
فخمة  فيال  اشترى    شباط، 
المشهور  ميكامول  متجر  وراء 

في طريق زعير، بالرباط. 
الهاجس العقاري عند شباط، وقد نقله 
المالحظين،  يجعل  الرباط،  إلى  فاس  من 
فيال  بين  العالقة  عن  يبحثون  المحاسبين 
ميكامول، وبين شراء شباط لعمارة تكون 
الذي  الوقت  العام، في  االتحاد  نقابة  مقر 
يبدأ في بيع أو كراء مقر الحزب المشهور. 
عن  االستقالليين  يدفع  لم  ال��ذي  المقر 
حول  لشباط،  العقارية  التحركات  نسيان 
ضيعته في العرجات بضواحي سال. فهل 
أجل  من  أو  السياسة  أجل  من  للرباط  جاء 

البيزنيس. 

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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الضائعـة الحقيقــة
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رموز اللوبي الملكي الجديد  

يقظة  على  أطراف  القصر  أم  رجوع   إلى   سياسة   الحسن  الثاني؟ 
هل هي نهاية  سوء  الفهم  الكبير  بين  صاحب  الجاللة  وصاحبة  الجاللة؟

هل يتم تاأخير الحكومة اإلى ما بعد انتهاء الزيارة 

الملكية المحتملة لوا�شنطن

العقوبة التلفونية  التي تلقاها بن كيران

مدريد. خاص باألسبوع
اأ�صبح نهائيا، بعد اأن راج الخبر 

خ��وان  الملك  زي���ارة  اأث��ن��اء 

كارلو�س للمغرب، اأن ال�صديق 

الملكي الآخر وم�صت�صاره في 

فا�صل  الإ�صبانية،  ال�صوؤون 

بنيعي�س قد عين �صفيرا جديدا 

للمغرب في العا�صمة الإ�صبانية.

فا�صل بنيعي�س هو ابن الطبيب الخا�س 

للملك الح�صن الثاني الدكتور بنيعي�س الذي قتل في 

هجوم ال�صخيرات، واأخ ال�صفيرة المغربية 

من  وهو  بنيعي�س،  كريمة  البرتغال  في 

في  ال�صاد�س،  محمد  للملك  المرافقين 

كانت  باإ�صبانيا  وعالقاته  الدرا�صة، 

العائلية  الرت��ب��اط��ات  بحكم  قديمة 

والتقليدية، ولكن تعيينه يعتبر تجاوبا 

كانت  التي  الإ�صبانية  الطموحات  مع 

تعتبر اأنها لم ت�صتطع التفاهم مع ال�صفير 

�صويلم  ولد  اأحمد  ال�صحراوي  المغربي 

للمغرب  العليا  الم�صالح  م��ع  اإذن  وتجاوبا 

واإ�صبانيا.

الم�شت�شار فا�شل بنيعي�ش �شفيرا جديدا للمغرب في اإ�شبانيا

بين النائب المغربي »تشيكيطو« والنائب الفرنسي »ميرابو«

لماذا لم يطرد حزب االستقالل تشيكيطو وطرد الوفا

03
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02 امللك حممد ال�شاد�ش يعود لق�شر ال�شخريات
02

وزير العدل مطالب بالك�شف عن جمرم احل�شي�ش
 الذي قيل اإنه متتع بالعفو قبل اجلل�شة

04

حملة  إعالمية  للكشف عن  تبرج  أصحاب
  الماليير  المغاربة في  إسبانيا

ملف 
األسبوع
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»الأ�سبوع« الورقية يف جميع 

�أك�ساك فرن�سا

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

تباع في األسواق الفرنسية.

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

املغرب.

أكيد أن قرار وزير العدل الرميد بالكشف 
ونشر  املوقوفني،  القضاة  أسماء  عن 
ارتكبوها،  التي  املخالفات  عن  تفاصيل 
إيجابية،  خطوة  بالقضاء  خطا  فإنه 
رافقت  التي  املواخذات  كانت  مهما 
على  الصعب  من  وسيكون  القرار،  هذا 
مجلس القضاء، بعد انتهاء مهمة الرميد 
اللوائح  ينشر  ال  أن  الوزارة،  رأس  على 

واملواخذات في املستقبل.
نشر  وكما  البد،  الرميد،  الوزير  أن  إال 
بذلك)...(،  رخص  أو  املوقوفني،  القضاة 
تاريخ  في  سابقة  أكبر  بتوضيح  مطالب 
قاضي  نادى  حني  املغربي،  القضاء 
احلسيمة في جلسة فاحت غشت على ذي 
املتهم  واإلسبانية،  املغربية  اجلنسيتني 
النار  بإطالق  الدرك  رجال  هدد  الذي 
بتهريب  متلبسا  اعتقاله  ساعة  عليهم 
احلشيش، ولكن القاضي أجيب، وهو في 
اخلطير  املجرم  بأن  االبتدائية،  اجللسة 
متتع بالعفو امللكي، رغم أن العفو امللكي 

ال يصدر إال بعد صدور احلكم النهائي.
حتى  فيها  توسعت  التي  الواقعة  وهذه 
مرتبطة  ستبقى  اإلسبانية  الصحف 
بإصدار  املطالب  العدل،  وزير  مبصداقية 
املقربون من  مادام  املوضوع،  بيان حول 

ال  العفو  أن  يعرفون  امللكي،  العفو  قرار 
يكون إال بعد صدور احلكم النهائي.

وزير العدل إذن مطالب باالستماع إلى 
رئيس احملكمة الذي طوى امللف، مبجرد 
ما سمع عن العفو امللكي، ووكيل النيابة 
بالعفو،  القاضي  أخبر  الذي  العامة 
رمبا  الذي  هذا  هو  من  منها،  وأكثر 

الفخ  هذا  نصب  أجل  من  املاليير،  أخذ 
الذي  امللف  كان  وإذا  املغربي.  للقضاء 
بقي على مكتب رئيس محكمة احلسيمة 
يتضمن احملاضر والتفاصيل، فإن وزير 
هذا  خبايا  عن  بالكشف  مطالب  العدل 

العفو الذي لم يصدر.

�مللك حممد �ل�ساد�س يعود 

لق�سر �ل�سخري�ت

الرباط. األسبوع

محمد  امللك  عاد  العرش،  توليه  منذ  مرة  ألول 
والده  كان  الذي  الصخيرات،  قصر  إلى  السادس 
امللك احلسن الثاني، يجعل منه قصر عمله الدائم، 
وهو  واحملادثات،  االستقباالت  أغلب  به  ويجري 

القصر الذي شهد أحداثا تاريخية هامة.

محمد  امللك  تولي  منذ  مهجور  شبه  بقي  لكنه 
السادس مقاليد احلكم، حيث يقول العارفون، إن 
جاللته كان يتشاءم من هذا القصر، منذ ذلك اليوم 
النقالب  مسرحا  الصخيرات  قصر  فيه  كان  الذي 
عاشر يوليوز 1971، وحضر امللك الذي كان ولي 
يهجر  التي جعلته  املرعبة،  التفاصيل  كل  العهد، 

هذا القصر بصفة كادت تكون نهائية.

امللك  استقر  األخير  اجلمعة  من  وابتداء  أنه  إال 
الواقع  القصر  بهذا  وحاشيته  السادس  محمد 
على شاطئ احمليط األطلسي، واملالحظ أن الغياب 
الطويل عن هذا القصر جعل اجليران املقابلني له 
يبنون بيوتهم املطلة على القصر الشيء الذي كان 

ممنوعا أيام احلسن الثاني.

كواليس األخبار
وزيـــر �لعــدل مطالـــب بالكــ�سف عن جمــرم �حل�سيــــ�س

 �لـــذي قـــيل �إنـــه متتـــع بالعفـــو قبـــل �جلل�ســـة

�أهكذ� يكون م�سري �لأوفياء!

عندما أوقف الملك الحسن الثاني خطواته وخلفه ولي عهده سيدي محمد، 
ليعطي التعليمات لمحافظ البرلمان، المرحوم عبد القادر الريغي، لم يكن يظن أن 

الزمن سيدور، وسيموت المحافظ الريغي، ليأتي زمن برلمان كريم غالب الذي 
أصدر أوامره بإفراغ أرملة المحافظ الريغي، بعنف وتخلف وقلة أدب، جعل األرملة 

تسقط على األرض مشلولة.
فرق كبير، بين الصورة.. واألصل.

�لفتيان �ملر�سحون لبطولة �لعامل 

غا�سبون من �ل�سفري �ملغربي

إسطنبول. األسبوع

بتركيا،  إسطنبول  مطار  في  هنا  كبرى  ضجة 
املرشح  للفتيان  الوطني  الفريق  صدم  عندما 
بانعدام  الطائرة  الكرة  في  العالم  لبطولة 
مطار  في  الستقبالهم  مغربي  استعداد  أي 
إسطنبول، وال حتى كاتب للسفارة، وإمنا حشود 
يستثني  تركي،  ومطبوع  األخرى،  الوفود  حول 

الصحراء املغربية من اخلريطة.
واألدهى أنه قبل أن يركب الالعبون الثمان عشرة 
منهم  أربعة  فقد  أنقرة،  إلى  الطائرة  وطاقمهم، 
أمتعتهم، الزالت مفقودة إلى اآلن، ولم ينفع أي 
احتجاج، ليأتيهم موظف في السفارة ويبلغهم 

أن سعادة السفير يستدعيهم للعشاء فرفضوا.
فبأية معنوية نريد منهم أن يشاركوا في بطولة 

العالم؟!.

أعنف من الهجمات التي 

يتلقاها الرئيس بن كيران، 

واالشكر،  شباط،  طرف  من 

وبنشمــاس، واآلخــرين، فـإن

بن كيران يعيش حربا صامتة 

هي  تأثيرا،  وأعتى  عنفا  أكثر 

المرئية  الــمــقــاطــعــة  هـــذه 

بن  يعانيها  التي  والمسموعة 

الثاني  الرجل  طرف  من  كيران، 

في حزب العدالة، وزير الخارجية 

العثماني.. وابحثوا عن صورة أو 

نشاط يكذب هذا الخبر.
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 باريس. األسبوع

المحضر المفصل الذي سيجر  زعيم 

  االستقالليين للمحاكمة

الشوريون يخططون لتهنئة شباط

ا�سبوع
 في عطلة

5

الضائعـة
الملك المنصور بنى قصر البديع

  فسقطت الدولة السعدية

02

32
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تهنــئــــة
احتفل الشعب المغربي بعيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 

الرابعة عشرة لتربع جاللة الملك محمد السادس على عرش أسالفه  

المنعمين. وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم «األسبوع» بأحر 

التهاني إلى جاللة الملك وباقي أفراد األسرة الملكية، 

والشعب المغربي.

الرباط. األسبوع

حازم  الرباط،  في  العراقي  السفير  فاجأ 
بإحضار  الرباط،  سكان  كل  اليوسفي، 
فرقة موسيقية عراقية لتقدمي حفالت في 
مسرح محمد اخلامس، وأخرى في بيت 

السفير.
بغداد،  في  السابق  املغربي  السفير 
التازي،  الهادي  عبد  األستاذ  القيدوم 
الفرقة،  بجانب  اجللوس  على  حرص 
الذي  الرفيع،  العراقي  بالفن  ليستمتع 
في  املصري  الفن  سنوات  عبر  ضاهى 

الشرق األوسط.
أحسن  كانت  اليوسفي،  السفير  مبادرة 
اجلميلة،  الذكريات  إلحياء  طريقة 

للعالقات املغربية العراقية.

�لفرقـــــــــة �لعر�قيــــة.. يف �لربــــاط.. ل يف بغــــد�د

رسم تخطيطي لطريقة تنفيذ انقالب الصخيرات
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الدهاء الصحفي كما ورد في إطار الوفاء املبدئي)...( 
بتوسع،  املعلق  الصحفي  جعل  افريك،  جون  ملجلة 
على قضية الوحش اإلسباني فتوقف عند التساؤل: 
))من هو الذي خلط اللوائح، لوائح العفو، وأعطاها 
من  يكملون  القراء  ليترك  إمضائها((،  قصد  للملك 

رؤوسهم.

أصبحت  األمازيغية،  اإللكترونية  املواقع  أن  يظهر 
تنتشر بعيدا عن األعني املشغولة، مؤخرا.. وأكثر من 
أسلوب املعارضة صاحت العجوز: »هنو أوماروس« 
موجهة النقد إلى امللك: ملاذا ذهبت إلى أنفكو، ولم 

تأت لترى ماذا يحصل في تيليمني؟.

فوضى عارمة في مطار محمد اخلامس، تقريبا كل 
غادر  احملامني  وأحد  متوقفة،  األسانسورات  يوم 
املطار وقال: هادا كراج عالل.. هذه االستهانة بوجه 
املغرب، تدعو للتساؤل: من سيعاقب أم أن كل هذا 

من أخطاء بن علو.

أثناء حفل زفاف أقامه احملامي االحتادي املريني بالدار 
البيضاء وحضره عدد كبير من السياسيني، لوحظ 
واالشتراكية،  التقدم  عام  أمني  بني  الكبير،  التباعد 
نبيل بنعبد الله، وبني قطب احلزب سعيد السعدي، 

لدرجة جعلت الرفيقني ال يتصافحان.

حتالف ملجموعة كبرى من قضاة اململكة، ضد وزير 
العدل الرميد، الذي رخص)...( بنشر لوائح القضاة 
من  كان  ورمبا  عقوبات،  حقهم  في  صدرت  الذين 
بينهم من كتبوا له رسائل احتجاج، خصوصا وأن 

املخالفات لم تكن على درجة قصوى من اخلطورة.

الصدفة خير من ألف ميعاد، ولكن هل هي مصادفة أن 
حتتضن مدينة مكناس في نفس األسبوع شخصني 
كالهما كان يطلب رأس اآلخر.. إلياس العماري قطب 
حزب األصالة اختار مدينة مكناس ليبرئ نفسه من 
كان  التي  املنطقة  نفس  في  احلكومة«،  »هدم  تهمة 
يتواجد بها حفيظ بنهاشم املدير السابق للسجون 
دانيال،  اإلسباني  على  العفو  قضية  في  »املتهم« 
بني  جمع  لقاء  هناك  كان  إذا  عما  السؤال  ليطرح 

الطرفني. 

اجتمع عدة ضباط في اجليش امللكي مؤخرا لتدارس 
طريقة للرد على مذكرات الكولونيل القادري »امللفقة«، 
شخصيات،  لعدة  مباشرة  إساءة  تضمنت  والتي 
ولعائالت بعينها، حسب رأيهم.. غير أنهم اتفقوا في 
إلى  النزول  األخير على ما أسموه »ضرورة تفادي 
في  أقطاب اجليش«،  املستوى من احلوار بني  هذا 

انتظار ردة فعل أبناء املعنيني باألمر. 

بيانات غريبة الشكل واملضمون صارت تصدر باسم 
البيان  فبعد  اجلمعوي،  والعمل  احلقوقي  العمل 
فاعلون  فيه  يحتج  والذي  احلاجب  في  الذي صدر 
ورداءة  احلماسية  األجواء  »غياب  على  حقوقيون 
جاء  امللكي«،  اخلطاب  ملشاهدة  املخصص  التلفاز 
الدور هذه املرة على جماعة سوق األربعاء الغرب، 
العام  الرأي  فيه  يخبر  بيانا  رئيسها  وزع  حيث 
باعتبارها  حمير«  ثالثة  بيع  »إجراءات  مبباشرة 

صفقة عمومية.

ضد  قضائية  دعوى  املرزوقي  منصف  محمد  رفع 
محلل سياسي لبناني، قال إلحدى اإلذاعات احمللية 
من  مالية  تعويضات  يتلقى  التونسي  الرئيس  بأن 
كل  دوالر  ألف   50 قدرها  القطرية،  »اجلزيرة«  قناة 

شهر.

في الوقت الذي كان يجتمع فيه امللك مع مستشاريه 
املهاجرين  وحكومته من أجل تدارس مشكلة تدفق 
على املغرب من فرنسا..، كان أحد املواطنني املغاربة 
يحتج على املسؤولني في السفارة الفرنسية، ذلك أنه 
تلقى رسالة من طرف وزارة الداخلية هناك تخبره 
السفارة  موظفي  لكن  جاهزة،  إقامته  بطاقة  بأن 

رفضوا تسليمها له )..(.

ما خفي كان أعظم
العقوبة التلفونية التي تلقاها بن كريان

هل يتم تاأخري احلكومة اإىل ما بعد انتهاء الزيارة امللكية املحتملة لوا�شنطن

حتت الأ�ضواء

ابراهيم الفاسي

كواليس األخبار

الرباط. خاص باألسبوع
األضواء  )حتت  األسبوع  قالت  كما  تأكد 
»على  أن مشروع حكومة  املاضي(  العدد 
البرملاني  املهل« لن يكون إال مع الدخول 

في أكتوبر.
األسبوع  في  جاهزا  شيء  كل  كان  فقد 
أخنوش)...(  ضم  اجتماع  إثر  املاضي 
على  االتفاق  ومت  ومزوار)...(،  وباها، 
وخرجوا  املالية،  وزارة  مزوار  تسليم 

متفاهمني.
إال أن الذي حصل في اليوم املوالي، هو 
تلفونية  مكاملة  كيران  بن  الرئيس  تلقي 
ساخنة)...( مرمدته)...( بكل معنى الكلمة.. 
أن  حقه  من  ليس  احلكومة،  رئيس  ألن 
يسرب إلى إحدى اليوميات، أخبار اتفاقه 
مع مزوار، على أساس التعليمات، وعلى 

أساس أن املوضوع يتعلق بأسرار.
بن  كيان  هزت  التي  التلفونية  املكاملة 
كيران، أخرت تشكيل احلكومة مرة أخرى 
بعد مضي أربعة شهور على االتفاق األول 

بني مزوار وبن كيران.
لذلك رأينا انشغال بن كيران ومزوار ملدة 
وإمنا  اجلديدة،  باحلكومة  ال  أسبوع، 
بحكاية هذا التسريب الصحفي، واملكاملة 
التلفونية، التي جعلت بن كيران، يعتذر 
في حفل زفاف عائلة الرباح، الذي حتول 
إلى جتمع سياسي ليقول فيه: إن جاللة 
األب، يضرب  أن  أبونا. مبعنى  امللك هو 

شيء  وهو  األحيان،  بعض  في  ولده 
مقبول.

كانت  شتنبر،   9 األخير،  اإلثنني  صباح 
االستعدادات جترى في املشور الستقبال 
بن كيران، فعمت الفرحة أوساط األحرار 
الذين كانوا سيدخلون احلكومة، مبجموعة 
لهم على اإلطالق،  ممن ال جتربة وزارية 
من قبيل زوجة بن الطالب، وابنة بوهريز، 
وحسن بن عمر، صديق بن الطالب، ليتم 
األحرار من  في حزب  ليس  التساؤل هل 
ولكن  وحده؟،  مزوار  إال  األكفاء  الوزراء 
الذي  التشكيل  هذا  أخرت  أخرى،  ظروفا 

كان محسوما يوم اإلثنني املاضي.
فقد الحظ عشية األحد األخير مرتادو غابة 
ذلك  امللكي  للكولف  املجاورة  السويسي، 
احلديث الطويل بني امللك محمد السادس، 
ومستشاره فؤاد الهمة، وهما في السيارة 
للمشاهدين)...(  سمحت  التي  املكشوفة، 
املشهد،  نفس  النقاش،  أهمية  باستنباط 
الحظه سكان أنفا في اليوم املوالي بالدار 
أحد  حجز  حني  اإلثنني،  عشية  البيضاء 
حراس امللك، تلفون مواطن سجل املنظر، 
احلياة  هذه  له:  وقال  تلفونه  له  أعاد  ثم 

اخلاصة للملك.
أن عنصرا جديدا طرأ، على هامش  لوال 
قرار تأخير التعديل احلكومي، أسهم فيه 
امللكية  املقابلة  بعد  كيران،  بن  الرئيس 
بن  ليخرج  اإلثنني،  زوال  حصلت  التي 

قادة  اجتماع  بضرورة  بالتذرع  كيران 
الثالثاء،  يوم  اجلديدة  األغلبية  أحزاب 
ويقول بأن االجتماع تأخر للثالثاء القادم 
ثم يقول ألعوانه: إن كل نقاش ال ميكن أن 
في  احلكومة  مجلس  انعقاد  قبل  يكون 
احلركي  الوزير  ويقدم  القادم.  اخلميس 
وتعقيد  التأخير  في  الله..  يد  العنصر، 
احلصول  في  برغبته  احلكومة،  تشكيل 
على مقعد وزاري جديد، وهو ما لم يكن 
احلكومة  أن  املهم  قبل.  من  مطروحا 
أمام  ثانويا  شيئا  أصبحت  اجلديدة، 
امللكي، من  بوادره في احمليط  ما ظهرت 
للواليات  محتملة  ملكية  زيارة  إمكانية 
املتحدة، يبني استعجالها، إذا لم تكن فعال 
في واشنطن، من هم  أن هناك  بدأت،  قد 

أهم بالنسبة للمغرب من بن كيران.
كيران ومزوار، متسع من  بن  أمام  يبقى 
»على  حكومة  مشروع  لدراسة  الوقت، 
قراره  أن  إلى  مزوار  فطن  ورمبا  املهل«، 
إقبارا  يعتبر  كيران،  بن  مع  بالتشارك 
ملشروع »جي8« التجمع الذي جمع مزوار 
بحزب الهمة، استعدادا لالنتخابات التي 
وأن  كيران،  بن  حزب  فوز  عن  أسفرت 
حتالف  يعتبرون  األصالة،  حزب  أعضاء 
مزوار مع عدوهم )...( بن كيران، طعنة في 

الظهر، لن يقبلونها.

غادر املغرب، رغم بقائه في ذاكرة املغاربة، 
بكر  أبو  السفير  املصري  الدبلوماسي 
ذكرى  املغرب  في  خلف  أن  بعد  حفني، 
كان  وإذا  الناجح،  للسفير  منوذجية، 
بني  ينتقلون  واملسلمون،  العرب  السفراء 
فإن  فقط،  للوظيف  استجابة  العواصم، 
األربع  السنوات  وخالل  حفني،  السفير 
التي قضاها في الرباط، استطاع أن يعود 
أيام  إلى  املصرية،  املغربية  بالعالقات 
مجدها، منذ أيام السفير املصري األول في 
املغرب حسن عبد املجيد فهمي الذي خلف 
في الرباط، مع ذكرياته اجلميلة، ولدا طيبا 
للعالقات  احلقيقي  املشخص  يعتبر  الزال 

املغربية املصرية.
أما السفير حفني، والذي يحتمل أن يعينه 
االحتاد األروبي سفيرا له، بعد أن اكتشف 
ميزاته، فقد استطاع أن يجعل الدبلوماسية 
أصولها،  على  باريس،  في  تعلمها  التي 
على  طرأت  التي  التغييرات  على  تتغلب 
حسني  أيام  سفيرا  فكان  العظيمة،  مصر 
في  وسفيرا  مرسي،  أيام  وسفيرا  مبارك، 

العهد اجلديد.
أكيد أن مصر عظيمة برجالها كما يقولون، 

وأكيد أن أبا بكر حفني املناضل من عائلة 
دبلوماسية وزارية منذ أيام العهد امللكي، 

كان من كبار الدبلوماسيني املصريني الذين 
عرفهم املغرب.

ال�شفـــري امل�شـــري اأبو بكــــر حفنــــي يغــــادر املغـــــــرب

بن كيران يقود مشاورات تعديل احلكومة حافي القدمني مع مزوار.
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كيران  بن  إن حكومة  وأقول،  أجازف  لن 
تنصيبها  منذ  األساسية  مهمتها  حققت 
من  اآلن  يحدث  ما  وكل  دستوريا، 
ضجيج املفاوضات حولها، »خضرة فوق 
على  حديثي،  لوال  أجازف،  لن  الطعام«، 
هامش زيارة ترحم لقبر الراحل اخلطيب، 
بن  وعلبة  الدولة  وزير  بها  الله  عبد  مع 

كيران. أحسست أن الرجل مطمئن.
ولتدقيق شهادتي، التي قد تفاجئ بعض 
هدف  يكن  التقليديني، أؤكد، لم  احملللني 
للحكومة، عاديا  رئيسا  كيران  بن  تعيني 
كان  اقتصادي، بل  برنامج  لتحقيق 
سياسيا  واستراتيجيا بامتياز، ملصاحبة 
امللك  جاللة   اتخذها  التي  املبادرات 
بداية حراك شباب  السادس، منذ  محمد 
جماعة  طرف  من  وتأطيره  فبراير   20
العدل واإلحسان وأطراف منتمية لليسار 
قياديي  بعض  عن مترد  املتطرف، فضال 
الرميد  مصطفى  صنف  من  البيجيدي، 

وسعد الدين العثماني وحامي الدين.
كان الهدف من تعيني بن كيران، مساعدة 
ثورات ما  من  بسالم  للعبور  املخزن 
العربي، واملشاركة  بالربيع  خطأ  يسمى 
امللك  يقودها  التي  اإلصالح  عملية  في 
في  جنح  وقد  االستقرار.  إطار  في 
احتجاجات  أصبحت  حيث  مهمته، 
التأطير  من  خالية  فبراير   20 حركة 
العدل  جماعة  انسحاب  بعد  السياسي، 

للشارع، وحتول  اخلروج  من  واإلحسان 
احلراك، مببادرات شخصية، نفعها أكبر 
من إزعاجها للدولة العميقة ومهندسيها. 
مزوار،  الدين  صالح  هؤالء،  ضمن  ومن 
ملنصب  واملرشح  احلمامة  حزب  زعيم 
ينجح  قد  واملالية، الذي  االقتصاد  وزير 
وبالتالي  الضحية،  صورة  تسويق  في 
خلط أوراق منافسيه السياسيني، خاصة 
في قضية »البرميات«، التي حصل عليها 
سابقا في إطار عمله بوزارة املالية، لكن 
اآلن، إلى  إلى  تطارده  زالت  ال  »لعنتها« 
تعثر  موضوع  في  تصريحه  نشر  درجة 
املفاوضات وضغط وسائل اإلعالم، الذي 
هي  احلالية  املشكلة  أن  »أؤكد  فيه:  جاء 
مشكلة األغلبية وخاصة رئاسة احلكومة، 
يوجد،  الذي  التجمع  مشكلة  وليست 
وفي  املعارضة  داخل  آخر،  إشعار  حتى 
وضع مريح. وإذا ما حاول املساهمة في 
من  فذلك  مأزقها،  من  احلكومة  إخراج 
موقع الغيرة الوطنية ليس إال، وال ميكن 
حتميله حتت أي مبرر، مسؤولية انفراط 

األغلبية واألزمة احلكومية«.
مزوار  طرف  من  خطأ  تشخيص  هو 
كيران  بن  مشكلة  ألن  املرحلة،  لتدبير 
والوزير  »بالكرافاطا«  الوحيدة، تتعلق 
الدريوش إدريس األزمي، املكلف باملالية 
وبعقدها، الكرافاطا )الصورة(. »شكون 
بعد  كيران«  بن  كرافاطة  يقاد  غادي 

وزارة  على  احملتمل ملزوار  االستحواذ 
مع  املرتقب  التصرف  وما هو  األزمي، 
اخلطاب الذي سيتبناه »أفتاتي وبوانو« 

مع احلليف اجلديد؟!.  
ليبقى املغرب الرابح األكبر من التجربة، 
السلطة،  إلى  اإلسالميني  صعود  جتربة 
ونعمة االستقرار، بفضل املؤسسة امللكية 
الثورية، وكل  للمرحلة  تدبيرها  وحكمة 
رابحون  السياسي  املشهد  أطراف 
بتعبير  امللك«،  »أبناء  أنهم  كذلك، بحكم 
حفل  ضيوف  كيران، أمام  بن  اإلله  عبد 
زفاف بنت الوزير اإلسالمي عزيز الرباح. 
نسأل  واخلسارة.  الربح  يرثون  واألبناء 

الله السالمة لفلوكة املغرب.
في  رابحون  كيران، هم  بن  إسالميو  أما 
ياكلوا  طالعني  األحوال، كاملنشار  كل 
احلكومة  داخل  ياكلوا)..(،  وهابطني 
مع  وجودهم  تطبيع  بعد  خارجها،  أو 
أوال،  امللكي  والقصر  واملخزن  السياسة 
وهو حلم الراحل اخلطيب، مؤسس حزب 
العدالة والتنمية، وغامنون جتربة إدارة 
كيران  لنب  يحسب  مكسب  العام.  الشأن 
األصل)...(  األندلسية  الفاسية  وشطارته 

والله أعلم..

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي

غنوشي المغرب حملة  إعالمية  للكشف عن  تبرج  أصحاب  الماليير  المغاربة في  إسبانيا
يجتمع بغنوشي تونس 

● الرباط: األسبوع 

للنصح؟،  بطلب  األمر  يتعلق  هل 
هي  فقط؟،  مجاملة  زيارة  هي  وهل 
لقاء  أعقبت  التي  األسئلة  بعض 
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
رئيس  التونسية ومحمد احلمداوي 
التي  واإلصالح  التوحيد  حركة 
عبد  احلكومة  رئيس  إليها  ينتمي 

اإلله بن كيران.
التي  احلركية  مع  تزامنت  الزيارة 
سقوط  بعد  العربي  العالم  يعرفها 
الرئيس محمد مرسي، رغم انتخابه 
عقب الربيع العربي، ليطرح السؤال 
مقدمة  اللقاء  هذا  كان  إذا  عما 
باملوازاة  اجلوار  دول  مع  للتنسيق 

مع مشاورات ترميم احلكومة؟!.

كواليس األخبار

»شكون غادي يقاد لبن كيران لكرافاطا؟!«

● ماربيا. األسبوع

تهافت املغاربة هذه السنة، بشكل 
شواطئ  على  لالهتمام  مثير 
ماربيا  في  اإلسباني  اجلنوب 
الشمال  إلى  بانوس  وبويرتو 
عدد  اإلسبانيون  ويقدر  الشرقي. 
املغاربة الذين قضوا شهر غشت 
عندهم بثالثني ألفا، بينما تتحدث 
مساهمة  عن  املصادر  نفس 
والفرنسيني،  املغاربة  السواح 
االقتصادية  األزمة  جتاوز  في 
التي كانت تعاني منها إسبانيا.

قد  أصال  املغاربة  أغلب  وكان 
املغرب  شمال  إلى  توجهوا 
التام  الفراغ  لوال  عطلهم  لقضاء 
وانعدام  الترفيه،  وسائل  لكل 
باستثناء  الشاطئ،  على  املطاعم 
آالف  ونصب  املنتشرة،  األضواء 
فائدة،  دون  اإلنارة)...(  أعمدة 
إضافة إلى غالء األسواق املغربية 
وكانت  املطاعم،  في  والوجبات 

التي  الفارهة  املغربية  السيارات 
تكشف  إسبانيا  طرق  جابت 
مغربية،  غنية  طبقة  تواجد  عن 
بأثمان  شققا  روا  أجَّ من  فيهم 
غالية، ليتمتعوا مبطاعم السمك، 
واالحترام  واالستقرار  وبالنظام 

الذي يفتقدونه في املغرب.
املراسلون  انشغل  وبينما 
أسماء  نشر  عن  الصحفيون 
الشخصيات السياسية والوزارية 
أصحاب  تنافس  كانت  التي 
شوهد  حيث  الفارهة،  السيارات 
حول  يتجمعون  اإلسبانيون 
أثرياء  ألحد  مازيراتي،  سيارة 
أخرى  مصادر  ذكرت  مراكش، 
السابق  الوزير  أوالد  أحد  أن 
اإلسبان  أبهر  البصري  إدريس 
أيضا.  هو  الفارهة  بسيارته 
الفرنسية  التلفزيونية  القناة 
إسبانيا  عن  بعيدا  ذهبت  »إم6« 
أمريكيا  في  اآلخر  الشاطئ  إلى 

إلى  وبالتحديد  اجلنوبية، 
البرازيل حيث التقت ثريا مغربيا 
يسمى حسن القادري )الصورة( 
يتمتع بجمال البرازيل على منت 
مركب خاص، لتكشف أن املعني 
باألمر، هو أحد أبناء الكولونيل 

بقي  الذي  الله،  عبد  القادري 
مذكراته  إلمتام  املغرب  في 
يذكر  ولم  املساء،  صحيفة  في 
»إم6«  للقناة  الفرنسي  املراسل 
بأن ولد الكولونيل، كان بطال من 

أبطال التنس.

فاس: األسبوع 
بها  دفن  التي  الزاوية  مقر  ِاحتضن 
بلحسن  محمد  التاريخي  القطب 
كبيرا  اجتماعا  فاس،  في  الوزاني، 
أفكار  تؤيد  شخصيات  عدة  حضرته 
املنعقد  االجتماع  هذا  ويأتي  الراحل، 
للتدشني  التحضير  أفق  في  مؤخرا  
شيدته  الذي  الثقافي  للمركز  الرسمي 
مساحة  على  الوزاني«  »حورية  ابنته 
أن  وينتظر  مربع  متر   500 بـ  تقدر 

يتكلف مكتب املقاومة بتسييره.
مصطفى الوزاني الذي يتولى التنسيق 

بني مندوبية املقاومني وعائلة الوزاني 
أكد أن متحف »إدزر« سيكون جاهزا في 
تدشينه  وسيتم  املقبلة،  األيام  غضون 
ترعاها  أخرى  مؤسسة   32 غرار  على 
من  االنتهاء  بعد  الكثيري،  مؤسسة 
من  أسرع  التي  القانونية،  اإلجراءات 

وتيرها تدخل عامل اإلقليم.
سباقة  كانت  أن  لألسبوع  سبق  وقد 
تدشينه  عقب  املتحف  خبر  لنشر 

مبنطقة ايتزر بشكل غير رسمي.
 )انظر األسبوع عدد 1 غشت 2013(

حوريـة  ابنــة  بلحسـن  الوزانـي  تدشن  المتحف   قريبـا

ابن اجلنرال القادري املقيم بالبرازيل.

الفضيحة التي هزت »حزب الله«
تبذل األمانة العامة لـ»حزب الله« مساعي حثيثة الحتواء فضيحة 
محمد  املدعو  بأن  الضاحية  في  إعالمية  مصادر  كبيرة..وأفادت 
عطايا من طير حرفا، من الكوادر امليدانية املشهود لها في حزب 
الله، اكتشف عندما كان عائدًا من مهمة دامت أكثر من شهر خارج 
لبنان، بأن زوجته لينا على عالقة عاطفية مع أحد عناصر حزب 
الله امللقب »حسني فهمي«، املعروف مبغامراته العاطفية، واملرتبط 

بصلة دم مع مصطفى بدر الدين املسؤول البارز في حزب الله.
أصداء القضية هزت بلدة طير حرفا في  قضاء صور اجلنوبي، 
البلدة.  بلدية  في  ثقلها  ولها  هناك  معروفة  عطايا  عائلة  حيث 
الله،  املصادر أضافت بأن نعيم قاسم، نائب األمني العام حلزب 
الشخصي،  سالحه  من  عطايا  محمد  بتجريد  شخصيًا  أوعز 
وطرحت فكرة إبعاده لفترة مبا يسمح بلملمة املوضوع وتفادي 
ماال حتمد عقباه على ضوء العالقة العائلية التي تربط »حسني« 

مبصطفى بدر الدين.
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حتركات كبرية 

و�سط اال�ستقالليني 

لالنقالب على �سباط

راأ�س عمر احجرية مطلوب

 يف اجلهة ال�سرقية

عمدة  احجيرة  عمر  االستقاللي  القيادي  رأس  أصبح 
أكثر من  للمملكة مدينة وجدة مطلوبا  الشرقية  العاصمة 

أي وقت مضى في اجلهة برمتها.
رأس عمر احجيرة املطلوب اليوم ليس تعبيرا مجازيا بل 
حقيقة تزداد يوما بعد يوم، وتصبح مسألة راهنة بعدما 
املهربني  وعلى  وجدة  على  االقتصادية  األزمة  اشتدت 
وخاصة في مجال البنزين اجلزائري املهرب نحو املغرب.

ومختلف  والنواحي  وجدة  أسواق  في  حديث  ال  فاليوم 
كرسيف،  تاوريرت،  أحفير،  درار،  كبني  املجاورة  األقاليم 
بركان، الناظور، والدريوش، سوى عن األزمة االقتصادية 
بعدما  لهؤالء  مباشرة  احجيرة  عمر  فيها  تسبب  التي 
املغرب،  مع  البرية  حدودها  إغالق  اجلزائر  أحكمت 
كلية  املغرب بصفة شبه  البنزين نحو  ومحاصرة مهربي 
وبطريقة حازمة لم تعشها احلدود البرية بني البلدين من 

قبل.
مرحلة  إلى  انتقل  اليوم  رأسه،  املطلوب  احجيرة  عمر 
الذين  املهربني  طرف  من  اجلسدية  بالتصفية  التهديد 
على  بالتهجم  قام  بعدما  األزمة  هذه  مسؤولية  يحملونه 
اجلزائر، وبشكل عنيف، وباألرقام، وبطريقة غير مسبوقة 
في حلقة نظمت قبل شهرين على القناة الفضائية ميدي1، 
أن  عموما  وجدة  وساكنة  واملهربون  التجار  يعتقد  حيث 
مرافعات احجيرة وتهجمه الكبير على اجلزائر خالل هذه 
احللقة كان كافيا إلغضاب املسؤولني اجلزائريني ودفعهم 
إلى تضييق اخلناق على مدينة وجدة وعلى اجلهة الشرقية 

برمتها في مجال تهريب البنزين.
القضاء  إلى  شكايات  بتقدمي  دفعته  احجيرة  تهديدات 
واألمن ضد مجهولني، وجعلته يختفي نسبيا عن األنظار 

والشوارع واألسواق في مدينة وجدة.

كواليس األخبار

كم �سيطرد من العمال املغاربة ب�سبب الفي�س بوك؟

صدر أخيرا عن إحدى محاكم االستئناف في فرنسا حكم قضائي 
يؤكد حكما ابتدائيا صدر في حق مستخدمة اتهمها مشغلها بإدمان 
الفيس بوك، أثناء ساعات العمل، معتبرا أن ذلك يعد سببا كافيا 

لطردها من العمل دون أي تعويض.
العمل  مقر  في  حاسوبها  نسيت  قد  كانت  املطرودة،  املستخدمة 
أحد  عني  وقعت  إن  وما  مفتوحا.  الفيسبوكي  وحسابها  مشغال، 
رؤسائها على ذلك املشهد، حتى قام باستدعاء تقني متخصص في 
املعلوميات، استخرج تفاصيل ترددها على شبكة األنترنيت، ليتبنينّ 
إدمانها الكبير على الـ»فيسبوك«، وانشغالها أثناء ساعات العمل في 

حتميل بعض الصور الشخصية ونشرها فيه.
املغرب،  في  كبيرا  نقاشا  خلقت  فرنسا  في  وقعت  التي  احلادثة 
ويتساءل بعض املعلقني عن عدد املوظفني واملستخدمني الذين ميكن 
فيه  تشير  وقت  في  بوك،  الفيس  إدمان  بتهمة  املغرب  في  طردهم 

اإلحصائيات إلى أن عددهم جتاوز عتبة 5 ماليني.

أحد  بيت  أن  »األسبوع«  علمت 
احتضن  بالرباط،  الكبار  االستقالليني 
من  عددا  ساخنا ضم  اجتماعا  مؤخرا 
معروفة،  استقاللية  ووجوه  قيادات 
االستقالل  حزب  أحوال  ملناقشة  وذلك 
بسبب الوضعية الكارثية التي يعيشها 

احلزب اليوم.
القيادات  هذه  أن  تؤكد  املصادر  ذات 
بقيادة  وازنني  استقالليني  تضم  التي 
الفاسي،  وعبدالواحد  الفاسي،  عباس 
وسعد العلمي، وعدد من أثرياء احلزب، 
والوجوه التاريخية املعروفة، قد جددت 
العزم على عقد سلسلة اجتماعات مغلقة 
قبل  اجلاري  الشهر  خالل  وحاسمة 
االنفتاح ومحاورة بعض االستقالليني 
الفريق  وفي  التنفيذية  اللجنة  داخل 
أن  املنتظر  من  الذي  للحزب  البرملاني 
على  أعضائه  نصف  من  أكثر  ينتفض 
في  للبحث  ذلك  وكل  شباط،  قرارات 
شباط  حميد  على  االنقالب  سبل  كافة 
احلزب  جعلت  التي  اجلديدة  والقيادة 

في ورطة وتهدده باإلفالس.
االجتماع  هذا  أن  أكدت  املصادر  نفس 
استقاللية  قيادات  من  الذي ضم نساء 
فتح  صيغة  كذلك  يبحث  معروفة، 
سلسلة مشاورات مع مقربني من مراكز 
شباط  مواجهة  سبل  لتحديد  القرار 
ومحاسبته حول مدى استقاللية قراره 
في مختلف اخلطوات التي قام بها منذ 

توليه مسؤولية قيادة حزب امليزان.
نتائج  بقوة  تداولت  اجلهات  ذات 

احلزب  ينتظر  الذي  اخلطير  املصير 
من  مجموعة  يد  على  التاريخي 
على  تسيطر  باتت  والتي  »الدراري« 
نحو  به  وتتجه  احلزب،  داخل  القرار 
املؤسسات  من  عدد  مع  القطيعة 
الوطنية، والقادة السياسيني، ورؤساء 
ومع  الدستورية،  املؤسسات  من  عدد 
ظل  بعدما  العليا،  الدوائر  من  مقربني 
الوطنية  األحزاب  من  االستقالل  حزب 
في  واملركزية  والوازنة  الرزينة  األولى 
مختلف العالقات مع مختلف املؤسسات 
احملطات  مختلف  وداخل  الدستورية 

التاريخية، تقول ذات اجلهات.
التي تأسفت كثيرا على  القيادات  هذه 
األخيرة  االستقالل  قيادات  »تصرفات 

املسؤولة  غير  التصريحات  ومنها 
العدالة  حزب  بحل  وبنحمزة  لشباط 
والتنمية«، ال تستبعد حتركات سياسية 
وتعتكف  موازية؛  وقضائية  مكثفة 
دقيقة  أساليب  عن  البحث  في  حاليا 
اجلديدة،  والقيادة  شباط  مواجهة  في 
يصيب  بدأ  الذي  للنزيف  حد  ووضع 
وزراء  استقالة  جراء  امليزان  حزب 
اليوم  والقطيعة  احلكومة،  من  احلزب 
التاريخيني  القياديني  من  عدد  بني 
التي  التنظيمية  والقالقل  واحلزب، 
تهدد بنية احلزب في عدد من اجلهات، 
ناهيك عن األزمة السياسية واحلكومية 
اخلانقة التي تسبب فيها شباط للبالد 

برمتها«، تقول ذات اجلهات.

التقرير االقت�سادي الذي 

اأخر�س ل�سان وزراء احلكومة

االقتصاد  ووجه  صورة  على  القناع  سقط  وأخيرا 
املغربي بعد الصفعة التي وجهته له مؤسسة محترمة 
هذه  الدولي  الصعيد  على  مصداقيتها  ولها  ووازنة، 

املرة.
الدولية  االقتصادية  للتنافسية  جديد  تقرير  ففي 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  أصدره  الذي   2013 لسنة 
»دافوس« تراجع االقتصاد املغربي بسبع درجات، حيث 
املرتبة 77 هذه السنة بدل 70 السنة املاضية، وذلك من 

أصل 148 دولة يشتغل عليها املنتدى.
هذا التقرير الذي يعتمد على مؤشرات وطنية مختلفة 
وفاعلية  والعالي،  االبتدائي  التعليم  وضعية  تهم 
السوق، وقطاع  الصحة، ومدى تطور البنية التحتية، 
مختلف  في  الفساد  تفشي  مدى  ومراقبة  واحلكامة، 
اخلطاب  في  الثقة  وأخيرا  القضاء،  وخاصة  املجاالت 
هذه  كل  جمع  احلكوميني،  املسؤولني  لدى  السياسي 
املؤشرات وصفع املغرب بهذه املرتبة التي من املنتظر 

أن تؤثر على مناخ االستثمار اخلارجي به.
وزراء  صوت  أخرس  الذي  التقرير  هذا  أن  ومعلوم 
ويفندون  املعارضة،  يواجهون  ظلوا  بعدما  احلكومة 
اللجوء  خالل  من  الوطني  االقتصاد  على  التخوفات 
إلى بعض التقارير الدولية املشيدة مبرتبة املغرب في 
مجال التنافسية، رتب املغرب في هذه املراتب املتدنية 
بسبب وضعية التعليم االبتدائي واجلامعي، وخاصة 
على مستوى اجلودة، حيث كانت املراتب جد متأخرة، 
إلى  املغربي  االقتصاد  جرت  التي  الكارثة  وكانت 
السياسيون من خالفاتهم  ينتهي  فمتى  الصفر،  نقطة 
التي  التراجعات  خطورة  إلى  وينتبهون  الهامشية، 
االحتقان  حساب  على  املغربي  االقتصاد  يعيشها 

االجتماعي؟؟.

