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األجهزة تواجه أول مناورة ضد المغرب باسم القاعدة
المغرب يغلي:

اعتقال الصحفي أنوزال.. وصحفي آخر يتحدث عن مخطط سري

املظاهرة امل�ؤيدة لب�سار الأ�سد 

بالرباط.. من دفع لها؟
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تشرفت بالحج إلى إسرائيل ويصرح:

اإ�سرائيل تكرم رجال 

خمابراتها الذين ا�ستغلوا

 يف الدار البي�ساء 
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يف  املن�شور  ال�شحفي«،  »الأ�شبوع  موقع  اأ�شبح 

يف  املن�شورة  املغربية  املوا�شيع  كل  ينقل  فرن�شا 

جريدة »الأ�شبوع«، مبا فيها ر�شائل املنرب احلر.

وا�شتطاع املاليني من املطلعني على موقع الأ�شبوع 

ال�شائعة،  احلقيقة  مقالت  يقروؤوا  اأن  اأروبا  يف 

وتعاليق اإدري�ش اأبايا، والأ�شتاذ بركو�ش، واحل�شني 

كل  ننا�شد  لذلك  وال�شور،  التعاليق  وكل  الدراجي 

موا�شيعهم  اأن  ح�شبانهم  يف  ي�شعوا  اأن  مرا�شلينا 

اأ�شبحت تقراأ يف جميع اأنحاء العامل.

الرباط. األسبوع

املغرب،  يف  البنزين  ثمن  اأ�شبح 

يقرتب من ثمنه يف اأروبا، بعد اأن 

اأ�شبح �شعر لرت البنزين 13 درهم، 

 30 الأثمان  يبلغ، مع حترير  وقد 

درهما للرت.

الرتفاع  اأن  الإيجابي،  والواقع 

البنزين  ثمن  يف  لي�ش  احلقيقي، 

عدد  يف  اأي�شا..  واإمنا  وحده، 

لكل  اأ�شبحت  حيث  ال�شيارات، 

وحيث  �شيارات،  ثالث  عائلة 

اأ�شبح كل من يك�شب األفي درهم يف 

ال�شهر، ي�شرتي �شيارة.

اأروبا  يف  ال�شيارات  كانت  واإذا 

جمرد اأدوات للعمل، حيث يتناوب 

اجلريان على نقل اأولد جريانهم 

للمدر�شة، فاإن ال�شيارة يف املغرب، 

و�شائل  من  و�شيلة  اأ�شبحت 

من  كل  وترى  بالنخوة،  التظاهر 

حجمها  كان  مهما  �شيارة  ي�شرتي 

اأنه  متوهما  ال�شيارات  ي�شابق 

ا�شرتى ال�شيارة لي�شبق الآخرين، 

وهو يجهل اأن املبالغة يف ال�شرعة 

واأن  البنزين،  ا�شتهالك  من  تزيد 

لدعم  مدفوعة  نف�شها  جتد  الدولة 

البنزين بن�شب تتزايد مع الأيام، 

ولو كان عدد ال�شيارات معتدل، ملا 

عن  الرتاجع  اإىل  الدولة  ا�شطرت 

الدعم.

اأروبا  يف  ال�شيارات  اأن  وحيث 

تراعي ظاهرة ال�شتهالك، وتتفادى 

هذه  احرتام  عدم  فاإن  ال�شرعة، 

التي  هي  املغاربة،  عند  القاعدة 

تت�شبب يف كثري من الأخطار، ويف 

رفع عدد القتلى.

غري  الباحثني  من  عدد  يرى  لذلك 

اأن  احلكومة،  ب�شيا�شة  املعنيني 

هي  البنزين،  اأ�شعار  رفع  ظاهرة 

ظاهرة اإيجابية، مادامت ال�شيارة 

من  فقط  ت�شتعمل  ل  املغرب،  يف 

واإذا  ال�شطراري،  التنقل  اأجل 

يخرج  اأن  ال�شيارة  �شاحب  اأراد 

ال�شبت والأحد، لي�شاهم يف ازدحام 

ع�شرات الآلف من ال�شيارات، فاإن 

عليه اأن يدفع ثمن البنزين حتى لو 

اأ�شبح بثالثني درهما للرت.

الإذاعة،  مرا�شلة  �شاألت  وعندما 

ثمن  زيادة  على  املعلقني  اأحد 

البوؤ�شاء  نحن  لها  فقال  البنزين، 

فاتورة  دفع  ن�شتطيع  ل  الذين 

هو  ال�شوؤال  فاإن  والكهرباء،  املاء 

ما عالقة هذا املواطن بالزيادة يف 

ثمن البنزين.

باإر�شاد  مطالبة  النقل،  وزارة 

املثلى  الطريقة  اإىل  املغاربة 

لقت�شاد ا�شتهالك البنزين، وعقلنة 

واإل  ال�شيارات،  �شراء  �شيا�شة 

زادت  كلما  اأنه  اجلميع،  فليعرف 

ال�شرعة وزاد عدد ال�شيارات، فاإن 

اأثمان البنزين �شتزداد ارتفاعا.

�خلليدي يدعو �إىل عودة مر�سي 

ويحذر من »�رجتال« بن كري�ن
بنسليمان: األسبوع 

النه�شـــــة  حــــزب  جـــدد 

مطالبـــته  والف�شــــيلة 

اإىل  ال�شرعية  بعـــودة 

م�شــــر، الأمر الـــذي 

دعوة  منه  يفهـــــــم 

لعــــــودة   �شريحــــة 

الرئيـــــــ�ش املعــزول 

وجاء  مر�شي،  حممد 

با�شم  املوقع  البيان  يف 

مـــحمد  العـــــام  الأمني 

�شمي  ما  اإىل  تنبيه  اخلليدي 

العربية  املنطقة  بلدان  �شد  حتاك  خطرية  »موؤامرات 

والتوتر  للحروب  بوؤر  اإىل  حتويلها  عرب  والإ�شالمية 

الدائمة، مبا يخدم م�شالح الغرب والكيان ال�شهيوين«.

اليومني  خال�شة  يف  للحزب  العامة  الأمانة  وعربت 

موؤخرا،  ببن�شليمان  انعقدا  اللذين  الدرا�شيني 

الأ�ش�ش  جتديد  اإىل  يهدف  برنامج  لتنفيذ  وخ�ش�شا 

اإزاء  الفكرية والتنظيمية والهيكلية للحزب.. عن قلقها 

الزيادة  خالل  من  احلكومة  با�شرتها  التي  الإجراءات 

اأ�شعار  واإخ�شاع  الأ�شا�شية،  املواد  بع�ش  اأ�شعار  يف 

اأنها  معتربة  املقاي�شة،  بنظام  �شمي  ملا  املحروقات 

ال�شرائية  القدرة  ال�شميم  يف  ت�شرب  ل�شعبية  قرارات 

الجتماعي،  التوتر  بت�شعيد  يهدد  مما  للمواطنني، 

وخلق حالة من الياأ�ش واملزيد من العزوف اجلماهريي 

عن العمل ال�شيا�شي.

والف�شيلة  النه�شة  حلزب  الأخري  الجتماع  اأن  يذكر 

عرف نقا�شا كبريا ان�شب حول حتيني الورقة املذهبية 

دخول  بعد  متوقعا  كان  الذي  النقا�ش  وهو  للحزب، 

جمموعة من ال�شلفيني لالأمانة العامة.

كواليس األخبار

الرباط. األسبوع

بعدما �شبق له اأن اأعلن ك�شر حكومة 

منها  وزرائه  ب�شحب  كريان،  بن 

مبجرد و�شول امللك حممد ال�شاد�ش 

اأثار  الذي  القرار  وهو  باري�ش،  اإىل 

اجلديد  الرئي�ش  على  كربى  غ�شبة 

هذا  عاد  �شباط،  ال�شتقالل  حلزب 

مرة  الغلط  ليكرر  املخلوق)...( 

اأخرى، ويدعو حزبه اإىل التظاهر اأثناء 

غياب امللك يف باماكو، حيث �شيح�شر 

ملايل،  اجلديد  الرئي�ش  تن�شيب  حفل 

وعندما اأ�شدرت الت�شريفات امللكية، 

بالغ ال�شفر امللكي، اأعلن �شباط بالغ 

زيادة  على  املحتجة  الإ�شرابات 

تتطور  قد  التي  املظاهرات  البنزين، 

اإىل مظاهر عنف.

لأحد  موؤخرا  قال  قد  �شباط،  وكان 

من  كلمه  ملا  امللك  اإن  ال�شيا�شيني، 

بعد  املعلومة،  املكاملة  تلك  باري�ش، 

من  ال�شتقالل  حزب  خروج  اإعالن 

احلكومة، قال �شباط اإن تلك املكاملة 

كانت »�شعيبة«.

فاإذا كان امللك يف باماكو، و�شمع باأن 

مظاهرات ال�شتقالليني احتجاجا على 

الغالء تطورت، فاإن الق�شية �شتاأخذ 

�شبغة قرار �شباطي، يرتب�ش بغيبة 

امللك، ليدعو اإىل حترك ال�شارع.

�شباط مرة �أخرى:

ينتظر �سفر �مللك لإعالن �ملظاهر�ت

الدار البيضاء: األسبوع

انتقاده  من  قليلة  اأيام  بعد 

وبرامج  التكوين  لربامج 

والرتاجع  العمومي،  التعليم 

ال�شتعجايل،  املخطط  عن 

ال�شاد�ش  حممد  امللك  انربى 

خا�شة  التفاتة  ليخ�ش�ش 

ا�شتطاع  الذين  ال�شباب  لهوؤلء 

على  التميز  يحقق  اأن  بع�شهم 

�شناعة  يف  الدويل  امل�شتوى 

والتكنولوجيات  امليكاترونيك 

احلديثة لالإعالم والت�شال.

جليل  امللك  من  اإ�شارة  هي 

امل�شتقبل الذي يحتاجه املغرب، 

ح�شور  غريبا  يكن  مل  لذلك 

وم�شت�شاري  احلكومة  رئي�ش 

ال�شواهد  توزيع  حفل  يف  امللك 

بالق�شر  على اخلريجني اجلدد 

امللكي يف مدينة الدار البي�شاء، 

املنا�شبة  خ�ش�شت  حيث 

لت�شجيع  جديدة  دفعة  لإعطاء 

موؤ�ش�شات  مبختلف  الدرا�شة 

التكوين املهني.

املنا�شبة �شكلت فر�شة للعربي 

بن ال�شيخ املدير العام للتكوين 

براجمه  يقدم  لكي  املهني 

امل�شتقبلية التي متتد اإىل حدود 

�شنة 2017، وهو الذي مل ي�شلم 

قريب من هجومات  حتى وقت 

كانت  التي  �شباط،  نقابة حميد 

للمطالبة  املظاهرات  تعبئ 

برحيله.

�مللــك حممــد �ل�ســاد�س ير�هـن على �سبـاب �مل�ستـقبل  

حو�ر »�ل�سمطة« و»�ل�سباط«

وكاالت

منوذج للحوار الراقي داخل الربملان، يظهر من خالل 

ال�شورة التي التقطت من داخل الربملان الأردين، والتي 

توؤرخ لعراك وت�شابك بالأيدي انطلق بعدما خلع اأحد 

النواب حذاءه ليهاجم زميال له يف جل�شة النواب كانت 

خم�ش�شة ملناق�شة املنحة اخلليجية املقّدمة لالأردن.

النائب  طلب  عندما  اندلعت  قد  ال�شتباكات  وكانت 

ال�شعود  يحيى  النائب  زميله  من  الدمي�شي  ق�شي 

الوزراء  رئي�ش  تدخل  �شد  ي�شرخ  كان  حيث  ال�شمت 

الدمي�شي، فما كان  اأجج غ�شب  الن�شور، مما  عبد اهلل 

منه اإل اأن خلع حذاءه ورك�ش نحوه ل�شربه به، بينما 

نزع هذا الأخري حزام �شرواله، وهو يحاول اأن ي�شد 

الهجوم.

الربملان  فيها  ي�شهد  التي  الأوىل  املرة  هذه  ولي�شت 

للنائب  �شبق  حيث  النزاعات،  من  النوع  هذا  الأردين 

الربملاين ال�شعود اأن تعارك مع النائب جميل النمري، 

تال�شنه  وكذا  رمان،  اأبو  معتز  النائب  مع  بعده  ومن 

الق�شايا  من  العديد  حول  املجل�ش  اأع�شاء  جميع  مع 

الربملان  داخل  ال�شجارات  بع�ش  وكادت  اخلالفية.. 

امل�شار اإليه اأن تنتهي با�شتعمال الأ�شلحة النارية.

اأحذية واأحزمة تتطاير يف الربملان الأردين 

الصحفي

عنـــدما �سي�ســـل �لبنـــزين

 �إلـــى خم�ســـني درهمـــا  للــــرت
خليدي

�شباط
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المغرب يغلي:
الأجهــــزة   تواجـــــه اأول منــاورة �ســــد املغــــرب با�ســـم القاعـــدة

�عتقال �ل�سحفي �أنوزال.. و�سحفي �آخر يتحدث عن خمطط �سري

حتت الأ�ضواء

ابراهيم الفاسي

كواليس األخبار

الرباط. األسبوع

الق�ضائية  ال�ضرطة  زنازن  عادت 

ال�ضحفي  على  لتغلق  لالنفتاح)...(، 

علي اأنوزال، الذي مت اعتقاله من بيته 

�ضباح يوم الثالثاء، ح�ضب بالغ غري 

العامة  النيابة  اأ�ضدرته  عاٍد)...( 

بالرباط، تتهم فيه اأنوزال: »بالتحري�ض 

على ارتكاب اأفعال اإرهابية«.

املغرب  ببالد  القاعدة  »تنظيم  بالغ 

عن  ي�ضدر  مل  والذي  االإ�ضالمي« 

القاعدة احلقيقية التي اأ�ضدر رئي�ضها 

اأمين الظواهري موؤخرا بالغا ب�ضوته، 

املزور،  البالغ  طابع  يكت�ضي  اأ�ضبح 

»اأبو  امل�ضمى  نهايته،  والذي يظهر يف 

مغربي  وهو  الودود«،  عبد  م�ضعب 

االأ�ضل، يدعو املغاربة اإىل الثورة.

ت�ضدر  مل  اإذا  وال�ضك،  خطرية  لعبة 

تنقذ  بالغا  احلقيقية)...(  القاعدة 

فيه ال�ضحفي اأنوزال.. الأن الواقع هو 

اأنوزال،  موقع  يف  املن�ضور  البالغ  اأن 

االإ�ضبانية  البايي�ض  جريدة  عن  نقل 

املعروف،  ال�ضحفي  واأم�ضاه 

باختالفه مع النظام املغربي اينا�ضيو 

�ضمربيرو.

يف  ا�ضمها  يظهر  التي  ال�ضحيفة 

القاعدة)...( هو احلدث  عنوان بالغ 

االأيام،  هذه  املغرب  حرك  الذي 

الباحث  ليتحرك  م�ضاجعه،  وق�ض 

باأن  ويوؤكد  ال�ضليمي،  املقرب)...( 

طرف  من  مدبرة  كلها،  العملية، 

اأقرب  وهذا  اجلزائرية،  االأجهزة 

االأيام  للواقع، الأن اجلزائر فعال هذه 

مع  الكبري  اللعب  متار�ض  بداأت 

نف�ضها  جتد  التي  املغربية  االأجهزة 

اأن  الدفاع، بدل  االأيام، يف موقف  هذه 

تكون يف موقع الهجوم.

الهلع املغربي، زاد عندما كتب ال�ضحفي 

املغرب،  يف  يعي�ض  الذي  العراقي 

يف  مو�ضوعا  الب�ضري)...(  وي�ضمى 

جريدة ال�ضيا�ضة الكويتية، ك�ضف فيه 

�ضارع  يف  حتركوا  الذين  املغاربة  اأن 

يحملون  بالرباط  اخلام�ض  حممد 

يوؤيدونه  االأ�ضد،  ب�ضار  الرئي�ض  �ضور 

لقتل  االإجرامية  عملياته  يف  اإذن 

الن�ضاء واالأطفال بالغاز، هي مظاهرة 

الب�ضري  ال�ضحفي  ح�ضب  مدفوعة، 

ال�ضفوي)...(  التيار  طرف  ))من 

وحزب  اإيران)...(  متوله  الذي 

اهلل)...( بوا�ضطة جمموعة من التجار 

باملغرب((  املتواجدين  ال�ضرقيني 

يف  الب�ضري،  ال�ضحفي  ح�ضب  ودائما 

جريدة ال�ضيا�ضة الكويتية.

دعاة  الأن  احلرية،  اإىل  يدعو  �ضيء 

عندما  االأ�ضد،  لب�ضار  االإيراين  التاأييد 

اخلام�ض  حممد  �ضارع  يف  يظهرون 

بال�ضفحة  ال�ضورة  )انظر  بالرباط 

املن�ضور  ال�ضريط  هذا  فاإن  االأوىل(، 

اأطرافه  جل  رمبا  القاعدة،  با�ضم 

م�ضنوعة يف الرباط، واإن كان االإجناز 

حقاوي،  الوزيرة  يورط  الأنه  ذكيا، 

بالربملان،  لها  �ضابقة  ت�ضريحات  يف 

ويجعلها �ضاهدا �ضلبيا، على ما يقوله 

بالغ ما �ضمي بالقاعدة.

القاعدة،  ت�ضدر  اأن  جدا،  ي�ضتبعد 

يدين  بيانا  احلقيقية  قواعدها  من 

الثورة،  اإىل  ويدفع  املغربي،  النظام 

يف  الفل�ضطينيني،  اأحد  م�ضاهمة  رغم 

دعوة  ولكن  م�ضداقية،  �ضبه  اإعطائه 

نهاية  يف  الودود،  عبد  م�ضعب  اأبي 

من  يكونوا  باأن  للمغاربة،  ال�ضريط، 

اأ�ضحاب الدنيا االآخرة)...( هي دعوة 

عن  االأيام،  هذه  تفتقت  االنتحار،  اإىل 

ميوتون  الذين  املغاربة  عدد  ارتفاع 

اأولئك  من  النقي�ض  على  �ضوريا  يف 

الذين يدفعون اإىل دعم نظام �ضوريا يف 

الرباط.

ظروف تدعو فعال اإىل احلرية، وحتتم 

اعتقال  عند  فقط  تتوقف  ال  يقظة 

املو�ضوع  ولكن  اأنوزال،  ال�ضحفي 

اختيار  اأ�ضباب  يف  اأكرب  تعمقا  يحتم 

البيان  هذا  الإ�ضدار  الظروف،  هذه 

املزعوم)...(.

�صورة ال�رشيط للم�سمى »اأبو م�صعب عبد الودود«

 ويظهر فيه ا�سم اجلريدة الإ�سبانية »البايي�س «
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عبد  م�صعب  �أبو  �جلز�ئري،  �صريط 

ببالد  القاعدة  تنظيم  اأمري  الودود، 

املغرب الإ�سالمي، الذي تتداوله و�سائل 

وطويل،  بالعاطفة  م�سحون  الإعالم، 

اأبو  فيه  وا�ستخدم  النتباه،  اأثار  مما 

 20 حركة  �سعار  �سابقة،  يف  م�سعب 

وال�ستبداد«  »الف�ساد  ملحاربة  فرباير 

ب�سيمة  اإ�سالمية،  وزيرة  واإحاطة 

الربملان،  اأمام  )ال�سورة(،  احلقاوي 

تربيرا  قدمية،  ومعلومات واأحداث 

رموزه  وا�ستهداف  املغرب،  لتهديد 

وموؤ�س�ساته.

ال�سريط،  التي يحملها  الر�سائل  ما هي 

بلدنا،  ا�ستقرار  بزعزعة  هدد  الذي 

وهاجم امللك حممد ال�ساد�س �سخ�سيا، 

ومل يخل من دعوات مبا�سرة ل�سبابنا، 

للقيام بعمليات اإرهابية انتحارية؟.

هناك خماوَف ح�سب املقربني من امللف، 

من اأن يفتح تدخل القاعدة، الباب، اأمام 

خاليا نائمة حمتملة، و»اأمراء اأنف�سهم«، 

تنظيم،  لأوامر  ين�سبطون  ل  مبعنى 

مطيع،  الكرمي  عبد  ال�سيخ  بتعبري 

موؤ�س�س حركة ال�سبيبة الإ�سالمية.

فهم  من  لبد  ال�سريط،  م�سامني  لفهم 

�سياق ما يحدث يف م�سر وتون�س وليبيا 

و�سوريا.

الن�ساط  ورمزية  التوقيت  لكن 

الدبلوما�سي امللكي مبايل، يبقى املعطى 

اجلديد والأهم يف املعادلة.

يومه  ملايل  بزيارة  يقوم  امللك  جاللة 

اجلاري(،  �ستنرب   19( اخلمي�س 

املايل  الرئي�س  تن�سيب  حفل  حل�سور 

كيتا  بوبكر  اإبراهيم  ال�سيد  اجلديد 

ن�سرته  امللكية،  الق�سور  )بالغ وزارة 

و.م .ع(.

اأبو م�سعب عبد الودود، يتهم املغرب، 

�سمال  التدخل  يف  فرن�سا  �ساعد  باأنه 

مايل، وحرم تنظيمه من جمال حيوي. 

تتوعد  كانت  القاعدة،  اأن  ومعلوم 

يف  �ساعدها  من  وكل  فرن�سا  مبهاجمة 

�سمال مايل.

الزيارة امللكية ملايل، من �ساأنها ح�سب 

القاعدة  �سعور  تعميق  املراقبني، 

ف�سلها، يف  وتاأكيد  الإحباط،  بنوع من 

الذي  املغرب،  تنفيذ خمططاتها داخل 

الناحية  املنطقة من  ا�ستثناء يف  يبقى 

الأمنية.

وحدها  الأمن،  مل�سالح  يبقى 

املتعلقة  التحريات  يف  الخت�سا�س، 

)..(، وقراءة  ال�سريط  اأطراف  بهوية 

البيان  مع  تزامنت  التي  ر�سائله، 

الناري ور�سائله الثالث، الذي اأ�سدرته 

ال�سيا�سية  للدائرة  العامة  الأمانة 

والإح�سان، بخ�سو�س  العدل  جلماعة 

املتاأزم،  املغربي  الجتماعي  الو�سع 

وندائها »جلبهة توؤطر الن�سال وتر�سد 

وتر�سم  املطلب  وتوحد  الحتجاج 

الوجهة«..

لكـــن، ل بد باملنا�سبـــــة، من تذكـــــري 

م�سوؤولية جمل�س وزراء خارجية دول 

احتاد املغرب العربي، وبيان اجلزائر 

بتاريخ 09 يوليوز 2012، حول اإ�سكالية 

الأمن يف منطقة املغرب العربي، ومما 

بالبحث  املجل�س  »تناول  فيه  جاء 

التي  واملخاطر  التهديدات  والنقا�س 

املنطقة  يف  بالأمن  تخل  اأن  �ساأنها  من 

الإرهاب..  اأن  على  واتفق  املغاربية، 

الإجرامية  امل�سلحة  واجلماعات 

ت�سكل  اأ�سكاله،  بكل  الإرهاب  ومتويل 

املغاربي  الأمن  تهدد  اأخطارا  جميعها 

وحميطه الإفريقي واملتو�سطي«.

احلقاوي،  وزارة  ب�سيمة  »انفجار« 

الثانية،  كريان  بن  حكومة  بن�سخة 

اأ�سبح واردا بقوة، وماذا بعد؟

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي

كواليس األخبار

»القاعدة« ت�ستعني بخطاب الوزيرة احلقاوي لتهديد املغرب!

برملاين احتادي: �سركة فرن�سية 

تخطط لقتل الأبقار باملغرب 

ورهن املغرب لفرن�سا حليبيا
 الرباط: األسبوع

علمت »الأ�سبوع« اأن نائبا برملانيا ينتمي للفريق 

موؤخرا  قدم  ال�سرتاكي  الحتاد  حلزب  النيابي 

معطيات خطرية عن خمططات �سرية ت�ستهدف 

قطاع الفالحة املغربية من طرف �سركة اأجنبية.

هذه املعطيات بح�سب م�سادر برملانية ح�سرت 

جمل�س  مبقر  املا�سي  الأ�سبوع  عقد  اجتماعا 

»الزنايدي  الحتادي  النائب  اأن  توؤكد  النواب، 

�سريا  خمططا  هناك  اأن  ك�سف  ال�سرقاوي« 

ل�سركة فرن�سية ت�ستغل يف قطاع �سناعة احلليب 

قادت  والتي  املغربية  بالأ�سواق  وتوزيعه 

الفالحني  ي�ستهدف  ثمنه،  يف  الأخرية  الزيادات 

وقتل  لقتلهم  وي�سعى  واملتو�سطني،  ال�سغار 

الب�سيطة  تربيتهم  جمال  يف  وخا�سة  اأن�سطتهم 

لقطيع البقر.

اأن هذا  اأكد  الفقيه بن �سالح  ابن  الفالح  النائب 

املخطط املطبق عرب اآلية التعاونيات التي تتكفل 

لتفلي�س  ي�سعى  الأعالف  ورفع  احلليب  بجمع 

خمتلف الفالحني والذي بداأ يح�سل عمليا يف جهة 

تادلة اأزيالل حيث اأغلقت ع�سر �سيعات �سغرية 

لرتبية الأبقار، ي�ستهدف قتل جميع الأبقار لكي 

ي�سبح اخل�سا�س مهول يف مادة احلليب ومن ثم 

�سيفتح الباب على م�سراعيه ل�سترياد احلليب 

املجفف من فرن�سا التي تعاين الفائ�س يف احلليب 

اجلاف الذي عرف تراجعات يف ا�ستهالكه هناك 

على  وخطورته  الغذائية  فائدته  �سعف  ب�سبب 

�سحة الأطفال.

النائب حذر من  كون ال�سركة الفرن�سية تريد قتل 

الأبقار املغربية وتدفع الفالحني لالإفال�س مقابل 

وبالتايل  فرن�سا،  من  املجفف  احلليب  ا�سترياد 

ال�سيادي املغربي يف جمال احلليب  القرار  رهن 

باعتباره مادة اأ�سا�سية يف تغذية اأي �سعب، فما 

ال�سناعة ووزارة  الفالحة ووزارة  راأي وزارة 

ال�سوؤون العامة واحلكومة برمتها؟

غنو�سي املغرب وغنو�سي  تون�س 

عادل ت�سيكيطو مل يف�سر ادعاءه 

اأزمة بني »الأ�سبوع« وحزب ال�ستقالل

الغنو�سي،  را�سد  يوجد  تون�س  يف 

حممد  يوجد  املغرب  ويف 

على  يوجد  وكالهما  احلمداوي، 

م�ساندة  دعوية  حركة  راأ�س 

للحكومة، الأول يوجد على حركة 

رئي�س  حلكومة  امل�ساندة  النه�سة 

الذي  العري�س”  “علي  الوزراء 

كل  من  الحتجاجات  حتا�سره 

جانب، والثاين يقود حركة التوحيد 

لنب  امل�ساندة  الدعوية  والإ�سالح 

كريان.

الرجالن عقدا لقاًء مطول موؤخرا يف 

تون�س يحمل عدة دللت، ويتزامن 

مع اندلع �سرارة الحتجاجات هنا 

وهناك يف تون�س، فهل هو حت�سري 

ملعركة م�سرتكة �سد الحتجاجات 

قبلي  تن�سيق  هو  اأم  الجتماعية؟ 

ال�سقوط  �سيناريو  تكرار  لتفادي 

م�سر..؟  يف  مر�سي  د�سنه  الذي 

م�ساورات  مع  تزامن  اأي�سا  اللقاء 

)انظر  احلكومة  ترميم  اإعادة 

“الأ�سبوع” 12 �ستنرب 2013(.

الرباط. األسبوع

رد النائب ال�ستقاليل عادل ت�سيكيطو على 

»احلقيقة ال�سائعة« التي �سبهت مترده 

النائب  بتمرد  املخزنية،  التقاليد  على 

مريابو،  الفرن�سية  الثورة  قبل  الفرن�سي 

يف  امللكية  ب�سقوط  انتهى  الذي  التمرد 

فرن�سا.

ت�سيكيطو  طرف  من  بالرد  التنويه  ومع 

ينق�س  ما  هي  ب�سرعة  املو�سوع،  على 

ت�سيكيطو  فاإن  ال�سيا�سيني،  من  اأمثاله 

الذي كتب اأن م�سطفى العلوي كمن يكتب 

اأية كلمة  على املاء، مل يف�سر، ومل يقدم 

يف مقال احلقيقة ال�سائعة، يدعي هو اأنها 

ت�ستعدي حزب ال�ستقالل على ت�سيكيطو، 

اإذا  التفكري، فيما  اإىل  واإمنا املقال، يدعو 

حزب ال�ستقالل يت�سامن مع ت�سيكيطو، 

فلم يتخذ منه موقفا.

حني  اأخرى  اإ�سكالية  اأثار  ت�سيكيطو 

حتدث عن عداء الكاتب العلوي حلزب 

النائب  جهل  يك�سف  ما  وهو  ال�ستقالل 

عالقة  لأن  الواقع،  بالأمر  ال�ستقاليل 

الفا�سي،  عالل  بحزب  العلوي  م�سطفى 

على  مبنية  وقوية  �سليمة  دائما  كانت 

يف  حزب  لأقدم  الكبري،  الحرتام 

املغرب.

»هذه  بك�سف  مطالب  ت�سيكيطو  ال�سي 

الق�سة الكاملة لهذه اخل�سومة مع حزب 

ال�ستقالل«، و�سفحات »الأ�سبوع« رهن 

اإ�سارته، لن�سر ما يريد ال�سيد ت�سيكيطو 

 الرباط: األسبوع

علمت »الأ�سبوع« اأن قرار الزيادة 

على  بناء  املحروقات  ثمن  يف 

تطبيق نظام املقاي�سة يوم الإثنني 

املا�سي قد اأعاد مفاو�سات ت�سكيل 

اإىل  الثانية  ن�سختها  يف  احلكومة 

نقطة ال�سفر بعد كل الأ�سواط التي 

قطعتها واأو�سكت على نهايتها.

املرة  هذه  اخلالف  هذا  �سبب 

الأحرار  قيادات  ناق�سته  والذي 

م�ساء  �ساخن  اجتماع  يف  بقوة 

ال�سروع  لعملية  يعود  الإثنني، 

الزيادة من طرف  يف تطبيق هذه 

فردي  ب�سكل  كريان  بن  حكومة 

وع�سية التحاق الأحرار بن�سختها 

اعتربه  الذي  ال�سيء  الثانية، 

م�سمومة  الأحرار  هدية  حزب 

واإهانة بليغة حلزب احلمامة.

اعتربتها  التدخالت  بع�س 

الأحرار  حلزب  ا�ست�سغارا 

�سيا�سة  يف  كريان  لنب  وا�ستمرارا 

خمتلف  على  الواقع  الأمر  فر�س 

احلقل  ومكونات  الأحزاب 

ومعار�سة،  اأغلبية  ال�سيا�سي 

موقف  اتخاذ  اإىل  احلزب  داعية 

�سريح وعلني و�سل  حد مراجعة 

قرار  الدخول اإىل احلكومة يف ظل 

هذا القرار الذي انعك�س �سلبا على 

�سورة احلكومة وزاد من فقدان 

الثقة يف �سعبيتها.

اجتاه  يف  دفعت  اأخرى  قيادات 

والكتفاء  املوقف  هذا  تليني 

بت�سجيل موقف مندد بهذه الزيادة 

اليوم وقبل الدخول اإىل احلكومة، 

وبالتايل على الأقل ت�سجيل ملوقف 

الوجه  ماء  ينقذ  قد  اإيجابي 

بالن�سبة لالأحرار.

الزيادة يف ثمن املحروقات تعيد مفاو�سات 

ت�سكيل احلكومة اإىل نقطة ال�سفر

ت�شيكيطو

احلقاوي
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

املوقف الوحيد املوحد، الذي اتخذه الربملان 

حول  كان  انتخابه،  منذ  اجلديد  املغربي 

الأ�صالة  حزب  نواب  قدمها  التي  املبادرة 

الفرق  لتعلن  والتنمية،  العدالة  ونواب 

الأخرى كلها دعمه.

اإ�صرائيل،  مع  التطبيع  مبنع  الأمر  يتعلق 

املوقف  ولعله   ،2013 غ�شت   27 م�صروع 

الربملان،  فرق  ي�صرف  الذي  الوحيد)...( 

مع  يطبع  من  كل  على  ال�صجن  بفر�ض 

اإ�صرائيل.

بقيت يف تاريخ النكت ال�صيا�صية، تلك الربقية 

التي بعثها الرئي�ض الأمريكي الأ�صبق جورج 

بو�ض، الأب، اإىل عائلة الرئي�ض مانديال، يقدم 

لهم فيها تعازيه بوفاته، ال�صيء الذي يف�صح 

جهل بع�ض الأمريكيني، مبا يجري يف العامل.

مور�صيا  حمكمة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 

تنظر يف ق�صية الإ�صباين املعلوم دانييل، قدم 

اأنهم  تبني  مغاربة،  ثالثة  املحكمة  نف�ض  يف 

لغرا�صة  �صيعة  املدينة،  نف�ض  يف  اأ�ص�صوا 

احل�صي�ض، على طريقة زراعة احل�صي�ض يف 

بع�ض  ا�صتدعوا  بعدما  افت�صحوا  املغرب، 

منتوج  ل�صراء  الإ�صبان،  احل�صي�ض  جتار 

�صيعتهم.

ف�صائح  حول  امل�صاء،  مذكرات  �صاحب 

املا�صي، رئي�ض احلزب الدميقراطي الوطني 

ا�صمه الكومندان عبد اهلل القادري، مل يدرك 

�صباح  توقيفه  مت  لأنه  كولونيل،  درجة 

كولونيل،  بدرجة  وكان   ،1971 يوليوز   10
عبد  ال�صيد  الكبري،  للجرنال  اإذن،  العتذار 

احلق القادري، الذي يذكره اجلميع بخري، 

كلما قروؤوا مذكرات عبد اهلل القادري.

حزب  رئي�ض  عليه  ح�صل  التخلف،  و�صام 

رف�ض  الذي  الغنو�صي،  التون�صي،  النه�صة 

م�صجد  اأ�صدقائه يف  اأحد  روح  على  ال�صالة 

بورقيبة فلم يدخل امل�صجد، حني فاجاأه اأحد 

الواقفني، يحيا بورقيبة، وغ�صب الغنو�صي، 

بحياة  الهاتف  وجه  ك�صر  من  واأر�صل 

بورقيبة.

نزل  ال�صيا�صية،  املمار�صة  اأن م�صتوى  يظهر 

�صاهد  وعندما  البتدائي،  امل�صتوى  دون  ما 

حزب  وجوه  من  وجها  التلفزة،  نظارة 

كريان  بن  يعلن  يوم  يقول:  البام،  الأ�صالة 

اإفال�صه، فنحن م�صتعدون لتحمل امل�صوؤولية، 

ق�صية  الق�صية  اأن  اإذن  يجهل  ال�صكوري 

انتخابات، لأنه من �صيعطي حلزب ال�صكوري 

حق حتمل امل�صوؤولية.

من �صيف�صر للمغاربة، اأن ا�صتهالك احلليب، 

والربو�صتاط،  الثدي،  �صرطان  يف  يت�صبب 

اأكد  الب�صتاين«  »�صمويل  الأمريكي  الباحث 

الأطباء  جمعية  رئي�ض  ب�صفته  الواقع  هذا 

اجلارية  الإح�صائيات  اإن  وقال  امل�صوؤولني، 

منذ �صنة 1980 ك�صفت اأن ارتفاع الذهنيات يف 

احلليب واللحم يت�صبب يف ال�صرطان.

اآخر ت�صريبات املطبخ احلكومي توؤكد ح�صول 

مفاجاآت من العيار الثقيل، حيث �صيتم نقل 

احمند العن�صر من وزارة الداخلية اإىل وزارة 

ال�صكنى والتعمري ب�صكل غري متوقع، كما هو 

اإىل  مزوار  الدين  �صالح  دخول  اأي�صا  وارد 

وزارة اخلارجية خلفا ل�صعد الدين العثماين 

الذي قد يتوىل من�صب وزير الرتبية الوطنية 

خلفا ملحمد الوفا، يف الوقت الذي تعترب فيه 

العدالة والتنمية امل�ض بالأزمي خطا اأحمرا 

احلكومة  رئي�ض  �صديق  تنقيل  اإمكانية  مع 

اململوءة  الوزارات  اإحدى  اإىل  باها  اهلل  عبد 

حقيبتها.

الرباط. األسبوع

دجاجة احلكومة ل تبي�ض ذهبا، لكن 

ال�صارع يلد الحتجاجات تلو الأخرى، 

واإذا كان اليوم الأول من تطبيق نظام 

اأن  حتى  خري،  على  مر  قد  املقاي�صة 

وزير الت�صال الناطق الر�صمي با�صم 

ما  لل�صحفيني:»احنا  قال  احلكومة 

خايفين�ض«، فاإن التطورات التي كانت 

قد انطلقت قبل هذا الت�صريح بالإعالن 

رحم  من  جديدة  حركة  ميالد  عن 

جتعل  اأن  باإمكانها  كان  فرباير،   20
م�صطفى اخللفي يبتلع ل�صانه لو اأنه 

علم بها. هل كان اخللفي يعلم اأن مئات 

مليالد  الرتويج  يف  �صرعوا  ال�صباب 

من  ولكن  ل،  رمبا  جديدة؟..  حركة 

اأنهم  هم هوؤلء ال�صباب الذين زعموا 

اأ�ص�صوا »حركة اأنفا�ض« بعد اأن جنت 

»حركة مترد املغربية« ف�صال ذريعا مل 

ت�صبقها اإليه اأي حركة يف العامل؟.

بالرجوع اإىل البيان التاأ�صي�صي للحركة، 

ا�صتهرت  التي  بالأ�صماء  حافال  جنده 

 20 حركة  جمموعة  داخل  بتحركاتها 

ملحاف  وداد  ال�صابة  اأمثال:  فرباير، 

احلركة  عن  للمت�صائلني  اأكدت  التي 

�صيا�صية،  »جمعية  اأنها  اجلديدة، 

ا�صتغالها  طريقة  حيث  من  تختلف 

فرباير،   20 يف  ال�صتغال  طريقة  عن 

علما اأنها وقعت يف الورقة التاأ�صي�صية 

جانب  اإىل  ك�صحفية  ب�صفتها  الأوىل 

جمموعة من ال�صحفيني الآخرين..« 

كما وقع يف البيان التاأ�صي�صي للحركة 

احتادية  نفحة  من  َيْخُل  مل  الذي 

ج�صدها ح�صور منت�صر ال�صاخي، اأحد 

الأوفياء ملوؤ�ص�صة عبد الرحيم بوعبيد 

بوعبيد  علي  �صاحبها  من  واملقرب 

جنل الزعيم الحتادي علي بوعبيد، 

البيان  يف  وقع  قد  الأخري  هذا  وكان 

املذكور ب�صفته طالبا يف باري�ض، ومل 

يوقع يف البيان ب�صفته اأحد العنا�صر 

با�صم  عرف  الذي  التيار  يف  النا�صطة 

»احتاديو 20 فرباير«.

ولعله من املثري لالنتباه هذا احل�صور 

املرتبطني  ال�صباب  لبع�ض  الكبري 

وراعي  فع�صام  اأروبية،  بدول 

ي�صري  الإعالميات  يف  املتخ�ص�ض 

و�صناء  »زوريخ«،  يف  وجوده  اإىل 

املعت�صم يف باري�ض، ور�صا ال�صرايبي 

يف  الها�صيمي  وبدر  بروك�صيل،  يف 

موريال.. وجل ال�صباب املوقعني على 

الالئحة من املتخ�ص�صني يف التوا�صل 

اإحدى  هذه  كانت  وقد  والإعالميات، 

نقاط القوة عند حركة التمرد امل�صرية 

ال�صابق  بالرئي�ض  اأطاحت  التي 

دي  جي  البي  �صباب  ولعل  مر�صي.. 

الذين ي�صنفون كاأول النا�صطني على 

غريهم  من  اأكرث  يعرفون  الأنرتنيت 

الإمكانيات التوا�صلية لهذه املجموعة 

ورمبا نقلوا اإىل بن كريان خربها وهذا 

وال�صحفي  الأ�صتاذ  بني  ما  دورهم. 

من  ف�صيف�صاء  والفنان..  واملهند�ض 

مع  حتركها  يتزامن  واملهن  الأ�صماء 

قليلة  اأيام  فمنذ  رمزيتها،  لها  اأحداث 

الندوة  مع  فكرية  عا�صفة  حتركت 

هي  قوية  اأطراف  ثالثة  جمعت  التي 

والي�صار  والإح�صان،  العدل  جماعة 

ال�صرتاكي املوحد، واجلناح املتمرد 

يف حزب العدالة والتنمية، من خالل 

لقاء جمع كل من حممد ال�صا�صي وعبد 

اإحر�صان..  وعمر  الدين  حامي  العايل 

كلهم اتفقوا على ن�صح امللكية باأن تقيل 

كل الأطراف ال�صيا�صية العاملة حاليا 

اأجيال جديدة، لهذا  اأمام  الباب  لفتح 

�صيطارد  الذي  ال�صوؤال  فاإن  ال�صبب، 

املجموعة هو:»هل هي حركة مدفوعة 

التي تت�صم  الأو�صاع احلالية  لتعقيد 

اأم  م�صبوقة  غري  حكومية  به�صا�صة 

اأنها بديل حلركة 20 فرباير التي كان 

�صقفها اأعلى؟«.  

» اإنه ملن املوؤ�صف اأن ن�صجل اليوم اأن 

الدميقراطية  والأنفا�ض  الزخم  هذا 

بالنظر  لها  �صيا�صيا  م�صبا  جتد  مل 

والهياكل  النخبة  يف  الثقة  انعدام  اإىل 

العزوف  اإن  القائمة.  ال�صيا�صية 

الأقل  على  امل�صجل  النتخابي 

ال�صباب  اأن  على  لدليل   2002 منذ 

خ�صو�صا، والذي اأظهر اهتماما كبريا 

ال�صباب  مقولة  مقابل  يف  بال�صيا�صة 

املواطنني  من  كبرية  وفئة  العازف، 

ل تعتقد اأن الطبقة ال�صيا�صية احلالية 

ودخول  التغيري  جت�صيد  على  قادرة 

هذا  حقيقي«..  جديد  لعهد  املغرب 

املوؤ�ص�صون حلركة  ال�صباب  يقوله  ما 

اأنفا�ض يف انتظار اإ�صعار اآخر.

حــركـــة اأنفــا�س ..  هل هي حركــة مدفوعــة لتعقيـد الو�ضع

 احلايل اأم بديل حلركة 20 فرباير 

الرباط: األسبوع 

لوائح  عن  الك�صف  من  اأخطر 

باأ�صماء املطبعني مع اإ�صرائيل، 

بيع  �صفقة  من  واأخطر 

»احلام�ض« املغربي لإ�صرائيل 

)..( هو ما ك�صف عنه النا�صط 

يف  ويحمان  اأحمد  الأمازيغي 

اأكد  حواره مع الأ�صبوع، عندما 

لها  الإ�صرائيلية  »املخابرات  اأن 

اأع�صا�صها يف املغرب، م�صتدل على اأقواله 

مبا �صبق اأن اأكده �صابط املخابرات يف »الكاب 

1« اأحمد البوخاري.
وك�صف ويحمان خالل حواره مع »الأ�صبوع« 

غري  وقائع  الداخلية(  ال�صفحات  )انظر 

اأن  اأكد  حيث  املغاربة،  عموم  لدى  معروفة 

رئي�ض اإ�صرائيل �صمعون برييز و�صح منذ مدة 

لي�صت بالطويلة م�صوؤول كبريا عن اخلدمات 

عن  �صيما  ل  اإ�صرائيل،  لدولة  اأ�صداها  التي 

وهو  البي�صاء  الدار  مبدينة  خدمته  �صنوات 

عليه  ح�صلت  الذي  نف�صه  التو�صيح 

اإمراأة عجوز عن �صنوات خدمتها 

بالدار البي�صاء..

تفا�صيل  تقدمي  رف�ض  ويحمان 

اأن  موؤكدا  املو�صوع،  يف  اأكرث 

ملناه�صة  املغربي  املر�صد 

التطبيع والذي يرتاأ�صه �صين�صر 

تفا�صيل  وهي  لحقا،  التفا�صيل 

هدد  اآخر  ملف  عن  خطورة  تقل 

املنا�صب  الوقت  يف  بتفجريه  ويحمان 

خم�ص�صة  كانت  التي  »اإيكوز«  باخرة  حول 

يف  وغرقت  املغرب  من  اليهود  لتهجري 

ال�صواحل، قبل اأن تطلق اإ�صرائيل حملة كربى 

للمطالبة بجثامني ال�صحايا، لكن املغرب امتنع 

م�صوؤول  اإن  بل  اإ�صرائيل  طلبات  تنفيذ  عن 

خمابراتيا مغربيا ذكره ويحمان بال�صم )..( 

اأرغم م�صوؤول خمابراتيا اإ�صرائيليا على قطع 

امل�صافة الفا�صلة بني اإ�صرائيل واملغرب ذهابا 

واإيابا 39 مرة.

اإ�ضرائيل تكرم رجال خمابراتها

�ضباط.. الزال يدفع فواترياِنفراد  الذين ا�ضتغلوا يف الدار البي�ضاء 

 با�ضم املهدي بنربكة

الرباط. األسبوع

عندما �صاأل اأحد ال�صتقالليني، �صباط، ملاذا اأجر 

مكتب احلزب اجلديد، قرب مرجان ال�صوي�صي، 

قد  على  احلد،  باب  القدمي  املكتب  باأن  اأجابه 

اأدفع  لزلت   - �صباط  يقول   - اإين  ثم  احلال.. 

حلد  لزالت  التي  واملاء  لل�صو  ري�صال  فواتري 

الآن ت�صدر با�صم املهدي بنربكة.

بقاء فواتري ري�صال با�صم اأول من ربط الكهرباء 

كل  اأن  يك�صف  بنربكة،  املهدي  مرا�صا،  مبكتب 

الذين توالوا على مكتب احلزب منذ اأيام املهدي 

بنربكة، مل يفكروا يف الهتمام بحالة املكتب.

�صباط، طلب من م�صت�صاره)...( يف �صوؤون املال 

كراء  له  يدبر  اأن  الدويري،  عادل  والأعمال، 

اإىل  الدويري  �صارع  القدمي،  احلزب  ملقر  مفيدا 

تكرتي  باأن  منه  املقربة  ال�صركات  اإحدى  ن�صح 

التلفونية،  لالت�صالت  مركز  اإىل  وحتوله  املقر، 

الهاتف بني املغرب  التي تربط بني املتكلمني يف 

 24 بـ  ال�صتقالل  حزب  مقر  واكرتوا  واأروبا، 

مليونا �صهريا.

الرباط: األسبوع

قالت م�صادر جد مطلعة ببيت التجمع 

الوطني لالأحرار اإن بع�ض قيادات هذا 

الأخري اجتمعت ب�صالح الدين مزوار 

خلفيات  يف  للتباحث  احلزب  رئي�ض 

التهديدات  خلقتها  التي  »القربلة« 

الأ�صالة  قيادات  بع�ض  تطلقها  التي 

الوطني  التجمع  واملعا�صرة يف حق 

لالأحرار حني دخوله للحكومة.

ذات امل�صادر توؤكد اأن قيادات الأحرار 

البيوت  اأحد  يف  موؤخرا  اجتمعت 

تهديدات  بقوة  وناق�صت  بالرباط، 

بع�ض قيادات البام التي تتوعد حزب 

الأحرار مبعار�صة �صر�صة يف الربملان 

خالل الدخول الربملاين املقبل.

