
هيمن الخشوع والخوف، على األجواء 
التي حضر فيها المستشار فؤاد الهمة 
الشهداء صهره  مقبرة  في  يدفن  وهو 
عبد اإلله المعاني الذي توفي في سن حوالي 

الخمسين عاما إثر مرض عضال.
ولم يكن بجانب الهمة، إال المقربين، رشدي 
الداخلية  المنصوري، ووزير  الشرايبي، ويس 
من  وحشدا  الرميل،  األمن  ومدير  الضريس، 
واحدا  الفقيد  يعتبر  الذين  الصخيرات  سكان 

من أقطابهم. تعازينا.   
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ما خفي كان أعظم
�أن  �لأروبية،  �ملنظمات  ك�شفت 

املغربية  احلكومة  م�سوؤولــــيات 

العدالة  لوزراء  ترتك  مل  احلالية، 

والتنمية اإال ت�سيري ثمانية يف املائة 

�ملائة  يف   51 الدولة،  ميزانية  من 

ي�سرف عليها وزراء التقنيون الذين 

ي�سرف  املائة  يف   33 لهم،  انتماء  ال 

عليها وزراء حزب االأحرار.

ال�سعبي  البنك  رئي�س  بن�سعبون 

جملة  مع  ا�ستجواب  ويف  املغربي، 

»جون اأفريك« ا�ستبعد نفوذ االأبناك 

اإفريقيا،  عن  االأخرى  املغربية 

متواجد  ال�سعبي  البنك  اإن  وقال: 

ع�سرين  من  اأكرث  منذ  اإفريقيا  يف 

وغينيا،  الو�سطى  اإفريقيا  يف  عاما 

م�سيفا: اإننا ل�سنا مببتدئني)...(.

مراك�س  رئي�سة  احتجت  اأن  بعد 

رئي�س  زيارة  على  املن�سورية، 

كودان«،  »كلود  مر�سيليا  بلدية 

الأنه مل يزرها، �سارع هذا الفرن�سي 

اإنه  فيه  يقول  بيانا  لي�سدر  املهذب 

جاء لزيارة زميله اجلزويل، ب�سفة 

�سخ�سية ال ر�سمية.

تاأتي  عندما  الكبــــري..  االنهيــــار 

النائبـــة ال�سايف، وتطالب باإلغاء 

اأعــــز موؤ�س�سة اأن�ساأها امللك املحرر 

بيده  ود�سنها  اخلام�س،  حمــــمد 

العربي  املغرب  وكالة  واأ�سماها 

�ساقها  التي  هاته  فتاأتي  للأنبــــاء، 

وتطالب  للربملان)...(  الزمــــــــن 

اخلام�س،  حممد  اإرث  بتعديل 

ن�سيحة  العربيـــة،  كلمة  وحذف 

اأوىل لها باأن تخلع من ا�سمها كلمة 

فاطمة الزهراء.

العدد  يف  »االأ�سبوع«  ن�ســـــــرت 

من  جمموعة  اأن  كيف  املا�ســــي، 

اال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ســـــــاء 

املحافظة  يطلبون  ال�سحـــــراوي، 

لنا  ليقدم  املادية،  و�سعيتهم  على 

عن  �سادرة  اأحكاما  املهتمني،  اأحد 

اأعلى موؤ�س�سة ق�سائية يف املغرب، 

اأع�ساء  من  عدد  طلبات  رف�ست 

ال�سحراوي،  اال�ست�ساري  املجل�س 

تعوي�سات  طلب  �سكل  يف  قدموها 

رف�سها الق�ساء يف حقهم.

االأ�سالة  حزب  يف  م�سوؤول  اعترب 

الوديع  اإقبال  اأن  واملعا�ســـــرة، 

جمعية  تاأ�سي�س  على  االأ�سفي 

عمل  هو  �سمري،  ا�سمها  به  خا�سة 

ما  جانب  اإىل  متوقعا)...(  كان 

يف  تندرج  خ�سال  من  به  األ�سق 

مقولة: ما خفي كان اأعظم.

قال وزيــــــر ال�سياحة، عندما منع 

ال�سوق  كربت  بجعد  يف  اخلمــــــر 

واأنا  اجلرائم..  وكرثت  ال�سوداء 

�سنع  يف  احل�سي�س  ا�ستعمال  مع 

االأدوية.

كواليس األخبار3
alousbouea@gmail.com

الرباط. األسبوع

اليوم،  الق�ساة  كبار  اأ�سبح  كيف 

االأيام  ي�سمونه  ما  على  يرتحمون 

اجلميــــلة، عنــــــدما كان اجلنـــــاحان 

وا�سحي  الق�ساء،  على  املوؤثران)...( 

احلدود، بني االأ�ستاذ »فركت« يف الدار 

البي�ساء واالأ�ستاذ اجلراري يف الرباط، 

فل هذا اجلناح يطغى على االآخر، خلفا 

طبعت  التي  احلالية  الو�سعية  لهذه 

لق�ساء  البي�ساويني،  الق�ساة  باإغراق 

ن�سمع  اأ�سبحنا  حتى  الرباط)...( 

الرباط  ال�ستينافية  االأول  الرئي�س  اأن 

يعلن  بلمحجوب،  اإدري�س  االأ�ستاذ 

مهمته،  متديد  عدم  يف  بالرغبة  قراره 

هذه  من  ان�سحابه  اأخرى  وب�سيغة 

الرغبة،  نف�س  كما عرب عن  امل�سوؤولية، 

ق�ساة من حمكمة النق�س، مثل االأ�ستاذ 

»اخليامي« والرئي�سة االأ�ستاذة حكمت 

�سحي�سح، وهما ق�ساة ثلثة من العيار 

يف  النزاهة  مبداأ  كر�سوا  ممن  الثقيل، 

اإنه  اآخر:  قا�س  ليقول  جتاربها،  اأحلى 

الياأ�س والقنوط، والياأ�س يف االأمل، بعد 

حمكمة  يف  التعيينات  كل  اأ�سبحت  اأن 

من  لق�ساة  خم�س�سة  �سبه  النق�س، 

مدينة  الأنها  هل  البي�ساء)...(  الدار 

هو  فهل  الرميد،  االأ�ستاذ  العدل  وزير 

اأن  اأم  التمييز)...(  هذا  عن  امل�سوؤول 

فار�س،  االأ�ستاذ  النق�س  حمكمة  رئي�س 

الذي تعطيه �سلطاته التحكم يف جمموعة 

كبار  متر  �سخ�سه  وعرب  الق�ساة)...( 

القرارات)...( مرورا عن طريق الوكيل 

العام ملحكمة النق�س االأ�ستاذ م�سطفى 

عن  اأي�سا،  الت�ساوؤل،  يربر  مما  مداح، 

االأ�ستاذ  اآخر)...(  قا�س  تعيني  قرب 

�سلم رئي�سا ال�ستينافية الرباط، تكري�سا 

يف  ال�سمايل  الن�سف  ق�ساة  ال�ستبعاد 

دوافع  تفح�سنا  ما  اإذا  املغرب)...( 

تر�سيح قا�س اآخر من البي�ساء، ملن�سب 

مدير �سوؤون املدنية.. اإ�سافة اإىل ما يقال، 

الزعيم يف  اإبراهيم  عن تر�سيح االأ�ستاذ 

من�سب اأعلى باملجل�س االأعلى للق�ساء.

التزاحم  هذا  وراء  اآخر  احتمال  هناك 

الدرجة  يف  الق�ساة  كبار  طرف  من 

يف  الفعلي،  التقاعد  على  اال�ستثنائية 

يغادر  حتى  الزمن،  مع  �سباق  اإطار 

هوؤالء الق�ساء، وتقاعدهم حوايل ثلثة 

عليهم  يطبق  اأن  قبل  �سهريا،  مليني 

قانون التقاعد اجلديد، الذي ال يعطيهم 

األف  ع�سرون  قيمته  �سهريا  تقاعدا  اإال 

درهم.

احلركية االحتجاجية يف اإطار الق�ساء، 

بني  اخلفي،  ال�سراع  ذلك  اأي�سا،  تهم 

ودادية الق�ساة، وبني نادي الق�ساة الذي 

ال�سبان،  الق�ساة  من  عدد  عليه  يهيمن 

الق�ساة،  ودادية  لهيمنة  القابلني  غري 

والتي  البي�ساوية)...(  اجلذور  ذات 

جناح  بني  اخلفي  ال�سراع  هذا  تكر�س 

وهو  واالآخرين)...(  البي�ساء،  الدار 

املعلنة)...(  الرغبة  من  انطلق  �سراع 

املوارد  تدبري  مقاربات  ))مراجعة  يف 

وظيفية  مبقاربة  وا�ستبدالها  الب�سرية 

مهنية اجتماعية واإن�سانية(( )كما ذكر 

حمكمة  »رهانات  عن  اخلا�س  العدد 

اأ�سدرته جريدة مغرب  الذي  النق�س« 

التغيري( وهي �سطور ال تخفي اأن هناك 

نية يف التغيري، الذي كان �سببا يف رغبة 

جمموعة من الق�ساة يف اال�ستقالة. 

تحت األضواء

ملاذا يفكر عدد من كبار الق�ساة يف اال�ستقالة

مجموعة من القضاة

م�سادفة  وال  �سدفة  لي�ست  املوازين..  قلبت  التي  ال�سورة 

املتحدة  االأمم  يف  البولي�ساريو  مندوب  خمطط  هو  واإمنا 

البخاري، الذي ح�سل على اجلن�سية االأمريكية، واأ�سبح من 

رواد ال�سهرات اخلا�سة بالبيت االأبي�س يف عهد اأوباما)...(.

الرئي�س  اأوباما  بني  املقابلة،  هذه  ظروف  رتب  الذي  هو 

هام�س  على  البولي�ساريو،  رئي�س  العزيز  وعبد  االأمريكي، 

جنازة مانديل يف جنوب اإفريقيا.

اأن ق�سروا يف عملهم  لهم  العزيز �سبق  اأعوان عبد  جمموعة 

�سطا حممد  عندما  اأبابا،  ادي�س  يف  االأخري،  مايو  �سهر  خلل 

وعانقه،  هولند،  الفرن�سي  الرئي�س  عنق  على  العزيز  عبد 

امل�سور  كان  فقد  �سويتو،  يف  اأما  م�سور.  هناك  يكن  فلم 

ال�سورة  العزيز،  عبد  مع  اأوباما  �سورة  ليلتقط  جاهزا.. 

ن�سرتها  اأية �سحيفة مغربية.. ولكن طبعا  تن�سرها  التي مل 

جملتنا)...( جون اأفريك.

البخاري: ال�سحراوي �سديق اأوباما  الذي رتــب املقابـــلة 
بيــــن اأوبامـــا وعبـــــد العزيز

أوباما وعبد العزيزالبخاري

كتبت فاطمة اأوفقري يف مذكراتها، 

الذي  املغربي  املثل  عا�ست  اأنها 

يقول: عندما ميوت خدام القا�سي 

على  تزاحموا  كلهم  النا�س  فاإن 

القا�سي  ميوت  وعندما  جنازته، 

جنازته،  يح�سر  مل  اأحد  اأي  فاإن 

ح�سل لها هذا االكت�ساف يوم موت 

زوجها اأوفقري.

وها هي بدورها متوت.. ليح�سر يف 

اأفراد عائلتها الذين  جنازتها فقط 

الكولونيل  والدها  جدهم،  تذكروا 

ال�سنا، املدفون هو اأي�سا قرب القرب 

الذي دفنت فيه فاطمة اأوفقري، على 

خ�س�س  حيث  القدمية،  الطريقة 

الكولونيل ال�سنا طرفا من �سيعته 

الرباط  الكاموين، غري بعيد من  يف 

�سل، ليدفن فيه اأفراد العائلة.

ذات  كانت  التي  اأوفقري،  فاطمة 

زمان املراأة احلديدية قبل اأن تعاين 

ال�سجن، والهروب من ال�سجن، ال 

من  هربت  اأنها  الكثريون،  يذكر 

ما  بعد  واأوالدها،  هي  ال�سجن 

اإثني  الثاين  امللك احل�سن  �سجنها 

ع�سر �سنة، وهربت هي واأوالدها 

رئي�س  اأن  لوال  لفرن�سا،  وو�سلت 

باعتقالهم  اأمر  �سرياك،  احلكومة 

حيث  الثاين  للح�سن  وت�سليمهم 

اأن يهربوا  ال�سجن، قبل  اإىل  عادوا 

مرة اأخرى.

اأوفقري، تعلمت الكثري من  فاطمة 

خروجها  بعد  فاكت�سفت  ماآ�سيها، 

حينما  اأغرب،  �سيئا  ال�سجن،  من 

ذهبت لزيارة �سديقتها زوجة امللك 

احل�سن الثاين، التي قالت لها: ))اإن 

احل�سن الثاين الذي كنت تعرفينه 

تغري  لقد  انتهى،  قد   1972 �سنة 

امللك، بعدما فجع بالغدر فاإذا راأيته 

ال تكلميه كما كنت تكلميه قدميا(( 

حدائق  اأوفقري.  فاطمة  )كتاب 

للملك(.

ماتت فاطمة اأوفقري

�سديقة اأم احل�سن الثاين
عندما نزل امللك ودفع 

�سيارته املعطوبة

ملك  على  العامل،  اأنحاء  يف  الكثريون  تفرج  هكذا 

ي�سوق  كان  الذي  احل�سني،  بن  اهلل  عبد  االأردن 

�سوارع عمان، وغرقت يف  النا�س يف  كاأيها  �سيارته 

الثلج، فجاء املارة يدفعون به ال�سيارة، ونزل هو 

تتحرك..  مل  وعندما  �سيارته،  معهم  ليدفع  اأي�سا 

ذهب لريكب �سيارة اأخرى.

فاطمة أوفقير
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يف قلب �أرقى حي بالرباط

�إجماع وطني يف ذكرى 
وفاة �ل�شيخ ي�س

الرباط. األسبوع

الذكرى  الذي ح�صل يف  الوطنــــــــــي  الإجـــماع  �صـــــــكل 

الأوىل لوفاة ال�صيخ عبد ال�صالم ي�س، يف بيته الواقع و�صط 

اأرقى اأحياء الرباط، حي الأمبا�صادور، جتاوبا م�صبقا مع 

الدعوة املفتوحة لالنفتاح، ))بعيدا عن العنف، والتكفري 

والت�صدد(( كما اأطلقها اأمني اجلماعة ال�صيخ عبادي، فكان 

م�صتجيبا  احلا�صرون،  �صكله  الذي  ال�صيا�صي  الإجماع 

لطموحات حركة ال�صيخ ي�س، التي تطبعها هي اأي�صا)...( 

تتزعمه  ع�صري  تيار  بني  رمبا  الداخلية،  اخلالفات  بعد 

بخط  ال�صيخ،  مذكرات  ووزعت  طبعت  وقد  نادية،  ابنته 

يف  والإح�صان  العدل  جماعة  ن�صر  دار  يف  مطبوعة  يده، 

بان�صيلفينيا. نيو بريطن بالوليات املتحدة، لتظهر مالمح 

يف  م�صرييا  دورا  �صك  ول  �صتلعب  م�صتقبلية)...(  حركة 

م�صتقبل املغرب.

الإجماع الوطني الذي طبع احلفل التاأبيني، متثل يف ح�صور 

جانبي حزب ال�صتقالل، م�صيان من حركة �صباط، واخلليفة 

ال�صرتاكي  الحتاد  من  طارق  وح�صن  هوادة،  بال  قطب 

بجانب النائبة الحتادية ح�صناء اأبو زيد، وحامي الدين 

من قيادة العدالة والتنمية بجانب النائب عبد ال�صالم بالجي 

من برملانيي نف�س احلزب. ومن اجتاه حزب اخلالدي، اأبو 

حف�س وال�صلفي ح�صن الكتاين مع مزيج من الأطر املختلفة 

النتماءات.

اأحمد  بزيز،  الفنان  على  الكامريات  تزاحمت  وطبعا 

ال�صنو�صي الذي مل يكن وحده ممن يكت�صفون عن تعاطفهم 

بجانب  اأنوزل،  ال�صحفي  كان  بل  والإح�صان  العدل  مع 

ممن  كثري  وكثري  حمودي،  والباحث  ال�صفياين،  املحامي 

يعترب ح�صورهم يف هذه الذكرى تعاطفا، ومن يدري، تقديرا 

الواقع  يف  التنكيل،  رغم  املتاأ�صلة  اجلماعة  هذه  لأهمية 

ال�صيا�صي املغربي.

الإ�صالمية،  ال�صبيبة  يف  قيادات  متكنت 

منها من كانت حمكومة بالإعدام غيابيا، 

من العودة من منفاها اإىل اأر�س الوطن، 

�صخ�صية  اإجراءات  وفق  فردي  ب�صكل 

ح�صب  ا�صتنادا،  ق�صائية،  وت�صوية 

مبداأ  على  منها،  مقربة  حقوقية  م�صادر 

اأثار ردود  الأحكام اجلنائية، مما  تقادم 

فعل متباينة حول مقاربتها لطي �صفحة 

املا�صي.

التداعيات،  ومتعددة  �صائكة  اأ�صئلة 

يطرحها املراقبون.

هل طي ملف جماعة ال�صيخ »عبد الكرمي 

مطيع«)ال�صورة(، �صيتم بطريقة قانونية 

كما توؤ�صر على ذلك ت�صريحات م�صطفى 

العملية  اأن  اأم  العدل،  وزير  الرميد، 

حكومات  كوالي�س  يف  متاأرجحة  �صتبقى 

املغرب املتعددة واأجندات رموزها، بني 

امل�صطرة القانونية واملقاربة الأمنية، يف 

ا�صتبعاد للت�صوية ال�صيا�صية؟

موقف ال�صيخ عبد الكرمي مطيع ل لب�س 

حركته  ملف  معاجلة  طريقة  حول  فيه 

الهمة«  عايل  فوؤاد  لقاء  »نريد  ومنفييها: 

و«قرار عودتي بيد امللك«، موقف تبنته 

من  الأخري  بيانها  يف  منظمته  �صمنيا 

1435 هـ. ومما جاء  09 �صفر  هولندا يف 

فيه، يوؤكد اأن حرب حزب بن كريان �صد 

اليزمي و�صد  حركة »مطيع« وموؤ�ص�صة 

مبادرات اأخرى، ت�صهد ف�صول مثرية، ل 

يت�صع املجال لذكرها)..(.

»اإن اأغلب ات�صالتنا مع اأ�صحاب القرار 

�صيا�صي  حل  اإيجاد  حول  تدور  كانت 

لق�صيتنا، وقد ذكرنا يف اأكرث من منا�صبة 

هذا  لإجناز  لنا  قدمت  كثرية  وعودا  اأن 

للدولة  ر�صميني  ممثلني  اإن  بل  احلل، 

يتم حل  ما مل  العودة  بعدم  قد ن�صحوا 

�صيا�صي وا�صح و�صريح، وتقدم �صمانات 

على اأعلى امل�صتويات«، وي�صيف الدكتور 

لل�صبيبة  العام  الأمني  بكري،  ح�صن 

الإ�صالمية »اأما وجه الرتاجع عن احلل 

العدالة  حزب  له  خطط  ما  يف  ال�صيا�صي 

بالر�صالة  نذكر  اأن  فيكفينا  والتنمية 

حلركتنا  العامة  الأمانة  تلقتها  التي 

اليازمي  اإدري�س  الأ�صتاذ  الأخ  من 

بتاريخ 27 دجنرب 2011، يوؤكد فيها اأن 

جمموعتنا داخلة حتت العفو ال�صادر 

SP/ تفعيل  ب�صدد  واأنه   ،1994 �صنة 

عودة  لتي�صري  العفو   )DA2057/11
املنفيني جميعا...«.

ال�صبيبة  توظيف  مغامرة  عن  وماذا 

العائدين  اختبار  بعد  الإ�صالمية 

زعيم  لعودة  متهيدا  منها،  تدريجيا 

اأ�صعاف  اأجل  من  »مطيع«،  احلركة، 

كما  »احلاكم«،  والتنمية  العدالة  حزب 

يذهب بع�س املحللني؟

من  اأكرب  املحللني،  براأي  امللف  ليبقى 

واأكرب  املنفى،  يف  هرموا  �صيوخ  عودة 

حتى من عودة زعيم حركتهم عبد الكرمي 

احلركات  ملف  تدبري  اأن  بحكم  مطيع، 

بعد  اأ�صبح  اأطيافها،  بكل  الإ�صالمية، 

اأمنيا  وكذلك  �صياديا  العربي،  الربيع 

بامتياز، خارج احلدود املغربية.

واإ�صالمييه،  املغرب  يخ�س  ما  يف  لكن 

م�صادرنا،  ح�صب  متعددة،  موؤ�صرات 

منهم  املنفيني  ملف  اإنهاء  بقرب  تب�صر 

قناة  عرب  »مطيع«،  ال�صيخ  وعودة 

موؤ�ص�صة »الأخ  اإدري�س اليزمي«، بتعبري 

بيان ال�صبيبة الإ�صالمية الأخري وجهات 

اأن  اأهمها  لأ�صباب كثرية،  اأخرى،  نافذة 

حقوق  جمال  يف  تراكمات  حقق  املغرب 

ومطالب  اإنكارها  اإىل  �صبيل  ل  الإن�صان 

باملزيد من طرف اأعداء وحدتنا الرتابية 

الق�صية  هذه  وبقيت  الدويل،  واملنتظم 

نغمة ن�صازا، �صررها اأكرب من نفعها، يف 

ا�صرتاتيجية اأعظم من مناورة وتوظيف 

اأفكارهم  عن  تراجعوا  ل�صيوخ  �صيا�صي 

واأ�صبحوا على م�صارف القرب.

حركة ال�سيخ مطيع: »ممثلون ر�سميون للدولة 

ن�سحوا بعدم العودة«.. من هم؟

القرار السياسي

أزوالي

البيضاء. األسبوع

يف الوقت الذي يجتمع فيه وزير العدل 

الفرن�صية  العدل  وزيرة  مع  الرميد 

تهدف  عاجل)...(  اجتماع  يف  توبريا.. 

التو�صيح،  الفرن�صية،  احلكومة  منه 

عنهم  املبحوث  املجرمني  مو�صوع  يف 

وخا�صة  الفرن�صي،  الق�صاء  طرف  من 

ملفات ال�صطو املمنهج على اأمالك بع�س 

ت�صتاأنف  الوقت  هذا  اليهود، يف  الرعايا 

ق�صايا  درا�صة  البي�صاء،  مبحاكم 

اليهودي  ملحاكمة  اأي�صا،  هي  ممنهجة 

منه  �صلبت  والذي  امل�صتكي،  بنيطاح، 

يف  راأيه  عن  املحكمة،  لت�صاأله  اأمالكه، 

�صرعية  عن  يدافعون  الذين  ال�صهود 

عمليات ال�صطو.

�صابقة،  جل�صة  يف  افت�صحت  الق�صية 

اليهودي  املواطن  حمامي  اأراد  عندما 

قائال:  املتهمني  الكالم، فقاطعه حمامي 

هل تريد اأن تتهم جناب القا�صي.

مالحظني  بعثت  الفرن�صية  احلكومة 

ياأخذ  اأن  امللفات واخل�صية،  لتتبع هذه 

هذا امللف، طابع نزاع فرن�صي مغربي.

فرن�شا تطرح �مل�شكل على �لوزير �لرميد

حماكمة اليهودي امل�سلوبة اأمالكه ومنع حمامني من الكالم اأمام املحكمة

بقلم: رداد العقباني

الرباط. األسبوع

حزب  رئي�س  �صباط،  ات�صل 

ال�صتقـــــالل، تلفونـــــــــيا  بوزير 

الداخلية، ليحتج لديه، على احلكم 

ال�صادر بقبول ا�صتيناف بال هوادة، 

الذي جاء مفاجئا ل�صباط، معتربا 

اأن الأمر يتعلق بقرار �صيا�صي.

وكان �صباط، خارجا على املعتاد، 

مدبرة  موؤامرة  عن  يتحدث  وهو 

وزير  اتهم  اأن  بعد  �صده)...( 

الذي  هو  باأنه  اخللفي،  الت�صال 

املغرب  لوكالة  الأوامر  اأ�صدر 

لإ�صدار  بال�صبق  لالأنباء،  العربي 

بقبول  �صباط،  على  احلكم  خرب 

مرة  يف  وكان  �صده،  ال�صتيناف 

�صدي،  الدولة  ي�صيح:  اأخرى 

اإن  بل  �صدي،  والتنمية  العدالة 

للبحث  بعيدا  به  ذهب  املو�صوع 

كتب  الذي  ال�صحفي  ا�صم  عن 

اخلرب يف وكالة »لماب«، وعندما 

هالل،  �صمري  ال�صحفي  اأنه  عرف 

طالب بتوقيفه عن العمل.

فر�س  م�صروع  الأذكياء)...(  من  واحد  عر�س 

�صريبة »التيفيا«، غري املرتفعة.. و�صكرا.. على نوع 

من امل�صتهلكات، احلمامات. 

عندما تخرج من احلمام بع�صرة دراهم تدفع �صريبة 

»تيفيا« غري مرتفعة، مثال، خم�صة دراهم، وعندما 

ت�صرتي �صمعة تدفع ال�صريبة غري املرتفعة، وكذلك 

عندما ت�صرتي علبة �صردين اأو باكية ملحة.

اأكيد اأن الذي عر�س هذا امل�صروع، �صواء قبل اأو مل 

يقبل، يعترب �صخ�صا ل يعرف املغرب.. ونحن نعرف 

وجاوؤوا  واأمريكا  اأروبا  يف  در�صوا  منهم  كثريا  اأن 

تقارب  اأجورها  منا�صب  على  ليح�صلوا  للمغرب 

الع�صرة ماليني وهم يعي�صون يف مكاتبهن وكاأنهم يف 

مانهاطن.. ول يدخلون احلمام، ول ياأكلون امللح.

ميلود ال�سعبي يثور

 حفظا لكرامته

الرباط. األسبوع

طلب رجل الأعمال املعروف، ميلود ال�صعبي، من 

حمامييه متابعة احلملة املدبرة �صده، ومقا�صاة 

ب�صوء،  عنه  حتدثت  التي  الإعالمية  الو�صائل  كل 

ون�صرت �صائعات مغر�صة عنه وعن م�صاريعه.

وبينما ينفي مالك جمموعة »يينا هولدينغ«، ميلود 

ال�صعبي اأن تكون جمموعته تعي�س اأزمة، يوؤكد من 

جهة اأخرى اأنه �صيدخل يف مواجهات مع ال�صحافة 

الوطنية »بعد اأن بلغ ال�صيل الزبى، والأمور مل تعد 

تطاق« وي�صيف: »كنت اأقول دائما اإين اأربح املاليني 

لكن ال�صحف تباع بثالثة دراهم، لذلك كنت اأتفادى 

جرها للمحاكم، لكن الآن �صاأفعل«.

�سباط يتهم اخللفي وزير االت�سال

ــــام ال�سريبـــــة علــــى احلمَّ
الشعبي

الشيخ مطيع

الخلفي شباط

الرميد
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ف�شل منوذج احلكم الذاتي:

�صراع مرير بني 
وايل ال�صحراء 
ومنتخب العيون

العيون. األسبوع

خليل  العيون،  وايل  بني  اأ�شده  ال�شراع  بلغ 

ولد  حمدي  العيون  بلدية  ورئي�س  الدخيل 

الر�شيد.

يف  منطقة  اأهم  عن  الرئي�شان  امل�شوؤوالن 

املغرب، ال يت�شافحان وال يتبادالن الن�شح، 

»الركيبات«، وهما  قبيلة  اأنهما معا من  رغم 

من  اأقرب  اإنهما  بل  »تهاالت«  فخدة  من  معا 

ذلك عائليا.

ال�شحراء،  يف  االأمميون  املراقبون  ويالحظ 

اأن  معتربين  ف�شولية،  بعيون  ال�شراع  هذا 

هذا ال�شراع، اأكرب برهان على الف�شل املقبل، 

اإذن  ال�شحراء،  يف  الذاتي  احلكم  مل�شروع 

الوطنية  الق�شية  على  ينعك�س  �شراع  هو 

اإذا  ما  ترى  للمينور�شو،  معلق  ويقول  ككل، 

فماذا  مت�شارعان،  ال�شحراويان  هوؤالء  كان 

�شيكون عليه الو�شع لو كان معهما طرف ثالث 

البولي�شاريو  ال�شرعية، وا�شمه  اإىل  يدعوهما 

حالة  يف  امل�شموعة  الكلمة  له  �شتكون  الذي 

تنفيذ م�شروع احلكم الذاتي.

الوايل  اإن�شاف  من  الو�شعية،  هذه  يف  البد 

الدخيل، الذي عا�س يف الرباط طويال، وتطبع 

عادية،  تكون  االأمور  حيث  العا�شمة  بطابع 

املال،  يهيمن  حيث  العيون  يف  نف�شه  ليجد 

دائما  الوالة  تعر�س  وحيث  والنفوذ)...(، 

لل�شغوط التي يتم اإبعادهم اإذا مل يقبلوها.

ومراجعة �شريعة لالئحة والة العيون، بعد 

عن  نت�شاءل  جتعلنا  الثاين،  احل�شن  موت 

اأ�شباب تغيريهم ملربر اأو الآخر.

اأدراك  الكراوي، وما  ال�شعداوي، جاء  فبعد 

ال�شرقي  ثم  الغرابي،  ثم  الكراوي)...(،  ما 

ال�شري�س الذي مل يتحمل ال�شغوط اإال �شتة 

الظريف،  الوايل  ثم  يغادر،  اأن  قبل  �شهور 

وبعد اأن عينوا لهم واليا �شحراويا، الدخيل 

ها هم يذيقونه اأمر العذاب.

 

املغرب واجلزائر

»اللي درقك بخيط.. درقو بحيط«

الرباط: األسبوع
وجدة  والية  كانت  التي  العرو�س  طلبات  اأن  »االأ�شبوع«  علمت 

املغربية  احلدود  على  واإ�شمنتي  حديدي  �شياج  لبناء  طرحتها  قد 

اجلزائرية �شتفتح، يوم غد اجلمعة، مبقر الوالية.

يف ال�شياق ذاته، قالت م�شادر من اجلهة ال�شرقية اإن وايل اجلهة يعقد 

نواب  ومع  باجلهة  االأمنيني  امل�شوؤولني  مع  ماراطونية  اجتماعات 

اجلهة لتدار�س اآخر الرتتيبات لبناء هذا ال�شياج احلديدي يف املظهر 

واالإ�شمنتي يف االأ�شفل على طول احلدود املغربية اجلزائرية ابتداء 

من مدينة ال�شعيدية.

بناء هذا ال�شياج الذي من املنتظر اأن ي�شل اإىل طول 450 كيلومرتا 

م�شاعدات  مع  مغربي  وبتمويل  تدريجيا  �شيتم  والذي  احلدود  على 

»القرقوبي«  تهريب  حماربة  اأهمها  اأ�شباب  لعدة  جاء  خارجية، 

واأبرزها ق�شية حقوق االإن�شان واملهاجرين من دول ال�شاحل وجنوب 

ال�شلطات  اأن  اأمنية  تقارير  ك�شفت  حيث  خا�شة،  ب�شفة  ال�شحراء 

املهاجرين  و�شعية  ت�شوية  عزمه  املغرب  اإعالن  ومنذ  اجلزائرية 

احلدود  اإغراق  حلملة  يتعر�س  بداأ  بو�شعيتهم  واهتمامه  االأفارقة 

املغربية بهوؤالء من طرف ال�شلطات اجلزائرية، بل هناك حديث عن 

املغربية  االأرا�شي  فوق  ورميهم  احلدود  فوق  هوؤالء  على  االعتداء 

املهاجرين  ملف  بخ�شو�س  الدويل  امل�شتوى  على  املغرب  الإحراج 

االأفارقة.

ن�صيحة املهند�صني لبنكريان
الرباط: األسبوع

عر�س املهند�شون الطبوغرافيون املغاربة خدمة هامة على حكومة 

هذا  على  ردها  انتظار  يف  والتعمري  الفالحة  جمايل  تهم  بنكريان 

العر�س.

املهند�شون الطبوغرافيون الذين كانوا يخلدون يومهم الوطني يوم 

اتفاق  م�شروع  احلكومة  على  عر�شوا  باملحمدية،  املا�شي  ال�شبت 

مبوجبه �شيعمل هوؤالء من القطاع العام واخلا�س على و�شع �شور 

برمتها،  املغرب  مل�شاحة  هامة  ف�شائية  اأبعاد  ذات  وخرائط  جوية 

تو�شع رهن اإ�شارة احلكومة  ت�شاعدها يف عملية ت�شريب القطاعي 

االأر�س  طبيعة  اجلوية  ال�شور  هذه  �شرتاقب  بحيث  الفالحي، 

ي�شهل  وبالتايل  احل�شيلة  حجم  وحتى  الزراعة  ونوعية  الفالحية 

على احلكومة حتديد ن�شبة ال�شريبة.

التي  احلكومة  على  املغاربة  الطبوغرافيون  اأعلنها  خدمة  ثاين 

ح�شرت يف �شخ�س الوزير اإدري�س االأزمي، تهم و�شع نف�س ال�شور 

العمران  ملراقبة  احلكومة  اإ�شارة  رهن  التقنية  واخلرائط  اجلوية 

داخل  يقع  قد  الذي  الع�شوائي  والبناء  املخالفات  خمتلف  ومتابعة 

الرتاب املغربي.

اأ�ش�شوا  املغاربة  الطبوغرافيني  املهند�شني  بع�س  اأن  بالذكر  جدير 

�شركات هامة يف هذا املجال اأ�شبحت متلك طائرات خا�شة واأدوات 

اال�شطناعية  االأقمار  بطريقة  امل�شاحات  اأبعاد  لقيا�س  متطورة 

وال�شور اجلوية ذات االأبعاد الف�شائية.

الرباط. األسبوع

اأ�شبح املغرب يف ظل حكومة بن كريان، يعي�س 

واملديرين،  وامل�شوؤولني  املوظفني  تعيني  جتربة 

من طرف رئي�س احلكومة بن كريان، الذي يحيل 

ملفاتهم قبل تعيينهم على جلنة ت�شطر هي اأي�شا 

اإىل االختيار بني ثالثة مر�شحني، بينما لوحظ اأن 

اأحد الوزراء عندما يريد اختيار اأن�شب املر�شحني 

للعمل معه، فاإنه يفاجاأ بالعك�س.

ولقد ك�شف االأمني العام للحكومة االأ�شتاذ اإدري�س 

د�شتوريا  حتل  قد  االإ�شكالية  هذه  اأن  ال�شحاك، 

اإىل  التعيينات  كبار  لريجع  د�شتوري،  بتعديل 

الأن  قبل،  من  احلال  كان  كما  امللكي،  االختيار 

امل�شوؤول املعني بظهري ملكي يكون له وزن وثقة 

من املتعاملني معه مقارنة مع املدير الذي يعينه 

رئي�س احلكومة.

تعديل  ي�شملها  قد  التي  الكربى  امل�شاعب  ومن 

لرئي�س  ال�شهرية  اجلل�شة  ق�شية  الد�شتور، 

اأكرث  النواب  تتعب  والتي  الربملان،  احلكومة يف 

مما تتعب رئي�س احلكومة.

ليبقى االأخذ بالعلم، باأن جلنة خم�ش�شة جتري 

اجتماعاتها يف ال�شهور ال�شتة القادمة.

كبار املوظفني ال همة لهم)..( اإذا مل يعينهم امللك

االأحزاب ال�صيا�صية نادمة على �صياغة قانون للتطبيع 
الرباط: األسبوع

التطبيع مع  اأن مقرتح قانون جترمي  يبدو 

اإ�شرائيل الذي تبنته ووقعت عليه عدد من 

االأحزاب ال�شيا�شية قد فعل فعلته يف قيادات 

هذه االأحزاب طيلة االأ�شبوع املا�شي.

اإن  لـ«االأ�شبوع«  قالت  قيادية  م�شادر 

املغربية  ال�شيا�شية  االأحزاب  هذه  قيادات 

ملك  و�شول  منذ  �شاخنة  �شجاالت  عا�شت 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  البالد 

وبلوغ اإىل علمه احتجاج اللوبي االإ�شرائيلي 

وخارجها  املتحدة  االأمريكية  الواليات  يف 

على هذا القانون.

اإن مقربني من جاللة  امل�شادر ذاتها، قالت 

االأحزاب  بع�س  قيادات  اأبلغوا  امللك 

وا�شنطن  اإىل  امللك  رافقوا  الذين  والوزراء 

فورا حجم االإحراج الدويل الذي ت�شبب فيه 

هذا القانون للبالد برمتها.

امل�شادر نف�شها، اأو�شحت باأن النقا�س حول 

االأهمية التي قد يجنيها املغرب واخل�شائر 

التي �شيحققها ب�شبب هذا املقرتح كانت هي 

�شمة النقا�شات ال�شاخنة التي �شهدتها اأغلب 

قيادات االأحزاب مبا فيها العدالة والتنمية 

»املقرتح«،  وتبنيه  توقيعه  قاد  الذي 

توقيع  على  ندمه  البع�س  اأبدى  والذي 

املر�شد  وقدمه  اأعده  الذي  املقرتح  هذا 

اأمل  على  وكان  التطبيع  ملناه�شة  املغربي 

مقاطعة اإ�شرائيل قانونيا وعالنية اأن يبقى 

االإعالن  املدين دون  املجتمع  نقا�س ومطلب 

الر�شمي والقانوين على ذلك -كما تفعل جل 

من  ولكونه   - واالإ�شالمية  العربية  الدول 

اإدخال  يف  مبا�شر  �شببا  ي�شكل  ثانية  جهة 

امل�شالح العليا للبالد يف دوامة.

العالم السويسري

الدخيل

الضحاك
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الوفا ي�سحك على خ�سومه اال�ستقالليني 
الرباط: األسبوع

اأن اال�شتقالليني لن ين�شوا كيف »�شمتهم« الوزير حممد  يبدو 

حافظ  اال�شتقالل  حزب  �شفوف  من  طرده  فرغم  بينهم،  الوفا 

ن�شختها  يف  بنكريان  حكومة  داخل  الوزاري  من�شبه  على 

الثانية.

يقتنعوا  ومل  الوفا  من  بالتربوؤ  يكتفوا  مل  اال�شتقالل  نواب 

بجدوى مقاطعته داخل الربملان فح�شب، بل ي�شعون من خالل 

ورفيق  الدولة  وزير  يناق�شه  الذي  احلكومة  تنظيم  قانون 

وطنية  الوفا  ق�شية  جعل  اإىل  �شخ�شيا  باها  اهلل  عبد  بنكريان 

وجب معاجلتها داخل هذا القانون.

يف هذا ال�شياق، دعا نواب ا�شتقالليون اإىل التن�شي�ص �شراحة 

وزير  كل  اإقالة  تتم  اأن  على  لعمل احلكومة  املنظم  القانون  يف 

ا�شتوزر بلون حزب �شيا�شي ومت طرده من هذا احلزب يف ما 

بعد، وهو ما قابله الوزير ب�شحكة  عري�شة.

اأما الرد على هذا املطلب فقد تكلف به نواب العدالة والتنمية 

احلكومة  تنظيم  قانون  يف  التن�شي�ص  ب�شرورة  قالوا  الذين 

ال�شغرية  االأمور  هذه  مثل  اأما  والكبرية  الهامة  االأ�شياء  على 

فتبقى لل�شمري واالأخالق وغريها.

ح�سب رواية بلمختار:

مزيان بلفقيه كان ي�ساأل 

عن املقررات الدرا�سية 

وهو على فرا�ض املر�ض
الرباط: األسبوع

للتعليم  االأعلى  املجل�ص  قانون  تقدمي  خالل 

الرتبية  وزير  طالب  موؤخرا،  النواب،  مبجل�ص 

العمل  النواب  من  بلمختار«  »ر�شيد  والتكوين 

هذا  على  وامل�شادقة  باملناق�شة  االإ�شراع  على 

امل�شروع.

جدا،  مهم  القانون  هذا  باأن  قال  الذي  بلمختار 

اليوم  املجل�ص  هذا  عن  احلديث  اأن  اأو�شح 

داخل الربملان يجعلني اأ�شتح�شر روح املرحوم 

املجهودات  وخمتلف  بقوة  بلفقيه«  »مزيان 

بلمختار  وحكى   املجل�ص،  هذا  يف  بها  قام  التي 

قد  كان  بلفقيه  الراحل  وفاة  قبل  يومني  اأنه 

اأي  يف  مفاحتته  عدم  وقرر  بامل�شت�شفى  زاره 

مو�شوع يتعلق بالتعليم، لكن »بلفقيه« رحمه 

اهلل - يقول بلمختار- اأ�شر على فتح املو�شوع 

بدرا�شة حول كيفية  ه  َمدََّ بلمختار  والتم�ص من 

حني  اأعدها  قد  كان  االأجنبية  اللغات  تدري�ص 

لدرا�شتها  وذلك  الوطنية  للرتبية  وزيرا  كان 

والعمل على بلورتها«.

املجل�ص  هذا  اأهمية  اأن  اأبرز  قد  بلمختار   وكان 

لتنزيل  اإليه  حاجة  يف  اليوم  والوزارة  راهنة 

الرتبية  منظومة  على  االإ�شالحات  من  عدد 

والتكوين.

الرباط: األسبوع

يف  القيادية  ال�شدمة  حــد  ا�شتغربت 

العدالـــة والتنمية »ب�شيمة احلقاوي« 

والت�شامن،  واملراأة  االأ�شــــرة  وزيرة 

امل�شت�شارين  ح�شور  تنتظــــر  وهي 

باللجنة  وزارتها  ميزانية  ملناق�شــــــة 

املعنية داخل جمل�ص امل�شت�شارين.

جمل�ص  قاعة  اإىل  جلبت  التي  الوزيرة 

امل�شت�شارين اأزيد من 80 اإطارا بالوزارة 

ومرورا  واملدراء  العام  بالكاتب  بدءا 

واالأق�شام  امل�شالح  روؤ�شاء  بجميع 

وو�شوال عند كل موظف مي�شك مبلف 

معني داخل الوزارة، تفاجاأت بح�شور 

 300 اأ�شل  من  فقط  اثنني  م�شت�شارين 

م�شت�شار �شيناق�شان ميزانيتها.

