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اليازغي  بين  مشترك  دياكنوستيك 
وموالي هشام

اليازغي يدعو لسحب القوات 
األممية من الصحراء

شباط يتطاول على امللك..
والعنصر يدخل على اخلط 
االحتاديون يتدربون على 

إسقاط مرسي في ميدان التحرير 
من أجل إسقاط بن كيران 
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البقية ص 2

على 
امللياردير 
أن يقدم 
احلساب 
قبل أن 
يشتم 
أسياده

المخربقين« و»شيخ  الصحافة«  بين »شيخ 

التطاول على الصحافة.. عن جهل وعدم مهنية: صورة صدرت في 
مجلة مجموعة العلمي.. وقد صورت امللك محمد السادس، وفوقه 

الدقائق املعدودة. وحتتها باألحمر: النهاية. نهاية ماذا؟
ِاقرأ احلقيقة الضائعة.

اعتقال صاحبة الالئحة السرية 
التي هزت الدار البيضاء

أهم  عن  كــيــران،  وبــن  بشباط  املشغولة  الصحف  سكتت  طبعا.. 
قضية  عموما،  واملغرب  خصوصا،  البيضاء  الــدار  عرفته  حــادث 
والتي   )2013 جوان   13 عدد  األسبوع  )انظر  السرية«  »الالئحة 
نــشــرت أثــنــاء الــتــواجــد املــلــكــي فــي فــرنــســا، وظـــن الــكــثــيــرون أن 
»األجهزة« هي التي أوحت بنشرها لشغل الرأي العام، خصوصا 
وأنــهــا ذكـــرت اســم ولــد جــنــرال كبير، وأوصــافــه وعــنــوانــه على 

طريقة محاضر الشرطة.

اجليش املصري مينع مرسي 
من أن يصبح بشارا

األسبوع. وكاالت األنباء
بنموذج  مؤخرا،  العالم  صدم 
آخر لبشار األسد، والقذافي، 

حيث لو كان ملرسي جيش 
حت���ت إم���رت���ه، ألم����ره بدك 
بشار  ي��دك  كما  ال��ق��اه��رة، 

دمشق.
اجليش  وم��ع��ه��ا  م��ص��ر 
إلى  ت��ن��ب��ه��وا  امل���ص���ري 
مرسي  استمرار  خطورة 
الرجل  م��ص��ر،  ح��ك��م  ف���ي 

الذي يخنزر)...( كما يقول 
للفوضى  األي���ادي  ويطلق  املصريني،  ك��ل  ف��ي  املغاربة 
السلفية، على الطريقة املصرية في الوقت الذي حتتاج 
أيام  كانت عليها حالتها  أن ترجع كما  إلى  فيه مصر، 
مبارك وأنور السادات، بدون مبارك وال أنور السادات، 
أن  والثقافة ال ميكن  واملسرح  واألدب  الفن  دولة  مصر 

تتعايش بدون سواح، وبدون انفتاح.
وعلى اإلخوان املسلمني، أن ينصرفوا ملراجعة جتربتهم 
من  تنطلق  ال  اإلسالمية،  األخ��وة  ألن  فشلهم،  وأسباب 

اتهام كل من ليسوا معهم، كفارا.

الرمضانية الثاني  الحسن  مسلسالت 

احلكاية املنسية للوزراء الذين 
دخلوا سجن »لعلو«
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األسبوع الرباط: 
في  دروس  أخ�����ذ  االحت�����ادي�����ون  ق�����رر 
وبينما  إخ��وان��ه��م مب��ص��ر،  م��ن  امل��ع��ارض��ة 
ن��ف��ي تهمة  ع��ل��ى  ب��ع��ض األط�����راف  ت��ص��ر 
»للتمرد«  التحضير  في  مغاربة  مشاركة 
تؤكد  م����رس����ي،  م��ح��م��د  ال���رئ���ي���س  ع���ل���ى 
فيها  وي��ظ��ه��ر  ال���ع���ك���س،  ال���ص���ورة  ه����ذه 
»مبعوث«االحتاد االشتراكي الشاب  نوفل 
منغمسا  ال��ي��م��ن(،  جهة  )ال��واق��ف  بلمير 
30 يونيو،  التحضير ملسيرات  في أجواء 
درجة  إلى  مصر  في  التوازن  قلبت  التي 
دون  للحيلولة  ي��ت��دخ��ل  ال��ع��س��ك��ر  جعلت 

األوضاع. انفالت 
»نوفل بلمير« الذي وجد الطريق معبدة 
مقاطعة  ف��ي  م��س��ت��ش��ار  م��ق��ع��د  ل��ت��ح��ص��ي��ل 
ادريس  ق��رر  عندما  ب��ال��رب��اط  السويسي 
بعده  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  ف��ي  وض��ع��ه  لشكر 
لسنة  اجلماعية  االن��ت��خ��اب��ات  الئ��ح��ة  ف��ي 
2009، ه��و أح���د ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ق���ادوا 
»التمرد« في وقت من األوقات داخل حزب 
م��ن خ���الل حترير  االحت����اد االش���ت���راك���ي، 
نشرة سرية )نشرة احتادي(، كانت توزع 
مئات النسخ منها عبر البريد اإللكتروني 
التجربة  أن  غير  واملناضلن،  للمسؤولن 
الذي  السياسي  املكتب  قرر  أقبرت، بعدما 
التهديد  الراضي  الواحد  عبد  يقوده  كان 
مب��ع��اق��ب��ة ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ت��زع��م��وا هذه 
اآلخرين  الشباب  ش��أن  شأنهم  امل��ب��ادرة، 
تأسيس  حاولوا  الذين  العروبية«  »اوالد 
عادل  )منسقه  الشعب  أوالد  اسمه  تيار 

احلسني(.
االشتراكي  االحتاد  داخل  »التمرد«  من 
امل���ص���ري���ة، حصل  ال���ت���م���رد  ع��ل��ى ح���رك���ة 
االحتاد  حزب  لتمثيل  فرصته  على  نوفل 
فعاليات مؤمتر، »متكن  االشتراكي ضمن 
بناء مستقبل دميقراطي  الشباب من أجل 
ن��ظ��م��ه احل���زب املصري  ال���ذي  اج��ت��م��اع��ي 
الدميقراطي االجتماعي )حزب جديد دخل 
مؤخرا إلى األممية االشتراكية( بالتعاون 
وال��ت��ن��س��ي��ق م����ع احل�����زب ال���دامن���ارك���ي 
ومشاركة ممثلي  االجتماعي،  الدميقراطي 

كوردستان  إقليم  م��ن  وأح���زاب  منظمات 
وتونس.. وفلسطن  ولبنان  ومصر 

وقد حرص بلمير، الذي لم تكن جتمعه 
فبراير«   20 »احت��ادي��ي  م��ع  طيبة  ع��الق��ة 
التحرير  مبيدان  تذكارية  صور  أخذ  على 
ضد  مترد  عليها:»  كتب  الفتة  جانب  إلى 
الفاشل، مترد ضد جتار الدين، مترد ضد 
ال��ق��ت��ل��ة، ض��د خ��ري��ج��ي ال��س��ج��ون..«، وقد 
ال���ص���ورة، ولسان  ب��ه��ذه  اب��ت��ه��اج��ه  ظ��ه��ر 
ح��ال��ه ي��ق��ول ن��ح��ن ق���ادم���ون إل��ي��ك ي��ا بن 

مصر. من  ننتهي  عندما  كيران 

االحتاديون يتدربون على إسقاط مرسي في ميدان 
التحرير من أجل إسقاط بن كيران 

اعتقال صاحبة الالئحة
السرية التي هزت الدار البيضاء

1 تتمة ص 
مثيرة،  أب��ع��ادا  أخ��ذت  القضية  أن  علمت  »األس��ب��وع« 
الوكيل  إخبار  التقرير، عن  ذلك  أن حتدث  بعد  خصوصا 
بالبيضاء،  العام  الوكيل  األطراف، فأصدر  العام، ببعض 
أمرا بالبحث في صاحب التقرير، وتبن أن كاتبته تشغل 
الدار البيضاء، فتم اعتقالها، وهي اآلن  مهمة موثقة في 
جتريه  مطول،  بحث  إطار  في  عكاشة،  سجن  في  مودعة 
اكتشفت  بعد مراجعة ملاضيها  التي  الوطني،  األمن  فرقة 
كانت  وأنها  أمها)...(،  ابنة  أنها  أهمها  كثيرة،  جزئيات 
بعنف،  مرة  ضربته  امللكي،  الديوان  من  مبقرب  متزوجة 
ملفها  أن  ثم  بتطليقها،  إليه  األوام��ر  فصدرت  وأهانته، 
مؤرخ  محضر  ف��ي  ب��ال��زور  مبتابعة  م��ش��ف��وع  اجل��ن��ائ��ي 

.2008 ب�
مرتبط  ال��ت��ق��ري��ر،  ذل��ك  نشر  على  إق��دام��ه��ا  أن  ويظهر 
جهة  م��ن  ال��ق��ض��ائ��ي)...(  اجل��ه��از  م��ن  انتقامية  بعملية 
ينتظر  حيث  البوليس،  أجهزة  من  بعناصر  وارتباطاتها 
التي صدرت مبتابعتها،  الصارمة)...(  األبحاث  أن تصل 
التقرير  ذلك  عليها حتضير  اعتقال عدد ممن سهلوا  إلى 
التقرير  هذا  نشر  أهداف  إن  »األسبوع«،  عنه  قالت  الذي 

بعد. فيما  ستصدر 
ميكن  وأن��ه  سائبة،  البالد  أن  يظن  من  يخطئ  وهكذا 
لكل من أراد أن ينشر على األنترنيت كل ما أراد، إضافة 
في  نافذ  مسؤول  من  السابقة  املوثقة  هذه  قرابة  أن  إلى 

اتهامها. خطورة  تبرر  امللكي،  الديوان 

امللك 
اإلسباني في 
ضيافة امللك 

املغربي

 15 ي�������وم  حت����دي����د 
ي�����ول�����ي�����وز امل����ق����ب����ل، 
امللك  لوصول  كتاريخ 
اإلس�����ب�����ان�����ي، خ�����وان 
للمغرب  ك�����ارل�����وس 
ض���ي���ف���ا ع����ل����ى امل���ل���ك 

السادس. محمد 
القرار،  ه���ذا  وك���ان 
بن  ف������اص������ال  ح���������دا 
التي راجت  الشائعات 
خوان  امللك  تنازل  عن 
عهده،  لولي  كارلوس 
أخ������رى عن  وأخ����ب����ار 
مناهضة  ح��رك��ة  ق��ي��ام 

إسبانيا. في  للملكية 
هو  امل���ؤك���د،  أن  إال 
خوان  امللك  زي��ارة  أن 
للمغرب  ك�����ارل�����وس 
نشاط  آخ����ر  س��ت��ك��ون 
السفير  ب�����ه  ي����ق����وم 
اإلس����ب����ان����ي احل���ال���ي 
ب���امل���غ���رب وال�������ذي مت 
ت���ع���ي���ي���ن���ه ف�����ي دول�����ة 

أخرى.

األسبوع الرباط. 
ال��ع��ام��ل��ون في  اس��ت��ع��ج��ل 
الشريط  تقدمي  دوزمي،  قناة 
املستشار  مل��ه��م��ة  امل���ص���ور، 
األمن  ل��دى  الفاسي  الطيب 
العام لألمم املتحدة، وقدموه 
ك��ح��دث امل��وس��م م��ؤش��را إلى 
خبايا عالقات املسؤولن عن 
اخلارجية  وزي��ر  م��ع  دوزمي، 
التي  امل��ه��م��ة  ف���ي  ال��س��اب��ق، 
اخلارجية  وزير  منها  أقصى 

احلالي.
ورغ��ب��ة ف��ي ت��س��دي��د اإلص���اب���ة، ح��رص��وا على 

مساء  ن���ش���رة  ف���ي  ي���ق���دم���وا  أن 
األرب���ع���اء، ش��ري��ط��ا م��ص��ورا عن 
نيويورك،  ف��ي  ال��ف��اس��ي  ن��ش��اط 
ف��ص��وروه واألم���ن ال��ع��ام لألمم 
منتهى  ي��س��ت��ق��ب��ل��ه.  امل���ت���ح���دة 
نشرة  مقدمي  ط��رف  م��ن  املهنية 

أخبار دوزمي.
ال���س���ي���ن���اري���و  ه������ذا  أن  إال 
القراء،  استغراب  أثار  املصور، 
العام  األم����ن  ي���ش���اه���دون  وه���م 
املبعوث  يستقبل  املتحدة،  لألمم 
امل����غ����رب����ي ال���ط���ي���ب ال���ف���اس���ي، 
مصطفى  الفقيد  الله  برحمة  املشمول  بحضور 

منذ حوالي سنة. توفي  الذي  الساهل، 

2M مسؤول ميت في خبر قناة

العدالة والتنمية والبام يتسابقان لتكرمي تلميذتني

السفير املصري يحكي عن شرطي 
املرور املغربي

األسبوع الرباط. 
أرب�������ع س���ن���وات 
م�������ن امل�����م�����ارس�����ة 
ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة 
جعلت  ال��ن��اج��ح��ة، 
في  م���ص���ر  س���ف���ي���ر 
بكر  أب���و  ال���رب���اط، 
في  يختار  حفني، 
حفل العيد الوطني 
 23 لثورة  املصري 
يوليوز، أن يخطب 
الفرنسية،  باللغة 
بالرئيس  م��ن��وه��ا 
املصري جمال عبد 
ومبلغا  ال��ن��اص��ر، 
قاله  مبا  للحضور 

عن  مرسي،  محمد  السيد  رئيس جمهورية مصر  فخامة 
مصر. إلى  الطمأنينة  إلعادة  مخططه 

الذين  الكثيرين  الذي ودع احلاضرين  السفير حفني، 
مبناسبة  حضره  ال��ذي  املصري  ال��غ��ذاء  على  تزاحموا 
ال��ل��ه��ج��ة املصرية  م��ي��زات  إح���دى  ع��ن  ك��ش��ف  ت��ودي��ع��ه، 
أوقفه  ك��ي��ف  وح��ك��ى  امل��غ��رب،  ف��ي  األب����واب  تفتح  ال��ت��ي 
السالمة،  ح��زام  ربط  نسي  عندما  الشرطة،  رج��ال  أحد 
السفير  الذعيرة.  عن  عوضا  املصرية،  اللهجة  لتكون 
حسني  أي��ام  املغرب  في  مهامه  اب��ت��دأت  ال��ذي  املصري 
الراقية،  املصرية  الدبلوماسية  مناذج  من  يعتبر  مبارك 
يفرق  ولم  املغربية ملصر،  الصادرات  رفع مستوى  الذي 
املصري  النظام  أقطاب  بن  يقيمها  التي  احلفالت  في 

املعارضة. وأقطاب 

استدعاء األردني عبد احلميد 
شومان للشهادة في ملف صحفي

األسبوع البيضاء. 
الفاسي األستاذ حرمة، باستدعاء  طالب احملامي 
موضوع  في  للشهادة  العربي،  للبنك  العام  الرئيس 

البيضاء. الدار  محكمة  أمام  صحفية  متابعة 
وهذه أول مرة يدرك فيها املوضوع هذه األهمية 
شومان،  احل��م��ي��د  ع��ب��د  ال��رئ��ي��س  وأن  خ��ص��وص��ا 
له مبوضوع  عالقة  وال  السن،  في  متقدمة  شخصية 

املغرب. في  صحفي 
العربي  ال��ب��ن��ك  م��دي��ر  ق��دم  أن  ب��ع��د  ه��ذا  وح��ص��ل 
باجلريدة،  شكاية  ساهير  ال��رح��ي��م  عبد  ب��امل��غ��رب، 
البنك  رئيس  فيها  ينبه  بوثيقة  الدفاع  فاستشهد 
ال��ع��ام، ف��ي ع��م��ان، إل��ى م��الح��ظ��ات��ه ك��رئ��ي��س، حول 

البنك. تسيير 

األسبوع الرباط. 
تهافت كل من فريق األصالة واملعاصرة 
النواب  مبجلس  والتنمية  العدالة  وفريق 
على تكرمي التلميذتن هند الصافي ومنار 
الناجحن  الئحة  تصدرتا  اللتن  أفريادي 
شهادة  لنيل  العادية  الدورة  بامتحانات 

ومن   ،2013 م��وس��م  ب��رس��م  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
كانت  ال��ت��ل��م��ي��ذت��ن  أن  ال��ص��دف  غ��رائ��ب 
بالشكل  ال��ل��ب��اس  ح��ي��ث  م���ن  م��خ��ت��ل��ف��ت��ن 
إحداهما  ب���أن  االن���ط���ب���اع  أع��ط��ى  ال����ذي 
حلزب  واألخرى  اإلسالمي  للحزب  تنتمي 

التقدمين.

السفير أبو بكر حفني

الراحل الساهل والفاسي وبان كيمون

امللك خوان كارلوس

نوفل بلمير ميني الصورة في ميدان التحرير
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ما خفي كان أعظم تحت

دياكنوستيك مشترك بين اليازغي وموالي هشام األضواء
اليازغي يدعو لسحب القوات األممية من الصحراء

املخزي  الصمت  سياق  ف��ي 
كل  إل���ي���ه  ي��ل��ج��أ  ال�����ذي   )...(
السياسيني املغاربة، املشغولني 
كيران  ب���ن  وص���غ���ارا  ك���ب���ارا 
وخطب بن كيران، نقرأ بشغف 
يؤكد  الذي  االستثناء  كتبه  ما 
االحتادي  امل��س��ؤول  ال��ق��اع��دة، 
طالب  ))ال��ذي  اليازغي  محمد 
تطلب  أن  امل��غ��رب��ي��ة،  ال���دول���ة 
املتحدة  األمم  ب��ع��ث��ة  س��ح��ب 
م����ن ال����ص����ح����راء(( )االحت������اد 
 )2013/6/28s االش��ت��راك��ي 
ل��ي��ك��ون ال���وزي���ر ال��س��اب��ق في 
وكأنه  ال����ت����ن����اوب،  ح���ك���وم���ة 
يضرب بأطراف يده، مؤخرات 
التي  املغربية  األح���زاب  ه��ذه 
أي  منها،  واح��د  أي  يكتب  ل��م 
ال��ص��ح��راء، ورمبا  س��ط��ر ع��ن 
تهمهم،  ال  ال����ص����ح����راء  ألن 
يسقطوا  أن  ي��ه��م��ه��م  وإمن�����ا 
كيران  ب���ن  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
واملراجعة  م��ك��ان��ه.  ل��ي��أخ��ذوا 
اليازغي،  مل��وض��وع  السريعة 
استمر  إذا  أنه  الغافلني،  تنبه 
ال��ص��ح��راء هكذا،  ف��ي  ال��وض��ع 

فسالم على املرسلني.
املينورسو  ق���وات  وس��ح��ب 
له  عقاب  اليازغي،  يكتب  كما 
للبوليساريو  س��م��اح��ه  ع��ل��ى 
العازلة  امل��ن��ط��ق��ة  ))ب��اح��ت��الل 
ب��ني ج����دار امل��غ��رب واحل����دود 
التي  امل����ن����اط����ق  ال�����دول�����ي�����ة، 
أراض  البوليساريو  يعتبرها 

محررة(.
على  ممنوعة  أخرى  مناطق 
امل���غ���ارب���ة ف���ي ج���ه���ات أخ���رى 
عداد  ف���ي  ال��ي��ازغ��ي  ي��ض��ع��ه��ا 
واجلزائرية،  املغربية  املشاكل 
وه���ي ))ال���واح���ات ال��ت��ي حرم 
استغاللها  م��ن  فجيج  س��ك��ان 

منذ عقود((.
باألمير  ال��ي��ازغ��ي،  ويلتحق 
أعلن  ال�����ذي  ه���ش���ام،  م�����والي 
من  آذان  وع����ل����ى  م�����ؤخ�����را 
مطالب  امل��غ��رب  ))أن  ي��س��م��ع 
ب���اح���ت���رام ح���ق���وق اإلن���س���ان 

أن  أراد  إذا  ال��ص��ح��راء،  ف��ي 
املنتظم  اعتراف  على  يحصل 
)موقع  مبغربيتها((  ال��دول��ي 
ليقول  سمبريرو(،  الباييس. 
اليازغي يومني من بعد ))على 
بكيفية  تتعامل  أن  احلكومة 
حقوق  قضايا  ك��ل  م��ع  ح��ازم��ة 
حول  حتقيقا  وتفتح  اإلنسان، 
واالنتهاكات  اخل���روق���ات  ك��ل 
ملا  تطبيقا  اإلن��س��ان،   حلقوق 

دعا إليه مجلس األمن((.
ترهات  ع��ن  ابتعد  اليازغي 
الذين  االحت�����ادي�����ني،  ب���ع���ض 
العام  ل��أم��ني  انتخابهم  منذ 
وهم  لشكر،  إدري���س  اجل��دي��د، 
مسؤولي  م��ع  الطر  يتبادلون 
وم���ع شباط،  األص���ال���ة،  ح���زب 
وكأن إسقاط بن كيران أصبح 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ه���م ج��م��ي��ع��ا هو 
امل���ب���رر ل���وج���ود أح��زاب��ه��م بل 
إل��ى صلب  ال��ي��ازغ��ي ذه��ب  إن 
املغرب  ))وط���ال���ب  امل���وض���وع 
الذاتي،  احل��ك��م  ن��ظ��ام  ب��إع��الن 

رغم أن تطبيقه يتطلب موافقة 
املغرب  ف���إن  امل��ت��ح��دة،  األمم 
بإعالن  ل��ذل��ك  ميهد  أن  ميكنه 
اجلهوية املوسعة، ليضع امللك 
اجلهة،  في  الدولة  ممثل  رداء 
أن  للبوليساريو  يسمح  مم��ا 
ويتحمل  ال��وط��ن  إل���ى  ي��رج��ع 
الناخبني((. بإرادة  املسؤولية 

ك��م��ا ت��خ��ل��ى ال���ي���ازغ���ي، في 
وزير  فيه  يطلق  ال��ذي  الوقت 
أصبح  ال��������ذي  اخل����ارج����ي����ة 
املخزن،  م���ن  أك��ث��ر  م��خ��زن��ي��ا، 
على  واالحتجاجات  الشتائم 
إلى  اليازغي  يسارع  اجلزائر، 
املطالبة بالتفاهم مع اجلزائر: 
اجلغرافي  اجل�����وار  ))واق������ع 
يدفع  والتاريخي،  واإلنساني 
املغرب إلعادة ترتيب أوراقه مع 
وأعتقد  الشقيق،  البلد  حكومة 
االستمرار  ال��ض��روري  من  أن��ه 
فيما اقترحته اجلزائر)...( من 
تعاون بني عدد من القطاعات، 
وتأسيس جلان ثنائية لدراسة 

واملخدرات  ال��ت��ه��ري��ب  م��ل��ف��ات 
أراضي  ملف  ل��دراس��ة  وجل��ان 
استرجعها  ال��ت��ي  االس��ت��ع��م��ار 
كانوا  م��ن ج��زائ��ري��ني  امل��غ��رب 
وقضية  ف���رن���س���ي���ني،  رع����اي����ا 
املغاربة  وإن��ص��اف  ت��ع��وي��ض 
امل��ط��رودي��ن م��ن اجل��زائ��ر سنة 

.))1976
بصفته  ي��ذك��رن��ا  ال���ي���ازغ���ي 
وزيرا سابقا، بأن على الطبقة 
امل���غ���رب���ي���ة، أن  ال���س���ي���اس���ي���ة 
سد  ف��ي  مسؤولياتها  تتحمل 
مثال،  املطالبة  ألن  ال��ف��راغ)...( 
من  املينورسو  ق��وات  بسحب 
الصحراء، سيبعد عن املغرب، 
خ��ط��را م��ب��اش��را ع��ل��ى أرض���ه، 
يستبعد  ال  ب���أخ���ط���ار  ي���ه���دد 
القوات  ه��ذه  تسهل  أن  معها 
املناطق  ت��ل��ك  ت��س��ل��ي��م  ع��م��ل��ي��ة 
املغاربة  م��ادام  للبوليساريو، 
شباط  يقول  مب��اذا  مشغولني 
ل��ن ك��ي��ران، وم����اذا ي��ق��ول بن 

لشباط. كيران 

ت���س���اؤل م���ن ن����وع غ���ري���ب، ف���ي ش��أن 
م��ت��ق��رب م��ن األوس����اط اإلس��ام��ي��ة قال 
ل��ي��س قرارا  ال��ق��رآن،  م��ن��ع دور  ب��أن ق���رار 
م��ن ح��ك��وم��ة ب��ن ك��ي��ران ول��ك��ن م��ن دوائر 
معلقة  ال��ص��ح��ف  إح���دى  فسألته  ع��ل��ي��ا، 
هذا  ينتمي  كتيبة  أي  وإلى  قوله:  على 

املجهول؟
العاملية  املنظمة  عن  مسؤولة  حملت 
حلقوق اإلنسان، قضاة املغرب مسؤولية 
ما يحصل من جتاوزات، ونصحتهم سارة 
ال���رب���اط،  دورة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  وي��س��ت��ون، 
ب����اإلرادة،  يتحلوا  أن  ال��ق��ض��اة  ع��ل��ى  ب��أن 
املتحدثة  نفس  وال��ش��ج��اع��ة،  وامل��ق��درة، 
هشام  م�����والي  األم����ي����ر  ت��ع��ي��ن  أع���ل���ن���ت 
حلقوق  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  م��س��ت��ش��ارا 

اإلنسان.
ف���ش���ل���ت امل���خ���ط���ط���ات ال����ت����ي ك���ان���ت 
الفرنسي  ال���رئ���ي���س  ت��ع��ي��ن  ت��س��ت��ه��دف 
للدولة  م��س��ت��ش��ارا  س���رك���وزي،  ال��س��اب��ق 
امل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى أع��ل��ى م��س��ت��وى، أط���راف 
هولند،  للرئيس  االشتراكية  احلكومة 
من  يرجى  ش��يء  ال  أن��ه  امل��غ��ارب��ة،  أبلغت 

سركوزي. على  االعتماد 
النرويج،  ف��ي  ط��ب��ي��ة  أوس����اط  أك���دت 
ال���ص���وم���ون على  ث��ب��وت اح���ت���واء س��م��ك 
وضعية  في  خصوصا  السرطان،  أخطار 
ووزارة  امل���غ���رب���ي���ة،  احل���ك���وم���ة  ال���ش���ب���ان، 
إلى  امل��غ��ارب��ة  بتنبيه  م��ط��ال��ب��ة  ال��ص��ح��ة 

خطورة أكل سمك الصومون.
اإللكترونية،  املواقع  توقعات  بدأت 
الصحافة  وب�������دأت  ع���امل���ي���ا،  ت���ت���راج���ع  
فرنسا  في  أمجادها،  تستعيد  املكتوبة 
ع�������ادت ج�����ري�����دة الت�����ري�����ب�����ون، ل��ت��رف��ع 
م��ب��ي��ع��ات��ه��ا م��ن أرب��ع��ة م��اي��ن إل���ى ستة 

نسخة. ماين 
ف��ص��ل��ت ع����دة ص��ح��ف ف��رن��س��ي��ة في 
فيفاندي  ألس��ه��م  امل��غ��رب  ب��ي��ع  م��وض��وع 
أن  أنه رغم  املغرب، مؤكدة  في اتصاالت 
عرضت  »أوراجن«  الفرنسية  املجموعة 
العرض اإلماراتي،  أكثر من  املغرب،  على 
االختيار  أن  على  متفقة  الصحف  ف��إن 

امللك. األخير، بيد 
احلسن  أيام  املغربي،  الدستور  كاتب 
رسالة  ف��ي  ف��رح  روس��ي،  ميشيل  الثاني، 
االستينافي  ال��ق��ض��اء  أص����در  ح���ن  ل���ه، 
مؤسسة  أم����وال  ب���أن  ح��ك��م��ا  ال��ب��ي��ض��اوي 
ل��ل��دول��ة وإمنا  ل��ي��س��ت أم����واال  امل��ط��اح��ن، 
املوجهة  فالتهمة  خصوصية،  أموال  هي 
فلماذا  ب��اط��ل��ة،  ك��ان��ت  ال��س��ب��ت��ي،  للغالي 
ق��ض��ى ال��ق��ض��اء أك��ث��ر م��ن خ��م��س عشرة 

احلقيقة. هذه  الكتشاف  سنة 
استعاد العباس الفاسي، الوزير األول 
في  وظ��ه��ر  ون��ش��اط��ه،  حيويته  ال��س��اب��ق، 
صحيا،  يختلف  وه��و  دبلوماسي،  حفل 
عليها  ك��ان  التي  املتردية  الوضعية  عن 
ك��ان هناك من يقول  أي��ام  ال���وزارة،  أي��ام 
الفاسي،  العباس  متردية.  حالة  في  إنه 
االستقاليون،  أغ���ل���ب  ي��ح��م��ل��ه  ال�����ذي 
م��س��ؤول��ي��ة ال��ف��راغ ال���ذي أح��دث��ه، ونزل 

بحزب االستقال إلى أسوإ حاالته.
دخ������ل ال���س���ف���ي���ر ال����ع����راق����ي ،ح������ازم 
ال��ي��وس��ف��ي ،ي����وم اخل��م��ي��س امل���اض���ي إلى 
اكدال  بحي  املوجود  »بابيلونيا«  مطعم 
م��ن ض��ي��وف��ه لتناول  وف���د  م��ع  ب��ال��رب��اط 
كان  السفير  ان  ،وي��ظ��ه��ر  ال��غ��ذاء  وج��ب��ة 
م��ض��غ��وط��ا ب��ال��وق��ت ،ف��ب��دأ ي��ن��ادي على 
»عجلوا  ل��ه��م  وي���ق���ول  امل��ط��ع��م  أص���ح���اب 
أربك  مم��ا   « ..عجلوا  الطعام  بتشكيلة 

. بنات  ،وأغلبهم  باملطعم  املشتغلن 

بعد تعيين شكيب بنموسى سفيرا في باريس: 

»ذوو السوابق« يبحثون عن مقاعد باملجلس االقتصادي واالجتماعي 
الرباط: األسبوع

فتيات  حضور  لالنتباه  الفتا  ك��ان 
يرتدين مالبس غير محتشمة ألشغال 
اجتمع  التي  والتشريع  ال��ع��دل  جلنة 
مصطفى  قاعة  في  مؤخرا  أعضاؤها 
عكاشة مبجلس املستشارين، من أجل 
اجلديد  التنظيمي  ال��ق��ان��ون  مناقشة 
واالجتماعي،  االق��ت��ص��ادي  للمجلس 
ورمب�����ا ان��ت��ب��ه رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة إلى 
فقرر  القاعة،  داخل  التشويش  عنصر 
األول  الطابق  إلى  الفتيات  اصطحاب 
الذي قدمن من  ليشرح لهن املوضوع 

أجله )..(.
ن����ف����س اجل����ل����س����ة مت���ي���زت 
م���ت���وق���ع ألحد  غ���ي���ر  ب���ت���دخ���ل 
عن  داف��ع  ال��ذي  املستشارين، 
أحقية »احلباسة« في عضوية 

امل���ج���ل���س االق���ت���ص���ادي 
واالج����ت����م����اع����ي، 

إن  ح������ي������ث 
ع������ن������ص������ر 

ال����ك����ف����اءة ال ي���ت���ع���ارض م����ع دخ����ول 
الوزير  وت��ت��ب��ع  ال���س���ج���ن.  اإلن����س����ان 
املذكور  املستشار  تصريحات  بوليف 
ب��ان��ده��اش ك��ب��ي��ر، ألن���ه ل��م ي��ت��وق��ع أن 
سيقترحها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت  ت��ص��ل 
ذوي  عن  الدفاع  إلى حد  املستشارون 
عضويتهم  ضمان  أج��ل  من  السوابق 
واالجتماعي. االقتصادي  املجلس  في 
االقتصادي  امل��ج��ل��س  أن  وم���ع���ل���وم 
واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي مت إن���ش���اؤه في 
فبراير 2011، يتابع مهامه دون رئيس 
بنموسى  شكيب  رئيسه  تعيني  منذ 
باريس،  ف��ي  للمغرب  سفيرا 
مع العلم أن العضو الوحيد 
املجلس  ه���ذا  دخ���ل  ال����ذي 
من  خ��روج��ه  بعد  مباشرة 
السجن بعفو ملكي كان هو 
»جامع املعتصم«، املستشار 
مب���ج���ل���س م����دي����ن����ة س����ال، 
ورئ����ي����س دي�����وان 
احلكومة  رئيس 

حاليا.

موالي هشام ومحمد اليازغي

شكيب بنموسى
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شباط يتطاول على امللك..والعنصر يدخل على اخلط   
الرباط: األسبوع 

استغل صحافيان فرصة وجود مسؤول 
نافذ في حزبه )..( خالل حفل كبير انعقد 
م���ؤخ���را، ل��ي��س��أاله ع��ن رأي����ه بخصوص 
الغزوات »الشباطية« التي حصلت مؤخرا، 
فكان جوابه، »قد يكون شباط تلقى إشارات 
من أجل العمل )يقصد ضد بن كيران(، لكنه 
زاد فيه«، ومعلوم أن الزيادة عند املغاربة ال 
تكون إال من رأس األحمق، ومن يدري رمبا 
يكون هذا املسؤول يشترك نفس الرأي مع 

أصدقائه النافذين )..(.
وكان شباط قد أصر ليلة استقباله من 
طرف امللك على إظهار ظرف كبير يحمل 
عبارة »نعم سيدي أعزك الله«، باملقابل لم 
املذكرة  الذي يحمل عنوان  الظرف  يظهر 
التي يفترض أن يرفعها شباط للملك، حول 

موضوع االنسحاب من احلكومة )..(.
ظهور شباط مع امللك، في لقاء غلبت فيه 
تبعه ظهور   ،)..( املضمون  على  الصورة 
آخر على شاشة التلفزيون في برنامج 90 
بتصريح  سيتفوه  حيث  لإلقناع،  دقيقة 
غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل حزب 

االستقالل مع املؤسسة امللكية، حيث 
قال باحلرف: »امللك ال يقرر مكاننا«، 
وقبلها أكد لوسائل اإلعالم أن امللك 
سيستقبله خالل أسبوع، ليبدو أن 
امللك يتصرف على هوى شباط، هذا 
األمر لم يكن ليحدث أبدا في زمن 
احلسن الثاني الذي كان يلغي كل 
للصحافة،  تتسرب  التي  ق��رارت��ه 
على  يتصرف  إن��ه  يقال  ال  حتى 

هوى الصحافة )..(.  
الفرق  ت��ت��ص��وروا  أن  ول��ك��م 
شباط  »اس��ت��ق��ب��ال  ب��ن  الكبير 
عم���ل�ي  ك�����إج�����راء  ل���ل���م���ل���ك 
ل����ت����وج����ه االس����ت����ق����الل����ي����ن 
ب�����ع�����د ان�����س�����ح�����اب�����ه�����م م���ن 
لطلب   42 احلكومة للفصل 
ترويج  وب��ن  التحكيم امللكي، 
من  اجل���دي  لالنسحاب  ش��ب��اط 
احلكومة دون انتظار رأي امللك«. 
)ه����ذا ال��ك��الم ج���اء ع��ل��ى لسان 

ام��ح��ن��د ال��ع��ن��ص��ر  خ���الل ن���دوة صحفية 
عقدها يوم السبت ببوزنيقة على هامش 
أشغال املؤمتر االستثنائي حلزب احلركة 

الشعبية(.
التي  امللكية  ال��ط��ق��وس  لعبت  ورمب���ا 
عاشها شباط في املناطق اجلنوبية خالل 
برأس  امل��ل��ك،  مثل  بالصفوف،  استقباله 
األم���ن ال��ع��ام حل��زب االس��ت��ق��الل، فتخيل 
البالد  تخليص  على  ل��وح��ده  ق���ادر  أن��ه 
اإلس��الم��ي��ن، فوجه  تنامي ش��وك��ة  م��ن 
خالل اللقاء املذكور عدة اتهامات حلزب 

والتنمية،  العدالة 
م���������ن ب���ي���ن���ه���ا 
اح����ت����ض����ان����ه 
 ، بين ها ر لإل
م���ت���ج���اه���ال 
اآلداب  ك����ل 

الدميقراطية، 
لم  ورمب�������ا 

ي�������ق�������رأ 

الفاسي  أن عالل  له  يقرؤوا  لم  أو  شباط 
يبق من  لم  )ال��ذي  زعيم حزب االستقالل 
رائحته أي شيء( أنه هو من قال: » خذوا 
أنفسكم على التخلق بآداب الدميقراطية، 
تخربوا،  وال  ت��غ��ال��وا،  وال  ت��ظ��ل��م��وا،  ال 
وعاملوا  جناحكم،  إلخوانكم  واخفضوا 
الكل مبا حتبون أن يعاملكم به، وجادلوا 
بالتي هي أحسن، فإذا انتهى اجلدال، 
وانكشف الرأي، فسيروا مع الكافة، 
واعلموا أن يد الله مع اجلماعة« 
)مجلة البينة/ السنة األولى 
ه�،   1382 رج���ب   08 ع���دد 

موافق دجنبر 1962م(.
وق���د ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا أن 
ع��ب��د اإلل���ه ب��ن كيران 
أكثر مترسا  أصبح 
من قبل وهو يدفع 
العامة  األم��ان��ة 
إل�����ى ات���خ���اذ 
قالت  موقف 
لكل  « ، فيه
ح�����������ادث 
ح���دي���ث«، 
مب���ع���ن���ى 
يزيد  »حتى 
ون����س����م����ي����وه 
س������ع������ي������د«، وه�����ي 
رسالة مبطنة إلى من يهمهم 

األمر)..(.
وسبق لنب كيران أن علق ساخرا 
ع��ل��ى شاشة  ع��ل��ى ظ���ه���ورش���ب���اط 
التلفزيون قائال: »إلى كان هادشي 
قائم غير على املرور في التلفزيون 
ينتقل  أن  ق��ب��ل  م���ن���و«،  ب��ن��اق��ص 
للحديث »عمن يقومون مبساومة 
البعض،  وإره���اب  املسؤولن، 
اكدمي  إل��ى  أوصلونا  والذين 
حتى  ف���ب���راي���ر،  و20  إزي�����ك 
وأصبحت  أرك��ان��ن��ا  اه��ت��زت 
ال���دول���ة م���ه���ددة مب���ا جرى 
في دول قريبة منا«، يقول 

بنكيران ساخرا.

الربيع  ث��ورات  بعد  امل��غ��رب،  شهده  ال��ذي  االنفتاح  »صفقة«  سياق  في 
املغراوي  للشيخ  املغربية  السلطات  سمحت  فبراير،   20 وحركة  العربي 
وتلت  السعودية،  باململكة  االختياري  منفاه  من  بالعودة  السلفين،  زعيم 
عملية التطبيع معه، إعادة فتح دور القرآن ملزاولة مهامها الدعوية. ومن 
جانبه، أدى الشيخ املغراوي دوره في الصفقة، بالتصويت على االستفتاء 
على الدستور ومبساندة حزب العدالة والتنمية. وكان شهر العسل علنيا، 
بتبادل الزيارات لنب كيران مبنزله ومصطفى الرميد للمغراوي مبراكش. 
القرآن  دور  إغ��الق  وق��رار  منتظرة،  غير  جهة  من  الصاعقة  نزلت  أن  إل��ى 
مسوغات  أية  املغراوي  الشيخ  يجد  وال  جديد،  من  رمضان  مشارف  على 
قانونية في التبرير الذي قدمه مندوب األوقاف في مراسلته له، مما سمح 
بتمرده على القرار بصيغة قانونية وتهديد مبطن بالعصيان. أعرف العالم 
له، وأعرف طاعة مريديه  الوعد  ونخوته الصحراوية، وقد أحس بخيانة 

العمياء، مما ينذر بالكارثة.
بعد  معه  وحديثي  املغراوي،  الشيخ  جمعية  ملقر  زيارتي  أتذكر  الزل��ت 

املشترك  بعملنا  يتعلق  ما  السعودية، وخاصة  عودته من 
للدفاع عن صحرائنا، عبر دور القرآن. وال شيء يربطها غير 
البيعة ألمير املؤمنن، وكان لي حديث مع قيادة اجلماعة 
حول جهاده، التعليم، القرآن ورواياته، ومصادر مصاحفه 
املعتمدة رسميا ومن طرف اجلماعات اإلسالمية. وال أتذكر 
لالستشهاد  رجعت  حن  العقباني«،  »املصحف  ل�  رفضه 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، التي نشرت 
وملا   ..« االعتراف مبصحف جدي،  الرسمي،  موقعها  على 
الله  عبد  املولى  السلطان  معه  وجه  النبوي  الركب  سافر 
بن كبير وصغير- كلها محالة  ثالثة وعشرين مصحفا – 
»املصحف  جملتها  ومن  والياقوت،  بالدر  منبتة  بالذهب، 

الكبير العقباني«، الذي كان امللوك يتوارثونه...«.
من  أكثر  بل  اجلماعة،  تسامح  بتقييم  تسمح  إش��ارات 
التسامح، تصريح صريح العبارات لوسائل اإلعالم، يقترب 
املغراوي  الرحمان  عبد  بن  محمد  للدكتور  املراجعات  من 

التغيير واإلص��الح تظهر في األفق  ».. أما وقد بدأت مالمح مغرب  نفسه 
9 م��ارس.. وما يصاحب األوض��اع من  وهو التوجه الذي تضمنه خطاب 

حراك شعبي مغربي فقد استحسنت الرجوع«.
قصة  يعرف  والكل  باعترافه،  صحراوي  )الصورة(  املغراوي  والشيخ 
»ولو طارت معزة عند الصحراوين.. سيما عندما يحسون بالظلم«، وهو 
من العلماء األكثر تأثيرا مبراكز القرار احمليطة بخادم احلرمن الشريفن 
)في انتظار خادم للحرم الثالث، مسجد األقصى( عاهل اململكة السعودية، 
التي تسلمت مشعل قيادة العالم العربي اإلسالمي، بعد تنحي أمير قطر 

من احلكم لصالح جنله األمير متيم.
الشيخ  مؤسسات  حق  في  بالقرار  أم��رت  التي  اجلهة  أغفلتها  جزئية 
املغراوي لتعليم القرآن الكرمي مبوازاة مع فتح مركز يهودي بسال، تعمدت 
إسماعيل  صنف:  من  نافذة  شخصيات  حضور  إب��راز  الوطنية  التلفزة 
العلوي رئيس احلزب الشيوعي املغربي سابقا، و»حصار« كاتب الدولة في 
الداخلية سابقا، إشهار غير بريء. ومن تداعيات القرار املتهور، أن تأجج 

اللغط حول مؤسسات مشهورة ببيع اخلمر وحانات اخلمر واملهرجانات 
املوسيقية والتعري وأشياء أخطر.

هل تستحق مراكش وهي املدينة املتميزة بتاريخ أهلها املتفتحن، ما 
نسب لدور قرآنها من حتول إلى مركز لنشر الوهابية وق��راءات للقرآن ال 
تساير رواية ورش، والحتكاك أحد قيادييها بالسلفية اجلهادية املسلحة. 
حزب  حسناء  ام���رأة،  ط��رف  م��ن  شؤونها  بتسيير  تتميز  ال��ت��ي  م��راك��ش 
)الصورة(،  املنصوري  الزهراء  فاطمة  ام��رأة،  عمدة  وانتخاب  الباكوري، 
جزئية لها أهميتها، تفند تبرير قرار نائب وزير إسالمي بودتشيشي، حتث 
سلطة رئيس احلكومة عبد االله بن كيران، املنتمي للمرجعية اإلسالمية، 
يتذكر  أنه  والش��ك  سابقا.  واالستبداد  املنع  ظلم  ذاق  وال��ذي  حس�رة«  »يا 
القصر  أب��واب  وبالتالي  اخلطيب  الراحل  منزل  أب��واب  له  فتحت  عندما 
بقرار سياسي ظالم.. والدعوي  السياسي  العمل  من  كان ممنوعا  امللكي، 
الفكري،  اختالفنا  رغم  محنته،  في  املغراوي  الشيخ  مع  أتعاطف  بكلمة، 
ألسباب متعددة، األسوأ منها، أن يحصل قرار منع تعليم القرآن من طرف 
دينها  إس��الم��ي��ون  ي��ق��وده��ا  حكومة 
دستوريا اإلسالم؛ واألسوأ كذلك، أن 
تتحول حكومة بن كيران، إلى قاعدة 
جلماعته  املخالف  ال���رأي  مل��ص��ادرة 
وح��زب��ه، وم��ص��ائ��ب م��ص��ر وتونس 
على  والتضييق  منا،  قريبة  وليبيا 
فيفهم  ب��اج��ت��ه��ادات��ه  م��ت��م��ي��ز  ع��ال��م 
الذي  وال��ق��رار  التاريخي،  موروثنا 
جل  ف��ي  يرتبط  ال��ق��رآن،  دور  يتهم 
أج���زائ���ه مب��س��ائ��ل ت��دخ��ل ف��ي خانة 
القرآن.  في  الثابت  وليس  املتحرك 
وهي مسائل قابلة لالجتهاد وإعادة 
النظر في مدلولها، حسب املعطيات 
اجلديدة للزمان واملكان التي تتفاعل 

فيه.

هل هي »سوق الداللة« أم قرعة 
احلج يا وزير األوقاف؟

 الرباط: األسبوع
ف���ي ص����ورة وأج������واء، أق���ل م���ا ت��وص��ف ب���ه هي 
أخرى(،  أشياء  رحبة  نقل  لم  )إن  اخلضرة«  »رحبة 
مبدينتي  خاصة  مدن  بعدة  املاضي  األسبوع  جرت 
العام  مب��وس��م  اخل��اص��ة  احل��ج  ق��رع��ة  سال ومتارة، 

املقبل.
أجواء  سمة  هي  واإله��ان��ة  والضجيج  الفوضى 
إجراء هذه القرعة التي لم حتترم فيها أجواء املناسبة 
الدينية الغالية واملقدسة، حيث زيارة املقام الرفيع 
باألرض الطاهرة، وال احترام املسنن واملسنات ممن 

شدهم الشوق واحلنن إلى البيت احلرام.
ف��ي بهو  إج��رائ��ه��ا  امل��س��ؤول��ون على  أل��ح  القرعة 
ف��ن��اء املعهد  ال��غ��اب��وي��ة مبدينة س��ال وف��ي  امل��درس��ة 
املوسيقي البلدي بتمارة، في فوضى ودون كراسي 
وأطفال وشيوخ،  ورج��ال  نساء  كبير،  اكتظاظ  وفي 
من  موفدين  بوجود  مهترئة  طاولة  حول  جتمهروا 
العمالة إلجراء هذه القرعة في هذه الظروف املزرية، 
بدل إجرائها على األقل في املركبات الثقافية والفنية 
الراقية التابعة للمندوبيات ونظارات 
العلمية  وللمجالس  األوقاف 

بكل جهات اململكة.
املنظر  على  وقف  شاهد 
وعلق  البئيس  الفوضوي 
ملاذا  فهمت  »اآلن  ب��ال��ق��ول: 
جت��ري ك��ل م��راس��ي��م إجراء 
أجواء  في  الدينية  الفريضة 
م��ن ال��ف��وض��ى م��ن مطار 
إلى  س����ال  ال����رب����اط 
م�������ط�������ار ج��������دة، 
الفنادق،  وف����ي 
في  ورمبا حتى 
ال��ب��ي��ت احل���رام 
الفوضى  حيث 
واالزدحام الذي 
ينطلق من هنا 
وي��ص��ب��ح سمة 
املغربي  الوفد 
ف�����ي ال�����دي�����ار 

املقدسة«.

املغراوي  واملنصوري

شباطأحمد التوفيق



هل هي مقاربة سلفية لتسيير الشأن العام؟ 
أول مغربية متارس السياسة وال تتحدث فيها 

»البيجيدي« مع بقاء عقوبة »اإلعدام«
حرب سرية بالوكالة بني الرميد وحزب األصالة  

إلى حدود اليوم مازال السؤال مطروحا 
مغربية  م��ن��ق��ب��ة  ام����رأة  أول  ح��ق��ي��ق��ة  ع��ن 
بوابة حزب  عبر  السياسي،  العمل  دخلت 
مؤمتره  ع��ق��د  ال���ذي  والفضيلة  النهضة 
السلفيني  فريق  في  عنصر  وهي  مؤخرا، 
حزب  إلى  حفص  أبو  الشيخ  جلبه  ال��ذي 

اخلليدي.
»نعيمة ظاهر« رفضت مؤخرا مقابلة كل 
في  بيتها  على  تقاطروا  الذين  الصحفيني 
مراكش، كما رفضت اإلجابة على عشرات 
التي  تلك  س��واء  الهاتف،  عبر  ال��ن��داءات 
أو  اخلليجية  القنوات  م��ن  عليها  وردت 

من صحف عاملية معروفة، مثل »واشنطن 
»عدم  أن  يؤكد  أبو حفص  بوسط«، وحده 
تدفعها  السياسي  العمل  في  نعيمة  خبرة 
إلى حتاشي األضواء في الوقت الراهن«.

»أم  ب�  يعرفونها  الذين  مراكش  سكان 
نوار«، غير أنها ال تطرق بيوتهم بني الفينة 
السلفية«  »تعاليم  نشر  أجل  من  واألخرى 
ب���ل م���ن أج����ل ال��ع��م��ل اجل���م���ع���وي، وهي 
وبتواصلها  اخليرية  بأعمالها  معروفة 

الدائم مع الشباب في وضعية صعبة.
ب��أن��ه��ا ليست  ي��ح��ك��ي ع��ن��ه��ا م��ق��رب��وه��ا 
مواليد  من  وه��ي  بتاتا،  »متزمتة«  ام��رأة 

شهادة  ع��ل��ى  ح��اص��ل��ة  مب���راك���ش،   1965
بفرنسا،  دراس��ت��ه��ا  تابعت  ال��ب��اك��ال��وري��ا، 
بجامعة  جامعي  أستاذ  من  ال���زواج  قبل 
منه  رزق��ت  م��راك��ش،  ف��ي  عياض  القاضي 

بأربعة أوالد..
يعرفون  الذين  فقط هم  الناس  قليل من 
تسهر  أعمال، حيث  كسيدة  اآلخر  وجهها 
أنها  غير  بها،  خاصة  شركة  تسيير  على 
من  اجلمعوي  العمل  على  باملقابل  تسهر 
والتي   ،»AFY« جلمعية  رئاستها  خ��ال 
 »Association for youth« ت��ع��ن��ي 

)جمعية من أجل الشباب(.