»الرام« كادت اأن ت�سكت القلب 

الأطباء القلب
ذكرت مصادر طبية في تصريح لألسبوع أن أطباء القلب باملغرب 
طائرات  إحدى  عبر  مؤخرا  لهم  سفر  في  حقيقيا  جحيما  عاشوا 
شركة اخلطوط امللكية اجلوية املغربية املعروفة اختصارا بـ »الرام«.
ذات املصادر حتكي أن أطباء القلب املغاربة، وبعد مشاركتهم في 
بالعاصمة  املاضي  األسبوع  أقيم  القلب«،  »طب  مؤمتر عاملي حول 
الهولندية أمستردام، عاشوا معاناة كبيرة أثناء رحلة عودتهم من 

مطار »شغيبول« بأمستردام في اجتاه مطار النواصر بالبيضاء.
حتكي نفس املصادر أن البعثة الهولندية أوصلت األطباء املغاربة 
إلى املطار عشية األربعاء املاضي على أساس السفر إلى املغرب عبر 
رحلة جوية من املفروض أن تنطلق على الساعة الثامنة مساء من 
نفس اليوم، والوصول على الساعة العاشرة ليال إلى املغرب، لكن 
القاعة املؤدية نحو الطائرة وجدوا أنفسهم  مبجرد ولوج األطباء 
مسجونني في قاعة بدون جواب وال معرفة سبب التأخر الذي حصل 

في الرحلة.
األطباء املغاربة بحثوا عن مسؤول من شركة »الرام« الستفسار أمر 
مخاوفهم  وأن  خاصة  أثرا،  له  يجدوا  فلم  املطار؟،  في  احتجازهم 
زادت بعدما أغلق املطار، وحدثت حالة الطوارئ ابتداء من الساعة 
الواحدة؛ فقط بعض املسؤولني عن مطار هولندا مدوهم ببعض املاء 

والطعام واألدوية.
وفي حدود الرابعة صباحا، ومبجهودات جبارة وجد أحد األطباء 
شرطة املطار التي أقلتهم إلى إدارة املطار التي استفسرت عن سبب 
تأخر الطائرة املغربية عن اإلقالع، فاكتشفوا أن الطائرة التي ستقل 
هذا الوفد نحو البيضاء التزال بالبيضاء، وستقوم برحلة مباشرة 
البيضاء،  إلى  اللحظة  نفس  في  بالعودة  والقيام  أمستردام،  نحو 
وأن التأخر حصل في مطار البيضاء قبل اإلقالع نحو أمستردام.
الرحلة التي استمرت حتى صباح اليوم املوالي كانت العودة منها 
على منت طائرة مهترئة ومليئة باألزبال، رحلة عذاب أثرت حتى على 
في  إجراء عمليات جراحية  كانوا على موعد  الذين  القلب  مرضى 
اليوم املوالي وخاصة بالبيضاء والرباط، وذلك بعدما ألغى هؤالء 
اليوم  في  برمجوها  قد  كانوا  جراحية  لعمليات  مواعيد  مجموعة 

املوالي.    

خطـــيــر 

صورة أخرى لشباط مبالمح قذافية جديدة، هدية 
أخرى من الفايسبوكيني املغاربة لزعيم االستقالليني 

)انظر األسبوع عدد 5 شتنبر2013 (
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والنائبات  النواب  من  عدد  صفع 
في  بقوة  املغاربة  نظراءهم  اإلسبانيني 
صباح  في  الطرفني  جمع  مطول  لقاء 
يوم اخلميس مبقر مجلس النواب حول 

موضوع الصحة باملغرب.
من  نائبا   20 من  أزيد  التقى  حيث 
مختلف  إلى  املنتمني  اإلسبان  النواب 
فيها  اإلسبانية مبا  السياسية  األحزاب 
وغيرها،  والباسك  الكاطاالن  منطقة 
سلسلة  إطار  في  املغاربة  نظراءهم 
مغاربة  مسؤولني  مع  يعقدونها  لقاءات 
في احلكومة والبرملان واملجتمع املدني، 
أحرجوا نظراءهم املغاربة بعد مداخالت 
دقيقة في املوضوع، في مقابل مداخالت 
التي  اخلشب  بلغة  املغاربة  للنواب 
مختلف  في  الوهمية  باإلجنازات  تشيد 

املجاالت.
للنفخ  بإمعان  استمع  اإلسباني  الوفد 
في املنجزات من طرف نظرائهم املغاربة 
قبل أن يجيبوهم بهدوء مستفز بالقول 
بسيطة  بقراءة  لنا  ِاسمحوا  التالي: 
بلدكم  جند  والوطنية  الدولية  للتقارير 
في  متأخرة  رتب  في  مصنفا  املغرب 
والتمدرس،  البشرية،  التنمية  مجاالت 
األسرة  وفي  التحتية،  والبنيات 
والتضامن، وفي املجال الصحي، فكيف 

تشرحون لنا ذلك؟.
املغاربة  النواب  مخاطبة  في  وزيادة 
وإعطائهم الدروس في الواقعية والكالم 

نزلت  ومباشرة،  وحقيقية  بسيطة  بلغة 
كقطعة  اإلسبان  النواب  أحد  مداخلة 
املغربي  البرملاني  الفريق  على  جليد 
السياسية  املشارب  مختلف  من  املكون 
وقال  »زرنا مستشفى اجلهة،  قال:  حني 
لنا الناس إن هناك طبيبا واحدا للسكان 
الذين يتعدون 43 ألف نسمة، كيف ترون 

الوضعية؟«.
وإمعانا في توجيه املزيد من الضربات 
يعرف  لم  الذي  البرملاني  املغربي  للوفد 
كيف يسجل نقاطا في مرمى اإلسبان من 
والبساطة،  احلقيقة  لغة  اعتماد  خالل 
خاطبت نائبة إسبانية نظراءها املغاربة 
شرعنا  إسبان  برملانيون  »نحن  بالقول: 

ألي  جعل  على  احلكومة  جتبر  قوانني 
الدخول  في  احلق  إسباني  مواطن 
وأخذ  والتداوي،  العمومي  للمستشفى 
وعلى حساب  مجانا  الالزمة  العالجات 
تقوموا  لم  فلماذا  العمومية،  امليزانية 
هذا  مبثل  املغرب  في  كبرملانيني  أنتم 

الفعل وإجبار احلكومة على ذلك؟
هذه األسئلة وغيرها ظلت األجوبة عنها 
املغاربة بعيدة كل  البرملانيني  من طرف 
لغة  ظلت  فقط  الدبلوماسية،  عن  البعد 
اخلشب هي السائدة في تدخالت الوفد 
املغربي، بينما اإلسبان املتمرسون ظلوا 
يسجلون النقاط بطريقة فنية وفي عقر 

دار النواب املغاربة.

وفد برملاين اإ�سباين ي�سفع نظريه املغربي و�سط الرباط

كواليس األخبار

حقائب  توزيع  كعكة  أن  يبدو 
قد  الثانية  نسختها  في  احلكومة 
في  املمكنة  األخالق  كل  جتاوزت 
كل  جند  بعدما  السياسية  املعارك 
والقواعد  اإلعالم  وسائل  طرف 
والقيادات وكل األدوات لتوظيفها 
العدالة  حزب  بني  احلرب  في 

والتنمية واألحرار.
بن  عبداإلله  من  مقربة  مصادر 
بن  غضب  سبب  أن  أكدت  كيران 
كيران من مزوار واتهامه بتعطيل 
املفاوضات يعود لعدم حسم مزوار 
في جميع املواضيع التي يطرحها 
عليه بن كيران مبا فيها اقتراحات 
والبرنامج  الهيكلة  تخص  عملية 
يلمس  كيران  بن  لكن  احلكومي، 
تفويض  على  احلاصل  مزوار  في 
مباشر من املجلس الوطني للحزب 
أن هذا األخير رهني لشخصية نافذة 

ال يستطيع احلسم في املفاوضات 
إليها  الرجوع  دون  كيران  بن  مع 

مما أغضب بن كيران.
كيران  بن  بأن  تقول  املصادر  ذات 
كلما شعر بقرب احلسم مع مزوار 
لقاءات  بعد  النقاط  من  عدد  في 
اليوم  في  يفاجأ  وودية،  حبية 
مما  يرفضها  مبزوار  املوالي 
مزوار  وحمل  كيران،  بن  أغضب 
تعطيل  مسؤولية  وراءه  ومن 
انتقل  عندما  خاصة  املفاوضات، 
للضغط  مفاجئة  بصورة  مزوار 
في  النظر  بإعادة  كيران  بن  على 

وزارتي العدل واخلارجية.
ذات املصادر اعترفت في تصريحات 
لألسبوع من جهة أخرى أن معركة 
والتقارير  املعلومات  تسريب 
العدالة  قيادات  حق  في  املوجهة 
هي  األحرار  وقيادات  والتنمية 

العملية  حتسم  أن  بها  أريد  التي 
طيلة األسبوع املاضي.

هذا وتؤكد نفس املصادر أن القوة 
تشكيل  أخبار  بها  نزلت  التي 
قيادات  فعل  وردود  احلكومة، 
الترويج  من  والتنمية،  العدالة 
والتعليق على خبر حصول مزوار 
املالية، وسبع حقائب  على حقيبة 
وتكتيكات  خطوات  مجرد  أخرى، 
بني  األخالق  لكل  افتقدت  حرب 

الطرفني.
أن  املصادر  نفس  وأكدت  هذا 
وتيرة املفاوضات وقفت عند حدود 
ولم  حولها،  متفق  هيكلة  إيجاد 
األسبوع  بداية  حدود  إلى  تدخل 
األسماء  توزيع  محطة  اجلاري 
الهيكلة  مخرج  في  التفكير  فقط 
سبق  الذي  احلكومي  والبرنامج 

حلزب األحرار أن صوت ضده.

من هي ال�سخ�سية التي طالبت من مزوار مناق�سة بن كريان يف حقيبتي العدل واخلارجية؟

نائب برملاين يطالب احلكومة 

بزيادة درهمني يف ثمن احلليب
النقاشات  مجريات  ضد 
خاضها  التي  احلادة 
وجه  في  األمة  نواب 
عزيز  الفالحة  وزير 
بسبب  أخنوش 
األخيرة  الزيادات 
احلليب،  ثمن  في 
فاجأ نائب حركي 
من  »السيمو« 
الشمال،  مدن 
من  احلضور 

اعتبار  خالل 
حصلت  التي  الزيادة 

بعض  تتعدى  فقط  وال  رمزية 
ثمن  في  الزيادة  إلى  احلكومة  داعيا  السنتيمات، 

احلليب بنسبة درهمني جديدين في اللتر الواحد.
اشتبكوا  الذين  احلاضرين  النواب  استفز  الكالم 
من  أموال  بتلقي  اتهامه  حد  احلركي  النائب  مع 
ضد  البرملان  داخل  عنها  للدفاع  املعنية  الشركات 
بدل  الشركات  عن  إلى ممثل  بحيث حتول  الشعب، 

نائب عن الشعب.
هذا االجتماع الصاخب الذي احتضنه مقر مجلس 
الكبير  أبرز اخلالف  املاضي،  اإلثنني  النواب مساء 
وزراء  وباقي  أخنوش  عزيز  بني  كذلك  نشب  الذي 

العدالة والتنمية حول هذا املوضوع.
عبدالله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية مبجلس 
البيجيدي  وزراء  عن  الدفاع  مبهمة  تكفل  النواب، 
الزيادة  اعتبار  خالل  من  أخنوش  على  والرد 
خارج  شركات  بها  قامت  معقولة،  وغير  مفاجئة 
يجبرها  التحمالت  دفتر  أن  رغم  احلكومة  سلطة 
الزيادة،  على  اإلقدام  قبل  احلكومة  استشارة  على 
الشركات  هذه  تزيد  أن  املقبول  غير  من  أنه  مؤكدا 
كدعم  درهم  ملياري  مبلغ  تتلقى  املواطن وهي  على 
من الدولة، ثم ملاذا تقوم بالزيادة وهي حتقق أصال 
ماليير الدراهم كأرباح صافية، مشيرا في األخير إلى 
أن زميله في احلزب وزير الشؤون العامة واحلكامة 
تفاجأ بالزيادة وحتمل مسؤوليته وأحال امللف على 
احترامها  مدى  في  رأيه  ليعطي  املنافسة  مجلس 
استقبال  تفاجأ من  بوليف  وأن  التنافسية،  لقواعد 

أخنوش للمهنيني ضد رغبة احلكومة.
في  بوانو  على  وبقوة  الرد  في  يتأخر  لن  أخنوش 
بني  العسل  شهر  نهاية  بامللموس  أكدت  خطوة 
إنه  قال  حني  أخنوش،  والوزير  والتنمية  العدالة 
حتمل مسؤوليته كاملة ولم يتهرب منها في وزارة 
الفالحني،  ومع  املعنيني  مع  اللقاء  وعقد  الفالحة، 
وحقق نتائج حتويل هذه الزيادات لفائدة الفالحني، 
انتظار  وبالتالي  املؤسسات  دولة  املغرب  أن  كما 
التي  الزيادة  هذه  من  املنافسة  مجلس  سيقوله  ما 
الشؤون  وزير  هم  احلكومة  في  وزراء  ثالثة  تعني 
العامة واحلكامة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير 

الفالحة.

احملامني  بني  الطاحنة  احلرب  أن  يبدو 
قد  واحلريات  العدل  وزير  الرميد  ومصطفى 
في  والدخول  النهائية  السرعة  إلى  انتقلت 

مرحلة الضربات القاضية.
هذا ما تؤكده تطورات األحداث األخيرة التي 
األسبوع  خالل  القضائية  الساحة  شهدتها 
املاضي، حيث مباشرة بعد الرسالة املتأخرة 
القضائية  املساعدة  إلغاء مرسوم  في  للرميد 
الذي كان قد فجر صراعا كبيرا بني احملامني 
حني  املاضي  األسبوع  العدل  وزير  وزميلهم 
ألغى املرسوم املشؤوم رسميا، رد هؤالء على 
علني  تنسيقي  اجتماع  بخطوة  العدل  وزير 
بني احملامني وقضاة اململكة، وذلك مساء يوم 

اجلمعة املاضية بالرباط.
بداية وضع خارطة  أعلن عن  الذي  االجتماع 
للعمل املشترك بني احملامني والقضاة  طريق 
وفق  العدالة  إصالح  تصورات  وضع  في 

الدستور اجلديد، شكل صفعة قوية حلصيلة 
عمل الرميد في مجال احلوار الوطني إلصالح 
هؤالء  يسحب  أن  املنتظر  من  حيث  العدالة، 
البساط من حتت أرجل الوزير الذي حتى ولو 
جنح في مترير مشاريعه اإلصالحية، فإنه لن 
يجد من ينزل إصالحاته بسبب مقاطعة قطبني 
قويني داخل العدالة هما احملامون والقضاة، 
األطراف  باقي  التحاق  استبعاد  عدم  مع 
املفتوحة  معركتهم  في  والقضاة  باحملامني 
ضد وزير العدل. من جهة أخرى وحتت ضغط 
احلرب النفسية بني هؤالء ووزير العدل ألول 
مرة في تاريخ القضاء املغربي، يضطر وزير 
إلى نشر، على أوسع نطاق، مداوالت  العدل  
أكثر  أصدر  حيث  للقضاء،  األعلى  املجلس 
من ستة بيانات في أسبوع واحد كلها تنقل 
املجلس  أروقة  داخل  جرى  ما  بالتفاصيل 

األعلى ألزيد من ستة أشهر من املداوالت.

احلرب بني الق�ساة والرميد تدخل حمطة ال�سرعة النهائية
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من القلبخبايا األمور في ما يجري ويدور

بقلم: رمزي صوفيا
سؤال كبير وصامت في نفس الوقت بدأ يطفو على ألسنة المغاربة 
في السنوات األخيرة بل بدأ ينشر حالة رعب وخوف بين األوساط 

الشعبية المغربية بشكل خاص.
الكثير من المغاربة طلبوا مني طرح الموضوع والكتابة عنه باستياء 
كبير بدأ يعم مختلف جهات المملكة.. إنه موضوع التشريح الطبي 
الشرعي لألموات.. موضوع بدأ يطرح أكثر من عالمة استفهام حول 
مصير جثث مغاربة اضطرتهم اآلجال المحتومة وظروف االنتقال إلى 
دار البقاء إلى الخضوع لمقصات وأدوات أخصائيي التشريح المغاربة، 

الذين يعتبر الدكتور بلواهلية والدهم الروحي.
وإذا كانت بعض الوفيات الغامضة وبعض الحاالت الغريبة للموت 
الفجائي تتطلب تدخل الطب الشرعي، الذي طالما أكد أول طبيب تشريح 
مغربي على أهميته في الكشف عن خيوط بعض الجرائم الغامضة، 
وأن التواصل بين رجال األمن والطبيب  األخصائي في التشريح يظل 
ذلك الخيط الرفيع الذي يكشف عن المجرم الحقيقي في حالة الجريمة 

الكاملة، التي طالما طرحتها كتابات بريطانية معمقة.
إذا كانت عمليات التشريح تهدف لرفع النقاب عن أسباب حدوث 
نهاية مأساوية غامضة، تعجز الجهات المكلفة بالتحقيق عن سبر 
أغوارها، فإن المبرر الحقيقي للتشريح ينتفي عندما يتعلق األمر بموت 
عاد أو وفاة واضحة األسباب. فمنذ بضعة أشهر صدمت حافلة مسرعة 
بمنطقة سيدي عثمان بالعاصمة االقتصادية شابا.. كانت إصابته قاتلة، 
ولكنه لم يمت في الحال بل تحدث المسكين وطلب منهم نقله إلى منزله، 
ونقلته سيارة اإلسعاف إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه األخيرة تحت 
تأثير الجروح البليغة التي أصيب بها في الحادثة.. إلى هذا الحد كانت 
األمور عادية: حادثة سير – كما تعودنا فوق الطرقات المغربية الفخورة 
بعدد قتالها – وقتيل وسائق حافلة حضرية متهور، تخيل أنه سيحصل 
على وسام من صاحب الشركة التي يعمل بها كلما رفع عداد سرعته 
الصاروخية بالوسط الحضري لمدينة الدار البيضاء، وكلما دخل في 
نوبة جنون فوق الطرقات مداهما الشيخ الكبير والطفل والمرأة الحامل. 
..واقعة معتادة كما ذكرت، وطلبت عائلة القتيل استالم الجثة لدفنها، 
بالمستشفى  بالمسؤولين  فوجئوا  أنهم  إال  دفنه،  الميت  إك��رام  ألن 
يخبرونهم بأن ابنهم سيتم تشريح جثته!! وعالمات تعجب ال أرغب في 
إنهائها.. لماذا كانوا سيشرحونه؟! ماذا يا ترى وسبب الوفاة واضح؟!، 
لم تكن هناك جريمة وال قاتل بل حافلة وقتيل في حادثة سير.. وتوسلت 
عائلة القتيل المكلومة لألوساط الطبية بتسليمها جثة االبن ولكن رغم 

أنوفهم ودموعهم المتهاطلة ومشاعرهم تسلموا ابنهم مشرحا!!
وبعدها بأيام دخلت شابة في مقتبل العمر إحدى المصحات للخضوع 
لعملية استئصال المرارة وتوفيت خالل العملية الجراحية.. ورغم 
توسالت والدتها المسكينة.. خضعت للتشريح وتسلمتها أمها غارقة 

في دمائها!
وفي ليلة الجمعة األخير، توفي شاب في عنفوان شبابه كان يعاني 
من داء السكري، دخل إحدى الحمامات العمومية فشعر بإعياء شديد 
من جراء مرضه وسوء تقديره لعواقب المكوث لفترة طويلة باألمكنة 
ذات الحرارة المرتفعة، وتم نقله إلى منزل أهله الذين حاولوا إسعافه 
بالطرق العادية من قطرات ماء وموجة تهوية إال أن أجله حل ليلتها 
فمات، ولم يتوقف األمر عند مصيبة موت شاب أدلى أهله بوثائق تثبت 
إصابته بداء السكري، بل تم في نفس الليلة اإلجهاز على خصوصية 
جثته ووضوح سبب وفاته، وإخضاعه رغم توسالت أهله لعملية تشريح 

أثارت موجة استياء عام بحي عين الشق بالدار البيضاء.
حديث وحديث بدأ يثير استياء شعبيا يقترب من الغضب الجماهيري 
بإخضاع جثث مواطنين بسطاء »لتخوشيف« التشريح الطبي بداعي 
اكتشاف سر الوفاة، فهل هناك سر في وفاة قتيل في حادثة واضحة 
حضرها شهود عيان نهارا جهارا؟! وهل هناك سر وفاة لفتاة في عملية 
جراحية يموت خاللها الناس في أكبر دول العالم؟ وهل هنا سر في 

وفاة شاب مصاب بالسكري ومرضه معروف بين أهله وجيرانه؟.
استياء عارم بدأ ينتشر في األوساط الشعبية بالمغرب، والبد هنا 
من اإلشارة إلى حالة وفاة غامضة ألحد أثرياء الدار البيضاء لم يتم 
تشريح جثته رغم عدم معاناته قبل الوفاة من أي مرض، ورغم انتقاله 
لدار البقاء وهو في ريعان شبابه، ولكنه كان يعيش بفيال في حي 
كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، يحيلني الموضوع الذي طرحه علي 
مئات المغاربة الخائفين من التعرض لمقص ال يرحم جثثهم ذات يوم، 
على روبورتاج مثير كنت قد تابعته منذ مدة على إحدى الفضائيات 
العالمية، التي كشفت عن بشاعات بشرية تقشعر لها األبدان يعيشها 
سكان بعض الدول األسترالية، حيث يتم أحيانا إخضاع الجثة لمقص 
التشريح واستئصال األعضاء الحيوية منها لنقلها لمرضى القصور 
الكلوي أو التشمع الكبدي أو أمراض القلب المستعصية من أثرياء 
العالم، وليت النقل يتم بشكل عاد، حيث إن الجثة تكون ال تزال حية 
ولم تتحول إلى جثة هامدة، فيشرع فورا في تقطيعها، وصاحبها الزال 

يشعر بها »يسرق« حقه وأنفاسه لم تنقطع بعد!!
األطباء  تشجيع  يتم  أن  يرفضون  نعم  يرفضون،  المغاربة  آالف 
الراغبين في التخصص في التشريح على حساب جثثهم أو جثث 

أقاربهم التي ال تكون الوفاة قد وقعت لها بأسباب غامضة.
نداء كبير أوجهه لألوساط الطبية المسؤولة لتدارك األمر واحترام 
مقص  يجرحها  أن  قبل  جرحها  ق��د  ال��م��وت  ي��ك��ون  أه��ال��ي  مشاعر 

التشريح!!

البعض  ي���روج  م��ا  غ��ال��ب��ا 
ل��ت��ش��اب��ه م��زع��وم ب��ي��ن حزب 
المغربي  والتنمية  العدالة 
ونظيره التركي، وبين أردوغان 
بن  اإلل��ه  عبد  وبين  التركي 
حمله  ال��ذي  المغربي  كيران 
أكتاف  على  العربي  الربيع 
لم  ال��ذي��ن  فبراير   20 شباب 
ي��س��ان��ده��م ي���وم���ا، إل���ى مقر 
رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة، غ��ي��ر أن 
تتحدث عن  التي  ال��دراس��ات 
حزب العدالة والتنمية التركي 
تكشف بجالء الهوة الكبيرة 

بيننا وبينهم.
كيف استطاع حزب العدالة 
والتنمية أن يقود تركيا خالل 
زمن ليس بالطويل إلى التقدم؟ 
هذا السؤال ال��ذي ح��اول أن 
يجيب عنه »محمد زاهد جول«، 
مؤخرا وهو باحث تركي من 
خالل  من  إسطنبول  مواليد 
»التجربة  ال��ج��دي��د  ك��ت��اب��ه 
النهضوية التركية، كيف قاد 
حزب العدالة والتنمية تركيا 

إلى التقدم؟«.
إن م���ا ي��دع��و إل���ى ق���راءة 
التجربة التركية هو حداثتها 
العالم  ت��ج��ارب  م��ن  وق��رب��ه��ا 
العربي، وهي مغرية بالمتابعة 
بالنظر إلى عدة أسباب، أهمها 
المرتبة  إل��ى  تركيا  وص���ول 
السادسة عشرة على مستوى 
النمو االقتصادي العالمي في 
ظ��رف وج��ي��ز كما ج��اء على 

لسان الكاتب.
في  الشأن  هو  كما  تماما 
بعض البلدان العربية، وقعت 
التركية  النهضوية  التجربة 
– حسب نفس المصدر- في 
ص���دام���ات وم��ص��ادم��ات مع 
مجتمعها وشعبها.. فمن أين 
التركي  ال��ع��دال��ة  ح���زب  ب���دأ 

تجربته؟.
لسان جول:  على  الجواب 
»ل���ق���د ان���ط���ل���ق ال����ح����زب من 
بقناعاتها  ال���ذات  اك��ت��ش��اف 
الفلسفية والدينية معا ودون 
الذات  واك��ت��ش��اف  ت��ع��ارض، 
ب���م���اض���ي���ه���ا ال����ت����اري����خ����ي   
تناقض،  ودون  والمعاصر 
بمقدراتها  ال��ذات  واكتشاف 
والسياسية  االق���ت���ص���ادي���ة 
تباغض،  ودون  ب���ت���راب���ط 
بمميزاتها  ال��ذات  واكتشاف 
ودون  الحوارية  الحضارية 

تصادم«.
إن سر نجاح هذه التجربة 
هو أن التركيين »الدالويين« 
وضعوا مناهجهم وسطروا 
التركي  للشعب  وع��وده��م 
حتى تكون أهدافا مشتركة 
للحزب والمعارضة معا، ألن 
منطلقه كان هو العمل مع 
بكافة  ال���ت���رك���ي  ال��ش��ع��ب 
وتقاسيمه  ق���وم���ي���ات���ه 
السياسية، ولو لم يحقق 
ما وعد به في الفوز األول 
لما  التركي  الشعب  أمام 
انتخبه أعضاؤه وأنصاره 
استهدفت  ل��ق��د  أوال.. 
محمد  حسب  التجربة 
زاهد جول إيصال رسالة 

للشعوب  ال��ك��ب��ي��ر  ال��ن��ج��اح 
العالمية.

تركيا  أن  الكاتب  يغفل  ال 
بين  للصراع  نموذجا  كانت 
الدولة والمتدينين«، لقد ألغى 
أتاتورك، الخالفة العثمانية 
التركية،  الجمهورية  وأق��ام 
وتولى هو رئاستها لنحو 15 
عاما، وفرض العلمانية على 
»علمانية  ال��ت��رك��ي  ال��ش��ع��ب 
الدولة، دون السماح لرجاالتها 
بالتدخل في الحكم«، أي أن 
أت��ات��ورك أدخ���ل ال��دول��ة في 
صراع مع رجال الدين.. لقد 
مضى أتاتورك أبعد من ذلك، 
عندما فرض مبدأ العلمانية 
في الدستور، وأنشأ مؤسسات 
على  ت��ش��رف  ل��ل��دول��ة  تابعة 
و»تضبط«  الدينية  الشؤون 
حركة األئمة والوعاظ الذين 
لدى  موظفين  إل��ى  تحولوا 
الدروس  ألغى  كما  الدولة، 

الدينية من المدارس بموجب 
المدارس«..  »توحيد  قانون 
بالعلمانية  »ال��ت��ش��دد  ل��ك��ن 
على  وف���رض���ه���ا  ال���غ���رب���ي���ة 
أدى  اإلسالمية  المجتمعات 
وي�����������ؤدي إل��������ى خ����س����ران 
العلمانيين لمكانتهم وليس 

العكس«.
في الكتاب نقرأ تشخيصا 
لرئيس الوزراء التركي رجب 
للواقع  أردوغ����������ان  ط���ي���ب 
مع  واالقتصادي  السياسي 
مطلع سنة 1998 يقول فيه، 
:«إننا نرى أن نظام الهيمنة 
ال��م��ف��روض على  األح������ادي 
حياتنا االقتصادية يعمل من 
هو،  مصالحه  تحقيق  أج��ل 
الطريق  م���ه���د  ق����د  وأن�������ه 
المناهضة  ل���ل���ت���دخ���الت 
السياسية،  ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة 
العمل  السبب ينبغي  ولهذا 
ع����ل����ى دع��������م ال����ت����ع����ددي����ة 
االقتصادية، حتى تكون 
السيادة للشعب، 
وبذلك تكون في 
م��������س��������اره��������ا 
متى  ال��ص��ح��ي��ح 
القوى  ظ���ه���رت 
االق��ت��ص��ادي��ة في 
إننا  . األناضول.
سنفهم هذه النقطة 
جيدا عندما نضع 
بين أعيننا الجهود 
التي قامت بها تلك 
القوى التي تحتكر 
السلطة  وح���ده���ا 
االقتصادية من أجل 
ت����������ع����������ط����������ي����������ل 

الديمقراطية«.
إلى  وب����ال����ع����ودة 

التجربة التركية سنة 2002، 
البالد كانت تعيش  أن  نجد 
حالة من اإلف��الس، ويوضح 
صاحب الكتاب المشار إليه، 
سياسة  تنفيذ  مطلوب  أن��ه 
هي  مما  تركيا  تنقذ  جديدة 
فيه، ورغم تجميع اليمين مع 
اليسار، اإلسالمي مع القومي، 
أن  إال  الكردي،  مع  والتركي 
االنتخابات  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
أشر  مما  متدنية،  كانت جد 
بجدوى  ال��وث��وق  ع��دم  على 

العمل السياسي.
العدالة  ح��زب  ك��ان  وقتها 
وال����ت����ن����م����ي����ة ال����������ذي ف����از 
باالنتخابات بالنظر إلى الثقة 
التي تمتع بها رئيسه كرئيس 
لبلدية إسطنبول، كان الحزب 
استطالعات  ع��دة  أج��رى  قد 
للرأي خلص من خاللها إلى 
التركي  المواطن  مشكلة  أن 
المعاناة  ف����ي  ت��ت��ل��خ��ص 
االقتصادية ومشاكل التأمين 
االج���ت���م���اع���ي، واإلره��������اب 
المنظمة..)وضع  والجريمة 

شبيه بالمغرب(.
الشبيه  ال����وض����ع  ه�����ذا 
حزب  دف��ع  بالدنا  بوضعية 
العدالة والتنمية التركي إلى 
لالنفتاح  مسلسل  إط����الق 
القوميات  ب��ي��ن  ال���داخ���ل���ي 
في مشروع  التركية، تجسد 
»الوحدة واألخوة الوطنية«، 
الدراسات  ت��ق��دي��م  ومهمته 
االنفتاح  من  الجهود  وب��ذل 
الديمقراطي..تجلى في تحرير 
المحلية،  واللهجات  اللغات 
القنوات  عن  الحصار  ورفع 
التلفزيونية، ودعم المواطنين 
بالعودة إلى القرى..وتعزيز 
مجلس حقوق اإلنسان.. هذه 
من  تركيا  مكنت  اإلج���راءات 
أروبي  دع��م  على  الحصول 
اإلصالحات  لتنفيذ  ك��ام��ل 
واالقتصادية  ال��س��ي��اس��ي��ة 
والتعليمية، مما جعل الحزب 
ي��ت��ح��ول م���ن م��ج��رد مشكل 
للحكومات إلى رافعة أساسية 
في البالد على أسس جديدة.. 
بينما نحن في المغرب مازلنا 
ف�����ي م����رح����ل����ة »ال�����ص�����راع 

المقيت«.

كابوس في المغرب
تزايد عدد حاالت تشريح 

الموتى!!

كواليس األخبار

نشر في األسبوع عدد 26 نونبر 2004

الفرق بني »اأردوغان« الرتكي و»اأردوغان« املغربي

حزب العدالة والتنمية 

يوجد يف �أنقرة

 وال يوجد يف �لرباط 



تدر�س الأمم املتحدة �صيغة جديدة 

للبحث  ال�سالم  مفاو�سات  لتحريك 

عن حل لنزاع ال�سحراء بني املغرب 

تكون  وقد  البولي�ساريو،  وجبهة 

العام  الأمني  م�ساركة  اأو  بتويل 

جل�سة  مون  كي  بان  املنظمة  لهذه 

بعدما  وذلك  املقبلة،  املفاو�سات 

النزاع  يف  ال�سخ�سي  مبعوثه  ف�سل 

بني  اجلمع  يف  رو�س  كري�ستوفر 

بالنزاع واخلوف  املعنية  الأطراف 

من انفالته من ال�سيطرة ال�سيا�سية. 

و�سادق جمل�س الأمن الدويل التابع 

لالأمم املتحدة يوم 25 اأبريل املا�سي 

على القرار 2099 الذي ين�س ويوؤكد 

مفاو�سات  ا�ستئناف  �سرورة  على 

النهائي  احلل  عن  للبحث  ال�سالم 

البولي�ساريو  وجبهة  املغرب  بني 

وبح�سور الأطراف املعنية الأخرى 

مثل اجلزائر وموريتانيا واإ�سبانيا.  

حتى  اأ�سهر  اأربعة  من  اأكرث  ومرت 

من  جل�سة  اأي  حت�سل  ومل  الآن 

املفاو�سات، علما اأنه خالل امل�سادقة 

كانت  ال�سابقة  القرارات  على 

اللقاءات بني املغرب والبولي�ساريو 

يتعدى  ل  اأو يف ظرف  مبا�سرة  تتم 

�سهرين على �سدور هذه القرارات. 

ف�سل  اإىل  راجع  التاأخر  وهذا 

العام  لالأمني  ال�سخ�سي  املبعوث 

يف نزاع ال�سحراء كري�ستوفر رو�س 

للجانب  مقنعة  مقرتحات  تقدمي  يف 

خا�سة  والبولي�ساريو،  املغربي 

املفاو�سات  من  النتقال  قرر  واأنه 

غري الر�سمية اإىل مفاو�سات ر�سمية.  

جريدة  علمت  الف�سل،  هذا  واأمام 

م�سادر  من  العربي”  “القد�س 
كبريا  احتمال  هناك  اأن  اأممية 

مون  كي  بان  العام  الأمني  بتويل 

اجلل�سة  على  والإ�سراف  الدعوة 

املغرب  بني  للمفاو�سات  املقبلة 

والبولي�ساريو، بحكم اأنه ميثل �سلطة 

يف  تاأثري  ذات  ومعنوية  �سيا�سية 

ال�سلطة  كبري  ب�سكل  تتجاوز  النزاع 

مبعوثه  بها  يتمتع  التي  املعنوية 

كري�ستوفر رو�س. وتوؤكد هذه امل�سادر 

لـ»القد�س العربي« اأنه مل يتم بعد البت 

النهائي يف تويل بان كي مون، خا�سة 

امللف  على  مركز  الآن  الهتمام  واأن 

ال�سوري واحتمال ت�سجيله تطورات 

الوليات  توجيه  حالة  يف  خطرية 

قوات  �سد  ع�سكرية  �سربة  املتحدة 

نظام ب�سار الأ�سد.
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تزوير الوعي اجلماعي للمغاربة 

لي�ست  باأنه  القول  اإن 

بني  عالقة  اأية  هناك 

والإ�سالح  التوحيد  حركة 

وجناحها ال�سيا�سي بالتنظيم 

امل�سلمني  لالإخوان  العاملي 

هو اأكرب عملية اإرهاب فكري 

املغاربة..  حق  يف  متار�س 

العدالة  حزب  يريده  ما  اإن 

والتنمية الآن هو بلورة م�سروع 

ال�ستقرار  من  النيل  منه  الهدف  ديني،  اإيديولوجي 

من  نخ�سى  كنا  فاإذا  للمغاربة.  والعقائدي  الروحي 

تزوير النتخابات يف املا�سي، فاليوم، ومن خالل هذه 

باأننا  جنزم  نكاد  الهياليل(،  )ت�سريحات  الت�سريحات 

نخاف تزوير الوعي اجلماعي املغربي.

الشرقاوي الروداني )حزب األصالة والمعاصرة(

ال�ضيف الذي اأحرق الأخ�ضر والياب�س

كاأ�ســــــــجار غابـــــــــــــات 

دمرتها  التي  »اأم�سكورد« 

ال�سيف،  هذا  النريان 

خم�سني  تنتظر  قد  والتي 

لها  لت�سري  اأخرى  �سنة 

ظالل، احرتق احللم بانتقال 

دميقراطي واأ�سبح ظالل من 

املا�سي، وغدا رمادا يف مهب 

يف  امل�ستبدون  يذره  الريح 

عيون ال�سعب. ك�سحابة �سيف كاذبة، مل متطر ال�سماء 

حرية .. وكاأننا مل�سناها، وكاأن الربيع مر يوما من هنا، 

امللتهبة  الت�سلط  لكن عوا�سف  وكاأننا كنا على و�سك؛ 

بهباتها املباغثة ورياحها املدمرة عادت لتجتث الأخ�سر 

والياب�س..

فاطمة اإلفريقي

لي�س هناك ما يدفعني لال�ضتقالة

تام  ا�ستعداد  على  اأنا 

راأ�س  على  لال�ستمرار 

الإدارة التقنية الوطنية، 

لي�س هناك ما يدعو لتقدمي 

عمال  بداأت  لقد  ا�ستقالتي، 

يف العمق مع اجلهاز التقني 

الذي ي�ستغل بجانبي، واأريد 

موا�سلة اإجنازه، لأننا نتطلع 

يكون  قوي  منتخب  بناء  اإىل 

لقب  على  املناف�سة  على  قادرا 

كاأ�س اإفريقيا �سنة 2015 التي �ستنظم باملغرب.

رشيد الطاوسي )منتخب كرة القدم(

اإىل امل�ضري وائل الأبرا�ضي

تعتذر  اأن  ِانتظرُتك 

الذي  بعد  للمغاربة 

تعتذْر..مل  ومل  قلَته، 

ملّا  اأنك  ـ  بعُد  ـ  تدرك 

با�سم  تدافع  اأن  اأردَت 

الوطنية عن �سعب اأنت 

�سعبا  هاجمَت  تعرفه، 

ل تعرفه، ومن الطبيعي 

امـتــزاج  يوؤدي  اأن 

»اجلهل«  بـ  »الوطنـــية« 

ـ اجلهل بالآخر ـ اإىل اخلطاإ 

علينا،  احلكَم  اأخطاأَت  ولقد  والتقدير،  احلكم  يف 

واأ�ساأت التقدير.

منير باهي )هسبريس(

يت�ضمن هذا الركن الأ�ضبوعي 

بع�س وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�ضبوع لو�ضائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�ضحابها.

وجهــات نـظـــر
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

بربط  القا�سي  املغربية  احلكومة  قرار  دخل 

اأ�سعار بيع املحروقات يف املغرب بتقلبات اأ�سعار 

النفط يف ال�سوق الدولية حيز التنفيذ بعد ن�سره 

اآخر عدد من اجلريدة الر�سمية، منهيا  اأخريا يف 

امتدت  الأ�سعار  ا�ستقرار  من  طويلة  فرتة  بذلك 

على  اجلديد  القرار  وين�س  �سنوات.  مدى  على 

مراجعة اأ�سعار بيع الغازوال والفيول والبنزين 

�سهر  كل  من   16 يوم  ليلة  منت�سف  عند  للعموم 

خالل  الدولية  الأ�سعار  تطور  اأ�سا�س  على 

النق�سان،  اأو  بالزيادة  اإما  ال�سابقني،  ال�سهرين 

وذلك كلما جتاوزت ن�سبة تغري الأ�سعار الدولية 

2.5 يف املائة.
ويجري احت�ساب الأ�سعار عرب معادلت معقدة 

وتكاليف  الدولية،  الأ�سعار  العتبار  يف  تاأخذ 

�سركات  وهوام�س  وال�سرائب،  والتخزين  النقل 

الذي  اجلزئي  الدعم  اإىل  بالإ�سافة  التوزيع، 

تتحمله احلكومة. وخ�س�ست احلكومة املغربية 

�سمن موازنة العام احلايل 24 مليار درهم )ثالثة 

مليارات دولر( لدعم اأ�سعار الأنواع الثالثة من 

 1.8( درهم  مليار   14.7 خ�س�ست  فيما  الوقود، 

مليار دولر( لدعم اأ�سعار غاز البوتان، وخم�سة 

مليارات درهم )610 ماليني دولر( لدعم اأ�سعار 

وامل�ستوى  املالية  ال�سائقة  وب�سبب  ال�سكر. 

الكبري للعجز يف املوازنة، قررت احلكومة جتنب 

يف  املقرر  الوقود  اأ�سعار  دعم  م�ستوى  جتاوز 

الدولية  لالأ�سعار  جتاوز  اأي  وعك�س  املوازنة، 

 105 املوازنة، وهو  املفرت�س عند و�سع  لل�سعر 

دولرات للربميل، على ثمن البيع للعموم.

وبلغ متو�سط �سعر �سراء النفط من طرف املغرب 

 107 ال�سنة  من  الأوىل  ال�سبعة  الأ�سهر  خالل 

ال�سعر  من  قريب  �سعر  وهو  للربميل،  دولرات 

على  خفيفا  ال�سغط  كان  وبالتايل  املرجعي، 

ميزانية احلكومة.

الأ�سابيع  خالل  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  غري 

الأ�سعار  بني  الهوة  تعميق  اإىل  اأدى  الأخرية 

الدولية  ال�سوق  من  التزويد  واأ�سعار  الداخلية 

على خلفية تداعيات الأو�ساع يف �سوريا، وبالتايل 

خ�س�سته  الذي  الدعم  حجم  بتجاوز  التهديد 

احلكومة لأ�سعار الوقود، مما �سينتج عنه تفاقم 

اأكرب لعجز امليزانية. وارتفع متو�سط �سعر �سراء 

 117 اإىل  الأخرية  الأ�سابيع  خالل  للنفط  املغرب 

دولرا للربميل.

»املقاي�ضة«.. اللي كيح�ضب بوحدو كي�ضيط ليه  

اللجوء اإىل ال�سلطة املعنوية

 بدل  ال�سلطة  الفعلية

بان كي مون ي�ضرف على 

املفاو�ضات بعد ف�ضل رو�س

ك�سف التقرير ال�سادر موؤخرا عن »وورد ويلث« )تقرير 

يف  مليونري  األف   49 يناهز  ما  وجود  عن  العاملي(  الرثاء 

م�ستوى  على  الثالثة  املرتبة  يحتل  بذلك  وهو  املغرب، 

عدد  حيث  من  وليبيا  تون�س  بعد  العربي  املغرب  بلدان 

حل  فقد  اإفريقيا  اأغنياء  اأغنى  يخ�س  فيما  اأما  الأغنياء. 

ال�سابعة  املرتبة  يف  �سنة(   80( بنجلون  عثمان  املغربي 

علما  دولر،  مليار   3.1 حجمها  �سافية  برثوة  اإفريقيا 

»األيكو  النيجريي  يتزعمها  الأفارقة  الأغنياء  لئحة  اأن 

دانغوتي« البالغ من العمر 65 �سنة، برثوة �سنوية تقدر 

بـ16.1 مليار دولر جمعها من ا�ستثماراته يف قطاع الدقيق 

49000 مليونري يف املغرب والبقية فقراء 

عودة الحرب الباردة 

كــاريكاتـور 



على هام�ش لقاء ع�سيد مع الوفد الإ�سرائيلي 
اأبدى غالبية زوار �سفحة ناظور�سيتي على املوقع االجتماعي، في�سبوك، 

وذلك  اأمازيغ،  ن�سطاء  قبل  من  اإ�سرائيلي  وفد  اأي  لقاء  لفكرة  معار�ستهم 

خالل �سوؤال نقا�سي طرحته اإدارة ال�سفحة االجتماعية على زوارها..  وقال 

العديد من رواد هذه ال�سفحة، اإن الزيارة االأخرية لوفد اإ�سرائيلي مكون من 

طلبة واأ�ساتذة للمغرب ولقائهم اأي�سا بن�سطاء اأمازيغيني، يتقدمهم الكاتب 

والباحث املثري للجدل، اأحمد ع�سيد.. ُتَكّر�س ملبداإ التطبيع مع هذا الكيان«، 

الذي ميار�س جرائمه الب�سعة يف حق ال�سعب الفل�سطيني.  يف حني ذهبت 

فئة اأخرى اإىل اعتبار هذه الزيارة، اأمرا عاديا باعتبار الروابط التاريخية 

التي تعود اإىل ما قبل االإ�سالم بني ال�سعوب االأمازيغية واليهود، مربزين 

تربط  التي  العريقة  ال�سداقة  اأوا�سر  ربط  يف  الزيارات  هاته  مثل  قيمة 

الطرفني.  وراأت فئة ثالثة من الذين جتاوبوا مع �سوؤال ناظور�سيتي حول 

راأي الزوار يف زيارة الوفد االإ�سرائيلي االأخرية للمغرب.. اأن هذا املو�سوع 

يبقى ذا اأبعاد �سيا�سية وجيوا�سرتاتيجية، بحكم الروابط التاريخية التي 

تربط جمموعة من اليهود املغاربة الذين رحلوا للعي�س باإ�سرائيل، ببلدهم 

ب�سكل غري  تدعم  الزيارة  هذه  اأن  الفئة  نف�س  واعتربت  املغرب،  االأ�سلي 

مبا�سر ق�سية الوحدة الرتابية للمملكة، واإ�سهام هوؤالء اليهود يف ال�سغط 

عن طريق لوبياتهم يف متكني املغرب من حقوقه يف �سحرائه اجلنوبية. 

وكان وفد اإ�سرائيلي مكون من طلبة واأ�ساتذة، قد حل موؤخرا باملغرب يف 

وثقافية  �سياحية  جولة  االأمازيغ،  الن�سطاء  من  جمموعة  و�سفها  زيارة 

للعديد من املواقع واملدن ال�سياحية بالبالد، كالرباط ومراك�س ومكنا�س 

وفا�س والرا�سيدية وتنغري والدار البي�ساء.. ا�ستغرقت 10 اأيام من اأواخر 

�سهر غ�ست املن�سرم. 

