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السي فؤاد اهلل يعمرها دار. فقرة 
أو عبارة تكشف أن العالقات سمن 
الحكومة  رئيس  بين  عسل)...(  على 
وعندما  الملكي.  والمستشار  كيران،  بن 
جلس بن كيران في حفل انطالق إصالحات 
الرباط، عن يمين الملك، وعن يمينه مباشرة 
فيم  الداخلية،  وزير  قبل  حتى  باها،  نائبه 
اليسار)...(  إلى  بعيدين  المستشارون  كان 
الحكومي.  التألق  ساعة  عالمات  ظهرت 
هذا  مغزى  في  المكنون،  السر  ليبقى 
التحول، وكيف يفهمه المعني باألمر على 

أنه داخل في إطار تقليص النفوذ.
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»الراقصة والسياسي« قصة معروفة عند كل هواة السينما)..(، لكن أن تجتمع 
»المغنية« و»الشيخ« في صورة واحدة، أمر لم يكن متوقعا، فأن تجلس الفنانة 

سعيدة شرف إلى جانب الشيخ السلفي حسن الكتاني هي صورة عصية على 
التصديق، واألكيد أن في األمر خطأ ما.. والظاهر في الصورة أن سعيدة جلست في 

alousboue.comمكان مخصص للبرلمانيين، وإال لما كان من الممكن التقاط هذه الصورة)..(.

إذا فاتتكم واحدة من حلقات 
الحقيقة الضائعة، راجعوا:

الرباط. األسبوع
اتفق االأخوان)...( موالي ه�شام وموالي 

املا�شي  االأ�شبوع  لقاء ح�شل  اإ�شماعيل يف 

موالي  االأمري  املرحوم  والدهما  بيت  يف 

موالي  م�شاعدي  اأحد  طرد  على  اهلل،  عبد 

اإ�شماعيل تبني لهما اأنه كان يتج�ش�س لفائدة 

االأمريين  حركات  يتتبع  ثالث)...(  طرف 

اأنه كان من امل�شموح له  و�شكناتهما، رغم 

بدخول البيت متى �شاء.

وخالفا ملا ذكره اأحد املواقع االإلكرتونية، 

اأن موالي ه�شام، �شرب هذا العن�شر  من 

االأخوين  بني  نقا�شا  يوما  �شمع  الذي 

اخلرب  �شرب  الذي  ال�شري،  مل�شغله  فنقله 

ح�شب  ه�شام  موالي  فاإن  املواقع،  الأحد 

اأخاه موالي  م�شدر مطلع، هو الذي كلف 

اإ�شماعيل، بعد اأن ت�شاحلا، باأن يبعد هذا 

امل�شاعد املتج�ش�س، ومل يكن هناك �شرب 

وال تكرفي�س كما قال موقع اإلكرتوين مكلف 

امللك  وكان  الت�شالح،  و�شائل  كل  بن�شف 

اإدري�س  الوزير  كلف  قد  ال�شاد�س  حممد 

اإرث  �شوؤون  يف  بالتدخل  وحده  ال�شحاك، 

يتعلق  ما  وكل  اهلل،  عبد  موالي  االأمري 

بالعالقات الداخلية ل�شوؤون عائلته.

من  لتوه  عاد  الذي  ه�شام  موالي  وكان 

تراأ�شها  جمعية  نظمت  حيث  تون�س، 

النا�شطة احلقوقية، خديجة حم�شن فنان 

ندوة تغيب عنها اأغلب املدعوين املغاربة، 

التون�شي،  الرئي�س  طرف  من  ا�شتقبل  قد 

من  انزعاجه  اأظهر  اأن  بعد  الغنو�شي، 

اأدىل  الندوة،  تلك  يف  جزائري  متدخل 

موالي  ورف�س  للمغرب،  معاد  بت�شريح 

ه�شام التدخل يف اإطار هذا االحتجاج.

وهي الرحلة التي تهافتت بع�س امل�شادر 

باأن موالي ه�شام  القول  االإلكرتونية على 

حممد  مطار  يف  ال�شرفية  القاعة  غادر 

اخلام�س بالبي�شاء، يف الوقت الذي و�شلها 

امللك حممد ال�شاد�س، الأن العارفني ب�شوؤون 

ال�شرفية  القاعة  اأن  يعرفون  املطار، 

والدبلوما�شيني  لل�شخ�شيات  خم�ش�شة 

بينما القاعة امللكية الر�شمية، املخ�ش�شة 

للملك، بعيدة جدا عن القاعة ال�شرفية.

ال�شيء الذي جعل بع�س امل�شادر ال�شحفية 

االأجهزة  بع�س  من  املقربة  االإلكرتونية 

لها،  مو�شوعا  عنونت  املخابراتية)...( 

موالي  لالأمري  �شرية  »ات�شاالت  هكذا: 

عن  متحدثة  امللكي«،  الق�شر  مع  ه�شام 

ات�شاالت �شبقت طبع كتاب موالي ه�شام 

الفقرات  كل  الإلغاء  كرا�شي،  موؤ�ش�شة  عند 

اأو ا�شتياء  اأن تثري غ�شب  التي من �شاأنها 

الرتخي�س  مقابل  ال�شاد�س،  حممد  امللك 

ملوالي ه�شام باإجناز م�شروعه العمراين يف 

االت�شاالت  تلك  اأن  ليت�شح  العودة،  عني 

اأن  بعد  وتوقفت  �شنتني،  منذ  ح�شلت 

املقاولني  الأحد  امل�شروع)...(  ذلك  اأعطي 

مبوؤ�ش�شة  االأمر  يتعلق  ورمبا  املغاربة، 

ال�شحى التي �شتنجز امل�شروع، غري بعيد 

عن عني العودة.

ليبقى من املوؤكد، اأن الفقرات التي األغيت 

اإطار  يف  كانت  ه�شام،  موالي  كتاب  من 

االإلكرتوين  املوقع  ف�شرها  التي  املراعاة، 

رغبة  عدم  اإطار  يف  باأنها  املذكور)...( 

االأمري يف االإ�شاءة اإىل امل�شتقبل.

المغنية والشيخ.. 

اإ�صرائيل ت�صفع جمموعة 
من املتطفلني املغاربة 

وترف�ض ا�صتقبالهم

الرباط. األسبوع
فوجئ ثالثة نا�شطني اأمازيغ مغاربة ب�شفعة قوية تلقوها، 

االأ�شبوع املا�شي، حينما فوجئوا وفيهم من يجمع حقائبه 

بعد اأن حجز مقعده يف طائرة تركية متوجهة من البي�شاء 

اأبيب،  اإ�شطنبول اإىل تل  اإ�شطنبول، مع حجز اآخر من  اإىل 

فاأبلغتهم اإدارة جامعة تل اأبيب باإلغاء الدعوة املدفوعة 

 24 االأحد  �شباح  تبداأ  اأن  مقررا  كان  التي  التذاكر)...( 

مايو.

الوالء  لتقدمي  املدعوين)...(  هوؤالء  من  طرف  وكان 

املغربي  العام  الراأي  من  خجال  تراجعوا  قد  الإ�شرائيل، 

يراأ�شها  التي  الفل�شطيني  املغربي  الت�شامن  ومنظمة 

املحامي خالد ال�شفياين، فاأعلنوا م�شبقا رف�شهم لال�شتجابة 

حلل  ا�شطرا  املتبقيني،  ال�شخ�شني  ولكن  الرحلة،  لهذه 

حقائبهما واأحزمتهما)...( بعد اأن جاء الرف�س االإ�شرائيلي 

ال�شتقبالهما.

ومل يعرف ما اإذا كان ذلك النا�شط االأمازيغي االآخر، الذي 

قدم والءه الإ�شرائيل يف �شكل ر�شالة ن�شرها يف اأحد املواقع 

االإلكرتونية، بعثها اإىل رئي�س اإ�شرائيل، يوؤكد فيها من كل 

قلبه، اأن يرى العلم االإ�شرائيلي مرفوعا يف الرباط، مثلما 

يف  مرفوعا  املغربي  العلم  يرى  اأن  جوارحه  بكل  يتمنى 

القد�س)...( عا�شمة الدولة االإ�شرائيلية، هكذا.

يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حلق  املتنكر  لهذا  تتحقق  ومل 

اإقامة دولته التي عا�شمتها القد�س، ويراأ�س جلنتها امللك 

حممد ال�شاد�س، وي�شندها االإجماع العاملي واملغربي على 

�شرعية القد�س عا�شمة لدولة فل�شطني، اأمنيته ليقف هذا 

يطالبون  الذين  اإ�شرائيل  �شكان  اأغلبية  املتنكر حتى �شد 

باقت�شام القد�س عا�شمة لفل�شطني واإ�شرائيل، وتبقى اأقلية 

املتطرفني الذين يرف�شون هذا احلل، ويدعمون مثل هذا 

وحدها،  الإ�شرائيل  عا�شمة  القد�س  تكون  اأن  االأمازيغي 

وهو ما يربر املقاومة الفل�شطينية التي ت�شفي ج�شديا كل 

من يقف يف وجه مطالبها.

وال �شك اأن امل�شوؤولني االإ�شرائيليني الذين رف�شوا ا�شتقبال 

اأن تكون  لها ي�شتبعد جدا  اأربعة عمالء مغاربة  اأو  ثالثة 

العالقات  م�شتقبل  م�شلحة  اأن  فهموا  جمانية،  عمالتهم 

املغربي،  ال�شعب  مع  هي  اجلادة،  االإ�شرائيلية  املغربية 

ولي�شت مع ثالثة اأو اأربعة مغاربة ال ي�شاوون �شيئا.

اتفاق االأخــوين موالي ه�صام وموالي 
اإ�صماعيل والتمهيد لت�صالح اأو�صع..

حفل كبري ب�شفارة اململكة االأردنية 

ال�شفري  اأقامه  بالرباط،  الها�شمية 

مبنا�شبة  مرة،  الأول  الكايد  علي 

اأعياد اأردنية جميدة، اأربعة، ذكرى 

جلو�س  وذكرى  اال�شتقالل،  عيد 

امللك عبد اهلل على العر�س، وذكرى 

وذكرى  الكربى،  العربية  الثورة 

عيد اجلي�س.

احل�شور  فيها  اأكد  منا�شبة  وكانت 

العالقات  متانة  الكثيف  املغربي 

العريقة التي جتمع �شعبي مملكتي 

عالقات  وهي  واالأردن،  املغرب 

التكامل  جمايل  يف  منوذجية  بقيت 

والت�شابه.

االأردن.. يحتفل باأربع منا�صبات كربى



مداغ. األسبوع
قطب  تر�أ�سه  �جتماع  ويف  و�أخري�، 

حمزة،  ال�شيخ  البوت�شي�شية،  الطريقة 

كبري  اجتاه  بان�شمام  الرتحيب  مت 

الزاوية  اإىل  االحتاديني  االأقطاب  من 

ثالث  م�شت  اأن  بعد  البوت�شي�شية، 

حممد  القطبان  فيها  وا�شب  �شنوات، 

اليازغي، وفتح اهلل ولعلو، على التعمق 

االأمر،  يتعلق  وقد  الطريقة،  اأوراد  يف 

بفتح اأبواب الزاوية يف وجه جمموعة 

اأخرى من االحتاديني، واإعالن عدد من 

االأئمة، ان�شمامهم لتكوين االحتاديني 

يف اجتاه الزاوية املقد�شة.

اأن  بالتدقيق،  الزاوية،  فقهاء  وعرف 

ال�شابق،  املالية  وزير  ولعلو،  اهلل  فتح 

حمزة،  ال�شيخ  مبح�شر  يوما  �شرح 

باأنه يحمد اهلل على اأنه مل ميت قبل اأن 

يكت�شف ميوله اإىل هذه الزاوية.

االأوقاف  وزير  كان  اإذا  ما  يعرف  وال 

اأقطاب  اأر�شد  الذي  هو  التوفيق، 

االختيار،  هذا  اإىل  اال�شرتاكي  االحتاد 

اأخذ  يف  وولعلو  اليازغي  تعمق  اأن  اأم 

الذكر واالأوراد، ومداومتهما على �شرد 

فتح  جعل  الذي  هو  الزاوية،  اأوراد 

ال�شيخ  زيارة  على  يداوم  ولعلو  اهلل 

حمزة الذي قال لالأقطاب االحتاديني يف 

اإحدى املقابالت التي ح�شلت منذ �شنة 

ون�شف، باأن االحتاديني، لو اأدجموا يف 

خمططاتهم اأفكار االأنوار الربانية، لكان 

حزبهم قد ارتقى اأعلى الدرجات.

بل هناك من يقول باأن الباحث الكبري، 

اأجرى  قد  الرحمن  عبد  طه  الدكتور 

حول  االحتاديني  االأقطاب  مع  حوارا 

اأهمية الوازع الديني يف تقوية الرغبة 

لتجاوز  عن�شرا  االنتماء  هذا  جعل  يف 

حق  يف  ال�شادرة  امل�شبقة  االأحكام 

ع�شو  اأي  لنا  يوؤكد  اأن  دون  االحتاد، 

ال�شيخ  بني  لقاء  ح�شول  الزاوية،  يف 

الزاوية  وع�شوي  الرحمن،  عبد  طه 

اجلديدين اليازغي وولعلو.

على  ولعلو  حر�ص  هو  املوؤكد،  اأن  اإال 

ح�شور جل�شات الذكر يف فروع الزاوية 

وترديــــده  املغرب،  مدن  مبختلـــــف 

لن�شيحة: تهالو يف الذكر.

وبينما يوا�شل مريدو الزاوية »قراءة 

يف  حمدق)...(  خلطر  جتنبا  اللطيف« 

اإطار التجاوب مع روؤية غري م�شبوقة 

عدد  االأ�شبوع،  )اأنظر  حمزة  لل�شيخ 

13 فرباير 2014(، كان الفتا لالنتباه 
بن  جمال  اأطلقها  التي  الت�شريحات 

قال  الذي  امل�شيخة  وارث  حمزة، 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  اإن 

ال�شيخ  عند  �شره  وترك  »مداغ«  زار 

حمزة )هبة بري�ص، 16 يناير 2014( 

�شيوخ  ))اأحد  باأن  قوله  اإىل  باالإ�شافة 

والزهد)...(،  املُلك  بني  ُخريرِّ  الزاوية 

فاختار الطريق الثاين قائال: اإن اأهل اهلل 

ملوك دائمون يف الدنيا واالآخرة.. و�شط 

)نف�ص  واإن�شاتهم((  املريدين  خ�شوع 

امل�شدر(.

وتتميز الزاوية البوت�شي�شية بتاأثريها 

الراقية  الطبقات  �شفوف  يف  الكبري 

وحتظى باهتمام خا�ص من لدن الدوائر 

العليا، باعتبارها اأحد الو�شائل ملواجهة 

الفكر املتطرف)...( غري املقبول، دوليا، 

ومن مت قد ال يبدو غريبا ح�شور ال�شفري 

االأمريكي لبع�ص اأن�شطتها)...(.

واحد من ال�شحفيني الذين اأ�شهموا بحما�ص يف 

احلملة على االأمري موالي ه�شام، �شبق وعده 

باأنه �شيعني �شفريا يف اإحدى الدول ال�شغرية، 

بريقها،  احلملة  فقدت  اأن  بعد  اأنه  ويظهر 

النواب يف  الوفا، الأحد  الوزير  قاله  ما  له  قيل 

الربملان.

يف الوقت الذي كان فيه ادري�ص جطو »يتبورد« 

على الربملانيني بن�شر تقارير املجل�ص االأعلى 

للح�شابات والتي مل ت�شلم منها اأية جهة)..(، 

اختار النائب الربملاين االحتادي ح�شن طارق 

اأحد  ترويج �شورة له، وهو يقتني حذاء من 

ملجموعة  تابعة  بكونها  امل�شهورة  املحالت 

�شركات ادري�ص جطو لالأحذية)..(.

يف  امل�شاركني  اأحد  مع  ب�شيطة  درد�شة  ك�شفت 

اأن هذا  احلوار الوطني حول املجتمع املدين، 

املغربي..  الوطني  الن�شيد  يحفظ  ال  االأخري 

الواقعة �شهد عليها بع�ص الفاعلني احلزبيني، 

مل  التي  »الف�شيحة«  عن  اأحدهم  �شاأله  عندما 

اأذاعوا  عندما  احلوار  اأ�شحاب  اإليها  ينتبه 

هذا  ختام  يف  للبولي�شاريو  ممجدة  اأغنية 

احلوار الوطني، بالتزامن مع ح�شور رئي�ص 

املعني  اأن  ليتاأكد  اخلتامي..  للقاء  احلكومة 

ال�شفريات  ت�شتهويهم  الذين  من  واحد  باالأمر 

املدفوعة الثمن اإىل اخلارج)..(.

الفرن�شية  العالقات  ترميم  حماوالت  اإطار  يف 

بباري�ص  املغربي  ال�شفري  ينظم  املغربية، 

بني  االأ�شبوع  هذا  لقاء  بنمو�شى،  �شكيب 

والت�شريعية  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  مع  الفرن�شية، 

العام  والكاتب  بركة،  نزار  االقت�شادي، 

للمجل�ص، اإدري�ص الكراوي.

�شبق لـ»االأ�شبوع« اأن ت�شاءلت يف وقت �شابق 

ثقة  تثق  احلكومة  جعل  الذي  ال�شبب  عن 

عمياء يف البنك الدويل، يف ملف حتت عنوان: 

الدويل  البنك  ملديرة  احلكومة  �شفقت  »ملاذا 

تاأكد  وقد  جطو«،  ادري�ص  ن�شائح  ون�شيت 

مليون   18 مبلغ  �شيدفع  كريان  بن  اأن  اأخريا 

اأورو، عبارة عن فوائد ل�شندوق النقد الدويل 

الذي  االئتماين  باخلط  االحتفاظ  مدة  مقابل 

القر�ص  وهو   ،2012 �شنة  عليه  االتفاق  مت 

�شتدفع  ذلك  ومع  الدولة،  ت�شتعمله  مل  الذي 

يجعل  »اهلل  املغاربة،  يقول  وكما  الفوائد.. 

الغفلة بني البائع وامل�شرتي«.

بن�شما�ص  حكيم  ت�شريــــــحات  على  رد   اأول 

واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب  يف  القيادي 

التقليدية  االأحزاب  م�شاكل  اإن  قال  والذي 

بني  منح�شرا  ال�شيا�شي  ال�شراع  جعلت 

على  جاء  والتنمية،  والعدالة  البام  حزب 

ل�شان اأحد اأع�شاء جمعية »ال هوادة«، حيث 

لقاءات  اآخر  يف  بن�شودة  اأن�ص  املهند�ص  قال 

ميكن  لبن�شما�ص،  اأقول  اأن  »اأريد  اجلمعية: 

اأن  اال�شرتاكي  واالحتاد  اال�شتقالل  حلزبي 

ال  واالحتاديني  اال�شتقالليني  ولكن  ينتهيا، 

ميوتون«.

احلديث  دار  تنظم  تاريخها،  يف  مرة  الأول 

مو�شوع:  حول  دولية  ندوة  احل�شنية، 

»�شورة االإ�شالم يف و�شائل االإعالم االأوربية«، 

الندوة  تنظيم  اأن  اإىل  امل�شادر  بع�ص  وت�شري 

التي  الثقة  �شببه  احلديث  دار  طرف  من 

حتظى بها يف اخلارج لدى املهاجرين، بخالف 

هيئات اأخرى ت�شتنزف املاليري بدعوى متثيل 

اجلالية)..(.

ما خفي
كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com
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الوردي

تحت األضواء

االحتاديان اليازغي وولعلو ين�ضمان 
للطريقة البوت�ضي�ضية

ا�ضتبعاد اللجوء للملك اأو 

الق�ضاء يف واقعة املطالبة بحل 

حزب االأ�ضالة واملعا�ضرة

الرباط: األسبوع
فجرت هجومات عبد االإله بن كريان رئي�ص احلكومة على حزب االأ�شالة 

واملعا�شرة نهاية االأ�شبوع املا�شي، نقا�شا حادا داخل »البام« ب�شبب هذا 

الهجوم القوي وغري امل�شبوق.

قيادات »البام« عقدت اجتماعات ماراطونية لدرا�شة هجوم رئي�ص احلكومة 

الذي دعا عالنية حلل البام، وطرحت عدة خيارات للرد.

اأول هذه اخليارات ذهبت يف اجتاه رفع دعوى ق�شائية �شد رئي�ص احلكومة 

وزارة  ميلك  املغاربة  كل  حكومة  رئي�ص  وهو  احلزب،  حل  اإىل  دعا  الذي 

العدل ووزارة الداخلية، مقابل خيار ثاٍن واأ�شوات اأخرى اقرتحت اللجوء 

اإىل حتكيم ملكي يف هذه النازلة مادام االأمر يتعلق برئي�ص موؤ�ش�شة د�شتورية 

هي احلكومة.

حزب  رئي�ص  بقبعة  كريان  بن  مواجهة  على  االأغلبية  راأي  ا�شتقر  بينما 

العدالة والتنمية، اأي مواجهته �شيا�شيا ويف ال�شاحة ال�شيا�شية وعلى جميع 

امل�شتويات االإعالمية والربملانية.

الربملـــان يقا�ضـــي 

ورثة التـــــازي

الرباط: األسبوع
يبدو اأن �شهر الع�شل احلبي الذي كان �شاري املفعول عرب التاريخ 

له  التابعة  املرافق  وخمتلف  التازي  ق�شر  وورثة  الربملان،  بني 

اقرتب من االنتهاء.

التي هي يف ملكية ورثة ق�شر  املرافق  اأن  فقد علمت »االأ�شبوع« 

التازي وي�شتغلها الربملان »مراآبني لل�شيارات مقابل بناية الربملان«، 

قد انتهى اال�شتغالل احلبي و�شيدخل مرحلة نزع امللكية بالقوة من 

ورثة التازي للمنفعة العامة.

اإ�شكالية  حلل  تنفيذه  النواب  جمل�ص  اإدارة  االإجراء، عزمت  هذا 

الثالثاء، حيث  يوم  ال�شيارات خا�شة  مراآب توقف  االكتظاظ يف  

عرب  الربملان،  ملقر  اليوم  نف�ص  يف  وامل�شت�شارين  النواب  ح�شور 

القانونية  امل�شاطر  واإعمال  ق�شائية  دعوى  لرفع  حمام  توكيل 

املعمول بها �شد ورثة ق�شر التازي، هذا واإذا ما جنحت اخلطة �شد 

ورثة التازي فاإن التخطيط املنتظر ي�شل حد التفكري يف بناء فندق 

ومراآب كبري من طوابق متعددة  لل�شيارات على نف�ص االأر�ص.

بن كيران

الشيخ حمزة

الباكوري
قصر التازي



4
alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار
 العدد: 791  اخلميس 29 ماي 2014

املغربية- العالقات  توتر  مع  وتزامنا  �سابقة  يف 

الفرن�سية، جنح ال�سفري البلجيكي باملغرب »فرانك 

الفرنكوفونية  »�سيعة«  اخرتاق  يف  كاروي«، 

اأبوابها  �ستفتح  بلجيكية،  مدر�سة  فاأول  املهيمنة. 

ببلدنا يف �سهر �ستنرب املقبل بر�سم املو�سم الدرا�سي 

 .2015 - 2014
واعترب ال�سفري افتتاح هذه املدر�سة يتزامن و�سنة 

بتخليد  وذلك  الثنائية،  العالقات  يف  ا�ستثنائية 

يقل  ال  )ما  لبلجيكا  املغربية  الهجرة  خم�سينية 

عن 500 األف فرد من اأ�سول مغربية(، ومن اأجل 

حتقيق نقلة نوعية يف العالقات، فمنذ التوقيع على 

�سنة  يف  وبلجيكا  املغرب  بني  ثنائية  اتفاقية  اأول 

1860، ما فتئت العالقات التي تربط بني الرباط 
اأن  ويرتقب  با�ستمرار  وتتو�سع  تنمو  وبروك�سل 

املقبلة  االأ�سابيع  توافق احلكومة املغربية خالل 

على اتفاقية مع بلجيكا حول ال�سمان االجتماعي، 

حلماية حقوق املتقاعدين و�سحايا حوادث ال�سغل 

امل�سرتكة  للجنة  اجتماع  نتيجة  جاءت  والتي 

العليا املغربية البلجيكية.  

اأخرى،  �سابقة  يف  البلجيكي  لل�سفري  �سبق  وقد 

اأطفاأ النادي  اقتحام عامل النوادي باملغرب. وقد 

اأنغام  حتت  االأوىل  �سمعته  بالهرهورة  البلجيكي 

فرقة بريوفية وتقدمي برنامج طموح، من �سمنه 

قرار تاأ�سي�س »مقهى اأدبي«، مببادرة من الكاتبة 

كانت فر�سة يل،  بولويز«، وقد  املغربية »ب�سرى 

للم�ساركة يف الدفاع عن امل�سروع، يف لقاء مع ال�سيد 

النادي.  كوالي�س  )ال�سورة( يف  كاروي«  »فرانك 

وبعد احلديث معه و�سرعة قراره ال�سجاع لتبني 

امل�سروع، مل�ست �سر جناح مهمته الدبلوما�سية.

ال�سفارة  اأمور  تدبري  يكمن يف حتول  النجاح  �سر 

مبـــــعنى  »االإدارة«  مقاربة  من  البلجيكـــــــية 

مبعنى  »الليدر�سيب«  مفهوم  اإىل  »ماجنمانت« 

»الرائد«. 

بروك�سيل  والوين  فدرالية  ممثل  اأبرز  جانبه،  من 

 23 االأخري  اجلمعة   يوم  هوارد،  �سارل  بالرباط 

جاءت  التي  املدر�سة،  اأن  البي�ساء  بالدار  ماي 

اإىل  باملغرب  االأجنبية  املدار�س  �سبكة  لتعزز 

جانب نظرياتها الفرن�سية واالإ�سبانية واالأمريكية 

املدار�س  من  �سبكة  �سمن  حلقة  اأول  �ستكون 

و700   600 بني  ما  �ست�ستقبل  واأنها  والثانويات، 

ون�سف  ال�سنتني  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  تلميذ 

�سنوات  من  ميتد  تعليمي  م�سار  يف  �سنة،  و18 

احل�سانة اإىل اآخر �سنة يف التعليم الثانوي،

النوع  هذا  على  مرتفع  الطلب  اأن  هوارد  واأكد 

املغربية  اجلالية  قبل  من  بالداخل  التعليم  من 

املقيمة يف بلجيكا من اجليل الثاين والثالث الذين 

العودة  يف  ويرغبون  اال�ستقبال،  بلد  يف  جنحوا 

واال�ستقرار  اال�ستثمار  اأجل  من  االأم  البلد  اإىل 

الدرا�سي  امل�سار  اإرباك  يف  ذلك  يت�سبب  اأن  دون 

قبل  من  للمراقبة  املدر�سة  و�ستخ�سع  الأبنائهم 

فدرالية والوين بروك�سيل من اأجل الت�سديق على 

ال�سهادات، ومتكني التالميذ من االندماج املبا�سر 

يف التعليم العايل ببلجيكا.

بثبات  تخطو  عالقات  �سل�سة  بلجيكا..   - املغرب 

يجب  ذهبية،  ورقة  نظري  ويف  امل�ستقبل،  نحو 

املغربي  التعاون  تعزيز  الأن  ا�ستغاللها،  ح�سن 

املغرب  بني  يقرب  اأن  اإال  ميكنه  ال  -البلجيكي، 

واالحتاد االأوربي ب�سكل اأكرب، فبلجيكا، باعتبارها 

وعا�سمة  االأوربي  لالحتاد  املوؤ�ســــــ�س  البلد 

الذي  االحتاد  جلوار  اهتماما  تبدي  موؤ�س�ساته، 

من  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  �سريكه  املغرب  يعد 

امل�ستوى العايل.

و�سيما  املغربية  الدبلوما�سية  اأعطاب  زمن  ويف 

حليفنا  مع  القاتل  الدبلوما�ســــــي  الت�سعـــيد 

حاجة  يف  املغرب  فرن�سا،  االأول،  اال�سرتاتيجي 

لبلجيكا الأ�سباب ال يت�سع املجال لذكرها.

تبقى مالحظة اأخرية.. مقلقة 

تغيري  يقع  اأن  م�سادرنا،  املوؤكد، ح�سب  من  بات 

اأغلب �سفراء املغرب وقنا�سله، الذين جتاوزتهم 

االأحداث، وتعوي�سهم باأ�سماء معظمها، ال ي�ساير 

ا�ستغال  طريقة  فهم  م�سادرنا،  ح�سب  تكوينها، 

لق�سية  الدويل  واملنتظم  الدولية  املنظمات 

االقت�سادية  وللمناف�سة  املغربية  ال�سحراء 

امل�سادر،  نف�س  ح�سب  يدخل  و�سوف  الدولية، 

زعماء االأحزاب على اخلط، يف �سابقة لها اأ�سباب 

اخلارجية،  بوزارة  القرار  اأن  اأهمها،  نزولها، 

اأ�سبح بيد منت�سبني لهم.

التعيينات املرتقبة ح�سب امل�سادر نف�سها، هي يف 

احلقيقة اإكراميات وريع دبلوما�سي، وهي يف كثري 

من االأحزاب اإبعاد لبع�س املكونات املزعجة، نحو 

�سفارات تلهيهم عن ال�سراع عن قيادة احلزب.

تاركا الأ�سحاب القرار ومن يهمه االأمر وللقارئ، 

حرية ا�ستخال�س ما يراه منا�سبا من درو�س وعرب 

ومقارنات.

فرانك كاروي: ال�شفري الذي ي�شتغل يوم عطلة الأحد!!
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

زيارة  االأوربي  االتـــــــــحاد  برمج 

امل�ستوى  علـــــــى  للمغرب  »تفتي�س« 

الدميقراطي واحلقوقي.

و�سع  الذي  الزيارة  هذه   برنامج 

على مكتب �سالح الدين مزوار  وزير 

اخلارجية والتعاون، يفيد باأن  جلنة 

من االحتاد االأوربي بقيادة مقرر عام 

القادم  ال�سهر  نهاية  املغرب  �ستزور 

للوقـــــوف على مــــدى تنفيذ املغرب 

التزاماته  جلميع  املغرب  وحكومة 

ك�سريك دميقراطي الأوربا.

للمغرب  التفقدية  الزيــــــــــارة  هذه 

�سفة  االأوربي  االحتاد  منحه  الذي 

عقد  خاللها  �سيتم  املتقدم«  »ال�سريك 

مع  مطولة  وجل�سات  مو�سعة  لقاءات 

ويف  احلكومة،  يف  امل�سوؤولني  خمتلف 

الربملان،  ويف  احلكامة،  موؤ�س�سات 

االإن�سان،  حلقوق  الوطني  واملجل�س 

وجمعيات حقوق االإن�سان، واملجتمع 

قبل  الفعاليات،  من  وغريها  املدين، 

م�سمون  حول  مف�سل  تقرير  اإجناز 

االحتاد  لدى  وو�ســـعه  الزيـــــارة 

االأوربي من اأجل املناق�سة وامل�سادقة 

عليه.   

فرانك

ا�ستعدوا اأيها املغاربة

التح�شيـــر مليزانـــية 

التق�شـف �شنــــة 2015
من  التخـوف  حـــــــــــرارة  و�سلت 

الظروف املالية ال�سعبة للبالد خالل 

اإىل وزير   2015 �سنة  املقبلة  ال�سنة 

بو�سعيد،  حممد  واملالية  االقت�ساد 

�سهر  بداية  منذ  �سرع  االأخري  هذا 

احلـلول  يف  التفكري  يف  اجلاري  ماي 

التي  والتهديدات  التحديات  لهذه 

ال�سنة  خالل  البالد  مالية  تعرفها 

املقبلة.

بو�ســـــعيد  اأن  »االأ�سبوع«  وعلمت 

�سرع منذ اأ�سبوعني يف توجيه ر�سالة 

الوزارات  جميع  لفائدة  عجل  على 

يتعلق  االأول  م�ستعجلني:  اأمرين  منهم  يطلب  العمومية  والقطاعات 

بت�سطري توقعات وحاجياتهم املالية ل�سنة 2015 بناء على تر�سيد قوي 

التي حتتاجها  امل�ساريف واملوارد  تت�سح �سورة حجم  النفقات كي  يف 

امليزانية العامة ال�سنة املقبلة.

بينما يتعلق الطلب الثاين بجرد دقيق ملختلف امل�ساريف واالإنفاقات التي 

عرفتها ميزانية هذه الوزارات بر�سم خم�سة اأ�سهر االأوىل من �سنة 2014 

احلالية والتي على اأ�سا�سها �سيحدد بو�سعيد ميزانية ال�سنة املقبلة.

ي�سع  كي  احلكومية  القطاعات  جميع  باأجوبة  تو�سله  ينتظر  بو�سعيد 

اخلطوط العري�سة مليزانية 2015، قبل اأن يعر�سها بدورها على نواب 

الكربى  املغربية  املقاوالت  اأن  علما  املقبل،  يوليوز  �سهر  بداية  االأمة 

ال�سيولة،  �سح  ب�سبب  التام  وال�سلل  االإفال�س  اليوم  تعي�س  واملتو�سطة 

وحتول مواقف البنوك نحو الت�سدد يف منح التمويل للمقاوالت، وتوقف 

املنجزات  عن  االأداء  على  العمومية  االإدارات  امتناع  و  االأورا�س، 

ال�سابقة.

وزير السياحة عبد الرحمن الكوهن يوشح إحدى ملكات جمال المغرب

من أرشيف األسبوع

وجوه وصور من التاريخ

الحتــاد الأوربي يفتــ�ش املغـــاربة

مزوار

بوسعيد
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الأوربي  للربملان  انتخابات  كل  مع  ر�سميا  يتاأكد 

اليمني  مد  ارتفاع  الأخري«  الأحد  ح�سل  »كما 

حيث  واملتطرف،  املعتدل  الو�سطي  اأ�سنافه  بكل 

جمموعه  مبا  الأوىل  املرتبة  على  حاليا  ح�سلوا 

212 مقعدا.
الأوربية  ال�سيا�سية  اخلارطة  يف  التحول  هذا 

ي�سائل الفاعلني ال�سيا�سيني املغاربة حول م�ستقبل 

املغربية  العالقات  وم�ستقبل  الوطنية،  الق�سية 

الأوربية يف ظل هذه التحولت.

بع�ض ال�سيا�سيني حت�سروا بعد هذه النتيجة على 

ا�ستمرار هدر الفر�ض ال�سائعة يف املغرب وعالقته 

الأ�سالة  لفريق  �سبق  حيث  عموما،  باليمني 

واملعا�سرة خالل فرتة تروؤ�سه من طرف القيادي 

عبد اللطيف وهبي اأن جمع ال�سنة املا�سية وفدا من 

الربملانيني اليمينيني يف الربملان الأوربي يف موؤمتر 

كبري مبراك�ض »كما تو�سح ال�سورة اأعاله« با�سم 

دي،  جي  والبي  »البام،  هي  برملانية  فرق  اأربعة 

وال�ستقالل، والحتاد الد�ستوري« بعد خوف كل 

من الأحرار واحلركة ال�سعبية.

وعو�ض ا�ستغالل ح�سور هوؤلء بقوة ولأول مرة 

بني  والغرباء  داح�ض  حرب  ن�سبت  مراك�ض،   اإىل 

احل�سور  ممثلوه  رف�ض  الذي  والتنمية  العدالة 

ومقاطعة  البام  طرف  من  اإخبارهم  عدم  بدعوى 

ابتعاد  بدعوى  الن�ساط  لهذا  دورها  البام  قيادات 

احلكومة،  ومقاطعة  اليمني  عن  اإيديولوجيتها 

الوزير  »با�ستثناء  اخلارجية  وزراء  وبخا�سة 

الكروج »بدون اأ�سباب واليوم يتاأكد اأن املخاطب 

اليمني  هم  الأوربي  الربملان  يف  للمغرب  القوي 

بكل ت�سكيالته، فمتى ي�ستغل ال�سيا�سيني املغاربة 

الفر�ض التي تاأتي بني اأيديهم ويف عقر دارهم؟.

در�س للعدالة والتنمية والأ�صالة واملعا�صرة

عندما اجتمعت اأحزاب اليمني الأوربية يف مراك�ش
خمطط املعار�ضة 

ملحا�ضرة احلكومة

الرباط: األسبوع

املعار�سة   اأحزاب  قيادات  اجتمعت 

ال�ســـرتاكي،  »الحتاد  الأربعــــــــــة 

واملعا�سرة،  والأ�سالة  وال�ستقالل، 

والحتاد الد�ستـــــــــــــــوري«، الإثنني 

املا�سي، لتدار�ض التنــــــــ�سيق جمددا 

بينهم يف مواجهة حكومة بن كريان.

كانت  التي  املعار�سة  اتفــــقت  ما  يف 

الربملان  يف  فرقها  بروؤ�ســـــاء  معززة 

على  النواب  من  وبعدد  بغرفتيه 

حكومة  مواجهة  يف  اأكرث  التن�سـيق 

الربملان،  داخل  وبخا�سة  كريان  بن 

تن�سيقية  اجتماعات  عقد  على  واأحلت 

الربملانية  الفرق  م�ستوى  على  اأخرى 

احلكومة  وزراء  ملواجهة  املعار�سة 

الربملان  داخل  الأن�سطة  جميع  يف 

اللجان  اإىل  العمومية  اجلل�سات  من 

بني  التن�سيق  اأفق  يف  الأ�سئلة،  ثم 

ومبجل�ض  النواب  مبجل�ض  املعار�سة 

هنا  احلكومة  ملحا�سرة  امل�ست�سارين 

وهناك.

املوايل  اليوم  يف  التن�سيق  هذا  وطبق 

قويا  ردا  عرفت  التي  اجلل�سة  خالل 

الحتاد  النائب  على  الوفا  الوزير  من 

املعار�سة  احتاد  حيث  الد�ستوري، 

واعتبار اأي تهديد لطرف يعترب موجها 

للجميع، وبالتايل ان�سحابها جمموعة.

الرباط: األسبوع

يعرف  بات  ما  حرب  �سرارة  اأن  يبدو 

الـــــحكومة  بني  علـــــــما«  بـ»الإحاطة 

والتي  الثانية  الغرفة  يف  وامل�ست�سارين 

و�سلت حد الق�ساء وموؤ�س�سة »الهاكا«، 

قد اأخذت يف النتقال نحو جمل�ض النواب 

هذه املرة.

وبرز خالف �سديد يف الغرفة الأوىل بني 

احلكومة م�سنودة باأغلبيتها واملعار�سة، 

التلفزي  النقل  حول  املرة  هذه  يتم  ول 

من عدمه كما يف الغرفة الثانية، بل هذه 

الإحاطة  م�سمون  حول  املعركة  املرة 

الأغلبية  ت�سرتط  حيث  نف�سها،  علما 

رئي�ض  العلمي  الطالبي  بر�سيد  م�سنودة 

املجل�ض قبول نقط الإحاطة علما يف اآخر 

التي  املعنية  الوزارة  مبوافقة  اجلل�سة 

حت�سر وجتيب.

حقا  الإحاطة  تعترب  التي  املعار�سة 

مبوافقة  م�سروطة  تكون  اأن  ترف�ض  لها 

هذه  وتعترب  والأغلبية  احلكومة 

بح�سور  حتى  م�سروطة  غري  الإحاطة 

داخل  قويا  �سجال  فجر  مما  احلكومة، 

جمل�ض الطالبي الذي انت�سر رفقة ممثلي 

ما  وهو  احلكومة  قبول  لقرار  الأغلبية 

جل�سة  كل  مع  يتطور  اأخذ  �سراعا  فجر 

لالأ�سئلة ال�سفوية، ومما زاد الطني بلة هو 

اجتاه احلكومة نحو قبول اإحاطات فرق 

بان�سغالت  الأغلبية احلكومية وتتذرع 

الوزراء باأن�سطة ر�سمية يف حق اإحاطات 

املعار�سة، مما دفع باحتجاجات عديدة 

تطبع  التي  اخلا�سة  ال�سمة  هي  �سارت 

بداية كل جل�سة عامة. 

عن�ضرية برملاين �ضد الأفارقة 
الرباط: األسبوع

النواب  من  عدد  �سدم 

كان من بينهم اأني�ض بريو 

والهجرة  اجلالية  وزير 

النواب  لأحد  تدخل  من 

ال�ستقالليـــــــــني ع�سو 

اخلارجية«،  بلجنــــــــة 

الــحا�سرون  اعتبــــــره 

حق  يف  عن�سريـا  كالما 

دول  مــــن  املواطنني 

ال�ســـــحراء  جنــــــوب 

 ، حــــــل ل�سا ا و

املهاجرين بيننا.

الأفارقة  املــــ�ستمعني  ده�ســــة  و�سط  النائب،  هذا  و�سف 

بـ»الكوحل« الذين انت�سروا يف كل جهة يف املغرب واأ�سبحت 

بحيث  املغاربة،  اولد  ح�ساب  على  ال�سغل  يف  الأف�سلية  لهم 

والباعة  الفرا�سة  على  كيجريو  املخازنية املغاربة  »حتى 

املتجولني املغاربة وكيخليو هادوك الكوحل«، بل لقد اأ�سبحوا 

يقلقوننا بكرثة الت�سول يف خمتلف الطرق واملمرات وغريها.

الويف  نزهة  الإ�سالمية  احتجاج النائبة  اأثارت  العبارات  هذه 

الو�سف  وهذا  املقاربة  هذه  »اأرف�ض  بالقول  عليه  ردت  التي 

يتم  األ  واأطالب  باخلارج  مهاجرة  اأنا  اأحمر  خطا  واأعتربه 

التعامل معي بهذا املنطق«.

عدوى »الإحاطة علما« تنتقل اإىل جمل�س النواب

ممثلون عن أحزاب اليمين في لقاء مراكش

الطالبي العلمي

متهم بتبديد اأموال 
عمومية ميثل موؤ�ض�ضة 

ر�ضمية باخلارج

الرباط: األسبوع

لل�ساأن  املتتبعني  من  عدد  ا�ستغرب 

م�ست�سار  �سفر  من  ببالدنا  الدبلوما�سي 

الق�ساء  اأمام  متابع  الثانية  الغرفة  يف 

عمومية  اأموال  تبديد  بتهمة  املراك�سي 

لتمثيل الربملان املغربي �سمن الجتماع 

اخلام�ض لربملانات دول �سفتي املتو�سط 

.5+5
من  اأكرث  منع  الذي  املعني  الربملاين 

الوطن  اأر�ض  خارج  ال�سفر  من  مرة 

جمل�ض  رئي�ض  مثل  ق�سائي،  بقرار 

الذي  الهام  اللقاء  هذا  يف  امل�ست�سارين 

ابتداأ الثالثاء املا�سي بل�سبونة عا�سمة 

الربتغال.

واحل�سور  بامل�ســـــاركة  يكتــــــِف  ومل 

لفعاليات هذا اللقاء متثيال للمغرب، بل 

اأخذ يف اإعطاء ت�سريحات لل�سحافة عن 

التنمية ال�سو�سيو اقت�سادية واإ�سكالت 

غياب ال�ستقرار بدول اجلنوب.

عرف  اللقاء  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

م�ساركة ع�سر دول من املتو�سط منها: 

دول  عن  واجلزائر  وتون�ض  املغرب 

اجلنوب، وفرن�سا واإ�سبانيا والربتغال، 

وغريهم عن دول ال�سمال.

الطالبي العلمي
بيرو

حممد الوفا، وزير 

احلكامة، كما مل 

ت�ساهدوه من قبل.. 

يفعل يف جمل�ض النواب 

ما يريد )..(، وقد تردد 

موؤخرا اأن عدة جهات 

�سرتفع ملفا كامال عن 

ت�سرفاته اإىل امللك، 

بال�سور،مبا يف ذلك 

هذه ال�سورة التي 

مل يكذبها مبا يف ذلك 

تقرير عن زلة ل�سانه يف 

جمل�ض النواب، والتي 

و�سل �سداها اإىل 

جمل�ض احلكومة.. 

تقرير عن حالة الوزير الوفا..
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بداخل ك ال�صحراوية  الثورة  �صباب  تنظيم  مازال 

خميمات البولي�صاريو �صامدا يف وجه كل الد�صائ�س 

واملناورات اال�صتخباراتية، بعد مطالبته باإ�صالح 

النظام ال�صحراوي ورفع �صعار »ارحل« يف وجه 

قيادة عبد العزيز، وذلك يف اأعقاب حملة الت�صليل 

التي با�صرها لنظام الرابوين لر�صم �صورة خاطئة 

عن الو�صع مبخيمات تندوف)..(.

التجهيز  وزارة  ي�صمى  مبا  حريق  ن�صوب  اأدى 

 200 يقارب  ما  اإحراق  اإىل  تندوف  مبخيمات 

داخل  حاوية  حمتويات  احلريق  والتهم  خيمة، 

هذا  عن  الناجمة  اخل�صائر  قدرت  حيث  املخازن 

من  قما�س  )رزمة  »رولة«   100 بحوايل  احلريق 

النوع امل�صنع خ�صي�صا للخيام( اأي حوايل 200 

خيمة من الرول االأبي�س، كانت موجه للمواطنني 

ال�صحراويني التهمتها النريان. 

تعمد  احتمال  من  موثوقة  م�صادر  ت�صتبعد  وال 

�صيد  يديرها  التي  التجهيز  وزارة  داخل  اأطراف 

احمد بطل اإ�صعال النار يف احلاوية للتغطية على 

ذلك  قبل  �صرقت  قد  تكون  الرول  من  كمية  فقدان 

احلريق)..(.