جتري حاليا داخل البرملان حرب 
والغبراء  داح���س  ب��ح��رب  شبيهة 
واملعاصرة  األص���ال���ة  ح����زب  ب���ني 
الدميقراطي  التقدم  بفريق  مدعوما 
وعدد من نواب االحتاد االشتراكي 
وب��ع��ض ال��دس��ت��وري��ني، وب��ني حزب 
عقوبة  ح���ول  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة 

اإلعدام في املغرب.
ت��ق��ود حربه  ال����ذي  ال��ب��ام  ح���زب 
خديجة  ال��ن��ائ��ب��ة  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ه��ات��ه 
منسقة  ان��ت��خ��ب��ت  ال��ت��ي  ال��روي��س��ي 
ضد  وبرملانيات  برملانيني  لشبكة 
الفريق  وب����ني  اإلع��������دام،  ع��ق��وب��ة 
علنا  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ع��دال��ة  ال��ن��ي��اب��ي 
مصطفى  واحلريات  العدل  ووزي��ر 

سرا. الرميد 
آخ����ر ف���ص���ول ه����ذه احل����رب هي 
اس��ت��ب��اق��ي��ة على  ت��وج��ي��ه ض��رب��ات 
مستوى التشريع هذه املرة من خال 
واالقتراحات  القوانني  اقتراحات 
وبعد  السياق  ه��ذا  ففي  امل��ض��ادة، 
واملعاصرة  األص��ال��ة  فريق  انتهاء 
بإلغاء  ق��ان��ون  مقترح  تسطير  م��ن 
عقوبة اإلعدام من مختلف القوانني 
امل��غ��رب��ي��ة ب��ص��ف��ة ك��ل��ي��ة، ج���اء الرد 
العدالة  فريق  من  سريعا  القانوني 
سيقدم  حيث  امل��رة،  هذه  والتنمية 
مقترح  ب��دوره  األسبوع  هذا  خال 
لكنه  اإلع���دام،  عقوبة  ح��ول  قانون 
بإلغاء هذه  البام  على عكس مطلب 
كيران  ب��ن  رف��اق  نهائيا،  العقوبة 

فقط. بتنظيمها  طالبوا 
والتنمية  العدالة  قانون  مقترح 
على  »األس����ب����وع«  ح��ص��ل��ت  ال�����ذي 
الفصول  لتعديل  يسعى  منه  نسخة 
و580  و438  و411   410 و   114
القانون  من مجموعة  و585  و584 
اإلعدام،  بعقوبة  اخلاصة  اجلنائي 
ف���ي ع��م��وم��ه��ا على  ت��ب��ق��ي  وال���ت���ي 
عقوبة اإلعدام في »اجلناية التامة«، 
»اجلناية  ف���ي  احمل���اول���ة  وحت�����ول 
املؤبد  السجن  عقوبة  إلى  التامة« 

فقط.
رفاق  إليه  ذهب  التخفيف  نفس 

التي  اجل��رمي��ة  ف��ي  ب��وان��و  عبدالله 
فإن  امل��وت،  إح��داث  بقصد  ترتكب 
املؤبد  ب��ال��س��ج��ن  ي��ع��اق��ب  اجل��ان��ي 
استمر  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ون���ف���س  ف���ق���ط، 
الطفل،  أص��ول  أح��د  قتل  ف��ي  حتى 
في  اإلعدام  عقوبة  على  اإلبقاء  مع 
النار في بيت أو مسكن أو  إضرام 
أشخاص،  ب��ه��ا  ع��رب��ات  أو  ط��ائ��رة 
حالة  في  فقط  هنا  يكون  ف��اإلع��دام 

وفاة أحد األشخاص.
التشديد على تطبيق  وفي سياق 
وإقرار هذه العقوبة، اشترط نواب 
هيئة  أع��ض��اء  »إج��م��اع  البيجيدي 

اإلعدام«. بحكم  النطق  في  احلكم 
ويبقى أهم تعديل جاء به إخوان 
مستوى  على  ك��ي��ران  ب��ن  ع��ب��داإلل��ه 
مرور  اش��ت��راط  هو  اإلع��دام  عقوبة 
»ع��ش��ر س��ن��وات م��ن ال��ت��اري��خ الذي 
أص��ب��ح ف��ي��ه احل��ك��م ن��ه��ائ��ي��ا ودون 
امل���خ���ول احل����ق فيه  ال��ع��ف��و  ط��ل��ب 
احلكم  ينفذ  ك��ي  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب 
باإلعدام في حق الشخص احملكوم 

العقوبة«. بهذه  عليه 
وبهذا تكون احلرب بني الطرفني 
الشفوية  األس���ئ���ل���ة  جت�����اوزت  ق���د 
مجال  إل����ى  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل���وج���ه���ة 

التشريع.
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كواليس األسبوع

الرباط: األسبوع
يبدو أن الصراع العلني الذي كان قد فجره كرمي 
كيران  بن  النواب مع عبداإلله  رئيس مجلس  غاب 
الرباط  فنادق  أحد  في  العلن  على  احلكومة  رئيس 
وتبادل  الشكلية  املصاحلة  رغم جلسة  بعد  يطو  لم 
كيران  بن  وموفدي  غاب  بني  الصفراء«  »الضحكة 
أعقبتها  ال��ت��ي  اجللسة  ه��ذه  ال��ص��ل��ح،  جلسة  إل��ى 
بني  اخل��اف  بكون  ملغومة  وتطمينات  تصريحات 
بن كيران وغاب كان سحابة صيف عابرة وانتهى 
إلى األبد.آخر فصول احلرب والقطيعة اخلفية بني 
الطرفني ما فعله بن كيران بغاب األسبوع املاضي، 
حيث قبل بلوغ جلسة األسئلة الشهرية التي جرت 
األربعاء املاضي حاول غاب جمع املوضوع عبر لقاء 
مع املعارضة على أساس نقل شكواهم ومطالبهم إلى 
بن كيران رئيس احلكومة. خال لقاء استقبال غاب 
لنب كيران تقرر أن يجري في بيت غاب يوم األحد 
التنازالت  بعض  بتقدمي  إقناعه  ومحاولة  املاضي 
بن  لكن  الشهرية،  اجللسة  انعقاد  قبل  أي��ام  ثاثة 
الشاي والعصير  ينتظره ويشرب  كيران ترك غاب 

الذي هيأه  لنب كيران وحده.
اليوم  في  بالرد  فقام  متأخرا  اللعبة  فهم  غ��اب 
ال��رؤس��اء التي كانت  ن��دوة  إلغاء  امل��وال��ي، حيث مت 
س��ت��ك��ون ي���وم اإلث��ن��ني ب��ني رؤس����اء ال��ف��رق أغلبية 
يورطه  فقط  البيجيدي  بأن  شعر  بعدما  واملعارضة 
ف��ي ال��ص��راع م��ع امل��ع��ارض��ة، وه��و ال ي���زال يتمسك 

مبوقف عدم التنازل على أبسط مواقفه املعلنة.
في  ل��ي��واص��ل  الشهرية  اجللسة  استغل  ب��وان��و 
مع  احلسابات  تصفية  نظام  نقطة  وعبر  بدايتها 
عن  امل��ع��ارض��ة  غ��ي��اب  مسؤولية  حمله  ح��ني  غ��اب 
الكرة  رد  ف��ي  يتأخر  ل��ن  غ��اب  الشهرية،  اجللسة 
بوانو  على  رد  حيث  والتنمية،  العدالة  ملعب  إل��ى 
السيد  للمعارضة  بالنسبة  »املشكل  بكون  بعد  فيما 
رئيس فريق العدالة والتنمية يكمن في شخص بن 
كيران ومع بن كيران وحزبه، وهو أمر يتجاوزني، 
إلى مشكلة صراع علني بني  وإذا استمر سيتحول 
والفاهم  تنفيذية«  وم��ؤس��س��ة  تشريعية  مؤسسة 
املؤسسات  ب��ني  اشتعل  إذا  ال��ص��راع  معنى  يفهم 

الدستورية.

ما الذي جعل حزب االستقال يقرر وبشكل مفاجئ 
ال��رق��اب��ة امل��ش��ددة على ص��رف امل���ال ال��ع��ام؟ وماهي 
األسباب التي دفعت بحزب امليزان إلى محاولة نزع 
واملالية  االقتصاد  وزارة  من  املالية  املفتشية  جهاز 
التي يشرف عليها االستقالي نزار البركة إلى رئاسة 
املتتبعون  يطرحها  عاجلة  أسئلة  كلها  احل��ك��وم��ة؟ 
مبناسبة تقدمي الفريق االستقالي للوحدة والتعادلية 
الظهير  تغيير  أجل  من  البرملان  داخل  قانون  مقترح 

املنظم للمفتشية العامة للمالية.
»األسبوع« حصلت على نسخة من هذا املقترح الذي 
نص على حتوالت صارمة وجذرية في مجال املراقبة 
للمالية  العامة  املفتشية  جلهاز  نقله  منها  املالية، 
من  كيران  بن  احلكومة  رئيس  إلى  املالية  وزارة  من 
أجل حتميله املسؤولية الكاملة لكونه رئيس اإلدارة 
املغربية، مع إسناد مهمة توقيع املاموريات التي تناط 
مبفتش املالية صراحة إلى رئيس احلكومة وليس إلى 

وزير االقتصاد واملالية.
ذهاب  هو  التعديات  هذه  في  اخلطير  يبقى  لكن 
ن���واب االس��ت��ق��ال إل���ى ح��د ت��وس��ي��ع اجل��ه��ات التي 
الغرف  رأسها  وعلى  مستقبا  التفتيش  سيشملها 
واجلمعيات  العمومية،  شبه  وامل��ؤس��س��ات  املهنية 
العمومي،  ال��ت��م��وي��ل  م��ن  تستفيد  ال��ت��ي  وال��ه��ي��ئ��ات 
أو  ال��دول��ة  فيها  متتلك  التي  وامل��ق��اوالت  والشركات 
مشتركة  بصفة  أو  انفراد  على  العمومية  املؤسسات 
في  األس��ه��م  أغلبية  م��ب��اش��ر  غ��ي��ر  أو  م��ب��اش��ر  بشكل 
الرأسمال، أو سلطة مرجحة التخاذ القرار واملقاوالت 
امل��خ��ول��ة االم��ت��ي��از ف��ي م��رف��ق ع��ام أو امل��ع��ه��ود إليها 

تسييره«.
القانون  اع��ت��ب��روا  التفتيش  م��ج��ال  ف��ي  اخل��ب��راء 
كيران  لنب  امل��ي��زان  ح��زب  من  مسمومة  هدية  مبثابة 
شركات  مع  سيصطدم  القانون  ه��ذا  مبقتضى  ال��ذي 
والهوليدانغ  واألجانب  القوم  وعلية  املسؤولني  كبار 
على  مثا  ك��ي��ران  ب��ن  ي��ج��رؤ  فهل  وغ��ي��ره��ا...  امللكي 
واملكتب  املغرب  اتصاالت  شركة  حسابات  افتحاص 

الوطني للماء والكهرباء؟.

بن كيران يضحك على غالب 
ويتجاهل دعوته للعشاء

التحضير الصطدام كبير بني رئيس 
احلكومة وأرباب الشركات

الرباط: األسبوع
مزيان  امل��رح��وم  ب��ام��ت��ي��از  التعليم  رج��ل  رح��ي��ل  م��ن��ذ 
ومؤسسة  للتعليم  األع��ل��ى  املجلس  وب��رام��ج   بلفقيه 
للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 
البعض  أن  رغ��م  بالكامل  ومعطلة  موقوفة  والتكوين 

له صفة استعجالية. منها 
بانهيار  البعض  وصفه  وال��ذي  بلفقيه  مزيان  رحيل 
الركيزة األساسية في خيمة التعليم باملغرب، أوقف عدة 
املشتغلني  املواطنني  من  مختلفة  شريحة  تهم  مشاريع 

في مجال التربية والتكوين التي ال تزال تنتظر احلل.
منها  الرئيس،  بتوقيع  مرتبط  امللفات  من  ع��دد  حل 
ك��ب��ي��رة تنتظر  ل��ش��ري��ح��ة  ات��ف��اق��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ه��ام��ة 
التكوين  لوزارة  املنتمية  كالشريحة  باملؤسسة  إحلاقها 
من  وعدد  فقط،  باالسم  التشغيل  لقطاع  امللحقة  املهني 
امللفات الساخنة هي اليوم متوقفة على إمضاء الرئيس 

املقبل.
هذه امللفات بحسب العارفني بخبايا املؤسسة ال تهم 
املسؤولني  بعض  فيها  بالغ  التي  البسيطة  التوقيعات 
الوزير  التي دفعت  الرائحة  الرائحة، وهي  حتى أعطت 
املراكشي الوفا بالقسم بأغلظ أميانه أنه لن يحط رجليه 
في مقر املؤسسة حتى يتوصل بتقرير الفحوصات املالية 
التي جتريها املؤسسات املختصة في هذا املجال بعدما 
بلغ إلى علمه وجود رائحة اختاالت مالية تشوب تدبير 
التنظيم اإلداري  مالية هذه املؤسسة.الغريب في هيكلة 
حتى  يتغير  ولم  يتحرك  لم  أنه  الهامة  املؤسسة  لهذه 
ح��دود ال��ي��وم، رغ��م ك��ل هذه 
عاشها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت 
اإلداري  املجلس  أعضاء 
ف���ا ي����زال ال��رئ��ي��س هو 
بلفقيه،  مزيان  ال��راح��ل 
العضوية  ت�����زال  وال 
م����ن سعد  ك����ا  ت���ض���م 
نهاية  رغ�����م  ح���ص���ار 
الداخلية،  ف��ي  جتربته 
االستقالي  ي���زال  وال 
حاضرا  املكاوي  رحال 
ب����ص����ف����ة ك�����ات�����ب ع����ام 
ل�������وزارة ال���ص���ح���ة، وال 
بصفتها  ال��ع��اب��دة  ت����زال 
السابقة،  ال��وزاري��ة 
واليزال غيرهم من 
بصفات  األعضاء 
أكل عليها الدهر 

وشرب.

حصار والعابدة والمكاوي أعضاء خارج القانون

مات مزيان بلفقيه فلم يجدوا من يوقع بدال عنه! 

نعيمة ظاهر ناشطة جمعوية بالداخل واخلارج

الراحل مزيان بلفقيه

الرميد
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بين  الطاحنة  ال��ح��روب  ستهدأ  وأخ��ي��را 
بعدما  الجهات،  داخل  المنتخبين  مختلف 
انتخب باإلجماع فؤاد العماري عمدة مدينة 
األصالة  ف���ي  ال���ق���ي���ادي  وش��ق��ي��ق  ط��ن��ج��ة 
الخميس  ال��ع��م��اري  إل��ي��اس  وال��م��ع��اص��رة 
الماضي رئيسا لجمعية رؤساء الجماعات 

المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
بمدينة  العمداء  عمدة  العماري  انتخاب 
الصخيرات جاء بإجماع جل أعضاء اللجنة 
اإلدارية بما فيهم رؤساء جماعات يسيروها 
رسالة  ف��ي  والتنمية  ال��ع��دال��ة  م��ن  أع��ض��اء 

ملغومة من اإلخوة األعداء.
ه���ذا ال��ت��ح��ول ف��ي ال��م��وق��ف م��ن ممثلي 
الجماعات المحلية التابعين لحزب العدالة 
في  القيادي  حضور  فيهم  بما  والتنمية، 
العدالة والتنمية عزيز رباح شخصيا بصفته 
رئيسا للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة 
لفائدة  وال��ذي صوت وداف��ع عن التصويت 

رؤس����اء  العماري وسط  إل���ي���اس  ش��ق��ي��ق 
الجماعات في حزب العدالة والتنمية، طرح 
الصفقة  مضمون  حول  األسئلة  من  الكثير 

الغريمين  ب��ي��ن  ت��م��ت  ال���ت���ي 
السياسيين من جهة، وبين 
العالقة المقبلة بين حزب 
المصباح وحزب الجرار 

من جهة ثانية.
جزء من الصفقة لن 
يتأخر، وسيظهر في 
حينه بحسب مصادر 

التصويت،  ح��ض��رت 
البام  س��ي��ه��دي  ح��ي��ث 

بعد  ل����ل����رب����اح 

ضغط حزب البام الذي يملك القوة داخل هذه 
الجمعية كي ال تقصى العدالة والتنمية من 
المكتب المركزي الذي يضم 17 عضوا، حيث 
سينتخب عضوين من البيجيدي داخل هذا 
ال��م��ك��ت��ب ال��ل��ذي��ن ان��ض��م��ا إل���ى مختلف 
واأللوان  األح��زاب  وجميع  المكونات 
السياسية الممثلة داخل هذا اإلطار.

ف��وز العماري  وف��ي جميع األح��وال 
كرس المزيد من الشتات في األغلبية 
حزب  بين  التفرقة  وغذى  الحكومية 
في  ينجح  لم  ال��ذي  الشعبية  الحركة 
الحفاظ على الكرسي الذي كان يشغله 
عمر البحراوي وال حزب االستقالل الذي 
مستوى  ع���ل���ى  األول  ن��ف��س��ه  ي��ع��ت��ب��ر 
فشل  بعدما  الجماعية  االنتخابات 
رئيس  الرشيد  بولد  الدفع  في 
بلدية العيون إلى هذا المنصب، 
وال حزب العدالة والتنمية األول 

على المستوى البرلماني.

الرباط: األسبوع
الجلسات  كيران خالل  بن  لسان  حدة  أن  يبدو 
العامة بالبرلمان لم تعد سيفا مسلطا على نواب 
المعارضة فحسب، ولكن بدأت تخرج لتمس بعض 
قضاة  ذلك  اعتبر  كما  األخرى  الدستورية  السلط 
ال�����م�����م�����ل�����ك�����ة ردا ع����ل����ى ت����ص����ري����ح����ات رئ����ي����س 
الحكومة خالل جلسة المساءلة الشهرية األخيرة.

تصريحات السيد رئيس الحكومة خالل جلسة 
و»استغرابه  النواب  بمجلس  الشهرية  المساءلة 
 - قاضي طنجة  إلى  إش��ارة  في   - قاض  كون  من 
اإلفراج  لحظة  واستقبل  بالرشوة  متلبسا  ضبط 
أغضبت  كالبطل«  سراح  حالة  في  ومتابعته  عنه 
القضاة ودفعت باجتماع عاجل لمجلسهم الوطني 
كله  بيان  وتحرير  ب��ال��رب��اط  األخ��ي��ر  السبت  ي��وم 

هجوما على بن كيران.
منه  بنسخة  »األس��ب��وع«  ت��وص��ل  ال��ذي  ال��ب��ي��ان 
يستنكر تصريحات بن كيران ويعتبرها تأثيرا غير 
أن  الملف  اع��ت��ب��ار  على  ال��ق��ض��اء،  على  م��ش��روع 
موضوع التعليق اليزال رائجا، كما أنه  يشكل مسا 
مبدأ  يعتبر  الذي   ال��ب��راءة  قرينة  بمبدإ  خطيرا 

دستوريا.
التصريحات  ت��ل��ك  أن  ال��ب��ي��ان  ذات  واع��ت��ب��ر 
السلطة  اخ��ت��ص��اص  ف��ي  ص��ارخ��ا  تشكل  تدخال 
نقلت  ال��ت��ي  ال��ت��ص��ري��ح��ات  القضائية، وأن هذه 
ثقة  زعزعة  شأنها  من  عمومي  منبر  عبر  مباشرة 
وأعضائها،  القضائية  السلطة  في  المتقاضيين 

فضال عن أنها تهدم مبدأ الفصل بين السلط.
بهذا القلق المعبر عنه من القضاة والذي سبقه 
النازلة  ف��ي  تدخله  بسبب  ال��ع��دل  وزي��ر  م��ن  قلق 
وغ��ض��ب ال��م��ح��ام��ي��ن م��ن وزي���ر ال��ع��دل ف��ي إطار 
القضائية«  المساعدة  »مرسوم  حول  صراعاتهم 
واستعداد كتاب الضبط للعودة من جديد لتعطيل 
تبقى  قوية،  احتجاجية  أشكال  عبر  العدالة  سير 
تسير  أي��ن  ج���واب:  دون  معلقة  التالية  األسئلة 
هل  للرميد،  ه��ؤالء  ك��ل  مقاطعة  وأم���ام  ال��ع��دال��ة؟ 
سيطبق هذا األخير وحده مشروع إصالح العدالة 
الذي رفع مضمونه إلى الملك؟ بعض المقربين من 

دوائر القرار القضائي 
ه����ذا  أن  ي������ؤك������دون 
الصراع المفتوح جزء 
غضب  أس����ب����اب  م����ن 
ت���أخ���ي���ر اإلع������الن عن 
ت����وص����ي����ات ال����ح����وار 
إصالح  حول  الوطني 
ال��ت��ي توصل  ال��ع��دال��ة 
الملكي  ال��دي��وان  بها 
لتوريط  تجنبا  وذل��ك 
ال���دي���وان ال��م��ل��ك��ي في 
على  لطرف  االنتصار 

حساب اآلخر.

كلمات بن كيران التي مفاجأة..عبدالعزيز الرباح يدافع عن شقيق إلياس العماري
أغضبت القضاة

بخالف ما يروج في بعض األوساط 
التي تقول بأن هناك قطيعة بين رئيس 
الحكومة عبد اإلله بن كيران والخازن 
العام للمملكة نور الدين بنسودة، كشف 
خالل  األخير  ه��ذا  عقده  ال��ذي  اللقاء 
الفترة األخيرة، عن وجود عمل مشترك 
لبنات  وض��ع  ف��ي  يتجسد  متواصل، 
لتفعيل المرسوم المتعلق بالصفقات 

العمومية.
وق��د أك��د ن��ور ال��دي��ن ب��ن��س��ودة في 
ت��ص��ري��ح��ات خ��اص��ة ل���أس���ب���وع، أن 
اجتماعات انعقدت في الفترة األخيرة 
كان هدفها االرتقاء بقانون الصفقات 
العمومية، وأضاف بأن هذه االجتماعات 
الحكومة  رئ��ي��س  م��ع  بعضها  انعقد 

وحضرها وزير المالية نزار بركة واألزمي وزير المالية.
الصفقات  قانون  مستجدات  عن  حديثه  معرض  وفي 
العمومية قال بنسودة: إن تفعيل القانون بصيغته الجديدة 
سيمكن المقاوالت الصغيرة والمتوسطة من أخذ نصيبها 
الدولة، كما  توفرها  التي  العمومية  الصفقات  في مجال 
أوضح أن تفعيل القانون سيمكن هذه المقاوالت من رفع 

مختصة  لجنة  إل��ى  »مظلوميتها« 
العامة  األم���ان���ة  م���ن  ك���ال  ت��ت��ض��م��ن 
للحكومة، ووزارة االقتصاد والمالية 
وممثل وزارة الفالحة وممثل وزارة 

التجهيز.. 
كما أوضح الخازن العام للمملكة 
قضائيا  دورا  ليس  اللجنة  دور  أن 
بقدر ماهو دور استباقي إداري بحيث 
أن ذلك ال يمنع المقاوالت المتضررة 
للمطالبة  القضاء  إل��ى  اللجوء  م��ن 
بإلغاء الصفقات التي أحست بأنها 

ظلمت فيها.
وكان بنسودة قد كتب في افتتاحية 
العدد الجديد من مجلة خزينة المملكة 
»الخزينة«، أن هذا اإلصالح ينبع من 
الرغبة في تكييف النظام المتحكم في الطلب العمومي مع 
في  المغرب  والتزامات  األعمال  مناخ  الذي طبع  التطور 
ينتظره  وم��ا  ال��ح��ر.  وال��ت��ب��ادل  الشراكة  اتفاقيات  إط��ار 
باألساس المواطن من شفافية في ما يتعلق باالستخدام 
الحقيقي للمال العمومي وعائداته وتأثيراته على أرض 

الواقع.
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إلى  نبهت  أن  ل��أس��ب��وع  س��ب��ق 
المكتب  داخل  الخطيرة  التطورات 
الوطني للماء والكهرباء، كما سبق 
أن نبهت إلى خطورة إسناد مهمة 
إل��ى مسؤول  ح��ي��وي  ق��ط��اع  تدبير 
منشغل دائما بكرة القدم )األسبوع 
عدد الخميس 20 يونيو 2013(، إذ 
يتم تسيير مؤسستين  أن  ال يعقل 
استراتيجيتين للماء والكهرباء من 
ط����رف رئ���ي���س م��ك��ل��ف ب��ل��ع��ب كرة 

القدم.
ليخرج  األسبوع،  تحدثت  هكذا 
بعدها بأيام قليلة حشد من الموظفين 
في مكاتب »لونيب« ليطالب برحيل 
كبيرة  تظاهرة  خالل  علي  الفاسي 
 27 ع��دد  )األس��ب��وع  البرلمان  أم��ام 
يونيو 2013(، غير أن الواقعة األكثر 
في  التي حصلت  تلك  هي  خطورة 
ض��واح��ي ال��ن��اظ��ور، ح��ي��ث توجه 
مليلية  من  الماء  ليطلبوا  السكان 
عن  ع��ج��ز»ل��ون��ي��ب«  أم���ام  المحتلة 

الوصول إليهم.
وتضمنت رسالة مرفقة بعريضة 
تضمنت 58 توقيعا معطيات مخجلة 
عن عجز مؤسسة علي الفاسي عن 
توفير صنبور واحد في »دوار هذون« 
مالشة«،  ب����»دوار  إداري��ا  المعروف 
لذلك ذهب سكان الدوار ليلتمسوا 
تدخل القنصل العام إلسبانيا ومن 
خالل حكومة مدريد، إلنقاذ السكان 

من العطش.
ولعل أكثر التفاصيل غرابة هي 
ما حكاه السكان عن ارتباط تاريخي 
بين دوارهم وبين التواجد اإلسباني 
)..( ألجل ذلك فهم يلتمسون ولو فتح 
صنبور واحد وسط الدوار..»عسى 
أن يعود بالخير على الساكنة«، تقول 
الرسالة التي نشرت مضامينها في 
موقع هسبريس، والتي تؤكد رغبة 
واضحة في شراء الماء من مليلية 

أمام عجز »لونيب«.

أمام عجز »لونيبى«
املغرب سيشتري املاء من مليلية 

*

عزيز رباح

وكاالت:سامي كليب
لو صدقت كل معلومات الكتاب الفرنسي 
الجديد »قطر، هذا الصديق الذي يريد بنا 
شرا«، فإن كل قصة »الربيع العربي« مؤامرة 
حيكت بدقة في الغرف السوداء. هي قصة 
عالقة وطيدة بدأت بين إسرائيل وقطر منذ 
مطلع تسعينيات القرن الماضي وتّوجها 
أن  ذل��ك  والفرنسي،  األميركي  ال��راع��ي��ان 
»الدوحة التي قررت في العام 1993 بقيادة 
األمير حمد، بيع الغاز للدولة العبرية، لم 
يكن لها طريق إلى دائرة أصدقاء واشنطن 
سوى من خالل العالقة المباشرة مع تل 

أبيب «.
من  كبيرة  مجموعة  الكتاب  ويتضمن 
المعلومات واألسرار والمقابالت، وبينها 
التي  الله«  »لطف  بباخرة  تتعلق  واح��دة 
توجهها  أثناء  اللبناني  الجيش  أوقفها 
نحو  قبل  س��وري��ا  إل��ى  ب��ال��س��الح  محملة 

عام.
السوري،  الربيع  بداية  »م��ع  أن��ه  القصة  ومفاد 
أغمضت األسرة الدولية عيونها عن البواخر المحملة 
بالسالح من قطر وليبيا عبر لبنان إلى سوريا، ولكن 
عمليات التهريب هذه ازدادت على نحو أقلق الموساد 
اإلسرائيلي، فأسرع إلى إبالغ قوات الطوارئ الدولية 
والجيش اللبناني، وهكذا تم توقيف الباخرة لطف 
الله في 27 نيسان العام 2012 في البحر، وكان ذلك 
إنذارًا للدوحة لكي تكون أكثر سرية في عملياتها 
ولتخفف من دعمها للجهاديين. اكتشف الجميع أن 
قطر ساعدت هؤالء الجهاديين أيضًا بمستشارين، 

وبينهم عبد الحكيم بلحاج القيادي القاعدي سابقًا، 
الذي أصبح الحقًا أحد المسؤولين السياسيين في 

ليبيا«.
الكتاب المذيل بتوقيع اثنين من كبار صحافيي 
التحقيقات في فرنسا، نيكوال بو وجاك ماري بورجيه، 
التمثيل  مكتب  الدوحة  افتتحت  »منذ  أن��ه  يكشف 
استقبال  على  اعتادت  اإلسرائيلي،  الديبلوماسي 
شمعون بيريز وتسيبي ليفني زعيمة حزب كديما 
اليميني، التي كانت تستسيغ التسوق في المجمعات 
التجارية القطرية المكيفة وزيارة القصر األميري«.
ووفق الكتاب، فإن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن 

تنافس  حالة  حاليًا  يعيش  ال��ذي  جاسم 
صعبة مع ولي العهد الشيخ تميم، ليس 
من المتعاطفين مع الفلسطينيين. وينقل 
الكاتبان عن رجل أعمال مقرب من بن جاسم 
أنه، وحين كانا معه يشاهدان التلفزيون، 
المسؤولين  رأى  ل��م��ا  ي���ص���رخ  س��م��ع��ه 
هؤالء  سيزعجنا  قال:»هل  الفلسطينيين، 

األغبياء طوياًل؟«.
الكاتبين  ف��إن  التلفزيون،  ذك��ر  وعلى 
الفرنسيين يغوصان في أسباب تأسيس 
»الجزيرة« أو »التلفزيون الذي يملك دولة« 
»خالفًا  إن��ه  ي��ق��والن  تعبيرهما.  ح��د  على 
للشائع، فإن فكرة إطالق قناة الجزيرة لم 
أنه  برغم  األمير حمد  عبقرية  وليدة  تكن 
رجل ذكي. هي كانت نتيجة طبيعية الغتيال 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين 
في العام 1995، فغداة االغتيال قرر األخوان 
يهوديان  وه��م��ا  ف��ري��دم��ان،  وج���ان  ديفيد 
فرنسيان، عمل كل ما في وسعهما إلقامة 
اتصال  وهكذا   … وفلسطين  إسرائيل  بين  السالم 
بأصدقائهما من األميركيين األعضاء في ايباك )أي 
لجنة الشؤون العامة األميركية – اإلسرائيلية( الذين 
ساعدوا أمير قطر في االنقالب على والده إلقناع هذا 
الفكرة  حمد  الشيخ  وجد  وبالفعل  باألمر.  األخير 
مثالية تخدم عرابيه من جهة وتفتح أبواب العالم 
العربي إلسرائيل من جهة ثانية…«. ويقول الكاتبان 
إن األمير أخذ الفكرة من اليهوديْين وأبعدهما بعد 
أن راحت الرياض تتهمه بالتأسيس لقناة يهودية.

العالقات السرية بني قطر وإسرائيل 

نور الدين بنسودة

بن كيران



من القلب

آه من النقل
في فصل الصيف

آل بوبكري.. يصعدون هجومهم 

االحتاد االشتراكي بني خيارين.. »البلطجة« 
أو »التحول إلى حزب إسالمي«

الرباط: األسبوع
وقع االحتاديون الذين اجتمعوا يوم السبت املاضي في إطار 
العائلة  على  احملسوبة  األح���زاب  ب��ن  االن��دم��اج  م��ب��ادرة  تفعيل 
على  أطلقت  التي  ال��زاي��دي«  »مجموعة  وف��اة  االحت��ادي��ة، شهادة 
نفسها اسم تيار دون أن يكون لذلك أي سند في مقررات وقوانن 

احلزب )..(حسب قول أحد أعضاء املكتب السياسي.
أن مجموعته دخلت في  أكثر من غيره،  الزايدي يعرف  ولعل 
املكتب  يناقش  أن  فاألحرى  اجلديد،  االتفاق  توقيع  بعد  متاهة 

السياسي مطالب املندمجن أوال، و»ليس مطالب احتادين 
اتسمت حتركاتهم باالنتهازية، حيث كانوا يصرون 

نفس  وف��ي  األخير  املؤمتر  نتائج  رف��ض  على 
عضوية  ف��ي  بحصتهم  يطالبون  ال��وق��ت 

املكتب السياسي للحزب« )بتعبير نفس 
املصدر(.

فريق  رئ��ي��س  ال��زاي��دي،  مجموعة 
بشكل  تتشتت  قد  ال��ن��واب،  مجلس 
الدخول السياسي املقبل،  كامل مع 
تزكية  إلى  الزايدي  سيحتاج  حيث 
لالستمرار  السياسي  املكتب  م��ن 
ف��ي رئ��اس��ة ال��ف��ري��ق، وه��ي العملية 
العالقة  إل����ى  ب��ال��ن��ظ��ر  امل��س��ت��ب��ع��دة 

امل��ت��ش��ن��ج��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال����زاي����دي 
املكتب  أع����ض����اء  ب���ج���ل  وم��ج��م��وع��ت��ه 

إلى  أس��اء  أنه  يعتبرون  ال��ذي  السياسي، 
احلزب بعد دخوله في عملية تشهير مجانية 

للحزب.
ويبقى أكبر دليل على أن عالقة »مجموعة الزايدي« 

به  ما ص��رح  وه��و  م��اي��رام،  على  تكون  لن  العائدين،  بامللتحقن 
مناضل احتادي قدمي )كان من بن العائدين( على هامش توقيع 
ليس  ال��زاي��دي  »إن  ق��ال:  عندما  السبت  ي��وم  االن��دم��اج  برتوكول 
بنشاطه  اشتهر  احل���زب،  على  جديد  واف��د  مجرد  ه��و  احت��ادي��ا، 
املعارك  أكثر من اشتهاره في   )..( ببوزنيقة  العنب  في مهرجان 
الزايدي«  »لتيار  حتمية  نهاية  يتوقع  املناضل  هذا  النضالية«، 
خالل االنتخابات التشريعية املقبلة، ملاذا؟ »ألن البرملانين الذين 
يدعمون الزايدي سيحتاجون إلى تزكيات من أجل املشاركة في 
االنتخابات، ومعلوم أن الزايدي ال يعطي التزكيات إمنا يعطيها 

املكتب السياسي«، يقول نفس املتحدث.
وأنصار  الزايدي  أنصار  بن  التنظيمي  الصراع  عن  وبعيدا 
األي���ام صراعا  ادري���س لشكر، يعيش االحت���اد االش��ت��راك��ي ه��ذه 
محمد  عبر  حيث  األول،  الكاتب  ن��ائ��ب  منصب  ح��ول  محموما 
بوبكري، العضو الدائم في املكتب السياسي )..( عن رغبته في 

ما  وه��و   ،)..( بالرفض  قوبل  مطلبه  أن  غير   )..( املنصب  تولي 
انتقادات  ليوجه  اجلرائد،  على صفحات  بوبكري  خروج  يؤكده 
اخلطاب  حيث  من  بالتناقض  اتهمه  حيث  األول،  للكاتب  ح��ادة 
واملمارسة، مع اختيارات احلزب وقيمه، وتساءل متهكما عما إذا 
علما  اليمن،  مشروع  خلدمة  اليساري  حزبه  يوظف  لشكر  كان 
أنه اتهم مجموعة امللتحقن اجلدد ومعهم الكاتب األول بخدمة 

مشروع »اجلي 8«.
أحد  ن��زع  ومحاولة  السياسي،  املكتب  في  بوبكري  تصعيد 
االحتادين لسرواله أمام املإل )..(، ال يوازيها من حيث »البلطجة« 
)بتعبير أحد االحتادين( سوى حترك أحد أفراد عائلة 
بأبشع  احت��ادي��ة  مناضلة  ليشتم  ب��وب��ك��ري، 
النعوث، على صدر صفحتها في الفيس 
مقتطفات  نشر  ق��ررت  األخيرة  هذه  ب��وك، 
املإل  على  وعممتها  بوبكري،  ك��الم  من 
حتى يتأكد اجلميع من املستوى الذي 

وصل إليه بعض االحتادين )..(.
االحتاديون  ي��واص��ل  جهتهم  م��ن 
السلفية« كما يسميهم  »النزعة  ذوو 
رف��ق��اؤه��م داخ���ل احل���زب، ف��ي حشد 
بإمكان  ب��ات  حيث  ألفكارهم،  الدعم 
دروس  ع���ل���ى  االط�������الع  امل���واط���ن���ن 
احت��ادي��ة ف��ي »ال��وع��ظ واإلرش����اد« عبر 
جريدة احلزب من خالل بعض أعدادها.

داخ��ل حزب  املفارقة  وج��ه  على  ولنقف 
يكفي  بوعبيد،  الرحيم  وعبد  بنبركة  املهدي 
الوقوف على مقدمة خطابن، بن خطاب مصطفى 
املتوكل الذي يبدأ كالمه بالقول: »إن الله يأمر بالعدل 
واإلحسان..«، وبن املهدي بنبركة الذي كان يبدأ خطاباته الثورية 
الرحيم  عبد  شأن  شأنه  املوضوع  صلب  إلى  مباشرة  بالدخول 
بوعبيد )..(.. كلمات مصطفى املتوكل بغض النظر عن مضمونها 
رمبا لم تكن لتجد مكانا لها في جريدة »احملرر«، في زمن كان فيه 

بعض االحتادين يجاهرون باإلفطار في رمضان )..(.
االحتاد  داخل صفوف حزب  الصراعات  أن  يتضح  إذن  هكذا 
االشتراكي موزعة بن تيار ال يرى في احلزب إال املواقع، وبن 
فشيئا  ألفكاره صدى شيئا  يجد  إسالمية أصبح  نزعة  ذي  تيار 
بدعوى  احلضيض،  إل��ى  لغته  نزلت  تيار  وب��ن  احل���زب،  داخ��ل 
في  ساهموا  والذين  العائدون  املندمجون  وحدهم  االخ��ت��الف.. 
إقناعهم بالعودة يراهنون على انبعاث االحتاد االشتراكي بقيمه 
لألغلبية  إدارت��ه  بسوء  يتميز  هيمني  »حزب  ملواجهة  اليسارية، 
الكاتب  تعبير  حسب  الدستور..«  تفعيل  في  وفشله  احلكومية 

األول ادريس لشكر.
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

بقلم: رمزي صوفيا

من جهتهم 
يواصل االتحاديون 

ذوو »النزعة السلفية« 
كما يسميهم رفقاؤهم 

داخل الحزب، في حشد الدعم 
ألفكارهم، حيث بات بإمكان 

المواطنين االطالع علىدروس 
اتحادية في »الوعظ واإلرشاد« 

عبر جريدة الحزب من خالل 
بعض أعدادها.

املرتبطة  واملشاكل  احل��ض��ري  النقل  م��وض��وع  ط��رح  م��ا  كثيرا 
التجارية  وامل��ع��ام��الت  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��رك��ة  ع��ل��ى  وت��أث��ي��ره  ب��ه 
قطاع  للبالد..  احليوية  القطاعات  كأحد  االجتماعية  والعالقات 
على  وحت��ف��ي��زه  مكوناته  وبتطوير  وااله��ت��م��ام  بالعناية  ج��دي��ر 

العامة. االقتصادية  الدورة  في  أكبر  بشكل  املساهمة 

النقل احلضري يظل حاليا دون مستوى  مهما قيل وأعيد دور 
به..  اإلس��ه��ام  منه  يتوقع  م��ا  ك��ل  ع��ن  ق��اص��را  ويبقى  التطلعات، 
وي��ش��ه��د ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ت��ض��اع��ف ال��ط��ام��ة ح��ي��ث ي��الح��ظ تأثير 
باإلقبال  للمواطنن  يقدمها  التي  االعتيادية  اليومية  اخلدمات 
الذي تشهده املناطق الشاطئية للدار البيضاء، واحلال هو نفسه 
تشهد  الداخلية  امل��دن  أن  كما  الشاطئية،  امل��دن  لباقي  بالنسبة 
مسابح  م��ن  احمل��دث��ة  االستجمامية  املعالم  على  سكانها  تقاطر 

محلية.. صيفية  ومنتجعات  عمومية 
من  حتول  إضافية  حافالت  تخصيص  بسبب  اخلدمات  تتأثر 
اخلطوط العادية الرائجة بن مختلف محطات املدينة لتوجه إلى 
العمومية..  واملسابح  الشواطئ  إلى  للتنقل  املخصصة  اخلطوط 
املواطن  يضطر  ح��ي��ث  ال��ن��اس  م��ص��ال��ح  معها  تضيع  حت��وي��الت 
به قبل أن  الوسطى لساعات متتد  للوقوف وخاصة في احملطات 

وجهته. إلى  وحتمله  حافلة  ترحمه 
عن  والبحث  واالستجمام  العطل  فصل  هو  الصيف  فصل  إن 
املرتبطة  اليومية  والضغوط  الكد  من  طويلة  أشهر  آث��ار  نفض 
الذات وتناسي  الهروب من منغصات  الدراسة.. فصل  أو  بالعمل 
س��ل��ب��ي��ات احمل��ي��ط ال���ذي اع��ت��اد ال��ش��خ��ص ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه صباح 

مساء.
هروب يجده اآلالف من الشباب واملسنن في نفس املدينة التي 
يقيمون فيها حتت ضغط ضيق ذات اليد وذلك بارتياد الشواطئ 

العامة. واملنتديات  واملقاهي  واملسابح  املجاورة 
تتم  امل��واق��ع  تلك  نحو  يوميا  ه��ؤالء  نقل  عمليات  كانت  وإذا 
مراعاة  دون  ي��ق��ع  أن  ي��ج��ب  ال  ذل��ك  ف��إن  م��ض��اع��ف��ة،  مب��ج��ه��ودات 
للحصول  ال��ظ��روف  تسعفهم  لم  الذين  املواطنن  باقي  مصالح 

الصيفية.. إجازاتهم  على 
إن حتويل وجهات اخلطوط االعتيادية نحو املناطق الشاطئية 
يتسبب في تعطيل التزامات الفئة التي ذكرنا من الناس وتأخرهم 
عبارة  عليهم  لتنطبق  جتارتهم  أو  عملهم  مبقرات  االلتحاق  في 
مصائب قوم عند قوم فوائد، فيقرر املصطافون مرحا وسط مياه 
البحر ليعض العامل أو املوظف املسكن على نواجده غيظا وهو 
لتقله  ينتظرها  التي  احلافلة  عبرها  ستحل  التي  الطريق  يطالع 

املباشر.  رئيسه  من  استياء  لنظرات  التعرض  دون  مكتبه  إلى 
فصل الصيف كما أسلفنا هو فترة اكتظاظ املناطق التي حباها 
على  ومساعدتهم  الناس  كروب  عن  التنفيس  على  بالقدرة  الله 
واالستمتاع  احلياة  عبير  واستنشاق  اليومية  الهموم  تناسي 
باجلمال الرباني للطبيعة.. اكتظاظ يطرح على اجلهات املسؤولة 
االحتياجات  تلك  إلرضاء  جديدة  التزامات  احلضري  النقل  على 
الطلب على  ت��زاي��د  مل��واج��ه��ة  ول��ك��ن احل��ل  وامل��وس��م��ي��ة،  ال��ط��ارئ��ة 
يكون  أن  يجب  احمللية  االستجمام  مل��واق��ع  املتوجهة   اخل��ط��وط 
باقتناء حافالت جديدة إلى األسطول العام للمؤسسة بدل تغيير 

الذي ال يخدم إال مصالح املؤسسة برفع رقم معامالتها. األرقام 
وفي انتظار إيجاد حل لهذه املعضلة.. نعم معضلة يظل املواطن 
وساعات  لساعات  الشاطئ  نحو  هربت  حافلة  انتظار  في  املسكن 

تضطره لتشديب جيبه يوميا بإشارة غاضبة إلى سيارة أجرة.
1999 30 يوليوز  نشر في عدد 

كاريكاتور عن هيسبريس
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مع حلول مساء األحد كان ميدان 
القاهرة  الواقع في وسط  التحرير 
باملتظاهرين  آخ���ره  ع��ن  ام��ت��أ  ق��د 
مرسي،  محمد  للرئيس  املعارضني 
ل��ي��وج��ه امل���ي���دان ال�����ذي س��ب��ق أن 
 2011 ي��ن��اي��ر   25 ث���ورة  اح��ت��ض��ن 
رسالة قوية إلى السلطة بأن األمر 

جاد وأن عليها تداركه.
بدا  امل��ي��دان  أن  للنظر  وال��اف��ت 
قريب الشبه بحاله في الثورة التي 
محمد  املخلوع  بالرئيس  أطاحت 
حسني مبارك، حيث سيطر عنصر 
ال��ش��ب��اب على امل��وق��ف وب���دت لهم 
الغلبة احلاسمة على عناصر أخرى 
الكثيرون يخشون أن تتسبب  كان 
ف��ي حتويل  ان����دالع ع��ن��ف أو  ف��ي 

التظاهر عن غايته احلقيقية.
داخل  الصحفيون  معهم  حت��دث  م��ن  أول  وب��دا 
بنفس  ناقما  ك��ان  كما  مرسي،  على  ناقما  امل��ي��دان 
اإلنقاذ  جبهة  ب�»عواجيز«  وصفهم  من  على  القدر 
القيادي  كشف  بعدما  ثقته  فقدوا  الذين  املعارضة 
باجلبهة حمدين صباحي عشية املظاهرات عن عدم 
السابق  النظام  »ف��ل��ول«  مع  التعاون  في  ممانعته 

طاملا كان هدفهم هو إسقاط مرسي.

ونال القيادي اآلخر بجبهة اإلنقاذ محمد البرادعي 
نصيبا آخر من نقمة املتظاهرين، خصوصا بعدما 
ثم  املسيرات ملسافة قصيرة  اكتفى مبرافقة إحدى 
أحدهم  وق��ال  التحرير.  م��ي��دان  دخ��ول  قبل  تركها 
على  يعتمدوا  أن  يجب  الشباب  أن  يؤكد  ه��ذا  إن 
يناير  ثورة  أخطاء  يكرروا  وأال  املرة  هذه  أنفسهم 

بترك الزمام لغيرهم.
إلى  ينتمي  ال  أنه  تأكيد  على  املتظاهر  وح��رص 

جبهة اإلنقاذ التي تصدرت مشهد 
امل���ع���ارض���ة م���ؤخ���را، واع��ت��ب��ر أن 
يقلون  ال  التقليدية  املعارضة  قادة 
سوءا عن رموز السلطة، حيث رأى 
صراعا  ي��خ��وض��ان  اجل��ان��ب��ني  أن 
س��ي��اس��ي��ا م��ن أج���ل ال��س��ل��ط��ة على 

حساب البسطاء.
أم�������ا ال���ن���ق���م���ة ال����ك����ب����رى بني 
احلال  بطبيعة  فكانت  املتظاهرين 
الذي  مرسي  الرئيس  نصيب  م��ن 
املتظاهرات  إح���دى  عليه  حملت 
بشدة، وقالت للجزيرة نت إنه فّرط 
لتنفيذ مطالب  تاريخية  في فرصة 
يعود  ه���ذا  أن  م��ع��ت��ب��رة  ال���ث���ورة، 
عدم  ع��ن  ف��ض��ا  وت�����ردده،  لضعفه 
جناحه في الفكاك من أسر جماعة 
اإلخوان املسلمني التي خرج منها.
وانتقدت املتظاهرة اإلعام املؤيد للرئيس، وقالت 
إنه يركز على أن اخلارجني في مظاهرات 30 يونيو 
تنكر  ال  أنها  مؤكدة  الفلول،  أو  البلطجية  من  هم 
احلقيقة  لكن  املتظاهرين،  بني  هؤالء  بعض  وجود 

ممن  »هم  العظمى  األغلبية  أن 
إلى  وأوصلهم  مرسي  خذلهم 

هذه احلال«، حسب قولها.

اخلارجية اجلزائرية تتهم املغرب بالسذاجة 
في أول رد فعل مغربي رسمي على الشروق اجلزائرية إلعادة فتح احلدود البرية مع 
املغرب، نددت الرباط بشدة مبا أسمتها ب�»التصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية 
رسمية«، رهنت فيها تطبيع العاقات الثنائية، وإعادة فتح احلدود البرية بني البلدين، 
بالعديد من »الشروط« التي علقت اخلارجية املغربية عليها بأنها ب� »ال أساس لها وغير 

مفهومة«.
باملقابل قالت وزارة الشؤون اخلارجية، على لسان ناطقها الرسمي عمار باني، في 
إعامية  حملة  يشن  املغرب  إن  الشروق،  بجريدة  ص��ادر  مقال 
املوقف  ب�»سذاجة«  إلى ما وصفتها  ضد اجلزائر، وأشارت 
متس  تصريحات  تبرئة  ي��ح��اول  وه��و  املغربي  الرسمي 
»حرية  نطاق  في  بتصنيفها  للجزائر،  الترابية  بالسامة 

التعبير«.
لوكالة  األح���د،  مساء  باني  عمار  تصريح  ف��ي  وج��اء 
األنباء اجلزائرية أنه في »بادئ األمر كان هناك عمل عدائي 
رده  في  وقال  للجزائر«،  الترابية  السامة  في  مشني شكك 
»يجدر  املغربية،  اخلارجية  بيان  على 
بنا أن نعود إلى منحى هذا التصعيد 
الذي يبدو من أكثر من جانب أنه 
العتبارات  يستجيب  إذ  متعمد، 
البتة«  ع��ن��ا  تخفى  ال  م��ت��ع��ددة 

)يقصد تصريحات شباط(.