الوزيرة يف بداية اأ�شغال اللجنة داخل 

القاعة التي غ�شت عن اآخرها باملوظفني 

واأطر الوزارة اعتقدت اأن االأمر يتعلق 

اأن  قبل  لوزارتها  �شيا�شية  مبقاطعة 

عاد  االأمر  اأن  اللجنة  رئي�ص  يخربها 

ال  عادة  اإذ  امل�شت�شارين؛  جمل�ص  يف 

القليل  �شوى  اللجان  اأ�شغال  يح�شر 

جدا با�شتثناء االجتماعات التي يعقدها 

وزير الداخلية حيث تهافت امل�شت�شارين 

روؤ�شاء اجلماعات للح�شور اأمام ال�شيد 

الوزير واالأطر املرافقة له.

احلقاوي ملا اأح�شت باخلجل من ح�شور 

عدد  مع  باملقارنة  فقط  م�شت�شارين 

ا�شتقدام  على  تلح  باأنها  قالت  اأطرها، 

كل هذا الوفد الهائل من املوظفني نظرا 

يف  االأمة  ممثلي  وقيمة  الربملان  لقيمة 

نظرها.

الرباط: األسبوع

على  امل�شادقة  اقرتاب  مع 

القانون املايل يف الغرفة الثانية 

»يف  هناك  �شقوطه  واحتمال 

التي  الو�شاطات  ف�شل  حالة 

بنكريان  بداأ  حاليا،  جتري 

بالغرفة  االأغلبية  �شتات  يجمع 

املايل  القانون  ملناق�شة  االأوىل 

من جديد.

ويف هذا ال�شياق، عقد بنكريان 

مبا�شرة  وات�شاالت  لقاءات 

يف  االأغلبية  اأحزاب  اأمناء  مع 

احلكومة ملدار�شة هذا امل�شتجد 

مع  التعامل  طريقة  وتهييء 

هذا املعطى الذي بات قريبا من 

عنق بن كريان.

كريان  بن  اإن  قالت  م�شادر 

هذا  من  قلقان  واحلكومة 

امل�شت�شارين  غرفة  يف  التهديد 

الذي �شريهن البالد مرة اأخرى 

�شعبة  اقت�شادية  ظرفية  يف 

بنكريان  على  ت�شغط  وبالتايل 

لربط االت�شال بقيادات اأحزاب 

الإقناعها  حماولة  يف  املعار�شة 

بالعدول عن قرارها هذا، بينما 

قرار  اأن  ترى  اأخرى  م�شادر 

رف�ص القانون املايل داخل غرفة 

احلكومة  يخدم  امل�شت�شارين 

من جديد ويظهر اأن املعار�شة 

�شد امل�شالح العليا للوطن، اأما 

موؤامرة  ف�شيعتربها  بنكريان 

عليه وعلى حكومته ولن توؤثر 

فيه مادام هذا الرف�ص قد يعطل 

�شهر  ملدة  املايل  القانون  تنفيذ 

االأغلبية  دامت  وما  فقط  اآخر 

�شت�شادق  النواب  جمل�ص  يف 

من  القانون  على  باأريحية 

جديد.

لهذا ال�سبب ينبغي حل الغرفة الثانية:

احلقاوي تناق�ض نف�سها يف جمل�ض امل�ست�سارين
بنكريان يح�سد االأغلبية 

حت�سبا ل�سقوط القانون املايل

القانـــون الـــذي رفــــ�سه
 اجلميع فـــي الربملـــــان

الرباط: األسبوع

قربلة تلك التي اأحدثها قانون العقوبات يف جمال التعمري الذي جاء 

به وزير التعمري »احمند العن�شر« اإىل الربملان.

ب�شبب  الربملانية  الفرق  اأغلب  داخل  والغليان  احلاد  ال�شراع 

منتخبني  املحليني  امل�شوؤولني  جل  وجه  يف  احلب�ص  دائرة  تو�شيع 

ال�شجن  و�شنوات  الكبرية  الغرامات  ب�شبب  ومواطنني  وتقنيني 

االأحزاب  بع�ص  وقيادات  مقرات  اإىل  انتقل  بها،  التي جاء  الكبرية 

ب�شبب خطورته.

خطورة هذا القانون جعل ال�شغط يثمر عن تاأجيل االجتماع الذي 

كان مقررا داخل الربملان ملدار�شة هذا القانون االأ�شبوع املا�شي.

وكان اأغلب النواب قد قرروا رف�ص قانون العقاب هذا حتى تقدم 

فقبل احلديث عن احلب�ص  اأوال،   التعمري  اإ�شالح  قانون  احلكومة 

»اخلوزيرات«  �شروط  اإ�شالح  من  البد  املواطنني  لكل  الوا�شع 

البناء، حيث كيف يعقل  الفقراء يف جمال  املفرو�شة على املغاربة 

الذين  ال�شغار  للفالحني  البادية  يف  منزل  اأي  بناء  منع  ي�شتمر  اأن 

ميلكون اأقل من هكتار، ويف مقابل هذا �شي�شبح كل قروي بنى غرفة 

باملاليني  ال�شجن وغرامة  ل�شنوات من  الق�شدير معر�شا  حتى من 

من ال�شنتيمات.

اأ�ســــرار الزيــــادة
 يف ثــمن احلليـــــب

الرباط: األسبوع

واأخريا ك�شف عبد العايل بنعمور رئي�ص جمل�ص املناف�شة جزءا من 

الغمو�ص الذي كان يلف م�شري طلب حزب العدالة والتنمية درا�شة 

الزيادات التي عرفها ثمن احلليب يف ال�شيف ال�شابق.

جمل�ص  قانون  حول  درا�شي  يوم  خالل  موؤخرا  بنعمور   ك�شف  فقد 

املناف�شة اأن الطلب الذي كان قد تو�شل به من طرف »جنيب بوليف« 

ق�شية  بدرا�شة  يطالبه  اآنذاك  واحلكامة  العامة  ال�شوؤون  وزير 

الطلب  ذلك  اأن  )ك�شف(  احلليب،  مادة  ثمن  عرفتها  التي  الزيادة 

اخت�شا�شات  يف  يدخل  »ال  بب�شاطة  الأنه  وقته  يف  للحكومة  رد  قد 

املجل�ص بحيث ال حق لهذا املجل�ص يف التحري يف مثل هذا االأمر«.

اخت�شا�شات  رفع  على  العمل  وطالب  املنا�شبة  ا�شتغل  بنعمور 

اأنظار الربملان ومنحه  القانون املعرو�ص على  جمل�ص املناف�شة يف 

ا�شتقاللية كبرية عن موؤ�ش�شات احلكومة، واأن ت�شبح يده طويلة 

الكربى  ال�شركات  بني  الالتناف�شية  م�شاكل  من  العديد  معاجلة  يف 

وغريها.

وكان حزب العدالة والتنمية ووزراوؤه يف احلكومة قد �شمتوا عن 

الزيادة  بل كانت حتى تخريجتهم حول  بنعمور هذا،  رد  م�شمون 

بعد  نافعة  غري  منها  احلكومة  وتربئة  احلليب  مادة  عرفتها  التي 

هذا االإعالن.

مزبان بلفقيه

الوفا

مغالطات »�سحفية« بخ�سو�ض 
عودة امللك اإىل املغرب 

الرباط: األسبوع
اأكدت »االأ�شبوع« من م�شادر جد مطلعة اأن كل ما تداولته 

بع�ص املواقع وال�شحف الورقية بخ�شو�ص عودة ملك البالد 

اإىل اأر�ص الوطن  ال عالقة له بحقيقة الواقع.

امل�شادر ذاتها، اأكدت اأن اأجهزة االأمن املغربية مبختلف األوانها 

اأمنت عودة جاللة اإىل اأر�ص الوطن عرب مطار الرباط �شال، ليلة 

االأربعاء ما قبل املا�شي، حيث بداأ تاأمني املطار من ال�شاعة 

الرابعة م�شاء حتى حدود ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف 

ليال من ليلة االأربعاء، حني حطت الطائرة امللكية على اأر�شية 

املطار  ونزول جاللة امللك عائدا من رحلته من اأمريكا.

موعد  تاأخري  بعد  جاء  االأربعاء،  يوم  البالد،  ملك  و�شول 

العودة يومني فقط، حيث كانت منتظرة يوم االإثنني املا�شي 

تاأخرت  امللك  جلاللة  خا�شة  وان�شغاالت  عادية  والأ�شباب 

العودة يومني.

جمل�ص  اجتماع  تاأخري  اأن  امل�شادر  ذات  ك�شفت  ذلك،  اإىل 

احلكومة يوم اخلمي�ص املا�شي اإىل يوم اجلمعة املوالية، ال 

عالقة له بعودة امللك، ولكن تعلق االأمر بلقاء هام لنب كريان 

رمبا مع جاللة امللك يف مكتبه وال عالقة له باال�شتقباالت يف 

املطار كما زعم عدد من ال�شحافيني.

حقاوي
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بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

ما �سر �لنفوذ يف ق�سية �خلال �لذي �سجن �بن �أخيه

اأكدت رئي�صة جمعية مر�صى »ال�صيلياك« ال�صيدة جباري �صفية 

لـ«االأ�صبوع« باأنها عجزت عن توفري بطاقة االنخراط للمر�صى 

منذ  ن�صاطها  بداأت  التي  اجلمعية  على  املتزايد  اإقبالهم  ب�صبب 

�صنتني من بلدية املدينة بالعا�صمة وهي اليوم على توا�صل مع 

عدد كبري من املر�صى من خمتلف واليات الوطن. وعن طبيعة 

عبارة  باأنه  رمزي  للأ�صتاذ  املتحدثة  وقالت  »ال�صيلياك«  مر�ض 

عن  تتوقف  التي  واالأمعاء  اله�صمي  اجلهاز  ي�صيب  مر�ض  عن 

امت�صا�ض الغذاء واملعادن والفيتامينات املهمة جل�صم االإن�صان 

حتتويها  التي  »الغلوتني«  مادة  �صد  احل�صا�صية  ب�صبب  وذلك 

املوجودة  الربوتينات  اأنواع  اأحد  وهي  الغذائية  املواد  بع�ض 

اأي�صا  ي�صمى  اإنه  وقالت  وال�صوفان،  وال�صعري  القمح  يف  عادة 

بالداء الزالقي حيث يعاين املري�ض من عدم ه�صم املواد القمحية 

التهاب  اإىل  يوؤدي  مما  لها،  الزائدة  احل�صا�صية  نتيجة  وال�صعري 

بطانة املعي الدقيق وت�صرر ال�صعريات امل�صوؤولة عن امت�صا�ض 

املغذيات، فت�صبح غري قادرة على امت�صا�ض املغذيات االأ�صا�صية 

مما  والربوتني  وال�صكريات  واملعادن  كالفيتامينات  للج�صم 

يت�صبب للم�صاب يف نق�ض الوزن واالإعياء ال�صديد، واأ�صافت اأن 

املر�صى ممنوعون اأي�صا من تناول جميع املاأكوالت وامل�صروبات 

التي حتتوي على امللونات واحلافز الغذائي، وهذا ما يجعل تقبل 

املر�ض �صعبا جدا خا�صة بالن�صبة للأ�صخا�ض الذين ي�صابون به 

يف الكرب، واأكدت اأن العلج الوحيد لهذا املر�ض يتمثل يف التقيد 

ال�صارم بحمية غذائية تتطلب االبتعاد عن جميع م�صتقات القمح 

واأ�صافت  غذائي،  وحافظ  ملونات  على  حتتوي  التي  واملواد 

املزمنة  االأمرا�ض  »ال�صيلياك« هو من  اأن مر�ض  ال�صيدة �صفية 

التي ميكن اأن ي�صاب بها ال�صخ�ض ل�صنوات دون اأن يعلم بطبيعة 

هذا املر�ض.

الصدمات النفسية أكثر مسبباته
وك�صفت ال�صيدة �صفية جباري اأن اأغلب احلاالت التي ا�صتقبلتها 

ملر�صى »ال�صيلياك« من خمتلف واليات الوطن كان �صببها ال�صدمات 

النف�صية خا�صة بعد وفاة االأولياء اأو اأحد املقربني من املري�ض، 

واأف�صحت اأنها �صخ�صيا اأ�صيبت بهذا املر�ض منذ ثلث �صنوات بعد 

وفاة اأمها مما ت�صبب لها يف �صدمة عنيفة اأثرت يف جهازها اله�صمي 

الذي اأ�صيب بح�صا�صية مل�صتقات القمح وال�صعري، واأكدت اأن اأغلب 

االأطفال الذين يعانون هذا الداء فقدوا اأولياءهم عند ال�صغر اأو 

وبينت  اله�صمي،  جهازهم  يف  اأثر  �صديد  نف�صي  حلادث  تعر�صوا 

اأن مر�ض »ال�صيلياك« هو مر�ض وراثي  اأي�صا  اأكدوا  اأن االأطباء 

مزمن يلزم امل�صاب به مدى احلياة، ومن اأعرا�صه تاأخر النمو 

واالإ�صهال املزمن ونق�ض الوزن، باالإ�صافة اإىل اآالم وانتفاخ البطن 

وفقدان ال�صهية اأو زيادتها املفرطة، وي�صاب املري�ض اأي�صا بالتعب 

املر�ض  للع�صلت، وبالن�صبة مل�صاعفات  دائم  واالإرهاق وت�صنج 

قالت املتحدثة اإنها تتمثل يف ت�صدع العظام، �صعف عملية اله�صم، 

فقر الدم والنزيف، االإ�صابة ب�صرطان االأمعاء، نق�ض الفيتامينات 

واملعادن يف اجل�صم، باالإ�صافة اإىل التعب واالإرهاق ونق�ض الوزن 

والتعب..

المطلوب دعم أغذية المرضى
اأكدت رئي�صة جمعية مر�صى »ال�صيلياك« ال�صيدة جباري �صفية اأن 

املر�صى بحاجة اإىل اأغذية خا�صة ت�صاعد ج�صمهم يف احل�صول على 

ما يحتاجه من فيتامينات وطاقة، ولكن امل�صكل هو ح�صب املتحدثة 

الغلء الفاح�ض لهذه املواد الغذائية التي ت�صوق فقط يف امل�صاحات 

ما  وهذا  املعروفة،  املدن  وبع�ض  العا�صمة  يف  الكربى  التجارية 

يحرم املر�صى من هذه االأغذية ويعر�صهم للإ�صابة ب�صرطان املعدة 

ب�صبب عدم تقيدهم باحلمية الغذائية ال�صليمة، واأ�صافت املتحدثة 

اأن العجائن اخلا�صة باملر�صى ت�صوق ب�صعر يرتاوح بني 500 

و�صوكوال  دج   250 بـ  »الفرينة«  تباع  بينما  للكلغ،  دج  و800 

االأطفال بـ 320 دج للعلبة ال�صغرية وكل هذه املواد ت�صتورد من 

اخلارج وهي خالية من مادة »الغلوتني«، ودعت رئي�صة اجلمعية 

وزارة ال�صحة اإىل دعم هذه املواد الغذائية بهدف متكني املر�صى 

املتحدثة  املر�ض، وطلبت  اقتنائها وحمايتهم من م�صاعفات  من 

اأي�صا من رئي�صة بلدية املدينة ال�صيدة حبيبة بن �صامل م�صاعدتها 

على احل�صول على مقر ليت�صنى لها جمع املر�صى وتنظيم ح�ص�ض 

للعلج النف�صي اجلماعي وم�صاعدة املر�صى يف احل�صول على ما 

ترفيهية  ن�صاطات  تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  اأغذية،  من  يحتاجونه 

يف  اإدماجهم  واإعادة  النق�ض  عقدة  من  اإخراجهم  بهدف  للأطفال 

املجتمع وتلقينهم فنون التعامل مع هذا املر�ض.

يا م�ص�ؤويل ال�صحة 
باملغرب.. ارحم�ا 

دم�ع الأمهات

 العدد: 768  اخلميس 19 دجنبر 2013

الرباط: االسبوع

اإىل  االب  يدخل  اأن  عادية؟  ق�صية  هي  هل 

ال�صجن، ثم يدخل ابنه بعد ذلك اإىل ال�صجن؟ 

ا�صم  يرتبط  اأن  لكن  عاديا،  االمر  يكون  قد 

االأقارب  اأحد  ي�صعى  باأر�ض  وولده  االأب 

االأحكام  تغيري  اإىل  يدفع  قد  عليها  لل�صيطرة 

القب�ض  األقي  بعدما  خا�صة  امل�صبقة)..( 

موؤخرا على الدركيني الذين اأجنزوا �صكوك 

“االبتزاز  بتهمة  ذلك  بعد  اأيام  االتهام 

ب�صجن  حاليا  يتواجدون  وهم  والر�صوة” 

عكا�صة.

عن  ت�صاءلت  اأن  لـ”االأ�صبوع”  �صبق  وقد 

االأب  مبقت�صاه  �صجن  الذي  النفوذ  هذا  �صر 

18 �صنة )مازال يقبع يف القنيطرة( ثم ابنه 
بعدما اأ�صبح مكلفا بال�صهر على االأر�ض التي 

)االأ�صبوع  �صنوات  ع�صر  ملدة  والده،  تركه 

�صكاية  على  بناء   ،)2013 اأكتوبر   31 عدد 

االأب،  مع  بخلفه  املعروف  خاله  بها  تقدم 

يقول فيها انه تعر�ض لل�صرقة بالقوة و�صلب 

منه مبلغ 2500 درهم كان يحمله.

الدرك  لعنا�صر  حكى  )ع.ح(  وا�صمه  اخلال 

طريقه  اعرت�صا  ملثمني  جمرمني  اأن  امللكي 

اإىل  2013، وهو يف طريقه  مار�ض   17 بتاريخ 

دكانه حيث كان ينوي املبيت هناك، واأ�صاف 

�صلبه  الثاين  بينما  ب�صكني  �صربه  اأحدهما  اأن 

كانت  درهم   2500 ومبلغ  النقال  هاتفه 

مدة  حتدد  طبية  ب�صهادة  واأدىل  بحوزته 

عبد  اإىل  �صكوكه  ووجه  يوما،   45 يف  العجز 

الرحيم ولد فتاح )ابن عبد الفتاح اأ�صروقي( 

)ح�صب ما ورد يف قرار االإحالة على حمكمة 

اال�صتئناف/ ملف عدد 61 - 013(.

مبهما  يبدو  الذي  ال�صكل  بهذا  اتهامات 

)ع.اأ(  ال�صاب  من  كل  اأجلها  من  ا�صتنطق 

ال�صجني  اإىل ابن  وال�صاب )�ض.ح( باالإ�صافة 

“فتاح ا�صرقي” وا�صمه عبد الرحيم اأ�صروقي، 

اعرتف  اأنه  الدرك  حما�صر  عنه  كتبت  الذي 

تعر�ض  التي  ال�صرقة  عملية  يف  مب�صاركته 

الفاعلني  اأبيه”، عن طريق تزويد  “خال  لها 

الرئي�صيني بكل املعلومات وكذا امل�صالك التي 

ميكن اأن ي�صلكها “ال�صحية املفرت�ض”.

كل  اعرتف  حيث  ال�صهولة  لهذه  وانظروا 

ارتكبوها، يف  التي  ال�صرقة  ال�صباب بجرمية 

اأن  قبل  املح�صر،  حمررو  يعلمها  ال  ظروف 

اال�صتئناف  مبحكمة  التحقيق  قا�صية  تكتب 

يف  اإليهم  املوجهة  التهم  اأنكروا  باأنهم 

اال�صتنطاق التف�صيلي)..( وليتم احلكم فيما 

بعد على عبد الرحيم ولد فتاح بع�صر �صنوات 

�صجنا بينما مت اإخلء �صبيل اأحد املتهمني.

بخط  مكتوبة  بر�صالة  تو�صلت  “االأ�صبوع” 
ال�صجني فتاح ا�صروقي، يقول فيها اإنه ميتلك 

قطعة اأر�صية )توجد يف اأوالد حريز(، كانت 

�صببا يف النزاع القائم بينه وبني خاله، والذي 

“فرفعت  عليها،  للرمتاء  اأن خطط  له  �صبق 

وكيل  لدى  ال�صجن  من  عليه  ق�صائية  دعوى 

2011 حتت  12 دجنرب  امللك برب�صيد بتاريخ 

اإ�صراف مدير ال�صجن املركزي بالقنيطرة)..( 

ومت اال�صتماع اإىل خايل )ع.ح(.. وقام باإرجاع 

فتح  طلب  من  )مقتطف  عليه..”  ا�صتوىل  ما 

حتقيق بعث به “فتاح اأ�صروقي” اإىل جريدة 

االأ�صبوع(.

اأن  ابنه  من  طلب  باأنه  نف�صه  امل�صدر  يقول 

الذكر  ال�صالفة  االأر�صية  بالقطعة  ي�صتقر 

احلقد  “لكن  ممتلكاته)..(  على  وال�صهر 

خايل،  قلب  يف  يع�ص�صان  اللذان  واحل�صد 

الوحيد”  ابني  برباءة  تهمة  يبتدع  جعله 

ح�صب قوله، “ملاذا مل يكن هناك �صهود على 

واقعة ال�صرقة التي تعر�ض لها خايل اإذا كان 

يدعيها  التي  ال�صرقة  اأن  رغم  �صادقا)..( 

وقعت يف اأر�ض عائلية ي�صتحيل املرور منها 

يت�صاءل  هكذا  ال�صر�صة”،  الكلب  ب�صبب 

اأ�صروقي، يف طلب التحقيق.

ولعل اأكرب ما ي�صتلزم التحقيق يف هذه النازلة 

هو ما �صرحت مقربة من امل�صجونني عندما 

االأر�ض  على  تنازيل  لها  قال  احدهم  اأن  قالت 

�صراحها  و�صنطلق  اخللف(  )مو�صوع 

االب وابنه )..( ح�صب ما حكت هي بنف�صها 

لـ”االأ�صبوع”.  

اعتقال حمرري »املح�ضر« الذي 
�ضجن ب�ضببه االبن واأبوه 

الحلقة الثانية

انتهى

األب شروقي وابنه عبد الرحيم المحكوم بعشر سنوات سجنا بتهمة السرقة

�ضباط يطرد اأوالد عالل الفا�ضي
 من حزب اال�ضتقالل 

الرباط: األسبوع 

اأثر  اآخر  من  اال�صتقلل »تطهري احلزب«  العام اجلديد حلزب  االأمني  قرر 

للزعيم علل الفا�صي داخل احلزب بعد �صدور قرار يق�صي بطرد جمموعة 

من اال�صتقلليني بدعوى الغياب عن املجل�ض الوطني )..(، ويف مقدمتهم عبد 

الواحد الفا�صي رئي�ض جمعية تيار » ال هوادة يف الدفاع عن الثوابت« وهاين 

الفا�صي.

فيما يلي قائمة املطرودين من احلزب من خمتلف مناطق املغرب:عبد احلق 

التازي، عبد الواحد الفا�صي، هاين الفا�صي، �صمرية قري�ض الرباط، عواطف 

الفا�صي الرباط، جرية حجي القنيطرة، اأن�ض بن�صودة، حمدون احل�صني، 

الرم�صاوي حممد، الدغيمر نور الدين، بلفريج منري، باهرير طارق، ن�صيط 

التازي ال�صيبة، حممد الذهبي، الفيليل عزيز، غلب  م�صطفى، عبد احلق 

عبد الرفيع، اخلوراين ح�صن، العبدالوي ه�صام، حممد اخلليفة، علل مهنني 

الرباط، �صمري�ض لطيفة الرباط، اأحمد الدجويل الدار البي�صاء، الفقريي حممد 

الرباط، علل عبد الواحد الفا�صي، غزاز حممد، ال�صنتي�صي ح�صن)..(.

وكان عبد الواحد الفا�صي قد �صرح لـ»االأ�صبوع« قبل اأ�صبوعني باأن حزب 

اال�صتقلل يف ن�صخته »ال�صباطية« مل يعد يحرتم امللكية، وهو احلوار الذي 

�صاهم يف االإ�صراع باتخاذ قرار الطرد ال �صيما بعدما قبل حمكمة اال�صتئناف 

حلزب  عاما  امينا  انتخاب«  �صرعية  يف  »الطعن  ق�صية  يف  النظر  بالرباط 

اال�صتقلل.

ب�ضحافيني  يجمعه  الوديع  �ضالح  »�ضمري« 

20 فرباير  ونا�ضطني من حركة 
الرباط: االسبوع 

واملعا�صرة  االأ�صالة  حزب  اأن  يبدو 

منا�صلني  لي�صمل  ف�صتانه  يت�صع  يعد  مل 

اأمثال �صلح الوديع الذي اختار موؤخرا 

�صمري،  ا�صمها  جديدة  حركة  تاأ�صي�ض 

بعيدا عن حركة لكل الدميقراطيني التي 

اأ�ص�صها يف وقت �صابق رفقة وجوه ي�صارية 

معروفة.

مدة  منذ  يظهر  مل  الذي  الوديع  �صلح 

يوم  اأ�ص�ض  البام،  حزب  �صفوف  داخل 

احلركة   2013 دجنرب   14 ال�صبت  يوم 

اجلديدة بح�صور عدة فعاليات بع�صها تربطه علقات جيدة مع 

القيادية  �صابق  وقت  يف  اأ�ص�صتها  التي  املواطنة«  اليقظة  »حركة 

»خديجة الروي�صي«، وت�صم الت�صكيلة اجلديدة �صحافيني وفنانني 

ووجوها مثرية للجدل، ويتكون املكتب امل�صري من 15 ع�صوا هم: 

خديجة الروكاين – لطيفة اأحرار – وداد بنمو�صى – ر�صيدة لكحل 

– وداد ملحاف – اأحمد ع�صيد – حميد لقماين – �صعيد ال�صعدي – 
�صعيد لكحل – �صلح الوديع – عبد احلي امللخ – عز الدين العلم 

– مليم العرو�صي. – حممد بودويك  – حممد الب�صري الزناكي 

صالح الوديع



فر�ص التمويل ال�ضائعة يف املغرب
تفوت  املغربية  اململكة 

على نف�سها ا�ستثمارات 

كافة  يف  هائلة  اإ�سالمية 

االقت�ســــادية،  املجاالت 

على  توفرها  عدم  ب�سبب 

للتمويالت  م�سرفية  بنية 

االإ�سالمية)..( فهناك رجال 

اأعمال من االإمارات العربية 

دول  من  وغريها  املتحدة، 

يف  يرغبون  العربي  اخلليج 

توظيف ا�ستثماراتهم يف دول اخلارج، من بينها اململكة 

املغربية، لكنهم يف املقابل يبحثون عن دول تتوافر فيها 

اأنظمة م�سرفية اإ�سالمية.

محمد البلتاجي )رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي(

من غري املعقول اأن تغيب 
ال�ضحراء عن ال�ضينما 

املا�سي  اخلمي�س  يوم 

مع  توا�سل  على  كنا 

الناطق  االت�سال  وزير 

الر�سمي با�سم احلكومة، 

اخللفي،  م�سطفــــــــى 

النق�س  اإىل  وتطرقنا 

احلا�سل يف املوا�سيع ذات 

ال�سلة بالق�سايا الوطنية، 

واأعتقد اأن هذا م�سكل ينبغي 

اأن يحل الأنه من غري املعقول 

احلديث عن الكثري من االأ�سياء يف 

ال�سينما املغربية اأمام غياب اال�ستغال على ق�سايانا املهمة 

واحليوية من قبيل ق�سية ال�سحراء املغربية، طبعا هناك 

م�سكل كبري على م�ستوى االإمكانات التي يتطلبها اإجناز 

اأعمال تاريخية اأو وطنية من هذا النوع)..( ولكن اأظن اأن 

رشيد الوالي )فنان(الدولة م�ستعدة لتحمل ذلك.

ال�ضيارة امل�ضروقة ت�ضتعمل 
ك�ضيارات اأجرة 

االأبــــحاث  اأن  اأظـــــن 

الــــتي جتريها م�سالح 

ال�سرطة الق�سائية حول 

امليكانيكية  ال�ســــــيارات 

تك�سف ا�ستغاللها من قبل 

االأجرة  �سيارات  اأ�سحاب 

العلم  لهم  يكون  اأن  دون 

بتزويرها، ومازالت مثل هذه 

احلاالت م�ستمرة يف العديد من 

املدن وميكن ا�ستعمال العربات 

امل�سروقة يف جرائم اأخرى)..(.

محمد أكضيض )إطار أمني متقاعد(

�ضراع املغرب والبولي�ضاريو
 يف املحافل الدولية 

جماعات  اأن  يالحــــــــظ 

ال�سغط امل�ساندة الأطروحة 

من  زادت  االنف�سالييـــن 

اأن�سطتها يف املحافل الدولية، 

بالربيع  �سمي  ما  بداية  فمنذ 

العربي اأ�سبحت ق�سية حقوق 

�سمن  ال�سحراء  يف  االإن�سان 

االأمم  يف  تناق�س  التي  الق�سايا 

االأوربي  والربملان  املتحدة 

وجمل�سي اأوربا)..(.

حقوق  ب�ساأن  التقارير  وتعترب   

االإن�سان يف ال�ساحل االإفريقي وحول �سيا�سة اجلوار 

ال�سياق  هذا  ويف  االهتمام،  هذا  على  دليل  اأكرب 

للمغرب  الدبلوما�سية  اال�سرتاتيجية  باإمكان  فاإنه 

اأح�سنت تقدمي التحوالت املوؤ�س�سات  اإذا هي  اأن تتفوق 

الدولية  الف�ساءات  يف  اإيجابيا  وا�ستثمارها  ال�سيا�سية 

عبد العالي دومو )االتحاد االشتراكي(للحوار.
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ما معنى »املعتقدات ال�سيا�سية للعموم«؟

اأول مترد اإلكرتوين يف املغرب على عهد حفيظ العلمي

بالدعاية  الخاص  الدعائي  الملصق  فيها  تسبب  كبيرة  ضجة 
خالل  عليه  التصويت  المصريون  يعتزم  الذي  الجديد  للدستور 
في  العريض  بالبند  إمالئي  خطإ  بسبب  وذلك  المقبلة،  الفترة 
االستعانة  تمت  الملصق  أن  إلى  باإلضافة  »المصريين«،  كلمة 
لفتاة  صورة  الملصق  في  ظهرت  حيث  األجانب،  ببعض  فيه 
إيرلندية،  إعالن مؤسسة  ليست مصرية وظهرت من قبل في 
أجنبية)..(  مالمحهم  معاق  وشاب  لدكتور  صور  ظهرت  كما 
وقد وجدها الفيسبوكيون فرصة للسخرية حيث الدستور الذي 
يفترض فيه أن يكون دستورا لكل المصريين لم يجد مصريين 

ليقوموا بالدعاية له.

»د�ضتور لكل امل�ضريني« 
باأخطائـــــــه..

 اأبطاله اأجـــــــانب  

 ال حديث هذا االأ�سبوع يف املغرب �سوى 

عن م�سروع قرار املدونة الرقمية، الذي 

كانت احلكومة املغربية تعتزم عر�سه 

على الربملان ق�سد امل�سادقة والت�سويت 

عليه قبل تنزيله على اأر�س الواقع، قبل 

اأن ترتاجع ب�سبب ال�سغوط التي مار�سها 

م�سروع  و�سفوا  رقميون  �سحافيون 

القانون باأنه »�سيف دميقليط�س �سي�سلط 

على رقاب �ساكني الف�ساء االإلكرتوين«. 

وقد حذر كثري من ال�سحافيني املغاربة من 

هذا القانون وو�سفوه باأنه »ديكتاتوري« 

اأرادت من خالله احلكومة »االإجهاز على 

حرية التعبري يف ف�ساء االإنرتنت بعد اأن 

اأجهزت عليها يف ال�سارع«. 

على  ن�سر  الذي  امل�سروع  هذا  اأثار  وقد 

املوقع االإلكرتوين لالأمانة العامة للحكومة 

جدال  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  املغربية 

قويا على مواقع التوا�سل االجتماعي.  

فقد راأى الكثري من ال�سحافيني يف املغرب 

اأن مترير املدونة �سي�سعهم »اأمام  خطر 

على  االطالع  بعد  خ�سو�سا  داهم«، 

الذي  القانون  م�سروع  من   73 املادة 

التي  امل�سيئة  »املحتويات  ن�سر  مينع 

بال�سور  �سواء  تظهر �سراحة و�سمنيا 

خمالفة  اأو  عنيفة  م�ساهد  بالكلمات  اأو 

اأو  العام  وللنظام  احلميدة  لالأخالق 

عنا�سر ميكن اأن ت�سجع على التع�سف 

اأو ميكن  اأو االهمال،  اأو عدم االحتياط 

اأو  اال�سالمي  الدين  مع  تتعار�س  اأن 

املعتقدات ال�سيا�سية للعموم اأو احلياة 

اخلا�سة لالأفراد)..(«.

املغاربة  والنا�سطون  املدونون  ودخل 

يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

نهاية  منذ  مفتوح  اإلكرتوين«  »ع�سيان 

االأ�سبوع، واأعلنوا التمرد على املدونة، 

ومل يحل االإجناز الكروي لفريق الرجاء 

البي�ساوي بطل الدوري يف نهائيات كاأ�س 

العامل لالأندية املقامة يف املغرب، مل يحل 

بينهم وبني التعبئة الوا�سعة للت�سدي 

اإلكرتونيا للخطوة احلكومية. 

وقد تنوعت حملة الع�سيان االإلكرتوين 

بني التعليق والتغريد، واإن�ساء �سفحات 

واإعداد  �سعارات  وت�سميم  ت�سامنية، 

لـ«املخاطر  التنبيه  حتاول  فيديوهات 

املغربي«  االإلكرتوين  بالف�ساء  املحدقة 

ملمار�سة  مالذهم  اعترب  طاملا  الذي 

ال�سغط على ال�سلطة ولتعزيز احلريات 

يف البالد.

»اأكدت وكالة االأر�ساد اجلوية اأن 

عا�سفة  الأكرب  �سيتعر�س  املغرب 

 26 من  ابتداًء  العامل  يف  بحرية 

اإىل  يرجع  وذلك   ،2013 دجنــرب 

عرفتها  التي  الغزيرة  االأمطـــار 

للتغريات  باالإ�سافة  الغرب  دول 

املناخية القا�سية، وقدرت اخل�سائر 

بجانب  درهم  ماليني  بـ9  املتوقعة 

اخل�سائر الب�سرية التي قد ت�سل اإىل 

10 ماليني ن�سمة.

ومن احللـــــول املتخـــذة: ترحيل 

اإىل  والغرب  ال�سمــــــال  �ساكنــــة 

اجلنوب واإخالء جميع املنازل من 

من  للتقليل  وهذا  الثمينة  االأدوات 

ولذلك  املتوقعة،  اخل�سائر  حدة 

قامت االأمم املتحدة بالت�سامن مع 

معونة  باإر�سال  املغربي  ال�سعب 

لكل اأ�سرة من ال�سحايا، هذه املرة 

حقيقي  خطر  يف  املغربي  ال�سعب 

باالإفراج  ال�سلطات  �سيجعل  مما 

عن ال�سجناء..ومن املتوقع اأن هذه 

)ت�سونامي(  البحرية  العا�سفة 

ما  �ساعات،   10 حوايل  �ستدوم 

�سيوؤدي لتدمري كلي الأغلبية املدن 

ال�ساحلية باخل�سو�س«.

املقال الذي توقع اأ�ضحابه وفاة 10 ماليني ن�ضمة يف املغرب

الرجل الذي عو�ص 
حفيظ بنها�ضم 

ال�سحراوي  اأّن  املا�سي  الثالثاء  يوم  تاأكد 

حمل  حل  الذي  هو  التامك  �سالح  حممد 

حفيظ بنها�سم املندوب العام ال�سابق الإدارة 

اإعفاوؤه  ال�سجون واإعادة االإدماج، والذي مت 

من من�سبه قبل 4 اأ�سهر بعد انفجار ف�سيحة 

»العفو« عن مغت�سب االأطفال دنيال كالفان.

داخل  مب�ساره  معروف  التامك  �سالح  حممد 

يف  عمل  اأن  له  �سبق  حيث  الداخلية  وزارة 

خالل  الداخلية  وزير  ديوان  رئي�س  من�سب  

واليا  عمل  كما   ،2010 �سنة  من  مار�س  �سهر 

�سي�ساوة،  الإقليم  الذهب وعامال  بجهة وادي 

بوزارة  الوطني  التعاون  مدير  وكذلك 

اال�ست�ساري  لدوره  باالإ�سافة  الداخلية، 

اال�ست�سارية  كاللجنة  اللجان،  من  مبجموعة 

للجهوية .

آخر خبر 

المصرية حدوث تسونامي كبير  الدستور  توقعت جريدة 
في المغرب، في األسبوع األخير من دجنبر الجاري، وبينما 
يعتبره  من  بين  المقال  هذا  إزاء  الفعل  ردود  تتواصل 
األرصاد  مديرية  )تصريح  العلم  لمعطيات  مخالفا  مقاال 
الجوية( وبين من يعتبره مقاال »مخدوما« لضرب السياحة 
المغربية )..( تنشر »األسبوع« هذا المقال كامال من أجل 

التأمل: 

حفيظ العلمي
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»ال�سيدا« تنخر اأج�ساد املغاربة ب�سبب »اجلهل« و»الت�اط�ؤ«

بل  نعشا)..(  يحملون  ال  إنهم 
يحملون امرأة حامال في طريقهم 
إلى املستشفى)..( رمبا تلد مولودا 
ورمبا يكون هذا آخر مشوار لها 

في احلياة.
في نواحي أوريكا »الصورة« وفي 
يعيش  األخرى  املناطق  بعض 
بطعم  حياة  املواطنني  بعض 
يفكر  السبب  لهذا  ومبا  املوت، 
املسافة  اختصار  في  بعضهم 
عن  واملوت  احلياة  بني  الفاصلة 
في  لألحياء  نعش  صنع  طريق 
طاملا  الله،  قدر  ال  موتهم  انتظار 
في  تضعهم  ال  الصحة  وزارة  أن 

خريطتها.

اأحياء كالأم�ات..
من املتوقع اأن يقوم اأمري قطر، ال�شيخ 

الأيام  اآل خليفة، يف  بن حمد  متيم 

املقبلة، بزيارة اإىل املغرب، تلبية 

حممد  امللك  له  وجهها  لدعوة 

ت�شلمه  مبنا�شبة  ال�شاد�س 

مقاليد احلكم.

عن  للإفراج  قطر  وت�شتعد 

اخلليجي  الدعم  من  ح�شتها 

ثلث  قبل  تقرر  الذي  للمملكة 

�شنوات، وذلك بر�شم �شنة 2011 

و2012، وهي 500 مليون دولر.

الر�شمية  الزيارة  تفتح  اأن  وينتظر 

للأمري متيم �شفحة جديدة يف العلقة بني 

الرباط وقطر، التي عا�شت على اإيقاع املد واجلزر 

طيلة ال�شنوات املا�شية.

العلقات  يف  اخلبري  احل�شيني،  الدين  تاج  وقال 

العلقة  هذه  يف  الكامنة  »التوترات  اإن  الدولية، 

كانت مرتبطة بالأمري ال�شابق، اأما اليوم 

الذي  متيم،  ال�شاب  الأمري  اأن  فاأظن 

�شيا�شة  ي�شلك  اأن  عاتقه  على  اأخذ 

والتعامل  املرونة  على  مبنية 

واحرتام  الأطراف  كل  مع 

�شيعمل  بلد،  كل  خ�شو�شيات 

على اإذابة اجلليد بني البلدين«.

احل�شيني،  الدين  تاج  واأ�شاف 

التي  »املبادئ  اإن  لـ«اإيلف«، 

يف  عاتقه  على  متيم  الأمري  اأخذها 

وا�شحة  ظهرت  احلكم،  ممار�شة 

حتى يف موقف قطر من الق�شايا الدولية 

التي كانت تتحمل فيها م�شوؤوليات كبرية، 

بحكم تورط النظام ال�شابق ب�شكل قوي يف عمليات 

اإعادة التوازن، �شواء يف منطقة اخلليج اأو حتى يف 

ال�شرق الأو�شط«. 

هل ي�سلح اأمري قطر اجلديد ما »اأف�سده« والده؟ 

 ست حقائب وزارية
بتاء التأنيث

احلكومة  الوزارية  يف  احلقائب  اأ�شبحت 

اإىل  وزيرات  خم�س  اأ�شيفت  فقد  �شتاً.  اجلديدة 

على  حافظت  التي  احلقاوي  ب�شيمة  الوزيرة 

والتنمية  والأ�شرة  واملراأة  للت�شامن  حقيبتها 

الحتفال  مع  تزامناً  ذلك  واأتى  الجتماعية، 

باليوم الوطني للمراأة يف 10 اأكتوبر.

»امباركة  املعينات  الوزيرات  اإىل  بالن�شبة  اأما 

مروان،  فاطمة  بنخلدون،  �شمية  بوعيدة، 

ذلك  فكان  احليطي«  حكيمة  افيلل،  �شرفات 

درب  يف  قيمة«  و«خطوة  كبريًا«،  »اإجنازًا 

املنا�شفة التي ن�س عليها الد�شتور.

الجنسية المغربية
 للشاب خالد

منح  على  ال�شاد�س  حممد  املغربي  العاهل  وافق 

اجلن�شية املغربية ملغني الراي اجلزائري ال�شاب 

اإىل  منذ و�شوله  �شابقة  ر�شمّي، وهو  بقرار  خالد 

احلكم عام 1999، مينح مبوجبه اجلن�شية املغربية 

ل�شخ�س معنّي، وربطت ال�شحافة املغربية منح 

اجلن�شية لل�شاب خالد والعلقة املتينة التي جتمعه 

بالعاهل املغربي.

الماريخوانا في البرلمان
الأوىل يف املغرب حول  للمّرة  برملاين  نقا�س  فتح 

»املاريخوانا«،  اأو  الهندي  القّنب  تقنني جتارة 

من  ال�شيا�شيني  بع�س  ونظر  عاملياً،  املمنوع 

خلله اإىل اجلوانب الإيجابية للمو�شوع.

