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الملف األسبوعي

بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، 
الحارة  بتهانيها  »األسبوع«  تتقدم 
ومتمنياتها الصادقة إلى أمير المؤمنين 
وباقي  السادس  محمد  الملك  جاللة 
تتقدم  كما  الملكية،  األس��رة  أف��راد 
بتهانيها إلى الشعب المغربي وكافة 
األمة اإلسالمية داعية اهلل أن يعيد هذه 
واألمن  باليمن  الجميع  على  المناسبة 

والبركات.

الأ�صوليون املغاربة 
يفتتحون كومي�صارية 

فــي دم�شـــق 

حوار

�صيارة ال�صرطة التي يحلم بها الأ�صوليون املغاربة

281415زيارة عسكري أمريكي للمغرب، وفي الصورة يظهر كبار الجنراالت المغاربة مستقبلين له. اأمام  »كومي�صاريتهم«  يف دم�صق

الحقيقة الضائعة
أال ليـت الشبـاب يعود يــوما

 إلـى قيـادات الجيــش
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كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

الناظور. األسبوع

نظم يف الأ�شبوع املا�شي حفل تد�شني 

»دينا«  لباخرة  التذكاري  الن�شب 

يف  ال�شالح  من  اأطنانا  حملت  التي 

جي�شي  ل�شالح   1955 مار�س  �شهر 

واجلزائري  املغربي  التحرير 

عن  ر�شميني  ممثلني  بح�شور 

املغرب واجلزائر ليرتجما كفاحهما 

قب�شة  من  حتريرهما  يف  امل�شرتك 

ال�شتعمار الفرن�شي.

املندوب  بخطاب  احلفل  ومتيز 

م�شطفى  املقاومة  لقدماء  ال�شامي 

الكثريي، وخطاب ملمثلي املجاهدين 

اجلزائريني بح�شور قن�شل اجلزائر 

مبدينة وجدة.

املرحوم  ابن  خطاب  عند  لكن 

اأبوزار  ندير  املغاري  املجاهد 

اأبيه  ا�شم  باأن  لحظ  القادر،  عبد 

�شهر  مدة  ال�شفينة  قاد  الذي  ندير 

يدرج  مل  املغرب«  اإىل  م�شر  »من 

لئحة  مع  التذكاري  الن�شب  فوق 

امل�شاركني يف عملية الباخرة »دينا« 

وذلك ب�شاحة راأ�س املاء املوجودة 

مدينة  من  كيلومرتا   68 بعد  على 

اإدراج  على  واألح  فطالب  الناظور. 

اأبوزار  عائلة  لأن  اأبيه،  ا�شم 

احلا�شرة �شدمت بهذا الن�شيان.

ال�شامي  املندوب  يفت  مل  لكن 

الكثريي باأن واعد بت�شحيح اخلطاإ 

و�شيكون  التذكاري،  الن�شب  فوق 

ا�شم ندير اأبوزار عبد القادر املوؤ�ش�س 

بالأطل�س  املغربي  التحرير  جلي�س 

الثانية لالحتفال،  الذكرى  بارزا يف 

كذلك تتمنى عائلة اأبوزار اأن يد�شن 

تذكار اآخر للمدر�شة احلربية التي 

املوجودة  الرغوين  بجنان  افتتحها 

بطريق مدينة تطوان �شبتة املرحوم 

َن وُيَدر�س اإطارات  ندير اأبوزار لُيَكوِّ

جي�س التحرير ب�شفته قبطانا �شابقا 

يف اجلي�س الفرن�شي.

مل�صلحة من مت اغتيال 
بـــــــو�صيـــــاف؟ 

بقلم: إدوارد موحى*

ال�شائكة  امللفات  بني  من 

الرئي�س  ينوي  كان  التي 

اجلزائري ال�شابق املرحوم 

بو�شياف الت�شدي لها هو 

»حالة  ا�شم  حتت  ملف 

الأخري  هذا  بوتفليقة«، 

كان قد دبر يف عهد الرئي�س 

ال�شرية  الأموال  بومدين، 

لالأعـــمال  املخــــ�ش�شــــة 

زرع  ولعمليات  القذرة، 

الدول  يف  ال�شتقرار  عدم 

التي مل تكن جتمعها اأية عالقة ود مع اجلزائر.

اخلا�س  احل�شاب  يف  مو�شوعة  كانت  التي  الأموال  هذه 

املليارات،  بع�شرات  تقدر  كانت  �شوي�شرا،  يف  لبوتفليقة 

يف  اجلزائري  للنفط  القانوين  غري  البيع  من  تاأتي  وكانت 

ال�شوق احلرة »لروتردام«، وبالتايل مل تدخل هذه الأموال 

يف ح�شاب امليزانية العامة للجزائر.

�شابق،  وقت  يف  منها  فر  التي  للجزائر،  عودته  وقبل 

الرجل  الزرهوين،  اإىل  الأموال  تلك  اأعاد  قد  بوتفليقة  كان 

امل�شاعد لقا�شدي مرباح، هذا الأخري كان يدير جهاز الأمن 

الع�شكري اجلزائري، وتقدر الأموال التي اأعادها بوتفليقة 

اأ�شر لبو�شياف  الزرهوين كان قد  اأن  35 مليارا، حيث  بـ 

بهذا الرقم خالل مو�شم احلج )بو�شياف كان يعي�س وقتها 

باحلرف:  لبو�شياف  الزرهوين  قال  وقد  القنيطرة(،  يف 

»نحن نعرف اأن بوتفليقة، مل يعد املبلغ الذي كان بحوزته 

كامال«.

ذلك  بعد  نف�شه  وجد  الزرهوين  اأن  الأمر  يف  الغريب 

اإىل  الأخري  للداخلية لدى بوتفليقة بعد عودة هذا  وزيرا 

ال�شلطة.. 

*صديق الرئيس المغتال بوضياف

حقيقة ما جرى يف حفل تد�صني الن�صب التذكاري لباخرة »دينا« بالناظور

ال�صيدة زبيدة اأبوزار، زوجة املرحوم ندير اأبو زار، رفقة عامل الناظور واملندوب م�صطفى الكثريي، 

وممثل املجاهدين اجلزائريني يف حفل تد�صني الن�صب التذكاري لباخرة »دينا«.

الرباط: األسبوع

للتعاون  املركزية  الإدارة  من  مطلعة  م�شادر  قالت 

الوطني بالرباط اإنها اأوقفت منذ يوم اجلمعة املا�شي 

يت�شنى  حتى  ال�شراكة  برامج  من  عدد  على  العمل 

له  تابعة  �شت�شبح  الذي  الوزاري  القطاع  معرفة  لها 

ر�شميا.

ذات امل�شادر قالت اإن مدير التعاون الوطني وعددا من 

امل�شالح بالإدارة املركزية اأوقفت برامج ال�شراكة التي 

كانت تنفذها مع وزارة التنمية الجتماعية والأ�شرة 

والت�شامن التي ت�شرف عليها الوزيرة احلقاوي حتى 

يتبني من خالل مرا�شيم تنظيم عمل القطاعات احلكومية 

اجلديدة، اأين �شيتجه التعاون الوطني الذي كان يتبع 

قطاع احلقاوي مبا�شرة بعدما مت ا�شرتجاعه من قطاع 

الت�شغيل قبل الوزير الراحل الدكتور الهارو�شي.

وكان هذا القطاع قد تو�شل مبيزانية �شخمة من وزارة 

القرب  التنمية الجتماعية، لإجناز عدد من م�شاريع 

اجتماعيا يف خمتلف جهات اململكة حتت رقابة وزارة 

التنمية الجتماعية، قبل اأن تظهر للوجود يف ت�شكيلة 

حكومة بن كريان الثانية وزارات اأخرى تعنى بقطاع 

ال�شوؤون الجتماعية منها: وزارة الت�شغيل وال�شوؤون 

والقت�شاد  التقليدية  ال�شناعة  ووزارة  الجتماعية، 

قطاع  �شمنيا  يعني  الذي  والت�شامني  الجتماعي 

التعاون  اإدارات  توؤطرها  التي  الن�شائية  التعاونيات 

الوطني.

التعاون الوطني يبحث عن وزيره

بو�صياف
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الوا�شنطن  �شحيفة  تطرقت  نادرة،  �شابقة   يف 

الدين  �شعد  عزل  اأ�شباب  اعتربته  ملا  بو�شت، 

عزت  حيث  اخلارجية،  وزارة  من  العثماين، 

به،  كريان  بن  ت�شحية  الأمريكية  ال�شحيفة 

وتعوي�شه بزعيم الأحرار �شالح الدين مزوار، 

اإىل اختالفه مع الق�شر يف بع�ض الق�شايا، وركزت 

باخل�شو�ض )على النقالب مب�شر بتعبريها( اأي 

على ثورة ال�شعب امل�شري على الرئي�ض املعزول 

العثماين  اإخوان  على  وتداعياتها  مر�شي،  حممد 

بديع،  العام  املر�شد  حكم  اإ�شقاط  بعد  مب�شر، 

والذي اأيده املغرب، وحلفاوؤه يف اخلليج، بخالف 

الإ�شالميني باملغرب، و�شمنهم قادة حزب العدالة 

والتنمية »احلاكم«، الذين قادوا م�شرية �شخمة 

بالرباط، للدفاع عما و�شفوه بـ »عودة ال�شرعية« 

مب�شر.

الدولية  الأحداث  من  كثري  يف  املواقف  تعار�ض 

ح�شب  والتنمية،  العدالة  وحزب  الق�شر  بني 

املراقبني، برز يف اأكرث من موقع، خالفا ملا جاء يف 

)ال�شورة(،  و»العثماين«  بو�شت«،  »الوا�شنطن 

يح�شن  مل  اخلارجية،  حزبه  ارتباطات  بحكم 

ال�شباحة يف بحرها. وكان »من ال�شروري، ح�شب 

نف�ض امل�شادر، اإخراج هذا املن�شب ال�شيادي، من 

قب�شة  الإ�شالميني املغاربة، لرتباطهم بالتنظيم 

لتوريط  وتوجههم  امل�شلمني،  لالإخوان  العاملي 

املغرب يف �شدام مع  قادة اأهم الدول العربية: مع 

م�شر وال�شعودية والإمارات والكويت حتديدا«.

من  اأول  اأتت  العثماين،  للــــوزيـــر  ال�شــــربـــة 

ا�شتــــراتيجيا  حليفــــا  يعتربه  بلـــــد  اأمريكــا، 

يف  تتجــلى  احلــــادث  وخطورة  لدبلوما�شيته. 

الأمـــريكي  اخلارجيـــة  وزير  لقاء  من  اإق�شائه 

الــذي  الوفـــد  �شمـــن  كريي،  جـــون  اجلديد، 

الفــا�شي  الطيب  امللكي  امل�شت�شـــار  تـــراأ�شــــه 

العــــمراين  ال�شتقــاليل  الوزير  وي�شم  الفهري، 

من  ثانيا،  اأتت  القا�شية،  وال�شـــربـــة  اآنـــذاك٫ 

جهات عربية نافذة ل ي�شد الرحال اإل مل�شاجدها، 

قطر،  دولة  فيه  فقدت  جديد،  �شيا�شي  �شياق  يف 

حليفة الإ�شالميني، مهمتها)..(.

بعزله،  »العثماين«  �شربات  تنتهي  لن  �شوف 

ح�شب م�شادرنا، رغم اأنه يبقى جمرد كب�ض فداء 

للتعديل احلكومي اجلديد.

قال  اخلارجية،  وزارة  من  عزله  اإىل  اإ�شارة  يف 

رئي�ض احلكومة املغربية والأمني العام للعدالة 

والتنمية، »العثماين م�شا ومن الأح�شن اأن حتفظ 

كرامته«.

ن�شيحة ملتب�شة، هل هناك اأ�شياء يعرفها ال�شيد 

عبد الإله بن كريان، من �شاأنها امل�ض بكرامة  رئي�ض 

املجل�ض الوطني حلزبه؟ 

يتبع

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي
العثمـــاين »مــــــ�شا«..

 الرباط. األسبوع   

ل �شك اأن الوزير ال�شابق يف حقوق الإن�شان، هو 

من اأن�شط املوؤ�ش�شني حلزب الأحرار ومن اأن�شط 

�شن  يف  زال  ل  اأنه  ورغم  احلزب.  لهذا  الدعاة 

تكهنات  يف  حتى  يدرج،  مل  ا�شمه  فاإن  العطاء، 

يف  للم�شاركة  املر�شحني  بالأ�شخا�ض  ال�شحف 

اأحق  يف الواقع  هو،  ورمبا  مزوار،  جمموعة 

بالوزارة من عدد من الذين وزروا يف احلكومة 

الثانية لنب كريان.

اأوجار،  ا�شتبعاد  يكون  اأن  يتوقعون  كثريون 

دائما  لهم  كان  الذين  راأي  ا�شتبعاد  يعني 

راأي)...(، لأن كثريا من التجمعيني والدائرين 

يف فلكهم، يح�شبون اأوجار، على طرف كان له 

الدور الأ�شا�شي يف توجيه ال�شيا�شة، واإذا كان 

لن  نف�شه،  مزوار  اأن  يعني  فاإنه  �شحيحا  هذا 

يكون منفذا للتعليمات)...(. واأنه رمبا �شيبقى 

منفذا لأوامر �شيدنا وحده)...(. 

ال�شابق  الوزير  على  تنطبق  الإ�شكالية  نف�ض 

والذي  العن�شر،  احمند  الداخلية،  يف 

للراأي  يو�شح  مل  اأنه  عنه،  تذكر ال�شحافة 

املتظاهرين  ب�شرب  الأوامر  اأعطاه  من  العام، 

يف اأعقاب العفو عن الإ�شباين املعلوم، وال�شرب 

بعنف الذي اأدى اإىل �شقوط �شحايا، اإذا ما مل 

يكن العن�شر دفع باإبعاده عن وزارة الداخلية 

ثمن ذلك الغلط)...( نف�ض املعنى ي�شتنتج عند 

حتليل تعيني حممد ح�شاد يف وزارة الداخلية. 

كما اأن اإعالن امللك حممد ال�شاد�ض، عن خطورة 

جمرد  هو  الأمر  لأن  ال�شحراء،  ملف  و�شعية 

كانوا مكلفني مبلف  الذين  اأولئك  باأن  اعرتاف 

ال�شحراء ف�شلوا.  

متابع ق�شائيا  وموقوف  ما ال�شر يف ا�شتبعاد التجمعي اأوجار؟

من احلزب ي�سعيان 

خلالفة مزوار 

مكناس: األسبوع

مطلعة  جد  جتمعية  م�شادر  من  الأ�شبوع  علمت 

حزب  منا�شلي  و�شط  ن�شبت  قد  �شاخنة  حربا  اأن 

احلمامة يف مدينة مكنا�ض مبا�شرة بعد اإعالن زعيم 

احلزب �شالح الدين مزوار وزيرا للخارجية.

ذات امل�شادر تقول اإن مزوار الذي ح�شل على مقعد 

الأخرية  النتخابات  يف  مكنا�ض  مدينة  من  برملاين 

يف  الثاين  لفائدة  املقعد  هذا  عن  يتنازل  اأن  عليه 

لي�ض  الذي  الثاين  هذا  اأن  غري  النتخابية،  الالئحة 

�شوى ال�شاب بدر الطاهري ابن اأ�شهر اأعيان املدينة 

واأ�شرة معروفة يف عملية النتخابات يعي�ض م�شاكل 

ق�شائية حاليا، ومتابعات يف حماكم فا�ض، اليوم عدد 

من التجمعيني يقولون اإن الطاهري لن يفوز مبقعد 

مزوار، لأن احلزب باملدينة �شبق اأن اتخذ قرار طرد 

يف حقه، وبالتايل قد يعود املقعد للثالث يف الالئحة 

الذي يقال اإنه تعر�ض هواأي�شا للطرد من احلزب.

وبناء على نف�ض امل�شادر، قد يعود املقعد للم�شنف 

الرابع يف الالئحة ال�شاب يو�شف عكامو يف حالة ما 

اإذا هداأت احلرب التي ن�شبت اليوم من طرف عائلة 

ب�شبب  باملقعد  الأحق  نف�شها  ترى  التي  الطاهري 

احلزب   على  �شرفته  الذي  “الباهظ”  املايل  الدعم 

هذه  �شتنتهي  فكيف  ال�شابقة،  النتخابات  خالل 

على  املحلية  ال�شلطات  دخلت  اإذا  خا�شة  الأزمة 

اخلط وفاجاأت اجلميع بقرارات ف�شل حقيقية من 

احلزب يف حق هوؤلء؟.

الرباط: األسبوع

الت�شكيلة  عن  الإعالن  بعد  مبا�شرة 

يف  كريان  بن  حلكومة  العجيبة 

من  عرفته  وما  الثانية  ن�شختها 

عدد  حيث  من  فيه  مبالغ  ارتفاع 

مو�شوع  طرح  الوزارية،  احلقائب 

من  الكثري  الوزراء  ومكاتب  مقرات 

الإ�شكالت.

بعملية  يقوموا  مل  الوزراء  بع�ض 

وجود  عدم  ب�شبب  ال�شلط  تبادل 

ذلك  بعد  مبا�شرة  فتاهوا  �شابقيهم، 

بحثا  الرباط  العا�شمة  �شوارع  يف 

حيث  ال�شتغال،  لبداية  مكاتب  عن 

يف  اجلديد  مبقره  اأخرب  قد  البع�ض 

ل  الآخر  والبع�ض  ت�شلمه،  انتظار 

يزال يبحث عن مقر للعمل.

الوزراء  اأول  مثال  ال�شياق  هذا  يف 

وزير  هو  له  مكتب  عن  يبحث  الذي 

العن�شر  احمند  ال�شابق  الداخلية 

يف  رفيقه  مع  وزارة  اقت�شم  الذي 

احلكومة نبيل بنعبداهلل، حيث الأول 

بال�شكنى؛  والثاين  بالتعمري  مكلف 

اإىل  العن�شر  عودة  ترجح  م�شادر 

كان  حينما  اليازغي  وزارة  مكتب 

الوطني  والرتاب  للدولة  وزيرا 

يف  املالية،  وزارة  بناية  من  بالقرب 

هذه  اإن  اأخرى  م�شادر  تقول  حني 

البناية اندثرت بعدما �شملها التو�شع 

الذي قامت به وزارة املالية.

منتدبا  اأ�شبح  الذي  الكروج  الوزير 

اأخرب  الوطنية  الرتبية  وزير  لدى 

مبقر  يكون  قد  الذي  اجلديد  مبكتبه 

بباب  الوطنية  الرتبية  وزارة 

وزارة  م�شالح  حني  يف  الرواح، 

التكوين املهني �شابقا اأعدت له مكتب 

الكاتب العام هناك بحي النه�شة.

املنتدبة  الوزيرة  بنخلدون  �شمية 

وتكوين  العايل  التعليم  وزير  لدى 

لها  مكتب  عن  تبحث  تزال  ل  الأطر 

الداودي  حل�شن  بناية  بنف�ض  اإما 

بح�شان اأو ببناية لي�شي لآلة عائ�شة 

بح�شان، حيث مل يعرف حتى حدود 

اليوم موقع مقر الوزيرة اجلديدة.

نف�ض ال�شكل بالن�شبة للوزير املعاقب 

جنيب بوليف الذي تراجع يف ترتيب 

الوزراء من وزير للحكامة اإىل وزير 

مكلف  التجهيز  وزير  لدى  منتدب 

وزارة  ملحقة  اإىل  يعود  قد  بالنقل، 

خالل  اأكدال  يف  املوجودة  التجهيز 

بدل  ازنيند  التجمعي  الوزير  عهد 

الوزارة الأم املوجودة بح�شان.

 البيطري وزير الطاقة النووية.. بن كريان عني الوزراء ون�سي املكاتب 

وبوهدهود يحل حمل »املخازنية«
الرباط: األسبوع

من  الكثري  الثانية  ن�شختها  يف  احلكومية  الت�شكيلة   فجرت 

ال�شخرية التي جتاوزت املقاهي واملواقع الجتماعية لت�شل اإىل 

مقرات الوزارات.

ال�شخرية هذه املرة انفجرت و�شط موظفي وموظفات كل قطاع 

حكومي على حدة مبنا�شبة �شفات الوزير اجلديد الذي عني يف 

كل قطاع على حدة.

الطاقة واملعادن ي�شخرون من وزيرهم اجلديد،  موظفو وزارة 

والتنمية  العدالة  يف  القيادي  اجلديد  الوزير  ي�شفون  حيث 

النووية  الطاقة  �شي�شنع  الذي  بالبيطري  اعمارة  عبدالقادر 

باملغرب.

طبيعة  هو  الطاقة  وزارة  وخرباء  مهند�شي  �شخرية  �شبب 

الدرا�شي  م�شاره  اعمارة يف  القادر  عبد  به  الذي حظي  التكوين 

قبل ال�شتوزار، حيث كان يعمل كاأ�شتاذ للتعليم العايل تخ�ش�ض 

بدل  الفالحي  القطاع  يخوله  الذي  التكوين  وهو  »البيطرة«، 

التي  النووية والطاقات املتجددة  قطاع الطاقة مبا فيها الطاقة 

ب�شنع  اعمارة  يفاجئنا  قد  م�شتقبال، »رمبا  عليها  املغرب  يقبل 

الطاقة من ف�شالت البقر والبغال واحلمري«، يعلق اأحد اخلرباء 

بالوزارة.

الوزير  بوهدهود  املامون  ال�شاب  احلكومة  يف  اعمارة  زميل 

القطاع  باإدماج  املكلف  والتجارة  ال�شناعة  وزير  لدى  املنتدب 

غري املنظم، فجر �شخرية موظفي وزارة التجارة الذين �شاروا 

باعتباره  اململكة  �شوارع  خمتلف  يف  »الفرا�شة«  بوزير  يلقبونه 

القطاع التجاري الأول غري املنظم، والذي كان تابعا للمخازنية 

والقائد وال�شرطة ووزارة الداخلية عموما.
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

على امل�س�ؤولني عن مدر�سة الأطل�س بالرباط، 

والبنات  الأطفال  اإركاب  اأن  يعرف�ا  اأن 

ال�سغار لنقلهم، ل يعني تعري�سهم للخطر، 

الذين يبحث�ن  ال�س�اقني  اأمام ته�ر بع�س 

عن ال�سطدامات بتلك احلافالت ال�سفراء، 

وا�ساأل�ا �سائق احلافلة 38792.1.

لأول مرة، ك�سفت اجلزائر اأن اإغالق احلدود 

املغربي  امل�قف  ب�سبب  كان  املغرب،  مع 

خارجية  وزير  قال  وهكذا  ال�سحراء،  من 

لن  اجلزائر  اإن  العمامرة  اجلديد  اجلزائر 

تفتح حدودها مع املغرب مادام املغرب مل 

يغري م�قفه من ق�سية ال�سحراء، وقال يف 

حمفل عم�مي بالأمم املتحدة، اإن العالقات 

املغربية اجلزائرية يف طريق التح�سن.

يف ت�سريح علني، قال رئي�س حركة حما�س 

اإ�سماعيل هنية باأن الفل�سطينيني ل يقبل�ن 

القد�س،  اأي رئي�س دولة)...( عن  اأن يتكلم 

املغرب،  وكان  �ساأنها،  يف  �سيئا  يقرر  اأو 

ال�سابق  فل�سطني  �سفري  �سحب  طلب  قد 

باملغرب، �سبح، لأنه قال باأن جلنة القد�س، 

مل جتتمع منذ ع�سر �سن�ات، جلنة القد�س 

التي يرتاأ�سها امللك حممد ال�ساد�س طبعا.

تتبادل  اخلمي�سات،  اإقليم  قبائل  لزالت 

اللهجات،  وبجميع  نهار  ليل  ال�ستنكار، 

للف�سيحة الأخالقية يف تيدا�س، ح�ل النائب 

الربملاين)...( الذي �سبط يف حالة تلب�س من 

املنطقة،  عمال  اأحد  وتدخل  الدرك،  طرف 

ليطلق الزوج املراأة)...( مادام الثالثة من 

قدماء املنتمني حلزب واحد.

مع  للتطبيع  املعار�سة  املنظمات  تفكر 

م�سريات  �سل�سلة  اإطالق  يف  اإ�سرائيل، 

احليطي  حكيمة  ت�زير  على  احتجاجية، 

بن  حك�مة  يف  ع�س�  البيئة،  يف  املنتدبة 

كريان، وهي التي دخلت يف عداد قيدومات 

ت�زيرها  اأن  معتقدين  اإ�سرائيل،  زائري 

اأن ت�سبح  تريد  اأمام كل من  الباب  �سيفتح 

وزيرة.. فعليها اأن تزور اإ�سرائيل.

اأول بادرة هلهلة الت�سكيلة احلك�مية، هي 

املالية، يف  ب��سعيد يف  ال�زير  عدم ح�س�ر 

ال�زير  الأحرار.  حزب  لهياكل  جتمع  اأي 

ب��سعيد تلقى بطريقة غري مبا�سرة، تهديدا 

تعهد  الذي  مزوار،  رئي�سه)...(  طرف  من 

بطرد كل وزير من حزبه، ل يلتزم بق�اعد 

احلزب.
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األضواءتحت

الرباط. األسبوع

احلق،  الأيام  تعطينا  اأخرى  مرة 

فتح  ليلة  اإل  يعلن عن احلك�مة  فلم 

 12 عدد  الأ�سب�ع  )انظر  الربملان 

الي�م  ذلك  يف  وفعال   )2013 �ستنرب 

كافية  لالأزمة  الأربعة  الأ�سهر  كانت 

لطبخ بن كريان، يف الك�ك�ط مين�ت، 

الزبدة،  مثل  واأ�سبح  طاب  حتى 

جعلت  �سروطا  معها  قبل  لدرجة 

على  يعلق  اأفتاتي  احلزب  يف  رفيقه 

التعديل بق�له: هادي ما�سي حك�مة 

واهلل ينعل ب� الذل)...(.

اأما حكاية طبخ بن كريان يف الك�ك�ط 

مين�ت )انظر الأ�سب�ع عدد 5 �ستنرب 

2013( فقد كانت هي ال�سبب ال�حيد 
يف تاأخري التعديل، وقد ل�حظ اأن اأي 

فلم  يحرتم،  مل  الد�ست�ر  من  ف�سل 

يقدم بن كريان لئحة ال�زراء اجلدد 

ومل  علنا،  الد�ست�ر  عليها  ين�س  كما 

اأعطى  امللك  اأن  امللكي  الدي�ان  يعلن 

م�افقته على الالئحة.

مل  الد�ست�ر  من  اأخرى  ف�س�ل 

حترتم، خا�سة واأن احلك�مة تك�ن 

من  اأو  الأغلبية  حزب  ن�سيب  من 

الأحزاب،  باقي  من  معه  يتحالف 

ف�جئت  اجلديدة  احلك�مة  بينما 

وزراء  بعدة  الأخرية،  حلظاتها  يف 

ينزل�ن بالبارا�س�ت، دون اأن ي�سع�ا 

من  حزب  اأي  �سارة  ذراعهم  على 

احلركة  رئي�س  اإن  بل  الأحزاب، 

اأبعد)...(  العن�سر  احمند  ال�سعبية 

مل  لأ�سباب  الداخلية  وزارة  من 

مرتبة  يف  لي��سع  عنها)...(  يك�سف 

وزير  امل�ست�ى  نف�س  على  وزارية 

اإعداد الرتاب ال�طني، الإعداد الذي 

مل يقدر عليه اإدري�س الب�سري نف�سه، 

بنعبد  نبيل  من  �س�ية)...(  اأقل  اأو 

اهلل.. وزير ال�سكنى والتعمري.

هي  ب��س�ح،  املفه�مة  الأ�سباب 

وزراء  اإىل  الع�دة  وراء  الكامنة 

كان  كما  وال�سيادة)...(  التقنني 

احلال اأيام احل�سن الثاين، وكان حممد 

منهم يف حك�مة كرمي  ح�ساد واحدا 

كان  حني   1994 ماي   25 العمراين، 

ح�ساد وزيرا لالأ�سغال العم�مية.

الذي  ح�ساد،  يعرف  الذي  ولكن 

من�ذجية  حا�سرة  اإىل  طنجة  ح�ل 

مهامه  مزاولة  يف  �سع�بة  له  يت�قع 

ل  الذي  الن�ع  من  لأنه  بالداخلية، 

تعليمات  ول  اأحد)...(  تدخل  يقبل 

ت�سلبا  اأظهر  قد  وكان  اأحد)...( 

ورف�سا عندما كان واليا لطنجة اأيام 

انتخاب �سمري عبد امل�ىل باأوراق كتب 

مبعنى  الهمة«،  ف�ؤاد  »�سمري  عليها: 

اأن ما�سي ال�زير اجلديد ح�ساد مع 

على  �سي�ؤثر  النافذة)...(  الأحزاب 

حا�سره.

ورمبا النبهار اأمام اإجنازات ح�ساد 

يف طنجة، ه� الذي كان وراء الرغبة 

ل  للداخلية..  وزيرا  تعيينه  يف 

�سنة  النيابية  لالنتخابات  للتح�سري 

التنمية  جمال  يف  واإمنا  فقط،   2016
والهتمام باملدن.

ال�سادقة،  الرغبة  نف�س  هي  ورمبا 

من  بلمختار  ر�سيد  ا�سرتجاع  يف 

التعلـــيم  لــــ�زارة  تقاعده)...( 

متا�سيا مع الرغبة امللكية يف اإ�سالح 

التعليم.

ال�سيادة  وزراء  جانب  كان  واإن 

للحك�مة  العام  الأمني  ح�ل  تنامى 

م�قع  وق�ى  ال�سحاك،  اإدري�س 

وزير الأوقاف الت�فيق، ومل ي�سطر 

عزيز اأخن��س لالإدلء ببطاقة حزبية 

لدخ�ل احلك�مة، فاإن حزب الأحرار 

املالية،  نف�ذ على وزير  له  لن يك�ن 

الذي يعترب تعيينه  حممد ب��سعيد، 

اأي�سا يف املالية ذا معان كثرية، مثل 

م�لي  تعيني  وراء  الكامن  املخطط 

حفيظ العلمي وزيرا للتجارة، والذي 

رمبا ه� ال�زير ال�حيد يف حمله)...( 

الأعمال  ورجال  امل�ستثمرين  لأن 

اأ�سبح�ا  الذين  املعامل  واأ�سحاب 

حمتاجني  كان�ا  معاملهم،  يقفل�ن 

جتربته،  ك�سفت  املهنة،  من  ل�زير 

مرة  اخلناق  عليه  �سرب  عندما  اأنه 

املعل�مني)...(  النا�س  طرف  من 

ذهب اإىل ال�سرق، وا�ستح�سر روؤو�س 

�سيفعله  ما  اأخرى، ورمبا ه�  اأم�ال 

لإنقاذ التجارة املغربية.

ال�زراء  املجم�عة من  اأن هذه  املهم 

على  بالبارا�س�ت  نزل�ا  الذين 

كيــــران،  بن  الأول  ال�زيــر  مكتب 

ال�سيا�سي  ال�اقع  يحرك�ن  قد 

والقت�سادي املغربي، وي�سدون عن 

اله�جاء  الهجمات  هذه  كريان،  بن 

والف��سى،  بالعجز  تتهمه  التي 

الثقة  بتجديد  الحتفال  اإىل  ليتفرغ 

فيه ويف جتربته.. وها ه� مل يذهب 

وها  معار�س�ه،  له  يق�ل  كان  كما 

ت�سري  حلك�مة  الأ�س�س  ي�سع  ه� 

القادمة  النيابية  النتخابات  نح� 

بغيظه،  �سباط  وليمت   ،2016 يف 

الأ�سالة  حزب  ف�سحاء  و�سيخجل 

اأنف�سهم - كما قلنا - و�ستفر�س  من 

رمبا  بل  نف�سها،  اجلديدة  احلك�مة 

يف  ال�سابق  ال�زير  اأن  امل�ؤكد،  من 

من  �سي�سرع  العثماين،  اخلارجية 

النتخابات،  لتلك  التح�سري  يف  الآن 

الرئي�س  ه�  يك�ن  قد  يدري،  ومن 

يف  والتنمية  العدالة  حلك�مة  املقبل 

نهاية 2016.

وزراء ال�سيادة امللكيــة)...( جاوؤوا لدعم

 حزب العـدالة والتنميــة

بن كريان �سعيد ب�سريان الدم 

الأندل�سي يف عروقه
الرباط. األسبوع

عندما كان القائم باأعمال ال�سفارة الإ�سبانية، ي�ستغرب 

غياب اأقطاب احلك�مة والأحزاب، عن ح�س�ر احلفل 

ال�طني الإ�سباين، وكانت  العيد  اأقامه مبنا�سبة  الذي 

مزوار،  يف اخلارجية  اجلديد  لل�زير  بالن�سبة  فر�سة 

الذي كان يح�سر احلفالت كلها، قبل اأن ي�سبح وزيرا، 

وتغيب عن احلفل الإ�سباين، لتح�سل املفاجاأة ويح�سر 

رئي�س احلك�مة عبد الإله بن كريان، الذي ردت عليه 

بت�سفيقات  اإ�سبان،  واأغلبهم  احلا�سرين،  جم�ع 

الذي  بالأعمال  القائم  خطاب  على  رد  عندما  حادة، 

ذكر باملا�سي العربي يف الأندل�س، فرد عليه بن كريان، 

اإين اأح�س بانتماءاتي الأندل�سية، و�سريان الدم  قائال: 

الأندل�سي يف عروقي.

احلفل الإ�سباين الذي كان ع�سية افتتاح الربملان، ك�سف 

املغاربة، كان�ا  بع�س  عند  النتهازي  اجلانب  عن 

من  بتجمهر)...(  الدبل�ما�سية  احلفالت  يح�سرون 

عن  ح�س�رهم للتعبري  وفر�س  الأخبار،  �سماع  اأجل 

وج�دهم، فاإذا هم يتغيب�ن عن اأول حفل دبل�ما�سي 

مربر  كل  فقدوا  وقد  اجلديدة،  احلك�مة  ت�سكيل  بعد 

كريان،  بن  احلك�مة  رئي�س  فبا�ستثناء  للح�س�ر. 

العام  الداودي، والأمني  العايل  التعليم  ووزير 

احلك�مة  اأع�ساء  من  واحد  اأي  يح�سر  مل  للحك�مة، 

اجلدد،  ال�زراء  ال�زيرات اأو  حتى  ول  اجلديدة، 

بالفرحة،  م�سغ�لني  ك�نهم  يف  غيابهم  يفهم  قد  الذين 

فرحة »تاويزاريت«، كما ي�سميها املغاربة.

الرباط . خاص باألسبوع  

واأخريا، اأ�سيب هيكل حزب الأغلبية)...( حزب 

العدالة والتنمية، بفريو�س الب�سري)...( الذي 

اأطلقه  الذي  الفريو�س  ه�  تذكرون،  كنتم  اإن 

يف  الب�سري،  اإدري�س  ال�سابق،  الق�ي  ال�زير 

بداية  يف  كانت  التي  الأحزاب ال�سيا�سية  هيكل 

ال�ستقالل حزبني اأو ثالثة لت�سبح الي�م ثالثني، 

ت�سبح  اأن  جميد،  حممد  الكبري  املفكر  ويت�قع 

�ستني، بعدد اأحزاب القراآن. 

اأن عبد الإله بن كريان، كان يفكر يف  من امل�ؤكد 

مغادرة اجتماع ن�اب فريقه، يف مكتب احلزب 

اأن  بعد  القريب،  لبيته  ويدخل  مارا�سة،  قرب 

من  بجبهة  ال�ساخبة،  الأم�سية  تلك  يف  ف�جئ 

برملانيات احلزب تتكلمن بلغة جديدة، وبعد اأن 

اأفلتت من ل�سانه كلمة، اأر�س اهلل وا�سعة، اأجابته 

اإذا كنت تريد اأن متار�س �سيا�سة  نائبة بق�لها: 

اأر�س اهلل وا�سعة، فقد قالها من قبلك الحتادي 

الي��سفي، وها اأنت ترى ما ح�سل  عبد الرحمن 

مل  »اإذا  قبل:  من  قال  قد  كريان  بن  وكان  له. 

اأعجبكم فاأر�س اهلل وا�سعة«.

وكان نائبه عبد اهلل بها، جال�سا وكاأن على راأ�سه 

الطري، حمرجا عندما قال بن كريان عن رئي�س 

الفريق الربملاين، ب�ان�، اإين �ساأ�سحبه من رئا�سة 

الذي  اأنت  ل�ست  ب�ان�،  عليه  لريد  الفريق. 

عينتي على رئا�سة الفريق. 

كان  ونائبات،  ن�اب  من  احلا�سرين  اإجماع 

اأن  على  الحتجاج  واحدة.  نقطة  ح�ل  كله 

ح�ل  اأحدا،  يخرب  ومل  ي�ست�سر  مل  كريان،  بن 

الت�سالت واملفاو�سات التي جرت على هام�س 

ت�سكيل احلك�مة. 

مما جعل ت�سكيل احلك�مة �سفقة بني بن كريان، 

�سماها  حك�مة  اأعطى  الذي  ال�سيء  واملقررين. 

اأحد املتدخلني، وطلب اآخر من الأ�سب�ع ن�سرها: 

اإن هذه احلك�مة �س�رة طبق الأ�سل من حك�مة 

ما قبل 2011، يعني اأنها حك�مة خارج الد�ست�ر 

اجلديد)...( فهل هناك حتركات �ستجري داخل 

حزب العدالة. بعد اأن تغيب عن هذا الجتماع 

الذي امتد اإىل منت�سف الليل، كل من �سعد الدين 

العثماين، والداودي، وخا�سة من اأ�سبح ي�سمى، 

كريان  بن  ذكر  الذي  اأفتاتي،  امللتهبة  الراأ�س 

ت�سريحات  اأرف�س  »اإين  عنه:  قال  عندما  ا�سمه 

اأفتاتي«. 

مركب  يف  عقد  قد  احلزب  لأطر  اجتماع  وكان 

م�لي ر�سيد ب�سال، وبينما الأج�اء فيه تغلي، 

يقال اإن م�سطفى اخللفي بعث لنب كريان ر�سالة 

»ا�س ام ا�س« تلف�نية ن�سحه بعدم املجيء لأن 

مثلما  اجل� معكر، وفعال مل يح�سر بن كريان. 

غادر جمل�س ن�اب احلزب يف مارا�سة. ح�سب�ه 

�سين�سحب بعد اأن قالت له نائبة: احلمد هلل �سنة 

اأخرى  فر�سة  عندك  تك�ن  ولن  قريبة،   2016
لكن  غا�سبا،  كريان  بن  فان�سحب  وليتني.  بعد 

ليت�جه اإىل حفل ال�سفارة الإ�سبانية ثم يع�د اإىل 

قلب الأزمة.  

نائبة بنكريانية تذكر عبد الإله مب�سري

 عبد الرحمن اليو�سفي

�سحايا التعديل احلكومي 

الذين مل ينتبه اإليهم اأحد 
الرباط: األسبوع

�سحية  ه�  وحده  العثماين  الدين  �سعد  لي�س 

التعديل احلك�مي الأخري، بل اإن هناك ع�سرات 

اأنف�سهم  وجدوا  اأحد  اإليهم  ينتبه  مل  امل�ظفني 

الدلل  حياة  على  اعتادوا  بعدما  ال�سارع  يف 

املعلقني  اأحد  اأن  حتى  ال�زارات،  دواوين  يف 

كتب �ساخرا، وه� يعلق على من اأ�سماهم اأيتام 

اجلديدة  احلك�مة  تن�سيب  ليلة  الدواوين، 

»ال�زارات خاوية والبريان عامرة«.

م�ستعار  ا�سم  وه�  ال�ستقالل«  حزب  »قنا�س 

ل�سخ�س فتح �سفحة يف الفي�س ب�ك قال لزمالئه 

يف احلزب، وهم اأكرث املت�سررين من الن�سحاب، 

وجرب�ا  احلقيقية  عملكم  اأماكن  اإىل  »ع�دوا 

ومن  هاذي..«..  �سحال  فيها  كنتم  التي  الزلطة 

اأج�را  لأ�سحابها  ت�فر  الدواوين  اأن  املعل�م 

�سهريا ل يحلم�ن بها قد تتعدى 20 األف درهم، 

غري اأن وظيفة يف الدي�ان تبدو مثل الأحالم التي 

تتبخر يف رم�سة عني.

ر�سيد بلمختارحممد الوفاحفيظ العلميحممد ح�سادحممد بو �سعيد
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الرباط: األسبوع
طبيعة احلكومة املغربية اجلديدة، وطبيعة الوزارات، وم�ستوى الوزراء 

حظي بالنقا�ش ال�ساخن داخل خمتلف الأو�ساط اجلزائرية، وحتى الإعالم 

اجلزائري، وخا�سة لتزامنها مع تعديل حكومي لي�ش ببعيد باجلزائر.

وزراء  لطبيعة  اجلزائرية  الإعالمية  املتابعة  به  متيزت  ما  اأهم  لكن 

التي  وال�سواهد  الدبلومات  نوع  على  الوقوف  هي  املغربية  احلكومة 

املغاربة مقارنة بنظرائهم اجلزائريني، حيث �سجل  الوزراء  ح�سل عليها 

الإعالم اجلزائري اأن اأزيد من 80 باملائة من الدبلومات التي ح�سل عليها 

الوزراء املغاربة هي فرن�سية من معاهد ومدار�ش عليا بفرن�سا، على عك�ش 

احلكومة اجلزائرية حيث 20 يف املائة »اأربعة وزراء« فقط هم من ح�سلوا 

على دبلومات من فرن�سا، والباقي من اأبناء ال�سعب والأحزاب ال�سيا�سية 

اجلزائرية وبدبلومات جزائرية متوا�سعة.

هذه املقارنات يف الإعالم اجلزائري خل�ست اإىل اعتبار احلكومة املغربية 

اعتربوها  حيث  اجلزائر،  حكومة  عك�ش  على  املغرب،  يف  فرن�سا  حكومة 

حكومة من ال�سعب اإىل ال�سعب اجلزائري.

هل هي الأخطاء التي عجلت 

برحيل العثماين عن الوزارة ؟
الرباط: األسبوع

العدالة  يف  القيادي  خروج 

يف  الثالث  والرجل  والتنمية 

وبها  كريان  بن  بعد  احلزب 

مفاجاأة ثقيلة مل ي�ستوعبها جل 

الذين  والتنمية  العدالة  اأفراد 

املربرات  يف  يبحثون  اأ�سبحوا 

هذا  وراء  والعلنية  اخلفية 

القرار.

العلنية  املربرات  عن  وبعيدا 

ان�سحاب  قبيل  من  وامل�ستهلكة 

لف�سح  اخلارجية  من  العثماين 

وذلك  مزوار  اأمام  الطريق 

لت�سهيل عملية ت�سكيل احلكومة، حيث اعتربت مربرات مرفو�سة 

اإر�ساء  لأن  القرار،  دوائر  مقربة من  امل�سادر  من طرف عدد من 

مزوار كان ممكنا باأي وزارة اأخرى غري اخلارجية، ولن يرف�ش 

قد  وبنعبداهلل  العن�سر  الزعيمان  حليفاه  دام  ما  العر�ش  مزوار 

اقت�سما حقيبة واحدة، ولكن �سبب مغادرة العثماين للخارجية كان 

حم�سوما منذ مدة ب�سبب تعار�ش مواقف العثماين وحزبه وكذا 

حركة التوحيد والإ�سالح مع مواقف الق�سر يف عدد من الق�سايا 

والأزمات الدولية.

