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الحكومة  الذي كاد يسقط  الخطأ 
بن كيران لن يقترب من الصناديق السوداء ذات الطابع األمني والعسكري 28

الحقيقة الضائعة

ملاذا خاف املغاربة 
من غياب 
الـملـك

الرباط. األسبوع
قـــال صــديــق قـــدمي لــلــمــلــك احلسن 
الــــثــــانــــي، عــــاشــــره مـــنـــذ الـــســـنـــوات 
بولي  مــرة،  ألول  التقى  إنــه  األولـــى، 
مهرجان  فــي  احلــســن  مـــوالي  العهد 
بالرباط  أقــيــم  ــــذي  ال الــفــروســيــة، 
للتشابه  انبهاره  عن  وأعرب  مؤخرا، 
الكبير، بني ولي العهد، وامللك احلسن 

الثاني.

أول مغربي من 
ضحايا النظام 
الليبي السابق 
يطرق أبواب 

السفير »شكالوون«

قانون اليوطي يبرئ مزوار وبنسودة 
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إذا كان الفاسي خبيرا في كرة القدم فليعني 
بن كيران مديرا مسؤوال عن املاء والكهرباء
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وثيقة احلجز على بنك كبير في املغرب
لم يدفع أموال سيدة مغربية في السعودية

تنفرداألسبوع 

الرباط. األسبوع
اســـتـــفـــحـــلـــت هــــــذه األيــــــــــام، حــــاالت 
تتماطل فيها بعض األبناك في دفع 
اخلارج،  في  املهاجرين  املغاربة  أمــوال 
لهم  تقول  املــغــرب،  إلــى  يأتون  حينما 

األبناك: ال أموال لنا.
وســـــــرت فـــــي أوســـــــــاط املــــغــــاربــــة في 
اخلارج، موجة من التخويف من هذا 
الـــواقـــع. هـــذا الــواقــع املــريــب، والـــذي 
مغربية  ســــفــــارات  مـــنـــه  اســـتـــفـــادت 
باخلارج، كانت تطمس كل الشكايات، 
)...( وهذه  بالتأكيد مقابل عالوات، 
الرياض  فــي  تــســكــن  ســيــدة مــغــربــيــة 
أموالها  بالسعودية، ومنذ أن حجزت 
التي أودعت في بنك كبير بالبيضاء، 
وهي تكتب الرسائل إلى سفارة املغرب 
السفارة  حتــــرك  فـــال  بــالــســعــوديــة، 
اجلديد،  السفير  جاء  أن  إلى  ساكنا، 
املشتكية  رســــالــــة  ـــعـــث  وب الــــبــــركــــة، 
إلـــى املــعــنــي بــــاألمــــر)...( عــبــر وزارة 
يظهر  لــم  الشكاية  ولكن  اخلــارجــيــة، 

البقية ص 2لها أثر.

البقية ص 2

ولي العهد، صورة طبق األصل من جده احلسن الثاني
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األسبوع الرباط: 
اإللكتروني  امل��وق��ع  متصفحي  ع���دد  جت����اوز 
لألسبوع  الصحفي في ظرف أيام قليلة بعد إطالقه 

عتبة نصف مليون قارئ، 
متجاوزا بذلك كل املواقع 
اإلخبارية  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
امل��غ��رب��ي��ة، ووص����ل عدد 
امل��ع��ج��ب��ن ب��امل��وق��ع على 
شبكة الفيسبوك ما يزيد 
عن 20 ألف معجب خالل 

األسبوع األخير.
وفي تفاعلهم مع إطالق 
املوقع، عبر بعض القراء 
عن إعجابهم بالتصميم 

اآلخر  البعض  ذهب  بينما  للموقع،  الهندسي 
هناك  أن  علما  ال��ع��م��ل،  بفريق  التنويه  إل��ى 
األخبار  بعض  تناقش  التي  التعليقات  مئات 
ومقاالت احلقيقة الضائعة لقيدوم الصحافين 

مصطفى العلوي.
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، يشكر 
موقع األسبوع الصحفي، 
ك��ل ق��رائ��ه األع���زاء الذين 
هذه  خ��الل  معه  تفاعلوا 
ال  وال��ت��ي  القصيرة  امل��دة 
أسابيع..  ثالثة  تتجاوز 
في  االس��ت��م��رار  ونتمنى 
األخبار  ب��أه��م  ت��زوي��دك��م 
وكواليس  والتحليالت، 

القرارات السياسية.

نصف مليون قارئ و20 ألف معجب مبوقع
 www.alousboue.net

األسبوع  الرباط: 
جتنبت احلكومة ارتكاب 
أكبر خطإ في حياتها، وهو 
الصناديق  م��ن  االق���ت���راب 
السوداء، التي جرى العمل 
بها منذ سنوات في املغرب 
بلدان  باقي  )..( على غرار 
ال��ع��ال��م مب���ا ف��ي��ه��ا ال����دول 
عدم  إن  ح��ي��ث  امل��ت��ق��دم��ة، 
خبرة بعض الوزراء دفعهم 
إلى املطالبة بحذف جميع 
حسابات اخلزينة املعروفة 
في  ال��س��وداء،  بالصناديق 
مساطر  عن  حديثهم  إط��ار 
الشفافية وقواعد احملاسبة 

العمومية.
إلى  لتنبه  الهواتف  ارتفعت حرارة  وقد 
خطورة االقتراب من »الصناديق السوداء« 
كل  التقط  وق��د  احلكومية،  األزم���ة  ع��ز  ف��ي 
من وزير الداخلية امحند العنصر، ووزير 
اإلش����ارة،  ه���ذه  ال��رم��ي��د  ال��ع��دل مصطفى 

ف��ات��ص��ال ب��ال��ن��واب ال��ب��رمل��ان��ي��ن م��ن أجل 
هذا  من  تعديالت  في  اخل��وض  عن  ثنيهم 
التي حصل فيها نقاش  املدة  النوع، طيلة 
املالية،  ل��وزارة  ال��س��وداء  الصناديق  ح��ول 
تولى  التي  الفترة  عن  احلديث  مبناسبة 
فيها التجمعي صالح الدين مزوار مقاليد 

احلكم داخل هذه الوزارة.
الفريق  رئ����ي����س  حت�����رك  وق�����د 
والتنمية  العدالة  حل��زب  النيابي 
ل��ي��ب��ع��ث رس���ائ���ل االط��م��ئ��ن��ان إلى 
أسماه  ما  نافيا  الداخلية،  وزارة 
تغليط  إلى  تهدف  التي  اإلشاعات 
الرأي العام، موضحا أن احلساب 
املشمول  ال��وح��ي��د  اخل��ص��وص��ي 
األسود«  »الصندوق  هو  بالنقاش 
امل��ال��ي��ة، و»ال ع��الق��ة لألمر  ل���وزارة 
الطابع  ذات  السرية  باحلسابات 

األمني والعسكري«.
وتؤكد التحركات السرية لبعض 
ثني  أج����ل  م���ن  احل��ك��وم��ة  وزراء 
ال��ن��واب ع��ن اخل���وض ف��ي مسألة 
بدل  احل���س���اب���ات اخل��ص��وص��ي��ة، 
التي  شباط  بتصريحات  االهتمام 
االستقالل  حزب  انسحاب  خاللها  من  أكد 
احلالية  احلكومة  مصير  أن  األغلبية،  من 
وليس   )..( جسيم  خطإ  بارتكاب  مرتبط 
مبجرد قرار حزبي، مثل القرار الذي اتخذه 

حزب االستقالل.

الخطأ الذي كاد يسقط الحكومة 
بن كيران لن يقترب من الصناديق السوداء ذات الطابع األمني والعسكري 

تتمة ص 1
 إلى أن جاءت هذه السيدة املغربية من السعودية، والتي سبق أن 
اشترت سندات بقيمة أربعة مالين درهم، قريبا من نصف مليار، ورغم أن 
السندات حلامله تدفع بدون نقاش، فإن السيدة عندما وقفت أمام صندوق 
البنك الكبير، رفض املوظف أن يدفع لها قيمة السندات، وبعد التأكد، أكد 
لها الرفض، لتندم السيدة على الثقة التي جعلتها تبعث حصاد عملها، 

بن أيدي بنك مغربي.
وقد عجلت السيدة بتكليف محام خبير، وجد الباب مفتوحا مبقتضى 
القانون بحجز أموال السيدة، على حساب البنك لدى بنك املغرب، وهو 
في  قاضية  لتصدر  التجارية،  في احملاكم  يحترم  يكن سابقا  لم  قانون 
احملكمة التجارية بالرباط، )انظر صورة احلكم( في األسبوع املاضي 11 
جوان 2013 بحجز أربعمائة مليون سنتيم في بنك املغرب، الذي سيحجز 

القيمة، من حساب البنك احملكوم عليه.

وثيقة احلجز على بنك كبير في املغرب لم 
يدفع أموال سيدة مغربية في السعودية

األسبوع الرباط: 
وصل األمير موالي هشام إلى 
جوان   17 االثنن  الرباط صباح 

وغادرها الثالثاء 18 جوان 
ويظهر أنه ملزم بالتحضيرات 
الباريسية إللقاء محاضرته حول 
مغلقة  مجموعة  أمام  الصحراء. 
اجلامعي  امل���رك���ز  أس���ات���ذة  م���ن 
ل��ل��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة، ح��ي��ث لن 
ي���ك���ون ال����دخ����ول م��س��م��وح��ا به 
بهذا  امل��ه��ت��م��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  إال 

املوضوع.   
ولن يسمح ألي أحد باحلضور 

غير أعضاء املعهد، الشيء الذي يضع االحتمال بأن الصحفين لن يحضروا، 
وبالتالي رمبا لن تنشر احملاضرة على الرأي العام .

األمير موالي هشام في 
الرباط 24 ساعة

هولند يـركب النـاگة
ال����رئ����ي����س  زار  ع����ن����دم����ا 
منطقة  ه��ول��ن��د،  الفرنسي 
مت���ب���ك���ت���و، ف����ي م����ال����ي، في 
ف���ب���راي���ر امل���ن���ص���رم، أه����دى 
ل����ه ح���ك���ام امل����ال����ي ن���اگ���ة، 
الطريقة  ح��س��ب  لتكرميه 

الصحراوية)...(.
الناكة  ه���و  ح��ص��ل،  ال�����ذي 
منها  اق�����ت�����رب  م�����ا  مب����ج����رد 
الرئيس هولند بدأت تصيح 
وتستغيث، وحصلت مباشرة 
مشكلة بني هولند والناگة. 
يركبها،  أن  ع��ل��ى  م��ص��ر  ه���و 
رفضه..  ع��ل��ى  م��ص��رة  وه����ي 
ك��م��ا ق�����ال م���راس���ل ج��ري��دة 
ال�����ذي كان  »ل���وب���اري���زي���ان« 
حاضرا، والذي استغرب مثل 
عماذا  احل���اض���ري���ن،  ج��م��ي��ع 
جرى حتى قبلت الناگة أن 

يركبها الرئيس الفرنسي.

تتمة ص 1
مضيفا، إنها نفس املالمح، نفس احلركات، وعيون تذكر بنباهة احلسن الثاني، حتى آذان احلسن الثاني، 
كانت منتصبة تذكر بها آذان ولي العهد. عجيب هذا التشابه، يضيف املتحدث، الذي ال ميكن أن يستكشفه إال 

الذي عرف امللك احلسن الثاني عندما كان شابا يافعا، يقلب نظراته.
حتى القامة يقول املالحظ، ستكون قامة ولي العهد، غير ميالة للطول، متاما كما كانت قامة احلسن الثاني.

ولي العهد، بعد أن لعب في حفل املدرسة املولوية دور أحد امللوك، رقص، وغنى وعزف على الكيتار، بالكثير 
من الفرح رمبا فرح بعودة والده من السفر.

ولي العهد، صورة 
طبق األصل من 

جده احلسن الثاني

بنكيران

بعض تفاعالت القراء مع موقع األسبوع في الفيس بوك

موالي هشام
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ما خفي كان أعظم تحت

 األضواء

بن كيران واردوغان

إذا كان الفاسي خبيرا في كرة القدم فليعني 
بن كيران مديرا مسؤوال عن املاء والكهرباء

تفكر مجموعة من املشتغلني في مكاتب 
املاء، أونيب بضواحي الرباط، في التحرك 
التي  البيئسة  الظروف  استنكار  أجل  من 
إهمال  م��ن  أون��ي��ب،  م��ك��ات��ب  منها  ت��ع��ان��ي 
ومراحيض  م��ح��روق��ة  ومل���ب���ات  وأوس�����اخ 
سمعة  إل��ى  تسيء  وضعية  وه��ي  متردية، 

مكتب يتصرف في املاليير.
كما انقطع املاء في األسبوع املاضي عن 
ملكاتب  التابع  السكني  املجمع  أط��راف من 
املياه، حيث يرى اخلبراء الذين ال يستفيد 
أح��د م��ن خ��ب��رت��ه��م)...( أن ال��رب��اط، مهددة 
بانقطاع املاء الصالح للشرب، نتيجة عدم 
نسبة  وارتفاع  الكبرى،  احملركات  تصليح 
الرمال في حقينة املاء الصالح للشرب في 

وادي أبي رقراق.
وهناك الشكايات املوضوعة في احملاكم، 
نتيجة  للمحاكم  طريقها  ف��ي  ه��ي  وال��ت��ي 
الفوضى التي تضرب أطناب هذه املؤسسة 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني امل����اء ال��ص��ال��ح للشرب 
والكهرباء، املادتان األساسيتان، في حياة 
معرضتني  أص��ب��ح��ت��ا  وال��ل��ت��ان  امل��غ��ارب��ة، 
لالمباالة، بعد أن تخصص رئيسها الفاسي 
الفهري في مواضيع كرة القدم التي يترأس 
جمعيتها وانشغاله بالشقق التي اشتراها 
هو وزوجته في باريس، وأصبحت صوره 
ف��ي ال��ص��ف��ح��ات ال��ري��اض��ي��ة ل��ل��ج��رائ��د تعد 

ب���امل���ئ���ات وك���أن���ه 
فقط  م��ت��خ��ص��ص 

في كرة القدم.
رئيس  كان  وإذا 
بن  احل������ك������وم������ة 
مشغوال  ك���ي���ران، 
مع  ب����خ����الف����ات����ه 
ش�������ب�������اط، ف����إن����ه 
ي����ف����اج����أ في  ل�����ن 
إذا  األي������ام،  أح����د 
م���ا ان��ق��ط��ع امل���اء 
للشرب  ال��ص��ال��ح 
ع���������������ن ب�����ع�����ض 
املناطق، أو انقطع 
ال  إذ  ال���ك���ه���رب���اء، 

مؤسستني  رئيس  أن  يقبل  أن  لعقل  ميكن 
إستراتيجيتني في الوطن، يسيرهما رئيس 
االستهتار،  هذا هو  بالكرة،  باللعب  مكلف 
ول���و س��ئ��ل رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ب���ن كيران، 
الفاسي  يخصصها  ال��ت��ي  ال��س��اع��ات  ع��ن 
ملسؤوليته األصلية، لتوجه إلى ملك البالد، 
جتعل  التي  اخللفيات،  ماهية  عن  ليسأله 

ف��ي خطر،  امل��واط��ن��ون  ال���ذي يشربه  امل���اء 
البوادي  والذي يعتبر حجة املواطنني في 
ق��ن��اة دوزمي  ف��ي  ن��رى  ال��ك��ذب، حيث  على 
في  امل��اء  يسقون  وش��اب��ات  لشباب  مناظر 

البالستيكية ليحملوه كيلومترات  القناني 
بعيدة إلى محال سكناهم، بينما املؤسسة 
املكلفة بهذا املجال، بني يدي مسؤول نراه 
ف��ي م��الع��ب ك��رة ال��ق��دم، وأخ��ب��ار اجلامعة 
زوجته  وتتحدث  يومية،  بصفة  الكروية 
أحاديثها اخلاصة، عن  في  بادو  ياسمينة 
أنهكته  أنه  مبعنى  مهامه،  كثرة  من  تعبه 

للتكلف  سيجدها  ق��وة  فأية  ال��ك��رة،  مهام 
احليوية  املجاالت  أكبر  والكهرباء،  باملاء 

لضمان االستقرار االجتماعي.
إن الفاسي علي، لم يزر أبدا، منذ تعيينه 
الرئيسية  املقار 
لونيب،  ل��ل��م��اء، 
أن  عليه  فكيف 
يدري، ما يجري 
قنواتها  ف�����ي 
يجري  م����ا  وال 
ف���������ي أس���������الك 
ك����ه����رب����ائ����ه����ا، 
أصبحت  وق�����د 
عليها  ي��س��ط��و 

اللصوص.
كانت  وإذا 
ح�����ك�����وم�����ة ب���ن 
تتحدث  ك��ي��ران 
افتقادها  ع����ن 
تسأل  أن  عليها  فإن  اإلص��الح،  إلمكانيات 
من  مستثنى  ال��ف��اس��ي،  ه���ذا  ه��ل  نفسها 
املساءلة  التحقيق ومن  البحث ومن جلان 
العام  ال���رأي  يتحدى  حتى  ال��ب��رمل��ان،  ف��ي 
الوطني بانشغاله بكرة القدم، وسياسة كرة 
والكهرباء  واملاء  القدم،  كرة  وهزائم  القدم 

بيد الالمسؤولية وال املتابعة.

حتت أنظار حراس الوزير العاديني، في 
كل مناسبة رسمية، استطاع لص أو اثنان، 
رسمي  معرض  من  قفاطني  ثالثة  سرقة 
أقيم للصناعة التقليدية في باب اجلديد 
مبراكش،  املامونية،  الضخم،  الفندق  قرب 

زوال اجلمعة األخير.

حفيد  على  األكادميي،  اجلانب  تغلب 
مدير  العلوي،  العربي  بن  محمد  العالمة 
كلف  الذي  التراب،  مصطفى  الفوسفاط 
الوطني  باألرشيف  باالهتمام  إدارته 
هذا  إلجناز  اإلمكانيات  ووضع  للوثائق، 
منذ  املغرب  يوله  لم  الذي  املخطط 
أغلب  وأن  خصوصا  اهتمام،  أي  االستقالل 

وثائق املغرب متواجدة في فرنسا.

دعوته  بنعلو،  املطارات،  مدير  خسر 
القضائية التي رفعها ضد مجلة »أكتيول« 
بسبب التقادم، وكان بنعلو قد طالب املجلة 

بدرهم واحد تعويض.
احملكمة الزجرية بالدار البيضاء التي 
أصدرت احلكم يوم االثنني املاضي، وبرأت 
املجلة، حضر جلستها كل من رئيسة حترير 
عبد  نشرها  ومدير  قبلي،  منى  »أكتويل«، 
اللطيف العزيزي.. مع العلم أن املجلة التي 
توقفت عن الصدور، كانت قد نشرت مقاال 
يوم 19 ماي 2012 بعنوان: »بنعلو وأربعون 
مليون دوالر«، وهو املقال موضوع الدعوى.

سياسة  من  أبدا،  املغرب  يستفيد  لن 
مع  اتفق  فقد  اخلارجية،  في  العثماني 
فرنسا على تسهيل احلصول على التأشيرة، 
اآلالف  عشرات  لطرد  املغرب  قبول  مقابل 
من املغاربة املتواجدين في فرنسا بطريقة 

غير شرعية.

صباح  الليبية،  الثورة  محكمة  أفرجت 
معمر  بعد  الثاني  الرجل  عن  االثنني، 
بعد  الزوي،  السابق  ليبيا  سفير  القذافي، 
التالعب  تهم  كل  من  احملكمة  برأته  أن 
بأن  املتحدة  لألمم  يؤشر  حكم  باألموال، 

العدالة في ليبيا غير متأثرة بالثورة.

بني  رحاها  تدور  كبيرة  حرب 
املساحني  واملهندسني  العقارية  احملافظة 
القطاع  في  العاملني  الطبوغرافيني 
للجميع  سمحت  احلرب  هذه  اخلاص، 
بالتأكد بأن أسرار املغرب توجد في ملفات 
املسح العقاري املوجودة في احملافظة )..(، 
التي فجرت اخلالف، هي  النقطة  أن  علما 
بوزارة  لتدفع   )..( اجلهات  بعض  حترك 
بني  يساوي  قانون  اعتماد  إلى  الفالحة 
واملهندسني  »الباك«  أصحاب  التقنيني 

الذين »شابو« في الدراسات املعقدة.

الوزير  الرباط  بلدية  رئيس  أن  يظهر 
في  يشبع  لم  ولعلو،  املالية،  في  السابق 
احلفل الذي أقامه أحيزون مساء االثنني، 
بيزيريا  أقرب  إلى  وتوجه  بسرعة  فخرج 
ليشتري بيتزا، أكيد أنه كان سيتعشى بها، 
بعد أن أخذ الدرس بأن الناس احلاليني لم 

يبقوا متعودين على التبذير.

جتلت  املغرب  في  السياسة  عبقرية   
وفد  استقبال  في  مؤخرا  واضح  بشكل 
 160 أكثر  كلف  الكويت،  دولة  من  برملاني 
أنه  الله  بيد  يكتشف  أن  قبل  مليون، 
أن  ذلك  لهم  شرعية  ال  برملانيني  استقبل 
قضت  الكويت  في  الدستورية  احملكمة 
 ..2012 في  املنتخب  األمة  مجلس  بحل 
مجلس  حساب  على  تناول  الوفد  هذا 
أرقى  في  فاخرة  وجبات  املستشارين 
ذلك  في  مبا  مغربية،  مدن  بعدة  املطاعم 
اخلامس،  محمد  شارع  في  الكبير  املطعم 
املرأة  من  مقربة  صاحبته  أن  يقال  والذي 

احلديدية في الغرفة الثانية )..(.

علي الفاسي الفهري مشغول بالكرة
 و نراه في الصورة مع  رئيس الفيفا 

شهادة ملكية شقة الفاسي الفهري وزوجته بادو في فرنسا

امللك اجتمع بنب كيران في حفل مدرسة األمراء 
ف��������ي ال������وق������ت 
يحلم  ك����ان  ال�����ذي 
بلقاء  ش��ب��اط  ف��ي��ه 
رئيس  ق��ب��ل  امل��ل��ك 
بعد  احل����ك����وم����ة 
السفر،  من  عودته 
ن���ق���ل���ت ش����اش����ات 
ال���ت���ل���ف���از ص����ورا 
حلفل نهاية السنة 
ن����ظ����م في  ال��������ذي 
املولوية  امل��درس��ة 
ظهر  ب����ال����رب����اط، 
وهو  بنكيران  فيه 

مبتهجا  باجللوس مطمئنا قرب امللك.
بامللك  لينفرد  املناسبة  أن بن كيران استغل  أكدت  مصادر األسبوع 
بعدما هنأه على العودة امليمونة، وال شك أنه طرح عليه موضوع األزمة 

احلكومية التي تسبب فيها شباط األمني العام حلزب االستقالل.
تكهنت  التي  النقاشات  كل  يلغي  وامللك  رئيس احلكومة  بني  اللقاء 
لم  أنه  والواضح  األزمة احلكومية،  السادس على خط  بدخول محمد 

يعد هناك أي استقبال ملكي ألي طرف سياسي.
العلوي،  اسماعيل  »الشيوعي«  إليه  ذه��ب  ما  صحة  األي��ام  وأك��دت 
في  امللكي  التحكيم  إل��ى طلب  االستقالل  ح��زب  »إن جل��وء  ق��ال:  ال��ذي 
لقراءة  كنتيجة  والتنمية، جاء  العدالة  بينه وبني حزب  القائم  النزاع 

غير دقيقة لفصول الدستور املغربي«.
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الحكم بالسجن في عهد الخلفي

غلط الوزير عمارة الذي ترك غرفته ملن سكنها ثالث ليال
البيضاء. األسبوع

كشف احلكم الذي صدر صباح االثنني 
ال��ص��ح��ف��ي اجلجيلي  ع��ل��ى  ج����وان،   17
م��وق��وف��ني وخ��م��س��ة ماليني  ب��ش��ه��ري��ن 
احملامي  استأنفه  ال��ذي  احلكم  سنتيم، 
تفعيل  خلفيات  عن  الراشيدي،  إبراهيم 
ال����ذي ع��دل��ه الوزير  ال��ص��ح��اف��ة  ق��ان��ون 
اخللفي في االتصال، ويشير بأن احلكم 

بسجن الصحافيني انتهى.
إال أن جزئية ادعاء اجلريدة بأن الوزير 
عمارة، دفع ثمن زجاجة شمبانيا كذبتها 
التفاصيل املؤكدة، وهي أن الوزير قضى 

و1006،   1004 الغرفة  في  واح��دة  ليلة 
في  بقيت  الغرفة  أن  إال   ،8 ي��وم  وغ��ادر 
مساعد  بها  وبقي  مغادرته،  رغم  اسمه 
في  ما حصل  ليحصل  ال���وزارة..  في  له 
جعل  ال����ذي  ال��ش��يء  و10،   9 الليلتني 
ملف  من  الفاتورة  يخفي  باألمر،  املعني 
التي  السفارة  وهي  الصحفية،  الدعوى 

رفض القسم املتخصص، دفعها.
ول���ه���ذا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل���س���ؤول���ني أن 
سافروا  إذا  غ��رف��ه��م  مفاتيح  ي��رج��ع��وا 
يتركوها ملن يتالعب  في مهمة، حتى ال 
الصحافة  زم���ن  ف��ي  م��ادم��ن��ا  ف��ي��ه��ا)...( 

احلرة.

عندما مت إعدام رئيس الوزراء   
التركي »عدنان مندريس«

الرباط: وكاالت 
ف���������������������ي ع�������ز 
التركية  األزم�������ة 
ب������ني احل����ك����وم����ة 
وامل�������ع�������ارض�������ة، 
ظ���ل صعود  وف���ي 
رئ���ي���س ال�������وزراء 
ال��ت��رك��ي أردوغ���ان 
ل���م يجد  ل��ل��ج��ب��ل، 
النشطاء  ب��ع��ض 
له  امل�����ع�����ارض�����ني 
س�������وى ت���ذك���ي���ره 
ب����ق����ص����ة رئ���ي���س 
ال��وزراء اإلسالمي 
مندريس«  »عدنان 
إعدامه  مت  ال����ذي 
والذي  تركيا،  في 

توقعت  عجيب  ببرنامج   1950 سنة  لالنتخابات  ترشح 
أمريكا عدم جناحه، ذلك ألن وعوده للشعب التركي كانت فقط 
هي عودة األذان باللغة العربية، والسماح لألتراك باحلج، 
وإعادة إنشاء وتدريس الدين باملدارس، وإلغاء تدخل الدولة 

في لباس املرأة..
على  حزبه  حصل  حيُث  ُمذهلة  النتيجة  كانت  وقتها، 
318 مقعدًا وتسبب بسقوط حكومة أتاتورك، فتسلم عدنان 
مندريس منصب رئيس الوزراء، وجالل بايار )رئيس احلزب( 
رئيسًا للجمهورية، وشرع لتوه ينفذ وعوده التي أعلن عنها 

للشعب أثناء العملية االنتخابية.
جلسة  أول  فعقد  الشعب،  ملطالب  مندريس  واستجاب 
الشهر  ه��دي��ة  للشعب  وق���دم  رم��ض��ان،  ف��ي  ال����وزراء  ملجلس 
الكرمي: ) األذان بالعربية ، وحرية اللباس ، وحرية تدريس 
الدين، وبدأ بتعمير املساجد(، وأنشأ 10 آالف مسجد، فتح 
25 ألف مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي، وتقارب مندريس مع 
العرب ضد إسرائيل، فارضا الرقابة على األدوية والبضائع 
سنة  اإلسرائيلي  السفير  وط��رد  إسرائيل،  في  تصنع  التي 

.)1956(
عندها حتركت القوى املعادية لإلسالم ضد مندريس، فقام 
عسكري  بانقالب   1960 سنة  رس��ل(  جو  جمال   ( اجلنرال 
كانت نتيجته شنق عدنان مندريس، وفطني زورلو، وحسن 

بلكثاني .

ش����ارك ق����ادة إس��الم��ي��ون م��غ��ارب��ة، م��ن��ه��م، ن��ائ��ب رئيس 
حماد  بن  عمر  م��والي  الدكتور  واإلص���الح،  التوحيد  حركة 
محمد  والفضيلة،  حزب النهضة  قيادة  )الصورة( وعضو 
عبد الوهاب رفيقي، املعروف بأبي حفص، والشيخ السلفي 
السورية،  الثورة  حول  عاملي  مؤمتر  في  الفيزازي،  محمد 
بيانه  في  وجاء   بالقاهرة.   2013 يونيو   13 اخلميس  يوم 
نصر  وشيعة حزب  األسد  بشار  للجهاد ضد  نداء  اخلتامي 

الله وإيران.
وشارك  في هذا املؤمتر، حتت عنوان: »موقف علماء األمة 
مختلف  من  إسالمية،  شخصيات  سوريا«،  في  األحداث  من 
ال��ت��وج��ه��ات، أب��رزه��م ال��دك��ت��ور ي��وس��ف ال��ق��رض��اوي رئيس 
الدكتور  األزه��ر  وشيخ  املسلمني،  للعلماء  العاملي  االحت��اد 
األوق���اف  ط��ل��ع��ت عفيفي وزي���ر  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ي��ب،  أح��م��د 
والشيخ  احلويني،  إسحاق  أبو  السلفي  والداعية  املصري، 
والدكتور  السلفية،  ال��دع��وة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ب��ره��ام��ي  ي��اس��ر 
محمد العريفي الداعية اإلسالمي السعودي، والشيخ جمال 
واملوريتاني  حجازي  وصفوة  سوريا  علماء  أحد  سيروان 
احل��س��ن ول���د ال����ددو وأس���ام���ة ال��رف��اع��ي وغ��ي��ره��م. وكلهم 

مرجعيات سنية نافذة جلماعة اإلخوان املسلمني.  
وب���امل���غ���رب، دع����ا ح��م��اد ال���ق���ب���اج، ال��ي��د ال��ي��م��ن��ى لشيخ 
رئيس  املغراوي،  الرحمن  عبد  محمد  التقليديني  السلفيني 
رئيس  السعودية،  اململكة  من  املقرب  القرآن«،  »دار  جمعية 
احلكومة عبداإلله بن كيران إلى اجلهاد ونصرة السنة ضد 
ب�»حزب  الله  حزب  ووصف  بسوريا،  معركتها   في  الشيعة 
الشيطان« وقد سبقه في وصف نصر الله ب�«احلقير«، امحمد 
الدعوي  واإلصالح، الدراع  التوحيد  بحركة   هاللي، قيادي 
التنفيذي، عبد  ضمن مكتبها  من  والتي  كيران،  بن  حلزب 
ال��ري��س��ون��ي ومنظر  ال��دول��ة وال��ع��ال��م أح��م��د  ال��ل��ه بها وزي���ر 

احلزب محمد يتيم.
بسوريا  التحقوا  األش��خ��اص  مئات  أن  ب��ال��ذك��ر،  وي��ج��در 

فيهم  العالم،  دول  مختلف  من  وجاؤوا  الشيعة،  للقتال ضد 
م��ن اجلنسيات  م��غ��ارب��ة وم��ص��ري��ون وت��ون��س��ي��ون وغ��ي��ره��م 
طابعا  احل���رب  أخ���ذت  إذ  أخ���رى،  جنسيات  وم��ن  العربية 

طائفيا، بعد أن كانت صراعا على السلطة.
وهنا تكمن خطورتها وتداعياتها على بلدنا، وهي خطورة 
تعرفها مخابرات املغرب ومصاحله األمنية، في جتربتها مع 
إرهابية  خاليا  تفكيك  نسمع  سوف  وغدا  األفغان،  املغاربة 
الفيزازي  الشيخ  منه  حذر  ما  وهو  سوريا.  ملغاربة  منتمية 
السعودي  للتحالف  السرية  امل��ؤمت��ر  كوزينة  حضر  ال��ذي 
املصري الذي استعاد زخمه على عجل، هو الذي سيتصدى 
في  ت���ذك���روا دوره  س��وري��ا،  ف��ي  امل��ت��وق��ع��ة  التغيير  لعملية 
إخراج القوات العراقية من الكويت، وتوفير الغطاء العربي 
اإلقليمي لغزوه، ودوره في تغيير النظام الليبي، يحضرني 

نداءات  فيه  تتسم  ال��ذي  الراهن،  الوقت  في  بشدة  السؤال 
اجلهاد، بجرأة ملحوظة، تقترب من االبتزاز السياسي البن 

كيران.
من  أفلت  »اجلهاد«،  فريضة  مع  غريبة  قصة  له  كيران  بن 
غير  ألسباب  الستينيات  في  فلسطني  في  طلبه،  رغم  أدائها 
االستشهاد  ف��ي  حلمه  حتقيق  وم��ن  منها  وأف��ل��ت  معلومة، 
الكرمي  الراحل عبد  بقرار من  التسعينيات،  في  بأفغانستان 
التسجيل  طلب  عند  شاهدا  وكنت  حزبه،  مؤسس  اخلطيب 
لقرار  كيران، وحاضرا  بن  من طرف  أفغانستان  في  للجهاد 
الراحلني  بني  »صفقة«  إطار  في  اخلطيب،  طرف  من  إبطاله 
اخلطيب وامللك احلسن الثاني رحمهما الله، سبق أن كشفت 

أسبابها. بعض 
بن كيران، يفلت للمرة الثالثة، من ورطته، إذ سوف يكتفي 
باجلهاد باملراسلة، للرجال الثائرين أمام البرملان وبشوارع 
في  اإلسالمية،  املنظمات  نساء  يظلم  ال  وقد  اآلمنة،  املغرب 
إطار »اجلهاد اآلخر«، بعد الفتوى  املثيرة للجدل في شأنه. 
»ندعو  بتونس  يحدث  ما  قبيل  من  ن��داء  قريبا  نسمع  وق��د 
ملساعدة  بسوريا  االلتحاق  على  الغنوشي  سمية  ونشجع 
راشد  وال��ده��ا  ونبشر  املناكحة  جهاد  على  هناك  أخواتها 
اسم  يشطب  ق��د  اجل��ن��ة«.  سيكون  مصيرها  ب��أن  الغنوشي 
شخصيات  ب��أس��م��اء  وي��ب��دل  ال��ن��داء،  م��ن  الغنوشي وحده 

مغربية إسالمية 
إقليمية  كثيرة،  خرائط  ستغير  التي  هي  سوريا،  معركة 
ودولية، وستخلق كيانات جديدة، لها تداعيات محتملة على 
صحرائنا، وحتالفات جديدة، وستؤسس لشرق أوسط جديد، 
نتوقعه،  أو  عرفناه  الذي  سابقا،غير  أمريكا  به  بشرت  كما 
القرضاوي،  الشيخ  قطار  ركوب  غير  خيار،  للمغرب  وليس 
القبر،  م��ش��ارف  ع��ل��ى  س��ائ��ق  م��ج��رد  األخ��ي��ر،  ه���ذا  أن  علما 
يحلم  باالستشهاد، رغم جهاده هو اآلخر، باملراسلة، وحلمه 

أكثر، مبا وصفه القرآن من  نعيم وملذات أهل اجلّنة.

الرباط تدخل عهد ناطحات السحاب 
الرباط: األسبوع 

حفال  أحيزون  السالم  عبد  أقام 
البرج  ت��دش��ني  مب��ن��اس��ب��ة  ك��ب��ي��را 
حي  في  املغرب  التصاالت  الكبير 
اللقاء  ب��ال��رب��اط، ومت��ي��ز  ال��ري��اض 
اليوم  ن��ف��س  م���س���اء  ن��ظ��م  ال�����ذي 
ال���ذي دش���ن ف��ي��ه امل��ل��ك ه���ذا املقر 
اجل���دي���د، ب��ح��ض��ور ج���ل ال����وزراء 
ونزار  الوفا  محمد  االستقالليني 
ب��رك��ة وال��ع��م��ران��ي ب��اإلض��اف��ة إلى 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

التوفيق. أحمد 
م�����ن ج����ان����ب امل����ع����ارض����ة ك���ان 
ح���ض���ور عضو  ل���الن���ت���ب���اه  الف���ت���ا 
األصالة  حل��زب  السياسي  املكتب 
الذي  العماري،  إلياس  واملعاصرة 
شوهد وهو يتبادل أطراف احلديث 
االستقالليني  ال����وزراء  بعض  م��ع 

املشاركني في احلكومة.
ك��م��ا مت��ي��ز ال��ل��ق��اء ب��غ��ي��اب تام 

لرجال األعمال الذين يعتبر التيلفون 
نشاهد  ل��م  حيث  ألنشطتهم،  م��رك��زا 

والكتاني..  بنجلون  األبناك  أقطاب 
ول���م ت��ظ��ه��ر رئ��ي��س��ة امل��ق��اول��ني مرمي 
األعمال  رجل  يظهر  لم  كما  بنصالح، 

م��ي��ل��ود ال��ش��ع��ب��ي، ول��م ي��ك��ن هناك 
عزيز أخنوش وزوجته، هذا األمر 
واالستفسار  التساؤل  إل��ى  يدعو 
م���ب���ررات  ف��ه��م  إل����ى  ورمب�����ا   )..(
لهجوم  األسبوعيات  إحدى  جلوء 
موحى به )..( على شخص رئيس 
السالم  ع��ب��د  امل���غ���رب  ات���ص���االت 
م��ع تدشني  ب��ال��ت��زام��ن  أح���ي���زون، 
متتلكها  باتت  بناية  وأكبر  أعلى 

املغرب. اتصاالت 
فيها  استلهم  ال��ت��ي  امل��ن��اس��ب��ة   
امل���ن���ظ���م���ون من��������وذج احل���ف���الت 
ضخمة  بعروض  متيزت  الراقية، 
ليبدو  اعتمادا على تقنية اإلبهار، 
البرج وكأنه يؤكد انطالقة جديدة 
للعاصمة من  العمراني  املسار  في 
ناطحات  عهد  ف��ي  ال��دخ��ول  خ��الل 
لالنتباه  الف��ت��ا  وك����ان  ال��س��ح��اب، 
العدالة  ل��وزراء  التام  الغياب  ذلك 
وال���ت���ن���م���ي���ة ع����ن احل�����ف�����ل.. أح���د 
غريب   »: م���ازح���ا  ع��ل��ق  احل��اض��ري��ن 
رغم  حاضرة،  غير  والتنمية  العدالة 

د. موالي عمر بن حماد

مندريس 
حلظة اعدامه

يوسف ججيلي 

املغرب التصاالت  الكبير  البرج 



سياسيون يطرقون أبواب أحرضان لتجميع العائلة احلركية 

عندما أطلق األموي على ولده اسم »شي غيفارا«

الفالحون يبحثون عن العنصر وأخنوش

الرباط: األسبوع 
بعض  ب��������ال  ي�����ه�����دأ  ل������ن 
القطب  بتحرك  إال  احلركيني 
أحرضان  احملجوبي  احلركي 
احلركية  العائلة  نحو جتميع 
امل���ش���ت���ت���ة، ح���س���ب م����ا أك����ده 
األمازيغيني  ال��ن��ش��ط��اء  أح���د 
لألسبوع، الذي قال إن قدماء 
السير  في  يأملون  احلركيني 
االحتادية  العائلة  نهج  على 
االندماج  مسار  أطلقت  التي 
بني ثالثة أحزاب هي االحتاد 
العمالي  واحلزب  االشتراكي 

االشتراكي. واحلزب 
أك���د وجود  امل���ص���در  ن��ف��س 
ل��ل��ت��ن��س��ي��ق بني  ات�����ص�����االت 
الدميقراطية  حزب احلركة 
يوجد  ال������ذي  االج���ت���م���اع���ي���ة 

الصمد  ع���ب���د  رأس�������ه  ع���ل���ى 
جن���ل ال��ك��وم��س��ي��ر ع���رش���ان، 
واإلنصاف  التجديد  وح���زب 
أشهبار  ش��اك��ر  ي��ق��وده  ال���ذي 

جن�����ل اجل�����ن�����رال أش���ه���ب���ار، 
الدميقراطي  ال��ع��ه��د  وح���زب 
جنيب  الطبيب  ي��ق��وده  ال��ذي 

الوزاني..

املصدر  نفس  يستبعد  ولم 
النهضة  حزب  مع  حوار  فتح 
االنضمام  أجل  من  والفضيلة 
احلركية«  العائلة  »احتاد  إلى 
التي  امل��ت��ي��ن��ة  ل��ل��ع��الق��ة  ن��ظ��را 
ب���ني أح���رض���ان وبني  جت��م��ع 
اخلليدي  محمد  العام  أمينه 
حسن  الشيخ  وب��ني  جهة  م��ن 
ال��ك��ت��ان��ي م���ن ج��ه��ة أخ����رى، 
بقوة  ح���اض���را  ك����ان  وال�����ذي 
السلفيني  إدماج  مسلسل  في 
داخ�����������ل ح���������زب ال���ن���ه���ض���ة 
أحرضان  أن  ذلك  والفضيلة، 
الوحيد  السياسي  الزعيم  هو 
املصورون  ل���ه  ال��ت��ق��ط  ال����ذي 
ال��ش��ي��خ حسن  ص����ورة رف��ق��ة 
الكتاني في جنازة والده قبل 

السجن.   دخوله 

الرباط: األسبوع 
في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية امحند العنصر، رفع احلظر عن األسماء األمازيغية، 
مازال »األمازيغيون« يصطدمون برفض ضباط احلالة املدنية لتقييد بعض األسماء في السجالت، 
ال��دار البيضاء، مع املولود »سيفاو«، واملولودة »أسلني« التي تعني في  كما حصل مؤخرا في 
اللغة األمازيغية »املبتهجة«. ضباط احلالة املدنية الذين يصطدمون يوميا بطلبات من هذا النوع، 
الداخلية  إليها وأسماء أخرى في قائمة وزارة  إلى عدم وجود األسماء املشار  يعزون رفضهم 
لألسماء األمازيغية، وهي الالئحة املوروثة من زمن ادريس البصري، أي قبل سنوات من املصادقة 

على الدستور اجلديد الذي وضع األمازيغية في مرتبة اللغة الثانية في البالد بعد العربية.
وفي الوقت الذي يتواصل فيه اجلدل حول األسماء األمازيغية، أكد بعض النشطاء األمازيغيني 
لألسبوع أن وزارة الداخلية ممثلة في ضباط احلالة املدنية ال تبدي أي اعتراض على تسجيل 
األسماء اليهودية، لذوي األصول اليهودية، كما هو الشأن بالنسبة ل�»بنيامني«، وأسماء السلفيني 
أمثال »أبو جهاد« و»أبو مصعب«.. نفس املصدر لم يستبعد حتركا أمازيغيا كبيرا في مواجهة 
وزارة الداخلية بعد جتميع بعض األسماء التي مت تسجيلها دون قيد أو شرط، كما هو الشأن 

بالنسبة للزعيم النقابي الكبير نوبير األموي الذي أطلق على ابنه اسم »تشي غيفارا«.