الأول مرة مب�صوؤولية  البولي�صاريو  اعرتف زعيم 

اإىل  قاتلوا  �صحراويني  واإعدام  ت�صفية  نظامه 

يف  العزيز  عبد  واأ�صاف  البولي�صاريو،  جانب 

�صجون  �صحايا  عن  ال�صحراويني  الأحد  جوابه 

اجلبهات  يف  كانوا  الذين  اأولئك  خا�صة  القيادة، 

بني  وقعت  التي  ال�صارية  للمعارك  االأمامية 

اإىل  يتحولوا  اأن  قبل  والبولي�صاريو،  املغرب 

�صحايا لالعتقال من قبل اأع�صاء القيادة هي من 

ارتكبها  التي  اجلرائم  اأو  ال�صوداء  امللفات  بني 

الكثري  تثري  والتي  املزعوم،  ال�صحراوي  النظام 

من عالمات اال�صتفهام لدى الراأي العام)..(.

ال�صحراويني  وا�صتقرار  عودة  نزيف  مازال 

العائلية  الزيارات  تبادل  برنامج  امل�صتفيدين من 

فردا  ع�صر  �صتة  قرار  من  اأيام  فبعد  متوا�صل، 

يف  املكوث  �صحراوية  عائالت  اأربع  ميثلون 

تندوف،  خميمات  اإىل  العودة  ورف�س  املغرب 

هذا  العودة  عدم  اأخرى  عائالت  اأربع  قررت 

االأ�صبوع اإىل تندوف بعد ا�صتفادتها كما العائالت 

ال�صابقة من برنامج تبادل الزيارات الذي ت�صرف 

ال�صامية لغوت الالجئني، وتقدمت  عليه املنظمة 

كل العائالت بطلب اإىل منظمة غوث الالجئني بهذا 

اخل�صو�س وقبل منهم الطلب.

كلميم: األسبوع 
قاطع منتخبون كلميم روؤ�صاء اجلهة 

اأ�صغال  والبلدي  االإقليمي  واملجل�س 

االإداري  ال�صاد�صة  للمجل�س  الدورة 

للوكالة احل�صرية لكلميم - ال�صمارة 

ب�صبب احلرب الباردة الدائرة رحاها 

والذين  واملنتخبون،  الوايل  بني 

لكل  الوايل  مقاطعة  على  ي�صرون 

اأن�صطته واجتماعاته كيفما كان نوعها، 

وعلى الرغم من تروؤ�س الوزير احمند 

االإداري  املجل�س  اأ�صغال  العن�صر 

للوكالة احل�صرية املنعقد مبقر والية 

اجلهة، فاإن غياب املنتخبني باملن�صة 

موا�صيع  اأهــــم  من  بات  الر�صمـــية 

�صدد  وقد  بال�صـــــحراء،  ال�صاعة 

احل�صرمي  الوايل  بح�صور  لعن�صر 

خالل  من  املبذولة  املجهودات  على 

الوكالة احل�صرية لكلميم - ال�صمارة، 

والوزارة الو�صية الرامية اإىل حتقيق 

التوقعي للوكالة احل�صرية  الربنامج 

اأن  اإىل  م�صريا   ،2016  -  2014

اأعطت  باجلهة  احل�صرية  الوكالة 

نظام  تبني  اإىل  يرمي  برنامج  انطالقة 

اجلودة واحل�صول علــــــى �صهـــــــادة    

)ISO 9001 –Version 2008
مرودية  حت�صني  اإىل  يهدف  والذي 

احل�صرية،  الوكالة  خدمات  وجودة 

اال�صتجابة  اآجال  تقلي�س  اإىل  اإ�صافة 

مبختلف  والتحكم  الواردة  للطلبات 

ميكانيزمات عمل املوؤ�ص�صة .

الوكالة  البكام مدير  وا�صتعر�س علي 

احل�صرية لكلميم - ال�صمارة تو�صيات 

وبرنامج  ال�صابق،  االإداري  املجل�س 

احلالية  �صنة  بر�صم  الوكالة  عمل 

�صنة  بر�صم  العمل  وبرنامج   ،2014
اإىل  يهدف  2016، والذي   /2014
مل�صاريع  الالزمة  بالدرا�صات  القيام 

وتنفيذ  خا�صة،  قطاعات  تهيئة 

اأو  العامة  ال�صيانة  م�صاريع  جميع 

واجلماعات  الدولة  لفائدة  التهيئة 

البناء  لطلبات  واال�صتجابة  املحلية 

يكت�صي  اأو اخلا�صة عندما  العمومية 

واعترب  العامـــــة،  املنفعة  امل�صروع 

بالوكالة  الب�صــــــــــرية  املوارد  قـــلة 

الرتابي  والنفوذ  املجـــــال  و�صا�صعة 

اأن  اإال  املعيقات  اأبرز  للجهة من 

ا�صتطاعت ع�صرنة وحتديث  الوكالة 

عملها مع تدبري الوقت، ق�صد حتقيق 

مع تنمــــــية  النتائج املتوخـــــــــــــاة 

لدعم  الفرقاء  مــــع  ال�صراكـــــــة 

االإن�صات،  عـــــــــرب  القرب  �صيا�صــــة 

والتوجيه، واالإر�صاء امل�صتمر بهدف 

التخطيط  اآليات  توفري  ا�صتكمال  اإىل 

والتدبري احل�صري وموا�صلة تعميم 

بوثائق  االأقاليم  مراكـــــز  كل  تغطية 

وتغطية  اجلوية،  وال�صور  التعمري، 

اجلهة  �صعيد  على  املتبقية  املراكز 

قبل  وذلك  مركز،   29 عددها  والبالغ 

2014 اإ�صافة اإىل اإمتام  نهاية ال�صنة 

للتهيئة  املديري  املخــطط  اإجناز 

و16  اجلهة  ل�صــــــــاحل  العمــرانية 

ت�صميما للتهيئة و3 ت�صاميم للتهيئة 

القطاعية)..(.

العيون: األسبوع

مدريد  يف  املغرب  �صفري  بنعي�س  فا�صل  عني 

طانطان،  »اأموكار«  مهرجان  جلمعية  رئي�صا 

الوزير  ا�صري�س  ال�صرقي  بح�صور  وذلك 

اجتماعا  تراأ�س  الذي  الداخلية  يف  املنتدب 

وكالة  مدير  حجي  اأحمد  بح�صور  م�صتعجال 

اجلنوب واملنتخبني)..( مت خالله التاأكيد على 

البعد الثقايف والتاريخي للمهرجان والوقوف 

املوكار.  مهرجان  ا�صتعدادات  َاخر  على 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  و�صتكون 

�صيفة �صرف دورة املو�صم لهذه ال�صنة، التي 

تنظم حتت �صعار »املوروث الثقايف الالمادي 

من  ال�صعوب«،  وتقارب  تنمية  يف  ودوره 

خالل برنامج ثقايف وفني غني ومتنوع يعك�س 

اأهمية املوروث الثقايف واحل�صاري واالإبداع 

و�صتعرف  ال�صقيق.  العربي  البلد  لهذا  الفني 

من  عدد  م�صاركة  ال�صنة  لهذه  املو�صم  دورة 

اأ�صمى ال�صخ�صيات املغربية والدولية املمثلة 

ملختلف الهيئات واملوؤ�ص�صات املهتمة بق�صايا 

الرتاث والتنمية وال�صياحة واالإعالم.

كرا�س فارغة ال�صتقبال الوزير العن�صر يف كلميم

العيون: األسبوع
البولي�صاريو  قيادة  قالت 

بوزير  ي�صمى  ما  ل�صان  على 

اإن  �صالمة  حمـــــة  الداخلية 

و»خط  التغييـــر«  »�صباب 

ال�صهـــــــيد« و»جمـــــــموعة 

5 مار�س« منظمات  �صبــــاب 

ل�صالح  تعـــــــمل  معار�صة 

خميمات  داخل  من  املغــرب 

حمى  واعترب  البولي�صاريو، 

مار�س   5 �صباب  �صالمة 

جمموعة هـــــدامة وخطرية 

وحتدث املن�صور عن عدائية 

احلر،  االإلكرتوين  االإعالم 

عليه  يعتمد  املغـــــرب  واأن 

الثورة  ل�صـــــرب  ويدعمه 

بقيادات  ال�صقاق  وخــــــــلق 

اجلـبهة.

يجري  مبا  مهتمون  واعترب 

داخل خميمات تندوف، باأن 

البولي�صاريو  جبهة  ارتباك 

هذا  خالل  من  وا�صحا  بدا 

»�صباب  يتهم  الذي  املن�صور 

5 مار�س« مبـــــــــــــحاربتهم 
من  واملف�صدين  للف�صـــــاد 

خالل  من  املخيمات  داخل 

التي  مار�س   5 تظاهرات  كل 

االنف�صاليني  قيادة  اأحرجت 

التي  العامة  الكتابة  اأمام 

لكل  حمجا  اأ�صبحت 

مار�س.   5 بعد  الغا�صبني 

الثورة  �صباب  اأجرب  كما 

ال�صحراوية قائد النظام من 

 50 وملدة  اعت�صامهم  خالل 

يوما على اخلروج من الباب 

اخللفي للرئا�صة، ورمبا اأتى 

بعد  لالنتقام  االأخري  البيان 

�صببه  الذي  الكبري  احلرج 

ال�صحراوي  الثورة  �صباب 

لرموز الف�صاد يف الرابوين.

قيادة البولي�صاريو تتـــــهم املغـــرب بــعد 

اخلـــروج من البــــاب اخللــــفي

فا�صل بنعي�س رئي�صا ملهرجان »اأموكار«

الودادية احل�صنية 
للق�صاء حتل بالعيون

العيون: عبد اهلل جداد
للق�صاة  احل�صنية  الودادية  اختارت 

لقاء توا�صلي بعيدا  لعقد  العيون  مدينة 

هموم  عن  وبعيدا  الرباط  العا�صمة  عن 

املهنة وخماطرها، و�صهدت املدينة توافد 

لدعوة  تلبية  برا وجوا  الق�صاة  ع�صرات 

ا�صتقبل  الذي  للودادية،  املركزي  املكتب 

الربا�س  العينني  ماء  ال�صيخ  طرف  من 

اال�صتنئاف  ملحكمة  االأ�صــــــبق  الرئي�س 

بو�صعاب  يح�صيه  وتراأ�س  بالعيون، 

حقوقية  وفعاليات  القــ�صائية  والهئية 

الذي  التوا�صلي  اللقاء  اأ�صغال  ومدنية 

حممد  اآمال  االأ�صتاذ  بكلــــمات  افتتح 

بال�صـــحراء،  الودادية  فرع  رئيـــــــ�س 

الودادية  بالعيون، ورئي�س  امللك  ووكيل 

بالعيون،  املحامي  ونقيب  الوطنية، 

الودادية  قطعتها  التي  االأ�صواط  تناولت 

جمال،  عدة  يف  حققتها  التي  واملطالب 

منها ما هو مهني ومنها ما هو اجتماعي، 

وتاأديبي)..(.

على  العدالة  رجال  تدخالت  واأجمعت 

القا�صي،  مــــــ�صتوى  من  الرفع  اأهمية 

جلعله ي�صتجيب ملتطلبات االإ�صالح التي 

للمنظومة  جديدة  دينامية  اإعطاء  تروم 

الق�صائية ببالدنا، واأنه ال اإ�صالح للق�صاء 

وجعلهم  الق�صاة،  اأو�صاع  اإ�صالح  دون 

يعي�صون حياة كرمية بعيدا عن خمتلف 

االإكراهات التي يواجهونها، ومنها نظام 

رئا�صة  من  ملتم�صني  واالنتقال  الرتقية 

الودادية اأن تتدخل الإن�صاف من ي�صتحق 

بع�س  يف  العمل  مدة  وتقلي�س  الرتقية 

اال�صتفادة  و�صرورة  ال�صعبة،  املناطق 

من جتارب الرعيل االأول يف �صلك الق�صاء 

من  ي�صتفيد  املتحم�س  ال�صباب  وجعل 

خربتهم.

م�صاريع طرقية 
فـــي كلمـــيم

كلميم: األسبوع
والنقل  للتجهيز  اجلهوية  املديرية  برجمت 

واللوجي�صتيك بجهة كلميم - ال�صمارة م�صاريع 

 2016 �صنة  اأفق  يف  اإجنازها  �صيتم  طرقية، 

بكلفة اإجمالية تقدر بـ850 مليون درهم.

والنقل  للتجهـــــيز  اجلــــــــهوي  املدير  وقال 

واللوج�صتيك، حممد بنعال، اإن هذه امل�صاريع 

خارج  الطرق  من  كلم   76 وتهييء  بناء  تهم 

الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية بكلفة 

ال�صبكة  و�صيانة  درهم،  مليون  بـ60  تقدر 

الطرقية على طول 424 كلم باعتمادات تبلغ 

498 مليون درهم، وبناء وتهييء 110 كلم من 
الطرق يف اإطار الربنامج الوطني الثاين للطرق 

و�صيانة  وبناء  درهم،  مليون  بـ70  القروية 

وبناء  درهم،  مليون  بـ157  فنية  من�صاأة   14
برنامج  اإطار  يف  الطرق  من  كلم   73 وتهييء 

مليون   65 تبلغ  باعتمادات  الرتابي  التاأهيل 

درهم.

واأ�صار بنعال اإىل م�صاريع اأخرى توجد يف طور 

قيمتها  تبلغ  ا�صتثمارات  لها  ر�صدت  االإجناز 

462 مليون درهم، وتهم بناء وتهييء 419 كلم 
 من الطرق وبناء و�صيانة ثالث من�صاآت فنية.

فاضل بنعيش

يحضيه بوشعابزراد

العنصر
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الرباط: األسبوع
الفهري مدير مكتب  الفا�سي  راأ�س علي  بات 

وقت  اأي  من  اأكرث  مطلوبا  والكهرباء  املاء 

لإله بن كريان رئي�س  م�سى من طرف عبد 

الذي  الإفال�س  ب�سبب  وذلك  احلكومة، 

العمومي  املرفق  هذا  ميزانية  و�سلته 

انتقادات  مو�سوع  كان  والذي  احليوي، 

كثرية من  لدن املجل�س الأعلى للح�سابات.

املزيد  �سخ  يطيق  يعد  مل  الذي  كريان  بن 

املكتب  و�سعية  لإنقاذ  الدراهم  ماليري  من 

الوطني للماء والكهرباء من الإفال�س التام، 

اإدارة  جمل�س  املا�سي  تراأ�س الأربعاء 

عرفت  و�سعيته  باأن  واعرتف  املكتب  هذا 

لهذا  دعم  اأي  باأن  معلنا  كبريا،  تدهورا 

بل  امل�ستقبل،  خالل  مطلقا  يكون  لن  املكتب 

اأي  واأن  دقيقة،  بقيود  م�سروطا  �سيكون 

املكتب  رئي�س  �سيتحمل  التطبيق  يف  اإخالل 

حجم  اأن  اإىل  اإ�سافة  فيه،  امل�سوؤولية  كامل 

 45« كريان  بن  �سي�سخها  التي  الأموال 

مليار درهم« يف ميزانية املكتب بعد توقيع 

�ستكون  املا�سي،  الإثنني  الربنامج،  العقد 

لتوازنه  املكتب  هذا  با�سرتجاع  م�سروطة 

وعافيته املالية.

اأكدوا  والتنمية  العدالة  حزب  من  مقربون 

بينما  كريان  بن  من  املعلن  هو  هذا  اأن 

مبرارة  كريان  بن  يتجرعه  الذي  اخلفي 

القدرات  يثق يف  يعد  الأخري مل  هذا  اأن  هو 

التدبريية لعلي الفا�سي الفهري لهذا املكتب 

املواطنني  حياة  يف  وال�سرتاتيجي  الكبري 

اإذ  اخلارجية،  البالد  و�سيادة  املغاربة 

لعلي  ي�سمح  لن  اأنه  كريان  بن  اعرتف 

الكهرباء  قطع  يف  بالت�سبب  الفهري  الفا�سي 

حكومة  على  وتاأليبهم  املغاربة  عن  واملاء 

اقرتاح  يف  بجدية  يفكر  وبالتايل  كريان،  بن 

الكفاءات  باإحدى  الفهري  علي  راأ�س  تغيري 

الوطنية الأخرى لتدبري �سوؤون هذا القطاع 

ال�سرتاتيجي والكبري.

الفهري  الفا�سي  علي  اأن  بالذكر  اجلدير 

اأو�سل املكتب اإىل حافة الإفال�س بديون تقدر 

درهم  مليار  و2.3  درهم  مليار  بـ52  اليوم 

كديون من املمونني على املكتب.

ميزانية  لدعم  اليوم  كريان  بن  وتدخل 

 2014 بني  ما  درهم  مليار  بـ45  املكتب 

 70 ن�سبة  احلكومة  و�ستتحمل  و2017 

ن�سبة  �سيتحمل  ال�سعب  بينما  منها،  باملائة 

30 باملائة املتبقية.

أسرار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

البلقنة واالرجتال 
يف التعليم العمومي

اختاللت  من  الوطنية  الرتبية  قطاع  يعرفه  ما  على  تركيزنا  اإن 

الهدف  العايل،  بالتعليم  احلال  عليه  اأ�سبح  ما  غرار  على  عميقة، 

منه احلث على التعاطي مع منظومتنا الرتبوية كوحدة غري قابلة 

للتجزيء وبنظرة �سمولية، بحيث تتكاثف جهود امل�سوؤولني وكل 

�سعار  من  احلكامة  ينزل  جديد  لنهج  للتاأ�سي�س  وتتكامل  الفاعلني 

كالمي اإىل واقع عملي معول عليه لتغيري اأحوال تعليمنا اإىل ما فيه 

خري اأبنائنا وجمتمعنا، يف زمن كل التحديات.

احلكامة  نهج  اأن  على  ي�سهد  ملو�سوع  �سنتطرق  املنطلق  هذا  من 

ملنظومتنا  امل�سطربة  الأحوال  تزداد  فلن  وعليه  مغيبا،  مازال 

لتكوين  احلكومي  بامل�سروع  الأمر  يتعلق  ا�ستفحال،  اإل  الرتبوية 

باملدار�س  اللي�سان�س  و�سهادة  الإجازة  حملة  من  عاطل   10000
اأن  �سبق  �سنوات.  ثالث  مدى  على  �سنة،  ملدة  لالأ�ساتذة  العليا 

الواقع  اأر�س  على  تنزيله  �ساب  ملا  نظرا  املو�سوع  لهذا  تطرقنا 

التطرق  وقبل  احلكامة.  باأبجديات  خملة  واختاللت  �سوائب  من 

ذات  »البيداغوجيا«  اأ�سبحت  )وقد  »البيداغوجية«  للجوانب 

اختاللت  املختلة  زمرد(  اإىل  ال�سدئ  احلديد  حتول  �سحري  وقع 

اإلقاء ال�سوء على ذلك اجلانب املثري لال�ستغراب  غائرة، لبد من 

هوؤلء  بني  التوا�سل  اأوا�سر  بقطع  واملتعلق  اخل�سو�س،  بهذا 

»املتكونني« )واأي تكوين!( وموؤ�س�سات الرتبية الوطنية، ل ل�سيء 

اإل لأن القدر األقى بهم باملدار�س العليا لالأ�ساتذة التي مل تعد تابعة 

هوؤلء،  ي�ستفيد  اأن  »بيداغوجيا«  املفرت�س  من  الوطنية.  للرتبية 

على الأقل، من خم�سة اأ�سابيع من التداريب باملوؤ�س�سات العمومية، 

لكن نهج البلقنة ورياح الرجتال جرت مبا ل يتطلبه تكوين رجال 

التعليم. 

متت اإعادة الأمور اإىل ن�سابها، لكن بعد فوات الأوان، فلم ي�ستفد 

هوؤلء اإل من اأ�سبوعني من التدريب بالأق�سام العمومية نظرا لأن 

اإيجاد  من  القليل  اإل  يتمكن  مل  بينما  ال�سنة،  باآخر  يتعلق  الأمر 

وكذا  خل�سو�سياتها  نظرا  اخل�سو�سية  باملوؤ�س�سات  قدم  مو�سع 

عامل اآخر ال�سنة. وزيادة يف تو�سيح نهج البلقنة وو�سع املتاري�س 

بني اجلامعة )املدار�س العليا لالأ�ساتذة( والتعليم ما قبل اجلامعي 

فاإن الـ10000 متكون باملدار�س العليا لالأ�ساتذة لي�ست لهم اإل وجهة 

التعليم اخل�سو�سي بعد »تخرجهم«، اإل اأن تعمل احلكومة، كذلك، 

الطبيعي  التوا�سل  اأوا�سر  باإعادة  ن�سابها  اإىل  الأمور  اإعادة  على 

بني اجلامعة واأطوار التعليم ما قبل اجلامعي. 

بالعودة اإىل اجلوانب البيداغوجية املختلة، فقد مت تقزمي التكوين 

املتهالك  الأ�سا�سي  التكوين  ا�ستكمال  ملحاولة  )�سنة  �سنتني  من 

باملدار�س العليا لالأ�ساتذة، و�سنة بـ»املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 

كبري؛  حد  اإىل  قزمت  ال�سنة  هذه  حتى  لكن  �سنة.  اإىل  والتكوين«( 

اأوا�سط  يف  اإل  لالأ�ساتذة  العليا  باملدار�س  املتكونون  يلتحق  فلم 

اإن عادوا من عطلة  الأول(، وما  ال�سدا�سي  )اأواخر   2013 دجنرب 

اإ�سرابات متقطعة مطالبني  نهاية ال�سدا�سي الأول حتى دخلوا يف 

اأ�سابيع  با�ستالم منحتهم، ما فتئت اأن حتولت اإىل متوا�سلة لعدة 

بعيد.  حد  اإىل  الثاين  لل�سدا�سي  الزمنية  باملدة  كذلك  الإخالل  ليتم 

نعم، م�سل�سل من الرجتاليات حتمل الأ�ساتذة الباحثون باملدار�س 

والإكراهات  ال�سغوطات  من  الكثري  جرائها  من  لالأ�ساتذة  العليا 

ملحاولة تدارك ما ميكن تداركه. قطعا ل ميكن تدارك ما ل ميكن 

تداركه، نظرا لأن الهوة املعرفية الأ�سا�سية �سحيقة، ولأن النهج 

التنظيمي لهذه التكوينات ارجتايل ولأن املقاربة التكوينية املتبعة 

عقدت  التي  الندوة  خالل  الطلبة  هوؤلء  اأحد  تدخل  متجاوزة. 

باملدر�سة العليا لالأ�ساتذة يوم 2/ 5/ 2014 حتت عنوان »من اأجل 

تاأكيد هوية املدار�س العليا لالأ�ساتذة« فكان من بني ما قاله اإنه ل 

لالأ�ساتذة  العليا  باملدار�س  اجلامعيني  بالأ�ساتذة  تل�سق  اأن  يريد 

م�سوؤولية عطالتهم بعد تخرجهم لأن ظروف التكوين الرجتالية ل 

توؤهلهم للتدري�س، خا�سة بالتعليم اخل�سو�سي. ويف الأخري األي�س 

ال�سهر على التعليم اخل�سو�سي الذي ينمو ويرتعرع من م�سوؤولية 

وزارة الرتبية الوطنية؟   

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

الرباط: األسبوع

الذي  الدرا�سي  اليوم  اأجواء  ك�سفت 

الأ�سبوع  بالربملان  الأغلبية  فرق  عقدته 

عن  الت�ساركية«،  »البنوك  حول  املا�سي 

تباين عميق يف وجهات النظر بني اأحزاب 

الأغلبية يف مو�سوع البنوك الإ�سالمية.

فعلى م�ستوى احل�سور فقد كان باهتا جدا 

فرق  ممثلي  من  املقاطعة  حد  نقل  مل  اإن 

والأحرار  »التجمع  احلكومية  الأغلبية 

والتقدم وال�سرتاكية«، با�ستثناء املوالني 

للعدالة والتنمية و�سيوفهم واملقربني من 

توجهاتهم حيث مالأوا القاعة وبدا احلما�س 

الكبري على هوؤلء للبنوك الإ�سالمية.

النواب  جمل�س  رئي�س  العلمي  الطالبي 

ورغبة  توجه  �سد  كانت  كلمة  يف  تدخل 

الت�ساركية  للبنوك  ي�سر  مل  اإذ  املنظمني، 

ومكانة  ودور  اأهمية  على  ركز   بل  فقط، 

البنوك احلالية التي جمد �سيا�ستها، والتي 

اقت�سادية  اأزمات  يف  الوقوع  »جنبتها 

العامل«،  دول  باقي  يف  ح�سل  كما  ومالية 

يقول الطالبي.

من جهته، حتا�سى وزير القت�ساد واملالية 

البديلة  بالبنوك  ت�سميتها  بو�سعيد  حممد 

ت�سميتها  على  وحر�س  الإ�سالمية  اأو 

بالت�ساركية فقط.

اإىل ذلك، اأفادت الإح�سائيات املعلنة خالل 

املغربي  البنكي  ال�سوق  اأن  الندوة،  هذه 

تقوم  كربى  بنكية  جمموعات  على  يتوفر 

بحيث  وخارجه،  املغرب  داخل  هام  بدور 

موؤ�س�سة   55 منها  موؤ�س�سة   86 من  يتكون 

متويل  �سركة  و36  بنكا   19 ت�سم  ائتمان 

حكم  يف  معتربة  �سركات  منها  و31 

بنوك   6 بينها  من  الئتمان  موؤ�س�سات 

ال�سغرى  للقرو�س  جمعية  و13  حرة 

حتويل  جمال  يف  للو�ساطة  �سركات  و10 

الأموال.

ل  فهي  باملغرب  »ال�ستبناك  ن�سبة  اأما 

تتعدى 57 باملائة، واأن اأزيد من 70 باملائة 

هذا  خارج  تتم  التجارية  العمليات  من 

القطاع« تقول ذات الإح�سائيات.

اخلوف من البنوك االإ�سالمية يفتح جبهة 

للدفاع عن البنوك التقليدية

 موؤ�سرات  بن كريان الإقالة الفا�سي الفهري
اخلفي واملعلن يف عالقة احلكومة مبكتب املاء والكهرباء

بن كيرانالفاسي الفهري
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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

املخزن وكرمي غالب 
�إىل  ن�صل  مل  �أننا   مبا 

�لربملانية،  �مللكيـــــة 

فــــــــاإن �لأمل �لو�قعي 

�لوحيد  �لرب�غـــــــماتي 

�إىل  �لنتـــــــــقال  هو 

»Makhzen 2.0«، بحيث 

�إذ� كان هذ� �ملخزن �صيلجاأ 

ب�صخ�صيات  لال�صتعانة 

يثـــــــق فيها، رغم �أنها غري 

�صخ�صيات  فلتكن  منتخبة، 

حتى  حمرتمة  �صخ�صيات  ونز�هة.  كفاءة  ذ�ت 

يكون لدينا، على �لأقل، ��صتبد�ُد كفاء�ت نزيهة، 

بلفقيه  �ل�صي �دري�س جطو، و�ل�صي مزيان  مثل 

رحم �هلل، �أو كرمي غالب.. ولي�س ��صتبد�د ف�صاد 

ول كفاء�ت. 
كريم التازي »رجل أعمال« 

اقت�صاد الطاقة 
�أرقام   ثالثــــــــة  هناك 

�لنتباه  يجب  هامة 

يخ�س  ما  يف  �إليــها 

تيجية  � �صــــــــــــرت ل �

بالنجاعة  �خلا�صـــــــــة 

خلق  وهي  �لطاقيـــــــة، 

�صغل  من�صب  �ألف   500
وثانيا   ،2030 �أفـــــق  يف 

طن  مليون   320 خف�س 

هو  �لكاربون  �أك�صيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  من 

ن�صبة  خلق  وثالثا  جتاهله،  ميكن  ل  هام  لأمر 

0.3 يف �ملائة من �لناجت �خلام �صنويا �أي تقليل 
�لفاتورة �لطاقية مبا يعادل 500 مليار هذ� هو 

�قت�صاد �لطاقة. 

سونيا مزور »الوكالة الوطنية للطاقات 
المتجددة«   

و�ضع عربي عام 

�لعربي  �لعامل  �إن 

بالفــــعل  يعـــــــرف 

و�صــــــعا عاما يتميز 

بوقائع �قتــــــــ�صادية 

و�صيا�صية  و�جتماعية 

�أحدثت دينامية �صرعت 

على  �آثارها  وترية  من 

جمـــــتمعاتها،  متا�صــك 

وجمتمعات  دول  �أن  ذلك 

�لعربيــــــــــــة،  �ملنطقــــــة 

خلخلة  ت�صهد  منها،  �لقليل  �لبع�س  با�صتثناء 

�لفو�رق  و�حتد�م  �ل�صيا�صية،  لأنظمتها  عميقة 

�لقت�صادية  �لظرفية  وتدهور  �لجتماعــية، 

�لثقافية،  مرجعياتها  وزعزعة  و�ملاليــــــة، 

و�لدينية، و�لروحية.

إدريس الكراوي »المجلس العالمي للعمل 
االجتماعي« 

ر�صالة فنية
ر�صالتي  �أد�ء  �أحب 

�لفنـــــــية باإح�صا�س 

و»مابغيت�س  �صادق 

ن�صحك على �ل�صعب« 

�عتمد  د�ئما  �أغــاين  يف 

على نظام خا�س، يبد�أ 

�لعر�س  ثم  باملقدمــــة 

�خلامتة..  وبعـــــــــدها 

تقدمي  خاللها  من  �أحاول 

حلول مل�صاكل معينة. 

نجاة اعتابو »فنانة« 

ت�صكل نتائج �نتخابات �لربملان �لأوربي 

منعطفا  ماي،   25 �لأحد  جرت،  �لتي 

قوى  بانتعا�س  �لأوربية  �ل�صيا�صة  يف 

ي�صارية وميينية متطرفة وتر�جع �لقوى 

�ل�صيا�صية �لكال�صيكية.

كوكتيل  مبثابة  �لربملان  و�أ�صبح 

مولوتوف متتد �صظاياه �إىل �ملغرب �لذي 

�لهجرة،  ر�أ�صها  على  ملفات  يف  �صيعاين 

و�ل�صحر�ء، و�ل�صادر�ت �لزر�عية. 

�إىل  �ملنتمني  �ملحللني  بع�س  ويحاول 

من  �لتقليل  �لأوربي  �لحتاد  موؤ�ص�صات 

�حلزب  �إن  بالقول  �لنتخابات  نتائج 

�لأوربي  و�ل�صرت�كي  �لأوربي  �ل�صعبي 

عمل  يتاأثر  لن  وبهذ�  �لأغلبية،  ي�صكلون 

للغاية،  خمتلف  �لو�قع  لكن  �لربملان. 

�صو�ء  لأوربا  �ملناه�صة  فالأحز�ب 

�ليمينية �ملتطرفة �أو �لي�صارية �لر�ديكالية 

و�لتي مل يكن لها تاريخ طويل ��صتطاعت 

من  �أكرث  وحترز  �لربملان،  �إىل  �لدخول 

ن�صبة  25 ٪ من �لأ�صو�ت. 

�لقومي  �ليمني  ويبقى �ملقلق هو ت�صدر 

�ملتطرف �مل�صهد �ل�صيا�صي يف دول كربى 

فيها حزب �جلبهة  فاز  �لتي  فرن�صا  مثل 

�لوطنية بزعامة مارين لوبني، بينما فاز 

يف بريطانيا حزب يوكيب �ملعادي لأوربا، 

يف  �أخرى  متطرفة  تنظيمات  وجنحت 

�لو�صول �إىل �لربملان �لأوربي من بلجيكا، 

وهولند�، و�أملانيا، و�لدمنارك. كما جنح 

�لي�صار �لر�ديكايل وحتول �إىل �لقوة �لأوىل 

يف �ليونان و�لثانية يف �إيطاليا و�لثالثة يف 

�لأحز�ب  هذه  وكل  �إ�صبانيا.  مثل  دول 

و�لوحدة  �لأوربي  �لحتاد  يف  ت�صكك 

من  بالتقلي�س  وتطالب  �لأورو  �لنقدية 

�صالحيات �أوربا. 

مولوتوف  كوكتيل  �إىل  �لربملان  وحتول 

ب�صكل  �ملغرب  �إىل  ناره  �صتمتد  �صيا�صيا 

�ل�صريك  هو  �لأوربي  فالحتاد  مبا�صر. 

للرباط،  �لأول  و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي 

هو  �لذي  �لربملان،  هذ�  يف  تغيري  وكل 

�ملوؤ�ص�صة �لت�صريعية �لتي ت�صادق على 

بظالله  �صيلقي  �لآخرين،  مع  �لتفاقيات 

�ل�صلبية على �ملغرب. 

و�لتاأثري �ل�صيا�صي يتجلى يف خطر �صعود 

�إىل  بقوة  دخل  �لذي  �لر�ديكايل  �لي�صار 

�لربملان. و�حلديث عن �لي�صار �لر�ديكايل 

هو مر�دف ملزيد من �ل�صغط على �ملغرب 

يف نز�ع �ل�صحر�ء.

وجتمع جبهة �لبولي�صاريو عالقات قوية 

بهذه �لتنظيمات �لي�صارية، وعندما كانت 

�لأوروبي  �لربملان  يف  �لعدد  حمدودة 

للمغرب  حقيقيا  قلقا  �صكلت  �ل�صابق 

دعم  وب�صبب  �حلقوقي  �مللف  ب�صبب 

�لربملان  جعلت  حيث  �مل�صري،  تقرير 

برمته يتبنى مو�قفها.

�ملغرب  منه  �صيعاين  �لذي  �لثاين  و�مللف 

هو �مللف �لزر�عي؛ فقد و�صلت حركات 

وكذلك  �ملتطرف  �ليمني  من  �صيا�صية 

�لي�صار �لر�ديكايل تنادي مبنح �لأف�صلية 

للمز�رع �لأوربي و�لتقلي�س من �لو�رد�ت 

من دول �أخرى. ويعترب �ملغرب من �لدول 

�لزر�عية  للمنتوجات  ت�صدير�  �لأكرث 

لالحتاد �لأوربي.

بتقلي�س  �لأوربية  �ملفو�صية  قامت  وقد 

�ملا�صي  �ل�صهر  �ملغرب  �صادر�ت 

و�صيكون  �صابق،  �تفاق  عن  مرت�جعة 

�ملغربية غري مريح  �ل�صادر�ت  م�صتقبل 

يف وقت تعزز �لربملان �لأوربي مبناه�صي 

�ملز�رع  عن  دفاعا  �لزر�عية  �لو�رد�ت 

�لأوربي.

�ملغربي  �خلارجية  وزير  �عرتف  لقد 

�لدين مزو�ر منذ �صهور برت�جع  �صالح 

و�لحتاد  �ملغرب  بني  �لعالقات  جودة 

�لأوربي، ون�صب جزء� منها �إىل �لربملان 

�لأوروبي.

�مللفات �لقابلة لال�شتعال يف �أية حلظة

هل يعمق �ضعود »�لي�ضار« و»�ليمني �ملتطرف« �أزمة 
�لربلــــــمان �لأوربــــي مع �ملغـــرب؟

موؤخر�،  �ملغربية،  �حلكومة  �أعلنت 

ومياه  �لكهرباء  عن  �لدعم  رفع  عن 

�ل�صرب، بدء� من مطلع غ�صت �ملقبل، 

وذلك مبوجب عقد �أبرمته مع �ملكتب 

�لوطني للكهرباء ومياه �ل�صرب، ميتد 

�لعمل به حتى عام 2017، و��صتثنت 

�لفئات �لأقل ��صتهالكا.

�ملغربية،  �حلكومة  عن  �لعقد  ووقع 

كال من حممد ح�صاد وزير �لد�خلية، 

�لقت�صاد  وزير  بو�صعيد  وحممد 

وزير  �عمارة  �لقادر  وعبد  و�ملالية، 

�لطاقة و�ملعادن و�ملاء و�لبيئة، بينما 

للكهرباء  �لوطني  �ملكتب  عن  وقعه 

علي  �لعام  مديره  �ل�صرب،  ومياه 

�لعقد  توقيع  و�صهد  �لفهري.  �لفا�صي 

عبد �لإله بن كري�ن رئي�س �حلكومة.

بيان  يف  �ملغربية،  �حلكومة  وقالت 

هذ�  �إن  �لعقد،  توقيع  عقب  �صادر 

�لتفاق �صيمكن �ملكتب، من توفري 13 

مليار� و950 مليون درهم، بني عامي 

2014 و2017.
�صر�ئح  �لدعم،  رفع  قر�ر  وي�صتثني 

يقل  �لذين  �لكهرباء،  م�صتهلكي 

كيلو   100 عن  �ل�صهري  ��صتهالكهم 

و�ت، ويقدر عددهم بـ4 ماليني و100 

�ألف م�صرتك، وكذلك �صر�ئح م�صتهلكي 

يتعدى  ل  �لذين  �ل�صرب،  مياه 

ويناهز  مكعبة،  �أمتار   6 ��صتهالكهم 

عددهم 2 مليون و200 �ألف م�صرتك.

فو�تري �لكهرباء تلهب جيوب 
�ملو�طنني خالل هذ� �ل�ضيف

قالت وز�رة �لد�خلية �ملغربية 

�صخ�صني  توقيف  من  متكنت  �إنها 

مقاتلني  و�إر�صال  جتنيد  يف  متورطني 

مع  بتن�صيق  �صوريا  �إىل  مغاربة 

�لرتكية  �حلـــدود  على  �أ�صخا�س 

�ل�صورية.

�أن  �ملغربية  �لد�خلية  بيان  و�أ�صاف 

�ل�صرطة �عتقلت �أي�صا �أحد �لنا�صطني 

يف  متورط  �جلهادية  �ملنتديات  يف 

�لئتمان  بطاقات  قر�صنة  عمليات 

�ل�صتحو�ذ  �أجـــــــل  من  �مل�صرفية 

وت�صخريها  �أ�صحابها  �أمو�ل  على 

للجماعات �مل�صلحة ب�صورية.

من  �أكرث  باأن  ر�صمية  �أرقام  و�أفادت 

ب�صوريا  �لتحقو�  �ألف جهادي مغربي 

مقاتل   900 بينهم   ،2011 عام  منذ 

�لتحقو� خالل عام 2013 وحده.

 و�صبق �أن �أعلنت �لرباط مر�ر� تفكيك 

»خاليا �إرهابية«، علما باأنها تعر�صت 

�لقاعدة  تنظيم  من  مبا�صر  لتهديد 

�صريط  يف  �لإ�صالمي  �ملغرب  بالد  يف 

م�صور بث �لعام �ملا�صي.

قلقها  �ملغربية  �ل�صلطات  تخفي  ول 

حيال جتنيد جهاديني �صبان و�إر�صالهم 

�أن  قبل  �أخرى  وجبهات  �صوريا  �إىل 

يعودو� �إىل �ململكة.

وقد قالت �صحيفة »�لثورة« �ل�صورية 

�حلاكم  �لبعث  حزب  بل�صان  �لناطقة 

قتل  من  متكن  �ل�صوري  �جلي�س  �إن 

�لأ�صهر  خالل  مغربيا  مقاتال   120
يف  �لع�صكرية  �لعمليات  يف  �ملا�صية 

عموم �لبالد.

�صوريا  يف  مقاتلني  جتنيد  وي�صبب 

�ت�صاع  مع  خا�صة  �أوربية،  دول  قلق 

وهولند�،  فرن�صا،  يف  هناك  �لظاهرة 

و�أملانيا، وبلجيكا، ودول �أخرى.

كريكاتير

�لد�خلية تتحرك ملحا�شرة �خلطر

�ضحيفة �ضورية توؤكد مقتل 120 مقاتال مغربيا على �أيدي قو�ت ب�ضار
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للمركز  الأخرية  ال�سنوية  احل�سيلة  ك�سفت 

ال�سدارة  يتبواأ  املغرب  اأن  املغربي  ال�سينمائي 

الأفالم  ت�سوير  ا�ستقطاب  يف  واإفريقيا  عربيا 

�سهدت   2013 �سنة  اأن  اإىل  م�سرية  الأجنبية، 

يف  اأجنبيا  طويال  �سينمائيا  فيلما   21 ت�سوير 

املغرب  اأن  ذاتها  احل�سيلة  واأفادت  املغرب، 

حقق من هذا النفتاح على ال�سينما العاملية نحو 

221 مليون درهم �سنة 2013، ف�سال عن حتقيق 
دعاية مهمة للمنتوج ال�سياحي املغربي.

عبد  بورزازات،  الفيلم  جلنة  مدير  وقال 

ال�سينمائية  »الإنتاجات  اإن  الزيتوين،  الرزاق 

على  فقط  ت�ساعد  ل  ال�سخمة  الهوليوودية 

بل تعمل على  املحلي،  القت�ساد  حتريك عجلة 

الدويل،  ال�سعيد  على  املغرب  �سورة  تعزيز 

من  املزيد  ا�ستقطاب  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  ما 

الإنتاجات العاملية«، م�سريا اإىل اأن توافد جنوم 

كيدمان،  نيكول  الأ�سرتالية  حجم  من  عامليني 

وتوم هانك�س، وكلينت اإي�ستوود، ي�ساعد يف دعم 

ال�سياحة بالبلد.

ومنذ حلول �سنة 2014 ا�ستقبل املغرب ت�سوير 

اأكرث من 15 اإنتاجا �سينمائيا �سخما من اأمريكا، 

واأملانيا، وبلجيكا وفرن�سا، وبريطانيا.

»ملكة  فيلم  ت�سوير   2014 �سنة  و�سهدت 

املنتج  توقيع  من  وهو  باملغرب،  ال�سحراء« 

وبطولة  هريزوغ،  ويرنري  العاملي  واملخرج 

وجيم�س  كيدمان،  نيكول  الأ�سرتالية  النجمة 

من  عدد  جانب  اإىل  باتي�سون،  وروبرت  فرانكو، 

املمثلني الآخرين، بينهم حوايل 50 ممثال مغربيا، 

الوزاين،  واملهدي  �سوقي،  اللطيف  عبد  �سمنهم 

 1500 حوايل  عن  ف�سال  الهواري،  وم�سطفى 

اإىل جانب  تقنيا مغربيا، عملوا  كومبار�س و65 

عدد من نظرائهم الأجانب.

ويتناول الفيلم الذي �سورت اأحداثه طيلة مار�س 

جلا�سو�سة  حقيقية  ق�سة  بورزازات،  املن�سرم 

لندن  �سفارة  يف  ملحقة  تعمل  كانت  بريطانية، 

القبائل  تعبئة  وا�ستطاعت  الأو�سط،  بال�سرق 

العربية باملنطقة لالن�سمام اإىل بريطانيا يف حربها 

�سد الدولة العثمانية.

كلينت  الأمريكي  النجم  اختار  جهته،  من 

حياة  عن  فيلمه  لت�سوير  املغرب  اإي�ستوود 

وهو  كايل،  كري�س  ال�سهري،  الأمريكي  القنا�س 

 5 يف  تنفيذه  من  كلينت  انتهى  �سخم،  م�سروع 

ماي اجلاري.

بدوره  لفو�س،  جواكيم  البلجيكي،  املخرج 

اختار املغرب لت�سوير فيلمه ال�ساد�س »الفر�سان 

البي�س« مب�ساركة ممثلني فرن�سيني، وبلجيكيني، 

وفالريي  لندون،  فان�سون  بينهم  ومغاربة، 

دونزيلي، ولويز بوغكوان، ويانيك ريني.

جنوم العامل يختارون املغرب
»الـــــدالح هــو احلــل«

الذين  ال�سباب  ال�سحافيون  وقع 

ح�ســــروا فعالــــــيات الدورة 

لـ»جــــــــــائزة  الأخــرية 

ال�سحـافة العربية« التي 

مبدينة  موؤخرا  انعقدت 

دبـــــــــي الإماراتية، على 

ح�سور مـــ�سرف، ج�سده 

�ســـــــحافيني  ثالثة  فوز 

�سباب بـ»جائـــزة ال�سباب« 

ويتعلق الأمر مبحمد اأحداد، 

و�سامي املودين، وعزيز احلور.

»الفوز  هذا  عند  املفاجاأة  تقف  ومل 

اجلماعي« باجلائزة، لأول مرة يف تاريخها، بل اإن النتائج املعلن عنها 

اأكدت اأي�سا فوز ال�سحايف اأحمد املدياين بجائزة ال�سحافة الإن�سانية، عن 

حتقيق حتت عنوان، »اأحفاد العبيد«.

يذكر اأن اأوىل الت�سريبات التي �سبقت الإعالن الر�سمي عن اجلوائز كانت 

يف�سل  الذين  املغاربة،  لل�سحافيني  م�سبوقة  غري  م�ساركة  على  توؤكد 

بع�سهم التباري على جوائز اأجنبية، بدل جائزة ال�سحافة الوطنية)..(، 

موقع  على  ال�ساخرة  التعليقات  بع�س  النتائج،  الإعالن عن  رافق  وقد 

التوا�سل الجتماعي، من قبيل »دلح املغرب ي�سل اإىل دبي« اأو »الدلح 

هو احلل« يف اإ�سارة اإىل ال�سعار ال�ساخر الذي يروج له اأحد ال�سحفيني 

)حممد اأحداد( على �سفحات الفي�س بوك، طيلة اأ�سهر قبل اأن يح�سل على 

اجلائزة.

اتفاقية  على  املقبلة  الأ�سابيع  خالل  احلكومة  �ستوافق 

حقوق  حلماية  الجتماعي،  ال�سمان  حول  بلجيكا  مع 

املتقاعدين و�سحايا حوادث ال�سغل، والتي جاءت نتيجة 

اجتماع للجنة امل�سرتكة العليا املغربية البلجيكية.

وقع  ما  لتجنب  حماولة  يف  اجلديدة  التفاقية  وتاأتي 

احلكومة  اأبدت  والتي  هولندا،  يف  املقيمة  اجلالية  �سد 

يف الأرا�سي املنخف�سة عزمها على اإلغاء التفاق املوقع 

واحد،  طرف  من  الجتماعي  ال�سمان  حول  املغرب  مع 

ال�ستئناف  حمكمة  قرار  من  فقط  اأيام  بعد  على  وذلك 

مبدينة اأوتريخت القا�سي برف�س تخفي�س ن�سبة 40 % 

مع  مقارنة  املغاربة  والأرامل  اليتامى  تعوي�سات  من 

الهولنديني باعتبارهم يقطنون خارج الديار الأوربية.