وبح�سب ذات امل�سادر، فاأول م�سمار كان الفقيه العثماين قد دقه يف 

نع�ش مغادرته الوزارة هو تكري�سه لربودة العالقات بني اخلارجية 

املغربية والفرن�سية التي ظلت دائما متوهجة بني البلدين، خا�سة 

خالل فرتة الهجوم الفرن�سي على القاعدة �سمال مايل، حيث تعاطى 

العثماين مع اخلارجية الفرن�سية بربودة، على عك�ش خمتلف القوى 

وحمكما،  قويا  التن�سيق  كان  اإذ  املغربية،  واملخابراتية  الأمنية 

بينما العثماين رمبا انحاز لطرح حركة التوحيد والإ�سالح الراف�ش 

للتدخل الع�سكري يف مايل.

ثاين الأخطاء التي �سجلت يف حق العثماين هي التدابري التي غامر 

بها العثماين وهو يرهن املغرب لرتكيا يف ق�سية اأ�سدقاء �سوريا، 

الفرن�سية  اخلارجية  مع  كربى  م�سالح  عالقات  توطيد  بدل 

والربيطانية يف هذا املو�سوع، خدمة مل�سالح ق�سيتنا الوطنية عند 

هذه الأطراف، حيث ف�سل العثماين تلميع �سورة وم�ساعدة تركيا 

يف الزعامة داخل هذا امللف ب�سبب م�ساكلها احلدودية مع �سوريا.

ويبدو بح�سب عدد من هذه امل�سادر، اأن الق�سة التي ق�سمت ظهر 

بعري وزارة اخلارجية فوق راأ�ش العثماين هي الت�سريح العلني 

للعثماين والفتخار بكونه قاطع ع�ساء الوزيرة الإ�سرائيلية ليفني 

خالل حفل ع�ساء بنيويورك موؤخرا، الأمر الذي اأغ�سب الأمريكيني 

مل  امل�سادر  هذه  بح�سب  العثماين  اإ�سرائيل،  اأ�سدقاء  باعتبارهم 

تبنى على  والتي  املغربية  للعالقات اخلارجية  يت�سرف كرئي�ش 

امل�سالح فقط، وم�سلحة املغرب يف عالقات قوية مع اأمريكا دون 

اإغ�ساب حليفها اإ�سرائيل خا�سة واملغرب مل ين�ش بعد تدخل هذه 

الأطراف يف تغيري م�سروع القرار الأمريكي الأخري الذي كان قد 

�سم مراقبة حقوق الإن�سان ملهام املينور�سو، فهل ليفني هي من 

اأ�سقطت العثماين من عر�ش وزارة اخلارجية؟.

غالب يكرم  الأحياء والأموات 

بعد الر�ضى امللكي 

الرباط: األسبوع

جمل�سي  رئي�سي  مببادرة  ن�سيد  اأن  املنا�سبة،  بهذه  »نود 

الربملان لتخليد هذه الذكرى«، اإنها العبارة التي وردت �سمن 

غالب، رئي�ش  كرمي  جعلت  والتي  الأخري  امللكي  اخلطاب 

جمل�ش النواب، مل يتمالك نف�سه وهو يعرب لعدد من مقربيه 

الذي  الأخري  امللكي  اخلطاب  مب�سمون  الكربى  فرحته  عن 

افتتح امللك به ال�سنة الت�سريعية احلالية.

التوجيهات  اأو من  باأكمله  فرحة غالب مل تنبع من اخلطاب 

التي �سملها، بل وقفت كثريا على عبارة الإ�سادة التي قالها 

جاللة امللك يف حق رئي�سي جمل�سي الربملان مبنا�سبة الإعداد 

حلفل كبري باملوؤ�س�سة الت�سريعية يعرف بتاريخها الذي اأ�ساد 

به امللك.

اإ�سادة امللك بتاريخ املوؤ�س�سة الربملانية باملغرب التي قال امللك 

والن�سالت  الثابتة  املواقف  �ساهدة على  ذاكرة حية  لها  اإن 

من  �سيكرم  كبري  تنظيم  حفل  يفكر يف  الكربى، جعلت غالب 

خالله كل روؤ�ساء الربملان ال�سابقني، الأحياء منهم والأموات.

�ضرقة 50 كب�ضا بطريقة 

هوليودية بالرباط

الرباط: األسبوع

نحو  تتجه  املغرب  يف  والحتيال  الن�سب  عمليات  اأن  يبدو 

الإبداع اخلارق يف كل املنا�سبات ويف جميع املجالت.

اآخر عمليات الن�سب الحرتايف الذكي، ما وقع لأحد الك�سابة 

بحي يعقوب املن�سور بالرباط، حيث تعر�ش لعملية �سرقة 

حوايل 50 كب�سا بطريقة اأقل ما تو�سف به هي »الهوليودية«.

فقد وقفت »الأ�سبوع« على عملية �سرقة الأكبا�ش بطريقة جد 

متطورة، حيث عمد اأحد الن�سابني اإىل التعرف والتعارف مع 

�سخ�سني يكرتيان اإحدى »الكاراجات« بحي يعقوب املن�سور 

بالرباط، وعمل على اإطعامهما بانتظام طيلة ثالثة اأيام فطورا 

وغذاء وع�ساء يف �سبيل اهلل، لأنهما غريبان عن احلي.

ليلة  د�ش  اإطعامهما،  على  املداومة  من  اأيام  ثالثة  وبعد 

اجلمعة املا�سية مادة منومة وبقوة يف طعام الع�ساء، ليقوم 

فجر يوم ال�سبت ب�سرقة حوايل 50 كب�سا من »الكاراج« بهدوء 

تام، تاركا ال�سحيتني يخو�سان يف �سبات عميق.

حكومــة فرنـــ�ضا يف املغــرب

الرباط: األسبوع

فجرت لئحة حكومة بن كريان 

يف ن�سختها الثانية غ�سبا عارما 

قيادات  و�سط  م�سبوق  وغري 

وقواعد العدالة والتنمية.

اأن  »الأ�سبـــوع«  علمـــت  فقد 

كل  عقدها  التي  الجتماعات 

من عبدالإله  بن كريان  وعبد 

القيادات  من  عدد  مع  بها  اهلل 

باحلزب وفريقه الربملاين طيلة 

الإعالن  بعـد  الثالثة  الأيام 

كانت  احلكومة،  ت�سكيل  عن 

كلها بهدف اإطفاء نار الغ�سب 

التربيرات  وتقدمي  جهة،  من 

هذا  كل  �سبب  حول  ال�سرية 

بن  به  قام  الذي  التنازل 

املفاو�سات  خالل  وبها  كريان 

الأخرية.

اإن غ�سب  تقول  امل�سادر  ذات 

بن  حا�سروا  الذين  النواب 

املهزلة  هذه  ب�سبب  كريان 

الإ�سارة  بها  عبداهلل  حاول 

اأن ما قام به  اإىل  اأكرث من مرة 

من  نوع  هو  كريان،  وبن  هو 

العا�سفة  متر  حتى  النحناء 

باملغرب،  الإ�سالميني  حق  يف 

املنطقة  يف  يقع  مما  ودر�سا 

العربية برمتها، واأن ما قام به 

عبداهلل بها هو »حكمة« كبرية 

جتنب �سباب احلركة ون�ساءها 

ما وقع لإخوانهم مب�سر، حيث 

على  ال�سيـــ�سي  »�سفـــاهم« 

الغرب  من  ومراأى  م�سمع 

والعامل الذي تفرج عليهم دون 

اأن يحرك �ساكنا.

اأغلبية  رف�سه  التربير  هذا 

النواب والنائبات مبا فيهم اأحد 

نواب مدينة مكنا�ش الذي خرج 

)كنا  وعلق  بالقول:  غا�سبا 

كريان  بن  الأخوين  اأن  نعتقد 

وبها كانا يتفاو�سان مع مزوار 

اأنهما  اكت�سفنا  بينما  املغربي، 

اجلرنال  مع  يتفاو�سان  كانا 

امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي؛ 

م�سر  يف  الإخوان  مهزلة،  اإنها 

مل ينبطحوا ومل يخ�سعوا اإل 

بعد مقاومة وممانعة و�سهامة 

العامل، بينما نحن  �سهد عليها 

اأ�سبحـــنا يف املـــــغرب »ننزل 

منا  يطلب  اأن  دون  ال�سروال 

ال�سياقني  اختالف  رغم  ذلك«، 

والظروف بني املغرب وم�سر، 

وعلى كل حال، �سكرا حلكمتكم 

ولعبقريتكم  هاته،  الكبرية 

من  مباء  التاريخ  �سجلها  التي 

ذهب(.

الرباط: األسبوع

نهجه  الذي  التوريث  اأ�سلوب  اأن  يبدو 

�سواء  لالأحرار  الوطني  التجمع  حزب 

الالئحة  »كعكة«  توزيع  عملية  يف 

ون�ساء«  »�سبابا  الوطنية  النتخابية 

غنيمة  توزيع  مبنا�سبة  اأو  الأخرية، 

يذهب  بداأ  حاليا،  الوزارية  احلقائب 

بحزب الأحرار نحو النفجار.

اأن  مطلعة  جد  اأكدت  م�سادر  فقد 

عملية  من  واملق�سيني  الغا�سبني 

للتعبري  ي�ستعدون  الأخرية  ال�ستوزار 

الذي  التوزيع  من  عالنية  �سخطهم  عن 

الت�سكيلة  مبنا�سبة  مزوار  اعتمده 

احلكومية الأخرية.

الناظوري  راأ�سهم  وعلى  منا�سلون 

عبدالــــــــقادر �سالمــــــة، وم�سطـــــــــفى 

ونعيمة  اأوجار،  وحممد  املن�سوري، 

الدين  ونور  بنخ�سرة،  واأمينة  فرح، 

الأزرق، ومولي عبدالعزيز احلافظي، 

عكا�سة،  وح�سن  حوات،  والوجدي 

ي�ستعدون  وغريهم  بنعبداهلل  ووديع 

الجتماعات  خالل  مزوار  ملحاكمة 

اأعدها  التي  الالئحة  على  املقبلة 

و�سقور  قيادات  لرغبات  باخل�سوع 

احلزب يف توزير اأبنائهم وزوجاتهم.

رف�سهم  عن  التعبري  يف  �سرعوا  هوؤلء 

لأبناء  ال�ستوزار  كعكة  توزيع  ملنطق 

امباركة  كتوزير  وزوجاتهم  ال�سقور 

يف  القيادي  والدها  من  ب�سغط  بوعيدة 

حممد  بوعيدة، والبن  احلاج  احلزب 

عبو،  احلاج  الوالد  من  ب�سغط  عبو 

احلاج  عمه  من  ب�سغط  وبوهدهود 

�سو�ش  بجهة  احلزب  من�سق  بوهدهود 

الدار  يف  الطالب  بن  والقيادي  ما�سة، 

فاطمة  زوجته  و�سع  الذي  البي�ساء 

التقليدية  لل�سناعة  وزيرة  مروان 

والت�سامني،  الجتماعي  والقت�ساد 

ل�سديقه  مزوار  اقرتاح  اإىل  اإ�سافة 

للتجارة  وزيرا  العلمي  حفيظ  مولي 

وال�سناعة.

هوؤلء القياديون بدوؤوا يقطرون ال�سمع 

لعبة  �سعار  ويرددون  مزوار،  على 

مق�سورة  تعد  مل  نعطيك«  »اعطيني 

على وزارة املالية فح�سب، بل اأ�سبحت 

نهجا يف ت�سيري حزب الأحرار برمته.

وبهذه املنا�سبة عاد اإ�سكال توزيع لئحة 

ال�سباب والن�ساء يف الالئحة النتخابية 

اعتمد  بعدما  الواجهة  اإىل  الأخرية 

مزوار نف�ش منطق التوزيع بني قيادات 

لئحة  يف  مقعدا  منح  حيث  احلزب، 

ال�سباب لل�سال�سي قريب عبو، والقيادي 

ح�سن عبادي و�سع ابنه عبادي حممد، 

ح�سن  ابنه  و�سع  بوهريز  والقيادي 

اأخيه  ابنة  و�سع  وبنقدور  بوهريز، 

و�سع  عبو  واحلاج  الن�ساء،  لئحة  يف 

تابعمرانت،  و�سع  واأخنو�ش  كاتبته، 

من  له  قريبة  و�سع  العلمي  والطالبي 

للدار  بالن�سبة  العملية  ونف�ش  تطوان، 

مبقعد  يظفر  الطالب  بن  حيث  البي�ساء 

ن�سائي مرة اأخرى.

ا�ضتوزار الأبناء والزوجات يفجر الأحرار من الداخلهل حقا اجلرنال ال�ضي�ضي هو من �ضكل حكومة بن كريان؟



● الرباط: األسبوع

بوانو  اهلل  عبد  ال�صحفيني  اأحد  �ص�أل 

على  والتنمية  العدالة  فريق  رئي�س 

عن  الربمل�نية  الدورة  افتت�ح  ه�م�س 

اجلديدة،  احلكومة  بخ�صو�س  راأيه 

لل�صحفي  وق�ل  لبق  ب�صكل  ف�عتذر 

»فوتني ه�ذ ال�ص�عة« ق�له� وهو يبت�صم، 

ق�ل  ال�صحفيني  اإحل�ح  واأم�م  وبعده� 

بوانو ومهنته طبيب، اإن احلمل ب�صفة 

طبيعية يتطلب انتظ�ر 40 اأ�صبوع� يف 

اإ�ص�رة اإىل طول مدة امل�ص�ورات وارتف�ع 

عدد وزراء احلكومة.

غري  ب�صكل  ت�أديبه  مت  الرجل  نف�س 

عبد  الع�م  الأمني  طرف  من  م�صبوق 

الإله بن كريان م�ص�ء نف�س اليوم الذي 

افتتح فيه الربمل�ن، حيث نقلت م�ص�در 

للن�ئب  ق�ل  كريان  بن  اأن  �صحفية 

رئ��صة  من  �صيقيله  ك�ن  ب�أنه  املكن��صي 

الفريق، لول اأنه تراجع عن ذلك، ويقول 

ق�ئل اإن بن كريان فقد �صوابه وحتدث 

مع بوانو و»نهره« وك�أنه طفل �صغري.. 

احلكومة  رئي�س  اإن  اآخر  م�صدر  ويقول 

بطريقة  حزبه،  اأع�ص�ء  اأم�م  حتدث 

ب�غيني  وحدين  “�صي  ق�ئال:  قذافية، 

واأن�  اجلي�س،  مثل  الفريق  زعم�ء  يوليو 

يف  اهلل  لعبد  يقول  اأن  قبل  الزعيم هن�”، 

على  مه�مك  من  �ص�أقيلك  وجهه:»كنت 

راأ�س الفريق، على خلفية تدخلك يف نق��س 

اأمهلتك  ولكني  احلق�ئق،  تق�صي  جلنة 

اأربعة اأ�صهر اأخرى«.

رئي�س  عن  العدالة  حزب  رئي�س  حديث 

رغم  النواب  مبجل�س  احلزب  فريق 

ق�ص�وته مل ي�صل اإىل م�صتوى النتق�دات 

احل�دة التي وجهه� بن كريان اإىل الربمل�ين 

وقت  يف  اأبعد  الذي  اأفت�تي  العزيز  عبد 

�ص�بق عن الأم�نة �صمن خطة ا�صتهدفت 

امل��صي  املوؤمتر  خالل  احلزب  �صقور 

.)..(

بوحدو،  ف�حتو  ح�ص�ب  عندو  “اأفت�تي 
كيفيق ال�صب�ح كيقلب على من ي�صري �صي 

نه�ر ي�صري على را�صو، وراه قلته� ليه”، 

عندو  ت�صح�بوه  عنداكم  جمدوب  “راه 
بح�ل  راه دروي�س وكنعرفو  دم�غ،  �صي 

كريان  بن  الإله  لعبد  هن�  الكالم  يدي”، 

هذا  اإىل  وانظروا  احلزب،  يف  زميله  عن 

يف  كريان  بن  به  يتفوه  “التتفيه” الذي 
حق من��صل من احلزب، ذنبه الوحيد اأنه 

قرر التغريد خ�رج ال�صرب..

اأم�مه من خي�ر خالل  بن كريان مل يجد 

اإ�صه�ر  �صوى  احلزب  بنواب  اجتم�عه 

وتقول  للزعيم،  الواجبة  الط�عة  ورقة 

طويال  خط�ب�  األقى  اإنه  امل�ص�در  بع�س 

قبل  مر�صي  تاله  الذي  ب�خلط�ب  �صبيه� 

التي  “ال�صرعية”  على  فيه  ركز  عزله، 

وو�صل  امل�ص�ورات،  اإدارة  حق  اعطته 

“كبوطه”  يرمي  ك�د  حد  اإىل  الأمر  به 

وين�صحب من الجتم�ع لول اأن البع�س 

ق�لوا:”اهلل يهديك اآ ال�صي بن كريان”.

الكثري  فقد  كريان  بن  اأن  جلي�  بدا  وقد 

حتمل  اأن  بعد  احلزب  داخل  وزنه  من 

تعديل  م�ص�ورات  اإدارة  عبء  وحده 

احلكومة مع �صالح الدين مزوار رئي�س 

كيف  لالأحرار،  الوطني  التجمع  حزب 

وهو  احلكومة  رئي�س  يقبل  اأن  ميكن 

الهزمية  بهذه  الأغلبي  احلزب  �ص�حب 

اأم�م عدوه اللدود ب�لأم�س، وكيف ميكن 

اأن يتخلى بهذه ال�صهولة عن �صعد الدين 

الوف��س من  العثم�ين الذي خرج خ�وي 

ثالثة  انتظرن�  اخل�رجية..هل  وزارة 

اأ�صهر لنخرج بحكومة تكنوقراط واأبن�ء 

دي�ل  املخ��س  هو  ه�دا  وا�س  الع�ئالت؟ 

وخال�س،  م�صكلة  ه�دي  اأ�صهر؟  ثالثة 

على  ت�أ�ص�صت  اجلديدة   احلكومة  اإن 

تكون  وتك�د  ت�صخمت  لهذا  الرت�صي�ت، 

نزاهته�.. هجينة، وتع�ين من م�صكلة يف 

هن�ك �صبعة تكنوقراط مب��صرين واآخرين 

غري مب��صرين، والبع�س مت ا�صتوزارهم 

بل  الع�ئالت..  بع�س  اإىل  لنتم�ئهم  فقط 

هن�ك اأ�صم�ء تع�ين من خ�ص��س يف النزاهة 

والكف�ءة”، التعليق هن� لأفت�تي.

تع�صف  قد  العثم�ين  الدين  �صعد  ح�لة 

احلزب،  راأ�س  على  كريان  بن  مب�صتقبل 

داخل  الآن  منذ  التحرك�ت  بداأت  فقد 

الإعتب�ر  لرد  والتنمية  العدالة  �صفوف 

للعثم�ين، والذي مل يكن اأقل من من�صب 

�صيم�  ل  الق�دمة،  املرحلة  يف  ع�م  اأمني 

اأن ظروف انتخ�ب بن كريان ك�أمني ع�م 

فيه  الذي ح�صل  ال�ص�د�س  املوؤمتر  خالل 

بن كريان على 684 �صوت� مق�بل 495 

نف�س  يف  بعد،  تن�س  مل  للعثم�ين،  �صوت� 

املحطة التي ح�صل فيه� عبد اهلل به� على 

14 �صوت� فقط، وانظروا لهذه املح�ب�ة 
التي جتعل رئي�س حكومة يحتفظ ب�لأخف 

وزن� من اأجل البق�ء يف احلكومة )..(.

مثل  �صيقف  اإذن  العثم�ين  الدين  �صعد 

العدالة  وزراء  حن�جر  يف  ال�صوكة 

بتع�طف  يحظى  اأنه  �صيم�  ل  والتنمية، 

اخل�صوم، فم� ب�لك ب�ملن��صلني يف �صفوف 

الوديع  كتبه  م�  اإىل  وانظروا  احلزب، 

الأ�صفي قطب حزب الأ�ص�لة واملع��صرة 

يحظى  التي  القيمة  لتعرفوا  الرجل  عن 

به� العثم�ين اليوم: اأنت الأول على لئحة 

املغ�درين حني يتعلق الأمر ب�حلف�ظ على 

الأ�صواأ،  لأنك  »ال�صلبة«...لي�س  النواة 

ولي�س لأنك الأقل دم�ثة خلق، ولي�س لأنك 

الأقل كف�ءة، لكن لأنك ل تعرف الزعيق 

الأقرب  لأنك  الغلظة،  ول  ال�صب�ب  ول 

اإىل الأخالق، والأبعد حق� عن الدف�ع عن 

مرتفع  لأنك  لنف�صك،  الكعكة  من  ن�صيب 

ي�صتطع  مل  اليوم،  ال�صف��صف..اإىل  عن 

يقنعوا  اأن  الع�مة  الأم�نة  من  مقيلوك 

�صك فيه� اأحق به�.. اأحدا ب�أن من عوَّ

7
alousbouea@gmail.com

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

وزارة الداخليــــة...

خدمــة املواطن وحماـية
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كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور
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بعد فرتة من الرتقب والنتظ�ر بني ك�فة �صرائح ال�صعب املغربي، ق�م جاللة امللك 

رئ��صته� عبد  ا�صتمر يف  التي  اأع�ص�ء احلكومة اجلديدة  بتن�صيب  ال�ص�د�س  حممد 

الإله بن كريان مع تعديل كبري يف الأ�صم�ء ويف من��صب امل�صوؤولية على م�صتوى 

اأحزاب الئتالف احلكومي التي بقيت يف احلكومة بعد ان�صح�ب حزب ال�صتقالل 

اإىل خ�نة املع�ر�صة.

ومب� اأن وزارة الداخلية تعترب من بني الوزارات الأكرث ت�أثريا واأهمية يف ت�صيري 

ال�صـ�أن الع�م الوطني، فقد ا�صتقرت الثقة امللكية على ا�صم رجل من خرية رج�لت 

اإذ اأن وزارة الداخلية التي هي من الوزارات ال�صي�دية  الدولة هو حممد ح�ص�د. 

ي�صتحيل اأن ي�صلم مق�ليده� الع�هل احلكيم حممد ال�ص�د�س لرجل ل يكون يف م�صتوى 

التنموية الجتم�عية  ب�لأورا�س  التي جتت�زه� اململكة والتي تعج  اله�مة  املرحلة 

والتطلع�ت امللكية الطموحة للمزيد من التطور والنفت�ح على الع�مل. وهكذا ج�ء 

الرجل املن��صب ليو�صع يف الوزارة املن��صبة بعد امل�ص�ر املهني املرموق الذي ح�زه 

حممد ح�ص�د.

اإين ل�صت اأج�مل هذا امل�صوؤول الكبري بهذا املو�صوع، فلي�صت املج�ملة من ع�داتي 

اإىل  ال�صتن�د  املنرب على  الأحب�ء، ولكني عّودتكم عرب هذا  القراء  اأيه�  كت�ب�تي  يف 

احلقيقة والت�ريخ ل غري.

اإىل املغرب، حيث بداأت  ب�أول زي�رة يل  1975، عندم� قمت  اإىل �صنة  و�ص�أعود بكم 

التي  الكويتية  ال�صي��صة  لن�صره� يف جريدة  يف كت�بة �صل�صلة حتقيق�ت عن اململكة 

حيث  اخل�صراء،  امل�صرية  فيه�  متت  التي  ال�صنة  نف�س  وك�نت  له�.  ممثال  كنت 

�ص�ركت فيه� مع اآلف الوفود من خمتلف اجلن�صي�ت التي ح�صرت تلك اللحظ�ت 

املوؤثرة من ت�ريخ املغرب خالل �صهر نونرب من تلك ال�صنة. ويف تلك ال�صنة ب�لذات 

�د، الذي ك�ن يعمل يف مين�ء الدار البي�ص�ء. وك�ن  تعرفت على املهند�س حممد ح�صّ

اجلميع يتوقع ملع�ن جنم املهند�س ال�ص�ب الذي مل يكن يتج�وز يومه� الع�صرين�ت 

من عمره. وهذا م� حدث ب�لفعل، حيث ك�ن يف تلك الفرتة قد ع�د للتّو من فرن�ص� 

ح�مال معه �صه�دة علمية ع�لية من مدر�صة البوليتكنيك للمهند�صني بب�ري�س وذلك 

يف �صنة 1974، اإ�ص�فة اإىل دبلوم من املدر�صة الوطنية للقن�طر والطرق بب�ري�س يف 

1976. ول يخفى على اأحد عراقة وجدية ه�تني املوؤ�ص�صتني اللتني تخرجت منهم� 
اأهم الكف�ءات الفكرية، واأكرب �صن�ع القرار عرب الع�مل.

ت�صلم  قد  ح�ص�د  حممد  ب�أن  علمت  اخل�صراء،  امل�صرية  على  واحدة  �صنة  وبعد 

الذي  وبومل�ن  وت�ون�ت  ف��س  اأق�ليم  يف  العمومية  لالأ�صغ�ل  ِجهوي  مدير  من�صب 

ا�صتمر فيه حتى �صنة 1981. ويف �صنة 1985 عينه الع�هل الراحل احل�صن الث�ين 

األ وهو من�صب املدير الع�م للمكتب الوطني  طيب اهلل ثراه يف مركز جد ح�ص��س 

ف�أبلى  املغربية اخل�رجية،  للتج�رة  الأوىل  البوابة  تعترب  التي  املوانئ  ل�صتغالل 

�صواء  املردودية  يف  ملحوظ  بنمو  املكتب  بهذا  وجوده  فرتة  فتميزت  من�صبه،  يف 

الب�صرية اأو امل�لية للمكتب. وبت�ريخ 11 نونرب 1993 عينه امللك الراحل وزيرا 

جاللته  انتب�ه  لفت  اأن  بعد  الأطر  وتكوين  املهني  والتكوين  العمومية  لالأ�صغ�ل 

بكف�ءاته الع�لية.

ويف 31 ين�ير 1995، ُعني ال�صيد ح�ص�د رئي�ص� مديرا ع�م� ل�صركة اخلطوط امللكية 

املغربية. وكم� ل يخفى على اأحد، ف�إن هذه ال�صركة تعترب البوابة املغربية نحو 

اخل�رج �صواء على امل�صتوى ال�صي�حي اأو ال�صتثم�ري، حيث تعترب الواجهة الأوىل 

التي يتعرف من خالله� الوافد على املغرب وعلى طريقة تدبري واإدارة املوؤ�ص�ص�ت 

امللكية  اخلطوط  يف  العمل  طريقة  تطوير  على  ح�ص�د  ال�صيد  ف�نكب  العمومية. 

املغربية، وا�صع� برن�جم� طموح� لتقوية ن�ص�ط ال�صركة. وهكذا ارتفعت مداخيله� 

وامل�ص�فرين  وامل�صتثمرين  ال�صي�ح  وبني  بينه�  لت�صود  الثقة  وع�دت  كبري،  ب�صكل 

الع�ديني. 

وهن� �ص�أذكر واقعة ع�صته� بنف�صي، حيث كنت ع�ئدا من اإحدى رحالتي اإىل لندن. 

ف�إذا  امللكية املغربية،  للخطوط  ت�بعة  ال�صي�حية بط�ئرة  الدرجة  وكنت على منت 

بي اأف�ج�أ بوجود ال�صيد ح�ص�د على منت نف�س الط�ئرة. فتب�دلن� اأطراف احلديث 

من  ف�رغة  �صبه  هي  الأوىل  الدرجة  له:»اإن  ق�ئال  اأ�ص�أله  اأن  من  نف�صي  اأمت�لك  ومل 

الرك�ب، فلم�ذا مل ت�ص�فر على مق�عده� واأنت الرئي�س املدير الع�م لهذه ال�صركة.« 

اأ�صت�ذ  فق�ل يل بهدوئه املعهود ونظراته الذكية:»لقد اأجبَت عن �صوؤالك بنف�صك ي� 

ع�م�  مديرا  رئي�ص�  كوين  هو  الأوىل  الدرجة  على  �صفري  عدم  يف  ف�ل�صبب  رمزي، 

للخطوط امللكية املغربية، فل�صت �ص�حبه� حتى اأ�صمح لنف�صي بذلك، فهذه الدرجة 

كم�  من�صبي،  ا�صتغالل  ميكنني  ول  لوطني،  وب�لت�يل  لل�صركة  مفيدة  مداخيل  له� 

يجب علي اأن اأعطي املثل والقدوة للع�ملني يف اخلطوط امللكية حتى ل ي�صتغل اأي 

واحد مك�نته اأو من�صبه، ف�لدرج�ت التج�رية لي�صت حكرا على الروؤ�ص�ء واملوظفني 

الع�ملني ب�ل�صركة، بل هي ملن ي�صتطيع دفع ثمن تذكرته�«.

وبعد م�ص�ر موفق،  �صغل ال�صيد ح�ص�د من �صنة 1997 اإىل 2001 من�صب رئي�س 

 .1997 �صنة  يف  وذلك  الفرونكوفونية  البلدان  يف  اجلوي  للنقل  الدولية  اجلمعية 

وجه  تغيري  ف��صتط�ع  احلوز،  ت�ن�صيفت  مراك�س  جهة  على  والي�  ُعنِيّ  وبعده� 

املنطقة ب�لك�مل، ج�عال منه� قطب� �صي�حي� من الطراز الأول، ومنطقة م�صتقرة على 

امل�صتويني القت�ص�دي والجتم�عي، ثم قرر الع�هل الطموح حممد ال�ص�د�س اإ�صن�د 

لل�صيد  اأ�صيلة  طنجة  اإقليم  على  وع�مل  تطوان   - طنجة  جهة  على  واٍل  من�صب 

وتعرفه�  عرفته�  التي  النمو  م�صرية  اإط�ر  يف   2005 يونيو  �صهر  يف  وذلك  ح�ص�د 

الأق�ليم ال�صم�لية يف عهد امللك حممد ال�ص�د�س. 

ويف نونرب 2012، مت تعيني ح�ص�د رئي�ص� ملجل�س مراقبة �صركة »الوك�لة اخل��صة 

املطلوب  النمو  خلدمة  الوك�لة  يف  جديدة  دم�ء  اأعطى  مم�   ، املتو�صط«  طنجة 

ب�ملنطقة اعتب�را ملوقعه� املتميز واأهميته� ال�صرتاتيجية اقت�ص�دي� و�صي��صي�.

للعر�س  و�ص�م  اأي�ص� على  ال�صيد ح�ص�د احل��صل  كف�ءات ووطنية  ثقتي يف  وبكل 

من درجة �ص�بط. ف�إين اأهيب به وبك�فة امل�صوؤولني اأن يعملوا على الزي�دة يف عدد 

رج�ل املخ�برات الرتابية والأمنية يف ظل وجود دول مع�دية ومرتب�صة ب�ملغرب، 

الت�ريخ  �صجالت  به�  تربطه  التي  اجلنوبية  اأق�ليمه  على  الت�ريخية  وب�صي�دته 

اإىل  طنجة  من  املغربي  ال�صعب  بني  عديدة  قرون  منذ  املعقودة  البيعة  و�صرعية 

الكويرة، وبني العر�س العلوي.

الخرجات التي سيخسر بن كيران كل شيء بسببها
لهذا ال�سبب �سي�سبح �سعد الدين العثماين 

اأمينا عاما حلزب العدالة والتنمية 

العثم�ين 

ي�صلم املف�تيح 

لنب كريان

بن كيران لم يجد أمامه من 
خيار خالل اجتماعه بنواب 

الحزب سوى إشهار ورقة 
الطاعة الواجبة للزعيم، 

وتقول بعض المصادر إنه 
ألقى خطابا طويال شبيها 

بالخطاب الذي تاله مرسي 
قبل عزله، ركز فيه على 

“الشرعية” التي اعطته حق 
إدارة المشاورات، ووصل 

به األمر إلى حد كاد يرمي 
“كبوطه” وينسحب من 
االجتماع لوال أن البعض 

قالوا:”اهلل يهديك آ السي 
بن كيران”.
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

م�ساوئ دفاتر التحمالت
�إىل  �سنو�ت   3 منذ  دخلنا 

َباْي«..  »�ْسَتاْنْد  َمرحلة 

�لذي  �مل�سكل  بعد  وهذ� 

�لتحمالت  دفاتر  خلقته 

�لقطاع  مبنتجات  ة  �خلا�سّ

�ملّتجهة  �لب�سرّي  �ل�سمعي 

نحو �لتلفزيونات �لعمومَيّة.. 

على  عجز�  خلقت  �خلطوة 

و�خللق  �البتكار  م�ستوى 

و�لت�سغيل، وتقنيو �لقطاع �ملعيلون الأ�سر و�ملتولون 

هذ�  بفعل  لل�سرر  مد�خيلهم  تعر�ست  مل�سوؤوليات 

�لعطب يف �الإنتاجات.

نعيمة المشرقي )فنانة(

وزيرات اأم »حرمي ال�سلطان«؟
�حل�سور  يبدو  قد 

�لكمي للن�ساء �سمن 

�حلكومة  هذه 

حا�سر� بقّوة، مقارنة 

�الأوىل،  �لن�سخة  مع 

طموحاتي  �أن  �إاّل 

�ل�سخ�سية كانت تنتظر 

ول�سن  وزير�ت  ن�ساء 

وزر�ء..  عند  موظفات 

�حلكومة  ن�ساء  �أغلب 

منتدبات  �الآن  هّن  �حلالية 

لدى جمموعة من �لوزر�ء، حّتى �أ�سبحنا ن�سمع نكتا 

على �ل�سيا�سيات من قبيل �عتبارهّن َحِرمي �ل�سلطان.

خديجة الزومي )حزب االستقالل(

تراجع �سورة الوزير
لقد ربحت �لدولة �لكثري 

مـــن م�ساحـــات �لتاأثري 

يف �ملــــجال �لتنفــــيذي، 

تر�ســــيم  و��ستعـــــادت 

»�حلكومة  مع  حدودهـــا 

�ل�سيا�سيــــــة«، وعـــــــادت 

�لتقليدية  �لتنخيب  منافذ 

لال�ستغال، وتر�جعت �سورة 

م�سار  من  �لقادم  »�لوزير« 

بد�أت  �لتي  �حلزبي  �اللتز�م 

�لتناوب،  حكومة  منذ  ترت�سخ 

بو�بات  من  للم�سوؤولية  �لقادم  �لوزير  �سورة  �إىل 

»�لتقنوقر�طي«،  �لتفوق  ووهم  و�لنفوذ  �لعائالت 

حكومة  بروفيالت  �ملنا�سبة  بهذه  �جلميع  تذكر  لذلك 

�لثمانينيات وما قبلها.

حسن طارق )االتحاد االشتراكي(

اأول عمل يجب اأن تقوم به احلكومة

�إن �أول �لتحديات 

�ملطــــــــــــــروحة 

�حلكومة  علــــــــى 

ليـــــــــة،  �حلــــــــــا

تتجـــــاوز  �أن  هو 

�الختالالت �ل�سابقة.. 

عدم  خالل  مــــــــــــن 

نقا�سات  يف  �النخر�ط 

و�هية تكــــــــر�س ميوعة 

�لذي  �الأمر  وهو  �ملو�طن،  وتنفر  �ل�سيا�سي  �مل�سهد 

يعني �أي�سا �ملعار�سة..
ادريس لكريني: )أستاذ جامعي( 

ت�سريحات بن كريان التلقائية جتر عليه �سخرية العامل 
حزب العدالة والتنمية ي�سبح حزب اأقلية يف احلكومة اجلديدة

خرج حزب »�لعد�لة و�لتنمية« خا�سر� 

بات  �إذ  �جلديد،  �حلكومي  �لت�سكيل  من 

يف  �الأول  �حلزب  كونه  رغم  على  �أقليا 

�لربملان. وتعددت ب�سكل الفت �لتعليقات 

على  �جلديدة  �حلكومة  من  �ل�ساخرة 

تبدو  و�لتي  �الجتماعية،  �ملو�قع 

�حلزب  مب�سري  �ل�سماتة  ثناياها  من 

�الأكرثي، �إىل جانب �ل�سخرية من ت�سخم 

كما  وزير�.   39 بلغ  �لذي  �لوزر�ء  عدد 

يف  حقائب  ثالث  وجود  من  ��ستغربو� 

تعمل  وكاأنها  تبدو  �جلديدة  �حلكومة 

متت  �إذ  و�حد،  قطاع  يف  منف�سل  ب�سكل 

ت�سمية ب�سيمة �حلقاوي وزيرة للتنمية 

وزيرة  مرو�ن  وفاطمة  �الجتماعية 

و�لت�سامني  �ال جتماعي  �ال قت�ساد 

لل�سوؤون  وزير�  �ل�سديقي  �ل�سال م  وعبد 

�ملدونون  و��ستعاد  �ال جتماعية. 

ت�سريحات �سابقة لنب كري�ن من بينها، 

به  �أدىل  �حلكومة  رئي�س  كان  حديث 

»�إن  فيه  وقال  �ملحلية  �ل�سحف  الإحدى 

�لف�ساد و�ال�ستبد�د لهما حر��س �سر�سون، 

ومن غري �ملعقول �أن نبحث عن حتالف 

مدون  و�أخرج  �الأحر�ر«.  )حزب(  مع 

�آخر ت�سريحا لنب كري�ن �عترب فيه مزو�ر 

»رجال ال ميكن �أن يثق به �ملغاربة«.

و�لتنمية«  »�لعد�لة  حزب  و�حتفظ 

رئا�سة  �إىل  �إ�سافة  �الأحد ع�سر  مبقاعده 

�لوزر�ء يف �حلكومة �لثانية �لتي يقودها 

زعيمه عبد �الإله بن كري�ن، لكنه خ�سر 

�لتي  �خلارجية  هما  مهمتني  وز�رتني 

غادرها �سعد �لدين �لعثماين و�ل�سناعة 

�لذي  »�الأحر�ر«  وحاز  و�لتجارة.. 

�أ�س�سه �أحمد ع�سمان �سهر �مللك �لر�حل 

�لقرن  �سبعينيات  يف  �لثاين  �حل�سن 

�ست  بدل  حقائب  ثماين  على  �ملا�سي، 

»�ال�ستقالل«،  وزر�ء  باأيدي  كانت  فقط 

و�خلارجية  �ملالية  وز�رتا  بينها  من 

و��ستطاع  �حلزب.  لزعيم  �أعطيت  �لتي 

»�الأحر�ر« �أن يجمعو� بني �أياديهم جميع 

�حلقائب �ملرتبطة بال�سوؤون �خلارجية. 

فرفع  �ل�سعبية«،  »�حلركة  حزب  �أما 

�إىل �ست،  �أربع  ح�سته من �حلقائب من 

مبغادرة  مهما  موقعا  خ�سر  �أنه  غري 

زعيمه �حمند �لعن�سر وز�رة �لد�خلية 

وح�سل  �لعمر�نية.  �لتهيئة  وز�رة  �إىل 

)�حلزب  و�ال�سرت�كية  �لتقدم  حزب 

�إ�سافية  حقيبة  على  �سابقا(  �ل�سيوعي 

�لتي كانت  �الأربع  زيادة على �حلقائب 

من ح�سته يف حكومة بن كري�ن �الأوىل، 

�هلل  بنعبد  نبيل  �لعام  �أمينه  خ�سر  فيما 

له  تبق  مل  �إذ  �ل�سابقة،  وز�رته  ن�سف 

�إ�سناد  مت  فيما  و�ملدن،  �الإ�سكان  �سوى 

�حمند  �إىل  �لعمر�نية  �لتهيئة  ملفات 

�لعن�سر. وي�سيطر �لتقدم و�ال�سرت�كية 

و�لثقافة  �ل�سحة  وز�ر�ت  على 

�أن  �لالفت  لكن  و�لت�سغيل.  و�ل�سياحة 

�أي  �إىل  ينت�سبون  ال  �لذين  �لتكنوقر�ط 

حقائب  بثماين  ��ستاأثرو�  �سيا�سي  حزب 

يف حكومة بن كري�ن �لثانية، يف مقدمتها 

وز�رة �لد�خلية �لتي �ُسمي على ر�أ�سها 

�أ�سندت  �لتي  و�لرتبية  ح�ساد،  حممد 

�لوفا  حممد  �أما  بلمختار،  ر�سيد  �إىل 

مغادرة  رف�س  �لذي  �ال�ستقاليل  �لوزير 

من  فانتقل  حزبه،  وزر�ء  مع  �حلكومة 

وي�سكل  �حلكامة،  وز�رة  �إىل  �لرتبية 

بقاوؤه يف �حلكومة �لثانية �سفعة الأمني 

�لغرمي  �سباط  حميد  »�ال�ستقالل«  عام 

�لرئي�سي لعبد �الإله بن كري�ن.

يبدو أن الرئيس األمريكي أوباما ال يعول كثيرا على طاقم 
الطباخين الموجودين في البيت األبيض، فهو يحب دائما اللجوء إلى 

»السندويتشات« الخفيفة، حيث تلتقط له في الغالب صور بهذه 
المناسبة، غير أن أصحاب الصورة األخيرة كتبوا عنه أنه يلتهم 

»ساندويتشا« كبيرا لوحده.
ظهور أوباما بهذا الشكل قد يبدو مستفزا لبعض المسؤولين 
المغاربة الذين كتبت عنهم الصحف أنهم يتناولون »طواجن 

البرقوق«، ويتمتعون بالقيلولة في مقر رئاسة الحكومة.

الع�سكــــر امل�ســـري فــوق من�ســات املهرجانــات املغربيـــة
ع�سل..  من  بقية  �سحونكم  يف  »ماز�ل 

ردو� �لذباب عن �سحونكم.. كي حتفظو� 

�لع�سل«، بهذه �الأبيات �لتي تعود لل�ساعر 

�لفل�سطيني حممود دروي�س دعا �سحفي يف 

�إىل وقف حمى  �مل�سرية،  �الأهر�م  جريدة 

ردود �لفعل �ملغربية �مل�سرية على هام�س 

�سيا�سية  فنانني م�سريني  ملو�قف  �إقحام 

د�خل  مهرجانات  يف   م�ساركتهم  خالل 

�ملغرب.

�سريين  �مل�سرية  �ملغنية  مع  �الأمر  بد�أ   

عبد �لوهاب على من�سة �الأد�ء يف تطو�ن 

مهرجان  هام�س  على  �ملغرب  �سمال 

�ملدينة للفيلم �ملتو�سطي، حني �أعربت عن 

تاأييدها لوزير �لدفاع �مل�سري عبد �لفتاح 

�نت�ساء  حلظة  يف  و�ختارت  �ل�سي�سي، 

توجيه  �لغنائية  مبقطوعاتها  �جلمهور 

باحلياة  له  و�لدعوة  لل�سي�سي  �لتحية 

هذ�  قبل  من  ووجهت  �أنها  غري  �ملديدة، 

وموؤيدة  معار�سة  ب�سعار�ت  �جلمهور 

مر�سي،  حممد  �ملعزول  �مل�سري  للرئي�س 

�إكمال  دون  �الن�سحاب  �إىل  ��سطرها  مما 

و�قعة  حتولت  ما  �لفني.�سرعان  حفلها 

�سبكات  على  حلمالت  وقود  �إىل  تطو�ن 

و�سائل  ودخلت  �الجتماعي،  �لتو��سل 

�سالح  �عتمدت  �لبلدين يف مو�جهة  �إعالم 

�لتاريخ و�جلغر�فيا مع كثري من �خلو�طر 

و�لعو�طف �جليا�سة.

�لد�عية  �الأ�سو�ت  تعالت  �ملغرب  يف 

�لفنانني  ��ستدعاء  يف  �لنظر  �إعادة  �إىل 

�مل�سريني للم�ساركة يف مهرجانات �لبلد، 

يف  تقيدهم  �سرورة  �إىل  �أحدهم  وذهب 

�أولها  ين�س  ب�سروط  ��ستدعائهم  حال 

جماهيل  يف  �خلو�س  عن  �ل�سوم  على 

�ل�سيا�سة..فيما ر�أى نا�سط �آخر �أن �للوم 

�ملغرب،  يف  �مل�ستقبلة  �جلهات  على  يقع 

د�م  ما  حولها  حتقيق  بفتح  وطالب 

متويل �ملهرجانات ياأتي من �أمو�ل د�فعي 

�ل�سر�ئب.

