
دائما  المغربية  الدولة 
نشر  عندما  حتى  غ��ائ��ب��ة، 
الجديد  الهولندي  الملك  عن 
ألكسندر ويليام، بعد ما خلف أمه 
دبلوماسيا  استقبل  العرش،  على 
إذا  أنه في حالة ما  مغربيا وأخبره 
طلبت جهة مغربية)...( االستقالل 
الذاتي، فإننا سنؤيدها في المجلس 
األروبي، معنى أنه ملك إحدى دول 
إلى  مغربية  أطرافا  يدعو  أروب��ا 

االنفصال.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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عندما أزال أصحاب شباط
صورة الملك وعلقوا صورة شباط

مصطفى العلوي 
أول صحـفي 

يحاكم بقانون 
اإلرهاب..

خف�ضوا 25% من اأجور الوزراء والربملانيني واجلرناالت

 بني حماكمة »الأ�سبوع« ب�سبب

 »ال�ساعقة« ومتابعة   لكم

 ب�سبب »القاعدة«  متى تتغري

»القاعدة«؟

هل تصبح طنجة 
إمارة دولية 

يرأسها األمير 
موالي رشيد

البنك الذي يتصرف 
أصحابه في 
الماليير 

وال يعرفهم أحد

ت�ضريحات عميد  
الرجاء جتره  

اإىل الق�ضاء

الحقيقــة الضائعـة  

الملف األسبوعي

لي�س الأمري �سيف بن ذي يزن واإمنا هو �سباط على ح�سانه امل�سرج يدخل �سالون واحد من التجمعات



2
 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

طنجة . األسبوع
امل�سروع الذي د�سنه امللك حممد ال�ساد�س 

من  بكثري  اأكرب  هو  لطنجة.  زيارته  خالل 

الذين  كان  واإن  ظرفية.  جمرد اإ�سالحات 

ح�سروا حفل التقدمي من وزراء ومديرين 

ن�سف  ت�سفيف  من  �سيئا  »يق�سعوا«  مل 

اأع�ساء احلكومة الإم�ساء االلتزامات، اإال اأن 

هناك احتماال باأن يكون هذا الدعم لت�سميتها 

طنجة الكربى، قد يكون م�سروعا م�ستقبليا 

�سخما يجعل من طنجة منطقة دولية حرة، 

غداة  الدولية  القوات  بذلك  ن�سحت  كما 

تلك  ح�سروا  والذين  املغرب،  ا�ستقالل 

اخلام�س،  حممد  امللك  اأن  الفرتة، يذكرون 

دولية  منطقة  طنجة  اإعالن  يف  يفكر  كان 

يفكر  وكان  موناكو،  اإمارة  �سكل  يف  حرة، 

اهلل  عبد  موالي  االأمري  ولده  ت�سمية  يف 

امللك حممد  اأنه بعد وفاة  اإال  راأ�سها.  على 

اخلام�س، رف�س خلفه امللك احل�سن الثاين 

الكربى،  بالدولة  امل�سروع، الأنه كان يحلم 

وال يقبل اقتطاع جزء منها. 

م�سروع  وجناح  تغريت،  االآن  الظروف 

يحتم ا�ستعماله  املتو�سط،  طنجة  ميناء 

مدينة  ت�سمل  منطقة جتارة دولية.  ليكون 

طنجة. اإ�سافة اإىل طموحات �سخ�سية للملك 

عدة اإجنازات  توؤكدها  ال�ساد�س،  حممد 

امل�ستعمرة  على  اخلناق  ل�سرب  اأخرى، 

�سبتة التي ت�سررت كثريا من ميناء طنجة 

املتو�سط. الأنه من املوؤكد اأنه اإذا مت اإعالن 

ت�سند  قد  اإمارة  اأو  دوليا  ميناء  طنجة 

فاإنه  مثال،  ر�سيد  لالأمري موالي  رئا�ستها 

مدينة  تغلق  اإال اأن  اإ�سبانيا  اأمام  يبقى  لن 

�سبتة.

مغزى ترقية

�شابط ال�شرطة  بوجليلة

الرباط. األسبوع

حممد  ل�سارع  العابرون  ال�سكان  فرح 

االأمن  رجل  لرتقية  بال�سوي�سي،  ال�ساد�س 

وهي  �سابط،  رتبة  اإىل  بوجليلة،  ر�سيد 

عند  اجلديد  االهتمام  تك�سف  التي  الرتقية 

امل�سوؤولني عن االأمن، برجال االأمن العاديني، 

الذين يق�سون اأيامهم ولياليهم يف خدمة االأمن ورعايته، ومل يكونوا يحظون باأي 

اهتمام.

با�سم �سكان ال�سوي�سي، تهنئة لل�سابط ر�سيد، ومتمنياتنا باأن تكون ترقيته بداية 

للعناية بباقي رجال ال�سرطة الذين اأ�سبحوا يف زمن الفو�سى واالعتداءات خليقني 

باأن ن�سميهم هم اأي�سا باملنا�سلني.

كواليس األخبار

www.alousboue.net

»الأ�شبوع« الورقية يف جميع 

اأك�شاك فرن�شا

موقع  لقيه  الذي  الكبير  اإلقبال  أمام 
كتب   www.alousboue.net األسبوع 
الكثير من املطلعني، رغبتهم في أن يصدر 
اإللكتروني لألسبوع طبعة ورقية  املوقع 

تباع في األسواق الفرنسية.

وقد تبنت إحدى الشركات الفرنسية عملية 
أسبوع،  كل  الصحفي«،  »األسبوع  طبع 
الفرنسية،  األكشاك  جميع  في  وعرضها 
في نفس اليوم الذي تعرض فيه للبيع في 

املغرب.

هل ت�شبح طنجة اإمارة دولية 

يراأ�شها الأمري مولي ر�شيد

الرباط. األسبوع

التجمع  حزب  با�سم  امل�ست�سارين  اأحد  ك�سف 

طريقة  عن  معروف  غري  �سرا  لالأحرار  الوطني 

تعامل الدولة الهولندية مع املغاربة العائدين اإىل 

املغرب، حيث اأكد اأن جلنة هولندية حلت ببع�س 

املدن ال�سمالية لتبحث عن ممتلكات املغاربة هناك، 

االأمر الذي ميكن اعتباره طريقة هولندية للرد على 

املائة  40 يف  التنازل عن  يرف�سون  الذين  املغاربة 

اأن  قبل  لهم  خم�س�سة  كانت  التي  التعوي�سات  من 

تتخذ احلكومة الهولندية قرارا يق�سي باإلغائها.

اإىل  ر�سالة  يف  امللف  فجر  الذي  الربملاين  امل�ست�سار 

رئي�س جمل�س امل�ست�سارين وا�سمه عياد الطيبي قال: 

»اإن هذا االأ�سلوب اال�ستخباراتي مي�س بكرامة هوؤالء 

اأو  العائلية  �سواء  وممتلكاتهم  وحرياتهم  املواطنني 

االدخارية ال�سخ�سية، لذا نلتم�س من احلكومة و�سع 

حد فوري لهذا الت�سرف والتاأكد من دور هذه اللجنة 

واملهام املنوطة بها يف اإطار مراعاة االأعراف واملواثيق 

الدولية«

اأ�شلوب »ا�شتخباراتي« ل�شتقبال املغاربة العائدين من هولندا

ولد الطايع اأ�شتاذ يف قطر ومعار�ض 
يف املغرب

الرباط. األسبوع

اأقدم  التي  االأخرية  اخلطوات  حول  االأنباء  تت�سارب 

عليها الرئي�س املوريتاين االأ�سبق املطاح به �سنة 2005، 

وهو الذي كان قد انقلب على الرئي�س الذي �سبقه حممد 

خونا ولد هيدالة �سنة 1984، بني من يقول اإنه ح�سل 

على ال�سوء االأخ�سر لي�ستقر يف املغرب، وبني من يعتقد 

اأنه اأ�سبح اأ�ستاذا يف قطر.

ويوؤكد موقع »�سحرا ميديا« اأن الرئي�س املوريتاين قد 

مت تعيينهs اأ�ستاذا يف مدر�سة ع�سكرية يف قطر، ولعلها 

املرة االأوىل التي ي�سمع فيها الراأي العام رئي�سا لدولة 

اأ�سراره  حزمة  رفقة  املطاف  به  ينتهي  ال�سيادة  كاملة 

موظفا عند دولة اأخرى )..(. 

جريدة العلم الناطقة با�سم حزب اال�ستقالل قالت اإنه 

اإىل جانب وجوه �سيا�سية  اإىل مراك�س لكي ي�ستقر  جاء 

بينها  من  املوريتانية،  املعار�سة  �سفوف  يف  بارزة 

نف�س  رجحت  كما  بوعمالو،  ولد  حممد  االأعمال  رجل 

احلمراء  باملدينة  ال�ستقراره  يكون  ال  اأن  اجلريدة 

عالقة بال�سيا�سة، حيث يفرت�س اأن دوره �سيقت�سر على 

اإدارة ممتلكات زوجته »اأميناتو منت اأحمد« املوجودة 

اأكتوبر   1 عدد  )العلم  باملغرب  خمتلفة  مناطق  يف 

.)2013

alousbouea@gmail.com

جائزة للبنك املغربي للتجارة اخلارجية يف الدوحة
الرباط. األسبوع

املدير  املت�سرف  التوميي،  بنجلون  اإبراهيم  قال 

املغربي  البنك  يف  الرئا�سة،  لدى  املنتدب  العام 

موؤخرا  جمعه  لقاء  خالل  اخلارجية،  للتجارة 

مع جمموعة من املحللني املاليني وال�سحافيني، 

نهاية  �ستح�سل  اإليها  ينتمي  التي  املوؤ�س�سة  اإن 

 WISE« جائزة  على  اجلاري  اأكتوبر  �سهر 

هذه  لها  و�ست�سلم   ،»AWARD 2013
باجلودة  اعرتافا  الدوحة  مبدينة  اجلائزة 

والتجديد اال�ستثنائي خلدماتها.

كما اأكد نف�س امل�سدر اأن البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية تقوى وعاوؤها املايل بزيادة يف راأ�سماله 

الذاتي بن�سبة 16 يف املائة ملبلغ 14 مليار درهم، 

اإثر الزيادة يف راأ�س املال مببلغ 1.5  وذلك على 

دجنرب  يف  امل�ساهمون  اكتتبها  التي  درهم  مليار 

2012، قبل اأن ي�سيف باأن البنك عمل على تقوية 
نظام التحكم يف املخاطر باملغرب وخارجه.



ابراهيم الفاسي
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�ل�سيخ  �ليهودي �أبر�هام �ل�سرفاتي، هو �لأب �لروحي حلركة �لي�سار �ملارك�سي، »�إىل 

�لأمام«، و�أهم من هذ�، هو �ساحب �ل�سعار �مل�سهور »كلنا ور�ء حممد �ل�ساد�س«، �لذي 

كان �إ�سارة للقطيعة مع ما�سيه �ملعار�س للنظام �مللكي، ومع تيار �لي�سار �لر�ديكايل 

�لتغيري  ورجالت  �خلالقة  �ل�سيا�سية  �لفو�سى  �أعمدة  �أحد  كذلك  وهو  باملغرب، 

و�ل�ستقر�ر �ملوؤ�س�ساتي باملغرب.

ِ�قرتن �حلديث عن و�سع حقوق �لإن�سان يف بلدنا مب�ساره )�أبر�هام �ل�سرفاتي(، ب�سبب 

�لغرب، حيث  �لر�سا�س من طرف  �سنو�ت  �إعالميا يف  ملفه وت�سخيمه  تدبري  �سوء 

حتول �إىل ق�سية قائمة د�خل وخارج �ملغرب، �سو�ء عندما كان يف �ل�سجن �أو عندما 

�نتقل منه �إىل �ملنفى بقر�ر متهور، �إىل يوم عودته �إىل �أر�س �لوطن يف 30 �ستنرب1999 

بقر�ر حكيم، من طرف �مللك حممد �ل�ساد�س، �لذي نزع ورقة �ساغطة، كانت جهات 

معادية ترفعها با�ستمر�ر يف وجه �ملغرب.

لكن، بعد �حلديث مع »�ل�سرفاتي« حول قر�ر �مللك، �أعتقد - وهو ر�أي �ملعني بالأمر- 

من  �أكرث  نفعها  د�خلية،  مناو�سات  �أو  خارجية  ل�سغوط  �لإذعان  �لأمر يتجاوز  �أن 

�سررها للمخزن، كان قر�ر� �إن�سانيا و��سرت�تيجيا، لطي �سفحة �ملا�سي دون قر�ءتها، 

لأن �لإرث ثقيل.

ما ح�سل عليه �ملعار�س �لي�ساري »�ل�سرفاتي«، يفوق كل هذه �لعتبار�ت، ويتجاوز 

بكثري �حل�سابات �ل�سيا�سية �ملعهودة بد�ر �ملخزن. �لدليل هو �سنف �ملكلفني باإي�سال 

ر�سالة �مللك - ثالثة رجال دولة من �أقرب �ملقربني من جاللته-وحزمة قر�ر�ت لرد 

�لعتبار لزعيم �سيا�سي، كانت له �ل�سجاعة يف معار�سته للنظام، و�أدى �لثمن غاليا، لكن 

�لأهم، كانت له �سجاعة �أعظم، عندما قام مبر�جعات موؤملة ملنظمته و�سحاياها، و�أدى 

�لثمن غاليا مرة ثانية، بتنكر طرف من رفاقه �ل�سابقني ملا�سيه، ومنهم من �عتربه 

»خائنا« لق�سيتهم.

نرتك للتاريخ ولرفاق »�ل�سرفاتي« حق تقييم عمله  و�حلكم عليه، وملن يريد �مل�ساركة 

يف »مقا�ساة« م�ساره ومر�جعاته و�أدو�ره، نكتفي باإ�سار�ت لال�ستئنا�س، منها مذكر�ته 

)ذ�كرة �لآخر... و�ملغرب من �لأ�سود �إىل �لرمادي(، �لتي قد تكون معامل يف �لطريق، 

لفهم ما حدث باملغرب منذ �ل�ستقالل و�إىل �لآن، حيث حتولت جماعة مقربة مرجعيا من 

»�ل�سرفاتي« و�أخرى معادية له، �إىل نامو�س خمزين، لأن �ليهودي �أبر�هام �ل�سرفاتي، يف 

�سياق �مل�سهد �حلزبي �ملغربي، هو »منجز« �لإ�سالمي عبد �لإله بن كري�ن.. �سيا�سيا.

»فاإنني  �لتاأمل:  ت�ستحق  منها،  وموقفه  �لثاين  �حل�سن  �لر�حل  مع �مللك   ق�سته 

)�ل�سرفاتي( ل �أ�سمح لنف�سي باحلكم على عهد �حل�سن �لثاين«.

و�متياز�ته،  �ملخزن  من  مقربني  �سيا�سيني  زعماء  زمن  له... يف  يح�سب  نبيل  موقف 

�مللك  عهد  رجالت  بع�س  حماكمة  وطلب  �لر�سا�س،  �سنو�ت  عن  يتكلمون  و�لذين 

�لر�حل �حل�سن �لثاين. منهم من مل يدخل �ل�سجن  يوما و�حد�، �أو عرف خمفر �سرطة، 

بل دخلو� �لربملان وح�سلو� على منا�سب وز�رية متعددة، �إىل جانب �إدري�س �لب�سري، 

وح�سرو� تكرميه من طرف �لزعيم �لي�ساري �ل�سرت�كي عبد �لرحمن �ليو�سفي، دون 

حياء.

ملفات �إدري�س �لب�سري �ملخدومة، كانت �أكرب من كر�مة هوؤلء �لزعماء)...(.

�إدري�س  وكان  �لتعذيب،  عن  �مل�سوؤولني  �أن  �أرى  )�ل�سرفاتي(،  يخ�سني  »فيما  و 

�أن  ينبغي  �ل�سرطة،  �سباط  كبار  من  قليل  عدد  ومعه  �لأكرب،  زعيمهم  �لب�سري، 

يخ�سعو� للمحا�سبة ل �ملحاكمة«.

كان �ل�سيخ �ل�سرفاتي )�ل�سورة يف �آخر �أيامه( رحمه �هلل، يتلذذ يف ذكر �أ�سماء �سباط 

�أ�سماءهم وهوياتهم �ملتعددة(، ومن جهة  �أو خم�سة ل غري، يذكر  �ل�سرطة )�أربعة 

�أخرى يفتخر بذكر ��سم �مللك حممد �ل�ساد�س ب�سوت �أعلى، لأ�سحاب �ل�سجالت، ويف 

�حلديث معه تتكرر عبار�ت بف�سل �هلل و�حلمد هلل و�إن �ساء �هلل. علماين موؤمن بامتياز. 

يتبع..

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي
�ل�شرفاتي: »�إدري�س �لب�شري ومعه عدد قليل من كبار �شباط �ل�شرطة ينبغي �أن 

يخ�شعو� للمحا�شبة ال �ملحاكمة«

الوفا يحرم الجمع بين التعليم 
العمومي والخصوصي

�الأ�شاتذة غ�شا�شون..فكيف ال 

يغ�س �لتالميذ؟ 

الرباط: األسبوع 

وز�رة  نظمتها  �لتي  �لتوظيف  مباريات  خلفت 

و�سط  عارما  ��ستياء  موؤخر�  �لوطنية  �لرتبية 

عدد من �ملتتبعني و�ملعنيني ب�سبب توقيتها غري 

�ملنا�سب بتاتا.

توقيت تنظيم مباريات توظيف �أزيد من 8000 رجل 

مبختلف  �لوطنية  �لرتبية  قطاع  يف  جديد  تعليم 

و�لتي جرت  وثانوي  و�إعد�دي  �بتد�ئي  �لأ�سالك 

�جلمعة �ملا�سية، خلفت غ�سبا �سديد� و�سط عدد 

من �ملعنيني بهذه �ملباريات وخا�سة من �ل�سباب 

و�ل�سابات �مل�ستغلني يف �لقطاع �خلا�س.

�جلمعة  يوم  مع  تز�من  �لذي  �ملباريات  توقيت 

�لتعليم  ورجال  ن�ساء  من  عدد�  حرم  عمل،  يوم 

�لقطاع  �مل�ستخدمني  يف  من  وعدد�  �خل�سو�سي 

حظوظهم  و�نتظار  �إجر�ئها  من  عموما،  �خلا�س 

ب�سبب رف�س �أغلب �أرباب ت�سغيل هوؤلء �ل�سماح 

�لتهديد  حتت  موؤقتة  كعطلة  �جلمعة  بيوم  لهم 

بالطرد من �لعمل يف حالة خمالفة �لأو�مر.

من جهة �أخرى، �أثارت و�قعة ت�سريب �ملمتحنني 

لالمتحانات يف �ملوقع �لجتماعي فاي�سبوك دقائق 

�لتالميذ  تهكم  �لختبار�ت،  �نطالق  على  قليلة 

بالغ�س،  �ملا�سية  �ل�سنة  �لوز�رة  �تهمتهم  �لذين 

حيث �سار جيل جديد من �لتالميذ ورجال �لتعليم 

بامتياز، بع�سهم  �لغ�س و »�لنقيل«  نف�سهم جيل 

ل  غ�سا�سون..فكيف  »�لأ�ساتذة  �ساخر�:  علق 

يغ�س �لتالميذ؟«.

وكان �إجر�ء �ملباريات على �ل�سعيد �لوطني يوم 

�جلمعة بعدد من موؤ�س�سات �لتعليم �لعمومي، قد 

�أربك �ل�سري �لعادي لقطاع �لرتبية �لوطنية بعدد 

منح  �إىل  ��سطرت  �لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  من 

�لتالميذ عطلة �إجبارية ب�سبب �حلاجة �إىل �أق�سام 

�حلر��سة،  بدور  للقيام  لالأ�ساتذة  وكذلك  فارغة، 

خالل  و�ملباريات  �لمتحانات  �إجر�ء  قر�ر  فهل 

يوم عمل قر�ر عفوي حتكمت يف حتديده �ل�سدفة 

لأرباب  خدمة  له،  مدبر  قر�ر  �أنه  �أم  وحدها؟ 

�لتعليم �خل�سو�سي؟.

الرباط: األسبوع 

�لتي  يف خطوة و�سفت بالنقالب على كل �خلطو�ت 

قطعها ميثاق م�سطفى �لرميد وزير �لعدل و�حلريات 

�ملحامني  هيئات  جمعية  رف�ست  �لعد�لة،  لإ�سالح 

�أفرزه  �لوطني وما  بنتائج �حلو�ر  �سمي  ما  باملغرب 

ويف  �جلمعية  �لعد�لة.  لإ�سالح  وطني  ميثاق  من 

�جتماع مكتبها �لوطني يوم �ل�سبت �ملا�سي مبر�ك�س، 

��ستعر�ست خمتلف �خلطو�ت �لتي قطعها ما ي�سمى 

�لعد�لة  �إ�سالح  حول  �لوطني  �حلو�ر  مب�سل�سل 

�ملحاماة،  مهنة  باإ�سالح  �ملتعلق  �ل�سق  وخا�سة 

وقررو� رف�سه جملة وتف�سيال.

عند  يقف  مل  �لرميد  خطة  على  �ملحامني  ِ�نقالب 

حدود  عند  �أو  �لعد�لة،  لإ�سالح  ت�سوره  مقاطعة 

�لوقفة �لحتجاجية �أمام باب �لوزير �لثالثاء �ملا�سي، 

بل قررو�  تنظيم مناظرة وطنية لو�سع ت�سور �سامل 

مبا�سرة  �ملعنيني  طرف  من  �ملحاماة  مهنة  لإ�سالح 

وذلك خالل يومي 15 و16 نونرب �لقادم.

مبا  �لق�سائية  �لفعاليات  من  عدد  ي�ستعد  ذلك  �إىل 

�ملحامني  �إىل  لالن�سمام  �ل�سبط و�لق�ساة  فيهم كتاب 

�لرميد  م�سطفى  و�حلريات  �لعدل  وزير  ملحا�سرة 

بقوة خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة، حيث توؤكد بع�س 

�مل�سادر �أن �لتن�سيق بني �لق�ساة و�ملحامني قطع 

وير�سم  موحد  ت�سور  لو�سع  مهمة  �أ�سو�طا 

�أ�ساليب م�سرتكة لالحتجاج على �لرميد خالل �لأيام 

�لقادمة.

�أول �شفعة لوزير �لعدل بعد �لو�شام �مللكي 

متى كان �ل�شالح معيار� لالإق�شاء من �لعمل �الجتماعي؟!

الرباط: األسبوع

خا�سة  �ل�سائقني  من  عدد�  �أن  »�لأ�سبوع«  علمت 

�سائقي �سيار�ت �لأجرة �ل�سغرية و�لكبرية يف خمتلف 

قررتها  �لتي  �ل�ستمارة  ملء  يرف�سون  �ملغربية  �ملدن 

�حلكومة لتعوي�سهم عن �لزياد�ت �لأخرية �لتي همت 

مو�د �ملحروقات.

�ل�سائقني جاء  قر�ر �حلكومة هذ� من طرف  معار�سة 

يف  �ل�سفافية  عدم  من  �لتخوف  منها،  �عتبار�ت  لعدة 

�نتظار ثالثة  �ملدة، حيث  �لعملية، ومنها رف�س طول 

كذلك  ورف�سهم  بالتعوي�سات،  يتو�سلو�  كي  �أ�سهر 

�إ�سافة  �أقل من �لعادي،  حتديد �سقف �لتعوي�س وهو 

�إىل عدم �ل�ستقر�ر �لذي يعرفه هذ� �لقطاع، حيث هناك 

من �ل�سائقني من ينتقل من قيادة �أزيد من ثالث �أو �أربع 

»طاك�سيات« خالل ثالثة �أ�سهر مما ي�سعب عليه عملية 

�ل�ستفادة بناء على �ملعلومات �لتي �لتزم بها وو�سعها 

يف �ملطبوع.

بينما وبح�سب عدة نقابات وعدة �سائقني معنيني، تكمن 

�لتهديد�ت  يف  �لإجر�ء  هذ�  لرف�س  �حلقيقية  �لأ�سباب 

�أ�سحاب  من  �ل�سائقون  تلقاها  �لتي  و�لتحذير�ت 

�لعمالت  مع  �لتعامل  من  منعوهم  �لذين  »لكرميات«  

و�لوليات بهذ� �خل�سو�س.

�سبب هذه �لتهديد�ت �لتي �سدرت من مالكي »لكرميات« 

تت�سمنها  �لتي  �ملعلومات  طبيعة  هي  لل�سائقني 

�ملطبوعات �لتي وزعتها �ل�سلطات �ملحلية على �ل�سائقني 

�سرورة  ت�سمنت  و�لتي  �لتعوي�سات،  من  لال�ستفادة 

�لت�سريح مبعطيات عديدة تهم ��سم �ساحب »لكرميا« 

و�ل�سم �لذي �سجلت به، و��سم من �كرت�ها، و�مل�ستغل، 

و�ل�سائق يف مرحلة �أخرية.

عملية  مبثابة  �ملالكني  من  �لعديد  �عتربها  �لعملية 

»��ستخبار�تية« تروم �إح�ساء �أنفا�سهم.

المقايسة .. بن كيران شرع 
القانون  ونسي الواقع 

على هامش الخالف الكبير في وزارة المالية:

البيضاء : األسبوع 

ب�سورة مفاجئة لعدد من �ملتتبعني مت �لإعالن يوم 

�ل�سبت �ملا�سي مبدينة �لد�ر �لبي�ساء على ترقية 

�لكاتب  �سفري«  »خالد  لل�ساب  كبرية  »معنوية« 

�لعام لوز�رة �لقت�ساد و�ملالية جعلته وب�سورة 

مدر�سة  خريجي  جلمعية  جديد�  رئي�سا  مفاجئة 

»�لبوليتكنيك« �ل�سهرية.

ِ�نتخاب خالد �سفري رئي�سا جلمعية قدماء �لتالميذ 

�لتي  بباري�س  »�لبوليتكنيك«  مدر�سة  خريجي 

ي�سفها بع�س �ل�سيا�سيني بـ »�حلزب �لأول و�لقوي 

يف �مل�سوؤوليات و�ملهام د�خل �ملغرب«، قر�أها �لكثري 

�ملنتديات  د�خل  و�عتربوها  بعمق  �ملتتبعني  من 

مل�سوؤولية  �سفري  خلالد  جديد�  تاأهيال  �ل�سيا�سية 

كبرية مرتقبة خالل �لقادم من �لأيام.

ِ�نتخاب �ل�ساب خالد �سفري، بح�سب ذ�ت �ملتتبعني، 

وحيد  كمر�سح  �لتحدي  هذ�  غمار  دخوله  هو 

للتناف�س على رئا�سة هذه �جلمعية »�لهامة« ملدة 

�أربع �سنو�ت، وهو تاأهيل للظفر مبن�سب �ساٍم يف 

�لقريب �لعاجل، ل ي�ستبعد كوزير للمالية يف ن�سخة 

�حلكومة �ملقبلة.

ِ�نتخاب »�سفري« رئي�سا حلزب خريجي �ملدر�سة 

�لفرن�سية �ل�سهرية باملغرب مكان �سخ�سية قوية 

�لعيار  من  مفاجاآت  على  يوؤ�سر  بنهيمة  كاإدري�س 

�لثقيل تنتظرها �ل�ساحة �ل�سيا�سية لفائدة خالد �سفري 

�لتقنوقر�طية  �لقبعة  معا،  �لقبعتني  �لذي يحمل 

كرئي�س وع�سو هذه �جلمعية من جهة، و�لقبعة 

�حلزبية من جهة �أخرى، حيث �سبق ون�سط بقوة، 

�لتجمع  حزب  قياد�ت  مع  عالقة  على  يز�ل  ول 

�لوطني لالأحر�ر.

الرباط: األسبوع 
�لتابعة  و�ملديريات  �ملوؤ�س�سات  بني  �لطاحنة  �حلرب  �أن  يبدو 

لالأعمال  �ل�سخمة  �مليز�نية  حول  و�ملالية  �لقت�ساد  لوز�رة 

�لجتماعية �ست�سهد تطور�ت مثرية يف �لأيام �لقليلة �لقادمة.

�سبب عودة �لتوتر بقوة بني ممثلي موظفي �ملالية يف هذ� �ملجال 

قانون  م�سروع  مناق�سة  مبنا�سبة  حاليا  �لربملان  يعي�سه  ما  هو 

جديد خا�س باإحد�ث موؤ�س�سة كربى موحدة لالأعمال �لجتماعية 

ملوظفي �ملالية على �ساكلة موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س لرجال �لرتبية 

و�لتكوين.

�لربملان،  بردهات  حاليا  يناق�س  �لذي  �لقانون  هذ�  م�سمون 

�أظهر تطاحنات كربى بني �لنو�ب وبينهم وبني �حلكومة، وهي 

�لذي  �لو�قع  �أر�س  على  لل�سر�ع  وجم�سدة  منقولة  تطاحنات 

وللمديريات  للموؤ�س�سات  �لجتماعية  �لأعمال  جمعيات  تعرفه 

من  لكل  �لجتماعية  �لأعمال  كجمعية  �ملالية  لوز�رة  �لتابعة 

�لتاأمينات  �لعامة ومديرية  �ل�سر�ئب ومديرية �خلزينة  مديرية 

و�إد�رة �جلمارك.

�لجتماعية  �لأعمال  لتجميع  �سخم  مب�سروع  جاءت  �حلكومة 

عاد  �أمر  وهو  و�حدة،  وطنية  جمعية  يف  �ملالية  لقطاع  �لتابعة 

وموظفات  موظفي  ��ستثناء  ب�سبب  �ل�سر�ع  يتفجر  �أن  قبل 

مديرية �جلمارك، رغم تبعيتهم لوز�رة �ملالية، من �لتبعية لهذه 

�جلمعية.

وبني  وبينهم  �لنو�ب  بني  كبري�  نقا�سا  �أثار  �ل�ستثناء  هذ� 

�حلكومة، حيث �أغلب �لنو�ب يرف�سون هذ� �ل�ستثناء، ويطالبون 

بجعل جل موظفي وز�رة �ملالية مت�ساوين يف �لأعمال �لجتماعية 

مثل موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س لالأعمال �لجتماعية �لتابعة لقطاع 

�لتعليم.

�لتي  �للحظة  ففي  �لأطر�ف،  بني  خمتلفة  �ل�ستثناء  هذ�  �أ�سباب 

توؤكد �حلكومة �أن دو�فع �ل�ستثناء هي �لطبيعة �لع�سكرية لرجال 

�جلمارك وحملهم لل�سالح، نفى بع�س �لنو�ب ذلك و�أ�سارو� �إىل �أن 

�ل�سبب �حلقيقي هو �لعائد�ت �ملالية �لهامة �لتي حتققها جمعية 

�أن  ترف�س  و�لتي  �جلمارك  ملديرية  �لتابعة  �لجتماعية  �لأعمال 

تن�سهر و�سط �ل�سندوق �ملوحد جلميع �ملديريات �لتابعة لوز�رة 

�ملد�خيل  من  هامة  ن�سبة  �لقانون  لها  يخ�س�س  حيث  �ملالية، 

ون�سبة  �ملخدر�ت  �أو  �لتهريب  حماربة  عن  كالتعوي�س  �ملختلفة 

من بيوعات �ملحجوز�ت وهي مد�خيل ترف�س �ملديرية �سبها يف 

�مليز�نية �لعامة للموؤ�س�سة �ملزمع �إحد�ثها.

من  �جلمارك  ��ستثناء  دو�فع  �أن  �أكدت  �لأخرى  �لآر�ء  بع�س 

�إىل  يعود  �ملالية  ملوظفي  �ملوحدة  �لجتماعية  �لأعمال  موؤ�س�سة 

�لإد�ري  للمجل�س  �نتمائهم  دون  حتول  �لتي  �لقانونية  �ملو�نع 

�أي  �لتي حتظر عليهم  �ل�سالح  �ملوؤ�س�سة ب�سبب �سفة حمل  لهذه 

�نتماء، يف مقابل �جتاه �آخر يرف�س هذ� �ل�سبب، م�ست�سهدين مبا 

تعرفه جمعية �لأعمال �لجتماعية لوز�رة �لعدل، حيث �لق�ساة 

�إىل جانب كتاب �ل�سبط �إىل جانب حر��س �ل�سجون رغم �أن هوؤلء 

�لنو�ب  �سغط  �أمام  �حلكومة  ت�ست�سلم  فهل  �ل�سالح،  يحملون 

وتوؤ�س�س جلمعية �جتماعية موحدة لرجال ون�ساء �ملالية؟.

ترقية ��شتثنائية للكاتب �لعام لوز�رة �ملالية
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

بلدية  رئي�س  ال�سابق،  الوزير  اإخراج 

ال�سويرة، الطاهر عفيفي، من دائرة الن�سيان، 

ال�سكاية  والبحث معه من جديد، يف مو�سوع 

التي �سبق خلليفته يف رئا�سة ال�سويرة اأ�سماء 

كانت  اإذا  عما  الت�ساوؤل،  اإىل  يدعو  ال�سعبي، 

بع�س  عند  فقط  �ستتوقف  الإ�سالح  عملية 

احلالت.

اجلانب الأخالقي عند الق�ساء الفرن�سي، غطى 

على ما ي�سمى باحلرية الفو�سوية، حني منع 

امل�سمى حممد، من الزواج بامل�سمى دومينيك، 

ي�سمح  الذي  القانون  اأن  تعرف  فرن�سا  لأن 

يهم  ل  بينهم،  فيما  الفرن�سيني  الرجال  بزواج 

امل�سلمني، املغاربة.

يف  البتدائية  باملحكمة  قا�سيا  اأن  يعقل  كيف 

مدينة �سيدي قا�سم، مت التجريح فيه مبقت�سى 

طلب التجريح من طرف املواطن املهدي اأحمد 

ال�سيد الرئي�س الأول ملحكمة ال�ستيناف  اأمام 

القا�سي  هذا  لزال  ذلك  ورغم  بالقنيطرة، 

امل�ستكي.  املواطن  ق�سية  على  يده  ي�سع 

امل�سطرة  قانون  من   297 الف�سل  اأن  واحلال 

املدنية يوجب يف هذه احلالة اأن يرفع القا�سي 

يده عن الق�سية تلقائيا.

الرد  اإىل  والإ�سالح  التوحيد  حركة  �سارعت 

على جريدة الحتاد ال�سرتاكي التي اتهمتها 

لالإخوان  العاملي  بالتنظيم  عمليا  »بارتباطها 

امل�سلمني«، فاأ�سدرت احلركة بالغا توؤكد فيه 

اأن »اإ�سرار بع�س اجلهات على الرتويج لفرية 

الرتباط باخلارج يعرب عن نزوعات اإق�سائية 

حتري�سية  وممار�سات  منبوذة  وا�ستئ�سالية 

خا�سرة«.

بع�س  النتقالية  احلركة  رياح  تطل  مل 

ال�سحة  مندوبية  يف  اخلالدين  امل�سوؤولني 

مبظلة  يتمتع  من  منهم  النوا�سر،  باإقليم 

حزبية، ومنهم من يدعي اأن له ركيزة)...( يف 

الوزارة، لكن الأمر اإذا بقي على ما هو عليه، 

اإ�سرابات  اأو  احتجاجية  وقفات  اإىل  يوؤدي  قد 

مفتوحة.

موقع  اأعلى  يف  توجد  اإ�سبانية  ع�سكرية  ثكنة 

يف  تازروت  بجماعة  اململكة  ب�سمال  جبلي 

و�ساية  حتت  املطاف  بها  انتهى  العرائ�س، 

ظروف  فماهي  جزائرية،  �سوفية  طريقة 

لأن  ع�سكرية؟،  غري  جلهة  الربج  هذا  ت�سليم 

املغربي  امللكي  اجلي�س  اإىل  اآلت  الثكنات  جل 

بعد مغادرة امل�ستعمر.

حليمة  اإن  الداخلية  وزارة  اأطر  من  عدد  قال 

املر�سوم  واإن  القدمية،  عادتها  اإىل  عادت 

واملتعلق  العن�سر  الوزير  عليه  اأ�سر  الذي 

بالإدارات  وامل�سالح  الأق�سام  روؤ�ساء  بتعيني 

والولة  للعمال  ال�سالحية  اأعطى  العمومية، 

يف اختيار املر�سحني لهذه املنا�سب، مما يرجح 

اختيار  يف  والزبونية  املح�سوبية  فر�سية 

املر�سحني كما كان يح�سل يف املا�سي )..(.

فرح عدد من منا�سلي حزب ال�ستقالل باخلرب 

اأكدت من  اإلكرتونية  الذي ن�سرته عدة مواقع 

ق�ست  بالرباط  البتدائية  املحكمة  اأن  خالله 

حلزب  عاما  اأمينا  �سباط  انتخاب  باإلغاء 

اأن  بعد  تكتمل  فرحتهم مل  اأن  ال�ستقالل، غري 

الواقع  واأن  �سحيح،  غري  اخلرب  اأن  عرفوا 

الدفاع  ملرافعات  خ�س�ست  املحكمة  اإن  يقول 

تاريخا حمددا وهو يوم  25 اأكتوبر اجلاري، 

 10 اأكرث من  التي �سيح�سرها  وهي املحاكمة 

بن�سودة  اأن�س  من  كل  �سي�ساندون  حمامني 

نتائج  لإبطال  دعوى  رفعا  اللذين  واحل�سني 

اأمنية  هي  وهذه  للحزب،  الأخري  املوؤمتر 

عبد  الفا�سي  يقوده  الذي  هوادة«  تيار«ل 

الواحد.

الناطق  ول  كريان،  بن  احلكومة  رئي�س  يكذب  مل 

الر�سمي با�سم احلكومة م�سطفى اخللفي، ما ن�سر 

عدة مرات، عن مطالبة رئي�س احلكومة بالزيادة يف 

تعوي�س تقاعد الوزراء، حيث يبقى كل وزير حلد 

اأو  عنها  اإبعاده  اأو  للوزارة،  مغادرته  وبعد  الآن، 

�سقوط حكومته، ياأخذ تعوي�سا �سهريا قيمته ثالثة 

ماليني �سنتيم طول حياته، واإذا كانت له مداخيل 

ح�سابية  عمليات  نتيجة  تنق�س  فاإنها  اأخرى، 

م�سبوهة من الثالثة ماليني.

يف  مروا  الذين  الوزراء  ح�سود  راعينا  ما  واإذا 

البكاي،  املرحوم  عهود  منذ  ال�سابقة،  احلكومات 

اإىل عهد بن كريان، نرى اأن ميزانيات كربى ت�سرف 

على هوؤلء الوزراء، لياأتي ال�سي بن كريان، ويطالب 

برفع تقاعد الوزراء اإىل �ستة ماليني �سنتيم �سهريا.

وقد كانت ردود الفعل كثرية على اقرتاح بن كريان 

وخملفاته،  البنزين  اأ�سعار  رفع  قرار  جاء  اأن  اإىل 

ليك�سف اأن احلكومة يف واد والواقع يف واد.

رئي�س  الكوهن  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  ك�سف  فقد 

اأن  الأخري،  موؤمتره  يف  والتنمية،  الإ�سالح  حزب 

مليار   62 الدولة  يكلف  احلايل  النواب  جمل�س 

�سنتيم، تاأخذها جمموعة من النواب امل�ست�سارين 

مقابل ح�سولهم على �سرف النيابة يف الربملان وهو 

يف الواقع �سرف، كان من الواجب على احلا�سلني 

مقابله،  يدفعوا  اأن  وامل�ست�سارين  النواب  عليه، 

اإعطاءهم  ورمبا  ال�سهرية،  الأجرة  عن  تنازلهم 

تعوي�سات عن تنقلهم وعن الأيام التي يح�سرون 

فيها بالربملان.

فراغ  العام من  الراأي  يت�سوره  ما  يتاأكد  وحتى ل 

تتفادى  حتى  احلاكمة،  العقول  م�ستوى  على 

احلكومة املغربية، عقابا كالذي حدث يف ال�سودان، 

باإمكان  كان  املحروقات،  اأثمان  يف  الزيادة  بعد 

حكومة بن كريان، يف اإطار احلكمة والذكاء مثال، اأن 

ي�سدر قرارا، من حق بن كريان د�ستوريا اإم�ساءه 

دون احلاجة اإىل ا�ست�سارة اأحد، يتزامن مع الزيادة 

يف  احلكومة  رئي�س  ويعلن  املحروقات،  اأ�سعار  يف 

املالية،  يف  لوزيره  تعليماته  اأعطى  اأنه  التلفزيون، 

والربملانيني  للوزراء  الكربى،  الأجور  بتخفي�س 

واجلرنالت، واملديرين، بن�سبة 25 يف املائة، فهذه 

الطبقة من املحظوظني، الذين يتكلفون فقط بت�سيري 

الأمور، وها هي اأحزاب املعار�سة تتهمهم بالعجز، 

احلكومة  رئي�س  �سفات 
 
من لي�س  العجز  اأن  رغم 

ومديريه  وزرائه  عجز  هو  بل  وحده،  كريان  بن 

ونواب برملانه، وكلهم ياأخذون اأجورا ترتاوح ما 

بني ع�سرة ماليني، وثالثني مليونا يف ال�سهر. فما هو 

ال�سرر الذي �سيحدث لهم اإذا اأخذوا �سبعة ماليني 

بدل ع�سرة اأو ع�سرين بدل ثالثني. ثم اإن عددا كبريا 

وحتى  الربملان،  ويف  احلكومة  يف  امل�سوؤولني  من 

كبار جرنالت اجلي�س، فيهم اأثرياء تبلغ ثرواتهم 

تلك  جبينه  عرق  من  ال�سعب  ويزيدهم  املاليري، 

الأجور التي يح�سلون عليها. اإ�سافة اإىل اأن اأغلب 

ثمن  يدفعون  ل  النا�س،  وكبار  والوزراء  املديرين 

ويبعثون  الدولة،  ب�سيارات  وي�ستغلون  البنزين، 

يدفعون  ول  الدولة،  ب�سيارات  للمدار�س  اأولدهم 

اأثمان  اإدارتهم  تدفع  واأغلبهم  التيلفون،  م�ساريف 

تذاكر �سفرهم بالطائرات، بل اإن رئي�س احلكومة بن 

كريان، كان باإمكانه اأن يوقف عملية �سراء ال�سيارات 

اجلديدة. وقد كتب جمموعة من ال�سباط، من�سورا 

باأنه ي�سرتي  يف�سحون فيه م�سوؤول كبريا عندهم 

�ساحنات وعربات نقل كربى بالية يف اأروبا ويدخلها 

باأثمان  وا�ستريادها  لتجديدها  ميلكه  معمل  اإىل 

جديدة  اأنها  على  موؤ�س�سته،  من  مبيزانية  جديدة 

ويعزون تكاثر حوادث ال�سري، مثل حادثة احل�سيمة 

اأن  اإىل  احلرا�س،  من  عدد  فيها  مات  التي  الأخرية 

العربة كانت من النوع القدمي امل�سَلّح.

اإن حكومة بن كريان، ومادامت تتعر�س لنتقادات 

املجال،  هذا  يف  فقط  تتحرك  باأن  مطالبة  �سديدة 

املغاربة،  على  حتتم  القت�سادية،  الأزمة  مادامت 

ت�سكيل  بالإمكان  فاإنه  معي�ستهم،  اأثمان  يف  الزيادة 

تق�سفي،  خمطط  لدرا�سة  املتحزبني  غري  من  جلنة 

الزيادة  قبل  الكربى،  الأجور  كلفة  بتخفي�س  يبداأ 

ال�سعبية  الطبقات  ملعي�سة  الأ�سا�سية،  املواد  يف 

ال�سغرى.

التح�سري الإحياء حزب ال�سورى واال�ستقالل 
الرباط: األسبوع 

بن  حممد  اأ�س�سه  الذي  وال�ستقالل  ال�سورى  حزب  منا�سلي  من  كبري  عدد  موؤخرا  اجتمع 

احل�سن الوزاين �سنة 1946 مبدينة �سال يف حماولة لإعادة اإحياء اأجماد احلزب من جديد، 

الذي  املوؤمتر  لنتائج  يناف�س حزب ال�ستقالل، معربين عن رف�سهم  الذي كان  وهو احلزب 

انعقد »يف مكان ما« مبدينة اخلمي�سات، وهي العبارة التي حملها بيان �سادرعن املجتمعني.

املجتمعون اعتربوا اأن املوؤمتر الأخري كان مزعوما، كما دعوا كل »ال�سوريني« اإىل مقاطعة 

ما اأ�سموه الهياكل املفربكة، كما اأكدوا ا�سطفافهم وراء الدعوى الق�سائية التي رفعها اأحد 

اأع�ساء احلزب القدامى وهو عبد املجيد التوزاين الذي ا�ستطاع اأن ي�سمن ولء كل من عز 

وحممد  متارة،  مبدينة  م�سابهة  مبادرة  يقود  كان  الذي  عياط  اهلل  وعبد  معنينو،  املغرب 

اأطلقوا عليها  اإطار تن�سيقية موحدة  الوزاين.. كلهم اجتمعوا يف  العلوي احل�سني، و�سعيد 

ا�سم »حركة الوفاق ال�سوري وت�سحيح امل�سار احلزبي«.

وكانت الأ�سبوع قد اأكدت اأن ال�سيدة حورية الوزاين، بنت الزعيم حممد بن احل�سن الوزاين، 

قد د�سنت موؤخرا مركزا ثقافيا �سخما مبنطقة اإيتزر، املوقع الذي كان اأبوها معتقال فيه اأيام 

املنا�سبة  وكانت  الكثريي،  م�سطفى  املقاومة  مكتب  مدير  احلفل  وح�سر  الوطني،  الكفاح 

الذي  احلزب،  اإحياء  اإعادة  يف  للتفكري  وال�ستقالل،  ال�سورى  اأقطاب  من  كبري  لعدد  حمفزا 

تعر�س لإبادة مل ي�سبق لها نظري على يد حزب ال�ستقالل غداة ال�ستقالل )انظر الأ�سبوع 

عدد 1 غ�ست 2013(.
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خف�سوا 25 % من اأجور الوزراء 

والربملانيني واجلرناالت

األضواءتحت

ماذا يعني اأخنو�ش بهذا االإعالن 

الرباط: األسبوع 

إعالنا  أخنوش  وزارة  نشرت  هكذا 
عن مكتب للصيد.. باملناسبة نرجو 
من أحد إخواننا األمازيغ أن يترجمه 
لنا لنشره، ألنه جديد في التعامل 
مع القراء، فإذا كان أخنوش يريد أن 

يدعم األمازيغيني، فإن له شيكات 
 ،)..( لهم  يدفعها  أن  ميكن  كثيرة 
التساؤل،  يقتضي  اإلعالن  نفس 
ملاذا نشر أخنوش إعالنه في جريدة 
»لوماتان« بالفرنسية، وفي جريدة 

عربية باألمازيغية فقط؟.

�سحايف اأمريكي يكذب اأوباما يف ق�سية مقتل بن الدن 

وكاالت: 

و�سف ال�سحفي الأمريكي املخ�سرم �سيمور هري�س، احلائز على 

التي رافقت  الر�سمية  الت�سريحات  جائزة »بوليتزر« لل�سحافة، 

بـ  لدن  بن  اأ�سامة  مبقتل  انتهت  التي  ال�سهرية  املداهمة  عملية 

مل  اأوباما  اإدارة  عن  �سادر  ت�سريح  اأي  واأن  الكربى«،  »الكذبة 

يكن حقيقيا.

 ووجه ال�سحفي املرموق 67 عاما، الذي برز جنمه عام 1969 

بعد ك�سفه مذبحة قرية ماي لي التي قامت بها القوات الأمريكية 

»الغارديان«  �سحيفة  مع  مقابلة  خالل  الفيتنام،  حرب  خالل 

الربيطانية، انتقادات لذعة لو�سائل الإعالم الأمريكية لإخفاقها يف 

حتدي البيت الأبي�س يف كثري من الق�سايا منها، برنامج التج�س�س 

لوكالة الأمن القومي، والهجمات بوا�سطة الطائرات بدون طيار.

زاد  مما  لدن،  بن  جلثمان  �سور  ن�سر  الأبي�س  البيت  ورف�س 

ال�سكوك باإخفاء وا�سنطن ملعلومات، وقال هري�س اإن العملية التي 

انتهت  اأنها  ويزعم  »�سيلز«،  البحرية  نخبة  من  عنا�سر  قادتها 

مبقتل بن لدن، »ل كلمة واحدة فيها بحقيقة«، طبقاً لديلي ميل 

الربيطانية التي ن�سرت اخلرب.

 الصورة التي مت ترويجها كدليل على مقتل بن الدن على يد األمريكيني
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 الرباط: األسبوع
مع اقرتاب موعد يوم الغ�سب الكبري الذي �سينظمه 

حزب االحتاد اال�سرتاكي للقوات ال�سعبية بدوره على 

عبداالإله بن كريان رئي�س احلكومة ب�سبب الزيادة يف 

اأ�سعار املحروقات، يطرح الكثري من املتتبعني �سوؤاال 

بها  �سيظهر  التي  وال�سورة  الطريقة  حول  عري�سا 

اال�سرتاكيون وهم يعار�سون بن كريان.

املقبل  ال�سبت  �سينظم  الذي  الغ�سب  لهذا  االإعداد 

باملركب الريا�سي االأمري موالي عبداهلل بالرباط ي�سرف 

عليه اإدري�س ل�سكر �سخ�سيا وبع�س الرفاق يف املكتب 

ال�سيا�سي، حيث اأعدوا كل العدة الإجناحه �سواء من 

التي  الالفتات  طبيعة  خالل  من  اأو  ال�سعارات  خالل 

يعكف �سباب احلزب على كتابتها بدقة يف مقر احلزب 

بحي اأكدال بالرباط. تظاهرة ال�سبت املقبل تطلبت من 

قيادة االحتاد اال�سرتاكي الوقوف كثريا على حتليل 

اأخطاء م�سرية اال�ستقالليني االأخرية بالرباط.