الرباط: األسبوع
واجلنوب،  الوسط  مناطق  في  احلصاد  موسم  نهاية  اقتراب  مع 
ارتفعت صرخات  املغرب،  وشمال  في سهل سايس  العملية  وش��روع 
ونداءات الفالحني في مختلف ربوع اململكة إلغاثتهم من ورطة تسويق 

منتوجاتهم على قلتها.
مطلق  من جمود شبه  األس��واق  في  يقع  ما  االستغاثة  ه��ذه  سبب 
في عملية اإلقبال على اقتناء احلبوب، وما يفعله الوسطاء في عملية 

اقتناء احلبوب التي حصدها الفالحون بشكل تعسفي.
مختلف األسواق املغربية تعيش فوضى، كما عاينت األسبوع ذلك 
في عدد من اجلهات، حيث باإلضافة إلى محدودية الطلب على عكس 
السنوات السابقة، ال يتعدى ثمن القنطار من القمح  ما بني 210  و 
235 درهم في أحسن األحوال للقنطار الواحد من القمح اللني »فارينا«  
بعيدين كل البعد عن الثمن املرجعي الذي حددته وزارة الفالحة في 

280 درهم للقنطار الواحد.
الكبرى  ب��امل��دن  امل��وج��ودة  الفوضى عمت أس���واق احل��ب��وب س��واء 
»الرحبة« أو التي توجد باألسواق األسبوعية مبختلف القرى املغربية 
مع قلة الطلب وكثرة العرض، والفالح يشنق اليوم ويذبح أمام مرأى 
ومسمع من السلطات العمومية التابعة لوزارة الداخلية التي ال حترك 

ساكنا في هذا املجال.
أما التعاونيات شبه العمومية ك� »السكام« و»سوناكوص« وغيرها 
والتي اعتادت دخول األسواق القتناء احلبوب، فقد اختفت وقيل إنها 
لم تتلق الدعم املالي الذي اعتادت عليه من الدولة هذه السنة بعدما 
وبالتالي  املرجعي،  الثمن  دأبت على دخول سوق  احلبوب واحترام 
تراجع دورها هذه السنة مما ترك الفالحني عرضة للشناقة في تسويق 
دون  األثمان  يخفضون  وب��دؤوا  أيديهم  في  علقت  التي  منتوجاتهم 

فائدة.
يعانون  الفالحني  جعلت  التي  األسباب  ثالث 
إليهم  ردت  التي  منتوجاتهم  تسويق  في  اليوم 
القمح  أصبح  حيث  جودتها،  في  التشكيك  هو 
»مسوس« بسبب األمطار األخيرة، وبالتالي في 
عدد من املناطق قمحها غير صالح للتخزين أو 
زاد  مم��ا  الكبرى  للمطاحن  التحويل 

الطني بلة.
هذا جزء من املشاكل، زائد ارتفاع 
تكلفة احلصاد لهذه السنة بسبب 
أثمنة احملروقات جعل  ارتفاع 
موسم  احل����ص����اد  م����وس����م 
معاناة أخرى للفالحني دون 

حترك من احلكومة.

هل يتحرك العثماني للتحقيق في فضائح دبلوماسي مغربي؟ 
الرباط: األسبوع 

قليال  يقص  أن  العثماني  اخلارجية  وزير  ِاستطاع 
من أجنحة الوزير العمراني، الذي يجلس إلى جانبه 
الدوائر  إل��ى  ليشتكيه  حت��رك  أن  بعد  ال����وزارة،  ف��ي 
العليا )..(، وال حديث داخل الوزارة هذه األيام إال عن 
املوظفني  على  العثماني  الوزير  دشنها  التي  احلرب 
يقدموا  أن  دون  الدولة  كاهل  يثقلون  الذين  األشباح 

باملقابل. أية خدمة 
قد  ال��������وزارة  خ�����ارج  م���ن  امل��ت��ت��ب��ع��ون  ك����ان  وإذا 
فإن  اإلسالمي،  للوزير  األخيرة  املبادرة  استحسنوا 
العارفني بخبايا األمور ينتظرون حتركات أعمق، من 
خالل فتح ملف ممثلي املغرب في اخلارج، خاصة وأن 
عملية تعيينهم التي جرت مؤخرا، لم تنل استحسان 
بذلك  يقبلوا  أن  لهم  »كيف  ب��ال��وزارة،  العاملني  جل 

مسن  رج��ل  على  ت��ن��ادي  ال����وزارة  أن  يسمعون  وه��م 
يقول  ب��اخل��ارج«،  كقنصل  لتعيينه  م��دة  منذ  متقاعد 

مطلع. مصدر 
املوظفني  ب��ع��ض  أن  ل��ألس��ب��وع  أك���د  امل��ص��در  ن��ف��س 
ي��ت��ح��رك��ون م��ن��ذ م���دة إلي��ص��ال ت��ق��اري��ر »س��ي��ئ��ة« إلى 
االنتقامية،  اإلج��راءات  يخشون  أنهم  غير  العثماني، 
في حالة ما إذا سلكوا طريق السلم اإلداري. آخر هذه 
مرشح  باخلارج  مغربي  قنصل  عن  تتحدث  التقارير 
ليترقى في مناصب املسؤولية رغم فضائحه الكبيرة، 
حيث سبق أن مت استدعاؤه من أحد البلدان العربية 
اقتراحه  يتم  أن  قبل  هناك،  فضيحة  في  تورطه  بعد 
اآلن  وهو  إفريقيا،  جنوب  أقصى  في  كقنصل  للعمل 
متورط في فضيحة أخالقية )..( علما أن الذين كتبوا 
لها  تقريرا حول نشاطه يتحدثون عن أسرار خطيرة 

.)..( التي يسافر بها  الدبلوماسية  عالقة باحلقيبة 
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كواليس األسبوع

الرباط: األسبوع
خبر  كتابة  إل��ى  الصحف  ج��ل  س��ارع��ت 
البوليس  ط���رف  م��ن  امل��ل��ك  اع��ت��ق��ال خ��ال��ة 
الذي  األمر  عادية،  مواطنة  أية  مثل  مثلها 
أك���د ب��امل��ل��م��وس أن امل��ؤس��س��ة امل��ل��ك��ي��ة في 
األروبية  امللكيات  املغرب تسير على خطى 
أن  2013(، غير  م��اي   23 ع��دد:  )األس��ب��وع 
إطالق  ع��ن  سكتت  اإلع���الم  وس��ائ��ل  مجمل 

سراحها.
حفصة  س���راح  إط���الق  ف��رص��ة  وسمحت 
إل���ى بيتها،  ال��ت��ي ع���ادت س��امل��ة  أم��ح��زون 
طي  ظلت  التي  املعطيات  بعض  باكتشاف 
الكتمان، حيث أن من أشرف على اعتقالها 
ميدانيا كان هو املدير العام لألمن الوطني 
أعطى  ال��ذي  نفسه  وه��و  ارميل،  بوشعيب 
إلى  بيتها  م��ن  بنقلها  للبوليس  األوام���ر 
الكوميسارية وسط ذهول اجليران، حسب 

ما أكده مصدر مطلع.
أن مقربني من  أكد لألسبوع  األخير  هذا 
حفصة أمحزون شرعوا في إجراء اتصاالت 
مع املواطنني الذين رفعوا شكايات ضدها، 
من أجل الوصول معهم إلى تسويات، ومن 
بكل  املشتكني  جميع  مع  مصاحلتها  أج��ل 

الوسائل )..(.

بوشعيب ارميل أشرف على 
اعتقال خالة امللك 

األسبوع الرباط: 
ومحمد  اللويزي  املجيد  عبد  املهندسني  محاكمة  ظ��روف  كشفت 
باملنح  متعلقة  إداري��ة  وثائق  تسريب  بتهمة  يحاكمان  اللذين  رضى، 
اخليالية التي تبادلها كل من وزير املالية السابق صالح الدين مزوار، 
واخلازن العام نور الدين بنسودة عن مفاجأة لم تكن في احلسبان، 
بعدما خلص الوكيل العام إلى اعتبار موضوع العالوات بني مزوار 
وبنسودة موضوعا غير جنائي، ويندرج ضمن أحد قرارات املقيم العام 

الفرنسي »اليوطي« الذي صدر في 17 دجنبر عام 1949.
بها  كبرى حتبل  بقضايا  »ال��داك��ي«  العام  الوكيل  ينشغل  أن  فبدل 
احملاكم خصص وقتا كبيرا إلجناز تقرير خلص من خالله إلى براءة 
سفينة  إغ��راق  في  التقرير  ه��ذا  سيساهم  وطبعا  وبنسودة،  م��زوار 
موظفني بسيطني هما عبد املجيد ومحمد، في الوقت الذي ميتنع فيه 
مكتب الضبط عن قبول الشكاية التي تقدمت بها هيئات حقوقية ضد 

مزوار وبنسودة.

قانون اليوطي يبرئ مزوار وبنسودة 

أحرضان احملجوبي 
ارميل بوشعيب 

العنصر محند 

مول اجلاللب الذي حول البرملان إلى قيسارية يرفع من درجة اليقظة
الرباط: األسبوع 

عدة  تداولتها  التي  ال��ص��ورة 
أجهزة  زل���زل���ت  وط��ن��ي��ة  ص��ح��ف 
النواب قبل  األم��ن داخ��ل مجلس 
م��ن صورة  تبقى  م��ا  ت��زع��زع  أن 
ال��ن��ائ��ب ال��ب��رمل��ان��ي احمل��ت��رم لدى 

الشارع العام.
املصادر  ب��ع��ض  م��ن  م��ق��رب��ون 
صاحب  ب�����أن  ت����ق����ول  األم���ن���ي���ة 
البرملان  دخ��ل  ال���ذي  »اجل��الل��ب« 
قيسارية  إل���ى  رده��ات��ه��ا  وح���ول 
»البزيوية« قد ولج  لبيع اجلالبة 
نائب  البرملان مبساعدة  قبة  إلى 

برملاني ينتمي لفريق احلصان »االحتاد الدستوري« واملنحدر من 
دائرة أزيالل والذي يبدو أنه واقف على ميني صاحب اجلاللب 

في الصورة أعاله.
ثاني األمور التي طرحها صاحب »اجلاللب« وأعادها إلى واجهة 
الساحة البرملانية هي توحيد احلراسة األمنية على جميع ممرات 

إلى بناية مجلس  ال��زوار  دخ��ول 
املعني  أن  راج  بعدما  ال��ن��واب، 
باألمر قد يكون ولج قبة البرملان 
الباب  م��ن  احمل��ت��رم  النائب  رفقة 
يتميز  ال  ال���ذي  للبناية  اخللفي 
الشديدة  األمنية  احلراسة  بذات 
الرئيسي،  ال��ب��اب  يعرفها  ال��ت��ي 
من  وع��دد  السكانير  جهاز  حيث 
منعا  الذين مينعون  األمن  رجال 
احلقائب  خ��روج  أو  دخ��ول  كليا 
مهما كان حجمها من وإلى داخل 

بناية املجلس.
وأخيرا صاحب »اجلاللب« دفع 
بأمن مجلس النواب إلى وضع الرقابة وتعميم جهاز السكانير 
على كل مداخل وأبواب البناية احملترمة التي شرع فيها بتفتيش 
كان صاحبها حتى  املجلس مهما  إلى  الدخول  كل حقيبة  ومنع 
ولو كان برملانيا محترما، ومهما كان املدخل الرئيسي أو اخلاص 
مطعم  يحتاجها  التي  والبضائع  بالسلع  حتى  أو  باملوظفني 

البرملان وبعض مرافقه كشركة النظافة.

بالبرملان اجلاللب  بائع 



alousbouea@gmail.com

رفاق بنعبد اهلل يريدون 
السياحة على حساب البرلمان

رفاق بنعبدالله يريدون السياحة على حساب ميزانية البرلمان، هي 
الخالصة التي خرج بها كريم غالب رئيس مجلس النواب رفقة مساعديه 
المقربين مباشرة بعد بتهم في طلبات سفريات نواب فريق التقدم 

الديمقراطي إلى الخارج إلى أوربا تحديدا.
هذه الخالصة التي خرج بها أصحاب القرار داخل مجلس النواب، 
من خالل الطلب الذي تقدم به  فريق التقدم الديمقراطي التابع لحزب 
التقدم واالشتراكية الذي طالب بتمويل لجان استطالعية سيقوم بها 
لعدد من القنصليات والسفارات المغربية بالخارج وهو الطلب الذي 

قابله كريم غالب ومكتبه بالرفض الفوري والعاجل.
تبريرات غالب بحسب المقربين منه ترجع لطبيعة السفارات والدول 
التي اختارها الفريق الشيوعي، حيث انتقى بعناية أجمل وأغلى الدول 
األوربية، وقرر الوقوف على سير أعمال القنصليات المغربية بالنرويج 
والسويد والدانمارك وسويسرا وغيرها من الدول التي تعيش الرفاهية 

المطلقة، والسفر إليها يتطلب اإلمكانيات المالية الباهظة.
مقربون من غالب استغربوا كثيرا من هذا االختيار وقالوا ربما 
الفريق الشيوعي »بغا حجا وزي��ارة«، سفر وسياحة ألجمل البلدان 
األوربية وعلى حساب ميزانية المجلس، خاصة أن رفاق بنعبدالله لم 
يختاروا زيارة الجالية المغربية  في عدد من الدول العربية التي تعيش 
عدم االستقرار بسبب الحروب الداخلية ومخلفات الربيع العربي، كما 
يحدث للجالية المغربية التي تواجهها مشاكل عدة مثال في ليبيا، مصر، 
سوريا وتونس، آنذاك قد نتطوع ونساهم للوقوف بجانب الفريق 
التقدمي الديمقراطي الذي بدوره سيقف بالقرب من مشاكل المغاربة 
هناك، ثم من جهة ثالثة لماذا لم يقرر رفاق بنعبدالله زيارة الجالية 
المغربية بإفريقيا حيث الحروب أو بدول الخليج حيث المشاكل بالجملة 
مع أسطوانة وعبودية »الكفيل« أو الوقوف على مشاكل المرأة المغربية 
وتحديات اتهامها بالضرورة بالدعارة على طول المساحة العربية 
بالخليج وغيرها. المهم أن غالب قرر ال زيارة ال حجة لرفاق بنعبدالله 

مما أغضب هؤالء بشدة.

الرباط: األسبوع
مصير  ف��ي  التحقيق  كشف 
شحنة ضخمة من »الماس« تمت 
بأسلوب  فبراير  سرقتها خالل 
بروكسيل،  مطار  في  هوليودي 
عن مفاجأة لم تكن في الحسبان، 
ب��ع��د أن دخ��ل��ت ع��ن��اص��ر األمن 
ال��خ��ط، لتقول  ال��م��غ��رب��ي ع��ل��ى 
المدبر«  »العقل  إن  للبلجيكيين 
ألكبر عملية سرقة في بلجيكا هو 
مطعما  يملك  ف��رن��س��ي،  »ت��اج��ر 
فخما في مدينة الدار البيضاء 
)ح�����ي ال���م���ع���اري���ف( وش���رك���ة 

للسيارات الفاخرة«.
»الماس« تمت سرقته في بلجيكا، عندما تعرضت شاحنة تابعة 
لشركة األمن والحماية »برينجرز« لهجوم من قبل رجال مسلحين 
استولوا على كميات كبيرة من »الماس«، قدر التلفزيون البلجيكي 

قيمتها ب� 37 مليون أورو، لكن 
قطعتين من هذا الماس المسروق 
ظهرتا في المغرب، عندما منح 
من  قطعتين  الفرنسي  التاجر 
أعمال  لرجل  المسروق  الماس 
سويسري مقابل دين حصل عليه 
لبناء مطعمه في الدارالبيضاء.
وبينما ال يعرف أحد حقيقة 
هذا التاجر البيضاوي المعروف، 
أكدت  فرنسيا،  كونه  باستثناء 
الشرطة  أن  إع��الم��ي��ة  م��ص��ادر 
السويسرية قامت بإلقاء القبض 
على رجل األعمال السويسري، 
ووجدت في حوزته قطعتين من الماس المسروق، إضافة إلى 
كيس آخر من الكميات المسروقة.. وأضافت مصادر أخرى أن 
لكشف  قدم وساق  على  البيضاء  ال��دار  في  جارية  التحقيقات 

مصادر تمويل استثمارات كبرى.

الرباط: األسبوع
هل األمريكان غاضبون على 
س��ع��د ال��دي��ن ال��ع��ث��م��ان��ي وزير 
والتعاون؟  الخارجية  الشؤون 
يبدو أن ه��ذا ما أك��ده ع��دد من 
القرار  دوائ����ر  م��ن  ال��م��ق��رب��ي��ن 
كخالصة للزيارة التي قامت بها 
رفيعة  أم���ري���ك���ي���ة  م���س���ؤول���ة 

المستوى مؤخرا للمغرب.
فقد أكدت بعض المصادر أن 
المسؤولة األمريكية التي تحتل 
الخارجية  وزي��ر  نائبة  منصب 
األمريكية وامرأة الثقة لدى جون 
كيري، قد حاولت خالل زيارتها 
الماضية  الجمعة  يوم  للمغرب 
الدين  مع سعد  اللقاء  تحاشي 
واحد،  رق��م  ال��وزي��ر  العثماني، 
بدل  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  داخ���ل 
ال���وزي���ر رق���م اث��ن��ي��ن ف���ي ذات 

الوزارة يوسف العمراني.
وإن كان البعض قد علل هذا 
التجاهل بسبب وجود العثماني 
فإن  المغرب،  خ��ارج  مهمة  في 
البعض اآلخر يرى أن العثماني 
ك���ان ع��ل��ى ع��ل��م ب��ت��اري��خ زيارة 
المرأة القوية لدى جون كيري 
للمغرب، وبالتالي كان بإمكانه 

العودة وترتيب هذا اللقاء.

خ���ب���راء وم��ه��ت��م��ون أك����دوا 
التي  ال��خ��الف��ات  أن  ل��أس��ب��وع 
واشنطن  ف��ي  وقعت  ق��د  كانت 
هناك  كيري  ج��ون  لقاء  لحظة 
الخارجية  مقترح  أزم���ة  عقب 
مراقبة  مهمة  بضم  األمريكية 
لبعثة  اإلن�������س�������ان  ح�����ق�����وق 
المينورسو، قد أثرت على اللقاء 
جهة،  من  بالمغرب  عقد  ال��ذي 
وبكون الدبلوماسية الخارجية 
لم  بأمريكا  المرتبط  شقها  في 
يخرج بعد من يد وزير الخارجية 
السابق الطيب الفاسي الفهري 

من جهة ثانية.
أن  أوضحت  المصادر  ذات 
المغرب  إل��ى  ال��زي��ارة  برمجة 
ومختلف اللقاءات التي عقدتها 
المسؤولة األمريكية تمت داخل 
األمريكية  ال���س���ف���ارة  أس�����وار 
بالرباط، حيث اإلشراف بشكل 
ك��ل��ي ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة، 
وتوجيه الدعوات لأطراف التي 
ستحضر لقاءات شيرمان ويندي 
سواء داخل السفارة األمريكية 

أو  خارجها.
أك��ث��ر م��ن ه���ذا ت��ق��ول نفس 
الجهات، إن السفارة األمريكية 
ب��دع��وة بعض  تكلفت  م��ن  ه��ي 

الشباب  وال��ن��ائ��ب��ات  ال���ن���واب 
والشابات دون دخل من غالب 
رئيس مجلس النواب أو رؤساء 
الفرق النيابية لعقد لقاء مطول 
مع  األم��ري��ك��ي��ة  ال��س��ف��ارة  بمقر 
المسؤولة شيرمان، دام أزيد من 
الجمعة  عشية  س��اع��ات  ث��الث 

الماضية.
وك���ان ل��ق��اء ق��د ع��ق��د صباح 
الجمعة بين المسؤولة األمريكية 
والوزير المنتدب في الخارجية 
وزارة  بمقر  العمراني  يوسف 
أن تستقبل من  قبل  الخارجية 
رئيس  بنكيران  عبداإلله  طرف 
الحكومة رفقة وزير الدولة باها.
التي  اللقاءات  وحول مضمون 
تمت سواء في وزارة الخارجية 
أو خارجها تركزت حول ثالث 
نقط أساسية، القضايا األمنية 
إطار  في  العربية  المنطقة  في 
هذه  تعيشها  التي  التحوالت 
المنطقة بعد الربيع العربي، ثم 
االقتصادية  التنمية  ق��ض��اي��ا 
والمساعدات الممكنة من طرف 
ال����دول، وأخيرا  ل��ه��ذه  أم��ري��ك��ا 
في  وال��ت��ق��وي��ة  ال��دع��م  دروس 
وحقوق  الديمقراطية  موضوع 

اإلنسان.

ماليير »املاس« املسروق في بلجيكا تظهر بالدار البيضاء 

هل األمريكان غاضبون من العثماني؟

هل انتفض غالب  على بن كيران أم على فريق العدالة والتنمية؟
الرباط: األسبوع

لم يفهم كل من حضر لقاء المناظرة الوطنية األولى حول الحق في المعلومة 
التي نظمت الخميس الماضي بأحد فنادق العاصمة الرباط انتفاضة كريم 
غالب رئيس مجلس النواب في وجه عبداإلله بن كيران رئيس الحكومة 

ياحسرة.
حيث أنزل غالب بن كيران من عرش الحكومة وجعله نائبا برلمانيا فقط 
حين قال لبن كيران بالقول »أنت مجرد رقم من أصل 665 برلمانيا يشرع داخل 
الغرفتين األولى والثانية«، في انتفاضة غير مفهومة من غالب الذي ظل هادئا 
وخجوال طيلة سنتين من على عرش مجلس النواب.مقربون من غالب يحكون 
خلفيات هذا الغضب في عدة خبايا ومعاناة وعزلة أصبح يعيشها داخل مجلس 
النواب ووسط حزبه االستقالل بسبب مسايرته لفريق العدالة والتنمية داخل 

المجلس في سيطرته وبسط نفوذه على مختلف الهياكل.
ما ال يعلمه كثيرون أن غضبة غالب أمام المإل سبقتها انتفاضة أخرى التقل 

عن األولى داخل مكتب مجلس النواب هذه المرة، حيث قرر غالب عدم مسايرة 
الفريق األغلبي في طلبات لجان تقصي الحقائق التي سارع فريق حزب العدالة 
والتنمية إلى وضعها على طاولة غالب الذي كان يسايرها ويخضع لها دون 
شروط، منها الموجهة إلى القناة الثانية ومنها استدعاء مدراء مؤسسات 
عمومية كبرى ومقربة من دوائر القرار، كما حدث مع مدير »الرام« ومدير صندوق 

اإليداع والتدبير والالئحة فتحت وأصبحت طويلة.
لكن بحسب مقربين من غالب الذي شعر أنه أصبح رهينة للحزب األغلبي 
داخل مجلس النواب ولمحاسبيه وأمناء المجلس الذين ينتمي أغلبهم لحزب 
العدالة والتنمية، انتفض كذلك حين انتقلت لجان االستطالع النيابية إلى 
القطاع الخاص وأصبحت تخطط لتصفية حسابات سياسية مع عدد من 
المسؤولين بمسايرة غالب وبخاصة حين انتقل األمر إلى »شركة السامير« 
وغيرها من المؤسسات شبه العمومية، حيث سينتفض غالب هذه المرة 
وسيعلن عن بداية تحرره من السيطرة التي أصبح يخضع لها داخل مجلس 

النواب.
ثاني األزمات التي أوقعت غالب في فخها داخل البرلمان بسبب تعنت 
الفريق األغلبي، هي بمناسبة انسحاب المعارضة حيث وجد كريم غالب رئيس 
المؤسسة برمتها نفسه رهينة بما تريده األغلبية والحزب األغلبي، وجعله 

عاجزا عن إبداع أية حلول لأزمة التي باتت تهدد مجلس النواب برمته.
ثالث األسباب التي جعلت غالب ينتفض هي الوضعية الحرجة التي يعيشها 
بسبب الخالف الكبير حول عشر نقط داخل النظام الداخلي لمجلس النواب، 
الذي وصل الباب المسدود، بسبب تمسك األغلبية وعلى رأسها فريق العدالة 
والتنمية صاحب 107 نائب برلماني بتوزيع كل المهام واللجان والمسؤوليات 
والمناصب والدعم المالي على أساس التمثيل النسبي الذي يعطي حصة 

األسد لفريق المصباح.
كلها أمور فهمها غالب خريج مدرسة القناطر بباريس قبل أن يقرر االنتفاضة 

والتحرر من تبعية الحزب األغلبي داخل مجلس النواب.

من قال إن احملامني اجلزائريني مستقلون عن العسكر؟
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كواليس األسبوع

القاهرة. وكاالت األنباء
رفع الرئيس مرسي احلجز عن وزير اآلثار السابق زاهي حواص، الذي كان في شبه اعتقال، بعد 
أن اتهمه اإلخوان، بأنه هرب الكثير من اآلثار والتحف، وقد بقي حواص في حالة حجز ومنع من 

التحرك منذ سقوط حسني مبارك.
هذه األيام استدعاه الرئيس مرسي، وكلفه مبهمة إعادة احلياة للسياحة املصرية، وال يهم مرسي 

إذا ما كان حواص قد حوص اآلثار أو ال.
املهم أن حواص وصل إلى كندا، حيث بدأ في تنظيم الرحالت السياحية إلى مصر.

مبادرة مرسي، قد تعتبر بداية لفتح قنوات مع رجال مبارك، ورمبا مبارك نفسه، في محاولة إلرجاع 
احلركة العادية إلى مصر.

حواص: بعدما 
حوص اآلثار 

املصرية يصبح 
رجل مرسي

الرباط: األسبوع
المحامين  إن  ق����ال  م���ن 
عن  مستقلون  الجزائريين 
ال����ع����س����ك����ر ال�����ج�����زائ�����ري 
دون  التحرك  ويستطيعون 
الخالصة  ه����ي  إم����رت����ه����م؟ 
المحامون  بها  التي خرج 
العرب المشاركون إلى جانب 
ال��م��ح��ام��ي��ن ال��م��غ��ارب��ة في 
مؤتمرهم الوطني 28 بمدينة 
أمتار  بعد  على  السعيدية 
الجزائر  أرض  من  محدودة 

الشقيقة.
ففي الوقت الذي كان فيه 

المحامون العرب بتنسيق من محمد زين أمين عام 
اتحاد المحامين العرب يستعدون للسفر إلى تلمسان 
بالجزائر وتنظيم وقفة مقابلة للمغرب على التراب 
الجزائري للمطالبة بفتح الحدود بين الشعبين، كما 
حدث األسبوع الماضي بالمغرب، جاء الرد سريعا من 
من  ال��ذي  المرة  ه��ذه  الجزائريين  المحامين  نقيب 
المهنة،  العرب في  المفروض أن يستضيف زمالءه 
العداء  ولوقف  الجزائري  للعسكر  سينتصر  حيث 
الثابت للمغرب ولمصالح المغرب وسيدين بشدة ما 
سماه وقفة المحامين العرب بالتراب المغربي بمشاركة 

محامين جزائريين. 
رئيس اتحاد المحامين الجزائريين األنور مصطفى 
لم يدن هذه الوقفة التي نظمها اتحاد المحامين العرب 
بمنطقة  وج��زائ��ري��ي��ن  م��غ��ارب��ة  محامين  ب��م��ش��ارك��ة 
أن  اعتبر  بل  فحسب،  الماضي  األسبوع  السعيدية 

المبادرة  »يتبرأ من هذه  االتحاد 
التي وصفها بغير البريئة« .

وبنفس النبرة الحادة للسياسي 
والعسكري الجزائري بخصوص 
المغرب  بين  المشتركة  القضايا 
والجزائر، هاجم نقيب المحامين 
الجزائريين رئيس اتحاد المحامين 
العرب بالقول : »عوض أن ينشغل 
في إثراء حقوق الدفاع، وتحسين 
وض���ع���ي���ة ال���م���ح���ام���ي، وف����رض 
التوصيات الكفيلة برفع مستوى 
المهنة، راح يحشر أنفه في قضايا 
البعد عن اختصاصه،  بعيدة كل 
لها عالقة بالسياسة والسياسيين، 

وتخص أمورا ثنائية بين دولتين«.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من نقيب 
المحامين  نقيب  فعل  رد  على  ال��ع��رب  المحامين 
هيئات  جمعية  مكتب  استغرب  ه��ذا،  الجزائريين 
هذا،  الفعل  رد  من  له  بيان  في  المغاربة  المحامين 
الدول  كل  العرب وفي  المحامين  أن مواقف  معتبرا 
العربية كانت دائما وستظل »مواقف يحكمها االستقالل 
الضيقة  السياسية  الحسابات  عن  بعيدا  والحرية 
لبعض الحكام العرب، وعاش المحامون العرب أحرارا 

مستقلين، دعاة للحرية والوحدة والديمقراطية«.
اتحاد  فعل  رد  سيكون  كيف  ت��رى  الختام  وف��ي 
المحامين العرب على هذه اللسعة الجزائرية من زمالء 
المهنة بعدما اعتادها المغاربة، خاصة أن المحامين 
العرب رفعوا القسم عالنية لمباشرة حل هذه القضية 

لمصلحة الشعبين معا؟.

أول ظهور لبوتفليقة بعد مرضه



من القلب

تبدأ بأصغر وحدة  اقتصادي سليم ومتوازن  لبنيان  قاعدة  إن أي 
تبرمها  التي  تلك  هي  جت��اري��ة..  عالقة  أدن��ى  على  وتعتمد  إنتاجية، 
في  زبنائهم  وبني  التجار  بني  االستهالكية  للمواد  اليومية  احلاجة 

مختلف ربوع العالم.
عن  األخير  الستة  األسابيع  مدى  وعلى  كبير  بتفاؤل  سمعنا  وقد 
اإلصالح املتعدد اجلوانب الذي تنوي حكومة التناوب إرساء دعائمه 
في مغرب متعطش له حتى يتسنى له حتسني أسسه االقتصادية منها 
قبل  املقبل.. واإلصالح  للقرن  الكبرى  التحوالت  ملواكبة  واالجتماعية 
أن يطال أي مضمار تدور في فلكه احلياة اليومية للمواطن يجب أن 

ينصب على قوته الشرائية.
ف��ي بالده،  ال��ك��رمي  العيش  ه��و  األول واألخ��ي��ر  امل��واط��ن  ه��دف  إن 
ولتحقيق هذه الغاية البد من بلوغ معادلة الرفع من مستواه املعيشي 

حتى يتالءم مع تطلعاته وتبعده عن االنتماء خلانة العوز واحلاجة.
إن كل ما ذكرنا يصب في بوتقة الربط بني القوة الشرائية للمواطن 
األساسية  املعيشية  امل���واد  أس��ع��ار  وب��ني  دخله  مستوى  ك��ان  كيفما 
لالستهالك، أو ما يسمى باملتطلبات احلياتية اليومية للفرد.. وكلما 
القوة  في  تدريجي  بانخفاض  وقوبلت  إال  امل��واد  هذه  أثمنة  ارتفعت 
الشرائية للمواطن، وبالتالي تقهقر مستواه املعيشي مع كل ما يعنيه 
ذلك من ضرب في صميم حقوقه كفرد داخل مجتمعه، وكل ما يؤديه 

إليه ذلك يحسب على ذلك املجتمع نفسه.
أقول هذا وقد ملست التذمر ألكثر من مرة في عيون مواطن يقبل على 
ابتياع مادة ما، فيكتشف االختالف البني بني سعرها هنا وهناك في 
أحياء نفس املدينة. إن املاليني من سكان هذا البلد العزيز يعيشون 
من  املعيشية  املتطلبات  أثمنة  تقلب  وهو  أال  غريبا،  تناقضا  يوميا 
أبسطها إلى أهمها تقلبا يذكرنا بأحوال الطقس.. ففي غياب مراقبة 
حقيقية وصارمة تضع حدا للمضاربني يظل املواطن ضحية تالعبات 
مستمرة ترتبط بدرجة شجع هذا التاجر وذاك - مع احترامنا لذوي 

الضمائر احلية من هؤالء.
بثمن  ما  استهالكية  بضاعة  يشتري  قد  البسيط  املواطن  إن  أقول 
آخر  تاجر  ل��دى  ال��زي��ادات  بعض  اكتسبت  وق��د  بها  يفاجأ  ث��م  معني 
الشأن  بهذا  حكومي  تصريح  أي  يكون  أن  دون  األول  عن  بعيد  غير 
التجارة  محالت  لدى  األسعار  بني  التفاوت  إن  ألسماعه.  تناهى  قد 
ال يؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطن املغربي وحده بل يشكل 
ضربة في الصميم للسياحة املغربية كقطاع يرتكز بالدرجة األولى على 
االرتسامات واالنطباع الذي يخلفه مقام السائح بهذا البلد املضياف. 
مقام سيتضمن من بني برامجه وبدون شك زيارات متعددة لألسواق 
احمللية، وهناك ال يستبعد أن يحصل السائح على بضاعة بثمن أكثر 
بكثير من السعر احملدد لها في اللوائح والقوانني.. فهل من املتحتم 
يضم  كتيب  على  احلصول  يحاول  أن  والتبضع  التسوق  قبل  عليه 

أسعار املواد املتناثرة في األسواق؟!
السياحية  املواسم  ازده��ار  بني  الوثيق  باالرتباط  مذكرا  هذا  أقول 
وبني أسعار املواد التي يحصل عليها السائح، والتي من املفروض أن 
تكون مشجعة تراعي في مطالبته بها اللوائح املعمول بها خاصة وأن 
املوسم احلالي يبشر بطفرة سياحية ملحوظة )زيادة نسبتها 8.33 في 

املائة من منطقة اجلنوب وحدها(.
إن أملنا كبير في أن يشكل املوضوع الذي أثرناه نقطة مستعجلة 
داخل مسلسل اإلصالح الذي تعتزم احلكومة القيام به والتي يعول 
تخليقها  يتم  معامالت  دعائم  وتثبيت  احلق  إلحقاق  املواطن  عليها 
بالطرق القانونية.. نعم أقول الطرق القانونية خاصة بعد أزمة الدقيق 
والسكر التي عمت األوساط الشعبية مؤخرا )سنة 1998( والتي تبني 
أنها كانت بفعل.. فاعلني.. إن املراقبة الصارمة واحلقيقية للتجارات 
بدءا بأصغر وحدتها هي أولى ركائز دولة احلق والقانون، واإلصالح 
يجب أن يبدأ من املكان الذي يؤمه املواطن يوميا بالضرب على أيدي 
املتالعبني بالقوة الشرائية للناس حتى يكون املستهلك واثقا من أن ما 
يدفعه مقابل سلعة ينوي سد رمقه بها هو ثمنها احلقيقي دون غنب أو 
استنزاف وحتى يتورع هواة االغتناء من الفرق بني األسعار احلقيقية 
االعتباطية  اجلزافية  أسعارها  وبني  االستهالكية  للمواد  والقانونية 

عن أعمالهم. 
فالثقة بني املواطن وبني احلكومة التي تعقد عليها اآلمال العريضة، 
تبدأ من أول باب يقف أمامه هذا املواطن، أال وهو باب املتجر املوجود 
في حيه، وعندما ميد يده إلى جيبه يجب أن يكون مطمئنا إلى أن هناك 
من يحرصون على أال تخرج منه قيمة مضافة تدخل جيب تاجر فاقد 

للضمير املهني.
نشر في عدد 3 يوليوز 1998

رفع املستوى املعيشي 
للمواطن .. من هنا يبدأ ..

القذافي منع كتب احلسن الثاني

الرباط: خاص باألسبوع
في  مقتوال  املطاف  به  انتهى  إفريقيا،  ملوك  ملك 
عدد3نونبر  األس��ب��وع  )ُان��ظ��ر  ب��وخ��رارب«  »ق���ادوس 
2011 (، لكن حكايات طغيانه لم تتوقف بعد، ولعل 
سفير الثورة الليبية في الرباط أبو بكر شكالوون قرأ 
مندهشا خالل األيام القليلة املاضية حكاية املغربي 
مطالبا  الرباط  في  ليبيا  سفارة  أب��واب  ط��رق  ال��ذي 
في  قضاها  التي  املدة  عن  الضرر  وجبر  باإلنصاف 
السجن من 23 فبراير 2009 إلى 20 فبراير 2011.

هكذا ش��اءت األق��دار أن يهرب »ج��الل جليلي« من 
فيه  انطلقت  ال��ذي  اليوم  نفس  في  القذافي  سجون 
على  الثوار  هجوم  بعد  باملغرب،  فبراير   20 حركة 
ال��س��ج��ن ال���ذي ك���ان ي��ت��واج��د ب��ه إل���ى ج��ان��ب مئات 

األسرى الليبيني.
حكاية جليلي مذكورة بالتفصيل في الشكاية التي 
تعرضه  خاللها  من  ويشرح  ال���وزارة،  على  أحالها 
إلحدى أغرب احملاكمات في زمن الدكتاتور الراحل، 
تتعلق  أولهما  كبيرتان،  تهمتان  إليه  وجهت  حيث 
الكتب  هذه  أحد  البالد،  إلى  محظورة  كتب  بإدخال 
الثاني،  للراحل احلسن  ملك«  »ذاك��رة  كتاب  هو  كان 
»وهو الكتاب الذي كنت قد اقتنيته من معرض الكتاب 
تقريبا  أي   ،2009 يناير  املقام في مصر خالل شهر 

قبل شهر من اعتقالي بعد دخولي إلى ليبيا عبر 
املنفذ البري«، يقول جليلي في شكايته.

الكتب  ضمن  ملك«  »ذاك���رة  كتاب  وج��ود 
جعل  جليلي  لدى  الشرطة  حجزتها  التي 
خطيرة  بتهمة  حتاكمه  الليبية  احملكمة 
أفكار هدامة«، خاصة  ترويج  »تهمة  وهي 
بيته  ف���ي  ح���ج���زوا  ال��ش��رط��ة  رج����ال  وأن 
بالعاصمة طرابلس كتابا آخر من تأليف 
املختار، وهي جماعة  رابطة شباب عمر 
القذافي،  حل��ك��م  م��ع��ارض��ة  ليبية  سنية 

ف��ي ليبيا«،  ال��س��ن��ة  »إل��غ��اء  حت��ت ع��ن��وان 
ويتضمن فصال كامال بعنوان: »افتراءات 

القذافي..«
يؤكد جليلي أن رجال القذافي 

مكتبته  ف��ي  ف��س��ادا  ع��ات��وا 
وهم يصادرون أكثرمن 229 
نفيسا،  وم��خ��ط��وط��ا  ك��ت��اب��ا 
فقط  ك��ت��ب   7 م��ن��ه��ا  ذك�����رت 
ويضيف  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  خ���الل 
عنده  ضبطوا  احملققني  بأن 
مسودة لكتاب ألفه شخصيا 
حتت عنوان »عفوا اجلاهلية 
وزن  )ع�����ل�����ى  ال����ع����ظ����م����ى« 

اجلماهيرية العظمى(، تناول فيه ما أسماه مجموعة 
من األسرار املدهشة وطبيعة االستبداد بكل أشكاله 
وتفرعاته لدى الطاغية القذافي، »كنت أنوي فضحه 
أمام العالم نكاية مبا فعله في األشقاء الليبيني من 
مثله«،  التاريخ  يشهد  لم  وتسلط  وجتويع  جتهيل 

حسب الشكاية.
في  الوقوف  أن  شكايته  خالل  من  جليلي  يعترف 
حقيقية،  مغامرة  مبثابة  يعد  القذافي  نظام  وج��ه 
خاصة بعد دخوله في جتربة صحفية جهوية داخل 
اجلمهورية املنهارة، ويؤكد بأن األلطاف اإللهية هي 

التي جنته من خطورة النظام في ليبيا.
التماسه  جليلي  يؤكد  مطالبه،  ع��ن  حديثه  وف��ي 
ممثال  بوصفه  ال��رب��اط  ف��ي  الليبي  السفير  لتدخل 
أجل  الليبيني من  املسؤولني  لدى  الليبية،  للسلطات 
مؤازرته فيما يسميه حقه املشروع في جبر الضرر 
املادي والتعويض املعنوي له ولزوجته التي تضررت 
ما  فقد  أنه  اعتقاله، موضحا  األخ��رى من جراء  هي 
الكتب احملجوزة  قيمة  دوالر« وهي  ألف   50« يناهز 
املالبس  م��ح��ل  ف��ي  ميلكها  ك���ان  ال��ت��ي  وال��ب��ض��اع��ة 

اجلاهزة الذي كان يكتريه.
ول���م ي��ن��س ج��ل��ي��ل��ي، إل���ى ح���دود ال���ي���وم، العذاب 
بالتزامن  الذي عاشه داخل مدينة طرابلس  النفسي 
ظل  حيث  القذافي،  على  اخلناق  تشديد  مع 
الذي  البيت  داخل  األنظار  عن  متواريا 
خمسة  عن  تزيد  ملدة  زوجته  اكترته 
أش��ه��ر، ح��ي��ث ك���ان ي��الح��ق��ه بعض 
تصفيته،  أج��ل  من  القذافي  أع��وان 
داخل  حتى  عنه  يبحثون  كانوا  بل 
املغرب  خ��ص��ص��ه��ا  ال���ت���ي  ال��س��ف��ن 
في  املغربية  اجلالية  لعودة  باملجان 

ليبيا بالتزامن مع احلرب.
جليلي  ب���إم���ك���ان  ي���ك���ن  ل����م  ه���ك���ذا 
بعد  إال  ال��ل��ي��ب��ي  ال����ت����راب  م����غ����ادرة 
انشغل  حيث  ال��ق��ذاف��ي،  على  ال��ق��ض��اء 
أع����وان ال��ق��ذاف��ي ب���أرواح���ه���م، لكن 
باإلنصاف،  ي��ط��ال��ب  ال���ي���وم 
في  محاكمته  وأن  خاصة 
أب��وس��ل��ي��م شهد  م��ح��ك��م��ة 
وهو  كبير  شخص  عليها 
العالقي  م��ح��م��د  احمل��ام��ي 
ف��ي حكومة  ال��ع��دل،  وزي���ر 
الليبي،  االنتقالي  املجلس 
وهو نفسه الرجل الذي قال 
عن هذه احملكمة بأنها غير 

قانونية ويجب شطبها.

7
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alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور
أول مغربي من ضحايا النظام الليبي السابق يطرق أبواب السفير »شكالوون«

بقلم: رمزي صوفيا

هكذا كان القذافي يعاقب معارضيه 
)سجن أبو سليم منودجا(

جالل حليلي
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محمد  امل������ل������ك  ع���������اد 
املغرب،  إل����ى  ال����س����ادس، 
بعد  املاضي،  السبت  يوم 
خاصة  إج�������ازة  ق���ض���ائ���ه 
أكثر  دام�������ت  ب���ف���رن���س���ا، 
م���ن ش���ه���ر، ل��ت��ع��ود أزم���ة 
االئ���ت���اف احل��ك��وم��ي إلى 
ال��واج��ه��ة، ف��ي ظ��ل تشبث 
احلليف  االستقال،  حزب 
في  ل���إس���ام���ي���ن  األول 
ب�«حتكيم«  االئ�����ت�����اف، 
امل��ل��ك ب��ش��أن ق���رار احلزب 

االنسحاب من احلكومة.
محل  ال����ع����ودة  وك���ان���ت 
السياسية،  الطبقة  ترقب 

ب��ع��د إع����ان ح���زب االس��ت��ق��ال ف��ي مايو 
التحالف،  من  باالنسحاب  ق��راره  املاضي 
مخلفا أزمة حكومية، لكن أستاذ العاقات 
الدولية والقانون الدولي في جامعة العن 
سعيد الصديقي، أوضح أن ما يحدث في 
أو  مطالبات  كانت  مهما  حاليًا،  امل��غ��رب 
بحد  حكومية  أزمة  ليس  الطرفن،  مزاعم 

احلكومة،  مكونات  بن  أزمة  وإمنا  ذاتها 
أو بن أحد مكونات احلكومة.