�إفريقيا،  �سمال  من  �الآخر  �جلانب   على 

كانت ردود �لفعل على ما جرى �أقل وقعا، 

�لذي متر به م�سر ال ي�سمح  الأن �لظرف 

�إىل  تعيد  �أخرى  �إعالمية  معارك  بخو�س 

�الأذهان �سرية �لنز�ع مع �جلز�ئر ب�سبب 

منتخبا  خا�سها  �لقدم  كرة  يف  مباريات 

�لبلدين �سنة 2009.

تفا�سيل التقرير الإ�سرائيلي الذي هز ال�سحف اجلزائرية
�ملغرب  موؤخر�  جز�ئرية  �إعالم  و�سائل  ِ�تهمت 

بالوقوف ور�ء ما �أ�سمته حملة لت�سويه �سورتها 

�ل�سحف  بع�س  وك�سفت  �لدويل،  �ملنتظم  �أمام 

لتقرير  �لرتويج  يف  يكمن  �ل�سبب  باأن  �جلز�ئرية 

�إ�سر�ئيلي خطري.

ما م�سمون هذ� �لتقرير؟ هذ� �لتقرير كما �أ�سار �إىل 

�سادر  تقرير  هو  �جلز�ئري،  �ملحور  موقع  ذلك 

عن معهد �الأبحاث �لقومي �الإ�سر�ئيلي للدر��سات 

برناجما  ثمة  �أن  على  �أكد  �لذي  �الإ�سرت�تيجية، 

نوويا جز�ئريا يعد من بني �لرب�مج �الأكرث خطورة 

وفعالية يف �لعامل.

�ملو�قع  بع�س  �إليه  �أ�سارت  �لذي  �لتقرير  هذ� 

�ملغربية، و�سع  �جلز�ئر كدولة متتلك �أو ت�سعى 

المتالك �سالح �لدمار �ل�سامل، هذ� كاأول مالحظة 

من �لباحثني مربرين ذلك مبا �أ�سموه بـــ »�لتطور 

�لنوعي للت�سليح«، حيث ت�سخر مد�خيلها من �لنفط 

و�لغاز ل�سر�ء �أ�سلحة جد متطورة، هذ� ما يهدف 

�إليه �لنظام �حلاكم حتى تبقى �جلز�ئر �أكرب قّوة 

ع�سكرية مبنطقة �سمال �إفريقيا، عو�س ��ستثمار 

�حلديثة،  �لدولة  وبناء  �لتنمية  يف  مد�خيلها 

حيث �أبدى معهد �الأبحاث �لقومي )�الإ�سر�ئيلي( 

فريد�  �ن�سغاال  �الإ�سرت�تيجية،  للدر��سات 

بـ»�لقدر�ت �لنووية و�لبيولوجية و�لكيمائية« يف 

�أن �جلز�ئر متتلك من  �جلز�ئر، وَعَدَّد مبا يوؤكد  

�الأ�سلحة �مل�سنفة �سمن هذ� �لباب، �إذ متتلك مفاعال 

�أن  ويحتمل  ميغاو�ط،   15 قدرته  �سينيا  نوويا 

يكون قد مت حتديثه لت�سل قدرته �إىل 40 ميغاو�ط، 

و�أورد �لتقرير �أن �ملفاعل ينم عن رغبة جز�ئرية يف 

خدمة برنامج �سري لالأ�سلحة �لنووية، و��ستغرق 

يف ذكر ممتلكات �جلز�ئر من �الأ�سلحة، على �أنها 

�لنووية جلبته من  لالأبحاث  مفاعال  كذلك  متتلك 

�إىل  �أ�سارت  �الأرجنتني، وقدرته 1 ميغاو�ط. كما 

من  �إفريقيا  �سمال  على  ت�سكل خطر�  �أن �جلز�ئر 

خالل �إبر�مها ل�سفقات �أ�سلحة كبرية مع رو�سيا 

بحو�يل 7 ماليري دوالر، كما �أورد �لتقرير معلومات 

و�أرقاما تف�سيلية، حيث ي�سري �إىل ��ستالم �لقو�ت 

�لربية �جلز�ئرية 180 دبابة من طر�ز )ت – 90(، 

وتوقع نف�س �لتقرير ��ستالم �ملزيد من �لدبابات من 

�أن �جلز�ئر تلقت جميع  �إىل  نف�س �لطر�ز، و�أ�سار 

�لطائر�ت �ملقاتلة �لتي طلبتها من رو�سيا وهي من 

وكاالتطر�ز )�سو - 30 �أم. �أن. ك(.

الحرة



معطيات  م�ؤخرا  اأجريت  �سع�دية  درا�سة  ك�سفت 

بع�ض  فيها  يكون  احلاالت  بع�ض  عن  دقيقة 

ال�سعوديني متزوجني من ن�ساء خارج بلدانهم وهن 

على ذمة رجال اآخرين، غري اأن نف�ض الدرا�سة التي 

اأ�سماء  حتدد  مل  »عكاظ«  جريدة  موؤخرا  ن�سرتها 

البلدان املعنية بذلك. 

واأ�سارت الدرا�سة التي اأجرتها  اجلمعية اخلريية 

اإىل  »اأوا�سر«  اخلارج  يف  ال�سعودية  االأ�سر  لرعاية 

اأن هذه امل�سكالت تتفاقم، يف حال كان هناك اأبناء، 

حيث يعاين هوؤالء االأطفال لعدم متكنهم من دخول 

اأو التمتع باملزايا العالجية يف  املدار�ض احلكومية 

بلدان اأمهاتهم التي يعي�سون فيها باعتبارهم اأجانب، 

دون التطرق اإىل احلكم ال�سرعي اإزاء هذا االأمر. 

هذه  بني  من  فاإن  الدرا�سة،  اأظهرت  ما  وح�سب 

امل�سكالت، هو عدم ت�سجيل االأطفال اأبناء ال�سعودي 

عر�سة  يجعله  ما  وهو  الر�سمية،  الوثائق  يف 

ما يحدث من  اإىل  اإ�سافة  البلدين،  للمالحقة يف كال 

تغري يف �سلوكيات بع�ض االأجنبيات املتزوجات من 

�سعوديني بعد ح�سولهن على اجلن�سية ال�سعودية، 

حيث تبداأ بع�سهن يف طلب الطالق.
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وكاالت 

عزمه  زيدان،  علي  ليبيا  وزراء  رئي�ض  اأكد 

املوؤمتر  اأع�ساء  من   5 اأ�سماء  عن  الك�سف 

الوطني العام )الربملان( كانوا قد تورطوا 

يف   - زيدان  وقال  اختطافه،  عملية  يف 

اإنه �سيك�سف عن االأ�سماء  ت�سريحات له - 

التي  اجلماعة  اأن  اإىل  الفًتا  املوؤمتر،  اأمام 

ال�سخ�سية  اأغرا�سه  و�سرقت  اختطفته 

كورنثيا  فندق  من  املهمة  االأوراق  وبع�ض 

وهي  الفندق  اإىل  جاءت  املا�سي،  اخلمي�ض 

العام،  النائب  من  مزورا  قب�ض  اأمر  حتمل 

التهاون  يجوز  ال  جرمية  يعد  الذي  االأمر 

الـ35 عاًما  فيها..واأ�ساف »اأم�سيت قرابة 

وخمابراته،  القذايف  ر�سا�ض  من  مطارًدا 

ولن اأخ�سى اليوم واأنا يف هذا العمر ر�سا�ض 

غريه«.

اختطافه  مت  زيدان  علي  اأن  بالذكر  جدير 

موؤخرا على يد جماعة م�سلحة ومت اقتياده 

للواجهة  يعود  اأن  قبل  جمهولة  وجهة  اإىل 

بهذا الت�سريح امل�سار اإليه، وكان قد �سرح 

قبلها يف الرباط على هام�ض زيارته االأخرية 

املغرب يف  م�ساعدة   على  تعول  بالده  باأن 

بناء موؤ�س�سات الدولة يف خمتلف املجاالت 

مبا فيها االقت�ساد واالأمن.. علما اأن مروره 

باملغرب متيز بالتوقيع على خم�ض اتفاقيات 

والبيئة،  اال�ستثمار،  قطاعات  اأ�سا�سا  تهم 

والثقافة، والتعليم، واالإعالم.

على هام�ش اختطاف »الوزير 

الأول« يف ليبيا

أمريكا تنتهك سيادة دول 
المغرب العربي

محمد الحدّاد

التي  املرات  يف  اأوباما  لباراك  ال�سمع  العرب  يدّقق  مل 

الأدركوا  فعلوا  ولو  العربي«،  »الربيع  عن  فيها  حتدث 

بالتدّخل  بداأ  »الربيع«  هذا  اأّن  مّرة  من  اأكرث  ذكر  اأنه 

الع�سكري االأمريكي يف العراق عام 2003، واأن التجربة 

»الدميقراطية« العراقية قابلة الأن ت�ستلهمها جمتمعات 

الثورات العربية يف بناء الدولة اجلديدة.

االأمريكيني،  ال�سا�سة  لدى  فظيعاً  خلطاً  ثمة  اأن  ويبدو 

ولدى العديد من الذين احتكروا قيادة »الربيع العربي« 

باملباركة والدعم االأمريكيني، بني م�سريين خمتلفني ملا 

تنهار  اأن  ميكن  الديكتاتورية  فهذه  الديكتاتورية.  بعد 

حقوق  يحرتم  حديث  دميقراطي  نظام  حمّلها  ليحّل 

كما  ال�سلطة،  وتداول  الر�سيد  احلكم  ويعتمد  االإن�سان، 

الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  واليابان  اأملانيا  يف  حدث 

اإ�سبانيا والربتغال، ثم يف بلدان  وكما حدث بعد ذلك يف 

ال�سيوعية  املنظومة  من  تخل�سها  بعد  ال�سرقية  اأوروبا 

اأي�ساً  الديكتاتورية  تنهار  اأن  ميكن  ولكن  ال�سمولية. 

لتحّل حمّلها الفو�سى. فتنحّل الدولة، ويتفّكك املجتمع، 

ويعود النا�ض اإىل التنظيمات التقليدية من قبائل وع�سائر 

وطوائف، اأو ي�ستحدثون تنظيمات مافيوزية قائمة على 

العنف واجلرمية حتت م�سميات �ستى. فيظلون يتقاتلون 

حدث  كما  مغلوب،  وال  غالب  دون  من  ال�سنني  ع�سرات 

وال  والعراق.  وال�سومال  اأفغان�ستان  يف  )ويتوا�سل( 

اآليات جديدة مقبولة  ميكن للمجتمع حينئذ اإعادة بناء 

هي  الفو�سى  اأّن  يف  �سّك  وال  والرثوة.  ال�سلطة  القت�سام 

للجميع  ا�ستبداد  هي  مبا  للديكتاتورية  االآخر  الوجه 

باجلميع.

جاءت حادثة خطف القوات اخلا�سة االأمريكية لالإرهابي 

»اجلماعة  موؤ�س�سي  اأحد  اأن�ض،  باأبي  امللقب  الليبي 

ا�ستخفاف  لتوؤكد مدى  املقاتلة« مع عبداحلكيم بلحاج، 

اجلديدة،  الدولة  ت�سكل  مب�سار  االأمريكية  االإدارة 

الوطنية.  ال�سيادة  مبفهوم  احلائط  عر�ض  و�سربها 

العهد  يف  الليبية  ال�سيادة  عديدة  مرات  اأمريكا  انتهكت 

لكن  للنظام،  الديكتاتورية  الطبيعة  بحجة  ال�سابق 

الغريب اأن تنتهكها جمددًا يف العهد »الدميقراطي«، مبا 

يثبت اأن لها م�سكاًل مع ال�سيادة. ومن البديهي اأّن القب�ض 

على هذا االإرهابي اأو غريه كان ينبغي اأن يح�سل وفق 

القانون واالإجراءات الليبية، ال وفق القانون االأمريكي، 

عك�ض ما قال وزير اخلارجية االأمريكي جون كريي. 

بناء  يف  نا�سئة  جتربة  تن�سف  اأن  ميكن  �سربة  فاأّي   ..

الدولة اأكرث من اإهانة خطف رئي�ض وزراء بهذه الكيفية؟ 

مب�سار  االإميان  يوا�سل  اأن  املــتفائلني  اأكرب  ميكن  وهل 

دميقراطي يف ليبيا بعدما اأثبتت امليلي�سيات اأنها املتحكم 

اأكرب  اأحد حتى  �سلطتها  ي�سلم من  ال  بامليدان،  الرئي�سي 

رموز الدولة؟

اإّن تعّقب االإرهابيني بطريقة رعاة البقر يوؤّدي اإىل اإحراج 

مفهوم  على  يق�سي  مبا  هيبتها،  واإ�سعاف  احلكومات 

�سواء  املجتمع،  يف  املوازية  التنظيمات  ويدعم  الدولة، 

توقعها  ميكن  نتيجة  وهذه  تكفريية.  اأم  اإجرامية  كانت 

ال�سابقة  التجربة  توافرت  اإذا  بالك  فما  املجّرد،  بالفكر 

)اأفغان�ستان، باك�ستان( مبا يفرت�ض االمتناع عن تكرار 

اخلطاإ ذاته يف اجلهة املقابلة لل�سرق االأو�سط الكبري؟

الحياة اللندنية

ِاختطاف رئي�س 

وزراء ليبيا بعد 

ت�صريحاته يف املغرب 

وهناكمن هـــنا 

مغربي يف�ضل اللعب مع 
»ال�ضياطني« بدل املغرب 

عيد االأ�سحى منا�سبة عظيمة، تفتح اأفقا كبريا اأمام فناين الكاريكاتور لكي يبدعوا يف العيد الكبري.. 

املنا�سبة مرت لكن مواقفها الطريفة تبقى يف االأذهان كما ح�سل مع اأحد االأكبا�ض الذي قالوا عنه اإنه 

حاول االنتحار يف تازة. 

ح�سم جنم هجوم نادي بي اإ�ض يف اإيندهوفن الهولندي 

ال�ساب زكريا بقايل ر�سمًيا م�سريه الدويل، باختيار 

املنتخب  عن  ا  عو�سً البلجيكي  املنتخب  متثيل 

املغربي، وذلك بعد تفكري متاأنٍّ على حد قوله.

الأبوين  بلجيكا  يف  ولد  الذي   - الالعب 

�سحفي  بيان  يف  اأو�سح   - املغرب  من  مهاجرين 

مًعا،  اخليارين  لدرا�سة  الكامل  وقته  اأخذ  اأنه 

االعتبار  بعني  االأخذ  مع  االحتماالت  جميع  ويف 

على  النهاية  يف  اختياره  وقع  اأن  اإىل  واالإيجابيات،  ال�سلبيات 

املنتخب البلجيكي امللقب مبنتخب ال�سياطني احلمر، قائالً »مل اأكن متاأكًدا حول قراري 

النهائي، فاملغرب جتري يف جيناتي، اإال اأن بلجيكا اأُدين لها مبا و�سلت له كالعب«.

 واأ�ساف »يف �سن ال�سابعة ع�سر من ال�سعب معاجلة مثل هذه االأمور، لهذا احتجت 

وقًتا كبرًيا الأختار متثيل واحد من املنتخبني، وطبًعا حتدثت يف هذا املو�سوع مع 

اأفراد اأ�سرتي، رمبا ا�ستغرق قراري والذي خرج نابًعا من القلب بع�ض الوقت، لكن 

تذكروا اأين اأبلغ 17 عاًما فقط وكل �سيء حدث ب�سرعة«. 

و�سدد بقايل على اأنه مل يتعر�ض الأي �سغوط من قبل احتاد الكرة املغربي للتاأثري 

على قراره، ونف�ض االأمر من قبل املدير الفني للمنتخب البلجيكي مارك فيلموت�ض، 

معرًبا عن فخره بتمثيل بلجيكا كونه منتخبا واعدا، وميتلك ت�سكيلة رائعة قادرة على 

حتقيق نتائج اإيجابية«.

هل يوجد بيننا �ضعوديون 
متزوجون مبغربيات  على 

ذمة رجال اآخرين؟
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■ ِارتبط اسمكم مؤخرا مبجموعة من القصاصات اإلخبارية 
التي تتحدث عن قضية »تبديد أموال عمومية« و »تزوير 
في محاضر رسمية« فيما يتعلق باملشروع الكبير »سيتي 

وان« مبراكش، ما قصة هذا املشروع؟
�أر�ضية  قطعة  عن  عبارة  هي  و�ن«  »�ضيتي   ●
لي�ست تابعة للجماعة �أو �لأمالك �ملخزنية، و�إمنا 

هي قطعة �أر�سية خا�سة مت �سر�وؤها من »خو��ص« 

لإقامة م�سروع �سكني وجتاري، تلك �ملنطقة كلها 

)�ملنطقة �لتي يوجد فيها �مل�سروع( ��ستفادت من 

�لأر�سية  �لقطع  بع�ص  �ساأن  �ساأنها  ��ستثناء�ت، 

�ل�سنهاجي..(،  �لر�حيمي،  )بنمو�سى،  �لأخرى 

ونحن �أي�سا ح�سلنا على ��ستثناء من �أجل �إقامة 

هذه  من  �لغر�ص  وكان  ثالثة،  بدل  طو�بق   5
�لتجهيز�ت  من  �ملنطقة  متكني  هو  �ل�ستثناء�ت 

و�حليلولة  تنميتها،  يف  �ست�ساهم  �لتي  �لأ�سا�سية 

دون بقائها كنقطة �سود�ء، وقد ح�سل ذلك يف عهد 

ذلك  يف  �ليوم..  �لد�خلية  وزير  »ح�ساد«  �لو�يل 

��ستثناء�ت  منح  �أن  �ملعنية  �جلهات  ر�أت  �لوقت 

معمارية �سي�ساهم يف ت�سجيع �ل�ستثمار يف �ملنطقة 

و�إعادة �حلياة �إليها، وح�سل جميع �ملالكني على 

��ستثناء�ت..

وكانت جلنة �ل�ستثناء�ت قد �رتاأت �أن نتنازل عن 

�لطريق �لأوىل �لتي تدخل من �سارع حممد �ل�ساد�ص 

�أخرى تبد�أ من  �لعمار�ت، وعن طريق  �إىل د�خل 

�ملدخل حيث يوجد فندق »�أطل�ص مدينة«، يعني 

�أن �لأر�ص مو�سوع �لنقا�ص تهم طريقني ومد�ر، 

يعني �أن م�ساحة 10.000 مرت �أ�سبحت ب�سبب هذ� 

�لإجر�ء ل تتعدى 2500 مرت، يعني �أننا فقدنا ما 

يناهز 7000 مرت، يف هذ� �لنطاق ر��سلنا �ملجل�ص 

�جلماعي طبقا لطلب جمل�ص �ل�ستثناء نقول فيه 

للجماعة، �إنها �إذ� وفرت �لبنية �لتحتية لعمار�تنا 

)�ملق�سود هو �لطريقني(، فاإننا �سنتنازل باملقابل 

للطريقني..  �لتي خ�س�ست  �لأر�سية  �لقطعة  عن 

هذ� �لتفاق وقع يف عهد �ملجل�ص �جلماعي �ل�سابق 

�لذي قاده �لعمدة �جلزويل، وبناء عليه �سرعنا يف 

�ل�سابق  �جلماعي  �ملجل�ص  لكن  �مل�سروع،  �إجناز 

مل ي�ستطع تزويدنا مبحول كهربائي، فر��سلناهم 

وقلنا لهم »�لعقد �سريعة �ملتعاقدين«، تبعا لذلك، 

�لأ�سلية،  �حلالة  �إىل  نرجع  �أن  يجب  �إننا  قلنا 

 ،2004 �سنة  منذ  ق�سائية  دعوى  رفعنا  وعليه 

مر�حل  جميع  يف  ل�ساحلنا  حكمت  �لدعوى  هذه 

�لتقا�سي، من �ملحكمة �لبتد�ئية �إىل �لنق�ص، نحن 

مل نكن نريد �لتعوي�ص، ولكن كنا نريد فقط تنفيذ 

�للتز�م.. بناء عليه رجعنا �إىل �حلالة �لأ�سلية يف 

عهد �ملجل�ص �حلايل، و�تفقنا مع بن�سليمان رئي�ص 

ق�سم �ملنازعات على هذ� �لأ�سا�ص يف �تفاق مدون..

الحسابات االنتخابية وراء الحملة  
بعض  تقول  القانوني،  املسار  عن  بعيدا  )مقاطعا(   ■  
األخبار ومنها شكاية هيئة حماية املال العام، بأن شركتكم 
قامت بشراء العقار املسمى اجلناح، وهو عقار مثقل بحق 
ارتفاق يتمثل في طريق عرضها 10 أمتار، باملقابل أنتم 
ال  أخرى  ملكية  شهادة   2003 غشت   11 في  استصدرمت 

تتضمن أية إشارة إلى حق االرتفاق املذكور؟
هذ�  يف  خا�ست  �لتي  �لإعالم  و�سائل  بع�ص   ●

)يرفع  بالتغليط،  تقوم  �لو�قع  يف  هي  �ملو�سوع 

�سوته(، �لدعوى ل تتعلق بالطريق �لتي يتحدثون 

عنها، بل �مل�سكل يتعلق بطريقني، �لطريق �لقادمة 

و�ملد�ر،  مرت�(   30 )عر�سها  �إ�سني  �أطل�ص  من 

�إىل �لطريق �لتي يتحدثون عنها و�لتي  بالإ�سافة 

عبد العزيز البنني يك�صف �صر خالفه مع عبد الهادي العلمي وي�صرح: 

ال يمكن الحديث عن عبد العزيز البنين في مراكش دون الحديث عن 
الملف الضخم الذي أسال الكثير من المداد، حيث تجري متابعته بناء على 

شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مراكش، 
تتعلق بتبديد أموال عمومية، في قضية لها عالقة بمشروع عمارات 

»سيتي وان«.
ما حقيقة هذا الملف؟.. وما عالقته بالعمدة السابق عمر الجزولي؟.. 

ولماذا الحديث عن »ولد العروسية« أيضا؟.. الجواب على لسان عبد 
العزيز البنين، يؤكد فيه أنه حصل على استثناءات معمارية تقتضي 

زيادة طابقين فوق 3 طوابق، شأنه شأن مستثمرين آخرين، ذكرهم 
باالسم، ويؤكد أن كال من الجزولي و »ولد العروسية« ال عالقة لهما 

بالملف، »هذه فقط حسابات سياسية اقتضت أن يكون هناك حديث عن 
الجميع«، حسب قوله.

يؤكد البنين الذي تنازل عن تطبيق حكم يقضي لصالحه بتعويض قدره 8 
ماليير في مواجهة المجلس الجماعي للمدينة، أن أخبارا كثيرة نشرت 
ال عالقة لها بالواقع، ويؤكد أن هناك جهات تسعى إلى تغليط الرأي 

العام، كما يؤكد أنه قرر متابعة التجمعي السابق عبد الهادي العلمي، 
بتهمة التشهير عبر الجرائد التي يملكها )الخبر، ومغرب اليوم، ومجلة 

أخرى بالفرنسية(، ويؤكد أنه ال صحة لألخبار التي تقول بأنه فوت كل 
ممتلكاته لزوجته خشية المحاكمة الجارية، »القضاء أنصفني في 

البداية وسينصفني من جديد«، يقول ذلك بثقة.
يقول البنين بأن بوادر تحول مدينة مراكش إلى حالة شبيهة بالدار 

البيضاء تبقى واردة، ويعتبر أن اإلشادة بمدينة مراكش في الخطاب 
الملكي مرتبطة بالمجلس الجماعي السابق أكثر من ارتباطها بالمجلس 

الجماعي الحالي.

اإ�سادة امللك مبراك�س تتعلق باملجل�س اجلماعي ال�سابق 
ولي�س بفاطمة الزهراء املن�سوري

alousbouea@gmail.com

● حاوره: سعيد الريحاني

�لبنني رفقة وزير �لفالحة �أخنو�ص



تلك  يف  م�شكل  لنا  لي�س  نحن  مرت،   16 �إىل  ت�شل 

لكان  �شحيحا  يقولونه  ما  كان  لو  فقط،  �لطريق 

�ملجل�س �جلماعي قد طعن بالزور منذ �شنو�ت، وال 

حاجة الأن ينتظر كل هذه �ل�شنو�ت.. ثم لنفرت�س 

�أننا ح�شلنا على �شهادة ملكية جديدة كما يقولون، 

�إ�شارة  �أية  �أننا ��شرتينا بعقد ال يت�شمن  و�لو�قع 

�خت�شا�س  من  فهي  �ل�شهادة  �أما  �رتفاق،  حلق 

�ملوثق و�ملحافظة، الأن �ملوثق هو �لذي ي�شتخرج 

كنت  �أنا  لذلك  تبعا  �ملحافظة..  من  �مللكية  �شهادة 

�شاأقا�شي �ملحافظ و�ملوثق، الأن �لعقد ال يت�شمن 

�أية �إ�شارة حلق �رتفاق، و�لعقد هو �الأ�شل ولي�شت 

�ل�شهادة.. لنفر�س �أن �ملحافظ تر�جع عن �ل�شهادة، 

�أي  هناك  يكون  لن  طبعا  �ملحافظ..  �شاأقا�شي  �أنا 

�شيء من هذ� �لقبيل، الأن �لدعاية ملثل هذه �الأمور 

يقف  مر�ك�س،  يف  �لنا�س  بع�س  ميار�شه  تغليط 

ور�ءهم بع�س  �لذين يتمنون �لتقدم لالنتخابات من 

جديد.. 

 القضاء حكم لصالحنا بـ 8 ماليير كتعويض 
تنازلنا عنه بشكل تلقائي

■ ولكن هذا امللف الذي تتحدثون فيه بشكل فردي، أثيرت 
فيه أسماء أخرى مثل اسم العمدة السابق »اجلزولي« و »ولد 

العروسية«.. لذلك فهو ملف ضخم وليس بهذه البساطة؟
�أن  مبعنى  �شيا�شي،  ملف  هذ�  �شر�حة،  بكل   ●
فيه  تذكر  �أن  يجب  �أنه  يعتربون  يحركونه  �لذين 

له  عالقة  فال  للجزويل،  بالن�شبة  �أ�شماء..  عدة 

�جلهة  بل  �ال�شتثناء�ت،  يعطي  ال  الأنه  بامللف، 

جمل�س  من  تتكون  جلنة  عن  عبارة  هي  �ملخت�شة 

�ملدنية،  و�لوقاية  �حل�شرية،  و�لوكالة  �ملدينة، 

و�مل�شالح �خلارجية.. �أي ما يزيد عن 8 �أ�شخا�س 

�حل�شرية  �لوكالة  �إىل  ولنذهب  ذلك،  على  وقعت 

مثال، فال وجود لهذه �لطريق �لتي يتحدثون عنها 

وحتى حق �الرتفاق ال وجود له، لو كان �الأمر كذلك 

لكان �ملجل�س �جلماعي �ل�شابق قد طوى �ل�شفحة 

من خالل �لطعن بالزور، ولن ينتظر كل هذه �ملدة 

لرنبحه يف جميع �ملحطات �لق�شائية.

■ هل تعتبر أنه من الطبيعي أن متر قضيتكم مبسار قانوني 
بدأ أوال بالتنصيص على تعويض قدره 4 ماليير، ثم انتقل 
فيما بعد إلى احلكم بأحقية حصولكم على تعويض قدره 8 

ماليير؟
عن  تبحث  �أن  �ملحكمة  �رتاأت  �لنق�س  خالل   ●

الأن  �لتعوي�س،  تفرت�س  �لتي  �حلقيقية  �مل�شاحة 

ال  باعتبارها  �لبلدية  عنها  حتدثت  �لتي  �الأر�س 

مرت،   16 تت�شمن  �لو�قع  يف  هي  �أمتار   10 تتجاوز 

ثم �إن �الأمر يتعلق بطريقني، الأنه ال ميكن �أن يكون 

�لتي  �لطريق  وهذه  طريقني،  بدون  مد�ر  هناك 

�أخذت م�شاحة كبرية، لذلك نحن كنا ننازع �ملجل�س 

حتدثنا  �لذي  و�لتعوي�س  حقنا،  على  �جلماعي 

تلقائي  ب�شكل  عنه  تنازلنا  ماليري   8 وقدره  عنه 

للمر�ك�شيني وال عالقة لذلك بال�شيا�شة.. 

 

بين هيئة حماية المال العام 
وعبد الهادي العلمي 

■ ولكن هل تعتقد أن هيئة حماية املال العام في مراكش 
الغلوسي( تقاضيكم هكذا بدون أن تفعلوا  )يترأسها محمد 

أي شيء، أال يدعو هذا األمر إلى االستغراب؟
�أين  �شوؤ�ال و�حد�،  �أطرح  �أنا  بهذ� �خل�شو�س   ●

يرفع  مل  ملاذ�  �لق�شية؟..ثم  هذه  يف  �لعام  �ملال 

خلت  عامني  قبل  �شدنا  ق�شائية  دعوى  �لغلو�شي 

ثم  بالتعوي�س؟  ل�شاحلنا  �ملحكمة  حكمت  عندما 

�ل�شابق،  �ملجل�س  عهد  يف  �لغلو�شي  يظهر  مل  ملاذ� 

ومل يظهر �إال بالتز�من مع ت�شكيل �ملجل�س �جلديد؟ 

�لزهر�ء  فاطمة  تقوده  �لذي  �ملجل�س  )يق�شد 

�ملن�شوري(..

�أن  �ل�شروري  من  �أعتقد  �أخرى  مالحظة  هناك 

نثريها ما دمنا نتحدث عن رئي�س هيئة حماية �ملال، 

حيث الحظنا يف بع�س �مللفات �الأخرى �لتي ال عالقة 

لها بنا �أنه يح�شل على وثائق �شرية ودقيقة.. ثم 

ملاذ� يتم �لرتكيز على �الأ�شماء �لتي �رتبط ��شمها 

باالنتخابات، يف حني �أن هناك ملفات �أخرى ميكن �أن 

تتدخل فيها �لهيئة قد ال تكون لها بال�شرورة عالقة 

باالنتخابات.

)�لزميل  �لعلمي  �لهادي  هناك م�شكل مرتبط بعبد 

�ل�شابق يف حزب �لتجمع �لوطني لالأحر�ر(، ح�شل 

قد  وكنا  �ملخزنية،  �الأمالك  من  هكتار�ت   4 على 

عار�شنا كمجل�س جماعي �شابق �إقامة عمار�ت على 

مت  �إد�رة  فيها  عمارة  عنده  وكانت  �الأر�س،  تلك 

هدمها وحتولت �إىل حمل ي�شم �أ�شياء �أخرى )..(، 

هذه �الأر�س �لتي ح�شل عليها عبد �لهادي �لعلمي 

�أنا  مليار�،   120 حو�يل  قيمتها  حيث  من  ت�شاوي 

�أت�شاءل: ملاذ� مل تطرح هيئة حماية �ملال �لعام هذ� 

�مللف، يف حني �أنها تدخلت لتقا�شي �شركة »�شيتي 

ماليري   8 قدره  تعوي�س  عن  تنازلت  الأنها  و�ن«، 

ل�شالح مر�ك�س..؟

■ ما عالقة عبد الهادي العلمي بامللف؟

● ميكن �الطالع على �جلر�ئد �لتي ميلكها لتعرفو� 
�لعالقة، يكفي �الطالع على �جلر�ئد �لتي ي�شدرها 

كلها  �شحفه  باملو�شوع..  عالقته  �جلميع  ليعرف 

تتحدث عن عبد �لعزيز �لبنني، ملاذ�؟ هو يقوم بذلك 

الأننا طردناه من �حلزب، كان من�شقا جهويا للحزب 

من  طرده  مت  كما  �جلهوي،  �ملن�شق  �أنا  و�أ�شبحت 

�لتنفيذي للحزب.. والأن نخبة مر�ك�س هي  �ملكتب 

�لتي �شاهمت يف طرده، فقد حتول عبد �لعزيز �لبنني 

بالن�شبة له �إىل �أول �الأولويات، ويعرف �جلميع كيف 

�أنني كنت �أعار�س �إقامة عمار�ت على �أر�س »�الأمالك 

�ملخزنية« �لتي �أخذها، كنت �أقول حر�م �أن ي�شيع 

 120 ت�شاوي  �لتي  �الأر�س  هذه  �ملر�ك�شيني،  على 

مليار� من �أجل بناء عمار�ت.. �أنا �أدعو �إىل �لتحقيق يف 

م�شروعية �لبناء على هذه �الأر�س، كيف مت �حل�شول 

حتولت  وكيف  �ملخزنية؟  �الأمالك  من  �أر�س  على 

��شتفادت مر�ك�س وما هو ربح  ماذ�  �إىل عمار�ت؟.. 

�ملر�ك�شيني..؟

مت  أنه  الصحف  كتبت  العلمي،  الهادي  عبد  عن  بعيدا   ■

جتريدك من جواز سفرك، وبأنك قمت بتفويت جميع أمالكك 
لزوجتك وأبنائك حتسبا للمتابعة؟

يف  ين�شر  مل  عنه  تتحدث  �لذي  �الأمر  هذ�  �أوال   ●
�ل�شحف، ولكنه �شدر يف جريدة و�حدة هي »�خلرب« 

ملالكها عبد �لهادي �لعلمي، ولو كان �الأمر �شحيحا 

لتمت �الإ�شارة �إىل �أرقام �شو�هد �مللكية، ولهذ� �ل�شبب 

�ل�شخ�س  �شد  ق�شائية  دعوى  رفع  يف  �شرعت  �أنا 

�ملذكور بتهمة �لت�شهري.

مدينة  �أنا وهبت  �إىل زوجتي،  �أمالكي  �شاأنقل  ملاذ�   

مر�ك�س 8 ماليري ول�شت متهما، ولدي �لثقة يف �لق�شاء 

�لذي �أن�شفني يف �ملرة �الأوىل لكي ين�شفني من جديد، 

ولو كانت جمعية حماية �ملال �لعام جادة يف �لق�شية، 

لكانت قد رفعت دعوى ق�شائية �شدي قبل �أن �أتنازل 

عن �ملبلغ �ملذكور ل�شالح �ملدينة..
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■ أنت برملاني وعضو في مجلس مدينة مراكش، 
الذي يتبادل  النوع  هل تعتقد أن مجلسا من هذا 
القضاء،  أمام  ويتابعون  الشتائم،  األعضاء  فيه 

ميكنهم أن يخدموا مدينة مراكش؟
�لكالم  هذ�  مثل  �شمعنا  �أن  ي�شبق  مل    ●
يف  �ل�شابقة  �جلماعية  �ملجال�س  من  �أي  يف 

مر�ك�س، يف هذ� �ملجل�س �أ�شبح عندنا م�شكل 

�الأع�شاء  بع�س  ي�شعر  �أ�شبح  حقيقي، حيث 

�لق�شاء  �أمام  حلظة  �أي  يف  ميثلون  قد  باأنهم 

ب�شبب �لر�أي، ثم لنفرت�س �أن بع�س �الأع�شاء 

عربو� عن �آر�ئهم ب�شكل من �الأ�شكال، هل كان 

�لق�شاء، ونقا�شات  �أن يتدخل  �ل�شروري  من 

باأي  تنتهي  �أن  ينبغي  ال  �جلماعي  �ملجل�س 

حال من �الأحو�ل �أمام �لق�شاء، هذه �أول مرة 

ن�شمع �أن �ملجل�س �جلماعي يجر �أحد �أع�شائه 

�إىل �لق�شاء.

به في  اإلشادة  )ولكن( هذا املجلس متت   ■

الدورة  افتتاح  اخلطاب امللكي األخير مبناسبة 
البرملانية؟

● �إ�شادة �شاحب �جلاللة باملجل�س �جلماعي 
�حلايل  �جلماعي  باملجل�س  تتعلق  ال  ملر�ك�س 

بت�شفية  تتعلق  �لتي  �مل�شاريع  �إن  بل  فقط، 

باملجل�س  كلها مرتبطة  �لتحتية  �ملاء و�لبنية 

�جلماعي  �ملجل�س  �إن  بل  �ل�شابق،  �جلماعي 

�لقدمي )يقوده �جلزويل( ترك م�شاريع كربى 

حتى فيما يتعلق بالنفايات، لكن هذه �مل�شاريع 

مل تنفذ �إىل حد �الآن..

�أن �خلطاب �مللكي نوه باملجل�س  نحن نعترب 

�جلديد،  �ملجل�س  من  �أكرث  �لقدمي  �جلماعي 

�أنه  وكل من �شمع خطاب جاللة �مللك ال �شك 

على  �جلميع  حث  �مللك  �أن  كيف  �شيالحظ 

نحن  �لهام�شية..  �ل�شر�عات  تفادي  �شرورة 

�مل�شاريع  على  ننكب  �أن  يجب  مر�ك�س  يف 

حتى  �ملر�ك�شيون،  يحتاجها  �لتي  �الأ�شا�شية 

ال تتحول مر�ك�س �إىل مدينة �لد�ر �لبي�شاء.. 

تعد  مل  حيث  �إرها�شات  هناك  و�أن  �شيما  ال 

مثل  �لكهرباء  على  �ل�شو�رع  بع�س  تتوفر 

�شارع �لزرقطوين وحممد �خلام�س..

هل تعتقد أن ما تعيشه مدينة مراكش له   ■

عالقة بحسابات سياسية فقط؟
�مل�شتهدفني  �أن  يعرفون  �ملتتبعون   ●
و�لنا�س  مر�ك�س  �أقطاب  هم  مر�ك�س  يف 

موؤ�مرة  �أعتربها  �ملدينة،  هذه  يف  �ملعروفون 

�شد �ملر�ك�شيني، وتدفعنا �إىل �لت�شاوؤل: ملاذ� 

ال يحدث نف�س �الأمر بالد�ر �لبي�شاء وطنجة 

جهات  هناك  �أن  �أعتقد  �أخرى؟..  ومدن 

�شيا�شية ت�شتهدف �ملر�ك�شيني لتف�شح �ملجال 

للفر�غ �لذي بد�أت بو�دره تظهر.

هذه أول مرة يحاكم فيها المجلس  الجماعي مستشارا بسبب الرأي 

المنصوري

الجزولي

ت�ضميم  �لقطعة �لأر�ضية �ملتنازع عليها بني جمل�ش مدينة مر�ك�ش و » �لبنني«، وتظهر فيه طريقان، �أحدهما عر�ضه 16 مرتا، 

و�لثاين عر�ضه 30 مرت�، وهي �لأر�ش �لتي حكم فيها  �لق�ضاء بـ 8 ماليري كتعوي�ش. 

هناك مشكل مرتبط بعبد 
الهادي العلمي )الزميل 

السابق في حزب التجمع 
الوطني لألحرار(، حصل 

على 4 هكتارات من 
األمالك المخزنية، وكنا قد 
عارضنا كمجلس جماعي 
سابق إقامة عمارات على 
تلك األرض، وكانت عنده 

عمارة فيها إدارة تم 
هدمها وتحولت إلى محل 

يضم أشياء أخرى
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الت�شكيلي  الفنان  يوا�شل 

جولته  هروان  املغربي 

العاملية مب�شاركته يف معر�ض 

بلندن ابتداء من 24 اأكتوبر 

اإىل 3 نونرب. 

املغربي  الفنان  لدى  وعلم 

اأنه  بربوك�شيل،  املقيم 

الذي  املعر�ض  يف  �شي�شارك 

يحت�شنه رواق )بريك الين( 

اإىل  الربيطانية  بالعا�شمة 

اآخرين  فنانني  �شبعة  جانب 

من جن�شيات خمتلفة، حتت 

الدماغ..  يف  »الفن  عنوان: 

خارج هذا العامل«.

اأي�شا  وهو  هروان،  ويعرف 

كاتب وخمرج، بنفحته التجديدية يف عامل الفن التجريدي، من خالل مزجه 

اخلالق بني االألوان واالأ�شاليب. 

وياأتي املعر�ض اللندين بعد م�شاركة ناجحة لهذا الفنان يف معر�ض جماعي 

اأكرب االأ�شماء يف الفنون  اإىل جانب  احت�شنته بروك�شيل يف �شتنرب املا�شي، 

الب�شرية البلجيكية والعاملية.

يف  باري�ض  ثم  املقبل  نونرب  يف  الرباط  يف  الحقا  جولته  هروان  و�شيوا�شل 

دجنرب، قبل اأن يحط الرحال يف غ�شون ال�شنة املقبلة بكولونيا، ومونرتيال، 

واأم�شرتدام،  ثم ليل.

الفنان المغربي هروان يعرض 
بلندن ضمن جولة فنية عالمية

القد�ض  مال  بيت  وكالة  اأ�شدرت 

جملة  من  ع�شر  الثاين  العدد  ال�شريف 

العربية  باللغة  القد�ض«  جلنة  »�شدى 

واالإجنليزية.

اجلديد  العدد  غالف  ويخ�ش�ض 

ملو�شوع االإ�شكان يف القد�ض والتحديات 

التي يتعني رفعها ملعاجلة االختالالت 

التي ي�شهدها هذا القطاع، وي�شتعر�ض 

يف  العمل  تقدم  منف�شلتني  مادتني  يف 

م�شروع املركز الثقايف املغربي – حممد 

ال�شاد�ض يف القد�ض، وكلية احل�شن الثاين 

للعلوم الزراعية والبيئية يف غزة.

مع  مقابالت  كذلك  العدد  يت�شمن  كما 

وثقافية،  دينية  مقد�شية  �شخ�شيات 

ومتابعات الأهم اأن�شطة الوكالة يف الفرتة 

الثابتة  االأبواب  عن  ف�شال  االأخرية، 

القد�ض  معامل  اأهم  بتقدمي  تهتم  التي 

وم�شاجدها و�شري بع�ض اأعالمها.

�صدور العدد اجلديد من 

جملة �صدى جلنة القد�س

�شدر  الثقافة،  وزارة  من�شورات  عن 

من  املغربي  للم�شرح  دليل  اأول  موؤخرا 

يف  م�شاعية،  اأحمد  امل�شرحي  تاأليف 

ترجمة  والفرن�شية،  بالعربية  طبعتني 

من  �شفحة   594 يف  بحراوي،  ح�شن 

خالل  تقدميه  مت  حيث  الكبري،  القطع 

بامل�شرح  امل�شرحي  املو�شم  افتتاح 

بالرباط  اخلام�ض  حممد  الوطني 

ورجال  ن�شاء  من  نخبة  بح�شور 

امل�شرح.

حم�شلة  هو  املغربي،  امل�شرح  دليل 

على  النف�ض  وطويل  دوؤوب  ا�شتغال 

عمليا  ي�شم  املغربي،  امل�شرح  ذاكرة 

كل الفرق امل�شرحية التي اأثثت ال�شاحة 

�شنة  اخلم�شني  خالل  املغربية  الفنية 

االأخرية )من �شنة 1956 اإىل اليوم(. 

للممار�شة  مو�شوعة  يعترب  الكتاب 

القارئ  فيه  يجد  ببالدنا،  امل�شرحية 

امل�شرحية،  الفرق  حول  املعلومات  كل 

الفرقة  وتاريخ  تقنية  ورقة  خالل  من 

واإجنازاتها  قطعتها  التي  واالأ�شواط 

منذ  مو�شم  بعد  مو�شما  امل�شرحية، 

لذلك  ال�شرورية  املعلومات  تاأ�شي�شها 

)الن�ض، االإخراج، املمثلون، التقنيون(. 

الكتاب تكمن يف جمعه ملجموعة  اأهمية 

احل�شرية  وال�شور  الوثائق  من  هائلة 

من  القارئ  تقرب  امل�شرحية،  لالأعمال 

امل�شرحية،  للفرق  اجلمالية  املقاربات 

الباحث  ت�شعف  ا�شتغال  مادة  وت�شكل 

ال�شباب  امل�شرح، وباخل�شو�ض  ورجل 

التواقني ملعرفة تاريخ امل�شرح املغربي 

ب�شكل اأعمق.