حزب  طالب  املغرب،  يف  نوعها  من  �شابقة  ويف 

الأ�شالة واملعا�شرة املعار�س، »باإخراج مزارع 

املخدرات  اإنتاج  تهمة  من  الهندي«،  القّنب 

وتهريبها، والنظر اإليها »كرثوة قومية«.

خديجة رياضي تتوّج 
حقوقيًا

املغربية  للجمعية  ال�شابقة  الرئي�شة  ُتّوجت 

نيويورك  يف  ريا�شي  خديجة  الإن�شان،  حلقوق 

ل�شنة  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  بجائزة 

مكافحة  جمال  يف  الطليعي  لدورها   ،2013
بني  الكاملة  وامل�شاواة  العقاب،  من  الإفلت 

املراأة  وهي  التعبري.  وحرية  واملراأة،  الرجل 

يف  والثانية  العربي  العامل  و  اإفريقيا  يف  الأوىل 

الدول الإ�شلمية التي تفوز بهذه اجلائزة التي 

متنح مرة كل خم�س �شنوات.

للباك�شتانية  كان  الأخري  التتويج  اأن  يذكر   

بعبوة  اغتيالها  بعد   2008 �شنة  بوتو  بينازير 

نا�شفة ا�شتهدفت موكبها.

الدكتورة ليلى مزيان 
بنجلون تظفر بـ»وايز«

باإحدى  الفائز  كوم«،  »مدر�شة.  م�شروع  يقّدم 

احلالية،  دورته  يف  ال�شت  »وايز«  جوائز 

يلئم  البتدائية  املدار�س  يف  للتعليم  برناجماً 

61 مدر�شة  املغرب. وتعتمد  املحلية يف  الثقافة 

اأن�شئت حتى الآن يف �شياق امل�شروع املجتمعي 

لتطوير  كبريًا  اهتماماً  تويل  برامج  للموؤ�ش�شة، 

املحلية  املجتمعات  ثقافة  وتعك�س  املهارات 

تدريباً  املدر�شون  وتلقى  الأمازيغية.  ومنها 

التلميذ ملواكبة  اأ�شر  دعم  اإ�شافياً، ميّكنهم من 

اأبنائهم. وا�شتفاد من هذا امل�شروع الذي  تطور 

 500 تلميذ،  األف   15 حوايل   ،2000 �شنة  تاأ�ش�س 

منهم يف التعليم البتدائي، كما تلقت 300 عائلة 

تعي�س قرب املدار�س متويًل مل�شاريع �شغرية. 

اإىل  بالإ�شافة  املوؤ�ش�شة  عمل  جمال  وامتد 

املغرب، اىل بع�س البلدان الإفريقية كال�شنغال، 

الكونغو- برازافيل ومايل.

وفاة أرملة الجنرال أوفقير
عن عمر ناهز الـ 75 �شنة، فارقت فاطمة اأوفقري، 

اإحدى  يف  احلياة  اأوفقري  حممد  اجلرنال  اأرملة 

اأقوى  اأحد  البي�شاء،  الدار  مدينة  م�شحات 

الراحل  امللك  عهد  عرفهم  الذين  اجلرنالت 

»حدائق  الكتاب  �شاحبة  هي  الثاين.  احل�شن 

امللك« الذي روت فيه تفا�شيل حمنتها عا�شرت 

ثلثة ملوك، ابتداء من حممد اخلام�س وانتهاء 

مبحمد ال�شاد�س. 

العمر  مقتبل  يف  �شاب  وهو  �شمري  يتخيل  مل 

اأن ينتقل اإليه فريو�س نق�س املناعة املكت�شب 

تلقى  اإن  فما  عابرة،  جن�شية  علقة  عرب 

ك�شف  عرب  الـ»اإيدز«  بفريو�س  اإ�شابته  خرب 

جعلته  ه�شتريية  نوبة  داهمته  حتى  جماين، 

وعزلة.  وانطواء  متوا�شل  بكاء  يف  ينخرط 

املغرب  يف  الإيدز  مر�س  �شحايا  فمعاناة 

بل  فح�شب  العلج  تكلفة  بارتفاع  ترتبط  ل 

التعامل الجتماعي ونظرة  يف  اأ�شا�شاً  ترتكز 

»التقزز والنفور« من امل�شاب، وما تفرزه من 

انعكا�شات نف�شية و�شعور بالإق�شاء والتفكري 

يف النتحار.

ال�شيناريو الأ�شود الذي ر�شمه �شمري لنف�شه 

حمله  خرب  يخفي  يجعله  باأن  كفيًل  كان 

للفريو�س عن عائلته واملقربني منه، اإذ تخيل 

حرقه  يف  يرتددوا  فلن  بالأمر  علموا  اإن  اأنهم 

لكن  ميوت.  حتى  بعيد  مكان  يف  عزله  اأو 

بعدما  حياته  اإىل  نظرته  تغريت  وللمفاجاأة، 

التقى مب�شاعدة اجتماعية حاولت اأن تخرجه 

ما  فيهما،  يعي�س  الذي  واحلزن  اخلوف  من 

مر�شى  مع  �شداقة  علقات  ن�شج  اإىل  دفعه 

ب�شكل  للفريو�س، ويعي�شون حياتهم  حاملني 

طبيعي.

التي  احلالت  بني  من  واحدة  �شمري  حالة 

اكت�شفت م�شابها اجللل هذا العام، اإذ بلغ عدد 

احلالت امل�شّرح بها 8 اآلف و40 حالة حتى 

مع  وباملقارنة  املا�شي.  اأكتوبر  �شهر  نهاية 

اأرقام برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك ملكافحة 

الإيدز، التي ت�شري اإىل اأن عدد املتعاي�شني مع 

املغرب  يف  املكت�شب  املناعة  نق�س  فريو�س 

األفاً،   22 نحو  اإن  يعني  فذلك  الفاً،   30 يناهز 

اأي ما ميّثل ن�شبة 74 يف املئة، يجهلون اأّنهم 

م�شابون اأو حاملون للفريو�س وهو ما اعتربه 

وزير ال�شحة املغربي احل�شني الوردي اأمرًا 

من  امل�شابات  الن�شاء  وت�شكل  جدًا!  خطريًا 

بني جمموع احلالت امل�شّرح بها، ما ن�شبته 

48 يف املئة، فيما ترتاوح اأعمار امل�شابني، يف 
�شفوف اجلن�شني، بني 25 و 44 �شنة.

للك�شف  الثالثة  الوطنية  احلملة  وتهدف 

ال�شحة  وزارة  تنظمها  التي  »الإيدز«  عن 

بال�شراكة مع جمعيات املجتمع املدين وت�شتمر 

لغاية 27 من ال�شهر اجلاري، اىل اإجراء 320 

ال�شرتاتيجية  تفعيل  اإطار  يف  حتليل  األف 

 2012 الوطنية ملحاربة »الإيدز«، ومتتد من 

وحتى 2016.

تقارير �س�داء عن افتتاح 
»امل�ندياليت�« يف اأكادير 

تعي�س الكرة املغربية ماأزقا �شديدا، يف ظل النتقادات العنيفة التي 

تلقاها الحتاد املغربي لكرة القدم من جانب اأع�شاء الحتاد الدويل 

لكرة القدم »فيفا«، واجلماهري املحلية، ب�شبب �شوء تنظيم بطولة 

كاأ�س العامل للأندية، التى تقام يف مدينتي »مراك�س« و«اأكادير«، 

خلل الفرتة من 11 اإىل 21 دجنرب اجلاري.

قرر اأع�شاء الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، كتابة تقارير تدين 

تنظيم املغرب لفعاليات البطولة، اإىل ال�شوي�شري جوزيف بلتر، 

رئي�س الحتاد الدويل، ب�شبب غياب احلملت الإعلنية والدعاية 

ملباريات البطولة من خمتلف �شوارع وميادين مدينتي »مراك�س«، 

و«اأكادير«، ويرى الأع�شاء اأن الحتاد املغربي مل يلتزم بتعليمات 

الفيفا، ب�شرورة الرتويج اجليد للبطولة.

الأر�س  من  ال�شديد  ا�شتيائهم  الدويل،  الحتاد  اأع�شاء  واأبدى 

ي�شت�شيف  الذي  »اأكادير«،  ملعب  حول  املنت�شرة  ال�شحراوية 

4 مباريات من مناف�شات البطولة، مما �شاهم يف انت�شار النباتات 
الطفيلية، يف منظر غري لئق مبلعب ي�شت�شيف بطولة كربى مثل 

مونديال الأندية)..(.

أهم أحداث سنة 2013 بعيون نسائية 
شارف عام 2013 على االنتهاء، وها نحن نحضّر أنفسنا الستقبال 
السعيدة  األحداث  بعض  المغرب  عرف  وقد  وتفاؤل،  بأمل    2014

والحزينة، من بينها اآلتي:

الشيخ تميم



ال�ستقاللــــي احممــــد اخلليفــــــــــــة لـ »الأ�سبوع« : 

هاجم عضو اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل »امحمد الخليفة« الدعوات الداعية إلى 
إدخال الدارجة إلى التعليم العمومي، معتبرا أن ذلك يدخل في باب »التآمر على إمارة 

المؤمنين« ألن الدعوة إلى الدارجة تستهدف اإلسالم، حسب قوله.
كما أكد الخليفة أن أصحاب الملك يجب »أن ال يمارسوا الشأن 
األحزاب  والمعاصرة من  األصالة  أن حزب  واعتبر  الحزبي«، 
التي ولدت من رحم وزارة الداخلية، وكان ذلك بهدف تكرار 

تجربة ما اصطلح عليه المغاربة بالحزب األغلبي.
الخليفة كما لم تسمعوه من قبل، يقترح في حواره مع 
»األسبوع« خطته لإلصالح السياسي، ويدافع عن موقفه 
»الثابت« من األمازيغية باعتبارها لغة أمًّا، وليست »لغة 
وطنية«، كما يعتبر أن بعض أعضاء المعهد الملكي للثقافة 

األمازيغية »شواذ عن القاعدة«.
 حاوره:سعيد الريحاني 
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♦ كنت اأول من بادر اإىل انتقاد دعوة 
عيو�ش«  الدين  »نور  اجلمعوي  الفاعل 

اإىل اإدخال الدارجة اإىل التعليم العمومي 

من  جمموعة  ن�رشته  بيان  طريق  عن 

الذي  النقا�ش  تتابع  كيف  ال�صحف، 

تلى ذلك بعد دخول اأطراف اأخرى على 

اخلط اأمثال املفكر عبد اهلل العروي؟

♦♦ لقد تلقيت اأخبار الندوة واال�ستجواب 
ال�سحف  اأحد  في  »عيو�ش«  مع  اأج��ري  الذي 

الوطنية باندها�ش كبير وكنت قد تتبعت الحدث 

من خالل التلفزة، واعتبرت اأن الجرعة الزائدة 

اإحالل  مو�سوع  عن  »عيو�ش«  بها  تكلم  التي 

اأمرا ال يمكن  المغربية  المدر�سة  الدارجة في 

ال�سكوت عنه اأبدا، فانتظرت اأن تنبري الجمعيات 

المهتمة، وكذلك علماء الل�سانيات من اأجل الرد 

على هذا المو�سوع ولكن بكل اأ�سف اأو�سك اأ�سبوع 

اأن ينق�سي ولم اأر اأي رد فعل فا�سطررت اأن 

اأوجه ذلك البيان)..(.

كانت الغاية من وراء البيان وا�سحة وهي 

الر�سد الحقيقي للموؤامرة الكبرى التي تهدف 

في  �سواء  بالدنا  في  العربية  اللغة  اإنهاء  اإلى 

االإدارة العمومية اأو في المدر�سة المغربية اأو 

في ال�سارع العمومي، والبيان اأي�سا وا�سح من 

حيث كونه موجه اإلى كافة االأحزاب ال�سيا�سية 

المدني  المجتمع  وجمعيات  والمنظمات 

والمفكرين)..(.

اللوبي الفرنكفوني يسعى 
لالستحواذ على »خيرات البالد« 

عن  حديثكم  لالنتباه  الفتا  كان   ♦
العربية  اللغة  �صد  حتاك  موؤامرة 

وو�صل بكم التحليل اإىل درجة احلديث 

هم  من  امللكية«،  �صد  »موؤامرة  عن 

املتاآمرون يف نظرك؟

االأم��ة عن  لغة  اإب��ع��اد  يريد  ال��ذي   ♦♦
وفي  ال�سارع  وف��ي  المدر�سة  في  مجاالتها 

الجامعة وفي الحياة العامة والذي يت�سدى 

بكل »�سفاقة« ويواجه الد�ستور الذي وافق 

عليه المغاربة، هو لي�ش مجرد �سخ�ش بعينه، 

هم لوبيات متعددة وال�سيما اللوبي الفرنكفوني، 

وال اأق�سد هنا بالفرنكفونية اللغة الفرن�سية، 

يتقنها  ولغة  محترمة  وجد  جميلة  لغة  فهي 

المغاربة وهي مك�سب للتطور المغربي ولكني 

اأق�سد الفرنكفونية االقت�سادية الج�سعة التي 

اال�ستحواذ  اللغة  ن�سر  وراء  من  تريد 

فاإن  وبالتالي  البالد«،  »مقدرات  على 

للتنبيه على  اإطالق �سيحة  النداء كان بغية 

اأننا دخلنا مرحلة الخطر، حيث وجدنا بيننا 

اأن  اإن الدارجة يجب  من لديه الجراأة ليقول 

تكون لغة المدر�سة.

♦ حتدثت يف بيانك عن »امللك« ما عالقة 
امللك باملو�صوع؟

♦♦.. دعوة المغاربة اإلى تعلم الدارجة 
�سيء  هذا  والح�سانات،  االأولي  التعليم  في 

يتنافى مع المنظومة التعليمية قديمها وحديثها 

كانت  ومنذ  المغرب،  كان  منذ  المغرب  في 

»الح�سار«  م��ن  ت��ب��داأ  المغربية  المدر�سة 

)الكتاب(.. هذا النظام كانت ت�سترك فيه االأمة 

المغربية ملكا و�سعبا، فكلما و�سل ولي عهد 

�سن  اإل��ى  االأم���راء  من  اأمير  اأي  اأو  المملكة 

الدرا�سة، اإال ويجب عليه اأن يدخل اإلى التعليم 

االأولي لكي يتعلم اللغة العربية ومعها القراآن 

محمد  الملك  مع  ع�سناه  ما  وهذا  الكريم)..( 

ال�ساد�ش ومع ولي عهده.

ال يصح إال الصحيح 
الدعوة  اإن  يقول  من  على  ردك  ما   ♦
اإىل الدارجة لي�صت دعوة فردية بل هي 

التعليم،  حول  وطنية  ندوة  عن  منبثقة 

وح�رش  امللك  م�صت�صار  فيها  ح�رش 

للتعليم  االأعلى  املجل�ش  رئي�ش  فيها 

و�صخ�صيات وازنة؟

♦♦ ال ي�سح اإال ال�سحيح، فالذي دعا اإلى 
هوية  ع��ن  اأب����دا  يخبرنا  ل��م  ال��ن��دوة  ه���ذه 

من  ح�سرت  اأنها  يدعي  التي  ال�سخ�سيات 

ال�سخ�سيات  ه��ذه  هي  من  لنعرف  الخارج 

الل�سانية التي لها هذا الباع الطويل في العلم 

من اأجل اأن تاأتي اإلى المغرب وتقدم لنا هذا 

للهوية  اإنهاء  اعتباره  يمكن  الذي  الن�سح، 

المغربية)..(.

ثانيا، هو نف�سه جاء اإلى التلفزيون »يق�سد 

عيو�ش« واأنكر باأن ال�سخ�سيات التي ح�سرت 

له ولكنهم  اأي دعم  لم تح�سر في نطاق  معه 

االأمر  اأن  اأعتبر  اأنا  كاأ�سدقاء)..(  ح�سروا 

تجاوز هذا الحد االآن، اأنا �سعيد جدا الأن كثيرا 

من العلماء والمفكرين وال�سيا�سيين والمثقفين 

اأمثال  ال�ساحة  في  ح�سور  لهم  الذين  وكل 

االأ�ستاتذة »عبد القادر الفا�سي«، و»العروي« 

و»المهدي المنجرة« الذي لم يمنعه وجوده 

في فرا�ش المر�ش من التعبير عن موقفه في 

عندما  ه��وؤالء  اأمثال  اإن  �سطور)..(  ب�سعة 

قوية  اإ�سارات  اأعطوا  الدعوة،  لهذه  ت�سدوا 

ودالة اإلى المعنيين بملف التعليم باأن المغاربة 

يرف�سون اأي احتواء، ويرف�سون التخلي عن 

هويتهم)..(. 

الخطر المحدق.. يكمن 
في استهداف اإلسالم  

♦ هناك من ف�رش حديثكم عن »امللك«، 
لهذه  حمتمل  خطر  اإىل  تنبيه  بكونه 

الدعوات على امللكية؟

♦♦ هذا لي�ش خطرا محتمال بل هو خطر 
من  اأجزاء  باإلغاء  يتعلق  االأمر  الأن  محدق، 

منظومة القيم اأو المثل، اأو ما ن�سطلح عليه 

منها  واح��دة  نزيل  فعندما  االأم��ة،  ثوابت 

بطبيعة الحال �ستزول االأخرى)..( وعندما 

القراآن  ن�ستهدف  فاإننا  العربية  اللغة  نزيل 

الكريم، وعندما ن�ستهدف القراآن الكريم فاإننا 

ن�ستهدف بال�سرورة عمق االإ�سالم، وعندما 

كل  ن�ستهدف  فاإننا  االإ�سالم،  عمق  ن�ستهدف 

والتاريخية  ال�سيا�سية  الفقهية  االجتهادات 

التي اأدت اإلى قيام مفهوم اإمارة الموؤمنين، 

وبالتالي فاللغة العربية جزء اأ�سا�سي من هذه 

و�سيلة  اعتبارها  يمكن  ال  اإذ  المنظومة 

االأمة  ثوابت  توؤطر  ولكنها  فقط  للتخاطب 

هذه  ت��اري��خ  م��ن  العظيم  ال��ج��زء  وت��وؤط��ر 

االأمة)..(.

الكالم  هذا  ي�صتقيم  اأن  ميكن  كيف   ♦
قربهم  يدعون  الدارجة  اأن�صار  بينما 

من مراكز القرار؟

♦♦ القرب من الملك اأو البعد منه ال يعني 
على  يقدم  ال��ذي  االإن�����س��ان  اأن  بال�سرورة 

ت�سرفات مثل هذه، يعرف االأخطار المحدقة 

من خالل ت�سرفاته، طبعا اأنا اأنزه اأي مغربي 

من اأن يبلغ به الغرور ال�سخ�سي اإلى حد التاآمر 

يتعلق  االأمر  باأن  اأعتبر  ولكني  الملكية  على 

اإلى  تهدف  حقيقية  �ساغطة  ب�»لوبيات« 

ا�ستئ�سال اللغة العربية في بالدنا)..(.

 حـــزب »البـــام« ولـــد
 فـي دهاليــز الداخليـــة 
وتعيـــني ح�صــاد وزيـرا 
تراجـــــع اإلـى الــوراء  

امحمـــد الخليفــة
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األمازيغية يجب أن تكتب 
بالعربية وليس بالفينيقية 

♦ ما الذي وقع براأيك حتى انتقلنا من 
اإىل  الأمازيغية«  »د�سرتة  عن  احلديث 

جانب العربية يف الد�ستور اإىل احلديث 

عن الدارجة؟

♦♦ �أعتبر �أن �لم�ساألة �لتي كان يجب �أن 
�أ�صبح  فقد  �لآن،  و�صلت  وقتها  في  ت�صل 

مو�صوع �للغة �لعربية مو�صوع �إجماع لدى 

�لعلماء �لمتخ�ص�صين و�لل�صانيين �لذين لهم 

باع كبير على �لم�صتوى �لعالمي، وكل �لمثقفين 

�لذين يوؤطرون �لر�أي �لعام فكريا و�صيا�صيا. 

�إجماع،  ق�صية  �أ�صبحت  �لق�صية  �أن  �أعتبر 

�أن �أ�صحاب هذه �لمبادرة لم يكونو�  و�أعتقد 

في  ح��دث  �ل��ذي  �لنفجار  ه��ذ�  يت�صورون 

وجوههم رغم �لظرفية �ل�صيا�صية �لتي يعي�صها 

ياأخذ  �أن  عليه  �لكل  فاإن  وبالتالي  �لمغرب، 

��صتنتاجاته مما حدث و�أن ل يعود لالقتر�ب 

من مو�صوع يتعلق بهوية �لأمة.

د�سرتة  معار�سي  بني  من  كنت   ♦
الأمازيغية يف الد�ستور، هل مازلت على 

راأيك؟

♦ ♦ بالطبع، �أنا مازلت على ر�أيي و�أقولها 
بكل �عتز�ز �لآن، رغم �أن جذوري من جهة �لأب 

عربية فهي من جهة �لأم �أمازيغية، فاأنا مغربي 

موقفا  لي  بالن�صبة  يكن  لم  �لأمر  �إن  ق��ح)..( 

�صيا�صيا »�صيا�صويا« بل بحقائق علمية ويتعلق 

�أي�صا بال�صيا�صات �للغوية �لمتبعة في �لعالم 

باأ�صره، و�ختيار �للغة �لر�صمية للدولة.

�لثالث:  بلهجاتها  �لأمازيغية  �إن  قلت  لقد 

ت�صلحيت، وتمازيغت، وترفيت، هي �للغة �لأم 

ويجب �أن تحفظ لهذه �لأمة لغتها كما هي)..( 

وعلى كل حال فقد طالبت باأن تكون �لأمازيغية 

لغة وطنية وطلبت باأن تكون بالحرف �لعربي، 

ولي�س بحرف ياأتينا من »فينقيا«، وهذ� �لر�أي 

ح�صب ما يحدده علماء �ل�صيا�صات �للغوية. كل 

ولكن  متعددة  لغات  على  تتوفر  �لمجتمعات 

و�حدة)..(  لغة  �إل  تكون  ل  �لر�صمية  �للغة 

�أمريكا مثال توجد فيها عدة لغات وتطغى �للغة 

فاإن  ذلك  ومع  �لمناطق  بع�س  في  �لإ�صبانية 

�لإنجليزية هي �للغة �لر�صمية، و�لأمر نف�صه 

يمكن مالحظته على �صعوب فار�س في �إير�ن، 

حيث �أن هناك تعدد� لغويا و��صحا ومع ذلك 

في  و��صحا  ك��ان  �لإي��ر�ن��ي  �لد�صتور  ف��اإن 

�لتن�صي�س على �لعتماد على لغة و�حدة)..( 

على  �صنتين  من  �أزي��د  �لآن  م��رت  بالمقابل 

نحن  وها  �لجديد  �لد�صتور  على  �لم�صادقة 

�إلى  ن�صل  ول��م  �لجمة  �ل�صعوبات  ن�صاهد 

يتم  �لتي  �لمعيارية  �للغات  �إن  ���ص��يء)..( 

�لحديث عنها لم تنجح �أبد� و�أكبر دليل على 

�أن  يفتر�س  كان  �لذي  »�لإ�صبر�نتو«  ذلك هو 

يكون لغة للعالم باأ�صره ومع ذلك فاإنه لم ينجح، 

�إن �للغات �لأمازيغية بمختلف تمظهر�تها هي 

مك�صب للمغاربة، ولكن يجب �أن تكون للمغرب 

لغة ر�صمية و�حدة.

تقراأ حل  ال�ســـياق، كيف  يف هذا   ♦♦
الأمازيغية  للثقافة  الإداري  املجلـــــــ�س 

بقرار من الديوان امللكي؟

�أنا ل علم لي بهذ� �لقر�ر ولم �أطلع على ن�صه 

�إلى �لآن، و�أعتقد �أن مثل هذ� »�لحل« �صيذهب 

في �لتوجه �ل�صليم لأنه يجب �أن تكون هناك 

معاهد لالأمازيغية ولي�س معهد� و�حد�، يجب 

في  ومعهد  �صو�س،  في  معهد  هناك  يكون  �أن 

�لأطل�س �لمتو�صط، ومعهد �أمازيغي في �لريف، 

كي نحافظ لهذه �لأمة على تنوعها �لحقيقي، 

في تخاطباتها، وفي ثقافتها، وفي فلكلورها، 

عن  �لتعبير  في  وتاريخها  ومو�صيقاها)..( 

مكنونات ح�صارتها �لتي تعك�س �لتنوع �لمحمود 

�لذي يفتخر به �لجميع.

األمازيغ انتصروا للعربية 
عن اقتناع وليس قسرا

طيلة  املعهد  هذا  لن�ساط  كنت  كيف   ♦
باحثني  اأن  خا�سة  ا�ستغاله،  مدة 

منت�سبني له كانت ت�سدر عنهم دعوات 

غريبة )الهجوم على الن�سب ال�رشيف، 

الهجوم على اللغة العربية..(.

♦♦ �أعرف كثير� من �لقائمين على �صوؤون 
وعالمة،  وطنية  �صخ�صيات  بع�صهم  �لمعهد، 

يكون  �أن  ب�صرورة  مني  �أكثر  توؤمن  ولربما 

�لمغرب لأبنائه، ول�صك في نز�هتها �لعلمية 

�لقاعدة  لهذه  لبد  باخت�صار  ولكن  و�لفكرية 

منظومة  ك��ل  ف��ي  »����ص���و�ذ«  م��ن  �لعظيمة 

ومجتمع.

الأخرية  الآونة  يف  تكاثرت   ♦

اأغطية  حتت  النف�سالية،  الدعوات 

ما  اجلنوب،  ويف  الريف  يف  خمتلفة 

ال�سبب يف راأيك؟

♦♦ �لمغرب مح�صن تح�صينا كامال �صد 
�أي �نف�صال)..( �لمغاربة تحت ر�ية �لإ�صالم 

�أن  باإجماعهم  �لموؤمنين قررو�  �أمير  وفي ظل 

فاإن  وبالتالي  و�حد  وطن  في  متحدين  يبقو� 

�لألعيب �ل�صتعمارية و�لدولية �لتي لم ت�صتطع 

�لأمر  تعلق  �صو�ء  ثغرة،  للمغرب  تجد  �أن 

�إلى  �لم�صلمين  تق�صيم  �أو  �لعرقية،  بالإثنية 

»�صنة و�صيعة«)..( فلم تجد �أمامها �إل �لم�صاألة 

�لأمازيغ  لأن  ينفع  لن  ذلك  ولكن  �للغوية، 

�ختارو� بتلقائية دون »ق�صر« باقتناع �لدين 

�لإ�صالمي وتبني �للغة �لتي جاء بها.

لست متفقا مع كثرة اإلحاالت 
التنظيمية في الدستور 

♦ هناك من يقول باأن الد�ستور الذي 
�سادق عليه املغاربة قد ظهرت فيه عدة 

عيوب واآخر هذه الأ�سوات جند الأمني 

العام للحكومة؟

كلية  وفي  ب�صري،  عمل  �لد�صتور   ♦♦
�لجامدة  �لد�صاتير  عن  �لحديث  يتم  �لحقوق 

مقابل �لد�صاتير �لمرنة، ول �صك �أن �لد�صتور 

�لمغربي من �لد�صاتير �لمرنة ل �صيما �لد�صتور 

لرئي�س  �لتعديل  حق  يعطي  �ل��ذي  �لأخ��ي��ر 

ولمجل�س  �ل���ن���و�ب  ولمجل�س  �ل��ح��ك��وم��ة 

�لم�صت�صارين حق �تخاذ �لمبادرة، بل ويمكن 

بنوده  مر�جعة  بظهير  يعر�س  �أن  للملك 

�إلى  �لحاجة  دون  فقط  �لبرلمان  بت�صويت 

��صتفتاء �صعبي)..(.

 ومن �لثو�بت �أن �لد�صاتير تحتاج �إلى وقت 

من �أجل �لتقعيد، في هذ� �ل�صياق لبد �أن نذكر 

�أن د�صتور 2011 جاء في ظرفية معينة، وكان 

من �لو�جب �أن ي�صهم �لجميع في �إنجازه، و�إذ� 

عليها  �صوت  �لتي  �لد�صاتير  كل  �أن  تذكرنا 

هوية  تعرف  تكن  لم  �ل�صابق،  في  �لمغاربة 

مهمة  لها  �أوكلت  �لتي  �لجهة  ول  �صاحبها 

�صياغتها، وبالتالي فاإن ميزة �لد�صتور �لجديد 

ب��اإع��د�ده  �لمكلفين  ن��ع��رف  كلنا  �أن��ن��ا  ه��ي 

و�صياغته)..( بطبيعة �لحال يجب �أن ل نن�صى 

�لإكر�هات �لتي ر�فقت �صنة 2011 حيث كانت 

هناك حركات �صعبية تخرج لل�صارع مرة في 

�لأ�صبوع وبالتالي كنا ملزمين، بناء على خطاب 

9 مار�س، بتهييء د�صتور لربما �صي�صهم في كبح 
�ل�صارع  في  تتز�يد  �لتي  �لحركات  جماح 

مرحلة  في  مو�فق  غير  كنت  وقد  با�صتمر�ر، 

على  �لإح��الت  كثرة  على  للد�صتور  �لإع��د�د 

من  نوعا  تت�صمن  لأنها  �لتنظيمية،  �لمر��صيم 

هذه  ف��اإن  وبالتالي  �لمجهول  على  �لإح��ال��ة 

�لمر��صيم كانت �صتخرج في �صكل معين �إذ� هد�أ 

�إذ� لم يهد�أ  �ل�صارع، و�صتخرج في �صكل �آخر 

هذ� �ل�صارع، وكانت هذه هو�ج�صي �لتي عبرت 

عنها في وقتها)..(.

الغرفة الثانية تسيء
 للديمقراطية بوجودها

التي  جزء مهم من الخت�سا�سات   ♦
مناط  الد�ستور  يف  عنها  احلديث  يتم 

برئي�س احلكومة، ملاذا يظهر بن كريان 

»تقعيد«  عن  الدفاع  معركة  يف  راأيك  يف 

)تنزيل( الد�ستور؟

♦♦ �أن���ا �أت�����ص��اءل ب���دوري ع��ن هذه 
�لخت�صا�صات �لتي يقال �إن »بن كير�ن« لم 

يمار�صها، يجب �أن نكون و��صحين في هذ� 

من  بدعة  لي�س  كير�ن«  ف�»بن  �لمو�صوع، 

�لوزر�ء �لأولين �ل�صابقين، �إنه مثلهم)..(.

احلكومة  رئي�س  اأن  ن�سمع  مل  ♦ملاذا 
الثانية على  الغرفة  يدفع يف اجتاه حل 

�سبيل املثال؟

مجل�س  �ل��غ��رف��ة  يخ�س  فيما   ♦♦
�لم�صت�صارين، �لكل يعرف �أن 90 ع�صو� فيها 

في حكم �لعدم لأن مدة �صالحيتهم �نتهت، 

�لن�س  م��ع  وج��وده��م  يتفق  ل  و�ل��ب��اق��ي 

�لد�صتوري وهذه حالة �صاذة و��صتثنائية، 

وهذه �لغرفة ت�صيء للديمقر�طية بوجودها 

لأن من ل يملك حقا �صرعيا ير�قب من جاءت 

بهم �صناديق �لقتر�ع �إلى �ل�صلطة �لتنفيذية 

و»بن كير�ن«، كان يجب �أن ي�صعى بطرق 

د�صتورية وقانونية لكي يكون هناك تعديل 

د�صتوري د�خل �لبرلمان من �أجل وقف هذه 

�لغرفة.

مع  كريان  بن  حتالف  تقراأ  كيف   ♦
اأجل ت�سكيل الن�سخة  اأعداء الأم�س من 

الثانية من احلكومة؟

�لتاريخ  عن  كير�ن  بن  عزلنا  ♦♦�إذ� 
و�صوح  بكل  ف�صنقول  للمغرب،  �ل�صيا�صي 

و�صر�حة، �أنه �رتكب خطاأ �صيا�صيا في م�صاره 

كرئي�س حكومة ولكن هذ� �لف�صل غير ممكن، 

فمنذ 1977 �أي منذ ظهور �لحزب �لأغلبي بقوة 

�لم�صهد  وفي  �لمغربي  �ل�صيا�صي  �لحقل  في 

�لموؤ�ص�صاتي، فكل حكومات �لمغرب تحالف فيها 

�لأح��ز�ب  مع  �لديمقر�طي  �لوطني  �ل�صف 

�لمعروفة بالأحز�ب �لإد�رية �أو �لأحز�ب �لتي 

�لأح��ز�ب  عن  بديلة  �أح��ز�ب��ا  لتكون  خلقت 

ي »بن كير�ن«  �لديمقر�طية وبالتالي فاإن �ل�صِّ

�لتجارب)..( ولنتحدث  هو جزء من كل تلك 

�لرحمان  »عبد  �لأ�صتاذ  حكومة  عن  فقط 

�ليو�صفي« �لتي كان فيها خليط من �لم�صاركين، 

وبع�صهم م�صارك �ليوم في حكومة بن كير�ن، 

�ل�صيا�صي  �لتاريخ  نقر�أ  عندما  فاإننا  وعليه 

للمغرب نجد �أن ل�صيء قد تغير وهذ� ل يرجع 

ي »بن كير�ن« وحده ولكنه يرجع �إلى  �إلى �ل�صِّ

نف�صها،  تح�صن  لم  �لتي  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب 

�أن  يمكنه  �لحكومة  رئي�س  تعيين  يتم  فعدما 

يختار من �ليمين ومن �لي�صار رغم �أن بر�مجهم 

�لتي تقدمو� بها للناخبين ل تت�صابه)..( �أنا ل 

�أن  نريد  عندما  ولكن  كير�ن«  »بن  عن  �أد�فع 

ننتقد ينبغي �أن ننتقد في �إطار �لن�صق �ل�صيا�صي 

�لمغربي)..(.

♦ حتدث يف كالمك عن الأحزاب التي خلقت لتكون بديال 
عن الأحزاب الدميقراطية، من تق�سد؟

♦ ♦  )ي�صحك( هذه �لأحز�ب �أ�صبحت �أ�صهر من نار على 
علم وهي �لأحز�ب �لتي خلقتها دهاليز وز�رة �لد�خلية، جاءت 

تعرفه  كانت  �ل��ذي  �لتزوير  وب�صبب  �لد�خلية)..(  رحم  من 

�لنتخابات، خلقت على مر �لتاريخ بعد �ل�صتقالل �أحز�ب لكي 

تكون لها �لأغلبية في �لبرلمان �لمغربي، ولتوؤ�ص�س �لحكومات، 

�أ�صبحت  عندما   1963 �صنة  منذ  �لمغرب  عرفه  �لأم��ر  وه��ذ� 

جاءت  وبعدها  �لزمان  ذلك  حكومة  ت�صير  �لتي  هي  »�لفديك« 

�لحكومات �لمتعاقبة، وكلها �أحز�ب خرجت من دهاليز وز�رة 

�لد�خلية، وهو ما ��صطلح عليه �لمغاربة بالحزب �لأغلبي، �أي 

�لحزب �لذي يخرج من رحم �لإد�رة ليكون هو �لأول.

♦ هل يدخل يف ذلك حزب الأ�سالة واملعا�رشة؟

♦♦ بكل تاأكيد، هو حزب خلق في دهاليز وز�رة �لد�خلية 
وفي محيطها ليكون حزبا �أغلبيا، وهذه �لمرة كانت توليفة �صبه 

مقبولة نظر� لكثير من �لوجوه �لتي �أعطت في �صبابها معنى للعمل 

�ل�صيا�صي �لملتزم، وكان يمكن �أن ي�صبح هذ� �لحزب هو �لحزب 

 20 �لعالم �لعربي، ولول حركة  �لحاكم �لآن، لول ما وقع في 

فبر�ير لكانت �نتخابات 2012 قد �نتهت ل�صالح حزب �لأ�صالة 

و�لمعا�صرة.

♦ ما كان يخلق هذه الفكرة عن حزب الأ�سالة واملعا�رشة، 
كموؤ�س�س  برز  الأخري  هذا  �سفوفه،  يف  الهمة  وجود  هو 

لكنه  بعد)..(  فيما  احلزب  ثم  الدميقراطيني،  لكل  حلركة 

اليوم اأ�سبح م�ست�سارا ملكيا؟

♦♦  نحن نتكلم عن �لن�صاأة و�لخلق �لأولي ول �أتكلم عن 
�ل�صيرورة بعد ذلك، و�أنا من �لذين قلت �إن �أ�صحاب �لملك يجب 

�أن يبقو� مع �لملك و�أن ل يمار�صو� �ل�صاأن �لحزبي.

لوال 20 فبراير لكان حزب األصالة والمعاصرة هو الحاكم

ال أدري كيف  قبل بنكيران والعنصر 
التخلي عن وزارة الداخلية

للداخلية  كوزير  العن�رش«  »احمند  عن  موؤخرا  ال�ستغناء  مت   ♦
انتماء  له  يعرف  الذي مل  بالوزير »حممد ح�ساد«  تعوي�سه  ومت 

�سيا�سي من قبل، هل يدخل ذلك يف منطق التحكم؟

♦♦ هذ� ما ي�صطلح عليه، »خطوتين �إلى �لور�ء..خطوة �إلى �لأمام« 
ي بن كير�ن، ول كيف قبله  )..( �أعتقد �أن هذ� تر�جع، ل �أدري كيف قبله �ل�صِّ

ي �لعن�صر، �إنني �أعتبر ذلك تر�جعا عن مكا�صب حققتها �ل�صيغة �لأولى  �ل�صِّ

لحكومة بن كير�ن.

 2014 ♦ هل تعترب اأن اإجراء النتخابات التي تاأجلت اإىل �سنة 
�سيكون جمديا؟

♦♦ تاأجيل �لنتخاب بال�صكل �لذي تعاقب على �لت�صريح به من لدن 
وزر�ء �لد�خلية �أمر تاأباه �لديمقر�طية في معناها �لب�صيط و�ل�صليم، فاإذ� كنا 

نريد لنتخابات 2014 �إذ� لم يتغير هذ� �لتاريخ �أن تكون مجدية علينا �أن نقر 

ت�صريعا يجعل �لمغاربة يعرفون تو�ريخ �نتخاباتهم ب�صفة �أبدية و�أن ل يبقى 

تاريخ �إجر�ئها مرهونا باإد�رة وز�رة �لد�خلية.

ثانيا، لكي تكون هذه �لنتخابات مجدية، يجب �أن ي�صبح �لتقطيع �لنتخابي 

بيد �ل�صلطة �لت�صريعية �لمنتخبة من �لأمة، وكل �لمقولت �لتي تحرم �لبرلمان 

�لدول  في  �لديمقر�طية  �لأع���ر�ف  �أم��ام  ت�صمد  ل  مقولت  �لحق  ه��ذ�  من 

�لعريقة.

�لنتخاب  نظام  �إلى  �لرجوع  �لنتخابات مجدية يجب  لتكون هذه  ثالثا، 

�لفردي و�إنهاء �لنظام �لحالي �لقائم على �لنتخابات بالالئحة لأنه �أفقر �لنظام 

للمتنفذين  �لتمكين  نظير  �صيا�صيين،  وقادة  ومفكرين  كفاء�ت  من  �لمغربي 

و�لأعيان وذوي �لثر�ء من �ل�صتحو�ذ لي�س فقط على مقاعد �لبرلمان بل �حتو�ء 

�أف�صدت  بالالئحة  �لنتخابات  تجربة  �إن  �ل�صيا�صية)..(  �لأحز�ب  �لأحز�ب 

�لتجربة �لديمقر�طية �لمغربية، وتم ��صتغالل مر�ميها �لنبيلة كما تطبق في 

بلد�ن �أخرى لتحويلها �إلى مرتع خ�صب للكثير ممن ل عالقة لهم بالديمقر�طية 

و�لن�صال �لديمقر�طي.

♦ وماذا عن لئحة الن�ساء وال�سباب؟

♦♦ هذ�ن �لعن�صر�ن يجب �أن يكونا هما �لعمود �لفقري للبرلمان، و�إل 
لن تكون هناك �أية جدوى من �لنتخابات �لبرلمانية، و�أقول بكل م�صوؤولية 

حتى �لبرلمان نف�صه، ويمكن في �لنظام �لفردي �أن نخ�ص�س 50 د�ئرة لل�صباب 

و50 د�ئرة للمر�أة على م�صتوى جهات وعمالت �لمغرب، يتبارى فيهما هذ�ن 

�لعن�صر�ن وحدهما، و�لذي فاز بثقة �ل�صعب ي�صبح برلمانيا، وهكذ� يمكن �أن 

ن�صمن تمثيلية �ل�صباب و�لمر�أة بدون �لم�صطرة �لمتبعة �لآن و�لتي �أ�صبحت 

ريعا �صيا�صيا، يتم تق�صيمه بين �لأحز�ب �أكثر مما هو تمثيلية حقيقية لهذين 

�لعن�صرين �لأ�صا�صيين في �لأمة.

الدستور عمل بشري، وفي 
كلية الحقوق يتم الحديث 

عن الدساتير الجامدة مقابل 
الدساتير المرنة، وال شك أن 

الدستور المغربي من الدساتير 
المرنة ال سيما الدستور األخير 

الذي يعطي حق التعديل لرئيس 
الحكومة ولمجلس النواب 
ولمجلس المستشارين حق 

اتخاذ المبادرة



.. مهما كانت النتيجة التي انتهت بها مباراة، 

اخل�ضر  ال�ضياطني  بني  الأربعاء،  اأم�س 

واأتلتيكو منريو الربازيل، بر�صم ن�صف نهاية 

حتت�صنها  التي  البطلة  للأندية  العامل  كاأ�س 

دخل  البي�صاوي  الرجاء  فريق  فاإن  بلدنا، 

تاريخ هذه اللعبة من بابه الوا�صع.