اأمازيغ  لن�سطاء  االإ�سرائيلي  الوفد  لقاء  ُبَعْيد  الزيارة  هاته  خلفت  وقد 

يتقدمهم اأحمد ع�سيد ومرمي الدمناتي، ت�ساربا يف الت�سريحات واالآراء 

بني موؤيد ومعار�س لهذه الزيارة.

تخوفات من عدم قدرة الأبناك 

على ا�سرتداد ديونها

امل�سارف  قدرة  ب�ساأن  متفائلة  اإنها  راتينغ  فيت�س  وكالة  قالت 

املغربية على ال�سمود اأمام االأزمة، بيد اأنها تتوقع اأن تواجه 

ارتفاع  ب�سبب  العام احلايل �سغوطات  املغربية خالل  البنوك 

على  الطلب  وانخفا�س  ا�سرتجاعها  يف  امل�سكوك  القرو�س 

وخل�ست  اأرباحها.  م�ستوى  على  ذلك  وانعكا�سات  القرو�س، 

امل�سارف  حول  موؤخرا  اأ�سدرته  الذي  التقرير  يف  الوكالة، 

املغربية، اإىل اأن امل�ستوى املعتدل للتكاليف والقاعدة املتنوعة 

اليورو،  منطقة  يف  املديونية  باأزمة  االرتباط  وعدم  للقرو�س 

املغربي من »هبوط هادئ«، بح�سب  امل�سريف  النظام  �ستمكن 

�سحيفة »ال�سرق االأو�سط« اللندنية.

واأ�سارت الوكالة اإىل اأن حجم القرو�س امل�سكوك يف ا�سرتدادها 

البنوك  لكل  بالن�سبة   2012 �سنة  خالل  مهم  ب�سكل  ارتفعت 

املغربية الكربى.

وترى الوكالة اأن اعتماد امل�سارف املغربية على ن�ساط االإقرا�س 

الداخلي كاأهم م�سدر للدخل من �ساأنه اأن يوؤثر هذه ال�سنة على 

عائداتها، م�سرية اإىل اأن الطلب على القرو�س تراجع بن�سبة 3 

% خالل الن�سف االأول من العام.
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إلى  تصل  السورية  احلرب  شظايا  بدأت 
تدريجيًا  يتعافى  الذي  املغربي،  االقتصاد 
األوروبية  االقتصادية  األزمة  تبعات  من 
توقعات  وسط  العربي«،  »الربيع  وتداعيات 
بعودة الصعوبات املالية واتساع عجز حساب 
وعودة  األسعار  وارتفاع  التجاري،  امليزان 
وُيعتبر  االجتماعي.  القلق  ومعها  التضخم، 
للنظام  عسكرية  ضربة  بتوجيه  التهديد 
السوري بسبب استخدامه السالح الكيماوي 
ضد املدنيني، سببًا مباشرًا في ارتفاع أسعار 
الطاقة التي تستورد منها الرباط 96 في املائة 

من حاجياتها.
عن  الدعم  رفع  أن  احلكومة  واعتبرت   ..
احملروقات سيكون محدودًا ولن يشمل الغاز 
املنزلي الذي يدعمه »صندوق املقاصة« بنحو 
السلع  من  عدد  أسعار  وكانت  املائة.  في   40
ومشتقاته  األلبان  ومنها  أخيرًا،  ارتفعت  قد 
السلع  وبعض  واألسماك  والفواكه  واخلضر 
االستهالكية األخرى. وتوقع محللون أن تشمل 
الزيادة معظم السلع واخلدمات وعلى رأسها 
النقل والشحن، وارتفاع التضخم إلى ثالثة في 

املائة في املتوسط.
أزمات  من  املغربي  االقتصاد  خسارة  وتقدر 
العام  األخير  الربع  خالل  األوسط  الشرق 
سيتحملها  دوالر،  بليون  بنحو  املاضي 
احلكومة  قررت  بعدما  والزبائن  املستهلكون 
تقاسم األعباء مع الشعب، حتت ضغط صندوق 
النقد الدولي الذي طالب الرباط بتقليص عجز 
املوازنة املقدر سبعة في املائة من خالل خفض 
رأسها  وعلى  االستهالكية  السلع  عن  الدعم 

احملروقات. وكانت احلكومة قد قلصت نفقات 
»صندوق املقاصة« من 52 بليون درهم إلى 40 

بليونًا بني عامي 2012 و2013.
التي  عامني  من  أقل  في  الثانية  املرة  وهذه 
على  اإلسالمية  نصف  احلكومة  فيها  ُتقدم 
بتزايد  ُينذر  مما  احملروقات،  أسعار  رفع 
تضر  كهذه  شعبية  غير  إلجراءات  املعارضة 
بفئات واسعة من السكان ذوي الدخل احملدود 
واملتوسط. وتتخوف أوساط اجتماعية من أن 
يرافق بدء الدورة البرملانية الشهر املقبل، قلق 
اجتماعي بسبب توالي الصعوبات االقتصادية 
وانشغال  املتوسطة،  الفئات  إلى  وحتميلها 
احلكومة بترميم أغلبيتها وتبادل املسؤوليات 

بني مكوناتها غير املنسجمة.
أحزاب  مواقف  تناقض  مراقبون  والحظ 
أكثر  في  اجلارية  األحداث  من  احلكومة 
الليبرالية  األحزاب  تدعم  إذ  عربي،  بلد  من 
التــحول احلاصل في مصر بعد إزاحة الرئيس 

اإلسالمي محمد مرسي، بينما تؤيد أطراف فـــي 
»اإلخوان  مــواقــف  والتــنمية«  العدالة  »حزب 
املسلمني«. واخلالف ذاته ينسحب على املوقف 
من نظام الرئيس السوري بشار األسد، حيث 
لنظام  قوية  ضربة  توجيه  اإلسالميون  يؤيد 
دمشق، ويعارض حزب »التقدم واالشتراكية«، 
أي  احلكومة،  في  واملشارك  سابقًا  الشيوعي 

تدخل خارجي في النزاع السوري.
قضايا  حول  احلكومية  األحزاب  وتختلف 
الروسي  واخلالف  وليبيا  تونس  في  أخرى 
– األميركي وغيرها، ويبدو أن هذه اخلالفات 
املرتبطة  االقتصادية  القرارات  على  تنعكس 
بها، مما يضع البالد في وضع صعب سياسيًا 
متناقضة  مواقف  تتنازعه  واقتصاديًا، 
إلى  وتوقيته،  القرار  اتخاذ  في  وارجتالية 
احتادات  بني  والتعاون  الثقة  ضعف  جانب 

رجال األعمال والنقابات العمالية.

موؤمتر م�سري كبري لتح�سني 

ال�سورة انطالقا من املغرب
رحبت وزارة الثقافة بدعوة عدد من امل�ستثمرين امل�سريني 

باخلارج، للم�ساركة يف الدعوة لعقد موؤمتر عن م�سر مبملكة 

ت�سحيح  بهدف  اجلاري،  �سبتمرب   26 من  ابتداًء  املغرب، 

�سورة م�سر لدى العامل العربي والغرب انطالقاً من املغرب 

العربي. كان حممد �سابر عرب وزير الثقافة قد عقد موؤمترًا 

اجلالية  فيه  ودعا  م�سر،  يف  اجلارية  االأحداث  لتو�سيح 

امل�سرية باخلارج لتقدمي كل ما هو متاح لديها خلدمة م�سر، 

يح�سر  اأن  املقرر،  ومن  باخلارج.  نظرها  وجهة  وتقدمي 

وكذلك  امل�سريني،  وامل�ستثمرين  الفنانني  من  وفد  املوؤمتر 

مع  التن�سيق  خالل  من  املغاربة،  والفنانني  امل�ستثمرين  من 

�سفارة مملكة املغرب يف م�سر واجلهات املغربية، لدعم م�سر 

وامل�ستثمرين امل�سريني. 

امل�سري  امل�ستثمر  النجار  قدري  املهند�س  من جانبه، طالب 

جمهودا  امل�سرية  االإعالم  و�سائل  بذل  ب�سرورة  ال�سويدي، 

وامل�ساركة  اخلارج،  اإىل  املحلية  الثقافية  النظر  وجهة  لنقل 

يف املهرجانات التي ت�ستهدف مكانة و�سورة م�سر باخلارج، 

وتو�سيح احلقائق ب�ساأن ما حدث يف الفرتة ال�سابقة، موؤكدًا 

امل�سري  املوؤمتر  با�ست�سافة  املغرب  به  يقوم  الذي  الدور 

مكانة كبرية مثل  �سقيقة ذات  املتوقع من دولة عربية  »هو 

املغرب«.

»قانون الكالب« مازال 
فـــي الرفــوف

ب�سبب االعتداءات املتتالية التي تقوم بها الكالب 

قانون  دخل  املغرب،  يف  النا�س  على  اخلطرة 

احلماية من الكالب قيد التنفيذ اأخرياً يف البالد. 

ويحّد هذا القانون من »ا�ستعمال وامتالك الكالب 

النا�س،  �سالمة  على  خطراً  متثل  التي  ال�سارية 

بالنظر اإىل ف�سيلتها و�سرا�ستها«. وحددت بع�س 

ف�سول القانون قائمة باأ�سناف الكالب اخلطرة، 

»امتالكها  مُينع  التي  »البيتبول«  كالب  اأولها 

وا�ستريادها  وت�سديرها  و�سراوؤها  وبيعها 

اأن  راأى  من  هناك  لكن  وتروي�سها«.  وتربيتها 

القدرة على تطبيقه �ستبقى »�سعبة وبعيدة« من 

دون مواكبة ذلك باإرادة قوية ومتابعة جدية.

اأ�س�س اإبراهيم بن�سقرون �سفحات على 

بهدف  ويوتوب،  وتويرت  الفاي�سبوك 

ا�ستقطاب مغاربة اإىل حركته اجلهادية 

اأعلنت  كما  االإ�سالم«.  »�سام  اجلديدة 

ا�سم  يحمل  اإعالمي  فرع  عن  احلركة 

على  لالإ�سراف  الُعقاب«  »موؤ�س�سة 

توا�سلها العام. ويف 31 غ�ست ن�سرت 

احلركة بيانا تعر�س فيه مبادئها على 

اأ�سا�س الفكر التكفريي للقاعدة.

مبادئ  االإ�سالم:»نعترب  �سام  وقالت 

الدميقراطية كفرا باهلل تعاىل، ومعتقدا 

مناق�سا ل�سريعة رب العاملني«. وتدعو 

عن  املرتدين  �سد  اجلهاد  اإىل  احلركة 

االإ�سالم. ويعترب اأمريها من اأبرز رموز 

حيث  املغرب،  يف  اجلهادية  ال�سلفية 

االإيديولوجي  تكوينه  بن�سقرون  تلقى 

االأ�سا�سي يف الت�سعينيات يف موريتانيا، 

واإيران  وتركيا  ال�سعودية  يف  وعا�س 

واأفغان�ستان وباك�ستان.

ولدى عودته اإىل املغرب، اأطلق جماعة 

التوحيد واجلهاد، وق�سى �ست �سنوات 

يف ال�سجن قبل االن�سمام اإىل اجلهاديني 

يف �سوريا.

ويرى عبد اهلل الرامي، الباحث املغربي 

اجلماعات  �سوؤون  يف  املتخ�س�س 

للجماعة  اجلديد  اال�سم  اأن  االإ�سالمية 

»هو للتمويه فقط«.

واالأمر ال يتعلق مبجرد جتنيد مقاتلني 

للجهاد يف �سوريا، حيث يقول املحللون، 

بناء  هو  احلقيقي  بن�سقرون  هدف  اإن 

تنظيم جهادي مغربي جديد.

وقال الرامي ملغاربية:»رغم اأن اال�سم 

عمل  جمال  واأن  �سوريا،  اإىل  ي�سري 

اأن  اإال  �سوريا،  هو  امليداين  احلركة 

احلركة  ملكونات  ال�ساحقة  االأغلبية 

ريف  يف  عنها  االإعالن  ومت  مغاربة، 

اأغلبية  فيها  توجد  التي  الالذقية 

اإىل  �سافروا  الذين  املغاربة  اجلهاديني 

بن�سقرون  اأن  الرامي  ويرى  �سوريا«. 

يف  اجلديد  و�سعه  ا�ستغالل  يحاول 

له  يخول  الذي  واالمتياز  �سوريا 

وجوده امليداين يف �ساحة القتال وقربه 

الرئي�سية  االإرهابية  التنظيمات  من 

نف�سه  ليقدم  بها،  وعالقاته  املنطقة  يف 

كاأمري للتيار ال�سلفي اجلهادي املغربي.

ح�سب الباحث عبد اهلل الرامي

»�سام الإ�سالم«..متويه با�سم اجلهاد يف �سوريا 

السالح أرخص من الخبز في الصومال 

نيــــــران ال�ســـرق

 الأو�ســـط يكتـــوي

 بها املغــــرب  



مدينة الرباط.. عميدة 
المدن العالمية

�صاحب  بن  الملك  عبد  العالمة  اهلل  رحم 

ال�صالة الذي تنباأ منذ األف �صنة في كتابه »المن 

هذا  في  »�صيكون   :447 �صفحة  بالإمامة« 

المو�صع مدينة عظيمة لأمير الموؤمنين« وهو 

ذلك في  الفتح، وكان  رباط  اإلى موقع  ي�صير 

اليوم  الرباط  هي  وها  هجرية.   594 �صنة 

مر�صحة لتتراأ�س المنظمة العالمية للحكومات 

المحلية والمدن العالمية خالل الموؤتمر الذي 

�صينعقد في رحابها من فاتح اإلى رابع اأكتوبر 

المقبل.

القرن  في  تاأ�صي�صها  منذ  الرباط  فمدينة 

الجهاد  اأ�صا�س  للهجرة، قامت على  ال�صاد�س 

وعا�صت للجهاد وا�صتمرت مجاهدة من اأجل 

وثقافته  حقوقه  احترام  اأجل  ومن  الإن�صان 

وعقيدته وكرامته، حتى »رفعها« العالم اإلى 

عا�صمة لل�صياحة الدولية ورقاها اإلى عا�صمة 

يكرم  واليوم  ماآثرها،  واحت�صن  للثقافة، 

اإن�صانها ويعلنها ملتقى لممثلي �صكان المعمور، 

المدن  عميدة  اإل��ى  ترتقي  فقد  ي��دري  وم��ن 

العالمية، وهذا الترقي هو حلم تتمناه كبريات 

التي  الفتح  برباط  بالكم  فما  الدنيا،  عوا�صم 

مخل�صين  رج��ال  همة  بف�صل  طريقها  ت�صق 

الإ�صهار، رجال  الأنظار وعن  ومتوارين عن 

اأ�ص�صوا عوا�صم في عا�صمة ومدنا في مدينة، 

ور�صعوا واجهاتها بالآلئ من الألقاب وال�صفات 

التي جعلت العالم ينتبه اإليها ويقرر الجتماع 

فيها، وقد يهديها مقاليد رئا�صة مدنه فت�صير 

الرباط رئي�صة على مدن المعمور، ولو لفترة 

محدودة �صتكون كافية ليتعرف عليها العالم 

وليكت�صف تلك القرية التي و�صفها عبد الملك 

بن �صاحب ال�صالة منذ األف �صنة باأنها �صتكون 

مدينة عظيمة. واأطال اهلل عمر ال�صاعر الكبير 

بق�صائد  اأرخ  الذي  زريوح  المهدي  الأ�صتاذ 

�صعرية رائعة تاآخي الرباط مع 13 عا�صمة 

يطلب  لم  باأنه  التاريخ  اأمام  ون�صهد  عالمية، 

مقابال ماديا ول معنويا لروائعه الخالدة حتى 

اأنه عندما كان يلقي ق�صيدة في تواأمة وتاآخي 

الرباط مع القاهرة، ك�صر �صكوت قاعة الحفالت 

للولية التي كانت تحت�صن مرا�صيم التواأمات، 

اهلل«،  اهلل،  »اهلل،  ت��ردد:  وهي  �صيدة  �صوت 

العربية  الأدي��ب��ة  هي  ال�صيدة  ه��ذه  وكانت 

الكبيرة »عائ�صة بنت ال�صاطئ«.

وكم نتمنى من الأ�صتاذ ال�صاعر الكبير، باأن 

يخلد اجتماع »موؤتمر الرباط«، بقطعة تبقى 

في اأدبيات تاريخ العا�صمة من اأجل الأجيال 

المقبلة.

حديث العاصمة

اأكبر جريمة ارتكبت في حق وادي اأبي 

التي تهدمت �صابقا  رقراق هي القنطرة 

في منطقة عكرا�س، وتحويل �صفة حي 

»تنفث«  �صناعية  منطقة  اإل��ى  التقدم 

الوادي، مما  الملوثة في قلب  مخلفاتها 

قتل الحياة ال�صمكية لعدد من الأ�صماك 

الرباط  به  ا�صتهرت  ال��ذي  النوع  منها 

ونعني به �صمك »ال�صابل« الذي انقر�س 

نهائيا واأ�صبح من الما�صي.

وفي مدينة اإ�صبيلية الأندل�صية اأخت 

مدينة الرباط التي ترتبط معها باتفاقية 

تواأمة وتاآخي منذ 1986 بف�صل التاريخ 

الم�صترك، وعالقة الدم بين اأهاليها، واأي�صا 

بف�صل ال�صومعتين: الخرالدة وح�صان، 

الكبير  والوادي  رقراق  اأبي  والنهرين: 

الذي ل يزال يحمل ال�صم الذي اأطلقه عليه 

اأجدادنا.

»النهر الكبير«، اأ�صبح م�صدرا رئي�صيا 

لتنمية القت�صاد المحلي بف�صل الم�صاريع 

التي »حفرت« الوادي من كل جانب، وكلها 

واجتماعية  و�صياحية  ثقافية  م�صاريع 

وفنية ول اأثر بتاتا لل�صناعية مما جعل 

اأنع�صت  بامتياز  �صياحية  منطقة  منها 

القت�صاد المحلي و�صاهمت في الرفع من 

م�صتوى معي�صة ال�صكان، والحفاظ على 

البيئة، وعلى الثروة ال�صمكية في مياه 

الوادي.

جادة  بعزيمة  ن�صعر  ال��رب��اط  وف��ي 

لت�صحيح اأخطاء الما�صي، وذلك بوقف 

اأبي رقراق  الزحف الكارثي »لقتل« نهر 

بوا�صطة تلوث الم�صانع، وتحويل ال�صفة 

اإلى وجهتها ال�صحيحة اإ�صوة ب�صفة اأختها 

وذل��ك  باإ�صبيلية،  الكبير«  »ال����وادي 

بال�صروع في ت�صييد م�صاريع عمالقة قد 

تفوق ما هو موجود بالمدينة الأندل�صية 

البحر،  باب  وم�صروع  الأوب���را،  مثل: 

ومدينة الفنون، وق�صبة اأبي رقراق، ميناء 

البحري،  للتن�صيط  وف�صاء  لل�صيد 

وقرية  ال�صكنية  المحالت  وم�صروع 

ال�صناعة التقليدية والمكاتب والفنادق 

التي  الخ�صراء  والم�صاحات  الفخمة 

لوحدها �صتكون على م�صاحة قدرها 112 

هكتارا. نوؤكد مرة اأخرى باأن مدينة الرباط 

المحيط  وم��ع  ال����وادي  م��ع  تت�صالح 

الأطل�صي، بعدما تالعبت بذلك ولم�صالح 

�صخ�صية لها عالقة بقيمة العقار الأر�صي، 

فعاليات كانت نافذة ومقررة في المجل�س 

الجماعي.

التحاق  هو  وا�صح:  الهدف  واليوم 

الح�صاري  بالركب  رق��راق  اأب��ي  وادي 

المتميز للنهر الكبير بمدينة اإ�صبيلية
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

م�ؤتمر  بعد  ملفات  �ألغام  تنفجر  قد   ◆
�لرباط لها عالقة بتعيين و�إقالة بع�ض ن��ب 

عالمات  ظهرت  بعدما  �لمقاطعات،  روؤ�ساء 

�لثر�ء على بع�ض �لمنتخبين �لذين �أ�سبح�� 

مالكين لعقار�ت د�خل وخارج �لمدينة، علما 

�أن �أج�رهم �ل�ظيفية ال تتجاوز 3500 درهم 

في �ل�سهر.

◆ وقد يتدخل �لمجل�ض �لجه�ي للح�سابات، 
لفتح بحث ح�ل نفقات و�عتماد�ت �لمقاطعات 

�سن�يا،  ملي�ن  و500  مليارين  تبلغ  �لتي 

مخ�س�سة »لخدمات �لقرب«، بع�ض �لمقاطعات 

ح�لت »خدمات �لقرب«، �إلى ��ستفادة بع�ض 

و�ل��ه����ت��ف  �ل�����س��ي��ار�ت  م��ن  �لمنتخبين 

و�لتع�ي�سات و�أ�سياء �أخرى.

◆ �ستحت�سن �لرباط مقر� للمركز �الإفريقي 
للتدريب و�لبحث �الإد�ري لالإنماء، مما يعني 

ل��الإد�رة  �إفريقية  عا�سمة  �أ�سبحت  باأنها 

وم�ظفيها. م�سروع هذ� �لمقر في ط�ر �لبناء 

قرب �ساحة �لج�الن.

على  لل�سهر  �سارمة  �أو�م���ر  ���س��درت   ◆
ترتيبات وتح�سير�ت – م�ؤتمر �لرباط – �لذي 

بع�ض  م�ست�ى،  �أعلى  على  دولة  ق�سية  �سار 

�لمنتخبين بعدما تاأكد لهم ��ستحالة »�لت�سرب« 

�إلى �لمنظمين، قلب�ها »ت�س�ي�ض« وهم بذلك 

يلعب�ن بالنار.

◆ ر��سل �لمجتمع �لمدني �ل��لي في �ساأن 
ت�سمية حديقة �بن �سينا با�سم: �لمرح�م عمر 

بن�سم�سي ماد�م في �لعا�سمة �سارع �بن �سينا 

وم�ست�سفى �بن �سينا؛ و�لحديقة هي من �قتر�ح 

وت�سييد بن�سم�سي رحمه �هلل. �ل��لي �أحال 

و�ل�سكان  �لعمدة،  على  لالخت�سا�ض  �الأم��ر 

ينتظرون �إن�ساف �لمرح�م.

على  مقبلة  ال��رب��اط  مدينة 

قد  عالمي  تجمع  اأكبر  ا�صتقبال 

اآلف  ع�صرة  بكثير  ي��ت��ج��اوز 

العالم  �صكان  تمثل  �صخ�صية 

للم�صاركة في موؤتمر الرباط من 

القادم،  اأكتوبر  رابع  اإلى  فاتح 

�صك  دون  �صيبرمجون  وه��وؤلء 

زيارات لمعالم المدينة ومحالتها 

التجارية وال�صناعية، ودون �صك 

اأي�صا �صيحتاجون اإلى ا�صتعمال 

تنقالتهم  اأث���ن���اء  م��راح��ي�����س 

ليكت�صفوا باأن هذه المراحي�س ل 

وج����ود ل��ه��ا وم���ا ع��ل��ي��ه��م اإل 

كما  الأ�صوار  �صوب  »التوجه« 

يفعل المحليون لق�صاء حاجاتهم 

الملحة. اإنها قمة التخلف الذي 

�صيف�صح م�صتوى التركيبة التي 

جماعة  مجل�س  منها  يتركب 

الرباط الذي ينفق 500 مليون 

�صنويا في التحدث والثرثرة في 

كاف  المبلغ  وه��ذا  التليفون، 

ع�����ص��رات  لت�صييد  وزي������ادة 

ال���م���راح���ي�������س ال��ع��م��وم��ي��ة 

وتقنيات  عالمية  وبموا�صفات 

اأرج���اء  ك��ل  وتغطية  راق��ي��ة، 

المقاطعات الح�صرية خ�صو�صا 

داخل المدينة العتيقة وبجانب 

والمراكز  التاريخية  المزارات 

التجارية.

عن  المجل�س  تنازل  اإذا  فاأما 

تلتهم  ال��ت��ي  الجمعيات  منح 

حوالي 3 ماليير كل �صنة، واتقى 

اهلل، واأوقف نفقات 500 �صيارة 

�صيارات  ع��ن  وتخلى  واآل����ة، 

»جابها اهلل«، ف�صترتفع الماليير 

اأ�صفنا  اإذا ما  اإلى �صتة ماليير، 

لنفقات  م��ل��ي��ارا   42 اإل��ي��ه��ا 

فالمبلغ  الموظفين،  وم�صاريف 

هو 48 مليارا ي�صرف كل �صنة 

على »الكماليات«، في حين عجز 

مجرد  توفير  عن  المنتخبون 

اأك�صاك كمراحي�س متنقلة وهي 

العوا�صم  ك��ل  ف��ي  م��وج��ودة 

العالمية اإل في عا�صمتنا. وهذه 

بين  من  التي  هي  المراحي�س 

اأ���ص��ي��اء اأخ���رى اأق�����ص��ت ملف 

العالم  كاأ�س  المملكة لحت�صان 

في كرة القدم.

ت��داول  �صنة  ح��وال��ي  فمنذ 

المنتخبون هذا الملف، ونعتقد 

ب����اأن م�����داولت واق��ت��راح��ات 

اليوم  الملف هي  وقرارات ذلك 

عند بائعي »الزريعة والكاوكاو« 

واإل، فاأين نتائجها؟

ل��ت��دارك  ال��وق��ت  ي���زال  ول 

العوجاج  وت�صحيح  الموقف 

ب��دون  العا�صمة  ت���رك  ال���ذي 

ل  حتى  عمومية  »مراحي�س« 

ل�صخرية  العا�صمة  تتعر�س 

�صيوفها.

حميدو بنم�صعود املزداد �صنة 1942 يف الرباط 

والذي مير بظروف �صحية �صيتجاوزها اإن 

�صاء اهلل، ليعود اإىل اأعماله الفنية الراقية.

هذا الرباطي كان اأول مغربي »يقتحم« 

الفن ال�صابع ويقوم بتمثيل اأدوار 

رائعة يف اأفالم فرن�صية ابتداء من 

�صنة 1961، دون اأن يبخل على 

ال�صا�صة املغربية بروائع فنية من 

امل�صتوى الرفيع.

ابن الرباط الذي متعنا ومعنا العامل 

باأعمال �صينمائية جادة وهادفة ومن 

خاللها تعرف جمهوره على وطنه 

اململكة وعلى مدينته الرباط.

دعواتنا بال�صفاء للفنان بنم�صعود، 

ومتمنياتنا له بالعودة اإىل ر�صالته الفنية يف 

اأقرب وقت.

المجال�س  من  ي�صلنا  ل  الأ�صف  مع 

الجماعية �صوى التباكي، والنقد وتوزيع 

التهامات والأوامر، ويعلم اهلل لمن؟ مادام 

من  م�صت�صارين،  المجال�س  كل  اأع�صاء 

المفرو�س اأن يقدموا ا�صت�صارات معززة 

باآليات التنفيذ ومحددة بجدول زمني.

واأمامهم تحديات كبرى كلها مجدولة 

الرباط،  موؤتمر  اأولها  اأكتوبر،  �صهر  في 

ثانيها الدخول البرلماني، وثالثها تح�صير 

ميزانية ت�صيير العا�صمة ل�صنة 2014.

واإذا كان موؤتمر الرباط ولأ�صباب، تم 

م�صوؤولون  مكلفون  به  وتكلف  اإنقاذه، 

واأهمية  لأهميته  اعتبارا  ممار�صون، 

ال�صخ�صيات المدعوة، فاإن باقي الجدول، 

من دخول برلماني وتح�صير الميزانية، 

هو من �صلب عمل المنتخبين، فماذا اأعدوا 

لهذا العمل الذي ينتظرهم؟

في  �صواء  غائبون  برلمانيين  ت�صعة 

ول  الثانية،  الغرفة  اأو  الأول��ى  الغرفة 

واحد منهم طرح م�صكال خ�صو�صا فيما 

المهددة  وال����دور  ب��ال��ب��راري��ك  يتعلق 

ب���الن���ه���ي���ار، وب��ت��ح��وي��ل ال��م��دار���س 

والإعداديات اإلى مكاتب اإدارية بدل من 

حجرات درا�صية؛ والإهمال الفظيع الذي 

يحيط ب�صاحل العا�صمة من حي الوداية 

اإلى حدود قرية الهرهورة.

فاأما الميزانية والتي ظلت مجرد وثيقة 

يح�صرها موظفون بدون لم�صات �صيا�صية 

�صق  ف��ي  خ�صو�صا  المنتخبين  م��ن 

المداخيل الذي يتطلب قرارات �صيا�صية 

واإدارية وتكوينية، فجل مداخيل الجماعة 

هي محا�صيل �صرائب تتكفل با�صتخال�صها 

على  يفوت  مما  المالية  وزارة  م�صالح 

المحا�صيل. هذه  من  الجماعة 10 % 

فاأما ق�صم الجبايات في الجماعة، فهو 

في  ب���دوره  يقوم  ل  الأ���ص��ف  م��ع  ق�صم 

ا�صتخال�س الر�صوم والواجبات ول ي�صهر 

على تنمية المداخيل.

وفي الميزانية المرتقبة تنتظر مداخيل 

�صرائب ور�صوم البنايات الحكومية كما 

قرر ذلك المجل�س الجماعي. فاأما النفقات 

فهي باخت�صار، مهرجان بدون تر�صيد ول 

واإل��ى  مراقبين  اإل��ى  وتحتاج  رق��ي��ب، 

محا�صبة جادة.

الرباط يا حسرة

من

 أرشيف

 الرباط
املنتخبــــــون يجـــتازون االمتـــحان الكبيـــر

ننن نن ننن

لت�سحيح �أخطاء �لما�سي

وادي اأبي رقراق يلتحق بركب الوادي 

الكبير باإ�شبيلية

هل تك�ن �سببا لل�سخرية من �لعا�سمة؟

غياب المراحي�ض العمومية!
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

األندية األدبية بنون التأنيث

بقلم: عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«
6

نادي الشاعرة »والدة«
قال �بن ب�سام في كتاب »�لذخيرة في محا�سن �أهل 

�لجزيرة«، �لق�سم �لأول. �لمجلد �لأول. تحقيق: �إح�سان 

عبا�س. �ل�سفحة 429: )و�أما ولدة �لتي ذكرها �أبو 

�لوليد بن زيدون في �سعره فاإنها بنت محمد بن عبد 

�لرحمان �لنا�سري. وكانت في ن�ساء �أهل زمانها، و�حدة 

�أقر�نها، ح�سور �ساهد، وحر�رة �أو�بد، وح�سن منظر 

ومخبر، وحالوة مورد وم�سدر، وكان مجل�سها بقرطبة 

�لنظم  لجيد  ملعبا  وفناوؤها  �لم�سر،  لأحر�ر  منتدى 

و�لنثر، يع�سو �أهل �لأدب �إلى �سوء غرتها، ويتهالك 

�أفر�د �ل�سعر�ء و�لكتاب على حالوة ع�سرتها، �إلى �سهولة 

حجابها، وكثرة منتابها، تخلط ذلك بعلو ن�ساب، وكرم 

لها،  �أنها - �سمح �هلل  �أث��و�ب. على  �أن�ساب، وطهارة 

وتغمد زللها - �أطرحت �لتح�سيل، و�أوجدت �إلى �لقول 

فيها �ل�سبيل، بقلة مبالتها، مجاهرتها بلذ�تها. كتبت 

- زعمو� - على �أحد عاتقي ثوبها

�أنا و�هلل �أ�سلح للمعال��ي   

   و�أم�سي م�سيتي و�أتيه تيه�ا

وكتبت على �لآخر:

و�أمكن عا�سقي من �سحن خدي  

   و�أعطي قبلتي من ي�ستهيها

هكذ� وجدت هذ� �لخبر، و�أبرئ �إلى �هلل من عهدة 

ناقليه، و�إلى �لأدب من غلط �لنقل �إن كان وقع فيه(.

و�لكتابة على �للبا�س و�لأثو�ب، وزرك�سة �لمالب�س 

بال�سعر ونق�سه عليها، كانت �سائدة ومنت�سرة، ومعروفة 

تتميز  �لكتابات  هذه  كانت  حيث  �لأدبية،  بالمجال�س 

باختيار �أبيات من �ل�سعر �لجيد من �سعر �لغزل، وتدخل 

في مجال �لهتمام بالمظهر �لخارجي للمر�أة، لإثارة 

رو�د �لمجال�س �لأدبية و�سيوفها. وهذه �لظاهرة عرفت 

�لمجال�س  �لتي كثرت فيها  �لعبا�سية  �لدولة  في عهد 

�لأدبية، ومجال�س �لغناء و�للهو. جاء في كتاب »�لأندية 

ها�سم.  محمد  لعلي  �لعبا�سي«.  �لع�سر  في  �لأدبية 

�لطبعة �لأولى. 1982. �ل�سفحة 76: )وهناك ظاهرة 

�أخرى، �هتمت بها هذه �لمجال�س، ولعلها هي �لأخرى 

ماأخوذة عن �ل�سعوب �لمغلوبة. تلك هي ظاهرة �لكتابة 

على �لب�سط و�ل�سجاد و�لع�سائب وحمائل �ل�سيوف ... 

ثم �لنق�س على �لجدر�ن و�لأبو�ب و�ل�سقوف(. 

يتبع

الثقافة

�سرعت �لمندوبية �ل�سامية للتخطيط، �لمكلفة باإعد�د �لتقارير �لوطنية 

حول �أهد�ف �لألفية من �أجل �لتنمية، في �إعد�د �لتقرير �لوطني �لخام�س 

بر�سم �سنة 2012 وذلك بتعاون مع كل من وكالت نظام �لأمم �لمتحدة 

و�لقطاعات �لوز�رية �لمعنية و�لمجتمع �لمدني.

و�لجدير بالذكر �أن �إعد�د هذه �لتقارير يتطلب م�ساركة و��سعة لممثلي 

�لحقل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لأكاديمي وكذ� ممثلي �لمجتمع �لمدني 

و�لهيئات و�لمنظمات �لجهوية و�لدولية. وفي هذ� �لإطار، وبعد تنظيمها 

بكل من مر�ك�س   2012 تقرير  لثالث ور�سات جهوية حول م�سروع 

وطنجة ومكنا�س، فاإن �لمندوبية �ل�سامية للتخطيط �ستنظم مناظرة 

 )Agora( �وطنية يوم �لخمي�س 12 �ستنبر 2013 بقاعة �لندو�ت �أكور

بالد�ر �لبي�ساء على �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا، و�سيكون هذ� �للقاء 

منا�سبة لفتح �لمجال لم�ساهمات �لم�ساركين حول تقييمهم لل�سيا�سات 

�لعمومية في هذ� �لمجال ولم�ستوى نجاعتها وكذ� �لمر�جعات �لتي 

تحتاجها.

مناظرة وطنية لتقديم م�شروع التقرير الوطني

 حول اأهداف الألفية من اأجل التنمية بر�شم �شنة 2012

�لهيئة  ت��د���س��ن 

للم�سرح  �لعربية 

»�لثقافة  �سل�سلة 

�سمن  �لم�سرحية« 

ب�سدور  من�سور�تها 

كتاب »ع�سق �لم�سرح« 

لأ�ستاذ �لتعليم �لعالي 

ف��������ي �ل����م���������س����رح 

و�لأنثروبولوجيا و�لنقد 

�لو�حد  د.عبد  �لحديث 

�لمغرب.  من  يا�سر  بن 

�سبياًل  لتكون  �ل�سل�سلة  هذه  �لهيئة  �أطلقت  وقد 

ي�سلكه �لجميع، من محترف �لم�سرح، �إلى طالب 

علومه، و�لقارئ �لذي يرغب بالتعرف �إلى �لم�سرح 

بفنونه وعلومه ومد�ر�سه وتاريخه.

المناظرة الدولية ال�شابعة

 حول المالية العمومية
ب�سر�كة مع جمعية �لموؤ�س�سة �لدولية للمالية 

�لعمومية، تنظم وز�رة �لقت�ساد و�لمالية يومي 

13 و14 �ستنبر 2013 �لدورة �ل�سابعة للمناظرة 
�لدولية حول �لمالية �لعمومية في مو�سوع: »�أي 

قيادة لالإ�سالحات في �لمالية �لعمومية بالمغرب 

وفرن�سا؟«.

�لموؤ�س�سة  »جمعية  �أن  �إلى  �لإ�سارة  وتجدر 

 )FONDAFIP( لدولية للمالية �لعمومية« هي�

هي موؤ�س�سة م�ستقلة تهدف �إلى دعم وتطوير �لبحث 

وبالخارج،  بفرن�سا  �لعمومية  �لمالية  مجال  في 

و�لخبر�ء  �لجامعيين  بين  �لتبادل  لت�سجيع 

هذ�  في  �ل�سيا�سيين  و�لمقررين  و�لممار�سين 

�لأو�ساط  بين  مبا�سر  تو��سل  و�إر�ساء  �لمجال، 

�لمهنية و�لعلمية.

وتتمحور �أ�سغال هذه �لمناظرة حول �لمحاور 

�لتالية:

- �لمحور �لأول: ما هي �ل�ستر�تيجية �لجديدة 

�لمالية �لعمومية؟  لقيادة �لإ�سالحات في مجال 

يوم �لجمعة 13 �ستنبر 2013 على �ل�ساعة �لثانية 

و�لربع زو�ل بالخزينة �لعامة للمملكة.

- �لمحور �لثاني: ما هي �لآليات �لجديدة لقيادة 

�لمالية �لعمومية؟ يوم �ل�سبت 14 �ستنبر 2013 

على �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف �سباحا بالخزينة 

�لعامة للمملكة.

 ينظم فرع »طنجة - أصيلة« 
للصحافة  المغربي  ل��ات��ح��اد 
اإللكترونية حملة إعامية تحت 
شعار: »من أجل صحافة راشدة 

ومسؤولة«.

وانطلقت هذه الحملة من يوم 
األحد 8 شتنبر 2013 وتستمر 

إلى غاية 15 منه.
أهداف الحملة: ال للتضييق 
ال  والتعبير،  الرأي  على حرية 

للعمل  ال��م��ك��ب��ل��ة  ل��ل��ق��وان��ي��ن 
ال��ص��ح��اف��ي اإلل���ك���ت���رون���ي، ال 
ال  المهنة،  أخ��اق��ي��ة  لتجاهل 
ال����م����ل����ف����ات ضد  ل����ف����ب����رك����ة 

الصحفيين.

حملة إعالمية تحت شعار: »من أجل صحافة راشدة ومسؤولة« 

عشــق المسـرح 

رباط الفتح تخلد �شاعر الرباط
محمد بن �لح�سين، من �لرجال 

�لرباط،  �أعطتهم  �لذين  �لقالئل 

�سمعنا  كلما  نذكره  و�أعطوها، 

�لمرحوم �أحمد �لبي�ساوي يغني: 

لمن �سد وخ��ان، ورم��ى عنه  قل 

هو�نا.

�لفتح  لكن ها هي جمعية رباط 

ت�سنع جميال باإ�سد�ر كتاب عن هذ� 

�ل�ساعر �لذي �أحب وطنه، وكان يعي�س 

في �سمت، �إلى �أن مات في �سمت �سنة 

�لفتح،  رباط  لجمعية  1989.ف�سكر� 
ولرئي�سها عبد �لكريم بناني، �لذي كتب 

عن بن �لح�سين �أنه �أطرب م�ساعرنا و�ألهب حما�سنا و�أيقظ ح�سنا ونحن 

�أطفال ثم �سباب.

ِافتتاح  مو�شم الولي ال�شالح  بوعبيد ال�شرقي 
               

أبي الجعد. عداش المصطفى
عرفت مدينة �أبي �لجعد تنظيم مو�سم �لولي �ل�سالح بوعبيد �ل�سرقي، 

�لمعروف بالبعد �لروحي و�لثقافي و�لديني و�لجتماعي و�لقت�سادي 

�بتد�ء من 11 �إلى 15 �ستنبر �لجاري. وقد عبرت جميع �لم�سالح عن 

�أنها على �أتم �ل�ستعد�د�ت لإنجاح هذه �لتظاهرة �لدينية في �إحدى 

�لجتماعات �لإعد�دية ببا�سوية �أبي �لجعد خالل �سهر غ�ست 2013، 

و�لحر�س على �إ�سافة لم�سات فنية لر�حة �لز�ئر. 

�إل �أن �ل�سيء �لذي لم يرح �ل�ساكنة هو تز�من هذه �لتظاهرة مع يوم 

�نطالق �لمو�سم �لدر��سي و�لذي �أكدت وز�رة �لتربية �لوطنية �أنه �سيكون 

يوم 11 �ستنبر، نف�س �ليوم �لذي �ستنطلق فيه فعاليات هذ� �لمو�سم.

يوم درا�شي من اأجل الحق

 في الح�شول على المعلومات
�لولوج  في  للحق  �لعالمي  �ليوم  بمنا�سبة 

�لإع��الم  حريات  منظمة  تنظم  للمعلومات، 

و�لتعبير- حاتم، و�لجمعية �لمغربية لمحاربة 

�لر�سوة - تر�ن�سبر�ن�سي، و�لنقابة �لوطنية 

لل�سحافة �لمغربية يوما در��سيا تحت عنو�ن: 

»من �أجل قانون ناجع للحق في �لح�سول على 

�لمعلومة وتد�بير فعالة لتر�سيخه«. وي�سارك 

في هذ� �للقاء، روؤ�ساء وممثلو موؤ�س�سات وطنية، 

ومنظمات غير حكومية و�إعالميون وحقوقيون، 

وذلك في �سياق تطوير �لنقا�س �لوطني حول 

م�سروع �لقانون �لخا�س بالحق في �لح�سول 

على �لمعلومات، ليخرج في �سيغة متقدمة؛ 

�لموؤ�س�ساتية  �لإمكانيات  كافة  توفير  وحول  

و�ل�سيا�سية و�لإد�رية، �ل�سامنة لممار�سة هذ� 

دولة  وبناء  �لمو�طنة  لتحقيق  ك��اأد�ة  �لحق 

و�لقانون.  و�لحق  و�ل�سفافية  �لموؤ�س�سات 

�ليوم  لهذ�  �لثالث  �لهياآت  تنظيم  وي��ن��درج 

�لدر��سي، �سمن �سعيها لتجميع جهود �لإطار�ت 

�لمدنية و�لجمعيات �لمعنية بتفعيل �لف�سل 27 

�لقانونية  �لتد�بير  �أف�سل  وفق  �لد�ستور  من 

�لتنظيمية  و�لإج�����ر�ء�ت  و�لموؤ�س�ساتية 

و�لإد�رية؛ وهو �لتفعيل �لذي ل يمكن �أن يتم 

مختلف  من  �لمدنيين  �لفاعلين  �إ�سر�ك  بدون 

�لهتمامات و�لن�سغالت،  ذ�ت �لعالقة بالحق 

في �لح�سول على �لمعلومات.

تنظم �أ�سغال �ليوم �لدر��سي بفندق غولدن 

توليب بالرباط يوم �ل�سبت 21 �ستنبر 2013 

�بتد�ء من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا.
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ذ . عبد الواحد بن مسعود
من نقابة هيئة المحامين بالرباط.

الباحثين  م��ن  ع��دد  اعتبر  لقد 

بمحكمة  جنائية  غ��رف  �ر�ؤ���ش��اء 

النق�ض اأن ح�صر التعوي�ض في درهم 

رمزي يدل على التع�صف في �صلوك 

م�صطرة اال�صتدعاء المبا�صر، فدرهم 

اأن يجبر به ال�شرر،  �احد ال يمكن 

�صاحب  يعامل  اأن  يجب  ول��ذل��ك 

ق�صده  بنقي�ض  المبا�صر  اال�صتدعاء 

اأن  كما  دعواه،  قبول  بعدم  ويحكم 

تحديد التعوي�ض في مبلغ درهم واحد 

االخت�صا�ض  ح��ول  مناق�صة  يثير 

القيمي للمحكمة المعرو�ض عليها تلك 

الدعوى.

 كما الحظنا اأن محاكم المو�صوع 

ال�صرر  تعريف  بعنا�صر  تتقيد  ال 

المن�صو�ض عليها في الف�صل 94 من 

قانون االلتزامات والعقود، فالم�صرع 

فيه  تت�صبب  ال���ذي  ال�صرر  ع��رف 

الجرائم واأ�صباه الجرائم، باأنه ال�صرر 

المعنوي  اأو  المادي  اأو  الج�صماني 

الذي لحق بالمت�صرر والخ�صارة التي 

لحقت به وما �صاع عليه من ك�صب 

اإنفاقه  اإلى  �صي�صطر  اأو  ا�صطر  وما 

ق�صد اإ�صالح ال�صرر.

�كم من ا�شتدعاء مبا�شر كان كيديا 

الم�صتكي  ب��ه  وق�صد  وتع�صفيا، 

االإ�صاءة للم�صتكى به وتلويث �صمعته 

بدليل اأن �صاحب اال�صتدعاء المبا�صر 

يتجنب طلب الحكم بمبالغ مالية مهمة  

من  وليتمل�ض  ال�صرر  عن  تعوي�صا 

اأداء الر�صوم الق�صائية!.

اإن محاكم المو�صوع ومع كل اأ�صف 

عن  البحث  مو�صوع  في  تتعمق  ال 

ال�صرر وتوفر اأركانه االأ�صا�صية من 

خطاإ و�صرر وعالقة ال�صببية بينهما، 

مبلغا  ال�صرر  اإ�صالح  تجاوز  واإذا 

معينا ))10.000 درهم بعد اأن كان 

اإثباته  فيجب  فقط((  درهما   250
بالو�صائل الكتابية، وفي ذلك تخطي 

ادع��ى،  م��ن  على  البينة  ل��ق��اع��دة 

))قل  تعالى:  قوله  من  الم�صتمدة 

هاتوا برهانكم اإن كنتم �صادقين((.