ذات القيادات التجمعية وقفت كثريا 

وهي تبحث يف خلفيات ور�صائل البام 

من وراء هذا التهديد، خا�صة عندما 

ملفات  بف�صح  التلويح  اإىل  انتقل 

للحكومة،  دخولهم  حني  الأحرار 

اإح�صا�ض  اأن ال�صبب رمبا  حد اعتبار 

الذي  التجمع  من  باخليانة  البام 

ظلت تربطه حتالفات قوية مع البام 

8«، ومنها اتفاقه  منها حتالف »جي 

التموقع  على  الأحرار  مع  املبدئي 

حلظة  منذ  املعار�صة  يف  والبقاء 

للحكومة  رئي�صا  بنكريان  تن�صيب 

 25 لـ  الت�صريعية  النتخابات  عقب 

نونرب 2011.

اأن هذه الزوبعة  ذات امل�صادر توؤكد 

بعد  اإل  تتوقف  مل  الأحرار  داخل 

بتق�صي  �صخ�صيا  مزوار  تكلف 

من  املوقف  هذا  وخلفيات  حقيقة 

بقيادات  املكثفة  ات�صالته  خالل 

وعلى  واملعا�صرة،  الأ�صالة  من 

راأ�صهم الأمني العام للحزب م�صطفى 

بكوري، فعاد مزوار وطماأن اجلميع 

ر�صمي  موقف  اأي  هناك  »لي�ض  باأنه 

ما  كل  واأن  الجتاه،  هذا  يف  للحزب 

�صدر عن قيادات من البام هو موقف 

�صخ�صي فقط«.

رئي�ض  وهبي  عبداللطيف  وكان 

من  الأحرار  توعد  قد  البام  فريق 

املا�صي  الأ�صبوع  وجدة  مدينة 

عن  تختلف  ل  �صر�صة  مبعار�صة 

التاأكيد  جمددا  البيجيدي،  معار�صة 

فريقه  اأن  بالربملان  يف اجتماع جديد 

حزب  دخول  طامة  على  ي�صكت  لن 

الأحرار لالأغلبية احلكومية اجلديدة 

كان  برنامج حكومي  على  وا�صتغاله 

قد �صوت �صده.

»قربلـــة« يف بيــت االأحــرار ب�ضبــب تهـــديدات الـــــبام
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بنعبداهلل يبحث عن مقعد وزاري 
جديد للمنا�ضفة يرف�ضه بن كريان

الرباط: األسبوع
 

التقدم  نبيل بنعبداهلل زعيم  مل يعد 

�صعوبة  يواجه  واال�صرتاكية 

املنا�صبة  املراأة  عن  البحث 

داخل �صفوف احلزب لدخول 

ن�صختها  بن كريان يف  حكومة 

كذلك  بل  فح�صب،  الثانية 

يواجه االعرتا�ض ال�صديد من 

الوزارة  طبيعة  على  بنكريان 

ب�صغط  بنعبداهلل  اقرتحها  التي 

ال�صيا�صي  الديوان  اأع�صاء  من 

للحزب.

بنعبداهلل  نبيل  باأن  تقول  التقدم واال�صرتاكية  داخل  م�صادر من 

يعنى  جديد  حكومي  من�صب  اإحداث  كريان  بن  على  اقرتح 

املجاالت  خمتلف  يف  والن�صاء  الرجال  بني  واملنا�صفة  بامل�صاواة 

االإدارية وال�صيا�صية واملوؤ�ص�صاتية، وذلك لرفع احليف على املراأة 

يف  النا�صطة  ال�صقلي  نزهة  ا�صم  اقرتاح  مع  املجاالت  يف خمتلف 

�صفوف التحالف الربملاين للم�صاواة واملنا�صفة لهذا املن�صب.

�صخ�ض  على  يكن  مل  بنكريان  اعرتا�ض  باأن  تقول  امل�صادر  ذات 

نزهة ال�صقلي بل كان على طبيعة الوزارة لثالثة اأ�صباب، االأول 

عدم �صعي بن كريان للمزيد من احلقائب يف الت�صكيلة احلكومية 

على ما هي عليه اليوم، ثانيا ا�صتنادا اإىل قرار املجل�ض الد�صتوري 

باملنا�صفة  خا�صة  برملانية  جلنة  تاأ�صي�ض  رف�ض  قد  كان  الذي 

وامل�صاواة واعتبار املغاربة �صوا�صية يف الد�صتور، وثالثا يرف�ض 

تداخل االخت�صا�صات بني الوزراء، حيث احلقاوي �صرعت منذ 

مدة يف تاأ�صي�ض جلنتني ت�صرفان على اال�صتماع لنموذج املجل�ض 

الد�صتوري للمنا�صفة، واالآخر للم�صاواة.

من جهة اأخرى وبعدما مت االتفاق مبدئيا على منح من�صب وزاري 

امل�صادر  ذات  تقول  واال�صرتاكية،  التقدم  �صفوف  يف  للن�صاء 

باأن قيادات ن�صائية عديدة من حزب الكتاب تعرت�ض على ا�صتوزار 

كل من ر�صيدة الطاهري اأو اأفيالل �صرفات لكون االإثنتني �صعيفتني 

من جهة، ومن جهة اأخرى ال�صتفادتهما من كعكة الالئحة الوطنية 

للن�صاء يف الربملان، بل اأكرث من ذلك ترى ذات القيادات اأن �صرفات 

ت�صتفيد لل�صنة الثالثة على التوايل من من�صب نائبة الرئي�ض غالب 

الذي يعود عليها  بتعوي�ض �صمني يقرتب من ثمانية اآالف درهم 

�صهريا.

اإىل الوزارة  اأخرى تدفع بنزهة ال�صقلي للعودة  يف حني قيادات 

االأكرث  وبكونها  جهة،  من  الوزارة  يف  ال�صابقة  جتربتها  ب�صبب 

تاأهيال لتمثيل احلزب يف احلكومة املقبلة والوجه الذي قد يعيد 

العالقة للحكومة باجلمعيات املدنية الي�صارية الكثرية التي تعي�ض 

القطيعة اليوم مع احلكومة ب�صبب الوزيرة االإ�صالمية احلقاوي.

احلزب  لقيادات  بنعبداهلل  مفاجاأة  ت�صتبعد  اأخرى مل  م�صادر 

ت�صتغل يف  كانت  البي�صاء  الدار  واملجيء مبنا�صلة مغمورة من 

اخلفاء.

املغادر حلكومة  الوزير  ا�صم  على  كثريا  بنعبداهلل  يعتم  ذلك  اإىل 

بنكريان با�صم التقدم واال�صرتاكية بني ا�صم �صهيل وزير الت�صغيل 

والتكوين املهني وا�صم ال�صبيحي وزير الثقافة.

كواليس األخبار

 الرباط: األسبوع

الوزراء  حما�صبة  الربملانيني  حق  من  هل 

اأم من حقهم كذلك  بالقطاع فقط؟،  املعنيني 

املحا�صبة املبا�صرة ملدراء بع�ض املوؤ�ص�صات 

وال�صركات  الوطنية  واملكاتب  العمومية 

الوطني  املكتب  مثل  الكربى  العمومية 

للمطارات، واملكتب الوطني للماء والكهرباء 

واخلطوط  لل�صياحة  الوطني  واملكتب 

املن�صو�ض  املوؤ�ص�صات  من  وغريها  اجلوية 

عليها يف ن�ض الد�صتور اجلديد؟.

للنقا�ض  عاد  والعري�ض  الكبري  ال�صوؤال   هذا 

وخارجه  الربملان  اأروقة  داخل  جمددا 

وبلغت خلفياته و�صظاياه اجتماعات كربى 

دون احلديث طبعا  ال�صيا�صية  بال�صالونات 

عن جل�صات احللقات الد�صتورية.

�صبب عودة هذا النقا�ض ما عا�صه الربملان من 

اجتماع  عقد  مبنا�صبة  تاأجيالت  م�صرت�صلة 

دليل  مل�صاءلة  النواب  مبجل�ض  املالية  جلنة 

للمطارات،  الوطني  املكتب  مدير  الكندوز 

واآخر تاأجيل حال دون م�صاءلة الكندوز كان 

يوم االإثنني املا�صي، حيث برجمت اجلل�صة 

لتوؤجل للمرة الرابعة دون ذكر االأ�صباب.

التي  االجتماع  هذا  لعقد  التاأجيالت  هذه 

تاريخ  على  والكمال  بالتمام  �صنة  بلغت 

حما�صبة  الربملانية  الفرق  اأحد  طلب  و�صع 

فعل  ردود  خلفت  املايل،  التدبري  على  املدير 

لظروف  يرجئها  من  بني  �صاخنة  ونقا�صات 

الرئي�ض  رباح  عزيز  النقل  وزير  ان�صغاالت 

املبا�صر للكندوز والتي حالت دون ح�صوره 

�صبق  ك�صرط  الكندوز  مع  االجتماع  هذا 

يتحدث  من  وبني  الربملانيون،  طلبه  اأن 

على  متار�ض  اخلارج  من  �صغوطات  على 

يف  العام  للمدير  م�صاءلتهم  بعدم  الربملانيني 

ارتكابه  عن  احلديث  حيث  الظرفية،  هذه 

لعدد من اخلروقات املالية باملكتب هناك.

كوالي�ض  عرفت  النقا�ض  هذا  كل  خ�صم  ويف 

االأ�صئلة  عودة  املنا�صبة،  بهذه  الربملان 

العميقة حول طبيعة هذه امل�صاءلة ملثل هذه 

طبيعة  د�صتورية  ومدى  عموما  املوؤ�ص�صات 

االأمة  نواب  اأن يوجهها  التي ميكن  االأ�صئلة 

للمدير العام، وحدود الوثائق التي من حق 

ما  مناق�صة  وحدود  عليها،  االطالع  النواب 

للمدير وماهو  العامة  بال�صيا�صة  هو مرتبط 

النقل  جمال  يف  الوزير  ب�صيا�صة  مرتبط 

اجلوي وبني املحا�صبة املالية الدقيقة.

النواب  جمل�ض  داخل  من  خمتلفة  م�صادر 

خمرج  عن  اليوم  يبحثون  هوؤالء  اأن  توؤكد 

التي  ال�صكلية  امل�صاءلة  و�صعية  لتجاوز 

تبقى ف�صفا�صة وال حتقق مبتغى املحا�صبة 

)كما ح�صل مع بع�ض املدراء العامني الذين 

ا�صتجابوا جلل�صات املحا�صبة بالربملان قبل 

اأيام  كمدير »الرام« ومدير »ال�صيديجي«(، 

وبني البحث عن م�صاءلة يف ال�صيا�صة املالية 

املحا�صباتية  املالية  امل�صاءلة  بلوغ  دون 

الوطني  املكتب  ميزانية  اأرقام  يف  الدقيقة 

وال�صفقات التي عقدها والتي تبقى د�صتوريا 

من اخت�صا�ض املجل�ض االأعلى للح�صابات.

مواطن ينبه وزير الداخلية:

ِا�ضتيالء على اأرا�ض للمعمرين
 يف اإطار الفو�ضى

الدار البيضاء. األسبوع

كتب املواطن حممد حم�صن ر�صالة اإىل وزير الداخلية ينبهه 

البي�صاء  الدار  التي جتري يف  اإىل جانب من العجائب  فيها 

– يا ح�صرة – مليئة باالأرا�صي التي كان ميلكها فرن�صيون 
واإ�صبان، ومل ت�صلم للدولة، وال بيعت، واإمنا ي�صتغلها بع�ض 

املنتهزين.

من ذلك اأر�ض موجودة يف �صارع ليزوراجني، ملتقى تي�صي 

اأول�صي، يف عني ال�صبع، كانت يف ملك معمر فرن�صي وت�صتغل 

يف �صمت)...( منذ عدة �صنوات من طرف �صركة للنقل، يف 

ولكنه  مالك،  غري  كاري  يوجد  حيث  مدرو�ض،  �صيناريو 

اأعينهم، بينما  يقب�ض الكراء)...( ورجال �صلطة يغم�صون 

اأمثال هذه االأر�ض كثرية يف الدار البي�صاء.

وينا�صد املرا�صل، وزير الداخلية، اأن يقوم ببحث يف مو�صوع 

اال�صتغالل  من  النوع  هذا  يتوقف  حتى  االأرا�صي،  هذه 

الالم�صروع.

  من له حق حما�ضبة مدير 

املكتب الوطني للمطارات؟

الرباط: األسبوع

 يبدو اأن عبقرية وزير ال�صوؤون 

اجليدة  واحلكامة  العامة 

جنيب بوليف قد تفتقت موؤخرا، 

رمي  هو  واحد  اجتاه  يف  لكن 

الكرة خارج ملعب وزارته بدل 

ومواجهة  امل�صوؤولية  حتمل 

احللول  وابتكار  االإ�صكاالت، 

الناجعة لالأزمات املختلفة التي 

تع�صف بالبالد.

رمى  اأ�صبوعني  من  اأقل  ففي 

القيادي واخلبري االقت�صادي يف 

�صفوف العدالة والتنمية جنيب 

خارج  مرتني  الكرة  بوليف 

وزارته وخارج ملعب احلكومة 

برمتها يف ق�صايا ح�صا�صة وذات 

قوة و راهنية.

اأ�صبح  املواجهة  عو�ض  بوليف 

الد�صتور  ف�صول  بني  يبحث 

املوؤ�ص�صات  الئحة  عن  اجلديد 

غري  االأخرى  الد�صتورية 

امللفات  عليها  ليحيل  احلكومة 

امللتهبة كما ح�صل قبل اأ�صبوعني 

حني رمى بكرة الزيادة يف ثمن 

موؤ�ص�صة  ح�صن  يف  احلليب 

هي  احلكومة  خارج  د�صتورية 

طلب  حيث  املناف�صة  جمل�ض 

راأيها يف هذه الزيادة، وهل هي 

زيادة قانونية وبالتايل احلكومة 

لن تتحرك الأنها حترتم القانون، 

اإحراج  اأم غري قانونية وبالتايل 

بالزيادة  املعنية  ال�صركات 

عملية  ذلك  وقبل  ال�صعب،  مع 

الإحراج  حماولة  كلها  االإحالة 

بعدما  نف�صه  املناف�صة  جمل�ض 

�صلطة  عن  خارجا  اأ�صبح 

وفق  احلكومة  و�صيطرة 

م�صمون الد�صتور اجلديد.

التخريجة  هذه  على  اأ�صبوع 

العجيبة من الوزير بوليف جاء 

الوزير  نف�ض  طرف  من  الدور 

املرة،  هذه  االأمة  ممثلي  على 

ممثلي  بوليف  �صيفاجئ  حيث 

املجل�ض  مبقر  اجتماع  يف  االأمة 

�صدمة  و�صط  و�صيعلن  موؤخرا 

قررت  احلكومة  اأن  اجلميع 

الربملان  تفوي�ض  املرة  هذه 

�صتدعم  الذي  ال�صقف  حتديد 

ثمن  احلكومة  اأ�صا�صه  على 

املحروقات، واأن احلكومة فقط 

الثمن  لهذا  و�صتخ�صع  �صتلتزم 

الذي �صيحدده النواب، وبالتايل 

�صيحددون  من  هم  النواب 

لل�صعب ثمن البنزين والكازوال 

هذه املرة.

النواب  فهمها  امللغومة  الهدية 

على  بع�صهم  ورد  ب�صرعة، 

الر�صالة  بكون  فورا،  بوليف 

وعلى  ومرفو�صة،  و�صلت 

م�صوؤوليتها  حتمل  احلكومة 

ال�صارع،  مع  بحرها«  و»تعوم 

لفائدة  املحروقات  ثمن  وحتدد 

اإ�صراك  ودون  مبفردها  ال�صعب 

ممثلي ال�صعب يف هذه املذبحة.

احلكومة تريد توريط النواب يف حتديد �ضعر بيع املحروقات لل�ضعب

    هل حقا ي�ضعى بن كريان اإىل قلب الطاولة بقرار املقاي�ضة؟
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يبدو اأن النقا�ض العام حول قرار احلكومة 

باإعمال نظام املقاي�صة اجلديد يف اأ�صعار مواد 

املحروقات قد انتقل من نقا�ض �صيا�صي عام 

اأمني  نقا�ض  اإىل  واملعار�صة  االأغلبية  بني 

مرتبط بق�صية ا�صتقرار املغرب برمته.

قرار املقاي�صة الذي مل يدخل حيز التطبيق 

عدة  املا�صي  االأ�صبوع  طيلة  طرح  بعد 

تخوفات و�صط عدد من الفعاليات ال�صيا�صية 

الكربى،  ال�صيا�صية  وال�صالونات  واالأمنية 

حيث  العليا،  الدوائر  من  املقربة  فيها  مبا 

اأ�صبحت درا�صة مدى خطورته على ال�صارع 

وردود فعل ال�صارع ق�صية اأمن دولة وجب 

مقاربة خمتلف جوانبها.

اأن تنبه عدد من  االأمور عادية قبل  اإىل هنا 

اجلهات يف ت�صريحات خمتلفة لالأ�صبوع اإىل 

اإدراك احلكومة خلطورة القرار ومغامراتها 

مبدى انعكا�صاته على االأمن بالبالد.

حكومة  اأن  اإىل  اجلهات  هذه  ت�صري   حيث 

واحل�صار  »البلوكاج«  واأمام  كريان  بن 

الواجهات  جميع  على  اليوم  تعي�صه  الذي 

معززة  بالربملان  �صر�صة  )معار�صة 

للدخول  ملزوار  عال  �صقف  باال�صتقالليني، 

االإعالم،  يف   �صاخنة  انتقادات  للحكومة، 

توجهات  على  مب�صر  التطورات  انعكا�ض 

قيادات العدالة والتنمية وفر�ض مراجعات 

عميقة يف الت�صورات وطريقة اخلطاب...(، 

مل يعد هناك ما تخ�صره اإن غامرت وبا�صرت 

اأ�صعار  رفع  فيها  مبا  املقا�صة  اإ�صالح 

على  حمالة  ال  �صينعك�ض  الذي  املحروقات 

الزيادة يف كل �صيء وبالتايل حكومة بن كريان 

االإ�صالح،  يف  ا�صتفزازية  ب�صرعة  انطلقت 

وفر�ض االأمر الواقع على كل االأطراف.

على  اال�صتقالل  حزب  �صار  االجتاه  هذا  يف 

حيث  الربملان،  داخل  نوابه  بع�ض  ل�صان 

القرار  هذا  خطورة  اإىل  احلكومة  نبهوا 

ومدى انعكا�صه املبا�صر على كل االأ�صعار مبا 

واحلياة  والنقل  البوتان  وغاز  اخلبز  فيها 

تلعب  احلكومة  وبالتايل  عموما،  اليومية 

بالنار واحلزب �صيت�صدى لها.

باالأ�صالة  القيادية  �صارت  ال�صياق  ذات  يف 

واملعا�صرة ميلودة حازب لكن ب�صكل اأكرث 

و�صوحا من اال�صتقالل حني كررت اأكرث من 

االأ�صبوع  الوزير بوليف  مرة وهي تخاطب 

هناك  باأن  رائحة  »ن�صم  بالربملان  املا�صي 

جهة تتعمد دفع ال�صعب املغربي للخروج اإىل 

ال�صارع يف هذه الظرفية بالذات«.

من  قيادات  نفت  التوجه،  هذا  مقابل  يف 

املبيتة  النية  هذه  وجود  والتنمية  العدالة 

رئي�ض  ذهب  كما  وقالت  احلكومة،  لدى 

فريقها نف�صه بالربملان، »اإن نية احلكومة هي 

اإ�صالح �صندوق املقا�صة الذي يوؤمن اجلميع 

ب�صرورة اإ�صالحه، واأن على اجلميع تفادي 

املزايدة ال�صيا�صية يف هذا املو�صوع حتديدا، 

برمته  املغربي  ال�صعب  ويهم  ح�صا�ض  الأنه 

واإ�صالحه ال يحتمل املزيد من التاأخر«.

بنعبداهلل

الكندوز
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

منذ أيام عرضت التلفزة املغربية برنامجا طرح موضوعا هاما وبالغ التأثير 
هو هجرة األدمغة املغربية إلى اخلارج.. نعم فعندما يهاجر شخص عاد 
نحو اخلارج، فإن يدا عاملة قادرة على اإلنتاج والعطاء تكون قد ضاعت 
إلى األبد. ولكن عندما يهاجر شاب يعتبر من األدمغة، فإن ميزانية ضخمة 
صرفت على تعليمه تكون قد تبخرت، وإمكانيات كبيرة في االستفادة من 
علمه تكون قد ضاعت! ثمار تكون قد أينعت وحلت فتقطفها دولة أخرى 
والعوض على الله، ملاذا كل ذلك؟ ألنهم لم يجدوا في وطنهم الظروف املالئمة 
للعمل، وإهدار ثمار علمهم وعصارة جهودهم وكفاءاتهم، وهذا حرام ألن 

اخلاسر األول واألخير في النهاية هو: الوطن وسكانه.
حديثي هذا هو مقدمة ملوضوع هام اختمر في فكري بواسطة احلديث الذي 
اخلطار  رشيد  الدكتور  وكفاءة،  وذكاء  نشاطا  يعج  بطبيب شاب  جمعني 
الرئة مبختلف أنواعها واحلساسية بكل درجاتها،  أخصائي في أمراض 
الذي استقبلني في مصحة السالم بالدار البيضاء، حيث كان لنا حديث 
بالغ الصراحة تضمن شجون وهموم أطباء القطاع اخلاص، واملشاكل التي 
يعيشونها وهم يسعون ملواكبة التقدم العلمي الهائل للعصر، وجعل الطب 

احلديث بكل تقنياته في خدمة املواطن املغربي.
فالدكتور رشيد اخلطار رفقة مجموعة من زمالئه أنشؤوا مركزا طبيا هو األول 
من نوعه في املغرب، حيث عمدوا إلى توفير آليات بالغة التطور لتسجيل 
وحتليل كل األمراض التنفسية حتى يتم التغلب في املغرب على مختلف 
التبغ،  أمراض  الشخير،  )الربو،  الصدر  ملرضى  اليومية  احلياة  مهددات 
سرطان الرئة...( وهي مبادرة جديدة في املغرب، أكد لي الدكتور اخلطار 
أنها مفتوحة في وجه كل طبيب يرى في نفسه القدرة والرغبة في املشاركة 
العملية في املركز البالغ التطور.. ولكن هل حقق الدكتور اخلطار ذاته، هل 
الفرس،  املغاربة؟ هنا مربط  لفائدة وطنه وإخوانه  أمنياته  كل  إلى  وصل 
وأصل املوضوع، حيث بث لي الدكتور رشيد اخلطار معاناة أطباء القطاع 
يغادرون  طبيب  ألف  نعم   ،1000 التي جعلت حوالي  ومشاكلهم  اخلاص 
املغرب نحو ديار الهجرة ما بني سنتي 2003 و2004 فقط، والنزيف في 

األدمغة العلمية والفكرية للمغرب مستمر..ملاذا؟
مشاكلنا يقول الدكتور اخلطار والدكتور عبد اإلله الزنفوري )الكاتب العام 
جلمعية أطباء القطاع اخلاص واألخصائي في أمراض النساء والوالدة( 

هي مجملة فيما يلي:
القطاع، ألنه  للطبيب بهذا  -1 يجب بادئ ذي بدء تغيير نظرة املواطنني 
باملوازاة مع النفقات التي يكرسها لتقريب الطب املتطور للمواطن ومنحه 
أرقى وأفضل اخلدمات، فإن أتعابه تظل ضئيلة وضئيلة جدا، وقد آن األوان 
لضرورة إدماج قطاع الطب اخلاص في األزمة السوسيواجتماعية العامة 

التي يعرفها وطننا، فنحن نعيش نفس األزمة اخلانقة نتيجة لذلك.
-2 نعاين بأسف يكاد يقترب من اإلحباط ما صدمنا به الواقع بعد دخولنا 
العمل امليداني مشاكل ضخمة محبطة الفتقار بلدنا خلطة طبية – خريطة 
البالغة  النقطة  لهاته  تلتفت  لم  املتعاقبة  فاحلكومات   – مضبوطة  طبية 
اخلاص  الطبي  القطاع  بها  تزود  محددة  سياسات  تضع  ولم  اخلطورة، 
بخريطة عمل مدققة، تشجع على فتح عياداته في كل جهات اململكة، مما 
يفسر خلو بعض املناطق من أية خدمات من هذا القبيل واكتظاظ مناطق 

أخرى بها.
-3 نحن كأطباء القطاع اخلاص في أمس احلاجة لنظام جدير بالثقة متيزه 
قوة املبادرة والقدرة على التواصل مع مشاكلنا، إذ نفتقد جلامعة أطباء 
يكون لها حضور فاعل، ولنقابة تساير مشاكلنا احلقيقية وتزودنا باحللول 

كما نرى في القطاعات األخرى.
-4 جتب دمقرطة اخلدمات الطبية، كيف ذلك؟ بأن تقوم الدولة بواجباتها 
جتاهنا وأولها دعم أطباء القطاع اخلاص وتشجيعهم بالتعاون ماليا معهم، 
فإن الطبيب بقطاعنا عندما يزمع وضع خدماته رهن إشارة املواطن يجد 
نفسه بني مطرقة الضرائب التي ال ترحم أصغر أجزاء مدخولنا مبا فيه 
املدخول الذي يلتهمه القرض – قروض املقاولني الشباب وسندان القروض 
التي تبلغ فوائدها %14 دون رحمة أو شفقة مع العلم أن النظام احملدد 
ألتعاب الطبيب اخلاص الزال يؤخذ فيه بعني االعتبار بالنظام القدمي الذي 
كانت فيه املعدات واآلليات املتطورة شبه منعدمة مما يخلق فوضى عارمة 

لقطاعنا في هذا املجال.
بكل  قطاعنا  الدولة بني  تدرسها  أن  متكافئة يجب  غير  منافسة  -5 هناك 
اجتماعية،  خلدمات  خلق  الذي  االجتماعي  الطبي  القطاع  وبني  مشاكله 
تقتل  طبية  وأنشطة  هائلة  أرباح  مورد  ليصبح  اليوم  ذلك  تعدى  ولكنه 
القطاع الطبي اخلاص، وهذه ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل الطب اخلاص 
باملغرب.. فالطبيب األخصائي تصرف عليه الدولة مبلغ 400 مليون سنتيم 
للتكوين والعام 100 مليون للتكوين، فكيف يعيش؟ وكيف يشتغل في هذه 
أن  العلم  الهجرة؟ مع  يفكر في  الظروف؟ وكيف يعاملونه بطريقة جتعله 
مستوى الطبيب العلمي في املغرب هو مرتفع، حيث ينجح كل الذين هاجروا 
في االندماج الطبي الكامل بأوروبا وأمريكا في مدة أقصاها سنة لتستفيد 
تلك الدولة من علمهم ودرايتهم، وتستثمر طاقاتهم بعد أن يكون وطنهم قد 
أهملهم باملشاكل التي أسلفت ومشاكل أخرى يعيشها الطبيب في القطاع 
اخلاص، إذ ال يتوفر على ضمانات اجتماعية ملستقبله. فإذا مرض أو أصيب 
بآفة مزمنة يكون مصيره الضياع؛ وكم من طبيب وجد نفسه في هذا الوضع 
فاضطر زمالؤه للتكتل حوله ومده باملساعدة املالية الالزمة، فكيف تتغاضى 
الدولة عن كل ذلك؟ كيف.. إن االستثمار في مدرسة خاصة يظل مربحا وسهل 
ومواد  املعدات  من  ضخمة  ميزانية  تتطلب  مصحة  مع  باملقارنة  اإلنشاء 
العالج، ومع ذلك فالضرائب ال وجود لها في االستثمار التعليمي املربح 

وهي قاتلة بالنسبة لقطاعنا املجهول املصير: القطاع الطبي اخلاص.
نشر في »األسبوع« عدد 8 أبريل 2005

 ال تزال الساحة السياسية واحلزبية 
وخلفيات  أسباب  تبحث  املغربية 
تأجيل اإلعالن عن »حكومة بنكيران 
بيس«، رغم كل الصخب وكل احلديث 
احلكومة  تشكيل  من  االنتهاء  عن 
وقرب اإلعالن عن أعضائها الذي مت 

طيلة األسبوع املاضي.
اخللفيات واألسباب بحسب الشارع 
والصحافة كثيرة، لكنها في حقيقة 
ما  مع  باملقارنة  دقيقة  غير  األمر 
حزب  من  قريبة  جهات  سربته 
األحرار وخاصة من رئيسه وزعيمه 

صالح الدين مزوار.
بيت  من  املتسربة  األخبار  آخر 
اخلالف  أن  بالفعل  تؤكد  األحرار 
املالية  حقيبة  حول  كان  احلقيقي 
إلى  العودة  على  مزوار  أصر  التي 
دهاليزها، وهو األمر الذي وافق عليه 
بن كيران قبل أن يفاجأ بأن مزوار 
املالية مجتمعة أو  كان يتحدث عن 
حتديدا  لكن  احلالي،  الشكل  على 
دون شخص الوزير احلالي املنتدب 

املكلف بامليزانية إدريس األزمي.
معارضة مزوار على شخص األزمي 
لها  عالقة  ال  املصادر  ذات  بحسب 
ومبدى  مستقبال  الوزيرين  بعمل 
الصراع الذي قد ينشب حول تدبير 
امللفات بني الطرفني، ولكن االعتراض 
مرتبط باملاضي وحتديدا حني كان 

مزوار وزيرا للمالية. 
كان  مزوار  إن  تقول  املصادر  ذات 
من  شرسة  معارضة  آنذاك  يجد 
درايتهم  عن  تنم  والتنمية  العدالة 
وعن  واملعلومات،  بامللفات  الدقيقة 
تشتغل  الوزارة  داخل  ما  جهة 
األجوبة  لهم  وتهيئ  لصاحلهم 
في  كثيرا  مزوار  كانت حترج  التي 
أمام جلنة  البرملان وخاصة  دهاليز 
املالية من طرف صقور حزب العدالة 
مزوار  سيكتشف  حيث  والتنمية، 
مؤخرا أن األزمي هو من كان يسرب 
لفائدة  ويشتغل  امللفات،  ويهيئ 
صقور العدالة والتنمية الذين كانوا 

يسلخونه سلخا بالبرملان.

من جهة أخرى، أكدت ذات املصادر 
أن مزوار ورؤوس وزارة املالية ال 
يرغبون في استمرار األزمي مكلفا 
بامليزانية من جهة، ويفضلون من 
ملزوار  املالية  عودة  أخرى  جهة 
ملفاتها  على  لالشتغال  وحده 
احلساسة بشكل سري رفقة الطاقم 
املخضرم الذي كان يشتغل رفقته، 
بعده وعلى  التحق  الذي  واجلديد 

رأسه الكاتب العام للوزارة الشاب 
بخبرته  املعروف  سفير  خالد 
وبقربه  املالية  مجال  في  الكبيرة 
اشتغل  الذي  األحرار  حزب  من 
مدة قصيرة في صفوفه باحتادية 

احلزب بالرباط.
سباقة  كانت  أن  لألسبوع  وسبق 
التجمعيني  لوائح  نشر  إلى 
رشيد  وهم  لالستوزار  املرشحني 
بيرو،  وأنس  العلمي،  الطالبي 
بنعبد  ووديع  أوجار،  ومحمد 

النسائية،  الوجوه  ومن  الله، 
بوعيدة  مباركة  الصحراوية 
اختيارها  يكون  أن  ميكن  التي 
وزيرة في تشكيلة حكومة العدالة  
اجلديدة،  طبعتها  في  والتنمية 
نعيمة  البرملانية  أحالم  بدد  قد 
تترقب)..(  ظلت  طاملا  التي  فرح 
)انظر األسبوع عدد: اخلميس 18 

يوليوز 2013(.
نبهت  أن  »لألسبوع«  سبق  كما 
مواقف  في  املباشر  االنقالب  إلى 
قابل  أن  له  سبق  حيث  مزوار، 
الوقفات االحتجاجية التي نظمها 
احلكومة  من  اخلروج  معارضو 
قوية  فعل  بردود  احلزب،  داخل 
في  احلزب، جتلت  قيادة  لدن  من 
يعود  أن  قبل  طردهم من احلزب، 
إلى تبني مواقفهم، وهو الذي كان 
يسمع كالم رفيقه الطالبي العلمي 
الذي ما فتئ يردد أن التحالف مع 

العدالة والتنمية خط أحمر.
وحده  محمد أوجار وزير حقوق 
حكومة  في  السابق  اإلنسان 
اليوسفي  الرحمن  عبد  االحتادي 
اتصاالت  إجراء  في  سباقا  كان 
سرية مع وزير اخلارجية  والقيادي 
سعد  والتنمية  العدالة  حزب  في 
الدين العثماني، من أجل التمهيد 
ملشاركة األحرار في احلكومة التي 
والتنمية،  العدالة  حزب  يقودها 
وتعويض وزراء االستقالل، وهو 
ما لم يستطع مزوار االهتداء إليه، 

إال مؤخرا.
مزوار  وقف  أن  وبعد  اليوم 
بوقفتهم  عارضوه  من  رأي  على 
أوراقه  يراجع  هل  االحتجاجية، 
االعتذار  ويقدم  بخطئه،  ويعترف 
ملن أصابتهم قراراته اجلائرة، ومت 
املناضلون  بناه  طردهم من حزب 
الوافدون؟  عملهم  ثمار  وقطف 
في  »األسبوع«  تساءلت  )هكذا 
التاريخ  بنفس  الصادر  عددها 

املشار إليه أعاله(.

ألف طبيب مغربي 
هربوا  إلى اخلارج

لكل همومه .. الأزمي يبكي ومزوار ي�رشب ال�سجارة

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

ح�سابات اآخر �ساعة قبل تعديل احلكومة 

هل كان الأزمي ي�سرب “حما�سر” وزارة املالية “ل�سلخ” مزوار 

ذات المصادر تقول إن 
مزوار كان يجد آنذاك 
معارضة شرسة من 

العدالة والتنمية تنم عن 
درايتهم الدقيقة بالملفات 

والمعلومات، وعن جهة 
ما داخل الوزارة تشتغل 
لصالحهم وتهيئ لهم 
األجوبة التي كانت تحرج 
مزوار كثيرا في دهاليز 

البرلمان وخاصة أمام لجنة 
المالية من طرف صقور 

حزب العدالة والتنمية،
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الرباط األسبوع :



»اإنهم يعاملوننا كاحليوانات..« هكذا 

بع�ض  معاملة  الرحمن  عبد  اخت�صر 

من  الأفارقة  للمهاجرين  املغاربة 

البالد  يف  املقيمني  ال�صحراء  جنوب 

بطريقة غري قانونية.

وهو  عاما(   23( الرحمن  عبد  وقال 

ب�صعة  �صف  وقد  اجلن�صية،  �صنغايل 

كرتونية  علبة  على  نقالة  هواتف 

العا�صمة  اأ�صواق  اأحد  بجانب  لبيعها 

ال�صهرية »ن�صمع جميع اأنواع ال�صباب 

مغاربة،  من  العن�صرية  وال�صتيمة 

كما اأننا معر�صون لالعتداء من طرف 

م�صردين..ول اأحد يدافع عنا«.

اأجل  من  املغرب  اإىل  »قدمت  وتابع 

يف  لكن  اأف�صل،  فر�صة  عن  البحث 

حال،  اأح�صن  يف  كنت  بلدي  يف  الواقع 

يف  يوجد  املغرب  يف  يوجد  ما  وكل 

ال�صينغال« م�صيفا بانفعال اأنه م�صمم 

على العودة اإىل بلده بعد اأن جمع ثمن 

تذكرة الطائرة.

وت�صاطره مواطنته مرمي نف�ض الروؤية 

من  الأفارقة  املهاجرين  واقع  عن 

جنوب ال�صحراء املقيمني بطريقة غري 

قانونية يف املغرب.

وتقول اإنها ل ت�صتطيع العودة حاليا، 

لأنها ل تكاد جتني ما يكفي ل�صد الرمق 

ودفع الإيجار بالتعاون مع رفيقات لها 

�صواحي  يف  بتمارة  منزل  ي�صتاأجرن 

الرباط.

لبيع  الأر�ض  تفرت�ض  وهي  وت�صيف 

بجانب  ن�صائية  اأك�ص�صوارات  ب�صع 

بع�ض مواطنيها يف و�صط الرباط، اإنها 

مقتل  بعد  »خا�صة  بالأمان  ت�صعر  ل 

مواطن �صنغايل هنا«.

اأجل  من  تاأت  مل  اإنها  مرمي  وقالت 

الت�صلل يف اأقرب فر�صة اإىل اأوروبا التي 

م�صيق  �صوى  املغرب  عن  يف�صلها  ل 

جبل طارق )14 كيلومرتا( واإمنا »من 

عن  والبحث  املغرب  يف  التجارة  اأجل 

حياة اأف�صل«.

اإنهم  الأفارقة  املهاجرون  ويقول 

�صنغايل  وقتل  لعتداءات،  يتعر�صون 

داخل  بال�صفر  يهم  وهو  اأ�صابيع  قبل 

مع  ت�صاجر  عندما  حافلة  يف  املغرب 

مغربية نعتته باألفاظ عن�صرية فطعنه 

مغربي اآخر.

اإىل  قد دعا  ال�صاد�ض  امللك حممد  وكان 

معاملة الأفارقة من جنوب ال�صحراء 

وجاء  وقانونية..  اإن�صانية«  »معاملة 

تدخله بعد اأن رفع له املجل�ض الوطني 

اأو�صاع  عن  تقريرا  الإن�صان  حلقوق 

خ�صو�صا  ال�صرعيني  غري  املهاجرين 

ال�صحراء،  جنوب  من  الأفارقة 

يعي�صون  اإنهم  وقال  بال�صيئة  و�صفها 

ظروفا �صعبة. وتفيد تقارير حقوقية 

مهاجر  األف   20 نحو  املغرب  يف  باأن 

اإفريقي من جنوب ال�صحراء، ورحلت 

ال�صلطات املغربية اآلف املهاجرين غري 

2006 بدعم من   -  2005 ال�صرعيني يف 

املغرب  حث  الذي  الأوروبي  الحتاد 

املهاجرين  ت�صلل  حماولت  وقف  على 

الأفارقة اإىل اأوروبا من اأرا�صيه.

حملية  حقوقية  تقارير  وقالت 

يف  الأفارقة  املهاجرين  اإن  ودولية، 

املعاملة  ل�صوء  يتعر�صون  املغرب 

مناطق  يف  ويعي�صون  والعن�صرية، 

احلدود  وعلى  الغابات،  ويف  مهم�صة، 

ومليلية  �صبتة  وجيبي  اجلزائر،  مع 

الإ�صبانيني.

ويقول متتبعون اإن املغرب الذي كان 

دائما اأر�صا م�صدرة وم�صتقبلة للهجرة، 

�صهد يف ال�صنوات الع�صر الأخرية تدفق 

الأفارقة  املهاجرين  من  كبرية  اأعداد 

من جنوب ال�صحراء يحذوهم الأمل يف 

العبور اإىل اأوروبا والبحث عن م�صتقبل 

القت�صادية  الأزمة  مع  لكن  اأف�صل، 

تف�صل  منهم  اأعداد  بداأت  الأوروبية 

كاملغرب.  العبور  بلدان  يف  ال�صتقرار 

من  جديدا  نوعا  اأي�صا  املغرب  عرف 

مع  الأوروبية  الأزمة  بعد  املهاجرين 

توافد اإ�صبان وفرن�صيني وبرتغاليني.

املغرب  اأن  يرون  حقوقيني  اأن  غري 

يتعامل بازدواجية مع هذه الهجرات، 

حيث اأ�صدرت وزارة الداخلية موؤخرا 

املهاجرين  من  الثانية  للفئة  بالغا 

الأمنية  امل�صالح  اإىل  بالتقدم  تطالبهم 

لت�صوية اأو�صاع اإقامتهم يف املغرب.
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»المقايسة« إجراء »ما خايفينش منو«
امليزانية  رهن  ميكن  ل 

اأ�صعار  بدعم  للبلد  العاّمة 

�صتجد  واإل  البرتول، 

احلكومة نف�صها اأمام ارتفاع 

ال�صتثمار  وتراجع  العجز، 

يف  التحكم  وعدم  الأجنبي، 

امليزانية العامة، الذي �صيوؤّدي 

م�صتقبال اإىل الأخذ من ميزانية 

ميزانية  ومن  الأجور،  كتلة 

والبنيات  وال�صحة،  التعليم، 

املقاي�صة  قرار  املقا�صة..اإن  �صندوق  لتمويل  التحتية، 

انح�صار  اإىل  �صُيف�صي  ْمّنو«،  خايفين�ض  ما  ْحنا  »اإجراء 

العجز يف حدود 5 باملائة، وهو اأوىل اخلطوات على درب 

الإ�صالح ال�صامل ل�صندوق املقا�صة.

مصطفى الخلفي )الحكومة(

حكومة وحدة وطنية هي الحل 
حلكومة  دعوة  هذه 

ل،   َ وملمِ وطنية،  وحدة 

نحن يف حاجة لهذا الأمر 

ل  لأنه  الظرف،  هذا  يف 

يجب اأن نغر اأنف�صنا، فنمو 

هذه  خالل  الوطني  الناجت 

اإىل  اإنه �صي�صل  ال�صنة يقال 

ورغم  املائة،  يف  ن�صبة 4.4 

ن�صيع  لكننا  مهم  معدل  اأنه 

عددا كبريا من النقط..  كون 

حزبي ال�صتقالل والحتاد ال�صرتاكي خارج احلكومة .. 

هذا �صياع لعدد من الفر�ض التي كان ميكن اأن ت�صتثمر لو 

اجتمعنا على طاولة، وهذا راأيي ال�صخ�صي.

إسماعيل العلوي )التقدم واالشتراكية(

هذه هي أمي باختصار
رائعة  باخت�صار،  اأمي 

بيتها،  يف  تكون  عندما 

تدخل  تكاد  ما  لكنها 

حياتي  تقلب  حتى  بيتي 

اإن  وما  عقب..  على  راأ�صا 

حتى  اأر�صا  حقائبها  ت�صع 

حتر،  رجل  بعني  تقوم، 

هاأته  لتفقد  البيت  يف  بجولة 

مرور  وقبل  وم�صتجدات، 

تكون  �صاعة  وع�صرين  اأربع 

اأو  فيه  زاد  قد  ملا  جردا  اأجرت  قد 

نق�ض، و�صرعت يف ا�صتجوابي عن مقتنياتي التي اختفت، 

لعلمها اأنني قد اأهدي يف حلظة اجنراف عاطفي، ثيابي اأو 

م�صوغاتي اأو حتف بيتي.. وعندما اأرى �صكوكها تذهب 

نحو ال�صغالة، اأدافع عن امل�صكينة بالو�صاية بنف�صي. 

أحالم مستغانمي )كاتبة(

هيمنة المقاربة األمنية في الهجرة
يف كثري من الأحيان، 

يف  فكري  ك�صل  هناك 

املقاربة  هيمنة  ظل 

التعاطي  يف  الأمنية 

الهجرة،  مو�صوع  مع 

عدم  يعك�صه  ما  وهو 

التطبيق الفعلي للحقوق 

للمهاجرين،  ال�صيا�صية 

رغم �صقوط طابو اخلوف 

من النتائج يف اقرتاع 25 

نونرب 2011، لكن ما يزال 

ال�صيا�صية  امل�صاركة  اإىل  بالن�صبة  قائما  الطابو 

ملغاربة املهجر، انطالقا من بلدان الإقامة.

عبد الكريم بلكندوز )خبير في شؤون الهجرة(

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
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

لها  الأ�صواء،  خلف  دوًما  تعي�ض 

املواقع  على  متداولة  نادرة  �صورة 

عد�صة  كانت  لو  كما  واملنتديات، 

 الكامريا مل تقرتب منها اإل يف هذه املرة. 

زوجة  خملوف  اأني�صة  ال�صيدة  هي 

الرئي�ض ال�صوري الراحل حافظ الأ�صد 

الذي جل�ض على كر�صي الرئا�صة لثالثة 

عام  يف  وفاته  وبعد  مت�صلة..  عقود 

2000 اأ�صبحت والدة الرئي�ض اجلديد 
احلكم..  ب�صار  جنلها  ورث  اأن   بعد 

التي  القوية  بالزوجة  ي�صفها  البع�ض 

اأخطر  �صناعة  الأب  الأ�صد  �صاركت 

بنظر  وهي  تظهر،  اأن  دون  القرارات 

يف  ال�صلطة  توريث  مهند�صة  هوؤلء 

يف  الد�صتور  ن�ض  وتغيري  �صوريا 

البالغ  الإبن  برت�صح  ي�صمح  دقائق 

الد�صتور  حني  يف  عاًما   38 العمر  من 

عاًما.   40 عن  ال�صن  يقل  األ   ي�صرتط 

بعد وفاة الرئي�ض حافظ الأ�صد يك�صف 

اإعالن  العائلة، وقبل  املقربني من  اأحد 

العائلة  اأفراد  اأني�صة  جمعت  اخلرب، 

وان�صم اآ�صف �صوكت زوج ابنتها ب�صرى 

بالعائلة،  خا�ض  لجتماع  مرة  لأول 

اإياه  اإليه راجية  وتوجهت 

واأن  ب�صار  يدعم  اأن 

يكونوا يًدا واحدة، ثم 

ا�صتدعت اإىل الجتماع 

م�صطفى  من  كالً 

الدفاع،  وزير  طال�ض 

مدير  �صليمان  وبهجت 

وغازي  الداخلي،  الأمن 

املخابرات  �صابط  كنعان 

الذي �صغل من�صب وزير الداخلية 

فى عهد ب�صار وعبد احلليم خدام نائب 

ا�صتنفار  وطلبت  اجلمهورية،  رئي�ض 

وت�صيري  الع�صكرية،  الوحدات  كل 

دم�صق،  �صوارع  يف  لالأمن  دوريات 

نباأ  عممت  ثم  طوارئ  حالة  واإعالن 

رحيل الرئي�ض الأ�صد، وفوًرا عمل هذا 

ب�صار.  اإىل  ال�صلطة  نقل  على   الفريق 

وراء  تقف  وهي  �صعبة  بظروف  مرت 

الزوج حاكم �صوريا القوي، لكنها اليوم 

تعي�ض  �صهور  وثمانية  عامني  ومنذ 

ب�صار  جنليها  جوار  اإىل  اأيامها  اأ�صعب 

طاحنة  حرًبا  يخو�صان  وهما  وماهر، 

البالد  �صرب  الذي  الإرهاب  �صد 

اأن  وتتمنى  ميعاد،  غري  على 

اأن  قبل  املعارك  كل  تتوقف 

مطمئنة  وهي  الدنيا  تغادر 

اأن  بعد  اأولدها  على 

ج�صاما  اأحداًثا  عا�صرت 

اأنظمة  باأقوى  ع�صفت 

العربي،  العامل  فى  احلكم 

قب�صتها  حتكم  كانت  والتي 

مقاليد  على  والنار  باحلديد 

طويلة.  لعقود  الدول  هذه  يف   ال�صلطة 

فهى ل تن�صى ما اآل اإليه م�صري الرئي�ض 

ق�صي  وجنليه  ح�صني  �صدام  العراقي 

التون�صي  الرئي�ض  بعده  ومن  وعدي، 

ثم  وعائلته  علي  بن  العابدين  زين 

مبارك  ح�صني  الأ�صبق  الرئي�ض 

واأ�صرته، وما جرى للرئي�ض اليمني علي 

عبد اهلل �صالح، وما تعر�ض له العقيد 

 الليبي معمر القذايف وعائلته من قتل..  

اأحد  طال  اأن  بعد  كثرًيا  تاأملت 

�صوكت  اآ�صف  العميد  التفجريات 

ب�صرى،  والوحيدة  البكر  الإبنة  زوج 

زواجهما  وق�صة  حتفه،  فيه  ولقي 

ب�صرى  يكرب  كان  حيث  مثرية، 

ومطلق  متزوج  وهو  ع�صر  ب�صنوات 

ب�صرى  لكن  ترف�ض  والعائلة  ملرتني.. 