و�سدد امل�سروع على �سرورة احلماية املتبادلة للحكومتني 

لفائدة  الجتماعية  للتعوي�سات  والبلجيكية  املغربية 

العمال املاأجورين يف القطاع اخلا�س والناجتة عن التاأمني 

عن تعوي�سات الأمومة والأمرا�س املهنية، وكذلك املتعلقة 

مو�سيا  عنهم،  املتوفى  ومعا�سات  التقاعد  مبعا�سات 

يف  اأو  بلجيكا  يف  املقيمني  للمغاربة  اأدائها  على  باحلفاظ 

املغرب حتى اأثناء انتقالهم لالإقامة يف دولة ثالثة.

امل�سروع اجلديد منع مترير اأي قرار من �ساأنه اإلغاء خف�س 

طرف  من  املمنوحة  الجتماعية  املكت�سبات  تعديل  اأو 

الدولتني للمتقاعدين، واأ�سرهم، وامل�ستفيدين من العجز 

الجتماعية،  احلماية  اأ�سناف  وكل  املهنية،  والأمرا�س 

داعيا اإىل خ�سوع مواطني البلدين لاللتزامات املعمول بها 

وال�ستفادة من ت�سريعات الدولة املتعاقدة.

الـــدر�س الهولنـدي يف االتفــاق البلجيـــكي

بوادر »نهاية« عهد التعليم الصورة التي أغضبت زوار الحرم المكي  
العمومي يف املغرب

تبدلت الأحوال يف قطاع التعليم  باملغرب بني 

احلكومية  املدار�س  فيه  كانت  الذي  املا�سي 

والعلوم  والثقافة  ال�سيا�سة  يف  قامات  تخرج 

الذي  احلا�سر  وبني  املجالت،  من  وغريها 

لترتك  الر�سمية  املدار�س  هذه  فيه  تراجعت 

للقطاع  التابعة  احلرة  للمدار�س  ال�سدارة 

اخلا�س.

على  اأكرث  يقبلون  املغاربة  من  العديد  وبات 

تعليم اأبنائهم يف املدار�س احلرة التي يدفعون 

مالية  ميزانية  تكّلف  والتي  �سهرياً،  اأق�ساطها 

املوؤ�س�سات  على  بذلك  يف�سلونها  حيث  مهمة، 

قد  تعليمها  جودة  اأن  يرون  التي  احلكومية 

تراجعت ب�سكل موؤثر.

�سيا�سيني  قادة  احلكومية  املدار�س  وخرجت 

الفا�سي،  عالل  الراحل  ال�سيا�سي  الزعيم  مثل 

وعامل  املفكر  مثل  كبرية  ثقافية  قامات  اأو 

امل�ستقبليات الدكتور املهدي املنجرة، ف�سال عن 

اأ�سماء اأخرى ذات وزن يف خمتلف املجالت.

وجود  احلرة  التعليمية  للموؤ�س�سات  يكن  ومل 

القرن  من  الثمانينيات  حتى  املغرب  يف  كبري 

التابع  هو  ال�سائد  التعليم  كان  فيما  املا�سي، 

للقطاع احلكومي، غري اأنه يف فرتة الت�سعينيات 

لي�سبح  الكفة،  انقلبت  اأعوام  من  تلتها  وما 

التعليم احلر الأكرث جذبا لآلف املغاربة.

عدد  فاإن  الر�سمية،  الإح�سائيات  اآخر  ووفق 

املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية يبلغ 10 اآلف 

مدر�سة، وو�سل عدد التالميذ فيها اإىل ما يقارب 

6 ماليني، بينما ت�سم موؤ�س�سات التعليم اخلا�س 
اأكرث من  يتوزعون على  تلميذ  األف   500 زهاء 

2200 مدر�سة حرة يف خمتلف مدن املغرب.
الرتبية  العايل يف مهن  التعليم  اأ�ســتاذ  وي�سرح 

اجلديد«  لـ»العربي  بولوز  حمــــمد  الدكتور 

املـــدار�س اخلا�سة على ح�ساب  عوامل جذب 

التالميذ  اأ�سر  يجلب  »ما  اأن  مربزا  احلكومية، 

اإىل القطاع اخلا�س هو اأ�سا�سا البحث عن تعليم 

اأكرث جودة«.

املدر�سة  يف�سلون  »الـــــذين  اإن  بولوز  ويقول 

يف  اأكرث  بان�سباط  تتميز  اأنها  يرون  احلرة 

الع�سر،  ملتطلبات  اأف�سل  ومواكبة  الأوقات، 

ت�ساهم  ومتنوعة  جديدة  اأمناط  على  وانفتاح 

يف تطوير ملكات التالميذ، كذلك وجود �سهولة 

خا�سة  بزيارات  الأبناء  اأحوال  تتبع  يف  اأكرب 

للمدر�سني«.

العامة«  امل�سرية  »مدر�سة  يف  املعلمة  وتوؤكد 

اأن  اإىل  لفتة  بولوز،  قول  تفوت  مرمي  بالرباط 

»النا�س ينجذبون للتعليم اخلا�س لكونه يقدم 

منتوجا تربويا يبدو متطورا، بينما التعليم يف 

املدر�سة العامة ظل جامدا، ما يجعل الكثريين 

يتخّلون عنه«.

العامة  »املدر�سة  اأن  اإىل  تفـــــوت  واأ�سارت 

واملعنوي  املادي  التحفيز  قلة  من  تعاين  باتت 

يف  املختلفة  املحفزات  بخالف  املدر�سني  عند 

»ارتباط  اإىل  لفــــتة  اخلا�سة«،  املوؤ�ســــ�سات 

اخلا�سة  املدر�سة  اأن  باعتبار  بالعمل،  التعليم 

تتيح للمتخرج ولوج �سوق العمل ب�سكل اأي�سر 

من غريها«.

يلفت بولوز اإىل اأنه »اأحيانا ينخدع اآباء التالميذ 

الفرق  يبقى  العمق  ففي  واملظاهر.  بالأ�سكال 

ب�سيطا بني املدر�سة احلكومية واخلا�سة، حيث 

جتري املحافظة على املقرر نف�سه، والمتحانات 

التعليم  الفرق فقط يف زيادة  املوحدة، ويكون 

اخلا�س بع�س الأن�سطة الفنية و�ساعات اللغات 

الأجنبية«.

اآفة  توجد  اخلا�س  التعليم  »يف  اأنه  ويبني 

»نفخ« النقاط يف الغالب الأعم بحيث ل يعرف 

امل�ستوى احلقيقي للتلميذ اإل متاأخرا، كما يعاين 

غري  طاقم  وجود  من  معظمه  يف  القطاع  هذا 

متخ�س�س مل يتلق تكوينا تربويا كافيا«.

تزال  ل  العامة  »املدر�سة  اأن  بولوز  ويرى 

�سيا�سة  يف  ملحوظ  تطور  وهـــناك  �ساحلة، 

تكوين الأ�ساتذة انطالقا من عدة للتاأهيل تعتني 

بالتخطيط والتدبري والتقومي والبحث الرتبوي 

وتغلب اجلانب العملي والتطبيقي«.

كلينت إيستوودتوم هانكسنيكول كيدمان

من هنا وهناك



بقلم: الباحث الزاكي عبد الصمد
ي�صكل عقد اخلم�صينيات مرحلة ت�صفية 

بامتياز،  واآ�صيا  اإفريقيا  يف  اال�صتعمار 

وقد �صارت معظم الدول احلديثة العهد 

الدولة  بناء  اأمور  ترتب  باال�صتقالل 

الوطنية، ويعترب تاأ�صي�ش جي�ش وطني 

يف  يراعى  وكان  االأولويات  هذه  من 

تاأ�صي�صه يف معظم االأحيان ثالثة �صروط 

يكون  اأن  اأوال  وهي  م�صروعيته  ليحقق 

موؤ�ص�صا من جي�ش حترير، ثانيا اأن يكون 

من حزب وطني، ثالثا اأن يكون موؤ�ص�صا 

للدولة. واملالحظ هو اأن اجلي�ش امللكي 

ي�صتمد  مل   1956 ماي  يف  تاأ�صي�صه  عند 

الثالثة  االأ�ص�ش  هذه  من  م�صروعيته 

الدول  يف  جي�ش  اأي  لتكوين  ال�صرورية 

احلديثة العهد باال�صتقالل. واإمنا ي�صتمد 

م�صروعيته من الق�صر الذي اأ�صرف على 

احل�صن  موالي  االأمري  وتراأ�صه  بنائه، 

امللكية.  امل�صلحة  للقوات  اأعلى  كقائد 

عهد  يف  كانوا  ال�صامني  �صباطه  اأن  كما 

احلماية اإما �صباطا يف اجلي�ش الفرن�صي 

احلركة  قمع  يف  و�صاركوا  االإ�صباين،  اأو 

اأو  االختالف؟  هذا  ملاذا  لكن  الوطنية. 

اال�صتثناء؟ وما هي االأ�صباب يف ذلك؟. 

اأول  يف  امل�صارك  اال�صتقالل  حزب  كان 

»على  اال�صتقالل  بعد  مغربية  حكومة 

اأبرز قياديه عبد  اأحد  م�ص�ش« كما قال 

يف  ا�صتثنائي  موؤمتر  يف  بوعبيد  الرحيم 

»زعيمه  األقى  قد   ،1955 �صنة  اأواخر 

طنجة  يف  خطابا  الفا�صي  عالل  االأكرب« 

اخلطاب  هذا  وي�صكل  مار�ش،   23 يوم 

وحزب  الق�صر  بني  العالقة  يف  منعطفا 

منذ  االأخري  هذا  بداأ  حيث  اال�صتقالل، 

حكومة  ي�صكل  باأن  يطالب  املرحلة  هذه 

اأع�صاء  يكون  اأن  ومعناه  »من�صجمة« 

اال�صتقالل.  حزب  من  كلهم  احلكومة 

هذه  تاأثري  اإىل  الوثيقة  هذه  وت�صري 

حممد  امللك  جعلت  ما  وهي  املطالب 

باأن يقدموا  اخلام�ش يطالب الفرن�صيني 

لتاأ�صي�ش  وقت  اأقرب  يف  امل�صاعدة  له 

اجلي�ش امللكي لكي يواجه به طموحات 

حزب اال�صتقالل.    

من  ر�صالة  عن  عبارة  الوثيقة  وهذه 

الفرن�صية  للجمهورية  العام  املفو�ش 

املغربية  بال�صوؤون  املكلف  اإىل  باملغرب 

التون�صية، موؤرخة بـ 21 مار�ش 1956، 

حزب  اأن  اإىل  الوثيقة  هذه  ت�صري  حيث 

يطالب  املرحلة  منذ هذه  بداأ  اال�صتقالل 

ذلك  يف  ال�صبب  واأن  وزارية،  بتعديالت 

الذي  الفا�صي  عالل  زعيمه  خطاب  هو 

اإىل  ت�صري  كما  اأعطاه »�صحنة جديدة«، 

اأن ال�صلطان يعلم مبخاطر خطاب عالل 

الوثيقة  اأن  ذلك  من  واالأبعد  الفا�صي، 

بخطورة  ال�صلطان  وعي  اإىل  ت�صري 

ان�صهار حزب االإ�صالح الوطني يف حزب 

اال�صتقالل، حيث اأدى هذا االن�صهار اإىل 

اأكرث  تزداد  اال�صتقالل  حزب  قوة  جعل 

من ال�صابق، وتهدد الق�صر.

تاأتي الوثيقة الثانية وحتمل رقم 250، 

 ،1956 اأبريل   17 بتاريخ  موؤرخة  وهي 

ومو�صوعها طلب الق�صر بت�صريع العمل 

من اأجل تاأ�صي�ش القوات امل�صلحة امللكية، 

لتو�صح مدى اخلطر الذي �صار ي�صكله 

معاناة  مدى  وكذلك  اال�صتقالل،  حزب 

اجلديدة،  الو�صعية  هذه  من  الق�صر 

عن  بها  يدافع  قوة  اإيجاد  يف  ورغبته 

نف�صه من خطر حزب اال�صتقالل، حيث 

الق�صر  رغبة  عن  الر�صالة  هذه  تك�صف 

امل�صلحة  القوات  تاأ�صي�ش  يف  امللحة 

باأن  اأن هذا االأخري يعتقد  امللكية، ذلك 

الفطر  عيد  يف  امللكي  اجلي�ش  تاأ�صي�ش 

هيبة  اإظهار  يف  كبري  تاأثري  له  �صيكون 

على  احلفاظ  اأجل  من  وذلك  امللكية، 

االأمن واالأهم بالن�صبة له من خالل هذه 

الق�صر.  اأمن  على  احلفاظ  هو  الوثيقة 

اأن بع�ش ممثلي  اإىل  كما ت�صري الوثيقة 

يتحدثون  واال�صتقالل  ال�صورى  حزب 

عن خطر احتمال »حدوث انقالب على 

احلكم من طرف حزب اال�صتقالل«. 

وقد ا�صتجاب الفرن�صيون لطلب الق�صر، 

وفعال �صرع يف تاأ�صي�ش اجلي�ش امللكي، 

احل�صن  موالي  االأمري  عليه  واأ�صرف 

ابتداء من ماي 1956.

ومنذ ال�صروع يف تاأ�صي�صه ظل ال�صراع 

اال�صتقالل،  وحزب  الق�صر  بني  قائما 

له  تابعا  يكون  اأن  االأول  اأراده  حيث 

وخا�صا به، وذلك بجعل االأمري موالي 

احل�صن على راأ�صه، واأن ال ينخرط يف 

يوؤكده  ما  وهو  ال�صيا�صية،  النزاعات 

خطاب ويل العهد مبنا�صبة االإعالن عن 

تاأ�صي�ش اجلي�ش امللكي، حيث اأكد على 

هو  الذي  ال�صيا�صي  احلياد  �صرورة 

اأ�صا�ش عقيدة االأخالق الع�صكرية. ويف 

ذات الوقت ظل حزب اال�صتقالل يطالب 

�صار  التي  الداخلية  بوزارة  باإحلاقه 

على راأ�صها املحمدي، واأن يكون ا�صمه 

اجلي�ش  واإمنا  امللكي  اجلي�ش  هو  لي�ش 

بال�صباط  يندد  ظل  كما  الوطني، 

ال�صامني على اعتبار اأنهم كانوا باالأم�ش 

ممن �صاهموا يف قمع احلركة الوطنية.
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»الأ�سبوع« تنفرد بن�سر وثائق عاملية عن ما�سي وم�ستقبل املغرب

ال�شوريون توقعوا انقالب حزب
 اال�شتقالل على امللكية

ظل حزب االستقالل 
يطالب بإلحاق 
الجيش بوزارة 
الداخلية التي 

صار على رأسها 
المحمدي، وأن 

يكون اسمه ليس 
هو الجيش الملكي 

وإنما الجيش 
الوطني، كما 

ظل يندد بالضباط 
السامين على اعتبار 
أنهم كانوا باألمس 

ممن ساهموا 
في قمع الحركة 

الوطنية

موكب عودة محمد الخامس من المنفى
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جطو

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  اإلى 
فرن  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
�صابة  ال�صوق  قبة   4 برقم  ع�صري 
طرف  من  مكنا�س  التوتة  الزمراين 

ال�صيد)ة(: لوليدي �صعيد.

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، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.
As 280 /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  اإلى 
باإحداث خمبزة  القانونية ملفا يتعلق 
بعمارة A2 جتزئة بدر 2 وجه عرو�س 
مكنا�س من طرف ال�صيد)ة(: م�صطفى 

ازيكي.
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، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.
As 228/14

❋ ❋ ❋

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  اإلى 
مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
طريق   3 بيلفي  جتزئة   79 برقم 
احلاجب مكنا�س من طرف ال�صيد)ة(: 

احليلي عالل.
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، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.
As 282/14

إعالناتإعالناتإعالنات

الرباط: األسبوع
القبائل  جتمع  عن  م�صوؤوال  ال�صحفيات  اإحدى  �صاألت 
ليبيا،  اآخر �صريجع حلكم  قذايف  قائلة: هناك  ليبيا  يف 
فمن يكون هذا القذايف؟ وقد طرحت هذا ال�صوؤال على 
انعقد  امل�صاركني  اآالف  اجتماع �صخم ح�صره  هام�س 
موؤخرا مبدينة العزيزية، معقل الرئي�س القذايف، ح�صره 
ممثلون عن خمتلف القبائل الليبية، كان الغر�س منه 
تكري�س �صحب الثقة من املوؤمتر الوطني العام الليبي، 
واإلغاء جميع القرارات التي اتخذها هذا املوؤمتر با�صم 

الثورة، بدعوى اأنها اأبرمت يف ظرف ا�صتثنائي.
وقد تاأكد عمليا انبعاث قذايف جديد حلكم ليبيا من خالل 
فالقذايف  املوؤمتر،  التقاطها من هذا  التي مت  االإ�صارات 
الراحل كان يعتمد يف نظام حكمه على القبائل واللجان 
ال�صعبية ولي�س على املوؤ�ص�صات الد�صتورية، مبا فيها 
اتخذها  التي  القرارات  جل  كون  عن  ف�صال  الربملان، 
ال�صابق،  النظام  اإحياء  القذايف ت�صب يف اجتاه  ممثلو 
راية  اإلى  والعودة  الثورة  علم  باإلغاء  طالبوا  حيث 
القذايف، كما طالبوا بعودة جميع الالجئني الليبيني يف 
اأن�صار  املطالبة بعودة  ما يعني عمليا  اخلارج، وهو 

القذايف اإلى ليبيا.
كما اأن تركيز جتمع القبائل الليبية على �صرورة اإطالق 
�صراح كافة املعتقلني ال�صيا�صيني، معناه اإطالق �صراح 
اأبناء القذايف، الذين اعتقلوا عقب »ثورة« م�صلحة على 
النظام، وقد يكون ذلك اأحد االأ�صباب التي جعلت بع�س 

املوؤمترين يطالبون، باإطالق �صراحهم ب�صكل �صري.
وبينما يعتقد كثري من املتتبعني اأن »املوؤمتر الوطني 
الثورة«،  بعد  ما  »برملان  مبثابة  وهو  الليبي«  العام 
يق�صي اآخر اأيامه بعد �صحب الثقة منه، رغم املراهنة 
ا�صمه  جديد  وزراء  رئي�س  يف  الثقة  جتديد  على 
التقارب  تاأكد  نف�صه،  حتى  يعتق  ال  قد  »معيتيق«، 
خليفة  اجلرنال  وتوجه  القبائل  مطالب  بني  الوا�صح 
قائد عملية »الكرامة« وت�صم يف �صفوف  خفرت، وهو 
من  الثقة  ف�سحب  للقذايف،  املوالني  القدماء  ال�سباط 
اجلي�س  اإعالن  مع  يتزامن  القبائل  طرف  من  الربملان 
عن فقدان �صرعية هذا الربملان)..( باملوازاة مع اإعطاء 
االنطالق خلروج مظاهرات موؤيدة لهذا اجلرنال على 

غرار ما وقع يف م�صر.
احلنني  بعودة  ليبيا  يف  االأخرية  الفرتة  متيزت  وقد 
اإلى النظام ال�صابق، ويكفي يف هذا ال�صدد قراءة اأحد 
بيانا »جتمع القبائل يف ليبيا« الذي يقول: »اإرحلوا.. 
ودعونا نلملم جراحنا واأطراف جرحانا ونلملم بلدنا 
الذي عثتم فيه ف�صادا مع الكفار.. وجنمع قبورنا التي 
بعرثت.. نلملم طربق مع طربق.. وزواره مع زواره.. 
و�صبها مع �صبها.. وطرابل�س مع طرابل�س.. وم�صراته 
مع م�صراته.. وبنغازي مع بنغازي.. ودرنة مع درنة.. 
اإرحلوا.. لنعيد الهدوء والهناء لليبيا الذي عا�صت يف 
كنفه.. قبل اأن تطلوا علينا من »اجلزيرة« و«لعربية« 
ليفي..  برنار  زعيمكم  مع  وعوا�صمها..  و«احلرة« 
اإرحلوا.. لقد حللتم احلرام وقتال االإخوة ودماء الليبيني 

ونه�صتم  ال�صليبيني..  ومواالة  بالغرب  واال�صتعانة 
حلم ليبيا وعر�صها.. فاأ�صبحنا يخجل كل منا من ابنه 
القريب والبعيد.. ومن ن�صبه خا�صة  وبنته.. وجاره 
اأن كان م�صراتيا.. لي�س من اأ�صول تركية اأو �صرك�صية 
اأو طاطاناكية اأو بقايا االنك�صارية اأو اليهودية.. حيث 
هوؤالء ال يهتمون كثريا كالعرب وال يحملون نف�س القيم 
وال نف�س احللم .. ارحلوا.. ملفاتكم موجودة.. ال اأحد 
منكم يحمل �صهادة ح�صن �صرية و�صلوك.. من تالميذ 
الهاربني  اإيل  الظالم..  وجيو�س  اهلل..  اأعداء  قندهار.. 
تتفاخرون  واالآن  ال�صورى..  من  ال�صعب..  �صلطة  من 
بالهجوم علي املع�صكرات و�صرقة ال�صالح.. واأنكم من 
دل الناتو علي خمازن القوات امل�صلحة.. وجعلتم من 
اخليانة وجهة نظر.. اإرحلوا.. يا اأبطال مهرجان كان.. 
يا للعار فقائدكم ليفي ف�صحكم وباعكم يف علبه ليح�صل 
على اأو�صكار وانتم تتم�صحون به �صاهت وجوهكم.. لقد 
اأدخلتم كل زناة الليل اإيل ليبيا.. و�صحبتم كل حناجركم 
و�صرختم فيها اأن ت�صكت �صوناً للعر�س. فما اأ�صرفكم.. 
لن ت�صكت لقد ذهب الناتو.. و�صقط �صاركوزي.. وعاد 
بوتني.. وت�صلحت قبائل ال�صحراء وحتالفت.. ونف�صت 
خلفه  الذي  الدمار  غبار  كاهلها  عن  امل�صلحة  قواتنا 
وال�صعب  كرامته..  للوطن  لتعيد  وا�صتعدت  الناتو.. 
الع�صكرية.. والثاأر لزمالئهم  عزته.. وقبل ذلك �صرف 
الذين �صحقتهم اأ�صاطيل الغرب من اجلو والبحر والرب 
.. نعاهدكم اأن ذلك لن مير دون عقاب..«، )مقتطف من 

البيان(.
البيان  القذايف يبدو وا�صحا من خالل  احلنني لعودة 
ال�صالف الذكر، لكن القرارات يعرب عنها ب�صكل وا�صح 
ما جاء يف بيان غري م�صبوق وقعه ممثلون عن القبائل 
الليبية وي�صب يف اجتاه دعم اجلرنال خليفة خفرت: 
اإلغاء كل  حل املوؤمتر الوطنى واعتباره غري �صرعي، 
الأنها  واحلكومة  املوؤمتر  من  �صدرت  التي  القوانني 
كل  اإبطال  والرتهيب،  ال�صالح  تهديد  حتت  �صدرت 

العقود واالتفاقيات الدولية املربمة من احلكومة والتي 
مت�س ال�صيادة الليبية �صيا�صيا واقت�صاديا الأنها �صدرت 
الع�صكرية  امللي�صيات  كل  حل  اخت�صا�س،  دون  من 
غري  باعتبارها  االإ�صناد  وكتائب  والدروع  واالأمنية 
ومقارها  اأنواعها  بجميع  اأ�صلحتها  وت�صليم  �صرعية 
للجي�س وال�صرطة، واأي اعتداء على اأي منطقة اأو قبيلة 
يعد اعتداء على كل الليبيني و�صيواجه بالقوة من طرف 
كل ال�صعب الليبي، وعودة املهجرين بالداخل واخلارج 
فورا وعلى القبائل واملناطق م�صوؤولية حمايتهم واإعادة 
الوطنية  امل�صاحلة  على  والعمل  اأو�صاعهم  ترتيب 
بدماء  يداه  واإ�صدار عفو عام ي�صمل كل من مل تلطخ 
الليبيني واأموالهم واأعرا�صهم، عودة اجلي�س وال�صرطة 
البالد)..(. �صوؤون  الإدارة  فورا  االأمنية   واالأجهزة 
كل ح�صب اخت�صا�صه، دعوة اأفراد اجلي�س وال�صرطة 
ومن يف حكمها للعودة الأعمالهم فورا وا�صتالم ال�صالح 
القبائل  امللي�صيات واملناطق وتلتزم  املوجود بحوزة 
بالوقوف بقوة لتنفيذها، دعوة االأمم املتحدة وجمل�س 
العربية وجتمع  االإفريقي واجلامعة  االأمن واالحتاد 
العربي  املغرب  واحتاد  وال�صحراء  ال�صاحل  دول 
وجميع  االإ�صالمي  واملوؤمتر  االأوروبي  واالحتاد 
م�صوؤولياتها  حتمل  ب�صرورة  الدولية  املوؤ�ص�صات 
والوقوف بقوة لنجاح م�صروع االإنقاذ الوطنى وتقدمي 

يد العون وامل�صاعدة)..(.
الذكر دليال وا�صحا على ف�صل  ال�صالف  البيان  ويبقى 
بزمام  االأخذ  يف  االإ�صالميني  وف�صل  الليبية،  الثورة 
ال�صلطة، ورمبا �صنعي�س ربيعا عربيا يف اجتاه املعاك�س، 
قوامه اإ�سقاط كل التنظيمات الإ�سالمية التي و�سلت اإلى 
اإ�سقاط الأنظمة ال�سابقة، مع فارق  احلكم عن طريق 
احلالة،  هذه  يف  �صبق  ما  اإلى  العودة  اأن  وهو  ب�صيط 
والبنيات  والعتاد  االأرواح  يف  باه�صة  خ�صارة  تعني 

التحتية)..(.

القبائل حتل حمل »برملان الثوار

بوادر العودة اإلى اأ�سلوب القذايف يف حكم ليبيا
»ال هوادة« تلجاأ اإلى املحكمة 

الد�ستورية

اإ�شابة �شباط بداء 
»فقدان الثقة املكت�شبة«

الرباط: األسبوع

قال عالل معنني، اأحد اأع�صاء جمعية »الهوادة« التي يقودها 
الثقة  فقدان  بداء  م�ساب  �سباط  حميد  اإن  الفا�سي،  عبا�س 
املكت�صب، خالل ندوة �صحفية انعقدت موؤخرا باأحد فنادق 
الرباط للحديث عن التطورات الق�سائية مو�سوع الدعاوى 
الق�سائية املرفوعة �سد �سباط، تراأ�سها بالإ�سافة اإلى مهنني 
كل من اأن�س بن�صودة، وحمدون احل�صني، واملحاميان: نعمان 

ال�صديق وعبد احلكيم هابي.
اإجراءات  �صيبا�صر  اأن  ال�صديق،  نعمان  املحامي  واأو�صح 
الطعن يف قرار حمكمة ال�ستئناف ال�سادر ل�سالح �سباط يف 
وحمدون  بن�صودة  اأن�س  الوطني  املجل�س  ع�صوي  مواجهة 
اأن  اأكد احلا�سرون  اأن  اأمام حمكمة النق�س، بعد  احل�سني، 
هيئة احلكم التي اأمرت بالبحث يف الوقائع مل تكن هي نف�صها 
التي اأ�صدرت احلكم، ليطرح ال�صوؤال عن خلفيات هذا التغيري 

املفاجئ.
وكان اأن�س بن�صودة قد اأكد اأن املحكمة مل ت�صتمع لل�صهود يف 
متيزت  والتي  احل�صني،  حمدون  رفقة  رفعها  التي  الق�صية 
بعدم اإن�صات املحكمة لل�صهود)..( ف�صال عن كونها مل تاأخذ 
يف  للطعن  اأنظار  اأمام  قدمت  التي  االأدلة  كل  االعتبار  بعني 
�صرعية بع�س امل�صوتني يف املوؤمتر، كما ال�صاأن يف حالة اأحد 
يف  و�صارك  واملعا�صرة  االأ�صالة  حلزب  املنت�صب  االأع�صاء 
احلالة  وهي  �سباط،  انتخب  الذي  الوطني  املجل�س  اأ�سغال 
نف�صها التي تنطبق على رئي�س املجل�س البلدي الأ�صتوكة اأيت 

باها املنت�صب حلزب التجمع الوطني لالأحرار)..(.
من جهته، اعترب عالل مهنني اأن االأمني العام ال�صابق عبا�س 
الفا�صي مل يقدم ا�صتقالته بعد تالوة البيان العام للموؤمتر، 
كما اعترب اأن  اإقالة جمموعة 31  من املجل�س الوطني  كانت 
ترف�صون  ملاذا  �صوؤال  على  �صوؤاله  على  جوابه  ويف  ق�صرا، 
قال عالل:  �سباط،  بقيادة  ال�ستقالل  ال�ستغال داخل حزب 
كيف ميكننا اأن ن�صتغل مع من ال يعرتف بعبد الواحد الفا�صي 
وتاريخه، وكيف ن�صتغل مع من ال يعرتف مع لطيفة بناين 

�صمري�س، وعبد احلق التازي )كان حا�صرا يف اللقاء( و..؟ 
يف  بالطعن  تقدم  الذي  هابي  احلكيم  عبد  قال  جهته،  من 
املجل�س  لع�صوية  البي�صاء  بالدار  اجلهوية  االنتخابات 
الوطني اإن عددا من الهيئات املهنية مل جتتمع اأ�صال بل عينت 
عددا من االأ�صماء مبا�صرة لت�صارك يف املوؤمتر، وكان ذلك اأحد 
اإلى  باالإ�صافة  احلا�صرون  عنها  حتدثت  التي  اخلروقات 
م�صاركة جمعيات ال تنتمي حلزب اال�صتقالل يف املوؤمتر منها 
»الع�صبة املغربية ملحاربة االأمية« التي حت�صل على اأموال 
عمومية ملمار�صة العمل املدين ولي�س ال�صيا�صي ح�صب تعبري 

بع�س احلا�صرين.
وكان املحامي نعمان ال�صديق قد اأكد اأن دفاع »بال هوادة« 
�سيتوجه للمجل�س الد�ستوري بعد ا�ستنفاد حمكمة النق�س، 
العام  لالحتاد  واحدة  قبعتني،  يحمل  �سباط  حميد  لكون 
لل�صغالني والثانية كاأمني عام حلزب اال�صتقالل وهو ما ي�صكل 

خرقا د�صتوريا وا�صحا يدخل يف اإطار حاالت التنايف)..(.

تعين  كانت  الليبية  القبائل 
المسؤولين في عهد القذافي
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

تنظم  الطفل«،  وحقوق  »ال�سينما  �سعار  حتت 

جمعية نادي ال�سينما والثقافة يف تي�سة باإقليم 

ملهرجان  ال�سابعة  الدورة  املغرب،  يف  تاونات 

خالل  الق�سرية،  واملغربية  الآ�سيوية  الأفالم 

الفرتة من 27 حتى 31 ماي اجلاري، وتختار 

الدورة. يف  الفائزة  الأفالم  حتكيم   جلنتا 

الإماراتي  املخرج  املهرجان  يف  وي�ســــــــارك 

�سمن  تخليني«،  »ل  بفيلم  املحــمود  خالد 

واملغربية،  الآ�ســـــــيوية  الأفالم  م�سابقة 

حلقوق  ينت�سر  الذي  املهرجان  �ســـــــمن 

طلبات  تلقت  الختيار  جلنة  اأن  كما  الطفـــل. 

بلدا،   58 من  ق�سريا  فيلما   220 يف  م�ساركة 

املهرجان. تاريخ  يف  الأكرث  الطلبات   وهــذه 

املمثل  اجلديدة  دورته  يف  املهرجان  ويكرم 

والإعالمية  مفتاح،  حممد  املغربي  واملخرج 

والنا�سط  بـ»ليلى«،  املعروفة  امللياين  مليكة 

عبد احلميد اجلناتي. وينظم املهرجان ور�سات 

عمل يومية، وندوة بعنوان »ال�سينما وحقوق 

الأ�سماء  من  جمموعة  فيها  ي�سارك  الطفل« 

وال�سينمائي. احلقوقي  بامليدانني   املهتمة 

مهرجان الأفالم الآ�سيوية واملغربية 
الق�سرية بتاونات

رم�سان  �سهر  تبا�سري  اإطاللة  مبنا�سبة 

رقراق  اأبي  جمعية  �ستنظم  الأبرك، 

بتعاون  ب�سال  املحلي  العلمي  واملجل�س 

مع وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 

منظمة  ومب�ساهمة  ال�ساد�سة  والقناة 

ع�سر  الثامن  املهرجان  »اإي�سي�سكو« 

اإقامة  خالله  يتم  الكرمي،  القراآن  لتجويد 

م�سابقة وطنية يف جتويد القراآن الكرمي، 

على  واإناثا(  )ذكورا  للنا�سئة  ت�سجيعا 

الطريقة  وفق  وجل  عز  اهلل  كتاب  ترتيل 

املغربية برواية ور�س عن نافع، وتكرميا 

عبد  املرحوم  املغاربة  املقرئني  ل�سيخ 

ال�سبت  يومي  وذلك  بنمو�سى.  الرحمن 

الأحد 23 و24 �سعبان املوافق لـ21 و22 

يونيو 2014.

�سال: املهرجان الثامن ع�سر لتجويد القراآن الكرمي
اأبريل 2010، احت�سن رواق املعهد 

ت�سمن  معر�سا  بالرباط  الفرن�سي 

جنفييف  الر�سامة  اأعمال  من  باقة 

باريــــي الدمـــناتي. وباملـــــنا�سبة 

اأ�سدرت حفيدتها، مليكة الدمناتي 

اأنيقا ي�ستح�سر  املن�سوري، كتابا 

م�سار واإبداع عا�سقة الفيايف. ففي 

كرافلي،  عن  �سدرت   ، ماي2014 

الكاتب  ترجمة  العربية،  الن�سخة 

الزاهي،  فريد  الت�سكيلي  والناقد 

لإر�ساء �سغف القارئ العربي. 

وللتذكري، يعترب »جنفييف باريي 
الدمناتي« من الكتب الفنية القليلة 

ال�سادرة بلغة ال�ساد باملغرب.

»جنفييف باريي الدمناتي« الن�سخة العربية

تقيمها  التي  والفكرية  الثقافية  للمنتديات  امتدادا 

الفكر  جمعية  تنظم  الثقافة،  وزارة  مع  وبتعاون 

حول  لعر�س  املت�سمن  العا�سر  املنتدى  الت�سكيلي 

“الت�سكيل وال�سينما - الِغَواَية املفتوحة  مو�سوع: 

احَلْي�سن،  اإبراهيم  يلقيه  والفيلم”،  اللوحة  بني 

وذلك  ا�سويكة،  حممد  ال�سينمائي  الناقد  ويوؤطره 

باب  برواق   2014 يونيو   04 الأربعاء  يوم  م�ساء 

الرواح بالرباط على ال�ساعة 06 م�ساء.

ولل�سينما عالقة وطيدة بالفن الت�سكيلي يتجلى عمقها 

يف كون الفيلم/ النتاج ال�سينمائي )خ�سو�سا احلديث 

م�سطلحات تقنية  على  كثريا  يعتمد  اأ�سبح  منه(، 

م�ساعدة  ت�سكيلية  هوية  ذات  ومفردات تعبريية 

التكوين  اأبرزها:  ال�سينمائية،  الفرجة  �سناعة  على 

وامل�ساهد  وال�سوء  واللون  والتو�سيب  واحلركة 

ال�سور )الفوطومونتاج(، وهي  واللقطات وتركيب 

اأن ت�سهم كثريا يف خلق كل �سبل  عنا�سر من �ساأنها 

ال�سينما  وع�ساق  جمهور  لدى  والت�سويق  الإثارة 

يف  واململ  املتعب  احلكي الكال�سيكي  نطاق  خارج 

العنا�سر  هذه  وظفوا  كرث  �سينمائيون  اآن. ويوجد 

وممتع،  فاعل  نحو  على  ال�سينمائية  ال�سناعة  يف 

كاإيزن�ستاين وغريفيت واأكريا اأكوزاوا... و�ستتبلور 

انخراط  بعد  ممتد  اإبداعي  ب�سكل  التوظيفات  هذه 

اأفالم  يف  ل�سيما  ال�سينمائي  الإبداع  يف  الت�سكيليني 

لولي�س بونويل و�سبيلبريغ.. وغريهما كثري.

الفن  من  حتديدا  والفيلم  ال�سينما،  ا�ستفادت 

وعلى  والع�سرية،  التقليدية  ب�سيغه  الت�سكيلي 

اخل�سو�س التقنيات الت�سكيلية احلا�سوبية، كما هو 

عموما.  والأنفوغرافيا  للفوتو�سوب  بالن�سبة  احلال 

يف  جديدة  جمالية  اأنفا�س  خلق  يف  ذلك  �ساهم  وقد 

ال�سناعة ال�سينمائية وال�سماح ببزوغ ثورة الن�س 

من  وافرة  الفرتا�سي Hypertexte باإمكانيات 

الت�سكيلية  اللوحة  بني  الب�سري  ال�سمعي  التفاعل 

والفيلم ال�سينمائي.

الت�سكيل وال�سينما

الغوايــــة املفتوحــة بيـــن اللوحــة والفــيلم

الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�سر دنيا بري�س 

�سركة حمدودة
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»�سماء ت�سبهني« �سعر حفيظة ح�سني
بعد �سدور ديوانها الأول »�سرفة نف�سي« �سنة 2005، ورواية »�ستائر 

ديوان  ح�سني،  حفيظة  املغربية  لل�ساعرة  �سدر   ،2012 �سنة  الأنوثة« 

وزارة  من�سورات  �سمن  ت�سبهني«،  »�سماء  بعنوان  مو�سوما  ثان  �سعر 

 53 تغطي  التي  الثانية  ال�سعرية  املجموعة  »اإبداع«.  �سل�سلة  الثقافة 

متفاوتة،  �سعرية  ق�سيدة   12 على  تتوزع  ال�سغري،  القطع  من  �سفحة 

هي على التوايل: �سحب خائفة، بقعة ال�سمت، الإله يراين، اأر�س عالية، 

اأمة  والريح،  اخلطوة  يل،  �ساأبكي  اأخرى،  مرة  ال�سماء  الرمح،  رميت 

تربق، �سمت يحرتق، بعد كل هذا، ويا اأنت املقذوف اإىل اأر�سي.
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قالوا ونقول
لقجع يوبخ بودريقة

»مواقع«
● ما يدي�ش عليه راه باقي �صغري

الدفاع اجلديدي يحمل » الواف« اإىل متواه 

»الصباح«الأخري
● البقاء هلل، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

الوا�صفني  حتيز  ينتقد  التطواين  املغرب 

الريا�صيني يف مباراته �صد الرجاء

»الموقع الرسمي للفريق«

● اإيوا حتى انتوما تعطلتو عليهم، »ولف 

عادة قطع عادة عليها تعادا«.

هكذا تورط تاعرابت يف خيانة املنتخب

»المساء«
● خيانة املنتخب هي خيانة الوطن

»صحف«فتنة تاعرابت

● الفتنة اأ�صد من القتل

اأوملبيك اأ�صفي تعود على ال�صغط

»رفيق العب أولمبيك أسفي«

● ال�صغط يولد النفجار

اأن�صح لعبي الرجاء بالبحث عن النتيجة 

»المدرب فاخر«وتاأجيل الفرحة

●مادارو�ش بن�صيحتك وركزوا  على اللعاقة

مكتب الوداد ي�صع �صروطا لقبول املر�صحني 

»األخبار«خلالفة اأكرم

● كاع هاد القربالة اأو مازال اأكرم تيت�صرط

�صابقة.. من�صتان للتتويج بذرع البطولة

»أخبار اليوم«

● �صابقة غري عندك اأنت، املن�صتان داروها 

�صد  بالبطولة  الوداد  فاز  ملا   2010 �صنة 

الفتح، والرجاء كان باإمكانها الفوز بالبطولة 

بالرباط لول هزميتها �صد اجلي�ش امللكي.. 

ما تكذبو�ش على عباد اهلل.

برنابح،  احلوا�صي،  يريد  الطاو�صي 

»صحف«اإجروتن، اخلاليقي، وفتاح

● دي معاك حتى املدرب ال�صريف!

عنا�صر الرجاء تودع بع�صها عقب �صياع 

»األخبار«حلم املاندياليتو.
● الفراق �صعيب...

نزول  »�صدمة«  من  عليه  يغمى  بنها�صم 

»صحف«جمعية �صال اإىل الق�صم الثاين.

● اهلل ي�صافيه، حتى هو تيتكلم بزاف.

من  البي�صاوي  الرجاء  فريق  ي�صتفد  مل   ..

الفوز الكا�صح على املغرب التطواين بخما�صية 

نظيفة خالل الدورة ما قبل الأخرية، كما مل 

الفرحة  الذين غرقوا يف  ي�صتفد »م�صريوه« 

وتنا�صوا باأن هناك مباراة م�صريية تنتظرهم 

�صد اأوملبيك اأ�صفي املهدد بالنزول، واملطالب 

بالفوز اأو بالتعادل.

الهاوية  العقلية  لنا  تظهر  اجلانب  هذا  من 

للم�صري والالعب املغربي ب�صكل عام.

فريق املغرب التطواين وبالرغم من ال�صفعة 

الكبرية التي تلقاها، والتي كادت اأن تع�صف 

بكل النتائج الإيجابية التي حققها منذ انطالق 

البطولة، متكن ويف ظرف اأ�صبوع اأن يداوي 

جراحه، واأن ي�صتيقظ ب�صرعة من �صدمته.

مباراته  وخالل  البي�صاوي  الرجاء  فريق 

بوجه  ظهر  اأ�صفي  اأوملبيك  �صد  احلا�صمة 

يف  يعنيه  ل  البطولة  لقب  وكاأن  �صاحب، 

�صيء، كما لحظنا باأن معظم لعبيه تائهون 

يف امليدان، ينتظرون نهاية املباراة لالحتفال 

بلقب البطولة الذي مل يح�صم بعد.

جمهور الرجاء تفاجاأ ب�صكل كبري بامل�صتوى 

الباهت لفريقه، ومل ي�صت�صغ �صياع لقب كان 

يف متناوله لو ركز لعبوه على املباراة بدل 

تركيزهم على املكافاآت والعالوات..

بالدور  يقم  مل  البنزرتي  التون�صي  املدرب 

الذي من املفرو�ش اأن يقوم به، وهو تعبئة 

الالعبني واإعدادهم ب�صكل جدي لهذه املباراة 

احلا�صمة. البنزرتي ومنذ املجيء به لالإ�صراف 

على الإدارة التقنية للفريق الأخ�صر، مل يقم 

باأي �صيء يذكر، فاإذا كان الفريق البي�صاوي 

ظهر ب�صكل ملفت للنظر خالل مونديال كاأ�ش 

للمدرب  يرجع  الف�صل  فاإن  لالأندية  العامل 

احممد فاخر وحلما�ش الالعبني، ولي�ش لهذا 

املدرب الذي التحق بالفريق 72 �صاعة قبل 

انطالق املونديال.

�صحيح اأن البنزرتي كان حمظوظا وو�صل 

ال�صديد  ولالأ�صف  لكنه  النهاية،  مباراة  اإىل 

به  ظهر  الذي  املتوا�صع  امل�صتوى  لحظنا 

العديد  �صيع  حيث  املونديال،  بعد  الرجاء 

من النقاط خا�صة خالل املباريات املوؤجلة 

التي مل نر فيها »ب�صمة« املدرب الذي يكتفي 

بالحتجاجات املجانية على التحكيم، وتارة 

الطاير  هالل  م�صاعده  اإىل  بال�صتماع  اأخرى 

الذي اأ�صبح بقدرة قادر، وبدون اإ�صعار هو 

املدرب احلقيقي للفريق.

فريق الرجاء وبالرغم من فرتة الفراغ التي 

مر منها، عاد بقوة اإىل املناف�صة على اللقب، بل 

كان باإمكانه الفوز به لو كان يتوفر على طاقم 

امل�صريين  بع�ش  وعلى  امل�صتوى،  يف  تقني 

ذوي اخلربة والتجربة يف هذا امليدان.

العامل، بل  لي�ش نهاية  البطولة  �صياع لقب 

يعترب در�صا مفيدا لكل الفعاليات الرجاوية 

يف  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث  اأ�صبحت  التي 

حاجة اإىل الت�صالح والتعاي�ش يف ما بينها.

بالن�صبة للمغرب التطواين، ففوزه بالبطولة 

اللقب  ي�صرق هذا  فهو مل  جاء عن جدارة، 

البطولة منذ  قاد  باأنه  ي�صتحقه، علما  الذي 

الدورة الأوىل، كما كان باإمكانه اأن يفوز بها 

منذ دورات خلت.

الذي  »العاملي«  التطواين  للمغرب  فهنيئا 

ال�صتحقاقات  يف  �صعيدا  حظا  له  نتمنى 

القادمة.
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هنيئا للمغرب التطواين »العاملي« بلقب البطولة

املديري  املكتب  يف  خريا  ا�صتب�صرنا 

لقجع،  فوزي  برئا�صة  اجلديد 

اأ�صند معظم املهام التقنية  حينما 

لأطر وطنية م�صهود لها بالكفاءة 

والحرتافية.

نوؤاخذه  الذي  الوحيد  ال�صيء 

على هذا املكتب هو اإق�صاوؤه لإطار 

كبري، ل ميلك ولالأ�صف �صوى �صمعته 

الطيبة، وجتربته الطويلة داخل ميادين 

كرة القدم الوطنية.

مدح،  اأي  عن  غنى  يف  مديح  م�صطفى  الكبري  الإطار 

على  دليل  خلري  وارحتل،  حل  اأينما  الناجح  فم�صاره 

كل  له  يكنه  الذي  الكبري  والحرتام  املتاألقة  املكانة 

الفاعلني يف هذا امليدان.