املهتمني  كل  فاجاأ  البي�صاوي  الرجاء  فريق 

انطلق  منذ  قدمها  التي  الرائعة  بالعرو�س 

هذه البطولة، فبالرغم من امل�صاكل التي عا�صها 

قبيل هذه املناف�صة العاملية، واأهمها اال�صتغناء 

عن املدرب احممد فاخر وتعوي�صه بالتون�صي 

فوزي البنزرتي، نعم رغم كل هذه االأحداث 

التي اأدخلت ال�صك يف اأن�صاره وحمبيه، حيث 

ترك كل هذه امل�صاكل واأكد باأن الفرق الكربى 

تكون دائما يف املواعيد الكربى.

انطلقة الرجاء القوية كانت �صد فريق اأوكلند 

�صيتي النيوزلندي الذي حل باملغرب من اأجل 

ا�صطدم  اأنه  اإال  متثيل،  خري  منطقته  متثيل 

والذي  املغربية،  الكرة  ممثل  الرجاء  بفريق 

اأكد للجميع باأن لديه من االإمكانات ما تخول له 

الدفاع عن �صمعة الريا�صة الوطنية ب�صكل عام 

والتي تعي�س العديد من الهزات والرتاجع.

فريق الرجاء متكن من ك�صب الرهان االأول، 

النيوزلندي،  الفريق  هزم  من  متكن  حيث 

مونتريي  فريق  الثانية  املباراة  يف  ليواجه 

املك�صيكي ممثل املدينة التي حقق فيها املنتخب 

املغربي نتائجه االإيجابية وانت�صاره اخلالد يف 

مونديال مك�صيكو 1986.

واأقوى  اأعرق  من  مونتريي  فريق  ويعترب 

مليء  �صجله  اأن  كما  املك�صيكية،  االأندية 

باالألقاب والبطوالت، كما فاز ببطولة منطقة 

الكونكا كاف �صنة 2011 والتي اأهلته للم�صاركة 

يف كاأ�س العامل للأندية باليابان.

اللقاء  هذا  خا�س  البي�صاوي  الرجاء  فريق 

ال�صعب بدون مركب نق�س، بل كان هو ال�صباق 

املباراة  هذه  اأ�صواط  طيلة  املبادرات  لكل 

بهدفني  الرجاء  ل�صالح  انتهت  التي  الرائعة 

لهدف واحد بعد االأ�صواط االإ�صافية.

البطلة  للأندية  العامل  العموم، فبطولة  على 

اأكد  واأحداثها،  اأطوارها  نعي�س  مازلنا  التي 

من خللها فريق الرجاء البي�صاوي، باأنه فعل 

ي�صتحق لقب الرجاء العاملي، بف�صل الطريقة 

الرائعة التي ظهر بها خلل كل املباريات، كما 

اأنه �صرف الكرة املغربية التي كانت يف حاجة 

ما�صة اأكرث من اأي وقت م�صى ملثل هذا االإجناز 

ل�صنوات  ال�صديد  وللأ�صف  عنا  غاب  الذي 

طويلة.

كما  البي�صاوي،  الرجاء  فريق  هو  ها 

اإليه يف العدد االأخري، يربط ما�صيه  اأ�صرنا 

نف�س  يف  ويوؤكد  الرائع،  بحا�صره  التليد 

دائما  يبقى  املغربي  اللعب  باأن  الوقت 

ينق�صه  ال  موهوبا  العبا  الهزات  كل  ورغم 

اجليل  كان  فاإذا  واالهتمام.  التاأطري  �صوى 

الرجاوي الذي خا�س اأول مونديال للأندية 

قد وقع على   2000 �صنة  بالربازيل  البطلة 

لتحقيق  ي�صعفه احلظ  لقاءات جيدة، ومل 

ولو انت�صار واحد، فاإن هذا اجليل اجلديد 

بقيادة العميد املتاألق حم�صن متويل قد جنح 

يف حتقيق ما كان منتظرا منه اأداء ونتيجة.

هي  كانت  التي  الرجاء  جلماهري  فهنيئا 

هنيئا  طبعا،  كعادتها  املوعد  يف  االأخرى 

لها بفريقها الذي ي�صتحق منا كل االحرتام 

والتقدير، ومزيدا من التاألق واالنت�صارات.

ن�صتحق جائزة »نوبل« للت�صيري.

»أنس البوعناني، رئيس النادي القنيطري«

املتوا�صع،  علمنا  حد  على   ◆

»نوبل«  جائزة  هناك  لي�صت 

بعدا  َخلَّ�ْس  اأنت،  اأما  للت�صيري، 

قبل  التقنية،  واالأطر  اللعبني 

احلديث عن اجلائزة.

التي  الفواتري  تفا�صيل  هذه 

مونديال  تنظيم  �صيتطلبها 

االأندية.

»االتحاد االشتراكي«

ومنفوخة  �صخمة  فواتري   ◆

طبعا)..(.

الرجاء ي�صمن اأزيد من مليار.

»صحف«

◆ اهلل يقوي اخلري.

من  يحرمنا  اأن  كاد  كارثي  خطاأ 

التاأهل.

»البنزرتي مدرب الرجاء«

كبري  وعمل  كثرية،  اأخطاء   ◆

ينتظرك.

الرجاء يجمع بن كريان و�صباط 

مبلعب »اأدرار«.

»األخبار«

تنت�صر  دائما  كانت  الريا�صة   ◆

على ال�صيا�صة. 

بلتري  يذهل  الرجاء  جمهور 

وحياتو.

»الصباح«
لرئي�س  مربر  بدون  وغياب   ◆

اجلامعة علي الفهري.

اأينك يا علي؟

»المنتخب«

◆ يف مغارته مع حا�صيته.

الرجاء ي�صمن مليارين.

»صحف«

من  ومزيدا   )..( بال�صحة   ◆

املليري.
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قالوا ونقول

كرمي العامل الأملاين؟!
الفعاليات  جميع  �صجبت 

مبدينة  احلا�صرة  الريا�صية 

العامل  كاأ�س  مبنا�صبة  اأكادير 

للأندية، مبا فيها املكتب امل�صري 

الريا�صي  الرجاء  لنادي 

الهجينة  الطريقة  والعبيه، 

الدورة  ملدير  وامل�صتفزة 

وم�صت�صار علي الفهري، كرمي 

العامل الذي ح�صر اإىل املركب 

اجلديد الأكادير خلل تداريب 

قمي�س  يرتدي  وهو  الرجاء، 

اأحد  االأملاين،  ميونيخ  بايري 

مناف�صي ال�صياطني اخل�صر خلل هذه البطولة.

كرمي العامل وعلى حد علمنا اأنه يحمل اجلن�صية املغربية، ومن 

اأن ي�صاند فريق الرجاء الذي ميثل اململكة املغربية  املفرو�س 

يف هذا العر�س العاملي، اإال اأن هذا ال�صخ�س غري املرغوب فيه 

اأخرى يف ا�صتفزازنا  لدى جميع االأو�صاط الكروية، جنح مرة 

وتكرار نف�س االأخطاء التي ارتكبها يف العديد من املنا�صبات.

الوطني  املنتخب  العبي  مثل  مثله  ي�صتفيد  الذي  العامل  كرمي 

بها،  يحلم  يكن  مل  اأخرى  وامتيازات  اجليب،  م�صروف  من 

40 مليون �صنتيم،  اإدارته لهذه الدورة مبلغ  �صيتقا�صى خلل 

مبراك�س،  »املامونية«  بفندق  االإقامة  اختياره  اإىل  باالإ�صافة 

وما اأدراك ما املامونية على ح�صاب جامعة كرة القدم.

من  فبالرغم  ذهب،  ملعقة  فمه  ويف  ولد  الرجل  هذا  رمبا   ..

العديد من امل�صاكل التي خلقها للجامعة، والتي اأثرت وب�صكل 

كبري، على �صمعة املغرب، مازال يحظى بعطف وحماية بع�س 

ال�صخ�صيات مبن فيهم علي الفا�صي الفهري.

يف  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  �صمعة  كانت  فاإذا 

امل�صاهمني  اأكرب  من  يعترب  ال�صخ�س  هذا  فاإن  احل�صي�س، 

احلامتي  الكرم  من  ي�صتفيد  ومازال  املرتدي،  الو�صع  هذا  يف 

للم�صوؤولني.

ال�صيد كرمي العامل من االأف�صل لك اأن ترحل، واأن تفكر مليا يف 

املثل  ولكن  اأبطالها،  اأبرز  من  كنت  التي  والكوارث  امل�صائب 

يقول: »اإذا مل ت�صتح فافعل ما �صئت«.

 العدد: 768  اخلميس 19 دجنبر 2013

بطولة العامل للأندية البطلة

الرجاء العاملي يعيد الب�سمة والأمل للجماهري املغربية

واهلل عيب

حقيقة حفل افتتاح كاأ�س العامل للأندية البطلة باأكادير
تعر�صت وكالة االت�صال التي تكلفت بتنظيم 

حفل افتتاح مونديال االأندية البطلة باأكادير 

العر�س  ب�صبب  االنتقادات،  من  للعديد 

حكيم  ال�صيد  لكن  امل�صاهدين،  يرق  مل  الذي 

راأي  له   »MTA« �صركة  �صاحب  ال�صكراوي 

اآخر، حيث اأكد باأنه متفق مع اجلمهور الذي 

حفل  غرار  على  �صخما  حفل  ينتظر  كان 

لكن  اأوروبا،  كاأ�س  اأو  العامل،  كاأ�س  افتتاح 

»الفيفا هي التي طلبت منا اأن ال يتعدى مدى 

هذا احلفل 10 دقائق، علما باأن كاأ�س العامل 

للأندية التي نظمت موؤخرا يف اليابان اأقيمت 

بدون حفل افتتاح.

لقد قمنا بواجبنا، وا�صتدعينا 300 فنان من 

اأكرث  اإىل  باالإ�صافة  املغربية  املناطق  جميع 

من 200 طفل«، واأ�صاف مدير هذه املوؤ�ص�صة، 

باأنه مل يكن لديهم احلق يف الدخول اإىل اأر�صية 

ي�صتقبلوا  اأن  الفنانني  على  فكان  امللعب، 

اللعبني ويرحبون بهم على طريقة الفلكلور 

املغربي االأ�صيل.

وبالن�صبة للمبلغ املخ�ص�س لهذا احلفل، نفى 

خ�صو�صا  االدعاءات  كل  ال�صكراوي  حكيم 

 12 مببلغ  تو�صلت  �صركته  اإن  قالت  التي 

مليون درهم، فاملبلغ احلقيقي كما جاء على 

اأن  »اإال  فقط،  درهم  األف   250 فهو  ل�صانه 

هذا  تنظيم  يف  ف�صلت  التي  ال�صركات  بع�س 

احلفل هي التي كانت وراء هذه االأكاذيب«، 

واأنهى حكيم ت�صريحه باأن �صركته يرجع لها 

مدينة  اإىل  بر�صلونة  نادي  جميء  يف  الف�صل 

ال�صنة املا�صية عندما خا�س مباراة  طنجة 

ودية اأمام الرجاء، كما اأن هذه ال�صركة كانت 

وراء ح�صور معظم الفنانني العرب الكبار اإىل 

بت�صريح  �صعيد جدا  باأنه  واأ�صاف  املغرب، 

نوه  الذي  الفيفا  رئي�س  بلتري  جوزيف 

بالتنظيم املحكم لهذه التظاهرة العاملية.

الرجاء  لقاء  تتبع  من  كل  ب�صهادة 

البي�صاوي �صد مونتريي املك�صيكي، 

كان  الع�صكري  خالد  احلار�س  فاإن 

فكل  بامتياز  املباراة  هذه  جنم 

فريقه  حتقيق  يف  له  يرجع  الف�صل 

لذلك االنت�صار التاريخي.

خالد الع�صكري جنح يف �صد العديد 

كان  بل  احلقيقية،  االأهداف  من 

كما  عرينه،  يف  �صر�صا  اأ�صدا  بالفعل 

الكبري،  مب�صتواه  املك�صيكيني  فاجاأ 

يف  االنتحارية  بتدخلته  واأبهرهم 

بع�س االأحيان.

احلار�س الرجاوي عا�س فرتة فراغ 

التاريخي  اللقاء  اأن هذا  اإال  طويلة، 

اأكد  الواجهة، حيث  اإىل  بقوة  اأعاده 

قمي�س  حمل  ا�صتحقاقه  للجميع 

املنتخب  قمي�س  ال  ومل  الرجاء، 

الوطني.

احلار�س خالد الع�سكري، جنم اللقاء اخلالد بني الرجاء وفريق مونتريي املك�سيكي

كوكو م�صجل

 هدف التاأهيل

فرحة اجلمهور

كرمي العامل

خالد الع�صكري

حكيم ال�صكراوي





المكان: أحد أفخم الفنادق في منطقة كتامة، الزمان: األحد 17 ماي 2009، الحدث: فؤاد الهمة يدافع شخصيا عن حق 
الفالحين في زراعة »الحشيش« باعتبارها زراعة معروفة منذ القدم) موقع هسبرس 19 ماي 2009(  عامان بعد ذلك يظهر 

حميد شباط قرب نفس المنطقة بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل ليوجه رسالة إلى الوزير األول وقتها 
»عباس الفاسي« يطلب منه العفو عن مزارعي الحشيش الهاربين حتى يتمكنوا من التصويت على دستور 2011  )موقع 

زابريس:  22 يونيو 2011 (.
مرت األيام ولم تتحقق رغبة الهمة في “تقنين الكيف”،  ولم تتحقق أمنية شباط في العفو عن مزارعي “العشبة الخضراء”)..( 

ولكن النقاش نفسه يتكرر اليوم مع وصول شباط إلى األمانة العامة لحزب االستقالل، بينما يظهر أن حزب األصالة والمعاصرة 
هو الذي سيحل محل “فؤاد الهمة” للدفاع عن تقنين »الكيف«، فموقعه اليوم إلى جانب الملك لم يعد يسمح له بإلقاء 

إعداد: سعيد الريحاني خطابات من النوع الذي كان يلقيه سنة 2009 وقبلها.
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قد يعتقد �لبع�ض �أن �لدعوة �إىل تقنني 

�حل�سي�ض �سادرة عن حزب �ال�ستقالل 

على �عتبار �أن رئي�ض �لفريق نور �لدين 

�كرث  هو  �حل�سيمة  من  �لقادم  م�سيان 

�ملو�سوع،  لهذ�  حتم�سا  �لربملانيني 

زر�عة  مثل  مثلها  �لكيــــــف  “زر�عة 
�لكرمو�ض” )حو�ره مع �الأ�سبوع عدد 

31 يناير 2013(، ولكن �أول برملاين د�فع 
“�حل�سي�ض”  تقنني  عن  �سريح  ب�سكل 

قد  كان  �لذي  �لهمة،  فوؤ�د  هو  كان 

للتو من وز�رة �لد�خلية ليتفرغ  خرج 

ملمار�سة �ل�ساأن �ل�سيا�سي )..(.

مكانه   2009 �سنة  �لهمة  �أخذ  فقد 

�الأ�سالة  حزب  للقاء  �ملدعويني  بني 

�سنة  كتامة  منطقة  يف  و�ملعا�سرة 

�ملنطقة  �أبناء  �سكايات  لي�سمع   ،2009
م�سل�سل  عن  يتحدثون  كانو�  �لذين 

نتيجة  يعي�سونه  �لذي  �لرعب 

ت�سنها  �لتي  �لق�سائية،  �ملتابعات 

وقتها   )..( �سدهم  �ملحلية  �ل�سلطات 

�أعلن عن تنظيم �أيام وطنية من طرف 

حزب �الأ�سالة و�ملعا�سرة “مل�ساحلة 

فيما  �ل�سلطات  مع  �ملنطقة  �سكان 

�سدهم  �لق�سائية  �ملتابعات  يخ�ض 

�ل�سلطات  كل  م�ساركة  عن  �أعلن  كما 

�الد�رية،  �أو  �حلكومية  �سو�ء  فيها 

�أيدي  فري�سة يف  �ل�سكان  يبقى  حتى ال 

تد�ولته  ما  ح�سب  �ملنطقة«،  لوبيات 

ن�سبت  �لتي  �الإخبارية،  �لق�سا�سات 

خا�سهم  �لهاربني  قوله:«�إن  �لهمة  �إىل 

يهبطو� من �جلبل وجنل�سو� معاهم«.

�إىل  حا�سر�  �لهمة  كان  �للقاء  هذ�  يف 

للحزب  �ل�سابق  �لعام  �الأمني  جانب 

�الأمني  بلحاج  وعلي  �هلل،  بيد  �ل�سيخ 

�حلريات  ر�بطة  حلزب  �ل�سابق  �لعام 

�الأ�سالة  حزب  يف  �سالته  وجد  �لذي 

�لقيادي  تكلف  بينما   )..( و�ملعا�سرة 

�لوزير  على  بالهجوم  �لعماري  �إليا�ض 

الفتا  وكان  �لفا�سي،  عبا�ض  �الول 

بتــــالوة  بد�أ  �للــــقاء  �أن  لالنتـــباه 

�لقر�آن �لكرمي: »يا �أيها �لذين �آمنو� ال 

ترفعو� �أ�سو�تكم فوق �سوت �لنبي...« 

وتالها �لن�سيد �لوطني، ورمبا لن ين�سى 

كان  عندما  �مل�سهد  ذلك  كتامة  �سكان 

�لهمة يلقي خطابه بينما تقاطعه جموع 

�حلا�سرين برفع �سعار عا�ض �مللك، قبل 

�أن يتكلف نائب رئي�ض �جلماعة �ملذكورة 

برفع برقية والء و�إخال�ض للملك با�سم 

�سكان كتامة .

شكيب الخياري.. أول مدافع 
عن »تقنين الكيف« 

ت�سل�سل لالأحد�ث كان له طابع �ملفاجاأة 

فهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يتجر�أ فيها 

�لدفاع  على  ر�سمية  موؤ�س�سة  ممثل 

مل  �ل�سكان  من  معينة  �سريحة  عن 

يتجر�أ �أحد عن �لدفاع عنها، با�ستثناء 

كانت  و�لتي  �ملدين  �ملجتمع  مبادر�ت 

�أحيانا)..(  و�ل�سجن  بالقمع  تو�جه 

تقنني  �إىل  يدعو  �لهمة  كان  »فبينما 

�أمام  له  كلمة  يف  �لهندي  �لقنب  زر�عة 

�سكان منطقة كتامة، �ل�سهرية بتجارة 

�خلياري،  �سكيب  كان  �ملخدر�ت، 

يف  يقبع  ماز�ل  �حلقوقي،  �لنا�سط 

�ملتكررة  ب�سبب دعو�ته  �سجن عكا�سة 

�لزر�عة،  من  �لنوع  هذ�  تقنني  �إىل 

يف  �لدولة  جمهود�ت  بت�سفيه  و�تهامه 

جمال حماربة �لقنب �لهندي« )�مل�ساء 

20 ماي 2009(.
�لذي  �خلياري،  �سكيب  �لنا�سط  حالة 

»�الئتالف  من�سق  مهمة  بعد  فيما  توىل 

�لطبي  �ال�ستعمال  �أجل  من  �ملغربي 

حالة  مع  تت�سابه  للكيف«  و�ل�سناعي 

ر�سالة  »�أ�سحاب  حالة  وهي  �أخرى، 

بع�ض  حتدث  عندما  �لتاريخ«  �إىل 

ملظاهر  »تف�سيا  �أ�سموه  عما  �ملحامني 

و»تاأثري  �ل�سمال«،  مبحاكم  �لف�ساد 

�لق�ساء«،  �سلك  على  �ملخدر�ت  جتار 

�لت�سطيب  �لعامة  �لنيابة  �لتم�ست  �إذ 

على ثالثة منهم وهم: �حلبيب حاجي، 

وعبد �للطيف قنجاع، وخالد بورحايل، 

�سرف  حق  يف  حمددة  ملدة  �لتوقيف 

باعتبارهم  �أجعوب،  وحممد  �سقارة، 

�أخلو� باملروءة و�ل�سرف وقامو� ب�سب 

ينتمون  �أنهم  يفرت�ض  هيئة  وقذف 

�إليها.

معركة  �أن  توؤكد  �لق�سايا  هذه  كل 

�لكيف«  زر�عة  تقنني  عن  »�لدفاع 

لن�سل  �ملغرب،  يف  مبكر�  �نطلقت 

على  برملاين«  �إجماع  »�سبه  �إىل  �ليوم 

ذلك  يف  �ألي�ض  �الأمر،  مناق�سة  �سرورة 

ي�ستحقون  �أال  �ملنا�سلني؟  لهوؤالء  ظلم 

طاملا  و�مل�ساحلة  لالإن�ساف  جل�سات 

�ل�سجن يف �سبيل ذلك )..(؟  �إىل  دخلو� 

يف  طرحه  ميكن  �لذي  �ل�سوؤ�ل  هو  هذ� 

حالة تقنني �لزر�عة �لتي ظلت حمرمة 

على �ملغاربة.

هل يقف جتار املخدرات وراء ت�شجيع  
الربملان على »تقنني احل�شي�ش«؟

كان الهمة 
يلقي خطابه بينما 
تقاطعه جموع 
الحاضرين برفع 

شعار عاش الملك، 
قبل أن يتكلف نائب 

رئيس الجماعة 
المذكورة برفع 

برقية والء وإخالص 
للملك باسم سكان 

كتامة.

كرونولوجيا
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 أموال المخدرات في البرلمان  
احلديث عن تقنني زراعة القنب الهندي، 

اأن  االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  عادي  اأمر 

نف�س  تناق�س  االأوربية  الدول  بع�س 

تربز  املغربية  احلالة  يف  لكن  االأمر، 

ا�ستغالل  اإمكانية  من  كثرية  تخوفات 

ورمبا  �سيا�سية  الأغرا�س  امللف  هذا 

التاأثري يف نتائج االنتخابات، خا�سة اأن 

باخرتاق  ي�سهدون  اأنف�سهم  ال�سيا�سيني 

املغربي،  للربملان  املخدرات  اأموال 

وبرملاين  االحتادي  القيادي  األي�س 

خريات  الهادي  عبد  ال�سطات  منطقة 

املغربي  الربملان  »ثلث  قال:  من  هو 

مبا�سرة  املخدرات«  جتار  من  يتكون 

�سنة  �ستنرب  يف  التلفزيون  �سا�سة  على 

2009، األي�س خريات هو من قال يف نف�س 
االأ�سوات خالل  اإن ثمن  التلفزي  اللقاء 

والبلدية  اجلماعية  املجال�س  انتخابات 

مناطق  ويف  درهم،   6000 بلغ  االأخرية 

اأخرى 10 اآالف درهم)..(.

يتطلب  كان  القبيل  هذا  من  ت�سريح 

لكن  اخلط  على  امللك  وكيل  دخول 

مفتوحا  الباب  لترتك  �سكتت،  الدولة 

وتنامي  التاأويل  اأمام  م�سراعيه  على 

االإ�ساعات)..( بل اإن ال�سوؤال الذي يغدو 

هذا  مبنا�سبة  احلالة  هذه  يف  مطروحا 

التحرك الربملاين الغري م�سبوق هو: كيف 

الربملانيني  نية  ح�سن  من  التاأكد  ميكن 

الذين يدافعون عن »تقنني احل�سي�س«؟ 

ما  ح�سب  الربملان  داخل  جتار  فوجود 

برملانيني  وجود  يفرت�س  خريات  قاله 

اأجل  من  لزمالئهم  املاليري  دفع  ميكنهم 

�سن ت�سريع على املقا�س )..(.

لوائح  اليوم  تروج  الربملان  قبة  داخل 

املطالبة  اأجل  من  التوقيعات  جلمع 

اإن  بل  احل�سي�س،  مزارعي  عن  بالعفو 

عن  اال�ستقاللية  الربملانية  الغايل  كنزة 

تقول:  املبادرة  �ساحبة  تاونات  دائرة 

عنهم  املبحوث  املزارعني  عدد  »اإن 

يفوق 140 األف �سخ�س ولي�سوا 40 األف 

كثرية  اأ�سرا  اأن  يعني  مما  يقال،  كما 

م�سبوقة  غري  اجتماعية  معاناة  تعي�س 

ت�ستوجب انخراط اجلميع فيها..«.

والتي  بالالئحة  املعنية  الربملانية  لكن 

امل�ساندة  يلق  مل  مقرتحها  اأن  يبدو 

الالزمة، ولرمبا ذلك راجع اإىل التخوف 

اإمكانية  من  البع�س  عنه  عرب  الذي 

اأ�سماء  »لد�س«  املو�سوع  هذا  ا�ستغالل 

و�سط  م�سجونني  خمدرات  اأباطرة 

باملزارعني  العفو اخلا�سة  لوائح طلب 

امل�ساكني )..(. ثم اإن احلديث عن تقنني 

غارقا  اليوم  حدود  اإىل  مازال  الكيف 

القنب  زراعة  مميزات  عن  احلديث  يف 

لكن  االقت�سادية،  الناحية  من  الهندي 

على  ذلك  انعكا�س  عن  حتدث  اأحد  ال 

التي  املخدرات  جتارة  ظاهرة  حماربة 

طويلة  مدة  منذ  املغرب  فيها  انخرط 

.)..(

 أموال المخدرات والحمالت 
االنتخابية 

اأن يتم احلديث عن بع�س  ماألوفا  بات 

�سبكات  تفكيك  مبنا�سبة  الربملانيني 

االأبرز  املثال  لكن  املخدرات،  تهريب 

بع�س  ارتباط  يف  كامن  االآن  حتى 

يف  للتجارة  دولية  ب�سبكات  النواب 

الربملاين  حالة  هو  يبقى  املخدرات، 

الريفي ال�سابق �سعيد �سعو، هذا االأخري 

املغرب،  خارج  الهروب  من  متكن 

زعيم  على  باحلكم  ال�سفحة  وطويت 

اأدين  بينما  باالإعدام  الزعيمي  ال�سبكة 

ال�سابق  الرئي�س  جلماد  حممد  العميد 

بال�سجن  للناظور،  االإقليمية  للمنطقة 

غرائب  من  »ولعله  �سنوات،  ثالث 

الربملاين  ب�سببه  هرب  الذي  امللف  هذا 

�سعيد �سعو اإىل هولندا، اأن يقف العميد 

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اليوم  جلماد 

براءته  عن  ليبحث  البي�ساء  بالدار 

ق�سى  اأنه  واحلال  اإليه  املن�سوب  من 

عقوبته كاملة داخل ال�سجن وهي ثالث 

�ستنرب 2013(. �سنوات )االأ�سبوع 5 

ببع�س  املخدرات«  »مافيا  ارتباط 

الربملاين  ق�سية  يف  جليا  يظهر  النواب 

�سعو  �سعيد  مادام  لكن  �سعو،  �سعيد 

باأطنان  حممال  هولندا  يف  هاربا  نف�سه 

التهم  باإلقاء  يكتفي  ومادام  االأ�سرار 

القول  يف  يرتدد  ال  حيث  اخلارج،  من 

اإن امللف مفربك، فاإن لغز هذه العالقة 

يبقى مبهما، رغم ان �سعو ما فتئ يقول 

والدميقراطية«  النزاهة  »اأعداء  باأن 

هم الذين من م�سلحتهم تدبري موؤامرة 

موقع  مع  �سعو  �سعيد  )حوار  �سده 

ه�سربي�س 8 مار�س 2013(.

 عندما طالب االستقالليون بالتحقيق 
في طريقة نجاح بنشماس 

لها  يعد  مل  والتي  القدمية  امللفات  من 

اأثر، ذلك اليوم الذي انربت فيه الع�سبة 

عن  للدفاع  االإن�سان  حلقوق  املغربية 

االإن�سان، لتطالب بالتحقيق يف ت�سريحات 

قال  متارة  ببلدية  جماعي  م�ست�سار 

االأ�سالة  قطب  ل�سالح  الت�سويت  اإن 

واملعا�سرة حكيم بن�سما�س يف االنتخابات 

اجلماعية �سنة 2009 ح�سل مبقابل مادي 

.)..(

ت�سريح من هذا النوع »الطائ�س« والذي 

تزامن  ب�ساأنه،  حتقيق  اأي  يفتح  مل 

»رجل  عن  احلديث  مع  فيه  اخلو�س 

اأعمال« مت اختطافه بطريقة هوليودية من 

مدينة متارة، قالت عنه جريدة »العلم« 

الوجوه  من  لعدد  الرئي�س  »املمول  باأنه 

املنتمية  خ�سو�سا  الريفية  ال�سيا�سية 

 1 )العلم  واملعا�سرة  االأ�سالة  حلزب 

يوليوز 2011(.

بني  املتبادلة  االتهامات  ثقل  ورغم 

على  )ن�سبة  و«الباميني«  اال�ستقالليني 

البام( فاإن امللف ظل جامدا يف مكانه، رغم 

اأن بن�سما�س نف�سه طالب بالتحقيق يف ذلك 

يف ر�سالة وجهها اإىل وزير العدل وقتها.

ملف

ماذا يريد منا�سرو »تقنني زراعة احل�سي�س«؟ ال اأحد 

يعرف اجلواب بال�سبط طاملا اأن النقا�س اليوم مازال 

غارقا يف »احلالل واحلرام« حتت قبة الربملان )..( 

غري اأن بع�س املقرتحات بهذا اخل�سو�س تظهر جلية 

وا�ستغالل  زراعة  لتقنني  قانون  ملقرتح  »منوذج  يف 

الكيف الطبي وال�سناعي« تقدم به النا�سط اجلمعوي 

�سكيب اخلياري بدعم من طرف عدة جهات )..(.

»يقوم املكتب الوطني للكيف باإنتاج الكيف وبذوره 

لالأغرا�س الطبية وال�سناعية مع االأخذ بعني االعتبار 

جمموع التقديرات اخلا�سة بالكيف بالن�سبة للمغرب، 

ويزود املوؤ�س�سات ال�سيدلية بالكيف املجفف)..( يتم 

تنظيم بذور الكيف الطبي واالجتار فيها وا�ستريادها 

وت�سديرها وفق الت�سريعات املنظمة الإنتاج البذور 

)املادة  ت�سديرها..«  اأو  وا�ستريادها  فيها  واالجتار 

69 و70 من مقرتح قانون تقنني الكيف الذي تو�سلت 
به بع�س الفرق الربملانية من لدن رئي�س »االئتالف 

وال�سناعي  الطبي  اال�ستعمال  اأجل  من  املغربي 

للكيف«.

هكذا يظهر اأن زراعة الكيف �ستتحول اإىل ن�ساط عادي 

االآخر  هو  �سيحظى  ورمبا  البذور  زراعة  مثل  مثله 

بالدعم من طرف خمطط املغرب االأخ�سر والقر�س 

هذا  من  قانون  مرور  حالة  يف  م�ستقبال،  الفالحي 

النوع.

النا�سطون  ي�سر  ملاذا  �سوؤال  يطرح  هنا  اإىل 

لتقنني  قانون  مترير  على  واملدنيون  ال�سيا�سيون 

على  بالذات؟ اجلواب  الوقت  هذا  الكيف يف  زراعة 

يلي:  ما  فيه  يقول  نف�سه  اخلياري  �سكيب  ل�سان 

نقا�س  يف  �ستبداأ   2016 �سنة  عاملية  قمة  هناك  »الأن 

به،  ال�سماح  واإمكانية  للكيف  الرتفيهي  اال�ستهالك 

اال�ستعماالت  مو�سوع  يف  يح�سم  اأن  املغرب  وعلى 

ح�سيلة  عنده  تكون  حتى  وال�سناعية،  الطبية 

اإن  يقول  نف�سه  املتحدث  حينذاك«..  للعامل  يقدمها 

 ،2015 �سنة  اأن يتعدى  القانون ال يجب  ظهور هذا 

يعتربون:  الكيف:  زراعة  تقنني  اأن�سار  اأن  علما 

الكيف الأغرا�س  »اأن فكرة تقنني زراعة وا�ستغالل 

لالجتار  واقعي  كبديل  طرحت  قد  و�سناعية  طبية 

غري امل�سروع يف هذه النبتة وم�ستقاتها، بعد ثبوت 

عدم جدوى احلرب عليها من لدن الدول بتوجيه من 

االأمم املتحدة واالحتاد االأوربي، وهي احلرب التي 

ثبت الحقا حتى بالن�سبة لعدد من دعاتها على اأنها 

كانت حربا خاطئة من اأ�سا�سها، حيث مل تزد �سوى 

يف معاناة مزارعي الكيف واأ�سرهم)..(«.

اجلديد  القانون  مقرتح  م�ساندي  اأن  يت�سح  هكذا 

يعتقدون اأن القانون �سيحل م�سكلة املزارعني، لكن 

الزراعات  اأن  هي  اجلميع  عن  غابت  التي  اجلزئية 

�سيكون  مما  بكثري  اأكرث  اليوم  املغرب  يف  املزروعة 

عليه احلال بعد التقنني ورمبا لن يحتاج املغرب اإال 

لع�سر امل�ساحات املزروعة ح�سب بع�س املتتبعني.

   اأن�سار زراعة الكيف ي�سابقون الزمن قبل �سنة 2016

أليس القيادي االتحادي 
وبرلماني منطقة 

السطات عبد الهادي 
خيرات هو من قال: 

»ثلث البرلمان المغربي 
يتكون من تجار 

المخدرات« مباشرة 
على شاشة التلفزيون 
في شتنبر سنة 2009، 
أليس خيرات هو من 
قال في نفس اللقاء 

التلفزي إن ثمن 
األصوات خالل انتخابات 

المجالس الجماعية 
والبلدية األخيرة بلغ 
6000 درهم، وفي 

مناطق أخرى 10 آالف 
درهم)..(.

صورة ساخرة مركبة تداولتها مواقع ريفية 
بمناسبة هروب البرلماني السابق سعيد شعو، 

المتهم في قضية مخدرات.

شكيب الخياري، منسق 
االئتالف من أجل االستعمال 

الطبي والصناعي للكيف.
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اجلامعـــــة ال�شعبيــــة

قدم الأديب حممد البندوري، لديوان ال�شاعر 

بعنوان »�شيء  البلغيثي،  العلوي  اهلل  عبد 

ال�شاعر  هذا  »باأن  عنه:  وقال  ميوت«  ل 

ثقافة  تتجاوز  التي  ال�شتعارة  ي�شتهدف 

امل�شموع اإىل بالغة مو�شيقية غنائية«.

والدارجة  بالعربية  الق�شائد،  اأغلب  لأن 

ت�شلح اأن تكون اأغاين.

قررت  والأدبية،  العلمية  اأن�شطتها  هيكلة  نطاق  يف 

اإحداث  والأدب  للعلم  التطواين  الفقيه  موؤ�ش�شة 

منظم  مفتوح  جمعوي  كف�شاء  �شعبية  جامعة 

الربامج ومتعدد الخت�شا�شات تلقى فيه الدرو�س 

بهدف  املتنوعة  العلمية  والأورا�س  واملحا�شرات 

خمتلف  من  املواطنني  من  عري�شة  فئات  احت�شان 

املعارف  رحابه  يف  يتقا�شمون  وامل�شتويات  الأعمار 

وا�شحة  روؤية  بناء  يف  وي�شاهمون  واملعلومات 

للق�شايا املعقدة وامل�شتجدات املحيطة بهم.

هذه  يف  واملحا�شرات  الدرو�س  اإلقاء  يف  وي�شاهم 

اجلامعة ال�شعبية نخبة من الأ�شاتذة املخت�شني يف 

القت�شاد والقانون وعلم الجتماع والطب والعالقات 

الدولية والإدارة الرتابية واملنظمات غري احلكومية 

وال�شيا�شات العمومية والإبداع الثقايف.. اإلخ.

 26 و�شتنطلق فعاليات هذه اجلامعة يوم اخلمي�س 

بعد  والن�شف  الرابعة  ال�شاعة  على   2013 دجنرب 

الزوال بالقاعة الكربى لفندق الدوليز ب�شال.

الثقافـــة17 العدد: 768  اخلميس 19 دجنبر 2013
alousbouea@gmail.com

العربية  اللغة  �شعبة  نظمت  مكنا�س،  ـ  الآداب  بكلية 

واآدابها وخمترب الدرا�شات والأبحاث يف الأدب 

ال�شرد  يف  البحث  وجمموعة  املغربي 

و13   12 اأيام  مغاربية  ندوة  والتلقي، 

و14 دي�شمرب 2013 مب�شاركة ثمانية 

اجلزائر  اإىل  ينتمون  م�شاركا  ع�شر 

املغرب  ومن  وتون�س،  وليبيا 

الدار  فا�س،  تطوان،  )الرباط، 

القنيطرة(  مكنا�س،  البي�شاء، 

تدخلوا وناق�شوا يف خم�س جل�شات 

الثقافة  امتداد يومني مو�شوع:  على 

املغاربية بني اخل�شو�شية والكونية.

الثقافة  باأن  الندوة  اأر�شية  اأو�شحت  وقد 

املغاربية هي من الثقافات التي ميكن اأن تدر�س باعتبارها منوذجا 

)اخل�شو�شية  املفهومي  الزوج  ا�شتغال  كيفية  لتبني 

اأقدم  منذ  الثقافة  هذه  كانت  وقد  والكونية(، 

ع�شورها واقعة يف مفرتق طرق ثقافية عدة، 

اأبرز عوامل الكونية ومنبعا  وهو عامل من 

جاز  مت  من  اخل�شو�شية.  منابع  من 

مالمح  يف  النظر  على  يقبل  اأن  للباحث 

للثقافة  الوا�شعة  والكونية  اخل�شو�شية 

من  املبحث  هذا  اأهمية  وتنبع  املغاربية. 

مراحل  عرب  �شاهمت  التي  الروافد  تنوع 

املغاربية  الثقافة  منح  يف  متعاقبة  تاريخية 

اأن تنفي عنها طاقتها  اأ�ش�س خ�شو�شياتها دون 

على الإ�شعاع الذي ي�شبغ عليها طابع الكونية.

ال�شاعرة املغربية اأم الغـيث بنرباهيم 
مومني ت�شدر: »اأريد ال�شـفـر«

�شدرت موؤخرا لل�شاعرة املغربية اأم الغـيث بنرباهيم مومني باكورتها 

ال�شعرية حتت عنوان: »اأريد ال�شـفـر«، وذلك عن دار ال�شفاء احلديثة 

مدينة  مواليد  من  وال�شاعرة  البي�شاء،  الدار  مبدينة  والتوزيع  للن�شر 

1938. تلقت تعليمها البتدائي وجزءا من تعليمها الثانوي  فا�س �شنة 

البي�شاء.  الدار  مبدينة  الأ�شيل  للتعليم  الدكايل  �شعيب  اأبي  مبدر�شة 

�شيوخ  اأحد  بنرباهيم  العربي  الأ�شتاذ  ف�شيلة  اأبيها  يد  على  تتلمذت 

اأ�شول الدين واللغة  القرويني يف منت�شف القرن املا�شي، فاأخذت عنه 

والأدب العربي. 

عا�شت ال�شاعرة  ظروف املقاومة �شد ال�شتعمار، وكانت �شندا لأخيها 

ال�شهيد حماد بنرباهيم.

اختارت العناية باأطفالها وبيتها عو�س اأن متتهن مهمة التدري�س. غري اأن 

�شغفها بالأدب وال�شعر خا�شة، عالوة على وفاة اأحد اأبنائها وهو مازال 

يف مقتبل العمر، �شيكون �شبباً مبا�شرًا يف تفجري قريحتها ال�شعرية. 

ميثل اخلطاب الإعالمي اليوم - اأكرث 

من اأي وقت م�شى- خمربا لأحدث 

املناهج العلمية باأنواعها: الإن�شانية 

واأ�شحى  ال�شحيحة،  وال�شارمة 

من  بالدر�س  خليقة  ظاهرة  ميثل 

وجوه عديدة من اأهمها النتائج التي 

الإعالمية  الــــخطابات  اإليها  توؤول 

ومناهجها  مدار�شها  مبختلــــــف 

الإيديولوجية. ولي�س  وخلفياتهــــا 

وغري  املتخ�ش�س  علـــــــى  بخاف 

املتخ�شـــــ�س اأن اخلطاب الإعالمي 

اللغة  هما  دعامتني  على  ن�شقه  بنى 

املدخل  هي  اللغة  واأن  وال�شورة؛ 

الأول الذي يعول عليه الإعالمي يف 

و�شمان  وخربه  ر�شالته  اإي�شــــال 

التاأثري والإقناع عند متلقيه.

بقدراته  اخلطاب  جتاوز  وقد 

نقل   - الأ�شا�شــية  وظيفته  تلك 

اخلرب- لي�شتقيم اأداة فاعلة يف بناء 

بكل  الثقافة  و�شياغة  ال�شخ�شية 

معانيها واأبعادها...

وغري خفي كذلك اأن اللغة العربية ما 

اإىل  ع�شر  التا�شع  القرن  منذ  انفكت 

اإىل حمالت  تتعر�س  يوم النا�س هذا 

�شْورتها  ازدادت  ممنهجة  ت�شويه 

عوامل  بفعل  الأخريين  العقدين  يف 

متعا�شدة  متداخلة  معقدة  متعددة 

منها الرتبوي والتعليمي والإعالمي 

اإ�شعاف  النتيجة  وكانت  �شك.  دون 

اأهلها  عن  وعزلــــها  ال�شـــــــاد  لغة 

وحميطها  احل�شاري  وعمقـــــــــــها 

م�شوهة  غريبة  فاأ�شحت  اجلغرايف 

اأي تطور علمي  عاجزة عن مواكبة 

خطاب  واأ�شحى  ح�شاري  ورقي 

ول  وجه  بال  هجينا  »متكلميها« 

هوية.

واإنها ل�شرورة تاريخية منطقية اأن 

واملفكرين..  الدار�شني  بع�س  يهب 

اأدركوا  وقد  العربية،  اأهل  من 

يف  للنظر  واأبعاده  الو�شع  خطورة 

ت�شخي�س  ثم  وحتليلها  الظاهرة 

الأدواء وو�شف الأدوية.

يف هذا ال�شياق نظمت جمعية تنمية 

يوم  ندوة  وحمايتها  العربية  اللغة 

بعنوان: »اخلطاب  الأربعاء  اأم�س 

الإعالمي واللغة العربية«.    