مت�صكت بال�صابط ال�صني واأعجبت به 

اآ�صف  وجعلت  الزواج،  الأم  وباركت 

كبرية.   بدرجة  الرئي�ض  من  مقرًبا 

 

ويكيليك�ض  وثائق  ت�صريبات  وتنقل 

اأنها  خملوف  اأني�صة  ال�صيدة  عن 

واأنها  الو�صع،  من  جًدا  حمبطة 

امل�صري  من  بعائلتها  تنجو  اأن  تتمنى 

واأفادت  الأمريكان.  له  يخطط  الذى 

»ويكيليك�ض«  موقع  ن�صرها  ت�صريبات 

اأنها حمبطة  العام املا�صي،  فى مار�ض 

جنالها  �صببها  التي  »الفو�صى«  من 

 الرئي�ض ال�صوري ب�صار و�صقيقه ماهر. 

واأو�صحت الوثيقة اأن الإيرانيني كانوا 

من  يطلبون  لب�صار  ا  عر�صً قدموا  قد 

عراقي  م�صوؤول  عرب  يتنحى  اأن  خالله 

هذا  تقدمي  الإيرانيون  يرد  ومل  كبري، 

واأن  لالأ�صد،  مبا�صر  ب�صكل  العر�ض 

ي�صدر عنهم، لذلك حاولوا متريره عرب 

عالقة  جتمعه  الذي  العراقي  امل�صوؤول 

�صخ�صية بعائلة الأ�صد. 

تعي�ش اأ�شعب اأيامها  اإىل جوار جنليها  ب�شار وماهر

زوجة الرئي�س واأم الرئي�س.. اأني�سة مهند�سة التوريث يف �سوريا

لهذا ال�سبب كان التدخل امللكي �سروريا 

مهاجرون اأفارقة ي�سرحون:  »مغاربة يعاملوننا كاحليوانات «

دار الزمان دورته.. 
وهاهي هيفاء وهبي 

المغنية ترقص على 
ظهر دبابات الجيش 
المصري الذي كان 
يعتبر األقوى في 

المنطقة العربية، دون 
أن يعرف أحد حقيقة 
هذه الصور المتداولة 
ومغزى نشرها على 

نطاق واسع.. 

املغنية هيفاء ترق�س فوق دبابات ال�سي�سي الوزير املغربي يف حكومة مايل

تعيني  مت  اإنه  اإعالمية،  م�صادر  قالت 

مكلفا  وزيرا  بنربكة  م�صطفى  املغربي 

برتقية ال�صتثمارات واملبادرة اخلا�صة 

يف حكومة مايل، وربطت ذات امل�صادر بني 

التعيني الأخري وبني الدور املغربي يف حل 

الأزمة املالية التي �صهدتها البالد، حيث 

اإر�صال م�صاعدات  اإىل  كان املغرب �صباقا 

احلرب،  فرتة  خالل  البلد  لهذا  اإن�صانية 

من  »باماكو«  يف  كبريا  اقت�صاديا  دورا  يلعب  املغرب  اأن  كما 

يف  امل�صتثمرة  املغربية  والأبناك  الت�صالت  �صركات  خالل 

اإفريقيا. م�صطفى بنربكة هو �صقيق قادر بنربكة وعم �صهيل 

بنربكة مدير املركز ال�صينمائي املغربي �صابقا، واأحد الوجوه 

ال�صينمائية املعروفة على ال�صعيد الوطني وينحدر من كلميم.
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بالغنيم  فهد  الزراعة  وزير  طالب 

الطماطم  بت�صدير  املغرب  حكومة 

املا�سة  للحاجة  �سيفاً،  اململكة  اإىل 

»املغرب  وقال:  الوقت  هذا  يف  اإليها 

�ستاًء، وهي  الطماطم  ت�سدر لأوروبا 

ما�سة  بحاجة  اململكة  بينما  مكتفية، 

خالل  الوزير  واأ�ساف  الطماطم«.  اإىل 

ال�صعودي  الزراعي  املنتدى  افتتاح 

الدواجن  ت�سدير  اأن  الريا�ض  يف 

وقامت  جدًا،  �سئيل  اخلارج  اإىل 

الت�سدير  على  ر�سوم  بفر�ض  اململكة 

الدواجن  ت�سدير  لت�سجيع  للخارج، 

اإىل الداخل.

تنتج  اململكة  اأن  بالغنيم  واأو�سح 

من  الأعالف  من  طن  مليوين  حاليا 

»نطمح  وقال:  اأرا�سكو.  �سركة  خالل 

اإىل اإنتاج 4 ماليني طن خالل ال�سنوات 

اأن اململكة  املقبلة«. واأ�ساف بالغنيم 

فيما  البي�ض،  من  ذاتيا  اكتفت 

احتياجاتها  املائة من  60 يف  ت�ستورد 

املائة،  يف   40 وتنتج  الدواجن،  من 

حكوميا  توجها  هناك  اأن  اإىل  لفتا 

الزراعية،  املواد  يف  ال�ستثمار  بدعم 

وت�سجيع القطاع اخلا�ض لولوج هذا 

جمز،  عائد  له  والذي  املهم،  القطاع 

ل�سيما اأن �سندوق التنمية ال�سعودي 

بقرو�ض  القطاع  هذا  ب�سخاء  يدعم 

ال�سعوديـــة  اأن  مو�سحا  مي�سرة، 

ت�ستـــورد 15 يف املائة من احتياجاتها 

يف اخل�سار.

وزير �صعودي يخطب ود الطماطم املغربية يف ال�صيف

املغرب رئي�ًصا »للتبادل احلر« بني م�صر وتون�س والأردن

املغــرب   بعيون  �صــائـــق   دراجــة  هوائيــــة

ال�سورة التي تناقلها 

عدد كبري من رواد 

الفي�ض بوك، ويرجح 

اأنها اأخذت ملدير 

موؤ�س�سة تعليمية يف 

الطريق اإىل مقر عمله 

بتاونات.. ويبدو اأنه 

وجد يف هذا البغل 

خري و�سيلة للنقل يف 

هذه »الفيايف«.. نحو 

مدر�سة النجاح كما 

ت�سميها وزارة الرتبية 

الوطنية.

الطريق اإىل مدر�صة النجاح

يملك املغرب نصيبه العادل من السياح، لذا فإنني لم أكن 
غري أن السفر على الدراجة الهوائية  أخوض يف املجهول… 
ال  التي  الصغرية  والقرى  البلدات  بسكان  اللقاء  لي  أتاح 
يتوقف فيها السياح عادًة. بدأت رحلتي من مراكش، مرورًا 
بجبال األطلس، وصواًل إىل ورزازات عرب مضيق تدغة… ثم 

انتهت يف مراكش.
خططتُ لرحلة شتوية تجنبًا لحر الصيف، ولكنني سرعان 
الوثيق  املغرب  ارتباط  من  الرغم  على  أنه  اكتشفت  ما 
صعودًا  تقدمت  كلما  جدًا.  قاٍس  شتاءها  فإن  بالصحراء، 
برودًة،  الجو  ازداد  مراكش،  عن  مبتعدًا  األطلس،  جبال  يف 
وتحولت األمطار الخفيفة يف نهاية املطاف إىل ثلوج. وصلت 
إىل أسفل ممر تيزي نتيشكا، ولكنني لم أتمكن من عبورها 

حتى أزالت الجرافات الثلج يف صباح اليوم التالي.

العا�سمة  يف  موؤخرا،  املغرب  ت�سلم 

الأردنية عمان، رئا�سة الوحدة الفنية 

ملدة  وذلك  م�سر،  من  اأكادير  لتفاقية 

مبداإ  تطبيق  اإطار  يف  �سنوات،  ثالث 

املعتمد  املنظمة  رئا�سة  على  التناوب 

م�سر،  )الأردن،  الأع�ساء  الدول  بني 

املغرب، تون�ض(. 

الوحدة  نظمته  حفل  خالل  ذلك  جاء 

الفنية بعمان، لت�سليم الرئا�سة بني وليد 

التنفيذي  الرئي�ض  النزهي)م�سري( 

احلايل، وخلفه العيد حم�سو�سي ممثل 

املغربية  اخلارجية  التجارة  وزارة 

اجلديدة،  مهامه  يبداأ  الذي  ال�سابق، 

هذا  يف  املغربية،  للمملكة  كممثل 

املن�سب.  وتراأ�ض حم�سو�سي م�سروع 

يف  الأوروبي  الحتاد  مع  التواأمة 

اجلمركية  الإجراءات  تي�سري  جمال 

الدائمة  الفنية  للجنة  رئي�سا  وكان   ..

باملنظمة العاملية للجمارك يف بروك�سل 

.. وقاد الوفد املغربي املفاو�ض يف اإطار 

الحتاد  مع  واملعمق  ال�سامل  التفاق 

الأوروبي.  وكانـــــــت تون�ض ممثلة يف 

اأول من تراأ�ض  التون�سي  �سخ�ض فريد 

الوحدة الفنية، تلتها م�سر ثم املغرب 

حالًيا وبعدها الأردن. 

جدير بالذكر اأن الوحدة الفنية لتفاقية 

اأكادير اأن�سئت يف اإطار تنفيذ مقت�سيات 

اتفاقية اإقامة منطقة التبادل التجاري 

املتو�سطية  العربية  الدول  بني  احلر 

يف  املوقعة  اأكادير(  اتفاقية   ( امل�سماة 

جانب  من   2004 فرباير   25 يف  الرباط 

الأردن، م�سر، تون�ض، واملغرب وذلك 

تنفيذا لالإعالن ال�سادر مبدينة اأغادير 

املغربية الذي وقعته الدول الأربع يف 

5 مايو 2001 . 
الفنية مبثابة منظمة  الوحدة  وتعترب 

اإقليمية ذات �سبغة اقت�سادية، ت�سرف 

على تنفيذ اإطار قانوين يهدف اإىل تطوير 

ال�سراكة يف جمال التجارة وال�ستثمار 

وبني  جهة،  من  الأع�ساء  الدول  بني 

من  الأوروبي  والحتاد  الدول  هذه 

جهة اأخرى.

اأفاد لـ »الزمان« �سهود من ركاب 

قادما  متنه  على  كانوا  قطار 

الدار  اإىل  واملتوجه  طنجة  من 

باخلوف  اأ�سيبوا  اأنهم  البي�ساء 

والهلع حينما تفاجوؤوا با�سطدام 

العربات  وارتطام  قوي، 

القطار  �سدم  حينما  باحلجارة، 

حمرو�ض،  غري  مبمر  بقرات   10
واأرداها قتيلة يف احلال، وحتولت 

ممزوجة  مفرومة  حلوم  اإىل 

باأح�سائها.

حل�سن  امل�سادر،  ذات  وت�سيف 

من  اأحد  اأي  يتعر�ض  مل  احلظ 

اإ�سابة  اأو  اأدنى  لأي  الركاب 

تقول  املحتمل،  من  وكان  تذكر، 

القطار  ي�سدم  اأن  امل�سادر،  ذات 

كانت  �ساحنة  الوقت  نف�ض  يف 

ال�سككي غري  املكان  تعرب يف ذات 

املحرو�ض. 

ترجل  احلادثة  وقوع  وفور 

وقع،  ما  ملعاينة  الركاب 

لي�سطدموا بهول الفاجعة، حيث 

وجدوا على طول نقطة ا�سطدام 

توقفه  نقطة  غاية  اإىل  القطار 

مه�سمة،  وعظاما  مفرومة  حلوما 

وخمتلف  ال�سلطات  اأن  واملالحظ 

�سيارات  فيها  مبا  الإنقاذ  و�سائل 

املدنية  والوقاية  الإ�سعاف 

والدرك امللكي مل حت�سر ملعاينة 

العادة  جرت  كما  احلادثة،  هذه 

يف مثل هذه احلوادث التي وقعت 

فيها  ينعدم  خالء،  كلها  اأر�ض  يف 

ف�ساءات  فيها  تغيب  كما  الأمن 

ال�سرتاحة اخلا�سة بامل�سافرين. 

القطار  ا�سطر  اأخرى،  جهة  من 

موعد  عن  �ساعة  ملدة  التاأخر  اإىل 

الرحلة  ي�ستاأنف  ومل  و�سوله، 

اإىل غاية اإزالة البقايا العالقة من 

بالعربات  الأبقار  وعظام  حلوم 

احلديدية،  وبال�سكة  الأمامية 

مبجهودات  اإزالتها  متت  والتي 

ال�سائق  طرف  من  �سخ�سية 

وبع�ض الركاب املتطوعني.

حادثة  اأن  بالذكر  وجدير 

اأعطاب  يف  ت�سببت  ال�سطدام 

ومع  للقطار؛  وميكانيكة  تقنية 

ال�سري  ال�سائق  وا�سل  ذلك 

اأي  غياب  مع  بطيئة  جد  ب�سرعة 

اأن  ميكن  التي  باخلطورة  اإ�سعار 

من  زاد  مما  حلظة،  اأي  يف  تقع 

خوف امل�سافرين. من جهة اأخرى 

الوطني  املكتب  امل�سافرون  انتقد 

لل�سكك احلديدية، الذي مل ي�سع 

لهم  ل�سالمتهم، ويوفر  اعتبار  اأي 

ليتوقف  املمكنة،  الإنقاذ  و�سائل 

مدينة  حمطة  يف  بعدئذ  القطار 

التي  املدينة  هذه  القنيطرة 

وزير  الرباح،  عزيز  هو  عمدتها 

هذه  يف  حيث  والتجهيز،  النقل 

امل�سافرين  من  طلب  املحطة 

تغيري القطار بعد معاناة طويلة 

من غري اأن يتلقوا اأي اعتذار.

احلادثة  هذه  تن�ساف  وبذلك 

تقع  التي  القطارات  حوادث  اإىل 

�سرورة  يطرح  مما  باملغرب، 

املمرات  حرا�سة  يف  النظر  اإعادة 

وحواجز العبور بعدد من النقط 

جديد  من  واإثارة  احلمراء، 

املحيطة  املخاطر  اإىل  النتباه 

بال�سكة احلديدية، وجدير بالذكر 

والتجهيز،  النقل  وزير  عزيز  اأن 

الربملان  اأمام  �سابق  وقت  يف  اأكد 

عدد  هو  �سخ�ض،   100 اأن 

حتفهم  يلقون  الذين  الأ�سخا�ض 

كل  القطارات  حوادث  يف  ده�سا 

�سنة باملغرب.

100 �سخ�ص ميوتون �سنويا حتت عجالت القطار
حكاية  القــــطار  الــذي  �صــدم  ع�صر بقــرات   يف  منطقــة  الغــرب 

طبيب في مدينة زاكورة مسار جبلي يوصل إلى مضيق دادس
قصر آيت بن حدو في إقليم ورزازات 

وكاالت

الروؤ�صاء  املعزولون  يف  م�صر 

يخرجون  اإىل  العلن 

ل حديث و�سط ال�سارع امل�سري اإل عن اخلرجات الأخرية 

ففي  مر�سي،  وحممد  مبارك  ح�سني  املعزولني،  لروؤ�سائها 

الوقت الذي اأكد فيه م�سدر مقرب من اأ�سرة الرئي�ض املعزول 

بهم،  هاتفيا  ات�سال  اأجرى  »مر�سي«،  اأن  مر�سي،  حممد 

�سريط �سوتي  �سمح  نف�ض«،  اآخر  اإىل  اإنه »ثابت  لهم،  وقال 

م�سرب يتحدث فيه الرئي�ض املخلوع ح�سني مبارك عن راأيه 

)انظر  اإعالم  و�سائل  عدة  تناقلته  امل�سرية،  الأو�ساع  يف 

امل�سامني يف ال�سورة(

قال  مر�سي  اأن  امل�سرية،  ال�سروق  بوابة  اأكدت  جهتها  من 

لأحد اأفراد اأ�سرته خالل الت�سال الذي مت من »رقم خا�ض«، 

لفرتة لي�ست بالق�سرية: »اأنا ثابت اإىل اآخر نف�ض، واأتابع كافة 

التفا�سيل التي جتري على اأر�ض م�سر«.

الروح  اأن  اإىل  اجلريدة  اإليه  ا�ستندت  الذي  امل�سدر  واأ�سار 

الأ�سرة  مع  وحتدث  جدا«،  عالية  »بدت  ملر�سي  املعنوية 

خالل الت�سال يف تفا�سيل تظهر متابعته لالأحداث.

اأنه  اإجراء املكاملة، غري  بال�سبط تاريخ  ومل يحدد امل�سدر 

اأو�سح اأنها جرت قبل نحو خم�سة اأيام و�سبقها بنحو ثالثة 

اأيام مكاملة هاتفية اأوىل ق�سرية.

املكاملة  خالل  مر�سي  اأكد  معه،  التحقيقات  يخ�ض  وفيما 

اأخربهم  اإليه،  املحققني  و�سول  بعد  اأنه  الثانية  الهاتفية 

اأنه »الرئي�ض ال�سرعي للبالد«، و�ساألهم عن تعامل ال�سلطة 

احلاكمة معهم، حيث اإنهم جاوؤوا اإليه »مع�سوبي العينني« 

حتى ل يتعرفوا على مكان احتجازه، بح�سب امل�سدر ذاته.

واأكد امل�سدر اأن مر�سي مل يو�سح يف الت�سال مكان تواجده، 

مبعرفة  يتم  الت�سال  كان  اإن  ما  اأو  يجهله،  اأنه  بدا  حيث 

ال�سلطات امل�سرية اأم ل؟.

اأقوى م�سامني الت�سجيل ال�سوتي امل�رسب من الدائرة ال�سيقة حل�سني مبارك

ماثيو شولز
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حـــوار

● حاوره: سعيد الريحاني 

الأمازيغيات  »ال�شاعرات«  اإحدى  �شرحت   ■
حج  بمثابة  اإ�سرائيل  اإلى  الذهاب  باأن  م�ؤخرا 

�سرف  عندها  الإ�سرائيليين  ا�ستقبال  وباأن  مبرور، 

تحلم به، ما راأيك في هذا الكالم؟

لمناه�ضة  المغربي  المر�ضد  في  نحن   ❏
التطبيع، نهتم اأكثر بالم�ستويات الكبرى للتطبيع، 

اأما  ال�سهيوني،  لالختراق  الرئي�سية  والمداخل 

الم�ستويات الدنيا والأدوات، فهي بنف�سها �سحايا 

اأن  عن  ف�سال  المغرب،  يهدد  الذي  الم�سروع  هذا 

بع�سهم  اأعرف  واأنا  �سعراء  ي�سمون  الذين  هوؤلء 

وفي  منطقتنا  في  بال�سيخ  واألقب  اأمازيغي  واأنا 

جيلي، لأنني كنت اأكتب ال�سعر الأمازيغي، وكنت 

قد اأجريت عدة ا�ستجوابات مع �سعراء اأمازيغيين 

كبار منهم المرحوم �ساكو مثال.. اأما عدد من هوؤلء 

الذين يدعون اأنهم �سعراء اأمازيغ، فهم بالن�سبة لي 

على  تنطلي  حيلهم  ولكن  الأمازيغية،  في  اأميون 

الترميز  مع  الأمازيغية  يعرفون  ل  الذين  النا�س 

الإعالمي لالأبواق ال�سهيونية كقناة دوزيم مثال..

  ال يمكن أن نكون مع اهلل والشيطان 
في نفس الوقت 

اإطار  ال�سيدة كانت تتحدث في  ولكن هذه   ■
اأحمد  الأمازيغي  النا�سط  ا�ستقبال  عن  دفاعها 

واأنت  المغرب،  اإلى  جاء  اإ�سرائيلي  ل�فد  ع�سيد، 

الم�اطنة  اليقظة  حركة  من  جزء  ع�سيد  اأن  تعرف 

الأ�سالة  حزب  في  القيادية  تتراأ�سها  التي 

في  اأول  راأيك  ما  الروي�سي...  خديجة  والمعا�سرة 

اأمام  اأننا  تعتقد  وهل  ع�سيد؟..  اأحمد  خرجات 

مخطط اإ�سرائيلي..؟

عنها  يعبر  كان  التي  الأمور  من  كثير  في   ❏
وال�سيا�سي  الفكري  الم�ستوى  على  ع�سيد  اأحمد 

والحقوقي، كنا نعتبر اأن ما يقوله عبارة عن وجهة 

ال�سهيونية  عن  للدفاع  يتجراأ  عندما  لكن  نظر، 

وتنك�سف  ي�سقط  القناع  فاإن  ال�سهيوني،  والكيان 

المنا�سلين  كل  ي�سائله  اأخرى  �سخ�سية  وراءه 

الحقوقيين والديمقراطيين.. لأنه ل يمكن للمرء اأن 

يكون مع الكيان ال�سهيوني ومع الحق الفل�سطيني 

في نف�س الآن، كما يقول المثل الفرن�سي ل يمكن اأن 

نحن  الآن..  نف�س  في  ال�سيطان  ومع  اهلل  مع  نكون 

ن�سائلهم لأنهم يحاولون اأن يبرروا ا�ستقبال الوفد 

ال�سهيوني، الذي حاولوا اأن يخفوا لقاءهم به لول 

موقع  من  ال�سور  بن�سر  انك�سفت  الأمور  اأن 

ال�سهيونية التي جاءت في زيارة اإلى المغرب، هم 

قد يجيبون باأنهم ي�ستقبلون اأنا�سا عاديين ولي�سوا 

م�سوؤولين ر�سميين، ولكن نحن ن�سائلهم، اأين يقطن 

الفل�سطينيين  منازل  في  األي�س  النا�س؟..  هوؤلء 

في  وت�ستيتهم  وت�سريدهم  تهجيرهم  تم  الذين 

األي�س هوؤلء  بدون هوية؟..  الجوار  مخيمات دول 

الذين ا�ستقبلهم ع�سيد وغيره م�ستوطنين اعتدوا 

اأن  يمكن  لالإن�سان  حقوق  اأي  اآخر..  �سعب  على 

يتحدث عنها هوؤلء النا�س؟!.

هل  ال�س�ؤال،  من  الثاني  الجزء  عن  وماذا   ■
تعتقد اأن الأمر يتعلق بن�ساط ل�بي..؟

الفر�سة  هذه  واأغتنم  بكثير،  اأخطر  الأمر   ❏
لأدق ناقو�س الخطر، اأتمنى اأن يتم اإيالء الهتمام 

الن�سيج  يهدد  الذي  بالخطر  الوطنية  الجرائد  في 

من  الم�سرق  في  يجري  فما  المغربي،  الجتماعي 

تمزيق.. حتى اأننا بعد مدة قليلة �سنكون نا�سجين 

اإزاء »اإدلب« و»حماة«  وفق هذا الم�سروع لنكون 

و»حلب« عندنا نحن كذلك..

�سيتم  دولة  م�سروع  الريف  جمه�ية    ■
اإعالنها انطالقا من اإ�سرائيل، هل تق�سد ما �سرحت 

به م�ؤخرا ح�ل وج�د مخطط لتح�يل المغرب اإلى 

دويالت متناحرة فيما بينها؟

❏ هذا موؤكد، ولننتبه اإلى ما يروج له تحت 
المتمرد  لل�سباب  طعما  ت�سكل  م�سطلحات  غطاء 

التي  الريف،  جمهورية  غرار  على  بطبيعته، 

تطورت  حيث  بوك،  الفي�س  في  لها،  يح�سرون 

للم�سروع  بالن�سبة  فالق�سد  كبير..  ب�سكل  الأمور 

ال�سهيوني الأمريكي في منطقتنا جزء مما ي�سمى 

الأو�سط  بال�سرق  الأمريكية  الإ�ستراتيجية  في 

عنها  تحدثت  التي  الخالقة  وبالفو�سى  الكبير، 

�سمعون  لها  ونظر  قبل،  من  راي�س«  »كونداليزا 

بيريز من قبل، يعني جمهورية الريف، �سموها كما 

ما  اأو  الطالبانية  الريف  جمهورية  ت�ساوؤون، 

اأن  هو  الم�سروع  لهذا  بالن�سبة  المهم  ت�ساوؤون، 

تنف�سل الريف، لأنهم ي�سمنون بعد ذلك قرنا اآخر 

من القتتال الداخلي على حدود جمهورية الريف، 

هذا الم�سروع �سيعيد طرح بع�س الأ�سئلة عما اإذا 

الم�سروع.. وهذا  اأو كر�سيف جزء من  تازة  كانت 

يعني قرنا اآخر من القتتال..

العقول  اأحد  قاله  بما  اأذكر  اأن  لي  وا�سمحوا 

الأمريكية،وهو  للجيوا�ستراتيجية  المخططة 

�سهيوني كبير، وزير الخارجية ال�سابق للوليات 

في  قال  الذي  ك�سنجر،  هنري  الأمريكية  المتحدة 

الجديدة  »النظرية  عنوان:  تحت  مطول  مقال 

الأمريكية  ال�سيا�سة  تاأبه  اأن  ينبغي  للتدخل«:{ل 

اأو  ديكتاتورية  اأو  ثورية  هي  هل  الدولة،  لهوية 

غيرها، اإنما فقط اأن تهتم ب�سيا�سة هذه الدولة اإزاء 

اأمريكا}.. فما يتم التح�سير له في المغرب هو ما 

اأعلن عنه منذ حوالي �سنة المدعو »فرحات مهني« 

من  انطالقا  الجزائر  في  القبايل  دولة  باإعالن 

على  مثبت  الأمر  وهذا  الإ�سرائيلي«،  »الكن�سيت 

�سريط فيديو مذاع على الأنترنيت.. فرحات مهني 

ظهر وهو ينادي الكيان ال�سهيوني باعتباره ع�سوا 

في الأمم المتحدة من اأجل التدخل لتخلي�س دولة 

والم�سلمين  »العروبيين«  الهمج  من  »القبايل« 

ح�سب قوله..

الأمازيغيين«  من  »كم�سة  تق�ده  التطبيع   ■
اإحياء  اأن  تعتبر  هل  وا�سح،  ب�سكل  الأميين 

اإ�سرائيلي يجري تنفيذه  جمه�رية الريف، مخطط 

بالمغرب؟

المخطط  هذا  ولي�س  �سك،  ذلك  في  ما   ❏
الوحيد، بل اإن هناك مخططا اآخر ي�ستهدف المغرب 

ال�سرقي، الذي انت�سرت فيه مجموعة من الجمعيات 

الجمعوي  بالعمل  مهتمة  ظاهرها  في  تبدو  التي 

في  تح�سر  لكنها  الأمازيغي،  الثقافي  والتراث 

تمزيق  اأجل  من  �سهيونية  لأجندة  الحقيقة 

دائما  كان  الذي  الثقافي  التنوع  عرى  و»تفخيخ« 

والثقافية  الح�سارية  لهويتنا  خ�سبا  عامال 

بالمغرب، هم يحاولون اأن يجعلوا منها تناق�سات 

للم�ستقبل على غرار ما يجري في الم�سرق.

هناك جهة تحاول إحراج الملك .. وتوشيح زعيم اللوبي 
الصهيوني خطأ شبيه بالعفو عن المجرم دانييل

يقف أحمد ويحمان وسط أقرانه كحالة فريدة 
في مجموعة مساندة فلسطين، ألنه قد يكون 

الرجل الوحيد ذو األصول األمازيغية الذي يتقدم صفوف 
محاربة التطبيع مع إسرائيل داخل المغرب، ويشارك 

في لقاءات المؤتمر القومي العربي دون أن يخلق له 
انتماؤه أية مشكلة...فالمشكلة توجد عند اآلخرين »المستلبين«.. 

»أنا قومي ويساري وأمازيغي وإسالمي«، يقول ويحمان.
في الحوار التالي مع »األسبوع« ينتقد ويحمان، مبادرات التطبيع 

مع إسرائيل، وينبه إلى ما يسميه مخطط صهيوني يهدف إلى 
إنضاج الشروط لكي يتحول المغرب إلى بلد شبيه بسوريا )..(، كما 

يحذر من »العزف« على أوتار »جمهورية الريف« باعتبار الحديث عنها 
حاليا يدخل في إطار تحضير األجواء إلشاعة االقتتال بين المغاربة.

المصدر نفسه يعتقد أن الحديث عن جمهورية الريف هو تكرار للسيناريو الذي 
وقع في الجزائر عندما أعلن »فرحات مهني« عن قيام »دولة القبايل« داخل الكنسيت 

اإلسرائيلي، وناشد الدولة اإلسرائيلية بالتدخل لدى األمم المتحدة من أجل تخليص دولة »القبايل« من 
الهمج »العروبيين« والمسلمين، حسب قوله.

كما يعتقد ويحمان أن توشيح زعيم اللوبي الصهيوني في المغرب »مالكوم هونالين« وهو الرئيس التنفيذي 
للمنظمات اليهودية األمريكية، هو خطأ شبيه بالخطإ الذي وقع في قضية العفو عن المجرم »دانييل 

كالفان«..»إحراج الملك كرئيس للدولة بمثل هذه المصائب تتحمل مسؤوليته جهة معينة يجب الكشف عنها..«، 
يقول ويحمان.

الناشط القومي »أحمد ويحمان« ينتقد عصيد واألمازيغية التي تشرفت بالحج إلى إسرائيل ويصرح:

اإحياء »جمهورية الريف« مخطط اإ�سرائيلي 

هدفه تحويل المغرب اإلى دويالت متناحرة 

أحمد ويحمان
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هذا  في  تن�شط  معينة  جمعيات  هناك  هل   ■
الإطار؟

قبل  نتريث  ونحن  جمعيات،  عدة  هناك   ❏
�لحديث عنها وعن �أجندتها..

�لمكون  بين  �لد�ئم  �لربط  هذ�  بر�أيك  لماذ� 

�لأمازيغي و�لأن�سطة �لم�ساندة لإ�سر�ئيل؟

�أن  �إلى  ننبه  نحن  له،  يروج  ت�سليل  هذ� 

�لثقافي  �لتنوع  من  يجعل  �أن  يحاول  �لختر�ق 

و�لبعد �لأمازيغي بو�بة للتطبيع، �أنا مثال �أمازيغي 

فل�سطين«،  �أجل  من  �إيمازيغن  »ر�بطة  ورئي�س 

تقوده  �لذي  �لتطبيع  هذ�  من  �لأمازيغ  و�أنزه 

�لأمازيغيين  عموم  في  �سيئا  يمثلون  ل  »كم�سة« 

عبد  بن  محمد  �أمثال  برموزهم  يعتزون  �لذين 

�لكريم �لخطابي رمز �لن�سال �لتحرري في �لعالم، 

و�أمثال محمد �لفقيه �لب�سري �لأمازيغي �لذي كان 

�لتحرير،  جي�س  و�أع�ساء  �لمقاومة  با�سم  ناطقا 

�لحبيب  ومحمد  �ل�سو�سي  �لمختار  و�لعالمة 

�ل�سيا�سي  �لعمل  �أيقونات  �لفرقاني..هوؤلء 

من  »�لكم�سة«  هذه  ولي�س  بالمغرب..  و�لثقافي 

�لفقاعات ممن �أعتبرهم �أميين في �لأمازيغية ولو 

ناظرناهم لوجدناهم ل يفقهون فيها �سيئا.

»الإيركام«  اأموال  في  بالتحقيق  نطالب   ■
و»القناة الأمازيغية«

�لمعهد  في  م�ست�سار  مثال  ع�سيد  ولكن   ❏
�لملكي للثقافة �لأمازيغية؟

ل  »�لإيركام«  في  �لنا�س  من  كبير  عدد  هناك 

�لأمو�ل  عن  تحقيق  فتح  وينبغي  �سيئا،  يفقهون 

و�لتي  �لف�ساد  د�ئرة  في  تدخل  �أن  يمكن  �لتي 

ت�سرف لأ�سخا�س ل يقومون باأية مهام د�خل هذه 

�إلى فتح تحقيق في  �لهيئة وغيرها .. نحن ندعو 

�لأمو�ل �لمر�سودة للبحث �لعلمي في »�لإيركام« 

وفي �لقناة �لأمازيغية وغيرها.

باإعداد  تقومون  اأنكم  �شرحتم  اأن  �شبق   ■
اأين  ن�شرها،  �شيتم  اإ�شرائيل  مع  للمطبعين  لوائح 

و�شلت هذه اللوائح، علما اأن خ�شومكم يعتبرونها 

مجرد مزايدة؟

د�خل  ر�أيي  لأن  بم�سوؤولية،  مطوق  �أنا   ❏
�أن  هو  كان  �لتطبيع(  مناه�سة  )مر�سد  �لمر�سد 

قد  �لعام  �لتوجه  كان  لكن  �للو�ئح،  ن�سر  في  نبد�أ 

في  �ل�سنوي  تقريرنا  نعد  حتى  نتريث  �أن  �رتاأى 

�لمو�سوع، ل �سيما و�أن �لبع�س ممن غرر بهم في 

�إلى  ندفع  ل  ونحن  ندمه،  عن  عبر  �لم�سروع  هذ� 

نحن  �لإ�سالميون..  يقول  كما  �لفاح�سة  �إ�ساعة 

�لذين ندمو� عن توجههم هذ�،  �إ�سار�ت من  عندنا 

نحن لن نك�سف عنهم، لكننا �سنك�سف عن �لآخرين.. 

بع�س  يعرف  �أن  يريد  لمن  يمكن  ولكن 

في  �لم�سككين  من  ينطلق  �أن  �لأ�سماء 

وجود  وفي  �للو�ئح  هذه  وجود 

يحين  �أن  �نتظار  في  �لمطبعين، 

وقتها..

جعلهم  ب�ساطته،  على  عملنا   

يك�سفون عن �أنف�سهم، كما فعل �دري�س 

�لوطني  �لمجل�س  رئي�س  �ليزمي 

يوؤول  بد�أ  عندما  �لإن�سان  لحقوق 

�لد�ستور تاأويال �سهيونيا عندما قال �إن 

�أ�سول  من  �سهيوني  �ألف   900 حو�لي 

�لمو�طنة،  كاملو  مغربية هم مو�طنون 

و�جب  ومن  �لحقوق،  كامل  ولهم 

�لعالقات،  معهم  يمتنو�  �أن  �لمغاربة 

ومنهم جنر�لت وجالدين م�سوؤولين على 

حارة  وفي  �ل�سويد،  في  مغاربة  قتل 

�لتي تعتبر وقفا تم تهديمه على  �لمغاربة 

ر�أ�س �لمغاربة في �لقد�س..

يجري،  ما  خطورة  �إلى  ننبه  نحن 

ومحاولة �لتاأويل �ل�سهيوني للمكون �لعبري 

في �لد�ستور، فالمكون �لعبري يهم �لمغاربة 

�لمغاربة،  �ليهود  �أو  بالمغرب  يقيمون  �لذين 

دولة  �أية  في  �لمغرب  خارج  يقيمون  �لذين 

كانت �إل فل�سطين �لمحتلة.. نحن لي�س لنا �أي 

م�سكل مع يهود �لعالم با�ستثناء �ليهود �لمحتلين 

لأر�س فل�سطين..

إدريس اليزمي وأزوالي وآخرون 
اأول المطبعين  اأن  من خالل كالمك يظهر   ■
في اللوائح التي يجري التح�شير لها، هو اإدري�س 

اليزمي؟

❏ لي�س وحده فقط، هناك �لم�ست�سار �أندري 
�لأ�سل  �ليهودي  �لمنا�سل  �عتبره  و�لذي  �أزولي 

�لتطبيع  بو�بة  كوهين«  »جاكوب  �لمحترم 

و�لختر�ق �ل�سهيوني في �لمغرب وغيرهم كثير..

مع  للتطبيع  التنامي  هذا  تقراأ  كيف   ■
يقودها  حكومة  �شعود  مع  بالموازاة  اإ�شرائيل 

التطبيع  يناه�س  ظل  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 

لمدة طويلة؟

�أ�سابيع  قبل  لأنه  حقيقية،  مفارقة  هذه   ❏
)�عمارة(  و�ل�سناعة  �لتجارة  وزير  قال  فقط، 

في  �ل�سهيوني  �لجي�س  معتقلي  من  كان  و�لذي 

»قافلة مرمرة«، جو�با عن �سوؤ�ل طرحه �لأ�ستاذ 

عبد �هلل �لبقالي، باأنه ل وجود لعالقات ر�سمية بين 

�لمغرب و�لكيان �ل�سهيوني، بل �إنه ذهب �أكثر من 

�لأمر  �ل�سهيوني، و�إذ� كان  �لعدو  ذلك وتكلم عن 

�لأ�سئلة  نطرح  فاإننا  �لر�سمية،  �لناحية  من  كذلك 

�لحديث عن هذه �لمبادلت �لتجارية �لتي يجري 

عنها، ونطرح �لأ�سئلة عن  �ل�سهاينة �لذين يدخلون 

�لدين  �سعد  هو  �آخر  وزير�  �أن  علما  بالدنا..  �إلى 

�أحد  جاء  لما  ر�سميا  نفى  �لخارجية  وزير  �لعثماني 

�لبرلمانيين �ل�سهاينة �إلى �لبرلمان �لمغربي في بيان 

ر�سمي بكونه لم يوؤ�سر ولن يوؤ�سر بدخول �أي �سهيوني 

�لحكومة  فاإذ� كانت  �لمفارقة،  �إلى بالدنا.. وهذه هي 

هي �لم�سوؤولة عن �سيا�سة �لبلد تنفي �أي عالقات مع 

�لكيان �ل�سهيوني، فمن هي �لجهة �لتي توؤ�سر من خلف 

ق�سية  يطرح  حقيقي  م�سكل  هذ�  �لخارجية..؟  وزير 

�ل�سيادة..

ملف  مع  الحكومة  تعاطي  عالقة  في   ■
على  قانون  م�شروع  موؤخرا  اقترحتم  التطبيع، 

التطبيع،  تجريم  اأجل  من  البرلمانية  الفرق  بع�س 

اأين و�شل هذا المقترح؟

�أربعة فرق  ❏ تقدمنا بمقترح قانون وتبنته 
�لعطلة  في  فدخلنا  رئي�سية..  فرق  وهي  برلمانية 

مع  �لم�سروع  هذ�  �سن�ستاأنف  وعليه  �ل�سيفية 

�ل�سعب  �أن  علما  �لجديد،  �ل�سيا�سي  �لدخول 

�لمنا�سبات  كل  في  موقفه  عن  عبر  �لمغربي 

بم�سير�ت..
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حـــوار

■ ما قراءتك الخا�شة لما يجري في �شوريا؟..
هل هي ثورة �شد ب�شار اأم تعتبرها موؤامرة؟

❏ �لم�ساألة لي�ست م�ساألة �أحكام قيمة �سريعة، 
ماليين  وبم�سير  �لآلف،  باأرو�ح  يتعلق  �لأمر  لأن 

�لم�سردين، وبالتالي فالم�سوؤولية كبيرة هنا، ويجب 

من  �لب�ساطة  بهذه  لي�ست  فالأمور  �لكلمات،  وزن 

حيث �إمكانية �ختز�لها في موؤ�مرة �أو غير ذلك..

ق�سية  بد�يتها  في  طرح  �سوريا  في  �لق�سية 

�لحريات وق�سية �لف�ساد،  وكان م�سروعا مطروحا 

�لوطنية  �لمعار�سة  وكانت  �لحر�ك،  بد�ية  في 

في  كتبت  قد  كنت  وحينها  �لحر�ك،  هذ�  خلف 

�ل�سفحة �لأولى من جريدة »�لم�ساء« مقال تحت 

عنو�ن: »مع �ل�سعب �سد �لنظام«، لكن بعد ذلك 

تحول �لأمر �إلى مو�سوع �آخر بعد دخول �أمريكا 

�لمنطقة  في  لها  �لتابعة  �لدول  من  ووكالئها 

بع�سابات م�سلحة وبالقتل �لهمجي.. فكان �لذي 

يتم  �لذي  �ل�سوري،  �ل�سعب  هو  �لثمن  يدفع 

تقتيله وتهجيره من �لطرفين.. فالق�سد مما 

للطرفين،  �لذ�تي  �لتدمير  هو  �سوريا  في  يجري 

وهذ� لخ�سه قول »هنري ك�سنجر«، �لذي �أ�سرنا �إليه 

رئي�س  قاله  ما  �إلى  كذلك  ن�سير  �أن  ويمكن  �سابقا، 

قال:»نتبنى  �لذي  �ل�سابق  �لأمريكية  �لمخابر�ت 

��ستغالل غ�سب �ل�سعوب �لذي يكاد يفجر �سدورهم 

حتى ننهك بهم �لحكام، وي�سهل غزوهم بعد ذلك«، 

�ل�سابق،  �لأمريكية  �لمخابر�ت  رئي�س  كالم  هذ� 

وهذ� هو �لهدف، تدمير �سوريا كقلعة لل�سمود في 

و��ستغالل  �لمنطقة،  في  �ل�سهيوني  �لكيان  وجه 

�ل�سوري من �ل�ستبد�د و�لف�ساد،  �ل�سعب  غ�سب 

�إلى  بالطرفين  و�لدفع  �لحريات  هام�س  و�سيق 

�لقتتال، وتدمير بع�سهما �لبع�س، فكالهما �سو�ء 

�لنظام �أو �لإ�سالميون �لمت�سددون هما خ�سمان 

�لمثل  يلخ�س  وهذ�  �لأمريكي،  للم�سروع 

لالإثنين«،  �لهالك  يتنازعان،  �لعربي،»خ�سمان 

�لأمريكية..  �لمتحدة  �لوليات  �سعار  هو  وهذ� 

�لنظام، ومع  �ل�سعب في مو�جهة  �أنا مع  لذلك 

�سوريا )�ل�سعب و�لنظام( في مو�جهة �لتدخل 

�لأجنبي..

ومع سوريا في مواجهة التدخل األجنبي مع الشعب في مواجهة النظام

الملكية  التو�شيحات  تميزت   ■
الأخيرة بتو�شيح »مالكوم هونالين« وهو 

اليهودية  للمنظمات  التنفيذي  الرئي�س 

الأمريكية، وهو المح�شوب على ما ي�شمى 

»اللوبي ال�شهيوني«، ما راأيك؟

❏ يجب �أن ن�ستح�سر ونحن نتحدث 
عن هذ� �لتو�سيح، جاء في نف�س �ل�سياق 

�لزمني �لذي �نفجرت فيه ف�سيحة �لعفو 

�لأطفال  مغت�سب  �لإ�سباني  �لمجرم  عن 

�لعتذ�ر  فر�ست  و�لتي  كالفان،  د�نييل 

�لر�سمي عنها.. فاختر�ق �لمحيط �لملكي 

بهذه �لمقترحات �لتي تتم في �لعفو �أو في 

ل  م�ساألة  هي  ذلك  �سابه  ما  �أو  �لتو�سيح 

تحتاج �إلى دليل.

تو�شيح  بين  تربطون  اأنتم  اإذن   ■
باعتبارهما  دانييل  عن  والعفو  هونالين 

خطاآن من نف�س النوع؟

�لملكي،  للمحيط  �ختر�ق  هذ�   ❏
لأنه  فيه،  �لنظر  يعاد  �أن  يجب  �لذي 

فاإحر�ج  وطنية..  كو�رث  في  يت�سبب 

هذه  بمثل  للدولة  كرئي�س  �لملك 

جهة  م�سوؤوليته  تتحمل  »�لم�سائب« 

معينة يجب �لك�سف عنها..

■ هل ت�شك في جهة معينة؟

عمن  �لمغاربة  ككل  �أت�ساءل  �أنا   ❏
يت�سبب في هذه �لكو�رث �لوطنية لتقديم 

طلب �لعفو للملك عن مغت�سب �لأطفال، 

وتو�سيح و�حد من كبار �ل�سهاينة..؟؟

هذا  اإن  يقول  من  هناك  ولكن   ■
التو�شيح له منطقه، ويوؤكد اأن هذا اللوبي 

لعب دورا في ق�شية ال�شحراء؟

❏ هذ� هو نف�س �لمنطق �لذي يبرر 
د�نييل  طرف  من  �لأطفال  �غت�ساب 

عن  �لعفو  منطق  ��ستقام  فاإذ�  كالفان، 

مغت�سب �لأطفال، يمكن �أن ي�ستقيم منطق 

تو�سيح �ل�سهاينة.. هذ� �لمنطق في هذ� 

�ل�سهيونية  لأن  مقلوب،  منطق  �ل�سياق 

عن  تد�فع  ول  �لمغرب،  تمزيق  تحاول 

لن  كبير  ت�سليل  هذ�  �لتر�بية..  وحدته 

�ل�سهيونية  �لمغاربة.  على  ينطلي 

و�للوبي �ل�سهيوني م�ستفيد�ن من بع�س 

وتحاول  �لبالد،  في  �لح�سا�سة  �لمو�قع 

تمزيق �لمغرب وت�ستيته و�سرب وحدته 

عبر �إ�ساعة �لفتنة، و�لدخول في ��ستغالل 

�لتنوع �لثقافي من �أجل خلق �لتناق�سات 

�أ�سبح  �لذي  �ل�سود�ن  غر�ر  على  فيه، 

في  جرى  ما  غر�ر  وعلى  �سود�نين، 

عمليا،  دول  ثالث  �أ�سبح  �لذي  �لعر�ق 

يحاولون  وكما  �سوريا،  في  يجري  وكما 

�لفيدر�لية..  �ستار  تحت  ليبيا  في 

و�لمحاولة �لآن تجري مع فرحات مهني 

»�لكن�سيت  د�خل  من  �لجز�ئر  في 

ترويج  عن  فليكفو�  �ل�سهيوني«.. 

تمزيق  تحاول  �ل�سهيونية  �لأ�ساليل. 

�لمغرب ول تد�فع عن �لوحدة �لتر�بية.

باأن  �شرحت  اأن  لك  �شبق   ■
المخابرات الإ�شرائيلية لها اأع�شا�شها في 

المغرب، ماذا كنت تق�شد؟

❏ �أنا ل�ست �أول من قال بهذ� �لأمر، 
بل �إن �سابطا في مخابر�ت �لكاب1 تحدث 

عن م�سروع »�إي�سير هارين« وهو رئي�س 

»�لمو�ساد« وموؤ�س�سه.. و�رجعو� �إلى ما 

�أحمد �لبوخاري عن هذ� �لم�سروع،  قاله 

و�أثره في �لمغرب �إلى يومنا هذ�، �سنو�ت 

�لم�سروع..  بهذ�  مرتبطة  كلها  �لر�سا�س 

�لكيان  دولة  رئي�س  و�سح  ذلك،  من  �أكثر 

بالطويلة(  لي�ست  مدة  )منذ  �ل�سهيوني 

�سمعون بيريز، م�سوؤول كبير� و�سكره عن 

�إ�سر�ئيل ل  لدولة  �أ�سد�ها  �لتي  �لخدمات 

�لد�ر  بمدينة  خدمته  �سنو�ت  عن  �سيما 

�لكيان  رئي�س  و�سح  كما  �لبي�ساء، 

�إلى  ت�سل  قد  عجوز�  �مر�أة  �ل�سهيوني 

�لثمانينيات �أو �لت�سعينيات على خدماتها 

خدمتها  �سنو�ت  عن  ل�سيما  �لإ�سر�ئيلية 

بالد�ر �لبي�ساء..

بترويج  يتهمونكم  خ�شومكم   ■
اأفكار من هذا النوع ب�شبب »قوميتكم«؟

لمناه�سة  �لمغربي  �لمر�سد   ❏
و�لقوميون  �لإ�سالميون  �أ�س�سه  �لتطبيع 

و�لي�ساريون، �لر�ديكاليون و�لمعتدلون..