م�صطفى مديح مل ي�صقط من ال�صماء، فهو من املدربني 

من  ودبلومات  �صهادات  على  يتوفرون  الذين  القالئل 

اأعرق املعاهد الأوروبية، كمعهد »هاي�صل« البلجيكي 

على  وطنه  ف�صل  الذي  الإطار،  هذا  منه  تخرج  الذي 

العديد من الإغراءات التي تو�صل بها، كما اأن م�صواره 

اأو  و�صاطة  بدون  ال�صفر،  من  بداأ  التدريب،  جمال  يف 

تو�صالت.

اأجل  من  البكاء  اأو  املجاملة  يعرف  ل  مديح  م�صطفى 

تدريب فريق ما، اأو النق�صا�ش على مكان 

زميل له يف املهنة، كما نالحظ ولالأ�صف 

ما يجري  حاليا داخل البطولة.

اأول  خريبكة  الأوملبيك  اأهدى 

ازدواجية يف تاريخه، وفاز بالعديد 

من الألقاب مع فريق اجلي�ش امللكي، 

العودة  يف  الف�صل  له  يرجع  كما 

اأكادير الذي كان  القوية لفريق ح�صنية 

باإمكانه اأن يناف�ش بقوة على املراكز الأوىل 

عند  املادية  الإمكانيات  انعدام  لول  البطولة  يف 

الفريق ال�صو�صي، وغياب احلما�ش والرغبة لدى املكتب 

امل�صري.

خربة  من  اجلامعة  ت�صتفيد  اأن  الأجدر  من  كان  فقد 

وجتربة هذا الإطار الذي باإمكانه اإعطاء الإ�صافة لإحدى 

لتجربة هذا  ما�صة  التي يف حاجة  الوطنية  املنتخبات 

الإطار الذي يرجع له الف�صل يف فوز املنتخب املغربي 

بذهبية الألعاب الفرنكفونية بكندا، كما كان وراء جلب 

العديد من  الالعبني ال�صباب املقيمني يف اأوروبا والذين 

اأ�صبحوا جنوما كبارا وعلى راأ�صهم مروان ال�صماخ.

تقنيات  يح�صن  ل  اأنه  هو  مديح  لدى  الوحيد  العيب 

ياأخذ ن�صيبه من »الكعكعة«  لذلك مل  »باك �صاحبي« 

املعلومة.

م�سطفى مديح الإطار الذي »تنا�ساه« املكتب اجلامعي

الوداد  لنادي  جدا  املتدهور  الو�ضع  ترى  كيف   ●
الريا�ضي؟

�صببه  الآن،  الوداد  اإليه  اإن ما و�صل  الواقع  ❍  يف 
انعدام امل�صداقية داخل املكتب امل�صري، وبالتايل اأثر 

هذا الو�صع يف باقي مكونات النادي لن�صل يف النهاية 

اإىل و�صع ل ي�صرف تاريخ هذا النادي العريق، الذي 

ولدة،  اأول  يف  الوطنية  الكرامة  عن  للدفاع  تاأ�ص�ش 

اأن  من  وبالرغم  ال�صتقالل،  بعد  الثانية  وولدته 

املغفور له احل�صن الثاين قد�ش اهلل روحه، طلب منا 

جلون  بن  حممد  احلاج  املوؤ�ص�ش  طريق  عن  اآنذاك 

رحمه اهلل التخلي عن ا�صم الوداد، بدعوى اأن الوداد 

كانت فريقا لكل املغاربة واأن معظم اأقاليم اململكة بعد 

ال�صتقالل اأ�صبحت لها اأندية اإقليمية ومن �صاأن ذلك 

اأن يقلل من قيمة الوداد، ولقد رف�صنا اآنذاك التخلي 

يف  الوداد  اأن  على  جاللته  واأخربنا  الوداد  ا�صم  عن 

ولدتها الثانية �صتكون فريقا ريا�صيا ي�صعى حل�صد 

الألقاب، بعيدا عن الت�صي�ش واحلزبية.

رئا�ضة  حول  والتطاحنات  ال�رصاعات  ترى  كيف   ●
الوداد.

من  الودادية  ال�صاحة  به  متر  ما  اأن  نظري  يف   ❍

�صحية  ظاهرة  الواقع  يف  هو  واحتقان،  �صراعات 

ولي�صت بظاهرة مر�صية، لكن �صريطة اأن تنتهي هذه 

احلقة،  الدميقراطية  بروح  بالت�صبث  ال�صراعات 

وقبول نتائج القرتاع املنتظر اإجراوؤه خالل اجلمع 

العام املقبل، اإذ من م�صلحة الوداد اأن تختلف الربامج 

وداديني  من  الرئا�صة  ملن�صب  الرت�صيحات  وتتعدد 

حقيقيني، م�صهود لهم بحب الوداد وع�صقها والتفاين 

لأوامر  اأو  �صخ�صية،  اإر�صاء مل�صالح  ل  يف خدمتها، 

حزبية، لأن الوداد منذ ن�صاأتها مل يكن فريق حزب، اأو 

جمموعة، ويف الوقت الذي تاأ�ص�ش فيه حزب ال�صورى 

يتغلبوا  اأن  اآنذاك  الوداديون  ا�صتطاع  وال�صتقالل 

على حزبيتهم ل�صالح الوداد، وهكذا تواجد داخل هذا 

النادي احلاج حممد بن جلون، والأب جيكو، وعبد 

ال�صورى، والدكتور عبد  القادر بن جلون من حزب 

اللطيف بن جلون، وعبد ال�صالم بناين، والبا�صا اعبابو 

عن حزب ال�صتقالل.

●  من يف نظركم له حظوظ النجاح لرئا�ضة الوداد؟
❍ ب�صفتي واحدا ممن يعرفون خبايا الأمور داخل 
الوداد، اأعتقد اأن م�صري الوداد �صيتحدد قبل الدخول 

اإىل اجلمع العام، فاإذا ا�صتطاع الوداديون اأن يح�صموا 

اأمورهم، يومني اأو يوما قبل اجلمع العام، ف�صتكون 

النتيجة ل�صالح من يتوفر على الأغلبية داخل �صفوف 

اإىل  متيل  حاليا  الكفة  اأن  اعتقادي  ويف  املنخرطني، 

اأكرم  الرئي�ش احلايل  باأ�صوات  الذي يحظى  املر�صح 

ونائبه �صعيد النا�صري.

ويف نظري اأي�صا حتى ل تقوم من جديد معار�صة قد 

تع�صف بكل مكونات النادي، يجب على اجلميع اأن 

يلتزم بال�صري وراء من �صيحظى بثقة اجلمع العام.

وع�صق  بحب  يتمتعون  املنخرطني  جموع  كان  اإذا 

الوداد، و�صحت �صمائرهم، ومل يعودوا تابعني لهذا 

اأو ذاك، وقرروا انت�صال فريقهم من خمالب ال�صياع، 

واأجمعوا على اعتماد م�صلحة الفريق قبل كل �صيء 

التكهنات  كل  ي�صقط  مر�صحا  بينهم  من  ليختاروا 

الكل،  تفاجئ  �صريحة  اإفراز  على  قادرة  والوداد 

وتاأخذ بيد من حديد م�صري ناديها بعيدا عن كل تدخل 

خارجي.

❋ رئي�س نادي الوداد الريا�ضي �ضابقا

أسئلــة لـ  :القيدوم أبو بكر اجضاهيم*

الو�سع احلايل ل ي�سرف تاريخ الوداد

حمبيه  يراود  ظل  جميال،  حلما  خنيفرة،  �صباب  فريق  حقق 

وع�صاقه لأكرث من ن�صف قرن.

�صباب خنيفرة وبعد اأن �صعد خالل املو�صم املا�صي اإىل الق�صم الوطني الثاين، 

متكن هذا املو�صم من خلق املعجزة، حيث ا�صتطاع جمابهة الكبار والوقوف 

وجدة،  ومولودية  والكودمي  طنجة،  كاحتاد  قوية  اأندية  اأمام  للند  الند 

واخلمي�صات والربنو�صي، هذه الأندية �صبق لها اأن لعبت يف الق�صم الوطني 

الأول وكلها ولالأ�صف تعاين حاليا ب�صبب الالمبالة و�صوء الت�صيري.

�صباب خنيفرة، ويف ظرف قيا�صي يلتحق ولأول مرة بق�صم الأ�صواء، بف�صل 

عزمية لعبيه، وطموح مدربه ال�صاب الإدري�صي، ورغبة م�صرييه يف اإهداء 

هذا الإجناز جلماهري خنيفرة ونواحيها.

فبعد ال�صعود، على كل امل�صوؤولني، من �صلطات حملية ومنتخبني اأن ميدوا 

كل العون وامل�صاعدات املادية لهذا الفريق ال�صاب الذي حقق حلم منطقة 

كاملة مبيزانية جد متوا�صعة.

هي  فموؤاخذتنا  والت�صجيع،  املوؤازرة  كل  منا  ي�صتحق  خنيفرة  �صباب 

التلفزية التي تنجز  غياب املواكبة الإعالمية خا�صة من طرف القنوات 

الروبورتاجات حتت الطلب.

ق�صم  اإىل  العودة  من  وب�صرعة  متكن  الآخر  هو  اخلمي�صات  احتاد  فريق 

الأ�صواء، بعد رحلة ق�صرية يف بطولة املجموعة الوطنية الثانية.

الفريق الزموري كان باإمكانه اأن يح�صم يف اأمر �صعوده منذ دورات، لكنه مر 

بفرتة فراغ �صرعان ما جتاوزها بنجاح ليعود ملكانه الطبيعي.

نتمنى كذلك اأن ي�صتفيد من العديد من الأخطاء التي كانت �صببا يف مغادرته 

كل  ال�صاب  الفريق  هذا  عن  يبتعد  اأن  نتمنى  كما  الأول  الوطني  للق�صم 

الو�صوليني الذين يدورون يف فلكه.

�سباب خنيفرة واحتاد اخلمي�سات بالق�سم الأول

مصطفى مديح

فرحة تطوانية



الرباط: سعيد الريحاني
�أبرهة  �نبعاث  للحديث عن  قد ال يكون هناك جمال 

�لكعبة،  لهدم  �لفيلة  ت�سخري  حاول  �لذي  �حلب�سي 

ولكن  يحميه)..(،  رب  للبيت  �أن  يعرف  �أن  قبل 

�أبرهة  �لعاملية حتدثت عن »عودة  �ل�سحف  بع�ض 

مبنا�سبة   2013 �سنة  يونيو  �سهر  خالل  �حلب�سي« 

�ل�سيناتور  فيها  يقول  فيديو  مقاطع  �نت�سار 

�الأمر  كان  »لو  ماكني:  �سيدين  جون  �الأمريكي 

بيدي لهدمت �لكعبة«.

به  و�سل  �لذي  �لرجل  هذ�  يكون  من 

»�لطموح« �إىل حد �لتفكري يف هدم �لكعبة؟ 

�جلو�ب متد�ول على نطاق و��ســــع يف 

وملخ�سه  �الإخبارية،  �لق�سا�سات 

�ملعـــــهد  رئي�ض  هو  ماكني  جون  �أن 

�جلمهوري �لتابع للحزب �جلمهوري 

ي�سنفه  و�لذي   ،)IRI( �الأمريكي 

بع�ض �ملتتبعني �سمن �ملوؤ�س�سات ذ�ت 

�ل�سلة باملخابر�ت �الأمريكية)..(.

�جلمهوري  للمعهد  رئي�سا  وبو�سفه 

حكومية،  غري  منظمة  وهي  �الأمريكي، 

هذ� يعطيه �حلق كي يديل بدوله يف �أمور 

هو  ماكني  فجون  باملغرب،  تتعلق  د�خلية 

�لذي قال: »�إن �ملغرب �أ�سبح بلد� يحتذى به 

�لذي  �ل�سخ�ض  نف�سه  �لعربي«، وهو  �لعامل  يف 

د�خل  �لهندي  �لقنب  زر�عة  تقنني  فكرة  ينا�سر 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية وخارجها، حيث يقول: 

»يجب �حرت�م �ختيار�ت �لنا�ض يف ��ستعمال �لكيف 

و�ملاريخو�نا«)..(.

قد يت�ساءل �لبع�ض، وما عالقة �ل�سيناتور �الأمريكي 

�لعمل  يف  يكمن  �جلو�ب  باملغرب؟  ماكني  جون 

�الأمريكي  �مل�ست�سار  هذ�  به  يقوم  �لذي  »�لقاعدي« 

من خالل »�ملعهد �جلمهوري �لذي ير�أ�سه«، و�لذي 

�لوطني،  �لرت�ب  كافة  فوق  �أريحية  بكامل  يتحرك 

تنباأ  �لذي  هو  �الأمريكي  �جلمهوري  �ملعهد  �ألي�ض 

�سنة  النتخابات  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  باكت�ساح 

2007، ح�سب ما �أكدته ر�سالة م�سربة من �ل�سفارة 
�الأمريكية بالرباط، »موؤرخة يف: 22 فرب�ير 2006، 

حتت رقم: 308، متت �الإ�سارة فيها �إىل �أن ��ستطالعا 

�ملعهد  قـــــبل  من   )2006( �ستنرب  يف  �أجري  للر�أي 

م�ستجوب   1500 على  �جلمهـــوري  �الأمريكي 

مغربي، تاأكد من خالله �أن �ملغاربة ي�سعرون 

�ملنتخبني  �أمل من حكومتهم ومن  بخيبة 

�الأمريكي  �ل�سفري  ويرى  �مل�سوؤولني.. 

�أن  ر�يلي،  توما�ض  �آنذ�ك  بالرباط 

�لفوز �لكبري �ملحتمل حلزب �لعد�لة 

و�لتنمية يوؤكد وجود �سعبية كبرية 

و�لتنمية..«،  �لعد�لــــــــة  حلزب 

�ستنرب   9 �لتجديد،  )جريدة 

.)2011
وبغ�ض �لنظر عن توقعات �ملعهد 

ما  فاإن  �سحيحة،  تكن  مل  و�لتي 

يثري �النتباه هو �لتعبئة �ل�سخمة 

من  موؤ�س�سات  عمل  ت�ساحب  �لتي 

ر�أي  ��ستطالع  فاإجر�ء  �لنوع،  هذ� 

يهم 1500 �سخ�ض لي�ض �سهال، ويفتح 

�ملجال لطرح �لعديد من �الأ�سئلة.

يتحرك  من  هو  وحده  لي�ض  ماكني  جون 

�لف�سحة  من  م�ستفيد�  �ملغربي  �لرت�ب  فوق 

�لتي متنحها له �التفاقيات �لدولية �لتي �أبرمها 

�ملغرب مع �خلارج)..( ولكن �لباب كان مفتوحا على 

�لوطني  �لدميقر�طي  �ملعهد  �أمام  �أي�سا  م�سر�عيه 

�الأمريكي )NDI( �لذي �أ�س�سته وزيرة �خلارجية 

�الأمريكية �ل�سابقة »مادلني �أولرب�يت«، وهو �ملعهد 

مبادرة  �ملغربية  �الأحز�ب  على  �قرتح  �لذي  نف�سه 

نو�ب  لفائدة  للتو��سل  مكاتب  �إقامة  نفقات  لتحمل 

�الأمة يف �إطار برنامج »دعم �لدميقر�طيات �لفتية«، 

�لنو�ب  مبجل�ض  و�لتنمية  �لعد�لة  فريق  �أن  غري 

�ملبادرة،  هذه  رف�ض  �لذي  �لوحيد  �لفريق  كان 

ب�سكل �سريح ون�سر خرب� يف �ملو�سوع على موقعه 

�الإلكرتوين بتاريخ: 29 دجنرب 2013، بينما �سكتت 

لتوؤكد  �ملبادرة،  هذه  م�سري  عن  �الأخرى  �الأحز�ب 

�سرعو�  �لربملانيني  بع�ض  �أن  »�الأ�سبوع«  م�سادر 

فعال يف تنزيل هذه �ملبادرة على �أر�ض �لو�قع، وقد 

�لرباط  جهة  ثنايا  بني  �ملكاتب  هذه  بع�ض  زرعت 

ح�سا�سية  �إىل  �أنظرو�  زعري)..(   - زمور   - �سال   -

�ملوقع.

�لدعم  �أن  �أكد  �أن  له  �سبق  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 

�لذي يقرتحه �ملعهد يتعار�ض مع �لقانون �لتنظيمي 

لالأحز�ب �ل�سيا�سية يف مو�ده من 30 �إىل 40.. وعليه 

فاإن �ملال �ملذكور �سيكون حر�ما بحكم �لقانون )�أنظر 

�الأ�سبوع، عدد: 24 �أبريل 2014(.. هل معنى ذلك 

�أن �أحز�با �أخرى �تفقت على خرق قانون �الأحز�ب، 

�أم �أن �لربملانيني وهم �ملوكل �إليهم ت�سريع �لقو�نني، 

يف  �الأيام  عنه  �ستجيب  ما  ذلك  �لقانون؟  يجهلون 

�نتظار �فت�ساح �أمر هذه �ملكاتب �ملدعمة من طرف 

من  حترك  هناك  يكن  مل  ما  �أمريكية)..(  منظمة 

حزب  رئي�ض  باملنا�سبة  وهو  �حلكومة،  رئي�ض  لدن 

حر�م  �ملال  هذ�  �إن  يقول  �لذي  و�لتنمية  �لعد�لة 

قانونا)..(.

�أن �أعني �ملعهد �لدميقر�طي  ورمبا ن�سي بن كري�ن 

حزبه،  د�خل  من  عليه  م�سلطة  كانت  �الأمريكي 

�ملركزي  �ملدير  �لزوينت،  حممد  ي�ستقبل  �أمل 

�لوطني  �ملعهد  عن  وفد�  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب 

دجنرب   10 �الإثنني  يوم  �الأمريكي،  �لدميقر�طي 

2012، د�خل مقر �حلزب، قبل �أن ي�سرح باأن �للقاء 
»تد�ر�ض �لتحول �لدميقر�طي �لذي يعي�سه �ملغرب« 

)�مل�سدر: موقع حزب �لعد�لة و�لتنمية(، �أمل يكن 

�ملهنئني  �أول  هو  �الأمريكي،  �لدميقر�طي  �ملعهد 

حممد  �مللك  طرف  من  تعيينه  مبنا�سبة  كري�ن  لنب 

»دجيفري  �سخ�ض  يف  للحكومة،  رئي�سا  �ل�ساد�ض 

�جنلند« مدير �ملنظمة.
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...........

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

هل هو خمطط خارجي لهدم اأ�ص�س الدولة؟

برملانيون مغاربة ح�صلوا على دعم منظمات 
اأمريكية ورئي�س احلكومة يف دار غفلون

 الشوباني واإلفريقي وإسماعيل العلوي في أحد
اجتماعات الحوار الوطني حول المجتمع المدني

جون ماكين ليس وحده هو من 
يتحرك فوق التراب المغربي 

مستفيدا من الفسحة التي تمنحها 
له االتفاقيات الدولية التي أبرمها 

المغرب مع الخارج)..( ولكن الباب 
كان مفتوحا على مصراعيه أيضا 

أمام المعهد الديمقراطي الوطني 
األمريكي )NDI( الذي أسسته وزيرة 
الخارجية األمريكية السابقة »مادلين 
أولبرايت«، وهو المعهد نفسه الذي 
اقترح على األحزاب المغربية مبادرة 

لتحمل نفقات إقامة مكاتب للتواصل 
لفائدة نواب األمة في إطار برنامج 

»دعم الديمقراطيات الفتية«

خباري
تحليل إ
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رويدة مروة 
بلباس صحراوي

�أن  ميكن  خارجي  دعم  �أي  عن  للحديث  جمال  ال 

�الأحز�ب ين�ص  فقانون  �ملغربية،  �الأحز�ب  تتلقاه 

يف »�ملادة 39« منه على ما يلي: »يجب �أن توؤ�س�ص 

�الأحز�ب �ل�سيا�سية و�أن ت�سري باأمو�ل وطنية دون 

�أمو�ل  �سو�ها، وال يجوز الأي حزب �سيا�سي تلقي 

�أجنبية ب�سفة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة«، ومن مت 

��ستند  �لذي  �ل�سند  حول  م�سروعا  �ل�سوؤ�ل  يغدو 

مع  �سر�كات  يف  يدخلو�  كي  �لنو�ب  بع�ص  عليه 

خا�سة  مكاتب  لفتح  �لوطني  �لدميقر�طي  �ملعهد 

بهم لت�سجيل »حما�سر« تت�سمن �سكايات �ملو�طنني 

هذه  �إح�ساء  عن  حديثا  �أن  غري  و�حتياجاتهم، 

�الأحز�ب  �أن  طاملا  الأو�نه  �سابقا  يبدو  قد  �ملكاتب 

هذه  على  �لتكتم  �ختارت  باالأمر  �ملعنية  �ملغربية 

�ملبادرة، �لتي رف�سها حزب رئي�ص �حلكومة ب�سكل 

علني.

 المنطق »البوجادي« 
عند »البي جي دي«

بغ�ص �لنظر عن مبادرة فتح مكتب لكل برملاين)..(، 

حول  كبرية  �سجة  �الأخرية  �الآونة  يف  �أثريت 

مبادرة �لربملان �الأوربي، لتقدمي دعم بقيمة ثالثة 

�ملغربي،  �لربملان  �أن�سطة  لتطوير  �أورو  ماليني 

جمل�ص  رئي�ص  به  تقدم  قد  كان  لطلب  ��ستجابة 

�لنو�ب �ل�سابق، كرمي غالب.

مطلب كرمي غالب قد يجد �سنده يف �لتكلفة �ملرتفعة 

�لتي يتطلبها حتريك عجالت �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية، 

فالربملان يكلف ما يزيد 200 مليار �سنتيم كل والية 

�سنتيم  مليار   40 مبعدل  �سنو�ت(،   5( ت�سريعية 

�سنتيم  مليون  و330  ماليري   3 مبعنى  �ل�سنة،  يف 

ال  �ملتد�ولة،  �الأرقام  �سخامة  ولكن  �سهريا.. 

�حلقيقة،  �الأحو�ل  من  حال  باأي  حتجب  �أن  يجب 

من  ممولة  �لت�سريعية  �ملوؤ�س�سة  �أن�سطة  �أن  وهي  

حول  �سوؤ�ل  يطرح  مت  ومن  �لعامة،  �خلزينة  قبل 

�سرعية �ال�ستنجاد مبوؤ�س�سات دولية للقيام باأعمال 

تدخل يف �سميم �لوطنية؟

توقيع  خالل  �حلا�سرين  على  ع�سيا  يكن  ومل 

وزير  عيني  يف  �لز�ئدة  �لفرحة  روؤية  �التفاقية 

يف  �ملغرب  ورط  �لذي  بو�سعيد،  حممد  �ملالية 

برنامج فا�سل للمغادرة �لطوعية كلف �ملاليري)..(، 

�لذي  �لعلمي،  �لطالبي  �لنو�ب  جمل�ص  ورئي�ص 

�أمام  يتحدث  وهو  غالب،  كرمي  ب�سلفه  فخور�  بد� 

توقيع  حلظة  �الأوربي،  �ملفو�ص  فول«  »�ستيفان 

�التفاقية.

طبعا مل يعار�ص حزب »�لبي جي دي« تطبيق هذ� 

�التفاق، بعدما ��ستخدم منطقا »بوجاديا« مفاده �أن 

»�لدعم �ملبا�سر حر�م و�لدعم غري �ملبا�سر حالل«، 

ماليني  لثالثة  �ملغربي  �لربملان  ��ستالم  �أن  مبعنى 

�أورو نقد� غري ممكن، باملقابل يجوز له ��ستالم هذ� 

�ملبلغ يف �سكل �أدو�ت للعمل)..(، ولكي يفهم �ملتتبع 

عقلية �لعد�لة و�لتنمية، ما عليه �سوى �الإن�سات 

�لذي  بو�نو،  �هلل  عبد  �لفريق  رئي�ص  لت�سريح 

�إن �ملوقف �الإيجابي من �التفاقية �ملربمة  يقول: 

بناء  جاء  �لنو�ب  وجمل�ص  �الأوربي  �الحتاد  بني 

على كون �الأمر ال يتعلق بدعم مبا�سر، بل يرتكز 

قدر�ت  تبادل �خلرب�ت و�لتجارب، وتقوية  على 

�سوؤ�ل  يطرح  هنا  �لب�سرية«،  و�ملو�رد  �لنو�ب 

�أن  لالإ�سالميني  �لربملاين  �لفريق  رئي�ص  يعلم  �أال 

و�سغرية  كبرية  كل  �سيتابع  �الأوربي  �لربملان 

و�سيوفد مفت�سيه �إىل �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية بدعوى 

بو�نو  يعلم  �أال  �التفاق؟  تطبيق  ح�سن  مر�قبة 

وزمالوؤه، �أن �أحد بنود �التفاقية هو »�لعمل على 

�سياغة مقرتحات قو�نني جديدة و�عتماد �أدو�ت 

�لعمل  مر�قبة  وظيفة  لتقوية  عمل  ومنهجيات 

مع  �لنو�ب  جمل�ص  تفاعل  وتعزيز  �حلكومي 

حميطه من خالل حت�سني تو��سله مع �ملوؤ�س�سات، 

يف  �أنظمته  وحتديث  �الإد�رية  قدر�ته  ودعم 

جمايل �الإعالميات و�لتدبري �الإلكرتوين«، ما حمل 

�ل�سيادة �ملغربية يف هذ� �التفاق؟ �سوؤ�ل رمبا مل 

يخطر على بال عبد �هلل بو�نو.

هو  �الأجنبي  �لتمويل  مو�سوع  �أن  طاملا  ثانيا: 

�ملحكمة  �إىل  �للجوء  يتم  ملاذ� مل  �سائك،  مو�سوع 

�لد�ستورية لتعطي فتو�ها يف �ملو�سوع، بدل �سغلها 

ملف  مثل  �لعملية  �لناحية  من  لها  قيمة  ال  مبلفات 

»�الإحاطة علما«.

 جمعيات قليلة تصرح 
بمعامالتها المالية مع الخارج

�لربملان مدعم من طرف �الحتاد �الأوربي، وبع�ص 

�لدميقر�طي  �ملعهد  طرف  من  مدعمني  �لربملانني 

من  �أما  �ل�سيا�سية،  �لناحية  من  هذ�  �الأمريكي، 

�لدعم  حجم  على  �لوقوف  فيكفي  �ملدنية  �لناحية 

�لذي ح�سلت عليه �جلمعيات �ملغربية من �خلارج 

من خالل �الأرقام �لر�سمية �ل�سادمة.

فقد �أكد �لوزير �حلبيب �ل�سوباين �ملكلف بالعالقات 

مع �لربملان خالل �سهر �أبريل �سنة 2012، �أن عدد 

�جلمعيات �لتي �سرحت بتلقيها دعما �أجنبيا �رتفع 

مليونا   74 مببلغ،   2006 �سنة  جمعية،   80 من 

�سنة  جمعية   279 �إىل  درهما،  و532  �ألفا  و338 

�ألفا و211 درهما(، ثم  2010 )146 مليونا و418 
و758  مليونا   145(  2011 �سنة  جمعية   352 �إىل 

�ألفا و784 درهما(.

»القوة الناعمـــــة«.. خطر يهدد م�ستقبل املغرب

هل يعرف �ل�سوباين »�مل�سكني« ما يدور يف ر�أ�س 
م�ست�سار �أمريكي �أر�د هدم �لكعبة؟

سئل الناشط األمازيغي أحمد ويحمان، هل نخاف على المغرب من مخطط يستهدفه؟ فقال: »األمر أخطر بكثير..أتمنى أن يتم إيالء 
االهتمام في الجرائد الوطنية للخطر الذي يهدد النسيج االجتماعي المغربي، فما يجري في المشرق من تمزيق، ليس بعيدا عنا..«، وكانت 

تلك طريقته ليؤكد على وجود ما سماه »مخطط صهيوني لتحويل المغرب إلى دويالت متناحرة«، )أنظر األسبوع، عدد: 19 شتنبر 2013(.
كالم »ويحمان« قد يبدو مفتقدا للمصداقية في نظر البعض، لكون صاحبه، ينتمي إلى النسيج الجمعوي الذي يدعو إلى محاربة التطبيع 

مع إسرائيل)..(، رغم الحديث هذه األيام عن إلغاء زيارة بعض المغاربة إلسرائيل)..( ولكن كالم ويحمان يصب في نفس االتجاه الذي أخذته 
تحركات الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، الذي بادر إلى نشر لوائح الجمعيات التي حصلت على 

دعم خارجي، رغم أن هذا األخير ما فتئ يردد أنه: »ال مجال للمقارنة بين الشعب المغربي وشعوب أخرى عرفت نوعا من االصطدامات 
الدموية، ألن مقومات الوحدة والتماسك عندنا متعددة، وقد جرب كثير من دعاة اإليديولوجيا المتطرفة محاوالت المس باالستقرار، لكن 
تأكد أن اللحمة الجامعة للشعب المغربي لها من القوة ما يجعل كل هذه المحاوالت هامشية ومجرد صراعات نخب..«، )األسبوع، عدد: 

11 أبريل 2013(.

 جون ماكين رئيس
 المعهد الجمهوري

 الديمقراطي كان
 حاضرا بقوة إبان

 الثورة الليبية التي
 أطاحت بالقذافي

البرلمان مدعم من طرف االتحاد 
األوربي، وبعض البرلمانين 
مدعمين من طرف المعهد 

الديمقراطي األمريكي، هذا من 
الناحية السياسية، أما من الناحية 

المدنية فيكفي الوقوف على 
حجم الدعم الذي حصلت عليه 

الجمعيات المغربية
 من الخارج من خالل األرقام 

الرسمية الصادمة
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مع  حوار  يف  اأي�ضا  اأكد  اأن  له  �ضبق  ال�ضوباين 

اجلمعيات  هذه  اأن  »هو  امل�ضكل:  اأن  »الأ�ضبوع« 

قليل  عدد  اإل  ي�ضرح  ل  اخلارج  مع  تتعامل  التي 

اأن  مبعنى  عليها،  املتح�ضل  الأموال  مباآل  منها 

هناك تق�ضريا لي�س من لدن اجلمعيات فح�ضب بل 

من لدن احلكومات املتعاقبة«، )ت�ضريح ال�ضوباين 

للأ�ضبوع، عدد: 11 اأبريل 2013(.

الربملان  مع  بالعلقات  املكلف  الوزير  يقوله  ما 

يوؤكد وجود خلل يف مراقبة اجلمعيات، فاأن تاأخذ 

طاملا  بال�ضهل،  لي�س  اأمر  مليارا   14 جمعية   352
ولكن  ذلك،  �ضرف  اأوجه  بال�ضبط  نعرف  مل  اأننا 

حتدث  التي  الأرقام  »جتريح«  ميكن  ذلك  مع 

والتنمية  العدالة  حلزب  املنت�ضب  الوزير  عنها 

الذي  الدعم  عن  معلومات  اأية  يذكر  مل  اأنه  ذلك 

النا�ضطة  اجلمعيات  تلقته  قد  تكون  اأن  يفرت�س 

يف جمال الدعوة)..( حتت غطاء ديني، اأو بع�س 

و�ضعه  اخلطاأ  وهذا  املحظوظة)..(  اجلمعيات 

املغربية  اجلمعية  مع  املتعاطفني  مرمى  يف 

على  حت�ضل  جمعية  باعتبارها  الإن�ضان  حلقوق 

�ضاأنها  اللوائح،  يف  ا�ضمها  ورد  اخلارج  اأموال 

اأخرى، مثل جمعية بيت احلكمة،  �ضاأن جمعيات 

املدافعة عن احلريات الفردية)..(.

 هل هو هجوم 
على القيم؟

الأوقاف  وزير  ا�ضطر  اأيام،  قبل 

التوفيق،  اأحمد  الإ�ضلمية  وال�ضوؤون 

ال�ضــذوذ  ق�ضية  يف  بدوله  للإدلء 

الفئات)..(،  بع�س  عند  اجلن�ضي 

وقد وجد �ضالته يف الآية القراآنية 

ربك  �ضبيل  اإىل  »اأدع  تقول:  التي 

وجادلهم  واملوعظة  باحلكمـــــة 

وكانت  اأح�ضـــــــن«،  هي  بالتي 

الظروف قد فر�ضت على التوفيق 

الإجابة عن هذا ال�ضوؤال الذي مل 

»اليوم  مع  بالتزامن  يحبذه  يكن 

ال�ضــــــــواذ«،  ملناه�ضـــــة  العاملي 

التي  النائبة  اأن  الأمر  يف  والغريب 

حلزب  تنتـــمي  ال�ضوؤال،  طرحت 

كانت  الإ�ضلمي،  والتنمية  العدالة 

على  ي�ضجع  خطاب  »ظهور  اأكدت:  قد 

يف  املثليني  اأن  بحيث  اجلن�ضي،  ال�ضذوذ 

و�ضاروا  اإلكرتونية،  مواقع  لهم  باتت  املغرب 

بكل  خلطابهم  ويروجون  العلن،  اإىل  يخرجون 

اأريحية يف املجتمع املغربي امل�ضلم«.

طرح م�ضكل ال�ضواذ يف الربملان املغربي، يعني 

اأ�ضبح  ال�ضواذ  عدد  اأن  اإما  الأمرين؛  اأحد 

راأي  ق�ضية  اإىل  حتولهم  درجة  اإىل  جدا  كبريا 

اأن هناك جهات معينة حترك هذا  اأو  عام)..(، 

الغرفة  داخل  جدل  بوا�ضطته  لتخلق  امللف، 

الت�ضريعية، والأرجح اأن مطالب من هذا النوع 

الذي يظل  ال�ضوؤال  لكن  دولية،  حتاكي جتارب 

يطرح  لكي  فرن�ضا،  هو  املغرب  هل  مطروحا 

داخل جمل�س  ال�ضكل  بهذا  م�ضتفز  فيه مو�ضوع 

اأخرى  قد تكون هناك معطيات  النواب.. طبعا 

مرتبطة بفهم خا�س بالنائبة الربملانية �ضاحبة 

جامعي  تكوين  ذات  باملنا�ضبة  وهي  ال�ضوؤال، 

جيد)..(.

وقعت  قد  املعنية،  الربملانية  النائبة  تكون  قد 

الذي جعلها تت�ضور  الإعلمي  ال�ضغط  �ضحية 

يطلق  اأ�ضبح  الذين  »ال�ضواذ«  مو�ضوع  اأن 

ي�ضتحق  اآين  مو�ضوع  »املثليون«  عليهم 

ل  حيث  من  �ضاهمت  اأنها  واحلال  املناق�ضة، 

م�ضبوقة  غري  مكانة  املو�ضوع  اإعطاء  يف  تدري 

التي لرتوج ملئات  داخل بع�س و�ضائل الإعلم 

املقالت، م�ضتفيدة من اخلروج الإعلمي للوزير 

اأن  املتتبعني  بال  يغيب عن  ل  التوفيق، ورمبا 

اإىل  الفرن�ضي  الربملان  اأو�ضل  الإعلمي  ال�ضغط 

درجة امل�ضادقة على قانون ي�ضمح بالزواج بني 

الرجال يف ظرف مل يتعد ثلث �ضنوات.

   حان الوقت للتفكير 
   في الحرب الناعمة

من الذي �ضيحمي الربملان املغربي من الجنراف 

نحو نقا�ضات دخيلة على املجتمع املغربي؟ �ضوؤال 

تدار  اأن احلروب  اإذا عرفنا  ما يربره، خا�ضة  له 

اليوم ب�ضكل ناعم ولي�س ب�ضـــكل ع�ضكري، ولعــــله 

الإيطايل  ال�ضاعر  مبــــقولة  التذكري  املنا�ضب  من 

»دانتي األيغري« الذي قال: »هناك حرب �ضتخا�س 

بعد �ضنني طويلة من الآن؛ ل ي�ضتفيق منها الب�ضر، 

اأ�ضلحتها  اأ�ضلحة معروفة،  اأبدا، لن ت�ضتعمل فيها 

تلك، ل تقتل اإل بعد حني طويل«.

الربملانني  بع�س  يقراأ  لكي  الوقت  حان  ورمبا 

�ضاحب  ناي«  »جوزيف  الأمريكي  كتب  املغاربة 

تعريفها  ميكن  التي  الناعمة«،  »القوة  نظرية 

املن�ضودة  الأهداف  حتقيق  على  »القدرة  باأنها: 

بدل  الإقناع  اأو  ال�ضحر  اأو  اجلاذبية  طريق  عن 

الإرغام اأو دفع الأموال«، وقد اأ�ضبح مفهوم القوة 

اإذ  ال�ضيا�ضيني،  لغة  من  يتجزاأ  ل  جزءا  الناعمة، 

هذه  كل  الدولية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضرف  اأن  يعقل  ل 

املليري من اأجل ل�ضيء يف النهاية.

ما  غالبا  اخلارجي  التمويل  اأن  ذلك 

اإىل  الأبحاث،  من  الكثري  ح�ضب  يوؤدي 

املجتمع  منظمات  ا�ضتقللية  �ضعف 

الغربية  الدول  وا�ضتغلل  املدين، 

اأهدافه  لتحقيق  املجتمع  لهذا 

وقد  والأمنية)..(،  ال�ضيا�ضية 

اأن  الدولية  لل�ضحافة  �ضبق 

حتدثت عن الوثيقة ال�ضرية 

التي ت�ضربت عام 1998، من 

املركزية  املخابرات  وكالة 

بدعم  خا�ضة   »CIA«

الدميقراطية يف يوغو�ضلفيا 

من  تاأكد  وقد  ال�ضابقة، 

اأن  الوثيقة  هذه  خلل 

الأمريكية  الوليات املتحدة 

القادة  اأموالها يف جيل جديد من  ا�ضتثمار  ف�ضلت 

»يحرتمون  كونهم  على  الرتويج  مت  ال�ضيا�ضيني، 

وحكم  القت�ضاد،  وحترير  ال�ضيا�ضية،  التعددية 

جمرد  كان  ذلك  اأن  واحلال  والت�ضامح«،  القانون 

جزء من خمطط كبري لتفكيك البلد)..(.

قد ل ت�ضعفنا املعطيات الداخلية لفهم الدور الذي 

الأمريكية  املنظمات  بع�س  به  تقوم  اأن  ميكن 

»املعهد  مثل  الدولة،  موؤ�ض�ضات  مع  علقتها  يف 

واملعهد  ماكني(  )جون  الدويل«  اجلمهوري 

لكن  اأولربايت(،  )مادلني  الوطني  الدميقراطي 

م�ضر،  مثل  عربية  دولة  من  التجربة  اأخذ  ميكن 

 2012 فرباير  �ضهر  من  يوم  ذات  ا�ضتيقظت  التي 

الق�ضاء  اتهم  عندما  مدوية،  ف�ضيحة  وقع  على 

اأمريكيون،  بينهم  من  مدنيا  نا�ضطا   43 امل�ضري 

وم�ضريون، واأملان، ونرويجيون، وفل�ضطينيون.. 

ح�ضلوا على متويلت دون ترخي�س)..(.

ميكن  الذي  امل�ضبوه  الدور  على  دليل  اأكرب  ولعل 

اأن تقوم به منظمات اأمريكية حتت غطاء املجتمع 

ما  اأن�ضطتها،  من  البلدان  بع�س  املدين هو توج�س 

الذي يدفع دولة قوية من رو�ضيا اإىل تعليق اأن�ضطة 

الدميقراطي  واملعهد  الدويل«  اجلمهوري  »املعهد 

الوطني)..( باملقابل نحن نفتح ذراعينا لحت�ضان 

كل املبادرات، بل اإن هناك �ضبابا يتفاخرون اليوم 

اأناقة  بكل ما تلقوه داخل هذه املراكز، ويظهرون 

زائدة عن اللزوم ب�ضكل مغٍر يف كل اللقاءات التي 

يفكرون  الذي  ما  اأحد  يعرف  اأن  دون  يح�ضرونها 

فيه، اأو ما الذي تدربوا عليه)..(.

 المراقبة هي الحل 
اأجندات  �ضر  من  ي�ضلموا  اأن  للمغاربة  ميكن  كيف 

لتغلغلها  مطية  املدين  املجتمع  من  تتخذ  اأجنبية، 

�ضواء اأكان م�ضدرها ال�ضرق اأو الغرب، �ضواء كان 

العامل  من  اأو  املتقدم  العامل  من  التمويل  م�ضدر 

املتخلف؟)..( هذا هو ال�ضوؤال املطروح، لذلك كان 

اأن ت�ضب خل�ضات احلوار الوطني  من الطبيعي 

فعالياته،  اختتمت  الذي  املدين  املجتمع  حول 

يف  ت�ضب  جلها  التو�ضيات  من  مبجموعة  موؤخرا، 

اجتاه �ضبط التمويل الأجنبي.

من  النوع  هذا  تعليق  للمغرب  ميكن  ل  اأنه  ومبا 

اآليات  حتريك  فاإن  حمتملة،  لعزلة  نظرا  التعاون 

الرقابة يبقى احلل الأمثل، من هنا ميكن احلديث 

عن مقرتحات بديلة من قبيل ن�ضر اأ�ضماء اجلمعيات 

احلا�ضلة على الدعم الأجنبي يف اجلريدة الر�ضمية، 

ومتابعة اأن�ضطتها من خلل رقابة برملانية، مل ل، 

ورئي�س جمل�س  والوزير موجود  الربملان موجود 

ميكن  لقرار  اإل  يحتاج  ل  فالأمر  موجود،  النواب 

اإدراجه حتت يافطة اأحد القوانني التنظيمية)..(، 

َ ل يتم ا�ضتحداث اآلية لتتبع القوانني التي تروم  وملمِ

مع  يتعار�س  ل  مبا  فيها،  التاأثري  اجلمعيات  تلك 

القوانني، احلامية لأ�ض�س الدولة.

الفرق بين أسلحة اليوم واألمس 

كيف يمكن للمغاربة أن 
يسلموا من شر أجندات أجنبية، 

تتخذ من المجتمع المدني 
مطية لتغلغلها سواء أكان 
مصدرها الشرق أو الغرب، 
سواء كان مصدر التمويل 
من العالم المتقدم أو من 

العالم المتخلف؟)..( هذا هو 
السؤال المطروح، لذلك كان 

من الطبيعي أن تصب خالصات 
الحوار الوطني حول المجتمع 
المدني الذي اختتمت فعالياته، 

مؤخرا، بمجموعة من التوصيات 
جلها تصب في اتجاه ضبط 

التمويل األجنبي

        مادلين أولبرايت
 مؤسسة المعهد

 الديمقراطي
األمريكي



امل�شروع امللكي يف الرباط 

ي�شتقطب حوايل 2000 مليار
امل�شروع امللكي الذي اأعطى جاللة امللك انطالقته، 

اال�شتثمارات  من  مليار   2000 حوايل  ا�شتقطب 

خدمة  اإىل  تهدف  وكلها  جماالت  عدة  لتمويل 

االإن�شان، وتطوير الرتاب، وهو يد�شن عهد مدينة 

حتظى  مرة  فالأول  تاريخية،  بجذور  جديدة 

ي�شبق  مل  م�شاريعية«  »بثورة  اململكة  عا�شمة 

الأية عا�شمة عربية اأن حظيت بها، واالأرقام التي 

احلظوة  هذه  توؤكد  احلديث  هذا  �شمن  ندرجها 

»اأنعمت« على رباط -الفتح، حيث  التي  الثمينة 

و6  وزارات   9 االإجنازات:  متويل  يف  �شاهمت 

ح�شب  جماعية  جمال�س  و3  عمومية  اإدارات 

التايل:

ووزارة  مليارا،  بـ220  �شاهمت  الداخلية  وزارة 

االقت�شاد واملالية بـ140 مليارا، ووزارة ال�شكنى 

بـ120 مليارا، ووزارة التجهيز  و�شيا�شة املدينة 

ووزارة  مليارا،  بـ91  واللوج�شتيك  والنقل 

ال�شباب والريا�شة بـ32 مليارا، ووزارة ال�شحة 

االأوقاف  ووزارة  مليون،  و500  مليارا  بـ30 

وال�شوؤون االإ�شالمية بـ31 مليارا، ووزارة الثقافة 

بـ24 مليارا، واملندوبية ال�شامية للمياه والغابات 

وحماربة الت�شحر بـ4 ماليري، و�شندوق االإيداع 

لل�شكك  الوطني  واملكتب  مليارا،  بـ31  والتدبري 

احلديدية بـ75 مليارا، ووكالة تهيئة �شفتي اأبي 

رقراق بـ11 مليارا، والوكالة الوطنية للمحافظة 

بـ20  واخلرائطية  العقاري  وامل�شح  العقارية 

بـ8  الب�شرية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  مليارا، 

ماليري، وجمل�س جهة الرباط - �شال- زمور- زعري 

بـ7 ماليري، وجمل�س العمالة بـ7 ماليري، واملجل�س 

مليارا   942 املجموع  ويف  مليارا،  بـ71  اجلماعي 

و500 مليون، وت�شاألون عن الفرق الباقي بني هذا 

 900 ا�شتثمروا حوايل  اإليه.  امل�شار  والرقم  الرقم 

اأخرى بوا�شطة �شندوق »و�شال كابيتال«  مليار 

ال�شياحية  للتنمية  املغربي  ال�شندوق  وي�شم: 

اأجيال  و�شندوق  االإماراتي،  اآبار  و�شندوق 

الكويتي، وقطر القاب�شة، و�شندوق اال�شتثمارات 

العامة ال�شعودي.

ومب�شاهماتهم يرتفع الرقم اإىل 1842 مليارا و500 

حيوية،  م�شاريع  الإجناز  كلها  �شتخ�ش�س  مليون 

واأي�شا  اليومية،  املواطنني  ومرافق مهمة حلياة 

على  وترفيهية  وثقافية  �شياحية  مدينة  اإقامة  يف 

الوادي  �شفة  جانب  على  هكتارات   110 امتداد 

الرقراق.