عبد الرفيع الجواهري

جامعيون من املغرب العربي مبكنا�س يناق�شون:

خ�شو�شيــــــة الثقافـــــة املغاربـيــــة 

اخلطاب الإعالمي واللغة العربية

البندوري يقدم لـديوان عبد اهلل العلوي

اإن املغــــرب لــن 
يتـــنازل ولو ا�شتمر 
ال�شراع قرونا قرونا

جمعية  نظمت  الإطار،  هذا  داخل 

الأهداف، ب�شال ندوة �شنفت املجتمع 

املدين املغربي اإىل متناق�شني: وحدوي 

مب�شاركة  مرفو�س،  وخائن  خمل�س، 

ملوكي  حممد  املتقاعد،  الكولونيل 

وتدخل  اخلليفة،  احممد  وال�شتقاليل 

الدكتور  الأ�شل  اجلزائري  املغربي 

�شعيد هادف.

تاأ�شي�س فرع لحتاد كتاب املغرب بخريبكة
�شهدت غرفة التجارة واخلدمات بخريبكة، يوم 7 دجنرب 2013، 

انتخاب الكاتب والروائي عبد الرحمان م�شحت، رئي�شا )كاتب 

الفرع( لحتاد كتاب املغرب بخريبكة، وم�شعود اجلاحظ، كاأمني 

 للمال، والكاتب عبد الواحد كفيح، م�شت�شارا مكلفا بالتوا�شل.

وح�شر اجلمع العديد من املبدعني واملثقفني من داخل وخارج 

العالم  الرحمان  عبد  الحتاد  رئي�س  راأ�شهم  على  املدينة، 

 وال�شاعر اإدري�س امللياين، وال�شاعر والروائي حممود عبد الغني.

واأجمعت كل التدخالت على اأهمية هذا املولود الثقايف اجلديد، 

يعطي  اأن  يف  اأملهم  عن  معربني  الفرع،  تاأ�شي�س  قيمة  وعلى 

للثقافة والإبداع �شورة اأخرى، ويكون اإطارا اإبداعيا يلم اأحالم 

املبدعني مهما كانت اإبداعاتهم.
مصطفى عداش



اأخطاء ميزانية العا�سمة ل�سنة 2014
من الأخطاء الإدارية يف حت�ضري امليزانيات اجلماعية، 

عامل  يف  تبقى  التي  املالية  التقديرات  على  االعتماد 

الغيب، ولي�س على املداخيل احلقيقية املقبو�ضة، مما 

يتيح  فر�ضة »للمولعني« بامل�ضاريف،  فر�ضة النفخ يف 

لتغطية  م�ضبقة  مالية  �ضيوالت  لتوفري  التقديرات  هذه 

النفقات، وهذا بال�ضبط ما اأ�ضقط كل ميزانيات اجلماعة 

يف خ�ضا�س دائم وعجز م�ضتدمي كما هو واقع يف اللخبطة 

املالية جلماعتنا.

واملرجتلة  الالم�ضوؤولة  الت�ضرفات  هذه  نتائج  ومن 

اإدراج نفقات الكماليات يف ميزانية الت�ضيري ومنها: منح 

اجلمعيات وم�ضاعدات االأندية، والتعوي�ضات املختلفة 

اال�ضتثنائية للموظفني، وم�ضاريف ال�ضيارات والتليفونات 

والهدايا واالأ�ضفار وتعوي�ضات املنتخبني وغريها كثري، 

فهذه الكماليات كان ينبغي اإحلاقها مع امل�ضاريف التي 

الت�ضيري  ميزانية  من  ولي�س  امليزانية  فائ�س  من  متول 

والتدبري التي يجب اأن حتمل اأجور املوظفني والتجهيزات 

االأ�ضا�ضية فقط. فماذا �ضيقع عندئذ، �ضي�ضطر الراغبون يف 

والتليفونات  والتعوي�ضات  االمتيازات  على  احل�ضول 

الطائرات  وركوب  والتوظيفات  وامل�ضاعدات  واملنح 

على  ي�ضمروا  اأن  واال�ضتقباالت،  املهرجانات  وتنظيم 

�ضواعدهم للبحث عن املداخيل وتر�ضيد النفقات، حتى 

امتيازاتهم  نفقات  لتغطية  فائ�س  حتقيق  من  يتمكنوا 

والتي ال تهم ال�ضكان ال من بعيد وال من قريب.

َع« املنتخبون على حت�ضري ميزانية العا�ضمة  فلقد »َتَطبَّ

امتيازاتهم  بكل  بتلغيمها  مرافقها  وتدبري  لت�ضيري 

وامتيازات موظفيهم، واأحالوا االأ�ضا�ضي الذي من اأجله 

وجتهيزات  اإ�ضالحات  من  الناخبون  عليهم  �ضوت 

بوجود  املرهون  الهام�س  على  اأحالوه  وا�ضتثمارات، 

فائ�س من امليزانية، وهو الفائ�س الذي مل يتحقق منذ 5 �ضنوات، 

وب�ضريح العبارة اأ�ضبحت اأموال ال�ضكان تربمج فقط الأداء 

يفوق  عددهم  �ضار  الذين  املوظفني  وتعوي�ضات  اأجور 

عدد رجال ون�ضاء التعليم يف العا�ضمة، وتاأمني رفاهيتهم 

بال�ضيارات والتليفونات ومنحهم �ضققا وفيالت »ببال�س« 

مرافق  لبع�س  ملحقة  وميزانيات  �ضفقات  وبرجمة 

ودائما  فيها،  ويت�ضرفون  منتخبون  ليدبرها  اجلماعة 

ميزانية  اإىل  حتولت  التي  املدينة  ميزانية  ح�ضاب  على 

مل�ضت�ضاري وموظفي اجلماعة.

وبدال من االهتمام مب�ضاكل وحاجيات املدينة وت�ضويتها 

ال�ضرائب  مداخيل  من  املمولة  الت�ضيري  ميزانية  من 

الت�ضيري، من هدفه  والر�ضوم اجلبائية، متت »�ضقلبة« 

لت�ضهيل  املوظفني  اأحوال  اإ�ضالح  اإىل  املدينة  الإ�ضالح 

»ماأموريات« املنتخبني »التي على بالكم«.

وبعد   ،2014 ل�ضنة  الرباط  ميزانية  مرروا  اأيام،  وقبل 

اال�ضطالع عليها وجدناها خميبة لالآمال، فهي ميزانية 

تلبي حاجيات املنتخبني وموظفيهم، وما ثرثرات نواب 

اجلماعة يف الدورات ودرد�ضاتهم يف املقاهي �ضوى كالم 

يف كالم فارغ من فحواه امل�ضوؤول، مادام غري موثق يف 

�ضجالت املداوالت الر�ضمية للجماعة والتي تكون يف �ضلب 

مذكرات  على  بناء  اأعمالها  جداول  عمق  ويف  الدورات 

بقرار  للمناق�ضة، ومتوجة  مكتوبة وم�ضجلة ومربجمة 

من املجل�س اجلماعي. ونتيجة ارجتال منتخبينا �ضاعت 

نفقاتها،  وت�ضاعفت  مداخيلها،  وتقهقرت  عا�ضمتنا، 

واأفل�ضت ماليتها، حتى �ضارت مبيزانية فقط لت�ضريف 

االأجور والتعوي�ضات، وهذه هي مالمح ميزانية 2014.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

يف القانون ال وجود مل�ضطلح »البولي�س اأو ال�ضرطة« اإال 

يف امليثاق اجلماعي الذي ي�ضند مهام ال�ضرطة االإدارية 

لعمدة العا�ضمة.

الوطني  االأمن  اإىل  فلقد حتول منذ زمان  البولي�س  اأما 

اجلرائم  من  ووقايتهم  وحمايتهم  النا�س  اأمن  ل�ضمان 

اجلزم  فيمكن  وممار�ضيها،  وحيلها  اأنواعها  مبختلف 

بال�ضوارب  اأ�ضحابها  مع  انقر�ضت  »تبولي�ضت«  باأن 

والبطون، واملعامالت الفجة وال�ضواعد املفتولة، وحل 

حملها االأمن الذكي الذي يعتمد على االأدمغة.

ويف اململكة نوعان من االأكادمييات: اأكادمييات التعليم 

حماربة  اأعباء  يتحمالن  وكالهما  االأمن،  واأكادميية 

اجلهل واجلرمية و�ضمان التعليم واالأمن للمواطنني.

ويف الرباط ن�ضعر برقي االأمن اإىل امل�ضتويات االأكادميية 

لق�ضاياهم،  ومعاجلته  النا�س  مع  تعامله  خالل  من 

و�ضبطه لالأمن العام. ونلم�س اأكرث الت�ضحيات اجل�ضيمة 

التي يبذلها رجال ون�ضاء اأمن ال�ضري واجلوالن لتاأمني 

فيتجول  العا�ضمة،  يف  �ضيارة  األف   100 حوايل  حركة 

والربد  املمطر  املو�ضم  هذا  يف  ال�ضيارات  اأ�ضحاب 

القار�س وهم يف عربات مكيفة، بينما رجال ون�ضاء االأمن 

يف خدمتهم لتاأمني مرورهم و�ضريهم بدون حوادث وال 

م�ضاكل وال عراقيل االزدحامات، وحتت وابل االأمطار 

ولفحات الربد واآالم اجلوع والعط�س من �ضدة الوقوف 

و�ضط الطريق ي�ضتن�ضقون تلوث ال�ضيارات واحلافالت 

فتمتلئ به رئاتهم وتنت�ضر يف بدالتهم لتتحول مع مياه 

االأمطار اإىل عذاب يعذب اأج�ضامهم.

وتنظيم  االإدارية  بال�ضرطة  املكلف  اجلماعي  املجل�س 

ال�ضري يخ�ض�س كل �ضنة مليارا ومينحه كتعوي�س عن 

»االأ�ضغال ال�ضاقة« التي يقوم بها بع�س موظفيه وهم يف 

مكاتبهم املكيفة واملجهزة بالزرابي والهواتف وكوؤو�س 

ال�ضاي واملياه املعدنية على ح�ضاب ال�ضكان، ومنهم من 

املكلفني  املجل�ضني  ويهمل  يختفي،  ثم  مكتبه  يف  يظهر 

اإ�ضارات  باحرتام  تعليماته  وتطبيق  قراراته  بتنفيذ 

املرور التي اعتمدها.

اإذا كان من يقوم مبهام �ضاقة وخطرية فهم رجال ون�ضاء 

االأمن الذين ينوبون عن البلدية يف تنظيم ال�ضري. 

راأي  وما  م�ضتحقيه؟  اإىل  املليار  ذلك  يتحول  فهل 

املنتخبني يف املو�ضوع؟

الرباط يا حسرة

هذه ال�ضورة التقطت على االأرجح يف اخلم�ضينيات لهذه املراأة اجلميلة 

تاريخ  دخلت  تدري  ال  حيث  ومن  النخاع.  حتى  رباطية  وهي  االأنيقة، 

الرباط من بوابتني: االأوىل الأنها اأول امراأة رباطية حت�ضل على �ضهادة 

يف  جناحها  والثانية  ال�ضياقة،  يف  الكفاءة 

تاأهيل املرحوم زوجها الأن ي�ضبح من اأكرب 

ال�ضعراء والزجالني يف اململكة والذي خلد 

كبار  بها  تغنى  التي  الق�ضائد  من  روائع 

املطربني، ودون �ضك ا�ضتوحاها من رفيقة 

حياته، وهناك جانب خمفي مهم، وهو تربية 

وتعليم اأطفالنا حيث نا�ضلت وكافحت من 

منهم  جعلت  حتى  وبناتها  اأبنائها  اأجل 

�ضيا�ضيني ووزراء واأطرا مثقفة.

اليوم عميدة عائلة بنعبد اهلل متعها  وهي 

بها  بال�ضحة والعافية، والرباط تعتز  اهلل 

وتفتخر بن�ضالها وت�ضحياتها وجناحها يف 

مهمتها.

من

 أرشيف

 الرباط

لتنظيم  العك�ضي  العد  �ضيبداأ  املقبلة  ال�ضنة  مع مطلع 

املواطنون  اإليها  يتطلع  التي  اجلماعية  االنتخابات 

ابتداء  احلاليني،  املنتخبني  من  الإنقاذهم  ب�ضوق 

التق�ضيم  ومراجعة  االنتخابية،  اللوائح  حتيني  من 

االنتخابي للمقاطعات الذي يتطلب درا�ضة م�ضتفي�ضة 

بحيث  املدينة  عرفته  الذي  الدميغرايف  للنمو  اعتبارا 

اأ�ضبح عدد ال�ضكان يناهز مليون �ضاكن قار، بينما يرتفع 

النهار  يف  ووافدين  �ضكان  بني  مليونني  اإىل  العدد  هذا 

مقاطعات  لكل  كلم²   175 م�ضاحتها  اأر�ضية  رقعة  يف 

العا�ضمة، اأ�ضغرها مقاطعة ح�ضان، واأكربها مقاطعة 

ال�ضوي�ضي، يف تق�ضيم اإداري غلبت عليه االآلة االنتخابية 

يف  وقع  كما  املقا�س  على  مقاطعات  »ف�ضلت«  التي 

ال�ضوي�ضي حيث ال تتوفر على مقومات و�ضروط اإحداث 

يعقوب  مثل  اأخرى  يف  و�ضخمت  نفخت  كما  مقاطع. 

من  واأهملت  وقزمت  الريا�س،   – واأكدال  املن�ضور 

خ�ضو�ضيات مهمة مثل ح�ضان واليو�ضفية وجتاهلت 

االأحياء ال�ضياحية والتاريخية والروحية من ال�ضريح 

وحي  االأوداية  وق�ضبة  العتيقة  واملدينة  ال�ضريف 

عليهم  وفر�ضت  الوادي،  و�ضفة  وال�ضاطئ  لوبرية، 

خارج  وجعلها  هم�ضها  مما  جديدة  الأحياء  التبعية 

االهتمام االإ�ضالحي، وهذا ما ُيلزم ف�ضلها عن ح�ضان 

واإحداث مقاطعة ال�ضريح ت�ضم عالوة  على ال�ضريح 

ال�ضريف املدينة القدمية وق�ضبة االأوداية وحي لوبرية، 

وال�ضاطئ والكورني�س على �ضفة الوادي، بينما ح�ضان 

ميكن اأن تتو�ضع على اأحياء الليمون وج�ضو�س واملنار، 

الن�ضر  �ضارع  من  حدودها  وت�ضري  اجلامع،  وديور 

بدال من �ضارع احل�ضن الثاين، مع تغيري ا�ضم املقاطعة 

اإىل حقوق االإن�ضان باعتبار كل املوؤ�ض�ضات  من ح�ضان 

التي  املن�ضور  يعقوب  مقاطعة  فيها.  تقع  احلقوقية 

من  �ضطرين  اإىل  لالن�ضطار  موؤهلة  عمرانها،  �ضيتغري 

»ال�ضبانات« يف اجتاه  الكفاح الإحداث مقاطعة  �ضارع 

الهرهورة. فاأما اأكدال- الريا�س فحان الوقت لف�ضلهما 

اإىل مقاطعتني. ثم مقاطعة ال�ضوي�ضي التي كانت »خطا« 

وال  و«  »َفاْل�ضُ خرجت  اإن�ضائها  »ح�ضابات«  باعتبار 

حاجة للتو�ضيح. ويتطلب االأمر معاجلة اخلطاإ بتق�ضيم 

جديد يكون على �ضكل مثلث بني ثالث مقاطعات هي 

قو�ضني  نفتح  وهنا  والريا�س،  وال�ضوي�ضي  اليو�ضفية 

ونت�ضاءل: ملاذا جنح حي الريا�س ومل تنجح مقاطعة 

ال�ضوي�ضي؟ مل تنجح ال يف اإدارتها وال يف تدبري �ضوؤون 

�ضكانها وال يف تطوير مرافقها، وكيف تتطور مرافق ال 

وجود لها اأ�ضال، فهناك خلل، ونعتقد باأنه يف املنتخبني! 

اأمل نقل باأن »احل�ضابات« كانت »فال�ضو«؟.

من حق �ضكان الرباط اال�ضطالع على الوثائق الر�ضمية التي 

ُوقعت با�ضمهم ومن اأجلهم والتي ظلت يف طي الكتمان ومرتبة 

التداول  من  و»ممنوعة«  االأنظار  عن  خمفية  االأر�ضيف  يف 

الأ�ضباب تتعلق باجلهل الكبري لدور الدبلوما�ضية ال�ضعبية، 

و�ضيا�ضية  واإدارية  تقنية  خدمات  من  تقدمه  اأن  ميكن  وما 

لفائدة ال�ضكان.

باإمكانياتها  مدريد  مدينة  االإ�ضبانية  العا�ضمة  هي  وها 

البلدية  اإداراتها  وتطور  املتقدمة،  جد  وتقنياتها  املادية، 

واجلوالن،  وال�ضري  والطرقات،  التعمري،  املجاالت:  كل  يف 

تلتزم  العا�ضمة  هذه  وغريها،  القرب  وخدمات  والبيئة، 

عليها  امل�ضادق  وال�ضداقة  التاآخي  وثيقة  ومبوجب  ر�ضميا 

ومباركة  الداخلية  ووزارتي  العا�ضمتني  �ضكان  ممثلي  من 

اأعلى ال�ضلطات للمملكتني، بتحقيق ما يلي:

البند االأول: يعلن الطرفان ر�ضميا عن وجود روابط اأخوية 

تواأمة  بالتايل  ويقرران  والرباط  مدريد  مدينتي  �ضكان  بني 

املدينتني.

البند الثاين: تقوم مدينتا مدريد والرباط بتبادل معلوماتهما 

وجتاربهما يف جمال االإدارة املحلية وخ�ضو�ضا فيما يتعلق 

باالأ�ضغال البلدية وحماية البيئة والتعمري.

بكافة  عالقتهما  توطيد  على  املدينتان  تعمل  الثالث:  البند 

الو�ضائل والطرق وعلى اخل�ضو�س بوا�ضطة التبادل الثقايف 

�ضباب  من  وفود  وتبادل  والريا�ضي،  وال�ضياحي  والفني، 

املدينتني.

البند الرابع: يعد الطرفان برناجما عمليا لتطبيق بنود هذه 

مكونة  للتن�ضيق  جلنة  وي�ضكالن  االتفاقية 

من اأع�ضاء ممثلني للبلديتني، مكلفني بال�ضهر 

على تطبيق ذلك الربنامج.

البند اخلام�س: ت�ضبح هذه االتفاقية �ضارية 

املفعول ابتداء من التوقيع وامل�ضادقة عليها 

بتاريخ  مدريد  مبدينة  وحرر  الطرفني،  من 

واالإ�ضبانية  العربية  باللغتني   16/5/1988
ن�س  )انتهى  الن�ضني،  �ضالحية  اإقرار  مع 

الوثيقة(.

هذه  الرباط  اأخفت  ملاذا  هو  املحري  وال�ضوؤال 

ميزانيات  بنود  يف  جتدونه  واجلواب  الوثيقة؟ 

العا�ضمة والتي تت�ضمن مئات املاليني خم�ض�ضة 

للدرا�ضات التي تنجزها �ضركات بدال من اال�ضتفادة 

جمانا من درا�ضات بلدية مدريد، واجلواب هو اأن 

جمعيات،  مل�ضاعدات  تخ�ض�س  التي  املاليري  هذه 

بدال من تفعيل البند الثالث من االتفاقية وخ�ضو�ضا 

يف جمال ال�ضباب ودائما بدون تكاليف مالية.

مدينة مدريد لها من التجهيزات والتجارب ما ي�ضاعد 

الرباط يف كل القطاعات ودائما باملجان، فلماذا ت�ضر 

اجلماعة على تبذير اأموال ال�ضكان يف جماالت ميكن 

لها اأن حت�ضل عليها بدون مقابل؟

التاريخية  الوثيقة  ن�س  نن�ضر  مفيدة  غاية  ولكل 

كل  ولل�ضكان  النظر  وا�ضع  اجلماعة  وملجل�س 

ال�ضالحيات.

العنصر

من الأحق باملليار اأ�صحاب املكاتب املكيفة يف اجلماعة 
اأم اأ�صحاب الأ�صغال ال�صاقة يف الطرقات؟

 العدد: 769  اخلميس 19 دجنبر 2013

مهم  وخزان  كبرية  ذاكرة  اإعدام  مت   ◆
»موريطانيا«  �سينما  بهدم  العا�سمة  لتاريخ 
وهي  املدينة،  داخل  �سينما  ثاين  ردم  بعد 
�سينما »�سطار« ب�سارع لعلو. اإنها معلمة تختفي 
اآياتها  وذكر  وواجهتها  بهند�ستها  الأبد  واإىل 
لتحل حملها دون �سكل »جوطية« )..(، براڤو 

للمنتخبني.

بني  الرابطة  النقطة  يف  �سالة  ب�سارع   ◆  
مليلية،  و�ساحة  الإفريقية  الوحدة  �ساحة 
الأ�سغال جارية لتو�سعة ال�سارع، اإنها بنايات 
يف الو�سط عرقلت هذه التو�سعة لزحفها رمبا 
على امللك العمومي فتوقفت عندها الأ�سغال 
وتخطتها، يف حني كان على اجلماعة تطبيق 
القانون عليها اأ�سوة بالبنايات املجاورة التابعة 
لوزارة التعليم. البنايات املخالفة لها ملفات 

“جامدة”.

حظيت  التي  ال�ساعدة  الأجيال  “اإىل   ◆
بازديادها حتت �سماء مدينة الرباط )..(.

اإىل الأجيال التي �سعدت بدرا�ستها وتكوينها 
اأو بعملها داخل خمتلف املوؤ�س�سات اأو القطاعات 

التي تزخر بها عا�سمة املغرب )..(.
القراء  مع�سر  جميعا  واإليكم  هوؤلء  كل  اإىل 
اإهداء  هذا  كان   .”)..( الكتاب  هذا  اأهدي 
الأ�ستاذ  تاأليف  من  الرباط”  “مدينة  لكتاب 

خليل جزوليت.

  ◆   بجانب اإقامة ال�سباح بحي يعقوب املن�سور 
اإنها  يقولون  مغارة،   1997 �سنة  اكت�ساف  مت 
تاريخها  ويعود  “الهرهورة”  جهة  اإىل  متتد 
جمهولة  ولأ�سباب  القدمية.  الع�سور  اإىل 

التكتم على هذا الكت�ساف.

ملاذا اأخفت الرباط هذه الوثيقة؟

بعد مراجعة اللوائح النتخابية:

هل يرتفع عدد مقاطعات العا�صمة من خم�س اإىل ثمان
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غط الكبير 
نظرا لأهمية هذه الم�شاريع الملكية 

الثالثة والتي حظيت مدينة »�شوق 

ال�شبت اأولد النمة« باإقليم الفقيه بن 

�شالح كباقي المدن المغربية الأخرى 

بو�شع الحجر الأ�شا�شي لبنائها؛ ومن 

بينها الم�شروع ال�شكني الذي يدخل 

في اإطار 200 األف �شكن الذي نادى 

الثاني،  الح�شن  الراحل  الملك  به 

النمة  اأولد  ال�شبت  �شوق  ومدينة 

عرفت و�شع الحجر الأ�شا�شي �شنة 

22 بقعة اأر�شية والتي  1996 لبناء 
نا�شر،  الحاج  لها تجزئة  خ�ش�شت 

لكن الخطير في الأمر هو اأنه بمجرد 

مغادرة عامل اإقليم بني مالل اأنذاك 

الذي اأ�شرف على تد�شين الم�شروع 

حتى تم جرف الحجر الأ�شا�شي من 

اأجل اإقباره، وقد اأ�شبح في خبر كان، 

اأخطر من ذلك تحولت التجزئة اإلى 

وقتنا  ف��ي  الأج���ور  ل�شنع  ور����ش 

الحالي)..(.

الثاني  الملكي  الم�شروع  اأم���ا 

ويتعلق بالحي ال�شناعي الذي اأ�شرف 

له  الأ�شا�شي  الحجر  و�شع  على 

�شاحب الجاللة الملك محمد ال�شاد�ش 

التقليديين،  لل�شناع   2008 �شنة 

والذي زاغ عن اأهدافه النبيلة وتحول 

اإلى حي �شكني، بل اأ�شبح م�شروعا 

للبيع وال�شراء فيكفي اإطاللة واحدة 

الأولية  الالئحة  خ��الل  من  عليه 

القرعة  عملية  خالل  للم�شتفيدين 

التي اأجريت بدار ال�شباب »عالل بن 

الالئحة  اأن  تجد  حتى  اهلل«  عبد 

ا�شتفاد  كما  اآخ��ره��ا،  عن  تغيرت 

الأبناء والأحفاد والزوجات و)..( 

اأن  ال��م�����ش��روع رغ����م  م���ن ه����ذا 

اأي حرفة  الم�شتفيدين ل يمتهنون 

ال�شتفادة،  اأج��ل  من  �شناعة  اأو 

اأغلبية  اأن   الأم���ر  ف��ي  والخطير 

الم�شتفيدين الأولين من الم�شروع 

قد باعوا بقعهم لأ�شخا�ش اآخرين، 

حيث �شيدوا بنايات من طابقين دون 

واحدا  �شنتيما  ول��و  ي�شددوا  اأن 

�شريبة  من  ابتداء  الدولة  لفائدة 

و�شريبة  مبنية،  الغير  الأرا�شي 

الأرباح و�شريبة الت�شجيل والتنبر، 

وال�������ش���ري���ب���ة ع���ل���ى ال��ق��ي��م��ة 

الم�شافة)..(.

ويتعلق  الثالث  الم�شروع  اأم��ا 

اأ�شرف  الذي  المحلي  بالم�شت�شفى 

على  ال�شاد�ش  محمد  الملك  جاللة 

�شنة  له  الأ�شا�شي  الحجر  و�شع 

2009، والذي كان منتظرا اأن تنتهي 
2011 وها نحن على  اأ�شغاله �شنة 

والم�شروع   2013 نهاية  م�شارف 

مازال متعثرا لأ�شباب ل يعرفها اإل 

وربما  بنائه)..(  على  الم�شرفون 

المتورطين  لمحا�شبة  الوقت  حان 

في التالعب بالم�شاريع التي د�شنها 

الملك.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

يكون »با�شاهم«  اأن  الإنزكانيون  ◆ يتمنى 
الجديد طويل النف�ش وعزيمته قوية لموا�شلة ما 

كتحرير  المواطنون  به  اأح�ش  اإ�شالح   من  اأبداه 

الأر�شفة من ا�شتغالله  من طرف التجار وتنظيم 

واأل  المدينة،  �شوارع   بجل   المتجولين  الباعة 

يخ�شع للوبيات ال�شغط.

◆  في اآيت ملول توجد موؤ�ش�شة اجتماعية وكل 
من يتردد على هذه الموؤ�ش�شة يالحظ باأن مكاتبها 

تعج ب�شابات ن�شيطات )..( وما يكاد المرء يفتح 

الحوار مع بع�شهن حتى يبداأ في الت�شكي من اأحد 

الم�شرفين )..( الذي يكثر من الخروج والدخول 

للمكاتب وكل مرة ي�شتدعي اإحداهن  لينفرد بها في 

مكتبه)..( وغالبا ما تخرج الم�شكينة �شيئة الحظ 

وهي تبكي، وعندما ت�شاألها �شديقاتها عما جرى، 

تقول لهم باأنها كانت مخيرة بين اأمرين اإما واإما 

)..(، ح�شب قولهن.

بم�شتو�شف  ال��وراء  اإلى  عاد  الزمان  ◆وكاأن 
الولدة بجماعة بلفاع في اإقليم اأ�شتوكة اآيت باها، 

اإح��دى  حيث  م�شى  عهد  م��ن  ف�شول  لنعي�ش 

الممر�شات »دايرة ما بغات في عباد اهلل« )..( واإذا 

عبر  �شمعن  ما  اللواتي �شدقن  من  الن�شاء  كانت 

و�شائل الإعالم عن الديمقراطية وحقوق الإن�شان، 

اأن  على  ق��ادرون  ال�شحة  عن  الم�شوؤولين  ف��اإن 

يفهموهن باأن الواقع لم يتغير ولم يتبدل)..(.

◆ بعد اإ�شارة »جريدة اإلكترونية جهوية« اإلى 
�شقوط  اإلى  اأدت  التي  التجاوزات  من  مجموعة 

اأ�شالك كهربائية باإحدى الأعمدة)..( بجماعة اآيت 

لجنة  حطت  باها،  اآيت  اأ�شتوكة  باإقليم  وادري��م 

رحاها بالقرية للتحقيق فيما يتداوله ال�شكان من 

بخفي  عادت  اللجنة  اأن  يبدو  ادعاءات)..( لكن 

حنين، حيث يتوج�ش ال�شاكنة اأن تف�شي زيارتها 

اإلى تبرئة �شاحة الم�شوؤولين واإ�شدار تقرير يبرر 

كل التجاوزات.

◆ اأحدث عدد من المح�شوبين على جمهور فريق 
الرجاء البي�شاوي حالة من الفو�شى العارمة في 

ال�شوارع المقابلة لملعب اأكادير الكبير، مبا�شرة 

الفريق  بين  جمعت  التي  المباراة  نهاية  بعد 

المك�شيكي والتي خرج فيها  الأخ�شر ومونتيري 

ممثل المغاربة منت�شرا بهدفين لهدف واحد، مما 

مكنه من التاأهل اإلى دور ن�شف النهاية لأول مرة 

اأن  ل�«الأ�شبوع«  عيان  �شهود  واأفاد  تاريخه،  في 

زجاج  بتك�شير  قاموا  الرجاء  جماهير  من  عددا 

معظم حافالت �شركة اأنزا التي تقل الجمهور من 

لفوز  فرحهم  عن  غريب  كتعبير  الملعب،  واإل��ى 

فريقهم المف�شل. فيما قام عدد اآخر باعترا�ش �شبيل 

عدد من الأ�شخا�ش بالأحياء المحاذية للملعب اأو 

القريبة منه كحي الداخلة وال�شالم والهدى والفرح 

وبواركان.

◆ نظمت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية 
الموظفين للعدل يوم الجمعة الما�شي 13 دجنبر 

2013 بغرفة التجارة وال�شناعة والخدمات باأكادير 
وافته  الذي  محمد  بكير  للفقيد  موؤثر  تاأبين  حفل 

المنية يوم 11 نونبر 2013، ووري جثمانه الثرى 

بمدينة بيوكرى باإقليم اأ�شتوكة اآيت باها في جنازة 

مهيبة ح�شرها مجموعة من ال�شخ�شيات الق�شائية 

باإنزكان  البتدائية  المحكمة  رئي�ش  راأ�شها:  على 

ووكيل الملك بها ونقيب هيئة المحامين باأكادير، 

وعدد كبير من زمالء الفقيد واأعيان المنطقة)..( 

واألقيت خالل هذا الحفل كلمات و�شهادات في حق 

الفقيد الذي اأجمع الكل على اأنه كر�ش حياته للعمل 

باإخال�ش.

من يوقف التالعب بامل�شاريع التي د�شنها امللك؟ 

حميد بوعادي
نظمت جمعية اآباء واأولياء تالميذ ثانوية »محمد 

الخام�ش« بتن�شيق مع اإدارة الموؤ�ش�شة وب�شراكة مع 

المنطقة الإقليمية لالأمن الوطني، عر�شا حول مخاطر 

ا�شتهالك المخدرات والم�شروبات الكحولية، األقاها 

“محمد احميمر” رئي�ش المنطقة الإقليمية لالأمن 
بمقر  الأخير  الثالثاء  يوم  م�شاء  وذلك  الوطني، 

بالطالب  غا�شة  القاعة  كانت  وق��د  الموؤ�ش�شة، 

والطالبات بمختلف الأعمار.

 وهذا اإن دل على �شيء اإنما يدل على الهتمام التي 

ُتوليه هذه ال�شريحة من المجتمع لهذه الآفة، زيادة 

على روؤ�شاء بع�ش الجماعات الح�شرية والقروية 

وعدد من الأ�شاتذة وبع�ش الهيئات النقابية.

األقاه كما �شبق الذكر رئي�ش المنطقة   العر�ش 

القليمية الحا�شل على الدكتوراه في القانون، هذا 

العر�ش و�شف بالناجح)..( حبذا لو عمت مثل هذه 

“المن�شور  كثانوية  الثانويات  بع�ش  العرو�ش 

الذهبي” و»الثانوية التقنية الأمير مولي عبد اهلل« 

و»مدر�شة التكوين المهني« ومدر�شة “ابن �شيناء 

الزاوية”، لكان اأف�شل.

محمد اوهمي

تعي�ش واحة تزارين، جنوب مراك�ش، مجموعة 

من الم�شاكل نذكر منها على �شبيل المثال ل الح�شر 

الم�شتو�شف الوحيد  بالمنطقة والذي لم يعد يحمل 

�شوى ال�شم، حيث يفتقد لأب�شط المقومات لتقديم 

الإ�شعافات الأولية، وكل من يق�شد هذا الم�شتو�شف 

بغ�ش النظر عن المر�ش الم�شاب به؛ فهناك و�شفة 

واحدة لدواء واحد ي�شلح لجميع الأمرا�ش، وهو 

الأمر الذي حير المر�شى في فك رموز هذا الدواء 

المرفق  هذا  عن  الم�شوؤولون  اأم��ا  العجيب)..(، 

العمومي فهم في غياب يكاد يكون �شبه دائم)..(.

وما ينطبق على الم�شتو�شف ينطبق كذلك على 

باقي المرافق الخدماتية الأخرى اأما الطرق فحدث 

والح�شى،   التراب  اإل  يبق  لم  حيث  ح��رج،  ول 

كالطريق من المركز اإلى ال�شوق القديم ومن المركز 

اإلى دوار اأيت �شيدي م�شاعد، والتي طالها الغ�ش 

والتدلي�ش وظهرت عيوبها في فترة زمنية وجيزة، 

بعد عملية الترقيع في حين اأن هذه الطرقات ر�شدت 

تلك  م��اآل  عن  ال�شكان  يت�شاءل  كبيرة   مبالغ  لها 

الميزانية)..( واأ�شواء الطرق  ال�شوارع كذلك طالها 

الغ�ش بحيث اإن اإ�شاءتها تكاد ل ت�شاوي اإ�شاءة 

ال�شموع، اأما عن المرافق الحيوية الأخرى فتكاد 

المتنف�ش  الريا�شي  الملعب  حتى  منعدمة،  تكون 

الوحيد ل�شباب المنطقة هو الآخر تم اإن�شاوؤه على 

قمة جبل.. 

توفر  التي  البنكية  الموؤ�ش�شة  خدمات  وع��ن 

الحوالت)..( لم تعد تفي لزبنائها بالغر�ش لكونها 

دائما تتعلل بعدم وجود �شيولة مالية ل�شرفها على 

الذين تو�شلوا بتحويالت اأبنائهم من داخل المغرب 

اأو خارجه.. كما اأن بيوت اهلل لم ت�شلم من الإهمال 

والن�شيان؛ فالم�شجد الذي و�شع حجر اأ�شا�شه جاللة 

المغفور له محمد الخام�ش، بمنطقة ال�شوق القديم 

المعروفة »تاليمامت« لم ير النور بعد، وهو الأمر 

الذي حير جيال كامال.

واأمام هذه الو�شعية المزرية التي تعي�شها هذه 

الواحة يت�شاءل الراأي العام المحلي واأبناء المنطقة 

بالخارج عن الجهة اأو الجهات التي اأق�شت الواحة 

من التنمية.

رئي�س املنطقة الأمنية يتحول اإىل اأ�شتاذ  

م�شاكل منطقة د�شن فيها حممد اخلام�س 
م�شجدا ومل ينب اإىل اليوم 

سيدي قاسم

مراكش

الفقيه بن صالح 

ما يجري ويدور في المدن 
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م�شلحة املبادرة الوطنية 
بالعمالة تختل�س
 اأموال اجلمعيات

نور الدين هراوي

اأفادت م�شادر جد مطلعة من داخل عمالة 

�شطات اأن والي الجهة »بو�شعيب المتوكل« اأعفى 

موظفا تابعا لم�شلحة المبادرة الوطنية من 

مهامه كمراقب مالي على الأموال التي ت�شرف 

المبادرة  من  الم�شتفيدة  الجمعيات  لفائدة 

والم�شاريع التنموية، وتم اإلحاقه بدون مهمة 

اإلى اإحدى مكاتب م�شالح ق�شم الموظفين في 

�شرية تامة. 

وكانت اإحدى الجمعيات قد تقدمت ب�شكاية 

اإلى مكتب  اأخرى  م�شتعجلة �شمن جمعيات 

ديوان الوالي تلتم�ش تحقيقا عاجال لكون اأن 

بع�ش العتمادات المالية المخ�ش�شة لتمويل 

م�شروعها، اختل�شت منه حوالي 70 األف درهم 

)اأي حوالي �شبعة ماليين �شنتيم(، كما قدرتها 

بع�ش الم�شادر.

لجنة  رئي�ش  باعتباره  الوالي  اتخذ  وق��د 

المبادرة الإجراءات الم�شار اإليها ب�شاأن المتهم 

ب�شكل موؤقت وتنقيله وتجريده من جميع المهام 

والخت�شا�شات اإلى حين ما �شت�شفر عنه الكتابة 

اأو المرا�شلة التي اأحيطت ب�شرية تامة.

وقد كان هذا الموظف مو�شع �شكاوي متعددة 

�شواء من طرف جمعيات المجتمع المدني التي 

لم تكن ت�شتفيد من الدعم وتمويل م�شاريعها 

�شوى بع�ش الجمعيات التي على برجه ومقا�شه 

ومزاجه، اأو �شواء من طرف الموظفين حيث 

تدرج وتنقل في العديد من الم�شالح بالعمالة 

تاركا بها �شيرا ذاتية �شوداوية)..( قبل اأن 

الأعمال  بق�شم  نهائيا  المقام  ب��ه  ي�شتقر 

الجتماعية قبل اندلع الف�شيحة المالية في 

على  الخطير  الملف  هذا  يحال  اأن  انتظار 

الق�شاء وهذا مطلب العديد من الجمعيات.

سطات
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»ما قدهـــم فيــــل..
 زادوهــم فيلـــة«

كما هو معلوم، يهدف �لم�شروع �لحكومي �إلى تكوين ع�شرة �آالف 

عاطل على مدى ثالث �شنو�ت، مدة �لتكوين �شنتين؛ �ل�شنة �الأولى 

بالمد�ر�س �لعليا لالأ�شاتذة لنيل ما ي�شمى دبلوم »�للي�شان�س �لمهني« 

�لمتجاوز، و�ل�شنة �لثانية بـ»�لمر�كز �لجهوية لمهن �لتربية و�لتكوين« 

الإ�شاعة �شنة �أخرى فيما ال فائدة منه. نّوهنا بالم�شروع من حيث �أنه 

يقطع مع نهج �الرتجال �لذي تعودنا عليه فيما قبل، وكذ� من حيث 

�أنه يقطع مع نهج �لتوظيف �لمبا�شر للعاطلين بالموؤ�ش�شات �لتعليمية؛ 

لكننا، كاأ�شاتذة جامعيين بمركز �لدر��شات و�الأبحاث و�لتقييم للتربية 

و�لتكوين، �رتاأينا تحّمل كامل م�شوؤولياتنا كاأخ�شائيين، للعمل على 

تقييم هذ� �لبرنامج �لحكومي من حيث نوعية �لتكوين، ق�شد �لعمل 

على �لرفع من �لموؤهالت �لمعرفية �لمطلوبة للمتكونين، قدر �لم�شتطاع، 

لتمكينهم من مو�جهة �لت�شخم �لمعرفي �لمهول �لذي �أعجز حتى موؤلفي 

�لكتب �لمدر�شية، فكيف بالمدر�شين. 

بد�ية، يتبين من خالل برنامج �لتكوين بالمد�ر�س �لعليا لالأ�شاتذة، 

�أن د�ر لقمان ماز�لت على حالها، كما يقال، ولم تتغير �إال �لم�شميات؛ 

بينما تم ��شتحد�ث ن�شخة مزيفة، متجاوزة، للتعوي�س عنها، تحت 

م�شمى »�لمر�كز �لجهوية لمهن �لتربية و�لتكوين«. و�لموؤ�شف في �الأمر 

نمط  �إلى  بالعودة  مطالبة  لالأ�شاتذة  �لعليا  �لمد�ر�س  ت�شبح  �أن  هو 

»�للي�شان�س  م�شمى  تحت  لكن  �ل�شابق،  �لعقيم  �لتكوين«  »��شتكمال 

�لمهني« �لذي يتماهى ظاهريا مع �نتمائها للجامعة. يتم �لتعامل مع 

�لمد�ر�س �لعليا كموؤ�ش�شات غريبة عن �لتربية �لوطنية، عبر تفعيل 

ذلك �لبند �ليتيم �لمتمثل في توقيع �شر�كة، ُيطلب منا، من خاللها �لقيام 

بتكوين ما تحت �لطلب، موؤدى عنه. نعم، �النتماء للجامعة كان كافيا 

الأن ينظر �إلينا كغرباء عن �لتربية �لوطنية و�هتماماتها؛ فلقد ُح�شم 

�الأمر با�شتحد�ث »�لمر�كز �لجهوية لمهن �لتربية و�لتكوين« كبديل 

للمد�ر�س �لعليا لالأ�شاتذة. فكما يقول �لمثل �لد�رجي »ما قّدو �لفيل 

�الأ�شاتذة  �لعليا  �لمد�ر�س  �إلحاق  �أجل  من  نا�شلنا  �لفيلة«؛  ز�دوه 

بالف�شاء �لجامعي لتحويلها �إلى قاطرة قادرة على �الإ�شهام بجد�رة 

في جر عربات �لم�شتويات �لتعليمية �إلى �آفاق و�عدة، لكن �لنتيجة 

كانت عك�شية تماما. فبدل �أن يمثل هذ� �لحدث تلك �لنقلة �لنوعية عن 

طريق تر�شيد �إ�شالح �أحو�ل تعليمنا ما قبل �لجامعي، فقد تم ��شتحد�ث 

»ربيبات« للمد�ر�س �لعليا لالأ�شاتذة، ال محل لها من �الإعر�ب �لتكويني، 

عد� �إ�شاعة �شنة في تكوين عقيم متجاوز، لن يزيد �الأو�شاع �لتعليمية 

�إال تفاقما و��شتفحاال، �شد� على توقعات �لحكومة من هذه �لمبادرة 

�لر�مية لتكوين مكونين �أكفاء. يتعلق �الأمر في �لو�قع بهدر حقيقي 

متعدد �الأوجه: 

- هدر �لوقت )�إ�شاعة �شنتين في تلقي »تكوين« عبثي ال يتطلب 

�شوى �شنة و�حدة(، 

- هدر �لتكوين )نف�س ن�شخة »��شتكمال �لتكوين« �لعبثية �لمتجاوزة 

يتم �جتر�رها الأكثر من 25 �شنة(،

مهام  بين  من  �لثانوي  �لتعليم  رجال  )تكوين  �لعام  �لمال  هدر   -

�لمد�ر�س �لعليا لالأ�شاتذة، فال يعقل  �أن يكون »تحت �لطلب«، وال موؤدى 

�إذن يجب �لقطع مع هذ� �لنهج �لم�شتحدث �لذي يرهن �لحق  عنه؛ 

�لطبيعي لرجال �لتعليم، �لمتمثل في �لتكوين �لم�شتمر، باالأد�ء(، 

�لعليا  بالمد�ر�س  �لعالي  �لتعليم  رجال  وتجارب  خبر�ت  -هدر 

لالأ�شاتذة؛ فالحكامة تقت�شي تطعيم هذه �لموؤ�ش�شات بالدكاترة �ل�شباب، 

بدال من تعيينهم بالمر�كز �لجهوية لمهن �لتربية و�لتكوين لال�شتفادة 

من خبر�ت �الأ�شاتذة �لباحثين بها )35 �شنة من �لعطاء(. 

