجزائر. وكاالت األنباء 
اجلزائرية  الدفاع  وزارة  ا�شرتت 

�ألف دبابة من نوع فو�ش 2 تعاقدت 

يف �شاأنها مع �ل�شركة �لأملانية ر�ين 

وقالت وكالت  فور�شتال.  ميتال 

2 مليار  �إن �ل�شفقة بقيمة  �لأنباء 

و700 مليون �أورو لتعلق جريدة 

»جون �أفريك«، باأن ثمن هذه �لألف 

�ل�شنوية  يعادل �مليز�نية  دبابة 

�لوطني �ملغربية.  �لدفاع  لإد�رة 

�ل�شالح  كانت م�شانع  ما  و�إذ� 

�لأملانية. وحدها �شتزود �جلز�ئر 

ل  فاإنه  �لهجومية  �لدبابات  بهذه 

يعرف �شيء عن تفا�شيل �لأ�شلحة 

�شت�شرتيها �جلز�ئر  �لتي  �لأخرى 

و�إفريقــــيا �جلنوبية  �إيطاليا  من 

و�ل�شني، �إ�شافة �إىل ما �أعلن عنه 

جز�ئرية  �تفاقيات  من  موؤخر� 

�أمريكية وفرن�شية. 

تعلن  �جلز�ئر  كانت  �إذ�  وحتى 

ت�شميه  ما  ملو�جهة  تت�شلح  �أنها 

�لإرهاب �لقادم من �جلنوب، فاإن 

بهذ�  �لأملانية،  �لدبابات  �شفقة 

نو�يا  تخفي  �إمنا  �ملريب،  �ل�شعر 

جز�ئرية �أخرى. 

األف دبابة للجزائر بقيمة 
ميزانية الدفاع املغربية

جنيف. األسبوع

بعد �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف جنيف يوم 3 جو�ن 2012 بتنظيم 

�نربى  �لذي  �ملغربي  وهو  جلون،  بن  حممد  موؤ�ش�شة  من 

لتحقيق �مل�شاحلة بني �لأطر�ف �لليبية �ملتناحرة، و�لذين 

ح�شرت كل �أطر�فهم يف هذه �لندوة ممثلة للقوى و�لفعاليات 

�ملوؤمنة بقيم �لدميقر�طية.

ومبا�شرة بعد �ملوؤمتر، و�شل وفد من �مل�شاركني �إىل مدينة 

�لليبية، مرفوقا بوفد من �لحتاد �لأوروبي لعقد  م�شر�تة 

�جتماعات مت خاللها �لبحث عن �أ�ش�ش �لت�شالح حيث �أم�شى 

�ملجتمعون بيانا من �شتة نقط، ت�شمن �شكر �ملغربي حممد بن 

جلون، على جهوده من �أجل �إعادة �ل�شتقر�ر و�لطمئنان 

�إىل ليبيا.

حممد بن جلون: مغربي يتوىل

الو�صاطة للت�صالح بني الليبيني

�أكرب �ملر�شحني حظا يف �نتخاب �لرئا�شة 

رف�ش  �ل�شب�شي  قايد  �لباجي  �لتون�شية، 

�لأو�شط،  �ل�شرق  جلريدة  يك�شف  �أن 

عما د�ر بينه وبني �مللك حممد �ل�شاد�ش، 

�ل�شيا�شيني  دون  با�شتقبال  خ�شه  �لذي 

�شديقا  كان  �لذي  �لباجي  �لآخرين. 

للح�شن �لثاين، قال باأنه كان يعرف �مللك 

حممد �ل�شاد�ش منذ كان وليا للعهد.

�ليزمي،  �لإن�شان،  حقوق  هياأة  رئي�ش 

يو�جه �لأجهزة بدفاعه عن �مل�شمى علي 

�ملغربية  بالدولة  ي�شتكي  �لذي  �أر��ش، 

وي�شانده  بالتعذيب،  ويتهمها  �أي�شا  هو 

�لبطل  م�شاندة  عن  �متنع  �لذي  �ليزمي 

�حلقيقة  )�أنظر  �ملومني،  زكرياء 

�ل�شائعة لهذ� �لعدد(.

�أعطتها  �لتي  �لت�شمية  مدلول  هو  ما 

كاأ�ش  يف  �ملتباري  لفريقها  �جلز�ئر 

�ل�شحر�ء«  »حماربي  و�شمته  �لعامل، 

�لعامل،  كاأ�ش  �أجل  من  �ليوم  يحاربون 

للمحاربة  ف�شيذهبون  يرجعون  وعندما 

يف �ل�شحر�ء؟

منظمة �ل�شحة �لعاملية هي �لتي فر�شت 

لأخطار  تفاديا  و�لعمرة،  �حلج  منع 

على  خطر�  ت�شكل  �لتي باتت  �لكورونا 

�ملنطقة كلها من �ل�شعودية �إىل �ملغرب. 

�ملغربي  �ل�شـــحة  وزير  ي�شـــــــر  ومل 

منظمة  مع  موؤمتر  يف  �شارك  �أنه  �إىل 

وزر�ء  �لتي جمعت  �لعامليــــة  �ل�شحة 

بحتمية  لتخربهم  �لعرب  �ل�شحـــــــــة 

تتفادى  بينما  عاجل.  قر�ر  �تخــــــــاذ 

�لقو�عد  خــــــرق  �حلكومات �لإ�شالمية، 

�لدينية بالإعالن عن منع �حلج، وهو ما 

يعترب خمالفا للدين �لإ�شالمي. 

�لعروي،  فوؤ�د  �لفرنكفوين  �لكاتب  علق 

يف  مغربية  �شو�فة  �عتقال  خرب  على 

�ملر�أة  هذه  كانت  وقال �إذ�  وز�ن،  مدينة 

�عتقلت لأنها �شو�فة، فهل هذ� يعني �أنه 

�أن يكونو� عمي،  �لأبرياء  يفرت�ش يف كل 

ل ينظرون. 

وز�رة  موقع  ذكره  عما  �لنظر  بغ�ش 

�إن  قال  �لذي  �لرب�غو�ي،  يف  �خلارجية 

حممد  للملك  ممثال  كان  �لعماري  �إليا�ش 

وبغ�ش  �إفريقيا)..(،  ول�شمال  �ل�شاد�ش 

�إىل  �شافر  باأنه  �إليا�ش  تاأكيد  عن  �لنظر 

هناك ب�شفته �حلزبية، ها هو عبد �لعايل 

�لزيارة،  تلك  يف  �مل�شاركني  �أحد  �كمرية 

يقول لرئي�شة �حلزب �لتي طردته )نبيلة 

�إىل  �أذهب  مل  �أنني  »�أخربكم  منيب( 

حلزب  ر�شمي  وفد  �إطار  يف  �لبارغو�ي 

�أ�شدقاء يل  �لأ�شالة و�ملعا�شرة، بل مع 

تربطني بهم عالقات �إن�شانية«.

لتاأ�شي�ش  �خلم�شينية  بالذكرى  �لحتفال 

�آخر  طعم  له  كان  �ملغربي  �لربملان 

بالن�شبة للربملانيني، عندما قدم لهم و�يل 

�جلو�هري،  �للطيف  عبد  �ملغرب  بنك 

�لف�شة  من  م�شنوعة  ثمينة  نقدية  قطعا 

بقيمة رمزية تعادل »250 درهما«.

ما خفي
البيضاء. األسبوع

�ل�شياحي  �لرت�ث  �ل�شاد�ش، عن  �مللك حممد  يتنازل  مل 

مل  وهكذ�  كثري�،  يحبه  �لثاين  �حل�شن  �أبوه  كان  �لذي 

�شبق  �لتي  مر�ك�ش  �ل�شياحية  �ل�شفينة  ببيع  ي�شمح 

ل�شركة كوماريت �أن ��شرتتها، وعر�شت للبيع يف �إطار 

�لت�شفية.

منطقة  تدخل  وهي  �أيام  منذ  �شوهدت  �لباخرة 

ورمبا  �لبي�شاء،  �لد�ر  ميناء  يف  �لبحرية  �لإ�شالحات 

�شتدخل يف ملكية �لق�شور �مللكية وهي �لباخرة �لتي كان 

�حل�شن �لثاين ي�شتعملها يف عدة �أ�شفار ر�شمية، لتون�ش، 

وليبيا، وكان يف نف�ش �لوقت، ي�شتعملها لل�شكنى يف هذه 

�ل�شو�طئ، وعقد فيها عدة �جتماعات �شيا�شية.

حممد ال�صاد�ش ي�صرتجع باخرة مراك�ش

الكوهن يف جنازة املنجرة:

كثريا ما منعوا عنك 
الـــــقاعـــات

الرباط. األسبوع
متيزت جنازة فقيد �لفكر �لر�ف�ش، �لدكتور �ملهدي �ملنجرة، بالكلمة �لتي 

�ألقاها رئي�ش حزب �لإ�شالح و�لتنمية عبد �لرحمن �لكوهن، رفيق در��شة 

�لفقيد، و�لتي ذكر  �أثناء ت�شييع جثمان  �ل�شابق،  �لثاين، و�لوزير  �حل�شن 

فيها �لكوهن بامل�شاعب �لتي تعر�ش لها �ملهدي �ملنجرة وقال له: كم منعو� 

عنك من قاعات، وكم حجزو� لك من كلمات.

�ل�شهد�ء، فيم  �إىل مقربة  �مل�شاركني يف جنازة �ملنجرة توجهو�  فريق من 

رئي�ش  وكان  �لريا�ش،  حي  من  بعيد  غري  �جلديدة  �ملقربة  يف  دفنه  تقرر 

�حلكومة من �لذين �شاركو� يف ت�شييع �لفقيد، بينما قدم له �لتعازي يف بيته، 

�لأ�شتاذ عبد �لرحمن �ليو�شفي، و�لوزير �لأول �ل�شابق �لعبا�ش �لفا�شي.

رحمه �هلل، وعز�ء لأفر�د عائلته وذويه.

هل يرجع رئي�ش 
احلكومة 300 مليون 

ل�صندوق الدولة

الرباط. األسبوع
�لدولة  با�شم  رفعها  �لتي  �لدعوى  كري�ن  بن  �حلكومة  رئي�ش  خ�شر 

17 جو�ن ب�شاأن  �ملغربية، �شد �ل�شحفي �لإ�شباين �شامربيرو يف حكم 

بو�جبه.  قام  �ل�شحفي  �إن  للمحكمة  ليقول  �لإرهاب،  عن  �شريط  ن�شر 

وهكذ� �شت�شطر �لدولة �ملغربية �إىل تربئة �ل�شحفي علي �أنوزل، �لذي 

نقل �ل�شريط يف موقعه �لذي منع هو �أي�شا.

خطاأ �لدولة �ملغربية، هو �أنها كلفت للدفاع عنها حمام �إ�شباين معروف 

بدفاعه عن �شباط �شد �لنظام، ودفاعه عن ملف �مل�شبوه منذر �لق�شار، 

فهال يرجع رئي�ش �حلكومة م�شاريف �لدعوى �خلــــــا�شرة �ملـــــقدرة 

بـ 300 مليون، �إىل �خلزينة.

 بن كيرانالمرحوم المنجرة



العيون. األسبوع
يف الوقت الذي تعاين فيه اجلمعيات الرتبوية 

واملنظمات الك�صفية بالأقاليم ال�صحراوية من 

�أمام قلة  م�ضكل �لبحث عن ف�ضاء�ت للتخييم 

مر�كز وز�رة �ل�ضباب و�لريا�ضة، وهو ما جعل 

�الحتاد �لرتبوي بالعيون يرفع ملتم�ضا لوزير 

�لد�خلية بالتدخل لت�ضهيل م�ضطرة �ال�ضتفادة 

على  و�لتكوينية  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  من 

�أبو�ب �نطالق �ملر�حـــــــل �الأوىل  من برنامج 

�لعطلة للجميع)..( ماز�لت �جلمعيات ترتقب 

جدوى تدخل وز�رة �لد�خلية، يف �ملقابل �ضرع 

�جلنوبية  �الأقاليم  طفل من   4500 من  �أزيد 

�إىل  �لو�ضول  يف  تندوف  خميمات  من  قادمني 

�ملدن و�ملد��ضر �الإ�ضبانية، بدء� من �الأ�ضبوع 

ملدة  �ل�ضيفية  �لعطلة  لق�ضاء  �جلاري، 

�ضهرين يف �ضيافة �لعائالت �الإ�ضبانية وبدعم 

و�إيطاليا  �إ�ضبانيا  من  وهيئات  جمعيات  من 

وفرن�ضا �ملت�ضامنة مع �لبولي�ضاريو.
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�ل�ضحر�وية و�لربملانية ك �لقيادية  ��ضتطاعت 

“كجمولة منت �أبي” �أن حتافظ على مكانتها 
�ل�ضيا�ضي  �لديو�ن  مكتب  �أع�ضاء  �ضمن 

�إجر�ء  بعد  و�ال�ضرت�كية،  �لتقدم  حلزب 

بوزنيقة.  يف  �الأخري  �ل�ضبت  يوم  �نتخابات 

حمتلة بذلك �لرتبة �لثالثة �ضمن 35 مر�صحا 

�ل�ضحة �حل�ضني  ومر�ضحة، ت�ضدرهم وزير 

�لوزيرة  �لثانية  �ملرتبة  يف  وبعده  �لوردي، 

“كجمولة” يف �ملرتبة  �ضرفات �أفيالل، لتاأتي 

�لثالثة)..(.

�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �ليزمي  �إدري�س 

لفائدته  �الإن�ضان �ضجل نقطة ح�ضنة  حلقوق 

يف  �ضحر�ويني  لفنانني  ��ضتقباله  مبنا�ضبة 

�حل�ضاين  بامل�ضرح  �ملهتمني  مع  حو�ر  جل�ضة 

للم�ضرح  �لر�هن  �لو�ضع  ملناق�ضة  بالرباط، 

�لوطني،  �ملجل�س  من  وحماولة  �حل�ضاين، 

للميد�ن  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  تقدمي 

�أم�س  يف  هم  و�لذين  فيه،  و�مل�ضتغلني  �لفني 

�حلاجة لهذه �اللتفاتة يف �لوقت �لذي ف�ضلت 

بالفن  و�الهتمام  دعم  يف  �لثقافة  وز�رة  فيه 

ملجتمع  قوية  ر�ضالة  يعترب  �لذي  �حل�ضاين 

�لبي�ضان.

جتاوز عدد زو�ر ومتتــــبعي مهرجان قو�فل 

كل �لتوقعات، بف�ضل ح�ضن �لتنظيم وحر�س 

�ملجتمع  وفعاليات  و�ملنتخبني  �ل�ضلطات 

�لثقايف  �ملنتوج  بهذ�  �الرتقاء  على  �ملدين 

و�لرت�ثي للمنطقة.

�لتجهيز  وزير  �لرباح   عزيز  �أ�ضرف  وقد 

د�حا  �ضالح  وحممد  و�للوج�ضتيك  و�لنقل 

على  باعمر�ن  �آيت  �إفني  �ضيدي  �إقليم  عامل 

و�الجتماعي  �القت�ضادي  �ملعر�س  �فتتاح 

بني  م�ضارك   100 من  �أكرث  ي�ضم  �لذي 

و�لذي  ومقاوالت،  وتعاونيات  جمعيات 

باعمر�ن  �آيت  �إفني  منتدى  جمعية  تنظمه 

قو�فل   مهرجان  �إطار  يف  و�لتو��ضل  للتنمية 

�ل�ضامية  �لرعاية  حتت  �ل�ضنة،  هذه  �ملنظم 

يف  �ل�ضاد�س  حممد  �مللك  �جلاللة  ل�ضاحب 

دورته �خلام�ضة. 

�ملنتدبة  �ل�ضحــــر�وية  �لوزيـــــــرة  �أكدت 

و�لتعاون  �خلارجية  �ل�ضوؤون  وزير  لدى 

على  ردها  معر�س  يف  بوعيدة،  �مباركة 

�لق�ضية  »م�ضتجد�ت  حول  �ضفويني  �ضوؤ�لني 

بهذ�  �لر�ضمي  �الأد�ء  وتقييم  �الأوىل  �لوطنية 

رقم  �الأمن  جمل�س  و»قر�ر  �خل�ضو�س« 

فريقا  بهما  تقدم  �ل�ضحر�ء«،  حول   2152
�لتجمع �لوطني لالأحر�ر و�لعد�لة و�لتنمية 

مبجل�س  �ل�ضفوية  �الأ�ضئلة  جل�ضة  �إطار  يف 

به  رحب  �لذي  �الأممي  �لقر�ر  �أن  �لنو�ب، 

للمملكة. �ملكا�ضب  من  �لعديد  حمل   �ملغرب 

�أجمعت  نوعها  من  �ضيا�ضية  �ضابقة  يف 

�إفني  �ضيدي  �ملمثلة  يف  �ل�ضيا�ضية  �الأحز�ب 

�لتجهيز  لوزير  مطالب  مذكرة  ت�ضليم  على 

�ملطالب  حتقيق  على  �لعمل  منه  تلتم�س 

�لو�ردة فيها، لكونها تعترب دعامات �أ�ضا�ضية 

للتنمية �القت�ضادية و�الجتماعية باالإقليم.

وت�ضمنت �ملذكرة �لتي تقدم بها كل من حزب 

�لتقدم  وحزب  لالأحر�ر،  �لوطني  �لتجمع 

�ل�ضعبية،  �حلركة  وحزب  و�ال�ضرت�كية، 

مطالب  ت�ضعة  و�لتنمية،  �لعد�لة  وحزب 

بني  �لر�بط  �ل�ضاحلي  �لطريق  همت  كربى، 

�الإقليمية  و�لطريق  وطانطان،  �إفني  �ضيدي 

ود�ئرة  �إفني  �ضيدي  د�ئرة  بني  �لر�بطة 

�ضيدي  �ملزدوجة  و�لطريق  خل�ضـــــا�س، 

�لبحري بني  �ح�ضاين - خل�ضا�س، و�لربط 

ميناء �ضيدي �إفني وجزر �لكناري.

�أطفال �لبولي�ساريو يف �سيافة عائالت �إيطالية وفرن�سية

األسبوع. عبد اهلل جداد 
 بعد �ضنتني من �لفتور و�ل�ضلل �لتامني ُغيِّب فيها 

وال  و�هية  الأ�ضباب  تكو�ضت«  »�لك�ضابي  مو�ضم 

قيمة لها يف تاريخ �ل�ضعوب، يعود �ملو�ضم ليحتل 

�ضد�رة �الأحد�ث بحيث حجت �إليه وفود من �ضيوخ 

و�أعيان ووجهاء قبائل �ل�ضحر�ء من و�دي �لذهب، 

كلميم  وجهة  �حلمر�ء،  و�ل�ضاقية  وبوجدور، 

�ل�ضمارة ومن �ضمال �ململكة، وجوه من قبيلة �آيت 

حل�ضن غيبتها م�ضاغل �حلياة و�أبعدتها �مل�ضافات 

�لتي  لق�ضابي  بجماعة  جديد  من  لتلتقي  �لطويلة 

عمرو  �ل�ضالح   للويل  �ل�ضنوي  مبو�ضمها  حتتفي 

و�إن  �ل�ضنة جناحا كبري�  هذه  �ضهد  �لذي  عمر�ن، 

كان ح�ضور قبيلة »�زرقيني« و�لكلمة �لتي �ألقاها 

ماء  �ل�ضيخ  و�ضهاد�ت  �لدويهي  �إبر�هيم  �حلاج 

علي  �لر�حل  رفقاء  من  وهما  الربا�س،  �لعينني 

بوعيدة يف �ضجن جزر �خلالد�ت، و�ملد�نني بحكم 

�خلام�س  حممد  �لر�حل  �مللك  تدخل  بعد  �الإعد�م 

�إ�ضبانيا  �ضجن  من  �ل�ضحر�ويني  كافة  �أعاد  �لذي 

�إىل �أكادير يف �أكرب و�أهم �ضفقة تبادل �الأ�ضرى بني 

�ملغرب و�إ�ضبانيا.

 و�إذ� كان بيت بوعيدة قد جمع ما يفوق 1200 من 

بني  وحد  �الأقل  على  فاإنه  �ل�ضحر�ء،  قبائل  �أبناء 

�لتي  حل�ضن  �آيت  قبيلة  وقيادييي  وجهاء  �ضفوف 

وبدورها  بالثو�بت،  و�لت�ضبث  بالكفاح  لها  ي�ضهد 

�ل�ضيا�ضية  �لق�ضايا  من  جمموعة  يف  �لرئي�ضي 

�إىل  مهتمني  ح�ضب  يدعو  ما  وهو  و�الجتماعية، 

قيمته  من  �لرفع  ي�ضمن  مبا  �ملو�ضم  هذ�  ماأ�ض�ضة 

وم�ضتو�ه.

وقد �أجمعت �ضهاد�ت عثمان بوعيدة، وعمر �لدبد�، 

�لفعاليات،  من  و�لكثري  ح�ضن،  حممد  و�منينو 

وحدة  تتطلب  �لتي  �حلالية  �لظرفية  �أهمية  على 

�لطريق  على  �لوطني  �ل�ضباق  و�ضكل  �لر�أي)..( 

�الأبطال  �أملع  من   300 يفوق  ما  فيه  �ضارك  �لذي 

�ملغاربة يف �ل�ضباقات على �لطريق، و�لذي ح�ضره 

موالي  �ملغربي  �الأوملبي  �لبطل  �خل�ضو�س  على 

�ضال  �لرباط  جهة  ع�ضبة  رئي�س  بوطيب  �إبر�هيم 

ع�ضبة  رئي�س  �ل�ضنيني  وح�ضن  زعري،  زمور 

�لبي�ضاء �لكربى. 

حدث ريا�ضي �أ�ضفى نوعا من �لتميز ملو�ضم �ل�ضنة 

�حلالية، و�لذي حالت ظروف مهنية دون تروؤ�ضه 

لدى  �ملنتدبة  �لوزيرة  بوعيدة  �مباركة  من طرف 

�ملجاهد  �لر�حل  وزير �خلارجية و�لتعاون و�بنة 

يف  تكرميها  مت  و�لتي  بوعيدة  علي  �حلاج  �لكبري 

�لق�ضابي، و�ضادف يوم �ملو�ضم �لديني  و�لبطولة 

هام  �جتماع  عقد  �لدر�جات  ل�ضباق  �جلهوية 

�إقليم  بعمالة  �حل�ضرمي  عمر  �جلهة  و�يل  برئا�ضة 

�أ�ضا �لز�ك.

جمعية  نظمتها  �لتي  �ل�ضعر  خيمة  ومنحت 

�لكر�مة و�لتنمية و�لبيئة و�ملحافظة على �لرت�ث 

بالق�ضابي مل�ضة فنية �أثارت �إعجاب ح�ضور مئات 

�لزو�ر وع�ضاق �لرت�ث �ل�ضحر�وي �الأ�ضيل.

العائدون من �صجون اإ�صبانيا يف مو�صم »الك�صابي«

اختطاف مروع 

ل�صحراوي يف تندوف
العيون. األسبوع

و�لتخويف  �لرتهيب  م�ضلـــــــ�ضل  ماز�ل 

�ل�ضحر�ويني  ملنازل  �لليلية  و�ملد�همات 

كان  تندوف،  خميمات  مبختلف  متو��ضلة 

بوالية  �حلكونية  بد�ئرة  وقع  ما  �آخرها 

�لعيون تندوف، فجر يوم �الإثنني �الأخري، 

له  تعر�س  �لذي  �حلادث  يف  �ملتجلي  وهو 

بيت �ملو�طن �ل�ضحر�وي �لغيالين بومر�ح، 

من قبيلة ركيبات جنحة، و�لبالغ من �لعمر 

38 �ضنة، من طرف قوة �أمنية خمتلطة بني 
�ضرطة ودرك تتكون من حو�يل 30 عن�ضر�، 

مد�همة  متت  حيث  م�ضبق،  �إنذ�ر  دون 

منزله و�قتياده �إىل وجهة جمهولة، بعد �أن 

�جلري�ن  �أو�ضاط  يف  و�خلوف  �لرعب  بثت 

وزوجته و�أبنائه، مما �أثار �ضخط �ضكان هذه 

�لد�ئرة. وذلك ب�ضبب �ال�ضتباه يف �ضلوعه 

�جلهوي  �ملركز  يف  �ضب  �لذي  �حلريق  يف 

لل�ضبيبة بوالية �ل�ضمارة )تندوف(، وكان 

�ملعتقل بومر�ح �لغيالين على خالف مع  و�يل 

والية �لعيون، �لذي �ضبق �أن �أ�ضدر �أو�مره 

باعتقاله حينما �أر�د �أن يفتح حمال جتاريا 

ما  منزله،  مبحاذ�ة  �لغذ�ئية  �ملو�د  لبيع 

�لذين  �لعيون  والية  �ضاكنة  غ�ضب  �أجج 

الإطالق  �حتجاجية  وقفة  بتنظيم  قامو� 

�ضر�حه.

ياسمينة

 العيون. األسبوع
كري  �ضيلفا  �ل�ضود�ن  جنوب  دولة  رئي�س  �أكد 

�ملعادي  باملوقف  بالده  مت�ضك  مري�ديت، 

ب�ضفري  ي�ضمى  ملا  ��ضتقباله  �إثر  للمغرب 

�لبولي�ضاريو، ويبدو �لو�قع بجنوب �ل�ضود�ن 

�ضيما و�أن �لرئي�س �ضيلــــفا كري مري�ديت يقود 

حركة  قو�د  باأغلب  ويزج  نائبه،  �ضد  حربا 

�لتحرير و�إطار�تها يف �ل�ضجون، وعلى ر�أ�ضهم 

�الأمني �لعام حلركة �جلبهة �ل�ضعبية بـ»�أقان 

�آموم«، ويتهمه خ�ضومه باال�ضتفر�د بال�ضلطة 

باال�ضتعانة  �أهلية  حروب  يف  بالبالد  و�لزج 

باجلي�س �الأوغندي.

 ورغم تدخل �الحتاد �الإفريقي و�الأمم �ملتحدة 

�أبابا  �إدي�س  جوالت  ماز�لت  �لنز�ع  لف�س 

تقارير  ذكرت  ما  يف  يذكر،  جناح  �أي  تثمر  مل 

جنوب  دولة  مو�طني  من  �لكثري  �أن  حقوقية 

�أو�ضاعا  يعي�ضون  الجئني  باتو�  �ل�ضود�ن 

�الأعد�ء، و�لتي  �الأخوة  ب�ضبب حرب  مزرية، 

�لتي  �لدينكا  قبيلة  بني  قبليا  طابعا  تاأخذ 

�لتي  �لنوير  وقبيلة  كري  �ضيلفا  لها  ينتمي 

�لن�ضال �ضد  نائبه ورفيق دربه يف  لها  ينتمي 

دولة �ل�ضود�ن �لعربية.

تندوف. األسبوع

جي�س  لقيادة  تابعة  وحد�ت  خم�س  ��ضتبكت 

مبنطقة  �حلية،  بالذخــــرية  �لبوليـــــ�ضاريو 

»�لرت�ضال« قرب �لناحية �لع�ضكرية �خلام�ضة، 

منت  على  تتحرك  كانت  م�ضلحة  جماعة  مع 

للنو�حي  �لتابعة  �الأر��ضي  د�خل  عربات 

�لع�ضكرية للجبهة، دون معرفة حجم �خل�ضائر 

�لتي خلفها هذ� �ال�ضتباك.

تتحرك  �لبولي�ضاريو  جي�س  دوريات  وكانت 

مهرب  وهو  »�ضنيبة«،  �ملدعو  مع  بتن�ضيق 

عالقات  وله  معروف  خمدر�ت  وتاجر  كبري 

�بن  خا�ضة  �لبولي�ضاريو،  قيادة  مع  متينة 

عمومته »�مل�ضطفى حممد عايل �ضيد �لب�ضري«، 

�لناحية  �إمكانيات  كل  ي�ضع  كان  �لذي 

�إ�ضارته  بـ»�ملهرييز« رهن  �لر�بعة  �لع�ضكرية 

ملا كان قائد� عليها.

ما  �ضحة  جديد  من  يتاأكد  �حلادث  وبهذ� 

�ال�ضتخبار�تية  �لتقارير  من  �لعديد  تد�ولته 

من  حذرت  �لتي  �الأمريكية  خا�ضة  �لدولية، 

�لبولي�ضاريو  جلبهة  �خلا�ضعة  �ملنطقة  �أن 

مبنطقة  �الإجر�م  لع�ضابات  مالذ�  �ضت�ضكل 

�لقذ�يف  نظام  �نهيار  بعد  و�ل�ضحر�ء  �ل�ضاحل 

ت�ضم  �لتي  �لع�ضكرية،  تر�ضانته  و�ضقوط 

�أيدي  بني  موجودة  متطورة،  نوعية  �أ�ضلحة 

�جلماعات �الإرهابية.

جنوب ال�صودان �صد املغرب

منطقة تندوف تتحول �إىل �ساحة كربى لالإرهاب
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الرباط. األسبوع
اأمني عام احلركة ال�شعبية  وجد احمند العن�شر 

نف�شه يف ورطة كبرية، وهو ي�شتقبل �شيوفه من 

ال�شبت  يوم  ال�شيا�شية  الأحزاب  قيادات  خمتلف 

للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  مبنا�شبة  املا�شي، 

الوطني للحزب بالقاعة املغطاة بالعا�شمة الرباط.

العن�شر الذي لقي نف�شه حمرجا يف كيفية اإر�شاء 

كريان  بن  الإله  عبد  احلكومة  يف  �شريكه  من  كل 

الوقت  نف�س  ويف  والتنمية،  العدالة  حزب  ومعه 

 »8 الدائم يف م�شروع »جي  اإغ�شاب �شريكه  دون 

الأ�شالة  حزب  قيادات  يف  املتمثل  امل�شتقبل  ويف 

واملعا�شرة التي ح�شرت بوفد كبري ي�شم م�شطفى 

وحممد  للحزب،  احلايل  العام  الأمني  الباكوري 

ال�شيخ بيد اهلل الأمني العام ال�شابق للحزب، ورئي�س 

جمل�س امل�شت�شارين حاليا.

القيام  بتعمد  الو�شط  من  الع�شا  م�شك  العن�شر 

جي  لـ»البي  اإر�شاء  البام  لقيادة  بارد  با�شتقبال 

ب�شلخ  القيام  الوقت  نف�س  ويف  كريان،  وبن  دي« 

وجلد لذعا يف كلمته للحكومة ولأداء حزب العدالة 

والتنمية، وهي ر�شالة جماملة وا�شحة للبام.

ال�شعبية  احلركة  وحزب  العن�شر  خرج   وبذلك 

مبوقف »التعادل« وبالتايل ال�شتمرار يف لعبة و�شع 

رجل مع احلكومة والرجل الأخرى مع املعار�شة 

اأو مع اجلهة الرابحة م�شتقبال، يف ر�شالة وا�شحة 

وم�شتعد  اجلميع  ال�شنبلة  حزب  حزب  اأن  وهي 

لتكملة اجلميع.

غري اأن بن كريان الذي فطن اإىل لعبة العن�شر اأخذ 

احلركة  حزب  على  م�شفرة  بر�شائل  ورد  الكلمة 

ال�شعبية حني و�شفه »باحلزب الغريب الذي يقدم 

دائما مر�شحا واحدا متوافق حوله«، يف اإ�شارة اإىل 

عدم تطبيق الدميقراطية داخل حزب ال�شنبلة.

بولية  اأخرى  مرة  فاز  العن�شر  امنحد  اأن  يذكر 

رابعة بعد اأن تر�شح منفردا ملن�شب الأمني العام 

يف موؤمتر طبعته الفو�شى وال�شرعة يف الإجناز مل 

تتجاوز 24 �شاعة)..(.

املحكمة الد�ستورية 

كعـــنوان لتنـــــزيل

 الد�ســــتور اجلديد
             

األستاذ عبد الواحد بن مسعود 

بل  اململكة،  عا�شمة  على  مقت�شرة  تكن  مل  عارمة  فرحة  و�شط 

�شملت جميع ربوعها، �شارك ال�شعب املغربي عاهله الكرمي حفل 

تد�شني اأول مقر لأول حمكمة د�شتورية تعرفها اململكة يف تاريخها 

مبكانتها  يليق  موقع  يف  املحكمة  هذه  مقر  جاء  حيث  العريق، 

كموؤ�ش�شة د�شتورية، ت�شاف اإىل �شقيقاتها من تلك املوؤ�ش�شات التي 

ترمي كلها اإىل بناء �شرح دولة احلق والقانون وتقوية دعائمهما، 

ال�شناع واحلرفيني  من  واملهرة  املغاربة  الفنانون  اأبدع  حمكمة 

يف زخرفتها وتزيينها، مما �شيجعلها معلمة يفخر بها كل مغربي، 

واحلريات،  للحقوق  كحار�شة  به  �شتقوم  الذي  بالدور  ويفخر 

و�شالمة القوانني من ال�شوائب وغري ذلك من الخت�شا�شات التي 

ما هو مف�شل يف  بها وعلى نحو  املحكمة و�شت�شطلع  �شتمار�شها 

الن�شو�س املنظمة لها.

على   2011 يوليوز  فاحت  د�شتور  املغربي،  الد�شتور  ن�س  لقد 

الف�شول  بقية  اأ�شارت  كما   ،129 الف�شل  يف  الد�شتورية  املحكمة 

املحكمة،  بهذه  املتعلقة  الهامة  اجلوانب  على    134 اإىل   130 من 

وهكذا:

فالف�شل 129 ن�س �شراحة على اإحداث حمكمة د�شتورية.

املحكمة  ت�شكيل  تهم  فقرات،  عدة  من  مكون   130 والف�شل 

ولية  جتديد  ومدة  وليتهم،  ومدة  اأع�شائها  وعدد  الد�شتورية 

ثلث الأع�شاء، على التف�شيل التايل:

ملدة  يعينون  ع�شوا،  ع�شر  اإثنى  من  الد�شتورية  املحكمة  تتاألف 

ت�شع �شنوات غري قابلة للتجديد، �شتة اأع�شاء يعينهم امللك، من 

بينهم ع�شو يقرتحه الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى، و�شتة 

اأع�شاء ينتخب ن�شفهم من قبل جمل�س النواب، وينتخب الن�شف 

الذين  املرت�شحني  بني  من  امل�شت�شارين،  جمل�س  قبل  من  الآخر 

يقدمهم مكتب كل جمل�س، وذلك بعد الت�شويت بالقرتاع ال�شري 

وباأغلبية ثلثي الأع�شاء الذين يتاألف منهم كل جمل�س.

هوؤلء  انتخاب  اأحدهما  على  اأو  املجل�شني  على  تعذر  واإذا 

املحكمة  متار�س  للتجديد،  القانوين  الأجل  داخل  الأع�شاء، 

فيه  يحت�شب  ل  ن�شاب  وفق  قراراتها،  وت�شدر  اخت�شا�شاتها، 

الأع�شاء الذين مل يقع انتخابهم.

املحكمة  اأع�شاء  من  فئة  كل  ثلث  جتديد  �شنوات  ثالث  كل  يتم 

الد�شتورية.

الذين  الأع�شاء  بني  من  الد�شتورية  املحكمة  رئي�س  امللك  يعني 

تتاألف منهم.

ال�شخ�شيات  بني  من  الد�شتورية  املحكمة  اأع�شاء  اختيار  يتم 

املتوفرة على تكوين عال يف جمال القانون، وعلى كفاءة ق�شائية 

خم�س  تفوق  مدة  مهمتهم  مار�شوا  والذين  اإدارية،  اأو  فقهية  اأو 

ع�شرة �شنة، وامل�شهود لهم بالتجرد والنزاهة.

َلَدليل على  اأع�شاء املجل�س العلمي الأعلى،  اإن وجود ع�شو من 

الد�شتورية  واملحكمة  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  ح�شور  مدى 

الأول  الد�شتور  يف  جاء  ما  العتبار  بعني  تاأخذ  مهامها،  متار�س 

لالأمة املغربية امل�شلمة، ونعني كتاب اهلل العظيم وقراآنه الكرمي 

كم�شدر اأول، وال�شنة ال�شريفة كم�شدر ثان.

لل�شروط الأ�شا�شية  تاأويل  اأي  الف�شل حدد بكيفية ل تقبل  وهذا 

والكفاءة  العايل،  التكوين  املحكمة:  هذه  ق�شاة  اختيار  عند 

املهنية، والأقدمية التي ترتاكم معها التجارب العميقة واخلربات 

الوا�شعة، والتجرد يعني البتعاد عن التعيني ذي ال�شلة بالنظام 

احلزبي.

املحكمة  ُت�شري  تنظيمي  قانون  �شدور  على  ين�س   131 الف�شل 

مو�شوع  �شيعالج  القانون  ذلك  اأن  كما  منواله،  على  الد�شتورية 

ع�شو  يعيق  مما  امل�شوؤوليات  بني  اجلمع  وعدم  التنايف،  حالت 

هذه املحكمة عن ممار�شة مهامه بتجرد ونزاهة.

تبني  التي  الد�شتورية  الف�شول  اأهم  من   132 الف�شل  ويعترب 

اإذا  ما  حول  النقا�س  ويبقى  الد�شتورية،  املحكمة  اخت�شا�شات 

كانت تلك الخت�شا�شات قد ذكرت على �شبيل املثال اأو احل�شر.

جاء يف الف�شل 132 اأن املحكمة الد�شتورية متار�س الخت�شا�شات 

التنطيمية،  القوانني  وباأحكام  الد�شتور،  بف�شول  اإليها  امل�شتندة 

الربملان  اأع�شاء  انتخاب  �شحة  يف  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  وتبت 

وعلميات ال�شتفتاء.

يف  جاء  ما  الد�شتور  مبوجب  للمحكمة  امل�شندة  الخت�شا�شات  ومن 

ل  تعديل  اأو  مقرتح  كل  قبول  بعدم  تدفع  اأن  »للحكومة   :79 الف�شل 

يدخل يف جمال القانون.

اأجل ثمانية  الد�شتورية، يف  ال�شاأن تبت فيه املحكمة  كل خالف يف هذا 

اأيام، بطلب من اأحد رئي�شي املجل�شني، اأو من رئي�س احلكومة«.

الأمر  اإ�شدار  ميكن  »ل   :85 الف�شل  من  الأخرية  الفقرة  يف  جاء  وما 

الد�شتورية  املحكمة  ت�شرح  اأن  بعد  اإل  التنظيمية  القوانني  بتنفيذ 

مبطابقتها للد�شتور«.                     