وأضاف أن ما يشهده املغرب من أزمة 
الهش  احل��زب��ي  املشهد  يعكس  سياسية 
في الباد، مشيرًا إلى أن انسحاب حزب 
ك��ون��ه سيدخل  غ��ي��ر واق��ع��ي  االس��ت��ق��ال 

املغرب في متاهات أزمة سياسية.
وقال إن ما حدث كان نوعا من الصراع 

األمن  وأن  احلزب،  داخل 
له  للحزب  اجل��دي��د  ال��ع��ام 
أج����ن����دة ج����دي����دة، س����واء 
احلكومة  ت��ع��دي��ل  ب��ش��أن 
في  ال���ن���ظ���ر  إع���������ادة  أو 
و»هذا  احل��ك��وم��ة  ب��رن��ام��ج 
ه����و ال���س���ب���ب األس���اس���ي 
أنه  ال��ظ��اه��ري«، م��ض��ي��ف��ًا 
حتليل  م���س���ت���وى  »ع���ل���ى 
األزمة بشكل معمق، فاألمر 
احلزبي  باملشهد  ي��رت��ب��ط 

الهش في املغرب«.
ال��ص��دي��ق��ي على  وش���دد 
العملية،  الناحية  من  أنه 
م���ن ال��ص��ع��ب حت��ق��ق هذا 
خ��ي��ار االن��س��ح��اب م��ن احل��ك��وم��ة بوصفه 
خيارًا غير واقعي »ثم أنه قد يدخل الباد 
ف��ي م��ت��اه��ات أزم����ة س��ي��اس��ي��ة، م��ا يدفع 
واملالية  االقتصادية  الدولية  املؤسسات 

إلى االعتقاد بأن املغرب غير 
سياسيًا«. مستقر 

المغرب يحتل الرتبة األولى 
في االستقرار والرشوة 

وتزوير االنتخابات
تربع املغرب على عرش الدول العربية األكثر أمنا، حسب مؤشر السام 
العاملي 2013، الذي يصنف الدول وفقا ل� 22 معيارا، مقسمة ل� 3 معايير كبرى 
العسكرة”،  “درجة  و  اإلقليمية”  النزاعات  “تأثير  و  “األمن والسام”  وهي 

واحتل املغرب املرتبة 57 عامليا من أصل 162 دولة شملها التصنيف.
ورغم التقييم االيجابي ألغلب مؤشرات األمن في اململكة املغربية، إال أن 
الدراسة منحت نقاطا ضعيفة للمملكة في مجال “االنتخابات بحصوله على 
3.5 نقطة من أصل 10، و 3.7 من 10 في مكافحة الرشوة، و 39 نقطة من 
أصل 100 في معيار حرية الصحافة، و 4.4 نقطة من أصل 10 في معياري 

احلريات املدنية والثقافة السياسية.
وعلى املستوى املغاربي، فقد تراجعت تونس 4 مراكز إلى اخللف مقارنة 
 ،119 77 عامليا، واحتلت اجلزائر املرتبة  2012 واحتلت املرتبة  بتصنيف 
ومصر في املرتبة 113، فيما احتلت موريتانيا املرتبة 122، و 145 بالنسبة 

لليبيا، من أصل 162 دولة شملها التصنيف.

الفساد ظاهرة ثقافية
أصبح  ال���ف���س���اد  إن 

ثقافية  ظ��اه��رة  ي��ش��ك��ل 
تنصهر  ش��ام��ل��ة  ش��ب��ه 
ك���وس���ي���ل���ة ع��م��ل��ي��ة في 
امل���ع���ام���ات وال����ع����ادات 
مختلف  معها  لتتعامل 
االجتماعية  ال���ش���رائ���ح 
م��ل��ح��وظ، علما  ب��ت��س��اه��ل 
ال���ت���ع���ام���ل  ش�����ي�����وع  أن 
ينفي  ال  للرشوة  ال��راف��ض 
استمرار  م��ع  يتعايش  ب��ل 
مظاهر التعامل املتقبل لها.

عبد السالم أبودرار )رئيس الهيئة المركزية للوقاية 
من الرشوة(

كنا حريصني على اإلحتكاك مع تركيا
التجربة اإلسامية 
ال���ت���رك���ي���ة م�����ن بن 
ال�����ت�����ج�����ارب ال���ت���ي 
ك������ن������ا ح����ري����ص����ن 
ع��ل��ى االح���ت���ك���اك بها 
وب����ق����ي����ادت����ه����ا وف����ي 
املستويات  م��خ��ت��ل��ف 
واالقتصادية  السياسية 
وال���ت���دب���ي���ري���ة، رغ�����م أن 
لها  تبقى  التجربة  ه���ذه 
أساسا  املرتبطة  خاصيتها 
بطبيعة  وأي��ض��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  الثقافة  بطبيعة 
النظام، وبطبيعة أطراف املعادلة السياسية داخل 
كحزب  أي��ض��ا  جتربتنا  تبقى  املقابل  ف��ي  تركيا، 
سياسي مغربي مرتبطة بالبيئة املغربية التي هي 

األخرى لها خصوصياتها.
ادريس بوانو )حزب العدالة والتنمية(

في احلاجة على طبقة وسطى 
الناس  ب��ع��ض  ُي���رك���ز 
السياسي  ن��ق��ده��م  ف��ي 
»النخبة«  ف��س��اد  ع��ل��ى 
السياسية،  الطبقة  أو 
اآلخر  بعضهم  وُي��رج��ع 
إلى  الدميقراطية  غياب 
الفقيرة  ال��ط��ب��ق��ات  ج��ه��ل 
مسؤولية  ��ل��ون��ه��ا  وُي��ح��ِمّ
ت���خ���ل���ف���ن���ا ال���س���ي���اس���ي 
عاجزة  ��ي��ة  أِمّ طبقة  ألن��ه��ا 

التحوالت  اس���ت���ي���ع���اب  ع����ن 
الدميقراطية. لكن عندما نتفحص الدراسات التي 
املجتمعات  ف��ي  االجتماعية  ال��ت��ح��والت  ت��ن��اول��ت 
الغربية، جندها تدور كلها حول »الطبقة الوسطى« 
كة التغيير االجتماعي، فكلما اتسعت  بكونها ُمحِرّ
هناك  كانت  أف��راده��ا،  أع��داد  وتكاثر  الطبقة  ه��ذه 
إمكانية أكبر لوجود نظام دميقراطي أكثر توازنا 

ورسوخا...
)محمد بوبكري )اإلتحاد اإلشتراكي(

أعمارنا ليست ملكا لكم 
ليست  أع���م���ارن���ا 
ملكا لكم وال إلرادتكم 
وال  ل��ق��وان��ي��ن��ك��م  وال 
دمية  وال  حمل��اك��م��ك��م 
بها،  تعبثون  بأيديكم 
أن  دون  بها  وتلعبون 
صنعها  مب���ن  ت���ع���ب���ؤوا 
ومن زكاها ومن سواها.. 
واحل�����ق ف���ي احل���ي���اة لنا 
وحدنا وهو ما يبقى لدينا 
ملا نفقد كل شيء، أي أننا ملا نعطيكم احلق املطلق 
لتتصرفوا كما شئتم في الفضاء والهواء والشمس 
والقمر وما بينهما، وملا نعطيكم الزكاة والضرائب 
قطرة  وعن  وعن حتركاتنا  تنقاتنا  عن  واملكوس 
ونقطة  الشمس  شعاع  وعن  صدورنا،  في  الهواء 
املطر وشربة ماء، من يوم والدتنا إلى يوم نوضع 

في قبورنا.
عبد الرحيم الجامعي )محامي(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

''االنسحاب من الحكومة غير واقعيّ''
أزمة احلكومة سببها هشاشة الوضع  احلزبي 

هشام صبحي
في  باالرجتالية  يصطدم  التأهل  طموح  أخ��رى  م��رة  املونديال،  تصفيات  خ��ارج  املغرب  أخ��رى  م��رة 
التسيير، و إسناد املسؤولية إلى غير مستحقيها وغير أهلها، جيل ذهبي من الاعبن ضاع بن نزوات 

أشخاص وميوالت آخرين..
نهاية منتخب »دعاء الوالدين«.. أو هكذا أمتنىهو نتيجة متوقعة لتسيير ارجتالي دون أي مشروع 
رياضي واضح املعالم متوسط أو طويل املدى،  كيف يريد املغرب أن يحصد في الصيف ما لم يزرعه في 

الشتاء ؟ أم أن املسؤولن راهنوا على الزمن والنوايا ؟ )ولم يعلموا أن لكل امرئ ما نوى(..
االح��ت��راف عشب  يلمس  لم  ج��دا،  وطنية ضعيفة  بطولة  ظل  ف�ي  عنبا،  يحصد  ال  الشوك  ي��زرع  من 
إشهارية  واجهة  منصبه  من  جعل  ورئيسها  الدميقراطية،  واألهلية  للكفاءة  فاقدة  وجامعة  ماعبها، 

ملشاريعه وطموحاته الشخصية.
عندما تكون املصالح الذاتية هي احملرك األساسي لإشراف على رئاسة أحد األندية ، و غياب مشروع  
املسيطرة على القطاع والشأن الرياضي في  وزاري طموح وقوي ، للقضاء على “املافيات واللوبيات” 

، والتنقيب عن  الرياضة املدرسية  ، و إهمال املشاريع املخصصة لتطوير  الباد 
املواهب الشابة ،  فمن املستحيل أن نحصد ثمارا ل�م نزرع بذورها.

حسني مبارك يؤكد هزمية 
اجلزائر في أمكالة 

مقاالت مجلة الشرطة ليست تقارير أمنية

حتت عنوان »حسني مبارك يتحدث عن هزمية اجلزائر في حرب 
الرئيس  يظهر  فيديو  تسجيل  واجلزائر  املغرب  في  برز  امكالة« 
ق��اده��ا خ��ال مرحلة  امل��ص��ري السابق وه��و يتحدث ع��ن وس��اط��ة 
ألف  مائة  قرابة  التسجيل مبشاهدة  البلدين، وحظي  بن  احلرب 

شخص.
وعلق أحد املشاهدين في يوتوب  قائا: »أنا مغربي، بغيت نقول 
كلنا  كلنا سنة،  كلنا مسلمن،  واملصرين:  واجلزائرين  للمغاربة 
خوت..  والله إال ماجتمعنا غادي يوقع لينا بحال ملوك الطوائف 

)في األندلس( اللي بقاو مخاصمن حتى دخل العدو املسيحي«.
وتبادل املشتركون في املنتديات االجتماعية الشتائم واالنتقادات 
الصراعات  خلفية  على  وخ��اص��ة  واس���ع،  نطاق  على  السياسية 
الطويلة بن البلدين اجلارين، إال أن ThePICSSOU  كتب معلقا: 
شخصية  مصالح  لهم  السياسة  وأص��ح��اب  املسلم  أخ��و  »املسلم 

اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه«.

نهاية منتخب دعاء الوالدين..

مت��ك��ن امل���غ���رب م���ن ح��ج��ز م���ك���ان ل���ه في 
األوملبياد الدولية في مادة الرياضيات التي 
ستقام في دولة كولومبيا، بعد أن احتل علي 
بركي تلميذ من كلميمة املرتبة األولى على 
نفسه  هو  التلميذ  ه��ذا  الوطني،  املستوى 
لكن  الثانية  للقناة  ربورتاج  في  ظهر  الذي 
يلق  لم  التلميذ  هذا  أن  يعتقدون  املتتبعن 
أي اهتمام يذكر في ظل عدم تبنيه من طرف 
امللتحي  التلميذ  م��ع  حصل  كما  احلكومة 

.)..(

التلميذ النجيب الذي ميثل 
املغرب في أوملبياد الرياضيات

في إطار تفاعلها مع مقاالت األسبوع الصحفي، قالت املديرية 
العامة لألمن الوطني أن ما ينشر في مجلة الشرطة ال يتعلق بتقارير 
أو أسرار أمنية، وإن املقاالت التي وردت في العدد األخير من املجلة 
املذكورة كتبها إطاران متعاونان  مبناسبة مرور 10 سنوات على 
األح��داث اإلرهابية التي وقعت مبدينة الدار البيضاء في 16 ماي 
2003. وبخاف ما ورد في العدد املاضي من جريدة األسبوع حتت 
عنوان »ارميل ينشر األس��رار األمنية ألح��داث 16 م��اي«، قال بيان 
املديرية العامة إن املعطيات املتعلقة مبلف 16 ماي سبق معاجلتها 
في أع��داد أخرى من مجلة الشرطة، بعد صدور أحكام نهائية في 

حق املتورطن.
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املغربي  ال���ش���ب���اب  م����ن  ك���ب���ي���رة  أع�������داد  جل�����أت 
إل���ى ال��ت��خ��اط��ب ب��ل��غ��ة »ج���دي���دة« ت��ت��ض��م��ن رم����وزًا 
ومصطلحات ُمشفرة، قد ال يفهم مفاتيحها سواهم، 
وال يستخدمونها غالبًا إال في مجموعاتهم اخلاصة 
في الشارع، إذ تختفي لغة التخاطب الشبابية هذه 
األسرة  مثل  األخ���رى  االجتماعية  امل��ؤس��س��ات  ف��ي 

واملدرسة.
املغربي،  الشباب  م��ن  عريض  قطاع  ويتخاطب 
خاصة من صغار السن، بجمل ومصطلحات عبارة 
عن خلطات غريبة من الكلمات، أو يتواصلون إيجابًا 
بخصوصها  االتفاق  يتم  خفيفة  بعبارات  سلبًا  أو 
الشارع، حيث  الرئيس هو  ضمنيًا، ويكون مجالها 
مع  عالقاتهم  إق��ام��ة  الشباب  م��ن  الكثير  يستطيع 

اآلخرين بشكل أكثر حرية.
مثل،   فئات عريضة، تستخدم مصطلحات  وباتت 
»األرارة«،  أو  »اغرب عن وجهي«،  »ْت��الح«، ومعناها 
وتعني  »ب���وك���وص«،  أو  ال����رأس،  ص���داع  ومعناها 
منها  واملقصود  »القرناي«،  أو  الوسيم،  الشخص 
أو  الشكوك  ومعناها  و«ال��ت��ن��اوي«  ال��ف��ارغ،  ال��ك��الم 
الهندام،  أنيق  ومعناه  »مقرطس«  أو  ال��وس��اوس، 

و»الطفاش« أي احلذاء.
وتعليقًا على هذه الظاهرة الشبابية، قال الدكتور 
عمر إبوركي، الباحث في علم االجتماع، إن »الشباب 
املغربي يستعمل لغة دائمة التغير، بسبب أن املجال 
املتجددة، هو مجال  فيه مصطلحاتها  تتبلور  الذي 
الواقع،  مبواجهة  تتميز  التي  االجتماعية  العالقة 
محافظ  أن��ه  يتمثلونه  مجتمع  في  يتجسد  وال��ذي 

ومحاصر لطموحاتهم وأحالمهم«.
وأوضح إبوركي أن هذه اللغة »اجلديدة« للشباب 
والطموح،  وامل��واج��ه��ة  ال��رف��ض  ت��ع��ك��س  امل��غ��رب��ي 
في  الرغبة  عن  يعبر  الذي  اللفظي  العنف  وأحيانًا 

الثأر واالنتقام من اآلخرين، مشيرًا إلى 
إطار  في  الظاهرة  ه��ذه  فهم  »ميكن  أن��ه 

الصراع بني األجيال«.

»إبيميد«  املتوسطي  للعالم  املؤسس ملعهد االستشراف االقتصادي  الرئيس  العام  املندوب  الفرنسي جان لويس غيغو،  قال اخلبير 
ومقره باريس، في حوار خاص لـ»الشرق األوسط«، إن املغرب مؤهل للعب دور جسر متحرك بني أوروبا وإفريقيا، وأكد أن نزاع 

املعنية. للبلدان  التنموي  للتحالف  املجال  ليفسح  أو ثالث سنوات  الصحراء سينتهي في غضون سنتني 

السياسية  واملتغيرات  ترافقت  التي  الضبابية  رغم  على 
- االجتماعية في غالبية دول منطقة »مينا« )الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا(، حافظ القطاع املصرفي املغربي على حالة 
العاملية  املالية  النمو الصحي. هذا هو رأي املؤسسات  من 
على غرار صندوق النقد والبنك الدولي، إضافة إلى وكاالت 
أند  »موديز« و »ستاندرد  العاملية مثل  االئتماني  التصنيف 

بورز« و »فيتش«.
لكن، يذكر هنا أن احملللني املاليني املغاربة لم يترددوا في 
القطاع  أداء  إظهار خشيتهم من احتمال حدوث تراجع في 
في  نقص  وج��ود  مالحظة  بعد  احمللي، خصوصا  املصرفي 
السيولة في السوق املالية خالل عام 2012، وهي مخاوف 
انتهت بالتبدد في نهاية هذه السنة، ليحل محلها مناخ من 
املغربي  املكتب  نشر  مع  التشخيص  ه��ذا  وتعزز  التفاؤل. 
لإلحصاءات في منتصف ماي املاضي، معلومات تشير إلى 
أن االستثمارات اخلارجية املباشرة زادت بنسبة كبيرة إلى 

حوالى 41.8 في املئة نهاية أبريل املاضي، لتصل إلى 15.5 
العام  من  ذاتها  الفترة  في   10.9 مقابل  في  دره��م،  مليون 
خالل  من  امللموس  الواقع  ه��ذا  استشعار  وميكن  املاضي. 
القروض التي قدمتها مصارف »األوف - شور« للتجهيزات، 
إليه  أش��ارت  ما  وه��ذا  احل��ال��ي.  العام  في  تضاعفت  والتي 
أن  فيها  وورد  امل��رك��زي،  املغرب  بنك  وزعها  التي  ال��دراس��ة 
غالبية املؤشرات املالية في الفصل األول من السنة احلالية، 

وكذلك بالنسبة للفصل الثاني، ستشهد حتسنًا ملحوظًا.
أن  العمال،  وأوس��اط  االقتصاد  خبراء  يعتبر  باختصار، 
الوضع احلالي للقطاع املصرفي املغربي جنح في مواجهة 
بعض  بحدة  فرضتها  التي  والظرفية  البنيوية  التحديات 
الصعوبات املتعلقة بأعمدة االقتصاد املغربي، بدءًا باجلفاف 
العاملني  املغاربة  بتحويالت  وانتهاء|  الصادرات،  وتراجع 

في اخلارج.

ظهور لغة جديدة في أوساط الشباب.. 
هل سيطالبون يوما بدسترتها؟  

هكذا جنحت احلكومة شبه امللتحية في االمتحان املالي لسنة 2012

ينتظر أن ترسو الفرقاطة العسكرية التركية  »هيبلي آضى« 
املعروفة ب�»شبح البحار« مبيناء الدار البيضاء، وسط املغرب، 
في 25 يونيو اجلاري في زيارة تستغرق يومني في إطار جولة 
مبوانئ شمال إفريقيا بكل من مصر وليبيا وتونس واجلزائر.

هذه  إن  صحفي،  بيان  ف��ي  باملغرب،  تركيا  س��ف��ارة  وق��ال��ت 
السفينة احلربية »ستزور ميناء الدار البيضاء خالل الفترة من 
25 إلى 26 يونيو 2013«، ونوه البيان إلى أن »هذه السفينة 
موضوعة حتت قيادة قبطان الفرقاطة أرينتش كوشتشو«، وأكد 
أنه سيتم تنظيم زيارات استطالعية للسفينة لفائدة السلطات 

املغربية املدنية والعسكرية.

>شبح البحار<يصل إلى املغرب

املغربي في  < كيف ترى وضع االقتصاد 
العاملية؟ تداعيات األزمة االقتصادية  ظل 

 هناك الكثير من املؤشرات واألرقام 
بعضها  واآلخ��ر،  احلني  بني  تنشر  التي 
سلبي وبعضها إيجابي. لكنها مؤشرات 
محدودة، وبالنسبة لي فهي تبقى مجرد 
أرق����ام وي��ج��ب ال��ب��ح��ث ف��ي��م��ا وراءه����ا، 
هو  استشرافي  كباحث  يهمني  ما  ألن 
للبلد.  وال��ث��ق��ي��ل��ة  ال��ك��ب��رى  ال��ت��وج��ه��ات 
ف��م��ث��ال ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��غ��رب، ع��ل��ى املدى 
جيد  زراع��ي  إنتاج  حتقيق  مت  القصير، 
هذه السنة، والذي سيوازن إلى حد ما 
آثار األزمة االقتصادية العاملية وتراجع 
لكن  جيد.  أمر  وه��ذا  األوروب��ي،  الطلب 
اإلنتاج  أن  أالح��ظ  الطويل،  امل��دى  على 
السنة  ففي  متقلب،  املغربي  ال��زراع��ي 
في حدود  متواضعا،  كان  مثال  املاضية 
45 مليون قنطار، أي نصف إنتاج هذه 
القطاع  أداء  اس��ت��ق��رار  وع���دم  ال��س��ن��ة. 
أبرز  من  آلخر  عام  من  وتقلبه  الزراعي 
االقتصاد  منها  يعاني  التي  املعوقات 

املغربي...

فما  الضعف،  نقاط  وج��ود  عن  تكلمت    >
هي؟

 بالنسبة لي نقاط الضعف للمغرب 

والبلدان  مع اجلزائر  في عالقاته  تكمن 
مليون   30 من  كاملغرب  فبلد  املغاربية. 
يجب  اليوم  جدا.  صغيرا  يعتبر  ساكن 
الكبير  امل��غ��رب  امل��وح��د،  امل��غ��رب  إجن��از 

ال����ذي ي��ب��ل��غ ع���دد س��ك��ان��ه 100 
م��ل��ي��ون ش���خ���ص. وه���ذا 

أم������ر اس���ت���رات���ي���ج���ي. 
امل�����ط�����ل�����وب ال����ي����وم 
هيكلة  هو  وبإحلاح 
ش����م����ال أف���ري���ق���ي���ا، 
إلى  موريتانيا  م��ن 
ل���ي���ب���ي���ا، ف����ي إط����ار 
احت��������اد إق���ل���ي���م���ي. 
ويجب االستفادة من 

للقيام  العربي  الربيع 
بذلك، وهذا في نظري 
خالل  ي���ت���م  أن  مي���ك���ن 

ألن  ثالثة،  أو  عامني 
شمال  منطقة 

أفريقيا 

بني  ك��م��ف��ص��ل  اس��ت��رات��ي��ج��ي  دور  ل��ه��ا 
الصحراء.  ج��ن��وب  وأف��ري��ق��ي��ا  أوروب����ا 
للعالم  بالنسبة  تتحرك،  اآلن  وأفريقيا 
هي  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أصبحت 
»الغرب اجلديد«، »الفارويست اجلديد«. 
ي��ع��رف بعض  االق��ت��ص��اد  ال��ي��وم  لكن    >
الصعوبات خاصة في أوروبا، ومشاكل 
السياسة!  تؤثر سلبا على  االقتصاد 

ال���س���ي���اس���ة  ص����ح����ي����ح   
العالم.  قدما  هما  واالق��ت��ص��اد 
ول����ك����ن ف����ي ن���ه���اي���ة امل���ط���اف 
يجعل  ال����ذي  ه���و  االق��ت��ص��اد 
ال���ع���ال���م ي���ت���ق���دم، ف��ه��و ال���ذي 
أوروبا  واليوم  العالم.  يقود 
النمو  ن���س���ب  أن  ت��ك��ت��ش��ف 
املرتفعة موجودة في اجلنوب 
واجلنوب  الشمال،  في  وليس 
يكتشف أن أوروبا متثل قاعدة 
أس����اس����ي����ة، م�����ع س���وق 
مليون   500 تضم 
شخص وثروة 
ع������ل������م������ي������ة 
ك������ب������ي������رة. 
هناك  إذن 
اه����ت����م����ام 
م���ت���ب���ادل 

اليوم  ف���رن���س���ا  م���ت���ب���ادل���ة.  وم���ص���ال���ح 
املشترك،  التوطني  عن  تتحدث  أصبحت 
الشمال  في  قدم  لشركاتها  تكون  أن  أي 
اقتناع  هناك  أصبح  اجلنوب.  في  وقدم 
ب���أن ال��ك��ث��ي��ر م��ن األن��ش��ط��ة ال مي��ك��ن أن 
مفروضا  وأص��ب��ح  أوروب���ا،  ف��ي  تستمر 
%30 من  إلى   20 تنقل  أن  أوروبا  على 
أيضا  وه��ن��اك  اجل��ن��وب.  إل��ى  أنشطتها 
إلى أسواق  أنشطة في اجلنوب حتتاج 

الشمال.
ال���ذي شكل  امل��غ��ارب��ي  ل��احت��اد  لنعد     >
ن�����زاع ال���ص���ح���راء ع���ل���ى م����دى ع���ق���ود أب���رز 
مع  أفضل  حظوظه  أصبحت  فهل  معوقاته. 

األخيرة؟ التطورات 
لعدم  سببا  أن جند  دائما    ميكن 
نزاع  عن  نتحدث  هنا  تقدم،  أي  حتقيق 
ال��ص��ح��راء، وف���ي امل��ش��رق ن��ت��ح��دث عن 
وأنه  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  ال��ن��زاع 
ما لم يتم حل هذا النزاع لن نتقدم. أنا 
أعرف حلها.  التي  املشاكل  إال  أواجه  ال 
املشكل سيتم  هذا  أن  منه  متأكد  أنا  ما 
حله خالل عامني أو ثالثة أعوام. هناك 
اقتراحات جيدة مطروحة على الطاولة، 
في  تتطور  أن  يجب  نفسها  واجل��زائ��ر 
جنعل  أن  يجب  ال  لكن  اجليد.  االجت��اه 

منه عائقا. وإال فإننا لن نتقدم.

رئيس معهد االستشراف االقتصادي المتوسطي يرى أن نقطة ضعف المغرب في جيرانه
خبير فرنسي يتوقع حل مشكلة الصحراء في ظرف عامني أو ثالثة 

فاز جتمع مسلمي فرنسا املقرب من املغرب في انتخابات املجلس 
الفرنسي للديانة االسالمية التي أجريت يوم السبت املاضي، بحسب 
سيترك  فرنسا  مسلمي  أن جتمع  األح��د.إال  يوم  أعلنت  التي  النتائج 
األكبر  باريس  إلى جامع  االسالمية  للديانة  الفرنسي  املجلس  رئاسة 

املقرب من اجلزائر.
اإلخوان  من  املقرب  فرنسا  في  االسالمية  املنظمات  احت��اد  وقاطع 

املسلمني هذه االنتخابات بعد أن رفض طلبه بإرجاء موعدها.
وقال رئيس املجلس الفرنسي للديانة االسالمية محمد موسوي إن 
 3460 فيها  25، وش��ارك  22 منطقة من أصل  االنتخابات أجريت في 

مندوبا أي %77 من املسجلني واملختارين من قبل 900 مسجد.
وسيبقى مجلس اإلدارة حتت سيطرة جتمع مسلمي فرنسا املقرب 
من املغرب الذي حصل على 25 مندوبا في حني حصل جامع باريس 
املنظمات  ثمانية مندوبني، واألت��راك على سبعة، واحت��اد  األكبر على 
اإلسالمية الفرنسية القريب من اإلخوان املسلمني على مندوبني اثنني، 

إضافة إلى مندوبني اثنني من املستقلني.
ومت إنشاء املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية عام 2003 بتشجيع 
من نيكوال ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية إلعطاء املسلمني 
الذين يعيشون في فرنسا، والبالغ عددهم ثالثة ماليني ونصف مليون 
فرصة تأسيس هيئة متثلهم. إال أن نشاط هذا املجلس كاد يتعثر بسبب 

اخلالفات الداخلية التي تعصف به.
ستار افيكا

املغاربة يتفوقون على اإلخوان املسلمني في فرنسا

جان لويس غيغو
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اعترفت خديجة حمدي وزيرة الثقافة في حكومة ما يسمى »اجلمهورية العربية الصحراوية 
الدميقراطية« بقوة شخصية الراحل احلسن الثاني »التي كانت تلقي بظاللها على كل شيء«، 

حسب قولها في أخر رسائلها للمثقفني.
قال بعض الصحافيني املنحدرين من األقاليم اجلنوبية الذين شاركوا في اللقاءات التحضيرية 
ملؤمتر النقابة الوطنية للصحافة التي انعقدت مؤخرا بالرباط، إنهم يشتغلون في ظروف صعبة 
مع تنامي املد االنفصالي داخل بعض املناطق، حيث تتعرض ممتلكاتهم وأرواحهم للخطر عند 

نشر أي مقال يفضح ممارسات البوليساريو أو اجلزائر.
املاضي،  األسبوع  نهاية  خالل  بطانطان،  واالشتراكية  التقدم  حلزب  اإلقليمي  الفرع  عقد   
جمعه العام العادي الذي خصص لتجديد مكتب الفرع باإلقليم وكتاب الفروع احمللية جلماعتي 

تلمزون ملسيد و بن خليل التابعتني لإلقليم.
وأسفر اجلمع العام الذي حضرت أشغاله السيدة سلوى اعبابو، عضو اللجنة املركزية للحزب، 

عن انتخاب السيد محمد املصطفى شرف الدين كاتبا إقليميا للحزب، والسادة نور الدين أواه 
والسالك الناجمي كاتبني للفرعني احملليني جلماعتي تلمزون- املسيد وبن خليل. 

الفترة  في  بطاطا  »تكموت«  القروية  باجلماعة  والشباب  للطفولة  تكموت  جمعية  نظمت    
ما بني 14 و 16 يونيو اجلاري امللتقى الثاني للشباب القروي حتت شعار »الشباب القروي دعامة 
أساسية للتغيير«، ومتيزت النسخة الثانية للملتقى بتنظيم ندوة حول موضوع »موقع الشباب 
القروي من التغيير« مت خاللها مناقشة املشاكل التي تعترض الشباب بالوسط القروي والسبل 

الكفيلة ملعاجلتها.
وحسب مدير امللتقى عمر أوبال فإن هذا اللقاء املنظم على مدى ثالثة أيام يروم جمع شمل 
شباب املنطقة وتكوينهم في مجاالت التنمية الذاتية والبشرية والتعريف باملؤهالت البشرية 
والثقافية والسياحية التي تزخر بها منطقة تكموت، وكذا تثمني وتسويق املنتجات التقليدية 

النسوية.

األوضاع  في الصحراء
كواليس صحراوية

مكروفون 

العصابات المسلحة نواة لدويالت الصحراء
هجينة بالمنطقة المغاربية

عماد بنحيون
لدول  العبثية  ال��س��ي��اس��ات 
تميزت بضعف هيكلي وبنيوي، 
والعبث االستعماري بالحدود 
والمغرب  الساحل  منطقة  في 
المالئم  المناخ  وف��را  الكبير، 
لتفريخ اإلرهاب وأعطيا الفرصة 
ألعداء االتحاد المغاربي لرسم 
استراتيجية لمشروع دويالت 
هجينة في المنطقة المغاربية، 
فليس من المستغرب أن نسمع 

مستقبال عن تكوين مخيمات في الصحراء الشاسعة 
ومالي  موريتانيا  وشمالي  وليبيا  الجزائر  بجنوبي 
وتشاد تحت حراسة  عصابات مسلحة  وتمويل جهات 
باسمهم   وت��ط��ال��ب  ون��س��اء،  أط��ف��اال  تحتجز  خ��ف��ي��ة، 
باالستقالل أو حق تقرير المصير، دون إيالء المصالح 
االستراتيجية للسكان األصليين أي اهتمام، خصوصا 
أن المنطقة تتوفر حاليا على المقومات الرائجة حاليا، 
على  دعائمها  المرتكزة  الدويالت  إنتاج  تتبنى  التي 
تكوين العصابات وتوفير السالح، مادام مصير ترسانة 
إلى  لم يعرف بعد، باإلضافة  به،  المطاح  ليبيا  نظام 
شساعة مساحة دول الساحل التي تزيد عن 660 ألف 
كيلومتر مربع، التي تتكون من منطقة صحراوية وعرة 
لتمركز  آم��ن��ا  م��ق��را  تجعلها  ف��ري��دة،  جغرافية  ذات 
العصابات المسلحة، مما يعقد مهمة دول المنطقة في 
أنشطتها  ورص���د  لمحاصرتها  ناجعة  ط��رق  إي��ج��اد 

ومناطق تحركاتها.
غير  أو  مباشرة،  كانت  س��واء  إذن،  مساهمة،  فكل 
البعد  مباشرة، في خلق جغرافيا سياسية ال تحترم 
التاريخي والدين والعرق في المنطقة، وتدعم عصابات 
مسلحة في خلق كيانات مصطنعة وتحتضنها، ستضرب 
في العمق منطق العقالء، الذي يجعل من االتحاد قوة، 
وسيشكل ال محالة صورة عكسية لما نراه من تشبث 
لدول أمريكا الالتينية داخل »اللجنة الخاصة المكلفة 
بمعالجة الوضع بشأن تطبيق إعالن منح االستقالل 
للدول والشعوب المستعمرة« بدعم  األرجنتين في ملف 
جزر المالوين الستعادتها وإرجاعها إلى الدولة األم، 
تضعف  وهمية  كيانات  خلق  في  المساهمة  من  بدال 

جنوب القارة األمريكية.
ومعروف أن  هذه اللجنة التي  أنشأتها األمم المتحدة 
سنة 1961 والتي تعرف باسم لجنة تصفية االستعمار. 
الوقت  في  ملفا   17 تعالج  عضوا،   29 من  المكونة 
المالوين  ج��زر  ملف  جانب  إل��ى  أهمها،  من  ال��راه��ن، 
االستعمار  بتصفية  المغرب  مطالبة  ملف  المذكور، 
األيادي  تقوم  أن  قبل  أسبانيا،  مواجهة  في  بجنوبه 
المعلومة باختالق دخول جبهة البوليساريو في النزاع، 
عصابات  تحرسها  مخيمات   في  مغاربة  واحتجاز 
مسلحة هددت استقرار وأمن المنطقة برمتها، وتمارس 
كل أشكال التهريب، لتوفير السالح والعتاد للسيطرة 
على المنطقة وابتزاز  أنظمة الدول المحتضنة،  لتوفير 
الدعم المادي لهم نظير توفير السلم بدولها، وعدم الدفع 
نحو خلق حركات انفصالية بها، تهدد أمنها ووحدتها، 
فإلى متى سيظل االتحاد المغاربي عرضة لمحاوالت 
على  سيتوفر  ومن  والمؤامرة؟  والتهجين  اإلضعاف 
الجرأة الكافية  بالنظام الجزائري  على فطم العصابات 
وتخليص الجزائر من النزيف المادي والمعنوي الذي 
فيه  يكتفي  وق��ت  في  لها؟   دعمها  ج��راء  له  تتعرض 
ليست  الجزائر  أن  على  التأكيد  بتجديد  المسؤولون 
طرفا في النزاع حول الصحراء وليس لها أية مطالب 
ترابية بخصوص هذه القضية، في حين يظل القلق  من 
عدم استقرار المنطقة  هاجسا يقض مضجع الجميع، 
»ب��ان كي مون«   »الوطن عربي«  تعبير   أوردت  حيث 
نفسه عن قلقه إزاء »تزايد حالة اإلحباط أوساط في 
الشباب في مخيمات الالجئين قرب تندوف، وذلك نتيجة 
عدم التوصل إلى تسوية ونتيجة حالة عدم االستقرار 

في منطقة الساحل«.

لم تمض سوى يومين على تصريحات 
حمدي ولد الرشيد التي دعا فيها أنصاره 
النشاط  ف���ي  ب��ك��ث��اف��ة  ال��م��ش��ارك��ة  إل���ى 
الجماهيري الذي سينظمه حميد شباط 
من  كبير  عدد  تحرك  العيون، حتى  في 
بالعيون،   أزرك��ي��ي��ن  قبيلة  منتسبي 
ما سموه حقوقهم  باستعادة  ليطالبوا 
بعض  ونقلت  األراض��ي،  من  المسلوبة 
بعضهم  لسان  على  اإلخبارية  المواقع 
قولهم: أنهم سيتوجهون إلى مكان قريب 
فيها  احتشد  التي  المنطقة  نفس  م��ن 
أصحاب مخيم اكديم إزيك في المنطقة 

الشرقية.
وفي الوقت الذي كان يروج فيه أنصار 
ولد الرشيد عزمهم على عقد لقاء آلالف 
المواطنين  عشرات  تحرك  المشاركين، 
لالستحواذ على أراضي الملك العام في 
مجموعة من المناطق ، وقد انتقل والي 
األم���ن بنفسه ح��ام��ال رس��ال��ة م��ن وزير 
من  أكثر  إلى  العنصر  امحند  الداخلية 
مائتي شخص كانوا يقيسون االراضي، 
من  يدعوهم  بينهم،  فيما  ويوزعونها 
5 ممثلين عنهم من  خاللها إلى تعيين 
أجل لقائه في الرباط، وكانت هذه فكرته 

الحتواء األزمة.

وسبق لحمدي ولد الرشيد الذي بات 
يتحكم بشكل كبير في السير العام لحزب 
االستقالل أن رد على المحتجين الذين 
طالبوه بحقهم في الشغل قائال: »إننا مع 
الحامل  للشباب  ال��م��ب��اش��ر  التشغيل 
بذلك عدة مرات من  للشواهد، وطالبنا 
األول  للوزير  الحالية، وسبق  الحكومة 

واألمين العام السابق لحزب االستقالل، 
م��ع األس��ف الحكومة  ذل��ك لكن  ق��رر  أن 
الحالية تراجعت عن القرار، ورفعت األمر 
طالبي  ل��ف��ائ��دة  ف��ي��ه  وب��ت��ت  للمحكمة 
القضية  واستأنفت  المباشر،  التشغيل 
إنصاف  يتم  األم��ر حتى  لكننا سنتابع 

هؤالء الشباب..

مخاطر حترك شباط وحمدي ولد الرشيد بالعيون 

مظاهرات ضد العبودية 
مبخيمات تندوف

اجتماع ملواجهة خصاص املياه في طانطان

املغرب يتبرع بـ 200 ألف دوالر للهوندوراس 
وهذه األخيرة تعترف بالبوليساريو 

احلبس لرئيس جماعة ابطيح 

األشخاص  ع��ش��رات  ق���ام 
بمخيمات تندوف بدعوة من 
التي  وت��ق��دم  ح��ري��ة  جمعية 
محاربة  أج���ل  م���ن  ت��ن��اض��ل 
ال���ع���ن���ص���ري���ة وال���ع���ب���ودي���ة 
يوم  ت����ن����دوف،  ب��م��خ��ي��م��ات 
بتنظيم  ال��م��اض��ي  األرب��ع��اء 
مظاهرة حاشدة، أمام القصر 
الجمهورية  لرئيس  األصفر 
العزيز  عبد  الوهمية، محمد 

المراكشي، مرددين الشعارات المناهضة للعنصرية والعبودية.
مع خطورة  بجدية  التعامل  عدم  في  القيادة  المتظاهرون  وانتقد 
الموضوع المتعلق بمحاربة ظاهرة الرق والعبودية. وقرؤوا بيانا 
الخطير  الموضوع  للقيادة تجاه هذا  السلبية  بالمواقف  فيه  نددوا 
والمنافي لكل القوانين والمبادئ واألخالق الدولية، وتعد هذه المظاهرة 
تواصال لسلسلة من المظاهرات نظمتها هذه الجمعية أمام الكتابة 

العامة، دون أن تتفاعل معها قيادة الجبهة.

طانطان: االسبوع
انعقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم طانطان اجتماع برئاسة عامل اإلقليم 
عز الدين هلول خصص لتدارس سبل مواجهة الخصاص المحتمل 
في التزود بالماء الصالح للشرب باإلقليم خالل فصل الصيف وشهر 

رمضان المبارك.
وأكد هلول في كلمة بالمناسبة على ضرورة تضافر جهود جميع 
بالماء  التزود  في  خصاص  أي  ح��دوث  تفادي  أجل  من  المتدخلين 
الشروب خالل فصل الصيف، داعيا مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء 
المادة  بهذه  اإلقليم  تزويد  على  العمل  إلى  للشرب  الصالح  والماء 
الحيوية في أحسن الظروف وتعزيز التواصل مع المواطنين وهيآت 

المجتمع المدني. 
الماء  لقطاع  الجهوي  المندوب  االجتماع جرى بحضور  أن  يذكر 
بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورؤساء المصالح 
الخصاص  لمواجهة  وذلك  المحلية،  الجماعات  وممثلي  الخارجية 
المحتمل من الماء الشروب خالل فصل الصيف وشهر رمضان على 

غرار السنة الفارطة.

الهندوراس  جمهورية  أن  إعالمية  مصادر  كشفت 
اعترفت رسميا بجبهة البوليساريو، كما أعلنت عن 
انطالقها في إقامة عالقات دبلوماسية معها، ويعتبر 
قرار الجمهورية الالتينية، التي يرأسها بورفيريو لوبو 
الذي ينتمي إلى الحزب الوطني المحافظ، فشال كبيرا 
في  برأسين  تشتغل  التي  المغربية،  للدبلوماسية 
المغرب، رغم نفي وزير الخارجية سعد الدين العثماني 

ذلك، في حين يؤكد الواقع عكس ذلك.
ولم يصدر بالغ رسمي يكشف عن رد فعل مغربي 
بهذا الخصوص، سيما وأن المغرب كان قد منحها في 
منتصف شهر أكتوبر من سنة 2007، مبلغ مائتي ألف 
»التقوية  ببرنامج  حينها  سمي  ما  إط��ار  في  دوالر 
المؤسساتية« )حسب ما ذكره موقع المستقل(. وهو 
المغرب  سفير  سلمه  ال���ذي  الكبير  ال��م��ال��ي  المبلغ 
كهبة  الرميقي  محمود  الوسطى  وأمريكا  بالمكسيك 
مغربية إلى المستشار الجمهوري ميلتون خيمينيث 

بويرتو.