محاكم  اأن  اأ�صفنا  في  يزيد  ومما 

باالجتهادات  تتقيد  ال  المو�صوع 

وال  النق�ض  محكمة  عن  ال�صادرة 

توليها اأي اعتبار مع اأن القانون هو 

الذي خول لتلك الموؤ�ص�صة الق�صائية 

العليا حق توحيد المفاهيم القانونية 

من  والغاية  الم�صرع  ق�صد  وبيان 

الت�صريع.

الإثبات  وبالن�صبة  مثال  ذلك  من 

من  ناتجا  وك��ون��ه  ال�صرر  عن�صر 

عدد  القرار  نجد  مبا�صرة،  الجريمة 

فبراير   13 بتاريخ  ال�شادر   237
1975 ورد في قاعدته: ))الدعوى 
المحكمة  اأم���ام  ت�صمع  ال  المدنية 

الزجرية اإال من الطرف الذي ت�صرر 

�صخ�صيا ومبا�صرة من الجرم الذي 

ن�صاأ عنه ال�صرر((.

 مشكل تبليغ االستدعاء المباشر 
وموقف محكمة النقض:

تف�صيرا  له  نجد  لم  الم�صكل  هذا 

معقوال اأو تبريرا مقبوال، وهو م�صكل 

قانونية،  بن�صو�ض  عالجه  يمكن  ال 

الأن الن�صو�ض القانونية وا�صحة كل 

تبليغ  م��و���ص��وع  ف���ي  ال��و���ص��وح 

 ، به  للم�صتكى  المبا�صر  اال�صتدعاء 

واإنما يعالج بالمراقبة واال�صتف�صارات 

من طرف الوزارة الو�صية، واالأق�صام 

�صير  ومراقبة  بالتفتي�ض  المكلفة 

حر�ص  �م��دى  البالد  في  العدالة 

المحاكم على تطبيق القانون تطبيقا 

ق�صية  بين  تمييز  ي�صوبه  ال  ع��ادال 

وق�صية اأخرى في حالة الت�صابه.

يكمن الم�صكل في كون الن�صو�ض 

القانونية الواردة في االأبواب االأولى 

الجنائية  الم�صطرة  ق��ان��ون  م��ن 

والمتعلقة ببيان اخت�صا�صات النيابة 

العامة، اأنها تو�صح اأن المت�صرر من 

الدعوى  يحرك  اأن  له  يمكن  جريمة 

العمومية، �لكن النيابة العامة هي 

التي تراقبها وتمار�صها، والمت�صرر 

يتراجع للوراء ويبقى حقه مقت�صرا 

مئات  وهناك  المدنية،  مطالبه  على 

القرارات المتواترة ال�صادرة في هذا 

المو�صوع عن محكمة النق�ض.. وعند 

تحريك الدعوى العمومية بوا�صطة 

ملف  اأن  ولو  المبا�صر،  اال�صتدعاء 

المحكمة  رئا�صة  اأمام  فتح  الق�صية 

منه  ن�صخة  اأو  الملف  فاإن  المدنية، 

توجه للنيابة العامة لتقوم بدورها 

به،  للم�صتكى  اال�صتدعاء  بتوجيه 

الدعوى  على  الحار�ض  وب�صفتها 

به  الم�صتكى  وت��اأم��ر  العمومية، 

الزجرية،  المحكمة  اأمام  بالح�صور 

ويحتوي اال�صتدعاء على بيانات هامة 

وت��اري��خ  المتابعة  ف�صول  منها 

مرفقا  اال�صتدعاء  ويكون  الجل�صة، 

بن�صخة من اال�صتدعاء المبا�صر، واإذا 

جرائم  م��ن  بجريمة  االأم���ر  تعلق 

ال�صحافة، اأن يبادر الم�صتكى به اإلى 

تقديم م�صادر خبره داخل اأجل محدد 

واإال �صقط حقه، هذا االإجراء الذي 

اعتبرته المحكمة الد�صتورية العليا 

اإجراء غير قانوني كما اعتبرته مخالفا 

بعدم  وحكمت  الد�صتور،  الأح��ك��ام 

د�صتوريته باعتبار اأن المتهم له حق 

تقديم حجج براءته ما دامت مناق�صة 

مجلة  ن�صرت  وقد  جارية.  الق�صية 

))عدالة جو�صيت(( في عددها رقم 

الن�ص   2010 اأكتوبر   4 تاريخ   3
الكامل لذلك القرار تحت عنوان بارز 

جاء فيه : ))الق�صاء الم�صري يق�صي 

في  الحق  �صقوط  د�صتورية  بعدم 

االإدالء بالحجج في ق�صايا القذف � 

على  �صويا  الوطني  العمل  يقوم  ال 

وجدير  النقد((  حرية  بدون  قدميه 

القرار  ذلك  على  يطلع  اأن  بق�صائنا 

تبليغ  م�صطرة  اإن  ح��ذوه.  ليحذو 

اال�صتدعاء المبا�صر، يختلف تطبيقها 

من محكمة الأخرى �خا�شة في جرائم 

ت�صير وفق  ال�صحافة، وكل محكمة 

الم�صكل  هذا  اأن  رغم  لها،  يعني  ما 

و�صل لمحكمة النق�ض وقالت المحكمة 

متواترة،  قرارات  كلمتها وفي عدة 

ومع ذلك ظل بع�ض ال�صادة الق�صاة 

ومع االحترام الكامل وكاأنهم ينادون 

من مكان بعيد.

مثال: بع�ض المحاكم ولو اأنها تقع 

في مناطق نائية، تحترم الم�صطرة 

وتوجه اال�صتدعاء المبا�صر بوا�صطة 

النيابة العامة، وبع�صها وهي قريبة 

من محكمة النق�ض وبجوارها توجه 

كتابة  بوا�شطة  المبا�شر  اال�شتدعاء 

المحكمة  لرئا�صة  التابعة  ال�صبط 

خلقت  الو�صعية  وه��ذه  المدنية، 

قراءة في موضوع  

الق�صاء  �صالح  غير  ف��ي  ا�صطرابا 

المحكمة  اأن  وجدنا  والمتقا�صين. 

االبتدائية بوزان، والمحكمة االبتدائية 

بطنجة، �المحكمة االبتدائية بتمارة، 

بوا�صطة  المبا�صر  اال�صتدعاء  توجه 

النيابة العامة، �المحكمة االبتدائية 

بالرباط، والمحكمة االبتدائية الزجرية 

اال�صتدعاء  توجه  البي�صاء  بالدار 

المبا�صر بوا�صطة رئا�صة كتابة ال�صبط.

واالأدهى واالأمر، لما يتقدم الدفاع 

اال�صتدعاء  ببطالن  الحكم  ويطلب 

المبا�صر كدفع اأولي ا�صتنادا اإلى كون 

ذلك  بتبليغ  تقم  لم  العامة  النيابة 

المحكمة  تحكم  المبا�صر،  اال�صتدعاء 

بعدم قبول الدفع وتعلل عدم القبول 

اأ�صا�ض،  على  ينبني  ال  الدفع  بكون 

والحظنا اأن المحكمة لم تعط االهتمام 

بها  المحتج  النق�ض  محكمة  لقرارات 

ورغم  المو�صوع  هذا  في  وال�صادرة 

تقديمها للمحكمة بمذكرات كتابية!.

ببع�ض  التذكير  المفيد  من  ويكون 

القرارات ال�صادرة عن محكمة النق�ض 

في مو�صوع تبليغ اال�صتدعاء المبا�صر 

من  وناأمل  العامة،  النيابة  بوا�صطة 

جميع محاكم المو�صوع اأن تتقيد بما 

قرارات  تحترم  واأن  القانون،  يمليه 

وقا�صي  العليا،  الق�صائية  الجهة 

محكمة المو�صوع غدا �صي�صبح رئي�ض 

غرفة جنائية بمحكمة النق�ض، و�صيبذل 

القانون  لتف�صير  جبارة  مجهودات 

وتو�صيح مقا�صده ومراميه، و�صي�صعر 

لم تحترم محاكم  اإذا  بخيبة ومرارة 

وت�صيع  االجتهادات  تلك  المو�صوع 

هباء، وت�صيع معها حقوق وم�صالح 

�صع��ار  و�صي�صبح  المتقا�صين، 

المواطنين((  خدمة  في  ))الق�صاء 

�صعارا فارغا من محتواه النبيل.

جاء في القرار في عدد 10/1269 

بتاريخ  النق�ض  محكمة  عن  ال�صادر 

09/9/02 ملف عدد 08/9/6/14066
الثالثة  المادة  ))�حيث يتبين من 

الفرق  الجنائية  الم�صطرة  قانون  من 

العمومية  ال���دع���وى  اإق���ام���ة  ب��ي��ن 

ومبا�صرتها، اإذ ت�صير اإلى اأن الدعوى 

ق�صاة  ويمار�صها  يقيمها  العمومية 

الموظفون  بينما  ال��ع��ام��ة  النيابة 

المكلفون بذلك قانونا والطرف المدني 

يقيمونها فقط، طبقا لل�صروط المحددة 

في القانون وبذلك يكون جواب القرار 

عن الدفع المتعلق بتوجيه اال�صتدعاء 

من طرف رئي�ض كتابة ال�صبط ولي�ض 

فا�صدا  جوابا  الملك  وكيل  ال�صيد  من 

وتحريفا للن�صو�ض القانونية الم�صار 

اإليها اأعاله مما ي�صتوجب النق�ض((. 

غير من�صور.

اأما القرار الثاني فقد �صدر تحت عدد 

3/1298 تاريخ 2012/12/12 ملف 
في  2012/3/6/12340 جاء  عدد 

حيثياته:

))وحيث اأنه اعتبارا للتعليل الوارد 

اأعاله، فاإن توجيه اال�صتدعاء في ق�صايا 

ال�صحافة هو اأمر موكول للنيابة العامة 

في  االأ�صيل  االخت�صا�ض  �صاحبة 

تحريك الدعوى العمومية وممار�صتها 

ومراقبتها.

وحيث اأن اال�صتدعاء الذي تو�صل 

طريق  عن  باال�صتئناف  الطاعن  به 

رئي�ض كتابة ال�صبط يعتبر باطال لكون 

هذا االأخير ال يخوله القانون ا�صتدعاء 

قبل  الجنحية  الق�صايا  في  االأطراف 

دخولها بحوزة الق�صاء.

ببطالن  ال��ح��ك��م  يتعين  �ح��ي��ث 

اال�صتدعاء الموجه عن طريق رئي�ض 

كتابة ال�صبط.

اأن���ه ي��ت��رت��ب ع��ن بطالن  وح��ي��ث 

اال�صتدعاء عدم �صماع �صكاية الطرف 

المدني والحكم بعدم قبولها �صكال.

وحيث اأنه اعتبارا لذلك يتعين الحكم 

باإلغاء الحكم االبتدائي فيما ق�صى به 

وبعد الت�صدي للت�صريح بعدم قبول 

تكون  وبذلك  المبا�صرة،  ال�صكاية 

المحكمة قد عللت قرارها تعليال �صليما 

اأ�صا�ض  على  مرتكزا  ق�صاوؤها  وجاء 

قانوني عندما اعتبرت اال�صتدعاء في 

العامة  للنيابة  موكول  الن�صر  ق�صايا 

ولي�ض لرئي�ض كتابة ال�صبط االأمر الذي 

كانت معه الو�صيلة على غير اأ�صا�ض.

لهذه االأ�صباب: ق�صت برف�ض الطلب 

المقدم من طرف الطاعن اأعاله.

وبرد الوديعة لمودعها بعد ا�صتيفاء 

الم�صاريف الق�صائية((.

ويالحظ على هذا القرار االأخير اأنه 

ا���ص��ت��ع��م��ل ا���ص��ط��الح ))ال�����ص��ك��اي��ة 

يتعلق  ك��ان  واالأم����ر  ال��م��ب��ا���ص��رة(( 

باال�شتدعاء المبا�شر.

))ولقد  القانون:  رجال  اأحد  وقال 

كتب في هذا المو�صوع من قبل باحثون 

اآخرون والف�صل للمتقدم كما يقال، اإال 

اأن العلم ال يعرف حدا ينتهي اإليه ولن 

في  االأخ��ي��رة  الكلمة  ك��ان  اأي  يقول 

مو�صوع من مو�صوعاته والقائل بغير 

هذا واهم حالم الأن الكمال هلل وحده � 

االأ�صتاذ اأحمد بنعجيبة((.

المراجع:
ر على العديد من المراجع القانونية 

والفقهية التي عالجت مو�ضوع 

اال�ضتدعاء المبا�ضر، وكذلك اأبحاث قيمة 

يمكن ا�ضتخراجها من ال�ضبكة 

العنكبوتية، ومن المراجع التي اعتمدنا 

عليها نذكر:

ـ كتاب ))اال�ضتدعاء المبا�ضر وال�ضكاية 

المبا�ضرة(( للأ�ضتاذ عبد الرحيم زكار.

ـ كتاب)) تحريك الدعوى العمومية من 

طرف المت�ضرر عن طريق اال�ضتدعاء 

المبا�ضر (( للأ�ضتاذ الح�ضن البوعي�ضي.

ـ كتاب ))الدعوى المدنية التابعة(( 

للأ�ضتاذ عمر اأبو الطيب.

ـ كتاب ))جرائم ال�ضحافة والن�ضر(( 

للأ�ضتاذ عبد الحميد ال�ضواربي.

ـ كتاب ))نظرات في قانون الم�ضطرة 

المدنية(( لرئي�س غرفة الجنايات 

بمحكمة النق�س االأ�ضتاذ نور الدين 

لوباري�س.

ـ مقال بعنوان ))قراءة في قانون 

ال�ضحافة المغربية(( للأ�ضتاذ اأحمد 

بنعجيبة.

ـ العدد 3 من مجلة )) عدالة جو�ضت (( 

تاريخ 4 اأكتوبر 2010.

 اال�شتدعاء املبا�شـر وموقف حمكمة النق�ض 
من تبليغ اال�شتدعاء املبا�شر

تتمة

بعض المحاكم ولو أنها تقع في 
مناطق نائية، تحترم المسطرة وتوجه 

االستدعاء المباشر بواسطة النيابة 
العامة، وبعضها وهي قريبة من 
محكمة النقض وبجوارها توجه 

االستدعاء المباشر بواسطة كتابة 
الضبط التابعة لرئاسة المحكمة 

المدنية، وهذه الوضعية خلقت اضطرابا 
في غير صالح القضاء والمتقاضين.
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قالوا ونقول

> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com
هزمت الرجاء بـ»الهاتف«.

»الصحابي مدرب أولمبيك خريبكة«

◆ فيرغوسون هذا، شيء من التواضع.

نظفت الجزء المتعفن في المنتخب.
»رشيد الطاوسي«

الدكتور  عند  مستوى  على  ش��وف  متعفن..؟   ◆
بونظيف.

هل هي ورطة فاخر أم كبوة البداية؟
»األخبار«

◆ ورطة فاخر طبعا، فهو المسؤول األول.

غير صبرو معانا وغادي تبان النتائج.
»الطاوسي«

◆ مدرب ديال وقفو معانا، صبرو معانا..حتى لين؟

شيكات تجر رئيس بركان إلى القضاء.
»الصباح«

◆ موظف سامي بوزارة المالية يا حسرة، الفقيه 
اللي كنا نتسناو براكتو..

العبو »الماص« يلوحون باإلضراب من جديد بسبب عدم 
توصلهم بمستحقاتهم.

»المساء«
◆ عن »االحتراف« المغربي نتحدث.

أمن البيضاء ينهي الحرب بين إلثراث الوداد والرجاء.
»األحداث المغربية«

◆ الحرب كاع، بزاف عاوثاني.

فتيات يتحرشن بي لزعزعة استقرار الوداد.
»المدرب عبد الرحيم طاليب«

◆ برادبيت ديال المدربين!

 العدد: 754  اخلميس 12 شتنبر 2013

بعد التعادل الذي حققه المنتخب 
المغربي مع الكوت ديفوار، وبعد 
العالم  ك��أس  من  المبكر  اإلقصاء 
التي ستحتضنها البرازيل، يكون 
مع  المبرم  الطاوسي  رشيد  عقد 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
القدم قد انتهى ليفشل هذا األخير 
في تحقيق عقدة األهداف وأهمها 
التأهيل إلى نهائيات كأس العالم 

.2014
أداء المنتخب المغربي في هذه 
ك���ان مقبوال  ال��ش��ك��ل��ي��ة  ال��م��ب��اراة 
الكارثية  المباريات  مع  بالمقارنة 
التي خاضها تحت إشراف رشيد 
الطاوسي، هذا األخير قفز بسرعة 
على هذا »اإلنجاز، التعادل« ليصرح 
وكعادته لوسائل اإلعالم الحاضرة 
للمنتخب  ال��ص��ل��ب��ة  ال���ن���واة  ب���أن 
ال���وط���ن���ي م����وج����ودة، وم����ا على 
أن  إال  الجامعة  ع��ن  المسؤولين 
يسرعوا لتجديد عقده حتى يتسنى 
إلى  واالستعداد  بهدوء  العمل  له 
نهائيات كأس إفريقيا 2015 التي 

ستجرى بالمغرب.
رشيد الطاوسي أضاف بأنه غير 
في  المنتخب  فشل  ع��ن  م��س��ؤول 
المسؤولية  ك��ل  ورم���ى  التأهيل، 
بطريقة غير مباشرة على المدرب 
البلجيكي إريك غيريتس، متناسيا 
وعدها  الجامعة  عرض  قبل  بأنه 

نهاية كأس  إلى نصف  بالوصول 
جنوب  احتضنتها  التي  إفريقيا 
إفريقيا والتأهيل إلى كأس العالم. 
فمادام لم يف بهذا الوعد فعليه أن 
منصبه  وي��ت��رك  استقالته  ي��ق��دم 
رشيد  على  كان  فقد  آخ��ر.  لمدرب 
الطاوسي أن يرفض العرض الذي 
اإلشراف  وهو  الجامعة  له  قدمته 
على المنتخب لمدة عام واحد، هذا 
العرض رفضه المدرب بادو الزاكي 
الذي أكد للمسؤولين أو المفاوضين 
مدرب  ألي  المستحيل  م��ن  ب��أن��ه 
عرضهم.  يقبل  أن  نفسه  يحترم 
وتعويضه  اإلبعاد  مصيره  وك��ان 
برشيد الطاوسي الذي حقق حلم 
»الطفولة« حسب تصريحاته وهو 
تدريب المنتخب المغربي. أخطاء 
ارتكبها هذا المدرب كتصريحاته 
في  لالعبيه  وانتقاده  الشعبوية، 
حالة الهزيمة كقوله بأنه ال يتوفر 
وع����دم تحمله  »ال���رج���ال���ة«،  ع��ل��ى 
وخضوعه  برجولة،  لمسؤوليته 
المسيرين  ب���ع���ض  ل������ن������زوات 
ننسى  أن  دون  وال���س���م���اس���رة، 
المعسكر التدريبي الذي ألح على 
ال��ق��ي��ام ب��ه ب��دول��ة اإلم�����ارات قبل 
الرحيل إلى تنزانيا وحصد هزيمة 
مذلة كانت سببا رئيسيا في هذا 

اإلقصاء.
مع  التعاطف  تلقى بعض  ربما 

الالعبين الذين أصبحوا بقدرة قادر 
»رجالة« وطالبوا الجامعة بمنحه 
فرصة أخرى، كالتصريح الذي خرج 
به بعد نهاية المباراة عبد العزيز 
المسؤولين  ن��اش��د  ال���ذي  ب����رادة 
وباسم الالعبين أن يجددوا الثقة 
في المدرب رشيد الطاوسي الذي 
ارتاح لهذا التصريح، مؤكدا بأنه 
صدر من العبين يمارسون في أقوى 
األندية العالمية، متناسيا بأن برادة 

يلعب في البطولة اإلماراتية التي 
وصفها حينما أبعد عميد المنتخب 
ال��س��اب��ق ال��ح��س��ي��ن خ���رج���ة بأن 
البطوالت الخليجية ضعيفة ودون 

المستوى..
على المكتب الجامعي الجديد أن 
يفكر مليا قبل اتخاذ أي قرار يخص 
المنتخب الوطني، فنحن لسنا ضد 
رشيد الطاوسي أو األطر الوطنية، 
ولكن ضد الشعبوية والتصريحات 

تصفيات كأس العالم 2014

هل �سي�ستمر الطاو�سي في قيادة المنتخب المغربي؟

ِاستبشرت ساكنة مراكش بشكل عام، 
والفعاليات  ال��م��دن��ي  وال��م��ج��ت��م��ع 
الرياضية على الخصوص، خبر تعيين 
األستاذ محمد أنيس من طرف وزارة 
للملك  عاما  وكيال  والحريات  العدل 

بالمدينة الحمراء.
األستاذ محمد أنيس معروف لدى 
األوساط الرياضية بحبه الكبير لكرة 
القدم، ومتابعته الميدانية لهذه اللعبة، 
باإلضافة إلى عالقاته الكبيرة والوطيدة 
بمختلف  ال��ري��اض��ي��ي��ن  ج��م��ي��ع  م���ع 

انتماءاتهم.
فهو  ال��م��ه��ن��ي  ل��م��س��اره  بالنسبة 
نموذجي ومثالي بشهادة المختصين 
جميع  من  العاديين  المواطنين  قبل 
المهنية  مسيرته  انطلقت  الطبقات، 
بمدينة  وب���ال���ض���ب���ط  ب���ال���ج���ن���وب 
المدن  من  العديد  وفي  الراشيدية، 

كنائب  البيضاء،  ك��ال��دار  المغربية 
لوكيل الملك، والمحمدية كوكيل للملك، 
ومدينة بني مالل كوكيل عام، قبل أن 
سبعة  بمدينة  مؤخرا  ال��رح��ال  يحط 

رجال.
األستاذ أنيس معروف بانضباطه 
وحسن سلوكه، طوال مشواره المهني، 
زمالئه  أم���ام  المثل  ب��ه  ي��ض��رب  كما 
المظلومين  بجانب  وب��ق��وة  بوقوفه 
والمستضعفين. نتمنى أن يكون فأل 
التي عانت  خير على مدينة مراكش 
ولعقود من الظلم والحيف الذي يعيشه 
في  والش��ك  الذين سيجدون  سكانها 
قدوم األستاذ محمد أنيس إلى مدينتهم 
مالذا جديدا، وفرصة طيبة لوضع حد 
للفساد الذي تمارسه لوبيات العقار، 
باإلضافة إلى الجريمة التي استفحلت 

بشكل كبير في مدينة البهجة. 

األستاذ محمد أنيس وكيال عاما لجاللة الملك بمراكش
الريا�سة والق�ساء في خدمة المدينة الحمراء

بدون عنوان
كشف المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي 

وبكل جرأة يستحق عليها التنويه، عن االستفزازات 
ال��ت��ي ي��ت��ع��رض ل��ه��ا م��ن ط���رف ب��ع��ض الصحفيين 
أو  مالية  بمبالغ  يطالبونهم  ال��ذي��ن  »السماسرة« 
تهديدهم بالتحامل عليهم وانتقادهم عبر جرائدهم 

الصفراء.
عن  غريبة  تعد  لم  السماسرة،  من  العصابة  هذه 

الجسم الصحفي الذي اكتوى بها، فقد تحدثنا في أكثر 
الذين ينتسبون للصحافة ظلما  من مناسبة، عن هؤالء 

وكالء  إل��ى  ق��ادر  بقدرة  تحولوا  بأنهم  وأوضحنا  وع��دوان��ا، 
الالعبين والمدربين، مقابل إتاوات يتقاضونها من بعض األندية التي تشجعهم 

على ذلك.
بالغ المكتب المسير للدفاع الحسني الجديد كان واضحا، حيث كشف عن 
بعض الممارسات المشينة التي يقوم بها هؤالء السماسرة، التي تسيء إلى 
الشقق  وش��راء  السريع،  لالغتناء  وسيلة  فيها  وج��دوا  والتي  المتاعب،  مهنة 
والسيارات الفارهة، ونحن نعلم كم يتقاضون في جرائدهم التي تشجعهم ولألسف 
الشديد على هذه األعمال، التي أصبحت تزكم األنوف، وتطيح بالعمل الصحفي 
النبيل، حيث اختلط الحابل بالنابل، وأصبح من الصعب أن يكشف بعض الشرفاء 

عن مهنتهم التي تلطخت بسبب هؤالء السماسرة المفسدين.

.. ال تخلو منافسات كأس العرش من 
مفاجآت في معظم البلدان العالمية، ففي 
بريطانيا معقل الكرة، نالحظ خالل كل 
موسم ك��روي وص��ول فريق مغمور من 
الدرجات السفلى إلى النهاية، وإقصاءه 

ألقوى وأعتد األندية.
منافسات كأس العرش في المغرب ال 
نتذكر  فكلنا  القاعدة،  ه��ذه  عن  تخرج 
في  البيضاوي  الرجاء  خروج  والشك 
أحد المواسم من الدور األول على يد 
اتحاد آيت ملول المنتمي آنذاك إلى قسم 
الهواة، وإقصاء الوداد من طرف شباب 

هوارة.

مباريات هذا الموسم عرفت مفاجأة 
النادي  إقصاء  الكبير وهو  الحجم  من 
بطولة  إل�����ى  ال��م��ن��ت��م��ي  ال��ق��ن��ي��ط��ري 
»المحترفين« على يد أمل بلقصيري من 

القسم الثالث.
الغريب في األمر هو أن هذا الفريق 
ولم  بعد،  تداريبه  يستأنف  لم  الهاوي 

يصل إلى مدينة القنيطرة إال بعد ساعة 
حافلة  بواسطة  المباراة  انطالق  من 
مهترئة، وبدون أمتعة، على عكس الكاك 
ال��ذي ش��ارك في العديد من المباريات 
الودية، ولعب مبارتين في البطولة، وأقام 
هذه  قبل  المدينة  ف��ن��ادق  أح��س��ن  ف��ي 
المباراة التي شكلت لجمهوره صدمة 

كبيرة لن ينساها بسرعة.
فريق المغرب الفاسي هو اآلخر لقي 
نفس المصير، وغادر اإلقصائيات مبكرا 
بعد هزيمته غير المنتظرة، أمام شباب 
خنيفرة القادم من قسم الهواة إلى القسم 

الوطني الثاني.

مف�جـــ�آت كـــ�أ�ش العــــر�ش

حاول أن تفهم
مازال م�سل�سل العبث م�ستمرا داخل جامعة كرة القدم

تفاجأ معظم المتتبعين »ألنشطة« الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غياب 
المستشار »الخاص« لعلي الفاسي الفهري، كريم العالم عن رحلة المنتخب 
المغربي إلى الكوت ديفوار وهو الذي تعود الحضور في كل الرحالت كرئيس 
للبعثة، باإلضافة إلى توصله بمصاريف الجيب اليومي كباقي الالعبين. كريم 
العالم فضل السفر هذه المرة إلى زوريخ السويسرية لحضور االجتماعات 
المتعلقة بكأس العالم لألندية التي ستحتضنها بلدنا خالل شهر دجنبر القادم. 
المستشار الخاص للرئيس رأى بأن رحلة سويسرا لن تعوض، وربما ستكون 
بالنسبة إليه هي األخيرة، خاصة وأنه من أكبر المغضوب عليهم، ومن بين 
األشخاص الذين ساهموا وبشكل كبير في تردي األوضاع داخل الجامعة، لكنه 

كان يجد دائما الحماية من طرف رئيسه علي الفاسي الفهري.
ف��إذا ك��ان ه��ذا المستشار قد فضل جمال وأض��واء زوري��خ على أبيدجان 
اإليفوارية، فكل ما نتمنى هي أن تكون هذه الرحلة المكلفة بمثابة آخر مهمة 

سيتكلف بها، ليريح المكتب الجامعي الجديد من مصاريفه.
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الرباط: سعيد الريحاني

تلعثم املكلف بتقدمي ال�سخ�سيات التي كانت ت�سلم 

عيد  احتفاالت  خالل  ال�ساد�س  حممد  امللك  على 

العر�س االأخرية، فابتلع ل�سانه ومل يذكر ا�سم ف�ؤاد 

الهمة الذي كان ب�سدد ال�سالم على امللك، �ساأنه �ساأن 

ال�سخ�سيات االأخرى، ليطرح ال�س�ؤال عما اإذا كان 

التقدمي،  يف  خطاإ  جمرد  اأم  مق�س�دا  ال�سك�ت  هذا 

مقدم حفلة عيد  “زلة”  اإن  الق�ل  ذلك ميكن  ومع 

الذي  الفادح  اإىل م�ست�ى اخلطاإ  العر�س، مل ت�سل 

ارتكبه ال�سحفي التلفزي�ين م�سطفى العل�ي الذي 

اختلط عليه االأمر، فنطق عبارة “حفل البالء” بدل 

“حفل ال�الء”.
يف عيد العر�س كما يف حفل ال�الء ويف منا�سبة ث�رة 

امللك وال�سعب، طلعت على املغاربة وج�ه جديدة، 

م�سب�قة، مت خاللها  اإعالمية غري  من خالل حملة 

تلميع وج�ه يف ال�سيا�سة والفن والثقافة والق�ساء 

دون غريها، وحت�ل ال��سام امللكي الذي كان يقدم 

الرجال  من  املتف�قني  اإىل  الثاين  احل�سن  عهد  يف 

لل�طن،  جليلة  خدمات  اأ�سدوا  الذين  والن�ساء 

الر�سا عن فئة معينة من  للتعبري عن  اإىل و�سيلة 

املحظ�ظني )..(.

فتزكية هذا العدد الهائل من االأ�سخا�س للح�س�ل 

التي  اجلهات  عن  الت�ساوؤل  يقت�سي  اأو�سمة  على 

للت��سيح، وعن  املخ�س�سة  الل�ائح  باإعداد  قامت 

ي��سح  اأن  معنى  ما  اال�ستحقاق،  هذا  معايري 

اأو  املدراء  بنكي دون غريها من  امللك مديرة فرع 

واإذا  املاليري،  على  ي�سهرون  والذين  امل�س�ؤولني 

كان وزير العدل م�سطفى الرميد قد ا�ستحق و�سام 

الكفاءة ال�طنية من درجة �سابط كبري )و�سام ال 

ملجه�ده  نظرا  الكربى(  احلمالة  درجة  اإىل  يرقى 

على راأ�س جلنة اإ�سالح العدالة، فهذا االأمر يقت�سي 

م�ست�ساريه  اأحد  ت��سيح  خلفيات  عن  الت�ساوؤل 

الدي�ان(، عن ن�عية  وه� حممد بنعليل� )رئي�س 

اخلدمات املعلنة وغري املعلنة )..( التي قدمها هذا 

ال�سخ�س حتى ي�ستحق و�ساما، علما اأن عددا كبريا 

اأو�سمة  على  ح�سل�ا  العدل  وزارة  م�ظفي  من 

ب�سكل مثري لال�ستغراب.

يف عيد العر�س كما يف املنا�سبات التي تلته، الحظ 

املطر،  مثل  ال�سماء  من  االأو�سمة  نزول  املتتبع�ن 

علما اأن تقليد الت��سيح باالأو�سمة، كان قد اختفى 

يف ال�سن�ات االأخرية من حياة احل�سن الثاين.. يف 

هذا ال�سدد قد يق�ل بع�س املتتبعني اإن هناك رغبة 

اأو  ال�ساد�س  حممد  امللك  جيل  تكرمي  يف  وا�سحة 

بع�س االأقطاب يف �ستى املجاالت، لكن هذا التحليل 

اإذا  خا�سة  معنى  ذي  غري  ي�سبح  ما  �سرعان 

عرفنا اأن امللكية ال تق�م على العالقات مع بع�س 

امل�ؤ�س�سات والهيئات فقط.

املنطق اإذن يحتار يف هذه االختيارات، ما معنى اأن 

ي��سح امللك النا�سط احلق�قي عبد العزيز الن�ي�سي 

والنقيب املحامي عبد الرحيم اجلامعي، املعروفني 

بانتقاداتهما الالذعة )..( وال يق�م بت��سيح املحلل 

يتم  اأن  معنى  ما  مثال،  ال�سا�سي  حممد  ال�سيا�سي 

ت��سيح رئي�سة الباطرونا مرمي بن�سالح التي تقف 

نف�س  ويف  احلك�مة،  رئي�س  حلق  يف  ال�س�كة  مثل 

ال�قت يتم ت��سيح �سلفها حممد احل�راين؟

هذه  اأن  كيف  املتتبع�ن  الحظ  اأخرى  جهة  من 

ال�سخ�سيات،  من  غريبا  خليطا  ت�سم  الل�ائح 

ي�ؤ�س�س  كان  اأيام  الهمة  لف�ؤاد  م�اليا  كان  بع�سها 

حزبه الذي �سم يف ت�سكيلته انقالبيني ومعار�سني 

�سابقني للنظام..مثل عائلة ال�ديع االأ�سفي، بل اإن 

يف  املنطق  تناق�س  اأن  يعتقدون  املتتبعني  بع�س 

الل�ائح وات�ساعها لت�سمل اأطرافا ال ميكن اأن جتتمع 

ح�ل مائدة واحدة، هي ترجمة فعلية ملا �سرح به 

امللك فيما بعد عما اأ�سماه “حزب املغرب”.

امللك  وث�رة  العر�س  عيد  يف  الت��سيح  حلظة  بني 

احلركة  ومتح�رت  االأحداث  تراكمت  وال�سعب، 

ح�ل �سخ�سيات بعينها، حتى اأن هناك من حتدث 

عن يقظة غري م�سب�قة يف حميط امللك عقب تعقيد 

ال��سعية، بعد العف� على املجرم االإ�سباين كالفان.

“بيري فري مرين”  لعل امللك الي�م كما قال املحلل 

ي�جد يف ال�سف االأول ويتحمل م�س�ؤوليته الكاملة 

اأن  ومعل�م  الهامة،  املرحلة  هذه  يف  ال�سعب  اأمام 

لكل مرحلة �سخ�سيات، فهل االأ�سماء التالية �ستك�ن 

املعلنة  مبهامها  امل�ستقبلية  املرحلة  لل�بي  رمزا 

وغري املعلنة )..(؟.

رموز اللوبي 
امللكـي اجلديـد  

هل هي  نهاية �صوء الفهم الكبري بني �صاحب اجلاللة و�صاحبة اجلاللة؟

 يقظة على اأطراف الق�سر اأم رجوع اإىل �سيا�سة احل�سن الثاين؟ 

في عيد العرش كما 
في حفل الوالء وفي 

مناسبة ثورة الملك 
والشعب، طلعت على 

المغاربة وجوه جديدة، 
من خالل حملة إعالمية 

غير مسبوقة، تم 
خاللها تلميع وجوه 
في السياسة والفن 
والثقافة والقضاء 

دون غيرها، وتحول 
الوسام الملكي الذي 
كان يقدم في عهد 

الحسن الثاني إلى 
المتفوقين من الرجال 
والنساء الذين أسدوا 
خدمات جليلة للوطن، 
إلى وسيلة للتعبير عن 
الرضا عن فئة معينة 
من المحظوظين )..(.
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 وزراء كثيرون يتساءلون هذه األيام عن 
سبب سعي رئيس احلكومة الدائم نحو 
قليل  لكن  أخنوش،  عزيز  الوزير  إرضاء 
منهم فقط يعرفون السبب، فأخنوش هو 
الذي حظي  الوحيد في احلكومة  الوزير 
كاليفورنيا  حي  في  لبيته  ملكية  بزيارة 
بالدار البيضاء، كيف ميكن لنب كيران أن 
يرفض طلبات أخنوش وهو الذي قرأ في 
نشرات األخبار أن امللك وزوجته األميرة 
لالسلمى حال ضيفني عند وزير الفالحة 

في رمضان.
حتت  جمع  واحلاج  احماد  احلاج  ولد 
يديه ثالث وزارات، وزارة البحر ووزارة 
الفترة  خالل  املالية،  ووزارة  الفالحة 
لكن  احلكومي،  التعديل  قبل  املمتدة 
انتماءه حلزب التجمع الوطني لألحرار 
فقد  الستوزاره،  محددا  أبدا  يكن  لم 
سنة  البداية  في  احلزب  باسم  استوزر 
للمعارضة  احلمامة  لكن خروج   ،2007
لم يكن كافيا إلزاحته عن وزارة الفالحة، 
به  رحب  الذي  كيران  بن  أن  ورمبا 
املغنية  كالم  في حكومته، صدق  للبقاء 
إن  قالت  التي  تاباعمرانت  األمازيغية 

الوزير أخنوش “هو اللي كيطيح الشتا” 
.)..(

ألخنوش  الرضا  بعني  ينظرون  ال  من 
في  الناشطني  األعضاء  أحد  فيه  يرون 
احلركة املاسونية العاملية، بل إن بعض 
تأكيد  على  حرصت  الصحفية  التقارير 
للوفد   2008 سنة  وترؤسه  حضوره 
املغربي الذي شارك في أشغال “املؤمتر 

الدولي للماسونية بأثينا”.
في  دبلوم  على  احلاصل  أخنوش 
بكندا،  شيروبيك  جامعة  من  التسيير 
ورئيس مجموعة “أكوا” التي تضم عدة 
شركات متخصصة في النفط واالتصال 
النتقادات  أخيرا  تعرض  واخلدمات، 
خاصة من طرف جريدة االحتاد االشتراكي 
أخنوش  عزيز  استمرار  »إن  قالت:  التي 
سيطرح  للمالية،  كوزير  منصبه  في 
عالقة  على  وأخالقيا  سياسيا  مشكال 
بحالة التنافي وتنازع املصالح، باعتبار 
مجموعة  في  لألسهم  مالك  أكبر  الرجل 
شركة،   60 حوالي  تضم  التي  »أكوا« 
في  متخصصة  بينها مجموعة شركات 
سيكون  وأنه  احملروقات،السيما  توزيع 

من بني مهامه كوزير وآمر بالصرف، في 
إطار جلنة ثالثية، حتديد األغلفة املالية 
املرصودة في نظام املقاصة لدعم املواد 
البترولية في إطار قانون املالية 2014 
اللمسات  وضع  حاليا  يجري  الذي 
عليه  سيكون  كما  عليه،  األخيرة 
بني  النزاع  ملفات  في  مستقبال احلسم 
احلكومة وبني موزعي احملروقات حول 

االشتراكي  االحتاد  املقاصة«.  متأخرات 
عدد 9 شتنبر 2013(.

يحرك  أن  ميكن  شيء  ال  ذلك  كل  رغم 
بعملية  ورمبا  مكانه،  من  أخنوش 
حسابية ميكن الوقوف على حجم العمل 
الذي يقوم به أخنوش مقارنة مع رئاسة 
في  األهم  الوزير  يجعله  احلكومة، مما 

التشكيلة احلكومية احلالية.

عزيــز أخنــوش:  وزير أهم من رئيس الحكومة 

حرصت اجلهات التي قامت بإعداد 
بأوسمة  التوشيح  أجل  من  لوائح 
األسماء  بعض  إدراج  على  ملكية 
احلاخام  بينها  من  اليهودية، 
شلومو  راف  األكبر،  اليهودي 
من  العرش  وسام  نال  الذي  عمار، 
ليصرح  الكبرى،  احلمالة  درجة 
بالنسبة  عظيم  »يوم  توشيحه  بأن 
لليهود املغاربة، الذين يبقون، مثلي، 

متشبثني بعمق باملغرب«.
يبدو  قد  األكبر  احلاخام  توشيح 
آخر  يهودي  توشيح  ولكن  عاديا، 
ضابط  درجة  من  العلوي  بالوسام 
هونالين«  »مالكوم  هو  كبير، 
ملؤمتر  التنفيذي  الرئيس  نائب 
اليهودية  املنظمات  رؤساء كبريات 
األمريكية، جعل الكثير من املتتبعني 
يعتقدون أن لألمر عالقة باخلدمات 
اليهودي  اللوبي  يقدمها  التي 

للمغرب.
أشد  أحد  هو  هونالين  فمالكوم 
الصهيوني  املشروع  عن  املدافعني 
بأمريكا وفي العالم، واملنظمة التي 
»مؤمتر  باسم  عادًة  ُتعَرف  يرأسها 

الرؤساء«، وهي هيئة متثيلية لـ 37 
منظمة يهودية أمريكية متثل وجهة 
أمريكا  في  إسرائيل  مصالح  نظر 
األوساط  داخل  وتنشط  والعالم، 
السياسة األمريكية من أجل حتقيق 
وميكن  الصهيونيـــــــــة،  األهـــــداف 
دبلوماسي  ذراع  مبنزلة  اعتباره 
للوبي الصهيوني الرسمي، حسب 
ما تتناقله املواقع اإلخبارية نقال عن 
لعبد  واليهودية  اليهود  موسوعة 

الوهاب املسيري.
ويعتقد أن التوشيح األخير مرتبط 
قضية  في  األخيرة  بالتطورات 
أخبار  تسرب  بعد  الصحراء، 
لعبته  محتمل  دور  عن  تتحدث 
األمريكية  العامة  الشؤون  »جلنة 
اختصارا  املعروفة  اإلسرائيلية« 
بـ»إيباك« )AIPAC( في الدفاع عن 
موقف املغرب في قضية الصحراء 
أمام اإلدارة األمريكية التي تقدمت 
منتصف هذا العام مببادرة توسيع 
صـــــالحيـــــــات بعثـــــة »املينورسو« 
في  اإلنسان  حقوق  قضايا  لتشمل 

الصحراء.

باألعمش  شباط  العام  األمني  يصفه 
العيون  ضوء  لكنه  العميان،  بالد  في 
السابق  العام  األمني  بالنسبة لصهره 
عباس الفاسي.. نزار بركة الذي رشحه 
عدة استقالليني في تولي قيادة حزب 
في  شباط  ينجح  أن  قبل  االستقالل 
إسقاط عائلة الفاسي )في انتظار قرار 
الغاضبني  مفخرة  اآلن  هو  احملكمة(، 
تعيينه  عقب  االستقالليني،  حزب  في 
االقتصادي  للمجلس  رئيسا  مؤخرا 
امللكي  الديوان  إن  بل  واالجتماعي، 
يتحلى  إنه  رسمي  بالغ  في  عنه  قال 
التجرد  وبخصال  واسعة،  »جتربة  بـ 
والكفاءة، مبا أبان عنه من تفان ونكران 
في  العالية،  املسؤولية  وروح  الذات 
مختلف املهام احلكومية واإلدارية التي 

تقلدها«.
ورمبا ليس غريبا أن تأتي هذه اإلشادة 
امللكية بنزار في وقت يتحدث فيه امللك 
عن ضرورة االبتعاد عن اجلدال املقيت، 
السياسية  املعارك  إلى  إشارة  في 

احلاصلة بني احلكومة واملعارضة.
اخلجول  الظهور  على  بركة  يحرص 

اللقاءات  يتجنب  لكنه  واألنيق، 
توجيهات  عند  نزوال  الصحفية 
مستشاريه في التواصل )..(، غير أنه 
وقت  أي  من  أكثر  مطالب  املرة  هذه 
تواصلية  عملية  في  بالدخول  مضى 
يده  وضع  أن  بعد  مسبوقة  غير 
فأول  امللتهب،  الصحراء  ملف  على 
املجلس  رأس  على  بها  سيقوم  مهمة 
ستكون  واالجتماعي،  االقتصادي 
في  املنتخبني  مع  لقاءات  تنظيم  هي 
الداخلة وكلميم والعيون، استمرارا في 
على  املجلس  اعتمدها  التي  املنهجية 
عهد شكيب بنموسى الذي عني أخيرا 

سفيرا للمغرب في باريس.
التعيني امللكي األخير لنزار بركة رأى 
فيه املتتبعون إشارة إلى انبعاث دور 
املغرب  حكمت  التي  الفاسي  عائلة 
نزار  اختيار  أن  غير  طويلة،  لسنني 
بركة بالذات يؤكد أن جناحا معينا هو 
الثنائية  املرحب به وليس غيره، إنها 
»الشباب  في  اختصارها  ميكن  التي 

والكفاءة«.

الحاخام شلومو واليهودي مالكوم
اللوبي اليهودي وأدواره الجديدة في قضية الصحراء 

نــــزار بركــــة.. 
عائلة الفاسي.. مازالت تحكم 

مالكوم شلومو
نزار بركة .. هل يضحك مع بن 

كيران أم يضحك على شباط؟
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أشهر عمل قام به ادريس جطو على اإلطالق حتى اآلن هو 
أمام املصورين،  لتناول »فخذ دجاجة«   2006 خروجه سنة 
ليؤكد للمغاربة سالمة الدجاج املغربي من مرض األنفلوانزا 
إلى  الدجاج  أثمنة  انهيار  في  وقتها  تسبب  الذي  الطيور 
الرجل  أن  ورغم  الواحد،  للكيلوغرام  دراهم  أربعة  دون  ما 
خالل  من  استطاع  أنه  إال  األحذية  في صناعة  متخصص 
الصورة التي رسمها عن نفسه أن يحافظ على شعرة معاوية 
مع مختلف األطياف السياسية، حتى مع االحتاديني الذين 
الرحمن  لعبد  خلفا  أول  كوزير  تعيينه  أن  يعتبرون  كانوا 

اليوسفي ضربة للدميقراطية وخروجا عن املنهجية.
هو اليوم رئيس للمجلس األعلى للحسابات، لكنه تقلد عدة 
مسؤوليات سابقة، حيث عني وزيرا للتجارة اخلارجية سنة 
أوال  وزيرا  ثم   ،1997 سنة  للمالية  وزيرا  وبعدها   ،1994

سنة 2002 بشكل مفاجئ.