اإدري�س ل�سكر ورفاقه ا�ستخل�سوا الدر�س من م�سرية 

�سباط، وخططوا لتفادي االأخطاء التي ارتكبها �سباط 

املدر�سية  لل�سبيبة  املوفقة  امل�ساركة غري  �سواء عرب 

�سفوفها  يف  املراهقني  بع�س  ح�سور  اأعطى  التي 

انطباعات �سيئة اأو من خالل التوظيف الكارثي حلدث 

امل�سرية  من  االأ�سواء  �سرق  الذي  احلمري  م�ساركة 

وجعلها اأ�سحوكة؛ هذه املرة لن تكون للحمري فر�سة 

امل�ساركة، يقول م�سدر لالأ�سبوع.

تكون  اأن  ورفاقه  ل�سكر  يراهن  االحتاديني  م�سرية 

عمالية  نقابات  ت�سم  نوعية  ومب�ساركات  نوعية 

واأخرى تتعلق بالتعليم العايل التي اأبرم ادري�س ل�سكر 

�سفقة مع مكتبها االإداري تق�سي بتبني ل�سكر للملف 

ما  يف  للحكومة  مواجهتها  يف  النقابة  لهذه  املطلبي 

�سمته باجلبهة الوطنية من اأجل الدفاع عن اجلامعة 

يف  العايل  التعليم  رجال  انخراط  مقابل  يف  املغربية، 

�سينظمه  الذي  كريان  بن  حكومة  على  الغ�سب  يوم 

باملركب  اأكتوبر   5 املقبل  ال�سبت  يوم  االحتاديون 

الريا�سي االأمري موالي عبداهلل بالرباط.

وقبل هذا اللقاء كان ل�سكر قد و�سع اآخر الرتتيبات مع 

الفيدرالية الدميقراطية لل�سغل واملنظمة الدميقراطية 

ال�سبت  لل�سغل على طبيعة امل�ساركة يف احتجاجات 

املقبل.

 الرباط: األسبوع
االحتادي  اأن  النائب  »االأ�سبوع«  علمت 

اإدري�س  من  بقوة  طالب  حماين  حممد 

االأزمي الوزير املكلف بامليزانية يف حكومة 

ميزانية  افتحا�س  على  العمل  بنكريان، 

ملوؤ�س�سة  التابعة  االجتماعية  االأعمال 

املكتب الوطني للماء والكهرباء.

واألح النائب يف جل�سة داخل جلنة املالية 

على  املا�سي  االأ�سبوع  النواب  مبجل�س 

جمعية  تعرفها  كربى  اختالالت  هناك  اأن 

االأعمال االجتماعية التابعة لهذه املوؤ�س�سة 

اأموال  جمملها  يف  الأنها  معاجلتها،  وجتب 

عامة.

االأعمال  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  النائب  واأ�سار 

للماء  الوطني  للمكتب  التابعة  االجتماعية 

والكهرباء حتقق مداخيل هامة غري االإعانات 

حيث  املكتب،  ميزانية  من  املبا�سرة  املالية 

لها احلق مثال يف اال�ستفادة من ن�سبة هامة 

من االأرباح ومن رقم املعامالت التي ينجزها 

واملداخيل  االأعمال  م�ستوى  على  املكتب 

افتحا�س هذه  التي يحققها، وبالتايل وجب 

جريدة  وكانت  ال�سخمة.  املالية  املداخيل 

مبحا�سبة  طالبت  قد  اال�سرتاكي  االحتاد 

ال�سادر  عددها  يف  رحيله  قبل  الفا�سي  علي 

بتاريخ 24 يوليوز 2013  مما يجعل كالم 

الربملاين �سريا على نهج احلزب.

ل�ضكــــر مينع احلمــري مــن االحتجــاج �ضــد بن كيــران

احلركة املتفرعة عن حزب العدالة ت�ضتعني بباك�ضتان  االحتاد اال�ضرتاكي يطلب 
 الرباط: األسبوعراأ�س الفا�ضي علي

اجلماهريي  احلميد  عبد  االحتادي  علق 

على اللقاء الذي انعقد يف الهور بباك�ستان، 

وجمع اأغلب رموز تنظيم االإخوان امل�سلمني 

يف العامل، وح�سره من املغرب رئي�س حركة 

التوحيد واالإ�سالح الذراع الدعوي حلزب 

الذي  اللقاء  اإن  قائال:«  والتنمية  العدالة 

انعقد يف باك�ستان، مهد احلاكمية هلل، الذي 

املودودي  االأعلى  اأبو  املرحوم  عليها  بنى 

احلركة  به  وت�سبعت  االإخواين  امل�سروع 

املقلقة  التحوالت  �سياق  يف  جاء  عامليا، 

للتيار االإخواين« )االحتاد اال�سرتاكي عدد 

.)2013 29 �ستنرب 
حلركة  الر�سمي  املوقع  اأكد  جهته،  من 

اأكد  احلمداوي  اأن  واالإ�سالح  التوحيد 

احلركات  قادة  مبوؤمتر  للحا�سرين 

االأخرية  هذه  بباك�ستان، اأن  االإ�سالمية 

على  جديدة  ا�ستئ�سال  لعملية  تتعر�س 

غرار ما تعر�ست له يف املا�سي، م�سريا اإىل 

اأن مثل هذه التحديات تعر�ست لها ر�ساالت 

الدعوية  م�سريتهم  يف  والر�سل  االأنبياء 

احلركات  قادة  داعيا  واالإ�سالحية، 

االإ�سالمية املجتمعني اإىل مدار�سة �سوؤال: ما 

العمل عو�س االكتفاء بالتنديد مبا يقع؟.

بالتنديد«،  االكتفاء  عو�س  العمل  »ما 

يف  ويحمل  احلمداوي،  طرحه  �سوؤال 

االنطباع  تعطي  اإ�سارات  عدة  طياته 

اأن  لتحرك و�سيك)..(، خا�سة  بالتح�سري 

مداخلته  خالل  حري�سا  كان  احلمداوي 

ح�سن،  منور  الكبري«  »االأخ  حتية  على 

اأحد  بباك�ستان،  اال�سالمية  اجلماعة  اأمري 

العاملي  التنظيم  فروع  واأن�سط  اأقوى 

امل�سلمني.. لالإخوان 

الرباط: األسبوع
ملاذا �سياع كل هذا الوقت من اأجل جمرد 

خروج  بعد  كريان  بن  حكومة  ترميم 

امل�سوؤول  ومن  منها؟  اال�ستقالل  حزب 

عن الف�سل يف ت�سكيل احلكومة يف ن�سختها 

الثانية؟.

اأ�سئلة مقلقة عادت لتطرح نف�سها بقوة 

على ال�ساحة ال�سيا�سية بعد كل التاأخر 

املبالغ فيه لرتميم احلكومة.

تطرح  الكربى  ال�سيا�سية  ال�سالونات 

امل�سوؤولية  على  وتقف  بعمق  ال�سوؤال 

املبا�سرة يف هذا املو�سوع الذي اأ�سبح 

كل تاأخر فيه اأمرا غري م�ست�ساغ خا�سة 

التي  والعلنية  املبدئية  املوافقة  بعد 

الوطني  التجمع  حزب  اأعلنها  قد  كان 

من  بقرار  االأوىل  الوهلة  منذ  لالأحرار 

و�سهل  زاد  الذي  الوطني  املجل�س 

مزوار  منح  حني  املفاو�سات  ماأمورية 

وحده حق التفاو�س مع بن كريان.

عن  اليوم  تتحدث  ال�سالونات  ذات 

غ�سبة كبرية من طرف ال�سلطات العليا 

على كل حماوالت ح�سرها يف امل�سوؤولية 

حيث  احلكومة،  ت�سكيل  يف  التاأخر  عن 

قالت بع�س امل�سادر اإن بع�س املقاالت 

امللك  اأجندة  بني  تربط  التي  االإعالمية 

لدى  غ�سبة  ت�سكل  احلكومة  وت�سكيل 

لها مطلقا يف  التي ال دخل  هذه اجلهات 

ت�سكيل احلكومة.

تتحدث  نف�سها  ال�سيا�سية  ال�سالونات 

عن حتميل الدوائر العليا م�سوؤولية هذا 

االأول  احلزب  زعيم  كريان  لنب  التاأخر 

يحظى  والذي  االنتخابية  النتائج  يف 

حكومته  لت�سكيل  مطلق  بتفوي�س 

الثانية، وبالتايل اأ�سلوبه يف املفاو�سات 

وعدم تنازله هو من اأخر عملية ت�سكيل 

يتحمل  من  هو  وبالتايل  احلكومة، 

امل�سوؤولية.

م�سوؤولية بن كريان يف اإدارة املفاو�سات 

عرفتها  التي  التعرثات  خمتلف  ويف 

حوارات  برجمة  على  حر�سه  وعدم 

متتالية ورفع اإيقاع التفاو�س، وتو�سيع 

الفاعلني  دائرة اال�ست�سارات مع جميع 

انفتاحه  وعدم  املعنيني  ال�سيا�سيني 

ثابتة  م�سوؤولية  هي  العام،  الراأي  على 

ترف�س  التي  اجلهات  لهذه  بالن�سبة 

ت�سكيل  وم�ساكل  م�سطرة  يف  اإقحامها 

وا�سحة  يف  اأ�سحت  التي  احلكومة 

م�سمون الد�ستور اجلديد.

من جهة اأخرى، وبح�سب ذات اجلهات، 

طلع مزوار »حكيما« اأكرث من بن كريان 

باأنه ال يعرقل  اأكرث من مرة  اأ�سار  حني 

احلكومة  ت�سكيل  وم�سار  مفاو�سات 

عبداالإله  بيد  حلها  يبقى  التي  الثانية 

واالأغلبية  احلكومة  رئي�س  كريان  بن 

يف  ذلك،  تبعات  حتمل  وعليه  وحده، 

مقابل »طي�س« بنكريان حني �سرح باأنه 

يعر�س تفا�سيل املفاو�سات وي�ست�سري 

ب�سورة دائمة مع اجلهات العليا الذي 

امل�سوؤولية جلهات  قد يفهم منه حتميل 

اأخرى غري بن كريان و مزوار يف م�سار 

ت�سكيل احلكومة.

كريان  بن  باأن  تقول  امل�سادر  نف�س 

ويرف�س  بعد،  الر�سالة  ي�ستوعب  مل 

اإياه  مينحها  التي  ال�سلطات  ا�ستغالل 

دورا  ينتظر  وظل  اجلديد،  الد�ستور 

حكومته  ت�سكيل  عملية  يف  للق�سر  اأكرب 

اإ�سارات �ستى مل  يف حني الق�سر ير�سل 

يلتقطها بن كريان بعد.

هل اقرتبت �ضاعة االنقالبهل بن كريان وحده من يتحمل ف�ضل ترميم حكومته؟
 على احلكومة

الرباط: األسبوع
قيادات  اأن  امل�سادر  بع�س  حتكي 

والتنمية  العدالة  بحزب  وازنة 

للحزب  املوازية  الدعوية  واحلركة 

»حركة التوحيد واالإ�سالح« اعتربت 

االأمر ر�سالة �سيا�سية وازنة ومبا�سرة 

اأن  مفادها  والتنمية،  العدالة  حلزب 

نهاية حكومة بن كريان و�سيكة، واأن 

لي�س  الكالم  هذا  يروج  الذي  �سباط 

باملبتدئ اأو »البوجادي« يف ال�سيا�سة 

هذا  بكل  هواه  على  ي�سرح  حتى 

اخلطاب ال�ساخن والوازن.

اإليه  اأ�سار  الطرح  هذا  تعزيزات 

قياديان اآخران من كون �سباط رهينة 

حتركه  وبالتايل  نافذة،  جهات  لدى 

اأو  ع�سوائيا  فرديا  حتركا  يعد  مل 

ولكنه  البع�س،  يعتقد  كما  ارجتاليا 

وا�سحة  �سيا�سية  ر�سالة  يوجه 

»الدولة  عن  نيابة  كريان  بن  حلزب 

العميقة«.

التي  والتخوفات  الدعوات  هذه 

بع�س  يف  الكتابات  بع�س  ج�سدتها 

املواقع القريبة من العدالة والتنمية 

بال�سوؤال  احلالة  عنونت  التي 

االنقالب  �ساعة  اقرتبت  التايل:هل 

على العدالة والتنمية؟ ربطتها نف�س 

اجلهات بالعراقل التي عرفتها عملية 

امل�سدود  والباب  احلكومة  ت�سكيل 

الذي و�سلته.

يف مقابل ذلك، مل تكرتث قيادات اأخرى 

مزايدات  جمرد  واعتربته  باالأمر 

�سيا�سية عادية من �سباط الذي »فقد 

هذه  تعبري  حد  على  وتوازنه«  عقله 

باال�ستثناء  مت�سكت  التي  القيادات 

املغربي، وباأن هناك اإ�سرارا ملختلف 

ال�سلطات  وخا�سة  بالبالد  القوى 

العليا على ا�ستمرار حكومة بن كريان 

يف مهمتها حتى نهاية واليتها، �سريطة 

اإىل ذلك«  »كما ظل ينبه احلكيم باها 

واالإخوان  م�سر  م�ساكل  جلب  عدم 

العدوية  رابعة  �ساحة  من  امل�سلمني 

اإىل املغرب«.
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

منذ أيام قرأت عن قانون صدر في اجلزائر ويقضي بتجرمي هجر الوالدين 
وإيداعهما إما أحدهما أو كالهما بدور العجزة. وقد نص القانون على 
عقوبات زجرية قاسية في حق كل شاب أو شابة تسول له نفسه تسجيل 

والده أو والدته في تلك الدور.
لدي موقف بطبيعة احلال من النظام احلاكم في اجلزائر كأي عربي غيور 
على احلق وسيادة الدول باعتبار التدخل السافر والالمفهوم أو مبرر منذ 
عشرات السنني للجزائر في قضية وطنية صرفة تخص املغرب وحده هي 

قضية صحرائه اجلنوبية.
ولكن القانون الذي قرأت عنه أثار إعجابي ومتنيت أن أرى له مثيال في 

كل البلدان العربية.
ففي أوروبا مثال لم يعد من املستغرب أن يلتقي األخ شقيقه ابن أمه وأبيه 
مرة كل عشر سنوات أو أكثر وبالصدفة احملضة أو للضرورة املصلحية 
فيكتفيان مبصافحة بعضهما البعض، والسؤال بشكل عابر عن األحوال 

واألموال و.. و..
في بالد الغرب قد ال يرى االبن أباه أو أمه حتى يسمع أنه توفي فيطرق 
العادية بعد أن يقرئ روحه السالم  لهنيهات ثم ينطلق مواصال حياته 
»النار«  باسم  مسبوق  اسم  إلى  اسمه  ويحول  املعروفة  طريقتهم  على 
)Feu(. وهذه أغرب غرائبهم وأصعب معادالت لغة بالد السني وبرج إيفل 
العائلي،  التفكك  في  اآليات  وآية  العبر  أم  أمريكا  في  أما  باخلصوص. 
التواصل  ميدان  في  كتيك«  »لألنظار  األقرب  واجلمود  القبلي،  والشلل 
به  ويرفس  الدوالر  يعرف  والكل  واملآل  اآلل  هو  الدوالر  فإن  العائلي، 
والده ووالدته. إذا لم تعمل هناك فلن تأكل وليس لديك وقت للسعي نحو 
الوالدين. وإذا  استحصال ما ال يعرفونه وال يريدون معرفته عن رضى 
حتدثنا عن املوضوع في العالم العربي ولن أخص بالذكر دولة معينة، 
فإن املالحظة األولى التي أسائل بها ضمير كل فلذة كبد هي تناسل دور 

العجزة وتزايد عددها في جو يوحي بألف معنى ومعنى.
العمل  ساعد  عن  فكشفن  حني،  بعد  وترملن  الولد  أجننب  سيدات  هناك 
ملبيات كل متطلبات رعرعة وتدريس الفلذة علها تصبح فلتة دهرها في 

العلم واملجد واجلاه.
وبعد حني من الدهر حتولت الفلذة إلى فلتة زمنها في العقوق ملقية باألم 
بعد أن تأخذ منها السنوات عصارة صحتها ولب شبابها وتتركها بقية 
إنسان في حاجة أللف طبيب وطبيب.. فيبادر االبن ومع أول أدراج سلم 
اجلاه إلى أخذ مبادرة العمر فيعهد باحلمل الثقيل: تلك األم املسنة ألقرب 

دار للعجزة مكتفيا بالسؤال عنها بني حني وحني.
شخصيا أستغرب من شباب يتركون أهلهم رهائن ظروف وتقلبات احلياة، 
ويولون األدبار نحو اخلارج دون فائدة، كحالة سيدة مسنة مصابة بداء 
ابنتها  في حني سافرت  إيطاليا،  إلى  الثالثة  أبنائها  كل  السكري سافر 
الوحيدة إلى سويسرا، وهناك تزوجت من سويسري. هذه السيدة التي 
خلت دارها وكأنها لم تنجب في يوم من األيام، ال تتلقى من فلذات كبدها 
أن يعرفوا  املهاجرين درهما واحدا، وال تعرف عنهم شيئا، وال يريدون 

عنها شيئا.
واألدهى واألمر أنهم اغتربوا من أجل لقمة عيش جاف كان في مقدورهم 
من  إنه منوذج  يستفيدوا..  ولم  يفيدوا  لم  املغرب..  في  عليها  احلصول 
مناذج العالقات األسرية اجلديدة في املغرب.. عالقات بدأ يعلوها الصدأ 
وتأكل منها ظروف التأثر بالعالم الغربي دفئها واحلنان الذي كان يدثرها 
كان  الستينيات  وحتى  بل  فقدميا  والتآزر.  والتعاون  التواصل  بدثار 
الرجل واملرأة عندما يرشدان ويدخالن معترك احلياة يعضان بالنواجد 
امرأة  أم  كان  رجال  العجوز  كان  الوالدين«.  »رضى  هو  كبير  مبدإ  على 
املرغوب  الرضى  في  والعقد  احلل  ألن  مكرما،  معززا  عمره  بقية  يقضي 
وخيرات  البركات  عن  باحث  وكل  يده،  حتت  هو  الشباب  من  واملنشود 
الدنيا إمنا ينقب عنهما حتت »الطابع« األبوي األصيل. ال جدال مع األب 
»فالرضى«  أو األم، وال تكسير ألوامرهما، وال تعكير لصفو خواطرهما. 
ظل على مد العصور في املغرب بندا ال جتادله القوانني وال تعلو عليه 
بالبند  القانون  الوالدين حتى نص  الدساتير، وأحتدث طبعا عن رضى 

الصريح على مبدإ »مالك مال أبيك«.
ولكن جديد العالقات مع الوالدين والتي لم تكن في يوم من األيام فصال 
ذلك  جديدها  اجلنائية،  املساطر  مواد  من  مادة  أو  القانون  فصول  من 
البرود الذي اعتالها والبداية املؤملة لنهاية عصر رضى الوالدين حتت 
حاملة  وهناك،  هنا  املغرب  في  تتناثر  بدأت  التي  العجزة«  »دور  سيف 
في جيل  ما كسب  كل  استثمر  مآل جيل  ومعنى حول  معنى  ألف  معها 
ناكر للجميل.. فعندما يترك االبن أباه لدار عجزة مهما كان تصنيفها وقد 
سمعت وعاينت ما عاينت عن ظروف نزالئها، فإمنا يسطر حتت اسمه 
عنوانا كبيرا اسمه نكران اجلميل وغض الطرف عن واجب الرعاية ملن 
رعاه صغيرا وأنفق عليه ما لو اكتنزه لضمن منه البيت واملصروف لبقية 

العمر..
ظواهر وظواهر بدأت تتسلل نحو املجتمع املغربي ضاربة تقاليده اجلميلة 
في العمق، وأجمل تلك التقاليد وأروعها وأغزرها معان تظل قبلة اعتراف 
باجلميل وبحث عن الرضى املنصوص عليه في القرآن والسند الشريف 
باألحاديث النبوية املتفق عليها.. ال داخل غرفة.. باردة في دار لعجزة لهم 

أبناء يرفلون في الفلل والضيعات، واللهم ال حول وال قوة إال بك.

نشر في »األسبوع« عدد 6 أبريل 2007

دخيل غربي على املغرب ا�سمه: 

دور العجزة

وبالو�لدين �إح�سانا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

ال أحد يستطيع أن يتوقع أن ميزانية 
»صندوق  املسماة  العمالقة  البناية 
تضاهي  تكاد  اجلماعي«  التجهيز 
إمكانيات  إمكانياتها  حيث  من 
إن  بل  املغرب،  في  الوزارات  أغنى 
الذين  هم  الناس  من  قليال  عددا 
بإمكانهم التعرف على مديرها كرمي 
الشارع،  إذا وجدوه في  املنصوري 
ورمبا هي »حاجة في نفس يعقوب« 
التي جعلت هذا املدير ينأى بنفسه 

عن األضواء ليتفرغ للمال.
ال  ملن  اجلماعي  التجهيز  صندوق 
بنكية عمالقة،  يعرفه، هو مؤسسة 
ولدت من رحــــم صندوق اإليـــــــداع 
تسمـــــيه  كـــــــانت  الــــــذي  والتدبير 
»األسبوع« دائـــــــما اإلمبــــراطورية، 
وكانت تابعة له، غير أن انتباه وزير 
الداخــــلية الراحل ادريس البــــصري 
لهذه  الضخمة  اإلمكــــــانيات  إلـــــى 
املؤسســـــة جعله يخطط، لفصـــــلها 
والتـــدبير،  اإليــــداع  صندوق  عـــــن 
وزارة  يد  في  وضــــعها  ثم  ومــــن 
الداخلية.. مصادر »األسبوع« تؤكد 
أن الصندوق الذي أحدث سنة 1959 
تتصارع حوله عدة أطراف حكومية 
عند تشكيل كل حكومة، لضمه إلى 
قطاعاته الوزارية، لكن هذا الصراع 

ال يخرج إلى العلن )..(.
هكذا حتول الصندوق من مؤسسة 
مالية بسيطة، إلى ذراع مالي لوزارة 
الداخلية، في زمن ادريس البصري، 
على  دليل  أي  يوجد  ال  أنه  ورغم 
في  الصندوق  هذا  تورط  إمكانية 
حساب  على  املرشحني  بعض  دعم 
اآلخرين، فإن قراءة تقارير املجلس 
صدرت  والتي  للحسابات  األعلى 
خالل السنني األخيرة تفسح املجال 
املؤسسة  هذه  أهداف  في  »للشك« 
التي أصبحت بنكا قائما بذاته منذ 
تقوم  أصبحت  حيث   ،1996 سنة 
اعتياديا  املنجزة  العمليات  بجميع 

من طرف األبناك.
األعــــــلى  للمجـــــــلس  سبق  وقــــــد 
ال  األمور  أن  أكد  أن  للحسابات 
داخل صندوق  يرام  ما  على  تسير 
إنه  يقال  الذي  اجلماعي  التجهيز 
وزارة  أطر  ألبناء  ناٍد  إلى  حتول 
واملتقاعدين  النافذين  الداخلية، 
املؤسسة  هذه  أن  أكد  حيث   ،)..(
املعنوية  بالشخصـــــية  تتمتع  التي 
واالستقـالل املـــــــالي تعـــــــــرف عدة 
مـــــن بينها، منح قروض  خروقات، 
مشاريع  إجناز  أجل  من  جلماعات 
ال تستجيب لالحتياجات احلقيقية 

بالنسبة  احلال  هو  كما  للسكان، 
لقرض بلغت قيمته 24.5 مليون درهم 
منحه الصندوق للجماعة احلضرية 
 ،2008 مارس   4 بتاريخ  احمد  البن 
كان  اجلماعة  طلب  أن  حني  في 
ولم  درهم،  مليون   14.75 حدود  في 
الثاني  بالطلب  الصندوق  يتوصل 
 18 بتاريخ  إال  املبلغ  تغيير  بعد 
مارس 2008. )انظروا إلى 14 مليار 
وما  اجلماعة  طلبته  ما  بني  كفارق 

أخذته(.
»أن  أيضا  ســـجل  التقرير  نفس 
وتتبع  بتقييم  يقوم  ال  الصندوق 
كما  مولها،  التي  املشاريع  تنفيذ 
لم يقم بوضع مخططات عمل على 
بتحديد  له  تسمح  سنوات  مدى 

املساعدة  وطبيعة  املمولة  البرامج 
كما  تقدميها،  لـــــه  ينبغـــــي  التـــي 
دليل مرجعي لألثمان  لوحظ غياب 
التي  املشاريع  ملختلف  املشكلة 
التــــقرير  بتمويلها..ووقف  يقـــــــوم 
رسمية«  »غير  ملفات  وجود  على 
بدراستها  التجهيز  صنـــــدوق  قام 
في وقت سريع جدا مقارنة بأغلبية 
األمر  ويتعلق  القروض،  طلبات 
تبعث  التي  احمللية  باجلماعات 
الوصاية،  سلــــطات  إلى  طلباتـــــها 

غير  وبشكل  نفسه  اآلن  في  وتضع 
رسمي هذه الطلبات عند الصندوق 
جلنة  إلى  ويقدمها  يدرسها  الذي 
بالطلب  التوصل  قبل  القروض 
الداخلية«.  بشكل رسمي من وزارة 
30 مارس  )الصباح عدد: اجلمـــــعة 

.)2012
املدير  مصير  عن  املرء  يتساءل  قد 
هذه  كل  عهده  في  صدرت  الذي 
املالحظات، قبل أن يفاجأ بأن البنك 
املدير،  هو  املدير  وبأن  البنك،  هو 
فكرمي املنصوري يتربع على عرش 
دون  ثماني سنوات،  منذ  املؤسسة 
شأن  شأنه  مكانه،  من  يتزحزح  أن 
املدراء الذين يعتبرون أنفسهم غير 
معنيني مبذكرة احلسن الثاني التي 
أربع  كل  الوظيفة  تغيير  تفرض 
سنوات بالنسبة ألصحاب املناصب 
السامية من أجل ضخ دماء جديدة 

في اإلدارة.
يذكر أن هذا البنك ال يقدم أي تعريف 
تاريخي لتطور املؤسسة في بوابة 
األنترنيت، هو فقط يحاول أن يدافع 
عن نفسه في مواجهة بعض التهم 
التي تالحقه، ومنها أنه ال يتدخل إال 
إلضافة »الشحمة في ظهر املعلوف« 
كما يقول املغاربة، بحيث ال تستفيد 
والفقيرة،  النائية  اجلماعات  منه 
»إن احلصول على قرض من طرف 
على  املقترض  بقدرة   رهني  البنك 
تسديد  من  ميكنه  فائض  حتقيق 
الترابية  الدين. وعليه، فاجلماعات 
كاف  ادخار  حتقيق  على  القادرة 
والتحكم  مداخيلها  بفضل حتسني 
من  املستفيدة  وحدها  نفقاتها  في 
أصحاب  يقول  الصندوق«،  قروض 

البنك.
ملاذا ال يتوفر هذا البنك على فروع 
إمكانياته  رغم  إقليمية  ومندوبيات 
من  اجلغرافي  القرب  إن  الهائلة؟ 
ضروريا  ليس  الترابية  اجلماعات 
لتوفير خدمة القرب. ذلك أن طبيعة 
أهمية  تبـــرر  ال  الصــــندوق  نشاط 
عالقة يومية مع اجلماعات الترابية 
التي  األخرى  األبناك  مع  باملقارنة 
ودائع  وتدبير  جمع  على  تعمل 
زبنائها. كما أن فتح مندوبيات عبر 
استثمارات  يستلزم  اململكة  تراب 
على  اليـــوم  مبــــررة  غيــــــر  ضخمة 
لتواجد  نظرا  االقتصادي  املستوى 
من  ناجعة  وتواصل  تنقل  وسائل 
ألنظمة  متواصـــــل  وتطــــــور  جهة، 
يقول  أخرى..  جــــــهة  من  التواصل 

أصحاب البنك. 

كان تابعا لإمرب�طورية �لإيد�ع و�لتدبري و�أ�سبح 

حتت و�صاية الب�صري وبقي اإىل اليوم 

البنك الذي يت�صرف اأ�صحابه 
يف املاليري  وال يعرفهم اأحد

قد يتساءل المرء عن مصير 
المدير الذي صدرت في 

عهده كل هذه المالحظات، 
قبل أن يفاجأ بأن البنك 

هو البنك، وبأن المدير هو 
المدير، فكريم المنصوري 
يتربع على عرش المؤسسة 

منذ ثماني سنوات، دون أن 
يتزحزح من مكانه، شأنه 

شأن المدراء الذين يعتبرون 
أنفسهم غير معنيين بمذكرة 

الحسن الثاني التي تفرض 
تغيير الوظيفة كل أربع 
سنوات بالنسبة ألصحاب 

المناصب السامية من أجل 
ضخ دماء جديدة في اإلدارة.

صورة لصندوق التجهيز اجلماعي وفي اإلطار صورة مديره كرمي املنصوري



تقرير حقوقي عن »و�ضعية  �أول  ر�ضم 

عهد  يف  بالإعد�م«  �ملحكومني  �ل�ضجناء 

�ضورة  كري�ن  بن  �لإله  عبد  حكومة 

يعي�ضونها  �لتي  �لأو�ضاع  عن  قامتة 

 67 حو�يل  يعاين  حيث  زنازنهم،  د�خل 

باملائة من �أمر��ض عقلية مزمنة، ح�ضب 

 25 على  �أجريت  در��ضة  له  خل�ضت  ما 

ومكنا�ض  �لقنيطرة  من  كل  يف  �ضجينا، 

ووجدة.

يف  �ضارك  �لتي  �لدر��ضة  و�عتربت 

�ملغربية  �ملنظمة  من  كل  �إجنازها 

حلقوق �لإن�ضان و�لئتالف �ملغربي من 

�أجل �إلغاء عقوبة �لإعد�م، �أن  �لإعد�م 

وحاّطة  ول�إن�ضانية  قا�ضية  »عقوبة 

بالكر�مة«، و�أن »�لنتظار ي�ضّكل يف حّد 

ذ�ته موتا بطيئا«. 

عنو�ن:  حمل  �لذي  �لتقرير  �أكد  كما 

�أن  �ملغربية«،  �ملوت  ممّر�ت  »د�خل 

��ضطر�بات  ظهور  تفاقم  �ملوت  »عنابر 

من  �حل�ضنة  �ملعاملة  رغم  نف�ضية، 

�أ�ضحاب  �أن  علما  �ل�ضجن،  حر��ض  لدن 

�لتقرير �ضجلو� غياب بع�ض �حلاجيات 

�ملادية، مثل �لغذ�ء و�لأغطية و�ملالب�ض، 

�لنظافة..«.

�ملحكومون  يعـــي�ضه  �لذي  �جلحيم 

بالإعد�م، ر�جع بالأ�ضا�ض �إىل �عتقادهم 

�أحكام  تنفيذ  ت�ضتاأنف  قد  �لدولة  باأن 

�لإعد�م رغم �أنها مل تنفذه �أية مرة منذ 

 ،1993 �ضنة  ثابت«  »�لكوم�ضري  �إعد�م 

منهم  �ملائة  يف   35 حو�يل  تتملك  حيث 

رغبة جاحمة يف تنفيذ �لعقوبة، كما �أن 

�أغلبهم يفكر يف �لنتحار، ح�ضب معطيات 

�لدر��ضة.

موؤخر�  عقدت  �لتي  �لندوة  �ضكلت  وقد 

باأنها  �لعقوبة  و�ضفت  و�لتي  بالرباط 

ليعرب بع�ض  فر�ضة  و�نتقامية،  قا�ضية 

�حلقوقيني عن رف�ضهم لتنفيذها كما هو 

�ل�ضاأن بالن�ضبة لرئي�ض �ملنظمة �ملغربية 

�لذي  ن�ضنا�ض  حممد  �لإن�ضان،  حلقوق 

�أن هناك تناق�ضا يف موقف �ملغرب  �أكد 

�إز�ء عقوبة �لإعد�م، �لتي �أوقفت �لدولة 

يف  �أنها  غرَي   ،1993 �ضنة  منذ  تنفيذها 

على  �لت�ضويت  عن  متتنع  ذ�ته  �لآن 

قر�ر �إلغاء عقوبة �لإعد�م ب�ضفة ر�ضمّية 

�أمام �ملنتظم �لدويل.

نف�ض �مل�ضدر، �أكد �أن �لدول �لتي ت�ضتمر 

تعرف  مل  �لإعد�م  عقوبة  تنفيذ  يف 

�نخفا�ضا يف عدد �جلر�ئم بل �إن عددها 

�رتفع ب�ضكل كبري، من جهته �أكد �لنقيب 

عبد �لرحيم �جلامعي، �ملن�ّضق �لوطني 

لالئتالف �ملغربي من �أجل �إلغاء عقوبة 

�إلغاء  معار�ضي  مربر�ت  �أّن  �لإعد�م، 

قانونيا  متجاوزة،  �أ�ضبحت  �لعقوبة، 

ود�ضتوريا ودينيا و�أخالقيا.

�ضبكة  من�ّضقة  �لروي�ضي،  خديجة 

عقوبة  �ضد  وبرملانيون  »برملانيات 

نف�ض  يف  �أكـــدت  باملـــغرب،  �لإعد�م« 

للمرة  �ملغرب  �متناع  �أّن  �ل�ضياق، 

�لر�بعة عن �مل�ضادقة على �إلغاء عقوبة 

للجنة  �جتماع  �آخر  خالل  �لإعد�م، 

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية  �لثالثة 

ُدول  و�أّن  خ�ضو�ضا  �لقلق،  �إىل  »يدعو 

�لقر�ر،  م�ضروع  على  �ضّوتت  �ضقيقة 

ومنها �أفغان�ضتان«.
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املغاربة مل يحتفلوا بعيد الأ�ضحى 
بعد نفي حممد اخلام�س

كلما ز�دت �أن�ضطة �ملقاومة 

وعملياتها �إل و�رتفع �ضقف 

�لت�ضعيد  وقمة  �لت�ضعيد.. 

�لفرن�ضي متثلت يف نفي حممد 

�خلام�ض يف غ�ضت �ضنة 1953، 

وكما هو معروف فاإن �ملغاربة 

مل يقومو� باإحياء تلك �ملنا�ضبة 

علمهم  عند  �لعظيمة  �لدينية 

خارج  �خلام�ض  حممد  بنفي 

يرتقبون  كانو�  �لبالد..فاملغاربة 

بتوج�ض كبري م�ضري �ل�ضر�ع بني 

حممد �خلام�ض و�ل�ضلطات �لفرن�ضية.

الحسين برادة )الحركة الوطنية(

الإ�ضرائيليون كذابون

هذ� كذب.. مل �ألتق بوزيرة 

�لإ�ضر�ئيلية  �خلارجية 

ليفني،  ت�ضيبي  �ل�ضابقة، 

يف حفل ع�ضاء، حفل �أقامه 

يف  لل�ضالم  �لدويل  �ملعهد 

نيويورك..و�لإ�ضر�ئيليون 

ي�ضتغلون  د�أبهم،  هذ� 

لقاء  ليّدعو�  �ضيء  �أي 

و�إ�ضالمية  عربية  �ضخ�ضيات 

�للقاء�ت  مب�ضوؤوليهم..�إن 

�لعامة  �جلمعية  هام�ض  على 

لكني  �لكثريون،  لها  ويدعى  �أكرث،  ومنظموها  كثرية، 

�ضخ�ضيا مل �ألتق بها.

سعد الدين العثماني )وزير الخارجية(

لقاء باك�ضتان مهد مل�ضروع »احلاكمية هلل«

�ل�ضيد حممد �حلمد�وي 

�إىل  فقط  يتوجه  مل 

يلتقي  لكي  باك�ضتان 

�لإخو�نية  �حلركة  قادة 

�لدولية، فهو �إمنا ذهب لكي 

جتربتهم  ت�ضبه  من  يلتقي 

عليه  حممد  �ضيدنا  جتارب 

و�ضيدنا  �ل�ضلو�ت،  �أزكى 

عي�ضى عليه �أزكى �ل�ضلو�ت...

�إن �للقاء �لذي �نعقد يف  باك�ضتان 

�أبو �لأعلى  مهد »للحاكمية هلل«، �لتي بنى عليها �ملرحوم 

�ملودودي �مل�ضروع �لإخو�ين، وت�ضبعت به �حلركة عامليا، 

وعندما ي�ضع �حلمد�وي حركته يف �ضياق تخوفات �حلركة 

�لإخو�نية �لعاملية، ويدخل حتت ملتها �ل�ضت�ضر�فية، من 

�لوطني  بالتميز  �لأقو�ل  ت�ضتقيم  بها، فهل  �أنه معني  باب 

وبالرتباط �ملحلي.

عبد الحميد الجماهيري )االتحاد االشتراكي(

الطلبة الفل�ضطينيون ومنظمة اإىل الأمام

�لفل�ضطينيون  �لطلبة 

يف  مهما  دور�  لعبو� 

�ملارك�ضي  �لفكر  ن�ضر 

�لطلبة  �ضفوف  بني 

وتو�ضيح  �ملغاربة 

�ملنا�ضلني  لدى  �لروؤية 

�ل�ضيوعي  �حلزب  د�خل 

�ملغربي، �أق�ضد �ملجموعة 

�لتي �أ�ض�ضت لحقا منظمة 

ما  خ�ضو�ضا  �لأمام،  �إىل 

�لثوري  باحلل  يتعلق 

للق�ضية �لفل�ضطينية �لقائم على �أن فل�ضطني ل ميكن 

�أن تتحرر دون حتطيم �لكيان �ل�ضهيوين وبناء دولة 

فل�ضطينية علمانية تتعاي�ض فيها كل �لديانات، ومن 

هنا رفع �ضعار »�لق�ضية �لفل�ضطينية ق�ضية وطنية«.

عبد العزيز المنبهي 

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

حتفظ رئي�ضا غرفتي �لربملان على زيارة 

مدينة  �إىل  �إ�ضبان  برملانيون  بها  يقوم 

�ل�ضلطات،  مع  تن�ضيق  دون  �لعيون، 

�للقاء�ت  من  �ضل�ضلة  عقد  �أجل  من 

�ل�ضخ�ضيات  من  عدد  مع  و�لجتماعات 

و�جلمعيات �ملوؤيدة جلبهة �لبوليز�ريو.

وقال رئي�ض جمل�ض �لنو�ب كرمي غالب، 

جمل�ض  رئي�ض  �هلل  بيد  �ل�ضيخ  وحممد 

�لت�ضريعية  )�لغرفـــــة  �مل�ضت�ضاريــــــن 

هاتفية  �ت�ضالت  �أجريا  �أنهما  �لثانية( 

�أن  ليوؤكد� على  مع نظر�ئهما يف مدريد، 

دخل  ول  فردية  »مبادرة  �لزيارة  هذه 

للربملان �لإ�ضباين يف تنظيمها«. 

من  �لإ�ضباين  �لربملاين  �لوفد  ويتكون 

�لبا�ضكي،  �لوطني  �حلزب  عن  نو�ب 

وحزب  �لكطالين،  �ل�ضيوعي  و�حلزب 

و�ضلو�  �لذين  و�لدميقر�طية  �لتقدم 

جزر  من  �إليه  قادمني  �لعيون،  مطار 

مع  لقاء�ت  �ضل�ضلة  وبدوؤو�  �لكناري، 

جمعية كودي�ضا وزعيمتها �أميناتو حيدر، 

�ملختطفني  وعائالت  د�د��ض،  وحممد 

�ل�ضيا�ضيني.

�ملعنيني  �أن  �ملغربية  �مل�ضادر  و�أكدت 

�لربملان  رئا�ضة  مع  ين�ضقو�  مل  بالأمر 

ومل  �لزيارة،  بهذه  للقيام  �لإ�ضباين، 

�لأخ�ضر  �ل�ضوء  �إ�ضارة  على  يح�ضلو� 

يعطي  مما  �ملغربية،  �ل�ضلطات  من 

�نطباعا باأن هذه �لزيارة تاأتي يف �ضياق 

��ضتفز�ز �ل�ضلطات �ملغربية يف ظل �أجو�ء 

�أ�ضا  مدينة  تعرفها  مو�جهات  تد�عيات 

�لقريبة على خلفية �جتماعية.

كرمي  �ملغربي’ »�إن  للربملان  بالغ  وقال 

غالب وحممد �ل�ضيخ بيد �هلل تفاجاآ بهذه 

م�ضبق  �إ�ضعار  دون  �ملباغتة  �لزيارة 

�لربملانيتني  �ملوؤ�ض�ضتني  بني  تن�ضيق  �أو 

�ملغربية و�لإ�ضبانية«. 

�ململكة  »برملان  �أن  �لبالغ  و�أ�ضاف 

�ملغربية يوؤكد �أن �ملبادرة �لفردية لهوؤلء 

يف  �لأ�ضف،  مع  تنخرط،  ل  �لربملانيني 

�ملوؤ�ض�ضتني  بني  �لتعاون  عالقات  �إطار 

تعترب  �لتي  �لبلدين  لكال  �لت�ضريعيتني 

و�لتي  ومنوذجية،  متميزة  عالقات 

�لربملاين  �ملنتدى  جناح  بعد  تعززت 

�نعقد  �لذي  �لإ�ضباين  �ملغربي  �لثاين 

و�لذي  �ضبتمرب،  و24   23 يومي  مبدريد 

توج باإ�ضد�ر بيان ختامي م�ضرتك يوؤكد 

مو�قف  بني  �لتن�ضيق  �ضرورة  على 

برملاين �لبلدين يف خمتلف �ملحافل، وذلك 

�لهتمام  ذ�ت  �لق�ضايا  خدمة  �أجل  من 

�ل�ضلم  حتقيق  يف  و�لإ�ضهام  �مل�ضرتك، 

و�لأمن و�لتنمية عرب �لعامل«.

حقوقيون ينتقدون الدولة ب�سبب عدم اإلغاء العقوبة

املحكومون بالإعدام بعد احلاج ثابت مهددون باجلنون

نتغدا بيه قبل ما يتع�ضا بيا 
�أن  �ل�ضياحية  �ل�ضيار�ت  موزعو  توقع 

ت�ضهد �ل�ضوق �ملغربية تر�جعاً يف حجم 

مبيعات �ل�ضيار�ت �جلديدة ن�ضبته نحو 

10 يف �ملائة، ب�ضبب تر�جع �لطلب على 
�لعربات �خلا�ضة نتيجة هبوط ��ضتهالك 

�لأ�ضر، و�لرتيث قبل �ضر�ء �ضيارة جديدة 

لأ�ضباب عدة.

و�أظهرت �إح�ضاء�ت »�جلمعية �ملغربية 

عدد  �أن  )�يفام(،  �ل�ضيارة«  لتوريد 

خالل  �ُضّوقت  �لتي  �جلديدة  �لعربات 

�لأ�ضهر �لثمانية �لأوىل من �ل�ضنة بلغت 

خالل  �ألفاً   88 مقابل  يف  وحدة  �ألف   82
�ضهد  �لذي  �ملا�ضي،  �لعام  ذ�تها  �لفرتة 

كامالً ت�ضويق 130 �ألف �ضيارة جديدة. 

قرو�ض  طلبات  �أن  م�ضرفيون  و�أكد 

ب�ضبب  رمبا  كثري�ً  تر�جعت  �ل�ضيار�ت 

�ضيار�ت  ب�ضر�ء  �لأ�ضر  �هتمام  تر�جع 

�أو  �أخرى،  �أولويات  مل�ضلحة  جديدة 

�ل�ضتهالك.  �أجندة  يف  تغيري  ب�ضبب 

ور�أى حمللون �أن �رتفاع وترية ت�ضويق 

ب�ضوق  مرتبط  �نخفا�ضها  �أو  �ل�ضيار�ت 

�لعمل لدى �ل�ضباب �لذي يقتني �ضيارة 

جديدة يف �أول حت�ضيل مايل.

وُتعترب مبيعات �ل�ضيار�ت و�لعقار مقيا�ضاً 

�لذي  �ملغربي،  �لقت�ضاد  �أد�ء  لتقومي 

خالل  �لد�خلي  �لطلب  على  يعتمد  بقي 

�ل�ضنو�ت �لـ10 �ملا�ضية، ولكن �لتحولت 

�لقت�ضادية �لدولية و�لتغري�ت �لإقليمية 

ومناخ »�لربيع �لعربي«، دفعت يف �جتاه 

تر�جع �ل�ضتهالك وتقل�ض �ملبيعات.

املغاربة يرتاجعون عن اقتناء ال�ضيارات 

اأحالم الفنيقيني »اخلمرية« تنبعث يف عهد بن كريان 

�نتعا�ضا  �ملغربي  �لنبيذ  �ضناعة  عرفت 

�لذي  �لبلد  بهذ�  �لأخرية  �لآونة  كبري� يف 

�لعربي،  �لعامل  يف  للنبيذ  منتج  �أكرب  يعد 

�ملهيئة  �ملثالية  �ملناخية  �لظروف  ب�ضبب 

�لعــــــــنب  من  �جليدة  �لأنو�ع  لزر�عة 

�ملخ�ض�ض  لل�ضرب.

م�ضوؤول  وهو  �لكو�ن  �لعزيز  عبد  وقال 

�ضيعة كروم مبنطقة بوفكر�ن يف �ضاحية 

»رويرتز«:  لوكالة  ت�ضريحات  يف  مكنا�ض 

تطورت هذه �ل�ضناعة يف �ملنطقة و�أ�ضبح 

�إنتاجها ي�ضاهي �إنتاجها يف بع�ض �ملناطق 

�لعنب  من  �أنو�عا  جنلب  نحن  باأوروبا، 

�أنها �ضاحلة  تبني  �لتي  �لوطن  من خارج 

كبرية،  مردودية  وتعطي  �ملنطقة،  لهذه 

وجودة عالية بالن�ضبة ل�ضناعة �لعنب من 

بعد، وهذ� ما جعل �ملنطقة تزدهر فيها هذه 

�لزر�عة.

عليه  يغلب  �ملغرب  �إنتاج  �أرباع  وثالثة 

�لوردي  �ملائة  يف  و20  �لأحمر،  �لنبيذ 

�لأبي�ض،  �لنبيذ  من  و�لبقية  )روزيه( 

يف  �لعنب  �أو  �لكروم  مز�رع  غالبية  وتقع 

�ملغرب مبنطقة مكنا�ض على بعد نحو 140 

كيلومرت� �ضرقي �لرباط، وهي ذ�ت �ملنطقة 

و�لرومان  �لفنيقيون  فيها  يزرع  كان  �لتي 

�لعنب قدميا.

ويف نهاية �لقرن �لتا�ضع ع�ضر دمرت �آفات 

زر�عية �لكثري من مز�رع �لكروم يف �أوروبا. 

لكن حني و�ضل مز�رعو �لكروم �لفرن�ضيون 

�إىل �ملغرب �كت�ضفو� تنوعا فريد� يف �لرتبة 

لنمو  مثالية  ظروف  وهي  معتدل  ومناخا 

�لعنب.

ويبيع �ملغرب حاليا ما يزيد عن 40 مليون 

�لعاملي  �ل�ضوقني  يف  �ضنويا  نبيذ  زجاجة 

و�ملحلي.

وبلغ �إنتاج �ملغرب من �لنبيذ ذروته �إبان 

زرعت  حني  �لفرن�ضي  �ل�ضتعمار  حقبة 

�أنو�ع عديدة من �لعنب لتلبية �لطلب من 

جانب �لفرن�ضيني �ملقيمني يف �لبالد.

و�لآن تعترب �ضركة ليه �ضيلييه دي مكنا�ض 

�إنتاج  �ضركات  �أ�ضهر  من  مكنا�ض(  )�أقبية 

�لنبيذ يف �ملغرب، حيث تنتج زهاء 70 يف 

�ملائة من �لنبيذ �ملغربي.

ويعمل زهاء 10000 مغربي ب�ضكل د�ئم يف 

كبرية  �أعد�د  تعمل  بينما  �لنبيذ،  �ضناعة 

ب�ضكل مو�ضمي �أثناء مو�ضم ح�ضاد �لعنب.

�ملغرب،  يف  �خلمر  توفر  من  �لرغم  وعلى 

�لتز�ما  ي�ضربونها  ل  �ملغاربة  غالبية  فاإن 

بتعاليم �لإ�ضالم �لتي حترم تناولها.

رويترز

اأحالم الفنيقيني »اخلمرية« تنبعث يف عهد بن كريان 

املغاربة ي�ضفونها بالزيارة ال�ضتفزازية

الربملانيون الإ�ضبان الذين زاروا العيون مل ين�ضقوا مع الربملان الإ�ضباين
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من هنا وهناك 

قام جراحون �صينيون بزراعة 

اأنف جديد يف جبني مري�ض 

حتى ميكن ا�صتزراعه الحقًا 

بداًل من اأنفه االأ�صلي، وكان 

اأنف املري�ض، ت�صاوليان، 

البالغ من العمر 22 عامًا 

قد ت�صرر ب�صدة يف اأعقاب 

حادثة �صري تعر�ض لها ال�صنة 

املا�صية، وقد اأدت االإ�صابة 

اإىل تاآكل الن�صيج الغ�صرويف 

يف اأنفه، مما ا�صتحال على 

اجلراحني زرع اأنف يحل 

حمل اأنفه االأ�صلي ويوؤدي 

وظيفته.. غري اأن الذين ال 

يعرفونه قد يعتقدون اأنه 

ت�صوه خلقي.