وكما تالحظون، هناك منا�شفة مالية بني القطاع 

العام والقطاع اخلا�س لتمويل امل�شروع امللكي.

املدينة  وجه  �شتغري  التي  امل�شاريع  و�شتكون 

جاهزة يف ظرف قيا�شي لن يتجاوز اأربع �شنوات، 

العاملية  االأنوار  اإىل مدينة  الرباط  لتتحول مدينة 

وجوهرة املدن االإفريقية والعربية.

املنتخبني  دور  عن  مثلنا  �شتبحثون  �شك  ودون 

»املحرتمني« يف هذا امل�شروع، فلقد كنا ننتظر عقد 

دورة ا�شتثنائية ملجل�شهم اجلماعي يخ�ش�شونها 

لتلك  اجلزيل  ال�شكر  وتقدمي  الهدية  بهذه  للتنويه 

اأجل  اأجلنا ومن  التي جالت من  الكرمية  االأيادي 

لتوفري  العامل  اأرجاء  املغربية،  املدن  �شاكنة 

على  احلكومة  حث  اإىل  اإ�شافة  املالية  ال�شيولة 

عا�شمة  بناء  اإعادة  يف  وامل�شاهمة  امل�شاركة 

الوطنية  ومكاتبها  احلكومة  هذه  ت�شتغلها 

وكما  متعددة،  جماالت  يف  ال�شامية  ومندوبياتها 

يجتمعوا  ولن  املنتخبون  يتحرك  مل  معهود،  هو 

ملناق�شة  قبله،  ولي�س  رم�شان  �شهر  اأواخر  يف  اإال 

م�شاعدات رم�شان وفيها: ال�شكر وال�شاي والقهوة 

والدقيق والزيت، و»�شيقربلون« اجتماعهم على 

»الوزيعة« مما �شيدفعهم اإىل اإحاطتنا علما باملزيد 

من الف�شائح التي تغلغلت ب�شكل مك�شوف و�شط 

بع�شهم.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�شورة تاريخية ل�شباب الرباط التقطت على الأرجح 

يف بداية اخلم�شينيات من القرن املا�شي، �شباب قام 

باأدوار طالئعية و�شار جلهم �شخ�شيات وطنية مرموقة، 

واأغلبهم اليوم التحقوا بالرفيق الأعلى رحمهم اهلل 

واأطال عمر الأحياء منهم.

ومل نتمكن مع الأ�شف اإل من التعرف على البع�ض 

املرقمني الآتية اأ�شماوؤهم: رقم 1: حممد الر�شيد ملني، 

رقم2: اأحمد ر�شا اجديرة، رقم 3: حممد الهرمي، رقم 

4: عبد الهادي الغربي، رقم 5، الفقيه حممد الرجراجي، 
رقم 6: حممد اأمني باجلناوي، رقم 7: عبا�ض الرفاعي، 

رقم 8: مامون الرجراجي، رقم 9 بنعا�شر الرجراجي، 

رقم 10: اأخ اأحمد ر�شا اجديرة. فالرباط تتذكرهم 

اليوم، وتتذكر ن�شالتهم من اأجل اململكة.

ملف  مع  االإ�شبانية  احلكومة  تعاملت 

االأندل�شيني الذين هاجروا اإىل املغرب بنوع 

متعت  الذي  الوقت  ففي  العن�شرية،  من 

فيه االأندل�شيني من الديانة اليهودية بكامل 

وجن�شيتهم  اأمالكهم  ال�شرتجاع  حقوقهم 

واأموالهم عاملت االأندل�شيني امل�شلمني بنوع 

بذلك  لتكون  واال�شتخفاف،  الالمباالة  من 

فر�شت وفرقت بني االأندل�شيني بالرغم من 

االأهداف التي جتمعهم من بينها: الت�شبث 

بديانتهم االإ�شالم واليهودية.

االأندل�شيون اليهود وجدوا حكومة يهودية، 

دافعت عنهم ونا�شلت من اأجلهم و�شغطت 

على احلكومة االإ�شبانية بالرغم من م�شافة 

البعد التي تف�شل احلكومتني بحوايل خم�شة 

حقوق  كل  انتزعت  حتى  كيلومرت  اآالف 

االأندل�شيني اليهود والتي متت ت�شويتها يف 

ال�شنة الفارطة، اأما االأندل�شيون امل�شلمون 

واأغلبهم يف الرباط وفا�س واملدن ال�شمالية، 

ومل  املاء«  بطونهم  على  »فرغوا  فاإنهم 

مدين  جمتمع  وال  حكومي  جهاز  اأي  يهتم 

مبعاناتهم. وب�شكوت احلكومة يربر �شعفها 

وحمدودية حتركها خ�شو�شا يف مثل هذه 

الق�شايا التي تهم اآالف العائالت اأ�شار اإىل 

اأ�شمائها العالمة اجلليل املرحوم عبد العزيز 

بنعبد اهلل يف مو�شوعة الرباط.

راأ�شها  وعلى  اإ�شالمية  حكومة  واأمام 

رئي�س حكومة من حزب يدافع عن ق�شايا 

من  يق�شون  م�شلمون  هم  وها  امل�شلمني، 

االأندل�شية  الديار  من  اأمالكهم  ا�شرتجاع 

التهديد والنار  اأجربوا وحتت  وهم الذين 

وال�شالح، فقط الأنهم م�شلمون.

االأندل�شيني  بع�س  حترك  بلغنا  وقد 

واالأندل�شيات يف الرباط وفا�س لتنظيم ندوة 

االإ�شباين  العام  الراأي  الإثارة  حت�شي�شية 

بع�س  مع  ات�شاالت  واإجراء  مبو�شوعهم 

اأع�شاء الكورتي�س االإ�شباين، وتنظيم لقاءات 

�شحفية مع االإعالم االإ�شباين، وفتح قنوات 

املدين،  املجتمع  فرقاء  كافة  مع  االت�شال 

االأندل�شي  �شورة  ال�شورة،  يف  لو�شعهم 

ويهودي،  م�شلم  اإىل  تقطيعه  مت  الذي 

الأنه  االآخر  وعوقب  االأخري  هذا  فا�شتفاد 

تف�شل  التي  فامل�شافة  م�شلم،  �شك  بدون 

اململكة واإ�شبانيا ال تتجاوز �شوى 50 مرتا 

على احلدود ال�شمالية، ومل تتمكن احلكومة 

االإ�شالمية من فعل اأي �شيء، بينما حكومة 

يهودية على بعد 5000 كيلومرت، جنحت يف 

حل م�شاكل مواطنيها.

ق�شايا  لت�شوية  حكومتنا  تتحرك  فهل 

االأندل�شيني الرباطيني امل�شلمني؟

 العدد: 791  اخلميس 29 ماي 2014

احلكومة »نائمة« على ملف �شاخن

الأندل�شيـون الرباطيـون يتهيـاأون للمطالـبة 

باأمالكهـــــم الأندل�شـــية

من

 أرشيف

 الرباط

ق�شبة  من  الرباط  �شاحل  �شيتحول 

امتداد  وعلى  الهرهورة  اإىل  الوداية 

امل�شتوى  من  كورني�ض  اإىل  كيلومرتا،   13
وم�شابح  مائي  مبنتزه  وجمهز  العايل، 

كما  جتارية،  ومرافق  ومطاعم  ومقاٍه 

واإن�شاء  ال�شاحلي  الطريق  تو�شعة  �شيتم 

ممرات للراجلني مع حزام اأخ�شر �شيمتد 

اإىل احلزام الأخ�شر الكبري.

وجتهيز  ببناء  الريا�شية  املرافق  �شتعزز 

اأربع قاعات مغطاة للريا�شة اجلماعية، 

خمتف  يف  ريا�شيا  ملعبا   61 واإحداث 

على   3 منها  م�شابح   7 وت�شييد  الأحياء، 

الكورني�ض.

بالنهيار،  املهددة  الديور  ل�شكان  ب�شرى 

و�شتختفي  ومعاجلتها،  ترميمها  ف�شيتم 

الباعة  بتنظيم  اجلوطيات  ظاهرة 

واأ�شواق  �شغرية  �شاحات  يف  املتجولني 

منوذجية، و�شيتم الق�شاء على الرباريك 

وال�شكن الع�شوائي.

لي�شبح  املحيط  حي  تاأهيل  هي  املفاجاأة 

طرقاته  هند�شة  باإعادة  ثقافيا  حيا 

املتواجد  ال�شوق  وتنظيم  اخل�شراء 

لرد  خ�ش�ض  نف�شه  الهتمام  باحلي، 

العتبار حلي ديور اجلامع الذي �شي�شهد 

البنايات  واإزالة  مهمة  معمارية  تغريات 

الع�شوائية.

حديقة  توجد  كانت  اليو�شفية  بحي  �شاحة  يف 

)مابيال  املنطقة  يف  الوحيدة  هي  عمومية 

واليو�شفية( وتقدمت �شركة بطلب ا�شتغالل تلك 

احلديقة »وحتويلها« اإىل منتزه باألعاب لالأطفال، 

وقامت اجلماعة بالتفويت املطلوب وحددت قيمته 

للمرت  دراهم   4 بـ   11 �شفحة  اجلبائي  القرار  يف 

املربع لكل ربع �شنة، مما يعني درهم واحد للمرت 

املربع لكل �شهر، مادام امل�شروع »لالأطفال«.

»وتنبت«  للحديقة،  االأثار  كل  تختفي  وفجاأة 

بوتيك  وتيلي  مقاٍه  فيها  ع�شوائية  اأك�شاك  حملها 

�شغري  ركن  يف  ثم  خمتلفة،  بتجارات  وحوانيت 

اإال  �شيء  باأي  خا�شة  )ق�شاو�س(  بع�س  ركبت 

باالأطفال الذين يجب حمايتهم من تلك )الق�شاو�س( 

املقاهي  بع�س  ترويجه يف  يتم  فاح�س  ومن كالم 

واأمام االأطفال وداخل ف�شاء خم�ش�س يا ح�شرة 

واجلماعة  املقاطعة  بعلم  فاأ�شبح  لل�شبيان. 

وال�شلطات، وو�شط الطريق العام، �شوقا جتاريا 

التي  ال�شركة  وقع؟  فماذا  التجارية  املرافق  بكل 

لكل  املربع  للمرت  بدرهم  العمومي  امللك  اكرتت 

ويق�شون  �شيمرحون  ال�شبيان  الأن  اعتبارا  �شهر 

يومهم بني االأ�شجار واالأعرا�س واالألعاب واالأمن 

تربوي  من  امل�شروع  »�شقلبة«  متت  واالأمان 

ي�شتثمرون  للكبار  خا�س  م�شروع  اإىل  وترفيهي، 

فيه الإقامة م�شاريع مريحة، ولكن لهم ول�شاحب 

االأر�س  من  قطعا  فوت  �شك  بدون  الذي  ال�شركة 

بدرهم  يكون  لن  ولكن  ثمنها،  اهلل  ويعلم  البلدية 

»حالوة«  بدون  رمبا  يكون  ولن  املربع،  للمرت 

 10 �شقف  جتاوزت  تكون  قد  التي  ال�شواريت 

اأو  التجارة  نوعية  وح�شب  لل�شاروت  ماليني 

ولفائدة  لالأطفال  م�شروع  دفن  املقهى، وهكذا مت 

ال�شكان. ومت اقتطاع االأ�شجار واالأغرا�س وحمو 

منتزه يتو�شط االأحياء ال�شكنية، وا�شتبداله بهذه 

اأن  يجب  الذين  االأطفال  اأما  العمرانية،  ال�شوهة 

ببيئة  التمتع  يف  وال�شمانة  االأ�شبقية  لهم  تكون 

نظيفة، فاإن اجلماعة نقلت »القامرة« بطوبي�شاتها 

عليهم  »لتتربع«  الف�شاء  اأبواب  اإىل  وتاك�شياتها 

ال�شوق  اأ�شحاب  املحركات ولتنعم على  باأذخنة 

بتقريب جتاراتهم من امل�شرتين.

للمرت  درهم  ملنح  ا�شتعداد  على  اليو�شفية  �شكان 

املربع ل�شندوق اجلماعة على اأن تعود احلديقة 

هذا  �شينهي  فمن  قبل.  فيما  كانت  كما  العمومية 

االحتكار، وهذا الت�شيب فب�شببها اأفل�شت ميزانية 

الرباط.  

من اأ�شباب اإفال�ض ميزانية الرباط

�شركة تكرتي »ف�شاء لالأطفال« بدرهم للمرت 
املربع »وتقر�شنه« اإىل �شوق جتاري
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مـحمـد ســعــدونــي

وكيل  بني  �سكان  بع�ض  اغتنم 

وجدة  مدينة  احت�سان  منا�سبة 

التي  التوا�سلــــي  اللقاء  اأ�سغال 

اململكة  و�سيط  موؤ�ســــ�سة  نظمته 

والبحوث  الدرا�ســـــات  مبركز 

الإن�ســـــــانية، لإي�سال احتجاجهم 

عبد  الو�سيط  موؤ�س�سة  رئي�ض  اإىل 

التدخل  ق�سد  بنزاكور،  العزيز 

والأ�سغال  احلفر  اإيقاف  اأجل  من 

مو�ســــــــــوع  بـ»الكانكا�ســـــور« 

لفتة  رافعني  والنزاع،  الحتجاج 

ي�ستنجدون فيها بجاللة امللك حممد 

ال�ساد�ض. 

ورغم اإ�سرار بع�ض املحتجني على 

الدخول اإىل قاعة املوؤمترات، اإل اأن 

منعهم،  اخلا�ض  واحلر�ض  الأمن 

ر�سالة  يوجهوا  اأن  منهم  وطلب 

مكتوبة عرب ممثل لهم.

اململكة«  »و�سيط  موؤ�س�سة  وكانت 

بوجدة،  توا�سليا  لقاء  نظمت  قد 

مبركز  املوؤمترات  قاعة  احت�سنته 

الإن�سانية،  والبحوث  الدرا�سات 

»الو�ساطة  �سعار  حتت  موؤخرا، 

للحق  دعامــــــــة  املوؤ�س�ســـــاتية 

وامل�سروعية«.

ويعد هذا اللقاء خام�ض حمطة من 

اأن�سطة موؤ�س�سة »و�سيط اململكة«، 

وجهة  تطوان،  طنجة  جهة  بعد 

الدار  وجهة  تافياللت،  مكنا�ض 

العيون  وجهة  الكربى،  البي�ساء 

احلمراء)..(  ال�ساقية  بوجدور 

اجلهة  وايل  اللقاء  هذا  وح�سر 

جلاللة  العام  والوكيل  ال�سرقية، 

ووايل  ال�ستئناف،  مبحكمة  امللك 

البلدي،  املجل�ض  ورئي�ض  الأمن، 

ومدنية،  ع�سكرية  و�سخ�سيــات 

وفعاليات من املجتمع املدين.

يف  الو�سيط  موؤ�س�سة  رئي�ض  واأكد 

حر�ض  على  األقاها،  التي  الكلمة 

اآليات  كل  دعم  على  املوؤ�س�سة 

وال�سلح  واحلــكامة  التوا�ســــل 

على  العبء  رفع  اأجل  من  احلبي 

املحاكم لرد احلقوق اإىل اأ�سحابها، 

ودعم املوؤ�س�سات العاملة يف جمال 

حماية احلقوق واحلريات)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

◆ اأ�سبح احتالل امللك العام اأمرا عاديا بالن�سبة 
للم�ستفيدين من جهة، ولل�سلطات املحلية والبلدية 

ما  مع  ثانية)..(  جهة  من  �ساكنا  حترك  ل  التي 

يرافق ذلك من انتعا�ض لظاهرة البناء الع�سوائي، 

واإن اآخر احليل التي يقوم بها بع�ض املواطنني هي 

ت�سييد البنايات، وتلبي�سها بالإ�سمنت، وطالوؤها يف 

الوقت نف�سه ب�سكل يوحي باأن البناء مت منذ زمن 

اأحواز،  بدائرة  عنفر«  »بن  دوار  ولعل  بعيد)..( 

اأيت ملول خري منوذج على ذلك)..(.

ال�سحة  لوزارة  الإقليمي  املندوب  ك�ســـــــف   ◆
لأ�ستوكة  الإقليمي  املجل�ض  دورة  اأ�سغال  خالل 

اأيت باها، املنعقدة موؤخرا مبقر العمالة، اأن ت�سعة 

الطاقة  واأن  اأطباء،  على  تتوفر  ل  �سحية  مراكز 

ال�ستيعابية للم�ست�سفى الإقليمي والتي تبلغ 46 

�سريرا تعترب �سئيلة ول تبلي حاجيات الإقليم. 

اجلراحية  العمليات  غياب  م�ساكل  اأن  واأ�ساف 

املخت�سة وعدم وجود م�سلحة الإنعا�ض والطب 

الريا�سي وطب الأ�سنان، ف�سال عن تقادم بع�ض 

التجهيزات ال�سحية، كلها اإكراهات كبرية ت�سع 

الع�سا يف عجلة القطاع بالإقليم، كما اأن العديد من 

احلوامل،  الن�ساء  تلجها  ل  بالإقليم  الولدة  دور 

الولدة  دار  با�ستثناء  ولدة  �سفر  ي�سجل  حيث 

بـ»تنالت« التي �سجلت بها ثالث ولدات)..(.

◆ عرفت مدينة اإنزكان على اإثر اإ�سدار الإعالن 
مينحها  التي  ال�سنوية  املنحة  بطلب  اخلا�ض 

املجل�ض البلدي للجمعيات الريا�سية، والثقافية، 

وراف�ض  م�ستنكر  بني  كبريا  جدل  والجتماعية، 

وخ�سو�سا  اجلماعة،  و�سعتها  التي  لل�سروط 

بها هي  الإدلء  يجب  التي  الوثائق  بني  من  اأن 

معظم  اإن  حيث  اجلبائي«،  التعريف  »�سهادة 

 اجلمعيات ل تعلم عنها �سيئا ول حتى معناها .

وعند الت�سال بامل�سالح املخت�سة يف دار ال�سريبة 

ودار  البلدية  بني  التن�سيق  غياب  ات�سح  باأكادير 

الإدلء  اجلمعيات  من  طلبت  حيث  ال�سريبة، 

برخ�سة احل�سول على هذه ال�سهادة موقعة من 

طرف رئي�ض بلدية اإنزكان .

◆ تعر�ست مدر�سة الريموك مبدينة اأيت ملول، 
موؤخرا، لعملية �سرقة)..( وذكرت م�سادر مقربة 

باأن هوؤلء الل�سو�ض متكنوا من الولوج اإىل و�سط 

املدر�سة، وقاموا ب�سرقة اأهم التجهيزات واملمتلكات 

املوجودة داخل مكاتبها وقاعاتها من حوا�سيب، 

ومعدات ريا�سية، وجتهيزات اإلكرتونية، وغريها، 

قبل اأن يلوذوا بالفرار اإىل وجهة جمهولة.

◆ ك�سف اأحد املواطنني مبدينة اأكادير يف �سكاية 
موجهة اإىل كل من وزير الداخلية، ورئي�ض املحكمة 

ت�سوب  خروقات  اعتربه  عما  باأكادير،  البتدائية 

ملفات التعمري باملدينة)..(.

ق�سم  فهيم،  اأحمد  املدعو  املواطن  هذا  ويتهم 

و�سفها  رخ�سة  اأكادير بت�سليم  بلدية  يف  التعمري 

باب  فتح  من  متكنه  جريانه،  لأحد  بـ»املزورة« 

على املمر اخلا�ض مبلك امل�ستكي، وهو ما ي�سكل 

خرقا لقانون التعمري وملقت�سيات دفرت التحمالت 

تعبري  ح�سب  ال�سالم،  حي  بتجزئة  اخلا�ض 

املت�سرر.

التكافل الجتماعي  اإحدى مراكز  يعاين نزلء   ◆
والأفر�سة  الهزيلة  الوجبات  من  ملول  باأيت 

املت�سخة التي ي�سهر عليها، طبعا، طاقم اإداري)..( 

وكما هو معلوم فاإن اإدارة اخلريية تنهج �سيا�سة 

تلميع الواجهة خالل كل زيارة تفقدية)..(.

◆ مازالت عقلية بع�ض اأعوان ال�سلطة باملقاطعة 
الثانية مبدينة اأيت ملول مل ت�ستوعب بعد اأهمية 

القرارات املعمول بها خلدمة ال�سالح العام، ويتاأكد 

ذلك من خالل امل�سايقات التي ي�ستعملونها جتاه 

اإتاوات  دفع  على  يجربونهم  والذين  املواطنني، 

مقابل احل�سول على �سهادة اإدارية وغريها.

سعيد أحتوش
العمر ثالثة  البالغ من  التلميذ »م.اإ«،  تعر�ض 

باإحدى  درا�سته  يتابع  والذي  �سنة،  ع�سر 

ج�سدي  لعتداء  ال�سويرة،  مدينة  اإعداديات 

عنيف، من قبل اأ�ستاذه يف مادة علمية، لي�ساب 

متفاوتة اخلطورة، عجلت  بجروح  اإثره  على 

بنقله اإىل ق�سم امل�ستعجالت مب�ست�سفى �سيدي 

حممد بن عبد اهلل)..(.

من  العديد  اأن  امل�سادر  بع�ض  واأكدت 

اجلمعيات احلقوقية وغريها، ب�سدد التن�سيق 

يف ما بينها، للخروج ببيان تنديدي بالعتداء، 

الإعدادية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  �ستليه 

املذكورة)..(.

واأ�سافت اأنه عندما تخلو مدار�سنا من العنف 

الأ�ستاذ،  طرف  من  املقرتف  �سواء  اجل�سدي، 

عنذئذ،  نحلم  اأن  ميكن  التلميذ،  طرف  من  اأو 

اأجيال  �سنع  على  ت�ساعد  درا�سية  باأجواء 

الغد)..(.

نور الدين هراوي

مدر�سة  اأ�ساتذة  اأطلق  نوعها،  من  �سابقة  يف 

لذعة  انتقادات  �سطات  باإقليم  الإثنني  ب�سوق 

اجلهات  اإىل  توجهوا  الذين  املدر�سة،  ملديرة 

املعنية عن قطاع التعليم باجلهة لال�ستنجاد بها 

لرفع احليف عن تع�سفات تطال تالميذ املدر�سة 

اإغالق  اآخرها  كان  الرتبوية،  الإدارة  مبباركة 

الأق�سام واإخراج التالميذ وطردهم دون موجب 

ما  وح�سب  موجودون)..(.  والأ�ساتذة  حق 

اأوردته م�سادر متطابقة، يتهم بع�ض الأ�ساتذة 

ب�سبب  املوؤ�س�سة  باإدارة  م�سوؤولة  املت�سررين 

واإر�ساليات  �سكايات  ورفعها  لهم،  م�سايقتها 

يف حقهم و�سفوها باملغلوطة، واإغراق مكاتب 

باطلة،  اعتربوها  بتهم  بها  النيابة  وم�سالح 

ت�ساركي  تدبري  بدل  خ�سومها)..(  ح�سب 

م�سروع  واإعداد  املجال�ض،  وتفعيل  فعال، 

من  املوؤ�س�سة  لإخراج  متكامل  موؤ�س�ساتي 

بوؤ�سها ومر�سها، من اأجل التمويه والتغطية 

على ثقوبها الإدارية)..(.

وكانت الإدارة الرتبوية مو�سع زيارة ميدانية 

بداية  الأكادميية  مدير  طرف  من  مفاجئة 

للعديد  التفقدية  زيارته  اإطار  يف  ماي  �سهر 

اكت�سف  حيث  القروي،  العامل  مدار�ض  من 

امل�سوؤول الأول عن التعليم باجلهة، اأن مقاولة 

التالميذ  ح�ساب  على  املوؤ�س�سة  ماء  ت�ستعمل 

املو�سم  بداية  مع  الأ�سغال  انطالق  بداية  منذ 

واأن عونا متقاعدا لأكرث من  الدرا�سي احلايل، 

14 �سنة يقوم مبهام ابنه الذي ل يظهر له اأثر 
مع  مفتوح  نزاع  يف  املديرة  دخول  تاريخ  من 

اأحد الأ�ساتذة ال�سنة الفارطة و�سل �سداه اإىل 

قبل  الوفا،  الوزير  ومكتب  املحاكم،  رداهات 

اأن تتدخل النيابة لطيه بعد تقرير رفعته جلن 

تفتي�سية واإدارية ب�ساأنها، عالوة على اأنه وجد  

املرحا�ض، واملطعم، وبع�ض الأق�سام يف حالة 

وبها  والتقزز،  القرف  على  وتبعث  لها  يرثى 

اأكوام من الأزبال والأو�ساخ والقاذورات)..(.

وجدة
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انتقائية توزيع 
الرخ�ص بتطوان

●  يوسف الكهان
باجلماعة  مل�سوؤول  �سديق  ح�سل 

لزيادة  رخ�سة  على  لتطوان  احل�سرية 

طابقني ببناء بحي طابولة قرب مقر دار 

يف  ظاهر  هو  )كما  الرتكي  اأحمد  ال�سباب 

حتفظ  بدون  عني،  رم�سة  يف  ال�سورة(، 

قاعدة  كاحرتام  تقنية،  مالحظات  اأو 

التطابق واحرتام معايري خمطط التهيئة 

لقطاع الأزهر، مع احتالل امللك العمومي 

املارة  وجوه  يف  الطريق  ومنع  بالكامل 

الراجلني اأو ال�سيارات، رغم اأن الرتخي�ض 

ت�سوبه عدة مالحظات تقنية ومعمارية، 

ول يتنا�سب واملعايري املعتمدة يف جمال 

التعمري. 

بع�ض  و�سط  احل�سرة  من  جو  و�ساد 

هذا  حظي  عندما  باملدينة،  املواطنني 

ق�سري،  ظرف  يف  برخ�سته  ال�سديق 

التف�سيلة  ال�سيا�سة  اأدانوا  والذين 

تطوان،  جماعة  تعرفها  التي  والنتقائية 

املغربي  الد�ستور  وبنود  تتنافى  والتي 

القا�سي ب�سوا�سية املواطنني)..(. 

واملمتلكات  التعمري  ق�سم  ويعرف 

منح  يف  وانتقائية  ع�سوائية  بتطوان، 

رخ�ض البناء ورخ�ض الإ�سالح والرتميم 

والتدعيم وغريها، فمنهم من يح�سل على 

رخ�سته يف وقت وجيز، ومنهم من يرف�ض 

اأو  واهية،  تقنية  مالحظات  بحجة  طلبه 

مالحظات جلنة اجلماليات، اأو مالحظات 

ينتظر  من  ومنهم  املدنية،  الوقاية 

لبناء  في�سطر  بها،  الظفر  دون  ل�سنوات 

بع�ض  مع  بالتواطوؤ  ع�سوائيا  م�سكنه 

رجال ال�سلطة باملقاطعة نف�سها)..(.

ما يجري ويدور في المدن 

الصويرة

سطات

اأ�شتاذ يتحول اإىل »م�شرمل« 

خالف الأ�شاتذة والإدارة يعر�ص 
الأ�شاتذة للخطر

حمتجون يحا�شرون لقاء 

عقده بنزاكور يف ال�شرق 

بح�شور الوايل

تطوان
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مقاطعات  مع  بتن�سيق  الربنو�سي  �سيدي  مقاطعة  عمالة  �سرعت 

اأهم  من  البداية  وكانت  العام)..(  امللك  لتحرير  حملة  يف  اأخرى 

ال�سوارع الرئي�سية.

وقد عرفت العملية انتقائية ومل ت�سمل اجلميع)..( حيث تعر�ست 

بع�ض املقاهي واملحالت التجارية لعملية التم�سيط، يف حني �سكلت 

�سارعي  من  لكل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  ا�ستثناء،  اأخرى  اأماكن 

الأدار�سة، وحل�سن ال�سو�سي)..(.

زيادة يف  اأي  النقل  املغربية ملهني  النقابة  فيه  نفت  الذي  الوقت  يف 

ثمن رحلة الطاك�سيات الكبرية، جند اأن بع�ض هذه الأخرية والتي 

ر�سيد  ومولي  واأنا�سي،  الربنو�سي،  مومن  �سيدي  بني  ت�ستغل 

عمدت اإىل زيادة 50 �سنتيما، مما ت�سبب يف تبادل ال�سب وال�ستم بني 

الزبناء وبع�ض ال�سائقني)..(.

مت ت�سيع جنازة رجل الأمن الذي ده�سته �سيارة �سخ�ض خممور، 

و�سط موكب مهيب ح�سره العديد من �سكان �سيدي مومن واأ�سدقاوؤه، 

وكان الراحل قد لقي حتفه عندما كان يوؤدي واجبه املهني بالقرب من 

اإحدى الأ�سواق الكربى »كاليفورنيا طريق اجلديدة«، حيث باغته 

�سائق �سيارة خممور ليقتله يف احلني، دون اأن تفلح امل�ساعدات التي 

قدمها له بع�ض املارة لإنقاذه بعني املكان)..(.

وكان الأجدر اأن يدفع هذا احلدث الإدارة العامة لالأمن الوطني اإىل 

فيها  يغرق  التي  الإلكرتونية  الأمية  من  اخلروج  كيفية  يف  التفكري 

القطاع دون غريه يف بلدان اأخرى)..(.

الإ�سهارية  اللوحات  من  عدد  انت�سار  البي�ساء  الدار  مدينة  ت�سهد 

اأو  بوتيكات«،  »التيلي  اأو  التجارية،  املحالت  ببع�ض  اخلا�سة 

�سالونات احلالقة)..(، وكل من هبَّ ودبَّ ي�سع لوحة على الر�سيف، 

مما يوؤدي اإىل عرقلة حركة ال�سري وت�سويه جمالية املدينة)..(.

وطالب بع�ض املواطنني امل�سوؤولني باملدينة بالقيام بحملة لتحرير 

يف  و�سعها  يتم  اأن  على  الإ�سهارية  اللوحات  هاته  من  العام  امللك 

اأماكن حمددة ومعينة)..(.

دخلت �سيدة »ن« وهي اأم لبنني، موؤخرا، اإىل اإحدى امل�سحات من 

اأجل اإجراء عملية جراحية على الغدة الدرقية )لكواط(.

ومل تكن ال�سيدة تعلم اأنها �ستخرج من هاته امل�سحة جثة هامدة)..( 

يف  عنقها  بداأ  العمليات  قاعة  من  وخروجها  العملية  اإجراء  فبعد 

اإىل  اإثرها  على  نقلها  مت  اختناق  حالة  يف  لها  ت�سبب  مما  النتفاخ، 

ق�سم اآخر لتلقي الإ�سعافات ال�سرورية)..( حيث اأجريت لها عملية 

ثانية اأدخلتها يف غيبوبة، توفيت بعدها مبا�سرة، فمن امل�سوؤول عن 

ذلك؟)..(. 

بيضاويات

● محمد برزوق

�سفقة »ال�سنك« تغ�سب اأرباب ال�ساحنات وتعطل �سوق الإثنني
ابن أحمد

البروج

رشيــــــد  بنكرارة 
بتم�سيط  بـ»الربوج«  املحلية  ال�سطات  قامت 

الفو�سى  مظاهر  كل  من  املدينة  �سوارع 

ومنها  العمومي،  للملك  الفاح�ض  وال�ستغالل 

غ�ست،   20 و�سارع  اخلام�ض،  حممد  �سارع 

و�سارع املغرب العربي، واملحطة الطرقية)..(.

ولقيت هذه احلملة التي قام بها اأعوان ال�سلطة 

تعززت  والتي  امل�ساعدة،  القوات  وعنا�سر 

بعنا�سر ومعدات جديدة، ا�ستح�سانا من طرف 

ب�سوارع  العمومي  امللك  اأن كان  ال�ساكنة بعد 

اجلائلني،  الباعة  طرف  من  حمتال  املدينة 

يعمدون  الذي  املحالت  واأ�سحاب  والعربات، 

اإىل  اإخراج �سلعهم وب�سطها اأمام املتاجر وعر�ض 

الب�سائع و�سط الطرقات وال�سوارع، ومل يرتكوا 

حتى م�سالك للمارة والراجلني واملتجولني من 

املواطنني الذين ي�سطرون للنزول اإىل الطرقات 

النارية  والدراجات  ال�سيارات  بذلك  مزاحمني 

وال�ساحنات واحلافالت)..(.

ال�سلوكات  هذه  من  درعا  املواطنون  و�ساق 

زحف  من  و�سخطهم  ا�ستيائهم  عن  وعربوا 

اأ�سحاب املحالت التجارية و�سمهم مل�ساحات 

والطرقات،  لل�سوارع  اأر�سفة  من  �سا�سعة 

وناف�سهم  بها  امل�سموح  امل�ساحات  وجتاوزوا 

العربات  واأ�سحاب  اجلائلون  البائعة  ذلك  يف 

رونقها  املدينة  واأفقد  اخلــــــ�سر،  وبائعي 

احل�ســــري.  و�سبق لل�سلطة املحلية اأن نفذت 

العمومي  امللك  لتحرير  ليلية  مفاجئة  حمالت 

وقامت بحجز عدد من العربات واملعدات التي 

م�سوؤولني  تدخالت  لكن  بال�سوارع،  كانت 

هذه  تفرغ  كانت  البلدي  باملجل�ض  نافذين 

احلمالت من حمتواها)..(.

قررت المديرية العامة 
لألمن الوطني، إعفاء 

المسؤول اإلقليمي بمنطقة 
خريبكة، وإحالته على 

اإلدارة المركزية، وتعيين 
عبد المجيد الشواي، رئيسا 

لألمن خلفا له وذلك بعد 
التحقيقات التي باشرتها 
الفرقة الوطنية للشرطة 

القضائية )..(
وأكدت مصادر مطلعة 

أن عناصر الفرقة الوطنية 
تحركت بناء على شكاية 

لصاحب محل لبيع السيارات 
المستوردة، وجه فيها عدة 
اتهامات للمعني باألمر)..(.

تلكس

نور الدين الطويليع 
يوسف اإلدريسي 

للبيئة  اأحمر  جمموعة  رئي�ض  ك�سف 

مبدينتي  النظافة  قطاع  على  امل�سرفة 

اليو�سفية وال�سماعية عن حتمل جمل�سي 

املدينتني البلدي و�سركة املناولة املفو�ض 

اإليها اأمر تدبري القطاع م�سوؤولية قانونية 

واأخالقية يف الأزمة البيئية اخلانقة التي 

عا�ستها مدينة اليو�سفية، موؤخرا، ب�سبب 

ب�سرف  املطالبني  النظافة  عمال  اإ�سراب 

كامال،  اأ�سبوعا  ا�ستمر  الذي  اأجورهم، 

مطرح  اإىل  الأحياء  �ساحات  معه  حتولت 

لالأزبال والنفايات.

للمجموعة الذي  الأول  امل�سوؤول  واأ�ساف 

عقدها،  �سحفية  ندوة  يف  يتحدث  كان 

موؤخرا، مبقر املجموعة بح�سور اإعالميني 

ون�سطاء �سيا�سيني وجمعويني وحقوقيني، 

على  بالتزاماتهما  املجل�سني  اإخالل  اأن 

م�ستوى املوارد الب�سرية جعل املجموعة 

تعاين من عجز �سهري ي�سل اإىل 13 مليون 

�سنتيم، وعجز �سنوي مبعدل ثالثة اأ�سهر يف 

ال�سنة، تراكم منذ 2009 لي�سل اإىل خم�سة 

مو�سحا   ،2013 نهاية  مع  �سهرا  ع�سر 

الإ�سكالية يف اأنه بناء على العقد املربم مع 

ال�سركة مت التفاق على �سخ املجل�سني يف 

ح�سابها مبلغ 815 مليون �سنتيم �سنويا، 

قبل اأن يتفقا معها على خ�سم 293 مليون 

�سنتيم من هذا املبلغ مقابل تزويدها بـ83 

النظافة  بقطاع  ي�ستغلون  كانوا  عامال 

جلماعة  تابعون  منهم   53 التفويت،  قبل 

ينحدرون  الباقون  والثالثون  اليو�سفية، 

الأخرية  هذه  لكن  ال�سماعية،  من جماعة 

قدمت  حني  يف  عامال،   12 فقط  قدمت 

جماعة اليو�سفية 28 عامال، مبا يعني اأن 

املجموعة فقدت 43 عامال.

ويف ال�سياق ذاته، اأ�سار ذات املتحدث اإىل اأن 

املجل�ض احل�سري ملدينة اليو�سفية يخ�سم 

من اأ�سل 360 مليون �سنتيم التي تعهد بها 

لل�سركة، 20 مليون �سنتيم، دون اأن ي�سري 

من  امل�ستفيدة  واجلهة  ذلك،  اأ�سباب  اإىل 

ويتدخل  القانون،  عن  اخلارجة  العملية 

املجموعة،  يف  املعينني  العمال  تنقيل  يف 

مبا يعترب خرقا للقانون الذي ين�ض على 

ا�ستقاللية املجموعة اإداريا وماليا.

املجموعة  م�سوؤول  ذكر  اآخر،  جانب  من 

اأن ال�سركة التي فازت بال�سفقة فوتت اأمر 

ل  مندجمة  اأخرى  ل�سركة  القطاع  تدبري 

يتجاوز راأ�سمالها 10 اآلف درهم، مبوافقة 

ال�سلطة  ال�سابق وممثل  رئي�ض املجموعة 

اإياها  متهما  املجل�سني،  وممثلي  املحلية 

باأنها لي�ست يف م�ستوى حتمل امل�سوؤولية 

العمال  اأجور  اأداء  بواجب  ل�ستهتارها 

لعمال  الإ�سايف  والتعوي�ض  املياومني 

اإىل  اإياهم  ودفعها  املر�سمني،  اجلماعتني 

الإ�سراب عن العمل مرات متعددة، م�سريا 

اإىل اأن اأول عمل قام به بعد توليه م�سوؤولية 

قيادة املجموعة يف التا�سع من �سهر اأكتوبر 

عن  ال�سركة  اإدارة  مرا�سلة  هو   2009
طريق ال�سلطة املحلية حلثها على اإن�ساف 

دون  اأجورهم  و�سرف  املوؤقتني  العمال 

مرا�سلة  يقرر  اأن  قبل  تاأخري،  اأو  متاطل 

غ�ست  من  الثامن  يف  الإقليمية  ال�سلطات 

قرار  على  التاأ�سري  منها  ملتم�سا   ،2010
اأويل  كاإجراء  �سهر  ملدة  ال�سركة  توقيف 

متهيدي يف اأفق ف�سخ العقدة معها، دون 

اأن يتلقى اأي رد.

شؤون

وية
ه

 ج

اأزمة قطاع النظافة بكل من اليو�سفية 
وال�سماعية.. م�سوؤولية من؟

نبيل بكاني
والفواكه  اخل�سر  نقل  �ساحنات  اأرباب  نفذ 

اإ�سرابهم  �سطات(،  )اإقليم  اأحمد  ابن  مبدينة 

الذي �سبق اأن هددوا به يف حالة عدم ال�ستجابة 

ملطلبهم، رغم تدخل ال�سلطات املحلية، بقيادة 

با�سا املدينة التي حالت دون حدوثه، وذلك ملا 

له من تكلفة اجتماعية ثقيلة على �ساكنة املدينة 

والنواحي. 

وتعود اأطوار الإ�سراب اإىل اأ�سبوع م�سى بعد 

اأن مرر املجل�ض البلدي �سفقة تفويت عملية جمع 

الأ�سبوعي  بال�سوق  اخلا�ض  )ال�سنك(  املك�ض 

لأحد املقاولني يف املجال، والذي فاجاأ اأ�سحاب 

�ساحنات نقل اخل�سر والفواكه بقرار فر�ض مك�ض 

ثالثة دراهم على �سندوق اخل�سر، عو�سا عن 

التعريفة املعمول بها، ال�سيء الذي فجر غ�سب 

اجلديد  املكرتي  اإ�سرار  واأمام  الثاين.  الطرف 

على قراره، هدد اأرباب ال�ساحنات بالمتناع يوم 

الإثنني عن اإدخال ب�سائعهم لل�سوق الذي يفتح 

اأبوابه للعموم يف هذا اليوم. ورغم تاأكيد با�سا 

مت  ال�سفقة  اأن  على  بهم،  لقائه  خالل  املدينة 

ف�سخها، واأن الت�سعرية قد مت تثبيتها يف مبلغ 10 

دراهم لل�ساحنة ال�سغرية و30 درهما لل�ساحنة 

مع  مقارنة  زهيدة  ت�سعرية  وهي  الكبرية، 

الت�سعرية املقرتحة من قبل املكرتي اجلديد)..( 

اأ�سروا على تنفيذ  ال�ساحنات  اأ�سحاب  اأن  اإل 

اإ�سرابهم، وهو ما حدث بالفعل.

وا�سحة  بدت  انعكا�سات  احلدث  هذا  وخلف 

منذ بداية �سباح الإثنني على اأ�سعار اخل�سر 

واملحالت  البلدي  ال�سوق  من  كل  يف  والفواكه 

املنت�سرة و�سط املدينة، والتي ارتفعت ب�سكل 

�ساروخي جتاوزت يف بع�ض الأ�سناف �سعف 

ال�سعر املعتاد. كما �سهد و�سط املدينة حالة من 

الفو�سى بعد اأن حج اأ�سحاب اخل�سر بالتق�سيط 

اإىل هناك، والذين اعتادوا عر�ض ب�سائعهم ب�سوق 

الإثنني، اأمام عجز ال�سلطات عن التدخل)..(.

ومن املعروف اأن �ساحنات اخل�سر تدخل ال�سوق 

باأكادير،  اأ�سواق اجلملة  قادمة من  الأحد  يوم 

ال�سوق(  يوم  )اأي  اليوم  هذا  يتحول  حيث 

اأ�سحاب  اإليه  يتوجه  باجلملة  للبيع  مركز  اإىل 

املحالت �سواء تلك امل�ستقرة يف ال�سوق البلدي 

العربات  واأ�سحاب  ال�سوارع،  يف  املنت�سرة  اأو 

املتنقلة)..( واأمام غياب ال�ساحنات يوم الأحد 

ا�ستغل البع�ض الو�سع لفر�ض قانون امل�ساربة 

بالأ�سعار.

كان  ما  اأو  القدمي  البلدي  ال�سوق  اأن  يذكر 

احلماية  منذ  ظل  البلدي«  بـ»املار�سي  يعرف 

الفرن�سية مزودا اأ�سا�سيا حلاجيات املدينة من 

خ�سر وفواكه باجلملة، قبل هدمه وت�سييد مقر 

للمقاطعة الثانية على اأر�سيته، وظل م�سروع 

تتداوله  ملحا  مطلبا  باملدينة  اجلملة  �سوق 

ال�ساكنة، مثلما �سكل يف وقت من الأوقات اأيقونة 

للمر�سحني  النتخابية  الربامج  راأ�ض  على 

لنتخابات املجل�ض البلدي املتعاقبني، قبل اأن 

يختفي هذا الوعد)..(. 

تدخالت املنتخبني كادت تف�سد حملة 
حترير امللك العمومي
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

احل�سابات ال�سيا�سية حترم ال�سكان من املاء والكهرباء   زهير البـوحاطي

تراخي�ص مثرية 
للجدل يح�سل 

عليها اأعيان
ا�ستغرب بع�ض ال�سياح الأجانب، من نادل مقهى معروف  

وهو يقدم لأحد زبنائه طاجينا مملوءا بالبي�سارة، و�ساأل 

�ساحبه هل هذا مطعم اأم مقهى؟

تنوب  التي  امل�سوؤولة  عهد  يف  املقهى،  هذه  وحتولت 

اأ�سناف  بكل  يعج  مكان  اإىل  تطوان،  جماعة  رئي�ض  عن 

الأطعمة، زيادة على ا�ستفادتها من �سفة مقهى 24 على 

24 دون غريها، ومل تكتف نائبة الرئي�ض بذلك، بل منحتها 
ترخي�سا اأخرا وهو بيع املثلجات وم�ستقاتها، حيث يتم 

خارج  اإىل  لذلك  املخ�س�سة  والآلت  املربدات  اأخراج 

املواطنني  للمارة  يخ�س�ض  مهما  مكانا  لتحتل  املقهى، 

ويعرقل م�سارهم.

الأطعمة  لبيع  حمالت  لفتح  طلبات  عدة  رف�ست  ما  ويف 

التهوية  وعدم  املكان  �سيق  بحجة  وال�ساندويت�سات، 

وغريها، متنح تراخي�ض ع�سوائية ويف اأمكان غري منا�سبة 

لبيع املواد الغذائية والأطعمة، دون القيام بالإجراءات، 

ودون احرتام معايري ال�سحة املعمولة يف هذا املجال.

وا�ستنــــكر العــــديد بع�ض املواطــــنني، ح�سول املقهى 

املذكورة على ترخي�ض لبيع الأكالت ال�سريعة والثقيلة، 

مدينة  بقلب  توجد  مبقهى  وغريها  البي�سارة  مثل 

من  �ساحبها  اأن  وهو  ب�سيط  ل�سبب  البي�ساء،  احلمامة 

اأعيان املدينة )..(.
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بني  من  الفنيدق،  مبدينة  »الربارك«  حي  ي�سهد 

ع�سرات الأحياء، نوعا من التهمي�ض والن�سيان من 

اإحدى  طرف اجلماعة احل�سرية، فبعدما طالبت 

ال�سركات املفو�ض لها تدبري املاء والكهرباء، �سكان 

احلي املذكور بـ6 ماليني �سنتيم من اأجل تزويدهم 

اأي  يتحقق  مل  والكهرباء،  لل�سرب  �سالح  باملاء 

�سيء وظلت ال�ساكنة تعاين ل�سنوات عدة.