و�إ�شهاما في تر�شيد هذ� �لبرنامج �لحكومي، �ال�شتثنائي، نطالب 

بتخ�شي�س: 

موجهة  �أعمال  )درو�س،  �لتكوين  و�إعادة  للتكوين  �الأولى  �ل�شنة 

و�أعمال تطبيقية( الإك�شاب �لمتكونين، �لموؤهالت �لمعرفية �الأكاديمية 

�ل�شرورية، وهو ما يمثل �ل�شبيل �لوحيد و�الأوحد للرفع من �لكفاءة  

�لمهنية للمتخرجين. 

�ل�شنة �لثانية ال�شتكمال �لتكوين، بحيث يكون �لتركيز �أكثر على 

�لجانب �لتربوي و�لبيد�غوجي و�لتد�ريب �لميد�نية في �لموؤ�ش�شات 

�لتعليمية.

شجيع محمد
�ل�شركة  ــت  ــل دخ �أن  مــنــذ 

بمناجم  »توي�شيت«  �لمنجمية 

جبل »عو�م« �شو�حي »مريرت« 

�شنة  �لق�شائية  �لت�شفية  بعد 

1994، �لتي تعر�شت لها �ل�شركة 
هذه  خو�ش�شة  لتتم  ـــى  �الأول

»توي�شيت«  لفائدة  �الأخــيــرة 

و�لتي ما ز�لت م�شتغلة للمنجم 

جمة  م�شاكل  في  �لعمال  دخــل 

وم�شير�ت �حتجاجية ال متناهية 

�أمنية مكثفة  �إنز�الت  �شاحبتها 

تنتهي باالعتقال و�إحد�ث عاهات 

في �شفوف �لطبقة �لعاملة، وال 

حــو�دث  وقــوع  دون  �شهر  يمر 

�لمنجم  د�خل  �شحايا  و�شقوط 

بـ«�أنفاق  بالبلدة  و�لمعروف 

هزت  �الأمور  هذه  كل  �لموت«؛ 

و�لوطني  �لمحلي  �لعام  �لر�أي 

للنقابات  �لمريب  �ل�شمت  �أمام 

�لتي توؤيد وتنحاز »للباطرونا« 

لتقف كمتفرجة على هذه �الأحد�ث 

يهمها،  ال  �الأمر  وكاأن  و�لماآ�شي 

خ�شو�شا �أن �لظروف �لتي يز�ول 

فيها �لعمال عملهم د�خل �لمنجم 

�ل�شالمة  �شروط  الأب�شط  تفتقد 

لبنود  �لو��شحة  و�لخروقات 

قانون �ل�شغل و�لتمل�س من �آد�ء 

�شاربة  للعمال،  �لــو�جــبــات 

�لقو�نين  كل  �لحائط  بعر�س 

و�لت�شريعات �لجاري بها �لعمل 

لخطر  معر�شة  �لعمال  وحياة 

�إ�شافة  حقيقي و��شح �لمعالم 

�لفاح�س وعدم  �ال�شتغالل  �إلى 

�لعناية بهاته �لطبقة وكما يقول 

�لعمال »�لد�خل مفقود و�لخارج 

�لعديد  فــارق  حيث  مــولــود«، 

منهم �لحياة متوفيا تحت �لركام 

مما  و�ل�شخور  �لرمال  و�أكو�م 

يجعل عمليات �الإنقاذ م�شتحيلة 

في غالب �الأحيان ت�شتمر �لعملية 

يوما �أو يومين كما هو �ل�شاأن 

ــالل �الآونـــة  الأحـــد �لــعــمــال خ

�الأخيرة من �شهر نونبر �لفارط، 

�شماع  على  �عتادو�  فال�شكان 

وح�شيلة  �الأخــبــار  هــذه  مثل 

�لمعطوبين في طور �الرتفاع 

حيث يعتبر �لمنجم من �أغنى 

�لمناجم في �لمنطقة نظر� لما 

ت�شتعمل  معادن  من  به  يزخر 

و�لزنك  كالر�شا�س  بكثرة 

نفي�شة  و�أخـــــرى  و�لــفــ�ــشــة 

كالذهب، فرغم كل هذه �لثرو�ت 

�لباطنية فاإن �ل�شركة �نتهجت 

�أبناء  �لتفقير في حق  �أ�شلوب 

�لمنطقة ب�شبب �الأجور �لهزيلة 

�لتي يتقا�شاها �لعمال وال ت�شل 

�لمتعارف  ــى  �الأدن �لحد  �إلــى 

عمل  بعقود  وت�شغيلهم  عليه 

جائرة مهددة �إياهم بالطرد من 

مطالبتهم  حــالــة  ــي  ف �لــعــمــل 

بالحقوق و�لو�جبات، وهو ما 

قامت به �شد �لعديد من �لعمال 

�إلى يومنا هذ�.

 ومن جهة �أخرى تقوم هذه 

�لــ�ــشــركــة بــانــتــهــاج �أ�ــشــلــوب 

�لتطمينات و�لوعود �لعرقوبية 

هذ�  كل  �الأمور  �شت�شلح  باأنها 

لغر�س �مت�شا�س غ�شب �لطبقة 

عددهم  يفوق  و�لذين  �لكادحة 

600 عامل.

نبيل بكاني
نظم ع�شر�ت �لباعة »ن�شاء و رجال« من 

�بن  بمدينة  »�لفر��شة«  �لر�شيف  مفتر�شي 

�الأربــعــاء  يــوم  �حتجاجية،  وقفة  �أحــمــد، 

�لما�شي، �أمام مكتب �لبا�شا بمقر �لبلدية، قبل 

�أن ينتقلو� نحو مكتب رئي�س �لمجل�س �لبلدي 

تنديد�  ��شتقبالهم،  �الأول عن  �متنع  �أن  بعد 

بحديقة  �لرئي�شي  �لممر  من  �إخالئهم  بقر�ر 

محمد �لخام�س �لذي تعودو� عر�س �شلعهم 

به طيلة �شنو�ت.

 وقد �شهد و�شط �لحديقة في �شباح ذ�ت 

�الأمن من �شرطة  لقو�ت  �إنز�ال كثيفا  �ليوم، 

م�شاعدة  وقــو�ت  و�لمدني  �لر�شمي  بالزي 

و�أعو�ن �شلطة، تنفيذ� لقر�ر �ل�شلطة �لمحلية 

باإخالء كل من ممر ومدخل �لحديقة من �لباعة 

�لعمومية  �ل�شلطة  �تخذته   لهما؛  �لمحتلين 

تحت �شغط جمعية تجار حي �لق�شبة �لذين 

يعتبرون �أنف�شهم مت�شررين من مناف�شة »غير 

متكافئة« ل�شنف من �لتجارة معفية ح�شب 

بع�شهم، من �ل�شر�ئب وثقل فو�تير �لكهرباء 

و�إيجار �لمحالت، وهو �لقر�ر �لذي جاء على 

�لملك  بعد �شهرين من مناق�شة نقطة تحرير 

�لعادية  ـــدورة  �ل جــدول  �شمن  �لعمومي 

�لمنعقدة في �شهر �أكتوبر �لما�شي. 

مناو�شات،  من  �الإخــالء  عملية  تخل  ولم 

ــو�ن  و�أع ـــدالالت«  »�ل �لن�شاء  بين  خا�شة 

�الإد�رية  �لملحقة  قائد  فيهم  بمن  �ل�شلطة، 

�الأولى، �إال �أنها لم ت�شل �إلى حد �لعنف �لذي 

قدر  حاولت  �لتي  لل�شلطات  هاج�شا  �شكل 

�لمدينة  با�شا  بفتح  �الأمــور،  تهدئة  �الإمكان 

رئي�س  مكتب  د�خل  �لمت�شررين  مع  حو�ر� 

�لمجل�س �لبلدي، ر�شوخا الإ�شر�ر �لمحتجين 

�أمام مكتبه، حيث �أثار �لنائب �لثاني للرئي�س 

�النتباه في خطوة غريبة، بعد �أن �أ�شر في 

عن  ممثلين  خــروج  على  �لبا�شا،  ح�شور 

�لذين ح�شرو�  �لمدني و�ل�شحافة  �لمجتمع 

�للقاء، �لخطوة �لتي تم ربطها بهاج�س تخوف 

�ل�شلطات �لمحلية من مو�شوع »�لخروقات« 

�لذي طغى هذه �الأيام على �ل�شطح، ويتعلق 

و�دي  ممر  عرفها  �لتي  بالخروقات  ــر  �الأم

»بوريان« �لمخ�ش�س للر�جلين و�لذي كلف 

�لبلدية ميز�نية مهمة �أثناء تهيئته وتحويله 

�إلـــــى مــمــر ر�ق  ــات  ــاي ــف ــن ــل ل مـــن مــكــب 

للر�جلين)..(.

�لبا�شا  من  كل  �إقــنــاع  مــحــاوالت  ورغــم   

»�لمت�شررين«  للرئي�س،  �لثاني  و�لنائب 

باءت  جهودهما  �أن  �إال  بمكتبه،  �لمجتمعين 

بالف�شل، ما دفع �لمت�شررين من قر�ر �الإخالء 

حديقة  قرب  �لمدينة  و�شط  �العت�شام  �إلى 

�أرغم �شلطات  �لذي  �ل�شيء  �لخام�س،  محمد 

�لمدينة على �لر�شوخ لمطلبهم، بنقلهم �إلى 

ممر خا�س بالر�جلين محاذي للم�شجد �لعظيم 

و�لذي تم تد�شينه هو �الآخر قبل �أ�شهر.

ال�ضلطات املحلية تر�ضخ ل�ضغط »حمتلي« امللك العمومي 
بن احمد

مريرت

الحسيمة

اأحياء »خارج التغطية« تغرق 
يف الوادي احلار 

�أبدت �شاكنة حي �شيدي عابد »�لجوالن، عين �ل�شفاء، �لطوغو، 

ميدلت، تاويما،)..(« �متعا�شها من �لو�شعية �لكارثية �لتي باتت 

تعرفها �أزقة �ل�شو�رع �لمذكورة في �لح�شيمة، بفعل �نفجار قنو�ت 

ومجاري »�لو�د �لحار« وتكاثر �لحفر و�الأتربة بهذه �ل�شو�رع، مما 

جعل من �لحياة بهذه �لمنطقة �أمر� ال يطاق .

و�أكدت م�شادر من �لمنطقة �أن �لمجهود�ت �لتي بذلت في �إطار 

�إعادة هيكلة حي �شيدي عابد، �إال �أن مناطق هامة لم ت�شملها �لعملية 

خا�شة �أن هذه �الأزقة و�الأحياء تعرف ن�شبة �شكانية مهمة، وتاأمل 

�ل�شاكنة من تدخل �إيجابي للم�شوؤولين على �ل�شاأن �لمحلي الإيجاد 

قنو�ت  و�إمد�د  باإ�شالح  وذلك  �لبيئية،  �لمع�شلة  لهذه  نهائي  حل 

»�لو�د �لحار« بمو��شفات تقنية تر�عي �لبعد �لبيئي ..باالإ�شافة 

�إلى تجديد خز�نات ومجاري �الأمطار �لتي ال ت�شتوعب �لت�شاقطات 

�لمطرية وتعبيد و�إ�شالح وتزفيت �لطرقات بهذه �الأزقة �لتي بات 

�لو�شول �إليها �أمر� م�شتحيال .

ما هي �إال �أيام قليلة على �شدور 

باب  هو  »هــل  عنو�ن  تحت  مقال 

ــون«                ــش ــ� ح �أوالد  �أم  ــة  ــت ــب ــش �

بجـــــريدة »�الأ�شبوع« بتاريخ 14 

نبر  �لمتجاوب نو �لجو�ب  نزل  2013، حتى 
�لدرك  م�شوؤولي  طرف  من  �لمقال  م�شمون  مع 

بين  �لر�بط  �لطريق  م�شتعملو  الحظ  �إذ  �لملكي، 

مر�ك�س وقلعة �ل�شر�غنة تحوال كليا في �لطريقة 

تم  كما  �ل�شد،  هذ�  عليها  �أ�شبح  �لتي  و�الأ�شاليب 

بو�در  بدت  حيث  �أن�شب  نقطة  �إلى  مكانه  تغيير 

�لطماأنينة و�الرتياح على نفو�س �ل�شائقين م�شتعملي 

بع�س  �إبعاد  بعد  خ�شو�شا  �لطرقي،  �لخط  هذ� 

عنا�شر �لدرك �لتابعين لمركز �أوالد ح�شون كانو� 

قد �شاهمو� في تحويل هذ� �ل�شد �إلى نقطة مكهربة، 

وكادو� �أن يت�شببو� في �إنتاج قالقل �جتماعية غير 

مرغوب فيها)..(.

س
تلك
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  

ا�ستيقظ �سكان حي “برين�سيبي” ب�سبتة زهير البـوحاطي

المحتلة، �سباح يوم الثالثاء الما�سي، على 

وقع اأ�سوات الطالقات النارية، وقال �سهود 

عيان اإن �سابا في عقده الثاني اأقدم على اإطالق 

النار على �سخ�س من نف�س الحي.

 ويرجع ف�سل هذا الحادث اإلى �سراع حول 

اإلقاء  تم  الح�سي�س، وقد  كمية من مخدرات 

القب�س على الجاني من لدن الفرقة الوطنية 

نقل  فيما  الخا�س،  التدريب  ذات  لل�سرطة 

ال�سفة  اإل��ى  ال�سرعة  وجع  على  ال�سحية 

الأخرى من اأجل تلقي العالجات ال�سرورية، 

حيث ا�ستقرت الطلقات النارية على م�ستوى 

ظهره مما قد ي�سبب له ال�سلل ح�سب الطبيب 

الذي اأ�سرف عليه.

الآونة  في  المحتلة  �سبتة  مدينة  وعرفت 

الأخيرة انت�سارا مهول لالأ�سلحة النارية كما 

من  كمية  مقابل  ودب  هب  لمن  بيعها  يتم 

اأن  مطلعة   م�سادر  وذكرت  المخدرات)..( 

في  “ال�سبتاوية” ت�ستعمل  الأ�سلحة  بع�س 

والعرائ�س،  كطنجة  ال�سمالية  المدن  بع�س 

�سبتة  تعرفها  التي  الأزمة  اإلى  راجع  وهذا 

حيث يقوم بع�س الأ�سخا�س ببيع اأمتعتهم 

من �سمنها هذه الأ�سلحة النارية.

�سبتة  باب  معبر  عبر  تهريبها  يتم  كما   

باهظة،  باأثمنة  فيها  الراغبين  طلب  ح�سب 

على  يعي�سون  ال�سمال  �سكان  ف��اإن  ولهذا 

اأع�سابهم  ب�سبب انت�سار هذه الظاهرة، فهل 

هذه  م��ن  للحد  الداخلية  وزي��ر  �سيتدخل 

مدن  على  خ��ط��را  ت�سكل  ال��ت��ي  المع�سلة 

ال�سمال؟       

»بعد الخبر الأخير، والذي نزل كال�سعقة على بلدية 
مرتيل بخ�سو�س هدم مجموعة من الفيالت التابعة 

للمدعو »ع« الذي كان ي�ستغل في اأعمال م�سبوهة، 

حيث يق�سي عقوبته حاليا في �سجن الدار البي�ساء، 

فبعد تاأكد بلدية مرتيل من اأر�سيفها  حول الرخ�س 

الممنوحة لبناء تلك الفيالت لم تجد لها اأثرا مما جعل 

هذه الأخيرة في موقع القوة.

واأكدت بع�س الم�سادر اأن بع�س الجهات النافذة من 

�سمنها اأحد المنتخبين وبع�س رجال الأعمال المعروفين 

التراب  مغادرة  من  منعوا  “التخلوي�س”،  مجال  في 

الوطني نظرا لتورطهم في ملفات م�سبوهة من بينها ملف 

عنه  �ست�سفر  م��ا  ان��ت��ظ��ار  ف��ي  ال��م��ذك��ورة،  ال��ف��ي��الت 

التحقيقات.

الحسين رضيت
تعر�ست تلميذة تدر�س بالثانوية التاأهيلية 

»مو�سى بن ن�سير« بالعيون، الأ�سبوع الما�سي، 

لمحاولة اختطاف من طرف ثالثة �سبان، كان 

اأحدهم في حالة �سكر ويحمل معه �سالحا اأبي�س، 

ا�ستنجاد  �سرخات  باإطالق  التلميذة  وقامت 

المدير وخرج  ف�سمعها  بالموؤ�س�سة،  بالعاملين 

الثالثة  بال�سبان  ليتفاجاأ  الثانوية  من  م�سرعا 

يم�سكون بالتلميذة بجوار الموؤ�س�سة، محاولين 

لكنهم  �سبيلها  اإخ��الء  منهم  فطلب  اختطافها، 

رف�سوا، ليلوذ اأحدهم بالفرار بعد اأن اكت�سف 

اأمرهم.

 كما قام المدير باإخبار ال�سرطة عبر هاتفه، 

فتوجه اإليه المعتدون وبداأ في مواجهة عنيفة 

معهم ا�ستغرقت عدة دقائق، ا�ستطاع اأن يخل�س 

التلميذة منهم، ويحبط محاولتهم، وقد اأ�سيب 

الوجه،  م�ستوى  على  خفيفة  بجروح  ذل��ك  اإث��ر 

اأحد  واعتقلت  الوطني  لالأمن  دوري��ة  فح�سرت 

ال�سبان لتبا�سر بحثها عن الآخرين، وعلم من م�سدر 

اأن  ا�ستطاعت  ال�سرطة  اأن  المدير  من  جدا  مقرب 

ت�سع يدها في دقائق معدودة على ال�سبان الثالثة. 

بعد هذا الحادث و�سعت ولية اأمن العيون دورية 

خا�سة بقرب الموؤ�س�سة التربوية لحماية للتالميذ 

الآباء  ا�ستح�سنه  الذي  ال�سيء  بها،  والعاملين 

مدير  تلقى  كما  الثانوية،  اأط��ر  وك��ذا  والأم��ه��ات 

الثانوية )اأ. �س( تنويها من طرف جمعية الآباء 

بالثانوية واأطرها ومجموعة من �ساكنة الحي الذين 

زاروه وعبروا له عن موقفه ال�سجاع، الذي جعله 

ي�سحي بنف�سه من اأجل تلميذة، لكن م�سدرا نقابي 

عبر عن اأ�سفه لكون هذا الموقف ال�سجاع ال�سادر 

من  التفاتة  اأي  تقابله  لم  الثانوية،  مدير  عن 

روؤ�سائه.

سعيد الهداني
مازال 13 م�ست�سارا جماعيا ببلدية بوجنيبة باإقليم خريبكة، من 

بينهم النائبان الأول والخام�س لرئي�س المجل�س البلدي ونائب الكاتب 

اعت�ساما  يخو�سون  والتخطيط  والميزانية  المالية  لجنة  ورئي�سة 

مفتوحا بمقر البلدية منذ 20 مايو الما�سي، مطالبين ببعث لجنة من 

المفت�سية العامة لالإدارة الترابية، للوقوف على ما اعتبرته »الأغلبية« 

المعار�سة اختاللت �سابت عملية تدبير ال�ساأن العام، وت�سيير �سوؤون 

المواطنين.

ولم ي�ست�سغ المعت�سمون الطريقة التي �سلكها م�سوؤولو الإدارة 

الم�سوؤولون  اإذ ف�سل  الإقليمي والمركزي،  الم�ستوى  الترابية على 

ال�سيام عن الكالم ما دفع م�سوؤولي مجموعة من الأحزاب ال�سيا�سية 

منذ  المعت�سمين  موؤازرة  اإلى  لبوجنيبة  البلدي  بالمجل�س  الممثلة 

�سهور عديدة.

 وتعرف بلدية بوجنيبة منذ ال�سنة الما�سية �سلال في تدبير ال�ساأن 

المحلي بالمنطقة كان اآخر تجلياته رف�س الأغلبية للميزانية خالل 

دورة عادية ل�سهر اأكتوبر واأخرى ا�ستثنائية خالل ال�سهر الما�سي، 

ف�سال عن عدم عقد دورة الح�ساب الإداري ل�سنة 2012 خالل فبراير 

الما�سي.

وقدم 13 م�ست�سارا جماعيا من اأ�سل 25 في وقت �سابق ا�ستقالة 

جماعية من المجل�س البلدي لبوجنيبة، وعزا الموقعون على ال�ستقالة 

�سببها اإلى ما اعتبروه �سلال تاما وتوقيفا عاما لم�سالح المواطنين 

ولخ�س الم�ستقيلون، في ر�سالة وجهوها اإلى عامل اإقليم خريبكة، 

اختاللت تدبير ال�ساأن المحلي في نقط عديدة، من بينها عدم موافقة 

المجل�س على الميزانية والح�ساب الإداري لمدة ثالث �سنوات، نتيجة 

ما اأ�سمته الر�سالة الت�سيير الفردي للرئي�س بالإ�سافة اإلى مجموعة 

من القرارات العالقة خ�سو�سا عدم تنفيذ مقررات المجل�س ال�سابق 

والطريق  عبو  درب  طريق  م�سروع  نظير  التنموية  الم�ساريع  في 

النموذجي وتزويد دواوير  ال�سوق  اإلى الإعدادية و�سقف  الموؤدية 

المدار الح�سري بالماء ال�سالح لل�سرب والكهرباء والم�سبح البلدي، 

ومنطقة الأن�سطة القت�سادية.

الغا�ضبون يف بوجنيبة ينتظرون  مدير ثانوية يعر�ض نف�سه للخطر لإحباط حماولة اختطاف تلميذة 

و�صول جلنة من الداخلية 

م�ست�سارون يعت�سمون �ستة 
اأ�سهر يف اجلماعة.. اأين هي 

م�سالح املواطنني؟

�سكان �سيدي مومن حمرومون 

من �سهادات ال�سكنى 

خريبكةالعيون

الدار البيضاء

والن�سطاء  المدني  المجتمع  جمعيات  من  العديد  نظمت 

اأمام  ال�سو�سي  لح�سن  ب�سارع  احتجاجية  وقفة  الحقوقيين 

�سيدلية الف�سول الأربعة احتجاجا على الو�سعية الماأ�ساوية 

التي تعي�سها عدد من الأ�سر ب�سبب اأحكام الإفراغ التي تهددهم 

بالت�سرد، كما طالب المحتجون بتوحيد معايير ال�ستفادة مع 

واإع��ادة  مترا(،   84( مومن  �سيدي  مقاطعة   �ساكنة  باقي 

الإح�ساء من جديد وت�سريع وتيرة ال�ستفادة باعتبار �سيدي 

مومن القديم هو الأ�سل والأقدم.

لأن  ال�سكان  على  محتل  كلمة  اإطالق  برف�س  طالبوا  كما 

الأر�سي  اأ�سحاب  الم�ستعمر وتعوي�س  المحتل تطلق على 

بالبناء في  للمالكين  بالترخي�س  الحالي والت�سريع  بال�سعر 

اأماكنهم، وتمكينهم من �سهادات ال�سكنى، ووثائق اأخرى، من 

المحتجين  دعا  كما  الجديدة،  الوطنية  البطاقة  اإنجاز  اأجل 

الجمعيات  مع  والتوا�سل  مكتبه  من  الخروج  اإلى  العامل 

الحقيقية الممثلة لل�سكان بعيدا عمن �سموهم ب� »المتملقين 

والنتهازيين واأ�سحاب الم�سالح ال�سخ�سية«.
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لم تمر �سوى اأ�سابيع واأيام قليلة على الإ�سالحات التي عرفها المعبر 

600 مليون  اإلى  �سبتة، والتي كلفت ميزانية و�سلت  باب  الحدودي 

�سنتيم، بم�ساهمة العديد من الم�سالح الإدارية، لكن الغريب في الأمر 

هو اأن هذا المعبر تحول اإلى بركة من المياه، فما اإن تجود ال�سماء بب�سع 

قطرات من المطر حتى  تكون كفيلة باأن تغير مالمح و�سكل المعبر، 

ب�سبب �سعف البنيات التحتية وه�سا�ستها، وانعدام الأماكن المخ�س�سة 

للمياه ك�سبكات ال�سرف ال�سحي، وهذا ما يجعل المياه تجتمع على 

جنبات الطرق الموؤدية اإلى �سبتة المحتلة مانعة بذلك المواطنين من 

المرور كما هو وا�سح في ال�سورة التي ح�سلت عليها “الأ�سبوع” من 

عين المكان.

كما اأن العديد من الأماكن المخ�س�سة لختم جوازات ال�سفر الحديثة 

العهد قد ت�سربت اإليها المياه مما دفع رجال ال�سرطة العاملين بها اإلى 

و�سع اأكيا�س بال�ستيكية تح�سبا للمياه والرياح نظرا لتواجدها على 

م�سارف مياه البحر الأبي�س المتو�سط.

»خملو�سون كبار« ممنوعون 

من مغادرة الرتاب الوطني 

ارحموا هذا العجوز 
يرحمكم اهلل
مراكش: عزيز الفاطمي      

�سورة اجتماعية اأقل ما يقال عنها 

اإنها جد ماأ�ساوية لرجل يف اأرذل العمر 

يفر�س الأر�س ويلتحف ال�سماء، ل�سنوات 

م�سجد  بجنبات  احل��ال  هذا  على  وهو 

املراك�سي،  جليز   بحي  الكائن  تركيا 

فحال الرجل مل ي�سفع له عند اأي اأحد من 

اأن جلهم من  موردي هذا امل�سجد رغم 

الطبقة املي�سورة والنخبة املتنورة كما 

اأن العيون املخربة اأو اجلهات امل�سوؤولة 

مل تلتقط بعد هذه ال�سورة املوؤملة، يف 

انتظار حترك ال�سمائر احلية من اأجل 

انت�ساله من براثني اجلوع وق�سوة الربد 

القار�س.

فاملكان الأن�سب لهذا الرجل البائ�س هو دار امل�سنني من اأجل تلقي 

العالجات ال�سرورية والعناية الالزمة اإىل اأن ياأتي يوم لقائه بربه الذي 

يبقى علمه عند اهلل.

نهاية �سالحية املعرب الذي اأنفق عليه 600 مليون

حذار من �سالح �سبتة الذي يباع يف مدن ال�سمال



قد يت�صاءل القراء الأعزاء لهذا الركن عن الدوافع التي جعلتني يف عهد ال�صبا 

اخرتق عامل ال�صحر وال�صعوذة واأت�صدى ملحاربته بو�صائلي اخلا�صة، ومبا 

اأن الإن�صان ابن بيئته فقد تربيت وترعرعت بني اأح�صان ويف كنف الك�صفية 

واملدار�س احلرة التي كانت الأحزاب الوطنية ت�صرف على ت�صيريها، والذي 

يعرف مبادئ املثل العليا التي جاء بها وبثها امل�صلح الجتماعي الكبري »بادن 

باول« موؤ�ص�س الك�صفية العاملية يف القرن الثامن ع�صر يدرك مدى تاأثري هذه 

املبادئ على تربية و�صلوك كل منخرط يف �صفوف الك�صفية حيث كنت اأ�صارك 

كل اأ�صبوع يف الجتماع التكويني الذي كان ينعقد مبقر الك�صفية فتدرجت من 

رتبة »اجلراميز« اإىل درجة »النمور«، وكان قائد املقر يحثنا يف كل اجتماع على 

القيام باأعمال اخلري والإح�صان ويطالب فيها بالتباري بحيث يقدم كل واحد 

منا عدد الأعمال اخلريية التي قام بها يف الأ�صبوع فاإذا اأ�صفنا هذا اللتزام اإىل 

ما كان اأ�صاتذتنا  يلقنونا من اأخالق فا�صلة ترمي اإىل حماربة العادات والتقاليد 

الدخيلة على الإ�صالم واأدركنا درجة الوعي، وح�صن الأخالق وال�صلوك الذي 

التي  الف�صاءات  ينابيع هذه  ننهل من  بهما، وهكذا كنا  الك�صاف يتحلى  كان 

مقدمتها  واملف�صدين ويف  الف�صاد  تتطوع ملحاربة  اأجيال �صاحلة  تنجب  كان 

اأعمال ال�صحر وال�صعوذة وكل من �صاأنه الإ�صاءة اإىل الإ�صالم، وقد ت�صلحت 

بهذه املحفزات لالطالع على خبايا عامل ال�صحر وال�صعوذة قبل الت�صدي لها 

وحماربته، ولقد �صبق يل اأن ك�صفت لكم مغامرتي مع خالتي زهرة »ال�صوافة« 

التي تاأكدت من خالل الحتكاك بها اأنها ل تعترب ول تدخل يف خانة ال�صاحرات 

اأو امل�صعوذات لأنها تكتفي بالتنبوؤات والتخمينات من خالل ا�صتقراء اأوراق 

اأن يتيقنوا وي�صدقوا ما قالته هذه  اإما  »الكارطة« وعلى الزبناء القا�صدين 

ال�صتطالعات ال�صتك�صافية واإما اأن ي�صخروا منها ويعتربونها عملية تنجيم 

م�صداقا للحديث النبوي ال�صريف: “كذب املنجمون ولو �صدقوا« وهنا يحق 

لنا الت�صاوؤل: هل يجرم القانون »ال�صوافات« يف اأوراق »الكارطة«؟)..( واإذا 

كان العمل من هذا القبيل خمالفا للقانون، فماذا يكون م�صري »ال�صوافات« التي 

تعج بهن �صاحة جامع الفنا مبراك�س واللواتي يحتلن احليز الكبري من هذه 

ال�صاحة اإىل جانب النقا�صات، وت�صكل هذه الفئة من الن�صاء مرتكزا تعتمد عليه 

ال�صياحة املغربية جللب ال�صياح اإىل جانب مربي القردة والأفاعي والثعابني. 

واحلالة اأن بالدنا التي حباها اهلل مبناظر خالبة لأنها تتوفر لغريها من البلدان 

اإذ تعتمد �صياحتنا على ما تزخر به بالدنا ال�صاربة جذورها يف عمق التاريخ 

بدل من تلك املناظر املن�صقة التي ي�صاهدها ال�صياح يف مراك�س  والتي تعترب 

و�صمة عار يف جبني املغرب احلديث، ول نن�صى ما حدثتكم عنه من اأعمال 

ال�صحر  اإبطال مفعول  املخت�صة يف  فاطمة  بها خالتي  تقوم  التي  ال�صعوذة 

اخلا�س مبا يعرف بـ »التقاف« حيث توؤكد هي الأخرى اأنها ل تقوم بعمل 

يوؤدي النا�س. الأمر الذي جعلني اأتودد لها واأكرث من زيارتي لها لتطلعني على 

اأعمال ال�صعوذة امل�صرة بالإن�صان، لأنني �صبق اأن هددتها �صمنيا بالت�صهري 

بها اإن هي امتنعت عن اإفادتي وتنويري يف هذا املجال، وهكذا اأخذت خالتي 

فاطنة تطلعني على اأ�صياء مهولة من اأعمال ال�صحر ي�صيب لها الولدان، حيث 

ف�صرت يل ملاذا تلجاأ بع�س ال�صاحرات اإىل اإخراج بع�س اجلثامني من القبور 

يف  اليمنى  يده  ل�صتعمال  وفاته  من  الأول  الأ�صبوع  خالل  امليت  دفن  بعد 

حت�صري اأكلة الك�صك�س الذي يتحول اآكله من الأزواج اإىل اإن�صان طيع ت�صخره 

الزوجة وتت�صرف به كاخلامت يف اأ�صبعها، ومن بني الو�صائل التي ت�صتعملها 

بع�س ال�صاحرات، »مخ ال�صباع« الذي اإذا تناوله الزوج ي�صبح »م�صبوعا« 

كما يقول املثل، ميتثل لأوامر الزوجة ول يخالف لها اأمرا.

اأما الأدهى والأفظع ما حكاه يل اأحد اأفراد عائلتي وهو من املولعني ب�صيد 

ال�صمك، حيث قال كنت ذات يوم كعادتي اأجل�س على كر�صيي ال�صغري واأتابع 

حركات �صنارتي مع تالطم اأمواج البحر، ومن عادتي اأن اأ�صع ال�صمكات 

التي اأ�صطادها يف اإناء مملوء مباء البحر ليبقى ال�صمك طازجا اإىل اأن اأنتهي 

من عملية ال�صيد فاأخرجه من الإناء واأ�صعه يف �صلة من الق�صب واأذهب اإىل 

منزيل، واإذا برجل يقف ويحملق يف �صمكة متو�صطة احلجم من نوع ال�صرغو 

وتتحرك يف الإناء، ويقول يل اأرجوك اأن تبيعني هذه ال�صمكة فاأجبته اأنني 

عائلتي،  اأفراد  مع  باأكلها  اأنت�صي  واإمنا  اأ�صطادها  التي  الأ�صماك  اأبيع  ل 

فاقرتح علي مائة درهم فرف�صت و�صار ي�صاومني اإىل اأن و�صل اإىل اأربعة 

مائة درهم، ثم اأخذت زوجته التي كانت ترافقه يف التو�صل يل لأ�صتجيب 

لرغبة زوجها، واأمام هذا الإحلاح ر�صخت للطلب، ف�صارع �صاحبنا اإىل اأخذ 

ال�صمكة ب�صرعة فائقة وفتح فمها وتبول فيه واألقى بها اإىل اأمواج البحر، 

فا�صتغربت لهذا الأمر و�صاألته عن الفائدة من ذلك فتكفلت الزوجة باجلواب 

وقالت يل اإن زوجها يعاين من »التقاف« منذ مدة واأن الفقيه اأو�صى بذلك 

لإبطال مفعول ال�صحر. وقد فاتني اأن اأتعرف على ا�صمه وعنوانه ملعرفة 

النتيجة، هل اأفلح ال�صاحر؟

وثيقة 11 يناير 1944
ا�ضتمرار للن�ضال بني 

الأم�س واليوم

هل ميكن القول اإن عقارب �صاعة املواطن قد توقفت منذ اإعالن 

تاريخ 11 يناير 1944 اإىل اإ�صدار وثيقة املطالبة بال�صتقالل؟ 

روح  حتولت  هل  هو  وق�صوة  حدة  اأكرث  اآخر  �صوؤال  ويبقى 

11 يناير 1944 اإىل موؤ�ص�صة لال�صتثمار باعتبار ما ي�صاهد من 
باأثمان  الأر�صية  للقطع  والتفويتات  للم�صالح  ا�صتغاللت 

رمزية، لتفوت من طرف املمنوحني لأبنائهم واأهاليهم واإن�صاء 

على  املرفوع  ال�صعار  هذا   )..( عليها  والإقامات  امل�صحات 

ال�صوارع واملوؤ�ص�صات التعليمية باأ�صلوب ا�صتغاليل نقروؤه على 

لوحة معدنية كالتايل: »معمل 11 يناير لالإ�صمنت اأو للموا�صالت 

اأو للطريان عرب العامل )..(« وكما يقال فاإن املنا�صبة �صرط، فقد 

يتم باملنا�صبة توزيع »كرميات« جديدة والتعيني يف منا�صب 

عليا ملن لهم عالقة و�صلة باملوقعني على الوثيقة من الأبناء 

والأحفاد والكرميات واحلفيدات )..(.

11 يناير التي �صتحل علينا يف ال�صهر املقبل لبد اأن نختار لها 
ما يحتاجه من ا�صتعل راأ�صه �صيبا، وبلغ من الكرب عتيا )..( 

باأن  كافية  األي�صت  املطالبة  ذكرى  على  �صنة  ال�صبعني  فمرور 

نعيد التفكري يف اأ�صلوب لئق مبا تقت�صيه لياقة الحتفال)..( 

وهذا ما يجعلنا نت�صاءل عن الظروف امللحة التي ا�صتوجبت 

اإن�صاء املطالبة بهذه الذكرى، فهي حلظة اإ�صراق يف روح �صعب 

اأوقدت جذوتها يف �صمريه طالئعه الوطنية النبيلة، جيال بعد 

جيل )..(.

الأحرار  بنادق  �صبتها  ر�صا�صات   1944 يناير   11 كانت  لقد 

�صنة  امل�صتعمرين  �صدور  اإىل  ووجهوها  املغاربة  حملها  التي 

1907 يف اإحياء امل�صحوقني يف اأرا�صي »الريف« و»م�صفوية« 
اإثر  البي�صاء،  بالدار  مومن«  »�صيدي  حي  ويف  و»تافياللت« 

هذا  ومثل  حرب،  اإعالن  غري  من  الأجنبية  القوات  هبوط 

التاريخ 11 يناير 1944 كان لل�صهيد يف نف�س �صنة 1907 عراكا 

بطوليا �صر�صا على كل �صرب من الأر�س بني رجالت »املذاكرة« 

واأولد »حدو« واأولد »�صعيد« من جهة وبني امل�صتعمرين من 

جهة اأخرى، املرتامني نحو »اأم الربيع« )..( وكانت روح 11 

يناير، م�صعال هاديا، بني يدي حممد امزيان من حوايل مليلية، 

ويف �صهول وعلى مرتفعات الناظور مبحو اجليو�س الإ�صبانية، 

جي�صا جي�صا، كلما غامرت نحو العرين اخلطري، يف �صنة 1911 

خمرتقة حدود املدينة املغربية الأ�صرية.

روح  من  قب�صا   ،1916 �صنة  يف   1944 يناير   11 روح  وكانت 

معركة »الهري« ال�صخمة، يف ب�صيط »خنيفرة« بقيادة »موحا 

اأوحمو الزياين« وقب�صا من معاركه الأخرى. مثلما كانت روح 

بن  حممد  حنجرة  من  مدوية،  حق  �صرخة   ،1944 يناير   11
عبد الكرمي اخلطابي، يف معركة »اأنوال« اأول، ثم عند التحام 

وفرن�صا  اإ�صبانيا  قوات  كل  مع  امل�صلحة،  ال�صعبية  قواته 

يناير   11 روح  كانت  ثم  الع�صرينيات.  غ�صون  يف  جمتمعني 

اجلماهري  لبطولت  وجماورا  ومبا�صرا  مثريا  �صدى   ،1944
»�صاغرو«  �صخور  وبني  »بوغافر«،  مرتفعات  على  ال�صعبية 

�صنة  يف  الأطل�صي  املحيط  �صفاف  اإىل  ال�صحراء،  تخوم  ويف 

 1934 التاريخية باملغرب �صنة  الزمان قفزاته  1934، ثم قفز 
اإىل �صنة 1944 ع�صر �صنوات، يوما بيوم، تقريبا، تبلورت فيها 

تاريخيا، روح 11 يناير وتغري فيها التكتيك ولكن تاأكدت بهما 

ال�صرتاتيجية ب�صكل حا�صم ونهائي، وهبت اجلماهري ال�صعبية 

املغربية بقيادة ملكها وطليعتها الوطنية يف تلك الذكرى، ويف 

الثالثينيات، تتحدى اجلربوت ال�صتعماري بروح 11 يناير يف 

انتظار 11 يناير من كل �صنة )..(.

ويف مدينة مراك�س وبال�صبط يف �صنة 1937 ت�صت�صيف مراك�س 

– لتنغ�س عليه جولته يف مدينة ال�صبعة  – رمادي  اجلرنال 

رجال ويفارق امل�صتعمر �صوق »ال�صمارين« وقد ترك تالبيب 

�صرواله يف يد احلرفيني الذين واجهوه ب�صوء اأحوالهم نتيجة 

املعمرين لهم، وياأتي »نوغي�س« و»بيو« و»جوان« و«كيوم« 

املقاومة  طرف  من  ليتواجه  الوح�صي  ال�صتعماري  والقمع 

تدق  من  على  امل�صتعمرون:  وت�صاءل  امل�صتميتة،  الوطنية 

اأوقدت  �صعب،  روح  يف  اإ�صراق  حلظة  املغرب؟  يف  الأجرا�س 

جدوتها يف �صمريه بخروج »فاطمة الزهراء« من باب الق�صبة 

حممولة بعد ا�صت�صهادها، كما ميزق ر�صا�س م�صد�س »الكالوي« 

�صدر »حمماد اأوقال« بعدما يكون قد اأحكم خطة القائد الفدائي 

يتبع»الزرقطوين« عندما تناول احلبة امل�صمومة القاتلة )..(.