االأنف اجلديد والذي يوجد 

يف اجلبني هو حل موؤقت يف 

انتظار اإعادة زراعة االأنف 

االأ�صلي، غري اأن تاريخ 

اإجراء العملية يبقى جمهوال، 

ح�صب املعطيات التي ك�صفتها 

جملة »باري مات�ض« �صاحبة 

ال�صورة.

اآثار احلكيم:

»اإخوان املغرب« اأ�صيبوا بالهلع من �صقوط »اإخوان م�صر«

»كرمية«  حي  يف  تقع  التي  هوليود  �سينما  كانت  قليلة  �سنوات  قبل 

ال�سعبي مبدينة »�سال« املغربية جمرد مكان مهجور مثل حال العديد 

قبل  من  والهجران  لالإهمال  تعر�ست  التي  املغربية  العر�ض  دور  من 

اأ�سرت  التي  والقر�سنة  التوزيع  م�ساكل  نتيجة  واجلمهور  الأفالم 

كثريا بحال ال�سينما يف اأغلب مدن املغرب.

تنظيم  خلف  تقف  التي  رقراق  اأبي  جمعية  اإدارة  رغبة  ظل  يف  ولكن 

ال�سينمائي  ف�ساوؤها  لها  يكون  اأن  املراأة  لفيلم  الدويل  �سال  مهرجان 

قامت  وفعالياته،  املهرجان  اأفالم  عر�ض  نافذة  ي�سكل  كي  اخلا�ض 

اجلمعية بتطوير الدار واإعادة افتتاحها ل�ستقبال �سيوف املهرجان 

خالل دوراته املرتاكمة عاما بعد عام.

منطقة  يف  تقع  اأنها  هو  الدار  افتتاح  عند  الرئي�سي  التخوف  وكان 

توجهات  اإىل  بالإ�سافة  للجرمية،  مرتفع  معدل  على  حتتوي  �سعبية 

دينية متزمتة ن�سبًيا تزامنت مع �سعود الإخوان امل�سلمني اإىل احلكم 

يف املغرب قبل اأعوام قليلة.

اجلذب  على  القدرة  �ساحب  ال�سحري،  الفن  ذلك  ال�سينما،  ولكن 

والأحالم،  الروؤى  عامل  من  تقرتب  التي  �سفاته  خالل  من  والتاأثري 

دار  اإحياء  اإعادة  فكرة  لحت�سان  احلي  �سكان  جتذب  اأن  ا�ستطاعت 

العر�ض بل واملهرجان الدويل الذي ي�ستغل ف�ساءها الكال�سيكي الرائع 

و�سا�ستها ال�سحرية.

ومن هنا، ا�ستطاع املهرجان اأن ي�سكل حدًثا �سنوًيا ا�ستثنائًيا منتظًرا 

واأقالم  التليفزيون  كامريات  اأ�سبحت  الذي  احلي  لأهايل  بالن�سبة 

ال�سحافة املحلية والدولية تتجه له خالل اأ�سبوع املهرجان، واأ�سبح 

لدى البيوت املغربية التقليدية التي تطل على ال�ساحة الوا�سعة اأمام 

احلمراء،  ال�سجادة  فعاليات  مل�ساهدة  الأول  ال�سف  ميزة  ال�سينما 

الإعالمي  التوهج  لدعم  املغربية  ال�سينما  وفناين  جنوم  وح�سور 

�سيوف  من  الأجانب  للممثلني  التلويح  اإىل  بالإ�سافة  للمهرجان، 

املهرجان و�سناع الأفالم، وهو امل�سهد املمتع الذي يجعلنا نت�ساءل: 

ملاذا مل تفكر اأي من اجلمعيات الفنية اأو اجلماعات اأو املراكز الفنية 

امل�سرية اأو حتى وزارة الثقافة يف م�سروع مماثل لإحياء دور العر�ض 

ظل  يف  القاهرية  ال�سعبية  املناطق  باإمكان  وهل  القاهرة؟  يف  القدمية 

والتزمت  الأمني  والنفالت  املهرجانات  واأغاين  ال�سبكي  اأفالم  تيار 

الديني اأن حتت�سن فعاليات اأو تظاهرات من هذا النوع؟ وهل ميكن 

الفن  وحب  التح�سر  درجة  اإىل  وي�سل  امل�سري  اجلمهور  ينفتح  اأن 

ال�سابع بهذا ال�سكل؟.

اأمل يكن من املمكن بدًل من هدم �سينما م�سر ال�سهرية، و�سينما هوليود 

تظاهرات  حتتوي  اأن  �سوقي،  فريد  ب�سينما  هدمها  قبل  �سميت  التي 

كتلك حتت رعاية الدولة اأو اأي موؤ�س�سة اأو جمعية خا�سة!! وال�سوؤال 

اأهايل �سارع اجلي�ض وباب ال�سعرية �سيتقبلون الفكرة  الأهم هل كان 

قانون مينع هدم  ثمة  ب�سال!  ال�سعبي  اأهايل حي »كرمية«  تقبلها  كما 

دور العر�ض يف املغرب ويف حال الهدم يتم اإن�ساء دار عر�ض جديدة 

حمل الدار القدمية.

وباملنا�سبة، فاإن هذا القانون يوجد مثيله يف م�سر، ولكن مل يعد اأحد 

يهتم، يف ظل التعامل مع ال�سينما على اعتبار اأنها جمرد و�سيلة للت�سلية 

وق�ساء الوقت وبذل املال جليوب النجوم، باأن يفّعل هذا القانون اأو 

يقيمه كجدار حام ما بني اجلهل املتف�سي حتى بني املثقفني واملهتمني 

اأن  املفرت�ض  من  راق  كفن  نف�سها  ال�سينما  وبني  م�سر،  يف  بال�سينما 

يلعب دوًرا مهًما يف الدعم الوجداين للجمهور وتثقيفه ولي�ض تغييبه 

و�سحب الأموال منه بحجة الإ�سحاك والرتفيه.

امل�سري اليوم

اجلزائرية،  النهار  جريدة  قالت 

التابعة  الطرقات  اأمن  �سرية  اإن 

الوطني،  للدرك  الإقليمية  للمجموعة 

يف وهران قد متكنت موؤخرا من حجز  

الإ�سمنت  مادة  من  قنطار   800
بعد  وهذا  املغرب،  نحو  مهربة 

حتاولن  كانتا  ب�ساحنتني  ال�ستباه 

ال�سيار  الطريق  باجتاه  الفرار 

وادي  من  قدوما  بوفاتي�ض  بناحية 

طرف  من  توقيفهما  بعد  تليالت، 

اأنهما  تبني  حيث  الوطني،  الدرك 

800 قنطار من  بـ  كانتا م�سحونتني 

مت  وعليه  املرخ�ض،  غري  الإ�سمنت 

القب�ض على اأربعة مهربني متورطني 

يف تلك العملية، بتعبري اجلريدة.

الفرتة  خالل  اأكدت  اجلريدة  نف�ض 

الوطني  الدرك  وحدات  اأن  الأخرية 

اجلزائري متكنت من اإحباط حماولة 

اإدخال 10قناطري من الكيف املعالج 

قادمة من املغرب، وقد جاءت العملية 

امل�سالح  لذات  معلومات  ورود  اإثر 

مفادها اأن كمية كبرية من املخدرات 

انطالقا  اجلزائر  نحو  تهريبها  يعول 

تكثيف  ا�ستدعى  مما  املغرب،  من 

املراقبة  وتعزيز  احلرا�سة،  دوريات 

مت  وقد  احلدود،  حرا�ض  قبل  من 

�سبط ال�سيارة التي كانت حتمل هذه 

ال�سموم على بعد 2 كلم من ال�سريط 

البويهي  امل�سماة  باملنطقة  احلدودي 

بعد مالحقتها من قبل حرا�ض احلدود 

بدورية  مدعمة  مركبات  با�ستعمال 

اأن  وتبني  اإليه،  اأ�سري  كما  مرتجلة 

�سائق املركبة - التي ل حتمل األواح 

ترقيم - مغربي اجلن�سية، ويبلغ من 

نف�ض  قول  ح�سب  �سنة.   40 العمر 

اجلريدة.

االإ�صمنت جزائري واحل�صي�ض مغربي

و�سفت الفنانة اآثار احلكيم، ما تداولته عدة 

باأن ب�سيمة احلقاوي  اإعالم مغربية  و�سائل 

واملراأة، واملنتمية حلزب  الت�سامن  وزيرة 

والتي  باملغرب  الإخواين  والتنمية  العدالة 

لها،  �سال  مهرجان  درع  بتقدمي  مكلفة  كانت 

رف�ست ال�سعود اإىل املن�سة وت�سليمها درع 

املهرجان- باأنه اأكذوبة �ساذجة، م�سرية اإىل 

اأنه مت التقاط �سور لها والوزيرة املغربية 

اأثناء ت�سليمها لها درع تكرمي املهرجان. 

الن�سرة  مع  حوار  يف  احلكيم-  اآثار  وقالت 

اإن  الأو�سط-  ال�سرق  اأنباء  بوكالة  الفنية 

رحلتي يف املغرب ك�سفت العديد من احلقائق 

امل�سلمني،  الإخوان  بجــــــماعة  اخلا�ســــــة 

وحر�سهم على تزييف احلقائق، م�سرية اإىل 

على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  �سقوط  اأن 

يد ال�سعب امل�سري، اأ�ساب اإخوان املغرب 

بحالة من الهلع والفزع ال�سديد. 

عبد  اأول  الفريق  تر�سح  اأن  اآثار  واأكدت 

انتخابات  يف  الدفاع  وزير  ال�سي�سي  الفتاح 

ل�سمان  �سرورة  اأ�سبح  القادمة  الرئا�سة 

للدميقراطية،  ال�سحيح  امل�ســـــار  تنفيــــــذ 

وا�سفة الفريق ال�سي�سي باأنه وطني خمل�ض 

لبالده، واإن�سان �سادق ومتوا�سع، حري�ض 

على احلفاظ على اأمن م�سر وا�ستقرارها. 

الكلمة  يف  �سعادتي  عن  "اأعربت  واأ�سافت: 

يف  تكرميي  اأت�سلم  اأن  قبل  األقيتها  التي 

التكرمي،  مهرجان �سال عن ح�سويل عن هذا 

واأنعم اهلل علي يف اأبريل املا�سي بتكرمي اآخر 

يف مهرجان جمعية الفيلم.. ويف هذا التكرمي 

قلت اإنني غري �سعيدة به يف مثل تلك الأيام 

التي يوجد فيها من يقومون بتغطية متثال 

ح�سني،  د.طه  متثال  وتغطية  كلثوم  اأم 

ومطالبة البع�ض بتغطية التماثيل بال�سمع، 

اأو  الزواج  �سن  بتخفي�ض  مطالبات  وو�سط 

الآن  لكنني  بالزواج..  للقا�سرات  ال�سماح 

�سعيدة بتكرميي الآن يف املغرب، لأن م�سر 

بداأت امل�سار ال�سحيح". 

امل�سار  اأن  كلمتي  يف  وتابعت:"اأو�سحت 

حملة  توجيه  بداية  مع  كان  ال�سحيح 

يونيو   30 يوم  للح�سد  الدعوة  "مترد" 
املا�سي، للمطالبة باإجراء انتخابات رئا�سية 

باإ�سقاط  يطالب  اأحد  يكن  ومل  مبكرة، 

بحماية  ال�سعب  بهم  والتحق  النظام، 

اجلي�ض واأ�سبحوا يًدا واحدة، منوهة ببدء 

باإعداد  البدء  مع  ال�سحيح  امل�سار  خطوات 

د�ستور جديد للبالد، تليها انتخابات برملانية 

ثم تعقبها انتخابات رئا�سية".

ِا�ستندت اإىل معطيات تقرير »فرن�سي« ال اأحد �سمع عنه

�صحيفة جزائرية تتوقع �صلال يف املغرب 
بعد منع التهريب

بعد اأن قررت اجلزائر الت�سييق على حركة 

املهربني عرب احلدود بني اجلزائر واملغرب، 

ما جعل اأزمة الوقود ل تزال تلقي بتداعيات 

ك�سف  ما  املغربي، وهو  ال�سارع  يف  كبرية 

تلعبه  كانت  الذي  الكبري  الدور  بدوره 

على  اجلزائري  الوقود  تهريب  عمليات 

الكثري من نواحي احلياة يف اململكة.

اأن  الفرن�سية  الأنباء  لوكالة  تقرير   ك�سف 

القت�ساد املغربي كان يعتمد ب�سورة كبرية 

على الوقود اجلزائري، الذي كان قبل ثالثة 

اجلانب  من  معتربة  بكميات  ي�سل  اأ�سهر 

منذ  �سرعية  غري  ب�سورة  للحدود،  الآخر 

الأمر  لكن   ،1994 عام  ر�سميا  احلدود  غلق 

الذي  املا�سي،  جوان  �سهر  منذ  كليا  تغرّي 

�سهد تعزيزات اجلي�ض والأمن باجلزائر يف 

التقرير  يف  وجاء  املهربني،  �سد  اإجراءاته 

على  املغربية  العائالت  من  العديد  اأن 

ن�ساطات  على  اأ�سا�سا  تعتمد  احلدود  طريف 

كان  حيث  اليومية،  حياتهم  يف  التهريب 

وخا�سة  التهريب،  هو   الرئي�سي  ن�ساطها 

املواد الطاقوية التي ت�سهد اإقبال كبريا من 

ندرتها  من  يعانون  الذين  املغاربة،  طرف 

يذكر  املحلية.  ال�سوق  يف  اأ�سعارها  وغالء 

اأّنه وح�سب اإح�سائيات وزارة الطاقة، فاإن 

القت�ساد  يتكبدها  التي  الكبرية  اخل�سائر 

الوطني التي بلغت 1٫3 مليار دولر �سنويا، 

تعادل قيمة كمية الوقود ال�ساحلة لت�سغيل 

600 األف �سيارة، الأمر الذي جعل احلكومة 
تتخذ اإجراءات حازمة �سد عملية التهريب، 

ومنع ن�ساطات ال�سبكات التي جتني اأموال 

ازدهرت  التي  التجارة،  هذه  من  طائلة 

الوقود  ت�سعرية  يف  الكبري  الفارق  اإىل  نظرا 

الذي يحتاجه �سائقو املركبات، حيث ي�سل 

ما  5 اأ�سعاف  من  اأكرث  اإىل  املغرب  ثمنه يف 

بالرثوات  الغني  البلد  اجلزائر  يف  يباع 

الفادح  النق�ض  هذا  �سكل  وقد  الطاقوية، 

»اأدمن«  التي  املهربة،  الطاقوية  املواد  يف 

موؤملة  نتائج  املغربي  القت�ساد  عليها 

ارتفعت  اإذ  بال�سلب،  املواطنني  على  عادت 

يف  و30   20 بني  ما  الطاقوية  املواد  اأ�سعار 

�سيارات  �سائقي  على  وباخل�سو�ض  املائة، 

اأجل  من  يكافحون  اأ�سبحوا  الذين  الأجرة 

البقاء، وهو امل�سكل الذي حاولت ال�سلطات 

التي  املناطق  اإمداد  عرب  احتواءه  املغربية 

700 طن  املواد بحوايل  نق�سا يف هذه  تعاين 

من الوقود يوميا، لكنها تبقى كمية �سئيلة 

جدا مقارنة مع الكميات ال�سخمة من الوقود 

ت�سديد  قبل  اجلزائر  من  ت�سل  كانت  التي 

منقول  )املقال  احلدود  �سبط  اإجراءات 

حرفيا من موقع »املحور اليومي« ويك�سف 

ال�سحافة  تروجها  التي  املغالطات  حجم 

اجلزائرية اأحيانا(.

اأنــــــفه فــــــي جـــــــبينه..

ن�سرت اجلريدة الر�سمية يف عددها ال�سادر اخلمي�ض 

املعزول  للرئي�ض  قرارا   ،2013 �سبتمرب   26 بتاريخ 

وبنك  احلكومة  بني  اتفاقية  حول  مر�سي  حممد 

التنمية الإ�سالمي، مت توقيعه من قبل مر�سي يف 14 

يناير من العام اجلاري، وموافقة جمل�ض ال�سورى 

القرار  ذلك  ومبوجب  املا�سي،  اأبريل   19 يف  املنحل 

يتم منح 50 مليون دولر لدعم برنامج خا�ض بتنمية 

يف  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  امل�سروعات  قطاع 

والأ�سر  لل�سباب  القت�سادي  التمكني  حتقيق  اإطار 

املنتجة.

لماذا هوليود في سال
وليس في القاهرة؟ 



10
alousbouea@gmail.com

بعيد احلرب بني �سباط وغرميه الفا�سي اللبار والذي 

طالب موؤخرا بالتعامل مع �سباط كاأنه بوحمارة )..( ال 

ميكن احلديث يف املغرب عن احلمار دون احلديث عن 

�سخ�سية بوحمارة، وا�سمه احلقيقي “عمر بن ادري�س 

كان  الزرهوين”،  اليو�سفي  حممد  ادري�س  بن  اجلياليل 

البارود  حلزام  نظرا  »بوحمالة«  بـ  االأ�سل  يف  ملقبا 

الذي كان يحمله دائما، لكن الدعاية املخزنية ورغبة يف 

التنقي�س من قيمته �سمته عرب »الرباح«  »بوحمارة«.

كان يلقب اأي�سا بالروكي، ويعني “اخلارج عن طاعة 

ال�سلطان”، من ال يعرفونه يعرفون فقط تلك ال�سورة 

املروجة على نطاق وا�سع والتي يظهر فيها حمبو�سا 

اإىل  داخل قف�س، مثل حيوان مفرت�س، وهو يف طريقه 

اإلقاء  بعد   1909 �سنة  اإعدامه،  ينتظر  كان  فا�س حيث 

القب�س عليه من طرف قوات املوىل عبد احلفيظ يف �سهر 

�سعبان.

الذين ال يعرفون بوحمارة قد يعتقدون اأنه رجل ولد 

ال�سحيح،  هو  العك�س  لكن  النظام،  خارج  وترعرع 

�سقيق  عمر،  موالي  �سكرتري  �سوى  لي�س  فبوحمارة 

ال�سلطاين  الق�سر  يف  العزيز  عبد  موالي  ال�سلطان 

به  وو�سل  ا�ستغالل،  اأب�سع  مهمته  ا�ستغل  مبراك�س، 

االأمر اإىل حد تزوير جملة من الوثائق الر�سمية، بغر�س 

حت�سيل مبالغ مالية �سخمة، وكان ذلك �سببا مبا�سرا 

وا�سمه  الق�سر  خدام  اأحد  رفقة  ال�سجن  يف  لو�سعه 

املنبهي، هذا االأخري اأ�سبح فيما بعد وزيرا للحربية، 

املنبهي  كان  ال�سهرية:”اإذا  جملته  بوحمارة  ليقول 

وفقها  وثقافة  علما  بوحمارة  عن  كثريا  يقل  الذي 

وذكاء قد اأ�سبح وزيرا للحرب، فمن حق بوحمارة اأن 

ي�سبح �سلطانا”.

بعد مغادرته لل�سجن ح�سل بوحمارة بف�سل م�ستواه 

حمو  كاتب  من�سب  على  للزاوية  كنقيب  العلمي 

احل�سن، قائد منطقة بني مطري، غري اأن اأخباره �سرعان 

ل�سفة  منتحل  وهو  اإال  اأثر  له  يظهر  ومل  انقطعت  ما 

حممد بن احل�سن االإبن االأكرب لل�سلطان موالي حممد 

بن احل�سن االأول، الذي كان خليفة لوالده على مراك�س، 

لكن د�سائ�س الق�سور كانت �سببا يف �سجنه واختفائه 

عن العيان )..( وهي املنا�سبة التي ا�ستغلها بوحمارة، 

ليحظى ب�سرف املبايعة من طرف قبائل تازة، طاملا اأن 

العزيز كان متفقا هو االآخر على  ال�سلطان املوىل عبد 

اإخفاء اأخيه يف ال�سجن، وحتى عندما حترك ليربزه اإىل 

الوجود كان الوقت قد فات.

وكان بوحمارة قد اتخذ من انتقاد ال�سلطان املوىل عبد 

العزيز �سعارا حلركته، ومنطلقا اأ�سا�سيا ل�سمان بيعة 

االأقاليم، علما اأنه جعل من تازة عا�سمة ل�سلطته، وهي 

املدينة التي مل تكن تابعة يف الواقع لل�سلطان، وكانت 

ع�سية على امل�ستعمر، وهنا يكمن ذكاء بوحمارة الذي 

على  للتمرد  لدعوته  مرتكزا  �سعبية  حكاية  من  جعل 

ال�سلطان.

وتقول احلكاية ال�سعبية كما اأوردها الباحث “لوي�س 

املوىل  �سريح  اإىل  دخل  العزيز  عبد  املوىل  اأرنو”:اإن 

اإدري�س بفا�س، فوجد اأن اأحد االأ�سخا�س قام بقتل رجل 

م�سيحي، ف�ساأله، ملاذا قتلته؟ قبل اأن يجيبه الرجل باأنه 

اإن  الزاوية،  تدني�س  حقه  من  ولي�س  م�سيحي  اأجنبي 

�سيدنا اإدري�س هو الذي قال يل اقتله، فقال له ال�سلطان: 

تعلم  اأو ال  �سيئا،  الذي ال يعرف  ابن احلمار  يا  اآه   «

رغم  اإخوة،  كلهم  واليهود  وامل�سيحيني  امل�سلمني  اأن 

اختالف دياناتهم، ثم اإنه لقتل اإن�سان ما البد اأن يكون 

هناك �سبب ما، ثم قتل الرجل«.

روجها  التي  الوقائع  اإحدى  كانت  احلكاية  هذه 

بوحمارة للنيل من �سرعية ال�سلطان املوىل عبد العزيز 

الذي ا�ست�سرى يف عهده الف�ساد يف كل جوانب الدولة، 

فقد مت تن�سيب املوىل عبد العزيز خلفا لوالده من طرف 

حماد«  »با  ب،  املعروف  مو�سى،  بن  اأحمد  احلاجب 

ومتت اإحاطته بحا�سية �سوء مما اأف�سد اأخالقه، بل اإنه 

ان�سغل بالف�سق و�سرب اخلمر ومعاقرة االإجنليزيات، 

كاأمري  و�سعيته  مع  تتنافى  كانت  االأعمال  وهذه 

للم�سلمني. )انظر االأ�سبوع عدد 21 يونيو 2012(.

البالد،  داخل  الكارثية  واالأو�ساع  ال�سلطان  ظروف 

نق�س  اإىل  الدعوة  اأجل  من  الطريق  لبوحمارة  مهدت 

بيعة ال�سلطان، والأنه كان يحلم بدولة كبرية، فاإنه مل 

يقف عند حدود تلقي البيعة، من لدن القبائل املنت�سرة 

يف منطقة الريف واملغرب ال�سرقي، فاأ�س�س جي�سا تعد 

اأنه مل يح�سل على اعرتاف  عنا�سره باالآالف، ورغم 

اأجنبي، اإال اأن الدعم الفرن�سي واالإ�سباين كان وا�سحا، 

خا�سة واأن مرحلة بوحمارة مهدت لالأ�سواإ وهو فر�س 

احلماية على املغرب.

قاتال  خطاأ  ارتكب  لكنه  الريف،  من  انطلق  بوحمارة 

عندما اعتقد اأن “ريافة” يوجدون كلهم حتت �سيطرته، 

فنف�س القبائل التي دعمته كانت �سببا يف دحره، حيث 

االإ�سبان  مع  تعاقد  بعدما   ،1907 �سنة  �سده  حتالفوا 

من اأجل ا�ستغالل مناجم احلديد، فاعتربها الريفيون 

م�ساألة كرامة ت�ستحق احلياة اأو املوت.

متت  حيث  نهايته،  على  “بوحمارة”  وقع  اإذن  هكذا 

الزاوية  مقر  داخل  جنوده  من   400 رفقة  حما�سرته 

الدرقاوية من طرف اأن�سار ال�سريف اأمزيان، ومن هناك 

�سدر  حيث  “احليوانات”،  مثل  فا�س  اإىل  اقتياده  مت 

االأمر باإعدامه �سباح 9 �ستنرب 1909 من لدن ال�سلطان 

اجلديد املوىل عبد احلفيظ، الذي اأ�سدر اأوامره باإعدام 

الفتان، وحظيت هذه الق�سية باهتمام دويل كبري.
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اأقوى حمطات »اال�ستغالل 
ال�سيا�سي« للحمري يف املغرب 

نصح الروائي المصري يحيى حقي قراءه قائال:”إياكم أن تستهتروا باألقزام من الحمير والناس”، ربما ألنه يعرف صعوبة التحكم في “التصرفات الحميرية”، ورغم أن 
الحمار يكاد يكون الحيوان الوحيد األليف الذي يعيش أطول مدة ممكنة رغم الشقاء، فإن ذلك لم يشفع له ليكون كائنا محترما في البيوت العربية.

في المغرب لم يجرؤ أي حزب من األحزاب السياسية على االقتراب من شعار الحمار، رغم أن بعض المغاربة يتحدثون بافتخار عن تجربة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي 
إليه الرئيس األمريكي أوباما، وحدهم بعض السياسيين يجرؤون أحيانا على الركوب على نضاالت الحمير )..( كما حصل مؤخرا في المسيرة التي قادها حزب االستقالل 

ضد رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران، أو كما حصل في وقت سابق مع القيادي االتحادي عبد الهادي خيرات والذي وصف البرلمانيين بالحمير )..(.
في التاريخ المغربي حكايات كثيرة عن “حمار جحا” وعن “صباغين الحمير”، لكن ال توجد ولو حكاية واحدة بإمكانها أن تشفع لهذا المخلوق، لذلك فالحديث عنه ارتبط 
في جل األحيان بالنهايات وليس بالبدايات، فآخر خلفاء بني أمية كان هو مروان بن محمد الملقب بالحمار، وأسوأ متمرد في المغرب كان هو “بوحمارة”، وأكثر الحركات 

الشبابية إثارة للجدل هي حركة “احمار وبخير” التي انطفأت شمعتها، ولم تصمد طويال..
الرباط: األسبوع 

عندما ي�صتعمل املخزن “احلمار” للنيل من خ�صومه

بوحمـــارة.. اأخطــر املتمرديــن على ال�سلطـــان 

بوحمارة حلظة اقتياده

  اإىل فا�س من اأجل اإعدامه

متابعات
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متابعات

احلمار  لقب  تاأ�سيل  املب�سرت  املقال  هذا  يروم   ..

الذي  القيمي  البعد  لفهم  تاريخية  مقاربة  �سمن 

يكت�سيه هذا اللقب، وهو لقب نحته بع�س املوؤرخني 

على  واأطلقوه  العام،  االإ�سالمي  التاريخ  ثنايا  يف 

بع�س االأ�سخا�س مّمن تربعوا على �سدة احلكم، 

اأو غامروا بتبني لعبة التمرد واملطالبة بال�سلطة. 

تركت  اأ�سماء  ثالثة  املقام  هذا  يف  ويح�سرين 

ب�سماتها يف م�سار التاريخ االإ�سالمي، وهم اخلليفة 

االأموي مروان بن حممد امللقب باحلمار، ويزيد بن 

خملد �ساحب احلمار، واجلياليل الزرهوين الروكي 

املعروف ببوحمارة.

ولعّل القا�سم امل�سرتك بني هوؤالء الثالثة يكمن يف 

تطلعهم جميعا اإىل ال�سلطة، اأو ا�ستماتتهم يف التم�ّسك 

باأهدابها ، مما يعني اأن لقب “احلمار” لي�س اأمرا 

دخيال على تاريخ الزمن ال�سيا�سي املغربي، واأنه 

ال�سلطة  خلطاب  الناظمة  املوجهات  �سمن  كان 

من  واأ�سلوبا  الو�سيط،  الع�سر  منذ  واملعار�سة 

اأ�ساليب ن�سر الدعوة ال�سيا�سية يف وقت كان احلمار 

باجلماهري  لالت�سال  النقل  و�سائل  اأهم  من  يعد 

الداعية  جعل  مما  النائية،  واملناطق  القرى  يف 

ال�سيا�سي يلقب باحلمار لكرثة ا�ستعماله من اأجل 

ن�سر اأفكاره، وت�سجيل النقط على اخل�سم.

ما يهمني من هذه ال�سخ�سيات الثالث، هو مروان 

مبروان  امللّقب  االأمويني  اخللفاء  اآخر  حممد  بن 

احلمار، وهو احلاكم الذي �سقطت الدولة االأموية 

�سنة  العبا�سيني  �سيوف  �سربات  حتت  عهده  يف 

132 هـ. واإذا كان لقب احلمار يحيل يف 
على  املعا�سرة  العربية  ثقافتنا 

الدربة  وانعدام  الغباء  رمزية 

عود  وي�ستد  بل  واحلنكة، 

وقعه القدحي حينما يتعلق 

ال�سيا�سة،  برجال  االأمر 

الذي  امل�سطلح  هذا  فاإن 

مباينا  جاء  املوؤرخني  قبل  من  ا�ستعمل 

املائعة  الثقافة  تتبناه  الذي  للمفهوم 

ذهنيتنا  يف  وتر�سبت  اختمرت  التي 

ا�ستعمل  فعندما  املعا�سرة. 

م�سطلح  القدامى  املوؤرخون 

االأموي،  اخلليفة  لو�سف  »احلمار« 

خد�س  اإىل  بذلك  ي�سعون  يكونوا  مل 

غبائه  على  التوقيع  اأو  �سمعته 

ال�سيا�سي ، بل على العك�س من 

يرمز  امل�سطلح  هذا  كان  ذلك، 

عند القوم اإىل القوة وال�سجاعة 

مواجهة  يف  واجللد  وال�سرب 

وعوا�سف  االأمور  مدلهمات 

ال�سدائد واملحن، حتى اأن البع�س يذهب اإىل القول 

ومن  احلمار.  با�سم  نعتوه  من  هم  اأ�سدقاءه  باأن 

يقراأ ع�سر مروان احلمار، ي�ست�سف دون عناء اأنه 

كان ع�سر �سدائد واأهوال ي�سيب لها راأ�س الر�سيع 

على حد قول اأحد املوؤرخني؛ وال غرو فقد طّوحت 

وحدب،  �سوب  كل  من  االأعداء  وطّوقه  الفنت،  به 

وخلقوا بوؤر احلروب والتمردات يف كل �سقع، فكان 

ال ينتهي من حرب اإال لينتقل اإىل حرب اأخرى اأكرث 

�سرا�سة و�سراوة. ومع ذلك مل ي�ست�سلم اأو ير�سخ 

اأو ينزاح قيد اأمنلة عن م�ساحة ال�سمود، بل متّكن 

جمرة  ويطفئ  اخلوارج،  �ساأفة  ي�ستاأ�سل  اأن  من 

ال�سيعة، وميحق كل املتمردين، ويزيد من ت�سليب 

اأن يرتفع  موقعه حتى ا�ستحق لقب احلمار، قبل 

اإيقاع اآلة الدعوة العبا�سية التي دقت اآخر م�سمار 

يف نع�س دولته .

اجلو  هذا  خ�سم  يف  اأنه  والغريب 

والتمردات،  باال�سطرابات  املرتع 

اإىل  ي�سعى  احلمار  مروان  كان 

عهده  يف  مت  حيث  البالد،  تنمية 

بنى  التي  املو�سل  مدينة  مت�سري 

حت�سيناتها  واأحكم  الطرقات،  فيها 

اجل�سور  ومّد  �سخم،  ب�سور 

فوق املمرات املائية، مما جعل 

مبواقفه  يعجبون  املوؤرخني 

البناء  على  وقوته  و�سربه 

عوا�سف  و�سط  يف  والتعمري 

اجل�سام  االأحداث  هذه 

قدم  على  قائمة  كانت  التي  الدموية  واحلروب 

كالم  من  يفهم  ما  وهو  باحلمار،  فلقبوه  و�ساق، 

بهذا  تلقيبه  �سبب  عن  اأف�سح  الذي  خلدون  ابن 

مواطن  يف  حلّرته  باحلمار  ))لّقب  بقوله:  اللقب 

�ساحب  اخللدوين  القول  هذا  ويزّكي   ، احلرب(( 

الفخري يف االآداب ال�سلطانية الذي ذهب اإىل تف�سري 

ويف  احلرب((.  يف  ل�سربه  ))قالوا  بالقول:  ذلك 

تاريخ   “ كتابه  يف  ال�سيوطي  يورد  املعنى  نف�س 

ا يقوم قرينة على اقرتان لقب احلمار  اخللفاء” ن�سّ

مبعنى ال�سرب على املكاره يف ع�سر يعّج بالفو�سى 

واالحرتاب، فذكر اأن ال�سبب يف ت�سمية مروان بن 

حممد االأموي باحلمار: ))اأنه كان ال يخف له لبد يف 

حماربة اخلارجني عليه، كان ي�سل ال�سري بال�سري 

وي�سرب على مكاره احلرب، ويقال يف املثل: فالن 

اأ�سرب من حمار يف احلروب، فلذلك لّقب به(( . 

ويف ن�ّس الفت اأي�سا ورد اأن والده هو الذي لّقبه 

بهذا اللقب، وهو يف ميعة طفولته تفاوؤال ب�سفة 

تالبيب  يف  تلوح  بداأت  التي  وال�سرب  ال�سجاعة 

�سخ�سيته((.

املرويات  عن  االأخرية  الرواية  اختلفت  ومهما 

ال�سابقة ، فالوا�سح اأن لقب “ احلمار” يف الثقافة 

تلك  عن  تختلف  داللية  بحمولة  يتميز  التاريخية 

التي تر�ّسخت يف ذهنيتنا املعا�سرة، حيث كان لقبا 

يحيل على ال�سرب يف ال�سدائد. وقد اأثار امل�ست�سرق 

االأملاين بروكلمان هذا اللقب الذي لقب به اخلليفة 

االأموي فعلق عليه بالقول اإنه ال يق�سد به ال�سخرية 

والتحقري، بل التنويه واملديح.

وي�ست�سف من جممل هذه القرائن التي �سقناها اأن 

لقب احلمار مل يكن قدحيا بقدر ما كان دليل رجولة 

و�سهامة و�سرب، وامتالك مللكة القدرة على التدبري 

التي  ال�سيا�سية  االإكراهات  عوا�سف  و�سط  يف 

واجهها اخلليفة االأموي باإرادة ال تنثني، وعزم ال 

ينك�سر. ومع اأنه انهزم يف نهاية املطاف اأمام جحافل 

العبا�سيني، فاإنه قّدم در�سا بليغا يف عدم الر�سوخ 

واال�ست�سالم حتى ح�سل على �سرف لقب احلمار.

واحلا�سل اأن توظيف لقب “احلمار” يف القامو�س 

ال�سيا�سي للتاريخ االإ�سالمي مل يكن �سّبة اأو اإحالة 

على مفهوم قدحي بقدر ما كان يرمز اإىل ال�سجاعة 

ولو  والعوائق.  املطّبات  جتاوز  على  وال�سرب 

يحيل  احلمار  رمز  لوجدنا  اأمريكا  تاريخ  تاأملنا 

احلزب  اتخذه  اإذ  اإيجابي،  معنى  على  اأي�سا 

مفهوم  على  يحيل  ك�سعار  االأمريكي  الدميقراطي 

الثورة والتوجه الدميقراطي منذ �سنة 1828م . 

وقد يكون ذلك متطابقا اأي�سا مع ما اأنتجته الثقافة 

اإيجابية  ودالالت  مفاهيم  من  االأ�سيلة  االإ�سالمية 

حول احلمار..
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تنامي  يتوقعون  املغاربة  يكن  مل 

االأخرية،  ال�سنوات  يف  احلمريي«  »التوجه 

جمموعات  تاأ�سي�س  حد  اإىل  و�سل  االأمر  اإن  بل 

»حمار  �سعار  نف�سها  على  اأطلقت  �سبابية 

وبخري«، فمن هم زعماء هذه املدر�سة؟ اجلواب 

من خالل معطيات الواقع يوؤكد اأن ثالثة �سبان 

هم حممد �سميج مهند�س دولة وموظف يف �سركة 

فني«  »مدير  كوهن  واأ�سرف  باملغرب،  كبرية 

هذه  وراء  يقفون  بندريو�س »م�سمم«.   واأمني 

املو�سة.

حقق  اأن  بعد  اكت�سف  الفكرة،  �ساحب  فمحمد 

طموحه يف احلياة من درا�سة ناجحة ووظيفة 

مهمة و�سيارة وزوجة اأنه مل يخرت طيلة حياته 

�سيئا مييل اإليه ويحبه حقا، مما جعله يفكر بجد 

يف التمرد على منط حياته تلك بالت�سبه باحلمار 

البائ�س،  احليوان  هذا  اإىل  االعتبار  واإعادة 

ح�سب ما حكاه لل�سحافيني.

بع�س  تفر�س  كانت  واأ�سدقائه  حممد  فكرة 

باجلماعة  لاللتحاق  املكتوبة  غري  ال�سروطة 

»حمار  عبارة  يحمل  قمي�س  ارتداء  منها، 

وبخري« وق�سة غريبة لل�سعر.

يقولون  �سغري  يف  خطاأ  ارتكبت  كلما  »كنت 

�سميج  حممد  يقول  احلمار«،  اأيها  ِاذهب  يل 

ي�سيف  ثم  بيخري«،  اأو  »حمار  فكرة  �ساحب 

»كان احلمار هو اأنا دائما، وبالفعل عندما كربت 

واأنهيت درا�ستي اكت�سفت اأننا ال نزال حمريا يف 

هذا البلد«.. اإنه منوذج للت�سريحات اخلطرية 

جنمها  اأفل  التي  احلركة  هذه  رموز  لبع�س 

لوال  �سيا�سيا  ت�ستغل  اأن  كادت  والتي  ب�سرعة، 

اأنها ح�سدت الف�سل.

على هام�ش م�صاركة احلمري يف وقفات احتجاجية

حكاية اخلليفة »مروان احلمار«

● إبراهيم القادري بوتشيش

اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي بجامعة 

مكنا�س 

 20 “حركة  حول  النقا�س  عز  يف 

الربملاين  �سرق   2011 �سنة  فرباير” 

خريات  الهادي  عبد  االحتادي 

وقتها  يكن  االأ�سواء من اجلميع، مل 

ولكنه  �سطات،  دائرة  عن  برملانيا 

لي�سن  مواتية  الفر�سة  اأن  اعترب 

هجوما على الربملان الذي خرج منه، 

فا�ستغل اأجواء انعقاد ندوة �سحافية 

ب�سطات ليوؤكد اأن “بع�س الربملانيني 

حمري”، بل اإنه اأكد ب�سريح العبارة 

بحال  الربملانيني  بع�س  “اأن  وقتها 

يخو�سوا  اأن  ميكنهم  ال  احلمري، 

اجتهادات كبرية، الأن فاقد ال�سيء ال 

يعطيه”.

على  جلب  احلجم  بهذا  ت�سريح 

اإن  بل  النواب،  نقمة  خريات 

عهد  يف  اأوجها  بلغت  االحتجاجات 

الرا�سي  الواحد  عبد  زميله  رئا�سة 

ملجل�س النواب، »كيف ميكن لقيادي 

اأن  اال�سرتاكي  االحتاد  حزب  يف 

ورئي�س  باحلمري،  الربملانيني  ي�سف 

االأوىل”  الغرفة  رئي�س  هو  احلزب 

جريدة  لكن  يت�ساءلون،  كانوا  هكذا 

فر�سة  وجدتها  اال�سرتاكي  االحتاد 

النواب”  “انتفا�سة  من  لل�سخرية 

خلريات،  املن�سوب  الت�سريح  ونفي 

فكتبت “اأ�سر نواب االأمة، يف الغرفة 

اآدميتهم،  عن  الدفاع  على  االأوىل 

ما  واحد �سد  وقفة رجل  وقفوا  وقد 

طرف  من  اإليهم،  اإ�ساءة  اعتربوه 

خريات(،  )املق�سود  �سابق  برملاين 

اأول  جل�سة  الربملانيون  افتتح  وقد 

اأم�س االأربعاء بتالوة بيان اإن�سانيتهم 

ميكن  فال  وعليه  ب�سريتهم،  ودليل 

االآن ف�ساعدا يف  اأحد من  اأن ي�سككنا 

�ساحب  يت�ساءل  اأن  قبل  االأمر؟”، 

»ماذا   : اأي�سا  احتادي  وهو  املقال 

كان  اأنه  لو  حمار  راأ�س  يف  يدور 

برملانيا، ولي�س العك�س، حتى ال اأتهم 

قد  و�سيادتها؟  االأمة  اأ�سفه  باأنني 

يدور فيه ما يدور يف راأ�س كل املغاربة 

الذين خرجوا ذات يوم ب�سعار �سادم 

لعله  اأو  وبخري”  “احمار..  قوي 

�سيفكر يف حاله لو كان يف اأمريكا، حيث 

يكون ذلك احليوان النبيل، وال�سبور، 

ي�سعر  وال  �سيا�سي،   حلزب  رمزا 

ال�سيا�سيون اأنهم جن�سون اأو حمقرون، 

لهم. �سعارا  احلمار  اختاروا   الأنهم 

كل  بها  نربط  التي  ال�سورة  ولعل 

والرهبان  والقدي�سني  احلكماء 

والق�ساو�سة واالأحبار، هي �سورتهم 

راكبني حمارا ب�سيطا وقنوعا”.

هكذا اإذن ارتبط احلديث عن احلمري 

عن  باحلديث   2011 �سنة  بداية  يف 

الربملان، ولعل النقا�س كان مق�سودا، 

فحركة 20 فرباير التي كانت تواجه 

حتدي البقاء على قيد احلياة وجدت 

�سد  معارك  لفتح  م�سطرة  نف�سها 

موؤ�س�سات اأخرى بعد خطاب 9 مار�س 

2011 والذي تاأكد فيه اأن �سقف امللكية 

اأكرب من �سقف االأحزاب )..(.

الذي  اأن خريات  البع�س  قد يت�سور 

اأ�سبح اليوم برملانيا من جديد �ساأنه 

�ساأن بع�س مقربيه )..( بادر اإىل نفي 

هو  العك�س  بل  اخلطري  الت�سريح 

وقتها  خريات  اأكد  فقد  ح�سل،  الذي 

يف حوار �سحفي اأن بع�س الربملانيني  

وم�سمكني«،  وجممكني  »حمــــــري 

اجتهدوا  ال�سحفيون  وحدهم 

ليبحثوا عن الربملانيني الذين ي�سفهم 

باأن  اجلواب  فكان  باحلمري،  خريات 

خريات  و�سفهم  الذين  الربملانيني 

بـ»احلمري« هم اأولئك الذين يتغيبون 

عن ح�سور جل�سات الربملان والذين 

ياأتون للنوم حتت قبته، وطبعا فاإن 

اأكرث  يكن  مل  باحلمري  النواب  نعت 

جمل�س  اأع�ساء  ثلثي  باأن  القول  من 

النواب جتار خمدرات، وهو االتهام 

الذي ورد على ل�سان خريات نف�سه يف 

وقت �سابق.

عبد الهادي خريات: 

بع�ض النواب 

جممكني  “حمري 
وم�سمكـني”

حمار وبخري..

 �سيحة املو�سة 

امل�ستلهمة من الدواب

 �ساحب مهرجان احلمري يرف�ض االإ�ساءة للحمري
يف  احلمري  اإ�سراك  خطوة  من  اال�ستقاليل  القيادي  الكيحل  القادر  عبد  ترباأ  بينما 

مظاهرات حزب اال�ستقالل االأخرية )..( كان مثريا لالنتباه خروج رئي�س جمعية 

مهرجان بني عمار زرهون التي داأبت على تنظيم مهرجان �سنوي للحمار عن �سمته 

ليعلن رف�سه الإقحام احلمري يف ال�سراعات ال�سيا�سية، فاحلمار بالن�سبة اإليه كائن 

حمايد »ال يجب اأن ي�ستغل يف ت�سفية احل�سابات االنتخابية بني املر�سحني«.

ومعلوم اأن بلمو واأ�سدقاءه ينظمون �سنويا مهرجانا للحمري يف زرهون، يف نف�س 

املكان الذي ولد فيه بوحمارة )..( الثائر على ال�سلطان، وبخالف العادة التي تقول 

اإن احلمار »بليد وحقري« فبلمو يقول اأنه »ذكي وخدوم وجميل وم�سامل و�سبور«، 

الأجل ذلك ينظم املهرجان م�سابقة اأجمل واأ�سرع واأذكى حمار.
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بني  العالقة  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  ولبد 

تراتبية  تكون  ما  غالبا  احل�شارات 

واملهيَمن  امليم(  )بجر  املهيِمن  فيها 

)بفتح امليم( عليه نتيجة للفرق العلمي 

والتكنولوجي والع�شكري بالأ�شا�س.

تعريف  هناك  فلي�س  اآخر،  جانب  ومن 

حيث  احل�شارة،  ملفهوم  وحمدد  علمي 

غالباً ما تعترب اأنها ت�شم الثقافة كمعرفة 

و�شلوكيات وعادات ومعتقدات واأمناط 

الذي يعد  التكنولوجي  البعد  عي�س مع 

هذه  انت�شار  من  متكن  التي  الو�شيلة 

الثقافة واإغنائها واإعادة اإنتاجها.

وحيدة  كلمة  توجد  اللغات  بع�س  ففي 

تعني يف نف�س الوقت الثقافة واحل�شارة 

اللغة  يف   ”kulture« كلمة  مثال 

الأملانية. وهكذا، فاإن حوار احل�شارات 

بحكم  ثقافيا  الأوىل  بالدرجة  يكون 

والتنوع  بالنفتاح  تتميز  الثقافة  اأن 

نقية  ثقافة  هناك  فلي�س  والت�شامح. 

ثقافات متالقحة وخمتلطة  بل  حم�شة، 

ميتة.  ثقافة  فهي  منغلقة  ثقافة  كل  لأن 

با�شتمرار،  تتالقح  احلية  فالثقافة 

التثاقف  من  نوع  اإىل  يوؤدي  ِما 

.)acculturation(

ال�شباب له منحى  فاإن  ويف هذا الإطار، 

خمتلف  مع  والتكيف  لال�شتيعاب 

الثقافات. لكن هذا الأمر ل ينطبق على 

الكل، بل هو مرتبط بامل�شارات املختلفة 

ال�شبابية.  الفئات  بها خمتلف  التي متر 

الفئات  هذه  ت�شنيف  ميكن  وهكذا، 

ثالثة  اإىل  الإ�شالمي  العربي  العامل  يف 

اأ�شناف خمتلفة:

ال�شباب  من  متكون  الأول  ال�شنف 

ما  الغربية  بالثقافة  واملنبهر  امل�شتلب 

التغريب  من  نوع  عن  نتكلم  يجعلنا 

)occidentalisation( وال�شنف 

على  املنغلق  ال�شباب  من  متكون  الثاين 

ال�شباب  من  ال�شنفان  هذان  الذات. 

نهاية  م�شاألة  حول  مو�شوعياً  يلتقيان 

ال�شنف  اأن  هو  فقط  والفرق  التاريخ 

هي  التاريخ  نهاية  اأن  يعترب  امل�شتلب 

الليربايل  الراأ�شمايل  الغربي  النموذج 

اأي ي�شع نهاية التاريخ مع نهاية القرن 

املا�شي، يف حني اأن ال�شنف املنغلق من 

ال�شباب  ي�شع نهاية التاريخ عدة قرون 

اإىل ع�شر  اإىل الوراء يف نوع من احلنني 

ازدهار الأمة العربية الإ�شالمية.

املنحيني  هذين  اأحد  نحو  والجتاه 

يكون  ما  عادة  اأواملنغلق  امل�شتلب 

اأن  اعتبار  على  اللغة  مب�شاألة  مرتبطاً 

هذه الأخرية لي�شت فقط اأداة للتوا�شل 

حتديد  يف  اأ�شا�شي  عن�شر  كذلك  هي  بل 

البنية العقلية لالأ�شخا�س .

وغالبا ما يكون ال�شباب امل�شتلب منبهرا 

باللغات الغربية اإىل درجة اأنه قد يحتقر 

العربي  الرتاث  وبالتايل  العربية  اللغة 

والإ�شالمي.

فهو  ال�شباب  من  الثالث  ال�شنف  اأما 

ال�شباب املتثاقف القادر على ال�شتيعاب 

دون ال�شتيالب ل�شباب منطلق من فهم 

عميق و�شحيح ملكنوزه الرتاثي، ومطلع 

على الرتاث الن�شاين. �شباب قادر على 

الثقافات  يف  كوين  هو  ما  كل  ا�شتيعاب 

مبوروثه  ال�ُشمو  على  وقادر  الأخرى، 

الثقايف اإىل م�شتوى الكونية.

قادر على جتاوز  الأخري  ال�شنف  وهذا 

اإما  تقول  التي  املتناق�شتني  املقاربتني 

التقوقع  واإما  للغرب  الأعمى  بالتقليد 

والنغالق على النف�س، لأنها غري كفيلة 

بالتاأ�شي�س لتالقح مثمر بني الثقافات.

بينهما،  يوجد  راأينا  يف  اجلواب  اإن  بل 

بني  العالقة  اإ�شكالية  اإطار  يف  ويندرج 

بني  العالقة  اإن  والكوين.  اخل�شو�شي 

ما  لأن  جدلية،  والكوين  اخل�شو�شي 

اإل  الأ�شل  يف  هو  ما  الآن   كونيا  �شار 

خ�شو�شي قد عمم لي�شبح كونيا، فبقدر 

عرب  الكوين  يف  اخل�شو�شي  ين�شهر  ما 

جتارب جمتمعية مبدعة بقدر ما ي�شبح 

الكوين اأكرث كونية.