املق�سي  احلي  �ساكنة  بع�ض  ت�سريحات  وح�سب 

فاإن  املنطقة،  تعرفها  التي  امل�ساريع  جميع  من 

اأحد  تواطوؤ  هو  التهمي�ض  هذا  وراء  ال�سبب 

ب�سبب  املعنية  ال�سركة  مع  باجلماعة  امل�سوؤولني 

ح�سابات �سيا�سية)..(.

طرف  من  دعما  منحهم  مت  اأنه  ال�سكان  ويوؤكد 

املبادرة  اإطار  يف  الفنيدق   - امل�سيق  عمالة 

باملاء  لتزويدهم  الب�سرية  للتنمية  الوطنية 

يحتجزه  مازال  امل�سوؤول  نف�ض  لكن  والكهرباء، 

من  الع�سرات  بذلك  حارما  جماعته  داخل 

و�ساربا  والكهرباء،  املاء  يف  حقها  من  الأ�سر 

ذكرى  مبنا�سبة  الأخري  امللكي  اخلطاب  بذلك 

اأكد بني طياته حر�ض جاللته  20 غ�ست، حيث 
والقرى،  للمدا�سر،  التحتية  البنية  توفري  على 

على  وال�سهر  واملعزولة،  املن�سية،  والأحياء 

لل�سرب.  ال�سالح  واملاء  بالكهرباء  تزويدها 

وعو�ض التفعيل الفوري للخطاب امللكي مازالت 

اجلماعة احل�سرية للفنيدق تعي�ض يف جو اأقل ما 

يقال عنه كارثي)..(.

اأباطرة املخدرات يدمرون غابات باب برد

عزيز الفاطمي
بومدين،  احل�سن  برئا�سة  الأمن  عنا�سر  متكنت 

ال�سراغنة،  بقلعة  الق�سائية  ال�سرطة  مع  وبتن�سيق 

لها  تعر�ض  التي  ال�سرقة  عملية  لغز  فك  من  موؤخرا، 

وجيز)..(  ظرف  يف  باملدينة  الأمن  رجال  اأحد  منزل 

وكان من بني امل�سروقات امل�سد�ض الوظيفي بذخريته 

احلية، والأ�سفاد)..(.

واألقي القب�ض على اجلناة وهم ثالث �سبان مراهقني 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 16 �سنة و18 �سنة، وبحوزتهم 

امل�سروقات مبا فيها امل�سد�ض ولوازمه لإحالتهم على 

للعدالة، مما خلف وقعا اإيجابيا لدى ال�ساكنة.

قلعة السراغنة

وادي زم

انتحار موظفة جماعية يف »مدينة املوت« 
سعيد الهوداني

تتناوب حالت النتحار مع حوادث ال�سري  على ح�سد مزيد من 

ال�سحايا مبدينة وادي زم يف اإقليم خريبكة)..( وقد مت ت�سجيل 

اآخرها  كان  اأ�سبوع،  من  اأقل  يف  بخريبكة  انتحار  حالت  ثالث 

انتحار موظفة جماعية تعمل  بدار ال�سباب يف عقدها الرابع بعدما 

تناولت مادة �سامة بوادي زم)..( ومت نقل ال�سحية على اإثرها اإىل 

امل�ست�سفى الإقليمي ملدينة خريبكة يف حالة حرجة لتفارق احلياة، 

بامل�ست�سفى.                                            ال�سحية  تلقتها  التي  الإ�سعافات  من   بالرغم 

ويف ما مل يعرف اإىل حد الآن مالب�سات اإقدام ال�سيدة على و�سع 

التحقيقات  حد حلياتها، والتي قد يظهر بع�ض منها من خالل 

التي با�سرتها اجلهات املخت�سة، يعاد طرح ال�سوؤال عن التنامي 

اإىل  خريبكة  اإقليم  حولت  التي  النتحار  حالت  لعدد  املخيف 

»مدينة النتحار واملوت«)..(.

يذكر اأن ظاهرة النتحار التي ت�سهدها خريبكة اأ�سبحت ت�ستلزم 

تدخال حقيقيا من جميع الأطراف لتحديد الأ�سباب، ومعاجلتها 

ب�سبط بيع املواد امل�ستخدمة يف عمليات النتحار، وتعزيز البنية 

التحتية لل�سحة النف�سية، حيث تعد املدينة من اأكرث املدن فقرا 

يف هذا املجال؛ طبيب واحد لن�سف مليون ن�سمة)..( وكذا تطوير 

ت�سدير  عو�ض  املحلية  بامل�ست�سفيات  امل�ستعجالت  م�سالح 

ال�سحايا للم�ست�سفى الإقليمي رغم اأهمية عامل الوقت يف مثل هذه 

احلالت، والقيام بحمالت توعية للحد من هذه الآفة اخلطرية 

ال�ساوية  بجهة  الفو�سفاط  مدينة  �ساكنة  تهدد  اأ�سحت  التي 

ورديغة.

العثور عـــــلى امل�ســـد�ص املفقـــود 

مكناس

راضي محمد
يف  باملبيت  مبكنا�ض)..(  �سكنية  اإقامة  �سكان  هدد 

الأ�سغال  خلفية  على  وذلك  اأبنائهم،  رفقة  ال�سارع 

التي متت مبا�سرتها من طرف �ساحب حمام يوجد 

من  اعتباره  مت  ب�سكل  لإقامتهم،  الأ�سفل  الطابق  يف 

لدن بع�ض �سكانها باأنه تع�سفي وفيه نوع من التحدي 

لكل القوانني)..( خ�سو�سا حينما اأقدم �ساحب ذات 

احلمام على ا�ستغالل رخ�سة اإ�سالح من اأجل اإعادة 

الزليج و»املرطوب« بحكم اأن هذا احلمام كان مقفال 

بالأمر  املعني  ليقوم  �سنوات،  الع�سر  تفوق  ملدة 

الإ�سالحات  من  بالعديد  الرخ�سة  تلك  خالل  من 

ال�سكان،  ح�سب  وراءها،  خلفت  التي  والتغيريات 

�سررا كبريا عليهم وعلى اإقامتهم التي ي�سري عليها 

خالله  من  مينع  والذي  امل�سرتكة،  امللكية  قانون 

ب�سكل نهائي اإقامة اأية اأ�سغال اأو تعديل اأو تغيري يف 

ال�سكل الهند�سي اأو املعماري بخ�سو�ض كل املباين 

التي تدخل يف اإطار ذات امللكية. 

واأ�ساف �سكان الإقامة باأن املعني بالأمر قام برتكيب 

جمموعة من الأنابيب ذات احلجم الكبري لت�سريف 

مت  والتي  الإقامة،  �سطح  اإىل  املياه  وبخار  الدخان 

ت�سويه  يف  �سبب  مما  واجهتها،  على  من  متريرها 

جمالية هذه الإقامة و�سكلها العمراين، كما مت كذلك 

املياه يف اجتاه �سهريج مت  لت�سريب  اأنابيب  مترير 

اإحداثه يف �سطح الإقامة جلمع هذه املياه وذلك بطول 

5.60 مرتا وعر�ض 2.90 مرت، وعلو يقدر بحوايل 
على  حقيقيا  خطرا  ي�سكل  اأ�سحى  مما  مرت،   1.50
ت�سربات  ب�سبب  بالنهيار  ويهددها  باأكملها  الإقامة 

تلك املياه املجمعة اإىل �سقوف ال�سقق وجدرانها، وما 

لذلك من �سرر على �سحة ال�سكان بفعل الرطوبة التي 

تخلفها تلك الت�سربات، على حد تعبري ال�سكان)..(.

وكان ال�سكان املت�سررون قد را�سلوا امل�سوؤول الأول  

عن الإقليم يف �سكاية من اأجل التدخل ورفع ال�سرر 

عنهم، حيث اأجابهم هذا الأخري يف مرا�سلة باأنه اأوفد 

جلنة اليقظة وجلنة تقنية خمتلطة اإىل عني املكان، 

وعلى اإثرها مت اإجناز تقرير يف املو�سوع تاأكد فيه 

وجود ما �سمته املرا�سلة بتجاوز رخ�سة الإ�سالح)..( 

لذلك تفيد ذات املرا�سلة اأنه مت توجيه مرا�سلتني اإىل 

اجلماعة احل�سرية يف �ساأن هذه التجاوزات من اأجل 

املخالف  حق  يف  الالزمة  التدابري  باتخاذ  التعجيل 

طبقا للقانون اجلاري به العمل. اإل اأنه على ما يبدو 

بنوع  الق�سية  هذه  مع  التعامل  مت  ال�سكان  ح�سب 

التعمري  بق�سم  امل�سوؤولني  طرف  من  الإهمال  من 

بالبلدية)..( ما حدا بال�سكان اإىل اللجوء اإىل الق�ساء 

من اأجل املطالبة برفع ال�سرر ب�سكل ا�ستعجايل، اإل 

اأنه وح�سب ال�سكان قام امل�ستكى به بالتحايل على 

لئحة  تقدمي  مت  حيث  نفوذه،  م�ستعمال  القانون 

باأ�سماء جمموعة من الأ�سخا�ض على اأنهم هم �سكان 

مفرت�سون لالإقامة املذكورة لي�سهدوا له باأنهم غري 

مت�سررون من تلك الأ�سغال التي متت بطريقة غري 

على  املحكمة  اعتمدت  ال�سكان  يفيد  لذلك  قانونية. 

هذه الوثيقة التي اعتربوها باأنها »حمرفة« وحتمل 

ت�سريحات باأ�سماء لأ�سخا�ض ل يعرفونهم ولي�سوا 

املحكمة  وحكمت  املت�سررة.  العمارة  �سكان  من 

برف�ض طلب ال�ستعجال يف الق�سية بناء على تلك 

ال�سكان،  الطعن يف احلكم من طرف  ال�سهادة، ومت 

وطالبوا بفتح حتقيق يف م�سمون هذه الوثيقة من 

خالل  اإح�سار الأ�سخا�ض الذين وردت اأ�سماوؤهم يف 

هذه ال�سهادة من اأجل ا�ستجوابهم عن حمل �سكناهم 

التي  املحرفة  وال�سهادة  العمارة  بهذه  وعالقتهم 

اأدلوا بها، على حد تعبري نف�ض امل�سادر. 

�سهود الزور يف ق�سية العمارة التي حتولت اإىل »حمام«

مل جتد ال�سكايات املتعددة التي تقدم بها جمموعة 

من �سكان مركز عني �سمليل التابع جلماعة باب برد، 

املمثلة  املحلية واملركزية  ال�سلطات  اإىل  واملوجهة 

تطوان،  طنجة  جهة  وولية  �سف�ساون،  عمالة  يف 

من  اخلارجية  امل�سالح  وكذا  الداخلية،  ووزارة 

وحماربة  والغابات  للمياه  ال�سامية  املندوبية 

حممد  وموؤ�س�سة  اجلهوية،  واملديرية  الت�سحر، 

مت  والتي  ي�سمعها،  من  البيئة  حلماية  ال�ساد�ض 

التي  تالوانت،  باب  غابة  بتعر�ض  فيها  اإ�سعارهم 

لعملية  وخمتلفة،  نادرة  باأ�سجار  وتتميز  تنفرد 

اإىل  م�ساحاتها  حتويل  مت  حيث  ممنهج)..(  تدمري 

اأرا�ض فالحية عارية، ي�ستويل عليها بع�ض اأباطرة 

املخدرات ق�سد ا�ستغاللها وحرثها.

»ظاهرة  اأن  باملنطقة،  بيئية  جمعية  رئي�ض  واأكد 

ال�سنني  يف  تتنامى  بداأت  الأ�سجار،  وقطع  اقتالع 

الأخرية، واأ�سبحت تهدد املجال الغابوي بخلل يف 

البيولوجي، وت�ستوجب  والتنوع  البيئي  التوازن 

املحلية  ال�سلطات  تدخال عاجال وفوريا من طرف 

على  واإحالتهم  املعتدين  لإيقاف  امللكي،  والدرك 

العدالة، ومن بينهم اأ�سخا�ض يقطنون باأحد دواوير 

اأ�سجار  ويقطعون  يقتلعون  يزالون  ل  املنطقة، 

قد  الدولة  كانت  الأوكاليبتو�ض،  واأ�سجار  الغابة 

غر�ستها �سابقا و�سرفت عليها مبالغ مالية مهمة.

الفعاليات  وبع�ض  ال�سكان  من  جمموعة  وطالب 

من  الغابوي  املجال  حماية  ب�سرورة  باملنطقة، 

واملتوا�سلة،  املتكررة  والعتداءات  التلف، 

بدل  املنطقة،  يف  تن�سط  التي  ال�سبكة  ومعاقبة 

ول  لهم  حول  ل  ب�سطاء  ومزارعني  فالحني  تقدمي 

قوة، اإىل اأكبا�ض فداء، واإرهاقهم بغرامات خيالية 

�سادرة عن م�سلحة املياه والغابات، بحجة اإتالف 

وقطع بع�ض الأغ�سان من الأ�سجار، ق�سد التدفئة 

وقت ال�ستاء، خا�سة واأن املنطقة معروفة بربدها 

القار�ض وت�ساقط الثلوج)..(.

وت�ساءل ال�سكان عن �سبب ترك »الأباطرة« يفعلون 

ما ي�ساءون بالغابة، ويعيثون ف�سادا فيها، فمنهم 

من بنى م�سكنا وبيتا وكاأن الأر�ض ملكا له، ومنهم 

بالقرب  �سكناه  �سيد  من  ومنهم  اإ�سطبال،  بنى  من 

من بناية اإدارة املياه والغابات، دون قيام اجلهات 

الو�سية باتخاذ الالزم جتاههم، اأو حترير حما�سر 

خمالفات �سد هوؤلء، رغم خروج بع�ض اللجن يف 

الواقعة والتحقيق يف عملية  وقت �سابق، ملعاينة 

قطع واإتالف الغابة، اإل اأن الأمر مازال على حاله 

التدخل  ي�ستلزم  خطرية،  بيئية  بكارثة  وينذر 

عامل  راأ�سها  وعلى  لل�سلطات،  والفوري  العاجل 

الإقليم)..(.

طالت ظاهرة 

احتالل امللك العام 

بقلعة امكونة 

حتى ف�ضاءات 

املوؤ�ض�ضات 

الرتبوية والثقافية 

وال�ضحية)..( وق�س 

على ذلك ما ت�ضببه 

اأبواق الباعة 

املتجولون من 

تلوث �ضمعي كبري، 

ترى من امل�ضوؤول؟ 

الثقافة و»الفراشة«



ميكنني  فال  ال�سنني،  مرت  مهما 

ن�سيان اأول �سيا�سي قابلته يف الفرتة 

املغرب  يف  ا�ستقراري  تلت  التي 

مع  ال�سحفية  حلواراتي  واإجرائي 

وزير  اإنه  املغرب،  �سخ�سيات  كبار 

عرفني  الذي  اآنذاك  املغرب  مالية 

عليه �سفري دولة الكويت يف املغرب.

جعلني  مبا�سرة،  تعارفنا  وبعد 

�سنوات  منذ  اأ�سدقاء  وكاأننا  اأ�سعر 

على  يعرفني  بداأ  فقد  طويلة، 

اأ�سدقائه الوزراء ويربم يل املواعيد 

ال�سحفية معهم. لقد كان رجال لطيف 

املع�سر ومهذب الأخالق، وكان اأنيقا 

جدا. ويف اأول لقاء لنا اأذكر العبارة 

التي بادرته بها، حيث قلت له: »لقد 

اأ�سعدين احلظ بالتعرف عليك، لأنك 

نظريها«،  قل  حميدة  مبزايا  متتاز 

موجودة  املزايا  هذه  »اإن  يل:  فقال 

يف جل املغاربة بالفطرة. و�ستتعرف 

�سنوات  خالل  بنف�سك  هذا  كل  على 

املغرب«.  يف  ا�ستقرارك  بعد  قليلة 

»معايل  خمتلفا:  �سوؤال  ف�ساألته 

قيود  وجود  لحظت  لقد  الوزير، 

من  العملة  اإخراج واإدخال  على 

الدرهم  �سعر  اأن  رغم  املغرب  واإىل 

جيد، فالدولر ي�ساوي اأربعة دراهم 

»ل  فاأجابني:  تقريبا«.  ون�سف 

مرحلة  من  خرجت  دولة  اأننا  تن�س 

بعيدة،  غري  فرتة  من  ال�ستعمار 

ولدينا ق�سية ال�سحراء، كما ل يجب 

الأعداء  وحماولت  حركات  ن�سيان 

اقت�سادنا،  حتطيم  يحاولون  الذين 

تقدم  التي  اجلزائر  راأ�سهم  وعلى 

البوليــــ�ساريو،  ملرتزقة  الدعـــــــم 

ميّدهم  الذي  القذايف  اإىل  اإ�سافة 

لكل  املغرب.  �سد  وال�سالح  باملال 

ال�سرف  الأ�سباب خلقنا مكتب  هذه 

عمليات  بوا�سطته  ن�سبط  حتى 

للخارج  ال�سعبة  العمالت  حتويل 

بها.  املعمول  القوانني  ح�سب 

الوقت  مرور  فمع  احلال،  وبطبيعة 

اقت�سادنا  و�سع  �سيتح�سن  وعندما 

دعم  عن  وليبيا  اجلزائر  وتتوقف 

ملف  يف  احل�سم  ويتم  البولي�ساريو 

نهائي  ب�سكل  املغربية  ال�سحراء 

ف�ساألته:  ال�سرف«.  مكتب  �سنلغي 

امل�سرية اخل�سراء  �ساركت يف  »لقد 

بال�سحراويني  �سخ�سيا  والتقيت 

باملغرب  هائال  تعلقا  لديهم  فوجدت 

احل�سن  امللك  جلاللة  كبريا  ووفاًء 

الثاين. لقد حتدثت مع عدد كبري من 

النا�س هناك فقالوا يل باإجماع: »نحن 

مغاربة و�سنبقى مغاربة ونحمد اهلل 

من  الإ�سباين  ال�ستعمار  ذهاب  على 

منطقتنا املغربية والتحاقنا باإخوتنا 

يف اأقاليمنا الأخرى«. فقلت له: »اإن 

الذين  املغاربة  من  الكثري  هناك 

اأغواهم البولي�ساريو يعودون اليوم 

الت�سريح  بعد  املغربي  الوطن  اإىل 

الوطن  »اإن  امللك:  جلاللة  الكرمي 

غفور رحيم«، »وقبل اأن اأكمل �سوؤايل 

هذا  اأع�ساء  من  الكثري  »اإن  يل:  قال 

الكيان الرتزاقي هم مغاربة اأغواهم 

املال والتغرير، وزعيمهم عبد العزيز 

املراك�سي بنف�سه هو مغربي ووالده 

بالعودة  املغرب ويطالبه  يعي�س يف 

اأجنبه.  الذي  وطنه  اأح�سان  اإىل 

والليبية  اجلزائرية  الوعود  ولكن 

البولي�ساريو  اأع�ساء  لكل  الكاذبة 

باأنهم �سي�سبحون اأغنياء ويحكمون 

هذا  خلقت  التي  هي  م�ستقلة  دولة 

يتحقق  اأن  وهيهات  بنف�سه.  الكيان 

به  وعدهم  الذي  الهراء  ذاك  لهم 

املغررون، والدليل هو ما تراه اليوم 

بهم  للمغرر  متوا�سلة  عودة  من 

نحو وطنهم الأب املغرب. ولالأ�سف 

ال�سديد فاجلزائر تقف جاهدة وراء 

التالعب  وهذا  اخلزعبالت  هذه  كل 

بحقائق تاريخية ثابتة وهي مغربية 

ال�سحراء وقد ن�سيت وقوف املغرب 

اإىل جانبها باملال وال�سالح والطعام 

ا�ستعمارها،  فرتة  خالل  والدواء 

م�ستعمرة  لبقيت  املغاربة  ولول 

حلد اليوم«. ف�ساألته: »هل الوقوف 

�سد م�سالح املغرب هو من احلكام 

طرف  من  اأم  لوحدهم  اجلزائريني 

فقال  اأي�سا؟«  اجلزائري  ال�سعب 

»احلكام  جازم:  ب�سوت  يل 

يكيدون  الذين  هم  اجلزائريون 

اأما  للمغرب  واملكائد  الد�سائ�س 

من  بريء  فهو  اجلزائري  ال�سعب 

كل هذا لأن كل اجلزائريني يحبون 

يحبهم  مثلما  واملغرب  املغاربة 

املغاربة  نحن  فقلوبنا  املغاربة، 

مكان  ول  وال�سفاء  باحلب  مليئة 

لأننا  عندنا  وللبغ�ساء  للكراهية 

حتت  والتطور  الرخاء  يف  نرفل 

احل�سن  مللكنا  العظيمة  القيادة 

خرجنا  فقد  لك  قلت  وكما  الثاين، 

ال�ستعمار  من  قريب  زمن  منذ 

التنموي  املخطط  اأن  �سك  ول 

�سي�سري  امللك  جاللة  و�سعه  الذي 

التطور،  درب  يف  بعيدا  باملغرب 

وكل املغاربة يدعون اهلل اأن يبارك 

ويل  لنا  ويحفظ  جاللته  اأعمال  يف 

حممد  �سيدي  الأمري  �سمو  العهد 

يف  العمل  �سيوا�سل  �سك  ول  الذي 

عر�س  �سيتوىل  عندما  النماء  درب 

اأ�سالفه الربرة«.

على  ونحن  ال�سنوات  ومرت 

القادر  عبد  وال�سيد  اأنا  ات�سال 

كبار  من  كان  الذي  بن�سليمان 

ب�سواحي  زعري  منطقة  اأغنياء 

بكرمه  يتميز  وكان  الرباط،  مدينة 

بح�سن  ا�ستهر  حيث  احلامتي 

وفادته لكل ال�سيوف الكبار الذين 

كانوا يحلون باملغرب.

ال�سيد  تنقل  املهني  م�ساره  وخالل 

املنا�سب  من  هام  بعدد  بن�سليمان 

العظيم  الراحل  يكلفه  كان  التي 

احل�سن الثاين بها، حيث كان وزيرا 

لل�سياحة ثم �سفريا للمغرب باأملانيا. 

وكان الراحل احل�سن الثاين يعتربه 

منذ  القت�سادية  الأزمات  رجل 

الفرتة التي جنح فيها جناحا باهرا 

الوطني  البنك  وتدبري  اإدارة  يف 

لالإمناء القت�سادي.

القادر  عبد  ال�سيد  م�سار  متيز  وقد 

احلزبي  بالن�سال  اأي�سا  بن�سليمان 

احلزب  يف  لمعا  قياديا  كان  حيث 

قوي  وكان  الدميقراطي،  الوطني 

بف�سل  الكلمة  م�سموع  احل�سور 

اإىل  اإ�سافة  اأفقه  وات�ساع  حكمته 

تدبري  على  والقادر  الهادئ  مزاجه 

اأ�سعب احلوارات.

عندما  به  الأخري  لقائي  اأن�سى  ولن 

ال�سديق  بيت  اإىل  جميعا  جئنا 

بن�سودة،  اأحمد  العالمة  الراحل 

ن�ستح�سر  جميعا  جل�سنا  حيث 

ووطنيته  وطيبوبته  �سخ�سيته 

مرة  اآخر  تلك  وكانت  هلل.  اخلال�سة 

التقيت فيها ال�سيد بن�سليمان قبل اأن 

الأعلى  بالرفيق  الآخر  هو  يلتحق 

بعد مدة.
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وزير املالية ال�سابق عبد القادر 
بن�سليمان  واإلغاء مكتب ال�سرف

الوزير السابق عبد القادر بنسليمان في حديث ضاحك مع الصحفي رمزي صوفيا

»خلقنا مكتب 
الصرف حتى نضبط 

بواسطته عمليات 
تحويل العمالت 
الصعبة للخارج 
حسب القوانين 
المعمول بها. 

وبطبيعة الحال، فمع 
مرور الوقت وعندما 

سيتحسن وضع 
اقتصادنا وتتوقف 
الجزائر وليبيا عن 
دعم البوليساريو 
ويتم الحسم في 

ملف الصحراء 
المغربية بشكل 

نهائي سنلغي 
مكتب الصرف«

»لألسف الشديد 
فالجزائر تقف 

جاهدة وراء كل 
هذه الخزعبالت 

وهذا التالعب 
بحقائق تاريخية 

ثابتة وهي مغربية 
الصحراء، وقد 

نسيت وقوف 
المغرب إلى 

جانبها بالمال 
والسالح والطعام 

والدواء خالل فترة 
استعمارها، ولوال 

المغاربة لبقيت 
مستعمرة لحد 

اليوم«



»ال�شيعة« تتعار�ض مع 

كتابة اهلل و�شنة نبيه

ا�سطررت اإيل الرجوع اإىل ما كنت قد �سطرته عن حياة ال�سيدة 

عائ�سة اأم املوؤمنني من خالل ما كنا نتلقاه من ترجمتها ونحن 

يف �سهور رم�سان من كل �سنة يف جامعة ابن يو�سف يف درو�س 

عما  ا�ستغنيت  لقد  الفاروق..  الرحايل  املرحوم  الكبري  املحدث 

كتبته بعد توفر املراجع احلديثية يف املكتبات ومن تلك املراجع 

كتاب »�سري النبالء« للحافظ الذهبي، وكتاب »تهذيب التهذيب« 

ابن  مبقدمة  املعروف  احلديث  »علوم  وكتاب  حجر،  البن 

ال�سالح« بكيفية عامة، وكان من املفرو�س اأن اأرد على املتويل 

لربنامج قناة )اآل البيت( وما ذكره عن اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل 

عنها من اأو�ساف ال يجوز ذكرها يف امل�سلمة وال امل�سلم فاأحرى 

اإحدى زوجات نبينا وقد براأها اخلالق من فوق �سبع �سموات 

يف م�ساألة االإفك... وقد كانت اأحب النا�س اإىل ر�سول اهلل  وهي 

رواية الأحاديثه كما قد اأ�سرت اإىل ذلك يف مو�سوع �سابق، ومل 

ينل قدح �ساحب القناة ال�سيعية من ال�سيدة عائ�سة وحدها بل 

�سمل اأباها )اأبا بكر ال�سديق( الذي قال يف حقه ر�سول اهلل �سلى 

االأمة التخذت  اهلل عليه و�سلم »لو كنت متخذا خليال من هذه 

»اأحب  وهكذا  اأف�سل«،  االإ�سالم  اأخوة  ولكن  خليال،  بكر  اأبا 

اأكرث يجب  اأمته ورجل من رجاله« واملعرفة  اأف�سل امراأة من 

برتجمة  اخلا�س  اجلزء  النبالء«،  »�سري  يف  ورد  ملا  الرجوع 

تولت  التي  الكتب  ومن  ال�سديق«  بكر  واأبي  عائ�سة  »ال�سيدة 

عائ�سة  ا�ستدركته  ما  الإيراد  »االإجابة  كتاب  عائ�سة  ترجمة 

على ال�سحابة« املوؤلف بدر الدين الزرك�سي )745 - 794(، 

املوؤمنني«  اأمهات  وكتاب»مناقب  وال�سيا�سة«  »عائ�سة  وكتاب 

الدكتورة  كتبته  وما  ع�ساكر،  بن  الرحمان  عبد  من�سور  الأبي 

النبي( حتت عنوان »الزوجة  ال�ساطئ يف )ن�ساء  عائ�سة بنت 

النبي  عن  عائ�سة  ال�سيدة  ملرويات  الرجوع  وميكن  احلبيبة« 

�سلى اهلل عليه و�سلم مما ذكره االإمام الن�سائي املتوفى يف 303 

هـ يف كتابه »ع�سرة الن�ساء« يف �سننه الكربى... لقد ركزت على 

ذكر ال�سيدة عائ�سة يف هذا املقال دون ن�ساء النبي االأخريات، 

اإىل  ال�سيعية«  البيت  »اآل  قناة  التجريح من  نالته من  ملا  وذلك 

حد و�سفها مبا ال يليق يف حق بيت الر�سول، واأهله، و�سحابته، 

وو�سفهم بـ»العمريني« ن�سبة لعمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه. 

واملت�سائل عن �سر التحامل على عائ�سة واأبي بكر وعمر وعثمان 

ال�سيعة  فرق  يف  عقديه  الأ�سباب  يرجع  »ال�سيعة«  طرف  من 

ترد يف كتاب  اأ�سبابا مل  لذلك  املت�سيعني، ويخلقون  ومعتقدات 

التاآمر  من  ي�ستدلون  ذلك مبا  ا�ستدالالتهم يف  �سنة، وحتى  وال 

مل  الر�سول،  موت  بعد  اخلالفة  من  وحرمه  علي  االإمام  على 

يكن �سحيحا باعتبار ما وقع من اإجماع يف تولية اخلليفة اأبي 

كان  بكر  اأبا  اأن  توؤكد  االإ�سارات  كل  حيث  عنه،  اهلل  ر�سي  بكر 

موؤهال للمهمة، من ذلك نيابته يف مر�س الر�سول عنه با�ستخالفه 

بال�سالة بامل�سلمني، وتزكية الر�سول له بذلك حتى بعد خروجه  

�سلى اهلل عليه و�سلم وقد اأقيمت ال�سالة ثم اإن االإمام علي مل 

يبد يف امل�ساألة معار�سة بل من املوؤيدين الأبي بكر توليته، وهذا 

ما تاأكد منه كرم اهلل وجهه يف ا�ستخالف عمر بن اخلطاب بعد 

موت اأبي بكر وكذلك لعثمان بعد مقتل عمر، وما تورده ال�سيعة 

من اأقوال يف ذلك جمرد ادعاء كحرمان فاطمة الزهراء واحل�سن 

واحل�سني من حقهم يف اإرث ما خلفه جدهما واأمهما بعد موتهما، 

الر�سول  اآل  اإ�سعال فتنة اخلالف بني  ومل يكن لعائ�سة دور يف 

واالإمام علي واأبي بكر وعمر، وكذلك بعد قتل عثمان حيث يعمق 

ال�سيعة اخلالف ويو�سعون اأبوابه مما كان االإمام علي يكرهه 

وال يوؤيد اأحدا فيه، �سيما وهو الذي هم مبن تعاىل يف حقه وبالغ 

اهلل  �سلى  الر�سول  اإراثة  فم�ساألة  باملحاربة...  له  التع�سب  يف 

عليه و�سلم حم�سومة بقوله »نحن معا�سر االأنبياء ال نرث وال 

نورث فما تركناه �سدقة« »اأو كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم وما 

يو�سف من طرف ال�سيعة من اأقوال واأفعال من طرف �سحابة 

ر�سول اهلل« مفتعل ومبالغ فيه وناجت عن امللل النحل التي ورثها 

ال�سيعة مبا قالوه ومبا وقع من ن�سبة فعال للر�سول وال�سحابة 

اأو ما وقع اختالفه  التمتع، مبا �سموه »زواج املتعة«  كاإباحة 

من ارتكاب املحرمات با�سم »التقية« واملبالغة بامل�س يف عر�س 

ال�سحابة وا�ستغالل اخلالف بينهم يف اأمور مت�س العقيدة، وما 

وما  واملن�سوخ  النا�سخ  لورود  الر�سول  وفاة  قبل  ف�سه  وقع 

وما  وفقهائهم،  امل�سلمني  علماء  طرف  من  عليه  االإجماع  وقع 

اأحدث  اأ�سحاب املذاهب تولوا وواجهوا ما  ورد يف اجتهادات 

اأق�سية عر�سوها على الكتاب وال�سنة فوجدوا  يف االإ�سالم من 

اأحدثوا  ما  بقدر  اأق�سية  للنا�س  قالوا عنها ))حتدث  لها حلوال 

من فجور((.   
يتبع

املواطنون يف بلدي يتحدثون عن ماآ�سيهم، يبوحون مبا يف دواخلهم يرحلون بها اإىل 

اأقا�سي اجلراحات الذاتية واجلماعية، ي�سرخون يف �سمت واأحيانا بدون �سمت كما 

قيل، احتجاجا على اأو�ساعهم املعي�سية التي مل تعد تر�سي اأو تفرح اأحدا، وعلى 

ال�سيا�سات املتعاقبة التي اأو�سلت البالد اإىل ما هي عليه االآن، يطلبون املزيد من االأمن، 

يريدون اأن يتلم�سوا ح�سوره القوي يف االأزقة والدروب وال�سوارع املتزاحمة، حتى 

يهداأ روعهم، وتعود ال�سكينة اإىل نفو�سهم، يدعون اهلل �سباح م�ساء كي ت�سري االأمور 

كما كانت من قبل، لريتاحوا من كابو�س اجلرمية واالختطاف وال�سرقة بال�سيوف، هم 

ال يهتمون مبا قاله الوفا الوزير املكلف )ب�سي حاجة(، وال يعنيهم ما تلفظ به يف حق 

نائب برملاين يحتقر جامع الفنا وي�سخر من روادها الأنهم يذكرونه باأ�سياء ت�سايقه يف 

كربه كما �سايقته يف �سغره، كان اهتمامهم يف تلك اللحظات التي تراأ�س فيها اجلل�سة 

والأول مرة االأ�ستاذ وهبي عبد اللطيف )اقدامو �سخونة( من�سبا بالدرجة االأوىل على 

ما �سيقوله الوزير عن ارتفاع االأ�سعار والزيادات املنتظرة اأو املرتقبة يف 

اأثمان بع�س املواد التي تدخل يف تاأثيث )اإن �سح التعبري( مائدة 

االإفطار يف رم�سان الذي اأو�سك على احللول )باملفهوم العادي 

ولي�س ال�سويف(، ومبا �سريد به على اأ�سئلة النواب املرفوعة 

بل�سان املواطنني الذين يجدون بع�س ال�سعوبات اإن مل 

اأقل الكثري منها يف العديد من املرات يف الفهم واالإدراك 

خا�سة عندما يبتعد ال�سائل اأو قارئ ال�سوؤال عن املهمة 

املكلف بها، وي�ستمر يف الكالم ب�سكل »غرافيتي« اأي 

تربى  الذي  واملحيط  وحزبه  نف�سه  عن  هام�سي، 

تخلف  والذي  النور  فيه  راأى  الذي  والدوار  فيه، 

دوره  بع�س  تزويده  عن  املحليون  امل�سوؤولون 

وبيوته باملاء ال�سالح لل�سرب والكهرباء...، وكاأنه 

املقاطعة  اأو جمل�س  القروية  يف اجتماع باجلماعة 

الذي ينتمي اإليه.

البهجة  مدينة  يف  ترعرع  الذي  الرجل  الوفا  حممد 

وبال�سبط بحي �سعبي يعتز اأبناوؤه بتمراك�سيت احلقة، 

يفتخرون بخفة الدم و�سرعة البديهة... هذا الرجل تلفظ 

كما قيل بعبارة نابية، اعتربتها جريدة »االأحداث« )العدد: 

5289( عادية »ت�سري على فم كل مغربي بل وحتى مغربية 
االأدب  قليلة  بل رمبا  ال�سيء  بع�س  االأدب  قليلة  عبارة  نعم هي-   -

كثريا لكنها �سائدة بني النا�س ون�سمعها يف كل مكان«، وهذا غري �سحيح باملرة، 

اإن الكلمة اإذا كانت نابية كما يرددون، ف�ستكون منبوذة وغري م�سموح بالتلفظ بها 

داخل جمتمعنا املحافظ، ولذلك �سيكون القاتل )يف اجلريدة طبعا( مطالبا باالعتذار 

للمغاربة وللمغربيات، الأنهم غري متعودين على ا�ستعمال الكالم القبيح، قلت الوفا 

حممد عندما توقف الهرج واملرج وهداأت الزوبعة التي حرك نقعها اأنا�س قدموا خدمة 

يف تلك اللحظات املت�سنجة كما قال يل اأحدهم، حتى ال يفاجاأ الراأي العام برد الوزير 

اأو بقناعة احلكومة ككل، نفى )اأي الوفا( اأن يكون تلفظ »مبا اعترب باكيا اأو �ساقطا«، 

بل اإن كل ما يف االأمر هو نتيجة حمولة الظرفية التي اأثرت ب�سكل اأو باآخر يف اجلميع، 

بحيث اأح�س الوزير باإح�سا�س رجات املواجهة على غري العادة، وهو نف�س االإح�سا�س 

الذي �سكن الربملاين وا�سع ال�سوؤال واآخرون كانوا ي�ساندون اأو باالأحرى يدفعون من 

اأجل اأن تتعقد االأمور ويتكهرب اجلو، رغم اأن املفرو�س هو تواجد حكماء داخل القبة 

يف مثل هذه احلاالت حتى ال تتطور االأمور، وتنقلب اجلل�سة اإىل حلبة لل�سراع.

لقد اأبدى الوزير الوفا ا�ستعداده لالعتذار اأمام املالإ اإذا ما تبني من �سريط الت�سجيل 

�سحة ما نعاه االآخرون وما نقلوه ومع ذلك ان�سحب فريق حزب اال�ستقالل، الأنه ال 

يزال يتذكر موقف الوفا من اإجماع الوزراء اال�ستقالليني )كرها( على اخلروج من 

احلكومة، وتف�سيله البقاء كوزير )بزز(، وهنا اأريد اأن اأحيل بع�س احلركيني )ويف 

املقدمة املراأة القوية( على هذه الق�سية ليدركوا وبكل يقني اأن الوزارة لي�ست بيد زيد 

اأو عمرو، واأن الوزير عندما يعني وينخرط با�سمه يف الت�سكيلة احلكومية ي�ستحيل اأن 

يزحزح من مكانه ب�سبب معار�سته لالأمني العام، اأو اإعرابه عن ولوج دائرة املناف�سة 

االنتخابية كما هو �ساأن ال�سيد حل�سن حداد الذي تراجع عن موقفه بعدما و�سل اإىل 

م�سامعه مطالبة بع�س البيادق اأ�سحاب ال�سوابق كما �سماهم يف حديث له مع جريدة 

اأو  االأخرية  هذه  اإىل  الدخول  وكاأن  احلكومة،  من  باإبعاده  »النا�س« 

اخلروج منها يخ�سع للمزاجية التي تتحكم يف ت�سيري 

احلزب ويف هياكله، قلت تراجع دون اأن يدري باأنه 

قوى جانب العن�سر ورفع من حظوظه، ويف نف�س 

الوقت اأ�سكت بع�س املتنطعني واأدخلهم )جواهم( 

م�ساع  بعد  ردد  كما  تراجع،  بالدارجة:  يقال  كما 

حميدة »حفاظا على احلزب واإبقاء على وحدته، 

اإىل اأن تهيئ االآليات الكفيلة ب�سنع دميقراطية 

داخلية بال�سكل الذي نريد«، اأو »فهادي عندو 

احلقة  الدميقراطية  كانت  لو  اإذ  احلق«، 

ت�سود احلركة كما يجب، ويحتكم اجلميع اإىل 

نداءاتها كما متكنت بع�س الوجوه من ارتداء 

قمي�س احلزب يف اآخر حلظة، وامل�ساركة به يف 

مباريات مهمة )كاال�ستوزار( حتتاج اإىل حمنكني 

ومت�سبعني باأفكار املوؤ�س�سة، واإىل منا�سلني يتوفر 

لهم اإجماع من القواعد والقمة يف نف�س الوقت خارج 

اأي دفع من اخللف اأو م�ساندة مقامة على املحاباة اأو 

)باك �ساحبي اأو مدر�س ابني اأو ابنتي(.

قاله  مبا  ذكرنا  االأخرية  االأيام  يف  القبة  داخل  حدث  ما  اإن 

الربملان عندما  اهلل يف حق  الثاين رحمه  املعجزات احل�سن  �سانع 

اإىل وجود مناذج تقرتب يف حركاتها وتدخالتها  اإ�سارة  و�سفه بال�سرك، يف 

من البهلوان الذي تتوقف مهمته يف اإ�سحاك اجلمهور وتلهيته لبع�س الوقت، وهذا 

ال يعني اأن الربملان ال ي�سم �سخ�سيات جتر معها تاريخا من الن�سال و�سفحات منه 

م�سرقة، بل على العك�س يزخر برملاننا باأ�سماء المعة لها مكانة مرموقة يف عامل ال�سيا�سة 

والثقافة واالقت�ساد واملال، ولكنها جتد حرجا يف اال�ستغال على »البوليميك« وتف�سل 

االنزواء بعيدا، الأن امللعب غري مع�سو�سب، والأن ال�سيا�سة ب�سفة عامة يف حاجة اإىل 

املواجهة  القدرة على  فيها  يقيها من »فقدان قوة االحتمال«، ويقوي  »�سيلينيوم« 

عندما تكون هذه االأخرية هي احلل، وهي االأجدى لتحقيق اآمال ال�سعب ورفاهيته 

بعيدا عن »ال�سعبوية« وعن »الطنز«. 

لقد حاولت جاهدا من خالل �سل�سلة من املقاالت ال�سابقة اأن اأجد �سببا واحدا 

التي  العدائية  واملبادرات  املواقف  به  اأن تربر  ال�سلطات اجلزائرية  ت�ستطيع 

تتمادى باإ�سرار يف اتخاذها �سد بالدنا، كما قمت مبراجعة جميع 

املبادرات التي �سارع املغرب اإىل اتخاذها لدعم وم�ساندة 

الثورة اجلزائرية، ولقد عر�ست على القراء بع�سا 

منها باحلجة والدليل، وقد ات�سح يل اأن العداء 

لي�س وليد  ال�سرقية  الذي تعاملنا به اجلارة 

اليوم وهو نتاج ا�سرتجاع املغرب ملناطقه 

اإىل  الذاكرة  بي  عادت  بل  ال�سحراوية، 

فرتة ال�ستينيات بعد االنقالب الع�سكري 

الذي قاده املرحوم هواري بومدين الذي 

الي�ساريني  املعار�سني  ي�ستقطب  كان 

من القادة ال�سيا�سيني املغاربة، وي�سع 

ال�سباب  لتدريب  مراكز  اإ�سارتهم  رهن 

ال�سالح،  ا�ستعمال  على  التائه  املغربي 

الب�سري  الفقيه  املرحوم  مقدمتهم  ويف 

م�سادر  وكانت  بونعيالت،  و�سعيد 

�سخاء  اإىل  باالإ�سافة  تاأتيهم  التمويل 

اإخواننا اجلزائريني من ليبيا والعراق ومن 

�سوريا، وف�سل اأول هجوم قامت هذه املجموعة 

من املتمردين على املغرب بناحية مدينة خنيفرة، 

وكانت الغاية من هذا الهجوم امل�سلح زعزعة ا�ستقرار 

املغرب ا�ستعدادا لقلب نظام احلكم، ولكن للبيت رب يحميه، 

اأن ا�ستفاق املتمردون  اإىل  حيث ظل ال�سعب املغربي ملتفا حول ملكه وعر�سه 

واأدركوا اأن عملهم يعترب خيانة وعمالة لقوات اأجنية ال ت�سمر اخلري لبالدهم، 

وبعد اأن زالت الغ�ساوة عن اأب�سارهم وب�سريتهم، عادوا اإىل اأح�سان وطنهم 

كانوا  الرتابية  اأعداء وحدتنا  اأن  يت�سح  امللكي، وهكذا  العفو  من  وا�ستفادوا 

بومدين  الهواري  �سرح  التي  ال�سحراء،  ق�سية  قبل  الدوائر  بنا  يرتب�سون 

لها  لي�ست  اأن اجلزائر  يف ت�سجيل ر�سمي مبنا�سبة انعقاد قمة عربية باملغرب 

اأطماع يف ال�سحراء الغربية، واأن اأمرها ال يعنيها يف �سيء.

عجيب وغريب اأمر هوؤالء الروؤ�ساء العرب الذين يغريون مواقفهم كما يغريون 

اخل�سراء  امل�سرية  بعد  �سحراءه  املغرب  وا�سرتجع  قم�سانهم. 

املظفرة، التي �سكلت حدث القرن، وتكالبت قوى ال�سر 

وامل�سايقات  املناو�سات  واأخذت  املغرب  على 

كان  التي  الدولية  املحافل  كل  يف  تواجهنا 

كانت  التي  الدوالت  ماليري  من  ينتع�س  بع�سها 

عدميي  بع�س  على  بها  تغدق  واجلزائر  ليبيا 

من  ان�سحابنا  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  ال�سمري، 

منظمة الوحدة االإفريقية، وقبول اال�ستفتاء 

املرحوم  بها  ندد  تاريخية  غلطة  وهي 

بوعبيد،  الرحيم  عبد  الغيور  واملواطن 

الذي اأدركنا اليوم �سواب وجهة نظره التي 

واأدت  نظريها،  قل  ب�سجاعة  عنها  اأف�سح 

ب�سبب  نحن  وها  وال�سجن.  االعتقال  اإىل  به 

ون�سبوا  اأعداوؤنا  ا�ستغله  الذي  املوقف  ذلك 

ع�سوا  البولي�ساريو  امل�سمى  ال�سبح  الكيان 

وتوالت  االإفريقية،  الوحدة  منظمة  يف  ر�سميا 

االأخطاء يف معاجلة ملف ال�سحراء الذي تناوبت 

�سعفها  عن  اأبانت  �سخ�سيات  عدة  م�سوؤوليته  على 

وحماباتنا  ت�ساهلنا  ثمن  نوؤدي  اليوم  نحن  وها  االأيام، 

لبع�س اجلهات، ولوال التدخل ال�سارم جلاللة امللك لدى االأمني 

بعثة  وتطاولت  بي�س  حي�س  يف  اأنف�سنا  لوجدنا  املتحدة  لالأمم  العام 

املينور�سو على اخت�سا�ساتنا يف حفظ اأمن �سحرائنا.