طانطان: محمد جرو
قضت المحكمة االبتدائية بمدينة طانطان حكما في 
لعمالة  التابعة  القروية  »ابطيح«  جماعة  رئيس  حق 
طانطان )85 كلم شرق طانطان( بستة أشهر موقوفة 

التنفيذ ، حسب ما ذكره موقع »جريدة الصحراوي«.
 وكان رئيس الجماعة متابع من أجل شكاية مباشرة 
رقم2012/655 بتهمة التزوير في وثيقة إدارية تثبت 
حقا واستعمال ورقة مزورة، مع علمه بتزويرها طبقا 
للفصل360 من القانون الجنائي الفقرة األولى والثالثة 
وغرامة مالية قدرها  1000درهم مع الصائر، و كان 
وراء رفع هذه الدعوى القضائية أحد أعضاء المجلس 
القروي ضد رئيس المجلس الذي قدم شهادة مدرسية 
اإلعدادية  ال��دروس  نهاية  على شهادة  تفيد حصوله 
صادرة عن النائب اإلقليمي للسمارة بتاريخ 88/7/4. 
لكن الحكم تم استئنافه إلى غاية  الثالث من فبراير 

2013 بمحكمة االستئناف بأگادير.

حمدي ولد الرشيد



املوازية  الفنية  أنشطتها  إط��ار  في 
لهذه  ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي  س������وس  ل���رب���ي���ع 
للفنون  أكادير  جمعية  نظمت  السنة، 
التشكيلية، معرضا تشكيليا صارخا، 
باها،  بشرى  الشابة  الفنانة  ألع��م��ال 
أگادير،  ملدينة  الكبرى  الفنادق  بأحد 
الندوة  فعاليات  م��ع  ب��امل��وازاة  وذل���ك 
اجلمعية  هذه  نظمتها  التي  املوسعة 
املغربية  التشكيلية  ال��ف��ن��ون  ح���ول 
ف��ي ال��زم��ن ال��راه��ن، وال��ت��ي ش��ارك في 
والنقاد  الفنانني  من  نخبة  أشغالها 

وأساتذة التربية التشكيلية 
قضايا  ف���ي  وال��ب��اح��ث��ني 

الثقافة واآلداب.
بساطة  وعلى   
أل����وان����ه����ا وأس���ل���وب���ه���ا 

التشكيلية،  ومفرداتها 
أعمال  استطاعت 
الفنانة،  ه�����ذه 
تنتمي  ال����ت����ي 
إل���ى ف��ئ��ة ذوي 
ت  جا الحتيا ا
اخل�������اص�������ة 
انتباه  إثارة 
امل���ش���ارك���ني 

ف����������ي ه�������ذه 
ملا  ال��������ن��������دوة، 

خلطابها اجلمالي من بالغة تشكيلية 
أن  قبل  املتلقي  بصيرة  تصل  مبهرة، 

تصل بصره.
ألعمال  متأنية  ق����راءة  إن   
االنطباع  تعطي  الشابة،  الفنانة  هذه 
منذ الوهلة األولى، أن الفنان املبصر، 
الفنان الذي ال يتخلى عن بصيرته، ال 
قواه  أو  العقلية،  ق��واه  عن  يتغاضى 

احلسية.
نعم، إنها فنانة معوقة/ ال   
يحوم حولها،  ال��ذي  الضجيج  تسمع 
تستغني عن الكالم أو االندماج في 
ولكنها  الكلمات،  ضجيج  فوضى 
رسومها  ب��ت��راك��ي��ب  ب��أل��وان��ه��ا/ 
التي  التناسق  بحالة  اجلمالية/ 
تلح عليها في هذه الرسوم، تقول 
للمتلقي بوضوح وشفافية، إن 
في  احلسي  اإلدراك  حالة 
هو  التشكيلي،  خطابها 
تعبيرها  وأن  القاعدة، 
باملربعات  الذاتية  عن 
وامل�����س�����ت�����ط�����ي�����الت 
واألش���ك���ال واألل����وان 
واخلطوط  الشفافة 
املعبرة، هي أبجدية 

هذا اخلطاب.

 16 ضيف الدورة  م��ال��ي  دول���ة  ستكون 
التي  بخريبگة  اإلفريقية  ملهرجان السينما 
ستنعقد مابني 22 و29 يونيو 2013، وفقرة 
يتم  مرة  ألول  إضافية  فقرة  الضيف  البلد 
للمهرجان  العام  البرنامج  ضمن  إدراجها 
منذ ميالده سنة 1977 وقد مت اختيار هذا 

البلد لعدة اعتبارات من أهمها: 
تاريخ  ف���ي  ج���ائ���زة  أول  ع��ل��ى  إح�����رازه 
والتي   )1988/3 )ال���دورة  خالل  امل�هرجان 
منحت لرائد السين�ما املالية سليمان سيسي 
املخرج  وف��وز  ال��ن��ور«،  ع��ن شريطه »يلني/ 
املالي عبد الالي اسكوفاري باجلائزة الثالثة 
السابعة  ال���دورة  في  اجلزائر  مع  مناصفة 

الرمال«  بحر   – »ف���ارو  فيلمه  ع��ن   )2000(
واختياره ضمن جلنة التحكيم خالل الدورة 
الثامنة ملهرجان السينما اإلفريقية بخريبگة 
سنة 2002، واملشاركة املبكرة للسينما املالية 
في مهرجان السينما اإلفريقية منذ الدورة 
سيسي(  لسليمان  الشغل  )فيلم  الثانية 
ومشاركة املخرج الشيخ عمر سيسيكو في 
ال��دورة الثالثة )فيلم درس النفايات( الذي 
وأيضا  للمهرجان،   16 ال��دورة  في  سيكرم 
حصول دولة مالي على أول دعم من املغرب 
في إطار اإلنتاج السينمائي املشترك »جنوب 
ج��ن��وب« س��ن��ة 1983 م��ن خ���الل شريط   –

»نايتو للمخرج موسى دياكيتي«.  

الدورة  تنظيم  عن  الثقافة  وزارة  تعلن 
ال��ث��ام��ن��ة »ل��ل��ي��ل��ة األروق�������ة«. وت�����روم هذه 
الفن  ع��ل��ى  اإلق���ب���ال  تشجيع  ال��ت��ظ��اه��رة 
وبدوره  بأهميته  والتحسيس  التشكيلي 
الكبير في تنمية الذوق الفني في أوساط 
اجلمهور املغربي. كما يسعى هذا احلدث 
األروقة  م��ن  للعديد  الفرصة  إت��اح��ة  إل��ى 
الفنية  اإلب��داع��ات  على  ال��ض��وء  لتسليط 
املتميزة لفنانني مشهورين ومواهب شابة 
املبدعني  بني  والتجارب  اخلبرات  وتبادل 

املغاربة واألجانب.
      وع��ل��ى غ���رار ال�����دورات السابقة 
الرسمي  االفتتاح  الرباط  مدينة  ستشهد 
»لليلة األروقة« يوم اجلمعة 8 نونبر 2013 
برواق  السابعة مساًء  الساعة  ابتداء من 

محمد الفاسي.
        فعلى األروقة الراغبة في املشاركة 
في هذه التظاهرة حتميل وتعبئة »استمارة  
لوزارة  اإللكتروني  املوقع  من  املشاركة« 

الثقافة

.www.minculture.gov.ma
املتعلقة  املعلومات  كل  مع  وإرسالها   
رواق  لكل  ستخصص  ال��ت��ي  بالصفحة 
بكتالوغ ليلة األروقة، إلى البريد اإللكتروني 

اخلاص بهذه التظاهرة 
 .lanuitdesgaleries@minculture.gov.ma

ك��م��ا مي��ك��ن إي����داع م��ل��ف امل��ش��ارك��ة في 
قرص مدمج بكتابة قسم الفنون التشكيلية 
مبديرية الفنون وذل��ك داخ��ل أجل أقصاه  

20 شتنبر 2013.

ل���روح فقيد اإلع����الم اإلذاع���ي  ت��ك��رمي��ا 
تنظم  ال��غ��رب��ي،  محمد  امل��رح��وم  املغربي 
طنجة  بجهة  لالتصال  اجلهوية  املديرية 
/ ت��ط��وان  ل��ق��اًء إع��الم��ي��ا ح��ول »املشهد 
العمل،  إك����راه����ات  امل���غ���رب���ي:  اإلذاع������ي 
وانتظارات املواطن«، وذلك يوم اخلميس 
الساعة  ب���ني  م���ا   -  2013 ي��ون��ي��و   20
التجارة  غرفة  مقر  في  و20.00،   18.00
طنجة. ويشارك   – والصناعة واخلدمات 
اللقاء اإلعالمي، زميالت وزمالء  في هذا 
من اإلذاعات العمومية واخلاصة بشمال 
في  متخصصون  وص��ح��اف��ي��ون  اململكة 

النقد السمعي البصري املغربي.
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أحيت الطريقة الصوفية العلوية املغربية، يوم السبت 28 رجب 1434 ه� 
املوافق ل 8 يونيو 2013 م بعد صالة املغرب، احتفالها السنوي مبناسبة 
ذكرى اإلسراء واملعراج بزاويتها الكائنة ببرج موالي عمر مبدينة مكناس، 
بحضور عدد كبير من منتسبيها ومريديها وكذلك عدد كبير من شيوخ ومريدي 

الطرق والزوايا الصوفية األخرى باململكة ومحبي آل بيت رسول الله. 
القلب«.  وطمأنينة  ال���روح  »سكينة  شعار  حت��ت  السنة  ه��ذه  حفل  ونظم 
وبخصوص اختيار هذا الشعار، أوضح الناطق الرسمي للطريقة الصوفية 
»إن ذكرى اإلسراء واملعراج مليئة  العلوية املغربية، السيد رضوان ياسني، 
باملعاني والعبر، وهي معجزة من املعجزات العظيمة في الرسالة احملمدية 
التي تذكرنا بآثار العالقة الوطيدة بني قلب وروح العبد واحلضرة اإللهية«.

بسطات  األول  احلسن  جامعة  نظمت 
واألبحاث  ال��دراس��ات  م��رك��ز  م��ع  بتعاون 
للشؤون  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
دولية  ندوة  الرباط،  ومقرها  الصحراوية 
املرحلة«  وأسئلة  الصحراء  »ملف  ح��ول 
اجل�����اري.  ال��ش��ه��ر  م���ن  و14   13 ي���وم���ي 
وأساتذة  خ��ب��راء  اللقاء  ه��ذا  حضر  وق��د 
جامعيون وباحثون على املستوى الدولي 
استدعت  كما  ال��وط��ن��ي،  املستوى  وعلى 
والتكوين  التربية  أكادميية  مدير  الندوة 

لوزارة  اجلهوي  واملندوب  لعوينة  محمد 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ماء العينني 
من  واملنحدرين  سطات  بجهة  واملوظفني 
األقاليم اجلنوبية، وممثل جمعية احلركة 
املغربية  الصحراء  قضية  لدعم  العاملية 
واستكمال الوحدة الترابية بنفس اجلهة 
واملناقشة.  واحلضور  املشاركة  أج��ل  من 
وق��د ت��رأس ه��ذه ال��ن��دوة رئيس اجلامعة 
وعميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية بسطات.

لصحافيي  االجتماعية  األع��م��ال  جمعية  تعلن 
التفوق  »ج��ائ��زة  تنظيم  ع��ن  امل��ك��ت��وب��ة  ال��ص��ح��اف��ة 
العاملني  الصحفيني  أب��ن��اء  تستهدف  ال��دراس��ي« 

املتفوقني،  املكتوبة  الصحافة  في 
على  ال��ت��ش��ج��ي��ع  وه���دف���ه���ا 
ويشارك  الدراسي.  التفوق 
التالميذ  اجلائزة  ه��ذه  في 
اختبارات  يجتازون  الذين 
موحدة: السادس ابتدائي، 
الثانية  أساسي،  التاسعة 
ث����ان����وي وال���ب���اك���ال���وري���ا، 
اجلمعية  س��ت��ق��وم  ح��ي��ث 
ثالثة  على  جوائز  بتوزيع 
مستوى  ك��ل  ف��ي  متفوقني 

من املستويات املذكورة.

شروط املشاركة:
أن يكون املرشحون جلائزة التفوق في املستوى 
السادس االبتدائي حاصلني على معدل 9 على 10 
أساسي  التاسعة  امل��س��ت��وى  وف��ي  ف���وق،  فما 
فوق،  فما   20 على   16 معدل  على  حاصلني 
ث��ان��وي )اجلهوي(  ال��ث��ان��ي��ة  امل��س��ت��وى  وف���ي 
فوق،  فما   20 على   16 معدل  على  حاصلني 
على  حاصلني  ال��ب��اك��ال��وري��ا  مستوى  وف��ي 

معدل 16 على 20 فما فوق. 
وسيحصل الفائز األول في كل مستوى 
آالف   5 قدرها  مادية  منحة   + آيباد  على: 
درهم، والفائز الثاني في كل مستوى على: 
آيباد + منحة مادية قدرها 3 آالف درهم، 
والفائز الثالث في كل مستوى على: آيباد + 

منحة مادية قدرها ألف و500 درهم.

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

جائزة التفوق الدراسي ألبناء صحافيي الصحافة املكتوبة

الطريقة الصوفية العلوية املغربية في 
ذكرى اإلسراء واملعراج

تشكيلية صماء، بكماء تخاطب 
البصيرة قبل البصر

ندوة دولية حول ملف الصحراء وأسئلة 
املرحلة بجامعة احلسن األول بسطات

الدورة الثامنة لليلة األروقة لسنة 2013

مالـي البلــد الضيف بخريبگــــة

بشرى باها

املديرية اجلهوية لالتصال 
بجهة طنجة / تطوان 

واملشهد اإلذاعي املغربي
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: من محمد عالء الدين
ت��ق��ول دراس���ة ص���ادرة ع��ن منظمة 
إن  االق��ت��ص��ادي��ة:  والتنمية  التعاون 
اإليبيرية،  الجزيرة  شبه  في  البطالة 
عرفت ارتفاعا ملحوظا في الربع األول 
من السنة الجارية، بلغت نسبة بطالة 
العمال المهاجرين 27 في المائة مقابل 
15 ف��ي ال��م��ائ��ة ف��ي ص��ف��وف العمال 

المحليين.
إسبانيا  ف��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  األزم���ة 
المغاربة  المهاجرين  محنة  ضاعفت 
بالخصوص، البطالة حسب اإلحصاءات 
ماليين  ستة  قرابة  سجلت  الرسمية 
ش��خ��ص ع��اط��ل ع��ن ال��ع��م��ل، ويشكل 
ال��ش��ب��اب ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة م���ن جيش 
المقاوالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ع��اط��ل��ي��ن.. 
الكبرى والمتوسطة والصغرى أعلنت 
اإلف����الس ال��ت��ام ق��ب��ل ث���الث سنوات، 
توقفت  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��م��س��اع��دات 
بذريعة واهية من طرف وزارة التشغيل، 
والتعويضات تقلصت، والضريبة على 
القيمة المضافة ارتفعت لتصل إلى 21 

في المائة.. 
ويقول رؤساء الجمعيات المغربية،   
ونقابيون إسبان: إن المغاربة المقيمين 
بإسبانيا بالخصوص يتعرضون لمضايقات 
طرف  م��ن  تعسفية  وإلج����راءات  خانقة، 
 )INEM( مكاتب التشغيل اإلسبانية
بمطالبتهم  عامين  منذ  شرعت  التي 
بإرجاع مبالغ األقساط الشهرية التي 
عن  كتعويضات  قبل  م��ن  تسلموها 
البطالة، بدعوى أنهم غادروا إسبانيا 
أنهم  أو  المكاتب،  تلك  من  إذن  دون 
مكثوا في المغرب أزيد من خمسة عشر 

يوما خالل سنة!!
ه���ذه اإلج������راءات اع��ت��ب��رت��ه��ا عدة 
منظمات حقوقية، غير قانونية وغير 
إنسانية، وإجحافا في حق المهاجرين، 
وتنكرا للخدمات التي أسدوها إلسبانيا 
أيام ازدهار اقتصادها في العديد من 

القطاعات الهامة والحيوية.
وكانت وزارة التشغيل اإلسبانية قد 
شرعت في توزيع وثيقة داخلية على 
مكاتبها تشعرهم فيها باقتطاع المبالغ 
المالية لكل مهاجر ارتكب »جرم السفر« 
أو مكث مدة تفوق 15 يوما بالمغرب، 
أما إذا غادر إسبانيا إلى دولة أوربية 
أخ�����رى، ف����إن ذل����ك غ��ي��ر م��س��ج��ل في 

»تشريع« وزارة التشغيل!
ع��دة مغاربة  ع��رض  أن  ه��ذا وبعد 
اإلسباني،  ال��ق��ض��اء  ع��ل��ى  قضيتهم 
وبعدما أدى بعضهم نسبة من المبالغ 
المطالب بها، تدخل القضاء اإلسباني 
وطالب وزارة التشغيل بإرجاع المبالغ 
ألصحابها، واعتبر الغرامات المفروضة 
كما  قانونية،  غير  المهاجرين  على 
اعتبرت العديد من الهيئات الحقوقية 
وجمعيات المجتمع المدني اإلسبانية 
»تميزا  التشغيل  وزارة  »اجتهادات« 
اإلن���س���ان، وخرقا  ل��ح��ق��وق  ف��اض��ح��ا 
للقوانين الجاري بها العمل«، وبالرغم 
تزال  فما  القضائي،  ال��ق��رار  ه��ذا  من 
من  ع��دد  في  التشغيل  مكاتب  بعض 
المدن اإلسبانية تبعث برسائل تحمل 
جديد  م��ن  وتطالب  تهديد،  إش���ارات 
عن  ال��ت��ع��وي��ض��ات  م��ن  المستفيدين 
البطالة والذين مكثوا بالمغرب أزيد 
مبالغ  إع�������ادة  م����ن  ي���وم���ا   15 م����ن 
بمصادرة  ستقوم  وإال  التعويضات، 

ممتلكاتهم )التي ال يمتلكونها أصال(.
أوردت  الضجة  هذه  على  فعل  وك��رد 
الحكومة اإلسبانية عبر مكاتب الضمان 
االج��ت��م��اع��ي إح��ص��ائ��ي��ات وأرق�����ام 
بخصوص التعويضات التي تقدمها 
إنه  وق��ال��ت  وظائفهم،  ف��ق��دوا  للذين 
بالرغم من تواجد قرابة ستة ماليين 
فإن  إسبانيا،  في  العمل  عن  عاطل 
يتوصلون  ه�����ؤالء  ع����دد  ن��ص��ف 
أن  ك��م��ا  ال��ع��م��ل،  ع��ن  بتعويضات 
الدولة اإلسبانية تخصص تعويضا 
شهريا  ي�����ورو  أرب��ع��م��ائ��ة  ق�����دره 
للعائالت  اج��ت��م��اع��ي��ة  ك��م��س��اع��دة 
أي  على  تتوفر  ال  التي  المحتاجة 
المدة  انتهت  للذين  وكذلك  دخ��ل، 
القانونية الستفادتهم من تعويضات 

المبلغ  وص����ل  ح��ي��ث  ال���ع���ط���ال���ة، 
اإلجمالي للتعويضات ضمن ميزانية 
-2012 لسنة  اإلسبانية  الحكومة 
2013 قرابة 29 مليار يورو، كما تم 
تخصيص ما مجموعه ثالثة ماليير 
و711 مليون يورو للتشجيع على 

خلق فرص عمل.
ويضيف نفس المصدر أن الدولة 
اإلسبانية بالرغم من األزمة المالية 
واالقتصادية بالبالد، فإنها تضمن 
مواطن  لكل  للتقاعد  شهريا  راتبا 
18 س��ن��ة وأصيب  ي��ت��ج��اوز س��ن��ه 
ب��ع��اه��ة ج��س��دي��ة ت��ت��ج��اوز 65 في 
المائة من قدراته، أو تجاوز عمره 
65 عاما ولم يسبق له نهائيا أن أدى 

مصاريف صندوق التقاعد.

الصيادون اإلسبان: على البرملان األوربي التخلص من سموم اللوبيات الضاغطة

بعدما كان بعض نواب البرلمان األندلسي يلوحون 
من قبل إلى إمكانية مساندتهم لجبهة البوليساريو 
غارسيا  )مانويل  البرلمان  رئيس  السر، خرج  في 
نبارو( يوم الخميس الماضي )13 يونيو( بتصريح 
مدوي يعلن فيه مساندته التامة للبوليساريو »من 

أجل تحقيق مطامحه وتقرير مصيره« كما قال.
وأك��د )م��ان��وي��ل( »على ض���رورة اح��ت��رام حقوق 
اإلنسان من طرف المغرب ودعم التعاون مع الشعب 
في مخيمات  تعبيره سواء  الصحراوي« على حد 

تيندوف بالجزائر! أو في أراضي الصحراء المغربية، 
كما حث االتحاد األوربي من جهة أخرى على التعاون 
إليجاد حل للنزاع القائم، وفق شروط احترام حقوق 
األمم  ق�����رارات  ف��ي  عليها  ال��م��ن��ص��وص  اإلن���س���ان 

المتحدة.
الرقمي )برلمان األندلس( قد نقل  الموقع  وكان 
تم  ما  بمناسبة  غارسيا(  )لمانويل  الخطاب  نص 
لتأسيس  األرب����ع����ي����ن  ب����ال����ذك����رى  ت��س��م��ي��ت��ه��ا 

البوليساريو.

احتضنت العاصمة اإلسبانية مدريد بين 12 و15 من 
الشهر الجاري المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام 
وشخصيات  الدوليين،  الخبراء  من  نخبة  بمشاركة 
حاصلة على جائزة نوبل للسالم وعدد من المنظمات 
غير الحكومية والهيئات الحقوقية تمثل مختلف أنحاء 

العالم.
قد  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أن  إلى  ويشار 
أصدرت في دسمبر الماضي قرارا بوقف عقوبة اإلعدام، 
لألمم  وطبقا  ال���دول:  م��ن  كبير  ع��دد  بتصويت  حظي 
المتحدة فإن 150 دولة ألغت حتى اآلن عقوبة اإلعدام 
في قوانينها أو في ممارساتها، وهو يمثل تقدما كبيرا 
حتى اآلن مقارنة مع 16 دولة التي ألغت العقوبة خالل 

سنوات السبعينيات.
وذكر )فيديركو مايور ثاراغونا( رئيس اللجنة الدولية 
لمنظمة  سابق  عام  ومدير  اإلع��دام،  عقوبة  لمناهضة 
اليونسكو في حديث صحفي ل�)آي. بي. إس( أن إسبانيا 
النرويج  حكومات  م��ع  بتعاون  للمؤتمر  المحتضنة 
العالمي  التحالف  مع  وبالتعاون  وفرنسا،  وسويسرا 
لمناهضة عقوبة اإلعدام، تسعى بمعية الدول المشاركة 
إلى تفعيل القرارات المتخذة، وتوحيد المواقف ضد كل 
شكل من أشكال حقوق اإلنسان، وفق المعايير الكفيلة 
بتوجيه أعضاء المجتمع المدني والهيئات الحقوقية 
والخبراء لوضع اإلستراتيجيات الالزمة لتحقيق غاية 

إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع أنحاء العالم.

رئيس برلمان األندلس يدعو المغرب إلى دعم التعاون 
مع »الشعب الصحراوي« في مخيمات تيندوف!

انعقاد مؤتمر بمدريد إللغاء عقوبة اإلعدام

أجرى مركز )إبسوس( استطالعا للرأي، نشرت 
نتائجه يوم الثالثاء الماضي، شمل خمسة عشر دولة، 
استطلعت فيها آراء زهاء ألف شخص من كل دولة، 
فأظهر هذا االستطالع أن كال من إسبانيا والسويد 
وإيطاليا والمجر األقل رضا على مستوى الخدمات 

الطبية التي تقدم لهم بين الدول الخمسة عشر.
ويشار إلى أن الحكومة اإلسبانية في ظل األزمة 
التغطية  يمنع  جديدا  قانونا  أص��درت  االقتصادية 
الصحية عن المهاجرين الذين فقدوا بطائق اإلقامة، 
وقد مس هذا القانون الذي شرع في تطبيقه منذ يوم 
المهاجرين  من  اآلالف  عشرات  الماضي  غشت   31
المغاربة المقيمين بإسبانيا، والذين لم يتمكنوا من 

تسوية وضعيتهم القانونية.
وذكرت حكومة )ماريانو راخوي( أنها دفعت بهذا 
القانون لتوفير زهاء مائتي وأربعين مليون يورو 
خالل سنتين، وحرم من التغطية الصحية حتى اآلن 

حوالي 150 ألف مهاجر غالبيتهم من المغاربة.
وكانت صحيفة »الباييس« قد ذكرت أن هذا القانون 
أثار جدال واسعا لدى أوساط عريضة من الهيئات 
وكان   والسياسية،  والحقوقية  اإلسبانية  الطبية 
ومايزال موضع انتقادات شديدة من طرف الجمعيات 
الممثلة لألجانب بالبالد، ورأت أن الحزب الشعبي 
رج��ع��ي��ة ضد  األك��ث��ر  ال��خ��ط��اب  يستعيد  ال��ح��اك��م 

المهاجرين..
كما رفض منتدى األطباء اإلسبان هذا القانون، 
وقرر األطباء المنتمون لهذا المنتدى تقديم خدماتهم 
الطبية للمهاجرين الذين حرموا من التغطية الصحية، 
العمل،  به  الجاري  اإلسباني  القانون  أن  وحجتهم 
يمنع على األطباء فقط معالجة المرضى المصابين 

بأمراض مزمنة..
صحيفة »الباييس« أشارت من جهة أخرى إلى أن 
على  الصدد  هذا  في  اقترحت  اإلسبانية  الحكومة 
أداء مبلغ  إقامتهم  الذين فقدوا بطائق  المهاجرين 
710 يورو سنويا، إن هم أرادوا االستفادة من التغطية 

الصحية!!

التغطية الصحية ممنوعة 
على أغلب المهاجرين 

المغاربة في إسبانيا

إنجاز معرفي ضخم عن 
)حقيقة األندلس(

منذ أن تم استكمال عمليات اإلنجاز 
في  المتمثل  وال��ه��ام  الضخم  المعرفي 
باهتمام  يحظى  وهو  األندلس(  )مكتبة 
إسبانيا  ف���ي  وال��ب��اح��ث��ي��ن  ال��م��ف��ك��ري��ن 
وخ��ارج��ه��ا، وه��و اإلن��ج��از ال��ذي يسمح 
للقارئ من االقتراب أكثر وبشكل موسع 
ودقيق لمعرفة حقيقة األندلس والمجتمع 
األندلسي حسب تسلسل األزمة، ومعرفة 
كتابها ونخبها الفكرية، كما أن المنافع 
التي يضيفها هذا  البحثية والتوثيقية 
إسبانيا  ف��ي  المسبوق  غير  المشروع 
يسمح باالطالع على األعمال التي حفظت، 
ومعرفة العناوين التي فقدت، وكذا الكتب 
التي تم طبعها حتى اآلن أو التي ما تزال 
المنفدة  التراجم  مخطوطة دون نسيان 

عن الحضارة األندلسية.
المعرفي  اإلنجاز  هذا  أن  إلى  ويشار 
الهام، ساهم فيه أزيد من مائة وثمانية 
حيث  وأجنبيا،  إسبانيا  باحثا  وستين 
ومصادر  ووثائق  أعمال  بدراسة  قاموا 
حوالي ألفين وأربعمائة وخمسة وستين 
آالف  سبعة  وتحليل  أندلسيا،  مؤلفا 
قاموا  ع��م��ال  وت��س��ع��ي��ن  وت��س��ع��م��ائ��ة 

بتأليفها.
إل��ى األذه���ان ه��ذا اإلنجاز  لقد أع���اد 
الحضور العربي في األندلس، والوجود 
شبه  في  والحضاري  والفكري  الثقافي 

الجزيرة اإليبيرية.

إسبانيا قد تستغني عن 
الغاز الجزائري

الدول  بعض  ومعها  إسبانيا  تعتزم 
األورب���ي���ة خ��ف��ض واردات���ه���ا م��ن الغاز 
ال���ج���زائ���ري، وع����زت ذل����ك إل����ى األزم����ة 
االقتصادية التي تشهدها إسبانيا، وإلى 
الغاز،  تنويع مصادرها من  رغبتها في 
واالنفتاح على أسواق جديدة أهمها دول 

شرق إفريقيا وأمريكا الالتينية.
وتود إسبانيا وبعض الدول األوربية 
اتخاذ هذا المنحى الجديد بعد االعتداءات 
الغاز  بمصنع  لحقت  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة 
ال��ج��زائ��ري م��ط��ل��ع ه���ذه ال��س��ن��ة، أذكى 
ال��م��خ��اوف ل���دى األورب��ي��ي��ن م��ن تأثير 

االمتدادات مستقبال بحوادث مشابهة.
وبلغت عائدات صادرات الجزائر من 
حسب  إس��ب��ان��ي��ا  إل���ى  الطبيعي  ال��غ��از 
تقديرات رسمية تخص الربع األول من 

العام الجاري إلى 600 مليون دوالر.
سعر  خفض  إلى  الجزائر  واضطرت 
فقدان  ل��ت��دارك  سنتيم،   85 إل��ى  ال��غ��از 
السوق اإلسباني على وجه الخصوص.

االنهيارات االقتصادية 
متواصلة

ذكر المعهد الوطني اإلسباني لإلحصاء 
أغلقت  إسبانية  مقاولة   2090 نحو  أن 
الماضي بسبب  أب��ري��ل  خ��الل  أب��واب��ه��ا 
تداعيات األزمة االقتصادية، أي بزيادة 
مع  مقارنة  المائة،  ف��ي   47.8 نسبتها 
وقد  الماضية.  السنة  من  نفسه  الشهر 
تضررت أكثر المقاوالت العاملة في قطاع 
متبوعة  به  المرتبطة  والخدمات  البناء 

بالقطاعات الفالحية ثم الخدماتية.

قرارات جائرة تخنق أنفاس المهاجرين

مكاتب التشغيل اإلسبانية متنع على املقيمني املغاربة السفر إلى بالدهم!

أشهر »حرَّاك مغاربي«!!
للمهاجر  ال��م��ب��ت��ك��رة«  »ال��ط��ري��ق��ة  ش��ك��ل��ت 
الذي  سنة   48 العمر  من  البالغ  الجزائري 
تسلل انطالقا من ميناء طنجة المتوسطي، 
وصوال إلى ميناء طريفة وهو مختبئا بجانب 
مروحية محرك العبارة، شكلت طريقة تسلله 
موضوعا رئيسيا لمختلف البرامج الحوارية 
اإلسبانية  التلفزيونية  بالقنوات  الصباحية 

هذا األسبوع.
التسلل،  كيفية  عن  المتحدثون  وتساءل 
من  اإلف���الت  المغامر  ه��ذا  استطاع  وك��ي��ف 

مراقبة السلطات المغربية بالميناء ويلتصق 
بقضيب  متمسكا  الضخم،  المحرك  بجانب 
حديدي، وكيف أنه استطاع أيضا الصمود 
مدة إبحار العبارة، وهو يقاوم تالطم األمواج 
ال���ري���اح وب������رودة مياه  ال���ق���وي���ة، وس���رع���ة 

البحر؟!
اكتشفت  قد  طريفة  ميناء  وكانت سلطات 

أمر هذا المغامر بعدما رست العبارة! وخرج 
للتو وهو منهك القوى، وفي حالة شديدة من 
ال���ع���ي���اء ت��ط��ل��ب��ت ن��ق��ل��ه ف������ورا إل�����ى أحد 
العالجات  لتلقي  ال��ق��ري��ب��ة  المستشفيات 
النقطة  إلى  ترحيله  يتم  أن  قبل  الضرورية، 
التي انطلق منها، أي ميناء طنجة المتوسطي.
هذا ووصفت إحدى الصحف اإلسبانية هذا 
نظرا  م��غ��ارب��ي«،  اٍك  ح���رَّ ب���:»أش��ه��ر  المغامر 
النتشار خبر مغامرته هذه بسرعة مذهلة في 

مختلف وسائل اإلعالم العربية والدولية.
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بالتهرب  اتهامه  بسبب  بالسجن  مهدد  ميسي 
الضريبي.

»وكاالت«
ها  العالم،  في  املدافعني  بأقوى  تالعبه  بعد 
هو ميسي يعجز عن مراوغة القضاء اإلسباني 

الصارم.
»األسود«  تدريب  بني  باجلمع  يحلم  الطاوسي 

والوداد!
»صحف«

التي  أحالمه  من  الرجل  هذا  سيستيقظ  متى 
حتولت إلى كوابيس أزعجت املغاربة.

»مويتيس كيسهر حتى )4 دا الصباح( وأخطأنا 
بإعادته للوداد.

»سعد اهلل ياسين، مسير ودادي«
الوحيد  هو  أكرم  الرئيس  أنتم«؟  »من  أخطأنا 

الذي »يعيد« ويقيل!!
أبو خديجة وبلماحي »ينشران غسيل« الكودمي 

على املأل.
»األخبار«

ذهبت  املسكينة  الكودمي  شكل«  »فشي  غسيل 
ضحية الصراعات واملصالح الشخصية.

البطولة  على  تخيم  التالعب  فضيحة 
»االحترافية«

»المساء«
واملسؤولون  مناسبة،  من  أكثر  خالل  بها  نددنا 

فضلوا سياسة النعامة.
البطولة  مبغادرة  مهدد  القنيطري  النادي 

»االحترافية«
»األحداث المغربية«

السيولة  األحيان  بعض  في  يجد  لم  الفريق 
الرياضية،  البذل  تصبني  فاتورة  ألداء 

ويتحدثون عن االحتراف.

 العدد: 746  اخلميس 20 يونيو 2013

إقصائيات كأس العالم 2014
بعد تأهيل الكوت ديفوار

هل سيتوقف الطاوسي عن بيع األحالم واألوهام للمغاربة؟
لم يفد االنتصار الغير مقنع الذي حققه املنتخب املغربي ضد نظيره الغامبي 
في شيء، ولم تفد اآلمال واألحالم التي وزعها املدرب »الثرثار« رشيد الطاوسي 

في شيء.
التي  ال��ع��ال��م  ك��أس  نهائيات  م��ن  رس��م��ي  بشكل  امل��غ��رب��ي  املنتخب  أق��ص��ي 

ستحتضنها البرازيل في صيف 2014.
لم نعد في حاجة إلى احلسابات الضيقة التي كان يدلي بها الناخب الوطني 
على  يفوز  األه��داف حتى  من  عدد  أكبر  كتحقيق وتسجيل  املغربي،  للجمهور 

املنتخب اإليفواري بالنسبة العامة.
انتصار بطعم اإلقصاء مادام أن املنتخب اإليفواري عاد بانتصار كبير من 
دار السالم أمام خصمه التانزاني )4-2( ليضمن بشكل رسمي وواقعي تأهله 
إلى املونديال البرازيلي برصيد 13 نقطة، بينما املنتخب الوطني يتوفر على 

ثماني نقط.
إذا كان اإلقصاء أمر واقعي وكنا ننتظره بدون حاجة إلى املدرب الطاوسي 
الذي يحلم ويبيع الوهم، فعلينا ومنذ اآلن التفكير في املستقبل وفي نهاية 

كاس إفريقيا 2015 التي سيحتضنها املغرب.
علينا في البداية محاسبة املكتب اجلامعي الذي بذر األموال الطائلة 
بدون رقيب، علينا أن نبحث عن األسباب احلقيقية لهذا اإلقصاء املنتظر، 
ننساها  لن  التي  املهزلة  ه��ذه  في  سببا  كانوا  الذين  األشخاص  وعلى 

بسهولة.
سارت  التي  املهزلة  ه��ذه  نوقف  أن  كذلك  علينا 

ب��ذك��ره��ا ال��رك��ب��ان، أم���ا احل��دي��ث ع��ن ه���ذا املدرب 
»الظاهرة« فتلك قصة أخرى نؤجلها إلى حني.

إحدى  بأمير  هنا  األم��ر  يتعلق  ال 
اخل���الي���ا اإلره���اب���ي���ة، ب���ل ه���و حمزة 
ال��رج��اء، وزميليه  رزوق الع��ب  أب��و 
ال��ق��دي��وي وع���ق���ال الع��ب��ي اجليش 
ت��س��ل��ح��وا بسالح  امل��ل��ك��ي، ه����ؤالء 
مسؤولة،  الغير  والنرفزة  الغضب 
انتحاري للوضع  بتفجير  وق��ام��وا 
منذ شهور  أصال  ملغمًا  كان  ال��ذي 

عدة...
ال���ث���الث منطق  ال���اّلع���ب���ون  ك����ّرس 
املنتخب  ب��ه  ُي��س��ّي��ر  ال����ذي  ال��ه��واي��ة 
وذلك  احمل��ت��رم��ة،  وجامعته  الوطني 
من  وال��ق��دي��وي  رزوق  ب��و  ق��ام  عندما 
قبل  االح��ت��ي��اط  دك���ة  جهة مبغادرة 
عن  معبرين  بدقائق،  املباراة  انتهاء 
غضب جاّم، غير مبّرر اجتاه مدربهم 
رأس  على  القريب  باألمس  كان  الذي 
ف��رق��ه��م، وال���ت���ي ش��ه��دا م��ع��ه��ا تألق 

األبطال!!
أي��������ض��������ًا ع�������ق�������ال م��������ن ج���ه���ة 
انتهاء  ب��ع��د  أخ���رى، اح���ت���ج ب���دوره 

إش��راك��ه، ولسان  ع��دم  على  امل��ب��اراة 
حاله يقول: 

إذا عّمت هانت...
الطاوسي  ع����ن  ه���ن���ا  ن����داف����ع  ال 
ب��ق��در م���ا ن���داف���ع ع���ن ك���رام���ة امل���درب 
الواجب  م��ن  ال����ذي  ل��ل��ف��ري��ق،  ك��ق��ائ��د 
واملفروض أن يحترمه الالعبون، ألنه 
أجدرهم  اختيار  عن  وحده املسؤول 

للدفاع عن القميص الوطني، 
أصبح  ال��ذي  القميص  ذاك 
مهازٍل  م��ن  يشتكي  ال��ي��وم 

تتوالى، والّناس نيام!!
ه����واي����ة ت���ت���ع���دد م���ش���اه���ده���ا في 
ممارسة كروية عرجاء ببلدنا احلبيب، 
وما تتويج العب كهّداف للدوري بعد 
على  دليل  إاّل خير  بشهور،  مغادرته 
العقم الهجومي الذي يطبع املهاجمني 

!!!pro في بطولة قيل أنها
املشروع  حلمنا  ي��ت��ج��دد  ال���ي���وم، 
العالم  لكأس  التأهل  في  أخ��رى  م��رة 
قائمة  حظوظنا  ومازالت  بالبرازيل، 

في حالة واحدة:
ُتِقُلّ  ال��ت��ي  ال���ّط���ائ���رة  ت��س��ق��ط  أن 
امل��ن��ت��خ��ب اإلي���ڤ���واري م��ب��اش��رة فوق 
احلافلة التي تنقل املنتخب التانزاني، 
املنتخب  ج��دي��د  تسونامي  وي��ض��رب 
الّسماء احلاملني  وت��رم��ي  ال��غ��ام��ب��ي، 

ِمثلي بحجارٍة من ِسّجيل...!!!

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

جماعة أبو رزّوق؟

نادر  ملياغري: حان وقت االعتزال
ال ننكر بأن احلارس نادر ملياغري أعطى الشيء الكثير للمنتخب الوطني، 

وقام مبباريات ال تنسى، ووقف سدا منيعا أمام أقوى املهاجمني األفارقة.
نادر ملياغري فاز كذلك مع نادي الوداد الرياضي بالعديد من البطوالت 

وساهم وبشكل كبير في انتصارات الفريق األحمر.
وكما هو معلوم ولكل بداية نهاية، فعلى احلارس نادر ملياغري الذي لوح 
خالل أكثر من مناسبة باالعتزال، وهذا من حقه، ولن يجد مثل هذه الفرصة 
هذه األي��ام لإلعالن عن اعتزاله بشكل نهائي، وب��دون أن يتذرع بالواجب 
شباب  ح��راس  على  حاليا  يتوفر  املغربي  املنتخب  وأن  خاصة  الوطني، 

وبإمكانهم أن يكونوا خير خلف للحارس الدولي ملياغري.

أسبوع أسود ليوسف ملريني

مصطفى الزغراري في ذمة اهلل
بكنباور  املغربي يغادرنا في صمت

عاش املدرب الوطني محمد يوسف ملريني، 
أصعب أسبوع في مساره املهني.

فبعد أن مت التشطيب عليه من سلك الوظيفة 
في  ك��م��وظ��ف  يشتغل  ك���ان  ح��ي��ث  العمومية 
وزارة الشبيبة الرياضية التي أعلنت احلرب 
على املوظفني األشباح، ها هو فريق أوملبيك 
آسفي يستغني عنه بسبب سوء النتائج التي 

حصل عليها الفريق العبدي خالل املوسم 
ترسله  أن  ك��ادت  والتي  األخير،  الكروي 

إلى جحيم القسم الوطني الثاني. 
قياسيا  رق��م��ا  ض��رب  ملريني،  ي��وس��ف 
ف��ي ت��دري��ب األن���دي���ة ف��ي م��وس��م واح���د، 

بدأ  ال��ذي  القنيطري  النادي  فبعد 
م��ع��ه امل��وس��م امل��اض��ي، انتقل 
م��ن اخلالفات  ال��ع��دي��د  وب��ع��د 
النادي  إل����ى  م��س��ي��ري��ه،  م���ع 
معه  يعمر  لم  ال��ذي  املكناسي 
امل��وس��م حتت  لينهي  ط��وي��ال، 

احتجاجات اجلماهير مع أوملبيك آسفي.
ي��وس��ف مل��ري��ن��ي امل���ع���روف ل���دى األوس���اط 
الزائد،  وانفعاله  باحتجاجاته،  الرياضية 
عاش العديد من املشاكل مع زمالئه في املهنة، 
ومع بعض الالعبني إلى درجة التالكم باأليدي 
مع الالعب املهدي خرماج، فهو مطالب أكثر 
سلوكه،  بتغيير  مضى  وق��ت  أي  م��ن 
ألن���ه وك��م��ا ي��دع��ي ب��أن��ه مؤطر 
ما  يطبق  أن  فعليه  وم����درب، 
كما  الواقع،  أرض  يقوله على 
يعرف  أن  عليه  املفروض  من 
ماذا يريد، إن أراد االستمرار 

في هذه املهنة..
وبكل  ن��ت��م��ن��ى 
صدق لهذا اإلطار 
النجاح  ال��ش��اب 

والتوفيق.