و�لأدباء و�لفنانون و�لريا�سيون، ل يجب 

�أن نغفل �أن �تخاذ قر�ر تاأ�سي�س �لمر�سد 

�لذي  �لأ�سيل  �ليهودي  تكريم  يوم  كان 

نعتز به، و�أعتز بكوني �أنا �لذي و�سعته 

على كر�سي �أ�سابيع قبل وفاته، وهو رجل 

عمر�ن  �إدمون  �لمرحوم  وهو  ت�سعيني، 

�لمليح، �أيقونة �لن�سال بغ�س �لنظر عن 

�ل�سرفاتي  �أبرهام  �ساأن  �ساأنه  �أ�سوله، 

و�سمعون  �أي�سا،  يهودي  وهو  �سديقنا، 

ليفي، و�سيون �سيدون، وجاكوب كوهين 

وهو  �لعا�سمة،  في  قريبا  �سنكرمه  �لذي 

ولعلمكم،  �ل�سهيونية..  يناه�س  يهودي 

�أن  رف�س  �لمليح،  عمر�ن  �إدمون  فاإن 

تترجم كتبه �إلى �للغة �لعبرية، لأنها كما 

و�سمى  �لقتلة،  لغة  بالحرف  و�سفها 

وتوجد  و�ل�سم«  »�ل�سو�سة  �ل�سهيونية 

و�ل�سورة  بال�سوت  ت�سجيالت  عندنا 

لذلك..

الصهيونية 
تحاول تمزيق 

المغرب
 وال تدافع 
عن وحدته 

الترابية..

هناك عدد كبير من الناس في 
»اإليركام« ال يفقهون شيئا، 

وينبغي فتح تحقيق عن األموال 
التي يمكن أن تدخل في دائرة 

الفساد والتي تصرف ألشخاص ال 
يقومون بأية مهام داخل هذه 

الهيئة وغيرها .. نحن ندعو إلى 
فتح تحقيق في األموال 

المرصودة للبحث العلمي في 
»اإليركام« وفي القناة 

األمازيغية وغيرها.

 العدد: 755  اخلميس 19 شتنبر 2013



الأ�صبوع ت�صدر عن 
دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 50.000

 املدير العام  ورئي�س 
التحرير 

م�شطفى العلوي 

 مديرة الن�صر: 

حكيمة خلقي 

h.khalki@voila.fr

 �شكرتري التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

حممد بركو�س

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

رداد العقباين

 بو�شعيب االدري�شي

م�شطفى الطريبق

يو�شف الكتاين

 املرا�شلون: 

عبد اهلل جداد

زهريالبوحاطي

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

�شعيد اأحتو�س

عبد الرحيم عواد

 العنوان:

�شارع االأمري موالي 
عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 
الرباط

 الهاتف:

0537708047

 الفاك�س:

0537708049
 االإيداع القانوين:

1965 جوان   28
 ال�صحب:

ماروك �شوار
 التوزيع:

�صابري�س

 الق�شم التجاري:

عادل ال�شبار

0664494024

12
alousbouea@gmail.com

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

األندية األدبية بنون التأنيث

بقلم: عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«
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كان ال�صعر املكتوب على املالب�س ب�صفة خا�صة، 

املراأة  فكانت  والدة،  نادي  جمال�س  تاأثيث  من 

تختار من ال�صعر ما تق�صده من اأهداف ومقا�صد. 

الكتاب  نف�س  من   238 رقم  ال�صفحة  يف  وورد 

ال�صالف ذكره، ما يلي: )من ذلك ما كتبته اإحدى 

جواري الر�صيد على ع�صابتها ب�صفائح الذهب(:

  ظلمتني باحلب ياظالـــــــــــــم     

       واهلل فيما بيننا حاكـــــــــــــــم. 

وكتبت اأخرى:

  ما يل رميت فلم ت�صبك �صهامي      

    ورميتني فاأ�صبتني يا رامـــــي.

واأعود اإىل ال�صاعرة والدة، وق�صة احلب املتبادل 

بينها وبني ال�صاعر ابن زيدون، ال�صاعر االأندل�صي 

من  اأ�صهر  اإغرام،  اأميا  بها  اأغرم  الذي  ال�صهري، 

متبادلة  م�صاعر  من  ت�صمنته  ملا  علم،  على  نار 

واحلرمان.  والهجر  والغزل  احلب  يف  بينهما 

يقول �صوقي �صيف، يف كتابه »الفن ومذاهبه يف 

ال�صفحة  ال�صاد�صة،  الطبعة  العربي«،  ال�صعر 

439: )ونراه غارقا يف حب والدة بنت اخلليفة 
هذا  يف  يناف�صه  عبدو�س  ابن  وكان  امل�صتكفي، 

الثنائي«،  »اأ�صحى  النونية  وق�صيدته  احلب(. 

التي قالها ابن زيدون يف والدة تعد من الق�صائد 

وهي  وباملغرب،  بامل�صرق  ال�صهرية  الغزلية 

االأدب  كتب  من  جمموعة  تناولتها  وقد  طويلة، 

وال�صعر، يقول مطلعها:

  اأ�صحى الثنائي بديال من تدانينــا   

      وناب عن طيب لقيانا جتافينـــا

 اأال وقد حان �صبح البني �صبحنـا   

    حني فقام بنا للحني ناعينـــــــا

من مبلغ امللب�صينا بانتزاحهـــــم  

     حزنا مع الدهر ال يبلى ويبلينـــا

اأن الزمان الذي ما زال ي�صحكنـا 

      اأن�صا بقربهم قد عاد يبكينــــــــا...

         قد كانت والدة م�صدر اإلهام لل�صاعر ابن 

زيدون، يف نظم اأجمل الق�صائد ال�صعرية، التي ال 

زالت حتظى بالقراءة والدرا�صة. واأن هذا احلب 

الذي جمع بينهما، جعل ابن زيدون يظفر بحبيبة 

املوازنة  كتابه  يف  مبارك  زكي  يقول  وب�صاعرة. 

واأ�صرار  النقد  اأ�صول  يف  اأبحاث  ال�صعراء.  بني 

البيان. الطبعة الثانية. ال�صنة 1936م. ال�صفحة 

343: )كانت والدة فاتنة اجلمال، وكانت اأديبة 
تنظم ال�صعر البارع، وتدرك اأ�صرار الكالم البليغ. 

مرتني،  ينعم  اأديبة  فتاة  يهوى  الذي  وال�صاعر 

ينعم باحلب، وينعم بال�صعر، وال�صعر ال يقوى 

وين�صج اإال اإذا عرف املحب اأنه يوجه اأنغامه اإىل 

اأذن ت�صمع وقلب يذوق(. 

الثقافة

»تيفرازناريف«  من�صورات   توا�صل 

ذات  الكتب  من  �صل�صلة  اإ�صدار 

على  وتفاعالته  بالريف  العالقة 

�صدر  حيث  امل�صتويات،  خمتلف 

النجاح  مطبعة  عن  كتابان  حديثا 

عز  االأ�صتاذ  ترجمة  من  اجلديدة 

يحمل  االأول  اخلطابي،  الدين 

اكت�صاف  املجهول:  عنوان"املغرب 

جبالة"، وهو اجلزء الثاين من الكتاب 

منطقة  وعوائد  تاريخ  يحايث  الذي 

الفرن�صي  الكاتب  ل�صاحبه  الريف 

يت�صمن  موليريا�س.  اأوجي�صت 

608 �صفحة، تتوزع  الكتاب اجلديد 

على جمموعة من قبائل جبالة حمددا 

الثقايف.  وموروثها  خ�صو�صياتها 

ملعرفة  اجلديد  الكتاب  ويوؤ�ص�س 

جديدة ومتفردة ملنطقة جبالة، التي 

ما تزال جماال معرفيا بكرا. 

عن  عبارة  فهو  الثاين،  الكتاب  اأما 

الثورة  حول  مرتجمة  ن�صو�س 

ليوطي،  املاري�صال  كتبها  الريفية 

باملغرب،  ال�صابق  العام  املقيم 

وترجمها االأ�صتاذ عز الدين اخلطابي 

حول  ور�صائل  »ن�صو�س  بعنوان: 

 ،»1925-1924 الريفية  الثورة 

وقدمها  عر�صها  ن�صو�س  وهي 

يت�صمن  الذي  الكتاب  ليوطي.  بيري 

وثائق  على  يحتوي  �صفحة،   151
ومرا�صالت ت�صاعد على فهم بعد اآخر 

من  الريفية  الثورة  قمع  اأبعاد  من 

طرف قوى اال�صتعمار. 

املغرب املجهول .. اكـت�شاف جبالـة

نادي الشاعرة »والدة«

باالإ�صافة اإىل عرو�س اأفالم ق�صرية 

فائقة  بعناية  خمتارة  وطويلة 

للنجاح  اأو  االإبداعية  لقيمتها  نظرا 

يف  به  حظيت  الذي  اجلماهريي 

الوطنية،  ال�صينمائية  القاعات 

من  العديد  تكرمي  اإىل  وباالإ�صافة 

املبدعة  املغربية  ال�صينما  وجوه 

واإخــراجا  ت�صخيـــــ�صا  واملتاألقــــة 

عثمان  �صيدي  نادي  يراهن  و... 

تنظيمه  خالل  من  ال�صينمائي، 

مللتقاه  التاأ�صي�صية  االأوىل  للدورة 

املتخ�ص�س يف ال�صينما املغربية، من 

22 �صتنرب اجلاري، ب�صراكة  19 اإىل 
لالأندية  الوطنية  اجلامعة  مع 

من  وبدعم  باملغرب  ال�صينمائية 

ال�صينمائي  واملركز  املدينة  جمل�س 

يف  التكوين  جانب  اإىل  املغربي، 

ال�صينمائية،  التخ�ص�صات  بع�س 

وهو تكوين �صي�صتفيد منه باالأ�صا�س 

امل�صرية  واأطره  النادي  منخرطو 

داخل  من  املهتمني  من  وجمموعة 

ال�صينمائية  االأندية  حركة  وخارج 

باملغرب. وهكذا �صيحت�صن املركب 

من  ابتداء  ر�صيد  موالي  الثقايف 

ثالثة  امتداد  وعلى  زواال  الثالثة 

اأيام متتالية ثالث ور�صات تكوينية 

من تاأطري متخ�ص�صني لهم جتارب 

ال�صينما  جماالت  يف  معتربة 

ل�صمعي  ا و

االأمر  يتعلق  الب�صري. 

 20 اجلمعة  يوم  االإخراج،  بور�صة 

املخرج  تاأطري  �صتنرب اجلاري، من 

ح�صن  والتلفزيوين  ال�صينمائي 

ال�صيناريو،  كتابة  وور�صة  غنجة، 

تاأطري  من  �صتنرب،   21 ال�صبت  يوم 

اليو�صفي،  حممد  ال�صيناري�صت 

 22 االأحد  يوم  الت�صوير،  وور�صة 

الت�صوير  مدير  تاأطري  من  �صتنرب، 

طارق �صمعاوي.

ثالث ور�شات يف الإخراج وال�شيناريو والت�شوير 

مبلتقى �شيدي عثمان ال�شينمائي الأول بالبي�شاء

 ال اأحد يجادل يف كون املغرب اأ�صبح 

بالقليلة  لي�صت  �صنوات  منذ  ي�صهد 

م�صتويات  على  ملحوظة  حركية 

وت�صوير  الوطنية  االأفالم  اإنتاج 

بف�صــاءاته  االأجنـــبية  االأفـــــالم 

وتنـــظيم  املتنــــوعة،  الطبيعـــــية 

املهرجانات والتظاهرات ال�صينمائية 

االأن�صطة  من  ذلك  وغري  املختلفة 

ذات الطبيعة ال�صينمائية وال�صمعية 

الب�صرية، اإال اأن ما ظل ينق�صه هو 

خلق �صوق �صينمائية دولية ملواكبة 

هذه احلركية بغية ترويج وت�صويق 

منتوجاته املحلية داخليا وخارجيا، 

عرب  االأجنبية  املنتوجات  واقتناء 

واال�صتغالل  التوزيع  قنوات  �صبط 

بتعاون  وتلفزيونيا  �صينمائيا 

جتارب  لهم  �صركاء  دوليني  مع 

جاءت  هنا  من  امليدان.  يف  معتربة 

للفيلم  الدولية  ال�صوق  تنظيم  فكرة 

اأكتوبر  رابع  اإىل  فاحت  من  بالرباط، 

الدورة  انعقاد  مبنا�صبة   ،2013
ل�صينما  الدويل  الرباط  ملهرجان   19
املوؤلف، من 27 �صتنرب اإىل 5 اأكتوبر 

ف�صاء  ال�صوق  هذه  لت�صبح   ،2013
االأفكار  وتبادل  للتوا�صل  مالئما 

بني  اأوال  واخلربات،  والتجارب 

ببالدنا،  املعنية  القطاعات  ممثلي 

البلدان  وممثلي  هوؤالء  بني  وثانيا 

واملوؤ�ص�صات ال�صينمائية وال�صمعية 

الب�صرية   االأجنبية.

هذه  خيمة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

ال�صوق �صتن�صب يف الف�صاء املفتوح 

بني قــاعـــتي "النـــه�صة" و"الفـــن 

ال�صابع"، و�صيتم طيلة االأيام االأربعة 

اأماكن  تخ�صي�س  ال�صوق  لهذه 

االأفالم  مل�صاهدة  وجمهزة  خا�صة 

ال�صركات  طرف  من  املعرو�صة 

والقنوات التلفزيونية واقتنائها من 

طرف العموم، كما �صتنظم عرو�س 

الهواء الطلق، ولقاءات، وموائد  يف 

م�صتديرة، مب�صاركة خرباء ومهنيني 

مغاربة واأجانب. 

حما�شرة عن النحت املغربي املعا�شر

يف اإطار اأن�صطتها الثقافية ولقاءاتها الفكرية 

املنتظمة، تنظم جمعية الفكر الت�صكيلي بتعاون 

الثقافة  الفنون بوزارة  وتن�صيق مع مديرية 

بنيون�س  والباحث  الفنان  يقدمه  عر�صا 

بالرباط:  الرواح  باب  برواق  عمريو�س 

على   2013 �صتنرب   19 اخلمي�س  يوم  وذلك 

"النحت  ال�صاد�صة حتت عنوان:  ال�صاعة 

املغربي املعا�صر: مقاربة اأولية".

واالإعالم  لل�صحافة  الدولية  االأكادميية  تفتح 

ل�صعبة  احلايل  الدرا�صي  املو�صم  يف  الت�صجيل  باب 

البي�صاء  بالدار  واالإلكرتونية  املكتوبة  ال�صحافة 

ملدة �صنة من التكوين العلمي وامليداين حتت اإ�صراف 

نخبة من االأ�صاتذة واالإعالميني الكبار. والت�صجيل 

مفتوح اإىل غاية 30 �صتنرب 2013.

فتح باب التسجيل في 
شعبة الصحافة المكتوبة 
واإللكترونية بالدار البيضاء

لأول مرة باملغرب: افتتاح �شوق دولية للفيلم بالرباط
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قالوا ونقول

> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com
لقجع هددين مبحو ا�سمي.

»عزيم العب الجيش«
لقجع  جامعة  لوائح  من  اأو  املدنية  احلالة  من 

رئي�س نه�ضة بركان.

منحة  بفقدان  ومهدد  بورزوق،  عقد  يجمد  الرجاء 

»األخبار«التوقيع وراتبه.
..وظلم ذوي القربى اأ�ضد مرارة.

»زمامة العائد إلى الرجاء.عدت لأرد دينا يف ذمتي.
البطولة  اإيقاع  جماراة  ت�ضتطع  مل  لأنك  عدت 

الإجنليزية.

كاأ�ش العر�ش م�ساألة حياة اأو موت.

»بنشيخة مدرب الدفاع الجديدي«
بزاف عاوتاين، كاأ�س العر�س يف املغرب احتفالية، 

وتناف�س ريا�ضي �ضريف.

»الصباح«7 مدربني يعر�سون خدماتهم على وادي زم.
مورينو، اجنيلوتي، طراباطوين، غوارديول.. ل 

حول ول قوة اإل باهلل.

�سن�سقط احلمامة.

»المدرب الصحابي من فراش المرض« 
اأ�ضقطته واأق�ضته احلمامة، اأي املغرب التطواين.

منتخب بنعبي�سة، رجاء بودريقة، وداد اأكرم..

»صحف«
الريا�ضية  ال�ضحافة  عن  وغريب  جديد  جن�س 

احلقيقية.

القا�ضية  هزميته  بعد 

التي �ضكلت مفاجاأة من 

العر�س  كاأ�س  مفاجاآت 

الهواة  من  فريق  اأمام 

النادي الق�ضري،  وهو 

ا�ضتــــغــــنى الــــــــنادي 

املدرب  علـــى  القنيطري 

عبد اخلالق اللوزاين، الذي مل 

يعمر طويال مع هذا الفريق الذي كان له »�ضرف« 

الكروي  املو�ضم  هذا  يف  مدرب  اأول  عن  التخلي 

اجلديد.

من حق اجلمهور القنيطري اأن يغ�ضب ويثور بعد 

اللوزاين هو  املدرب  ولكن هل  املذلة،  الهزمية  هذه 

امل�ضوؤول الوحيد؟ 

املوا�ضم  كل  خالل  يعي�س  الكاك  اأن  مادام  نظن،  ل 

الأخرية التي ق�ضاها �ضمن اأندية ال�ضفوة، امل�ضاكل 

تارة،  امل�ضري  املكتب  اأع�ضاء  بني  وال�ضراعات 

قدماء  بع�س  مع  اأو  املنخرطني  مع  اأخرى  وتارة 

امل�ضريين.

اإقالة اللوزاين لي�س هو احلل الذي �ضيعيد للكاك تاألقه 

من  يعترب  كان  حيث  الثمانينيات،  يف  عا�ضه  الذي 

اأقوى الفرق املغربية، ويتوفر على اأح�ضن الالعبني 

احلايل،  امل�ضاعد  املدرب  جربان  كجمال  املتميزين 

بو�ضاتي،  التاريخي  الهداف  حمامة،  اللطيف  عبد 

اأنفال،  املرحوم  احلوات،  الإخوان  اأكرد،  الإخوان 

ال�ضر�س، الدعدي، ا�ضحا�ضح، والقائمة طويلة جدا، 

كما كان يتوفر على رئي�س كبري ميوت حبا يف فريقه 

وهو حممد دومو �ضافاه اهلل، والد حكيم دومو الذي 

عا�س ومازال يعي�س العديد من احلروب مع الفريق 

بعد اإبعاده من الرئا�ضة.

يف  ال�ضديد  ولالأ�ضف  القنيطري  النادي  م�ضكل 

لالأهلية وللتجربة،  يفتقدون  الذين  بع�س م�ضرييه 

ال�ضا�ضات، واإطالق  همهم الوحيد هو الظهور على 

الت�ضريحات املجانية على اأمواج بع�س الإذاعات 

اخلا�ضة ويف بع�س اجلرائد.

الكاك كان و�ضيظل فريقا كبريا، مبواهبه، وبجمهوره 

الرائع الذي مل يبخل يوما عن م�ضاندة فريقه.

العام  جمعه  يعقد  اأن  احلايل  امل�ضري  املكتب  فعلى 

م�ضتوى  لتدين  احلقيقية  الأ�ضباب  ملحبيه  لي�ضرح 

الكاك، اأما الت�ضحية مبدرب كيفما كان ا�ضمه لي�س 

من  الهروب  مبثابة  يعترب  بل  الناجح  احلل  هو 

امل�ضوؤولية.

مل يتمكن املنتخب املغربي لأقل من 20 

�ضنة  يوم الأحد الأخري، من الحتفاظ 

عليها  ح�ضل  التي  الذهبية  بامليدالية 

املغرب خالل الألعاب الفرنكفونية التي 

جرت يف كندا �ضنة 2001.

امليدالية  الوطني ح�ضل على  املنتخب 

الف�ضية بعد هزميته بهدفني لواحد �ضد 

املنتخب الكونغويل الذي حول هزميته 

بهدف ل�ضفر اإىل انت�ضار مكنه من الفوز 

بامليدالية الذهبية لهذه الألعاب.

جيدا  اأداء  قدموا  بنعبي�ضة  اأ�ضبال 

الغياب  بالرغم من  املباريات  كل  خالل 

لعبيه  من  للعديد  ال�ضطراري 

خمتلفة،  لأ�ضباب  الأ�ضا�ضيني 

واآدام  كالــــــ�ضعــــيدي، 

لرفــــ�س  النفــــــاتي 

الرتخي�س  فريقهما 

تطابق  وبعدم  لهما 

مع  الدوري  هــــذا 

مواعيد الفيفا.

بذهبية  فوزه  بعد 

األعاب البحر الأبي�س 

املتو�ضط برتكيا، ها هو 

هذا املنتخب ال�ضاب 

يفوز  الواعد 

حيث  الفرنكفونية  الألعاب  بف�ضية 

لعبيه  باإمكانيات  اجلميع  اأقنع 

بعيدا  الذهاب  على  وبعزمهم  الهائلة، 

باأنه  علما  القادمة  املناف�ضات  يف 

الفرن�ضية  ني�س  من  مبا�ضرة  �ضينتقل 

األعاب  يف  للم�ضاركة  اأندوني�ضيا  اإىل 

الت�ضامن الإ�ضالمي التي �ضتنطلق يوم 

اأكتوبر،  فاحت  اإىل  اجلاري  �ضتنرب   22
هذا  لإعداد  جيدة  منا�ضبة  وهي 

القادمة  لال�ضتحقاقات  ال�ضاب  املنتخب 

الأوملبية  الألعاب  اإق�ضائيات  واأهمها 

�ضيف  يف  الربازيل  �ضتحت�ضنها  التي 

.2016
عن  امل�ضوؤولون  ي�ضتيقظ  اأن  نتمنى 

بهذا  يهتموا  واأن  الكروي  ال�ضاأن 

اأمل  الذي يعترب  اجليل اجلديد 

امل�ضتقبل،  يف  املغربية  الكرة 

وتوفري  بت�ضجيعه  وذلك 

املادية  الإمكانيات  جميع 

يحتاج  التي  واللوج�ضتيكية 

اإليها.

احتل  املغرب  فاإن  للتذكري، 

جميع  يف  اخلام�س  املركز 

فيها  �ضارك  التي  الريا�ضات 

األعاب  اأهمها  ومن 

التـــــــــي  القوى 

فعــــــــــــــت  ر

ها  �ضـــــيد ر

اإلــــــــى 15 

ميدالية.

الألعاب    الفرنكفونية

املنتخـب  املغربـي  يكتـفي 

 بامليـدالية الفــ�ضية

يتجه املكتب اجلامعي قبل نهاية وليته اإىل اإنهاء مهام ر�ضيد 

الطاو�ضي ب�ضكل ر�ضمي، وذلك بتكليف الهولندي بيم فريبيك 

بالإ�ضراف على املنتخب املغربي خالل املباراة التي �ضتجمعه 

بنظريه ال�ضكتلندي يوم 11 اأكتوبر مبلعب اأكادير اجلديد.

اإىل املونديال  ر�ضيد الطاو�ضي الذي ف�ضل يف تاأهيل املنتخب 

بالرغم من الوعود التي قدمها للجمهور املغربي، حاول جاهدا 

الت�ضبث مبن�ضبه رغم اأنف اجلميع، �ضيكون مطالبا مبراجعة 

اأوراقه وال�ضتفادة من الأخطاء اجل�ضيمة التي ارتكبها خالل 

م�ضريته املتوا�ضعة مع املنتخب.

املكتب  على  املفرو�س  من  كان  الختيار،  لهذا  بالن�ضبة 

اجلامعي اأن يعني م�ضاعده وليد الركراكي الذي يعرف جيدا 

مازال  الذي  عقده  اإىل  بالإ�ضافة  الوطني  املنتخب  لعبي 

�ضاريا لعام اآخر.

»جي�ضه«  اأو  امل�ضاعد  طاقمه  معه  �ضي�ضطحب  فريبيك  بيم 

الذي يتكون من اأخيه، وابن عمه وبع�س اأفراد عائلته.

اللقاء  هذا  بيم فريبيك ومن معه خالل  �ضيفيدنا  ترى مباذا 

الودي الذي �ضي�ضيفه اإىل �ضريته الذاتية؟

خطاأ كبري �ضين�ضاف اإىل العديد من هفوات املكتب اجلامعي.

مباذا  �ضيفيد نا 

بيم  فريبيك

بدون عنوان

نالحظ  امل�ستحق،  ال�سعود  بعد   ❶

باأن الفريق املراك�سي مازال يعاين من 

امل�ساكل املادية؟

من  تعاين  املغربية  الأندية  كل   ❑

للكوكب  وبالن�ضبة  امل�ضكل،  هذا 

يحاول  امل�ضري  فاملكتب  املراك�ضي 

هذه  على  التغلب  امل�ضتطاع  قدر 

الأزمة.

❷ بالرغم من توفر املدينة على العديد 

باأن  نالحظ  ال�سياحية،  الوحدات  من 

ل  احلمراء  للعا�سمة  املمثل  الفريق 

ي�ستفيد من هذه املن�ساآت؟

❑ نتمنى اأن يكون هذا اجلواب عند 

اأرباب هذه املوؤ�ض�ضات، بالن�ضبة لنا 

فاإننا نقوم بكل ما يف و�ضعنا للبحث 

نن�ضى  اأن  دون  املالية،  املوارد  عن 

ال�ضراكة املهمة التي قمنا بها ولأول 

عمدة  مع  الفريق  تاريخ  يف  مرة 

ورئي�س  اجلهة  ورئي�س  املدينة، 

بلدية الق�ضبة امل�ضور، هذه ال�ضراكة 

�ضي�ضتفيد منها النادي مببلغ �ضنوي 

يقدر بـ 9 مليون درهم ابتداء من �ضنة 

.2014
كرة  جامعة  م�ستقبل  ترى  كيف   ❸

القدم؟

❑ اأمتنى ككل املغاربة اأن مير اجلمع 

الظروف،  اأح�ضن  يف  القادم  العام 

واأنا مع الأ�ضخا�س الذين يوؤيدون 

اأن يكون الرئي�س القادم معينا من 

اجلهات العليا..

الكبري  العمل  نن�ضى  اأن  دون  هذا 

الفا�ضي  علي  الرئي�س  به  قام  الذي 

من  العديد  فتح  الذي  الفهري 

الأورا�س، وانتع�ضت مالية الأندية 

بف�ضل الدعم الذي اأ�ضبحت تتلقاه 

متكنت  التي  اجلامعة  طرف  من 

امل�ضتثمرين  من  العديد  اإقناع  من 

من  متكن  اأنه  كما  واملحت�ضنني، 

النتقال بالكرة املغربية من الهواية 

اإىل الحرتاف.

بالن�ضبة للمنتخب املغربي، فعلينا 

كبري،  منتخب  لبناء  نرتيث  اأن 

وعدم  بالعمل  اإل  ذلك  يتم  ولن 

التفريط يف الالعبني ال�ضباب الذين 

يف�ضلون الهروب اإىل اخلليج ل�ضمان 

م�ضتقبلهم.

❋ رئي�ش املكتب املديري لنادي 

الكوكب املراك�سي.

نحــاول جاهـديـــن التغــلب  عــلى  م�شاكلـــنا املاليـــة

يوسف ظهير❋: أسئلــة لـ:

حتت اإ�ضراف املكتب املديري، ينظم نادي 

احلديدية  الكرة  فرع  الريا�ضي  الرجاء 

ال�ضنوي  الدوري  �ضتنرب   22 الأحد  يوم 

بحديقة  ال�ضلطان  مر�س  بنادي  للفريق 

اجلامعة العربية مب�ضاركة جميع الأندية 

امللكية  اجلامعة  لواء  حتت  املن�ضوية 

املغربية للكرة احلديدية.

فقد اأكد لالأ�ضبوع رئي�س الفريق م�ضطفى 

اتخذت  قد  الإجراءات  كل  باأن  فنان 

اأح�ضن  يف  الريا�ضي  العر�س  هذا  ليمر 

الظروف.

يعاين كمعظم  الفرع  هذا  فاإن  للتذكري، 

الفروع العديد من امل�ضاكل املادية التي 

مازال مل ي�ضتطع املكتب املديري اجلديد 

حلها، بالرغم من املجهودات التي يقوم 

بها بع�س اأع�ضاء هذا الفرع.

تعازينا القلبية للحاج الطاهرنادي الرجاء ينظم الدوري ال�شنوي للكرة احلديدية
العميق وفاة  الأ�ضى واحلزن  تلقينا ببالغ 

احلاج  والدة  بيليو�س،  زينة  احلاجة 

الطاهر اأمزاغ الرئي�س املدير العام ملوؤ�ض�ضة 

كتبية، وبهذه املنا�ضبة الأليمة نتقدم باأحر 

التعازي واملوا�ضاة اإىل جميع اأفراد العائلة، 

داعني اهلل عز وجل اأن ي�ضكن الفقيدة ف�ضيح 

جناته، واأن يلهم ذويها ال�ضرب وال�ضلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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الملـــف

على  الفاي�سبوكيني  الن�سطاء  اأحد  علق 

ملكيا  و�ساما  يتلقى  وهو  الرميد  �سورة 

الكايف  الوقت  يجد  مل  العدل  وزير  باأن 

امللك،  اأمام  يقف  اأن  قبل  مالب�سه  ليلب�س 

ال�سدفة  حلظة  اأن  هي  احلقيقة  لكن 

وزير  تو�سيح  حلظة  تكون  اأن  اختارت 

املقايي�س  بكل  »حارقة«  حلظة  العدل 

نظرا حلرارة ال�سم�س املرتفعة.

اإن  قيل  للعدل  وزيرا  الرميد  تعيني  قبل 

هذا  اأن  غري  ا�سمه،  على  يتحفظ  الق�سر 

التحفظ �سرعان ما ظهر اأنه جمرد اإ�ساعة، 

يف  الأولني  الوزراء  كل  عادة  من  ولعله 

يبعدوا  حتى  اإ�ساعات  اإطالق  املغرب 

ذلك  حدث  لال�ستوزار،  املر�سحني  عنهم 

هذه  حدث  ورمبا  الفا�سي،  عبا�س  اأيام 

كيف  كريان،  بن  الإله  عبد  زمن  يف  املرة 

املر�سحني  اأبرز  اأحد  هو  والرميد  ل؟ 

لقيادة حزب العدالة والتنمية، »لعل اأكرث 

احلروب التي واجهها الرميد كانت داخل 

العدالة والتنمية ولي�س خارجه«،  حزب 

يقول م�سدر من داخل احلزب.

على  الرميد  مبجهودات  امللكي  التنويه 

راأ�س جلنة اإ�سالح العدالة، �ساهم ب�سكل 

للوزير  جديدة  دفعة  اإعطاء  يف  كبري 

اجلديد، الذي ما اإن و�سع يده على ملف 

العدالة حتى خرجت اللوبيات لتعلن �سلال 

كامال يف كل املحاكم، وح�سنا فعل الرميد 

تقدمي  على  الأميان  باأغلظ  اأق�سم  عندما 

القتطاع  عن  الرتاجع  مت  اإذا  ا�ستقالته 

من اأجور امل�سربني.

يقرتن  مل  ا�سمه  اأن  الرميد  حظ  حل�سن 

ل  كالفان،  الإ�سباين  بف�سيحة  موؤخرا 

وزارته،  عرب  متر  العفو  لوائح  اأن  �سيما 

وحل�سن حظه اأن م�سروع اإ�سالح العدالة 

يحظى بالرعاية امللكية.

امل�ستميت  بدفاعه  ا�ستهر  اأن  للرميد  �سبق 

اأ�سبح  لكنه  الربملانية،  امللكية  نظام  عن 

له  و�سبق  د�ستورية،  ملكية  ظل  يف  وزيرا 

املعتقلني  عن  املدافعني  اأ�سد  من  كان  اأن 

الأمر  لكن  حماميا،  كان  عندما  ال�سلفيني 

تطلق  �سلفية  جماعة  مرمى  يف  به  انتهى 

واجلهاد«  التوحيد  »جماعة  نف�سها  على 

البيان  خطورة  اإىل  دمه..انظروا  اأهدرت 

اأي  يفتح  اأن  دون  ال�سحافة  ن�سرته  الذي 

الظلم  يف  الطاغوت  وزير  »ندعو  حتقيق: 

ال�ستمرار  عن  والكف  للتوبة  والعبودية 

يف كفره وزندقته، نعلن اأن �سيوفنا �ستطاله 

اهلل  جنود  واأن  ق�سر،  اأو  الزمان  طال 

يرتب�سون به الدوائر، واأن ليوث التوحيد 

قد التحفوا اأحزمتهم النا�سفة، عازمني على 

الإطاحة براأ�سه حتى يكون عربة لغريه«.

من  عنهم  املر�سي  اأحد  هو  العدل  وزير 

من  ورمبا  الإ�ساعة،  بخالف  امللك،  طرف 

اأن  للهمة  �سبق  فقد  امللكي،  املحيط  طرف 

واإن  بنور،  �سيدي  يف  بيته  على  �سيفا  حل 

كان هناك من يقول اإنها جنازة فقط.

ح امللكــي 
�شيــ

التو

يكــذب مزاعـم

ة القـ�شر
�شبــ

 غ

ى الرميد:
مصطف

رمــوز اللوبـي
 امللكـي اجلديـد  

“عندما قرر امللك أن يقتصر على دور الحكم قام بإخضاع سلوكه 
لبعض املبادئ البسيطة، منها: عدم السماح ألي جماعة بأن 

تتقوى أكثر من الالزم، وتشجيع كل املنافسات املمكنة للحيلولة 
ضد هيمنة أي واحدة منها، ومن جهة أخرى، عدم قبول انقراض 
أي جماعة مهما كانت، بما يف ذلك أحزاب املعارضة، إذ يمكنها 
أن تجمد أو تعطل نشاطها مؤقتا، شريطة أن تحتفظ بشعلة 

من الحياة يمكن إحياؤها عند الضرورة. وبما أن الجماعات 
السياسية املغربية تتشكل عادة من رئيس وأتباع، فإن أفضل 

وسيلة إلبقائها على قيد الحياة تتجلى يف السهر على أن ال يفقد 
الرئيس كامل نفوذه، ويتجلى هذا النفوذ عادة يف إمكانيات 

التواصل املباشر مع امللك، أكرب مانح للنعم..”.
هكذا تحدث الباحث األمريكي “جون واتربوري” عن امللكية 

يف كتابه “أمري املؤمنني”، حسب نص الرتجمة الصادرة مؤخرا 
)عبد الغني أبو العزم وعبد األحد السبتي وعبد اللطيف الفلق(، 

ويكاد ينطبق هذا الكالم على الحالة املغربية الراهنة، لوال أن 
“واتربوري” كان يتحدث عن امللكية يف زمن محمد الخامس 

وبداية عهد الحسن الثاني.
يمكن القول إن أي تشابه يف األسماء أو األحداث عبارة عن 
صدفة، لكن قراءة كتاب أمري املؤمنني، وإن كان يتحدث عن 

فرتة سابقة إال أنه يساعد على فهم بعض مفاتيح الحكم يف 
املغرب، ولعله حري بالقراء أن يتأملوا الكالم التالي:»تحيط 
بامللك مجموعة من األتباع املخلصني، لكنه يسعى دائما إىل 
جلب النخبة بكاملها إىل داخل شبكة أنصاره، ومع أن بعض 

املجموعات ربطت مصالحها بمصالح القصر أكثر من األخرى، 
يؤكد امللك على أن مفهوم النخبة باعتبارها عائلة كبرية ملتفة، 
مهما كانت االختالفات الكبرية بني ممثليها، حول مبدإ التفوق 

املطلق للعرش«.
حديث »واتر بوري« عن التناقض داخل النخبة التي يسعى 

نظام الحكم إىل جلبها، يكاد ينطبق على مبادرة توشيح عدة 
شخصيات يف الفرتة األخرية، وهي املبادرة التي تساءلت 

األسبوع بشأنها »عما إذا كانت يقظة على أطراف القصر، أم 
رجوعا إىل سياسة الحسن الثاني«؟.

فيما يلي »الجزء الثاني« من امللف الذي قدمت »األسبوع« جزأه 
األول يف العدد املاضي، وفيه نتساءل من جديد، هل األسماء 
التالية ستكون رمزا للوبي املرحلة املستقبلية بمهامها املعلنة 

وغري املعلنة )..(؟

الرباط: سعيد الريحاني 

ة التي تبتعد عن 
العامل

الأحزاب وتقرتب من 

ة امللكية 
الدائر

يقظة على أطراف القصر 
أم رجوع إلى سياسة 

الحسن الثاني؟ 
الجزء الثاني
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الملـــف
باري�س  يف  املغرب  �سفارة  اإن  يقال 

يكن  مل  ثم  ومن  باأكملها،  دولة  ت�ساهي 

غريبا انتظار كل هذه املدة لتعيني �سفري 

جديد للمغرب يف بالد الأنوار، ف�سعوبة 

ل  لرجل  املهمة  اإ�سناد  حتتم  الختيار 

غياب  لالنتباه  لفتا  كان  ولعله  يخطئ، 

بو�سام  تو�سيحه  حلظة  عن  بنمو�سى 

ال�سهر على تنظيم احتفال  ملكي، مبربر 

املغرب  �سفارة  يف  العر�س  بعيد  خا�س 

ببالد الأنوار.

وزيرا   2007 �سنة  بنمو�سى  �سكيب  عني 

للداخلية، بعد اأن عرف اأ�سرار امللفات من 

خالل مهمته ككاتب عام بنف�س الوزارة، 

هو اأي�سا خريج مدر�سة القناطر والطرق 

التي توجد بفرن�سا، لذلك يتوقع كثري من 

نظرا  ب�سالم،  مهمته  متر  اأن  املتتبعني 

فرتة  يف  راكمها  التي  ال�سداقات  حلجم 

ق�ساها  التي  املدة  وخالل  الدرا�سة 

كوزير للداخلية.

يف  �سجله  �سكيب،  �سجل  يف  اإجناز  اأبرز 

اآخر اأيامه على راأ�س املجل�س القت�سادي 

بالأرقام  ك�سف  عندما  والجتماعي 

ق�سية  خدمة  با�سم  املهدورة  املاليري 

حتى  اجلنوبية،  الأقاليم  يف  ال�سحراء 

اأن املتفاعلني مع تقرير بنمو�سى كان هو 

اجلماين،  �سعيد  حفيد  اجلماين  اإبراهيم 

ق�سية  باأن  لالأرقام،  قراءته  بعد  قال 

خمطط  كلفه  مما  اأكرث  كلفت  ال�سحراء 

مار�سال لإعادة تهيئة اأوروبا.

القت�سادي والجتماعي  املجل�س  تقرير 

عنوان:»منوذج  حمل  والذي  الأخري 

مل  اجلنوبية«  الأقاليم  يف  التنمية 

ال�سحراء  اأقطاب  بع�س  لري�سي  يكن 

غياب  »اإن  الريع،  عن  حديثه  ب�سبب 

والأقطاب  والأعيان  الربملانيني  بع�س 

بنمو�سى  لقاءات  عن  ال�سحراويني، 

)حلظة  والداخلة  العيون  من  بكل 

امل�ساورات(، يعطي اإ�سارة �سلبية حول 

ريع  من  ت�ستفيد  ظلت  جهات،  وقوف 

ال�سحراء،  يف  ال�ستثنائية  الو�سعية 

لالغتناء، اإذ ظهرت فئة اجتماعية يطلق 

احلرب«،  »اأغنياء  ال�سحراويون  عليها 

مي�س  قد  حتول  كل  ملجابهة  ي�ستعدون 

وو�سعيتهم  القت�سادية  مب�ساحلهم 

من  بع�سهم  اكت�سبها  التي  الجتماعية 

الأول  امل�ستثمر  »تبقى  التي  الدولة 

اجلنوبية،  الأقاليم  يف  الأول  وامل�سغل 

واملبادرات  اخلا�س  ال�ستثمار  فيما 

ترتجم  ول  كافية،  غري  تبقى  الفردية 

قبل  من  بذلها  يتم  التي  اجلهود  حجم 

ت�سجيعها  اأجل  من  العمومية  ال�سلطات 

وتنميتها«.

ب التقرير 
�صاح

ح امل�صكوت 
الذي ف�ص

يف ال�صحراء
عنه 

ب بنموسى: 
شكي

على  ال�ساد�س  حممد  امللك  يحر�س  مرة  لأول 

اأبطال  من  خا�سة  لنوعية  ماألوف  غري  اهتمام  اإيالء 

الريا�سة.. وينطبق ذلك على مت�سابق ال�سيارات ال�ساب 

بعد  اأمريكا  من  للتو  عاد  قد  الأخري  هذا  بناين«،  »املهدي 

احتالله الرتبة الثانية يف بطولتها الأخرية، والرتبة الأوىل 

من حيث كونه م�ساركا م�ستقال، عندما ات�سل به م�سوؤول من 

الديوان امللكي ليخربه اأنه على موعد مع تتويج اآخر يف الق�سر 

امللكي حيث كان ينتظر اأن يح�سل على و�سام.

بها »الأ�سبوع«: »لقد كانت  بناين يف ت�سريحات خ�س  املهدي  يقول 

حلظة التو�سيح امللكي اأح�سن حلظة يف حياتي«، ثم ي�سيف باأن الف�سل يرجع للملك يف حتقيقه حللمه 

يف اأن ي�سبح بطال يف �سباق ال�سيارات. كيف ذلك؟.. اجلواب على ل�سان املهدي بناين دائما،»لقد تدخل 

امللك �سخ�سيا لكي ي�ساعدين على اإمتام م�سواري واأنا �سغري ال�سن �سمن البطولت العاملية«، فـ »اجلمع 

بني الدرا�سة والريا�سة كان يبدو حلما م�ستحيال يف املغرب«. هي اإذن اإ�سارة من امللك اإىل املغرب الذي 

يجب اأن يحلم به كل مغربي، لكن مع ذلك ميكن الت�ساوؤل، ما الذي فعله املهدي بناين حتى ي�ستحق هذا 

التتويج؟ 

يجب التاأكيد اأول على اأن »�سوماخر املغرب« كما ي�سمونه ينتمي لعائلة عريقة يف �سباق ال�سيارات، 

ولعل املهدي حمظوظ جدا، لأنه ولد يف عائلة مهوو�سة ب�سباق ال�سيارات حتى اأن والديه كانا يبيعان 

عقاراتهما وي�ساهدانها وهي تتبخر مع البنزين يف الهواء، لكي ي�سارك املهدي ومن خالله املغرب، يف 

بطولت عاملية.. 

اإىل  طيلة م�ساره من �سنة 1994 اإىل اليوم، وقف املهدي على من�سة اجلوائز، وحمل الراية املغربية 

ل�سباق  »حلبات  فيه  توجد  ل  بلدا  ميثل  املهدي  اأن  وهو  ب�سيط  فارق  مع  كبرية،  دول  اأعالم  جانب 

ال�سيارات«..»الق�سية لي�ست ق�سية اإمكانات دائما، لو كان الأمر كذلك لكان اخلليجيون هم الأوائل«، 

يوؤكد املهدي قبل اأن ي�سيف باأنه »املت�سابق الإفريقي والعربي الوحيد الذي ميثل القارة ال�سمراء يف 

امللتقيات الدولية«.

هي اإذن اإ�سارة من امللك حممد ال�ساد�س اإىل الريا�سة التي يجب ت�سجيعها، ورمبا هي هم�سة يف اأذن 

اأغلب امل�سوؤولني، رغم املاليري التي  اإليها  اإىل الريا�سة التي ل ينتبه  احلكومات املتعاقبة لكي تنتبه 

جتلبها للمغرب.. 

الأمناء  طلبات  عليها  تكاثرت  عندما 

باأحزابهم،  التحاقها  يف  الراغبني  العامني 

اإطار  يف  ال�سيا�سي  العمل  اأمار�س  قالت:»اأنا 

اأن  علما  وحما�سرات..  اأبحاث  من  به  اأقوم  ما 

العمل احلزبي لي�س القناة الوحيدة ملمار�سة العمل 

ال�سيا�سي اأو علم ال�سيا�سة«.

هكذا حتدثت رجاء ناجي مكاوي، املراأة العاملة، التي 

كانت اأول امراأة تلقي در�سا ح�سنيا يف ح�سرة امللك خالل 

الد�ستور  تعديل  جلنة  اأع�ساء  بني  من  كانت   ،2003 �سنة 

الأخرية، و�سبق لها اأن اعرتفت اأنها دافعت عن �سرورة و�سع 

حد اأق�سى لعدد النتدابات النيابية، وذلك للقطع مع ظاهرة احتكار النتخابات.

وقد �سبق لرجاء ناجي مكاوي اأن اعتربت اأن حتالف »جي 8« الذي تاأ�س�س �سنة 2011 قبيل 

النتخابات، كان حتالفا »ن�ساز« يف نظرها،»التحالفات التي �سبقت حمطة 25 نونرب، ل ميكن 

اإنكار اأنها حتالفات، ن�ساز، ل جامع بينها، اإل النتخابوية، فلما يجتمع يف تكتل واحد، حزب 

مبرجعية اإ�سالمية، وحزب من كبار املعار�سني لهذه املرجعية هو حزب الأ�سالة واملعا�سرة 

واأحزاب ي�سارية.. وبني الثالثة اأطياف اأخرى.. اأعتقد اأن هذه اخللطة ل تن�سجم مع الأعراف 

الدميقراطية، احلديثة ول مع القطبية«. )رجاء ناجي مكاوي يف حوار مع الأ�سبوع عدد 24 

نونرب 2011(. توقعت رجاء، وهي املراأة التي �سبقت م�سطفى الرميد اإىل التربع باأع�سائها 

الأمر مرهون  اأن  اأكدت  لكنها  العربي،  الربيع  تبعات  املغرب من  2011 جناة  �سنة  )..( يف 

ب�سروط، خل�ستها يف حت�سني العمل ال�سيا�سي واحلزبي، وت�سكيل حكومة قادرة على جتاوز 

اأخطاء احلكومات ال�سابقة )انظر نف�س امل�سدر(.

كان بالإمكان القول اإن م�سار رجاء انتهى مع مرور 10 �سنوات على اإلقائها در�سا ح�سنيا يف 

ح�سرة امللك، لكن التو�سيح الأخري يجعل منها اإحدى الأ�سماء املنتقاة بعناية ل�سغل من�سب 

الدرا�سي  م�سارها  اأن  �سيما  ل  احلاجة،  وقت  اإليها  اللجوء  ميكن  التي  النتظار  لئحة  يف 

والعملي غني بالتجارب العلمية والعملية، لذلك يرى بع�س املتتبعني اأن اختيارها لع�سوية 

جلنة تعديل الد�ستور، مل يكن عبثا.

رمــوز اللوبـي
 امللكـي اجلديـد  

ة التي تبتعد عن 
العامل

الأحزاب وتقرتب من 

ة امللكية 
الدائر

المهدي بناني:رجاء ناجي مكاوي: 
حممد ال�ساد�س 

 »لوال امللك 

ملا اأ�سبحت بطال يف �سباق ال�سيارات« 

الريا�صة التي ي�صجعها 

امللك ول ت�صجعها 
احلكومات..
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الملـــف

يحافظ عبد اللطيف اجلواهري وايل بنك املغرب ووزير 

الب�شو�شة  مالحمه  على  الثاين  احل�شن  عهد  يف  املالية 

طيلة الفرتة الق�شرية التي يتحدث فيها مع موظفيه، وهو 

اأنه  يلج البناية ال�شخمة لبنك املغرب يف حي الريا�ض، غري 

�شرعان ما يتخلى عن �شحكته عندما ي�شرع يف العمل.

هكذا يبدو اجلواهري كل �شباح، هو الآن ي�شكل ال�شمري الذي يوؤنب احلكومة، فهو 

ما فتئ ينبه اإىل �شرورة اإ�شالح نظام الدعم، ونظام التقاعد، والنظام اجلبائي، يف كل 

مرة يدق ناقو�ض اخلطر، بل اإن الأمر و�شل اإىل درجة رفع تقرير اإىل امللك، قال فيه: 

»اإن ال�شتقرار ال�شيا�شي رهني بتح�شني منط عي�ض ال�شكان«.