                                                           ❋ هيئة املحامني بالرباط

                                                                               يتبع

رئي�س احلكومة ي�صف احلركة باحلزب الغريب

احمند حائر بني الباكوري وبن كريان

بوادر انهيار 
عمودية �سباط

فاس. األسبوع
ال�شتقالل  حزب  زعيم  دفع  الذي  ما 

حزب  مهاجمة  اإ�شافة  اإىل  �شباط  حميد 

والتنمية  العدالة  حزب  اإىل  البام 

اخل�شم الوا�شح ل�شباط؟ �شوؤال طرحه 

يف  يبحثون  الذين  املتتبعني  من  عدد 

حزب  من  �شباط  موقف  حتول  �شبب 

املتتبعني  من  عددا  اأن  خا�شة  اجلرار، 

مبثابة  �شباط  بكون  يقرون  اأ�شبحوا 

احلليف ال�شرتاتيجي للبام لي�س داخل 

انطالق  منذ  ولكن  فح�شب،  املعار�شة 

امليزان  حزب  موؤمتر  اأ�شغال  فعاليات 

�شباط  انتخاب  عن  اأ�شفر  الذي  الأخري 

اأمينا عاما مكان عبا�س الفا�شي.

اأ�شاروا  الأمور  خبايا  على  املطلعون 

هذا  وراء  احلقيقي  ال�شبب  اأن  اإىل 

على  وغ�شبه  ل�شباط  الكبري  القلق 

م�شت�شاري  بخروج  �شعوره  هو  البام، 

عن  والرباط  فا�س  يف  »البام«  وقياديي 

راأ�س  على  لال�شتمرار  م�شتقبال  دعمه 

عمودية مدينة فا�س، خا�شة اأن العدالة 

واأ�شبح  بفا�س  اأوراقه  راجع  والتنمية 

اإىل الظفر بعمودية  قوة حقيقية ت�شعى 

»البام«  قوة  توازي  قوة  املدينة، وهو 

ل�شباط  �شيا�شية  ر�شالة  وجه  الذي 

وغريه، حني عقدت قيادة احلزب اأكرب 

املنتمني  اجلماعات  لروؤ�شاء  جتمع 

حلزب اجلرار باملغرب يف مدينة فا�س، 

الأحد الأخري.    

أوزين رفقة مؤتمرين من 
الحركة الشعبية

الدار البيضاء: األسبوع

يف  حلمها  حتقيق  من  عائلة   85 حوايل  تتمكن  مل 

دار  »تالل  ال�شاطئي  املنتجع  يف  �شكن  امتالك 

رئي�س  قرر  بعدما  الأخ�شر«،  و»اجلبل  بوعزة« 

لبناء  اجلارية  الأ�شغال  اإيقاف  اجلماعي  املجل�س 

املدنية  »ال�شركة  عليها  ت�شرف  �شكنية  وحدات 

املدنية  وال�شركة  بوعزة«  دار  تالل  العقارية: 

اأر�س يف ملكية اخلوا�س،  العقارية مونفري، فوق 

احل�شول  بعد  انطلق  الأ�شغال  ا�شتئناف  اأن  رغم 

على كافة الوثائق الالزمة)..(.

تقول اإحدى الوثائق ال�شادرة عن رئي�س املجل�س 

الأ�شغال  اإيقاف  اإن  الكرمي،  عبد  �شكري  اجلماعي 

حتت  املرخ�س  الت�شميم  احرتام  بـ»عدم  مرتبط 

باإعالء  وذلك   2008 دجنرب   25 بتاريخ   239 عدد: 

احرتام  وعدم  قانوين  غري  علوا  الوقائي  احلائط 

 672 عدد:  )مرا�شالت  الطريق..«  علو  م�شتوى 

اأخرى  وثيقة  يف  الرئي�س  يطالب  بينما  و671(، 

بـ»و�شع ت�شميم تعديلي موقع من طرف مهند�شني 

ر�شمني  بني  فا�شلة  طريق  باإجناز  واللتزام  جدد 

عقاريني..«.

الأ�شغال  اإيقاف  من  املت�شررين  ال�شكان  بع�س 

بالتزاماتهم مع  بالوفاء  اأ�شبحوا مطالبني  والذين 

اأن  يعتربون  امل�شروع،  على  امل�شرفة  ال�شركات 

قرارات الرئي�س تروم الت�شييق عليهم)..( خا�شة 

كتابة  التزمت  البناء  على  امل�شرفة  ال�شركات  اأن 

 30 بتاريخ  )مرا�شلة  الالزمة  التعديالت  باإدخال 

يناير 2014(.

مر�شحة  كانت  التالل  ومنتجع  بوعزة  دار  ق�شية 

اأمريكية  قنوات  وعدت  اأن  بعد  احلدود،  لتتجاوز 

باإجناز تقارير �شحافية عن املو�شوع، لكن بع�س 

بع�شهم،  يوؤكده  ما  ح�شب  ذلك،  رف�شوا  ال�شكان 

بينهم  ال�شكان ومن  اإىل جلوء  كما ت�شري املعطيات 

يف  نا�شطة  »فلوريدا«،  يف  مقيمة  مغربية  مواطنة 

احلزب الدميقراطي، اإىل طرق اأبواب الديوان امللكي 

الداخلية،  ووزارة  الو�شيط  وموؤ�ش�شة  وموؤ�ش�شة 

ف�شل  بعد  النازلة)..(،  يف  حتقيق  بفتح  للمطالبة 

الذي  اخلالف  بت�شوية  حمليا  املعنية  اجلهات  كل 

طال اأمده بني الطرفني وحال دون حتقيق ال�شورة 

)اأنظر  الأ�شغال  بداية  قبل  لها  املروج  اجلميلة 

ال�شورة(.

ق�سية »اجلبل الأخ�سر« و»تالل دار 
بوعزة« ت�سل اإىل وزارة الداخلية
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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

�سيا�ســــة الأعيـــان
الــــدميقراطية  الأحزاب 

التي تبنت خـط ا�سترياد 

الأحزاب  مـــــن  الأعيان 

الإدارية اأ�سبحت لها مكانة 

موؤ�س�سية غري مطابقة لقوتها 

احلقيقية، ما دام الأعيان، اأو 

حقــــيقة  يف  لي�سوا،  اأكرثهم، 

ملتزمني،  منا�ســـلني  الأمــــر، 

ُمَعارين  لعبني  جمـــرد  بل 

التي  والو�سائل  اخلطط  نف�س  وفق  اللعبة  ميار�سون 

مار�سوا بها اللعبة، دائما، فطبيعة ن�ساطهم يف حظرية 

الأحزاب الدميقراطية هي ا�ستمرار لطبيعة ن�ساطهم يف 

الأحزاب الإدارية ومل تتغري �سوى الرموز. الأحزاب 

مبن�سطات،  تتحرك  اأج�سام  هي  اليوم،  الدميقراطية، 

والثمن املوؤدى يتجلى يف نوع من اله�سا�سة الأخالقية 

التي ُتْفِقُد هذه الأحزاب ا�ستقالليتها.

محمد الساسي »محلل سياسي«

»بولي�سيات « التحر�ش
�سفوف  تعزيز  يجب 

قــــــوات الأمن حلماية 

الن�ساء يف ال�سارع جراء 

وامل�سايقات.  التحر�س 

الن�ســـاء  اأن  واأعتـــــــقد 

لهن  �سيكون  ال�سرطـيات 

دور كبــري يف هذا املجال، 

لهذه  تقديرا  اأكــــرث  لأنهن 

الظاهرة. 

بسيمة الحقاوي »العدالة والتنمية«

�سهولــة املعـــار�سة
اأنه عندما يوجد  الأكيد 

املعــــــار�سة  يف  حــزب 

عملية  عليه  ت�سهـــــــل 

النتقــــــادات،  توجيــــه 

بالقيام  احلكومة  ويطالب 

الإ�سالحات عرب  بنوع من 

التدابري.  من  نوع  اتخاذ 

الكتلة  كانت  عنـــدما  فمثـال 

املعار�سة  يف  الدميقراطيـــــة 

بت�سكيل  تطـــــالب   ،1998 قــبل 

النتخابات،  على  لالإ�سراف  م�ستقلة  وطنية  جلنة 

التناوب  حكومة  يف  �ساركت  عندما  الكتلة  واأحزاب 

التوافقي األغت هذا املطلب. وهي الآن يف املعار�سة، 

وتعيد التذكري مبوقف �سابق لها.

محمد ضريف »الديمقراطيون الجدد«

جديد احلركة االحتجاجية املغربية 
باأن  نقول  اأن  ميكن 

احلركية  يف  اجلـــديد 

فـــــي  الحتجاجـــــية 

تدرجها  هو  املغرب، 

ال�سيا�سي  الحتجاج  من 

الحـــتجاج  اإىل  والنقابي 

املطلبي الفئــوي احلقوقي 

حقوق  بثقـــــافة  املدعوم 

الإن�سان اجلماعية والفئوية 

والفردية، عرب اأدوات جديدة 

هي اجلمعيات املهنية والفئوية 

بعد  خا�سة  كبري  ن�ساط  عن  اأبانت  التي  واحلقوقية 

تراجع الدولة ن�سبيا عن ال�ستخدام الأعمى للعنف، 

واعرتافها بالتجاوزات واإن�سائها ل�سيا�سة امل�ساحلة 

الوطنية وجرب ال�سرر والتعوي�س.

محمد سبيال »مفكر مغربي«       

�سبط  �سرورة  على  دينية  علمية  هيئة  اأعلى  اأكدت 

الفكري،  اأمنها  على  واحلفاظ  امل�ساجد  خطابات 

جتنبا لالنزلق نحو جتارب بلدان عربية اتخذت فيها 

امل�ساجد اأدوارا غري دينية.

دعم«  »خطة  يونيو  منت�سف  يف  د�سن  املغرب  وكان 

تعنى بالتاأطري الديني على ال�سعيد املحلي لتح�سني 

التاأثريات  عن  بها  والناأي  ال�ستغالل،  من  امل�ساجد 

يف  ال�سائد  املالكي  املذهب  مبادئ  اإطار  يف  ال�سيا�سية 

اململكة.

املغربي  الأعلى  العلمي  للمجل�س  العام  الأمني  وقال 

حممد ي�سف اإن »�سبط اخلطابات امل�سجدية من �ساأنه 

اأن يكون �سامنا لثوابت الأمة املغربية«.

يبحث  الأعلى  العلمي  املجل�س  دورات  اأن  واأ�ساف 

القلب  الف�ساء  هذا  يعترب  »حيث  امل�ساجد،  اأمن  يف 

الذي  اخلطاب  اأن  مربزا  للمجتمع«،  الناب�س 

اإذا  كثريا  ي�سر  اأن  امل�سجد »ميكن  من  ي�سدر 

كان خطابا خارجا عن الثوابت«.

لل�سحافة،  ت�سريح  يف  ي�سف  واأو�سح 

على هام�س اأ�سغال الدورة الربيعية 

التي  للمجل�س،  ع�سر  الثامنة 

بورزازات  موؤخـــرا  انعقدت 

امللك  من  بتوجـــــــيهات 

حمـمد ال�ساد�س رئي�س 

العلمي  املجل�س 

اأن  الأعــــلى 

ه  هـــــذ «

عملية  �سبط  واآليات  اأ�ساليب  يف  تبحث  الدورات 

لهذه  �سامنا  خطابا  يكون  حتى  امل�سجدي  اخلطاب 

ما  يف  تقع  ل  حتى  اآمنة  الأمة  هذه  ولتكون  الثوابت، 

وقع فيه الآخرون«.

اإدارة ال�ساأن الديني يف وقت  وتاأتي اجلهود يف جمال 

ما  �سيما دول  العربية ل  الدول  العديد من  فيه  تعاين 

على  ال�سيا�سة  هيمنة  من  العربي«  بـ»الربيع  ي�سمى 

اأجندات  لتمرير  منابر  واتخاذها  امل�ساجد  خطابات 

الأحزاب واجلماعات الإ�سالمية.

ي�سجع  الذي  املعتدل  املالكي  املذهب  املغاربة  ويتبع 

يقبل  ل  الذي  الأ�سعري  الفكر  وكذلك  الجتهاد،  على 

التكفري.

اإىل  املغرب  عنها  اأعلن  التي  الدعم«  »خطة  وتهدف 

من  و»الرفع  ا�ستغالل،  اأي  من  امل�ساجد  حت�سني 

الدين، ومن �سمنها قيم  قيم  التاأهيل خلدمة  م�ستوى 

املالكي  املذهب  مبادئ  اإطار  يف  وذلك  املواطنة، 

الذي ارت�ساه املغاربة نهجا لهم«.

يف  وا�سعة  بخربة  املغرب  ويتمتع 

ا�ستفادت  الديني  ال�ساأن  اإدارة 

واإفريقية  عربــــــية  دول  منها 

الأخــــرية،  ال�ســـــــنوات  يف 

املغرب  م�سعى  �ســــــــمن 

الت�سامح  قيــــــم  لن�سر 

والعتدال.

ورزازات )المغرب( 

حممد ي�شف يحذر من تكرار �شيناريو الدول التي عا�شت »الربيع العربي«

اخلطاب الذي ي�ضدر من امل�ضجد م�ضر جدا اإذا 
كان خطابا خارجا عن الثوابت

هكذا كانوا يلعبون خلف بوتفليقة عندما كان بصحة 
جيدة، فماذا يفعلون اليوم عندما أصبح مشلوال وعاجزا 

عن الحركة؟)..(.

اللعب وراء 
ظهر الرئيس..

اأبناء الريف يتهمون البام 

واال�ضتقالل با�ضتغالل ملف 

احل�ضي�ش يف ح�ضابات �ضيا�ضية
»اأنا مزارع ح�سي�س.. اإذن اأنا جمرم« اإنه و�سف �سادم 

يعك�س و�سعية جل �سكان املنطقة، التي يعي�س اأكرث من 

الأمنية،  ال�سلطات  ثلثي �سكانها يف حالة فرار دائم من 

الغـــــني  عبد  يقــول  الهندي،  للقنب  زارعتهم  ب�سبب 

)41 عاما( واحد من مزارعي منطقة باب برد مبنطقة 

الدين  عز  يوؤكده  الذي  الأمر  املغرب،  �سمال  الريف 

العلقي )31 عاما( اخلبري ب�سوؤون املنطقة الأمازيغية 

اإليها  الو�سول  ا�ستغرقت رحلة  التي  الباردة،  اجلبلية 

�ساعات..  ثالث  وزان  مدينة  من  الوعرة  امل�سالك  عرب 

خمتربات  اأكرب  توجد  حيث  الريف؛  بجبال  مرورا 

�سناعة احل�سي�س.

حلول  لإيجاد  نعم  الهندي..  القنب  زارعة  لتقنني  »ل 

واقعية لكل اأبناء املنطقة املالحقني من قبل ال�سلطات«، 

هكذا �سرح يو�سف )27 �سنة(، واحد من اأبناء املنطقة 

املزارعني يف القنب الهندي؛ اإذ اأ�سار اإىل اأن كل املطلوب 

من ال�سلطات املغربية، هو اأن ترفع املتابعات الق�سائية 

تعي�س  التي  وال�سواحي،  الريف  منطقة  �ساكنة  عن 

 34( الغني  عبد  عليه  يوؤكد  ما  هذا  �سعبة«.  ظروفا 

عاما(، �سديق يو�سف يف ت�سريحه لـDW عربية قائال: 

الهندي يف املنطقة.  القنب  »نرف�س فكرة تقنني زارعة 

نحن مع اإيجاد حلول عملية تخدم �سكان املنطقة. نحن 

نطالب ال�سلطات بفك العزلة عن عدد من املناطق التي 

ل جتد حتى اأب�سط �سروط احلياة«.

عبد الغني يرف�س ما طرحته بع�س الأحزاب ال�سيا�سية 

يف ال�سهور الأخرية، من اقرتاحات حول اإمكانية تقنني 

�سيا�سيا  ا�ستغالل  نعتربه  الهندي »نحن  القنب  زارعة 

ال�سكان  انتظر  لقد  الهندي.  القنب  مزارعي  ملعاناة 

ال�سيا�سية،  الأحزاب  طرف  من  فعلية  بادرة  لعقود.. 

التي ظلت تعي�س جتاذبا �سيا�سيا مع بع�سها البع�س، 

ومل تقدم حلول ناجعة لهذا الإ�سكال الأمني والجتماعي 

والقت�سادي.. متنا�سية بذلك دورها الرئي�سي«.

احلكومة  رئي�س  كريان،  بن  الإله  عبد  دعا  اإن  ما 

املغربية، املغربيات اإىل تخليهم عن اأعمالهن خارج 

ثارت  حتى  واأ�سرهن،  ببيوتهن  والهتمام  املنزل، 

املغردين  بني  وال�ستنكار  الغ�سب  من  موجة 

بوك”  “في�س  الجتماعي  التوا�سل  موقعي  على 

و”تويرت”.

وما زاد من حدة ال�ستنكار ت�سبيه بن كريان غياب 

املراأة عن منزلها بالرثيات، التي تفقد نورها. فانت�سر 

على موقع تويرت ا�سم #anamachitria، عرب 

من خالله النا�سطون من الذكور والإناث عن رف�سهم 

هذا الكالم ال�سادر عن رئي�س احلكومة املغربية، اإذ ل 

يواكب التطور الذي ي�سهده املغرب يف جمال حقوق 

املراأة، بل يعرب عن رجعية و�سوفينية ذكورية. وقد 

ردت نزهة ال�سقلي، الوزيرة ال�سابقة املكلفة ب�سوؤون 

املراأة، على �سفحتها على موقع “فاي�س بوك”، على 

“هذه ت�ساريح  ما قاله بن كريان بغ�سب، وقالت: 

تعود اإىل الع�سر احلجري، ول حترتم البند 19 من 

الد�ستور”.

ويف “تويرت”، غرد امل�ستخدم �سي �سعد قائال: “بينكي 

جا يكحل ليها هو يعورها..”، بينما قالت رحيمة يف 

تغريدة بالفرن�سية: “اإن كان ثمة موؤكد فهو اأننا ل 

ن�ستطيع اتهام بن كريان بالذكاء”. وكذلك غرد عمر 

بالفرن�سية قائال: “لرمبا يريد بن كريان زوجة ثرية”. 

وغرد اأيوب: “اإل بقا بن كريان كيقود احلكومة... 

املغرب غادي يبدا ي�سدر الغباء ال�سيا�سي اأ�سعاف 

اأ�سعاف ما ي�سدر من الفو�سفاط”. 

»املغرب اأول م�ضدر للغباء ال�ضيا�ضي«

محمد يسف
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تو�صل املغرب والتــــحاد الأوروبي 

خالفاتهما،  �إنهاء  �أجل  من  �تفاق  �إىل 

حول �ل�صروط �جلديدة �لتي فر�صها 

�الحتاد لدخول �خل�صر �إىل �أر��صيه، 

ومن بينها كميات مهمة من �لطماطم، 

 ح�صبما �أفادت �ملفو�صية �الأوروبية.

وتاأمل بروك�صل �أن يكون حل �مل�صكلة 

�ملغربية، مدخال  بالطماطم  �خلا�صة 

�تفاق  على  بالت�صديق  للتعجيل 

�ملياه  لفتح  �ملتاأخر،  �لبحري  �ل�صيد 

�ل�صيادين  �أمام  �ملغربية  �الإقليمية 

�أن�صطتهم. توقفت  �لذين   �الأوروبيني 

با�صم  �ملتحدث  و�يت،  روجر  وقال 

�إنه  للزر�عة،  �الأوروبي  �ملفو�ض 

�لتو�صل،  مت  �لنقا�ض  من  �أ�صهر  بعد 

�إىل  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  نهاية  يف 

بني  هاتـــفية  حمادثة  عرب  ت�صوية 

للزر�عة،  �الأوروبــــــي  �ملفو�ض 

�لزر�عة  ووزير  كليو�ض،  د�ت�صيني 

�أخنو�ض. عزيز  �لبحري   و�ل�صيد 

ون�صب �خلالف بني �لرباط وبروك�صل 

يف  �الأوروبي،  �الحتاد  قام  حينما 

�لزر�عية  �ل�صيا�صة  �إ�صالح  �إطار 

�الأوروبية، مبر�جعة �صروط دخول 

�لفو�كه و�خل�صر �إىل �ل�صوق �الأوروبية 

»بــــبب �النتقاد�ت �ملتتالية« ح�صبما 

�أن  ينتظر  حيث  �الحتاد،  يقول 

�لتنفيذ  حيز  �ملر�جعة  هذه  تدخل 

�ملقبل. �أكتوبر  من  �الأول  من   �بتد�ء 

�صادقت  �لذي  �لقـــــر�ر،  وين�ض 

عليه جلــــنة �لزر�عة د�خل �لربملان 

�الحتاد  وجمــــل�ض  �الأوروبي 

�الأوروبي، يف بد�ية �أبريل، على تعديل 

�جلمركية  �لتعريفة  ر�صوم  نظام 

�لزر�عيـــــة،  للمنتجات  بالن�صــبة 

للمنتجات  �مل�صدرة  �لبلد�ن  ملختلف 

�الأوروبية. �الأ�صو�ق  �إىل   �لزر�عية 

�ملر�جعة  �أن  �عتــربت  �لرباط  لكن 

و�لفو�كه  �خلــــــ�صر  »ت�صتهدف« 

�مل�صوؤولون  �أو�صح  حيث  �ملغربية، 

رفع  �إىل  »�صتوؤدي  �أنها  �ملغاربة 

�ملغربية،  و�لفو�كه  �خل�صر  �أ�صعار 

وبالتايل �صينخف�ض �لطلب �الأوروبي 

.»٪  50 ن�صـــــــــبة  نحو  �إىل   عليها 
بني  �جلديدة  �لت�صوية  تن�ض  وال 

�الإبقاء  على  وبروك�صل  �لرباط 

�جلمركي،  �لتخلي�ض  طريقة  على 

�الأثر  من  �حلد  على  تن�ض  لكنها 

قيمة  زيادة  خالل  من  لها،  �ملايل 

مل  �لتي  �ملغربية،  �لو�رد�ت  جممل 

.1996 يذكر منذ عام   ت�صهد تغيري� 
وح�صب روجر و�يت، �ملتحدث با�صم 

�ملفو�ض �الأوروبي للزر�عة، فاإن هذ� 

ظروف  »يعك�ض  �جلديد  �الإجر�ء 

من  يحد  حيث  �حلالية«،  �ل�صوق 

فر�ض �أكرث من �صريبة على �ملنتجات 

 �ملغربية �الآتية �إىل �الحتاد �الأوروبي.

 ٪  80 ن�صــبة  نحو  �ملغرب  وي�صدر 
�إىل �الحتاد  �لطماطم  من  �إنتاجه  من 

�إجمايل  قيمة  بلغت  ما  يف  �الأوروبي، 

�إىل  �ملغرب  من  �لزر�عية  �ل�صادر�ت 

�أورو  مليار   1.2 من  �أكرث  �الحتاد 

�لطماطم  منها  �صكلت   ،2013 خالل 
ن�صــبـــة 22 ٪ و�لفا�صولياء ن�صبــــــة 
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بنجلون »يب�شر« بنهاية ت�شالح اأوروبي مغربي حول م�شكل الطماطم
امل�شروع الإخواين يف البريو

و�صل �لكاتب �ملغربي �لطاهر 

دول  �أق�صى  �إىل  جلون،  بن 

ليتحدث  �لالتينية،  �أمريكا 

�لعربي”  “�لربيـــــع  عـــــــن 
مدينــــــــــة  يف  وتد�عياته، 

�لبريو،  “ليــــــــما” عا�صمة 
وم�صاركا  �صيفا  حل  حيث 

�الأكادميية  نظمتها  ندوة  يف 

�لدبلوما�صـــــــية �لتـــــــــابعة 

�خلارجية  �ل�صوؤون  لوز�رة 

“�لربيع  حــــــول  �لبريوفية 
قبلها،  �صارك  كما  �لعربي”، 

“ليما”،  �لعا�صــــــــــمة  يف 

�أمريكا  كتاب  من  عدد  جانب  �إىل  �لعن�صرية،  موؤتـــمر حول  يف 

خورخي  �لنف�صي  و�ملحلل  �لكاتب  مقدمتهم  ويف  �لالتينية، 

مت�صاوية:  “حظوظ  كتابه  تقدمي ومناق�صة  برو�صي، مبنا�صبة 
حتليالت نف�صية وعن�صرية”.

بالن�صبة البن جلون، يبقى بلده �ملغرب ��صتثناء، يف ما يتعلق 

ونعي�ض  نعي�صها  نز�ل  ال  �لتي  �لعربي”،  “�لربيع  مبرحلة 
“ليلة  �صاحب  يقول  كما  ��صتثنائي،  �ملغرب  وهذ�  تد�عياتها. 
�لقدر”، الأنه ��صتبق �الإ�صالحات، بف�صل ما �أ�صماها بن جلون 
“�الختيار�ت �لتي نهجها �ملغرب، بقيادة ملكه حممد �ل�صاد�ض”، 
وكذلك بف�صل جناعة �مل�صاريع �الإ�صالحية و�لتنموية �لهيكلية 

�إىل  باالإ�صافة  �الأخرية. هذ�  �ل�صنو�ت  �ملغرب يف  با�صرها  �لتي 

�أجو�ء �حلرية �لتي بات يتنف�صها �ملغاربة، بعد جتربة �النتقال 

�لدميقر�طي، �لتي �نطلقت منذ ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي.

كما ينبهنا �لطاهر بن جلون �إىل �أن �ملغرب قد ��صتطاع مو�جهة 

�ملغرب  جلوء  بف�صل  �لعربي  �لربيع  و”مغبات”  “مطبات” 
ن�ض  و�إىل  �أ�صمى،  قانوين  �أ�صا�ض  �إىل  و��صتناده  �ل�صيا�صي 

مكتوب ومتعاقد ب�صاأنه، وهو “د�صتور فاحت يوليوز 2011”، 
�ل�صيا�صية،  و�الأحز�ب  �لقوى  �صائر  �صاهمت يف �صياغته  �لذي 

وخمتلف �لهيئات و�الإطار�ت �ملدنية، من جمعيات و�حتاد�ت 

للعمال ومر�كز للبحث �لعلمي ومعاهد للبحث و�لتفكري، ف�صال 

�لن�ض  وحترير  �إعد�د  على  �صهرت  مو�صعة،  علمية  جلنة  عن 

�لد�صتوري. من هنا، كان �ملغرب “��صتثناء يف كل �صيء”.
�أفقا للتيار�ت  و�إذ� كان �لطاهر بن جلون ال يرى م�صتقبال وال 

هو  ما  �إال  ينتظر  ال  �مل�صتقبل  الأن  و�الإ�صالموية،  �الإخو�نية 

حد�ثي وم�صتقبلي متطلع �إىل �الأمام، على حد قوله، فاإن �الآمال 

�أف�صل ومطمئن.  �إمنا تتجه نحو ما هو  و�لتطلعات يف �ملغرب 

هذ� قبل �أن يعرج بن جلون على �حلالة �مل�صرية، ما بعد �لربيع 

�لعربي، ليوؤكد على ف�صل �مل�صروع �الإخو�ين “�ملا�صوي”، �لذي 
يناق�ض �حلد�ثة ويناق�ض �لتاريخ ومنطق �لتطور، مثلما يقف 

على طريف نقي�ض مع �لتحوالت �لتي يعرفها �لعامل. ويف �لوقت 

�لذي يعلق فيه �لكاتب �ملغربي �آماال �أكرث بيا�صا على �لتجربة 

�لو�صع  وكذلك  �لليبي،  �لو�صع  عن  حتدث  فقد  �لتون�صية، 

�ل�صوري، بنربة “�ملت�صائم”، �أو بنربة �الأقل تفاوؤال.

من ذاكـــرة املونـــــديال 
نظــرية موؤامــرة الربازيــل عــلى املغــرب �شنــة 1998

مونديال �ل�صان�صليزيه �لذي �أقيم يف فرن�صا 

عام 1998 كان م�صرحا لتو�جد عربي كبري 
و�نتهاء  وتون�ض،  �ل�صعودية،  من  بد�ية 

باملغرب، ولكن �أكرث فريق عربي برز يف ذلك 

كانو�  �لذين  �الأطل�ض  �أ�صود  كان  �ملونديال 

ي�صمون كتيبة ر�ئعة من �لنجوم.

كانو� ميتلكون عنا�صر ذ�ت خربة وعنا�صر 

�صابة �أمثال �لالعب �لقنا�ض �لذي حفر ��صمه 

من ذهب يف �صدور �ملغاربة م�صطفى حجي، 

وال نن�صى �أي�صا عبد �جلليل حاد�، و�صالح 

�لذين  �لالعبني  من  ب�صري، وغريهم  �لدين 

�لدور  �إىل  بو�صولهم  �ملجد  يبلغو�  كادو� 

�لثاين لوال �ملوؤ�مرة �لتي ح�صلت عليهم يف 

�آخر مبار�ة يف دور �ملجموعات.

كانت جمموعة �ملغرب هي �الأوىل �لتي �صمت 

و�إ�صكوتلند�  و�لرنويج  �لرب�زيل  من  كال 

�ملغرب  بد�أ  �الأطل�ض،  �أ�صود  �إىل  باالإ�صافة 

�ملبار�ة �الأوىل له يف �ملونديال �أمام �لرنويج 

�الأوروبي  �ملنتخب  �إحر�ج  من  ومتكن 

ومعادلته عن طريق �لنجم م�صطفى حجي، 

�لرب�زيل  فريق  و�أما  حاد�،  �جلليل  وعبد 

فحقق فوز� �صعبا على �إ�صكوتلند� بنتيجة 

.2-1
من  كل  تعادلت  �لثانية  �ملبار�ة  ويف 

�لرب�زيل  و�أما  و�لرنويج،  �إ�صكوتلند� 

من  فتمكنت  وقتها  للقب  �الأوىل  �ملر�صحة 

لتنتهي  نظيفة،  بثالثية  باملغرب  �الإطاحة 

بتاأهل  �ملجموعات  �لثانية من دور  �جلولة 

لتبقى  نقاط،   6 بر�صيد  مبكر�  �لرب�زيل 
بر�صيد  �لرنويج  بني  م�صتعلة  �ملناف�صة 

نقطتني و�ملغرب بر�صيد نقطة و�إ�صكوتلند� 

بنقطة �أي�صا.

باقرت�ب  �ملغرب  حمبي  جميع  وتفاءل 

و�أن  خا�صة  �لثاين،  �لدور  من  منتخبهم 

�لرنويج تو�جه �أف�صل فريق يف �ملجموعة 

وهو �لرب�زيل، و�أما �ملغرب فو�جه �أ�صعف 

�إ�صكوتلند�،  وهو  وقتها  �ملجموعة  فرق 

حيث  و�حلا�صمة  �لثالثة  �جلولة  وبد�أت 

�إ�صكوتلند�  و�صحقو�  �الأطل�ض  �أ�صود  ز�أر 

وقتها  �ملبار�ة  بطل  وكان  نظيفة  بثالثية 

�ملوؤ�مرة  بد�أت  ولكن  ب�صري،  �لدين  �صالح 

و�لرنويج  �لرب�زيل  بني  �الآخر  �جلانب  يف 

فبعد �أن تقدم منتخب �ل�صامبا بهدف بيبيتو 

يف �لدقيقة 80، و�صلت �الأخبار �صريعا �إىل 
�ملهمة  �أنهو�  �الأطل�ض  �أ�صود  باأن  �لرب�زيل 

دفاعاته  �لرب�زيل  فتح  وبعدها  بنجاح، 

 ،83 �لدقيقة  يف  للرنويج مبعادلته  و�صمح 
لياأتي العب �لرنويج ريكد�ل يف �لدقيقة 90 
وي�صجل هدف �لفوز لفريقه وهدف �الإق�صاء 

ملنتخب �ملغرب من �لبطولة.

�ملوؤ�مرة،  لنظرية  كثرية  �الأ�صباب  رمبا 

ورمبا �لفيفا ال تريد فريقا عربيا يف �لدور 

�لثاين الأمور دعائية �أو ما �صابه، �أو رمبا الأن 

�ملغرب  وباالأخ�ض  �لعرب  تكره  �لرب�زيل 

فقررت �أن تخ�صر �أمام �لرنويج رغم تقدمها 

يف �آخر 10 دقائق، �أو رمبا تلقت ر�صوة من 
�لرنويج بحكم �أنها متاأهلة كاأول �ملجموعة، 

كلها تكهنات و�آر�ء من ع�صقو� روح �لتحدي 

الأ�صود �الأطل�ض يف مونديال 1998.

نزيف حــاد يف جــــ�شم 
ال�شـــحافة الورقــــية

�أرقاما »�صادمة« على م�صتوى  �ملغرب  �النت�صار« يف  �لتحقق من  �أطلق »مكتب 

�مل�صهد �الإعالمي تك�صف عن �حلجم �ملرت�جع عن مبيعات �ل�صحف �لورقية، �إذ مل 

يتجاوز توزيع  �ل�صحيفة �الأوىل بالبالد 90 �ألف ن�صخة يف �ليوم عام 2013، يف ما 
تبيع بع�ض �ل�صحف �حلزبية 200 و300 ن�صخة يومية فقط.

وتعاين �أغلب �ل�صحافة �لورقية من م�صاكل تعوق �نت�صارها و��صتمر�رها جر�ء 

�رتفاع تكلفة �لطبع و�لتوزيع، وهو �لو�صع �لذي دفع بعدد من �ل�صحافيني يف 

�ل�صحف �لورقية �إىل �النتقال لل�صحافة �الإلكرتونية، بالنظر �إىل �مل�صتقبل �لو�عد 

�الت�صال  وز�رة  عن  �صادرة  ر�صمية  �أرقام  وتتحدث  �ملغرب.  يف  ينتظرها  �لذي 

�ملغربية عن تر�جع يرت�وح بني ن�صبتي 20 و25 يف �ملئة من مبيعات �ل�صحف 
�لورقية يف �أو�خر عام 2013، حيث مل تبلغ مبيعاتها �صوى 300 �ألف ن�صخة، بينما 

يناهز �صحب �ل�صحف �لورقية زهاء 500 �ألف ن�صخة.
�لوز�رة �مل�صوؤولة عن هذ� �لقطاع توؤكد �أنه باالإ�صافة �إىل م�صكلة تر�جع �ملبيعات، 

�الأمر  تعلق  �صو�ء  �لورقية،  لل�صحافة  �لقانوين  �الإطار  �إ�صالح  ��صتكمال  يتعني 

مبدونة �ل�صحافة �أو قانون �حل�صول على �ملعلومات، عالوة على حتديات ذ�ت 

طبيعة �قت�صادية ترتبط ب�صوق �الإعالنات.

وحتاول �لدولة �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من �لو�قع �ل�صعب �لذي تعي�صه عدد من 

�ل�صحف �لورقية باملغرب من خالل منحها دعما ماليا مباليني �لدر�هم كل عام، غري 

�أن ذلك مل يغري كثري� من و�صعية هذه �ل�صحف �لتي ال ت�صتفيد كثري� من �لدعم 

�ملايل للدولة على ما يبدو.

السفارة األمريكية تبحث عن بوش

إعالن غير مسبوق نشرته السفارة األمريكية في الرباط 
على صفحتها بـ»الفيس بوك«، وتبحث من خالله عن 
السفير »دوايت بوش«، فاكتفت بنشر هذه الصورة 

وتركت للمتتبعين الفرصة لتحديد مكان وجوده.. غير أن 
األمر في مجمله ليس سوى مزحة تواصلية.

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

فكانت  الأمر،  الوطنية من  ال�صحف  وقد هولت 

املقالت معنونة »باأمريكا تتج�ص�س على املغرب«. 

والواقع اأنه لي�صت هذه هي املرة الأوىل التي تقوم 

بها اأعظم دولة يف العامل بدرا�صة حول املغرب من 

هذا النوع. 

اأو  اأن هذه الدرا�صات ل يطلبها اجلي�س  واملثري 

املغرب  يعرف  اأن  بعد  اإل  الأمريكية  احلكومة 

اأو يحدث يف حميطه الإقليمي تغري  حدثا بارزا 

مهم. وانطالقا من معرفتنا املتوا�صعة بالأر�صيف 

الأمريكي، فقد طلبت احلكومة الأمريكية درا�صات 

من هذا النوع عن املغرب بعد ا�صتقالله، وكذلك 

بعد املحاولة النقالبية لغ�صت 1972.

اأن نطلع قراءنا على  املقال نود  ومن خالل هذا 

التابعة  اخلا�صة  امل�صالح  اإحدى  اأجرته  تقرير 

للوليات املتحدة الأمريكية بعد ا�صتقالل املغرب، 

والقت�صادي  ال�صيا�صي  الو�صع  ت�صمن  وقد 

والجتماعي للمغرب، ويبقى الهدف من ذلك هو 

اطالعهم على اأ�صكال التقارير التي تنجزها اأمريكا 

عن املغرب، واملوا�صيع التي تت�صمنها، ومدى 

دقتها.    

 National« تقرير اأهم، �صــــــــــدر عن مكــــتب

لوزارة  التابع   »Intelligence Estimate
ال�صرية  الأمريكية، ورفع عنه طابع  اخلارجية 

بتاريخ  اخلارجية  وزارة  اإىل  رفع  وقد  موؤخرا، 

عامل  مترد  بعد  مبا�صرة  اأي   ،1957 يناير   29

اإقليم تافياللت عدي وبيهي. وحمل تفا�صيل كلها 

باملغرب يف  ال�صيا�صية  الو�صعية  جد دقيقة عن 

تلك املرحلة، كما ت�صمن توقعات حول م�صتقبل 

املغرب ال�صيا�صي، وكانت كل هذه التوقعات دقيقة 

و�صحيحة. 

وقد كان مطلوبا من اأ�صحاب التقرير اأن ينجزوا 

البحث حول املو�صوع التايل: »اختبار اإمكانيات 

اجتاه  تقدير  وحماولة  املغرب،  ا�صتقرار 

�صنوات  الع�صر  يف  امل�صتقل  املغرب  و�صيا�صات 

التي  املالحظات  هذه  و�صن�صتعر�س  املقبلة”، 

قدمها هذا املكتب كالتايل، غري اأننا �صرنكز على 

اجلانب ال�صيا�صي فقط، اإذ ركز التقرير بخ�صو�س 

هذا اجلانب على خم�صة نقط وهي:

أوال: عالقة الملك بحزب االستقالل

املدى  يف  الأقل  على  اأنه  التقرير  هذا  راأى 

للتعاون  احتمال  اأو  اإمكانية  هناك  الق�صري، 

ال�صتقالل،  وحزب  اخلام�س  حممد  امللك  بني 

للحكومة  يكون  اأن  املحتمل  من  باأنه  يرى  كما 

وذلك على  ال�صلطة،  من  اأ�صا�صي  قدر  املغربية 

“املتطرفة” من حزب  العنا�صر  اأن  من  الرغم 

ميكن  كما  عنه،  تنف�صل  اأن  ميكن  ال�صتقالل 

“املتطرفة”  العنا�صر  هذه  تبقي  اأن  للحكومة 

حتت املراقبة لل�صنة القادمة اأو ال�صنتني على 

املدى البعيد. 