بإمكان جطو أن يتسبب في أزمة سياسية غير مسبوقة في 
املالية  التالعبات  عن  الكشف  قرر  إذا  ما  حالة  في  املغرب 
التي شابت تصرف األحزاب في أموال الدعم املقدمة، ذلك 
أنه اكتفى بالقول إن 28 مليون درهم كمصاريف لم تستطع 
األحزاب تبرير صرفها، ماذا لو كشف عن األحزاب املتالعبة 

)..(؟؟.
من  العرش  وسام  على  احلاصل  جطو  حتول  إذن  هكذا 
إلى  الدميقراطية«  للمنهجية  »عدو  من  كبير،  فارس  درجة 
رجل يدقق في كل احلسابات ويحرص على الشفافية دون 
ضجة تذكر، حتى إنه قال لنب كيران ذات يوم عندما أصبح 
لوال  فيا مينقز«،  بقا  ما  أنا   « للحكومة  رئيسا  األخير  هذا 
إلى سن  التقاعد  بتأخير سن  طالب  عندما  أخيرا  نقز  أنه 
65، رمبا تفاديا لدفع أجور املتقاعدين املبكرين، حفاظا على 

مالية الدولة.

ادريس جطو: 

عدو المنهجية 

الديمقراطية

املغرب  يف  �سيدتان  هناك 

الأوىل  باملاء،  عر�سهما  ارتبط 

ا�سمها عائ�سة البحرية التي يوجد 

ل  وهذه  اجلديدة،  مبدينة  �سريحها 

جمال للحديث عنها يف اإطار اللوبي امللكي 

بن�سالح  مرمي  وهي  الثانية  لكن  اجلديد، 

البع�ض،  املاء كما ي�سميها  اأو �سيدة  �سقرون 

ميكن احلديث عنها يف اإطار اأدوار جديدة، منذ 

اأن اأ�سبحت رئي�سة للمقاولني املغاربة.

اأول عمل زكته مرمي بن�سالح بعد �سعودها للرئا�سة 

ظهر جليا يف الفرتة الأخرية بعملها على اإف�سال زيارة 

جحا«  »م�سامري  بع�ض  رغبة  عند  نزول  املغرب،  اإىل  اأردوغان  رجب  الطيب 

املوجودين يف الأجهزة امل�سرية لحتاد املقاولني املغاربة.

تقول مرمي بن�سالح اإنها قاطعت زيارة اأردوغان ووفده املكون من رجال اأعمال 

اأتراك، لأنها مل تتلق دعوة احل�سور اإل ثالثة اأيام قبل حلول موعد الزيارة، باملقابل 

يقول حممد حوراين الرئي�ض ال�سابق باأنه غري مقتنع بهذا التربير، وباأن الباطرونا 

كانت تلبي دعوات من هذا النوع بعد 6 �ساعات فقط من تاريخ التو�سل بها.

هي اإذن لعبة يك�سفها حوراين، ويوؤكدها الزمن، حيث ظهرت مرمي بن�سالح عقب 

الهيكل  ذلك كمحا�سرة يف اجلامعة ال�سيفية حلركة املوؤ�س�سات يف فرن�سا، وهي 

النقابي الذي يجمع كثريا من امل�ستثمرين واملقاولني يف البلد، ومت تقدميها هناك 

ب�سفتها »�سوت املغرب يف هذا امللتقى«.

ال�ساد�ض  اأن امللك حممد  الفاعلني ترى مرمي بن�سالح �سقرون  وبخالف كثري من 

ميكن اأن يوا�سل ال�ستثمار �سريطة احرتام قواعد اللعب وهو الراأي الذي ل يتفق 

معه فاعلون اقت�ساديون اآخرون يرون اأن امللك يجب اأن يبتعد عن القت�ساد )..(.

تتهم مرمي بكونها امراأة تابعة للوبي معينة، رغم اأنها �سرحت ملجلة »تيل كيل« 

كيف  هو:  دائما  املطروح  فال�سوؤال  م�ستقلة«،  »امراأة  باأنها  بالفرن�سية  الناطقة 

حتولت هذه املراأة بني ع�سية و�سحاها اإىل رئي�سة للباطرونا؟!.

مريم بنصالح  شقرون..

 المشكوك 

في أمرها

ياسر الزناكي :
غير معلنة المستشار ألدوار

ِاندهش املتتبعون مرتني متتاليتني، األولى عندما 
باسم  للسياحة  وزيرا  الزناكي  ياسر  تعيني  مت 

يعرفه  يكن  لم  وقت  في  لألحرار،  الوطني  التجمع 
الربيع  عز  في  عليه  املناداة  متت  عندما  حصلت  الثانية  واملرة  أحد، 
العربي ليصبح مستشارا ملكيا وهو اخلارج للتو من حركة تصحيحية 

انقلبت على الرئيس السابق للتجمع الوطني لألحرار.
من  شاب  وهو  للملك  مستشارا  يصبح  حتى  الزناكي  ياسر  فعل  ماذا 
مواليد 1970؟ ال أحد ميلك اجلواب املضبوط، لكن التسريبات النابعة 
دول  في  كبرى  مالية  بأقطاب  الرجل  عالقة  تؤكد  املغلقة  الدوائر  من 
اخلليج العربي، حتى أن املرة الوحيدة التي ظهر فيها ياسر الزناكي 
وهو يرقص كانت السنة املاضية عندما دعاه األمير سلطان بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العليا للسياحة في السعودية، 
ليرقص على إيقاعات شعبية سعودية في مهرجان طانطان، الذي نظم 

مبصب وادي الشبيكة.
تقف  التي  الشخصية  حول  الروايات  تتضارب  الذي  الزناكي  ميلك 
وراء جلبه للمغرب من إجنلترا )..( »مجموعة سينيا« املكلفة مبشاريع 
استراتيجية، أطلقها سنة 2006 وهو في لندن، في نفس املكان الذي كان 
ميلك مطعما للطبخ املغربي، هذا األخير لم ينجح في ترويج الوجبات 
املغربية في إجنلترا، لكنه جنح في تقدمي الوجبات اخلليجية للمغرب.

رشيد نيني

من “شوف تشوف”

 إلى “مملكة الشعب”



أكدت طريقة التعامل مع الصحافيني خالل احتفاالت 
“سوء  استمرار  والشعب  امللك  وثورة  العرش  عيد 
و»صاحبة  اجلاللة«  »صاحب  بني  الكبير”  الفهم 
اجلاللة« )الصحافة(، وال شك أن اليد خططت لتكرمي 
حساباتها  لها  كانت  غيرها  دون  بعينها  شخصيات 
اخلاصة، وإال ما معنى أن يتم تكرمي صحفي رحل إلى 
على  بوسام  آخر  شخص  وتوشيح   ،)..( البقاء  دار 
أية  في  يكتب  ال  أنه  علما  أنه صحفي،  أساس 
جريدة، وفي كلتا احلالتني ظل املتتبعون 
الصحافة  نوعية هذه  يتساءلون عن 
التي حتظى بالتكرمي، أال يتعلق 
األمر بدعوة إلى الكف عن 

الكتابة )..(.

وعالقتها  الصحافة،  مكانة  حول  النقاش  عز  في 
املستقبلية مع املؤسسة امللكية، انبرى الصحفي رشيد 
يحظ  لم  والذي  تشوف«  »شوف  عمود  صاحب  نيني 
بلحظة عفو وهو في السجن )..(  إلى تلميع اجلوانب 
أن  علما  السادس،  محمد  امللك  في سياسة  اإليجابية 
هناك من يقول بأن عالقة نيني مع منير املاجيدي على 
“مملكة  كتاب  إصدار  بعد  خصوصا  يرام،  ما  أحسن 
الذي وزعت منه 100 ألف نسخة مجانا وهي  الشعب” 
من  كتاب  إجناز  لتكلفة  نظرا  بريئة  تبدو  ال  قد  مبادرة 
هذا النوع، كان قد صدر مؤخرا دون اإلشارة إلى هوية 

محرريه )..(.
معزوفات نيني األخيرة والتي تعزف على نفس النغمة 
على  تبعث   )..( األخرى  الصحف  بعض  إصدارات  مع 

التساؤل عن سر هذا الهجوم املشترك على موالي هشام 
مثال، ليطرح السؤال عما إذا كان األمر ميثل أول اختبار 
ركوب احلملة  اختار  الذي رمبا  اللوبي اجلديد  لنشاط 
على ظهر األمير إلظهار قدراته، علما بأن موضوعنا هذا 
ما سماه  إطار  في  وليس  العرش  عيد  أعقاب  في  كتب 

نيني: حتضير احلملة املسعورة )..(.
من هنا يطرح التساؤل، هل يوجد رشيد نيني في املعركة 
اخلطأ؟،  ليجيب أحد املعلقني من حركة التوحيد واإلصالح 
بأنه كذلك، ويعلن اتفاقه مع مقولة أنه مازال يقبع خلف 
أسوار السجن.. هكذا إذن يتحدث أحمد الشقيري الديني 
عن الصحفي رشيد، قبل أن يتهمه بالتناقض في كتاباته، 
فقد سبق له أن اتهم رئيس احلكومة وحزبه بالتربص 
بامللك في انتظار ثورة الكامون التي حتدث عنها موالي 
 180 بـ  مواقفه  في  ينقلب  أن  قبل  هشام، 
درجة، ليقرر أن العدالة والتنمية حزب 
محيط  في  قدم  موطئ  عن  يبحث 

امللك، حسب نفس الكاتب.
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ياسر الزناكي :
غير معلنة المستشار ألدوار

رشيد نيني

من “شوف تشوف”

 إلى “مملكة الشعب”

والذي  الصورة  في  الكبير  االجتماع 
متر  البالد  وكأن  شخصيا،  امللك  ترأسه 
أقطاب  فيه  يظهر  والذي  طوارئ،  بحالة 
ما  يؤكد  العلن،  وحكومة  الظل  حكومة 
ذهب إليه احمللل الفرنسي»بيير فيرمون«  
في  يوجد  امللك  »إن  قال:  عندما  مؤخرا 
الصف األول ويتحمل مسؤوليته الكاملة 

أمام الشعب في هذه املرحلة الهامة«
االجتماع صدر بشأنه بالغ للديوان امللكي 

نوعا  مؤخرا  يعرف  بدأ  املغرب  أن  أكد 
تداعيات  بسبب  املهاجرين،  من  جديدا 
من  معظمهم  العاملية،  االقتصادية  األزمة 
أوروبية  وبلدان  فرنسا  من  ثم  إسبانيا، 

أخرى.
كان  اخلطيرة  اآلفة  هذه  محاربة  مبادرة 
بن  اإلله  عبد  لها  يتصدى  أن  ينبغي 
كيران رئيس احلكومة وحكومته، غير أن 
األغلبية املصدعة تبدو منشغلة بالتفاهات 

رئيس  إلى  امللك  من  تنبيه  ولعله   ،)..(
ليلتقي  القصر  إلى  جاء  الذي  احلكومة 
مع امللك حول مشاورات تعديل احلكومة 
في  املكان  لنفس  استدعاؤه  يتم  أن  قبل 
اليوم املوالي التخاذ ما يلزم إزاء ظاهرة 

الهجرة.
في  واضحا  كان  امللكي  الديوان  بالغ 
ما  في  احلاضرة  الشخصيات  حتديد 
سمي ورشة للعمل، وهم: رئيس احلكومة 

واملستشار امللكي الهمة، وزراء: الداخلية، 
اخلارجية  والشؤون  واحلريات،  والعدل 
وزير  لدى  املنتدب  والوزير  والتعاون، 
الداخلية، وفاضل بنيعيش، مكلف مبهمة 
لقطاع  العام  والكاتب  امللكي،  بالديوان 
املسؤولني،  كبار  من  وعدد  التشغيل، 
اجلوانب  مختلف  لتدارس  خصصت 
املرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة 
الهجرة  لقضايا  جديدة  شاملة  سياسة 

خبري فرن�شي:

امللك يف ال�صف الأول.. 

في العدد القادم:  وجوه أخرى  
من رموز اللوبي اجلديد:

1 - مصطفى الرميد
2 - شكيب بنموسى

3 - عبد اللطيف الجواهري
4 - عمر عزيمان

5 - رجاء ناجي مكاوي
6 - عبد العزيز النويضي

......

نيني.. بريشة 
الكاريكاتورست

 سعد جالل

الماجيدي
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 عبد السالم المساتي

الم�ؤتمر  ح�ضروا  ال��ذي��ن  ج��ل 

الجه�ي االأول لل�ضبيبة االتحادية 

ب�لمان،  ف��ا���س  بجهة  نظم  ال���ذي 

وح�ضره الكاتب االأول ادري�س ل�ضكر 

المكتب  اأع�����ض��اء  م��ن  ومجم�عة 

اأ�ضغال  اأن  كيف  الحظ�ا  ال�طني، 

تم  اأن  بعد  اإال  تنطلق  لم  الم�ؤتمر 

والتل�يح  بالكرا�ضي  الترا�ضق 

بالكلمات النابية على مراأى وم�ضمع 

والحا�ضرات،  الحا�ضرين  م��ن 

ففروا  الم�ضهد  اأرعبهم  واأغلبهم 

بجل�دهم. 

كل ما في االأمر ه� اأن مجم�عة 

بالجهة  ال�ضبيبة  ف��روع  كتاب  من 

الجه�ي  الم�ؤتمر  عقد  عار�ض�ا 

غير  اأ�ض�س  على  ينبني  باعتباره 

في  م�ضك�ك  وباعتباره  �ضرعية، 

باقي  اأ�ضرت  حين  في  م�ضداقيته، 

هذا  اأ�ضغال  اإك��م��ال  على  ال��ف��روع 

التي  الم�اجهة  فحدثت  الم�ؤتمر، 

نتجت عنها مجم�عة من االإ�ضابات 

الطفيفة. .هذا فقط م�ضهد من م�ضاهد 

التي تحدث في  الكثيرة  الت�ضققات 

والحزب  لل�ضبيبة  الداخلي  البيت 

عم�ما، ه� م�ضهد يكاد يتكرر في كل 

م�ؤتمر بل وفي كل اللقاءات التي يتم 

عقدها منا�ضباتيا. اإن الحقيقة التي 

ال يجادل فيها اثنان هي اأن ال�ضبيبة 

من  مجم�عة  ت���اج��ه  االت��ح��ادي��ة 

تهدد  التي  والتحديات  االإكراهات 

�ضارت  الأنها  وبقاءها،  ت�اجدها 

عاجزة عن اأداء وظائفها في التك�ين 

االأح��داث  مع  والتفاعل  والتاأطير 

ال�طنية واالإقليمية.

لها  والتحديات  االإكراهات  هذه   

الذي  الحزب  ب�اقع  اأي�ضا  ارتباط 

اعترف ادري�س ل�ضكر باأنه من اأ�ضعف 

االأحزاب ال�طنية خالل هذه المرحلة، 

خا�ضة بعد االأحداث التي تلت الم�ؤتمر 

ال�طني التا�ضع المنعقد م�ؤخرا..وفي 

ت�ضكيل  ي�ضعب  �ضعيف  حزب  ظل 

�ضبيبة ق�ية. وبالع�دة اإلى م�ضروع 

ال�رقة الت�جيهية التي اأعدتها لجنة 

ال�ضباب،  وق�ضايا  الت�جيهي  المقرر 

يت�ضح اأن ه�ؤالء ال�ضباب على دراية 

االإقليمي  ال��دول��ي،  بال�اقع  عميقة 

تجد  ال���رق��ة  ه��ذه  وال�طني..ففي 

اإ�ضارات ق�ية اإلى التح�الت العالمية 

االأزم���ة  اأح��دث��ت��ه��ا  ال��ت��ي  العميقة 

العالم  اأن  وك��ي��ف  االقت�ضادية،  

ال���الي��ات  ف��ي  )ممثال  الراأ�ضمالي 

المتحدة االأمريكية( يحاول اأن يب�ضط 

�ضيطرته على العالم من خالل الزعم 

باحت�ضان ال�ضلم وال�ضالم..هناك اأي�ضا 

اإ�ضارات لما بات يعرف بالربيع العربي 

وما نتج عنه من تح�الت جذرية في 

من  لمجم�عة  ال�ضيا�ضية  االأنظمة 

الدول، هي لي�ضت اإ�ضارات فقط بل فهم 

عميق للم��ض�ع..هذا جزء مما جاء 

في ال�رقة الت�جيهية، ومن المفرو�س 

ال�رقة تعك�س وعي وثقافة  اأن هذه 

عميقة لدى ال�ضبيبة االتحادية، لكن 

الحقيقة التي اأدركتها خالل ح�ض�ري 

للم�ؤتمر الجه�ي االأول لل�ضبيبة )جهة 

ال�ضباب  اأن  ه��ي  ب���ل��م��ان(  ف��ا���س 

بمحت�يات  لهم  علم  ال  )الم�ؤتمرين( 

ِلَما  م�ضروع ال�رقة، بل وال يعلم�ن 

هم مت�اجدون بالم�ؤتمر؟، ومنهم من 

ل�ضكر؟،  ادري�س  ه�  من  يعرف  لم 

فبمح�س ال�ضدفة جل�ضت بجانب فتاة 

الخا�س  ال��ب��ادج  )تحمل  م�ؤتمرة 

بالم�ؤتمرين عليه ا�ضمها(، ومن خالل 

تعرف  ال  اأنها  اأدرك��ت  معها  حديثي 

�ضيئا عن ال�ضبيبة التي تنتمي اإليها! 

وال تعرف ما دورها بالم�ؤتمر! واأي�ضا 

الم�ؤتمر  ه��ذا  بغائية  لها  علم  ال 

�ضدمتني  لقد  ب�ضراحة  الجه�ي!.. 

حينما �ضاألتني:"�ضن� هدا ال�ضي؟ اأنا 

فهذه  الم�ؤتمر"..  فهاد  غندير  �ضن� 

االأخت تم انتدابها من طرف اأحد كتاب 

اأن  دون  قريبها  ه�  ال��ذي  ال��ف��روع، 

تعلم.. اأحكي هذه ال�اقعة الب�ضيطة، 

الأنها بجد تج�ضد االأزمة التي تتخبط 

اأزمة  اإنها  االتحادية،  ال�ضبيبة  فيها 

االهتمام بالكم وتجاهل الكيف..

تالعبات كتاب الفروع جعلته من اأ�ضعف الأحزاب الوطنية

موؤمترون يف فا�س ال يعرفون الكاتب االأول لالحتاد اال�شرتاكي 

األسبوع
طالبت عدة فعاليات جمع�ية 

بتحرك م�ضتعجل لرئي�س المجل�س 

ظاهرة  تفاقم  من  للحد  البلدي 

ال��ت��ي تغزو  ال�����ض��ال��ة  ال��ك��الب 

االأحياء  خ�ض��ضا  المدينة، 

اأحياء  مثل  للغابات،  المجاورة 

التقدم،  ال��ق��د���س،  ال�����ض��م��ارة، 

الم�ضيرة، االأمل.

وياأتي تحرك المجتمع المدني 

بعد ت�ضجيل مجم�عة من الحاالت 

تعر�س فيها م�اطن�ن لع�ضات 

الكالب في كل من حيي ال�ضمارة 

الخ�ف  وب�ضبب  وال��ق��د���س، 

والرعب اللذان اأ�ضبحت تبثهما 

االأطفال  نف��س  في  الكالب  هذه 

حاويات  على  ت��ردده��ا  نتيجة 

على  منها  تح�ضل  التي  االأزبال 

الغذاء باالأحياء المذك�رة.

اأحد الفاعلين الجمع�يين عبر 

رئا�ضة  تعطي  اأن  في  اأمله  عن 

المجل�س الم��ض�ع االأهمية التي 

ي�ضتحقها، واأن ت�ضطلع بدورها 

و�ضمان  الم�اطنين  حماية  في 

اأمنهم كما ين�س على ذلك الميثاق 

الجماعي، معبرا عن خ�ضيته في 

اأن يك�ن االإهمال م�ضيره.

ي�ضار اإلى اأن مدينة الي��ضفية 

على  خطرا  تمثل  بظ�اهر  تعج 

انت�ضار  مثل  الم�اطنين  اأم��ن 

ال�ض�ارع،  في  عقليا  المختلين 

وزراعة نبات ال�ضبار في بع�س 

االأحياء... يكتفي فيها المجل�س 

الح�ضري بالمتابعة، دون اتخاذ 

قرار حا�ضم.

�شكان اليو�شفية بني فكي الكالب؟

سيدي قاسم

اليوسفية

  �ضعد �ضاب مغرم اإلى م�ؤ�ض�ضة خا�ضة 

باأكادير، ورن على ع�ضيقته مهددا باالنتحار، الحدث 

خلق هلعا كبيرا بين من �ضاهدوا ال��ضع، ح�ضرت 

الع�ضيقة و�ضدمت له�ل الم�قف، وهي ت�ضرخ في 

وجه �ضديقها المقبل على االنتحار »وييه كانبغيك« 

»مديرها�س كنبغيك«.

اإخطارها  بعد  االأم��ن  عنا�ضر  ح�ضرت   

عن  ثنيه  حاول�ا  حيث  اإ�ضعاف،  �ضيارة  ومعها 

ق�ة وهيبة  درامي ح�ل معه  م�ضهد  ال�ضق�ط، في 

االأمن اإلى م�ضهد فيلم مك�ضيكي يحاول فيه الجميع 

الحيل�لة دون انتحار العا�ضق البطل، حادث نادر 

يعيد اإلى االأذهان مق�لة:«ومن الحب ما قتل«.

  تم تعيين العميد ن�ر الدين الكر�ضاوي 

الذي قدم من مدينة اأكادير رئي�ضا لل�ضرطة الق�ضائية 

اقتنا�ضه  بعد  مهمة  تجربة  راك��م  وقد  باإنزكان؛ 

لمجم�عة من بارونات المخدرات والخم�ر، وت�قيف 

المئات من قطاع الطرق والل�ض��س. 

علم لدى م�ضدر اأمني ب�الية اأمن اأكادير   

االإثنين  ي���م  �ضباح  الحياة،  ف��ارق  �ضخ�ضا  اأن 

الما�ضي، بم�ضت�ضفى الح�ضن الثاني بالمدينة عندما 

كان يخ�ضع للمعاينة الطبية بعد عملية غ�ضل المعدة 

اأجريت له. واأو�ضح الم�ضدر اأن المت�فى تم اإيقافه 

منت�ضف ليلة االأحد/االإثنين في حالة تخدير و�ضكر 

حتى الثمالة، من طرف عنا�ضر االأمن بحي ليراك. 

  با�ضرت االإدارة العامة لالأمن ال�طني 

بالرباط اإجراءات ا�ضتئناف الق�ضية لدى المحكمة 

و136   135 ع���دد  )م��ل��ف��ات  الأك���ادي���ر  االإداري������ة 

ثالثة  عزل  قرار  باإلغاء  المتعلقة  و2013/137( 

اأمنيين )عبد الهادي ع، واأحمد ع وعبد الحليم ع( 

التابعين للمنطقة االإقليمية الأمن تيزنيت، وذلك ف�ر 

ت��ضلها بالقرارات الق�ضائية الثالثة. وقد خل�ضت 

بالنفاذ  الثالثة  االأحكام  اقتران  اإلى طلب  المحكمة 

غير الم�ؤ�ض�س قان�نا، الأن الم�ضرع خ�ل لطالب اإلغاء 

القرار االإداري اإمكانية تنفيذه طبقا للمادة 24 من 

االإدارية ح�ضب منط�ق  للمحاكم  المحدث  القان�ن 

القرارات  عللت  كما  الثالثة،  الق�ضائية  القرارات 

ال�ضادرة عن االإدارة العامة ك�نها ات�ضمت بالتجاوز 

وعيب  االخت�ضا�س  لعيب  ال�ضلطة  ا�ضتعمال  في 

مخالفة القان�ن، وكذا عدم مالءمة العق�بة للفعل 

المرتكب.

  ال زالت االإدارة باإقليم تيزنيت ب�ضفة 

عامة واالإدارة الترابية لالإقليم ب�ضفة خا�ضة تئن 

اأه�اء بع�س الم�ض�ؤولين من ذوي العقليات  تحت 

للعامل  القديم  االرث  �ضمن  الم�ضنفين  المتحجرة 

مغادرة  منذ  الم�ض�ؤولين  اأحد  وقد تح�ل  ال�ضابق، 

العامل ال�ضابق اإلى متحكم في كل �ضيء .. فباالأم�س 

وقبله  ب�«الحمار«،  الم�ظفين  اأحد  و�ضف  القريب 

وقع في ا�ضطدام مع مندوب االإنعا�س ال�طني لك�ن 

هذا االأخير رف�س االمتثال لتعليماته.

م�ضلحة  رئي�س  الرحي�ي  مهدي  اأك��د   

التخطيط بنيابة وزارة التربية ال�طنية بتارودانت، 

باأن نح� 23.300 عائلة فقيرة تت�اجد ب� 42 جماعة 

للمبادرة  ال�طني  البرنامج  �ضمن  م�ضنفة  قروية 

ال�طنية للتنمية الب�ضرية باإقليم تارودانت، ا�ضتفادت 

الت�ا�ضلي  اللقاء  خالل  م�ؤكدا  تي�ضير،  برنامج  من 

الذي نظم بتارودانت، باأن هذا البرنامج �ضاهم ب�ضكل 

باالإقليم،  المدر�ضي  الهدر  ن�ضبة  تقلي�س  في  كبير 

ال��ضط  في  المع�زة  العائالت  ل��دى  خ�ض��ضا 

القروي.

اأقدمت المديرية العامة لالأمن ال�طني   

من  عدد  في  جزئية  تعيينات  حركة  اإج��راء  على 

منا�ضب الم�ض�ؤولية �ضمن م�ضالحها الخارجية…

وقد �ضملت هذه الحركة المراقب العام المكي البكي�ي 

رئي�س المنطقة االأمنية بتارودانت الذي تم تع�ي�ضه 

بالطيب واعلي الذي كان ي�ضغل مهمة رئي�س المنطقة 

االأمنية ببركان. 

سوسية أصداء ما يجري ويدور في المدن

اأ�ضعرت مختلف الم�ضالح االأمنية م�ؤخرا بتعر�س 

اأحد الم�اطنين العتداء بال�ضرب والجرح الخطيرين 

وذلك بحي الك��س من طرف �ضخ�ضين مجه�لين الذا 

بالفرار. على الف�ر انتقلت مختلف العنا�ضر االأمنية 

العلمية  وال�ضرطة  الق�ضائية  ال�ضرطة  فيها  بما 

والتقنية اإلى مكان االعتداء من اأجل القيام بالتحريات 

الالزمة. خا�ضة بعد علمها ب�فاة ال�ضحية وه� على 

االإقليمي  الم�ضت�ضفى  اإل���ى  ال������ض���ل  م�ضارف 

بالمدينة.

واأف�ضت هذه االأبحاث اإلى تحديد ه�ية الجانيين 

البحث  اأجل  من  خا�ضة  اأمنية  فرقة  ت�ضكيل  ليتم 

وتط�يق الخناق على ال�ضنينين. وفي حدود ال�ضاعة 

ال�احدة والن�ضف زواال تم اإيقافهما، وهما ينحدران 

من نف�س الحي)حي الك��س(، وهما معا من اأ�ضحاب 

ال�ض�ابق وال�ضرب وال�ضكر وال�ضرقة، حيث اأف�ضى 

البحث المعمق معهما وم�اجهتهما بالمن�ض�ب اإليهما 

اإلى االعترف تلقائيا باقترافهما االعتداء بال�ضرب 

حياته  قيد  الم�ضمى  وفاة  اإلى  الم�ؤديين  والجرح 

)م.ع( عمره 60 �ضنة، ويرجع �ضبب االعتداء اإلى 

ك�ن المعتديين كانا في حالة �ضكر طافح، وبعد وق�ع 

�ض�ء تفاهم مع ال�ضحية اأقدما على �ضربه ب�ا�ضطة 

ع�ضا في م�ؤخرتها »حديدة« على م�ضت�ى الراأ�س، 

مما اأرداه قتيال قبل اأن تتر�ضدهما ال�ضرطة الق�ضائية، 

اال�ضتئناف  محكمة  اإلى  تقديمهما  ليتم  وت�قفهما 

بالقنيطرة بتهمة ال�ضكر العلني وال�ضرب والجرح 

حميد بوعاديالم�ؤديين اإلى ال�فاة. 

قتلوه ب�شبب �شوء تفاهم

كواليس جهوية

م�ضهد من الحتجاجات غير الم�ضبوقة التي 

�ضهدتها مدينة تاركي�ضت، وقد رفع 

المحتجون عدة �ضعارات اأكثرها انتقادا 

لالأو�ضاع، �ضعار: »تاركي�ضت يا جوهرة..

خرجو عليك ال�ضفارة”

 »تاركيست يا جوهرة..
خرجو عليك الشفارة«
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كواليس جهوية

األسبوع
واالحتجاجات  الوقفات  ت��وؤك��د 

المتكررة التي ي�صهدها القطاع ال�صحي 

باإقليم الح�صيمة �صوء تدبير هذا القطاع 

الذي ابتلي بم�صوؤولين يحملون دائما 

الإدارة المركزية م�صوؤولية الف�صل بدل 

تدبير الأزمة بناء على التوقـــــــــــع 

ال�صتبـاقي واليقظـــــة الدائمة..

وكان من نتائج الأزمة خروج اآلف 

المواطنين ببلدية تارجي�صت التابعة 

ترابيا لولية الح�صيمة في م�صيرات 

احتجاجية للتنديد  بتدهور القطاع 

ال�صحي وتوقفه عن تقديم الخدمات 

الم�صت�صفى  يفتقر  حيث  لل�صاكنة، 

المحلي لتارجي�صت اإلى عدد كبير من 

الخت�صا�صات، رغم اأن هذا المرفق 

الملك محمد  الجاللة  د�صنه �صاحب 

على  و�صيدت   ،2008 عام  ال�صاد�س 

م�صاحة 5500 متر مربع، و�صيمكن من 

توفير عر�س �صحي قريب ومتواٍز، 

ال�صحية  للموارد  اأمــثــل  وتــوزيــع 

تقريب  في  �صي�صاهم  كما  المتوفرة، 

الخدمات ال�صحية ال�صت�صفائية من 

�صكان المنطقة، وفي الرفع من م�صتوى 

والكيفي  الكمي  الطبي  الــتــاأطــيــر 

بالمنطقة.

وعالوة على ذلك، قيل اإنه �صي�صاهم 

هذا الم�صت�صفى في تخفي�س ال�صغط 

على المراكز ال�صت�صفائية بالح�صيمة، 

للتنمية  جديد  قطب  ت�صكيل  وفــي 

من  الم�صت�صفى  ويتكون  ال�صحية، 

الم�صالح  تــهــم  اأجــنــحــة  خم�صة 

ال�صت�صفائية )الطب العام، والجراحة 

وم�صلحة  الأطفال،  وطب  العامة، 

اأمرا�س الن�صاء والتوليد، المراقبة، 

الم�صالح  وجناح  والم�صتعجالت(، 

التقنية )الجراحة، الفح�س بالأ�صعة، 

المختبر، وال�صيدلية(، بالإ�صافة اإلى 

الم�صالح العامة )مطبخ، مغ�صلة، ...( 

ثم  الطبية  ال�صت�صارات  ومــركــز 

الإدارة. وفي نف�س الإطار واأمام توقف 

المركز الجهوي لالأنكولوجيا عن تقديم 

مواطنون  تقدم  للمر�صى  خدماته 

في  المحلية  ال�صلطة  اإلى  ب�صكايات 

المو�صوع، وبدورها اأحالت ال�صكاية 

المعنية تتعلق بعدم  الــوزارة  على 

العالج  خــدمــات  مــن  ا�صتفادتهم 

بع�س  ا�صتفادة  بمبرر  الكيميائي 

التي  الــولدة  الطبيبات من رخ�صة 

�صار  حيث  يوما،   90 مدتها  تفوق 

المركز المذكور ك�صبح وبناية عديمة 

الجدوى دون تواجد اأي اإطار طبي 

بها، ونظرا لحالة الغليان التي يعي�صها 

الإقليم برمته ونظرا للحالة المادية 

والجتماعية للمر�صى الذين يفدون 

بعيدة  مناطق  من  المركز  هذا  اإلى 

تلزمهم تكاليف مادية اإ�صافية للتنقل 

لال�صتفادة من هذا النوع من العالج، 

فاإن الو�صعية اإن ا�صتمرت على ما هي 

ال�صتفحال  اإلى  مر�صحة  فهي  عليه 

ــالل  ــان اأمـــنـــي مـــن خ ــت ــل واإلــــــى ف

الحتجاجات، وعليه كان لزاما على 

الم�صوؤولين في القطاع ال�صحي اتخاذ 

الإجراءات المنا�صبة وتبني تدابير 

الت�صيب  حالة  مــن  للحد  عقالنية 

القطاع  يعي�صه  ــذي  ال والفو�صى 

ال�صحي بالإقليم.

اآلة  اأن  اإلــى  الإ�ــصــارة  تجدر  كما 

مما  با�صتمرار،  معطلة  »ال�صكانير« 

مدينة  اإلـــى  التنقل  معه  ي�صطر 

الناظور، وهذه تكاليف اإ�صافية على 

ــة  ــي ــرائ ــص ــ� ــــدرة ال ــــق حـــ�ـــصـــاب ال

للم�صت�صعفين من المواطنين الذين 

يق�صدون هذا المرفق العمومي لقلة 

ذات اليد.

خدمــــات �شحيـــة رديئـــة وم�شوؤولـــون يف حــالة �شــــرود 
الحسيمة

مو�سم �سيدي الغليمي يتحول اإىل مهرجان لتبديد الأموال العمومية سطات

نور الدين هراوي
المغرب  ف��ي  المبكي  المضحك 
المالية  باألزمة  والمتأثر  الجريح 
األسعار  ف��ي  وال���زي���ادة  ال��ع��ال��م��ي��ة 
والتصدع السياسي والحكومي هو 
إيمانه  بمقولة:»أش خاصك أالعريان..
المهرجانات أموالي«، وهي اللقاءات 
المشرعنة تحت غطاء األعياد الوطنية 
العمومية  األم����وال  تبديد  لتبرير 
»الشطيح  مهرجانات  على  المنفقة 

والرديح«.
سيدي  موسم  نظم  سطات  ف��ي   
وتسمية  حلة  إط���ار  ف��ي  الغليمي 

»المعرض  آخ���ر،  وع��ن��وان  ج��دي��دة 
االجتماعي  ل��اق��ت��ص��اد  ال��ج��ه��وي 
في  ورديغة«  للشاوية  والتضامني 
29 غشت إلى1  دورت��ه األول��ى من 
الجهات  ل��ه  رص���دت  وق���د  شتنبر، 
المسؤولة والمنظمة ميزانية سخية 
ماليا خياليا، تجاوز نصف  ورقما 
مليار سنتيم، إذا ما أضيفت أموال 
الصناعية  وال��م��ق��اوالت  ال��ش��رك��ات 
المساهمة، الشيء الذي يتناقض كليا 
تعيشه  ال��ذي  المهموم  ال��واق��ع  مع 
والتبذير  ال��ب��ذخ  وسياسة  ال��ب��اد، 
عصابات  أو  جهات  من  المنتهجة 
الدماء  م��ص  سياسة  ف��ي  مختصة 

وأموال  بعقول  والتاعب  والقمار 
أو  سياسة  مطبقين  السطاتيين، 
استراتيجية الهاوية، أو »الحكومة 
ساهية والدنيا هانية وكولوا العام 
زي����ن«، وف���ي ال��وق��ت ال����ذي نظمت 
سهرات غنائية ببهو قصر البلدية، 
وهي ال تتوفر حتى على مراحيض 
م��ش��رف��ة، وب�����دون م�����اء!، ف��م��ا بال 
وبنية  أخ��رى،  بمرافق  السطاتيين 
تحتية في الوقت الذي يحصد فيه 
المطربون والمغنيون أمواال ضخمة، 
وهذه من الغرائب والمفارقات التي 
المحلي  ال��ع��ام  ال���رأي  يستنكرها 
عن  عاطلين  وأغلبهم  والمتفرجون 

العمل يحاولون االستمتاع بالنشاط 
ببطون فارغة، عاوة على المنتوج 
التعاونيات  عرضته  الذي  المحلي 
والجمعيات المشاركة بأثمان وأسعار 
مرتفعة للعموم رغم أن المفروض هو 
تخفيض األثمان، ألنه مهرجان لتقديم 
المنتوج واإلعانات واإلشهار أمام 
أع���ي���ن م����س����ؤول ق���س���م ال���ش���ؤون 
لم يحرك ساكنا  الذي  االقتصادية، 
رغم وجوده بقاعة العروض وبالخيمة 
المكيفة كهربائيا المقدمة للعروض 
االقتصاد  لمنتجي  والمخصصة 

االجتماعي التضامني.

األسبوع:
اأ�صدر المركز المغربي لحقوق الإن�صان الفرع 

المحلي ب�صيدي عي�صى بن علي اإقليم الفقيه بن 

�صماه  مــا  ــول  ح اللهجة  �صديد  بيانا  �صالح 

الختاللت التي عرفتها الطريق المنجزة حديثا، 

والم�صماة الخوية بمنطقة �صيدي عي�صى بن علي 

اإقليم الفقيه بن �صالح على طول 07 كيلومترات، 

والتي �صابتها عدة خروقات في طريقة الإنجاز 

ح�صب البيان الذي قال اأ�صحابه اأنها ل ت�صتجيب 

للمعايير القانونية المعمول بها.

وح�صب نف�س الم�صدر، فقد تم تغييب اللوحة 

معه  غابت  مما  بالم�صروع  الخا�صة  الإ�صهارية 

جميع المعطيات من قبيل القيمة المالية للم�صروع 

والجهة الممولة، ومدة الإنجاز، ونهاية الأ�صغال، 

والمقاولة المكلفة بالم�صروع، ومكتب الدرا�صات، 

بالإ�صافة اإلى ذلك، يقول البيان عدم تقوية البنية 

التحتية للطريق، حيث تم و�صع الح�صى على 

اأ�صا�صات ترابية ه�صة في غياب ممرات خا�صة 

بمياه الأمطار لتجنب الطريق اأي انجراف خالل 

الأيام الممطرة.

الإن�صان  لحقوق  المغربي  المركز  تدخل  وقد 

فرع �صيدي عي�صى بن علي اإقليم الفقيه بن �صالح 

من اأجل مطالبة الجهة المعنية باإنجاز الم�صروع 

بمده بدفتر التحمالت في الوقت الذي كان مقررا 

القيام بوقفة احتجاجية بمعية ال�صكان نتج عنها 

رئي�س  �صخ�س  في  المحلية  ال�صلطة  مع  حوار 

دائرة بني مو�صى ب�صفته ممثال لعامل اإقليم الفقيه 

بن �صالح الذي اأو�صح باأن الم�صروع ل زال في 

طور الإنجاز، واأن الأ�صغال م�صتمرة وت�صير على 

اأو  اختاللت  اأي  توجد  ول  ــرام،  ي ما  اأح�صن 

التحمالت  دفتر  اأن  حينها  وتعهد  اختال�صات، 

�صيكون رهن اإ�صارة الجميع في حالة ال�صرورة 

لتنوير الراأي العام.
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الطريق التي مت اإجنازها 
»ح�سي م�سي«

الفقيه بن صالح:

الجالية بين مطرقة األزمة وسندان
 زيارة األهل واألحباب

حقائق  ال�صم�س  وك�صفت  القناع  �صقط 

مريبة، وخذل الإعالن الباهت المنت�صر في 

و�صالت الإ�صهار كل الذين �صدقوا وجود 

المهاجر  بها  يحظى  وامتيازات  ت�صهيالت 

المغربي، فال تب�صيط للم�صاطر، ول ت�صهيل 

لالإجراءات ول هم يحزنون.

لقد اأرخت الأزمة القت�صادية العالمية 

فاأ�صابت  الأوروبية،  القارة  على  بظاللها 

وا�صتنزفت  اإيطاليا،  و�صحقت  اإ�صبانيا، 

فمنعت  تاأتي،  والبقية  البرتغال،  ميزانية 

مئات الآلف من المغاربة المقيمين بالخارج 

من زيارة ذويهم واأهاليهم، فبح�صب درا�صة 

لال�صت�صارة  الفرن�صي  المكتب  اأجــراهــا 

»دولواتيه «، اأن نحو مليون ون�صف فرن�صي 

يريدون العمل خارج اأوروبا، واأن الجالية 

المغربية المقيمة بفرن�صا لأكثر من 15 عاما 

تف�صل الهجرة اإلى الدول الخليجية، وتحديدا 

الإمارات العربية المتحدة، لما تمتاز به من 

رفاهية وفر�س ال�صغل المتوفرة وا�صتقرار 

�صيا�صي.

وعبــــــر العديـــــد من اأفــــــراد الجاليـــة 

لـ ))الأ�صبوع(( ممن التقت بهم في اأماكن 

متفرقة من �صمال المغرب، عن معاناتهم في 

دول المهجر، حيث غالء الأ�صعار وارتفاع 

الفردي  الدخل  وتدني  العي�س،  تكاليف 

للعمل،  اأغلبهم  ُوِجد، وفقدان  اإِْن  ال�صنوي 

زيادة على م�صاكل تجديد رخ�س الإقامة، 

ظل  في  منا�صب  م�صكن  اإيجاد  وا�صتحالة 

التزامهم بتدري�س اأولدهم.

ورغم كل هذه الم�صاكل، قرر البع�س منهم 

زيارة اأهاليهم وذويهم ولو باأياٍد خاوية بدون 

�صياراتهم  �صحنوا  فقط  مالب�س،  اأو  هدايا 

باأ�صياء قد يبيعونها في المغرب بثمن بخ�س 

دراهم معدودة.

أفراد الجالية يتحولون
 إلى باعة متجولين

في  للبيع  ب�صاعتهم  يعر�صوا  اأن  وما 

ال�صوارع والأزقة والأ�صواق، حتى يترب�س 

بهم »اأ�صحاب الحال« لمنعهم وحجز �صلعهم 

و»داولهم طرف دالخبز ّلي كانوا طامعين 

في  ويفكرون  مال،  بدون  واأ�صبحوا  فيه« 

مكان  اإلى  للرجوع  اأهاليهم  من  القترا�س 

اإقامتهم. والكثير من المهاجرين الذين اأرادوا 

ا�صتثمار اأموالهم بالمغرب، ا�صطدموا بعراقل 

رخ�س  على  الح�صول  فاأ�صبح  تنتهي،  ل 

البناء اأو الإ�صالح اأو الترميم اأو الت�صييج 

من �صبه الم�صتحيالت، فم�صاطر الرخ�صة 

معقدة جدا نظرا لتدخل العديد من الإدارات 

والوكالة  البلدية  اأو  الح�صرية  كالجماعة 

الح�صرية وق�صم التعمير بالعمالة اأو الولية، 

اأكثر من ثالث  منذ  بطلبه  تقدم  فمنهم من 

�صنوات ول يزال ينتظر، ومنهم من ابتلي 

بالعديد من ال�صكايات الكيدية وال�صتدعاءات 

المجانية من طرف اإدارة المياه والغابات،  

ومن الأبناك، ومن ق�صم ال�صرائب والأمن 

وغيرها اإل اإدارة المحافظة العقارية التي 

تحفظ اأرا�صي واأمالك الغير بدون علمهم.

معاناة ال تنتهي

اإلى  المغربية  الجالية  قدوم  يتزامن 

اأر�س الوطن مع �صهر غ�صت، �صهر العطل 

الر�صمية لأغلب الإدارات المغربية، وتكون 

اأغلب مكاتب الإدارات �صبه فارغة اإل من 

حل  لهم  يمكن  ل  وم�صتخدمين  موظفين 

اأغلب م�صاكل الجالية. وبالرغم من تفعيل 

المغربية  بالجالية  المكلف  الوزير  قرار 

ب�صوؤون  تهتم  خلية  بــاإحــداث  القا�صي 

اأن هاته الخلية تبقى بدون  اإل  الجالية، 

مفعول، وتكتفي بربط الت�صال عبر الهاتف 

بالإدارات المعنية ق�صد معالجة م�صاكلهم 

ح�صول  واإجــــراءات  م�صاطر  وت�صهيل 

وق�صاء  ـــم  ـــه اأوراق عــلــى  الــمــهــاجــريــن 

حاجياتهم، الهاتف الذي يظل يرن بدون 

مجيب، لأن اأغلب الم�صوؤولين في عطلة، 

ترحب  المغرب  »ات�صالت  �صوت  فقط 

عند  تذمرا  المهاجرون  ــزداد  وي بكم«.  

ولوجهم اإلى المحاكم، حيث توؤجل اأغلب 

اأو  �صتنبر  �صهر  اإلى  والق�صايا  الملفات 

والق�صايا،  الملفات  كثرة  بحجة  اأكتوبر 

فقط يوجد المحامون والأعوان الق�صائيون 

بكثرة، وتعج المقاهي المجاورة للمحاكم 

ب�صما�صرة يترب�صون ب�صحايا اأغلبهم من 

يــعــرفــونــهــم، وهم  ــم ل  ــه لأن الــجــالــيــة، 

م�صتعدون لدفع مبالغ مالية مقابل ق�صاء 

اأهمية  له  الــذي  للوقت  مراعاة  ماآربهم 

ق�صوى بالن�صبة اإليهم.