 15 السبت  ي��وم  األعلى  الرفيق  إل��ى  انتقل 
يونيو الالعب الدولي الودادي األنيق مصطفى 

الزغراري على إثر نوبة قلبية مفاجئة.
األوساط  لدى  املعروف  الزغراوي  مصطفى 
ال��ري��اض��ي��ة ب��دم��اث��ة أخ��الق��ه، وح��س��ن سلوكه 
وطيبوبته، ترعرع داخل نادي الوداد الرياضي، 
مع  سنة  العشرين  دون  الكبار  قميص  وحمل 
املرحوم  بهم  دف��ع  ال��ذي  الشباب  من  مجموعة 
املدرب املقتدر عبد احلق الكبار، رفقة عبد احلق 

بن موسى، مجاهد، باكيلي وآخرون.
بعد تألقه الكبير بجانب جنوم كبار يفوقونه 
سنا، كالصحراوي، الهجامي، الرداني، عباس، 
زهيد.. التحق باملنتخب الوطني للشرطة الذي 
كان يشرف عليه آنذاك حسن الصفريوي، قبل 
أن ينادي عليه املرحوم عبد الرحمان بلمحجوب 
كالعب  معه  ش���ارك  ال���ذي  األول  املنتخب  إل��ى 
أساسي خالل األلعاب األوملبية التي احتضنتها 

العاصمة األملانية ميونيخ سنة 1972.
فاز مع فريقه األم الوداد بأول كاس العرش 
من  العديد  على  معه،  كما حصل   ،1970 سنة 
ال��ب��ط��والت حت��ت إش����راف امل���درب���ني البطاش 

واخللفي.
األملاني،  بكنباور  املغاربة  لقبه  ال��زغ��راري 
فحني  العالية،  الرياضية  وروح��ه  لعبه،  ألناقة 
كان يشغل مدافع أوسط، هذا املركز الذي يتطلب 
الزغراري  جاء  اللعب،  في  والصرامة  القتالية 
الذي  الوحيد  الالعب  املوازين، فهو  ليقلب كل 
مربع  ف��ي  ي����راوغ  أن  دم  ب����رودة  وب��ك��ل  ميكنه 

العمليات بدون مشاكل.
ش���اءت األق����دار وب��ع��د أن ف��از ف��ري��ق ال���وداد 
في  يشارك  أن   ،1969 سنة  الوطنية  بالبطولة 
األحمر  الفريق  ليواجه  اخلامس،  محمد  ك��أس 
ميونيخ  بايير  وهو  الرفيع  الطراز  من  خصما 
األملاني الذي كان يتكون من أجود الالعبني على 

العمالق  كاحلارس  العاملي،  الصعيد 
سيب مايير، فوكت، الهداف 
موليير، شوازنبك والعميد 
الكبير فرانز بكنباور، هذا 
األخير أعجب كثيرا بأناقة 
ال��زغ��راري، حيث  وتقنيات 
املباراة  نهاية  بعد  ص��رح 
ب���أن امل��غ��رب ك��ذل��ك يتوفر 
شخص  ف��ي  بكنباور  على 

مصطفى.
كروية  م���س���ي���رة  ب���ع���د 
املالعب  اع��ت��زل  منوذجية، 
عطاءاته،  ق��م��ة  ف���ي  وه����و 
عن  ك��ل��ي  ب��ش��ك��ل  ليبتعد 

»صداع الكرة«.

غاب عن امليادين خالل أكثر من عقدين ليعود 
بالضبط سنة 1999 كنائب أمني املال في مكتب 
الرئيس السابق نصر الدين الدوباللي الذي آمن 
بكفاءة املرحوم الذي اشتغل كإطار كبير ومدير 

ألكبر الوكالت البنكية في املغرب.
بامتياز،  فيها  جن��ح  التي  املهمة  ه��ذه  بعد 

انسحب بصمت ليتفرغ إلى أعماله اخلاصة رفقة 
رفيق دربه جنيب عمور.

ما عسانا أن نقول أم��ام ه��ول ه��ذه الصدمة، 
ألننا فعال فقدنا العبا كبيرا، ورجال صاحلا قلما 

يجود الزمن بأمثاله.
رحم الله أخونا وصديقنا مصطفى الزغراري 
وأس��ك��ن��ه ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه وأل���ه���م ذوي����ه الصبر 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الزغراري في مواجهة النجم العاملي يوهان كرويف، خالل اللقاء 

التاريخي الذي جمع الوداد ببرشلونة»1-3« لصالح برشلونة.
كأس  نهاية  خالل  الثاني  احلسن  املرحوم  له  املغفور  بجانب  الزغراري 

العرش 1970 التي جمعت بني الوداد ونهضة سطات »1-0 لصالح الوداد«.

 املرحوم الزغراري في صورة تذكارية مع 
الدولي اإلسباني ريكساش.
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جامعات »صناعة التخلف« 

لهذا السبب ال يتعاطف المغاربة مع حشود المعطلين 

الرباط األسبوع 

احملكمة  حكم  خبر  كبير  بارتياح  املعطلون  تلقى 
املباشر« في  »التوظيف  اإلدارية لصاحلهم في قضية 
كيران،  بن  اإلله  عبد  يقودها  التي  احلكومة  مواجهة 
قدرة  م��دى  س��ؤال  لطرح  اجل��رأة  امتلك  أح��د  ال  لكن، 
والكفاءة  املسؤولية،  حتمل  على  اجلامعيني  ه��ؤالء 
اإلدماج  أن  بهم، طاملا  التي ستناط  املهمات  أداء  في 
دون  وظيفة  على  مباشرة  احلصول  يعني  املباشر 

العلمية. الكفاءة  من  التأكد 
تتواتر  بينما  جامعي  خريج  في  الثقة  ميكن  كيف 
الدول  ضمن  املغرب  تصنف  التي  الدولية  التقارير 
الوطني  ''امل��ج��ل��س  ص��ن��ف  وق��د  تعليميا،  املتخلفة 
مؤخرا  بإسبانيا،  للبحث  مؤسسة  أكبر  للبحوث''، 
 2631 ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض )م��ث��ا( ف��ي ال��رت��ب��ة 
35عربيا،  19 ألف جامعة، وفي الرتبة  عامليا من بني 
الرتبة  ف��ي  ال��ت��ي ح��ل��ت  األخ��وي��ن  ب��ج��ام��ع��ة  م��ت��ب��وع��ة 
مشرف  غير  ترتيب  وه��و  دول��ي��ا(،   3358( 49عربيا 

كاملغرب. لبلد 
الوطنية  التربية  وزارة  الزال��ت  اليوم  غاية  وإل��ى 
الباكالوريا،  امتحانات  في  الناجحني  عدد  حتصي 
أبانت  الذي  الوثيق  التعاون  هناك جدل حول  مازال 
عنه وزارة محمد الوفا مع مصالح األمن الوطني من 
أجل اعتقال التاميذ الغشاشني، »ولعل اللجوء« إلى 
في  بها  املعمول  التأديب  آليات  بدل  الوطني  األمن 
املنظومة  انحراف  دليل واضح على  الدراسي  املجال 
بهذا  املستهدفني  وان��ح��راف  ال��ب��اد،  ف��ي  التعليمية 

. لتعليم ا

فبغض النظر عن طريقة احلصول على الباكالوريا، 
ف���إن ال��ت��م��ك��ن م��ن ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة، ال��ت��ي ل��م ت��ع��د لها 
التعليمية  الشواهد  عند  كانت  التي  القيمة  نفس 
الولوج  أجل  من  الطلبة  أمام  الباب  يفتح  باألمس، 
بدورها  تؤدي  املعطوبة  واجلامعات  اجلامعات،  إلى 
بعضهم  يستغل  الذين  العاطلني،  حشود  إنتاج  إلى 
في  ال��دول��ة  اب��ت��زاز  أج��ل  م��ن  الشهادة  على  حصوله 
القطاع  على  االن��ف��ت��اح  على  ي��ج��رؤ  أن  دون  وظيفة 

للتوظيف. املؤهلة  املباريات  على  أو  اخلاص 
املغربية من  الذي جرى حتى حتولت اجلامعات  ما 
املاضي  في  يحدث  كان  كما  النخب  إلنتاج  جامعات 
مؤسسات  إلى  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحت��اد  أي��ام 
تساهم في تنشيط آليات إنتاج التخلف، »فمن السنن 
من  أن  تتغير،  وال  تتبدل  ال  التي  والقوانني  الكونية 
آليات صناعة  امتاك  في  تأخر  ومن  يتأخر،  يتقدم  ال 
آليات  امتاك  في  تقدم  فألنه  آلياته،  وصناعة  التقدم 
آليات  كتاب  )من  آلياته«.  وصناعة  التخلف  صناعة 

خللوفي(. الله  عبد  لصاحبه  التخلف  صناعة 
من  اخللوفي:إن  الله  عبد  الباحث  األستاذ  يقول 
ونوعية  الثقافية  منظومتنا  عن  فكرة  يكون  أن  يريد 
واتساع  ع��م��ق  وم���دى  ف��ي��ه��ا،  املستحكمة  ال��ع��اق��ات 
)بدل  »ال��ت��دن��دن«  ط��ف��رة  م��ع  وجل��ن��اه  ال��ذي  املستنقع 
بعد  كمغاربة  علينا  ط��رأت  التي  املضطرد  التمدن( 
األمثال  من  بعضا  يستعرض  أن  يكفيه  االستقال، 
بجوهر  ال��ن��اط��ق��ة  واألق������وال  امل���ع���اص���رة  ال��ش��ع��ب��ي��ة 

املعاصرة. حمولتها 
معندو سيدو  »ال��ل��ي  ال��ع��ال��ي«،  اجل��اه  م��ع��اه  »ال��ل��ه 
عندو الاله«، »اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه«، 

اللي  »ع��ن��دي  ك��ت��ه��ض��ر«،  م��ن  م��ع  م��ع��رف��ت��ي��ش  »واش 
يتحدث  التي  األمثلة  بعض  وكيخيط«..هذه  كيفصل 
دليا  يعتبرها  والتي  الذكر  السالف  املصدر  عنها 
والزبونية  احملسوبية  ظاهرة  تفشي  على  واضحا 

واملجتمع. الدولة  لدواليب  املعطلة 
بروز  في  إليه ساهمت  املشار  النوع  ثقافة من هذا 
األجيال  به  تؤمن  كانت  مبا  تؤمن  ال  جديدة  أجيال 
وفه  للمعلم  »قم  بافتخار:  تنشد  كانت  التي  القدمية 
هذا  ك��ان  رس���وال«..  ي��ك��ون  أن  املعلم  التبجيا..كاد 
املعلم  ف��ي��ه  ك��ان  وق��ت  ف��ي  ال��زم��ان،  م��ن  م��ض��ى  فيما 
أنشدوا  فقد  التاميذ  أما  تلميذا.  والتلميذ  معلما، 

تقول:  قصيدة 
واملدرسات املدرسني  عذب  اللهم 

واألموات  منهم  األحياء      
اجلبر مدرس  عذب  اللهم 

          واجعل له في كل عظم كسر
التاريخ مدرس  عذب  اللهم 

املريخ  إلى  بعيدا  واقذفه      
النصوص مدرس  عذب  اللهم 

اللصوص أكبر  من  ألنه      
الفيزياء مدرس  عذب  اللهم 

         واحفظه في علب كاملومياء.
)كما  األولي  التعليم  تاميذ  بعض  ينشده  ما  هذا 
وال��ت��ع��ل��ي��م وثقافة  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ت��اب:  ذل���ك  إل���ى  أش���ار 
وهم  سينشدون  فما  ومعاطب(،  اختاالت  مجتمع: 

يحجزوا  ل��ك��ي  اجل��ام��ع��ات،  أب���واب  ي��ط��رق��ون 
الذين  األس��ات��ذة  بعض  عند  ال��دراس��ة  مقاعد 
اجلامعيني  األس���ات���ذة  ك��اري��زم��ا  مي��ل��ك��ون  ال 

إحدى مظاهرات املعطلني في العاصمة الرباط



لم يجد عبد الله خللوفي وهو  رئيس 
والتقييم  واألبحاث  الدراسات  مركز 
يحاول  وهو  والتكوين،  للتربية 
التعليمي  الضعف  على  االستدالل 
التعليمية  املنظومة  في  املستشري 
قال  الذي  الصحفي  العنوان  من  خيرا 
فيه صاحبه، »مجازون مبيزة يحتاجون 
في  واألصل  األمية«،  حملو  دروس  إلى 
يريد  كان  الصحفيني  أحد  أن  العنوان 
مباراة  إجراء  في  ففكر  جريدة،  تأسيس 
الذين  املجازين  خاللها  من  ميتحن 
بطاقم  االلتحاق  في  رغبتهم  عن  عبروا 
التحرير، فإذا به يقف على نتائج كارثية 
عن  فيه  عبر  مقاال  فكتب  يتوقعها،  لم 
عنونه  التعليمي  املستوى  على  سخطه 

إليه. املشار  بالعنوان 
املجازين  الطلبة  ظاهرة  أصبحت  وقد 
الذين ال يحسنون ال الكتابة وال التعبير 
وحتى  بالفرنسية(،  وال  بالعربية  )ال 
بعض  في  العليا  الدبلومات  أصحاب 
عن  ناهيك  الناس،  كل  حديث  األحيان، 
اإلعالم  وسائل  في  حتتله  الذي  احليز 
دفعت  الظاهرة  هذه  املكتوبة،  الوطنية 
كتاب  في  جاء  ما  )حسب  العام  بالرأي 
توجيه  إلى  للخلوفي(  اجلامعي  الهدر 

العالي،  التعليم  إلى  االتهام  أصابع 
مت  بحيث  منه،  اجلامعي  خصوصا 
الرأي  طرف  )من  املشكل  أسباب  حصر 

العام( أساسا في:
إلى  العربية  من  التعلم  لغة  تغيير   -

العالي. التعليم  الفرنسية عند ولوج 
- ضعف التأهيل البيداغوجي لألستاذ 

اجلامعي، على اخلصوص.

لغوية... كوارث 
الصحفي  فيه  قال  الذي  الوقت  ففي 
املشار إليه إن بعض املجازين يحتاجون 
آخرون  األمية، سماهم  إلى دروس حملو 
بـ » les nilingues « أي مفتقدي اللغات 

)أو مبعنى آخر، األميون(. 
بني  خللوفي  يربط  الصدد  هذا  في 
وبني  للطلبة  اللغوي  املستوى  تدهور 
في  أفرزتهم  التي  األصلية  البيئة  واقع 
على  االبتدائي  التعليم  بطور  املهد، 
اخلصوص، ثم بالبيئات التي احتضنتهم 
العالي،  التعليم  مسؤولية  إن  بعد،  فيما 
اجلامعي تنحصر في احتضانه ألصحاب 
ال  أمر  وهو  املتدهور،  اللغوي  املستوى 
أسست  التي  األسباب  عن  خطورة  يقل 
بيئة  في  املهد،  في  التدهور  لهذا 

»التعومي« )بدل التعليم( األولي والتعليم 
االبتدائي، بل قد يفوقها سلبية في آثاره 
املدمرة، من حيث أنه سمح بإمتام دورة 

دبلومات  حاملي  تخريج  عبر  الرداءة، 
حملو  لدروس  يحتاجون  جامعية 

األمية، سيعملون قطعا

هكذا أصبحت الشواهد الجامعية ال تساوي »قشرة بصلة« 
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من مفاجآت البحث الميداني

امللف

خطورة  من  خللوفي  الباحث  يحذر 
التي  البيداغوجية،  بالوصفات  االكتفاء 
لتجميل  إال  األحيان  بعض  في  تصلح  ال 
التصدعات  على  للتغطية  الواجهة، 
املنظومة  صرح  أضعفت  التي  العميقة 
كبير،  حد  إلى  والتعليمية  التربوية 
الدردشات  تسهم  لم  »ملاذا  ويتساءل 
نوادي  في  أسميها(  )كما  البيداغوجية 
التي  عليها(،  يطلق  )كما  املستمر  األكل 
التصدي لإلفالس  التعويل عليها، في  مت 

اللغوي واملعرفي للتالميذ«.
تبني  لقد  »نعم،  يؤكد:  نفسه  املتحدث 
بالدليل امللموس إفالس االختيار الساذج 
الشديد  االضطراب  مع  التعاطي  في 
والتعليمية،  التربوية  منظومتنا  ألحوال 
والذي ركز كل التدخالت على هذا النهج 
وهو  األحوال،  أحسن  في  لألوجاع  املسكن 
من  كثيرا  املغرب  على  أضاع  الذي  األمر 
الوقت وكثيرا من اإلمكانيات املادية التي 
مت تبذيرها عبر توظيفها في غير محلها 
وخارج إطارها، وهذا األمر هو الذي يصح 
ويحق النظر إليه على أنه منهك للخزينة 

العمومية للدولة«.

عندما يحتضن األستاذ اجلامعي املوروث السلبي 
على  خللوفي  يؤكد  حلظة  كل  في 
املعرفي  املستوى  في  الكبير  التراجع 
قوله  حسب  تسبب  األمر  هذا  للطلبة، 
في اإللقاء بظالل من الشك والريبة على 
وباخلصوص  العالي،  بالتعليم  التكوين 
متهما  أصبح  بحيث  اجلامعي،  التعليم 
بإنتاج انعدام الكفاءة، وبالتسبب في إمتام 
دورة الرداءة وتعبيد مساراتها، بدل العمل 

على كسرها. 
وهكذا، فقد أصبح من الطبيعي أن يعمم 
بأنه  اجلامعي  التعليم  على  احلكم  الناس 
ال  دبلومات  حملة  العاطلني،  إال  يخرج  ال 
سليمة،  جمل  بضع  كتابة  حتى  يحسنون 
ولو من أخطاء النحو والصرف. »نعم، هذه 

بني  متداول  هو  ما  وهذا  احلقيقة،  هي 
الناس، وعليه، فإذا كان في جانب من هذا 
القول احلق، فالبد من تقصي احلقيقة في 

اجلانب اآلخر«.
أن  هو  القول  هذا  في  احلق  فجانب   
اجلامعي  العالي،  التعليم  أستاذ  مسؤولية 
في  لكن  مباشرة،  تبدو  اخلصوص،  على 
في  تنحصر  مسؤوليته  فإن  األمر،  واقع 
السلبي  املوروث  احتضان  على  عمل  كونه 
على  وعمل  السابقة،  التعليم  ألطوار 
يكن  لم  مسار  في  سيره  إمتام  من  متكينه 
تختل  لم  لو  فيه  مسيره  ويتابع  ليقطعه 
التربوية  منظومتنا  في  األمور  ضوابط 
احلد  إلى  أحوالها  وتضطرب  التعليمية، 

الذي نعرف. 
» فقد كان من املفترض، بل ومن املفروض 
على  يعمل  أن  العالي،  التعليم  رجل  على 
إيقاف كل من تبني أنه ال يستطيع مسايرة 
التكوين عند بداية املسار اجلامعي، عند 
أول حاجز، من أجل العمل على وقف تفشي 
التربية  كتاب   ( والالكفاءة  الرداءة  مسلسل 

والتعليم وثقافة مجتمع: إختالالت ومعاطب(.

 املطب: تخفيض قيمة الشواهد ودروس الدعم 
اجلامعي  لألستاذ  خللوفي  يحمل 
الذي  السلبي  املوروث  احتضان  مسؤولية 
هذا  ويتجلى  تكوينه،  في  الطالب  يحمله 
املوروث السلبي حسب قوله في مستووين: 
من  املستمر  التخفيض  مستويني  على 
وعلى  للشهادات،  األكادميية  القيمة 
التي  املنزلية«  »الدعم  دروس  مستوى 
من  صنفا  باعتبارها  »املقززة«،  بـ  يصفها 

أصناف اإلبتزاز.
تبني  في  مدة  منذ  املغرب  دخل  فقد 
مستوى  من  واخلفض  املستمر  النزول  نهج 
للشهادات(،  األكادميية  )القيمة  احلواجز 
ليتمكن مفتقد املؤهالت اللغوية واملعرفية 
من القفز عليها واجتيازها بسهولة، بحيث 
انعدام مؤهالت هذا الذي تبني  تتالءم مع 

ويسقط  يقوم  أي  »يحبو«،  بعد  الزال  أنه 
)فهو ال يحسن السير رغم النجاح مبعدالت 

نقط خيالية في الباكالوريا(.
ألطوار  السلبي  املوروث  انتقل  لقد  نعم، 
العالي  التعليم  إلى  السابقة،  التعليم 
ما  أقل  نقط،  معدالت  بأحقية  واجلامعي 
تنشيط  لعملية  خضعت  أنها  عنها،  يقال 
 )dopage systématique( مكثف وممنهج
أن  تعليمهم  مفروضا  كان  من  طرف  من 
التنشيط محرم حتى في ميادين اللعب، في 
السلبي  املوروث  قدم  فلقد  الرياضة.  عالم 
ألطوار التعليم ما قبل اجلامعي وهو ميشي 
ما  لكن  العضالت،  منتفخ  القامة،  منتصب 
أن زل فعل التنشيط وتأثيره حتى لم تعد 
هي  هذه  نعم،  حمله.  على  قادرة  رجاله 
الصحية  للحالة  الكاريكاتورية  الصورة 
خضعت  والذي  اجلامعي،  قبل  ما  لتعليمنا 
النتائج فيه للكثير من املنشطات )تصرفات 
محظورة قانونيا وأخالقيا(، حتى انتفخت 
بشكل كبير جعلته يبدو وكأنه قوي، سليم 
حقيقة  في  لكنه  الصرح،  متني  البنية، 
يحسن  ال  القوى،  ومنخر  متهالك  األمر 
من  حرم  متى  رجليه  على  الوقوف  حتى 

االستمرار في التعاطي للمنشطات. 
من جهة أخرى يعتبر خللوفي أن الدروس 
الذي  املعدي،  اجلدام  مبثابة  اخلصوصية 
البلوى  فتعم  اجلامعي،  الفضاء  إلى  وصل 
إلى  االبتدائي  من  التعليم،  أطوار  كل 
من  الكثير  تخلى  أن  سبق  »فلقد  العالي، 
القيام  عن  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  رجال 
مبهامهم املشروعة والواجبة عليهم )مقابل 
العام،  املال  من  يتقاضونه  الذي  الراتب 
مسؤولية  حملهم  الذي  املجتمع  مال  من 
داخل  وتربيتهم(  أبنائهم  تدريس 
املؤسسات التعليمية »العمومية«، ليخلقوا 
ألنفسهم، خارج هذه املؤسسات، مهام دروس 
التي حتولت في جوهرها من دعم  الدعم 
)املتعثرين،  »الضعفاء«  التالميذ  معارف 
باعوا  من  جيوب  دعم  إلى  املعطوبني(،  بل 
ضمائرهم نتيجة تبلد أفكارهم وعقولهم. 

)حسب ما يقوله خللوفي(

 املشكلة التي تبدأ مع االبتدائي
الطالب الذي يلج ميدان التربية والتعليم 
بعد تخرجه من اجلامعة، يجد نفسه في 
معارفه،  في  متجاوزا  األحيان  من  كثير 
بتدريسه،  مطالب  هو  فيما  حتى  متجاوزا 
فما بالك مبا سيكون عليه احلال مع مرور 
في  خاصة  بتآكلها،  يتكفل  الذي  الزمن 
والتكوين  البناء  التكوين  إعادة  غياب 
املستمر الفعال؟ فكما هو معلوم، فإن مهمة 
التعليم  معلم  عاتق  على  تقع  اللغة  تعلم 
هذا  في  العملية  تشبه  بحيث  االبتدائي، 

العمر النقش على احلجر. 
سليمة  بطريقة  النقش  مت  فكلما 
بعد  فيما  السهل  من  يصبح  وبحرفية، 
التعليم  أطوار  عبر  وتثبيتها  املعارف  تعلم 
املنهجية  هذه  عدا  فيما  أما  الالحقة، 
في  يفيد  لن  »ترقاعا«  فيعد  الصائبة، 
أن  هو  جميعا  منا  مطلوب  هو  فما  شيء؟ 
في  اللغة  لتعلم  الروح  إعادة  على  نعمل 
طورها األساسي، بدل االستمرار في اللعب 
خارج امليدان. فعلى من لم يقتنع مبا أوردته 
أن يلقي نظرة ولو  أقول، إال  من قبل، ومبا 
أعاله،  األجوبة  مقتطفات  على  خاطفة 
لطلبة مجازين مبيزة مميزة، مختصني في 
دراسة اللغة العربية واللسانيات، ليقتنع أن 
األمر لم يعد ينفع معه »الترقاع« وال »اللف 

والدوران« كما يقول إخواننا املصريون.
 فما علينا إال أن نعمل، ومن دون إضاعة 
ساعة  عقارب  دوران  إعادة  على  للوقت، 
منظومتنا التربوية والتعليمية من اليسار 
بدءا  الصفر،  ساعة  من  بدءا  اليمني،  إلى 
تعليم  إلى  األولي  »التعومي«  حتويل  من 
لطور  اللغة  تعلم  روح  وإعادة  حقيقي  أولي 
هويته  طمس  مت  الذي  االبتدائي  التعليم 
وكمي،  نوعي  معرفي،  تضخم  وطأة  حتت 

هائل.

»مجازون مبيزة يحتاجون إلى دروس حملو األمية«
األساتذة  الفتات  في  نحوي  خلطأ  منوذج 
املجازين... ما محل كلمة »املجازين« من اإلعراب؟
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من  ال��ص��اع��دة  األج��ي��ال  تطعيم  ع��ل��ى 
عنها  املموه  املقنعة  األمية  ه��ذه  معني 
يؤكده  ما  حسب  اجلامعية،  بالشهادة 

أبحاثه. خللوفي من خالل 

   وصفة لمحاصرة إنتاج الرداءة  
التدهور  ملشكلة  حال  خللوفي  يرى  ال 
اللغوي عند التالميذ إال في »البتر«، ذلك 
وبرامجه  العالي  التعليم  مناهج  »أن 
لتفشي  بالتصدي  تسمح  ال  ومقرراته 
عن  إال  التالميذ  عند  اللغوي  التدهور 
)الطالب ذو  املريض  العضو  بتر  طريق 
املستوى اللغوي املتدهور(، أي بالعمل 
على إيقاف تقدمه، وعزله حتى ال يتمكن 
قادرة  لتصبح  ال��رداءة  دورة  إكمال  من 

بتلقائية«.  نفسها  إنتاج  إعادة  على 
ق���ول���ه ميكن  »ال�������داء« ح��س��ب  ف���ه���ذا 
الطيور  »أن���ف���ل���وان���زا«  ب����داء  ت��ش��ب��ي��ه��ه 
عالجه  مي��ك��ن  ال  ب��ح��ي��ث  واخل���ن���ازي���ر، 
األولى  امل��راح��ل  عند  إال  ل��ه  وال��ت��ص��دي 
مع  اجل��ام��ع��ي،  الصعيد  على  ل��ظ��ه��وره 
كسر  ب��ه��دف  حامليه  ع��زل  على  العمل 

الرداءة وانتشارها. دورة تفشي 
مع ذلك يؤكد نفس املصدر أن التلميذ 

الباكالوريا  ل���ش���ه���ادة  احل���ام���ل 
)مب�����������ع�����������دالت ن����ق����ط 
مضخمة،  جد  منشطة، 
ليس   20/15 ت��ت��ج��اوز 
ه��و امل��س��ؤول ع��ن تردي 
وهي  ال��ل��غ��وي،  مستواه 
إغفالها،  يجب  ال  حقيقة 
رج���ل  م����ح����اول����ة  أن  إال 
إنصافه  ال��ع��ال��ي  التعليم 
عامل  ع����ن  ب���ال���ت���غ���اض���ي 
الوسيلة  مت��ث��ل  ال������رداءة، 
»الداء«  هذا  لتفشي  األمثل 
التربوية  باملنظومة  الفتاك 
ما  إل��ى  ل��ل��ب��الد  والتعليمية 
كالوباء،  ليصبح  نهاية،  ال 
وب����اء ال��ط��اع��ون ال��ق��ات��ل في 

الغابرة. العصور 
التعليم  رج�����ال  أن  ف���ل���و   
تعاملهم  م��ن  جت���ردوا  ال��ع��ال��ي 
وغير  امل��ف��ه��وم،  غير  العاطفي 
»اجلهل  ظ��اه��رة  م��ع  امل��ع��ق��ول، 
لذلك(  تبعا  )واملعرفي  اللغوي« 
للتالميذ عند ولوجهم أول محطة 
اجتاز  مل��ا  ال��ع��ال��ي،  التعليم  م��ن 
التعليم  من  األول��ى  السنة  حاجز 
اجلامعي إال من كان مؤهال لغويا 
مجازا  طالبا  يصبح  ألن  ومعرفيا 
بجدارة واستحقاق، وملا مت حتميل 

أوزار  ك��ل  واجل��ام��ع��ي  العالي  التعليم 
املختلة  والتعليمية  التربوية  املنظومة 

اختالالت 
ع�����م�����ي�����ق�����ة، وك��������ذا 
أن رجال  اإلخفاقات. ولو  مسؤولية كل 
يفترض  كما  تصرفوا  العالي  التعليم 
وبتجرد،  ومسؤولية  بعقالنية  فيهم، 

بحنا  لر
ع��دة ره��ان��ات، وملا 
ما  في  واملال  والوقت  اجلهد  أضعنا 

ال جدوى منه من إصالحات معطوبة.

خاطئة.. توصيات   
كتاب  ف���ي  ي���رص���د  امل���ت���ح���دث  ن��ف��س 
بعد  اجل����ام����ع����ي«  ب����ع����ن����وان:»ال����ه����در 
رصدها  باإلمكان  كان  التي  االختالالت 
إل����ى اجل���ام���ع���ة، حيث  ال���وص���ول  ق��ب��ل 
التعليم  يعرفه  ما  على  الوقوف  ميكن 
األس���اس���ي م���ن اخ���ت���الالت ع��م��ي��ق��ة في 
مهمته األساسية، التي تتمثل في تعليم 
وكذا  التواصل(،  )آلية  لألطفال  اللغة 
من  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  يعرفه  ما 
معرفية،  وأخطاء  وتشوهات  اختالالت 
منهجية  ف���ي  وك�����ذا  امل��ص��ط��ل��ح  وف����ي 
على  منها  )الطبيعية  العلوم  ت��دري��س 
قبل  تقوميها  لنا  ليتسنى  اخلصوص(، 

خطرها. تفشي 
سيسمح  ك�����ان  ال��ت��ش��خ��ي��ص  ن���ف���س 
والتكوين  للتربية  ال��وط��ن��ي  للميثاق 
اخللل  مكامن  على  األص��ب��ع  يضع  ب��أن 
لها،  التصدي  يتسنى  حتى  احلقيقية 
معاجلة  محاولة  في  سنني  إضاعة  بدل 
ك��ان يجب أن  م��ا ال ميكن ع��الج��ه، وم��ا 

أو يبتر. يعزل 

المدرسي  الهدر  أسباب 
األساس  املشكلة  أن  يتجلى  إذن  ه��ك��ذا 
بالهدر  ارت��ب��اط��ه  ه���ي  امل��غ��رب��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

العديد  إص��دار  عنه  نتج  وال��ذي  امل��درس��ي، 
طرف  م��ن  حتى  اخل��اط��ئ��ة،  التوصيات  م��ن 
املجلس األعلى للتعليم، وكذا اتخاذ الكثير 
في  الالتربوية  )بل  التربوية  القرارات  من 

نفسه. املصدر  األمر(، حسب  حقيقة 
علمية  منهجية  اتباع  أن  خللوفي  ويرى 
األسباب  ت��ق��ص��ي  ف��ي  وس��ل��ي��م��ة  ص��ح��ي��ح��ة 
منظومتنا  واختالالت  إلخفاقات  احلقيقية 
ثالثة  هناك  أن  يبني،  والتعليمية  التربوية 
وهذه  ال��ت��ردي  ه��ذا  وراء  رئيسية  أس��ب��اب 

االنتكاسة:
- السبب األول، يكمن حسب وجهة نظره 
املستوى  يعرفه  ال��ذي  احل��رج  التدني  ف��ي 
تبعا  الطلبة  ثم  التالميذ،  )افتقاد  اللغوي 
متثل  التي  والتفاهم  التواصل  آللية  لذلك 

املشكل احلقيقي(. بل  املشكل،  أصل 
االختالالت  في  يكمن  الثاني،  السبب   -
والتشوهات واألخطاء التي تشوب املعارف 
مع  حدث  فكما  املدرسة،  العلمية  واملفاهيم 
االضطرابات  فإن  قبل،  من  اللغات  تدريس 
واالختالالت التي يعرفها تدريس املعارف 
تشوبها  التي  األخطاء  قبيل  من  والعلوم، 
املثير  الوجه  األحيان، ميثل  من  كثير  في 

للمشكل. اآلخر 
أصاب  م��ا  ف��ي  يكمن  ال��ث��ال��ث،  السبب   -
رج�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن أم������راض وع���اه���ات 
منهم  ال��ع��دي��د  أص��ب��ح  بحيث  وت��ش��وه��ات، 
على  زي��ادة  املعرفية،  للمؤهالت  مفتقدين 
عند  واملهنية  األخالقية  الضوابط  افتقاد 
إلى  أدى  ال���ذي  األم���ر  وه��و  منهم،  ال��ع��دي��د 
)تدني  السابقني  السببني  استفحال  زيادة 
للتالميذ  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  امل��س��ت��وي��ات 

والطلبة(.
املرتبطة  السلبيات  ع��ن  النظر  وب��غ��ض 
العميقة  االختالالت  فإن  البشري،  بالعنصر 
تفشي  فيها  تسبب  ال��ت��ي  واالض��ط��راب��ات 
أطوار  عم  الذي  الهائل،  املعرفي  التضخم 
أدت  فيما  أدت،  اجلامعي  قبل  ما  التعليم 
التعليم  ط����ور  م��ع��ال��م  ط��م��س  إل����ى  إل���ي���ه، 
األس���اس���ي، ح��ي��ث مت اإلج��ه��از مت��ام��ا على 
طمس  في  وك��ذا  لألبناء،  اللغوي  التكوين 
اإلعدادي  الثانوي  التعليم  ط��وري  معالم 
العلوم  تعليم  ت���ردى  بحيث  وال��ت��أه��ي��ل��ي، 
اضطرابا  واض��ط��رب  وت��ش��وه،  وامل���ع���ارف 
شديدا في بعض األحيان. ومما هو معلوم، 
أن هذا التردي في التعليم والتكوين تسبب 
مؤهالت  ه��ز  ال��ذي  العنيف  االرجت���اج  فيه 
فأصبح  اجلامعي،  قبل  م��ا  التعليم  رج��ال 
املعرفية  للكفاءات  مفتقدين  منهم  الكثير 
للقيام  وال���الزم���ة  ال���ض���روري���ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 
الرهان  يفلح  لم  بحيث  كما يجب،  مبهامهم 
مت  التي  البيداغوجية  امل��ق��ارب��ات  ك��ل  على 
التدني  وط��أة  م��ن  التخفيف  ف��ي  جتريبها 

واملعارف. اللغات  تدريس  في  املستمر 

واجلميع  بالقريب،  ليس  زمن  منذ 
األساتذة  بعض  هناك  بأن  يسمع 
)بالرباط  الكليات  بإحدى  اجلامعيني 
على  يفرضون  اخلصوص(  على 
لنيل  كشرط  كتبهم  شراء  طالبهم، 
النقطة املنجحة، نعم على الطالب شراء 
خطوا  الذين  »العلماء«  السادة  كتب 
يدرسونهم  ما  عصارة  صفحاتها  على 
من علوم ومعارف، والعجيب في األمر 
أن هؤالء األساتذة يعملون بتصرفاتهم 
هاته على التشكيك، بل على نقض أسس 

العلوم التي يدرسونها لطالبهم.
ومن املعلوم أن كل القوانني البشرية 
ألي  احلق  تعطي  ال  العنصرية(  )غير 
الغير،  حقوق  على  التطاول  في  أحد 
فما بالك باألستاذ اجلامعي الذي يسن 
لنفسه حق ابتزاز طلبته في حتد صارخ 
أن  يجب  التي  العالقة  خلصوصيات 
إلى أن  بينهما، وجتدر اإلشارة  جتمع 

مرور  مع  أمرها  استفحل  اإلشاعات 
من  أعداد  بازدياد  يتعلق  فيما  الزمن 

يبتزون الطلبة بهذه الكيفية املهينة..
يحكي الطلبة بهذه الكلية أن األستاذ 
كما  بواجباته  يقوم  الذي  اجلامعي 
ويحترم  قدره  يعرف  الذي  هو  يجب، 
يضع  فهو  ومجتمعه،  وطلبته  نفسه 
والذي  ألفه  الذي  الدرس  »مطبوع« 
في  طلبته،  حوزة  في  يكون  أن  يريده 
لكي  الطالب  تصرف  حتت  املكتبة، 
يستنسخوا منه الصور التي يريدونها 
منه، أما األستاذ اجلامعي الذي يسيء 
لهذا االسم وحلرمة اجلامعة والتعليم 
اجلامعي العمومي وللوطن، فيعمل على 
الفوالنية  املكتبة  إلى  الطالب  توجيه 
لشراء كتابه، بحيث يجد الطالب هناك 
الئحة يجب عليه تسجيل اسمه عليها 

عند شراء الكتاب.
مقتطف من كتاب الهدر الجامعي 

األساتذة الذين يبتزون طلبتهم 

خللوفي؟  الله  عبد  هو  »تقتضي احلكمة أن نصادق بعضنا البعض، فكما يقول املثل، صديقك من 

من صادقك، ليس من صدقك، لكن في املجتمعات التي اعتاد فيها الناس 

على النفاق االجتماعي وقلب املفاهيم رأسا على عقب، فإن املنحى العام 

الله  يكمن في التصديق الكاذب بعضهم بعض«.. هذا ما يعتقده عبد 

اخللوفي الذي تتسم كتاباته بالطابع التصادمي مع الواقع.

ففي الوقت الذي انخرط في جل األساتذة اجلامعيني في لعبة الصمت 

املؤدى عنه )..( واجلبان )..(، حترك مجموعة األساتذة ليشكلوا إطارات 

غيورة، همها الدفاع عن صورة اجلامعة.. في هذا اإلطار يأتي تأسيس 

»مركز الدراسات واألبحاث والتقييم للتربية والتكوين« مؤخرا.

مبادرة تأسيس املركز املشار إليه يترأسها خللوفي رفقة مجموعة من 

األساتذة الذين يشاطرونه نفس الهم..وهم يتحركون من أجل عقد 

لقاءات تواصلية مع الوزارات الوصية للتربية والتعليم قصد 
التنبيه إلى مخاطر هذا االنحطاط.

في اجليولوجيا،  الدولة  دكتوراه  خللوفي حاصل على 
من  مجموعة  له  اخلامس،  محمد  بجامعة  وأستاذ 

»الهدر  كتاب:  منها  والتكوين،  التربية  مجال  في  الكتب 

واملعرفي  اللغوي  املستوى  تدهور  اجلامعي/أسباب 

التخلف«،  »أليات صناعة  خلريجي اجلامعات«، وكتاب 
وكتاب صرخة مغربي: التربية والتعليم وثقافة مجتمع؛ 

مرتكزا إلجناز ملف هذا العدد.اختالالت ومعاطب«.. باإلضافة إلى كتب أخرى. شكلت  الله خللوفي عبد 

معطلي  لصالح  حكمت  احملكمة 
محضر  على  املوقعني  »20يوليوز« 
احلكومة  م����ع  امل���ب���اش���ر  اإلدم�������اج 

السابقة



يتوصل نواب سكان العاصمة في بداية كل 
املصالح تضعهم  كل  بتقارير مفصلة من  سنة 
ف��ي ال��ص��ورة مل��ا ق��ام��ت ب��ه وم��ا واج��ه��ت��ه من 
للمنتخبني  والتقرير  القرار  وتترك  مشاكل، 
أصحاب  عند  التقارير  هذه  تنتهي  ما  وغالبا 
"الزريعة"، أو في أحسن األحوال ترتيبها في 

األرشيف.
الصحي  املكتب  تقرير  التقارير،  هذه  ومن 
أن  إلى  اإلشارة  بطريقة  "يحذر"  الذي  البلدي 
بسبب  يتوفون  العاصمة  ف��ي  األم���وات  ع��دد 
األورام التي تتسلط عليهم، وهؤالء يشكلون 
تقتل  فهي  امل��ت��وف��ني،  ع��دد  ف��ي  األول  ال��ص��ف 
أين ومباذا ميكن  املئات؟ وكيف ومن  سنويا 
مواجهة هذا الغول الزاحف على العاصمة؟، 
وخصوصا في األحياء التي هي بؤرة للتلوث 
بكاملها  أح��ي��اء  ف��ي  يعشش  ال���ذي  اخل��ط��ي��ر 
لذكرها  داع��ي  وال  كيلومترات  امتداد  وعلى 
ولكن  ذلك،  عن  ينتج  قد  الذي  للرعب  مراعاة 
متفرجني  صامتني  نبقى  أن  ذل��ك  معنى  ه��ل 
ال���ك���اس���ر؟ وه����ل يرضى  ال���غ���ول  ه����ذا  ع��ل��ى 
الطاكسيات  م��ئ��ات  ت��ن��ف��ث  ب���أن  امل��ن��ت��خ��ب��ون 
مباشرة  محركاتها  غ���ازات  س��م��وم  الكبيرة 
يحركهم  ال  وه���ل  ال��ل��ه،  ع��ب��اد  ش��ق��ق  أس��ف��ل 
املنبعث  ال��ق��ات��ل  وال��س��م  والضجيج  ال��ه��دي��ر 
واقفة  وه���ي  "ال��ط��وب��ي��س��ات"  م��ح��رك��ات  م��ن 
التي  السكان  عمارات  أبواب  أمام  ومرابطة 
ومقاطعات  عشوائية،  محطات  إلى  حتولت 
يسكنها  م��ق��اط��ع��ات  م���ت���ض���ررة،  ب��أك��م��ل��ه��ا 
بالضيقة،  ب�����األورام،  مي���وت  ال���ذي  ال��ش��ع��ب 
أن  املفروض  من  الذين  و"إخواننا"  بالقلب، 

اجتماعات  وي��خ��ص��ص��وا  ال��ت��ق��اري��ر  ي��ح��ل��ل��وا 
سبل  إلى  وااله��ت��داء  لالستشارة  األطباء  مع 
املصائب  بهذه  لهم  علم  ال  والعالج،  الوقاية 
في  فاملنتخبون  ال��رب��اط،  بسكان  تفتك  التي 
رهن  وض��ع��وا  بخير"  ال��ل��ه  "ج��ازاه��م  ال��رب��اط 
وما  األموات  لنقل  سيارات  املواطنني  إشارة 
مجانا  األكفان  "إلهداء"  مليون  عشرين  قيمته 
إذن  خ��وف  فال  القبر.  إل��ى  إضافة  ميت،  لكل 
هو:  يخيف  الذي  فاخلوف  األم��وات،  دفن  من 

بالتلوث. وعالقته  األورام  مرض 

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

ع�������ن�������دم�������ا ع����م����ت 
االح��������ت��������ج��������اج��������ات 
واالع�������ت�������ص�������ام�������ات 
التي  وامل�����ظ�����اه�����رات 
نظمها اآلالف من أبناء 
احلاصلني  امل���دي���ن���ة 
عليا،  ش���واه���د  ع��ل��ى 

األزمة  أم��ام  البطالة  تفشت  وعندما 
املدينة  ع��م��دة  اه��ت��دى  االق��ت��ص��ادي��ة، 
هذه  حاملي  بها  يساعد  طريقة  إل��ى 
لالنخراط  وال��دب��ل��وم��ات  ال��ش��واه��د 
بتنظيمهم  وذل��ك  ال��ش��غ��ل،  ح��ي��اة  ف��ي 
 100 مبعدل  صناعية  تعاونيات  في 
ولفائدة  ت��ع��اون��ي��ة  ك��ل  ف��ي  م��ن��خ��رط 
يكتف  ل���م  ال���ع���م���دة  ع���اط���ل،   5000
التطبيق  إل����ى  م���ر  ب���ل  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
صناعية  أرض��ي��ة  بقعة   50 ب��إه��داء 
ذلك  على  وزاد  العاطل  الشباب  إلى 
ليتمكن  األبناك  في  البقع  تلك  برهن 
التمويل  على  احلصول  من  الشباب 
ملشاريعهم، وجمع العمدة املستفيدين 
»أمكم  وخ��اط��ب��ه��م:  البلدية  ق��اع��ة  ف��ي 
ودرستم  فيها  ازددمت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
هي  وه��ا  أبنائها  ع��ن  تتخل  ل��م  بها، 
تقتطع من جسمها قطعا وترهنها في 
أجل  ومن  أجل مستقبلكم  األبناك من 
والصناعة  األعمال  عالم  مشوار  فتح 
جنحتم  ف����إن  أم���ام���ك���م،  وال���ت���ج���ارة 
ال  وإن،  امل��دي��ن��ة،  ف��أن��ف��س��ك��م وألم��ك��م 
ستحجز  ف��األب��ن��اك  فشلتم،  ال��ل��ه،  ق��در 
قضائيا،  وس��ت��ت��اب��ع��ك��م  األم  أراض����ي 
فليس أمامكم سوى حتدي النجاح أو 

والعار«. الفضيحة 
واملسؤولة  املؤثرة  الكلمات  بهذه 
ف���ي امل��ج��ت��م��ع��ني، حتى  أث����رت  ال��ت��ي 
ثقل  م��ن  بالبكاء  أجهش  أغلبهم  أن 

األمانة. وعظمة  املسؤولية 
املدينة  بشباب  لقاءه  العمدة  ختم 
ومت��ن��ى ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق ووض���ع رهن 
إشارتهم خلية مكونة من متخصصني 
والتدخل  للمتابعة  املجاالت  كل  في 

احلاجة. عند 
باهتمام  شك  دون  تتابعون  وأنتم 
أط���������وار م�����ا ج�������رى ب�����ني ال���ع���م���دة 
الشواهد  ح��ام��ل��ي  م���ن  وال��ع��اط��ل��ني 
ال��ع��ل��ي��ا، س��ت��ت��س��اءل��ون، ه��ل جنحت 
مدينة  ف���ي  جن��ح��ت  ن��ع��م  ال��ع��م��ل��ي��ة؟ 
هذه  خاضت  التي  اإليطالية  ميالنو 

الرائدة. التجربة 
فالسكان  ال��رب��اط،  ف��ي  عندنا  فأما 
10 ماليير  اليوم يؤدون من جيوبهم 
لتأدية  التسيير  ميزانية  ومن  سنويا 
أحياء  إلع�����داد  وف���وائ���ده���ا  ق����روض 
صناعية وضعها املكلفون رهن إشارة 
العاصمة،  خ��ارج  من  حتى  األغنياء 
حساب  ع���ل���ى  اغ���ت���ن���اء  ل������ي������زدادوا 
في  »امل��زاوك��ني«  والعاطلني  ال��ف��ق��راء 
وتظاهراتهم  باعتصاماتهم  البرملان 

واحتجاجاتهم.
القريب، تنشر  اليوم وفي  وسيأتي 
فيه لوائح املستفيدين من البقع التي 
وقدمتها  املدينة،  وجهزتها  مولتها 
نافذة  ل��ف��ئ��ات  »ق��رب��ان��ا«  ق��دم��وه��ا  أو 
يسلخون  أب��ن��اءن��ا  وت��رك��وا  ميسورة 

البرملان. قبة  أمام 
التاجر  غيرها،  دون  ال��رب��اط  ففي 
الكبير والصانع امللياردير هما اللذان 
فأما  الصناعية،  بالتجزئات  ينعمان 
فالزرواطة  العاطلون  ال��رب��اط  أوالد 
ومرافق  م��ع��ه��م،  احل�����وار  ل��غ��ة  ه���ي 
طارت  كما  تطير  ووظائف  وجتزئات 
األحياء الصناعية، فهل يعمد العمدة 
ات��ب��اع خ��ط��وات عمدة  إل���ى  احل��ال��ي 
خطف  م��ن  »ال��ط��ي��ور«  ومينع  ميالنو 

الرباط؟ أبناء  أرزاق 

الصحة املريضة في مركز تشخيص األمراض حديث العاصمة

العمدة يشغل 5000 من 
أصحاب الشواهد العليا!!