على  ال�صلطان  بقي  فقد  ح�صل،  ما  ذلك  وفعال 

عالقة جيدة مع احلكومة ملدة و�صلت ال�صنتني 

قدم  عندما   1958 دجنرب  من  الأول  اإىل  اأي 

انف�صلت  كما  ا�صتقالته من احلكومة.  بالفريج 

العنا�صر ال�صابة عن حزب ال�صتقالل واأ�ص�صت 

الحتاد الوطني للقوات ال�صعبية. 

ثانيا: الملك ضروري لوحدة المغرب
 

املرحلة  تلك  يف  �صم  املغرب  اأن  التقرير  راأى 

وكذلك  فرن�صية،  حممية  كانت  التي  املنطقة 

وعدد  الدولية،  واملنطقة  الإ�صبانية،  املحمية 

وقد  ن�صمة،  ماليني   10 املرحلة  تلك  يف  �صكانه 

عملت احلماية الفرن�صية والإ�صبانية على تفريقه 

ال�صلطان  حكم  ا�صتمرار  اأن  اإىل  واأ�صار  جهويا. 

�صيكون اأ�صا�صيا ملراقبة واحلفاظ على �صيا�صة 

الأهايل وال�صلطة الع�صكرية، كما ذكر التقرير اأن 

ال�صلطان ك�صيا�صي حاذق يتمنى حتديث املغرب 

ولكن حتت قيادته و�صلطته ال�صخ�صية. 

وقد كان هذا التقرير دقيقا يف هذه النقطة، حيث 

ا�صطرابات  لتخذت  امللكية  وجود  لول  اأنه 

من قبيل ما عرفه الريف ما بني خريف و�صتاء 

1958 و1959 منحى اآخر، كما ات�صحت نوايا 
امللك يف رغبته يف حتديث املغرب حتت �صلطته 

ال�صخ�صية يف عدم منح حزب.   

ثالثا: دور الملك في الحياة 
السياسية

امللك  التي تنبع من  ال�صلط  اأن كل  التقرير  راأى 

هي �صلط دينية و�صيا�صية، وقد ا�صتطاع يف تلك 

اأن ير�صخ �صلطته عن طريق  الق�صرية  املرحلة 

تفادي التطاحنات ال�صيا�صية والهتمام  بالعمل 

احلكومي، وكذلك وهو الأهم الرتكيز احل�صري 

�صمعته  تخدم  التي  الق�صايا  على  واخلا�س 

هالته.  من  ت�صخم  والتي  اخلا�صة،  و�صلطته 

كما اعترب هذا التقرير اأن ال�صلطان لوحده فقط 

هو �صلة الو�صل واجل�صر بني مكونات املجتمع 

الطبقة  وبني  واحلداثية،  التقليدية  املغربي 

العمالية والطبقة املتو�صطة احل�صرية وال�صغرية 

يف  املوجودة  فيودالية”  “الن�صف  والتجمعات 

املجل�س  تاأ�صي�س  اأن  التقرير  راأى  كما  البوادي. 

الوطني ال�صت�صاري كان بهدف الو�صول مللكية 

باأي  ي�صمح  لن  ال�صلطان حتما  ولكن  د�صتورية، 

تنازل مبكر يف هذه املرحلة عن اأي من �صلطاته. 

وقد كان التقرير دقيقا اأي�صا يف هذه النقطة حيث 

جند اأن و�صع د�صتور للبالد تاأخر اإىل اأواخر �صنة 

.1962

رابعا: التحديات التي 
يواجهها الملك

راأى التقرير اأن اأهم حتٍد اأمام امللك ياأتي من قوة 

الأخري  هذا  اأن  بيد  ال�صتقالل،  حزب  وطموح 

التعبري  ي�صتطيع  ل  اأنه  دام  ما  مع�صلة  يواجه 

عن قوته بدون برملان، اإل اأنه يجب عليه القيام 

اأجل احلفاظ  مببادرات جبارة يف احلكومة من 

اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  كما  ال�صعبي.  الدعم  على 

احلزب يقوده الوزير اأحمد بالفريج الذي تتالءم 

اآخر  جانب  ومن  ال�صلطان،  مع  نظره  وجهات 

نظرته  كون  الذي  الفا�صي  عالل  احلزب  يقود 

“التطرفية” عرب �صنوات مريرة من الكفاح املرير 
�صد فرن�صا. 

كما راأى التقرير اأنه حلد الآن ل يبدو يف الأفق اأي 

فجوة ر�صمية بني ال�صلطان وحزب ال�صتقالل حول 

ق�صايا من قبيل ت�صكيل احلكومة والإ�صالحات 

الد�صتورية امل�صتقبلية والربامج الجتماعية.

 كما حمل هذا التقرير قراءة يف دور كل من الحتاد 

املغربي،  ال�صيوعي  واحلزب  لل�صغل،  املغربي 

بن�صبة  لل�صغل  املغربي  الحتاد  اأن  راأى  حيث 

اأع�صاء ترتاوح بني 300 األف ع�صو، من املمكن 

اأن ميار�س �صغطا متزايدا على حزب ال�صتقالل 

الجتماعية  التطلعات  لتحقيق  واحلكومة، 

املنا�صلني  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  املطلوبة. 

ال�صتقالليني وبقايا من جي�س التحرير ما زالوا 

ين�صطون على احلدود، ومن املمكن اأن يطالبوا 

تغيريات  وباإحداث  الفرن�صية  امل�صالح  بحذف 

�صيا�صية واقت�صادية مهمة. وهذا ما حدث حيث 

حزب  حكومة  لل�صغل  املغربي  الحتاد  هاجم 

ال�صتقالل يف بداية دجنرب 1958، وكان هجومه 

�صببا يف �صقوط حكومة اأحمد بالفريج.

اأما بخ�صو�س احلزب ال�صيوعي غري املرخ�س 

له، ورغم اأن عدد اأع�صائه ل يتجاوز ب�صع مئات، 

الحتاد  اإىل  للولوج  جهوده  يف  �صي�صتمر  اأنه  اإل 

املغربي لل�صغل وحزب ال�صتقالل، وذلك من اأجل 

الدفع بالحتاد املغربي لل�صغل لأخذ موقف اأكرث 

تطرفا.

خامسا: األزمات المحتملة
القادة  على  �صيكون  اأنه  التقرير  راأى   

ال�صتقالليني �صغط يحملهم على �صيا�صة تتعار�س 

مع امللك وم�صانديه الأقربني، على الأقل يف العام 

املقبل، ومع ذلك �صيحاول كال الطرفني منع وقوع 

من  اأنه  راأى  كما  بينها.  العالقات  يف  �صرخ  اأي 

املحتمل اأن تن�صب خالفات متعددة من قبيل قيام 

امللك بجهود لتنظيم م�صانديه امل�صتقلني �صيا�صيا، 

حكومة  خلق  على  اإحلاحه  يف  �صي�صتمر  وكذلك 

ائتالفية، كما اأن تدخل الأمري مولي احل�صن يف 

ال�صوؤون ال�صيا�صية �صيغ�صب حزب ال�صتقالل. 

وهذا ما ح�صل حيث �صاهم امللك يف تاأ�صي�س حزب 

احلركة ال�صعبية، ودخل يف خالفات كبرية مع 

حزب ال�صتقالل خ�صو�صا “جناحه التقدمي”.

كما يرى التقرير اأن املجل�س الوطني ال�صت�صاري 

رمبا ي�صعى للح�صول على �صلط اأكرث مما خطط 

له ال�صلطان، ورمبا �صت�صعى عنا�صر “متطرفة” 

من حزب ال�صتقالل اإىل ت�صكيل جتمع معار�س. 

بيد اأن �صرورة ت�صكيل جبهة متحدة �صد فرن�صا 

ولتحقيق  اخلارجية،  امل�صاعدات  اأجل  من 

مركزية  �صلطة  وب�صط  اجلزائري  للم�صكل  حل 

ت�صتجيب للتعامل مع اخل�صو�صية القبلية، رمبا 

ال�صلطان  بني  التعاون  ا�صتمرار  �صيحدد  ما  هي 

وحزب ال�صتقالل.

كما يرى التقرير اأن احلكومة املغربية من املحتمل 

من  مهم  قدر  على  احلفاظ  على  قادرة  تظل  اأن 

ال�صلطة الداخلية، وذلك بالعتماد على اجلي�س 

امللكي، وكذلك حتويل الأنظار اإىل ما هو خارجي، 

من قبيل الن�صحاب الفرن�صي، واملطالبة ببع�س 

املناطق التي ما تزال حمتلة. 

كما يرى هذا التقرير اأن اأكرب خطر يتهدد ال�صلطة 

هو احتمال ن�صوب نزاع فرن�صي مغربي، قد يوؤدي 

اإىل ردود اأفعال وا�صعة ميكن اأن توؤدي اإىل فو�صى 

عارمة. 

وهناك خطر اآخر حذر منه هذا التقرير وهو 

تن�صب  اأن  ميكن  التي  القبلية  ال�صطرابات 

عن طريق انت�صار ال�صطرابات ال�صيا�صية يف 

الأرياف، كما اأن عدم قدرة احلكومة املغربية 

قد  ال�صطرابات  هذه  على  ال�صيطرة  على 

يوؤدي اإىل انهيار ال�صلطة. 

وفعال هذا ما ح�صل فبعد ما يقرب ال�صنتني 

من �صدور هذا التقرير عرف املغرب ما يعرف 

باأحداث الريف ما بني خريف 1958 و�صتاء 

التي  ال�صطرابات  اأهم  من  وهي   ،1959
عرفها املغرب عرب تاريخه.     

اإذا مل ت�ستطع الدولة ال�سيطرة على الأمن ف�سينهار النظام
ما الذي تتضمنه التقارير األمريكية الخاصة حول المغرب؟

بقلم : الباحث الزكي عبد الصمد
تداولت بعض الصحف الوطنية قبل مدة ليست ببعيدة، خبرا مفاده أن القيادة العليا للقوات األمريكية 

طلبت من إحدى الشركات الذائعة الصيت على المستوى العالمي بتخصصها في جمع المعلومات، 
ووضع الخرائط بواسطة األقمار الصناعية Digital Globe، أن تمده بدراسة مفصلة عن المغرب 

تتضمن معلومات دقيقة عن جغرافيته، ومسحا جيولوجيا عن ثرواته الباطنية، ودراسة سيويو 
اقتصادية عن سكانه، وكذا الوضعية اإلثنية والدينية. إضافة إلى دراسة حول الوضع السياسي العام 
بما فيه وضعية األحزاب السياسية، إضافة إلى معلومات عن باقي المجاالت. وأشارت الصحف الوطنية 

إلى أن الجيش األمريكي طلب من تلك الشركة أن تعد التقرير في أجل زمني قدره 180 يوما. 
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احللقة  الثقافية  الإح�صائيات  ون�صر  اإنتاج  يظل 

الأ�صعف يف منظومة اإح�صائياتنا الوطنية. وهي 

و�صعية ل تعك�س من جهة، غنى وتنوع ثقافتنا 

وتعبريات  ورموز  مكونات  من  به  تزخر  مبا 

اأخرى،  جهة  من  تتالءم  ول  تراثنا،  يكتنزها 

ال�صنوات  خالل  املميزة  امللحوظة  احليوية  مع 

الأخرية، ل�صوق املمتلكات واخلدمات الثقافية. 

الإح�صائية  املعطيات  ودرا�صة  ر�صد  وي�صجل 

الثقافية،  والأن�صطة  الثقايف،  الرتاث  ميادين  يف 

على  ملحوظا  خ�صا�صا  الثقافية،  واملنتجات 

يكمن  الأول  امل�صتوى  رئي�صية:  م�صتويات  ثالثة 

يف غياب اإطار قانوين مالئم ي�صبط عملية جتميع 

بغياب  فيتعلق  الثاين  امل�صتوى  اأما  املعطيات. 

اإنتاج  يوؤطر  ومتخ�ص�س،  دقيق  مفاهيمي  اإطار 

الثالث  اخل�صا�س  ويكمن  الإح�صائية.  املعلومة 

ن�صر  عملية  لكل  ممركز  اإح�صائي  نظام  غياب  يف 

عن  وينجم  الإح�صائية.  للمعطيات  توزيع  اأو 

مبعطيات  يتميز  اإح�صائي  واقع  الو�صع  هذا 

اإىل  قطاع  من  تختلف  وجودة  عمق  ذات  جزئية، 

والبوابات  والتقارير  الكتب  بني  وتتوزع  اآخر، 

العموميني  واملتدخلني  للموؤ�ص�صات  الإلكرتونية 

واخلوا�س.  

وعلى �صعيد اآخر، تظل املوؤ�صرات وال�صتدللت 

املقايي�س  خارج  قلتها،  على  املوجودة  الثقافية 

املوؤ�ص�صات  طرف  من  بها  واملعمول  املعتمدة 

غري  يجعلها  مما  )اليون�صكو...(،  املتخ�ص�صة 

التنمية  وروافع  عوامل  وو�صف  لر�صد  موؤهلة 

الثقايف،  والتنوع  الثقافية،  كاحليوية  الثقافية، 

من  وال�صتفادة  الثقافية  البنيات  اإىل  والولوج 

خدماتها، وتقبل الآخر.   

ويبقى مو�صوع هذه الندوة التي �صتعقد بالرباط 

25 و26 يونيو اجلاري هو و�صف وحتليل  اأيام 

من  وال�صتفادة  الثقافية،  الإح�صائيات  واقع 

لدى  واجلهوية  والإقليمية  الوطنية  التجارب 

اأفق تقييم مدى فاعلية  دول رائدة يف املجال، يف 

يتبلور  وطني  اإح�صائي  نظام  و�صع  وجدوى 

الأ�صا�صية،  للميادين  املرتاتبة  البنية  خالل  من 

الإح�صائي  لالإطار  واملحـــــــيطة  العر�صانية 

لليون�صكو ل�صنة 2009.

الندوة الدولية حول  النظام الوطني 

للإح�صـــائيات الثقــــافية

كمال  كمال  املغربي  ال�صينمائي  املخرج  ح�صل 

فيلمه  عن  الكربى  �صامبني  ع�صمان  جائزة  على 

الر�صمية  امل�صابقة  اإطار  يف  اخلفي«،  »ال�صوت 

مبدينة  الإفريقية  ال�صينما  ملهرجان   17 للدورة 

خريبكة، التي نظمت من 14 اإىل 21 يونيو.

ويف حفل اخلتام، �صلمت اجلائزة اإىل خمرج الفيلم 

الذي اأعرب عن �صعادته بالتتويج بجائزة املهرجان 

التي حملت ا�صم املخرج ال�صينغايل الكبري ع�صمان 

حقل  ب�صم  الذي   ،)2007  -  1923( �صامبني 

ال�صينما باإ�صهامات قيمة جعلته يحظى بالحرتام 

والتقدير اإفريقيا ودوليا، على حد تعبريه .

لل�صينما  خريبكة  ملهرجان   17 الدورة  وكانت 

امل�صابقة  نتائج  عن  بالإعالن  اختتمت  الإفريقية 

جائزة  ذهاب  اأي�صا اإىل  اأف�صت  التي  الر�صمية، 

جلنة التحكيم لفيلم »واكا« للمخرجة الكامريونية 

للمخرج  الإخراج  وجائزة  الكونغ،  فران�صواز 

اجلنوب اإفريقي اأندرو وور�س دال عن فيلم »�صم 

دوربان«، وجائزة ال�صيناريو للمغربي حممد اأمني 

تنويه  مع  كارمن«،  »وداعا  فيلمه  عن  بنعمراوي 

خا�س للفيلم الرواندي »العفو« للمخرج الرواندي 

جويل كاريكيزي، وللممثلة هينوك تاديل عن دورها 

يف الفيلم الإثيوبي »اآفاق جميلة« للمخرج �صتيفان 

جزير.

ال�صينغالية  فازت املمثلة  الأداء  جوائز  ويف 

ن�صائي  دور  اأول  اأح�صن  بجائزة  مايدو  بريدان�س 

عن فيلم »اأر�صفة دكار«، وح�صل املمثل امل�صري 

عن  رجايل  دور  اأول  جائزة  على  النجا  اأبو  خالد 

فيلم »فيال 69« لآينت اأمني. 

فوز الفيلم املغربي »ال�صوت اخلفي« باجلائزة
 الكربى يف مهرجان ال�صينما الإفريقية

الت�شكيلي املغربي املن�شوري 

اأول عربي متنح له الع�صوية 

يف الأكادميية العاملية للفن  

املن�صوري  حممد  املغربـــــي  التــــــــ�صكيلي  الفنان  توج 

العاملية  الأكادميية  اأكادمييا من طرف  الإدري�صي فار�صا 

فنان  كاأول   »Mondial Art Acadimia« للفن

عربي متنح له الع�صوية يف هذه الأكادميية، كما نال رقم 

190 داخل الأكادميية.
 وبررت الأكادميية التي يرتاأ�صها الفنان املعروف باتريك 

الفنان  عمل  ومتيز  جودة  اإىل  بالنظر  التتويج  هذا  هري 

انطباعيته  خالل  من  الفني  م�صاره  وغنى  املن�صوري، 

الفائ�صة واخلالقة التي جتعله �صلطان الألوان، بالإ�صافة 

جلمعية  كرئي�س  الفني  احلقل  يف  اجلمعوي  ن�صاطه  اإىل 

الفكر الت�صكيلي الن�صيطة، ونائب رئي�س النقابة الوطنية 

املغرب  فرع  ورئي�س  املحرتفني،  الت�صكيليني  للفنانني 

لالأكادميية الأوروبية للفنون.

»جائزة التفوق الدرا�صي 

لأبناء �صحـــــافيي 

ال�صحافة املكـــــتوبة«
الجتماعية  الأعــــــمال  جمعـــــية  تعلن 

ل�صحافيي ال�صحافة املكتوبة لأع�صائها 

الدرا�صي«  التفوق  »جائزة  تنظيم  عن 

يف  العاملني  ال�صحفيني  اأبناء  ت�صتهدف 

وهدفها  املتفوقني،  املكتوبة  ال�صحافة 

الت�صجيع على التفوق الدرا�صي.

من  التالميذ  اجلائزة  هذه  يف  وي�صارك 

املكتوبة  ال�صحافة  يف  ال�صحفيني  اأبناء 

الذين  املغــــــــربية  املدن  خمتلف  من 

يجتازون اختـــبارات موحدة: ال�صاد�س 

اأ�صا�صـــــــــــي،  التا�صـــــعة  ابتـــــــــدائي، 

حيث  والبــــــكالوريا،  ثانوي  الثانية 

اجلمعــــــــية  �صتقوم 

يـــــــــــــــع  ز بتــو

عـــلى  جــــــوائز 

ثالثــــة متفوقني 

يف امل�صتـــــويات 

املذكـورة.

الأندل�صيون وهجراتهم 

اإىل املغرب

�صدرت عن اإفريقيا ال�صرق درا�صة بعنوان: 

»الأندل�صيون وهجراتهم اإىل املغرب« خالل 

الرابعة،  طبعتها  يف  و17م،   16 القرنني 

ملحمد رزوق، التي نال بها دكتوراه الدولة 

الأمر  اأول  نوق�س  بحث  وهي  التاريخ.  يف 

بالرباط  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بكلية 

�صنة 1987.

وزين  �صفحة،   424 يف  الدرا�صة  هذه  تقع 

خوان  امل�صت�صرق  للفنانة  بلوحة  غالفها 

يف  املحددة  احلقبة  تعك�س  فيالميل  برييز 

هذه الدرا�صة.



يف رم�شان: �شارع 2000 

مليار يف الرباط؟
اأنتم �شهود على موقف »اإخواننا« املنتخبني، كيف 

يف  ي�شريوا  اأو  يذكروا  ومل  ال�شمت  التزموا  اأنهم 

»ثرثراتهم« اجلماعية اإىل معجزة 2000 مليار التي 

ا�شتفادت منها العا�شمة، وكاأن هذه العا�شمة يف بالد 

با�شم  ويتكلمون  ميثلونها  مدينة  ولي�شت  الوقواق 

الزربية  �شحب  من  ِلُهم«  »َطاْر  اإذا  اللهم  �شكانها، 

اأجهزة  بتكليف  وذلك  اأقدامهم  حتت  من  الرباطية 

تقنية لالإ�شراف على الور�ش امللكي.

و�شيكون �شهر رم�شان الأبرك، �شهر العبادة وال�شكر 

هلل تعاىل على نعمه التي ل حت�شى، منا�شبة للعائالت 

الرباطية، لتناول الأحاديث حول امل�شاريع امللكية 

والتي مل  واأحفادهم  لهم ولأبنائهم  التي خ�ش�شت 

تاأ�شي�شها، ولأول مرة  منذ  لها  مثيال  الرباط  ت�شهد 

ويبادرون  منتخبيهم  على  الرباطيون  »�شينقلب« 

 2000 »ب�شارع  ح�شان  حي  و�شط  �شارع  بت�شمية 

العلويني  �شارع  بني  يقع  ال�شارع  وهذا  مليار« 

ورحاب ال�شريح ال�شريف، �شريح حممد اخلام�ش، 

ابتدائية،  ومدر�شة  م�شتطيلة  حديقة  وتتو�شطه 

ويحمل حاليا ا�شم: �شارع �شومعة ح�شان، ومبا اأن 

هذا ال�شم حتمله مقاطعة ح�شان وي�شمى به حي 

و�شياحية،  اإدارية  وموؤ�ش�شات  ومدر�شة  ح�شان، 

فليكن ال�شارع املقرتح »�شارع 2000 مليار« �شهادة 

امتنان واعرتاف باجلميل من اجليل احلايل لتبقى 

الأجيال القادمة تتذكر كلما عربت تلك الطريق من 

طريقها اإىل ال�شريح ال�شريف، �شريح ملكني �شريفني 

على  اأغدقت  التي  الكرمية  الأيادي  وجماهدين، 

العا�شمة مبا يحقق لها لقب »مدينة الأنوار«.

واإذا كانت وزارة ال�شحة نبهت امل�شنني واملر�شى 

من ال�شفر اإىل الديار املقد�شة لأداء منا�شك العمرة 

ال�شنة  اإىل  ذلك  تاأجيل  عليهم  واقرتحت  احلج،  اأو 

عليهم  وخوفا  ال�شحية  لظروفهم  مراعاة  املقبلة 

اهلل  قدر  ل  يرتب�ش  الذي  القاتل  »الفريو�ش«  من 

ر�شول  اأحفاد  �شريح  هو  فها  ال�شقيمة،  بالأج�شام 

املعجزات  �شريح  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

والربكات الذي ل ينقطع فيه ترتيل القراآن الكرمي 

يختلط  مبوقع  اهلل  حباه  والذي  والنهار،  بالليل 

رقراق  اأبي  وادي  البحر، وجودة هواء  ن�شيم  فيه 

وعبق روائح الزهور والأغرا�ش والأ�شجار املحيطة 

باملكان الطاهر.

ففي هذه الأجواء التي ل دخل لالإن�شان فيها، لأنها 

اأجواء ربانية، ي�شتعد الرباطيون و�شيوفهم من كل 

مكان »للعمرة« يف ال�شريح ال�شريف واإن �شاء اهلل 

�شيقبل �شيامهم و�شلواتهم وتلبى دعواتهم ويكتب 

لهم الأجر الكبري.

املنتخبني  »اإخواننا«  على  ا�شت�شهدناكم  وكما 

مرفوعون،  ولكنهم  منهم  واحلا�شرين  الغائبني 

اأن وجهناه  �شبق  الذي  اللتما�ش  ن�شت�شهدكم على 

ون�شف  �شنة  حوايل  منذ  ال�شعبي  املنرب  هذا  من 

ح�شان،  �شومعة  وترميم  اإ�شالح  فيه  والتم�شنا 

ومثلناها كج�شم م�شنوق معلق عند مدخل املدينة، 

التاريخية والتي لها ثمانية قرون  فهذه ال�شومعة 

باإ�شبيلية  اخلرالدة  �شومعة  باأختها  �شتلتحق 

حيث  من  مبراك�ش  الكتبية  و�شومعة  اإ�شبانيا  يف 

والإ�شالح  والرتميم  والنق�ش  ال�شامل  الإ�شالح 

العام، ليعاد لها جمالها وتظهر روعة ت�شميمها.

يف  حتقيقها  املنتظر  املنجزات  �شمن  من  وهي 

امل�شروع امللكي قبل �شنة 2018، وهذه ال�شومعة كما 

الرباط، ومع ذلك مل  تعلمون هي رمز �شعار جماعة 

ينتبه »اإخواننا« لهذه اللتفاتة الكرمية ومروا عليها 

»لينب�شوا« ويبحثوا يف الأر�ش التي تفاجاأوا باأنها يف 

ملكية البلدية، واحتجوا و�شرحوا باأن هذه »الهميزة« 

مل تكن يف بالهم ومل يعرفوا بها اإل يف اجلل�شة ولو كانت 

يف علمهم ل�شيدوا عليها عمارات ووزعوا �شققها على 

اهلل«  قدر  »ل  فلو  موظفيهم،  وعلى  البع�ش  بع�شهم 

كانوا يعلمون بها ملا وجدوها اليوم لت�شوية اأو�شاع 

مالية مل�شاريع �شعبية ل�شالح ال�شكان.

رباط  الرباط،  اأيتها  �شعيد  مبارك  رم�شان  و�شهر 

الفتح واأر�ش ال�شاحلني امل�شلحني واأر�ش ال�شريح 

ال�شريف.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة التقطت �سنة 1966 بدار املرحوم 

العالمة عبد اهلل اجلراري رفقة اأبنائه 

الأ�ساتذة: عبا�س وعبد الواحد وحممد.

واملرحوم العالمة عبد اهلل اجلراري، �سجل 

التاريج اأنه األقى خطبة م�سهورة يوم ال�سبت 

5 يوليوز 1930 مب�سجد �سيدي الغندور، فاأعلن 
اليوم يوم �سيام، وتال ا�سم اهلل اللطيف وختم 

بهذا الدعاء التاريخي: »اللهم يا لطيف ن�ساألك 

يف ما جرت به املقادر ول تفرق بيننا وبني 

اإخواننا الربابر«.

العقارات،  مئات  متلك  التي  اجلماعة 

ومقر  والريا�شية،  الإدارية  واملركبات 

بحي  امل�شالح  ع�شرات  لحتواء  يت�شع 

�شاخمة  عمارات  يف  ومكاتب  النه�شة، 

بحي املحيط وح�شان ويعقوب املن�شور 

تكرتي  اجلماعة  هذه  واليو�شفية، 

بنايات لبع�ش اأق�شامها بـ 350 مليونا، 

ومبا اأنها جماعة »معقولة« وت�شهر على 

فهي تخ�ش�ش  اهلل،  عباد  اأمالك  اإ�شالح 

باأكرث  تقدر  و�شخية  حمرتمة  ميزانية 

ال�شنوية  الكرائية  القيمة  ن�شف  من 

للقيام  تقول  �شنة،  كل  مليونا   180 اأي 

ت�شلح  مل  التي  وهي  »باإ�شالحات«، 

حتى اأزقتها واإنارتها، فالذي نعرفه هو 

عاتق  على  املكراة  املحالت  اإ�شالحات 

املالكني ولي�ش املكرتية »اجلماعة«، ثم 

كل  تكلف  التي  »الإ�شالحات«  هذه  هل 

لت�شييد  كافية  )وهي  مليونا   180 �شنة 

بالرخام  لتبليطها  هل  �شنة(  كل  عمارة 

املوظفون  وهل  واملرجان؟  بالذهب  اأم 

الذين ي�شتغلون فيها بالأقالم اأو بالدبابات 

والأ�شلحة الهدامة؟ مما ي�شطر اجلماعة 

هذا  عن  وبعيدا  هدمه؟  مت  ما  ترميم  اإىل 

األ توجد  املكلفة  الردم والهدم والأكرية 

جمعيات  اإىل  اجلماعة  اأهدتها  عقارات 

تكرتي  امل�شكينة  هي  بينما  حمظوظة 

بنايات بـ 350 مليونا وت�شلحها بـ 180 

وهل  الرباط؟  �شكان  فلو�ش  من  مليونا 

تعلمون كم من املاليري تفرغها البلدية يف 

الرمال با�شم الكراء؟ ولها قاعات ف�شيحة 

مبكاتبها تتمخرت فيها الفئران والطوبات؟، 

و350 مليونا يف كل �شنة تقتطع من اأموال 

دافعي ال�شرائب يف اأكرية غري �شرورية 

�شروريني  غري  فيها  »الذين«  وحتى  بل 

ومادامت اجلماعة اأغرقت الرباط بحوايل 

6000 موظف، وفرخت الأق�شام لتتنا�شل 
غالف  ذلك  نتيجة  لتكون  امل�شالح،  منها 

مايل يكلف املواطنني حوايل 45 مليارا كل 

�شنة.

اإن هذه التخمة يف الأكرية وهذه البدعة يف 

الإ�شالحات، تتطلبان مراجعة هذا امللف، 

وطرح اأ�شئلة حول: اأول حاجة اجلماعة 

لتلك البنايات؟ ثم ثانيا، قانونية اإ�شالح 

ما لي�ش لها؟

واحليثيات  وبالأرقام  منوذج  وهذا 

كيف يت�شرف املنتخبون ل�شبط وتدبري 

وهم  فنتمنى  املدينة،  ميزانية  وتاأمني 

امللف  هذا  فتح  املغادرة  اأبواب  على 

و»اإ�شالح« اختاللته.

تكرتي بنايات بـ350 مليونا وت�سلحها كل �سنة بـ180 مليونا!

من

 أرشيف

 الرباط

مل�شاعدات  وقع«  ما  »وقع  املن�شرمة  ال�شنة  يف 

فذلك  حدث،  ما  يف  التعمق  نريد  ول  رم�شان، 

من اخت�شا�شات امل�شالح املعنية، ولكن نتمنى 

العام، كما  األ يتكرر ما ح�شل مع رم�شان هذا 

لي�ش  الجتماعي،  امللف  هذا  يعالج  اأن  نتمنى 

ويتخاطف  اللعاب  لها  ي�شيل  مربحة  ك�شفقة 

عليها ال�شما�شرة وتن�شط فيها التدخالت.

مواد  ل�شراء  تخ�ش�ش  مليونا   120 فحـــــوايل 

غذائية متنح للمعوزين، واإذا افت�شح »البع�ش« 

فاإن  امللف،  هذا  يف  بتالعبه  املا�شية  ال�شنة  يف 

ذلك يفر�ش اإعادة النظر ب�شفة �شمولية يف هذه 

�شكان  با�شم  تقدم  التي  الجتماعية  امل�شاعدات 

الرباط.

يف  ح�شل«  ما  »يح�شل  اأن  الإن�شانية  من  فهل 

املروءة  من  وهل  امل�شاكني؟  م�شاعدات  ملف 

اقتناء حوايل 120 مليونا من املواد املخ�ش�شة 

�شما�شرة  م�شاربني  من  وامل�شاكني  للمحتاجني 

لطابعه  )نظرا  الأمر  يكن  اأمل  التجارة؟  يف 

مبا�شرة  املواد  اقتناء  ي�شتدعي  الجتماعي( 

اأرباح  اقت�شاد  �شي�شمن  فذلك  املعامل،  من 

ملئات  �شيتيح  مما  وال�شما�شرة؟  امل�شاربني 

اأ�شرهم  واإطعام  لال�شتفادة  الفر�شة  العائالت 

وهي  امل�شاربون  يختطفها  التي  »بالأرباح« 

تقريبا يف حدود حوايل ن�شف املبلغ املخ�ش�ش 

اإىل  تذهب  مليونا   50 حوايل  اأي  للم�شاعدات 

جيوب من ل ي�شتحقها.

وحتى طريقة التوزيع ولوائح امل�شتفيدين فيها 

نظر، وفيها مالحظات، وفيها موؤاخذات، فكيف 

تفريق  تنظيم  ترى ملجل�ش جماعي عجز عن  يا 

م�شاعدات كيف له اأن ينجح يف ت�شيري عا�شمة؟

من  ت�شتغل  الأ�شف  مع  رم�شان،  م�شاعدات 

البع�ش لأ�شباب انتخابية وال�شالم.

ونحن يف اأجواء �سهر رم�سان الأبرك، 

م�سجدا   11 الفتح  رباط  يف  �سي�سيد 

واإ�سالح  الأحياء،  مبختـــــلف  جديدا 

وبناء  زاوية  و16  م�سجدا   47 وترميم 

يف  تربوية  �سو�سيو  مراكز   4 وجتهيز 

وجتهيز  وبناء  امل�ســـــتهدفة  الأحياء 

الجتماعية  للرعاية  موؤ�س�سات   6
لالأ�سخا�س يف و�سعية �سعبة.

ق�سر  للعا�ســــــــمة  ي�سري  مرة  لأول 

وهند�سة  مبوا�ســــــــفات  للموؤمترات 

عالية و�سي�سيد ح�سب معلوماتنا على 

الكورني�س املنتظر اإقامته يف ال�ساحل 

�سيبنى  ال�ساحل  نف�س  ويف  الأطل�سي، 

اأول منتزه مائي يف اململكة واإفريقيا.

�سيتم  املقبـــل  املدر�سي  الدخول  مع 

تاأهيل 9 ثانويـــــات و14 اإعدادية و32 

مـــــراكز  واإحداث  ابتدائية،  مدر�سة 

للتكوين املهني يف املوؤ�س�سات الرتبوية 

ال�ساغرة وهي كثرية مما �سينقذ اآلف 

الأطفال وال�سباب من ال�سياع.

مدينة العرفان احلالية، �سوف تنتقل 

على  م�ستقبلية  جامعية  مدينة  اإىل 

م�ساحة تقدر بـ 200 هكتار لحت�سان 

العايل  للتعليم  جديـــــدة  موؤ�س�سات 

احل�سري،  النقـــــــل  ب�سبكة  وربطها 

امل�سروع  اإهداء  من  امل�ساريع  هذه  وكل 

امللكي.

بعد »كبوة« ال�سنة الفارطة:

م�ساعدات رم�سان التي تكلف 120 
مليـــــــونا.. لـــــمن؟

 العدد: 795  اخلميس 26 يونيو 2014

من اجتهادات جماعة الرباط



رسالة إلى من يهمهم األمر
ِانتبهوا اإىل الريا�ضة
 يف مدينة ال�ضويرة

 العدد: 795  اخلميس 26 يونيو 2014

قالوا ونقول
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اأ�سبوع، حتى ي�ستيقظ امل�سوؤولون  اأكرث من  ..انتظرنا 

عن ال�ساأن الريا�سي من »جذبتهم«، ومن رق�ساتهم، انتظرنا 

الأ�سخا�ص  هوؤلء  لننبه  »كناوة«  مهرجان  انتهى  اأن  اإىل 

مناف�سات  اأو  املهرجان،  هذا  هي  لي�ست  املدينة  هذه  باأن 

»ال�سورف«.

اأ�س�سها  التي  املدينة  والعرفان،  العلم  مدينة  ال�سويرة 

ال�سلطان العلوي �سيدي حممد بن عبد اهلل، كانت دائما قبلة 

للمثقفني والفنانني والريا�سيني الذين يحجون اإليها من كل 

بقاع العامل.

ففي الوقت الذي تتبعتنا الرق�سات اله�ستريية على اإيقاعات 

رئي�ص  فيهم  مبن  وامل�سوؤولني  الوزراء  من  للعديد  كناوة 

بلدية املدينة املتابع بالعديد من التهم الثقيلة مبا فيها ملف 

تعا�سدية املوظفني، واملاليري امل�سلوبة من هذا ال�سندوق، 

باأن  هوؤلء،  من  اأحد  اأي  يكرتث  مل  املهرجان  هذا  عز  ففي 

فريق اأمل ال�سويرة لكرة ال�سلة ميثل هذه املدينة يف اأعز 

واأحلى منا�سبة ريا�سية وهي نهاية كاأ�ص العر�ص.

اإناثه  متكن  الذي  العريق  النادي  لهذا  ورائع،  كبري  حتٍد 

وذكوره من الو�سول اإىل النهاية بل كادوا اأن يفوزوا بها.

ظل  يف  كبري،  اإجناز  مبثابة  يعترب  النهاية  اإىل  فالو�سول 

الإهمال والالمبالة لهذا الفريق، الذي ل يتوفر على قاعة 

مغطاة يف م�ستوى طموحاته، كما اأن الريا�سة ب�سكل عام 

تعترب خارج اهتمام امل�سوؤولني عن هذا الإقليم من منتخبني 

وبرملانيني، الذين يف�سلون الرق�ص واجلدبة على الهتمام 

ب�سباب مدينة الرياح.

ا�ستب�سرنا خريا حينما عني املكتب املديري للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

اأطرا مغربية لالإ�سراف على كل املنتخبات الوطنية.

هذا التعيني الإيجابي بدل اأن ي�ستثمره املعنيون بالأمر، ليوؤكدوا باأنهم باإمكانهم 

الأجانب، لحظنا  القريب حكرا على  بالأم�ص  كانت  التي  امل�سوؤولية  حتمل هذه 

حلد  جنهل  الذي  بودربالة  عزيز  بني  اخلفية  ال�سراعات  الأخرية،  الأيام  خالل 

ا�ستكى  الأخري  الوطني، هذا  ب�سكل دقيق، والناخب  ال�سطور مهمته  كتابة هذه 

للجامعة من تدخالت بودربالة يف الأمور التقنية التي تخ�ص الناخب الوطني، 

خا�سة يف املع�سكر التدريبي بالربتغال، وخالل اللقاء الودي الذي اأجراه املنتخب 

املغربي �سد نظريه الرو�سي،بالإ�سافةاإىل ت�سريحاته لو�سائل الإعالم.

نحن لن نتخذ موقفا لنكون مع هذا ال�سخ�ص اأو �سد الآخر، فامل�سلحة الوطنية 

كل  على  تفر�ص  الوطني،  املنتخب  منها  مير  التي  الظروف  هذه  يف  خ�سو�سا 

كما على  القدمية،  امل�ساكل  والتفاين وجتاوز كل  اللتحام  املنتخب  مكونات هذا 

الأمور  لإعادة  املعهود  بهدوئه  يتدخل  اأن  لقجع  فوزي  برئا�سة  املديري  املكتب 

اأطر وطنية  اإىل ن�سابها، ولتحديد املهام ب�سكل دقيق، حتى ل نندم على تعيني 

لالإ�سراف على املنتخبات املغربية.

واهلل عيب

اإذا كان امل�سري �سعيد النا�سري من اأقوى املر�سحني 

لرئا�سة الوداد وخالفة عبد الإله اأكرم، فقد انطلق منذ 

اأ�سابيع يف ال�ستعداد اإىل هذه املهمة ال�سعبة، خا�سة 

واأن الرئي�ص ال�سابق ترك له »جبال« من امل�ساكل، فاإن 

اأول عمل قام به هو البحث عن مدرب كبري، قادر على 

الإ�سراف على فريق عانى ال�سيء الكثري، خا�سة من 

اجلانب التقني.