 زهير البوحاطي 

ككل �سنة، ت�ستقبل 

ال�سلطات، الجالية 

المغربية المقيمة 

بالخارج بحفاوة �سديدة، 

م�سخرة لذلك طاقما 

كبيرا، فكان الفتا الحركة 

الدوؤوبة لموظفي 

الجمارك واالأمن 

الحدودي، فبدت اأماكن 

اال�ستقبال كخلية نحل 

تعمل ليل نهار، زادتها 

اإ�سعاعا التغطية االإعالمية 

للقنوات الر�سمية 

المغربية، وق�سا�سات 

اأخبار لوكاالت االأنباء 

المختلفة، لكن ما اإن 

يجتاز المهاجرون اأماكن 

اال�ستقبال حتى ينطفئ 

كل �سيء، ويك�سفوا عن 

معاناتهم مع االإدارات 

والموؤ�س�سات. 

روبورتاج

عملية مرحبا لسنة 2013 مليئة بالمفاجآت 

رحلة اجلالية املغربية ذهابا واإيابا.. اكتظاظ واإرهاق و�سح يف الزاد
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نورالدين الطويليع

 في �سنة 2002 �أبرمت رئا�سة 

اجزولة  �سبت  بلدية  مجل�س 

التابعة لإقليم اآ�سفي �سفقة مع 

مقاولة »كنال �سي�ستيم« الكائن 

من  اليو�سفية  بمدينة  مقرها 

من  بمجموعة  تزويدها  اأج��ل 

بلغت  الإلكترونية  المعدات 

قيمتها 86 األفا واأربعمائة درهم، 

وبعد ت�سلمها للمعدات رف�ست 

بذلته  م��ا  رغ��م  المبلغ  دف��ع 

المقاولة من م�ساع لحل الم�سكل 

عدة  لها  �سبب  ما  وهو  ودي��ا، 

اأ�سرار تتمثل في عدم القدرة 

على ت�سديد قرو�س في ذمتها 

ال�سرائب  اأداء  ع��ن  وع��ج��ز 

مما  تحفظي،  لحجز  وتعر�س 

اإلى  القانوني  ممثلها  ا�سطر 

حيث  الق�ساء،  اأب��واب  ط��رق 

الإداري����ة  المحكمة  حكمت 

بمراك�س بتاريخ 2007/11/26 

في  اجزولة  �سبت  بلدية  على 

المبلغ  باأداء  رئي�سها  �سخ�س 

المذكور، اإ�سافة اإلى تغريمها 

دره���م  اآلف  ع�����س��رة  م��ب��ل��غ 

مع  التماطل  ع��ن  كتعوي�س 

وجعلت  القانونية،  الفوائد 

حكمها م�سمول بالنفاذ المعجل، 

وهو الحكم الذي اأيدته محكمة 

بتاريخ  الإداري��ة  ال�ستئناف 

2008/11/26، ورفعت قيمة 
التعوي�س عن التماطل اإلى 20 

األف درهم.

عقد  من  اأكثر  م��رور  ورغ��م 

على توقيع ال�سفقة، ومرور ما 

يقارب ن�سف العقد على الحكم 

رئا�سة  مازالت  ال�ستئنافي 

البلدية م�سرة على تحدي حكم 

الق�ساء، راف�سة اأداء ما بذمتها 

من م�ستحقات.

عزيز الفاطمي

يعي�س م�سجد باب دكالة الكبير 

و�سعا في منتهى الخطورة نتيجة 

تواجد مجموعة من اأنواع الح�سرات 

وبنية  الإن�سان  ب�سحة  ال�سارة 

وقد  واأفر�سته.  ومعداته  الم�سجد 

تحول الم�سجد اإلى ماأوى اآمن للبق 

بكل اأ�سنافه، مما دفع باأغلبية رواده 

اإلى تغيير قبلتهم خوفا من الإ�سابة 

بالعدوى اأو نقل هذه الح�سرة اإلى 

الح�سرة  ه��ذه  اأن  علما  منازلهم، 

تتنا�سل بكثرة وب�سرعة فائقة.

اإن الو�سع ل يتحمل التاأخير اأو 

التخاذل من طرف الجهة المعنية 

بغية محاربة هذه الآفة الم�سرة، 

والقيام بكل ما يمكن اأن يجعل بيوت 

اهلل اأماكن مقد�سة طاهرة كما اأراد لها 

اأمير الموؤمنين حامي الملة والدين. 

�سالة  اأداء  جاللته  قرر  لو  وم��اذا 

الجمعة  بهذا الم�سجد؟!.

ملتقى روح موكادور اأم حملة انتخابية للرئي�س؟!

مراكش آسفي

الصويرة

 سعيد أحتوش

باأكادير  م��وؤخ��را  ِاختتمت 

من  الثانية  ال��دورة  فعاليات 

الملتقى الفني والثقافي )روح 

والذي  بال�سويرة،  موكادور( 

المغربي  المركز  ف��رع  نظمه 

العريقة  وال��ف��ن��ون  للثقافة 

بالمدينة، بتعاون مع المجل�س 

من  العديد  بح�سور  البلدي، 

والفعاليات،  ال�سخ�سيات 

ومختلف و�سائل الإعالم المحلية 

والوطنية ثم الدولية اأي�سا، وقد 

انطباعات  الملتقى  ه��ذا  ت��رك 

متباينة في �سفوف المتتبعين 

ا�ستح�سن  من  بين  لأط���واره، 

بما  اإعجابه  ونالت  العرو�س 

منيرة(  )اأب��واب  ملحمة  فيها 

المنحة  بخ�سو�س  قيل  والتي 

ال�سخمة المخ�س�سة لإنجازها 

ال�سيء الكثير.. وبين من تذمر 

المغربية  الفنانة  حفل  لهزالة 

اإياها  وا�سفين  الوادي   اإيمان 

في  ما،  حد  اإل��ى  توفقت  باأنها 

�سابقة  انتخابية  بحملة  القيام 

مجل�س  رئي�س  لفائدة  لأوانها 

تهتف  ظلت  اأن  بعد  المدينة، 

با�سمه،  عر�سها  م��دة  ط��ول 

وتطالب الجمهور اأي�سا بنف�س 

حفل  و�سفوا  كما  الهتاف...؟، 

الفنانة اللبنانية اأميمة الخليل 

وجه  لماء  والمنقذ  بالراقي 

اأط��رب��ت  اأن  ب��ع��د  ال��م��ل��ت��ق��ى، 

اأغانيها  ب��اأج��م��ل  ال��ح�����س��ور 

ينفعلون  وجعلتهم  الوطنية، 

درجة  اإل��ى  انفعال  اأيما  معها 

وعلم  ورد  باقة  اأحدهم  تقديم 

الحرا�سة  رغم  لها  فل�سطيني 

الم�سددة، ت�سرف اأدى برئي�س 

المجل�س البلدي لل�سويرة اإلى 

مغربي  علم  باإح�سار  الإ�سراع 

اأي�سا لإنقاذ الموقف؟.

طنجة:
تم، تن�سيب عبد ال�سالم مي�سار، الذي عينه جاللة الملك رئي�سا اأول 

لمحكمة ال�ستئناف بطنجة، ر�سميا في مهامه الجديدة. وجرى حفل تن�سيب 

مي�سار، الذي يخلف في هذا المن�سب �سلفه محمد ي�سو المحال على التقاعد، 

بح�سور الرئي�س الأول لمحكمة النق�س ال�سيد م�سطفى فار�س والعديد من 

م�سوؤولي واأع�ساء ال�سلك الق�سائي. واأعرب مي�سار، في كلمة بالمنا�سبة، 

عن اعتزازه بالثقة التي و�سعها فيه جاللة الملك، موؤكدا عزمه على العمل 

بدون كلل لخدمة ور�س اإ�سالح العدالة ولال�ستجابة لتطلعات المتقا�سين، 

وفق التوجيهات الملكية. واأ�سار اإلى اأن اإ�سالح العدالة اأ�سحى ق�سية 

مجتمع باأكمله، وهدفا ا�ستراتيجيا للدولة، كما دعا مجموع فاعلي ال�سلك 

الق�سائي وموظفي الق�ساء على م�ستوى محكمة ال�ستئناف بطنجة والمحاكم 

التابعة لها، لتاأليف جهودهم من اأجل �سمان نجاح ور�س اإ�سالح العدالة 

و�سمان حماية حقوق وحريات المواطنين، ف�سال عن ال�ستقرار والأمن 

داخل المجتمع.

وجدة:
تمكنت مختلف الم�سالح الأمنية التابعة لولية اأمن وجدة، خالل �سهر 

غ�ست المن�سرم، من توقيف 3100 �سخ�س ي�ستبه في تورطهم في عدد 

 من الجنح والجنايات من بينهم حوالي 820 �سخ�سا من المبحوث عنهم.

وح�سب م�سادر اأمنية، فاإن هوؤلء الأ�سخا�س تم توقيفهم في اأهم الق�سايا 

الجنائية والجنحية المتمثلة على الخ�سو�س في تكوين ع�سابة اإجرامية 

تتعاطى لل�سرقات المو�سوفة، والقتل العمد، وال�سرب والجرح، والحيازة 

الف�ساد  والتحري�س على  الزوجية،  والخيانة  المخدرات،  في  والتجار 

والن�سب والحتيال والتزوير، وخيانة الأمانة، واإهمال الأ�سرة، والتهريب 

والهجرة ال�سرية.

الرماني: 
نظمت جمعية اأيتو�سى لالإ�سعاع والتوا�سل موؤخرا بزحيليكة بدائرة 

الرماني اإقليم الخمي�سات الملتقى ال�سنوي لقبائل اأيتو�سى بجهة الرباط 

�سال زمور زعير، وذلك تحت �سعار: »�سحراويون وحدويون باأهداب 

العر�س العلوي مت�سبثون«. واأو�سح رئي�س الجمعية الب�سير البكري 

في ت�سريح �سحافي اأن هذا الملتقى يعد موعدا �سنويا لمد الج�سور 

الأقاليم  من  المنحدرين  اأيتو�سى  قبائل  اأف��راد  بين  والتوا�سل 

ال�سحراوية والقاطنين بجهة الرباط �سال زمور زعير. كما يهدف هذا 

الملتقى، ي�سيف ال�سيد البكري، اإلى اإحياء الموروث الثقافي الح�ساني 

والحفاظ عليه. 

أصيلة: 
 �سهدت مدينة اأ�سيلة فعاليات الندوة الجهوية طنجة - تطوان للحوار 

الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الد�ستورية الجديدة، بم�ساركة 

العديد من الفاعلين الجمعويين وممثلي المجتمع المدني. وتمثل هذه الندوة 

المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع 

المدني واأدواره الد�ستورية الجديدة، اللقاء الرابع من نوعه على ال�سعيد 

الوطني، وتتوخى اإ�سراك الفاعلين الجمعويين الجهويين في النقا�س الدائر 

حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني، على �سوء الد�ستور الجديد و�سبل 

تعزيز الديمقراطية الت�ساركية. وقال اإ�سماعيل العلوي رئي�س هذه اللجنة 

الوطنية، اإنه يتوجب على المجتمع المدني اقتراح اأح�سن ال�سبل الكفيلة 

بتج�سيد الحق في تقديم ملتم�سات واتخاذ مبادرات �سعبية ت�سريعية، 

التي  الحقوق  لهذه  الموؤ�س�سة  التنظيمية  القوانين  وتبني  بلورة  بهدف 

يت�سمنها الد�ستور الجديد، م�سيفا اأن تجارب البلدان الرائدة في مجال 

الديمقراطية الت�ساركية من قبيل �سوي�سرا وبريطانيا العظمى �سيتم اتخاذها 

بعين العتبار وتكييفها مع ال�سياق الوطني.

طانطان:
 قال وزير ال�سياحة ال�سيد لح�سن حداد، اإن مو�سم طانطان الذي يطفئ 

اأكبر التظاهرات على الم�ستوى  هذه ال�سنة �سمعته التا�سعة يعتبر من 

الوطني، وحدثا يحظى باهتمام ومتابعة دولية كبيرة. واأو�سح حداد في 

ت�سريح �سحفي على هام�س و�سول الوفد الر�سمي للمو�سم م�ساء اليوم اإلى 

مطار طانطان لح�سور فعاليات هذا الحدث الثقافي، اإن هذه التظاهرة الهامة 

التي �سنفتها منظمة اليوني�سكو تراثا عالميا اإن�سانيا �سنة 2005، تحظى 

باهتمام كبير من لدن رواد الراأي وال�سحافة، وكثير من المهتمين على 

الم�ستوى الدولي، لكونها تبرز غنى وتنوع الثقافة ال�سحراوية وانفتاحها 

على العالم وعلى كثير من الثقافات الأخرى. 

أزرو:
ِانطلقت يوم الجمعة الما�سي بالجماعة القروية تمح�سيت دائرة اأزرو 

)اإقليم اإفران(، فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لل�سعر الأمازيغي، 

الذي تنظمه، على مدى ثالثة اأيام، جمعية »واد كيكو« للتنمية وال�سياحة 

الجبلية وذلك تحت �سعار »النهو�س بال�سعر الأمازيغي: غنى للثقافة 

المغربية«. واأكد مدير المهرجان محمد زكري، اأن الهدف من المهرجان هو 

الحفاظ على الموروث الثقافي ال�سعبي بمختلف مكوناته ل�سيما الثقافة 

�سفاهي  ك�سعر  الخ�سو�س  على  الأم��ازي��غ��ي  وال�سعر  الأم��ازي��غ��ي��ة 

بامتيازوالتح�سي�س باأهمية تدوينه . ..وقد تميز الحفل باأم�سية فنية اأحيتها 

�سعرية  قراءات  وتقديم  ال�سعبي،  والفن  اأحيدو�س  فن  في  محلية  فرق 

اأمازيغية.

من كل مدينة خبر

ج،ح و ك،ال

العلوية  ال�سوفية  الطريقة  اأق��ام��ت 

المغربية، موؤخرا، حفلها الديني ال�سنوي 

الذي يندرج في �سياق فعاليات مو�سم الولي 

بمدينة  الأكبر  اإدري�س  م��ولي  ال�سالح 

اآل  »محبة  �سعار:  تحت  وذلك  زره��ون، 

ي������زول«. ع��ل��ي��ن��ا ل  ف���ر����س   ال���ب���ي���ت 

وتم خالل هذا الحفل الديني ترديد الذكر 

وال�سالة على النبي �سيرا على الأقدام في 

اتجاه رحاب �سريح مولي اإدري�س الأكبر، 

القراآن  من  بينات  اآي��ات  ت��الوة  تمت  كما 

اإقامة  وبعدها  جماعي،  ب�سكل  الكريم 

الح�سرة اأو ما يعرف ب�"العمارة"، وقراءة 

»اللطفية«. ثم تال المريدون �سورة الواقعة 

)الوظيفة(  العام  الورد  وق��روؤوا  جماعة 

من  العلوية  ال�سوفية  بالطريقة  الخا�س 

ال�سنة  اأذك��ار  من  مجموعة  ترديد  خالل 

الديني  الحفل  هذا  في  و�سارك  النبوية. 

ومن  للطريقة،  والمنت�سبون  المريدون 

�سمنهم اأفراد من الجالية المغربية المقيمة 

بالخارج وعدد من �سيوخ ومريدي الطرق 

 والزوايا ال�سوفية الم�ساركة في المو�سم.

اإلى  العلوية  ال�سوفية  الطريقة  وت�سارك 

جانب عدد من الزوايا والقبائل بالمغرب 

ال�سنوي  مو�سمهم  في  الأدار�سة  ال�سرفاء 

هذه  بين  وم��ن  الأك��ب��ر،  اإدري�����س  لمولي 

الزوايا والقبائل هناك العي�ساوية والعلمية 

والجزولية، وكذا قبائل بني مطير الحاجب، 

وزم��ور  اح�سن،  وبني  �ساي�س،  وع��رب 

الخمي�سات وتيفلت.  وقال �سيخ الطريقة 

لمريدي  كلمة توجيهية  يا�سين في  �سعيد 

العلوية  ال�سوفية  الطريقة  ومنت�سبي 

المغربية: اإن محبة اآل البيت من الحقوق 

اأن  اإلى  م�سيرا  م�سلم،  كل  على  الواجبة 

الطريقة ت�سعى من خالل منهجها التربوي 

النفو�س  تزكية  على  المبني  ال�سوفي 

وتطهير القلوب والرتقاء بالروح اإلى غر�س 

محبة اهلل ور�سوله واآله واأوليائه في قلوب 

ال�سوفية  الطريقة  اأن  يذكر   . الموؤمنين 

العلوية تاأ�س�ست �سنة 1909 على يد ال�سيخ 

الحاج اأحمد م�سطفى العالوي، ولها عدة 

زوايا ي�سهر على ت�سييرها مقدمون، ومنها 

للذكر  لقاءات  تقام  حيث  مكنا�س  زاوي��ة 

والتفكر.

»محبة اآل البيت فر�ض علينا ال يزول«

تجمع حا�ضد لزوايا المغرب في رحاب �ضريح المولي اإدري�س الأكبر

ماذا لو قرر الملك اأن ي�ضلي في م�ضجد باب دكالة ؟!رئي�س بلدية �ضبت اجزولة  ل يعترف باأحكام الق�ضاء  

كواليس جهوية



المنهاج القويم في التربية 

عند الغزالي
لقد حظي الإمام الغزالي باهتمام علماء ع�صره وبمن جاء 

بعدهم، ونعتوه بحجة الإ�صالم، واألفوا فيه كتبا، و�صاهم في 

الرد عليهم.

وكان اأو�صع من در�س الغزالي واألف �صرحا في كتابه الإحياء 

�صماه )اإتحاف ال�صادة المتقين ب�صرح اأ�صرار اإحياء علوم الدين( 

هو المرت�صى الزبيدي في ع�صرين جزءا، بل هي في ع�صرة فقط 

ولكن اأ�صيف لها ثالثة مجلدات كفهار�س �صملت فهر�س الآيات 

القراآنية الكريمة، وفهر�س الأحاديث النبوية، وفهر�س الكتب 

الفقهية على الترتيب الأبجدي كما وردت في مو�صوعات الكتاب، 

فهر�س الأعالم، وفهر�س الكلمات الم�صروحة والم�صطلحات، 

وفهر�س باأ�صماء الم�صادر والمراجع التي اعتمدها الزبيدي في 

�صرح الإحياء، وفهر�س الأماكن والبلدان، وفهر�س الأ�صعار 

والقوافي والأرجاز، وفهر�س مو�صوعات الكتاب، وجدول الخطاإ 

وال�صواب..

ومما يذكر في مكتوب )ريا�س عبد اهلل عبد الهادي( �صنة 

1994 عند تقديمه ل�صرح الإحياء )طبع بالقاهرة في خم�صة 
مذيال  1357هـ/1937م(  عام  ــى  الأول طبعته  في  مجلدات 

بتخريجات الحافظ العراقي وا�صمه )المغني من حمل الأ�صفار 

في الأ�صفار( وتن�صره دار المعرفة ببيروت ودار اإحياء التراث 

الأولى  الطبعة  ال�صادة..  اإتحاف  ببيروت( »مقدمة  العربي 

1995«، وقد اأظهر اهلل الإمام الزبيدي الموؤلف في علم النحو 
بما األفه عن الغزالي في تف�صيره لكتاب الإحياء.. يقول مقدم 

كتاب الزبيدي معلقا: )ويبدو اأنه بعد اأن قطع الزبيدي مرحلة 

كبيرة في �صرحه لكتاب الإحياء وا�صتغاله به، جعله ذلك يزهد 

في الدنيا، وينقطع عن النا�س، على اأن �صلطان المغرب في وقته 

بكتب  ال�ــصــتــغــال  اأنــ�ــصــار  مــن  يكن  لــم  الــرابــع«  »محمد 

الت�صوف(. 

ومن المالحظ اأن تتوافق هذه الظروف التي قام فيها الزبيدي 

ب�صرح كتاب الإحياء لتخلق له مواجهة مع �صلطان المغرب، 

بلغ  )ولما  الموؤلف  الزبيدي  عن  )الجبرتي(  اإليها  اأ�صار  وقد 

الزبيدي ما ل مزيد عليه من ال�صهرة، وبعد ال�صيت، وعظم القدر 

والجاه عند الخا�س والعام، وكثرت عليه الوفود من �صائر 

الأقطار لزم داره، واحتجب عن اأ�صحابه الذين كان يلم بهم 

قبل ذلك اإل في النادر لغر�س من الأغرا�س، وترك الدرو�س 

والإقراء، واعتكف بداخل الحريم، واأغلق الباب، ورد الهدايا 

التي تاأتيه من اأكابر الم�صريين، واتفق اأن المولى محمد �صلطان 

المغرب و�صله ب�صالت قبل تزهده فاأر�صل له في �صنة اإحدى 

ومائتين واألف �صلة لها قدر، فردها وتورع عن قبولها، و�صاعت 

ولم ترجع اإلى ال�صلطان، فاأر�صل اإليه مكتوبا يقول الجبرتي: 

)قراأته وكان عندي ثم �صاع في الأوراق(، وم�صمونه العتاب 

والتوبيخ في رد ال�صلة، ويقول ال�صلطان له: اإنك رددت ال�صلة 

التي اأر�صلناها اإليك من بيت الم�صلمين، وليتك حيث تورعت 

عنها كنت فرقتها على الفقراء والمحتاجين، فيكون لنا ولك اأجر 

ذلك، اإل اأنك رددتها و�صاعت، ويلومه اأي�صا على �صرحه كتاب 

»الإحياء« ويقول: )كان ينبغي اأن ت�صغل وقتك ب�صيء نافع غير 

ذلك، ويذكر وجهة لومه له في ذلك، وما قاله العلماء وكالما 

معجبا مخت�صرا مفيدا( )مقدمة تف�صير الإحياء الجزء الحادي 

ع�صر، المقدمة �صفحة 7( والكاتب الموؤلف الجبرتي الذي ي�صتدل 

بكالمه الموجود في الجزء المذكور قبل قليل نجد له نظيرا في 

كتابه )تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار( في الجزء 

الثاني �صفحة 102، حيث اأورد ترجمة المرت�صى في اأكثر من 

ع�صر �صفحات ذكر فيها �صيخه المرت�صى ومعاينته في ت�صرفاته 

مع مريديه، وما كان يتميز به من ف�صائل وح�صن ال�صجايا و�صعة 

العلم وكثرة الموؤلفات، ولم يكن رد هدية �صلطان المغرب له 

واأغنيائهم  وكبرائهم  م�صر  ملوك  مع  ذلك  �صلك  فقد  وحده، 

خ�صو�صا بعد انعزاله عن النا�س وان�صغاله بعبادة ربه في 

داره..

لقد اأ�صرت اإلى اأن هناك كتبا األحقت بكتاب الإحياء منها كتاب 

)تعريف الأحياء بف�صائل الإحياء( للعالمة عبد القادر المدعو 

بالعيدرو�س، وكتاب )الإمالء عن اإ�صكالت الإحياء( للغزالي 

)رد فيه على اعترا�صات اأوردها بع�س المعا�صرين له على 

عادة  يلحق  وقد  »الإحــيــاء«(.  كتابه  من  موا�صع  بع�س 

بالإحياء كتاب )عوارف المعارف لالإمام ال�صهروردي اإما في 

حا�صية الإحياء اأو على هام�صه  اأو منفردا عنه، وقد ي�صتمل 

)عوارف المعارف( على م�صطلحات اأهل القوم )ال�صوفية(، 

به  اتهم  وما  الغزالي  كتبه  ما  على  موؤاخذات  هناك  وتبقى 

)بب�صاعته في الحديث اأنها مزجاة( )اأي �صعيفة(، وقد �صرح 

بنف�صه بذلك في كتابه )قانون التاأويل(..

لم يكن بمقدورنا في تلك الأم�صية الخالدة التي اأقيمت الجمعة الما�صية 

بمنا�صبة تن�صيب الوكيل العام الجديد بمحكمة ال�صتئناف بمراك�س، ولم 

يكن في ا�صتطاعتنا )ونحن الفقراء اإلى اهلل( تحمل عناء اللحظة المفاجئة 

والمباغثة: لحظة قا�صية جدا ودعنا فيها لي�س اإداريا فقط  بل اأخا كبيرا، 

واإن كان يبدو بيننا كفتى ل ي�صيخ، اأو كنور ل تنطفئ معه نجوم الليل، 

العدالة  لم�صتقبل  البعيدة  والنظرة  والعواطف  اللغة  معه  تبادلنا  اأخا 

ببالدنا، تقا�صمنا معه الحب واإتقان العمل، انطالقا من حديث ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم: »رحم اهلل رجال عمل عمال فاأتقنه«.اأخا يت�صرف 

بنبل وترو ودون حماقة خالفا لموقف الآخرين، تعلمنا منه اأ�صياء كثيرة 

اأهلت البع�س ليكون في الم�صتوى، تعلمنا منه )كرجل يتحا�صى اأن يكبر 

في اأعين النا�س باأ�صياء مفتر�س زوالها( كيف نوقف �صاعة الجدار احتراما 

عناوين  الهواء  طيور  على  نوزع  كيف  النزاهة؛  نزعة  وحاملي  للكبار 

الحقوق باأ�صمائها ال�صاطعة؛ وتعلموا كيف يعتلون �صهوة الجواد 

لتحرير ما تبقى من المهنة ال�صريفة )المحاماة وتنظيف باب 

اأي  اأن عجز روادها عن البحث عن يقين خارج  دارها بعد 

ت�صور م�صبق، ل يخدم اإل م�صالح �صيقة ت�صعى النتخابات 

المهنية والدعاية اإلى تبيي�صها(.

اجتمعنا في ذلك الم�صاء الغريب الذي يختلف عن كل 

المعهودة، والتي ت�صهد حيطانها  القاعة  الم�صاءات، في 

على لقاءات �صابقة عانقنا فيها م�صوؤولين �صابقين كالأ�صتاذ 

الزعيم والأ�صتاذ النجاري وغيرهما كانوا مثال لالإخال�س 

والنزاهة واحترام العاملين بالقطاع والتوا�صل مع المواطنين 

المتظلمين والمرددين ل�صكاواهم، قبعنا قبالة المن�صة العالية 

وبع�س  ال�صتئناف  لمحكمة  الأول  الرئي�س  ت�صم  كانت  التي 

اإلى جانب النائب الأول للوكيل العام الأ�صتاذ التيزاري  الم�صت�صارين، 

وكذا كاتب ال�صبط، ثمة اأ�صوات �صامتة، ي�صهل اإدراكها، واأحالم تائهة 

تبعدنا عن خوف قديم يطل علينا بمكر، اأحالم تختفي كالأ�صباح ثم تعود 

من جديد لتفكنا من اأ�صر اللحظة المغطر�صة، وتحقق معجزة توحيد نتف 

الحا�صر مع ذكريات الأم�س الجميلة، ثمة خناجر تراود من الخلف ومن 

الجنبات جراحنا في �صعي منها لمحو ذكريات خالدة بمناديل الده�صة 

المخلوطة  الفرحة  �صاكر(، واإخفاء قطرات  ال�صاعرة )جميلة  قالت  كما 

الذي عو�س  بالخلف  )الفرحة طبعا  الق�صوة  اأ�صد ما تكون  قا�س  بحزن 

الوكيل العام ال�صابق(.

افتتح اللقاء الأ�صتاذ عبد العزيز وقيدي بكلمة هادئة، خالية من الح�صو 

اأو الإطالة، اأعطى بعدها اأمره بقراءة ظهير التعيين و�صط طقو�س رائعة، 

تترجم في بعدها احترام ولي الأمر وتقدي�س الملك، انتهت تلك القراءة 

بدخول الوكيل العام الجديد ال�صيد اأني�س القاعة محفوفا ب�صخ�صين اثنين 

اهلل  �صعد  الأ�صتاذ  العام وهما  الوكيل  الرئي�س ونائب  اقترحا من طرف 

والأ�صتاذ الفتاحي، حيث �صاد �صمت لي�س برهيب )لأن الو�صف ل يتالءم 

مع اللحظة(، وا�صتراح العقل من ال�صتغال، تناظرنا بيننا بعيون غير 

زائغة، وتحدثنا بلغة غير معاتبة، لأننا كنا كمن يم�صي بدون اأقدام، كلمات 

الوكيل العام الجديد والتي األقيت اأمام ح�صور مكثف امتالأت به القاعة، 

م�صكل من �صخ�صيات معروفة واأخرى في بداية الطريق، قلت كانت كلمته 

مليئة باإ�صارات دالة ور�صائل وا�صحة لكل من يهمه الأمر �صواء من بعيد 

اأو من قريب، حيث اأبان فيها عن اعتزازه وافتخاره بتعيينه بمدينة الخلود 

مراك�س الحمراء، تلك المدينة التي تذكره بالنبتة الأ�صل، وتحيله كلما 

مر منها على وهج التربة ال�صاحرة )زاكورة(، وتوفر له راحة و�صكينة 

لم يجدهما في �صاللت اأوزود وظالل بني مالل التي ق�صى بها �صنوات على 

راأ�س النيابة العامة، واأ�صار من خالل الكلمة اإلى ثقل الم�صوؤولية 

و�صعوبة المهمة التي ل تلين اإل بف�صل تظافر الجهود، 

وموظفين  ومحامين  ق�صاة  من  الجميع  جهود 

وخارطة  العمل  في  بمنهجيته  مذكرا  واأعــوان، 

الطريق التي �صي�صير عليها، وهي الخارطة التي 

�صتى  منا�صبات  في  الملكية  الخطب  حددتها 

وو�صعت  الأخــيــر(  غ�صت   20 ذكــرى  )منها 

الأمن  تقوية  اأجــل  من  العري�صة  الخطوط 

الق�صائي والدفع بعجلة الإ�صالح اإلى المحطة 

النهائية، واإعادة الثقة في الموؤ�ص�صة الق�صائية 

الإله  عبد  بالأ�صتاذ  بالتنويه  الكلمة  تلك  منهيا 

الم�صتاري الذي قال عنه وعن حق باأنه رجل بقدرة 

خارقة على العمل المتوا�صل والجاد، )بحيث كان يكر�س 

كل نهاره وجزءا من ليله الطويل لبحث الملفات، ومراجعة المحا�صر، 

قانونية  وثقافة  دائم،  للمتابعات(، وبح�صور  ال�صليمة  الأ�ص�س  وو�صع 

عالية ي�صهد له بها الكل حتى الأعداء الذين كانوا يلملمون الأ�صالء ال�صائعة 

ل�صنع الخرافة اأو الأكذوبة.

لم يترك الوافد الجديد )الوكيل العام ال�صيد اأني�س( الفر�صة تمر دون 

عن  يفهم(  )والفاهم  الزيتون  بغ�صن  ولي�س  العبارة  ب�صريح  يعلن  اأن 

ا�صتعداده للتعاون مع هيئة الدفاع بمراك�س وغيرها من المدن الأخرى، 

بالقطاع  الإقالع  في  المحامي  بدور  يوؤمن  الفال�صفة(  نظرة  )وهذه  لأنه 

وتطهيره من ال�صوائب، خا�صة واأن مجموعة من الزمالء ح�صروا التن�صيب 

الأ�صرة  اأفراد  بين  العالقة  تقوية  في  والرغبة  المهنة  بحب  مدفوعين 

اأن  اإلى درجة  الواحدة، في مقدمتهم الأ�صتاذ �صادوق الذي كان ن�صطا 

بع�س المحامين تمنوا عودته لتحمل م�صوؤولية مهنية جديدة.

تعر�صت بالدنا لهزات عنيفة خالل القرن الما�صي وبداية القرن الجديد 

تجلت في المحاولتين النقالبيتين الع�صكريتين 1971 و1972، وفي اأحداث 

�صالما ومعافى، وذلك بف�صل  الهزات  2003 خرج �صعبنا من هذه  16 ماي 
اللتحام والت�صامن بين القيادة والقاعدة، وقد �صاءت الأقدار اأن يتعر�س 

المغرب اإلى حدث تحول اإلى انتكا�صة �صعبية كانت على اإثر ارتكاب الم�صوؤولين 

عن العفو الملكي لخطاإ فادح �صاب تحديد عدد المنتفعين من هذا العفو بطلب 

من العاهل الإ�صباني ق�صد الإفراج عن مجموعة من المعتقلين الإ�صبان القابعين 

وراء اأ�صوار ال�صجون المغربية، وقد اغتنم عديمو ال�صمير ومر�صى النفو�س 

هذه المنا�صبة لد�س ا�صم مجرم خطير �صمن قائمة الم�صتفيدين من العفو، 

الأمر الذي ت�صبب في ا�صتياء عام لدى جميع طبقات ال�صعب الذي 

خرج اإلى ال�صارع للتنديد والحتجاج �صد هذا العفو غير الم�صتحق، 

وقد واجه ملك البالد هذا التوتر بحكمته المعتادة وت�صدى بحنكة 

ورزانة اإلى محو اآثار هذا القرار الخاطئ، واأعلن عدم علمه با�صم 

المجرم الخطير الذي ا�صتفاد من عفوه الكريم، و�صارع اإلى �صحبه 

واإلغائه، كما اأنه ا�صتقبل بق�صره اأولياء واآباء الأطفال الأحد ع�صر، 

�صحايا ال�صفاح الإ�صباني، واأ�صدر تعليماته ال�صامية اإلى وزيره 

ق�صد اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لمالحقة هذا المجرم اأمام 

الق�صاء الإ�صباني حتى ل يفلت من العقاب. وقد عرف موقف الحكومة 

والأحزاب ال�صيا�صية كثيرا من التنديد والنتظارية، حيث ظل الملك 

وحده في الت�صدي لهذه الماأ�صاة، وقد مرت الأمور ب�صالم والحمد هلل الذي 

قدر فاألطف، ومما زاد الطين بلة قرار الجهات الم�صوؤولة بتعنيف الح�صود من 

المتظاهرين الذين خرجوا اإلى ال�صارع في تظاهرة �صلمية لالحتجاج على 

الم�س بكرامة و�صالمة اإحدى ع�صرة �صحية اأبرياء من اأبناء ال�صعب؛ وبدل 

اأن ت�صاهم الحكومة في تلطيف جو التوتر الذي �صاد البالد، وتعمل على �صبط 

النف�س وتهدئة النفو�س الغا�صبة، لجاأت اإلى الحل والهاج�س الأمني با�صتعمال 

الع�صي والهراوات التي ا�صتعملتها قوات وعنا�صر المخازنية الذين حولوا 

روؤو�س المتظاهرين اإلى منابع �صالت منها دماء غزيرة ن�صرت جل ال�صحف 

�صورها، فكان الم�صهد �صادما مروعا، ولما حاولت بع�س الأحزاب والمنظمات 

اأن الم�صوؤولين  الحقوقية معرفة الم�صوؤول عن هذه التجاوزات التي يبدو 

المبا�صرين عنها )العدل والداخلية( تعودوا على اقترافها ثم اإنكارها واللتزام 

باإجراء البحث والتحقيق في �صاأنها لمعرفة الحقيقة، غير اأنها ل تم�صي على 

الأحداث اإل فترة ق�صيرة حتى يطوي الن�صيان هذه التجاوزات، وت�صتمر 

الأمور وكاأن �صيئا لم يقع.

وللتذكير نت�صاءل عن مثال البحث والتحقيق الذي وعدت به وزارة الداخلية 

بعد تعر�س برلمانيين للتعنيف والتحقير من طرف رجال الأمن، فاإذا اختارت 

الحكومة �صبيل القمع وال�صطهاد وهو نوع من الظلم، فاإن الظلم كما قال ابن 

خلدون يوؤدي اإلى خراب الدولة، والدولة ل ت�صتمد قوتها 

وت�صمن ا�صتمرارها اإل باعتمادها على احترام 

القانون والموؤ�ص�صات الد�صتورية، فاإذا زاغت 

عن هذا الطريق فلن تزيد التدهور اإل قوة 

وانت�صارا، وما ن�صهده حاليا في بع�س بلدان 

ل�صيا�صات  نموذجا  اإل  العربي  الم�صرق 

اأراد  اإذا  الــذي  ال�صعب  مطالب  تتجاهل 

الحياة الكريمة فلن تمنعه من ذلك فلول 

الذين لزالوا  وليعلم  القمع وال�صطهاد، 

اأن عجالت  الر�صا�س  اإلى �صنوات  يحنون 

واأن  الوراء،  اإلى  اأن ترجع  يمكن  التاريخ ل 

اأدرك  قد  حقيقة  وهي  تقهر،  ل  ال�صعوب  ثورة 

العاهل المرحوم الح�صن الثاني مغزاها في اآخر حياته 

بعد اأن ظل طيلة عقود يحارب معار�صيه الذين �صلمهم مقاليد 

الحكم الذي ل ي�صتقيم اإل بالتحام بين الحاكم والمحكوم في ظل 

بحبوحة من العدل والق�صاء على الفوارق الجتماعية اأو التقليل من حدتها، 

وهكذا تعي�س كل طبقات ال�صعب في ماأمن من الفقر والجهل والمر�س، وهي 

العوامل الأ�صا�صية التي تت�صبب في حدوث الثورات التي تكت�صح حاليا بع�س 

البلدان المغاربية مثل ليبيا وتون�س وكذلك العراق و�صوريا، حيث تتقاتل 

طبقات ال�صعب فيما بينها دون اأن يعلم اأي طرف من المتناحرين لماذا يحارب 

متى  اأو  ابتداأت  لماذا  اأحــد  يــدري  ل  اأهلية  حــروب  وهي  ــر،  الآخ الطرف 

�صتنتهي؟!.

 إدريس أبايا محمد بركوش
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 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
ال�سعب بين العفو الملكي والم�سيرة الحمراء!

محكمة مراك�ش ت�ستقبل الوكيل العام الجديد

إذا اختارت 
الحكومة سبيل القمع 

واالضطهاد وهو نوع من 
الظلم، فإن الظلم يؤدي إلى 

خراب الدولة، والدولة ال تستمد 
قوتها وتضمن استمرارها إال 
باعتمادها على احترام القانون 
والمؤسسات الدستورية، فإذا 

زاغت..فلن تزيد التدهور 
إال قوة وانتشارا.

لم يترك 
الوافد الجديد 

الفرصة تمر دون أن 
يعلن بصريح العبارة وليس 

بغصن الزيتون عن استعداده 
للتعاون مع هيئة الدفاع، ألنه 

يؤمن بدور المحامي في 
اإلقالع بالقطاع وتطهيره 

من الشوائب.
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المنبر الحر

يالحظ المتتبعون لأعمال الحكومة 

عدة  اأم��ام  نف�سها  تجد  اأنها  الحالية 

اإكراهات يتعذر الركوب عليها، ل�سيما 

جاء  ال�ستقالل  حزب  ان�سحاب  اأن 

لول  ب�سكل مفاجئ، ولم يكن منتظرا 

التغييرات التي عرفها هذا الحزب في 

موؤتمره الأخير والذي اأفرز »ظاهرة 

�سباط« الذي يتراأ�س قافلة ال�ستقالليين 

هذا  �سرفاء  من  كثيرا  اأن  من  بالرغم 

خرجاته  ع��ن  را�سين  غير  ال��ح��زب 

الإعالمية التي ي�ست�سف منها اأنه عمل 

الم�ستحيل ليقلب الطاولة على حكومة 

بن كيران، حيث اأبان فعال عن �سلوكه 

على  يتوفر  ل  واأنه  �سيما  النتهازي 

تكوين �سيا�سي متين يوؤهله لذلك.. اللهم 

خطاباته النقابية التي ل يمكن اأن تفرز 

مع  المغرب  لم�ساكل  �سحريا  ح��ال 

�سندوق المقا�سة والديون الخارجية 

وما اإلى ذلك من متاعب الخزينة العامة 

بين  الالحق  العجز  عن  الركوب  في 

ال�سادرات والواردات والتي ت�ستلزم 

فعال اتباع �سيا�سة جريئة ترمي اإلى 

الإ�سالح الحقيقي لآفات عدة يعي�سها 

المغاربة يوميا، لأنه يت�سح من خالل 

اأنه  حاليا  �سباط  ينهجه  الذي  النهج 

مقاعد  عدة  افتقاد  اإلى  حزبه  ير�سح 

بعد  الحكومة  ق��ررت  ما  اإذا  نيابية 

و�سولها اإلى الباب الم�سدود اإلى اإعادة 

النتخابات، لأن ال�سعب واع اأيما وعي 

تح�سن  اأي  ول  ربح  اأي  يجن  لم  اأنه 

حزب  فيها  تقلد  التي  الفترات  خالل 

ال�ستقالل م�سوؤولية الحكم.. ل ل�سيء 

�سوى لأن ال�سعب لم يعد يثق اإطالقا 

في الأحزاب التي �سبق لها اأن با�سرت 

جدوى..  بدون  �سنوات  عدة  الحكم 

فثقل الما�سي لزال يالحقها، علما اأن 

بيا�س الجلباب ل يعك�س على الإطالق 

هو  لي�س  الأهم  اأن  اإل  القلب،  بيا�س 

المظهر ولكن الباطن، ووجب التاأكيد 

على ذلك، لأن �سخ�سية المرء ل توزن 

بما فوق ظهره.. ولكن توزن بما يكنه 

قلبه من خير لهذا الوطن.

عقلية  ف��اإن  المثال،  �سبيل  فعلى 

المقدم اأو ال�سيخ هي هي لم يطراأ عليها 

تغيير، لأن تكوينه العام وما يفر�سه 

عليه واجبه المهني بل ما تفر�سه عليه 

حركية مهنته وحيويتها التي قد يكون 

اختارها عن ا�سطرار؛ اإذ لبد له من 

العي�س، ولبد له من راتب، وما طواف 

المقدمين على �سكان العمارات لحثهم 

اللوائح  ف��ي  مثال  الت�سجيل  على 

النتخابية اإل مظهرا من مظاهر الأزمة 

ب�سفة عامة، اأزمة الديمقراطية في هذا 

المغاربة  اأن  ل�سيما  العزيز،  البلد 

مدركون للحيف الذي يلحقهم من عدم 

تكافوؤ الفر�س �سواء من حيث التعليم، 

م�سدر  على  الح�سول  حيث  من  اأو 

ذلك  ومع  والكريم،  ال�سريف  العي�س 

يظل جلهم ل ي�سدق باأن الديمقراطية 

قد تبا�سر عليهم ب�سكل �سليم في يوم 

ذا  �سيفا  تكون  قد  لأنها  الأي��ام،  من 

حدين.

عبد الرحمان المريني )القنيطرة(

�إ�سافة �ساعة ال فائدة لها

يعي�س الإن�سان مع اإ�سافة �ساعة في 

حالة توتر وقلق، جراء هذا القرار غير 

تجارية  اأهدافا  يخدم  والذي  المعقلن، 

ومادية.. في زمن م�سى ع�سنا ال�ساعة 

المدينة،  الطبيعة، في  البيولوجية في 

الدخول  في  ال�سالة،  في  ال�سفر،  في 

المدر�سي وكنا في حالة ارتياح.

هذه الإ�سافة تخلف لنا توترات داخل 

المجتمع، راف�سين هذا التغيير لل�ساعة 

�سلبية  اآف��اق  لها  لأن  المدرو�سة،  غير 

وانعكا�سات على �سحة الإن�سان، على 

دماغه و�سلوكه ومزاجه »ول حول ول 

قوة اإل باهلل«.

بنت الوادي )القنيطرة(

ف����ي ب���ح���ث اأك����ادي����م����ي ح���ول 

المغربي،  والمراهق  »الفاي�سبوك« 

بجامعة  الطالبات  اإحدى  به  قامت 

�سيدي محمد بن عبد اهلل بفا�س، تم 

على  الأ�سئلة  من  مجموعة  طرح 

ت��الم��ي��ذ ف���ي ال���ط���ور الإع������دادي 

والثانوي، ومن قبيل هذه الأ�سئلة: 

هل لديك ح�ساب فاي�سبوك؟ هل يعلم 

والداك باأمر هذا الح�ساب؟ كم عدد 

اأم���ام  تق�سيها  ال��ت��ي  ال�����س��اع��ات 

الفاي�سبوك؟ هل تدرد�س مع اأ�سخا�س 

م��ج��رد  اأم  ب���ال���واق���ع  ت��ع��رف��ه��م 

افترا�سيين؟ هل تعتقد اأن الفاي�سبوك 

غير حياتك لالأح�سن اأم لالأ�سواإ؟

هذه الأ�سئلة تم توجيهها ل� 300 

تلميذ، م�ستواهم الدرا�سي بين ال�سنة 

الثالثة اإعدادي والثانية باكالوريا، 

اأي اأن اأعمارهم بين 14 و18 �سنة، 

منهم  ذكورا واإناثا. وقد اأقر95 % 

الفاي�سبوك،   على  ح�سابا  لديه  اأن 

عائلتهم  لأف��راد  علم  ل   % و75 

 % الح�ساب.. و65  ه��ذا  ب�ساأن 

و3  واحدة  �ساعة  بين  ما  يق�سون 

عبر  مبحرين  ال��ي��وم  ف��ي  �ساعات 

الفاي�سبوك، 15 % يق�سون ما بين 

4 �ساعات و8 �ساعات، بينما 20 % 
يجل�سون لأزيد من 10 �ساعات في 

الجتماعي  ال��م��وق��ع  ه��ذا  رح���اب 

)خا�سة خالل العطل المدر�سية(.

اأ�سخا�س  % يدرد�سون مع   60
افترا�سيين، و40 % مع اأ�سخا�س 

يعرفونهم بالواقع. اأما فيما يخ�س 

تاأثيرات الفاي�سبوك، ف 40 % قالوا 

اإن الفاي�سبوك لم يوؤثر على حياتهم، 

على  اأث��ر  اأن��ه  يعتقدون   %  10
عرفهم  لأن��ه  باإيجابية،  حياتهم 

تجارب  وعلمهم  جدد،  باأ�سخا�س 

جديدة، اأما 50 % فاعترفوا بتاأثير 

حياتهم  على  �سلبيا  الفاي�سبوك 

بالدرا�سة،  يتعلق  فيما  خا�سة 

فمعدلتهم تراجعت ب�سكل ملحوظ، 

مع العلم اأن جل هوؤلء يق�سون اأكثر 

من 4 �ساعات اأمام هذا الموقع ول 

علم لآبائهم بهذا الأمر.