املناخ  ال�شيا�شي يف ظل  النتقال  »اإن  بو�شوح:  قال   2012 ل�شنة  املغرب  بنك  تقرير 

الإقليمي امل�شطرب لن يكون م�شتداما يف غياب مكا�شب اقت�شادية ملمو�شة متكن من 

حت�شني عي�ض ال�شكان«.

حكمة اجلواهري خالل الأيام الع�شيبة التي يجتازها املغرب، جعلت بع�ض املتتبعني 

يتمنون تعيينه رئي�شا للحكومة، بعيدا عن �شراعات مزوار وبن كريان و�شباط )..(، 

الهيكلية،  بالإ�شالحات  »الإ�شراع  اإىل  اجلواهري  دعا  فقد   ،2012 �شنة  غرار  وعلى 

املاكرواقت�شادية،  التوازنات  ا�شتعادة  اأجل  من  و�شرورية  حيوية  اإياها  معتربا 

و�شمان ا�شتدامة املالية العمومية«. واعترب وايل بنك املغرب عبد اللطيف اجلواهري 

الهيكلية  الإ�شالحات  ت�شريع  اأن   ،)2013( امللك  اإىل  قدمه  الذي  ال�شنوي  تقريره  يف 

اأجل احلفاظ  التوازنات ومن  ا�شتعادة  اأجل  اأمرا ملحا من  اأ�شبح  وتو�شيع نطاقها 

على العالقة مع خمتلف ال�شركاء.

راأ�ض  على   2003 �شنة  منذ  عني  الذي  املغرب  بنك  وايل  اجلواهري  اإن  القول  ميكن 

اإمرباطورية بنك املغرب هو عني امللك على القت�شاد، اأمر توؤكده التقارير املرفوعة 

اإىل امللك يف كل مرة.

عبد اللطيف الجواهري:

فاإن  الإ�شباين،  ال�شعبي  احلزب  رواية  بح�شب 

ترجع  دانييل«  املجرم  عن  »العفو  ف�شيحة 

التي  اللوائح  بني  وقع  الذي  اخللط  اإىل  بالأ�شا�ض 

»طلبات  ت�شم  ولوائح  العفو  طلبات  ت�شم  كانت 

الرتحيل« من اأجل ا�شتكمال العقوبة.

ال�شجون،  مدير  بنها�شم«  »حفيظ  راأ�ض  على  مبا�شرة  العقاب  نزل  املغرب  يف 

الأمر الذي يفهم منه اأن يد بنها�شم هي التي امتدت لتخلط اللوائح ورمبا هو 

غياب ال�شرامة يف املراقبة.. لكن املعني بالأمر ما فتئ ي�شرح »اأنا معندي عالقة 

بالعفو..و�شريوا عند عبد النبوي �شولوه.. اأنا م�شوؤول على اللي يف ال�شجن« 

)موقع كود /5 غ�شت 2013(.

من هو عبد النبوي اإذن؟ اإنه مدير ال�شوؤون اجلنائية والعفو بوزارة العدل، مل 

يكن يعرفه عدد كبري من املغاربة، لكن م�شاره يف الأيام الأخرية �شمح بظهوره يف 

منا�شبتني كبريتني، الأوىل عندما تزعم املفاو�شات مع الأطراف الإ�شبانية حول 

م�شري دانييل يف اإ�شبانيا، والثانية عندما مت تو�شيحه موؤخرا من قبل امللك.

ما ل يعرفه كثري من النا�ض هو اأن كال من حفيظ بنها�شم وعبد النبوي التقيا اأكرث 

من مرة ويف اأكرث من منا�شبة، اأقلها اأن املندوب ال�شابق لل�شجون كان ي�شتدعي 

عبد النبوي الذي يرجح اأنه �شديقه اإىل عدة دورات تكوينية واجتماعات كبرية 

كانت تنظمها اإدارة ال�شجون.

م�شريية،  حلظات  يف  العدل  وزير  من  الأ�شواء  النبوي  عبد  �شرق  اإذن  هكذا 

باملقابل �شكت الرميد بطريقة تطرح اأكرث من عالمة ا�شتفهام، ما معنى اأن يتوىل 

الديوان امللكي �شرح مالب�شات الق�شية، يف حني ت�شكت وزارة العدل..؟؟؟

ميكن القول اإن عبد النبوي بات مر�شحا اأكرث من اأي وقت م�شى ليحتل من�شب 

عن  راكمها  التي  الأ�شرار  حجم  اإىل  بالنظر  لبنها�شم،  خلفا  ال�شجون  مندوب 

الزنازن )...(.

ميكن القول اإن الو�شام امللكي عالمة من عالمات 

يقت�شي  كهذه  مب�شلمة  الإميان  لكن  الر�شى، 

الذي يجعل  الر�شى  الت�شاوؤل عن طبيعة هذا 

حممد ال�شاد�ض يو�شح اأحد مروجي كتاب »امللك 

امل�شتحوذ« يف املغرب، »فقد �شبق لعبد الرحيم 

اأنه جلب معه  لل�شحفيني،  اأن حكى  اجلامعي 

كتاب »امللك امل�شتحوذ« من باري�ض، واأنه كان 

ينتظر اأن يتم احلجز عليه يف املطار، ثم 

اأ�شاف مت�شائال: ملاذا ل يباع هذا 

الكتاب يف املغرب )..(؟.

طريقة  هذه  كانت 

الرحيم  عبد 

با�شم  الر�شمي  الناطق  اإحراج  يف  اجلامعي 

اجلمعية  نظمته  الذي  اللقاء  يف  احلكومة، 

ر�شد  ابن  ومركز  التحقيق  ل�شحافة  املغربية 

يوم الأحد 13 ماي 2012 حتت عنوان:»حرية 

ماي   13 »فرباير«  )موقع  باملغرب«  الإعالم 

.)2012
�شابقة اجلامعي يف جلب كتاب »امللك امل�شتحوذ« 

ب�شكل علني، مل تكن هي الأخرية بل اإن كال من 

العزيز  عبد  واملحامي  الرحيم  عبد  املحامي 

»عدالة«،  جلمعية  ال�شابق  الرئي�ض  النوي�شي 

باأكادير،  املحامني  هيئة  نقيب  وهبي  وح�شن 

مبنا�شبة  امللكي  الربوتوكول  بخرق  قاموا 

العدالة،  اإ�شالح  جلنة  يف  اأع�شاء  تعيينهم 

عادية  بطريقة  امللك  على  »�شلموا«  فجميعهم 

يعني  اليد«، مما  »تقبيل  انحناء ودون  دون 

بع�ض  يف  الربوتوكول  يهمه  ل  امللك  اأن 

احلالت واإل ملا كان هذا التو�شيح الذي 

�شمل الأ�شخا�ض الثالثة ال�شالف ذكرهم.

وعبد  النوي�شي  العزيز  عبد  من  كل  يلتقي 

التي  الالذعة  النتقادات  يف  اجلامعي  الرحيم 

فاإذا  املغربية،  احلقوقية  للحالة  يوجهانها 

اأن املغرب يعي�ض »حالة  كان اجلامعي يعترب 

فاإن  الد�شتور،  تفعيل  عدم  ب�شبب  ا�شتثناء« 

انربوا  الذين  اأحد  كان  النوي�شي  العزيز  عبد 

ملواجهة قانون »حماية الع�شكريني« الذي كان 

يتعلق  فيما  �شيما  ل  املا�شية،  ال�شنة  يناق�ض 

بقي  اإذا  الن�ض  »�شيوؤدي  الأولية:  ب�شيغته 

الإفالت  لعدم  قانويّن  تكري�ٍض  اإىل  �شيغته  على 

من العقاب، فيكون خطرا على احلريات وعلى 

الن�ض  �شيكون  كما  املواطنني.  وحياة  �شالمة 

حلقوق  الدولية  للمعايري  خمالفا  حالته  على 

هيئة  ولتو�شيات  نف�شه،  وللد�شتور  الإن�شان 

املنظمات  ومطالب  وامل�شاحلة،  الإن�شاف 

وتو�شيات  والدولية،  الوطنية  احلقوقية 

اأجهزة ر�شد املعاهدات بالأمم املتحدة«، يقول 

النوي�شي.

باعتبارهما  واجلامعي  النوي�شي  جتربة 

الن�شايل  الو�شط  يف  اأكرث  معروفني  حماميني 

احلقوقي  العمل  عن  فكرة  تعطي  واحلقوقي، 

الذي ميكنه اأن ينال »ر�شا امللك«، باملقابل ميكن 

القول اإن تو�شيح ادري�ض اليزمي رئي�ض املجل�ض 

الوطني حلقوق الإن�شان بو�شام ملكي من �شاأنه 

اأن يثري بع�ض القلق من لدن املتتبعني.

فادري�ض اليزمي يف حلته احلقوقية ل يختلف عن 

غريه من امل�شوؤولني الذين توجه لهم انتقادات 

م�شوؤوليات،  عدة  بني  اجلمع  ب�شبب  كبرية 

حلقوق  الوطني  املجل�ض  رئي�ض  فاليزمي 

الإن�شان هو نف�شه الرجل الذي مت تعيينه منذ 

الذي  اجلالية  جمل�ض  راأ�ض  على   2007 �شنة 

توجه له عدة انتقادات.

دواعي  فهم  على  ي�شاعد  ل  قد  اليزمي  م�شار 

عيد  يف  املتوجني  مع  وقوفه  لكن  تو�شيحه، 

وحتركاته  خرجاته  يف  �شنده  يجد  قد  العر�ض 

اعت�شامات  عدة  فك  يف  �شاهم  فقد  الأخرية، 

للمعطلني، و�شاهم يف مواجهة رموز حركة 20 

فرباير على �شا�شة التلفزيون )..(.

هل هو در�س 

يف العمل 
ملكي 

احلقوقي؟ 

عبد الرحيم 

الجامعي

عبد العزيز 

النويضي

وادريس 

اليزمي

املتهم يف ق�ضية 

»دانييل« ح�ضب

 رواية بنها�ضم

د النبوي: 
محمد عب

�ضمري العمل احلكومي 
االقت�ضاد وعني امللكية على 

�ضالة 
�ضاعر االأ

واملعا�ضرة..
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وال�شعب  امللك  ثورة  اإحياء  منا�شبة  خلقت 

جدال وا�شعا بني املتتبعني بالنظر اإىل كونها 

حتولت اإىل منا�شبة لتكرمي عدد من الوجوه 

مبادرة  ا�شتح�شن  قد  اجلميع  فاإذا  الفنية، 

فاإن  الدكايل،  الوهاب  عبد  الفنان  تو�شيح 

تكرمي  عدم  ب�شاأن  طرحت  كبرية  ت�شاوؤالت 

رفيقه يف م�شار االأغنية املغربية، عبد الهادي 

اختار  االأخري  هذا  اأن  العلم  مع  بلخياط، 

والتبليغ  الدعوة  جمعية  رفقة  االعتكاف 

ال�شلفية ورمبا كان هذا هو ال�شبب الذي دفع 

معدي الالئحة اإىل �شرف النظر عنه.

عيد  يف  املو�شحني  الئحة  مفاجاآت  من 

باطما،  دنيا  ال�شاعدة  الفنانة  جند  العر�ش 

اخلليج  يف  املغربيات  �شورة  ر�شخت  التي 

دنيا  ا�شتحقت  ملاذا  ثم  رجال«،  »كخطافات 

برامج  من  غريها  دون  التكرمي  هذا  باطما 

تو�شيح  يتم  مل  ملاذا  املواهب؟،  اكت�شاف 

فاز  االأخري  هذا  اأن  علما  مثال  الريفي  حممد 

فاكتور«،  »اإك�ش  برنامج  من  كاملة  بن�شخة 

بينما دنيا مل تفز اأبدا..؟

لهم  كانت  الالئحة  وا�شعي  اأن  لنفرت�ش 

هل  وال�شعب،  امللك  ثورة  يف  فنية  ر�شالة 

اأحد  تو�شيح  يتم  اأن  ال�شروري  من  كان 

هذا  »البيغ«،  وهو  »اخلا�شر«  الفن  جنوم 

يف  لي�شرح  الليلة  تلك  الو�شام  اأخذ  االأخري 

احتجاجا  تظاهروا  الذين  اأن  املوايل  اليوم 

»حواال«،  دانييل  عن  العفو  ق�شية  على 

قال باحلرف:»ما بغيت�ش نخرج يف الق�شية 

�شيا�شة  مع  عندي�ش  ما  حيت  دانييل  ديال 

احلواال«.

ي�شتحق  كان  بع�شهم  املو�شحون،  الفنانون 

التكرمي ح�شب بع�ش املتتبعني، لكن البع�ش 

ا�شتحقوا  لذلك  االآخر مل يكن ي�شتحق ذلك، 

لقب »املغ�شوب عليهم«.

17
alousbouea@gmail.com

الملـــف

الأول مرة يخرج امللك حممد ال�شاد�ش عن �شمته اإزاء 

كما  املغرب  حلزب  ينتمي  اأنه  ورغم  التعليم،  ق�شية 

�شرح بذلك يف خطاب ثورة امللك وال�شعب االأخري، لينتقد 

احلالية  احلكومة  حمل  اإنه  بل  بالبالد،  التعليم  اأو�شاع 

م�شوؤولية الرتاجع، تاركا الباب م�شرعا بني وزيرين يف احلكومة لتبادل االتهامات 

هما حل�شن الداودي الذي قال اإنه غري معني مبالحظات امللك، وبني الوزير الوفا 

الذي قال اإن اللحظة تقت�شي فرتة للتاأمل.

رئي�شا  عزميان  عمر  امللكي  امل�شت�شار  تعيني  مبا�شرة  تبعه  للتعليم  امللك  اإنقاذ 

مزيان  الراحل  فيه  يجل�ش  كان  الذي  املكان  نف�ش  يف  للتعليم  االأعلى  للمجل�ش 

بلفقيه، وهو املن�شب الذي ظل �شاغرا حتى اعتقد املغاربة اأن امللك تخلى عن هذا 

املجل�ش.

املنتدب  والرئي�ش  للجهوية،  اال�شت�شارية  للجنة  ال�شابق  الرئي�ش  عزميان  تعيني 

ملوؤ�ش�شة احل�شن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، يف هذا املن�شب يرجع اإىل هدوئه 

حول  خا�شا  بورتريها  اأجنزت  التي  ال�شحفيات  اإحدى  كتبته  ما  ح�شب  ووقاره 

لكنني  م�شبقا،  حكما  الوقار  هذا  يبدو  قوله:»قد  منه  مقرب  عن  ونقلت  �شخ�شه، 

اأعتقد اأن منبع هذا االنطباع لدى البع�ش من النا�ش، يعود اإىل اأنني رجل بقدر ما 

يحرتم نف�شه بقدر ما يحرتم االآخرين.. كما اأن لدي اإح�شا�شا قويا بالكرامة، لي�ش 

اأي�شا«. هذا هو رد عزميان كلما ووجه ب�شوؤال  كرامتي فقط، بل كرامة االآخرين 

حول »م�شدر وقاره«، ح�شب نف�ش امل�شدر.

عزميان له اأي�شا جتربة حقوقية؛ فقليل من النا�ش فقط هم الذين يعرفون اأنه �شبق 

اأن تراأ�ش املنظمة املغربية حلقوق االإن�شان، وهي التي فتحت له باب اال�شتوزار 

لي�شبح وزيرا حلقوق االإن�شان، يف عهد احل�شن الثاين. ترك عزميان عمال كبريا يف 

اأر�شيف املكتبة املتخ�ش�شة يف اجلهوية، ورمبا مل يحن الوقت الذي �شبق اأن قدم 

للملك حممد ال�شاد�ش كي يخرج اإىل الوجود، لكن االأرقام والتقطيع، كلها عمليات 

منجزة وال ينق�شها �شوى التنفيذ يف حالة االتفاق حولها.

�شتكون  هل  هو،  املتتبعون  يطرحه  الذي  ال�شوؤال  لكن  املعركة،  قلب  يف  االآن  هو 

لعزميان نف�ش كاريزما مزيان بلفقيه الذي اقتن�ش عددا كبريا من اأطر الق�شر يف 

�شمت؟.

المغضوب 
عليهم..
فــــــي 
الفيسبوك

�ضمري العمل احلكومي 
ظهروا االقت�ضاد وعني امللكية على  الذين  البالط  �شعراء  من  �شاعرا  لي�ش 

حفل  خالل  مرتاحا  ظهر  ولكنه   )..( اإجنلرتا  يف 

تو�شيح جمموعة من ال�شخ�شيات يف عيد العر�ش، 

عندما  اليوم  ذلك  احلدث  �شنع  الذي  الرجل  ولعله 

اأم  و�شع يده املجروحة على كتف امللك، هل هو حنان 

تلقائية، اأم اأن عالقــة الوديع بامللك فوق كل اعتبارات الربوتوكول )..(.

مل يكن �شالح الوديع من املتوجني يف عيد العر�ش، ولكن ح�شوره مع ابن اأخته 

وهو  االأنظار،  اإليه  جلب  وفاتها،  بعد  بو�شام،  املتوجة  الوديع  اآ�شية  الراحلة 

اأقطاب حزب االأ�شالة واملعا�شرة، يف وقت من االأوقات،  اأحد  املعروف بكونه 

واأحد اأبرز وجوه »حركة لكل الدميقراطيني«، ولعله اأحد القالئل الذين بادروا 

الذي كان يو�شف بحزب �شديق  نقــد ذاتي �شريح لتجربة احلزب  اإىل تقـدمي 

امللك )..(.

يلخ�ش الوديع االأ�شفي يف ر�شالته ال�شهرية م�شكلة حزب االأ�شالة واملعا�شرة يف 

تخليه عن حركة لكل الدميقراطيني:»تخلينا عن حركة لكل الدميقراطيني التي 

كانت قبلة ال�شباب وحلمهم كما ُيتخلى عن طفل �شغري على قارعة الطريق، ثم 

ق�شدنا عجوزا �شمطاء عاقرا نكن�ش عند رجليها املعقوفتني«.

تدفق  م�شكل  وهي  احلزب،  م�شاكل  من  اأخرى  م�شكلة  االأ�شفي  ي�شيف  كما 

املنتخبني على احلزب: »ال يكمن امل�شكل يف »تدفق« املنتخبني يف حد ذاته، اإذ 

اأخرى، ال�شالح والطالح، ولكن امل�شكل  يوجد بينهم كما يف كل جماعة ب�شرية 

الغايات،  غاية  االنتخابي  االنتداب  اأخذت جتعل من  ت�شلل ت�شورات  يكمن يف 

ة للفوز االنتخابي عنوان االأملعية ال�شيا�شية،  م يف التقنيات املدَرّ وترى يف التحُكّ

ودليل التقدم يف جت�شيد م�شروع احلزب، غري مبالية بهزالة امل�شاركة ال�شيا�شية 

فعلية من منظور  قيمة  كل  االنتخابي من  الن�شر  تفرغ  التي  املتدنية  ون�شبتها 

اإجناح امل�شروع احلداثي الدميقراطي لبالدنا«.

اأن يوؤديه �شالح الوديع يف امل�شتقبل؟ قد ال يكون هنالك جواب  اأي دور ميكن 

حاليا، لكن ظهوره بهذا ال�شكل التلقائي وهو احلامل ل�شفة ع�شو موؤ�ش�ش حلركة 

لكل الدميقراطيني، يطرح اأكرث من �شوؤال، خا�شة بعد تراجعه التنظيمي يف حزب 

االأ�شالة واملعا�شرة الذي كان يفتخر اأ�شحابه باحت�شانهم ل�شاعر وكاتب من 

عيار االأ�شفي.

�ضالة 
�ضاعر االأ

واملعا�ضرة..
صالح الوديع األسفي 

هل يكون مثل 
مزيان  بلفقيه؟ 

عمر عزيمان:
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هل يتنازل ابن سينا لبنشمسي؟
�سنة  و16  وفاته،  على  �سنوات  ع�سر  من  اأزيد  بعد 

ال�سكان  يزال  ال  الرباط،  وايل  من�سب  من  تقاعده  على 

يرتحمون ويتذكرون ذلك الرجل ال�سالح امل�ستقيم الذي 

حكم الرباط و�سواحيها ملدة 25 �سنة، ومار�س ال�سلطة 

ومكنا�س  اآ�سفي  مدن  بني  متنقال  �سنة  اأربعني  زهاء 

الروح ملواله، رحمة اهلل على  فيها  اأ�سلم  التي  والرباط 

الوايل عمر بن�سم�سي.

منا�سبة هذا احلديث، هي مبادرة طيبة من جمعية من 

اإطالق  ملتم�سة  الوالية،  را�سلت  املدينة،  اأطر  خرية 

ا�سم الراحل على حديقة ابن �سينا التي كان له الف�سل 

من  اغت�سابها  ومنع  واإحداثها  تاأ�سي�سها  يف  اهلل  رحمه 

طرف لوبيات العقار، وح�سب معلوماتنا، اأحالت الوالية 

لالخت�سا�س  اجلماعي  املجل�س  رئي�س  اإىل  االلتما�س 

املرحوم.  حق  يف  موؤثرة  بكلمات  م�سفوعا  فيه،  والنظر 

وللتذكري، فلقد �سبق لرئي�س �سابق – غفر اهلل له – اأن 

تو�سل بطلب يف املو�سوع من منتخب، واأثناء مناق�سته 

يف مداوالت مكتب املجل�س، ت�ساءل الرئي�س: »من يكون 

من  اجلواب  ولياأتي  الطلب،  ورف�س  هذا؟«  بن�سم�سي 

قرية من اأر�س �سو�س العاملة، من اإقليم تيزنيت املنا�سل 

اأول ثانوية يف  املكافح، وتعلق قرية وجان يافطة على 

القرية مزينة با�سم املقاوم املرحوم عمر بن�سم�سي، ولن 

مبثابة  رف�س  الرف�س،  ذلك  خلفيات  متاهات  يف  ندخل 

عقوق ظهرت نتائجه على الراف�س الذي ما اأن �ساع منه 

كر�سي الرئا�سة حتى ن�سيه النا�س، فاأما الوايل املرحوم 

من  �سنة   16 بعد  العا�سمة  حديث  يزال  فال  بن�سم�سي 

ان�سحابه من امل�سوؤولية. وت�سربت بع�س املعلومات تفيد 

باأنه قيل يف جمل�س اجلماعة: و"هل ي�ستوي بن�سم�سي 

وبيئته  مكانه وزمانه  طبعا ال، كل يف  �سينا؟"  ابن  مع 

وجمتمعه، فابن �سينا رحمه اهلل »على الراأ�س والعني«، 

فلقد كرمه املرحوم بن�سم�سي نف�سه عندما اأطلق ا�سمه 

على �سارع مهم ميتد من القامرة اإىل �ساحة بني يزنا�سن 

هو �سارع ابن �سينا، ووافق على ت�سمية حي بكامله هو 

حي ابن �سينا يف اأكدال، وبارك اإطالق نف�س اال�سم على 

اأكرب م�ست�سفى جامعي يف اململكة هو م�ست�سفى ابن �سينا.

وهذا عمر بن�سم�سي الوايل الذي حكم وت�سرف يف اآالف 

االأرا�سي  من  الهكتارات  من  االآالف  وع�سرات  املاليري 

اأو  اآ�سفي  يف  �سواء  ال�سكان  مل�سالح  وظفها  والعقارات، 

مكنا�س اأو الرباط، وعندما مات رحمه اهلل، مات وال ميلك 

النا�س  اأقرب  من  كان  ولعلو  كفنه.والعمدة  ثمن  حتى 

اإليه، ويعرفه حق املعرفة، فلقد عاي�سه، وتعامل معه، 

وكان بينهما احرتام كبري، وهو يف موقع »ال�ساهد« على 

تاريخ رجل كان واليا على العا�سمة.

نعم، ي�سعب ا�ستبدال ا�سم ابن �سينا با�سم بن�سم�سي، 

ولكن �سبق اأن ا�ستبدلت العا�سمة ا�سم »بني يزنا�سن« 

اآخرين،  موقعني  اإىل  وحولتهما  مالك«،  »االإمام  وا�سم 

فماذا مينع من تطبيق ذلك على احلديقة التي كانت فيما 

قبل حتمل ا�سم هلتون، ثم ابن �سينا؟

اأن�سفوا الراحل بن�سم�سي قبل اأن يحا�سبكم التاريخ، 

فهو وابن �سينا اأمام احلق �سبحانه. و�سيكون العامل 

عن  لبن�سم�سي  بالتنازل  را�سيا  �سينا  ابن  اجلليل 

حديقة �سغرية مادام ا�سمه على مرافق كبرية.

حديث العاصمة

الت�سيري  ميزانية  من  تقتطع  �سنة  كل 

�سارات  ل�سراء  مليونا   160 للعا�سمة 

اأ�سماء ال�سوارع و�سارات الت�سوير، وها 

هي �سوارعنا اأمامنا ميكنها اأن تنطق 

وتبوح لنا اأين تبلع هذه ال�سارات التي 

هي عبارة عن لوحات ق�سديرية عليها 

�سباغة بي�ساء وخطوط �سوداء، وال 

يتعدى عددها عدد اجتاهات العا�سمة 

160 مليونا  و�سوارعها. فاأين ت�سرف 

كل �سنة؟ هل جتدد بها هذه ال�سارات؟ 

هل جتهز بها مدارات و�سوارع جديدة؟ 

ثم ملاذا الق�سم التقني للجماعة ي�سرتي 

ال�سارات  من �سركات وال ي�سنع هذه 

التي ال تتطلب �سوى »بنيقة« واأدوات 

ب�سيطة، و10 كيلوغراما من ال�سباغة 

150 درهما،  ثمنها  املمتازة ال يتعدى 

ولوحات ق�سديرية، و3 عمال من بني 

لالإ�سراف  اجلماعة  يف  موظف   6000
على العمل التقني الذي يدفعه »الق�سم 

يف  �سركات  اإىل  ح�سرة!!  يا  التقني« 

كل  مليونا   160 تبي�س  �سفقات  اإطار 

�سنة؟.

به  يقوم  اأن  يجب  التقني  العمل  هذا 

مع  حتول  الذي  التقني  الق�سم  تقنيو 

االأ�سف اإىل ق�سم اإداري يكلف اخلوا�س 

باالأ�سغال التقنية، فلو تكلف باأ�سغاله 

الإجناز ال�سارات كل �سنة فلن تتعدى 

امل�ساريف 10 ماليني!.

ماليني  و10  مليونا   160 بني  والفرق 

لرت�سيد  واملانع  العائق  هو  نعتقد 

مل  الذي  اجلماعة  يف  التقني  العمل 

من  االأ�سف  مع  املنتخبون  يتمكن 

االإداري،  العمل  عن  وف�سله  �سبطه 

يتكلف  تقني حقيقي  ق�سم  اإحداث  مع 

باالأورا�س التقنية وبتقنييه من موظفي 

اجلماعة وهم باالآالف.

�سارات  توجد  العتيقة  املدينة  يف 

باأ�سماء اأزقتها التي اأجنزت منذ قرن، 

و�سارات  البارحة،  اأجنزت  وكاأنها 

ال�سنة،  هذه  ركبت  �سوارع  باأ�سماء 

عليها  ت�سلطت  التي  االأعطاب  وبكل 

غري  وكتابة  »طارت«،  �سباغة  من 

يعلوه  رديء  وق�سدير  مقروءة، 

ال�سداأ، اأما �سارات الت�سوير فهي ت�سري 

اإىل عك�س املكان املرجو االإ�سارة اإليه، 

املدينة  مكانة  م�ستوى  دون  وكلها 

اململكة. يف عوا�سم  التي هي عا�سمة 

بتقنية  ال�سارات  املتح�سر،  العامل 

ال  الذي  واملعدن  والزجاج  االإنارة، 

ي�سداأ، والكتابة بطالء المع وم�سيء 

ويف اأماكن مدرو�سة ومرئية، وهذا كله 

من اإجناز مهند�سي وتقنيي بلدياتها، 

اأما يف الرباط، فاملهند�سون والتقنيون 

االأوجاع،  هذه  من  »معفيون« 

املنتخبني«  على  يخلف  »واهلل 

مليونا   160 بـ  »يربعونهم«  الذين 

و�سعادة  و�سعادتهم  راحتهم  ل�سراء 

ال�سركات.

و�سوارعها  العا�سمة  هي  وال�سحية 

وطرقاتها!.
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

النظام  �ضد  »ال�ضربة«  تعليق  اأو  تاأجيل   ◆
العاملي  امل�ؤمتر  اأنقذ  �ض�ريا  قلب  يف  ال�ض�ري 

ورابع  فاحت  بني  الرباط  يف  عقده  املقرر 

الدويل  العام  الراأي  بان�ضغال  املقبل،  اأكت�بر 

وهذا  بامل�ؤمتر،  االهتمام  وعدم  »بال�ضربة« 

املتميز  احلدث  ه�  املنتظر  امل�ؤمتر  �ضيجعل 

على املدى الق�ضري.

◆ مرة اأخرى يطف� على ال�ضطح ملف تف�يت 
�ض�ق لغزل الذي �ضبق ملجل�س جماعة يعق�ب 
املن�ض�ر 1997/1992، اأن ف�ته ملقاول ب�ض�مة 
مل  التف�يت  قرار  املربع.  للمرت  درهم   250
ين�ضر باجلريدة الر�ضمية، والقيمة املالية مل 
جمل�س  من  جديد  قرار  واإ�ضدار  ت�ضتخل�س. 

اجلماعة �ضروري وب�ضروط جديدة.

ه�  للجماعة  ال�ضابق  العام  الكاتب   ◆
م�ؤمتر  تنظيم  ح�ضن  على  وال�ضاهر  املن�ضق 
الرباط، فاإذا جنح امل�ؤمتر وهذه اأمنية �ضكان 
العا�ضمة، فاإن الكاتب العام ال�ضابق تنتظره 

مفاجاأة تعيينه يف من�ضب هام.

ول�  وانفراج  العاملية  للظروف  نظرا   ◆
املنتظر  من  االأو�ضط،  ال�ضرق  الأزمة  م�ؤقتا 
م�ؤمتر  يف  امل�ضاركني  عدد  يت�ضاعف  اأن 
الرباط اإما با�ضطحاب الزوجات اأو املرافقني 
�ضي�ضهد  معل�ماتنا،  وح�ضب  امل�ضاعدين، 

امل�ؤمتر اإقباال كبريا.

بعد   1915 �ســـــنة  يف 

اإعالن  من  �سنوات   3
اال�ستعمار على فر�س نظام 

�سهم  رباطي  قاد  احلماية، 

االوداية  ق�سبة  من  ثورة 

واأطر  احلماية،  هذه  �سد 

للعمل  ونظمهم  املواطنني 

ي�سلم  اأن  وقبل  الفدائي، 

الروح خلالقها، �سلم م�سعل 

ا�ستمر  الذي  البنه  الكفاح 

الن�سالية  الر�سالة  اأداء  يف 

وهذه املرة باإ�سافة �سارع 

و�سواحيه  القنا�سل 

ال�سعب  �سوت  الإ�سماع 

االأجنبية  الدول  ملمثلي 

التي كانت متمركزة يف ذلك 

ال�سارع.

وعند عودة امللك ال�سرعي 

واإعالن  احلماية،  واإلغاء 

اال�ستقالل �سرح هذا االبن 

والده  واأ�سكن  اهلل  رحمه 

انتهت  »اليوم  اجلنة: 

متجره  اإىل  وعاد  مهمتي«، 

ب�سارع القنا�سل، اإنها قمة 

التي  ال�سادقة  الوطنية 

من  مبداد  التاريخ  �سجلها 

الأبناء  واالعتزاز  الفخر 

بدون  املجاهدين  الرباط 

وهذه  االأ�سف،  مع  اأجماد 

احلاالت  من  حالة  فقط 

وهي دون �سك بالع�سرات.

من  املنا�سلني  زمن  ويف 

ومنها  الكرا�سي،  اأجل 

تو�سل  اجلماعة،  كرا�سي 

ميثلون  الذين  املنتخبون 

بقائمة  ح�سرة،  يا  الرباط 

املقاومني  اأ�سماء  من 

املجاهدين الرباطيني الذين 

يحكمون  اليوم  بف�سلهم 

وي�سريون و"يتــــربعــون" 

وال�سيارات  باملــــاليـــري 

هذه  الفخمة،  واملكاتب 

»ليتربع«  فقط  القائمة 

الذين  املنتخبون  عليهم 

وال  يعرفون  ال  �سك  دون 

املقاومني  من  واحدا 

اأزقة  بت�سمية  الرباطيني، 

باأ�سمائهم الطاهرة.

اجلحود  قمة  اإنها 

احلرية  الأبطال  والتنكر 

والكـــرامـــة  واال�ستقالل 

ال  اأنا�س  من  االإن�ســـانيـــة 

يقدرون الت�سحيات، الأنهم 

الرباط  تاريخ  يجهلون 

ورجاالته ون�سائه.

ال�سيا�سية  العا�سمة  يف 

اأبطال بدون اأجماد، وحان 

امللف  هذا  لفتح  الوقت 

االأبطال  لهوؤالء  لالعرتاف 

ببطوالتهم واأجمادهم ولو 

مع  والت�سالح  للت�سوية 

االأبطال  فاأما  اأحفادهم. 

يف  مكرمون  ربهم  عند  فهم 

جنات النعيم، تغمدهم اهلل 

برحمته.

االإعدام  حكم  فيه  ينفذ  �ساب  رباطي  اأول 

املطـــــــالبة  لالنــــتفا�سة  قيــــادته  ب�سبـــب 

بالر�سا�س،  رميا  وا�ست�سهد  باال�ستقالل، 

وكانت اآخر كلماته: »ال تقنطوا وال حتزنوا 

وال تياأ�سوا فاإن ن�سر اهلل قريب«. وكان ذلك 

يف انتفا�سة �سهر يناير 1944.

املختار  االنتفا�سة،  �سهيد  ال�ساب  ِازداد 

جزوليت �سنة 1914 يف الرباط، وا�ست�سهد 

فيها يوم 7 مار�س 1944.

لقد األقى اال�ستعمار القب�س على اأخيه الذي 

كان ي�سبهه ظنا منهم باأنه املختار؛ ويف الغد 

تقدم البطل اإىل البولي�س وقال: »اأنا املختار 

ولي�س اأخي«.

اإنه ال�سهيد: املختار الرباطي، رمز ال�سباب 

املكافح املقاوم، من اأجل ا�ستقالل اململكة.

يعقوب  مبقاطعة  االجتهاد  �سارع  قرب 

فيما  كانت  �سا�سعة  اأر�س  تقع  املن�سور، 

وم�ستودع  ومعامل  ملكاتب  مقرا  قبل 

للوكالة  التابع  احل�سري  النقل  حلافالت 

التي  االأر�س  وهي  اجلماعية،  امل�ستقلة 

الوكالة  لفائدة  الرباط  بلدية  بها  تربعت 

اأن  بحجة  واإداريا،  قانونيا  لها  التابعة 

متول  ظلت  اجلماعة،  بعدها  ثم  البلدية، 

اأجور  وتوؤدي  ديونها  وت�سوي  وجتهز 

اجلماعية  امليزانية  وثيقة  ويف  موظفيها، 

مل�ساعدة  فيها  بند  يزال  ال  ال�سنة،  لهذه 

ملدة  اإفال�سها  من  بالرغم  الوكالة  هذه 

اأن  هذه  واحلالة  الطبيعي  فمن  �سنوات، 

ت�سرتجع اجلماعة تلك االأر�س.

الثاين،  احل�سن  ب�سارع  مبا�سرة  واأمامها 

يف  اأخرى  بناية  ال�سناعي،  احلي  و�سط 

ملجل�س  مقر  اإنه  يقال  اجلماعة،  ملكية 

عليكم،  فباهلل  الريا�س،  اأكدال-  مقاطعة 

اأحياء اأكدال- الريا�س من درب ج�سو�س 

ب�ساحة باب االأحد اإىل حي كي�س االوداية، 

مبقر  االأحياء  يربط  الذي  الرابط  فما 

املقاطعة؟ ال رابط وال عالقة، فهي بناية 

ال�سكان  عن  ومعزولة  موقعها  اأخطاأت 

والطريق  القطار  ب�سكة  وحما�سرة 

البناية،  هذه  عن  بعيد  وغري  ال�سيار؛ 

القطاين واحلبوب  لبيع  مهزلة »الرحبة« 

واأفخم  ال�سيارات  اأفخر  بيع  جانب  اإىل 

وكاأنها  امل�سكينة  الرحبة  وهذه  املعدات، 

اإىل  اإ�سافة  مالئم،  غري  فمكانها  منفية 

واأف�سل  ال�سيار،  الطريق  اأمام  خطورته 

�سارع  هو  الرحبة  لهذه  منا�سب  موقع 

املن�سور،  يعقوب  حي  و�سط  املجد 

احلي  تو�سعة  يف  املكان  ذلك  وا�ستغالل 

ال�سناعي.

املالية  قيمتها  اجلماعية،  االأرا�سي  هذه 

عقارات  يف  �سائعة  مليار  مائة  حوايل 

مواقع  يف  واإما  مقفلة،  واإما  مفل�سة،  اإما 

املواطنون  منها  ويت�سرر  منا�سبة،  غري 

ميزانية  وتكلف  لالأخطار،  بتعر�سهم 

اجلماعة خ�سارة فادحة.

يجب  م�ست�سارون،  هم  واملنتخبون 

بامللك  للنهو�س  ا�ست�سارات  يقدموا  اأن 

لفائدة  وا�ستثماره  وتنميته،  اجلماعي 

املدينة، ال اأن يتفرجوا على اإفال�سه ورمبا 

»اال�ستحواذ« عليه.

الرباط يا حسرة

من

 أرشيف

 الرباط
اأرا�سي ح�سرية جماعية قيمتها املالية مائة مليار.. هل ت�سرتجعها اجلماعة؟

بان كي مون

يف كل �سنة.. 160 مليونا 

يخ�س�سها املنتخبون »ل�سراء« 

�سارات ال�سوارع!!

الرباطيون املقاومون »املجهولون« من املجل�س اجلماعي!!

 العدد: 755  اخلميس 19 شتنبر 2013
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القنيطرة: األسبوع

اال�ستئناف  حمكمة  قررت   

تاأجيل  اأخرى  مرة  بالقنيطرة 

النظر يف ملف ال�سرطي املتهم بقتل 

مار�س  بولي�س من زمالئه يف  ثالثة 

املا�سي، مبفو�سية ال�سرطة مب�سرع 

املقبل. اأكتوبر   7 اإىل   بلق�سريي، 

التي  الثالثة  املرة  هذه  وتعد 

تاأجيل  اجلل�سة  رئي�س  فيها  يقرر 

االأ�سباب  تراوحت  حيث  امللف، 

الدفاع  غياب  بني  مرة  كل  يف 

نف�سه،  املتهم  ح�سور  عدم  اأو 

اإعالمية. م�سادر  اأكدته  ما   ح�سب 

بتقدمي  االأخرية  اجلل�سة  ومتيزت 

اإجراء  فيه  يلتم�س  لطلب  الدفاع 

علما  موكله،  على  الطبية  اخلربة 

الداخلية  لوزارة  �سابقا  بالغا  اأن 

حالة  يف  يوجد  كان  املتهم  اإن  قال 

ه�ستريية.

اإىل  الق�سية  تفا�سيل  وتعود 

بداية �سهر مار�س املا�سي عندما 

بلق�سريي  مدينة  �سكان  ا�ستيقظ 

الر�سا�س  اإطالق  وقع  على 

التابع  ال�سرطة  مركز  يف  احلي، 

للمدينة، قبل اأن يكت�سفوا اأن اأحد 

مقتل  يقف وراء حادثة  البولي�س 

ثالثة من عنا�سر ال�سرطة، بفعل 

م�سد�س  من  الطائ�سة  الطلقات 

حالة  يف  كان  الذي  ال�سرطي 

يقول  كبرية،  وه�سترييا  هيجان 

الق�سية  وكانت  ذاته.  امل�سدر 

اأن  قد اتخذت منحى خطريا بعد 

لدى  للملك  العام  الوكيل  اأعطى 

بالرباط تعليماته  املالية  املحاكم 

اأمن  بوالية  الق�سائية  لل�سابطة 

املحامي  اإىل  باال�ستماع  تطوان، 

جمعية  رئي�س  حاجي،  حلبيب 

الدفاع عن حقوق االإن�سان، ب�ساأن 

ال�سكاية التي �سبق اأن وجهها اإىل 

فتح  فيها  ملتم�سا  املحكمة،  نف�س 

حتقيق عاجل يف ما جاء على ل�سان 

)القاتل(  البلوطي  ح�سن  املتهم 

تف�سي  اإىل  ت�سري  ت�سريحات  من 

واملح�سوبية  واالبتزاز  الر�سوة 

يف جهاز االأمن بوالية القنيطرة. 

يف  ال�سروع  عدم  ي�سمح  ومل 

جديد  من  باالأمر  املعني  حماكمة 

اأخطر  اللثام عن حقيقة  يف ك�سف 

جرمية ارتكبت داخل »بيت االأمن 

ما  على  احلال  ويبقى  الوطني«، 

هو عليه حتى اإ�سعار اآخر.

يبقى احلال على ما هو عليه يف بلق�صريي 

املحكمة  توؤجل  ق�شية البولي�شي »البلوطي« الذي  قتل ثالثة  رجال  �شرطة 

لقطات مراكشية 
◆ دروب املدينة تثري ت�ساوؤالت حول تراكم 

االأتربة جراء هدم منازل من طرف اأ�سحابها 

االأزقة  بني  ال�سري  يعرقل  مما  اجلماعة  اأو 

ويزعج �سكان املدينة.

◆ �ساحة جامع الفناء جمعت بني املتناق�سات 

فيما يجري من اأحداث �سغب و�سرقة، ون�سب 

وتدلي�س، واأحيانا م�ساجرات عنيفة توؤدي اإىل 

ما ال يحمد عقباه، خا�سة عرقلة الطريق اأمام 

املواطنني وال�سياح.

�سور  التقاط  يف�سلون  ال�سياح  بع�س   ◆

املدينة  وماآثر  واالأ�سرحة  امل�ساجد  اأبواب 

م�سجد  قرب  املرابطني  وقبة  الكتبية  كمنارة 

ذات  بديعة  ونقو�س  بزخرفة  يو�سف  ابن 

الطابع املغربي اجليد.

◆ بع�س م�ساجد دروب املدينة الزالت مهملة 

من حيث البناء والرتميم وخا�سة اأن البع�س 

االأوقاف  يدعو  مما  �سهور،  ملدة  اأغلق  منها 

م�ستقبال اإىل برجمة ال�سيانة والبناء اإىل حني 

االإ�سالح.

كاأطالل  اأ�سبحت  املدينة  اأ�سرحة  جل   ◆

حالة  وهي  وال�سيانة  االإ�سالح  عدم  نتيجة 

اإىل  تتحول  اأبوابها  بع�س  جعلت  موؤ�سفة 

مطارح لالأزبال والنفايات.

ال�ساحة  �سيدلية  اأمام  �سا�سعة  م�ساحة   ◆

�ساحبها  الفنا،  جامع  ب�ساحة  املارة  تعرقل 

دون  وال�سراء  للبيع  الطريق  ن�سف  ياأخذ 

موجب قانون، فمن يرخ�س له بذلك؟

عبد المجيد مصلح

االأمـــنية  االأجهـــزة  تــوا�سل 

بالبئر  ال�ســرطة  مبفــو�سية 

اجلـــديدة«  »اإقــليم  اجلديــد 

رجل  وفاة  ق�سية  يف  حتقيقها 

عن  عاطل  متزوج،  اأربعيني، 

درب  بحي  بيته  داخل  العمل، 

دراعو، بالبئر اجلديد، املعاينة 

اأكدت  املتوفى  جلثة  االأولية 

اأو  ل�سرب  تعر�سه  عدم 

اأن  ويرجح  مميتة؛  اإ�سابات 

الوفاة ناجتة عن فقدانه الوعي 

االأر�س  مبا�سرة على  ووقوعه 

على م�ستوى الراأ�س، اإذ لي�ست 

فيها  يفقد  التي  االأوىل  املرة 

الهالك وعيه، ح�سب ت�سريحات 

بع�س معارفه، فقد �سبق اأن فقد 

الوعي مرات عديدة ويف اأماكن 

خمتلفة، وتزامنت وفاة الهالك 

تقوم  التي  زوجته،  غياب  مع 

بزيارة لذويها بقلعة ال�سراغنة 

�سيدي  مهرجان  حل�سور 

هذا  خلف  وقد  البودايل،  رحال 

احلادث حزنا عميقا واأ�سى لدى 

عائلة الهالك وجريانه.

التحقيق يف وفاة رجل يف ظروف غام�شة 

سطات

الجديدة

ما يجري ويدور في المدن

نور الدين هراوي

يف اإطار احلملة التي �سنتها 

على  املحلية  ال�سلطات 

الباعة املتجولني وحتريرها 

بداية  منذ  العمومي  للملك 

�سهر رم�سان املا�سي والتي 

اإطار  يف  منظمة  غري  بقيت 

االإخالء  اأو  الكر والفر  لعبة 

والعودة اأو ما ي�سمى لعبة 

رفعــت   ... والفـــاأر  القــط 

درب  حي  �ساكنة  ودادية 

عمر �سكاية اإىل با�سا �سطات 

مراقبة ظاهرة  فيها  تلتم�س 

بعد  منها،  واحلد  الفرا�سة 

اأن حتولت اإىل م�سكل حقيقي 

ال�سكان،  م�ساجع  يق�س 

هجوم  بعــــد  خ�ســـو�ســــا 

الباعة على بيوت وم�ساجد 

خــــا�سة  وحــــــرمتها،  اهلل 

م�سجــــــد االأندلـــ�س بالـحي 

مرور  وعرقـــلة  املذكـــــور، 

ب�ستى  واإزعاجهم  امل�سلني 

نظام  وعرقلة  الو�سائـــــل، 

لل�سيارات  ال�سري واجلوالن 

ناهيك  التنقل،  و�سائل  وكل 

هذه  يف  االأزبال  رمي  عن 

والكالم  املقد�سة،  االأماكن 

النابي الذي يخد�س احلياء 

الذي  العامة  واالأخالق 

من  جمموعة  به  تتفوه 

بالطرد  مطالبة  الفرا�سة، 

الفوري لهوؤالء الباعة الذين 

ع�سوائية  بطرق  ي�ستغلون 

احلي  وطرقات  االأر�سفة 

للم�سجد  العمومي  وامللك 

املذكور يف اأب�سع �سوره، يف 

املحلي  ال�ساأن  تدبري  اإطار 

الد�ستور  خوله  الذي 

للمواطنني واجلمعيات.. 

كواليس جهوية

عدم احرتام عالمة »قف« وانعدام هل ي�شمع با�شا �شطات �شكاية درب عمر؟ 

الإنارة من اأ�شباب حادثة بوجدور
 أسامة باخي

لقي �سخ�س م�سرعه، يف حادثة �سري 

حي  الطرق  مبلتقى  موؤخرا  وقعت 

التنمية قرب املحطة الطرقية.

وتعود تفا�سيل هذه احلادثة، ح�سب 

م�سادرنا من عني املكان، اإىل ا�سطدام 

الكبري  احلجم  من  �ساحنة  بني  قوي 

لالمرمي،  �سارع  من  قادمة  )�سكانيا( 

ودراجة نارية تويف �سائقها ) بو.ب( 

على الفور.

اأن  تاأكد  فقد  عيان،  �سهود  وح�سب 

عدم  هو  للحادثة  الرئي�سي  ال�سبب 

»قف«،  عالمة  ال�سحية  احرتام 

اإىل انعدام االإنارة العمومية  اإ�سافة 

يف مكان احلادث.