جون  الويلزي  املدرب  مع  تعاقد  النا�سري  �سعيد 

الإجنليزي،  لفربول  لفريق  الكبري  الهداف  تو�ساك 

خمتلف  مع  الألقاب  من  بالعديد  وفاز  درب  والذي 

بلباو،  واأتلتيكو  مدريد،  كريال  دربها،  التي  الفرق 

الدين  نور  الكبري،  املغربي  بالعبها  وديبورتيفو 

ومدافعها  الربتغايل  ل�سبونة  و�سبورتينغ  النايبت، 

الذي  الرتكي  بي�سكتا�ص  وفريق  �سابر،  الإله  عبد 

تاألق �سمن �سفوفه املغربي جمال ال�سالمي، دون اأن 

الفرن�سي  اإيتيان  ك�سان  اأخرى  باأندية  مروره  نن�سى 

و�سوان�سي الويلزي.

املدرب »جون تو�ساك« يتوفر على �سرية ذاتية ت�سيل 

لعاب اأقوى الأندية العاملية.

تلبية  اجلديد  امل�سري  املكتب  �سي�ستطيع  هل  ترى 

رغبات كل مطالب هذا املدرب الكبري، خا�سة اجلانب 

اللوج�ستيكي والتنظيمي.

تطلعات  م�ستوى  يف  املكتب  هذا  يكون  اأن  نتمنى 

اأن  �سريطة  اأن ينجح يف مهامه  باإمكانه  الذي  تو�ساك 

يجد املناخ املالئم لال�ستغال بدون ت�سوي�ص.

ماذا أعد الوداديون للمدرب العالمي جون توشاك؟

الــــزاكي، بــودربالة: �ضراعــات جمــانية

يعقد فريق الوداد البي�ساوي يف نهاية الأ�سبوع اجلاري 

عام  جمع  اإىل  �سيتحول  والذي  ال�سنوي  العام  جمعه 

اأكرم  الإله  عبد  احلايل  الرئي�ص  اإجبار  بعد  ا�ستثنائي 

ومكتب  لرئي�ص  الأبواب  وفتح  ا�ستقالته،  تقدمي  على 

جديدين.

بدون  مير  ولن  �سهال،  يكون  لن  للوداد  العام  اجلمع 

مناو�سات ونقا�سات حول حا�سر وم�ستقبل هذا الفريق 

الذي مير من اأحلك اأيامه، ومن اأوقات ع�سيبة مل يع�سها 

منذ عقود من الزمن ترى ما هي ال�سيناريوهات املحتملة 

املوؤمترين  تنتظر  كثرية  اأ�سئلة  ال�ساخن؟  اجلمع  لهذا 

التفكري يف م�سلحة  اأي وقت م�سى،  من  اأكرث  املطالبني 

الفريق واإخراجه من عنق الزجاجة. 

ب�سبب  اأ�سودا،  مو�سما  عا�ص  نعلم  وكما  الوداد  فريق 

كثريا  وعانى  املكتب  اأع�ساء  بني  املحتدمة  ال�سراعات 

ي�ستفد ولالأ�سف  الذي مل  للرئي�ص  الأحادي  الت�سيري  من 

طيلة  ارتكبها  التي  الأخطاء  من  العديد  من  ال�سديد 

وفريق  كبري،  �سرح  انهيار  اإىل  اأدت  والتي  وليته، 

مرجعي ا�سمه وداد الأمة.

فبعد التحذيرات املتكررة والتي مل تعط اأي �سيء التجاأ 

كل  حتدى  رئي�ص  برحيل  املطالبة  اإىل  الفريق  اأن�سار 

الودادية، ورفع هو الآخر �سعارا جديدا هو  الفعاليات 

»اأنا وبعدي ال�سيطان«.

رئي�ص مل يفهم باأن هذا الفريق، وكما اأكدناها خالل اأكرث 

اأعطوا  من منا�سبة، تعاقب على رئا�سته رجال عظماء، 

بدون  �سمت  يف  وان�سحبوا  النادي،  لهذا  الكثري  ال�سيء 

الودادي  ال�سارع  غ�سب  ينتظروا  اأن  وبدون  �سجيج 

وبدون كذلك اأن ي�ستموا وينتقدوا ب�سدة كل من خالفهم 

الراأي.

التي  و�سراعاتهم  م�ساكلهم،  ين�سوا  اأن  الوداديني  على 

رئي�سيا  �سببا  كانت  التي  التفرقة  �سوى  منها  يجنوا  مل 

اأكرم  �سفحة  يطووا  اأن  وعليهم  فريقهم،  تدهور  يف 

اإىل  ال�سوداء، ويفكروا مليا يف م�ستقبل فريقهم ليعيدوه 

للفوز  خلق  الفريق  هذا  لأن  فقده  الذي  الطبيعي  مكانه 

بالألقاب والبطولت، وخلق ليكون دائما يف املقدمة.

اأن  اخل�سو�ص،  على  واملنخرطني  الوداديني،  على 

يعربوا عن اآرائهم بكل �سدق وحرية خالل هذا اجلمع، 

لرئا�سة  اأمال  يرونه  الذي  الرئي�ص  على  ي�سوتوا  واأن 

فريقهم، ول يهمهم زيد اأو عمر.

باأنهم �سيعوا وقتا كثريا،  ين�سوا  اأن ل  الوداديني  على 

التي كانت يف  الألقاب  العديد من  ناديهم  و�سيعوا على 

املتناول.

نتمنى اأن مير هذا اجلمع يف اأح�سن الظروف، واأن يكون 

�ستكون  التي  الودادية  الأ�سرة  للتحام  طيبة  فر�سة 

مبثابة  اجلمع  هذا  يكون  واأن  املوعد،  يف  �سك  بدون 

اإىل  الأحمر  الفريق  ليعود  ال�سمل  للم  الأخرية  الفر�سة 

تاألقه ورونقه. 

عــن جمــع وداد الأمـــة 

جمـع الفر�ضـة الأخيـرة

بادرة طيبة وم�سكورة اأقدمت عليها اجلمعية املغربية لالعبي كرة القدم وذلك 

بتكرمي لعبي البطولة الوطنية الذين تاألقوا هذا املو�سم، وتتويج عميد املنتخب 

املغربي املهدي بنعطية كاأح�سن لعب حمرتف خارج الوطن، وذلك بعد تاألقه 

على  الأوروبية  الأندية  اأقوى  وتهافت  الإيطايل،  روما  �ص  اأ.  فريق  مع  الكبري 

�سمه كرب�سلونة، ومان�س�سرت �سيتي..

م�سطفى  الوطني  والإطار  ال�سابق  الدويل  الالعب  يراأ�سها  التي  اجلمعية 

احلداوي، تقوم بعمل كبري، مل�ساندة الالعب املغربي والوقوف بجانبه.

والبطلة  اأوزين،  حممد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  الكبري  احلفل  هذا  ح�سر 

اإىل  بالإ�سافة  املتوكل،  نوال  ال�سيدة  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  الأوملبية ونائبة 

الريا�سي  العر�ص  اأثثت هذا  التي  الريا�سية وال�سيا�سية  الفعاليات  العديد من 

اجلميل.

جمعية لعبي كرة القدم تكرم 

جنوم البطولة الحرتافية

عال�ص �سجعنا اجلزائر؟

األحداث المغربية

● حيث تيلعبوا مع بلجيكا 2 
مغاربة، وواحد فيهم )فاليني( 

�سجل هدف !!

الوداد يخـــــطف اأ�ســــويف من النادي 

صحفالقنيطري
● خطف مي�سي؟

الرجاء مدعو اإىل خو�ص مباراة بلندن

الصباح
ال�ست�سارة  بحال  »جرايد«  كالم   ●

واملحت�سن  مارادونا،  ديال  التقنية 

الغريب ديال الإمارات.

احلكام ي�ساعدون الربازيل

النجم العالمي مارادونا 

● راهوما مالني العر�ص

تقهقر  وراء  ال�سبب  الحرتام«  »قلة 

املنتخب الوطني 

الدولي السابق طالل القرقوري

وكرثة  اجلهل،  وكثــــــــرة   ●

امل�سوؤولني  وجهل  الو�سوليــــــني، 

بال�ساأن الكروي..

لوبيات حاربتني يف الوداد

المدرب محمد طاليب

وقابلتي  �سوية،  �سكتي  غري  كون   ●

اللي  بركان  نه�سة  اجلديد  فريقك 

�سبقتي �سكيتي به للجامعة...

لن نرد على تفاهات البنزرتي 

بودريقة رئيس الرجاء

● كون حت�سم، ما بقا�ص رجل 

املرحلة؟ 
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الأمريكـــيون ي�شتقطبون �شــبانا مغاربة للم�شاركـة 

يف لقاءات »�شرية« لتكوين »قادة التغيري«

اأخطر من الإرهاب والربيع العربي.. �سرعة قيا�سية  نحو املجهول

�إىل  �أنظرو� 

ت  يحا ت�صر

�لعينة  هذه 

من �ل�صباب: 

�صيماء  تقول 

�لتي  خبويز، 

تتحدث  كانت 

د�خــــــــل ف�صاء 

�ملغربية  �جلمعية 

حلقوق �لإنـــــــــ�صان، 

على  تفر�ض  �لدولة  �إن 

�لأطفال �ملغاربة �تباع �لإ�صالم، 

من  مبنعهم  �ل�صيام  على  �ملو�طنني  وجترب 

�أن  �مل�صلم  حق  »من  رم�صان:  يف  �لعلني  �لإفطار 

يدعو �إىل �لإ�صالم و�أن ين�صر تعاليمه يف �ملغرب، �أما 

هذ�  من  حمرومون  فهم  �لأخرى  �لديانات  معتنقو 

�حلق«، تقول �ملتحدثة منتقدة غياب �لت�صامح يف 

�ملغرب، ومن ذلك عدم متكني �مل�صيحيني �ملغاربة 

�ملب�صرين  وحماكمة  �صعائرهم  ممار�صة  من 

)ه�صربي�ض،  قولها  حد  على  وذلك  �مل�صيحيني، 

�لإثنني 23 يونيو 2014(.

لي�ض هذ� فقط بل 

�إن �أحد �ل�صبان 

�صــــبه �لإ�صالم 

بـ»�لفريو�ض« 

وهـــــــــــــــاجم 

�لعلمي  �ملجل�ض 

قبل  �لأعلى، 

�ملجال  يف�صح  �أن 

كلمتها  زميلته  لتقول 

من  وقعا  تقل  ل  �لتي 

�أن  لو  �خلطورة  حيث 

مكان  يف  يتحدثون  كانو�  �أ�صحابها 

يف  �لنا�صطة  ل�صكر،  �بت�صام  تقول  عام)..(، 

�مليولت  لأ�صحاب  بدعمها  و�ملعروفة  مايل  حركة 

�ملثلية)..(، »لي�ض لأين م�صلمة، علي �حرت�م جميع 

�لقو�نني �لتي يطرحها �ملغرب، فالقانون �حلايل ل 

مينحني �حلق يف �لزو�ج بالرجل �لذي �أحب، كما 

�أنني ل �أقبل �أن �أكون يف ملكية رجل ما �صو�ء عند 

�لزو�ج به �أو حتى عند �لطالق، ول ميكنني كذلك 

بقانون مينع حريتي �جلن�صية، ومينع  �أرحب  �أن 

بقو�نني  مقتنعة  غري  فاأنا  �لإجها�ض.  حق  عني 

هل هي بوادر

 خمطط اأمريكي 

فرن�شي لن�شر  »ثقافة 

�شدامية« يف املغرب

 الشاب األمريكي »صام« الذي يسعى لتكوين 
قادة التغيير في العالم وهو في ضيافة الرئيس 
األمريكي أوباما، .. يوجد حاليا في مهمة داخل 

المغرب لتكوين مجموعة من الشباب)..(

سئل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد التوفيق ذات 
يوم، وكان الغرض من السؤال إحراجه، »ماذا ستفعلون 

في مواجهة من يدعون إلى حرية المعتقد«، فنظر إلى 
محدثه باستغراب، وقال له: »أريدك أن تشرح لي كيف 

يمكن أن نحمي السالمة الجسدية لشخص يطالب بحرية 
المعتقد في مجتمع مسلم ثم أشرح لك كيف سنتعامل 
معه..«، عندها ابتسم ضيف الوزير وقد بدت عليه عالمة 

االقتناع، فانصرف من الوزارة بعد أن أهداه الوزير كتابا 
عن تاريخ المغرب)..(.

مناسبة التذكير بهذه الواقعة، هي التحركات األخيرة 
لبعض أنصار حرية المعتقد الذين يختارون دائما اقتراب 
شهر رمضان لكي يمعنوا في استفزازاتهم)..( وكما 

هي العادة كل سنة فقد وجد بعض الشبان من 
يحتضنهم إلطالق دعواتهم المطالبة بحق اإلفطار 

العلني في رمضان، باسم جمعيات تكاد تكون وهمية 
وغير معروفة كـ»مجلس المسلمين السابقين«، 
و»الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية«.

الرباط: سعيد الريحاني 

خباري
تحليل إ



)�مل�صدر  �لطبيعي..«،  حقي  وهذ�  �لإ�صالم، 

نف�صه(.

�أن يعرب عن ر�أيه حتى و�إن  �أي مو�طن  من حق 

�بت�صام  مثل  �صابة  ت�صارك  �أن  لكن  �صادما،  كان 

�لعام  �ل�صارع  يف  �لتقبيل  حلرية  يدعو  ن�صاط  يف 

عن  تد�فع  وهي  م�صتفزة  �صورة  يف  وتظهر 

»�ملثلية �جلن�صية« ويف وقفات للدفاع عن �حلق 

خلفيات  حول  �صوؤ�ل  يطرح  بالإفطار،  باجلهر 

يتعلق  �لأمر  كان  �إذ�  وعما  �لأن�صطة،  هذه 

بخدمة �أجند�ت �أجنبية)..( خا�صة فرن�صا هناك 

باختيار�ت  �أم  عارية)..(،  �بت�صام  ظهرت  حيث 

�صخ�صية متهورة.

قد يقول قائل �إن �بت�صام وزمالئها، ورغم خطورة 

�ملجتمع  يافطة  حتت  ين�صطون  عليه  يقدمون  ما 

�ملدين، ومن مت يتعني �أخذ �أفكارهم ب�صدر رحب، 

�ملجتمع  حدود  عند  تقف  تعد  مل  �مل�صاألة  لكن 

�ملدين، فال�صاب »�ملهدي بن�صعيد« �نتخب موؤخر� 

رئي�صا للجنة �لعدل و�لت�صريع يف جمل�ض �لنو�ب 

�لربملان  �إىل  للغاية، ودخل  وهو من�صب ح�صا�ض 

للجن�صية  �حلاملني  �أحد  هو  �لكوطا،  �إطار  يف 

�لفرن�صية، و�أحد �ملتحم�صني للدفاع عن �حلريات 

�لأن�صطة  ما يكون حا�صر� يف  لذلك غالبا  �لفردية 

يف  �لفردية  �حلريات  زعيمة  فيها  ت�صارك  �لتي 

�لروي�صي،  خديجة  و�ملعا�صرة  �لأ�صالة  حزب 

�صو�ء تعلق �لأمر ببيت �حلكمة �أو حركة �ليقظة 

�ملو�طنة)..(.

من�صبه  رغم  بن�صعيد  �ملهدي  خرج  لو  ماذ� 

رم�صان؟  يف  �لإفطار  بحرية  ليطالب  �حل�صا�ض 

وقعو�  �لذين  �لربملانيني  �أحد  كان  و�أنه  خا�صة 

»جترمي  عنو�ن  حتت  غريب  قانون  مقرتح  على 

�لتكفري« )�أنظر �لأ�صبوع عدد: 08 ماي 2014(.

�إن حالة �لربملان  لي�ض �ملهدي بن�صعيد وحده بل 

�حل�صي�ض)..(  تقنني  بق�صايا  �مل�صغول  �ملغربي 

تبعث على �لقلق، ففي �لوقت �لذي يقول فيه حزب 

»حر�م«  �لأجنبي  �لتمويل  باأن  �حلكومة،  رئي�ض 

ويتعار�ض مع مقت�صيات قانون �لأحز�ب )�ملو�د 

30 �إىل 40(، جند �أن برملانيا ��صتقالليا �صابا دخل 
بنفحة  �لوطنية،  �لالئحة  �لربملان عن طريق  �إىل 

ريعية، يعرتف باأريحية باأنه تلقى دعما من �ملعهد 

مع  للتو��صل  مكتب  لفتح  �لأمريكي  �لدميقر�طي 

عندنا  يكون  �أن  يعقل  هل  متارة.  يف  �ملو�طنني 

ح�صن  �فرت�صنا  �إذ�  �جلهل،  هذ�  بكل  برملانيون 

�لأيام  عنه  �صتجيب  �صوؤ�ل  ت�صرفاتهم؟  يف  �لنية 

�لقادمة، علما �أن عادل ت�صيكيطو مثال كان �لنائب 

ملر��صم  �حل�صور  رف�ض  �لذي  �لوحيد  �لربملاين 

يونيو   19 عدد:  �لأ�صبوع،  )�أنظر  �لولء  حفل 

.)2014
»�ملعهد  �أن  �ملو�طنني  من  كثري  يعرف  ل  ورمبا 

وزيرة  �أ�ص�صته  �لذي  �لأمريكي«  �لدميقر�طي 

�أولرب�يت،  مادلني  �ل�صابقة  �لأمريكية  �خلارجية 

ير�أ�صه  �لذي  �لأمريكي  �جلمهوري  و�ملعهد 

بهدم  �حلامل  ماكني،  جون  �لأمريكي  �ل�صيناتور 

�لكعبة، و�أحد زعماء فكرة تقنني زر�عة �حل�صي�ض 

لت�صريف  �صيء  باأي  للقيام  م�صتعد�ن  �لعامل،  يف 

�لتي  �لفتنة  حطب  ت�صكل  كانت  �لتي  �أفكارهما، 

�نت�صرت يف عدد من �لبلد�ن با�صم �لربيع �لعربي 

)�أنظر �لتفا�صيل: �لأ�صبوع 29 ماي 2014(

وبعيد� عن مبنى �لربملان فقد حتدثت عدة مو�قع 

20 فرب�ير  �إخبارية عن تو�صل ن�صطاء يف حركة 

مبعد�ت معلوماتية عن طريق �لأمريكيني، غري �أن 

هذه �لتغطيات و�لتي يظهر �أنها كتبت من حمربة 

�لأهمية،  غاية  يف  جزئية  �أهملت  و�حدة)..( 

فت�صريب وثيقة من»�أمريكا«، تك�صف هذ� �لدعم، 

ل ميكن �أن يح�صل �إل باإذن من �لأمريكيني، ورمبا 

يكون �لغر�ض هو �لت�صوي�ض للتغطية على حدث 

فاإن  وبالتايل  �آخر)..(،  مكان  يف  يح�صل  قد  �آخر 

 20 حركة  يف  ن�صطاء  تلقاها  هد�يا  عن  �حلديث 

فرب�ير، لي�ض �صوى منتوج لال�صتهالك �لإعالمي، 

و�آلة  ب�صيطة )حا�صوب،  بهد�يا  يتعلق  �لأمر  لأن 

ت�صوير..(.

هم  �خلدعة  هذه  م�صدر  يكون  �أن  يعقل  هل 

�لأمر ممكنا طاملا  يكون  قد  �أنف�صهم؟  �لأمريكيون 

�أنهم �أحاطو� ن�صاطا من �ملزمع تنظيمه يف �لرباط 

ويرجح �أن يح�صره مئات �ل�صباب ب�صرية تامة.

�ل�صفحة  على  �إل  وجود  له  لي�ض  �لن�صاط  هذ� 

»�لفي�صبوكية« ملوؤطر �أمريكي ��صمه »�صام نيماط 

يوجد   ،»Sam Nemat Vaghar فاكار 

حاليا باملغرب وكل همه تكوين ع�صر�ت “�ل�صباب 

مع  �صين�صقون  �أنهم  يرجح  �لذين  �لقياديني”، 

قبل  وليبيا..”  وتون�ض  �جلز�ئر  يف  �إخو�نهم 

�إحد�ث �لتغيري �ملمكن)..(.

»�صام«  يكون  ومن  �لن�صاط  هذ�  خلفيات  هي  ما 

خالل  من  �جلو�ب  �صام«،  »�لعم  بالد  من  �لقادم 

�صفحته على »�لفي�ض«: هو �صاب �أمريكي �صبق له 

�أن ز�ر �ملغرب، وله مالمح �صبه عربية ل توحي 

توؤكد  �لتي  �ل�صور،  ذلك  توؤكد  كما  �أجنبي،  باأنه 

�أي�صا �أنه عقد لقاء�ت �صابقة مع �لرئي�ض �لأمريكي 

كلنتون،  بيل  �ل�صابق  و�لرئي�ض  �أوباما  بار�ك 

ويتاأكد من خالل �صفحته �أن هناك عدة �صباب من 

عدة مدن قد �أكدو� ح�صورهم للقاء �لذي �صينعقد 

يوم 26 يونيو بالنادي �لأمريكي يف �لرباط، ولكن 

�ملو�صوع غري حمدد وكل ما هو متاح هو �إمكانية 

�لطالع على �صروط �حل�صور، و�لتن�صيق مع من 

ينوب عنه وهو �ل�صاب »حمزة«، ت�صورو� هوؤلء 

�لإعالم  و�صائل  لدى  �ملعروفني  غري  �ل�صباب 

يح�صره  ن�صاطا  �جلميع  من  غفلة  يف  ينظمون 

�ملئات، ما �صر قوتهم)..(.

هذ�  عن  فيها  �حلديث  مت  �لتي  �لوحيدة  �ملرة 

�ل�صاب �لأمريكي �صام كانت يف موقع »ه�صربي�ض« 

�لناجي  �صالمة  مي�صاء  تدعى  �صابة  قامت  عندما 

برتجمة مقال يتحدث عنه، من�صور يف جريدة 

»هافنتون بو�صت بتاريخ 6 نونرب 2013«، 

وفيه نقر�أ ما كتبه �صام عن نف�صه: »..يف 

يف  لوحدي  �أ�صري  كنت  �لأيام،  من  يوم 

رجال  و�صاهدت  �لعا�صمة،  و��صنطن 

مثل  �لر�صيف.  على  يجل�ض  م�صرد� 

كلما  �أتظاهر  ما  عادة  �لنا�ض،  �أغلب 

غري  كاأنه  مت�صرد،  بجانب  مررت 

ذلك  يف  لكني  طريقي.  و�أكمل  موجود، 

جل�صت  خمتلفا.  �صيئا  فعلت  �ليوم 

وت�صاركنا  �لر�صيف  على  �لرجل  مع 

وتبادلنا  �لغذ�ء،  وجبة 

�أطر�ف �حلديث ملدة ع�صرين دقيقة، �صاألته »كيف 

ت�صتطيع �لعي�ض يف ظل هذه �لظروف؟« �أخذ ميعن 

�لنظر يف �ملارة، ثم �أجاب: »ل �أخاف من �لتحدث 

هم  من  �إىل  �لنظر  من  �أخاف  ل  �صخ�ض،  �أي  �إىل 

�أعلى مني درجة، و�أطلب �مل�صاعدة، ل 

�أي �صخ�ض..  �إىل  تخف من �لتحدث 

من  �أخاف  ل  �أن  �لن�صيحة،  هذه 

غريت  �صخ�ض،  �أي  �إىل  �حلديث 

حياتي بالكلية«.

كما  �صام  حياة  �نطلقت  هكذ� 

ي�صفها هو نف�صه، لكن ما عالقته 

باملغرب، �جلو�ب علـــــى ل�صانه 

من نفـــ�ض �مل�صـــدر: »قـــــــــــــبل 

تلقيت  �صنو�ت.. 

ت  ل ت�صا �

وز�رة  من 

جية  ر خلا �

 ، يكية مر لأ �

حيث 

يف  و�لهر�صك  �لبو�صنة  �إىل  للتوجه  دعوتي  متت 

�أح�صن  �لأمور على  �صارت  جولة خطابية، حيث 

خطابية  جلولة  �لدولة  دعتني  لدرجة  ير�م،  ما 

ر�أيته  وما  مغربية..  مدن  �صت  عرب  �أيام   10 من 

�ل�صباب  �لتقيت بقياد�ت من  هناك فاجاأين فعال.. 

�لوليات  �إىل  �أبد�  ي�صافرو�  مل  �لذين  �ملغاربة 

�لإجنليزية  يتحدثون  كانو�  ذلك  ومع  �ملتحدة، 

و�لعربية،  �لفرن�صية  بعد  ثالثة  كلغة  بطالقة، 

و�أمام  �لتو��صلية«..  �لرب�مج  بف�صل  وذلك 

هم  �ملغاربة  �ل�صباب  كان  �لعرو�ض،  من  �لعديد 

�لفر�ض،  وتبادل  للتطوع  �أيديهم  يرفع  من  �أول 

�أنف�صهم د�خل  كانو� �صريحني، وقادة و�ثقني يف 

وز�رة  عقدت  �لرحلة،  نهاية  ويف  جمتمعهم.. 

للخريجني،  �لدويل  �لتبادل  معاهدة  �خلارجية 

بينها  من  دولة،   14 بني  خريجا   35 و�ختارت 

م�صر وليبيا ولبنان و�جلز�ئر. وكانت �لرباط هي 

�لأفكار و�ملبادر�ت. كل  �لأف�صل من حيث تبادل 

تلك �ل�صورة �ل�صلبية �لتي كونها �لإعالم يف ذهني 

عن �ملنطقة �ختفت متاما، بعد �لتو��صل �ملبا�صر 

مع هوؤلء �ل�صباب �ملثابر«.

يحِك  مل  ولكنه  �ملغربي،  �ل�صباب  يغازل  »�صام« 

�صيئا عما فعله يف �صتة مدن مغربية، وما هي هذه 

و�لهر�صك،  �لبو�صنة  ز�ر  مثلما  ز�رها  �لتي  �ملدن 

 1995 �صنة  لل�صعب،  �إبادة جماعية  �صهدت  �لتي 

كالمه  ولكن  �ملجازر)..(،  �أفظع  من  وتعد 

يف  لالأمريكني  �ملكثف   �لن�صاط  ذلك  مع  يك�صف 

�لرباط، و�لذي ل نكاد جند خرب� عنه يف و�صائل 

�لإعالم)..(.

�لذي  فما  �لرباط،  �لعا�صمة  قلب  يف  هذ�  يحدث 

�صام،  �أن  طاملا  خارجها،  يح�صل  �أن  ميكن 

باقي  غر�ر  على  تعلم  قد  يكون  �أن  يحتمل  �لذي 

�للهجة  �ملغرب  يف  يوجدون  �لذين  �لأمريكيني 

�لد�رجة)..(. �لأمريكيون يتحركون يف عدة مدن 

حتى  ر�صمي  جو�ب  ل  يتجولون،  ملاذ�  مغربية، 

�لآن)..(.

�صو�ء تعلق �لأمر بتحركات �أمريكية �أو 

فرن�صية تتمثل يف �حت�صان �ل�صباب 

على  �لتطاول  يف  �ملتخ�ص�صني 

�صبط  فاإن  �لوطن،ية  �لثو�بت 

ت�صليط  �أو  �لتحركات  هذه 

حتى  عليها  �لالزم  �ل�صوء 

تنعقد يف و��صحة �لنهار ولي�ض 

ب�صكل �صري يبقى وحده كفيال 

بفهم مغزى هذه �لتحركات، ل 

�صيما بعد �أن �أكدت �لتقارير �أن 

يد �أمريكا وفرن�صا كانت طويلة يف 

�لربيع  يافطة  حتت  حدث  ما 

�لعربي)..(.
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ربما ال يعرف كثير من المواطنين أن 
»المعهد الديمقراطي األمريكي« 

الذي أسسته وزيرة الخارجية 
األمريكية السابقة مادلين أولبرايت، 

والمعهد الجمهوري األمريكي الذي 
يرأسه السيناتور األمريكي جون 

ماكين، الحالم بهدم الكعبة، وأحد 
زعماء فكرة تقنين زراعة الحشيش 

في العالم، مستعدان للقيام بأي 
شيء لتصريف أفكارهما، التي كانت 
تشكل حطب الفتنة التي انتشرت في 
عدد من البلدان باسم الربيع العربي 

»تلقيت اتصاالت من وزارة 
الخارجية األمريكية، حيث تمت 

دعوتي للتوجه إلى البوسنة 
والهرسك في جولة خطابية، 
حيث سارت األمور على أحسن 
ما يرام، لدرجة دعتني الدولة 

لجولة خطابية من 10 أيام 
عبر ست مدن مغربية.. وما 
رأيته هناك فاجأني فعال.. 
التقيت بقيادات من الشباب 
المغاربة الذين لم يسافروا 
أبدا إلى الواليات المتحدة، 
ومع ذلك كانوا يتحدثون 

اإلنجليزية بطالقة، كلغة ثالثة 
بعد الفرنسية والعربية، وذلك 

بفضل البرامج التواصلية« 

مؤطر لقاء الرباط
»صام« رفقة بيل كلينتون 

الرئيس األمريكي السابق
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❏ م� الذي دفعك لت�أ�سي�س جمعية »ال هوادة«؟
منذ  ا�ستقاللية  بكونها  معروفة  ال�سنتي�سي  عائلة   ■
تاأ�سي�س حزب ال�ستقالل، وهذا الأمر يدفعني كي اأثور 

طينة  من  زعماء  عندنا  كان  معقول..  غري  و�سع  على 

احممد  وبعدهما  فريج،  وبال  اهلل،  رحمه  الفا�سي  عالل 

اهلل،  �ساحمه  الفا�سي  ياأتي وقت عبا�س  اأن  قبل  بو�ستة، 

لأن ما وقع يف عهده ميكن اعتباره انزلقا اأدى اإىل �سعود 

لت�سيري احلزب، ومن  امل�ستوى  دون  الأ�سخا�س  بع�س 

يتعاملون  هوؤلء  بع�س  كان  حيث  امل�ساكل،  بداأت  هنا 

بوجه معني داخل احلزب ويقومون باأمور غري معقولة 

خارجه..

جميع النا�س �سواء كانوا اإخوانا اأو مناف�سني يتاأ�سفون 

احلزب  وهو  اليوم،  ال�ستقالل  حزب  يعي�سه  ما  على 

ويف  اخلام�س،  حممد  امللك  عودة  يف  �ساهم  الذي  العتيد 

التحرير..  له ح�سور يف جي�س  ال�ستقالل وكان  معركة 

الو�سائل  عن  اليوم  يبحثون  اأنهم  درجة  اإىل  و�سلنا  لقد 

التي  املهزلة  اإىل  اأنظروا  احل�سي�س..  ببيع  ت�سمح  التي 

و�سل اإليها هذا احلزب)..(.

 اللجنة التنفيذية »العرجاء« 
في حزب االستقالل

اأن  الذي ميكن  الدور  عن  يت�س�ءل  من  هن�ك   ❏
تقوم به جمعية »ال هوادة« ط�مل� اأن احلزب يوجد  

عملي� حتت �سيطرة اأن�س�ر حميد �سب�ط؟

حزب  داخل  »ع�سو«  هي  هوادة«  »ل  جمعية   ■
ال�ستقالل، ونحن مل نخرج من حزب ال�ستقالل، ول 

ميكن اأن نرتكه بني اأياٍد غري اأمينة، لقد مت تاأ�سي�س 

ثوابت  عن  الدفاع  اأجل  من  هوادة«  »ل  جمعية 

احلزب، نحن ل ن�سعى لال�ستوزار، نحن ندافع عن 

اأ�سالة احلزب)..(.

❏ هل تتوقع اأن يكون لهذه اجلمعية دور معني، 
ط�مل� اأن املنت�سبني له� قد ال يحظون ب�لتزكية؟

املجال  مازال  احلد،  هذا  عند  الدنيا  تقف  وهل   ■
وا�سعا، واإذا مل ياأخذ هوؤلء املنا�سلون التزكية هذه 

املرة، ف�سياأتي وقت اآخر تتبدل فيه الأحوال وتعود 

اإىل جمراها الطبيعي.

هل  الطبيعي..  املجرى  اإىل  العودة  تقولون   ❏
تق�سدون »تنحي �سب�ط«؟

على  حافظ  اأنه  لو  امل�سكل،  هو  لي�س  �سباط   ■
عام  كاأمني  �سعوده  فبعد  معنا،  الأول  اتفاقه 

كنا نف�سل عدم الحتجاج، ولكننا اقرتحنا عليه 

ان�سحاب  ب�سبب  الأع�ساء  باقي  انتخاب  تاأجيل 

جمموعة من الإخوان، وقد قام مبراوغة اجلميع 

وبقيت هناك جمموعة �سغرية انبثقت عنها جلنة 

تنفيذية عرجاء، كل واحد فيها يغني على دربه.

 أياد خفية داخل
 حزب االستقالل 

اللجنة  اتخذته�  التي  القرارات  بني  من   ❏
من  اخلروج  عنه�  تتحدثون  التي  التنفيذية 

احلكومة، م� راأيك؟

اأكرب جرمية،  خروج حزب ال�ستقالل من احلكومة   ■
بالعك�س كان عليهم اأن يقرتحوا على اأحزاب املعار�سة 

نتائج  يتقبلوا  واأن  ائتالفية،  حكومة  يف  الدخول 

كان  فاإذا  هادي«،  هي  »الدميقراطية  الدميقراطية)..( 

فهذا  ال�سدارة،  على  ح�سل  والتنمية  العدالة  حزب 

اأخرى  واأطرافا  معه  �ست�سارك  اأطرافا  هناك  اأن  يعني 

�ستعار�سه، ولكننا كنا نقول باأن حزب ال�ستقالل يجب 

اأن يكون اإلزاميا داخل �سفوف احلكومة، ولكن »الغالب 

اهلل« هناك اأياٍد خفية تلعب.

❏ اأين تلعب »االأي�دي اخلفية« براأيك؟
الأيادي اخلفية التي تلعب داخل حزب ال�ستقالل،   ■
يف  نكون  اأن  بدل  امل�سدود  الباب  اإىل  ن�سل  جعلتنا 

ال�سدارة.

اال�ستقالل  حزب  ب�أن  يقول  من  هن�ك  ولكن   ❏
بن كريان  يراأ�سه�  امل�س�ركة يف حكومة  ال ميكنه 

ب�سبب التع�ر�س بني م�س�ريع احلزبني؟

■ اأنا ل�ست من حزب العدالة والتنمية، ومل يح�سل يل 

رجــــل الأعـــمال ح�سن ال�سنــتي�سي م�ؤ�س�س تيــــار

 »ل ه�ادة« املعار�س ل�ســـــباط يـــــ�سرح:

حـــــزب اال�ستــقالل
 تتحكم فيه اأيــــاد غــري 
اأمينة واملطالبة بتقنني 
احل�ســــي�ش مهــزلـــة

الخروج من الحكومة 
جريمة والمغرب البد له من 
أسطول بحري »يكفيه شر 

العزلة ال قدر اهلل«

ال يظهر رجل األعمال حسن السنتيسي إال نادرا في االجتماعات التي تدعو 
إليها حركة »ال هوادة للدفاع عن ثوابت حزب االستقالل«، التي أسسها 

الغاضبون من المؤتمر الوطني السادس عشر، الذي أسفر عن وصول حميد 
شباط إلى قيادة اللجنة التنفيذية، ولكن يديه ممدودتان في كل مكان؛ من 

احتضان االجتماعات الكبرى إلى توفير مقر الحتضان اجتماعات الحركة التي 
يترأسها عبد الواحد الفاسي نجل الزعيم عالل الفاسي.

يفضل السنتيسي استعمال أجوبة قصيرة، فهو ال يمكنه الخروج من حزب 
االستقالل ألنه ولد فيه، ويعتبر خروج حزب االستقالل من الحكومة بمثابة 
جريمة، كما يعتبر أن الحزب أصبح بين أيادٍ غير أمينة، لذلك يؤكد أن حركة 

»ال هوادة« توجد داخل الحزب وليس خارجه، ويصف اللجنة التنفيذية الحالية 
بالعرجاء، حسب قوله.

يقول السنتيسي: »أنا لست من حزب العدالة والتنمية ولم يحصل هذا الشرف 
ألنه حزب جديد على الساحة، ويستحيل أن أخرج من حزب عتيد، ألنخرط في 

حزب جديد.. ولكن هذا ال يمنع من القول بأن هذه الحكومة عبرت عن 
مواقف شجاعة ليس بإمكان أي حكومة اتخاذها، كما هو الشأن بالنسبة 

للمقايسة«.
بصفته رجل أعمال ارتبط اسمه بالبحر منذ اليوم الذي كان فيه والده موالي 

بوشعيب يصدر سمك الشابل إلى فاس والصحراء )حسب قوله(، أصر على 
إيصال رسائل يعتبرها مهمة، أولها: نفيه لوجود أي خالف بينه وبين مريم 

بنصالح رئيسة الباطرونا، ثانيا: يؤكد على أن حث المغاربة على استهالك 
منتوجات وطنية هو السبيل الوحيد للتخفيف من الضغط الذي تسببه كلفة 
االستيراد، كما يؤكد حاجة المغرب إلى استعادة أسطوله البحري التجاري 

تفاديا للعزلة ال قدر اهلل.
حاوره: سعيد الريحاني 



هذ� �ل�سرف لأنه حزب جديد على �ل�ساحة، وي�ستحيل �أن 

�أخرج من حزب عتيد، لأنخرط يف حزب جديد.. ولكن هذ� 

باأن هذه �حلكومة عربت عن مو�قف  �لقول  ل مينع من 

�سجاعة لي�س باإمكان �أي حكومة �تخاذها، كما هو �ل�ساأن 

قبل  ��ستقاليل  وزير  يل  �عرتف  وقد  للمقاي�سة..  بالن�سبة 

�خلروج من �حلكومة، باأن �ملوقف �ل�سجاع للحكومة يف 

ما يخ�س �عتماد نظام �ملقاي�سة )�خلا�س باملحروقات( 

�أن  و�أعتقد  حزب،  �أي  يتخذه  �أن  ميكن  ل  و�لزيادة.. 

بكل  و�أقولها  ذلك،  فعل  باإمكانها  يكن  مل  �أخرى  حكومة 

�سدق لو كانت �حلكومة م�سكلة من �أحز�ب �ملعار�سة ملا 

�تخذت هذه �ملو�قف.. �أنا �أحرتم �ملعار�سة ولكن هذ� ل 

مينع من �لت�ساوؤل ما فائدتها؟ من يعار�س يجب �أن يقدم 

�لبديل)..(.