كركوز البطولة  فقد  عقله 
ك�������ث�������رت ال������دم������ى 
مشهدنا  ف��ي  النطاطة 
البئيس،  ال��س��ي��اس��ي 
ت������ع������ددت ال�����ع�����روض 
وتنوعت  ال����س����اخ����رة، 
ال��ت��م��اث��ي��ل واألق��ن��ع��ة .. 
هزلي  ع������رض  وه����ن����اك 
ينته، وال  ول��م  ب��دأ  طويل 
الدرامي  اخلط  في  مؤشر 
بنهايته  ي��وح��ي  للوقائع 
ال���ق���ري���ب���ة.. ف����األح����داث ال 

العقدة  احل��وار،  نفس  تلوك  الشخوص  تتحرك، 
اجلمهور  تتعب،  ب��دأت  والكراكيز  ذروت��ه��ا،  في 
والكركوز  األب��واب،  على  ورمضان  واكتأب،  مل 
الذي يلعب دور البطولة بدأ يفقد عقله ويخرج 
ال��دم��ى الصامتة  ب��اق��ي  ال��ن��ص، و  ع��ن س��ي��اق 
الذين  املبدعون  والفنانون   .. معطلة  خيوطها 
مستمتعني،  أو  شاردين،  إما  اجلميع،  يحركون 
لتدبير  دمى جديدة  بفكرة صناعة  منشغلني  أو 

فرجة الوالية احلكومية املقبلة ..
فاطمة اإلفريقي )صحفية(

هذا ما تطلبه حركة »مترد« 
حركة مترد تدعو 
ال����سلطة  لتس���لي���م 
احملكمة  ل��رئ��������������ي��س 
بش��كل  ال��دس��ت��وري��ة 
وشرفي،  ب��رت��وك��ول��ي 
وت�����ك�����وي�����ن ح���ك���وم���ة 
 15 تشمل  ت��ك��ن��وق��راط 
وزي��را، وإع��داد دستور 
وبعدها  مل��ص��ر،  ج��دي��د 
إجراء انتخابات رئاسية 
أشهر،   6 غ���ض���ون  ف����ي 
نائب  النتخاب  القضائية  للسلطة  طلب  وتقدمي 

عام جديد.. 
سامح حسن )قيادي في حركة تمرد(

مواقف علي يعتة الغريبة
من  ال����ع����دي����د  إن 
يعتة،  ع��ل��ي  م���واق���ف 
غريبة  ت���ب���دو  ك���ان���ت 
أنها  اتضح  وص��ادم��ة، 
من  كبير  ب��ق��در  تتحلى 
السياسية،  ال��واق��ع��ي��ة 
صحيح أن موقف التقدم 
واالش��ت��راك��ي��ة م��ن حرب 
عن  مختلفا  ك��ان  اخلليج 
املغربي،  ال��ش��ارع  م��وق��ف 
وعن موقف حلفاء احلزب 

في الكتلة، لكن هذا املوقف كان هو نفسه موقف 
احلسن الثاني وإن لم يصرح به، ذلك أن اجلميع 

كان بإمكانه استشعار ذلك.
كريم البخاري )صحفي(

لدينا »نحو« وقصص وروايات 
الكتب  لدينا 
امل������رج������ع������ي������ة 
ل�������ت�������ص�������ب�������ح 
لغة  األم��ازي��غ��ي��ة 
رس����م����ي����ة ف���ع���ا، 
لدينا نحو مرجعي 
سيصدر  وق��ام��وس 
العام  ب����داي����ة  ف����ي 
وم����عاجم  املقب�������ل، 
م����ت����خ����ص����ص����ة ف���ي 
م���خ���ت���ل���ف امل����ج����االت 
اإلعامي  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
حديث  أدب  أيضا  عندنا  وغيرهما،  واإلداري 
يشكل قفزة نوعية مكن اإلنتاج األدبي من املرور 
الكتابة، ولدينا  إلى مرحلة  الشفهية  من مرحلة 

دواوين شعرية وقصص وبعض الروايات..
احمد بوكوس )المعهد الملكي للثقافة األمازيغية(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

مصريون: مرسي خذلنا ولسنا فلوال
ميدان التحرير.. اعتصام بدون زعماء 

بدأ االقتصاد املغربي يتعافى تدريجيًا من 
طفيف  حتسن  بعد  اخلانقة،  املالية  أزمته 

في مؤشر احلسابات الكلية، الذي أظهر 
في  املوازنة  لعجز  محتمًا  تراجعًا 

احلالي،  العام  من  الثاني  النصف 
العمات  اح��ت��ي��اط  ف��ي  وارت��ف��اع��ًا 

الصعبة، ومنوًا في عائدات السياحة 
والتحويات واالستثمارات اخلارجية، 
وانخفاضًا في كلفة الواردات اخلارجية، 

وحتقيق محصول زراعي جيد.
اخلزينة  ب��أن  مطلعة،  مصادر  وأف��ادت 

العامة بدأت تتلقى أولى برامج الدعم املالي 
التعاون  مجلس  دول  عليه  وافقت  كانت  ال��ذي 

إطار  ف��ي  دوالر،  بايني  خمسة  وقيمته  اخلليجي، 
شامًا  س��ن��وات،  خمس  املمتد  االستراتيجي  التعاون  برنامج 

األردن. ووقعت الرباط األسبوع املاضي مع صندوق أبو ظبي للتنمية 
للتنمية  العربي  والصندوق  اإلمارات،  في  واالجتماعية  االقتصادية 
مبالغ  لتحصيل  ات��ف��اق��ات  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  واالجتماعية  االقتصادية 
لتمويل  دول��ة(،  لكل  دوالر  بليون   1.250  ( دوالر  بليون   2.5 قيمتها 

واالقتصادية  االجتماعية  املشاريع  بعض 
وال��ت��ن��م��وي��ة ف��ي ع���دد م��ن م��ن��اط��ق املغرب 
والطرق  التحتية  البنية  م��ج��االت  ف��ي 

واملدارس واملستشفيات.
العربية  امل���م���ل���ك���ة  وك�����ان�����ت 
ال��س��ع��ودي��ة، ص��اح��ب��ة ف��ك��رة دعم 
االقتصاد املغربي، سباقة إلى صرف 
 400 بقيمة  ال��دع��م  م��ن  األول  اجل��زء 
مليون دوالر ألهداف إمنائية. وُيتوقع 
التزامها  تنفيذ  إل���ى  ق��ط��ر  تعمد  أن 
امل��ال��ي م��ع امل��غ��رب ق��ري��ب��ًا، وه��و بقيمة 
1.250 بليون دوالر. وكانت الرباط رحبت 
بن  متيم  األمير  إلى  السلس  السلطة  بانتقال 
حمد الذي خلف والده. ويساعد التمويل اخلليجي 
في زيادة االحتياط النقدي من القطع األجنبي، الذي كان تضرر 
من ارتفاع األسعار في السوق الدولية، خصوصًا الطاقة واملنتجات 

الغذائية. ويكفي االحتياط حاليًا أربعة أشهر من 
نهاية  أشهر  إلى خمسة  يرتفع  ورمب��ا  ال��واردات، 

العام احلالي.

املساعدات اخلليجية تتدفق على املغرب والبداية من السعودية وقطر

إنها لشبيهه  بل  للرئيس محمد مرسي،  الصورة ليست 
اآلخر  هو  خ��رج  سنة،   56 العمر  من  البالغ  السيد«  »جمال 
ليتظاهر ضد النظام في يوم »التمرد« ليعلق أحد ساخرا: ملاذا 
تتظاهرون، فالرئيس معنا يتظاهر هو اآلخر إلسقاط النظام.. 
وقد سبق لبعض معارضي مرسي أن شكوا في »جمال السيد« 
في  كانت  الوطنية  بطاقته  أن  لوال  عليه،  االعتداء  فحاولوا 

جيبه..

مرسي يتظاهر ضد مرسي

مصريون يحنون إلى أيام حسني مبارك

عمار بالني
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أعلن ديوان األمم املتحدة 
ل��ل��م��خ��درات واجل���رمي���ة أن 
»املنتج  تبقى  املغرب  مملكة 
وامل����م����ون ال���رئ���ي���س���ي« في 
احلشيش  مل�������ادة  ال���ع���ال���م 
لتصديرها  الهندي«  »القنب 
إل����ى األس������واق األوروب���ي���ة 

واإلفريقية بصفة خاصة.
التي  هذه أهم املالحظات 
العاملي  التقرير  ف��ي  وردت 
2013 حول املخدرات  لسنة 
ت���ق���دم ب����ه م���دي���ر ال����دي����وان 
فيدوتوف،  ي���وري  األمم���ي، 
أمام جلنة املخدرات التابعة 
امل���ت���ح���دة  األمم  مل���ن���ظ���م���ة 
العاملي ضد  اليوم  مبناسبة 
املفرط  والتعاطي  التهريب 

للمخدرات.
األممية  املنظمة  وأعربت 
مل���ا حتويه  ان��ش��غ��ال��ه��ا  ع���ن 
انعكاسات  م���ن  امل���خ���درات 
مستضعفة«،  »ب��ل��دان  ع��ل��ى 
س����وق  أن  م�����ن  وح����������ذرت 
امل�������خ�������درات ه������ي إح������دى 
ال  التي  الرئيسية  العوامل 
»الالاستقرار  ت��غ��ذي  ت���زال 

في  االقتصادي والسياسي« 
العالم.

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق عبر 
الديوان األممي عن »احلاجة 
التي  املساعدة«  إلى  املاسة 
ت��ش��ك��و م��ن��ه��ا ب���ل���دان غرب 
للتحذير  والساحل  إفريقيا 
م�����ن امل������خ������درات امل���ه���رب���ة 
يعيقان  ال��ل��ذي��ن  واإلج�����رام 

املستدامة. التنمية 
عمليات  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
أنها  أكدت  احلشيش،  حجز 

وغرب  وس��ط  ف��ي  متمركزة 
إفريقيا  شمال  وفي  أوروب��ا 
وج��ن��وب غ��رب آس��ي��ا، حيث 
أوروبا  أن  يؤكد  التقرير  إن 
تشكالن  والوسطى  الغربية 
القنب  الستهالك  سوق  أهم 
ال���ه���ن���دي ال�����ذي ي���أت���ي من 

املغرب.
ويؤكد الديوان األممي في 
احلجز  عمليات  أن  تقريره 
إسبانيا  ف����ي  مت����ت  ال���ت���ي 
ويبلغ حجمها 34 % مما مت 

أن  تبني  العالم  عبر  حجزه 
سوقا  فقط  ليس  البلد  ه��ذا 
احلشيش  الس��ت��ه��الك  مهمة 
الوارد من املغرب عن طريق 
البحر ولكنه يستعمل أيضا 
»كمعبر« للمخدرات املغربية 
األوروبية  السوق  كل  نحو 

غربا وفي وسط أوروبا .
احلشيش  مساحات  وعن 
تقرير  ي���ف���ي���د  امل������زروع������ة، 
ال���دي���وان األمم����ي أن���ه رغم 
منذ  امل��ن��ت��ه��ج��ة  ال��س��ي��اس��ة 
السلطات  قبل  م��ن  س��ن��وات 
املغربية حتت ضغط البلدان 
على  ل��ل��ق��ض��اء  األوروب����ي����ة 
مساحات  تظل  امل���ادة،  ه��ذه 
احل���ش���ي���ش امل�����زروع�����ة في 
عامليا  األه�����م  ه���ي  امل���غ���رب 
هكتار   47.500 تبلغ  حيث 
في  هكتار   12.000 مقابل 
اإلنتاج  أم���ا  أف��غ��ان��س��ت��ان، 
امل����غ����رب����ي من  ال����س����ن����وي 
التقرير  قدره  فقد  احلشيش 
ما يسمى  أو  ب�38.000 طن 
من  ط���ن   760 و  ب��ال��ك��ي��ف 

القنب. 

حسب مقال مشبوه للخبر الجزائرية 
املغرب هو املزِوّد األول بالقنب الهندي في العالم

يقوم ملك إسبانيا خوان كارلوس، بزيارة إلى املغرب في منتصف يوليوز 
احلالي، يرافقه خاللها عدد من الوزراء بينهم وزير اخلارجية خوسيه مانويل 
جارثيا مارجايو، وذلك في زيارته األولى إلى اخلارج، بعد عملية جراحية 

أجريت له في العمود الفقري يوم 3 مارس املاضي.
وذكرت وكالة األنباء اإلسبانية، أن وزارة اخلارجية أصدرت بياًنا رسمًيا 
فى مدريد، جاء فيه أن امللك خوان كارلوس سيقوم - بزيارة عمل رسمية إلى 
الرباط - فى األيام 15 و16 و17 من يوليو احلالي، وذلك تلبية لدعوة من 

امللك محمد السادس.
وقد متاثل امللك خوان كارلوس للشفاء، ولكن ذلك تزامن مع اقتراب شهر 
رمضان ومع هذا فقد اتفق البلدان على أن يقوم بهذه الزيارة التي سيرافقه 
فيها وزير اخلارجية خوسيه مانويل مارجايو وعدد من كبار رجال األعمال 
سياسي  طابع  للزيارة  يكون  وس��وف  الثقافة،  عالم  في  ب��ارزة  وشخصيات 
كارلوس  خ��وان  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  وثقافي..وكانت  واقتصادي 

للمغرب في مايو عام 2011 .

امللك اإلسباني في املغرب بعد شفائه من عملية جراحية

الطالب إبراهيم 
املفروض والواجب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أن تكون في خدمة الدين والتدين، فُتقرب لهذه املهمة العلماء 
والدعاة  الصاحلني،  واخلطباء  قني،  املَُتّ والفقهاء  العاملني، 
املصلحني، والقراء املجّودين، حتى يتسنى لها القيام بأوجب 
ما يجب عليها أال وهو احلفاظ على عقيدة املسلمني، والذب 

عن شريعتهم ضد اعتداء الظاملني، أو انتهاك املرجفني.
واملفروض فيها - ما دام املغرب لم تكن له دولة باملعنى 
احلقيقي إال في ظل اإلسالم وباإلسالم- أن تعمل على بقاء 
واالقتصاد  والسياسة  احلكم  في  حاضرة  اإلس��الم  شريعة 
واالجتماع والثقافة والفنون، مهيمنة على الشأن العام، عزيزة 
محترمة اجلانب من طرف الكل، ُمهابة منيعة احلمى، ال يجرؤ 

السفهاء على التنقص منها، وال على امتهان أحكامها.
اإلسالمية  وال���ش���ؤون  األوق�����اف  وزارة  إل���ى  ون���ع���ود   ..

لنسائلها:
عن  تدافع  ال  ومل��اذا  اإلسالمية،  الشريعة  عن  تذب  ال  مل��اذا 

املذهب في غير املسجد والصالة؟
ملاذا تنحاز وتنصاع لذلك »البعض« املنهزم؟

ملاذا تصّر دائما أن تدفع مبا تسميه ثوابت، فقط في وجه 
من تريد إقصاءه، وتهميشه واضطهاده؟

وملاذا ُتفّصل الثوابت على مقاس العلمانية في بالد إمارة 
املؤمنني؟

املسجد،  داخ��ل  وتسجنه  املالكي  امل��ذه��ب  تختزل  ومل���اذا 
املخالفة  للقوانني  يستجيب  حتى  أب��واب��ه  أغ��ل��ب  وتعطل 

للشريعة اإلسالمية وال يتعارض مع العلمانية؟
ملاذا يصر الوزير أن يجعل »اإلسالم املغربي« مجرد طقوس 

ومعتقدات فردية؟
والتي  الغرب،  يفرضها  التي  للعلمانية  ليستجيب  أليس 
واجلمعيات  األح�����زاب  م��ن  بنظمه  امل��غ��رم��ون  ب��ه��ا  ي��ن��ادي 

احلقوقية؟
فالوزير ال يتردد في إغالق دور القرآن، وعزل كل اخلطباء 
الذين ينتمون للتيارات اإلسالمية، في حني يسكت ويضرب 
الذكر صفحا عن العظائم واملوبقات التي تدعو إليها املنظمات 

العلمانية واجلمعيات الالدينية؟
فهل ثوابتنا تقبل باحلرية اجلنسية، واحلق في الردة عن 
امل��رأة في جسدها، وتسوي بني  اإلس��الم، وال��ل��واط، وحرية 

اليهودي والنصراني واملسلم؟
التي  العتيد مئات النصوص واألحكام  أليس في مذهبنا 

متنع من هذا كله وحترمه؟
وأين الثوابت من بيع اخلمور وتنظيم القمار في املركبات 
السياحية، وألعاب امليسر والرهان، وربا القروض الصغرى، 

هل يجيزها مذهبنا املالكي؟
السيد  توقيف اخلطيب  إلى  التوفيق  الوزير  يسارع  ملاذا 

اخلمليشي وعزله ألنه جترأ وانتقد »موازين«؟
نقدا  أن يضمن خطبته  مل��اذا يوبخ كل خطيب جترأ على 

للشأن العام؟
وملاذا نرى وزير شؤوننا اإلسالمية لنِيّ اجلانب مع األحزاب 
لرموزها، مهروال  متوددا  العلمانية،  واملنظمات  واجلمعيات 
إلرضائهم وطمأنة خواطرهم كلما انزعج بعضهم من خطبة 
أو فتوى، ولو أطبق على مضمونها العلماء قدميا وحديثا، 
بل ولو كانت من إصدارات املجلس العلمي األعلى كما الشأن 

بالنسبة لقتل املرتد؟
في حني جنده دائم الِغلظة، ضيق الصدر، خشن العبارة، 
متشنجا حنقا على التيارات اإلسالمية، حريصا على تنقية 

احلركات  ألبناء  مشاركة  أي  من  املساجد 
اإلسالمية، إال َمن استجاب لنظرته وخطته 

في تدبير الشؤون اإلسالمية.

من هنا وهناك

مهال يا وزير األوقاف.. 

أعلن قيادي بحزب »العدالة 
الذي  اإلس���الم���ي  وال��ت��ن��م��ي��ة« 
املغربية  احل���ك���وم���ة  ي���ق���ود 
كيران،  بن  اإلل��ه  عبد  برئاسة 
حجم  تضخيم  ي��ج��ب  »ال  أن���ه 
في  اإلص����������الح  م���ن���اه���ض���ي 
املغرب، وتقدميهم على أساس 
احلكومة،  ي��ح��اص��رون  أن��ه��م 
ويعزلون  البرملان  ويعطلون 
شركائها  ع�����ن  احل����ك����وم����ة 
االق���ت���ص���ادي���ني وامل���دن���ي���ني«، 

مؤكدًا أنهم »يتراجعون« .
وأضاف اخللفي الذي يشغل 
االتصال  وزي��ر  منصب  أيضًا 
في احلكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية أن »احلكومة 
املغربية تتقدم في إجناز اإلصالحات على مستويات مختلفة«، 
مشيرًا إلى أن »كل اإلصالحات التي وعدت احلكومة بإجنازها 
بل  واليتها،  فترة  خالل  ستنفذ  احلكومي  برنامجها  وسطرها 
هناك إصالحات ذات بعد استراتيجي ميكن أن ميتد لسنوات«، 
تقدم  التي  احلكومة  في  ليس  احلالي  »اإلشكال  أن  إلى  ولفت 
إجنازات بل في القوى املناهضة لإلصالح والتي حتاول عرقلته 

لكنها اآلن في تراجع«.
وأعلن حزب »العدالة والتنمية« عقب اجتماع ألمانته العامة، 
تخدم  التي  اخل��ي��ارات  جلميع  جاهزيته  عن  امل��اض��ي،  السبت 
حزب  تأكيد  من  ساعات  بعيد  وذل��ك  للوطن،  العليا  املصلحة 

في  ق��وة سياسية  أك��ب��ر  ث��ان��ي  »االس��ت��ق��الل«، 
باالنسحاب  قراره  عن  يتراجع  لن  أنه  البالد، 

من احلكومة املغربية .

الخلفي في جريدة الخليج:
أعداء اإلصالح في تراجع

وال يحاصرون احلكومة
الرئيس  ف��ي��ه��ا  ي��ظ��ه��ر  ت���ص���دق،  ال  ص����ورة 
القضبان،  وراء  وهو  أوباما  ب��اراك  األمريكي 
التقطت له مبناسبة زيارته يوم األحد املاضي 
لسجن »روبن آيالند«، مبنطقة الكاب اجلنوب 
التاريخي  الزعيم  فيه  اعتقل  وال��ذي  إفريقية، 
إلى   1964 يوليو  من متوز  مانديال  نيلسون 

آذار مارس 1982.
للزعيم  تدعو  كلها  إفريقيا  جنوب  وكانت 
مانديال البالغ 94 سنة من العمر، والذي يرقد 
ثالثة  من  أكثر  منذ  بريتوريا  في  باملستشفى 
أسابيع بسبب إصابته مجددا بالتهاب رئوي.

أوباما في السجن.. تلكس:
يديرها  التي  »اآلن«  مجلة  من  مطلع  مصدر  أوض��ح 
الصحفي يوسف ججيلي أن أحد العاملني باملجلة سابقا 
هو الذي تالعب في أرقام االستطالع الذي نظمه موقع 
أغلبية  أن  فيها  يظهر  ص���ورة  فبركة  خ��الل  م��ن  »اآلن« 
ال���ق���راء ي��ت��ف��ق��ون م��ع م��ن��ط��وق احل��ك��م ال��ق��اض��ي بحبس 
مديرها )..( في حني أن العكس هو الصحيح، بخالف ما 

ورد في العدد املاضي في ركن جريدة اجلرائد.

الدستور البحريني
خوان كارلوس



العيون: األسبوع
سبق لحميد شباط األمين 
أن  االستقالل  لحزب  العام 
النافورة  ساحة  ف��ي  أقسم 
بمدينة طانطان على أن حزبه 
سيخرج للمعارضة ال محالة، 
غير أن الصحراويين الذين 
تابعوا هذا القسم، ومعلوم 
في الصحراء أن قسم الرجال 
ال ينزل إلى األرض، ينتظرون 
موقفا حازما من شباط في 
مواجهة كل من وزير التعليم 
أعلن  ال���ذي  ال���وف���ا،  محمد 
العصيان في وجه شباط قبل 
ب���ه زم��ي��ل��ه في  ي��ل��ت��ح��ق  أن 
الحزب نزار بركة الذي أكد 
يغادر  ل���ن  أن����ه  ل��م��ق��رب��ي��ه 

الحكومة.
لرئيس  تابعان  أنهما  بركة  ونزار  الوفا  كل من  يعتبر  وربما 

العام  لألمين  وليس  الحكومة 
ل��ح��زب��ه��ا، ح��ي��ث ي��ص��ران على 
الظهور إلى جانبه ويتجاهالن 
تماما كل التهديدات التي تتوقع 

طردهما من الحزب.
قسم  طانطان سمعوا  سكان 
خرجة  بعده  وسمعوا  ش��ب��اط، 
الناطق الرسمي عادل بنحمزة 
الوزراء  إن  قوله  الحزب  باسم 
لقرار  االن��ض��ب��اط  ال��راف��ض��ي��ن 
سيكون  الحكومة  من  الخروج 
الحكومة  بين  االختيار  عليهم 
وال���ح���زب، وه���و ت��ه��دي��د بطرد 
الممتنعين عن الرضوخ، غير أن 
عدة مصادر إعالمية أكدت عدم 
اكتراث الوفا لدعوة شباط إلى 
الخروج من الحكومة وهو الذي 
يظهر في الصورة مسترقا النظر 

إلى ملفات بنكيران.

البوليساريو تلعب ورقة الثروات الطبيعية 
بعد فشل القضية احلقوقية 
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ما مصير القسم الذي أداه زعيم االستقالليين في ساحة النافورة بمدينة طانطان

الوزراء الذين رفضوا اخلروج من احلكومة

األوضاع  في الصحراء

على هامش تصريحات
»ولد بكار« لألسبوع:

أسرار جديدة عن جبهة 
والوحدة التحرير 

التحرير  نحن مجموعة من الوحدويين مؤسسي جبهة 
والوحدة نؤكد بخالف ما صرح به »محمد ولد بكار« لألسبوع 
في عددها الصادر بتاريخ 25 أبريل 2013 أن أول من اتصل 
بنا في بداية 1974 من أجل تأسيس النواة األولى لجبهة 
التحرير والوحدة هو المسمى عبداتي العريش وذلك بمدينة 
طانطان مقر اإلقليم آنذاك، وقد حكى لنا في ذلك التاريخ أنه 
قبل أن تسند له هذه المهمة بعثة إدارة المحافظة على التراب 
الذي أجرى معه بحثا  المكاوي  الوطني، السيد بوشعيب 
العريش  بمنزل  األول  اجتماعنا  وبعد  يومين،  دام  خاصا 
بطانطان بتعليمات من العامل صالح زمراك بدأنا العمل بعد 
أدائنا جميعا اليمين بالمصحف الشريف، بدأنا العمل بسرية 
تامة وقد أخبرنا العريش أن يتصل باإلدارة عبر هاتف بمتجر 
محمد بكار صاحب المقال األول ألن الهاتف في ذلك الوقت 
قليل، وكنا نرافقه إلى أمام المتجر، حيث يتصل بالمسؤولين 

ويعود إلينا إلخبارنا بما يجب القيام به.
توجهنا في البداية إلى مدينة كلميم التي كانت دائرة في 
أبناء  من  بمجموعة  فاتصلنا  لطانطان  تابعة  الوقت  ذلك 
وبوليد  علي سالم  زيد  أبو  المناضل  بينهم  من  الصحراء 
سيدي احمد، وفي جماعة القصابي اتصلنا بمجموعة من 
بينهم إبراهيم العراصي، وأخبرناهم بالتفاصيل وبلغنا بعد 
ذلك أن السيد أبو زيد اتصل بالعامل صالح زمراك وأخذ 
ينسق معنا عندما نستعد لعقد االجتماعات في مقر جبهة 
التحرير والوحدة وهو البناية التي توجد بها اليوم إدارة 
األمن الوطني بطانطان أمام القصر الملكي، ومن بين المدن 
الزاك، والمسيد،  التي زرناها لفتح مكاتب بها سرية آسا 
وتوعيتهم  السكان  مع  باتصاالت  هناك  وقمنا  وتلمزن، 

للوحدة.
ثم توجهنا إلى طرفاية، ثم بصفة سرية بعثنا أحدنا إلى 

مدينة العيون المستعمرة آنذاك.
وبعد العمل لمدة ستة أشهر متوالية في كل الواجهات 
من أجل التوعية بتنسيق مع العامل صالح زمراك وبتعليمات 
منه، مرة بمقر إقامته بطانطان ومرات عبر االتصال بالهاتف 
من متجر محمد بكار، وكل ذلك العمل المتواصل بحضور 
مجموعة من مختلف القبائل من بينهم السادة مجاهد محمد، 
الدين  علي سالم، شرف  زيد  أبو  فاضل،  محمد  داوود  بن 
حمادي، رشيد الدويهي، بوليد، الشيخ محمد ولد فيضل، 
عبد العزيز خيا وغيرهم، أما الدليمي الغيالني فقد وجدنا 
صعوبة في إقناعه ألنه كان يريد أن يكون االتصال مع أعلى 

سلطة باإلدارة المركزية.
بعد هذه المدة زار مدينة طانطان األمير موالي عبد الله 
رحمه الله ومعه رئيس ديوانه من قبائل موريتانيا، فاتصل 
به محمد ولد بكار الذي كان على علم بكل ما تقوم به جبهة 
التحرير والوحدة األولى، ولم يكن من بين أعضائها، وطلب 
بكار أن يتم تجديد وتحديث جبهة التحرير والوحدة لتقوم 
بأعمال أكثر أيجابية، وبعد اتصال األمير بالكولونيل الدليمي 
زمراك  صالح  بين  مرة  ألول  التنسيق  تم  زم��راك  والعامل 
ومحمد ولد بكار من أجل تحديث جبهة التحرير والوحدة، 
الموضوع عن مجموعة مؤسسي  حيث أخفى محمد بكار 
جبهة التحرير والوحدة األوائل، وأخبر آخرين من بينهم 
منجي عبد القادر، رشيد الدويهي، علي الرزمة، وبعد اتصاالت 
أخبرنا نحن المجموعة األولى أخبرنا عبداتي العريش أن 
صالح زمراك أكد له أن علينا االنضمام إلى هذه المجموعة 
والعمل بكل جدية لصالح قضية الوحدة الترابية، ألن الهدف 
واحد والغاية واحدة، وفعال انضم الجميع وسافرنا على 
متن طائرة من طانطان واستقبلنا جاللة الملك جميعا وتم 
لجنة  فيه  تأسست  الذي  التاريخي  أكادير  مدينة  اجتماع 
تنفيذية ولجنة وطنية في ظروف خاصة وغير واضحة، وكان 
الناطق باسمها والمسؤول المالي وحتى اإلداري هو الوالي 
الحالي بوزارة الداخلية رشيد الدويهي، خصوصا بالجناح 

السياسي، أما الجناح العسكري فال نعرف عنه الكثير.   
وقد طلب منا جاللة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه 
الله عند استقبالنا أن نعمل باإلذاعة والتلفزة التي أحدثتها 
الدولة ألول مرة بمدينة طرفاية من أجل تهييء إخوتنا في 
الصحراء الستقبالنا والفرح بنا إذا ما حكمت محكمة الهاي 
لصالحنا، وفعال اشتغلت المجموعة األولى لجبهة التحرير 
والوحدة في بث تعاليق سياسية يومية للتوعية واإلرشاد 
والتوجيه الحسن موجهة إلى إخواننا في الصحراء آنذاك 
المنسق  آنذاك  العاملين باإلذاعة  المستعمرة، وعلى رأس 
األول لجبهة التحرير والوحدة السيد عبداتي العريش الذي 
يشغل اليوم باشا ملحق بوالية العيون الساقية الحمراء. 
الخضراء  المسيرة  اإلع��الن عن  إلى حين  عملنا  وواصلنا 
المظفرة فشاركنا جميعا بكل جدية وإخالص وتفان، خدمة 

لشعارنا الدائم الله الوطن الملك.
وهذه هي الحقيقة كل الحقيقة دون مزايدة كما علمنا بها 

الله والله على ما نقول شهيد.

احلكم الذاتي يتحرك من جديد داخل األمم املتحدة
في  المتحدة  األم���م  مقر  احتضن 
رفيعة  دول��ي��ة  ن��دوة  م��ؤخ��را،  جنيف، 
الذاتي  الحكم  »نظام  حول  المستوى 
والجهوية«، بعد غياب طويل، وأشرف 
على تنشيط هذه الندوة المنظمة من 
طرف البعثة المغربية الدائمة لدى األمم 
المتحدة بجنيف، أكاديميون ومنتخبون 
وخبراء دوليون الذين ناقشوا جوانب 
على  الجهات  بين  والتكافؤ  الجهوية 
الحكم  المغربية حول  المبادرة  ضوء 
الذاتي بالصحراء وتجارب أخرى في 

هذا المجال.
المدير  س��ي��رج��اي  ك��ي��وال  وش����دد 
الدولي  التكوين  لمدرسة  األكاديمي 
)سكول أوف انتيرناسيونال تراينين(، 

في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، على 
حول  الحوار  يكتسيها  التي  األهمية 
الجهوية في ظل ظرفية تطبعها األزمة 
االقتصادية واعتبر أنه من المهم تبادل 
الخبرات والممارسات الجيدة في مجال 
ال��ت��ك��اف��ؤ وال���ت���ض���ام���ن ف���ي م���ا بين 

الجهات.
وب��رأي��ه، ف��إن ت��وزي��ع ال��م��وارد بين 
المركز والجهات وآليات التضامن تعد 
والتنمية  لالستقرار  حاسمة  عوامل 
والتماسك االجتماعي بمختلف أرجاء 

العالم.
ومن جهتها، رأت المنتخبة الفرنسية 
وعضو كونغريس السلطات المحلية 
والجهوية بالمجلس األوربي السيدة 

م����اري-م����ادل����ي����ن م���ي���ال���و م���ول���ر أن 
الديمقراطية الجهوية جاءت ضمن أفق 
وتحسين  المواطنين  مشاركة  تعزيز 
أجل  من  الترابي  والتماسك  الحكامة 
حكم ذاتي جهوي موسع بشكل أكبر.
وأوضحت في هذا السياق أن »نظاما 
يخلق  أن  يمكن  الذاتي  للحكم  خاصا 
االنفصالية  النزعات  ويكبح  التوازن 
بمجرد ما يوفر إمكانية لحل متفاوض 
ما  بتراب  المرتبطة  للمسائل  بشأنه 
صحي  ك���ب���دي���ل  ي���ب���رز  أن  وي���م���ك���ن 

للنزاعات«.
الذاتي  الحكم  »أشكال  أن  وأب��رزت 
الترابي هذه تتماشى مع وحدة الدولة 
حماية  ف��ي  تساعد  أن  أيضا  ويمكن 

وحدتها الترابية«.
الكندي جون-لويس  قال  وب��دوره، 
روي رئيس الشراكة الدولية ومسؤول 
إن  االنسان  لحقوق  الدولي  المرصد 
للحكم  المغربية  ال��م��ب��ادرة  »عناصر 
والتكافؤ  للتضامن  المكرسة  الذاتي 
تندرج في )سياق( دستوري وسياسي 

قريب من نظيره الكندي«.
وذكر السيد روي بالرؤية التي تشكل 
أساس مبادرة الحكم الذاتي و»تصالح 
بين التنمية االقتصادية للجهات وتؤكد 
وحقوقهم  المواطنين  م��س��اواة  على 
بالتوفر على مصالح متماثلة أيا كانت 

المنطقة التي يقيمون فيها بالبالد«.

الحكومة  مغادرة  رفض  الذي  الوفا 
يسترق النظر إلى ملفات بن كيران

العيون: األسبوع
ِاستأنفت تظاهرة لحاق الدراجات الهوائية 
هذه  نشاطها  الجنوبية،  باألقاليم  تنظم  التي 
السنة من خالل انطالقة دورتها الخامسة التي 

ستربط بين تيزنيت والعيون.
وأوضح بالغ للجهة المنظمة أن هذه التظاهرة 
المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية 
لسباق الدراجات وعصبة الصحراء، ستعرف 
من الس  إسباني  وفريق  وطنية  فرق  مشاركة 

بالماس وفريق من إيطاليا.
وأضاف أن هذا اللحاق، الذي سينطلق من 
تمت  صباحا،  العاشرة  الساعة  على  تيزنيت 
برمجته على خمس مراحل وهي تيزنيت - كلميم 
كلم(،   130( ط��ان��ط��ان   - وكلميم  ك��ل��م(   110(
وطانطان - جماعة أخفنير )110 كلم ( وجماعة 
أخفنير - طرفاية )100 كلم(، وفي اليوم األخير 
ب��ي��ن طرفاية  ك��ل��م   100 م��س��اف��ة  ق��ط��ع  س��ي��ت��م 

والعيون.
وأشار المصدر إلى أن هذا اللحاق سيشارك 
فيه 60 متسابقا مغربيا ودوليا و16 شخصا 
يمثلون الحكام واللجنة المنظمة، باإلضافة إلى 

ممثل فريق جزر الكناري.
ستمكن  التظاهرة  فإن  المنظمين،  وحسب 
المشاركين من التعرف عن قرب على ما تزخر 
مؤهالت  م��ن  للمملكة  الجنوبية  األق��ال��ي��م  ب��ه 
طبيعية وثقافية وتقاليد صحراوية، فضال عن 
تأكيد التظاهرة على انخراط رياضة الدراجات 
تعرفه  وم��ا  الموسعة  الجهوية  مسلسل  ف��ي 

األقاليم الجنوبية من تقدم ونماء ورخاء.

فرق من الس باملاس في حلاق 
الدراجات من تيزنيت إلى العيون

الشرطة اإلسبانية تالحق مرتكبي جرائم 
اإلبادة في تيندوف

تواصل الشرطة اإلسبانية تحقيقاتها مع مجموعة من قادة الجبهة، المتابعين من 
طرف القضاء اإلسباني بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة ضد وانتهاك حقوق اإلنسان 
غونزاليس  »م��ان��وي��ل  اإلس��ب��ان��ي  المحامي  أك���ده  م��ا  حسب  ت��ي��ن��دوف،  بمخيمات 

روميرو«.
وأكد روميرو أن الشرطة تقوم بعمليات واسعة داخل التراب اإلسباني من أجل 
القبض على متهمين بارتكاب الجرائم المشار إليها والذين يشتبه في إقامتهم فوق 

التراب اإلسباني، يحمل بعضهم الجنسية اإلسبانية.
يذكر أن المحكمة الزالت تنظر في قضية كل من خليل سيدي محمد »وزير« المخيمات، 
ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق لألمن العسكري 

بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

ما  القيت  ما  »أنا 
ن���������ه���������در ش�������وف 
رئيس  ال��ت��ب��ه��دي��ل«، 
حكومة بلد كالجزائر 
ممثال  ي���س���ت���ق���ب���ل 
كي  معاه  ويتصور 
المشتاق .. وزيد من 
االرنولد  الفوق هذا 
للصهيونية  داع����م 
والماسونية، وين ما 
صهيوني  شي  ك��ان 
إال  م���اس���ون���ي  وال 
وج����ب����ت����وه ل���ب���الد 
ال������ش������ه������داء ال���ل���ه 
يبخسكم ويفضحكم 

كيما فضحتونا.

تعليق »اجلزائر تاميز« على صورة أرلوند في اجلزائر



الشعرية  األم��س��ي��ة  ف��ي  السنة  ه��ذه  ي��ش��ارك 
ملهرجان »فيستي باز« كل من الشاعرتني نعيمة 
احلمداوي وأم سناء، والشعراء صالح الوديع، 
األمسية  يسير  ع��ل��وش.  إدري���س  ع��اب��د،  محمد 
املعرض  مبقهى  ال��دي��ه��اج��ي،  محمد  ال��ش��اع��ر 
الرابعة  الساعة  على  عمار  بني  بقصبة  الدائم 
بعد زوال يوم السبت 6 يوليوز 2013. الدورة 
بني  مهرجانات  جمعية  تنظمه  للمهرجان   11
عمار للسينما والثقافة بدعم من وزارة الثقافة 
والتدبير  اإلي��داع  لصندوق  الرعاية  ومؤسسة 
ووالية مكناس تافياللت، ومجلس جهة مكناس 
تافياللت واملجلس البلدي ملدينة موالي إدريس 
زرهون ما بني 5 و7 يوليوز 2013 حتت شعار: 

»القراءة أساس املعرفة واحلياة«.
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املهرجان الدولي لفيلم حقوق اإلنسان يطفئ شمعته السابعة

تنظم وزارة الثقافة الدورة األولى ملهرجان 
يوليوز  و6   4 ب��ني  م��ا  ال��ش��ارع  لفنون  ف��اس 
املوسيقية  فقراته  والذي ستحتضن  اجلاري، 
التاريخية  ال��ف��ض��اءات  م��ن  ال��ع��دي��د  والفنية 
احلسن  ساحة  مثل  العمومية،  وال��س��اح��ات 
فلورنسا،  وساحة  بوجلود،  وساحة  الثاني، 
مجموعة  مبشاركة  وذل��ك  الرصيف،  وساحة 
الشبابية،  امل��غ��رب��ي��ة  امل��وس��ي��ق��ي��ة  ال��ف��رق  م��ن 
جيل  ومجموعة  ك��أح��ي��دوس،  ت��راث��ي��ة  وف���رق 
جانب  إل��ى  ه��ذا  الشعبية..  وال��دق��ة  جياللة 

النحت والتشكيل وفن احللقة. فنون 

املاضي،  األرب���ع���اء  ي���وم  مت 
إذاع����ة س��وري��ة عرفت  إط���الق 
إعالمية  وسيلة  بأنها  نفسها 
إلى  ت��ه��دف  ومستقلة«  »ح���رة 
السوريني  أص�����وات  إس���م���اع 
العاصمة  م���ن  ال����داخ����ل،  ف���ي 
حيث  ب����اري����س  ال���ف���رن���س���ي���ة 

بثها. سيكون 
وتعتمد هذه اإلذاعة املسماة 
»روزانا« في عملها على فريق 

من 30 مراسال في كافة أنحاء 
تقاريرهم  ي��رس��ل��ون  س��وري��ة، 
فريق  يقوم  باريس، حيث  إلى 
من خمسة صحفيني باإلشراف 
عليها قبل أن تبث على اإلذاعة، 
ث���م ت��ن��ق��ل إش�����ارة ال���ب���ث إلى 
بدورها  تبثها  التي  أمستردام 
على  االصطناعية  األقمار  عبر 
ق��م��ر »ع��رب��س��ات« ال���ذي يصل 

إلى كل الدول العربية.

التحقيب في األدب
 المغربي 

 ،2007 في  انطالقته  بعد 
يطفئ املهرجان الدولي لفيلم 
ح��ق��وق اإلن���س���ان »إزرف�����ان« 
هذه السنة شمعته السابعة. 
من  س��ن��وات  إذن سبع  م��رت 
أجل  م��ن  واإلص���رار  املعركة 
هذا  اس���ت���م���راري���ة  ض���م���ان 
يتصدر  أصبح  الذي  احلدث 

لبالدنا. الثقافي  املشهد 
وفلسطني  الشيلي  فبعد 
فإن  واجل�����زائ�����ر،  وت���ون���س 
 2013 ل��دورة  الشرف  ضيف 
هو سويسرا، البلد املعروف 
اإلنسان  حقوق  عن  بدفاعه 
ال��ع��ال��م عبر  ف���ي  وال���س���الم 
مثل  حكومية  غير  منظمات 

األحمر  ال��ص��ل��ي��ب  م��ن��ظ��م��ة 
املوضوع  وك����ان  ال����دول����ي. 
ال���رئ���ي���س���ي ل���ه���ذه ال������دورة 
ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت ي���وم أمس 
األربعاء، هو: دور املنظمات 
في  الدولية  احلكومية  غير 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 

واحلفاظ على السالم.
فقد  املهرجان  أهداف  أما 
ثقافة  ن��ش��ر  م����ن:  ت��ش��ك��ل��ت 
واستنكار  اإلنسان،  حقوق 
ترتكب  ال��ت��ي  ال���ت���ج���اوزات 
العالم،  م���ن  م��ك��ان  أي  ف���ي 
التي  امل��واض��ي��ع  وم��ن��اق��ش��ة 
مت�����س ح����ق����وق اإلن�����س�����ان، 
القرار  أص��ح��اب  وحتسيس 

بوضعية  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا 
)السياسية،  اإلنسان  حقوق 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، االق���ت���ص���ادي���ة، 

االجتماعية(. املدنية، 

الفاعلني  مختلف  مع  تواصلها  إط��ار  في 
الشخصية،  امل��ع��ط��ي��ات  م��ع��اجل��ة  م��ج��ال  ف��ي 
مل��راق��ب��ة حماية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أط��ل��ق��ت 
بوابتها  الشخصي  الطابع  ذات  املعطيات 

 www.cndp.ma اإللكترونية اجلديدة:  
وميكن لزوار ومتصفحي البوابة اجلديدة 
املعطيات  بحماية  يتعلق  ما  بكل  االضطالع 
باللجنة،  املنوطة  املهام  فيها  الشخصية مبا 
معطياتهم  م��ع��اجل��ة  إزاء  األف����راد  وح��ق��وق 
يفرضها  التي  االلتزامات  وكذا  الشخصية، 
القانون على املؤسسات العمومية واخلاصة 
شخصي  طابع  ذات  معطيات  تستعمل  التي 

أنشطتها. في 
اجلديدة  النسخة  لرواد  اللجنة  توفر  كما 
متنوعة  خ���دم���ات  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ل��ب��واب��ت��ه��ا 
االستمارات  حتميل  وفضاء  البحث  كمحرك 
وإم���ك���ان���ي���ة وضع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل����راج����ع 

إلكترونية. بطريقة  الشكايات 

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

اللغة  حلماية  املغربية  اجلمعية  تؤكد 
باملغرب  ال��ل��غ��وي��ة  امل��س��أل��ة  العربية أن 
ودراسة  اه��ت��م��ام  محط  ت��ك��ون  أن  يجب 
شموليتها من طرف  في  عميق  وح��وار 
فريق  م���ن  ال  ك���ك���ل،  امل��غ��رب��ي��ة  ال����دول����ة 
ن��ي��اب��ي داخ����ل ال���ب���رمل���ان ب��ت��ن��س��ي��ق مع 
اللغوي  للشأن  املتتبعون  ائتالف يعرف 
كانت  وم��ن  خ��رج،  رح��م  أي  باملغرب من 
الشرعية، وألي  غير  والدته  عند  القابلة 
غرض خرج إلى حيز الوجود... القضية 
ت��ه��م جميع  ق��ض��ي��ة  ب��امل��غ��رب  ال��ل��غ��وي��ة 
املغربية  فاجلمعية  املغاربة، وبالتالي 
هذا  أن  العربية  تعتبر  اللغة  حلماية 
املمثل  النيابي  الفريق  طرف  من  اللقاء 
احلكومة، يأتي لذر  يقود  ال��ذي  للحزب 

الشرعية  وإع��ط��اء  ال��ع��ي��ون  ف��ي  ال��رم��اد 
الذي يقود  للحزب  تابع  أنه  ملولود يبدو 
أن  كان عليه  وال��ذي  احلالية،  احلكومة 
اللغوية في  الوضعية  دراسة  ينكب على 
تالفيا لكل  يجزئها،  أن  ال  شموليتها، 
احلزازات الوخيمة العواقب واالنزالقات 
ال���ت���ي ق���د ت��ف��ض��ي إل����ى ال���ف���وض���ى في 
يجتنب  أن  ع��ل��ي��ه  ك���ان  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
ال��وح��ي��د، ع��ن طريق  ب��امل��داف��ع  ال��ظ��ه��ور 
رغم  ف��ق��ط،  البرملاني، عن جزء  ف��ري��ق��ه 
املواطنني  جميع  قضية تهم  من  أهميته، 
سياسيا  م��ج��ت��م��ع��ا  ش��م��ول��ي��ت��ه��ا،  ف���ي 
قضية  وهي  برمتيهما،  مدنيا  ومجتمعا 
الدستور  عليها  أكد  األولويات  أولى  من 

بكل وضوح. املغربي 

فنون الشارع في فاس

إطالق إذاعة سورية
  »مستقلة« من باريس

الدولة  العربية تطالب  اللغة  حلماية  املغربية  اجلمعية 
اللغوية في شموليتها كما جاء بها الدستور باالهتمام باملسألة 

ي������ح������ت������ض������ن م����ع����ه����د 
"ث���ي���رب���ان���ت���ي���س" مب���راك���ش 
 31 ي����������وم  غ������اي������ة  إل����������ى 
معرضا  اجل�����اري  ي��ول��ي��وز 
عنوان:  حت��ت  فوتوغرافيا 

"صور ملغرب يتحرك"، وذلك 
إسبانيا  سفارة  مع  بتعاون 
ب��ال��رب��اط، ومت��ث��ي��ل��ي��ة األمم 
ووزارة  ب��امل��غ��رب،  امل��ت��ح��دة 
حيث  امل���غ���رب���ي���ة،  ال��ث��ق��اف��ة 

من  مجموعة  املعرض  يضم 
للمصور  التوثيقية  الصور 
بهدف  ناظم  حسن  املغربي 
بعدد  الثقافي  التراث  تثمني 

اململكة. جهات  من 

صور لمغرب يتحرك

شعراء مغاربة
 في مهرجان فيستي باز

إقليم شبه  تاريخ  في  الباحث  دراسة أجنزها  أكدت 
حوالي  وج��ود  ال��ق��اس��م،  أم��ني  واملنطقة،  ق��رم  ج��زي��رة 
العربية،  اللغة  م��ن  مقتبسة  أوك��ران��ي��ة  كلمة  مائتي 
شهيرا  إسالميا  مصطلحا  ثمانني  نحو  إل��ى  إضافة 
املجاورة  اإلسالمية  الشعوب  من  وغيرهم  العرب  عند 

األوكرانية. اللغة  في  تداوله  يتم 
وأشار الباحث أمني القاسم إلى أن تأثر األوكرانية 
أن  أبرزها  رئيسية،  عوامل  بفعل  جاء  العربية  باللغة 
والية  كانت  ألوك��ران��ي��ا،  حاليا  التابعة  القرم  جزيرة 
بني  )م��ا  ع��ق��ود  أرب��ع��ة  مل��دة  العثمانية  ل��ل��دول��ة  تابعة 

للميالد(. 10 و15  القرنني 

العربية تثري اللغة األوكرانية



 العدد: 748  اخلميس 04 يوليوز 122013
alousbouea@gmail.com

كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: من محمد عالء الدين
بدأت منذ بداية األسبوع الجاري، 
طالئع األطفال الصحراويين، تتوافد 
على العاصمة مدريد قبل أن يتوجهوا 
إلى مدن إسبانية أخرى قادمين من 
م��خ��ي��م��ات ت����ن����دوف ع���ل���ى أس����اس 
»العطلة  ب��رن��ام��ج  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
الصيفية« التي أعدت خصيصا لهم، 
والتي ينظمها كل سنة البوليساريو، 
بدعم من جمعيات إسبانية مساندة 

لطروحات الجبهة.
ال��م��ؤك��دة م���ن وراء  وال��ح��ق��ي��ق��ة 
تظهر  الصيفية«،  العطلة  »برنامج 
ن��واي��ا ال��ب��ول��ي��س��اري��و ال��دن��ي��ئ��ة في 
في  ألطفال  وقح  سياسي  استغالل 
أنشطة  في  يقحمون  ال��زه��ور،  عمر 
سياسية دعائية لجبهة البوليساريو، 
الدولية،  المواثيق  تجرمه  ما  وهو 
ويعتبر خرقا سافرا لحقوق الطفل، 
الجبهة  ص���ورة  لتلميع  كمحاولة 
القذرة  اللعبة  ومعاودة  بإسبانيا، 
المسؤولين  م��ع  ل���ق���اءات  بتنظيم 
بحضور  اإلس��ب��ان��ي��ة  وال��ج��م��ع��ي��ات 
يجوبون  ي��ظ��ل��ون  ال��ذي��ن  األط���ف���ال 
المقاطعات طوال النهار تحت حرارة 
الشمس وهو ما يسبب لهم إرهاقا 
وكأنهم  ي���ب���دون  ح��ت��ى  م��ض��اع��ف��ا، 
يستنجدون المارة في عمليات تسول، 
وهذا ما يخرج »العطلة« من نسقها 
عمليات  إل��ى  والطبيعي  الترفيهي 

تعذيب يومية.
وأكدت لنا مصادر عليمة أن فئة 
من هؤالء األطفال الذين يصلون إلى 
إسبانيا يتم تهجيرهم إلى كوبا من 

أجل الدراسة، لكنهم يتحولون إلى 
ت��س��ح��ب منهم  م��ع��ت��ق��ل��ي��ن، ح��ي��ث 
جوازات سفرهم، ويقوم الكوبيون 
تحت شعار: »المشاركة في المجهود 
االقتصادي للثورة« باستغالل أولئك 
م���زارع قصب  ف��ي  للعمل  األط��ف��ال 
ويقسم  السيگار،  ومعامل  السكر 
حسب   – فئات  ث��الث  إل��ى  األطفال 
نفس المصادر – وتوزع على ثالث 
ومدينة  ال��ش��ب��اب،  ج���زي���رة  م����دن: 
كاميكير جنوب هافانا ومدينة سانت 
كالرا، وفي هذه المدن يتم التدريب 
األسلحة  استعمال  على  العسكري 
وقيادة  األل���غ���ام  وزرع  ال��خ��ف��ي��ف��ة 
الشاحنات العسكرية، والتدريب على 
إذكاء  م��ع  العصابات  ح��رب  فنون 

أفكار تحريضية ضد المغرب البلد 
األم.