وزير التعليم العايل الأ�صتاذ الداودي مطالب اليوم وقبل اأي وقت م�صى 

بالتدخل ال�صريع لإيقاف الغليان كما �صماه بع�س الأ�صاتذة، الذي تعاين 

من  جمموعة  ا�صتقواء  ب�صبب  مبراك�س،  عيا�س  القا�صي  جامعة  منه 

الأ�صاتذة ل يتجاوز عددهم ثمانية، ورغبتهم يف تكري�س حالة »ال�صيبة« 

اإىل  ب�صلبية  تنظر  جمموعة  التعليمية؛  املوؤ�ص�صة  تعي�صها  كانت  التي 

وانطالقا  ال�صيقة  ال�صخ�صية  امل�صلحة  زاوية  اأو  جانب  ومن  الأمور 

يتقدمها  النهار،  واأطراف  الليل  اأناء  النزهاء  توجع  بالية،  مواقف  من 

ويتزعمها رجل انقطعت �صلته بالعمل اجلامعي »البحث العلمي« منذ 

كما  الن�صال«  »كر�صي  على  تربعه  منذ  اأي  �صنة،  ع�صر  ثالثة  من  اأكرث 

بخ�صو�صيته،  يهتم  ول  القطاع،  واقع  يراعي  ل  »ن�صال«  وهو  ي�صميه 

وما ينتظره من حتديات كما قال الأ�صتاذ ر�صوان زهرو يف مقالة ن�صرت 

يقوم  ن�صال  قلت  املا�صي،  الأ�صبوع  املغربية«  بـ»الأحداث 

عرب  الفو�صى  واإ�صاعة  البالبل  وخلق  الفتنة  على  فقط 

وعلى  الرتكيب،  يف  وركيكة  التوزيع  �صيئة  كلمات 

التهديد  اأو  ال�صغط  حتت  رمبا  التوقيعات  جمع 

كما ن�صرت ذلك بع�س املواقع لالإ�صاءة اإىل رئي�س 

اجلامعة عبد اللطيف مرياوي، الذي قدم حامال 

مهمة الإ�صالح، باعتبار هذا الأخري وكما قال 

التي  ال�صعادة  متام  من  طالب  اأبي  بن  علي 

باملبداإ،  واملتم�صك  بالق�صية  املوؤمن  يح�صها 

اإيجابي  فعل  تد�صني  اإىل  الرئي�س  اأي  متطلعا 

�صواء  والطالب،  والأ�صتاذ  اجلامعة  ل�صالح 

على م�صتوى الت�صيري اأو التدري�س اأو املراقبة، 

قبل  توجهه  هو  نقول  ما  على  احلي  واملثال 

كبرية  اأهمية  ذو  هادف  م�صروع  اعتماد  اإىل  اأ�صهر 

»م�صروع البتكار التعليمي الأمريكي MOOC«، لأنه 

طبق  ما  »اإذا  �صاأنها  من  التعليم  يف  عالية  جودة  يحقق 

وتوفري  التوا�صل،  تقنيات  مواكبة  �صليما«  تطبيقا  امل�صروع 

نف�صه  يجد  الذي  الأخري  هذا  والأ�صتاذ،  الطالب  على  اجلهد  من  الكثري 

وال�صرح،  الفهم  تكري�س  يف  اأكرث  لال�صتمرار  توؤهله  مرتاحة  و�صعية  يف 

والتو�صع يف التفا�صيل واجلزئيات، رغم ظروف الكتظاظ امليزة الأجود 

كما و�صفها اأحدهم لكل الكليات املوجودة يف مراك�س.

الوزارة واأق�صد وزارة التعليم العايل مطالبة هي الأخرى باأن توفد اأو 

تبعث بلجنة متخ�ص�صة يف �صوؤون املال واحل�صابات للتدقيق فيما اعترب 

لأ�صخا�س  لأموال اجلامعة بطرق م�صبوهة ويف ظروف غام�صة  �صرفا 

حت�صره  ل  والذي  الرحب،  وف�صائها  اجلامعة  داخل  اأمرهم  افت�صح 

هذه  واآ�صفي،  ال�صويرة  اإىل  برحابته  ميتد  بل  مراك�س،  يف  هنا  الأ�صوار 

اإىل  األب�صوها  الثقيل،  العيار  من  ف�صيحة  �صهدت  التي  الأخرية  املدينة 

اأ�صتاذ مت�صبع بروح امل�صوؤولية، وغري قابل مل�صايرة ر�صامي اأو خمططي 

اإىل  معززا  واأعاده  العادل  الق�صاء  اأن�صفه  اأن  يلبث  مل  اأ�صتاذ  الف�صاد: 

مكانته الالئقة، رغم ال�صغوطات والتوقيعات والبيانات غري ال�صليمة، 

ر�صالة  يف  ورد  كما  الت�صلطية  و�صعيتهم  من  ي�صتفيدون  اأ�صخا�س  قلت 

كانوا  كما  خاللها  من  وي�صغطون  العايل،  التعليم  وزير  اإىل  الأ�صاتذة 

ويفر�صون  العجينة«،  فيها  »كرو�صوهم  �صابقني  م�صوؤولني  مع  يفعلون 

النقابي  والنتماء  الزبونية  على  تقام  كانت  التي  واقرتاحاتهم  اآراءهم 

»مع اعتذاري للنقابة«.

الوزير ابن الدار والوزارة معا لكل م�صاحلها مطالبان وباإحلاح 

�صديد لي�س من طرف الأ�صاتذة اجلامعيني فقط بل من 

الطلبة والآباء والراأي العام املن�صغل باأمر 

اجلامعة وما يجري مبحيطها قلت مطالبان 

بالإ�صغاء وال�صتجابة اإىل نداءات الأ�صاتذة 

الذين ميلكون نزوعا اأخالقيا، ويتمتعون 

وثقل  الر�صالة  بنبل  الإميان  من  بدافع 

امل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم كمربني 

وحاملي  اإ�صالح  وقائدي  عقول  وبناة 

تهمهم  ل  الكفاءات،  تنمية  �صعار 

عرب  الرتقية  ول  املجانية  ال�صتفادة 

الذي  ال�صتثنائي«  ال�صريع  »الن�صق 

زهرو  ر�صوان  الأ�صتاذ  قال  كما  يخ�صع 

داخل  القوى  وملوازين  املتبادلة  للم�صالح 

املوؤ�ص�صة، مطالبان بالذهاب بعيدا يف التق�صي 

اإىل  للو�صول  الثمانية«  »جمموعة  مع  والبحث 

تداعياتها  من  اجلميع  »يئ�س«  التي  املرة،  احلقيقة 

الأ�صاتذة  اأمام  املجال  لف�صح  يقال، وذلك  كما  الزبى  ال�صيل  بلغ  اأن  بعد 

من  املتوا�صل،  العلمي  والعطاء  املجدي  للعمل  والأطر اجلادة  الأكفاء 

خالل جتارب ودرا�صات متميزة وم�صاريع بحثية �صرفة ولي�صت ظرفية 

اأو متاآكلة ومكررة، كما يفعل بع�س املتاجرين يف اأبحاث الطلبة، حيث 

اأخرى،  باأ�صماء  كتابتها  واإعادة  الكلمة،  �صحت  اإن  اإحياءها  يعيدون 

وهذه طامة كربى يف حاجة اإىل اقتالع، لأنها املر�س الع�صال الذي ينخر 

القطاع ويق�صي على البتكار ويهيئ اأجيال بفراغ.

 إدريس أبايا

وزارة 
التعليم العالي 

مطالبة بأن توفد لجنة 
متخصصة في شؤون المال 

والحسابات للتدقيق فيما اعتبر صرفا 
ألموال الجامعة بطرق مشبوهة 

وفي ظروف غامضة ألشخاص افتضح 
أمرهم داخل الجامعة وفضائها 
الرحب، والذي ال تحصره األسوار 

في مراكش فقط، بل يمتد 
برحابته إلى الصويرة 

وآسفي.
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
يا اأمة �ضحكت من جهلها الأمم!!

فو�ضى وراء اأ�ضوار جامعة القا�ضي عيا�س
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يف الوقت الذي اأقدمت فيه بع�ض احلكومات املتوالية على الزيادة يف 

اأجور موظفي الدولة، تبقى �سريحة املتقاعدين الع�سكريني م�ستثناة 

من هذه الزيادات، رغم اأنها اأفنت زهرة �سبابها يف خدمة الوطن والدفاع 

عن حوزته و�سيانة حدوده. فكيف تف�سر حكومة بن كريان وما قبلها 

من احلكومات املتعاقبة هذا احليف الذي جعل فئة املتقاعدين تعي�ض 

اأو�ساعا مزرية نتيجة االرتفاعات املهولة للأ�سعار، وكيف يتاأتى لهذه 

الرمق وباالأحرى  الذي ال ي�سد  بالفتات  اأن تعي�ض  ال�سريحة املهم�سة 

اأن يغطي تكاليف متدر�ض االأبناء وك�سوتهم وعلجهم وما اإىل ذلك من 

امل�ساريف التي تفوق قدراتها ال�سرائية املتدنية.

اإن املتقاعدين يرفعون عقريتهم بال�سكوى اإىل حكومة بن كريان لتعيد 

االعتبار للمتقاعدين واأرامل املتوفني وغريهم من ذوي احلقوق ق�سد 

احل�سي�ض،  بلغت  التي  االجتماعية  اأو�ساعهم  وحت�سني  اإن�سافهم 

االأقاليم  املتقاعدين يف حترير  فئات  اأبلته  الذي  البلء احل�سن  اأن  اأم 

كل  اللزمة؟  االلتفاتة  ت�ستحق  ال  االأعداء  هجومات  و�سد  اجلنوبية 

امللكي  امل�ساعدة والدرك  الع�سكريني والقوات  املتقاعدين  اإن  ثم كل، 

يرجع اإليهم الف�سل االأكرب يف الدفاع عن الوطن و�سون كرامته.

عباسي موحى )ميدلت(

كثرية هي امل�ساجد التي ت�سكو من 

الفراغ، لي�ض من حيث عدد امل�سلني 

والتدبري  الت�سيري  حيث  من  ولكن 

نظافتها  على  احلــــر�ض  وعدم 

هذا  ي�سمل  كما  بها،  والعناية 

قراءة  يتقنون  اأئمة  وجود  الفراغ 

القراآن الكرمي وخطباء يتقنون لغة 

التوا�سل مع امل�سلني.

ويف بلدنا م�ساجد كثرية لها تاريخ 

يد  على  �ُسيد  من  ومنــها  عريق، 

اهلل  وجه  ابتغاء  املح�سنني  بع�ض 

ال�سدقة  ماأجورون على هذه  وهم 

وكلت  الذين  بع�ض  لكن  اجلارية، 

واالإ�سراف  الت�سيري  �سوؤون  اإليهم 

يجب،  كما  باأدوارهم  يقوموا  مل 

ملك  وكاأنها  داخلها  ويت�سرفون 

لهم.

وكما هو معلوم فاإن امل�ساجد اأماكن 

خا�سة للعبادة حيث ي�سعر امل�سلم 

والطماأنينة  بال�سكيــــنة  داخلــها 

لكن  والبدنية،  النف�سية  والراحة 

تلقى  ال  امل�ساجد  هذه  كانت  اإذا 

جيد  تنظيف  من  الكاملة  العناية 

فاإن  امل�سلني  مع  معاملة  وح�سن 

البحث  اإىل  بالبع�ض  يدفع  قد  ذلك 

عن م�ساجد اأخرى يجد فيها �سالته 

وغريها  و�سكينة  طماأنينة  من 

مب�سافات  تبعد  كانت  لو  حتى 

اجلمعة.  يوم  وخ�سو�سا  طويلة 

بع�ض  جند  الرباط  العا�سمة  ففي 

الفراغ  هذا  من  تعاين  امل�ساجد 

والت�سيري،  التنظيف  م�ستوى  على 

بحي  م�سجد  املثال  �سبيل  وعلى 

 ،1965 �سنة  �سيد  والذي  املحيط 

فهذا امل�سجد ما هو اإال عينة واحدة 

ت�سكو  التي  امل�ساجد  من  ملجموعة 

وزارة  اأن  حني  يف  االإهمال،  من 

االإ�سلمية  وال�ســـوؤون  االأوقـــاف 

امل�سوؤولة عن احلقل الديني ببلدنا 

غري مبالية وغري مهتمة واملفرو�ض 

للمراقبة  جلنة  تخــــ�س�ض  اأن 

امل�ساجد  اأحوال  على  واالطلع 

اإليهم  ووكل  ي�سريها  من  ومعرفة 

اإىل  يحتاج  امل�سجد  وهذا  اأمرها، 

العناية والرعاية ويكفي اإلقاء نظرة 

بداخله لروؤية االأو�ساخ التي توجد 

اأ�سفله،  اإىل  اأعله  اأركانه من  يف كل 

الو�سوء  واأماكن  املراحي�ض  اأما 

فهي يف اأغلب االأحيان بدون �سوء، 

الن�ساء  ل�سلة  املخ�س�ض  واملكان 

فقد احتلته اإحدى الن�ساء اإذ حتجز 

للواتي  وتخ�س�سها  اأماكن  عدة 

يدفعن لها بع�ض الدراهم خ�سو�سا 

يوم اجلمعة والويل كل الويل ملن 

تتجراأ وجتل�ض بهذه االأماكن وكاأن 

مبحطة  اأ�سبه  اأ�سبح  امل�سجد  هذا 

وقوف ال�سيارات »باركينغ«.

جد بوشتى )الرباط(

اأن�سفــــوا املتقاعديــــن الع�سكرييــــن

هـــا الدارجـــة
باركة من بيع الوهم ولكذوب

باركة من القيل والقال

هذا قدر ال�شعب ما عليه هروب

ي�شرف مكتوبو على كل �شكال

هذا ما قال ال�شيخ واملجدوب

خلطتو احلرام مع حلالل

وال حد فيكم �شبع وقال نتوب

قلة الدين وقلة االأفعال

كل�شي ليكم خاوي مثقوب

وا�س نور ال�شم�س يحجبو الغربال

كالمكم فارغ يف ال�شفر م�شروب

غري زايد وكيب�شال

قهرتو هاد ال�شعب املغلوب

نهبتوه من اأيام اال�شتقالل

جرفتوها تراب وحجر وطوب

ما �شفنا منكم وال مثقال

ملخري فيكم غارق ذنوب

وحتى لني نبقاو على هاد احلال

َغرْيو لهجتكم ْوفاو باملطلوب

وا�س بالدارجة نبنيو اأجيال

هذا كالم قالو �شي معطوب

ما�شي الدارجة �شباب لهزال

حتى بالف�شحى راه كل�شي مقلوب

خليونا راه �شال ما تقال

مصطفى بصير )فاس(

م�ساجد ت�سكو الفراغ

اإليكم احلل مل�ساكل الطاك�سي الكبري باحلي احل�سني

اأحزاب الدكاكني 
والزوايا احلداثية

بقلم: محمد اعبيدو

كتجربة،  واحلا�سر  كمعطى،  التاريخ  باعتبار 

احلقيقة  كانت  واإذا  ا�ست�سرايف،  كحل  وامل�ستقبل 

التاريخية هي يف اأال جنامل على ح�سابها �سح احلنني 

�ساخت  برامج  اإىل  بالنظر،  و�ساء  �سوى  ما  زمن  اإىل 

يتعب  مل  حزبية  وموؤ�س�سات  وا�سعيها  ب�سيخوخة 

قياديوها عن االنت�ساء بع�سري تتجرعه القاعدة على 

اأنظار احلاجبني املزدوجني، فخيمت العدمية وطرح 

كان  ال�سا�سة،  ذكاء  فجرها  امل�سافة،  القيمة  �سوؤال 

االأحزاب  اأو  البدائل،  اجلمعيات  وازدانت  اجلماع 

املدنية بلغة اخل�سا�سة، ف�سار االجتاه بفقر املدقعني 

اأعظم الو�سائل لو�سول املبتغى، واأ�سحت لغة املدنية 

تعطر اأجواء املجتمع املدين، وبني ذلك وذاك ازدادت 

الرغبة يف ركوب العباب اأو التجديف بحثا عن مغرب 

اآخر رمبا بال�سفة االأخرى.

هو  بل  التهويل  طريق  عن  للياأ�ض  داعيا  اأكون  ال 

الزوايا  كانت  يوم  يراودين،  االأطلل  على  الوقوف 

ومركز  اال�ستعماري،  لل�سغط  املناه�سني  رحم 

التي  هي  اليوم،  بحبوحتها  يف  نعي�ض  التي  القرارات 

اأطرت جيل ما قبل اال�ستقلل بالوطنية املغيبة لداء 

االأنوار  م�سرق  للمملكة  فقط  وامل�ستح�سرة  اجل�سع، 

عن  ا�ستنكاريا  ي�ستفهم  احلايل  الرعيل  بات  حتى 

مع  مقارنة  الوطنية  االإدارة  حققتها  التي  املنجزات 

نظريتها اال�ستعمارية رغم اأنه �ستان ما بني اال�ستعمار 

واال�ستقلل.

حمطات �ساهدة، والدولة دون جدل على وعي بها، يف 

�سكل منعطفات ثلث، اأوالها جي�ض التحرير، فالن�سال 

�سد �سلطة املخزن، ثم الت�سكل مع النظام يف اإطار ما 

املخزن  عن  �سمعنا  بعدها  التناوب،  بحكومة  ي�سمى 

الذي وافته املنية، ماذا بعد.. حركات احتجاجية من 

هنا وهناك.

من  دونها  عن  بالدولة  و�سليقة وباإميان  بفطرة 

ق�سور  عن  امللمو�ض  بالواقع  لدليل  اإنه  املوؤ�س�سات، 

العمل املوؤ�س�ساتي وكاأنه خلل يف العقل احلزبي الذي 

ظل ي�سل اإىل القيادة.

 feed« الراجعة  التغذية  ودواوؤنا  النكو�ض،  بلم�سنا 

بدعمها  للزوايا  االعتبار  اإعادة  ونداوؤنا   »back
القرن  برحيل  الرجوع  بغية  ماديا  قبل  معنويا 

تلزمه  التي  الكربى  بالتحديات  والع�سرين  الواحد 

على جميع امليادين واالأ�سعدة يف ظل �سبح العوملة 

الكا�سح وزمن حت�سني االنتقال الدميقراطي وع�سر 

الثورة التكنولوجية وعهد املبادرة الوطنية للتنمية 

الب�سرية )..(.

مبعنى  التاأطري  كان  حني  اللمع،  الزوايا  تاريخ  اإىل 

الذي  املجد  وكان  بعينها،  الب�سالة  وكانت  التاأطري، 

ر�سد  فعو�ض  منه،  عينة  اإىل  حاجة  يف  اليوم  نحن 

لو  حبذا  حامتي،  ب�سكل  �ساخت  موؤ�س�سات  ودعم 

ر�سدت اأظرفة على املقيا�ض لزوايا رمبا تربه�ض عن 

التاريخ عربة يا  اأف�سل ولكم يف  دميقراطية وحداثة 

اأويل االألباب.

�سحيح اأنه ثمة موؤ�س�سات حزبية مل ت�سعفها الظروف 

قواعدها  واأخرى خاب ظن  كعبها،  علو  للربهنة عن 

حتملها  اأثناء  وو�ساعة  اإ�سفاف  من  عرفته  فيما 

امل�سوؤولية، وهذا ما يعترب غي�سا من في�ض.

لي�ض االإقرار مببداإ النكو�ض وليد ال�سدفة وال منبثق 

ت�ستدعي  الراهنة  االأحداث  هي  بل  عابرة  نزوة  من 

باملا�سي احلا�سر،  تاأملية وهي وقفة من تندر  وقفة 

ومهما يكن من اأمر فاملهم واالأهم هو مغرب املوؤ�س�سات 

الدميقراطية احلداثية قوال وفعل، ولنا يف خطابات 

اأمري املوؤمنني درو�سا وجب ا�ستخل�سها.

اأما مدنيا فل اأحد ينكر ف�سل بع�ض االإطارات العاملة 

دون هي�سة على املجتمع املدين، ما انفك همها تاأطري 

نكهة  الأية  اعتبار  دون  م�ساحله  وخدمة  املواطن 

انتخابية، فتحية تقدير اأزجيها لكل االإطارات الهادفة 

ومعلوم م�سري االأخرى املو�سمية.

عبد  �سيدي  ل�سارع  و�سل  قد  الطرامواي  اأن  رغم 

الرحمان بني درب الهناء واحلي احل�سني بالبي�ساء، 

اأفغان�ستان جهة مدار  �سارع  يتقاطع مع  �سارع  وهو 

�سينما اأنفا �سابقا، اإال اأن »الطرام« مل يجد مكانا و�سط 

�سارع اأفغان�ستان، ما جعل البع�ض ي�ستح�سر م�سروع 

عبوره لهذا ال�سارع م�ستقبل على طريقة »ال�سماوي« 

اأي عرب ممرات عالية، اإذ اأن »الطرام« كان �سيق�سي على 

معاناة �سكان املنطقة مع الطاك�سيات الكبرية واملزاج 

احلاد واملتقلب الأغلب �سائقيها، الذين يختارون امل�سار 

ح�سب هواهم �سدا على حق النقل وااللتزام بالقانون 

املنظم للمهنة.

كلها حاالت يعي�سها املواطن باحلي احل�سني، يف غياب 

تدخل امل�سالح املعنية بتنظيم القطاع، ويف نوم عميق 

ملقاطعة احلي احل�سني، والنواب الذين ال يظهر لهم 

اأثر جميعهم، اإىل حني حلول تبا�سري موعد االنتخابات، 

خمتلف  ويواجهون  يكابدون  ال�سكان  يرتكون  اإذ 

اأو ت�سكني متحرك،  االأزمات، دون حتريك �ساكن 

باملنطقة،  املواطنني  مب�سالح  لي�سر  يتحرك 

املراقبني  بع�ض  اقرتح  الو�سع  هذا  ظل  ويف 

املعنية،  للجهات  م�سروع  تقدمي  للو�سع، 

ح�سب  الكبرية،  الطاك�سيات  �سباغة  منه  الغاية 

اللون  املدينة  مثل  للمناطق،  واالجتاه  امل�سار 

غلف  ودرب  الوردي،  اللون  واملعاريف  االأزرق، 

»بي�ستا�ض«، الخ )..(.

 ويف ظل تطبيق اقرتاح قانون األوان الطاك�سي، اإذا 

�سبط �سائق طاك�سي كبري، يحمل زبناء يف اجتاه 

بتلوين  عليه  احلكم  يتم  عربته،  للون  خمالف 

العربة خلل اأجل يومني، بلون االجتاه الذي كان 

ي�سري يف طريقه.

رشيد صفر )البيضاء(

متقاعدون في وقفة احتجاجية
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المنبر الحر

اأعداء الإ�سالم خططوا 

للق�ساء   على اللغة العربية 

بالدعوة اإىل الدارجة

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

هي  اليوم  املغرب  يف  القائمة  الفنجانية  الزوبعة 

اإىل  لإدخالها  والدعوة  الدارجة  اللهجة  زوبعة 

الدين  نور  طرف  من  جاءت  دعوة  وهي  التدري�س، 

لو عرف عيو�س  واأظن  عيو�س ومن دفعه ويوؤيده، 

ومن معه خطورتها ومن دعا اإليها قبله ب�سنني عديدة 

وما الغر�س منها ملا تبناها، لأنها دعوة نادى بها منذ 

القدمي »جالد�ستون« رئي�س الوزراء الربيطاين الذي 

موجودا،  القراآن  »مادام  العموم:  جمل�س  اأمام  قام 

اأن  ول  ال�سرق  على  ال�سيطرة  اأوربا  ت�ستطيع  فلن 

تكون هي نف�سها يف اأمان«.

ونادى بها املب�سر »تاكلي« فقال: »يجب اأن ن�ستخدم 

الإ�سالم  �سد  الإ�سالم  يف  �سالح  اأم�سى  وهو  القراآن 

نبني  اأن  يجب  متاما،  عليه  نق�سي  حتى  نف�سه، 

اأن ال�سحيح يف القراآن لي�س جديدا، واأن  للم�سلمني 

الإ�سالم  اأعداء  وكان  �سحيحا«  لي�س  فيه  اجلديد 

الق�ساء  لأن  العربية  اللغة  على  للق�ساء  يخططون 

ومما  الإ�سالمي،  الدين  على  الق�ساء  هو  عليها 

اأن الأعداء  اإىل احل�سرة والأمل  يوؤ�سف عليه ويدفع 

ال�ستعماريني مل يكونوا وحدهم حاملني معاول هدم 

اللغة العربية واإمنا كان يف �سفهم ومعهم عمالوؤهم 

اأظهر  ال�ستعمار  اأن  املعلوم  ومن  العرب،  بني  من 

ويف  بلغته،  واكتفى  العربية  اللغة  عن  ا�ستغناءه 

نطاق حماربته اللغة العربية اأطلق عليها امل�ستعمر 

وعمالوؤه األقابا تبخ�س من قيمتها وتنفر النا�س عنها 

والتعلم بها، من هذه الألقاب اأنها لغة ل ت�سلح لغة 

تعليم، واأنها قدمية، ويف الوقت الذي كان ال�ستعمار 

ي�سجعون  كانوا  العربية  اللغة  يحاربون  وعمالوؤه 

موؤيديها  وجعل  وتزدهر،  تنمو  جعلها  مما  العامية 

واأدب  علم  لغة  جلعلها  املحاولت  كل  يبذلون 

و�سحافة، ولغة م�سرح، وكل ذلك لأجل الق�ساء على 

اللغة العربية، وزاد ال�ستعمار يف اإذكاء نار حماربته 

فنادى بكتابة اللغة العربية باحلروف الالتينية.

اأ�سكال  العربية  لغتهم  على  الغيورون  ولحظ 

املحاربة واأنواع العداء الذي يكال لها فقاموا وعملوا 

وهذه  عليها،  للحفاظ  اأ�سا�سية  دعامات  خلق  على 

دعوة  فكانت  العربية،  اللغة  جمامع  هي  الدعامات 

عبد اهلل با�سا فكري �سنة 1888م فاأن�سئ اأول جممع 

ال�سيد توفيق  1892م وتراأ�سه  لغوي يف م�سر �سنة 

وال�سيخ  عبده،  حممد  الإمام  نائباه:  وكان  البكري 

ال�سنقيطي، وقام هذا املجمع بو�سع ع�سرين كلمة 

عربية مقابل ع�سرين كلمة اأجنبية، فجعل املعطف 

للتليفون،  وامل�سرة  للبولي�س،  وال�سرطي  للبالطو 

اإلخ..

ويف �سنة 1908م قام خريجو دار العلوم باإن�ساء نادي 

كان عبارة عن جمتمع لغوي برئا�سة حفني نا�سف 

لها  لي�س  حديثة  مل�سميات  عربية  اأ�سماء  وو�سعوا 

اأ�سماء عربية معروفة.

دار  ال�سيد جممع  لطفي  اأحمد  اأن�ساأ   1916 �سنة  ويف 

الكتب واقرتح اأن يكون مكونا من 28 ع�سوا، منهم 

25 من العرب، وواحد من كل من الفر�س وال�سريان 
والعربانيني.

ويف �سنة 1921 اأ�س�س جممع اإدري�س راغب بع�سوية 

ال�سيخ اأحمد الأ�سكندري وال�سيخ حممد اخل�سري.

ويف �سنة 1932 �سدر مب�سر مر�سوم ملكي يف يوم 13 

دجنرب باإن�ساء جممع اللغة العربية، وبداأ اأعماله يوم 

30 يناير �سنة 1934.
التعريب«  »مكتب  بالرباط  اأن�سئ   1961 �سنة  ويف 

املغرب  يف  والتعريب  الرتجمة  بحركة  للنهو�س 

والتعاون مع املجامع والهيئات التي تعني بخدمة 

وو�سع  الرتجمة  م�ستوى  على  العربية  اللغة 

امل�سطلحات العلمية.

يتبع
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ل  التي  الإن�سانة  تلك  اخلادمة، 

من  »�سابرة«  لها  قوة  ول  حول 

اأجل  ومن  مرة،  عي�س  لقمة  اأجل 

فلذات اأكبادها.

ظروفهن  تختلف  واخلادمات 

الأرامل  فمنهن  الجتماعية.. 

عائلتها  تعيل  التي  ال�سابة  ومنهن 

املعوزة، ومنهن اليتيمة وال�سبية 

والتي  احلظ،  تعي�سة  الربيئة 

حني  طفولتها  عائلتها  قتلت 

ا�سمه  ل�سجن  عنها  رغما  اأدخلوها 

ومن  امل�سوؤولية،  وحتمل  العمل 

واأبوته  �سمريه  باع  من  الآباء 

واإن�سانيته من اأجل تلك الدريهمات 

ملنزل  �سهر  كل  يت�سابق  املعدودة 

اأجرة  ليتقا�سى  ابنته  م�سغلة 

اأو  يدفع  اأن  دون  كاملة  امل�سكينة 

يرتك لبنته فل�سا واحدا، لي�سرفها 

الكحول  �سرب  يف  نزواته  على 

ذريعة  حتت  احل�سي�س  وتدخني 

بعر�س  �ساربا  »البلية«..  ا�سمها 

وما  ابنته  جبني  عرق  احلائط، 

تعانيه امل�سكينة من ويالت.

بق�سايا  غا�سة  املحاكم  وملفات 

اللواتي  الإجرام يف حق اخلادمات 

ذهنب �سحية يف حلظة تهور وطي�س 

من طرف امل�سغلة، كاإ�سرام النار يف 

املوؤدي حتما  اأج�سادهن وتعذيبهن 

اإىل حرمانهن  بالإ�سافة  اإىل موتهن، 

على  والنوم  وال�سرب  الأكل  من 

ليايل  اأ�سعب  يف  جدا  �سفاف  ب�ساط 

ال�ستاء الباردة، اإذ ل يتمتعن باأب�سط 

احلقوق كال�سمان الجتماعي)..(. 

كخادمة  تعمل  �سيدة  اأعرف  واأنا 

منذ اأن كانت يف الرابعة ع�سرة من 

ربت  حيث  م�سغلتها  عند  عمرها 

تربي  هي  وها  وبناتها،  اأبناءها 

نعم  واأولدهم..  بناتهم  اأي�سا 

من  الأجيال، و�سيعت عمرها  ربت 

يناهز  الآن  و�سنها  الواجب،  اأجل 

اخلام�سة وال�سبعني حول فال اأولد 

والأغرب  م�ستقبل،  ول  معيل  ول 

قط  تتزوج  مل  اأنها  وذاك  هذا  من 

ول  اأجر  دون  تعمل  بل  حياتها  يف 

اأجل  م�ستقبل يذكر، تعمل فقط من 

وهذا  واملبيت.  وال�سرب  الأكل 

يف  الكثرية  النماذج  اأمام  منوذج 

جمتمعنا الظامل ال�سالب للحقوق.

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

جمتمــــــعنا الظـــامل خلادمـــات البيـــوت

ا�سميم  بن  م�ست�سفى  اإىل  دخلت  عندما  اأن�سى  ل 

اأيام  الوطنية  الإذاعة  طرف  من  للعالج  باإفران)..( 

احلاج فرج الذي �ساعدين واأكرمني)..( زارتني اآنذاك 

احلبيبة املحرتمة املمثلة الكبرية رحمها اهلل »حبيبة 

ر�سيد  اأمينة  املقتدرة:  الفنانة  ب�سحبة  املذكوري« 

وحمادي التون�سي وعزيز الراحل ح�سن ال�سقلي)..(

اخلا�س  والدكتور  العام  املدير  يل  قال  اأ�سبوع  بعد 

باأمرا�س ال�سل)..( م�سيو كو�سى: اأنت ل�ست مبري�س 

ال�سل، بل هناك فقط �سباب يف رئتك وغدا �ستعود اإىل 

الرباط. وهذه �سهادة تدل على اأنك غري م�ساب.

ال�ساتيام  يف  الرباط  اإىل  عائد  واأنا  معي)..(  تذكروا 

حممد  واأخي  عزيزي  ا�ستقبايل  يف  كان   »C.T.M«

احلب�سي. �ساعدين على حمل حقيبة مالب�سي وتوجهنا 

اهلل.  عبد  مولي  الأمري  ب�سارع  ال�سالم  فندق  اإىل  معا 

هذا ال�سارع الذي اأ�سبحت تربطنا به �سداقة كبرية، 

حيث توجد اإدارة »الأ�سبوع ال�سحفي« حلبيبي واأخي 

ال�سحفي الكبري مولي م�سطفى العلوي الذي �ساعدين 

بكتابة يومياتي، يوميات فنان، كما �ساعد الفنان الكبري 

العزيز الأ�ستاذ حممد ح�سن اجلندي يف عموده اجلميل.

جلنازته  ل  اأح�سر  ومل  احلب�سي«  حممد  اأخي  »مات 

ول لدفنه لأنني كنت يف مدينة زاكورة اأيام اأ�سبوعها 

تنقل  التلفزة  �ساهدت  الأ�سف  كامل  ومع  ال�سينمائي، 

هذا احلدث ومل اأ�ساهد ومل اأر �سوى العدد القليل من 

املمثلني)..( وعلى راأ�سهم: اأحمد ال�سعري املخل�س.

و�سالم اهلل عليك اأخي حممد احلب�سي، واأمتنى.. عندما 

ال�سهـــداء  مقـــــربة  يف  بجانبـــــك  اأدفـــــن  اأن  اأموت 

عبد  العزيزان  ال�سديقان  دفن  كما  البي�ساء،  بالدار 

الرزاق حكم والعربي الدغمي، �سديقان عا�سا كما ع�سنا 

نحن املمثلني املخل�سني لوطننا واأر�سنا وجمهورنا.. يف 

ظل عاهلنا الذي تف�سل بتعزية لعائلتك ولذويك وولدك 

العزيز وليد...

مات حممد احلب�سي اأخي ورفيق م�سريتي واإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون.

اهلل يرحمك اأ حممد احلب�سي اأخي.     

مات اأخي 
حممد 
احلب�سي

يوميات فنان

● مصطفى منير

لقد تاأثرت كثريا واأنا اأ�سمع واأ�ساهد ظاهرة 

وهي: األ  بال�سويرة  وموؤملة   خطرية 

من  امل�ستوردة  القاتلة  النارية  الدراجات 

اجلمهورية ال�سينية ال�سعبية، �سباقات على 

مراك�س  بني  الرابط  ال�سيار  الطريق  طول 

اإىل   20 الكيلومرت  وال�سويرة وبال�سبط من 

مدخل املدينة. كل يوم، كل �ساعة، كل دقيقة 

ك�سر  اأو  م�ستدمية  عاهة  اأو  وفاة  حالة  اإما 

يف الأطراف. بع�س ال�سباب يف مقتبل العمر 

يراهن من اأجل الفوز باملال اأو ال�سجائر اأو 

امل�سروبات الكحولية اأو الأقرا�س املهلو�سة 

طفيل  ابن  مب�ست�سفى  قاعة  )القرقوبي(. 

معطوبي  ت�ستقبل  )�س90(  ت�سمى  مبراك�س 

هذه احلرب الطاحنة من فلذات اأكبادنا. 

القاتلة؟  احلوادث  هذه  عن  امل�سوؤول  من 

هناك  وهل  النارية؟  الدراجات  تباع  كيف 

قانوين  �سن  هناك  وهل  ومراقبة؟  ترخي�س 

ل�سياقة الدراجة النارية؟ مع العلم اأن بع�س 

الدراجات  �سائقي  اأولياء  ا�سم  يف  الرخ�س 

النارية، فكفى ا�ستهتارا باأرواح �سبابنا. 

حفيظ صادق- الصويرة 

الفـــــناء املـــــــوروث

تيتمت مثل اأبي امل�سكني                 مثل جدي مثل ال�سالفيــــن

اأ�سلي موت �ساير العاملـني               هكذا مت�سي الأيام وال�سنني

واأنت يا نف�س ل ت�سعرين            يف نهمـــــــــــــــــــك ل تلبثــني

يقطع املوت اأرجوحتـــــك          التي بهـــــــــــا مترحيـــــــــــــن

يقطع املوت اأن�سودتــــــــك         التي بهـــــــــا تطربــــــــــيـــــــن

اأنـــــت ال�ســــر الإلهــــــــــــــي يف الغمـــــــــــو�س تكمنـني

�سبحان خالقـــــــــك العظيــــــم اإنــــــــــــك حترييــــــــن

دكير محمد عبد الصادق

النفـــــق املظلـــم

الحلقة الثالثة

الحلقة األولى

اِنتهى
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المنبر الحر

اأكرث املجتمعات الإن�شانية مر�ض وبيل، و�شر  يغلب على 

م�شتطري، وانحراف خطري، ي�شدر خا�شة من طرف اأقرباء 

تعدادها،  اأو  ح�شرها  ي�شعب  كثرية  لأ�شباب  ال�شحايا 

اأو عائلي للق�شاء على هاته  ول حتتاج اإىل جمهود فردي 

وتوحيد  اجلهود،  لتظافر  لبد  بل  ال�شنعاء،  اجلرمية 

خا�شة  املو�شوع،  هذا  يف  للح�شم  والتوجه  التخطيط 

وا�شتعمالها  املخدرات  تناول  عند  تقف  ل  اأ�شبابه  واأن 

انحراف خلقي خا�ض ومر�ض جن�شي  اإىل  ذلك  يتعدى  بل 

جمتمعية،  وتعبئة  جهودا  يحتم  مما  تالفيه،  ي�شعب 

كما  بالإعدام  اجلاين  معاقبة  اإىل  ي�شل  قانونيا  وح�شما 

على  بالإعدام  احلكم  و�شدور  فطومة  ق�شية  يف  ح�شل 

�شائر  على  تطبيقه  �شروريا  ح�شما  يعترب  مما  املتهم، 

الكبار  ال�شنعاء �شواء كانت �شدا  املتهمني بهذه اجلرمية 

اأو �شد ال�شغار، كما ح�شل من م�شر عندما كنا طلبة من 

وغري  املتزوجات  الن�شاء  على  العتداء  وكرث  احلقوق، 

املتزوجات بهذه اجلرمية جهارا نهارا، حتى �شج املجتمع 

امل�شري منها، وارتفع �شوت العلماء وال�شحافيني و�شائر 

النقاد مطالبني بتغليظ عقوبة اجلناة ليكونوا عربة واأمثلة 

لغريهم، ولي�شرتيح النا�ض من العبث بالأخالق، وتعكري 

الأمن العام، اإذ جتراأ جان يف اأكرب واأ�شهر �شارع يف القاهرة 

الذي ميتلئ ليال ونهارا باملارة والنا�ض، ول ينقطع ال�شري 

فيه اأبدا، اإذ قام �شاب منحرف يف حمطة احلافلة الرئي�شي 

واأمام جمهور املنتظرين للحافلة، وهجم على �شيدة كانت 

تنتظر احلافلة ومزق مالب�شها واأوقعها على الأر�ض وفعل 

واأمام  النهار،  النا�ض يف وا�شحة  املالإ  اأمام  الفاح�شة  فيها 

هذا اجلرم امل�شهود �شج املجتمع، وطالب اجلميع رئي�ض 

من  النا�ض  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  والربملان  اجلمهورية 

الن�شاء  حرية  وعلى  الأمن  على  اخلطري  العتداء  هذا 

الربملان  اجتمع  وفعال  �شره،  من  لي�شرتيحوا  والأطفال، 

وتوحد الراأي و�شدر قرار باإيقاع عقوبة الإعدام واإنزالها 

العام،  والأمن  بالأخالق  العبث  نف�شه  له  �شولت  من  بكل 

اجلرمية  هاته  من  النا�ض  وا�شرتاح  القانون  طبق  وفعال 

عقوبتها  �شدة  من  بالأخالق  العابثون  النا�ض  خاف  التي 

وق�شوتها.

واليوم نرى يف بالدنا هاته اجلرمية تعظم يوما بعد يوم 

هتك  اإىل  ب�شرية  ذئاب  تعمد  حيث  الأطفال،  �شد  وخا�شة 

اأعرا�ض القا�شرين بوح�شية وق�شوة، ودومنا خوف، واأقام 

تكاثر هذه اجلرمية الوح�شية، ووقوعها من طرف الأقرباء 

حتى ي�شعب حتديد عدد �شحاياها، لنعدام الإح�شائيات، 

اخلفيفة  بالعقوبات  والكتفاء  الدولة  طرف  من  واحل�شم 

اأو املوقوفة مما ي�شجع على ازديادها وتكاثرها، ويت�شبب 

وحالت  نف�شية،  بعقد  واإ�شابتهم  �شحاياها،  كرثة  يف 

العائالت  �شكوت  يكون  واأحيانا  ي�شعب عالجها،  مر�شية 

والق�شاء  الأمن  اإىل  بجرميته  والتبليغ  اجلاين  ف�شح  عن 

بالن�شبة  حممودة  غري  عواقب  اإىل  توؤدي  اأخرى  جرمية 

ل�شحايا هذا الداء املر�شي الوبيل امل�شمى »البيدوفيليا« 

وهو ممار�شة اجلن�ض على ال�شغار.

لهاته  مهولة  ن�شبا  بالدنا  يف  الأطفال  مر�شد  �شجل  وقد 

الآباء،  طرف  ومن  الر�شع  على  خا�شة  اجلرمية، 

مما  واجلريان،  والتالميذ،  التعليم،  ورجال  واحلرا�ض، 

ينبغي اإيقافه بل والق�شاء عليه مبختلف الو�شائل لتحديد 

الأ�شباب والنتائج، واتخاذ و�شائل الردع والعقاب ال�شديد، 

الجتماعيني  الباحثني  طرف  من  الأ�شباب  عالج  وكذا 

موكول  والأمر  وا�شتفحالها،  وقوعها  قبل  اجلرمية  لتاليف 

والرتبية  والأ�شرة،  العدل،  مقدمتها  ويف  وزارات  لعدة 

الوطنية.