حلزب  الطبيعي  املكان  اأن  تعترب  اأنت  اإذن   ❏
اال�ستقالل هو احلكومة؟

■ تو�جدنا يف �حلكومة كان �سروريا، �أما �خلروج 
هو  �حلزب  ولي�س  غلط  �أكرب  مبثابة  كان  فقد  منها 

�مل�سوؤول عنه، بل �سخ�س �أو عدة �أ�سخا�س)..(.

 التكلفة االقتصادية للخروج 
من الحكومة

❏ هل كانت هناك تكلفة اقت�سادية خلروج حزب 

اال�ستقالل من احلكومة؟

من  �خلروج  طلب  �لإخو�ن  فيه  قدم  �لذي  �ليوم  يف   ■
د�خل  �خلوف  �ساد  حيث  �سيء،  كل  توقف  �حلكومة، 

وخارج �لبالد من �لتاأثري �لقت�سادي لهذ� �لقر�ر، ل�سيما 

و�أن �لأمر حمل يف طياته خطاأ فادحا متثل يف غياب �مللك 

عن �لبالد وقت �تخاذ هذ� �لقر�ر. كيف يعقل �أن يح�سل 

من  �أكرث  قلناها  وقد  �خلارج،  يف  �لبالد  ورمز  �لأمر  هذ� 

�أن نخمن  مرة، حزب �ل�ستقالل حزب ملكي، وي�ستحيل 

يف �سيء �آخر.

اأن الو�سع االقت�سادي لي�س على  هل تعتقد   ❏
ما يرام؟

�لت�سدير  فقطاع  �أكرث،  �لجتهاد  من  لبد  ولكن  ل،   ■
يعاين من مع�سلة حقيقية حيث جنلب من �خلارج �أكرث 

»�هلل  عليه،  هو  ما  على  �حلال  ��ستمر  و�إذ�  ن�سدر،  مما 

ي�سرت«، لبد من  تربية �ملغاربة على ��ستهالك �ملنتوجات 

�ملغربية، من غري �ملعقول �أن يقبل �ملو�طنون على �سر�ء 

�لأمر  يف  و�لغريب  �خلارج  من  قادمة  �أنها  بدعوى  �سلع 

�أن هذه �ل�سلع قد تكون م�سنعة يف �لأ�سل د�خل �ملغرب 

�ملنتوج  جودة  على  �لدليل  بقمي�س(،  مثال  )�أعطى 

�ملغربي هو �أننا ن�سدر منه �ملاليري نحو �خلارج.

❏ ملاذا يثق املغاربة يف املنتوج االأجنبي وال يثقون 
يف املنتوج الوطني، اأين يكمن اخللل براأيك؟

من  ياأتي  ما  كل  لأن  تغيريها،  يجب  تربية  هذه   ■
�خلارج يف نظر �لبع�س ذو جودة معينة، لبد �أن تكون 

لتحث  �لإعالم  �أن تتحرك و�سائل  در��سات، ولبد  هناك 

منذ  �أتذكر  �أنا  �ملغربي،  �ملنتوج  ��ستهالك  على  �لنا�س 

حو�يل 40 �سنة، كانت هناك �سركة يف تطو�ن تبيع �أعو�د 

يكتبون  فبد�أو�  »�لولعة«  وقتها  ظهرت  ولكن  �لثقاب، 

�ل�سهرية،  �لعبارة  تلك  �لثقاب  �أعو�د  علب  ظهر  على 

»�إنكم ب�سر�ئكم للمنتوج �لوطني ت�ساهمون يف �لقت�ساد 

�ملغربي«.

ر�سالتني  لأوؤكد   �ملنا�سبة  �أ�ستغل  �ل�سدد،  هذ�  يف 

ي�ستهلك  �أن  يجب  �ملغربي  �ل�سعب  �أول:  �أ�سا�سيتني، 

على  �ل�سغط  �سينخف�س  وبالتايل  مغربية  منتوجات 

�ل�ستري�د، ثانيا:  يف �ل�سبعينيات كانت عندنا 70 باخرة 

�أما �ليوم فقد فقدنا كل �سيء، فعندما نبحث عن باخرة 

من �أجل �لت�سدير نوؤدي لها مبالغ �سخمة بالعملة.

)عبد  �لوزير  �ل�سيد  مع  تكلمت  وقد  �ل�سلطات  �أنا�سد   

�لعزيز �لرباح( يف هذ� �لباب، لبد من �أ�سطول مغربي، 

لأنه ل قدر �هلل قد نكون معزولني �إذ� ح�سل �أي م�سكل.  
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رو�سيا تعج
 بالكوادر امل�سلمة 

التي تتعامل 
باإيجابية 

مع املغرب

❏ كيف تلقيت خرب تعيني حفيظ العلمي وهو رجل اأعمال وزيرا يف 
حكومة بن كريان الثانية؟

■ هذ� ما يتم �لعمل به يف �سائر �لدول �ملتقدمة مثل �أمريكا وفرن�سا، فمجيئه لي�س 
خمالفا للقو�نني، بالعك�س فهو �سيتفهم و�سيجد لها حلول، و�أنا متفق مع بن كري�ن)..(.

❏ اأهم ما جاء به حفيظ العلمي حتى االآن، هو ترويجه مل�رشوع »االإقالع ال�سناعي« وقال 
اإنه  �سيتمكن من خلق ن�سف مليون من�سب �سغل يف اأفق �سنة 2020، هل هذا ممكن؟!

■ معلوم ممكن، هذه �لتخمينات �لتي قدمت بح�سور �ساحب �جلاللة مل ت�سقط من �ل�سماء، بل 
كان ذلك نتيجة در��سات، وهذ� �لوزير له جتارب كبرية يف �مليد�ن)..(.

❏  هل ميكن حتقيق هذا الرقم والواقع يوؤكد اأن هناك م�سانع تغلق اأبوابها؟
■ تلك م�ساألة �أخرى، ومن يغلقون �أبو�بهم هم �لذين ي�ستغلون يف �إطار �قت�ساد غري مهيكل، �أو 

فقدو� �لثقة يف �أنف�سهم، ي�ستحيل �أن يغلق معمل مهيكل �أبو�به.

❏ كنتم موؤخرا يف رو�سيا بالتزامن مع احلديث عن تقارب مغربي رو�سي، هل ميكن اأن 

نتكلم عن دور حمتمل لهذه الدولة م�ستقبال؟

�ألي�س هذ� دليل على  ال تن�س �أن رو�سيا هي �أول دولة �عرتفت با�ستقالل �ملغرب،   ■
�لتقارب، �إنها �لدولة �لأوىل �لتي قامت ببناء معمل للطاقة يف جر�دة، ول تن�س �أن رو�سيا تعج 

بالكو�در �مل�سلمة، و�لذين يتعاملون بكيفية �إيجابية مع �ملغرب.

❏ ماذا عن اخلالف يف اللغة والثقافة بيننا وبينهم؟
■ �خلالف يف �للغة لي�س هناك م�سكل، يكفي �أن يكون معك مرتجم وتفتح لك �لأبو�ب، هناك م�ساألة ثانية يثريها �لبع�س 
وهي ق�سية �مل�سافة، لكن �حلمد هلل، فاخلطوط �مللكية �ملغربية تنظم 5 رحالت �أ�سبوعية، زيادة على �لبو�خر.. يجب �أن 

ل نن�سى �أي�سا �أن هناك حو�يل 20 �ألف مغربي يف رو�سيا)..(.

امل�سدرين،  جمعية  رئي�س  اأنت   ❏
ماهي اأهداف هذه اجلمعية؟

م�سالح  عن  �لدفاع  �أهد�فنا  من   ■
لأن  تاأطريهم،  ثم  وتوجيههم،  �مل�سدرين، 

�لبع�س، وم�ساعدتهم  �إل  �لت�سدير ل يتقنه 

تغيري  مقدمتها يجب  ويف  �مل�ساكل  على حل 

قانون �لت�سدير، وهناك �لكثري من �مل�ساكل 

�لتي تفرت�س تنظيم مناظرة وطنية لأن هذه 

�مل�ساكل ل حتل د�خل �ملكاتب)..(.

كجمعية  بيـــــنكم  العـــــــــــالقة  ما   ❏
للم�سدرين واحتاد مقاوالت املغرب اأو 

من يتبع من؟

نحن  �لآخر،  يتبع  �أحد  ل  �ل�ساعة  حلد   ■
مهم  عدد  وعندنا  �لت�سدير  يف  متخ�س�سون 

�أما �حتاد مقاولت �ملغرب  من �ملنخرطني، 

فهو جمعية و�أنا ع�سو فيها منذ ما يزيد عن 

�أو  تو�جدها  �أنكر  �أن  ميكن  ول  �سنة،   30
حجمها، �أما جمــعية �مل�سدرين فهي �سبيهة 

بالطبيب �لخت�ســــا�سي، و�خت�سا�سنا هو 

»�لت�سدير«.

االأخبار  بع�س  دائما  تروج  ولكن   ❏
التي تقول باأن هناك خالفا بينكم وبني 

مرمي بن�سالح رئي�سة الباطرونا؟

يف  ذلك  من  �سيئا  قر�أت  فعـــــال  �أبد�،   ■
ولكن  �ل�سحفي«،  »�لأ�سبوع  جريدة 

�أي  هناك  لي�س  �أنه  يقني  على  كونو� 

خالف.. لي�س يل خالف مع �لرئي�سة.

❏ من يرددون ذلك يقولون اإن ال�سبب 
هو طموحك لرئا�سة جمعية الباطرونا 

م�ستقبال؟

على  وليتي  �ستنتهي  عنـــدما  �أبد�،   ■
ر�أ�س �لهيئات �لتي �أمثلها، �ساآخذ �لتقاعد 

مثلي مثل بقية �لنا�س)..(.

 اأفكـر يف التقاعد وال اأ�سعى خلـالفة  مريــم بن�سـالح 

خروج حزب االستقالل من 
الحكومة أكبر جريمة، 
بالعكس كان عليهم 

أن يقترحوا على أحزاب 
المعارضة الدخول في 

حكومة ائتالفية، وأن يتقبلوا 
نتائج الديمقراطية)..( 
»الديمقراطية هي 

هادي«، فإذا كان حزب 
العدالة والتنمية حصل على 

الصدارة، فهذا يعني أن 
هناك أطرافا ستشارك معه 

وأطرافا أخرى ستعارضه

أمحمد الخليفة يخطب في أحد 
اجتماعات جمعية »بال هوادة«



سعيد أحتوش
الإقليمي  املجــــــل�س  دورة  �شهدت 

لل�شويرة، تال�شنا وترا�شقا كالميا، 

كل  بني  الإقليم،  عامل  اأنظار  اأمام 

من رئي�س املجل�س عالل جرارعي، 

حيث  بلينكا،  م�شطفى  نائبه  وكذا 

باأنه  الرئي�س  الأخري،  هذا  و�شف 

لكاتبته  ويفو�س  بالقرارات،  ينفرد 

لجتماعات  احل�شور  اخلا�شة، 

ا�شتغالل  وراء  وال�شعي  املجل�س، 

انتخابية  حمالت  يف  الأخري،  هذا 

القيام  يف  جتلت  لأوانها،  �شابقة 

اإىل جمموعة من  دعائية،  بخرجات 

والقروية،  احل�شرية  اجلماعات 

انتخابية،  كورقة  الوعود  وتقدمي 

خرقا  و�شفه،  ح�شب  اعترب  ما  يف 

اجلماعي،  للميــــــثاق  �شارخا 

تاريخ  يف  خطرية«  و»�شابقة 

ب�شكل  اأثر  مما  القروية،  املجال�س 

واحل�شيلة  املردودية،  يف  كبري 

التي  امل�شاريع  م�شــتوى  على 

اأ�شبحت  والتـي  الأقاليم،  عرفتها 

املجال�س  مع  مقارنة  هزيلة،  جد 

حديــــثه  يف  واأورد  ال�شابقة)..( 

املجل�س  رئيـــــــــ�س  اأن  اأي�شا، 

اأمور  علـــيه  تطغى  الإقليمـــــي، 

اأنه  علما  املدينة،  جمل�س  ت�شيري 

الأخري،  بهـــــذا  جماعي  م�شت�شار 

تطبــــــيقها  يريد  فهو  وبالتايل 

املجل�س  دواليب  ت�شيري  يف  اأي�شا، 

م�شطفى  و�شف  ح�شب  الإقليمي، 

الأخري  هذا  لين�شحب  بلينكا)..( 

اأرغد  اأن  بعد  الدورة،  اأ�شغال  من 

مل  الذي  املجل�س،  رئي�س  واأزبد 

نائبه)..(. تدخل  يتقبل 
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أصداء سوسية
◆  مل يكتب للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية 
اأن ت�شمل دوار »اأكرور و�شن« يف جماعة ال�شفاء 

باإقليم اأ�شتوكة اأيت باها، فحال هذه املنطقة هو 

من  �شيء  يغري  مل  حيث  زمان)..(  منذ  حالها 

معبدة،  غري  جلها  الطريق  اإذ  البدوي  طابعها 

اإىل  للو�شول  كيلومرتات  يقطعون  والأطفال 

اأق�شامهم، وميزانية اجلماعة ل يعرف اأحد اأين 

وكيف ت�شرف)..(.

◆ اأن�شئ ف�شاء به كرا�ٍس للراحة بجوار عمالة 

اأنه �شرعان ما حتول  اإل  اأمام املحكمة،  اإنزكان 

ولأفواج  العابثني،  لبع�س  مف�شل  مكان  اإىل 

بائعات  وحتى  واملراهقني  املراهقات  من 

الإدارية  امل�شالح  لهبة  مكرتثني  غري  الهوى، 

لبع�س  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  املجاورة)..( 

له  الت�شدي  يتطلب  الو�شع  هذا  املقاهي)..( 

ب�شكل جدي وفعال)..(.

◆ بداأ �شكان منطقة »اإمي مقورن« باإقليم اأ�شتوكة 

اأيت باها يف ت�شمية اأنف�شهم بـ»املنكوبني« لي�س 

لأن منطقتهم �شربتها الزلزل، واإمنا لرثواتهم 

بع�س  عليها  ا�شتوىل  التي  ومقالعها  الغابوية 

م�شالح  عن  الدفاع  يدعون  الذين  املحظوظني 

البالد فاأ�شبحوا اأثرياء، يف ما مل يزد ال�شكان اإل 

فقرا)..(.

جلمعية  الإداري  املجل�س  اأع�شاء  اأعلن   ◆

»طريق اخلري ملر�شى الق�شور الكلوي« باأولد 

تامية خالل اجتماعهم املنعقد اأخريا، بح�شور 

تخوفاتهم  عن  لل�شحة،  الإقليمي  املندوب 

تعي�شها  التي  املالية  ال�شائقة  حيال  ال�شديدة 

العادي  ال�شري  على  وانعكا�شاتها  اجلمعية 

من  ي�شتفيدون  مري�س  ي�شم 100  الذي  للمركز 

75 يف املئة يتوفرون  خدماته، من بينهم ن�شبة 

على بطاقة الرميد وي�شتفيدون ب�شكل جماين من 

ح�ش�س الت�شفية التي ت�شل اإىل 9105 ح�ش�س 

300 مليون �شنتيم  خالل ال�شنة، وتكلف حوايل 

يف حني ت�شل امل�شاريف التي تتحملها اجلمعية 

�شنويا حوايل 450 مليونا)..(.

◆ و�شعت امل�شالح الأمنية كمينا حمكما لأحد 

الأ�شخا�س مبا�شرة بعد تقاطر ال�شكايات التي 

اأف�شت اإىل عملية تفتي�س ملنزل املعني بالأمر)..( 

ملكيتها  تعود  ال�شيكات  من  جمموعة  وحجزت 

من  خمتلفة  مالية  مبالغ  اقرت�شوا  لأ�شخا�س 

اآجال حمددة متفق  املوقوف، وذلك مقابل  لدن 

لأرقام  اأحيانا  ت�شل  بفوائد  لكن  قبله  من  عليها 

مبالغ فيها)..(.

اإمام  على  موؤخرا،  الأمنية  امل�شالح  عرثت   ◆

م�شجد يف جماعة الدير �شواحي تارودانت جثة 

هامدة)..(.

عندما  امل�شلني  من  عددا  اإن  امل�شادر  وقالت 

الع�شاء  �شالة  لأداء  امل�شجد  اإىل  ح�شروا 

ال�شلطة  اإ�شعار  ليتم  ميتا،  باملعني  فوجئوا 

املحلية وعنا�شر الدرك امللكي الذين حلوا بعني 

املكان ملعاينة اجلثة واإعداد حم�شر يف النازلة، 

يف ما مت نقل جثة الهالك اإىل امل�شت�شفى الإقليمي 

لت�شريح اجلثة ومعرفة اأ�شباب الوفاة)..(.
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ما يجري ويدور في المدن 

رئي�س املجل�س ونائبه يتخا�ضمان يف ح�ضرة العامل

جمع التوقيعات ملحاربة احتالل امللك العمومي اخللط بني امتحان 
االجتماعيات والرتبية 

االإ�ضــــالميــــة

نور الدين هراوي
اأكادميية  مدير  اأن  مطلعة  م�شادر  اأفادت 

املا�شي،  اخلمي�س  يوم  قام  ب�شطات  التعليم 

المتحانات  اأيام  من  يوم  اأول  مبنا�شبة 

اجلهوية اخلا�شة ب�شهادة ال�شلك الإعدادي، 

اللجن  من  كبري  طاقم  مع  طارئ  باجتماع 

�شباح  حدود  يف  انتهى  بالمتحانات  املكلفة 

ن�شخة  طبع  اأجل  من  اجلمعة)..(  يوم 

اختبار  من  الثاين  اأو  »اجلديد«  املو�شوع 

مادة الرتبية الإ�شالمية، بعد تداول الن�شخة 

مواقع  بع�س  طرف  من  المتحان  من  الأوىل 

التوا�شل الجتماعي)..(.

الأكادميية  اأ�شدرت  امل�شادر،  نف�س  وح�شب 

فيه  واأكدت  الت�شريب،  نافية  عاجال  بالغا 

بدر  بثانوية  مق�شود  غري  اإداريا  خطاأ  اأن 

اأثناء  ح�شل  خريبكة،  مبدينة  الإعدادية 

بالمتحانات،  اخلا�شة  الأظرفة  انتقاء 

�شباحا  الجتماعيات  مادة  توزيع  فعو�س 

الرتبية  ا�شتبدالها مبادة  الأول مت  اليوم  من 

الإ�شالمية.

ويف الوقت الذي وجه البالغ نداء واإ�شعارا اإىل 

التالميذ والأولياء واأطقم احلرا�شة من اأجل 

اجلمعة  يوم  المتحان،  لجتياز  احل�شور 

جمموعة  اأكد  زوال،  الرابعة  ال�شاعة  على 

ارتباكهم،  يف  زاد  اخلطاأ  هذا  اأن  التالميذ  من 

خا�شة واأنهم هم املعنيون بالمتحانات)..(.

ت
ــا

ــــ
طـ

س

بوطيب الفياللي
ومل  ملول،  باآيت  اأركانة  ب�شاكنة  الكيل  طفح 

يبق اأمامهم اإل مرا�شلة اجلهات املعنية بعدما 

من  العمومي  امللك  احتالل  فو�شى  انت�شرت 

طرف اأ�شحاب امل�شاريع التجارية؛ من مقاه 

وغريها دون تدخل امل�شوؤولني)...(.

العرائ�س  من  جمموعة  ال�شكان  ووقع   

من  كل  اإىل  بعثوها  التي  باملرا�شالت  لإرفاقها 

البلدي،  املجل�س  ورئي�س  ملول،  اآيت  با�شا 

والتي  الثانية،  احل�شرية  املقاطعة  وقائد 

برنامج  ال�شركاء  املالك  احتاد  خاللها  و�شح 

200 األف �شكن باحلي املذكور ومدى تاأ�شفهم 
عن  والناجم  حلقهم،  الذي  ال�شرر  مل�شتوى 

التجارية  املحالت  م�شتغلي  احرتام  عدم 

طريق  عن  امل�شرتكة)..(  امللكية  لقانون 

ال�شكان،  راحة  تزعج  اأن�شطة  ممار�شتهم 

ب�شبب  والنف�شية،  البدنية  �شحتهم  وتهدد 

وروائح  �شجيج،  من  هوؤلء  عن  ي�شدر  ما 

اإىل احتالل امللك  نتنة، وكالم ناب، بالإ�شافة 

واملمرات  البيوت  اأبواب  واإغالق  العمومي، 

بالكرا�شي والطاولت يف حتد �شارخ للقانون 

00 / 18 املنظم للملكية امل�شرتكة)..(.

شجيع محمد 

�شادت حالة من ال�شتياء يف اأو�شاط املواطنني 

الهزيلة  اخلدمات  ب�شبب  خنيفرة  باإقليم 

الإقليمي  امل�شت�شفى  يقدمها  التي  والرديئة 

مبدينة خنيفرة، وا�شتنكر ال�شكان ما اعتربوه 

متاجرة يف �شحة املواطنني)..( حيث الإهمال، 

ا�شتقبال  و�شوء  جتلياتهما،  بكل  والإهانة 

عنا�شر الأمن اخلا�س »ال�شيكوريتي« التابعة 

للم�شت�شفى للمر�شى والوافدين اإليه، والتالعب 

يف املواعيد اإذ غالبا ما يتم تاأجيل مواعيد حاملي 

الأجهزة  حالة  اأما  �شنة،  اإىل  الرميد  بطاقة 

واملعدات فحدث ول حرج)..(.

ال�شحة  فيه  تعد  الذي  الوقت  يف  هذا  ويحدث 

الع�شوائية  ال�شيا�شات  اأمام  التنمية  اأ�شا�س 

قطاع  م�شوؤويل  بع�س  طرف  من  املنتهجة 

اأثر �شلبي  لها  بالإقليم)..( والتي كان  ال�شحة 

على املواطنني، مما يرهن �شحتهم ويعر�شهم 

ملوت حمقق وهم يكابدون اآلمهم.

يومي  ب�شكل  ماألوفة  امل�شاهد  هذه  واأ�شبحت 

الأ�ِشرَّة  حيث  الزوار،  عامة  لدى  ومعتادة 

اأ�شناف  وخمتلف  متعفنة  والأغطية  متهالكة 

ردهات  يف  وجتول  ت�شــــــول  احليوانات 

ثعبانني  على  عرث  اأن  �شبق  وقد  امل�شت�شفى، 

الت�شخي�س  م�شلحة  داخل  الكبري  احلجم  من 

كذوي  الطارئة  احلالت  اأن  كما  بالأ�شعة)..( 

الأمرا�س املزمنة، وذوي العاهات امل�شتدمية، 

ل يوىل لها اأي اهتمام.

وغالبا ما يغادر الأطباء امل�شوؤولون امل�شت�شفى 

الواردة  احلالت  جتد  ل  بينما  عذر  اأي  بدون 

يكرتث  من  امل�شتعجالت  م�شلحة  على 

لأمرها)..( حيث اأ�شبح غياب الطبيب املداوم 

اأمرا عاديا وماألوفا، ال�شيء الذي جعل عائالت 

املر�شى حتتج اأكرث من مرة داخل امل�شت�شفى 

وخارجه، دون جدوى)..(.

عندما يغيب االإح�ضا�س بامل�ضوؤولية حت�ضر الثعابني
مريرت

آيت ملول

الرئيس ونائبه يتبادالن الشتم 
أمام العامل
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الأ�سواق  تواجد عدد من  البي�ساء  الدار  مدينة  تعرف 

لكن  املتجولني،  الباعة  احت�ضان  اأجل  من  النموذجية 

من  عدد  اغتناء  عرفت  الأ�سواق  هاته  اأن  هو  املثري 

الأ�سخا�ص)..( حيث مت بيع هاته املحالت لأ�سخا�ص ل 

عالقة لهم بالباعة املتجولني  كتجار الذهب)..(.

ت�ضتكي �ضاكنة منطقة �ضيدي عثمان التابعة للمقاطعة 

63 من الإزعاج، وال�سو�ساء، والروائح الكريهة ب�سبب 
بع�ض  عن  ناهيك  ال�ضاقط،  والكالم  الأزبال،  انت�ضار 

اإىل  هناك  الأزقة  حتولت  حيث  ال�ضاذة)..(  املمار�ضات 

�ضوق ع�ضوائي كبري يتجمع فيه مئات الباعة املتجولني، 

حتى اأ�ضبح ال�ضكان يجدون �ضعوبة يف التنقل)..( كما 

يتجنبون  باتوا  الذين  للم�ضلني  بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو 

ال�ضالة  يف امل�ضجد الوحيد املتواجد هناك)..(.

ت�ضهد عدة وكالت بريدية مبدينة الدار البي�ضاء فو�ضى 

اأو  اإر�ضال ر�ضالة م�ضمونة،  اأجل  يف كل �ضيء)..( فمن 

�ضحب مبلغ مايل، اأو اإر�ضال حوالة، اأو �ضرف معا�ض، 

تتحلى  واأن  و�ضاعات،  �ضاعات  النتظار  منك  مطلوب 

ب�ضرب اأيوب بدعوى اأن عدد املوظفني غري كاف، وهذا 

عن  العاطلني  ال�ضباب  اآلف  تواجد  اأمام  مقبول  غري 

العمل)..(.

حتولت بع�ض ال�ضاحات املجاورة للم�ضاجد اإىل اأ�ضواق 

امل�ضوؤولة)..(  للجهات  تدخل  لأي  غياب  يف  اأ�ضبوعية، 

هنا  منت�ضرة  واأزبال  واأو�ضاخ  مكان،  كل  يف  فو�ضى 

الأذان)..(  �ضوت  على  غلب  احلمري  ونهيق  وهناك، 

متجول  بائع  اأي  يتجراأ  هل  امل�ضلني،  بع�ض  وت�ضاءل 

اأو  الأمن،  دائرة  اأمام  املجرورة  عربته  اإيقاف  على 

املقاطعة، اأو اأمام اأي ملحقة اإدارية)..(. 

وال�ضاحنات،  ال�ضـــــيارات،  حمــــــــاجز  بع�ض  تفتقر 

اإىل  البي�ضاء  الدار  مدينة  يف  والدرجات  واحلافالت، 

يت�ضلل  ما  فكثريا  ال�ضالمة والأمن)..(  �ضروط  اأدنى 

دون  ال�ضيارات،  لوازم  بع�ض  ل�ضرقة  الل�ضو�ض  اإليها 

احلرا�ض  اأحد  وقال  اجلهات)..(.  من  جهة  اأي  تدخل 

اأماكن جيدة  اإيجاد  يف  التفكري  مطالبون  امل�ضوؤولني  اإن 

تتوفر فيها �ضروط ال�ضالمة والأمن، حتى ل يتم تكدي�ض 

مئات الناقالت يف ظروف غري مقبولة تتحول على  اإثرها 

ال�ضيارات وال�ضاحنات اإىل ماأوى للزواحف)..(.

بيضاويات

● محمد برزوق

حمامون يتفادون ح�ضور لقاء مع الوزير الرميد

امللكي  الدرك  عنــــــــا�ضر  اقتحمت 

من  بعدد  املجون  قالع  بعــ�ض 

ملدينة  التابعة  القروية  اجلماعات 

عن  احلملة  واأ�ضفرت  مراك�ض)..( 

اعتقال ع�ضرات ال�ضياح اخلليجيني 

قا�ضرات،  مغربيات  فتيات  رفقة 

تلب�ض  حالة  يف  اجلميع  تقدمي  ومت 

لتقول العدالة كلمتها)..(.

منظمو  �ضعر  بعدما  هذا،  حدث 

واملـ�ضبوهة  املاجنة  اللقــــــاءات 

الأمنية  الأجــــــهزة  مب�ضايقات 

الرحال  فحطوا  مراك�ض،  بولية 

ببع�ض اجلماعات القروية املحيطة 

من�ضاآت  لتوفرها على  مبراك�ض)..( 

بعيدة  واإقامات،  وفيالت  �ضياحية 

الأجهزة  اأن  اإل  العني)..(  عن 

الأمنية كانت لهم باملر�ضاد. 

تلكس

محمد سعدوني
بوجدة  املحامني  هيئة  نظمت 

موؤخرا، ندوة علمية مبقر مركز 

الدرا�ضات والبحوث الإن�ضانية 

فيها  ا�ضت�ضافت  والجتماعية، 

وهيئات  املحامني،  من  عددا 

ينتمون  و�ضيا�ضيني  حقوقية، 

ملناق�ضة  مغربية،  مدن  عدة  اإىل 

املنظم  “القانون  مو�ضــــــوع 

احلايل  الن�ض  املحاماة..  ملهنة 

ودواعي الإ�ضالح”)..(.

عن  ممثل  اللقاء  هذا  وح�ضر 

والوكيل  ال�ضرقية،  اجلهة  وايل 

مبحكمة  امللك  جلاللة  العام 

وروؤ�ضاء  بوجدة،  ال�ضتئناف 

بوجدة،  املخـــــتلفة  املحاكم 

من  ومــــدعوات  ومدعوون 

و�ضيوف  الهيئات،  خمــــتلف 

ق�ضائية  هيئات  عدة  ميثلون 

و�ضيا�ضية وحقوقية وجمعوية، 

وممثلون عن و�ضائل اإعالم.

واحلريات  العدل  وزير  وذكر 

الندوة،  الرميد خالل  م�ضطفى 

واملف�ضلية  احلا�ضمة  باملرحلة 

التي مير منها املغرب على كل 

وخارجيا،  داخليا  امل�ضتويات 

اإقرار  من  لبد  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

من  وا�ضحة  طريق  خارطة 

هادف،  وطنــي  حوار  خالل 

الفعاليات  كــــل  فيه  ت�ضارك 

لها  والتي  الق�ضائية  الر�ضمية 

عالقة باملنظومة العدلية، وكافة 

فعاليات املجتمع املدين)..(.

التي  الكلمة  اأ�ضـــــــاف  كما 

املحامني  هيئـــــة  نقيب  األقاها 

مكاوي،  بنعيــــــ�ضى  بوجدة 

تدخل  الندوة  موا�ضـــــيع  اأن 

املحاماة  موا�ضيع  �ضلب  يف 

واملادية  الب�ضرية  واإكراهاتها 

»منبع  واأن  وامل�ضطرية)..( 

الأخالق  هي  املحاماة 

من  لبد  وهنا  احلميدة«، 

الإ�ضارة اإىل اأن بع�ض املحامني 

هذه  عليهم  تنطــــبق  ل  رمبا 

هذه  عن  تغيبوا  الأو�ضــاف 

يعر�ضوا  ل  حـــــتى  الندوة 

اأنف�ضهم لالإحراج)..(.

األسبوع
»م�ضيج« فوق  حمل  ت�ضييد  مدة  منذ  مت 

5 بلوك  اإقامة الأمان  اأمام  امللك العمومي، 

اأ/6 يف مدينة الد�ضرية برتاب عمالة اإنزكان 

اأيت ملول، ق�ضد ا�ضتغالله)..( رغم العديد 

من ال�ضكايات املوجهة اإىل اجلهات املعنية، 

والتي ذهبت هباء منثورا)..(.

ويت�ضاءل املواطنون عمن يقف وراء ت�ضييد 

هذا املحل؟ ومن هو امل�ضتفيد؟ بل اأكرث من 

هذا رجح الراأي العام املحلي اأن يكون ذلك 

على  ال�ضاهرة  اجلهات  بع�ض  بدعم من 

اأية جهة  تطبيق القانون، طاملا مل تتحرك 

على  وال�ضرب  العمومي،  امللك  حلماية 

اأيدي م�ضيدي هذا املحل �ضدا على م�ضامني 

»الف�ضل 21« من القانون الأ�ضا�ضي للملكية 

امل�ضرتكة بذات الإقامة »ال�ضورة« والذي 

يتم ا�ضتغالله على ح�ضاب امللك العام)..(.

قوة خفية ت�ضيد حمال وت�ضتغله 

ن. الطويليع/ ي. اإلدريسي
انت�ضرت يف قلب خمتلف الأحياء مبدينة 

نقطا  مكونة  املزابل،  ع�ضرات  اليو�ضفية 

بيئــــية �ضوداء، �ضارت م�ضدرا للروائح 

خمتلفة  حل�ضرات  ووكــــــرا  الكريهـــــة، 

الأ�ضكال والأنواع)..(.                    

ا�ضتهتار  اإىل  امل�ضكل  �ضبب  ويعود 

»�ضوطرادميا«،  املفو�ض  التدبري  �ضركة 

حاويات  توفري  يف  بواجبها  واإخاللها 

اإىل مزابل  الأزبال يف النقط التي حتولت 

ال�ضركة  تفر�ضه  واقــــعا   اأمرا  اأ�ضبحت 

مريب  �ضكوت  ظل  يف  املواطنني  على 

ولل�ضلطات  احل�ضري،  املجل�ض  مل�ضوؤويل 

هذا  على  بالتفرج  واكتفائهم  الإقليمية، 

ال�ضكان  جعل  الذي  الكارثي  الو�ضع 

يتخذون قراراهم باأنف�ضهم باإحداث مزابل 

ف�ضالت  من  للتخل�ض  منازلهم  بجوار 

الظرفاء  اأحد  �ضماه  ما  اإطار  يف  الطعام، 

�ضيا�ضة القرب)..(.               

ويف هذا ال�ضياق، �ضرح رئي�ض جمموعة 

قطاع  تدبري  على  امل�ضرفة  للبيئة  اأحمر 

وال�ضماعية  اليو�ضفية  مبدينتي  النظافة 

اأنه را�ضل اإدارة ال�ضركة مرارا بخ�ضو�ض 

هذا امل�ضكل، والتقى بكل من رئي�ض ق�ضم 

اليو�ضفية،  بعمالة  الداخلية  ال�ضوؤون 

وبالكاتب العام للجماعة احل�ضرية ملدينة 

لإرغام  التدخل  منهما  وطلب  اليو�ضفية، 

الأزبال،  حاويات  توفري  على  ال�ضركة 

دون اأن تثمر حتركاته اأي نتيجة.

ويف جوابه عن �ضوؤال حول اإمكانية اللجوء 

ال�ضركة  على  مالية  عقوبات  فر�ض  اإىل 

الر�ضوخ  على  لإرغامها  ال�ضدد  بهذا 

اأ�ضار ذات امل�ضوؤول  وال�ضتجابة لطلبه، 

اإىل خلو دفرت التحمالت من اأي بند يلزم 

وبالغرامات  احلاويات،  بتوفري  ال�ضركة 

التي يجب اأن توؤديها يف حال عدم التزامها 

بذلك، م�ضيفا اأن هذه واحدة من الثغرات 

ت�ضتفيد  التي  التحمالت  لدفرت  الكثرية 

منها ال�ضركة، قبل اأن ي�ضتطرد موؤكدا اأنه 

ما�ض يف ا�ضت�ضدار غرامــات مالــــية يف 

حقها)..(.

املحلي  ال�ضاأن  متتبعي  اأحد  حذر  بدوره 

بيئية حقيقية يف حال  كارثة  من حدوث 

تغاظي امل�ضوؤولني عن جتاوزات ال�ضركة 

مطاقا،  يعد  مل  الذي  »تغولها«  وعن 

اأن  اإل  ميكن  ل  كهذا  و�ضعا  اأن  م�ضيفا 

ينذر بالحتقان)..(.

وجدة

إنزكان

شؤونالفراغ القانوين يف العقود وراء غرق اليو�ضفية بالأزبال

وية
ه

 ج
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

ال�سراعات اخلفية ت�سو�ش على اال�ستعدادات   زهير البـوحاطي
للزيـــــــارة امللكـــــية

الدواء مقابل البي�ش
ا�ستنكر جمموعة من املواطنني بعدد من الدواوير 

الفح�ص  عمالة  اأجنرة  اخلمي�ص  جلماعة  التابعة 

والإغالق  امل�ستمر  الغياب  من  طنجة،  ولية 

الدائم لبع�ض الأطر الطبية العاملة بامل�صتو�صف 

مينع  الذي  ال�صيء  اجلماعة،  يف  املوجود  اليتيم 

الع�صرات من الأ�صر التي تق�صده من كل فج عميق 

وخ�صو�صا من دواوير كل�صقر�ض، وجبل حجام، 

والزاوية، وبولعي�صي�ض، والقلعة، وتافزة، وبني 

من  ال�صتفادة  من  الدواوير،  من  وغريها  حلو، 

العالج)..(.

قروية  جماعة  اأكرب  ثاين  تعد  اجلماعة  اأن  ورغم   

يف املناطق ال�صمالية، لأنها تتوفر على م�صتو�صف 

 97.295 ن�صبة  يغطي  ووحيد  واحد  �صحي 

تفتقر  اأنها  اإل   )..(2004 اإح�صاء  ح�صب  ن�صمة 

كاأدوية  والب�صرية  املادية  الإمكانيات  من  للعديد 

توجهيهم  يتم  والذين  والر�صع،  الأطفال  تلقيح 

 - امل�صيق  لعمالة  التابع  الفنيدق  م�صت�صفى  اإىل 

الفنيدق)..(.

اأجنرة  اخلمي�ض  بجماعة  ال�صـــــحة  و�صــــارت 

ت�صتغيث ول من مغيث حيث الأدوية توزع ح�صب 

واملح�صوبية،  بـ»الزبونية«  مواطنون  و�صفه  ما 

واحلليب  والفواكه،  البلدي،  البي�ض  ومقابل 

مزاج  ح�صب  املنطقة  بها  تزخر  التي  وم�صتقاته 

بع�ض الأطر)..(. 
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مل ي�صت�صغ اأغلب روؤ�صاء اجلماعات م�صمون 

به  تو�صلت  الذي  املفاجئ،  العامل  قرار 

لعمالة  التابعة  اجلماعات  بع�ض  اأخريا 

اجلماعات  يلزم  والذي  الفنيدق،  امل�صيق 

نقطة  لدرا�صة  ا�صتثنائية  جموع  بعقد 

ح�ص�ض،  تفويت  على  بامل�صادقة  تتعلق 

واأ�صهم �صركة »اأماندي�ض« بكل من امل�صيق، 

اأخرى)..(  �صركة  اإىل  ومرتيل  والفنيدق، 

ال�صلطة  بني  ما  والتعاون  التعامل  حيث 

واملنتخبني يف تراجع على م�صتوى الإقليم، 

للزيارة  ال�صتعداد  عدم  يف  ذلك  وجتلى 

امللكية امليمونة)..(. 

مب�صاحلها  امل�صيق  عمالة  قيام  ورغم 

امللكية،  للزيارة  بال�صتعداد  املخت�صة 

وا�صتنفر جميع اأطرها، وموظفيها، وعمالها 

املر�صمني واملوؤقتني واملو�صميني)..( لتزيني 

واملمرات،  والأزقة  ال�صوارع  وتنظيف 

وقطع الأ�صجار وتع�صيبها، وغر�ض الورود، 

تكلف  مل  وغريها)..(  اجلدران  و»جتيري« 

نفوذها  داخل  املوجودة  اجلماعات  بع�ض 

التح�صري  عملية  يف  امل�صاهمة  عناء  نف�صها 

ال�صلطة  مع  تتجاوب  ومل  امللكية،  للزيارة 

الو�صية للتن�صيق والتعاون)..(.