الإح�سائيات  هذه  اإن  نقول  لن 

�سادمة، ولكنها عادية في ظل مغرب 

حديث انفتح على كل ما هو حداثي، 

و�سار ي�ستورد ب�سدر رحب كل ما 

ت�����س��دره ل��ن��ا اأورب�����ا م��ن اإع���الم 

وتكنولوجيا واأزياء، في غياب �سبه 

ان�سغلت  التي  الأ�سرة  لمراقبة  تام 

وفي  واأزماتها..  الحياة  بمتاعب 

غياب اأي�سا لمنظومة تربوية تعليمية 

للتلميذ،  التوازن  تحقق  اأن  يمكن 

التوازن بين ما هو تربوي وتعليمي 

دور  اإلغاء  دون  طبعا،  واأخالقي، 

التكنولوجيا والإعالم، وذلك حتى 

ل نراهن بم�ستقبل هذا الجيل المتفتح 

ولي�س المنحل كما ي�سميه البع�س.

 عبد السالم المساتي 

غربت الشمس وطاحت الظلمة،
ونتما ديرو غير الحس وغربلو لكلمة،

لعاود لكومري عرفتو بالشوفة،
ولحولي لي فلكوري عرفتو بالصوفة،

كولشي تالف والدنيا غادى زربانة،
واللسان ناشف والرجل حفيانة،

الضمير اإلنساني عوافيه شاعلة،
وشكون ينصفو بالميزاني ويحررو

من هاديك الكافلة،
والدنيا غير حضري وجدبي،
والكن من البكرة ال تحلبي،

هشام عمراوي )تيفلت( 

طاحت الظلمة

المراهــــق 
المغربـــي 
والفاي�سبـــوك

ثقل الما�سي يالحق الحكومات ال�سابقةيوميات فنان
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العبارة اأعاله هي ل�سائق من �سائقي 

حافالت النقل الح�سري بمدينة الرباط، 

قريبا  وكنت  الركاب  �سمن  كنت  حيث 

من هذا ال�سائق الذي هو في حاجة ما�سة 

اإلى تربية اأخالقية قبل اأن يكون �سائقا، 

فهذا ال�سائق في حاجة اإلى من ي�سوقه 

قبل اأن يكون هو �سائقا بالنا�س.

وبينما كان هذا ال�سائق يقود الحافلة 

خاطب �ساحب �سيارة كان اأمامه: - زد 

اأ الزبل - اخرج من طريقي - وخاطب 

�ساحب �سيارة اأخرى بقوله: اأم�سخوط 

الوالدين - بالك من الطريق.

فالقاب�س  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 

فتئ  ما  الطريق  فخالل  حقه،  له  اأي�سا 

ما  الي  اأ�سكون  �سوته:  باأعلى  ينادي 

خل�س اإجي اإخل�س، األرَّجل اأجي تخل�س، 

األمرا اأجي تخل�سي – األولد اأجي تخل�س، 

األبنت اأجي تخل�سي.

اأن  ال�سائق  ه��ذا  ح��ظ  ح�سن  وم��ن 

ما  ي�سمعا  ل��م  ال�سيارتين  �ساحبي 

خاطبهما به ولو �سمعاه لهبط كل واحد 

منهما من �سيارته واأ�سبعه �سربا الذي 

هو اأهل له، فهو لم يحترم الركاب الذين 

واأطفال  ون�ساء  فهم رجال  كانوا معه، 

و�سيوخ و�سباب، اإنه �سائق �سفيه، فكان 

على هذا ال�سفيه اأن ل يتلفظ بما تلفظ 

�ساحب  يخاطب  اأن  عليه  وك��ان  ب��ه، 

ال�سيارتين بكلمة طيبة ل تجرح �سامعا 

ول توؤذي �ساحبي ال�سيارتين، ون�ساأل 

هذا ال�سائق ال�سيء الأخالق، فمن قال 

له: اإن �ساحب ال�سيارة الأولى هو زبل؟ 

ومن قال له: اإن �ساحب ال�سيارة الثانية 

هو: م�سخوط الوالدين؟ 

واإن���ن���ي م��ن ه���ذا ال��م��ن��ب��ر اأن��ا���س��د 

اأن  الح�سري  النقل  عن  الم�سوؤولين 

يتخل�سوا من هذا ال�سنف من ال�سائقين 

عا�سمة  ف��ي  ونحن  �سيما  ال�سفهاء، 

المغرب. وعلى كل حال، فقد ظهر الف�ساد 

في البر والبحر والجبل، فاللهم الطف 

بنا، فقد جاوزنا الحدود.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

 اأم�سخوط الوالدين!!

وليـــدات فــــا�س..

فا�س العتيقة.. المدينة العلمية.. فا�س التي 

يقال عنها منذ زمان الكل في فا�س، واأنا اأقول 

والكمال يكمل في الرباط.

بوجلود، ال�سينما القديمة التي عرفت ازدهار 

الفرقة الم�سرحية الهاوية وال�سبه المحترفة.. 

جنان ال�سبيل بحدائقه الجميلة، هو الآخر عرف 

متعددة:  فنية  و�سهرات  م�سرحية  عرو�سا 

-1969 المعمورة  لفرقة  عطيل..  هملت.. 

1971، وباب المكينة و�سينما اأمبير التي كان  
اأو  م�سرحية  فرقة  لأي  ي�سمح  ل  �ساحبها 

مو�سيقية باإحياء �سهراتها اأيام الجمعة وال�سبت 

والأحد، لأنها تكون مطلوبة من طرف الجمهور 

الفا�سي، والبطحاء وحي الر�سيف )الحي القديم 

والخطير(، هذا الحي الذي ي�سكنه ال�سينمائي 

ال�سديق المخرج والمنتج عهد بن�سودة، �ساحب 

اأفالم: لم�ساو�سة – والأبواب المغلقة – الجميل 

والردى.

خطير هذا الحي، لأن �سبابه طاردونا يوما 

ونحن ن�سور �سريط الردى.. قائلين: ما بغينا 

�سينما.. بغينا الخبز.. ولول تدخل رجال الأمن 

لكانت الكاميرا وم�سورها لعليوي في خبر كان 

بعد اأن اأمطرونا بزجاجات الماحيا الفارغة طبعا 

من اأعالي ال�سطوح.

لكن فا�س.. هي هي عا�سمة المولى اإدري�س 

والقرويين والزعيم عالل الفا�سي والمنا�سلين 

الموقعين على وثيقة ال�ستقالل وخيرة الفنانين 

واأ�سبحوا  �سغارا  الرباط  اإلى  جاوؤوا  الذين 

فا�س  في  الكل  لأقول من جديد  كبارا،  فنانين 

و�سبحوا  ا�سغار  جاو  الرباط..  في  والكمال 

فنانة كبار: الطيب العلج – علي الحداني – 

– المزكلدي  – فويتح  – ال�سجعي  ال�سقاط 

– الطاهري  – التازي  – الكغاط  – ال�سقلي 
عبد الرحمان – �سليم برادة – نبيل لحلو – 

اأغنوا  الذين  الفنانين  من  وغيرهم  بوزوبع 

ال�ساحة الثقافية والفنية باإبداعاتهم في الم�سرح 

وتحية  فا�س،  هي  وفا�س  والر�سم،  وال�سينما 

وعبد  بلخياط  الهادي  عبد  لنجومها:  وهنيئا 

الوهاب الدكالي..

و�ساياله اأمولي يعقوب.

❍ مصطفى منير



  

باملطالبة  لنا  ي�شفع  وحبها  قلوبنا...  يف  وهي  فيها  ولدنا  ال�شويرة 

العقول  واأ�شحاب  امل�شاربني واملحتكرين  بحمايتها وحمايتنا معها من 

ال�شويرة  باأن  و�شتكت�شفون  املدينة  مناطق  جميع  يف  جتولوا  الفارغة. 

تنق�شم اإىل ق�شمني: ال�شويرة النافعة وهي املحايدة لكورني�ش املدينة: 

الفنادق - املطاعم - مدخل املدينة من جهة طريق مراك�ش واأكادير. اأما 

ال�شويرة غري النافعة فهي مناطق: اجلريفات - داخل املدينة العتيقة 

– الفرينة، وال  - التجزئات اجلديدة : تافوكت - ال�شقالة - البحرية 

الفا�شي  عالل  �شارع  حالة  هي  وكيف  البلوكات   - الكرنة  �شكان  نن�شى 

ت�شتطع  واأ�شبح حيا �شناعيا يف رم�شة عني. مل  ال�شوايا - احلدادة   -

بالليل  وتنت�شر  ال�شائدة.  هي  احلار  الواد  رائحة  تتكلم.  اأن  ال�شاكنة 

والنهار. ال�شويرة اأ�شبحت بني يدي من كانوا باالأم�ش ال يفقهون �شيئا، 

وال وزن لهم وال معيار، وال حياة ملن تنادي. احلمالت االنتخابية بداأت 

بالفن، وخري دليل على ذلك ال�شهرة االأخرية ب�شاحة موالي احل�شن. مل 

اأفهم بعد بكم بيع ال�شوت. هناك من يفقه يف كل �شيء �شوى املعقول فهو 

ال يعرفه. »الت�شنطيح والدافونية واجلبهة والتحنزيز والكر�ش �شابقاه 

نازل من جبينه.  يتكلم والعرق  راهوم و�شلوا باخلوا�ش«، ومنهم من 

هيمنة  لتك�شري  يتجراأ  من  فيكم  األي�ش  هوؤالء؟،  املدينة غري  يوجد يف  اأال 

األي�ش فيكم من يلم�ش يف  األي�ش فيكم من ينوي اخلري؟،  تناوب الهمزة؟ 

نف�شه القدرة على قلب املوازين؟، اأرى اأنه من واجبي كمواطن اأن اأتكلم 

واأكتب عن واقع مري�ش. واأذكر النا�ش مبن طلع بهم »راهوم معروفني 

طالع واكل ونازل واكل... «.
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● بقلم: 

مصطفى الطريبق

ال يجادل اأحد يف اأن االإ�شالم هو الدين الوحيد الذي 

يرفع من مكانة املراأة ويو�شي باالإح�شان اإليها، يف 

الوقت الذي جند فيه اأن اأرقى احلكومات واأكرثها 

تقدما، مل تكن تعرتف لها ب�شيء، ونذكر هنا الثورة 

كبريا  دورا  الفرن�شية  املراأة  لعبت  فقد  الفرن�شية، 

منهم  كبار،  كتاب  ب�شهادة  وذلك  الثورة،  هذه  يف 

»مي�شليه« الذي يقول: »اإذا كان الرجال قد ا�شتولوا 

على  ا�شتولني  قد  الن�شاء  فاإن  »الباي�شتل«،  على 

ال�شواحي،  عامالت  اأن  التاريخ  ويوؤكد  اململكة«، 

اقتحمن يف اخلام�ش  اللواتي  بائعات اخل�شر، هن 

وال�شاد�ش من اأكتوبر عام 1779م، اأبواب املجل�ش 

البلدي مطالبات باخلبز، ثم ذهنب اإىل ق�شر فر�شاي 

تعرتف  مل  ذلك  ومع  امراأة،   8000 وعددهن: 

من  ترفع  ومل  بحقوقها،  للمراأة  الفرن�شية  الثورة 

مكانتها، بل احتقرتها وقللت من قيمتها، حيث األغت 

حق البكورية، واأباحت الطالق، وحرمت املراأة من 

باملر�شاد على  ثم وقفت  املدنية،  باحلقوق  التمتع 

اإعدام »اأوليمب  اإىل  كل حترك ن�شائي، واأدى االأمر 

دي غوج« و»رورو الكومب« وكان الدافع اإىل ذلك، 

املو�شوع الذي ن�شرته »اأوليمب دي غوج« وقالت 

فيه: »اإن املراأة تولد حرة، وتظل م�شاوية للرجل 

يف احلقوق، ومبداأ كل �شيادة يكمن جوهريا يف االأمة 

التي هي اجتماع الرجل واملراأة، واملواطنات جميعا، 

واملواطنون جميعا مت�شاوون اأمام القانون، اإن كان 

من حق املراأة اأن ت�شعد اإىل املق�شلة، لذا فمن حقها 

اأي�شا اأن ت�شعد اإىل املنرب، اأيتها الن�شاء ا�شتيقظن« 

دار   22 �ش.  واال�شرتاكية،  املراأة  كتاب:  )انظر 

االآداب بريوت، ترجمة جورج طرابي�شي(.

اإىل جانب ذلك عرفت املراأة و�شعية اأقبح من هذه 

وذلك على يد نابليون الذي تاأخذ من قانونه وجتعله 

م�شدرا  لنا، ونتبجح بذلك، فقد ق�شى هذا القانون 

باأن تكون املراأة حتت و�شاية زوجها، على اعتبار 

اأمام  وقف  الذي  هو  نف�شه  ونابليون  له،  ملك  اأنها 

من  جعلت  قد  الطبيعة  »اإن  وقال:  الدولة  جمل�ش 

ن�شائنا عبدات لنا، من حق الزوج اأن يقول لزوجته: 

�شيدتي لن تخرجي اليوم، ولن تذهبي اإىل امل�شرح، لن 

تري هذا ال�شخ�ش اأو ذاك، وبعبارة اأخرى: �شيدتي 

اأنت ملكي روحا وج�شدا«، هذه و�شعية املراأة يف غري 

�شريعة االإ�شالم، وهي و�شعية اأحلقت باملراأة حمنا 

كثرية، واأذاقتها احليف واالإجحاف، فما هي و�شعية 

املراأة يف االإ�شالم، وما هي مكانتها التي حتققت لها 

حتت لوائه؟.

ح�شنة،  اأ�شبحت  االإ�شالم  يف  مكانتها  اأن  اجلواب 

جيدا،  و�شعا  تعي�ش  ب�شببها  املراأة  واأ�شبحت 

وللتاأكيد على ذلك نورد ما يلي:

قال عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه يف حديث له: 

»واهلل اإن كنا يف اجلاهلية ما نعد للن�شاء اأمرا، حتى 

لهن ما ق�شم،  اأنزل، وق�شم  اأنزل اهلل تعاىل فيهن ما 

فبينما اأنا يف اأمر اإذ قالت يل امراأتي: لو و�شعت كذا 

وكذا، فقلت لها: ومالك اأنت وملا ها هنا؟ ما تكلفك يف 

اأمر اأريده؟ فقالت يل: عجبا يا ابن اخلطاب، ما تريد اأن 

تراجع »بفتح اجليم« اأنت، واإن ابنتك لرتاجع ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، حتى يظل يومه غ�شبان، 

اأدخل  اأخرج مكاين حتى  ثم  فاآخذ ردائي  قال عمر: 

على حف�شة، فقلت لها يا بنية، اإنك لرتاجعني ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، حتى يظل يومه غ�شبان؟ 

قالت حف�شة: واهلل اإنا لرناجعه، فقلت: اأتعلمني اأين 

اأحذرك من عقوبة اهلل وغ�شب ر�شوله، يا بنية، ال 

يغرنك هذه التي اأعجبها ح�شنها، وحب ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم اإياها، ثم خرجت حتى اأدخل 

على اأم �شلمة لقرابتي منها، فقالت اأم �شلمة، عجبا 

حتى  �شيء،  كل  يف  دخلت  قد  اخلطاب،  ابن  يا  لك 

تبتغي اأن تدخل بني ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

واأزواجه، قال عمر: فاأخذتني اأخذا ك�شرتني به عن 

بع�ش ما كنت اأجد فخرجت من عندها«.

صحيفة  في  طالعت  لقد 
يوم  الصادر  »األسبوع« 
 2013 يوليوز   18 اخلميس 
مقاال حتت عنوان: »الرباط أول 
مدينة حتتفل بعيد العرش سنة 
أنني  1933«، لي شديد األسف 
التي  الصورة  بتاتا  أشاطر  ال 
رمبا التقطت خالل سنة 1934، 
حيث أصبح عيد العرش رسميا 
الشريف  للظهير  طبقا  باملغرب 
الرسمية  باجلريدة  املنشور 

بتاريخ 26 أكتوبر 1934.
النبيلة  املبادرة  هذه  وحول 
والشجاعة، أنهي إلى علم كافة 
بأن  العزيز  باملغرب  املواطنني 
املغرب  عبر  مدينة  أول  سال 
منذ  العرش  بعيد  حتتفل 
جتار  أقام  لدرجة   1933 سنة 
القيسارية مهرجانا بهيجا وزع 
على  واحللوى  الشاي  خالله 
املدينة،  ساحة  في  احلاضرين 
الطرب  موسيقى  كانت  كما 
األندلسي تطرب األسماع بقيادة 
رئيس اجلوق املرحوم البارودي 
مبعية غياط سال املعلم الراحل 
الكرومبي  امحمد  الله  رحمه 
وسيد  الناي،  على  يعزف  الذي 
األدلة على أن سال كانت السباقة 
العرش  بعيد  االحتفال  إلى 
الذي نشرته  املقال  السعيد هو 
 23 بتاريخ  »السعادة«  جريدة 
»سكان  بعنوان:   1933 نونبر 

العرش  بعيد  يحتفلون  سال 
املجيد«، حيث جاء في ملخص 
يحتفلون  سال  »سكان  املقال: 
إخالصا  السعيد  العرش  بعيد 
ووفاء لصاحب التاج السلطان 
مبناسبة  يوسف  بن  محمد 
الشريف  جنابه  جلوس  حلول 
على عرش أسالفه الكرام، فمنذ 
 18 يوم  العرش  على  تربعه 
ينظر  وجاللته   1927 نونبر 
البالغ واالهتمام  االعتبار  بعني 
ولفائدة  أمته  لصالح  الفائق 
مراسل  بقلم  الوفي«،  شعبه 
محمد  بسال  »السعادة«  جريدة 

الغربي.
للحقيــــقة  وخدمـــة  وعمومـــــــا 
وللتاريخ، وخالفا بصفة تلقائية 
كانت  الرباط،  أهل  يظنها  كما 
فكرة االحتفال بذكرى عيد العرش 

وفي  السالوي،  الشباب  من 
حجي  سعيد  الفقيد  طليعتهم 
الذي اقترح على املرحوم السيد 
محمد حصار أن ينشر نداء في 
االحتفال  غرار  على  املوضوع 
بريطانيا  في  العرش  بعيد 
العظمى، حيث سنحت الفرصة 
سار  الذي  حجي  سعيد  للسيد 
إلى عفو الله سنة 1941 حضور 
إلى  ورجع  بلندن،  العرش  عيد 
التتويج،  بهذا  معجبا  املغرب 
وقد نشر الراحل محمد حصار 
مقاال مبجلة »املغرب« التي كان 
بن  محمد  اجلزائري  يديرها 
كتب  العلم  مع  ميس،  صالح 
بتاريخ  الشأن  هذا  في  مقاال 
حزب  زعيم   1933 نونبر   29
الشورى واالستقالل املغفور له 
بجريدة  الوزاني  حسن  محمد 

الكاتب  فأثنى  بفاس  »الشعب« 
على هذه املبادرة النبيلة.

علماء  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
برقيات  وجهوا  سال  وأساتذة 
بن  محمد  امللك  إلى  التهاني 
بزيارة  يقوم  كان  الذي  يوسف 
إلى مراكش، وقد استحسن امللك 
بتاريخ  عليه  الواردة  البرقيات 
امللك  وطلب   ،1933 نونبر   18
من مدير البالط السيد املعمري 
سال  بباشا  هاتفيا  يتصل  أن 
قصد  الصبيحي  محمد  احلاج 
السالوية،  الشخصيات  شكر 
وعاجال استقبل معظم األعيان 
عاهل  وشكر  رضى  وأبلغهم 
البالد محمد بن يوسف حسب 
والدي الذي كان قاضيا شرعيا 

بالرباط.
علي العلوي )سال(

�سال تنفرد باحتفال عيد العر�ش �سنة 1933

واحدة من برقيات التهاين التي تو�سل بها الق�رص امللكي مبنا�سبة عيد العر�ش.

من�شورات جمعية رباط الفتح

ح�ساد متجدد

للتنمية  الفتح  رباط  جمعية  ومن�شورات  اإ�شدارات  يف  املتاأمل  لعل 

امل�شتدمية �شيلم�ش مدى اجلهد الكبري الذي بذلته اجلمعية يف التنمية 

الثقافية يف خمتلف مكوناتها الفكرية واالإبداعية، و�شيالحظ ما ت�شمه 

وحماورها  مو�شوعاتها  يف  وتعدد  وتنوع  ثراء  من  املن�شورات  هذه 

وم�شامينها وق�شاياها العامة، والتي �شكلت تفاعال اإيجابيا يف تطوير 

والكتابة وتعميمها  والتدوين  القراءة  ت�شجيع  الثقافية، ويف  التنمية 

من خالل الكتاب، ولت�شبح فيما بعد مرجعا اأ�شا�شيا معتمدا يف البحث 

اجلامعي/ االأكادميي يف خمتلف اأ�شنافه املعرفية، ف�شال عن تعزيز 

املكتبة املغربية واإغنائها بالتاآليف اجلادة واملثمرة.

االإ�شدارات  من  مهم  ر�شيد  تاأ�شي�شها  منذ  اجلمعية  لدى  جتمع  وقد 

واملن�شورات واملطبوعات جتاوز اإىل حدود اليوم 70 من�شورا، وهو ما 

يوؤكد عناية اجلمعية بالن�شر والطبع رغم االإكراهات املادية امللحوظة 

التي تكاد تت�شبب يف التعرث، لكنها �شرعان ما تتبدد با�شتح�شار معامل 

التنمية  م�شروع  من  املتوخاة  واالأهداف  الالحمدود،  التطوع  ثقافة 

الثقافة  الثقافية، وجهود بع�ش االأع�شاء املقتنعني ب�شرورة تعميم 

ون�شرها مما يدخل يف �شميم العمل اجلمعوي والتنموي الهادف.

وهكذا عمدت اجلمعية اإىل توثيق خمتلف الندوات العلمية واالقت�شادية 

والرتاثية والبيئية والفنية والقانونية والثقافية والتكرميية �شواء منها 

الوطنية اأو الدولية على امتداد عقدين ون�شف من العمل املتوا�شل.

والتاريخية  العلمية  الدرا�شات  من  كثري  وطبع  ن�شر  اإىل  التفتت  كما 

واالإبداعية امل�شتقلة التي األفها كتاب وباحثون ومبدعون، جت�شد انفتاح 

الدرا�شات  متثله  ما  وهو  واملبدعني.  الكتاب  خمتلف  على  اجلمعية 

واالإبداعية  والرتبوية  والفنية  واالقت�شادية  والتاريخية  احل�شارية 

)دواوين �شعرية، روايات، درا�شات(.

د. مصطفى الجوهري

املن�سار   و املني�سرة... 

ال�سويرة  اإىل  اأين؟

يتبع



�أ�سفاه،  »و�  ي�سبقها:  �لعني  ودمع  قالت 

حيث  �ملغرب  �لعامل،  بلد�ن  �أجمل  على 

ال  ومناخ  نظريه  قل  بجمال  �هلل  حباه 

�ملتبادل  بف�سل �حلب  و��ستقر�ر  له،  مثيل 

�أن  �إال  عليه،  يح�سد  و�ل�سعب  �لعر�ش  بني 

بع�ش �ملوظفني مل ياأخذو� كقدوة تو��سع 

على  �الأمني  �ل�ساهر  �مللك  جاللة  و�جتهاد 

بتعال  ويتعاملون  مو�طنيه،  �سالمة 

والمباالة مع �لنا�ش �لذين يق�سدونهم كما 

�إحدى  مع   2012 يوليوز   3 يوم  يل  وقع 

حيث  �ملتو�سط  طنجة  مبيناء  �ملوظفات 

�أي  – نظر� لعدم وجود  ق�سدتها لرت�سدين 

�مليناء  من  �خلروج  على   – لذلك  �إ�سارة 

لبت  �لتي  �لوحيدة  �بنتي  رفات  رفقة 

بعدما  �الأعلى  بالرفيق  و�لتحقت  �لند�ء 

تخفف  طيبة  كلمة  من  فبدال  �أجلها،  جاء 

من حزين، قابلتني �ملوظفة بتكرب وعجرفة 

�نتهت  بعدما  �لثاين  نقالها  تتحدث يف  وهي 

من �حلديث يف ثابتها �الأول.

�أو  �لبحث  �أجل  من  لي�ست  هاته  �سرختي 

�لتفكري  �أجل  من  و�إمنا  �ملوظفة  معاقبة 

�ملو�طنني  مل�ساعدة  �ملثلى  �لو�سيلة  يف 

�لعبور  ماأموريتهم، وتزويد نقط  وت�سهيل 

د�خل  �أحد  يتيه  ال  حتى  كافية  باإ�سار�ت 

ميناء �أو مطار، ومن �ملفرو�ش �أن يجد كل 

تابوت من ينتظره على �لر�سيف ليخرجه 

�إىل  �الإد�رة  و�سجن  دهاليز  من  وذويه 

حرية �ملقربة. �مل�سيبة هي عندما ي�سطدم 

ال  �لذين  �ملوظفني  من  بنماذج  �الإن�سان 

نف�ش  ما وقع يل يف  مثل  �لظروف،  يقدرون 

�ل�سحي  �ملكتب  �إىل  متوجهة  و�أنا  �ليوم 

حيث  �لدفن،  رخ�سة  �أجل  من  بالرباط 

كانت  �لتي  �ل�سيارة  �ملرور  �سرطي  �أوقف 

�بنتي،  نع�ش  د�خلها  و�ملتو�جد  تتبعني 

بذريعة �أنها �أحرقت �ل�سوء �الأحمر ح�سب 

مهدد�  �أمرين  م�ستف�سرة  نزلت  فلما  قوله، 

باإخالء �لطريق، الأنني موجودة قرب مقر 

ففعلت،  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �الإد�رة 

بعدها �أفرج عني وعن �بنتي رحمها �هلل.

�جلثث،  يحيي  من  هناك  ملاذ�  فت�ساءلت 

 1500 تغرميها  عن  يبحث  من  وهناك 

�الأع�ساب  حرق  وبعد  كذعرية؟  درهم 

�إن هذ�  �للهم  يت�سامح. �سرختي من باب: 

ملنكر، �للهم �إين قد بلغت، �للهم فا�سهد.

الربيب زهراء

24
alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

موروثها  على  �ملحافظة،  �إطار  يف 

عليه  حافظ  �لذي  �الأ�سيل  �لثقايف 

و�لنفي�ش، وتعبو� يف  بالغايل  �الأجد�د 

معنويا  �أو  ماديا  كان  �سو�ء  �سيانته 

به  يلحق  �أو  ي�سيبه  عبث  �أي  من 

لي�ستاأن�ش به �أحفادهم �لكر�م.

�إال �أنه ما �أ�سبح يحز يف �لنف�ش �أن هذه 

من  �لقليل  �إال  لها  يبق  مل  �الأ�سرحة 

�أدر�ج   - �هلل  قدر  ال  لتذهب -  �لزمان 

�لرياح، الأن جلها �سار مهمال ت�سقط - 

تباعا - مر�فقه وحيطانه بل ما هي �إال 

�أيام وت�سحى هذه �الأ�سرحة �أطالال، 

ح�سر�،  ولي�ش  �ملثال،  �سبيل  وعلى 

�سريح �سيدي حمزة رو�ش �لعرو�ش 

لالرقية  �ل�ساحلة  �لولية  و�سريح 

بجامع �لفناء، مبر�ك�ش.

وجميع �أ�سرحة هوؤالء �ل�ساحلني هي 

لها  ثم  تاريخية،  ماآثر  �لوقت  نف�ش  يف 

به  يحظى  ملا  �ملر�ك�سيني  عند  دالالت 

رجاالتها يف نفو�ش �ل�ساكنة، �سيما �أنها 

�خلم�ش،  �ل�سلو�ت  فيها  توؤدى  كانت 

روحيا  �سند�  �ال�ستعمار  �إبان  وكانت 

�لوطنية،  للمقاومة  ولوجي�ستيكيا 

كما �أن »ْفُتوَحات« )�الأمو�ل( زيار�ت 

�لتربك و�ل�سدقات، كانت م�سدر رزق 

وللقيمني  �الأولياء،  هوؤالء  حلفدة 

عددها  رغم  �الأ�سرحة  وهذه  �أي�سا. 

�ل�سو�د  فاإن  �حلمر�ء،  �ملدينة  بهذه 

�الأعظم من �ملر�ك�سيني بل من �ملغاربة 

يقومون  والز�لو�  بها  يتفاءلون 

رجال«،  »�سبعة  كزيارة  بزيارتها، 

�الأندل�سيني:  �لعلماء  بع�ش  وزيارة 

�للخمي  برجان  بن  �ل�سالم  كعبد 

�إعرجان،  درب  �لرحبة  دفني  �ل�سويف 

وهو  �لفل�سفة  يف  مرجعا  يعد  �لذي 

غز�يل �ملغرب.

ومن هنا ننا�سد كل من يهمه �الأمر من 

هذه  على  �لغرية  له  من  �أو  وز�ر�ت 

يف  يرتدد  �أال  حم�سنني  من  �الأ�سرحة 

هذه  الأن  نحوها،  بالو�جب  �لقيام 

�الأماكن �لطاهرة يبتغون �إليها �لنا�ش 

�لو�سيلة، ويتربكون بها، الأن لكل ويل 

منهم ق�سة، ولكل �سريح حكاية، ومن 

طبع �ملغاربة �لوفاء ملوروث �الأجد�د 

وللثقافة �لوطنية.

عبد الجليل شهيد )البيضاء(

دنيا بوطازوت �سجينة فن الفكاهة
�الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  برزت 

م�ستوى  على  مغربية  ممثلة 

�لتمثيل يف �ل�سل�سالت �لتي تقدمها 

�ملغربية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 

بوطازوت  دنيا  �ملمثلة  وهي 

للنظر،  ملفت  ب�سكل  برزت  �لتي 

كل  عن  غنيا  ��سمها  و�أ�سحى 

للم�ساهدين  بالن�سبة  تعريف 

�أعمال  من  تقدمه  ملا  ر�جع  وذلك 

�لتاألق  لها  خول  مما  خالدة  فنية 

وبالتايل  وجيز،  قيا�سي  ظرف  ويف 

�لظهور مبظهر ر�ئع �إىل جانب �أملع 

�لتلفزيونية،  �مل�سل�سالت  جنوم 

بدور  قيامها  ذلك  على  دليل  وخري 

ح�سن  جانب  �إىل  وفعال  طالئعي 

يف  �حل�سن  �لبالء  و�أبلت  بل  �لفذ، 

�لتي  )لكوبل(  �لناجحة  �ل�سل�سلة 

�سهر  خالل  �لثانية  �لقناة  قدمتها 

�ل�سل�سلة  هذه  وجناح  رم�سان؛ 

للكثري  �إثارتها  �إىل  ر�جع  قلت  كما 

طرف  من  و�ملتابعة  �النتباه  من 

على  و�الإقبال  �ملغربية  �الأ�سر 

م�ساهدتها بكل �هتمام.

لكن �لذي �أريد �أن �أقوله لدنيا هو �أن 

�مل�سل�سالت  يف  �لتمثيل  نحو  تتجه 

وغري  �الجتماعية  ومنها  �لطويلة 

�ختالف  على  �مل�سل�سالت  من  ذلك 

�أنو�عها، لكونها تتوفر على موهبة 

يف  توظيفها  يجب  نادرة  فنية 

�ل�سل�سالت  من  �أكرب  فنية  �أعمال 

�لفكاهة  طابع  عليها  يغلب  �لتي 

�لتي ظلت �سجينة لها.

المصطفى الدرمومي )وادي زم(

نوستالجيا مكناسية

�أ�سندت  كبي�ش،  بباب  �الإ�سماعيلي  �ل�سور  من  قو�سني  قاب  جل�ست 

ظهري بعزة �إىل ما�سي �ملدينة �لعتيد، حلظة الحت يف خميلتي م�ساهد 

�الأمر  �إذ  و�الأ�سود،  باالأبي�ش  �كتفت  بل  تتلون،  مل  فهي  �ملا�سي،  من 

�أطوف  لروؤية طفولتي مبدينتي، و�أنا  �بت�سمت  نو�ستاجليا ما�سوية، 

كانت  كم  وعر�ساته...  وي�سالن  و�دي  �إىل  �لزيتون  حملة  من  حولها 

مدينتي خالبة �ملنبت وجميلة �حلد�ئق.

يف عز  طو�يف ب�ساحة باب �جلديد قرب قبة »�ل�سيخ �لكامل«، مل ميهلني 

�سيخ برده �ل�سالم علي، بل طاردين ب�سوؤ�ل عن �لزمان وم�ستجد�ته، 

مت  �حلا�سر  زماين  �سيدي  �الأر�ش،  تنظر  وعيناي  كلماتي  �أمتالك  مل 

جدي  �ملدينة،  �أبناء  من  �أنا  بالتهمي�ش،  حتطينه  مت  عنوة،  تنكي�سه 

�الأر�ش  �لزيتون وتغذى من نعيم غلة ونعيم  �رتوى من ماء  �الأكرب 

�ملعطاء...

�ل�سيخ  �إىل حملة  بك  �أتى  �سيخي ب�سحكته، مت�سائال، وما  ِ��ستوقفني 

�لكامل؟ نظرت �إليه متح�سر� وتلعثمت: �سيدي ح�سرتي على مدينتي 

�أملي  �الإ�سمنت و�الآجور...  حرقة، حيث ما حللت و�رحتلت يطاردين 

�الجتماعية  �حلكرة  �الجتماعي،  �لتهمي�ش  حرقة  مدينتي  �أهل  على 

للمو�طن .. بكائي على �لهدمي »�حلفري« �لذي �أ�سبح ال يفارق �سو�رع 

مدينتي، حتى �أنهم �سكو� يف وجود �لنفط بباب بوعماير. رفع �ل�سيخ 

�ل�ساكنة  �سيعم  خريه  �لذي  �ملبني  �لفتح  هذ�  على  هلل  حامد�  ر�أ�سه 

�أردفت  �أمهله �لوقت بل  �إىل ر�سده. مل  �أرجعه  و�لوطن، ولكن �لو�قع 

�أن �الأمر ما هو �إال ت�سرب للنفط من �ملحطة �ملوجودة بباب بوعماير 

ديارها،  �إىل  عودة  �لنفط  عن  �لتنقيب  �سركات  باإجالء  عجل  ما  وهو 

و�ل�سروع يف ترميم �الأر�سفة در� للرماد يف �الأعني...

للحا�سر  �إجر�ئية  حلول  عن  و�أبحث  �ملا�سي  �لظرف  �أعاي�ش  و�أنا 

وهو  ق�سبة  يركب  طفل  �أمامي  الح  �إليه،  �ملكرهة  بعودتي  �ل�ساغط 

�إنه  بالقول  �إياي  مباغتا  �لفار�ش،  توقف  �أمامي  توقف  �حلال،  مزهو 

�أرفع ح�سان باملدينة، �بت�سمت لقوله، ثم �ساألته عن ��سمه، فاأجابني 

باأنه ح�سان �قتطعه �أبوه من �أعلى ق�سبة من ق�سر �ملن�سور بالروى، 

من  قرب  ما  �إال  بالروى  وجود  له  يعد  مل  �لق�سب  �أن  مدركا  كنت 

�مل�سلى، ثم �أردفت �لقول �إليه �حلمد هلل �لذي �بتدل �جلياد بالق�سب. 

مل يفهم من قويل �إال ح�سرة ماثلة يف مالحمي. مل ميهله �أخوه �لطالب 

�ملعطل بل �سحك على لعبة �أخيه �ل�سغري بنربة تهكمية، �نتبه �إياك 

�أن ت�سقط منه.

 فتحت عليه ليلة �لقدر كي ينف�ش عن نف�سه ح�سرة �لبطالة و�لكفاف 

و�حلكومة  �ملعار�سة  على  ل�سانه  �سحذ  �ملكنا�سي.  �الجتماعي 

�لوطني  �القت�ساد  �أ�سابت  �لتي  بالعوملة  كالمه  تال  ثم  و�لو�سط، 

و�ملكنا�سي بالركود كاأنها ت�سونامي مدمر. مل �أكن �أن�ست �إليه فكالمه 

يف  �ل�سغري  �لطفل  �أتابع  كنت  لكني  م�سامعي،  �سنف  قد  �ملائة  للمرة 

رغبته لفهم ما يجري يف �حلا�سر... يف �لوقت نف�سه نادت �الأم طفلها 

ح�سانه  �أن  �أمه  على  ورد  تنطع  لكنه  �لق�سبة،  يرتك  �أن  عليه  ملحة 

�حلقيقة  يف  �الآتي،  �لغول  �لعوملة  ت�سونامي  من  �ملنقذ  هو  �لق�سبة 

و�إمنا ز�دت من حدة  �لكلمات،  �أي داللة من  �لطفل  �الأم وال  تفهم  مل 

ما  �أجد  ال  الأين  �الأمر  �أتابع  �الأمر... كنت  بطاعة  لطفلها  نربة �سوتها 

�أن�سغل به �إال �إ�سناد ظهري �إىل �ل�سور �الإ�سماعيلي وكاأنني �أ�سانده من 

تد�عيات �حلث �لزمني، �قرتحنا على �لطفل حال و�سطا وهو �أن يرتك 

ح�سانه حتت رعايتنا، لكنه ف�سله بدل �سياع ق�سبته �حل�سان يف ظل 

�ل�سرقة �مل�ست�سرية باملدينة.

وبينما نحن قعود الحت لنا بغلة �حلاج بوكري�سة �لذي �ألقى بتحية 

ن�سفها تهكم عن �ملكان، »ما لكوم �سدين �ل�سور و��ش خايفني يطيح؟«.

بتمام  �أمهله  مل  »كودمي«  حال  عن  و�ساألني  �ملعطل  �لطالب  �إيل  نظر 

ومايل...«  طايح  مكنا�ش  يف  عندنا  »كل�سي  باأن  �أجبته  بل  كالمه 

ِ��ستغرب بوكري�سة �الأمر ف�ساألني: وماذ� حل بالكودمي؟ فرحت �أق�ش 

عليه ق�سة �لفريق �ملكنا�سي يف �الأيام �خلو�يل »عبد �لوهاب / ل�سعل 

ويجول  ي�سول  �لفريق  كان  وكيف  و�آخرون...«  لغوين  /�لديدي/ 

�خلري  �إال  �لكرة  من  يفهم  ال  خماطبي  �أن  مدركا  كنت  �لبطولة،  يف 

�أمر �سماع  �آثرت �الإطناب يف �لقول حتى ميل من  و�الإح�سان، ولكني 

ق�سة �لكودمي و�لنزول �إىل �أ�سفل �لدرك. ويف متادي يف �ل�سرح بادرين 

�حلاج بال�سوؤ�ل، ومن كان �سببها حتى تخلفت عن �لركب؟  

لقد كنت �أنتظر هذ� �ل�سوؤ�ل، ف�سارعت يف �جلو�ب: لي�ش هناك �سبب 

و�حد بل �أ�سباب متعددة جعلت �ملدينة تخلف موعدها مع �النطالقة 

�لتنموية، �إنه �لت�سيري �ل�سيا�سي و�لنكو�ش �القت�سادي باملدينة، �إنه 

�أح�ش  �لعام...  �ملال  ناهبو  �إنه  مكنا�ش،  الأهايل  �الجتماعي  �الختناق 

ور�ءه  تاركا  بغلته  َفَجرَّ  �ل�سيطرة،  عن  يخرج  بد�أ  �الأمر  �أن  �حلاج 

�لغبار.. ونحن نتد�ول �أمر �سقوط �ملدينة وفريقها �إىل مرتبة �لهو�ة 

�سمن �ملنظومة �لوطنية، �سدح �الآذ�ن معلنا وقت �ل�سالة... تركت 

مكاين، ورفيقي �ملعطل يجهر بال�سب و�لدعاء �لبغي�ش على من كانت 

له �ليد �لطوىل يف ترك �ملدينة تعي�ش �لكفاف و�لنكو�ش نحو �لبد�وة. 

ثم توجهت �إىل �جلامع لعل �هلل يفك عن �ملدينة نح�سها �ل�ساخط. 

● ذ: محسن األكرمين

 العدد:754 اخلمي�س 12 �شتنرب 2013

صرخة مهاجرة:

الأحياء ميكنهم اأن ينتظروا يف الطوابري، اأما الأموات فال!

بنايات اأ�سرحة ال�ساحلني ت�ستغيث!؟

بوطازوت



ملاذا النقابة الوطنية لعدول املغرب »�سنام«؟ 

الوطنية  الهيئة  وجود  مع  العدالة«  »خطة  العديل  التوثيق  مهنة  عرفت 

للعدول تراجــــعــــــات وانتكا�سات خطيــــــرة، حيث �سحبت جمموعــــــة من 

املـــــــــهام وال�سالحيــــات من ال�سادة العدول، كما اأن القانون 16.03 املنظم 

للمهنة ولد ميتا، ومكبال لل�سادة العدول مع نظامه الداخلي، زيادة على ذلك 

اأن مهام الهيئة الوطنية حمددة ووا�سحة من خالل املادتني 53 و54 اأهم 

ما جاء فيهما: �سيانة مبادئ وتقاليد واأعراف خطة العدالة، واحلر�ص على 

ورفع  العدول  �سد  املوجهة  ال�سكايات  يف  الراأي  اإبداء  اأخالقياتها؛  تثبيت 

تقارير ب�ساأنها اإىل الوكيل العام للملك؛ متثيل العدول جتاه الإدارة؛ اإحداث 

م�ساريع خا�سة بالعدول؛ اإحداث تغطية �سحية. وكا�ستنتاج وخال�سة، فال 

وجود لعبارة الدفاع عن امل�سالح املادية واملعنوية لل�سادة العدول، وهذا 

من اخت�سا�ص النقابة كما هو متعارف عليه قانونا وطنيا ودوليا.

كيف ذلك ؟

ـ مع القانون  ملا �سحب من ال�سادة العدول اإح�ساء املرتوك بحجج واهية 

اأع�ساء  بع�ص  ملناق�سة  العدول  ال�سادة  بع�ص  ذهب   ،2013 ل�سنة  املايل 

جمل�ص امل�ست�سارين ق�سد ال�ستف�سار عن الدواعي والحتجاج، فكان جوابهم 

اأنه لي�ص لكم اإطار ميكن من خالله اأن تدافعوا عن مطالبكم؛ فهيئتكم حمدودة 

الخت�سا�سات، فما عليكم �سوى تاأ�سي�ص نقابة على غرار ال�سادة املحامني 

واملهند�سني...

وملا كانت املهنة تعرف عدة تراجعات وانتكا�سات منها: �سحب جمموعة من 

ال�سالحيات وعدة قيود: اأذونات »قيودات« حتيز ومتييز بني مهنتني وذلك 

من خالل قانون املالية 2010 ـ 2011 ـ 2012 ـ 2013 الذي حرم ال�سادة 

العدول من توثيق عقود ال�سكن القت�سادي وحتديد وتعيني املوثق وجوبا 

دون غريه مما اعتربناه اإهانة يف حقنا وحتيزا غري مفهوم؟!

بالإ�سافة اإىل م�ساكل اأخرى منها ال�سيف امل�سلط على رقابنا من خالل املادة 

48 من القانون  املنظم الذي ب�سبب �سكاية قد تكون كيدية ياأمر الوكيل العام  
للملك باإيقاف عدل ملدة �سنة، وكذلك عندما يرتاجع اأحد �سهود اللفيف يف 

�سهادة ما؟ يتعر�ص العدلن لعقوبة حب�سية مدتها ع�سرة اأعوام والأمثلة 

على ذلك كثرية، وحتى اأن ال�سيد وزير العدل واحلريات احلايل قال باحلرف 

القانون  اإن هذا  التنفيذي وكنت حا�سرا وقته،  املكتب  اأع�ساء  لقاء مع  يف 

يعترب ظلما يف حق العدول يجب حموه واإزالته اأو ا�ستبداله، زد على ذلك 

بطء الوثيقة العدلية: مرحلة اأداء واآخرها خطاب مرورا بانتظارات ت�سل 

ال�سيء  ال�سهر بني مراقبة واإدارة ت�سجيل ونا�سخ وقا�ص غري متفرغ،  اإىل 

الذي ت�سيع معه بع�ص حقوق املواطنني، وين�سرفون اإىل من تنجز الوثيقة 

عنده يف اأقل وقت ويف زمن معلوم ووقت قيا�سي. وكل هذا تزامن مع حديث 

عن مهنة حرة لي�ص لها من احلرية �سوى ال�سم »مقيدة اإىل اأبعد احلدود«، 

ال�سرعية  والتخ�س�سات  العليا  ال�سهادات  حملة  من  جديد  جيل  وبروز 

 2011/2010 عدول  فوج  للق�ساء  العايل  املعهد  خريجو  اإنهم  والقانونية 

الذين �سرفت بتكوينهم خالل ال�سنة التي ق�سوها يف املعهد العايل للق�ساء. 