وليد  ليس  ه��ذا  التهجير  سلوك 
اليوم، بل أصبح إج��راًء معموال به 
منظمات  عدة سنوات، فحسب  منذ 
اليسار  ف���إن  إس��ب��ان��ي��ة،  ح��ق��وق��ي��ة 
اإلسباني قد شرع منذ العام 1982 
في هذا اإلجراء في إطار مشروع تقدم 
به إلى الجزائر التي تبنت المشروع، 
األطفال  من  آالف  إج��الء  تم  وهكذا 
الصحراويين من تندوف إلى إسبانيا 
طائرات جزائرية  عبر  كوبا  إلى  ثم 
وأخرى إسبانية استأجرتها الجزائر 

من شركة الخطوط اإليبيرية!
هذا ولقيت هذه القضية ردود فعل 
دول���ي���ة ع���دي���دة، ح��ي��ث ع��م��ل��ت عدة 
منظمات حقوقية على نشر تقارير لها 
حول هذه اآلفة الخطيرة، واالنتهاكات 
عساكر  يرتكبها  ال��ت��ي  الجسيمة 

البوليساريو في حق أطفال انتزعوا 
من ذويهم قهرا أو عن طريق االحتيال 
سيقضون  أنهم  بحجة  والتمويه، 
العطلة الصيفية بإسبانيا ثم العودة 
إلى تندوف، لكن األمر يأخذ منحى 
التهجير  عمليات  تتم  بعدما  آخ��ر 
الممنهجة، ويظل أولياء األطفال تحت 
الذين  البوليساريو  أعضاء  رحمة 
يهددونهم بالتصفية الجسدية إن هم 
حاولوا المطالبة بعودة أبنائهم، أو 
اتصلوا بممثلين لألمم المتحدة أو 

بوسائل اإلعالم الدولية.
اإلسبانية  اإلع��الم  وسائل  بعض 
لها  أتيحت  عندما  م��ؤخ��را  أدرك���ت 
أن األمر ال  زيارة مخيمات تندوف، 
بمعتقالت  شبيها  يكون  أن  يعدو 
والحصار  ال��ق��م��ع  بحكم  ال��ن��ازي��ة، 
المضروبين بالمخيمات على األهالي، 
لوسائل  ال��ح��دي��ث  م��ن  ومنعهم  ب��ل 
اإلع������الم، وق���د خ��ل��ص ال��ع��دي��د من 

اإلع��الم��ي��ي��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا باألمس 
ال���ق���ري���ب ي����س����ان����دون ط����روح����ات 
برمتها  المسألة  أن  البوليساريو 
تحتاج إلى تدخل دولي لفك الحصار 
الصحراويين  ال���م���غ���ارب���ة  ع���ل���ى 
المحتجزين بمخيمات الذل والعار، 

وإعطائهم حرية التنقل والتعبير..
كما أكدت الرابطة العالمية لحقوق 
المرأة أن كثيرا من األمهات بمخيمات 
عصبية  بانهيارات  أصبن  تندوف 
التعذيب  ج��راء  خطيرة  وب��أم��راض 
النفسي لبقائهن رهائن في انتظار 

عودة أبنائهن من كوبا!
ونظرا لألعمال الشاقة والخطيرة 
التي يفرض على األطفال القيام بها، 
ألمراض  تعرض  منهم  الكثير  ف��إن 
مختلفة، كما أن بعضهم فارق الحياة 
جراء التعذيب الذي مارسه المشرفون 
على »التكوين« في حقهم بذريعة عدم 

االمتثال لألوامر.

المدني  ال��ح��رس  ي��واص��ل 
مجموعة  عن  بحثه  اإلسباني 
البوليساريو  أع���ض���اء  م���ن 
المحكمة  من طرف  المتابعين 
أعلى سلطة جنائية  الوطنية، 
الرتكابهم  وذل���ك  ب��إس��ب��ان��ي��ا، 
جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنسان، حسب ما أكده 
)خوصي  ال��ض��ح��اي��ا  م��ح��ام��ي 
روميرو(  غ��وزال��ي��س  م��ان��وي��ل 
قاضي  لطلب  استجاب  ال��ذي 
المحكمة الوطنية )بابلو روث( 

ب���ب���ع���ث م�����ذك�����رة ب���ح���ث عن 
مكان  وت��ح��دي��د  ال��م��ت��ه��م��ي��ن، 
المدن  م���ن  ب���ع���دد  إق��ام��ت��ه��م 
فيتوريا  م��ن��ه��ا  اإلس���ب���ان���ي���ة 
اإلسبانية  للحدود  المحاذية 
بالماس  والس  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
ومدريد  وبطليوس  وخيرونا 
وقرطبة وبرشلونة وفالنسيا.

)خوصي  ال��م��ح��ام��ي  وق���ال 
األسبوع  س��ل��م  إن���ه  م��ان��وي��ل( 
الجديدة  العناوين  الماضي 
للسلطات القضائية والمتعلقة 

قادة  من  المطلوبين  بأسماء 
بتهم  المتابعين  البوليساريو 
اإلنسانية  ارتكاب جرائم ضد 
واختفاء  وتعذيب  إب���ادة  م��ن 
القانونية  واع��ت��ق��االت  قسري 

بمخيمات تندوف.
الضحايا  محامي  وأض��اف 
في تصريح صحفي، أنه إذا ما 
اإلسبانية  الشرطة  على  تعذر 
فإن  المتهمين،  هؤالء  اعتقال 
اإلسبانية  الوطنية  المحكمة 
س��ت��ل��ج��أ إل����ى ال���ت���ع���اون مع 

األندلس خالل جلسته األخيرة، ضمت  برلمان  أعلن 
الفريق الشعبي األندلسي االشتراكي واليسار الموحد 
لألندلس، عن إحياء ذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس 
البوليساريو، لتحسيس الرأي العام األندلسي بمعاناة 
ال��ص��ح��راوي« كما ج��اء ف��ي إع���الن البرلمان  »ال��ش��ع��ب 

األندلسي.
الذاتي  الحكم  حكومة  أن  الغريبة  المفارقات  وم��ن 
تعتزم  ال��ذي  االستفتاء  مسألة  تعارض  التي  باألندلس 
كتالونيا القيام به مطلع السنة المقبلة، لتقرير المصير، 
جانب  إل��ى  وق��ت مضى  أي  م��ن  وأك��ث��ر  برلمانها  يقف 
البوليساريو في طروحاتهم الزائفة، وتجدد تأييده لتقرير 

مصير »الشعب الصحراوي«!
وال ندري كيف سيكون رد حكومة الحكم الذاتي باألندلس 
عندما تطالب مجموعة أندلسية مثال بانفصال األندلس 

عن إسبانيا ومطالبتها بتقرير المصير؟
فموقف حكومة األندلس سيكون صارما إزاء مسألة 
المطالبة باالنفصال هذه، وبالتالي، فإن ما ترفضه حكومة 
بالنسبة  المغرب  ح��ال  في  تقبله  أن  يجوز  ال  األندلس 

لصحرائه، أو أية جهة أخرى.
ما لم تستسغه بعض األحزاب األندلسية أن الوضع 
الذي توجد فيه جبهة البوليساريو قد أعيد إلى حجمه 
الطبيعي، حركة ذات بعد انفصالي ترتبط بجهات خارجية، 
في  اللوبيات  وبعض  الجزائر  حكام  ط��رف  من  مدعمة 
إسبانيا التي ترفع شعارات االنفصال وإنشاء دويالت 

ضعيفة، تفتقر ألبسط مقومات الدولة.

الشرطة اإلسبانية تواصل بحثها 
عن أعضاء البوليساريو الفارين

»اخلردة« جتارة في ظل األزمة..

غاز متسرب يقتل طفلين 
مغربيين بالجزيرة الخضراء

أفادت وكالة أوربا بريس يوم الثالثاء الماضي 
أن قاضي التحقيق بمحكمة بلدية الجزيرة الخضراء، 
قرر متابعة أم الطفلين المغربيين اللذين توفيا 
مؤخرا في منزلهما بحي )الباخاديا( بعد اختناقهما 
بالغاز المتسرب من سخان الماء، ووقتها كانت األم 
خارج منزلها في العمل، وقد تابعها القاضي بارتكاب 
جريمة القتل المتهور الناجم عن إغفالها لطفليها.
إل��ى أن المحكمة كانت قد  وأش���ارت الوكالة  
وضعت عمة الطفلين المكلفة برعايتهما في غياب 

األم رهن االعتقال االحتياطي.

ارتياح لدى األسر اإلسبانية 
المتبنية ألطفال مغاربة

عبرت األسر اإلسبانية المتبنية ألطفال متخلى 
عنهم عن غبطتهم لألحكام الصادرة عن المحاكم 
المغربية القاضية بالموافقة على طلبات الكفالة 
ألطفال مغاربة وضعتها أسر إسبانية لدى اإلدارة 
المغربية، فيما أبدت السلطات اإلسبانية استعدادها 

لتسهيل إجراءات متابعة مراحل الكفالة.
وذكرت مختلف وسائل اإلعالم اإلسبانية استنادا 
إلى بالغ وزارة الداخلية اإلسبانية، أن المحاكم 
المغربية قد أفرجت عن طلبات الكفالة التي تقدمت 
وتمت  مغاربة،  أطفال  لتبني  إسبانية  أس��ر  بها 
الموافقة على 15 طلبا، وينتظر أن تشمل الموافقة 

طلبات أخرى.
وتأتي هذه الموافقة عقب الزيارة التي قام بها 
وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى مدريد يوم 
11 يونيو الماضي التقى خاللها بنظيره اإلسباني 
)البيرتو رويث غياردون( تباحثا سبل إيجاد حل 

لهذا الملف الذي ظل عالقا منذ عام 2012.
هذا وقبل زيارة الوزير المغربي لمدريد، كان وزير 
العدل اإلسباني قد تحدث مذكرا أن حكومة بالده 
القوانين  س��وف تتخذ إج���راءات تسمح بتعديل 
اإلسبانية المتعلقة بالتبني لتصبح مطابقة مع 

قوانين الكفالة المغربية.

ال منحة دراسية بالجامعات 
األندلسية!

فوجئ الطلبة في الجامعات األندلسية الثالثاء 
الماضي بتصريح لوزير االقتصاد واالبتكار والعلوم 
والتشغيل في الحكومة المحلية إلقليم األندلس 
)أنطونيو افيال( قال فيه: إنه إذا تم اعتماد المعايير 
المقيدة والمحددة في المقترح الخاص بتغيير نظام 
الذين  ع��دد  ف��إن  ل��ل��ط��الب،  الموجهة  المساعدة 
سيحرمون من المنحة الجامعية في إقليم األندلس 
سيصل إلى 90 طالبا، وسيرتفع إلى 340 ألف طالب 

على الصعيد اإلسباني!

حجز 900 كلغ من 
الحشيش بالجزيرة 

الخضراء
أعلنت إدارة الحرس المدني بالجزيرة الخضراء 
األربعاء الماضي عن حجز 900 كلغ من المخدرات 
الصلبة بشاطئ )خيطاريس(، واعتقال شخصين، 
ومصادرة سيارة رباعية الدفع، وأوضح بالغ إلدارة 
الحرس المدني أن العملية تمت بعدما تبين للفرقة 
البحرية في مضيق جبل طارق أن قاربا مطاطيا يقل 
شخصين في اتجاه الشاطئ بالجزيرة الخضراء، 
حيث تمت تعبئة الدوريات البرية على الفور لتطويق 
فرار  م��ن��ه دون  ال��ق��ري��ب��ة  وال��م��ن��اط��ق  ال��ش��اط��ئ 

المهربين.
مكان  وال  المهربين  البالغ جنسية  يذكر  ولم 

انطالقهما.

 مأساة تهجير األطفال المغاربة الصحراويين من طرف البوليساريو
.. من »العطلة« في إسبانيا، إلى التدريب على حرب العصابات في كوبا!

االقتصادية  األزم�����ة  دف��ع��ت 
بإسبانيا المغاربة المهاجرين إلى 
اتخاذ مهنة »جديدة« لهم لتفادي 
مورد  على  وللحصول  العطالة، 

للرزق..
وهذه المهنة هي التجارة في 
التي  »ال��خ��ردة«  أو  المتالشيات 
قديمة  منزلية  أوان��ي  تتكون من 
الستعماالت  م��خ��ت��ل��ف��ة  وآالت 
هوائية،  ودراج������ات  م��ت��ع��ددة، 
ومالبس  ري���اض���ي���ة،  وأح����ذي����ة 
مستعملة وأجهزة للتلفزة.. إلخ 
تشحن كل هذه األشياء وغيرها 
البضائع،  لحمل  س��ي��ارة  داخ��ل 
ويوضع الباقي فوق السطح في 
على  اإلس��ب��ان  يتعود  ل��م  منظر 

رؤيته..
أما بيع تلك المتالشيات فيتم 
التي  المدينة  بأسواق  بالمغرب 
صاحب  المهاجر  إليها  ينتمي 

ال���س���ي���ارة؛ ل��ك��ن ق��ب��ل ذل����ك يمر 
وهو  عسيرة  بمراحل  صاحبنا 
يحمل »سلعته« ابتداًء من نقطة 
الوصول  نقطة  إل���ى  االن��ط��الق 
بالجزيرة الخضراء.. وإذا ما لم 
يصادف دوريات للحرس المدني 
اإلسباني بالطرق السيارة، الذين 
قد  كبيرة  بغرامة  يطالبونه  قد 
كمخالفة  ي��ورو  ألفي  إل��ى  تصل 
ع��ل��ى ال��ح��م��ول��ة ال���زائ���دة، أو قد 
فإن  ما تحمله سيارته..  يتلفون 
لدى  تصادفه  قد  أخ��رى  معاناة 
الذين  المغاربة،  الجمارك  رجال 
الحمولة  ب���إخ���راج  ي��ط��ال��ب��ون��ه 
جميعها من داخل السيارة وكل 
لفحص  ف���وق���ه���ا  ي����وض����ع  م�����ا 
محتوياتها.. قد تمر األمور بسالم، 
وقد يتعرض مرة أخرى لمعاناة 

من نوع آخر..
والب����د م���ن اإلش������ارة إل���ى أن 

بإسبانيا  المقيمين  ال��م��غ��ارب��ة 
وال�����ذي�����ن ي����م����ارس����ون ت���ج���ارة 
مشاكل  يواجهون  المتالشيات 
عدة، ويتعرضون ألخطار الطرقات 
بإسبانيا نظرا للحمولة الزائدة، 
فكم من تاجر فقد حياته بالطرق 
السيارة نتيجة خلل في السيارة 
أو نتيجة العياء، وكثير من هؤالء 
تسبب في المآسي لآلخرين كما 
بالطريق  الماضية  السنة  حدث 
السيار الرابط بين مالقا والجزيرة 
الخضراء، عندما سقطت من فوق 
سيارة مواطن مغربي حمولتها 
مميتة  ح�����وادث  ف���ي  وت��س��ب��ب��ت 
نفس  ف��ي  المتجهة  ل��ل��س��ي��ارات 
بالحرس  دفع  ما  االتجاه.. وهو 
ال��م��دن��ي اإلس��ب��ان��ي إل��ى تشديد 
على  السيارة  بالطرق  المراقبة 
حمل  س�������ي�������ارات  أص������ح������اب 

البضائع.

العربية  اللغة  نظمت شريحة من أساتذة 
وقفة  بمدريد،  الماضي  األرب��ع��اء  المغاربة 
احتجاجية أمام السفارة المغربية بالعاصمة 
مؤسسة  ق��رار  على  احتجاجا  اإلس��ب��ان��ي��ة، 
الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج 
بعد  منهم  كبير  عدد  مهمة  بإنهاء  القاضي 
امتدت  بإسبانيا  العمل  من  طويلة  سنوات 

إلى العشرين سنة بالنسبة للعديد منهم.

عن  المحتجين  م��ن  ع���دد  ل��ن��ا  ع��ب��ر  وق���د 
الذي اعتبروه جائرا  القرار  لهذا  استيائهم 
في حقهم وفي حق أبنائهم الذين اندمجوا 
اللغة  ودرس����وا  اإلس��ب��ان��ي،  المجتمع  م��ع 
اإلسبانية والتحقوا بمعاهد أخرى متنوعة 
التخصصات، ورأوا أنه في حالة عودتهم إلى 
المغرب سيضيع مستقبلهم تماما، ويصعب 

عليهم االنطالق من نقطة الصفر!

.. وبرلمان األندلس
 يغازل البوليساريو

أساتذة اللغة العربية املغاربة بإسبانيا يحتجون

أطفال صحرايون بزيهم العسكري
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> إعداد: كريم إدبهي

قالوا ونقول
idbihi62@gmail.com

مارادونا يشارك في مباراة ضد قدماء الرجاء.
»صحف«

مسكني، الله يجعل آخرنا أحسن من أولنا.
الرؤية  على  اجلامعي  املكتب  مع  اختلفت 

اإلستراتيجية وليس بسبب صراع املواقع.
»الوالي العلمي«

اإلستراتيجية،  على  أصال  تتوفر  اجلامعة  وهل 
الكروي  لقد ساهمت أنت كذلك في تردي الوضع 
مع  عالقتك)...(  عن  احلديث  دون  بالبالد، 

غيريتس.
وضعية املنتخب مؤملة.

»كارسيال: العب المنتخب المغربي«
مؤملة ومعقدة، وشهد شاهد من أهلها.

تكرمي محمد براجع: أسطورة اليد الوطنية.
»المنتخب«

أسطورة كاع، بيلي ديال كرة اليد؟!
اجليش  من  خيري  إقالة  في  يتسبب  الطاوسي 

امللكي.
»المساء«

وكان سببا في هذه »الشوهة« التي تتخبط فيها 
كرة القدم الوطنية.

العبو اجليش يرفعون »الفيتو« ضد الطاوسي.
»الصباح«

ويدعي بأن أحسن الفرق تطلب وده.
الوداد يتعاقد مع زيدان والعقيد مقابل 100 مليون.
»صحف«

زيدان كاع، ولعنوا الشيطان.
املغرب التطواني ضد »مالقة« و«خيتافي« و«هويلفا« 
والرجاء ضد »بوكا جونيور«، و«نيس«، و«إسبانيول 

برشلونة«.
»صحف«

واو، واو، واو، تكايسو شوية.

 العدد: 748  اخلميس 04 يوليوز 2013

بعد فوزه بذهبية ألعاب  البحر األبيض المتوسط

ألقل  املغربي  الوطني  املنتخب  متكن 
من 19 سنة من الفوز بامليدالية الذهبية 
التركي،  املنتخب  على  ان��ت��ص��اره  بعد 
البلد املنظم في النهاية التي احتضنتها 

مدينة مرسني التركية.
وجاء هذا التتويج بعد مسار ناجح، 
حيث ه��زم ف��ي امل��ب��اراة األول���ى منتخب 
البوسنة والهرسك بثالثية نظيفة، ليهزم 

الثاني بهدفني  اللقاء  منتخب تركيا في 
لواحد، وليضيف إلى ضحاياه املنتخب 
األلباني واملنتخب الليبي ليحتل املرتبة 

األولى في مجموعته.
باملنتخب  جمعه  النهاية  نصف  لقاء 
بثالثة  عليه  تفوق  ال��ذي  العنيد  الليبي 
أهداف لواحد، ليواجه مجددا في مباراة 
النهاية منتخب البلد املنظم الذي هزمه 
بعد 120 دقيقة جلآ من خاللها الفريقان 
منحت  التي  الترجيحية  الضربات  إلى 

هؤالء الشباب امليدالية الذهبية.
لهذا  م��ن متميز  رائ���ع وأك��ث��ر  م��س��ار 
اجلامعة  عليه  تراهن  لم  ال��ذي  املنتخب 
تهتم  التي  القدم،  لكرة  املغربية  امللكية 
يحصد  ل��م  ال���ذي  الكبار  مبنتخب  فقط 
سوى الهزائم واخليبات منذ أن أصبح 

علي الفهري رئيسا لهذه اجلامعة.
سنة   19 م��ن  ألق��ل  الوطني  املنتخب 
ك���ان ق���اب ق��وس��ني أو أدن���ى م��ن تقدمي 
األلعاب،  هذه  في  املشاركة  عن  اعتذاره 
على  ت���ع���وذوا  ال���ذي���ن  امل���س���ؤول���ني  ألن 
الهزائم، لم يراهنوا عليه، إال أن عزمية 
الوطني  اإلط��ار  بقيادة  »الرجال«  ه��ؤالء 
الكفء حسن بنعبيشة الذي كان مقتنعا 

لالنضباط  مثاال  كانوا  حيث  »بأبنائه« 
وحسن السلوك، كذبوا تكهنات الفهري 

ومن معه، ووضعوهم في موقف حرج.
الكبير؟  التتويج  هذا  بعد  م��اذا  ترى 
أي مستقبل ينتظر هؤالء الالعبني الذين 
العربي  أعطى  ال��ذي  املغرب  ب��أن  أك��دوا 
أزهر،  الله  وعبد  وأق��ص��ب��ي،  بنمبارك، 
على  ق��ادرا  م��ازال  وبيتشو،  والبطاش، 
هذه  معسكر  في  حاليا  فالكرة  العطاء، 

اجلامعة.
يعرفه  أن  ي��ج��ب  وال����ذي  للتذكير 
 30 انتظرنا  بأننا  املسؤولني  بعض 
امليدالية،  بهذه  للفوز  بالضبط،  سنة 
بعد أن متكن جيل بودربالة، احلداوي 
والسوادي وخالد لبيض، أن يفوز بها 
البحر  أللعاب  التاسعة  ال��دورة  خالل 
األبيض املتوسط التي نظمها املغرب 

سنة 1983.

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

ْسلّو والسلّة...

لالنتصار ألف أب!!

م��ن طبيعة امل��س��ؤول��ني عن 
ف��ري��ق اجل��ي��ش امل��ل��ك��ي ومنذ 
سنني طويلة، أنهم ال يتسرعون 
الكبيرة،  ال��ق��رارات  اتخاذ  في 
باجلانب  يتعلق  فيما  خاصة 
التقني، لكن ه��ؤالء املسؤولني 
باالستغناء  اجلميع  ف��اج��ؤوا 
عن امل��درب عبد ال��رزاق خيري 
الذي قام مبجهود جبار وذلك 
في  الثانية  للمرتبة  باحتالله 

قاب  العسكري  الفريق  ك��ان  ب��ل  األخ��ي��رة،  البطولة 
قوسني أو أدنى من الفوز باللقب.

قام  املعني باألمر،  املكتب املسير وب��دون إشعار 
بفسخ عقده واالستغناء عنه بطريقة ال تليق بقيمة 
ال��رزاق خيري كالعب دول��ي دخل  الفريق وال بعبد 
التاريخ من بابه الواسع بعد أن سجل هدفني خالدين 
ضد املنتخب البرتغالي، وأهلنا ألول مرة إلى الدور 
الثاني من نهائيات كأس العالم 1986، وال كالعب 
أعطى الشيء الكثير للفريق الرباطي الذي فاز معه 

الوطنية  األل���ق���اب  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
والدولية.

املسؤولون عن فريق اجليش 
ال  وضعية  ف��ي  أصبحوا  امللكي 
يحسدون عليها، بعد أن راهنوا 
عن عودة املدرب »الظاهرة« رشيد 
تدريب  على  لإلشراف  الطاوسي 
الفريق، لكن الطاوسي رفض هذا 
مع  البقاء  عليه  وفضل  االقتراح 
إلنهاء مشروعه  املنتخب احمللي 

الذي يتجلى في إقصاء جديد..
كان على املكتب املسير للجيش امللكي أن يتريث قبل 
هذه املغامرة الفاشلة التي يتحمل كامل مسؤوليتها، 
بل كانت لديه العديد من احللول كاإلبقاء على خيري 
مبساعدة أوشال وسعد دحان، وكلهم أبناء الفريق، ولم 

يبخلوا يوما في مد يد املساعدة لناديهم.
ه��ذا اخلطإ  يكفروا عن  أن  املسؤولني  ه��ؤالء  على 
اجلسيم، وأن يصلحوا ما ميكن إصالحه قبل فوات 

األوان.

مازالت األوساط الرياضية تتحدث بكل حسرة 
عن الالعب املوهوب املهدي النملي الذي يتواجد 
حاليا في أحد سجون مدينة تطوان بعد أن صدم 
بسيارته التي ال تتوفر على تأمني سيدة وتسبب 
في وفاة جنينها في شهره السابع، حيث رفض 
املؤقت  السراح  منحه  التحقيق  قاضي  مؤخرا 
بعد أن امتنعت عائلة الضحية عن التنازل عن 
ع��ن مصير  احل��دي��ث  م���ازال  نعم  القضية،  ه��ذه 
خارج  آخ��ر  ببطل  لنتفاجأ  التطواني،  الالعب 

ال��ب��س��اط األخ��ض��ر، وه��و ال����ودادي يوسف 
بالسكر  األم��ن  م��ن ط��رف  املتهم  راب��ح 

العلني والفساد وحيازة الكوكايني 
واستهالكه.

العمر  من  يبلغ  راب��ح  يوسف 
27 سنة، ك��ان من جن��وم اجليل 
الذي  ال��ش��ب��ان  ملنتخب  ال��ذه��ب��ي 
وص���ل إل���ى ن��ص��ف ن��ه��اي��ة كأس 
استضافته  التي   2005 العالم 
ت��أل��ق��ه م��ع الفتح  ه��والن��دا.ب��ع��د 

ال��ت��ح��ق مبكرا  واجل��ي��ش امل��ل��ك��ي، 
ب��ع��ال��م االح���ت���راف وأم��ض��ى عقدا 
محترما مع فريق سيسكا صوفيا 

البلغاري.
الشبان  معظم  ك��ان  ف���إذا 
االحتراف  ول��وج  يحلمون 
لتحسني وضعيتهم املادية 
يوسف  فإن  واالجتماعية، 
كبير  وبشكل  ت��أل��ق  راب���ح 
واملجون،  الليل  عالم  في 

في  وه��و  مناسبة  م��ن  أك��ث��ر  حيث ضبط خ��الل 
مواطنني  مع  شجار  في  أو  طبيعية،  غير  حالة 
بعد  عنه  لالستغناء  فريقه  ليضطر  بلغاريني، 
أن مل سوء سلوكه وعدم انضباطه، ليعود إلى 
املغرب ويوقع لفريق الوداد الذي حتمل بشكل 
كبير نزواته، خاصة بعد أن ضبط خالل صيف 
السنة املاضية في وضعية مخلة باآلداب، ليطلق 
سراحه بعد العديد من التدخالت.الالعب يوسف 
رابح لم يستفد من الدروس ليعيد الكرة، وهذه 
املرة مع »بطلة مثله« في اجليدو وهما في 
سيارة  تفتيش  وبعد  طافح،  حالة سكر 
من  كمية  على  بحوزته  عثر  الالعب 
إليداعه  كافية  كانت  الكوكايني، 
بتهمة  بسال  احمللي  السجن  في 
ال��س��ك��ر ال��ع��ل��ن��ي وال���ف���س���اد مع 
الضابطة  وإهانة  اجليدو«  »بطلة 

القضائية.
أن ظاهرة  األم���ر  ف��ي  ال��غ��ري��ب 
الشباب وبعض  الالعبني  تعاطي 
الالعبني القدامى للكوكايني 
مهول،  ارتفاع  في  أصبح 
أصبح  الشيشا،  فبعد 
هؤالء األبطال من ورق، 
ي��ت��ن��اف��س��ون ع��ل��ى كل 
مستعينني  امل��خ��درات، 
الذين  األفارقة  ببعض 
يتوفرون  أص���ب���ح���وا 
ع��ل��ى زب���ن���اء م���ن نوع 

خاص.

منتخب الشبان يُحرج جامعة الفهري

طويل،  غياب  بعد  األم��ني،  البلد  ه��ذا  في  املسؤولني  جل  كعادة 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  رئيس  خطف  مريب،  وصمت 
اإلعالم،  ملختلف وسائل  التصريحات  من  بالعديد  وأدلى  األضواء، 
الذهبية،  بامليدالية  الشبان  منتخب  لفوز  وسعادته  فرحته  مبديا 
ظن  حسن  عند  وك��ان��وا  الوطنية،  القدم  ك��رة  شرفوا  بأنهم  مؤكدا 
هذا  إلى  احلاجة  أمس  في  كان  ال��ذي  املغربي  اجلمهور  وتطلعات 

الفوز.
هو  سؤالنا  املغربية،  الكرة  عن  األول  للمسؤول  جميل  تصريح 
أين كان هذا الرئيس قبل انطالق  هذه األلعاب، وهو الذي اختفى 
غيابه  مبررا  املغربي؟  للمنتخب  الرسمي  اإلقصاء  منذ  األنظار  عن 

وحسب »حاشيته« بأنه مشغول »مبهمات رسمية«.

رمضان،  في  سّلو بشراهة  ُيستهلك 
اإلقبال  من  يزيد  طاقية  ملواد  احتواؤه 
ع��ل��ى اس��ت��ه��الك��ه، ه��و أن����واع تختلف 
ليس  الفاسي  فسَلو  مناطقه،  باختالف 
البيضاوي  ول���ن جت��د  امل��ك��ن��اس��ي،  ه��و 

يشبه الرباطي، وال الوجدي هو البركاني...
بتنوع  ت���ت���ن���وع  وأص�����ن�����اف   أص����ن����اف 
إلى  - نسبًة  البطنية  الثقافة املغربية - 

البطن..
)سّلو(  كلمة  من  مشتٌق آخر  أيضًا  هناك 
عرف النجاح هذا العام، وهو السّلة الودادية، 
التي ُتّوجت يوم السبت املاضي بلقب البطولة 
املغربية، تغلبت على الفريق البركاني، وعلى 
محّط  تتويجها  يكن  لم  جّمى،  ومشاكل  فرٍق 

صدفة،  قطعًا..
صّدرها  مبشاكل جّمة  هو درعها،  مستحٌق 

ل��ه��ا ف���رع ك���رة ال���ق���دم.. ب��أزم��ة م��ادي��ة ل��م ي��ج��ه��ر بوجودها 
من يسيروها إاّل عندما اشتّموا رائحة نصٍر يظهر في األفق..

بلقب  ال����وداد  سلة  ت��ف��وز  أن  املتفائلني  أك��ب��ر  ي��راه��ن  ل��م 
البطولة، وهو الفريق الصاعد حديثًا من قسٍم ثاني، أسقطه 

فيه تسييٌر ارجتالي محض..
اليوم صعد الوداد منصة التتويج، بالرغم من جحود أهل 
القربى، الذين تنصلوا من واجباتهم حياله، لكن أبى مدربهم 
القدير بقيادة العبني تفننوا في ترسيخ مبدأ: حّب الفريق أواًل 
ينسيه  عّله  غاليا،  لقبا  األحمر  يهدوا جمهور  أن  إاّل  وآخ��رًا، 

نكسات فرع كرة أكرم..
مع اقتراب الشهر املبارك، 
بترشيد  ننصح املواطنني 
وجميع  السكريات  استهالك 

)بطبوط وبغرير  من  الدهنيات  أن��واع 
املديري  املكتب  وخاصة رئيس  م��ده��ون..( 
املقربني  الذي دهن  الرياضي،  ال��وداد  لفريق 
م���ن ال���ك���رة ال��ب��رت��ق��ال��ي��ة ب��ال��وع��ود م��ن��ذ أن 
السنة، ونهمس  كعبهم هذه  علّو  أبانوا عن 
هؤالء  اجت���اه  وع����وده  ينفذ  أذن���ه  بأن  ف��ي 
مال  ب��ي��ت  م��ن  عليهم  ي��ج��ود  وأن  األب���ط���ال، 
الوداد، تشجيعا لهم ملعاودة اجنازهم مّرات 

ومّرات..
املغاربة املسلمني،  ب��اق��ي  م��ث��ل  ال��الع��ب 
املناسبات  جلميع  عائلته  تستعد  كما  يستعد 

الدينية،  كباقي العائالت املغربية..
وبالتالي هو في أمّس احلاجة إلى اقتناء املواد الغذائية 
الرياضة  أن  علمنا  إذا  وحلويات.. خاصة  وحليب  مت��ٍر  من 

مورد رزقه الوحيد، كما هو حال الكثيرين..
العهدة اليوم على املسيرين احُلمر، ليكرموا ماّديًا كل من 
ساهم في هذا التتويج الغالي، ألن السّلة التي تنتظرهم أثقل 
من تلك التي غلبوها، هذه األخيرة مثقلٌة فقط بكرٍة برتقالية، 
وزبٌد  زي��ت  شتى، أشهرها  مستلزمات  تتطلب  األخ��رى  لكن 

وحّمص، وُمستحضرات )الّتقاوت أو سّلو(..
وكّل سّلة وداد، و)سّلو( رمضان وأنتم بخير..

حاول أن تفهم
هل أخطأ مسؤولو  الفريق العسكري؟

بعد المهدي النملي، الودادي يوسف رابح 

في ضيافة السجن احمللي بسال

يوسف رابح

خيري

بنعبيشة

الفاسي الفهري

فرحة األشبال بالتتويج
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احلكاية املنسية 

للوزراء الذين دخلوا 

سجن »لعلو«

احلكومة املنحوسة

مسلسالت الحسن الثاني الرمضانية

أن  يعتقدون  املغاربة  فأصبح  دورت���ه،  ال��زم��ان  دار 
كيف  القضائية،  املتابعات  ض��د  محصنون  ال���وزراء 
يستنجد  للملك  وكيال  أعينهم  بأم  يشاهدون  وهم  ال، 
العام  املقيم  تركها  ال��ت��ي  احل��م��اي��ة  ب��ق��وان��ن  م��ؤخ��را 
في  السابق  الوزير  متابعة  عدم  يضمن  لكي  اليوطي، 
 ،)..( العالوات  قضية  في  م��زوار  الدين  صالح  املالية 
إصدار  إمكانية  يصدق  أن  اجلديد  للجيل  ميكن  كيف 
الوزير  ف��ي ح��ن  ال����وزراء،  ف��ي ح��ق  أح��ك��ام باحلبس 
السابق في التشغيل، والوزير األول فيما بعد، لم تطله 

أية متابعة في فضيحة النجاة )..(.
االستثناء احلاصل حاليا في محاكمة الوزراء بسبب 
والتحالف  احلكومي،  التضامن  ملبدإ  املغلوط  الفهم 
احلزبي، لم يكن هو القاعدة في عهد احلسن الثاني الذي 
كان يحرص على إخراج مسلسالت لشغل الرأي العام 
بن الفينة واألخرى في شهر رمضان، ويكفي الرجوع 
إلى التاريخ لكي نعرف أن أشهر احملاكمات والقضايا 
في املغرب كانت تتزامن مع حلول شهر رمضان )ملف 
سنة  التطهيرية  احلملة   ،1991 سنة  ال��وزراء  رش��وة 

1996، ملف احلاج ثابت سنة 1993(.
تزامن امللف األول مع حلول السنة العاشرة العتالء 
احلسن الثاني عرشه، وقتها كان املغرب بالكاد يخطو 
أولى خطواته بعيدا عن حالة االستثناء التي فرضها 
وقتها  م��رت��ش��ن،  م��س��ؤول��ن  مخالب  ب��ن  ليقع  امل��ل��ك، 
»بلغ البعد بن الشعب ووزرائ��ه حدا جعل ال��وزراء ال 
البوكير  يلعبون  كانوا  وزراء  األرض..  على  ميشون 

الفيال  أعمال  ملراقبة  ويذهبون  الرابعة صباحا،  حتى 
ثم يعرجون على الفيرما لتفقد أحوال البقر والدجاج، 
وفي املساء يتحلقون مرة أخرى حول طاولة البوكير. 
)جريدة الكواليس عدد 16�17 نونبر 1971/ ركن تعال 

معي(.
وق���د س��م��ح��ت ال���ظ���روف م��ؤخ��را ل��ك��ي ي��ح��ك��ي شيخ 
الواقعة  تلك  تفاصيل  عن  احلبابي  محمد  االحتادين 
أمام  الگولف  عصا  املذبوح  اجلنرال  فيها  كسر  التي 
وزراء  ثالثة  مع  يتحدث  وجده  عندما  الثاني  احلسن 
األشغال  ووزي��ر  الطاهري،  امل��ام��ون  املالية  وزي��ر  هم 
التجارة  ووزير  الشفشاوني،  يحيى  والنقل  العمومية 
كانوا  ال���وزراء  ه��ؤالء  اجل��ع��اي��دي،  محمد  والصناعة 
بعد،  فيما  تفاصيله  ستتضح  خطير  تقرير  موضوع 
ح��ي��ث ك��ان��وا ي��ت��ف��اوض��ون م��ع ج��ه��ات أم��ري��ك��ي��ة لبيع 
البيضاء  الدار  لوالية  املقابلة  العسكرية  الثكنة  أرض 
واملعروفة ب�»ثكنة هوت« خارج القانون، كما سيتضح 

فيما بعد.
الفساد احلكومي الذي وقف عليه اجلنرال املذبوح، 
كان أحد دوافع انقالبه على احلسن الثاني، الذي حكى 
الوزراء  عن  عفا  أنه  العراقي  أحمد  األول  وزي��ره  عنه 
املتورطن في ملف الرشوة، قبل أن يتحرك من جديد 
التي  الرسالة  أن  تيقن  بعدما  مهامهم  من  إلعفائهم 
وصلته من اجليش، كانت بسبب العفو عن املفسدين 

.)..(
عن  شيئا  يعرفون  املغاربة  يكن  لم  الوقت  ذل��ك  في 
موضوع الرشوة السائدة بن صفوف بعض الوزراء، 
شيئا  الناس  فيها  قرأ  مرة  أول  أن  التاريخ  ويسجل 

النفوذ،  واس���ت���غ���الل  وال���ف���س���اد  ال���رش���وة  م��ل��ف  ع���ن 
وزير  لفضح  التحرير  جريدة  انبرت  »عندما  حصلت، 
واتهامه  الدويري..  امحمد  واملالية  الوطني  االقتصاد 
وتشييد  دراس���ة  عملية  ف��ي  ماليير  أرب��ع��ة  باختالس 
الرقم  هذا  في  الناس  وتاه  آلسفي..  الكيماوي  املركب 
فمن  بالريال..  ماليير  أربعة  تساوي  كم  وتساءلوا: 
العبث وقتها التفكير في رقم كهذا« )جريدة الكواليس/ 

نفس العدد(.
عن  املواطنن  وع���زوف  االستثناء  وح��ال��ة  الفساد، 
إلى  الثاني  احل��س��ن  دف��ع��ت  ظ��روف  كلها  ال��س��ي��اس��ة.. 
التفكير في تعين الفاسي الثري أحمد العراقي، وزيرا 
كانت  الزمان  ذلك  »حكومة  احلكومة،  رأس  على  أوال 
بالتأكيد أكثر جدية من احلكومة احلالية.. ألنها لم تكن 
املقصرون  أو  املخطئون  فيها  يتمرس  حزبية  حكومة 
لستر  للحزب،  العام  األم��ن  تدخل  خلف  وزرائها  من 
الوزير أو التغاضي عن أخطائه.. ففي ذلك الزمان لم 
للحكومة،  املسير  هو  كان  إنه  بل  صديق،  للملك  يكن 
املتتبع حلركاتها وسكناتها.. ألنه كان يعرف أن عرشه 
24أبريل  مرتبط بنجاح حكومته ) األسبوع الصحفي 
2009(، ول��ع��ل ه���ذا ه��و ال��س��ب��ب ال���ذي ج��ع��ل احلسن 
اشترط  الذي  العراقي  أحمد  بضغوطات  يقبل  الثاني 
الوزير  يتقلد مسؤولية  أن  قبل  االستثناء  حالة  إلغاء 
األول، وقبل أن يظهر أن احلكومة التي ترأسها من 7 
يونيو 1965 إلى 4 غشت 1974 كانت مجرد »حكومة 
منحوسة« عابرة في تاريخ املغرب، اشتهرت بفضيحة 

وزرائها املرتشن أكثر من أي شيء آخر.

الراحل احلسن الثاني

احللقة 1

الريحاني سعيد  إعداد: 

»بعدسة عزيز برادة«



ل����م ي���ق���ض أح����م����د ال����ع����راق����ي )ع���ن 
طويلة  فترة   )1969 اكتوبر   7 بتاريخ 
أن  ل��ي��ت��أك��د  األول  ال��وزي��ر  م��ن��ص��ب  ف��ي 
ك���ان���وا مجرد  وزرائ������ه  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
»ع��ص��اب��ة« م��ن امل��رت��ش��ن، ف��ذه��ب عند 
املرة  باحلقيقة  ليبلغه  الثاني  احلسن 
ما  يجد  لم  أنه  غير  إليها،  توصل  التي 
هذا  سأله  عندما  الثاني  للحسن  يقدمه 

دليلك؟. ما  األخير، 

 المذبوح يقدم الدليل 
تقدمي  ف��ي  ال��ع��راق��ي  أح��م��د  ينجح  ل��م 
في  وزرائ���ه  ت��ورط  ح��ول  للملك  الدليل 
القاطع  ال��دل��ي��ل  ل��ك��ن  ارت���ش���اء،  ق��ض��اي��ا 
سيأتي به اجلنرال املذبوح الذي سافر 
إلى أمريكا حتت غطاء التحضير لزيارة 
ملكية لواشنطن نهاية شهر أبريل سنة 
أن مهمته تلخصت في  1971، في حن 
الغضبة  أسباب  عن  والتقصي  البحث 
وقتها. املغرب  على  املفاجئة  األمريكية 

أن سبب  ت��أك��د  ال����ذي  ه���و  امل���ذب���وح 
وجهها  رسالة  هو  األمريكي،  الغضب 
»بانا أمريكان« إلى صديقه  مدير شركة 
ّ»وليام روجس« وزير الثقافة األمريكي، 
مغاربة  مل��س��ؤول��ن  ط��ل��ب��ات  ت��ض��م��ن��ت 
السماح  مقابل  رش��وة  على  باحلصول 
سياحي  مركب  بتشييد  املعنية  للشركة 
جامعة  ح��دي��ق��ة  م��ن  ق��ري��ب��ة  أرض  ع��ل��ى 
الفرنسي  اجليش  ك��ان  العربية  ال��دول 
املذبوح  حكى  وق��د  ل��ه..  ثكنة  يتخذها 
الثاني  للحسن  ال��رس��ال��ة  ه��ذه  حقيقة 
الذي  ال��ع��راق��ي،  األول  وزي��ره  بحضور 
 ،2008 صرح ألسبوعية »الكازيت« سنة 
بأن ما جاء به املذبوح »لم يتضمن في 
ال���وزراء،  ألس��م��اء  إش���ارة  أي��ة  احلقيقة 
ولكن اعتقال رجل أعمال معروف وقتها 

للمساءلة«. اجلميع  الذي جر  هو 

 عندما عفا الحسن الثاني عن 
المشتبه بهم

رأس  إل�����ى  إذن  امل�����ذب�����وح  ت����وص����ل 
املعروف  األع���م���ال  رج���ل  وه���و  اخل��ي��ط، 
سيفضح  األخير  هذا  بنمسعود«،  »عمر 
م���ن تخلي  ع��ن��دم��ا س��ي��ت��أك��د  ك���ل ش���يء 
أص��ح��اب��ه ع��ن��ه ف���ي م��ح��ن��ت��ه، وق����د ظل 
امللك  وبن  بينه  دار  ما  يخفي  العراقي 

بل  بنمسعود،  مع  التحقيق  م��دة  طيلة 
»ال��ل��ي فيهم  ال�����وزراء  ي��ج��ي��ب  ك���ان  إن���ه 
وليس  للملك  تابع  امل��ذب��وح  ب��أن  ال��ف��ز«، 
يتدخل  أن  ميكنه  ال  ثم  وم��ن  للحكومة، 

التحقيق. في 
التحقيق مع بنمسعود 

أحيطت  ظ����روف  ف���ي 
ب����ت����ع����ت����ي����م ك���ب���ي���ر 
أس����ف����ر ع����ن ج���رد 
الوزراء  لالئح���ة 
في  امل���ت���ورط���ن 
الرشوة،  م��ل��ف 
ه���ؤالء ال���وزراء 
كانوا هم األكثر 
الوزير  من  قربا 
العراقي،  األول 

الذي  األم����ر  وه���و 
يطلب  أن  إلى  دفعه 

إع���ف���اءه م���ن ال����وزارة 
األولى بدعوى أنه لم يعد 

وجوههم،  في  النظر  يستطيع 

حكى  الذي  نفسه  هو  العراقي  أن  علما 
استقبل  الثاني  احلسن  أن  للصحفين 
هامش  ع��ل��ى  ب��ه��م  امل��ش��ت��ب��ه  ال�������وزراء 
خ��ت��ان ول���ي ال��ع��ه��د س��ي��دي م��ح��م��د، في 
وخاطبهم  بإفران،  امللكي  القصر 
أملي  خ��ي��ب��ت��م  ق���ائ���ال:»ل���ق���د 
أسامحكم  لكني  فيكم، 
ل������ل������خ������دم������ات ال�����ت�����ي 

لبلدكم«. قدمتموها 
ت�������ب�������ع�������ا ل������ه������ذا 
ال���س���ي���ن���اري���و ال����ذي 
أحمد  تؤكده شهادة 
 2008 العراقي سنة 
فاحلسن  وفاته،  قبل 
العفو  اختار  الثاني 
 ،)..( امل���رت���ش���ن  ع���ن 
هذه  مضمون  أن  غير 
مع  يتطابق  ال  الشهادة 
املفاجئ  ال��ب��الغ  م��ض��م��ون 
األنباء  وزارة  ع���ن  ال���ص���ادر 
 1991 امل��غ��رب��ي��ة ف��ي ف���احت ن��ون��ب��ر 

منتصف  مع  يتزامن  الذي  التاريخ  وهو 
األسبوع الثاني في شهر رمضان، البالغ 
أشار إلى كون السلطات األمنية اعتقلت 

والوزراء.. السامن  املوظفن  بعض 
ال��ص��ف��ح��ة وعدم  ب��اإلم��ك��ان ط���ي  ك���ان 
أن  غير  ال��وزراء،  من  واحد  أي  محاكمة 
سرت  احلكومة  في  وزراء  فساد  رائحة 
إلى  الثاني  فاضطر احلسن  الناس،  بن 
تسمح  أن  ق��ب��ل  أوال،  احل��ك��وم��ة  ت��ع��دي��ل 
ال����ظ����روف ب��اس��ت��ئ��ن��اف ال��ت��ح��ق��ي��ق في 
املغرب  تاريخ  في  القضايا  أكبر  إحدى 
الرجل  امل��ذب��وح،  وأن  خ��اص��ة  احل��دي��ث، 
سيقود  اإلدان��ة،  دليل  إلى  توصل  ال��ذي 
يوليوز   10 يوم  فاشال  عسكريا  انقالبا 
ونصف  شهرين  بعد  أي  بالصخيرات، 
من  ال��ذك��ر  السالفي  ال���وزراء  إع��ف��اء  م��ن 
بشهادة  التذكير  من  البد  وهنا  مهامهم، 
الذي  احلبابي  محمد  السياسي  الشيخ 
انقالبا ضد احلسن  قاد  املذبوح  أن  أكد 

عن  راض��ي��ا  يكن  ل��م  ألن��ه  الثاني 
.)..( حكمه 

محكمة العدل الخاصة التي حكمت 
على الوزراء المرتشين
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بين شهادة الوزير األول العراقي وحقائق »الكواليس«:

امللف

مجال  ف���ي  ل��ل��ف��اع��ل��ن  مي��ك��ن  ال 
الثالثاء  ي��وم  ينسوا  أن  القانون 
الذي  ال��ي��وم  ذل��ك   ،2004 يناير   6
احلكومي  امل��ج��ل��س  ف��ي��ه  ص����ادق 
بإلغاء  يتعلق  قانون  مشروع  على 
وكانت  اخل��اص��ة،  ال��ع��دل  محكمة 
امل�����ادة األول�����ى م���ن امل���ش���روع قد 
االستئناف  محاكم  أن  على  نصت 
وفاس  البيضاء  وال���دار  ب��ال��رب��اط 
ستختص  وم����راك����ش  وم���ك���ن���اس 
والقضايا  اجل��ن��اي��ات  ف��ي  بالنظر 
محكمة  ع��ل��ى  حت���ال  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
العدل اخلاصة، من قبيل ما يتعلق 
ب���اجل���رائ���م امل���ال���ي���ة واالخ���ت���الس 

النفوذ. واستغالل  واالرتشاء 
ط��وي��ت صفحة  امل���ش���روع  ب��ه��ذا 
التي  اخل���اص���ة  ال���ع���دل  م��ح��ك��م��ة 
بغ�����رض   1965 س��نة  أنشئ���ت  
اختالس  ف��ي  امل��ت��ورط��ن  محاكمة 
بعد  ال���ع���ام���ة،  األم������وال  وإه������دار 
قدرت   1785 من  أكثر  في  تداولها 
من  بأكثر  فيها  االخ��ت��الس  مبالغ 
هذه  أن  غ��ي��ر  دره����م،  م��ل��ي��ار   348
بالفعالية  تتميز  تكن  لم  احملكمة 
بعض  ظ���ل���ت  ل����ذل����ك  امل���ط���ل���وب���ة، 
داخلها،  مكانها  ت��راوح  القضايا 
العقاري  ال��ق��رض  ق��ض��ي��ة  م��ث��������ل  
املطاحن،  وق��ض��ي��ة  وال��س��ي��اح��ي، 

وقضية  الشعبي،  البنك  وقضية 
االجتماعي.. الضمان 

بالنظر لكل ما سبق كان املطلب 
إلغاء  ه��و  للحقوقين  األس��اس��ي 
لم  أنها  يبدو  التي  احملكمة  ه��ذه 
بن  ت��وازن  خلق  على  ق��ادرة  تكن 
العقوبات،  ومقدار  اجلرائم،  حجم 
طرف  من  املنهوبة  املاليير  وملف 
املتهمن في أكبر قضية رشوة في 
)بانام( خير منوذج  تاريخ املغرب 
على ضعف هذه احملكمة، إذ يعقل 
بغرامة  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  حت��ك��م  أن 
درهم  آالف   10 ت��ت��ع��دى  ال  م��ال��ي��ة 

واحد. لكل 

الوزراء الذين تنطبق عليهم مقولة.. »ارحموا عزيز قوم ذل«  

موالي احمد 
العراقي الوزير 

األول السابق الذي 
قال إن احلسن 
الثاني عفا عن 

الوزراء املرتشني

لم ينجح أحمد 
العراقي في تقديم 

الدليل للملك حول تورط 
وزرائه في قضايا ارتشاء، لكن 
الدليل القاطع سيأتي به الجنرال 
المذبوح الذي سافر إلى أمريكا 

تحت غطاء التحضير لزيارة 
ملكية لواشنطن نهاية 

شهر أبريل سنة 
1971

عندما كان املغرب يحاكم الوزراء 
صورة لفاركونيط البوليس وينزل منها بباب احملكمة السمسار عمر بن مسعود حتت اعني البوليس .