سعيد الهوداني
الرما  عبيدات  جمموعة  تعي�ض 

و�صعبة  �صيئة  ظروفا  خريبكة، 

التي  م�صاريعها  اأحد  ف�صل  ب�صبب 

املبادرة  قطاع  اإىل  به  تقدمت 

بعمالة  الب�صرية  للتنمية  الوطنية 

الإقليم وقوبل بالرف�ض والإق�صاء، 

والإهمال)..(.

املتتبعني  من  العديد  ويتداول 

اأن  باملدينة،  الثقايف والفني  لل�صاأن 

املجموعة التي ت�صتغل حتت اإطار 

عبيدات  )جنوم  ي�صمى  جمعوي 

الرما(، م�صتاءة من التعامل ال�صيئ 

ومع  معها  امل�صوؤولني،  لبع�ض 

كوكب  من  اآتية  وكاأنها  مبادراتها، 

املنطقة،  هذه  اإىل  تنتمي  ول  اآخر 

التي ولدت وترعرعت فيها)..(.

املجموعة،  اأن  يتداولون  كما 

بخفي  اخلروج  على  اأجربت  التي 

حنني من برامج املبادرة الوطنية 

�صند،  غيــــر  من  الب�صرية  للتنمية 

اأعربت عن ا�صتغرابها واحتجاجها 

عن  امل�صوؤولني  جتاه  احل�صاري 

املبادرة، بعد اأن عقدت اآمال كبرية 

لقبول م�صروعها مثل باقي جمعيات 

ي�صاهم  قد  ما  وهو  املدين،  املجتمع 

ب�صكل كبري يف الإ�صعاع والرتويج 

هذه  وانخراط  املبادرة،  مل�صاريع 

اأن  �صاأنه  من  ما  كل  يف  الأخرية 

على  الفنية  الفرق  وي�صاعد  يدعم 

وال�صتغال  وال�صتمرارية  العطاء 

يف ظروف جيدة.

وتفيد م�صادر متطابقة اأن املجموعة 

الفنية، عازمة على رفع ت�صررها، 

جراء هذا الإق�صاء املتعمد، ب�صكل 

ر�صمي اإىل عامل الإقليم عبد اللطيف 

الق�صية  يف  النظر  اأجل  من  �صدايل، 

بعني ت�صوبها املو�صوعية)..(.

واأكدت امل�صادر ذاتها اأن املجموعة 

من  الهتمام  بعدم  اإح�صا�صها  بعد 

قبل امل�صوؤولني، وحماولة الت�صييق 

تفكر  امل�صادر)..(  ح�صب  عليها، 

نهائيا  والرحيل  اجلمعية،  حل  يف 

مقاطعة  عن  ف�صال  الإقليم،  عن 

مبا  والإقليم،  املدينة  اأن�صطة  كل 

لعبيدات  الوطني  املهرجان  فيه 

تاأ�صي�صه،  يف  �صاهمت  الذي  الرما، 

على  م�صامل  احتجاجي  ك�صكل 

موطنها  يف  اإليه  تتعر�ض  ما  كل 

الأ�صلي)..(.

وفاة قا�سر م�سنوقا 
يف ظروف غام�سة

األسبوع
 14 عمره  يتجاوز  ل  على  طفل  موؤخرا،  العثور  مت 

ح�صرت  ما  ويف  اليو�صفية،  مبدينة  م�صنوقا،  �صنة، 

نقلت  للوقوف على طبيعة احلادث،  ال�صرطة  عنا�صر 

ا�صتكمال  يتم  حتى  الأموات  م�صتودع  اإىل  الهالك  جثة 

التحقيق ملعرفة اأ�صبابه ودوافعه)..(.

بحي  يقطن  ال�صحية  فاإن  مطلعة،  م�صادر  وح�صب 

ال�صلك  من  الثانية  بال�صنة  درا�صته  ويتابع  ال�صالم 

نف�صي،  م�صكل  اأي  من  يعاين  ول  الإعدادي،  الثانوي 

ماديا،  ا�صتقرارا  تعرف  مي�صورة  اأ�صرة  من  وينحدر 

ا�صتغراب  اأثار  ما  وهو  عائلي،  م�صكل  من  تعاين  ول 

اجلميع)..(.

وي�صار اإىل اأن حوادث كثرية حتت عنوان »النتحار« 

ب�صكل  الأخرية  الآونة  يف  اليو�صفية  مبدينة  انت�صرت 

امل�صوؤولة  اجلهات  على  يحتم  مما  القلق،  اإىل  يدعو 

القيام بدرا�صات واأبحاث للوقوف عند اأ�صباب الظاهرة 

ومعاجلتها)..(.

»عبيـــدات الرمـــا« يهــددون مبقاطعـــة مهرجــانهم

رشيد بنكرارة 
الدار  جنوب  الربوج  مدينة  تعي�ض 

بريد  �صاعي  بدون  مدة  منذ  البي�صاء 

لتوزيع الر�صائل والطرود واحلوالت 

ال�سحية  الوعكة  بعد  الربيدية)..( 

التي تعـــر�ض لها �صاعي الربيد الوحيد 

يف املدينة، اأجريت له على اإثرها عملية 

جراحية األزمته الفرا�ض. 

الإدارة  طرف  من  حمت�صم  وكاإجراء 

الو�صية، التي كانت تعتمد على �صاعي 

بريد وحيد يف مدينة مرتامية الأطراف، 

مب�صالح  كبري  ا�صتهتار  عن  ينــم  ما 

ال�صكان، والطلبة، وغريهم)..( قامت 

امل�صالح املخت�صــة باإيفاد �صاعي بريد 

خلوك  بني  جماعة  بريد  مكتب  من 

املجاورة، لفرز الر�صائل واإي�صالها اإىل 

الإدارات املتواجدة باملدينة يف غياب 

الرتقــــــيم، والذي مازالت املــــ�صالح 

يف  تتلكاأ  املحلية  وال�صلطات  البلديـــة 

اعتماده بال�صوارع والأزقــــة لت�صهيـــل 

عملية التوزيع)..(.    

مر�ش �ساعي الربيد و�ساعت الر�سائل

رئي�ض  املتجـــولون  الباعــــــة  ا�صتقبل 

يوم  م�صاء  لتطوان،  احل�صرية  اجلماعة 

خروجه  بعد  مبا�صرة  املا�صي  الثـالثاء 

ال�صعيد،  بامل�صور  امللكي  القـــــ�صر  من 

الباعة  مع�صلة  مع  ال�صعارات  من  بوابل 

املتجولني)..(.

وبينما هتف املئات من ال�صباب املمتهنني 

للملك  العمر  بطول  املنظمة  غري  للتجارة 

له،  �صورا  ورفعوا  ال�صاد�ض  حممد 

�صبوا جام غ�صبهم على رئي�ض اجلماعة 

املنتمي حلزب العدالة والتنمية، متهمينه 

بـ»التواطوؤ« مع من �صموهم »مافيا« بيع 

الدكاكني)..(.

وتبادل رئي�ض اجلماعة والربملاين عن نف�ض 

املدينة التهم مع بع�ض املحتجني، مهددا 

بع�صهم باللجوء اإىل الق�صاء حلمايته من 

اأمامه  ان�صدت  بعدما  املحتج،  ال�صباب 

ا�صتنكر  كما  والعمل)..(  ال�صغل  اآفاق 

مواطنون ل مبالة امل�صوؤولني، واأ�صحاب 

القرار ب�صبب الفو�صى والع�صوائية التي 

م�صاحلها  بكل  تطوان  جماعة  تعرفها 

ومنها: ق�صم التعمري واملمتلكات، والق�صم 

اجلمعوي،  العمل  وق�صم  القت�صادي، 

وق�صم العالقات اخلارجية)..(.  

   باعة متجولون يحا�سرون رئي�ش اجلماعة 

هــــل هي نهايـــة 
ال�سم�سـرة يف اأرا�سي 

اجلـــــموع؟
لبع�ض لولية تطوان، موؤخرا، جمموعة من اأرا�صي ا�صرتجعت ال�صلطة بقيادة املالليني التابعة  حلوبا  بقرة  كانت  والتي  التدخل وقت �صابق يقومون بتجزيئها وبيعها بعقود امل�صوؤولني ال�صابقني باملدينة، والذين كانوا يف اجلموع،  هذا  وخلف  م�صبوهة)..(  احلقوق، عرفية  ذوي  نفو�ض  يف  ارتياحا  لأنها �صتحافظ على املنطقة من املرتب�صني الأخري 

بخريتها واأرا�صيها)..(. 
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بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر

اهلل  بنعبد  نبيل  الأ�ســــــتاذ  عرفت 

جريدة  لتحرير  رئي�سا  كان  عندما 

»البيان« الناطقة بل�سان حزب التقدم 

وال�سرتاكية. يومها كنت قد اأر�سلت 

اإليه ن�سخة من موؤلفي الفني »اأيام مع 

جمموعة  فيه  ن�سرت  الذي  النجوم« 

اأملع  مع  الفنية  احلوارات  من  نادرة 

بالدول  ال�سينمائية  ال�سا�سة  جنوم 

وفاتنات  جنوم  واأ�سهر  العربية 

املوؤلف  هذا  تقدمي  وكان  هوليوود، 

وفقيد  العزيز  �سديقي  يد  بخط  

العندليب  الأ�سيل  العربي  الطرب 

الذي  حافظ  احلليم  عبد  الأ�سمر 

والتوقيع  التقدمي  ن�سر  على  حر�ست 

وتكرم  طباعة.  وبدون  يده  بخط 

عن  بالكتابة  اهلل  بنعبد  نبيل  الأ�ستاذ 

اإعجابه،  ونال  قراأه  اأن  بعد  الكتاب 

على  بحر�سه  املعروف  املثقف  وهو 

والطالع  يوميا  اجلرائد  كل  قراءة 

من  اخلزانات  به  حتفل  ما  كل  على 

كتب وموؤلفات.

وكل هذا اإىل جانب الرتبية الن�سالية 

�سن  يف  التحق  حيث  عليها  ن�ساأ  لتي 

حزب  منا�سلي  ب�سفوف  مبكرة  جد 

وبف�سل  وال�ســــــرتاكية،  التقـــــدم 

العمل احلزبي  ن�ساطه وانخراطه يف 

اأثارت  تطوعية  بطريقة  وال�سيا�سي 

تقدير كل الذين تعاملوا معه، فقد مت 

اأمينا عاما للحزب  بالإجماع  انتخابه 

الأول  موؤ�س�سه  وفاة  بعد  مبا�سرة 

الراحل علي يعته يف حادث موؤمل.

للحزب  العامة  الأمانة  توليه  وبعد 

من  اأزوره  و�سرت  عالقتنا  توطدت 

نقا�سات  يف  فاأجال�سه  لآخر  وقت 

مفيدة ومثمرة حيث مل�ست با�ستمرار 

وعندما  اطالعه.  و�سعة  ثقافته  رقي 

اأ�سبح وزيرا لالت�سال وناطقا ر�سميا 

العطر  الثناء  كان  احلكومة  با�سم 

على  الإعالمية  املنابر  كل  يجوب 

بنعبد  نبيل  الأ�ستاذ  خدمات  ح�سن 

مع  الإيجابي  تعامله  وعلى  اهلل، 

ال�سحافة وال�سحفيني وحر�سه على 

وقتها  يف  ال�سحيحة  باملعلومة  هم  مدِّ

واأوانها، كما كان وهو وزير ياأمر كل 

معاونيه بعدم اإغالق اأبوابه يف وجوه 

الذين كانوا يوؤمون مكتبه  املواطنني 

كان  حيث  و�سوب،  حدب  كل  من 

يق�سي اأغرا�سهم ويلبي طلباتهم بكل 

طيب خاطر.

كل  ح�سور  على  حري�سا  كان  كما 

واملهرجانات  الفنية  الفعاليات 

املو�سيقية وال�سينمائية والتظاهرات 

حيث  اململكة  ربوع  عرب  الثقافية 

كبريين  وولع  هواية  لديه  مازالت 

الفني  العامل  اأخبار  ومعرفة  باتباع 

وعامل النجوم واأخبارهم. كيف ل وهو 

املثقف الكبري و�سليل العائلة الفنية، 

اإحدى  كاتب  هو  اهلل  رحمه  فوالده 

وهي  اخلالدة  املغربية  الأغاين  اأعظم 

»اأذكريني« التي كان قد كتب كلماتها 

الف�سحى،  باللغة  �سعرية  باأبيات 

يف  الفنانني  اكت�ساف  رائد  وحلنها 

النبي  عبد  الراحل  الأ�ستاذ  املغرب 

الرجايل  ال�سوت  وغناها  اجلرياري، 

اخلالد للمطرب اإ�سماعيل اأحمد.

فناأخذ  زرته  كلما  اأجال�سه  وكنت 

حول  احلديث  اأطراف  جتاذب  يف 

اجلميلة  املغربية  الأغنية  ما�سي 

امل�ستعمر  حتدوا  الذين  روادها  مع 

مرة  وذات  واأحلانهم.  بكلماتهم 

اأ�سهر  عا�سرت  لقد  قائال:  �ساألني 

فكيف  الهوليوودية  ال�سا�سة  جنوم 

فقلت  واأحوالهم؟«  حياتهم  راأيت 

يف  العاديني  للنا�س  يبدون  اإنهم  له: 

منهم  الكثريين  ولكن  ال�سعادة.  قمة 

من  اأحالمهم  لكل  حتقيقهم  ومبجرد 

�سهرة وجناح وثروات هائلة وبيوت 

اأ�سطورية فاإنهم يتحولون اإىل مدمنني 

املوبقات  اأنواع  وكل  املخدرات  على 

»هذه  يل:  فقال  والنف�سية«  اجل�سدية 

هي �سنة حياة البذخ« فتابعت كالمي 

»نعم،   : نبيل  الأ�ستاذ  قاله  ما  موؤيدا 

اإن حياة البذخ جتعل ال�سخ�س عندما 

اأمنياته  كل  ويحقق  �سيء  كل  ينال 

املادية يتحول اإىل وح�س يوؤذي نف�سه 

بالعادات ال�سيئة«.

اهلل  بنعبد  نبيل  الأ�ستاذ  ويتميز 

بكفاءاته العالية يف جمالت متنوعة 

و�سيا�سي  وديبلوما�سي  مرتجم  فهو 

مغربي. 

مازالت اأذكر اأنني كثريا ما كنت األتقي 

املوؤمترات  يف  يعتة  علي  بالأ�ستاذ 

ال�سحفية التي كان يعقدها املغفور له 

امللك احل�سن الثاين بعد كل قمة عربية 

تعقد يف املغرب، فكان يقول يل عن نبيل 

�سي�سبح  ال�ساب  هذا  اإن  اهلل،  بنعبد 

يوما �سيا�سيا لمعا، حيث له مميزات 

لذلك  نظريها  قل  �سيا�سية  وتطلعات 

فهو مقرب مني جدا لأخالقه العالية، 

وكافة  املبكر،  ونبوغه  اجلم،  واأدبه 

وال�سرتاكية  التقدم  حزب  اأع�ساء 

يكنون له الإعزاز والإكبار.

مسيرته المهنية

على  اهلل  بنعبد  نبيل  الأ�ستاذ  ح�سل 

�سهادة عليا من املعهد الوطني للغات 

�سنة  بباري�س  ال�سرقية  واحل�سارات 

الدولية،  العالقات  �سعبة   ،1985
حملف  ترجمان  مهنة  بعدها  مار�س 

 .1987 منذ  املغربية  املحاكم  لدى 

جمعية  رئي�س  نائب  من�سب  و�سغل 

منذ  باملغرب  املحلفني  الرتاجمة 

املجل�س  يف  ع�سوا   كان  كما   1992
�سنة  وامل�ستقبل  لل�سباب  الوطني 

املجال  يف  م�ساره  متيز  كما   .1990
املجل�س  يف  بع�سويته  اجلمعوي 

الإداري  لـ»موؤ�س�سة الثقافات الثالث 

املتمركزة يف اإ�سبيلية«.

ال�سبيبة  رئي�س  مهام  وتوىل 

 ،1998 اإىل   1994 من  ال�سرتاكية 

اأع�ساء املكتب  اأن ينتخب �سمن  قبل 

ال�سيا�سي حلزب التقدم وال�سرتاكية 

مت   2003 �سنة  .ويف   1995 �سنة 

املدينة  مبجل�س  م�ست�سارا  انتخابه 

الريا�س  اأكدال  مقاطعة  وجمل�س 

بالرباط من �ستنرب 2003. 

»البيان«  جلريدتي  مدير  عمل  وقد 

اإىل   1997 �سنة  من  اليوم«  و»بيان 

غاية �سنة 2000.

وزيرا  يكن  مل  العملي  م�ساره  ويف 

حيث  ناجحا،  دبلوما�سيا  بل  فح�سب 

املغربية  للمملكة  �سفري  من�سب  تقلد 

اأ�سهر  ثالث  تتعد  مل  ملدة  باإيطاليا 

هذه  خالل  ولكنه   ،)2010  -  2009(

اأن�سطة  بعدة  قام  الق�سرية  املدة 

تقريب  يف  كثريا  �ساهمت  ثقافية 

وجهات النظر بني البلدين.

وبعد ذلك مت تعيينه كوزير لالت�سال، 

حكومة  با�سم  الر�سمي  والناطق 

اإىل   2002 نونرب  من  جطو  اإدري�س 

النتخابات  وبعد   .2007 اأكتوبر 

تنظيمها  مت  التي  املغربية  الربملانية 

يف �سنة 2011 مت تن�سيبه يف 3 يناير 

والتعمري  لل�سكنى  وزيرا   2012
بن  حكومة  يف  املدينة  و�سيا�سة 

كريان. 

الأ�ستاذ  خالله  من  قدم  عطر  م�سار 

طيبة  خدمات  لبلده  اهلل  بنعبد  نبيل 

املغرب  مقد�سات  على  غيور  كوطني 

وحري�س على التفاين يف عمله وتقدمي 

يد امل�ساعدة لكل من يجدهم يف طريقه، 

لأ�سدقائه  بوفائه  معروف  اأنه  كما 

ال�سدة،  اأوقات  وعدم تخليه عنهم يف 

الكثريون كيف وقف  ولطاملا حكى يل 

معهم الأ�ستاذ نبيل بنعبد اهلل يف وقت 

تخلى فيه عنهم اجلميع.

الكبري  واملفكر  املنا�سل  لهذا  اأمتنى 

يظل  لأنه  والتاألق  النجاح  من  مزيدا 

الرجل  اإليه:  ُي�سند  من�سب  كل  يف 

بف�سل  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب 

ثقافته واإخال�سه مللكه ولبلده.

نبيـــــل بنعــبد اللــه.. 
�سحفي وفنان ووزير  ودبلوما�سي
ظل دائـما الرجـل المناسـب في المـكان المناسـب

إن حياة البذخ 
تجعل الشخص 
عندما ينال كل 
شيء ويحقق 
كل أمنياته 

المادية يتحول 
إلى وحش يؤذي 
نفسه بالعادات 

السيئة

�صخ�صيات مغربية عرفتها

والد نبيل بنعبد اهلل 
هو كاتب كلمات 
أغنية »أذكريني« 

التي لحنها رائد 
اكتشاف الفنانين 

في المغرب األستاذ 
الراحل عبد النبي 
الجيراري وغناها 
الصوت الرجالي 
الخالد للمطرب 
إسماعيل أحمد

نبيل بن عبد اهلل يتوسط وزراء من حزبه



 

»ال�سيعة« معاك�سة تاريخية 
بال بداية وال نهاية

من  مناطق  يف  ال�شيعة  ظهور  ال�شابقة  احللقة  يف  طرحت 

على  الأدار�شة  دولة  ظهور  يف  تتمثل  منطقة  وذكرت  العامل، 

عند  ال�شيا�شي  الفكر  ن�شاأة  )كتاب  الإ�شالمي  الغرب  اأر�ض 

حممد  للدكتور  العربي  الفكر  م�شلمات  يف  حفريات  العرب 

املغاربة  وانتماء  الفكر(  دار   ،143 �شفحة  الكبي�شي،  علي 

يف  تنافرا  يعني  ل  الأدار�شة  ودولة  الأمازيغية  للدولة 

اأ�شول عرقي اأو تخالفا يف العقيدة الإ�شالمية باعتبار تالقى 

الطرفني يف اأ�شول عربية تنتمي اإىل قبيلة )قي�ض( ولها اأ�شول 

�شاحب  يذكره  ما  بالفعل  وهذا  ال�شالم،  عليهم  البيت  اآل  اإىل 

اأبي  ابن  تاأليف  املرينية  الدولة  تاريخ  يف  ال�شنية  )الذخرية 

اإفريقية  النعمان  بن  ح�شان  فتح  )وملا  يقول  حيث  زرع(، 

واملغرب كان اأكرث جيو�شه قبائل )قي�ض( فاأتى )اأورا�ض( من 

بالد اإفريقية فوجد قبائل زناتة قد اجتمعت به لقتاله فدعاهم 

اإىل الإ�شالم وقال لهم يا مع�شر زناتة اأنتم اإخواننا يف الن�شب 

فلم تخالفونا وتعينوا علينا اأعداءنا، األي�ض اأبوكم بر بن قي�ض 

ذلك  لنا  تنكرون  العرب  مع�شر  ولكنكم  بلى،  قالوا  عيالن؟ 

وتدفعونا عنه فاإذا اأقررمت باحلق ورجعتم اإليه فا�شهدوا لنا 

به على اأنف�شكم، فاجتمعت وجوه قي�ض واأ�شرافها، واأ�شراف 

زناتة واأقيالها، واأ�شهدوا على اأنف�شهم من ح�شرهم من وجوه 

العرب وروؤ�شاء اأهل اإفريقية من الرببر والروم وكتبوا بينهم 

اأ�شعار يف هذا  الطرفني كما و�شعت  الكتاب من  كتابا، ووقع 

التاآخي من طرف الطرماح بن �شاعدة القي�شي... اأنظر كتاب 

»عبد اهلل كنون منوذج النبوغ املغربي �شفحة 184 لإدري�ض 

وكتاب   »2006 مبراك�ض  الوطنية  الوراقة  مطبعة  اأبايا. 

الذخرية ال�شنية يف تاريخ الدولة املرينية هو ملوؤلف جمهول 

قبل اأن يقوم حممد بن اأبي �شنب الأ�شتاذ باملدر�شة الثعلبية 

باجلزائر بن�شره �شنة 1920، ثم يقع حتديد موؤلفه وهو ابن 

على  )ال�شيعية  الفرقة  فوجود  ذكره...  �شبق  كما  زرع  اأبي 

اأر�ض الغرب الإ�شالمي مع ظهور دولة الأدار�شة مل يكن لها 

نزوع اإيديولوجي و�شيا�شي كما نراه حاليا واإمنا كان ينبني 

على ت�شفية عرقية بني الأمويني ومن ينازعهم احلكم حتت 

معها  ظهرت  اآراء  عنها  تولدت  فرق  بظهور  ظهرت  خالفات 

اإىل حد  ثانية.. ومما عمق اخلالف  امل�شرق  دول كالزيدية يف 

وغالة،  وامامية،  وزيدية،  )كي�شانية،  فرق  خم�ض  املواجهة 

كتابه  يف  )ال�شهرب�شتاين(  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا  واإ�شماعيلية( 

الأ�شول  يف  مييل  ال�شيعة(  )اأي  وبع�شهم  والنحل(  )امللل 

الت�شبيه  اإىل  وبع�شهم  ال�شنة  اإىل  وبع�شهم  العتزال  اإىل 

عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  موىل  كي�شان  اأ�شحاب  )الكي�شائية( 

))يعتقدون  احلنفية  بن  حممد  لل�شيد  تلميذ  وقيل  ال�شالم، 

من  واقتبا�شه  كلها  بالعلوم  اإحاطته  من  بالغا  اعتقادا  فيه 

علم التاأويل والباطن وعلم الآفاق والأنف�ض ويجمعهم القول 

الأركان  تاأويل  على  ذلك  الدين طاعة رجل حتى حملهم  باأن 

رجال،  على  وغريها  واحلج  والزكاة  ال�شالة  من  ال�شرعية 

اإىل  فحمل بع�شهم على ترك الق�شايا ال�شرعية بعد الو�شول 

بالقيامة  العتقاد  �شعف  على  بع�شهم  وحمل  الرجل  طاعة 

وحمل بع�شهم على القول والتنا�شخ واحللول والرجعة بعد 

املوت(( )الف�شل يف امللك والأهواء والنحل لبن حزم بهام�شه 

دار   196 �شفحة  الأول  اجلزء  لل�شهر�شتاين  والنحل  امللل 

الفكر( ومل تبق تعريفات الفرق ال�شيعية منح�شرة يف منطقة 

الكوفة و�شوادها حيث جندها متبعة لعلي بن اأبي طالب. اأما 

ال�شام  اأهل  اأما  فحرورية،  اجلزيرة  )اأما  فعثمانية  الب�شرة 

فال يعرفون غري معاوية وطاعة بني اأمية مع عداوة را�شخة 

وجهل مرتاكم، اأما مكة واملدينة فقد غلب عليهم اأبو بكر وعمر 

باعتبارها  الت�شيع  يف  الدائرة  فاملحاور  عنهما...(  اهلل  ر�شي 

م�شادر خمتلفة فهي )�شنية، �شيعية، خارجية(...

الفكر  الكب�شي يرى يف كتابه: »ن�شاأة  الدكتور حممد علي  اإن 

ال�شيا�شي..« ))اإنه اإذا كانت دويالت ال�شتقبال اأ�شرا حاكمة 

على  احل�شول  من  اخلالفة  مع  التعاون  خالل  من  متكنت 

مناطق  على  �شيادتها  فر�ض  من  مكنتها  �شلطتها،  امتيازات 

اخلالفة،  دولة  اإىل  الرجوع  دون  حتالفات  وعقدت  �شا�شعة، 

ية مع هذه اخلالفة اإذا ما اأن�شت  واإذا كانت كثريا ما تقف ِبِندِّ

حكمها  فرتات  اأغلب  يف  تابعة  ظلت  فاإنها  القوة  نف�شها  يف 

يتوفى  حني  الولة  اأبناء  تعني  التي  فهي  اخلالفة،  دولة  اإىل 

اآباوؤهم اأو يقتلون على راأ�ض بلدانهم((.

يف  م�شت�شارة  برتبة  حمرتمة  �شيدة  اإعالم  �شابق  ودون  فجاأة  علينا  طلعت 

الغرفة الثانية بكالم من اأ�شاطري الأم�ض القريب، نذرته للحديث عن الدعارة 

التي اعتربتها من روافد القت�شاد الوطني ))امل�شاهمة يف ميزانية الدولة((، 

وذلك بعد اأن انتقدت ب�شدة غري ماألوفة وكما ورد يف اإحدى اجلرائد الوطنية 

الرتكيز على حماربة الظاهرة على الن�شاء دون الرجال، وهاجمت بقوة اأي�شا 

تخ�شي�ض �شرطيات يف مراك�ض »لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر« يتناق�ض 

العامالت  من  »القليالت  باأن  يقولون  الذين  ال�شو�شيولوجيني  جل  اأبحاث  مع 

القيمة«  فائ�ض  ا�شتثمار  مرحلة  ولوج  ب�شعوبة  ي�شتطعن  اجلن�ض  �شوق  يف 

)الأ�شتاذ عياد بالل(، والكثريات منهن تغلب عليهن �شمة الفقر املدقع، لأنهن 

ال�شن  يف  وتقدمهن  تقاعدهن  بعد  في�شبحن  ثورة«،  »تكوين  على  يقدرن  ل 

))بائعات �شجائر بالتق�شيط اأو مت�شولت يف ال�شوارع اأو حار�شات ملراحي�ض 

احلانات واملالهي((.

قال  كما  الفتنة  لعنا�شر  جديدا  وقودا  خلف  الأخت  كالم 

قبة  داخل  و�شخرية  �شحك  من  اأثاره  ما  رغم  اأحدهم، 

اآخر  رجل  كالم  اإل  البتذال  يف  ي�شاهه  مل  الربملان. 

جديد  عامل  على  يوم  كل  عينيه  يفتح  اأن  يروقه 

ي�شيء  نف�شه  وجد  رجل  اأخالق  ول  قيم  بدون 

و»الفولر«  والربقع  احلجاب  مرتديات  اإىل 

التي  الدعارة  فاه به عن ممار�شة  ما  من خالل 

وكل  بالربقع  كالمه(  )وهذا  اأيامنا  يف  »تتم 

اأنواع احلجاب، بل اإن بائعات الهوى اأ�شبحن 

يف�شلن هذه الأنواع من اللبا�ض لأنها تبعدهن 

مهنتهن  مبمار�شة  لهن  وت�شمح  ال�شبهات،  عن 

املرغوب  غري  الزبائن  اأو  الأمن  اإزعاج  بدون 

املح�شنة  املراأة  على  كبري  جتن  هذا  ويف  فيهن« 

تختاره  لبا�ض  يف  الأقل  على  »متعة«  جتد  التي 

بحرية، ودونها �شغط اأو توجيه، لإخفاء زينتها كما 

اأو  والعري  التربج  عن  والبتعاد  الكرمي،  بالقراآن  ورد 

ن�شف العري كما قيل، وفيه اإىل جانب ذلك رمي للمح�شنات 

وقذفهن بدون علم، وب�شكل مق�شود، ي�شتدعي على الأقل امل�شاءلة 

القانونية وال�شرعية.

لقد كانت الدعارة منت�شرة لي�ض يف مراك�ض لوحدها بل يف كل مدن املغرب منذ 

باأنه �شاهد )يف القرن  زمن �شحيق، يحكي ))ليون الإفريقي يف اإحدى كتاباته 

طرف  من  حممية  كانت  ودورا  منازل  املغرب  مدن  باإحدى  ع�شر(  ال�شاد�ض 

رئي�ض ال�شرطة وحاكم املدينة، ي�شكنها »رهط« يقال لهم »الهيوى« وهم رجال 

يحلقون حلاهم ويقلدون الن�شاء يف كالمهن ولبا�شهن وتزينهن وتغنجهن )كما 

كان يفعل �شطاح ال�شويرتي يف مراك�ض(، لكل واحد من هوؤلء الأنذال �شاحب 

تخبو  الظاهرة  تلك  بداأت  ثم  زوجها،  املراأة  تعا�شر  كما  ويعا�شره  يت�شراه 

ال�شتعمار،  وخرج  التعليم  وانت�شر  الأو�شاع  حت�شنت  اأن  بعد  ف�شيئا  �شيئا 

اإىل  اإ�شافة  الأن�شاب  حفظ  مهمة  عاتقها  على  الدولة  اأخذت  ال�شتقالل  وبعد 

حفظ الأرواح والأموال والأعرا�ض عن طريق التوعية والتعريف بالأمرا�ض 

تعد  بذلك، ومل  امل�شهورة  الدور  واإغالق  الزواج،  على  والت�شجيع  التنا�شلية 

واأخرى  ال�شابقة  الأ�شباب  نف�ض  نتيجة  موؤخرا  اإل  الربوز بحدة  اإىل  الظاهرة 

�شح  اإن  الال�شرية  الت�شرفات  بع�ض  و�شيوع  احلياة،  تطور  مع  ت�شخمت 

من  الكثري  ومتييع  الأخالق  وتدهور  احلياء  خد�ض  يف  ت�شاهم  والتي  التعبري 

املفاهيم، فكان ل بد من تدخل الدولة حلماية الأمن الأخالقي و�شيانة املجتمع 

الأمن  ن�شاء  من  الأخالق  فرقة  تاأ�ش�شت  الإطار  هذا  ويف  التجاوزات،  كل  من 

موؤطرة  الفرقة(. مبهمة  )اأي  تقوم  املوؤنث  ب�شيغة  الدراجني  فرقة  اإىل جانب 

قانونا، بوداعة واحت�شام كبريين وباأدب واحرتام تامني، ي�شاعدان يف الكثري 

مطلق،  وتفاهم  متناهية  وبب�شاطة  اإبانه  يف  امل�شكل  حل  على  املرات  من 

م�شتبه  اأنهن  على  ع�شريات  فتيات  »لحقن  اأن  يثبت  ومل 

كما  يرتدين«،  ما  اأو  لبا�شهن  ب�شبب  فيهن 

مل  مراك�ض،  يف  اجلميع  به  ي�شهد  وهذا  اأنهن 

ي�شجل عليهن اأنهن طالنب الن�شاء القادمات اإىل 

املدينة باملغادرة فورا ب�شبب ال�شك يف اأهدافهن 

الفكرة  اأن  وهو  ب�شيط  ل�شبب  و�شلوكاتهن« 

ي�شعب  واحلرية  الت�شامح  مع  املتعار�شة 

اأبوابها،  وتعدد  املدينة،  ل�ش�شاعة  تنفيذها 

من  اأحدهم  قال  كما  �شكانها  به  يتمتع  وملا 

�شديدة  واأ�شالة  خا�شة  حقوقية  نكهة 

وكرم زائد.

اإن ما اأقدم عليه امل�شوؤولون الأمنيون بتعيني 

�شابات مثقفات واعيات لي�ض »�شلوكا غريبا« 

وبلدان  البولي�شية  الدولة  اأ�شاليب  اإىل  يعود 

هو  ذلك  من  العك�ض  على  بل  ال�شتثناء،  حالة 

�شح  اإن  د�شتوريا  ح�شا  يرتجم  ح�شاري،  �شلوك 

فر�شه  واملنا�شفة،  امل�شاواة  مببداإ  يعنى  التعبري 

وقوتها  املراأة  بقدرة  يوؤمن  والذي  اليوم  القائم  الو�شع 

اأتيحت لها الفر�شة لإثبات  اإذا  وجدارتها يف حتمل امل�شوؤولية 

ذاتها على اأح�شن وجه، قلت �شلوكا ل يحمل على الده�شة ول ينطوي على اأي 

م�ض باحلقوق واحلريات، فقد تاأكدت باأن ما يبطل له هو �شرب من �شروب 

»التمييع« يلجاأ اإليه عندما تلم�ض م�شالح البع�ض، تاأكدت من ذلك عندما اأعرب 

يل م�شوؤول يف النيابة العامة مبراك�ض عن خيبة اأمله مما يروج ويكتب حتت 

يافطة »الأمر باملعروف والنهي عن املنكر«، لأنه مل يع�ض للحظة مع ق�شية من 

النوع املتحدث عنه ومل ي�شبق اأن قدمت ال�شرطة اأمامه �شيدة بتلك »الأفعال« 

واإذا ما ثبت فيما بعد )وهذا يقول امل�شوؤول م�شتبعد جدا اإن مل يكن م�شتحيال 

نظرا ملا اأ�شبح عليه الأمن من ثقافة حقوقية ووعي اجتماعي(، فاإنه �شيعمل 

على الإفراج عنهم قانونيا ولي�ض جماملة اأو �شيئا من هذا القبيل.  

و�شف ما يجري الآن يف العامل العربي وحتى الإ�شالمي فيه جتٍن على الطبيعة 

لأن هذا الف�شل من ال�شنة حني يقبل تخ�شر الروابي وال�شهول وتزهر الأ�شجار 

وتغرد البالبل، فيق�شد النا�ض الب�شاتني والغابات للتنزه وال�شتجمام يف جو 

البلدان  �شكان جل  فاإن  ذلك  النقي�ض من  الأمن والطمئنان، وعلى  من 

موت  من  هربا  بلدانهم  ويهاجرون  بيوتهم  من  يفرون  الغربية 

حمقق والقابعون فيها يتعر�شون للموت يف كل وقت وحني 

ل�شاكنة  كان  وما  بلدانهم،  يف  الدائرة  املعارك  ب�شبب 

فا�شدين  قادة  وجود  لول  الدمار  لهذا  العربي  العامل 

الأر�ض  ت�شلطوا على مقاليد احلكم فيها فعاثوا يف 

ف�شادا..

حتث  املتقدمة  الأمم  فيه  جند  الذي  الوقت  ويف 

يف  والإبداع  اخللق  على  ال�شاعدة  اأجيالها 

قادتنا  يحر�ض  بل  يكتفي  املجالت،  جميع 

على حث �شبابنا على اللهو و�شياع الوقت يف 

امللذات، ول اأدل على ذلك من كرثة املهرجانات 

وقرى  مدن  جميع  اكت�شحت  التي  املختلفة 

اأ�شيب  بع�شها  اأن  درجة  اإىل  املغربية  اململكة 

حتت�شن  املدن  بع�ض  اأ�شبحت  حيث  بالتخمة 

الإنتاج  مهرجان، وخ�شو�شا يف جمال  من  اأكرث 

الأوروبية  البلدان  بع�ض  كانت  فاإذا  ال�شينمائي، 

كمهرجان  واحد  مبهرجان  املجال  هذا  يف  تكتفي 

يف  تتناف�ض  جمتمعنا  نخبة  فاإن  بفرن�شا،  كان  مدينة 

الإكثار من هذه التظاهرات حتى اختلط احلابل بالنابل 

يف ذهن اجلمهور املغربي ومل يعد مييز بني ال�شالح والطالح، 

واأفالم  والت�شجيلية،  الق�شرية،  والأفالم  الطويلة  الأفالم  فهناك 

الن�شاء، واأفالم املوؤلفني، واأفالم اإفريقيا، والبحر الأبي�ض واملتو�شط، و�شمال 

اإفريقيا، وهلم جر..

وقد ن�شل يوما ما اإىل اأفالم الأطفال، وكاأين باملغاربة هم ال�شعب الوحيد على 

وجه الب�شيطة الذي يهوى م�شاهدة الأفالم.