وفور علمها باخلرب �سارعت م�سالح 

املدنية  الوقاية  وعنا�سر  االأمن 

حتقيق  فتح  ق�سد  املكان  عني  اإىل 

مت  فيما  احلادثة،  اأ�سباب  يف  معمق 

االأموات  م�ستودع  اإىل  ال�سحية  نقل 

ببوجدور.

بوجدور

مريرت
 عائالت تهدد مبقاطعة املو�شم الدرا�شي

اأ�سحى تالميذ »اإعدادية تيغزى« يزحفون نحو املجهول 

ب�سبب الو�سع املزري الذي تعي�سه هذه املوؤ�س�سة، والتي 

تقع بقرية تيغزى التي تبعد بنحو �سبع كيلومرتات عن 

مدينة مريرت، وذلك ب�سبب تقاع�س اجلمعيات امل�سوؤولة 

واملجل�س اجلماعي، وكذا نيابة وزارة الرتبية الوطنية 

املتفرج خ�سو�سا  دور  تلعب  االأخرى  وقفت هي  التي 

اأن غالبية التالميذ تبعد  م�ساكنهم عن هاته املوؤ�س�سة، 

اإ�سافة اإىل خماطر الطريق. والغريب يف االأمر اأن االأطر 

باأن  التالميذ  اأمروا  املوؤ�س�سة  عن  امل�سوؤولة  الرتبوية 

يح�سروا طعامهم  اليومي، وحثوا اأولياء اأمورهم باأن 

يعملوا على توفري »القوت«علما اأن غالبيتهم يعي�سون 

حتت عتبة الفقر، واأكدوا لهم اأن »الداخلية« ال حتتوي 

على ما �ستطعم به التالميذ؟؟.. اأمام ت�سارب امل�سالح 

التالميذ  ل�سالمة  تهديدا  ي�سكل  فاالأمر  والرهانات، 

وللو�سع التعليمي باملوؤ�س�سة، ويوؤثر �سلبا على م�سارهم 

الت�سعيد  اإىل  اأمورهم  اأولياء  ودفع  بل  الدرا�سي، 

والتهديد مبقاطعة اأبنائهم للدرا�سة اأمام ما �سموه 

ا�ستخفافا  االأمر  معتربين  »الكارثي«  بالو�سع 

مب�ساحلهم وم�سلحة اأبنائهم، كما خلف لديهم حالة 

من اال�ستياء وال�سعور باالإحباط والدونية والف�سل 

اأمام احلياد ال�سلبي للقطاعات االأخرى املعنية دون 

اأن تتخذ اأي اإجراءات يف هذا ال�سدد.

مقابرنا تدل علينا
�ســديـد  مـــع  ِارتـــاأيــت 

اإلـى  اأنــهـي  اأن  االأ�سـف 

يف  امل�سوؤولني  كبار  علم 

»باب  مقـربة  بـاأن  �سال 

يرثى  حالة  يف  معلقة« 

لها ب�سهادة �ساكنة �سال، 

مدينة  �سال  كانت  واإذا 

واالأولـيــاء  ال�سـاحلـني 

واالأ�سرحة واأر�س امل�سلمني، فاأين امل�سلمون؟ بيد 

اأن مقابر امل�سيحيني واليهود ت�سر الناظرين بكثافة 

التقطت  و�سور  الورود  وباقات  والزهور  االأزهار 

على  يجب  لذا  القبور،  فوق  �سحيق  زمن  منذ 

احلكومة اجلديدة وهي مت�سبعة بالدين احلنيف 

دار  هيكلة  اإعادة  االعتبار  وبعني  بجد  تاأخذ  اأن 

اإىل الرتميم حتى بات  التي يف حاجة ما�سة  البقاء 

الزما هــذا اال�ستـدراك اأو املوافـقة وامل�سادقــة على 

يف  املغاربة  اخلوا�س  اإىل  امل�سلمني  مقــابر  تفويت 

اإطار التناف�س ومن اأجل هذا فليتناف�س املتناف�سون 

بناء على الغرية الدينية  االإ�سالمية.

طبعا يعرب عالنية ال�سواد االأعظم من �ساكنة �سال 

من  )اقتلوا  االأنام  �سيد  مبقولة  عمال  �سخطهم  عن 

�سوء  على  ر�ساهم  عدم  عن  وكذلك  له(،  غرية  ال 

التدبري داخل دار الفناء. اأكيد كانت ملقابر امل�سلمني 

االإن�سان  يدخل  ال  وروحانيتها  وقد�سيتها  حرمتها 

اإىل املقربة اإال ق�سد الدفن والرتاحم على االأهل بكل 

خ�سوع وخنوع. ويا ح�سرتاه! يف عهدنا احلا�سر 

ماأ�ساوي  و�سع  يف  معلقة«  »باب  مقربة  اأ�سبحت 

وهزيل ومقربة بدون مراحي�س بل اأ�سبحت مرتعا 

للبهائم والكالب وماأوى لل�سكريين يخد�سون القبور 

يوما بعد يوم ب�سبب عدم احلرا�سة املت�سددة من 

طرف احلرا�س، واحل�سرات عمت املقربة، والب�سر 

يتخطى رفات جثمان حتت الرتاب بدون وقار وال 

حياء وال �سوت �سمري رغم و�سية النبي �سلى اهلل 

على  االإن�سان  مي�سي  )باأن  تقول  التي  و�سلم  عليه 

اجلمر اأهون عليه اأن يتخطى قرب امليت(. ال ف�س 

فاك! ال�ساعر املطبوع املرحوم بكرم اهلل ال�سيد عبد 

اهلل القباج وهو يتجول يف عامل احلكمة واملوعظة.

�ِسْر اإن ا�ستطعت يف الهواء رويدا رويدا 

                 ال احتيال على رفات العباد

واأين  املواطنني؟  �سهامة  اأين  وعجيب،  غريب 

هذا  عن  امل�سوؤولني  اأن  ريب  ال  امل�سلم؟  كرامة 

علما  املري�سة  باب  جماعة  اأع�ساء  هم  القطاع 

اجلماعة  هذه  تراب  فوق  توجد  املقربة  هذه  باأن 

اجلماعة  لها  تخ�س�س  اأن  االأوان  اآن  لذا  املحلية، 

احل�سرية ل�سال غالفا ماليا ق�سد �سيانتها اإىل جانب 

م�ساهمات اجلمعيات ذات املنفعة العامة يف اإطار 

االإ�سالمي  الدين  لتعاليم  االجتماعي طبقا  التكافل 

فرفقا  االإميان،  من  النظافة  اأن  على  يح�س  الذي 

باالأموات يا اأحياء!

 ● علي العلوي

املتهم البلوطي

شجيع محمد 
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امل�صوؤولون يقاطعون احتفاالت املكفوفني بال�صويرة 
الصويرة

 سعيد أحتوش

ما  منذ  الوجود  اإىل  خرجت 

جمعية  اأ�شهر،  الثالثة  يقارب 

اأطلقت على نف�شها ا�شم )جمعية 

املكفوفني  لرعاية  البدر  نور 

بال�شويرة(،  الب�شر  و�شعاف 

املكفوفني  من  اأع�شاوؤها  يتكون 

با�شتثناء الكاتبة العامة، وتهدف 

قطاعات  ت�شييد  على  العمل  اإىل 

مدرة للدخل لفائدة هاته الفئة، 

ثقافية  باأن�شطة  القيام  اأي�شا 

يف  كاإ�شراكهم  تخ�شهم،  وفنية 

والرحالت،  ال�شيفية  املخيمات 

وبالتايل  متدر�شهم  على  العمل 

حماربة الأمية يف �شفوفهم....، 

من  العديد  الفئة  هاته  وتعاين 

�شعوبة  قبيل  من  الإكراهات 

اخلا�شة  العكاكز  على  التوفر 

حيث  الب�شرية،  بعاهتهم 

ي�شطر بع�شهم لل�شفر اإىل مدينة 

احل�شول  �شبيل  يف  الرباط 

يتجه  الآخر  والبع�ض  عليها، 

نحو مدينة اآ�شفي لتلقي درو�ض 

بطريقة ) برايل (، يف ظل غياب 

موؤ�ش�شة تعنى ب�شوؤونهم... وقد 

موؤخرا  اجلمعية  هذه  نظمت 

اأم�شية فنية، تخللتها ابتهالت 

واأنا�شيد وق�شائد زجلية تخ�ض 

لالأ�شف  يح�شرها  مل  املكفوف، 

امل�شوؤولني  من  اأي  ال�شديد 

رغم  الإطالق،  على  باملدينة 

هذا  يف  مبرا�شالت  تو�شلهم 

�شت�شتجيب  فهل  ال�شاأن؟! 

هذه  ل�شرخة  املعنية  اجلهات 

يف  �شرخة  �شتظل  اأنها  اأم  الفئة 

واد؟.

◆  مراكش 
حجت اإلى ولية اأمن مراك�ض نهاية الأ�شبوع المن�شرم حوالي 50 

امراأة وطفال، لالحتجاج على ما اعتبروه "عدم اكتمال الإجراءات " 

المتعلقة ب�شكاية تقدموا بها حول "اختفاء مفتر�ض " لفتاة تبلغ من 

العمر 27 عاما، ت�شكن بحي دوار كنون التابع للمنطقة الح�شرية 

النخيل. وقد تم ا�شتقبال عائلة الفتاة من قبل والي اأمن مراك�ض امحمد 

على  �شيعمل  واأنه  التحقيق لزال جاريا،  اأن  لها  واأكد  الدخي�شي، 

ت�شخير كافة الإمكانيات من اأجل حل هذه الق�شية.

◆ عين عودة: 
بتن�شيق مع وزارة التربية الوطنية، نظمت جمعية "�شان رايز " 

)اإ�شراقة( للتنمية الجتماعية والثقافية موؤخرا عملية لتوزيع لوازم 

 مدر�شية على عدد من التالميذ المعوزين بعين عودة )قرب تمارة(.

وكليلة  بهلول  ه�شام  الفنانان  ح�شرها  التي  المبادرة  هذه  وتروم 

بونعيالت اإلى م�شاعدة بع�ض التالميذ ق�شد متابعة درا�شتهم ومحاربة 

الهدر المدر�شي.

◆ تطوان
عقد م�شوؤولو الجماعة الح�شرية لتطوان، اجتماعا مع تقنيي 

الإقليمي  المجل�ض  عليه  ي�شرف  الذي  »اإنوميركاميد«،  م�شروع 

لغرناطة، لتدار�ض اآليات اأجراأة الم�شروع وتقييم الح�شيلة الأولية 

للتعاون البيني. كما تدار�ض اللقاء، ح�شب بالغ للجماعة، اأبعاد 

نتائج الحمالت الإ�شهارية بالأندل�ض للتعريف بالموؤهالت ال�شياحية 

لمدن �شمال المغرب، خا�شة منها العرائ�ض وتطوان، واإمكانية عر�ض 

برنامج معلوماتي في الهواتف الذكية حول المزارات ال�شياحية 

لمدينة تطوان.

◆ شيشاوة
اأن�شطة ذات الطابع الت�شامني   نظمت بمدينة �شي�شاوة عدة  

اإطار فعاليات الدورة التا�شعة لمهرجان  والجتماعي، وذلك في 

�شي�شاوة للثقافات ال�شعبية، والذي ينظم تحت �شعار:"نحو تنمية 

محلية و�شراكة جهوية". وفي هذا الإطار، نظمت حملة للتبرع بالدم 

بالم�شت�شفى الإقليمي بالمدينة بمبادرة من منتدى �شي�شاوة للثقافة 

والفنون ب�شراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة ال�شحة ب�شي�شاوة، 

وبتن�شيق مع جمعية الممر�شين، وجمعية ت�شفية الدم. وتاأتي هذه 

المبادرة، التي �شارك فيها اأزيد من 40 �شخ�شا، في اإطار الجهود 

المبذولة ل�شد الخ�شا�ض الكبير الذي يعرفه الإقليم في هذه المادة 

الحيوية، كما اأجريت بنف�ض المنا�شبة عملية اإعذار جماعي ا�شتفاد 

منها حوالي 240 طفال ينحدرون من اأ�شر معوزة.

◆ الرشيدية
للر�شيدية، وبدعم من  الت�شاوري المجالي  البرنامج  اإطار   في 

البرنامج الت�شاوري المغرب، تنظم جمعية الألفية الثالثة لتنمية 

الفعل الجمعوي بالجنوب ال�شرقي، الجمعية المن�شقة للبرنامج 

محليا، مائدة م�شتديرة، ال�شبت المقبل، حول مو�شوع »م�شاركة 

ال�شباب في �شنع القرار .. التدابير والإ�شتراتيجيات«. واأو�شح 

بالغ للجهة المنظمة اأن هذه المائدة الم�شتديرة �شتعرف م�شاركة 

اأزيد من ثالثين �شابا و�شابة يمثلون اأندية مراكز ال�شباب والثانويات 

والجمعيات ال�شبابية، واأع�شاء المجل�ض الإقليمي لل�شباب بالر�شيدية، 

البرنامج  في  واأع�شاء  جمعيات  الن�شاط   هذا  في  �شي�شارك  كما 

الت�شاوري المجالي للر�شيدية، وممثلو الم�شالح الخارجية لكل من 

والجماعات  والريا�شة  ال�شباب  ومندوبية  الوطني  التعاون 

المحلية.

◆ طانطان
والثقافية  الجتماعية  للتنمية  مذكور  »وي��ن  جمعية  تنظم   

اإلى 29 �شتنبر الجاري ، الن�شخة  وال�شياحية« بطانطان، من 27 

الأولى لمهرجان »وين مذكور«. ويهدف هذا المهرجان الذي ينظم 

التنمية  تحت �شعار:"موؤهالت واحة وين مذكور مدخل لتحقيق 

الم�شتدامة" اإلى النهو�ض بالبعد الروحي والديني للمنطقة، وتثمين 

اأن  يذكر  مذكور«.  لواحة »وين  وال�شياحية  الطبيعية  الموؤهالت 

منطقة »وين مذكور« الواقعة بجماعة تلمزون )حوالي 29 كلم �شمال 

�شرق طانطان( ت�شم واحدة من اأجمل الواحات بالأقاليم الجنوبية 

للمملكة، وتتوفر على موؤهالت طبيعية و�شياحية هامة.

◆ كلميم
لقي �شخ�ض م�شرعه واأ�شيب اآخر بجروح بليغة، في حادثة �شير 

وقعت يوم الأربعاء الما�شي �شرق مدينة كلميم. واأو�شح م�شدر 

من ال�شلطة المحلية اأن هذه الحادثة وقعت اإثر انقالب �شيارة رباعية 

الدفع على م�شتوى جماعة فا�شك الواقعة على بعد حوالي 20 كلم 

�شرق مدينة كلميم. وقد تم نقل الم�شاب اإلى المركز ال�شت�شفائي 

الجهوي بكلميم لتلقي العالجات ال�شرورية، فيما تم اإيداع جثة 

ال�شحية �شائق ال�شيارة، بم�شتودع الأموات بنف�ض المركز.

من كل مدينة خبر

كواليس جهوية

آيت ملولالرباط

الأم�صية الفنية التي نظمتها جمعية نور البدر للمكفوفني و�صعاف الب�رص بال�صويرة

األسبوع
اأكد بع�ض عمال النقل احل�شري املوقوفون عن 

العمل منذ 13 ماي 2013 اأنهم �شيوا�شلون 

حني  اإىل  الرباط  مبدينة  املفتوح  اعت�شامهم 

احلكومة،  طرف  من  مل�شاكلهم  حل  اإيجاد 

ح�شب ما اأكده بع�ض املعت�شمني الذين طرقوا 

عمال  مطالب  وتتلخ�ض  »الأ�شبوع«.  اأبواب 

�شركة النقل املعت�شمني بالرباط، يف �شرورة 

يف  وي�شككون  العمل،  اإىل  اجلماعية  العودة 

يطالبون  كما  املفل�شة،  ال�شركة  اإفال�ض  حكاية 

النقل  قطاع  تفويت  ظروف  يف  حتقيق  بفتح 

احل�شري باملدينة، وهي العملية التي �شببت 

من  منهم  الكثري  حرمت  اجتماعية  ماآ�شي  لهم 

متابعة عالجاتهم بالن�شبة لأ�شحاب الأمرا�ض 

املزمنة.

وجاء يف بيان �شادر عن املجموعة املذكورة، 

احلكومة  و�شع  هي  العت�شام  من  الغاية  اأن 

وزارة  خا�شة  احلقيقية،  م�شوؤوليتها  اأمام 

العدل والتجهيز والت�شغيل.

احلائط الذي قتل ابن املدير يف الفقيه بن�صالح 
إنه الحائط الذي انهار فوق رأس الطفل )خ(، بجماعة أوالد زمام نتيجة عاصفة 
رعدية اجتاحت المكان.. الطفل المسكين هاله منظر األشجار المتطايرة بسبب 

العاصفة، لكنه لم يكن يتوقع أن األقدار تخبئ له مصيرا مؤلما.
الحادث خلف صدمة كبرى في صفوف الساكنة، التي اهتزت قلوبهم لهول 
الفاجعة، وجلل المصاب، والذين عبروا عن احتجاجهم على تجاهل السلطات 

لنداءاتهم المتكررة بضرورة قطع هذه األشجار، وحملوها كامل المسؤولية في 
وفاة هذا الطفل، وهو ابن مدير ثانوية، حسب ما أكده موقع الفقيه بنصالح أون 

الين، صاحب الصورة.

اآيت  مبدينة  ِانت�شرت 

وباخل�شو�ض  ملول 

الثاين  احل�شن  ب�شارع 

امتدادا  يعد  الذي 

رقم  الوطنية  للطريق 

مدينة  اإىل  املتوجهة   1
من  العديد  تزنيت 

التي  الع�شرية  املقاهي 

من  تتخذ  اأ�شبحت 

�شيا�شة النت�شار طريقة 

امللك  لال�شتيالء على  لها 

باملدينة،  العمومي 

كون  من  وبالرغم 

الأمتار  يحدد  القانون 

اأن  يجب  التي  القانونية 

املقاهي  اأرباب  ي�شتغلها 

التجارية،  واملحالت 

اآيت  مدينة  اأن  اإل 

ا�شتثناء،  ت�شكل  ملول 

ممرات  اأ�شبحت  حيث 

بع�ض  يف  الراجلني 

على  باملدينة  املناطق 

منعدمة  ال�شارع  طول 

هجوم  بفعل  متاما 

والطاولت  الكرا�شي 

العمومي،  امللك  على 

م�شكل  اإليها  ِان�شاف 

انت�شار  يف  متثل  اآخر 

اأ�شحاب  اعتربها  اأفران 

املقاهي تقليدية، ولكنها 

الغاز،  بقنينات  ت�شتغل 

على  يتواجد  وبع�شها 

من  �شنتمرتات  بعد 

ي�شطر  مما  الطريق 

الرتجل  اإىل  املارة 

الأخرية،  هذه  و�شط 

يعر�شون  ويجعلهم 

ومن  للخطر،  حياتهم 

هذه  تبقى  اأخرى  جهة 

قنبلة  ت�شكل  الأفران 

ل�شتعمالها  موقوتة 

الكبرية،  الغاز  قنينات 

من  قريبة  تكون  بحيث 

وال�شاحنات،  ال�شيارات 

مناف�شة  ت�شكل  اأنها  كما 

اأرباب  مع  �شريفة  غري 

الذين  وخا�شة  املخابز 

داخل  يتواجدون 

وبالتايل  املدينة،  اأحياء 

املحلية  فال�شلطات 

مطالبة  والإدارية 

هذه  قانونية  يف  بالبت 

على  والعمل  الأفران، 

العمومي  امللك  حترير 

وطاولت  كرا�شي  من 

ينعم  حتى  املقاهي، 

مبلكه  امللويل  املواطن 

ويطرد  ملول،  اآيت  يف 

املنت�شرة  الإ�شاعات 

والتي  املدينة  بجنبات 

تواطوؤ بني  توؤكد وجود 

هذه  واأرباب  ال�شلطات 

املقاهي.

سعيد مكراز 

ال�صبت االأ�صود باأبي اجلعد
املن�شرم  ال�شبت  يوم  اأبي اجلعد  �شهدت مدينة 

بوعبيد  ال�شالح  الويل  مو�شم  فعاليات  خالل 

والراجلني،  العربات  تنقل  �شعوبة  ال�شرقي، 

ب�شبب �شوء تنظيم ال�شري واجلولن عند مداخل 

ال�شيارات  �شائقو  ي�شتغرق  اإذ  املدينة،  وو�شط 

�شوارع   باإحدى  وكاأنك  �شاعات،  وال�شاحنات 

املدن العاملية الكربى، وظل الو�شع على حاله 

»الدنيا  اإيقاع  على  الليل،  من  متاأخر  وقت  اإىل 

ظلوا  الذين  الأمن  لرجال  فتحية  مزاحمة«.. 

لتنظيم  قليل  وعددهم  طوال  ل�شاعات  مرابطني 

املدن  من  الأمن  برجال  دعمهم  ومت  ال�شري، 

هو  ما  على  الو�شع  ظل  ذلك  ورغم  املجاورة، 

عليه.  

واأما الذي زاد الو�شع تاأزما، فهو ت�شاقط الأمطار 

التحتية وخا�شة  البنية  حيث عرت عن �شعف 

املدار  املياه  فغمرت  ال�شحي،  ال�شرف  قنوات 

�شواء  املرور  للبلدية مما عرقل حركة  املحاذي 

غياب  و�شجل  ال�شيارات،  اأو  للراجلني  بالن�شبة 

لذا  اللحظة.  تلك  يف  وال�شلطات  املدنية  الوقاية 

يجب اأن يو�شع يف احل�شبان ما وقع  يوم ال�شبت 

لتفاديه يف ال�شنة املقبلة. 
المصطفى عداش

أبي الجعد

العمال  املطرودون  يف  فا�س

 يعت�صمون  يف  الرباط 

ال�صلطات املحلية و�صعار »كم حاجة ق�صيناها برتكها«
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األسبوع:

ت�شهد مدينة ال�شماعية  التابعة لإقليم 

متدهورا  اأمنيا  و�شعا  اليو�شفية  

املواطنني،  م�شجع  يوؤّرق  اأ�شحى 

املرتكبة  اجلرائم  تعداد  و�شل  اإذ 

يف  العدلية  ال�شوابق  ذوي  قبل  من 

ال�شهور الأخرية باملدينة، م�شتوى 

ينذر بكارثة اإن�شانية قد ت�شاعف من 

معاناة ال�شاكنة يف قادم الأيام.

ومعلوم لدى �شاكنة اإقليم اليو�شفية، 

اأن مدينة ال�شماعية اأ�شبحت بوؤرة 

لالإجرام وال�شطو والنفالت الأمني، 

حيث اأعادت اجلرائم املتعددة التي 

الأمني  الإ�شكال  املدينة  �شهدتها 

يف  اأ�شا�شا  واملتمثل  الواجهة  اإىل 

والغياب  اجلرمية،  معدل  تنامي 

امليداين جلهاز ال�شرطة، وا�شتفحال 

ظاهرة املمار�شة العدوانية ملحرتيف 

الإجرام.

بع�ض  يرجح  مت�شل،  �شياق  ويف 

تفاقم  �شبب  اجلمعويني  الفاعلني 

الو�شع الأمني اإىل �شيا�شة التهمي�ض 

من  املحبوك  والتواطوؤ  املمنهجة 

حق  يف  املدينة  م�شوؤويل  طرف 

وذلك  التاريخية،  »احمر«  عا�شمة 

من خالل غ�ض الطرف عن ع�شابات 

الإجرام ولوبيات املخدرات.

تفاقم  من  اجلمعويون  حذر  كما   

الأو�شاع الأمنية باملدينة، موؤكدين 

على  �شلبا  �شينعك�ض  الأمر  هذا  اأن 

اإمكانية  حرية الأفراد، و�شيحد من 

التجول والتحّرك لق�شاء الأغرا�ض 

ال�شخ�شية، اإىل درجة اأن ال�شيدليات 

تنهي  باتت  باملدينة  املتواجدة 

مبكرة،  �شاعات  يف  اليومية  مهامها 

اللتزام  عن  امتناعها  على  عالوة 

بنظام املداومة الليلية ب�شبب غياب 

احلماية الأمنية.

اأن  يوؤكدون   احلقوقيني  بع�ض 

الإ�شكال الأمني بالعا�شمة احلمرية 

اإل  لي�ض  املجتمعية  وتداعياته 

وجود  ظل   يف  حا�شل،  حت�شيل 

 11 ي�شم  امللكي  للدرك  وحيد  مركز 

عن�شرا، ُتوكل اإليهم م�شوؤولية اأمن 

مدينة ال�شماعية باأكملها، ف�شال عن 

امتدادها  على  القروية  اجلماعات 

دركي  مبعدل  الوا�شع،  اجلغرايف 

مواطن،  اآلف  ثالثة  لكل  واحد 

م�شريا  احلقوقي  الإطار  وا�شتطرد 

اأن  املعطيات  هذه  �شاأن  من  اأنه  اإىل 

وتربز  الواقعية،  الروؤية  تو�شح 

الأ�شباب املبا�شرة لتفاقم الأو�شاع 

الأمنية، يف انتظار التفاعل الإجرائي 

الو�شعية  مع  املعنية  لالأجهزة 

خالل  من  باملدينة،  ال�شتثنائية 

اأمنية  مراكز  اإحداث  على  العمل 

باملجال الرتابي الإقليمي.

�سيدليات ال�سماعية متتنع عن العمل ب�سبب غياب الأمن 
اليوسفية

طاطا

عبد الواحد ياسين

بعد احلملة الإعالمية التي مرت خالل اأيام حول �شراء 

الطريقة العالوية اجلزائرية مللك عمومي، والذي كان 

قدمية  كمعلمة  جذور  لها  تاريخية   بناية  عن  عبارة 

بن  ال�شالم  عبد  مولي  ال�شالح  الويل  �شريح  بحرم 

موؤخرا   حلت  العرائ�ض،  عمالة  باإقليم  الكائن  م�شي�ض 

اأفراد على منت   اأربعة  من  م�شكلة  الداخلية  من  جلنة 

�شيارة تابعة لوزارة الداخلية، رغم وعورة طريق بني 

عرو�ض يف ال�شعي للو�شول اإىل جماعة تازروت، والتي 

تعد اأعلى جماعة قروية ب�شمال اململكة �شرقها وغربها، 

اإذ توجد فوق جبل العلم باإقليم عمالة العرائ�ض، فكانت 

املفاجاأة الكربى هي زيارة جلنة الداخلية لعني مكان 

امللك املباع، ثم الجتماع ال�شارم بكل املقايي�ض، كما 

لحظ ال�شكان، والهدف من الجتماع هو فتح حتقيق 

مع رئي�ض اجلماعة وم�شاءلته حول مالب�شات تفويت 

امللك العمومي، وترخي�ض بنائه لوكيل اأعمال اأجنبي.

واأفاد �شكان املنطقة اأن رئي�ض جماعة تازروت وبع�ض 

للخروج  طارئا  اجتماعا  عقدوا  الأخرى  ال�شخ�شيات 

�شيخ  اأعمال  لوكيل  القدمية  املعلمة  بيع  م�شكلة  من 

الطريقة العالوية اجلزائرية.

التحقيق يف بيع بناية تاريخية لزاوية جزائرية  

العرائش

األسبوع

    عربت اجلامعة الوطنية للتعليم، فرع 

طاطا، عن ان�شغالها مبا يعرفه هذا الدخول 

اخل�شا�ض  يف  بوادره  تتجلى  تعرث  من 

الب�شرية  املوارد  يف  الإقليم  يعرفه  الذي 

والأعوان،  الأ�شاتذة  عدد  يف  خا�شة 

النيابة  تتوانى  لن  الذي  اخل�شا�ض  وهو 

الإقليمية يف حماولتها تغطيته اإىل اعتماد 

�شم  من  الرتقيعية  احللول  اأنواع   �شتى 

امل�شتويات،  املتعددة  لالأق�شام  وتفريخ 

بالإ�شافة اإىل اإ�شدار تكاليف تع�شفية من 

خالل عملية اإعادة، ح�شب البيان.

واأكد اأ�شحاب البيان رف�شهم ملا ي�شمونه 

من  �شكل  باأي  تخدم  ل  التي  احللول 

يرفع  مما  العمومية،  املدر�شة  الأ�شكال 

�شدا  والإخفاقات  الف�شل  مراكمة  ن�شبة 

على تطلعات اأفراد ال�شعب املغربي.

من يقف وراء تاأخري تعوي�سات حادثة كريفلة؟  
وادي زم  

   لزال �شحايا حادثة  �شري 

كريفـــلة  بتاريـــخ  5 يــنايــر 

1997، ينتظرون تعوي�شاتهم 
�شنة،   16 عليها  مرت  التي 

ركاب  حافلة  جرفت  حيث 

مياه  من�شوب  ارتفاع  بعد 

واد كريفلة، ومت اإنقاذ 52 من 

امل�شالح  تدخل  بعد  الركاب 

بالقوات  معززة  العمومية 

امل�شلحة امللكية.

اأن  الأمــر  يف  والـــغريــــب   

ال�شري  حادثة  �شحايا  بع�ض 

مبــــحكـــمة    1853-98 رقــم 

قد  الــرباط،  ال�شــتـــئـنــاف 

عن  التعوي�ض  من  ا�شتفادوا 

الباقي  فيما  كريفلة«  »حادثة 

لزالوا ينتظرون، ويت�شاءلون 

عن �شر هذا التاأخري، وتالعب 

الذي  امللف  هذا  يف  البع�ض 

اجلهات  فعلى  طويال؟!   عمر 

وزارة  وخا�شة  امل�شــوؤولة 

التدقيـــق والتحقيــق  العدل، 

يف  تتالعب  التي  اجلهات  مع 

جمموعة  با�شتفادة  امللف 

الأخرى  دون  املت�شررين  من 

التي لزالت تنتظر.

بداية مرجتلة للمو�سم الدرا�سي  يف طاطا

كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

الوجبات  لإعداد  املخ�ش�ض  املكان  ل�شيق  نظرا 

بلدية  ق�شر  قبالة  واملتواجدة  ال�شريعة  والأكالت 

ي�شغل  والذي  الأول  الطباخ  قريحة  جادت  تطوان، 

الكرا�شي  باإخراج  قروية،  جماعة  رئي�ض  من�شب 

والطاولت اإىل الف�شاء اخلارجي املح�شوب على امللك 

العمومي، جلذب اأكرب عدد ممكن من الزبناء، معرقال 

بذلك �شري املواطنني. وي�شهر الرئي�ض املنتمي حلزب 

الوجبات  من  اأطباق  تقدمي  على  والتنمية،  العدالة 

ال�شريعة والبطيئة اإىل الزبناء مب�شاعدة جمموعة من 

العمال لي�ض لهم دراية بفن الطبخ.. 

اجلماعة  قرار  وما  تطوان؟،  با�شوية  موقف  فما 

لل�شحة  البلدي  املكتب  يتعامل  وكيف  احل�شرية؟، 

مع احلالت التي ت�شتهرت ب�شحة املواطن؟، وما دور 

امل�شالح القت�شادية بولية تطوان؟.

ما الفائدة من ت�شييد املركب الريا�شي مبدينة البوغاز اإذا مل ت�شتفد 

العامل  كاأ�ض  الكروي،  العر�ض  فرغم  ال�شمالية،  املنطقة  مداخيله  من 

لالأندية، الذي �شيقام باملغرب يف اأواخر ال�شنة احلالية مل تقم اللجنة 

املكلفة باملونديال والتي اأقامت 3 اأيام باملغرب ولو بزيارة خفيفة ملدينة 

طنجة.

التي  الأ�شباب  فما  احلدث..   هذا  عن  الغياب  كل  غائبة  فاملنطقة    

لأ�شباب   هل  املباريات؟..  بع�ض  احت�شان  من  طنجة  مدينة  اأق�شت 

اأمنية؟ اأم لنق�ض يف املرافق احليوية كالفنادق وغريها من التجهيزات 

ال�شرورية؟ اأم اأن مل�شجعي الفرق امل�شاركة يف الدوري خ�شو�شيات 

اأخرى؟ .  فا�شتبعاد ملعب طنجة الكبري من احت�شان هذه املناف�شة، 

�شيخلف ردود فعل �شلبية من ِقَبل جماهري مدينة البوغاز، خا�شة بعد 

اإق�شاء املدينة حتى من مباريات الفريق الوطني الأول واإق�شاء الفريق 

التي  الودية  املباراة  يف  بر�شلونة  مواجهة  من  ال�شمال  ملنطقة  املمثل 

احت�شنها موؤخرا ملعب طنجة.

على  مطلة  �شاحلية  منطقة  اأنها  رغم 

البحر الأبي�ض املتو�شط، وتتميز بتنوع 

توفر  يجعلها  مما  البحرية  الكائنات 

فر�ض ال�شغل لأبناء املنطقة عن طريق 

القطاع  هذا  اأن  اإل  التقليدي،  ال�شيد 

احلال«،  »اأ�شحاب  عليه  ا�شتحوذ 

اأو  منه  القرتاب  من  ال�شباب  ومنعوا 

الولوج اإليه؛ حيث قام بع�ض الأباطرة 

ب�شرب ح�شار على م�شاحة ال�شواطئ 

معظم  عليها  فبنيت  برمتها  الرملية 

الإقامات والفيالت واملنازل الع�شوائية، 

حيث تنهب كل يوم  على مراأى وم�شمع 

ومبباركة  ال�شلطة  اأجهزة  جميع 

اجلماعة املعنية؛ هذا الفعل الذي اأ�شعل 

من  العديد  نفو�ض  يف  الغ�شب  نريان 

�شكان املنطقة وفعاليات املجتمع املدين، 

بها  ووجهت  التي  الفعل  ردة  رغم  لكن 

اأفعال الأباطرة، فهي مل تكتمل ومل تف 

باملطلوب، لأن ال�شلطات املحلية مل تقم 

بالواجب، ومل تعر  اهتماما للمو�شوع، 

اأمرها، وذلك خ�شية  لأنها مغلوبة على 

اأن�شار  طرف  من  املنتظرة  الغ�شبة 

الأباطرة ذوي النفوذ القوي، لهذا كان 

ال�شمت،  وتلتزم  تتوارى  اأن  لها  اأوىل 

هذه  منه  تعاين  ما  مب�شاهدة  وتكتفي 

الطمع  عليها  ا�شتحوذ  التي  اجلماعة 

نظرا ملوقعها  امل�شرق،  ودمر م�شتقبلها 

وزارة  �شتتدخل  فهل  الإ�شرتاتيجي، 

ال�شواطئ  حلماية  جلنة  باإيفاد  الرباح 

من مقالع الرمال الع�شوائية؟

�سرقة الرمال بـ"�أزال" على عينك يا بن عدي!

من امل�سوؤول عن اإق�ساء مدينة البوغاز؟ رئي�س جماعة يحتل امللك العمومي بتطوان

خريبكة

النووي  احلم�ض  حتاليل   نتائج  اأظهرت 

عنه  نتج  �شابة  باغت�شاب  متهم  براءة 

اأكدت  اإذ  وحملها،  بكارتها  افت�شا�ض 

املولود  بني  "اأبوة"  عالقة  اأي  وجود  عدم 

املتهم  وبني  الغت�شاب،  جرمية  عن  الناجت 

على  البداية  منذ  اأ�شر  الذي  باجلرمية، 

براءته من التهمة، واأنه  مل جتمعه اأي عالقة 

قا�شي  اأجرب  مما  امل�شتكية،  مع  جن�شية 

بعد  �شراح،  متابعته يف حالة  التحقيق على 

اأن ق�شى �شهورا بال�شجن املدين بخريبكة.

تلكس
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املنهاج القومي يف الرتبية  عند الغزايل
الغمو�ض،  من  بكثري  حمفوفة  الغزايل  حامد  اأبي  حياة 

خ�صو�صا واأن ظروف حياته واكبت فرتات تاريخية من 

ر�صدها  بل  كتاباته  على  اأثر  ما  وهذا  ال�صالجقة،  ع�صر 

عطائه  �صحة  من  هو  مبا  ت�صنيفها  وحتى  واإح�صاوؤها 

هذه  يف  املحقق  يجد  وقد  اإليه،  من�صوب  هو  وما  الفكري 

النقطة ما يجعله ي�صلم باأن هناك اأمناطا يف )فكره وحياته( 

ال من حيث اقتناعه الفكري اأو بحثه الفل�صفي، وحتى يف 

هناك  باأن  اجلزم  وميكن  والروحي،  االعتقادي  ت�صليمه 

فرتة زمنية تعد ب�صبع ع�صرة �صنة االأخرية من عمره وهي 

توجهه  فيها  وقرر  االإحياء،  كتابة  يف  ق�صاها  التي  )املدة 

على  واالعتكاف  الفل�صفي  البحث  عن  التخلي  يف  الفكري 

الروحي(..  االإ�صالح  اإطار  يف  وتزويدها  النف�ض  اإ�صالح 

ولعل الذين در�صوا االإمام الغزايل وكتبوا فيه وعنه كابن 

ال�صبكي والطرطو�صي كانا متاأثرين مبا كان عليه من �صلوك 

التي كتبا عنه فيها.. فالغزايل مل ي�صلك بنف�صه  الفرتة  يف 

م�صلك اأخيه ال�صويف منذ مات اأبوه ال�صانع يف مهنة الغزل، 

ولكن تربم الغزايل عن اأخيه منذ فارق املدر�صة التي ُدِفع 

اإليها ق�صد �صمان قوته اليومي )كما ن�صحه بذلك املو�صى 

به( فكان فقيهنا يردد قولته امل�صهورة: »اأردنا العلم لغري 

وهكذا  �صبحانه«،  هلل  اإال  يكون  اأال  تعاىل  اهلل  فياأبى  اهلل 

ما  قد حققا  بهما  الغزالني واملو�صى  االأخوين  اأن  نالحظ 

كان يرجى منهما وباالأخ�ض من طرف االأب املحب الأهل 

درا�صة  اإىل  الغزايل  حامد  اأبي  فاجتاه  والفقه..  الت�صوف 

يف  واإفتائه  احلرمني  باإمام  ولقائه  حياته،  بداية  يف  الفقه 

طموح  يدرك  االأخري  هذا  جعل  اجلويني  �صيخه  حياة 

تلميذه ويقول له ))هال انتظرت قليال حتى ينتهي اأجلي((، 

من  اإليه  تفرغ  مبا  �صيخه  حياة  يف  الطالب  �صيت  فيذاع 

ولوج ميادين التاأليف لكثري من الكتب يف موا�صيع متعددة 

وعلوم خمتلفة، ولكن حلظة التحول يف حياته جاءت لتقلب 

الغزايل(  )اأي  حياته  يف  الباحث  يجعل  ما  وهذا  طموحه 

يتحدث عنه وي�صري اإليه يف هذا التحول الروحي العميق 

الذي حوله وخرج به عن العلوم املتعارفة اآنذاك باخلروج 

)بداية  بكتابة  الفقه  يف  خ�صو�صا  القدمية  املعرفة  اإىل 

املجتهد( وال�صلوك بعده اإىل الت�صوف يف اإحيائه.. وترافق 

اإىل  هذه اجلوالت العلمية جوالت يف تنقالته يف �صفرياته 

القد�ض وال�صام والرجوع اإىل ني�صابور بعدما ترك بغداد، 

الت�صاوؤل  الكتابة والتاأليف.. وهنا يقع  انقطاع عن  ودون 

حول ما كتبه الغزايل من حيث ترتيب االأ�صبقية فيما كتب. 

يقول عبد احل�صني زرين كوب يف كتابه )الفرار من املدر�صة 

ترتيب  اإعطاء  ن�صتطع  مل  فاإننا  احلقيقة  »يف   )7 �صفحة 

تاريخي منظم الآثاره وتاأليفاته الواقعية، فال ن�صتطيع فهم 

اأحواله عن طريق الروايات ب�صورة وا�صحة وخالية من 

التناق�ض، وال ميكن اأي�صا متابعة توايل اأمناط اأفكاره يف 

املد واجلزر يف ذهنيته بدقة واطمئنان، بالطبع فاإن مهمة 

تنظيم اآثاره تاريخيا �صعبة وع�صرية واالأع�صر منها هو 

عدم وجود مالك دقيق خال من النق�ض لهذه املهمة« )دار 

الرو�صة للطباعة والن�صر الطبعة االأوىل 1992م(. 

ومما جتب االإ�صارة اإليه اأنه )مما ال�صك فيه، فاإن ذكر اأثر ما 

يف بع�ض الكتب املن�صوبة اإىل االإمام الغزايل ال يعترب دائما 

مبعثا لالطمئنان يف �صحة انت�صاب ذلك االأثر، وذلك مثل 

اآثار  اإىل  كتاب »�صر العاملني« فلم يكن خاليا من االإ�صارة 

يوجد �صك يف �صحة انت�صابها للغزايل( )امل�صدر ال�صابق(؛ 

ولعل بع�ض الباحثني يف تراث الغزايل قد اأكدوا ما لبع�ض 

امل�صت�صرقني من تلك الهنات التي و�صعت بع�صهم ين�صب 

كتبا ال عالقة للغزايل بها، كما اأن هناك كتبا حلد ال�صاعة 

يقع  اأو مل  ر�صائل مطمو�صة،  واأكرثها  للغزايل،  تعرف  مل 

واأفغان،  هنديني  اأئمة  اإىل  لن�صبتها  وترجمتها  ن�صرها 

اأجنبية  مكاتب  يف  اإليه  من�صوبة  للغزايل  كتب  توجد  كما 

اإتالف  اأو  اأ�صابها من برت  اإليه بحكم ما  الن�صبة  حمذوفة 

امل�صت�صرق  اإىل  من�صوب  هو  ما  اإىل  ون�صري  عناوينها،  يف 

)مونتغمري وات(: )اإن الغزايل كان ي�صر على اإظهار نف�صه 

كمتم�صك قوي بعقائد اأهل ال�صنة(، ونف�ض االأمر يقال باأن 

هناك كتابات على اأ�صا�ض ترتيب وتنظيم منطقيني.. وممن 

جمع كتب الغزايل باللغة العربية جند عبد الرحمان بدوي 

الآثار  التاريخي  الرتتيب  )باب  يف  بويج  موري�ض  وكتاب 

الغزايل باللغة الفرن�صية(، ورغم ما و�صع من تعليق على 

الكتابني ال�صابقني باعتبار االأخطاء والنقائ�ض املوجودة 

مما  اإيران  يف  املتواجدة  بالن�صخ  املعرفة  وعدم  فيهما، 

لكل  �صرورية  تعترب  فاإنها  لالأخطاء،  ارتكابها  يف  ت�صبب 

باحث يريد اأن يحقق حول الغزايل واآثاره..

ب�صكار،  ذلك  قال عن  كما  القائ�ض  مراك�ض( مبرجله  ال�صيف )عن  رحل 

�صتنرب  �صهر  نقر  اأن  بعد  النار  لهيب  تناف�ض  تعد  مل  املحرقة  ال�صم�ض 

املدينة  غادروا  الزوار  املدر�صي،  الدخول  بداية  عن  معلنا  االأبواب 

احلمراء، وال�صياح تركوها اإىل فر�صة اأخرى، ال�صلطة املحلية واالأمنية 

ظواهر  كل  حماربة  يف  اال�صتمرار  يف  رغبتها  حتركاتها  من  وا�صحا  بدا 

الف�صاد واالنحراف وتخطي القانون، وكذا حتللها اأي ال�صلطة من مطالب 

بع�ض اأ�صحاب املطاعم واحلانات الليلية، رغم جتاوبها يف البداية مع 

بالتي  الت�صاهل والتعامل  اإطار  اإليها يف  التي قدمت  طلبات اال�صتعطاف 

اإىل خلق م�صاحة  ي�صعى  الذي  ال�صلطة  املفرو�ض على رجل  اأح�صن  هي 

مراعاة  مع  الفاعلني  كل  باآراء  واالأخذ  احلوار  يعمها  وا�صعة،  ح�صور 

م�صلحة املواطن بالدرجة االأوىل.

 كانت ال�صلطة وعلى راأ�صها وايل جهة مراك�ض تان�صيفت احلوز قد قامت 

بالن�صبة  العمل  وقت  ت�صبط  والتي  )الراقدة(  القوانني  بتفعيل 

ال�صديد  واأبانت عن حر�صها  بيع اخلمور،  للمطاعم وحمالت 

واملتجاوزين  املخالفني  على  القوانني  تلك  تطبيق  على 

ال�صلطات  عمدت  حيث  بال�صوابط،  واملتالعبني  للقانون 

االإطار  ذلك  يف  تندرج  التي  املحالت  من  عدد  اإغالق  اإىل 

ملَُدٍد تتفاوت اعتمادا على قوة املخالفة املرتكبة اأو قيمة 

هذه  كانت  واإن  الفو�صى،  �صدة  واأي�صا  املتجاوز  الوقت 

املراقبة  تتوىل  معينة  جلهات  �صبطها  يعود  االأخرية 

ال�صلطة نوعا من االرتياح  واحلر�ض، وقد خلفت مبادرة 

ي�صكنون  الذين  خا�صة  ال�صكان،  لدى  ارتياح  بعده  ما  الذي 

على  املتعودين  ولدى  بجوارها،  يقطنون  اأو  احلانات،  قرب 

�صالة ال�صبح يف امل�صاجد، حيث ت�صادفهم وهم يف الطريق اإىل بيوت 

والعربدة  العري  االأبية، كحالة  النفو�ض  منها  ت�صتفز  مقلقة  اهلل حاالت 

وا�صتخراج كل االأ�صلحة املمنوعة وغري املمنوعة وال�صياقة املرعبة التي 

تنتهي يف جل احلاالت مبا ال حتمد عقباه.

بلغة  املكتوبة  الفارغة،  وال�صعارات  االإ�صاعات  اإىل  ال�صلطة  تلتفت  مل 

خارجة عن ماألوف الل�صان، ومل تهتم ب�صيا�صة لوي الذراع التي حاول 

نهجها بع�ض االأ�صخا�ض حتت اأ�صماء وم�صميات، وبعناوين ال �صلة لها 

بال�صياحة وال باملطاعم وال بالنخوة املغربية، كا�صم اأحدهم م�صرف على 

مركز )ح�صب ما كتب( خمت�ض بالتنمية )اأي تنمية؟( ويف اأ�صياء اأخرى 

فوق كل املزايدات وكل التالعبات، بل ا�صتمرت ال�صلطة، يف نهجها القومي 

ويف عملها املت�صم بال�صرعية، ومن طبيعة احلال من مل يعجبه ذلك، فعليه 

اللجوء اإىل الق�صاء الكفيل بن�صرة واإن�صاف املت�صرر اإن كان هناك �صرر 

يطالها يف بع�ض  باأ�صاليب �صبيانية  التهديد  اأو  االحتماء  اأما  �صطط،  اأو 

اجلوانب القانون اجلنائي كالقول بن�صف مونديال االأندية الذي �صينظم 

مبراك�ض، فهو اأمر اأو ت�صرف اأو ادعاء غري مقبول يف جميع االأحوال، وال 

ميكن ال�صكوت عنه لي�ض من طرف ال�صلطة، بل حتى من طرف املواطن 

الذي يعتز مبكا�صب البلد، ويفتخر مبا حققته يف جماالت عدة )بف�صل 

اجلهود املكثفة والتوا�صل الناجح والدعاية الراقية( منها طبعا جمال 

الريا�صة الذي اأظهر امل�صريون غريتهم من الد�صتور املغربي الذي اأوىل 

الريا�صة مكانة خا�صة )مقال يف جريدة االأهرام امل�صرية(.