األسبوع عدد 31 أكتوبر 2003.
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 الئحة الوزراء المرتشين 
اكتفى البالغ األول الصادر عن وزارة 
األن��ب��اء ف��ي ف���احت ن��ون��ب��ر ب��ت��أك��ي��د خبر 
واملوظفني  الوزراء  من  مجموعة  اعتقال 
تفصيال  األكثر  البالغ  أن  غير  السامني، 
اخلامس  في  أي��ام  أربعة  بعد  سيصدر 
من الشهر املشار إليه، ليؤكد أن اإلدارة 
شهر  منذ  شرعت  الوطني  لألمن  العامة 
حول  ب��ح��ث  إج����راء  ف��ي   1971 م����ارس 
بعض قضايا الرشوة واستغالل النفوذ، 
يتعلق  األمر  أن  املواطنون  عرف  عندها 
الطاهري  املامون  املالية  وزير  من  بكل 
املالية  وزير  األزرق  الكرمي  وعبد  سابقا 
الحقا، ومحمد اجلعايدي وزير التجارة 
وزير  ك��رمي  احلميد  وع��ب��د  وال��ص��ن��اع��ة، 
ال��ع��ي��م��ان��ي، وزير  وم��ح��م��د  ال��س��ي��اح��ة، 
بلعربي  وسيناصر  العمومية،  األشغال 
واملساهمات  األب���ح���اث  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
ب���ن  شقرون  ال��ع��زي��ز  امل��ع��دن��ي��ة، وع��ب��د 
مدير  بلبشير  وادري���س  امل��ع��ادن،  مدير 
الشفشاوني  ويحيى  األب��ح��اث،  مكتب 
األعمال  املعدنية، ورجال  األبحاث  مدير 
وهنري  عمار،  ودافيد  البلغمي،  محمد 
عدد  )األسبوع  ليفي..  وبيرنار  أوحنا، 

24 أبريل 2009(.
فصول  امل��غ��ارب��ة  سيتابع  إذن  ه��ك��ذا 
اجلرائد،  عبر  شيق  رمضاني  مسلسل 
حتت عنوان: »من أين لك هذا«، وساهم 
وقائع  ح��ص��ول  ف���ي  األح�����داث  ت���س���ارع 
ج��دي��دة ل��م تكن ف��ي احل��س��ب��ان، ذل��ك أن 
بالدار  امل��وق��وف��ني  امل��وظ��ف��ني  ك��ب��ار  أح��د 
الشرطة  رج����ال  ع��ل��ي��ه  ط���رق  ال��ب��ي��ض��اء 
إلى  فانفلت  م��ع��ه  »ل��ي��ت��ذاك��روا«  ال��ب��اب 
ب��ي��ت��ه وت���ن���اول ق���رص س���م وم����ات على 
27 و28  الكواليس عدد  الفور. )جريدة 
الوقائع  ه��ذه  أل��ي��س��ت   ،)1971 ن��ون��ب��ر 

أمريكي؟! إثارة من أي فيلم  أكثر 
شيئا  يعرفون  الشعب  عموم  يكن  لم 
قرؤوا  لكنهم  السويسرية،  األبناك  عن 
وقتها،  الصادر  »الكواليس«  جريدة  في 
45 م��ل��ي��ار من  خ��ب��را غ��ي��ر م��س��ب��وق ع��ن 
األبناك  م��ن  اس��ت��ع��ادت��ه��ا  ال��ف��رن��ك، مت��ت 
قد  كان  الطائرة،  منت  على  السويسرية 
ووضعوا  املتهمني  من  مجموعة  هربها 
أرقام سرية  لها حسابات خاصة، حتت 

. . مختلفة

 من حياة البذخ إلى سجن لعلو
تاريخ  ف����ي  ال���وح���ي���د  احل���ك���م  ل��ع��ل��ه 
يفكر  ل���م  ال�����ذي  ال��ك��ب��ي��رة  احمل���اك���م���ات 
قرروا  إنهم  بل  استئنافه،  في  أصحابه 
منذ  األن��ظ��ار  عن  كامل  بشكل  االختفاء 
اجلميع،  ن��س��ي��ه��م  ح��ت��ى  ال��ت��اري��خ  ذل���ك 

مت  التي  اخلاصة  العدل  محكمة  وكانت 
بالسجن  أحكامها  أصدرت  قد  إلغاؤها 
»بانام«  ق��ض��ي��ة  ف��ي  امل��ت��ه��م��ني  ح��ق  ف��ي 
الطاهري  املامون  التالي:  الشكل  على 
 12( الشفشاوني  ويحيى  سنوات(   10(
سنوات(،   8( اجل��ع��اي��دي  محمد  س��ن��ة(، 
)4 س���ن���وات(، عمر  ك���رمي  ع��ب��د احل��م��ي��د 
محمد  أم����ا  س����ن����وات(،   8( ب��ن��م��س��ع��ود 
عنه،  ال��دع��وى  أسقطت  فقد  العيماني 

األزرق.. الكرمي  تبرئة عبد  فيما متت 
يحدث  وكما  األح��وال،  مبدل  سبحان 
األكثر  ال�����وزراء  ال��ه��ن��دي��ة،  األف����الم  ف��ي 

هم  العراقي،  حكومة  في  وتكبرا  أناقة 
البذخ  حياة  من  انتقلوا  الذين  أنفسهم 
إلى حياة السجن حيث كانوا يفترشون 
إسفلت زنازين سجن لعلو بالرباط قرب 
معهم  تتقاسم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��راح��ي��ض 

االعتقال. غرفة  نفس 
قد  املعتقلني  ال����وزراء  ن��س��اء  وك��ان��ت 
وقصدن  م��وح��دة  م��ج��م��وع��ة  ف��ي  تكتلن 
عصمان  واستقبلهن  امللكي،  ال��دي��وان 
أن  ظهر  وقد  للديوان  مديرا  كان  عندما 
مصادر  وقالت  متدهورة،  جد  حالتهن 
تدعو  ك��ان��ت  حالتهن  إن  وقتها  عليمة 

.)..( للشفقة 
بعض هؤالء السجناء »الهاي كالص« 
في  فدخلوا  السجن  ظروف  يتقبلوا  لم 
إض���راب ع��ن ال��ط��ع��ام، ألن ال��س��ج��ن في 
إصالحات،  إل���ى  ي��ح��ت��اج  ك���ان  ن��ظ��ره��م 
الذي  األروب���ي«  »اجل��ن��اح  يصبح  حتى 
وضعوا فيه يليق مبستوى الشخصيات 
السامية، بل إن أحد املعتقلني وهو رجل 
مدير  استدعى  بنمسعود«  »عمر  األعمال 
لم  »إذا  قائال:  بتهكم  وخاطبه  السجن 
للقيام  ال��الزم��ة  اإلمكانيات  لديكم  تكن 
استعداد  على  فنحن  اإلصالحات  بهذه 
لشراء  وح��ت��ى  نفقتنا  على  بها  للقيام 

أردمت«. إذا  بأكمله  هذا السجن 
  لكل وزير سجين عاداته 

ط���رح سنة  ال���ذي  ال���س���ؤال  أن  الش���ك 
الوزراء  هيبة  فيه  كانت  زمن  في   1971
سيعيشون  كيف  هو  التصور،  من  أكبر 
داخل رحاب السجن.. جريدة الكواليس 
 1971 دج��ن��ب��ر   2 ب���ت���اري���خ  ال����ص����ادرة 
وقالت  ال���وزراء،  حالة  بوصف  انفردت 
املامون  املالية  في  السابق  ال��وزي��ر  إن 
جد  نفسية  حالة  يعيش  كان  الطاهري 
ال��ط��ع��ام الذي  ي��ت��ن��اول  ص��ع��ب��ة، وك����ان 
ب���دون ش��ه��ي��ة، كئيب  ي��أت��ي��ه م��ن م��ن��زل��ه 
يتوضأ  الباكر،  الصباح  في  يقوم  جدا، 
ويصلي ويتجه للقبلة ويشرع في تالوة 
كان  الطريقة  بهذه  الطاهري  ال��ق��رآن.. 
راحة  يقلق  ال  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ال��س��ج��ني 

السجن. حراس 
ب��ال��ن��س��ب��ة حمل��م��د ال��ع��ي��م��ان��ي، وزي���ر 
األش����غ����ال ال��ع��م��وم��ي��ة، ف��ق��د وج����د في 
ال��س��ج��ن ف��رص��ة م��ن أج���ل ال���ع���ودة إلى 
إسقاط  يتم  أن  قبل  اجلامعية،  الدراسة 
أطلقوا  البعض  أن  حتى  عنه،  الدعوى 
عليه اسم »جامعة احلبس«، وقالوا عنه 
وأن  أن��ف��ورم«،  »بيان  أصبح  إن��ه  وقتها 
»عندما  مم��س��وح��ة،  ت��رج��ع  طعامه  سلة 
يقوم  ال��ن��وم،  م��ن  ال��ع��ي��م��ان��ي  يستيقظ 
تيرموس  يتناول  ثم  رياضية  بتمرينات 
ويشعل  ظهره  على  ويستلقي  القهوة، 
وهو  س��اع��ة  ح��وال��ي  ويبقى  سيجارته 

السقف«.. في  يتأمل 
التجارة  وزي��ر  اجلعايدي  محمد  أم��ا 
والصناعة فكان بخالف اآلخرين يحاول 
فال  مصطنعة،  أرستقراطية  يظهر  أن 
يأكل إال عندما يضع منديال على رجليه، 
ويشرب  ويدخن  الصباح،  في  يستيقظ 
القهوة ويغني في بعض األحيان وكأنه 
الذين  ب��ع��ض  وي��ق��ول  م��س��ج��ون..  غ��ي��ر 
يكون  أن  يحاول  بأنه  السجن  في  رأوه 
ف��ي��أت��ي ضحكه  م��ع اجل��م��ي��ع،  ض��ح��وك��ا 

فيه.. ال حياة  مفتعال 

أعضاء احلكومة املنحوسة ماثلون في حالة اعتقال أمام 
التجارة  السياحة كرمي، وزير  اليمني: وزير  احملكمة. من 
اجلعايدي، مدير األبحاث املعدنية بلبشير، وزير املالية 

السمسار،  بنمسعود  ع��م��ر  ال��ط��اه��ري،  امل��ام��ون  ال��س��اب��ق 
عمار  داف��ي��د  باجللباب،  مكتب  مدير  بلعربي  سيناصر 
رجل  البلغمي  محمد  األع���م���ال،  رج���ال  جمعية  رئ��ي��س 

األعمال، العيماني وزير األشغال العمومية، محمد األزرق 
وزير املالية، يحيى الشفشاوني مدير بوزارة املعادن.

األسبوع عدد 24أبريل 2009

الصورة للمامون الطاهري، محمد االزرق، محمد اجلعايدي وسيناصر بلعربي  
كانوا بجرة قلم يتصرفون في ميزانية  االمة املغربية 

الكواليس 16-17 نونبر 1971



يعرفها  ال  من  يحسبها  التي  السويسي  مقاطعة 
فيها  رمب��ا  الفخم،  والسكن  األث��ري��اء  مقاطعة  بأنها 
جانب ميثل حوالي 10% من السكان من هذا النوع، 
الصفيحية  الدواوير  قاطني  من  هم   %90 والباقي 

والبناء العشوائي.
مقاطعة على األوراق، أما في الواقع، فهي مجرد 
90% من  التي بها حوالي  الدواوير  مجموعة من 
ساكنة السويسي بدون مرافق صحية أو اجتماعية 

أو رياضية أو أسواق جتارية شعبية.
امل��واط��ن��ن تعيش منذ  م��ن  ال��ش��ري��ح��ة  ه���ذه  إن 
حوالي شهر بدون ماء، وال أحد يعرف ملاذا؟ وفي 
قلب السويسي يوجد أكبر مزود ملياه الشرب تابع 
للمكتب الوطني للماء، فيزود مدنا كالدار البيضاء 
واحملمدية وسال، ويقفز على جيرانه سكان دواوير 
ي��ع��ان��ون األم��ري��ن م��ن هذا  ال��ذي��ن  ح��ي السويسي 
مبسابح  فيالت  وبجانبهم  امل��ب��رر،  غير  احل��رم��ان 
مملوءة باملياه وال تستعمل إال للسباحة، في حن 
لهيب  به  يطفئون  ما  يجدون  ال  الناس  من  اآلالف 

العطش.
ي��ه��دد أع��ض��اء مكتب  ال���رب���اط،  ف��ي  م���رة  وألول 
مجلس مقاطعة باالستقالة اجلماعية إذا استمرت 
املاء، خصوصا ونحن  معاناة السكان مع انقطاع 
ناهيك  املعظم  رمضان  استقبال شهر  أب��واب  على 

عن حرارة الصيف.
فمن املسؤول عن هذه الوضعية؟ األصابع تشير 

إلى شركة ريضال، وهذه الشركة مجرد مكلفة بالتدبير 
تقع  واجلماعة  للجماعة،  ال��ورق  في  خاضعة  وه��ي 
على مشارف الدواوير "املنكوبة" وتتفرج على عذاب 

مئات األسر الفقيرة مع نعمة احلياة املاء.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

ات����������خ����������ذت ك�����اف�����ة 
اإلج��������������راءات إلجن�����اح 
التظاهرة السنوية التي 
العاصمة  بلدية  تنظمها 
وطلبة  تالميذ  مبشاركة 
التعليمية،  امل��ؤس��س��ات 
العطلة  م����ع  ت����زام����ن����ا 

ثقافية  ف��ن��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  ال��ص��ي��ف��ي��ة، وه���ي 
األعمار  مختلف  من  مشاركن  تستقطب 

االجتماعية. واملستويات 
في هذا املهرجان احمللي ال وجود ملا هو 
دخيل على تقاليد العاصمة، فلقد نصبت 
منصات صغيرة على امتداد سور املدينة 
القدمية، وعلى كل منصة فرقة موسيقية 
التقليدي،  بلباسهم  األن��دل��س��ي  للطرب 
متحفا  تشكل  لوحدها  موسيقية،  وبآالت 

من كنوز الطرب األصيل.
املدينة،  وإل���ى  امل��دي��ن��ة  م��ن  م��ه��رج��ان 
واألمهات  اآلب���اء  فيه  يكتشف  م��ه��رج��ان 
والشعر  املوسيقى  في  أبنائهم  مواهب 
أيام  عشرة  ويستغرق  والطرب،  والرسم 
السكان،  كل  بها  يتمتع  التي  املتعة  من 
لطرب  عاشقا  ويطير  يتذوق  خالله  ومن 
امل��دي��ن��ة، ال��ط��رب األن��دل��س��ي، ك��ل م��ن لم 
هو  الذي  الراقي  التراث  هذا  يعرف  يكن 
والتدريب  املوسيقية  التربية  م��ن  ن��وع 
روائع  أروع  إل��ى  االس��ت��م��اع  حسن  على 
اخلالدات من فن خلده األجداد ويذكر به 

األبناء.
وفي كل سنة، ومع حلول عطلة الصيف، 
بتراثها  اخلاص  العاصمة  مهرجان  يقام 

أبنائها وسكانها. أذهان  ليترسخ في 
مهرجان عائلي وكأنه عرس حتتفل به 
املدينة افتخارا بأمجادها وتراثها، حتت 
عاصمة  العاصمة،  بلدية  مجلس  رعاية 

اإلسبانية. إشبيلية  مدينة  األندلس 
سنة،   25 وم��ن��ذ  ال��رب��اط،  مدينة  وف��ي 
الرباط"  "م��ه��رج��ان  ع���ن  ن��س��م��ع  ون��ح��ن 
العمالة  مجلس  إش��راف  ب��دأ حتت  ال��ذي 
"حرمانه"  دون  جمعية  يدي  بن  وانتهى 
سكان  أم��وال  من  املالية  املساعدات  من 
الرأي  ب��إب��داء  ل��ن��ا  يسمح  مم��ا  امل��دي��ن��ة، 

مادام املواطنون يساهمون في متويله.
يكون  أن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���رب���اط  ف��م��ه��رج��ان 
الرباطي  ال��ت��راث  بإحياء  مهتما  محليا 
امللحون،  وف���ن  وال��غ��رن��اط��ي  األن��دل��س��ي 
مهرجان الرباط يجب أن ينقل لكل أرجاء 
ال  وأن  املدينة،  سكان  وفن  ثقافة  اململكة 
يقتصر على علبة تسجيالت ألغاني تردد 
سمعناها  أغنية  وكل  مغنين،  طرف  من 
القنوات  ف���ي  م����رة  م��ائ��ة  وش��اه��دن��اه��ا 
كأنهم  املغنيون  علينا  ويكررها  التلفزية، 

مجرد آالت تسجيل.
موازين،  ه��و  ع��امل��ي  مهرجان  للرباط 
ول��ل��رب��اط م��ه��رج��ان م��ح��ل��ي ومم����ول من 
محلي،  واحمللي  عاملي  فالعاملي  السكان، 
وثقافة  فن  تعكس  م��رآة  يكون  أن  يجب 
املدينة  وص���ن���اع���ة  وت��ق��ال��ي��د  وأزي�������اء، 

وسكانها.
والرباط مع األسف "فرطت" في الكثير 
"الفريجة"  فن  أي��ن  األص��ي��ل،  تراثها  من 
الزربية  أي����ن  ذك����ر؟  ل���ه  ي��ع��د  ل���م  ال����ذي 
العالم  في  التي جالت وصالت  الرباطية 
النسوة  جتمع  أين  صمت؟  في  ودفناها 
ك���ل آخ���ر ي���وم خ��م��ي��س م���ن ش��ه��ر رجب 
منه  والهدف  االوداي��ة؟  قصبة  باب  أمام 
بناتهن  زواج  أج���ل  م��ن  ال��ت��ع��ارف  ه��و 
سبق  نسوي  جتمع  معهن،  احل��اض��رات 
ح��ق��وق امل����رأة ب��ق��رن م���ن ال���زم���ان؟ أين 
ينظمهما  ال��ل��ذان  واالستعراض  احلفلة 
إلى  س��ن��وي��ا؟  ال��ق��رآن��ي��ة  الكتاتيب  طلبة 

غير ذلك...
مهرجان الرباط ممول بأموال رباطية، 
كما  باملدينة  ويعرف  يهتم  أن  ونتمناه 

األندلسية. إشبيلية  مدينة  تفعل 

سكان العاصمة يؤدون املاليير سنويا ألزيد 
من 15 ضريبة للجماعة.. فأين تصرف؟

حديث العاصمة

"نسيان مهرجان 
الرباط تراث"  لنفقات   املمولون  هم  العاصمة  سكان 

والرسوم  الضرائب  خالل  من  اجلماعة 
اجلماعية التي يؤدونها سنويا، فهم يدفعون 
عن رسم اخلدمات اجلماعية 23 مليارا، وعن 
ضريبة املباني 13 مليار، وعن األراضي غير 
املبنية 3 ماليير و500 مليون، وعن ضريبة 
عمليات  وعن  ماليير،   3 حوالي  التجارة 
البروزات  وعن  مليون،  و100  مليار  البناء 
مليار، وعن شغل األمالك اجلماعية ألغراض 
الذعائر  وعن  مليون،   600 بالبناء  ترتبط 
اجلبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب 
بالصحة  متعلقة  أشغال  وعن  مليون،   213
العمومية واألمن العام على نفقة القاصرين 
372 مليون، وعن رسم السكن مليارين، وعن 
ضريبة  وعن  مليون،   120 األراضي  جتزئة 
رسوم  وعن  مليون،   100 حوالي  املباني 

األصول  ومطابقة  اإلمضاءات  تصحيح 
أرقام  وهذه  مليار.  حوالي  االزدياد  وعقود 
هناك  أن  كما  املاضية،  السنة  مداخيل  من 
حصة  مثل  مباشرة  غير  ورسوما  ضرائب 
املضافة،  القيمة  على  الضريبة  منتوج 
واإلقامة  مليون،  و500  ماليير   5 ومبلغها 
منها  وتستفيد  السياحية  املؤسسات  في 
املفروض  والرسم  مليار،  بحوالي  اجلماعة 
بحوالي  اخلاصة  التعليم  مؤسسات  على 
املالهي  على  الرسوم  وبعض  مليون،   200
اخلاصة،  واملسابح  الرياضية  واملهرجانات 
واستغالل الشواطئ واسترجاع صوائر التنظيف، 
اجلماعية  اإلسعاف  سيارات  ومداخيل 

وخدمات اجلرافة.. إلخ.
هذه "اخلردة" من الضرائب والرسوم التي 
تثقل كاهل السكان وتنتزع من لقمة عيشهم، 

ما هو املقابل الذي تقدمه اجلماعة لهم؟
ألداء  الضرائب  ندفع  الرباط،  نحن سكان 
 6000 ل�:  وامتيازات  وتعويضات  أجور 
من  وآلة  سيارة   500 ولنفقات  موظف 
التليفونات  ولتعبئات  الله(  )جابها  نوع 
500 مليون،  اجلماعية واملقاطعات بحوالي 
ولتوزيع هدايا مالية على بعض اجلمعيات 

في حدود مليارين.
تكفي  ال  والرسوم  الضرائب  كل  أن  ومبا 
إلرضاء حاجيات بعض املنتخبن، فإن جماعة 
العاصمة تتسول من وزارة الداخلية مبلغ 5 
ماليير لسد العجز حتى ينعم أصحاب سيارات 
الله( والتليفونات وهدايا اجلمعيات  )جابها 
"بخيرات"  سكان الرباط الذين أصبحوا ميولون 
املنتخبن،  وامتيازات  املوظفن  أجور  فقط 

ومنح اجلمعيات!!.
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الرباط يا حسرة

ف���ي م��ي��زان��ي��ة اجل���م���اع���ة بند 
ولم  واملسابح،  الشواطئ  لصيانة 
استعمال  م��ن  املنتخبون  يتمكن 
القدر املخصص، وقدره 25 مليون 
سنتيم عن السنة املالية املاضية، 
صغير  شاطئ  "نفخ"  من  وبالرغم 
ليصير شواطئ، واحللم مبسابح، 
وال وجود حتى "لضاية بلدية" في 
ال��رب��اط، وب��األح��رى مسبح بلدي. 
ه��ا ه��و ال��ك��ورن��ي��ش ال���ذي يتمتع 
ب��ه ال��س��ك��ان وامل��م��ت��د م��ن الرحبة 
القدمية إلى قصبة االوداي��ة وهو 
اململكة  ف���ي  ال��ف��ري��د  ال��ك��ورن��ي��ش 
الواقع على ضفة ال��وادي، والذي 
ولم  العاصمة  لساكنة  هدية  ك��ان 
واحدا،  درهما  وال  اجلماعة  يكلف 
أص��ب��ح ف��ي ح��ال��ة ي��رث��ى ل��ه��ا، وها 
ه���م امل��ن��ت��خ��ب��ون ي��خ��ص��ص��ون 25 
ولو  واملسابح  للشواطئ  مليونا 
أنها صورية، وينسون الكورنيش 
منقطع  إق��ب��اال  يوميا  يشهد  ال��ذي 
عددهم  يصل  للمواطنن  النظير 

إلى املئات.
صيانة  م���ي���زان���ي���ة  ه����ي  ف���ك���م 
املنتخبون:  سيقول  ال��ك��ورن��ي��ش؟ 
ونسوا  نسيناه!"،  لنا  "اس��م��ح��وا 

الضرورية  باملرافق  تعزيزه  معه 
من مراحيض عمومية ونقط املياه 
ل��ل��ش��رب، وع���م���ال ل��ل��ن��ظ��اف��ة، ومع 
األسف ال وجود لفريق يسهر على 
هذه النظافة التي من املفروض أن 
تكون دائمة بالليل والنهار، لضمان 
استمرارية رونق الكورنيش الفريد 

من نوعه في اململكة.
املشكل  ه��ي  ليست  وال��ن��ظ��اف��ة 
وكأنها  اإلن�����ارة  ه��ن��اك  ال��وح��ي��د، 
ع��ل��ى ش�����ارع ع�����اٍد ف���ي ح���ن هو 
جهوية،  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ك��ورن��ي��ش 
الراجلن  مم���رات  مشكل  وه��ن��اك 

احملفوفة باألخطار، التي من املمكن 
حتت  مل��م��رات  بأنفاق  استبدالها 
ضفة  إل��ى  الكورنيش  م��ن  األرض 
معضلة  وأخ��ي��را  القدمية،  املدينة 
ال��س��ي��ارات" التي لم تعد  "م��واق��ف 
ل� 10% من السيارات  تكفي حتى 

الزائرة.
كورنيش الرباط معلمة وحتفة، 
ال  حتى  الصيانة  اجلماعة  وعلى 
يتدهور كما تدهور شاطئ سيدي 

اليابوري.
أوراق  امل��ج��ل��س  ي���راج���ع  ف��ه��ل 

ميزانية 2013؟

من

 أرشيف

 الرباط
الغرناطي  الطرب  حــراس  أحــد 
في العالم العربي الذي "زوج" الشعر 
األندلسية،  بــاملــوســيــقــى  الــعــربــي 
في  جـــذورهـــا  شــجــرة  منهما  وكــــون 

غرناطة وأغصانها في الرباط.
ازداد  بــيــرو،  الــربــاطــي: أحــمــد 
الله  مــتــعــه  بــالــربــاط،   1932 ســنــة 
بــالــصــحــة وطــــول الــعــمــر، وقـــد كان 
األخيرة  اآلونــة  في  تكرمي  موضوع 

من طرف مدينته.
الغرناطي  الــطــرب  سلطان  إنــه 
بـــدون مــنــازع الـــذي رمبـــا قــد يسلم 
التي  لـــأمـــيـــرة  االســـتـــمـــرار  ـــة  أمـــان
بهاء  الغرناطي  الطرب  في  أنتجها 

الروندة.
ألـــــف شـــكـــر لـــســـلـــطـــان الـــطـــرب 
لعطاءاته  تقديرنا  مــع  الغرناطي 

الفنية الرائعة.

كورنيش المدينة بدون ميزانية للصيانة
املصطنعة  الضجة  مــن  بالرغم 
السيارات  أقـــفـــال  أحــدثــتــهــا  الــتــي 
فاعلموا  »بــالــصــابــو«،  يسمى  مــا  أو 
السنة  فـــي  املـــالـــيـــة  مــداخــيــلــهــا  أن 
املاضية هي صفر درهم، وأن حراسا 
اجلماعة  مــن  يتوصلون  ومــراقــبــن 
فاخلسارة  وبـــالـــتـــالـــي  بـــأجـــورهـــم، 

املداخيل؟ فأين  واضحة، 
يعقوب  بحي  الشبانات  بــشــارع 
البلدي  احملـــجـــز  يـــوجـــد  املـــنـــصـــور، 
املاليير،  تساوي  شاسعة  أرض  على 
يكلفون  ومــــوظــــفــــون  وجتــــهــــيــــزات 
السنة،  في  مليون   100 األقــل  على 
فـــأمـــا مـــداخـــيـــل هــــذا احملـــجـــز فهي 
هذه  فــلــم  الــســنــة،  فــي  مــلــيــونــا   25

الثانية؟ اخلسارة 
فـــضـــلـــت أســـــــــراب مـــــن احلــــمــــام 
ضريح  الشريف،  الضريح  من  جانبا 
فيه  لــتــتــجــمــع  اخلــــامــــس،  مــحــمــد 
وحكمة  اخلــمــس،  الــصــلــوات  أثــنــاء 

وتعالى. الله سبحانه  ذلك عند 
املنتخبن  بعض  أن  صحيح  هــل 
أســســوا شــركــات فــي أســمــاء »موالت 
بالصفقات  وأمــــطــــروهــــا  ـــــــــدار«  ال
الــســمــيــنــة؟ الــعــاصــمــة تــتــحــدث عن 
بفضل  احملــظــوظــة  الــشــركــات  هـــذه 

األزواج األوفياء.
ــــــم تـــطـــأ  بــــعــــض املــــنــــتــــخــــبــــن ل
منذ  مـــهـــنـــهـــم  مـــكـــاتـــب  أقــــدامــــهــــم 
»بالنضال  واكـــتـــفـــوا  انـــتـــخـــابـــهـــم، 
اجلماعة،  مكاتب  داخل  التطوعي« 
حتى تسربت روائح من هذا »العمل 
التطوعي« و»تبخرت« بها  النضالي 

إلى املسؤولن؟ املدينة، فهل وصل 

أسرار العاصمة

 

في عز الصيف ورمضان: الماء "ممنوع" 
على دواوير السويسي



إلنزكان   البلدي  املجلس  أعضاء  الزال   <
في صراع داخلي حول من يفوز بـ«الغنيمة«، 
املسير  املكتب  ضمن  محظوظني   هناك  ألن 
االنتخابات  في  فوزهم  بعد  جنمهم  سطع 
التي  للمناصب  يتهيؤون  الشكارة«  »مول  مع 
ستؤول إليهم، ورغم االجتماعات والصراعات 
في  الرماد  لدر  سوى  تكن  لم  فإنها  املتكررة، 

العيون.

للمستشفى  دارالوالدة التابعة  أن  رغم   <
اإلقليمي ببيوكرى »عيقات«  بالتوقف املتكررعن 
العمل )..(، فإن املندوبية اإلقليمية للصحة، لم 
النساء  صحة  على  للحفاظ  إجراء  أي  تتخذ 
احلوامل، وعلى سمعة أطرالصحة، ولإلشارة 
واملرضى  املمرضني  من  العديد  احتج  فقد 
»للمعنية  املتكرر  الغياب  النساء بسبب  من 

باألمر«.

عن  ملول،  آيت  ساكنة  من  عدد  عبر   <
تذمرهم واستيائهم من املضاربات التي باتت 
األخيرة،  اآلونة  في  املخزنية  الطوابع  تطال 
 20 من  الواحد  الطابع  سعر  ارتفع  حيث 
أن  ذاتها،  املصادر  وأضافت  درهما.   25 إلى 
مجموعة من حراس مواقف السيارات أضحوا 
 5 بإضافة  املخزنية  الطوابع  في  يتاجرون 
دراهم للراغبني في اقتنائها، مستغلني في ذلك 
ومحالت  املكتبات  لدى  احلاصل  اخلصاص 
بيع السجائر، وهو ما جعل هؤالء يستغلون 
الفرصة لفرض تسعيرة خاصة بالطوابع دون 

أي اعتبار ملصالح املواطنني.

واحلقوقية  املدنية  الهيئات  نددت   <
تالقيه  الذي  بالتعامل  بطاطا  والسياسية 
فئة أساتذة سد اخلصاص ومنشطي التربية 
في  وذلك  اإلقليم،  صعيد  على  النظامية  غير 
إلى  الهيئات  بيان تضامني، حيث دعت هذه 
اخلاصة  لألساتذة  املالية  املستحقات  صرف 
 ،2013/2012 و   2012/2011 مبوسمي 
كما   ،2010 موسم  من  تبقى  ما  إلى  إضافة 
دعت اإلطارات املتضامنة إلى تسوية قانونية 
من  تعاني  ظلت  التي  الشريحة  هذه  مللف 

»متاطل وتسويف« اجلهات الوصية.

القضائية  الشرطة  مصالح  شرعت   <
التحقيق  في  إنزكان  أمن  ملفوضية  التابعة 
أن  سبق  الذين  الروس،  األطباء  قضية  في 
وأجروا  إلنزكان  اإلقليمي  باملستشفى  حلوا 
من  ألطفال  اجلراحية  العمليات  من  مجموعة 
منهم  واملعاقني  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

حركيا.
أن  التحقيق  من  مقربة  مصادر  وذكرت 
الظروف  حول  معلومات  بجمع  يتعلق  األمر 
واملالبسات املرتبطة بالعمليات التي أجراها 
األطباء الروس، خاصة بعد أن أثيرت القضية 
كما  اإلعالمية،  املنابر  من طرف مجموعة من 
بيانات  النقابية  التنظيمات  بعض  أصدرت 
تطالب بضرورة فتح حتقيق في هذه النازلة.

أصداء سوسية 

يستعد عدد من البحارة في احلسيمة لتنظيم 
مسيرة احتجاجية، ضد جمعية »أرباب وبحارة 
قوارب الصيد التقليدي مبيناء احلسيمة«، بعد 
تباطؤ املكتب املسير  في الرد على الطلبات التي 
تقدم بها بحارة هذا القطاع من أجل احلصول 

على بطائق االنخراط بجمعيتهم.
إيــداع هذه  أزيــد من سنة على  و»رغــم مضي 
فإن  املــذكــورة،  اجلمعية  رئــاســة  لــدى  الطلبات 
تتغير،  لم  باالنخراط  املطالبني  هــؤالء  وضعية 
ضمن  ملطالبهم،  الــرئــيــس  هـــذا  جتــاهــل  بفعل 
املمارسني  أجل  من  أقيمت  التي  اجلمعية  هذه 
للغرباء  وليس  البحري،  النشاط  لهذا  الفعليني 
ممن ال عالقة لهم باملهنة«، حسب ما أكده بعض 

البحارة في تصريحاته.
مؤخرا  باجلمعية  املسؤولني  أحد  حترك  وقد 
يعكس  ما  وهــو  فقط،  انخراط  طلب   20 لقبول 

اخللفية غير املفهومة لهذه القرارات )..(.
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ما يجري ويدور في المدن

مواطن يصرخ: أخذوا أرضي
 واحملكمة لم تنصفني

من  بنجيط«  »العلمي  املواطن  يجد  لم 
سبيل أمامه سوى االستنجاد بوزير العدل 
تعرض  أنه  يؤكد  حيث  الرميد،  مصطفى 
الذي قطعه  القضائي  املسار  للظلم خالل 
حد  مبحكمة   ،2011/1352 عدد  امللف 
كورت بسيدي قاسم، ومحكمة االستئناف 

بالقنيطرة.
وزير  إلى  شكايته  في  العلمي  وأوضح 
العدل مصطفى الرميد، أنه فوجئ باحلكم 
به  املشتكى  لصالح  حقه،  في  الصادر 
رغم  األرضية،  قطعته  على  ترامى  الذي 
أنه يتوفر على جميع احلجج التي تثبت 

العكس، حسب قوله.
نفس املصدر أوضح أن الدعوى مت نقلها 
املدني،  القسم  إلى  اجلنائي  القسم  من 
حيث يظهر أن هناك عدم احترام للمساطر 

اجلاري بها العمل حسب قوله.

األسبوع
الشمال حلقوق  توصل مرصد 
اإلنـــســـان بــطــلــب دعـــم ومــــؤازرة 
 6 ذات  الطفلة  أســـرة  طــرف  مــن 
تعرضت  التي  ونصف،  سنوات 
الثالثاء  يـــوم  مــســاء  الخــتــطــاف 
كويلما  بحي   2013 يونيو   18
بتطوان، من طرف شخص يحمل 
منذ  يقيم  البريطانية  اجلنسية 
غير  بطريقة  أشهر  ستة  حوالي 
كانت  عندما  باملغرب،  قانونية 

جدتها  مـــنـــزل  صــــوب  مــتــجــهــة 
بنفس احلي، حيث قام بوضعها 
داخــل ســيــارة مــن نــوع »بوجو« 
مرقمة بإسبانيا، وفر بها باجتاه 
حوالي  »أزال« )تبعد  منطقـــة 
تطوان( حيث  عــن  كــلــمــتــرات   7
يكتري منزال بها رغم عدم توفره 

على وثائق اإلقامة ...
الضحية،   / الطفلة  وحتــكــي 
أثــنــاء االســتــمــاع لــهــا مــن طرف 
أعضاء مرصد الشمال وبحضور 
املختطف  قاومت  أنها  والدتها، 

أنه  إال  اخــتــطــافــهــا،  فــتــرة  طيلة 
اعتيادي  بحاجز  اصطدم  عندما 
أدراجه  »بأزال« عاد  امللكي  للدرك 
الطريق  عــبــر  الـــفـــرار  ــيــحــاول  ل
بعض  قــــام  أن  لــــوال  الــــدائــــري، 
واالتصال  بتوقيفه  املــواطــنــني 

باعتقاله. قامت  التي  بالشرطة 
صحفية  ــر  ــاري ــق ت إن  وحــيــث 
ـــة تــــؤكــــد أن  ـــي أجـــنـــبـــيـــة ووطـــن
طرف  من  مطلوبا  كان  املختطف 
بعد  األنتربول  الدولية  الشرطة 
فتاة  الختطاف  فاشلة  محاولة 

مباشرة  إســبــانــيــا،  جــنــوب  ــي  ف
بـــعـــد ذلــــــك دخــــــل املــــغــــرب في 
بكـــراء  فــقــام  مــجــهــولــة،  ظـــروف 
ســكــنــى رغــــم عــــدم تـــوفـــره على 
قانونية. كما  ـــامـــة  إق ـــق  ـــائ وث
أخرى  حــاالت  وجــود  في  يشتبه 
أطفال  على  اجلنسي  لــالعــتــداء 
مــن شــفــشــاون وتــطــوان.... بكل 
عاجال،  تدخال  يتطلب  األمر  فإن 
بلد  إلــى  املغرب  يتحول  ال  حتى 
لــلــمــعــتــديــن جــنــســيــا، حــســب ما 

املرصد. يؤكده 

مهاجر سري بريطاني يتسبب  في أزمة 
نفسية لفتاة  عمرها 6 سنوات

من  احلــافــالت  ِافتتحت 
جـــديـــد مـــوســـم احلـــــوادث 
تتزامن  الــتــي  ــرة  اخلــطــي
يكثر  عندما  كل صيف  مع 
ــرون، وقـــد سجلت  املــســاف
رقم  الــوطــنــيــة  الـــطـــريـــق 
تطوان  بـــني  الـــرابـــطـــة   2
وشــــفــــشــــاون، وحتـــديـــدا 
اخلياط«  »دار  مبــنــطــقــة 
بن  دار  الــتــابــعــة جلــمــاعــة 
أول حادثة خطيرة  قريش 
كانت  حافلة  انــقــالب  بعد 

تقل 62 راكبا.
عدد  عــن  النظر  وبغض 
يفوق  الذي  احلافلة  ركاب 
عدد الركاب املفترضني بـ12 
»الشيفور«،  ــإن  ف مــســافــر، 

إلــى وجهة مجهولة  هــرب 
احلادثة(  ــــوع  وق )حلــظــة 
العجالت،  خانته  أن  بعد 

حسب إفادات شهود عيان 
أحد  انفجار  أكــدوا  الذين 

اإلطارات.

أول حادثة سير خطيرة 
مع حلول موسم الصيف

جمعية الصيادين
 ال تقبل انخراطات الصيادين 

بوعزيزي سبع عيون أحرق نفسه بسبب »شهادة الضعف«
مكناس: األسبوع

عبدالله  املـــواطـــن  تــوفــي 
»بوستة«  بـ  امللقب  العطاوي 
من دوار »والد داود« ببلدية 
مكناس  شـــرق  عــيــون  ســبــع 
متأثرا بحروق بليغة أصيب 
بها بعدما صب البنزين على 
كامل جسده وأشعل النيران 
غضب  في حلظة  في جسده 
جراء مماطلة اإلدارة هناك.

وكــثــر احلــديــث عــن سبب 
بوستة  املــــــواطــــــن  وفــــــــاة 
الفعل  هـــذا  عــلــى  ـــدامـــه  وإق
احلگرة  عن  الناجت  الصادم 
متاطل  عـــــن  ــــث  حــــدي بـــــني 
وثائق  مــنــحــه  فــي  الــبــلــديــة 
الوطنية،  الــبــطــاقــة  جتــديــد 
بطاقة  تــهــيــيء  تــعــثــر  وعـــن 
الساكنة  ألسن  لكن  الرميد، 
ــتــي الــتــقــتــهــا »األســـبـــوع«  ال
عــــن سعي  كــلــهــا  تـــتـــحـــدث 
هــذا املــواطــن إلــى احلصول 
من  االحتياج«  »شهادة  على 
للبلدية  احملاذية  الباشوية 
في نفس البناية وذلك إلنقاذ 
مبستشفى  العالقة  زوجــتــه 
مبكناس  اخلـــامـــس  مــحــمــد 
جراحية  عملية  إجــراء  دون 

للرميد. افتقادها  بسبب 
يشتغل  الذي  املواطن  هذا 
الفالحة  مــجــال  فــي  مــيــاومــا 
ــــزمــــن  ـــــــــــذي كـــــســـــره ال وال

ـــوف  ـــوق وأحـــــــرق وجـــهـــه ال
أمام  الــطــابــورالــطــويــل  فــي 
مـــــوقـــــف »احلـــــــــــاج أحـــمـــد 
الظفر  النـــتـــظـــار  احلــــديــــد« 
بــفــرصــة عــمــل عـــطـــاش في 
البصل  أو  البطاطس  حقول 
أواحلاج  بودربالة  مبنطقة 
قدور، معروف وسط معارفه 
مقهى  في  وزمالئه  وجيرانه 
احلسن  باخللق  »احلسيمة« 
وداخل  و»درويش  وبالصبر 
راســو« حسب صديق  سوق 

له.
ساكنة  زارت  »األســـبـــوع« 
التي  الـــكـــبـــيـــرة  الــــقــــريــــة 
تــعــيــش حــالــة صــدمــة جراء 
العملية  وهـــذه  الــفــعــل  هـــذا 
باملنطقة،  املـــعـــتـــادة  غـــيـــر 
ـــــفـــــت عــــلــــى مـــشـــاريـــع  ووق
القرية  بهذه  »بــوعــزيــزيــات« 
املشاكل  مــن  العديد  بسبب 
الساكنة  تــعــانــيــهــا  الـــتـــي 
أو  البلدية  مع  ســواء  هناك 
مع  حتى  أو  الــبــاشــويــة  مــع 

الطاغية  الــعــنــاصــر  بــعــض 
امللكي  الــدرك  داخــل صفوف 
األسبوعي  الـــســـوق  خــــالل 
ابتهج  لــيــوم األحـــد، والـــذي 
سنتني  منذ  برحيله  السكان 
ــعــويــضــه بـــرجـــال األمـــن  وت
شيء  ال  لكن  البلدية،  داخــل 
اليوم،  حــــدود  إلــــى  حتــقــق 
الوطني  األمــــن  مــقــر  حــيــث 
قرار  انتظار  في  يتآكل  فارغ 
البلدية  إلــى  األمـــن  تــرحــيــل 

محل الدرك.  

الحسيمة:
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كواليس جهوية

نور الدين هراوي
حتولت ساحة محمد اخلامس، 
التجارية  ال��ذه��ي��ب��ي��ة  وزن���ق���ة 
املتفرعة  واألزق���������ة  ب���س���ط���ات 
فوضوية،  م��ن��اط��ق  إل����ى  ع��ن��ه��ا 
للفراشة،  ب��ام��ت��ي��از  وج��وط��ي��ات 
واخلضر  الصوصيص،  وب��اع��ة 
بالعاللي  يصطفون  وامل��الب��س، 
أمام احتالل واضح للملك العام، 
خاصة عند انتقال ظاهرة الباعة 
املتجولني إلى قلب املدينة وأمام 
للدولة  ال��ع��م��وم��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
وبيوت  ال��ب��ن��ك��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
يسيء  أص���ب���ح  ب��ش��ك��ل  ال����ل����ه... 
وجماليتها،  املدينة  صورة  إلى 
على  وخ���ط���را  ع���رق���ل���ة  م��ش��ك��ل��ة 
خاصة  واجل��والن،  السير  حركة 
ع��ن��دم��ا حت��ول��ت ه���ذه األس����واق 

للدعارة،  مرتع  إل��ى  الفوضوية 
واس���ت���ه���الك امل����خ����درات وم���الذ 
آم���ن الخ��ت��ب��اء ال��ل��ص��وص، حني 
يوفرون  املنتخبني  بعض  أصبح 
ح��م��اي��ة وغ���ط���اء ل��ه��ذه األك����واخ 
ال���ب���الس���ت���ي���ك���ي���ة وان���ت���ش���اره���ا 
السوابق  ألصحاب  واحتضانها 
حبوب  وم�����روج�����ي  ال���ع���دل���ي���ة 
ال��ه��ل��وس��ة، ح��س��ب م��ص��ادر عدة 

العام احمللي. الرأي  من 
العامل  دف��ع��ت  ال��ف��وض��ى  ه��ذه 
واألم��������ن ال���وط���ن���ي وب���ت���ع���اون 
م���ع جل��ن��ة م��خ��ت��ل��ط��ة م���ن رج���ال 
متشيطية  حملة  لتنظيم  السلطة 
النقط  مل��خ��ت��ل��ف  وت���ط���ه���ي���ري���ة 
باتت  وال��ت��ي  احملتلة،  ال��س��وداء 
السطاتيني،  م��ض��ج��ع  ت������ؤرق 
والسلطات  الغيورة  واجلمعيات 

على حد سواء.

م��ت��ص��ل، دشنت  وف���ي س��ي��اق   
م����ص����ال����ح األم���������ن ال����وط����ن����ي، 
ح��������م��������الت م�����ك�����ث�����ف�����ة حمل���ي���ط 
خاصة  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 
اإلشهادية  االم��ت��ح��ان��ات  أي����ام 
ل���ل���ب���اك���ال���وري���ا وال����ت����ي الزال����ت 
انقضاء  ح���ني  إل����ى  م��ت��واص��ل��ة 
االستدراكية  االمتحانات  فترة 
برمتها،  االمتحانية  والعملية 
بعض  ح������اول  ع���ن���دم���ا  خ���اص���ة 
م����روج����ي امل�����خ�����درات ألق�����راص 
غازية  مبشروبات  تخلط  ف��وارة 
واملترشحني  التالميذ  استهدفت 
امليسورة،  الطبقة  أبناء  خاصة 
جرعتها  أن  أس��������اس  ع����ل����ى 
ضغوطات  ي���زي���ل  ون���ش���اط���ه���ا 
الذكاء  منسوب  وي��رف��ع  اخل��وف 

الذاكرة.  وتقوية 

جتار مخدرات يتربصون بأوالد »املرفحني«  املرشحني لالمتحانات مبحيط املدارس 

رئيس جماعة خريبگة يهاجم مهرجان خريبگة 
خريبكة: األسبوع

 على هامش فعاليات الدورة 16 من املهرجان السينمائي، 
قال  نتائجه،  للتأكد من مصداقية  لم تكن هناك فرصة  الذي 
»امحمد الزكراني«، رئيس املجلس اجلماعي ملدينة خريبكة، 
إن ملهرجان السينما اإلفريقية تاريخا طويال ال ميكن جتاوزه، 
وإن املجلس اجلماعي ساهم بشكل فعال، في دورات املهرجان 
واللوجيستيكي،  وامل��ادي  البشري  املستوى  على  السابقة، 
فضاء  الثقافي  املركب  من  جعل  اجلماعة  مجلس  أن  وأب��رز 

رحبا الستقبال حفالت املهرجان وأنشطته السينمائية .
وفي معرض جوابه عن قيمة الدعم املالي املقدم للمؤسسة، 
يدعم  السابقة،  امتداد الدورات  على  املجلس ظل  أن  أوضح 
الفترة  تلك  خ��الل  سنتيم(،  مليون   80( ب���  املهرجان  إدارة 
موضحا أنه كان للمهرجان إشعاع الفت، جتلى بوضوح في 
استفادت   كما  املدني،  املجتمع  فعاليات   من  العديد  إشراك 
ساكنة  املدينة من هذا املهرجان، من خالل خلق ديناميكية 
املجلس،  رئيس  يضيف  ال��ي��وم،  أم��ا  ال��ش��ارع.  ف��ي  وحركية 

فإنه لم يعد مسموحا للجماعة أن تدعم جمعية أو»مؤسسة« غير 
توقيع  أهمها،  لشروط  أن تخضع  ينبغي  الدعم  قانونية، وعملية 
يقدم عن  ال  والدعم  معلنة ومحددة،  أه��داف  ولكل شراكة  شراكة، 
»باعتباري  ك��الم��ه،  م��ع��رض  ف��ي  إع��ان��ة«. ويضيف،  »ط��ل��ب  ط��ري��ق 
للجمعية  اإلداري  املجلس  في  وعضوا  اجلماعة  مجلس  رئيس 

بقوة القانون، فإني أستنكر عدم  إطالعي على احلسابات املالية 
للمهرجان، ولم يتم استدعائي لتجديد مكتب املؤسسة، وفي ظل 
كل هذه التجاوزات كيف يحق للجماعة أن تساند جمعية من هذا 

النوع؟.
توالي  »م��ع  اجلماعة،  مجلس  رئيس  يؤكد  الشديد،  ولألسف 
وحتكمت  الزبونية  بريقه،  م��ن  الكثير  امل��ه��رج��ان  فقد  ال����دورات 

اإلشعاع  تضاءل  لذلك  ال��دع��وات،  توزيع  في  واحملسوبية 
عن  شيئا  يعلمون  ال  اليوم  املدينة  سكان  جل  أن  لدرجة 
16، وف��ي اع��ت��ق��ادي أن امل��ه��رج��ان زاغ ع��ن سكته  ال���دورة 

الصحيحة«. 
وب��ل��غ��ة ه��ادئ��ة، أش���ار رئ��ي��س امل��ج��ل��س اجل��م��اع��ي، إلى 
ب�  تعرف  أصبحت  للمهرجان والتي  احلالية  أن اجلمعية 
للشرعية  تفتقد  اإلفريقي«،  السينمائي  املهرجان  »مؤسسة 
القانونية، كيف ذلك؟ يرى رئيس املجلس، أن املقر احلالي 
للمؤسسة تعود ملكيته للجماعة، ومع ذلك  فإدارة املهرجان 
اجلماعة،  مصادقة مجلس  دون  »اغتصابه«  ف��ي  تستمر 
في  وأض��اف  باسترجاعه،  مطالبة  اجلماعة  أن  ويوضح 

السياق نفسه، أن املجلس اإلداري يشتغل بدون رئيس.
أما النقطة التي أفاضت الكأس، على حد تعبير رئيس 
املجلس اجلماعي، فتتجلى في كون رئيس  املهرجان، خول 
لنفسه الترحيب باحلضور خالل حفل االفتتاح، متجاوزا 
هو  باجلميع،  يرحب  من  ألن  بها،  املعمول  األع��راف  بذلك 
يحز  ما  »لكن  يتابع  عنه،  ينوب  من  أو  اجلماعي،  املجلس  رئيس 
من  داخ��ل اجلمعية  يستفيدون  من  أشخاصا  أن جند  النفس  في 
السفريات على حساب املهرجان، وقد بلغ إلى علمي أن هناك حوالي 
13 شخصا من الضيوف واملدعويني حضروا املهرجان، وحصلوا 

على امتيازات  دون تقدمي أية قيمة مضافة للدورة«.