ن�صــــف قـــرن مـــن امل�صـــرح املغــربي

ت�شارك وزارة الثقافة يف الدورة الثالثني 

واملزمع  للكتاب،  الدويل  تون�ض  ملعر�ض 

تنظيمها يف الفرتة املمتدة من 25 اأكتوبر 

اإىل 03 نونرب 2013، برواق م�شاحته 

42 مرت مربع، تعر�ض فيه من�شوراتها 
املوؤ�ش�شات  بع�ض  من�شورات  جانب  اإىل 

وال�شوؤون  االأوقاف  كوزارة  احلكومية 

للعلماء،  املحمدية  الرابطة  االإ�شالمية، 

ومعهد الدرا�شات االإفريقية. ويف ال�شياق 

نف�شه تقوم وزارة الثقافة بدعم م�شاركة 

الن�شر املغربية وهي: دار  عدد من دور 

اإفريقيا  العربي،  الثقايف  املركز  االأمان، 

التوحيدي،  دار  توبقال،  دار  ال�شرق، 

الثقافة،  دار  املدار�ض،  مكتبة  جمموعة 

من�شورات الزمن، الفنيك ومر�شم، حيث 

و�شحن  الرواق  باإتاحة  الوزارة  تتكفل 

من�شورات هذه الدور اإىل املعر�ض.  

املغربي  الرواق  عناوين  عدد  ويبلغ 

االإ�شدارات  من  اأغلبها  عنوان،   1200
اجلديدة.

مشاركة مغربية في معرض 
تونس الدولي للكتاب

للباحثة  الن�شر مر�شم، �شدر  دار  عن 

العافية  بل  الزهراء  فاطمة  املغربية 

»االأمثال  عنوان:  يحمل  جديد  موؤلف 

املغربية واأبعادها االإ�شالمية«، والذي 

ذخرية  تالفيف  بني  مغامرة  يعد 

املغربية، عرب �شرب  ال�شعبية  االأمثال 

من  انطالقا  الالمتناهية،  اأغوارها 

مناهج خمتلفة، تقوم على ا�شت�شفاء 

متثيال  واالأكرث  املتداولة،  االأمثال 

للهوية املغربية، وت�شنيفها وتبويبها 

»تعريبها«  ثم  مو�شوعاتها،  ح�شب 

ذلك  بعد  ليتم  داللتها،  عند  والوقوف 

االنتقال اإىل اإحالة االأمثال على ما يدل 

عليها يف القراآن الكرمي اأو ال�شنة النبوية 

التعالق  ظاهرة  يربز  مبا  ال�شريفة، 

الن�شي واأنواع التفاعالت القائمة بني 

االإ�شالميني  والن�شني  االأمثال  هذه 

التاأ�شي�شيني، القراآن وال�شنة.

املغربية  »االأمثال  كتاب  ويهدف 

تتبع  اإىل  االإ�شالمية«،  واأبعادها 

املرجعية االإ�شالمية وقيمها يف مناذج 

قدر  فعلى  املغربية.  االأمثال  من 

ح�شور الن�شو�ض الدينية يف توجيه 

خالل  من  »العاملة«  املغربية  الثقافة 

التف�شري وال�شحاح واحلوا�شي  كتب 

ن�شو�ض  فاإن  وغريها،  وامل�شتدركات 

االأمثال، مبنطوقها ومفهومها، قد تاأثرت 

داللتها  وعمق  ن�شها  بطبيعة  واأثرت 

وليونة لغتها يف احلقل الديني، وعيا 

وممار�شة، وذلك من خالل اإ�شهامها يف 

وتر�شيخ  واالأحكام،  االأ�شول  تثبيت 

روح الدين وجوهره، وتفعيل اأخالقه 

االأمثال  تداول  �شار  حتى  وقيمه، 

مي�شما اجتماعيا وفعال تربويا تعاقديا 

بني االأجيال. 

الأمثال املغربية واأبعادها الإ�صالمية

للفيلم  ال�شرق  اأوروبا  الدويل،  للمهرجان  االأوىل  الدورة  اإطار  يف 

اأكتوبر   26 اإىل   23 بتاريخ  �شينعقد  والذي  باأ�شيلة،  الوثائقي 

االإعالمية  للدرا�شات  املغربية  اجلمعية  تنظيم  من  اجلاري، 

واالأفالم الوثائقية، وبدعم من موؤ�ش�شة منتدى اأ�شيلة، واملركز 

باخلارج،  املغربية  اجلالية  وجمل�ض  املغربي،  ال�شينمائي 

احل�شرية  واجلماعة  اأ�شيلة،  وبلدية  الوثائقية،  واجلزيرة 

اإ�شبانيا  ال�شمال، حيث �شتكون  اإنعا�ض وتنمية  لطنجة، ووكالة 

�شيفة �شرف الدورة.

الفئات  لكافة  ومن موقع تقدمي فرجة وثائقية، هادفة ومفيدة، 

العمرية املجتمعية، تلقت اجلمعية اأكرث من اأربعني فيلما وثائقيا، 

من دول وقارات خمتلفة. ويف هذا االإطار �شكلت اإدارة املهرجان، 

املهرجان  جلوائز  املر�شحة  االأفالم  وانتقاء  للم�شاهدة  جلنة 

الدولية، وهي اجلائزة الكربى، وجائزة جلنة التحكيم، وجائزة 

االإخراج، وجائزة ال�شيناريو وجائزة النقد.

عر�ض 40 فيلما 

وثائقيا يف املهرجان 

الدويل باأ�صيلة
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قالوا ونقول
رئا�سة  �سباق  يف  لأكرم  يتنازل  القنابي 

اجلامعة.

»المساء الرياضي«.

ومتى يتنازل اأكرم عن رئا�سة الوداد؟

يف  العليا  اجلهات  يوظفون  الذين 

انتخابات اجلامعة فا�سلون.

»أوزين: وزير الشباب والرياضة«
�سمعوا على وذنيكم يا حا�سية الفهري.

الأحزاب تهيمن على لئحة لقجع املر�سح 

لرئا�سة اجلامعة.        
  »الصباح«

ال�سيا�سي،  امل�سهد  ميعت  الأحزاب 

لتنتقل اإىل الريا�سة.

�سعف الرتكيز �سبب هزميتنا مبراك�ش.

»طاليب مدرب الوداد«

مرة تقول، �سعف و�سط امليدان، ومرة 

�سعف  ل   َ ولمِ الرتكيز،  �سعف  اأخرى 

وف�سل املدرب؟

ِا�سطدام قافلة ال�سحراء بالبوغاز 

ل�ستعادة التوازن.

ك�سيدة خايبة، وا�ش فهمتو �سي حاجة؟

ِاعرتافات الرباطي مل توؤثر فينا.

»متولي عميد الرجاء«

لكنها اأثرت يف بع�ش الأ�سخا�ش.

هناك من يحول دون تو�سل جامعة الكرة 

مب�ستحقات التلفزيون.

»أحمد غيبي مسؤول جامعي«

وهناك من يريد اأن يبقى الو�سع على ما 

هو عليه ليبقى »بت نبت«.

املهاجم لي�ش من ي�سجل الأهداف فقط.

»محسن ياجور: مهاجم الرجاء«

وما مهمته بال�سبط اأ ال�سي ياجور؟

طالع: حمامة اأطلقت العنان لكت�ساح كل 

الألوان!

هابط:  ق�سة ن�سور بجناح مك�سور!

»المنتخب«

يهديهم،  اهلل  �سحفيني  �سي  كاينني 

واكلني..  هابطني  واكلني،  طالعني 

وقولوا  باز!!

وزارتا الداخلية واخلارجية تلب�ضان القمي�ص الأخ�ضر

وزيــران رجاويــان، فــي حكومـــة بن كيــران

من  تن�سيبها  مت  التي  املغربية  احلكومة 

ال�ساد�ش  حممد  اجلاللة  �ساحب  طرف 

اأكتوبر،   10 املا�سي  اخلمي�ش  ع�سية 

حيث   ،10 ال�سهر  يف   10 الرقم  حملت 

الوزارية  احلقائب  اأهم  من  اثنتان 

الداخلية  وزارتا  وهما  الإ�سرتاتيجية 

بالقمي�ش  تزيينهمـــا  تـــم  واخلارجية 

الأخ�سر الرجاوي.

احلكومة  حقائب  اأهم  اأ�سندت  وهكذا 

منذ  والثالثني  الواحدة  املغربية 

الثانية  كريان  بن  وحكومة  ال�ستقالل، 

مل�سريين لمعني لفريق الرجاء البي�ساوي 

للمو�سم  املغربية  البطولة  لقب  حامل 

ي�ستعد  والذي   2013-2012 املا�سي 

التي  لالأندية  العال  كاأ�ش  غمار  خلو�ش 

م�ساره  يف  مرة  لثاين  الفريق  فيها  ي�سارك 

التاريخي املتميز.

عام  البي�ساوي  الرجاء  �سارك  وحني 

البطلة  لالأندية  العال  كاأ�ش  يف   2000
بني  من  فاإن  الأوىل،  دورتها  يف  بالربازيل 

حتديدا  هما  الإجناز  هذا  �سانعي  اأبرز 

وزيرا الداخلية واخلارجية اجلديدان.

القدمية  اأولهما حممد ح�ساد ابن املدينة 

اجلماهري  معقل  البي�ساء،  بالدار 

املدير  الرئي�ش  وقتها  وهو  الودادية، 

)مار�سا  املوانئ  ا�ستغالل  ملكتب  العام 

الرجاء  نادي  حمت�سن  حاليا(  ماروك 

ل  والذي  فروعه،  مبختلف  الريا�سي 

من  التي  اخلطوات  كل  اتخاذ  يف  يرتدد 

بكل  الوفاء  من  املوؤ�س�سة  اأن متكن  �ساأنها 

التزاماتها اإزاء الفريق لتجعل منه الفريق 

املغربي النموذجي املوؤهل لدخول جتربة 

الحرتاف من بابها الوا�سع.

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  هو  وثانيهما 

التجمع  حلزب  العام  والأمني  اجلديد 

العا�سمة  من  املنحدر  لالأحرار،  الوطني 

يف  وترعرع  �سب  والذي  الإ�سماعيلية، 

يف  وبال�سبط  الرباط،  الإدارية  العا�سمة 

حي ديور اجلامع العتيق، والذي انتدبته 

املوانئ  ا�ستغالل  ملكتب  العامة  الإدارة 

لنادي  الإداري  املكتب  داخل  ليمثلها 

م�سرف  عام  كمدير  الريا�سي،  الرجاء 

والذي  الرجاء،  مركب  هيكلة  اإعادة  على 

كان يعترب بحق امل�سري الأكرث ديناميكية 

كل  و�سانع  الرجاء،  مكتب  يف  وفعالية 

بنجاح  الطريق  عبدت  التي  املبادرات 

اأمام الرجاء حتى �سارت له هوية جديدة 

ل يرتدد اأن�سار الرجاء اليوم يف ت�سميتها 

مبا يعرف بالرجاء العاملي.

الوزيران الرجاويان اجلديدان يف حكومة 

قلعتي  يف  الثانية،  كريان  بن  الإله  عبد 

لهما  يعود  الداخلية واخلارجية  وزارتي 

الف�سل الكبري فـــي كــــل ما حققه الفريق 

العـــقد  طيلة  األقـــــاب  مـــن  الأخـــــــ�سر 

املا�سي اإلـــى جانب العديد من الفعاليات 

الرجاوية الكبرية، كاحممد اأوزال رئي�ش 

الرجاء  اندماج  املديري ومهند�ش  املكتب 

احلميد  وعبد  البي�ساوي،  الأوملبيك  مع 

ال�سويري الذي فاز معه الفريق الأخ�سر 

بالعديد من الألقاب، �ساأنه �ساأن ابن درب 

عبد  بال�سبط  ال�سبليون  ودرب  ال�سلطان 

قيدومي  من  يعترب  الذي  حنات  ال�سالم 

غالم،  اهلل  وعبد  املغرب،  يف  امل�سريين 

الأطر داخل مكتب  نن�سى بع�ش  اأن  دون 

ال�سابق  كالرئي�ش  املوانئ  ا�ستغالل 

للرجاء اأحمد عمور واملرحوم اأحمد عزو.

باأطره  يفتخر  اأن  الرجاء  جلمهور  يحق 

الظرفية  هذه  يف  خ�سو�سا  وم�سرييه، 

احلالية التي يعاين فيها الفريق من بع�ش 

امل�ساكل املفتعلة.

من  التقليديني  والزعماء  الروؤ�ساء  فبعد 

وعبد  بوعبيد  املعطي  الأ�ستاذ  اأمثال 

اللطيف ال�سماليل تغمدهما اهلل برحمته، 

وعبد  معا�ش  الواحد  عبد  والأ�ستاذين 

اهلل الفردو�ش، ها هي وزارتا الداخلية 

واخلارجية تلب�سان بدورهما القمي�ش 

�سهرين  من  اأقل  على  ونحن  الأخ�سر، 

على افتتاح كاأ�ش العال لالأندية البطلة 

بكل من مراك�ش واأكادير.

ا!! األ نقل.. ناري ناري الرجا َجايَّ

حنات أوزال الصويريفردوس

طرف  من  اجلاري  اأكتوبر   4 اجلمعة  يوم  تكرميه  مت  اأن  بعد 

جمعية الالعبني القدامى خالل املباراة ال�ستعرا�سية الرائعة 

مدريد  ريال  نادي   بقدماء  املغربي  املنتخب  جمعت  التي 

الإ�سباين، ودعنا اإىل دار البقاء املدرب الربازيلي الكبري املهدي 

فاريا يوم الثالثاء 8 اأكتوبر، اأي بعد اأربعة اأيام من هذا التكرمي 

الذي اأخرجه من العزلة القا�سية والإهمال الذي عا�سه وهو يف 

خريف العمر.

اإ�سالمه يف منت�سف  اأ�سهر  الذي  يعترب الربازيلي خو�سي فاريا 

تاريخ  �سناع  اأكرب  من  فاريا،  املهدي  اإىل  ليتحول  الثمانينيات، 

الكرة املغربية التي �ست�سهد له بالإجنازات التي حققها والتي 

اأدخلته اإىل العاملية من الأبواب الوا�سعة.

قاد املرحوم املهدي فاريا اأول مباراة له مع املنتخب الوطني 

�سد املنتخب النيجريي وذلك بر�سم اآخر مباراة من اإق�سائيات 

الأمريكية  اأجنلو�ش  لو�ش  احت�سنتها  التي  الأوملبية  الألعاب 

�سنة 1984، حيث متكن الفريق الوطني من التاأهيل بعد لقاء 

ماراطوين طويل انتهى بال�سربات الرتجيحية.

نهائيات  اإىل  والو�سول  النت�سارات  توالت  التاأهيل،  هذا  بعد 

ال�سعب  عا�سها  التي  اجلميلة  والذكريات   1986 العال  كاأ�ش 

اأول  اأ�سبح  الذي  ومنتخبه  الرائع  املدرب  هذا  مع  املغربي 

منتخب عربي اإفريقي يتاأهل اإىل الدور الثاين خالل هذه البطولة. 

كل هذه الإجنازات يعرفها اخلا�ش والعام، اإل اأن ال�سيء الذي 

عا�سها  التي  والالمبالة  الإجحاف  هو  املهتمني  معظم  يجهله 

املهدي فاريا بعد اعتزاله التدريب ب�سبب عامل ال�سن.

اأقرب  من  اجلميل  نكران  من  البداية  يف  عانى  فاريا  املهدي 

ليلتجئ  بالرباط  منزله  من  اإبعاده  مت  حيث  اإليه،  املقربني 

الدين  نور  الدويل  الالعب  يف  وجد  حيث  القنيطرة،  مدينة  اإىل 

الالعب  هذا  ظل  بل  وامل�ساعدة،  العطف  كل  البويحياوي 

اخللوق يالزمه اإىل اآخر اأيامه. ل تقف هذه املعاناة عند نكران 

اجلميل من ذويه، بل �ستت�ساعف اآلمه واأحزانه، حينما ل يجد 

من  وبال�سبط  البلد  هذا  يف  الكروي  ال�ساأن  عن  امل�سوؤولني  من 

اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم اإل التهمي�ش والإهمال، بل 

حرمته من بع�ش المتيازات التي كان يتمتع بها والتي ح�سل 

امللك  املرحوم  له  يكنه  كان  الذي  الكبري  العطف  بف�سل  عليها 

اأكرثهم  وما  النتهازيني  بع�ش  ثراه.  اهلل  الثاين طيب  احل�سن 

اأب�سط  من  الهرم  املدرب  داخل اجلامعة حرموا هذا  ولالأ�سف 

وثيقة  على  احل�سول  طلب  حينما  خا�سة  الإدارية  حقوقه 

اإقامته،  لتجديد  جوع  من  تغني  ول  ت�سمن  ل  ب�سيطة  اإدارية 

وهو الذي يع�سق املغرب حتى النخاع، كما اأنه ف�سل هذا البلد 

على العديد من الإغراءات التي تو�سل بها بعد العودة املوفقة 

من العر�ش املك�سيكي.

النزواء  ف�سل  عا�سها،  التي  املريرة  املعاناة  هذه  كل  بعد 

والبتعاد عن الأ�سواء، خ�سو�سا بعد اأن لحظ تنكر معظم 

املقربني له، وهو الذي يرجع له الف�سل يف تكوين رجال، مهد 

لهم  �سمن  الآخر  والبع�ش  الحرتاف،  عال  لولوج  بع�سهم 

مهنة �سريفة تقيهم من هذا الزمن الغادر.

احلالة  عن  الأ�سواء  األقينا  اأن  »الأ�سبوع«  يف  لنا  �سبق  لقد 

املزرية التي يعي�سها املهدي فاريا، لكن امل�سوؤولني وكعادتهم 

ف�سلوا قولة: كم من حاجة ق�سيناها برتكها.

رحم اهلل املهدي فاريا، واأ�سكنه ف�سيح جناته، فروحك �ستبقى 

يتنكر  الذي  الوطن  هذا  على  ف�سلك  نن�سى  ولن  وجداننا،  يف 

لرجالته.

المهدي فاريا يغادرنا في صمت وكبرياء..
مدرب اأعطانا ال�ضيء الكثري، وعا�ص الإهانة وهو يف اأرذل العمر

فاريا بجانب ابنته 

خالل اآخر ظهور له 

بطنجة

ا ناري ناري .. الرجا َجايَّ

والدة سعيد 
صاليح في ذمة 

اهلل
والأل  الأ�سى  ببالغ  تلقينا 

احلزين، خرب وفاة احلاجة 

م�سليح ربيعة حرم احلاج 

موؤ�س�سي  اأحد  اإدري�ش، 

الريا�سي،  الأهرام  نادي 

باحلي  العريق  الفريق 

الأ�ستاذ  ووالدة  املحمدي 

رئي�ش  �ساليح،  �سعيد 

ملنطقة  الإقليمي  الأمن  

و�سديق  احل�سني،  احلي 

الريا�سيني والإعالميني.

الأليمة  املنا�سبة  وبهذه 

نتقدم باأحر التعازي لعائلة 

�ساليح، طالبني من اهلل عز 

الفقيدة  ي�سكن  اأن  وجل 

يلهم  واأن  جناته،  ف�سيح 

وال�سلوان. ال�سرب  ذويها 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ح�سادمزوار
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ت�سور اأن رجال يق�سي جل حياته يف ال�سجن دفاعا عن 

غوانتنامو،  �سجن  البداية  يف  يدخل  جهادي،  م�سروع 

اإىل  يعود  ثم  عكا�سة،  اأو  الزاكي  �سجن  بعدها  ويدخل 

ال�سجن بعد املحاكمة بتهمة الإرهاب، وبعد كل هذا يذهب 

للجهاد يف �سوريا، هل من �سبيل للحديث عن مراجعة يف 

ظل هذا امل�سار املليء بـ»اجلهاد«.

ما معنى اأن يقول �ساب لإخوانه يف الفي�س بوك :»اليوم 

اأجمل  اإنه  باهلل  اأق�سم   ... بال�سام  الأول  اأ�سبوعي  اأكمل 

واأحلى واأف�سل من 19 �سنة  ق�سيتها يف املغرب بعيدا 

ال�ساب  اأن يربم مع هذا  عن اجلهاد«، واأي اتفاق ميكن 

الذي در�س بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية مبرتيل، ومع 

ذلك مل يرتدد يف ال�سفر اإىل �سوريا.. هذا ال�ساب قال عن 

�سيخه »عبد الوهاب رفيقي امللقب باأبي حف�س باأنه اأبوه 

واأ�ستاذه، غري اأنه اأكد اأي�سا اأن ال�سيخ الذي دخل موؤخرا 

ل  ال�سلفيني،  بع�س  رفقة  والف�سيلة  النه�سة  حزب  اإىل 

يعرف اأي �سيء عن رحلة اجلهاد التي با�سرها اإىل �سوريا، 

األي�س من الإحراج اأن تت�سرب �سور هذا ال�ساب وا�سمه 

حف�س  اأبي  ال�سيخ  رفقة  ال�سحافة  اإىل  جويد«  »اأ�سرف 

.)..(

اأن  له  �سبق  والذي  جويد  اأ�سرف  ال�ساب  حالة  وتطرح 

طبيعة  حول  اأ�سئلة  فرباير   20 مظاهرات  يف  �سارك 

الأر�س  على  تنزيله  الأ�سوليون  ينوي  الذي  امل�سروع 

يف حالة عودتهم اإىل املغرب، رغم اأن هذا الأخري ما فتئ 

يوؤكد عدم وجود نية لدى املقاتلني املغاربة �سد ب�سار يف 

العودة اإىل املغرب..

املغرب  اإىل  �سيعودون  ملاذا  مطلع،  م�سدر  ويت�ساءل 

واحلال اأنهم �سرعوا يف تنزيل م�سروع دولة مغربية كما 

على  القب�سة  اإحكام  خالل  من  �سوريا،  يف  يت�سورونه 

املغاربة  القتال  لأمراء  اأ�سبح  حيث  الأحياء،  بع�س 

اأن  اأكد  اإن م�سدر »الأ�سبوع«  بل  مكانة ل يعلى عليها، 

النا�سبة  الذي بات يحكم يف اخلالفات  اأمريا مغربيا هو 

بني ف�سائل الوحدات املقاتلة �سد ب�سار. مل ت�سمح حالة 

امل�سروع  باكت�ساف  املغرب  يعي�سها  التي  ال�ستقرار 

الأ�سويل على حقيقته اإىل حدود اليوم، ولكن يف بلد مثل 

الربيع  برائحة  البارود  رائحة  تختلط  حيث  �سوريا 

و�سوحا،  اأكرث  تبدو  الأمور  اإن  القول  ميكن  العربي 

مدة  منذ  اأماكنهم  حجزوا  الذين  املغاربة  فالأ�سوليون 

طويلة �سمن �سفوف املقاتلني �سد ب�سار الأ�سد �سرعوا 

اأر�س  على  بها  يحلمون  التي  الدولة  م�سروع  تنزيل  يف 

على  اأيديهم  �سي�سعون  النا�س  من  كثريا  ولعل  الواقع، 

قلوبهم عندما يعرفون اأن بع�س املقاتلني املغاربة فتحوا 

»الكومي�ساريات« يف �سوريا، ومل يقفوا عند هذا احلد بل 

ال�سكنية  الأحياء  بع�س  على  ال�سيطرة  ا�ستطاعوا  اإنهم 

وحولوها اإىل منوذج م�سغر ملا اأ�سموه »الدولة الإ�سالمية 

املغربية«.

يف »الدولة الإ�سالمية املغربية«، وهي عبارة عن اأحياء 

املغاربة،  املقاتلني  بع�س  لدن  من  عليها  ال�سيطرة  متت 

الوافدين اجلدد  ال�سوداء على  ال�سيارات  تطوف بع�س 

الدولة  »�سرطة  عليها  كتب  وقد  الأمن،  على  لتحافظ 

الإ�سالمية املغربية« )انظر �سورة �سيارة ال�سرطة التي 

تنفرد الأ�سبوع بن�سرها(.. يف �سوريا ولي�س يف املغرب، ل 

�سوت يعلو على �سوت الكال�سينكوف، ول �سوت يعلو 

على �سوت الأ�سوليني املغاربة يف بع�س املناطق.

من الفيلبين إلى الجزائر
اختار  مغربي  ل�ساب  منوذج  جويد  اأ�سرف  ال�ساب 

ب�سار  �سد  احلرب  يف  للم�ساركة  �سوريا  اإىل  الهجرة 

الأ�سد، ولزال يحافظ اإىل حدود اليوم على �سفحته 

التوا�سلية يف الفي�س بوك، حيث ين�سر تغريداته كلما 

املغرب  اأن  موؤخرا،  كتب  وقد  الفر�سة،  له  �سنحت 

ي�سكل ا�ستثناء يف بالد امل�سلمني التي قال اإنها متتد من 

يحتفلوا  لن  املغاربة  اإن  حيث  اجلزائر،  اإىل  الفيلبني 

بيوم العيد اإل يوم الأربعاء.. وكان ذلك اأحد الأ�سباب 

التي جعلته يهجر املغرب ح�سب قوله.

ما الذي يجعل �سابا در�س يف م�سلك التاريخ بجامعة 

عبد املالك ال�سعدي يتخلى عن م�ستقبله يف املغرب، 

لريابط بحاجز تابع لـ»حركة اأحرار ال�سام« باإحدى 

ولكن  حمدد،  جواب  يوجد  ل  قد  اإدلب؟  ريف  قرى 

يا  امليا�س  قائال:”قدك  اأن�سد  الذي  هو  بالأمر  املعني 

النا�س  اأحلى  اأنت  كالي�سر/  البان  كغ�سني   .. عمري 

اأحد  ل  ورمبا  قمري”،  يا  �سواك  من  جل  نظري..  يف 

ي�ستطيع اأن يقدر قيمة هذه الأبيات اإل حينما يعرف اأن 

�ساحبها اأن�سدها ليعرب عن اإعجابه ال�سديد بحبيبته، 

وهي بندقية الكال�سينكوف التي يحملها اإىل جانبه.

ما الذي ميكن اأن يفعله �ساب مثل اأ�سرف يف املغرب 

وهو الذي كتب على حائطه يف الفي�س بوك، باأن الرباط 

�سهدت موؤخرا مظاهرة لتبادل القبل بني بع�س الكفار 

واملرتدين واملنافقني واملالحدة.. قبل اأن يت�ساءل، اأين 

حكومة بن كريان الإ�سالمية؟ واأين ال�سرطة؟.. طبعا 

ل اأحد ر�سي مب�ساهدة املظاهرة “امل�ستفزة”، ولكن 

الأمور اإذا كانت توقفت عند حدود تك�سري الكرا�سي 

بعد تدخل “مول الفردي”، فاإنها مل تكن لتقف عند هذا 

احلد لو كان هناك تدخل ل�ساحب الكال�سينكوف )..(.

 هل يمكن لألصوليين أن يندمجوا
 في الحقل السياسي؟

ِا�ستب�سر العديد من املواطنني خريا بدخول جمموعة من 

وكالت  من  كثريا  اإن  بل  ال�سيا�سي،  للمعرتك  ال�سلفيني 

الأنباء �سفقت لدخول جمموعة عبد الوهاب رفيقي امللقب 

باأبي حف�س اإىل حزب �سيا�سي )حزب النه�سة والف�سيلة(، 

لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو، ما مدى الثقة املمكنة 

اأ�سرف  اأن  لل�سيوخ، خا�سة  التابعني  بع�س  ت�سرفات  يف 

الذين تنت�سر �سورهم ب�سكل  ال�سباب  اأحد  جويد، يعترب 

كبري رفقة اأبي حف�س، وقد �سبق لوكالت الأنباء العاملية 

“للجهاد” يف �سوريا مرتبط  اأن انتقال املغاربة  اأكدت  اأن 

باحل�سول على تزكية من لدن بع�س �سيوخ ال�سلفية، يف 

ال�شيناريو الذي يخ�شى اجلميع تقليده  يف املغرب

الأ�صوليون املغاربة يفتتحون 
كومي�شارية يف دم�شق 

تعيش بعض مدن الشمال منذ 
مدة حالة استنفار أمنية غير 

مسبوقة، منذ إعالن بعض 
المقاتلين الذين شاركوا في 
الحرب ضد بشار األسد نيتهم 

في العودة إلى المغرب، 
وتقول األخبار التي لم تنفها 
الجهات المسؤولة إن الدولة 

المغربية قامت برفع حالة 
التأهب عند حدود المنافذ 

الشمالية للمملكة خاصة في 
الموانئ والمطارات وذلك 

كإجراء احترازي للحيلولة دون 
وصول مقاتلي الجيش الحر 

مباشرة إلى المغرب )..(.
وهذه ليست المرة األولى التي 

يهاجر فيها أشخاص مغاربة 
للجهاد خارج المغرب، فكثير 

من الناس يتداولون فيما بينهم 
قصة »مغاربة أفغانستان« 

و»مغاربة العراق« و»مغاربة 
الصومال«، ولكن إذا أمكن 
باألمس التغاضي عن هذه 

الشريحة، فإن ظروف اليوم ال 
تسمح بالسكوت عن مقاتلين 

ساهموا حتى اآلن في إسقاط 
نظام دولة أخرى )..(، طالما أن 
تحركات من هذا النوع تصنف 
كإحدى تجليات الربيع العربي 
الذي ضرب الدول العربية دون 

غيرها.
وتكمن خطورة المقاتلين 

العائدين من سوريا في حالة 
عودتهم إلى المغرب في 

المشروع الذي يحملونه، 
والذي بدأت تظهر معالمه في 

سوريا بشكل واضح، وتكفي 
مجرد إطاللة على قنوات 

»اليوتوب« ليعرف المرء، نوعية 
هؤالء العائدين، الذين صوروا 
أنفسهم وهم يتجولون بكل 
حرية في إقامات بشار األسد، 

كيف يمكن أن يؤتمن جانب من 
خاضوا حرب شوارع ضد نظام 

بشار األسد في سوريا، ماذا لو 
فكروا في تكرار التجربة )..(.

الرباط: سعيد الريحاني

تطرح حالة الشاب أشرف جويد 
والذي سبق له أن شارك في 
مظاهرات 20 فبراير أسئلة 
حول طبيعة المشروع الذي 

ينوي األصوليون تنزيله على 
األرض في حالة عودتهم إلى 

المغرب، رغم أن هذا األخير ما 
فتئ يؤكد عدم وجود نية لدى 

المقاتلين المغاربة ضد بشار 
في العودة إلى المغرب..

أشرف جويد أحد المقاتلين المغاربة في صفوف الجيش الحر في سوريا أثناء المرابطة بحاجز تابع لحركة أحرار الشام بإحدى قرى ريف إدلب رفقة أحد 
أصدقائه، وقد كتب على صفحته في الفيس أن السفر إلى سوريا كلفه 6 آالف درهم، جزء منها كان عبارة عن منحة جامعية.



تبداأ الكامريا بنقل اللحظات الأخرية من حياة 

�سوريا،  يف  احلر  اجلي�ش  �سد  املقاتلني  اأحد 

لن�سيد  املجال  الفيديو  اأ�سحاب  يف�سح  وفجاأة 

تهتف  »احلور  كلماته:  بع�ش  تقول  حما�سي 

بهجة زفوا ال�سهيد، زفوا ال�سهيد، واحلور تاأبى 

اأن تزف اإىل البليد ..«.

يتوا�سل الن�سيد على وقع طلقات »الكال�سينكوف« 

الكامريا  و�سالح »الهاون« فيما يتكلف �ساحب 

ببث �سور للحظة تاأبني الرجل الذي �سمي »اأبو 

حمزة املغربي«، حيث يظهر ال�سيخ الذي يدعى 

»اأبو اأحمد املهاجر« وعيناه مغرورقتان بالدموع 

الذين  ال�سبان »املرد«  ليلقي كلمة و�سط بع�ش 

وال�سالم  »..ال�سالة  فيقول:  بالبكاء  يجه�سون 

على حبيب اهلل القائل: لوددت اأن اأغزو يف �سبيل 

املغربي  حمزة  فاأقتل..اأبو  اأغزو  ثم  فاأقتل  اهلل 

يف  اجلهاد  �ساحات  عرفته  كما  العلمي  حممد 

اأفغان�ستان ويف بالد ال�سام عرفته قبل 15 �سنة، 

�سباب  من  �ساب  يوا�سل(  ثم  ليبكي  )يتوقف 

هذه الأمة الذي نذروا حياتهم لن�سرة دين اهلل 

عز وجل، نفر اإىل اجلهاد يف اأفغان�ستان مع اأهله 

�سبيل  يف  ابتلي  للم�ست�سعفني،  ن�سرة  واأبنائه 

اهلل بال�سجن 5 �سنوات يف �سجون الأمريكان يف 

غوانتنامو، فكان �سابرا حمت�سبا يف مهمته، مل 

يبدل ومل يغري حتى فرج اهلل عليه، ثم نفر اإىل 

بالد ال�سام بعد ما راأى ما ح�سل لأهله يف بالد 

ال�سام من القتل والت�سريد واخلراب والدمار نفر 

ا�ستجابة لنداء اهلل عز وجل..

الأنرتنيت  �سبكة  على  املذاع  الفيديو  هذا 

ت�سور  عن  حيا  منوذجا  يقدم  اليوتوب  يف 

الأ�سوليني مل�سروع احلياة الدنيا، فنموذج هذا 

الرجل الذي انتقل بني عدة دول ليمار�ش اجلهاد، 

�سبيل  اأخرى، يف  الدول حتديات  يفرت�ش على 

حظ  ح�سن  من  ولعله  اأمثاله،  مع  حوار  فتح 

املغرب هذه التحركات ال�ستباقية التي قطعت 

الطريق على الفو�سى التي عمت يف دول اأخرى 

�سبيهة  النتيجة  فكانت  العربي،  الربيع  با�سم 

بهذا الفيديو املوؤ�سف، الذي يردد اأ�سحابه ن�سيد 

احلور العني.
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اإطار ما ي�سمى “اإجازة دينية”.

يوؤكد الباحث عبد اهلل الرامي اأن الذهاب اإىل �سوريا من 

املغرب، هو تطبيق ملفهوم الن�سرة، وهو مفهوم مركزي 

اأ�سخا�ش  وي�سوقه  العاملي،  اجلهادي  التيار  اأدبيات  يف 

يرتبطون بتيارات جهادية كتنظيم الن�سرة يف �سوريا.

نف�ش الباحث �سبق له اأن اأكد يف ت�سريحات �سحفية اأن 

للمقاتلني  ال�سلفية  �سيوخ  بع�ش  يقدمها  التي  التزكيات 

املغاربة يف �سوريا، يتم التغا�سي عنها خلدمة م�سلحة 

من  الداخلية  املغربية  ال�ساحة  تفريغ  اأولها  مزدوجة: 

اجلهاديني، ثم الن�سجام مع �سيا�سة املغرب الذي يعترب 

اأ�سدقاء  دول  ومن  العربي،  العتدال  حمور  دول  من 

�سوريا.

 ماذا يفعل المغاربة في سوريا؟ 
ل اأحد ميلك اأرقاما دقيقة عن اأعداد املقاتلني املغاربة يف 

�سوريا، لكن الأكيد اأنهم ح�سلوا على “و�سع متقدم” يف 

امليدان، فقد �سبق اأن تناقلت وكالت الأنباء خرب تاأ�سي�ش 

تنظيم جديد يطلق على نف�سه “ا�سم حركة �سام الإ�سالم”، 

وهو اأول تنظيم يف �سوريا ت�سند اإمارته ملغربي، ي�سمى 

اإبراهيم بن�سقرون، ويلقب باأبي اأحمد املهاجر.

التنظيم كما جاء على ل�سان اأمريه جاء ليعطي نف�سا للتيار 

اجلهادي يف �سوريا، ويهدف اإىل رفع الظلم عمن اأ�سماهم 

اإبراهيم  يكون  �سوريا”..فمن  يف  امل�ست�سعفون  “اأهلنا 
بن�سقرون؟ هو اأحد املعتقلني ال�سابقني بـ“غوانتنامو”، 

�سافر اإىل اأفغان�ستان عندما كان عمره 22 �سنة، والتحق 

»اجلماعة  تنظيم  اإىل  وان�سم  »الفاروق«،  مبع�سكر 

الليبية املقاتلة« التي �سيخرج منها فيما بعد اإىل تنظيم 

»اجلماعة املغربية املقاتلة«، �سبق له اأن اعتقل يف اأمريكا 

اإىل  ترحيله  مت  على خلفية اأحداث 11 �ستنرب 2001، 

اأن يطلق  الرهيب غوانتنامو، وبقي هناك، قبل  ال�سجن 

�سراحه يف املغرب �سنة 2005 ليعاد اعتقاله من جديد 

حيث �سيق�سي �ست �سنوات يف ال�سجون املغربية، ورغم 

ذلك �سيعود للقتال يف �سوريا.

هل يمكن الحديث عن عودة مقاتلي 
سوريا إلى المغرب؟ 

بني الفينة والأخرى تطفو اإىل ال�سطح اأخبار توؤكد اعتقال 

بع�ش العائدين من �سفوف اجلي�ش احلر اإىل املغرب، لكن 

هل يكمن احلل يف العتقال؟

توؤكد م�سادر »الأ�سبوع« اأن عددا كبريا من املقاتلني �سد 

ب�سار الأ�سد كانوا �سجناء يف املغرب �سمن ملف ما يعرف 

العفو  على  ح�سل  بع�سهم  اإن  بل  اجلهادية،  بال�سلفية 

امللكي وعاد لتنفيذ مغامراته )..(، غري اأنه ل توجد اأرقام 

ر�سمية عن امل�ساركة املغربية يف �سوريا، وهي امل�ساركة 

التي مل تكن لتتاأكد لول اإذاعة قوائم باأ�سماء مغاربة لقوا 

م�سرعهم على يد جي�ش ب�سار.

ويعتقد بع�ش املتتبعني اأن الدولة �ستجد نف�سها يف ورطة 

فال�سجن  الأ�سد،  ب�سار  املقاتلني �سد  اإزاء عودة  كبرية 

الذي يفرت�ش فيه اأن يوؤدي اإىل تراجع هوؤلء عن اأفكارهم 

اجلهادية، زادهم اإميانا باأفكارهم، بل اإن عددهم مر�سح 

للتاأطري  قاعات  اإىل  ال�سجون  حتول  ب�سبب  لالرتفاع 

تركت  الدولة  اأن  افرت�سنا  اإذا  باملقابل  الإيديولوجي.. 

الذي  ال�سوؤال  فاإن  الأ�سد يف حالهم،  ب�سار  املقاتلني �سد 

يغدو مطروحا، هو ما الذي ي�سمن عدم حتركهم لتكرار 

اأنهم تدربوا على  ال�سوري يف املغرب، طاملا  ال�سيناريو 

مناو�سة النظام يف �سوريا )..(.

املقاتلون املغاربة يف 

منزل ب�سار الأ�سد 

موقع  يف  الرائجة  الفيديوهات  اأغرب  من 

املقاتلني  اأحد  فيه  يظهر  فيديو  اليوتوب، 

املغاربة وهو يتجول بكل حرية داخل منزل 

فاخر قال اإنه كان يف ملكية ب�سار الأ�سد. 

من  كل  يف  الرعب  تثري  قد  هذه  مثل  حالة 

اأ�سر  الذي  الرجل  لكن  مرهفا،  ح�سا  ميلك 

ويرجح  املنزل  داخل  نف�سه  ت�سوير  على 

كان  الف�سحى،  العربية  يتكلم  مغربي  اأنه 

يتحدث باعتزاز عن نف�سه، “احلمد هلل الذي 

فيه  طريقا  لنا  وي�سر  اجلهاد،  طريق  مكننا 

اإننا  واهلل  احلمد،  لك  اللهم  ن�سر،  وفيه  عز 

ل  �سعادة  يف  ونعي�ش  نعمة،  باأف�سل  نعي�ش 

يعلمها اإل اهلل �سبحانه وتعاىل، بعدما تركنا 

ديارنا واأهلنا، وتركنا كل ما كنا نوؤمن به من 

تعاىل  اهلل  فقد رزقنا  ثم واهلل  م�ستقبل، واهلل 

هذا  واهلل  واأ�سلحة،  ومغنم  عظيم  ب�سيء 

يقول  واأعوانه”..  ب�سار  فيه  ح�سر  املكتب 

هذا املقاتل، الذي دخل بيت ب�سار الأ�سد، فيما 

دخل اآخرون منازل كانت تابعة لوزراء ب�سار 

التعامل  طريق  عن  ال�سوؤال  ليطرح  الأ�سد، 

اإىل  العودة  اإذا قرروا  ما  مع هوؤلء يف حالة 

املغرب بعد اعتيادهم على حياة الفو�سى يف 

�سوريا.

من غوانتنامو اإىل املوت يف �سوريا

ال أحد يملك أرقاما دقيقة 
عن أعداد المقاتلين 

المغاربة في سوريا، 
لكن األكيد أنهم حصلوا 
على »وضع متقدم« في 

الميدان، فقد سبق أن 
تناقلت وكاالت األنباء خبر 

تأسيس تنظيم جديد يطلق 
على نفسه »اسم حركة 
شام اإلسالم«، وهو أول 

تنظيم في سوريا تسند 
إمارته لمغربي، يسمى 

إبراهيم بنشقرون، ويلقب 
بأبي أحمد المهاجر.

أشرف جويد الذي اختار الجهاد في سوريا في صورة تذكارية 
مع الشيخ »أبو حفص« الذي اختار العمل السياسي.



ابراهيم الفاسي
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حاوره: كريم إدبهي

الأخري  امللكي  للخطاب  الأوىل  قراءتك  هي  ما   
والذي انتقد فيه ب�شدة املنتخبني داخل جمل�س مدينة 

الدار البي�شاء؟

 القراءة الأولية للخطاب امللكي والذي 
دائما  كان  جاللته  اأن  هو  �سابقة..  فعال  يعترب 

يتناول يف خطاب افتتاح الربملان ال�سيا�سة العامة 

للحكومة، اإل اأن اهتماماته الكبرية ب�سيا�سة القرب 

وتوفري العي�ش الكرمي للمواطن املغربي، ارتاأى 

اأن يدق ناقو�ش اخلطر بالن�سبة لبع�ش اجلماعات 

التي ل يقوم امل�سوؤولون عنها بواجباتهم، حيث 

لحظ اأن هناك جمموعة من الختاللت تعي�سها 

انعك�ش  اجليدة  احلكامة  غياب  اأن  كما  املدينة، 

�سلبا على ال�ساكنة التابعة لهذه اجلماعات، وقد 

احتل جمل�ش مدينة الدار البي�ساء حيزا هاما يف 

خطاب جاللة امللك التاريخي.

 لحظنا كذلك باأن جاللة امللك غري را�س بتاتا عن 
امل�شوؤولني على املدينة الذين اأهملوها، حتى اأ�شبحت 

باأزقتها  النظافة  غياب  يف  كبرية،  مزبلة  مبثابة 

و�شوارعها؟

 بكل �سراحة، فجاللة امللك على �سواب، 
نحن  اأدركنا  فقد  النظافة،  لعملية  فبالن�سبة 

وب�سكل  يتتبع  اجلاللة  �ساحب  باأن  كمنتخبني 

القطب  باعتبارها  املدينة،  اأحوال  كل  دقيق 

القت�سادي للمغرب، كما اأو�سح ذلك يف خطابه، 

حينما قال اإن التلوث َغيَّب بيا�ش املدينة، وبالتايل 

ومن موقعنا كمعار�سة داخل هذا املجل�ش، كنا 

اأ�سبحت  التي  النظافة  مو�سوع  نناق�ش  دائما 

البيئية  للم�ساكل  نظرا  والعام،  اخلا�ش  حديث 

لنا  و�سبق  املدينة،  لها  تتعر�ش  التي  اخلطرية 

اأن طرحنا هذا املو�سوع، خالل مناق�سة احل�ساب 

الإداري، على ال�سيدة امل�سوؤولة عن هذا القطاع، 

القطاع  هذا  تدير  التي  ال�سركات  هل  و�ساألناها، 

اأم ل؟  احليوي تقوم بواجبها على اأح�سن وجه 

لأننا ندرك باأن هذه ال�سركات ل تفي بالتزاماتها 

املن�سو�ش عليها يف دفاتر التحمالت.