احلسن  بشارع  الكائن  األمراض  لتشخيص  الوطني  املركز 
اململكة  صعيد  على  الوحيد  هو  البويبة،  باب  بجوار  الثاني 
شيد  الذي  الطبي  املركز  هذا  األمراض.  تشخيص  في  املتخصص 

لسجن  مقر  بأنه  توحي  وهندسته  مقبرة،  أنقاض  على 
في  حتول  املرضى،  وعالج  الستقبال  فضاء  من  أكثر 
عليه  كان  ملا  أطالل  شبه  مجرد  إلى  األخيرة  املدة 
معطلة  الطبية  فاآلالت  األمراض،  تشخيص  مركز 
منذ 3 سنوات، ويعلم الله أسباب األعطاب، هل هي 
قضاء وقدر أم إلبعاد املرضى من املركز؟ حتى يتفرغ 

بأن  ولنفرض  خارجية؟  مبهام  للقيام  فيه  العاملون 
أن يبقى  هذا االحتمال غير وارد، فهل يعقل 

مادامت  شغل  بدون  واألطباء  التقنيون 
عجزت  وهل  معطلة؟  املعدات 
ومندوبيتها  الصحة  وزارة 
على  واجلهوية  اإلقليمية 
وملاذا  تقنية؟  أعطاب  إصالح 
املنتخبة:  املجالس  سكتت 
ومجلس  اجلماعة،  مجلس 

له  يتعرض  الذي  "التكرفيس"  هذا  عن  اجلهة  ومجلس  العمالة، 
والوالية،  املدينة  داخل  من  التنقل  مشاق  فيتكبدون  املرضى، 
لهم:  فيقال  أمراضهم  لتشخيص  اململكة  أنحاء  كل  ومن  واجلهة 
يشخص  ملن  حاجة  في  للتشخيص  املتخصص  الطبي  "املركز 

ومختبراته"؟؟ راديواته  أعطاب 
املرضى يترددون يوميا على أمل تشخيص أمراضهم، والكثير 
منهم انتقل إلى دار البقاء في صمت وحسرة األهل على "احلگرة" 

من مرافق وزارة مكلفة بصحة املواطنني.
ما  يجدون  ال  الذين  والضعفاء  الفقراء  هم  املتضررين  أكثر 
من  هؤالء  ومن  اخلاص،  القطاع  وراديوات  للمختبرات  يدفعونه 
يعلق بأن هناك "مؤامرة" على املستضعفني إلجبارهم على 
التوجه خلدمات الطب اخلاص. ومبا أنهم ليست لهم 
"يوجهونهم"  فهم  املادية،  اإلمكانيات 
ينبغي  جرمية  وهذه  املقابر،  إلى 
هذه  من  املرضى  إلنقاذ  لها  التصدي 
ولكن  بصحتهم،  واالستهانة  التالعبات 
.. من سيتصدى ويدافع؟ في انتظار ذلك، 

الناس متوت باملرض و"احلگرة".
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الرباط يا حسرة

"األورام" المرض األول القاتل 
في العاصمة!

مساحة  ع��ل��ى  م��ق��اط��ع��ة 
وكثافة  مربع  كيلومتر   24
س��ك��ان��ي��ة ه��ي األع��ل��ى في 
ألف   350 بحوالي  املدينة 
نسمة، هذه املقاطعة التي 
مجرد  م��ض��ى  فيما  ك��ان��ت 
اليوم  أص���ب���ح���ت  دوار، 
عشوائية  ش���ب���ه  م���دي���ن���ة 
وال�������ذي�������ن "ف�����رض�����وه�����ا" 
ك������ذل������ك إم���������ا ألس�����ب�����اب 
للمضاربات  أو  انتخابية 
ال�����ع�����ق�����اري�����ة وال����ب����ي����ع 
البراريك،  ف��ي  وال���ش���راء 
ه�����م ال�����ذي�����ن ي���ع���رق���ل���ون 
حت�����ض�����ره�����ا وت����س����وي����ة 

عقاراتهاوتصاميمها.
ت��ع��ث��ر محو  ف��ل��م��اذا      
لم  ومل������اذا  ال����ك����رة؟  دوار 
الصناعي  احل����ي  ي��ن��ج��ز 
ب���ش���ارع امل���ج���د؟ ومل�����اذا؟ 

ومل�������اذا؟ واجل�������واب: هي 
املستفيدة  اخلفية  األيادي 
التجزئات،  الريع ومن  من 
هي املعرقلة ألنها تستفيد 
االنتخابي  وض��ع��ه��ا  م���ن 

ومنذ ربع قرن!
وم�����ع ذل�����ك أم���ل���ن���ا في 
املجتمع  وف����ي  ال���ش���ب���اب 
إلجراء  امل��ت��ح��رك،  امل��دن��ي 
عملية جراحية الستئصال 
املعرقلة  اخلبيثة  األورام 
املقاطعة.  وازده���ار  لنمو 
بتهيئة  املطالبة  وعليهم 
مستقبل  حت��دد  معمارية 
املقاطعة  ففي  مقاطعتهم، 
أجمل ساحل مهمل، وعلى 
شاطئ البحر بؤر البراريك، 
للجملة!،  اخلضر  وس��وق 
املقاطعة  م���رك���ز  ووس�����ط 
بشارع السالم أكبر جتمع 

جت������اري م����ن ال���ب���راري���ك، 
الوكالة  ب��ن��اي��ة  وب���ج���وار 
احلضري  للنقل  املستقلة 
"م��رك��ب" م��ن ال��ب��راري��ك مت 
م��ؤخ��را، وبشارع  إح��داث��ه 
تتناسل  دواوي������ر  امل���ج���د 
مجلس  و...  وت����ت����وال����د 
امل��ق��اط��ع��ة م���ع األس����ف لم 
يبادر ولم يقترح ولم ينبه 
الكارثية  ال��وض��ع��ي��ة  إل���ى 
أصبحت  التي  للمقاطعة 
مستعجلة  دراس��ة  تتطلب 
مل���ع���م���اره���ا وط���رق���ات���ه���ا 
وساحلها  وس���اح���ات���ه���ا 
وأس����واق����ه����ا.م����ق����اط����ع����ة 
املنصور، حتتضر  يعقوب 
ف��ي ص��م��ت، وامل��ع��ول على 
شبابها ومجتمعها املدني 
ال���ن���اب���ض إلن���ق���اذه���ا من 

املوت البطيء.

من

 أرشيف

 الرباط
أجل  من  جاهدت  التي  الرباطية 
حترر املرأة املغربية، ووظفت موهبتها 
رسائلها  لتبليغ  التمثيل  في  الفنية 
املرأة  فيه  كانت  وقت  في  النضالية 
بيتها،  من  اخلروج  من  حتى  محرومة 
وتكسر  تتمرد  الرباطية  بهذه  فإذا 
التمثيلية  بالفرقة  وتلتحق  القيود 
وتعلنها   ،1949 سنة  اإلذاعة  لدار 
أول  لتصير  املغربيات،  كبح  ضد  ثورة 
ممثلة رباطية ومغربية تنتزع األدوار 
كانوا  الذين  الرجال  من  النسوية 

يقومون بها، وتردها للنساء.
املذكوري  حبيبة  الراحلة:  إنها 
إلى  فارقتنا  التي  الرائدة  الفنانة 
وتركت  سنة،   84 سن  عن  البقاء  دار 
الفنية،  األعمال  من  كنزا  وراءها 

فرحمها الله تعالى.

متى تتم التهيئة المعمارية 
جماعة لمقاطعة يعقوب المنصور؟ مـــن  وزيـــــــران  كــــان  إذا 

احلديث  فإن  احلكومة،  في  الرباط 
يجري عن تقليص العدد إلى واحد، 
لكل  سيكون  املشاركة  األحــزاب  وإن 
املقبل،  التعديل  في  »مراتو«  حزب 
حـــدده  ـــــذي  ال الـــعـــدد  جتـــــاوز  دون 
اجلهاز  داخل  نسوة  أربع  في  الشرع 

احلكومي.
ـــبـــاش«.. و«الـــبـــاش«  ضــريــبــة »ال
ــــواقــــي مــــن أشـــعـــة الــشــمــس،  هــــو ال
واجهات  أمــــام  الــتــجــار  ويــســتــعــمــلــه 
وجود  ال  الضريبة  هذه  متاجرهم، 
لها في القانون املالي للجماعة، ومع 
أصحاب  على  موظفون  يطوف  ذلك 
»الــــــبــــــاش« وتــــتــــطــــور األمــــــــور إلـــى 
»الضريبة«  لــتــتــحــول  »الــتــدويــرة« 

ابتزاز. إلى 
إذا كانت حديقة املنال بيعقوب 
يناير،   11 بــاســم:  سميت  املــنــصــور، 
الــكــفــاح بجوار  فـــإن حــديــقــة شـــارع 
اســـم »أحمد  تــســتــحــق  لــغــزل  ســـوق 
له  كان  الذي  الله  رحمه  بالفريج« 

إحداثها. في  الفضل 
ســيــصــبــح نـــظـــام تـــذاكـــر ركـــوب 
تذاكر  نظام  مع  مندمجا  احلافالت 
الله  قــبــلــهــا،  ولـــكـــن  ــــطــــرامــــواي،  ال
أصحاب  ألــزمــوا  الــوالــديــن،  يــرحــم 
الــتــي صــــارت مثل  »الــطــوبــيــســات« 
مثل  بعربات  لاللتزام  »الكروسات« 

الطرامواي. عربات 
مـــعـــروف مبقر  اتــصــل مــســتــشــار 
سنة   20 بــنــضــال  وذكـــرهـــم  حــزبــه، 
وطالب  واجلــمــاعــة،  احلـــزب  داخـــل 
فكان  وزارة،  لشغل  اســمــه  بــاقــتــراح 
اآلن  الـــصـــاعـــقـــة: »حلـــــد  اجلـــــــواب 
على  يوافق  لم  للحزب  العام  األمني 

احلزب«. لهياكل  إرجاعك 

أسرار العاصمة

 

احلسني الوردي



عن أي احتراف 
نتحدث

عنها  حتدث  التي  االصطناعية  األقمار   <
البناء  حملاربة  لإلسكان   السابق  الوزير 
وسط  املقامة  البناية  ترصد  لم  العشوائي، 
بحر سيدي بولفضايل بجماعة ماسة بإقليم 
آشتوكة آيت باها،  القريبة من الضريح حتمل 
في  شأنها   )..( األثرياء  ألحد  تعود   190 رقم 
فوق  ليال  يبني  كان  الذي  العامل  شأن  ذلك 
إحدى البنايات بسيدي طوال، قبل أن يسقط  
لألرض  عن علو 10 أمتار، أصيب من خاللها 

بكسور ونقل إلى مصحة لتلقي العالج .

> كالم كثير يدور هذه األيام حول أسباب  
تنقيل عون خدمة سارت بأخباره الركبان  من 
سيدي  جماعة  إلى  باها  آيت  آشتوكة  عمالة 
وحسب  أمقورن،  أميي  بقيادة  بوسحاب 
مصادر مطلعة ال يتوانى هذا العون في ارتداء 
مكتوب    « بشارة   « ويلوح  العسكري،   الزي 

عليها »اجلامعة امللكية املغربية للقنص«..

> ال يدري سكان دوار أكرور أوشن  بجماعة 
الصفاء بإقليم آشتوكة آيت باها ما إذا كانوا 
أقصوهم  حتى  املسؤولني  أغضب  مبا  قاموا 
فال  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  من 
ومت    )..( وتوسعته  ترميمه  أعيد  مسجد 
والصحية  التعليمية  املنشآت  من  حرمانهم 

بخالف الدواوير احملظوظة.

املاضي،  اجلمعة  يوم  نهار  اهتدت   <
عناصر السلطة احمللية والدرك امللكي مباسة 
مبركز  للتأمني  وكالة  باقتحام  مشتبهني  إلى 
عمرهما  يتراوح  شابان  وهما  اجلماعة، 
البحث  رهن  يوجدان  عاما،  و20   18 بني 
قد  السلطات  وكانت  املعنية.  املصالح  لدى 
حتركت بعد إشعارها بتعرض الوكالة لسرقة 
إطفاء  وأداة  استهدفت جهازا هاتفيا مكتبيا 
احلرائق حيث الذ مقترفا العملية التي وقعت 
وجهة  إلى  بالفرار  صباحا،  الثانية  حوالي 
أحد  البحث جاريا مع  ظلت مجهولة. والزال 
أدلى بها  التي  التفاصيل  املشتبه بهما حول 
في  العملية  ومالبسات  ظروف  بخصوص 

انتظار اتخاذ املتعني على ضوء النتائج.

> رفع مدير أكادميية سوس دعوى قضائية 
ضد جريدة »تلضي بريس« اإللكترونية متهما 
واعتمد  شخصه،  في  والقذف  بالسب  إياها 
علي براد مدير األكادميية في مضمون دعواه 
نشرها  للموقع  التي سبق  املقاالت  أحد  على 
الفرنسية،  باللغة  البيان  جريدة  عن  نقال 

والتي مت ذكرها كمصدر.

كيسرق  »الشفار  الشعبي  املثل  يقول   <
الدراجات  حتى كايتشد« هذا ما وقع لسارق 
الهوائية مبساجد أوالد تامية، نفذ مجموعة 
باملساجد  املصلني  حق  في  السرقات  من 
ألنه  األمن،  قبضة  خارج  سيظل  أنه  وإعتقد 
بعدما  عملياته  لتنفيذ  الفجر  فترة  إختار 
فشل في فترات النهار بحكم التواجد الكثيف 
املساجد.. مصالح  بالقرب من  األمن  لعناصر 
بعدد من شكايات  تامية  توصلت  أوالد  أمن 
املواطنني تفيد وجود لص يستهدف املساجد 
بعض  فجندت  الدراجات،  سرقة  لتنفيذ  ليال 
لإلطاحة  القضائية  الضابطة  من  عناصرها 

بهذا اللص.

أصداء سوسية 

انزكان: بوطيب الفياللي
على  بإنزگان  متثيلية  األكثر  األرب��ع  للنقابات  النقابية  املكاتب  وقعت 
بالغ تنتقد فيه طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع أزمة وثيقة درس 
التاريخ، الذي تطرق فيه األستاذ بثانوية حمان الفطواكي بإنزگان لدور 
القايد العيادي مبنطقة الرحامنة إبان فترة االستعمار الفرنسي، والتي 
دفعت الوزارة إلى بعث جلنة لتقصي احلقائق فيما قيل خالل هذا الدرس 
من معلومات حول دور هذا القائد خالل تلك الفترة، حيث أكد البالغ أن 
األستاذ تطرق لوثيقة حقيقية تاريخية يتضمنها الكتاب املدرسي، وأن 

هذا األخير إمنا أجنز الدرس وفق القواعد البيداغوجية )..(.
أصحاب البالغ اقترحوا تغيير اسم »ثانوية حمان الفطواكي« بثانوية 
القائد محمد العيادي،...ومن املعلوم أن هذا املشكل قد كان له صدى محلي 
وبرملاني بعدما قررت الوزارة إيفاد جلنة لتقصي احلقائق إلى الثانوية 

املذكورة مبدينة إنزگان...

سال: األسبوع 
ت��ت��واص��ل م��ع��ان��اة جت���ار »س���وق الصاحلني« 
الكلب،  ب��اس��م س��وق  ف��ي مدينة س��ال  امل��ع��روف 
خيامهم  ه��دم  على  السلطات  عملت  أن  فمنذ 
التي  سلعهم  مصير  يعرفون  ال  تائهون  وه��م 
خيامهم  ه��دم  مت  حيث  الزمن،  مع  تتآكل  باتت 
دون إشعار سابق، ما حذا بهم إلى الدخول في 

اعتصام مفتوح طيلة املدة األخيرة.
وكأن لعنة ما أصابت املكان، انتقل الكساد من 
احملالت املهدمة إلى احملالت التجارية على طول 
األخرى  وهي  كرمية،  حي  إلى  املؤدية  الطريق 
عبارة عن براريك مخصصة للتجارة في املالبس 
تبدو  حيث  املستعملة،  املنزلية  والتجهيزات 
احلركة التجارية شبه متوقفة، وال مكان إال لنش 

الذباب.
واستنجد أصحاب احملالت التجارية املذكورة 
لوضع  التدخل  أجل  من  السادس  محمد  بامللك 
حد ملشكلتهم، معبرين عن فقدانهم للثقة في كل 
املسؤولني احملليني، خاصة وأنهم فتحوا معهم 
قنوات احلوار قبل أن يكتشفوا أنهم لم يتلقوا 
جتاريا،  محال   140 ب�  تتعلق  كاذبة  وع��ودا  إال 

يشكلون الرقم احلقيقي لعدد املتضررين.

إفالس تجار
»سوق الصالحين«  

المعروف بسوق الكلب  سيدي قاسم: عبدالعزيز الشركي  
ال حديث بني املواطنني بقيادة زكوطة سوى عن والئم أقيمت هنا وهناك، 
وعن حتركات واتصاالت منظمة ومستمرة لفرض تعيني أحد أعوان السلطة 
شيخ  منصب  شغور  مب��ج��رد   أن��ه  امل��واط��ن��ون  وي��ذك��ر   ، شيخ  ب��درج��ة  مقدم 
املسمى  كفة  لتغليب  احمللية  السلطوية  اآلالت  بعض  زكوطة حتركت  مبنطقة 
) ف( عن باقي املترشحني الذين يتوفرون على مؤهالت أحسن ودراية أكبر 
املرشح  فإن  أكيدة،  معلومات  وحسب  ساكنتها،  ومشاكل  املنطقة  بشؤون 
التي  املشيخة  نفس  إلى  ينتمي  ال  بزكوطة  القرار  أصحاب  لدى  )املفضل( 

منافسيه. تهميش  نحو  األمور  تسير  ذلك  ورغم  بها،  تعيينه  يراد 
الداخلية  العام احمللي عن رأي املسؤولني بوزارة  الرأي  من هنا يتساءل 
رغما  الشخص  هذا  لتعيني  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  تدفع  التي  اجلهات  في 
التيار،  ع��ك��س  يسبحون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  ع��ن  و   ، املنطقة  س��ك��ان  إرادة  ع��ن 
الفرص،   تكافؤ  الشفافية،  ع��ن  حت��ث  اجل��دي��دة  التوجهات  وأن  خصوصا 
اجليدة  للحكامة  حسنة  ص��ورة  إع��ط��اء  و  امل��واط��ن��ني  م��ن  اإلدارة  وتقريب 

واإلشراك. والشراكة 

 العدد: 746  اخلميس 20 يونيو 182013
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

والئم وحفالت لفرض »شيخ« 
 على املواطنني في زكوطة 

    
ما يجري ويدور في المدن

كيف ميكن االستثمار في ورززات و رائحتها كريهة؟!

ورززات: األسبوع 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��راه��ن ف��ي��ه وكالة 
ع��ل��ى إجن����از أكبر  ال��ش��م��س��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
مشروع عاملي للطاقة النظيفة في العالم، 
من خالل جلب املستثمرين الكبار لنشر 
ألواحهم الشمسية فوق تراب ورززات، 
بالبيئة  االستهتار  مسلسل  يتواصل 
عن  البصر  غض  خ��الل  من  املدينة  في 
يتسبب  التي  الكريهة  الروائح  فوضى 
»واد  مياه  معاجلة  محطة  نشاط  فيها 

بوخرارب«.
اجلميع  وكأن  تبدو  الفقيرة،  املدينة 
للسياحة،  كنجمة  تاريخها  نسي  ق��د 

وعاصمة للسينما.. هي اآلن تتحول من 
يلقبونها  كانوا  كما  للصحراء«  »بوابة 
ال  حيث  الكريهة،  للروائح  بوابة  إل��ى 
يومهم  ق��ض��اء  امل��واط��ن��ني  ب��إم��ك��ان  يعد 
الكريهة،  ال���روائ���ح  اس��ت��ن��ش��اق  دون 
العادمة  امل���ي���اه  م��ح��ط��ة  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث��ة 

املوجودة قريبا من مطار املدينة.
وحت���ول���ت م���س���اح���ات ش��اس��ع��ة من 
أراض���ي امل��دي��ن��ة إل��ى ب��رك آس��ن��ة ملياه 
ال��ت��ي جت��د طريقها  ال��ص��ح��ي  ال��ص��رف 
الذهبي،  امل��ن��ص��ور  س��د  نحو  بسهولة 
باملدينة  السياسية  ل��ألح��زاب  وس��ب��ق 
محطة  ن��ش��اط  خ��ط��ورة  إل���ى  نبهت  أن 
جنبات  على  احملدثة  الصحي  الصرف 

10 املؤدية إلى الراشيدية  الطريق رقم 
من  كل  استفادة  بعد   2007 سنة  منذ 
من  ترميكت  وج��م��اع��ة  ورززات  بلدية 
التطهير  شبكة  إلجن��از  ضخم  مشروع 

السائل.
العديد  رف��ع��وا  امل��واط��ن��ني  أن  ي��ذك��ر 
فلم  املعنية  اجلهات  إلى  الشكايات  من 
يتلقوا عنها أي جواب، بل إن معظمهم 
و  املنطقة  ع��ن  ال��رح��ي��ل  ف��ي  يفكر  ب��ات 
تغزو  روائح  من  هروبا  عقاراتهم،  بيع 
حياتهم  وحت����ول  ب��ي��وت��ه��م  أن��ح��اء  ك��ل 
املجلس  من  وكل  يطاق..  ال  جحيم  إلى 
يكتفيان  االقليمي  املجلس  و  البلدي 

بالفرجة.

اسم  تعويض  يقترحون  نقابيون 
العيادي« »القايد  بـ  الفطواكي«  »حمان 

سيدي قاسم :حميد بوعادي 
الفريق  شهدها  التي  األولى  هي  سابقة  في 
القاسمي، تتجلى في كون العبي الفريق هم من تكلفوا 
الرابطة بني طنجة  السيار  الطريق  بتأدية مصاريف 
و سوق األربعاء الغرب، عند عودة الفريق من اللقاء 
كأس  اقصائيات  برسم  طنجة  باحتاد  جمعه  الذي 
 0-1  ،  0-2 ب�  طنجة  لصالح  انتهى  والذي  العرش، 
. هذه احلگرة تركت أسفا عميقا في نفوس الساكنة 
قبل الالعبني الذين كانوا ينتظرون وجبة العشاء لكن 
انقلب ذلك لتأدية ثمن الطريق السيار بعد إن خذلهم 

أعضاء املكتب.إذن عن أي احتراف نتحدث ؟



تازة: األسبوع 
باجة  اب��ن  اإلقليمي  املستشفى  على  ال��واف��دي��ن  ع��دد  بلغ 
ألفا  ألفا و161 واف��دا، من بينهم 25  بتازة ما يزيد عن 38 
و68 شخصا تلقوا العالجات السريرية، حسب ما أكده مدير 
املستشفى اإلقليمي ابن باجة بتازة السيد أحمد بن الصغير.

املقاربة  ع��ل��ى  يعتمد  املستشفى  أن  أك���د  امل��ص��در  ن��ف��س 
نظام  بطاقة  يحملون  ال��ذي  املواطنني  أن  كما  التشاركية، 
املستشفى  إل��ى  ال��ول��وج  ميكنهم  »رام��ي��د«  الطبية  املساعدة 
ما  بخالف  مجانا،  املتاحة  العالجات  كافة  من  واالستفادة 

يروج له البعض. 
وفيما يتعلق بقسم املستعجالت، فقد وصل عدد الوافدين 
إل��ى 63 ألفا و674 واف��دا، وه��و ما يؤكد، حسب السيد بن 
الصغير، أن املستشفى أصبح يضطلع بدور هام في مجال 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة االس��ت��ع��ج��ال��ي��ة ت��ض��اه��ي باقي 

املستشفيات اإلقليمية املثيلة وكذا اجلامعية باململكة.

القنيطرة: األسبوع
االبتدائية  احملكمة  أج��ل��ت 
امللف  ف��ي  النظر  بالقنيطرة، 
موظفان  ف��ي��ه  ي��ت��اب��ع  ال�����ذي 
بالقنيطرة  امل��رك��زي  بالسجن 
غاية  إل���ى  االرت���ش���اء،  بتهمة 
24 يونيو اجل��اري، وكان أحد 
املوظفني قد اعتقل يوم األربعاء 
ب��أح��د أح��ي��اء مدينة  امل��اض��ي 
باحلصول  متلبسا  القنيطرة، 
أحد  أب  م��ن  م��ال��ي  مبلغ  على 
بالسجن  املعتقلني  السجناء 
عقوبة  يقضي  وال��ذي  املركزي 
بالسجن ملدة 17 سنة لتورطه 

في جرمية قتل.
قد  ال���س���ج���ني  أب  وك��������ان 
اشتكى من سوء املعاملة التي 
بالسجن،  اب��ن��ه  لها  يتعرض 
النيابة  ل���دى  ش��ك��اي��ة  ووض���ع 
إل���ى أن  م��ش��ي��را فيها  ال��ع��ام��ة 
املركزي  السجن  موظفي  أحد 
طالبه بتقدمي مبلغ مالي مقابل 
حتسني وضعية ابنه السجني.
وأش�������ار امل����وظ����ف، ال������ذي مت 
إلى  تلبس،  حالة  في  اعتقاله 
أنه كان ينفذ أوامر صادرة من 
ربط  منه  طلب  وال��ذي  رئيسه 
االتصال باألب واحلصول منه 

على مبلغ مالي.

سال: األسبوع
امتحانات  عن  الستار  أس��دل 
الباكالوريا لكن بعض الضحايا 
م��ن األس��ات��ذة م��ازال��وا يعانون 
االمتحانات،  ه���ذه  ت��ب��ع��ات  م��ن 
كما هو الشأن بالنسبة لألستاذ 
املشرف على احلراسة بإعدادية 
احلنصالي، الذي تعرض العتداء 

شنيع على يد أحد التالميذ.
التربية  وزارة  نائب  وأوضح 
ال��وط��ن��ي��ة ب��س��ال ال��س��ي��د أحمد 
ك��ي��ك��ش، أن ال��ت��ل��م��ي��ذ وه���و من 
ف��ئ��ة امل��ت��رش��ح��ني األح�����رار، قام 
املشرف  االستاذ  على  باالعتداء 
ع���ل���ى احل�����راس�����ة ب����إع����دادي����ة 

ضبطه  مت  بعدما  احل��ن��ص��ال��ي، 
ف��ي ح��ال��ة غ���ش، مم��ا استدعى 
املستشفى  إلى  األخير  هذا  نقل 
اإلقليمي بسال، فيما مت اعتقال 
التلميذ من قبل اجلهات األمنية 

املختصة. 
وأضاف في تصريح للصحافة، 
ستتخذ  اإلقليمية  النيابة  أن 
اإلج��راءات اإلداري��ة الالزمة في 
بإقصائه  وذل����ك  ال��ت��ل��م��ي��ذ  ح��ق 
االمتحانات  اس���ت���ئ���ن���اف  م����ن 
وال��ت��ص��دي جلميع  اجل��ه��وي��ة، 
شأنها  م���ن  ال��ت��ي  ال��س��ل��وك��ات 
االمتحانات  املساس مبصداقية 

اإلشهادية.

فكيك: األسبوع
املقاومني  ل��ق��دم��اء  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ن��ظ��م��ت 
ببوعرفة،  مؤخرا  بفجيج  التحرير  جيش  وأعضاء 
ندوة علمية حول » املقاومة الفدائية مبنطقة فجيج 
والشهيد الزرقطوني«، وذلك في إطار تخليد الذكرى 

التاسعة واخلمسني لليوم الوطني للمقاومة.
املقاومني  ل��ق��دم��اء  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  وق��دم��ت 
وأعضاء جيش التحرير بفجيج حملة تاريخية حول 
بالشهيد  وارتباطها  اإلقليم  بهذا  الفدائية  املقاومة 
واحلماس  ال��وع��ي  لنشر  محاولة  ف��ي  الزرقطوني 
الوطني في نفوس ساكنة املنطقة ملواجهة املستعمر 

ودحض مخططاته.
فمنذ احتالل اجلزائر سنة 1830 فكر املستعمر 
في ضم منطقة فجيج لوضع حد لتسلل املقاومني 
اجل��زائ��ري��ني ع��ب��ر ال��ت��راب امل��غ��رب��ي، وم��ن��ع سكان 
فجيج من تقدمي املساعدات لهم واستغالل خيرات 
املنطقة التجارية والفالحية واملعدنية، غير أن هذه 

احملاوالت فشلت بسبب مقاومة سكان املنطقة.
هجوماته  من  املستعمر  صعد   1882 سنة  وفي 
العسكرية على املدينة للضغط على السكان واحلد 
الى  املغربي  التراب  داخ��ل  لتوسعه  مقاومتهم  من 
مدينة فجيج،  قام بقصف  1903 حيث  حدود سنة 

و»قصر زناكة« باخلصوص، ومتكن سنة 1905 من 
احتالل مدينة فجيج بشكل كامل ومن مت اجته نحو 

باقي مناطق فجيج.
واستولى االستعمار سنة 1907 على بلدة دويرة 
السبع بجماعة »بني تدجيت« إثرها أعلن املجاهد 
موالي أحمد بن محمد احلسن السبعي اجلهاد على 
وفاته  حدود  إلى  يحاربه  وظل  باملنطقة  املستعمر 
اإلقليم  مناطق  ج��ل  اح��ت��الل  وب��ع��د   ،  1912 سنة 
الوعي  نشر  على  باملنطقة  الوطنية  احلركة  عملت 
السكان  ن��ف��وس  ف��ي  وال��وط��ن��ي  الديني  واحل��م��اس 

ملواجهة املخططات االستعمارية.

وقد مت تأسيس فرع حزب االستقالل مبجموعة 
من مناطق اإلقليم سنة 1945 والذي لعب دورا مهما 
في تعبئة السكان ضد مخططات املستعمر، كما قام 
وتالسينت  بوعرفة  مبدينة  فدائية  خاليا  بتنظيم 

وفجيج .
وإبان هذه الفترة احلرجة مبنطقة فجيج، قامت 
محمد  شكلها  التي  بتلك  شبيهة  فدائية  منظمات 
أهداف  بعمليات ضد  البيضاء،  بالدار  الزرقطوني 
البطل،  الشهيد  م��ن  وتوجيه  بتخطيط  املستعمر 
بشار  إل��ى  املتوجه  القطار  حتطيم  عملية  وأهمها 

باجلزائر بالقرب من مدينة فجيج سنة 1953.
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وزارة االقتصاد واملالية
مديرية أمالك الدولة

املديرية اجلهوية بطنجة
مندوبية أمالك الدولة بطنجة 

إعالن
حول نشر مشروع بنزع امللكية 

باجلريدة الرسمية

املرسوم  أن  العموم  علم  ف��ي  ليكن 
من   18 في  الصادر   2.11.405 رقم 
رمضان 1432 )19 أغسطس 2011( 
تقضي  ال��ع��ام��ة  املنفعة  أن  ب��إع��الن 
بطنجة  الهيثم  اب��ن  إع��دادي��ة  ببناء 
بعمالة طنجة - أصيلة وبنزع ملكية 
ق��د مت  ال��غ��رض  لهذا  ال���الزم  العقار 
)النشرة  الرسمية  باجلريدة  نشره 
 12 ب��ت��اري��خ   )5977 ع���دد  ال��ع��ام��ة 

شتنبر 2011 ص 4549.
As 0136/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

احملكمة االستئنافية بوجدة
احملكمة االبتدائية ببركان

ملف تبليغ عدد :2013/219
حكم رقم :12/265
ملف رقم: 11/630

إشهار حكم غيابي بواسطة قيم
طبقا ملقتضيات الفصل 441 من 

قانون املسطرة املدنية

الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
ب��احمل��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ب��ب��رك��ان أنه 
حتيتي  األستاذين  طلب  على  بناء 
وع��ب��دال��ل��ه احمل��ام��ي��ني ب��ب��رك��ان عن 
موكله السيد قاسمي ميمون عنوانه: 
زنقة املقاومة رقم 09 احلي احلسني 
العقاري  احل���ك���م  ب��ت��ب��ل��ي��غ  ب���رك���ان 
عن  ال���ص���ادر   12/265 ع���دد  م��ل��ف 
بتاريخ  ببركان  االبتدائية  احملكمة 

2013/11/13 إلى املتغيبني:  
ميرييل بكويل 

ليلبان بكويل 
 09 رق��م  امل��ق��اوم��ة  زن��ق��ة  عنوانهما: 

احلي احلسني بركان. 
نص احلكم

باسم جاللة امللك:
ابتدائيا  ع��ل��ن��ي��ا  احمل��ك��م��ة  ح��ك��م��ت 
وحضوريا في حق املدعي ومبثابة 
 1 عليهم  املدعى  حق  في  حضوري 
غيابيا  و8  و7  و6  و5  و4  و3  و2 

بقيم في حق 9 و10
في الشكل: بقبول الدعوى

الشياع  حالة  بإنهاء  املوضوع:  في 
العقار  بقسمة  وذل��ك  الطرفني  ب��ني 
م���وض���وع ال���رس���م ال���ع���ق���اري ع���دد: 
هو  ك��م��ا  عينية  قسمة   30/4261
م��ب��ني ب��خ��ب��رة ال��س��ي��د ك���م���ال أبو 
 2013/09/17 ف��ي:  املؤرخة  رشيد 
حتميل  مع  بها،  املرفق  والتصميم 
النسبة  ع��ل��ى  ال��ص��ائ��ر  األط������راف 

ورفض باقي الطلبات. 
ويشعر القيم القضائي بهذه احملكمة 
املدعى عليهما بأن أجل االستئناف 
ينحصر في ثالثني  يوما من تاريخ 
اجلرائد  بإحدى  احلكم  ه��ذا  النشر 

الوطنية وإعالنه. 
وب��ع��د ان��ص��رام األج���ل امل��ذك��ور فإن 
للتنفيذ  قابال  يصبح  أع��اله  احلكم 
من   441 الفصل  ملقتضيات  طبقا 

املسطرة املدنية.
As 0137/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية 
         مبراكش 

احملكمة التجارية بأكادير 
ملف معاجلة صعوبات املقاولة 

عدد 2012/33/2534
*شركة اإلنشاء وحتويل املواد 

البحرية*
*صوفريكام*

إشعار

الصادر   64 ع��دد:  احلكم  مبقتضى 

في   2013/05/21 ب����ت����اري����خ: 
م���ل���ف ص���ع���وب���ات امل���ق���اول���ة ع����دد: 
احملكمة  ق���ض���ت   12/33/2534

التجارية بأكادير.
*ب���ف���س���خ م��خ��ط��ط االس���ت���م���راري���ة 
ل��ف��ائ��دة ش��رك��ة اإلنشاء  احمل��ص��ورة 
وحتويل املواد البحرية »صوفريكام« 
الصادر   1 ع���دد  احل��ك��م  مبقتضى 
بتاريخ 2012/01/03 في امللف رقم 
2010/10/1303 واحلكم بالتصفية 

القضائية في حقها. 
* باإلبقاء على السيد جمال متشوق 

قاضيا منتدبا. 
ال��س��ي��د احلسني  ع��ل��ى  ب��اإلب��ق��اء   *
ادح��ل��ي س��ن��دي��ك��ا وحت��دي��د مهمته 
التصفية  إج������راءات  م��ب��اش��رة  ف���ي 
القضائية كما هي منصوص عليها 
فيه  قانونا مع وضع تقرير يعرض 

املراحل التي اتبعها في ذلك. 
* باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 
ال���ت���اري���خ احمل�����دد ف���ي احلكم  ه���و 
التسوية  م��س��ط��رة  بفتح  ال��ق��اض��ي 

القضائية. 
بتسجيل  ال��ض��ب��ط  ك��ت��اب��ة  ب��ق��ي��ام   *
بالسجل  احل����ك����م  ه�����ذا  م���ل���خ���ص 
التجاري للشركة فورا، ونشر إشعار 
باحلكم في صحيفة مخول لها نشر 
اإلع��الن��ات اإلداري����ة وف��ي اجلريدة 
الرسمية وتعليق هذا اإلشعار على 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باحملكمة 
مع تبليغ احلكم إلى املقاولة والكل 
داخل أجل )8( أيام من صدوره، مع 
دعوة الدائنني اخلاضعني للمخطط 
بعد  ن��ش��أ حقهم  ال��ذي��ن  وال��دائ��ن��ني 
التصريح  إل����ى  امل���خ���ط���ط،  ح��ص��ر 

بديونهم إلى السنديك املعني. 
مصاريف  إل�����ى  ال���ص���ائ���ر  ض����م   *
في  امتيازية  واعتبارها  املسطرة 

االستخالص 
ب��ال��ن��ف��اذ املعجل  ب��ش��م��ول احل��ك��م   *

بقوة القانون.
الدائنني  م���ن  ف��امل��ط��ل��وب  وع��ل��ي��ه 
السنديك  إل��ى  بديونهم  التصريح 

ب��ع��ن��وان��ه اآلت����ي:  احل��س��ني ادحلي 
اسماعيل  م����والي  ب��ش��ارع  ال��ك��ائ��ن 
عمارة إيليغ الطابق الثالث رقم 314 
أكادير، ضمن قائمة تتضمن املبالغ 
امل��ط��ل��وب��ة م��رف��ق��ة ب��ال��وث��ائ��ق وذلك 
نشر  تاريخ  من  أجل شهرين  داخ��ل 
الرسمية  ب��اجل��ري��دة  اإلش��ع��ار  ه��ذا 
من  569 و686 و687  للمواد  طبقا 
األجل  ه��ذا  ومي��دد  التجارة  م��دون��ة 
القاطنني  للدائنني  بالنسبة  شهرين 

خارج اململكة املغربية.
As137/13  

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية

إعالن للعموم 
بحث عن املنافع واألضرار

يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس 
أودع باملصلحة  قد  أنه  العموم  إلى 
بإحداث  يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
2 رياض  إقامة عزيز   4 مقهى برقم 
الزيتون 2 مكناس من طرف شركة: 
شخص  في  ممثلة  »رانيمان-ايس« 

السيد السقاط يوسف.
االتصال  األم��ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
باجلماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية 
قصد االطالع على هذا امللف وإبداء 
مدته  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 
)15 ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر 

هذا اإلعالن.
As 138/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية

إعالن للعموم 
بحث عن املنافع واألضرار

يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس 
أودع باملصلحة  قد  أنه  العموم  إلى 
بإحداث  يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
األندلس  جت��زئ��ة   8 رق���م  ب��ي��ت��زري��ا 
شارع بئر انزران مكناس من طرف 

السيد)ة(: حسني بنعق.
االتصال  األم��ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
باجلماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية 
قصد االطالع على هذا امللف وإبداء 
مدته  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 
)15 ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر 

هذا اإلعالن.
As 139/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية

إعالن للعموم 
بحث عن املنافع واألضرار

يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس 
أودع باملصلحة  قد  أنه  العموم  إلى 
بإحداث  يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الطابق   11B4 برقم  مفروشة  شقة 
الثالث املنصور 1 مكناس من طرف 

السيد)ة(: أشرف أعراب.
االتصال  األم��ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
باجلماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية 
قصد االطالع على هذا امللف وإبداء 
مدته  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 
)15 ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر 

هذا اإلعالن.
As 140/13

العالج مجانا متاح 
في مستشفى تازة 

عندما حطم الزرقطوني القطار املتجه من فگيگ إلى اجلزائر 

تأجيل محاكمة حراس السجن 
املتهمني باالرتشاء في القنيطرة

تلميذ يهشم أسنان أستاذ مكلف 
باملراقبة في سال



تطوان. زهير البوحاطي

مبصالح  االهتمام  لعدم  االنتقادات  من  العديد  رغم 
املواطنني الذين يقصدون قسم الرخص االقتصادية باجلماعة 
اجلهاز  يعتبر  الذي  القسم  هذا  يشهد  لتطوان..  احلضرية 
العصبي للجماعة بعد قسم التعمير،  والذي يختص مبنح 
لألكلة  املتخصصة  واحملالت  واملقاهي  املطاعم  تراخيص 

وأصحاب  التجارية،  احملالت  وكذلك  اخلفيفة 
العمومية،  بالشوارع  للسيارات  احلراسة 
أغلب  ويشتكي  التسيير،  في  عشوائية  )يشهد( 
التي  للرخص  الفوضوي  الطابع  من  املواطنني 

متنحها جماعة تطوان.
بعض النماذج للرخص الدالة على ذلك، حلة 
صاحب مطعم )و.ة( املتواجد قرب بلدية تطوان 
والذي يقدم لزبنائه أطعمة مستوردة من سبتة 
كالكبد وغيرها، وصاحب دكان املأكوالت اخلفيفة 
املتواجد بشارع محمد الطريس احملاذي لشارع 
الوجبات  بطهي  يقوم  والذي  اخلامس  محمد 
للحفاظ  األساسية  الشروط  على  توفره  دون 
علما  وغيرها..  كالنظافة  املواطنني  صحة  على 
أن العاملني في بعض احملالت ال يتوفرون على 
في  العمل  لهم  تخول  التي  األساسية  الوثائق 
املواطنني،  لها عالقة بصحة  التي  األماكن  هذه 
األمراض  لتأكيد عدم وجود  الصحية  كالبطاقة 
املعدية، وكذلك بطاقة التأمني التي ال يتوفرون 

عليها.