مفارقة:

األسبوع 
نتائج  أن حتقق  أزيالل  تادلة  ِاستطاعت جهة 
غير متوقعة في امتحانات الباكالوريا بحصولها 
امل��ائ��ة من  ف��ي   52.70 ب���  تقدر  على نسبة جن��اح 

مجموع الناجحني.
ال���ص���ادر ع��ن األكادميية  ال���ب���الغ   ف��ي  وج����اء 
أزيالل،  تادلة  جلهة  والتكوين  للتربية  اجلهوية 
 ،6497 ال��دورة بلغ  الناجحني خالل هذه  أن عدد 

تشكل اإلناث منه نسبة 52.25 في املائة.
وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة جن����اح امل��ت��رش��ح��ني األح����رار 
في  النجاح  نسبة  بلغت  فيما  املائة،  في   23.93

أما  املائة،  في   54.46 والتقنية  العلمية  الشعب 
واألصيلة  األدب��ي��ة  ال��ش��ع��ب  ف��ي  ال��ن��ج��اح  نسبة 
40.52 في املائة. وأضاف البالغ أن عدد  فبلغت 
مبن   ،6518 بلغ  االستدراكية  للدورة  املترشحني 
الدورة  حضور  ع��ن  مببرر  تغيبوا  ال��ذي��ن  فيهم 
العادية، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستجرى أيام 
لالمتحان  بالنسبة  املقبل  يوليوز  و11  و10   9
الوطني، فيما سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية 
املداوالت  إج��راء  بعد  مباشرة  االمتحانات  لهذه 
يوليوز   18 ي��وم  االستدراكية  ب��ال��دورة  اخلاصة 

املقبل.
الباكالوريا  امتحانات  مراقبة  جل��ان  وك��ان��ت 

على  ضبطت  ق��د  ال��ع��ادي��ة   2013 يونيو  ل���دورة 
مستوى جهة تادلة أزيالل 22 حالة غش، منها 12 
الهاتف احملمول، و5 حاالت  حالة غش بواسطة 
غش بحيازة وثائق مكتوبة غير مسموح بها، و5 
ووثائق  احملمول  الهاتف  بواسطة  غش  ح��االت 

مكتوبة معا.
وب��خ��ص��وص ت���وزي���ع ع���دد امل��ت��رش��ح��ني على 
احتلت  م��الل  بني  نيابة  ف��إن  نيابة،  كل  مستوى 
ب�8381 مترشحا ومترشحة، فيما  املرتبة األولى 
الثانية  املرتبة  صالح  بن  الفقيه  نيابة  احتلت 
أزيالل  نيابة  ث��م  ومترشحة  مترشحا  ب�4466 

ب�4351 مترشحا ومترشحة.

 االسبوع
املغربية حلقوق  أكدت اجلمعية 
اإلن���س���ان  ب��ط��اط��ا، أن��ه��ا اطلعت 
طرف  م��ن  املوقعة  العريضة  على 
مجموعة من األطر الطبية العاملة 
والتي  بطاطا،  احمللي  باملستشفى 
ي��ش��ت��ك��ون م���ن خ��الل��ه��ا م���ن سوء 
الوجبات الغذائية املقدمة لهم من 
والتي  للمستشفى،  التابع  املطبخ 
غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون غ��ي��ر الئ��ق��ة كما 
السالمة  و الحتترم ش��روط  وكيفا 
أحيانا  يتلقون  حيث  الصحية، 
وجبات تفضي إلى إحداث تسممات 

بسبب  منهم  البعض  لدى  غذائية 
خطيرة.  فطريات  من  حتتويه  ما 
ل��ظ��روف عملهم  ه��ذا دون م��راع��اة 
نتيجة مداومتهم24h/24h، تقول 

اجلمعية.
اجلمعية  أن  أك��د  املصدر   نفس 
وقفت على رداءة الوجبات الغذائية 
املقدمة إلى املرضى بذات املستشفى  
اجلودة  معايير  إلى  تفتقر  والتي 
ال  بحيث  املستويات،  جميع  على 
ويتم  امل��رض��ى،  حالة  م��راع��اة  تتم 
تقدمي الوجبات ذاتها للجميع بال 
متييز وبدون أدنى اكتراث لألنظمة 

الوضع  يتطلبها  ال��ت��ي  الغذائية 
الوجبة  فتقدم  لبعضهم،  الصحي 
نفسها إلى مرضى السكري والكبد 
وإلى كل من أجرى عملية جراحية 

لتوه ..
التي  امل����الح����ظ����ات  ب����ني  وم�����ن 
حتديد  أن  اجل��م��ع��ي��ة  اس��ت��ق��ت��ه��ا 
ي��ت��م غالبا  األغ���ذي���ة وحت��ض��ي��ره��ا 
التغذية  اختصاصي  إش��راك  دون 
مما يطرح معه عدة تساؤالت حول 
الرابح األكبر في املسألة، بل وحول 
ريعها  يعود  التي  ذاتها  الصفقة 

إلى أحد النافذين باإلقليم؟!.

تالميذ »أزيالل« يتفوقون على تالميذ »الرباط وفاس« في نتائج الباكالوريا

األسبوع
  »األمان، النوع االجتماعي والسياسات العمومية، من أجل مدينة 
آمنة للنساء والفتيات«، هو العنوان الذي اختارته اجلمعية املغربية 
العاصمة  حتتضنه  دراس���ي  ليوم  النساء  ض��د  العنف  ملناهضة 
تنظيم  ويأتي  اجلاري.  األسبوع  البيضاء خالل  الدار  االقتصادية 
إطار  اجلمعية  في  ع��ن  ص���ادر  صحفي  ب��الغ  حسب  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 
على  والقضاء  امل��س��اواة  من أجل  االجتماعية  »املساءلة  مشروع 
العديد  عبر  اجلمعية  دشنته  الذي  النساء  ضد  كل أشكال العنف 

من األنشطة التوعوية والدراسات العلمية«.
وحسب نفس البالغ، يشارك في تأطير اليوم الدراسي املذكور، 
واملنتخبة  احمللية  وامل��ؤس��س��ات  اجلمعويني  الفاعلني  م��ن  ع��دد 
ومن  التخصصات.  مختلف  ف��ي  وباحثني  خ��ب��راء  إل��ى  باإلضافة 
املنتظر أن تعرف الفعالية مشاركة كل من ممثل عن وزارة اإلسكان 
الزيراري،  حياة  واألنتروبولوجية  املدينة،  وسياسة  والتعمير 
والسوسيولوجي محمد الصغير جنجار، والباحثة ربيعة الناصري، 

واألستاذة عائشة آيت محند والباحث عبد الله زهيري.
االفتتاحية  اجللسة  إل��ى  باإلضافة  ال��دراس��ي  ال��ي��وم  ويتضمن 
ثالث جلسات، تخصص األولى ملناقشة »األمان، النوع االجتماعي 
وال��س��ي��اس��ات ال��ع��م��وم��ي��ة«، و»ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وامل��ج��ال العام 
والعنف«، أما اجللسة الثانية فتخصص ل��»استراتيجيات ومحاور 
فيما  الفاعلني«  مختلف  وأدوار  العمومية  السياسات  ت��دخ��الت 

تخصص اجللسة األخيرة إلى »التشخيص والتوصيات«.

من أجل مدينة آمنة للنساء والفتيات

معاينة حقوقية للغذاء غير الصحي للمرضى في طاطا

الوفا

سطات

طاطا

أزبالل

الدار البيضاء

جلنة حتكيم املهرجان 



طنجة. زهير البوحاطي

اخلطر،  ناقوس  تدق  العرائش  مبدينة  الطرقية  احملطة  باتت 
جراء ما تشهده من خروقات في جميع مرافقها، وغياب املسؤولني 
عنها.. وتقع أنظار كل مسافر ساقته الضرورة لولوجها أو عبورها، 
على مشاهد سوداوية، حيث صور اإلهمال والنسيان بادية للعيان، 
تتجلى في العديد من مظاهر احتالل املرافق العمومية وافتقادها 
إلى وسائل الراحة للمسافرين كاملقاعد وغيرها، وهذا راجع إلى 
ما آلت إليه األمور في مدينة العرائش املنسية، والصراعات بني 

املنتخبني التي يشهدها املجلس اجلماعي في غياب البرامج.

الفوضى والعبث في ممتلكات الجماعة 
داخل المحطة

احملطة  داخل  املوجودة  اجلماعة  ممتلكات  جميع  تعرف 
تاما  غيابا  عشوائية،  ودكاكني  مقاهي  من  وخارجها  الطرقية 
التي تربط  الوثائق  القانونية في هذا املجال، وكذلك  للضوابط 

أصحاب الدكاكني باجلماعة.
عن  الراضني  غير  املتتبعني  من  العديد  تصريحات  وحسب   
عملية التفويت، فإن عملية التوزيع شملت املقربني من أصحاب 
القرارات داخل اجلماعة وال تتوفر فيها الشروط أو العقود بني 

الطرفني )أي اجلماعة واملستفيد( حلماية املمتلكات العامة.
من جهتهم، لم يعد يعرف السكان أي شيء عن مدينتهم، التي 
التاريخية،  ومعاملها  جماليتها  عن  يعبر  شيء  كل  فيها  تخرب 
وهي قناعة راسخة في أذهانهم، ولطاملا انتظروا من يجود به 
الزمن لينقذ املدينة من قبضة »املتالعبني«، وهذا راجع بالدرجة 
على  والضرب  صارمة  مبراقبة  اجلماعة  قيام  عدم  إلى  األولى 

أيادي املفسدين وإرغام املستفيدين من تراخيص االحتالل املؤقت 
أرجاء  وخارج  داخل  اجلماعي،  العمومي  للملك  املؤقت  وغير 
احملطة، على احترام االلتزامات والعقود املبرمة بني الطرفني إذا 
البائعني ال يتوفرون عليها، وبعضهم  كانت موجودة، ألن معظم 
لم يقم بتجديد الرخص وبالتالي أصبحت جتارتهم يعتريها فراغ 
وال  حسيب  دون  جتارتهم  ميارسون  الزالوا  ذلك  ورغم  قانوني، 
داخل  ترويجها  يتم  التي  املهربة  املواد  بعض  عن  ناهيك  رقيب. 
احلافالت أغلبها تكون منتهية الصالحية، فهي عبارة عن سموم 
القائمني على  املواطنون على مرأى ومسامع املسؤولني  يقتنيها 

تسيير وتدبير الشأن العام.

 انعدام األمن داخل المحطة يهدد سالمة 
المسافرين

من  العديد  يتعرض  باحملطة،  ومقره  األمن  غياب  بسبب 
املسافرين للسرقة وأعمال العنف على يد املتشردين واملتسولني 
الذين تعج بهم، مستغلني ظروف غياب األمن مما يساهم بشكل 
قوي في استمرار أعمالهم اإلجرامية واستفحالها حتى أصبحت 

األوضاع األمنية تنذر بالكارثة.
وعدم  باخلوف  مسافر  كل  إحساس  عنه  نتج  الذي  األمر  هذا 
االطمئنان على ممتلكاته، كلما دعته الظروف لعبور هذه احملطة 
التجهيز  وزارة  رأسهم  وعلى  املسؤولني،  مخيلة  من  املغيبة 
والنقل، التي بدورها تخلت عن هذه احملطة ولم تقم جتاهها بأي 
إجراء يذكر، كإحداث جلن التفتيش واملراقبة  لضبط التالعبات، 
الطلق  الهواء  في  املزورة  التذاكر  بيع  عمليات  على  والوقوف 

بسبب افتقاد احملطة إلى شبابيك مخصصة لهذا الغرض.

في غياب المرافق الصحية ..
حتولت كل جنبات احملطة إلى مراحيض عمومية، يصعب على 
املواطنني املروربالقرب منها بسبب الروائح الكريهة، حيث تعرف 
نقصا حادا في اخلدمات واملرافق الصحية، مما يدفع باملسافرين 
إلى استخدام أسوار هذه احملطة من أجل قضاء  حاجتهم، عالوة 
كجميع  مسجد  على  حتتوي  ال  الطرقية  احملطة  فإن  ذلك،  على 
احملطات الطرقية حتى يتسنى للمسافرين أداء فرائضهم. فرغم 
هذه الوضعية املزرية يبقى املسؤولون عن وزارة »رباح« خارجني 
لم تبادر بإنشاء محطة مبواصفات حديثة  التغطية لكونها  عن 

تتماشى ومغرب األلفية.

أهملها المسؤولون فتحولت إلى مرحاض في الهواء الطلق

احملطة الطرقية بالعرائش تستغيث فهل من مغيث؟
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ماهو الحل مع مقلع الحجارة؟

 األسبوع 
وقيادة  جماعة  امل��ي��ت،  واد  ف��ج  م���زارع 
ع��م��ال��ة مكناس  زره�����ون،  دائ�����رة  ول��ي��ل��ي، 
تافياللت(،  مكناس  )والي���ة  اإلسماعيلية، 
لزراعة  فالحية  أراض���ي  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
ببساتني  م��ح��اط��ة  وال��ق��ط��ان��ي  احل���ب���وب 
األش��ج��ار امل��ث��م��رة ) زي��ت��ون- ك���روم التني 
النحل،  تربية  وحظائر  والعنب-اخلروب( 
يتوسط   األل��ي��ف��ة.  احل��ي��وان��ات  وم��خ��ت��ل��ف 
صدر هاته البيئة العذراء هضبة على شكل 
واسطة العقد، تسمى غابة احلرشة، نسبة 
نباتي  غطاء  ذات  أح��راش  طبيعتها،  إل��ى 
طبية  وأعشاب  رع��وي(  )غابوي  متوسطي 
وعطرية من فصيلة )الزعتر- فليوو- مانتة 

...إلخ(.

األدوار  في  الهضبة  هاته  أهمية  تكمن 
التي  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية 
أهلتها  وق��د  م��ض��ى،  م��ا  ف��ي  تلعبها  ك��ان��ت 
لسكن  األم��ث��ل  امل��ج��ال  ل��ت��ك��ون  طبيعتها  
الطيور  أص���ن���اف  م���ن  ال��ع��دي��د  وت��ن��اس��ل 
في  تساهم  وبالتالي  البرية،  واحليوانات 
احليواني،  والصنف  النسل  على  احلفاظ 
للمشتغلني  ث��روة  مصدر  متثل  كانت  كما 
هاته  لهواة  ومتعة   البري  الصيد  بعالم 

الرياضة.
ك��ل ه��ذه امل��م��ي��زات ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا حتى 
اآلن حتولت إلى جزء من املاضي، ولألسف 
الشديد  فقد  اغتصبت بكارة عذريتها من 
طرف مستثمر إيطالي اجلنسية، فقد متكن 
من إقامة مقلع لألحجار بصدر الهضبة رغم 
عدم صخرية تكوينها اجليولوجي. والذي 

من جرائه  حتولت هاته الهضبة من منفعة 
عامة إلى منفعة شخصية ومضرة عامة.

ول��ع��ل��ه غ��ي��ر خ��اف ع��ل��ى أح��د م��ا حتدثه 
تلفظها  التي  الصناعية  ال��زي��وت  نفايات 
تنفثه  وما  األحجار،  احلفر، وسحق  آليات 
ه��ات��ه األخ��ي��رة م��ن دخ���ان، وغ���ازات إسوة  
ب��ش��اح��ن��ات ن��ق��ل امل��ن��ت��وج م��ن وإل���ى املقلع 
وسط  التلوث  دواع��ي  بكل  تتجول  والتي 
احلقول املذكورة. مبا متثله تلك اإلفرازات 
من أضرار بيئية باملياه اجلوفية وباحمليط 
املجالي املكسو باألشجار املثمرة التي يعد 
الغبار من ألذ أعدائها، كما ساهم هذا املقلع 
في قطع أرزاق بؤساء الشعب، وساهم في 
وبالتالي  امل��اش��ي��ة  م��رب��ي  على  التضييق 
أصبح هذا االستثمار يشكل حجرة عثر في 

طريق التنمية عوض أن يكون العكس.

استثمار بنكهة االستعمار في مكناس..
قرية عين حمراء: األسبوع

طالب سكان قرية عني حمراء بجماعة ملوسة إقليم 
اجلماعية  أراض��ي��ه��م  باسترجاع  ال��ف��ح��ص-أجن��رة، 
مبزارع القرية املسماة :مزارع شواعر ومزارع العني 
املوجودة  والسانية  ه��م��از  ع��ني  وم����زارع  امل��ه��دوم��ة 
احلمومي  لقرية  اجلماعية  األم����الك  م��ع  ب��احل��دود 
بجماعة ملوسة، حيث قام عدة أشخاص من املدشر 
سبب  مم��ا  عليها،  باالستيالء  )احل��م��وم��ي(  األخ��ي��ر 
انعكاسات اجتماعية واقتصادية للسكان خاصة وأن 
لفائدة سكان  كمرعى  كانت تستعمل  األراض��ي  هذه 

القرية.
للعامل، مطلب  رفعها  التي مت  الشكاية  في  وورد 
بضرورة تطبيق القانون، وإرسال جلنة إدارية وتقنية 
للجماعة  اجلماعي  العقاري  ال��وع��اء  حتديد  إلع��ادة 

الساللية ملدشر عني حمراء  باملناطق املذكورة.

أين القانون  يا 
»سعادة« العامل؟ 

طنجة: الهاشمي ربابي
إل��ى منطقة بني م��س��ارة قرب  س��اف��رت م��ؤخ��را 
ينحدر  التي  املنطقة  للتذكير  وه��ي  وزان،  مدينة 
منها والداي.  وقد شاهدت بأم عيني إلى أي حد 
وصل إهمال الدولة لهذه املنطقة التي دافع أهلها 

بشراسة لطرد املستعمر الغاشم.
ومنذ ذلك الوقت إلى اآلن، الزالت قنطرة اخلروبة 
عوامل  ض��د  ص��ام��دة  السبت  نهر  على  املنتصبة 
العديد  شيدت  باملقابل  البشري،  والعنصر  املناخ 
تعرضت  املغربية،  احلكومة  عهد  في  القناطر  من 
حديثا  شيدت  أنها  رغ��م  التلف  أو  لالنهيار  كلها 

وصرفت عليها مبالغ مالية مهمة.
تعاني  ال��ذي  الكبير  اإلهمال  من  الزائر  يخجل 
املتعاقبة  احلكومات  ط��رف  من  املنطقة  ه��ذه  منه 
على حكم املغرب منذ االستقالل إلى اآلن، رغم أن 
املستعمر األجنبي شق طريقا باملنطقة تربط بني 
مدينة وزان ومنطقة بني مسارة وصوال 
إل���ى زوم����ي، وظ��ل��ت ه���ذه الطريق 
تقاوم عوامل التعرية واالستعمال 

اليومي إلى يومنا هذا، دون أن تلتفت إليها الدولة 
ووزارة التجهيز والنقل باخلصوص.

من املخجل، بل من العار أن تظل هذه الطريق 
ال��دول��ة إلصالحها  تتدخل  أن  دون  امل��دة  ه��ذه  كل 
ل��ل��ط��رق��ات تستجيب  وم���د ش��ب��ك��ة  وت��وس��ي��ع��ه��ا، 
لطموحات السكان ولدور املنطقة التاريخي، وتفك 

عزلتهم القاتلة ملا يزيد عن 50 ألف نسمة.
ال��دول��ة ق��ام��ت ب��ش��ق ب��ع��ض املسالك  ورغ���م أن 
بني  بني  الرابطة  الطريق  مثل  اجلديدة،  الطرقية 
ت��ع��رت جوانبها  أن��ه��ا  إال  رض����وان،  وس��ي��دي  كلة 
أن  بها حفر ميكن  أول موسم شتاء، وظهرت  مع 
أن  بالك بسيارة، واحلقيقة  فما  بها جمل،  يسقط 
شيدت  التي  فالطريق  الروب(،  امل��غ��ارب��ة  )خ��دم��ة 
عهد  منذ  الصمود  استطاعت  األجانب  ط��رف  من 
50 سنة،  من  أكثر  أي  قريب  عهد  إلى  االستعمار 
بينما الطريق التي شيدها املغاربة لم تصمد أكثر 
بحد  فضيحة  وه��ذه  عيوبها،  وظ��ه��رت  سنة،  م��ن 
تفتح حتقيقا عاجال  أن  الدولة  على  ذاتها، وجب 
فهل  للمحاكمة،  وتقدميهم  امل��ت��ورط��ني،  حملاسبة 

تلتفت احلكومة لهذه املنطقة؟ 

وزان »بني مسارة« املنطقة التي لم تصل إليها 
احلكومة منذ احلماية 

طلبة »الزرايب« في بركان فرحون بصورتهم مع امللك

عبر طلبة املعهد الفالحي املتخصص »الزرايب« مبدينة بركان، عن فرحتهم 
الكبيرة، بهذه الصورة التي التقطت لهم مع امللك محمد السادس، على هامش 

تدشني مشروع القطب الفالحي »أكروبول«. 
اإللكترونية،  املواقع  في  ارتساماتهم  كتابة  إلى  الطلبة  بعض  سارع  وقد 
عن تواضع امللك محمد السادس وبساطته في الكالم، بشكل يسهل على أي 

شخص التواصل معه، يقول أحد الطلبة.

 بقايا نافورة احملطة الطرقية بالعرائش

 مكناس:

 مكناس:



أوردت في احللقة املاضية، ما قيل عن اإلمام الغزالي من خروج عن 
الكتاب والسنة فيما ادعاه عليه منتقدوه )وما تزال احلمالت قائمة 
عليه مبا قد يصدر عنه من كتاب: »إحياء علوم الدين في ميزان 
العلماء واملؤرخني« للشيخ علي احللبي..( وجاء هذا اإلعالن في 
هامش )تعليقات الشيخ ابن عثيمني على رسالة الشوكاني: )رفع 
األساطني في حكم االتصال بالسالطني( ولم يأت اسم الغزالي إال 
من قبيل االستشهاد بكالمه في هذا املوضوع عندما وقع االستدالل 
مبا جاء عن الغزالي من طرف اإلمام الزبيدي في شرحه إلحياء 
علوم الدين وموقف صاحبه من موقفه إزاء امللوك واللجوء إليهم 
في خدمتهم، وش��روط هذا اللقاء الذي يجب أن تكون من طرف 
العلماء في إطار النصح.. وأضاف الهامش املستدل به و)ملعرفة 
املؤاخذات على كتاب: إحياء علوم الدين للغزالي: )رسالة كتاب 
علي  للشيخ  وامل��ؤرخ��ني  العلماء  ميزان  في  الدين  علوم  إحياء 
احللبي( كتاب: )تعليقات الشيخ ابن عثيمني على رسالة الشوكاني 
اعتنى بها سليمان بن صالح احلراشي صفحة 7 مكتبة عباد 

الرحمان مبصر(.
مواقف الغزالي الدينية أو باألحرى التصوفية املسطرة في إحيائه 
هي التي جعلت الفقهاء الناطقني في العقيدة السلفية متعصبني 
لها وأدت إلى القيام بإحراق كتب إحياء الغزالي، يقول عبد الواحد 
املراكشي و)حكي أنه ذكر للغزالي، ما فعل أمير املسلمني بكتبه 
تومرت  واب��ن  وإفسادها  إحراقها  من  املغرب،  إلى  التي وصلت 
حاضر ذلك املجلس؛ فقال الغزالي حني بلغه ذلك: )ليذهنب عن قليل 
ملكه، وليقتلن ولده، وما أحسب املتولي لذلك إال حاضرا مجلسنا!( 
وكان ابن تومرت يحدث نفسه بالقيام عليهم، فقوي طمعه( انظر 
السابعة  الطبعة   263 صفحة  املراكشي  الواحد  لعبد  )املعجب 
1978 دار الكتاب(. فمواجهة الغزالي بإحراق كتبه وإتالفها بإفتاء 
العلماء داخل في إخالء اجلو لعلماء البالد مبواجهة كل متكلم 
في علم الكالم وجعل كلمتهم نافذة عند أمير الوقت، وهذا بالفعل 
ما وصلت إليه الدولة املرابطية في أواخر عهد أميرها علي بن 
يوسف بن تاشفني، ومن عادات األمير املرابطي علي بن يوسف 
أنه كان ال يبت حكما في صغير من األمور وال كبير إال مبحضر 
أربعة من الفقهاء، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا 
مثله في الصدر األول من فتح األندلس انظر: )العجب في تلخيص 
أخبار املغرب لعبد الواحد املراكشي صفحة 253(، ولم يكن ألمير 
إلى من ال  الوقت سوى االعتكاف في محرابه تاركا أمر رعاياه 
يحسن تدبير أمورهم.. )ولم يزل الفقهاء على ذلك، وأمور املسلمني 
راجعة إليهم، وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم، طول 
مدته، فعظم أمر الفقهاء، وانصرفت وجوه الناس إليهم، فكثرت 
لذلك أموالهم، واتسعت مكاسبهم، وفي ذلك يقول أبو جعفر أحمد 
بن محمد املعروف بابن البني من أهل مدينة جيان من جزيرة 

األندلس:
أهل الرياء لبستمو ناموسكم //  كالذئب أدلج في الظالم العامت
فملكتمو الدنيا مبذهب مالك// وقسمتمو األموال بابن القاسم

وعبد الله محمد بن حمد قاضي قرطبة هو املقصود بهذه األبيات، 
وله فيه هجاء آخ��ر.. )انظر املعجب صفحة 254( هذه األحوال 
الفكرية والسياسية مهدت لسقوط الدولة املرابطية فوافق دعاء 
الغزالي لتلك املكانة التي هيأ لها املهدي حركته التي مكنته من 

تكوين دولة املوحدين بإزاء عبد املومن املوحدي.. 
فخصوم اإلمام الغزالي في الفكر والفلسفة والفقه جعلته في معاناة 
معهم، ومع نفسه الذي حتمل إدراك األمور وعمقها مبجاهدة في 
علم التصوف، ولم يكن تابعا ملذهب فلسفي بقدر ما كان مصححا 
ملواقف حتمل فيها إلى إيئاس األطباء من بقائه حيا، فمرضه – 
بامللوخيا- جعله ييأس من حتمل معاناة ما تستوجبه الرياضة 
الروحية أو الوصول إلى الريادة الفكرية بتعاطيه للفلسفة. ففهم 
األمور من جذورها، ووجد حال ألمره األول أبداه في كتاب: املنقذ 
من الضالل، كما انقاذ إلى التسليم بالعقل ودوره احمل��دود في 
معرفة – ميكانزمات – احلركة والصوت واإلدراك بالقوة كإنسان، 
وبالفطرة كما هو عند غيره من املخلوقات، ووجد في ذكر الله، 
واخللوة، والتأمل وقهر النفس حلد محاسبتها باملراقبة إلى حد 
)املراقبة واملشاهدة( إلدراك مرتبة اإلحسان إلى درجة )وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به..( كما جاء في حديث مروي في صحيح البخاري، 
وانتهى بالغزالي إلى تأليف كتاب اإلحياء في العبادات والعادات 
عليه  جرت  بأحاديث  كتابه  في  واستدل  واملنجيات،  واملنهيات 
طعنات احملدثني والفقهاء مبا قد أورده من أحاديث ضعيفة، صرح 
شخصيا بعدم كفايته في هذا العلم، واعترف بذلك وكرس نفسه 
الباب، وال أقول  لتدارك ما ميكن تداركه في هذا  أيامه  في آخر 
إن اإلمام الغزالي قد مأل كتابه باألحاديث الصحيحة وال الباطلة 
وال الضعيفة، ولكن قد يكون أغلبها صحيحا، ألنه فقيه وعالم 
دين، وقد عمل اإلم��ام العراقي على تخريج أحاديثه ال��واردة في 
اإلحياء فجاءت كما تأتي من طرف كل من عمل جهده واجتهاده 
في التدليل على حكم أو شرحه حسب جهده.. ويبقى جهده في 
الفالسفة(، وعمل على  الفلسفي باديا في كتاب )تهافت  امليدان 
تسوية بعض املفاهيم التي سقط فيها الفالسفة العرب واملسلمون 
كالفارابي وابن رشد وابن باجة، وكان يرى أن التفكير اإلسالمي 
أفالطون،  أو  أرسطو،  تقليد  دائ��رة  أن يخرج عن  األصيل يجب 
ومهد لهذا العمل بكتابه الهادف للتوفيق بني احلكمة والشريعة 
من االتصال، وكانت جميع مؤلفاته في باب احلكمة - الفلسفة- 
تهدف إلى غاية وهي اجلواب الشرعي لكل إشكال يطرحه أصحاب 

الفلسفة دون جواب.
يتبع

خطوة جد هامة، تلك التي أقدمت عليها احلركة الشعبية األسبوع املاضي، 
اعتبرت كذلك وبغير مثيل )كما قيل( من طرف املهتمني بالشأن احلزبي في 
في  املتمثلة  مبادرة احلزب احلركي  راقتهم  باألحرى  أو  راقهم  الذين  بالدنا 
عقد مؤمتر استثنائي األول من نوعه، كما قال العنصر األمني العام الذي الزال 
يتمتع بصحة جيدة رغم متاعب الوزارة ومشاكلها، ومبعنويات مرتفعة داخل 
الوسط احلزبي، خاصة بعد أن أعلن )بضم الهمزة( عن انتصاره الكاسح على 
كل املنافسني )سواء احملتملني أو املفترضني( الذين كانوا يغردون كما قال أحد 
احلاضرين خارج السرب، رغبة فقط في امتالك موقع أو مكانة داخل الهياكل 
احلزبية، التي أضحت اليوم وعلى خالف األمس سواء القريب أو البعيد قوية 

ومنظمة وخاضعة لضوابط معلومة.
املؤمتر االستثنائي في كل شيء والذي التأم يوم السبت 29 يونيو من السنة 
اجلارية كان من أجل اإلسراع مبالءمة قوانني احلزب املشارك في احلكومة 

الوقت مع مستجدات احلالة  بأربع حقائب مهمة وصعبة في نفس 
الراهنة سواء على املستوى السياسي أو القانوني أو التنظيمي، 

وجعلها منسجمة مع قانون األحزاب اجلديد الذي جاء بالعديد 
من املعطيات التي ميكن أن يشكل تطبيقها النموذج األليق 
والناجحة  النوعية  القفزة  بعد  خاصة  تطورا  واألكثر 
والتي جعلت املغرب بلدنا احلبيب يحظى بثقة الكثير من 
املنظمات واملؤسسات ذات البعد الدولي، والتي تخوض 
في شأن احلريات وحقوق اإلنسان والدميقراطية، وأكيد 
أن احلركة الشعبية هو احلزب الوحيد الذي بادر وسارع 
العنصر،  العام  األمني  قال  كما  األساس  املبدإ  تفعيل  إلى 

الذي تخلص في ذلك املؤمتر من ربطة العنق، كما تخلص من 
اإلحراج والتلكؤ بفضل اإلجماع والتوافق املفصلي، كما وصفه 

املكتب  فيها  مبا  احلزب  هياكل  داخل  احلاصل  املتدخلني،  أحد 
السياسي الذي يضم أسماء الغية رمبا في حاجة إلى مراجعة بعيدا 

عن النزعة الوصائية التي تلعب دورها في االستقطاب والقبول باالنضمام 
إلى املكتب.

لقد أدركت من خالل احلضور املكثف )على غير العادة( للشباب املتحمس 
أن احلركة عازمة على إعادة الصورة احلقيقية للمؤسسة احلزبية، وإعطائها 
التعريف الصحيح الذي ظل لسنوات إن لم أقل عقودا في غياب تام، نظرا ملا 
كان يتحرك أو يهيأ خارج أسوار احلوار أو اإلجماع الفعلي، وملا كان يعتمل 
في الكواليس، وهو خالف ملا كان يلقى أو يصفق له في االجتماعات التي 
كانت في الغالب تأخذ شكال فولكلوريا يغلب عليه طابع الفرجة أو احللقة، 
ومييزه الضحك على البسطاء من احلركيني الذين كانوا في احلقيقة يختزلون 
إرضاء  أبوابها  من  والولوج  فيها  باملشاركة  ويرضون  الرمز،  في  السياسة 
وأن  سيما  اإليديولوجي،  التوجه  أو  الفكرة،  أو  للمبدإ  وليس  لألشخاص، 
البعض كان يلعب على حبل البادية، ويضرب على وتر القبيلة واللغة التي 
تتكلم بها، رغم أن هذه النزعة لم تعد موجودة اليوم بسبب الوضع املتقدم 
الذي أضحت عليه األمازيغية داخل الدستور اجلديد، بعد أن أنصفت، وجعلت 

في مكانها املناسب كلغة رسمية إلى جانب لغة الضاد.

املشهد  تؤثث  كانت  والتي  ومشهورة  معروفة  كانت  التي  الوجوه  جل 
االحتفالي للحزب اختفت، ركنت إلى الظل، إما بفعل الزمان الذي ال يرحم، 
أو بفعل »تطور األشياء« املالزم لألحزاب، منها طبعا حزب احلركة الشعبية 
الذي كان في وقت من األوقات الصعبة يخيف أصحاب احلال، لقوته ومتاسك 
عناصره، واستماتة مناضليه حتى في اللحظات احلرجة كما حدث في مؤمتر 
الوطنية الشعبية(، وأيضا الستيعاب  مراكش سنة 1991 )تأسيس احلركة 
أولئك املناضلني ملفهوم النضال وإن بطريقة تقليدية إن صح القول: مفهوم 
يلتقي فيه روحيا القائد والتابع، وتذوب فيه املصالح اخلاصة وتنمحي لفائدة 
املصلحة العامة، تركت تلك الوجوه املكان للشباب )جيل الغد( ليتولى حمل 
املشعل بعد أن كلت أياديها من نصبه، ألنه مشعل قابل للتداول من يد ألخرى، 
بإخالص  العمل  واستمر  الرعاية،  أحسنت  ما  إذا  آلخر  من جيل  ولالنتقال 

وتفان.
العنصر األمني العام للحركة الشعبية تكلم بإسهاب ودون 
كانت  التي  الكلمات  تلك  فمه،  الكلمات في  تتعثر  أن 
إذ ألول مرة أحس احلركيون  أهداف،  موجهة وذات 
التلقائي  بالتفاعل  اجلهات  كل  من  حضروا  الذين 
مع كالم األمني العام الواضح، والذي كان على ما 
فيها  مبا  احلموالت  بكل  األعماق  من  نابعا  يبدو 
الذي كان في فترات سابقة يجد  حمولة الصدق، 
األفواه  من  االنفالت  في  صعوبة  الصدق(  )أي 
املتحدثة، واملتعودة على قول أشياء ال عالقة لها 
السيد  تكلم  قلت  البالد،  واقع  أو  احلزب  بواقع 
العنصر من املنصة، وحرص على بعث رسائل قوية 
إلى كل اجلهات سواء احلزبية أو غيرها، منبها من 
موقعه كمسؤول إلى التفاني في خدمة الوطن، والعمل 
على إسعاد املواطن عن طريق اإلصغاء إلى همومه ومشاكله 
والبحث عن حلول لها في عني املكان، ومشددا في نفس الوقت على 
تدفع  ما  بقدر  البالد في شيء  التي ال تخدم  املزايدات  االبتعاد عن  ضرورة 
إلى االحتقان والتذمر، خاصة وأن املرحلة التي مير منها املغرب احلبيب جد 
دقيقة وجد عويصة، حتتاج منا جميعا التخلي عن الذاتية واحلزبية الضيقة، 
والتحلي بالوطنية ونكران الذات حفاظا على االستقرار، وما ينعم به املغرب 
بفضل  وذلك  بنجاح،  الربيعي  االجتياح  اجتاز  أن  بعد  وطمأنينة،  أمن  من 
السياسة الرشيدة واالستباقية مللك البالد، وقبول أصحاب النوايا احلسنة 
باملشاركة في حتصني كل املكتسبات، والدفاع عنها، وتفعيل دور املؤسسات 
الدستورية، خاصة دور املعارضة التي لها احلق في انتقاد ما هو قابل للنقد 

وتشجيع ما هو قابل لذلك ولو كان من صنع األغلبية احلاكمة.
أمتنى أن تصل الرسالة إلى كل احلزبيني في كل الربوع، وأن يؤخذ الدرس 
أن بعض  إذ املالحظ  منها حتى تكون األمور واضحة وقائمة على أساس، 
معينة  لقطاعات  مكاتب  إنشاء  أجل  من  سيء  بشكل  تتمايل  بدأت  اجلهات 
بطريقة بعيدة عن الدميقراطية، قريبة جدا من العبث الفردي إن صح التعبير، 

الذي يقوم على احملاباة والتعيني العشوائي.

يا سالم على املتعة التي يحس بها املرء وهو يشاهد املناقشات التي 
تبثها التلفزة البرملانية الفرنسية مباشرة على الهواء، حيث تنقل املداخالت 
التي يقوم بها نواب األمة، وتتجلى املتعة في وجاهة وجدية املواضيع التي 

يتطرق إليها النواب، وفي سمو األسلوب واللغة التي يستعملها 
بالرصانة وبقرع احلجة باحلجة،  البرملانيون، حيث تتسم 

والكل في ندية ترتكز على االحترام املتبادل اخلالي من 
اشتدت  إذا  وحتى  والتقريع،  والتجريح  األدب  سوء 

التلميح  إلى صيغة  يلجؤون  تراهم  املناقشة  حرارة 
الذكي املغلف بالعبارات التي يتطلب فهمها تفكيرا 

عميقا ال يتوفر عليه إال ذو ثقافة عالية.
وأضرب لكم مثال من التلميح املبطن املرموز الذي 
يبدو بريئا في ظاهره ولكنه يضمر أشياء عميقة 
في التسطحات اللغوية التي ال يستوعب معانيها، 
إال ذو فكر ثاقب وذكاء خارق للعادة، واللبيب يفهم 

باإلشارة، واملثل الذي أقدمه لكم يتقمص شخصية 
شاعرين أحدهما عبقري في عرض الشعر ولكنه فقير، 

والثاني متطفل على الشعر ولكنه غني جدا، وحدث ذات 
الشوارع وحوله  بأحد  مارا  الغني  كان صاحبنا  أن  يوم 

اخلدم واحلشم يصاحبونه في موكب يعلوه الهيلمان، وكان 
أحد  دكان  بباب  الشارع  بنفس  يجلس  املوهوب  الشاعر  فقيرنا 

أصدقائه الفقراء، وإذا به يسمع خصمه في الشعر يناديه أمام املإل آش 
أخبارك يا ذلك اخلنفسة، فأجابه شاعرنا البئيس، ال بأس، ألني حني أراك 
وأجدك أكون فرحانا وشبعانا، فانتفض الشاعر الغني غاضبا وانهال على 
مخاطبه بسيل من السب والشتائم، فاندهش القوم الذين كانوا يرافقونه 
ويقصده  يلمح  ما  تدركون  ال  إنكم  لهم:  فقال  وسألوه عن سبب غضبه، 
إنها ال  أال تعلمون متى تكون اخلنفسة فرحة وشبعانة؟!،  هذا احملتال، 
تكون في هذه احلالة إال حني جتد ما تأكله وهو »الغائط«، أفهمتم اآلن ما 
يعنيه جواب هذا الرجل، فتنبهوا إلى حيلة وذكاء شاعرنا الفقير، وأدركوا 
جهلهم مبا حتويه اللغة والكالم من معاني ال يفهمها إال ذوو حظ عظيم، 

وليت قادتنا السياسيني ونوابنا في البرملان كانت لهم هذه القدرة على 
استيعاب املعاني الكامنة في لغتنا العربية أو حتى الدارجة ليتمكنوا من 
استعمال ما تزخر به من كنوز في أساليب التعبير، ولكنهم معذورون ألن 
منهم أشباه املثقفني، الذين عاشوا فترة أول برملان مغربي 
سنة 1963 يتذكرون تلك الدرر التي كانت تترصع 
اختارهم  الذين  الزعماء  أولئك  مداخالت  بها 
الشعب والذين كانت لهم من الثقافة ما يجعلهم 
ينالون إعجاب املواطنني ألن خطاباتهم كانت 
تنفرد بالفصاحة والرزانة واألسلوب الرفيع، 
ال جتد فيها خدشا للحياء وال انزالقا نحو 

الساقط من الكالم كما هو حالنا اليوم.
قادتنا  يلجأ  أن  العار  من  أليس 
الواضح  والشتم  السب  إلى  السياسيون 
معنى  وما  خصومهم؟  حق  في  واملباشر 
أن يقول أحدهم في مناهضة خصمه، أراك 
حيث  النعمة،  آثار  عليك  ظهرت  وقد  اليوم 
والنظارات وتركب  العنق  ربطة  بدأت تستعمل 
الوظيفي،  القصر  وتسكن  املرسيديس،  سيارة 
يستفيدون  احلكومة  رئاسة  إلى  من سبقوه  يكن  ألم 
عليه  انقلب  الذي  الفاسي  عباس  وأولهم  املزايا  نفس  من 
وتوجيه  الصبيانية،  االنتقادات  توجيه  في  أبدع  الذي  اجلديد  الوافد 
قد  الغاز  قنينات  بأن  القول  املتابعة مثل  التي تستحق  التهم اخلطيرة 
خضعت للنقص من وزنها بأمر من رئيس احلكومة، وهذا اتهام خطير 
يعتبر في مفهوم القانون نصبا واحتياال على هذا الشعب املسكني، وحني 
يلجأ القيادي اجلديد إلى النصح يوصي خصمه بالعالج الذي يوجد في 
مصحة بويا عمر، ألنه رجل منحوس تسبب في كوارث طبيعية أصابت 

تركيا واجلمهورية التشيكية.
بالله عليكم من هو في حاجة إلى العالج، قائل هذا الكالم أم املقصود 

به؟ اتقوا الله في حق الشعب، ألن من أضر بالناس أضر الله به.

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

كل من أساء األدب يستحق العتاب والعقاب!

 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون في 
31مراكشهم

 

احلركة تودع لعبة القفز  على حبل البادية

قادتنا  ليت 
سيين  لسيا ا

البرلمان  في  ونوابنا 
على  القدرة  لهم  كانت 

الكامنة  المعاني  استيعاب 
حتى  أو  العربية  لغتنا  في 

من  ليتمكنوا  الدارجة 
أساليب  في  استعمالها 

لتعبير  ا

تركت تلك 
الوجوه المكان 

للشباب ليتولى حمل 
المشعل، ألنه قابل للتداول 

واالنتقال  من جيل آلخر إذاما 
أحسنت الرعاية، واستمر 

العمل بإخالص 
وتفان.
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املنبر  احلر

من خالل استطالع أجرته جهة مختصة ما بني فاحت 
رؤساء   215 ح��ي��ال   2013 سنة  م��ن  م���ارس  و7  م���ارس 
أو  الصناعية  منها  س��واء  القطاعات  نفس  من  مقاوالت 
مت  حيث  اململكة،  من  جهات  عدة  في  متمركزة  التجارية 
التركيز على 81 رئيسا من مقاوالت الصناعة، 77 منهم 
 115 إلى  إضافة  التجارة  ميدان  في  باخلدمات  مختصة 
من  و60  أجيرا،  خمسني  من  أقل  بنيات  يعتبرون  منهم 
أزي��د من 200  امل��ق��اوالت ما بني 50 و199 أج��ي��را، و40 

أجير.
محور  بني  يتواجدون   132 اللوجستيك،  حيث  وم��ن 
الدار البيضاء والرباط، و83 في باقي اجلهات. وخلص 
البيضاء  ال��دار  م��ق��اوالت محور  أن  إل��ى  ه��ذا االستطالع 
في  احلكومة  في  ثقتها  تضع  معظمها  الزال��ت  وال��رب��اط 

معاجلة جل ملفاتها على النحو السليم..
ف��ي اإلصالحات  ال��ب��اط��رون��ا  آراء  م��ن خ��الل  ت��أك��د  إذ 
منهم   57 أن  مباشرتها  احلكومة  تنوي  التي  اجلوهرية 
أن  إال  االجتماعية،  الشراكة  ودعم  للمساهمة  مستعدون 
القانون املتعلق بآجال األداء يظل مرشحا للنقد؛ في حني 
الذي يستهدف صندوق  الباطرونا قلقة من اإلصالح  أن 
املقاصة.. بل إن نصف الباطرونا يظن أن احلكومة عاجزة 

عن إمتام إصالح إشكالية التقاعد إلى النهاية.
أما بخصوص مدى نسبة ثقتهم في الشهور املقبلة، 
فإن 64 في املائة لها الثقة املطلقة في قدرة احلكومة على 
تقومي الوضع االقتصادي، في حني أن 52% غير واثقني 

في القرارات السياسية للحكومة.
أما خالصاتهم في تقييم الفئة األولى حلكومة عبداإلله 
بن كيران، فإن 65% منهم يظلون مرتاحني ألدائها خالل 
هذه السنة السيما أن مقاوالت اجلهات أكثر ارتياحا من 
الرباط؛  البيضاء  ال��دار  محور  في  املستقرة  الباطرونا 
االقتصادية  الوضعية  أن  يعتقدون  منهم   %41 أن  على 
حتسنت مع مجيء هذه احلكومة، في حني أن أزي��د من 
املقاوالتي  للنشاط  ال��ع��ام  اجل��و  أن  يعتقدون  النصف 
ومستوى االستثمار واملناخ االجتماعي لم يتطور قياسا 
اإلدارة  العالقات مع  أن  السابقة خصوصا  مع احلكومة 
تظل أقل فعالية مقارنة باحلكومة السابقة. إال أن مقاوالت 

اجلهة يستفيدون أكثر من قربهم من موقع القرار.
ف��إن فعالية إص��الح��ه الزالت  ال��ق��ض��اء،  م��ن جهة  أم��ا 
موضوع تساؤل، ذلك أن نسبة 30% هي التي تعتقد أنها 
مرتاحة لإلصالحات التي مت اتخاذها وإن 14.5% تظل 
جد مرتاحة، في حني 23.5% أقل ارتياحا، بينما 55% لم 

يالحظوا أي حتسن في هذا اجلهاز.
أما إشكالية اختصاص القضاء في القضايا التجارية 
فيالحظ بطء املسطرة وصعوبة التنفيذ، وهي من املعوقات 
التي كانت سائدة في عهد احلكومة السابقة، والتي الزالت 

سائدة حلد اآلن.
أما أداء احلكومة من الوجهة الدولية، فإنه يظل ضعيفا 
فرض  ف��ي  التنفيذي  اجل��ه��از  إشكالية ضعف  خ��الل  م��ن 

وجوده في املستقبل.
أن��ه أي إص���الح في  البحث يتضح  وم��ن خ��الل ه��ذا 
األوراش التي تعمل عليها احلكومة ال ميكن أن يعرف أي 

تقدم إال بشراكة فعالة مع الباطرونا املغربية.