املطاعم واحلانات  اأ�صحاب  التعامل مع  ال�صيد فوزي  الوايل  لقد ف�صل 

بكل �صفافية، اإذ راعى ظروف العمل هذه ال�صنة التي �صادف فيها �صهر 

الزمن  اإىل  60 دقيقة  اإ�صافة  اأخذ باالعتبار  ال�صيف، كما  رم�صان ذروة 

معقول،  حد  اإىل  العمل  اأوقات  متديد  على  ذلك  ب�صبب  وعمل  املغربي، 

ت�صلم معه راحة ال�صكان وي�صتفيد منه مالكو تلك املحالت، 

الن�صاط«،  »وقت  من  يكفي  مبا  روادها  ويتمتع 

على  باالإغالق  قرارات  اأ�صدر  اأن  بعد  عمل  كما 

ن�صفها،  اإىل  بها  والتدحرج  املدد،  تخفي�ض 

عالمات  البع�ض  من  تبد  مل  ذلك  مع  ولكن 

من  جمموعة  الأن  البع�ض  واأقول  االمتثال، 

من  ي�صتجيبون  واحلانات  املطاعم  اأ�صحاب 

تلقاء اأنف�صهم للقانون ويخ�صعون لل�صوابط، 

ويرون كما قال يل اأحدهم باأن العمل يف ال�صوء 

خري من اال�صتغال يف الظالم، وهي اإ�صارة اإىل اأن 

املجازفة  من  بكثري  اأف�صل  القوانني  ظل  يف  العمل 

مبظالت  حمميون،  اآخرون  يرتكبها  التي  واملغامرة 

واهية، بل اإن مطاعم يف م�صتوى عال مل ت�صجل عليها اأية خمالفة 

ويق�صدها  يوؤمها  اأن  املرء  ي�صتطيب  مطاعم  وهي  للقانون،  �صرب  اأو 

لوحده اأو مع اأ�صدقائه دون اأن ينتظر اإحراجا اأو �صوء تقدير.

الأية  قابل  غري  �صجاع،  موقف  واالأمنية  املحلية  ال�صلطات  موقف  اإن 

مناورة، الأنه م�صتند ل�صرعية القانون، والأنه مقام على اعتبار احلريات 

والتعامل بامل�صاواة بني جميع اأفراد املجتمع، دون متييز بني هذا وذاك، 

بني رجل عاٍد وبني �صخ�صية مري�صة بوهم احل�صانة التي مل تعد مدونة 

»ابن  �صاأن  هو  كما  القدمية  الوظيفة  وح�صن  اخلطوط،  من  خط  باأي 

درهم،   8000 تفوق  ب�صومة  للغري  مكراة  حمالت  ميلك  الذي  ال�صويد« 

اأقول ثمانية األف درهم لكل حمل ولليوم الواحد، دون اأن تكون مداخيله 

رمبا خا�صعة لل�صرائب اأو م�صرحا بها للجهات املخت�صة، هذه االأخرية 

التي عليها اأن تراجع مثل هذه املحالت لرتى العجب العجاب.

باإ�صدار قرار العفو عن امل�صاجني  يف كل بلدان العامل ينفرد رئي�ض الدولة 

وذلك مبنا�صبة العيد الوطني العتبارات �صحية واإن�صانية وحتى �صيا�صية، 

يوليوز  اإال مرة يف ال�صنة )14  واإذا كان العيد الوطني لهذه الدولة ال يحل 

الدينية  فمنها  كثرية،  ببالدنا  االأعياد  منا�صبات  فاإن  منوذجا(،  بفرن�صا 

الذين  ال�صجناء  الئحة  لت�صع  �صابقا  العدل  وزارة  تغتنمها  والوطنية 

ي�صتحقون اال�صتفادة من العفو امللكي ح�صب مقايي�ض م�صبوطة، واعلموا 

ال�صجن، ال  اإىل تخطي باب  االأقدار  اأن كل مواطن توؤدي به  حفظكم اهلل 

يعترب نزيال به اإال بعد اإخ�صاعه لالإجراءات االحتياطية التالية: 

اأوال توؤخذ له �صور متثله من جميع جهات وجهه، ثم توؤخذ 

منه ب�صمات جميع اأ�صابع يديه، واأخريا تو�صع له بطاقة 

�صبط تت�صمن جميع املعلومات اخلا�صة به تعتمد على 

اأو اجلنحة  نبذة من حياته، وبيانات حول اجلرمية 

اأدت  التي  الظروف  و�صف  مع  اأجلها  من  حكم  التي 

لدى  حمفوظة  الوثيقة  هذه  وتظل  ارتكابها،  اإىل 

اإدارة ال�صجن اإىل اأن تنتهي العقوبة ال�صجنية، حيث 

اإليها كل عن�صر جديد حول �صلوك ال�صجني  ي�صاف 

اأو  ال�صجنية  املوؤ�ص�صة  طرف  من  ا�صت�صافته  اأثناء 

الدميقراطية  البلدان  لدى  ال�صجن  الأن  االإ�صالحية، 

املفرو�ض  من  حيث  واإ�صالحا  وتهذيبا  تاأديبا  يعترب 

مواطنا  يكون  اأن  ال�صجن  من  خروجه  عند  ال�صجني  يف 

اإىل عامل  �صاحلا وقابال الإدماجه يف املجتمع حتى ال يعود 

التي  �صجوننا  بع�ض  عليه  اأ�صبحت  ملا  خالفا  وذلك  االإجرام، 

اأن  بعد  الذين  املجرمني  تكوين  ال�صتكمال  موؤ�ص�صات  اإىل  حتولت 

تعرفوا على بع�صهم يف زنازن ال�صجن، يعقدون العزم على جتنب االأخطاء 

التي ارتكبوها اأثناء اقرتافهم للعمليات االإجرامية التي كانت �صببا يف احلكم 

عليهم، ويتفقون على اللقاء بعد انتهاء عقوبتهم خارج االأ�صوار للتفكري يف 

اإحداث ع�صابات منظمة يديل كل واحد منهم بدلوه حتى تتم العمليات التي 

يخططون لها باإحكام يف اأح�صن الظروف، االأمر الذي �صار يحري اأعتى واأمهر 

عنا�صر ال�صرطة الق�صائية التي باتت تواجه اأعماال تعترب وت�صنف �صمن 

داخل  البقاء  يف�صلون  املجرمني  بع�ض  اأ�صبح  وقد  هذا  املنظمة،  اجلرمية 

ال�صجن على اعتناق احلرية من جديد، الأن »برة ما كاين ما يدار« ب�صبب 

البطالة، ونظرا لكون ظروف احلياة داخل ال�صجون حت�صنت كثريا، ومنوذج 

املواطن الذي خرج من �صجن �صال يف ال�صباح ليعود اإليه يف م�صاء نف�ض اليوم 

بعد اأن اقرتف جرمية جديدة خطط لها اأثناء اإقامته يف غياهب ال�صجن وكاأنه 

اأ�صبح يحن اإىل الرفاق الذين تركهم هناك، اأما مدراء ال�صجون في�صتعدون 

مع حلول اأية منا�صبة اأو عيد وطني اأو ديني لو�صع قائمة 

من  اال�صتفادة  ي�صتحقون  الذين  ال�صجناء 

العفو امللكي بناء على �صلوكهم اأثناء فرتة 

العقوبة اأو الأ�صباب �صحية اأو اجتماعية، 

من  يطلب  �صيا�صية  االأحيان  بع�ض  ويف 

املجل�ض الوطني حلقوق االإن�صان، ومن 

القواعد املتبعة يف �صاأن �صجناء احلق 

العام اأن يكون املحظوظ بالعفو امللكي 

املحكوم  العقوبة  مدة  ثلثي  ق�صى  قد 

يف  املتاجرة  بارونات  اأما  بها،  عليه 

لها  ق�صايا  يف  واملتهمون  املخدرات، 

اإطالقا  لهم  حق  فال  باالإرهاب  عالقة 

من  اإال  امللكي،  العفو  من  اال�صتفادة  يف 

رحم ربك مثل احلالة التي جاءت يف ر�صالة 

ذكر  باإ�صبانيا  مقيم  مغربي  مواطن  وجهها 

فيها بع�ض املعلومات الدقيقة واملف�صلة تخ�ض 

احلكم  بعد  امللكي  العفو  من  ا�صتفاد  مغربيا  �صجينا 

عليه، واحلالة اأنه مل تطاأ قدماه �صجن مدينة زايو الذي �صدر 

منه اقرتاح اال�صتفادة من العفو امللكي وهي حالة مذهلة ت�صتحق البحث 

والتق�صي، الأن عمليات االبتزاز تتكاثر يف بع�ض ال�صجون كلما حلت منا�صبة 

االأقدار  �صاقتهم  الذين  اأبنائه من  البالد على  لتنعم عاهل  دينية  اأو  وطنية 

اإىل ال�صجن، وهي منا�صبات ي�صتغلها بع�ض املدراء لالغتناء وللتخل�ض من 

االكتظاظ الفظيع الذي تعاين منه ال�صجون باملغرب.

 إدريس أبايا محمد بركوش
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 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
العفــــو امللكـــي املفــرتى عليـــه

العمل يف ال�شوء خري من اال�شتغال يف الظالم

 لقد خلفت 
مبادرة السلطة 

نوعا من االرتياح..لدى 
الساكنة خاصة الذين يسكنون 
بجوار الحانات، والمتعودين على 
صالة الصبح في المساجد، حيث 

تصادفهم حاالت مقلقة 
كالعربدة والعري..
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يتبع

الرأي
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يتبع

إن السجن لدى 
البلدان الديمقراطية 

يعتبر تأديبا وإصالحا للسجين 
حتى ال يعود إلى عالم اإلجرام، 
أما سجوننا فقد تحول بعضها 

إلى مؤسسات الستكمال 
تكوين المجرمين.
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المنبر الحر
 العدد:755 اخلميس 19 شتنبر 2013

عنونت   2012 �سنة  بداية 

بهذا  فنان،  يوميات   - يومياتي 

العنوان: �سجرة التوت.

طلت  التي  املف�ج�آت  عن  كتبت 

الأخرية  ال�سنوات  به�  علين� 

حب�ت  �سقوط  حزينة  ب�أخب�ر 

التوت من �سجرة كثرية احلب�ت 

يجمع  مل  من�  ومن  احللوة، 

اإىل  ذاهب  وهو  التوت  حب�ت 

املدر�سة..

هذه احلب�ت هي جمموعة من رج�لت الأدب والفن وال�سي��سة 

رحلوا عن� يف غفلة رحمهم اهلل جميع�، وهذا قدر اهلل �سبح�نه، 

»كلن� ليه�«.

اأنور  الفن�ن املحبوب املقتدر  من حب�ت التوت العزيزة على 

اجلندي الذي اأخربين وهو خ�رج من امل�سرح الوطني حممد 

اخل�م�س، ق�ئال: ال�سي م�سطفى لبد م� تزور �سديقن� م�سطفى 

ت�ه ت�ه، موجود ح�لي� ب�مل�ست�سفى الع�سكري ب�لرب�ط.

�سمت.. واأجبت اأنور: هذا واجب، �س�أزوره، واهلل مع�ه.

اأعط�ين العنوان الك�مل غرفة 12 الط�بق 2 العم�رة 4.. ودعني 

اأنور وهو يعتذر، لأن مك�ملة ه�تفية ج�ءته.. واأن� ج�ل�س بف�س�ء 

ا�سرتجعت  اخل�م�س..  حممد  الوطني  امل�سرح  مقهى  الثق�فة 

ذكري�تي مع الفن�ن م�سطفى ت�ه ت�ه، وهو غني عن التعريف.. 

فن�ن اأ�سيل ترعرع يف فرق الهواة مبراك�س مع عم�لقة اخل�سبة 

 – – ال�سحيمة  الوزير  – احل�ج عبد اجلب�ر  الراحل بلق��س 

ف�سيلة – كبور الركيك ليتم – واأخريا فركو�س..

ج�ء اإىل الدار البي�س�ء لي�سقل موهبته كممثل مع الفن�ن الكبري 

الطيب ال�سديقي �س�ف�ه اهلل، ثم ج�ء اإىل الرب�ط وعمل معن� يف 

عدة اأعم�ل م�سرحية وب�لأخ�س املالحم اخلم�س.. ويف الأخري 

ا�ستقر ب�سفة دائمة مع فرقة فنون امل�سرحية مع موؤ�س�سه� اأنور 

اإدارة املخرج ابن  30 �سنة، عمل كذلك حتت  اجلندي طيلة 

مدينة مراك�س داود اأولد ال�سيد يف اأفالمه.. يف انتظ�ر ب�زوليني 

واجل�مع..

ِاختفى عن ال�س�حة وا�ستقر مبدينة �سغرية تبعد عن مراك�س 

بـ 30 كلم ت�م�سلوحت.. ع��س �سنوات حتت رحمة الأ�سدق�ء، 

وب�لأخ�س دعم اأنور اجلندي م�دي� ومعنوي�..

م�سطفى ت�ه ت�ه.. فن�ن مثقف يح�سب له األف ح�س�ب ولي�س 

امل�ست�سفى  يف  اليوم  هو  اهلل..  �س�حمهم  املمثلني  كبع�س 

الع�سكري، بعيدا عن مدينته، واأ�سدق�ئه الكرث، زرته ومتنيت 

زي�رة  فقط  يقبل  كفن�ن  اأن�نيته  ي�ستحقه، ولكن  م�  اأهديه  اأن 

الفن�نني ع�رف� جيدا م� لديهم..

والعودة  ال�سف�ء  ت�ه  ت�ه  لأخي م�سطفى  الأعم�ق  من  اأمتنى 

اإىل فرقة فنون امل�سرحية التي �ستبداأ جولته� مب�سرحية »بنت 

الب�يرة«، ت�أليف واإنت�ج اأنور اجلندي، ودعم الفن�نة ف�طمة بن 

مزي�ن الكرمية والعزيزة، واإخراج ال�س�بة الواعدة املخرجة 

هجر اجلندي.

ب�لتوفيق اإن �س�ء اهلل.. و�سالمتك اأب� �سطوف ت�ه ت�ه.

توت مراكش

فيه�  كرث  التي  الأجواء  هذه  يف 

التعديل  عن  والق�ل  القيل 

هذا  ف�إن  املرتقب،  احلكومي 

بع�س  تنظيم  ي�ستلزم  بداأ  الأمر 

على  الط�ولة  لقلب  امل�أدب�ت 

بجميع  احل�لية،  احلكومة 

الذي  ال�سيء  املمكنة؛  الأ�سك�ل 

يراأ�س  الذي  احلزب  يوؤرق 

احلكومة بف�سل اأغلبيته املهددة 

اأن  اإل  بهزات،  لآخر  حني  من 

حرق املراحل ي�ستلزم من ذوي 

الأطم�ع ال�سي��سية تغليب مبداإ 

الأخالق،  �سمة  عن  النتق�ئية 

وعلى الفقه�ء اأن يطرحوا يومي� 

مثل هذا الت�س�وؤل على اأنف�سهم.

حلم  من  العلم�ء  ا�ستقر  ولقد 

تكون  قد  املرء  اأن  الب�رحة 

يف  له  جرت  حوادث  دارت 

اليوم ال�س�بق، اأو تكون ذاكرته 

ت�ستعيده� اأثن�ء النوم.

الع�ملون  اأرخه  م�  خالل  ومن 

ب�أن اأ�س�طري الت�ريخ منذ حوايل 

حلم  مل�  خلت  �سنة  اآلف  اأربعة 

ب�أن »�سبع بقرات  فرعون م�سر 

عج�ف،  �سبع  ي�أكلهن  �سم�ن 

واأَُخَر  خ�سر  �سنبالت  و�سبع 

ي�ب�س�ت«، حيث ك�ن اعتق�ده يف 

جدية الأحالم �سبب� يف األ يرتك 

ومل  الكرام،  مر  مير  احللم  هذا 

اإذا متكن من  اإل  ب�له  ليهداأ  يكن 

اإيج�د ت�أويل ك�مل له وكلن� نعلم 

ال�سالم  عليه  يو�سف  اأن  كيف 

فرعون،  �سجن  من  ا�ستدعي 

وكيف ف�سر له احللم ب�أن ال�سبع 

بقرات ال�سم�ن وال�سبع �سنبالت 

�سنوات  �سبع  تعني  اخل�سر 

يف  املح��سيل  خالله�  تزدهر 

اأر�س م�سر، واأن ال�سبع بقرات 

ال�سبع  اأكلت  التي  العج�ف 

�سنبالت  وال�سبع  ال�سم�ن، 

ال�سبع  التهمت  التي  الي�ب�س�ت 

�سنوات  �سبع  اخل�سر تدل على 

ت�سود فيه� املج�عة بعد ذلك.

وقد �سر فرعون اأمي� �سرور بهذا 

�سيدن�  عني  اأنه  حتى  التف�سري 

وكلفه  لوزارته،  رئي�س�  يو�سف 

الحتي�طي  تخزين  مب�سوؤولية 

ف�ئ�س  من  الغذاء  من  الالزم 

الزده�ر  �سنوات  حم��سيل 

ليتغذى به امل�سريون يف �سنوات 

املج�عة.

اإل اأنه اليوم جند قليال من الن��س 

اأحالمهم  اأن  يوؤمنون  الذين  هم 

احلوادث  من  اأجزاء  اإل  هي  م� 

التي متر بهم يف حي�تهم اليومية 

اأثن�ء  ذاكرتهم  وت�ستعيده� 

قد  الذاكرة  اأن  علم�  النوم، 

اأو  الذهول  من  فرتات  تنت�به� 

ال�سهو، مع الت�أكيد اأن الفال�سفة 

مقدرة  لالإن�س�ن  ب�أن  يقرون 

فلرمب�  التخيل؛  على  عظيمة 

يف  النتق�ئية  ال�سريحة  لزالت 

هذا البلد العزيز.. غ�رقة يف حلم 

م� �سوف  الب�رحة.. ومن يدري 

تخبئه الأي�م؟!.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

ِان�سغل املجتمع املغربي خالل الأ�سبوع 

املعظم  رم�س�ن  �سهر  من  الأخري 

اغت�سب  الذي  الإ�سب�ين  عن  ب�حلديث 

عددا كبريا من الأطف�ل وانتهى به الأمر 

يف اآخر املط�ف اإىل العتق�ل وال�سجن.

لي�ست  احل�دثة  هذه  اأن  املالحظ  ومن 

اأن  دون  واحد  يوم  مير  فال  ب�لأوىل، 

ن�سمع اأو نرى اأو نقراأ من خالل و�س�ئل 

املكتوبة  اأو  الب�سرية  ال�سمعية  الإعالم 

اأو  لالغت�س�ب  تعر�سوا  ق��سرين  عن 

ت�سمئز  اأخب�ر  القتل.  حتى  اأو  العتداء 

له� النفو�س وحتزن له� القلوب وحتري 

فيه� العقول.

من  نف�سه:  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ويبقى 

ال�سنع�ء؟،  اجلرائم  هذه  عن  امل�سوؤول 

ومن �سيحمي هذه الطفولة الربيئة؟

فيه،  ل�سك  ومم�  احل�ل،  ك�ن  كيفم� 

يف  يعي�سون  ل  خطر،  يف  البالد  ف�أطف�ل 

اأمن واأم�ن، يرتعرعون يف جمتمع دون 

رع�ية وحم�ية وعن�ية.

الحتج�جية  الوقف�ت  من  الف�ئدة  م� 

وم�  ال�سلمية؟  وامل�سريات  واملظ�هرات 

والندوات  املح��سرات  من  الف�ئدة 

اإذا  للطفل  الع�ملي  ب�ليوم  والحتف�ل 

الأحي�ء  بع�س  يف  الأطف�ل  معظم  ك�ن 

ال�سعبية اله�سة ويف البوادي معر�سني 

اجلن�سي  وال�ستغالل  والظلم  للق�س�وة 

من طرف ن��س عدميي ال�سمري، خمتلني 

عقلي� اأو مر�سى نف�س�نيني؟ يلقى عليهم 

يطلق  ذلك  وبعد  عليهم  فيحكم  القب�س 

�سراحهم لإع�دة نف�س اجلرمية، ت�ركني 

هذه  �سح�ي�  الأطف�ل  من  كبريا  عددا 

الآفة اخلطرية.

»اأطف�ل  هم  الأطف�ل  هوؤلء  اأغلب 

ال�سوارع«، كم� ي�سمونهم، اأطف�ل يت�مى 

اأطف�ل  لهم،  قوة  ول  حول  ل  فقراء، 

الهجرة  اأبن�ء  والدع�رة،  اخلطيئة 

القروية، تالميذ م�س�غبون غري مرغوب 

التعليمية  املوؤ�س�س�ت  من  طردوا  فيهم، 

وك�ن م�سريهم ال�س�رع.

حف�ة  �سغ�را،  اأطف�ل  ير  مل  منكم  من 

الأقدام، يلعبون يف النف�ي�ت، مهم�سون، 

ت�ئهون  ومهملون،  مت�سردون  من�سيون 

والرحمة  الراأفة  من  يخلو  جمتمع  يف 

وال�سفقة؟!

والفقر  الطالق  �سح�ي�  اأبري�ء،  اأطف�ل 

ويف  يكربون  واملخدرات..  واجلهل 

قلوبهم �سغينة �سلبية وحقد كبري على 

يرحمهم،  ومل  اأهملهم  الذي  املجتمع 

والغرية  واحلزن  ب�لأ�سى  يح�سون 

يف  يعي�سون  �سنهم  يف  اأطف�ل  يرون  مل� 

اأه�ليهم،  بني  والطمئن�ن  ال�سع�دة 

حميطني ب�حلب والرع�ية واحلن�ن.

الر�سميني  والأو�سي�ء  امل�سوؤولني  على 

رج�ل  وعلى  املغربية،  الطفولة  على 

احلكومية  غري  واجلمعي�ت  الق�نون 

املجتمع  من  الفئة  بهذه  يهتموا  اأن 

واأن  فيه�،  تتخبط  التي  وب�مل�س�كل 

العقوب�ت على كل من  ب�أق�سى  يحكموا 

�سولت له نف�سه العتداء عليه�.

يحيطوا  اأن  والأولي�ء  الآب�ء  وعلى 

واأل  والعن�ية،  ب�لرع�ية  اأطف�لهم 

واأل  وتوعيتهم،  تربيتهم  يف  يته�ونوا 

واحلقول،  ال�سوارع  يف  يرتكوهم 

معر�سني لالأخط�ر ووح�سية الذئ�ب.

حمالت  تنظيم  الإعالم،  و�س�ئل  وعلى 

اجلن�سي  التحر�س  ملح�ربة  حت�سي�سية 

اأفالم،  )مق�لت،  الأطف�ل  �سد 

اليوم هم  ف�أطف�ل  اأغ�ين..(،  م�سرحي�ت، 

�سيكونون يف  الذين  الغد،  رج�ل ون�س�ء 

خدمة الوطن والبالد.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

الطفولة 

يف خطر..

تت�أخروا!..  ول  اأ�سرعوا  هلموا!  هلموا، 

مبثله�،  الزم�ن  يجود  قلم�  فر�سة  اإنه� 

ال�سي�ح  اأيه�  هلموا  املغ�ربة،  اأيه�  هلموا 

اأن�  داخله،  اأو  املغرب  خ�رج  كنتم  اأينم� 

واأ�ستقبلكم  بكم  اأرحب  ت�ون�ت،  مدينة 

بذراعني مفتوحتني وبوجه ب�سو�س، هلموا 

لت�ستن�سقوا الروائح الكريهة املنبعثة من 

�سن�ديق القم�مة، ومن روائح احلمري التي 

تدور يف اأجوائي، ومن تربية امل��سية التي 

تربى يف اأر�سي، هلموا لت�ستن�سقوا الغب�ر 

هلموا  وهن�ك،  هن�  املرتاكمة  الأتربة  من 

لتتعرثوا من الأحج�ر الكبرية وال�سغرية 

اأينم� توجهتم، هلموا لت�سقطوا يف احلفر، 

ب�لأع�س�ب  جلودكم  لتجرحوا  هلموا 

الي�ب�سة بني الأزقة والتي لو اندلعت فيه� 

الن�ر ل�سكلت خطرا كبريا على ال�س�كنة.

يف اأول يوم وط�أت قدم�ي ه�ته املدينة وقبل 

اأن اأ�سل اإىل املنزل املق�سود وقربه بقليل 

»ق�دو�س«  يف  بن�  ي�سقط  اأن  ال�س�ئق  ك�د 

ملجرى امل�ء، ك�ن بدون غط�ء، ولول لطف 

عقب�ه،  حتمد  ل  مل�  لتعر�سن�  اخلفي  اهلل 

اأنه مل تو�سع قربه ول  والأدهى والأمر، 

بج�نبه اأية عالمة تنبه امل�رة لهذا املجرى 

العميق!.

اإىل  يوؤدي  الذي  الث�ين  احل�سن  �س�رع  ويف 

و�سط املدينة اأح�سيت راجال ويف م�س�فة 

قريبة �سبعة »قوادي�س« ملجرى املي�ه كله� 

و�سم�له  ال�س�رع  ميني  وعن  غط�ء،  بدون 

البال�ستيك  وقنين�ت  ي�ب�سة  اأع�س�ب 

واملتال�سي�ت من كل نوع و�سنف، ويف هذا 

لكنه  ورائع،  جميل  م�سجد  فتح  ال�س�رع 

يطل على الأو�س�خ.

واأنت داخل اإىل مدينة ت�ون�ت، وعن ميينك 

اأقيمت جتزئة �سكنية وبه� م�سجد لو تكلم 

ل�سك� اإىل اهلل م� يع�نيه من اأنواع الق�ذورات 

امل�سجد  اأن  املعلوم  به، ومن  التي حتيط 

اأج�ز  ولذلك  م�سجدا،  يعد  به  يحيط  وم� 

امتالأ  اإذا  امل�سجد  خ�رج  ال�سالة  فقه�وؤن� 

هذا الأخري.. ف�للهم اهدن� �سواء ال�سبيل.

لرتبية  اأمكنة  فهي  ت�ون�ت،  دك�كني  وعن 

الغذائية  املواد  لبيع  ل  احليوان�ت 

وب�به  َو�ِسٌخ،  الدك�ن  فمدخل  والألب�سة، 

و�سخ،  حوله  وم�  َو�ِسٌخ،  وداخله  َو�ِسٌخ، 

والب�ئع مت�سخ و...

ع�مال  راأيت  بت�ون�ت،  اإق�متي  وخالل 

بدون  وهي  بن�ء  لور�س  لعله�  اآلة  ي�سوق 

ي�سمع  ل  دام�س  ظالم  يف  ي�سوقه�  اإن�رة، 

اإل اأزيزه�. ولقد �سدق املالئكة املكرمون 

للخ�لق  فق�لت  ت�سديد(  دون  الراء  )بفتح 

تب�رك وتع�ىل: ».. اأجتعل فيه� من يف�سد 

الإن�س�ن  هو  وه�  الدم�ء..«  وي�سفك  فيه� 

ويهلك  الدم�ء،  وي�سفك  الأر�س  يف  يف�سد 

احلرث والن�سل دون حي�ء من خ�لق ول 

خملوق.

واهلل من وراء الق�سد.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

اأو�ســــــاخ   تاونـــات..   ترحـــب  بكــم!!

  هل حلمت احلكومة الليلة املا�ضية؟

يوميات فنان

●  مصطفى منير
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● بقلم: 

مصطفى الطريبق

يف �صحيح م�صلم اأن اأب� بكر ا�صت�أذن على ر�صول اهلل �صلى 

عمر  ا�صت�أذن  ثم  له،  اأذن  اأن  بعد  ودخل  و�صلم  عليه  اهلل 

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فوجدا  الإذن،  بعد  ودخل 

لأقوله  عمر:  فق�ل  �ص�كت�،  واجم�  ن�ص�وؤه  وحوله  ج�ل�ص� 

�صيئ�، ثم ق�ل: ي� ر�صول اهلل، لو راأيت بنت خ�رجة )كذا 

يف م�صلم ولي�س يف الطربي، ويف »روح املع�ين«: لو راأيت 

بنت زيد( �ص�ألتني النفقة فقمت اإليه� فوج�أت عنقه� )وج�أ 

عنقه: �صربه وك�صره(، ف�صحك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم وق�ل: هن حويل ي�ص�ألنني النفقة، فق�م اأبو بكر ر�صي 

اهلل عنه على ع�ئ�صة، وق�م عمر بن اخلط�ب ر�صي اهلل عنه 

اإىل حف�صة يج�أ عنقه�، وكالهم� يقول: ت�ص�ألن ر�صول اهلل 

�صلى اهلل عليه و�صلم م� لي�س عنده؟، »فقلن واهلل ل ن�ص�أل 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأبدا �صيئ� عنده«.

القلب  رقيق  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ك�ن  وقد 

اهلل  �صلى  هجره  ق�صة  واإن  بهن،  رحيم�  زوج�ته  نحو 

عليه و�صلم لهن وابتع�ده عنهن �صهرا ك�مال مل� بدا منهن 

بدا، وخ��صة م�  بدا منهن م�  لأكرب دليل على ذلك، فقد 

�صدر من زوجته زينب بنت جح�س ر�صي اهلل عنه� التي 

�ص�رحته وهو عند اأم املوؤمنني ال�صيدة ع�ئ�صة ر�صي اهلل 

عنه� ب�أنه ل يعدل بني زوج�ته، ثم اأجنبت م�رية فكرثت 

غريتهن، وكرث م� كرث بينهن، ومع ذلك مل يرث �صلى اهلل 

عليه و�صلم يف وجوههن، ومل يفه بكلمة ن�بية واحدة، ومل 

اأن  اأي ت�صرف من �ص�أنه  اأع�ص�به، ومل ي�صدر منه  يفقد 

ينق�س من قيمتهن، واإمن� اخت�ر اأ�صلوب� ميكن لهن بف�صله 

اأن يعدن اإىل ر�صدهن، فه�جرهن �صهرا ك�مال، اإىل اأن ق�صده 

عمر بن اخلط�ب ر�صي اهلل عنه يف اخلزانة التي نزل به�، 

الر�صول  فلم يجب  م�صت�أذن�،  ون�داه  رب�ح،  ومعه غالمه 

واأظهر  الث�نية،  للمرة  ن�داه  ثم  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى 

عنقه�  ب�صرب  اأمره  واإن  حف�صة،  اأجل  من  يجئ  مل  اأنه 

ليفعلن، وجل�س عمر ر�صي اهلل عنه وراأى م� عليه ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فبكى، وق�ل ر�صول اهلل �صلى 

�صبب  فك�ن  ابن اخلط�ب؟  ي�  يبكيك  م�  و�صلم:  عليه  اهلل 

من  وقب�صة  ح�صري  وبج�نبه  راآه  اأنه  عمر  �صيدن�  بك�ء 

�صعري، وذكر ذلك للر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، فعلمه 

اإليه ر�صده، ثم  اأع�د  الدني� م�  من وجوب الإعرا�س عن 

طلقهن،  وهل  زوج�ته  اأمر  عن  اخلط�ب  بن  عمر  �ص�أله 

وذكر له اأمر امل�صلمني وم� يذكرونه من طالقه لزوج�ته، 

يطلقهن،  اأنه مل  و�صلم  عليه  اهلل  الر�صول �صلى  له  فذكر 

ونزل �صيدن� عمر ر�صي اهلل عنه اإىل امل�صجد ون�دى ب�أعلى 

�صوته: مل يطلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ن�ص�ءه. 

اأحل اهلل  اأيه� النبيء مل حترم م�  ونزل قوله تع�ىل: »ي� 

اأزواجك واهلل غفور رحيم، قد فر�س  لك تبتغي مر�ص�ة 

اهلل لكم حتلة اأمي�نكم واهلل مولكم، وهو العليم احلكيم، 

واإذ اأ�صر النبيء اإىل بع�س اأزواجه حديث�، فلم� نب�أت به 

واأظهره اهلل عليه عرف بع�صه واأعر�س عن بع�س، فلم� 

نب�أه� به ق�لت من اأنب�أك هذا ق�ل نب�أين العليم اخلبري، اإن 

تتوب� اإىل اهلل فقد �صغت قلوبكم�، واإن تظ�هرا عليه ف�إن اهلل 

هو موله وجربيل و�ص�لح املوؤمنني، واملالئكة بعد ذلك 

ظهريا، ع�صى ربه اإن طلقكن اأن يبدله اأزواج� خريا منكن 

م�صلم�ت موؤمن�ت ق�نت�ت ت�ئب�ت ع�بدات �ص�ئح�ت ثيب�ت 

واأبك�را« )�صورة التحرمي، الآي�ت 5-1(.

غري  يف  املراأة  اأن  على  ب�لت�أكيد  قولن�  نوجز  اأن  وميكن 

ظل الإ�صالم ك�نت تعي�س و�صع� مت�أزم� للغ�ية، ويف ظل 

الإ�صالم ارتقت مك�نته� وتوفرت له� حقوق مل تكن حتلم 

املراأة  تعلمه  اأن  ب�ل، وم� يجب  له� على  به� ومل تخطر 

اليوم هو اأن م�صكلته� اإمن� هي ب�صبب الأنظمة امل�صتبدة 

املتظلمة والعقول املتحجرة واحلك�م الطغ�ة، اأم� الإ�صالم 

ف�إنه الدين الذي ي�صمن له� كرامته� وهو الذي اأثبت له� 

وجوده�، وعليه� اأن تعلم اأن كل م� يعوق تقدمه�، وكل 

م� يوؤذيه� ويلحق ال�صرر به�، ويجعله� معر�صة للعنف 

وهي  الإ�صالمية،  ال�صريعة  يف  عنه  ومنهي  حمظور  فهو 

»ي�  تع�ىل:  ق�ل  للرجل،  م�ص�وية  جعلته�  التي  ال�صريعة 

واحدة  نف�س  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الن��س  اأيه� 

وخلق منه� زوجه� وبث منهم� رج�ل كثريا ون�ص�ء«.

التكنولوجية  الثورة  بداية  مع 

�صور  اأبهى  �صكلت  التي  الث�لثة 

يعي�س  الع�مل  بداأ  العوملة، 

جمتمعية  حتولت  اإيق�ع  على 

جوانب  مت�س  اأ�صبحت  خطرية 

عدة، واأخ�س ب�لذكر املجتمع�ت 

الق�درة  وغري  للظ�هرة  املتلقية 

تراقب  فيه�، والتي  التدخل  على 

دون  ي�صري  وهو  العوملة  قط�ر 

هذا  جت�ه  �ص�كن�  حترك  اأن 

الذي  اخلطري  الع�ملي  احلراك 

طرق  دون  �صيء  كل  اقتحم 

وقد  ا�صتئذان،  ودون  الأبواب 

بني  من  النواة  الأ�صرة  ك�نت 

من  ت�صررا  والأكرث  امل�صتهدفني 

نلم�س  بداأن�  حيث  املوجة،  هذه 

حتولت  كيف  الأخرية  الآونة  يف 

الأ�صر التقليدية اإىل اأ�صر معوملة، 

فقبل الثورة التكنولوجية الث�لثة 

ج�رفة  عوملة  �ص�حبته�  التي 

ك�نت الأ�صر تعي�س روابط وقيم� 

عليه�  وحت�فظ  الأ�صرة  ت�صون 

وتعمل على حم�يته�، حيث جند 

بيت  يف  واحلفيد  والبن  اجلد 

واحد، على م�ئدة واحدة، واأثن�ء 

مع  م�صرتكني  والأقراح  الأفراح 

للجد والأب والأم  رمزية كبرية 

يخلو  ول  وتقديرا،  احرتام� 

الأبن�ء  هرولة  من  �صب�ح  كل 

الأي�دي  لتقبيل  الآب�ء  جت�ه 

القرارات  وحتى  والروؤو�س، 

من  الأ�صرة  تخ�س  التي 

زواج اأو غريه غ�لب� م� تكون 

جميع  ب��صت�ص�رة  م�صرتكة 

اأفراد الأ�صرة، هذه ال�صلوك�ت 

رجعية  اأ�صبحت  الراقية 

البع�س،  نظر  يف  ومتخلفة 

ف�ليوم قد تدخل البيت وجتد 

البنت  اأم�م احل��صوب،  البن 

مع  حوار  يف  ت�مة  خلوة  يف 

م�صغول  الأب  الذكي،  ه�تفه� 

الأحداث  قراءة  يف  ومنهمك� 

الأم  ال�صي��صية عرب اجلرائد، 

برامج  مت�بعة  يف  منهمكة 

الأجنبية،  وامل�صل�صالت  الطبخ 

البيت،  يف  البن  على  رق�بة  فال 

الأب خمتفية مت�م� وقد  و�صلطة 

ل يعرف حتى امل�صتوى الدرا�صي 

وجود  ت�صت�صعر  ل  والأم  لبنه، 

تعي�س  لأنه�  بج�نبه�،  زوجه� 

ر�صمته  الأحالم  من  خ��ص�  ع�مل� 

ع�مل  يف  والفت�ة  امل�صل�صالت،  له� 

خ��س على اله�تف تعي�س اأوه�م� 

وردية، مبعنى اأن ال�صقف م�صرتك 

الأفك�ر  لكن  واحد،  والبيت 

متن�ق�صة  وامل�ص�ريع  مت�ص�ربة، 

حلله�،  �صبيال  له�  جتد  تك�د  ل 

والنزاع�ت  ال�صراع�ت  فتكرث 

يف�صي  مم�  الواحد  البيت  داخل 

اندث�ر  اإىل  املط�ف  نه�ية  يف 

يف  تتدخل  التي  النواة  الأ�صرة 

تربية الأبن�ء وتقومي اعوج�جهم 

لكن  طيبة،  فروع  اإنت�ج  وب�لت�يل 

اأ�صبح  الذي  اله�تف  دخول  مع 

الأطف�ل،  متن�ول  يف  منتوج� 

واحل��صوب والأنرتنيت، وكرثة 

كل  اأ�صبح  التلفزية  القنوات 

يف  يعي�س  الأ�صرة  اأفراد  من  فرد 

لالأب  دخل  ل  به،  خ��س  كوكب 

القنوات  تكفل  وب�لت�يل  والأم، 

الأنرتنيت  ومواقع  واحل��صوب 

يف�صي  م�  وهو  الرتبية،  ب�أدوار 

اإىل اإنت�ج فروع ح�صب م� ي�صتقبله 

الفرد من التكنولوجي�، وقد ت�صكل 

اأكرب  اإثمه�  خبيثة  فريو�ص�ت 

قواعد  اإر�ص�ء  وب�لت�يل  نفعه�  من 

يك�د  جمتمع مت�صدع ومتن�فر ل 

يجتمع اإل على م�ئدة الأكل.

ُم�صكلتن� نحن �صك�ن الع�مل الث�لث 

كيف  نعرف  ل  ليل«  »كحط�ب 

احل�ص�ري،  الركب  من  ن�صتفيد 

قد نفرح ببع�س نواعم م� ج�دت 

على  ن�أ�صف  قد  لكن  العوملة،  به 

لأنن�  وهويتن�،  لثق�فتن�  فقدانن� 

حتى  مت�صلبون  اإم�  بب�ص�طة 

النخ�ع اأو ليِِّنون اأكرث من الاّلزم، 

ونرف�س  اأ�صوليني  نكون  اأن  اإم� 

حي�ة  ونعي�س  واإبداع�ته  الآخر 

نكون  اأن  واإم�  الو�صطى،  القرون 

ون�أخذ  ت�بعني  ن�صبح  حداثيني 

كل �صيء جملة وتف�صيال )ح�صب 

فهم البع�س( ل منيز بني اخلبيث 

والطيب دون متحي�س اأو متييز، 

وعني ال�صواب هو اإم�ص�ك الع�ص� 

ل  اأو�صح  مبعنى  الو�صط،  من 

والنكم��س،  التزمت  يف  اإفراط 

لأن العزلة غ�لب� م�آله� النقرا�س، 

ول تفريط يف الندم�ج والتم�هي 

حتى نن�صى من نكون ومن نحن. 

عثمان سال )تازة(

احلا�سوب  والهاتف  الذكي 

وامل�سل�سالت  �ستتوا العائالت

انتهى

البقــاء  لالأقــوى  ماديـــا
العلم هو مفت�ح املعرفة، ولول العلم لبقي الإن�ص�ن يعي�س حي�ة بدائية 

ك�حليوان، ي�أكل وي�صرب وين�م وي�صتيقظ ويتوالد.. لكن العلم واملعرفة 

هو م� مييز الإن�ص�ن ويرفع من قدره و�ص�أنه، واهلل �صبح�نه وتع�ىل مل� خلق 

اآدم عليه ال�صالم علمه الأ�صم�ء كله�، ومل� كلف حممدا �صلى اهلل عليه و�صلم 

ب�آخر الر�ص�لت وهي ر�ص�لة الإ�صالم ك�ن اأول �صيء اأمره به هو القراءة 

والخرتاع  والكت�ص�ف  البحث  اإىل  الإن�ص�ن  يدفع  العلم  لأن  والتعلم، 

تطورت  والتعلم  العلم  وبف�صل  حوله،  يدور  م�  كل  ومعرفة  والبتك�ر 

احلي�ة الب�صرية خ��صة يف هذا الع�صر الذي هو مبث�بة ثورة علمية كبرية 

بني  امل�ص�ف�ت  وتقل�صت  ومي�صرة،  �صهلة  احلي�ة  اأ�صبحت  اإذ  ومذهلة، 

�صك�ن الكرة الأر�صية، نظرا لتطور و�ص�ئل املوا�صالت وو�ص�ئل الت�ص�ل 

ال�صمعية والب�صرية ك��صتعم�ل اله�تف النق�ل والأنرتنيت مم� جعل كل 

ق�رات الع�مل قريبة من بع�صه� ويف كل يوم تعرف حي�تن� تطورا جديدا 

و�صريع� مل يعرفه من �صبقون� من الآب�ء والأجداد، لكن اهتم�من� ب�جل�نب 

العلمي واملعريف وحده جعل اأكرث الن��س يف هذا الع�صر يعي�صون احلي�ة 

اجل�نب  اأم�  املح�صة،  امل�دية  واحلي�ة  امل�دي  اجل�نب  وهو  واحد  ب�صق 

الأخالقي فهو غري موجود يف حي�تهم بل ل يعرتفون به اإطالق� وهي ك�رثة 

عظمى اأن ن�صري نحو التقدم والتطور بدون �صوابط اأخالقية تنظم حي�تن�. 

مفرت�س  وحيوان  ك��صر  وح�س  اإىل  الإن�ص�ن  يتحول  قد  الأخالق  فبدون 

وي�صبح ق�نون الغ�ب: »البق�ء لالأقوى« هو الذي ي�صيطر ويحكم.

لقد بداأت مع�مل الأخالق تختفي �صيئ� ف�صيئ�، وبداأ يحل حمله� النحالل 

والغت�ص�ب  القتل  وجرائم  واأ�صك�له،  اأنواعه  مبختلف  والظلم  اخللقي 

وال�صرقة التي تطورت بفعل هذا التطور، والأخالق والقيم يف املجتمع�ت 

امل�دية اأ�صبحت ل قيمة له� ول ت�ص�وي �صيئ�، بل ينظر اإليه� وك�أنه� قيد 

اأم�م التطور والتقدم الذي ي�صعون  يجب تك�صريه، لأنه� يف نظرهم تقف 

نعي�س  ونحن  ونبتكر  ونخرتع  ونتقدم  نتطور  اأن  ف�ئدة  م�  لكن  اإليه، 

ف�حلروب  �صلوكن�؟  ي�صبط  خلق  اأو  دين  دون  املفرت�صة  ك�حليوان�ت 

الكرة  بق�ع  خمتلف  يف  منت�صرة  التوتر  وبوؤر  تنتهي،  ل  اليوم  ع�ملن�  يف 

الأر�صية، و�صيل الدم�ء ل يتوقف نتيجة غي�ب الوازع اخللقي وال�صمري 

الإن�ص�ين يف ع�مل يقد�س امل�دة.

من  ينطلقون  وك�نوا  والتطور،  التقدم  نحو  الأولون  اآب�وؤن�  �صعى  لقد 

اإمي�نهم وعقيدتهم واأخالقهم، ومل يكن ذلك ع�ئق� بينهم وبني التطور بل 

العلم  ك�صب  نحو  يدفعهم  من  هو  واأخالقهم  دينهم  اأن  يرون  ك�نوا  اإنهم 

واملعرفة وال�صعي نحو التطور.

جد بوشتى )الرباط(

الفن�ن  اأ�صرة  مع  ه�تفي  ات�ص�ل  يف 

امل�صطفى ت�ه ت�ه، اأكدت على اأنه ل 

يزال يف ح�جة اإىل عن�ية طبية من 

ذلك  وغري  والأدوية  العالج  حيث 

من الأ�صي�ء التي تعيد له ابت�ص�مة 

هو  وكم�  امل�صرق،  للغد  الأمل 

معلوم، ف�إن الفن�ن ت�ه ت�ه يعد �صجال 

خ�صبة  على  الفنية  بعط�ءاته  ح�فال 

�صنوات خ�لدة على م�صرح  امل�صرح طيلة 

الف�صول ال�ص�خنة واله�دفة اإىل ت�صوير الأحداث الجتم�عية يف 

ق�لب كوميدي يجمع بني اجلد والهزل لدى اجلم�هري الع��صقة 

للوح�ته التغريدية الفنية بنكهة متميزة.

فتح اهلل شهيد )مراكش(

الفنان تاه تاه يف حاجة اإىل عناية

االأر�سيف  الفرن�سي  ظلم  ال�سلطان  موالي  حفيظ
منذ اأن بداأت اأت�صفح يف »الأك�ص�ك« املجلة ال�صهرية »زم�ن« التي 

هن�ك  اأن  الأوىل  الأعداد  منذ  لحظت  املغرب«،  »بت�ريخ  تعنى 

كت�ب�ت كثرية تن�صر على اأعمدة املجلة، حول ال�صلط�ن املوىل عبد 

احلفيظ، بحيث ل يخلو تقريب� اأي عدد دون اأن تكون هن�ك اإ�ص�رات 

تتطرق اإىل اأقوال اأو اأفع�ل اأو اأخب�ر ن�صبت اإىل املوىل عبد احلفيظ، 

الفرن�صي،  ولكن كله� اعتمدت على كت�ب�ت وتق�رير من الأر�صيف 

مت�س ب�صمعة ومق�م املوىل عبد احلفيظ، بحيث اأن كل م� فعله هذا 

ال�صلط�ن يف نظرهم، ومنذ اأن و�صل اإىل �صدة احلكم، يدخل ح�صب 

اأغلب املوؤرخني الفرن�صيني على اخل�صو�س ومن ي�صري يف رك�بهم، 

ول يعتمد اإل على م�ص�درهم، يدخل يف اإط�ر كل م� هو �صلبي بل 

�صلبي جدا، وال�صبب ب�صيط األ وهو وقوف ال�صلط�ن عبد احلفيظ 

خمطط�ت  وجه  يف  له  املت�حة  الق�نونية  وب�لو�ص�ئل  �صج�عة  بكل 

ال�صتعم�ر رغم اختالل ميزان القوى ل�ص�لح امل�صتعمر. لذلك �صبوا 

واأمالكه.  مكتبته  ونهب  للنفي  تعر�س  بحيث  عليه  غ�صبهم  ج�م 

ولكن يبدو اأن ل اأحد من املفرن�صني التفت اإىل م�ص�در ومراجع كتبه� 

موؤرخون ومثقفون مغ�ربة، مع العلم اأن اأغلب الكت�ب�ت الأجنبية 

ال�صتعم�رية تتميز ب�ل�صتكب�ر وال�صتعالء واملغ�لطة.