الفالحية  املوا�شم  بع�ض  مع  بالدنا  يف  تتنامى  املهرجانات  بع�ض  كانت  واإذا 

كمو�شم حب امللوك، ومو�شم الورود، ومو�شم الفرو�شية، فاإن جل املهرجانات 

يرجع اإحداثها اإىل مزاج وتفتق عبقرية بع�ض املرتفني الذين قرروا ذات يوم 

تنظيم احتفالت كبرية يدعون للم�شاركة فيها جل املطربني واملطربات الذين 

حج  التي  الأوىل  الن�شخة  جربوا  اأن  وبعد  واأغانيهم،  اأ�شواتهم   ت�شتهويهم 

العمل  عن  عاطل  جلهم  ال�شباب  من  غفري  جمهور  مل�شاهدتها 

يقول  كما  تقرر  تكرر  اإذا  العمل  لأن  اأعادوها، 

املثل، واإذا كنا ل ننكر فوائد الرتفيه 

النبوي  للحديث  م�شداقا  النف�ض  عن 

بعد  �شاعة  النف�ض  عن  »رفهوا  القائل: 

�شاعة اإن النف�ض اإذا كلت عميت« فال يجب 

م�شلحة  ح�شاب  على  ذلك  يكون  اأن 

تاريخ  تزامن  اإذا  وخ�شو�شا  �شبابنا 

فرتة  مع  املهرجانات  هذه  تنظيم 

اثنان  يختلف  ل  حيث  المتحانات، 

خاللها  عليهم  يجب  طلبتنا  اأن  يف 

على  والرتكيز  درو�شهم  مراجعة 

ومعطيات  مواد  من  تت�شمنه  ما 

وهم  المتحانات  يجتازوا  حتى 

مالئمة،  ونف�شية  �شحية  ظروف  يف 

املهرجانات  حفالت  ا�شتهوتهم  فاإذا 

والتح�شري  ال�شتعداد  ذروة  يف  وهم 

معر�شون  اأنهم  فال�شك  لالمتحانات 

بذلوه  ما  ي�شيع  وهكذا  والف�شل،  للر�شوب 

على  يجب  لذلك  كاملة،  �شنة  طيلة  جهد  من 

منظمي هذه املهرجانات اأن يراجعوا تاريخ تنظيم 

حفالتهم حتى ل تتزامن مع فرتة المتحانات، ويحر�ض 

اأ�شحاب هذه املهرجانات على جعلها تقام حتت الإ�شراف امللكي 

ل�شتقطاب م�شاركة رجال املال والأعمال والبنوك وبع�ض اجلهات احلكومية 

التي ت�شارع اإىل مد الدعم املايل لهذه التظاهرات احرتاما لهذا الإ�شراف امللكي، 

اأين ت�شرف الأرباح  اأن نت�شاءل  مما ي�شكل نوعا من البتزاز، وهنا يحق لنا 

الناجتة عن هذه املهرجانات التي ت�شملها مراقبة املجل�ض الأعلى للح�شابات؟ 

جمرد �شوؤال اأرجو اأن يجد اآذانا �شاغية.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
�سبابنا بني هاج�س االمتحان و»ن�سبة« املهرجان

تدهورت الأخالق يف مراك�ش فكان لبد من حترك ن�ساء الأمن
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الرأي

الحلقة السابعة

إن ما أقدم عليه 
المسؤولون األمنيون بتعيين 

شابات مثقفات واعيات ليس سلوكا 
غريبا يعود إلى أساليب الدولة البوليسية 

وبلدان حالة االستثناء، بل على العكس من ذلك 
هو سلوك حضاري، يترجم حسا دستوريا إن 
صح التعبير يعنى بمبدإ المساواة والمناصفة، 

فرضه الوضع القائم اليوم والذي يؤمن بقدرة 
المرأة وقوتها وجدارتها في تحمل 
المسؤولية إذا أتيحت لها الفرصة 

إلثبات ذاتها على
 أحسن وجه

جل المهرجانات 
يرجع إحداثها إلى مزاج 

وتفتق عبقرية بعض المترفين 
الذين قرروا ذات يوم تنظيم احتفاالت 

كبيرة يدعون للمشاركة فيها جل 
المطربين والمطربات الذين تستهويهم 

أصواتهم وأغانيهم، وبعد أن جربوا 
النسخة األولى التي حج لمشاهدتها 

جمهور غفير من الشباب جلهم عاطل 
عن العمل أعادوها، ألن العمل 

إذا تكرر تقرر، كما يقول 
المثل)..(
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اِنتهى
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حقيقة  الإن�سان،  من  قريبا  املوت  يكون  اأن 

اهلل  اأذاق  وقد  �سائعة،  تكون  اأن  ميكن  ل 

واأذاقه  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  خليله  املوت 

�سلى  حممد  وم�سطفاه  وحبيبه  ر�سوله 

اإليه  اأر�سل  قد  وكان  و�سلم،  عليه  اهلل 

ليقول  الوحي  عهد  بداية  يف  جربيل  �سيدنا 

ميت.    اإنك  �سئت  ما  ع�ش  حممد  يا   له: 

واأن ينجو �ساحب احلقيقة ال�سائعة - مرة 

اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  كان  من موت   - اأخرى 

قلوبنا،  على  اأيدينا  ن�سع  جعلنا  اأمر  منه 

اأ�سدقاء »الأ�سبوع ال�سحفي«، ون�سفق  نحن 

اأ�سحاب  من  اآخر  رجال  نفقد  اأن  اإ�سفاق  اأميا 

القلم القالئل الذين يتقنون اللعبة، فيجعلون 

وتبكي  تارة،  الأ�سداق  ملء  ت�سحك  النا�ش 

وتتاأمل  وتفكر  اأخرى،  تارة  الأحداق  ملء 

ال�سفحة  به  جتود  ما  اأن  فنجد  وت�ستنتج 

الأخرية من الأ�سبوعية الغراء - مقارنة مع 

�سيئا   - واملجالت  ال�سحف  افتتاحيات  باقي 

من  التي  الأطل�ش«  »رق�سة  مو�سيقى  ي�سبه 

يوم اأن رحل �ساحبها عبد القادر الرا�سدي اإىل 

اإبداعا مغربيا يرقى  دار البقاء مل نعد ن�سمع 

اإىل م�ستواها.

م�سطفى العلوي يعي�ش بيننا من اليوم الذي 

القرن  من  ال�ستينيات  بداية  يف   - فيه  ن�سر 

مغربية  فتاة  ي�سور  كاريكاتورا   - املا�سي 

فاتنة ترق�ش اإىل جانب طائرة فانتوم نفاثة... 

»عندهم  عبارة:  كتب  الر�سم  هذا  وحتت 

اأميا  كنت  اأيامها  فطوم«،  وعندنا  فانتوم... 

باأم عيني والدي وخايل  ال�سن وراأيت  �سغري 

- رحمهما اهلل - ي�سحكان ومل اأفهم �سيئا.

رحمه   - الثاين  احل�سن  امللك  بنى  ذلك  وبعد 

اهلل - اجلامعات واأن�ساأ املدار�ش العليا وبدل 

التعليم  تطوير  اأجل  من  والنفي�ش  الغايل 

بالإن�سان املغربي... ومع  باملغرب والرتقاء 

ذلك وبعد مرور خم�سة عقود من الزمان - ويا 

تزال عندهم وها  ما  فانتوم  ها هي  لالأ�سف - 

ال�سبب  ولعل  عندنا...  املوجودة  فطوم  هي 

ال�سحفيني  قيدوم  كان  �سيا�سات  اإىل  يعود 

ال�سهري  املقال  يف  بع�سها  اإىل  اأ�سار  قد  نف�سه 

كان  يوم  املغبون«،  »الوزير  عنوان:  حتت 

هذا الوزير يف اأوج قوته وكان حمبو احلقيقة 

بني  تائهون  وهم  اللطيف  يقراأون  ال�سائعة 

ال�سجاعة والتهور وينتظرون وقوع  مفهومي 

الكارثة...

اإىل  املرحوم  الوزير  اهتدى  لو  يدري...  ومن 

ونظف  اأوراقه  فراجع  ال�سطور  بني  كان  ما 

دفاتره عو�ش اأن تاأخذه العزة بالإثم - وهو 

الذي كان ميتلك من الذكاء والدهاء وح�سور 

البديهة والكفاءة املهنية ما �سهد له بها العدو 

قبل ال�سديق - رمبا ملا كان انتهى اإىل ما انتهى 

اإليه - غفر اهلل له - بعد اأن ا�سطر امللك ال�ساب 

اأن ي�سحي باأهلية وزيره من اأجل �سعبه .

يا  واملحبني:  الأ�سدقاء  من  كثري  مع  اأقول 

م�سطفى ع�ش لنا ول متت اإل لنف�سك ...

الطيب العلمي )الدار البيضاء(

التقاعد والغنب املجتمعي
حني  حياته  اأيام  اأروع  يق�سي  امل�سوؤول  املوظف  اأن  املوؤكد  من 

ال�سري  على  حيوي  وقع  لها  يكون  ج�سام  م�سوؤوليات  به  تناط 

ح�سب  تختلف  امل�سوؤولية  هذه  اأن  اإل  الدولة،  لدواليب  الطبيعي 

اأن  ذلك  امل�سوؤول،  املوظف  هذا  عليها  يوجد  التي  الدرجة  نوع 

اإنتاجه الوظيفي يظل حبي�ش مدى قدرته الذهنية على حتمل هذه 

امل�سوؤولية بكل اأمانة و�سدق، قد يكون لها انعكا�سات م�سعة على 

اإىل  م�سوؤول  من  يختلف  امل�سوؤولية  ذكاء  لأن  الوظيفي،  م�ستقبله 

اآخر، فهناك املوظف ال�سامي والذي يتمكن من الغو�ش يف دواليب 

الدولة العميقة، عن طريق تدرج درجات امل�سوؤولية باجتماع عدة 

عوامل، منها على اخل�سو�ش القرابة العائلية وامل�ساهرة وكذا 

يتم  التي  ال�سرتاتيجية  منطلق  عن  النظر  بغ�ش  التكتيك  مهارة 

تركها جانبا لالغتنام بالطريدة قبل اأن ينفلت بها غريه.

ومثل هذه ال�سراعات هي التي تقع باخل�سو�ش يف تقلد منا�سب 

امل�سوؤولية الكربى يف دواليب الدولة، وهي تتطلب بالطبع توافر 

عدة عوامل ت�ساند التكتيك املتبع للفوز بالغنيمة..

باملقولة  عمال  امتيازات،  من  عنها  يرتتب  وما  امل�سوؤولية  غنيمة 

العربية: »فاز باللذة اجل�سور«.

وهكذا، تكون الأيام.. ويتم تداولها على هذا النحو، حيث اإذا ما 

بلغ هذا امل�سوؤول �سن التقاعد، قد يح�ش بالنحدار الذي ينتظره 

ال�سيا�سي،  وكذا  املهني  مل�ساره  نهاية  النحدار  هذا  يعترب  حيث 

وكذا املخزنة وبذلك يعرف اهلل تعاىل.

لكن.. هناك فعال العديد من امل�سوؤولني الكبار يف مرحلة تقاعدهم 

�سواء كانوا وزراء اأو كتاب عامني اأو مدراء اأو رجالت ال�سلطة من 

خالل جميع مراتبها اأو �سفراء؛ حيث جتد �سحنات بع�سهم تذبل 

بوقع ال�سنني من جهة ومن وقع جتريدهم من هالة امل�سوؤولية وما 

يحيط بها؛ فتلتقي ببع�سهم يف بع�ش الندوات، فرتاهم جتردوا 

من كربيائهم يف حني يف�سل بع�سهم نهج �سيا�سة ال�سمت املطلق.. 

كاأنهم ولدوا يف مريخ اآخر اأو كاأنهم كامتو اأ�سرار يخافون ت�سربها 

تالزمهم  ظلت  التي  املخزنية  طابع  ب�سبب  غالبا  وذلك  لالأغيار، 

هناك  وكاأن  �سنوات،  منذ  امل�سوؤولية  قرار  توديعهم  من  بالرغم 

�سيئا من الغنب املجتمعي يالحقهم مبنعهم من التعبري عن اآرائهم 

بكل حرية، رمبا ب�سبب التجاوزات التي ارتكبوها اأثناء حتملهم 

امل�سوؤولية والتي اغتنموا على اإثرها غنائم غري م�سروعة، وهذا 

اطمئنانهم  حني  خ�سو�سا  خا�ش  نوع  من  كربياء  لديهم  يخلف 

من كابو�ش املتابعة.. كاأنهم يريدون اإح�سا�ش الأغيار باأنهم فوق 

اأما  املوت..  ملك  لدى  التاأمل  عامل  وجلوا  اأنهم  حني  يف  اجلميع، 

البع�ش  فاإن  التقاعد  على  اإحالتهم  متت  الذين  املوظفني  ب�سطاء 

اأ�سبح مهم�سا يف املجتمع يق�سي معظم وقته يف  اأنه  منهم يح�ش 

الت�سكع بني املقاهي.

على  احلفاظ  يف  عزاءهم  يجدون  فاإنهم  منهم  املتدينون  واأما 

ال�سلوات اخلم�ش يف امل�ساجد وقراءة احلزب بعد �سالة املغرب 

يف انتظار اليوم اليقني.. عمال بقول ال�ساعر املتنبي:

اإن احلياة دقائق وثوان دقات قلب املرء قائلة له 

فاملوظف ال�سامي املتقاعد خمطئ اإذا ظن اأن الزمن ل يتغري لأن 

املثل يقول: »الدهر يومان يوم لك ويوم عليك«.

ويف جميع الأحوال، فاإن املوظف كيف ما عال كعبه اأو تدنى حني 

يتم اإحالته على التقاعد قد يزوق مرارة اأيها النا�ش ولكن هذا ل 

رب  يا  اآمني  اهلل..  اأهل  من  اجعلنا  فاللهم  الرتاب،  ماآله  اأن  مينع 

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(العاملني.

مرت عدة �سنوات على انطالق امل�سروع ال�سياحي 

اإىل دعم  املعروف بـ»خمطط بالدي«، الذي يهدف 

الأجانب  ال�سياح  وت�سجيع  الداخلية  ال�سياحة 

باملوؤهالت  وال�ستمتاع  ال�ستفادة  على  واملغاربة 

من  العديد  بها  تزخر  التي  ال�سخمة  ال�سياحية 

واجلبلية  ال�سحراوية  املغرب  ومناطق  املدن 

يف  اجلذابة  املناطق  من  وغريها  وال�ساطئية 

خمتلف جهات املغرب، ويف هذا ال�سدد مت اإحداث 

حمطات �سياحية يف عدد من املدن ومناطق املغرب 

مع  املغربية  للعائالت  وامتيازات  ت�سهيالت  توفر 

عرو�ش �سياحية مالئمة حلاجة ال�سياحة العائلية، 

اإفران  حمطة  احل�سر:  ل  املثال  �سبيل  وعلى 

ال�سياحية التي مت جتهيزها بفنادق و�سقق �سياحية 

وقاعات  ومطاعم  جتارية  وجممعات  وخميمات 

لل�سينما ومراكز ملختلف اأنواع الريا�سة وم�سابح 

وغريها من املغريات ال�سياحية، وكل هذا باأثمان 

تف�سيلية لفائدة العائالت املغربية.

بامتياز  ال�سياحية  املدينة  اإفران  كانت  واإذا   

�ساأنها �ساأن املدن ال�سياحية الأخرى مثل: مراك�ش 

مدينة  فاإن  اأخرى،  �سياحية  ومناطق  واأكادير، 

من  اجلذابة  ال�سياحية  املوؤهالت  كل  لها  اأزمور 

وه�ساب،  و�سواطئ،  وغابات،  والبحر،  النهر، 

كل  من  بها  حميطة  خ�سراء  وروابي  و�سهول، 

التي  العريقة  التاريخية  املاآثر  اإىل  اإ�سافة  جانب، 

الفينيقيني،  اإىل عهد الرومان، وعهد  يعود بع�سها 

والعهد الربتغايل، واملدينة العتيقة لأزمور برمتها 

يعود تاريخ ن�ساأتها اإىل القرن اخلام�ش قبل امليالد.

ب�ساأن  واملوؤلفات  الكتب  من  العديد  تو�سعت  وقد 

تاريخ مدينة اأزمور وخا�سة منها موؤلف: »اأزمور 

من خالل التاريخ الدويل للمغرب« ملوؤلفه الدكتور 

يف  اهلل  بارك  التازي  الهادي  عبد  الأ�ستاذ  املوؤرخ 

من  كثري  اأزمور  تاريخ  عن  حتدث  كما  عمره، 

اإ�سارة  واأعز  اأعز كلمة  املفكرين والأدباء، وكانت 

تلك التي كان لها وقع كبري يف نفو�ش �سكان مدينة 

اأزمور والتي مازال وقعها حتى اليوم، وهي الفقرة 

جاللة  وجهه  خطاب  يف  اأزمور  عن  وردت  التي 

املغفور له امللك احل�سن الثاين رحمة اهلل عليه اأمام 

بالق�سر   1986 �سنة  املعماريني  املهند�سني  هيئة 

»اإن  اهلل:  رحمه  قال  حني  مراك�ش،  مبدينة  امللكي 

اأزمور  يف  و�سعناه  ما  اإذا  يتيه  اأن  ميكنه  ل  املرء 

العتيقة  الربيع والأ�سوار  اأم  اأن يرى وادي  يكفي 

املدن  من  اأنها  وليدرك  املغرب،  يف  باأنه  ليعرف 

امللوك  بناها  ق�سبات  بها  كانت  التي  ال�ساطئية 

املغاربة«.

العظيم  امللك  هذا  من  املولوية  اللتفاتة  هذه  فهل 

رحمه اهلل ت�سفع لأزمور باأن حتظى هي الأخرى بهذا 

املخطط ال�سياحي الوطني )خمطط بالدي( خا�سة 

ملا لها من موؤهالت �سياحية خالبة، وطبعا هذا يتم 

من طرف اخلوا�ش وامل�ستثمرين ال�سياحيني، لكن 

الإر�ساد  وموؤ�س�سات  ال�ستثمار  مراكز  على  يبقى 

وطبعا  لأزمور،  احل�سرية  واجلماعة  ال�سياحي 

الوزارة الو�سية على القطاع ال�سياحي باأن يعملوا 

على الت�سهري والتعريف باملوؤهالت ال�سياحية التي 

شكيب جالل )أزمور(تتوفر عليها املدينة.

ع�ش لنا .. فمازالت فطوم عندنا

ليوم  م�سائيتها  يف  الثانية  القناة  طالعتنا 
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م�سنا- م�ساركا يف امتحانات البكالوريا لهذه 

ال�سنة، وامل�سمى عبد ال�سالم الفار�سي الذي 

�سمم على حتقيق اأمنية ظل يحلم بها وهي 

الكرام  اأيها القراء  املحاماة، وا�سمحوا يل 

وا�سهدوا يل اأو علي اأنه �ساأين واأنا -م�سن 

كذلك- �ساأنه يف طلب العلم واملعرفة اإل اأن 

واملكان  الزمان  يف  الختالف  بع�ش  هناك 

وظروف ومالب�سات ح�سول هذه املراهقة 

التعليمية املعرفية املتاأخرة ن�سبيا اإذا جاز 

التعبري ولكل منا اأعذاره. ذلك اأن ظرويف مل 

تكن مواتية للدرا�سة فقد و�سعت الكرا�ش 

جانبا بعد اأن  ح�سلت على البكالوريا �سنة 

1983 والإجازة �سنة 1989.
وي�ستفيق احللم بعدما اأ�سبحت حرا من 

اجلامعي  املو�سم  يف  لأحاول  القيود  كل 

2012 - 2013 الت�سجيل يف كليتي ال�سريعة 
اأو القانون بفا�ش، لكن بدون جدوى واأعيد 

 2014  -  2013 املوايل  املو�سم  يف  الكرة 

مبرا�سلة ر�سمية لكل من ال�سيدين قيدومي 

الآجال  داخل  الذكر  ال�سالفتي  الكليتني 

املحددة للت�سجيل ح�سب و�سلي الإر�سال 

يف  الت�سجيل  طالبا  بهما،  احتفظ  الذين 

�سلك املا�سرت ولو اأن اإجازتي يف ال�سريعة 

الإ�سالمية قدمية وبدون ميزة،- قلت- قد 

ي�سفع لها كرب �سنها ووقارها، فاإن كان ل، 

فاأنا م�ستعد للت�سجيل من جديد والتح�سري 

لإجازة اأخرى، وهذه املرة �ستكون مبعدل 

العليا.  الدرا�سات  يف  بالت�سجيل  يل  ي�سمح 

لعنو�سة  نظرا  كذلك  رف�ش  الطلب  اأن  اإل 

هذه  لقته  نف�سه  والأمر  بكالوريتي، 

لدى  عتيا  الكرب  من  بلغت  التي  ال�سهادة 

كلية احلقوق يف نف�ش املدينة.

يف  نف�سي  اعترب  اأنا�ش  هناك  العامل،  عرب 

الفر�سة وتراهم  لهم  اأعطيت  اأبنائهم  �سن 

طموحا  اأقل  اإذن  فل�ست  رغباتهم  حققوا 

اإىل  كذلك  اأنا  لأعود  هوؤلء  من  نباهة  ول 

اأنني ل  والتح�سيل علما  الدرا�سة  كر�سي 

اأن�سد من�سبا ول اأح�سب راتبا واأ�سوق لكم 

بع�سا من هذه احلالت التي ن�سرت على 

�سفحات بع�ش ال�سحف الوطنية:

- هندية تبلغ من العمر 80 �سنة التحقت 

لتجد  القانون  لدرا�سة  اجلامعات  باإحدى 

اأحفادها  عمر  يف  هم  طلبة  و�سط  نف�سها 

املثابرة  على  و�سجعهم  حفزهم  مما 

والتح�سيل.

الدرا�سة  �سهادة  على  يح�سل  اأمريكي   -

الثانوية وعمره 81 �سنة

- ومواطنه الذي انقطع عن الدرا�سة �سنة 

الأ�سجار  قطع  يف  العمل  اأجل  من   1932
و�سل�سلة من الأعمال الأخرى يتخرج من 

اجلامعة، وعمره 99 �سنة.

األ اأ�ستحق فر�سة كما هوؤلء؟

ع. الحياني )فاس(

م�سكلتي: عنو�سة بكالوريتي

ملاذا اإق�ساء اأزمور من »خمطط بالدي«؟
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جرائم  لآخر  حني  من  اإعالميا  نواكب   

من  الأجانب  بع�ض  يرتكبها  ب�شعة 

اململكة،  تراب  عرب  خمتلفة  جن�سيات 

والن�سب  باالغت�ساب،  يرتبط  ما  خا�سة 

والن�ساء  االأطفال  وا�ستغالل  واالحتيال، 

واالعتداء،  واملُجون  اجلن�س  عامل  يف 

املخدرات  يف  واالجتار  القتل،  وحماولة 

مبوجب  املوؤطرة  اجلرائم  من  وغريها 

القانون اجلنائي.

العامة  االأموال  لهف  مدى  حيث  من  اأما 

اإن�ساء  خالل  من  اال�ستثمار  يافطة  حتت 

القرو�س  واقرتا�س  ل�سركات  البع�س 

قانونية  ومدى  املغربية،  البنوك  من 

اإخراجها  وطريقة  القائمة،  ال�سركات 

املغربية،  احلدود  من  ال�سعبة  للعملة 

فذلك مو�سوع اآخر رمبا يحتاج اإىل جلنة 

ما  االأقل  على  ملعرفة  احلقائق  لتق�سي 

يجري، مبا اأن تو�سيات اأغلب هذه اللجن 

النيابية ظلت حربا على ورق.

باملغرب  االأجانب  و�سعية  كانت  واإذا 

واملخاوف  امل�ساكل  من  جمموعة  تطرح 

والهواج�س االأمنية فاإن االإجرام املرتكب 

من طرف بع�سهم ي�ستدعي اأوال من وزير 

االإ�سراف  له  املوكول  واحلريات   العدل 

الثغرات  ل�سد  اجلنائية  ال�سيا�سة  على 

امللفات  درا�سة  خالل  من  والثقوب 

خ�سو�سا  املحاكم،  على  املعرو�سة 

اأجهزة  وحتمل  بالوقاية،  يرتبط  ما 

التَّتبع  يف  م�سوؤوليتها  اال�ستخبارات 

والر�سد قبل اأن يقع الفاأ�س يف الراأ�س، كما 

حدث مثال يف ق�سايا  االغت�سابات والبيع 

والن�ساء  االأطفال  اأعرا�س  يف  وال�سراء 

بالفيديوهات االإباحية  يف عقر دارنا.

اليوم  ن�سوقها  التي  االعتداء  ق�سية  اإن 

على �سبيل اال�ستئنا�س املتعلقة مبحاولة 

على  مثال  حتتم  لزوجته،  هولندي  قتل 

االأجنبي  اإلزام  واحلريات  العدل  وزير 

باإح�سار  مغربية  من  الزواج  يف  الراغب 

و�سهادة  العدلية،  �سوابقه  حول  �سهادة 

ال  حتى  النف�سية  �سالمته  ب�ساأن  طبية 

ُيفّجر اأمرا�سه ومكبوتاته يف اأبنائنا، لكون 

الزوجة/ ال�سحية اكت�سفت اأن بعلها من 

على  اعتدى  اأن  و�سبق  ال�سوابق  ذوي  

هولندا،  يف  الثانية  وقتل  االأوىل  زوجته 

ليق�سي من اأجل ذلك �سبع �سنوات �سجنا، 

ولوال االألطاف االإلهية لكانت يف عداد اأهل 

ع ج�سمها، والذي قيل  االآخرة بعد اأن َب�سَّ

اإنه انتحر مبنطقة الناظور.

العدل  وزير  لتدخل  دعوتنا  يف  ون�ستند 

واحلريات، باعتباره ممثال للنيابة العامة 

املتبعة  اجلنائية  ال�سيا�سة  على  وم�سرفا 

يف البالد.

املقاربة  على  االعتماد  فاإن  وعموما 

الزجرية اأبان عن ف�سل ال�سيا�سة اجلنائية 

على  امللفات  اإحالة  ظلت  حيث  املتبعة، 

البحث  دون  جمرد  ب�سكل  تتم  الق�ساء 

اإعطاء  مع  الداء،  ومعاجلة  االأ�سباب  عن 

قرن  �سرورة  وكذا  للوقاية،  االأولوية 

االإحالة على الق�ساء بعملية االإ�سالح يف 

اإطار �سمويل.

عبد اهلل الشرقاوي

خطبة طارق بن زياد بني 

النفي والإثبات

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

اإن االأ�ستاذ اجلليل عبد اهلل كنون رحمه اهلل اأثبت بكثري من احلجج 

اأن هذه اخلطبة تن�سب لطارق، ومن ذلك اأن طارقا واإن كان بربريا، 

الذي  هو  يكن  بامل�سرق، ومل  واالإ�سالم  العروبة  ن�ساأ يف حجر  فقد 

اأ�سماء الرببر،  اأوال، بل والداه، بدليل ا�سمه زياد، لي�س من  اأ�سلم 

اإىل  انتقل  واأنه  االأول  املغربي  الفتح  م�سلمي  من  كان  اأنه  وال�سك 

امل�سرق حيث تواله مو�سى بن ن�سري، ون�ساأ ولده يف هذا الو�سط 

اللغة  العرب يف  نبوغ غري  فاإن  الذي كونه وثقفه، وكذلك  العربي 

من  ي�ستغرب  حتى  بدع،  غري  اأمر  االإ�سالم  اعتناقهم  منذ  العربية 

طارق وهو قد ن�ساأ يف بيت اإ�سالمي عربي، ومن ذلك اأي�سا اأنه لي�س 

يف اخلطبة من �سناعة البيان ما مينع ن�سبتها اإىل طارق بن زياد، 

وقفا  لي�ست  واملعاين  معانيها،  على  ترتكز  اإمنا  نظرنا  يف  وبالغتها 

اخلطبة  هذه  يف  وقع  يكون  اأن  ميكن  نعم  عجمي،  وال  عربي  على 

بع�س الت�سرف من الرواة بزيادة اأو نق�س، ونحن قد �سححنا فيها 

بالفعل اإحدى العبارات التي مل تكن وا�سحة الداللة على معناها، 

ولكن هذا ال ينفي اأ�سل اخلطبة وال ي�سح اأن يكون حجة للت�سكيك 

يف ن�سها الكامل )النبوغ املغربي يف االأدب العربي، ج 23/1(.

وبعد االأ�ستاذ اجلليل عبد اهلل كنون، ياأتي االأ�ستاذ عبا�س اجلراري 

وق�ساياه(  ظواهره  خالل  من  مغربي  )االأدب  القيم  كتابه  يف  لريد 

اخلطبة،  هذه  اأمر  يف  �سكوا  الذين  العرب  املوؤرخني  بع�س  على 

ومنهم االأ�ستاذ عبد اهلل عنان الذي يوؤكد يف كتابه: »دولة االإ�سالم 

يف االأندل�س، الع�سر االأول، الق�سم االأول، �س.47«، واالأ�ستاذ اأحمد 

هيكل فريي اأن هذه االأقوال مبالغة ال تنكر، ويقول يف حق عبد اهلل 

كان  اإن   - االأدب  لهذا  القدمية  امل�سادر  اإهمال  )اإن  وهيكل:  عنان 

هناك اإهمال حقا - ال ينه�س دليال على رف�سه ال�سيما ونحن نعرف 

اأن ما و�سلنا من هذه امل�سادر قليل جدا، واأن ما و�سلنا فيها من 

ي�سلنا  اأن  ننتظر  كنا  لي�س غري جزء �سئيل مما  اأخبار ون�سو�س 

يوم يك�سف النقاب عن تراثنا الدفني، ثم اإن القول باإهمال امل�سادر 

القدمية لهذه اخلطبة قول مبالغ فيه، فقد فات كال من االأ�ستاذين 

الطيب«  »نفح  قبل  األفت  كثرية  كتب  على  يطلعا  اأن  وعنان  هيكل 

وردت فيها اخلطبة بن�سو�س مت�سابهة حينا وخمتلفة حينا اآخر.. 

ولكننا نفاجاأ ونحن نتتبع االأ�ستاذ عبا�س اجلراري، وهو يرد على 

حيث  زياد،  بن  طارق  اإىل  اخلطبة  هذه  ن�سبة  نفوا  الذين  اأولئك 

جنده هو نف�سه ينفيها عنه ويجعلها من حيث اأ�سلوبها خطبة اأ�سبه 

زياد،  بن  طارق  اإن�ساء  من  لي�ست  اأنها  ويرجح  االأمويني،  بخطب 

واإمنا كتبت ليلقيها يف اجلي�س، وهي من اإن�ساء عربي من الفاحتني 

يتقن الكتابة، بل لعل مهمته كانت تق�سي اأن يكتب للجي�س ولقائده، 

ذهب  ملا  بالن�سبة  »اأما  فيقول:  اجلراري  عبا�س  االأ�ستاذ  ويزيد 

�سيدي عبد اهلل اجلراري -  املرحوم  الوالد - ويق�سد والده  اإليه 

و�ساحب النبوغ - ويق�سد �سيدي عبد اهلل كنون - فنحن نعرف اأن 

الرببر مبجرد اأن اأ�سلموا، اأو باالأحرى اأ�سلمت طائفة منهم، خرجوا 

للفتوح من غري اأن تتاح لهم اأية فر�سة - مهما كانت هذه الفر�سة 

ق�سرية - ليتعلموا اللغة العربية لدرجة متكنهم من اخلطابة لهذا 

االأ�سلوب الذي وردت به خطبة طارق بن زياد«. فاالأ�ستاذ عبا�س 

اجلراري ينفي اأن تكون اخلطبة لطارق بن زياد نفيا وا�سحا ويرد 

نفاها  نف�سه  هو  ولكنه  لطارق،  تكون  اأن  اخلطبة  نفوا  الذين  على 

على  والعلمي  املادي  دليله  وما  عليهم،  رده  من  الفائدة  فما  عنه، 

ما ذهب اإليه؟ وبني هذه االآراء جند راأيا اآخر لالأ�ستاذ الباحث عبد 

ال�سالم الهرا�س ن�سره يف مو�سوع له حتت عنوان: »خطبة طارق 

 5 11، ع.  بن زياد من جديد« ن�سره يف جملة »دعوة احلق« �س. 

عبد  االأ�ستاذ  يظهر  املو�سوع  هذا  ففي   ،1968 �سنة  اأبريل  مار�س 

ال�سالم الهرا�س اأنه ال ي�ساطر الدكتور هيكل يف كون طارق حديث 

العهد باالإ�سالم ومل يت�سل مبو�سى بن ن�سري اإال يف �سنة 89هـ، الأن 

طارقا بن م�سلم وهو زياد، وحفيد مل�سلم وهو عبد اهلل ح�سبما ذكره 

االإ�سالم، وهكذا  اأبوان يف  االأقل  فله على  ن�سبه،  »ابن عذاري« يف 

مل يعد هذا القائد الرببري حديث عهد باالإ�سالم، ومل تعد الفرتة 

التي ق�ساها يف االإ�سالم ال تتعدى ثالث �سنوات، ثم يقول االأ�ستاذ 

الهرا�س: »وما لنا ال نفرت�س وهو اأقرب اإىل املعقول اأن اأباه اأو جده 

هو الذي كان بامل�سرق فن�ساأ االبن واحلفيد يف بيئة عربية اأتاحت له 

حدق اللغة العربية والنبوغ فيها والفوز بثقة بالط دم�سق ليتوىل 

مكانة مرموقة يف الدولة االأموية مما اأهله لقيادة جي�س الفتح«. 

انتهى

الحلقة  الثانية

اإجرام الأجانب يف املغرب ي�ستدعي

 تــــدخل وزيـــر العـــدل

ا�ستهر املغرب وهلل احلمد بكرثة َحَفَظة القراآن الكرمي يف �سماله وجنوبه و�سرقه وغربه 

وو�سطه، هوؤالء احلملة لكتاب اهلل، منهم من يحفظ القراآن كله ومنهم من يحفظ ن�سفه 

ومنهم من يحفظ جزءا منه عاملني بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »مثل املومن الذي 

لي�س يف جوفه �سيء من القراآن كالبيت اخلرب«، وبقوله �سلى اهلل عليه و�سلم اأي�سا: 

»خريكم من تعلم القراآن وعلَّمه«.

اأهل اهلل،  القراآن هم  اأن حملة  اأو�ساف منها:  اأطلق عليهم االإمام ال�ساطبي عدة  وقد 

ومنها اأنهم ال�سفوة من النا�س وهو ما يطلق عليه: النخبة من النا�س.يقول رحمه اهلل 

يف نف�س املرجع )�س 19(:

اأولئك اأهل اهلل وال�سفوة املال فما ظنكم بالنجل عند جزاية 

وعليه، فهنيئا حلملة القراآن باملكانة التي بواأتهم لها ال�سريعة االإ�سالمية.

اها نحن فجعلناها تعي�س على الهام�س، فال  اأهنَّ لكن هاته الفئة التي كرمها االإ�سالم 

يف  مركوب  وال  امل�ستوى،  يف  ك�سوة  وال  امل�ستوى،  يف  تغذية  وال  امل�ستوى،  يف  �سكن 

اإن  اأو تلميحا، بل  اأن هاته الفئة ت�ستجدي لنا �سراحة  اأكرث  من ذلك   امل�ستوى، بل 

البع�س يطرق اأبواب املنازل طلبا للمعونة، بل اإن البع�س اأي�سا يظل النهار كله يف 

املقابر يف انتظار جنازة اأو يف انتظار من يرتحم على ميت، بل االأدهى من ذلك اأن هناك 

من هاته الفئة من يقراأ القراآن وهو جال�س على حافة الطريق يف املدن. ويف البوادي 

ال�سدقة  يطلبون  الطلبة  هوؤالء  جند  الزراعية  املحا�سيل  جمع  اأيام  ويف  املغربية 

وباإحلاح.

ويف  ال�سنة،  طول  على  والزيت  بالب�سارة  الطلبة  هوؤالء  يعي�س  املغرب  �سمال  يف 

اأذكره  اإىل غري ذلك مما ل�ست  تافياللت يعي�سون بالتمر، ويف زعري باخلبز وال�ساي.. 

عمال بقول ال�ساعر:

فظن خريا وال ت�ساأل عن اخلرب قد كان ما كان مما ل�ست اأذكره 

الدنيا فاأرجو اأن يجادلوا عني يوم القيامة هذا: واإنني جادلت عنهم يف احلياة 

فلم  قدركم،  حق  قدرناكم  فما  لنا  ا�سمحوا  اهلل  خلق  �سفوة  يا  اهلل،  كتاب  حملة  فيا 

نعطكم ما اأنتم اأهل له من تبجيل واحرتام وتقدي�س يليق ومكانتكم التي بواأكم اإياها 

اخلالق �سبحانه وتعاىل، واهلل يهدي من ي�ساء اإىل �سراط م�ستقيم.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

َحَملة القراآن يف املغرب 
و�َسَظف العي�ش

الخبزة المفرومة
ح�سومة.. حنا فاأر�سنا وحمرومني

واخلري م�ستت قدامنا وجيعانني

لو كان غري كنا فتعاملنا قا�سيني

اأو ف�سي اأمور اأخرى طامعني

حتى اإيال القينا اخلبزة مفرومة

والنا�س لهفانة وعليها ملمونة

ما فيها با�س.. رانا اأوالد احلومة

ن�ساركوهم وما ن�سولو�س �سكون هما

لكن ملي القاونا �ساكتني 

واللي قالوه لينا بهت يقني

معلوم غادي يبقاو دميا زايدين

هما يغلطو وحنا ندعيو باآمني

فلخر ال�سك يتهمونا ويقولونا انتما

اللي اتبك�ستو وخليتو تكرب اجلرثومة

وحتى �سفتو االأر�س مق�سومة وخمدومة

عاد جيتو ت�سولو على ال�سومة

لياه فاين كنتو هادي �سنني

وا�س كانوا عينيكم مغم�سني؟!

وال مازال ما عارفني ما فاهمني

زيدوا ال�سرب و.. راه ال�سرب زين

راكم موالفني بعدا باحلقوق امله�سومة

هما ياكلو وانتما تكددو لع�سومة

وما عمر ا�ستنظرتو هاد الت�سرفات املذمومة

عال�س قب�سوكم قب�سا جد حمكومة

الأن اإيال طلقو اللجام من اليدين

جميع لقلومة تتحرر وينطقو ال�ساكتني

وحتى واحد ما يرجع يتكلم بيقني

وال مي�سي مكاد بال �سداع وال رنني

أحمد محمد العرابي )وجدة(

الرميد
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إعالنات
 العدد: 795  اخلميس 26 يونيو 2014

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

برقم 113 كريان ال�صعيدية مكنا�س من 

طرف ال�صيد)ة(: �صواك ه�صام.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 294 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل 

العموم اأنه قد اأودع بامل�صلحة القانونية 

ملفا يتعلق باإحداث �صقة مفرو�صة برقم 

12 العمارة B8 املن�صور 1 مكنا�س من 
طرف ال�صيد)ة(: اأومح عبد اهلل.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 295 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س اإىل 

العموم اأنه قد اأودع بامل�صلحة القانونية 

ملفا يتعلق باإحداث �صقة مفرو�صة برقم 

16 العمارة B8 املن�صور 1 مكنا�س من 
طرف ال�صيد)ة(: اأومح عبد اهلل.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 296/14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

باإحداث م�صبنة  يتعلق  ملفا  القانونية 

جتزئة   72 برقم  الكهربائية   بالطاقة 

ال�صاد�س  حممد  �صارع   1 ال�صحراء 

مب�صور  ال�صيد)ة(:  طرف  من  مكنا�س 

مراد.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القــــــانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 297 /14
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المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

قاعة  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

الوليد  بن  خالد   12 برقم  للحفالت 

طرف  من  مكنا�س  اجلديدة  املدينة 

�صركة »تزيتني«.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 298 /14
❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

بعمارة 74 - 2 االإنبعاث 2 مكنا�س من 

طرف ال�صيد)ة(: بوح�صيدة حممد.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 299 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

برقم 1 جتزئة حفيظة مرجان 2 طريق 

�صركة  طرف  من  مكنا�س  اكوراي 

»كري�صتال فري«.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 300 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

جتزئة   D جزء   72 عمارة   3 برقم 

ريا�س االإ�صماعيلية 1 مكنا�س من طرف 

. »Sadinord sarl«صركة�

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As301 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

مركز  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

القايد  درب   3 برقم  اللغات  لتعليم 

طرف  من  مكنا�س  وردة  قاع  العربي 

ال�صيد)ة(: ال�صرقاوي ادري�س.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 302 /14

❋❋❋

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

دار  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

امبارك  �صيدي  درب   4 برقم  ال�صيافة  

بردعاين مكنا�س من طرف ال�صيد)ة(: 

.LUCAS Anne -Marie
االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 303 /14
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المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

ملكنا�س  البلدي  املجل�س  رئي�س  يعلن 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

 103 برقم  الدجاج  وتريي�س  لبيع 

طرف  من  مكنا�س  الب�صاتني  »اأ«  قطاع 

ال�صيد)ة(: االزعرحممد.