 وما البديل اإذن؟
 لقد اقرتحنا يف هذا املجال، اإما الرجوع 
اأو  املجل�ش،  طرف  من  النظافة  قطاع  تدبري  اإىل 

يف  للم�ساركة  ودقيقة  م�سبوطة  �سروط  و�سع 

ال�سفقة املتعلقة بالتدبري املفو�ش اجلديد، وقد 

�ساءت الأقدار اأن ياأتي اخلطاب امللكي يف الوقت 

اجلديد،  التحمالت  كنا�ش  فيه  نناق�ش  الذي 

دورة  يف  املجل�ش  اأنظار  على  حاليا  واملعرو�ش 

اأكتوبر اجلاري.

فيه  امللكي والذي دعا  دائما مع اخلطاب  نبقى   
املنتخبني اإىل الهتمام بامل�شاكل احلقيقية للمدينة بدل 

الت�شارع حول املراكز وامل�شالح ال�شخ�شية؟

اخلطاب  يف  جاء  ما  على  بالفعل  اأوؤكد   
ال�سامي، بالن�سبة لل�سراعات داخل املجل�ش فهي 

نوعان:

�ساكنة  م�سلحة  اإطار  يف  يندرج  �سراع  هناك   -

املعار�سة  مكونات  بني  يدور  والذي  املدينة، 

والأغلبية، اإذ تاأتي املعار�سة بطرح الختاللت 

بالقرتاحات  تاأتي  كما  الت�سيري،  يعرفها  التي 

ال�سراع يف م�سلحة  هذا  يبقى  وبالتايل  البديلة، 

املدينة واملنتخبني.

الأغلبية،  مكونات  بني  داخلي  �سراع  وهناك   -

اإذ  امللك،  جاللة  خطاب  يف  جاء  ما  يف  ويتجلى 

لحظنا »معارك« حول التفوي�سات، يف حني اأنه 

ميكن لأي فاعل اأن ي�سارك ويقرتح اأفكارا بدون 

تفوي�ش من الرئي�ش.

لكم  بالن�شبة  التفوي�س،  عن  احلديث  �شدد  يف   
�شخ�شيا كع�شو يف جلنة تتبع التدبري املفو�س ل�رشكة 

»ليديك«، ماذا تقولون عن هذه اللجنة؟

من  معينة  ال�سابق  يف  كانت  جلنة  هي   
بني  التوافق  على  بناء  املجل�ش،  رئي�ش  طرف 

مكونات الأغلبية، وكنا نحن يف حزب ال�ستقالل 

خارج هذه اللجنة، يف حني اأن القانون ين�ش على 

ندافع  ما كنا  انتخابها من طرف املجل�ش، وهذا 

من اأجله، وذلك بتطبيق القانون واحرتام امليثاق 

املحاكم،  اإىل  امللف  هذا  اأدخلنا  فقد  اجلماعي، 

حزب  لطلب  الرئي�ش  ا�ستجاب  ما  �سرعان  لكن 

بطريقة  اأع�ساء  �ستة  انتخاب  ومت  ال�ستقالل، 

نعتربه  الذي  العمل  يف  و�سرعنا  دميقراطية، 

نناق�ش  حيث  واإيجابيا،  جادا  اجلميع  وب�سهادة 

عن  مدافعني  املوؤ�س�سة،  هذه  مع  امللفات  كل 

حقوق البي�ساويني مع احرتام حقوق امل�ستثمر 

طبعا اأي ليديك.

 لكن �شاكنة املدينة حتتج دائما على غالء فاتورة 
املاء والكهرباء؟

املنتخب البي�ضاوي حممد فهيم:

جمل�ش الدار البي�ضاء يعي�ش »معارك« دائمة حول 
التفوي�ضات.. واخلطاب امللكي دق ناقو�ش اخلطر

يرى محمد فهيم البرلماني عن حزب 
االستقالل بأن الخطاب الملكي ليوم 11 
أكتوبر الجاري يعتبر سابقة، ودرسا مهما 

لقنه جاللة الملك للمنتخبين الذين يمثلون 
مدينة الدار البيضاء حيث دق ناقوس 

الخطر، ونبه هؤالء المسؤولين المنهمكين 
في صراعات شخصية إلى االهتمام بالمدينة 

التي أصبحت عرضة لألوساخ والتلوث، 
أما عن مشاكل البيضاويين، مع غالء 

فاتورة الماء والكهرباء، فقد أكد محمد 
فهيم الرئيس السابق لجماعة عين الشق 

)2000-2003( والعضو في لجنة تتبع التدبير 
المفوض لشركة ليديك، بأن هذه اللجنة 

تقوم بعملها خير قيام، وأن الزيادة في 
فاتورة الماء والكهرباء، تعتبر خطا أحمر، ال 
يمكن تجاوزه، حفاظا على القدرة الشرائية 

للبيضاويين؛ أما عن حكومة بن كيران، فقد 
اعتبرها على العموم لم تف بالوعود التي 

قدمتها في برامجها االنتخابية.

الفاتورة، نطرحه ب�سدة،   م�سكل غالء 
لأننا  طلباتنا،  لكل  ا�ستجابت  الإدارة  اأن  كما 

نعترب الزيادة يف فاتورة املاء والكهرباء، خطا 

على  حفاظا  قبوله،  اأو  جتاوزه  ميكن  ل  اأحمر 

القدرة ال�سرائية للمواطنني.

 اأين و�شل ال�شطر الثاين من الرتامواي؟
 الدرا�سات الأولية موجودة، و�سينجز 
لبنة  يعترب  الذي  الثاين،  اخلط  اهلل  �ساء  اإن 

يف  النقل  م�ساكل  حل  على  وي�ساعدنا  اأ�سا�سية، 

املدينة، بالإ�سافة اإىل لعبه دورا كبريا يف تعزيز 

ال�ستثمار.

 ماذا عن حكومة بن كريان؟
 قبل اأن اأكون فاعال �سيا�سيا، فاأنا مواطن 
اأن اأمتنى لأي حكومة  اإل  مغربي، فال ميكن يل 

تقود البالد كيفما كان لونها ال�سيا�سي، التوفيق 

والنجاح يف مهمتها، اإل اأنه ولالأ�سف ال�سديد منذ 

ما يقرب ثالث �سنوات، مل نر اأي �سيء، ويت�سح 

باأن حكومة بن كريان ت�سري ببطء �سديد، نحو 

حتقيق تطلعات وانتظارات املغاربة، والوفاء 

بالوعود التي قدمتها يف براجمها النتخابية.

ندافع عن حقوق 
البيضاويين مع احترام 
حقوق المستثمر طبعا.

غياب الحكامة الجيدة 
انعكس سلبا 
على الساكنة.

حممد فهيم



  

»ومن يعظم �شعائر اهلل 
فاإنها من تقوى القلوب«

بعيد  املواطنون  فيها  يحتفل  التي  الأيام  هذه  يف 

املولد،  بعيد  وبعدها  الفطر،  بعيد  وقبلها  الأ�ضحى، 

على   2014 ميزانية  لتمرير  املنتخبون  ي�ضتعد 

فعند  م�ضاحلهم،  وي�ضمن  ير�ضيهم  الذي  »املقا�س« 

ت�ضفح وثيقة امليزانية ت�ضطدم مبفاجاأة بنود تت�ضمن 

وكرات،  وهدايا  حتف  ل�ضراء  املاليني  مبئات  نفقات 

الدينية  الأعياد  ووحدها  متعددة،  اأن�ضطة  ومتويل 

والوطنية ل اإ�ضارة لها يف الوثيقة املالية، وكاأن �ضكان 

العا�ضمة ل يحتفلون بهذه الأعياد، ومنها ما هي من 

�ضعائر  يعظم  »ومن  تعاىل:  فيها  قال  التي  اهلل  �ضعائر 

اهلل، فاإنها من تقوى القلوب«.

بالأعياد،  يهتم  ول  يعظم  ل  العا�ضمة  وجمل�س 

والدليل خلو امليزانية من اأية اإ�ضارة ت�ضري اإىل اهتمام 

املنتخبني مبا ي�ضغل بال كل �ضكان املدينة وبالإجماع 

با�ضتثناء جمل�س اجلماعة.

يف كل بلديات العوا�ضم املتح�ضرة، جلان دائمة مكلفة 

لها،  املوازية  الربامج  بتهييء  لالأعياد،  بالتح�ضري 

واإ�ضراك اأطفال املوؤ�ض�ضات التعليمية ليكونوا ر�ضال اإىل 

اأوليائهم لتبليغ ر�ضائل حتث على الت�ضامن والتاآزر، 

احلقيقيني  الفقراء  مل�ضاعدات  التطوع  اأبواب  وفتح 

اأجواء  يق�ضوا  حتى  املحرتفني(  املت�ضولني  )ولي�س 

العيد اإ�ضوة بباقي �ضكان الرباط.

للجماعة  تابعة  اجتماعية  اأق�ضام  املدينة  ويف 

ومقاطعاتها، وتتوفر على فرق من املوظفني اجلماعيني 

وجتهيزات،  وتليفونات  �ضيارات  خدمتهم  ويف 

وامتيازات  وتعوي�ضات  اأجور  من  وي�ضتفيدون 

املت�ضولني  من  »املتجي�ضة«  اجليو�س  انت�ضار  مقابل 

وتنظيمها  لتاأطريها  الأق�ضام  تلك  وكاأن  املحرتفني، 

وتخلي�س  منها  للحد  ولي�س  وتوجيهها  وانت�ضارها 

العا�ضمة من تلك اجليو�س املنظمة التي تغزو املدينة 

ب�ضالح املعلومات التي تتوفر عليها خ�ضو�ضا حركات 

املت�ضولني  وا�ضطياد  »جلمع«  باأنها  يقال  �ضيارات 

و�ضريبتها  وتاأميناتها  لبنزينها  املاليني  تكلف  والتي 

بع�س  بينما  �ضائقيها،  واأجور  �ضيانتها  وتكاليف 

اأخرى واإل ما �ضر هذه  هذه ال�ضيارات تقوم »مبهام« 

املت�ضولني  من  العا�ضمة  لها  تتعر�س  التي  الغزوات 

باأطرها وعتادها  الجتماعية  الأق�ضام  الذين »غلبوا« 

وميزانيتها.

�ضديقة  اإنها  تقول  التي  اجلمعيات  عن  وا�ضاألوا 

مئات  اجلماعة  جمل�س  من  تاأخذ  والتي  املعوزين، 

تنفق  �ضيء  اأي  يف  امل�ضاكني،  مل�ضاعدة  كمنح  املاليني 

تلك املنح؟

الأعياد يف  يختبئون يف  الذين  واملعوزون احلقيقيون 

بيوتهم، يعانون يف �ضمت، ول من يطرق اأبوابهم لتفقد 

بالرغم من  وبوؤ�س..  فقر وجوع ومر�س  اأحوالهم من 

الأ�ضا�س  هذا  على  هي  الجتماعية  الأق�ضام  مهام  اأن 

بتوجيهات  تعمل  نعلم  كما  اأق�ضام  وهي  اأحدثت، 

براجمهم  وتنفذ  باأوامرهم  وتاأمتر  املنتخبني 

الجتماعية.

يخلخلها  من  اإىل  حاجة  يف  �ضراحة  وبكل  اأق�ضام 

هذا  يكون  فمن  الإن�ضانية،  مهامها  �ضواب  اإىل  لتعود 

وهنا  اجلماعي،  جمل�ضنا  اإل  يكون  فلن  املخلخل؟ 

نت�ضاءل: هل لنا فعال جمل�س جماعي واع بكل م�ضاكل 

العا�ضمة؟ وهذا ال�ضوؤال فر�ضته امل�ضاكل التي راكمها 

دائم  عجز  فهناك  كاجلبال.  �ضارت  حتى  منتخبونا 

وتبذير  والقرتاحات،  الأفكار  يف  وعقم  امليزانية،  يف 

املوظفني،  املداخيل، وفائ�س يف  النفقات، و�ضح يف  يف 

وف�ضل ذريع يف الت�ضيري والتبذير والنهو�س مب�ضتوى 

الباحثون  بحث  واإذا  واقت�ضاديا،  اجتماعيا  ال�ضكان 

يف  املنتخبني  جل  باأن  ف�ضيكت�ضفون  الأ�ضباب،  عن 

مقاعدهم منذ ثالثني �ضنة، فلم يتبق لهم ما يفيدون به. 

الأوىل. وعيد  �ضنوات  ال�ضت  ما عندهم يف  اأفرغوا  لقد 

الأ�ضحى مبارك �ضعيد.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

في  متخ�ص�صة  �صوي�صرية  �صركة  �صت�صتثمر   ◆
الفندقة مبلغ 600 مليار في �صراء 80 هكتارا من 
على  فخم  فندق  لت�صييد  المحيط  بحي  الأرا�صي 

المحيط الأطل�صي مما قد يغير م�صتوى الحي.

�صدر في العا�صمة كتاب قيم للأ�صتاذ الباحث   ◆
نحو  المدن  »حكامة  يتناول  الق�صتلي.  حميد 
م�صتقبل ح�صري اأف�صل«. مرجع مهم في نظرياته 
المحلية  الجماعات  لعالم  ودرا�صاته  وتحليلته 
 1- هي:  ف�صول  خم�صة  من  ويتكون  المغربية. 
م�صتقبل  وا�صت�صراف  الجديد  الجماعي  الميثاق 
الفاعل   -  3 الخم�صينية.  تقرير   2- التراب. 
ف�صاءات  المدن   4- المدن.  واإدارة  المحلي 
م�صتقبل  نحو   5- والبتكار.  للإبداع  ح�صرية 

ح�صري اأف�صل. 
كتاب يف�صر الحكامة كثقافة و�صلوك و�صيرورة.

 160 بحوالي  يقدر  ماليا  غلفا  اإن  يقال   ◆
الحالة  مكاتب  واإ�صلح  لتهييء  خ�ص�ص  مليونا. 
الرباط. فهل يفكرون  المدنية في كل مقاطعات 

في تكوين موظفي هذه المكاتب؟

باإ�صلح  المتعلق   47-06 للقانون  تطبيقا   ◆
الجماعية  الجنايات  م�صلحة  قامت  الجنايات. 
بتعاون مع المديرية الجهوية لل�صرائب، باإح�صاء 
اأجل  من  للجماعة  الخا�صعة  ال�صريبية  المواد 
الرفع من م�صتواها وتح�صين مدخولها وكان ذلك 
اأفل�صت  »التح�صين«  ذلك  ومنذ   .2011 �صنة  في 
الميزانية وفي كل �صنة ي�صجل عجز مالي فظيع.      

�ضنة بعد اأخرى يتدهور احلي الذي كانت تزينه 

الليمون،  بحي  �ضمي  لذلك  الليمون.  اأ�ضجار 

ويتجه اليوم ب�ضرعة فائقة ليحتل ال�ضف الأول 

املهمل  احلي  �ضفة  وينتزع  كلها،  املقاطعة  يف 

يعاين  الليمون  حي  م�ضائب.  عدة  تنخره  الذي 

ثالثني  منذ  تتغري  مل  التي  الإنارة  رداءة  من 

فوق  املرتاكمة  النفايات  من  ي�ضكو  وهو  �ضنة، 

اأ�ضحت  التي  الطرقات  تدهور  ومن  الأر�ضفة، 

اليوم  وي�ضتهر  ومطباتها.  بحفرها  معروفة 

والتي  املراك�ضي  �ضارع  يف  خ�ضو�ضا  باأ�ضجاره 

اأهملت وتركت من دون ت�ضذيب، وحي الليمون 

الذي ي�ضم اأ�ضهر ثانويات اململكة وهما: ثانوية 

وموؤ�ض�ضات  الليمون،  وثانوية  اخليام،  عمر 

اأ�ضحى  م�ضهورة،  وم�ضحات  حرة،  تعليمية 

حيا مبرافق حيوية مهمة، فبعد اأن كانت تزينه 

حتول  البا�ضقة،  والأ�ضجار  واليا�ضمني  الورود 

مهم�ضة  باأر�ضفة  موح�س  حي  اإىل  الأ�ضف  مع 

واأمام  ال�ضيقة.  باأزقته  لاأخالقية  ومبمار�ضات 

لأ�ضباب جتارية  البع�س  امل�ضائب يحاول  هذه 

ا�ضت�ضدار قرار جماعي لتحويل احلي املعروف 

بفيالته اإىل حي للعمارات، فال عر�س الأزقة ول 

التجهيزات التحتية ت�ضمح بذلك، و�ضيكون هذا 

اليوم  ي�ضكل  الذي  للحي.  انتحار  القرار مبثابة 

متنف�ضا بني حي اأكدال وحي ديور اجلامع.

�ضكانه،  عن  يدافع  ملن  حاجة  يف  الليمون  حي 

الكتظاظ  من  ويحذر  وينبه،  معاناتهم،  ويبلغ 

اإىل حد الختناق الذي تتعر�س اإليه الطرقات يف 

وجه ال�ضري.

يبادرون  نوابه  لعل  ي�ضتغيث،  الليمون  حي 

من  لنت�ضاله  واقرتاحات  درا�ضات  تقدمي  اإىل 

مزرية  و�ضعية  فيها،  يتخبط  التي  الو�ضعية 

ت�ضلطت عليه بعدما كان حيا راقيا وجميال.

فمن يتحمل امل�ضوؤولية: نوابه؟ اأم اجلماعة؟ اأم 

املقاطعة؟

الرباط يا حسرة

�ضورة للعالمة القا�ضي حممد بن اأحمد حكم رحمه اهلل، ولد �ضنة 

1924 وتويف يوم 3 اأبريل 2001 يف مدينته الرباط. اأجمل واأروع 
النا�س«..  بني  فاأف�ضاه  بالعلم  اهلل  اأكرمه  »عامل  حقه:  يف  قيل  ما 

فقد توىل خطة العدالة والتوثيق ابتداء من 1949 اإىل �ضنة 1956، 

وهي املدة التي �ضاهم و�ضارك فيها بالحتجاجات على نفي امللك ال�ضرعي، 

ومن املوقعني على عري�ضة ال�ضتنكار 

العام  املقيم  اإىل  املوجهة  والحتجاج 

الفرن�ضي بتاريخ 2 غ�ضت 1954.

الق�ضاء حتى  قا�س عا�س وفيا لأمانة 

تقاعده �ضنة 1984.

يعقـــــوب  بحــي  اجلمـــعة  وخطـــيب 

امللكية  اللجــــنة  وع�ضـــو  املن�ضــور، 

ملراجعة ن�ضو�س الأحوال ال�ضخ�ضية، 

وتعديــــل املــدونة، وع�ضـــو موؤ�ض�س 

لرابطة العلماء. 

رحمه اهلل واأ�ضكنه ف�ضيح جناته.

من

 أرشيف

 الرباط
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هل هناك �صر يف ت�صمية عدة مرافق با�صم »ح�صان«؟
يف الرباط يحظى ا�ضم »ح�ضان« ب�ضهرة وا�ضعة، 

اأنه �ضارت حتمله عدة مرافق خ�ضو�ضية  حتى 

وم�ضجد  ح�ضان،  �ضومعة  فهناك  وعمومية، 

ح�ضان، و�ضارع �ضومعة ح�ضان، وحديقة ح�ضان، 

وحي ح�ضان، ومقاطعة ح�ضان، وموؤ�ض�ضة فندقية 

جتارية  وحمالت  م�ضهورة،  وم�ضحة  كبرية، 

خمتلفة.

التي  الت�ضمية  هذه  �ضر  على  الوقوف  وحاولنا 

تعد من اأ�ضهر الت�ضميات اإطالقا، فوجدنا »ال�ضر« 

)يف  م�ضجد  على  بنيت  التي  ال�ضومعة  عظمة  يف 

ق�ضبة  م�ضجد  بعد  الفتح  رباط  يف  الوقت(  ذلك 

العامل  يف  الأول  هو  ح�ضان  وم�ضجد  الوداية، 

الذي �ضيدت �ضومعته خارج امل�ضجد.

ولن ندخل يف تفا�ضيل اقتناء اأر�س هذه ال�ضومعة 

وظروف بنائها، والوقائع التي حدثت مع اأ�ضحاب 

الأر�س حتى اأنها مل يكتمل ت�ضييدها، ولكن الذي 

يف  انت�ضرت  التي  »ح�ضان«  الت�ضمية:  هي  يهمنا 

بينة  على  ال�ضكان  يكون  حتى  العا�ضمة،  ربوع 

من اأمرها بل وحتى تفهم املرافق العمومية ماذا 

تعني وملن يعود هذا ال�ضم.

الرباط«، اجلزء  ِاعتمدنا على مرجع »مو�ضوعة 

اهلل،  بنعبد  العزيز  عبد  املرحوم  للعالمة  الثاين 

الذي يفاجئ يف اأقل من �ضطر وبال�ضبط يف ال�ضفحة 

الثالثة بالفرن�ضية، باأن ح�ضان: »هي »لقبيلة بني 

ح�ضان، كانت موجودة ب�ضواحي رباط الفتح يف 

القرن ال�ضابع الهجري«.

اإنها فعال مفاجاأة، مع العلم اأننا ل ن�ضك يف كفاءة 

بنعبد  املرحوم  العالمة  وا�ضطالع  علم  وغزارة 

اهلل، ولكن ن�ضك فقط يف ا�ضتيعاب الإدارات املعنية 

لأ�ضل هذه الت�ضمية التي حتملها مقاطعة بكاملها 

الأ�ضتاذ  لنا  �ضرحها  التي  ح�ضان  مقاطعة  هي 

اجلليل باأن ا�ضم ح�ضان لقبيلة بني ح�ضان.

�ضريح  ال�ضريف،  ال�ضريح  ال�ضومعة،  وبجوار 

ترى  األ  التو�ضيح  هذا  وبعد  اخلام�س،  حممد 

ال�ضريف  ال�ضريح  مقاطعة  باأن  الداخلية  وزارة 

هو الأن�ضب بدل من مقاطعة ح�ضان؟

الذين  وهم  امل�ضت�ضارين  املنتخبني  راأي  ما  ثم 

يقدمون ال�ضت�ضارات؟.. فهل ل ت�ضتحق مقاطعتهم 

باأن تت�ضرف بت�ضمية: ال�ضريح ال�ضريف بدل من 

ا�ضم لقبيلة؟

ميكن  ما  لت�ضحيح  اقرتاحات  فقط  اإنها 

ت�ضحيحه.

يف العا�ضمة غرفة للتجارة وال�ضناعة واخلدمات 

التجار  ومتثيل  وتاأطري  تنظيم  مهامها  من 

وال�ضناع واخلدماتيني، ورهن اإ�ضارتها بنايات 

هي  وها  وميزانية،  وجتهيزات  وموظفون 

اإىل جوطيات  يا ح�ضرة حتولت كلها  العا�ضمة 

واأ�ضواق ع�ضوائية، وحمالت �ضناعية فو�ضوية 

بني الأحياء ال�ضكنية وو�ضط العمارات، وخدمات 

بينما  »املوقف«.  يف  ومعرو�ضة  منظمة  غري 

التجار وال�ضناع واخلدماتيون القانونيون الذين 

الكراء،  وتكاليف  �ضرائب،   6 من  اأزيد  يوؤدون 

واأجور  وال�ضيانة  والهاتف،  واملاء،  والكهرباء 

اأ�ضواق  و�ضط  حما�ضرين  يوجدون  العاملني، 

و�ضاحات واأحياء من طرف الذين ل يوؤدون ر�ضما 

اأو �ضريبة ما عدا اإتاوات ت�ضلم ملن ي�ضجعهم على 

ذلك.

اأع�ضاء  هم  واخلدماتيون  وال�ضناع  والتجار 

ب�ضوؤونهم،  تعنى  ناخبون ومنتخبون يف غرفة 

ماأمورياتهم،  وت�ضهيل  م�ضاكلهم  حلل  وتتدخل 

ال�ضرائب  دافعي  تكلف  التي  الغرفة  هذه  فهل 

�ضنويا حوايل 500 مليون، تعجبها هذه الفو�ضى 

الفرا�ضة  اأطنابها يف املدينة، واأبطالها  ال�ضاربة 

اأبوابا  والباعة املتجولون حتى �ضارت الرباط 

م�ضرعة يق�ضدها من ال�ضواحي من مل يجد يف 

وممار�ضاته  لفو�ضاه  جمال  قريته  اأو  مدينته 

ال�ضارة بالآخرين، حتى ا�ضتهرت مدينتنا بتبني 

وفو�ضوي  ع�ضوائي  هو  ما  كل  تنمية  وقبول 

وغري قانوين وغري منظم، طبعا لكل �ضيء مقابل 

على ح�ضاب �ضمعة العا�ضمة وم�ضتقبل التجارة 

وال�ضناعة واخلدمات املنظمة اخلا�ضعة للقانون 

وامللتزمة بال�ضوابط الإدارية.

عن  دافعت  هل  الغرفة؟  دور  اأين  هذا،  كل  ويف 

من  لإنقاذهم  م�ضروعا  اقرتحت  هل  اأع�ضائها؟ 

الإفال�س الذي يهدد الآلف من املنت�ضبني اإليها؟ 

التجار  على  امل�ضلط  الظلم  لكبح  تدخلت  هل 

وال�ضناع واخلدماتيني، ظلم احل�ضار املمنهج، 

وظلم ال�ضرائب التي اأفقرتهم واأفل�ضتهم، وظلم 

لأحوال  واملتابعة  والتاأطري  التنظيم  غياب 

اأع�ضائها.

لقد ف�ضلت الغرفة يف القيام مبهامها والدفاع عن 

حرف  وحماية  تقنني  يف  وامل�ضاهمة  اأع�ضائها، 

منت�ضبيها. وف�ضلت الغرفة يف النهو�س مب�ضتوى 

ب�ضمان  وذلك  واخلدماتي  وال�ضانع  التاجر 

التغطية ال�ضحية، واملعا�س، والعجز عن العمل.

ف�ضلت الغرفة، وهو الف�ضل الذي يكلف 500 مليون 

�ضنويا من جيوب �ضكان العا�ضمة.

التجارة الع�صوائية وال�صناعة الفو�صوية واخلدمات غري املنظمة

مقاطعة أكدال الرياض
حي الليمون الذي كان راقيا واأ�صبح مهمل مل تتغري اإنارته منذ 30 �صنة

هل في العاصمة غرفة لتنظيم التجارة؟
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الناظور: األسبوع

طائ�شة،  وت�شرفات  نابية،  �ألفاظ 

و�شلوكات غري معهودة يف ال�شارع 

العام، تلك هي اأهم املالحظات التي 

ح�شروا  الذين  املتتبعون  �شجلها 

احتجاجية  وقفة  بالرباط  موؤخرا 

األقي  الذين  التالميذ  مع  للت�شامن 

»الإخالل  بتهمة  عليهم  القب�ض 

باحلياء العام«.

يريدون  كانوا  الذين  املحتجون 

الت�شامن مع ما بات يعرف بق�شية 

الناظور«  يف  التالميذ  »قبالت 

مع  لوجه  وجها  اأنف�شهم  وجدوا 

الذي  البارودي«  »اأمني  ال�شاب 

اأخرى  حلركة  زعيما  نف�شه  يعترب 

م�شد�شا  حمل  اأن  و�شبق   )..(

 20 حركة  متظاهري  وجه  يف 

فرباير، من خالل فيديو نقله على 

الأنرتنيت.

وهو  هائجا  بدا  قد  اأمني  وكان 

يهاجم اأ�شحاب »تالميذ الناظور« 

فيما  النابية،  والألفاظ  بالكرا�شي 

كان الآخرون يوقعون على �شلوك 

احتجاجي م�شتفز للجميع من خالل 

ب�شكل  القبل  »تبادل  يف  ال�شروع 

خطوة  الربملان«..  اأمام  جماعي 

اإىل  املنا�شبة  اأن حتول  كادت  اأمني 

ماأثم لو اأن الأمور تطورت لي�شارك 

فيها مواطنون اآخرون. 

البتدائية  املحكمة  وكانت 

اجلمعة  يوم  اأجلت  قد  بالناظور 

القا�شرين  النظر يف ملف  املا�شي، 

الثالثة املتهمني بـ »الإخالل العلني 

الف�شاد  على  والتحري�ض  باحلياء 

مواقع  يف  اإباحية  �شور  ون�شر 

املقبل،  نونرب   22 اإىل  اجتماعية«، 

مت  فقد  الدفاع،  هيئة  وح�شب 

تاأجيل امللف من اأجل اإجراء بحث 

حول و�شعيتهم الجتماعية. 

الثالثة  وقد متت متابعة الأحداث 

بها  تقدمت  �شكاية  على  بناء 

)املنظمة املتحدة حلقوق الإن�شان 

باملغرب(  العامة  واحلريات 

للمحكمة طالبت فيها بفتح حتقيق 

باحلياء  اأخلوا  »قا�شرين  �شد 

العام«.

لدى  امللك  لوكيل  بالغ  وكان 

قد  بالناظور  البتدائية  املحكمة 

الذين  الثالثة  القا�شرين  اأن  اأعلن 

حلماية  مبراكز  اإيداعهم  �شبق 

الطفولة تقدموا يف 7 اأكتوبر لقا�شي 

تغيري  اإىل  يرمي  بطلب  الأحداث 

تدبري الإيداع وهو ما ا�شتجاب له 

القا�شي الذي قرر ت�شليم الأحداث 

الثالثة لأولياء اأمورهم.

متى كان املغاربة يقبلون بهذا النوع من الن�ضال؟

املحكمة توؤجل ق�ضية الناظور و »مول الفردي« يرفع الكرا�ضي يف وجه املت�ضامنني 

سيدي قاسم

الصويرةمكناس

ما يجري ويدور في المدن

كواليس جهوية
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من كل مدينة خبر

مزوار

◆  القنيطرة
4737 كلغ من  اأتلفت م�شالح اجلمارك بالقنيطرة، موؤخرا 

يف  املحروقة  املواد  وتتوزع  والتبغ،  وال�شجائر  املخدرات 

معمل لالأجور ب�شال بني خمدر ال�شريا )140 كلغ(، والكيف 

)3492 كلغ(، وم�شحوق التبغ )182 كلغ(، واأوراق التبغ 

)917 كلغ(، و�شجائر من خمتلف الأنواع )1765 علبة(، 

اإىل جانب كميات اأخرى من اأ�شناف متنوعة من املخدرات.

◆  كلميم
اأ�شدل ال�شتار موؤخرا عن ق�شية متابعة �شتة اأ�شخا�ض 

خلفية  على  �شنة  و27   21 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

مدينة  �شوارع  بع�ض  عرفتها  التي  ال�شغب  اأحداث 

اأن قررت املحكمة عدم  الفرتة الأخرية، بعد  كلميم يف 

الخت�شا�ض.

تتعلق  تهما  لهوؤلء  وجهت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

على  والعتداء  والع�شيان،  ليال،  امل�شلح  »بالتجمهر 

وتعييب  بعملهم،  قيامهم  اأثناء  عموميني  موظفني 

الطريق  وعرقلة  العامة،  للمنفعة  خم�ش�ض  �شيء 

العمومية، وامل�شاربة يف مادة املحروقات، وامل�شاركة 

يف الع�شيان« كل ح�شب ما ن�شب اإليه.

◆ الناظور
�شتنرب  �شهر  خالل  بالناظور،  الأمنية  امل�شالح  متكنت   

2013، من توقيف 970 �شخ�شا من بينهم 371 مبحوثا 
عنهم من اأجل ق�شايا جنائية وجنحية خمتلفة، وح�شب 

ح�شيلة للعمليات التي قامت بها م�شالح الأمن بالناظور، 

 294 اأزيد من  املا�شي حجز  ال�شهر  اأي�شا خالل  فقد مت 

من  غرام  و245  الكيف،  من  كلغ  و3  ال�شريا،  من  كلغ 

»الطابا«.

ال�شجائر  من  علبة   336 ذاتها  امل�شالح  حجزت  كما 

غرامات  �شت  من  واأزيد  خمر،  قنينة  و2368  �ملهربة، 

علبة  و5327  الهريوين  من  غرام  و14  الكوكايني،  من 

لرت�   885 اأي�شا  الأمن  م�شالح  وحجزت  اجلعة،  من 

من البنزين املهرب، و34 �شيارة ذات �شفائح مزورة، 

بالإ�شافة اإىل 20 دراجة نارية يف و�شعية غري قانونية.

◆ ورزازات
باإقليم  نوكدال  اإغرم  القروية  باجلماعة  ِافتتحت 

ورزازات، افتتاح اأول مدر�شة جماعاتية بهذه املنطقة، 

من اأجل النهو�ض بالرتبية والتعليم بالعامل القروي.

اإجمالية  وحتتوي هذه املدر�شة، امل�شيدة على م�شاحة 

للتعليم  12 حجرة  1200 مرت مربع، على  تبلغ حوايل 

لالأر�شيف،  وم�شتودع  الو�شائط،  متعددة  وقاعة  العام، 

تبلغ  لالإناث  والأخرى  للذكور  اإحداهما  وداخليتني 

طاقتهما ال�شتيعابية 120 �شريرا.

◆ خريبكة
القروية  باجلماعة  احلمراء  ال�شاقية  اإعدادية  عرفت 

اأولد عبدون، توزيع 90 دراجة هوائية واأزيد من 500 

حمفظة مدر�شية على التالميذ الذين ينحدرون من العامل 

القروي من اأجل ت�شجيعهم على التمدر�ض.

دعم  جمعية  عليها  اأ�شرفت  التي  املبادرة،  هذه  وتهدف 

مع  ب�شراكة  بخريبكة،  الجتماعية  والتنمية  التمدر�ض 

وجمعية  الوطنية،  الرتبية  لوزارة  الإقليمية  النيابة 

ال�شريف  املكتب  موؤ�ش�شة  من  وبدعم  الفرح،  �شاعة 

للفو�شفاط، اإىل دعم تكافوؤ فر�ض ولوج التعليم الإلزامي 

وامل�شاهمة يف احلد من ظاهرة الهدر املدر�شي، وتعزيز 

التالميذ  القروي، وحتفيز  العامل  داخل  املدر�شي  النقل 

ودعم  باملدار�ض  اللتحاق  على  الفتيات  وخا�شة 

التمدر�ض.

احلي الذي اأجنب اأول وزير للداخلية بعد ال�ضتقالل يغرق يف الأزبال 

رجال ال�ضلطة اجلدد يف مكنا�س
خطاأ تقني اأزكم الأنوف يف �ضارع العقبة 

  حميد بوعادي

يعاين حي الكرينات يف �شيدي قا�شم من تكد�ض 

التي  )الربكا�شة(  زوال  بعد  وذلك  الأزبال، 

كانت  والتي  الغر�ض،  لهذا  خم�ش�شة  كانت 

جعلت  للحي.  الرئي�شي  بال�شارع  موجودة 

من  بالرغم  مقلقة.  حياة  يعي�شون  ال�شاكنة 

و�شابات  �شبان  طرف  من  املبذولة  املجهودات 

تام  غياب  ويف  الظاهرة.  هذه  ملحاربة  احلي 

عليه  مفرو�شا  كان  الذي  البلدي  للمجل�ض 

مع  تعاقد  من  هو  لأنه  الآفة.  هذه  حماربة 

املفو�ض،  بالتدبري  املكلفة  املخ�ش�شة  ال�شركة 

والتي ينق�شها الكثري.

�شغرية  �شاحنات  �شوى  متلك  ل  ال�شركة  هذه 

مهرتئة ل ت�شتطيع تغطية جميع اأزقة و�شوارع 

املدينة. مما جعل اجلميع ينادي باإعادة النظر 

يف ال�شفقة مع هذه ال�شركة التي ل حترتم حتى 

اأكرب  اأ�شبحت  املدينة  اأو رمبا  التحمالت  دفرت 

قا�شم  الكرينات احلاج  من م�شتخدميها... حي 

احلمالت  خالل  الأ�شوات  لك�شب  مرتعا  يعد 

النتخابية التي مل تعطه الأهمية الالزمة،  ففي 

مل�شوؤويل  املتزايد  والإهمال  املطارح  قلة  ظل 

تفاقمت  النظافة،  عن  امل�شوؤولني  قبل  املجل�ض 

تواجد  عن  ناهيك  بحدة.  الأزبال  م�شاكل 

والأبقار  الأغنام  لرتبية  دائمة  اإ�شطبالت 

واخليول، وتعي�ض جنبا اإىل جنب مع ال�شكان، 

يقت�شر  ومل  بالذباب.  مملوءة  البيوت  جتعل 

الأمر على حي الكرينات احلاج قا�شم، بل تعدى 

هذا اإىل و�شط املدينة، وبال�شبط قرب احلديقة 

العمومية وبجوار املعهد املو�شيقي يا ح�شراه. 

زيادة  الأنوف.  تزكم  الكريهة  الروائح  حيث 

ال�شليحات  كحي  مهم�شة  اأحياء  هناك  اأن  على 

الذي تتواجد به اأول مدر�شة بالإقليم، مدر�شة 

اإىل  ا�شمها  حتول  والتي  �شابقا،  الزراري  دار 

اأول  اأجنبت  والتي  حاليا.  الهيثم  ابن  مدر�شة 

واأحد  ال�شتقالل،  بعد  للمغرب  للداخلية  وزير 

بال�شتقالل،  املطالبة  وثيقة  على  املوقعني 

املرحوم م�شعود ال�شيكر الذي مل يحظ  بت�شمية 

اأي مدر�شة اأو �شارع اأو موؤ�ش�شة رغم اأنه يعد 

نربا�شا لهذه املدينة، كذلك حي الرمايل، وحي 

هذا  الفا�شي،  وحي  اليا�شمني،  وحي  الزاوية، 

على  حتى  يتوفر  ل  للمدينة  املجاور  احلي 

قنوات ال�شرف ال�شحي. هذه امل�شكلة ان�شافت 

اإىل امل�شاكل التي يعاين منها �شكان احلي ال�شالف 

�لذكر.

األسبوع

تن�شيب  مكنا�ض  عمالة  ملحقة  �شهدت 

رجال �شلطة جدد، و�شملت هذه التعيينات 

با�شا  لزعر  احلفيظ  عبد  من  كال  اجلديدة 

وابراهيم  زرهون،  ادري�ض  مولي  ملدينة 

البدوي رئي�شا لدائرة عني عرمة، و�شعيد 

�شربي رئي�شا للمنطقة احل�شرية باملنزه، 

بدائرة  لوليلي  قائدا  العثماين  واخلليل 

حمو�ض  وح�شني  زرهون،  ادري�ض  مولي 

ادري�ض  مبولي  عمار  بني  لنزالة  قائدا 

عرمة،  لعني  قائدا  يحي  وحل�شن  زرهون، 

اجلمعة،  لعني  قائدا  دنيايل  والغازي 

اإدارية،  مللحقة  قائدا  الزروايل  ونورالدين 

مللحقة  قائدا  �شيحمان  احلفيظ  وعبد 

مللحة  قائدا  والطائع  بوي�شالن،  اإدارية 

اإدارية ، واأحمد احلمداوي قائدا بالكتابة 

العامة لعمالة مكنا�ض.

كان  والذي  اجلهة  وايل  املو�شاوي  اأحمد 

حا�شرا يف حفل التن�شيب اأكد اأن امل�شوؤولني 

اجلدد مطالبني بال�شهر على تطبيق القانون 

والهتمام ب�شوؤون املواطنني مت�شبعني يف 

اجلديد  للمفهوم  العميقة  باملعاين  ذلك  كل 

لل�شلطة.

سعيد أحتوش

واأكرب  اأهم  يعترب  والذي  ال�شويرة،  مبدينة  العقبة  �شارع  �شاكنة  ت�شتكي 

اأ�شبح  بل  الأنوف،  كل  تزكم  كريهة  رائحة  انبعاث  من  باملدينة،  ال�شوارع 

بع�ض  يف  ذلك  لهم  يت�شبب  اأن  من  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث  ينتابهم  اخلوف 

الأمرا�ض، حيث يتوقعون اأن يكون م�شدرها هو البالوعات التي مت اإحداثها 

التاأهيل احل�شري اخلا�ض ب�شبكة  اإطار برنامج  بال�شارع املذكور يف  موؤخرا 

التطهري ل�شرف مياه الأمطار، والذي تطلب اإجنازه ميزانية �شخمة.

 برنامج �شابته اأخطاء تقنية، متثلت يف ربط تلك البالوعات بالقناة الرئي�شية 

لل�شرف ال�شحي للمدينة، عو�ض ربطها ب�شبكة معزولة ومنف�شلة، ليبقى 

التي  التقنية  الأخطاء  م�شل�شل  �شيتوقف  متى  ال�شويرة،  �شاكنة  ت�شاوؤل 

اأ�شبحت تالزم بع�ض الربامج التاأهيلية للمدينة؟.

لقطات مراكشية 

تت�شمن  القراآين  الكتاب  لوحات  بع�ض   ◆

يف  لل�شياح  تباع  احلكيم،  الذكر  من  اآيات 

بع�ض البزارات بحي املوا�شني وخا�شة منها 

مثل  القراآن  لوحات  اأ�شبحت  فهل  القدمية، 

تراث يف معر�ض املاآثر؟

◆ دار القائد عي�شى العبدي بطريق املوا�شني 

الإهمال والالمبالة يف  لها من  يرثى  يف حالة 

والنق�ض  الرائعة  والهند�شة  املعماري  الفن 

ال�شورة  هذه  على  تبقى  فهل  البديع، 

القامتة؟

◆ �شقايات جنبات م�شجد املوا�شني حتولت 

احلاجيات  من  وغريها  للب�شائع  اأماكن  اإىل 

لياأخذ  ال�شائح  اأن  حتى  ال�شوق،  لأ�شحاب 

موؤ�شف  �شيء  املخجل.  املوقف  لهذا  �شورا 

ح�شمة،  ول  هوادة  دون  التاريخ  مل�شخ 

كمراك�ض التي اأ�شحت بدون بهجة!

معر�ض  اإىل  حتولت  الفنا  جامع  �شاحة    ◆

نقطة  اأي  يف  املتجول  للبائع  وال�شراء،  للبيع 

من جنبات ال�شاحة، على م�شاحة اأمتار طول 

وعر�شا ت�شببت يف م�شايقة ال�شكان والزوار.

◆ �شرطة الأخالق مدعوة للتجول يف حدائق 

فتيات  احلياء،  يخد�ض  ما  لرتى  املدينة 

املواطنني،  من  حجر  مرمى  على  قا�شرات 

يقمن باأفعال �شنيعة.

»مول الفردي« يواجه متزعمي املظاهرة امل�ستفزة يف الرباط
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األسبوع

و�شتنرب  غ�شت  �شهري  خالل  تادلة،  ق�شبة  مدينة  �شكان  فوجئ 

بني  توترا  خلق  مما  الكهرباء،  فاتورة  يف  �شاروخي  بارتفاع 

ال�شكان. وقال املت�شررون يف �شكاية موجهة اإىل املدير العام للمكتب 

الوطني للكهرباء تو�شلت اجلريدة بن�شخة منها: »اإن الفاتورة 

التي تو�شلوا بها ال ميكن ت�شديقها، خ�شو�شا اأن اأغلب العائالت 

كانت يف عطلة، وهناك من ال ميلك غري غرفة واحدة، فكيف يوؤدي 

ثمن باهظا مل يكن ينتظره«، و�شرح اأحد املواطنني وهو يف حالة 

ه�شترييا: »انظر اإىل هاتني الفاتورتني حتمالن مبلغ 700 درهم، 

لو اأ�شفت اإليها مبلغ 500 درهم ال�شرتيت اأ�شحية العيد الأبنائي، 

املدير  من  ال�شكاية  ذات  يف  امل�شتكون  كثري«..وطالب  �شيء  هذا 

حلل  الالزمة  التدابري  »باتخاذ  للكهرباء  الوطني  للمكتب  العام 

الكمية  من  والتاأكد  العدادات  لفح�ص  جلنة  واإيفاد  امل�شكل،  هذا 

امل�شتهلكة حتى ال يكون هناك ظامل اأو مظلوم«.