اإىل  بخ�شو�شياتنا  للرقي  الجتهاد  اإن 

الكونية  هذه  �شيغني  الكونية  م�شتوى 

فاحل�شارة  كونية،  اأكرث  ويجعلها 

عظيمة   اإ�شهامات  اأعطت  الإ�شالمية 

قادرة  ولزالت  الإن�شانية،  للح�شارة 

يف  تندرج  لكي  موؤهلة  وهي  ذلك  على 

ع�شرها واأن ت�شتعيد دورها النه�شوي.

دائما  الإ�شالم  كان  التاريخ،  فعرب   

عن  النظر  بغ�س  الإن�شان  خدمة  يف 

خلق  من  متكن  الدين  فهذا  معتقداته. 

ح�شارة كونية متعددة الأجنا�س. ومل 

يحدث اأن ا�شطهدت الأقلية بل العك�س. 

فال يوجد يف التاريخ الإ�شالمي ما ي�شبه 

الأندل�س  من  وامل�شلمني  اليهود  طرد 

والتفتي�س والإعدام باحلرق.

فاحل�شارة العربية الإ�شالمية احت�شنت 

العن�شر اليهودي ال�شرقي واأدجمته كما 

والإفريقي  والعربي  الفار�شي  اأدجمت 

تالقح  �شروط  فوفرت  والأمازيغي؛ 

ح�شارة  بحق  فكانت  الإن�شاين  الفكر 

يف  التالقح،  هذا  املعايري.  بكل  اإن�شانية 

اإطار �شيانة الهوية والأخذ بالختالف 

اإليه  تو�شلت  ما  اأرقى  يعد  كرحمة، 

احل�شارة الإن�شانية. 

بني  احلوار  من  يجعل  التنوع  فهذا 

الهويات املختلفة رهني باحلوار الداخلي 

لكل ح�شارة. فاإذا اكتفينا بالعامل العربي 

الإ�شالمي، فاحلوار ما بني مذاهب الدين 

من  املعتنقة  الديانات  بني  وما  الواحد 

على  ي�شاعد  العربية  ال�شعوب  طرف 

انتعا�س احلوار بني الهويات املختلفة. 

فالثقافة ت�شمح بتجزئة احلوار لإجناح 

التقارب وت�شاعد على التفاهم. واحلوار 

املطاف  اآخر  يف  يعترب  الذي  الداخلي 

لإجناح   العوامل  اأحد  يعد  الأ�شا�س 

التالقح بني الثقافات.

اإىل هنا تطرقنا لل�شباب يف منطقتنا العربية 

الغربي،  اجلانب  من  اأما  الإ�شالمية، 

مع  يتعامل  ما  غالباً  هناك  ال�شباب  فاإن 

الإ�شالمية  وخا�شة  الأخرى  الثقافات 

بنوع من التعايل، هذا بالن�شبة لل�شباب 

املثقف، اأما العامة فغالباً ما تنظر اإىل كل 

ما هو اإ�شالمي بنوع من الريبة واخلوف 

لهذا  معرفتها  لعدم  بالأ�شا�س  وذلك 

»كل  امل�شهورة:  باملقولة  عمالً  الآخر، 

جمهول فهو عدو حمتمل« .

وهذا يظهر بجالء لدى الأمريكيني الذين 

يجهلون ما يدور يف العامل، وكمثال على 

ذلك نذكر باأن اأكرث من ن�شف الأمريكيني 

ل يتوفرون على جواز لل�شفر، حيث ل 

يفكرون حتى يف ال�شفر اإىل اخلارج. ولقد 

ظهر ذلك جليا يف عهد الرئي�س بو�س الذي 

تبني يف اأحد اللقاءات اأنه ل يعرف حتى 

املوقع اجلغرايف لبلد كالعراق.

الثقافات  احتقار  فاإن  اأوربا،  يف  اأما 

مركب  على  كذلك  مبني  الأخرى 

املُ�شتعِمر الذي لزال حا�شرَا رغم نهاية 

ال�شتعمار منذ ن�شف قرن ومن منطلق 

الأوربي املركزي  التفوق والفكر  مركب 

.)Européocentrisme(

كوننا  كلما  اأنه  هو  القول،  خال�شة 

الأجنبية،  اللغات  وعلمناه  ال�شباب، 

والنفتاح  الت�شامح  روح  على  وربيناه 

والقبول بالآخر كلما اأكرثنا من ال�شباب 

بحوار  النهو�س  على  القادر  املتثاقف 

ال�شنف  فهذا  وبتالقحها.  الثقافات 

للتعريف  موؤهال  �شيكون  ال�شباب  من 

لدى  الهائل  جيدا مبخزوننا احل�شاري 

ما  ال�شباب  وخا�شة  العامل  �شعوب 

�شي�شهم اأكرث. 

عندما  باأننا  التو�شيح  من  لبد  وهنا 

نتكلم عن ال�شباب فال نعني بال�شرورة 

اأبناء  جند  ما  فكثريا  الإداري،  العمر 

كال�شيوخ،  يفكرون  الثالثني  وبنات 

عمرهم  من  ال�شبعينيات  يف  وم�شنني 

يفكرون كال�شباب.

وجب  اأنه  هو  اخلال�شة،  خال�شة 

قراءة  اإعادة  عملية  يف  ال�شتثمار 

الرتاث العربي الإ�شالمي وعدم ال�شماح 

باحتكاره من طرف املنغلقني حتى جنعل 

املثقف منه ينخرط يف  �شبابنا وخا�شة 

الجتهاد والتجديد املبنيني على املعرفة 

العميقة لرتاثنا مع ا�شتيعاب ما هو كوين 

يف الثقافات الأخرى ق�شد تعزيز تالقح 

بناء  اجتاه  يف  ي�شري  الذي  الثقافات 

م�شتقبل اإن�شاين مت�شامح ومتما�شك.

حوار الحضارات بين االنغالق واالنفتاح
حتى ال يكون ال�سباب م�ستلبا ومنبهرا بالثقافات الغربية 

في البداية البد من اإلشارة إلى أن هناك بعض المفكرين الذين يؤكدون أنه ليس هناك ال صراع وال تناحر بين الحضارات، بل 
يعتبرون أن هذه مقولة تدخل في إطار إذكاء النعرة بين الغرب وباقي مناطق العالم األخرى، وخاصة العالم العربي اإلسالمي. ولقد ظهر 
هذا المنحى بجالء بعد سقوط جدار برلين وانتهاء القطبية الثنائية ودخول العالقات الدولية في نظام القطبية األحادية، وذلك لفقدان 
الواليات المتحدة األمريكية لغريم حضاري يستعمل كفزاعة تعلل المجهود الحربي العتماد اقتصادها على المركب الصناعي العسكري.

ولقد حدد  المفكر األمريكي هنتكتون الخصوم الحضاريين للغرب، وهما الحضارة العربية اإلسالمية والحضارة األسيوية الكنفوشيوسية 
داعيا الغرب إلى »توحيد صفوفه واالرتقاء بالتعامل داخل حضارته بين مكوناته األمريكية الشمالية واألوربية مع العمل على إدماج 

مجتمعات أوربا الشرقية وأمريكا الالتينية التي تتوفر على ثقافات قريبة من الثقافة الغربية«.
ويضيف هنتكتون أن على الغرب كذلك »الحد من التوسع العسكري للحضارات التي تحمل العداء له وهي باألساس الكنفوشيوسية 

)بالقارة األسيوية( والعربية اإلسالمية والعمل على استغالل الصراعات واالختالفات الموجودة سواء بين الدول الكنفوشيوسية أو بين 
األقطار العربية اإلسالمية«.

ذ أمحمد كرين
 خبري اقت�سادي وفاعل  حقوقي و�سيا�سي
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> إعداد: كريم إدبهي
وراء  الرئي�سي  ال�سبب  هو  جمال  فتحي  املدرب 

اإبعادي من املنتخب الوطني.

»المغربي فاليني العب مانشيستر يونايتد«.

دار فيك خري، كن دابا مبهدل مع ر�سيد الطاو�سي.

اأكرم ينفجر يف وجه غيبي واجلامعة.

»األخبار«
وجمهور الوداد ينفجر يف وجه اأكرم.

نح�س بـ »احلكرة« بعد حرمان احل�سنية من مباراة 

افتتاح امللعب الكبري.

»الحبيب سيدينو رئيس حسنية أكادير«

لي�س غريبا عن جامعة ي�سريها اأع�ساء يجهلون 

تاريخ غزالة �سو�س.

اأنا من �سيهيئ الئحة املنتخب �سد جنوب اإفريقيا.                                                          

»رشيد الطاوسي«

عقدك اإنتهي يوم 30 �ستنرب الأخري، ومباراة 

جنوب اإفريقيا يوم   11 اأكتوبر.

اإذا مل ت�ستح، فهيئ ما �سئت.

مل اأح�سم بعد يف هوية املنتخب الذي �ساألعب له 

م�ستقبال.          

  »المغربي البقالي الحامل للجنسية الهولندية«

خذ وقتك اأ ال�سي رونالدو!!

�سبورة اإلكرتونية �ساردة مبركب فا�س اجلديد.

»مواقع«

ك�سرود امل�سوؤولني عن الكرة.

امل�سكيني »ي�سكو« اإق�ساءه من اجلي�س اإىل اجلامعة

.                                                                   »صحف«

اجلامعة العربية؟ اأما اإذا عولت على جامعة 

ا. كرة القدم بقيتي مَتّ

وافقت اإدارة فريق اجلي�س امللكي على الطلب الذي 

قدمه املدرب حممد جواد امليالين وذلك باإعفائه من 

مهامه على راأ�س الفريق بعد النتائج ال�سلبية التي 

ح�سل عليها، ومت تعوي�سه موؤقتا باملدرب والالعب 

الدويل ال�سابق �سعد دحان.

القرار الذي اتخذه هذا املدرب الهادئ، كان جريئا 

ال�ستغناء  يتم  حتى  ينتظر  مل  لأنه  ومو�سوعيا، 

يفعل  كما  بالتعوي�سات  الفريق  ليطالب  عنه، 

�سارع  بل  املدربني،  من  العديد  ال�سديد  ولالأ�سف 

للم�سوؤولني  يرتك  حتى  املبادرة  هذه  اتخاذ  اإىل 

للبحث  الوقت  من  مت�سعا  الع�سكري  الفريق  عن 

عن مدرب جديد قادر على اإخراج الفريق من هذه 

الأزمة.

جواد امليالين اأكد باأنه وجد ا�ستع�ساء كبريا كما اأن 

احلظ مل يكن بجانبه ب�سبب الأعطاب الكثرية 

  

بيات  بالل  كالهداف  الأ�سا�سيني  الالعبني  لبع�س 

اأو  القنيطري،  النادي  من  الفريق  جلبه  الذي 

التوقيف الذي تعر�س له لعب الو�سط ال�سعيدي.

نتمنى اأن يعود الفريق الع�سكري ب�سرعة اإىل تاألقه 

احلقيقية  الأ�سباب  عن  يبحث  واأن  وتوهجه، 

لرتاجع م�ستواه حتى ل يكون امليالين جمرد كب�س 

فداء لإ�سكات جماهريه الغا�سبة.

 العدد: 757  اخلميس03 أكتوبر 2013

الذي  الطاو�سي  ر�سيد  املدرب  مازال 

 30 يوم  اجلامعة  مع  عقده  �سينتهي 

اأمل  يفقد  مل  »مازال«  الأخري،  �ستنرب 

التقنية  الإدارة  راأ�س  على  البقاء 

للمنتخب املغربي رغم ف�سله الذريع يف 

تدبري اأمور هذا املنتخب.

الطاو�سي ن�سر ح�سيلة عمله يف �سفحته 

باأن  على »الفاي�سبوك«، وخرج مقتنعا 

كمدرب  البقاء  له  يخول  الكبري  عمله 

للمنتخب الوطني اإىل  نهـــائيات كــــاأ�س 

اإفريقيا التي �سيحت�سنها املغرب خالل 

�سهر يناير 2015.

مازال  الذي  املدرب  هذا  اأمر  غريب 

وعليه  انتهى،  عقده  باأن  ي�ست�سغ  مل 

بدل  جديدة  اآفاق  عـــــن  البحـــــث 

ال�ستعطاف والبكاء على الأطالل.

اأنف�سهم،  يحرتمون  الذين  املدربون   

ا�ستقالتهم  يقدمون  مهنتهم،  ويقد�سون 

مبا�سرة بعد ف�سلهم يف حتقيق الأهداف 

فهكذا  امل�سوؤولني،  مع  ي�سطرونها  التي 

املدرب  قدمها  التي  ال�ستقالة  لحظنا 

عدم  بعد  طراباطوين  الإيطايل  العاملي 

متكن املنتخب الإرلندي من الو�سول اإىل 

نهائيات كاأ�س العامل، و�سبقه ال�سويدي 

اإريك�سون مع منتخب اإجنلرتا..

املنتخب  تدريب  قبل  الطاو�سي  ر�سيد 

بادو  زميله  رف�سها  ب�سروط  الوطني 

اإىل  بالو�سول  املغاربة  ووعد  الزاكي، 

التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهاية  ن�سف 

يف  فلم  اإفريقيا،  جنوب  احت�سنتها 

الأول  الدور  من  اخلروج  بعد  بوعده، 

بطريقة �سخيفة، كما اأقنع اجلميع باأنه 

نهائيات  اإىل  املنتخب  تاأهيل  على  قادر 

كاأ�س العامل التي �ستحت�سنها الربازيل يف 

2014، وف�سل كذلك بعد مهزلة طانزانيا، 
عليه اأن يتحمل م�سوؤوليته، واأن يتوفر 

الأمر  ويقبل  الكرامة،  من  �سيء  على 

الواقع، ويراجع يف نف�س الوقت اأوراقه 

التي اأحرقـــها بت�ســــريحاته الع�سوائية 

وبت�سرفاته ال�سبيانية التي كانت �سببا 

من اأ�سباب الهزائم والإق�ساء تلو الآخر 

للمنتخب الوطني.

.. تو�سالت ر�سيد الطاو�سي

بدون عنوان

حاول أن تفهم
idbihi62@gmail.com

 RAJA GATE
عن ق�ضية اأمني الرباطي مع فريقه الرجاء

تداعيـــات  مازالـــــــــــت 

ت�سريحــــات الربــــاطي 

الذي اتهم فريقه الرجاء 

املباريات  بع�س  ب�سراء 

ترمي  بالبطولة،  للفوز 

بظاللــــــــها على امل�سهد 

بـــــل  ببـــالدنا،  الكروي 

احلديث  اأ�سبـــــــــــحت 

الرئيــــــــ�سي يف جــــميع 

املنتديات الريا�سية.

لنادي  امل�سري  املكتـــب 

وكما  الريا�سي  الرجاء 

�سكاية  قدم  معلوم  هو 

مبا�سرة �سد هذا الالعب، حيث حددت املحكمة البتدائية 

لعني ال�سبع بالدار البي�ساء يوم 28 اأكتوبر القادم موعدا 

لنطالق اأوىل اجلل�سات للنظر يف هذه الواقعة التي اتخذت 

اأبعادا كبرية وخطرية.

ما يهمنا نحن، هو ملاذا �سمت العميد ال�سابق مدة لي�ست 

بالق�سرية، وبال�سبط منذ ال�ستغناء عن خدماته وف�سخ 

العقد الذي يربطه بالفريق، نعم ملاذا �سمت، ومل يفجر هذه 

القنبلة مبا�سرة بعد عملية الطالق..؟

رمبا تنا�سى هذا الالعب الف�سل الكبري للرجاء على بروز 

ا�سمه بعد اأن كان لعبا نكرة.

فريق الرجاء البي�ساوي احت�سن الرباطي وعمره ل يتجاوز 

15 �سنة، كما اأن املدرب فتحي جمال له ف�سل كبري على هذا 
الفتى القادم من مدينة الفنيدق اإىل العا�سمة القت�سادية  

للمملكة.

املدرب فتحي كان مبثابة والده، حيث ا�ست�سافه  مبنزله 

م�ساريفه  بكل  يتكفل  فكان  ابنه،  واعتربه  طويلة،  ملدة 

التكوين  مبركز  امل�سري  املكتب  يلحقه  اأن  قبل  اليومية، 

ببوركون رفقة العديد من ال�سباب الذين اأ�سبح لهم �ساأن 

كبري بف�سل الرجاء، كمروان زمامة القادم من مدينة �سال، 

و�سعيد اخلرازي، واأحمد الأطل�سي القادمني من �سواحي 

بني مالل، ولعبني اآخرين كاحلار�س احلايل يا�سني احلظ، 

وخالد بوعريب، وه�سام اأبو �سروان ابن العونات، ودحان 

و�سفيان العلودي القادم من الكارة، والقائمة طويلة.

لأمني  م�سراعيها  على  الأبواب  فتحت  الرجاء  فبف�سل 

الرباطي ليح�سن و�سعيته الجتماعية ويودع وب�سكل نهائي 

عامل الفقر واحلرمان الذي عا�سه يف طفولته.

اأمني الرباطي وكمعظم »الكوايرية« �سرب عر�س احلائط 

مع  عا�سها  التي  الرائعة  واللحظات  اجلميلة  الأ�سياء  كل 

فريق مل ير منه �سوى اخلري، ليتهمه ب�سراء الذمم، والتالعب 

باملباريات من اأجل الفوز بالبطولة.

لإبعاده  املكتب  بها  قام  التي  الطريقة  ي�ست�سغ  مل  رمبا 

وحرمانه من ال�ستحقاقات الدولية القادمة، وهو الذي ميني 

النف�س للم�ساركة يف بطولة العامل لالأندية التي �سيحت�سنها 

املغرب يف دجنرب القادم، ويف كاأ�س ع�سبة الأبطال.

لكن فريق الرجاء حر يف اإبقائه �سمن الت�سكيلة اأو ال�ستغناء 

عنه وقت ما �ساء، مادام اأنه تو�سل بكل م�ستحقاته، اإل اأن 

ونكرانه  الأم،  فريقه  اإىل  وجهها  التي  اخلطرية  التهامات 

كل  عن  البحث  اإىل  ول�سك  �سيدفعه  عليه  الرجاء  جلميل 

احلجج لإثبات براءته، علما باأننا هنا ل ندافع عن فريق 

لإثبات  كان  لأي  حاجة  يف  لي�س  كروية  كمرجعية  الرجاء 

الأ�سواء على هذا  اإلقاء  علينا  لكن واجبنا يحتم  براءته، 

اإليهم،  اأح�سنوا  ملن  يتنكرون  الذين  الالعبني  من  ال�سنف 

فاملثل يقول: »اتق �سر من اأح�سنت اإليه«.

هذه حكاية الالعب القادم من الفنيدق اإىل عامل ال�ضهرة واملال
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الأبي�س  البحر  األعاب  بذهبية  فوزه  بعد 

الألعاب  وف�سية  برتكيا،  املتو�سط 

الفرنكفونية بفرن�سا بعد اأن كان قاب قو�سني 

اأو اأدنى من الظفر باللقب، متكن املنتخب 

الوطني لأقل من 20 �سنة بالفوز بامليدالية 

الذهبية لالألعاب الإ�سالمية بعد م�سار جيد، 

توج بالتفوق على منتخب اأندوني�سيا البلد 

امل�سيف.

ال�سيء  عانى  لل�سبان  الوطني  املنتخب 

عانى  الأخريين،  ال�سهرين  خالل  الكثري 

ال�ستفادة  من  حرمته  التي  الأعطاب  مع 

الرحالت  من  وعانى  لعبيه،  اأجود  من 

احلكم  اأعلن  اأن  بعد  فمبا�سرة  املكوكية؛ 

عن نهاية مباراته �سد الكونغو بر�سم نهاية 

الألعاب الفرنكفونية، حزم حقائبه �سوب 

اأندوني�سيا.

الكبرية  الإكراهات  هذه  كل  من  فبالرغم 

ال�ساب  املنتخب  هذا  متكن  واملختلفة، 

والياب�س،  الأخ�سر  ح�سد  من  والطموح 

ليوؤكد للجميع باأن له من الإمكانات التقنية 

وباإمكان  بعيدا،  الذهاب  له  تخول  ما 

يعولوا  اأن  كعادتهم،  الغائبني  امل�سوؤولني 

عليه يف القادم من الأيام.

ح�سن  والكتوم  الكفء  الوطني  الإطار 

هذه  اإعداد  يف  الف�سل  له  يرجع  بنعبي�سة 

املغاربة  نفو�س  يف  زرعت  التي  املجموعة 

الكبار، بنعبي�سة  افتقدوه مع  الذي  الأمل 

يتحدث  اأن  بدون  ب�سمت  يعمل  وكعادته 

يعفو  )اهلل  زمالئه  كبع�س  نف�سه،  عن 

لكل  �سريحة  ر�سالة  وجه  وقد  عليهم(، 

من يهمه الأمر، مفادها اأن اخللف موجود، 

ال�سنني جنوما  اأجنب عرب  الذي  فاملغرب 

كبارا حملوا قمي�س اأقوى الأندية العاملية، 

اإذا وجد هوؤلء  مازال قادرا على العطاء، 

ال�سباب العناية والهتمام.

هذه  كل  على  ال�ساب  ملنتخبنا  فهنيئا 

ح�سن  للمدرب  �سكر  واألف  الإجنازات، 

بنعبي�سة الذي ي�ستحق ال�سيء الكثري.

الذهب لالأ�ضبال ور�ضالة بنعبي�ضة

م�ضاركة وازنة للجمعية املغربية لالعبي كرة القدم يف م�ؤمتر القاهرة

القدم  كرة  لالعبي  املغربية  اجلمعية  �ساركت 

الوطنية يف املوؤمتر الإفريقي الذي نظم بالعا�سمة 

امل�سرية القاهرة.

هذا  لها  تطرق  التي  املوا�سيع  اأهم  بني  ومن 

اأعماله يف  املغرب حا�سرا يف  كان  الذي  املوؤمتر 

�سخ�س الالعب الدويل م�سطفى احلداوي رئي�س 

اأنديتهم  مع  الالعبني  م�ساكل  اجلمعية،  هذه 

والتي  تربمها،  التي  العقود  حترتم  ل  التي 

املوؤمتر  كما تطرق  املمار�سون،  يذهب �سحيتها 

اإىل ظاهرة البيع وال�سراء التي اأ�سبحت توؤرق 

كان  املوؤمتر  هذا  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الفاعلني،  كل 

منا�سبة لإلقاء الأ�سواء على احل�سيلة ال�سنوية 

لكل جمعية.

للتذكري، فاإن الالعب م�سطفى احلداوي، التقى 

ال�سخ�سيات  من  بالعديد  املنا�سبة  هذه  خالل 

امل�سري  والريا�سة  ال�سباب  كوزير  الريا�سية 

الالعب الدويل ال�سابق طاهر اأبو زيد الذي جتمعه 

�سداقات متينة مع احلداوي، �ساأنه �ساأن العميد 

والدويل امل�سري ال�سابق جمدي عبد الغني الذي 

يراأ�س حاليا جمعية لعبي كرة القدم امل�سرية.

احلداوي بجانب صديقه وزير الشباب والرياضة املصري مصطفى احلداوي بجانب صديقه وزير الشباب والرياضة املصري طاهر أبو زيد والكابنت مجدي عبد الغني.
طاهر أبو زيد والكابنت مجدي عبد الغني.
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الملـــف

املغاربة،  ين�ساه  لن  تاريخ   2003 ماي   16
يوجد  اأنه  اجلميع  فيها  يعرف  مرة  اأول  فهذه 

لكن   ،)..( لالنفجار  قابلون  اأ�سخا�ص  بيننا 

 6 تاريخ  اأي�سا  يتذكرون  ال�سحافيني  بع�ص 

يونيو 2003، وهو تاريخ �سدور عدد جريدة 

ر�سالة  فيه  ن�سرت  الذي  ال�سحفي  الأ�سبوع 

جمهولة يتبنى فيها تنظيم يطلق على نف�سه ا�سم 

16 ماي، وبينما كان العدد  »ال�ساعقة« عملية 

يوزع يف الأ�سواق ب�سكل عاٍد، كانت اأيادي رجال 

الأمن قد امتدت اإىل بيت مديرها  بالرباط.

اأ�سود  يوم   ،2003 يونيو  �سهر  من  »ال�ساد�ص 

من  وانتزع  اعتقل  ففيه  العلوي،  الزميل  لدى 

ال�ساعة  حوايل  منزله  من  العائلة،  اأع�ساء  بني 

اخلام�سة م�ساء، اإىل مدينة الدار البي�ساء، رفقة 

عنا�سر من الفرقة الوطنية لل�سرطة الق�سائية، 

ليلة  م�سطفى  الزميل  �سيق�سي  املدينة  بهذه 

بعدها  يودع  ثم  املحققني،  اأ�سئلة  رفقة  بي�ساء 

معتقليه،  كل  من  اأخلي  بعدما  بقبو  مبا�سرة 

رويدا  املر�ص،  يقتحم  اأن  قبل  وحيدا  اإذن  ظل 

ر�سد  ابن  م�ست�سفى  اإىل  فينقل  خلوته  رويدا، 

بنف�ص املدينة.. وهو يف حالة اإغماء تام..و�سع 

يف البداية بق�سم الإنعا�ص، وحينما ت�سلل اخلطر 

خارج ج�سده املنهك، نقل ثانية اإىل اإحدى الغرف 

مب�سلحة ال�سكري بنف�ص امل�ست�سفى، ويف اليوم 

يعي�ص  اأن  العلوي  الزميل  على  �سيكتب  املوايل 

التي ل  الأخبار  اإيقاع  العامة على  النيابة  اأمام 

حتمل �سوى الكارثة«.

هذا ما كتبته جريدة الأيام الأ�سبوعية ال�سادرة 

اإن  قالت  التي  وهي   ،2003 يوليوز   3 بتاريخ 

اإىل رجل  الأخبار  يتبع  العلوي حتول من رجل 

يقتفي الزمالء اأخباره وهو معتقل، باملقابل قالت 

ال�سدور،  عن  توقفت  التي  ال�سحيفة  اأ�سبوعية 

اإن م�سطفى العلوي الذي كان قد علق للتو على 

حماكمة زميله »علي املرابط« ب�سبب كاريكاتور 

املهتمني  »اإن  قائال:  للمقد�سات..  اإهانة  اعترب 

بق�سية املرابط قد ن�سوا اأن كاتب هذه ال�سطور 

اأول �سحية  )املق�سود هو العلوي نف�سه(، كان 

للكاريكاتور �سنة 1963 حينما قدمت جريدته 

الدنيا/اأكتوبر  )اأخبار  حذاء  يقبل  لوزير  ر�سما 

1963(، فتم اختطايف واإدماجي يف دار املقري 
كانوا  الذين  الحتاديني  من  جمموعة  مل�ساركة 

اختارت  العفنة..«. هكذا  الدار  تلك  معتقلني يف 

اأ�سبوعية ال�سحيفة مقتطفا من مقال »احلقيقة 

ال�سائعة« )ال�سحيفة عدد 14 يونيو 2003(، 

كان  »هل  املقال:  �ساحب  يت�ساءل  اأن  قبل 

م�سطفى العلوي يت�سور اأن مداد هذه احلروف 

التي كتبها لن يجف بعد ليتم اعتقاله �سباح يوم 

مازال  ماراطوين  لتحقيق  ويخ�سع  اخلمي�ص، 

م�ستمرا عقب مرور اأزيد من 96 �ساعة يحددها 

احتياطيا،  �سجنا  باعتبارها  الإرهاب  قانون 

واأنه �سيدخل يف خ�سم هذا التحقيق يف غيبوبة 

عن الوعي ب�سبب معاناته امل�ستفحلة مع مر�ص 

ال�سكري؟ )نف�ص امل�سدر(

م�صطفى العلوي 

اأول �صحفي يحاكم 

بقانون الإرهاب..   
يقول المثل الفلسطيني، »من ال يعرف الصقر يشويه«، وفي المغرب يمكن القول: إن من ال يعرفون التاريخ »يشوهونه«، فمحاكمة علي أنوزال طبقا لمقتضيات قانون 
اإلرهاب، بسبب نشر رابط فيديو القاعدة )..(، ليست هي األولى من نوعها، فقد كان مصطفى العلوي مدير جريدة »األسبوع« أول صحفي يحاكم بقانون اإلرهاب، بل 
إن زمن محاكمة »األسبوع« جعل من اسم مديرها آنذاك متداوال في محاضر الشرطة، مقرونا بأسماء اإلرهابيين الذين فجروا أماكن مختلفة في الدار البيضاء يوم 16 

ماي 2003
ولعله من مكر الصدف أن تتزامن محاكمة الصحافيين مصطفى العلوي باألمس وعلي أنوزال اليوم، مع وجود محامين كوزراء للعدل، فإذا كانت محاكمة »موقع لكم« 
قد تزامنت مع إطالق مشروع »إصالح القضاء« في عهد الوزير المحامي مصطفى الرميد، فإن قضية قيدوم الصحافيين سببت وقت »انفجارها« حرجا كبيرا للوزير 

الراحل الذي قضى أكثر من 40 عاما في مهنة المحاماة، وهو االتحادي محمد بوزوبع. 
مصطفى العلوي إذن كان بمثابة االمتحان »لتجربة التناوب التوافقي« األول، فيما علي أنوزال يشكل حتى هذه اللحظة امتحانا محرجا لكل شعارات اإلصالح التي أطلقت 
في عهد »التناوب الثاني« الذي يقوده حزب العدالة والتنمية )بتعبير االتحاديين(، فإذا كان العفو الملكي على مصطفى العلوي سنة 2003 قد شكل مخرجا لقضية 
شغلت الرأي العام وأسالت الكثير من المداد، فإن التساؤل يغدو مطروحا اليوم حول إمكانية وجود طريقة ما لطي الصفحة، وإعفاء المغرب من تبعات نقاش دولي هو 

في غنى عنه.
الرباط: سعيد الريحاني 

بين محاكمة »األسبوع« بسبب »الصاعقة« ومتابعة 
»لكم« بسبب »القاعدة« متى تتغير »القاعدة«؟ 
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الملـــف
 التهمة كبيرة..والمعتقل 

 صحفي

»الأ�سبوع« كانت قد ن�سرت ر�سالة لتنظيم 

تبنيها  اأعلنت  »ال�ساعقة«  نف�سه  ي�سمي 

البي�ساء،  بالدار  الإرهابية  لالأحداث 

م�ستعار  با�سم  وموقعة  اليد  بخط  مكتوبة 

الر�سالة  ن�سرت  »الأ�سبوع«  »القعقاع«.. 

معلقة:  وكتبت  الأوىل  �سفحتها  �سدر  على 

»تو�سلت الأ�سبوع بهذه الر�سالة التي يفهم 

»ال�ساعقة«  ت�سمى  جمموعة  اأن  ن�سها  من 

التي  هي  امل�ستقيم،  ال�سراط  عن  من�سقة 

عمليات  الوثيقة  بهذه  مرة،  لأول  تتبنى 

البي�ساء..  الدار  هزت  التي  التفجري 

غنية  عليها  تتوفر  التي  املعلومات  وتعترب 

بالعنا�سر اجلديدة، مما يعطيها م�سداقية 

)الأ�سبوع  �سطورها..«.  يف  التعمق  تربر 

عدد 6 يونيو 2003(.

هذا ما كتبته »الأ�سبوع«، لكن ترجمة ذلك 

جرائم  عدة  منه  جعلت  املحققني  لدن  من 

خل�سها اأمر الإحالة على وكيل امللك الذي مل 

يكن �سوى عبد القادر ال�سنتوف وهو نف�ص 

القا�سي الذي لزال مكلفا بق�سايا الإرهاب 

اإىل حدود اليوم يف حمكمة ال�ستئناف ب�سال: 

اإرهابية  جرمية  تكون  باأفعال  »الإ�سادة 

للبيع،  معرو�سة  مطبوعات  بوا�سطة 

ت�سهل  اأن  �ساأنها  من  خا�سة  وثيقة  واإخفاء 

ك�سف  اأو  اجلنح  اأو  اجلنايات  عن  البحث 

زائف  نباإ  ون�سر  مرتكبيها  عقاب  اأو  اأدلتها 

الإخالل  �ساأنها  من  �سحيحة،  غري  ووقائع 

النا�ص  بني  الفزع  واإثارة  العام  بالنظام 

ال�سريف  الظهري  من   218.2 للف�سل  طبقا 

ربيع   26 يف  ال�سادر   1.03.140 رقم 

الأول 1424 املوافق لـ 28 مايو 2003، 

 593 املتعلق مبكافحة الإرهاب، والف�سل 

من   42 والف�سل  اجلنائي،  القانون  من 

 15 يف  املوؤرخ  وال�سحافة  الن�سر  قانون 

نونرب 1958«.

ولعله من لطف الأقدار اأن يتم اختزال هذه 

وهي  واحدة  تهمة  يف  اجلرائم 

تهمة »اإخفاء وثيقة من �ساأنها 

اأن ت�سهل البحث عن اجلنايات 

اأو  اأدلتها  اأو ك�سف  اأو اجلنح 

)مقتطف  مرتكبيها..«  عقاب 

التحقيق  قا�سي  حم�سر  من 

املوؤرخ  ال�سنتوف  القادر  عبد 

بتاريخ 24 يونيو 2003(..

التف�سيلي  ال�ستنطاق  وكان 

قد انطلق يف ال�ساعة العا�سرة 

يوم  �سباح  من  ربعا  اإل 

 ..2003 يونيو   20 اجلمعة 

التحقيق  قا�سي  مكتب  وكان 

القادر  عبد  بامللف،  املكلف 

�سغره  رغم  غا�سا  ال�سنتوف 

باملحامني الأحد ع�سر، وكلهم 

بالرباط  املحاماة  اأقطاب 

الأ�ساتذة  ومنهم  ومكنا�ص،  والقنيطرة 

واأحمد  اجلوهري،  وحممد  �سباأ  اإدري�ص 

اللطيف  وعبد  الدحماين،  واأحمد  بنجلون، 

والتهامي  البو�ستي،  واحل�سن  باينة، 

اللطيف  وعبد  بلماحي،  وحممد  قايدي، 

النقابة  وحمامي  العلوي،  وحممد  وهبي، 

الوطنية لل�سحافة خالد ال�سفياين..

متابعة  بعدم  ق�سى  ال�سنتوف  القا�سي 

اأجل جرمية الإ�سادة  م�سطفى العلوي من 

باأفعال تكون جرمية اإرهابية، لكنه مع ذلك 

اأ�سر على اإحالة ملف النازلة على املحكمة 

اعتقال، وهو  البتدائية و�ساحبه يف حالة 

املتوقع،  من  اأكرث  ا�ستمر  الذي  العتقال 

بدورها،  البتدائية  املحكمة  رف�ست  بعدما 

اأن  بعد  املوؤقت،  بال�سراح  العلوي  متتيع 

اأ�سبح  متابعا يف اإطار قانون ال�سحافة.

 بين سجن الزاكي 
 ومستشفى ابن سينا..
العفو الملكي هو الحل

وتوا�سل  املحاكمة  اأطوار  توا�سلت 

مقال  بدون  الأ�سبوع  جريدة  �سدور  معها 

عبارة  وحدها  ال�سائعة«،  »احلقيقة 

كانت  جانب  كل  من  البيا�ص  يحا�سرها 

تغطي جزءا من مكان احلــــقيقة ال�سائعة،  

فــــي  العلـــــــوي  »مـــــــ�سطفى  تقول: 

متت  البداية  يف  فتذكروه«،  ال�ســـــــجن، 

تربئته من تهمة الإرهاب، وانتقل يف الطور 

البتدائي اإىل املحاكمة بتهمة اإخفاء وثيقة، 

الر�سالة  هو  بالوثيقة  املق�سود  اأن  علما 

ميكن  »كيف  اجلريدة،  على  املن�سورة 

»ر�سالة«  اإخفاء  بتهمة  �سخ�ص  حماكمة 

هو  هذا  ن�سخة،  األف   100 منها  طبعت 

ال�سوؤال الذي كان مطروحا؟.

حماكمة العلوي كانت تبدو فارغة طاملا اأن 

كل حماكمات 16 ماي مل تتحدث عن تنظيم 

يف  الر�سالة  جعل  مما  »ال�ساعقة«،  ا�سمه 

حكم الر�سائل التافهة )..(، وحتى �ساحبها 

بعد،  فيما  اإل  اأثر  له  يظهر  مل  )القعقاع( 

املغربية  الأحداث  جريدة  ك�سفت  حيث 

�سال،  مبدينة  اجلديد  دوار  حقيقته،«ففي 

الرجل  ذلك  ق�سة  يتداولون  ال�سكان  مازال 

لأي  بانتمائه  دراية  على  يكونوا  مل  الذي 

ال�سخ�ص  هذا  يكن  ومل  اإرهابية،  جماعة 

ر�سالة  حرر  الذي  املزعوم،  الأمري  �سوى 

»ال�ساعقة« التي تتبنى تفجريات 16 ماي 

يونيو   2 املغربية  )الأحداث  الإرهابية..« 

.)2006
بني �سد وجذب ق�سى مدير الأ�سبوع اأ�سابيع 

بالرباط  �سينا  ابن  م�ست�سفى  بني  �سوداء 

تتوا�سل  كانت  ب�سال،  الزاكي  و�سجن 

ثم  الإرهاب  بقانون  البداية  يف  املحاكمة، 

بقانون ال�سحافة، قبل اأن ي�سدل ال�ستار عن 

الف�سل الأول من الق�سية ب�سدور حكم من 

املحكمة البتدائية بالدار البي�ساء يق�سي، 

املوقوف  ال�سجن  من  ب�سنة  العلوي  باإدانة 

التنفيذ، وكذا باإيقاف اجلريدة الأ�سبوعية 

اأن  اأ�سهر.. غري  انت�سارا، ملدة ثالثة  الأكرث 

الف�سل الثاين من املحاكمة توا�سل فيما بعد 

يف مرحلة ال�ستئناف.

يف ال�ستئناف كانت الق�سية �ستاأخذ اأبعادا 

ال�سحفيني  ملفات  تراكم  ب�سبب  اأخرى 

الق�ساء، منهم »املرابط«  املعرو�سني على 

لكن  العلوي«،  »م�سطفى  و  »الهرد«  و 

�سفحة  طوى  ملكي،  بعفو  امللك  تدخل 

حماكمة ال�سحفيني ب�سكل نهائي. 

»العلوي«  زار  هشام  موالي    
ويساند  »المرابط«  وساند 

»أنوزال«
ه�سام  مولي  عن  احلديث  يتم  ما  غالبا 

باحلملة  ارتباطا  املغربية  ال�سحافة  يف 

ال�سحف  بع�ص  لها  تروج  التي  امل�سعورة 

)..(، لكن اعتقال اأنوزل ومتابعته مبقت�سى 

جمددا،  بظهوره  �سمح  الإرهاب  قانون 

يف  ال�سحافة  م�ساندة  على  حري�ص  كرجل 

حمنتها، غري اأن هذا مل يكن ظهوره الأول، 

فقد �سبق له اأن زار م�سطفى العلوي وهو 

يرقد بامل�ست�سفى يف نف�ص اجلناح الذي كان 

كان  الذي  املرابط  علي  ال�سحفي  فيه  يرقد 

يف  الطعام  عن  طويل  اإ�سراب  يف  دخل  قد 

ق�سية حماكمته ب�سبب »كاريكاتور«.

مع  اللقاء  عن  العلوي  م�سطفى  ويحكي 

مولي ه�سام: »طبعا، الأمري مولي ه�سام 

تقدم  اأن  بعد  املرابط،  لعلي  بزيارة  قام 

اأن  ويظهر  العدل،  وزير  اإىل  ذلك  يف  بطلب 

املرابط، قد �سكك يف البداية من كون مولي 

مهمة،  يف  امللك  من  مبعوثا  يكون  قد  ه�سام 

اإىل  ر�سالته  على  اأطلعه  ه�سام  مولي  لكن 

وزارة العدل، واأو�سح له الباعث الإن�ســـاين 

امل�ســـــتقل للزيـارة..والـــــحق يقــــــــــــــال، 

هـــــــو  م�سكـورا  ه�ســـــــــام،  فـــمـــــــولي 

اإقناع  ا�ستطاع  الذي  الوحيد  ال�سخ�ص 

املرابط بالتوقف عن الإ�سراب عن الطعام، 

هذا التوقف الذي مل يح�سل يف اليوم الأول، 

مولي  ا�ستاأذن  لقد  الثانية.  الزيارة  يف  بل 

غرفة  يف  لزيارتي  ال�سرطة  رجال  ه�سام 

العلوي  م�سطفى  لهم  وقال  امل�ست�سفى، 

يل  ال�سماح  منكم  واأطلب  قدمي  �سديق 

له، فجل�ص معي واآزرين  بزيارته، ف�سمحوا 

24 يونيو  يف هذه املحنة ..)جريدة الأيام 

.)2003
هذه  على  �سنوات  ع�سر  حوايل  مرور  بعد 

عن  للدفاع  ه�سام  مولي  ينربي  الزيارة، 

ال�سحفي  اعتقال  »اإن  قائال:  اأنوزل  علي 

ما  ه�سا�سة  بامللمو�ص  يف�سح  اأنوزل  علي 

باملغرب،  الدميقراطي  بالنتقال  ي�سمى 

ولي�ص هذا العتقال فعال معزول، بل يندرج 

من  الهيمنة  ل�ستعادة  دينامية  اإطار  يف 

منظور �سلطوي على احلقل ال�سيا�سي، بعد 

نتيجة  املمنوحة  والتنازلت«  »النفتاح 

التحركات ال�سعبية �سنة 2011«.

الذي  الوحيد  هو  لي�ص  ه�سام  مولي  طبعا 

عدد  مع  ي�سرتك  ولكنه  اأنوزل،  عن  يدافع 

العتقال  هذا  كون  يف  الفعاليات  من  كبري 

ق�سية  بعد  نوعه  من  الثالث 

م�سطفى العلوي وق�سية ال�سحفي 

م�سطفى احل�سناوي املدان باأربع 

قانون  مبقت�سى  �سجنا  �سنوات 

الإرهاب اأي�سا..- يتفق- مع كون 

بالن�سبة  خطاأ  متثل  اأنوزل  ق�سية 

�سبيها  والتنمية  العدالة  حلزب 

الحتاد  ارتكبها  التي  بالأخطاء 

ال�سرتاكي..

رغم اأن وكيل امللك خل�ص تهمة علي 

اأنوزل يف �سطرين خطريين، جتليا 

يف »تقدمي امل�ساعدة ملرتكبي اأفعال 

لتنفيذ  اأدوات  وتقدمي  اإرهابية، 

باأفعال  والإ�سادة  اإرهابية،  جرمية 

اإرهابية«، وذلك على  تكون جرمية 

خلفية ن�سره �سريطا من�سوبا لتنظيم 

القاعدة، يف موقع »لكم«.

طبعا النيابة العامة مل تاأخذ بعني العتبار 

امل�سوؤول  اجلامعي«  »اأبوبكر  ت�سريحات 

قال  للموقع، والذي  الفرن�سية  الن�سخة  عن 

اأن  وينتظر  ال�سريط،  ن�سر  الذي  هو  اإنه 

تغرق �سفينة علي اأكرث مع كل هذا ال�سغط 

الإعالمي )..(، والذي ي�سوره كاإرهابي، ما 

مل يتم طي هذه ال�سفحة. 

م�صطفى العلوي 

اأول �صحفي يحاكم 

بقانون الإرهاب..   
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  منوذج لبع�ص التغطيات ال�سحفية التي واكبت املحاكمة )ال�سحيفة عدد: 14 يونيو 2003(.
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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.

األندية األدبية بنون التأنيث

بقلم: عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

8

زيادة(  �إليا�س  )ماري  زيادة  مي  نادي  يعترب 

1941م(،   -1895( اللبنانية  وال�شاعرة  الكاتبة 

تقيم يف  كانت  الأدبية، حيث  النوادي  اأ�شهر  من 

اأ�شبوع،  كل  من  الثالثاء  يوم  ثقافيا  ناديا  بيتها 

والأدباء  املفكرين  لكبار  ومق�شدا  ملتقى  وكان 

واملثقفني وال�شحفيني والفنانني، ملناق�شة �شوؤون 

ح�شني  طه  و�شف  وقد  وال�شعر.  والأدب  الفكر 

دميقراطيا.  مي  �شالون  )كان  بقوله:  ناديها 

بعد  »مي«  ب�شالون  ات�شلت  اإمنا  اأين  اأذكر  واأنا 

و�شهدت  العالء،  اأبي  يف  ر�شالتي  نوق�شت  اأن 

»مي« هذه املناق�شة، و�شهدت فيما يظهر بع�ض 

احلفالت التي اأقامها يل الزمالء حينئذ. وطلبت 

يظهرين  اأن  ال�شيد  لطفي  واأ�شتاذي  اأ�شتاذها  اإىل 

ال�شالون،  ذلك  يف  عرفتها  وكذلك  �شالونها،  يف 

�شافرت  اأن  اإىل  الثالثاء  اأيام  يف  عليها  وترددت 

ال�شالون  هذا  يرتادون  الذين  وكان  اأوربا.  اإىل 

امل�شريون  منهم  فكان  �شديدا.  تفاوتا  متفاوتني 

وال�شوريون والأوربيون على اختالف �شعوبهم، 

يتحدثون  وكانوا  والن�شاء،  الرجال  منهم  وكان 

بلغات خمتلفة. ورمبا  �شيء، ويتحدثون  كل  يف 

ا�شتمعوا لق�شيدة تن�شد، اأو مقالة تقراأ، اأو قطعة 

مو�شيقية تعزف، اأو اأغنية تنفذ اإىل القلوب(. من 

كتاب: »عباقرة الأدب« م�شطفى غالب. الطبعة 

251. ومن رواد  1967. ال�شفحة  الأوىل. ال�شنة 

ناديها: لطفي ال�شيد، وعبا�ض حممود العقاد، وطه 

واإ�شماعيل  الرافعي،  ح�شني، وم�شطفى �شادق 

تتمتع  وكانت  �شوقي وغريهم.  واأحمد  �شربي، 

اأنيقة يف  فائق، وكانت  بثقافة وا�شعة، وبجمال 

امللب�ض، وجتيد بع�ض اللغات الأجنبية، وكانت 

يف  اجلندي  اأنور  ويقول  بلباقتها.  ناديها  تدير 

ال�شفحة 267 من نف�ض الكتاب: )ولقد روى الذين 

يعرفونها، لباقتها يف اإدارة دفة احلديث، وتقريب 

وجهات النظر، واإر�شاء اجلميع، وقد خلف هذا 

يف  تتمثل  اأدبية  واآثارا  كثريا  �شعرا  ال�شالون 

واأنطون  جربان،  خلفها  وكتابات  حب،  ر�شائل 

اجلميل، وم�شطفى �شادق الرافعي. بل اإن بع�ض 

ال�شيوخ خاطبوها ورا�شلوها اأمثال �شبلي �شميل 

�شفحات  الرافعي  وكتب  �شروف.  والدكتور 

بع�ض  اإىل  ر�شائل  نف�شها  مي  كتبت  كما  كتبه  يف 

هوؤلء(. ويف هذا ال�شدد اأي�شا يقول اأنور اجلندي 

يف مقال ن�شر له بجريدة الآداب. العدد 10. ال�شنة 

18. حتت عنوان:  1963. ال�شفحة  اأكتوبر   .11
»اأزمة مي زيادة«: )وقد ظهرت »مي« من بعد يف 

�شعر للعقاد، ويف ثالثة كتب للرافعي، ويف ق�ش�ض 

وكتابات لطه ح�شني والزيات(.

يتبع 

الثقافة

يف  ال�شنة  هذه  امل�شرحي  املو�شم  ينطلق 

ظروف مغايرة متيزت بال�شيغة اجلديدة 

 2013/2012 ملو�شم  امل�شرحي  للدعم 

القرار  عرفها  التي  التعديالت  على  بناء 

ت�شاركي  اإطار  يف  امل�شرحي  للدعم  املنظم 

تركزت  وقد  للقطاع.  املمثلة  الهيئات  مع 

الدعم  على  بالأ�شا�ض  التعديالت  هذه 

والرتويج معا من خالل املعاينة املبا�شرة 

للعرو�ض امل�شرحية.

جانب  اإىل  العملية،  هذه  مكنت  وقد 

الربنامج الوطني لتن�شيط املراكز الثقافية 

والربجمة ال�شنوية للم�شرح الوطني حممد 

التظاهرات  لبع�ض  وال�شتجابة  اخلام�ض 

ما  ترويج  برجمة  من  واملهرجانات، 

م�شرحي  عر�ض   )500( خم�شمائة  يفوق 

اململكة  واأقاليم  ومدن  جهات  مبختلف 

خارج حمور الرباط/ الدار البي�شاء.

املو�شم  لهذا  الدعم  عملية  وتتوا�شل 

خالل  اللجنة  باإعالن   2014/2013
واأربعني  اثنني  تر�شيح  عن  يوليوز  �شهر 

متثل  للمعاينة  م�شرحيا  عمال   )42(

امل�شرحية،  والجتاهات  املدار�ض  خمتلف 

وتعك�ض التنوع اللغوي واجلهوي لبالدنا. 