ذوي السوابق حراس للسيارات 
أقسام  عن  الصادرة  الرخص  فوضى  مجال  يقتصر  وال 
من  عددا  ليشمل  امتد  بل  املطاعم،  رخص  على  اجلماعة، 
الفضاءات العمومية التي مت حتويلها إلى مرائب للسيارات، 
عن طريق منح رخص حراستها نهارا للعديد من أصحاب 

القوية، أغلبهم  السوابق العدلية، واملدمنني على املخدرات 
لهم عالقة مع عصابات إجرامية متخصصة في سرقة األمتعة 

من السيارات الفاخرة والغريبة عن املدينة.
ويشهد شارع الوحدة القلب النابض ملدينة تطوان وقرب 
مسجد احلسن الثاني،  وقوع حاالت من السرقة واختطاف 
على  يتوفرون  حراس  وجود  رغم  أصحابها  من  السيارات 
لهم  املمنوحة  النهارية  بطاقات احلراسة 
من طرف اجلماعة، وبعضهم ينسخها من 
صاحبها، ويقوم بتغليفها ووضعها على 
سترته دون محاسب وال رقيب.. علما أن 
املدينة  يقصدون  الذين  األجانب  السياح 
من طرف  االبتزاز  أشكال  لكل  يتعرضون 

حراس السيارات املشار إليهم.
المرأة الحديدية..

الرخص  جل  أن  املعطيات  تؤكد 
اجلماعة  عن  والصادرة  للجدل  املثيرة 
احلديدية«  »املرأة  لدن  من  توقيعها  مت 
أن منحت  لها  والتي سبق  في اجلماعة، 
ترخيصا ألحد املالعب على ضفاف الواد، 
ير  لم  لكنه  خيالية،  أموال  فيه  وصرفت 
النور في ظروف الزالت غامضة )..( هذه 
املرأة ميكن مشاهدتها في أغلب األوقات 
منت  على  تتجول  وهي  مكتبها  خارج 
املسؤولون  يجرؤ  فهل  اجلماعة،  سيارة 

في تطوان على فتح ملف الرخص.

هل يتم التحقيق مع المرأة الحديدية في الجماعة؟ 

فوضى الرخص اإلدارية بجماعة تطوان تهدد سالمة صحة وممتلكات املواطنني 

تلكس
الثامنة  ال��س��اع��ة  ح��وال��ي 
م��س��اء م���ن ي����وم ال��س��ب��ت 15 
حادثة  وف����ي  يونيو2013 
غ�����ري�����ب�����ة، اق�����ت�����ح�����م أح�����د 
حماما  ال��غ��رب��اء  األش��خ��اص 
ل����ل����ن����س����اء ب"ال���������درارك���������ة" 
اندهاش  أم����ام  )أگ����ادي����ر( 
اجل�����م�����ي�����ع، مم������ا خ����ل����ق في 
أوس��اط��ه��ن ح��ال��ة م��ن الذعر 
واخل�������وف واالرت�����ب�����اك دف���ع 
ال��ب��ع��ض م��ن��ه��ن إل���ى اخل���روج 
أن  وال�����غ�����ري�����ب  ع��������اري��������ات، 
ملتح  امل���ق���ت���ح���م  ال���ش���خ���ص 
رمادية(،  )فوقية  وي��رت��دي 
فطاف داخل احلمام بأكمله، 
من  يقترب  أن  دون  وب��ه��دوء 

أي من النساء..
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القضاء يدين العصابة المتخصصة في إجهاض النساء 
مكناس-حسين عدنان

انتهت فصول محاكمة شبكة 
إجرامية متخصصة في إجهاض 
النساء، مبكناس، بعدما قضت 
غرفة قضايا التلبس  باحملكمة 
أخيرا  مب��ك��ن��اس،  االب��ت��دائ��ي��ة 
مبؤاخذة الطبيب ذي السوابق 
االختصاصي  )ل.م.ع(  العدلية 
والتوليد  النساء  أم���راض  ف��ي 
مبكناس على األفعال املنسوبة 
وإدانته  االت��ه��ام،  في صك  إليه 
مع  نافذا  10 سنوات سجنا  ب� 
في  ح��ددت  نافذة  مالية  غرامة 

والتشطيب  عيادته  بإغالق  واألم��ر  سنتيم  100مليون 
)ع.س(  واملتهم  باملغرب،  األطباء  هيئة  الئحة  من  عليه 
العسكري  باملستشفى  يشتغل  بالتخدير  مكلف  ممرض 
مبكناس ب�4 سنوات حبسا نافذا، فيما متت إدانة كل من 
والتستر  املشاركة  أجل  من  الرئيسي  املتهم  مساعدات 
وهن املسميات)م.ب( و)ن.د( و)ح.ب(، وكذا)س.ق( املتهم 
األفعال  تلك  في  واملشاركة  بقاصر  التغرير  بجنحتي 
بسنة ونصف  حبسا نافذا لكل واحد منهم.وتعود وقائع 
الرأي  اهتمام  ملفت  وبشكل  أث��ارت  التي  القضية  هذه 

إل���ى ك���ون ع��ن��اص��ر املصلحة  ال��ع��ام 
الوالئية للشرطة القضائية مبكناس 
مت��ك��ن��ت ف��ي أوائ����ل أب��ري��ل املاضي 
معه  وم��ن  املتهم  الطبيب  ضبط  من 
بعمليات  بالقيام  تلبس،  حالة  ف��ي 
ت��رخ��ي��ص، وبطرق  ب���دون  إج��ه��اض 
يتراوح  فتيات  لثالث  مشروعة  غير 
داخل  سنة،    21 و   20 بني  عمرهن 
محل سري عبارة عن »إسطبل« بزنقة 
جمال الدين األفغاني شارع اجليش 
امل��ل��ك��ي مب��ك��ن��اس، ت��ن��ع��دم ب��ه أدنى 
مت  والسالمة، حيث  الصحة  ش��روط 
تقدمي املتهمني أمام وكيل امللك لدى 
احملكمة املذكورة، الذي تابعهم رفقة 

تسعة أشخاص آخرين بتلك األفعال، واملشاركة فيها..
  واجلدير باإلشارة أنه سبق لسيدة أن تقدمت بشكاية 
مبكناس،  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  أخيرا 
ضد طبيب يدعى)أ.ع( من مواليد 1946 الذي ينتمي إلى 
حزب سياسي )..( تؤكيد فيها على أنها كانت تربطها 
عالقة غير شرعية بالطبيب املذكور، حيث صرحت على 
إرغامها  ح��اول  أخبرته مبا حصل  وعندما  منه،  حامل 
الشرطة  تتدخل  أن  قبل  اإلجهاض..  عملية  إج��راء  على 

العتقاله.

أخطاء طبية بالجملة في 
مستشفى الوالدة بالصويرة

الصويرة: سعيد أحتوش

الطبية  األخ��ط��اء  مسلسل  الي���زال 
التوليد  بقسم  متواصال  اجلسيمة، 
باملستشفى اإلقليمي سيدي محمد بن 
عبد الله بالصويرة.. قسم وأنت تهم 
عليها  كتب  الفتة  تصادفك  بولوجه، 
)خدمات التوليد باملجان!(، ليتأكد لك 
الحقا أن األمر يبدو »كاملنحرف« الذي 
يحاضر في موضوع العفة والشرف!.

استعارة  باملسؤولني  أجدر  وكان   
الذي  األمريكيني  الكتاب  ألح��د  قولة 
ق����ال: )ك����ن ح����ذرا وأن����ت ت��ق��رأ كتب 
مطبعي(،  بخطإ  متوت  فقد  الصحة، 
لتصبح  كلماتها،  بعض  تغيير  م��ع 
)ك���ن���ي ح�����ذرة وأن�����ت ت��دخ��ل��ني قسم 
طبي(،  بخطإ  مت��وت��ني  فقد  ال����والدة، 
فالقسم  ال��الف��ت��ة،  تلك  مكان  لوضعه 
هذا، يصفه البعض ببالتو سينمائي، 
الرعب  أفالم  برحابه مختلف  تعرض 
الهتشكوكية بشكل متواصل ومخيف، 

ح��ي��ث ال��داخ��ل��ة إل��ي��ه م��ف��ق��ودة، أما 
فرحتها،  تكتمل  ال  فقد  منه  اخلارجة 
إصابتها  أو  رضيعها،  وف��اة  بسبب 
بعاهة مستدمية بسبب أخطاء طبية 
كما  احل����االت(،  بعض  )ف��ي  جسيمة 
ح���دث  م��ؤخ��را م��ع س��م��ي��رة الشافي 
مستوى  ع��ل��ى  بثقب  أص��ي��ب��ت  ال��ت��ي 
القولون أثناء عملية التوليد، لتتقدم 
بوثائق  م���ع���ززة  ق��ض��ائ��ي��ة  ب���دع���وى 
جسيم.  طبي  خلطإ  تعرضها  تثبت 
الفعاليات  من  العديد  استنكرت  وقد 
باملدينة، ما يجري بقسم التوليد من 
أل��م م��خ��اض احلوامل،  م��ت��اج��رة ف��ي 
اللواتي  أو  منهن،  القرويات  خاصة 
يحتجن لعملية قيصرية فورية.. فهل 
جميع  لتطهير  الصحة  وزي��ر  يتدخل 
بدون  ال��ص��وي��رة   مستشفى  أق��س��ام 
استثناء، من مصاصي الدماء، خاصة 
املغادرة  ي��خ��ت��ار  ب���ات  بعضهم  وأن 
الطوعية، حتى ال يلتف حبل احملاسبة 

حول رقبته.

إنزكان: االسبوع
البيئة على وجود مجموعة من  الدفاع عن  وقفت إحدى اجلمعيات املتخصصة في 
احلضرية  باجلماعة  املتواجدة  العشوائية  املطارح  بأحد  الغريبة  العظمية  الهياكل 
القليعة التابعة إداريا لعمالة إنزگان آيت ملول، حيث عاينت اللجنة املذكورة انتشارا 
واسعا لهذه الهياكل العظمية الغريبة التي لم تتمكن اللجنة من حتديد نوع احليوانات 

التي تعود لها.
وذكر شهود عيان من الرعاة و»املخاليني« الذين اعتادوا ارتياد هذا املطرح العشوائي 
أن هذه الهياكل تطرح ليال، األمر الذي اعتبرته اجلمعية املشار إليها مثارا للعديد من 
الشكوك، خاصة بعد تواتر احلديث عن وجود محالت تلجأ إلى استعمال حلوم األبقار 
تتمثل في  اللجنة ظاهرة غريبة  النقانق، كما الحظ أعضاء  املسنة واحلمير في صنع 
وهو  العظمية،  الهياكل  بهذه  املتواجدة  اللحم  بقايا  على  املاعز  قطعان  بعض  اقتيات 
التي ترعى  املاشية  أعداد كبيرة من قطعان  ذاتها، نفوق  قد يفسر، حسب املصادر  ما 
به  توجد  املذكور  املطرح  وأن  إلى حيوانات الحمة، خاصة  والتي حتولت  املنطقة  في 
نفايات منزلية مختلطة بنفايات فالحية، وصناعية ونفايات املجازر، ونفايات البيض 
الفاسد والدجاج النافق والكتاكيت النافقة، فضال عن جثث احليوانات ونفايات قنينات 
مواد كيماوية وماليني األكياس البالستيكية التي تنتشر في املطرح على مساحة جد 
شاسعة وتكسو املنطقة وأشجار غابة األرگان، وهو ما يستدعي، حسب اللجنة ذاتها، 
فتح حتقيق عاجل وإيفاد جلن صحية وعلمية ملعرفة مصدر هذه الهياكل وكذلك حتليل 

بقاياها ملعرفة إن كانت حلوم احلمير والبغال التي تباع للمواطنني.

عندما يبدع المسؤولون المغاربة 

الفياللي بوطيب  صورة: 
يصعب تصديق الصورة لكنها حقيقية، حيث يظهر العمود الكهربائي وهو يتوسط قارعة 

الطريق، في املنطقة القريبة من املدار الدائري لتوهمو بآيت ملول.
هي  ملول  وآيت  املغاربة،  املسؤولني  عبقرية  على  يدل  الطريقة  بهذه  البوطو  وضع 

النموذج..

املاعز التي تقتات على اللحوم
 في إنزگان 



السكنى  وزارة  ال تستطيع  كيف  نفسي  مع  تساءلت 
القوانني  رغ���م  ال��ع��ش��وائ��ي  ال��ب��ن��اء  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء 
والبناءات  املغشوشة  التصاميم  حملاربة  املوضوعة 
السكن  في  يتوفر  أن  يجب  ملا  واملخالفة  املستحدثة 
الذي  النقي  ال��ه��واء  للساكنة  ي��وف��ر  م��ا  ض��م��ان  م��ن 
املنزل  وس��ط  مساحة  شغل  مب��ج��رد  ف��اس��دا  يصبح 
وبنائها يصبح مطال على اجليران داخل بيوتاتهم، 
البناء..  استطالة  مع  النوافذ  ج��دوى  تنعدم  حيث 
خطر ببالي ما وجدته عندما حصلت لي إطاللة من 
وجدت  حيث  الصويرة  مبدينة  ألهلي  لشقة  نافذة 
فتح  من  مبعنى  السفلي  للساكن  العشوائي  البناء 
- سراجم - الشقة املطلة على اجلار »لكونه تطاول 
شقة،  واتخاذها  الساحة  شغل  درجة  إلى  بنائه  في 

لشقتهم. مسامتة 
أي��ام كنت أجل��أ فيها إلى  إل��ى  ال��ذاك��رة  ب��ي  رج��ع��ت 
 - ازل���ف   - منطقة  تبنى  أن  قبل  ال��ص��وي��رة  مدينة 
له  عرضنا  وم��ا  ذك��رت��ه  م��ا  بنائها  ف��ي  نالنا  وال��ت��ي 
جارنا السفلي بفعل تطاوله وفي غفلة عن املراقبني 
أصبحت  لقد   .. عنه   - املميك   - أو  الليلي  للبناء 
وكانت  الرياح  مدينة  اس��م  حتمل  الصويرة  مدينة 
من  ت��أوي  املخيف  االس��م  ه��ذا  عليها  يطلق  أن  قبل 
ال��ف��ق��ه��اء وال��ع��ل��م��اء واألدب�����اء م��ا ي��س��ت��ه��وي شاعر 
 - مجالسته  صحبة  فيها،  مصايفه  لقضاء  احلمراء 
البن املؤذن - في أيام احلرب العاملية الثانية طوال 
الليل مرددا قولة شاعرنا املغربي - تسعفني الكأس 
احلمراء  شاعر  ك��أس  ولكن   - العبارة  تسعفني  وال 
املستعارة من طرف صاحب الدكان الفقيه ابن املؤذن 
ال تسعفه فيقع سقوطها - شذر مذر - فيأتي صباح 
اليوم املوالي لصاحب الدكان - بزينة - من الكؤوس 

مع ورقة زيارة مكتوب عليها هذه األبيات:
املرء باجلبر ال بالكسر قيمته     

     لذا يليق بحر جبر ما كسرا
السيما في كؤوس ما تعددها    

     إال دليل سخاء موجب لقرى
فلتقبلوها كؤوسا قد أتت عوضا 

    عن أختها وهي تذكار ملن ذكر
فهذه األبيات الشعرية التي تلقيتها شخصيا من طرف 
)ابن املؤذن( كما تلقاها هو اآلخر من شاعر احلمراء، 
قلت هذه األبيات بقيت مغمورة إلى أن أوردتها في 
للقوات  الوطني  االحت��اد  بجريدة  منشور  لي  مقال 
)شاعر  ع��ن��وان:  حت��ت  الثمانينيات  ف��ي  الشعبية 
ذلك  في  نشرها  ورغ��م  املفقود(،  وال��دي��وان  احلمراء 
ال��زم��ان ف��إن اجل��ام��ع��ني ل��دي��وان ش��اع��ر احل��م��راء لم 
التنبيه  يثبتها أحد منهم ضمن أشعاره وحتى بعد 
مصدر  على  التدليل  يقع  ول��م  نشرها  أع��ي��د  إليها 
الوثائق  املغمور وباألخص  املغربي  فأدبنا  نشرها.. 
لم  املنشورة  غير  األدبية  والقصائد  منه  التاريخية 
جتد من ينقب عنها وباألخص ما كتبه شعراء مراكش 
وما كتبه شاعر احلمراء بالذات، فقد كان رحمه الله 
فيتدفق  نشوته  أو  انعزاله  حالة  في  بنفسه  يختلي 
منزل  في جدران  لكتابتها  يلجأ  وقد  ارجتاال،  شعرا 
أخت له كما ذكر لي ذلك ابنها املرحوم السيد - عمر 
يتم  لم  عمر  السي  يحفظه  كان  ما  وحتى   - كرينبا 
اليوسفية  مبدينة  كمعلم  يعمل  كان  حيث  تسجيله، 
التي قضى فيها نحبه دون تسجيل ما كان يحفظه، 
ويبقى سؤال مطروح عما وقع فرزه من تلك األشعار 
أمر  الثاني  الراحل احلسن  التي طبعت بعد إصدار 
بجمع أشعار شاعر احلمراء، وخص بهذا العمل ثلة 
الشاعر، وبقي ما عزا من شعره تالفيا  من أصدقاء 
مرقون  هو  عما  زاد  ما  وحتى  احلساسيات،  إلذكاء 
أو معثور عليه في املطبوع فيما جمع ألشعاره فهو 
كان  ال��ذي  احل��م��راء  ش��اع��ر  كتبه  مل��ا  بالنسبة  قليل 

بشعره. فباألحرى  وبحياته  بسمعته  سخيا 
فقد  بالصويرة  إلى حياة شاعر احلمراء  وبالرجوع 
فيها ولم تصلنا من وجوده  املكوث  استهوت نفسه 
إلى  أش��رت  التي   - الكؤوس   - قصيدة  س��وى  فيها 
السيد  إياها  ناولني  التي  األبيات  وبعض  أبياتها، 
- عمر -؛ أما الباقي فقد انفرد الضياع به، والقليل 
من قصائده التي وصلتنا كذلك عما كتبه في رحلته 
إلى مصر وما سجله في لقاءات إذاعية غير مجموع 
ونال  الذي أحب مصر  الشاعر  الله  بالضبط، ورحم 
في  ح��ظ  ل��ه  يكن  ل��م  مم��ا  ومثقفيها  رجالها  إع��ج��اب 

يتبعبلده مراكش.

بألبابنا عندما كنا صغارا في سن  أشياء رائعة جدا كانت تستهوينا وتأخذ 
أبنائنا اليوم وحفدتنا، أشياء في منتهى اجلمال اختفت من مدارسنا العمومية أو 
الوطنية كما يسميها البعض ممن يستولي عليهم هاجس الوطن، غابت عنا في 
غفلة ودون أن يهتم أحد بغيابها، ألنها كأشياء أخرى كثيرة تضيع منا في صمت، 
طقوس جميلة جدا وشيقة كانت ترافق وتالزم حفالت نهاية السنة الدراسية، أو 
حفالت توزيع الشهادات وإعالن النتائج النهائية، لم تعد املدرسة )الفضاء الرحب 
من  األمر  كان  كما  اهتماما  لها  يولى  اليوم  تعد  لم  اجلميلة(،  كل اخلصال  لزرع 
قبل، ألن الكل في عجلة من أمره: املعلمون في حاجة إلى راحة بعد سنة كاملة من 
العمل املضني والشاق، والذي ال يقدره الكثيرون وال يحسون به وال مبعاناة رجال 
التعليم من صعوبات وعراقيل وصراع مع بعض أولياء التالميذ الذين ال يدركون 
وال يعلمون بأنهم يقدمون ألبنائهم وبناتهم إضافة من »الفشوش« عندما يقللون 
من االحترام الواجب للمعلم أو األستاذ )بالتذكير والتأنيث(، أو عندما ميارسون 

أساليب االنتقام )انتقام املرضي( إرضاء لألبناء، ال لشيء سوى استماتة 
املطلوب  وبالشكل  وجه  أكمل  على  النبيلة  الرسالة  أداء  في  املربي 

التالميذ على أهبة االنصراف قبل وضع نقطة النهاية، ودون كلمة 
وداع، كأنهم يكرهون اجللوس إلى مقاعد الدراسة، أو البقاء في 
فضاء ال يهيئ لهم األجواء التي حتقق متعا زائدة أو عابرة كما 
املدارس،  أسوار  خارج  يتذوقونها  والتي  املعلمني،  أحد  قال 
كانت جتد  ووطنية  أخالقية  ومقررات مبعاجلة  طقوس  قلت 
األولى من استقالل  السنوات  في  مبرر، خاصة  أكثر من  لها 
احلال  أصحاب  على  فرضت  التي  السنوات  تلك  املغرب، 
وضع أسس متينة )عبر برامج وطنية( ملستقبل زاهر خال من 

الوطن  أبناء  من  جديد  جيل  على  اعتمادا  والتبعية،  العبودية 
كما  الشباب خفافا  تفرقة، مقررات ترسل  أو  املستقل دون متييز 

قيل، متسلحني بأسلحة قوية تساعد على اكتشاف املجهول في وطن 
الزال في فترة نقاهة، واستطالع احلياة التي سيخوضون معارك ضارية 

لديهم  ما  كل  قدموا  الذين  والوطنيني  األحرار  إلى مشيئة  إخضاعها  أجل  من 
في سبيل جالء املستعمر، وكتب مدرسية في منتهى الروعة تتفاوض فيها القيم 
واملبادئ، وتتعالى من بني عناوينها كل األخالق الفاضلة كالتسامح وحب اجلار 
واالهتمام باحليوان واإليثار، وتتراقص وسط قصصها حكم وأمثال موجهة كقصة 
كل خطوة وحتكيم  في  استحضار اخلالق  التي حتيل على ضرورة  يرانا«  »الله 
الضمير، وكقصة »من يعلق اجلرس« التي حتلل خصلة التضحية، واسترخاص 
حياة الفرد في سبيل اجلماعة. )قصص من تالوة اقرأ ألحمد بوكماخ(، زيادة على 
إلى  واالحتكام  القناعات  وتنمية  املهارات  امتالك  على  الصغار  تساعد  حكايات 
التعصب  عن  ابتعاد  من  ذلك  في  ملا  األقليات  برأي  والقبول  واملشاورات  احلوار 
وفرض سلطة األقوى، ولم يكن الطفل الصغير يجد صعوبة في قراءة تلك القصص 
وترديد تلك األشعار، ألنه وكما قال األستاذ جواد في جريدة األخبار التي يديرها 

وأبيات  عناوينها  قلب  ظهر  عن  »يحفظ   ،)180 )العدد  »نيني«  الصحافة  سجني 
الذي تدرس فيه تلك النصوص، ذلك ألن أخاه  احملفوظات قبل أن يلج املستوى 
ليتباهى  أو  أكثر قد قرأها بصوت عال رمبا ليحفظها  أو  األكبر كان قبله بسنة 

بقدراته على القراءة أمام أفراد العائلة«.
العمومية  املدارس  بإحدى  أقيم  حال،  كل  على  مكلفا  ليس  جدا  بسيط  حفل 
اجلمعة املاضية مبناسبة اختتام السنة الدراسية، أعادني سنوات إن لم أقل عقودا 
وفقدناها  عنا،  رغما  نسيناها  التي  اجلميلة  األشياء  بتلك  فذكرني  الوراء،  إلى 
أشرطة  استرجعت  أمتاره،  من  بعضا  يوميا  نقطع  الذي  الطويل  الطريق  وسط 
بألوان الطيف لفترات ذهبية من طفولتنا التي لم تكن شقية كما هو احلال اليوم، 
استرجعت كل ذلك عندما صعد أطفال )وطفالت( صغار في سن الزهور )ال تتعدى 
بنبراتها،  فرحة  بلغة  يغنون  بإتقان  املعدة  على اخلشبة  أعمارهم ست سنوات( 
ويلوحون  للوطن احلبيب،  البريئة  كوجوههم  متألقة  قال اخلوري،  كما 
رائع  بشكل  يتراقصون  الزاهية،  الوطنية  باألعالم  للحاضرين 
على نغمات موسيقى عاملية رغم صغر السن وكأنهم من 
يدافعون  سكانها  الزال  التي  هاته  غير  أخرى  جغرافية 
ويتدافعون مع قدرهم الذي يأبى إال أن يفرض الفوضى 
ضد  والعنف  املتتالية  واإلضرابات  املدرسي  والهدر 
أدنى  غياب  في  متفشية  كظاهرة  واملعلمني  األساتذة 
محاولة لنكصها واحلد من انتشارها، حماية للمدرسة 
خالل  من  يتحركون  أطفال  أيضا،  والتلميذ  واملربي 
لوحات فنية بدقة متناهية داخل فضاء خشبي أعده 
املشرفون بإتقان كبير حتى يكون في متناول الصغار 
ويرقصون مبهارة وبنظام دقيق، وكأنهم يعلمون الكبار 
حلركاتها،  املنظمة  وللقوانني  للجماعة  االنضباط  كيفية 
حتى ال تتوقف األمور وتتعطل اخلدمات، ويقولون برشاقة 
في الكلمات أهال بكم في عاملنا الصغير، نحن أكبر مما تظنون 
وتعتقدون، لكن التربية السيئة والفاشلة وعدم التوجيه واملراقبة هي 

التي تغير كل شيء وتقضي على كل شيء.
في آخر احلفل قدم الصغار مسرحية في منتهى احلبكة واإلخراج، ترجمت قوة 
اإلدراك عندهم وسعيهم إلى بلوغ الكمال حتى في التمثيل، مسرحية حتدثت عن 
قاض من قضاة الزمن الغابر استخدم ذكاءه للوصول إلى املجرم دون استعمال 
عنف أو اعتماد محضر منجز في غياب كل شروط »حقوق اإلنسان«، أحسن فيها 
الطفل »الفياللي« دور احلاكم الذي كان يتكلم بلغة عارية من اخلشونة إلى جانب 
بقوة  يؤمن  الكل  جعلت  رائعة  بطريقة  احلاجب  دور  مثل  الذي  »شادي«  الطفل 
تقمص املمثل الصغير للدور املنوط به، واستغالله مبهارة للفضاء املخصص له، 
وللحركات املطلوبة منه عند إخراج الوافدين من »دار القضاء« أو إدخالهم ملقابلة 

»القاضي الذكي« معبرين عن اإلعجاب بتصفيقات حارة للجميع.

شتان بني األمس واليوم، فالفرق شاسع والبون أوسع، وأعني باألمس 
املوظفني  أيدي  من  اإلدارة  دواليب  استلمنا  يوم  االستقالل  عهد  بداية 
الفرنسيني الذين كان عددهم يشكل خمسة وتسعني في املائة من مجموع 
اإلخوان  أكثر من  أو  املائة  في  اثنان  الدولة، وكان ضمنهم  أعوان وخدام 
متنحهم  كانت  االستعمارية  اإلدارة  ألن  باملغرب،  القاطنني  اجلزائريني 
إال  ينالون  ال  املغاربة  كان  حيث  العمومية،  الوظيفة  ولوج  في  األفضلية 
الفتات القليل من املناصب الشاغرة، ألن الطبقة املثقفة من املغاربة كانت 
مستوى  إلى  يصل  من  منهم  وقليل  االبتدائية،  الشهادة  حدود  تتعدى  ال 

الذين  املغاربة  من  األول  الرعيل  مهمة  كانت  وهكذا  الباكالوريا، 
جد  االستقالل  بداية  في  العام  الشأن  تسيير  على  أشرفوا 

كانت  التي  األطر  مبغربة  القيام  عليها  كان  حيث  ضعيفة، 
أتذكر  وهنا  األجانب،  إلى  موكولة  كلها  بل  غالبيتها 
هذا  لتحقيق  فيها  نشتغل  كنا  التي  القاسية  الظروف 
النضال  فترة  أجنبتهم  رجاالت  إشراف  حتت  الهدف 
الوطنيون  القادة  فكان هؤالء  الفرنسي،  االستعمار  ضد 
ومناذج  الذات  نكران  في  وقدوة  احلماس  من  شعلة 
الصروح  بناء  أجل  من  والتجند  الوطني  احلس  من 
واألسس األولى التي انبنت عليها الدولة املغربية، فكان 

ستعتمد  التي  اجلديدة  القانونية  الترسانة  إصدار  همها 
كالقانون  املغربية  اإلدارة  لتسيير  املغربية  اململكة  عليها 

االهتمام  ثم   1958 سنة  صدر  الذي  العمومية  للوظيفة  العام 
من  مت  الذي  التخطيط  على  يعتمد  كان  الذي  االقتصادي  بالقطاع 

أجله إحداث إدارة التنسيق االقتصادي والتخطيط الذي كان يشرف عليه 
العليا  الكفاءات  الدكتور املنجرة وجمع حوله ثلة من األطر ذوي  املرحوم 
من  وغيره  بالل  العزيز  عبد  الدكتور  املرحوم  أمثال  االقتصاد  علوم  في 
اجلامعات  في  دراستهم  إمتام  في  احلظ  ساعدهم  الذين  املغربي  الشباب 
األوائل  اخلبراء  من  النخبة  هذه  انكبت  وقد  األجنبية،  العليا  واملعاهد 
ثم   ،1960 إلى   1958 من  سنتني  شمل  الذي  األول  التخطيط  إجناز  على 
اخلماسي  التخطيط  وبعدها  سنوات،  ثالث  امتداد  على  الثاني  التخطيط 
املنهج  هذا  على  العمل  واستمر   ،1968 سنة  في  به  العمل  انتهى  الذي 
يديره  كان  الذي  الصناعية  واملساهمات  الدراسات  مكتب  إشراف  حتت 
وحدات  عدة  إخراج  في  الفضل  له  كان  الذي  اجلليل  عبد  بن  املهدي  األخ 
ومعمل  باحملمدية،  »السامير«  شركة  منها  أذكر  الوجود،  إلى  صناعية 
األسلحة بفاس، ومصنع النسيج واأللبسة بنفس املدينة الذي طاله حاليا 
اإلفالس ومت تسريح املئات من عماله، ونفس املصير عرفه معمل العجالت 

املطاطية بالدار البيضاء، التي لم ينج فيها من اإلغالق إال معمل »صوماكا« 
في  وهناك  هنا  تنبت  أخذت  فقد  السكر  معامل  أما  السيارات،  لصناعة 
املناطق التي بها أراضي صاحلة لزراعة الشمندر، وقد عشت هذه الفترة 
الزاهرة مع اإلخوان عبد الرحيم بوعبيد وبعده حميد الديوري، حيث كان 
البررة  املغرب  أبناء  وضعها  التي  املخططات  جميع  من  األساسي  الهدف 
األساسية،  االستهالكية  املواد  فيما يخص  الذاتي  االكتفاء  على  احلصول 
ألن الشعب الذي ال ينتج ما يأكل وما يشرب وما يلبس، شعب ال يستحق 
كان  الذين  الوطنيون  الرجال  أولئك  شعار  هو  هذا  كان  احلياة، 
يعرفون  يكونوا  لم  والذين  جانبهم  إلى  العمل  شرف  لي 
الليل  يواصلون  كانوا  بل  رخصة،  وال  راحة  ال 
الله عنا خيرا،  القيام بأعمالهم جزاهم  بالنهار في 
احلمد  ولله  باملغرب  وأصبح  األجيال  وتوالت 
حتى  الشهادات  حاملي  العليا  األطر  من  فائض 
ضربات  يتحملون  الشارع  في  نراهم  أصبحنا 
العصي والهراوات، وكنا نأمل منهم أن يحملوا 
قادتنا  لهم  خلفه  الذي  البنيوي  العمل  مشعل 
آلت  الذين  أن جل  اليوم  نرى  بنا  وإذا  األولون، 
فأصبح  انحرفوا  العام  التدبير  مسؤولية  إليهم 
التدبير  أمام احملاكم بتهمة سوء  اآلن  جلهم ميثل 
وسلمت  الشعب  انتخبهم  الذين  وحتى  واالختالس، 
الصعيد  على  سواء  العام  الشأن  تدبير  مسؤولية  لهم 
حيث  السبل  أسهل  يختارون  أصبحوا  احمللي  أو  املركزي 
باملغرب  يحلون  أجانب  إلى  وفوضوها  املسؤولية  من  متلصوا 
عن  للمواطنني  األساسية  للمصالح  اليومية  احلياة  تدبير  على  لإلشراف 
طريق التدبير املفوض الذي ميكنهم من احلصول على أرباح طائلة، البالد 
أولى بها، وهم في ذلك يأتون بعمال وأطر من اخلارج، رغم أنهم يعتمدون 
العام  املدير  األشغال، حيث جند  إجناز  في  املغاربة  واخلبراء  األطر  على 
األجنبي يبالغ في ابتزاز جيوب املغاربة، وما شركة ليديك بالدار البيضاء 
احملترمني  منتخبينا  من  ومسمع  مرأى  على  االستغالل  لهذا  منوذجا  إال 
الذين كشفوا لنا مؤخرا أن هذه الشركة مدينة للمجلس ب� 54 مليار سنتيم، 
أما شركات النظافة التي تقوم مقام مجالسنا املنتخبة فهي تكتفي بجمع 
األموال وترك األزبال، وقد انتبه املنتخبون مبراكش وفرضوا على الشركة 
منتهون  هم  فهل  سنتيم،  مليار  بلغت  ذعيرة  املدينة  بنظافة  التزمت  التي 
إلى  الذي حتول  »التدبير املفوض  االبتزاز حتت شعار:  أم سلطوا لفرض 

املخلوض«.  التدبير 

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

مصالح الشعب بني التفويض والتخلويض

 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون في 
29مراكشهم

 

أين تعليمنا من قصة »الله يرانا«؟

كانت 
مهمة الرعيل 

األول من المغاربة 
الذين أشرفوا على 

تسيير الشأن العام في 
بداية االستقالل جد ضعيفة، 

حيث كان عليها القيام 
بمغربة األطر التي كانت 

غالبيتها بل كلها 
موكولة إلى 

األجانب

حفل 
بسيط جدا ليس 

مكلفا على كل حال، 
أقيم بإحدى المدارس 

العمومية الجمعة الماضية 
بمناسبة اختتام السنة الدراسية، 

أعادني سنوات إن لم أقل 
عقودا إلى الوراء، فذكرني 
بتلك األشياء الجميلة التي 

نسيناها رغما عنا
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إلى قرائنا ومراسلينا األعزاء:  نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالجريدة حتى 
a l o u s b o u e a @ g m a i l . c o m نتمكن من معالجة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني: 

ارحموا املرضى من التطويل في صالة اجلمعة
أن  اجلميع  بال  عن  يغرب  ال 
صالة اجلمعة واجبة بقوله تعالى 
نودي  إذا  آمنوا  الذين  أيها  »يا 
فاسعوا  اجلمعة  يوم  من  للصالة 
وقول  البيع«  وذروا  الله  ذكر  إلى 
رسول الله عليه الصالة والسالم: 
اجلمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة، وال تصح صالة اجلمعة 
ال  كما  املساجد،  أبنية  غير  في 
خطبة  بدون  اجلمعة  صالة  تصح 
فيها، إذ ما ُشرعت صالة اجلمعة 
إال من أجل اخلطبة التي يعظ فيها 
اإلمام الناس ويذكرهم، فيأمر بأمر 
بنهيهما،  وينهى  ورسوله  الله 
بالوعد  ويذكر  ويرهب  ويرغب 
على  الناس  يحمل  مما  والوعيد 
ويساعدهم  بواجباتهم  النهوض 
وحزم  نشاط  في  بها  القيام  على 
ويحرم  األسبوع،  طوال  ومثابرة 
)ومن  اجلمعة  خطبة  أثناء  الكالم 

اجلمعة  ويوم  له(،  جمعة  فال  لغا 
فاضل وأجره عظيم وهو من  يوم 
رسول  قال  كما  الدنيا  أيام  خير 
والسالم:  الصالة  أزكى  عليه  الله 
»خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 

اجلمعة«.
بعض  أن  للنظر  امللفت  ومن 
اجلمعة  خطبة  في  يطيلون  األئمة 
العجزة  من  الكثير  يجعل  إلى حد 
بعض  من  يعانون  ومن  واملسنني 
وال  يتأذون  الصحية  املشاكل 
على  احملافظة  حتى  يستطيعون 
مرضى  وخصوصا  وضوئهم 
مما  اخلطبة،  مدة  طيلة  السكري 
صمت  في  يتذمرون  يجعلهم 
احلركات  بعض  عنهم  وتصدر 
اإلمام  إشعار  بغية  والنحنحة 
وما وصل  معاناتهم  إلى  وتنبيهه 
إليه حالهم جراء تطويل وقت إلقاء 
قليال  يختصر  عله  اجلمعة  خطبة 

لبعض  املستفيض  الشرح  ويرجئ 
إلى وقت آخر  الكرمي  القرآن  آيات 
مناسب، كما بني املغرب والعشاء، 
الشريحة  تلك  سيمكن  الذي  األمر 

راحة  في  اجلمعة  صالة  أداء  من 
احلديث:  أو  للقول  تبعا  ويسر 

»سيروا بسير ضعفائكم«.
محمد أمين )قلعة السراغنة(
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alousbouea@gmail.com

املنبر  احلر

احلقيقي  امل��دل��ول  على  الضوء  تسليط  محاولة  قبل 
الصالة  عليه  املصطفى  في رسائل  تسلم«  »أسلم  جلملة 
القول بصدق  يجدر  الشعوب.  قادة  بعض  إلى  والسالم 
والتنكيل  لالستعالء  غ��زوا  يكن  لم  اإلسالمي  الفتح  أن 
ومثل  مبادئ  على  مرتكزا  ك��ان  بل  املغلوبة،  بالشعوب 
عليا، إذ لم يلجأ إلى استعمال السالح إال عندما يضطر 
سارت  فقد  ال��دواء.  آخر  القتال مبثابة  كان  حيث  لذلك، 
الفتح  مع  جنب  إل��ى  جنبا  السلمية  اإلسالمية  ال��دع��وة 
من  آخر  واألمصار جيش  األقطار  إلى  العسكري حملها 
الدعوة  باعتبار  وال��ق��راء  والعلماء  واحمل��دث��ني  الفقهاء 

السلمية إلى اإلسالم هي اجلهاد األكبر املنشود.
نشر  في  الكرمي  الرسول  سلكها  التي  األساليب  ومن 
ال��دي��ن اإلس��الم��ي ف��ي األق��ط��ار النائية قبل اإلق���دام على 
الفتح العسكري مراسلة زعمائها ورؤسائها وقادتها عبر 
رجال  بنقلها  تكلف  حيث  كتابية،  دبلوماسية  خطابات 

علم وفقه وذلك لشرح مضمونها عند االقتضاء.
ومن أهم الرسائل احملمدية وأشهرها تلك التي كانت 
واملقوقس  ال��روم،  قيصر  هرقل  إلى  الكرمي  الرسول  من 
احلاكم القبطي ملصر، والنجاشي ملك احلبشة وكسرى 
ملك الفرس، أربع رسائل موثقة في األرشيف التاريخي 
اإلسالمي تشترك كلها في ورود جملة »أسلم تسلم« كما 
تشترك في االستشهاد بآية قرآنية من سورة آل عمران 
»قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أال نعبد إال الله وال نشرك به شيئا...« باستثناء الرسالة 
املوجهة إلى ملك الفرس فلم ترد هذه اآلية اعتبارا لكون 

كسرى مجوسيا من عبدة النار وليس كتابيا.
فإذا قرأنا الرسائل األربع قراءة متمعنة فإننا لن نعثر 
حاولنا  لو  وحتى  للتهديد،  أث��ر  أو  تهديد  على  خاللها 
تأويله.  استنباطه من بني طيات السطور فلن نستطيع 
قومه  عزيز  كان  األربعة  األشخاص  من  إليه  مرسل  فكل 
الوضعية  ه��ذه  الرسائل  أسلوب  أخ��ذ  حيث  وكبيرهم، 
دبلوماسيا  اخل��ط��اب  وك��ان  االع��ت��ب��ار،  بعني  السياسية 
مؤكدا لصفة املستهدف ومكانته في قومه على غرار »من 
محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس...« ثم إن الطلب 
املوجه إلى عظماء هذه الشعوب كان موحدا، ومحددا في 
اإلسالم،  بدعاية  أدعوكم  فإني  بعد  »أما  التالية  اجلملة 
من  فاملقصود  م��رت��ني...«  أج��رك  الله  يؤتك  تسلم  أسلم 
والنجاة  السالمة  السالف هو  التعبير  في  »تسلم«  كلمة 
الدنيا  في  واملكروه  واآلخ��رة،  الدنيا  في  مكروه  أي  من 
هو العسر في كل شيء والسحت في كل شيء واملرض 
إليهما  املشار  األج��ران  أما  ال��ك��وارث،  وت��رادف  والهوان 
في التعبير الذي تال »أسلم تسلم« فهما األجر في الدنيا 
بعيش كرمي مطمئن، واألج��ر في اآلخ��رة بحسن الثواب 
واملآب. فجملة »أسلم تسلم« تطلب من املعني باألمر أن 
يعتنق اإلسالم وسيجد فيه كل أساليب السالمة والنجاة 
إلى حسن  الدنيا واملؤدي  السليم في  الروحي  والعيش 

ثواب اآلخرة.
»أسلم  بجملة  اخلاص  األسلوب  ظاهر  حيث  من  هذا 
تسلم« أما إذا متعنا باطنه وجوهره وربطناه بالوضعية 
بتاتا  سنبعد  بالرسائل  املستهدفة  ل��ل��دول  اجلغرافية 
جملة  وع��ن  أسلوبها  ع��ن  وال��ت��ره��ي��ب  اإلره����اب  مفهوم 
انطلقت  فالرسائل  اخلصوص.  وجه  على  تسلم«  »أسلم 
اجلغرافية  االجت��اه��ات  مستهدفة  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  م��ن 
فارس  وشرقا  احلبشة  وجنوبا  بيزنطة  شماال  األربعة، 
وغربا مصر عبر مسافات بعيدة، فكيف يعقل أن نصف 
في  باإلرهابي  القادة  هؤالء  إلى  الكرمي  الرسول  خطاب 
وصولها  مكان  عن  الرسائل  انطالق  مركز  تفصل  حني 
آالف الكيلومترات؟!، وكأني أتصور في حالة رفض أحد 
سيصبح  ال��ك��رمي  ال��رس��ول  رس��ال��ة  املستهدفني  الزعماء 
جيش املسلمني مرابطا مدججا بالسالح أمام باب قصره 
وإذا  امل��ن��ورة،  املدينة  ع��ن  الكيلومترات  ب��آالف  البعيد 
اإلسالمي هل شرقا  فأين سيتجه اجليش  كلهم  رفضوا 
ما  تهديداته حسب  لتنفيذ  جنوبا  أم  أم شماال  غربا  أم 

تصوره بعض احملللني املبدعني.
ف��إل��ى ه���ؤالء امل��ج��ت��ه��دي��ن أق����ول: ل��و ك��ان��ت الرسائل 
احملمدية موضوع إرهاب وترهيب ملا انتشر اإلسالم في 
تستهدفها.  الرسائل  كانت  التي  البعيدة  األصقاع  هذه 
فاإلسالم لم ينشر فيها بالترهيب بل انتشر بجيش من 
الفقهاء والعلماء والزعماء التربويني، وانتشروا باألسوة 
احلسنة والسلوك الطيب واملعاملة اإلنسانية من خالل 
املبادئ القرآنية املبنية على العدل واإلنصاف واملساواة 

التي تضع كرامة اإلنسان فوق كل اعتبار.