جواد البوهالي
نقف  يجعلنا  عزوز  واأوالد  بداربوعزة  اجلمعوي  امل�شهد  يف  التاأمل  اإن 

لنطرح اأكرث من �شوؤال عن تنا�شل اجلمعيات ب�شكل �شاروخي، حيث ي�شل 

ي�شطلح  موجة  اأمام  نقف  جعلنا  مما  جمعية،   340 يقرب  ما  اإىل  عددها 

ب�شكل  االرتفاع  يف  بداأ  اجلمعيات  فعدد  اجلمعوية«،  »باملو�شة  عليها 

كبري خا�شة بعد االإعالن عن انطالق املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية، 

وهذه �شمة ميكن اأن تتقا�شمها احلركة اجلمعوية باململكة املغربية؛ لكن 

واقع احلال يف اأوالد عزوز وداربوعزة يبني مدى �شخامة ظاهرة تفريخ 

اجلمعيات بدرجة غريبة مرتبطة باملزاجية وح�شابات �شيقة ذاتية مما 

جعل اله�شا�شة تطبع الواقع اجلمعوي بقبيلة اأوالد جرار. 

واالرجتالية،  والت�شابه  الرتابة  تطبعها  مو�شمية  اجلمعوية  فاالأن�شطة 

املو�شم  اإكمال  يتم  ما  ونادرا  متقطع،  ب�شكل  تكون  االأمية  حماربة  فمثال 

احلمالت  بع�ص  وكذا  ال�شيفية  املخيمات  ذلك  على  ونقي�ص  الدرا�شي، 

والتي تتخذ طابعا اإح�شانيا...

اإن الوقت قد حان لتلعب اجلمعيات بقبيلة اأوالد جرار دورها التنموي، 

وتكون حا�شرة ب�شكل كبري يف ال�شاأن املحلي، واأن تن�شق اجلهود للن�شج 

اجلمعوي يف التعامل مع الواقع باأبعاده املختلفة من حيث االهتمام بهموم 

املواطنني، والتعاطي مع احتياجاتهم، ال اأن تت�شابق نحو الدعم املايل رغم 

�شحه وانعدامه اأحيانا..

األسبوع

املعطلني  ال�شهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  فرع  نظم 

اأمام  اعت�شاما  اأكتوبر2013  و11    10 يومي  باليو�شفية، 

مقر اجلماعة احل�شرية ملدينة اليو�شفية من اأجل ما �شماه فرع 

ال�شغل«، والذي طالب  اجلمعية يف بيان له »انتزاع احلق يف 

من خالله باإخراج منا�شب املجل�ص االإقليمي، وتنفيذ الوعود 

راأ�شها  وعلى  املطلبي،  مللفه  باال�شتجابة  للفرع  املمنوحة 

جمموعة من االأك�شاك �شادق املجل�ص البلدي يف اإحدى دوراته 

على تفويت قطعها االأر�شية لفائدة منخرطي الفرع.

االعت�شام،  خلفية  على  اجتماعا  اليو�شفية  عمالة  �شهدت  وقد 

جمع ممثلني عن ال�شلطة املحلية واملجل�ص البلدي مبمثلني عن 

جمعية املعطلني، قدمت من خالله وعودا �شفوية بال�شعي اإىل 

حل امل�شكل، وعر�ص اقرتاحات اجلمعية بخ�شو�ص االأك�شاك  

على اأنظار مكتب املجل�ص احل�شري للبت فيها.

اليو�شفية  ملدينة  احل�شري  املجل�ص  رئي�ص  هاتف  ظل  وفيما 

يرن دون اأن يتاأتى لنا ربط االت�شال به من اأجل ا�شتطالع راأيه 

حول امل�شكل، قال نائبه االأول باأن االقرتاحات التي تقدمت بها 

اجلمعية بخ�شو�ص تغيري بع�ص االأماكن املر�شحة الحت�شان 

تعديل  يتطلب  االأخرية  هذه  م�شاحة  يف  والزيادة  االأك�شاك، 

قوله،  ح�شب  طويال،  وقتا  يتطلب  ما  وهو  التحمالت،  دفرت 

وي�شتوجب امل�شادقة عليه من لدن م�شت�شاري املجل�ص،  ح�شب 

قول فرع اجلمعية.

قصبة تادلة

دار بوعزة

اليوسفية
فو�تري �لكهرباء �لتي مل ي�صدقها �أحد

جمعيات بقبيلة �أوالد جر�ر.. حرب على ورق فقط

�ملعطلون يف �نتظار �الأك�صاك باليو�صفية 

اأ�رسار التعليم
أ. د. عبد اهلل لخلوفي  ❋

هكذ� يتم هدر �لتكوين 
و�ملال �لعام

الرتبوية  منظومتنا  �شرح  تهدد  التي  الكربى  االختالالت  تكمن 

والتعليمية باالنهيار، بعد اأن ت�شدعت قاعدته وت�شققت جدرانه 

اأواخر الثمانينيات من القرن  مع مرور الزمن، يف احليلولة، منذ 

الرائدة  باأدوارها  لالأ�شاتذة  العليا  املدار�ص  قيام  دون  املا�شي، 

اجلهوية  للمراكز  ح�شل  ما  )اأما  الرتبوية  للمنظومة  بالن�شبة 

فلقد توخينا  بعد(. وعليه،  فيما  له  ف�شنتطرق  املعلمني،  لتكوين 

من اإحلاق هذه املوؤ�ش�شات باجلامعة رفع احل�شار على االأ�شاتذة 

الباحثني بها، وحتريرهم من القيود التي حالت بينهم وبني القيام 

بواجبهم يف التكوين النوعي املتميز لرجال التعليم الثانوي واإعادة 

تكوينهم، على مدى اأكرث من 20 �شنة. فال بديل عن البحث العلمي 

كتكوين م�شتمر ذاتي لالأ�شاتذة الباحثني، يوؤهلهم للقيام مبهامهم 

على اأح�شن وجه يف زمن التحديات الكربى، زمن الثورات العلمية 

املتتالية. 

لكن ما اأن التحقنا باجلامعة، حتى مت التعوي�ص عنا با�شتحداث 

لال�شتمرار  والتكوين"  الرتبية  ملهن  اجلهوية  التكوين  "مراكز 
حد  اإىل  �شوءا  �شيزداد  الذي  التكوين" العبثي  "ا�شتكمال  نهج  يف 

بعيد، نظرا للحيثيات التي بيناها فيما مت ن�شره. حاملو اللي�شان�ص 

يفتقدون للكثري مما �شيدر�شونه عند تخرجهم، فكيف لهذه املراكز 

اأن تنجح يف ما ف�شلنا فيه نحن، كاأ�شاتذة جامعيني، ذوي جتارب 

االأ�شاتذة  من  كبرية  ن�شبة  اأن  علما  والتكوين،  البحث  يف  كبرية 

التطور  م�شايرة  ميكنهم  ال  باحثني،  اأ�شاتذة  لي�شوا  املراكز  بهذه 

املذهل للمفاهيم العلمية. ثم كيف لهذه املراكز اأن تقوم بدورها يف 

"ا�شتكمال التكوين" بينما القليل من املعارف املقررة يتم ت�شريفها 
اإىل عرو�ص عبثية يكلف الطالب بالقيام بها؟. 

النظام البيداغوجي "ل م د" جنى على التكوين االأ�شا�شي للطلبة، 

وطاأة  من  للتخفيف  عليه  املعول  التكوين" هو  "ا�شتكمال  ليبقى 

االختالالت املعرفية عند من �شيلجون ميدان التعليم. وعليه، فال 

بد من اأن يتم التكوين وا�شتكمال التكوين )بعد اإدخال االإ�شالحات 

العميقة ال�شرورية( يف املدار�ص العليا لالأ�شاتذة الرائدة، املطلوب 

تطعيمها باالأ�شاتذة الباحثني ال�شباب، الذين يتم عزلهم يف املراكز 

الذين  التقاعد،  على  امل�شرفني  بزمالئهم  لالحتكاك  امل�شتحدثة، 

تراكمت لديهم الكثري من اخلربات. 

فال بد من اإحلاق مراكز التكوين اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين 

املالئم  اجلامعي  املناخ  حيث  لالأ�شاتذة،  العليا  املدار�ص  بف�شاء 

نهج  مع  للقطع  التكوين،  وا�شتكمال  والتكوين  العلمي  للبحث 

االرجتال. 

الطالئعي يف تكوين رجال  العليا دورها  للمدار�ص  اأن يعود  بد  ال 

معموال  كان  التي  بال�شيغة  االإعدادي(  )وكذلك  الثانوي  التعليم 

بها قبل نهاية الثمانني من القرن املا�شي، حيث تخرج منها خرية 

اأ�شاتذة التعليم الثانوي، وكذا االأ�شاتذة الباحثني الذي يدر�شون 

بها ويف كليات العلوم على ال�شعيد  الوطني. ال بد من اأن ت�شتقبل 

املدار�ص العليا لالأ�شاتذة حاملي الباكالوريا لتعمل على تكوينهم 

التكوين ال�شليم، كمدر�شني بالتعليم ما قبل اجلامعي، بدال من اأن 

ت�شبح مالذا ملن ان�شدت يف اأوجههم االأبواب يف االأماكن االأخرى. 

فلقد كانت املدار�ص العليا ت�شتقبل )كما �شت�شتقبل املراكز اجلهوية 

ملهن الرتبية والتكوين امل�شتحدثة( حاملي ديبلوم اللي�شان�ص الذين 

يفتقدون الأدنى موؤهالت التعليم يف الثانوي، بل حتى يف االإعدادي، 

ليتلقوا ا�شتكماال عبثيا للتكوين، مت اجرتاره على مدى ربع قرن، ال 

يفي باأدنى �شروط تكوين املكونني. يجب اأن تعمل املدار�ص العليا 

لالأ�شاتذة على تكوين:

)م�شتوى  �شنوات   3  + باكالوريا  االإعدادي:   التعليم  اأ�شتاذ 

لي�شان�ص( 

اأ�شتاذ التعليم الثانــوي : باكالوريا + 5 �شنوات )م�شتوى ما�شرت( 

)التي  اجلزائر  مع  منهاجنا  توحيد  على  �شنعمل  الكيفية  وبهذه 

والبحث  العايل  التعليم  م�شتوى  على  معاهدة  حاليا  بها  تربطنا 

التعليم  اأ�شتاذ  تكوين  يتطلب  حيث  وتون�ص،  وم�شر،  العلمي(، 

االإعدادي 4 �شنوات بدل 3 التي نقرتحها. كما جتب اإعادة االعتبار 

للمراكز اجلهوية لتكوين املعلمني، كما �شرنى.  

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

الجديدة  

عبد اهلل الحيل

اإقليم  ه�شتوكة  بجماعة  الطالب  دار  الزالت 

اجلديدة مغلقة منذ انطالق املو�شم الدرا�شي 

يدر�شون  نزيال   70 يهدد  مما  اجلديد، 

اثنني  مبركز  )الورد(  التاأهيلية  بالثانوية 

ه�شتوكة باالنقطاع عن الدرا�شة نظرا لكون 

تعاين  عائالت  اإىل  ينتمون  النزالء  اأغلب 

ال  يجعلهم  مما  واليتم،  واله�شا�شة  الفقر 

ي�شتطيعون مواكبة الدرا�شة نظرا لبعد جل 

م�شاكنهم عن الثانوية مب�شافة طويلة تقدر 

جلريدة  م�شدر  وح�شب  تقريبا،  كلم   12 بـ 

ال  به�شتوكة  الطالب  دار  فاإن  »االأ�شبوع«، 

تتوفر على ترخي�ص قانوين من اأجل ممار�شة 

مهامها، ويتجلى ذلك يف )غياب اأطر تربوية 

وحار�ص يقوم بكل املهام..( مما دفع مندوبية 

اإيقاف  اإىل  باإقليم اجلديدة  الوطني  التعاون 

حني  اإىل  لها  املخ�ش�شة  ال�شنوية  املنحة 

ت�شوية الو�شعية القانونية. وقد زار موؤخرا 

مندوب التعاون الوطني باإقليم اجلديدة دار 

الطالب، وطماأن بع�ص العاملني وامل�شوؤولني 

النزيل  يبقى  الذي  امل�شكل  لهذا  حل  باإيجاد 

نف�ص  ويف  االأكرب،  ال�شحية  هو  )التلميذ( 

اأن  املكان  عني  من  م�شدر  من  علم  ال�شياق 

على  تتوفر  االإ�شالمية  اخلريية  اجلمعية 

فائ�ص مايل ميكن ا�شتغالله الإمتام الدرا�شة، 

لكن امل�شكل يبقى قائما اإىل حدود ال�شاعة.

�إغـــالق د�ر �لطالــب فــي وجــه �لطلبــة

بني مالل: خالد عبداللطيف

على  احلا�شلون  املوظفون  فوجئ 

الباكالوريا هذه ال�شنة، بقرار من جامعة 

من  متنعهم  مالل،  ببني  �شليمان  موالي 

وقد  مقنع.  مربر  دون  درا�شتهم،  متابعة 

ا�شتنكر املوظفون واملوظفات املحرومون 

من الت�شجيل باجلامعة ال�شتكمال درا�شتهم 

التعليم  وزير  اإىل  موجهة  لهم  �شكاية  يف 

رف�شهم،  املعقول  غري  من  »اإنه  العايل 

خ�شو�شا اأن اأغلبهم كانت لهم اآمال كبرية 

يف  واإثرائه  املعريف،  م�شارهم  �شقل  يف 

م�شبقا«،  اختاروها  معرفية  تخ�ش�شات 

»اأن  ال�شكاية:  ذات  يف  امل�شتكون  واأ�شاف 

�شليمان  موالي  ال�شلطان  جامعة  قرارات 

ببني مالل، يف منعهم من متابعة الدرا�شة 

هي قرارات جمانبة لل�شواب، وجمحفة يف 

حقهم، وتك�شف عن وجود اختالالت اإدارية 

يف الت�شيري، واأن ما يجري يف اجلامعة من 

منع يف حقهم، موؤ�شر خطري على الرتاجع 

الثقايف  املجال  يف  املغرب  مكت�شبات  عن 

املحتجون  واأكد  والتعليمي«.  واحلقوقي 

�شليمان  موالي  ال�شلطان  جامعة  »اأن 

الد�شتور، وتخالف  ت�شري �شد  ببني مالل 

م�شامينه واأبوابه وف�شوله، واأن قراراتها 

املثقفني،  على  الت�شييق  �شياق  يف  تدخل 

وقتل كل اأ�شكال املعرفة، واالإجهاز املبا�شر 

وواأد  والتعليم،  الرتبية  على  وال�شريع 

املحرومون  ويت�شاءل  املعريف«.  البحث 

كانت  »اإذا  ال�شكاية  ذات  يف  الت�شجيل  من 

اجلامعة متنع ت�شجيل املوظفني ب�شعبها، 

فلماذا تفتح لهم االأبواب الجتياز امتحانات 

الباكالوريا، بعد �شنة من ال�شهر واالجتهاد 

والكد؟«.

ما فائدة �لباكالوريا �إذ� مل ندخل بها للجامعة؟



21
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

�أكدت عدة م�صادر، �أن رئي�س جماعة 

ح�شرية يف ال�شمال دخل كتاب كنري 

ا�شتهلك  حيث  القيا�شية،  للأرقام 

عن  عبارة  هي  كبرية  مبالغ  هاتفه 

اخلا�شة،  ات�شاالته  م�شاريف 

فبلغت قيمتها اأكرث من 9500 درهم.

وحقوقية  مدنية  فعاليات  ونددت   

باملدينة بال�شرف الكبري وهدر املال 

العام يف غري حمله من طرف رئي�س 

والتنمية  العدالة  حلزب  ينتمي 

تر�شيد  ب�شرورة  نادى  لطاملا  الذي 

نفقات الدولة ونهج �شيا�شة احلكامة 

�جليدة.

وتعرف املدينة تهمي�شا ممنهجا، فل 

االأزقة  وال  اإ�شلحها،  مت  ال�شوارع 

مت ترميمها، وال الطرق مت تزفيتها، 

واالأزبال يف كل مكان.

نفوق  عن  �شوى  وتطوان  مرتيل  ل�شكان  حديث  ال 

يخرتق  الذي  الوادي  يف  االأ�شماك  من  كبري  عدد 

موؤخرا  �شدر  ر�شمي  تقرير  اأكد  حيث  املدينتني، 

�شبيب  »نق�س  يف   يكمن  ذلك  وراء  ال�شبب  اأن 

التلوث  موؤ�شرات  وارتفاع  للوادي،  العذبة  املياه 

الناجتة عن املياه العادمة لل�شرف ال�شحي واملياه 

العادمة ال�شناعية اللذين ال يزاالن ي�شبان مبجرى 

من  تت�شكل  التي  اللجنة  واأو�شحت  الوادي«، 

م�شوؤولني بق�شم البيئة والتدبري املفو�س وم�شلحة 

املخترب اجلهوي للبيئة، يف بلغ لها، اأن هذا التلوث 

املاء،  املذاب يف  االأوك�شجني  ن�شبة  اإىل نق�س  »اأدى 

وبالتايل فاإن هذا الو�شط ال يوفر ظروفا ملئمة لعي�س 

ال�شمك مما اأدى اإىل نفوق هذه االأخرية«.

اأن مياه الوادي »جد ملوثة«، واأن  واأبرزت اللجنة 

هذا املعطى »تاأكد الأع�شاء اللجنة بعد اأخذ عينات 

اأ�شماك من  الوادي باملنطقة املوجودة بها  من مياه 

واإجراء  النافقة  االأ�شماك  من  وعينات  البوري  نوع 

حتاليل خمربية«.

اأوقفت م�شالح اأمن تطوان يف االآونة االأخرية، ابن رجل 

اأعمال ورئي�س جماعة قروية، بناء على �شكاية كان قد 

�شركة  بينها  من  امل�شاريع،  بع�س  يف  �شريكه  بها  تقدم 

لبيع ال�شيارات، واعتقل االبن املدلل باملنتجع ال�شياحي 

كابونكرو الذي حذا حذو اأبيه لدخول ال�شاحة ال�شيا�شية 

باإقليم احل�شيمة، حيث تر�شح يف االنتخابات ال�شابقة، اإال 

اأن ال�شلطات االإقليمية منعته من الرت�شح، بعدما فتحت 

ال�شلطات االأمنية حتقيقا وبحثا حول اتهامه باالجتار 

يف املمنوعات، وورود ا�شمه يف العديد من املحا�شر من 

بينها ق�شية االأجنبيني اللذين �شبطا وبحوزتهما كمية 

كبرية من املخدرات.

تفا�شيل  على  االطلع  »االأ�شبوع«  حاولت  وعندما 

اأحد  اأجاب  بتطوان،  الق�شائية  ال�شابطة  لدى  امللف 

فيه  تنجز  ومل  ال�شلح،  فيه  وقع  امللف  باأن  االأمنيني، 

م�شطرة املتابعة، وعليه.. فل داعي للخو�س يف تفا�شيل 

الق�شية، وحجبت اأطوار الق�شية عن االإعلم اجلهوي 

والوطني بقدرة قادر، ومل ين�شر اخلرب بالرغم من قيمة 

ال�شيك الذي يتعدى 100 مليون، و�شيك اآخر بطنجة ال 

و�شيا�شي  اأعمال  برجل  يتعلق  االأمر  الأن  قيمته،  تعلم 

خم�شرم.

�سيك بدون ر�سيد كاد ي�سقط رئي�س جماعة قروية
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أغرب من الخيال، مسؤول أمني يستغل اندالع االحتجاجات ليلتقط 
صورة تذكارية في هذه الظروف الصعبة.. الصورة التقطت 

في »تارجيست« على هامش االحتجاجات األخيرة، ويقول أحد 
المواطنين الذين نشروا هذه الصورة مؤخرا، »شي كيحتج على 

الواقع المزري وعلى الحكرة والظلم ....وشي عجباه اللبسة 
وجالس كيتصور علينا«.

اأ�سماك مرتيل ماتت ب�سبب االختناق والوادي احلار

رئي�س جماعة ي�ستهلك 
امليزانية با�ستهالك الهاتف 

اللقطة التي أغضبت مواطني »تارجيست«

آيت ملول

بوطيب الفياللي

بحي  املدين  املجتمع  جمعيات  تن�شيقية  تقدمت 

اأركانة باآيت ملول مبلتم�س يتناول جمموعة مطالب 

تراها �شرورية لتوفري مزيد من االأمن داخل وحول 

االأحياء واملناطق املجاورة والتي تعرف جمموعة 

من االختلالت التي تعاين منها ال�شاكنة، اإىل جمموعة 

من امل�شوؤولني برتاب عمالة اإنزكان اآيت ملول، حيث 

را�شلت يف هذا ال�شاأن كل من : عامل عمالة اإنزكان اآيت 

ملول، ورئي�س املنطقة االإقليمية االأمنية الإنزكان اآيت 

ملول ثم رئي�س الدائرة احل�شرية الآيت ملول فرئي�س 

جمل�شها البلدي، وقائد املقاطعة الثانية بها باالإ�شافة 

اإىل رئي�س مفو�شية االأمن.

بالقرب  اأركانة  حي  تواجد  اأن  اأكدت  التن�شيقية 

اجلملة  ك�شوق  احليوية  املرافق  من  جمموعة  من 

ال�شوق  على  زيادة  ال�شناعي،  واحلي  للطماطم، 

لل�شو�س  وجهة  يجعله  االأ�شبوعي  البلدي 

تتولد  املرا�شلت-  الذي-توؤكد  ال�شيء  واملجرمني، 

يف  تلخي�شها  مت  ال�شاكنة  منها  تعاين  ظواهر  عنه 

والرتهيب  للتخويف  التعر�س  التالية:  االأمور 

االإذاعة  قرب  االأبي�س من طرف ع�شابات  بال�شلح 

ظاهرة  تف�شي  البلدي،  وال�شوق  ال�شناعي  واحلي 

املخدرات وال�شكرالعلني ومقاهي ال�شي�شة والتحر�س 

اجلن�شي، ا�شتغلل بع�س املحلت ال�شاغرة بال�شوق 

البلدي ملمار�شة البغاء وال�شذوذ..

هذه التجاوزات التي ت�شيف التن�شيقية ت�شت�شعرها 

والع�شر،  الظهر  وبني  الباكر،  ال�شباح  يف  ال�شاكنة 

واملنا�شبات  االأعياد  ت�شبق  التي  الفرتة  وخلل 

تطلب  كله  هذا  ..وملواجهة   واملحلية  الوطنية 

امل�شوؤولني  هوؤالء  من  اأركانة  جمعيات  تن�شيقية 

اأمنية  ومنطقة  املكان  بعني  لل�شرطة  خمفر  اإحداث 

باملدينة، كما تقرتح يف مرا�شلتها مقاربة ت�شاركية 

االأمن  تعزيز  اأفق  يف  االأمنية  االأجهزة  وبني  بينها 

باحلي املذكور...

جمعيات تبحث عن االأمن  عند م�سوؤويل االأمن 

اجلــــــهات التـــي ت�سنـــع ن�ســـف ثـــروة املغــــرب
اأربع جهات من اأ�شل �شتة ع�شرة جهة هي التي ت�شاهم 

ح�شب  املغرب،  ثروة  من  املائة  يف   50 حوايل  اإنتاج   يف 

ال�شادرة  االأخرية  اال�شتطلعات  نتائج  ك�شفته  ما 

هذه  نتائج  واأكدت  للتخطيط،  ال�شامية  املندوبية  عن 

تت�شدر  الكربى  البي�شاء  الدار  جهة  اأن  اال�شتطلعات 

الرباط  بجهة  متبوعة  املائة،  19.8 يف  بـ  جميع اجلهات 

-�شل - زمور - زعري بـ12 يف املائة، وجهة ال�شاوية 

مراك�س-  وجهة  املائة،  يف   8.8 بـ  ورديغة   -

تان�شيفت- احلوز بـ8.3 يف املائة. 

للتخطيط،  ال�شامية  املندوبية  وبح�شب   

تطوان(  )طنجة-  جهات  �شاهمت 

و)�شو�س- ما�شة- درعة( و)دكالة-عبدة( 

عن  قليل  يزيد  مبا  تافيللت(  و)مكنا�س- 

الربع اأي 27.9 يف املائة، مو�شحة اأن حجم 

م�شاهماتها يف الناجت الداخلي االإجمايل هي على 

التوايل ) 7.9 يف املائة، و7.6 يف املائة، و6.9 يف املائة 

و5.5 يف املائة(.

 و�شاهمت باقي اجلهات بربع اآخر تقريبا )23.2 يف املائة( 

من الناجت الداخلي االإجمايل، وهي اجلهة ال�شرقية )4.9 

املائة(،  يف   4.4( الثلث  اجلنوبية  واجلهات  املائة(،  يف 

والغرب ـ �شراردة ـ بني ح�شن )4.2 يف املائة(، وفا�س ـ 

بوملان )4 يف املائة(، وتازة ـ احل�شيمة ـ تاونات )2.9 يف 

املائة(، وتادلة ـ اأزيلل )2.7 يف املائة(.

اأوردته  تقرير  ح�شب  املذكورة  احل�شابات  وك�شفت 

وكالة االأنباء هيمنة االأن�شطة االأولية )الفلحة وال�شيد 

البحري( يف ثلث جهات وهي تادلة ـ اأزيلل بـ)33.6  يف 

ـ  وتازة  اجلهوي،  االإجمايل  الداخلي  الناجت  من  املائة( 

ـ  الغرب  وجهة  املائة(،  يف  بـ)33.6  تاونات  ـ  احل�شيمة 

�شراردةـ  بني ح�شن بـ)33.2 يف املائة(. 

متركز  احل�شابات  هذه  اأكدت  كما   

)ال�شناعة  الثانوية  االأن�شطة 

واملاء  الكهرباء  وتوزيع  واملعادن 

العمومية(  واالأ�شغال  والبناء 

حيث  ورديغة،  ـ  ال�شاوية  بجهات 

مثلت ح�شة هذه االأن�شطة يف القيمة 

امل�شافة اجلهوية )54.3 يف املائة(، 

ودكالةـ  عبدة )39.4 يف املائة(، والدار 

البي�شاء الكربى )36.2 يف املائة(.

)اخلدمات  الثالث  القطاع  اأن�شطة  هيمنت  جهتها،  ومن   

التجارية وغري التجارية( اإىل حد كبري بجهة الرباط - 

�شل -زمور- زعري بـ)71.7 يف املائة( من الناجت الداخلي 

االإجمايل اجلهوي، واجلهات اجلنوبية الثلث بـ)58.4 يف 

املائة(، وجهة الدار البي�شاء الكربى بـ)55.1 يف املائة(، 

وجهة فا�س- بوملان بـ)54.3 يف املائة(.

األسبوع
فعاليات  موؤخرا  املغربية  وجدة  مدينة   ِاحت�شنت 

واملغاربة  املوريتانيني  جلمعية  التاأ�شي�شي  املوؤمتر 

البحوث  مبركز  وذلك  املغاربية  الوحدة  عن  للدفاع 

املوؤمتر  ومتيز  واالجتماعية،  االإن�شانية  والدرا�شات 

بينهم  من  ومغاربة،  موريتانيني  م�شوؤولني  بح�شور 

اجلزائري �شعيد الهادف، واملوريتاين رئي�س اجلمعية 

�شيخاين ولد ال�شيخ، وعن الطلبة االأمني العام الحتاد 

ولد  ابحيدة  باملغرب  املوريتانيني  واملتدربني  الطلبة 

خطري.

اأهداف  عن  خل�شة  اجلمعية  رئي�س  فيه  قدم  اللقاء   

اأجل  من  املجاالت  جميع  يف  وطموحاتها  اجلمعية 

التي  االأهداف  اأهم  مربزا  املغاربي  والتكامل  الوحدة 

قوي انطلقا  مغاربي  كيان  بناء  ن�شتطيع  خللها  من 

الركن  وكونها  للمملكة،  الرتابية  احلوزة  وحدة  من 

اجلمعية،  منها  تنطلق  التي  والدعامة  االأ�شا�شي 

باعتبارها املدخل الرئي�شي الأي حديث اأو نية �شادقة 

باأن  كلمته  املغاربي، واختتم  التكامل  هذا  حتقيق  يف 

النفي�س،  العربي  املغرب  بلدان  معدن  هو  املغرب 

العربي  املغرب  بلدان  عن  دفاع  هو  عنه  الدفاع  وباأن 

بتاريخ  يعرف  مف�شل  فيلم  عر�س  مت  كما  اخلم�شة. 

حتول  التي  اجل�شام  والتحديات  املغاربي  التعاون 

دون وحدته، ويو�شح اأهداف اجلمعية ومبادئها.

حلم املغرب العربي ينبعث يف وجدة 
وجدة

قرب الفنان الكرفطي 

يتعر�س للتخريب

تعر�س قرب الفنان الراحل اأحمد الكرفطي 

جمهولني،  يد  على  للتخريب  طنجة  يف 

واأكدت م�شادر متطابقة اأن العائلة طالبت 

لهذا  قربه  تعر�س  حول  حتقيق   بفتح 

العمل ال�شنيع.

العملية هو  اكت�شف  الذي  املقربة  حار�س 

الذي بادر اإىل اإعلم ال�شرطة التي ح�شرت 

التحقيقات  لتبا�شر  موؤخرا  املكان  عني  اإىل 

بداية  يف  تويف  قد  الراحل  وكان  االأولية، 

رواد  اأحد  ويعترب  املا�شي،  �شتنرب  �شهر 

غناء الطقطوقة اجلبلية، وم�شهور باأدائه 

لهذا اللون الغنائي منذ اأزيد من 35 �شنة، 

يف املغرب ويف بع�س الدول االأجنبية.



 

م�صطفى العلوي من متهم 
بالإرهاب اإىل معتقل �صيا�صي

موالي  االأ�سبوع  مدير  كتابات  قراءة  يح�سنون  الذين 

م�سطفى العلوي �سيدركون معاناة الرجل وهو يكتب 

ال�سحية  ظروفه  جميع  ويف  قرن  ن�سف  مدى  على 

ومعاناته مع اأمثال اأوفقري واإدري�س الب�سري، وال اأريد 

اأن اأعطي اأمثلة مرهقة اأح�سها من تابع قراءات الكاتب 

جريدته  ويحرر  املغرب،  تاريخ  يكتب  وهو  العلوي 

ت�سدر  ال  التي  ومن�سوراتها  االإ�سدارات  املتعددة 

اجلريدة اإال حتت تتبع مديرها الذي يتحمل م�سوؤولية 

)احلقيقة  تقراأ  عندما  االأوىل...  بالدرجة  اإ�سدارها 

ال�سائعة( وت�سيف لها كتابات ملوؤلف )تاريخ املغرب، 

من  ن�سره  يقع  وما  ملوك(  وثالثة  �سحايف  ومذكرات 

عاي�سها  ونب�س حلوادث  اإ�سارات  من  تخلو  ال  كتابات 

العلوي �ستدرك جمهود الرجل يف امليدان ال�سحفي حتت 

طائلة حذفته الرقابة يف ال�سحف االأخرية مرتني ليبقى 

)�ساحب  عنوان  حتت  ال�سائعة(  )احلقيقة  عنوان 

احلقيقة ال�سائعة.... وت�سدر منذ �سنة 1970، معتقل 

 4/  700/262 )العدد  فتذكروه(  الكتابة...  من  طبعا 

االأخرية  ال�سفحة  ت�سدر  اأخرى  مرة   )2003 يوليوز 

ت�سبح يف بيا�س فقط حتت تعليق بالعربية والفرن�سية 

2000 ويف ظل حكومة  ال�سفحة يقول )�سنة  اأ�سفل  يف 

اليو�سفي،  الرحمن  عبد  التقدمي  اال�سرتاكي  يرتاأ�سها 

اأ�سدر رئي�س حمكمة الدار البي�ساء النظيفي اليو�سفي، 

عن  العلوي  م�سطفى  ال�سحفي  الكاتب  بتوقيف  اأمرا 

له بقانون  الكتابة ال�سحفية بناء على ف�سل ال عالقة 

)االأ�سبوع  بي�ساء  ال�سفحة  هذه  لتبقى  ال�سحافة، 

العدد 548/110 /12 ماي 2000( يف ظل هذا التورط 

ال�سفحة  ليمالأ  قلمي  حترك  االأ�سبوع  جريدة  مبدير 

اإر�سالها ق�سد الن�سر، وال يزال العدد  البي�ساء وبنية 

الذي �سودت �سفحته البي�ساء مكتوبا فيه بخط يدي 

ما يلي:

اأخي م�سطفى العلوي...

))ال ينبغي حلقيقتك اأن ت�سيع، فكما اأنك رفعت لواء 

قرن،  ن�سف  من  اأكرث  منذ  ال�سائعة  احلقيقة  ك�سف 

تطم�س  اأن  ينبغي  ال  الن�سالية  ال�سحفية  فم�سريتك 

مبجرد حكم توخى ذبح احلقيقة مقابل اإر�ساء مدعي 

ومن  االنتقام  ح�سابه  من  يلغي  اأن  فيه  املفرو�س 

اإ�سماع  مقابل  الأنف�سهم  واملورطني  املتاعب  اأ�سحاب 

�سفحات  يف  ق�ساياهم  وطرح  املظلومني  اأ�سوات 

النخوة  واأريحية  العفو  جمال  فاأين  من�سوراتهم، 

املغربية وتقدير ظروف النا�س واأحوالهم فيكون العفو 

منهم عند املقدرة، وبذلك يكون الرتفع بعيدا عن روح 

االنتقام وزلقات القلم والل�سان...

اأكاتبك  واأنا  اأتذكر  زلت  ال  العلوي  م�سطفى  اأخي 

مدينة  من  لها  كمرا�سل  الكوالي�س  يف  �سنة  ثالثني  قبل 

مراك�س، ويف اأيامنا هذه يتنكر الوطن لبنيه وال يجدون 

�سفيعا اأو من يتذكرهم على االأقل، وميثل هذا الت�سرف 

ومن اأجل التنكر ت�ساءلت مع نف�سي، اإذا كان م�سطفى 

العلوي ال�سحفي الرائد قد �سدر يف حقه حكم الإ�سكاته 

واإدانته، فماذا يبقى ملن يريد اأن يغ�سى مهنة املتاعب 

حتى  والتزلف  والتملق  املدح  وكتابة  االإحجام  �سوى 

يتم �سعار )نحن بال�سالمة نفرح( فهل ير�سي هذا رواد 

ال�سحافة واملطبلون بدولة احلق والقانون؟!( وين�سر 

وعلى  االأ�سبوع  جريدة  من  اإليه  امل�سار  العدد  هذا  يف 

ال�سفحة الثامنة منها تف�سري حلكم االإدانة الذي توبع 

من اأجله م�سطفى العلوي، كما ين�سر يف ال�سفحة االأوىل 

من نف�س العدد من االأ�سبوع وحتت �سورة م�سطفى 

االأ�سبوع  مدير  يبلغ  بالبي�ساء  امللك  )وكيل  العلوي 

االأمر بتوقيف الن�ساط املهني(.

يتبع

بناء على البالغ ال�سادر عن الديوان امللكي بتاريخ 16 نونرب 1979 حول كيفية 

حت�سيلها  وطرق  واجلبائي  االقت�سادي  النظامني  يف  الزكاة  واإدماج  اإدراج 

وا�ستيعابها الذي ينبغي اأن تكون �ساملة لالأحكام ال�سرعية، كتب الوالد حممد بن 

موالي الطيب العلوي االإ�سماعيلي قا�سي �سابقا مبدينة طنجة كتابا حتت عنوان 

»فري�سة الزكاة النمائية واملحدثة جبايتها يف الدولة العلوية« كهدية ال�سرور 

اإىل عاهل البالد املغفور له احل�سن الثاين، وحيث قرر جاللة امللك تطبيق فري�سة 

الزكاة واإن�ساء جلنة ق�سد تدبري �سوؤونها واأمورها، ارتاأيت اأن اأذكر مبا جاء يف 

هذا املجلد املذكور اأعاله.

عني  وفري�سة  اخلم�سة،  االإ�سالم  اأركان  من  ركن  هي  الزكاة  اأن  املعلوم  من 

على كل م�سلم وم�سلمة م�سداقا لقوله تعاىل: »خذ من اأموالهم �سدقة تطهرهم 

للفقراء وامل�ساكني والعاملني  ال�سدقات  »اإمنا  بها« وقوله جل عاله:  وتزكيهم 

عليها واملوؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل اهلل وابن ال�سبيل فري�سة 

اهلل تعاىل على عباده  التي فر�سها  الزكاة  من اهلل واهلل عليم حكيم«، وفري�سة 

واآتوا  ال�سالة  »واأقيموا  تعاىل:  قوله  وهو  بال�سالة  قرنها  امل�سلمني 

الزكاة«، وعمال بال�سنة النبوية كما قال �سيد االأنام )�س( »بني 

وحول  الزكاة«،  اخلم�س  من  فذكر  خم�س،  على  االإ�سالم 

الأنها  الزكاة  على  االإ�سالمية  االأمة  اتفقت  فقد  االإجماع، 

ركن من اأركان االإ�سالم، ومن جحدها فهو كافر، ومن 

امتنع عن اأدائها اأخذت منه قهرا، وقد عرفها االإمام 

�سريطة  املال  من  جزء  »الزكاة  بقوله:  عرفة  ابن 

ذكرها  كما  للم�ستحق«،  ووجوبها  الن�ساب  بلوغ 

ال�سيخ خليل يف خمت�سره املبني تتعلق بالفتوى يف 

مذهب االإمام مالك »يجب زكاة الن�ساب وم�سرفها 

فقري وم�سكني« و�سروط زكاة االأموال �ستة.

ال�سرط االأول: فال زكاة على الكافر باالإجماع.

ال�سرط الثاين: احلرية فال جتب على العبد.

ال�سرط الثالث: جتب الزكاة على ثالثة اأ�سناف، العني 

واحلرث واملا�سية.

ال�سرط الرابع: قيمة الن�ساب.

ال�سرط اخلام�س: حول مرور احلول.

ال�سرط ال�ساد�س: عدم الدين، حيث يجب على من له قرو�س ت�سديد 

ال�سلف م�سبقا.

مفهوم  اإىل  كتبهم  يف  تطرقوا  العلماء  بع�س  اأن  اإىل  اأ�سري  االإي�ساح  من  وللمزيد 

وم�سطلحات اأداء فري�سة الزكاة.

كتاب: »بداية املجتهد« للعالمة ابن ر�سد.

كتاب: »القوانني الفقهية« لالإمام ابن احلوزي

كتاب: »املعايري اجلديدة« للخطيب امل�سقع اأبو عي�سى الوزاين.

كتاب: »العدالة« لالإمام ابن عرفة.

كتاب: »جلى املعا�سم لنبت فكر ابن عا�سم« لالأ�ستاذ التاودي.

كتاب: »تف�سري املنار« لل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا.

كتاب: »االأموال« لل�سيخ اأبي عبيد.

اأغنيائهم على غرار ال�سرائب  اأموال  طبعا الزكاة هي حق لفقراء امل�سلمني يف 

املدنية ق�سد �سرفها يف م�سالح املجتمع برمته، علما باأن املتمل�س من ال�سرائب 

يعاقب عليه بقوة ن�س القانون، اأما فيما يتعلق بالزكاة فهي فري�سة اإلهية بن�س 

الكرمي تبعا لقوله تعاىل: »والذين  القراآن  الكرمي، والعقاب ين�س عليه  القراآن 

يكنزون الذهب والف�سة وال ينفقونها يف �سبيل اهلل فب�سرهم بعذاب األيم«.

وقال ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا يف تف�سري املنار واإمام امل�سلمني يف دار االإ�سالم وهو 

الذي توؤدي له �سدقات الزكاة و�ساحب احلق بجمعها و�سرفها ملن ي�ستحقها، 

اأدائها له كما حدث حني �ساح قبله  اأن يقاتل الذين ميتنعون عن  ويجب عليه 

�سيدنا اأبو بكر ال�سديق �سيحته ال�سهرية اأمام ال�سحابة حينما قال: »واهلل ال 

اأترك« – اأهادن – من فرق بني ال�سالة والزكاة، فاإن الزكاة حق للمال هلل، واهلل 

لو منعوين عما كانوا يوؤدونه اإىل ر�سول اهلل لقاتلتهم عليه«.

ومبنا�سبة ليلة القدر املباركة يوم االأحد 26 رم�سان االأبرك عام 1418 اأ�سار 

اإىل اجلانب االجتماعي يف ت�سريع الزكاة وامل�ساهمة يف تقريب  امللك يف خطابه 

الفروق بني �سرائح االأمة املغربية.

�ساأنها  من  ملحة  �سرورة  الزكوات  حت�سيل  مديرية  اإن�ساء  اإن  اأكيد 

تنظيم الزكاة ح�سب جدول وفروع االأق�سام التالية:

الفطر. 1 - ق�سم جباية زكاة 
2 - ق�سم جباية زكاة االأموال والرثوات احليوانية 

والزراعية والرثوة ال�سمكية.

التجارية  االأن�سطة  زكاة  جباية  ق�سم   -  3
وال�سناعية والعقارية.

الق�سم  هذا  ويتكلف  الزكاة،  اإنفاق  ق�سم   -  4
وم�ستحقي  املحتاجني  اأ�سناف  باإح�ساء 

الزكاة.

5 - ق�سم املراقبة واملحا�سبة.
على  ا�ستخال�سها  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 

عليها،  امل�سوؤولني  ومراقبة  االإ�سالمية،  الطريقة 

وحما�سبة املكلفني عليها بالنقري والقطمري، مع طرق 

التنمية  وفل�سفة  االجتماعية،  الظروف  اإنفاقها ح�سب 

والتطور االقت�سادي، حيث توزع بالعدل املردودية على 

املرافق االجتماعية مثل ت�سديد االإنفاق على الفقراء والعجزة 

باالآية  عمال  واملعوقني.  والعاطلني  امل�ساكني  ومر�سى  واليتامى 

الكرمية واالأحاديث املف�سلة وفق مو�سوع الزكاة مع العلم اأن معظم املتمل�سني 

من حقوق اهلل تعاىل يعتربون ال�سرائب جمزية عن اأداء فري�سة الزكاة علما باأن 

اأما  الزكاة ت�سرف يف اجتاه اجتماعي �سرف ي�ستفيد منها الفقراء وامل�ساكني، 

ال�سرائب فت�سرف يف عمران ونه�سة البالد وم�ساريع الوطن، ونظرا ملا ذكر، 

فاإن تطبيق الزكاة يجب فيه احلر�س على االأمانة بحزم، واملراقبة ال�سارمة 

يف ت�سيريها ونظامها وجمعها وت�سديدها من اأجل النهو�س مب�ستوى املجتمع، 

يقع  ال  حتى  املغربي  املجتمع  يف  الفقراء  مع�سلة  بحقوق  االهتمام  نطاق  ويف 

الدولة من اختال�سات  اأموال  ما وقع غالبا يف  الرثوات على غرار  �سوء توزيع 

�ستى، واأعتقد اعتقادا جازما، اأن اأداء الزكاة �ستزرع يف جمتمعنا روح الت�سامن 

وامل�سداقية بني اأبناء الوطن املحبوب، وتطهر املجتمع املغربي من اآفة الت�سول 

والفاقة والفقر املدقع.