و�شتتم معاينتها وفق جدول زمني ي�شاهم 

الفرق، وكذا خلق  العبء على  يف تخفيف 

�شكل  على  جهوية  وفنية  ثقافية  حركة 

عن  بالإعالن  تتوج  م�شرحية  تظاهرات 

 ،2014 يناير  اأواخر  النهائية يف  النتائج 

وذلك على النحو التايل: 

نونرب   26 اإىل   22 من   : احل�شيمة   ●
2013

معاينة الفرق املر�شحة من وجدة وجرادة 

وبركان واحل�شيمة 

 ● تطوان: من 29 نونرب اإىل 3 دجنرب 

2013
معاينة الفرق املر�شحة من تطوان 

وطنجة والعرائ�ض و�شف�شاون

 ● تزنيت : من 6 اإىل 8 دجنرب 2013

 معاينة الفرق املر�شحة من اأكادير 

وكلميم

 ● مراك�ض : من 11 اإىل 17 دجنرب 

2013
معاينة الفرق املر�شحة من مراك�ض وبني 

مالل واآ�شفي

● الدار البي�شاء : من 19 اإىل 26 
دجنرب 2013

معاينة الفرق املر�شحة من الدار البي�شاء 

● الرباط: من 3 اإىل 16 يناير 2014

معاينة الفرق املر�شحة من الرباط و�شال 

والقنيطرة ومكنا�ض

 ،2015/2014 املو�شم  بر�شم  اأما 

لأ�شاليب  التدريجي  التطوير  اإطار  ويف 

من  الرفع  على  الوزارة  ف�شتعمل  الدعم، 

 10 اإىل  لت�شل  امل�شرحي  الدعم  اعتمادات 

ماليني درهم تخ�ش�ض لدعم كل العمليات 

كتابة  من  امل�شرحي  بالإبداع  املرتبطة 

للموؤ�ش�شات  وتدبري  وترويج  واإنتاج 

م�شاريع  تقدمي  عرب  وذلك  امل�شرحية 

م�شبوطة وجادة.

لالإبداع  املخ�ش�ض  الدعم  جانب  اإىل 

اهتمامها  الوزارة  توا�شل  امل�شرحي، 

املعهد  قدرات  تطوير  خالل  من  بالتكوين 

الثقايف،  والتن�شيط  امل�شرحي  للفن  العايل 

املوؤ�ش�شة املوؤهلة لتكوين الأجيال القادمة 

واملن�شطني  وال�شينوغرافيني  املمثلني  من 

اإمكانياتها  من  الرفع  عرب  وذلك  الثقافيني 

اللوج�شتيكية واملالية.

جعل  اإىل  كذلك  الوزارة  �شت�شعى  كما 

ثقافيا  عر�شا  للم�شرح  الوطني  املهرجان 

امل�شرحية  الأ�شرة  فيه  تلتقي  وفنيا كبريا 

الإبداعات  اآخر  وتقدمي  والتبادل  للحوار 

وتتويج اأف�شلها.

املهرجان الوطني للم�سرح.. عر�س ثقايف

نادي الكاتبة »مي زيادة«

الوطني  امل�شرح  مع  بتعاون  الثقافة،  وزارة  تنظم 

امل�شرحي  املو�شم  افتتاح  اخلام�ض،  حممد 

04 اإىل  من  املمتدة  الفرتة  2014/2013 خالل 
07 اأكتوبر 2013. 

وثقافية  فنية  فقرات  التظاهرة  هذه  وتت�شمن 

متنوعة:

-  عرو�ض م�شرحية للكبار وال�شغار 

-  تكرمي الفنانني امل�شرحيني ر�شيدة احلراق وعزيز 

موهوب

من »بهجة الأ�سواء« اإىل »�سيافة الكون«

تنظم وزارة الثقافة معر�شا للفنان يو�شف بن جلون: 

من  الكبري  بالرباط  باب  الكون« برواق  �شيافة  »يف 

09 اإىل 30 اأكتوبر 2013.
على   2013 اأكتوبر   09 الأربعاء  يوم  الفتتاح 

ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء.

اللطيف  عبد  للفنان  معر�شا  الوزارة  تنظم  كما 

حممد  2« برواق  الأ�شواء  الدري�شي: »بهجة 

الفا�شي بالرباط من 03 اإىل 30 اأكتوبر 2013.  

الفتتاح يوم اخلمي�ض 03 اأكتوبر 2013 على 

ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء.

تكرمي الفنانني ر�سيدة احلراق وعزيز موهوب

 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

الهدية الأخرية

 7 الإثنني  يوم  الوطني حممد اخلام�ض  امل�شرح  ينظم 

اأكتوبر 2013 على ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء، مبنا�شبة 

افتتاح املو�شم الثقايف ل�شنة 2013-2014 حفل تقدمي 

وتوقيع رواية الهدية الأخرية للدكتور حممود عبد 

الغني احلا�شل على جائزة الكتاب جن�ض الرواية 

ل�شنة 2013 مب�شاركة الأ�شاتذة: �شعيب حليفي، 

اإعداد  الع�شري،  عمر  ماجدولني،  الدين  �شرف 

وتقدمي: اأحمد جواد.

الزرقطوين  حممد  موؤ�ش�شة  تنظم 

املهرجان  والأبحاث،  للثقافة 

املغربية  للمراأة  ال�شابع  الوطني 

من  »معا  �شعار:  حتت  املقاومة 

اأجل ا�شتلهام �شرية الأمرية التي 

اأكتوبر   10 يوم  املنفى«،  قهرت 

مولي  الثقايف  باملركب   2013
ر�شيد بالدار البي�شاء، ابتداء من ال�شاعة 9 �شباحا، بتن�شيق 

جي�ض  واأع�شاء  املقاومني  لقدماء  ال�شامية  املندوبية  مع 

والتنمية  والأ�شرة  واملراأة  الت�شامن  ووزارة  التحرير، 

والأكادميية  الوطني،  التعاون  وموؤ�ش�شة  الجتماعية 

الكربى،  البي�شاء  الدار  جلهة  والتكوين  للرتبية  اجلهوية 

ر�شيد  مولي  ومقاطعة  ر�شيد،  مولي  مقاطعات  وعمالة 

والثانوية الإعدادية حممد الزرقطوين نيابة اأنفا.

الرئا�شة  حتت  تنظم  التي  الدورة  هذه  فقرات  وتخ�ش�ض 

ال�شرفية لالأمرية اجلليلة لالمرمي، لالحتفاء ب�شرية الأمرية 

املرحومة لالاأمينة، مب�شاركة ثلة من اأعالم الفكر والثقافة 

والفن والإعالم والعمل الوطني.

موؤ�س�سة حممد الزرقطوين 

واملراأة املغربية املقاومة
املبدع  ال�شباب  تنظم جمعية 

الرابعة   الن�شخة  بكلميم 

ال�شينمائي  كلميم  ملهرجان 

اأكتوبر2013   7 اإىل   4 من 

»اإبداع  �شعار  حتت  املقبل 

وت�شعى  موطنا«،  يعانق 

املهرجان  واإدارة  اجلمعية 

ال�شنة  هذه  دورة  جعل  اإىل 

قيمة م�شافة من �شاأنها تعزيز 

ر�شيد الدورات ال�شابقة.

غنية  برجمة  املهرجان  اإدارة  اأعدت  الغاية  ولهذه 

للهواة  ق�شريا  فيلما   18 عر�ض  �شيتم  حيث  ومتنوعة، 

تتوفر يف جمموعها على عمق تربوي، اأو بعد اإن�شاين، اأو 

�شمن  الأفالم  هذه  و�شتتبارى  فنية،  قيمة  اأو  تاريخي، 

حيث  ال�شنة،  هذه  مرة  لأول  املنظمة  الر�شمية  امل�شابقة 

بع�شها  نال  والتي  املتميزة  الأفالم  من  العديد  �شتعر�ض 

جوائز مهمة على ال�شعيد الوطني، واأ�شرفت جلنة مكونة 

من فعاليات حملية مهتمة باملجال ال�شينمائي على عملية 

النتقاء.

الدورة الرابعة ملهرجان كلميم ال�سينمائي



�سكان الرباط يطالبون 
احلكومة باأداء ال�سرائب 

اجلماعية
بعد اأيام �سيتداول جمل�س اجلماعة وثيقة ميزانية الت�سيري 

ل�سنة 2014، والأ�سل يف كل ميزانية هو مداخيلها، وعليها 

التجهيز  اعتمادات  منها  وت�ستخرج  م�ساريفها  تربمج 

املداخيل �سعيفة، ت�سيع  كانت  النفقات، وكلما  برت�سيد 

ال�سنوات  يف  اأنها  حتى  امل�ساريع،  من  وحترم  العا�سمة 

مما  الآخر  تلو  املايل  العجز  اجلماعة  ح�سدت  الأخرية 

خانة  يف  مركونة  الرباط  تاريخ  يف  مرة  ولأول  جعلها 

اجلماعات املفل�سة، والتي ل توؤمن حتى اأجور موظفيها 

نفقات  اإىل  اإ�سافة  مليارا   42 حوايل  تلتهم  لوحدها  التي 

الهواتف وال�سيارات و�سيانة وجتهيز املكاتب.

ففي ال�سنة املا�سية بالكاد مل تتجاوز املداخيل احلقيقية 

املهني  الر�سم  مداخيل  من  وكانت  مليارا،   55 للعا�سمة 

املقاهي  �سريبة  ومن  مليون،  و500  مليارا   22 بحوايل 

للم�سافرين  العمومي  النقل  �سريبة  ومن  مليار،  بحوايل 

مبليارين، ومن �سوق اجلملة مبليار و500 مليون، ومن 

الأرا�سي  �سريبة  ومن  ماليري،   8 بـ:  التجارة  �سريبة 

غري املبنية بـ: 3 ماليري، ومن �سريبة الربوزات مبليار، 

مواقف  دخل  ومن  مليار،   12 بـ:  املباين  �سريبة  ومن 

ال�سيارات بـ: 250 مليونا، ومن ال�سريبة املفرو�سة على 

200 مليون، ومن ر�سوم  بـ:  التعليم اخلا�س  موؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات ال�سياحية: 100 مليون، ومن النقل احل�سري 

من  والر�سوم  ال�سرائب  هذه  كانت  فاإذا  مليون.   200 بـ 

بـ:  تقدر  ديونا  هوؤلء  بذمة  فاإن  اجلماعة،  مداخيل  اأهم 

80 مليارا مل يوؤدوها بعد، ويتلكاأ املنتخبون يف املطالبة 
با�ستخال�سها، بينما مئات املاليري مرتاكمة كديون على 

اجلماعية  ال�سرائب  تتجاهل  التي  احلكومية  املرافق 

ي�سري  الذي  اجلماعة،  جمل�س  حتى  »تعترب«  ل  ورمبا 

ح�سان  يف  للوزارات  اإدارية  اأحياء  وفيها  املدينة  كل 

والريا�س واأكدال، وفيها مركبات اإدارية تخ�سع لوزارات 

وموؤ�س�سات عمومية، ومكاتب وطنية ومندوبيات �سامية، 

تعوم يف اآلف املاليري، ويغي�سها اأداء �سرائب اجلماعة، 

هذه اجلماعة التي ت�سرف على اإنارة، و�سيانة الطرقات 

وعالمات الت�سوير، واأغرا�س واأ�سجار املناطق اخل�سراء، 

ال�ساكنة  ح�ساب  وعلى  الإدارية  الأحياء  كل  ونظافة 

وكاأنهم »عبيد« للحكومة.

واإذا كانت هذه احلكومة طبقت زيادات، وتراجعت عن 

دعم عدد من املواد، وطلبت من املواطنني تفهم الو�سعية 

يف  لل�سقوط  وتفاديا  اململكة،  منها  متر  التي  القت�سادية 

حافة الإفال�س طبقت برناجما ا�ستعجاليا لإنقاذ ما ميكن 

اإنقاذه، ومن جيوب املواطنني.

وها هي الرباط ممدودة يف خندق الإفال�س، وهي العا�سمة 

الإدارية للمملكة وال�ساهرة على تنظيف �سوارع الوزارات 

تنقل  و�سمان  وتبليطها  و�سيانتها  وتزيينها  واإناراتها 

موظفيها.. و »                          ببال�س«، وكاأن �سكان العا�سمة 

هم يف خدمة اأمالك احلكومة.

فاإذا كان بع�س ال�سكان ل تزال يف ذمتهم 80 مليارا لفائدة 

جماعتهم، فكم من اآلف املاليري يف ذمة احلكومة؟

لأداء  احلكومة  باإخ�ساع  ال�سكان  واعد  ولعلو  العمدة 

ال�سرائب اجلماعية، والر�سوم املهنية والتجارية ور�سم 

ال�سكن، فنتمنى اأن يتحقق ذلك الوعد يف مداخيل ميزانية 

.2014

حديث العاصمة

ع�سرات املاليري ت�سيع من اجلماعة 

الفو�ســــوي  ال�ستغـــــالل  ب�ســـــبب 

والع�ســـــوائي لأرا�ســــــي اجلمـــاعة 

والتي  املقاطعات،  كـــل  يف  املنت�سرة 

طرف  من  ا�ستغالل  اأب�سع  ت�ستغل 

من  الأ�سف  مع  ومنهم  اخلوا�س، 

هذا  اأثري  وكلما  نف�سها،  اجلماعة  يف 

اأو  بالرتا�سي  اإقباره  ويتم  اإل  امللف 

باملقاي�سة على امتيازات.

املنتخبون  بالطبع  امل�سوؤول؟  فمن 

املت�سرتون على نهب اأموال اجلماعة، 

الداخلية  واليوم وقد �سحبت وزارة 

املـــلف من املجل�س اجلماعي يف  هذا 

اإطار تدبري جديد لهذه الأمالك، جتب 

حما�سبة الناهبني ومعهم الذين تكلفوا 

من املنتخبني بهذه الأمالك، ومنهم من 

�سبيل  يف  النتخابات  على  مدمن  هو 

من  يربحها  التي  املاليري  امتيازات 

تلك الأمالك اخلا�سعة جلماعة مفل�سة 

نتيجة هذا النهب الذي طال ملدة ربع 

قرن.

طولها  وعلى  �سوارع  وللجماعة 

الفيالت  من  �سفوف  وعر�سها 

اجلماعية يف اأرقى الأحياء، ومنها ما 

جتارية  وحمالت  مطاعم  اإىل  حتول 

وكل  الفخمة،  الفيالت  وهذه  راقية، 

فيال م�ساحتها حوايل األف مرت مربع، 

وكراوؤها يرتاوح بني 150 و250 درهما 

ال�سنني  ع�سرات  ذمتها  يف  ال�سهر  يف 

التي  الهزيلة  الكرائية  ال�سومات  من 

مكرتيها  بع�س  على  املاليني  متطر 

اأعادوا كراءها  من اجلماعة، والذين 

ملحالت جتارية واأ�سخا�س.

وت�سوروا 30 فيال، ولكل فيال م�ساحة 

بناء  منطقة  يف  مربع  مرت   1000
 3 الأقل  على  يوفر  مما  طوابق،   5
�سقة  و25  فيال،  كل  مكان  يف  عمارات 

لكل عمارة، و75 �سقة فخمة يف مكان 

و30  درهما،   150 بـ  املكراة  الفيال 

�سقة،  فيال ميكن اأن تتحول اإىل 2250 

وثمن كراء ال�سقة يف ذلك املكان ل يقل 

درهم، وا�سربوها يف 2250  عن 7500 

اأمالك  �سقة، ليت�سح لكم �سوء تدبري 

اجلماعة.

لن نتكــــلم عن املحــــالت التجــــارية 

اجلمــــاعية، »ف�ســـــواريتها« تــــفوت 

مبئات املاليني خ�سو�سا يف املركبات 

التجارية، مقابل �سومة كرائية تتو�سل 

درهم  مائة  حــدود  يف  اجلمـــاعة  بها 

�سهريا.

لكن  باأمالكها،  غنية  الرباط  جماعة 

وال�سم�سرة  والتدبري  الت�سيري  �سوء 

جعلوها من اأفقر اجلماعات املغربية.

فهل تفتح وزارة الداخلية هذا امللف، 

وحتدد موطن اخللل واملت�سببني فيه؟ 

وهل يف اجلماعة غيورون على اأمالك 

اجلماعة ليطالبوا باملحا�سبة، وليقيموا 

الكنوز احلقيقية التي متتلكها املدينة 

واملغت�سبة من املغت�سبني خ�سو�سا 

يف احتالل امللك العمومي؟
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

�سحف  كل  ت�سدرت  الرباط«  »موؤمتر  �أخبار   ◆
وحدائقها  اأحيائها  عن  م�سورة  ولقطات  العامل، 
قناة  ومنها  التلفزية،  القنوات  كربيات  بثتها 
العربية  »العا�سمة  الرباط:  على  اأطلقت  فرن�سية 

الأوروبية«.

◆ فريق اإجنليزي يقال ممول من دولة خليجية، 
املاء  توزيع  لتدبري  الفرن�سي  الفريق  عو�ض 
تابعة  قانونيا  وهي  »ري�سال«،  ب�سركة  والكهرباء 
للجماعة، فباأي جديد اأتى الإجنليز؟ فمنذ تفويت 
هذا القطاع للخوا�ض، وهو يف تدهور اأمام �سمت 

املنتخبني.

ثانية  و�سقة  الرباط،  يف  �سقة  ا�سرتى  ◆منتخب 
ثلجية،  مدينة  يف  ثالثة  ثم  �سمالية،  مدينة  يف 
وهو  بهذا؟  له  اأين  من  املواطنون:  ويت�ساءل 
متو�سطة  درجة  اإىل  اأخريا  ارتقى  ب�سيط  موظف 

واأ�سبح اأجره ال�سهري حوايل 4000 درهم!!

املن�سور  يعقوب  يف  جمعية  مكتب  اأع�ساء   ◆
اجلمعية  ح�ساب  من  مايل  مبلغ  باختفاء  فوجئوا 
يقدر بحوايل ثالثني مليونا، ويتكلمون عن اأ�سياء 
من  بدل  للق�ساء  يلتجوؤون  ل  فلماذا  وجتاوزات، 

الرثثرة يف املقاهي؟

اأثمنة  تفر�ض  احلر،  التعليم  موؤ�س�سات  بع�ض   ◆
عرب  وتنقلهم  الأطفال  متدر�ض  على  خيالية 
حافالتها التي ل تتوفر على �سروط ال�سالمة. هذه 
اجلمعيات  من  مراقبة  غري  الأ�سف  مع  املوؤ�س�سات 

املخت�سة، وال�سحايا هم الأطفال.

كل الأدمغة املكلفة بتح�سري 

امليزانية خ�ســو�سا يف �سق 

النفقات مل تتمكن من �سبط 

وتر�ســـيد امل�ساريف، ورمبا 

هـــذه الأدمـــغة »املتطوعة« 

من املنتخبني ومعها العاملة 

ت�ستوعب  مل  املوظفـــني  من 

املزرية  املالية  احلالة  بعد 

للجماعة التــي اأفل�ســت قبل 

�سنتني واأ�سبحت متــد يدها 

للوزارة الو�سية ملتم�سة ما 

توازن به م�ساريفها، بالرغم 

هذه  يف  البني  التبذير  من 

امل�ساريف.

املوظفني  عدد  منوذج  خذوا 

الذي يوؤرق امليزانية بحوايل 

42 مليارا حتى و�سل عددهم 
اإىل حوايل 6000 موظف اإ�سافة 

حم�سوبني  اآخرين  ملوظفني 

على اعتمادات مالية اأخرى يف 

اإطار الإنعا�س.

ومتعنوا جيدا يف نفقات 500 

�سيـــارة واآلة جمـــاعية التــي 

»تطـــحن« لوحــدها مــليارا 

يف ا�ستـــهالك الوقــود، و300 

مليون يف التاأمينات و�سريبة 

حوايل  وتقريبا  ال�سيارات 

300 مليون اأخرى ل�سيانتها 
قطع  و�سراء  واإ�سالحها 

�ساحنات  باأن  علما  الغيار، 

فهي  فيها،  تدخل  الأزبال 

النظافة  ل�ســركات  تابـــعة 

وعلى نفقات هذه ال�سركات، 

وراجعوا لوائح امل�ستفيدين 

املفل�سة  اجلماعة  كرم  من 

التي تغدق عليهم بحوايل 3 

م�ساعدة  لهم  تقدمها  ماليري 

»لوجه نفوذهم«؛ و�ستجدون 

من بينهم من يهيئ امليزانية 

وهنا يكمن ال�سر، �سر الذين 

حتولوا اإىل »ماليرية«!.

وابحــــثوا فــــــي فــــــواتري 

ت�ستهلك  التـــي  التلـــيفونات 

500 مليون �سنويا مبا يف ذلك 
املقاطعات!.

ومتعنوا يف التعوي�سات عن 

الأ�سغال ال�ساقة مبليار ثقيل 

وال�سعادة  الن�سوة  يجلب 

بدل من ال�سقاوة، ونقبوا عن 

امل�ستفيدين!.

اأ�سباب  عــــن  وا�ستف�ســـروا 

ا�ستهالك حوايل مليار �سنويا 

فــــي اإنــــارة مــقـــر اجلماعة 

وتزويده باملاء العادي ولي�س 

ميزانية  لــــه  الذي  املعـــدين 

خا�سة. ول ت�ساألوا عن مبلغ 

3 ماليري و500 مليون توؤديها 

فوائد  �سنويـا عن  اجلمــاعة 

عن  ول  لها  منحت  قرو�س 

وجهة تلك القرو�س.

وبالأرقام  لكم  ات�سح  الآن 

اأفل�ســــت اجلمــاعة،  ملـــــاذا 

�سامتون،  املنتخبون  وملاذا 

حتى  ي�ساألون  ول  ي�سوتون 

اأغرقوا العا�سمة يف القرو�س 

والإفــــال�س الــذي مــا بعده 

اإفـــال�س، على هــذه الكوارث 

�سي�سوتـــون عـــلى ميزانية 

مــــــنهـم  2014، ول واحــــد 

هذا  من  »كفى  »�سيتمتم«: 

التبذير الذي اأنهك امليزانية، 

اأغلب  �سنع  من  تبذير 

املنتخبني والدليل اأمامكم«.

الرباط يا حسرة

املدر�سة  »الراحلة«  من  التح�سريي  للق�سم   ،1955 �سنة  التقطت  �سورة 

اأطر  خرية  فيها  در�س  والتي  العتيقة  باملدينة  املعطوية  فرع  الرحمانية 

الرباط، وهم اليوم رجال يف م�ستوى اجتماعي جد متميز، ومنهم من يديرون 

اإدارات عمومية، ويف مواقع �سيا�سية مهمة.

�سورة نعود بها اإىل الوراء بحوايل 56 �سنة، فهل �سيتمكن القراء من العثور علــــــى اأحــــد 

اأو  معارفــــــهم  من 

هم اأنف�سهم؟.

يف  ا متعــــــــنو و

 ، ال�ســـــــــــورة 

اأ�ساتــــــذة  ثالثـــــة 

حتـــ�سريي،  لق�سم 

برنامــــــج  اإنــــــــه 

لتعــــليم  الوطنيني 

النا�ســــئة يف ذلــــك 

الوقت..

العيد  وهذا  الأ�سحى،  عيد  يحل  اأيام  بعد 

اجلماعة،  جمل�س  من  تقنية  ترتيبات  يتطلب 

جلباية  فقط  العيد  هذا  ينتظر  املجل�س  ولكن 

مداخيل قطيع الأغنام، وهي مداخيل »مبهمة« 

مادامت توؤدى نقدا يف ال�ساحات العمومية.

يف  حا�سرا  يكون  اأن  يجب  الأ�سحى  عيد 

و�سع ت�ساميم ال�سقق التي اأ�سبحت ل تت�سع 

ل�ساكنيها وبالأحرى اإ�سافة خروف اأو خرفان 

وما  اأ�سبوع،  ملدة  »ك�سيف«  اأو  »ك�سيوف« 

كل  هل  ثم  مزعجة.  روائح  من  ذلك  عن  ينتج 

للذبح  اأماكن  على  تتوفر  العا�سمة  �سقق 

وال�سلخ والتنظيف؟.

جلنة  تكونت  هل  فهو:  الكبري  ال�سوؤال  اأما 

العيد؟  هذا  على  وال�سهر  للمتابعة  خمت�سة 

وعلى خملفاته من اأو�ساخ وم�سائل �سحية؟.

اإىل  ال�ساحات  بع�س  تتحول  العا�سمة  يف 

وما  الأغنام  روؤو�س  ل�سي  »فرنات�سي« 

مزعجة،  وروائح  اأدخنة  من  ذلك  عن  يرتتب 

وترتاكم الأزبــــال  كاجلبــــال يف الأزقـــــــــــــة 

هــــــذا  وكـــــل  وال�ســــاحات،  وال�ســـــــوارع 

الإزعاج ل يزعج املنتخبني الذين �سين�سغلون 

يف  غارقني  املواطنني  ويرتكون  باأ�سحياتهم 

حمنهم.

و�سع  على  م�سوؤول  اجلماعة  جمل�س  مكتب 

اأح�سن  يف  العيد  مرور  لتاأمني  طريق  خارطة 

ال�سحي  املكتب  يف  مداومات  وتنظيم  الظروف، 

املقاطعات  جتوب  ودوريات  النظافة،  ق�سم  ويف 

لالطمئنان على جمريات العيد.

املجل�س  من  دائمة  جلنة  تكون  اأن  نتمنى  كنا 

اجلماعي مكونة من املنتخبني، مهمتها ال�سهر 

لكن  الأعياد،  وجمريات  ظروف  مراقبة  على 

باملنح  مكلفة  اأخرى  جلان  الرباط  يف  عندنا 

وال�سكر  الريا�سية  املواد  وتوزيع  للجمعيات 

والزيت والدقيق.

فاأما الأعياد، ففيها »غري �سداع الرا�س«.

من

 أرشيف

 الرباط
َعَجَز املنتخبون عن ترتيب »منا�سك« عيد الأ�سحى

بان كي مون

هل من جديد يف م�ساريف 2014؟

مهرجان »النفقات« يف جماعة الرباط ي�سقطها يف الإفال�ض!

 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوير 2013

املاليري »امل�سروقة« من احتالل الأمالك العمومية

في العاصمة يا حسرة!
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الرباط: األسبوع
يف الوقت الذي اأمرت فيه والية الرباط �سال زمور 

مينوديري«  »ال  الثقايف  ال�سالون  باإغالق  زعري 

على  توفره  رغم  ال�ساد�س،  حممد  ب�سارع  الكائن 

الق�سم  نف�س  وقف   ،)..( الالزمة  التجهيزات  كل 

التجاري  الن�ساط  تنامي  ي�ساهد  وهو  عاجزا، 

ملحل ريا�سي يوجد يف زنقة »�سراكة«، بناء على 

ترخي�س مطعون يف �سحته ح�سل عليه اأ�سحابه 

طريق  عن   17 عدد:  حتت   2008 اأبريل   1 بتاريخ 

الرتخي�س  وهو  الرباط،  بلدية  جمل�س  رئي�س 

الذي ت�ستند اإليه �سركة »ليدي فيتن�س« ملوا�سلة 

ا�ستغالها.

االأن�سطة  يف  املتخ�س�س  املحل  ن�ساط  وكان 

الريا�سية، قد حول حياة �ساكنة زنقة »�سراكة« 

ب�سبب  معاناة  ق�سة  اإىل  عنها،  املتفرعة  واالأزقة 

والذي  للمنبه  الدائم  واال�ستعمال  ال�سجيج 

يتوافدون  الذين  ال�سيارات  اأ�سحاب  ي�ستعمله 

ولي�س  للفيالت  االأ�سل  يف  املخ�س�س  املكان،  على 

للمحالت التجارية.

من  عدد  رفعها  التي  الدعوى  ملف  اإىل  وبالرجوع 

يقول  اجلي�س،  يف  كبار  �سباط  واأغلبهم  ال�سكان 

جتارية  �سركة  باإحداث  فوجئوا  اإنهم  ال�سكان 

ا�سمها  الريا�سة،  مبمار�سة  ن�ساطها  يتعلق 

امل�سروع  توفر  عدم  ب�سبب  واأنه  فيتن�س«  »ليدي 

املذكور على ف�ساء خا�س لتوقف �سيارات الزبناء 

الوافدين عليه، اأ�سبحت املنطقة تعج بال�سيارات 

مما ت�سبب يف �سيق االأزقة، وعرقلة ال�سري بال�سكل 

ف�سال  م�ساكنهم،  ولوج  يف  بحقهم  م�س  الذي 

م�سابح  تزود  التي  الغازية  القنينات  و�سع  عن 

على  الدافئة  باملياه  الريا�سية  القاعة  وحمامات 

جنبات وو�سط الطريق العمومي.) ح�سب ما ورد 

يف  االإدارية  باملحكمة  وكيل  اإىل  ال�سكان  �سكاية  يف 

الرباط(.

لدن  من  اخلربة  باإجراء  املكلف  اخلبري  وكان 

بتاريخ  اأكد  قد  اإليه  امل�سار  امللف  يف  املحكمة 

تتكون  ببناية  يتعلق  االأمر  اأن   2012 غ�ست   1
وهي  اأر�سي،  وطابق  اأر�سي  حتت  طابق  من 

مربع،  مرت   3000 م�ساحتها  للريا�سة  خم�س�سة 

اإىل قرار الرتخي�س املطعون فيه،  بالرجوع  واأنه 

فقد رخ�س ال�ستغالل العقار كقاعة ريا�سية، غري 

يف  املوؤرخة  املعلومات  ورقة  اإىل  وبالرجوع  اأنه 

21  يونيو 2012 ال�سادرة عن الوكالة احل�سرية 
اجلماعي  التهيئة  ت�سميم  فاإن  �سال،  للرباط 

باجلريدة  عليه..املن�سور  امل�سادق  لليو�سفية 

فاإن   ،2000 1 فرباير  بتاريخ   4767 الر�سمية عدد 

يف  تقع  التجاري  امل�سروع  فيها  الواقع  املنطقة 

الفردية،  للفيالت  خم�س�سة  وهي   D4 املنطقة 

اأن امل�سروع التجاري يرتاده الكثري من  واأ�ساف 

الزبناء طوال اليوم على مدار االأ�سبوع مما ي�سكل 

ب�سبب �سعوبة عملية  لل�ساكنة، خا�سة  انزعاجا 

اإثر ا�ستيقاف هذه االأخرية على  مرور ال�سيارات 

طول جنبات زنقة �سراكة واالأزقة املتفرعة عنها.

اخلربة  اأكدته  الذي  وال�سرر  ال�سكان  �سكايات 

ببطالن  تق�سي  بالرباط  االإدارية  املحكمة  جعل 

املجل�س  عن  ال�سادر  االإداري  الرتخي�س  قرار 

اأو  احل�سرية  الوكالة  ولي�س  للرباط  اجلماعي 

الوالية، لكن تنزيل هذا القرار على اأر�س الواقع 

امل�سار  املحل  اأ�سحاب  اأن  »طاملا  �سعبا،  يبقى 

اإليه عمدوا اإىل تغيري اال�سم«، ح�سب ما اأكده اأحد 

ال�سكان يف ت�سريحاته لالأ�سبوع.

الذي  م�ستقبل احلي  قلقه على  اأكد  امل�سدر  نف�س 

االأن�سطة  ب�سبب  الفيالت  بيع  قيمة  فيه  »هبطت« 

املذكورة، كما اأكد اأن امل�سكل يكمن يف كون ا�ستمرار 

الن�ساط املذكور يهدد �سالمة احلي بكامله يف حالة 

مرور  ي�ستحيل  حيث  اهلل،  قدر  ال  كارثة  وقوع 

�سيارات االإ�سعاف الإجناد امل�سابني يف حالة وقوع 

حادثة خطرية.

ماذا يجري يف ق�سم الرخ�ص بالرباط؟

�سباط يف اجلي�ص يحاكمون �سركة تعمل خارج القانون

لقطات غرباوية 

قليل من النا�س هم الذين �سيعرفون حكاية �ساحب 

هذه البطاقة.. اإنه حمافظ الربملان عبد القادر ريغي 

برملانيني،  عدة  وعا�سر  حكومات  عدة  عاي�س  الذي 

لعائلته  يرتك  اأن  دون  البقاء  دار  اإىل  يرحل  اأن  قبل 

الثاين  احل�سن  اأو�سى  التي  الدار  با�ستثناء  �سيئا 

بتخ�سي�سها لعائلته منذ �سنة 1968.

امل�سوؤولون  ليتنكر  الوقت  وجاء  االأيام  مرت  هكذا 

العقار،  على  اللهفة  زمن  يف  الراحل،  امللك  لو�سية 

بت�سميع  ليقوموا  العائلة  خروج  فر�سة  فا�ستغلوا 

الراحل،  زوجة  غياب  يف  االأقفال،  وتغيري  البيت، 

لي�ستقر  ال�سحية،  م�ساكلها  تفاقم  بداية  ذلك  ف�سكل 

وجد  الذي  عائلتها  اأفراد  اأحد  عند  الجئة  االأمر  بها 

نف�سه هو االآخر حمروما من دخول البيت الذي كانوا 

يعتربونه هدية من احل�سن الثاين.

و�سبق لالأ�سبوع ال�سحفي اأن نبهت اإىل تفاقم احلالة 

ال�سحية الأرملة املحافظ، التي �سقطت على االأر�س، 

فيها طوال  �سكنت  التي  الدار  من  اإفراغها  عندما مت 

حياتها )انظر »االأ�سبوع« عدد 12 �ستنرب 2013(.

ملاذا مل يحافظ غالب على كرامة 

»اأرملة« حمافظ الربملان 

الرباط

ما يجري ويدور في المدن

أبو الجعد. األسبوع
     قال احلاج عبد الرحمن ال�سرقاوي �سيخ الزاوية 

حدا  و�سع  امل�سيخة  اإىل  و�سوله  اإن  ال�سرقاوية، 

للت�سيب املايل الذي كانت تعرفه الزاوية، وجاء يف 

فتح  اأنه  فيها على منتقديه،  يرد  ر�سالة تو�سيحية 

وفيما  ال�سكوك،  لدرء  الزاوية  با�سم  بنكيا  ح�سابا 

»االأ�سبوع«  به  تو�سلت  الذي  التو�سيح  ن�س  يلي 

اإطار التفاعل مع مقال: »على  من �سيخ الزاوية يف 

 5 عدد  يف  املن�سور  �سرقاوة«  بني  اخلالف  هام�س 

�ستنرب 2013:

لقد كان حت�سيل مداخيل الزاوية يتم يف تعتيم تام، 

اأكرث  البالغني  الزاوية  اأنفار  على  توزيعها  اأن  كما 

من خم�سة اآالف نفر يتم بنف�س الطريقة الغام�سة، 

وحتى  الزاوية  اأبناء  من  اأحد  اأي  يكن  مل  بحيث 

النافذين فيها يعرف ال مبلغ املداخيل وال كم يوزع 

منها على االأنفار، علما باأن كل فرد كان يتلقى فقط 

ما بني 15 اإىل 20 درهما.

ومبجرد تقلد ال�سيخ اجلديد للزاوية، ورغبة منه يف 

اإ�سفاء �سفافية تامة على مداخيل الزاوية قام بفتح 

ح�ساب بنكي تودع فيه كل هذه املداخيل، فكان من 

ما  ارتفاع  الرت�سيد،  وهذا  ال�سفافية  هاته  نتيجة 

يح�سل عليه النفر الواحد اإىل 80 درهما اأي اأربعة 

اأ�سعاف املبلغ املوؤدى �سابقا  اأو بزيادة 60 درهما 

لكل نفر.

عن  نت�ساءل  جتعلنا  �سوف  ب�سيطة  عملية  واإن 

وهو  �سابقا  االأنفار  عليه  حت�سل  مل  الذي  الفرق 

335.169.00 درهما، علما باأن عدد هوؤالء االأنفار هو 
5586 نفرا.

احل�ساب  �سفافية  ب�سبب  ظهر  الذي  الفرق  هذا  اإن 

البنكي هو الذي اأرق اأولئك الذين كانوا ي�ستفيدون 

الزاوية،  مداخيل  على  تام  تعتيم  اإطار  يف  منه 

خا�سة  م�سلحة  ذوي  �سوى  لي�سوا  فاإنهم  وبالتايل 

على  غرية  فعال  لهم  كانت  لو  اإذ  �سريفة،  وغري 

الزاوية ل�سفقوا الرتفاع مداخيل االأنفار اإىل اأربعة 

املطامع  وذوي  القلوب  �سعاف  ولكن  اأ�سعاف، 

املنحطة يرون غري ذلك.

كواليس جهوية

�سيخ الزاوية ال�سرقاوية يرد على منتقديه:

املرتب�سون ب�سندوق الزاوية ال تروقهم ال�سفافية

 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

◆  مرتيل
االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  املغربية  الع�سبة  تنظم 

مبرتيل خالل االأيام القليلة املقبلة ب�سراكة مع املندوبية 

�سيوؤطرها  جامعية  اأياما  االإن�سان،  حلقوق  الوزارية 

خرباء واأ�ساتذة باحثون وممثلون عن قطاعات حكومية 

والوطنية  الدولية  احلمائية  »االآليات  و�سيناق�سون 

باملغرب  االنتقالية  العدالة  و»جتربة  االإن�سان«  حلقوق 

وجلن احلقيقة واالإن�ساف« و»القانون الدويل االإن�ساين .. 

بني التاأطري واملمار�سة«.

 ◆ وجدة 

والفرو�سية  التبوريدة  وجدة  مهرجان  عرف 

من  وجمعية  فرقة   63 يفوق  ما  م�ساركة  اال�ستعرا�سية 

خمتلف مناطق اجلهة ال�سرقية وبع�س االأقاليم املغربية، 

فر�س   700 حوايل  اال�ستعرا�سية  احللبة  ت�سم  حيث 

وفار�س.وكان املهرجان قد نظم موؤخرا من طرف جمعية 

رحاب للثقافة والتنمية االجتماعية والريا�سية واحلفاظ 

على املوروث الثقايف حتت �سعار »ركوب اجلياد اإحياء 

ل�سنة االأجداد«.

 ◆ طانطان: 
املحكمة  لدى  للملك  وكيال  فتاح  الرزاق  عبد  تن�سيب  مت 

االبتدائية لطانطان خلفا للغايل حممد الذي مت تعيينه نائبا 

للوكيل العام للملك لدى حمكمة اال�ستئناف باأكادير.

واأعرب عبد الرزاق فتاح، يف كلمة خالل حفلة التن�سيب 

هلول،  الدين  عز  طانطان  اإقليم  عامل  ح�سرها  التي 

للقيام  اجلهود  من  املزيد  بذل  عزمه  عن  واملنتخبون، 

مبهامه على اأكمل وجه..ومت خالل هذا احلفل، الذي نظم 

لطانطان،  االبتدائية  باملحكمة  االأوىل  اجلل�سات  بقاعة 

قا�سيني  كدماين،  ور�سوان  ادمالك  علي  تعيني  اأي�سا، 

جديدين باملحكمة.

 ◆ ورزازات: 
العلمية  للخلف« هو �سعارالندوة  ال�سلف قدوة  اأعالم   «

مببادرة  يومني  مدى  على  ورزازات  احت�سنتها  التي  

وزاكورة  لورزازات  املحلية  العلمية  املجال�س  من 

وتنغري، وذلك حول مو�سوع » العالمة اأبو حممد �سالح 

اله�سكوري الفا�سي واإ�سهاماته العلمية«.

من  عدد  روؤ�ساء  فيها  �سارك  التي  الندوة،  هذه  وتندرج 

وخطباء  باحثون  واأ�ساتذة  املحلية  العلمية  املجال�س 

العناية  اإطار  يف  املدين،  املجتمع  يف  وفاعلون  ووعاظ 

ورزازات،  ملنطقة  املحلي  العلمي  بالرتاث  واالهتمام 

العلم  خدمة  يف  الهامة  وباأدوارهم  باأعالمه  والتعريف 

واملجتمع.

 ◆ تافوغالت: 
 بلغت التكلفة االإجمالية املخ�س�سة مل�سروع بناء مدر�سة 

لتحفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه باجلماعة القروية 

لتافوغالت باإقليم بركان نحو 2.8 مليون درهم.

و�سي�ساهم يف متويل هذا امل�سروع الذي و�سع له احلجر 

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  من  كل  موؤخرا،  االأ�سا�س 

االإ�سالمية بتوفري العقار الذي �ست�سيد فيه هذه املدر�سة 

احلامل  لربكان  املحلي  العلمي  واملجل�س  القراآنية، 

للم�سروع باالإ�سراف العلمي والرتبوي، ثم اجلمعية التي 

�ستتكلف مبهمة الت�سيري والتي توجد يف طور التاأ�سي�س.

من كل مدينة خبر

ع�صمان مزوار

امل�سبح  م�سروع  ينتظرون  القا�سميون  الزال 

مللعب  الرئي�سي  املدخل  قرب  �سي�سيد  الذي  املغطى 

اأحد  به  قام  ما  اأهم  ولعل  القادر،  عبد  عالم  العقيد 

ال�سباب  لوزير  الكتابي  �سوؤاله  هو  االإقليم  برملانيي 

والريا�سة حول م�ساريع االإقليم، هذه امل�ساريع التي مل 

ينجز الكثري منها.

منح  �س(  ع.  املح�سنني)احلاج  اأحد  اأن  رغم 

م�ساحة تقدر بـ 3هكتارات لبناء جامعة، فامل�سوؤولون 

عنها  يتكلم  ومل  املبادرة،  لهذه  اهتمام  اأي  يعريوا  مل 

اأي اأحد يف الدورات العادية للمجل�س البلدي، وهذا ما 

االإ�سكالية،  هذه  حول  ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  يطرح 

ومتى يتم التفكري وال�سروع يف بناء هذه املعلمة؟

 الزال �سكان حي �سرف ينتظرون ال�سوء االأخ�سر 

جميع  عن  االإفراج  مت  اأن  بعد  احلي،  م�سجد  لبناء 

الوثائق اخلا�سة بهذا امل�سجد. لكن مندوبية االأوقاف 

واملقاول  املالية  ال�سيولة  وجود  رغم  تتماطل  الزالت 

الفائز بال�سفقة، فلماذا هذا االنتظار؟.. الأن هناك اأحياء 

جماورة ال يوجد بها اأي م�سجد. اإ�سافة اإىل حي �سرف، 

حي  القد�س،  حي  الريا�س،  حي  جوهرة،  حي  هناك: 

امل�سلون  يوؤديها  الرتاويح  �سالة  وحتى  ال�سالوي. 

باإحدى املدار�س اخل�سو�سية.

مو�سم الويل ال�سالح �سيدي قا�سم بوع�سرية الذي 

املن�سرم  ال�سهر  من   29/28/27 اأيام  املدينة  �سهدته 

التي  االقت�سادية  الظروف  رغم  كبريا  اإقباال  لقي 

وعيد  املدر�سي  الدخول  اإىل  اإ�سافة  املغرب.  ي�سهدها 

الذي  التنظيم  يف  التفكري  يعاد  اأن  ونتمنى  االأ�سحى. 

هذا  يتحول  مل  فلماذا  التقليدية،  بالفرو�سية  يكتفي 

املو�سم اإىل مهرجان فولكلوري ي�سم الثقافة والريا�سة 

وعر�س  اأنواعها،  بجميع  الفالحية  االأدوات  وعر�س 

املنتوجات اخلا�سة باالإقليم كما كان �سابقا مبهرجان 

زكوطة الربيعي؟.

معلمون ماتوا وهم يحلمون بامتالك 
ال�سقق املوعود بها

عزيز الفاطمي

لرجال  النموذجي  ال�سكن  م�سروع  عن  االإعالن  تاريخ  يعود 

ون�ساء التعليم مبراك�س اإىل �سنة  2004، حني اأعلنت موؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س للنهو�س باالأعمال االجتماعية للرتبية والتكوين تفوي�س 

هذا  العقارية،  العامة  لل�سركة  ال�سكني  امل�سروع  هذا  بناء  اأ�سغال 

طوابق  ال�ستة  ذات  العمارات  من  جمموعة  من  مكون  امل�سروع 

عالل  ب�سارع  الكائن  بالعنوان  وذلك  �سقة،   500 على  حتتوي 

الفا�سي مبراك�س، وكما هو يف علم االأ�سر التعليمية املراك�سية، فاإن 

يتم  اأن  �سلفا  املقرر  من  كان  الت�سويق  عملية  انطالق  عن  االإعالن 

للم�ستفيدين وامل�ستفيدات من  الت�سليم  ليتم   ،2005 �سنة  بداية  يف 

رجال ون�ساء التعليم يف �سنة 2007 باأ�سعار حمددة ح�سب م�ساحة 

كل �سقة ووفق اأق�ساط �سهرية بفوائد ترتاوح بني 5.4 يف املـــــــائة

 و 5.6 يف املائة. لكن لالأ�سف ها نحن نعي�س اأواخر �سهور 2013 و  

ال م�سروع انتهت اأ�سغاله، وال �سقق �سلمت، ليظل االنتظار والرتقب 

وا�ستغراب االأ�سرة التعليمية، الذين منهم من  اأحيل على التقاعد، 

ومنهم من ق�سى نحبه، ومنهم من ينتظر.. وحلم امتالك قرب 

احلياة الزال بعيد املنال.
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حفيد �سعيد اجلماين رئي�سا جلمعية اأ�سحاب »الطوبي�سات«
الرباط

الرباط: األسبوع
نظمته  التي  الدرا�سي  اليوم  هام�ش  على 

وزارة الداخلية حول مو�سوع تنظيم قطاع 

النقل احل�سري يومي 23 و24 �ستنرب، ويف 

ظل تداعيات الزيادة يف املحروقات، عقدت 

جمعية النقل احل�سري اخلا�سة باحلافالت 

موؤخرا اجتماعا كبريا ح�سره مالكو واأرباب 

اخلا�سة  احل�سري  للنقل  �سركة   24 نحو 

باحلافالت تغطي جمموع الرتاب املغربي.

النقل  جلمعية  الأول  الجتماع  ونبه   

احل�سري اخلا�سة باحلافالت والتي اأعلن 

عن تاأ�سي�سها لأول مرة باملغرب خالل هذا 

حفيد  اجلماين  اإبراهيم  ويرتاأ�سها  ال�سهر، 

ال�سخ�سية التاريخية �سعيد اجلماين، اإىل اأن 

بغر�ش  مطالبها  دعم  اإىل  مدعوة  احلكومة 

اخلا�سة  احل�سري  النقل  بخدمات  الرقي 

يحاكي  الذي  امل�ستوى  اإىل  باحلافالت 

املهنيني  ترك  بدل  الأوروبي.  النموذج 

باإمكانياتهم  �سركاتهم  م�ساكل  يواجهون 

من  بعدد  دفع  الذي  ال�سيء  الذاتية، 

ال�سركات اإىل اإعالن اإفال�سها اأو دخولها يف 

�سعوبات مالية معقدة.

اخلا�سة  احل�سري  النقل  جمعية  وقالت 

القطاع  هذا  اإن  لها،  بيان  يف  باحلافالت 

مواطن  األف   20 من  اأكرث  ي�سغل  الذي 

ب�سكل مبا�سر، وترتبط به عدة �سناعات 

مواجهة  يف  ي�ستمر  اأن  ميكن  ل  وحرف، 

انخراط  املتعددة مبفرده دومنا  م�ساكله 

فعال للحكومة والهيئات املعنية.

النقل  جمعية  مطالب  اأهم  بني  ومن   

دعوة  باحلافالت،  اخلا�سة   احل�سري 

احلكومة والربملان اإىل مراجعة ال�سرائب 

اآليات  وبحث  املهنيني،  على  املفرو�سة 

دعم خمتلفة ومتنوعة، واإ�سراك املهنيني 

يف خمتلف القرارات ذات ال�سلة، وتنظيم 

املهنة وحماربة النقل ال�سري وغريها..

كواليس جهوية
 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

�سيادون ي�ستنكرون ظروف 

العمل يف »املر�سى«
أسامة باخي

من  جمموعة  اأن  الطالع  جيدة  م�سادر  ذكرت 

العاملني التابعني للنقابة الوطنية لبحارة ال�سيد 

يخو�سون  البحار  باأعايل  وال�سيد  ال�ساحلي 

 25( املر�سى  مدينة  مبيناء  احتجاجية  وقفات 

كلم جنوب غرب مدينة العيون(، احتجاجا على 

الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها يوميا.

واأو�سح اأحد العاملني باأن امل�سوؤولني ل يهتمون 

ب�سحة و�سالمة العاملني ببواخر ال�سيد، حيث 

الغياب التام لأدوات ومعدات الإنقاذ يف املراكب 

وداخل امليناء وجلان ال�سالمة للتدخل يف احلالت 

ال�سرورية، وهو ما جعل م�ستقبل البحارة يظل 

مهددا ومعر�سا للخطورة والغمو�ش.

النقابيني  البحارة  اأن  ذاته  املتحدث  وختم 

املكفول  الن�سال  �سبل  كل  مبوا�سلة  �سيقومون 

الحتجاج  يف  بحقهم  وت�سبثهم  بالقانون، 

بالعادلة  ي�سفونها  التي  املطالب  حتقيق  حتى 

وامل�سروعة.

سعيد الهداني

 فوجئ �سائقو عدد كبري من ال�ساحنات 

وال�سيارات  واحلافالت  والطاك�سيات 

النارية  والدراجات  اخل�سو�سية 

�سكان  من  كبرية  جمموعة  بتواجد 

القايد«  اأو »عر�سة  مل�سيد«  قبيلة »ظهر 

كالهراوات  تقليدية  باأ�سلحة  مدججني 

والقطع احلديدية مينعونهم من اجتياز 

الطريق تعبريا عن �سخطهم وا�ستيائهم 

الأمنية  وال�سلطات  امل�سوؤولني  من 

قا�سم«   »اأولد  قبيلة  نزاعهم مع  ب�سبب 

اأرا�سي  على  لهم  واملحاذية  املجاورة 

اجلموع، وذلك يوم اخلمي�ش 19 �ستنرب 

اأو  �ستة  بعد  على  الغروب  وقت   2013
�سطات  مدينة  من  كيلومرتات  �سبعة 

وبني  بينها  الرابطة  الرئي�سية  بالطريق 

مدينة خريبكة.