االت�صال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احلبول(  )ملحقة  ملكنا�س  احل�صرية 

واإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  ق�صد 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر هذا  تاريخ  ابتداء من  )15 يوما( 

االإعالن.

As 304 /14
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المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري
إعالن عن بيع أصل تجاري

ال�صبط  كتابة  م�صلحة  رئي�س  يعلن 

اأنه  برب�صيد،  االبتدائية  باملحكمة 

يف  موؤرخ  توثيقي  عقد  مبقت�صى 

2014/05/16، فوت ال�صيد عبد املوىل 
ناهي احلامل لبطالة التعريف الوطنية 

BH 88719  وال�صاكن جتزئة  عـــــــدد 

نعيمة 2 بقعة 87 بر�صيد، لل�صيد حميد 

التعريف  لبطاقة  احلامل  �صميعي 

وال�صاكن   BH 42450 عدد  الوطنية 

بحي امل�صت�صفيات العمارة 16 ال�صقة 1 

�صميعي  �صعيد  البي�صاء، وال�صيد  الدار 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل 

الكتبية  جتزئة  وال�صاكن   BJ 76405
التجاري  االأ�صل  متارة،   66 الرقم   1
املامونية«،  »مقهى  كمقهى  امل�صتغل 

الرقم  نعيمة  جتزئة  برب�صيد  والكائنة 

الرا�صي، وامل�صجل  ال�صريف  87 �صارع 
 15730 عدد  حتت  التجاري  بال�صجل 

 400.000.00 قدره  اإجمايل  بثمن  وذلك 

درهم.

تقدم  التعر�صات  جميع  فاإن  وعليه 

مكتب   - املحكمة  هاته  �صبط  بكتابة 

ال�صجل التجاري - داخل اأجل 15 يوما 

من تاريخ الن�صرة االأوىل والثانية.

As 305/14

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية
بمراكش

المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 184 - 2014
حساب خصوصي: 10337م

تقديم أصل تجاري 
حصة في شركة
)النشرة الثانية(

جتاري  اأ�صل  تقدمي  عقد  مبقت�صى 

اأكتوبر   01 يف  موؤرخ  �صركة  يف  ح�صة 

2012 وتقرير مراقب احل�ص�س املوؤرخ 
يف 18 �صتنرب 2012.

قدم ال�صيد خالد عمار، مغربي اجلن�صية، 

 I 8869 رقم  التعريف  لبطاقة  احلامل 

باملحكمة  التجاري  بال�صجل  وامل�صجل 

 ،25566 عدد  حتت  باأكادير  التجارية 

االأ�صل التجاري الكائن بعمارة ريا�س 

�صارع احلمراء رقم 48 بوركان اأكادير، 

 ESPACE « كح�صة يف ال�صركة املدعوة

.» NOUMEDIA SARLAU
وبذلك فاإن رئي�س م�صلحة كتابة ال�صبط 

التعر�صات  اأن  م�صلحة  ذي  لكل  يعلن 

ت�صجل مبكتب �صبط املحكمة التجارية 

ع�صرة  اخلم�صة  اأجل  داخل  باأكادير 

الثانية  للن�صرة  املوالية   )15( يوما 

83 و104 من مدونة   ،84 طبقا للمواد 

التجارة.

As 306/14

❋❋❋

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية
بمراكش

المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 168 - 2014
حساب خصوصي: 10359م

عقد شراكة في الحق
 واألصل تجاري
)النشرة الثانية(

امل�صحح  العريف  العقد  مبوجب 

 ،2013 نونرب   19 بتاريخ  االإم�صاء 

واملحرر مبكتب االأ�صتاذ نور الدين اأبو 

بتاريخ  اأكادير  بهيئة  املحامي  حف�س 

�صراكة  عقد  ب�صاأن   ،2013 نونرب   08
اأدخل  حيث  جتاري،  واأ�صل  حق  يف 

لبطاقة  احلامل  اأون�س  احل�صني  ال�صيد 

 ،B 206092 رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  االأ�صل  �صاحب  ب�صفته 

امل�صجل بال�صجل التجاري لهذه املحكمة 

املحفوظ  ال�صيد   ،38902 رقم  حتت 

التعريف  لبطاقة  احلامل  كراندي 

الوطنية رقم JB 34190، ك�صريك له يف 

الكائن ببلوك  التجاري  احلق واالأ�صل 

10 رقم 06 حي ويل العهد �صيدي حممد 
اأكادير، بن�صبة الن�صف )%50(، وذلك 

مقابل 50.000.00 درهم.

وبذلك فاإن رئي�س م�صلحة كتابة ال�صبط 

التعر�صات  اأن  م�صلحة  ذي  لكل  يعلن 

ت�صجل مبكتب �صبط املحكمة التجارية 

ع�صرة  اخلم�صة  اأجل  داخل  باأكادير 

الثانية  للن�صرة  املوالية   )15( يوما 

طبقا للمادة 84 من مدونة التجارة.

As 307/14



المنوعات

ت�شكلت احلرا�شة امل�شددة داخل املدينة العتيقة من رجال القبائل التي 

ال حول لها، والتي ال تقدر اأن تع�شى للبا�شا اأمرا، وكلهم ي�شمون عند 

باالعتماد  امللزمة  امل�شاعدة  القوات  بع�ض  تعززهم  »بكالوا«،  النا�ض 

على �شهادة املقدم يف �شكان كـل حي اأو م�شاعده »اجلراي«. وكان هناك 

بع�ض االأفارقة من اأبناء م�شتعمرات اأخرى جندوا يف اجلي�ض، واأغلبهم 

اأما خارج االأ�شوار، فنوع اآخر من اجلنود يطلق على  من ال�شينغال. 

اإ�شافة  موبيل«،  »الكارد  فيهم  مبا  لالأمن  ورجال  »الليجو«،  بع�شهم 

اأهبة  على  الثكنات  داخل  تكد�شت  التي  املحرتفة  الع�شاكر  اإىل  طبعا 

اال�شتعداد ومن �شمنهم فرق الكوم.

ولكن �شباب مراك�ض كانوا االأدرى ب�شعاب بهجتهم، وم�شالك مدينتهم، 

اأنفاق  عن  عبارة  وهي  اخلرائط  يف  لها  اأثر  ال  التي  املخارج  وبع�ض 

كانت ت�شتعمل الخت�شار الطريق، ومتوفرة يف كل جناح احلزام الذي 

ت�شورت به احلمراء. وبف�شل الدعاية الأهمية هذه الزيارة امل�شريية 

واعتبارها اآخر فر�شة اأمام �شبابنا ليعربوا عن رف�شهم لكل احللول اإن 

مل تكن يف مقدمتها عودة امللك ال�شرعي حممد ابن يو�شف اإىل عر�شه، 

كانت املفاجاأة �شادمة لال�شتعماريني واأعوانهم، فقد هب ال�شباب من كل 

االأحياء يف اجتاه جامع الفناء، ومنها تفرقوا بعد �شماع الطلقات النارية 

يف الف�شاء، ولكن اأ�شوات بع�ض امل�شريين �شرعان ما ارتفعت حتم�ض 

ال�شباب وت�شجعهم على عدم الرتاجع واأن ذلك الر�شا�ض هو للرتهيب 

اإىل مربرات  املتظاهرين مل يكونوا يف حاجة  اأن جل  فقط.. واحلقيقة 

تذكي حما�شهم.. فقد بلغ ال�شيل الزبى، واقتنع الكثريون منهم خ�شو�شا 

اأو اال�شت�شهاد.. وبالطبع هناك  اإما الن�شر  املوؤطرين اأن ال خيار لهم: 

اأعداد ال تعد وال حت�شى من املنحرفني واملت�شكعني واجلبناء واملتكلني 

وامل�شت�شلمني، واأي�شا املقتنعني مبواقف البا�شا ومقولته ال�شهرية:

»وا�ض بغينا نحاربو جيو�ض فران�شا وطنوكاتها ومدافعها وطياراتها 

بالق�شب ؟!..«

وال  لهم  يكرتث  مل  املرة  هذه  ال�شباب  الأن  اإذن  هوؤالء  عن  حديث  فال 

لغريهم من املحبطني واملتخاذلني، فانطلقوا ب�شدورهم العارية املليئة 

باالإميان يرت�شدون موكب اجلرنال »كرانفال« عند النقطة الرئي�شية 

اأمام �شاحة م�شجد الكتبية، وما اإن ظهرت مقدمة املوكب حتى انطلقت 

احلناجر يف حما�ض مل ي�شبق له مثيل تردد ذلك ال�شعار امللخ�ض لكل 

املطالب:  »بن يو�شف اإىل عر�شه«..

ورغم الطلقات النارية املتتالية و�شقوط بع�ض اجلرحى فاإن اجلماهري 

اجلرنال  فظهر  ال�شاحة،  تلك  يف  وا�شتوقفته  املوكب  بذلك  اأحاطت 

ببذلته الع�شكرية، وبداأ يلوح باإ�شارة التحية والتفهم للموقف، فاأدرك 

املتظاهرون اأو على االأ�شح الذين يوؤطرون، اأدركوا مغزى تلك التحية، 

�شعارات  يف  ا�شمه  باإقحام  اجليرنال  منها  باأح�شن  يبادلون  فانطلقوا 

اأخرى مثل:

»عا�ض كرانفال.. ي�شقط اال�شتعمار.. ي�شقط اخلونة.. وابن يو�شف اإىل 

عر�شه..«

فت�شاعد اإطالق النار يف الف�شاء وعلى االأر�ض الإبعاد اجلماهري وف�شح 

الطريق للموكب الذي انطلق اإىل الرميلة مرورا على دار القائد املتوكي يف 

اجتاه ق�شر البا�شا امل�شمى بال�شتينية.. هذا الق�شر الذي عادة ما تكون 

زيارته داخلة يف بروتوكول اأ�شد االأطل�ض كما ي�شمي الفرن�شيون البا�شا 

التهامي الكالوي، ويف نف�ض الوقت لل�شيافة املبهرة كما هو معروف عن 

الطواجن  واألذ  االإطالق،  على  املغربية  ال�شهية  املوائد  باأفخر  البا�شا 

االرت�شاء  اأ�شاليب  من  فرن�شا، وهي  كبار حكام  تبهر  التي  واالأطباق، 

عند رجال �شلطة ذلك الع�شر مع التملق والنفاق، اإ�شافة اإىل الزرابي 

واخلناجر وغري ذلك من اإبداعات اأمهر ال�شناع يف اأف�شل االأ�شواق.

اأ�شد  الرميلة  طريق  على  �شرب  االأنظار  عن  »كرانفال«  غاب  اأن  بعد 

ح�شار.. وارتفعت وترية اإطالق النار، فاأُرغم البع�ض من املتظاهرين 

على الفرار، واجته البع�ض لالن�شمام اإىل جماعة العبا�شية، ورو�ض 

بذلك  ال�شيافة  ق�شر  ليمطروا  دكالة  وباب  �شليمان،  وبن  العرو�ض، 

ال�شعار من خلف االأ�شوار:

 »ابن يو�شف اإىل عر�شه.. منوت جميعا ويحي الوطن..« 

ومل تعد تلك االأوامر ب�شبط النف�ض تنفع، فظهرت قوات اأخرى كانت 

خمتفية لتك�شف عن الوجه املقنع، دون مراعاة حل�شور االإعالم املحّلي 

باأ�شوات  مراك�ض  ف�شجت  واأ�شرع،  اأحدث  بو�شائل  املزود  والدويل 

املتظاهرين من كل مكان، وال يعلو عليها اإال دوي الر�شا�ض ب�شكل مكثف 

واأفظع.

فتاأكد لكرانافال عك�ض اأقوال املعمرين واخلونة وكل ما كان ي�شمع، واأن 

�شعب املغرب يعي�ض حتت القهر، وحتى يف تظاهره ال�شلمي ينكل به 

االعت�شامات  وانف�شت  اأغرا�شها،  املظاهرات  فحققت  ويقمع،  ويذبح 

بعد اأن تركت اآثارها.. كان الثمن كان باهظا، و�شقط من بني ال�شهداء 

»ح�شن  ال�شهيد  �شقيق  بوجمعة«  بن  »الب�شري  الفناء  جامع  عزاوي 

بوجمعة« امللقب بح�شن كيغ كونغ..
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

تعزية
بالتي  حممد  ال�شيد  املرحوم  ربه  نداء  لبى 

اخللق  نبل  من  له  عهد  ملا  اهلل  بعفو  امل�شمول 

والطيبوبة، يوؤازر ال�شعيف وميد يده ب�شخاء 

للمعوزين. 

حورية،  احلاجة  ال�شيدة  لوالدته  تعازينا 

واأجناله  امكرود،  خديجة  ال�شيدة  وحرمه 

م�شطفى ور�شيد واإدري�ض، وبناته كرمية نادية، 

�شعيد  احلاج  واأخواه  �شمرية،  والدكتورة 

واأ�شهاره  خديجة  واأخته  حمفو�ض،  واحلاج 

عائلة امكرود وعائلة العثماين �شقلي.

راجني من اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد برحمته 

الوا�شعة، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

بقلم: أبو أزهار

باألوساخ واألقذار
تلوث مياه األنهار

وبين نار ونار
تلتهب األشجار

وبمعاول الشجار
تتعرض الدار
لعدة أخطار

وقد تهوي وتنهار
على كتب الصغار

وجماجم الكبار
حيث ال يفيد فرار
وال تنفع أعذار..

فيا من طلع عليكم النهار
تقول عنكم األخبار

أنكم مولعون باألسفار
وبحب كاشفات األنوار

وهوايتكم رفع األسعار!!

الهواية

الكالم الموزون

◆ اإرادة ال�شعوب من اإرادة 
اهلل، م�صداقا للهدي 

النبوي، ال تجتمع اأمتي 

على �صالل، فعلى رواد الأمة 

وزعمائها وحكامها اأن 

ي�صيخوا ال�صمع لأ�صوات 

�صعوبهم ونداءاتهم، 

وي�صتجيبوا لها قبل فوات 

الأوان، واأيما حاكم اأو 

م�صوؤول ياأمر باإطالق النار 

على �صعبه يهزم ويخذل 

باإذن اهلل، لأن يد اهلل مع 

الجماعة.

◆ ال�شعوب �شورة و�شدى 
لحكامها وروؤ�صائها، وما 

عليهم اإل اأن ي�صيروا في 

خط واحد غير مختلفين ول 

متخالفين، فعلى ال�صعوب 

اأن تختار اأ�صدق رجالتها 

واأقربهم اإليها واإلى 

خدمتها، فاإن الرائد ل 

يكذب اأهله ول يظلمهم، 

واهلل نا�صره ومعه على 

الدوام وال�صتمرار.

ملواد  العاملية  ال�شركة  اختارت 

التجمـــــــيل »اأوريـــفالم« الفنانة 

لتمثل  راأفـــت  لطيفة  املغربيـــــــة 

منتوجاتها، وتكون �شفرية للجمال، 

وهذا االختيار مل يكن عبثا - تقول اللة 

فاطمة - واإمنا جاء نتيجة مقومات 

متتلكها الفنانة لطيفة.

ك�شفت  اجلمال،  عن  وبعـيدا 

فاطمة«  »اللة  ملــــجلة  راأفت 

لبنان  لبلد  اختيارها  �شـــــــر 

اأغنيتها عن املغرب  لت�شجيل 

»االأغنية  الأن:  »�شاأكتبها« 

االأوىل  القناة  لدى  موجودة 

وبقيت  زمن،  منذ  الثانية  والقناة 

�شجلتها  لذلك  الرف،  عـــلى  مر�شو�شة 

خارج املغرب حتى يتمكن املغاربة من 

هو  هذا  اإليها،  واال�شتماع  م�شاهدتها 

لبنان، ولي�ض  االأغنية يف  �شبب ت�شجيل 

لعدم توفر اإمكانيات الت�شجيل«.

لطيفة  الفنانة  ت�شريح  من  ويظهر 

التلفزية  القنوات  من  م�شـــتاءة  اأنها 

املغربيــــة، ومعها احلق يف ذلك، وكان 

وزير االت�شال، اخللفي، قد نعت اإحدى 

اأ�شبحت  اأن  بعد  باملاخور،  القناتني 

قنواتنا تبث لنا القبيح وترتك املليح.
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د.يوسف الكتاني

ألول مرة في املغرب: لطيفة 
رأفت سفيرة للجمال

احتاد  مع  بالتعـــــــــــاون 

ووكالة  العرب  املنتجني 

تكرمي  مت   ،»anb«

املـــــغربية  املطربة 

املــــوؤمتر  يف  جنات 

الذي  ال�شحـــايف 

مبادرة:  اأقامتــــه 

من  بالك  »خلـــلي 

اإىل  الهادفة  بالدك« 

املواطن  ثقة  اإعـــادة 

العربي  يف بالده.

لكونها  جنات  تكرمي  ومت 

التي  الفنية  ال�شخ�شيات  من 

يف  امل�شاركة  على  دائما  حتر�ض 

دون  العربية  البالد  تن�شيط 

ا�شتثـــــــناء، وذلــــــك و�شـــط 

الفنانني  من  كبـــــري  ح�شد 

واالإعالميني.

درع  جنات  ت�شلمت  وقد 

�شفرية  من  التكريــــــم 

احلملـــــة الفنانة امل�شرية 

�شمية اخل�شاب.

ت�شتعد  اآخر،  �شعيد  على 

جنات لل�شفر من م�شر املغرب 

الإحياء حفلة كبرية ي�شارك فيها 

عدد من الفنانني املغاربة.

الثقافية  اللـــــــجنة  تنظـم 

الفا�شي،  عالل  ملوؤ�ش�شة 

ندوة حـــــول مو�شوع: 

»املجتمع املدين واأدواره 

الد�شتورية الــــجديدة«، 

مب�شاركة ثلة من االأ�شتاذة 

والباحثني، واملهتمني باحلياة 

اجلمعوية باملغرب، وذلك يوم اجلمعة 29 �شعبان 

1435هـ، املوافق لـ27 يونيو 2014م، على ال�شاعة 
الرابعة والن�شف م�شاء، مبقر املوؤ�ش�شة.

املجتمع املدين واأدواره

 الد�ستورية اجلديدة

مبادرة »خلي بالك على بالدك« تكرم الفنانة المغربية جنات

اإعدام قاتل  اأول تعليق لها على قرار  يف 

اأخريا،  تنفيذه  مت  الذي  هبة  ابنتها 

ليلى غفران: »االآن فقط  الفنانة  قالت 

قلبي  من  والفرح  الغناء  اأ�شتطيع 

االإعدام على قاتل  بعد تنفيذ حكم 

نادين،  و�شديقتها  »هبة«  ابنتي 

خم�ض  ا�شتمرت  حماكمة  بعد 

�شنوات«.

ن�شيت  »لقد  واأ�شافــــــت: 

الفرح، لكــن اأعتقد اأن هبة 

ونادين مرتاحتان االآن، 

واأنا ارحتــــــت، �شكرا 

للق�شاء امل�شري الأنه حكم وعدل«.

يف  وقعت  القتل  جــــرمية  اأن  يذكر 

زايد  ال�شيخ  مبدينة  نادين  �شقة 

يف 26 نونرب 2008، ومت العثور 

باأيام  وبعدها  اجلثتــــني،  على 

املتهم،  القب�ض على  قليلة مت 

معه  التحقيقات  وا�شتمرت 

ليـــ�شدر  �شهرين،  ملــــــدة 

اأبريل  يف  االإعدام  حكم 

تنفيذه  يتم  ومل   2009
املا�شي  االأ�شبوع  اإال 

فقط.

ماذا قالت ليلى غفران بعد اإعدام قاتل ابنتها؟

مذكرات من البيت الميت
لتقدمي  يونيو   26 اخلمي�ض  يوم  اجلديدة  مبدينة  امللياين  اإدري�ض  ال�شاعر  يحل 

ترجمته لرواية: »مذكرات من البيت امليت«، للكاتب الرو�شي فيدور دو�شتويف�شكي 

على ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء باملكتبة الو�شائطية التا�شفيني باجلديدة. 

وي�شري اللقاء كل من الكاتب والناقد �شدوق نور الدين وحممد م�شتقيم. اأما التنظيم 

التا�شفيني  الو�شائطية  واملكتبة  باجلديدة،  والفن  للثقافة  مازغان  ل�شالون  فهو 

باجلديدة، وجمعية اأ�شدقاء املكتبة الو�شائطية التا�شفيني





ت�سلم مكتب ال�سبط، يف ال�سفارة املغربية 

الفرن�سي،  املغربي  املواطن  من  بباري�س، 

طاي  ريا�سة  بطل  املومني،  زكريا 

الدي�ستي  جلهاز  واملتهم  البوك�سينغ، 

»العناية  اإىل  موجهة  ر�سالة  بتعذيبه، 

موؤرخة  ال�ساد�س«،  حممد  للملك  ال�سامية 

املومني،  فيها  يوؤكد   ،2014 جوان   2 بـ 

�سفحات  على  ن�سرها  التي  النوايا 

الأ�سبوع )عدد 3 اأبريل 2014( واأكدها يف 

العدد 15 مايو 2014 م�سيفا اإليها: »اأنه 

لي�س معار�سا، ول �سيا�سيا، ول معار�سا 

للنظام«، لتعنون »الأ�سبوع«، باأنه ميكن 

حل اإ�سكالية هذا امللف، يف الرباط، ولي�س 

يف باري�س.

امللك  اأعطى  اأن  بعد  قليلة  اأياما  هذا  جاء 

حممد ال�ساد�س توجيهاته اإىل وزير العدل 

امللف)...(  هذا  تطورات  حدة  لتخفيف 

املعتقلني  الفرن�سيني  مو�سوع  ودرا�سة 

باملغرب، والغا�سبني على قطع العالقات 

نتيجة  وفرن�سا  املغرب  بني  الق�سائية 

ال�سغوط الفرن�سية، من اأجل ال�ستماع اإىل 

مدير الدي�سطي عبد اللطيف احلمو�سي.

ي�ستطلع  وكاأنه  املومني  هذا  وكان 

الأ�سبوع  باري�س  يف  ح�سر  قد  اجلواب، 

»دار  يف  نظمت  مغربية  ندوة  يف  املا�سي، 

رئي�س  مع  تقابل  اأن  ف�سادف  املغرب«، 

اإدري�س  املغربية،  الإن�سان  حقوق  منظمة 

اليزمي )ال�سورة( الذي ات�سح للمومني، 

عندما  خ�سو�سا  يعلم)...(،  من  اآخر  اأنه 

ذكره اليزمي باأنه �سبق اأن ات�سل بزوجة 

املومني، تلفونيا، عندما كان البحث جاريا 

عن حل، وليوؤكد اليزمي، مرة اأخرى، اأنه 

عاجز عن عمل اأي �سيء.

ويبقى الت�ساوؤل، اإذا كان مبعوث من طرف 

الق�سر زار املومني يف �سجنه، وا�سمه عادل 

وح�سل  امللكي،  بالعفو  ووعده  بلكايد، 

الداخلية  وزير  ا�ستدعاه  ثم  فعال،  العفو 

ح�ساب  على  واأنزله  العن�سر،  ال�سابق 

وزوجته  هو  ح�سان،  فندق  يف  الدولة 

هاته  هي  فمن  امللف،  طي  طرق  لدرا�سة 

هذا  مو�سوع  يبقى  اأن  تريد  التي  القوة 

فرن�سية  اأزمة  يف  �سببا  املغربي،  املواطن 

مغربية، اأكد فيها الرئي�س الفرن�سي هولند 

نفوذ  ل  اأنه  فابيو�س،  اخلارجية  ووزير 

حتل  ل  فلما  الفرن�سي،  الق�ساء  على  لهم 

هذه الق�سية يف الرباط، بدل انتظار حلها 

يف باري�س، وها هو عدد �سخم من املغاربة 

القاطنني يف فرن�سا، يقدمون �سكايا جديدة 

بينما  املغرب،  يف  للتعذيب  بتعر�سهم 

اأي  ي�سدروا  مل  املغربي،  الطرف  حمامو 

اأ�سماه  فيما  حققوه  تقدم  اأي  عن  بيان 

متابعة  ح�ساد،  اجلديد،  الداخلية  وزير 

امل�ستكني املغاربة لدى الق�ساء الفرن�سي، 

بتهمة البالغ الكاذب.

وقبل عر�س �سكاية املومني على الق�ساء 

حلقوق  دويل  موؤمتر  هناك  الفرن�سي، 

لبروطاين  منطقة  يف  �سيعقد  الإن�سان 

العاملية  املنظمات  جميع  بح�سور 

حلقوق الإن�سان، حيث �سيطرح مو�سوع 

�سكاية زكريا املومني، الذي لزال ينتظر 

ال�ستجابة ملنا�سداته الكثرية، باأن حتل 

ق�سيته على امل�ستوى املغربي.

ال�سغط  اأن يكون  اإن اخل�سية كلها، هي 

ذراع  طي  حماولة  ب�سدد  البولي�سي، 

الذراع  بينما  الفرن�سية)...(،  الدولة 

بالت�سجيالت  مثقلة  الأخرى،  الفرن�سية 

باملومني،  املتعلقة  التلفونية  للمكاملات 

املغـــــربية،  الأطـــــــراف  وات�ســـــالت 

و�سابقة  م�ســـــــجلة)...(  مكاملات  عرب 

�سوتية،  اأخرى  واعرتافات  امللكي  العفو 

لإن�ساف  م�ستعد  املغرب  باأن  تعرتف 

مغربيا  مواطنا  اإل  لي�س  الذي  املومني 

بكلمتني  معه  امل�سكلة  حل  ميكن  متاأ�سال، 

جميع  يف  املغاربة  كجميع  طيبتني)...( 

الفرن�سي  الق�ساء  هذا  اأن  مثلما  الق�سايا، 

متاأثر بال�سابقة التي مل تتحرك فيها اأجهزة 

عندما  املغربية،  الدي�ستي  ول  الأمن 

اأمام  حيم،  م�سطفى  املتابع  املجرم  وقف 

التجارة  بتهمة  بباري�س  العليا  املحكمة 

اإين  املحكمة،  اأمام  ليقول  املخدرات،  يف 

مندوب جهاز الدي�ستي املغربي يف باري�س 

ين�سر  اأن  دون   )2012 جوان   14 )حكم 

احلالة  هذه  لتبقى  تو�سيحي،  بيان  اأي 

النظرة  على  مهيمنة  امل�سرفة)...(  غري 

ويبقى  املغربي.  الأمن  جلهاز  الفرن�سية 

رف�س  خلفيات  عن  الت�ساوؤل  م�سروعا 

الدولة  اإىل  باملغرب  مل�ستك  ال�ستجابة 

للتنازل،  ا�ستعداده  يعلن  الفرن�سية، 

للت�سعيد)...(،  املر�سح  امللف  هذا  وطي 

وم�سوؤولونا يعرفون اأننا نعي�س عهدا حتل 

فيه الق�سايا الكربى عن طريق التفاو�س، 

املغربية،  الأمنية  الأجهزة  كانت  اإذا  اإل 

املت�سلبة تتوفر على ما �سيجعلها، بقوتها، 

قادرة على هزم الق�ساء الفرن�سي.

واإذا كانت املهمة امل�سندة د�ستوريا جلهاز 

املواطنني  حماية  هي  املغربي  الأمن 

على  وال�سهر  وممتلكاتهم،  اأرواحهم  يف 

راحتهم وطماأنينتهم ليل نهار، فيجب اأن ل 

النبيلة، عن طريق  الأهداف  هذه  تتحول 

لالأغرا�س  خدمة  اإىل  ا�ستخدامها،  �سوء 

ولو  ال�سلطوية،  والأهداف  ال�سخ�سية، 

ا�ستعمال  مادام  القانون،  ح�ساب  على 

ال�سطط الذي ي�سر بالوطن، ويوؤجج حقد 

باأن  للعامل  النطباع  يعطي  املواطنني، 

وقمع،  قهر  اأداة  اإل  هو  ما  الأمن،  جهاز 

خ�سو�سا عندما يلجاأ املواطن الذي يح�س 

ويرتجاه  امللك،  البالد  رمز  اإىل  بالظلم، 

درو�س  من  ن�ستفد  مل  اأننا  اأم  التدخل، 

املا�سي حيث كانت الر�سائل يتم اإخفاوؤها 

عن امللك.

عبد  ال�سابق،  الأول  الوزير  قراأ  مرة 

كتبه  اأمنيا،  تقريرا  اليو�سفي  الرحمن 

عميد �سابق كان رئي�سا للفرقة احل�سرية 

حول  مبراك�س،  الق�سائية  لل�سرطة 

تطاول م�سوؤولني اأمنيني ا�ستفزوا مواطنا 

ليعلق  درهم)...(  اآلف  خم�سة  و�سلبوه 

اأغلب  اإن  بقوله:  الحتادي  امل�سوؤول 

املغاربة طيبون وقليل منهم فا�سدون.

حكاية اخلم�سة اآلف درهم، ونحن نبتعد 

اإىل  بنا  ترجع  الدي�ستي)...(  عن  كثريا 

وتذكرنا  اأو�سع،  ب�سكل  الأمني  العمل 

بعد  املغربي  الأمن  جهاز  ببدايات 

ال�ستقالل، اأيام املرحوم حممد الغزاوي، 

الذي كان مديرا لالأمن، حني �سبط رئي�س 

خم�سة  اأخذ  �سرطيا  مرة،  بوجدة  الأمن 

الأمن،  جهاز  من  فطرده  دراهم)...( 

ومرة مت �سبط �سرطي يف ال�سمال متلب�سا 

بر�سوة �سبعمائة درهم، فتم تقدميه لوكيل 

وحكمت  ال�سريف«،  »نو  اآنذاك،  املحكمة 

عليه املحكمة بثالثة �سهور �سجنا..

ذكريات واأحالم)...( تذكرنا باأن البدايات 

وهي  يرام  ما  اأح�سن  على  كانت  الأمنية 

حم�سوبا  اليوم،  حاكيها  اأ�سبح  ذكريات 

بع�س  فيه  اأ�سبح  زمن  يف  املخبولني  من 

عمداء ال�سرطة يناف�سون كبار الأغنياء يف 

ثرواتهم، وبعد اأن دخلت ال�سيا�سة جمال 

يف  ال�سرطة  اأجهزة  وتغلغلت  ال�سرطة، 

رجال  بع�س  اأ�سبح  بل  ال�سيا�سة،  هياكل 

ال�سرطة، ي�سنعون قرارات بع�س اأقطاب 

الأحزاب ال�سيا�سية، والتخطيط للمجال�س 

ومن  هنا  يجل�س  من  وتعيني  التمثيلية 

يجل�س هناك.

اأن  ال�سعوب،  تاريخ  يف  ما  اأخطر  بينما 

يختلط النفوذ التنفيذي بالنفوذ الت�سريعي 

ويبداأ الأول باإمالء اأوامره للثاين وذلك ما 

ي�سمى بالأ�ساليب الدكتاتورية، وقد راأينا 

مناذج طحنت فيها الدكتاتورية اأقطابها.

واملكارم  والفتوحات  لالأجماد  اأن  وكما 

واملعامل، تاريخها املكتوب، فاإن الأجهزة 

اأن عّلمهم)...( كبار  الأمنية عندنا، وبعد 

العاملية  واملخابرات  اجلا�سو�سية  اأقطاب 

�سبل ت�سيي�س الأمن املغربي)...( فح�سل 

وال�سحفيون،  الكتاب  اإليه  يتطرق  مل  ما 

ل  خائفون،  مرتع�سون  اأغلبهم  الذين 

يجروؤون على التعمق، فاأ�سبحوا يكتفون 

والعتداءات  اجلرائم  اأخبار  بن�سر 

ال�سخ�سية.

اخلليج  من  �سعوبنا  كانت  فعندما 

من  بدءا  ثورتها  متار�س  املحيط  اإىل 

الأجهزة  فينا  تعلمت  اخلم�سينات، 

الفرن�سية  املخابرات  وخا�سة  البولي�سية 

اأ�سوات  باإ�سكات  وتكفلوا  منطقتنا،  يف 

و�سكلوا  وال�سفافية  احلرية  اإىل  الداعني 

ع�سابات لالختطاف والغتيال والرتهيب، 

امل�ستوى  �سعيد  على  اأنف�سهم  ونظموا 

العاملي، لتكتب اأجهزة الإعالم، يف قامو�س 

املمار�سات، عبارات من قبيل »ليباربوز« 

دجنرب   28 يف  تاأ�س�س  حينما  ال�سفاكني، 

العاملية  احلرب  اأعقاب  ويف   ،1945
الفرن�سي  ال�ستخبارات  جهاز  الثانية، 

با�سم »ال�سديك« ملعاقبة خملفات الحتالل 

تلك  اأنهوا  اإن  ما  ولكنهم  لفرن�سا،  النازي 

املهمة، حتى كان حجمهم قد منا وت�سخم، 

وتوالد عنه جهاز الدي�ستي الفرن�سي، الذي 

اقتب�سنا منه يف املغرب هذه الت�سمية)...( 

واأ�سبح الدي�ستي الفرن�سي، مكلفا باإعالن 

احلرب البولي�سية على كل من يتحدث عن 

ال�ستقالل.

وقد د�سن اأحد اقطاب الإرهاب البولي�سي 

واذكروا   - »جواأتيا«  وا�سمه  الفرن�سي 

الأ�سماء - باأن قام بتنظيم حماولة اغتيال 

بو�سع  الفا�سي،  عالل  املرحوم  الزعيم 

�سيح�سرها  كان  لالجتماع  قاعة  يف  قنبلة 

عالل الفا�سي يف فندق در�سا بتطوان، لول 

اأن اأحد عمال الفندق اكت�سف القنبلة.

وكان الإرهابي الفرن�سي املكلف من طرف 

املخابرات الفرن�سية »جواأتيا« مرفوقا يف 

»جان  ا�سمه  �سري  بعميل  تلك  حماولته 

�سريكا  بعد  فيما  �سي�سبح  الذي  بالي�س«، 

املهدي  الآخر،  الزعيم  اختطاف  عملية  يف 

بنربكة يف 29 اأكتوبر 1965، ع�سر �سنوات 

بعد حماولة اغتيال عالل الفا�سي، وفرخت 

بي�سها)...(  الفرن�سية  الدي�ستي  موؤ�س�سة 

يف املغرب وتون�س، يف �سكل منظمة دموية 

�سرية ت�سمى »اليد احلمراء«، التي اغتالت 

يف تون�س الزعيم فرحات ح�ساد، واغتالت 

يف املغرب، خرية اأقطاب العمل ال�سيا�سي: 

عمر  الديوري،  اأحمد  ال�سبتي،  الطاهر 

الفرن�سي  ال�سحفي  وحتى  ال�سالوي، 

املوؤيد للمغرب وال�ساكن يف عمارة احلرية 

بالدار البي�ساء، لوميكر دوبروي.

كما تفرعت عن اأجهزة املخابرات الفرن�سية 

ع�سابات ت�سمى »لو�ساك« التي اأن�ساأها يف 

لت�سفية  دوكول  اجلرنال  اأن�سار  البداية 

اإل  الفرن�سيني.  املتطرفني  من  معار�سيه 

عندما  البولي�سية  الع�سابات  هذه  اأن 

احلكومي)...(  التواطوؤ  من  درجة  تدرك 

فاإنها تطغى حتى على اأ�سيادها، طغيانا، 

اأدرك يف فرن�سا حد تنظيم موؤامرة لغتيال 

رئي�سا  وكان  نف�سه  دوكول  اجلرنال 

يف  بالر�سا�س  �سربوه  حيث  للدولة، 

بعده  ا�سطر  كالمار«  »لوبوتي  موقعة 

وتعيني  باأخطائه،  لالعرتاف  دوكول 

رئي�س الأجهزة)...( روجي فري، وزيرا 

باأقطاب  ديوانه  �سحن  للداخلية)...( 

امللطخة،  الأيادي  واأ�سحاب  البولي�س، 

و»جان  �سانغينيتي«،  »األك�سندر  اأمثال: 

جهاز  واأ�سبح  فوكار«  و»جاك  بوزي« 

القرار  �سدة  يقتعد  الذي  هو  »ال�سديك« 

))وعندما احتاج للتمويل،  احلكومي 

يهودي  ثري  اختطاف  عملية  نظم 

بدفع  طالبوه  �شالوم«  »ليفي  ا�شمه 

فرنك،  مليون   750 قدرها  فدية 

يف  الأمريكية  التامي  جملة  لتتو�شع 

 4 عـــــدد  )التامي.  التفا�شيل((  اإعطاء 

�ستنرب 1972(.

للبولي�س  العليا  املدر�سة  هي  تلك  وكانت 

ال�سابط  فيها  كان  التي  واملخابرات 

درو�سه  يتلقى  اأوفقري  حممد  املغربي 

وير�سع من ثديها، لينفذ بدوره يف املغرب 

جهاز  موؤ�س�س  فهو  الأجهزة،  لهذه  نظريا 

اآن«،  »الكاب  الدموي  وفرعه  الدي�ستي 

وما اأدراك ما »الكاب اآن«.

 مصطفى العلوي

األخيرة 28

الضـــائعة
الحقيقة

 العدد: 795  اخلميس 26 يونيو 2014

من احتجز الر�شالة امللكية؟

حذار مـن تضخــيم جبــروت
 األجهـــزة األمــنية

اللقاء الذي جمع المشتكي، زكريا المومني مع رئيس حقوق اإلنسان اليزمي في باريس، األسبوع 
الماضي، وهو يقول للمومني: ما عندي ما ندير لك

صورة خاصة باألسبوع
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