حاولت من خالل احللقة االأخرية اأن اأتناول االأجواء والظروف التي يعي�س يف 

كنفها نزالء ال�سجون املغربية التي تعاين كثريا من �سيخوختها، الأن جلها بل كلها 

مت بناوؤها يف عهد اال�ستعمار، ومبا اأن مدينة وجدة كانت هي اأول جزء من ترابنا 

الوطني احتلته فرن�سا يف �سنة 1907 اأي خم�س �سنوات قبل احلماية، فاإن اأول 

موؤ�س�سة �سجنية عرفها املغرب هي ال�سجن املدين  الذي الزال االآن ياأوي املحكوم 

الزمن  عوامل  تكون  وهكذا  ال�سجنية،  بالعقوبات  عليهم 

لهذه  االأ�سا�سية  البنية  تاآكل  يف  االأول  ال�سبب  هي 

�سبه  اإىل  تتحول  جعلها  الذي  االأمر  ال�سجون، 

اأطالل واإىل مرتع تع�س�س فيه اأمرا�س مزمنة، 

يكفي  ما  الربودة  من  تختزن  جدرانها  الأن 

الإ�سابة نزالئها ب�ستى االأمرا�س التعفنية، 

يكمن  ال�سجون  لهذه  االأ�سا�سي  وامل�سكل 

مما  �سكنية،  جتمعات  و�سط  متوقعها  يف 

ال�سكنية  الدور  ي�سكل خطرا عليها وعلى 

خارج  نقلها  ي�ستوجب  مما  بها،  املحيطة 

املدينة وذلك عن طريق هدمها وبيع اأر�سها 

للمنع�سني العقاريني الذي ي�سيل هذا االحتمال 

لعابهم، الأن املرت الواحد من هذه االأرا�سي بات 

اإن  مبادرة  وهي  ال�سنتيمات،  من  املاليني  ي�ساوي 

متت �ستمكن اإدارة ال�سجون التي يجب اأن تعود اإىل ح�سن 

�سروط  جميع  فيها  تتوفر  ع�سرية  �سجنية  جممعات  ت�سييد  من  العدل،  وزارة 

االأن�سنة وال�سالمة واالأمن واالأمان مبا �ستزود به من و�سائل املراقبة واحلرا�سة 

بف�سل و�سع كامريات يف دهاليز وزنزانات النزالء ليتمكن احلرا�س من م�ساهدة 

ما يجري  اأ�ستح�سر  املوؤ�س�سة وهم جال�سني يف مكاتبهم. وهنا  ما يجري داخل 

حاليا باأحد �سجون طنجة الذي تعود نزالوؤه على م�ساهدة عرو�س خليعة من 

طرف خمت�سات لتخفيف ما يتاأجج يف نفو�سهم من اأحا�سي�س مكبوتة)...(، وهذا 

من اجلوانب ال�سلبية لوجود املوؤ�س�سات ال�سجنية و�سط املجموعات ال�سكنية، 

باالإ�سافة اإىل املخاطر االأخرى التي تنتج عن اأحداث ال�سغب التي كثريا ما تكون 

ف�ساءات ال�سجن م�سرحا لها، ومبا اأننا يف هذا الركن ن�ستح�سن احل�سن ون�ستقبح 

م�ساكل،  من  نعر�سه  ملا  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  يف  االإ�سهام  ونحاول  القبيح، 

نعود اإىل ال�سروط التي يجب اأن تتوفر لدى ال�سجني لي�ستفيد من العفو امللكي، 

الفرز بني جميع  اإىل ق�سائه ثلثي املدة املحكوم بها عليه، الأن عملية  باالإ�سافة 

ال�سجناء الذين ي�ستجيبون لهذه ال�سروط وهم كرث، قد تعر�س مدير ال�سجن اإىل 

اإغراءات وتاأثريات من طرف عائالت املر�سحني لهذا االمتياز، لذلك نقرتح 

ت�سكيل جلينة حملية ت�سم باالإ�سافة اإىل مدير ال�سجن والفقيه 

جاللة  وكيل  عن  ممثال  ال�سجن،  داخل  الوعظ  بدرو�س  املكلف 

اأية  حلول  قبل  جل�ساتها  تعقد  االإقليم  عامل  عن  ونائبا  امللك، 

اأكرث  تربز  غربلة  بعملية  للقيام  وطنية  اأو  دينية  منا�سبة 

�سي�سهل  الذي  واالأمر  احلظوة  لهذه  ا�ستحقاقا  املر�سحني 

التي  اللوائح  يف  �ستبت  التي  املركزية  اللجنة  ماأمورية 

تتو�سل بها من جميع �سجون اململكة ويف ذلك ما يكفي من 

ال�سمانات للحيلولة دون كل حتيز اأو حم�سوبية اأو اإر�ساء، 

ومبا اأن �سبب االكتظاظ يف �سجوننا يرجع اإىل حالة العود 

وارتفاع وترية االإجرام الذي غالبا ما يكون الدافع له تناول 

املخدرات وحبوب الهلو�سة، فقد حر�ست على اأن اأدلو بدلوي 

يف حماربة هذه االآفات، وخ�س�ست جزءا كبريا من اآخر رواياتي 

اإىل ال�سيد املندوب ال�سامي االأ�سبق، واقرتحت عليه اأن  التي قدمتها 

داخل  بت�سخي�سها  �سال  الزاكي مبدينة  �سجن  نزالء  مثقفي  من  فرقة  تقوم 

اهتم  تناول اخلمور، وقد  اأخطار  ال�سجناء حول  لتوعية  اململكة  جميع �سجون 

باملو�سوع واأحالني على نائبه فحدد يل موعدا مع مدير �سجن �سال الذي التقيت 

به و�سلمت له خم�سة ع�سرة ن�سخة من الرواية، �سلمها بدوره اإىل امل�سوؤول عن 

الن�ساط االجتماعي باملوؤ�س�سة، وقد ربطت االت�سال بهذا االأخري لتتبع متارين 

اإجناز  اأنه تعذر عليه  اأخربين املن�سط امل�سوؤول  انتظاري،  الرواية، وبعد طول 

م�سروع متثيل الرواية، الأن ال�سجناء قاموا بال�سطو و�سرقة جميع الن�سخ التي 

تفارق  ال  واالإجرام  ال�سر  غريزة  اأن  واأيقنت  حلمي،  وتبخر  بحوزته،  كانت 

�ساحبها حتى وراء الق�سبان، فح�سبي اهلل ونعم الوكيل.                         يتبع

 علي العلوي. سال
02 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العفــــو امللكـــــي املفتــــرى عليــــــه

لقـــد اأفلـــح مــن تزكــــى

من المعلوم 
أن الزكاة هي ركن 

من أركان اإلسالم الخمسة، 
وفريضة عين على كل مسلم 

ومسلمة مصداقا لقوله تعالى: 
»خذ من أموالهم صدقة 

تطهرهم وتزكيهم 
بها«
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نقترح 
تشكيل لجينة 

محلية تضم مدير السجن 
والفقيه الواعظ وممثال عن 

وكيل جاللة الملك ونائب العامل تعمل 
على انتقاء المرشحين األكثر استحقاقا 

لهذه الحظوة، لتسهيل عمل اللجنة 
المركزية التي ستبت في تلك اللوائح، 

وفي ذلك ما يكفي من الضمانات 
للحيلولة دون كل تحيز أو 

محسوبية أو إرشاء
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بقلم: الطيب الجامعي

اأربعة ع�شر �شنة قبل معركة اإ�شلي امل�ش�ؤومة )14 

فيليب  ل�ي  الفرن�شي  امللك  اأر�شل   )1844 غ�شت 

دبل�ما�شية  مهمة  يف  م�رين  دي  الك�نت  مبع�ثه 

�شاقة اإىل ال�شلطان م�الي عبد الرحمن الذي خلف 

عمه ال�شلطان م�الي �شليمان منذ 22 ن�نرب 1822. 

والك�نت دي م�رين ه� ذلك الرجل الرثي والنائب 

فعاال  دورا  بعد  فيما  لعب  الذي  النافذ  الربملاين 

ب�نابرت  نابلي�ن  ل�ي  ال�شقيق  اأخيه غري  لتت�يج 

ثالث اإمرباط�ر على فرن�شا.                                                      

وامللكية الب�رج�ازية لل�ي فيليب قد بداأت احتالل 

اجلزائر العثمانية بعد ال�شفعة ال�شهرية ملبع�ث 

فرن�شا من لدن داي اجلزائر. وكانت اململكة املغربية 

العقبة االأ�شا�شية التي تقف �شد متابعة االحتالل 

عبد  م�الي  ال�شلطان  م�شاندة  جراء  واكتماله 

الذي  القادر  االأمري عبد  الثائر اجلزائري  الرحمن 

اأ�شبح الي�م رمز اجلمه�رية اجلزائرية.                               

وو�شل الك�نت دي م�رين اإىل املغرب بعد اأن اأقدم 

عامل وهران اجلرنال ب�ايي على اإعدام من �شماهم 

اجلا�ش��شني املغربيني حممد بلين� وحممد بن كريان 

و�شادر اأم�الهما. ومن جهة اأخرى جاء الك�نت دي 

م�رين ليطالب ال�شلطان، بلهجة م�ؤدبة ولكن حازمة، 

با�شرتجاع  ه�ر�س،  اخلارجية  وزير  اأو�شاه  كما 

قد  جزائري�ن  قرا�شنة  كان  جتاريتني  باخرتني 

اختطف�هما قرب اجلزيرة اخل�شراء واحتجزوهما 

فرن�شا  تطالب  كما  والعرائ�س.  تط�ان  مبناءي 

بتع�ي�س خ�شائر الباخرة نبتني التي مت نهبها قرب 

�ش�احل املغرب. ومل ي�شغ ال�شلطان لهذه املطالب، 

ولكن اأهم ما جاء يطالب به املبع�ث الفرن�شي ه� 

اأن يكف املغرب عن املطالبة ب�هران وتلم�شان. وقد 

و�ش�ل  مبكنا�س  الفرن�شية  البعثة  وج�د  �شادف 

 4( اجلزائر  مدن  من  وغريها  تلم�شان  من  وف�د 

عبد  مل�الي  البيعة  لتجديد  جاءت   )1832 مار�س 

الرحمن ومت ت�جيههم اإىل فا�س مع هداياهم، نق�د 

ذهبية واثنان وخم�ش�ن خيال م�شرجا.                                                  

لدى و�ش�ل ال�فد الفرن�شي اإىل مدينة مكنا�س ي�م 

22 مار�س 1832 كلف با�شتقبالهم املختار بن حممد 
بن عبد املالك اجلامعي الذي كان يق�م مبهام ال�شدر 

االأعظم لدى ال�شلطان م�الي عبد الرحمن بن ه�شام. 

وكما جرت العادة قام با�شطحابهم يف ج�لة عرب 

املدينة ليدرك�ا مدى ات�شاعها واأهميتها. ويف ي�م 

اال�شتقبال امللكي، الذي خلده الر�شام ال�شهري اآجني 

دي لكروا يف ل�حته ال�شهرية امل�ج�دة االآن مبتحف 

يل اأك��شتني مبدينة ت�ل�ز، ت�شلم املختار اجلامعي، 

امللك  ال�شلطان، ر�شالة  الذي كان واقفا على ميني 

ال�فد  امللكية  املقابلة  انتهاء  بعد  وقاد  الفرن�شي، 

الفرن�شي لزيارة حدائق الق�شر وال�ق�ف على هدايا 

ال�شلطان، اأ�شد ومنر وث�ر وح�شي ونعامتان و�شبي 

وغزالتان واأربعة جياد. وتعد زيارة حدائق الق�شر 

مبثابة ت�شريف خا�س يف الطق��س املخزنية.                

كتابه  يف  زيدان  بن  الرحمن  عبد  امل�ؤرخ  ويثبت 

مكنا�س«  مبدينة  حل  مبن  النا�س  اأعالم  »اإحتاف 

املختار  كلف  الرحمن  عبد  م�الي  ال�شلطان  اأن 

ي�شم  كان  الذي  املغربي  ال�فد  برئا�شة  اجلامعي 

وبداأت  البياز.  والطيب  جل�ن  بن  الطالب  ال�شادة 

املفاو�شات ي�م 24 مار�س 1832 وا�شتغرقت اإحدى 

ع�شرة جل�شة اإىل غاية 4 اأبريل، حيث اأقام املختار 

اجلامعي ماأدبة ع�شاء على �شرف ال�فد الفرن�شي 

ح�شره م��شيقي�ن يه�د من مدينة ال�ش�يرة )انظر 

ال�ش�رة( ا�شتهروا يف ل�حات دي لكروا الذي ر�شم 

لل�شالة.  ت��شاأ  اأن  بعد  اجلامعي  املختار  كذلك 

وغادر ال�فد الفرن�شي مدينة مكنا�س ي�م 5 اأبريل اإىل 

ميناء طنجة.                                      

فرن�شا  لطلبات  املخزن  ي�شتجب  مل  اأ�شرنا  وكما 

فيما يخ�س التع�ي�شات، والنتيجة ال�حيدة التي 

اأ�شار اإليها دي م�رين �شمن ر�شالته اإىل رئي�س اأركان 

اجلي�س الفرن�شي باجلزائر ال�شفلي ديك ديروفيك� 

هي »اأن ال�شلطان وافق على احلياد واإجالء اجلي�س 

املغربي من اجلزائر«.      

زيدان  بن  الرحمن  عبد  املكنا�شي  امل�ؤرخ  وي�ثق 

اأعاله  املذك�رة  يف اجلزء اخلام�س من م��ش�عته 

بني  �شالم  اتفاقية  على  الت�قيع  عن   24 �شفحة 

1240 هجرية، كما يلي: »مت  املغرب واإ�شبانيا يف 

العقد وكمل - واأوجب م�النا ن�شره اهلل مبقت�شاه 

العمل - فمن ح�شر العقد واأبرمه وناق�س تفا�شيله 

واأحماله، قيده يف 12 ذي القعدة 1240 املختار بن 

واألطف  اهلل  جازاه  اجلامعي  املالك  عبد  بن  حممد 

به وبظنه« وهذه االتفاقية الهامة مبا هي اتفاقية 

االإ�شباين  اجلانب  من  اأقرها  البلدين  بني  �شالم 

املبع�ث اخلا�س ال�شفري �شاردو وت�جد بكاملها يف 

كتاب ابن زيدان.               

واملختار اجلامعي هذا ه� �شهر ال�شلطان م�الي 

ال�شلطان،  لنجل  بنته  زوج  حيث  الرحمن،  عبد 

 )1873/1859 الرابع  )حممد  حممد  �شيدي 

االأول  احل�شن  م�الي  ال�شلطان  اأجنب  الذي 

)1894/1873( واأخ�اته اأم كلث�م و�شكينة واأمينة، 

عبد  م�الي  الأخ  خناتة  االأخرى  بنته  زوج  كما 

وابتداأت  ه�شام.  بن  ال�شالم  عبد  م�الي  الرحمن، 

احلياة املهنية املخزنية للمختار اجلامعي يف بالط 

م�الي �شليمان )1822/1792( ذلك ال�شلطان الذي 

عا�شر عهده امللك عبد العزيز اآل �شع�د والداعية 

منظر  ال�هاب  عبد  بن  حممد  امل�شلح  الديني 

تاريخ  يف  دقيقة  دينية  مرحلة  وكانت  ال�هابية. 

االأمة االإ�شالمية و�شل �شداها اإىل املغرب االأق�شى. 

وكلف املختار اجلامعي بعدة مهام يف تلك املرحلة. 

وم�الي �شليمان ه� ال�شلطان ال�حيد الذي اأ�شند 

بن  الرحمن  عبد  امل�ىل  اأخيه  ابن  اإىل  عهده  والية 

ه�شام بدال من اأحد اأبنائه الكرث. 

يتبع

لعظم   بانزالت  الثان�ية  االإعدادية  اإدارة 

متنع ح�ايل 20 تلميذا من ال�ل�ج اإىل اأق�شامها 

طالب�ا  الذين  التالميذ  ه�ؤالء  الدرا�شية. 

الدرا�شة  ف�ش�ل  اإىل  والرج�ع  باال�شتعطاف 

يف  اأمال  كلهم  وكان�ا  االنقطاع  من  مدة  بعد 

اإذ يفاج�ؤون  اإىل ف�ش�لهم الدرا�شية.  الع�دة 

بقب�ل خم�شة فقط وطرد الباقي. فاأين حقهم 

املكف�ل د�شت�ريا يف الدرا�شة؟.

لعظم  انزالت  اأبناء  تفاجاأ  اآخر  �شياق  يف  كما 

مكتب  من  كل  يف  جرير  ابن  يف  املتمدر�ش�ن 

التقليدية  ال�شناعة  ومركز  املهني  التك�ين 

التي  النقل  و�شيلة  من  بحرمانهم  والثان�ية، 

املدر�شي  النقل  جمعية  لهم  ت�فرها  كانت 

عن  منهما  كل  فتخلت  اجلماعة،  مع  بتعاون 

هذه الفئة التي �شتعاين م�شاكل درا�شية جمة 

يف ظروف التنقل الي�مي.

محمد الدفيلي

اإجراءات تهدد تالميذ 

باالنقطاع عن الدرا�سة
مدينة  غزت  والن�ار�س  والقطط  الكالب 

بــــاأن  فن�شتنتج  ال�ش�يـــــرة، 

احتلـــــت  احلـــي�انـــــــات 

مكانــــة االإن�شـــــان. فقــــــد 

انت�شار  ظاهرة  ت�شاعفت 

واأ�شبــــحت  احلي�انات 

تهـــــديـــدا  ت�شكــــــــل 

املــــ�اطنــــني.  حليــــاة 

بــــني االأمــــ�س واليــــ�م 

املدينة. مالمح   تغريت 

اأينــــما  تطـ�ر؟  هناك  فهل 

اأي  الن�ار�س  فاإن  اجتهت 

ال�ش�يـــــرة اأهـــــل  بلـــــغة   )ايالل( 

اأ�شبحت  وال�شط�ح  ف�قك.  ومن  اأمامك 

فهي الغ�شيل.  لن�شر  املراأة  على   ممن�عة 

البحر  يف  وت�جد  النظافة  رجل  ت�شارك 

انت�شرت بكرثة  فهي  القطط  اأما   والرب. 

االأزقــــة  يف  ال�شـــــالة  والكــــــالب  كالذباب، 

كل املدينة،  �شاطئ  جنبات  وعلى   وال�ش�ارع 

البيتب�ل  كالب  االآفة.  هذه  ي�شاهد  زائر 

�ش�ت فال  ال�شاكنة  بكرثة. اأما   اأ�شبحت 

لها. جتب حماربة هذه الظاهرة. 

والغابات  املياه  رجال  كان 

يك�شـــــــرون  �شابقــــــــــا 

بي�س الن�ر�س بجزيرة 

م�كادور لكي ال تزداد 

الكالب  اأما  اأعداده. 

مــــن فلـــــها   ال�شالة 

ولــــها  يحــــاربـــــها 

خا�شــــة  م�شلــــــحة 

مهـــمة  نقـــطة  وهناك  بها. 

املدينة نح�  الهجرة   وهي 

واملنازل  الفالحية  االأرا�شي  و�شراء 

فال القطط  اأما  االأجانب.  طرف  من   بالبادية 

ال�ش�يرية.  العائالت  طرف  من  تربى 

اأو قطة  فيه  ت�جد  منزل  كل  كاالأم�س   فلي�س 

يع�د  الزمان  ليت  زمان،  يا  اآه  قطتان. 

باحلي�انات  الرفق  جمعية  دور  ما  ي�ما... 

 بال�ش�يرة؟ هل هناك حل�ل؟ ومن امل�ش�ؤول؟.

حفيظ صادق )الصويرة(

قلبي فلسانيالكالب والقطط تهاجم ال�سويرة
اللـه يكـون فعونـــــي           خانـتـنـي العـبــــارات
لكن شــالل عـيـونـــي          تـكـلـم بالدمــعـــــات

إحساســي جبـل عالـــي          على حـد الشـوف مـمــدود
كثيـر اللـي فدخـالــــي         ولكـالم ضـيـق محــــدود

لله يا لسانـــي اش نديــر          سر املعنــى مفــــقــود
شعوري رق من حلريــــر        والكلمة شوك القنفــــــود

               
الكلمة فصدري قنديــــل          مثل شــعـاع الشـمــــس

وفلساني ظالم اللـــيـــل          ما تنـطــق غيـر كتنـعــس
ياربي دير لـي تاويـــــل          جننــي الكلمــة بال غـــرس
عقل لساني لهبــيـــــل          يوطا عالبيضــة ما تتهــرس

اجبـد اجبـد يا لســانــي           مـن شـهــدة لـمـعـانــــي
كلـمـة مـن قـلـبـي مـعـسـولــــة

داوي بهــا نــاســــي          وبلغـهــــم إخــالصـــــي
تتافجـــى لقلـــوب املعــلــولـــة

أنت يا لسانــي مرســـول          مرسول عقـلـي وقــلـــبـــي
حتـكــــي وتـــقــول         اللــي فاعـماقــي مخـبـــــي

جعلت قلــبـي فلســانــي         يترجــم فرحــي واحــــزانــي
يفـرق كيســان حنـانـــي        علـىاحبابــي وجــيـرانـــــي

دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

جزئيات تاريخية: اآل اجلامعي وبالط ال�سلطان
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المنبر الحر

المرأة معيار المجتمع 
يقوى بقوتها ويضعف بضعفها

1

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

حفظ  يتم  فال  املجتمع،  بهما  يكتمل  عن�صران  والرجل  املراأة 

النوع الب�صري وا�صتمراريته اإال بهما معا، واإذا كان من يظن اأن 

املجتمع ميكن اأن يتقدم دون املراأة فاإنه خمطئ، واإذا كان من 

يظن اأن املجتمع يعي�ش عهدا دميقراطيا دون اأن يكون للمراأة 

الدميقراطية  هذه  فاإن  الدميقراطية،  هذه  يف  االأوفر  الن�صيب 

تبقى مزيفة، الأن املراأة هي معيار املجتمع، فهو يقوى بقوتها، 

بالدميقراطية  تت�صبع  اأن  يجب  فاملراأة  ب�صعفها،  وي�صعف 

لنا جيال  الذي غرفت من بحره فتن�صئ  العلم  اإىل  لت�صيف ذلك 

�صاحلا، ونحن اليوم بكل �صراحة اإذا نظرنا اإىل املراأة فاإننا ال 

فاملدركات  الرجل،  بينها وبني  اأنه ال مفارقة  ننكر  اأن  ن�صتطيع 

العقلية، واملواهب الفكرية، والعطاءات العلمية هي لها اليوم 

الرجل  عن  تختلف  ال   فهي  وبذلك  للرجل،  هي  كما  متوفرة 

ويعطي  الرجل  يعمل  فكما  واالإبداع،  والفكر  العمل  ميدان  يف 

اأي�صا تفعل ذلك، فهي  وي�صاهم وي�صارك يف بناء املجتمع، هي 

يف  مبا  امليادين،  جميع  يف  وم�صاهدا  متميزا  ح�صورا  حا�صرة 

وميدان  االأدب،  وميدان  الق�صاء  وميدان  التعليم  ميدان  ذلك 

ال�صيا�صة، وقد جتلى ذلك عرب م�صاركتها يف الهياآت ال�صيا�صية 

به  تقوم  الذي  فالدور  ولذلك  املدنية،  واجلمعيات  والنقابات 

عليها،  والثناء  بها،  االإعجاب  اإىل  يدعو  اليوم  املغربية  املراأة 

الدولة  تدعو  به  تقوم  ما  بف�صل  االآن  فهي  حقها،  يف  واالإطراء 

اإىل منحها عددا من احلقوق التي هي مظلومة ب�صبب �صياعها، 

ومن ذلك التعوي�صات العائلية التي تبخ�ش فيها حينما يتوفى 

الزوج، حيث ت�صبح 50 يف املائة بدل 100 يف حياة الرجل، فقد 

عرفت املراأة فاعلية قوية مما مل يكن ملمو�صا بهذه ال�صورة مما 

يعني اأن هناك عائقا خطريا كان يحول دون حتقيق طموحاتها، 

االطمئنان،  على  تبعث  التي  امل�صاركة  هذه  م�صاركتها  ودون 

وا�صتعباد  والقمع  واال�صتبداد  الظلم  هو  احلائل  هذا  ولعل 

من  الأنه  امل�صتبدة،  واالأنظمة  الغلف،  العقول  ب�صبب  املراأة، 

عادة كل نظام م�صتبد اأال يريد للمجتمع اأن تنه�ش فيه املراأة، 

الأن النه�صة وعي، واملراأة الواعية البد اأن تعطي اأبناء واعني 

ويف ذلك خطر كبري على كل نظام م�صتبد، وخطر كبري على الظلم 

حتر�ش  امل�صتبدة  االأنظمة  كانت  ولذلك  وم�صبباته،  واأ�صبابه 

املراأة  واإبقاء  وال�صعوذة  والدجل  اجلهل  رقعة  تو�صيع  على 

بعيدة عن كل حركة تعليمية تعلمية، ولذلك بقيت املراأة يف الكم 

املهمل، وبقيت عبارة عن �صقط املتاع مدة طويلة فلم ت�صتطع اأن 

تفعل �صيئا، الأنها مل تكن تنال حقها، وكانت تقبع يف البيت با�صم 

الدين والدين من ذلك براء، وهذا ما جعل ال�صاحة املغربية على 

امتداد فرتة طويلة من الزمن ال تعرف من الن�صاء امل�صاركات 

والفاعالت اإال عددا �صئيال ميكن ح�صره يف قائمة اأ�صماوؤها على 

وانك�صف  احلائل  زال  وحينما  الواحدة،  اليد  اأ�صابع  روؤو�ش 

الغطاء وتوارى زمن الر�صا�ش وحتررت العقول، واأ�صبحت 

يف  منخرطة  بها  تطالب  قامت  املتناول  يف  حقوقها  ترى  املراأة 

جمعيات، ومن�صهرة يف بوتقة الوعي، ورافعة �صوتها حمتجة 

ظهر  وجيز  ظرف  يف  اأنه  راأينا  وهكذا  الهوان،  مظاهر  كل  �صد 

العدد الهائل من الن�صاء الالئي اأذهلن اجلميع مبا هو خمزون 

لديهن من القدرات وامللكات واملواهب، وذلك ما اأثلج �صدورنا 

وجعلنا نحني روؤو�صنا اإكبارا للمراأة املغربية التي فر�صت على 

الرجل اأن ينظر اإليها نظرة احرتام وتقدير، وبذلك توارت تلك 

النظرة القدمية واأبطلتها �صواهد ال حت�صى وهي كلها توؤكد اأنه 

ال فرق بني املراأة والرجل يف عدد من الكفاءات والقدرات، ولذلك 

فال جمال اليوم للرجل الأن يفر�ش �صلطة ظاملة اأو حكما قمعيا 

اليوم  ال�صالح  املجال  واإمنا  املراأة،  تع�صفيا يف حق  تعامال  اأو 

هو التعاون واالن�صجام واالحرتام املتبادل بني املراأة والرجل 

ف�صل  الدينية  الناحية  من  هناك  كان  واإذا  املجتمع،  خلدمة 

للرجل على املراأة يف بع�ش االأبواب كالقوامة مثال، فاإن يف ذلك 

النفقة  العاجز عن  فالزوج  للمراأة و�صمانا حلقوقها،  م�صلحة 

البد اأن يفرق بينه وبينها �صرعا، وهذا على مذهب االإمامني مالك 

وال�صافعي وغريهما، وقد ورد هذا يف حديث مر�صل من مرا�صل 

�صعيد بن امل�صيب، ومرا�صل �صعيد بن امل�صيب مقبولة عند كل 

االأئمة حتى االإمام ال�صافعي الذي يرف�ش االأحاديث املر�صلة اإال 

اأحاديث �صعيد بن امل�صيب، الأنه عرف اأنه ال يروي اإال م�صندا 

عن ثقة.                    
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ينطلق �صفري القطار من بعيد؛ يعلن عن 

الغافلني  ينبه  نف�صه  الوقت  ويف  قدومه 

يف  متوحدة  املحطة  وحيث  ال�صاردين؛ 

تفردها وغارقة يف جلج الروتني اليومي؛ 

يتطلعون  متجمهرين؛  العابرون  وقف 

�صاحكة  بع�صهم  مالمح  كانت  االأفق؛  يف 

متوجما  بع�صهم  كان  بينما  م�صتب�صرة، 

حافة  عند  مرت�صفة  حقائبهم  حزينا. 

قد  االأخرى  هي  كاأنها  احلديدية  ال�صكة 

تعبت من االنتظار...

اللحن  انطلق  اجلميع،  من  غفلة  على 

ي�صرتيها؛  ملن  اأ�صجانه  يهدي  الرتكي؛ 

ا�صتجداء  من  تعبت  قد  الزهور  وبائعة 

اقتنى  العجوز  ووحده  كالظل؛  املارين 

له واحدة قبل اأن يطوي جريدته ويغادر 

املكان يف �صمت... 

قد  هاته؛  دنيانا  املحطة  هذه  تكون  قد 

وقفنا ننتظر ب�صوق ولهفة قطار امل�صتقبل؛ 

لريحل بنا عنا؛ عن واقعنا؛ عن �صعفنا؛ 

عن بع�ش من معارفنا واأنا�صنا؛ وياأخذنا 

اإىل اأبعد من ذلك؛ رمبا نلتقي يف ذلك املكان 

اأح�صن  اآخر  وواقع  ينتظرنا؛  من  اجلديد 

حاال؛ وال عيب يف ذلك مادام اأملنا يف االآتي 

ظن  ح�صن  عند  اخلالق  باأن  واطمئنانا 

عبده به...قد تكون حياة �صامتة؛ اأحيانا 

زمن  يف  خا�صة  مثلنا؛  امل�صافرين  لقلة 

والتغيري،  الرحيل  يف  يرغب  كل  اأ�صبح 

غري مكرتث بتكون عالقات ال�صداقة، وال 

وم�صلحته  والعطاء،  الوفاء  قيم  تهمه 

واأحيانا  االأ�صدقاء.  كل  فوق  ال�صخ�صية 

عن  منا  تعبريا  ال�صمت  يكون  اأخرى 

واملنافقني  اخلائنني  �صجيج  من  هروب 

ويكرثون  املُنمق،  الكالم  يتقنون  الذين 

اأجل  من  التك�صبي  املدح  عبارة  من 

من  منهم؛  فنهرب  غري؛  ال  مادية  اأهداف 

غوغائهم... 

من  هناك  كثري؛  مثلنا  املحطة  هذه  وعلى 

كالم  عن  يرحل  ومن  الفقر؛  عن  يرحل 

من  للن�صيان؛  طلبا  يرحل  من  النا�ش؛ 

ملتعة  يرحل  من  التغيري؛  يف  رغبة  يرحل 

ما... 

اأقرتب  اأي�صا؛  اأنا  قطاري  ياأتي  اأن  وقبل 

من هوؤالء املغادرين الأهم�ش لهم: »اأفيقوا 

يزيدكم  فلن  هذا؛  االنتظار  �صرود  من 

بناء  يف  الوقت  وتبذير  َملل؛  يف  َمَلال  اإال 

االأحالم حماقة كبرية؛ اأما ت�صييع الوقت 

من  ع�صرية.  فمحنة  والنوم  البطالة  يف 

�صرنقة  لتمزيق  اأدعوكم  اأخرى؛  جهة 

�صجيج  اإىل  حتولت  التي  هذه  ال�صمت 

اجلميلة،  الذكريات  كل  يحرق  داخلنا؛ 

ويقتل بداخلنا ال�صعور باالأمل والتفاوؤل؛ 

 – �صافروا   : لكم  �صعارا   احلركة  ولتكن 

– نوعوا  – ِا�صحكوا وامرحوا  ِابت�صموا 

من العبادات –ِاقروؤوا واكتبوا  وجتنبوا 

حتى  تتوقفوا  ال  احلزينة...  االأحلان 

اأيها  ويا  وال�صجر.  ال�صاأم  ي�صُكنكم  ال 

العابرون امل�صرعون توقفوا قليال؛ متتعوا 

باللحظة؛ واقتنوا لنف�صكم باقة ورد حتى 

فبداخلكم  ي�صتحقها؛  من  جتدوا  مل  واإن 

نف�ش ت�صتحق الكثري، فقد اأعطت والزالت 

تعطي. 

زكرياء عزاب

�صجـيـــج ال�صمـــت 

مل يبق لنا �صوى اأن ندرج ا�صمكم �صمن 

برنامج »خمتفون«، لقد طالت غيبتكم 

ومل نعد ن�صمع �صوتكم، ذلك ال�صوت 

الذي كان يهز اأركان احلكومات ليجعل 

عن  اأعلنتم  كلما  ترتع�ش  فرائ�صها 

اإ�صراب ما، اأو وقفات احتجاجية �صد 

الغالء اأو الزيادة يف االأ�صعار.

التي  الت�صريحات  وتلك  ال�صوت  ذلك 

يف  مواقفكم  وكذا  ال�صجن،  اأدخلتكم 

اأم  وامل�صت�صعفني،  العمال  عن  الدفاع 

�صيئا  متلكون  ال  كنتم  ملا  كان  هذا  اأن 

تك�صر  التي  الرنانة  كلماتكم  �صوى 

بدايتكم  يف  وكنتم  ال�صوت،  حاجز 

كرجل م�صت�صعف عاٍد كاأيها النا�ش.

فرنك  زاد  كلما  بقوة  كنت  الذي  اأنت 

يف  فرنك  ع�صرون  اأو  اخلبزة،  يف 

ال�صكر  باأ�صعار  املـ�ش  اأو  احلليب، 

والزيت والدقيق، فتقلب الطاولة على 

عنها  رغما  ترتاجع  حتى  احلكومة 

خوفا منك ومن �صعبيتك لدى ال�صعب 

برمته.

االأ�صعار،  و�صلت  اأين  اليوم،  انظر 

حظ  هو  وكم  االأجور،  توقفت  واأين 

بحت،  احلناجر  الفتات،  من  امل�صكني 

واجليوب جفت، واأنتم ال اأنتم هنا.

وقـــــــويا  �صهما  رجـــــال  اأعرفكـــــم 

بخرجاتكم، واأنا هنا ال اأحر�صكم على 

اأن تبقى يف »�صباغتك«  الفتنة، واإمنا 

يف  نف�صك  على  قطعته  الذي  ووعدك 

الدفاع عن املحرومني، وال يغرنك املال 

واجلاه، الأن »الكفن لي�ش له جيوب«.

مصطفى بصير )فاس(

اأين نوبري الأموي.. قارع طبول احلرب �ضد احلكومات؟

املزمنة  االأمرا�ش  هي  كثرية 

م�صكنات  ولها  لها،  عالج  ال  التي 

فقط  للتخفيف من هذه االأمرا�ش، 

فكذلك تعليمنا.

لقـــحناه  ا  عفـــــو  عــــاجلنــــاه، 

كـــــامليثاق  عديدة  مب�صكنــــات 

التعــــليم،  الإ�صــــالح  الوطنــــي 

الكفايات،  اال�صتعجالية،  اخلطة 

اللقاحات  هذه  كل  و...  االإدماج 

اأجنبية: كنـــدا، بلجيكـــا.. ولكن 

ومع االأ�صف بدون فائدة.

ولـــو   ا�صتطـــاعة   لـــه  والـــذي  

يدخــل  ماديــا  جــدا  حمــدودة 

اخل�صو�صي،  للتعليــم  اأطفالــه 

بع�ش  �صعف  م�صــاوئه:  رغــم 

عدم  ب�صبــب  الرتبوية  االأطــر 

ميــدان  يف  تكويـــن  اأي  تلقيهـــا 

�صيق   والتعــليم،  الرتبيـــة   

والريــا�صي،  الرتبوي  ف�صائها 

اإال  تعتمد  ال  التي  اإدارتها  �صعف 

يقبل  ذلك  ومع  و...  الربح  على 

�صيق  رغم  املواطنون  عليها 

حاجتهم.

العمومي  تعليمنا  نرى  باملقابل 

وبف�صــاءاته  املدربــة  باأطـــره 

املــدربة  وبــاإدارته  الوا�صعـــة، 

الرتبوية  اأطره  وبح�صول  كذلك، 

فوق  ما  رواتب  على  واالإداريــة 

للتعليم  بالن�صبــة   11 ال�صـــلم 

 11 االإعدادي والثانوي، وال�صلم 

بالتعليم االبتدائي وهم يطالبون 

التعليم  اأطر  االأطر،  هذه  )اأي 

 11 ال�صلم  فوق  مبا  االبتدائي( 

اإن  املطلب  هذا  لهم  و�صيتحقق 

يزيدهم(،  )واهلل  اآجال  اأو  عاجال 

�صيء،  ال  هذا؟  مقابل  ما  ولكن 

اإىل  باأطفالهم  يذهبون  املواطنون 

فيهم  مبا  اخل�صو�صية،  املدار�ش 

روؤ�صاء،  وزراء،  القوم،  علية 

مدراء، م�صوؤولون كبار و..

اأين  القراء،  اأيها  عليكم  باهلل 

الراعي  يعرفه  وامل�صكل  اخللل؟ 

م�صتاوؤون  واملواطنون  ورعيته، 

من تعليمنا العمومي.

هذا  على  الدراهم  ماليري  اأ�صعنا 

التعليم العمومي وبدون جدوى، 

تدريبات،  ندوات،  اجتماعــات، 

تاأطريات، اإمالءات، غذاءات، كان 

هذا يف عهد حكومة عبا�ش الفا�صي 

وهو م�صكور.

ال�صـديد  االأ�صـف  مــع  تعليمـــنا 

بقينا  اإن  حـاله  على  �صيبقــى 

الرتبوية  النظريات  على  نعتمد 

االأجــــــنبـــــية،  والتــــعليميــــة 

واإمالءاتهم.

تعليمنا؟  اإ�صــالح  نريد  كيــف 

ماء  بدون  القروية  ومدار�صــنا 

وم�صـــاكن  و�صــور،  وكهربــاء 

لالأ�صاتذة؟

تعليمنا  اإ�صـــــالح  نريد  كيــف 

خ�صــو�صا(  منـــه  )االبتدائـــي 

مبدير  ت�صتغل  الزالت  ومدار�صنا 

وحار�ش اإن وجد؟!

تعليمنا  اإ�صالح  نريد  كيف 

مدار�ش  يف  يتعينون  وخريجوه 

بدون  وثانويات  واإعداديات 

دخل؟!

على  �صيح�صلون  اأين  فمن 

الكراء  واجبات  ليــوؤدون   املال 

والكهربــــاء  املـــاء  وفاتــــورة 

وم�صروفهم اليومي؟!

حنون )مكناس(

االإميان باهلل ور�صله وكتبه، والقيام بالعمل 

ال�صالح، واال�صتقامة يف االأقوال واالأفعال، 

بالنف�ش،  واجلهاد  املعاملة،  وح�صن 

لتحقيق  الطريق  هو  والتكافل  والتعاون 

العي�ش الكرمي. فاأح�صن كما اأح�صن اهلل اإليك. 

من  االجتماعي  والعمل  ال�صالح  فالعمل 

اخل�صال احلميدة التي لها الف�صل الكبري يف 

بنت الوادي )القنيطرة(الدنيا واالآخرة.

العمل ال�ضالح

لقد ق�صت �صعاد خيي رحلة طويلة و�صاقة يف عملها 

الفني كممثلة بارعة ومتفوقة يف فن امل�صرح، ولعل 

الثانوية  درا�صتها  تتابع  كانت  اأن  منذ  له  حبها 

النجاح  اإىل  بها  اأدى  قد  الفني  لعملها  واإخال�صها 

يف  �صواء  طالئعية  اأدوار  اأداء  يف  املقايي�ش  بكل 

ما يخ�ش امل�صل�صالت التلفزيونية اأو على خ�صبة 

امل�صرح �صمن ت�صكيلة فرقة حممد اجلم؛ والذي 

الغرور  اأن  الفنانة هو  اأالحظه �صخ�صيا عن هذه 

عملت  بل  الفنية،  حياتها  طول  نف�صها  ميتلك  مل 

لكنها  يف �صمت، وقدمت كل ما هو مطلوب منها، 

االأيام  من  يوم  يف  حتظ  مل  ال�صديد  االأ�صف  ومع 

باهتمام و�صائل االإعالم املكتوبة لكتابة خرب عنها 

 – اأنها  اأو مقال يتعلق بحياتها الفنية، مع العلم 

– قد تناولت اأحيانا  اأي و�صائل االإعالم املكتوبة 

املغربيات  املمثالت  بع�ش  عن  االأخبار  بع�ش 

وكتبت  خيي  �صعاد  ظهور  بعد  ظهرن  واللواتي 

عنهن بع�ش املقاالت.

فهل �صعاد خيي من�صية اأم غري حمظوظة؟

المصطفى الدرمومي )وادي زم(

�ضعاد خيي: هل هي من�ضية 

اأم غري حمظوظة؟

تعليمنا .. مر�ضه مزمن ل عالج له
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الخطوات القادمة

عيد الت�ضحية والفداء

● د. يوسف الكتاني

كثري من ذكريات الإ�سالم واأحداثه جاءت عربا وحكما ملا 

الدين ومقا�سده  ال�سابقة، ولذلك كانت غايات  جرى لالأمم 

هي املطلوب من اأداء العبادات واإتيان الطاعات، وكان على 

ربهم  اإىل  يتجهون  وهم  املقا�سد  تلك  يتحروا  اأن  امل�سلمني 

اإحياء لأيامه. وتعبدا بطاعاته. وما توايل هذه الأيام يف كل 

�سنة بانتظام اإل بق�سد التذكري والعتبار. �سواء يف حياتهم 

و�سلوكهم، لتتحقق بذلك الغايات، وت�ستقيم احلياة.

لهم  ر�سمتها  التي  الغاية  عن  انحرفوا  امل�سلمني  اأن  غري 

ال�سماء، ووجههم اإليها اهلل، ومل يعودوا ي�ستفيدون من تلك 

وال�سكليات،  باملظاهر  مكتفني  ينبغي،  كما  والأعياد  الأيام 

حياتهم،  يف  العربة  قلت  ولذلك  احلقائق،  يف  التعمق  دون 

وندر المتثال يف �سلوكهم �سواء يف الأركان والعبادات، اأو 

يف الأخالق واملعامالت التي جعل اهلل لكل منها غاية وق�سدا، 

ويف الإتيان بها عربة وحكمة.

اإن عيد الأ�سحى من اأكرب الأعياد الإ�سالمية، بل هو اأكربها ملا 

فيه من الطاعات والنفحات، ولو مل يكن فيه اإل مو�سم احلج 

العيد قيمة واعتبارا،  الأكرب، والوقوف بعرفة، لكفى هذا 

بالتعارف  النعمة،  واإمتام  الدين،  اإكمال  من  احلج  يف  ملا 

والتوا�سع،  والتجرد  والتجمع،  والتوحيد  والتاآزر، 

على  والإ�سرار  بالذنب،  والعرتاف  والمتثال،  والطاعة 

التوبة، وحتمل امل�ساعب يف �سبيل اهلل، وحماولة الرجوع 

اإىل ال�سواب، ول يتحقق ذلك اإل اإذا فقه امل�سلمون مرامي 

احلج، ومتثلوا اأهدافه، لتتحقق يف اأ�سخا�سهم وجمتمعاتهم 

وحياتهم تلك املعاين ال�سامية التي توخاها ال�سرع الإ�سالمي 

من �سعرية احلج، وترغيبهم فيها، وتعظيم �ساأنها.. »احلج 

املربور لي�س له جزاء اإل اجلنة«، كما اأكد الر�سول الأمني.

ومن هنا تاأتي اأهمية عيد الأ�سحى كرمز من رموز الإ�سالم، 

ويوم من اأيامه الكربى، ليتحقق به وعد اهلل لعباده باملغفرة 

والفوز بال�سعادة يف الدنيا والآخرة. ومن ق�سة اأبي الأنبياء 

ونزول  الذبيح،  اإ�سماعيل  وولده  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم 

الوالد عند اأمر ربه، وطاعة الولد لربه ووالده، وفداء اهلل 

معه  بلغ  »فلما  الكرمي:  القراآن  ذلك  ف�سل  كما  لإ�سماعيل 

ال�سعي قال يا بني اإين اأرى يف املنام اأين اأذبحك فانظر ماذا 

�ساء اهلل من  اإن  �ستجدين  توؤمر  ما  افعل  اأبت  يا  قال:  ترى، 

ال�سابرين، فلما اأ�سلما وتله للجبني وناديناه اأن يا اإبراهيم 

قد �سدقت الروؤيا، اإنا كذلك جنزي املح�سنني، اإن هذا لهو 

البالء املبني، وفديناه بذبح عظيم«.