 عبد الرحمان المريني )محام من القنيطرة(

هل الباطرونا املغربية 
راضية على أداء 

احلكومة؟

صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

في  املقيمة  املغربية  اجلالية  مازالت 
»ناس  فرقة  تتذكر  باريس وضواحيها 
الغيوان« عرفانا وتقديرا ملا قدمته للفن 
األصيل،  التراث  من  املستمد  املغربي 
ال  راق��ي��ا  فنيا  ينبوعا  اعتبرته  حيث 
يجف، كونه كان من أحد القامات التي 
خدمت الثقافة املغربية، من خالل باقة 
غرار  على  الرائعة،  امللتزمة  األغ��ان��ي 
و»الصينية«  م��والن��ا«،  يا  »الله  أغنية 
ال��ت��ي نالت  م���ن األغ���ان���ي  وغ��ي��ره��م��ا 
واجلمهور  املغربية  اجلالية  إع��ج��اب 

أقاموها  ال��ت��ي  احل��ف��الت  ف��ي  احل��اض��ر 
ف��ي ب��اري��س وض��واح��ي��ه��ا، إض��اف��ة إلى 
فرقة  م��ن  ك��ل  نشطتها  أخ���رى  ع���روض 
آخر  في  ليتم  جياللة،  وجيل  ملشاهب، 
الثقافية  والتظاهرات  الفنية  األمسيات 

تقدمي هدايا وجوائز ثمينة لهذه الفرق 
ال��ع��رب��ي والتي  امل��غ��رب  ف��ي  امل��ش��ه��ورة 
صنعت العصر الذهبي لألغنية املغربية 

املناسبات. في مختلف  امللتزمة 

 األحمادي عبد الرزاق )باريس(

ف��ي م��س��ار م��ت��ص��ل ل��إلج��ه��از على 
عناصر الوحدة الوطنية التي تشكلت 
عبر تراكمات التاريخ والذاكرة، تطلع 
جديدة  عناوين  مرحلة  كل  في  علينا 
وأساليب شتى من محاوالت القضاء 
ال  األم��ر  املشترك اجلمعي. وألن  على 
يتوقف عند املطالب اللغوية والثقافية، 
كما قلنا دوما، بل يروم تفتيت الكيان 
في  الوطنية  اخلريطة  رس��م  وإع����ادة 
أف��ق جت���زيء امل��ج��زأ، فقد حت��رك قلة 
بتغيير مسمى  للمطالبة  الشباب  من 
وجدت  وبالطبع  ال��ع��رب��ي«.  »امل��غ��رب 
ه��ذه ال��دع��وة ال��ق��دمي��ة/ اجل��دي��دة من 
أصحاب  من  وقوليا  نظريا  يساندها 
الهوى االستئصالي في مسار طويل 
اإلسالمي  عمقه  ع��ن  امل��غ��رب  لفصل 
والعربي. حلقات متصلة من التشتيت 
خيوطها  نسائل  دوم��ا  جتعلنا  التي 
اخلفية: من نقاش حول اللغة والثقافة، 
مرورا بزعزعة ثوابت التاريخ وأصول 
اإلسالم  وعقيدة  وعائالتهم،  املغاربة 
ورس��ول��ه األك������رم...واآلن احل��دي��ث عن 
انتماء الوطن وهويته. سلسلة طويلة 

والغاية واحدة.
يتذكر املغاربة أنه عندما أعلن محمد 
بن عبد الكرمي اخلطابي تكوين »جلنة 
حترير املغرب العربّي« فقد أسسها على 
مرتكزات مبدئية تثبت فهمه لالنتماء 
املغاربية.  املنظومة  ألق��ط��ار  امل��وح��د 
»املغرب العربّي باإلسالم كان، ولإلسالم 
عاش، وعلى اإلسالم سيسير في حياته 

يتجّزأ  ال  ج���زء  امل��غ��رب  املستقبلّية، 
دائرة  في  وتعاونه  العروبة،  بالد  من 
اجلامعة العربّية على قدم املساواة مع 
بقية األقطار العربّية أمر طبيعي والزم، 
االستقالل املأمول للمغرب العربّي هو 
الثالثة  أقطاره  لكافة  التام  االستقالل 
)تونس واجلزائر ومراكش(...«.  ونفس 
الفهم كرره رئيس اجلمهورية التونسية 
منصف املرزوقي حينما أقر أن مصير 
ال يصنع  ع��رب��ي  ب��ل��د  أي  أو  ت��ون��س 
داخ��ل ح��دوده فقط بل في متاهي مع 
دول االنتماء املشترك. فالفهم العميق 
ملضمون االنتماء، بعيدا عن االنفعاالت 
الوجدانية املسخرة والتي ترتكز على 
شعارات كالمية ال أس��اس لها، ميكن 

إثبات احلقائق التالية:
عرقيا  ان��ت��م��اء  ليست  ال��ع��روب��ة   -
وثقافي  ح���ض���اري  ان��ت��م��اء  ول��ك��ن��ه��ا 
العربية  إن  »أال  وجيواستراتيجي. 
العربية  ول��ك��ن  ب���أم  وال  ب���أب  ليست 
اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي« 
ال��ن��ب��وي. واملغاربة  ف��ي احل��دي��ث  كما 
ضمنت  التي  القرآنية  اللغة  اختاروا 
احلضاري  وامتدادهم  وج��وده��م  لهم 
دون االنصهار في الكيانات السياسية 

والثقافية التي مرت من هذه األرض. 
- ل��ي��س ح���ذف ص��ف��ة ال��ع��روب��ة من 
مسمى املغرب باألمر الهني الذي ميكن 
الواقفني  الشباب  أن يتصوره بضعة 
أم��ام قناة ميدي1، بل إن األم��ر يعني 
من ضمن ما يعنيه قطع العالقات مع 

اجلوار اإلقليمي والسياسي، ألن األمر 
مبنظمة  بل  عارضة  بلفظة  يتعلق  ال 
احلفاظ  إليها  االنتماء  يعني  إقليمية 
دولة  ألي  ميكن  فهل  تسميتها.  على 
أوربية أن تطلق على االحتاد األوربي 
تسمية خاصة بها؟ وتصوروا أن دولة 
خليجية تسمي مجلسها مبسمى آخر، 

فما تكون النتيجة؟.   
- قوة املغرب في انتمائه. فبالقراءة 
اإلستراتيجية املبسطة التي تستحضر 
عناصر القوة الذاتية ميكن القول إن 
امل��غ��رب ب���دون عمقه احل��ض��اري يفقد 
بالقضية  فعالقته  وج����وده.  م��ب��ررات 
قضية  ج��ع��ل��ه��ا  ال��ت��ي  الفلسطينية 
وطنية وتأثيره في الساحتني العربية 
واملنظمات  اللجان  عبر  واإلس��الم��ي��ة 
ب��االحت��اد األورب���ي  ال��دول��ي��ة وعالقته 
والقوى املتقدمة تضمحل كلما انكفأ 
داخ����ل ذات��ي��ة ال��ق��ط��ري��ة ال��ت��ي تفقده 
االرتباط بجواره وبالعالم. وبقليل من 
التأمل ميكن أن نلحظ أن التعامل مع 
املغرب  ال يتم في القضايا الكبرى إال 
داخل فضائه اإلستراتيجي: قمة أوربا 
والعالم  تركيا  قمة  العربي،  والعالم 

العربي...
- املغرب العربي قوة إقليمية جتمع 
دول��ه��ا عناصر اجل��غ��راف��ي��ا وامل����وارد 
ال��ب��ش��ري��ة وال��ث��ق��اف��ة ورواب�����ط الدين 
والتاريخ  والتقاليد  والعادات  واللغة 
املشترك. ومن أنكر ذلك فهو ينكر ذاكرة 
ال  والعروبة  ثقافيا،  وانتماء  مشتركة 

تعني القضاء على التعدد، لكنها تعني 
واإلسالم  العروبة  مبركزية  االعتراف 

في االنتماء.
- ليس اإلع��الم املغربي وح��ده من 
مشاع  ه��و  ب��ل  امل��ص��ط��ل��ح،  يستعمل 
واملواقع  واإلذاع���ات  القنوات  في جل 
العاملية. فقناة فرانس 24 وقناة العالم 
ياهو  وموقع  س��وا  ورادي���و  اإليرانية 
وهومتيل... كلها تقدم نشرات يومية 
وأسبوعية حتت مسمى »أخبار املغرب 
العربي« ضمن األخبار العربية أو في 
زوايا خاصة. فهل هذا غباء منها أم هو 
فهم عميق ملوقع املغرب احلقيقي الذي 

يضيع إن انغلق في قطريته الضيقة؟
إن ف��ك��رة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ل��م تعد 
الشعاراتي  الطرح  للرد وإع��ادة  قابلة 
ضرورة  هي  بل  الهوياتي،  واجل���دال 
أحداث  فرضتها  وسياسية  تاريخية 
الربيع العربي وتداعياته التي ربطت 
واالنتماء.  األم��ة  أب��ن��اء  ب��ني  وجدانيا 
وكما قال األستاذ عبداإلاله بلقزيز: »إذا 
لم يكن في وسع اإلسالميني أن ينجزوا 
أي ش��يء مما وع��دوا ناخبيهم به إال 
إعادة تفعيل »احتاد املغرب العربي«، 
فسيكونون - قطعا - قد أجنزوا شيئًا 
ذا قيمة ُيذكر لهم وُيذكرون به«. فاألولى 
البحث عن عوامل النهوض باالحتاد 
ب���دل م��س��اءل��ت��ه، ألن وج��ودن��ا يتحدد 

بوجوده.

بقلم: د. فؤاد بوعلي

ك���ان امل��ع��ت��ق��د م��ن��ذ ع��ق��ود خلت 
ل���دى ش��ري��ح��ة ع��ري��ض��ة م��ن سكان 
امل��ت��ن��وري��ن منهم  آس��ف��ي وخ��اص��ة 
موسيقي  م��ج��ال  ه��ي  ال��ع��ي��ط��ة  أن 
خالل  من  للمجون  وميدان  منحط، 
على  املرتكزة  »الشيخات«  رقصات 
التي  والكلمات  اجلسدية  اإلث���ارة 
ال ميكن أن يسمعها أب رفقة ابنه. 
والتي  املبذولة  املجهودات  أن  إال 
تستحق التنويه والتقدير من طرف 
مجموعة من األساتذة الباحثني في 
الشعبي  املوسيقي  ال��ت��راث  مجال 
النظرة  جعلت  اململكة  أرج��اء  عبر 
إل��ى ه��ذا امل��ن��ت��وج ال��ت��راث��ي تتغير 
وانعدام  التهميش  م��ن  ت��دري��ج��ي��ا 
والفهم  االع���ت���ب���ار  إل�����ى  ال��ق��ي��م��ة 
مجهودات  انصبت  فقد  والتفاعل، 
العيطة  ربط  على  الباحثني  ه��ؤالء 
وحتديد  ال���ت���اري���خ���ي  ب���إط���اره���ا 
شخصياتها، واالنتقال بنصوصها 
إلى  احمل��ف��وظ  الشفهي  اإلط���ار  م��ن 
ليتسنى  املوثق  الكتابي  التركيب 
كلماتها،  وت��ص��ف��ي��ة  غ��رب��ل��ة  ل��ه��م 
غير  إطناب  أو  حشو  كل  وإق��ص��اء 

ذي موضوع أو ما يخدش احلياء 
بشكل مباشر، باإلضافة إلى وضع 
غرار  على  ألزجالها  بنيوية  أسس 
ن��ظ��م امل��ل��ح��ون ل��ت��ج��ن��ب االرجت����ال 
القصائد  تكون  وبالتالي  والركاكة 
لالرتقاء  مرسوم  وهدف  مرام  ذات 
ال��ف��ن وجعلها  م��س��ت��وى  إل���ى  ب��ه��ا 

جديرة بهذه الصفة. 
لفن  الوطني   املهرجان  ويعتبر 
هذه  أط��ف��أ  ال���ذي  ب��آس��ف��ي  العيطة 
السنة شمعته الثانية عشرة، ثمرة 
األساتذة  مجهودات  كللت  يانعة 
على  منهم  الذكر  اآلنفة  الباحثني 
اخل���ص���وص ال���راح���ل م��ح��م��د أبو 
ح��م��ي��د، واألس����ات����ذة ع����الل رك���وك 
وس���ال���م ك��وي��ن��دي وح��س��ن جنمي 
عرف  حيث  عمرهم.  في  الله  أط��ال 
ح��ض��ورا ج��م��اه��ي��ري��ا م��ك��ث��ف��ا، كما 
الفنية  العروض  مع  عرف مبوازاة 
بفضاء  م��س��ت��دي��رة  م��وائ��د  تنظيم 
ت���راث فن  مل��ن��اق��ش��ة  ال��س��ل��ط��ان  دار 
العيطة وعرض أهم ما توصل إليه 
م��ن عناصر  ال��ب��اح��ث��ون  األس���ات���ذة 
داعمة لهذا الفن، ومن خاللها تبني 

في  الشعبي  املوسيقي  التراث  أن 
سائر جهات اململكة يدخل في إطار 
باخلصوص  ظهرت  التي  »العيطة« 
القرن  نهاية  في  تاريخية  فترة  مع 
بالتسيب  ع���رف���ت  ع��ش��ر  ال��ت��اس��ع 
سلطة  وضعف  األم��ن��ي  واالن��ف��الت 
امل���خ���زن وظ���ه���ور ح���ك���م اإلق���ط���اع 
وال��ظ��ل��م م���ن ط���رف م��ج��م��وع��ة من 
العيطة  فجاءت  املستبدين،  احلكام 
عبارة عن آهات وصرخات ولواعج 
الكمد  أضناها  قلوب  م��ن  منبعثة 

واحل��زن من ج��راء اجل��ور والظلم. 
للعيطة  آخ��ر  م��ج��اال  ه��ن��اك  أن  كما 
أضناها  ق��ل��وب  آه���ات  ف��ي  متمثال 
للبلد  واحلنني  والصبابة  العشق 
لواعج  م��ص��ورة  البلد  سكن  وم��ن 
االغتراب وآالمه. كما جاءت بعض 
للحماسة  مجاال  العيطة  نصوص 
نفوس  ف��ي  االع��ت��زاز  وب��ث  والفخر 
احملاربني ضد االستعمار وأذنابه.

 إدريس بوطور )آسفي(

فن »العيطة« كان يندد باحلكام املستبدين

فرقة »ناس الغيوان« 
ينبوع ال يجف

املغرب إما أن يكون عربيا ... أو ال يكون

األمانة عند زرمانة..
سافرت وخليت عند جاري أمانة

غبت مدة وملي ارجعت نديها
فاجئني، وسولني على شكون أنا

وواش من أمانة خليتها عندي نحضيها
بوهرني.. وقلت واش دغيا انسانا

وانا امأكد عندو راني امخليها
جاوبتو: اتذكر مزيان ليلة اعشانا

يوم جا الريح وزعزع اخليمتنا اعمايدها
ما تنساش أنت وحدك عندك خالة

افخدك ليمن كنت دميا امعلمك بيها
غير البارح زعما يا جاري وانت اتوصينا

على األمانة وثقل حلمل اللي فيها
واتظل تعطينا فأمثال األمانة عند زرمانة

وتسخر على من ايغيرها وما ايدير بيها

خاف الله وافتح خلزينة اللي فالركينة
ورد األمانة اللي فيها ألهلها واملاليها

ديال الناس للناس واقدرها ما غاديش يغنينا
ألن حتى داك الشي اقليل اللي فيها

وايال امشات وسمعتها زوجتك خالتي مينة
كيف غادي اتدير واحنا اعزاز عليها

وملي شفناه اطمع، اغسلنا عليه يدينا
اسمحنا فاألمانة وقلنا لو الله ايربحك بيها

لكن ارجع كل ما اتشاوفنا وإال اتالقينا
إال وايغير الطريق وميشي يجري يخويها
عواقب األمانة وخيمة وخاينها يتصاب باللعينة
يا ويل من اخدعها وإال ما اطهالش فيها

أحمد محمد العرابي )وجدة(
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املنبر  احلر

ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة ظاهرة  ان��ت��ش��رت 
م���ا ي��س��م��ى ب��ال��س��ي��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة أو 
الكثير  ما جعل  اإللكتروني، وهذا  التدخني 
الدخل  ذوي  م��ن  وخصوصا  املدخنني  م��ن 
في  ظانني  اقتنائها  على  يقبلون  »الضخم« 
في  ج��دواه��ا  مب���دى  األم�������ارة)...(  أنفسهم 
مساعدتهم على اإلقالع عن التدخني أو من 
باب أضعف اإلميان االقتصاد في املصاريف. 
أو ابتغاء تغيير العادات اليومية في طرق 
عن  التكيف  بطريقة  واستبدالها  اإلشباع 
اإللكتروني  االحتراق  مخلفات  طريق جذب 
)إن صح التعبير( من السيجار الذي يشبه 
وجدتني  ولقد  ال��ص��در.  ف��وق  املعلق  القلم 
متبسما إن لم أقل ضاحكا من منظر أحدهم 

وه���و ب��امل��ن��اس��ب��ة م��ن ال��ذي��ن اب��ت��اله��م الله 
ذلك  على صدره  يحمل  وهو  الدنيا  بحطام 

اجلهاز العجيب الغريب.
ل��ل��ع��ادة ال يقل  ه����ذا اجل���ه���از اخل�����ارق 
ينطوي  مل��ا  ال��ع��ادي��ة  السيجارة  ع��ن  ض��ررا 
قيل  ولو  بالصحة  محدقة  أخطار  من  عليه 
مزعج  غير  أي  أدخ��ن��ة  منه  تنبعث  ال  إن��ه 
لآلخرين. فأضراره ميكن اكتشافها والوعي 
مكونات  م��ن  يحتويه  ومب��ا  بالفطرة  بها 
يدخن  مل��اذا   .. ت��س��اؤل  وه��ن��اك  إلكترونية. 
أغ��دق عليهم من  قد  الله  م��ادام  امليسورون 
نعمه؟ ومادامت جل مطالب حياتهم متاحة؟ 
واألدهى من هذا واألمر أن هناك فئة عريضة 
من النساء أمسني مدخنات وقد بادرن إلى 

هل هي  اإللكتروني.  التدخني  إلى  االلتجاء 
موضة مبتدعة أم هو زمن التهافت أم هي 
حتديد  الصعب  م��ن  اإلق����الع؟  نحو  ب���وادر 
تبتغيه  امل��ب��ت��غ��ى مم���ا  األج���وب���ة وحت���دي���د 
في  امليسورين  ه��ؤالء  من  عريضة  شرائح 
الوقت الذي جند فيه مجتمعا من املتعبني 
رغباتهم  إلى حتقيق  يجدون  ال  والكادحني 

سبيال.
ف���ه���ن���اك م����ن ي��ن��ف��ق م���ب���ال���غ ك���ث���ي���رة في 
منهم  واح��دة  كمثل  والترهات  اخلزعبالت 
وقد اقتنت ما مجموعه ثالثة ماليني سنتيم 
اجلديدة  بشقتها  لالحتفال  »اجل��ع��ة«  م��ن 

وإحياء سهرة باذخة... فاللهم ال شماتة.
  حميد خطار )البيضاء(

اإلعالم  تخبرنا وسائل  أن  دون  واح��د  ي��وم  ال مير 
النصب  عمليات  ع��ن  وصحافة  وتلفزة  إذاع���ة  م��ن 
واالحتيال وقعت في مجال من املجاالت، مما يسيء 
إلى سمعة البالد والعباد. فعندما نتصفح اجلرائد 
عديدة وحكايات  أخبار  انتباهنا  تلفت  والصحف، 
متنوعة عن النصب بجميع أشكاله وألوانه في كل 
امليادين: اخلطبة والزواج، البيع والشراء والكراء، 
شيكات  التوظيف،  األجنبية،  ال���دول  إل��ى  الهجرة 
بدون رصيد، الغش في االمتحانات، اإلغراء باقتناء 
بعض املنتوجات، بيع الهواتف النقالة، ربح الهدايا 
بعد املشاركة في القرعة، الصفقات التجارية وحتى 
األك��الت اخلفيفة.. مما دفع اإلذاعة  في بيع بعض 
إلى تخصيص برامج تساهم في توعية املواطنني 
الظاهرة حتى ال يقعوا في  وحتسيسهم ضد هذه 

مصيدة النصابني وفخ احملتالني وما أكثرهم هذه 
األيام!

املال  لكسب  واخل��دع  احليلة  النصابون  يستعمل 
بسهولة، وخاصة عندما يلتقون مبواطنني يتصفون 
بالتلقائية والسذاجة وحسن النية وقلة التجارب، 
وعندما يشتكي هؤالء، يقال لهم: »القانون ال يحمي 

املغفلني«.
وخططهم  النصابني  أس���رار  يعرفون  ال��ن��اس  ب��دأ 
وتقنياتهم وهم اآلن على علم مبا يجري ويدور في 
خبايا املجتمع، فلم يعد هناك سر في معامالتهم، 
منهم  يحترسون  الناس  وأصبح  القناع  أزي��ل  لقد 

ويخافون من التعامل معهم.
حقيقة أن ظروف العيش جتعل احمليط مرتعا خصبا 
ملختلف أنواع العلل: غالء املعيشة، البطالة، الفساد، 

الفقر واحلرمان، اجلهل واألمية، الطمع وكسب املال 
باستخدام احليلة. فأصبحنا نعيش في عالم تتوارث 
فيه عاهات خطيرة كضعف نسبة الذكاء، االنحراف 

االجتماعي، التهور، اإلجرام، االغتصاب..
على املختصني في النصب واالحتيال واخلداع أن 
ضمائرهم  نقاء  على  ويحافظوا  أنفسهم  يراجعوا 
وعلينا  احل���الل.  ب��امل��ال  العيش  لقمة  ع��ن  والبحث 
القيم واملبادئ واألخ��الق احلسنة  أبناءنا  أن نلقن 
حسن  نعلمهم  وأن  التعليمية،  امل��ؤس��س��ات  ف��ي 
والقيام  القيم  املسؤولية واحترام  السلوك وحتمل 
والرشوة،  والنصب  الغش  ومحاربة  بالواجبات، 
وجتنب الكذب والنفاق والتحايل كما يوصي بذلك 

دين اإلسالم.
هذه  محاربة  في  تساهم  أن  اإلع��الم  وعلى وسائل 

وتلطخ  املواطنني  ت��ؤذي  التي  اخلطيرة  الظاهرة 
أفالم  إذاعية وتلفزية،  ببرامج  البالد، وذلك  سمعة 
وعلى  الصحف،  في  ومقاالت  ن��دوات  ومسرحيات، 
في  دروس���ا  املساجد  ف��ي  يعطوا  أن  أيضا  األئ��م��ة 
لكسب  العمل  على  الناس  وح��ث  واإلرش���اد  الوعظ 

لقمة العيش من عرق اجلبني والتحلي بالقناعة.
فأجابه:  إث��م«،  الظن  »إن بعض  لصديقه:  رجل  قال 

»نعم ولكن من احلزم سوء الظن«.
فمزيدا من احليطة واحلذر، البالد في حاجة ماسة 
إلى مواطنني مسؤولني، ذوي أخالق عالية ومبادئ 
والصراحة  والنزاهة  بالشفافية  معروفني  وقيم، 
واملسؤولية  واجل��دي��ة  والثقة  وال��ص��دق  واألم��ان��ة 

خلدمة هذا الوطن.
 نجيبة بزاد بناني )الرباط(

إن������ه ف���ع���ال ش���ه���ر امل����ك����ارم 
يقضي  ب��ح��ي��ث  واحل���س���ن���ات 
ف���ي تلبية  امل��س��ل��م ج���ل وق��ت��ه 
والتهجد،  والنوافل  الفرائض 
الفضيل  ال���ش���ه���ر  ه������ذا  ف����ي 

جهده  وي��ك��رس  سيجتهد 
خشوع  ف��ي  رب��ه  للقاء 
وت����ض����رع إل����ي����ه، إن���ه 

شهر الفضائل والرحمة 
الله  إل������ى  وال����ت����ق����رب 

سبحانه وتعالى.
مفعمة  ب��روح  ونتسلح  نستعد  أن  علينا 
بالشوق واللهفة لقراءة القرآن الكرمي، وذكر 
والتسبيح  والتكبير  االستغفار  وكثرة  الله، 
وال��ت��ح��م��ي��د، وذل���ك م��ن دالئ���ل ق���وة اإلمي���ان 
الطيب  وال��ك��الم  بالصدقات  إل��ي��ه  وال��ت��ق��رب 
و»االبتسامة  احلسنة  واملعاملة 
املسلم صدقة«،  أخيك  في وجه 
والتعبد كثيرا في املساجد 
لصالة  ل��ي��ال  وال���ق���ي���ام 

قلب صادق  م��ن  ال��دع��اء  م��ن  واإلك��ث��ار  الفجر 
قدوة  ونكون  وتعالى،  سبحانه  لله  ومخلص 
من  املزيد  علمائنا  من  نرجو  املقبلة.  لألجيال 
عن  وال��ع��زوف  الفتور  لهذا  للتصدي  التوعية 
الدين اإلسالمي والتفريط فيه، إنها أمانة في 
حتث  قنوات  لفتح  واملسلمات  املسلمني  عنق 
الله  إل��ى  وال��رج��وع  االستقامة  على  شبابنا 
والتوجيه  والكبائر  املعاصي  ع��ن  واالب��ت��ع��اد 

باملوعظة احلسنة.
 بنت الوادي )القنيطرة(
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حفظه  امل��ؤم��ن��ني  أم��ي��ر  وراء  ك��ل��ه  ال��وط��ن  ك��ان  بينما 
في  العابرة  األمريكية  اخلواطر  وجه  في  للوقوف  الله 
إشعال  ملزيد  العصيدة  هذه  جاءت  املغربية،  الصحراء 
بدينهم  وتعلقهم  أكبر  املغاربة  كل  وعي  فكان  الفتنة، 
فنبذوا  وأشمل،  أعمق  البالد  وبثوابت  الله  وبرسول 

ومراميها. أهدافها  عرفوا  حينما  وفتنتها  العصيدة 
بكل  مكان  كل  في  الريسونية  الزاوية  رب��اط  وحت��رك 
لذلك  ورهيب،  خطير  فاملوضوع  وجدية،  ووف��اء  صدق 
معها  اتضح  واجتماعات  ومناقشات  ات��ص��االت  ج��رت 
م��ب��رر لها  »ال��ع��ص��ي��دة« ال  ب���أن  ب��ع��د حت��ل��ي��الت دق��ي��ق��ة 
ال��ع��ام وتوريط  ال���رأي  اخ��ت��ب��ار  ق��ص��د  اخ��ت��الق  وأن��ه��ا 
ال��ف��ري��ق احل��زب��ي احل��اك��م وال��زي��ادة ف��ي ت��أزمي الوضع 
املغاربة  كل  اقتنع  ولذلك  احلالي،  احلكومي  االختناقي 
إيقاظ  ألنها  اجل��واب،  حتى  تستحق  ال  العصيدة  ب��أن 
منذ  املزروعة  البذور  وهي  وللحقد  وللكراهية  للفتنة 
الذي  ال��ب��ي��ان  ف��ي  ج��اء  كما  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ثمانينات 
الريسونية،  ال��زاوي��ة  ل��رب��اط  األول  ال��ن��ائ��ب  ع��ن  ص��در 
بالقذف  التعبير«  »حرية  ملبدإ  عالقة  ال  أن  يؤكد  والذي 

واحلقد.
حت���ذي���ر وت��ن��ب��ي��ه إل����ى وزي�����ر األوق�������اف وال���ش���ؤون 
النقيب  احملامي  وجه  فقد  شيء  كل  وف��وق  اإلسالمية: 
علي بن الغالي الريسوني النائب األول رسالة شخصية 
التوفيق  أحمد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  إلى 

ه«. ينِبّ ال  »الّناِبه  الشهيرة،  باحلكمة  النائب  اختتمها 
 علي بن الغالي الريسوني 

التدخني اإللكتروني ..  موضة في زمن التهافت؟ 

الريسوني  الغالي   بن  علي  النقيب 
يُنِبّه« ال  »النّابه  وحكمة: 

نستقبل شهر رمضان؟كيف 

كفى من النصب واالحتيال!

اململكة املغربية 
وزارة العدل 

احملكمة االبتدائية بابن جرير
بيع أصل جتاري

ملف رقم 2013/45
األستاذ  مبكتب  ح��رر  عقد  مبقتضى 
في  م��ؤرخ  توثيقي  املنصوري  محمد 
مبراكش  ومسجل   2013 يونيو   03
بتاريخ 04 يونيو 2013، باعت السيدة 
حبيبة الوالي حاملة لبطاقة التعريف 
الوطنية E793، لفائدة السيد احملفوظ 
التعريف  ل��ب��ط��اق��ة  ح��ام��ل  ص��وي��ب��ي، 
عبد  والسيد   B451363 رقم  الوطنية 
التعريف  لبطاقة  حامل  الله صويبي، 
الوطنية BE491276 بنسبة %50 لكل 
الكائن  التجاري  األص��ل  منهما جميع 
بابن جرير شارع محمد اخلامس رقم 
14، نشاطه بيع املواد الغذائية العامة، 
بابن جرير  التجاري  بالسجل  واملقيد 
التحليلي  812 من السجل  حتت عدد 
واملعنوية،  امل��ادي��ة  عناصره  بجميع 

بثمن قدره 1.400.00000 درهما.
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله أن 
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل 
بابن  االب��ت��دائ��ي��ة  باحملكمة  ال��ت��ج��اري 
تاريخ  م��ن  أج��ل يبتدئ  ج��ري��ر داخ���ل 
نشر اإلع��الن األول وينتهي في اليوم 
اخلامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

AS 0141/13

اململكة املغربية 
وزارة العدل واحلريات 

محكمة االستئناف باجلديدة
احملكمة االبتدائية بسيدي بنور

مركز القاضي املقيم بالزمامرة
ملف تنفيذ عدد: 2011/224

إعالن عن بيع عقار
القاضي  اإلج���راء مب��رك��ز  م��أم��ور  يعلن 
ب��ال��زم��ام��رة أن س��م��س��رة علنية  امل��ق��ي��م 
ستجرى يوم 2013/07/24 على الساعة 
العاشرة صباحا بقاعة البيوعات بهذه 
"بقعة  امل��س��م��ى  ال��ع��ق��ار  لبيع  احمل��ك��م��ة 
عدد  العقاري  الرسم  موضوع  حمادي" 
44/1327 الكائن مبنطقة ضم األراضي 
املدعوة أوالد عمور 3 و4 مساحته 02 
هكتارا 98 آر و93 سنتيار املتكون من 
أرض زراعية مسقية واخلاضع لقانون 

االستثمارات الفالحية.
مبلغ  ف��ي  االفتتاحي  الثمن  ح��دد  وق��د 

194000 درهم.
لفائدة السيد أمحمد بن الغفاري الساكن 

42 حي الشباب الزمامرة.
ضد السيد مصطفى غفاري بن أمحمد 
الساكن جميلة 3 زنقة 19 رقم 32 الدار 
البيضاء وعلى من رسا عليه امل��زاد أن 
ي���ؤدي الثمن ن��اج��زا م��ع ال��زي��ادة 3 % 
من  وللمزيد  ال��ع��ام��ة.  اخلزينة  لفائدة 
املعلومات االتصال بقسم التنفيذ بهذا 
املركز ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

إلى غاية يوم البيع.
AS 0142/13

اململكة املغربية 
وزارة العدل واحلريات 

محكمة االستئناف بأكادير
احملكمة االبتدائية بتيزنيت

ملف التنفيذ عدد: 2004/202
إعالن عن بيع باملزاد العلني

لفائدة: عبد الله بن محمد بحو 
األفراني ومن معه

ضد السيدة: بحو فاطمة بنت احمد
ليكن ف��ي ع��ل��م ال��ع��م��وم أن���ه ف��ي يوم 
 10 ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2013/09/04
باحملكمة  البيوعات  بقاعة  صباحا 

االبتدائية بتيزنيت.
يلي:  مل��ا  العلني  ب��امل��زاد  بيع  سيقع 
ادزكري  البنان  بزنقة   83 رقم  املنزل 
تيزنيت وهو عبارة عن منزل مساحته 
20 م م تقريبا يتكون من طابق أرضي 
وأول، يحده قبلة السوكة وجوفا دار 
الضياف وميينا ورثة فاطمة املرسية 

ويسارا كذلك.
وحدد الثمن االفتتاحي في مبلغ ثمانية 
 58.000.00 دره����م  أل���ف  وخ��م��س��ني 

درهم.
وي���ؤدى الثمن ال��راس��ي به امل���زاد مع 
اخلزينة  لفائدة   %03 نسبة  زي���ادة 
العامة إضافة إلى واجبات التسجيل 

والتمبر.

ويتحمل من رسا عليه املزاد الضرائب 
كان  كيفما  امل��ف��روض��ة  وال��ت��ح��م��الت 
عند  يؤديها  أن  عليه  ويجب  نوعها 
رس��و امل���زاد، وميكن ل��ه ال��رج��وع بها 
املدين احلقيقي بها، وال يتسلم  على 
النسخة التنفيذية حملضر رسو املزاد 
محصل  م��ن  بشهادة  اإلدالء  بعد  إال 
الضرائب  أداء  ت��ث��ب��ت  ال���ض���رائ���ب 
دفتر  ع���ل���ى  ول����الط����الع  امل��س��ت��ح��ق��ة 
العروض، ميكن  تقدمي  أو  التحمالت 
االتصال مبصلحة كتابة الضبط بهذه 

احملكمة.
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اململكة املغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية
مبراكش

احملكمة التجارية مبراكش
مكتب صعوبات املقاولة

تصفية قضائية ل: شركة التنمية 
السياحية دار تامسنة

ملف عدد: 2005/15/9
إشعار

مبقتضى احلكم الصادر بتاريخ 
2013/06/11 في ملف صعوبات 
املقاولة عدد 2005/15/9 قضت 
احملكمة التجارية مبراكش بفسخ 

مخطط االستمرارية وفتح مسطرة 
التصفية القضائية في مواجهة: 

شركة التنمية السياحية دار 
تامسنة.

املقيدة بالسجل التجاري لدى 
احملكمة التجارية مبراكش 

حتت عدد 9899 الكائن مقرها 
االجتماعي بـ: طريق فاس زنقة 

األطلس دار تامسنة النخيل 
مراكش.

وعينت األستاذ/ة اجلمل قاضيا 
منتدبا.

والسيد مبارك زعكون سنديكا 
مصفيا الكائن بالعنوان اآلتي:

عمارة 60 شقة 04 شارع عبد الكرمي 
اخلطابي جليز مراكش.

وحددت تاريخ التوقف عن الدفع 
في الثمانية عشر شهرا السابقة عن 

تاريخ احلكم.
وعليه فاملطلوب من الدائنني 

التصريح بديونهم للسنديك املعني 
ضمن قائمة موقعة تتضمن املبالغ 

املطلوبة مرفقة بالوثائق، وذلك 
داخل شهرين )1( من تاريخ نشر هذا 

اإلشعار باجلريدة الرسمية طبقا 
ملقتضيات املواد 569، 686 و687 من 

مدونة التجارة.
---------

للدائنني  بالنسبة  األجل بشهرين  هذا  )1( ميدد 
القاطنني خارج اململكة املغربية.
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املنبر  احلر

طانطان  م��دي��ن��ة  م��ج��ال 
النسيان،  دائ��رة  الي��زال في 
»املدشر«  إن��س��ان  والي�����زال 
وخرج  التاريخ  دخ��ل  ال��ذي 
وخاصة  اجل���غ���راف���ي���ا  م���ن 
من  الكثير  يتحملن  النساء 
رغم  الفقر  بسبب  املعاناة 
يندهش  اخل���ي���رات..  ك��ث��رة 
أبناؤنا وبناتنا الذين نزحوا 
إلى مدن أخرى، من أن املرأة 
احمللية الزالت تقطع مسافة 
وتصعد  ل���ل���والدة،  ط��وي��ل��ة 
مستشفيات  ل��ع��دة  وتهبط 
قدماها  ف��ت��ش��ق  ل���ل���ع���اج، 
السفر  من  بشرتها  وجت��ف 

مدينة  م��ش��ك��ات  ال��ط��وي��ل! 
تعد،  أن  م��ن  أكثر  طانطان 
ففي هذه املنطقة من العالم 
السياسية  الصراعات  تكثر 
الضيقة، وتنتشر األمراض، 
وترتفع  ال���ف���ق���ر،  وي���ك���ث���ر 
ومعاناة  األمية،  مستويات 
عن  م��ع��زول��ة  ليست  امل����رأة 
فاملرأة  امل��ن��ط��ق��ة،  م���أس���اة 
تعاني من أوضاع إنسانية 
تدنيات  وت��ش��ه��د  ق��اس��ي��ة، 
التعليم  مستوى  في  كبيرة 
والصحة واالقتصاد، فضا 
لاستغال  ت��ع��رض��ه��ا  ع���ن 
ال���س���ي���اس���ي االن���ت���خ���اب���ي 

والقهر  األث���م���ان،  ب��أب��خ��س 
داخ���ل م��ع��ام��ل خ��ارج��ة عن 
ظ���ل غياب  ف���ي  ال���ق���ان���ون. 
حقيقية  نسائية  جمعيات 
النساء  مب���س���ان���دة  ت���ق���وم 
بحقوقهن  وت���وع���ي���ت���ه���ن 
واالقتصادية  ال��س��ي��اس��ي��ة 
على  والصحية  والثقافية 
وعلى  اخل���ص���وص.  وج����ه 
ال���رغ���م م���ن إح������راز بعض 
التقدم في عدد من املجاالت 
أن  إال  التنموية،  بأبعادها 
زالت  ال  السكان  احتياجات 

تتطلب جهودا مكثفة.
 أوس رشيد 

إن احل��دي��ث ع��ن احل��ك��وم��ة احلالية 
يطرح الكثير من التساؤالت والكثير من 
عامات االستفهام، انطاقا من النتائج 
احملققة على صعيد الواقع، واملؤشرات 
التي تظهر إلى أي حد استطاعت هذه 
احلكومة أن تستجيب ملتطلبات وتطلعات 
على  يعيش  ال��ذي ظل  املغربي  الشعب 
االنتظار منذ احلصول على االستقال 
إل��ى اآلن؛ وك��ل م��رة يستيقظ على وتر 
جديد ونغمة جديدة ويعيش معها حلما 
كبيرا اسمه التغيير واالنتقال من الفقر 
والتهميش إلى التقدم والتطور، لكن ما 
أن يصبح ذلك مجرد وهم وحلم  يلبث 
يتحول إلى كابوس استمرارية البؤس 
املستويات.  جميع  على  واخل��ص��اص 
منا  يتطلب  احل��ك��وم��ة  عمل  تقييم  إن 
على  عميقا  سوسيولوجيا  تشخيصا 
مستوى اخلطاب من جهة وعلى مستوى 

املمارسة من جهة أخرى.
ف��أم��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى اخل���ط���اب، فإن 
احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ق��د ط����ورت جهازا 
امل��ق��والت واملفاهيم منذ  م��ن  وت��رس��ان��ة 
حماتها االنتخابية إلى حصولها على 
املغربي.  احمللي  ال��ش��أن  تدبير  مقاليد 
م��ا أنتجته ه��ذه احلكومة  أب���رز  ول��ع��ل 
املفسدين -  ه��و: - محاربة  من خطاب 
حتسني ظ��روف ومنط عيش السكان - 
القضاء على الفقر والتهميش - حتقيق 
ال��ت��وظ��ي...إل��خ من  م��ع��دل من��و مهم – 

املفاهيم - كما طورت خطابات، تختبئ 
األداء  ف��ي  التعثر  لتبرير  ورائ��ه��ا،  م��ن 
وحتقيق املنجزات من قبيل: اخلفافيش  
التماسيح...  - الفلول   – الشياطني   -
قاموس  املفاهيم اجل��دي��دة في  إل��خ من 
احلكومة، ورمبا أهم ما ميكن أن تنتهي 
به هذه احلكومة هو وضع معجم يضم 
التي  واملفاهيم  املصطلحات  مختلف 
أنتجتها خال هذه املرحلة، وقد تستفيد 
منه األجيال املقبلة ليس على مستوى 
فهم  أج��ل  م��ن  وإمن���ا  وتطبيقه  اتباعه 
البؤس  مفاهيم  أنتجت  حكومة  تاريخ 
وليس مفاهيم التطور واإلبداع. كما أنه 
وخال هذه املرحلة قامت هذه احلكومة 
اخلطاب  في  جديدة  ثقافة  إنتاج  على 

اخلطاب  هذا  املغربي،  السياسي 
الذي ميكن أن نفهمه من خال 

جلسات البرملان واللقاءات 
مع رئيس احلكومة، ذلك 
اخل���ط���اب امل��ت��م��ي��ز بكل 
ال�������رداءة ال على  أش���ك���ال 
ال��ل��غ��ة وال على  م��س��ت��وى 

مستوى املضمون. فعوض 
سجال  ه���ن���ال���ك  ي���ك���ون  أن 

إيديولوجي  وص����راع 
مهارات  ي��ب��ني 

وخ����ب����رات  
ك����������������ل 

طرف في مجال التنمية املجتمعية التي 
بدائل  تصور  على  قدرتهم  م��دى  تبني 
تنموية وحلول للمعضات االجتماعية 
واإلنصات للشعب، جند خطابهم يتميز 
بأنواع من اإلكليشهات والتهم املتبادلة 
أن  ما ميكن  أقل  ولغة  والقذف  والسب 
يقال عنها، إنها لغة دون املستوى. وأما 
على مستوى املمارسة، فإن الناظر للواقع 
ب��أن ال ش��يء تغير على  املعيش يشعر 
اإلطاق، فالفوارق االجتماعية مستمرة 
ومتزايدة، والفقر يتفاقم سنة بعد أخرى، 
ملفت  بشكل  تتزايد  فهي  البطالة  أم��ا 
للنظر، كما أن القدرة الشرائية للمواطن 
تراجعت مبا ال يقاس. السبب الرئيسي 
في كل ما سبق ناجت باألساس عن غياب 
تصور واضح ملسألة التنمية من طرف 
هذه احلكومة، وكذا غياب مشروع 
تنموي واضح املعالم يفهم من 
اخلطط  هي  ما  املواطن  خاله 
التي  للتنمية  اإلستراتيجية 
وضعتها هذه احلكومة؟. كيف 
تتصور هذه األخيرة التنمية؟ 
هي  م������ا 

برامجها؟ ما هي محاور تدخلها؟ مشروع 
يتضمن تشخيصا عميقا خلصوصيات 
املجتمع املغربي وحاجياته، تشخيصا 
يبني مؤهات التنمية داخ��ل هذا البلد 
ومعوقاته؛ وعلى ضوء هذا التشخيص 
توضع اخلطط واإلستراتيجيات، ويتم 
وض��ع برنامج عمل على امل��دى القريب 
واملتوسط  والبعيد، كما يتم تصور طرق 
وأشكال التنفيذ وبشكل إجرائي محدد 
اإلمكانيات  حتديد  مع  ومكانيا  زمانيا 
املالية والبشرية املرصودة لذلك. وعوض 
ذلك تعتمد احلكومة، كبقية احلكومات 
والعشوائية  االرجت���ال  على  السابقة، 
والبريكوالج وال شيء غير البريكوالج، 
وبالتالي جتد نفسها مغرقة في أشياء 
ومتطلبات  ب��ح��اج��ي��ات  ل��ه��ا  ع��اق��ة  ال 
تعيد  نفسها  جت��د  الضحية.  الشعب/ 
الفشل  املعبر عن  نفس اخلطاب  إنتاج 
وليس عن املسؤولية، حيث إلقاء الائمة 
على »املشوشني« وعلى »الفلول« عوض 
األمام،  إل��ى  واملضي  املسؤولية  حتمل 
واخلبرات  امل��ؤه��ات  على  واالع��ت��م��اد 
الذاتية في تنمية املجتمع وحل مشاكله. 
ورمب��ا العامل الرئيسي ال��ذي أدى إلى 
أعضاء  جت��رب��ة  قلة  ه��و  النتيجة  ه��ذه 
حزب العدالة والتنمية وفقدانهم ألدوات 
وآليات التغيير والتنمية وبالتالي فاقد 

الشيء ال يعطيه.
 محمد الويز

لم تكن امتحانات الباكالوريا هذه 
من  ووعيد  تهديد  كسابقاتها،  السنة 
أمنية  ومجموعات  املشرفة،  ال���وزارة 
اململكة،  رب����وع  ك��ل  تغطي  م��ت��ح��رك��ة 
وحصيلة  وت��ص��ري��ح��ات  واع��ت��ق��االت 
وابتكارات  ال��غ��ش،  حل���االت  ب����اآلالف 
املترشحني، ميكن  ط��رف  م��ن  ج��دي��دة 
إدراجها في باب االختراعات الوطنية 
امللكية  إط��ار  في  تسجيلها  واستباق 

الفكرية »صنع في املغرب«.
هي  هكذا  خالص،  مغربي  منتوج 
من  أكثر  بعد  اليوم،  الباكالوريا  حال 
ثاثة عشر موسم دراس��ي من تطبيق 
امليثاق الوطني للتربية والتكوين، أو 
ميثاق  عدديا  نسميه  أن  ميكننا  كما 

الثاثة أصفار وواحد.
ال��ذي جعلنا أصحابه  امليثاق  هذا 
نحلم مبغرب جديد ممكن، مغرب يقوده 
التعليم بآلياته احلديثة، )املنصوص 
عليها في القانون 01/00( إلى دخول 
عالم الكبار وشق الطريق نحو اقتصاد 
قوي يستثمر كل مؤهات وموارد هذا 

الوطن، ملا فيه خير للباد والعباد.
ظل  في  العكس،  أثبت  الواقع  لكن 
وإيجابيات  واض���ح���ة،  رؤي����ة  غ��ي��اب 
التي  األس��ئ��ل��ة  ل��ك��ل  وش��ام��ل��ة  مقنعة 
تواجه تطور هذه املنظومة، على الرغم 
من كل املخططات الترقيعية التي تلت، 
سنوات تطبيق هذا اإلطار اإلصاحي، 
املخطط  ب��اس��م  ل���ه  روج  م���ا  أب���رزه���ا 

االستعجالي.
تواجه  ج��م��ة  حت���دي���ات  إذن  ه���ي 
وعلى  ب��امل��غ��رب،  التعليمية  العملية 
الباكالوريا  ام��ت��ح��ان��ات  اخل��ص��وص 
مل��ا حتتله م��ن رم��زي��ة وم��وق��ع داخل 
املنظومة التعليمية واملسار الدراسي 
لكل متمدرس، فهي الفيصل واحملطة 
األساسية  املستويات  بني  االنتقالية 
واألخرى اجلامعية، أو ما يطلق عليها 

بالدراسات العليا.
الوطني  امل��ع��دل  م��ن  ال��رغ��م   فعلى 
)وهي   % ي��ق��ارب 38  م��ا  ب��ل��غ  ال����ذي 
ال���دورة  ف��ي  كمعدل  متوسطة  نسبة 
األولى(، فإن التحديات التي نواجهها 
أكبر وأعمق من النجاح أو الفشل في 
اجتياز هذه احملطة، إذ يكمن اإلشكال 
املستوى  ف���ي  وال��ع��م��ي��ق  احل��ق��ي��ق��ي 
التعليمي والدراسي الذي وصل إليه 

التعليم  على مستوى  س��واء  امل��غ��رب 
اجلامعي أو األساسي.

أرقام مخيفة جتعل من املغرب مصنفا 
فوق العادة، في املراكز األخيرة عامليا 
على املستوى التعليمي، مجاورا دوال 
كالصومال الغارقة في ويات احلروب، 
الوسطني  في  األمية  انتشار  ظل  في 
احلضري والقروي وحتى في صفوف 
في  املدرسي  الهدر  وانتشار  الشباب، 
مستويات متقدمة وأساسية، وتراجع 
تصنيف اجلامعات، وضعف مردودية 

املؤسسات الدراسية بشكل عام.
أخرى  املشاكل،  ه��ذه  إل��ى  تنضاف 
أكثر عمقا وجتدرا، سواء تلك املتعلقة 
باملوارد البشرية والبنية التحتية وما 
تعرفه من إشكاالت قد تعصف بشكل 
املقاربة  املنظومة، كغياب  تام بأسس 
االجتماعية للتعامل مع رجال التعليم، 

املتدخلني،  كل  مع  التنسيق  وضعف 
من أجل تكثيف اجلهود لتوفير بنية 
حت��ت��ي��ة م��ائ��م��ة وش��ام��ل��ة خصوصا 
على  أو  العميق،  امل��غ��رب  مناطق  ف��ي 
مستوى »األمل« والطموح في املستقبل 
في ظل غياب وانسداد األفق في وجه 
الشباب بعد محطة الباك أو بعد نهاية 

املسلسل الدراسي.   
من  أكثر  إل��ى  هي حصيلة حتتاج 
وقفة تأمل ملساءلة مستقبل هذا البلد 
الذي لن ينعم بالتطور إال في منظومة 
تقارع  أن  على  ق���ادرة  قوية  تعليمية 
الدول األخ��رى، على األقل الدول التي 
والثقافة  الفضاء  املغرب  مع  تتقاسم 
واملعطيات االقتصادية واالجتماعية.    
للناجحني  هنيئا  ح��ال،  أي��ة  وعلى 
جزافا  عليه  نطلق  أن  ميكن  م��ا  على 
وبالتوفيق  الباكالوريا  »امتحانات« 
لكل من أتيحت لهم فرصة التعويض 
في االمتحان االستدراكي، أما الذين لم 
السنة أمتنى لهم حظا  يتوفقوا هذه 
نتمنى  التي  القادمة،  السنة  سعيدا 
العملية  أط�����راف  ك��ل  أن تستقبلها 
تشاركي  بناء  جديد  بفكر  التعليمية 
قبل  حصل  مل��ا  مخالف  منتج،  عملي 
أق��ل حتى  ل��م  إن  االمتحانات  وأث��ن��اء 
بعدها، وب��إج��راءات حتفيزية مخالفة 
للبعد األمني الذي بات يؤثث مختلف 

القرارات واإلجراءات احلكومية.
 محمد نوفل عامر

نالت  التي  الكرمي  للقرآن  السادسة  القناة  باستثناء 
ذات  والتوجيهية  الدينية  ببرامجها  املشاهدين  إعجاب 
الذين  املغرب  ثلة من علماء  الطابع اإلسامي مبشاركة 
يؤطرون القناة مبفاهيم ذات الطابع االجتماعي في كل 
شيء، فإن القناتني معا وخاصة القناة الثانية ملزمتان 
بوضع خريطة البرامج للتشطيب على الغث من السمني، 
فكفانا مسلسات ومشاهدة اجلرائم بكل أشكالها التي 
ال تدخل في خانة التوجيه التربوي، بل في صور القتل 
واإلجرام وإشهار الساح األبيض وسرقة األبناك، وغير 
الذين  لألطفال  وحتى  للمشاهد،  فيه  فائدة  ال  مما  ذلك 

يحتاجون إلى تربية سليمة موجبة للحياة العامة. 
 أبو اعتماد فتح اهلل )مراكش(

1

إذا قرأنا ما كتب عن احلضارة تعريفا لها، جند أنها كل 
عمل إنساني رفيع حامل خلاصية من اخلصائص اإلنسانية، 
مترفع عن البيئة اخلاصة، مائم لكل الناس فيما لهم من قيم، 
مبعنى أن كل عمل يهدف إلى العنصرية وإلى الطبقية، وإلى 
تفضيل جنس عن جنس آخر هو بعيد عن احلضارة وال ميت 
لها بأي صلة، وال يساهم في البناء اإلنساني، ثم إنه من اخلطإ 
أن نقيس احلضارة باملفهوم امل��ادي، أو التقدم الصناعي، أو 
التقدم العلمي، بل إن احلضارة يجب أن نقيسها مبا يهدف 
البشر، في كل  إلى إسعاد  ي��ؤدي  إلى خدمة اإلنسانية، ومبا 
املجاالت الروحية واملادية، مبعنى أن احلضارة تأتي مبا هو 
شمولي فيما يتعلق مبنفعة بني البشر، وهذه الشمولية إذا 
تأملنا بعقولنا وأفكارنا وأردنا أن نعرف أين توجد لوجدناها 
في اإلسام، فهو الدين الذي يعنى في الدرجة األولى باإلنسان، 
في جميع املجاالت، ويكرمه، ويوجهه ويرشده ويرتفع به إلى 
الكاملة،  السعادة  له  ويكفل  املخلوقات،  سيد  ليكون  األعلى 
ول��ه��ذا ف��اإلس��ام ح��ض��ارة ف��وق ك��ل احل���ض���ارات، وه��ن��اك من 
يحاول على مستوى الكتابة، وعلى مستوى اللقاءات، وعلى 
التقريب بني احلضارة اإلسامية،  مستوى بعض املؤمترات 
واحلضارة األوربية، وال أرى فيما بينهما تشابها، ألن احلضارة 
األوربية وضعية، وهي سليلة احلضارة اليونانية، واحلضارة 
الرومانية، وهذا ما ينفي وجه التقارب، فاحلضارة اليونانية من 
خصائصها اإلميان باحملسوس، وعدم اخلشوع، ومحبة احلياة 
والتعلق بها، والبحث عن املنافع واجل��ري وراءه��ا واإلشباع 
باللذات، وأقصى ما يفسره لنا هذا أنها حضارة مادية صرفة، 
على  فقامت  الرومانية،  احل��ض��ارة  النهج ص��ارت  ه��ذا  وعلى 
حب احلياة واالعتداد بها، وتذبذب العقيدة، وعدم اخلشوع، 
وقد قضى الرومان بأن اآللهة ال دخل لهم في السياسة وأمور 
كانوا  الوثنيني  ال��روم  »إن  »أغسطني«:  الراهب  الدنيا، ويقول 
التمثيل«،  دور  في  بهم  ويهزؤون  املعابد  في  آلهتهم  يعبدون 
واستغال  االستعمار  بظاهرة  الرومانية  احلضارة  ومتيزت 
الشعوب وقهرها، وفي ذلك يقول األستاذ محمد أسد في كتابه 
)اإلسام على مفترق الطرق(: »إن الفكرة التي كانت تسيطر على 
اإلمبراطورية الرومانية هي احتكار القوة لها واستغال األمم 
األخرى ملصلحة الوطن الرومي فقط، لم يكن رجالها والقائمون 
عليها يتحاشون من أي ظلم أو قسوة في سبيل حصول خفض 
اإلسامية  للحضارة  مخالف  وه��ذا  مم��ت��ازة«،  لطبقة  العيش 
التي هي حضارة القيم واملثل العليا وغير ذلك مما جتلى فيها 
وأعطى دروسا في العدل وفي التواضع وعدم التكبر، فلننظر 
مثا إلى عمر بن اخلطاب رضي الله عنه حينما جاءه رسول 
امللك كسرى على فرسه وأراد أن يتعرف عليه، وكان يعتقد أنه 
سيجده جالسا على كرسي من ذهب، ومحاطا بجنود وحرس، 
فإذا به يجده نائما على األرض، متوسدا عباءته وعليه ثياب 
فاإلسام هو  فنمت«،  فأمنت  عمر  يا  »عدلت  ل��ه:  فقال  مرقعة، 
الذي أنشأ عمر بن اخلطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة 
والرجال العظام هذه النشأة، وبث فيهم هذه الروح الكرمية التي 
دفعتهم للتواضع وحب اخلير ونشدان الفضيلة وحب اجلماعة 
والترفع عن الذات، والعمل على إسعاد البشرية جمعاء بقطع 
النظر عن اجلنس واللغة والدين، فعمت فضائلهم ومزاياهم كل 
أرجاء املعمور، وقد كانت أوربا في العصور الوسطى تعيش 
في ظلم وظ��ام، وكانت تتخبط في أن��واع من املشاكل نتيجة 
صراع الباباوية واإلمبراطورية ومحاربة الفكر والعقاب الشديد 
للرأي احلر، مما أدى إلى قتل »جليليو« لقوله بدوران األرض، 
ولوال حضارة اإلسام والعلماء املسلمني والفاسفة املسلمني 
لبقيت أوربا تائهة في ظلمات اجلهل، ألنها لم تهتد إلى طريق 
النور إال بفضل االحتكاك باملسلمني الذين استقبلوا حضارة 
فكرية خالدة بظهور اإلسام، وامتدت هذه احلضارة حتى بلغت 
الصني شرقا واألندلس وأوربا غربا، وبلغ العرب مقاما عاليا 
في التمدن واملعرفة، فكان في مدرسة بغداد في القرن السادس 
الهجري ستة آالف شخص بني متعلم ومعلم، وكان في قرطبة 
وحدها ثمانون مدرسة أيام احلكم املستنصر بن عبد الرحمان، 
العلوم  ليدرسوا فيها  األندلس  أورب��ا يفدون على  وك��ان أهل 
على اختاف أنواعها، فالتمدن اإلسامي هو الذي أيقظ أوربا 
من سباتها العميق، ويقول حيضر بامات في كتابه )مجالي 
اإلسام(: »يعود إلى العرب شرف إدخالهم إلى مباحثهم مناهج 
العلمي  البحث  أسس  منها  تتألف  التي  والتجربة  الترصيد 
احلديث« ولم يكن العرب قد بلغوا هذا املدى من الرقي بالنسبة 
ألوربا وحدها بل حتى بالنسبة للعالم اليوناني في حقل العلوم 