ويكفي اأن نف�سر معنى كلمات املينور�سو لندرك اأننا قبلنا بو�سع فيه تناٍف مع 

رغبتنا يف الوحدة الرتابية، وا�سم هذه البعثة معناه حركيا، اللجنة االأممية 

لتنظيم اال�ستفتاء.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
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الحلقة السابعة

الحلقة الثالثة

إن ما حدث داخل 
القبة في األيام األخيرة 

ذكرنا بما قاله الحسن الثاني 
رحمه اهلل في حق البرلمان عندما 
وصفه بالسرك، في إشارة إلى 

وجود نماذج تقترب في حركاتها 
وتدخالتها من البهلوان الذي 
تتوقف مهمته في إضحاك 
الجمهور وتلهيته لبعض 

الوقت)..(

توالت 
األخطاء في معالجة 

ملف الصحراء الذي تناوبت 
على مسؤوليته عدة شخصيات 

أبانت عن ضعفها األيام، وها نحن 
اليوم نؤدي ثمن تساهلنا ومحاباتنا لبعض 

الجهات، ولوال التدخل الصارم لجاللة 
الملك لدى األمين العام لألمم المتحدة 

لوجدنا أنفسنا في حيص بيض 
وتطاولت بعثة المينورسو على 

اختصاصاتنا في حفظ أمن 
صحرائنا)..(

...........

يتبع
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ب�آفة  ينذرون  الكون  علم�ء  بداأ  لقد 

املقبلة..  ال�سنوات  يف  املي�ه  نق�ص 

وال�سني  اأمريك�  علمـــــ�ء  ولــــعل 

ال�سعبية يدركون ذلك قبل غريهم مل� 

ي�ستهلكونه من مي�ه عظمى من اأجل 

ري�دة  يف  التن�ف�ص  على  اإ�سرارهم� 

االقت�س�دية..  الن�حية  من  الع�مل 

للخ�س�ئر  مدركة  بنف�سه�  واأمريك� 

الف�ح�سة التي تلحقه� ب�لف�س�ء الكوين 

من خالل تع�سفه� ال�سن�عي، وكذا من 

وكذا  للط�قة،  ا�ستهالكه�  فرط  خالل 

وقعت  التي  للدول  ان�سم�مه�  عدم 

على مع�هدة احلد من ظ�هرة تلوث 

اجلو، ومدى ت�أثريه يف تو�سيع الثقب 

االأزوين، واملغرب مدرك لندرة املي�ه 

التي �سوف يعرفه� رمب� بدءا من �سنة 

2025 اإىل غ�ية 2030..
للمي�ه  املغرب  ا�ستهالك  اأن  ذلك 

يف  مربع�  مرتا   1700 حدود  يف  ك�ن 

ال�سبعيني�ت، لينح�سر اليوم يف حدود 

احلد  اأن  حني  يف  مربع،  مرتا   720
االأدنى لكل مواطن هو األف مرت مربع� 

ع�ملي�..  عليه  متفق  هو  كم�  �سنوي� 

اال�ستنت�ج�ت  ح�سب  املرتقب  ومن 

املهتمة بهذا امليدان اأن املغرب  يعرف 

ندرة ا�ستهالك املي�ه قد ت�سل اإىل 500 

مرت مربع يف اأفق �سنة 2025.

واإن مثل هذه الرتقب�ت لي�ست خ�طئة 

لعدة عوامل:

اأوله�: اإنه لي�ص هن�ك �سي��سة تق�سفية 

من �س�أنه� اأن حتد من هدر املي�ه وذلك 

ال�سقي  منه�  مظ�هر  عدة  يف  يتجلى 

الع�سوائي الذي م�زال يقوم به قوم 

مم�  حقولهم،  يف  الَفاَلَحة  من  غفري 

اأن  الفالحة  وزارة  على  ي�ستوجب 

�سي��سة  تعميم  على  ج�هدة  تعمل 

تقنني  طريق  عن  ب�لتنقيط  ال�سقي 

م�سطرة الدعم لهذا املخطط.

عن  امل�سوؤولة  الوك�الت  اإن  ث�ني�: 

بتتبع  تقوم  املدن ال  املي�ه يف  توزيع 

نقط  عدة  يف  تقع  التي  الت�سرب�ت 

تعرف الهدر املفرط للمي�ه وذلك عن 

من�فذ  جميع  واإ�سالح  �سد  طريق 

اأو  العمومية  ال�سواقي  �سواء  املي�ه 

غريه�. اإذ من خالل جتوال ب�سيط يف 

االأحي�ء �سوف يالحظ كل مهتم بهذه 

ا�ستهالك  عدادات  عدة  اأن  الظ�هرة 

ي�ست�سف  مزرية  ح�لة  يف  تظل  املي�ه 

منه� غي�ب احل�ص املهني لدى املهتمني 

بهذا القط�ع..

ب�سكل  االآب�ر  حفر  ظ�هرة  اإن  ث�لث�: 

ق�سد  الف�خرة  الفيالت  يف  خفي 

اأن  �س�أنه  من  ب�مل�س�بح  تزويده� 

ب�ملي�ه  تنعم  حمظوظة  فئة  يجعل 

املحرومة؛  الفئ�ت  ح�س�ب  على 

من  ع�مال  ذاته  حد  يف  ي�سكل  وهذا 

يرتقبه�  التي   2025 مظ�هر  عوامل 

املخت�سون يف هذا امليدان.

رابع�: اإن امل�سوؤولني عن هذا القط�ع 

ال يبذلون اجلهد الك�يف لتوعيه العب�د 

ا�ستعم�له  و�سرورة  املي�ه  ب�أهمية 

ملطف..  وب�سكل  الق�سوى؛  للح�جة 

الق�دمة  االأجي�ل  نعر�ص  ال  حتى 

للمجهول، وذلك ب�لرتكيز على بع�ص 

من  كثرية  وهي  الوق�ئية؛  التدابري 

�سمنه� على �سبيل املث�ل ال احل�سر: 

حمط�ت  يف  ال�سي�رات  غ�سل  تقنني 

وذلك  عقالنية،  بطريقة  الوقود 

ب�إدخ�ل بع�ص التح�سين�ت يف طريقة 

غ�سله� دون اإهدار امل�ء ب�سكل م�ستفز؛ 

ملزمون  نحن  االأحوال  جميع  ويف 

ب�لتق�سف لي�ص يف هدر امل�ء وح�سب، 

ولكن علين� التق�سف يف جميع م� ميكن 

اأن ي�ستهلك.. وله عالقة مب��سرة بهذه 

يعي�ص  اإن�س�ن  لكل  احليوية  امل�دة 

فوق هذه الب�سيطة، والكالم كثري وال 

حول وال قوة اإال ب�هلل.

● عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

�أطفال رو�ض يف �أزمور 

ملزمون ب�شرح �آيات �لقر�آن
اأو  �س�حبه�  يكون  وحني  اخل��سة  املدار�ص  بع�ص 

اجلم�ع�ت  الإحدى  ينتمي  اأو  متدين  �سخ�ص  مديره� 

موادا  يفر�ص  االإ�سالمي  التوجه  ذات  االأحزاب  اأو 

حتى  يعجز  االأطف�ل  على  �سعبة  دينية  ومقررات 

اآب�وؤهم عن حله� اأو االإج�بة عنه�، وعلى �سبيل املث�ل 

يفر�ص  ب�أزمور  لالأطف�ل  رو�ص  هن�ك  احل�سر،  ال 

اأ�سئلة  على  االإج�بة  الرو�ص  اأطف�ل  على  مديره 

القراآن  من  اآي�ت  �سرح  قبيل:  من  جدا  �سعبة  دينية 

الكرمي اأو االإج�بة  على اأ�سئلة تتعلق بحي�ة الر�سل 

وال�سح�بة وغريه� من االأ�سئلة املعقدة التي تفر�ص 

على اأطف�ل الرو�ص ليجيبوا عنه� يف من�زلهم، وطبع� 

هذه االأ�سئلة املوجهة الأطف�ل الرو�ص ال يجيب عنه� 

اإال االآب�ء، وحتى االآب�ء يجدون �سعوبة يف ذلك.

اأن  يجب  لكن  دينية  درو�س�  اأطف�لن�  تلقني  مع  نحن 

الرو�ص  اأطف�ل  الدرو�ص تتن��سب واأعم�ر  تكون هذه 

التي ال تزيد عن اأربع �سنوات، كيف لطفل عمره اأربع 

القراآن  ب�سرح  تتعلق  اأ�سئلة  اأن يجيب على  �سنوات 

وال�سح�بة،  االأنبي�ء،  �سرية  عن  االإج�بة  اأو  الكرمي 

وغريه� من االأ�سئلة ال�سعبة على اأطف�ل الرو�ص.

شكيب جالل )أزمور(

ملن راك حتكي زابورك اآ داوود..؟!

و�سكون غادي ي�سمع ليك ويتوك�ض..؟!

راهم ما والو�ض ينتاقو وخا يحلفو فامل�سجد

جربناهم كاملني وراقبنا ت�سرفاتهم واحد واحد

وتبني اأنه كل ما ا�سبح ميزانهم هاود

ور�سيدهم يف البنك واقف وجامد

اإال ويت�سور ليهم داك املن�سي الراكد

ي�سفيهم حالو ويبغيو يعطيو لو الزايد

ولفونا اأنهم كل ما و�سلوا يجعلونا نتباعد

نكعدوا وحدنا فامليدان نرتجاو منهم املواعد

ينكرونا فمرة ويزيدو ين�سبو لينا املكائد

كاأنهم عمرو ما عرفونا ولدارو معانا العاهد

ين�ساو باأننا قرينا جميع فاحتة لكتاب اخلالد

هاد املرة: راه احلمام �سخون ما�سي بارد

اللي دخل لو يخرج منو دايخ يرتاعد

الأننا ولينا نفرقو بني ال�سالح والفا�سد

وكل واحد علقنا لو فظهرو لوحة كال�ساهد

�سحكو علينا زمان بع�سيوات، �سواين وبرارد

ودريهمات قليلة وزعوهم علينا م�سروفني حدايد

وهما قب�سوهم ارزم ارزم عمرو بهم لو�سايد

هلكوا لبالد والعباد وخالونا عاي�سني فلغدايد

لكن ما عليه�ض، اقرا عليهم زابروك اآ داوود

اإيال كنتي متيقن ي�سمعوا للن�سيحة والر�سد

اأما احنا رجعو يركبو علينا من النوافذ

كاأننا جمرابني خايفني لنعديوهم عن بعد

أحمد محمد العرابي )وجدة(

االأمري  كت�ب  ن�سر  عن  االإعالن  مت  عندم� 

خرجت  املنبوذ«،  »االأمري  ه�س�م  موالي 

تلوك  و�سرعت  �سمته�،  عن  االأل�سن  بع�ص 

االنتق�دات تلو االأخرى لالأمري، بعد اأن ظلت 

�س�متة لعقود عندم� ك�نت تتلقى االإت�وات 

والهداي� من هذا االأخري.

من حق االأمري اأن ين�سر كت�ب� له اأو �سريته، 

ومن حقه اأن يبوح مب� �س�ء حول خالف�ته مع 

ابن عمه جاللة امللك حممد ال�س�د�ص اأو مع 

اإ�سم�عيل، فتلك تبقى خالف�ت  اأخيه موالي 

الع�ملية،  املجتمع�ت  جميع  يف  تقع  ع�ئلية 

ولهم احلق وحدهم يف حله�، ال اأن يخرج 

بع�ص املتملقني ويح�سرون روؤو�سهم يف هذه 

عندم�  ب�الأم�ص  هوؤالء  ك�ن  ف�أين  امل�س�ئل، 

راغبني يف  االأمري ط�لبني  ب�ب  يدقون  ك�نوا 

االإت�وات ومد يد العون بعد تقبيل اليد.

العمومة هو يف  اأبن�ء  الق�ئم بني  اإن اخلالق 

حد ذاته خالف ع�ئلي حم�ص، ميكن ت�سويته 

امللك  وذك�ء  لرزانة  نظرا  الغد،  قبل  اليوم 

ق�در  الث�قبة  بحنكته  فهو  ال�س�د�ص،  حممد 

الثغرات،  واإ�سالح  العرثات  جتنب  على 

واإ�سالح ذات البني بينه وبني ابن عمه.

كت�به،  يف  ق�ل  ومهم�  االأمري،  كتب  ومهم� 

وغرب�،  �سرق�  ق�طبة،  املغ�ربة  اأن  فليعلم 

اأطف�ال  ون�س�ء،  رج�ال  وجنوب�،  �سم�ال 

و�سيوخ�، ميوتون يف ملكهم حب�، ويف عر�سه 

جنون�.

م�سمون  حول  والق�ل  القيل  كرث  ومهم� 

الكت�ب، ف�سوف تعود املي�ه اإىل جم�ريه� بني 

اأبن�ء العمومة يوم� م�، ويبقى الذين �سرعوا 

يف  االأمري  �سد  اأقالمهم  و�سخروا  اأفواههم 

حرية من اأمرهم.

الن�ر،  على  الزيت  ت�سبوا  ال  فرج�ء 

بت�سريح�تكم اجلوف�ء.

مصطفى بصير )فاس(

رجاء ال ت�شبو� �لزيت على �لنار

�آفة �لهدر �ملائي.. �إىل �أين ت�شري؟

ال اأق�سد ب�لر�سل هن� الر�سل الذين ذكرهم اهلل يف 

كت�به العزيز، املعروفون منهم وغري املعروفني، 

كم� ذكر اهلل يف القراآن الكرمي، بقوله: »منهم من 

عليك«،  نق�س�ص  مل  من  ومنهم  عليك  ق�س�سن� 

)�سورة غ�فر، اآية رقم: 78(.

والطبيب�ت  االأطب�ء  هن�  ب�لر�سل  اأق�سد  واإمن� 

واملمر�سني واملمر�س�ت وكل من له �سلة ب�ل�سحة، 

والتعبري عن االأطب�ء بر�سل االإن�س�نية هو تعبري 

لع�مل االجتم�ع الكبري م�سطفى لطفي املنفلوطي، 

رحمه اهلل.

من  اأربعة  له  تعر�ص  مل�  املو�سوع  هذا  �سقت 

مت  حيث  مبكن��ص،  الوالدة  مب�ست�سفى  االأطب�ء 

توقيف طبيب وطبيبة، ومت توجيه اإنذار لطبيبني 

اآخرين، تبع� مل� ن�سرته جريدة »امل�س�ء« بت�ريخ 

الث�نية  القن�ة  ذكرته  مل�  وتبع�   ،2014/5/14
بنف�ص الت�ريخ على ال�س�عة الواحدة اإال ربع�.

املوؤ�س�س�ت  فيه  ت�سكو  الذي  الوقت  يف  هذا  يقع 

يف  الطبية  االأطر  يف  مهول  نق�ص  من  ال�سحية 

البوادي واحلوا�سر، ويف البوادي اأدهى واأمر.

يع�نيه  مب�  اأدرى  الوردي  احل�سني  الوزير  اإن 

اأطب�وؤه وممر�سوه وم�ست�سفي�ته؛ نق�ص يف املوارد 

التطبيب، ونق�ص يف  الب�سرية ونق�ص يف و�س�ئل 

طبيب  يف  تقولون  فم�  الق�ع�ت،  و�سيق  االأ�سرة 

اإذا رجع ملنزله  ليال حتى  اأو  يبداأ عمله �سب�ح� 

ب�لرجوع  عليه  ين�دى  يزيل حذاءه حتى  اإن  فم� 

عم�رة،  من  �سقط  هذا  م�ستعجلة،  حل�الت  ح�ال 

وهذا  �سي�رة،  �سدمته  وهذا  عليه،  اأغمي  وهذا 

و�سع  تريد  وه�ته  احرتق،  وهذا  بئر،  يف  �سقط 

حمله�.. وهكذا يعي�ص االأطب�ء خ��سة اجلراحون 

اجلراحني  االأطب�ء  يف  تقولون  فم�  واملخدرون. 

واملخدرين الذين يبقون واقفني ال�س�ع�ت الطوال 

ن�سكر  اأن  فبدل  املعقدة،  اإثرالعملي�ت اجلراحية 

ونطلب  لهم  ونعتذر  واملمر�سني  االأطب�ء  هوؤالء 

منهم امل�س�حمة نقوم بتوقيفهم بجرة قلم، ن��سني 

اأو متن��سني م� ق�موا به من اأعم�ل خالل مم�ر�ستهم 

منذ اأن بداأوا مي�ر�سون الطب.

يقولون: »قطع االأعن�ق وال قطع االأرزاق« وكلن� 

نتذكر ق�سة املوظف ب�إحدى املح�كم مع ال�سيد 

يده  االأخري  هذا  مد  حيث  العدل،  وزير  الرميد 

من  املوظف  ال�سيد  ف�متنع  املوظف  على  لي�سلم 

مد يده لل�سيد الوزير ق�ئال له: »اأن� ال اأ�سلم على 

من يقطع اأرزاق الن��ص« ح�سبم� ن�سرته ال�سحف 

الوطنية.

يف  ون�س�طه  الوردي  الوزير  جدية  اأنكر  ال  اأن� 

االرتق�ء ب�ل�سحة، ولكن اتخ�ذ مثل ه�ته القرارات 

بتوقيف اأطب�ء نحن يف ح�جة م��سة اإليهم كح�جة 

احلوت اإىل امل�ء، اأراه جم�نب� لل�سواب.

اأن يرجع  اأن��سد ال�سيد الوردي  ومن هذا املنرب، 

عن هذا القرار ب�إرج�ع االأطب�ء اإىل عملهم واإلغ�ء 

االإنذار املوجه لالآخرين، اأو على االأقل يكون هذا 

القرار هو االأول واالأخري من نوعه يف ت�ريخ وزارة 

ال�سحة.

جميع  يف  ع�مة  الوزير  �سيدي  اخللل  مك�من  اإن 

قط�ع�ت الدولة ويف جميع املوظفني، فلو ح��سبتهم 

الدولة لطردت اجلميع، ف�لكل مق�سر يف عمله، ولكن 

يق�ل: »التم�ص الأخيك عذرا«.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

ر�شل �الإن�شانية يهانون

زابور داوود

كليات ظهر �ملهر�ز.. 

بني �الإجر�م و�جلمال 
اهلل  عبد  بن  حممد  �سيدي  ج�معة 

فرع�ن، فرع �س�ي�ص وفرع ظهر 

املهراز.. هذا االأخري يحت�سن 

ال  التي  الثالث  الكلي�ت 

بب�سع  اإال  بع�سه�  تبعد عن 

االآداب،  كلية  مليمرتات. 

واالقت�س�د،  احلقوق  كلية 

وكلية العلوم ويتو�سطهم املطعم 

اجل�معي الذي يح�ذي احلي اجل�معي 

لعقد  تخ�س�ص  ج�معية  �س�حة  وطبع�  لالإن�ث،  واآخر  للذكور 

احللقي�ت وتنظيم االحتج�ج�ت والوقف�ت، وتعر�ص به� مئ�ت 

الكتب واملراجع التي قد ال جتده� يف اأي مك�ن اآخر.

كلي�ت ظهر املهراز له� ت�ريخ ال ميكن الأحد نكرانه، فمنه� تخرج 

الق�س�ة، رج�ل االقت�س�د،  مئ�ت املفكرين، االأدب�ء، املح�مون، 

الوزراء والعديد من ال�سحفيني والنق�بيني..

اأكتب مق�يل هذا، واأن� اأجل�ص بنف�ص املك�ن الذي ك�ن يجل�ص به 

الط�لب املرحوم عبد الرحيم احل�سن�وي حلظة اغتي�له، وعلى 

بن  الط�لب  �سنوات  قبل  قتل  املك�ن  هذا  من  �سنتيمرتات  بعد 

عي�سى. اإذا ك�ن االأول ط�لب� جتديدي� ف�لث�ين ط�لب ق�عدي.. هم� 

اأنه مك�ن علم وتلقني  املفرو�ص  يتواجدان مبك�ن من  ك�ن�  مع� 

لكنهم� قتال ب�ل�سيف!! قتال ب�سبب اختالف اإيديولوجي، اختالف 

يف االأفك�ر ويف املنطلق�ت املرجعية. هذا االختالف الذي اعتدن� 

على اأنه يحل ب�حلوار والتن�ظر واالأقالم، اأ�سبح االآن يحل من 

ب�ل�سيف،  الق�عديني(  الطالبي،  )التجديد  الف�سيلني  هذين  قبل 

وال�س�قور، وال�سال�سل احلديدية.

ظهر  كلي�ت  اإليه  و�سلت  الذي  احل�ل  اأن  هو  اأقوله  اأن  اأريد  م� 

املهراز بفعل ح�الت العنف املتكررة واخلطرية تتطلب ع�سكرة 

اجل�معة واإال �ستتحول يف ال�سنوات الق�دمة اإىل مب�ن مهجورة 

لق�ء  اإىل  اأكب�دهم  فلذات  ير�سلوا  اأن  لالآب�ء  فلي�ص  طلبة،  دون 

املوت. 

طبع� هذا الوجه القبيح لهذه الكلي�ت لي�ص هو الوجه الوحيد، 

فهن�ك الوجه احل�سن، الوجه اللطيف، الوجه االأنثوي اجلميل.. 

فقد �سنفت اإحدى املجالت الن�س�ئية املغربية، موؤخرا، كلي�ت 

ومع�هد  وج�مع�ت  موؤ�س�س�ت  ع�سر  اأول  بني  من  املهراز  ظهر 

ح��سنة للجميالت ب�ملغرب، واأتذكر اأين قبل �سنوات قراأت درا�سة 

يف واحدة من اجلرائد الوطنية توؤكد اأن كلية االأدب ظهر املهراز 

تخرج مئ�ت اجلميالت كل �سنة. بل والف�ئزة بج�ئزة ملكة جم�ل 

حب امللوك لل�سنة امل��سية 2013 م� هي اإال ط�لبة بهذه الكلي�ت 

)ق�سم االقت�س�د(.

لكم  اأوؤكد  اجل�معية  ال�س�حة  بو�سط  الن�دي  بهذا  ج�ل�ص  واأن� 

مييني،  على  ف�جلميالت  �سحيح،  اجلم�ل  عن  قيل  م�  كل  اأن 

تعتربوا  اأال  )اأمتنى  خلفي..  ومن  اأم�مي  من  ي�س�ري،  وعلى 

عبد السالم المساتيهذا حتر�س� !!(. 

�حل�شناويموالي ه�شام
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قراء »الأ�شبوع« يدعون بال�شفاء 
ملديرنا م�صطفى العلوي

نب�أ  الوطن،  اأر�ض  اإىل  رجوعي  بعد  بلغني،  لقد 

اإثره�  اأملت بكم والتي على  التي  الوعكة ال�صحية 

هلل  واحلمد  كللت  جراحية  عملية  لكم  اأجريت 

�ص�دق  عن  لأخوتكم  اأعرب  وب�ملن��صبة  ب�لنج�ح. 

العواطف وخ�ل�ض املتمني�ت لكم ب�ل�صف�ء الع�جل 

تع�ىل  املوىل  والع�فية، راجني من  ال�صحة  ودوام 

اأن يطيل عمركم واأن يقيكم من كل مكروه ويجعل 

التوفيق حليفكم يف مه�مكم النبيلة.

أبو بكر بلعربي )الكاتب العام لمؤسسة الفقيه التطواني(

لعلمية  خ�صوعكم  نب�أ  الغراء  جريدتن�  عرب  علمت 

اأن  وجل  عز  املوىل  اأ�ص�أل  اإثره�  وعلى  جراحية، 

والع�فية  ال�صحة  وك�مل  الت�م  ب�صف�ئكم  يعجل 

للعودة اإىل حي��صكم الأغر الذي نحن يف ح�جة اإليه 

مولي  ب�صف�ء  اللهم  فعجل  الكرمي،  �صخ�صكم  واإىل 

بن عمر محمدم�صطفى العلوي.

العلويني  ال�صرف�ء  عن  وني�بة  اخل��ض،  ب��صمي 

على  القلبية  الته�ين  ب�أحر  ل�صي�دتكم  اأتوجه  ب�صال، 

جن�ح العملية اجلراحية التي اأجريت لكم، متمني� 

لكم ال�صحة والع�فية وطول العمر اإنه �صميع عليم.

موالي إدريس العلوي )سال(

مولي  اجلليل  ال�صريف  ال�ص�مخ،  الطود  اأيه�  اإليك 

املغربية،  ال�صح�فة  عميد  ي�  اإليك  امل�صطفى، 

ورائده� الأكرب، اإليك اأيه� املن��صل من اأجل الأغلبية 

ال�ص�متة، اإليك ي� منرب من ل منرب له، اإليك ي� قلم 

تقتل..  ل  لكنه�  جترح  احلقيقة  اأن  علم�  احلقيقة، 

ندعو  اإليك  لومة لئم،  اهلل  ي� من ل يخ�ف يف  اإليك 

ب�ل�صف�ء الع�جل، وطول العمر وال�صحة والع�فية.

محمد هاشم صوصي علوي

قيدوم  على  مين  اأن  القدير  العلي  اإىل  اأتوجه 

ب�ل�صف�ء  العلوي  م�صطفى  الأ�صت�ذ  ال�صحفيني 

الع�جل، وميتعه ب�ل�صحة والع�فية وطول العمر، 

حتى ت�صتمر جريدتن� يف م�ص�ره�، ولكم ك�فة تقديري 

واحرتامي.

مصطفى بصير )فاس(

منذ اأن علم اجلميع من قراء واأ�صدق�ء وم� اأكرثهم، 

خرب الوعكة ال�صحفية التي مر به� مدير »الأ�صبوع 

م�صطفى  مولي  اجلليل  الأ�صت�ذ  ال�صحفي«، 

يف  له�  خ�صع  التي  اجلراحية  والعملية  العلوي، 

ي�صع  مل  احلمد،  وهلل  ب�لنج�ح  وكللت  امل�صت�صفى 

للع�يل جلت  ال�صراعة  اأكف  اأن يرفعوا  اإل  اجلميع 

قدرته والدع�ء له ب�أن ميتعه اهلل ب�ل�صحة ويلب�صه 

واأن  الع�جل،  ب�ل�صف�ء  له  ويتمنون  الع�فية  لب��ض 

يطيل عمره ويحفظه من كل �صوء.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ب�صف�ء  يعجل  اأن  وتع�ىل  �صبح�نه  اهلل  من  اأمتنى 

اأ�صت�ذن� اجلليل �صيدي ومولي م�صطفى العلوي، 

رب  ي�  اآمني  والع�فية،  وال�صحة  الطويل  ب�لعمر 

الع�ملني.

بنت الوادي )القنيطرة(

اأزر املكتب املغربي للتق�عد منذ مدة مديدة للعالقة  مل 

واأخريا  كمح�م،  زبن�ئي  طريق  عن  به  تربطني  التي 

احتجت اإىل معلومة عن اإحدى امللف�ت ف�أر�صلت الك�تبة 

فلم ت�صل اإىل حل معهم لالطالع على امللف ومعرفة اأين 

و�صل؟ ف�أر�صلت بعد ذلك املح�مي املتمرن ومل يكن حظه 

اأح�صن من حظ الك�تبة، ثم اأر�صلت موظف� �ص�بق� يف امل�لية 

من ذوي الخت�ص��ض فعجز عن الو�صول اإىل املعلومة 

املكتب  اأق�صد  اأن  اإل  اآنذاك  اأم�مي  يكن  فلم  املطلوبة، 

جميلة  �ص�هقة  بن�ية  يف  نف�صي  وجدت  وفعال  �صخ�صي�، 

نظيفة ت�صرف بالدن�، اإل اأن الذي ه�لني لدى و�صويل اإىل 

املكتب هو الزدح�م املهول �صواء داخل املكتب الكبري، 

اأو يف املمرات داخله وخ�رجه بدرجة مهولة ف�ج�أتني، 

قدمت  اأن  بعد  املق�صود  املكتب  اإىل  الدخول  وح�ولت 

نف�صي للبن�ت املكلف�ت ب�لتنظيم وال�صتقب�ل، ف�أ�صبحت 

اأبواب  من  اآخر  ب�ب  على  حتيلني  منهن  واحدة  كل 

اإن  تقول  م�صوؤول، وكل واحدة  اأو على موظف  املكتب 

الإذن بدخول املك�تب من اخت�ص��ض غريه� مم� جعلني 

ت�ئه� بينهن، اإىل اأن اأ�ص�رت علي اإحداهن بعدم� اأعطتني 

ا�صتقب�يل  يل  لينظم  حم�مي�  ب�عتب�ري  خ��ض  ه�تف  رقم 

واجلواب على اأ�صئلتي، وغ�درت املكتب بعدم� �صدقت 

الذي  ب�له�تف  ات�صلت  حيث  الت�يل  الأ�صبوع  اإىل   الأمر 

�صلموين رقمه وق�لت يل املتكلمة ب�عتب�رك حم�مي� اأطلب 

طلبك،  و�صيلبى  اخل�م�ض  ب�لط�بق  الق�ص�ئي  الق�صم 

وفعال اجتهت بعد اأ�صبوع ف�أع�دوا معي �صرية الأ�صبوع 

�ص�حب  يل  ويقول  الآخر،  الب�ب  اإىل  اجته  ال�ص�بق 

ب�ل�صم�ح  املخت�ض  فهو   8 رقم  اإىل  اذهب  الآخر  الب�ب 

اإىل الق�صم املطلوب، وذهبت عند امل�صوؤول  لك لل�صعود 

اأخذ  وطلبي  مهنتي  على  عرفته  اأن  وبعد   ،8 الرقم  يف 

بعده  واأج�بني  ق�ل،  كم�  م�صوؤول  ه�تف  ثم  يف  يحملق 

علي  اأ�ص�ر  راجعته  فلم�  دق�ئق  ف�نتظرت  قليال،  انتظر 

منتظر  م�ئتي  من  اأكرث  و�صط  النتظ�ر  بط�قة  اآخذ  اأن 

ومل  ينتظرون،  وهم  اأ�صبوع�  اأو  اأي�م�  يق�صون  لعلهم 

اأقبل جوابه واأكدت له مرة اأخرى مهمتي ومهنتي التي 

متنعني من النتظ�ر الطويل للمرافع�ت التي تنتظرين، 

لكنه اأ�صر على موقفه واأ�صررت اأن� على عدم متكني من 

بعدم�  املذكور  املوظف  »ال�صخيف«، وغ�درت  النتظ�ر 

الرئي�صي  امل�صوؤول  اأو  املكتب  مدير  معرفة  عن  عجزت 

الذي �صين�صفني ل حم�لة، ويراعي �صفتي التي تراعيه� 

اأم�مي  يكن  ومل  امل�ص�عدين،  هوؤلء  اإل  الإدارات  جميع 

اأح�صل على املعلوم�ت  اأن  اإىل مكتبي دون  اأعود  اأن  اإل 

التي ق�صدت املكتب من اأجله�. اإن من يزور هذا املكتب 

اجلميل الرائع البن�ء يعجب من هذا التع�مل ال�صخيف 

الذي يرتك زبن�ءه ب�ملئ�ت ي�صيعون اأوق�تهم وهم يف عمر 

متقدم، ل يراعون اأحوالهم ول �صنهم ول ح�جتهم، ول 

يكفيك املئ�ت املنتظرة يف ق�عة النتظ�ر فهن�ك اأ�صع�ف 

ممن يحتلون املمرات والأبواب وهم يف ح�لة خ��صة من 

طول النتظ�ر، وخ�صونة املع�ملة، وتعري�ض املنتظرين 

ملط�لبهم  ال�صتج�بة  لعدم  وال�صخط  والقلق  للمت�عب 

ورغب�تهم.

لهذا اأدعو هذه الإدارة لال�صتج�بة للمواطنني، ومتكينكم 

ف�إن  م�ص�كلهم  حل  اإىل  والو�صول  ح�ج�تهم،  ق�ص�ء  من 

يحقق  ل  املذكور  املكتب  طرف  من  املو�صوع  التنظيم 

اأن  للم�صريين  وميكن  رغب�تهم،  ول  الن��ض  م�ص�لح 

يفكروا يف حل ي�صمن تق�صيم املنتظرين اإىل فئ�ت ح�صب 

بدون  اململ  النتظ�ر  يف  يبقوا  ل  حتى  الأ�صبوع  اأي�م 

ف�ئدة.

وعلى اإدارة هذا املكتب اأن ت�صهل للمح�مني وم�ص�عدي 

ملف�تهم  عن  امل�صوؤولة  ب�لأق�ص�م  الت�ص�ل  الق�ص�ء 

وق�ص�ي�هم، واأن� اأرب�أ ب�ملكتب املذكور اأن يرتك ق��صديه 

رحمة  دون  طويال  ينتظرون  لديه  احل�جة  واأ�صح�ب 

ول �صفقة ول عطف من املكتب املذكور، واأدعو الوزير 

امل�صرف على هذا املكتب اأن يتف�صل بزي�رته ليقف على 

املع�ن�ة،  ه�ته  املواطنني  عن  ويرفع  بنف�صه،  احلقيقة 

وب�هلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

هل اأتاك حديث املكتب 

املغربي للتقاعد؟

العلوي  م�صطفى  مولي  لأ�صت�ذن�  مق�ل  قراأت 

حفظه اهلل يف �صفحة »حتت الأ�صواء« بت�ريخ 27 

م�ر�ض 2014، وقد لفت نظري م� ج�ء يف املق�ل يف 

حق رجل �صهم ومن��صل فذ كر�ض حي�ته يف خدمة 

حولته  قد  جن�زته  ك�نت  الذي  ))جميد  وطنه: 

والأحزاب  احلكومة  بح�صور  دولة  رجل  اإىل 

والأ�صدق�ء، ودموع اجلرنال ح�صني بن�صليم�ن، 

الهمة  فوؤاد  للم�صت�ص�ر  املوؤثرة  النحن�ءة  وهذه 

الذي ك�ن الت�أثر ب�دي� عليه...((.

فت�ص�ءلت: م� ال�صر يف كون هذا املن��صل يحظى 

ب�هتم�م اجلميع ويك�صب عطف هذا الكم اله�ئل من 

اأع�ص�ء احلكومة والربمل�ن والأحزاب، وخمتلف 

فع�لي�ت املجتمع املدين الذين ح�صورا جن�زته؟

يالحظ  الرجل  هذا  حي�ة  م�ص�ر  يف  املت�أمل  اإن 

�صجن  فقد  وطنه،  �صبيل  يف  املتوا�صل  ن�ص�له 

اأثن�ء الفرتة ال�صتعم�رية ب�صبب مب�دئه وكف�حه 

امللك  رجوع  وبعد  الوطنية،  احلركة  رج�ل  مع 

حي�ته  كر�ض  البالد  وا�صتقالل  اخل�م�ض  حممد 

كله� م�ص�هم� يف بن�ء وطنه مبواقفه واإ�صه�م�ته يف 

خدمة املجتمع.

فعندم� ن�صتح�صر ا�صم »حممد جميد« ن�صتح�صر 

القرتاح،  وقوة  الفكر  وقوة  الإرادة  قوة  معه 

وال�صدق،  ب�لعهد،  الوف�ء  ج�نب  اإىل  والتنفيذ 

خ�ص�ل  الوطن؛  وحب  والأم�نة،  والإخال�ض، 

جت�صدت يف هذا الرجل من خالل خدم�ته يف عدة 

والري��صة  ال�صب�ب  وب�لأخ�ض يف جم�ل  جم�لت 

حني ك�ن رئي�ص� للج�معة امللكية لكرة امل�صرب، 

اإمي�ن� منه ب�أن ال�صب�ب هو حمور التنمية وو�صيلة 

لتحقيق التنمية وهو الهدف من التنمية.

ول  انته�زي�  اهلل،  رحمه  جميد،  حممد  يكن  مل 

وطنه  على  غيورا  مواطن�  ك�ن  بل  و�صولي�، 

تزعج  ك�نت  التي  وانتق�داته  مبب�دئه  متم�صك� 

الو�صوليني والنته�زيني.

من  رج�ل  اإىل  ب�لذات  الوقت  هذا  يف  اأحوجن�  فم� 

طينة هذا الرجل، وم� ك�ن يحمله من قيم الأم�نة، 

اإل  الوطن؛ قيم ل جتتمع  التمكني، وحب  وقوة 

يف  ال�صتق�مة  على  يحر�صون  الذين  الرج�ل  يف 

حي�تهم، ويوؤدون عملهم ب�إخال�ض، كل من موقع 

م�صوؤوليته جت�ه الوطن.

اإنن� يف مرحلة ي�صهد فيه� مغربن� احلبيب اأورا�ص� 

اإىل  متعددة وحتولت كبرية، نتطلع من خالله� 

وال�صحة،  التعليم،  جم�لت  يف  جذري  اإ�صالح 

والق�ص�ء، والري��صة، واملج�ل احلقوقي، ويبقى 

حتقيق هذا الهدف رهني بقوة التمكني، والكف�ءة، 

وال�صدق، الأم�نة، وحب الوطن.

أحمد األزمي الحسني )القنيطرة(

»عربي أنا«
عربي اأن�، ودم�ء العروبة جتري يف عروقي

عربي اأن�، و�صه�مة العرب م�زالت ع�لقة بجذوري

عربي اأن�، واأ�صوات العروبة القدمية تنزف من جروحي

�صداه� يرتدد مع كل نربة تعزفه� روحي 

م�زالت اأ�صمع عنرتة يغ�زل عبلة يف تلك امل�ص�رب البعيدة

 يتحدى ري�ح القبيلة، ويجثم على تالبيب الأعراف العتيقة

م�زالت تهم�ض يف اأذين خطوات اجلي�د تقطع الفي�يف املديدة

ووقع ال�صيوف حمل اأ�صح�به� الكفوف زادا على ظهورهم

حمل رج�له� الأنفة العربية �صرا يف قلوبهم 

فتحوا البق�ع الق�صية، ور�صخوا املب�دئ الع�صية

م�زلت اأ�صمع ُخن��َض ت�صكب الدموع على من حمى الدي�ر 

تبكي على من حمل ال�صج�عة عنوان� ل تخطئه الأب�ص�ر

اآه، م� لتلك الأزم�ن اأ�صبحت �صرب� من الذكري�ت الع�برة

م� لتلك البطولت �ص�رت �صرب� من الأ�ص�طري الف�نية؟

اأم� بقي يف هذه العروق من �صذرات الأنفة بقية؟

ليتني اأجد لتلك الأزم�ن �صبيال، اأو ليت العروبة جتد لزمنن� مطية

كل يفنى، وتبقى العروبة ب�صمة ث�بتة على ج�صد الت�ريخ

�ص�مدة يف وجه الأع��صري الع�تية

�ص�هدة على اأمة، مل يبق له� من ج�ه

�صوى �صرف الأجم�د الغ�برة

أمينة العمري )مكناس(

ما اأحوجنا اليوم اإىل رجال من طينة املرحوم جميد

املغربي  املواطن  �صيظل  متى  اإىل 

الدقة  »هــــــــــ�ز  �ص�برا  الب�صيط 

�صــــــــــــــــ�ـكت« اأو  قلبــــــو   يف 

اإق�ص�ء  من  يعي�صه  م�  ظل  يف 

يف  وتهمي�ض  وحرم�ن  وفقر 

تنهجه�  التي  ال�صي��ص�ت  ظل 

على  املتع�قبة  احلكوم�ت 

احلكـــــم يف املغرب متج�هلة 

الذي  الكرمي  العي�ض  يف  حقـــــه 

ويحقق  كرامته  يــــ�صــــــــــون 

الب�صيطة. وطموحــــــــ�ته   اأحالمـــــه 

الإ�صالمية  كريان  بن  حكومة  فك�نت 

واملهم�صون  والب�صط�ء  الفقراء  به�  وج�ء  ال�صعب  له�  �صوت  التي 

التي الق�صة  هي  ونزيهة..  حرة  اإنه�  عنه�  قيل  انتخ�ب�ت   يف 

ق�صمت ظهر البعري وزادت الطني بلة، �ص�ربة عر�ض احل�ئط كل الوعود 

بزم�م  واأم�صكت  وفدت  اأن  منذ  اإنه�  حيث  لهم  قدمته�  التي  النتخ�بية 

الأمور مل يعرف املغ�ربة �صوى الزي�دات لي�ض فقط يف املواد الأ�ص��صية 

�صن  يف  والزي�دة  امل�صتثمرين،  على  ال�صرائب  يف  حتى  بل  واملحروق�ت 

الع�طلني وانعدام فر�ض  التق�عد مم� �ص�هم ب�صكل كبري يف ارتف�ع عدد 

و�صندوق  املق��صة  �صندوق  اإ�صالح  يف  الآن  حلد  ف�صلت  كم�  ال�صغل، 

وال�صلم  الأمن  يهدد  مم�  عمره�،  من  �صنوات  ثالث  مرور  رغم  التق�عد 

الجتم�عيني يف بالدن� وينذر ب�إ�صع�ل فتيل غ�صبة �صعبية ت�أكل الأخ�صر 

كريان  بن  به�  ق�م  التي  الطفيفة  الإ�صالح�ت  �صتفلح  فهل  والي�ب�ض، 

يحيىب�إطف�ئه�؟ علم� اأن لل�صرب حدود.

للصبر حدود 
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المنبر الحر
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مبنا�سبة غزوة بدر يوم

 ال�سابع ع�سر   رم�سان

درو�س وعرب
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

وعزموا  جيو�شهم  الروم  جمع  للهجرة  التا�شعة  ال�شنة  يف 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  فاأمر  امل�شلمني،  مهاجمة  على 

وطلب  النا�س،  وا�شتنفر  للقتال،  اأنف�شهم  يجهزوا  اأن  امل�شلمني 

عفان  بن  عثمان  فاأعطى  باأموالهم،  ي�شاركوا  اأن  املو�شرين  من 

ع�شرة اآالف دينار وثالثمائة بعري باأحال�شها واأقتابها وخم�شني 

فقال  درهم،  اآالف  اأربعة  وهو  ماله  كل  بكر  اأبو  واأعطى  فر�شا، 

اأبقيت  قال   �شيئا؟  الأهلك  اأبقيت  هل  و�شلم   عليه  اهلل  �شلى  له 

لهم اهلل ور�شوله، وجاد عمر بن اخلطاب بن�شف ماله، واأعطى 

وطلحة  العبا�س  واأعطى  اأوقية،  مائة  عوف  ابن  الرحمن  عبد 

ماال كثريا، وت�شدق عا�شم بن عدي ب�شبعني و�شقا من الثمر، 

واأر�شلت الن�شاء كل ما يقدرن عليه، من حليهن، وخرج الر�شول 

ولكن  األفا،  ثالثني  من  مكون  بجي�س  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اأن قتال  املنافقني تخلوا، و�شار بع�شهم يقول  اأيح�شب حممد 

مقرنني  اأ�شحابه  اإىل  اأنظر  كاأين  واهلل  اللعب؟  معه  االأ�شفر  بني 

يف احلبال، واعتذروا عن اخلزرج، ثم �شار ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم، و�شلم لواءه االأعظم الأبي بكر ال�شديق، وفرق اهلل 

عليه و�شلم الرايات، فاأعطى الزبري راية املهاجرين، واأ�شيد بن 

خ�شري راية االأو�س، واحلباب بن املنذر راية اخلزرج، وحينما 

جي�شا  يجد  مل  تبوك  اإىل  و�شلم   عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  و�شل 

كما �شمع فاأقام هناك اأياما، ثم ا�شت�شار عمر بن اخلطاب، فقفل 

وجد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  عودته  وعند  املدينة،  اإىل  راجعا 

جماعة من املنافقني بنوا م�شجد قباء، ليفرقوا جماعة امل�شلمني 

وطلبوا منه اأن ي�شلي فيه، ف�شاألهم عن �شبب بنائه فحلفوا باهلل 

اأردنا اإال احل�شنى واهلل ي�شهد اإنهم لكاذبون، فاأمر �شلى اهلل عليه 

و�شلم اأ�شحابه بهدمه )اأنظر ابن ه�شام، ج: 2 /530(. 

ويف االأخري، افت�شح اأمر املنافقني وعرفوا جميعا ومنهم كعب 

اأمية،  ابن  وهالل  الربيع،  بن  ومرارة  اخلزرجي،  مالك  بن 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم،  العفو من  حيث جاوؤوا طالبني 

ف�شاحمهم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، ولكنه نهى امل�شلمني 

عن كالمهم، وكان عقاب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لهوؤالء 

املنافقني اأن اأمرهم اأن يعتزلوا ن�شاءهم، ومل يزالوا كذلك حتى 

اإال  اهلل  من  ملجاأ  ال  اأن  وظنوا  رحبت  مبا  االأر�س  بهم  �شاقت 

اإليه، ثم تاب اهلل عليهم، فاأر�شل الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

يب�شرهم، فتلقاهم النا�س اأفواجا، اأفواجا يهنئونهم بتوبة اهلل، 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فتلقاه  امل�شجد  كعب  ودخل 

م�شرورا وقال له  اأب�شر يا كعب بخري يوم مير عليك منذ ولدتك 

اأمك. قال  من عندك يا ر�شول اهلل. قال بل من عند اهلل، وقراأ عليه 

�شلى اهلل عليه و�شلم قول اهلل تعاىل »وعلى الثالثة الذين خلفوا، 

عليهم  و�شاقت  رحبت،  مبا  االأر�س  عليهم  �شاقت  اإذا  حتى 

اأنف�شهم، وظنوا اأن ال ملجاأ من اهلل اإال اهلل، ثم تاب عليهم ليتوبوا 

اإن اهلل هو التواب الرحيم«، )�شورة التوبة، االآية 118(.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  حاربت  التي  الثالثة  واجلهة 

كانت  وقد  قري�س؛  اآل  من  امل�شركون  فيها  هوادة  ال  حماربة 

حربهم من اأ�شد اأنواع احلروب واأخطرها اإذ كانت  تقوم على 

االإذاية والكراهية واحلقد واحل�شد، واخلوف من انت�شار الدين 

االإ�شالمي، وممن عرفوا باإذائهم للر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 

اأبا جهل عمرو بن ه�شام بن املغرية املخزومي  وحماربتهم له 

اأنه  للر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم  اإيذائه  القر�شي، ومن كرثة 

اأخذ حجرا ثم جل�س ينتظر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم حتى 

ي�شجد، اأقبل نحوه يريد ر�شخ راأ�شه، لكنه ما اإن دنا منه حتى 

رجع مرتعدا خائفا مرتع�شا، و�شئل عن ذلك فقال  ملا دنوت منه 

اأن ياأكلني،  عر�س يل فحل من االإبل ما راأيت مثله قط، هم بي 

فلما ذكر ذلك للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال »ذاك جربيل لو 

/298(، واأنظر )ال�شرية   1 دنا الأخذه« )اأنظر ابن ها�شم، ج: 

النبوية للذهبي، �س: 88(. 