�سنة  باإحياء  اخلالدة  الق�سة  هذه  من  اكتفينا  اأننا  غري 

مر  بنا  متر  والفداء  الت�سحية  عربة  وتركنا  الأ�سحية، 

الكرام دون ا�ستفادة اأو اعتبار.

بالنف�س  الت�سحية  تعني  الكبري،  العيد  يف  الت�سحية  اإن 

والنفي�س يف �سبيل اهلل، من اأجل اإحياء دينه، ورفع معامل 

�سريعته، مبجاهدة اأعداء اهلل واأعداء احلق، والق�ساء على 

كل طاغوت وجربوت، وتطهري بالد امل�سلمني من كل رج�س 

العليا،  هي  اهلل  كلمة  لتكون  وا�ستعباد،  وا�ستعمار  وظلم، 

وكلمة الذين كفروا ال�سفلى.

والت�سحية مبجاهدة النف�س وغرورها، وزيغها وانحرافها، 

لت�ستجيب لنداء اهلل ور�سوله، ولتقيم �سريعة اهلل، ولتقوم 

الزخرف  بعيدا عن  الوحدانية واحلق،  على  النا�س  حياة 

على  طغت  التي  والأباطيل  القائم،  والبهتان  الكاذب 

احلياة.

بالرتفاع  الآخرين،  اأجل  من  واخلري  بالف�سل  والت�سحية 

عن الأنانية، والتخل�س من اآفاتها، والبذل للفقري واملحتاج 

املجتمع  ي�سبح  كي  احلاجات،  اأ�سحاب  ولكل  وامل�سكني، 

غوائل  فياأمن  متعاطفا،  مرتاحما  �سليما،  مكفيا  الإ�سالمي 

املرحمة  وحتل  والآفة،  واملر�س  واحلاجة،  الفرقة 

والت�سامن بيننا قويا كرميا، فهل اآن لنا نحن امل�سلمني اأن 

نعود اإىل هذه املعاين ونتمثلها، ونحييها يف نفو�سنا وحياتنا 

لتتحقق فينا مقا�سد العيد الكبري، ومعاين الت�سحية ال�سامية 

كما �سار عليها اآباوؤنا واأجدادنا، ف�سعدوا و�سادوا، فاإن اهلل ل 

يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم. وباهلل التوفيق.

ماذا اأعددنا للم�سنني واملتقاعدين 
مبنا�سبة يومهم العاملي؟!

مر �ساب طويل القامة، عري�س املنكبني، برجل 

لالأيام  انحناء  يف  وكاأنه   - الظهر  مقو�س  عجوز 

التي ل ترحم من ل ظهر له – يتجه نحو مقهى 

ال�ساب  اأ�سدقاوؤه جلو�س، ف�سخر  عمومي حيث 

القو�س«  �ساحب  »يا  قائال:  امل�سن  الرجل  من 

فاأجاب الرجل: »ل ت�ستعجل يا بني، ما هي اإل 

اإذا �ساعدك  اأو  اأيام و�ست�سرتيه بثمن تف�سيلي، 

انظر  العجوز،  اأ�ساف  ثم  )فلو�س(«  بال  احلظ 

اإىل اأ�سدقائي هوؤلء، بعد عز وعزتهم يف �سبابهم، 

بال،  لهم  يلقي  اأحد  ول  الهام�س  على  اأ�سبحوا 

البالد،  وحماة  الوطن  بناة  هم  هوؤلء  اأن  رغم 

وكان منهم: الأ�ستاذ الذي مل يتوان قط يف اأداء 

واجبه الرتبوي، واإ�سداء الن�سيحة والإر�ساد، 

فكون الكثري من اأفراد املجتمع تكوينا �سحيحا، 

واجلندي الذي حافظ على اأمن بالده، وال�سرطي 

الذي �سمن الأمن للمواطنني ليال ونهارا، وقدم 

يعباأ  مل  الذي  واملمر�س  اخلدمات،  اأجود  لهم 

بالأخطار املهنية وهو يوؤدي مهمته ال�سحية.

الرجال  هوؤلء  من  طويلة  الالئحة  اإن  بني،  يا 

الربرة بوطنهم حتى النخاع، ول ميكن ح�سرها 

»البا�سج«  اأرى  واأنا  بني،  يا  ولكن  حلظة،  يف 

تابع  اأنك  على  يدل  والذي  �سدرك  فوق  الذي 

لهوؤلء  اأعددنا  ماذا  لك:  اأقول  التخطيط  لق�سم 

اإىل  احلاجة،  اأم�س  يف  الآن  هم  الذين  امل�سنني 

الذين  املتقاعدين  وخا�سة  والعناية،  التكرمي 

لي�س لهم م�سدر  اآخر اإل املعا�س الذي بقدر ما هو 

جامد، بقدر ما م�ستوى العي�س يف ارتفاع جنوين 

ولدي،  يا  الواجبات  اأوجب  فمن  اإذن  يرحم،  ل 

هو تكرمي هذه الطبقة من املواطنني، والعرتاف 

ت�سيع  لن  عمرهم  زهرة  باأن  وحت�سي�سهم  بهم، 

والفعل،  بالقول  التكرمي  هذا  حتقق  فاإذا  هباء، 

اإجنازا عظيما تتوارثه الأجيال، اعرتافا،  �سار 

حدا  و�سعنا  قد  نكون  وبذلك  باجلميل،  دوما، 

دائما ل�سكوى امل�سنني واملتقاعدين.

شهيد عبد الجليل )الدار البيضاء(

وعناية  اهتماما  العامل  بقاع  اأقل  هو  العربي  العامل  اأن  يالحظ 

بالطفل، مع اأن الأ�سرة العربية هي اأ�سد الأ�سر م�سوؤولية يف تعليم 

ولعل  واأهدافه..  وطريقته  اأ�سلوبه  ح�سب  كل  الطفل  وتهذيب 

اجلانب ال�سلبي يف هذا املو�سوع له من الأثر الكبري والفعال على 

اأطفالنا الذين باتوا يفتقرون اإىل كل ما ي�سليهم ويلبي طموحاتهم 

الطفولية خارج اأ�سوار البيت والأ�سرة، خ�سو�سا يف فرتة العطل 

املدر�سية.

عن  خياله  وتنمية  والختالط  للخروج  بحاجة  العربي  فالطفل 

ل�سينما  يفتقر  العربي  العامل  لكن  وال�سورة..  ال�سوت  طريق 

الطفل الذي ل يتلذذ يف متابعة الق�س�س واحلكايات عرب ال�سا�سة 

ال�سغرية يف جو ينعدم فيه عن�سر الت�سويق كالإ�ساءة وال�سوت 

املج�سم واحلجم امل�سخم. وتود هذه العيون ال�سغرية اأن تعي�س 

الكبرية،  ال�سا�سة  على  ممتعة  اأفالم  روؤية  يف  �سعادة  حلظات 

فقاعات ال�سينما �ست�ساهم ول�سك ب�سكل كبري يف اإ�سافة �سعادة 

وم�ساكل  هموم  زادت  اأن  بعد  اليوم  الأطفال  اإليها  يفتقر  خا�سة 

الكبار املحيطني بهم حتى كادوا اأن ين�سوهم.

فلنعط اأطفالنا ال�سغار احلق يف التمتع ب�سيء من امل�سليات الربيئة 

واملفيدة خارج البيت. اأما بالن�سبة لأفالم الر�سوم املتحركة، فاإنها 

تر�سخ العديد من املعتقدات والقيم لدى الأطفال، وحتدد نظرتهم 

الواقعية اإىل احلياة.

ومع بداية تكوين �سخ�سية الأطفال ودخولهم اإىل املدر�سة، عليهم 

اأن يروا اأفالما تتنا�سب مع هذه املرحلة اخلطرية من خالل تقدمي 

كل املعتقدات والقيم ال�سائدة يف املجتمع، كي ين�سوؤوا على اأ�س�س 

ومبادئ �سليمة ل تتعار�س مع املجتمع، بالإ�سافة اإىل البعد عن 

العنف يف تقدمي هذه الأفالم حتى ل يتم ربط املعلومات ال�سحيحة 

وتطبيقها بالإ�سارة والعنف من جانب الأطفال.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

�سينما الطفل غائبة عن عامل ال�سغار

كرث احلديث ب�ساأن منظومة اإ�سالح العدالة، 

ي�سجل  امتياز  اأنها  البع�س  اعترب  حيث 

يحاول  التي  اجلبارة  املجهودات  ل�سالح 

الذي  املرفق  لإ�سالح  بذلها  العدل  وزير 

يرتاأ�سه..

يف  البالد  ملك  و�سعها  التي  الثقة  ولعل 

لل�سيد  العدل  وزارة  اإ�سناد  على  املوافقة 

بن  الإله  عبد  حكومة  يف  الرميد  م�سطفى 

�ست�ستمر  والتي  الأوىل  ن�سختها  يف  كريان 

التي  الثانية  احلكومة  ن�سخة  يف  حمالة  ل 

ال�ستقالل  بدل  الأحرار  من  بدعم  �ست�سكل 

الذي ان�سحب من ال�ساحة ال�سيا�سية..

ومن املعلوم حر�س حزب العدالة والتنمية 

العدل  وزارة  رئا�سة  اإ�سناد  �سرورة  على 

اأمكن على تطهري  ما  العمل  الرجل هو  لهذا 

اجل�سم الق�سائي من العنا�سر الفا�سدة التي 

يكون همها الأ�سا�سي الغتناء غري امل�سروع 

على اأنقا�س ذمم العباد..

التي  الأخرية  النتائج  تكون  اأن  غرو  ول 

يف  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  بها  خرج 

رجال  معظم  ترق  مل  الأخرية  الأ�سابيع 

بالنتائج  تاأت  فاإنها يف احلقيقة مل  الق�ساء، 

التي كان يتوخاها رجل ال�سارع من التاأذيات 

احلدود..  اأبعد  اإىل  حمت�سمة  كانت  التي 

�سفوف  يف  املند�سة  الفا�سدة  العنا�سر  لأن 

بالع�سرات..  يعدون  الق�ساة  من  ال�سرفاء 

تعمل  التي  التغيري  �سيا�سة  مع  ان�سجاما 

حكومة بن كريان على نهجها..

ولكن مع ذلك، يتعني الإقرار باأن هناك لوبيا 

خطريا يتج�سد يف جيوب املقاومة لكل اإ�سالح 

قد يطال هذا املرفق وذلك تكري�سا ملبداإ اإبقاء 

ما كان على ما كان..؛ حتى ل يكون برنامج 

اأورا�س  لإ�سالح  مدخال  الق�ساء  اإ�سالح 

اأخرى.. ول يخفى على اأحد اأن اأمر ق�سائنا 

افت�سح من خالل التقارير الدولية التي توؤكد 

ببالدنا  اخلارجية  ال�ستثمارات  �سعف  اأن 

عدم  واإىل  ق�سائنا،  جناعة  عدم  اإىل  مرده 

الر�سوة  ظاهرة  تف�سي  ب�سبب  م�سداقيته 

اإىل  امل�سروع،  غري  والإثراء  واملح�سوبية، 

ت�ساير  ل  التي  القانونية  ت�سريعاتنا  جانب 

التطور القت�سادي الذي يعرفه العامل.

وهذا ما دفع امل�سوؤولني يف البالد اإىل اإحداث 

حماكم جديدة كاملحاكم التجارية والإدارية 

وق�ساء القرب يف حماولة لتحفيز امل�ستثمرين 

اخلارجيني والداخليني لال�ستثمار يف املغرب 

خللق  الأمام  اإىل  القت�ساد  عجلة  لدفع 

منا�سب �سغل جديدة وما يرتتب عنها من 

ازدهار اقت�سادي، اإل اأن هذه املبادرة تظل 

كذلك غري كافية يف ظل قوانني مازال العمل 

بها منذ عهد نابليون.

مرتبطا  كان  واإن  الق�ساء  اإ�سالح  اإن  ثم 

نحمل  اأن  ال�سعب  من  فاإنه  الأمة،  مب�سري 

وزير العدل مبفرده عبء هذا الإ�سالح..

املنظمات  وعمل  ككل،  احلكومة  عمل  اإنه 

وال�سعب  املدين،  واملجتمع  احلقوقية، 

اأن  ي�ستلزم  الأمر  واإن  برمته..  املغربي 

اأزمته  من  ق�سائنا  لإخراج  جميعا  ن�ساهم 

الأخالقية التي يوجد عليها حاليا: اأزمة ثقة، 

خوف،  اأزمة  �سك،  اأزمة  م�سداقية،  اأزمة 

اأزمة انبهار من ثراء علني لبع�س الق�ساة، 

امل�سروع  غري  الرثاء  هذا  ي�ساير  ل  حيث 

م�ستوياتهم الرواتبية، اأزمة اإ�ساعات، اأزمة 

اأحد  يراقبه  ل  فالقا�سي  م�سبوهة،  اأماكن 

امللزم مبراقبة  �سبحانه وتعاىل، هو  اهلل  اإل 

حلقوق  احرتامه  ومدى  واأخالقه  �سلوكه 

املتقا�سني، فهو �سرطي نف�سه، و�سيد نف�سه 

عن  تعبري  فذلك  اأحكامه،  يف  نزيها  كان  اإن 

حبه لوطنه لكونه حتا�سى طريق املخاطر 

هذا  ومثل  ذاتيته  على  وطنه  حب  واآثر 

تكون  اأحكامه  لأن  تبجيله،  وجب  القا�سي 

دالة عليه.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

هل مازال الق�ساء يعاين اأزمة اأخالق؟

قالوا ادهن ال�سري ا�سري

واحنا �سحال قدنا اندهنو

وا�س ال�ساو�س.. ول املدير

ول داك لقريب دميا منو

قالوا ادهن ال�سري ا�سري

اإل ابغيت م�سروعك اينجح

ما اتلقى ل عراقل ول تاأخري

و�سوتك اجلميل ما ايبح

قالوا ادهونيت ال�سري

كلها خري كلها بركة

ما حتتاج ع�سالت.. ول تف�سري

فقط ليونة يف احلركة

بف�سلها ليكان �سكلي�س ولَّ  وزير

اي�سكن الفيالت بدل الرباكة

قالوا ادهن ال�سري اإ�سري

وهاك واأرى بال احزارة

�سكرت العقول ولت تخدير

كاين اللي اخم�س�س ليها ا�سكاره

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

ادهن ال�سري ا�سري
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نفحات من سيرة الذات

فال  لل�سوق،  الرئي�س  ال�سارع  عن  ينحرف  »بابي«  كان 

مير اأمامه اإاّل من غايته يف ب�سائَع غرِي تلك التي يحتويها 

دكاننا. فاأكرث املارة منه اإّما يق�سدون �سوق الدجاج، اأو 

الذي  »الْفقيه«  »الْقْطران«:  بائع  الوّزاين  ال�سريف  ُدكان 

يعتقد زواره بربكته. ومع هذا فاإن مو�سع الباب »غري 

راأي  ح�سب  امل�سوؤولية  عني  يرفع  مل  اال�سرتاتيجي« 

احلاج بوعالم: 

- »هذ ال�سي كلو انت ا�سبابو.. ولكن ا�سرب �سويا، وزيد 

علي  النوبة  ليكم  ندير  غدي  وانا  الرجل،  هذ  من  تعلم 

الِبيَبان، كل اأ�سبوع تبادلو«.

وبني  بيني  والتعاون  االن�سجام  ح�سل  ما  و�سرعان 

غياب  عن  التغطية  على  نتفق  وبداأنا  حمماد«،  »خايل 

بع�سنا البع�س، حيث كان هو يحر�س على زيارة بع�س 

االأ�سواق االأ�سبوعية املجاورة ملراك�س، مغتنما الفر�سة 

ل�سلة الرحم مع اأهله، واأنا كنت األتحق بالعزوا حل�سور 

بع�س حلقات الدرو�س الُيو�سفية التي كان املعلم ال يرى 

باأ�سا فيها طاملا اأن اأمور التجارة ت�سري على ما يرام. 

ليطلب  اجلياليل  بن  حممد  ال�سديق  زارين  �سباح  ذات 

مني مرافقته اإىل موعد قد حدده مع �سخ�س كان حديثنا 

عنه �سابقا، ي�سوقني اإىل روؤيته، والت�سرف مبعرفته. قال 

العزوا:

البقال  باحلاج  حممد  ال�ّسي  لنا  وحدد  اهلل  ي�سر  »عاد   -

موعد معاه اليوم«

- »غدي ن�سوفوه؟ وفني؟«

- »يف القهوة دالورزازي اللي متكية على اجلوطية«

- »قهوة ال�سي حمبوب الورزازي؟«

- »هوهداك«

على  عّرجنا  ثم  ال�سمارين  اإىل  النجارين  من  وانطلقنا 

قاعة الزيت، ووجلنا �ساحة باب الفتوح يف اجتاه مقهى 

فحل  دربنا  غرب  من  قريبا  اأعرفه  كنت  الذي  الورزازي 

لعبة  فيه  تعلمت  مكان  اأوّل  لكونه  واأي�سا  الزفريتي، 

ا�ستهر  فقد  املحبوب  ال�سي  املقهى  �ساحب  اأما  البيار. 

كواحد من جماعة �ساعر احلمراء و�سملته بع�س طرائفه 

ونكته ال�ساخرة.

تخلو  ال  �سغرية  حديقة  عن  عبارة  املقهى  �سحن  كان 

من �سجريات وبع�س الزهور. ويف اإحدى الزوايا، جل�س 

اأحمر  طربو�س  راأ�سه  على  القامة،  ق�سري  نحيل،  رجل 

و�سرت  الرجل  من  العزوا  تقدم  رماديا.  جلبابا  يرتدي 

اأنا خلفه. 

بعد ال�سالم على حممد باحلاج البقال، عرب يل عن �سروره 

بالتعرف على واحد من اأفراد اأ�سرة اأحّب النا�س الوطنني 

اأكون  اأن  ومتنى  اإبراهيم-  اهلل  عبد  يق�سد   - قلبه  اإىل 

غ�سنا من تلك ال�سجرة. ثم جاء املكلف بخدمة الزبائن، 

وهو رجل فوق اخلم�سني على ما يبدو، بلبا�سه التقليدي 

وطاقيته الب�سيطة، وبلغته »املْ�ِسّيَطة« وكان الكُلّ يناديه 

الذي اختاره كالنا  اأخذ طلب امل�سروب  بلقب »الْبَزاْر«. 

�سمعت  الذي  البقال،  باحلاج  ال�سي  اأما  و�ساحبي،  اأنا 

بنيقات  اعتقاالته يف  وتعدد  ال�سريفة  مواقفه  الكثري عن 

م�سروبه  طلب  اأن  �سبق  فقد  ال�سرطة،  ومراكز  البا�سا 

املف�سل: قهوة بدون �سكر، مكتفيا معه بثالث ثمرات من 

من  وجعل  ر�سفة.  كل  مع  منها  يق�سم  »بو�سكري«  نوع 

حركته هذه مدخال الأول در�س تعلمته يف الوطنية:  

احلماية..  با�سم  بالدنا  احتلو  اللي  امل�ستعمرين  »هذ   -

داروا يديهم على خريات االأر�س.. وحتى اللي ماكتنبت�س 

على  بالدقة  لينا  ويبيعوها  عندهم  من  كيجيبوها  عندنا 

النيف.. وخ�سو�سا املواد اللي كن�ستهلكوها بزاف بحال 

اأتاي وال�سكر..«

فنجان  على  نظراتي  اأركز  واأنا  حلظة  بطرِف  ويرمقني 

القهوة اأمامه وحبات البو�سكري. فيدرك �سرها، لي�سيف 

بالقول:

الربازيل..  من  كتجي  ديالهم..  ما�سي  القهوة  »هذ 

بالدنا  ق�سية  تطرحت  وقتما  �سديقة..  دولة  والربازيل 

ملي  فجنبنا..  كتكون  الربازيل  املتحدة،  االأمم  هيئة  يف 

موقفنا  ي�سبح  غدي  القهوة  غري  كنطلبوا  كلنا  نولو 

عليه  اهلل  غنانا  فاحلقيقة  ال�سكر،  اأما  للم�ستعمر،  م�ستفز 

بهذ النعمة دالنخيل.. وعموما حالوة التمر اأف�سل بكثري 

من حالوة ال�سكر«.

يف  رغبة  يزيدك  ممتع  واأ�سلوب  بحما�س  البقال  حتدث 

الق�سيد  لبيت  ملراميه، ويقربك  اإليه، وتنويرا  اال�ستماع 

بكل مالديه. وكان مثله االأعلى الزعيم عبد اهلل اإبراهيم، 

اأمه اللة  اأعلمه من  اأكن  فعلمت منه عن ابن عمتي ما مل 

من  وال  احلجام  حل�سن  ال�سي  وخاله  بومدين  فاطمة 

تقارب  به  يجمعني  الذي  الزكي  موالي  االأم  يتيم  ابنه 

ال�سن وانخراط يف الك�سفية احل�سنية التي كان ال يهوى 

�سواها، على عك�س ما كنت عليه اأنا من تعدد االهتمامات 

من كرة القدم وال�سباحة واملالكمة فيما بعد.

اكتفى ال�سي حممد باحلاج البقال ب�سوؤال واحد:

- »كتعرف تركب على الب�سكليت مزيان؟«

بحال  ال�سمارين  زحام  يف  ال�سي  نعم  بها  »كنم�سي   -

دياول  لعيبات  �سي  حتى  بها  ندير  وكنعرف  احلن�س.. 

بوقال البي�ساوي اللي فجامع الفنا«.

فتب�سم من كالمي واكتفى حممد بن اجلياليل بحركة من 

راأ�سه ُيزكي بها قويل. ثم ودعنا ال�سي باحلاج بعد اأن دفع 

للقهوجي »البزار«، حق ما �سربناه وان�سرفنا على اأمل 

لقاء مقبل �سيخربين مبوعده الحقا �ساحبي العزوا.

»اللقاء األول«
بقلـم: حسن الجندي
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الحياة بريق زائل، ووم�ضة عابرة، 

وطريق ق�ضير، لذا ينبغي اغتنام كل 

لحظة فيها لتحقيق مك�ضب كبير، اأو 

مغنم عظيم، عند اهلل وعند 

النا�ش، فلنع�ش حياتنا عاملين 

جادين، مجتهدين مدبرين، نفز بما 

نتمنى ونريد.

من عمل ال يفتقر وال يحتاج، ومن جد 

واجتهد نال ما اأراد، ومن نال اأ�ضاب 

�ضعد  اأ�ضاب  ومن  يتمنى،  ما  وحقق 

وحياتك،  عملك  في  فاجتهد  وفاز، 

على  وكن  اأبوابه،  من  الرزق  واطلب 

متعر�ضا  ولر�ضاه  معتمدا،  موالك 

وطالبا.                         د.يوسف الكتاني

الحمير
يا للمذاق المرير 

ويا لله�سم الع�سير 

ويا لهبة الحمير 

وما اأدركوا ال�سعير..

فطريق الحرير

من منبع الغرير 

اإلى قلعة النفير 

عجت بحمير 

يقودها نكير

جاء بنهيق وزفير

كي يرهق الوزير 

في غياب الأمير..

لكنه �سل الم�سير 

واأ�ساع النافو�س المنير

و�سيع الكثير 

في اأمر ع�سير

وعاد بقائم ك�سير

أبو أزهار )الرباط(

الكالم الموزون

املمثلة سالف تتهم املطربة أصالة 
بدعمها لإلرهابيني

فواخرجي  �سالف  ال�سورية  الفنانة  اأكدت 

الكيالين،  وفاء  االإعالمية  مع  حوارها  يف 

اأداءها لدور  اأن  يف برنامج »ق�سر الكالم« 

اأدت  الأنها  للتكرار،  قابل  غري  ا�سمهان 

الدور باإتقان �سديد.

واأ�سارت �سالف، اأن النجمة الكبرية 

فقدت  ن�سري  اأ�سالة  ال�سورية 

الكثري من حمبيها ب�سبب موقفها 

ال�سورية.  االأزمة  من  االأخري 

وقالت اإن اأ�سالة ن�سري فقدت امل�سداقية 

عامل  يف  �سنعته  الذي  الكبري  واال�سم 

الغناء، م�سيفة اأنه ال يوجد �سخ�س جمرب 

على فعل �سيء غري مقتنع به. واأ�سافت: 

املنزل  اأ�سالة اجللو�س يف  كان يجب على 

لي�ست  اأنها  موؤكدة  بال�سكوت،  واالكتفاء 

بهذا  وظهورها  �سيا�سي،  راأي  �ساحبة 

الراأي املتطرف الداعم لالإرهابيني هو اأمر 

غريب.

alousbouea@gmail.com

رامي عياش يتبرع بدمه ألطفال املغرب

رامي  الفنان  بح�سور  للطفولة،  عيا�س  جمعية  نظمت 

عيا�س، حملة التربع بالدم يف »املركز اجلهوي لتحاقن 

الدم« بالدار البي�ساء حتت �سعار: »قطرة من دمك تنقذ 

حياة غريك«.

بدمه،  متربعا  احلملة،  انطالق  اإ�سارة  عيا�س  واأعطى 

وقال عرب تغريدة له: »بداأ �سحب الدم مني. ال�سعادة 

تغمرين واأمتنى من اجلميع امل�ساركة«.

محمد الغاوي في إبداعات جديدة

متيز  الذي  الغنائي  اإبداعه  الغاوي  حممد  الفنان  يوا�سل 

به رغم كل االإكراهات وفاء منه ل�سالته مبحبيه وجمهوره 

داخل املغرب وخارجه.

من  يتكون  غنائي  األبوم  يف  تتجلى  الغنائية  اإنتاجاته  اآخر 

الرياحي  وحممد  ال�سكوري  اأحمد  كلمات  من  قطع  اأربع 

االألبوم  هذا  اإنتاج  مت  وقد  بلخياط،  حممد  الفنان  واأحلان 

موؤخرا بدعم من وزارة الثقافة يف اإطار �سيا�سة دعم االإنتاج 

امللف من بني  املغربي، هذا وقد مت اختيار هذا  املو�سيقي 

اأكرث من خم�سني تر�سيحا من طرف جلنة خمت�سة.

مصطفى العلوي عضو شرفي 
في املكتب اجلديد لفيدرالية ناشري الصحف

قرر املكتب اجلديد للفيدرالية املغربية 

له  اجتماع  اأول  يف  ال�سحف  لنا�سري 

متتيع  املا�سي،  اخلمي�س  يوم  انعقد 

مديرنا م�سطفى العلوي، ومدير ن�سر 

الربيني،  حممد  املغربية«  »االأحداث 

عبد  ميديا«  »اإيكو  جمموعة  ورئي�س 

املنعم الدملي، ب�سفة اأع�ساء �سرفيني 

يف املكتب »كقيدومني البد اأن ت�ستفيد 

الطويلة  جتربتهم  من  الفيدرالية 

وخربتهم«.

وداعا وديع
توفي الفنان الكبير وديع ال�ضافي عن �ضن تناهز 92 

عاما. وقد تركت وفاته حزنا عميقا لدى ع�ضاق فنه 

وفي اأو�ضاط محبيه وزمالئه.

ومعلوم اأن الراحل وديع ال�ضافي كان يحمل 

الجن�ضيات: الم�ضرية، والفرن�ضية، والبرازيلية، اإال 

اأنه كان دائما يف�ضل جن�ضيته اللبنانية االأ�ضلية 

ويفتخر بها.

رحم اهلل الفقيد و »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

تهنئة
ت  طفــــــــأ أ
نــدى  الصغيرة 
شمعتها  قادري 
وســط  الثالثة 
األهــــل  فرحة 

واألحباب. 
املناسبة  وبهذه 
السعيدة يتقدم 
شــــرف  قادري 

وزوجـته  الديـــن 
زهور بأحر التهاني 

واألماني للصغيرة،   
ويدعوان لها مبوفور 

الصحة.

قبل  تزوجن  فتاة  ألف   30
السن القانوني

يف  للتخطيط  ال�سامية  املندوبية  ك�سفت 

االحتفال  مبنا�سبة  اأ�سدرته  لها  تقرير 

باليوم الوطني للمراأة، اأن الزواج املبكر 

لــــــدى الفتيــــــات يف الفئـــــة العمـــــرية 

يف   20 ي�سمل  كان  الذي  �سنة(   19-15(

املائة  يف   9 اأ�سبح  قد   ،1982 �سنة  املائة 

�سنة 2010، وهو ما ميثل 150 األف فتاة، 

و19   18 بني  تزوجن  األفا   120 بينهن  من 

عاما، بينما تزوجت اأزيد من 30 األف فتاة 

قبل ال�سن القانوين.





األخيرة

أال ليت الشباب يعود يوما إلى قيادات الجيش

))كان مخرج سينمائي مصري 
واقفا في وجه الثوار، يقول لهم 
هي  ه��ذه  إن  يترجاهم:  وك��أن��ه 
ال���م���ط���رب���ة ال���ك���ب���ي���رة ش���ادي���ة، 
والممسك بيدها هو الدبلوماسي 
ال��ك��ب��ي��ر، ح��س��ن ف��ه��م��ي، ونحن 

أشقاؤكم، ومسلمون مثلكم((.
وال يتعلق األمر، بنقل حي من ميدان 
ولكن  األي��ام،  هذه  بالقاهرة،  التحرير 
ال����ح����ادث ح��ص��ل ف���ي م���ي���دان قصر 
 ،1971 يوليوز   10 يوم  الصخيرات، 
أسالت  التي  االنقالب  محاولة  أثناء 
ك��ث��ي��را م���ن ال����دم����اء، وك����ان م���ن بين 
وفنانون  ممثلون  فيها  ال��م��دع��وي��ن 
مصريون، هرب واحد منهم على رجليه 
وبدون توقف من قصر الصخيرات إلى 

فندق الهلتون.
ق��ارئ، وما محل هذا  يتساءل  وقد 

الحادث من اإلعراب الصحفي.
بعينه،  شاهده  الذي  الحادث  لهذا 
واحد من الثوار المهاجمين ولعله هو 
الذي كان يوجه رشاشته إلى المطربة 
المصرية شادية، بارك الله في عمرها، 
وكتب عنها في مذكراته )مذكرات محمد 
الرايس(. لوال أن الذي ذكرنا به.. هو 
بالضبط عيد األضحى، الذي احتفل به 
المغاربة يومين فقط بعد حدوث هذا 
الهجوم.. يوم 13 يوليوز، حينما كان 
العيد  على صالة  يتفرجون  المغاربة 
الثاني،  الحسن  الملك  ترأسها  التي 
صوت  انطلق  ال��ص��الة..  بعد  وتماما 
قيدوم المذيعين محمد بن ددوش، وهو 
كبار  م��ن  عشرة  إع���دام  عملية  يصف 
الجنراالت  أق��ط��اب  ال��م��غ��رب..  ضباط 
بدون  أع��دم��وا  ال��ذي��ن  والكولونيالت 
محاكمة.. يومين بعد االنقالب، وتأكد 
من خالل ما نشر بعد ذلك أن الكثيرين 
أبرياء، ونشرت شهادات  كانوا  منهم 

كثيرة تؤكد براءتهم. 
فبينما بن ددوش يصيح "وها هو 
إعدام الجنرال حمو".. اخترقت صوت 
المذيع صيحة من الجنرال نفسه وهو 
عاش  مرتفع:  بصوت  وي��ردد  يموت، 

الملك.
في تلك اللحظات، لم يسمع المغاربة 
تصفيقات رجال الجيش والمخابرات 
بإعدام  ي��ف��رح��ون  وه���م  ال��ج��زائ��ري��ة، 
الضباط  كبار  من  الثانية  المجموعة 
يقفون  بعضهم  كان  الذين  المغاربة، 
بذباباتهم على أبواب مدينة تندوف في 
حرب الرمال في أكتوبر سنة 1963، أما 
ال��م��ج��م��وع��ة األول����ى م��ن ك��ب��ار هؤالء 
الضباط، فقد أعدمت زوال يوم االنقالب 
الثوار  أي��دي  1971، على  10 يوليوز 
المهاجمين، كان آخرهم الجنرال البشير 
البوهالي، الذي استطاع االلتحاق بمقر 

القيادة العليا للجيش، بشارع محمد 
الخامس، وهو واقف كالطود يتبادل 
الكولونيل  الثوار  قائد  مع  الرصاص 
م��ع��ا تحت  إل����ى أن س��ق��ط��ا  اع��ب��اب��و 
الرصاص الذي كانا يتبادالنه، بينما 
العملية  أن  على  تتفق،  التحاليل  كل 
غشت  في  والثانية  األول��ى  االنقالبية 
1972، كانت في العمق، تستهدف غاية 
واحدة، هي تصفية النخبة المخيفة من 
كبار ضباط المغرب، الذين كانوا من 
جهة يشكلون خطرا على الجزائر، ومن 
القوية  النواة  يشكلون  أخ��رى،  جهة 

لجيش المغرب.
إننا نذكر جميعا، تلك الحرب التي 
نشبت مع الجزائر سنة 1963، وكان 
التي  لمصر،  حليفا  بنبلة،  الرئيس 
له،  للتخطيط  ل��ه دع��م��ا ج��اء  أرس��ل��ت 
الحرب  في  متخصص  سامي  ضابط 
الذي  م��ب��ارك  حسني  اسمه  الجوية، 
أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، ولكن 
على األرض، كان هناك ضباط مغاربة 
كبار، وقفوا على أبواب تندوف، ليرتكب 
الحسن الثاني أكبر غلطة سياسية في 
حياته، حين أمرهم بالرجوع، ومن بين 
أولئك الضباط، من لم يغفر للملك هذا 
في سياق  داخ��ال  ه��ذا  وليس  الخطأ، 
الثاني  الحسن  كتب  فقد  االحتماالت، 
كان  المذبوح  ))إن  م��ذك��رات��ه:  ف��ي 
متفقا مع المصريين، وسأعطيكم 
البرهان، فالجرائد المصرية التي 
يوليوز  ع��اش��ر  ص��ب��اح  طبعت 
بالقاهرة، ست ساعات – حسب 
انطالق  قبل   – الزمني  ال��ف��رق 
الهجوم على الصخيرات، عنونت 
الجبار  م���ات  ل��ق��د  ص��ف��ح��ات��ه��ا: 
وانتهى  ال����ث����ان����ي،  ال���ح���س���ن 
هاجمته  أن  بعد  ال��دي��ك��ت��ات��ور، 

القوات الحية في الجيش.
أنور  بالرئيس  اتصلت  وق��د 
تعرف  أنت  لي:  فقال  السادات، 
أن قطب الصحافة حسنين هيكل 
هو رجل من مجموعة جمال عبد 
الناصر، والتقيت بحسنين هيكل، 
وقال لي التفاصيل، فأقسمت له 
وسأله  ع��ن��ه��ا)...(  أكشف  ال  أن 
لك..  قال  فماذا  مذكراته،  كاتب 
أنا  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن  ليجيبه 
أعطيت التزامي بعدم الكشف عن 

التفاصيل(( )مذكرات الحسن الثاني. 
إيريك لوران(.

خبايا  عن  كشفت  التي  الكتب  كل 
الملكية  الطائرة  على  الثاني  الهجوم 
في غشت 1972، فصلت أن األمريكيين 
مكاتب  في  وه��م  يتتبعون)...(  كانوا 
قيادة قاعدتهم بالقنيطرة عملية الهجوم 

من أولها إلى نهايتها.
ش���ه���ادة ث��ال��ث��ة، م���ن زوج����ة قطب 
االنقالب الثاني، الجنرال أوفقير، التي 
األهمية  م��ن  عسكرية  جزئية  كشفت 
سقوط  ع��دم  إشكالية  تفسر  بمكان، 

الطائرة الملكية، ألنها لم تكن تتعرض 
للضرب بالرصاص الحي، إال بعد أن 
اقتربت من النزول بمطار سال ))عندما 
همت الطائرة بالنزول، بدأ إطالق 
الرصاص الحي من طرف طائرات 
في  تسببت  التي  عسكرية)...(، 
قتل عشرة أشخاص، ألن أوفقير، 
كما عرفت من بعد)...( كان يريد 
الثاني،  الحسن  الملك  اعتقال 
ووضعه معتقال في أحد قصوره، 
في  وص��اي��ة،  مجلس  لتأسيس 

عهده سيدي  ولي  رشد  انتظار 
محمد. إن زوجي لم يكن يستهدف 
اإلطاحة بالملكية(( )كتاب حدائق 

الملك. فاطمة أوفقير(.
ولم تتوقف زوجة أوفقير، عند هذا 
الغموض، بل أضافت: ))إن األجهزة 
الغربية المخابراتية، هي التي 
دعمت هذه العملية، وإال فكيف 
طرد  الثاني  الحسن  أن  تفسر 
فيما بعد الهجوم، كل الفرنسيين 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��م��ل��ك��ون أراض 
ال���م���غ���رب(( )نفس  ف���ي  ف��الح��ي��ة 

المصدر(.
الشاهد عندنا، كما كان يقول باعة 
الثوب الفاسيون في القيساريات، هو 
التي  االنقالبية،  المحاوالت  تلك  أن 
عرفها المغرب سنتين متتاليتين، كانت 
الملك  تخويف  بالتأكيد،  تستهدف 
وإرغامه  الجيش،  من  الثاني  الحسن 
تحت ضغط معاناته، على التخلص من 
تلك  وط��ي  العسكرية،  ال��ق��وة  مظاهر 
الصفحة المشرقة، التي كانت تنطبع 
على تلك الوجوه الوضاءة، لضباط من 
خيرة العسكريين الذين عرفهم المغرب، 
حتى ال يبقوا متحلقين حول صاحب 
العرش، كما كان الحال في ذلك الزمن، 
الثاني محاطا  الحسن  فيه  كان  الذي 
بجنراالت من فصيلة المذبوح وأوفقير 
والدليمي وإدريس بن عمر والنميشي، 
وحبيبي، وحمو، وغيرهم ممن كانوا 
نماذج القوة، الذين كانوا يتوقون للعب 
دور مصيري في تحويل المغرب، إلى 
وجد  كما  المنطقة،  ف��ي  عظمى  ق��وة 
الحسن الثاني، حسابه في التخلص 
من جنراالت من فصيلة الجنرال أوفقير، 
ترأس  الصخيرات،  انقالب  بعد  الذي 
الحسن الثاني لمجلس وزاري حضره 
الجنرال أوفقير، وانطلق الوزراء، في 
التي  بنهيمة  محمد  الدكتور  حكومة 
تشكلت في أعقاب انقالب الصخيرات، 
يغدقون التهاني على الملك، ويغرقون 
فعمر  ي��ب��ارك  ال��ل��ه  بترديد  عباراتهم 
سيدي، واخا نعاما سيدي ))ليضرب 
الطاولة  على  أوفقير  الجنرال 
بيده اليسرى، ويخرج مسدسا 
ويقول  اليمنى  بيده  جيبه  من 
كنتم  إذا  م���رت���ف���ع:  ب���ص���وت 
األسلوب،  هذا  في  ستستمرون 

وترفضون التغيير، وإذا كان كل 
استخالص  يرفض  منا  واح��د 
الدرس، حتى ال تحدث صخيرات 
أخ���رى، ف��إن��ي أف��ض��ل أن أطلق 
رص��اص��ة ع��ل��ى رأس���ي ح��ت��ى ال 
يحدث انقالب آخر، وأقتل وأنا 
البس لسروال السباحة(( )كتاب 

أوفقير. ستيفان سميت(.
لم  الدولة،  عظمة  أن  إذن،  حقا  هل 
تبق في عظمة جيوشها، وهل هذا مبرر 
ال���درج���ة  ف���ي  ال���ج���ي���وش  ت��ب��ق��ى  ألن 
الثانية)...( من اهتمامات الدول، لدرجة 
تنسى فيها تلك الدول عملية تشبيب 
الشابة في  العناصر  جيوشها، وزرع 
قياداتها، أم أن شيخوخة الجيوش)...( 
تبقى مبررة لتفادي تشبيبها)...(. أم أن 
األمر غير صحيح بالنسبة لدولة مثل 
المغرب، ها نحن نرى ونسمع، كيف أن 
الجزائر التي تمثل الخطر الدائم على 
بها  أن  عنها،  ونسمع  نراها  حدودنا 
الجيش العلني والجيش السري، الذي 
يهيمن على قرارات الجزائر وحتى على 

قرارات انتخاب رئيسها.
وها هي الظروف المهيمنة على كثير 
م��ن ال���دول ال��ت��ي ت��ش��ب��ه��ن��ا)...( مصر 
والعراق،  وس��وري��ا،  وليبيا،  وتونس 
واليمن تكتشف أن الفوضى التي عمتها 
بعد هروب ما يسمى بالربيع العربي، 
قوية،  تكون  أن  جيوشها  على  تحتم 
وضامن  ال��ن��ظ��ام  ف���ارض  دور  لتلعب 

االستقرار.
األي��ام، أن قوة كل  لقد كشفت هذه 
دولة، كامنة في قوة جيوشها، لمواجهة 
األخطار الداخلية في حالة الكثير من 
الدول، والخارجية فيما يتعلق بحالتنا، 
مادام ملف حدودنا لم يطو بعد، وما 
خطرا  تشكل  الجزائر،  جارتنا  دام��ت 
الصفقات  سمعنا  وق��د  علينا،  دائما 
المريبة التي تعقدها لتصبح أول دولة 

في إفريقيا تجهز جيوشها.
السادس،  محمد  الملك  ض��رب  لقد 
الخطر،  ناقوس  متناهية،  وبصراحة 
وقال بصريح العبارة أمام البرلمان يوم 
الوضع  ))إن   ،2013 أك��ت��وب��ر   11
صعب(( ))والصحراء ليست فقط 
م���س���ؤول���ي���ة م���ل���ك ال�����ب�����الد((، 
))مسؤولية مؤسسات الدولة((، 
مصدر  ب��أن  التذكير  ))وي��ج��ب 
قوتنا في الدفاع عن صحرائنا 
مكونات  ك��ل  إج��م��اع  ف��ي  يكمن 
الشعب المغربي حول مقدساته((. 
إنه كالم خطير نسمعه ألول مرة، بعد 
أن كنا غارقين فيما أسماه الملك نفسه 
))اإلفراط في التفاؤل((، والشعب 
تغلب  ب��وادر  ب��دأت تظهر  بأنه  يقول، 
التي هي حلم  الجزائرية..  األطروحة 
في  أوال  ت��ح��ق��ق  ال������ذي  ال����ج����زائ����ر 
االستيالء)...( على الصحراء الشرقية، 
وه��و ملف الب��د م��ن ط��رح��ه، وه��ا هم 
الصحراء  على  لالستيالء  يخططون 
الغربية، ليتفرغوا بعد ذلك إلى تحقيق 
أطراف  على  الهيمنة  في  أخرى  آمال 
أخ�������رى)...(، وه���و م��ب��رر آخ���ر يدعو 
إلى  للعودة  الوقت،  آن  أما  للتساؤل: 
الجيش  هيكلة  إع����ادة  ف��ي  التفكير 
استعدادا  قياداته  وتشبيب  المغربي 
في  الملك  أس��م��اه  فيما  دوره  للعب 
خطابه: ))إجماع المكونات للدفاع 

عن صحرائنا((؟.
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الضـــائعة
الحقيقة

 إن قوة كل دولة، كامنة 
في قوة جيوشها، 
لمواجهة األخطار 

الداخلية في حالة الكثير 
من الدول، والخارجية 

فيما يتعلق بحالتنا، مادام 
ملف حدودنا لم يطو بعد، 
وما دامت جارتنا الجزائر، 
تشكل خطرا دائما علينا، 
وقد سمعنا الصفقات 
المريبة التي تعقدها 
لتصبح أول دولة في 

إفريقيا تجهز جيوشها.