النوع من  اإىل هذا  القبيلة  والتجاأ �سكان 

ب�سبب  ذرعا  �ساقوا  عندما  الحتجاج 

امل�سوؤولني وال�سلطات مل�سكلتهم،  اإهمال 

هذا  ..يف  بع�سهم(  به  اأفاد  ما  )ح�سب 

»ظهر  قبيلة  من  �سيخ  �سرح  ال�سدد 

يهجمون  قا�سم  اأولد  قبيلة  اأن  مل�سيد« 

ب�سلب  ويهددونهم  ونهارا،  ليال  عليهم 
 
وذلك بت�سفيتهم  بل  وبهائمهم،  متاعهم 

من اأجل الرحيل وترك اأرا�سي اجلموع 

له  املغفور  عهد  منذ  فيها  ا�ستقروا  التي 

حممد اخلام�ش، واأ�ساف ال�سيخ اأنهم يف 

على  الطريق  فيها  قطعوا  التي  اللحظة 

بال�سيارات  لهجوم  تعر�سوا  امل�سافرين 

اأولد  قبيلة  �سكان  بع�ش  طرف  من 

قا�سم، وده�سوا رجال معاقا ا�سطروا اإىل 

نقله على وجه ال�سرعة للم�ست�سفى.

من  �ساب  اآخر  تدخل  اأخرى  جهة  ومن 

مرا�سلي  بع�ش  ليخرب  املعادية  القبيلة 

اجلموع  اأرا�سي  اأن  الوطنية  ال�سحف 

هي اأ�سال لقبيلة اأولد قا�سم، والوثائق 

اأما هوؤلء  التي تتوفر عليها تثبت ذلك، 

فقد ا�ستقروا فيها واحتلوها بالقوة، فقد 

اآن الأوان اإذن لرتكها لأ�سحابها.

امل�سافرين  وا�ستجداءات  طلبات  ورغم 

مدة  �سفرهم  موا�سلة  من  منعوا  الذين 

ال�سكان  رف�ش  تقريبا،  ون�سف  �ساعة 

بع�ش  اأجرب  مما  باملرور،  لهم  ال�سماح 

على  واحلافالت   ال�ساحنات  �سائقي 

القبيلة  »رموز«  على  بقوة  الحتجاج 

الذين حملوهم امل�سوؤولية على اجلرمية 

التي مت ارتكابها يف حق امل�سافرين، مما 

امللكي  الدرك  بقائد  الت�سال  اإىل  دفعهم 

باجلهة من اأجل التدخل .. كل ذلك تكلل 

بف�سح الطريق ل�سيارات امل�سافرين.

خريبكةالجنوب
نزاع بني قبيلتني يتطور اإىل قطع الطريق 

على امل�سافرين

احتجاجات �سابقة باأوالد تايمة

اأ�رسار التعليم
حممد الوفا.. الوزير املظلوم

جرت العادة يف انتقاد من يخفق يف القيام مبهامه، لكن جرت 

العادة يف ال�سكوت عن التنويه مبن يحالفه ال�سواب، اأو بع�ش 

اأن  واأخالقيا،  منطقيا  واملطلوب  مبهامه.  القيام  يف  ال�سواب، 

اإعادة  على  ليعمل  اأخطاأت،  القيام مبهامه،  يف�سل يف  يقال ملن 

النظر يف نهجه، واأن يقال ملن ي�سيب، اأ�سبت، ليعلم اأن نهجه 

يف الت�سيري �سليم، وللدفع به ملزيد من العطاء. فاإذا كان النقد 

التنويه  فاإن  اإقداما وميثل جراأة على قول احلق،  البناء يعد 

يعد ف�سيلة وميثل جراأة على العرتاف لالآخر بتميزه يف القيام 

مبهامه. 

حتمل وزير الرتبية الوطنية احلايل مهامه، و�سرح املنظومة 

فرط  من  الأر�ش  على  يقع  اأن  يو�سك  املت�سدع  الرتبوية 

املتف�سية،  والفو�سى  والتناق�سات  والأعطاب  الختاللت 

ما،  �سيء  فعل  يف  التفكري  على  م�سوؤول  اأي  يجروؤ  مل  بحيث 

للحّد من اخل�سائر واإيقاف م�سل�سل التدهور. بع�ش القرارات 

التي اتخذها امل�سوؤول الوزاري، وبع�ش املواقف التي وقفها، 

من  الثور  "اإم�ساك  فقرر  كاملة  م�سوؤولياته  اأنه حتمل  اأظهرت 

قرنيه"، كما يقول املثل الفرن�سي: 

 .)prendre le taureau par les cornes(

فقد عمل على و�سع حد لعبث م�سل�سل املقاربات البيداغوجية 

العبثية التي ا�ستنفذت جل املوارد املالية املخ�س�سة للتكوين 

امل�ستمر على مدى اأكرث من 10 �سنوات، وكذا جهود وجل وقت 

رجال التعليم يف البحث عن ع�سا �سحرية متكنهم من تدري�ش 

املعريف  للت�سخم  نظرا  بكثري،  املعرفية  موؤهالتهم  يتجاوز  ما 

الكمي والنوعي املهول الذي اأعجز حتى موؤلفي الكتب املدر�سية 

يف بع�ش الأحيان. كما و�سع اأ�سبعيه على منبعني من منابع 

قبيل  من  والتعليم،  الرتبية  باأدبيات  املخلة  املتعددة،  اخللل 

التعليم الأويل والكتاب املدر�سي. هذان املنبعان بالذات، ت�سببا 

والآباء  وج�سديا،  وفكريا  ذهنيا  )التالميذ(  اأطفالنا  اإنهاك  يف 

ماديا ونف�سيا. اأدمغة �سبياننا عبارة عن عجينة يتم اإف�سادها 

باأب�سط مبادئ العجن.  لهم  )اإعطابها( من طرف من ل دراية 

خا�سة  البتدائي،  بالتعليم  لأطفالنا  العظمي  الهيكل  اأن  كما 

العمود الفقري، يت�سوه من فرط ثقل الكتب املدر�سية العبثية 

التي متالأ احلقائب الظهرية، وهي ل تفيدهم يف �سيء ول حتى  

املدر�سني. 

امتحان  لجتياز  العتبار  بع�ش  اإعادة  الوزير  حاول  كما 

على  بالعمل  مرة(  لأول  الأمن  رجال  )ا�ستنفار  الباكالوريا 

التالميذ  فيها  انخرط  التي  املمنهج  الغ�ش  لظاهرة  الت�سدي 

لظاهرة  الت�سدي  حاول  التعليم.  رجال  من  والكثري  والآباء 

منت وترعرعت مع اأطفالنا منذ نعومة اأظافرهم، حيث يعمل 

اجلميع، بكيفية �سبه ر�سمية، على تعميم "النقيل" عند اجتياز 

"فلذات  جناح(  )ولي�ش  لإجناح  البتدائية  ال�سهادة  امتحان 

اأكبادنا"، الذين نعمل على حقنهم بهذا الفريو�ش اخلطري، الذي 

اأجهز على اأجهزة املناعة يف منظومتنا الرتبوية والتعليمية، 

اإىل احلد الذي اأ�سبحت معه احلواجز الأكادميية بني اأطوار 

ال�سواهد  ت�سهد  ل  بحيث  متاما،  خمرتقة  املتالحقة  التعليم 

التي يح�سل عليها من تخطوها بالتفوق والنجاح بل بالإجناح 

ب�ستى الو�سائل الالتربوية. 

تعيني  لعملية  امل�سداقية  اإعادة  على  عمل  الوزير  اأن  كما 

عليها  تطغى  كانت  بعدما  التكوين  مراكز  من  املتخرجني 

بني  الف�سل  على  العمل  حاول  كما  والزبونية.  املح�سوبية 

التعليم العمومي والتعليم اخل�سو�سي، لإعادة العتبار لعمل 

املدر�ش باملوؤ�س�سة التعليمية العمومية، حيث يتقا�سى اأجرته 

مقابل العمل فيها، ل لتخاذها مالذا لال�سرتاحة من عناء العمل 

يف املوؤ�س�سات اخل�سو�سية. ومن اإيجابيات هذه املحاولة الدفع 

بالتعليم اخل�سو�سي للخروج من فرتة املراهقة اإىل �سن الر�سد، 

اأطره، بدل العتماد على تهريبهم من  بحيث ي�سهم يف تكوين 

التعليم العمومي للعمل ال�سري- العلني. كما اأن هناك مواقف 

اأخرى حت�سب للوزير ل ت�سمح م�ساحة املقال بالتطرق لها. 

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

أ. د. عبد اهلل لخلوفي  ❋

الداخلية حتل جمل�سا قرويا سطات
يرتاأ�سه م�ست�سار جماعي منذ 30 �سنة 

احتجاجات �سابقة باأوالد تايمة

نور الدين هراوي
�سعقة كهربائية �سديدة تلقاها املجل�ش القروي 

اأ�سدرت  عندما  ب�سطات،  خلوق  بني  جلماعة 

�ستنرب  �سهر  منت�سف  يف  الداخلية  وزارة 

املن�سرم باجلريدة الر�سمية قرارا يق�سي بحل 

جزئية  انتخابات  واإجراء  اجلماعي  املجل�ش 

�سدور  تاريخ  من  ابتداء  يوما   90 غ�سون  يف 

2013م،  �سبتمرب   12 بتاريخ  املن�سور  القرار 

ويف نف�ش الوقت تكليف �سلطة الو�ساية مبعية 

بت�سيري  للجماعة  الأعيان  اأو  جمل�ش احلكماء 

على  والتوقيع  للمواطن،  املحلية  ال�سوؤون 

ميزانية الت�سيري، واأجرة املوظفني.

املعار�سة اخلرب  فيه  تلقت  الذي  الوقت   ويف 

نف�ش  يف  املرارة  طعم  ذاقت   كبري،  بارتياح 

القوية  املعار�سة  عرين  فم�ست�سارو  الوقت، 

وحما�سبته  ومتابعته  الرئي�ش  بعزل  طالبوا 

ق�سائيا بناء على جمموعة من الختاللت التي 

�سجلتها جلن التفتي�ش �سواء من الداخلية اأو 

من طرف املجل�ش اجلهوي، وكذا الفحو�سات 

والأبحاث والتحريات ابتداء من �سنة 2010، 

وتدبريه  للرئي�ش  مدوية  نهاية  جعل  وبالتايل 

اأداره  الذي  املحلي  ال�ساأن  لتدبري  ونهاية 

الرئي�ش لأزيد من 30 �سنة، حيث �سارت معه 

ا�ستنادا مل�سادر متطابقة،  القروية،  اجلماعة 

قرى  منه  تعاين  الذي  للتهمي�ش  حيا  منوذجا 

املغرب غري النافع، رغم قربها يا ح�سرة، من 

عا�سمة ال�ساوية وروافدها التنموية، باأقل من                                    

من  �ساكنتها  حرمان  عن  ناهيك  كيلومرتا، 

وه�سا�سة  الكرمية،  احلياة  متطلبات  اأدنى 

البنية التحتية، وما خفي كان اأعظم، من هول 

امل�ساكل و »بلوكاج« مليزانية التجهيز لفائ�ش 

مايل ل يقل عن مليارين من ال�سنتيمات..

 ويف �سياق مت�سل، اعترب م�ست�سارو املعار�سة 

قرار حل اجلماعة مبثابة قرار غري من�سف  يف 

الوقت الذي كانوا ينتظرون قرارا جريئا من 

الوزارة الو�سية بعزل الرئي�ش كباقي بع�ش 

اجلماعات بربوع الوطن، ال�سيء الذي جعلهم 

م�ستعجلة  اإدارية  ق�سائية  دعوى  يرفعون 

امل�ست�سارين  بتعبري  جمحف،  قرار  يف  للطعن 

�ستنرب  �سهر  نهاية  و�سيعرف  املت�سررين؛ 

و�سلطة  الرئي�ش  بني  ال�سلط  نقل  بروتوكول 

الو�ساية، ت�سيف م�سادر عليمة.

إبراهيم الجماني

اإبرهيم اجلماين
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بشير لهشمي 

ال �شك اأن اأقدم النقو�ش احلجرية 

احلجري  الع�شر  اإىل  تعود 

 10000 احلديث، يف الفرتة ما بني 

وقد  التاريخ،  قبل  عام   12000 اإىل 

عن  الكتابة  لطرق  بوادر  ظهرت 

والنقو�ش  بال�شور  الكتابة  طريق 

عام  بني  ما  الفرتة  يف  بالرموز  اأو 

7000 اإىل 9000 قبل امليالد. 
بعــــــ�ش احلــ�شارات   وكانـــــت 

معروفــــــة بـــــا�شتخدام النقو�ش 

حتى  طويلة،  لفرتات  احلجرية 

يف  الغربية  باملدنية  االت�شال  بعد 

القرن الع�شرين. 

الـــــدرا�شات  بعــــــ�ش  فح�شــــب 

احلجرية  للنقو�ش  االأركيولوجية 

توجد بكثافة يف اإفريقيا واإ�شكندنافيا 

اأمريكا  غرب  وجنوب  و�شيبرييا 

ال�شمالية واأ�شرتاليا، واملغرب من 

على  يحتوي  الذي  البلدان  بني 

وبالتحديد  ال�شخرية  النقو�ش 

منطقــة طاطــــــا )جنوب املغرب( 

نائية  منطقة  كونها  من  بالرغم 

مبوؤهالت  تزخر  لكنها  ومهم�شة، 

اأركيولوجية مهمة، ميكن اأن حتتل 

مكانة عاملية للباحثني يف املجاالت 

املتعـــــــددة )االأنتـــــروبولوجية، 

ال�شتخال�ش  ال�شو�شيولوجية...( 

املجتمعات  خمتلف  عي�ش  اأمناط 

القدمية التي مرت بهذه املنطقة.

لنا  جت�شد  ال�شــخرية  فالنقو�ش   

عرب  مرت  وثقافـــات  ح�شــارات 

تلك  خالل  من  وذلك  الع�شــور، 

الر�شوم والنقو�ش، فبف�شلها ميكن 

معرفة منط العي�ش الذي كان �شائدا 

اآنذاك باالإ�شافة اإىل عادات وتقاليد 

املجتمع، هذا من جهة، ومن جهة 

اأخرى ميكن معرفة طبيعة املناخ 

واأ�شكال احليوانات التي انقر�شت 

االآن، كونها ال تعي�ش اإال يف مكان 

دائم.  وجريان  ت�شاقطات  يعرف 

اأن  ن�شت�شف  اأن  ميكــن  هنا  ومن 

اأنهارا  ت�شهد  كانت  طاطا  منطقة 

واأودية دائــــمة اجلريــان، عالوة 

على العديد من احليوانات.

هــــــذه  اأن  مـــن  بالرغــــم  لكــــن 

اأهمية  لها  ال�شخرية  النقو�ش 

واأنرتوبولوجية،  �شو�شيولوجية 

يف  ركودا  تعرف  الزالت  فاإنها 

البحـث االأركيولــوجي من طرف 

وزارة  وكذا  ودار�شني،  باحثني 

باعتبار  طــاطـا،  باإقليم  الثقافة 

االإقليــم غنــي باملواقع املنقو�شة 

الثقـــافة  عمـــق  ترتجــم  والتي 

االإن�شانية.

طاطا

أرفود

بوطيب الفياللي
بها  ت�شتقبل  التي  النافورة  هذه  جمال 

مدينة اأرفود )اإقليم الر�شيدية( زوارها 

و�شاكنيها، يعطي االنطباع باأن كل �شيء 

اأن ولوج م�شت�شفى  على ما يرام، غري 

التداوي  ق�شد  باملدينة  »بلمعطي« 

يحيلك اإىل املثال املتوارث: »اآملزوق من 

الدخلة اآ�ش خبارك مع ال�شبيطار«.

انــــتظار املر�شى  بالفــــــعل، فطـــــول 

لال�شتفــــــادة مــــــن اخلـــدمات الطبية، 

وغياب اأغلب التخ�ش�شات بامل�شت�شفى 

االأرفودي، يدفع هوؤالء اإىل حتمل عناء 

علي  موالي  م�شت�شفى  اإىل  االنتقال 

ال�شريف مبدينة الر�شيدية على بعد 74 

كلم �شواء با�شتعمال و�شيلة نقل عادية 

�شيارة  ا�شتعمال  اإىل  اال�شطرار  اأو 

االإ�شعاف اإذا كانت احلالة م�شتعجلة، 

األفوا  الذين  ال�شكان  يالحظه  ما  وهذا 

لل�شارع  عبورها  كرثة  ب�شبب  �شوتها 

والتي  ا�شماعيل«  »موالي  الرئي�شي 

جتعل اجلميع يت�شاءل: اأَما اآن االأوان 

مب�شت�شفى  تتمتع  اأن  اأرفود  ملدينة 

يتمكن  التخ�ش�شات  كل  ي�شم  اإقليمي 

فيه املواطنون �شواء باملدينة اأو بباقي 

من  منها  القريبة  االأخرى  اجلماعات 

منتظم  ب�شكل  خدماته  من  اال�شتفادة 

االآن  يعانونه  عما  تغنيهم  ومن�شبط، 

»الفق�شة«،  ي�شبب  الذي  االنتظار  من 

اإىل  االنتقال  م�شاق  عليهم  وتوفر 

الر�شيدية ومكنا�ش والرباط لال�شتفادة 

من الكفاءات الطبية املتواجدة هناك؟..

ومعها  الوردي  وزارة  �شتتحرك  فهل 

الر�شيدية،  بعمالة  امل�شوؤولني  باقي 

الإقامة مثل هذا امل�شت�شفى باأرفود؟ اأم 

اأن عبارة »طلعوه للر�شيدية« �شتالزم 

احلاالت امل�شتعجلة؟.

�أ�ش خا�صك يا �أرفود.. نافورة �آ موالي

كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

للحزب  املنتمي  املعار�ش  الفريق  دعا 

االأ�شبوع  املحتلة  مليلية  مبدينة  اال�شرتاكي 

االأمنية  الفرق  زيادة  اإىل  احلكومة  املا�شي، 

املراكز  يف  خا�شة  تداريب  على  تتوفر  التي 

وباب  ن�شري  ابن  كمعرب  املحتلة  احلدودية 

اأن  االأغلبية،  من  م�شوؤول  واأكد  �شبتة، 

حكومته، �شتعمــل علــــى درا�شة هذا الطلب 

واال�شتجابة له، حماية  للحدود )من وجهة 

�شكان  واأمن  �شالمة  على  وحفاظا  نظره(، 

�شيتدخل وزير اخلـــارجية  املدينتني..فهـــل 

املغربي،  املواطن  كرامة  حلفظ  املغربي 

واملهان دائما بتلك احلدود الوهمية؟

على  مبدريد  املركزية  احلكومة  اأقدمت 

من  يورو   785.000 قدره  مايل  مبلغ  منح 

اأجل �شيانة ال�شياج احلدودي بني مدينة 

�شت�شمل  حيث  واملغرب،  املحتلة  �شبتة 

هذه ال�شيانة  كل ال�شياج الذي ميتد من 

ونقل  بليون�ش،  معرب  اإىل  �شبتة  معرب 

معرب قنطرة �شربي�شة اخلا�ش باأ�شحاب 

�شبتة، و�شتبدل بع�ش  باب  اإىل  الب�شائع 

املبادرة  هذه  وتاأتي  املراقبة؛  كامريات 

ال�شاب  اأقدم  بعدما  نوعها  من  الغريبة 

العمر  من  البالغ  ال�شيخ«  الرحمن  »عبد 

ج�شده،  يف  النار  اإ�شرام  على  �شنة   23
االأ�شبوع املا�شي نتيجة ما هو معلوم لدى 

حيث  املعي�شي،  كالتهريب  به  املحيطني 

مهنة  ميتهن  الرحمن  عبد  امل�شمى  كان 

التهريب مبعرب �شبتة من اأجل توفري لقمة 

العي�ش الأفراد عائلته.

عرفت مدينة الفنيدق، يوم االإثنني املا�شي فو�شى 

خط  االأجرة  �شيارات  قطاعي  خمتلف  بني  عارمة 

تطوان الفنيدق، حيث خا�ش �شنف امل�شيق الفنيدق 

اإ�شرابا عن العمل ب�شارع احل�شن الثاين، لكن مهنيي 

تطوان ف�شلوا العمل ذلك اليوم، عو�ش االحتجاج 

مع زمالئهم، وح�شب بع�ش امل�شادر املوثوقة، فاإن 

العمل  ف�شلت  ال�شلطة،  من  واملقربة  تطوان  نقابة 

اإحراج  ويل نعمتها، فيما كان  يف هذا اليوم خمافة 

البالي�ش«  »�شراقني  العادية  ال�شيارات  اأ�شحاب 

يتهافتون على نقل الزبناء، م�شتغلني يف ذلك غياب 

املراقبة الطرقية ورجال ال�شرطة، وقد عرف املعرب 

هوؤالء  من  العديد  االأخرية،  االآونة  يف  احلدودي 

بني  القائمة  ال�شراعات  من  م�شتفيدين  »اخلطافني« 

قطاعي النقل تطوان وامل�شيق _الفنيدق.

بعدما قامت ال�شلطات االإ�شبانية بتوقيف املر�شد املنتمي 

للطريقة  الوهابية املنحدر من مدينة تطوان ومنعه من 

من  االأخري  هذا  طالب  اأن  بعد  الدينية،  الدرو�ش  اإلقاء 

داخل م�شجد ابن ر�شد املتواجد بحي بنزو قرب قرية 

بليون�ش، احلكومة االإ�شبانية، باإطالق �شراح اجلهاديني 

ال�شهر  االإ�شبانية  ال�شرطة  اعتقلتهم  الذين  الثمانية 

ق�شد  �شوريا  اإىل  التوجه  ب�شدد  كانوا  حيث  املا�شي، 

القتال �شد نظام االأ�شد.

هذا..وعرف امل�شجد، خالل االأ�شبوع املا�شي، م�شادات 

املتع�شبة  الوهابية  اجلماعات  بني  و�شجارا  كالمية 

وجماعة من امل�شلني و�شكان احلي، مما دعا اإىل  تدخل 

رجال االأمن االإ�شباين..

املدينة  لتزويد  توفيق  اأحمد  وزارة  �شتتدخل  فهل 

املحتلة باملر�شدين التابعني للمذهب املالكي، اأم اأن �شبتة 

الطوائف  كرثة  ب�شبب  اجلديد  العراق  اإىل  �شتتحول 

واملذاهب؟ 

هل ت�صبح �صبتة مدينة عر�قية؟!

 العدد: 757  اخلميس 03  أكتوبر 2013

خالف �لطاك�صيات ينع�ش »�خلطافة«

متى تلتفت وز�رة �لثقافة �إىل �لنقو�ش �ل�صخرية �ملوجودة بطاطا؟ 

قبائل تنتج »�لكهرباء« وال تتوفر على �الإنارة 
مريرت . محمد شجيع

بداأ العديد من �شكان قبائل اآيت �شكوكو – مريرت من بينهم قبيلة  »اآيت �شي احمد العربي « و»اآيت عبد 

اهلل « و»اآيت بوميجان « – قيادة احلمام  يف توقيع العرائ�ش احتجاجا على عدم ربط قبائلهم ب�شبكة 

الكهرباء، حيث �شبق لهم اأن اأخربوا جميع اجلهات والقطاعات املعنية، لكن مطلبهم ظل يف طي الكتمان 

وال�شمت املريب، علما اأن املنطقة تزخر ب�شد اأم الربيع لتوليد الطاقة – يا ح�شرة – ورغم ذلك، ال زالت 

ال�شاكنة تعي�ش يف الظالم الدام�ش، حيث ا�شتثنيت اأي�شا قبيلتا »اآيت تخنيفت واآيت �شيدي يو�شف« 

علما اأن ال�شد قريب منهما مما دفعهم اإىل القيام مب�شرية و�شلت اإىل اأبواب عمالة اإقليم خنيفرة خالل 

االأيام االأخرية احتجاجا على عدم متكني بيوتهم من هذه الطاقة الثمينة، ليت�شح اأنه ر�شدت ميزانية 

�شخمة الإ�شالح امل�شالك والطرق القروية لهاته املنطقة، والتي اكت�شف اجلميع اأن هذه االإ�شالحات 

ال وجود لها على �شاحة الواقع ليطبق ال�شمت على امللف كاأن �شيئا مل يقع. كل هذه االأمور خلقت 

بالتدخل،  العليا«  بالعزلة والتهمي�ش والدونية واالإق�شاء مطالبني »اجلهات  االإح�شا�ش  يف نفو�شهم 

ومتكينهم من مطالبهم »امل�شروعة«  موؤكدين اأن امل�شلحة العامة فوق كل اعتبار.

�حلكومة �الإ�صبانية تنفق 
على  رد�    785.000€

مغربي �أحرق نف�صه

 تعزيز�ت �أمنية عند 
�حلدود �لوهمية 



امللك حممد اخلام�س والرئي�س 
جمال عبد النا�صر ينوهان 

مب�صطفى العلوي
وجرائد  جمالت  جمع  �سنوات  منذ  اهتماماتي  من  كان 

وطنية و�صرقية على اختالف تخ�ص�صاتها، ومن املجالت 

املغربية  )الأطل�س(  جملة  ل�صدورها  متتبعا  كنت  التي 

قيدوم  مديرها  كان  التي  )امل�صاهد(  جملة  وبعدها 

»الأ�صبوع  جريدة  )مدير  العلوي  م�صطفى  ال�صحفيني 

ال�صحفي« حاليا(. 

قبل  واإ�صداراتها  الوطنية  ال�صحافة  عاي�صوا  الذين  اإن 

ال�صتينيات �صيطرحون اأكرث من �صوؤال عن ن�صاط العلوي 

ال�صحفي طوال �صتة عقود من حياته اإىل وقتنا!!، فكثرية 

التي  اأ�صدرها وكثرية هي املحاكمات  التي  هي اجلرائد 

من  يفت  مل  ذلك  كل  خرب،  اأو  مقال  ب�صبب  لها  تعر�س 

والقراءة  الكتابة  عن  ليتوقف  عزميته  يثني  اأو  ع�صده 

مبنظور  املغربي  التاريخ  يف  تاريخية  كتب  اإ�صدار  اأو 

مواقف  �صبط  يف  حتليل  من  تخلو  ل  ومقارنة  نقدي 

عاناه  وما  �صالطينه،  من  املغرب  حكم  ممن  امل�صوؤولني 

ثواره وجماهدوه ممن ت�صدى للم�صتعمر. ومما يفيدك يف 

كتابات الرجل كونه متنوع القراءة بتنوع الثقافة واإتقان 

لغة اأجنبية كتب بها تاريخ املغرب من طرف كتاب لهم 

م�صوؤوليات  حتملوا  ممن  اأو  كباحثني،  باملغرب  اهتمام 

مدنية اأو ع�صكرية، ف�صجلوا خواطر، وطبائع، ومواقف 

حكام املغرب و�صاكنته. فم�صطفى العلوي ل يعترب موؤلفا 

التي  تاريخيا فقط، بل حملال لكل ما يتناوله يف كتاباته 

يعري بها املحظور فيما يراه واجب الن�صر والتبليغ مهما 

كلف الأمر. والقارئ حلقيقته ال�صائعة �صيالحظ جراأة 

عند  منعدم  هو  مما  القلمية  مواقفه  و�صجاعة  العلوي 

الأخري  الكثري ممن يعرف احلقيقة ويغمطها... وكتابه 

)امللوك الثالثة( فيه دلئل على ذلك... 

اإن اأروع مواقف العلوي اإميانه ب�صدق الكلمة وخدمتها 

مقد�س،  عنده  فاخلرب  بحرية،  بها  البوح  ب�صرورة 

اأوفقري واإدري�س  اأيام  والتعليق حر يوؤكد ذلك معاناته  

الدنيا( و)دنيا  )اأخبار  ن�صرته جرائده  وفيما  الب�صري، 

ناهيك  ال�صيا�صي(  و)الأ�صبوع  و)الكوالي�س(  الأخبار( 

عما ن�صر يف جملة )امل�صاهد( قبل �صتة عقود. 

وتعترب جرائد م�صطفى العلوي املنرب احلر لكل مت�صرر 

اأومظلوم دون اعتبار احلزبية، اأو املركز املايل والعلمي، 

ولو  لنا  نقدهم  )واإن  )امل�صاهد(:  قراء  خماطبا  قال  فقد 

اإلينا ولو كانت قا�صية،  كان مرا، واقرتاحاتهم املوجهة 

اإمنا هي اأعمدة ن�صيد عليها اأركان )امل�صاهد( على اأ�صا�س 

متني(... واملتتبع ملا ين�صر �صيجد انتقادات مت�س كتابات 

العلوي بوا�صطة الكتابة اأو املكاملة واملهاتفة له، فهو يقبل 

النقد يف نف�صه وتوجيهه، وملا جاء يف مقالته بعك�س ما ل 

بالذات.  احلزبية  وال�صحف  املن�صورات  اأ�صحاب  يقبله 

وهذا ما دفع باحثني لأن يكون م�صطفى العلوي الظاهرة 

التي اأ�صبحت مو�صوع درا�صة ونيل اأطروحات جامعية 

من طرف باحثني، كما وقفت على ذلك �صخ�صيا. وممن 

نوه بكتاباته الراحل حممد اخلام�س يف اإ�صارة مبعوثة اإىل 

املجلة بتاريخ دجنرب1956، كما ين�صر كذلك يف نف�س العدد 

15 ر�صالة من رئي�س  ال�صفحة  من جملة )امل�صاهد( ويف 

اجلمهورية امل�صرية جمال عبد النا�صر باإم�صائه تقول: 

)ال�صيد م�صطفى العلوي يف الوقت الذي تنطلق القومية 

جملة  تظهر  اأن  ي�صرنا  مقوماتها  ا�صتكمال  نحو  العربية 

)امل�صاهد للمغرب العربي( لت�صبح دعامة من دعائمها، 

ولتوؤدي  واآمالها  العروبة  م�صاعر  عن  تعرب  ور�صالة 

مبا  العربي،  واملغرب  الإفريقي  ال�صمال  نحو  واجبها 

يتفق مع املثل العليا والأهداف النبيلة التي �صوف تدعم 

امل�صتقبل العربي املتحرر يف ن�صاله املجيد لتدعيم الكيان 

العربي مبا يحقق الوحدة العربية بالت�صامن والتما�صك 

يف طريق كفاحنا ال�صاق املتوا�صل �صد ال�صتعمار لبناء 

غد م�صرق لبالدنا العربية.

العروبة  اأجل  من  العاملني  املخل�صني  جهود  اهلل  كلل 

بالفوز والن�صر(. 

ويتلو هذا املقال الذي كتبته حاليا مقالت اأخرى �صتو�صح 

التي  ن�صر مقالته  العلوي ومعاناته يف  ن�صاط م�صطفى 

�صنحاول كتابتها متتالية يف حلقات.

الالفتات والتي  بال�صياح ورفع  امل�صهورة  اأية جهة من اجلهات  مل تتحرك 

تظهر باملنا�صبة فقط وت�صلم املقابل، ومل ترث اأية جمعية من اجلمعيات التي 

املنظمات ذات  اأية منظمة من  تتململ  تنتف�س عندما مت�س م�صاحلها، ومل 

الأبعاد اخلا�صة لتحا�صب الغ�س وتعلن احلرب على الف�صاد وما يجاورهما 

اأو يتولد عنهما من نزيف يف مالية املدينة ونهب مداخيلها، وا�صتغالل ماكر 

�صعرائها  اأحد  و�صفها  كما  الولود  احلمراء  مراك�س  اأمر  وكاأن  ملمتلكاتها، 

العامل( مل يعد  ب�صحرها كل  ت�صكر بجمالها وتفنت  التي  يوم )مراك�س  ذات 

احلماية  �صعارات  الأوقات  من  وقت  يف  حملوا  ممن  اأحدا  يقلق  الأمر  ذلك 

والدفاع واإعادة العتبار للماآثر واملن�صاآت، والهتمام باملواطن واملواطنة، 

نتيجة  وتكاثر،  تزايد  يف  الأيام  هذه  اأ�صحت  التي  همومها  اإىل  واللتفات 

الأمطار التي حتدثت عن خملفاتها يف املقال ال�صابق.

ن�صمة  واأقل  اأ�صغر  مدن  طبعا:  مراك�س  غري  اأخرى  مدن  يف 

خرج �صكانها يف هدوء وبنظام وانتظام حتذوهم الوطنية 

كبري  وباإحلاح  مطالبني  الراأ�س،  مل�صقط  والوفاء 

مبحا�صبة املجال�س التي تتوىل �صوؤونها وتدبر اأمور 

دنياها، ومبراجعة الأورا�س املنجزة )جتاوزا(، 

على  املوجودة  اأو  املعطلة  الأ�صغال  ومراقبة 

الورق فقط، بل اإن البع�س منهم اأي من اأولئك 

والذين  واملثقفون  النخب  )خا�صة  ال�صكان 

يف  الق�صاء  يراجعوا  اأن  اإل  اأبوا  عليهم(  يعول 

�صاأن الكوارث وامل�صائب التي تولدت عن اإهمال 

ال�صفقات،  يف  وتالعبهم  اجلماعيني  امل�صوؤولني 

وغ�صهم يف املوا�صفات املرتبطة بكنا�س التحمالت، 

املدينة  واإ�صالح  املواطن،  م�صلحة  عن  وان�صرافهم 

وبالأخ�س البنيات التحتية، واأكيد اأن الحتماء بالق�صاء 

البع�س  يخيف  اأن  �صاأنه  من  ما  جهة  من  بدافع  يكون  اأن  دون 

الباأ�س، ويذكر يف نف�س الوقت بوجود الرقيب واحل�صيب، وذلك  ويحد من 

حتى ل يغرت ذوو النفو�س املري�صة وتزيغ بهم الأحالم، ويوا�صلون النهب، 

يقال  كما  »تَلّت«  اأنها  اإل  لها  ذنب  ل  مدينة  ح�صاب  على  النفوذ  وا�صتغالل 

بالدارجة يف اأيدي من ل يقدرها، ول يعرف قيمتها التاريخية واحل�صارية.

قال يل اأحد الأ�صدقاء له غرية على مدينة اخللود )مراك�س احلمراء( وهو 

اأ�صرة ت�صررت  يَفّ بعينني جاحظتني هل باإمكانه )كفرد يحمل اأعباء  يحدق 

يقا�صي  اأن  الأمطار(  مياه  يف  غرقت  اأحياء  وهم  الأخرية  الفي�صانات  من 

�صتنتهي  �صيدة  القانونية  الن�صو�س  ح�صب  متثله  الذي  اجلماعي  املجل�س 

تذكر  من�صاأة  اأو  عليها  تدل  ب�صمة  ترتك  اأن  دون  القريب  يف  وليتها  مدة 

باأعمالها، هل من حقه اأن يراجع الق�صاء فيما طراأ من هدم واإتالف لالأثاث 

ليلة  املدينة يف  التي �صهدتها  الت�صاقطات  البيت بعد  يهم  ما  والأفر�صة وكل 

الإهمال  �صيا�صة  وف�صحت  عرت  التي  املطرية  الت�صاقطات  تلك  ع�صيبة، 

والرتقاع املتكرر، واأبانت عن ال�صر احلقيقي وراء ال�صراعات التي تقع كلما 

املكلفة،  ال�صركات  اإ�صكالياته مع  التطهري والنظافة وطرحت  اأثريت ق�صية 

يعطي  امللقى،  ال�صوؤال  عن  املواطنني  طرف  من  التفكري  جمرد  اأن  واملوؤكد 

انطباعا مهما واإ�صارة قوية على دخولنا مرحلة جديدة رمبا يجهلها الذين 

يتحدثون عن املجتمع املدين ويحاولون تعليبه، واإخ�صاعه للم�صيئة الدينية 

اأو الطراز ال�صيا�صي كما قيل، مرحلة مهمة يح�س فيها املواطن بالدور امللقى 

القبيل،  هذا  من  �صيء  اأو  منظمة  اأو  جمعية  اإىل  حاجة  دومنا  عاتقه  على 

باعتباره  الهتمام  دائرة  اإىل  اأو  الواجهة  اإىل  �صيخرجه  حمالة  ل  دور  وهو 

الكل يف الكل، �صانع احلدث، م�صمم امل�صتقبل وحامي م�صالح مدينته 

التي راأى فيها النور اإىل جانب اأنا�س يتزودون بنف�س احلب 

والع�صق ملراك�س املعلمة التي يرى فيها الآخرون 

كل الوطن.

التذكري  واأعيد  اأذكر  وحدها  واحلقيقة  للحقيقة 

بع�س  مقا�صاة  باأن  اأذكر  حني:  كل  اأجدده  بل 

�صرورية،  باتت  اجلدد  اجلماعيني  امل�صوؤولني 

التي يجب حتيينها  الأولويات  من  تكن  اإن مل 

املنا�صبة  ت�صيع  حيث  املرحلة،  نهاية  قبل 

)واملنا�صبة �صرط كما يقول الفقهاء(، واأ�صحت 

حما�صبتهم )انطالقا من املبداإ العام الذي يق�صي 

امل�صاطر  وتفعيل  باملحا�صبة(  امل�صوؤولية  بربط 

اجلزويل  عمر  من  باركا  )اأو  اإلزامية  بها  املتعلقة 

الأ�صماء  هذه  لأن  والبنني(،  اأبدوح  اللطيف  وعبد 

اأ�صبحت تردد اأو تلوكها الأل�صن لإخفاء ما يحدث اليوم(، 

ملاذا اإذن كل ما قلت؟ لأن ما اأ�صاب املدينة اخلالدة، وما حل بها 

يف غفلة من اأمر �صاكنتها، يرتجم بكل دقة ال�صتخفاف والإهمال بكل �صنوفه 

واألوانه، حتى بعد اأن وقعت الواقعة، اإذ مل ي�صارع امل�صوؤولون اجلماعيون 

اإىل ترميم اخل�صائر وفك العزلة عن بع�س املناطق التي غمرتها الفي�صانات 

الغا�صبة  املياه  جردتهم  الذين  املت�صررين  وم�صاندة  املحاميد(،  )قنطرة 

من كل ممتلكاتهم وتركتهم على »الد�س« ربنا خلقتنا، بل اإن اأهم ما لوحظ 

ُرو�ْصُهْم( بحاجياتهم ومتاجرهم  )َعْنْد  الأع�صاء املهمني  ان�صغال بع�س  هو 

يل  قيل  كما  �صخرت  التي  الفخمة  كال�صيدة  املفرو�صة،  وحمالتهم  ومقاهيهم 

الكبرية  مقهاها  »وقاية«  اأجل  من  للجماعة  العائدة  والآلت  املعدات  الكل 

الفو�صى،  عن  »ل�صق«  تعبري  وهو  الطريق«  »منت�صف  يف  �صيدت  التي 

وجتاوز ال�صوابط.

اأن يحيى  اأنه من املفرو�س  الثالثة من عمره ل�صك  اليتم وهو يف �صن  من عرف 

مك�صور اجلناح يالزمه القهر والغنب وينتابه اإح�صا�س �صيء من انعدام ال�صعور 

بعطف الأبوة، الأمر الذي قد يجعله معقدا بالن�صبة لأقرانه يف احلي اأو املدر�صة، 

ولكن ولو اأنني ذقت مرارة اليتم يف �صباي كنت دائما اأ�صكل حالة ا�صتثناء لأن 

والدتي امتازت باإميان قوي و�صخ�صية فذة، فكانت دائما حتر�س على تعوي�صي 

والإميان  النف�س  وعزة  ال�صهامة  يف  درو�صا  بتلقيني  اأبي  فقدان  عن 

ال�صعاب  ال�صدائد، بل وعودتني حتدي  اأمام  وعدم النك�صار 

التح�صيل  جمال  يف  والجتهاد  النف�س  على  والعتماد 

والدرا�صة واإىل جانب كل هذه اخل�صال زرعت يَفّ مكارم 

تاأديبي، فاأجنبت  ال�صلوك واأح�صنت  الأخالق وح�صن 

هذه الولدة طفال جريئا ج�صورا ل يخ�صى لومة لئم 

اإذن  يف اجلهر بقول احلق ولو على نف�صه، فال عجب 

اإذا �صاقني هذا الإرث وهذا الر�صيد من املحفزات اإىل 

اقتحام جمال مهنة املتاعب التي اأ�صبحت مدمنا عليها، 

لأنها ت�صكل بالن�صبة يل متنف�صا اأفجر من خالله كل مكبوت 

بكل مو�صوعية وبكل �صراحة عما يجري  يف �صدري، واأعرب 

حويل من اأحداث يف هذا الركن الذي اأعتز بالإ�صراف عليه منذ عقدين من 

الزمن اإىل جانب اأخي واأ�صتاذي مدير اجلريدة الأخ مولي م�صطفى العلوي الذي 

اأعتربه قدوة يل فيما يتطرق له من طابوهات وموا�صيع ح�صا�صة يتناولها بجراأة 

قل نظريها عند الكثري من ال�صحافيني مت�صبعا ومعتمدا يف ذلك على ما جاء يف قول 

اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقي: 

وما ا�صتع�صى على قوم منال ***** اإذا الإقدام كان لهم ركابا

وهذا الإقدام الذي جعلني اأحتدى التعجيز الذي حاول الأخ الطيب ال�صرقاوي 

و�صعه يف �صبيلي حني اأردت اأن اأنتزع منه بع�س املعلومات الإ�صافية حول الأمر 

الكتابي الذي �صدر له من الديوان امللكي لينفرد املحظوظ اأحمد املرني�صي بالعفو 

امللكي من �صمن ع�صرة �صركائه يف تهمة جتارة املخدرات الذي �صدر يف حقهم 

جميعا حكم نافذ بال�صجن ع�صر �صنوات، وقد امتنع باأ�صلوب مهذب عن تزويدي 

باأية معلومة يف هذا ال�صدد وقال: عليك اأنت و�صطارتك اأن تبحث عن خبايا هذه 

النازلة، وكان يعتقد ول�صك اأين �صاأقف عند حد وزارة العدل، ومبا اأنني اعتربت 

اإىل املنزل بالديوان امللكي،  هذا التعجيز حتديا يل، فقد ات�صلت مبجرد و�صويل 

وطلبت من الكاتبة التي كانت على اخلط اأن حتدد يل موعدا مع امل�صت�صار امللكي 

الأ�صتاذ حممد املعت�صم، وحني �صاألتني عن مو�صوع املقابلة، اأخربتها اأن الأمر 

يتعلق بق�صية مهمة وخطرية اأريد اأن اأعر�صها عليه �صخ�صيا، فطلبت مني 

اأن اأترك لها رقمي هاتفي القار واملحمول، وبعد اأن دونتهما لديها 

وعدتني بالت�صال عما قريب لتحدد يل املوعد املطلوب، فانتظرت 

مرات  عدة  الكرة  عاودت  اأيام  مرور  وبعد  الت�صال،  هذا 

لأ�صتف�صرها عن ماآل طلبي، ويف كل مرة كانت جتيبني اأن ال�صيد 

مي�صرة،  حني  املوعد  �صيحدد  واأنه  جدا  م�صغول  امل�صت�صار 

ال�صتخبارات  ق�صم  ا�صتدعاين رئي�س  النتظار  اأيام من  وبعد 

العامة بولية الأمن بالرباط، وملا ح�صرت اإىل مكتبه بالطابق 

اأنني  لحظ  وملا  بحفاوة،  ا�صتقبلني  الولية  بناية  من  الثاين 

اأم�صي ب�صعوبة، اعتذر يل وقال: لو علمت اأنك تعاين بهذا ال�صكل 

لزرتك يف بيتك لأجنبك هذا التعب واأقوم مبهمتي مبنزلك، وقبل بداية 

الديوان امللكي ل�صتدعائي ق�صد  اأنه تو�صل مبذكرة من  اأخربين  ال�صتنطاق 

اآخر م�صوؤولية تقلدتها يف  اإىل  احل�صول على نبذة كاملة من حياتي منذ ن�صاأتي 

حياتي الإدارية، وعن انت�صابي لأي حزب اأو نقابة اأو جمعية ثقافية، ف�صلمت له 

ن�صخة من روايتي التي كانت اآخر �صفحاتها حتتوي على كل املعلومات املطلوبة 

مع اإهداء يليق مبقامه، اأخربين اأن اأمه كانت هي الأخرى حتمل ا�صم يامنة، فظننت 

اأن الرجل يجاملني ق�صد ا�صتدراجي اإىل البوح بكل ما يريد معرفته، ولكنني اأيقنت 

اأن �صاحبي كان �صادقا يف قوله؛ وبعد هذه املقابلة الظريفة وبعد اأن متكنت من 

احل�صول على موعد من ال�صيد امل�صت�صار الذي علم ول�صك مبا كنت اأحر�س على 

عر�صه اأمامه جلاأت اإىل التق�صي بو�صائلي اخلا�صة، وجنحت يف اآخر املطاف اإىل 

العلم اأن املحظوظ الذي انفرد بالعفو امللكي كانت له اأخت تعمل بالق�صر امللكي 

بفا�س والبقية معروفة.
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 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
العفــــو امللكـــي املفــرتى عليـــه

مقا�صاة بع�س املنتخبني اجلماعيني 

مبراك�س اأ�صبحت �صرورية

لم 
يسارع 

المسؤولون 
الجماعيون إلى ترميم 

الخسائر وفك العزلة عن 
المناطق التي غمرتها الفيضانات 

ومساندة المتضررين الذين 
تركتهم المياه الغاضبة 
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أعتبر العلوي 
قدوة لي فيما يتطرق 

له من مواضيع حساسة 
متشبعا ومعتمدا في ذلك على 
ما جاء في قول  أحمد شوقي:

وما استعصى على قوم منال
إذا اإلقدام كان لهم ركابا
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ال�شهرية  املغربية  املقولة  اإذا كانت 

تقول »ابغا ايكحل ليه عينو عماه«، 

قام  ما  على  متاما  ينطبق  ذلك  فاإن 

ال�شالح  للماء  الوطني  املكتب  به 

اإجناز  اأثناء  زعري  مبنطقة  لل�شرب 

القرى  �شكان  تزويد  م�شروع 

حد  جلماعة  التابعني  والدواوير 

ال�شالح  باملاء  والزحيلكة  الغوامل 

امل�شروع  هذا  اأجنز  فقد  لل�شرب، 

غري  اأوقات  ويف  ع�شوائية  بطريقة 

التي  اأدت عملية احلفر  اإذ  منا�شبة، 

الإ�شرار  اإىل  اجلرافات  بها  قامت 

املزروعة،  الأرا�شي  من  بكثري 

اإ�شافة اإىل الت�شوهات التي تعر�شت 

املنطقة  بدواوير  الطرقات  جل  لها 

�شيئة  حالة  يف  اأ�شبحت  والتي 

من  يخلو  ل  عربها  املرور  واأ�شبح 

اأكوام  اإىل  حتولت  اأن  بعد  خماطر 

عملية  اأثناء  والأحجار  الأتربة  من 

الإجناز وبقيت على حالها، ويرجع 

ال�شبب يف هذه اخل�شائر اإىل الفو�شى 

الكبرية والع�شوائية التي �شاحبت 

عملية  كانت  فقد  الإجناز،  عملية 

مبياه  مبللة  والطرقات  تتم  احلفر 

الأمطار مما اأف�شد الطرقات واأعطاها 

�شورة م�شوهة. اإ�شافة اإىل هذا كله، 

امل�شروع مل  هذا  اأجنز  اأن  بعد  فاإنه 

اإذ مل  اأو متابعة،  تكن هناك مراقبة 

تقم اأية جلنة خمت�شة من املهند�شني 

وكيفية  امل�شروع  بتفقد  التقنيني  اأو 

معايري  احرتام  مت  وهل  اإجنازه، 

العمل  مت  اأم  ذلك،  يف  اجلودة 

لعور«،  واعطي  »كور  ب�شيا�شة 

وهذا ما كان �شببا يف تكرار الأعطاب 

وب�شهادة  با�شتمرار،  املاء  وانقطاع 

عملية  عاينوا  الذين  ال�شكان  بع�ض 

الإجناز اأن اأنابيب املياه مت و�شعها 

ال�شباك  و�شع  دون  الأر�ض  حتت 

بالأتربة  الكتفاء  ومت  والرمال 

والأحجار وكاأن ل�شان حالهم يقول: 

برتكها«.  ق�شيناها  حاجة  »كم 

املاء  انقطاع  ظاهرة  اأ�شبحت  وقد 

غياب  يف  با�شتمرار  تتكرر  باملنطقة 

القطاع  هذا  عن  للم�شوؤولني  تام 

ب�شرعة  ا�شتجابتهم  وعدم  احليوي 

املت�شررين  املنطقة  �شكان  لنداءات 

من هذا النقطاع.

اإن �شكان الدواوير التابعني جلماعة 

حد الغوامل يعانون من نق�ض كبري 

يقدمها  اأن  يجب  التي  اخلدمات  يف 

وي�شطدمون  املكتب،  هذا  لهم 

اأمام  تقف  وحواجز  عراقل  بعدة 

يوؤدوا  فلكي  املاء،  من  ا�شتفادتهم 

ثمن الفاتورة يجب عليهم اأن ي�شدوا 

والتي  الزحيلكة  مدينة  اإىل  الرحال 

الكيلومرتات  بع�شرات  عنهم  تبعد 

زيد  اأولد  قبيلة  �شكان  خ�شو�شا 

تاأخري  واأي  دحو،  اأولد  وقبيلة 

مالية  غرامة  عنه  ترتتب  الأداء  يف 

و�شحب العداد دون اإ�شعار.