عباسي محمد )وجدة(
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المنبر الحر

اخلطوات القادمة

المنهج التعليمي السديد 
أساس التطور والتقدم 

المنشود
د.يوسف الكتاني

اأرجعني خطاب عيد ال�سباب الأخري اإىل �سنوات الثمانينيات، 

الأمر  امللك  وعر�ض  بالدنا،  يف  التعليم  ق�سية  تاأزمت  عندما 

املقتدر،  الأكادميي  الأ�ستاذ  املنجرة،  املهدي  الدكتور  على 

فطلب مهلة �سهر لتقدمي تقريره بعد درا�سة منهج التعليم يف 

وهو  امللك،  جاللة  اإىل  بتقريره  وتقدم   املهلة  فمنح  املغرب، 

تقرير منهجي مل نطلع عليه، ولكنه ا�سرتط مدة ع�سرين �سنة 

اأو خم�سة وع�سرين، لتخريج الطالب املغربي اجليد املتفوق، 

باعتبار العملية �ستنطلق من البدء اأي من احل�سانة اإىل �سنة 

الإجازة اأو الدكتوراه املغربية اجلديدة اأي عند التخرج وفق 

منهج مدرو�ض مقرر تراعى فيه املقايي�ض الع�سرية احلديثة، 

اأن يكون موؤهال  الذي ينبغي  الع�سري  وموا�سفات اخلريج 

املناهج  مع  يتعامل  اأن  وي�سلح  وع�سره،  زمانه  ليعي�ض 

اأن تراعى فيه  بكفاءة وندية مقبولة عامليا، على  املعا�سرة 

قيم املواطنة والدين والكفاءة املطلوبة، غري اأن جاللة امللك 

ا�ستكرث املدة ومل يقبل الربنامج املعرو�ض عليه من الدكتور 

املقرتحة  املدة  هذه  باأن  امللك  اأجاب  الذي  اخلبري  املنجرة 

للتقومي  لي�ست كثرية بالن�سبة لأمة، فهي ل �سيء، بالن�سبة 

والت�سحيح، واإيجاد خمرج �سالح ملع�سلة التعليم يف بالدنا، 

عنه  وال�ستعا�سة  لطوله،  املنجرة  تقرير  جتاوز  تقرر  وقد 

بربنامج اإ�سالحي ا�ستعجايل اقرتحه الدكتور العراقي الذي 

منهجه  تطبيق  يف  وانطلق  الوطنية،  للرتبية  وزيرا  اأ�سبح 

الذي كان مثل �سابقيه ومل يوؤد اإىل نتيجة مقبولة.

وذلك ما جعل ق�سية اإ�سالح التعليم يف املغرب تراوح مكانها، 

ول تنجح التجربة اإثر التجربة يف حتقيق اأي اإ�سالح يذكر، 

مما جعلنا اليوم ننطلق من جديد من ال�سفر.

ا�ستقبل  اهلل  الثاين رحمه  امللك احل�سن  اأن  لو  واأعتقد جازما 

من اأمره ما ا�ستدبر اليوم، لرجع اإىل منهج الدكتور املنجرة 

العقود من حياة الأمة،  الفور، وملا خ�سرنا هذه  وقبله على 

وملا اأ�سعنا هذه اجلهود ال�سخمة التي بذلت بدون فائدة يف 

املنهج املو�سوع من طرف العراقي، ولتفادينا �سرف ماليري 

من ميزانيتنا فيما مل يفدنا ومل ُيْجِد اأمتنا نفعا، خا�سة واأن 

�ساحب املنهج الإ�سالحي اأ�سيب مبر�ض ع�سال �سفاه اهلل.

اإن املنهج الإ�سالحي الذي ينبغي اأن ن�سعه ونقوم به، يجب 

اإفال�سها  اأثبتت  التي  ال�سابقة  املناهج  مع  ال�سلة  يقطع  اأن 

ل  الإ�سالح  ن�سند  اأن  اإل  علينا  وما  تطبيقها،  وبعد  بنف�سها 

اإىل طبيب اأو حمام اأو مهند�ض، بل نكله اإىل رجال التعليم اأي 

والعارفون  الإ�سالح،  على  وحدهم  القادرون  فهم  اأهله،  اإىل 

الإ�سالح  جلنة  اأع�ساء  يختار  اأن  على  ومكامنه،  بخباياه 

بالنزاهة  لهم  امل�سهود  الأكفاء  والتعليم  الرتبية  رجال  من 

وال�سدق، والكفاءة والقتدار املتمر�سني به والذين عاي�سوه 

يف كل مراحله، على اأن ي�سرتك يف تلك اللجنة اأع�ساء اأكفاء 

من كل مراحله )البتدائي، والثانوي، والعايل(، واأن ي�سرتك 

اإليهم  ي�ساف  املا�سرت،  يف  املتميزين  الطلبة  من  نخبة  معهم 

نخبة من رجال التعليم الإداريني الذين خربوا مناهج التعليم 

كلها، ورافقوا �سيا�سة التعليم يف بالدنا طوال عهودها.

التعليم هو ع�سب الأمة وروحها، والهواء الذي تتنف�ض  اإن 

غري  كان  واإن  وقويت،  الأمة  �سلحت  �ساحلا  كان  فاإن  به، 

امليادين،  كل  يف  جهودها  جميع  معها  وف�سلت  ف�سلت  ذلك 

واأهميتها،  وقوتها،  مناهجه،  و�سالح  التعليم،  اإ�سالح  واإن 

يجعل اأبناء الأمة و�سبابها املتعلمني يف ظل املناهج القومية 

لأنف�سهم  �ساحلون  اأ�سداء،  اأقوياء  اأنف�سهم  هم  ال�سديدة، 

ولذويهم ولأمتهم، فلنعمل على اأن يكون منهجنا الإ�سالحي 

املقبل منبثقا من تاريخنا واأ�سالتنا، ومقوماتنا، عامال على 

اأمام  اأن يقف ثابتا  اإن�ساء جيل مثقف معا�سر قوي ي�ستطيع 

التاريخ املعا�سر.

واأرى اأنه ل باأ�ض علينا اأن جنعل املنهج الإ�سالحي للدكتور 

املنجرة اأ�سا�ض اإ�سالحنا املقبل بحول اهلل، وللجنة اأن تتبناه 

اأو ت�سيف اإليه اأو تكمله مبا تراه منا�سبا �ساحلا خا�سة بعد 

مرور حوايل ثالثة عقود على و�سعه.

واأمتنى من كل قلبي لبالدنا، يف هذه املرة بالذات، اأن يوفقها 

على  يق�سي  جوهريا  تقومييا  اإ�سالحا  تعليمنا  لإ�سالح  اهلل 

ال�سلبيات التي عانى منها تعليمنا، ويوجهنا اإىل منهج قوي 

�سديد، يقوم ما �سبق، ويجدي بالدنا مبا ت�ستحقه من اإ�سالح 

واملطامح.  الآمال  يحقق  كرمي  منهج  ظل  يف  و�سمو،  ورفعة 

وباهلل التوفيق.

�ساعاتها  �سوي�سرا  يف  ما  اأح�سن 

يف  ما  اأجمل  الأ�سيلة.  الدقيقة 

الهادئة.  النظيفة  مدنها  �سوي�سرا 

حيادها  �سوي�سرا  يف  ما  اأعظم 

احلروب  عن  وابتعادها  الدائم 

زالت  ول  كانت  التي  والقالقل 

خمتلف  يف  الب�سر  باآلف  تفتك 

بقاع العامل. ما ُيعرف عن ال�سعب 

عدة  من  املتكون  ال�سوي�سري 

وديانات  ولغات  واأجنا�ض  اأعراق 

وتقدي�ُسه  وانفتاُحه  ت�ساحُمه 

حلقوق الإن�سان.

ل�سوي�سرا  باأن  يدعي  اأحد  ل  لكن 

كرة  جمال  يف  ُتذكر  �سهرة  اأي 

القدم، اإذ اأن ِفَرقها غالبا ما ُتق�سى 

ت�سمع  تكاد  ول  الأول،  الدور  يف 

م�سهور  مدرب  اأو  لعب  اأي  عن 

معروفة  اأنها  رغم  مواطنيها،  من 

لذلك  الثلجية.  الريا�سات  ببع�ض 

نت�ساءل كح�سيميني غيورين على 

فريقهم »�سباب الريف احل�سيمي«، 

مدرب  اإىل  م�سريونا  اهتدى  كيف 

لكرة القدم من �سوي�سرا؟.. اأَعِقمت 

الأمهات املغربيات اإىل هذا احلد؟.. 

مدربني  اإجناب  ي�ستطعن  األ 

»كري�ستيان  املو�سيو  من  اأف�سل 

هزمية  تليها  هزمية  زرماتن«؟.. 

نلعب  كاأننا  الدار  عقر  يف  حتى 

ومدربنا  الأحياء،  فرق  من  بفرقة 

ال�سعبة  العملة  من  راتبا  يتلقى 

�سوي�سرا  يف  به  ليحلم  كان  ما 

بـ"الزاكيني"  يزخر  مغربنا  اأبدا. 

و"الطاو�سيني"...  والـ"فاخرين" 

وغريهم من املدربني الذين كانوا 

ل�سباب  اأف�سل  نتائج  �سيعطون 

الفر�سة،  لهم  اأُتيحت  لو  الريف 

وبراتب اأقل بكثري من راتب ال�سيد 

وبالعملة  زرماتن«،  »كري�ستيان 

ال�سهلة. اإذا ا�ستمــــــــــرت النتائج 

مقبلون  فنحن  احلال،  هذا  على 

اأن  م�سريينا  على  كارثة.  على 

يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان. 

اإن وراء �سباب الريف اإقليم كامل 

ولدينا  واملعجبني،  املحبني  من 

فريقنا،  يف  كبرية  اآمال  جميعا 

كم  مهدها.  يف  اأحالمنا  تقتلوا  فال 

الأوىل  النتائج  تكون  اأن  اأمتنى 

زلت  الآن  حلد  ح�سدناها  التي 

عابرة فقط، وبعد الع�سر ي�سرا.

صديق عبد الكريم )الحسيمة( 

�ســــِح  النــوَم  يا �سبــاب  الريــف  احل�سيمــي

اململكة املغربية

وزارة االقت�صاد واملالية

مديرية اأمالك الدولة

مندوبية اأمالك الدولة 

بالر�صيدية

إعالن للعموم
الدولة  اأمالك  مندوب  ينهي 

علم  اإىل  بالنيابة  بالر�سيدية 

الأيام  يف  �ستقع  اأنه  العموم 

املبينة  والأماكن  وال�ساعات 

لبيع  عمومية  �سم�سرات  اأ�سفله، 

بجانب  الكائنة  النخيل  متور 

الطريق الوطنية رقم 13.

�ستنرب   24 الثالثاء  يوم   -

2013، على ال�ساعة 9 �سباحا، 
ب�سوق اأرفود.

�ستنرب   25 الأربعاء  يوم   -

2013، على ال�ساعة 9 �سباحا، 
مبقر قيادة الري�ساين.

�ستنرب   26 اخلمي�ض  يوم   -

�سباحا   9 ال�ساعة  على   ،2013
ب�سوق اأوفو�ض.

زيادة  مع  حال  البيع  ثمن  يوؤدى 

 )%  10( املائة  يف  ع�سرة  قدرها 

كما  ال�سوائر،  خمتلف  لتغطية 

الت�سجيل  واجبات  امل�سرتي  يتحمل 

ال�سم�سرة  والتمرب املتعلقة مبح�سر 

ودفرت التحمالت.

والطالع  املعلومات  من  وللمزيد 

يرجى  التحمالت،  دفرت  على 

الدولة  اأمالك  مبندوبية  الت�سال 

الكائن مقرها ب�سارع الأمري مولي 

عبد اهلل، بوتالمني – الر�سيدية.

.05 الهاتف:35-57-21-16 

خمتلف  على  الطالع  ميكن  كما 

الإعالنات من خالل موقع وزارة 

القت�ساد واملالية:

 www.finances.gov.ma  

.»Avis et annonces« البوابة

AS 0145/13

اململكة املغربية

وزارة الفالحة

وال�صيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني
)بناء على القانون رقم 95.10 

املتعلق باملاء(

قرار مدير املكتب اجلهوي 

باإجراء بحث علني 

رقم 3082 بتاريخ

2013-09-09 

لال�ستثمار  اجلهوي  املكتب  مدير  ينهي 

اأنه  للعموم،  ما�سة  ل�سو�ض  الفالحي 

اإليه  امل�سار  املديري  القرار  مبوجب 

اأعاله، �سيجري مبقر عمالة اإقليم ا�ستوكة 

ابتــــداء  اأيام   )5( وملـــــدة  باها،  اآيت 

اإلـــــــــى   2013-  10-  01 مــــن 

غايـــــــــة 05 -10 -2013 بحث علني 

جلب  بعمليات  الرتخي�ض  بخ�سو�ض 

 05 تاريخ  قبل  املنجزة  اجلوفية  املياه 

ال�سادة  بها  تقدم  والتي   2009 فرباير 

املدرجة اأ�سماوؤهم باجلدول اأ�سفله:

وقد و�سعت امللفات مبقر عمالة اإقليم 

ا�ستوكة اآيت باها، وذلك ق�سد الطالع 

واملطالب  املالحظات  وتقييد  عليها 

املدة  داخل  الغري  طرف  من  املقدمة 

املذكورة اأعاله.

ال�سبيب اليومياجلماعة القرويةالكائن بدوارم�ساحتها�سم امللكملف رقما�سم امل�ستغل

ربيع اأبوداد

ح�سن واإبراهيم الطرفا

حممد كوري

اأحمد اأمو�ض

عبد الواحد الربهي�سي

اإبراهيم اأ�سحان

را�سيد بوكرين

اإبراهيم �سابري

احل�سان نبيه

اإبراهيم عديدي

احل�سن تكريح

عبد ال�سالم بو�سكو

CH-00755/12
CH-00870/12
CH-00585/12
CH-00518/12
CH-00504/12
CH-00493/12
CH-00490/12
CH-00489/12
CH-00499/12
CH-00498/12
CH-00488/12
CH-01135/12

فدان �ساحل جنانات احلفرة

اكراز مل�ض

بالد اآيت كوري

بحرية

بحرية

اكرنتاكوت

قطعة اأر�سية

بني البحاير

فدان بوارين

بحرية اآيت بوبكر

بحرية توجنا

اإزوران نايت بنداود

20 هـ 00 اآر00 �ض
5 هـ 00 اآر00 �ض
3 هـ 90 اآر00 �ض
2 هـ 50 اآر00 �ض
0 هـ 70 اآر 00 �ض
8 هـ 00 اآر 00 �ض

13 هـ 00 اآر 00 �ض
1 هـ 00 اآر 00 �ض
2 هـ 00 اآر 00 �ض
1 هـ 50 اآر 00 �ض
8 هـ 00 اآر 00 �ض

18هـ 50 اآر 00 �ض

تدارت

حا�سي البقر

تن كوري

بوعمال

تن عدي

اغراي�ض

درايد

ال�سوامل

باخري

اكورام

رحيلة

تو الرهيم

�سيدي بيبي

�سيدي بيبي

اآيت عمرية

اآيت عمرية

اآيت  عمرية  اآيت 

عمرية

�سيدي بيبي

اآيت عمرية

اآيت عمرية 

اآيت عمرية 

اآيت عمرية

ال�سفا

1000
250
195
125

35
400
650

50
100

75
400
925

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

اململكة املغربية

وزارة الفالحة

وال�صيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني
)بناء على القانون رقم 95.10 

املتعلق باملاء(

قرار مدير املكتب اجلهوي 

باإجراء بحث علني 

رقم 3083 بتاريخ 

2013/09/09

اجلهوي  املكتب  مدير  ينهي 

ل�سو�ض  الفالحي  لال�ستثمار 

مبوجب  اأنه  للعموم،  ما�سة 

اإليه  امل�سار  املديري  القرار 

اأعاله، �سيجري مبقر عمالة اإقليم 

 )5( وملدة  باها،  اآيت  ا�ستوكة 

اأيام ابتداء من 2013/10/01 اإىل 

علني  بحث   2013/10/05 غاية 

بعمليات  الرتخي�ض  بخ�سو�ض 

املنجزة  اجلوفية  املياه  جلب 

 2009 فرباير   05 تاريخ  قبل 

والتي تقدم بها ال�سادة املدرجة 

اأ�سماوؤهم باجلدول اأ�سفله:

وقد و�سعت امللفات مبقر عمالة 

وذلك  باها،  اآيت  اأ�ستوكة  اإقليم 

وتقييد  عليها  الطالع  ق�سد 

املالحظات واملطالب املقدمة من 

طرف الغري داخل املدة املذكورة 

اأعاله.

ال�سبيب اليومياجلماعة القرويةالكائن بدوارم�ساحتها�سم امللكملف رقما�سم امل�ستغل

حممد �سارف

فرجي تواتي

CH-00907/12
CH-00823/12

اأر�ض فالحية

ملك اخلري

12 هـ 70 اآر 00 �ض
0 هـ 60 اآر 00 �ض

ت�سيال

كوحايز

ما�سة

ان�سادن

635
30

تداول  وبعد  انتظار،  بعد طول 

التوا�سل  مواقع  من  كثري 

اإلــغـــاء  خلبـر  الجتماعي 

مباريات  تاأجــيــل  واأحــيانا 

ملهن  اجلهوية  املراكز  ولوج 

اأ�سدرت  والتكوين،  الرتبية 

الوطنية  الرتبية  وزارة 

مرا�سالت واإعالنات خا�سة بهذه 

املباريات املزمع اإجراوؤها يومي 

لذا   ،2013 �ستنرب  و28   27
الراغبني  الوزارة على  اأوجبت 

والراغبات يف اجتيازها �سرورة 

بوابة  عرب  تر�سيحهم  تقدمي 

الوزارة  اأعدتها  اإلكرتونية 

خ�سي�سا لذلك.

جودة  رغم  البوابة،  هذه  رواد 

عندهم،  الأنرتنيت  �سبيب 

الولوج  �سعوبة  من  ي�ستكون 

يكتفون  اإنهم  بل  البوابة  لهذه 

الأوىل  �سفحتها  مب�ساهدة 

بت�سجيل  لهم  ال�سماح  دون 

البيانات  عرب  معلوماتهم 

من  وحتى  عليهم،  املقرتحة 

ما  بعد  الدخول  حلظة  اأ�سعفته 

البوابة  ال�سغط على هذه  خف 

تعبئة  من  ينتهي  يكاد  ما  فاإنه 

وجهه  يف  ت�سهر  حتى  بياناته 

الرت�سح...  ميكنكم  »ل  عبارة 

اليوم  طيلة  مل  بعدما  اإغالق« 

النتظار«،  »املرجو  عبارة  من 

هذه  مرتادي  جعل  الذي  الأمر 

بوابها  عن  يت�ساءلون  البوابة 

الذي ميلك مفتاح الولوج اإليها؟ 

فاإذا كان زوار �سبكات التوا�سل 

تعتــر�سهم  ل  الجتماعي 

اإىل  الولوج  يف  �سعــوبات  اأية 

فاقوا  اأنهم  رغم  ح�ساباتهم 

بكثري،  زائر  والن�سف  املليار 

عليهم  ي�ستع�سي  الأمر  بال  فما 

مع بوابة الوزارة »املحرو�سة« 

يتجاوز  ل  بالكــاد  الذين  وهم 

عددهم ب�سعة اآلف؟

رشيد عوبدة

 »بــــوابة   مـــن  غيـــر   بـــواب«

AS 0146/13

AS 0147/13

 العدد: 755  اخلميس 19 شتنبر 2013



alousbouea@gmail.

على  العربية  باللغة  جديدا  و�شما  جويل  اأجنلينا  العاملية  النجمة  نق�شت 

ج�شمها، لي�شاف اإىل و�شم �شابق بالعربية اأي�شا. ولي�شل عدد الأو�شام على 

ج�شم اأجنلينا جويل مع اجلديد اإىل حوايل 18 و�شما.

جديدا  و�شما  طبعت  اأجنلينا  اأن  الأمريكية  جمازين«  اإ�س  »يو  جملة  وذكرت 

على �شاعدها الأمين بالعربية، لكن ال�شور ل تظهر التاتو ب�شكل وا�شح حتى 

ميكن قراءة املكتوب فيه. واختارت اأجنلينا مكان الو�شم اجلديد حتت الو�شم 

ال�شابق بالعربية، وهو عبارة عن كلمة »العزمية«.

و�شم »العزمية« يظهر اأفقيا بالعربية، واإىل جواره الو�شم اجلديد راأ�شيا، 

وتعد اأجنلينا من اأكرث النجمات اللواتي يحملن اأو�شاما على اأج�شامهن. 

و�شـم جديــد بالعربيـة 

علــى ج�سـم الفنــانة 

الأمريكيـة اأجنلينا جـويل

المنوعات
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نفحات من سيرة الذات

تقدمها  التي  الأفالم  مل�شاهدة  اأكنه  كنت  الذي  الع�شق  نف�س 

»ال�شوليما القنارية« مبراك�س احلمراء يف القاعتني ال�شتوية 

املغطاة، وال�شيفية يف الهواء الطلق، هو نف�شه الع�شق الذي 

برغبة  املحاكم  اأبواب  عند  النا�س  مع  للتجمهر  يدفعني  كان 

ِ اأ�شباب بع�س النزاعات ومواكبة  ال�شتطالع والف�شول، ل�َشبرْ

غريب الق�شايا، ولو من بعيد حتى اأتعرف على »نهاية الق�شة« 

على  الع�شكري  احلاكم  ِدرها  ُي�شرْ التي  الأحكام  يف  واملتمثلة 

ل�شان املرتجم املندوب املخزين ال�شهري امل�شمى »اأوتغزا«..

ويف ال�شنوات الأوىل من الن�شف الثاين من القرن الع�شرين وبعد 

اأن طالت غ�شبتي على املعلم بوعالم ودكانه، وجدت نف�شي 

ذات يوم مع املتحلقني حول �شاب اأ�شعث الراأ�س، قوي البنية، 

ذا قامة مهيبة، واحلرا�س اإىل جانب خ�شومه مي�شكون به يف 

يتناوبون  وهم  القا�شي،  اأمام  للمثول  عليهم  املناداة  انتظار 

من  بقليل  مكنني،  مما  والوعيد،  ال�شب  عبارات  ترديد  على 

اجلهد، اأن اأعرف �شبب اعتقاله. لقد بلغت اجل�شارة بال�شاب 

»العزوا« حّدا جعله مير قريبا من جدار دار مولي احل�شن 

ال�شر�شار بكبياء - »عاجبو را�شو«- دون اأن ي�شلم واأن ينكب 

على يد ال�شر�شار ليقبلها، وهو اجلال�س بباب منزله ال�شهري يف 

يو�شف  ابن  وكلية  جلامع  املجاورة  ال�شورة«  »حارة  حي 

املوقر،  ِريفرْ  لل�شرْ ا�شتفزازا  التجاهل  ذلك  اعتب  العريقني. 

فاأمر  جلن�شيتهم.  واحلامل  الإجنليز،  بحماية  يتمتع  الذي 

غا�شبا خدامه اأن ياأتوه بـ »قليل الرتابي« لينال ما ي�شتحقه 

الذين ل  ال�شعاليك  من  العادة مع غريه  كما هي  من اجللد، 

يعرفون قدر ال�شر�شار الذي كان يناف�س الكالوي يف طغيانه 

اتقاء  الكاذبة  املجاملة  لالآخر  يظهر  كان  وكالهما  وجبوته. 

للقب�س  اخُلّداِم  من  قويان  رجالن  وانطلق  وامل�شايرة.  لل�شر 

على ال�شاب الذي مل يجد �شعوبة يف اإ�شقاطهما على الأر�س 

اأن يفر هارًبا. لكن �شرعان ما  بت�شديد �شربات موجعة، قبل 

اأ�شحاب احلاجة، من كل فج  الأقوياء وال�شلطة،  هب عبدة 

يطاردون الفتى، ومل يقع يف اأيديهم اإّل بعد خروجه من حي 

حارة ال�شورة مملكة ال�شر�شار، ودخوله يف حوزة قائد الدور 

لل�شلطة  اإل  والعتبار  اخل�شوع  يعرف  ل  الذي  »لهميكي« 

َب�س يف  ُيحرْ اأن  ال�شاب  كان من حظ  لكالوي.  للبا�شا  ال�شرعية 

»بنيقة اأزبزت« لق�شاء بع�س الليايل مع اأمثاله الغيورين ممن 

والل�شو�س  ال�شكارى  مع  جنب  اإىل  جنبا  �شخون«،  »را�شهم 

اأ�شال. ويف �شباح ذلك  واآخرين ممن يجهلون �شبب �شجنهم 

مع  و»التجوق«  »التحلق«  فر�شة  فيه  منحت  الذي  اليوم 

وهي  »حلجيلة«:  بـ  املكبلني  مقدمة  يف  ال�شاب  كان  النا�س، 

عبارة عن قيد من حبال »القنب«، يقوم مقام الأ�شفاد اخلا�شة 

البلدي املغربي  الفرن�شي والتي ل يرقى احلار�س  بال�شرطي 

حتى لمتالكها ف�شال عن ا�شتعمالها، وذلك لتاأكيد الأف�شلية 

بني ال�شيد الفرن�شي وامل�شود املغربي، حتى بني خدام ال�شلطة، 

كما يقال »الوجهيات حتى فخال داربو«.

عندما اأ�شدرت املحكمة حكمها بال�شجن على كل من ل يوجد 

على  اجلميع  �شيق  ر�شوة،  دافع  اأو  وا�شطة  اأو  �شند  عنده 

ال�شجن  اجتاه  يف  باآخرهم  اأولهم  تربط  واحلبال  الأقدام، 

املحكمة  بني  وامل�شافة  »بوملهارز«  املهاري�س  اأبو  ال�شهري 

وهذا ال�شجن تزيد على ثالثة كيلومرتات. ا�شتمر املوكب من 

املندوبية »املحكمة« املقابلة ل�شور دار مولي علي، املحيط 

باأ�شعاف  لها  املجاور  الكتبية  م�شجد  رقعة  تفوق  ب�شاحة 

م�شاعفة، مرورا بالرميلة واجلبل الأخ�شر وحارة باب دكالة، 

ل  وُجّلُهم  كالقطيع،  املكبلني  وُيَتابع  يتفرج  قليلهم  والنا�س 

لو�شائل  مق�شود  انعدام  يف  يوم،  كل  املتكرر  للم�شهد  يكرتث 

نقل املعتقلني، رغبة يف الت�شهري والإذلل والتطويف، ويف ذات 

الآن كو�شيلة للتخويف والرتهيب، حتى يكونوا عبة  لأبناء 

ال�شعب اأجمعني ..با�س اإديروا بح�شاب املخزن..

القطيع،  خلف  ي�شريون  ممن  واحد  واأنا  امل�شافة  تلك  قطعنا 

ونظراتي ل تفارق ذلك ال�شاب »العزوا« ال�شبيه باأبطال الأفالم 

القتالية التي كنت �شغوفا مبتابعتها. 

عندما بلغنا حزام الرعب املحيط ب�شجن »بوملهارز«، توقف 

موكبنا وتابع املكبلون ال�شري ثم اختفوا خلف اجلدران العالية 

التي يتو�شطها باب حديدي اأ�شود �شخم.

كانت تلك املرة الأوىل التي مل اأ�شعر فيها باخلوف واأنا اأمعن 

النظر يف باب �شجن »بوملهارز« وجدرانه ال�شاهقة ال�شميكة، 

ومرد ذلك رمبا يعود لتواجد ح�شد هائل من اأهايل املعتقلني اآباء 

العتقالت  حالت  ظروف  عن  بالقول  يجهر  وجلهم  واأمهات 

يف  يحدث  مبا  علما  لإحاطتي  م�شخرون  وكاأنهم  املختلفة، 

اأماكن متفرقة من املجتمع املراك�شي الذي يعاين من قيدين: 

قيد ال�شتعمار الفرن�شي وقيد البا�شا الكالوي وزبانيته الأكرث 

�شرا�شة من اللفيف الأجنبي كله.

وانثنيت من حيث اأتيت، واأنا اأدعو بالفرج والإفراج عن ذلك 

البطل »العزوا« الذي اأخذ مني كل هذا الوقت. دون اأن اأعلم اإىل 

غاية تلك اللحظة، ما ال�شر وراء كل ذلك الهتمام؟

»العْــــزْوَا«
بقلـم: حسن الجندي

تحت الطاولة
بمعنويات هائلة

ت�سدى للنفو�س ال�سافلة

ذودا عن الطبقة العاملة

وبقب�سته اأغار على الطاولة

و�ساح بجراأة با�سلة:

اإن الدنيا زائلة

واإن الحقوق الآجلة

نريدها بالعاجلة

واأن لكل عائلة

الحق في النافلة

وفي امتالك الحافلة

وفي ال�سعادة ال�ساملة!!

لكن تحت الطاولة 

ومن عرق اليد العاملة

جمع اأموال طائلة

وكد�سها في قافلة

ول �سائل ي�ساأله ول �سائلة!!

الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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يتبع..              

 �الإيمان باهلل �لو�حد �لفرد �ل�صمد، �إالها خالقا، 
وربا ر�زقا وهاديا، بيده مقاليد كل �صيء، و�إليه 

�لم�صير، هو �أ�صا�س �الإيمان �لكامل، و�لعقيدة 

�ل�صادقة، وهو م�صدر �ل�صعادة و�ال�صتقر�ر، و�لر�صا 

و�الأمان، فلنعمل على تحقيق معاني �الإيمان في 

قلوبنا، ودو�عي �ليقين في نفو�صنا وعقولنا، 

لنكون من �لمتقين.

 ِ��صتقم في حياتك و�صلوكك كما �أمرت، 
و�لتزم طاعة موالك ور�صاه، باال�صتجابة الأو�مره، 

و�النتهاء عن نو�هيه، وكن لربك عابد� وطائعا، 

ولخلقه منا�صر� ومو��صيا، فذلك وحده مناط 

�لوجود، و�أ�صا�س �ال�صتقامة في �لحياة و�ل�صلوك.

د. يوسف الكتاني

جديد
يــومـيـة مـغربـيـة مـستقلة

الـخـبـر
من زاوية 

أخرى
...قريبا في 

ا�كشاك

يف اإطاللتها يف مطار 

»هيرثو« يف لندن، 

ظهرت النجمة مادونا 

البالغة من العمر 55 

عاماً وهي مت�شك يدّي 

ابنيها بالتبني »دافيد« 

7 �شنوات و»مر�شي« 
7 �شنوات، ومت�شي 

اإىل جانبها ابنتها 

البيولوجية »لورد« 

البالغة من العمر 17 

عاما.

وقد لفتت مادونا 

الأنظار اإليها بو�شع 

و�شاح على رقبتها 

ي�شبه الكوفية 

الفل�شطينية. فهل حقاً 

تعرف مادونا ماهية 

هذه الكوفية ورمزيتها؟ 

اأم اأنها ارتدتها متا�شياً 

مع املو�شة فقط؟

عقل »الدراري« مادونا  بالكوفية  الفل�سطينية
حتى بع�س الرجال، املغاربة، لزالوا يت�شرفون بعقل 

»الدراري«، من بينهم ذلك ال�شائح املغربي الذي كان 

»باملا  يف  الإ�شبانية،  الفنادق  اأحد  يف  عطلته  يق�شي 

ال�شينما  اأبطال  اأحد  التلفزيون  يف  فراأى  دمياريوكا«، 

يقفز من اأعلى عمارة لي�شقط يف م�شبح العمارة، فقام 

املغربي 33 عاما بتقليده، وقفز من بالكون غرفته اإىل 

امل�شبح، لكنه �شقط بعيدا عن امل�شبح ومات، لريجع 

اإىل املغرب جثة هامدة.
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األخيرة

النامو�س املخزين بني احل�سن الأول واحل�سن الثاين .. 

عندما مرض السلطان بعد قراءة أخبار بوعشرين

أكد صاحب »االستقصا«، أن السلطان 
كان   )1873  -  1859( الرابع  محمد 
إال  الهمة«،  »عالي  أيضا،  يسمى 
امللك  هذا  ضد  كانوا  الرحامنة،  أن 
مع  التفاهم  عن  فشغلوه  العظيم، 
بونابارت،  نابليون  الفرنسي  الرئيس 
عبد  بن  محمد  سفيره  له  فبعث 
للسلطان،  خاال  وكان  الشرقي،  الكرمي 
ومسؤوال عن أمنه)...( وجيشه، ففضل 
لدى  لفرنسا،  سفيرا  يرسله  أن  امللك 
الرئيس بونابارت، ليكلف أخاه موالي 

رشيد)...( بكسر قبائل الرحامنة.
امللك محمد  أن  أكدوا أيضا  املؤرخون 
زمنه  تسبق  فلسفة  له  كانت  الرابع، 
راجت  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق  فيما 
للثورة  مواكبة  الزمان،  ذلك  كتب  في 
اأن  للإن�سان  ))يبيح  الفرنسية: 
الإن�سانية،  الغريزة  تاأباه  ما  يتعاطى 

من التظاهر بالفح�س والزنى، وغري 

نف�سه،  اأمر  مالك  لأنه  �ساء،  اإن  ذلك 

فل يلزم اأن يتقيد بقيد، اإل يف �سيء 

واحد، هو اإعطاء احلق لإن�سان اآخر، 

فل يجوز له اأن يظلمه(( )االستقصا( 

وهذا ما تبناه امللك محمد الرابع، في 
رسالته إلى الرئيس الفرنسي نابليون 

»املؤرخة بـ 1282هـ املوافق 1865م«.
موالي  وأخوه  الرابع،  محمد  امللك 
واحد،  شيء  على  متفقني  كانا  رشيد، 
ومنع  الرحامنة)...(،  فوضى  كسر  هو 
))كان  السياسية)...(  الفوضى 
يف  الرحمان،  عبد  بن  حممد  ل�سيدي 

مبا  له  يكتبون  عيون)...(  بلد  كل 

دونهم،  فمن  الولة  طرف  من  يقع 

يده((  كف  يف  كاأنها  الرعية  فكانت 

)االستقصا(.
على  يطلع  كان  جاللته)...(  أن  وحيث 
كل شيء، وأن املغرب في كف يده، فقد 
بلغه أن أحد وزرائه الذي يثق فيه ثقة 
كبيرة، محمد بن الطيب بوعشرين)...( 
))اأ�سيب باحل�سر، ل يدخل املرحا�س، 

مب�سور  التي  املي�سا)...(  مرة  فدخل 

ال�سلطان  دار  قرب  اخل�سي�سات 

مبراك�س، لكن مثانته متزقت من �سدة 

احل�سر، فمات(( )االستقصا(، ومن ذلك 

الرابع  محمد  السلطان  أصيب  اليوم، 
باخلوف من ظاهرة احلصر.

اأجدال  يف  يتنزه  كان  يوم،  ))وذات 

اأن يعطوه م�سهل، بعد  مراك�س، فطلب 

ف�سار  بطنه..  يف  مبغ�س  اأح�س  اأن 

يتم�سى، لول اأنه اأح�س ب�سعف، فامتد 

بالروح  ي�سعر  به  فاإذا  نامو�سية..  فوق 

يف  كانت  امراأة  على  فنادى  تزهق، 

الق�سر، هي كل �سيء، ودفع لها الطابع، 

»طابع امللك« وقال لها: من يدك.. ليد 

)حول  ومات((  احل�سن،  مولي  ولدي 

مائدة الغذاء. املختار السوسي(.
دستور،  هناك  يكن  لم  وقتها  طبعا.. 
وال برملان، وال مستشارون، وإمنا كان 
وقول  شيء..  كل  هو  السلطان،  طابع 

السلطان للمرأة: من يدك ليد ولدي 
أن  احذري  يعني:  احلسن،  موالي 
لتدخل  رشيد،  موالي  ألخي  تعطيه 
تلك املرأة للتاريخ، يدها خليقة، بأن 

تكون هي اليد اخلفية.
وصدق من قال: ))اإن مكر التاريخ، 
اليد  اإىل  ال�سلت،  باأوثق  ميت 

اخلفية(( )حسن أوريد. كتاب مرآة 

الغرب املنكسرة(.
من  السلطاني  الطابع  أن  عجيب 
محمد  عهد  إلى  الرابع،  محمد  عهد 
السادس بقي مرتبطا باليد اخلفية 
األول،  احلسن  بالسلطان  مرورا 
بوعشرين  الوزير  ولد  اختار  الذي 
ليكون  املرحاض  في  مات  الذي 
كان  الوزير  هذا  أن  إال  له..  وزيرا 
عن  فكتب  صريحا،  أبيه،  خالف 
الكبير  الطابع  حلامل  معاشرته 
الدولة  ))ا�سطرت  األول:  احلسن 
كعبة  يف  وحجت)...(  وافتقرت، 

وحلقها  واعتمرت،  النحو�س)...( 

تلقي  اأن  وكادت  الف�ساح)...(  الوهن 

ال�سراح،  بالعجز  وتعرتف  ال�سلح، 

اأول.. وثانيا،  وحتملت ديونا كثرية، 

وذهب  والروم،  الإفرجن  من  وثالثا، 

ل  حتى  مذر،  �سذر  املال)...(  ذلك 

خرب له ول اأثر(( )احلسن بوعشرين. 

التنبيه املعرب عما عليه حال املغرب(.
تسليم  نتيجة  االستنتاج،  نفس 
موالي  إلى  محمد  سيدي  من  الطابع 
موالي  بالسلطان  مرورا  احلسن)...( 
ظل  في  نفوذه  ُعرف  الذي  حفيظ، 
ظاهرة  ))وهي  القائدية،  احلكومات 
�سلطة  ظل  يف  ال�سخ�سية،  النزعات 

�سيا�ستها  اأ�سبحت  عاجزة،  مركزية 

فارغة من الدهاء، عامرة، بال�سخف 

)احلركة  الأطماع((  على  والتطاحن 

احلفيظية. عالل اخلدميي(.
طبعا في غياب املواثيق التي أصبحت 
شيئا  تعتبر  التي  بالدساتير،  تسمى 
»مول  سياسة  مع  متناقضا  جديدا، 
واحد  فلسفتها  خلص  وقد  الطابع« 
من كبار الوزراء الذين عاشروا فلسفة 
اتكل  من  ))اإن  وكتب:  الطابع«  »مول 
على جمد الآباء، وظنه جمدا للأبناء 

فقد اغرت باخليال ووقع يف اخلبال(( 

)كتاب انتحار املغرب. محمد الصغير 
احلجوي(.

املفكر  املكافح  الفنان  الشاعر  امللك 
لم   »1912  -  1908« حفيظ  موالي 
وخيبة  اجلهادية  جتربته  تخلصه 
في  فنظم  الفاسية،  احلكومة  في  أمله 
الفاسيني،  تاريخ  دخل  شعرا  شأنها 

وقال فيه: 
فأهل فاس طغوا في األرض وانطرحوا

           إلى التهتك باللذات في القبب
منتم على فرش مرفوعة وعلى

        أسرة العاج واألبنوس باحلجب
أن  إال  طويلة..  القصيدة  كانت  وإن 
ظاهرة  من  يتخلص  لم  نفسه،  قائلها 

اجلبروت املرتبط بالطابع.
املدني  مراكش،  جبار  اختار  فعندما 
الكالوي، رئيسا حلكومته سنة 1909 
جاهل  الكلوي،  املدين  ))وكان 

ب�سوؤون ال�سيا�سة.. ل يعرف اأي �سيء 

مولي  ال�سلطان  له  فكتب  عنها، 

اأحبك  فيها:  له  يقول  ر�سالة  حفيظ 

ال�سالفني،  �سرية  على  مت�سي  اأن 

وما  واأبيه،  مو�سى،  بن  كباحماد 

اأ�سبه، فقد بلغوا ما بلغوا ومع ذلك ل 

مب�سورة)...(  اإل  اأمر،  على  يقدمون 

لنامو�س  �سيانة  ذلك،  اأن  يخفاك  ول 

ال�سوابط  مع  ووقوف  املخزن)...( 

احلركة  اخلدميي.  )عالل  �سة((  املوؤ�سِّ

احلفيظية(.
مهام  تقلد  موالي حفيظ  أن  فرغم 
امللك، في إطار لعبة أممية كبرى، 
بعد إبعاد أخيه موالي عبد العزيز 
)1894 - 1908( إال أن موالي حفيظ، 

كان في جيب سرواله، يحتفظ بالطابع 
املعلوم، الذي سلمه محمد الرابع لولده 
ذلك  في  كان  ما  وهو  األول،  احلسن 
أن  قبل  احلزب،  طابع  يكتسي  الزمن، 
تنتشر ظاهرة احلزب، وهو ما اكتشفه 
يتعمقون  كانوا  الذين  املستشرقون 
الفريدة  املغربية  الظاهرة  هذه  في 
األول  احلسن  أيام  منذ  نوعها،  من 
احلزب  روح  ))اإن  عنه:  كتبوا  الذي 
الواقع،  يف  هي  املتزمت،  الرجعي 

اأطراف  ويف  الق�سر،  يف  كثريا  اأقوى 

كل  م�سبقا)...(  و�سيحطم  البلد، 

هذه املحاولت الثورية، ولو مبقاومة 

�سلبية(( )»أوسكار النز« كتاب متبكتو 

ترجمة  والصحراء.  للمغرب  سفر 
هاشيت باريس 1886(.

أيام  عن  املكتوب  االستنتاج  هذا 
عهد  في  صدق  األول،  احلسن  امللك 
غلبت  الذي  حفيظ،  موالي  السلطان 
تكوينه  على  التموليك)...(  رغبة 
االستعمار  كان يحارب  الثوري عندما 
الفرنسي في الشاوية، وحلم كما كتب، 
ناموس  وصيانة  باحماد،  بأمجاد 
الثورية،  احملاوالت  ومقاومة  املخزن 
التي انطلقت في العهد السابق ألخيه 
فوجئ  أن  إلى  العزيز،  عبد  موالي 
الصحراوي  بثورة  حفيظ  موالي 
الهيبة، الذي احتل مراكش ودخل على 
محظيات موالي حفيظ، واستولى على 
قصوره، ليكتب العالم املطلع، املختار 
الهيبة  سلطاننا)...(  ))إن  السوسي: 
حلم مبوالي إدريس يقول له: قم وأنقذ 
واملؤسسات.  ليوطي  )كتاب  املغرب(( 

ريفي(.
ولو أنقذ الصحراوي ابن ماء العينني، 
من  به  حلم  حسبما  املغرب،  الهيبة، 
عليه  الرسول  حفيد  الفاحت  مناجاة 
املغرب  لكان  إدريس،  موالي  السالم 
كانت  وملا  الصحراء  من  جزءا  اليوم 
منذ  الصحراء،  اسمها  إشكالية  هناك 

مائة عام.
أقوى  كان  املخزن)...(  ناموس  أن  إال 
من ريح الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
املوضوع،  هذا  بداية  في  رأينا  التي 
متأثرا  الرابع  محمد  امللك  كان  كيف 

بها، منذ أيام نابليون بونابارت.
من  أقوى  كان  املخزن،  ناموس  لكن 
نابليون بونابارت ومحمد الرابع، ومن 
العزيز،  عبد  ولده  ومن  األول  احلسن 
الذي كان، مثل جده محمد الرابع يحلم 
كحل  املغرب،  في  دميقراطية  بإقامة 

للتخلص من أخطار الغزو األجنبي.

واملقارنة مثال، بني موالي عبد العزيز، 
تقزميا  ليست  السادس،  ومحمد 
إنكار  دون  احلالي،  امللك  حملاوالت 
الناموس  ضغوط  وهو  الواقع،  األمر 

املخزني، على الرجلني.
للسلطان  املقربني  الوزراء  من  واحد 
عبد  مولي  ))اإن  كتب:  العزيز  عبد 
العزيز جالت يف راأ�سه فكرة ال�سورى 

والدميقراطية، وجعل جمل�س �سورى 

يوم)...(  كل  ينعقد  الوزراء  من 

للتداول، لكن الأمة جاهلة والوزراء 

يعرفوا  مل  وتناف�س،  ق�سور  معهم 

الت�سرف مع هذه الأمانة، فا�ستحالت 

اإىل الف�ساد.

اأطيب  كان  العزيز،  عبد  ومولي 

برهن  لل�سورى  واختياره  �سريرة، 

)انتحار  مقا�سده((  نزاهة  على 

املغرب. محمد الصغير احلجوي(.
الظروف)...(  بني  املقارنة  في  ولنمض 
شبه  النموذج  هذا  في  والتعمق 
مولي  اأراد  ))عندما  الصحفي)...( 
وكان  البلد  دمقرطة  العزيز،  عبد 

�سفك  يف  يرى  ل  �سفيقا،  اجلانب،  لني 

الكلي)...(  ولينه  م�سلحة،  الدماء 

عليه  فتجراأت  ال�سعف،  مبظهر  اأظهره 

الرعية، التي لها قلوب حديدية)...( 

بل جتراأ عليه قواده، وم�ستخدموه)...( 

واأ�سبح النا�س ل حديث لهم اإل اأعمال 

وزيره  مع  ق�سره  داخل  يف  ال�سلطان، 

اأ�سلح  وعندما  املنبهي،  و�سمريه)...( 

اإنه  ق�سره، و�سبغه بالنيلة)...( قالوا 

ي�سبغون  الذين  هم  اليهود  لأن  كفر، 

فا�سطر  الزرقاء،  بالنيلة  بيوتهم 

فا�س،  علماء  فيه  كتب  حم�سر  لكتابة 

اإ�سهادا ملعاينتهم له وهو ي�سلي الرتاويح 

ليلة القدر(( )نفس املصدر(.

االستعمار  فيها  كان  مريبة  فترة 
عقد  إلمضاء  يحضر  وهو  الفرنسي، 
احلماية، يجد صعوبة في موافقة هذا 
السلطان )موالي عبد العزيز( على عقد 
احلماية، ليبعدوه عن العرش، وينفوه 
دون أن يتنازل)...(، مستعملني أساليب 

الناموس املخزني إلسقاطه.
عاد  حفيظ  موالي  خلفه  أن  ورغم 
العمل)...(  إلى  املخزن  بناموس 
ما  أغرب  فإن  احلماية،  عقد  ليمضي 
حصل في عهد السلطان موالي يوسف 
احملتل  انشغال  هو   )1927-1912(
املغربية  املقاومة  بخطورة  الفرنسي 
أحد  ليكتب  انطلقت في اجلبال،  التي 

ضباط اإلقامة العامة:
تاأييد  فكرة  املغرب،  يف  ظهرت  ))لقد 

كمال،  م�سطفى  الرتكية،  الثورة 

وانتقاد امللكية املطلقة، والتيوقراطية، 

املنعزلة عن ال�سعب، وها هو املقيم العام 

م�سطفى  ثورة  بعد  ليوطي،  اجلرنال 

يف  يدعو   ،1922 نونرب   4 يف  كمال 

ولي�س  امللكي  الديوان  حكم  اإىل  املغرب 

ال�سلطان)...( الذي لي�س خمول لذلك، 

دولة  اإقامة  اأن  اكت�سفت  احلماية  واأن 

د�ستورية، اأو جمهورية، هو �سيء ير�سي 

الكولونيل  )مذكرة  املغاربة((  وي�سعد 

ليوطي  كتاب:   .1922 دجنبر  هويو 
واملؤسسات. دنييل ريفي(.

االستقالل،  بعد  املغرب  واجه  فكيف 
امللك  املخزن، مع رجوع  ناموس  نفوذ 
وكيف  املنفى،  من  اخلامس  محمد 
محمد  عهد  من  املخزن،  ناموس  بقي 
اخلامس، إلى عهد محمد السادس، هو 
حديث املجالس، ومعضلة حكومة عبد 
اإلله بن كيران، التي الزالت أحاديثها 
مضاجع  تقض  اخلفية،  األيدي  عن 

الدميقراطية املغربية.
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امللك احل�سن الثاين ي�سلم الأو�سمة لل�ستمرار، كما جرت العادة اأيام احل�سن الأول

  مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة

كيف واجه المغرب 
بعد االستقالل، نفوذ 
ناموس المخزن، مع 
رجوع الملك محمد 

الخامس من المنفى، 
وكيف بقي ناموس 

المخزن، من عهد 
محمد الخامس، إلى 

عهد محمد السادس، 
هو حديث المجالس، 

ومعضلة حكومة عبد 
اإلله بن كيران
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