والذين طالهم ظلم تاأخري تعييناتهم، وتعيينات يف جمملها مل تف باملطلوب، 

ومت اإعادة النت�سار و�سح الإ�سهاد بالن�سبة للذين عينوا حيث مل يطلبوا؛ يف 

مراكز نائية مقفرة بالإ�سافة اإىل وجود م�ساكل داخل جمال�ص جهوية، حيث 

ال�سيء  العدول  ال�سادة  بع�ص  على  جمال�ص  روؤ�ساء  بقيادة  مكاتب  ت�سلط 

الذي خلق احتقانات، ول نغفل النقا�سات التي دارت عرب ال�سبكة العنكبوتية 

الفاي�ص بوك من خالل ال�سفحات التي اأحدثناها منها منتدى العدول والنقابة 

الوطنية لعدول املغرب ونادي عدول املغرب ..... فكان القرار هو التفاق 

على اإحداث نقابة وطنية لعدول املغرب اأمام عجز هيئة مل تف باملطلوب 

ومل حتقق املق�سود.

النقابة الوطنية لعدول املغرب snam الت�أ�سي�س والأهداف:

بنادي   2013/5/4 بتاريخ  املغرب  لعدول  الوطنية  النقابة  تاأ�س�ست 

املحامني بالرباط، ومن الآثار املرتتبة عن اإن�ساء نقابتنا:

اكت�ساب ال�سخ�سية املعنوية، حيث تثبت لها جمموعة من احلقوق اأهمها: ما 

جاء يف املادة 404 من مدونة ال�سغل: تتمتع النقابات املهنية بالأهلية املدنية 

والإجراءات  ال�سروط  �سمن  متار�ص  اأن  لها  وميكن  التقا�سي،  يف  وباحلق 

املن�سو�ص عليها جميع احلقوق التي يتمتع بها املطالب باحلق املدين لدى 

املحاكم يف كل ما له عالقة بالأعمال التي تلحق �سررا مبا�سرا اأو غري مبا�سر 

بامل�سالح الفردية اأو اجلماعية لالأ�سخا�ص الذين تعمل على تاأطريهم.

اأهم ان�شغاالتنا:

- فك الرتباط مع موؤ�س�سة القا�سي والنا�سخ. 

- اإزاحة املادة 48 من القانون املنظم للمهنة املتعلقة بالتوقيف.

ال�سكن  وتوثيق  املرتوك  اإح�ساء  واإرجاع  الإيداع.  على  احل�سول   -

القت�سادي.

- اإبعاد كل دخيل على املهنة مثل املوظفون املمار�سون للمهنة يف القن�سليات  

�سواء من وزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون اأو من وزارة العدل واحلريات 

دون تفوي�ص ول توكيل منا مما ي�سيء لل�سادة العدول والوطن. 

- مطالبتنا بتوحيد التوثيق ومبدونة التوثيق واحدة موحدة.

- رف�سنا اأن يتوىل ال�سادة املحامون توثيق العقود لكونهم لهم اخت�سا�سات 

مهمة منها الرتافع ومتثيل املوكلني ولي�ص التوثيق. 

- تنديدنا مب�سروع وكالء الأعمال حمررو العقود الثابتة الإم�ساء. 
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مقال،  كتبت  2010/12/27م،  بتاريخ 

الوطن  يف  التعليم  »اإ�سالح  بعنوان: 

ال�سحف  بع�ص  يف  ُن�ِسر  العربي«، 

مدونتي  ويف  والإلكرتونية،  الورقية 

»اللغة العربية اأّم اللغات«، ويف �سفحتي 

على »الفي�ص بوك«.

اأّن  اإىل  املذكور،  املقال  يف  اأ�سرُت  وقد 

العربّي،  الوطن  يف  التعليم  اإ�سالح 

»م�سروع  عن  مبعزل  يِتّم  اأن  ميكن  ل 

نحو  ِه  للّتوجُّ العربية  باللغة  النهو�ص 

جمتمع املعرفة«. كما اأ�سرُت اإىل �سرورة 

ويف  الإدارة،  يف  العربية  اللغة  ا�ستعمال 

ًة(، مع  كافَّ التعليم  التدري�ص )يف مراحل 

الهتمام بتعلم بع�ص اللغات الأجنبية- 

بني  والف�سل  بلد-  كل  حاجة  ح�َسب 

ا�ستعمالها  وبني  الأجنبية  اللغة  ِم  تعلُّ

الر�سمية  املرا�سالت  ويف  التدري�ص  يف 

الثنني.  بني  �سا�سع  فالفرق  الإدارية، 

بالإ�سافة اإىل الهتمام بالرتجمة.

مرة  اأعود  جعلتني  التي  الأ�سباب  ومن 

يف  ورد  ما  هو  املو�سوع،  هذا  اإىل  اأخرى 

ال�ساد�ص،  حممد  املغربّي  العاهل  خطاب 

وال�سعب،  امللك  ثورة  ذكرى  مبنا�سبة 

املعلوم  ومن  التعليم.  ملف  تدبري  حول 

هذا  يف  املغربّي  املوريتايّن  التعاون  اأّن 

ملمو�سا  اإيجابيا  تطورا  عرف  املجال 

ب�سفة   - الأخرية  الأربعة  العقود  يف 

خا�سة- بحيث ا�ستفاد العديد من الطلبة 

يف  درا�ستهم  ا�ستكمال  من  املوريتانيني 

اململكة املغربية ال�سقيقة. يرتتب عن ذلك 

�ستنعك�ص  املغرب  يف  التعليم  جودة  اأّن 

حت�سيل  م�ستوى  على  بال�سرورة 

املوريتانيني الذين تخرجوا يف موؤ�س�سات 

�سحيح.        والعك�ص  مغربية،  تعليمية 

اإيجابا- على  اأو  و�سينعك�ص ذلك- �سلبا 

ت�سَند  عندما  اخلريجني  هوؤلء  مردودية 

اإليهم وظائف مهمة يف الدولة. وحبذا لو 

البلدين  بني  والتن�سيق  التعاون  ا�ستمر 

ال�سقيقني يف هذا املجال احليوي. وعلى 

يف  للتعليم  نقد  من  يوجه  مما  الرغم 

املغرب، فاإنني اأعتقد اأنه يف و�سع معقول 

يف  التعليم  و�سع  مع  باملقارنة  ومقبول، 

علما  الأخرى.  العربية  البلدان  بع�ص 

العربي  الوطن  يف  التعليم  م�سكالت  باأن 

ن�سبي  تفاوت  مع  كبري،  حد  اإىل  تت�سابه 

منطقي راجع اإىل ظروف كل بلد وجتربته 

يف  واأذكر،  التاريخي.  واإرثه  اخلا�سة 

التي  التعليم  اإ�سالح  املجال، بخطة  هذا 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تتوىل 

الأمانة  مع  بالتعاون  تنفيذها،  والعلوم 

العامة جلامعة الدول العربية. ومما جاء 

وال�سعب:  امللك  ثورة  ذكرى  خطاب  يف 

»... من غري املعقول اأن تاأتي اأّي حكومة 

خم�ص  كل  خالل  جديد،  مبخطط  جديدة 

ال�سابقة  الربامج  متجاهلة  �سنوات، 

خمططها  تنفيذ  ت�ستطيَع  لن  باأنها  علما 

ل  انتدابها...  مدة  لق�سر  نظرا  باأكمله، 

ينبغي اإقحام القطاع الرتبوي يف الإطار 

ال�سيا�سي املح�ص، ول اأن يخ�سع تدبريه 

للمزايدات اأو ال�سراعات »ال�سيا�سوية«، 

الجتماعي  اإطاره  يف  و�سعه  يجب  بل 

تكوين  غايته  والثقايف،  والقت�سادي 

يف  لالندماج  الب�سرية،  املوارد  وتاأهيل 

التنمية، وذلك من خالل اعتماد  دينامية 

لو  اأننا  واحلقيقة  ناجع«.  تربوّي  نظام 

على  الكالم  هذا  م�سمون  باإ�سقاط  قمنا 

لوجدنا  موريتانيا،  يف  عندنا  يحدث  ما 

الأحيان- يف هذا  اأغلب  ن�سقط - يف  اأننا 

الفخ، حيث ياأتي اأّي فريق جديد- بغ�ص 

ال�سلطة-  اإىل  و�سوله  طريقة  عن  النظر 

م�سروع  اأو  برنامج،  اأو  جديد،  مبخطط 

»اإ�سالح  اأجل  من  بالت�سمية(  عربة  )ل 

الإدارة - ب�سفة عامة  اأن  التعليم«، مع 

- يجب اأن حتافظ على احلد الأدنى من 

ال�ستمرار يف �سيا�سات التخطيط، خا�سة 

جوهرّي  بقطاع  يتعلق  الأمر  كان  اإذا 

وت�سليحهم  الأجيال  بتكوين  يتعلق 

بالعلم واملعرفة. فاإذا كان كل فريق يتوىل 

قبله  حكم  الذي  الفريق  يلعن  ال�سلطة 

ويحمله م�سوؤولية تخلف البلد ويقرر اأن 

يبداأ من ال�سفر، فاإننا �سن�ستمر- اإىل ما ل 

نهاية- يف هذه احللقة املفرغة.

اأعتقد اأنه يجب علينا – نحن كذلك- اأن 

اإقحام  بعدم  القا�سي  الجتاه  يف  ن�سري 

يف  موريتانيا-  يف  عندنا  التعليم-  قطاع 

اإخ�ساعه  بل  ال�سيا�سية،  التجاذبات 

ملخططات علمية مدرو�سة، تنفذ تدريجيا 

ولو على ع�سرات ال�سنني. وبذلك وحده، 

من  معقول  م�ستوى  اإىل  ببالدنا  ن�سل 

العن�سر  باأن  علما  والزدهار.  النمو 

وهو  احلقيقّي،  املال  راأ�ص  هو  الب�سري 

الوقود املحرك لقاطرة التنمية.

ولالإن�ساف واللتزام بالواقعية، فال اأحَد 

احلكومات  اأو  الأنظمة  بع�ص  اأن  ينكر 

حكمها  فرتات  فتكون  احلظ   يحالفها  قد 

ذلك  لكن  غريها،  حكم  فرتات  من  اأف�سل 

وت�سرفاتها  قراراتها  جميع  اأن  يعني  ل 

قرارات  جميع  واأن  �سائبة،  كانت 

خاطئة.  كانت  �سبقوها  من  وت�سرفات 

فالعملية ن�سبية متاما، ولكل فريق ن�سبة 

من النجاح ون�سبة من الإخفاق.

اأ�سبحت  اإّن �سعوبنا  واأقول، يف اخلتام، 

يجعلها  مما  الوعي  من  كبري  قدر  على 

والباطل،  احلق  بني  التمييز  على  قادرة 

احلاكم  بني  العالقة  فاإن  َثم،  ومن 

واملحكوم يجب اأن تكون مبنية على هذه 

احلقيقة.

ايسلمو ولد سيدي احمد

● بقلم: 

شكيب مصبير

ما قاله امللك حممد ال�ساد�س  عن التعليم يف املغرب ي�سقط

 م�سمونه على التعليم مبوريتانيا

ربما كنا محظوظين في زمن ودعناه 

بدون رجعة، ولم يبق لنا منه �سوى بع�ص 

الذكريات الجميلة التي طوتها الأيام هي 

الأخرى. اأحببنا فيه، حتى الثمالة، نور 

العقل و�سعاع القيم، في زمن كانت تطغى 

فيه الهتمامات الأدبية على الهتمامات 

الفكرية والإيديولوجية، وفي زمن كان 

الفن بكل اأنواعه م�سدر ثقافتنا واإلهامنا، 

بالفكر  الهتمام  وكــان  روحنا،  وغــذاء 

تطلعنا.

كان للثقافة ب�سكل عام، جمهور عري�ص 

تلتقي فيه ال�سرائح والطبقات لت�سبح في 

عالم الق�س�ص والم�سرحيات والروايات 

تهذيب  في  طمعا  والر�سم،  والمو�سيقى 

الذوق و�سقل ال�سلوك وتنمية المعرفة، 

اأدنى عقدة ول  اأن تكون هناك  من دون 

مفا�سلة في العالقة بهذا المثقف اأو ذاك...

وحديث ملك البالد اليوم بف�سل التعليم 

ببالدنا، يعد اعترافا من�سفا لرجل التعليم، 

وللفاعلين  ثانيا،  النقابية  ولمكوناته 

وللباحثين  الميدان،  في  الأ�سا�سيين 

والإعالميين  والمهتمين  والمخت�سين 

عالم  اإلــى  ينتمون  الذين  من  وغيرهم 

المدر�سة من قريب اأو بعيد.

بالأزمة؟  العــتــراف  يكفي  هل  لكن، 

طبعا، ل. فما العمل؟

�سوؤال كبير وعري�ص، لن يدعي اأي كان 

الجواب عليه. وفي انتظار ذلك، لبد اأن 

نن�سج اأفكارنا وت�سوراتنا حول الم�ساألة، 

وذلك فيما يخ�ص ثالثة محاور على الأقل:

العتراف  اعتبار  هو  الأول،  المحور 

بف�سل التعليم في هذا الوقت بالذات �سيئا 

لإ�سالح  الملك  دعــوة  واأن  ايجابيا، 

المنظومة التعليمية، هو ا�ستعداد �سمني 

الأزمـــة  مــالمــح  تغيير  فــي  للم�ساركة 

والم�ساركة في بناء م�سروع تعليمي جديد 

لتعلم  مختبرا  الــمــدر�ــســة  مــن  يجعل 

ت�سمن  مدر�سة  ولي�ص  ــارات«  ــه ــم »ال

الم�سيطرة،  لالإيديولوجية  الخ�سوع 

والتحكم في ممار�ستها.

المحور الثاني، هو رد العتبار لرجل 

التعليم، والرفع من قيمته واحترامه ومده 

بكل المقومات الأ�سا�سية ليوؤدي ر�سالته 

على اأح�سن ما يرام.

وم�ساركة  م�سوؤولية  الثالث،  المحور 

الفاعلين الأ�سا�سيين من رجال التعليم، 

والنقابات  ــالم،  والإع والثقافة  والفكر 

والجمعيات المهنية والطالبية، وجمعيات 

المجتمع المدني، والباحثين التربويين، 

والآباء والأولياء، في كل اأطوار الحوار/

عام  اإ�سالح  حول  الوطنية  الحوارات 

و�سامل لرد العتبار للموؤ�س�سة التعليمية، 

والتمييز بين المدر�سة التي ت�سمن قوة 

تكوين  ت�سمن  التي  والمدر�سة  العمل 

الإيديولوجيين من جهة، والمدر�سة التي 

اإنتاج  و�سروط  والمعرفة،  العلم  تنتج 

ال�ساملة  التنمية  وتحقيق  ــروة  ــث ال

اأخــرى. وهــذا  جهة  من  والم�ستدامة، 

الور�ص ل يمكن تحقيقه اإل اإذا:

- تخلت »الدولة العميقة بكل مكوناتها 

التعليم  جعل  عن  والدينية«  ــة  الإداري

وال�سيطرة  للهيمنة  اإيديولوجيا  جهازا 

وال�ستالب.

الأ�سا�سية  التعليم  بنيات  و�سعت   -

وال�سيا�سات  الحزبية  الرهانات  خارج 

ال�سيقة، والم�ساومة.

قاعدة  على  العمومي  التعليم  عمم   -

علمية  معارف  ووفق  مجتمعي،  توافق 

وعقالنية ومناهج تربوية حديثة تراعي 

واقع التحولت ول تخ�سع للت�سنيفات 

ال�سيا�سوية.

المريزق المصطفى )مكناس(

حـــوارات وطنيـــة حلـــل الأزمـــة التعليميـــــة
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نفحات من سيرة الذات

في تلك الليلة التي سبقت الرحلة إلى بساتني ابن حداد، 
ظلت األسئلة تطرق خلدي، وال أجد لها في كل مرة غير 
جواب واحد: ضعف األجرة، هو الذي دفعني للطمع في 
اجلمر،  على  تلك  ليلتي  في  وتقلبت  الربح.  عن  زاد  ما 
احتجاجا  مبكرا  العمل  أترك  لم  أنني  النفس  ألوم  وأنا 
دون  ومجهودي،  تتناسب  ال  التي  الهزيلة  األجرة  على 
لي، وإن  ليس  ما هو  وُألطخ سلوكي بطمع في  أزل  أن 
زينه الشيطان وألبسه ثوب احلالل. خلقت األلف فرنك 
في نفس ابن األربعة عشرة سنة، أزمة ضمير حقيقية.. 
وإن كنت اليوم أحمد الله على هذه التجربة التي أدبتني 
لألمانة،  ألف حساب وحساب  ُمبكرا، وجعلتني أضرب 
والتي تعتبر خيانتها واحدة من آيات املُنافق.. »الذي إذا 

اؤمتن خان« كما قال صلوات الله عليه.
إذا  التصرف  كيفية  في  أفكر  وأنا  أتألم  ليلتي  قضيت 
فاحتني املعلم في املوضوع غدا.. أأرجع تلك األلف فرنك 
وخفة  عقلي  قلة  عن  املعلم  من  معتذرا  الصفح،  وأطلب 
مكاشفة  فكرة  على  أمري  أعزم  أن  وما  الطارئة؟..  يدي 
املعلم، حتى يأتيني وسواس معاكس يحذرني وينذرني 
ويشحنني غيظا عليه، ومما زاد الطني بلة أن املعلم نفسه 
لم يشر إلى املوضوع ال من قريب وال من بعيد، ولعله لم 
ينتبه لألمر أصال، فإْن أنا َسَلَكُت طريق االعتذار جلبت 
لنفسي املصائب. وأخيرا اقتنعت وسلمت أمري للقدر، 
وأقنعت نفسي أن شأني مع األلف فرنك، كالصائم الناسي 
الذي أطعمه الله أو الشارب الذي سقاه الله في عز صيف 
رمضان. واستسلمت لنوم عميق، إلى أن جاءني صوت 
الّلة رقية تهمس في ركوعها وسجودها لصالة الصبح، 
وكم كنت أحب أن أصارحها مبا حدث ولكني خفت أن 
أهوي من املكانة التي وضعتني فيها تلك األم احلبيبة. 
بعد أن تناولت بعض ما تفضلت به علي من فطور الصباح 
من حتت القصرية، توجهت للقاء املعلم، وسرنا معا إلى 
األسبوع  في  مرة  ركوبها  على  دأبنا  التي  عربته  مربط 

للتوجه إلى بستان »ابن احلداد و الكحيلي«. 
املعلم  وصعد  بالعربة،  وربطه  احلصان  احلارس  أجلم 
وهو ممسك باللجام، وأنا إلى جانبه، واجتهنا إلى باب 
اخلميس.  كان بستان بن احلداد وجاره بالكحيلي، كثيف 
األشجار، دفيق املياه، يحظى بعناية وترتيب للسواقي 
التي تصب في األحواض املزهرة. تقدم اخلماس املكلف 
عند وصولنا، وسلم علينا ثم حمل السلل وانطلق ينفذ ما 
تعود أن يفعل من قطف البواكر وقلع للخضر. ثم أمسك 
لينهي معلمي  الظالل  اليمنى ومشينا بني  بيدي  املعلم 

انتظاري الطويل ويفرج أخيرا عما في صدره. قال:
- »السي محمد.. عمرني حرمتك من شي حاجة؟ عمرني 
عمرني  بحالها؟  قاميجة  مانفصلك  بال  قاميجة  فصلت 
شي  جبت  عمرني  وهديك؟  هذا  بعتي  بشحال  سولتك 
خضرة للدار من اجلنان بال ما تدي منها نصيبك؟ عمرني 
شكيت فيك؟ عمرني راقبت ليك الكناش اش قيدتي فيه؟« 

خرجت من بني شفاهي كلمة واحدة: »اّل«
لم أشعر إال وقد سطت يده اليسرى على  يدي اليمنى 
يده  بينما  اإلفالت،  من  ومتنعني  حركتي  لتشل  بقوة 
اليمنى كانت حتت جلبابه تفك حزامه اجللدي ثم تخرجه 
بسرعة فائقة ليهوي به علّي جلًدا، وهو يصيح »وعالش 
تخون األمانة.. عالش تطول يديك على اللي ماشي ليك.. 

عالش .. عالش.. عالش؟« 
كنت أصرخ وأستغيث، وأحاول أن أبرر فعلتي بضعف 
بضع  التأديب،  شئت  إن  قل  أو  الضرب  دام  أجرتي. 
حلظات قبل أن يتوقف أخيرا رمبا لكلل الّساعد أو لعطف 
ال  وهو  بجملة  كالمه  املعلم  وختم  توسالتي،  جراء  من 
نفسه:  وانقطاع  عيائه  لكثرة  احلديث  على  يقوى  يكاد 
على  ليك  كنقلب  كنت  حيث  األجرة،  في  »مازدتليكش 
ميناي،  عن  يسراه  فك  مالك«.  راس  تدير  باش  حانوت 

وبقيت أنا أغالب دموعي وأنا كالغائب عن الوعي.
ركبنا العربة عائدين، وحترك احلصان األبيض.. وعيني 
لم جتف بعد من دموعها وقد سرى اخَلَدُر في كل جسدي 
اخليل،  حوافر  وقع  انتباهي  لفت  الضرب.  كثرة  من 
رأيته  فيلم  آخر  من  وذكرتني مبشهد  بها..  فاستأنست 
حملمد عبد الوهاب في السينما وهو »يوم سعيد«. كان 
عبد الوهاب في الفيلم قد هرب من مختطفيه ليركب عربة 
شبيهة بهذه التي أركبها، وبدأ يغني للحصان » إجري.. 

إجري.. وديني أوام وصلني«.. 
االنهمار،  عن  دموعي  وتوقفت  يؤملني،  جسمي  عاد  ما 
الذي  واألسود  األبيض  عالم  في  الوهاب  عبد  وحده 
يسمونه السينما يؤثث اللحظة. حررني اخليال من آالم 

اللحظة.. حررني الفن.

»الهمــزة 
احلامضة 4«

بقلـم: حسن الجندي

بدون إطفاء!!
ال يجمعهم رباط وثيق

وال حتى خيط رقيق
وبعضهم لبعض ال يطيق..

فيهم الملتحي والحليق
وكلهم المع وأنيق
هذا من حزب عتيق

وذا من ساللة الرفيق
وذاك من قبس البريق

وهم مولعون بالتصفيق
وبالتوقيع والتصديق

لكن دون تطبيق!!
وفي وسط الطريق

شرخ عميق
وداخل السوق السحيق

غالء يتقاذف الغريق
وفي األجرة يشب الحريق

دون تدخل أي فريق!!

الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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يتبع..              

◆ كن مع اهلل وال تبالي، 
كن معه في السراء يكن 
لك في الضراء، اعرف اهلل 

على كل أحوالك بالخوف من 
عذابه، والرجاء في عفوه 
ورضاه، بمراعاة الحدود، 

والتزام األوامر والنواهي، 
يكن لك نصيرا ومعينا 

وظهيرا.

◆ لقد خلقك موالك 
وأوجدك، وصورك فأحسن 

تصويرك، ووهبك عقال 
هاديا، وفكرا راشدا، 

وضميرا حيا مراقبا، فقابل 
جميع تلك العطايا 

والمواهب بالحمد والشكر، 
والبر والعطاء، واستعمال 

نعمه فيما يرضي ويهدي، 
لتكون من الشاكرين.

األمم  برنامج  في  احلسنة  النوايا  سفير  أكد 
عالمة،  راغب  ستار  السوبر  للبيئة  املتحدة 
الذي  البيئي  التغير  مؤمتر  سيحاضر في  أنه 
سينعقد ما بني 28 - 30 أكتوبر من العام 2013 
اإلمارات  دولة  في  الشارقة  أكسبو  مركز  في 
رئيسيا  خطابا  سيلقي  حيث  املتحدة،  العربية 
من  اجلامعات  طالب  من  عدد  إلى  وسيتحدث 
بأهمية  لتوعيتهم  األوسط،  الشرق  أرجاء  كافة 
الطبيعية  املوارد  على  احملافظة  وكيفية  البيئة 

لألجيال القادمة. 
ومسؤولني  ملكية  شخصيات  املؤمتر  سيجمع 
حكوميني، وصناع قرار من الوزارات، وشركات 
والوكاالت  والبلديات،  والكهرباء،  الطاقة 
أرجاء  كافة  من  النفايات  إدارة  ومراكز  البيئية 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وسيقام 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  رعاية  حتت 
القاسمي، عضو املجلس األعلى لالحتاد وحاكم 
الشارقة، وبدعم من وزارة املياه والبيئة في دولة 
املتحدة ومنظمة غرين بيس. العربية   اإلمارات 

الفنان راغب عالمة 
يتحول إلى محاضر 
في أكسبو الشارقة

تهنئة للسفير األستاذ محمد بوشنتوف

ِاحتفل قيدوم الدبلوماسيني املغاربة، األستاذ محمد 
بزفاف  الصالح  رباب  السيدة  وحرمه  بوشنتوف، 
ولدهما أحمد إلى اآلنسة ليلى كرمية السيد امحمد 
في  برادة،  ناديا  السيدة  وحرمه  احلساني  القادري 

إطار من البهجة، حضره األصدقاء واملقربون.
و»األسبوع« تتقدم بتهانيها اخلالصة، إلى العروسني 

متمنية لهم السعادة. وبالرفاه والبنني.

شكر على تعزية
عن  نيابة  الناصري،  الباتول  السيدة  تتقدم 
جميع أفراد أسرتها بالشكر اجلزيل إلى كل من 
واساها وتقدم بتعازيه في وفاة زوجها املناضل 
األستاذ  والصحفي  والكاتب  الفلسطيني 
واصف منصور، الذي استقر في املغرب منذ 
سنة 1964، وقضى حياته مدافعا عن القضية 
الفلسطينية، ومتعاطفا مع كل القضايا التي 

تهم الشعب املغربي.
»األسبوع« بدورها تتقدم بأحر التعازي إلى جميع أفراد أسرة الفقيد 
أصدقائه  كل  وإلى  بالرباط  الفلسطينية  السفارة  في  زمالئه  وإلى 

وأقربائه، و »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

عبد العالي الغاوي يزف ولده المهدي
زف الفنان الكبير، عبد العالي الغاوي، ولده األديب، 
املهدي الغاوي في حفل كبير في عز الصيف، 
إلى اآلنسة املصونة، زينب احلدادي، وكانت 
فرحة الفنانني كبيرة بهذا االحتفال الشيق 
متارة  في  األندلس  حي  أركان  هز  الذي 

بضواحي الرباط.
إلى  احلارة  بتهانيها  تتقدم  و»األسبوع« 
عبد  الفنان  وإلى  السعيدين،  العروسني 

العالي الغاوي وجميع أسرة الفن املغربي.

شكر على تعزية
تتقدم عائلة بوالل التازي وأصهارها وأقاربها بأحر 
تشكراتها لكل من واساهم باتصاالتهم أو بزيارتهم 
أو مشاركتهم الفعلية إثر وفاة الفقيدة تغمدها الله 
التي  التازي  بوالل  زوجة  حفيظة  احلاجة  برحمته 

توفيت بعد مرض قصير يوم فاحت شتنبر 2013.
و »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

رفضت النجمة املصرية غادة عبد الرازق مشاهد العنف والقتل، 
رغم اختالفها الشديد مع جماعة اإلخوان املسلمني.

وفي تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر قالت: »أنا ضد 
اإلخوان بس أعذروني مش هقدر ألغي إنسانيتي عشان موقف 
سياسي.. تولع السياسة لو هنقتل في بعض فوقوا يا مصريني 

وكفاية دم«.
وعبرت النجمة املصرية في اإلطار ذاته عن استيائها من وصف 
اإلخوان بـ »اإلرهابيني«، مضيفة: »نختلف معاهم حقنا.. إمنا 
توصفهم باإلرهابيني ال عفوا كلنا مصريني مفيش داعي للتفرقة 

في الوقت احلرج اللي بنمر بيه ده الزم كلنا نتكاتف«.

 غــادة عبــد الـــرازق:  فوقـــوا
 يا مصريــني  وكفايــة  دم

alousbouea@gmail.com





األخيرة

بني النائب املغربي »ت�سيكيطو« والنائب الفرن�سي »مريابو«

ملاذا مل يطرد حزب اال�شتقالل ت�شيكيطو وطرد الوفا

الربملاين،  الدخول  اأبواب  على  ونحن 

من   65 )الف�صل  اأكتوبر  من  جمعة  ثاين 

الو�صعية  مراجعة  واأمام  الد�صتور( 

على  هيمن  الذي  لل�صراع  الكارثية، 

حني  ال�صابقتني،  الدورتني  جل�صات 

ح�صور  مقاطعة  النواب،  من  عدد  قرر 

اأمام  يخطب  وتركه  احلكومة،  رئي�س 

الو�صع  تطور  ورمبا  الفارغة،  الكرا�صي 

رف�س  لدرجة  املقبلة،  اجلل�صات  يف 

الفرق  بجانب  اجللو�س  برملانية،  فرق 

يقتدي  اأن  طبيعيا  ليكون  الأخرى، 

مبا  املحرتم،  النواب  جمل�س  رئي�س 

الثورة  قبل  الفرن�صي  الربملان  يف  ح�صل 

الفرن�صية)...( حني احتدم ال�صراع بني 

ل  فريق  كل  فاأ�صبح  الربملانية،  الفرق 

الأخرى،  الفرق  بجانب  اجللو�س  يقبل 

فتقرر تخ�صي�س قاعات متعددة، يجل�س 

كل  نواب  ))فكان  لوحده:  فريق  كل  فيها 

يف  منف�صلني  يجل�صون  النواب،  من  طائفة 

مداوالتهم، لكل جماعة منهم قاعة خا�صة، 

ال يجال�صهم فيها، نواب الطوائف االأخرى(( 

)كتاب الثورة الفرن�صية. ح�صن جالل(.

برملاننا  بها  ان�صغل  التي  فال�صراعات 

للتعبريات  ال�صاقطة  والنماذج  احلايل، 

ن�صمعها،  اأ�صبحنا  التي  القذفية)...(، 

حتى ا�صطرت التلفزة اإىل قطع الت�صال 

تكاد  اأحداث  كلها  مرات،  عدة  بالربملان 

اأن  اإىل  تزيد بع�س النا�س)...( اطمئنانا 

�صراعات جمل�س النواب، ت�صري كما �صاء 

لها امللك احل�صن الثاين اأن تكون، اأقليات 

الدنيا  واأنها  معنا..  واأغلبيات  �صدنا، 

بخري..

فيما  الواقع،  هذا  خطورة  تف�صري  لنجد 

عن  كتابه  يف  امل�صري  الكاتب  اأ�صافه 

الثورة الفرن�صية، يف ت�صابه بني الربملان 

ما  الفرن�صي  والربملان  احلايل،  املغربي 

غري  من  ))كان  الفرن�صية  الثورة  قبل 

املمكن �صنة 1789 اأن يكون هناك واقع نيابي، 

ذلك  وا�صت�صالمه)...(  خ�صوعه  يف  ي�صبه 

1614، ولكن  الواقع الربملاين الذي كان �صنة 

امللك وبالطه)...( ن�صوا كل هذا واأغفلوه(( 

)نف�س امل�صدر(.

ورحم اهلل اأجدادنا احلكماء.. وقد كان يا 

ما كان، يف املغرب قدميا كثري من احلكماء 

وحدو..  تيح�صب  ))اللي  قالوا:  الذين 

تي�سيط لو(( وهي ال�صيغة املثلى، للتفاوؤل 

الكبري، من هذا ال�صراع البليد)...( بني 

هم  بينما  الربملان،  يف  الأحزاب  ممثلي 

ال�صاحات  يف  امللك  يرتكون  الواقع،  يف 

الأخرى)...( وحيدا اأمام اخلطر.. ولقد 

»بيري فريمون«  الفرن�صي  الكاتب  �صدق 

حممد  للملك  النا�صح  ب�صيغة  قال  الذي 

اأ�صبح يف اخلط  امللك  ))اإن  قائال:  ال�صاد�س 

يتعر�ض  ما  قليال  اأنه  رغم  االأمامي)...( 

جملة  يف  هذا  كتب  للنقد((  �صخ�صيا 

رغم  �صتنرب،  بداية  عدد  الإك�صربي�س، 

م�صنفة  الفرن�صية،  املجلة  هذه  اأن 

عنونت  ولكنها  الأ�صدقاء،  عداد  يف 

مو�صوعها »الثورة املخملية اأ�صبحت 

تغري)...(«.

بني  يقروؤون  الذين  اأن  اإذن،  اأكيد 

الفرن�صيون  وخا�صة  واقعنا،  �صطور 

الثورة  تاريخ  خبايا  يعرفون  الذين 

يف  يجري  ما  يتتبعون  الفرن�صية، 

برملاننا داخله واأمامه وخلفه.. بعد اأن 

دخلته اجلرثومة التي نخرت الربملان 

واإن  الفرن�صية،  الثورة  قبل  الفرن�صي 

اأ�صبحت  الفرن�صية  الثورة  كانت 

فاإن  يعود،  ل  الذي  املا�صي  عداد  يف 

الرئي�س  و�صدق  ثورته..  �صعب  لكل 

الفرن�صي ميرتان، الذي قال مرة للملك 

احل�صن الثاين: اإن امل�صكل هو اأن ثورة 

بينما  ظهرها،  خلف  اأ�صبحت  اجلزائر 

ثورة املغرب لزالت اأمامه.

واإذا كان ح�صور املهدي بنربكة، رحمه 

�صنة  الأول،  املغربي  الربملان  يف  اهلل، 

انتهى  خوفا  النظام،  يخيف   ،1963
الكبري،  الزعيم الحتادي  بالتخل�س من 

فاإن  تذكرون)...(  التي  الطريقة  على 

من  قزم   ،2013 �صنة  احلايل  الربملان 

مل  الذي  بنربكة،  املهدي  معار�صة 

الأدب  اأ�صاء  اأنه  عنه،  كتب  فيما  يثبت 

فاأعطانا الربملان احلايل  مرة على امللك، 

�صخ�س  يف  الثوري،  للربملاين  منوذجا 

النائب ال�صتقاليل عادل ت�صيكيطو، الذي 

وقال  �صباط،  رئي�صه  قباحة  على  غطى 

ح�صور  اأرف�ض  ))اإين  املرتفع:  بال�صوت 

حفل الوالء الأ�صجل موقفي الراف�ض للركوع 

للملك، اإين مل اأح�صر حفل الوالء، الأن ما ال 

اأر�صاه ل�صخ�صي ال اأر�صاه لغريي((.

التموقع  �صياق  عن  خارج  ت�صريح 

ال�صتقاليل يف خانة الوفاء للملكية، فكان 

طبيعيا اأن ي�صدر حزب �صباط بالغا يطرد 

النائب ال�صتقاليل ت�صيكيطو، مثلما طرد 

الوفا،  التعليم، حممد  من قبل وزيره يف 

اأما �صكوت �صباط عن ت�صريح ت�صيكيطو، 

التعليق  عن  ال�صتقالل  حزب  واإحجام 

الفا�صي،  عالل  حزب  اأن  فمعناه  عليه، 

امللكية،  عن  الدفاع  يف  ا�صتمات  الذي 

ت�صيكيطو  نائبه  دعوة  يتبنى  اأ�صبح 

بالرف�س املطلق ملبداإ املبايعة.

احلد،  هذا  عند  توقف  الأمر  وليت 

الربملانية،  النائبة  انربت  اأن  بعد 

الأغلبية  فريق  من  العينني  ماء  اآمنة 

مما  واأمر  اأدهى  لتقول  احلكومية)...( 

الذي  ال�صيء  ال�صتقاليل،  النائب  قاله 

عبد  فوؤاد  ال�صيا�صي  الباحث  حمية  اأثار 

حممد  امللك  ))اإن  قال:  وقد  املومني، 

اأنه  واأعتقد  الطريق  يخطئ  ال�صاد�ض، 

االأطراف  مع  يتناف�ض  كطرف  يت�صرف 

مل�صالح  تهديدا  ي�صكل  ما  وهو  االأخرى، 

البالد، وال�صتقرار امللكية((.

ال�صاد�س  حممد  امللك  رد  كان  حقا، 

عند  »ال�صمات�س«  طريقة  على  �صريعا 

لعبي التن�س، كا�صفا عن وعي م�صوؤول، 

بخطورة الو�صع)...( ورمبا يتعلق الأمر 

باأن الرجل، بلغ فعال �صن اخلم�صني، حني 

قال يف خطاب عيد ميالده: ))اإن خدميك 

يف  ي�صارك  وال  حزب،  الأي  ينتمي  ال  االأول، 

اأنتمي  الذي  الوحيد  واحلزب  انتخاب،  اأي 

اإليه هو املغرب((.

التيار  لتحركات  املتتبع  اإن  بل 

بدهاء  زامنت  التي  اجلديد)...( 

الدفاعية)...(  احلتمية  هذه  كبري)...(، 

الأمري  على  املن�صقة،  الهجمة  خالل  من 

مولي ه�صام، لتقدميه على اأنه الإ�صكالية 

بني  يقروؤون  جندهم  الوحيدة)...(، 

اإىل  دعوة  الهجمات،  هذه  �صطور  بع�س 

الرتحم على امللك احل�صن الثاين، و�صرد 

ميزاته.. بعد �صمت طويل، زامن الفرتة 

حيث  ال�صاد�س،  حممد  حكم  من  الأوىل 

م�صت�صاريه)...(  من  الكثريون  كان 

والده  �صيا�صة  تبني  بعدم  ين�صحون 

حكمه  يعترب  ل  حتى  الثاين،  احل�صن 

يتحملون  ول  ولده،  عهد  يف  ا�صتمرارا 

تبعات اأخطاء احل�صن الثاين، وتعوي�س 

رئي�س  كل  اأن  متنا�صني  ظلمه،  �صحايا 

واأخطاوؤه،  ميزاته  له  عظيم،  دولة 

ه�صام،  مولي  لنتقاد  املدفوعني  فرتى 

الأمري  والده  �صورة  تلميع  اأراد  لأنه 

امللك  عمه  ح�صاب  على  اهلل،  عبد  مولي 

احل�صن الثاين، مربرا لأن ينربي الكتاب 

اجلدد، اإىل رد العتبار، لوالد امللك حممد 

بالن�صبة  جديد  منطق  وهو  ال�صاد�س، 

اأن  لول  الأحداث،  نتتبع  الذين  نحن  لنا 

هوؤلء الذين يدافعون عن امللك احل�صن 

اأخيه  ابن  هجمات  على  �صدا  الثاين، 

مولي ه�صام، يكادون ين�صون، مراجعة 

كان  والتي  كلها)...(،  الفقيد  امللك  حكم 

من بينها موقفه من حكاية الربملان، التي 

نحن ب�صددها، وهو الذي مل يجروؤ طوال 

عهده، اأحد من النواب، ول من املدعوين 

بذلك  يتحدث  اأن  الولء)...(  حلفالت 

التي  وال�صجاعة،  وال�صراحة  العنف 

ت�صيكيطو،  الربملاين  النائب  تقم�صها 

النائب الذي كانت عظمة احل�صن الثاين، 

الربملان،  اإىل  الدخول  من  اأمثاله  متنع 

الفرن�صي،  التاريخ  يعرف  كان  ملك  لأنه 

املعار�صة  �صهب  انطالق  اأن  ويعرف 

يعترب  الربملان،  داخل  امللكي  للنظام 

ال�صيا�صي  النزاع  خلقت  التي  ))اجلرثومة 

النظام((،  ب�صقوط  انتهى  الذي  الهائل، 

على  لوك�صمبورغ«  »دوق  دخل  حينما 

امللك لوي�س ال�صاد�س ع�صر وقال له: ))اإنه 

على جاللتكم اعتبار �صلطة الربملان اأ�صبحت 

فوق كل �صلطة، واالأ�صراف م�صتعدون لفداء 

ال  اإين  امللك:  له  فقال  باأرواحهم،  جاللتكم 

)الثورة  اأجلي((  من  اأحد  ميوت  اأن  اأريد 

الفرن�صية. ح�صن جالل(.

قبل  فرن�صا،  يف  ح�صل  ملا  وتفاديا  لذلك، 

جرثومة  دخول  وبعد  الفرن�صية  الثورة 

املعار�صة للربملان.. اأعطى احل�صن الثاين 

حكمته البالغة وقال: ))يف اليوم الذي يغلق 

فيه باب الق�صر يف وجه م�صتك، اأو جمموعة 

من امل�صتكني، واأع�صاء الربملان الذين يكتبون 

اإيل)...( فاإين ال اأريد اأن اأحيلهم على الوزير 

ويف  اجلميع،  بيت  هو  الق�صر  الأن  االأول.. 

فاإن  البيت،  هذا  باب  فيه  يغلق  الذي  اليوم 

�صحفي  )ا�صتجواب  �صيتك�صر((  �صيء  كل 

يف 23 يناير 1983(.

تك�صري  بخطورة  يريد  الثاين،  احل�صن 

عندما  ح�صل  ما  يحكي  اأن  الق�صر،  باب 

للربملان  املعار�صة،  جرثومة  دخلت 

حينما  ب�صرعة،  وتوالدت  الفرن�صي، 

اإىل  الربملانيني،  النواب  �صراع  حتول 

جوان   17 يوم  يف  جعلهم  تفاهم)...( 

جميعا  ويندجمون  يتوحدون،   ،1789
الوطنية«،  »اجلمعية  اأ�صموه  فيما 

لإعالن  املوايل  اليوم  يف  جاوؤوا  وعندما 

توحيدهم: ))اأقدم امللك لوي�س ال�صاد�س 

الربملان،  اأبواب  اإغالق  على  ع�صر، 

�صي�صتغلون  ال�صباغة  عمال  اأن  بحجة 

امللك،  ل�صتقبال  ا�صتعدادا  لتزيينه  فيه 

من  العمومية  القوات  منعتهم  وعندما 

بباب  العت�صام)...(  قرروا  الدخول، 

وجاء  الربملان  ففتح  امللكي،  الق�صر 

اأنه  بحق،  لكم  اأقول  ))اإين  ليخطب:  امللك 

ما من ملك كان ل�صعبه مثلما اأنا، لكم، فكونوا 

بالعمل  وحدي  قمت  واإال..  معكم،  اأكن  معي 

ان�صحب  وعندما  االأمة،  م�صالح  لتحقيق 

املجل�ض،  يف  البقاء  على  النواب  اأ�صر  امللك، 

ليقف و�صطهم نائب متنطع ا�صمه »مريابو«، 

اإىل  اذهب  امللك:  حجاب  الأحد  قال  الذي 

باأمر  هنا  نحن  اأنا  واأبلغه  �صيدك)...(، 

الدين)...(  رجال  اإليهم  وان�صم  ال�صعب، 

لتنطلق  اأورليان«،  »دوق  امللك  عم  وابن 

بعد((  من  واحدا  �صهرا  الفرن�صية،  الثورة 

)الثورة الفرن�صية. ح�صن جالل(.

املغربي  النائب  كان  اإذا  اأدري،  ل�صت 

الفرن�صي  الثوري  تاريخ  قراأ  ت�صيكيطو، 

بني  التقارب  لأن  »مريابو«..  النائب 

وقائل  املغرب،  يف  للمبايعة  الراف�س 

الربملان  يف  �صيدنا،  بدل  �صيدك،  كلمة 

على  حقا  اخلوف  يبعث  يكاد  الفرن�صي، 

و�صع النظام املغربي.

كل �صيء ممكن اإذن، اإذا دخلت جرثومة 

جرثومة  واإن  الربملان،  اإىل  املعار�صة 

النائب الذي رف�س الركوع يف حفل الولء، 

بهذه ال�صخامة، التي اأدت اإىل ما وقع يف 

تاريخ  يراجع  فالذي  الفرن�صي،  الربملان 

يكت�صف  املغربي،  الربملان  يف  اجلراثيم 

اأطراف  عبقت  قليلة  �صهور  قبل  اأنه 

احل�صي�س،  بن�صمات  املغربي  الربملان 

اآخر،  مغربي  برملاين  نائب  انربى  حني 

ا�صمه  واملعا�صرة،  الأ�صالة  حزب  من 

درا�صيا،  يوما  ليقرتح  بن�صعيد،  املهدي 

لتطبيع  م�صروع  حت�صري  اأجل  من 

�صي�صتدعي  اإنه  وقال  احل�صي�س،  زراعة 

اأطرافا معنية باملو�صوع)...( من بينهم 

يتاجرون  ال�صيادلة  اأن  رغم  ال�صيادلة، 

بينما  ي�صنعونها،  ول  الأدوية،  يف 

املو�صوع  اأن  يحكي  الن�صيط،  النائب 

ماليري  �صبعة  تتعدى  مبداخيل  يتعلق 

دولر �صنويا، واأن املغرب ينتج �صنويا 

لتعلق  احل�صي�س،  من  طن  اآلف  ثالثة 

الفرن�صية،  افريك«  »جون  جملة  عليه 

خمت�صرة هذا امل�صروع احل�صي�صي)...( 

بقولها: »الكيف �صيكيف الريف«.

جرثومة  تكون  اأن  جدا،  ي�صتبعد  وهكذا 

املعار�صة ال�صيا�صية يف الربملان املغربي، 

التي  الفرن�صية  اجلرثومة  من  متاأ�صلة 

اأطاحت بالنظام امللكي يف فرن�صا، بل من 

املوؤكد اأن هذه اجلرثومة مبجرد دخولها 

للربملان املغربي، فاإنها �صتدوخ من فرط 

احل�صي�س.
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  مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة

رحم اهلل أجدادنا 
الحكماء.. وقد كان يا ما 
كان، في المغرب قديما 
كثير من الحكماء الذين 

قالوا: ))اللي تيحسب 
وحدو.. تيشيط لو(( وهي 

الصيغة المثلى، للتفاؤل 
الكبير، من هذا الصراع 

البليد)...( بين ممثلي 
األحزاب في البرلمان، بينما 

هم في الواقع، يتركون 
الملك في الساحات 

األخرى)...( وحيدا أمام 
الخطر..