جد بوشتى)الرباط(

علي الفا�سي الفهري و�سيا�سة » كور     واعطي  لعور«

يف الوقت الراهن تقوم مدينة الرباط بال�شتعداد 

ي�شاهد  ومن  املدن،  لعمداء  عاملي  موؤمتر  لعقد 

ميكن  العا�شمة،  عليها  توجد  التي  ال�شورة 

بب�شاطة اأن يت�شاءل هل هناك فعال وعي حقيقي 

العا�شمة  عليه  توجد  الذي  املزري  بالو�شع 

عن  امل�شوؤولني  عقلية  لزالت  وهل  املغربية؟ 

تدبري ال�شاأن املحلي متم�شكة باأ�شلوب »ن�شيد ليال 

لنحتفل نهارا«، حيث يتم يف �شكل �شربة �شحرية 

واإ�شاءة  النخيل،  وغر�ض  ال�شوارع،  تر�شيف 

املدعوة  الوجوه  ملرور  املعدة  الطرق  بع�ض 

اأبي  وزيارتهم ال�شياحية وال�شتجمامية ل�شفتي 

تاريخية  وماآثر  كنوز  من  تختزنانه  وما  رقراق 

تظل �شورها مالزمة لهم خالل اإقامتهم، وتنمحي 

امل�شيافة.  العا�شمة  مغادرة  عند  كال�شراب 

اأحيانا ت�شكل اللقاءات لوحة جت�شد رق�شة على 

فهم  امل�شاهد  على  ي�شعب  رقراق  اأبي  �شفاف 

حركاتها فبالأحرى فك رموزها.

من  املنعقدة  واللقاءات  املوؤمترات  اأ�شلوب  اإن 

اأجل غايات ل عالقة لها بالدور احلقيقي للمدينة 

املواطنني،  �شوؤون  تدبري  ح�شن  على  املن�شب 

نهاية  يف  اأ�شبح  اليومية  متطلباتهم  وتلبية 

غري  �شورة  ويقدم  بال�شلبية،  يت�شم  املطاف 

نا�شعة عن حقيقة بلدنا ومدننا ال�شاربة يف عمق 

التاريخ واحل�شارة واملا�شي العريق، وهو ما ل 

يليق بهذا النوع من املهرجانات �شبه الفلكلورية 

التي مل تعد حتجب الواقع عن اأعني القاطن ول 

يجمع  ف�شاء  عن  يبحث  الذي  الزائر  اأو  الوافد 

واقت�شاديا  اإداريا  املحلي  التدبري  ح�شن  بني 

جمالية  بكل  ال�شتمتاع  يف  الرغبة  وبني  واأمنيا 

اأن  ميكنه  وبذلك  امل�شيفة،  املدينة  واإيجابيات 

اللقاء،  اأو  املوؤمتر  من  املاأمول  الهدف  يتحقق 

ويعود بالتايل بالنفع على املدينة و�شاكنتها.

م�شتوى  وبلورة  املدينة  دور  تعزيز  جمال  ويف 

واعتبارا  العمومية،  ال�شلطات  مع  التن�شيق 

العربية  الدول  من  عدد  يف  احلا�شلة  للتطورات 

انعكا�شاتها  ومدى  العامل،  بلدان  بع�ض  يف  وكذا 

خا�شة  املجتمعات  وا�شتقرار  اأمن  على  ال�شلبية 

تقدمي  امل�شتحب  من  ي�شبح  الكربى،  املدن  يف 

مو�شوع  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  يروم  اقرتاح 

ودعم  املجتمع  حت�شني  جمال  يف  يدخل  هام 

ال�شتقرار والأمن خا�شة يف املدن التي تتعاي�ض 

فيها طوائف دينية وعرقية.

لعمداء  م�شرتك  نداء  باإ�شدار  الأمر  ويتعلق 

الرباط«  »نداء  عنوان:  حتت  العاملية  املدن 

يخ�ض حماية جميع دور العبادة مبختلف املدن 

دولية  وثيقة  النداء  هذا  جعل  على  العمل  مع 

ملزمة جلميع الدول املن�شوية حتت راية الأمم 

املتحدة، وذلك بغية تعزيز دور املدينة والدولة 

يف م�شعاهما لدعم الأمن وال�شتقرار الجتماعي 

محمد العربي الدامونيلكافة املواطنني.

  العنف يف مدار�سنارق�سة العمداء على �سفة اأبي رقراق

يالحظ اأن العنف اأ�شبح ميار�ض يف مدار�شنا ب�شكل يومي، مائة وثالثون حالة 

 ،2013 فرباير  غاية  اإىل   2012 بني  ما  التعليم  وزارة  لدن  من  اإح�شاوؤها  مت 

�شدامات من كل الأنواع، عراك، الجتار يف املخدرات وا�شتهالكها، ال�شرقة 

والغت�شاب، والختطاف، والف�شاد، والتحر�ض اجلن�شي وما اإىل ذلك.

اإن الأمر اأ�شبح حمريا، مل يعد باإمكان التالميذ ول الأ�شاتذة التحكم يف هذه 

الظاهرة الرهيبة. اإن الأرقام ل تعد �شحيحة مائة يف املائة، اإذ ح�شب وزارة 

التعليم، فاإن هذه الإح�شاءات ل ت�شكل يف احلقيقة اإل ن�شبة  يف املائة مما هو 

اأج�شاد  اأن العنف املمار�ض يف مدار�شنا له وقع خطري على  واقع.. ويالحظ 

الأطفال �شواء من حيث الأمل اأو من حيث الآثار النف�شية التي تتولد عن هذا 

النوع من الرتهيب الذي ل يحبب لهم املدر�شة..

وي�شتنتج اأي�شا اأن هذا العقاب اجل�شدي املمار�ض على التالميذ ين�شاف اإليه 

العنف املمار�ض عليهم من طرف اآبائهم يف البيت، حيث 61 يف املائة من الآباء 

يعرتفون باأنهم يلجوؤون اإىل هذا النوع من العقاب.

ويت�شح اأي�شا اأن وزارة الرتبية الوطنية تعرتف اأن الربامج التي ي�شاهدها 

العنف،  ظاهرة  انت�شار  على  خطري  تاأثري  لها  التلفزية  القنوات  يف  الأطفال 

ل�شيما اأن امل�شوؤول عن هذه الوزارة حممد الوفا اأكد: »نحن اأعددنا تقديرا 

للربامج املقدمة يف قنواتنا الوطنية، ولحظنا اأن الر�شوم املتحركة املر�شدة 

خطورته  اإىل  ينبه  ما  وهذا  العنف«.  على  الأحايني  بع�ض  يف  حتث  لالأطفال 

علماء النف�ض.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

تعليمنا .. و�سرورة الإ�سالح
تناولوا مو�شوع  قد  واآباء  م�شوؤولني  املغاربة من  املواطنني  كل 

الوثيقة  اأن  اإىل  اأ�شار  من  فمنهم  موقعه.  من  كل  التعليم،  اإ�شالح 

املرجعية وامللزمة لإ�شالح التعليم، هي امليثاق الوطني للرتبية 

والتعليم.

الذي  التالميذ  م�شتوى  ب�شدة  ي�شجبون  فاإنهم  الآباء،  جل  اأما 

نتيجة  بل  فقط،  كالما  لي�ض  هذا  ويقولون  التدين،  يف  ي�شتمر 

الت�شخي�ض لهذا التدهور يف املناهج التي -لحظوا- اأنها ل تراعي 

امل�شتجدات والتحولت التي هلت بها العوملة على العامل.

يجب  الإ�شالح،  هذا  لينجح  فيقول:  املتوا�شع  راأيي  اأما 

وبحياد،  بثقة  التعليم  ق�شايا  يف  تبت  تقريرية  موؤ�ش�شة  تعيني 

ومو�شوعية.

الإ�شالح،  هذا  يف  موقعها  لها  واملفاهيم  الآراء  هذه  كل  ولكن 

هذا  لأن  التعليم،  اإ�شالح  ق�شية  يف  متاما  حت�شم  مل  ذلك  ورغم 

القت�شادية  باملنظومة  كبري  ب�شكل  مرتبط  ريب-  -ل  الإ�شالح 

�شبابنا  لتخرج  وطنية  حية  �شمائر  اإىل  ويحتاج  للبالد،  العامة 

والإنتاج  والكرامة  الأخالق  تعليم  اإىل  ال�شياع  واأطفالنا من هذا 

واملردودية.

هذه ال�شفات التي ظل ين�شدها الآباء والأجداد الذين �شحوا من 

اأجل ال�شتقالل واحلرية ليعي�ض هذا الوطن العزيز - املغرب - 

حرا م�شتقرا ومزدهرا، متعلما وعاملا، يتفاعل ثقافيا واقت�شاديا 

وريا�شيا مع الغرب وجذوره الإفريقية على ال�شواء.

عبد الجليل شهيد)البيضاء(

يبدو اأن احلكومة امللتحية تريد الق�شاء على ما تبقى من الطبقة 

املتو�شطة، التي حترك عجلة القت�شاد الوطني.

نعم ال�شيد اخللفي، غالبية ال�شعب املغربي مع امل�شلحة الوطنية، 

ومع الت�شامن الجتماعي، ولكن من مهامكم اأي�شا اأن تقفوا وحتثوا 

الوطني  القت�شادي  املجهود  يف  امل�شاركة  على  الرثوة  اأ�شحاب 

ترف�شونها،  اأقل  مل  اإن  قبولها،  يف  تتلكوؤون  �شريبة  �شن  خالل  من 

والجتماعية  القت�شادية  الأزمة  وطاأة  من  التخفيف  يف  ت�شاهم 

اأن  كما  خمتلفة،  مب�شتويات  تقريبا  كله  العامل  يعي�شها  التي 

منا�شب  خللق  والأجنبي  الوطني  بال�شتثمار  يرحبون  املغاربة 

من  ال�شغيلة  يحرتم  امل�شتثمر  كان  اإذا  الرثوة،  وتنمية  لل�شغل 

الت�شريح  لالأجور رغم هزالتها، وكذا  الأدنى  التزامه باحلد  خالل 

والتغطية  الجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  لدى  بالعمال 

ال�شحية والعطل.. مع التاأكيد على عدم التمل�ض ال�شريبي، الذي 

يفقد خزينة الدولة اأموال طائلة هي يف حاجة ما�شة اإليها، حتى ل 

ينعك�ض ذلك اخل�شا�ض على �شريحة وا�شعة من املغاربة تتحمله 

بغري وجه حق.

ال�شركات واملقاولت  املائة من  ثمانني يف  اأكرث من  اأن  العيب  فمن 

اأو  اأرباح  على  حت�شل  مل  اأنها  �شنة  كل  اآخر  يف  ت�شرح  املغرب  يف 

ال�شريبية  واجباتها  اأداء  من  للتهرب  الإفال�ض،  و�شك  على  اأنها 

يف  ال�شتثمارات  اأن  )واحلال  العمال،  وعرق  جمهود  ا�شتغالل  مع 

ال�شمري من  لأن بع�ض عدميي  مفارقة عجيبة(،  اإنها حقا  تزايد.. 

املحا�شبني يتعمدون اخرتاق القوانني ال�شريبية وعدم الت�شريح 

املوظفني  بع�ض  ن�شمع حتى من  الأحيان  بع�ض  يلزم، ويف  ما  بكل 

الر�شميني الذين ي�شتغلون الفراغات القانونية وي�شتعملونها كورقة 

على  �شدا  اأموال  مقابل  املقاولت  اأ�شحاب  بع�ض  بها  ينبهون 

تقتطع  الواجهة  يف  املتو�شطة  الطبقة  وتبقى  الوطنية.  امل�شلحة 

ال�شرائب من اأجورها من املنبع، لكون اأغلب اأفرادها من املوظفني 

وامل�شتخدمني وبع�ض املتقاعدين )مع العلم اأن املعا�ض لي�ض دخال 

اأداها  اأنه  واحلالة  املتقاعد  على  الدخل  �شريبة  تفر�ض  ذلك  ومع 

احلكومة  ا�شتهدفتها  التي  هي  الطبقة  هذه  ي�شتغل(.  كان  عندما 

امللتحية بال�شبط يف الزيادة يف املحروقات، لكون هذه ال�شريحة يف 

نظرها متتلك ال�شيارات اخلا�شة واإن اختلفت قيمتها، والكثري منها 

ا�شرتيت بامل�شارفة وبالتايل فهي قادرة على »الت�شحية« للتقلي�ض 

الطبقة  من  ال�شيارات  مالكي  اأن  رغم  املقا�شة.  �شندوق  عجز  من 

العمل  مقر  اإىل  البيت  من  للتنقل  ي�شتعملونها  ما  غالبا  املتو�شطة 

لتفادي التاأخر اأو لكون خطوط النقل العمومي بعيدة عن الإدارات 

التي ي�شتغلون بها مع هاج�ض التاأثري على ميزانية كل رب اأ�شرة.

�شيدي رئي�ض احلكومة، اأنتم اأدرى مني مب�شاألة التكافل والتعا�شد، 

اأن خطابكم حافل بالقيم، ولكن ينق�شه الإن�شاف والعدل بني  كما 

خمتلف مكونات ال�شعب املغربي، لأن الواقع �شيء اآخر.

عباس محمد )وجدة(

حكومة بن كيران تضحي بالطبقة المتوسطة
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يف تقومي الل�سان 

ُ )بفتح التاءين( ْهترَ املُ�ْسترَ

2

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

6 - تاج العروس من جواهر القاموس، املجلد 
الثامن، الصفحة: 605، املستهتر »بفتح التاءين« 
ال  بغيره  يتحدث  ال  به  املولع  بالفتح  بالشيء 
يبالي مبا فعل به، واستهتر )مبني للمجهول( 
وأهتر بها ال يبالي مبا قيل فيه ألجلها وشتم 
»اللهم  عمر  ابن  حديث  وفي  مجاز،  وهو  له 
بفتح  املستهترين«  أكون من  أن  بك  أعوذ  إني 
كثرت  من  التاءين  بفتح  واملستهتر  التاءين، 
إذا  فهو مستهتر  فالن  استهتر  يقال  أباطيله، 

كان كثير األباطيل.
وقال ابن األثيــــر: أي املبطلــــــني فـــــي القــــــول 
واملسقطني في الكالم، وقيل الذين ال يبالون ما 
قيل لهم وما شتموا به، وقيل: أراد املستهترون 
مبني  )استهتر(  وقد  بالدنيا،  التاءين(  )بفتح 
للمجهول بكذا، على ما لم يسم فاعله، إذا فنت 
به وذهب عقله فيه وانصرفت همته إليه حتى 

أكثر القول فيه بالباطل وهو مجاز.
7 - لسان العرب البن منظور، املجلد العاشر، 
يلي:  ما  املعجم  هذا  في  ورد   /24 الصفحة: 
رجل مستهتر »بفتح التاءين« ال يبالي ما قيل 
فيه وال ما قيل له، وال ما شتم به، قال األزهري: 
محفوظ  غير  العرض  مزق  الهتر  الليث  قول 
يكون  أن  إال  الهرت  املعنى  بهذا  واملعروف 
مقلوبا كما قالوا: جبذ وجذب، وأما االستهتار 
كأنه  حتى  فيه  واإلفراط  بالشيء  الولوع  فهو 
املفردون،  وفي احلديث سبق  أي خرف،  أهتر 
قالوا وما املفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر 
يوم  فيأتون  أثقالهم  عنهم  الذكر  يضع  الله، 
الهرمى  الشيوخ  واملفردون  خفافا،  القيامة 
معناه أنهم كبروا في طاعة الله وماتت لذاتهم 
ومعنى  قال  فيهم،  كانوا  الذين  القرن  وذهب 
يذكرون  وهم  خرفوا  أي  الله  ذكر  في  أهتروا 
الله، يقال خرف في طاعة الله أي خرف وهو 

يطيع الله.
قال واملفردون يجوز أن يكون عني بهم املتفردون 
املتحلون لطاعة الله وذكره، واملستهتر )بفتح 
وجاء  والتسبيح،  بالذكر  املولعون  التاءين( 
»مبني  استهتروا  الذين  هم  آخر  حديث  في 
يقال:  به،  أولعوا  أي  الله  بذكر  للمجهول« 
أي  وكذا  كذا  بأمر  للمجهول«  »مبني  استهتر 

أولع به ال يتحدث بغيره وال يفعل غيره.
»املستهتر«  بكلمة  جاءت  املشهورة  العربية  املعاجم  جل  ملحوظة: 
بتاءين مفتوحتني، ما عدا املعجم العربي املعنون بـ »املعجم العربي 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  منشورات  األساسي« 
اللغويني  كبار  من  جماعة  وإعداد  تأليف  العربية(  الدول  )جامعة 
العرب، تنسيق الدكتور علي القاسمي، فهو الوحيد الذي جاء بهذه 

الكلمة بصيغة اسم الفاعل، فكتب »املستهتر« بكسر التاء األخيرة.
املولع  األخيرة«  التاء  »بكسر  املستهتر   ،1251 صفحة:  في  وقال: 
بالشيء مفرط ذاهب العقل خرف، مستهتر: متهتك غير مبال مبا 
األخيرة  )بالتاء  مستهترة  امرأة  قومه،  بعادة  مستهتر  عنه،  يقال 

مكسورة(.
أقول  وال  العربية  املعاجم  أغلب  املعجم  هذا  خالف  ملاذا  أدري  فال 
أقف  ولم  للجوهري،  »الصحاح«  على  أقف  لم  ألنني  املعاجم،  كل 
عدنان  للدكتور  الوسيط«  املعجم  في  ونظرات  العربي  »املعجم  على 
املوارد«  »أقرب  ومعجم  للبستاني،  احمليط«  »محيط  ومعجم  اخلطيب، 

للشربوني وغيرها من املعاجم.

عربي  وربيع  متقلبة  ظرفية  يف 

جديد  د�ستور  للمغرب  كان  مفاجئ، 

حزب  من  رئي�سها  حكومة  �أول  �أفرز 

�لعد�لة و�لتنمية وحتالف خم�سرم، 

حل  ينتظر  كان  �ملغربي  و�ل�سعب 

لرفع  حد  وو�سع  مرت�كمة  م�ساكل 

�لأ�سعار و�لقيام باإ�سالحات جذرية 

ت�سكيل  على  �سنتني  مرور  بعد 

)بلوكاج(  تعي�ش  �لتي  �حلكومة 

ب�سبب خروج حزب �سباط منها.

�ملحروقات  يف  زياد�ت  ظهرت  لكن 

ب�سكل مفاجئ، فكانت لها �آثار وخيمة 

على �ملو�طن، وزيادة مفاجئة يف ثمن 

�حلليب، مما خلف قلقا و��ستياء لدى 

�لتي  بن كري�ن  �ملو�طن من حكومة 

كانت تقول كالما يف �أيام �ملعار�سة، 

�لكالم  للكر�سي تغري  وبعد و�سولها 

�لغريب  لكن  �سيء،  وكل  و�ل�سعار 

هو �أن كل ما يتعلق بال�سعب �ملغربي 

تخلى عنه �حلزب �حلاكم، �ل�سحة، 

و�لتعـــليم، و�ل�ســكـــن، و�لريــا�سة، 

لها  �لتي  �لوز�ر�ت  كل  و�ل�سغل، 

ن�سيب  من  تكن  مل  باملو�طن  عالقة 

جمالت  فاأي  و�لتنمية،  �لعد�لة 

�سيقوم باإ�سالحها �ل�سي بن كري�ن؟.

كري�ن  بن  حزب  يح�سل  ل  عندما 

يف  وت�سبح  �ملهمة،  �لوز�ر�ت  على 

يقدم  فماذ�  �حلكومة،  يف  حلفائه  يد 

يقول  �لتي  �ملجالت  و�أين  لل�سعب؟ 

�إنه قادر على �أن ي�سلحها؟.

و�لزيــــــاد�ت �حلـــاليــة �أ�سبــــحت 

�ملغاربة،  باهتمام  ي�ستاأثر  مو�سوعا 

�ملقاولت  علـــى  �ســتوؤثــر  زيـــاد�ت 

�ل�سناعية �ملغربية، ولها �آثار وخيمة 

لل�سلع  مما يجعـــل �ملو�طـن يتجـــه 

�ملهربة خ�سو�سا �ل�سينية. 

فمـــا هــي �لإ�سالحــــات و�حللــــول 

كري�ن  بن  عنها  يتكلم  �لتي  �ملرتقبة 

فر�ش  فيه  تقل�ست  �لذي  �لوقت  يف 

�ل�سغل ب�سكل كبري؟!.

خالد الدرقاوي

�أجرة �سغرية  �أحد �لأيام ��ستقليت �سيارة  يف 

فركبت  �ملقاتلة،  �سيارتي  تعطلت  �أن  بعد 

كان  �لذي  �لطاك�سي«  و«مول  �مر�أة  بجانب 

�أفعال  ردود  وحول  �لر�ديو،  لأخبار  ي�ستمع 

وما  ماي،  فاحت  حول  و�ل�سيا�سيني  �لنقابيني 

�ستفعله �حلكومة جتاه �لأو�ساع �لقت�سادية 

وللمو�طن  خا�سة  لل�سغيلة  و�لجتماعية 

فاحت  �أن  �ملتدخلني  �أحد  �عترب  حيث  عامة، 

�أ�سبح  �إذ  مغاير،  ب�سكل  �ل�سنة  هذه  مر  ماي 

�لعمالية، وهنا  ولي�ش  �ل�سيا�سية  للطبقة  عيد� 

ي�سب  �لنهار، وبد�أ  ركب مول طاك�سي عفريت 

وي�ستم كل �ل�سيا�سيني و�لنقابات، وحني �ساألته 

باحرت�م، ملاذ�؟.. �أجابني و��ش �أ للة هاد�سي 

�أن  يعقل  هل  قال:  كيفا�ش؟  فقلت:  معقول، 

و�لالمبالة؟  �لنحطاط  لهذ�  �ل�سيا�سة  ت�سل 

�أين حماربة  �ملغربي؟،  �لتعليم و�ملو�طن  �أين 

كرثة  من  ب�سببه  نعاين  �أ�سبحنا  �لذي  �لف�ساد 

�مل�ساكل و�لغالء يف كل �سيء؟، فاأجابت �ملر�أة 

�لتي بجانبي و«هاد بن كري�ن ما د�ر لينا ولو«، 

فاأكمل �ل�سائق.. مل نعد نفهم من يريد م�سلحة 

نعد  ومل  �ملعار�سة؟..  �أم  �لأغلبية  هل  �لبالد 

�ملعار�سة؟  هي  ومن  �لأغلبية  هي  من  نفهم 

حيث ل يوجد �سوى �سيطرة �مل�سالح �لفردية 

و�لفئوية د�خل �ملنظمات و�لهيئات �ل�سيا�سية. 

�أي حماولة �لتفرد بالقر�ر د�خلها، كذلك �نت�سار 

ظاهرة �لرتحال �ل�سيا�سي، مما يعك�ش غياب �أي 

قناعات باملبادئ �ملرتبطة باملد�ر�ش �ل�سيا�سية 

ح�سب  ل�سنو�ت  �ملغرب  منها  عانى  و�لتي 

�لت�سكيالت  عرفتها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتقلبات 

�لذي  كري�ن  بن  �أن  �لعتقاد  وكان  �حلكومية. 

يعول عليه �جلميع وكاأنه �سمهرو�ش �حلكومة 

هنا  وجيز.  ظرف  يف  �مل�ساكل  جميع  �سيحل 

�سيارة  من  ونزلت  �لطاك�سي«  »مول  توقف 

من  د�ر  فيما  ت�ساوؤلت  كل  �أردد  و�أنا  �لأجرة، 

ب�ساطة  �لذي رغم  �لطاك�سي  �سائق  حديث مع 

مبا  يح�ش  مغربي  مو�طن  من  نابع  فهو  كالمه 

�آلت �إليه �لأو�ساع �ل�سيا�سية بالبلد. ففعال هل 

�سيق�سي بن كري�ن وحكومته على �لف�ساد �لذي 

�سن�ستفيق  فعال  هل  و�لعباد؟..  �لبالد  �أهلك 

�أو ذلك  يوما ونرى هذ� �ل�سبح قابع يف �سجنه 

�لقت�سادية  جر�ئمه  على  يحا�سب  �لعفريت 

�لتي �رتكبها يف حق �ل�سعب �ملغربي، لكن جل 

�لتخبطات  من  بحائط  ��سطدمت  ت�ساوؤلتي 

�سوؤ�ل  هناك  ففعال  تعي�سها.  �لتي  �ل�سيا�سية 

وحيد: هل فعال نريد �لإ�سالح �أم ل؟. 

�سروطه  �أو  �لإ�سالح  مقومات  �أن  نعلم  كما 

عديدة.. �أول لبد �أن تتوفر �لإر�دة �ل�سيا�سية، 

هي  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  هنا  و�أق�سد 

جتاه  �سيحاتها  من  نرى  ما  رغم  �ليوم  غائبة 

�حلكومة، لكن هذ� ل يكفي، فاأحز�بنا بدون �سك 

دميقر�طيتها  من  �بتد�ء  عميقة  �ختاللت  بها 

�لوحيد  لنا زعامات همها  �لتي تولد  �ملخدومة 

م�سلحتها �ل�سخ�سية وم�سلحة �حلزب، وغاب 

�لتاأطري للمو�طن، وهذ� ما �نعك�ش على فقد�ن 

وقع  ما  فمثال  �ل�سيا�سية،  �لأحز�ب  يف  �لثقة 

موؤخر� يف فاحت ماي، حيث متوقعت �لأحز�ب 

لها،  معار�سا  �حلكومة  يف  من  نرى  فاأ�سبحنا 

�أين  نيته.  يعلم  �هلل  ومن هو خارج �حلكومة، 

�حللول �لتي �ستخرجنا من �لأزمة �لتي بال �سك 

هي يف �ت�ساع يوما بعد يوم؟.. ماذ� �سنفعل �إذ� 

�سكل  على  هو  �لذي  �خلارجي  �لدعم  توقف 

�لع�سرية  يف  �ملغرب  حمالة  ل  �ستقو�ش  ديون 

هيكلة  �حلكومة  �ستعيد  كيف  �لقادمة؟.. 

كري�ن  بن  ق�سا�سة  �أنها  �أم  �ملقا�سة  �سندوق 

�أكيد  وليته؟.  نهاية  �إىل  �ستدوم  �لأخرى  هي 

�حلكومة  رئي�ش  طاولة  على  �مللفات  كرثة  �أن 

�لأقل  على  لكن  �سمهرو�ش،  حتى  يحلها  لن 

تطمئن  حقيقية  �إ�سار�ت  مغربي  ك�سعب  نريد 

هناك  �لإ�سالح  عجلة  �أن  يعي  �لذي  �ل�سارع 

�لع�سا  ي�سع  من  وهناك  حتريكها،  يريد  من 

فيها من �أجل م�سلحته. �ملهم �أن عجلة �سيارتي 

�أ�سلحها �مليكانيكي و�نطلقت بها و�أنا �أمتنىمن 

كل �أعماقي �أن ي�سلح عجلة �لإ�سالح ميكانيكي 

�أو �سمهرو�ش حكومي.

نورة الجناتي
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حالة  يف  قا�سم  ب�سيدي  �لبلدي  �ملجل�ش  �أ�سبح 

وتت�سح  م�سى.  وقت  �أي  من  �أكرث  �سرود 

م�ساألة  �أ�سبحت  بل  يوم،  بعد  يوما  �حلقيقة 

على  �لقت�سادية  �لأزمة  ��ستدت  بعدما  ر�هنة 

تكرير  م�سفاة  �إغالق  بعد  خ�سو�سا  �ل�ساكنة. 

�ملدينة  �قت�ساد  جعلت  �ش.�ش.ب  �لبرتول 

يقت�سر على �لفر��سة، و�أ�سحاب �حلفرة �لذي 

ز�دتهم �مل�ساريف �لثانوية على �لدكاكني �لتي 

 ،4 على   4 �أكربها   ،3 على   2 م�ساحتها  تبلغ  ل 

�سقفها من �لزنك ورغم ذلك يوؤدون عليها �أثمانا 

رو�د  حديث  �أ�سبحت  �لإ�سكالية  هذه  باهظة. 

�ملقاهي و�لنو�حي بامتياز. �أما �مل�سحك �ملبكي 

خا�سك  »�أ�ش  هو  �جلريحة...  �ملدينة  بهذه 

هذه  �أمولي«.  �ملو�سم  خا�سني  �ألعريان، 

�ملهرجانات  غطاء  حتت  �مل�سروعة  �للقاء�ت 

�لأمو�ل  تبذير  لتربير  �لوطنية،  و�ملو��سم 

و�لرديح«،  »�ل�سطيح  على  �ملنفقة  �لعمومية 

قا�سم  �سيدي  �ل�سالح  �لويل  مو�سم  يخرج  ومل 

�ل�سنني.  مرور  رغم  �ملاألوف،  عن  بوع�سرية 

بال�سريح،  للتعريف  معر�ش  �إقامة  با�ستثناء 

�أن  بعد  �إ�سالحه،  يعاد  �أن  �ملنتظر  من  �لذي 

خ�س�ش له غالف مايل جد حمرتم من �جلهات 

�لتقليدية،  �لفرو�سية  �إىل  �إ�سافة  �مل�سوؤولة... 

و�سناع �لفرجة، »�حلاليقية«... ومن �لغر�ئب 

�لعمل،  عن  �لعاطلني  من  �ملتفرجني  �أغلب  �أن 

�أن  رغم  �لن�ساط،  بهذ�  �ل�ستمتاع  يحاولون 

ل�سنا �سد هذ� �ملو�سم،  بطونهم فارغة... نحن 

�أجو�ء  مو�تية،  غري  �ملو�سم  ظروف  لكن 

كل  �لأ�سحى.  عيد  �أجو�ء  �ملدر�سي،  �لدخول 

�أثر ب�سكل �سلبي على مردودية �ملو�سم...  هذ� 

لأن �ساكنة �ملدينة كانو� ير�هنون على �أن يكون 

ثقافيا،  باملنطقة،  للنهو�ش  كاإ�سعاع  �ملو�سم 

تنموية  م�ساريع  بجلب  �قت�ساديا،  ريا�سيا، 

عن  �مل�سوؤولني  لكن  �ملدينة،  لهذه  �لدخل  تدر 

�لت�سيري لهم ر�أي �آخر.

منذ  �ملدينة  لهذه  �لبلدي  �ملجل�ش  قدم  ماذ� 

جلبها؟  مت  �لتي  �مل�ساريع  هي  وما  توليه؟ 

بطبيعة �حلال ل �سيء... �للهم �مل�ساريع �لتي 

قامت بها �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�سرية، �أو 

كبناء  و�لريا�سة  �ل�سباب  مندوبية  مبادرة 

مندوبية د�ر �ل�سباب �لتي �أعطت رونقا خا�سا 

لهذه �ملدينة، وبناء �ملخيم �ل�سيفي باجلماعة 

�لقروية لزكوطة. على م�ساحة »5« هكتار�ت، 

حيث يعد  بوزنيقة  خميم  ي�ساهي  �ملخيم  هذ� 

مالعب  وبع�ش  �ملقايي�ش.  بكل  معمارية  حتفة 

�لقرب د�خل �ملدينة. لكن �جلميع لز�ل ينتظر 

متى يفرج عن م�سبحني �لأول مك�سوف و�لثاين 

ن�سف �أوملبي. �سي�سيد مبلعب �لعقيد عالم عبد 

لز�ل  �ل�سطور،  هذه  كتابة  وحلد  لكن  �لقادر، 

�لغمو�ش يلف هذين �مل�سروعني �لكبريين بعد 

�مل�سوؤولني،  بع�ش  تهرب  هناك  �أن  �ت�سح  �أن 

�ل�سكان  �أن  رغم  لآخر.  �أو  ل�سبب  ومتاطلهم 

لأن  �ل�سرب،  بفارغ  �مل�سروع  هذ�  ينتظرون 

 30 �إليه  �لولوج  ثمن  و�حد�  م�سبحا  هناك 

باملدة  ولي�ش  بعمله  يقا�ش  فالإن�سان  درهم... 

�لتي ق�ساها على ر�أ�ش ت�سيري �ملدينة. 

حميد بوعادي )سيدي قاسم(

ال�سطيح والرديح يف �سيدي قا�سم

حكومة بن كريان

 وارتفاع الأ�سعار؟

طاك�سي ... و�سمهرو�ش احلكومة

اِنتهى
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بعد اإق�ص�ء املنتخب املغربي من الت�أهيل 

هو  وكم�  بذلك  انتهى  الع�مل،  لك�أ�س 

معلوم، العقد الذي ك�ن يربط اجل�معة 

الوطني  ب�لإط�ر  القدم  لكرة  املغربية 

دافع  ال�صدد  هذا  الط�و�صي، ويف  ر�صيد 

راأ�صهم  وعلى  املغ�ربة  املدربني  بع�س 

حم�دي حميدو�س عن ا�صتمرارية ر�صيد 

املنتخب  قي�دة  راأ�س  على  الط�و�صي 

ا�صتف�د  قد  لكونه  القدم  لكرة  املغربي 

يف  يتف�داه�  اأن  وب�إمك�نه  اأخط�ئه،  من 

امل�صتقبل وحتقيق م� �ص�ع منه وم� ك�ن 

ينتظره منه ال�صعب اأن يحققه.

ومن  ال�صواب  من  اأنه  بدوري  واأرى 

ك�ن،  مدرب  ب�أي  نغريه  ل  اأن  الف�ئدة 

مع  وجتربة  خربة  اكت�صب  قد  لأنه 

املنتخب املغربي، لكن ا�صتمراريته كم� 

الوطنيني  املدربني  بع�س  عنه�  دافع 

قوي�  منتخب�  لن�  يهيىء  اأن  منه  تتطلب 

وق�درا على ال�صمود ب�لأدغ�ل الإفريقية، 

الإفريقية،  املنتخب�ت  اأقوى  وجت�وز 

وهذا يتطلب ب�لطبع من ر�صيد الط�و�صي 

من  يحقق  قد  اإيج�بي�  عمال  يعمل  اأن 

خالل  ال�صعب  اإليه  ي�صبو  ك�ن  م�  خالله 

املنتخب  مع  ق�ص�ه�  التي  الزمنية  املدة 

املغربي لكرة القدم.

ظل  التي  الزمنية  احلقبة  اإىل  وب�لرجوع 

التدريب،  مبهمة  مكلف�  الط�و�صي  فيه� 

فتقدر ب�صنة واحدة على م� اأعتقد، وهي 

الأمل  لتحقيق  ك�فية  غري  زمنية  مدة 

املن�صود.

خالل  تعرث  قد  الط�و�صي  اأن  واحلقيقة 

وارتكب  الأ�صود،  مع  الق�صرية  رحلته 

لكن  ب�رتك�به،  له  م�صموح�  يكن  مل  خط�أ 

ال�صفن،  ت�صتهي  ل  مب�  الري�ح  جتري 

قد  الط�و�صي  ب�أن  ال�صي�ق  هذا  يف  واأقول 

جواد  )لكل  الق�ئل:  املثل  عليه  ينطبق 

كبوة(، فلم�ذا ل مننحه فر�صة اأخرى؟

المصطفى الدرمومي )وادي زم(

ال�صعيبية ك�نت ع�ي�صة مزي�نة

ورا�صية ب�للي عط� اهلل

على الزواج م� هي زرب�نة

ب�غية راحة الب�ل م� ب�غي� ج�ه

م� تهمه� زي�دة يف ال�صلعة ول يف املك�نة

ول يف احلليب يبيعو كيف بغ� موله

زوجوه� بفقيه وك�نت فرح�نة

ق�لت هذا اللي نعي�س مع�ه

ظنت فيه اخلري يح�فظ على الأم�نة

يقوم ب�لواجب كيف ربي و�ص�ه

م� دازت على الزواج حتى �صيم�نة

تقلب لفقيه ولح الت�صبيح وراه

مرات �صهور ومرت �صنة

وزاد لغال يف غاله

ال�صكر، الزيت، مطي�صة وحتى جلب�نة

عي�ت ال�صعيبية واللي عطى ربي عط�ه

قهره� الزم�ن، لعرى وحفي�نة

هجرت ال�صوق واللي يجي موراه

تقهرت م� نفعته� مدونة

ول لفقيه دخل جواه

فني احلل ي� هل ال�صم�نة

�صولو لفقيه يفتي بفت�ه

عرفتو على من ه�صرت اأن�

اللي فهم يخرب اللي حداه

مصطفى بصير )فاس(

زاد الغال في غاله

ر�سيد الطاو�سي: لكل جواد كبوة

اإن التمييز بني الذكر والأنثى ب�ت وا�صح� يف العمل، ويف ال�صي�قة وحتى يف البيت 

)تف�صيل الذكر على الأنثى( يف العن�ية، يف التع�مل، لأن الأخ له احلق يف الكالم، 

وحتمل امل�صوؤولية اأكرث من الأنثى، والأخ �صلطوي على اأخته، وهذا منذ القدم.

�صورة الأنثى دائم� دونية، مم� جعل الرجل يت�صلط عليه�، ويعنفه�، ويعتدي 

عليه�، لي�س لديه� حقوق يف البيت اأو خ�رجه، حتتقر وته�ن وتغت�صب، الحتق�ر 

اللفظي واملعنوي. اإن الرجوع اإىل اهلل �صبح�نه وتع�ىل، والت�صبث ب�لقراآن وال�صنة 

النبوية، يعطي للمراأة املك�نة الالئقة به�، حيث يعدل اهلل تع�ىل بينه� وبني الرجل، 

ف�لقوامة للرجل، واحل�فظية للمراأة، ق�ل تع�ىل: »الرج�ل قوامون على الن�ص�ء 

مب� ف�صل اهلل بع�صهم على بع�س ومب� اأنفقوا من اأموالهم، ف�ل�ص�حل�ت ق�نت�ت 

ح�فظ�ت للغيب مب� حفظ اهلل..«، فال قوامة للرجل مع العنف والق�صوة على 

املراأة بل ب�ملع�ملة ب�ملعروف والرفق، كم� اأن القوامة يف النفقة ولو ك�نت الزوجة 

موظفة. 

هذه �صيم نبين� الكرمي واأخالق دينن� احلنيف.                                                       

بنت الوادي )القنيطرة(   

عرب عدد من �صك�ن مدينة ف��س عن تذمرهم 

تط�ل  ب�تت  التي  امل�ص�رب�ت  من  وا�صتي�ئهم 

املحروق�ت يف الآونة الأخرية.

رغم اأن حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب 

اأن  اأكد  واحلك�مة  الع�مة  ب�ل�صوؤون  املكلف 

املق�ي�صة  بنظ�م  يعرف  م�  �صيعتمد  املغرب 

اجلزئية على املواد البرتولية فقط.

ولكن ال�صرك�ت التي تزود مدينة ف��س ب�لغ�ز 

اأقدمت يوم اجلمعة 13 �صبتمرب على الزي�دة 

يف ثمن البوط�غ�ز من احلجم الكبري بحوايل 

2.35 درهم، واحلجم ال�صغري بـ 0.50 درهم، 
م�دة  يف  الزي�دة  بعد  الأ�صع�ر،  مراقبو  اأين 

رقيب،  ول  ح�صيب  دون  مرت  لقد  احلليب؟ 

وج�ء دور البوط�غ�ز، وغدا يعلم اهلل امل�دة 

التي تط�له� الزي�دة، ِارحموا الفقراء يرحمكم 

اهلل.

حمادة الرياني )فاس(

الفا�سيون ي�ستنكرون 
الزيادة يف البوطاغاز 

»قلة الرتابي« 

الرتبية  قلة  من  املغ�ربة  بع�س  يع�ين 

كم� يفتقرون اإىل احلي�ء، وهكذا تكلم اأحدهم 

بوق�حة عن الإ�صالم. اأم� الآخر ف�صرح اأنه ل 

يقبل يدا ول كتف�)...( كم� �صرح ن�ئب ت�فه 

مبوقفه جت�ه البيعة. اأم� اآخرون ف�جتهوا اإىل 

الأنرتنيت  وتفوهوا  بكلم�ت  يندى له�  اجلبني.

 وهكذا اأ�صبح كل من هب ودب ي�صلك طريق� 

قريبة لل�صهرة الزائفة، وهي طريق ال�صيط�ن، 

امللك.  مي�صون  اأو  الدين  مي�صون  حيث 

فبوق�حتهم الزائدة وبقلة تربيتهم يح�ولون 

زرع الفتنة يف اململكة املغربية. ولكن احلمد 

هلل يخيب ظنهم ويف�صل �صعيهم يف كل مرة. لأن 

ويعرف  وواع،  راق  �صعب  املغربي  ال�صعب 

لأج�ص�م..  ين�ص�ع  ول  الط�لح،  من  ال�ص�لح 

وعقول الع�ص�فري.

ولكل هوؤلء ولكل اأعدائن� نقول ب�صوت واحد: 

»اهلل الوطن امللك«.

عتيق التوفيق )صفرو(

الرائع..  الأ�صتوديو  داخل  كنت 

هذا  اإىل  داخل  واأن�  فوجئت 

الأ�صتوديو مبمر كراك�صو، �صمعت 

عبد  روائع  يغني  جميال  �صوت� 

الوه�ب )ي� م�ص�فر(.

�صنتني  منذ  اأعرفه  الأ�صتوديو  هذا 

فن�ن  �صديق،  �ص�حبه  فقط، 

مبعنى الكلمة. والغريب اأن يف هذا 

�ص�حبني  غرف..  عدة  الأ�صتوديو 

الأ�صت�ذ  الفن�نني  �صديق  العزيز 

على  �ص�عدين  الذي  ط�ه  الط�هر 

كت�بة م�صل�صل: »دوار الهب�ل«.

العلج  الطيب  اأحمد  ا�صتوديو  ين�ف�س  راأيي  يف  اجلميل  املك�ن  هذا 

ح�لي� ب�لإذاعة والتلفزة املغربية، جمهز اآخر جتهيز، والغريب اأنه 

الط�هر ط�ه  اإدارة  الأ�صبوع مت�رين مو�صيقية حتت  يعرف طيلة 

و12 مو�صيقي�.

رغم  الأ�صتوديو..  هذا  داخل  يجري  مب�  �صراحة  يل  عالقة  ل  اأن� 

عالقتي الوثيقة واحلميمة مع الأ�صت�ذ الط�هر ط�ه، لأن وجودي 

داخل الأ�صتوديو بكل �صراحة هو طبع �صين�ريو »دوار الهب�ل«، 

فيه�  يوجد  التي  ب�لغرفة  األتحق  اأن  مني  طلب  �ص�عة  ربع  وبعد 

الأ�صت�ذ  العزيز  �صديقي  وراأيت   ،)10( املو�صيقيني  من  جمموعة 

الط�هر ط�ه يع�نق اآلة العود ويعطي اأوامره اإىل الفرقة املو�صيقية.. 

�ص�ب يوؤدي اأ�صعب واأجمل اأغ�ين الراحل حممد عبــــــد الوهـــــــ�ب 

ي� م�ص�فر من غري ميع�د.                                                           يتبع

يا م�سافر بال .. وداع

يوميات فنان

●  مصطفى منير

املراأة ن�سف املجتمع

على  واأعوام  �صهور  مرت 

كريان  بن  حكومة  تن�صيب 

اأو حــــزب العــدالة والتنمية 

واملبنــــي علـــــى املـــرجعية 

الدينية التي حتمل يف طي�ته� 

وامل�ص�واة  العدالة  ومب�دئه� 

لكن  الإن�ص�نية،  والكرامـــة 

م�  حقيقة  يبني  احل�ل  واقع 

من  اليوم  املغرب  يعي�صه 

تراجع على جميع امل�صتوي�ت 

والقت�صـــ�دية  الجتم�عــــية 

وال�صي��صية.

يكبـــر عمــر حكومــة العدالة 

والتنمية ومـــعه يكبــر بوؤ�س 

املغ�ربـــة، ويتعمــق جرحهم 

وفقرهم وتهمي�صهم، حيــث ل 

�صيء حتقق من الوعود التي 

تغنى به� هوؤلء يف �صع�راتهم 

النتخ�بية  احلــمالت  خــالل 

العــدالة  تـــحقيق  قبيل:  من 

الجتمـــ�عية، الق�صـــ�ء علــى 

املف�صديــــن، تنميـــة وتـــغيري 

م�صتوى ومنط عي�س املجتمع 

املغربي. لكن على العك�س من 

يف  الزي�دة  على  عملوا  ذلك 

املحروق�ت، ال�صـــيء الذي مل 

يحدث حتى خالل احلكوم�ت 

اإنه�  عنه�  نقول  كن�  التي 

اإدارية، كم� ارتفعت م�ص�ريف 

مع  يط�ق  ل  ب�صكل  املعي�صة 

اأو  رفع  اأو  زي�دة  كل  توقف 

حت�صني يف الرواتب اأو حم�ولة 

خلق تك�فوؤ بني اأبن�ء ال�صعب 

يتق��صي  من  فهن�ك  الواحد؛ 

�صيء  ب�أي  يقوم  ول  املاليني 

ميكن اأن يعود ب�لنفع على هذا 

الوطن، وهن�ك من ميوت كمدا 

وبوؤ�ص� وفقرا.

ومــع ذلــك ل يخجـــل هوؤلء 

املكونــني للحكومـــة احل�ليــة 

ب�لدميقراطية،  يتغنون  حينم� 

وحب ال�صعــــب لــهم، وحبهم 

لإنق�ذ  وجمــيئهم  لل�صعــــب، 

عن  يتحدثون  رمب�  ال�صعب. 

�صعب غري هذا ال�صعب.

فـــي الـــدول املتقدمة والتـــي 

يحتــــرم فيــــه� الأ�صخـــــ��س 

اأنف�صهم ل يخجل امل�صوؤولون 

عندم�  ا�صتق�لتهم  تقدمي  من 

يف�صلون يف مه�مهم، ولدين� يف 

امل�صوؤولون  يخجل  ل  املغرب 

واللت�ص�ق  ال�صتمرار  من 

بكرا�صيهم رغم ف�صلهم يف ت�أدية 

مه�مهم كم� يجب.

بل ي�صـــ�ب الإن�صـــ�ن »بدوخة« 

لهوؤلء  ي�صمـــع  وهـــو  كبرية 

يتكلمون عــــن التـــقدم، وعن 

ا�صتثنـــ�ء التـــجربة املغربية، 

وعــن الأمــل رغـــم م� يعي�صه 

احلكومة  هذه  ظل  يف  املغرب 

التي ل ت�صنــــع �صوى البوؤ�س.

البوؤ�س  هذا  من  يزيد  والذي 

وهذه »الدوخــة«  هـــي مواقف 

هوؤلء، ولن�أخذ موقف� واقعي� 

مـــن ه�تـــــه املـــواقف واملث�ل 

عالقة  هو  والأو�صح  الأقرب 

بحزب  ومريديه  كريان  بن 

التجمــــع الوطنـــي لالأحـــرار 

وب�ل�صـــبط مع اأمينــه العـــ�م 

مزوار، فب�لأم�س �صبوا عليه 

وب�ل من الته�م�ت: اختال�س 

خالل  من  ال�صعب  اأموال 

يح�صل  ك�ن  التي  الربمي�ت 

غري  اإىل  وبن�صودة،  هو  عليه� 

ل  التي  الته�م�ت  من  ذلك 

جملة  ل�صرده�  املج�ل  ي�صمح 

وزراء  قدم  ومل�  وتف�صيال، 

بن  وبقي  ا�صتق�لتهم  ال�صتقالل 

كريان بدون اأغلبية و�صع يده 

يف يد مزوار؛ اإذن مل�صلحة من 

يختلف معه ب�لأم�س ويرف�صه 

ويتفق معه اليوم ويقبله؟ م� 

الأم�س  بني  اإذن  تغري  الذي 

واليوم؟.

اإذن هوؤلء؟  على من ي�صحك 

هل ي�صحكون على اأنف�صهم اأم 

ي�صحكون على ال�صعب؟، هل 

هوؤلء تهمهم م�صلحة ال�صعب 

اأم م�صلحتهم اخل��صة؟.

يبدي  امللمو�س  الواقع  اإن 

هذه  بوؤ�س  وهي  مرة،  حقيقة 

احلكومة التي اأوقفت دين�مية 

وحركية التغيري يف هذا البلد، 

وفقدان  الأمل  فقدان  وب�لت�يل 

امل�صتقبل ول �صيء غري ذلك.

ذ. امحمد الويز

بوؤ�س حكومة بن كريان
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د. يوسف الكتاني
كتبت منذ اأ�ضهر عن هذه الظاهرة اجلديدة والعار�ضة يف املجتمع 

واتقاء  اهلل،  خوف  �ضكانه  اأخللاق  يطبع  الذي  املتدين،  املغربي 

�ضخمة  جرائم  على  يقدمون  الذين  من  وخا�ضة  وبط�ضه،  عذابه 

خطرية ما اأنزل اهلل بها من �ضلطان، اإذ عرف عن املغاربة كرههم 

وترميل  الأبرياء،  اأرواح  اإزهللاق  عن  وبعدهم  والتقتيل،  للقتل 

الأزواج، وتيتيم الأطفال، الأمر الذي جعلته ال�ضريعة الإ�ضامية 

خطريا وعظيما عند اهلل وعند النا�س، حتى ذهب كتاب اهلل اإىل قوله 

النا�س  قتل  فكاأمنا  اإن�ضانا  قتل  من  اأن  واعتبار  وتعاىل،  �ضبحانه 

جميعا، ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا.

بالقتلة  ال�ضديد  الق�ضا�س  اإنللزال  احلنيف  ال�ضرع  قرر  هنا  ومن 

والقاتل، تخويفا لهم، وتهديدا لهم باإنزال نف�س العقوبة وهي القتل 

ال�ضديد،  الق�ضا�س  وهو  املجتمع،  يف  ال�ضحية  لها  يتعر�س  التي 

انتقاما من القاتل واملعتدي، وتخويفا للمقدم على هذه اجلرمية 

ال�ضنعاء التي تروع املجتمع، وتوؤذيه يف اأفراده واأع�ضائه.