ما حكاه  و�شلم،  عليه  اهلل  للر�شول �شلى  اأبي جهل  اإيذاء  ومن 

مع  »كنا  قال   البخاري  االإمام  رواية  من  م�شعود  بن  اهلل  عبد 

جهل   اأبو  فقال  ي�شلي،  وهو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

اأال رجل يقوم اإىل فرث جزور بني فالن فيلقيه على حممد وهو 

�شاجد؟ فقام عقبة بن اأبي معيط بن اأبي عمر بن اأمية اأبن عبد 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  فاألقاه  الفرث  بذلك  وجاء  �شم�س، 

فاأخذت  بنته  فاطمة  جاءت  حتى  يزل  ومل  �شاجد،  وهو  و�شلم 

القدر ورمته...«.

يتبع

الحلقة  الثالثة

ال�شك اأن املتتبع واملطلع على ال�شاحة الفنية 

�شي�شاب  الغنائية،  وخ�شو�شا  املغربية 

ما  على  واحل�شرة  اخليبة  اأنواع  باأق�شى 

ال�شنوات  يف  املغربية  االأغنية  اإليه  اآلت 

القليلة املا�شية من ترد وتفاهة و�شطحية 

على يد بع�س ال�شبان الذين يدعون اإتقانهم 

للغناء، م�شتغلني الفراغ الذي تركه غياب 

اأحمد  اأمثال:  والغناء  التلحني  عباقرة 

الرا�شدي، وعبد  القادر  البي�شاوي، وعبد 

النبي اجلراري، واأحمد ال�شجعي، وحممد 

بن عبد ال�شالم، وعبد ال�شالم عامر، و�شالح 

ال�شرقي. واملغنون اأمثال: اإ�شماعيل اأحمد، 

وحممد احلياين، واإبراهيم العلمي، وعماد 

واملعطي  الغرباوي،  واأحمد  الكبري،  عبد 

من  وغريهم  فويتح،  وحممد  بنقا�شم، 

ال�شاحة  اأثروا  الذين  واملطربني  امللحنني 

املغرب  جعلت  بروائع  الغنائية  الفنية 

مرموقة  مكانة  ويتبواأ  وجوده  يفر�س 

وم�شرفة يف العامل العربي، وهكذا فبعد اأن 

رائدة  اأغاٍن  امل�شتمع  اأ�شماع  ت�شنف  كانت 

والتلذذ  اإليها  اال�شتماع  من  املرء  ميل  ال 

باأنغامها وحلو كالمها، ها هو اليوم امل�شتمع 

)اهلل يكون يف عونو( تفر�س عليه ويواجه 

باأ�شياء ال عالقة لها بفن الغناء وهي اأقرب 

�شيء  اأي  اإىل  منها  والزعيق(  )النعيق  اإىل 

اآخر بحكم افتقارها للكلمة املتزنة الهادفة 

والنغمة العذبة، واللحن ال�شيق باالإ�شافة 

اجلميل  ال�شوت  اإىل  اأ�شحابها  افتقار  اإىل 

الت�شاوؤل  يجب  وهنا  الطويل..  والنف�س 

�شنوات  يف  كانت  التي  الكلمات  جلنة  عن 

والت�شعينيات  والثمانينيات  ال�شبعينيات 

)وهي �شنوات الع�شر الذهبي( الذي تاألقت 

والذي  املغربية،  الع�شرية  االأغنية  فيه 

دون  حتول  املذكورة  اللجنة  فيه  كانت 

مرور اأية اأغنية ال تتوفر على كذا مقومات 

النغم  وعذوبة  الكلمات  جمالية  من  وقدر 

والذوق الرفيع حلنا واأداء.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

هل وىل زمن عباقرة التلحني والأغنية

 املغربية الع�صرية؟!

املناخ  هذا  ظل  يف  املغرب  العزيز  بلدنا  اإن 

الدميقراطي احلداثي ينهج الطريق ال�شحيح 

يف �شق الطرق ال�شيارة، واإن�شاء مرا�شي اأخرى 

وتو�شيع  عاملية،  جد  مبوا�شفات  جديدة 

العظمى،  الدول  مطارات  لت�شاهي  املطارات 

واخل�شو�شية  العمومية  االأدوات  ويزود 

باأحدث ما طلعت عليه ال�شم�س يف التكنولوجيا 

ال�شابة،  الب�شرية  املوارد  بتكوين  ويواكبها 

واإجراءات  الق�شاء،  باإ�شالح  جاهدا  ويقوم 

الر�شاميل  وا�شتقطاب  جللب  وا�شحة  عملية 

الداخلية واخلارجية لنجاح اال�شتثمارات، وذلك 

باإن�شاء اأرا�ٍس �شاحلة لل�شناعة ت�شلم للمقاولني 

ما  باأثمان تف�شيلية متاثل  اإيجارا  اأو  بيعا  اإما 

يجري يف هذا املجال يف حميطنا اجلهوي.

التي  االإجراءات  من  ال�شل�شلة  وبهذه  وهكذا، 

قد  املغرب  يكون  الواقع  اأر�س  على  ينجزها 

تاأكيد  بكل  ي�شبح  اأن  على  والعزم  النية  عقد 

بلدا �شناعيا ناجحا، واإذا اأراد اأن يك�شب هذا 

الرهان عليه اأن يكلف خرباء ومهند�شني مغاربة 

بالقيام بدرا�شات جتيب خال�شتها،  واأوربيني 

عن اأية �شناعة تكون مربحة للمغرب.

نن�شى  اأال  يجب  اجلهود  هذه  خ�شم  يف  ثم 

واأن  بدورها  عليها  التي  املغربية  اجلامعات 

من  ورمبا  امل�شريي،  امل�شروع  يف  ت�شارك 

ال�شناعي  املغرب  يبداأ  اأن  واملنطقي  املعقول 

بال�شناعة اخلفيفة كما فعلت بع�س الدول التي 

�شبقته يف ذلك، ويوجه هذا االإنتاج اإىل اال�شتهالك 

الداخلي واالإفريقي وبع�س الدول التي عندنا 

معها م�شالح اقت�شادية.

ال�شفافية  مع  اجلهود  ت�شافرت  اإذا  �شك  وال 

والنزاهة �شن�شل اإىل املبتغى - يوما ما - اأال 

وهي ال�شناعة الثقيلة والق�شاء على دابر الفقر 

والعطالة.

عبد الجليل شهيد )البيضاء(

شمس الحريةهل املغرب ي�صري يف الطريق ال�صحيح؟
غابت دهرا وتوارت 

وعذابات قلبي زادت

�شم�س االأ�شيل غابت

ومعها اأحالمي ذابت

اأين تكون اجتاهات �شم�شي مالت

وملاذا بو�شلتي يف البحث عنها زاغت

وملاذا كل دروب احلي عنها �شاقت

حتى اأمواج ال�شط بندائها هاجت

مل اأعد اأجد غري اأقالم احلرب الباهت

الأدغدغ خلجات قلبي ال�شامت

واأحيي ذكرى الزمن الفائت

الذي غابت فيه �شم�شي غياب العابث

طرت كع�شفور اأجوب ال�شارع كال�شارد

لعلي اأفك �شفرة �شم�شم املارد

واأرى �شم�شي تخل�شت من الركن البارد

وعادت باأحلى ما يعود به العائد

سعيد حطبي )البيضاء(

ولها  �شيئة  عادة  للتدخني  التعاطي  ظاهرة  اإن 

حياة  على  �شلبية  وانعكا�شات  كبرية  خطورة 

االإن�شان و�شحته، فب�شبب التدخني ميوت العديد 

من النا�س الأنه انتحار بطيء كما ي�شمونه. وقد 

تناول  اأن  الطبية  واالإح�شاءات  االأبحاث  اأكدت 

والهالك،  املوت  نحو  باالإن�شان  يدفع  التدخني 

فاإن  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  تقرير  وح�شب 

ال�شجائر تقتل ن�شف عدد املدخنني يف ما يق�شي 

التبغ على حياة 6 ماليني �شخ�س �شنويا، وبالرغم 

التدخني  اأو جهله بخطورة  االإن�شان  من معرفة 

واأ�شراره اإال اأن هذا االأخري يعرف انت�شارا كبريا 

يف كل االأو�شاط ولدى كافة ال�شرائح االجتماعية 

الرجال والن�شاء على حد �شواء، بل حتى االأطفال 

يتعاطون  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س  يف 

املراهقني  وبع�س  اأي�شا،  واملخدرات  التدخني 

للرجولة  عنوانا  ال�شجائر  تدخني  يعتربون 

الكاملة.

هو  ما  منها  االأ�شرار  من  جمموعة  للتدخني  اإن 

�شحي، ومنها ما هو اقت�شادي اأو اأخالقي، ومنها 

ما هو بيئي.. اأما اأ�شراره ال�شحية فاإن االأطباء 

يوؤكدون اأن التدخني يت�شبب يف العديد من االأمرا�س 

اخلطرية واملدمرة مثل مر�س الذبحة ال�شدرية، 

وق�شور  احلنجرة،  و�شرطان  الرئة،  و�شرطان 

والتعر�س  الهوائية،  ال�شعب  والتهاب  التنف�س، 

لبع�س االأزمات القلبية.. وال تقت�شر اأ�شراره على 

املدخن فح�شب بل تتعداه لت�شل اإىل كل من يجل�س 

بقربه فيتاأذى مبجرد ال�شم واال�شتن�شاق، فحتى 

اجلنني يت�شرر داخل بطن االأم التي تدخن. اأما 

اأ�شراره االقت�شادية فاإن التدخني كل يوم يكلف 

�شاحبه ميزانية قد تكون اأ�شرته يف اأم�س احلاجة 

اإليها الأنها تبذر يف غري حق، كما اأن املري�س ب�شبب 

التعاطي للتدخني يف حاجة اإىل الكثري من املال من 

اأجل �شراء الدواء وتكاليف العالج.. واأما اأ�شراره 

االأخالقية فاإن الكثري من االأطفال املراهقني يكون 

ب�شبب تعاطيهم للتدخني هو التاأثر واالقتداء مبن 

بو�شطهم  اأو  واملربني  االآباء  من  منهم  اأكرب  هم 

العائلي الذي تتف�شى فيه هذه الظاهرة ال�شيئة، 

اأما عن اأ�شراره البيئية فال ينكر اأحد اأن التدخني 

يلوث الهواء ويت�شبب يف املزيد من احلرائق التي 

تتعر�س لها الغابات باخل�شو�س يف ف�شل ال�شيف 

وا�شتداد درجة احلرارة.

اإنه بالرغم من كل ما قد ي�شببه التدخني من اأخطار 

على �شحة االإن�شان وحياته اإال اأن بع�س املدخنني 

قد يجدون �شعوبة كبرية يف االإقالع عنه والكف 

عن تناوله، نظرا لتاأثري مادة النيكوتني املوجودة 

بالتبغ والتي ت�شبب االإدمان للمدخن لكن باالإرادة 

والعزمية القوية ي�شتطيع االإن�شان اأن يتحرر من 

التدخني ويقطع ال�شلة به، وكم من اإن�شان متكن 

من التخل�س منه بعد تعاطيه له ل�شنوات عديدة 

بعد ت�شلحه بالعزمية واالإرادة القوية، لكن ينبغي 

يبداأ  اأن  التدخني  عن  االإقالع  اأراد  من  كل  على 

باتخاذ بع�س اخلطوات العملية ابتداء بالثقة يف 

النف�س واالإرادة القوية ثم التقليل منه تدريجيا 

واال�شتغال ب�شيء قد ين�شى املدخن عن تعاطيه 

ولو ل�شاعتني اأو اأكرث مثل اال�شتغال بالقراءة اأو 

بع�س  متابعة  اأو  الكرمي  القراآن  وقراءة  التعبد 

فر�شة  اأبرز  وتبقى  واملفيدة..  الهادفة  الربامج 

رم�شان  �شهر  �شيام  هي  التدخني  من  للتخل�س 

حيث ميتنع ال�شائم طيلة يومه عن االأكل وال�شرب 

وغريه وملدة قد تزيد عن خم�شة ع�شر �شاعة، اإذ ال 

يعقل اأن يرتك االإن�شان التدخني طيلة هذه املدة ثم 

جد بوشتى )الرباط(يعود اإلهي من جديد.

التدخني اآفة خطرية وعادة �صيئة



بقلم: أبو أزهار

يا للجفن القرير
ويا لنغمات الخرير

تصدر من الغدير
ويا لزكاء العبير

وفوحه الكثير
ويا للخير الوفير

في حراسة الخفير
ويا له من سرير

محاطا بسدائل الحرير
فطوبى لسعادة الوزير

بحرية التدبير
وحق التبذير!!

وأما القن العسير
فله العيش المرير
وإن طالب بالتغيير
في أمور التسيير

أعطوه رقم أسير!!

العقاب الرقمي!!

الكالم الموزون

المنوعات

وكان النجاح حليف تلك احلركة النقابية، واأقبل النا�س والعمال 

الأر�ضية  وتهيئة  لل�ضغل  املغربي  الحتاد  يف  النخراط  على 

ا�ضتفاد  الذي  ال�ضديق  بن  املحجوب  عليها  �ضيقف  التي  ال�ضلبة 

من توزيع �ضوِر له كانت قد ن�ضرت يف ال�ضحف وظهر فيها وعلى 

وجهه اأثار ال�ضرب هو وعبد الرزاق الذي ظل رفيقا له وم�ضريا 

لهذه النقابة العمالقة اإىل اأن اأبعدتهم املوت عن اإخالء ال�ضاحة اإىل 

غريهم، كما كان يفرت�س يف قواعد اللعبة اأثناء حياتهم.

ومن املهام املجتمعية الت�ضوي�س على اأماكن الدعارة املرخ�س لها 

كعر�ضة مو�ضى، و�ضبه املرخ�س لها كعر�ضة احلوتة، وذلك الوكر 

اجلامع لكل الأمرا�س املعروف  بـ«تاٌكريانت«. فكنت هذه املرة 

اأنا من ي�ضرف على جماعة انتقينا اأفرادها من بع�س »اعزاوى« 

جامع الفناء مثل با جلول مول الرباكة، واملعلم احممد ال�ضفاج ابن 

ال�ضفاج، وبع�س اأ�ضحاب الكراري�س املجرورة باجلهد الآدمي.. 

وكذلك بطل مراك�س يف املالكمة ال�ضي عبا�س البوك�ضور رحمه اهلل. 

فبداأنا نقف وراء ال�ضاحنات اأمام خمرج عر�ضة مو�ضى، ونت�ضيد 

اخلارجني. بكل هدوء يتم احلديث معهم وحتذيرهم من الرتدد 

املقاومني والفدائيني �ضتطالهم  اأيادي  الأماكن لأن  تلك  على مثل 

بالتاأديب اإن هم فعلوا، ونختم حتذيرنا باأنه »قد اأعذر من اأنذر.. 

وما على الر�ضول اإل البالغ«. 

وكثريا ما كنا نتلقى من هوؤلء ال�ضكر والوعود التي تبدو �ضادقة، 

ليتبني لنا فيما بعد اأن م�ضاعينا مل حتقق نتيجة تر�ضي الّطموح اأو 

ت�ضجع على التمادي. فبداأ بع�س الأفراد من عزاوى جامع الفناء 

يعربون عن رغبتهم يف ا�ضتعمال العنف، ولكننا يف جماعتنا كنا 

نرف�ضه رف�ضا باتا، بل على العك�س متاما كان الأ�ضلوب املف�ضل 

املنخرطني  مع  التعاطف  وك�ضب  والإقناع،  الرتغيب  هو  عندنا 

مقابل خم�ضة وع�ضرين فرنكا »�ضنتيما« يف الأ�ضبوع للفرد املنخرط 

ت�ضرف على حاجيات املعتقلني وبع�س اأ�ضرهم املعوزة.

ويا لها من مفاجاأة عظيمة اأن يظهر بعد طول غياب، بطل الأبطال، 

»بكينغ  امللقب  بوجمعة  بن  ال�ضي ح�ضن  املوا�ضي  وعزوا حومة 

انطالقة  مع   1952 �ضنة  منذ  عنا  اأخباره  انقطعت  الذي  كونغ« 

النقابي  الزعيم  مقتل  على  احتجاجا  البي�ضاء  الدار  مظاهرات 

فرحة ح�ضاد، حيث بلغتنا عنه اأ�ضياء متناق�ضة، واأكرثها ت�ضديقا 

عند اأهل احلي خا�ضة ومن يعرفه عامة، اأنه قتل. 

حا�ضم  موقف  اتخاذ  عن  عجزنا  وبلغه  كونغ،  كينغ  ح�ضن  عاد 

لإخالء وكر الف�ضاد عر�ضة مو�ضى. فاأتانا يوما يدعو اأن ن�ضري يف 

ركابه متاما كما كنا نفعل حني نذهب اأ�ضرابا مل�ضاهدة مباراة يف 

كرة القدم بني الفريقني املحليني اللدودين: �ضام - اأي�ضم .. 

اإىل عر�ضة مو�ضى،  اأن دخل  اإىل  اأمر،  كما  العزوا  �ضرنا من وراء 

فا�ضت�ضعرنا اإحراجا فطن له ح�ضن والتفت اإلينا �ضارخا:

-  »اتبعوين اإىل بغيتو ذاك ال�ضي اللي على بالكم ..«

فما كان علينا اإل اأن ن�ضتمر يف ال�ضري وراءه، عندما بلغنا اآخر منزل 

يف ذلك املكان الفا�ضد، قيل لنا اإنه منزل احلاجة »الباطرونا« هو 

اآخر الأوكار واأن جنمته املتهافت عليها ا�ضمها »فليفلة«.. ناداها 

خلفها  من  »الباطرونا«  ومعلمتها  ظهرت  وملا  با�ضمها،  ح�ضن 

جرها ح�ضن واأخرج م�ضد�ضا كان يحمله حتت حزامه، وقال لها 

وملعلمتها وكل من ي�ضكن الوكر:

»�ضريوا قدامي وهزو يديكم..«

ففعلن وهن يرتع�ضن خوفا وي�ضتعطفن ح�ضن »كينغ كونغ«.. ثم 

اأمرنا اأن ن�ضري اإىل كل الواقفات على الطريق واأبواب املنازل اأن 

يفعلن مثل اجلميع، ويرفعن اأيديهن.. ف�ضار كل قادم مبجرد ما 

يف  ي�ضاأل  اأن  قبل  يديه  ويرفع  ال�ضرب  اإىل  ينظم  امل�ضهد  اإىل  ينظر 

م�ضهد �ضينمائي فريد.

يف  وانت�ضرت  م�ضلح،  �ضخ�س  عن  الأخبار  انت�ضرت  ما  �ضرعان   

عر�ضة  باب  بلغنا  اأن  فما  اله�ضيم.  يف  النار  تنت�ضر  كما  النا�س 

مو�ضى، حتى وجدنا قوة هائلة من اجلي�س وال�ضينغال مع جماعة 

ال�ضياح والت�ضابق  فبداأ  بال�ضالح،  البولي�س مدججني  اأخرى من 

على الإفالت قبل اإطالق النار واختالط احلابل بالنابل. وت�ضاقط 

للعزوا  ذلك  بعد  نعرث  ومل  ورجال،  ن�ضاء  بع�ضهم  على  النا�س 

ح�ضن على اأثر. ف�ضرت مع بع�س اأفراد جماعتي يف اجتاه خمرج 

قريب من م�ضت�ضفى ريا�س املوخة املجاور لذلك الوكر اللعني. 

علمنا يف اليوم املوايل اأن العزوا ح�ضن كينغ كونغ قد األقي عليه 

القب�س ومت ترحيله اإىل الدار البي�ضاء التي كان متابعا فيها على 

امل�ضد�س  اأ�ضحاب  هم  م�ضتعمرين  قتل  منها  اأخرى،  ق�ضايا  ذمة 

وتنفيذ  حماكمته  عن  �ضمعنا  قليلة  اأيام  وبعد  يحمله.  كان  الذي 

حكم الإعدام عليه  فتم ا�ضت�ضهاده رحمه اهلل.

يتبع..                 
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alousbouea@gmail.com

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

البحــــــث
 عن متغيب

عامر،  عياد  ال�ضاب  اختفى 

�ضنة،   33 العمر  من  البالغ 

اجلمعة  يوم  والده  منزل  عن 

16 ماي اجلاري، بعد اأن ترك 
زوجته لدى عائلتها.

قواه  بكل  يتمتع  عامر  عياد 

العقلية والبدنية، ويعمل لدى 

اإحدى ال�ضركات املعلوماتية.

املرجو ممن التقاه، اأن يت�ضل 

بهاتف والديه م�ضكورا.

الهاتف: 0654519100

 العدد: 791  اخلميس 29 ماي 2014

يف  غاغا«  »ليدي  يف  راأيها  �ضعيد  �ضمرية  املغربية  النجمة  اأبدت 

العامل بكل  انتباه  اإىل جذب  باأنها: »تعمد  حوار مع »لها«، قالت 

الطرق وتتفنن طوال الوقت يف اأن تكون مثار جدل، وقد اكت�ضبت 

األبوماتها  اجلمهور  ينتظر  اأن  فقبل  الأ�ضلوب،  بهذا  �ضهرتها 

واأغانيها اجلديدة اأ�ضبحت طلتها وتقاليعها هي التي ت�ضغل بال 

النا�س، واأعتقد اأن هذا الأ�ضلوب ل ينا�ضبنا كعرب كثريا«.

اأما راأيها مبلكة البوب الأمريكية مادونا، فلم يختلف كثريا عن تقوميها 

كثريا  تختلف  تكن  مل  �ضبابها  »يف   :Bad Romance اأغنية ل�ضاحبة 

عن ليدي غاغا، واأتذكر اأنها كانت تلفت اأنظار العامل كله باأ�ضاليب لي�ضت 

بعيدة عن اأ�ضاليب الليدي غاغا«.

ما الذي يجمع بني �ضمرية �ضعيد ومادونا وليدي غاغا؟ »اأعتقد اأن ليدي 

من  عاٍد،  وغري  ماألوف  غري  هو  مبا  الظهور  على  تعتمدان  ومادونا  غاغا 

الإثارة  لتحقيق  والتعري  املالب�س  حيث  من  الإبهار،  عن�ضر  حتقيق  اأجل 

والأحلان  املو�ضيقى  يف  لكن  املاألوف،  غري  عن  فاأبحث  اأنا  اأما  وال�ضجة، 

والتوزيع والكلمات«. 

منفردة  اأغنية  اأف�ضل  جائزة  ا�ضتالم  عن  اعتذرت  املغربية  الفنانة  اأن  يذكر 

جوائــــــز  توزيـــــع  حـــفلة  تنظـــــــم  حــــيث  موناكـــو،  اإمارة  يف  »مازال«  عن 

World Music Awards، وقد اكتفت بتربير اعتذارها بعبارة: »اأ�ضباب قاهرة«.

◆ من ورع ال يتسع، ومن اغتنى ال يسرف، 
ومن وسع اهلل عليه في األرزاق، وأفاض 
عليه العطايا والخيرات، لم يبدر ولم يقتر 

وكان بين ذلك قواما، فتقرب إلى خلق اهلل 
بصلتهم وعونهم في ما استخلفك فيه 

مال وجاه، وكن بعباده رحيما ولهم معينا، 
يكن اهلل معك ويتوالك، فاهلل في عون 

العبد في عون أخيه.

◆ استصفاك اهلل لكمال عبوديته، واختارك 
لقضاء حاجات عباده، ويسرك للخيرات 

والمبرات، ووجهك للطاعات والمكرمات، 
ووهبك عقال راجحا، وقلبا صالحا، ولسانا 

صادقا، وأقامك على االستقامة، ووجهك 
إلى التوبة، أفال أثنيت على آالء ربك وكنت 

عبدا شكورا.

◆ أساس صالح األعمال القلوب الصادقة، 
والنيات الحسنة، والضمائر الحية، والنفوس 

األبية واالستقامة على الحق فاحرص أن 
تكون أعمالك خالصة لموالك، ونيتك صادقة 
مع عباده، واستقم على الحق ولذ به على 

الدوام، يكن اهلل لك حفيظا ومنجبا. 

يوسف الكتاني

املديرية  نظمت  ال�ضحافة،  حلرية  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 

م�ضتديرة،  مائدة  تطوان   - طنجة  بجهة  لالت�ضال  اجلهوية 

يوم ال�ضبت 24 ماي 2014، باأحد فنادق طنجة حول: »واقع 

حرية ال�ضحافة باملغرب«.

الباحثني  والطلبة  ال�ضحافيني  من  ونوعي  قوي  ح�ضور 

اإبراهيم  الزميل  بت�ضيريها  قام  التي  الندوة  تابع  واملثقفني 

تطوان   - طنجة  بجهة  لالت�ضال  اجلهوي  املدير  ال�ضعبي 

تقرير  ال�ضهر:  هذا  يف  �ضدرت  التي  الأربعة  التقارير  ملناق�ضة 

املرتبة  يف  املغرب  و�ضع  الذي  حدود«  بال  »مرا�ضلون  منظمة 

رتب  الذي  هاو�س«  »فريدم  الأمريكية  املنظمة  وتقرير   136
تقرير  داخليني؛  تقريرين  جانب  اإىل   ،147 املرتبة  يف  بلدنا 

املديرية  اعتربته  الذي  املغربية  لل�ضحافة  الوطنية  النقابة 

تنمية  تعرقل  التي  الإ�ضكالت  بكل  اأمل  لأنه  تقريرا مو�ضوعيا 

وتقوية حرية ال�ضحافة باملغرب، �ضواء من طرف ال�ضلطات اأو 

من طرف املوؤ�ض�ضات الإعالمية اأو من طرف املهنيني اأنف�ضهم، 

خا�ضة يف ما يتعلق باأخالقية املهنة.

�شحافيات ال�شمال يناق�شن 

واقع حرية ال�شحافة باملغرب

خــــــا�س  لقـــــــــــــاء  يف 

mbc.« مـــــــــــــــــــع

net«، كـــــــــ�ضفت 
اجلزائرية  النجمة 

ت�ضتعد  اأنـها  فلة 

احلايل  الوقـــــت  يف 

ال�ضاحة  اإىل  للعودة 

باأغنية  الغنائـــــــــــية 

حتمل  جديدة  منفردة 

تعيد  العمر«،  »غرام  عنوان: 

قالت  كما  اجلميل« اأجماده  »للزمن 

فلة، و�ضت�ضورها على طريقة الفيديو 

املخرج  اإدارة  حتت  كليب 

اللبناين جاد �ضويري.

يظهر  اأن  متنت  فلة 

الكليـــــــــــــــب الأغنية 

بها  تليق  بطريقة 

وبهذا الزمن يف الوقت 

اأنها  واأ�ضافت  نف�ضه، 

الكليب  يف  تعود  لو  تود 

اإىل زمن احلكم العثماين.

الأغنية تطلقها فلة قريبا جدا عرب 

العربية، لكن موعد ت�ضوير  الإذاعات 

كليبها مل حتّدده بعد.

ما عالقة فلة اجلزائرية باحلكم العثماين؟

فتح  اأجل  ومن  برناجمها،  اإطار  يف 

هنا  من  املغربي  الإعالم  اأمام  املجال 

وهناك ملناق�ضة وتدار�س ق�ضايا مغاربة 

جمال  ينظم  امل�ضتجدات،  واآخر  العامل 

املغاربة  »حركة  رئي�س  ريان  الدين 

الدميقراطيني املقيمني باخلارج ومر�ضد 

�ضحفية  ندوة  والهجرة«  التوا�ضل 

ي�ضلط فيها ال�ضوء على: »ملف مغاربة 

العامل«.

2014 على  30 ماي  وذلك يوم اجلمعة 

ال�ضاعة الرابعة بعد الزوال مبقر النقابة 

الوطنية لل�ضحافة املغربية بالرباط.

ندوة �شحفية حول مغاربة العامل

»غري املاألوف« يجمع �شمرية �شعيد واليدي غاغا ومادونا





عندما تويف الرئي�س اجلزائري، الهواري 

بومدين يف 28 دجنرب 1978، اأر�سل امللك 

احل�سن الثاين، يف طائرة خا�سة، ويل عهده 

تكري�سا  التعازي،  لتقدمي  حممد،  �سيدي 

ال  املغرب،  وملوك  �سالطني  اأن  لقاعدة 

يح�سرون اجلنائز، وليكون من �سوء حظ 

االأمري �سيدي حممد، اأنه ح�سر، فقد قام 

بتمثيل والده احل�سن الثاين، يف عدة ماآمت، 

مل  بومدين،  الهواري  جنازة  يف  اأنه  لوال 

يكن حظ االأمري، كما يف املرات االأخرى، 

اجلزائر،  مطار  �سلطات  منعت  اأن  بعد 

لتبقى  الهبوط،  من  العهد  ويل  طائرة 

تهديد  حتت  االأجواء،  يف  تدور  طائرته 

القوات اجلوية اجلزائرية طبعا.. وكان 

حادثا من ال�سخامة، تاأثر له امللك احل�سن 

التلفون  مع  معلقا  كان  الذي  الثاين، 

ومدى  الطائرة  ظروف  لتتبع  م�سطرا 

الرقابة  ولتفر�ض  البنزين،  على  توفرها 

ويل  رفاق  وحتى  اخلرب،  على  ال�سحفية 

العهد، الذين كانوا معه يف الطائرة، فوؤاد 

اأوريد،  ح�سن  ال�سرايبي،  ر�سدي  الهمة، 

وغريهم، مل يذيعوا اخلرب اخلطري.. فقد 

كانوا معه يف زمن يتعلمون فيه ال�سكوت، 

عن احللو واملر)...( من االأحداث.

احلادث،  هذا  الثاين  احل�سن  يبتلع  ومل 

الذي يك�سف نوايا اجلزائر جتاه املغرب، 

ويك�سف اأن القوة اخلفية)...( الع�سكرية 

التي كانت حتكم اجلزائر، اأيام بومدين، 

االأوامر،  اأ�سدرت  التي  وبعدها)...( هي 

مبنع طائرة ويل العهد من النزول مبطار 

اجلزائر، رغم اأنهم كانوا يعرفون، اأنه اآت 

با�سم والده، لتقدمي التعازي، فال �سواب 

املغربية:  للمقولة  خالفا  العداوة،  مع 

»العداوة ثابتة، وال�سواب يكون«.

ومرت ع�سر �سنوات، ومل ين�ض امللك هذه 

االإهانة، فا�ستقبل امللك احل�سن الثاين، يف 

ال�سحفيني  من  جمموعة  مفتوح،  حوار 

اجلزائريني، حممد �سعيد عامر، واأحمد بن 

رزاق،  وحممد  ال�سو�سي،  والزبري  عالم، 

ومدير جريدة املجاهد حممد بن زغيبة، 

الذين دخلوا معه يف حوار مفتوح، اأ�سر 

م�سمارا  لهم،  ي�سمر)...(  اأن  نهايته،  يف 

واجلزائر..  ))نحن  لهم:  قال  حني  اأزليا 

نتخا�ضم ونحن ن�ضحك)...( وكل واحد 

التي  ال�ضربة  يف  امل�ضاء  يف  يفكر  منا 

�ضيوجهها للآخر)...(، هل تعرفون، اأنه 

اأوفدت  بومدين،  الرئي�س  تويف  حينما 

وفدا كان على راأ�ضه ويل العهد، حل�ضور 

الطائرة  وظلت  اجلنازة،  ت�ضييع  مرا�ضم 

�ضماء  يف  حتلق  العهد،  ويل  تقل  التي 

لها  ي�ضمح  ومل  �ضاعة،  ملدة  العا�ضمة، 

 11 بالهبوط(( )املقابلة ال�سحفية، يوم 

غ�ست 1988(.

اجلزائريني،  ال�سحفيني  اأحد  عنون  فهل 

يف  ليال  يفكر  باأنه  الثاين،  للح�سن  مقابلته 

ال�سربة التي �سيوجهها للجزائر، اأبدا.

العالقات املغربية اجلزائرية،  فقد كانت 

يف عهد الرئي�ض اجلديد ال�ساذيل بن جديد، 

�سحريا)...(  ت�ساحليا  اجتاها  اأخذت  قد 

املجلة  ح�سب  نعم  تقولون؟؟  �سحريا 

املغربــــــية »طيــــــــل كيل«، يف �سيغتها 

�سادر  عدد  يف  كتبت  حني  القدمية)...( 

�سنة 1987 ))اإن الفقيه ال�سو�سي احلاج 

احلبيب، قام بر�ض وتبخري اخليمة التي 

الرئي�ض  مع  الثاين  احل�سن  فيها  اجتمع 

وكان  بغال،  زوج  يف  جديد،  بن  ال�ساذيل 

بني  بع�سبية  يحرك  احل�سن،  امللك 

الفقيه  له  اأعدها  التي  ال�سبحة  اأ�سابعه، 

اأ�سبح  الذي  اللقاء  وهو  احلبيب  احلاج 

م�ساندا  بعده  جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�ض 

ملوقف املغرب((.

املجلة  تكن  الربكة)...( هاته، مل  حكاية 

فهناك  لها،  �سباقة  كيل«  »طيل  املغربية 

�سحفي اآخر، اأكرث قربا للرئي�ض ال�ساذيل، 

الدين  االإعالمي، حمي  م�ست�ساره  كان  اإذ 

�سابقة،  مقابلة  ح�سر  الذي  عميمور، 

احل�سن  وامللك  جديد،  بن  الرئي�ض  بني 

اأمام   ،1981 يناير   25 يوم  الثاين، 

ال�سحفي  يحكي  حيث  امل�سرفة،  الكعبة 

احل�ضن  امللك  مر  ))حني  امل�ست�سار: 

الثاين، بجانب الرئي�س بن جديد، الذي 

نتابع  كنا  اأننا  رغم  لتحيته،  يقف  مل 

احل�ضن،  امللك  لتحية  الروؤ�ضاء  وقوف 

الدومينو،  اأحجار  ت�ضاقط  ي�ضبه  ب�ضكل 

وعمامة  جلبة  يرتدي  امللك  وكان 

من  العمرة  اأدى  قد  كان  فقد  اأنيقة. 

لتحية  ال�ضاذيل  يقف  مل  وعندما  قبل، 

امللك احل�ضن، الحظنا اأن العاهل املغربي 

توجه مبا�ضرة نحو احلجر االأ�ضود ووقف 

ال�ضيخ  من  طلبت  وحني  هناك)...( 

ذكرين  بالطواف،  معنا  القيام  �ضيبان 

اأغلي  ووقفت  فعل)...(  به  قمنا  باأننا 

اأحمد  الت�ضريفات  ومدير  غ�ضبا)...( 

وال  ال�ضلم،  اأ�ضفل  يقف  الوهاب  عبد 

ال�ضاذيل،  للرئي�س  اإال  بال�ضعود،  ي�ضمح 

�ضاكنا)...(  يقف  احل�ضن  امللك  وملحت 

للرئي�س  يده  ومد  امللك  خرج  وهناك 

اليد  مل�ضافحة  يده  مد  الذي  ال�ضاذيل 

اآالت  من  الع�ضرات  اأ�ضواء  وملعت  القلقة، 

اأنا وهو. حمي الدين  الت�ضوير(( )كتاب 

عميمور(.

به  اأ�سر  ما  بركة  كانت  �سديد،  باخت�سار 

احل�سن الثاين للحجر االأ�سود، يف الكعبة، 

من  �سنوات  �ست  بغال  زوج  للقاء  ممهدا 

احلاج  الفقيه  بخور  مفعول  حتت  بعد، 

احلبيب.

كثري من قراء اليوم، ممن ال يثقون بربكة 

الن�ساء  من  كثريون  وهم  ببخور،  وال 

حينما  راأيهم،  يغريون  قد  والذكور، 

بن  الرئي�ض  جميء  قبل  اأنه  �سيعرفون، 

كان  الذي   ،1988 �سنة  للمغرب  جديد 

متبوعا بزيارته للح�سن الثاين يف اإيفران 6 

فرباير 1989، ح�سلت معجزة كربى يف 

املوقف اجلزائري جتاه املغرب، يف �سكل 

املغرب،  �سد  العنيد  الرجل  كتبه  تقرير 

اجتماع  عن  نقال  االإبراهيمي،  الطالب 

اجلزائرية،  للحكومة  التنفيذية  للهياأة 

اأن  اجلزائر  و�سا�سة  ب�سا�ستنا  خليق 

 ،261  .260 ال�سفحتني  يف  يراجعونه 

الطالب  مذكرات  من  الثالث  اجلزء  من 

على  �سفحا  �سرب  والذي  االإبراهيمي، 

املا�سي، وبطريقة م�سبوطة، على جذور 

ال�سحراء:  املوقف اجلزائري من ق�سية 

))اإن االأجيال اجلديدة مطالبة باخلروج 

من االأوهام التي تخبطنا فيها نحن الذين 

�ضبقناهم)...( وما كلفنا غاليا، وخا�ضة 

ال�ضحراء  لق�ضية  املاأ�ضاوي  التطور 

الغربية)...( وهو رهان مري�س.. يجب 

تعاملنا  الأن  عاجل)...(  منه  نخرج  اأن 

مع الرباط مل نكن فيه واعني بالنتائج 

ميكن  وال  اأعطتها)...(  التي  ال�ضلبية 

 20 يوم  اجلزائرية  الثورة  اأن  نن�ضى  اأن 

الوالية  ثورة  مع  تزامنت   1953 غ�ضت 

الثانية)...( وكلهما مرتبطان بتاريخ 

كان  واإذا  اخلام�س،  حممد  امللك  نفي 

اجلزائرية  الثورة  باأن  اإح�ضا�س  هناك 

كانت مفهومة على اأنها ت�ضتهدف اإ�ضقاط 

اال�ضرتاكية  االختيارات  فاإن  امللكية، 

عـنا�ضر  كلها  اجلزائري،  لل�ضتقلل 

مثقلة باالأخطــــــار)...((( )مــــــذكرات 

الطالب االإبراهيمي. اجلزء الثالث(.

كالم،  مبجرد  االأمر،  يتعلق  ال  كان  واإذا 

ب�سر  واإمنا قرار وا�ستنتاج، كان متبوعا 

ملنظمة  تقرير  �سكل  يف  �سدر  اأخطر)...( 

بالك�سف  الرتخي�ض  االأمريكية، مت  ال�سيا 

عنه يف �سنة 2008، يك�سف حرفيا ))اإنه يف 

7 جوان 1988، وخلل الزيارة التي قام 
بها امللك احل�ضن الثاين للجزائر، حل�ضور 

ال�ضاذيل  الرئي�س  اأعلن  العربية  القمة 

اقرتاحه  احل�ضن،  للملك  جديد،  بن 

حتت  الذاتي  باحلكم  ال�ضحراء  باإمتاع 

اأي  اأن  م�ضيفا  املغربية)...(  ال�ضيادة 

�ضيء  بال�ضلح،  ال�ضحراء  لق�ضية  حل 

ك�سف  الذي  ال�سيا،  )تقرير  م�ضتحيل(( 

عنه �سنة 2008(.

قد  االأمريكي  للجهاز  اآخر  تقرير  وكان 

هرني  االأمريكي  الوزير  ))اإن  اأكد: 

مع   ،1976 مايو  يف  اجتمع  كي�سينجر 

اقرتح  الذي  �سنغور  ال�سينغايل  الرئي�ض 

ال�سحراء  اإمتاع  م�سروع  اأمريكا  على 

باحلكم الذاتي حتت ال�سيادة املغربية(( 

 20 البي�ساء،  الدار  لوماتان.  )جريدة 

دجنرب 2009(.

اأعلنت  ))لقد  املزيــــد  تريـــــــدون  هل 

الفرتة،  تلك  يف  االأمريكية،  احلكومة 

االأمريكي  املبعوث  مهمة  على  تعليق  يف 

ختم  الذي  فال�ضوم«  »بيرت  ال�ضحراء  يف 

اإن  بقوله:  ال�ضحراء،  حول  له  تقريرا 

ممكن  غري  �ضيء  ال�ضحراء  ا�ضتقلل 

حتت  الذاتي  احلكم  واإن  واقعي  وغري 

الوحيد  البديل  هو  املغربية،  ال�ضيادة 

احل�سن  )كتاب  ال�ضفحة((  هذه  لطي 

الثاين. اإنيا�ض دال(.

حتــــى اإ�سبانيا كانت توؤيد احلكم الذاتي 

لل�سحراء  املغربية  ال�ســــيادة  حتـــت 

نافارو، وزير اجلرنال  اأريا�س  ))وها هو 

تقرير  ح�ضب  ودائما  يقول  فرنكو، 

 6 يف  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 

يوليوز 2006)...( )اإين �ضخ�ضيا اأف�ضل 

ال�ضيادة  حتت  ذاتيا  حكما  لل�ضحراء 

املغربية، م�ضيفا، ولقد عقدت مع وزير 

خارجية املغرب اأحمد العراقي ليلة 24 

فيه  له  اأكدت  اجتماعا   ،1975 اأكتوبر 

العرب.  احلكام  )كتاب  املوقف((  هذا 

جمدي كامل(. 

4 غ�ست  الثاين نف�سه، وكان يوم  احل�سن 

ق�سر  �ساطئ  اأطراف  وعلى   ،1988
ال�سخريات، ي�ستقبل �سديقه مدير جريدة 

لوموند، »اأندري فونتني« وهو يحدثه عن 

م�ساكل الدنيا، ليفاجئه ال�سحفي ب�سوؤاله 

احتمال  عن  موؤخرا  احلديث  ))جرى 

اإطار  يف  ذاتيا  حكما  ال�ضحراء  منح 

احل�ضن  امللك  ليجيبه  املغربية،  ال�ضيادة 

االقرتاح:  بهذا  يقنع  مل  وكاأنه  الثاين، 

لقد  بال�ضرورة،  لي�س  بال�ضرورة،  لي�س 

قلت يوما اإين اآمل اأن اأترك خللفي مغربا 

مبنيا على �ضاكلة املقاطعات االأملانية »يل 

الندرز«، لقد كنتم اأيها الفرن�ضيون اأول 

من طالب باال�ضتفتاء، وقلنا يف البداية 

)انبعاث  نعم((  قلنا  ذلك  بعد  ال)...( 

اأمة 1988(.

عبد  مذكرات  قراأت  عندما  كثريا  فجعت 

عا�ض  الذي  الوزير  الفياليل،  اللطيف 

اإىل  والدتها  يوم  من  ال�سحراء،  ق�سية 

اإىل هذا  اإ�سارة  اأجد  يوم وفاته)...(، فلم 

اقرتحت  عندما  ح�سل  الذي  التحول 

الذي  احلل  و�سعبا،  حكومة  اجلزائر 

حتت  الذاتي  احلكم  االآن،  به  نطالب 

من  ال  اإليها  ملح  وال  املغربية،  ال�سيادة 

قريب وال من بعيد، واإمنا ختم ا�ستنتاج 

ثالثة  عرب  مرت  التي  الطويلة  جتربته 

رديئا  ك�سوال  ا�ستنتاجا  وكان  ملوك، 

مقولة  ))اأ�ضتح�ضر  فكتب:  منطقي  غري 

كان  حيث  ميرتان،  الفرن�ضي  الرئي�س 

يجب  امل�ضاكل،  بع�س  »بخ�ضو�س  يقول: 

اأيها ال�ضادة، اأن نرتك للزمن زمنا« وهذا 

بالن�ضبة  ال�ضحراء  مل�ضكلة  احلل  هو 

للمغرب(( )املغرب والعامل العربي. عبد 

اللطيف الفياليل(.

الواقع،  االأمر  بني  الفرق  جتدون  وهكذا 

القدمي  املخزن،  وزراء  عقلية  وبني 

واجلديد، اتركوا امل�ساكل للزمن الطويل، 

ال�سحراء  وتبقى  وزراء،  هم  يبقوا  كي 

وهي  اأموالها،  يف  يغرقون  هم  �سحراء، 

اخلارجية  وزير  الأن  بعط�سها،  متوت 

االإيجابية  املبادرات  عن  �سكت  الفياليل 

جتاه ال�سحراء، مثلما �سكت خلفه الطيب 

الفا�سي، الذي عندما قدم م�سروع احلكم 

كولومب،  كري�ستوف  وكاأنه  الذاتي، 

فاإنه رمبا مل يكن  اأمريكا،  عندما اكت�سف 

معلوماته،  حدود  نعرف  ونحن  يعرف، 

اأن الرئي�ض اجلزائري ال�ساذيل بن جديد، 

حتت  الذاتي  احلكم  القرتاح  �سبقه 

ال�سيادة املغربية، ولو تذكر هذه اجلزئية 

كربى  م�سداقية  الأعطى  ذكرها  اأو 

لدعوته.. اأو رمبا الدعوة التي مت تكليفه 

باملطالبة بها.

العيب  اأن  اإىل  اأخرى،  مرة  نرجع  وهكذا 

فينا، يف �سا�ستنا، ويف وزرائنا.

 مصطفى العلوي

األخيرة 28

الضـــائعة
الحقيقة

 العدد: 791  اخلميس 29 ماي 2014

الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في ضيافة الملك الحسن الثاني، حيث أخذت العالقات المغربية الجزائرية اتجاها تصالحيا سحريا

هكذا تجدون الفرق 
بين األمر الواقع، 
وبين عقلية وزراء 
المخزن، القديم 
والجديد، اتركوا 
المشاكل للزمن 

الطويل، كي يبقوا 
هم وزراء، وتبقى 
الصحراء صحراء، 
هم يغرقون في 
أموالها، وهي 
تموت بعطشها

هل تضحكون علينا؟؟
الجزائر هي التي سبقت للمطالبة 

بالحكم الذاتي للصحراء
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