اأو دعاة،  اأيدي بع�شنا �شواء كنا علماء  اأيدينا يف  جميعا 

اأو ق�شاة، اأو اجتماعيني، لإيجاد حل حا�شم لهذا العتداء 

ال�شنيع املخل بال�شرف والأخالق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

اال�ستغلل اجلن�سي للأطفال

�سر البد من الق�ساء عليه
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حوار  يف  اخلوري  اإدري�ض  قال 

اليومية،  اجلرائد  اإحدى  مع  له 

قرعة  تقع  اأن  يتوقع  يكن  مل  اإنه 

ي�شتغل  كان  حينما  عليه  احلج 

ال�شرتاكي.  الحتاد  �شحيفة  يف 

اأ�شبح  اأن  يل  »كـــيف  واأ�شاف: 

حاجا واأنا اأوجد خارج املنظومة 

لذلك  للمجتمع«،  الر�شمـــــــــية 

والذي  فرحان،  لإبراهيم  تنازل 

كــــــان يعمل »�شاو�شا« يف مكتب 

�شّد  ما  ولكن  بالرباط،  اجلريدة 

»�شخ�شيا  قوله:  هو  انتباهي 

ل�شت خملوقا للحج ول لغريه من 

اأوؤمن  ل  التي  الدينية  الطقو�ض 

و�شراحة  جراأة  مطلقا«،  بها 

وقا�ّض  حمنك  �شحفي  طرف  من 

باأعمال  الأدبي  احلقل  ب�شم 

الراأ�ض  يف  »حزن  منها:  متميزة 

و«ظــــــالل«   ،)1973( والقلب« 

)1977(، و«البـــــدايــــــــــــــــات« 

والليـــــايل«  و«الأيـــام   ،)1980(

)1980(، و«مديـــــــــــنة الرتاب« 

)1988(، و«ف�شـاءات« )1989(، 

بجاري  ذكرتني  املقولة  هذه 

»احلاج الهنتاين« )ا�شم م�شتعار( 

النا�ض  من  دربنا  يف  يعترب  الذي 

فيما  حتى  احلظ  يحالفهم  الذين 

ل ير�شي اهلل؛ عربيد من الدرجة 

اأن  اإّل  بامتياز،  ماجن  الأوىل، 

ُقرعة  عليه  تقع  اأن  ك�شبه  حظه 

يعمل  التي  ال�شركة  يف  احلج 

بها، ومن ح�شن ال�شدف فاز كذلك 

اجلماعة  �شعيد  على  القرعة  يف 

املحلية، كانت ق�شة توؤجج غ�شب 

احلاقدين ويف نف�ض الوقت ح�شد 

حبه  عنه  يعرفون  الذين  بع�ض 

راأى  والبع�ض  واملي�شر،  للخمر 

الهداية  عالمة  الق�شية  هذه  يف 

ذو  ففي فجر  القدير.  العلي  من 

�شهر  يف  اأننا  رغم  دافئ  طق�ض 

اأكتوبر، خرجت يف اجتاه امل�شجد 

الفجر، اأ�شرعت  اأ�شلـــــــي  لكـــي 

قبل  اأ�شل  كي  ال�شيء  بع�ض 

اأثار  اأهرول  واأنا  ال�شالة،  اإقامة 

جاثمة  جثة  وجود  انتباهي 

الف�شول  كان  الزقاق،  اآخر  يف 

وال�شخ�ض  خ�شو�شا  طبيعيا، 

جاري  هو  الأر�ض  يفرت�ض  الذي 

اأنه  »احلاج الهنتاين«، رجل رغم 

قام بزيارة الديار املقد�شة للقيام 

ب�شعائر احلج كان مبتليا ب�شرب 

الهنتاين«  اخلمر، مل يقو »احلاج 

وظلمات  احلانات  فراق  على 

بني  امتدت  التي  املدة  اإل  الأزقة 

وا�شتقبال  للحج  ال�شتعدادات 

الرجوع،  الأهل والأ�شدقاء حني 

عادتها  اإىل  حليمة  ورجعت 

تقدمت خطوات نحوه  القدمية،  

على  اأ�شاعده  كي  يداي  ومددت 

اأتركه  اأن  ميكن  ل   - النهو�ض 

العتداء  فخطر  احلالة  هذه  يف 

لو  لنف�شي  اأغفر  ولن  وارد،  عليه 

وقع له مكروه - كانت تفوح منه 

اخلمر  بني  خليط  كريهة  رائحة 

بكلمات  يتفوه  كان  وال�شيجارة، 

جمعت بني النقد والحتجاج :

بغاونا  فيه،  زادو  »كل�شي   -

منوتو، ما�شي معقول«.

مل اأعر للمو�شوع عناية وجذبته 

علّي  ذراعي،  ليتاأبط  يقف  كي 

منزله  اإىل  به  للو�شول  اأ�شرع  اأن 

يف  حّدق  امل�شجد،  اإىل  والرجوع 

يف  يقراأ  وكاأنه  قال،  ثم  حلظة 

من�شي  خلني  خميلتي :»غيـــــــر 

و�شــــلت،  راين  للدار  وحـــــــدي 

وقت  عليك  يفوت  غادي  راه 

ال�شالة«.

تب�شمت واأجبته :»ما عليه�ض غري 

ياهلل من�شيو«، قلتها واأنا اأت�شاءل 

مثل  لرجل  ميكن  كيف  نف�شي  مع 

اإىل  ي�شل  اأن  الهنتاين«  »احلاج 

هذا احل�شي�ض؟ كان له من ف�شل 

الإ�شالم،  اكتمل فرائ�ض  اأن  الإله 

ينجو  كي  النجاة  طوق  له  ُمّدت 

يف  ويبحر  احلــرام  بحور  من 

بنف�شه  يرجع  كيف  احلالل،  دنيا 

العربدة  اإىل  ويعود  الوراء  اإىل 

وال�شهر؟

�شوت  باأعلى  تكلمــــت  وكاأنني 

لي�شمعني، اإذا به يقول يل :»الدنيا 

اللي  غري  يو�شلك  وما  غدارة، 

لأّمارة  النف�ض  اإّن  عليك،  مكتاب 

اأنا ما�شي �شكران، كنت  بال�شوء، 

�شي  ون�شطنا  �شحابي  عند  غري 

�شوي«.

ق�شمات  اإىل  اأنتبه  جعلني  كالمه 

وجهه واإىل حالته، مل ي�شاأله اأحد 

ومل يكن مطالبا بتربير ت�شرفاته، 

من  الوقت  هذا  يف  خ�شو�شا 

الفجر، فلي�ض هناك من �شاهد عن 

باب  اإىل  اأنا، اأو�شلته  اإل  و�شعه 

وعامله، هل  لأهله  وتركته  منزله 

من  يدي  بني  اأحمل  الذي  احلاج 

الذين ُخلقوا للحج؟ اأم اأن الُقرعة 

اأخطاأت يف ال�شخ�ض؟

اإدري�ض اخلوري قد  اإن  اأقول   لن 

عمل �شاحلا عندما رف�ض احلج، 

احلاج  فجاري  تاأكيد  وبكّل  لكن 

الهنتاين اأخطاأ وهو يقبل ما ك�شبه 

من حظه.

بوسنين مصطفى

احلــــج بالقرعــة اأو ب�سربـــة احلـــظ ؟

 ادري�ض اخلوري

»زين الكالم« هو عنوان كتاب له�شام ملغاري 

كاتب و�شحايف مغربي معروف حيث جمع يف 

مغربي  �شعبي  مثل  اآلف  ثمانية  الكتاب  هذا 

�ض:  »انظر  املغاربة  اليهود  اأمثال  فيها  مبا 

276«، حيث ذكر املوؤلف لليهود املغاربة 37 
مثال.

على  رتبه  اأنه  الكتاب  اأهمية  من  زاد  ومما 

ح�شب احلروف اأو الكلمات املبدوء بها املثل.

ح�شب  العربيــــة  الأمثال  بع�ض  ذكــــــر  ثم 

والبيع  بالتجارة  وبداأها  املو�شوعات.. 

والأخوة  والأبناء  والأم  والأب  وال�شراء 

وال�شرة  واحلماة  والعائلة  والعم  واخلال 

والبخل  واملال  واملراأة،  والرجل  والولدة 

والكرم وال�شلف والت�شول والإ�شراف والغنى 

والل�شو�ض  واملعي�شة  وال�شركــــة  والفقــر 

والفاأر  والقط  واجلوع،  والطعام  والغالء 

واجلمل  واحلمار  والقرد  والذئب  والكلـــــب 

وال�شرب  والك�شل  والن�شاط  والغنم واحلوت 

والقناعة والطمع)..(.

ويف اآخر الكتاب ذكر لنا بع�ض العلماء الذين 

الع�شكري،  هالل  اأبي  مثل  الأمثال  يف  كتبوا 

واأبي الف�شل امليداين، وابن املقفع، وابن عبد 

ربه، وابن ر�شيق، والثعالبي، والزخم�شري، 

العالء،  بن  وعمرو  وال�شبـــي،  واملفــــ�شل 

وحمزة  الالم،  بت�شديد  �شالم  بن  والقا�شم 

الأ�شفهاين، وغريهم كثري مما ل يت�شع املقام 

لذكرهم جميعا.

بارك اهلل يف عمر الأ�شتاذ اجلليل و�شكر �شعيه، 

اإنه ملجهود جبار. يذكر في�شكر.

يعطينا  اأن  اجلليل  الأ�شتاذ  من  اأود  وكنت 

نبذة عن حياته من مهده اإىل �شبابه اإىل تاأليفه 

القيم املذكور اأعاله.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

زيـــــــــــن 
الكــــلم

رفقــا بلغتــنا 
اجلميلـــة

على  يغارون  ممن  الكثري  اإن 

ن�شاء  خ�شو�شا  ال�شاد  لغة 

ي�شابون  التعليم،  ورجال 

اأخبار  يتابعون  حني  بالغثيان 

ذلـــــك  والثانية،  الأوىل  القناتني 

الذين  املذيعـــني  بع�ض  اأن 

ينجزون روبورتاجات وتقارير، 

التقارير  لهذه  تالوتهم  واأثناء 

يلحنون  الإخبارية  الن�شرات  يف 

مو�شعه،  عن  الكالم  ويحرفون 

فاملمنــــوع من ال�شــــرف ي�شبح 

منونا، ونعت جمع املوؤنث ال�شامل 

يجرونه حني ياأتي من�شوبا.

يف  واأبوابها  الأفعال  عن  اأما 

ول  فحدث  وامل�شارع  املا�شي 

مواطن  يعرفون  ل  حيث  حرج، 

طبيعة  جلهلهم  وال�شم  الفتح 

الفعل: هل هو رباعي اأم خما�شي 

اأم �شدا�شي، ناهيك عن  اأم ثالثي 

يف  الكلمات  خمتلف  اإىل  الإ�شاءة 

ميزانها ال�شريف.

محمد تيلوليت )ميدلت(



كنا َنَتَلقَّى اأجوبة عن �سر اختفاء »ح�سن كينغ كونغ« فيها كثري من 

ْرِع كل عزاوى مراك�ش، ذهب  الغرابة واخليال. منها مثال اأنه بعد �سَ

من اأجل م�سارعة عزاوى الدار البي�ساء، واأ�سهرهم يف ذلك الوقت 

املَُكنَّى »بيجيخ«، فانطلق »كينغ كونغ« مل�سارعة »بيجيخ« )..(.

يف تلك ال�سنة التي مر فيها يف حي الق�سبة حفلنا العظيم رغم كيد 

الكوكبي  فرنانديل،  العربي  الفنان  احلي  ُمطرب  ظهر  الكائدين، 

فيما بعد. كان العربي فرينانديل يف عز �سبابه يتمتع ب�سوت جميل 

ٌن من جميع الإيقاعات التي كان يطبعها على  واإح�سا�ش مرهف، ُمَتَمكِّ

»دربوكته« وهو ي�سدو مقلدا حممد اأمني وعبد املطلب وحممد عبد 

الوهاب واأم كلثوم وغريهم )..(، واإىل جانبه �سيخه الفنان الطاهر 

اأمنزو. وقد �سارك يف بع�ش حفالتنا برتديد الأنا�سيد الوطنية.

بنف�ش  الحتفال،  بعد  البقال  جماعة  اأفراد  من  ال�سباب  انطلق   

احلما�ش كلٌّ يف الجتاه املي�سر له، وكان لبن جلون دور الت�سيري 

على  وتون�ش  اجلزائر  يف  اأ�سقائنا  باأخبار  نهتم  فبداأنا  جلماعتنا، 

اخل�سو�ش التي كانت ت�ستعل حتى بلغ الن�سال النقابي ذروته، 

عند مقتل الزعيم فرحات ح�ساد مبا�سرة بعد اأعيادنا، فاندفع النا�ش 

اأهم املدن املغربية،  للت�سامن مع الأ�سقاء يف تون�ش، وخرجوا يف 

تلك  ويف  التحركات.  كل  على  غطت  البي�ساء  الدار  بطولة  ولكن 

املنا�سبة طّور امل�ستعمر اأ�ساليبه واأظهر خبثه وحقده وكل ما كان 

ي�سمره يف نواياه، فا�ْسُتْعِمل الر�سا�ش احلي، وُدفع باملجندين من 

ال�سينغال اإىل قتل املغاربة دون رحمة ول �سفقة، اإذ اأقنعوهم بعداء 

اأن املغاربة  املغاربة جلن�سهم وعرقهم واأوغلوا �سدورهم بادعاء 

جانب  واإىل  نفو�سهم.  يف  احلقد  فكرب  اأكلهم،  اأنواع  على  يتندرون 

»بالُكوم«،  املعروفني  املغاربة  من  اأخرى  ب�سرذمة  ُزجَّ  املرتزقة، 

كل  ال�سعب يف  وانفعالت  تتوارد،  ال�سهداء  ت�ساقط  اأخبار  فبداأت 

مكان تت�ساعد، وَت�َسّرَب اإىل جماعتنا خرٌب يب�سرنا بالتحول العظيم 

كلها  مراك�ش  عزوا  بل  املوا�سني،  عزوا  �سخ�سية  يف  ح�سل  الذي 

تفاهة  رحلته  خالل  ووعى  اأدرك  قد  كان  الذي  كونغ  كينغ  ح�سن 

اإىل  الن�سمام  وقرر  يخو�سها،  كان  التي  وامل�سارعات  املواجهات 

�سفوف من يحملون همَّ وطنهم، فكان البطل املقدام وال�سجاع الذي 

يواجه العدو يف النور ويف الظالم )..( ثم انقطعت اأخباره بعد ذلك 

وهلل دره. 

لها  واخرتنا  براجمنا،  يف  الفنية  الأن�سطة  بع�ش  ُندخل  بداأنا 

اأبناء  ومن  الغزواين.  الق�سور  مول  حومتنا  �سريح  �ساحة  مكانا 

اأو مرتني يف ال�سنة ال�ساب  احلي الذين كانوا يرتددون عليه مرة 

الإدري�سي، �ساحب ال�سوت الدافئ والقامة الرفيعة وال�سخ�سية 

املتاأثرة مبحمد عبد الوهاب امل�سري، وكان يحفظ اأغانيه ويوؤديها 

واجتمعنا  اإّل  طبعا،  الق�سور  وحي  املدينة  زار  فكلما  اأداء.  خري 

الوحيد  وكنت  معه.  ويطربنا  فيغني  بغريها،  اأو  مبنا�سبة  حوله 

اأن  اإّل  ذلك.  على  وي�سجعني  بل  اأفعل،  اأن  فيعجبه  يقلده،  الذي 

لنا  دوما  كان  جلون«  »ابن  لأن  ق�سرية  كانت  الطرب  حلظات 

املغنني  واأخبار  الغناء  جو  من  يخرجنا  ما  �ُسرعان  اإذ  باملر�ساد 

واملمثلني - خا�سة وتلك ال�سنة عرفت اأي�سا زيارة فرقة رم�سي�ش 

ليو�سف وهبي، وهي الزيارة التي حركت ما كان قد �سكن النفو�ش 

فاطمة  ال�سيدة  فرقة  مراك�ش  زارت  منذ  امل�سرح  بفن  اهتمام  من 

ر�سدي وزوجها الفنان عزيز عيد )..(- قلت اإنه �سرعان ما كان بن 

جلون يخرجنا من اأنغام الأغاين اإىل اأنغام التجويد منتقيا من القراآن 

الكرمي الآيات املعربة عن وحدة ال�سف ومواجهة املعتدي مبثل 

ما اعتدى به )..( وكان هو الآخر يتمتع ب�سوت دافئ جميل، ومن 

اأ�سبحت  التي  اليو�سفية  النخبة اجلديدة  اإىل  يتحول احلديث  مت 

اأ�سماوؤهم تلمع بدءا من اأبناء احلومة الق�سور كاأحمد النبتي الذي 

موح،  بن  واحلبيب   )..( وال�سهريي  بعد  فيما  و�سنذكره  ذكرته 

وحممد العربي بن موح، والبطل ال�سريف الزاهد مولي عبد ال�سالم 

اجلبلي، واإبراهيم الهاليل، واملهدي الورزازي، وعبد النبي بلعادل، 

وال�سديق الغرا�ش، وعبد الرحمن بنف�سيل. 

اإىل  ننتقل  الزعماء  بعد  الثاين  ال�سف  نخبة  عن  احلديث  ومن 

ال�سراع املت�ساعد بني العر�ش واجلرنال ٌكيوم املقيم الذي عو�ش 

اجلرنال جوان، مع الهتمام باأحداث تون�ش واأخبار �سباط م�سر، 

خ�سو�سا مع جتدد حمالت العتقال من طرف امل�ستعمر واخلونة 

وعلى راأ�سهم البا�سا الُكالوي الذي اأزال القناع، وافتعل مع امللك 

املزيد من ال�سراع، بلغ اإىل حد الع�سيان، وذهب ليجتمع مع امللك 

فا�ستقبله يف اأ�سغر مكان، واأمره باأن يعود اإىل مراك�ش لالإفراج عن 

املعتقلني ال�سباب من حملة م�سعل حترير الأوطان، فكان جوابه 

غري لئق يف ح�سرة ال�سلطان، ف�سب الأخري عليه غ�سبه واأ�ساح 

عنه بوجهه وطرده، ح�سب ما تناقلته الأل�سن واأحاديث ال�سفاه.
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»كينـــغ كونـغ«

يتبع..              

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

تعزية يف الفقيد احلاج
 اإدري�س بوهالل

انتقل اإىل رحمة اهلل، الفقيد احلاج اإدري�ش بوهالل اأحد 

الأطر العليا يف موؤ�س�سة بنك املغرب، و«الأ�سبــــــوع« 

تتــــــقدم بتعازيـــها احلارة اإىل عائلة املرحوم: حرمه 

حرم  خولة  وبناته  بوهالل  الغربي  ربيعة  ال�سيدة 

الدكاترة  وولديه  ومارية،  بنمو�سى،  �سكيب  ال�سفري 

وجميع  واأخواته،  اإخوانه  اإىل  وكذلك  ور�سدي،  عادل 

اأفراد عائلته، راجية من اهلل �سبحانه وتعاىل و»اإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون«.

♦ ال تطالب بحقك قبل 
اأداء واجبك، فاأداء الواجبات 

قبل طلب الحقوق �شرعا، وال 

تنتقد غيرك قبل النظر في 

عيوب نف�شك، ومحا�شبتها 

وتطهيرها وتزكيتها، 

م�شداقا لقول الر�شول 

الكريم: »حا�شبوا اأنف�شكم 

قبل اأن تحا�شبوا« وقوله 

تعالى: »وثيابك فطهر، 

والرجز فاهجر«.

♦ النا�س �شوا�شية 
كاأ�شنان الم�شط، اأكرمهم 

عند اهلل اأتقاهم، فلماذا 

النظر اإلى االآخرين من فوق، 

من خالل الغنى والجاه، 

وال�شلطة والمال، والحقيقة 

واحدة، والماآل واحد، فلنكن 

متوا�شعين، يحقق اهلل 

م�شعانا، ويرفع مقامنا.

 + �سورة

د. يوسف الكتاني

الرباط. األسبوع
بني  نوعه  من  اتفاق  اأول 

والتدبري  الإيداع  اإمرباطورية 

حيث  املغاربة،  املوثقني  وهياأة 

اأم�سى رئي�سها اأحمد اأمني الوزاين 

اتفاقا مع رئي�ش ال�سندوق، اأن�ش 

العلمي، اتفاقا اأم�سي حتت اأعني 

الرميد،  م�سطفى  العدل  وزير 

نور  العام  املحافظ  وبح�سور 

هذا  اأهمية  بن�سودة،  الدين 

اأثر تطميني،  لها  التفاق �سيكون 

الإيداع  �سندوق  مع  للمتعاملني 

املتعلقة  وفروعه  والتدبري، 

بالعقار.
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»مرمي  الرتكية  املمثلة  قررت 

الوطن  يف  املعروفة  اأوزيريل« 

اأن  هيام  بـال�سلطانة  العربي 

مائي  حو�ش  يف  طفلتها  تلد 

ن�ســــــــــــــــــرت  ح�ســــــــــــــبما 

  magazinecity جملــــــــــة 

الرتكية الناطقة باللغة العربية.

طريقة  هي  املائية  والولدة 

ولدة تختارها بع�ش ال�سيدات، 

حو�ش  يف  الولدة  هذه  حتدث 

مائي، وتكون درجة حرارة املاء 

حوايل 37 درجة مئوية.

ب�سهرها  حامل  مرمي  اأن  يذكر 

رجل  من  والن�سف  ال�ساد�ش 

الذي  اأتي�ش«  »جان  الأعمال 

تركها لأنه ل يريد الطفل.

alousbouea@gmail.com

ال�سلطانة 

هويام تلد 

طفلتها يف 

حو�س مائي

مجلس املوثقني يوثق عالقاته 
بصندوق اإليداع

بقلم: أبو أزهار

على رأس كل دقيقة
تنجلي الحقيقة

بتفاصيلها الدقيقة
فها هي الحديقة

في اإلهمال غريقة
وقد كانت أنيقة
وللبيئة صديقة..

ولقد أصيبت العشيقة
بصداع الشقيقة
ولم تعد رشيقة

كالفراشة الطليقة
فال مشاعر رقيقة

وال دراسات عميقة
تبحث في ملفات عتيقة

عن ضياع الطريقة
ويا ما من أشياء معيقة

توظف لطمس الحقيقة!!

التوظيف

الكالم الموزون

املغربي  املركز  ينظـــــــــم 

والأبحــاث  للدرا�ســــــــات 

علمية  ندوة  املعا�ســـرة، 

»التيار  عنوان:  حتت 

الندماج  ورهانات  ال�سلفي 

ال�سيا�سي« بح�سور نخبة من 

املجتمعيني،  والفاعلني  الباحثني 

بنادي   2013 دجنرب   19 اخلمي�ش  يوم  وذلك 

املحامني بالرباط.

»التيار ال�سلفي ورهانات 
االندماج ال�سيا�سي«

احتفل ال�سيد اإدري�ش ملني وحرمه ال�سيدة حليمة كراك�سو، 

مب�ساهرة ال�سيدة حورية بنعبا�ش التعارجي، لزفاف الآن�سة 

اإدري�ش  مولي  املرحوم  كرمية  الكتاين  عائ�سة  امل�سونة 

الكتاين، اإىل ال�ساب الأديب حامت الأمني الأمني.

العرو�سني  اإىل  احلارة  بتهانيها  تتقدم  و»الأ�سبوع« 

متمنية  والتعارجي  كراك�سو  عائلتي  واإىل 

للعرو�سني حياة كلها رفاء وبنني.

زفاف �شعيد لعائ�شة وحامت

ديــوان جديـــد 
لل�ســاعر الغرمــلي

»هوى الرمي« هو عنوان 

لفريد  اجلديد،  الديوان 

حممد  ال�ساعر  نوعه 

الغرملي.

تعاز ودعوات بال�سفاء.. 

وفقدان  ل�سلمى،  وحب 

اأمل يف العمر الذي لي�ش 

هو اإل ف�سول مف�سلة.

اآخر ديوان للغرملي هو ديوانه »اخليل 

بق�سيدته:  ختمه  الذي  والبعو�ش« 

»الهمة امل�ستحيلة«.

م�ستقـــــــبل االإعــــالم 
ال�سمعي الب�سري يف املغرب

لل�سحافة  الوطنية  النقابة  تنظم 

جمعية  مع  ب�سراكة  املغربية 

يوما  الب�سري  ال�سمعي  مقاولت 

الإعالم  »م�ستقبل  حول:  درا�سيا 

املغرب«،  يف  الب�سري  ال�سمعي 

دجنرب   19 اخلمي�ش  يوم  وذلك 

من  ابتداء  الرباط  بفندق   2013
ال�ساعة التا�سعة �سباحا.





األخيرة

ظاهرة �صديق امللك

بين الجامعي الذي يريد االستقرار والمنبهي الذي يريد الثورة

كان وزير اخلارجية اجلزائري ال�سابق، 

الطالب الإبراهيمي مرتاحا يف غرفة نومه 

الرباط،  يف  الهيلتون  بفندق  الوا�سعة، 

ملفوفا يف بينواره احلريري حينما طلب 

من كاتبه اخلا�ص، اأن يح�سر له، العدد 

كانت  التي  »لماليف«  جملة  من  الأخري 

ت�سدرها ال�سحفية لوغالم، لي�سل اخلرب 

يف  وهو  الثاين،  احل�سن  امللك  اأ�سماع  اإىل 

اإليه:  املقربني  اأحد  لي�ساأل  ق�سره)...( 

وما هي هذه املجلة، اأح�سروها يل، وفعال 

اأح�سروا له هو اأي�سا)...( العدد الأخري 

عليها..  ويطلع  »لماليف«،  جملة  من 

اأغ�سبه،  مما  الكثري  حمتواها  يف  ويجد 

فاأمر مبنعها، وكان ذلك اآخر عهد املجلة 

بال�سدور، ورمبا لو مل يبحث عنها وزير 

اخلارجية اجلزائري، ملا اطلع عليها امللك 

احل�سن الثاين وملا منعها. 

اأ�سبح  وقد  ال�ساد�ص،  حممد  ابنه  اأما 

فيه  اأ�سبح  الذي  ال�سن  نف�ص  يف  ملكا، 

لكن  رئي�سا،  اأوباما  الأمريكي  الرئي�ص 

حممد ال�ساد�ص مل يكن له وزير خارجية 

يهتم بال�سحف واملن�سورات، �سنة 2002، 

وكان يح�سر اإحدى القمم الإفريقية حينما 

تو�سل بطلب الرئي�ص بوتفليقة الذي رغب 

يف مقابلة امللك حممد ال�ساد�ص، على هام�ص 

املوؤمتر، لول اأن اأحد م�ست�ساري امللك قال 

له باأن بوتفليقة لن يبقى رئي�سا للجزائر 

واأن الإ�سالميني �سي�سطبونه من ال�ساحة 

عليه  �سينظمون  اأنهم  ورمبا  اجلزائرية، 

و�سع  وكان  الأيام،  من  الآتي  يف  انقالبا 

بوتفليقة يف ذلك الوقت، فعال م�سع�سعا 

معلنة  كانت  التي  ال�سعبية  الثورة  اأمام 

جبهة  الإ�سالمي،  احلزب  طرف  من 

الإنقاذ، ومل ي�ستقبل امللك حممد ال�ساد�ص 

اأعيد  الذي، بعد �سهور قليلة،  بوتفليقة، 

املائة)...(  يف  ثمانني  بن�سبة  انتخابه 

على  اجلزائريني  ال�سهود  بع�ص  ليقول 

هذا احلادث من اجلانب اجلزائري، باأنه 

جتاه  مواقفه  يف  بوتفليقة  ت�سلب  �سبب 

املغرب منذ ذلك التاريخ.

مقرب  لأي  يكن  ومل  اأخرى،  منا�سبة  يف 

من امللك حممد ال�ساد�ص، اأن يعطي راأيه، 

اخلط،  على  ليكون  اخلا�ص  تلفونه  رن 

بن  العابدين  زين  التون�سي،  الرئي�ص 

علي، وكان بجانبه م�ست�ساره يف الإعالم، 

بنعبد اهلل، الذي حكى هذه الواقعة، وبعد 

للملك،  بنعلي  الرئي�ص  اأبلغ  املجامالت، 

اجلزيرة  قناة  تدخل  على  احتجاجه 

بن  ليطلب  واملغرب،  تون�ص  �سوؤون  يف 

اأن يغلق مكتب اجلزيرة  امللك،  علي من 

من  يكن  مل  وطبعا  الرباط.  يف  املوجود 

يتلقى  اأن  ال�ساد�ص،  حممد  امللك  طبع 

اأمرا من الرئي�ص التون�سي، فاأبلغه رف�سه 

قائال: وملاذا �ساأقفل مكتب قناة اجلزيرة. 

لتتوتر اأع�ساب بن علي، الذي ح�سب اأن 

امللك حممد ال�ساد�ص �سيبادر بال�ستجاب، 

ويقول بن علي: اإذا مل تقفل قناة اجلزيرة 

يف الرباط فاإين �ساأفتح مكتبا للبولي�ساريو 

يف تون�ص.

الرئي�سي،  ال�سبب  هو  هذا  كان  ورمبا 

العالقات،  طبعت  التي  الربودة  تلك  يف 

اأيام بن علي، حيث مل يغلق امللك مكتب 

قناة اجلزيرة، اإل عندما ارتكبت اأخطاء 

يف حق املغرب، ومل يفتح بن علي مكتبا 

للبولي�ساريو يف تون�ص.

مع  كانوا  الذين  التون�سيون  وي�سجل 

حممد  امللك  على  املوقف  هذا  علي،  بن 

رجل  موقف  عن  عنوان  باأنه  ال�ساد�ص، 

يتمنى  التي  امليزة  وهي  �سارم،  دولة 

حممد  امللك  بها  يتحلى  اأن  املغاربة 

ال�ساد�ص، حتى جتاه ق�ساياهم امل�سرتكة 

مع العر�ص، ويتمنون اأي�سا، اأن يعطيهم 

بجانب  الهتمام،  من  ن�سيبهم  جميعا 

اهتماماته بالتنمية الب�سرية وباملحتاجني 

واملعوزين.

وقد اأبرزت التجربة، اأن حكومة الد�ستور 

تعطي  لن  الدميقراطية،  واملمار�سة 

الدولة  رئي�ص  ميار�ص  مل  اإذا  ثمارها، 

حقه يف احلد من جربوت الذين يعتربون 

الراف�سني  الد�ستور  فوق  اأنف�سهم 

للممار�سة الدميقراطية، والذين يح�سي 

عليهم الراأي العام الوطني، جتاوزاتهم.

اأدركته  الذي  والنحالل  التفكك  اأن  ذلك 

الدولة املغربية يف ال�سنوات الأخرية، يف 

خمتلف املجالت التي يحتاج فيها املغرب، 

اأن يت�سرف بقوة جتاه اأخطاء جمموعة 

ممن يعتقدون اأنهم فوق املحا�سبة، وحتى 

مناذجها،  اأب�سع  وكان  القانون،  فوق 

خارجة  ثروة  فوق  القابع  التاجر  هذا 

عن املقايي�ص، والذي ا�ستغل بنف�سه هذا 

الدارجة يف  الفراغ، ليطلق م�سروع ن�سر 

التعليم، وعندما اأقحمه حماوره والراأي 

العام، مل يجد خمرجا)...( اإل اأن قال: اإين 

�سديق امللك.

وكان املفرو�ص، اأن امللك �سديق اجلميع، 

اأن  امللك،  اأ�سدقاء  حق  من  لي�ص  لكن 

املغاربة  بداأ  لو  لأنه  الأخطاء،  يرتكبوا 

اأ�سدقاء  اأنهم  ملجرد  الأخطاء  ارتكاب  يف 

داهية«،  قد »راح يف  املغرب  لكان  امللك، 

كما يقول امل�سريون. 

))اإن اأ�صدقاء امللك، يف جميع ملكيات 

الدنيا، ملزمون بال�صكوت، حمافظون 

ال  العادي  واملواطن  ال�صرية،  على 

الذين  امللك  اأ�صدقاء  الأن  يعرفهم.. 

يح�صرون  وقد  عاداته،  يعرفون 

�صاعات غ�صبه ويديرون األ�صنتهم يف 

اأفواههم �صبعة مرات قبل اأن يتكلموا 

يتعلق  االأمر  يكون  وعندما  معه، 

�صركات،  لعدة  مديرا  اأعمال،  برجل 

فاإن  العمومية  ال�صفقات  يف  وي�صاهم 

خمالف  للملك  بال�صداقة  االدعاء 

واأن  خ�صو�صا  الدميقراطية  لقواعد 

�صديق،  لهم  لي�س  االأعمال،  رجال 

اأ�صدقاء  اإن  املادية.  م�صاحلهم  اإال 

�صيا�صية  موؤ�ص�صة  ي�صكلون  ال  امللك، 

يف  ل�صنا  فنحن  الد�صتور،  خارج 

ملكية الكولف(( )جواد بنعي�سي. مقال 

بعنوان: �سديق امللك(.

وقد كاد ال�سحفي املطلع خالد اجلامعي، 

اأن يتكلم با�سم اجلميع)...( عندما كتب 

موؤخرا: ))نعم يا جاللة امللك، املغرب 

مل يعد يقبل اأن يتحكم هوؤالء)...( 

التوجيهات  ويعطون  احلكومة  يف 

الدولة،  رجال  ويخيفون  بالهاتف، 

وي�صتمون املدير العام لالأمن الوطني، 

الأنهم  للق�صاة،  التعليمات  ويعطون 

منك  القرب  من  نفوذهم  ي�صتمدون 

فيف�صدون يف االأر�س وال ي�صلحون(( 

)موقع زنقة 20. 11 نونرب 2013(.

يف  ي�سعرون  ممن  اآخرون  هناك  طبعا، 

اجلامعي،  �سعور  الوطني  اإح�سا�سهم 

ويتاأملون لهذا الواقع مثله، في�سطرون اإىل 

نزع القفازات اجلامعية)...( من اأيديهم، 

امل�ستوى،  هذا  من  باأعنف  وي�سربون 

))يف  ويكتبون يف نف�ص اليوم 11 نونرب: 

نحتاج  االأو�صاع،  ولتغيري  املغرب، 

اأ�صا�صي هو التنظيم القوي  اإىل �صرط 

اجلماهري،  تعبئة  على  القادر 

العمال  حزب  الثوري،  احلزب  وهو 

وهو  الثوريني  واملثقفني  والفالحني 

اإال  اأن يقوم بالتغيري  حزب ال ميكن 

اإذ  امل�صلح)...(،  الكفاح  طريق  عن 

عن  النظام  بهذا  االإطاحة  ت�صتحيل 

طريق املظاهرات واالإ�صرابات، الأنه 

نظام عنيف.. ومل يتعامل مع �صعبنا 

املنبهي.  العزيز  )عبد  بالعنف((  اإال 

امل�ساء 11 نونرب 2013(.

بني  ما  اإل  اختيار،  ول  اإذن،  خيار  ل 

جتربة تون�ص وليبيا وم�سر وبني الطموح 

ينطلق  منوذجي،  ا�ستقرار  اإىل  املغربي، 

لهذه  ال�سوكية)...(،  الأظافر  تقليم  من 

الدميقراطية ال�سكلية)...( والتي يفهمها 

كل واحد، من منظور موقعه ال�سخ�سي.

الراأي  م�سامع  اإىل  موؤخرا،  ت�سربت  وقد 

ت�سرفات  عن  تفا�سيل  ال�سعبي،  العام 

الإ�سراف  مهمة  ت�سلموا  الذين  بع�ص 

فيها  و�سعتهم  متميزة،  مواقع  على 

فيهم  مفرو�سا  وكان  امللكية،  الثقة 

النية،  هذه  ظن  ح�سن  عند  يكونوا  اأن 

بينهم  فيما  وت�سابقهم  ج�سعهم،  ولكن 

وتهريب  الالم�سروع،  لال�ستغناء 

بع�سهم، ل�ستثماراتهم ال�سخ�سية خارج 

يف  لهم  ثقة  ل  اأغلبهم  لأن  املغرب)...( 

اإذن ل  القائم،  هذا املغرب، ول يف كيانه 

اأعطاهم  الذي  النظام  يف  حتى  لهم  ثقة 

البحث  جلان  نتتبع  نحن  وها  ثقته، 

وخرباء احل�سابات، لتدارك اأو�ساع عدة 

الذي  النظام  عليها  ائتمنهم  موؤ�س�سات، 

وتركوها  ونهبوها  ف�سلبوها  فيهم،  وثق 

اأطراف  على  خاوية  �سف�سفا  قاعا 

عرو�سها)...( لنفهم ماذا يق�سده النائب 

الحتادي ح�سن طارق، بقوله: ))ن�سف 

اأع�ساء  لدى  يوجد  املغاربة  ثروات 

من  يعرف  اأحد  ول  الأغنياء،  احلكومة 

اأين.. ول كيف اغتنوا.. ولو عرف املغاربة 

والنتخابات((  بالدميقراطية  لكفروا 

)اخلرب. 14 نونرب 2013(.

بامليزانية،  املكلف  الأزمي،  الوزير  بينما 

افتقد - بحكم من�سبه - اجلراأة ليعطي 

مليارا   34(( عنه  قال  عما  التفا�سيل 

ول  املغرب((  من  �صنويا  تهريبها  يتم 

ندري، هل هو يدري، من هم هوؤلء الذين 

يف  بقيت  لو  التي  املاليري،  هذه  يهربون 

املغرب اأو حو�سب مهربوها، لكان املغرب 

من اأغنى دول العامل.

لبع�ص  املغاربة،  ي�سفق  ذلك  ورغم 

هذه  واكبت  التي  امللكية  القرارات 

تعيني  اأهمها  كان  والتي  الأحداث)...( 

مكلفا  جاء  الذي  ح�ساد،  الداخلية  وزير 

- كما يبدو من حتركاته الأوىل- بالبحث 

التوقيف  يف  فعال  و�سرع  املف�سدين،  عن 

واملتابعة والفتحا�ص.

لوزير  ال�سليف،  ال�سهر  هذا،  ح�ساد 

بنمو�سى،  �سكيب  الأ�سبق  الداخلية 

والذي ل يجهل اأحد، اأنه اأبعد هو اأي�سا 

تعر�ص  لأنه  الداخلية،  يف  مهمته  من 

لكل  الراف�سة  القوات  طرف  من  لق�سف 

و�سع  ا�ستمرار  يف  والراغبة  اإ�سالح، 

ُيحتفظ فيه باملوؤ�س�سة امللكية، حما�سرة 

اأ�سبح  لدرجة  الأبواب)...(،  مغلقة 

اخلوف معها، على اأن نفاجاأ يوما ببالغ 

يعلن اإبعاد ح�ساد عن وزارة الداخلية، 

كما اأبعد قبله اأقطاب من الديوان امللكي، 

نف�سه، واأقطاب من وزراء اأبعدوا لأنهم مل 

يطاأطئوا روؤو�سهم للمجموعة التي كانت 

20 فرباير، تت�سرف بال وعي ولكن  قبل 

بالكثري من الطغيان.

الأ�سالة  حزب  با�سم  الناطق  هو  وها 

واملعا�سرة بن�سما�ص وكاأنه يكر�ص هلعه 

لوزير  اجلديدة  القرارات  خطورة  من 

الطاولة  على  ي�سرب  ح�ساد،  الداخلية 

يف جل�سة غرفة امل�ست�سارين، التي فقدت 

�سرعيتها من الد�ستور اجلديد، ويحتج:

م�صبوقة  غيـــر  مغامــــرة  ))اإنهــــــــــا 

االقت�صادية  االأو�صاع  علـــى  خطيــرة 

القنبلة)...(  اإثر  واالجتماعيـــــة 

بها  تو�صل  التي  املذكرة  فجرتها  التــي 

اأجل  من  والعمال)...(  الوالة)...( 

تاأخري �صرف م�صتحقات املقاوالت)...( 

تندرج  النار)...(  من  اجلمرة  هذه  اإن 

امل�صوؤومة)...(  االإجــــــراءات  �صمــــــن 

االألف  وللمرة  يوؤكد  الأنه  ال�صابقة، 

الأ�سالة  )بن�سما�ص.  �صحة تخوفاتنا(( 

واملعا�سرة يف 3 دجنرب 2013(.

اخلوف على عدم ا�ستمرار الوزير ح�ساد 

وزراء  م�سائر  من  ينطلق  الداخلية،  يف 

�سبقوه، والذين تخ�سع  الذين  الداخلية 

غولية)...(  ملقايي�ص  تغيريهم  قرارات 

حممد  امللك  تويل  منذ  املغرب  جعلت 

ال�ساد�ص عر�ص املغرب، ي�سجل اأكرب عدد 

من وزراء الداخلية يف تاريخ احلكومات 

م�سطفى  جطو،  امليداوي،  العاملية: 

الطيب  بنمو�سى،  �سكــــيب  ال�ساهـــــــل، 

حممد  العن�سر،  احمــــــاند  ال�سرقاوي، 

وزير  العن�سر،  احماند  وكان  ح�ساد. 

الدجاجة  يحرك  يكن  مل  الذي  الداخلية 

رئي�سا  كان  فقد  ذلك  ورغم  بي�سها،  عن 

عاما  اأربعني  ال�سعبية  احلركة  حلزب 

ولكنه مل يبق يف الداخلية اإل �ستة ع�سر 

يقول  كما  غلطته،  كانت  ورمبا  �سهرا، 

ال�سرطة  �سربت  عندما  اأنه  املتتبعون، 

على  احتجوا  الذين  املتظاهرين  بعنف 

عن  العفو  بعد  ح�سل  الذي  التالعب 

الإ�سباين دنييل، �سرح العن�سر باأنه لي�ص 

هو الذي اأعطى الأوامر للبولي�ص، ل�سرب 

يبعد ويعطى  اأن  فكان لبد  املتظاهرين، 

اأم  يف  وزيرا  كان  اأن  بعد  وزارة،  ن�سف 

الوزارات.
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ما بني امليداوي وح�صاد، تناوب على وزارة الداخلية كل من: 

جطو، ال�صاهل، بنمو�صى، ال�صرقاوي والعن�صر.

المفروض، أن الملك 
صديق الجميع، لكن 
ليس من حق أصدقاء 

الملك، أن يرتكبوا 
األخطاء، ألنه لو بدأ 

المغاربة في ارتكاب 
األخطاء لمجرد أنهم 
أصدقاء الملك، لكان 
المغرب قد »راح في 
داهية«، كما يقول 

المصريون

ح�صادامليداوي