ذهب  التي  املروعة  اجلرمية  مبنا�ضبة  هذا  كل  ا�ضتعر�ضت  لقد 

من  باملحمدية  منزله  يف  البي�ضاوي  اهلل  عبد  الفنان  �ضحيتها 

بع�س  ومعه  مراك�س  يف  هاربا  وجد  الذي  اخلا�س،  �ضائقه  طرف 

لبتزاز  �ضحية  ق�ضى  الللذي  الأ�ضيل  الفنان  هللذا  امل�ضروقات، 

اآمنا  اأروبا  يف  يعي�س  كان  بعدما  باخلنق،  عليه  واعتداء  و�ضرقة 

م�ضتقرا، فاإذا به ينتقل للعي�س يف وطنه ومل يكد مير على عودته 

اأ�ضهر حتى قتل خنقا نتيجة نزغ �ضائقه، واعتدائه  �ضوى ب�ضعة 

عليه وهروبه، وبعد هذا القتل املفاجئ واملبيت تطالعنا ال�ضحف 

للفنان  املروعة  اجلرمية  من  فقط  يومني  بعد  اأخللرى  بجرمية 

املاأ�ضوف على حياته، تطالعنا ال�ضحف بجرمية ب�ضعة عن �ضيدة 

يقتل  من  لي�ضتاأجر  درهم  وخم�ضمائة  األفي  مبلغ  عا�ضقها  منحت 

زوجها حتى يتمكنا من الزواج، وفعا مت لهما ما خططا له، غري 

اأن ال�ضرطة كانت لهم باملر�ضاد فقب�س على جميع املتاآمرين بعد 

اأح�ضت  التي  ال�ضحف  جمعت  �ضهور  وقبل  امل�ضكني،  الزوج  قتل 

وا�ضتعظمت  العدد،  فهالني  بادنا  يف  عليهم  املعتدى  القتلى  عدد 

اأخذت تتنامى يف بادنلللللللا دون  التي  القتل والتقتيل  اأمر جرمية 

رقيب اأو عتيد.

لقد نبهت مرارا وتكرارا اإىل �ضرورة عاج هذه الظاهرة اخلطرية، 

يف بادنا والتي اأ�ضبحت تنفذ بربودة دم، وبر�ضى القاتل ببع�س 

الدريهمات فقط، وكاأن عملية القتل اأ�ضبحت هينة اإىل هذه الدرجة، 

حتى اأخذت تتكاثر وتعظم، ويقوى خطرها، يف زمن قيا�ضي مل يكن 

يف  يقع  ما  حدود  ويف  ملاما،  اإل  الظاهرة  هذه  فيه  يعرف  املغرب 

كثري من الدول، لكن اأن يفقد املجتمع اأفراده هكذا بطريقة الغدر 

عنلللللللله  ال�ضكوت  ميكن  ل  اأمر  فاإنه  وغريها،  والنتقام  وال�ضرقة 

اأو قبوله.

ولبد من تكليف ق�ضم جنائي متخ�ض�س �ضواء لدى كلية احلقوق، 

اأو من وزارة العدل، اأو من لدن ال�ضرطة اجلنائية للتدقيق والبحث 

عن هذه الظاهرة اخلطرية والو�ضول اإىل اأ�ضبابها، للق�ضاء عليها يف 

مهدها قبل اأن ت�ضتفحل ول ميكن ح�ضرها اأو الق�ضاء عليها، خا�ضة 

واأن من اأ�ضباب القتل انت�ضار املخدرات بني فريق من ال�ضباب يف 

جمتمعنا، وبطالة بع�ضهم الآخر، واحلاجة املا�ضة لفئة ثالثة، اإىل 

غري ذلك من الأ�ضباب الكثرية املنت�ضرة يف جمتمعنا، والتي توؤدي 

الآمنني،  وترويع  الأعرا�س،  وهتك  القتل،  جرائم  اإىل  حمالة  ل 

وغري ذلك، اإن املحاكمات وحدها ل تكفي، اإذ اأنها تقع بعد وقوع 

الفواجع، والعتداء على الأرواح والأموال، بل ينبغي البحث عن 

اجلرائم قبل وقوعها، لجتثاث اأ�ضولها واأ�ضبابها ودواعيها، بكل 

وهو  احلكومة،  وواجبات  الدولة  وظيفة  فتلك  املمكنة،  الو�ضائل 

الحتياط والبحث قبل وقوع املحظور.

وبوزارة  خا�ضة،  باحلكومة  الكرمي  املنرب  هذا  من  لأهيب  واإنني 

العدل، ووزارة ال�ضوؤون الجتماعية، ووزارة الداخلية، وب�ضائر 

الهياآت الجتماعية ويف مقدمتهم العلماء وامل�ضلحون واملر�ضدون 

الجتماعيون اأن تتظافر جهودهم وجتتمع للق�ضاء على مثل هذه 

من  وتختفي  اأ�ضبابها،  تنتهي  حتى  للمجتمع،  املروعة  اجلرائم 

جمتمعاتنا كي تبقى اآمنة م�ضتقرة. وباهلل التوفيق.

اخلطوات القادمة
هل من حل 

لأزمة القتل والتقتيل؟

واأ�ضبحت  ال�ضويرة  الغريبة مبدينة  الظواهر  من 

باحل�ضان  املجرورة  العربة  لل�ضاكنة،  بالن�ضبة  ماألوفة 

فيجب  قللح.  �ضويري  مللوروث  فهو  )الكوت�ضي(.  اأي 

املحافظة عليه ولكن مع مراعاة رونق املدينة وجمالها 

ي�ضتكون  العقبة  �ضارع  �ضكان  بع�س  ال�ضاكنة.  وراحة 

)الكوات�ضا(  لأح�ضنة  واللللقلللاذورات  املخلفات  مللن 

طرف  من  ملوث  فال�ضارع  النهار.  طول  العام  بال�ضارع 

اخليول وخ�ضو�ضا بني ملتقى الطرق بني جتزئة الربج 

واإدارة املحكمة. فاحلالة املزرية لاإ�ضطبات )الكوري( 

الللروائللح  تن�ضر  فهي  الفرينة،  بتجزئة  املللوجللودة 

الكوت�ضي  �ضد  ل�ضت  اأنا  املجاورة.  الأحياء  يف  الكريهة 

تليق  جيدة  حالة  يف  ليكون  له  العتبار  ورد  تقنينه  بل 

بع�س  اأمام  الكوت�ضي  يكون  ل  ملا  ال�ضياحية.  باملدينة 

املكتب  طرف  من  متابعة  هناك  هل  الفنادق واملاآثر؟.. 

ال�ضحي للبلدية ومندوبية الفاحة ومندوبية ال�ضحة. 

من رخ�س لهوؤلء ذهابا واإيابا من جتزئة ال�ضقالة وباب 

دكالة يف اجتاه كل جتزئة �ضكنية؟.. فلقد مت توزيع 70 

رخ�ضة يف ظرف وجيز، وهناك من له 10 رخ�س واأكرث. 

يجب رد العتبار للحالة املزرية )للكوات�ضا( لكي ت�ضبح 

يف حالة تليق بح�ضارة املدينة، وملا ل يتوفر الكوت�ضي 

على ح�ضانني كمراك�س، وكذلك 5 ركاب بدل 9 ركاب اأو 

10. العربات املجرورة يف املا�ضي القريب كانت منظمة 
الذهاب  لأجل  الراكب  يقدر  العربة  و�ضاحب  ونظيفة، 

من �ضاحة املنزه يف اجتاه �ضيدي مكدول اأو واد الق�ضب، 

وبع�س ال�ضيوخ من ال�ضويرة �ضرحوا يل باأن الكوت�ضي 

وتروا  والللغللزوة  والديابات  يا�ضني  �ضيدي  اإىل  ي�ضل 

كانت  التي  والقيمة  والأخللوة،  والكرم  العز  اأيام  باملي 

اأمام  با�ضمها  يتكلم  اأمني  لها  احلرفة  وهذه  للكوت�ضي. 

بال�ضويرة  الكوت�ضي  بداية  باأن  نن�ضى  ول  امل�ضوؤولني، 

الكوت�ضي  �ضنعوا  من  هم  فاليهود   .1915 �ضنة  كانت 

اأ�ضماء اأ�ضحاب  بع�س  هذه  فقط  وللتذكري  بال�ضويرة، 

ويبيع  تاجرا  وكان  الأ�ضل،  يهودي  اأوخا  )الكوت�ضا(: 

عرب  وباريز  لندن  من  تاأتيه  فهي  للم�ضلمني،  الكوات�ضا 

من  م�ضنوعة  وكانت  مللوكللادور.  اجتللاه  يف  البواخر 

اأو  )لكللاجللو  خ�ضب  وبال�ضبط من  اجللليللد،  اخل�ضب 

للم�ضيحيني.  كذلك  الكوات�ضا  يبيع  وباريز  املهاكني(، 

اأول اأمني للكوات�ضا هو احلاج علي الكوزي، ولقد ت�ضلم 

رخ�ضة خا�ضة بعربة النقل العمومي )الكوت�ضي( �ضهر 

يوليوز �ضنة 1933 - بن علي - احلاج بو�ضن 1938 - 

احلاج ربيعة بلعيد �ضنة 1950 -عبد القادر باعينو له 

 1960 �ضنة   6 رقم  باعينو  وحممد   -  10 رقم  كوت�ضي 

- بوكطاية - القباج )البو�ضطا( - جرتي -الزيراري 

اخلللراز-  بوجمعة   - احللمللاد   - حللوا�للس   - رزوق   -

الناهي  وحممد   - الللرباين  واعلللللي-  حمند   - اكلللورام 

امللقب )مبحمد بلعيا�ضي(... بالن�ضبة للم�ضيحيني هناك 

)كوت�ضي( خا�س لنقل الأموات وكذلك اليهود. اأول مكان 

ملكية  واقا يف  ب�ضوق  كان موجودا  للكوات�ضا  خم�ض�س 

ورثة عائلة )الهومري(. يف �ضنة 1960 كان 12 كوت�ضي، 

مقايل  يف  اأن�ضى  ول  دكالة.  بباب  و6  ال�ضبع  بباب   6
 1945 الزعيم �ضنة  ح�ضن  الكوات�ضا  املتوا�ضع معلم 

اإ�ضاح  يديه ولزال ميار�س  تتلمذ على  الذي  واملتعلم 

دور  ما  الآن  اأمللا  الناجم.  الرحمن  عبد  الكوات�ضا هو 

من  املراقبة  تتم  وكيف  بالكوات�ضا؟..  املهتمة  اجلمعية 

للعاملني  واإح�ضاء  جرد  هناك  هل  امل�ضوؤولني؟..  طرف 

املراقبة  يف  الأمللن  دور  هنا  اأن�ضى  ول  بالكوت�ضي؟.. 

اليومية، وخ�ضو�ضا قبل انطاق الكوات�ضا يف ال�ضباح. 

يجب  رخ�ضة.  من  اأكرث  له  ومن  امل�ضتفيدون  هم  ومن 

خم�ض�س  مكان  وخلق  ي�ضتحقها،  ملن  الرخ�س  اإعطاء 

للكوت�ضي، وجتديده بطريقة ع�ضرية، فهي بهذه احلالة 

مظهر  يف  و�ضوارعها  املدينة.  اأنفا�س  على  جتثم  الآن 

وا�ضتمرارية  حت�ضني  فيجب  البادية.  اإىل  بنا  يرجع 

جودة الكوت�ضي.                      

حفيظ صادق )الصويرة(

مــــــول الـــكـــــوتـــــ�شي

الليلية؛  جل�ضتهما  من  اجل�ضمان  نه�س 

اأمتعته  يجمع  اأن  القمر  اأو�للضللك  وقللد 

الومي�ضية؛ ومل يبق لل�ضم�س اإل حلظات 

كا�ضفة  الأفلللق؛  يف  ت�ضتقر  حتى  قليلة 

والأج�ضام  اجلامدة  الأ�ضياء  قتامة  عن 

التقت  ال�ضارع  عبور  وعند  الللراكللدة. 

بدت؛  هنيهات  الزمن  فتوقف  العينان؛ 

وكاأنها  م�ضى؛  زمن  اإىل  بهما  تعود  وهي 

ُعمر...

اآدم  بني  اختيارات  بني  كبري  فارق  ثمة 

قد  كان  الأول  فاجل�ضم  احلياة؛  هذه  يف 

اخلافتة؛  الأ�للضللواء  بني  ليلته  اأم�ضى 

ملئت  وقد  اخلمرية  الكوؤو�س  يتح�ض�س 

مبكعبات الثلج؛ وحوله كانت ظال ب�ضر 

ترتنح وتتماوج على نغمات ل اإيقاع لها �ضوى الن�ضياب 

غري  اأزلية؛  �ضعادة  حلظة  باأنها  التوهمات  من  عامل  يف 

عابرة  ن�ضوة  هي  فقط  متاما؛  خمتلفا  يكون  الواقع  اأن 

اإىل دمية  لتتحول  املُخدر يف عروق �ضحيته؛  قد فجرها 

اإل عندما ت�ضتنفد  الليلية، ول تخرج  تتبادلها احلانات 

بها  ترمي  اأن  قبل  ومعدنها  باأوراقها  الأمللوال  كل  منها 

ليلفظها زقاق ويبتلعها  تتقاذفها اجلدران  اإىل اخلارج؛ 

اآخللللللر؛ فتتللللر�ضدها عيللون �ضامتة واأخرى م�ضفقة...

وقد  ل  وكيف  ن�ضارة؛  اأكرث  الآخر  اجل�ضم  بدا  حني  يف 

�ضجادتها،  عانقت  اأن  بعد  بداخله  التي  الروح  �ضعدت 

بح؛ دعاء وخ�ضوع؛ كانت  وركعت لربها يف �ضاة ال�ضُ

نتيجتهما حتما راحة نف�ضية ل يعقبها حزن؛ وتخل�س 

من هموم اليوم الكاملة؛ وكاأن اأدران النف�س قد تا�ضت 

غ�ضل  كما  الو�ضوء  مياه  غ�ضلتها  عندما 

الأذن  ال�ضاة«  على  »حي  الآذان  نداء 

بها؛  النا�س  هم�س  التي  ال�ضرور  كل  من 

بهذه  فرحا  نب�ضه  ازداد  فقد  القلب  اأمللا 

العبادة، فتمنى اأن ت�ضتمر وزيادة...

هكذا اإذن يختار الإن�ضان طريقه؛ اإما اأن 

طالبا  املُحرمة  املتعة  عللوامل  يف  يرمتي 

ق�ضطا من فرح زائل ينك�ضف �ضتاره فجاأة 

كلما مل�ضته اأ�ضابع احلقيقة؛ فيك�ضف عن 

ثمثيلية  جمرد  كانت  وكم  الأ�ضياء  عمق 

بعد  ف�ضولها  لتنتهي  الواقع  ركح  على 

والعناء.  اجلهد  �ضاع  وقد  �ضقاء  يف  ذلك 

فهو  الإن�ضان  لهذا  الثاين  الختيار  اأمللا 

تك�ضف  دينية  قيم  بني  ال�ضواب  طريق 

والكاآبة  التوتر  اأغال  وتفك  العقل؛  عن  اجلهل  غ�ضاوة 

وينطلق  القيود،  كل  من  اجل�ضم  فيتخل�س  النف�س؛  عن 

وخفة.  ب�ضهولة  ليجتازها  احلياة  عقبات  نحو  راكللدا 

ويكفي قوله تعاىل يف �ضورة طه »ومن اأعر�س عن ذكري 

فاإن له معي�ضة �ضنكا«.

زكرياء عزاب 

العــيــن حــايـــــرة ال������ع������ن ح�������اي�������رة وخ���������ا م�����اع�����ن�����ده�����ا م�������ا ت�������ش���وف

ال����ن����م����ي����م����ة داي������������رة وال�����ق�����ل�����ب �����ش����اك����ن����و اخل������وف

م���������ش����ا ه�����������داك زم�����������ان ل�����ك�����ان�����ت ف�����ي�����ه ل���غ���ف���ل���ة

اأوم��������ا داب�������ا غ����ر ح�������اوت ل�������ش���ان وي���ب���ي���ع���وك ب��ج��م��ل��ة

ظ����امل����ا راه������������ا  وال�������دن�������ي�������ا  ت������ق������ال  راه  حل�����م�����ل 

فاهما را���ش��ه��ا  وال���ن���ا����س داي�����رة  ل���ب���ال  ي���رت���اح  اأوك���ي���دي���ر 

ف������ال������ق������ب������ي������ل������ة  يل  م���������و����������ش���������م  ���������ش��������ف��������ت 

ب��������ن��������ادم غ��������ا ت����ي����خ����م����م وت�����ي�����ق�����ل�����ب ع��������ل حل���ي���ل���ة

مت���ي���ل ال  وت����������اده����������ا  ������ش�����ادي�����ن�����ه�����ا  اخل������ي������م������ة 

ط���وي���ل ال������ع������ام  راه  وال�����������ش�����اب�����ا  ل����غ����ا  ب����غ����ا  ويل 

 هشام عمراوي )تيفلت(

�شتـــائر  الليـــل



alousbouea@gmail.com

للفنانة  جديدة  مغربية  �أغنية  عنو�ن  هو  »ماز�ل« 

�ملا�ضي  �لأحد  يوم  �أطلقت  �لتي  بن�ضعيد،  �ضمرية 

حو�يل  �ضاهده  �ملغربية،  لأغنيتها  �لإعالين  �لفيديو 

18.000 م�ضاهد.
فريق  ع�ضو  ووزعها  وحلنها  كلماتها  كتب  »ماز�ل« 

�لفناير �ملغربي حم�ضن تيز�ف، بينما ت�ضتعد �ضمرية 

لت�ضوير فيديو كليب هذه �لأغنية ببريوت يف �لقادم 

من �لأيام.

المنوعات

48

نفحات من سيرة الذات

كان �للقاء بني فريق �لرجاء حلي �ملو��ضني، وفريق �لنجاح حلي 

�لق�ضور تتويجا لت�ضفيات مباريات �لأحياء لكرة �لقدم، ومنا�ضبة 

�لذي  با�ضو  �ملحجوب  �ملعلم  �أمثال  �لفريقني  من  �لنجوم  لتباري 

�إىل  ي�ضيف  م�ضرح،  �إىل  �جلديد  �لباب  ف�ضاء  ملعب  ُيحول  كان 

وحركاته  دمه،  بخفة  �ملتفرجني  ويتحف  و�ملتعة  �لفرجة  �للعبة 

�لبهلو�نية يف خط دفاع فريقه. و�أمثال �أحمد م�ضمار �لذي كان رقما 

�ضعبا ل قدرة لأي لعب على مالحقته حني ينفرد بالكرة وينطلق 

كاحل�ضان م�ضدد� لتمر بني �لعمودين كال�ضهم. وظل يفعل ذلك حتى 

على �مل�ضتوى �لوطني عندما �أ�ضبح من �ملوؤ�ض�ضني لفريق �لكوكب 

�ملر�ك�ضي وقلب هجومه.

فاإن  �جلارتني،  �حَلْوَمَتنْيْ  بني  �للقاء�ت  هذه  مثل  عادة  هي  وكما 

منتهاها د�ئما ما يكون �إىل �لكثري من �لأعطاب و�ملعارك د�خل �مللعب 

بني �لالعبني �لتي �ضرعان ما تنتقل ُحّماها �إىل �جلماهري، وتلك هي 

مف�ضدة هذه �للعبة �ل�ضاحرة، �لتي جتعل من �لأ�ضقاء �أحيانا، �ألذ 

�لأعد�ء..

كّنا نحن �أطفال و�ضبان حي �لق�ضور قد متكنا مع �لأيام من �خرت�ق 

بع�ض �جلدر�ن �لطينية و�ضّق طريق خمت�ضر بني �حلومة ومالعب 

مولي  حديقة  باب  غاية  �إىل  �لأخ�ضر  �جلبل  من  بدء�  �لقدم،  كرة 

ثم  غريب،  �ضيدي  ملعب  و�إىل  �لبارود،  لد�ر  �ملقابلة  �ل�ضالم  عبد 

�جلد�ر �ملخرتق �لذي يخرجنا - �إذ نعرج ميينا- �إىل مالعب باب 

ونحن  عودتنا  وعند  �ل�ضهرية..  �ملنارة  معلمة  من  �لقريبة  جديد 

يف حالة �لنت�ضاء بالن�ضر على �لفريق �جلار �ملناف�ض، كنا نف�ضل 

يف  �لفريد  �ملبنى  ذلك  �أمام  �ملرور  فنتعمد  �لطريق،  �خت�ضار  عدم 

زمانه وحتفة ع�ضره، فندق �ملامونية �لذي ��ضتهر بنوعية زو�ره 

�لعاملية  �حلرب  يف  �لنت�ضار  حكومة  كرئي�ض  �لعامل  م�ضاهري  من 

�لإجنليزي ت�ضر�ضل و�ملخرج �لعبقري �ضاحب �لريادة يف �ضياغة 

�خللفي  �لطريق  ن�ضلك  ثم  هيت�ضكوك.  �ألفريد  و�لإثارة  �لت�ضويق 

لد�ر �لبارود �لذي �تخذ مع�ضكر� للمجندين �ل�ضينغاليني يف �جلي�ض 

بالأهازيج  و�أ�ضو�تنا  �لكتبية،  �ضومعة  حلد�ئق  �ملقابل  �لفرن�ضي 

�إيقاعات  و�ملنظومات �ل�ضعبية �لرت�ثية تتعاىل يف �ن�ضجام تام مع 

و »قْفالتها«  نا�ضية �ضبطها وخبايا ح�ضرها  �لتي ل ميلك  �لأكف 

�إّل �أهل مر�ك�ض �حلمر�ء من �ضيوخها �إىل �أطفالها، وكنت من �أبرز 

يتقدمو�  �أن  فيهم  �ملرغوب  �لإيقاعات  لهذه  و�ل�ّضابطني  �حُلّفاِظ 

�ل�ضفوف بني �لأقر�ن من �أمثال ح�ضن �لرما�ض وم�ضطفى بن �ضعود، 

بلمجاد،  �حلفيظ  وعبد  عبيد،  ولد  وم�ضطفى  و�ضقاه«،  »تعبو  و 

وحماد  و�ل�ضليحة  �جلن،  و�حمد  �لعادل  و�بن  �لكيلو  وم�ضطفى 

لكر�م، ويتزعمها �لأكرب �ضنا عبد �ل�ضالم �ل�ضر�يبي �ملوؤلف �مل�ضرحي 

فيما بعد، رحم �هلل من مات وبارك يف �لأحياء.. 

عندما بلغنا نادي �ملالكمة ل�ضاحبه مولي ر�ضيد �لعلوي، تر�ق�ضت 

�أمام عيني مفاجاأة مل �أكن �أتوقعها حتى �أبكمت مني �لل�ضان. �نتبه 

ي �ملفاجئ. و�حلقيقة �أنني  �إيّل �أ�ضحابي مت�ضائلني عن �ضبب َخَر�ضِ

ت�ضمرت يف مكاين من مفاجاأة لقاء �لبطل �لعزو� �لذي كان قد �أ�ضقط  

حر��ض مولي �حل�ضن �ل�ضر�ضار ب�ضربتني ل ثالثة لهما. ر�أيته يحمل 

كي�ضا ريا�ضيا ويغادر نادي �ملالكمة. 

ِ��ضتفقت من غفلتي و�أ�ضرعت �خلطى نحوه، ودون تردد �عرت�ضت 

طريقه وهو »ُيْطْرِطْق« ع�ضالت عنقه ميينا و�ضمال، ويلوح بر�أ�ضه 

للتخل�ض من �ملاء �لذي جتمع د�خل �ضعره �لأ�ضعث، �لذي ل �أظن �أن 

�مل�ضط قد �ضبق مرورها عليه. 

ِ��ضتغرب �لعزو� للطريقة �لتي تقدمت بها لل�ضالم عليه، ولحظت 

ذلك فبادرته لأخفف ��ضتغر�به معرفا بنف�ضي:

�أول مرة يف باب �ملندوبية  - »�نا ��ضمي حممد بن حل�ضن، �ضفتك 

للنا�ض �ل�ضبب  و�أنت مكتف وبقيت حد� �باك م�ضكني وهو كيعاود 

عال�ض تقب�ضتي، ومن بعد دزتو فاجلل�ضة وتبعتكم و�نتما مكتفني 

حتى دخلتو لبوملهارز .. �نا وجماعة ديال �لنا�ض �للي فرحو� ملي 

بردت لهم �لقلب فدوك �لزبانية دياول �ل�ضر�ضار..«.

�ضره كالمي و�هتمامي ب�ضخ�ضه  و�ضهامته وعزة نف�ضه فعرفني على 

��ضمه:

يف  كنقر�  وكنت  �ملوقف،  يف  كن�ضكن  �جليالين..  بن  حممد  »�نا   -

»كوليج ماجنان« يف طريق باب �غمات، وكنرتيني يف نادي مولي 

ر�ضيد �لعلوي.. �للي لقيتني خارج منو.. كتعرف مولي ر�ضيد؟«.

- »كن�ضمع به فاملو��ضني، ولكن كنعرف �خوتو �للي كيلعبو �لكرة: 

�ل�ضي حممد قزيب.. ومولي �لطاهر �لعلوي قزيب«.

- »وفني كتقر�؟«.

تلفظ بالكلمة �لتي تُق�ُضّ م�ْضَجِعي، وحُترك كل �أوَجاعي ُكّلَما طرقت 

َدْقُتُه �لقول و�أخربته بانقطاعي عن  م�ضمعي : »�لقر�ية«. ولكنني �ضَ

�لدر��ضة، مع ت�ضخيمي لالأ�ضباب �لتي �أو�ضلتني �إىل ذلك �لقر�ر.

�كفهر وجه �لعزو� وهو ي�ضمع �ضردي ثم نظر �إيل با�ضتنكار.

»العْــــزْوَا  3«
بقلـم: حسن الجندي

مول ال�شكارة

فترت الحرارة

ليتعطل م�صباح المنارة

فتاهت �صفينة البحارة

عن الميناء والعمارة

و�صاع الجهد والع�صارة

حين �صاعت الب�صارة..

ولم يحترم قائد ال�صيارة

العالمة والإ�صارة

ولم يكترث لل�صفارة

فاأ�صعل �صجارة

وانطلق بج�صارة

نحو الراجلين من المارة

ليخلف �صحايا وخ�صارة

وكثيرا من المرارة

ول اأحد من البحارة

عاقب �صائق ال�صيارة

لأنه �صاحب ال�صكارة!!

الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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يتبع..              

توجت �لفيليبينية �ل�ضابة ميغان يونغ ملكة جمال �لعامل يف �لحتفال �ل�ضخم �لذي �أقيم 

يوم �ل�ضبت �ملا�ضي يف جزيرة بايل يف �أندوني�ضيا. وبعد �نتخابها �ضكرت كل من �ختارها، 

ووعدت باأن تكون »�أف�ضل ملكة جمال للعامل«.

ميغان، �ملولودة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكّية، تدر�ض �لإخر�ج وظهرت يف عدة �أفالم 

وبر�مج تلفزيونّية. ويف �أوقات فر�غها، ت�ضتمتع بالألعاب �لإلكرتونية وتع�ضق هاري 

بوتر.

ويف �حلفل، فازت �لفرن�ضية مارين لورفولن مبرتبة �لو�ضيفة �لأوىل، بينما فازت ملكة 

جمال غانا كار�نز�ر نا �أوكايلي بلقب �لو�ضيفة �لثانية.

 العدد: 757  اخلميس 03 أكتوبر 2013

ملكة جمال العالم من الفيليبين.. تع�شق هاري بوتر

الفنانة �شميرة بن�شعيد 
تعود للأغنية المغربية

تاأبين الفنان الكبير الراحل 
حميدو بنم�شعود بالدار البي�شاء

نونرب   2 يوم  عثمان،  ل�ضيدي  �ل�ضينمائي  �لنادي  ينظم 

�ملغربي  للفنان  تاأبينيا  حفال  �ملقبل، 

�لكبري �لر�حل حميدو بنم�ضعود 

كما  بنم�ضعود  عمر  )ولي�ض 

�لعدد  يف  �ضهو�  ن�ضر 

على  وذلك  �ملا�ضي(، 

�ل�ضابعة  �ل�ضاعة 

باملركب  م�ضاء 

�لثقايف مولي ر�ضيد 

�لبي�ضاء،  بالد�ر 

حيث يت�ضمن برنامج 

يف  �ضهاد�ت  �حلفل 

وعر�ضا  �لر�حل،  حق 

لفيلم »�أركانة«.

المقاوم الحاج أحمد األزرق يلتحق بالرفيق األعلى 
ودعت مدينة �لرباط �ملقاوم و�لوطني �لغيور �ملرحوم �حلاج �أحمد �لأزرق 

�لبالغ من �لعمر 89 �ضنة، و�لذي و�فاه �لأجل �ملحتوم بعد معاناة مع �ملر�ض 

�لذي �أمل به منذ عدة �ضهور.

فبمجرد �أن �ضاع خرب �لوفاة، تقاطرت على بيت �لر�حل بحي يعقوب �ملن�ضور 

بالعا�ضمة ح�ضود غفرية من �ملعزين، ومن بينهم �لعديد من رجال �حلركة 

�لوطنية و�أ�ضرة �ملقاومة وجي�ض �لتحرير و�لأحباب، لينقل بعد ذلك �جلثمان 

�لطاهر للر�حل �حلاج �أحمد �لأزرق يف موكب رهيب نحو م�ضجد �ل�ضهد�ء، 

حيث �أقيمت �ضالة �جلنازة ثم ووري �لرثى بعد ذلك مبقربة �ل�ضهد�ء. 

ورحم �هلل �لفقيد، و�أ�ضكنه ف�ضيح �جلنان، وجز�ه �هلل عما قدمه لوطنه من 

ت�ضحيات خري �جلز�ء، و�ألهم �جلميع �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن، و »�إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جعون«.

رف�ض �ملمثل �مل�ضري يو�ضف �ضعبان فكرة 

�مل�ضاحلة مع جماعة �لإخو�ن �مل�ضلمني، 

باإلقاء  �مل�ضرية  �حلكومة  طالب  حيث 

�جلماعة »�لذين  �أع�ضاء  على  �لقب�ض 

ينظمون م�ضري�ت لبث �لإرهاب و�لعنف 

و�لذعر يف قلوب �ل�ضعب �مل�ضري، و�لزج 

بهم يف �ملعتقالت«.

وقال �ضعبان يف ت�ضريحات ملوقع »�ليوم 

قدمت  �لإخو�ن  جماعة  �ل�ضابع«، �إن 

مبظاهر�تهم  �لبلد  عن  �ضيئة  �ضورة 

للعنف،  و�لد�عية  �ل�ضلمية  من  �خلالية 

و�أ�ضار �إىل �أن �أغلب �ملتظاهرين ماأجورون 

�ضورة  لت�ضويه  �أمو�ل  ويتقا�ضون 

�لوطن.

يو�شف �شعبان يطالب باعتقال اأع�شاء 

جماعة الإخوان امل�شلمني

ال�شماء البنف�شجية في كورني�ش جدة للتخفيف 
من معاناة مر�شى الزهايمر

�ألف  �أكرث من  �إطالق  �لبنف�ضجي �ضماء كورني�ض جدة يوم �لإثنني �لأخري، بعد  �للون  غطى 

بالونة بنف�ضجية �للون، لتعريف �لأ�ضر بكافة فئاتها مبر�ض �لزهامير و�حتياجات م�ضابيه.

وتفاعل �مل�ضاركون و�ملتطوعون يف �لكورني�ض بامل�ضاركة يف توجيه ر�ضائل توعوية باملر�ض 

للمارة.

 جاء ذلك على هام�ض �إطالق �حلملة �لوطنية للتوعية مبر�ض �لزهامير حتت �ضعار »�ضماء 

�لبنف�ضج2 »، و�لتي نظمتها جمعية ماجد بن عبد �لعزيز للتنمية و�خلدمات �لجتماعية بناء 

تاأتي  �ل�ضعودية �خلريية ملر�ض �لزهامير، حيث  �ل�ضر�كة �ل�ضرت�تيجية مع �جلمعية  على 

�حلملة بالتز�من مع �ليوم �لعاملي ملر�ض �لزهامير.

»�شحيفة النا�ش« في الأك�شاك 

يوم خام�ش اأكتوبر

�ل�ضحافيني  من  فريق  رفقة  �لفن  �ل�ضحايف م�ضطفى  �أطلق 

جريدة يومية ورقية حتمل ��ضم »�ضحيفة �لنا�ض«، ينتظر �أن 

ينزل عددها �لأول �إىل �لأك�ضاك يوم خام�ض �أكتوبر. م�ضطفى 

�لفن، �لذي �ضغل يف وقت �ضابق م�ضوؤولية حترير »�مل�ضاء« 

بعد �عتقال موؤ�ض�ضها ر�ضيد نيني، �ضم �إىل فريق عمله �أ�ضماء 

منرب  من  �أكرث  يف  مهنية  جتربة  ر�كمت  معروفة  �ضحفية 

�إعالمي.

الفل�شطيني ع�شاف ينفي علقته 

بالمغربية �شلمى ر�شيد

»عرب  برنامج  يف  ع�ضاف  حممد  �لفل�ضطيني  �ل�ضاب  �ضارك  �أن  بعد 

�أيدول« وفاز بال�ضف �لأول، �أطلقت حوله �ضائعة �رتباطه بامل�ضاركة 

يف نف�ض �لربنامج، �ملغربية �ضلمى ر�ضيد.. وقد نفى ع�ضاف يف خمتلف 

و�ضائل �لإعالم هذه �لعالقة، �إل �أن بع�ض �ل�ضحفيني لز�لو� م�ضرين 

يف كل منا�ضبة على طرح �ل�ضوؤ�ل عن مدى �ضحة هذه �لإ�ضاعة، مما دفع 

ع�ضاف �إىل �لتاأكيد: »لي�ض بيني وبني �ضلمى ر�ضيد �أي �ضيء«، نافيا حتى 

عالقة �ل�ضد�قة مع �ضلمى.





األخيرة

صورة الملك.. وعلقوا صورة شباط

فوجئ رواد شارع "معركة أنوال" في 
بلدية  مرتادو  منهم  وخاصة  تطوان، 
صباح  من  مبكرة  ساعة  في  تطوان، 
الخميس 26 شتنبر، بسيارات رجال 
أخ���رى)...(،  من جهة  ج��اؤوا  سلطة، 
وقصدوا مقر االتحاد العام للشغالين، 
التابع لحميد شباط، ودخلوا إلى ذلك 
لشباط،  ملونة  ليزيلوا صورة  المقر، 
علقت بعد أن تم اقتالع صورة الملك 
محمد السادس، وعلقوا صورة شباط 
مكانها. أعوان السلطة الذين اقتلعوا 
بدورهم صورة شباط، علقوا مكانها 
محمد  للملك  باأللوان،  كبيرة  صورة 
السادس وهو البس جالبة وطربوشا 

أحمر.
أنصار  كان  منطقيا.. وديمقراطيا، 
في  أح���رارا  االستقالل،  ح��زب  رئيس 
محل  شباط،  زعيمهم  ص��ورة  تعليق 
العام  االتحاد  مقر  ألن  الملك،  صورة 
شباط،  ن��ف��وذ  م��ج��ال  ه��و  للشغالين، 
خصوصا وأن شباط سبق له أن صرح 
أثناء أزمة سحب وزرائه من حكومة 
بن كيران، ومباشرة بعد أن قدم للملك، 
يدا بيد، مذكرة في الموضوع في 25 
يوليوز 2013 فقال: ))الملك ال يقرر 
له  اال�ستقالل  وح��زب  مكاننا، 

قراره ال�سيا�سي الم�ستقل(( وربما 

كانت عملية إزالة الصورة الملكية من 
صورة  وتعليق  ت��ط��وان،  نقابة  مقر 
منطقية  ممارسة  هو  محلها،  شباط 
في  الملك  تدخل  برفض  شباط  لقرار 

شؤون حزب االستقالل.
األيام.. بدأت تكشف رويدا رويدا، 
أن شباط، أصبح يبحث له عن موقع 
في تاريخ المغرب )...(، وربما هو على 
صواب، أمام الفراغ المحيط )...(، الذي 

أصبح يشعر به الكثير من الناس.
وليس بعيدا عيد عرش سنة 2010، 
عندما قرر شباط، بالمناسبة، تدشين 
مركب رياضي بفاس، دخله على أنغام 
تعزف  كانت  التي  النحاسية  الفرقة 
أنشودة شبه عسكرية، وشباط يمشي 
فوق البساط األحمر، متبخترا وخلفه 
والي اإلقليم "الغرابي"، الذي ربما صدر 

قرار إبعاده بعد هذه الحادثة.
وق������د اه����ت����زت م���ش���اع���ر ح����راس 
المخزن)...( عندما دخل شباط منذ عدة 
أسابيع، تجمعا استقالليا وسط مدينة 
المجتمعين،  ف��اج��أ  حينما  ت���م���ارة، 
بدخوله كاألمير سيف بن ذي يزن، على 
ح���ص���ان م���س���رج، ح��ت��ى إل����ى داخ���ل 
الصالون، حين قال أحد الحاضرين: 
)انظر  أم��ي��ر  وك��أن��ه  علينا  دخ��ل  إن��ه 

الصورة(.
الشعارات  تلك  بريئة  ليست  لذلك 
زوال  شباط  معارضو  أطلقها  التي 

ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي ب���ال���رب���اط، وهم 
إشارة  بوحمارة"،  "شباط  يصيحون: 
السلطان  أي��ام  بوحمارة،  الثائر  إلى 
أراد  وال����ذي   ،1908 ح��ف��ي��ظ  م����والي 
االستيالء على الملك، وأيدته جماهير 

غفيرة في شمال المغرب.
فال غرابة أن يقوم النائب البرلماني 
بفاس عزيز اللبار بمطالبة سكان فاس 
"بتكبيل شباط ورجمه مثل بوحمارة" 
علما بأن النائب اللبار ينتمي لحزب 
مؤيد للملك، يضع شباط بدعوته هاته 

في الجهة المناوئة للملك.
المواقف  ت��ح��ل��ي��ل  ي���ج���ب  وك���م���ا 
السياسية، لجميع األقطاب المرشحين 
في  والتعمق  المسؤوليات،  لتحمل 
تصريحاتهم  وراء  الكامنة  الخلفيات 
حيث يتكلم بعض الدهاة منهم، كالما 
مزدوج المعاني)...( فإن الزعيم شباط، 
في  ببطولته،  االعتراف  ويجب  بطل، 
أغلب  ك��ان��ت  وإن  ال��ت��ل��م��ي��ح،  م��ج��ال 
بقوة  مواقفه،  عنده  تربط  تلميحاته، 
المؤسسة الملكية، التي لم يصدر، منه 

في حقها لحد اآلن أي اعتراف.
الصحفي  اس��ت��ج��وب  عندما  مثال 
حميد برادة، لفائدة مجلة جون افريك، 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل)...( أجابه:  ع��ن  ش��ب��اط، 
ونحن   ،2016 في  ))االنتخابات 

ن�����س��ت��ع��د ل��ك�����س��ب��ه��ا، ل��ك��ن��ي 

اأذكركم)...( باأن الملك هو الذي 

ول�ست  الحكومة،  رئي�س  يعين 

المر�سح)...( في ذلك الوقت(( 

)جون افريك. 27 أكتوبر 2012(.
عالقة شباط مع الملك، لم يقل شيئا 
عنها.. لكنه عندما كان في حديث مغلق 
مع مجموعة من السياسيين المغاربة، 
إليهم  وأس��ر  المعارضة،  سنم  رك��ب 
من  الملك  كلمني  عندما  بقوله: 
االن�سحاب  اأعقاب  )في  باري�س 

اال�ستقاللي(  تكلم معي وهو في 

حالة غ�سب. 

وأي  ملك،  أي  ال��م��ل��ك..  ألن  طبعا، 
وهو  يفاجأ  أن  يقبل  ال  دول��ة  رئيس 
يصل إلى دولة أخرى، بوكاالت أنباء 
األزمة  خبر  ف��ي  تتوسع  ال��دول��ة  تلك 

الحكومية في بلده، وهو غائب.
ثم ما هو التفسير المنطقي، للتشبث 
الهجوم،  ب��ع��ب��ارات  ل��ش��ب��اط  ال���دائ���م 
التي  بالهجمات  المتكرر،  وإعجابه 

أطاحت باألنظمة.
 ،2010 سنة  ي��وم��ا  ت���رأس  عندما 

هجوما  شن  لفاس،  البلدي  المجلس 
والعائلة  ال��ف��اس��ي��ي��ن،  ع��ل��ى  شنيعا 
باألنظمة  ش��ب��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��اس��ي��ة، 
))اإن  وق��������ال:  ال����دي����ك����ت����ات����وري����ة، 
�سيقتحمون)...(  اال�ستقالليين 

باب الحد، كما اقتحم الثوار، باب 

باب  اقتحام  بأن  العزيزية(( علما 

العزيزية، انتهى بسقوط رئيس الدولة 
القذافي، وعندما أراد شباط، التدخل 
في الشؤون السياسية الخارجية، وهو 
يهاجم رئيس الحكومة بن كيران قال: 
�سيكون  كيران،  بن  م�سير  ))اإن 

في  مر�سي  الرئي�س  م�سير  مثل 

م�سر((، فهل يتمنى شباط، انقالبا 

كما  ال��دول��ة)...(  رئيس  على  عسكريا 
حدث في مصر، رغم أن الجنرال سيسي 
ثالثين  مظاهرة  أعقاب  في  إنما جاء 
مليون مصري، يطالبون بسقوط رئيس 
الدولة الفاشل)...( مرسي، بينما كانت 
المظاهرات التي نظمها شباط للمطالبة 
ب��إس��ق��اط ب��ن ك���ي���ران، وال��ت��ي قدرت 
المشاركين  عدد  المراقبة،  السلطات 
في  فوجئت  آالف)...(،  بستة  فيها 
نهايتها بمظاهرة أخرى تقول: "ملكنا 
واحد محمد السادس"، لتظهر بوادر 
الصراع الخفي بين متظاهري البشر، 
ومتظاهري الحمير.. وهي الكارثة التي 
الذي  الحميري)...(  االرتجال  كشفت 

وصفه أحد معارضي شباط، بأنه إهانة 
لحزب االستقالل.

على  المحسوبة  اليوميات،  إحدى 
الدستورية  للملكية  ال��وف��ي،  التيار 
في  ي���دور  بما  أو  بمهنيتها  تكلمت 
تحركات  في  متعمقة  أوس��اط��ه��ا)...( 
شباط، ومفسرة لها وربما كاشفة عن 
ش��ع��ور األط����راف األخ������رى)...( تجاه 
التي  المعار�سة  ))اإن  ش���ب���اط: 
اأ�سلوب  ت�سبه  �سباط  يمار�سها 

الوقت  جاء  وقد  الميلي�سيات.. 

ليقوم اال�ستقالليون بتقييم نوع 

التي يمار�سها �سباط.  المعار�سة 

"تاحيماريت"  يرف�سون  فهم 

وكثيرون  ال�سيا�سة،  في  اأ�سلوبا 

اال�ستقالل  حزب  بين  يميزون 

ون�������س���االت���ه، وب���ي���ن ���س��ب��اط 

وخرجاته  ب�����س��ع��ب��وي��ت��ه)...( 

المثيرة للغثيان(( )دافقير. األحداث 

المغربية 25 شتنبر 2013(.
فهل يحلم شباط بدولة يكون فيها 
هو صاحب األمر والنهي على طريقة 
موسوليني  طريقة  على  ال  ال��ق��ذاف��ي 
)األسبوع عدد 13 دجنبر 2012(، أم 
لحركة  السري،  التحضير  بصدد  أنه 
التفكك  ت��ع��وض  م��ع��ارض��ة  سياسية 
االن���ه���زام���ي، ال�����ذي ع��رف��ت��ه أح����زاب 
تعديل  يريد  أم  األخ���رى،  المعارضة 
الطابع االستسالمي، التقليدي لحزب 
في  ج��دي��دا  دورا  ليلعب  االس��ت��ق��الل، 
المسرح السياسي المغربي، يمنع فيه 
األجهزة الملكية، من التدخل في شؤون 

األحزاب.
الشبيبة  رئيس  يرشحون  كثيرون 
االستقاللية عبد القادر الكيحل الذي 
أومأ إلى اتفاقه مع شباط في استبعاد 
ش��ؤون حزب  ف��ي  التدخل  ع��ن  الملك 
االستقالل، عندما قال في استجواب 
صحفي ))لن نقبل بارتهان الحزب 
الأية جهة(( )استجواب مع الصحفي 

عادل نجدي(، وهو االستجواب الذي 

كشف فيه عن تطلعات رافضة ألسس 
اللعبة المعهودة)...( وقال فيه: ))اإنها 
الختيار  ديمقراطية  ط��ف��رة 

جديد)...( ينطلق من المحيط 

لم�ستقبل  ون��واة  نعي�سه  ال��ذي 

ديمقراطي، واالنتقال من منطق 

الذي  التوافقات واالإجماع)...( 

محطات،  في  اإيجابيا  يكون  قد 

و�سلبيا في محطات اأخرى((.

ويأتي ثاني المحسوبين على تيار 
االختيار المعارضاتي، الصحفي عبد 
الله البقالي، وهو ثاني مرشح قدمه 
لوزارة  الكيحل  مع  الفاسي  العباس 
الرفض  ل���وال  وال��ري��اض��ة،  الشبيبة 

المخزني لهذين الترشيحين.
والبقالي،  الكيحل  رفض  كان  فهل 
وراء  ح��ال��ي��ا  للتحمس  لهما  داف��ع��ا 

شباط.
هذه  سقط  البقالي  الله  عبد  لكن 
في  العلم،  مدير جريدة  وه��و  األي��ام، 
ثمنا  تجربته  يكلف  قد  مهني،  مطب 
غاليا، حين انساب مع تيار المعارضة 
عن  والتسابق  ك��ي��ران،  ب��ن  لحكومة 
الكشف في غمرات أخطائها، فوسع في 
اجتماع للشبيبة االستقاللية اإلثنين 
لوزارة  انتقاداته   2013 شتنبر   23
االت���ص���ال، وك��ث��رة ال��ك��الم ت��ج��ر إلى 

الخطإ.
الشبيبة  وسط  البقالي  خطب  فقد 
االس��ت��ق��الل��ي��ة، ع���ن ظ����روف اإلع����الم 
أسبوعية  أن  كيف  وق��ال:  وإصالحه، 
تشغل سبعة موظفين تتوصل ب� 140 
عندها  يومية  حين  في  دعما،  مليون 

120 موظفا تأخذ فقط 160 مليون.
وكان خليقا أوال بالبقالي أن يتفادى 
ه���ذا ال���م���وض���وع، ألن���ه ع��ض��و مقرر 
مستشار لوزارة اإلعالم في موضوع 
الدعم للصحف، وكان خليقا به ثانيا 
أن يحشم، وأظن أن الحشمة موجودة 
أي��ض��ا ف���ي ال��ش��م��ال، ألن���ه ل��ي��س من 
األخالق، أن يكشف أسرارا هو مؤتمن 

عليها.
وثالثا، فإن ذلك الدعم المقدم لتلك 
األسبوعية متطابق مع شروط الدعم 
إطار  في  البقالي  عليها  واف��ق  التي 
اللجنة التي يعمل بها، ذلك أن الدعم 
يرتفع بارتفاع عدد القراء وارتفاع عدد 
تلك  تستهلكها  التي  ال���ورق  كميات 
إدريس  عنها  ق��ال  ال��ت��ي  األسبوعية 
بأن  السابق،  اإلع��الم  وزي��ر  البصري 
ج��ه��از م��راس��ل��ي��ه��ا أن��ش��ط م��ن جهاز 
الداخلية، فإن سبعة موظفيها ينضاف 
إلى 70 من مراسليها إضافة إلى أن 
استهالكها األسبوعي للورق، يتعدى 
العلم  لجريدة  األسبوعي  االستهالك 
اليومية.. فتلك األسبوعية تبيع أكثر 
في  نسخة  أل��ف  وأربعين  من خمسة 
األسبوع، بينما جريدة العلم، وحسب 
اإلحصائيات األخيرة لمنظمة مراقبة 
8900 نسخة  فقط  تبيع  "األوجيدي"، 
يوميا، بينما األسبوعيات األخرى ال 
تزيد مبيعات أكثرها شعبية عن 13000 
معها  وت��أت��ي  األس���ب���وع،  ف��ي  نسخة 
 20 موظفيها  ع��دد  أخ��رى  أسبوعية 
ولكنها ال تبيع إال حوالي 8000 نسخة، 
وهي األرقام التي تجعل الدعم الذي 
تحصل عليه األسبوعية التي اشتكى 
منها البقالي، متطابقا مع األطنان من 
الورق الذي تستعمله تلك األسبوعية، 

إلرضاء قرائها.
وزيرا  البقالي  ك��ان  ل��و  ت��ص��وروا 
كل  ال��ح��زب  لشبيبة  لنقل  ل��الت��ص��ال، 
أس�����رار ال���دول���ة ال��م��رت��ب��ط��ة ب����وزارة 

االتصال.
المسيرة  للمجموعة  نموذج  وهو 
المنشودة  ث��ورت��ه  عهد  ف��ي  ل��ش��ب��اط، 
والتي ربما كان صادقا في االستنجاد 
ب���ال���ح���م���ي���ر ل�����دع�����م م���س���ي���رات���ه 

الجماهيرية.
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من احل�سان يف جتمع متارة اإىل احلمري يف م�سرية الرباط، ويقول املثل املغربي: "اخليل مربوطة.. واحلمري كتبورد".
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الضـــائعة
الحقيقة

عالقة شباط مع الملك، 
لم يقل شيئا عنها.. لكنه 
عندما كان في حديث مغلق 
مع مجموعة من السياسيين 
سنم  رك��ب  ال��م��غ��ارب��ة، 
إليهم  وأسر  المعارضة، 
بقوله: عندما كلمني الملك 
من باري����س "في أعقاب 
االنسح���اب االستقالل���ي" 
تكلم معي وهو في حالة 

غضب.

عندما اأزال اأ�سحاب �سباط