املختلفة.
وفي جميع املجاالت كان للفكر اإلسامي األسبقية املطلقة، 
وكان له تأثير بالغ على الفكر الغربي، فقد تأثر »دانتي« بالثقافة 
اإلسامية في قصته »الكوميديا اإلالهية« ويقول الكاتب الدكتور 
أنور  اجلندي في كتابه )أضواء على الفكر العربي اإلسامي(: 
»إن سورة األع��راف مدت »دانتي« في تفاصيلها بفكرة جهنم 

والصراط«.
يتبع

 بقلم: مصطفى الطريبق 

اإلسالم دين حضارة 
تسمو  عن كل احلضارات

الباكالوريا ... وأزمة التعليم باملغرب

وبرامج  تلفزتنا 
األبيض السالح 

معاناة املرأة الطنطانية

املجتمع املغربي بني احلكومة احلالية واملستقبل املجهول

بن كيران
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املنبر  احلر

ك��ث��ي��ر م����ن اآلب�������اء واألم����ه����ات 
من  ح��ال��ة  ف��ي  يعيشون  أص��ب��ح��وا 
أطفالهم،  ع��ل��ى  وال��ق��ل��ق  اخل����وف 
كل  نسمعها  صرنا  التي  فاألخبار 
اإلع��ام عن سرقة  يوم عبر وسائل 
اغتصابهم  أو  قتلهم  أو  األط��ف��ال 
زرع�����ت ال���رع���ب ف���ي ق���ل���وب اآلب����اء 
واألمهات خاصة وأن هذه الظاهرة 
خطير،  بشكل  وتنامت  استفحلت 
مما يطرح أكثر من عامة استفهام 

عن مستقبل األطفال وحمايتهم.
إن يد العبث واإلجرام لم تتوقف 
عن إذاية الكبار والبالغني فحسب، 
بل طالت كذلك طفولة بريئة ال ذنب 
لها سوى أنها تريد أن حتيى لتكون 
إحدى اللبنات القوية داخل املجتمع، 
لكن يد اإلجرام تريد اإلجهاز عليها 
ووضع حد حلياتها، لكن الغريب أن 
في  احملاكم  تصدرها  التي  األحكام 
حق هؤالء اجلناة هي أحكام مخففة 
جرائم  من  يقترفونه  ما  مع  مقارنة 
من  بالرغم  األطفال  حق  في  بشعة 
الدعوات املتكررة والوقفات املنددة 
واملستنكرة جلمعيات حماية حقوق 
والتي  ع��ن��ه��م،  وال���دف���اع  األط���ف���ال 
العقوبات في  أقسى  بإنزال  تطالب 
حق كل من سولت له نفسه االعتداء 

على طفل بريء.
اليوم  األط����ف����ال  أص���ب���ح  ل���ق���د 
أنواع االستغال  يتعرضون ألبشع 
أو  بالبيوت  ال��ق��اص��رات  كتشغيل 
يزالون  ال  ال��ذي��ن  األط��ف��ال  تشغيل 

ف��ي الضيعات  ال��ت��م��درس  ف��ي س��ن 
مما  وغ��ي��ره��ا  ال��ب��ن��اء  أو  الفاحية 
وبنيتهم  وطاقتهم  قدرتهم  ي��ف��وق 
من  يستغلون  أنهم  كما  الضعيفة، 
أو  وامل��ش��ع��وذي��ن  املتسولني  ط��رف 
جعل  م��ا  وه���ذا  جنسيا،  ال��ش��اذي��ن 
بشكل  ترتفع  األطفال  ظاهرة سرقة 
أك��ث��ر عرضة  ه��م  ف��األط��ف��ال  خطير، 
ذئاب  مجتمعنا  ففي  اليوم؛  للخطر 
وتنتهك  األج��س��اد  تنهش  ب��ش��ري��ة 
رحمة،  أو  ش��ف��ق��ة  دون  األع�����راض 
أصبحوا  األط���ف���ال  م���ن  وال��ك��ث��ي��ر 
عن  بعيدين  ال��ش��وارع  في  مشردين 
ورعايتها  وحنانها  األس���رة  كنف 
الطاق  أو بسبب  اليتم  إما بسبب 

الذي يشتت األسر، ويكون األطفال 
أيضا  ويكونون  أكبر ضحاياه،  هم 
واالستغال  ل���ان���ح���راف  ع���رض���ة 
اجل��ن��س��ي م���ن ط����رف أش���خ���اص ال 
ديني  وازع  لهم  لهم، وليس  ضمير 
احلال  سيبقى  متى  لكن  خلقي،  أو 

على ما هو عليه؟
إن ع��ل��ى اآلب����اء واألم���ه���ات أن 
ال  وأن  ألب��ن��ائ��ه��م،  ج��ي��دا  ينتبهوا 
ألنهم  ل��ل��ش��ارع،  ع��رض��ة  يتركونهم 
قد  كبير  خ��ط��ر  أم���ام  سيصبحون 
يجني على حياتهم وبالتالي تكون 
كبيرة  ون��دام��ت��ه��م  ق��وي��ة  صدمتهم 

ساعة ال ينفع الندم.
 جد بوشتى )الرباط(

التقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهو أن يتخذ اإلنسان ما يقيه 
من عذاب الله بتفعيل أوامر الله واجتناب نواهيه، والتقوى أحيانا 
تقترن بالبر، فيقال بر وتقوى، كما في قوله تعالى:»وتعاونوا على 
البر والتقوى« )املائدة اآلية 2(، وتارة تذكر وحدها، فإن قرنت بالبر 
صار البر فعل األوامر، والتقوى ترك النواهي. وإذا أفردت صارت 
شاملة تعم فعل األوامر واجتناب النواهي، وقد ذكر الله في كتابه 
أن »اجلنة أعدت للمتقني«، فأهل التقوى هم أهل اجلنة، ولذلك يجب 
الله امتثاال ألمره وطلبا لثوابه والنجاة من  على الصائم أن يتقي 
الذين  أيها  تعالى:»يا  قوله  منها  كثيرة  التقوى  في  واآلي��ات  النار، 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته« )آل عمران اآلية 102(. والشك أن الصيام 
)التغابن  استطعتم«  ما  الله  تعالى:»فاتقوا  وقال  اإلميان،  من  جزء 
تعالى:»يا  وق��ال  األول��ى،  من  للمراد  مبينة  اآلي��ة  وه��ذه   ،)16 اآلي��ة 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم« )األحزاب اآلية 71(، وقال تعالى: »ومن يتق الله 
 ،)3 اآلي��ة  )الطاق  يحتسب«  ال  حيث  من  ويرزقه  مخرجا  له  يجعل 
وقال تعالى: » إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم« )األنفال اآلية 29(، ومعنى قوله 
تعالى: »يجعل له مخرجا« من ماذا؟ من كل ضيق، فكلما ضاق على 
الصائم شيء وهو متقي الله سواء في معيشة أو في مال أو غيره، 
وسواء في رمضان أو غيره من الشهور، قال تعالى: »قل ال يستوي 
أولي  يا  الله  فاتقوا  اخلبيث،  كثرة  أعجبك  ولو  والطيب  اخلبيث 

األلباب لعلكم تفلحون« صدق الله العظيم.
 محمد باديس )دمنات(

فوائد عظيمة للصائم التقي

وامجلساه،  وامرشحاه،  وامنتخباه،  وابرملاناه،  واحكومتاه، 
االه، أين أنتم؟ وعدمت فأخلفتم، وانصرفتم إلى شغلكم، لقضاء  واعَمّ
مآربكم، وبقيت أنا الرشيدية، مدينة حملة كتاب الله، بقيت أنتظر 
األيام والشهور والسنني عسى الله أن يبدل عسري يسرا، وجوعي 
بأحذية  احلافية  وقدمي  جديدة،  مبابس  الرثة  ومابسي  شبعا، 
تقيني احلجر واحلشرات والشوك، ومسكني اخلرب مبسكن يليق 
وكرامة اإلنسان الذي كرمه الله فأهانه أخوه اإلنسان، والذي وعده 
أثناء احلمات االنتخابية بالعيش الكرمي والسكن الائق، والتعليم 
للجاهل، والصحة للمريض، والعمل للعاطل، والطرق لربط البادية 
مشوبة  معسولة  وعهود  إنها  للمعطوبني.  واملاجئ  باحلاضرة، 

بسم قاتل غدا أو بعد غد.
من  وال  تستغيث  والرشيدية  لاستقال  األول��ى  السنني  منذ 
مغيث، فالفقر مازم لي مازمة الظل لصاحبه، والبيوت اخلربة هي 
والشاي  اخلبز  هو  وغذائي  ملبسي،  هي  الرثة  واملابس  مسكني، 

واحلريرة اجلريرة املسوسة هي طعمي.
لقد عانيت أنا الرشيدية وما جاورني من قصور مدغرة وقصور 
خطر  وال  سمعت  أذن  وال  رأت  عني  ال  مما  جميعا  عانينا  اخلنك، 
االستقال  وبعد  ذل��ك،  كل  االستعمار  أي��ام  عانينا  بشر،  قلب  على 
القائل:  باملثل  عما  بالفرج،  الله  أتى  لقد  وقلنا:  خيرا،  استبشرنا 

»دوام احلال من احملال«.
الرنانة،  واخلطب  الكاذبة  بالوعود  أمطروني  االستقال  وبعد 
الله تعالى:  فصفقت ثقة مبن وعدوا فأخلفوا، فيصدق عليهم قول 

»كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون« سورة الصف.
الله  الرشيدية، فعيشي في فقرك وبؤسك، فلعل  أيتها  الله  فلك 
هاته  من  األول  اليوم  في  منك  ض��اع  ما  اآلخ��ر  اليوم  في  يعوضك 

احلياة الدنيا.
 مالكي علوي موالي الصادق )سال(

)زرهون(  األكبر  إدريس  موالي  موسم  سينطلق 
ي��وم 20 غشت ال��ق��ادم. وق��د ج��رت ال��ع��ادة ب��أن هذا 
تأسيسه  منذ  كبيرا  جماهيريا  إقباال  يعرف  املوسم 
من طرف الشرفاء وامللوك العلويني، علما أن املولى 

السالة  إل���ى  ينتمي  األك��ب��ر  إدري����س 
النبوية.

األدارسة  الشرفاء  نقيب  وفاة  بعد 
الزال  س��ن��وات،  أرب��ع  منذ  الشبيهيون 
تعويضه،  يتم  لم  حيث  شاغرا،  مكانه 
املتسولني  وكثرة  الفوضى  خلق  مما 
اإلدريسية،  القبة  وفي  الضريح  داخل 
وك��ل ه��ذا يقلق راح��ة ال���زوار، كما أن 
للهدايا  يتعرضون  »ال��ش��رف��اء«  بعض 
يقدمها  ال���ت���ي  وال���ن���ق���دي���ة  ال��ع��ي��ن��ي��ة 
الشرفاء  يطالب  ل��ذا  للضريح،  ال��زوار 
أن  احمللية  السلطات  من  احلقيقيون 
تسهر على هذا املوسم، الذي يحضره 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء م���ن ك���ل أنحاء 
املغرب، كما يحظى بشرف الرعاية املولوية وبالهبة 

امللكية الكرمية.

سيتعرف  الواضح،  البسيط  العنوان  هذا  عند  سيقف  الذي  إن 
يرجعونها  م��ا  غالبا  التي  وثقافتهم  امل��غ��رب  أه��ل  حياة  من��ط  على 
حنا  »ها  الفرج«،  مفتاح  »الصبر  يقولون  دائما جتدهم  الصبر،  إلى 
فلك  في  ت��دور  التي  العبارات  من  إلخ  يضبر..«  »الصبر  تانسلكو«، 
في  أدت  حميدة  خلصلة  وإنها  والشدائد.  املصائب  وحتمل  الصبر 
إلى استقرار  السابقة واآلنية  عمومها وخال مجموعة من األزمات 
املغرب واستمراره إلى اآلن. في املقابل أصبحت توجد مجموعة من 
املطبلني واملزغردين الذين غدوا يدخلون على خط متاس حول هذه 
ليزعزعوا  أنفسهم  في  أم��ور  إلى  يصلوا  لكي  ويذممونها  اخلصلة 
أمن واستقرار اململكة والشعب. نقول لهم إنكم مجرد قواطع متاس 
يحركونكم هنا وهناك العبون الهون بعقولكم الصغيرة قليلة الفطنة 

بدينة البطنة.
صبروا.  األزم��ات  شدة  كانت  ومهما  العصور  مر  على  املغاربة 
اآلن، حتى جنتازها بسام وخصوصا  احلياة  أمور  على  فاصبروا 
مع جتربة اإلساميني األولى في احلكم. مع العلم أنهم ال يحكمون 
واملساواة  ال��ع��دل  ت��ري��دون  املغاربة  أيها  حقا  كنتم  ف��إن  لوحدهم، 
تصل  لم  إن  حكومة،  آنذاك  ليشكلوا  لوحدهم  اإلساميني  فانتخبوا 
إلى تطلعات الشعب كما وعدت، فاالنتخابات ستكون قريبة بإمكانكم 
عليهم  تشوشروا  أن  العدل  من  ليس  لكن  األب��د.  وإل��ى  مرة  سحقهم 
وال  بل  لوحدهم،  يحكمون  ال  أنهم  علما  املستحيل،  منهم  وتطلبوا 
إلى  املغرب بل ميتد  فقط في  ليس  الطريق، وهذا  بداية  يزالون في 

مصر وغيرها من الدول العربية، اصبروا وصابروا.
 محمد الدفيلي

األحكام املخففة ضد املعتدين على األطفال

أشباه »الشرفاء« يعرقلون السير العادي 
لموسم موالي إدريس زرهون

الوعود الكاذبة هلكت الرشيدية

سينمائي  ش��ري��ط 
واق���ع���ي ش���اه���دت���ه في 
األس���ب���وع امل��اض��ي من 
 2013 ي���ون���ي���و  ش���ه���ر 

بالدار البيضاء.
فقط..  دق��ائ��ق   3 م��دت��ه  الفيلم: 

إلى حد الساعة لم يشاهده مخلوق.
سيدي  م��ن  ال��ت��رام��واي  حافلة  السيناريو: 

مومن إلى شاطئ عني الذياب بالبيضاء.
الساعة: السادسة صباحا.

املكان: شارع عمر اخليام بحي بوسيجور.
املمثلون: واحد فقط، سائق الترامواي.

أستعد  األول��ى..  سيجارتي  دخنت  قد  أكن  لم 
إلخراج علبة السجائر.. وإذا بي أرى الترامواي 
10 أم���ت���ار.. م��ن املقهى  ي��ق��ف أم��ام��ي ع��ل��ى ب��ع��د 
الصغير جدا.. ثمن القهوة 6 دراهم، ال غنى على 

مسكني )بحالي(.
3 رج���ال )عمال(  ال��ت��رام��واي، ووق���ف  ت��وق��ف 

كانوا يتناولون فطورهم.
األول: ياك الباس مال هذا أوقف؟.

الثاني: شي كسيدة هاذي؟
الثالث: الله يحفظ.. الصباح هذا.

أن������ا: س��م��ع��ت ه���ذه 
اجل�������م�������ل.. ون����ظ����رت 
أشاهد  ب��دوري  ووقفت 

هذا املشهد.
لم  الترامواي كان مثلي  سائق 
توقف  الصباح،  سيجارة  يدخن 
على  املوجود  بالتقسيط  السجائر  بائع  أمام 
الدهر..  عليها  أكل  بناية  أم��ام  الطريق  حافة 
مع زوجته وابنته أعرفهم منذ سنوات، عندما 
كنت أزور صديقي الراحل أب السينما املغربية 
الزوجة  ه��رول��ت  ال��ل��ه(.  )رح��م��ه  عصفور  محمد 
ألن زوج��ه��ا أع��م��ى )جن��اك��م ال��ل��ه(، وص��ل��ت إلى 
الترامواي حيث يوجد بطل الفيلم السائق، رأيته 

يقدم لها فلوس السيجارة.. درهم و20 سنتيم.
أخذ صاحبنا السيجارة، أشعلها بكل هدوء ثم 

أقلع بالترامواي.
الرجل األول: وهادي زوينة.

الرجل الثاني: زوينة وسكتي.
الرجل الثالث: باز أسيدي.

خاوي..  الترامواي  م��ادام  ال..  وع��اش  ضحكت،  أن��ا: 
يعمل ما ابغى.. راسو هو اللول.

نهاية الفيلم.

 مصطفى منير

راسي هو اللول
يوميات فنان

املغاربة صباره  الحاج إدريس الشبيهي



املنوعات26
 العدد: 748  اخلميس 04 يوليوز  2013

د. يوسف الكتاني

39

نفحات من سيرة الذات

اشتهرت احملالت بأسماء أصحابها.. مثل بوكرين.. 
وحسن سويال واألمني أبو محمد وعبد الغني.. وبوزيان.. 
وبرادة وزنيبر، ومنهم بعض الشرفاء املرينيني كُمغنية 
للقماش  بتجارته  متمسكا  ظل  من  وهناك  وال��زم��ران��ي، 
وداخل القيساريات، أمثال أسرة برادة وأسرة اجبيلو.. 
أن  ُيطرُبهم  ه��ؤالء  وأغلبية  والشرايبي..  وحلمامصي 
يسميهم الناس: »فاسيي مراكش«، ويفتخرون باالنتساب 

إلى العاصمتني.
كان السي عبد الرحمان بوعالم رجال فاضال أظهر لي 
فضله منذ أول يوم، حني أدخلني منزله وضمني إلى أفراد 
أسرته حتى شعرت أني منهم.. وكذلك في دكانه الصغير 
الذي له بابان، األول على سوق النجارين، والثاني على 
سويقة الفخارين املؤدي إلى سوق الداللة، وسوق الدجاج 
القدمية. كان أول ما منحني  الّرحبة  إلى  واحل��ّم��ام، ثم 
السي عبد الرحمان هو الثقة، فوضع مفاتيح الدكان في 
عهدتي وهو يقول، »إن من أراد الدنيا فلينهض باكرا«، 
و»الفياق بكري بالذهب مشري«، و»إن قطار األرزاق يتحرك 
بني ركعتي الصبح..« و»اللي طلعت الشمس عليه قبل ما 
يصور ما يكفيه، ال تعاشروا وال تعول عليه«.. وغير ذلك 
من األمثال واحلكم التي كنت بالطبع أدرك مراد املعلم 
عبد الرحمان من وراء ترديدها. كان ذلك اإلنسان الفاضل 
قد أظهر لي اهتماما آخر تأثرت به إلى حد بعيد، عندما 
وبعض  واحلساب  الكتابة  في  معلوماتي  يختبر  شرع 
احملفوظات، فسره بعضها ونبهني إلى تقوية بعضها 
ال��ذي توفره  ال��وق��ت  م��ن  باالستفادة  اآلخ���ر، ملحا علي 
ظروف الكساد التجاري، لتقوية معارفي، ووضع بني يدي 
دفترا قمت بتسطيره كما أشار علي، وعنونت كل خانة 
حسب الترتيب اليومي، ونوع البضاعة - أهي للرجال 
أم للنساء، وسومة الشراء ثم ثمن البيع.. وصار، منذ ذلك 
اليوم، قلم الرصاص لي صاحبا، وعائلة بوعالم أسرة، 
ولم أكتف بالعمل في هذا الدكان في العطلة الصيفية فقط، 
بل في كل العطل األسبوعية والربيعية وذكرى احتفاالت 
أما  الدينية،  وأعيادهم  الوطنية  بانتصاراتهم  احلماية 
نحن أبناء الوطن احملمي فباستثناء العيدين الدينيني 
»الصغير« و»الكبير«، فال أعياد وطنية لنا، اللهم العيد 
الذي استطاع السلطان محمد بن يوسف ونوابغ جامعة 
القرويني بفاس، وكلية ابن يوسف مبراكش أن يفرضوه 
عيدا سنويا للعرش ببسالة أسالت دماء الكثير من شرفاء 

هذا الوطن الذين لم يعد يذكرهم إال القليل من األوفياء.
كان االحتفال بعيد العرش يكتسي حلة البهاء، وتعم 
فيه البهجة في كل حي وزق���اق.. وك��ل س��وق وسويقة، 
وتزين اجلدران فيه باجلريد واألع��الم، وتنصب األروقة 
حول  املتحلقون  ويتحلق  والسجاد،  احلصير  ويفرش 
الصينية والبراد، لينتهز نخبة الوطنيني الفرصة لشرح 
الغايات واألبعاد واملراد من مثل هذه االحتفاالت. وكان 
املستعمر يغض الطرف عن بعض ما يكره.. ويصم األذن 
األكبر  احلماية  مهندس  لتعليمات  تنفيذا  يسمع،  عما 
أين  األول من  العهد  أدرك منذ  ال��ذي  ليوطي،  املاريشال 
الناس  »دع  الطغاة..  الكتف، وهو صاحب حكمة  تؤكل 

يقولون ما يشاؤون.. إذا أردت أن تفعل ما تشاء«.
كان سوق السمارين يحتل الرتبة األول��ى في بهجة 
العيد، حيث يتنافس التجار في إخ��راج أن��واع األقمشة 
الباشا  وينتهز  ال��دك��اك��ني،  أب���واب  على  لتنشر  امللونة 
التظاهر  من  مفرا  يجد  ال  التي  االحتفاالت  ه��ذه  فرصة 
املدينة  في  بجولته  ليقوم  لها،  ورعايته  عنها  برضاه 
راكبا ثم يترجل عندما يصل موكبه إلى السمارين حتت 
عاصفة من التصفيقات، وبرفقته بعض الضباط الكبار 
من رم��وز احلماية وبالطبع متبوعا بجيش عرمرم من 
األتباع واألع��وان وأمناء احلرف والعديد من املخازنيا 
بالطرابيش الهرمية احلمراء ذات اخليوط السوداء في 
أوضاع مختلفة ونوعيات متفاوتة في اإلتقان. فالشاشية 
هي التي حتدد للناظر رتبة العون ومكانته بني أقرانه، 
فالصغار في القدر والقيمة والسومة غير مسموح لتلك 
اخليوط أن تهبط على غير قفى أصحابها، وأما املقربني 
فتهبط خيوط الشاشية فوق األذن اليمنى أو اليسرى أو 

حتى اجلبهة..
بعد السمارين يدخل املوكب النجارين مرورا بصاغة 
الذهب وسوق البالي، إلى الشكايرية ثم اخلرازين وسوق 
احملارمي واجلدالني، ويعرج على سوق السباط والبلغة 
والشربيل ثم ساحة العطارين وأخيرا يعود إلى الربايعية 

والنحاسني والرقايقية.   

احلاج بوعالم

يتبع

بقلـم: حسن الجندي

رمضان  شهر  على  املتبقي  الوقت  ضيق  برغم 
مواقع  م��غ��ادرة  أعلنوا  املصريني  الفنانني  أن  إال 
املطالبة  ال��ت��ظ��اه��رات  ف��ي  ل��ل��م��ش��ارك��ة  ال��ت��ص��وي��ر 

كبيرا  ع��ددا  بأن  علما  اإلخ��وان��ي،  النظام  بإسقاط 
للمصريني  مساندتهم  أعلنوا  العرب  الفنانني  من 

في تظاهراتهم.

مسيرة  ث��ان��ي  ان��ط��الق  الثقافة  وزارة  ش��ه��دت 
حاشدة للفنانني املصريني، حيث خرجت مبشاركة 
خالد الصاوي، يسرا، وإلهام شاهني، خالد صالح، 
من  فيما  ش��وق��ي،  فريد  ران��ي��ا  الصريطي،  سامح 
املقرر أن تنطلق مسيرة أخرى لتنضم للمسيرات 
ميدان  ف��ي  للمعتصمني  ستخرج  التي  املليونية 

التحرير.
إنها  »إي���الف«  ل���  إل��ه��ام شاهني  الفنانة  وق��ال��ت 
شعرت بالسعادة بعدما استمعت إلى بيان القوات 
املسلحة مشيرة إلى أن الشعب املصري بأكمله أعلن 
دعمه لشرعية القوات املسلحة التي قامت بتسليم 
املرحلة  خالل  البالد  على  أمينة  وكانت  السلطة، 
االنتقالية بحيث تظل في املشهد السياسي لتدافع 
عن إرادة الشعب. وأضافت شاهني، إن مرحلة ما 
بعد حكم اإلخوان سيكون فيها دور كبير للقوات 
املسلحة مستفيدة من رصيدها لدى الشعب الفتة 
إلى أنها تدعم أي قرارات سيتم اتخاذها من قبل 
الفريق سعيد السيسي نظرا لثقتها في والء قادة 

املؤسسة العسكرية ملا فيه اخلير ملصلحة البالد.

جلنة  عضو  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة  نشرت 
الذي  احل��ف��ل  م��ن  برنامج Arab Idol، صورا  حتكيم 
عيد  مبناسبة  »تركمانستان«  بدولة  إحيائه  في  شاركت 
التركمانستاني  للرئيس  واخلمسني  ال��س��ادس  امل��ي��الد 

قربان غولي بردي محمدوف.
لنساء  ال��وط��ن��ي  ال���زي  ارت����داء  على  ح��رص��ت  نانسي 
حرصت  كما  وال��ك��وال��ي��س،  احل��ف��ل  خ��الل  تركمانستان 
على التقاط الصور مع املطربني العامليني الذين شاركوا 
أقيم في منتجع سياحي مبدينة  الذي  في إحياء احلفل 

»أفازا«، على ضفاف بحر قزوين بتركمانستان.
جنيفر  األمريكية  البوب  جنمة  احلفل  في  وش��ارك��ت 
لوبيز، واملغني التركي مصطفى صندل، الذي أدى أغنية 
يرتدي  ديبدي«، وهو  »كوش  بعنوان  التركمانية،  باللغة 
كذلك  تركيا  من  وش��ارك  التركمانية.  التقليدية  املالبس 
زيانات سالي، وحسني شنلينديرجي، ومن روسيا شارك 
كل من فيليب كيركوروف، باإلضافة إلى فنانني من الصني 

وأوكرانيا ودول أخرى.

ية تعز

عصابة كم 
النقابة في  تندس 

الرقابة غطاء  حتت 
اخلطابة منصات  فتحتكر 

الغابة كثعالب  ومتكر 
بالسبابة تلويحا  مرة 

املهابة بالقبضة  وتارة 
والرتابة!! بالثرثرة  وأوقاتا 

الكتابة عبر  جاء  ما  ويا 
النجابة بأقالم 

الغالبة الناس  عن 
كآبة من  يعانوه  وما 

للغرابة فيا  اكتراث  وال 
دعابة األمر  وكأن 

بذبابة يتعلق 
دبابة صد  حتاول 
إجابة؟! من  فهل 

الذبابة والدبابة
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

ذات��ه، ويسعى لغايته  امل��رء أن يحقق  على 
ال��ل��ه م��ن أج��ل��ه��ا، وي��ك��ون عونا  ال��ت��ي خلقه 
إلى  ب��ه��م  ال���وص���ول  ف��ي  وإخ���وان���ه  ملجتمعه 
وذلك  واألم���ان،  الكفاية  وحتقيق  األم���ان،  ب��ر 
ليكون  واالجتهاد،  والكد  األعمال،  مبضاعفة 

من الفائزين.

أساس  الصادق،  واليقني  الكامل،  اإلمي��ان 
املواطنة الصاحلة التي تدعوك إلى بذل النصح 
إلخوانك في املجتمع، وإتيانهم حقوقهم، وعدم 
التنكر ملطالبهم املشروعة، ورغباتهم املرجوة، 
إصالح  على  واالستمرار  ال��دوام  على  فاعمل 
ورفعته،  وبنائه  وكماله،  وسعادته  مجتمعك 

يحفظك ربك ويحميك

إشراقات إالهية
انتقلت إلى رحمة الله، السيدة 
ب��رادة، والدة  السعدية  الفاضلة 
علي  السيد  الطنجوي  القطب 
عبد املولى، وقد شيعت جنازتها 
مبقبرة طنجة اإلثنني 24 يونيو 

2013، في محفل رهيب.
بتعازيها  تتقدم  واألس��ب��وع 
احلارة، إلى زوج الفقيدة السيد 
محمد عبد املولى، وولدها السيد 
علي عبد املولى، وابنتيها السيدة 
جناة احللو، وثريا عبد املولى، 
كما نتقدم بالتعازي إلى ولديها 
عمر وجنيب، وإلى جميع أفراد 
العائلة واملقربني، راجني من الله 

أن يشمل الفقيدة برحمته.
 و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

نانسي عجرم حتيي حفل عيد ميالد رئيس 
تركمانستان مع مطربني عامليني

عيد ميالد

كيم  ال��ن��ج��م��ة  ص��دي��ق  م��ع��ارض��ة   برغم 
ويست  كانييه  ال��راب  مغني  كارديشيان، 
حديثا  امل���ول���ودة  طفلتهما  ص���ورة  ل��ب��ي��ع 
كارديشيان  أن  ي��ب��دو  لكن  وي��س��ت،  ن��ورث 
جديدة. عمل  صفقة  لعقد  الطفلة  ستستغل 

تنوي  ت���ق���اري���ر ص��ح��ف��ي��ة،  ل���ع���دة  وف���ق���ًا 
الصورة  ب��ي��ع  ك��اردي��ش��ي��ان  ك��ي��م  ال��ن��ج��م��ة 
يصل  مببلغ  ويست  نورث  لطفلتها  األولى 
إحدى  عرضت  أن  بعد  دوالر،  مليوني  إلى 
أول  ل��ش��راء  كيم  على  املبلغ  ذل��ك  امل��ج��الت 

ويست. نورث  للمولودة  صورة 

كيم كارديشيان تبيع صورة 
طفلتها مبليوني دوالر

زفاف حفيدة احلاج ميلود الشعبي

الفنانتان يسرا وإلهام شاهني تصرخان بـ »ارحل« للرئيس املصري مرسي

احتفلت عائلة املقاول الكبير، احلاج ميلود الشعبي بزفاف حفيدة احلاج، 
اآلنسة ملياء، ابنة ولده رجل األعمال، محسن ميلود الشعبي، إلى الشاب حكيم 
اإلدريسي القيطوني، في حفل بهيج، حضره أقطاب العلم واألعمال والسياسة 

واحلكومة والدبلوماسيون، وغنى فيه جنم املوسم، عبد الرحيم الصويري.
و»األسبوع«، تتقدم بتهانيها احلارة، إلى احلاج ميلود الشعبي وحرمه 
كما  بأحفادهما وحفيداتهما،  ليحتفال  العمر  دوام  لهما  متمنية  ماما،  الال 
تتقدم بصادق التهاني إلى باقي أوالد احلاج ميلود، محمد وفيصل وفوزي 
وعمر وأختهم أسماء، وإلى جميع أفراد العائلة، مجددة تهانيها للعروسني، 

بالرفاه والبنني.





>  مصطفى العلوي

األخيرة

على امللياردير أن يقدم احلساب قبل أن يشتم أسياده
الحقيقة
الضائعة

))روى اإلمام مالك، عن أبي هريرة 
الله  صلى  النبي  أن  عنه،  الله  رضي 
رأسه  يرفع  الذي  قال:  وسلم  عليه 
ناصيته  إمنا  اإلمام،  قبل  ويخفضه 

بيد الشيطان(( )املوطأ(.
فرضه  الذي  االنضباط،  منتهى 
في  التعامل  أسس  لوضع  اإلسالم، 
به  استنجد  وقد  الدنيا،  احلياة  هذه 
مؤخرا، في مجال الصحافة، الباحث 
محمد الساسي، الذي كتب عن تنظيم 
تخليص  بضرورة  الصحافة:  مهنة 
مجموعة  مضايقات  ))من  الصحافة 
كان  وقد  احلساسة((  األجهزة  من 
من  عددا  خامر  قد  اإلحساس،  نفس 
الصحفيني، الذين قرؤوا هذا الهجوم 
املجالت  إحدى  شنته  الذي  الشنيع، 
صحفية،  مجموعة  عن  الصادرة 
العلمي،  الهادي  عبد  املدعو  أطلقها 
في  يحكي  مشهور  ملياردير  وهو 
حياته  بدأ  بأنه  املطبوعة،  مذكراته 
أبوه كل شيء( ليضيف:  )باع  عندما 
الغنى(  بعد  فقيرا  املرء  يصبح  )قد 
فأصبح موظفا يكسب 570 درهما في 
الشهر، ودائما في اعترافاته املكتوبة 
بخط يده، ليصبح مليارديرا، وقولوا 

باز.
)شيخ  أصبح  أن  بعد  ويقرر 
بحر  في  يخوض  أن  السياحة( 
جريدة  كل  أن  منه  يقينا  الصحافة، 
حصنا  ستكون  يصدرها،  مجلة  أو 
محاسبة)...(  كل  من  له،  حصينا 
مالييره  يصرف  أن  حقه  من  وكان 
تياكلهم  الطبال  »فلوس  صحفه  على 
هي  الصحافة  أن  رغما  زعطوط«، 
املاليير  وأن  املاليير،  من  أشرف 
كانت دائما خصما للصحافة، وأنه ال 
تكتب  أن  املرصعة)...(،  لألقالم  ميكن 
الذين  القراء  ثقة  جللب  افتتاحيات 
ليسوا هم، بأغبياء، متناسني وصية 
رفع  بعدم  السالم،  عليه  الرسول 
الرأس وخفضه)...( فقد غلط صاحب 
التي  الورقية)...(  اإلمبراطورية  هذه 
حكمة..  وأية  حكمة..  على  بناها 
اليهود  له أحد أصدقائه  حكمة قالها 
اإلعالنات  شركة  رئيس  ليفي)...( 
))مالك ومال  الفرنسية، بوبليسيس: 
الصحافة.. إنك لن تبيع من جريدتك 
أنت،  تشتريها  واحدة  نسختني،  إال 
وواحدة أشتريها أنا(( )مذكرات قصر 

عبد الهادي العلمي(.
ال  ألنه  حصل،  ما  ذلك  أن  ورغم 
يوجد قارئ يثق في جريدة ملياردير، 
لوال  نفسه،  ليحمي  صحفه  يصدر 
الذي  السياسي  الفراغ  إلى  فطن  أنه 
مغرب احلسن  املغرب، سواء  يعيشه 
امللياردير،  هذا  جترأ  الذي  الثاني، 
على أن يكتب بعد موت امللك العظيم: 
تأبني  على  أني قادر  أتصور  أكن  ))لم 
معاناتي((  كل  وسط  الراحل،  امللك 
قال  الذي  السادس،  محمد  ومغرب 
املعروفة:  االزدواجية)...(  بصيغة  له 
))محمد السادس الذي أمتنى له بكل 

إخالص، أن يتغلب على املنافقني((.
فهل من الصعب علينا، نحن شيوخ 
الصحافة)...( أن نعرف من هم شيوخ 

املنافقني)...(.
امللياردير،  هذا  يسمح  وعندما 

إلحدى صحفه أن تعنون في صفحتها 
))تواطئ األمير  األولى باأللوان، عن 
موالي هشام مع الصحفي بنشمسي 
للملكية((  الشرس  حقده  في 
والتواطؤ في القاموس هو االشتراك 

في اجلرمية.
حفيد  لوصف  الدواعي،  هي  فما 
مع  باملتواطئ  اخلامس،  محمد  امللك 
أعداء امللكية، وهي أسرار)...( خطيرة 
كاتب  النيكر)...(  أفسدها  نظره،  في 
صاحب املجلة، عندما نزل مبوضوعه 
عن الصحفي بن شمسي، إلى مستوى 
أباه  وصف  حني  األخالقي،  السقوط 
بذيئة  بأوصاف  بنشمسي،  الدكتور 
وأم  بالرشوة،  وتنتهي  بالسكر،  تبدأ 
أخالقية  بتهم  بنشمسي  الصحفي 
أفقدتها حياتها، متناسيا هذا الكاتب 
ولكن  بخير،  أمواتكم  اذكروا  مقولة 
بانتقادات  اجلزئيات  هذه  عالقة  فما 
أن  املجلة،  صاحب  توهم  صحفية 
مدير  سيستدعون  األجهزة،  مديري 
ليعلقوا  امللياردير،  الصحف  هذه 
به  يحلم  الذي  االستحقاق  وسام  له 
بوزارة  عاما  أربعني  منذ  حلم  كما 

السياحة.
أسس  الذي  امللياردير،  هذا 
من  ليتقرب  صحفية،  مجموعة 
أصحاب القرار)...( نسي أن أصحاب 
حتى  وأن  أغبياء،  ليسوا  القرار 
صحف  يعرفون  الصحف،  بائعي 
مبقتضى  ونحن  األوطيالت،  صاحب 
امللف)...(  فتح  نريد  ال  املهنة،  أخالق 
كان  ورمبا  جرى)...(  وما  طرى  وما 
ذات  في صحفه  أنه سينشر  يتصور 
املتواطئني  اعتقال  خبر  صباح، 
نشر  الذين  هشام  موالي  األمير  مع 
حتت  وصورهم  أسماءهم،  امللياردير 
عنوان "مجرة بنشمسي"، حيث أدرج 
القراء  يقرأ  الذين  الصحفيني  أسماء 
صحفهم وكتاباتهم ألن القراء يعرفون 
نظافة أيديهم: عبد احلميد أمني، أبو 
العلوي)...(  حسن  اجلامعي،  بكر 
املومني،  عبد  فؤاد  شوقي،  جنيب 
محمد  بالفريج،  عمر  التازي،  كرمي 
مجموعة  حلبيب،  كمال  العوني، 
كان  لو  امللياردير،  فلسفة  حسب 
البصري،  إدريس  صديقه،  عهد  في 
معتقل  في  ووضعهم  اختطافهم  لتم 
صديقه  وأقول  تازمامرت،  قبيل  من 
بل  البصري، ألنه ليس سرا،  إدريس 
عنه  كتب  الذي  الوحيد  املغربي  إنه 
البصري  إدريس  ))كان  مذكراته:  في 

بشوشا)...( واستقبلني بحفاوة((.
عجيب، كيف لم يترك هذا امللياردير 
من  ألنه  املستقبل،  أمام  رجعة،  خط 
موظف بسيط يأخذ 570 درهم شهريا، 
يصرف  مليارديرا،  أصبح  باعترافه، 
املاليير على صحفه، ظانا أنه سينجز 
الساسي:  سماه  ما  في  له  موضعا 
"األجهزة احلساسة" متناسيا أن هناك 
احتماال آخر، بالوصول إلى املرحلة، 
التي سيأتي فيها من سيبحثون عن 
الفرق احلسابي)...(، بني عدد املاليير 
االستقالل  منذ  املغرب  خسرها  التي 
مصيرها،  كان  وأين  اليوم،  إلى 
في  تقادم  فال  بإرجاعها،  واملطالبة 
مبالغة،  من  هناك  وليست  احملاسبة. 
العلمي،  امللياردير  ملذكرات  فمراجعة 
الذي لم حترك صحفه ساكنا عندما مت 
نسبهم،  في  األدارسة  األشراف  طعن 
وجلوئهم إلى قبر موالي إدريس، ممن 
اتهمهم في شرفهم، فاصدر امللياردير 
حفيد  فيه  يصف  موضوعا  باملقابل 

الشريف محمد اخلامس بالتواطئ.
تكشف  امللياردير  ملذكرات  مراجعة 
مستوى  على  الوطني  اإلجماع  هذا 
أساليب  من  عانوا  الذين  املسؤولني، 
في  غارقا  كان  عندما  امللياردير  هذا 

ثالثني  من  أكثر  طوال  مالييره  جمع 
عاما، وستعود بكم هذه الشهادات)...( 
إلى أسماء زامنت حكم امللك احلسن 
فاضطر  وأغدقت،  وأعطت  الثاني، 
في  التباعد  رغم  املسؤولون،  هؤالء 
للتاريخ  يخلقوا  أن  إلى  انتماءاتهم، 
هذا  مذكرات  تخلدهم،  مواقف 

امللياردير الذي كتب باسمه:
البيضاء  الدار  عامل  لي  ))قال   1-
أوقفتم  حترميات.  هذي  مطيع: 
تربحوا  باش  وطنيا  مشروعا 

الفلوس)...(.
يهمني  ال  أنه  يعتقد  مطيع  وكان 
ميكن  فال  املبادرة  أما  املال)...(  إال 
الذي  مطيع  اعتبار،  أي  لها  أقيم  أن 
أغلق في وجهي املطار، وقال لي: فاين 

هارب((.
العامل  استقبلني  ))وعندما   2-
مطيع  مع  مالك  سألني:  العروسي، 

واش البنات)...(((.
-3 ))مديرة القناة الثانية، سميرة 
الكثير")...(  تعرف  "التي  سيطايل، 
ال  من  انطلقت  الذي  أنت  لي:  قالت 

شيء)...( ووصلت إلى كل شيء)...(، 
ملوضوع  حساس)...(  أنك  الشك 

العدالة االجتماعية((.
إلى  الصحفية سيطايل  من  إشارة 

ما أسميناه االحتماالت املنتظرة.
الصحفي  علي)...(  ))وحكم   4-
العفريت  الدين  نصر  التونسي، 

قائال: إنك لم تكن مسيرا جيدا((.
الرحمان  عبد  اخلوصصة،  وزير 
صارما  للتاريخ،  وكان  السعيدي، 
الشعب،  أبناء  من  ننتظرها  صرامة 

قال للعلمي عندما عرض عليه ملفه:
-5 ))أنت الذي قلت في دوزمي بأنك 
بالشيء)...(،  الفنادق،  ستشتري 
غير  دوزمي:  لقناة  قال  السعيدي 
نريد،  ملن  سنبيعها  فنادقنا  معقول، 
حال  أية  وعلى  نريد،  الذي  بالثمن 
يوفي  رجال  ليس  فالعلمي)...( 

بتعهداته((.
-6 ))خالد القادري مدير اإليداع 
العلمي  من  تسلم  عندما  والتدبير، 
وجدناه  قال:  الذهبية  التالل  فندق 
قضائية  خبرة  وصدرت  مخربا، 
إلى  إلصالحه  يحتاج  الفندق  إن 

خمسة ماليير((.
وزير  أيوب  أبو  ))حسن   7-
للعلمي:  قال   1992 سنة  السياحة 
في  سيئة  سمعته  قطاعكم 
تتهمون  حيث  احلكومية،  األوساط 
والعبث  األموال  وتهريب  بالسرقة 
للجدية  وفقدانكم  حساباتكم  في 

واملصداقية((.
قال  القباج،  محمد  ))الوزير   8-
اآلن  تضع  هل  العلمي،  آسي  له: 
الله  لك  ونقول  أوطيل،  دنيا  مفاتيح 

يهنيك((.
وكان  بنهيمة،  ))إدريس   9-
أن  كاتبته  كلف  للسياحة،  وزيرا 
القرض  خلصو  سيرو  للعلمي:  تقول 

السياحي، وباراكا علينا.
املجالس:  أحد  في  بنهيمة  ليقول 
وال  متحايلون  الفنادق  أرباب  كل  إن 

يؤدون ما بذمتهم((.
املالية  وزير  جطو  ))إدريس   10-
الزبى  بلغ  السيل  إن  للعلمي:  قال 
وسأجد نفسي مضطرا يا سي العلمي 

أن أجلأ إلى القضاء((.
-11 ))احملامي االستقاللي، محمد 
اخلليفة قال له: إن اإلنسان ال ميكن 
أن يأخذ قروضا وال يسددها، ويشاع 
اللب  وأخذ  وشيد،  بنى  العلمي  أن 

وأخفاه)...( وترك القشور((.
املتتبعني،  من  واحد  له  قال  مرة 
وصول  انتظار  في  مخطئ  بأنه 
وصلوا  وفعال  للحكم،  االشتراكيني 
العلمي،  وفرح  التناوب  حكومة  في 

مذكراته:  في  وكتب  فجع  ولكنه 
وزير   - الصبار  حسن  حتفظ  ))بعد 
احلليمي،  وتأسف   - السياحة 
ظل  أملي  ولعلو  الله  فتح  وانشغال 
أن  البد  االشتراكيني  أن  في  كبيرا 

يحلوا املشكل((. 
عشرة  الدولة  أعطته  مشكل،  أي 
واألمالك  مراكش  بلدية  من  هكتارات 
ومرة  للمتر.  واحد  بدرهم  املخزنية 
اكتشف اجلنرال الدليمي أن مؤسسة 
لصندوق  ملكية  في  تتوسع  العلمي 
العامل  أن  فيحكى  والتدبير،  اإليداع 
أن  ))إما  له:  وقال  مرة  جاءه  مطيع 
الدليمي  اجلنرال  سيأتي  أو  تنفذ 

بدبابة ويحطم هذا املدخل((.
بعدما مات الدليمي، وصف العلمي 
واعليت"  وحسني  "حسن  صديقيه 
روافة،  مع  العلمي  فليدبر  باخلونة، 
سيبعث  الثاني  احلسن  أن  ظانا 
فبقي  وزيرا،  يعينه  أو  وساما  له 
الوقت، يصر على  ينتظر، وفي نفس 
بعضها  بنى  التي  األوطيالت  أن 
فيقول:  الكراء،  يدفع  وهو  واستغلها 
هو  كراء،  من  دفعته  ما  لي  احسبوا 

ثمن تلك الفنادق.
يد  بخط  مكتوبة  حقائق  هذه  كل 
العلمي، رغم أنه سحبها من السوق، 
في  يؤسس  ملاذا  جزئياتها  تفسر 
رهن  يضعها  صحفا  شيخوخته)...( 
اإلشارة)...( للطعن في من يتصورهم 
أعداء الدولة، قبل أن يستجدي علميا 
آخر ليشتريها منه)...(، كم هو مخطئ، 

بل هو "شيخ املخطئني".
ضحية،  أنه  يعتبر  كان  وإذا 
يجبد  الضائعة"  "احلقيقة  فصاحب 
صاحب  قاله  ما  له  ويقول  أذنيه،  له 
"العقد الفريد": "لقد ذل من بالت عليه 

الثعالب".
أما الصحافة فأنبل من أن يتعاطاها 
كان  إذا  ودب، خصوصا  هب  من  كل 
األحداث)...(  الستجداء  يستعملها 
اساءته  مثل  الوعي،  فقدان  زمن  في 
الرباط  في  السعودية  لسفير  مؤخرا 
وكأنه يسهم مع من يحاولون تخريب 
إحدى  األخوية.  العالقات  هذه 
مؤخرا  العلمي،  امللياردير  صحف 
تابع  نقابي  شنت حملة على مندوب 
العام  كاتبه  للشغل،  املغربي  لالحتاد 
عنه  فكتبت  املنياري،  رشيد  بالرباط 
على  تتوفر  جريدتنا)...(  ))إن 
املنياري،  أن  تثبت  وثيقة)...( 
وحسب مصادر مطلعة)...( استخرج 
سيارة بخمسني مليونا وفيال أصلحت 
بـ 84 مليون، وإن الوثيقة التي تتوفر 
النقابي  بأن  تثبت  اجلريدة  عليها 
املنياري سحب مليار و800 مليون، لم 

يعرف مصيرها((.
وعندما وقف املدير املكلف مبديرية 
النشر)...( أمام احملكمة التي استدعت 
هذه  وأين  الرئيس:  سأله  اجلريدة 
ال  اجلريدة:  مندوب  فأجاب  الوثيقة: 
سأله  وعندما  الوثيقة،  بهذه  لي  علم 
إذا كان سيحضرها قال للمحكمة ال.. 

إذن ال وجود لوثيقة؟ .. ال.
للشغل  املغربي  االحتاد  محامي 
قدم  النويضي،  العزيز  عبد  األستاذ 
رب  املنياري  النقابي  أن  للمحكمة 
عائلة، وله سمعة طيبة وإمام مسجد 
1989 إلى  الرحمة بالرباط منذ سنة 

اآلن.
إن "شيوخ الصحافة" وقد أصبحوا 
يتعاملون بامللفات وشهادات املصادر 
عمن  يسكتوا  أن  ميكنهم  ال  املطلعة، 
ألغراض  الصحافة،  امتهان  يريدون 
املهنة،  أخالق  جلان  أن  كما  أخرى، 
لن تسمح باستعمال عبارات الوثيقة 
واألوساط املطلعة للضحك على ذقون 

القراء.

28

؟

غالف مجلة العلمي التي كتبت عن تواطئ موالي هشام مع الصحافي 
بنشمسي في حقده على امللكية.
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بني "شيخ الصحافة" و"شيخ املخربقني"

هذا امللياردير، الذي 
أسس مجموعة 

صحفية، ليتقرب من 
أصحاب القرار)...( 

نسي أن أصحاب القرار 
ليسوا أغبياء، وأن 

حتى بائعي الصحف، 
يعرفون صحف 

صاحب األوطيالت، 
ونحن مبقتضى 

أخالق املهنة، ال نريد 
فتح امللف)...( وما 

طرى وما جرى