أكذوبة الربيع 
العربي

الصداع في مهرجان حب امللوك
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي اع��ت��ب��رت ف��ي��ه أم��ري��ك��ا ك��ل املسلمني 
إرهابيني بعد انفرادها بحكم العالم اضطرت للدخول في 
صراع مرير مع اجلماعات اإلسالمية ومجابهة اإلعصار 
اإلسالمي اآلتي من الشرق. لذلك فقد اضطرت بعد النتائج 
كبديل  التركي  اإلسالمي  النموذج  توظيف  إلى  الكارثية 

لألنظمة العربية .
فاالنتخابات التي أعقبت هروب الرئيس بن علي وتنحي 
الرئيس مبارك عن احلكم في مصر وبعده انهيار كبرياء 
معمر القذافي في ليبيا وخروج علي صالح من اليمن لم 
لفتح  والتوظيف  التوظيب  إال سيناريوهات محكمة  تكن 
أمريكا  تريده  الذي  املعتدل  اإلسالمي  التيار  أمام  الباب 
كنظام جديد والمتصاص غضب اجلماهير التي سارت في 
طريق الوهم املطرز باألكاذيب من قبيل ما سمي بالثورة 

واحلرية.
فقد عمدت  األكاذيب على اجلماهير  تنطلي هذه  ولكي 
في  مكانته  ليأخذ  وعجيب  غريب  مبصطلح  الدفع  إل��ى 

املشهد العربي أال وهو الربيع العربي .
لقد أزهر الربيع وأنتج الويالت ودخل املشهد السوري 
على اخلط لينتج كثيرا من نبات الصبار الشائك، لتذيع 
األخبار على مسامعنا مشاهد القتل والدمار بدعوى اقتفاء 
الشعب أثر احلرية، من ماذا يريد الشعب أن يتحرر؟ أمن 
توريثه  في  الفضل  وأعوانها  ألمريكا  كان  الذي  الرئيس 
والطائفية  العرقية  س��ط��وة  م��ن  أم  س��ن��وات  قبل  احل��ك��م 

واملذهبية؟
صراعات الربيع العربي هذه هي وليدة اجلهل العربي 
الذي تضحك بسببه أمريكا على األمة العربية وتكيل لها 
باملفهوم  واحل��ري��ة  التقدم  عن  لتنأى  امل��ؤام��رات  مكاييل 

احلق.
فكيف نفسر نزوح شعب بكامله والدخول في مستنقع 
تدفع  م��ن  ه��ي  اجلماهير  أمية  وال��ف��اق��ة؟  واجل���وع  الفقر 
الشعوب إلى اإلبادة بدعوى احلرية التي تريدها أمريكا 

لكي تبسط يدها لتستنزف ثروات الشعوب.
حميد خطاري )الدار البيضاء(

مهرجان حب امللوك الذي دأبت مدينة صفرو على تنظيمه منذ 1920 
مناسبة  باملغرب،  املهرجانات  وأق��دم  أع��رق  م��ن  يعتبر  بذلك  وه��و  م، 
هذا  لها،  املنتجة  الكرز  وشجرة  امللوك  حب  بفاكهة  فيها  االحتفال  يتم 
الذي  الوطني  للتراث  الصحيح  بالتوظيف  يتميز  كان  العريق  التقليد 
املتشبثة  للساكنة  العامة  احلياة  مظاهر  بكل  محلية  خصوصية  يحمل 
باألصالة املغربية، فمنطقة صفرو العريقة تزخر برصيد مادي وال مادي 
بني  التساكن  قيم  يبرز  قرون  عبر  وحواضرها  ببواديها  تراكم  أصيل 
األجناس واألعراق واألديان، فمهرجان حب امللوك يشكل وعاء لاللتقاء 

التعايش.  واالحتفال تتجسد فيه كل مظاهر 
لكن رغم ما حققه مهرجان حب امللوك من مكتسبات وإجنازات نسجل 
سلوكيات  فيه  تكرس  والزال��ت  وتسييره،  تدبيره  في  احلكامة  غياب 
التظاهرة  يجعل  مما  وضياع  وه��در  تدبيرية،  وانحرافات  انتهازية، 
الثقافي  للطابع  كلي  شبه  وغ��ي��اب  اإليجابية  مضامينها  م��ن  ف��ارغ��ة 
والفني والرياضي؛ فأيام 20-21-22-23 يونيو 2013 املوعد الرسمي 
لالحتفال ومن خالل البرنامج اتخذ املجلس البلدي قرارا ببناء اخليام 
رياضية  إقامة تظاهرة  املدينة من  البلدي وحرمان شباب  امللعب  وسط 
القرار  هذا  ويؤكد  امللوك،  حب  بدوري  يسمى  كان  الذي  القدم  كرة  في 
اجلمعيات  أم��ا  امل��ه��رج��ان.  ه��ذا  على  تسلطت  ال��ت��ي  العقلية  مستوى 
واملنظمات فهي دائما في صراعات مع اللجنة من أجل املشاركة ومبنح 
االجتماعي  البعد  غياب  هو  قوله  ميكن  وما  ذكرها.  اإلنسان  يستحيي 
يؤسفنا  ما  وه��ذا  وبقوة.  فحاضر  السياسي  البعد  أما  واالقتصادي، 
احملليني  والفاعلني  املدني  املجتمع  فعاليات  أن  من  الرغم  على  حقيقة، 
العمومية  املؤسسات  ممثلو  فيها  ينخرط  مستقلة  مبؤسسة  يطالبون 
من  محلية  وفعاليات  املدني  واملجتمع  واخل��اص��ة  العمومية  والشبه 
البلدي  املجلس  ويكون  جامعيني  وأس��ات��ذة  ومثقفني  وفنانني  أعيان 

شريكا أساسيا مع هاته املؤسسة. 
عزيز باديس )صفرو(

كيف نستعد الستقبال رمضان؟!
طال  ال��ذي  العزيز  الضيف  رمضان  شهر  عن  تفصلنا  التي  هي  قليلة  أي��ام 
له مكانة كبيرة في نفوس املسلمني نظرا  الذي  األبرك  الله  إنه شهر  انتظاره، 
ملا يتميز به من خصوصيات، وهو شهر التوبة واملغفرة والرحمة وشهر اليمن 

والبركات.
ونظرا ألهميته فإن ذلك يتطلب منا استعدادا خاصا يليق مبقامه ومنزلته، 
مجتمع  من  بل  آلخر  شخص  من  تختلف  الستقباله  االستعداد  كيفية  أن  رغم 
آلخر، واالستعداد الستقبال شهر الصيام يجب أن يكون استعدادا روحيا وبدنيا 
قبل أن يكون استعدادا ماديا كما يفعل البعض. فاملالحظ أن االستعداد املادي 
والتفكير في األكل والشرب يكون هو هم الكثيرين من الناس، إذ ما إن يقترب 
موعد الصيام حتى يكثر االزدحام على محالت البيع والشراء اخلاصة باملواد 
الغذائية مبا فيها اللحوم واخلضر، ومن الناس من يدخر قبل حلول رمضان 
بكثير وكأننا مقبلون على حرب وليس على شهر للصيام بل إن بعض احملتكرين 

يستغلون هذه املناسبة مما يجعل ظاهرة الغالء تستفحل.
التوبة وفتح صفحة جديدة وطي صفحات  إن شهر رمضان فرصة لتجديد 

املاضي، لذا يجب أن يكون استعدادنا له روحيا بالدرجة األولى. 
أما إعالمنا كما عودنا فإن استعداده لشهر رمضان يتمثل في إعداد البرامج 
التافهة واألفالم واملسلسالت الساقطة التي تشغل اإلنسان عن العبادة في هذا 
الشهر الكرمي وخصوصا صالة التراويح، إذ في هذه اللحظة تبرمج املسلسالت 
حظ  فأين  والعربي،  املغربي  مجتمعنا  بها  ابتلي  التي  املدبلجة  تلك  وأكثرها 

البرامج الدينية واألفالم واملسلسالت التاريخية؟
إنها ضئيلة أمام هذا الكم الهائل من البرامج التي ال عالقة لها بشهر الصيام 
باستثناء بعض املسابقات القرآنية أو بعض الدروس الدينية التي هي معدودة 

على رؤوس األصابع.
جد بوشتى )الرباط( 

»أسلم تسلم«
في رسائل املصطفى عليه 

الصالة والسالم
إدريس بوطور )أسفي( 

يا داخل دنيا...الباس
نوصيك وصية على كحل  راس

ما يغرك زين ما يغرك لباس
قلبو حجر ما فيه احساس

او مشاعرو حديد او نحاس
راسو عامر غير هضرة ف ناس

عايش حياتو وسواس
ما يرتاح ما يجيه نعاس

ليل او نهار عساس
حال عينيه او جميع حواس
من والو ايدير شلة قصاص

بلسانو كي طلق غير قرطاس
ويزيد نقطة لي تفيض كاس

باش يردم ليك ساس

نصيحة

رشيد ضاميني )تمارة(
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مقرات  ي��غ��ادرون  املوظفني  من  ع��ددا  أن  ننكر  ال  نحن 
عملهم في أوقات الصالة ويذهبون إلى املساجد، ويطول 
بهم الوقت، وهذا موضوع يجب أن يطرح على املسؤولني 
خاصة وأن هناك مساجد للصالة في احملطات املختلفة 
بعض  وف��ي  املكاتب  في  موجودة  غير  ولكنها  املتعددة، 
املوظفني  إلى خروج  اإلدارات واملصالح، وهذا ما يؤدي 
ملحا  الطلب  يصبح  وهنا  املساجد،  ف��ي  ال��ص��الة  ألداء 
على املسؤولني ليعملوا على إنشاء مساجد في املكاتب 
بعض  أن  ننسى  وال  وال��ب��ل��دي��ات،  وامل��ص��ال��ح  واإلدارات 
الفريضة  وبعد  للصالة  املساجد  إلى  يذهبون  املوظفني 
يؤدون النوافل فيتأخرون كثيرا، ومنهم من ال يعود لكثرة 
أداء  إن  ألق��ول  القوس  أفتح  وهنا  النوافل،  في  اإلط��ال��ة 
النوافل في البيت أفضل، فصالة النوافل كلها في البيت 
للقبول، ولتحصل  ال��ري��اء، وأرج��ى  أبعد عن  ألن��ه  أفضل 
بركتها وليحفظ البيت من  الشياطني حلديث مسلم: »إن 
الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة« إال 
النوافل التي معها خطبة، وفيها شعار لإلسالم كالعيدين 
وليس  رمضان،  في  والتراويح  واالستسقاء  والكسوف، 
هناك تعارض في أن يقضي املسلم صالته إذا تأخر لعذر، 
فعن عمران بن حصني رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان في مسير له، فناموا عن صالة الفجر 
والسالم:  الصالة  عليه  فقال  الشمس،  بحر  فاستيقظوا 
»تنحوا عن ه��ذا امل��ك��ان، ثم أم��ر ب��الال ف��أذن ثم توضؤوا 
وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بالال فأقام الصالة فصلى 

بهم صالة الصبح«.
في  العلمية  املجالس  عبر  الفضالء  لعلمائنا  وميكن 
املوضوع  هذا  في  السبل  ينيروا  أن  وامل��دن،  األقاليم  كل 
بالنسبة للموظفني، ليقضوا الصالة بعد تأخرهم عنها، 
واملواطنون  مكاتبكم  ف��ي  وه��م  دخ��ل  ال��ص��الة  وق��ت  ألن 
مزدحمون ينتظرون قضاء مصاحلهم، فما موقفهم ونحن 
نعلم أن وقت كل فرض ميتد إلى وقت الفرض الذي يليه 
إال الصبح فإنه إلى طلوع الشمس فقط، للنص عليه، كما 
نعلم أنه ال يجوز تأخير الصالة عن وقتها بل يحرم إال 
لنوم أو نسيان، فإن استيقظ أو تذكر فعليه القضاء، وال 
فهل  الناسي،  أو  النائم  عن  القلم  لرفع  كفارة  وال  حرمة 
يدخل املوظف في هذا احلكم إن عاقه عمله واكتظ عليه 

املواطنون واضطر لتأخير الصالة عن وقتها؟
ال يشك أحد في أن الصالة البد من أدائها في أوقات 
موقوتة، والبد من تناول احلديث عنها من فقهاء نابهني 
منتبهني، ومحيطني بعلم العبادات وأبواب الفقه، خاصة 
وأن الفتاوي صارت متأل ساحاتنا، وتتوزع عبر الصحف 
منها ما يقبله ال��ذوق، وأغلبها ميجه ال��ذوق، واألحاديث 
عن الصالة وعن اجلنازة وصالة اجلنازة صارت تتعدد 
وتتنوع، وأصبح اإلفتاء فيها قويا، وكثيرا ما يكون إفتاء 
جواز  بعدم  يقول  إفتاء  فهناك  االطمئنان،  إل��ى  يدعو  ال 
الناس  بعض  فترى  املسجد،  في  اجل��ن��ازة  على  الصالة 
يتبعون اجلنازة وال يدخلون للصالة عليها في املسجد 
العتقادهم أن الصالة على اجلنازة في املسجد ال جتوز، 
فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمان رضي الله عنه قال: ملا 
توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها: 
»ادخلوا به املسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، 
فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في املسجد 

سهيل وأخيه« )رواه اخلمسة إال البخاري(.
وعمر،  بكر  أب��ي  على  املسجد  في  الصالة  ثبتت  وق��د 
ولذا قيل: »جتوز الصالة على اجلنازة في املسجد وعليه 
اجلمهور سلفا وخلفا«، وأحمد وإسحاق والشافعي، وقال: 
»إنها تندب في املسجد لكثرة املصلني، وهناك من كرهها 
حلديث أبي داود وابن ماجة: »من صلى على جنازة في 
املسجد فال شيء له لنجاسة امليت«، وأجاب اجلمهور بأن 
احلديث ضعيف، وقولهم بنجاسة امليت مردود بحديث: 
»إن املسلم ال ينجس حيا وال ميتا« وهناك من يرى أنه إن 

خيف تنجيس املسجد من اجلنازة حرم دخولها.
والتحليل  التحرمي  ح��ول  الكالم  أن  لنذكر  حاجة  وال 
ألسنتهم  عنان  فيطلقون  ال��ن��اس  لبعض  ه��واي��ة  أصبح 
ويقفلون عقولهم ويغلقون آذانهم فال يريدون أن يعرفوا 
الناس  إل��ى تضليل  ي��ؤدي  ال��ص��واب، وه��ذا خطب جلل 
والذنب على من ضللهم، وقد عدنا نسمع الكثير، من ذلك: 
مقبول  بينما هو  عليه ال يجوز،  والثناء  امليت  تأبني  أن 
يقبله الله تعالى ويوجب لصاحبه اجلنة إن كان ما قيل 
فيه حقا، فعن أنس رضي الله عنه قال: »مر بجنازة وفي 
رواية مروا بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى 
الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني 

عليها شرا فقال نبي الله: وجبت وجبت وجبت«.

 بقلم: مصطفى الطريبق 

قيمة الصالة والعمل 
في اإلسالم

 مصطفى منير

العهد
بدعوة من اجلمهورية العربية املصرية 
سنة 1988 وبالضبط 12 ديسمبر.. رحلت 

مجموعة من كبار الفنانني إلى القاهرة.
املناسبة: افتتاح األوبرا املصرية التي 

أعيد ترميمها من جديد.
العهد: هي خامس ملحمة وطنية مغربية مائة من مائة من تأليف 
محمد  الوطني  املسرح  مدير  السغروشني  عزيز  األساتذة  جماعي: 
اخلامس، محمد الطنجاوي: الصحفي والشاعر املبدع، محمد حسن 
اجلندي: الفنان الكبير، حسن املفتي )رحمه الله(: الشاعر واملخرج، 
احملبوب  واملمثل  امل��ب��دع  ال��زج��ال  ال��ل��ه(:  )رح��م��ه  لعلج  الطيب  أحمد 

واملؤلف واملقتبس القدير.
شعراء هذه امللحمة العهد 5.. األساتذة: علي احلداني، علي الهواري، 

الطنجاوي، لعلج، سباطة.
اإلخراج: عبد الصمد دينية، اجلندي، الدشراوي، املفتي ومصطفى 

منير.
عمر  بن  اخلامس:  محمد  الوطني  املسرح  تقنيو  وإن���ارة:  ومناظر  مالبس 

الكوكبي، بابا، كارلو النتراتي )إلخ(.
عبد  الله(،  )رحمهم  البيضاوي  ال��راش��دي،  الشنگيطي،  األس��ات��ذة:  األحل��ان: 

الوهاب الدكالي، العربي الكوكبي، عبد القادر وهبي.
من  واملمثالت  واملمثلني  واملطربات  املطربني  كبار  والتمثيل:  األغاني  أداء 

الدار البيضاء ومراكش والرباط وفاس وطنجة ووجدة وسال.
حطت الطائرة اخلاصة التي قدمها لهذه امللحمة العهد5 الراحل جاللة امللك 
احلسن الثاني )رحمه الله( باملطار الدولي القاهرة، فنقلت حافلتان مصريتان 

هذا اجليش من الفنانني )112 شخصا( على الساعة الثانية زواال...

امللحمة،  ل��ه��ذه  ع��ام��ا  محافظا  كنت 
وعند وصولنا إلى املطار.. توجهت إلى 
إدارة أمن املطار لطبع جوازات السفر.. 
وكان في استقبالنا األستاذ الطنجاوي 
املكلف باإلنتاج، الذي سبقنا بثالثة أيام في طائرة عسكرية. 
أقسام على  إلى ثالثة  الفنانون  القاهرة وتوزع  بعد ساعة دخلنا 
امللك احلسن  5 جنوم في ضيافة ورعاية جاللة  فنادق ذات  ثالثة 
الثاني )رحمه الله( وحتت إدارة وزير الثقافة محمد بن عيسى الذي 
جاء بعد يومني ومعه كبار التشكيليني، وعندما وصل الفريق األول: 
املمثلون واملمثالت والتقنيون إلى فندق شهرزاد بشارع طلعت حرب 
الراحلة  ص��وت  ك��ان  منير..  أخ��ي  اعتقني  يناديني:  بصوت  فوجئت 

املمثلة وفاء لهراوي )رحمها الله(.
وفاء: اعتقني أخويا مصطفى، باليزتي.. باليزتي..

أنا: مالها؟
وفاء: عامرة كلها بالزيت.. زيت أرگان.. شوف.

أنا: وقفت مندهشا: منني جاك هاد الزيت.
وفاء: زيت بالقاس.. إيه بالقاس.

أنا: وباش اعرفت زيت بالقاس )رحمه الله(.
وفاء: حيت عندو بنت اهنا في القاهرة، جاب ليها 5 ايترو ديال زيت أرگان 

من مراكش حيت قالي كل صباح غاندوقك مع الفطور.
أنا: دبا أشنو املطلوب مني ألال وفاء.

وفاء: قفاطني 3 كلهم زيت اعتقني وديهم للصبان.
أنا: هو اللول.
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يوميات فنان

صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

أكدت مساهمة املرأة الفعالة في املعركة 
ال��ت��ي ي��خ��وض��ه��ا امل��غ��رب م��ن أج���ل جناح 
ال��ب��رام��ج ال��ت��ي وض��ع��ت ل��ت��ح��ري��ر امل����رأة، 
وأعطت دليال للمتمردين على منح حقوقها 
على أنهم واهمون، وأن حصولها على هذه 
احلقوق يجعلها أكثر قوة وأكثر اندفاعا في 
بناء وطنها، وإسهاما في تنميته، وهو ما 
يدعو إلى الفخر واالعتزاز. وال يخفى على 
مرت  التخلف  من  عديدة  سنوات  أن  أح��د 
االستعمارية  السيطرة  بسبب  بالدنا  بها 
تشويه  ف��ي  العميقة  آث��اره��ا  تركت  بعدما 
شخصية املرأة وطمس دورها االجتماعي. 
ومع بداية االستقالل، بدأت املرأة تستعيد 
العمل  الفعلي في املجتمع، ويشكل  دورها 
املنتج للمرأة، الرافد الرئيسي الذي يصب 
عن  ويرفع  االجتماعي  نشاطها  في مجرى 
كاهلها مخلفات قرون من التخلف واألمية، 
منو  ف��ي  ومساهمتها  ح��ض��وره��ا  وي��ؤك��د 
تعمقت  وه��ك��ذا  ال��ب��الد،  وازده���ار  املجتمع 
األنشطة  ف��ي  امل���رأة  مساهمات  وترسخت 
واالقتصادية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  السياسية 
اإليجابي  الفنية والرياضية وتعزز دورها 
ونتيجة  االجتماعي،  النشاط  ف��ي  خاصة 
للتحوالت االجتماعية التي شهدتها بالدنا، 
ومن خالل ازدياد عدد النساء العامالت في 
مختلف مجاالت النشاط االقتصادي، تشكل 
املرأة اليد العاملة الرئيسية فيها، أما في 

الوسط القروي، فال جتد النساء يقبعن في 
احلقول  في  للعمل  يغادرنها  بل  بيوتهن 
واملزارع. وكثيرات هن النساء في األرياف 
منهن  البيت  خ��ارج  عمال  مارسن  اللواتي 
عن  امل��س��ؤوالت  األرام���ل  وبعض  العجائز 
إعالة أيتامهن، يوفرن لهم اللقمة واللباس 
ف���ي ظ�����روف ص��ع��ب��ة )ال��ف��ق��ر واحل���رم���ان، 

الهشاشة، العزلة، قلة املوارد..(.
وع��ل��ى ك��ل ح���ال، ف��امل��رأة ال��ق��روي��ة كانت 
م��ن سوء  إل��ى يومنا ه��ذا تعاني  والزال���ت 
واستفحال  األم���ي���ة  وت��ف��ش��ي  األوض�������اع 
األكثر  أن تعليم األميات يظل  إال  التخلف. 
أهمية، وتثقيف اجليل اجلديد من الفالحات 

البد أن تكون له أهمية في خطة التنمية.
لبناء  األساسية  الركيزة  أن  يعلم  الكل 
األولى  بالدرجة  تعتمد  اإلنسان  شخصية 
نشر  على  فالعمل  وامل��ع��رف��ة،  العلم  على 
أن يكون  ي��ج��ب  األم���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ح��و 
ذلك  احلكومة،  إليه  تسعى  أساسيا  هدفا 
املواطن  تكوين  على  يساعد  التعليم  أن 
واخللقية  الروحية  الناحية  م��ن  الصالح 
التفكير  على  قادرا  ويجعله  واالجتماعية، 
احلر املستقل والعمل املنسجم مع اجلماعة 
وعلى حسن االستفادة من إمكانيات بيئته 

وتقدمها.
 نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ال���ت���ي تعيشها  امل��ف��ت��ع��ل��ة  األزم������ة  ظ���ل  ف���ي 
احلكومة، من واجب الشعب أن يفهم أنه حتى 
األخيرة،  االستقالل من هذه  انسحب حزب  لو 
وعوضه أحد األحزاب سواء االحتاد الدستوري 

وحتى  لألحرار،  الوطني  التجمع  أو 
برمتها،  احل��ك��وم��ة  ح��ل  مت  ل��و 
والتنمية  ال���ع���دال���ة  وغ�������ادر 
البرملان  الرأس، وحل  مطأطئا 
وأجريت انتخابات استثنائية 
االستقالل،  م��ا،  ح��زب  وجن��ح 
أو االحت��اد االشتراكي وملا ال 
العدالة والتنمية فلن يغير من 

األمر شيئا.
االستقالليون حكموا املغرب 

االستقالل،  ع��ه��د  م��ن��ذ 
ف��أس��ك��ن��وا س��ك��ان��ه في 
واألعشاش  األك�����واخ 

وبناتهم  أب��ن��اءه��م  وق���ل���دوا  وس���ن���ني،  ل��س��ن��ني 
وزوجاتهم مناصب عليا.

االحت���اد االش��ت��راك��ي ه��و اآلخ���ر م��ر م��ن هنا 
ب��ك��ل أط��ي��اف��ه، ك���ان أع���ض���اؤه ي��ض��رب��ون على 
املزري  بالوضع  منددين  بالبرملان  ال��ط��اوالت 
الوثيرة،  كراسيهم  ف��وق  اس��ت��ووا  ومل��ا  للبالد، 

نسوا وعودهم، ونهشوا اللحم ومصوا العظم، 
ع��ش��ي��ة وض��ح��اه��ا، وأصبحوا  ب��ني  واغ��ت��ن��وا 
يلعبون باملاليير ثم خرجوا إلى املعارضة من 
أجل »السابوطاج«، وأصبحت حكومة اليوم في 
نظرهم حكومة عبث، ولم يسألوا أنفسهم ولو 

للحظة ماذا فعلوا هم من قبلها؟
احلكومة  ينتقد  ال����ذي  االس��ت��ق��الل 
لنا  فليقل  يجري،  ما  ويحملها  اليوم، 
أع���ض���اؤه م����اذا ف��ع��ل��وا وم����اذا قدموا 
البطالة  عمت  عهده  ففي  البلد؟  لهذا 
وتفاقمت، وتناسل اإلجرام واالغتصاب 
فوق  ال���دور  وتساقطت  ال��ف��س��اد،  وع��م 
التعليم  ووص��ل  أصحابها،  رؤوس 
عهده  في  احلضيض،  إل��ى 
ق��رأن��ا ال��ف��احت��ة على 
امل����س����ت����ش����ف����ي����ات 
وامل���س���ت���وص���ف���ات 
ومراكز العالج، والزلنا نكابد اإلرث الثقيل الذي 

تركته لنا وزيرتهم في الصحة.
ويتفششون  االستقالليون  يتبجح  وال��ي��وم 
باملغادرة،  إي���اه���ا  م��ه��ددي��ن  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى 

فليغادروا.. وماذا بعد؟
  مصطفى بصير )فاس(

فليغادر حزب شباط الحكومة
 .. وماذا بعد؟

االهتمام باملرأة خللق مجتمع أفضل

يوما  ل���ي  ب��ال��ن��س��ب��ة   2013/5/24 ي���وم  ك���ان 
اجلمعة  ص��الة  أؤدي  أن  الله  ش��اء  فقد  مشهودا، 
باسم شارع  املسجد  اشتهر  وقد  مدريد،  مبسجد 
ذو  مرصوص،  بنيان  ج��دا،  رائ��ع  واملسجد  م30. 
منظر خ���الب، وم��راف��ق ع��ام��ة، وه��و م��ن تأسيس 
خيرا.  ال��ل��ه  ج��زاه��ا  السعودية  العربية  اململكة 
أحد  مب��س��اع��دة  فدخلته  ب��اك��را،  املسجد  ق��ص��دت 
املغاربة املقيمني بإسبانيا وهو من مدينة الرباط.

يقصد املسجد عدد ال بأس به من مختلف البلدان 
اإلسالمية والكثير منهم بلباسهم اإلفرجني، أذن 
فرادى،  الناس يصلون  فقام  األول��ى  امل��رة  امل��ؤذن 
وبعد ربع ساعة تقريبا أذن مرة ثانية فدخل اإلمام 

وسلم على الناس بصوت مرتفع، ثم خطب. 
وكانت اخلطبة تدور حول التقوى واملعامالت 
باقي  وبني  وبينهم  بعضا  بعضهم  املسلمني  بني 
البشر مستدال على كالمه بالقرآن الكرمي والسيرة 

النبوية، في إيجاز غير مخل وال تطويل ممل.
وبعد صالة اجلمعة الحظت أن األكثرية قاموا 

يصلون النافلة.
ومما يلفت النظر، ويحز في النفس هو وجود 
كل  أخ��ذ  وق��د  املسجد  بجانب  البؤساء  من  كثير 
في  الصدقة  به  يتلقى  يده  في  كيسا  منهم  واح��د 

منظر مؤلم.
وقرب املسجد دخلت مكتبة صغيرة ألسأل عن 
عنوانه:  هيگو  فيكتور  الفرنسي  ل��ألدي��ب  كتاب 
باب  على  كتبت  وق��د  أج���ده،  فلم   Après l’Exil
إن صاحب  ل��ي:  وقيل  اإلخ���الص،  س��ورة  املكتبة 

املكتبة سوري األصل.
ومبسجد مدريد امرأة إسبانية اعتنقت اإلسالم 
وقد نذرت حياتها خلدمة املسجد ورواده. وبباب 
املسجد وزعت علينا صحيفة حتمل عنوان »أندلس 
واإلسبانية،  العربية  باللغتني:  مكتوبة  بريس« 
ملديرها سعيد إدى حسن، وهيأة التحرير: محمد 
أدلبي. ياسني  بنموسى،  سمية  العبودي،  رض��ا 
أرجو الله العلي القدير أن ميد في األجل ألزور مرة 
ونسائه  برجاله  العظيم  البلد  هذا  أخرى 
على  وألقف  غبر،  مجدا  ألتذكر  وأطفاله، 
املسلمون  خلفها  التي  اخلالدة  اآلث��ار 
ال  من  زم��ن مضى، وسبحان  في 

يزول ملكه.
  مالكي علوي موالي الصادق )سال(

شباط



قال لي صاحبي وهو يحاورني: إن الله عندما أثنى على رسوله الكرمي وصفه 
بقوله: »وإنك لعلى خلق عظيم« مما جعله يحصر بعثته الشريفة بقوله: »إمنا 
بعثت ألمتم مكارم األخالق« قلت: لقد أجاب الرسول نفسه عن سؤالك فقال: »إن 

لكل دين خلقا وخلق اإلسالم احلياء«.
قال صاحبي: هل لي أن أطمع في معرفة معاني احلياء الذي جعله الرسول 

خلق اإلسالم؟
قلت: نعم، إن للفضائل آثارا في سلوك املسلم ألنها تثمر الكمال في األخالق، 
ومتنع عن الثورة فيما يعاب، وتدفعه إلى االستقامة، ولذلك كان احلياء ذروة 
السالم  عليه  الرسول  ذلك  أكد  كما  اإلمي��ان  األخ��الق وشعبة من شعب  مكارم 
بقوله: ».. واحلياء شعبة من اإلميان«، ولذلك كان خيرا كله ألنه جمال للشخص 
وعفة وطاعة، وستر من كل عيب، وفضيلة ما بعدها من فضيلة كما قال عليه 
السالم: »ما كان الفحش في شيء إال شانه - أي عابه - وما كان احلياء في 
شيء إال زانه«، ألن احلياء يصده عن كل قبيح، ومينعه من كل محظور، ألن مما 
أدرك الناس من كالم النبوة األولى، أنه إذا لم تستح فاصنع ما شئت.. ومن هنا 

كان احلياء حسنا وتقوى وفضيلة الفضائل.
قال لي صاحبي: هل لي أن أعرف كيف يكون احلياء؟

قلت: كما يكون من الناس، يكون من نفس املرء، كما يكون من الله عز وجل.
في  باملكارم  والتحلي  احملرمات،  عن  فبالتعفف  نفسه،  من  املرء  حياء  فأما 
الظاهر والباطن بأن يعمل عمال في السر يستحي منه في العلن، فإنه يهدر 
الناس بكف األذى عنهم، وترك املجاهرة بالقبائح،  كرامته.ويكون احلياء من 
واالمتناع عن مواقف السوء، فإن من تقوى الله اتقاء الناس. وأما احلياء من 
الطاعة  بالتزام  واألق��وال  األح��وال  كل  في  مراقبته وخشيته،  في  فيتمثل  الله 
بني  كما  نهاك،  حيث  ي��راك  وال  أم��رك،  حيث  رب��ك  يفقدك  ال  حتى  واالستقامة 
الرسول األكرم بقوله: »استحيوا من الله حق احلياء قلنا: إنا لنستحي من الله 
واحلمد لله قال: ليس كذلك، ولكن االستحياء من الله حق احلياء، أن حتفظ 
الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر املوت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك 
زينة احلياة الدنيا، وآثر اآلخرة على األولى، فمن فعل ذلك فقد استحيى من 

الله حق احلياء..
قال صاحبي: إذا كان خلق احلياء على هذه الدرجة من األهمية في اإلسالم 

في حياة الفرد واجلماعة فهل نحن متشبثون متخلقون به؟
من  يعصمها  واجلماعة،  للفرد  زادا  يكون  احلياء  بخلق  التمسك  إن  قلت: 
األعاصير التي تعصف بالقيم واملبادئ، وتذود عن احلياض واألخالق، ويكون 
املسلم،  شخصية  متيزت  هنا  ومن  واالنحراف،  والهوى  الزيغ  يقيها  سياجا 
وكانت األخالق وااللتزام اإلطار الذي يهذبه ويقويه، ويقيه مما يشني ويفنت، 
ومن هنا أدان الدين كل من يحارب القيم ويتنكر لألخالق، واعتبر الرجل الذي 
ال  وسلوكه،  وملبسه  ومشربه،  مأكله  وفي  وفعله،  قوله  في  باملعصية  يجاهر 
التي  املتبرجة  امل��رأة  الله، واعتبر  الناس، وال من  يستحي من نفسه، وال من 
وال  وسيرتها،  سلوكها  وفي  ومنطقها،  ملبسها،  في  خلقا  وال  دينا  تراعي  ال 
تراقب ربها وال تخافه وال تستحي منه، وتخالف أمره كما وجه إلى ذلك تعالى 

بقوله:
»وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفني من زينتهن« 

وقوله: »فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض وقلن قوال معروفا«.

ربنا  توجيهات  فهذه وغيرها هي 
وخالقنا وموجهنا للتي هي أحسن 

وأك���رم، وم��ا أح��ران��ا نحن املسلمني 
سائر  ف��ي  احل��ي��اء  بخلق  نتخلق  أن 

حياتنا، وفي أقوالنا وأفعالنا مع أنفسنا، 
ومع الناس، ومع الله تعالى، وجنعله الزاد 

وأخالقنا،  وسيرتنا  حياتنا  عليه  نقيم  ال��ذي 
به  االعوجاج، ونتسلح  األك��دار، ومن  من  لتصفو 

في مواجهة اآلثام واالنحراف، ألنه شعبة من شعب 
به في احلياة،  ال��ذي منشي  النور  اإلمي���ان، وألن��ه 
والدافع الذي يدفعنا إلى حياة اخلير واالستقامة، 
إليه  دعانا  ملا  مستجيبني  وكنا  وال��رش��اد،  والهدى 

كتابنا الكرمي، وهدي نبينا األمني.
واليوم هل لنا أن نتذكر كل هذه املعاني السامية، 
التي  النبوية  واإلرش���ادات  الربانية،  والتوجيهات 
وأمرنا  عليها  وأقامنا  ورسوله،  الله  إليها  وجهنا 
بالتزامها واحملافظة عليها، مما جرى في مهرجان 
به  قامت  له، مما  للحياء وانتهاك  موازين من خرق 
بعض الفنانات األجنبيات الالئي سمح لهن بالغناء 

عاريات أو شبه عاريات في منظر سخيف مريب ال ميت 
إلى ما يجب أن تكون عليه أخالقنا من حياء ومروءة في 

مشاهد كان روادها وصفوة حضورها مجموعات ضخمة 
من شبابنا تركناهم فريسة لتلك النزعات والنزوات التي 
مبا  منهم  اآلالف  عشرات  وسط  العارية  املغنية  أثارتها 
لم يسبق له مثيل ولم يكن له نظير، فينبغي أن نتوقف 
عنه وال نعود إلى أمثاله، ونكف عن هذا العبث باحلياء 
واألخالق، ألننا أمة مسلمة متمسكة بدينها وأخالقها، 

ومروءتها، وحيائها واستقامتها وبالله التوفيق.   

 العدد: 746  اخلميس 20 يونيو 242013
alousbouea@gmail.com

املنبر  احلر

ما من أحد ميلك إجابات شافية حول مستقبل األحداث التي 
املثال:  سبيل  وعلى  الصحراوية  أقاليمنا  في  بفجائية  تظهر 
ماي  في  السمارة  وأحداث   ،2013 أبريل  في  العيون  أحداث 
2013. ال النظام نفسه، وال فرنسا احلليف الدائم، وال أمريكا 
أسئلة  ويختفي..!  يظهر  الذي  الثعلب  دور  بذكاء  تلعب  التي 

كثيرة تتناسل وال توجد لها إجابات واضحة ومقنعة..
فما وقع ويقع، ال يعدو أن يكون انعكاسا طبيعيا الرتباط 
وتركيبة  ذه��ن��ي��ة  ف��ي  املفتعل  احل���راك  ب��ه��ذا  اجل��زائ��ر  دول���ة 
مغربية  حول  اإلقليمي  بالنزاع  وتغذيته  الداخل  انفصاليي 

الصحراء.
مسألة  ع��ل��ى  ت��ل��ع��ب  اجل��زائ��ر  ك���ون  ب��ج��الء  نستشفه  وم���ا 
ما  سلطة  يفرض  ألن  الدولي  باملجتمع  الدفع  وهي  محورية 
وليس  النزاع  استمرارية  تريد  فهي  اجلنوبية.  أقاليمنا  على 
منطقة  لتبقى  واض���ح  دل��ي��ل  وه���ذا  س��ي��اس��ي..  كحل  إن��ه��اءه 
لالستقرار  مهددة  محطة  إفريقيا  لشمال  اإلس��الم��ي  الغرب 
للشعب  املصير  تقرير  الوهمية:  ل��ألط��روح��ة  ال��ع��ام  واألم���ن 

الصحراوي.
أن  عليه  واجلمعوية  السياسية،  أطيافه  مبختلف  فاملغرب 
يراهن بوعي على مسألة احلكم الذاتي بتنظيم ندوات فعالة 
في  مليونية  مسيرة  تنظيم  ال..  ولم  وخارجه..  الوطن  داخل 
تعتبر  التي  اجلزائر  مخططات  لفضح  احلمراء  مراكش  قلب 

املغرب خصما عنيدا..!
النزاع  افتعال  وراء  كان  الذي  اجلار  هو  يعاكسنا  من  إن 
اإلقليمي واستمرارية نفس األسطوانة املشروخة، وما علينا 
بأن  الوعي:  اتسع  كلما  املعاكسات،  من  املزيد  نتوقع  أن  إال 

قضية الصحراء مشكل جزائري مغربي.
الصواب )مراكش( أبو   عزيز 

ومؤكدا  ضروريا  البيئة  على  احلفاظ  بات 
طوال  مداوما  يكون  أن  يجب  السلوك  وه��ذا 
تروق  حلة  أح��ل��ى  ف��ي  البيئة  لتكون  السنة 
الناظر والزائر األجنبي، ولكن لألسف الشديد، 
توجد  التعليمية  املؤسسات  بعض  بجنبات 
ال��ق��اذورات واألوس���اخ واألزب���ال كما شاهدت 
األنفس  تشمئز  ح��ي��ث  م��دي��ن��ت��ي،  ف��ي  بعيني 
ف���ي اجلسم،  ب��ق��ش��ع��ري��رة  اإلن���س���ان  وي��ح��س 
غير الئق وغير صحي  ناجت عن سلوك  وذلك 
اإلنسان  صحة  على  خطيرة  ان��ع��ك��اس��ات  ل��ه 

كاحلساسية، وأمراض جلدية وتنفسية..
أكثر  مجهودات  ب��ذل  املسؤولني،  على  ل��ذا 
احلقل  ف��ي  وت��وع��وي��ة  حتسيسية  ب��ح��م��الت 
جدا  مهم  اجلمعيات  دور  أن  كما  التعليمي. 
على  للحفاظ  النبيلة  ال��رس��ال��ة  ه��ذه  لتبليغ 
العقول  ب��ت��ن��وي��ر  األم���ي���ة  وم��ح��ارب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

واإلرشاد والنصح.
 بنت الوادي )القنيطرة(

بذل املزيد من اجلهود، وتوظيف 
لالرتقاء  إض���اف���ي���ة،  اس��ت��ث��م��ارات 
باملدرسة وجعل مردوديتها تستجيب 
مع  وت��ت��م��اش��ى  ال��ع��ص��ر،  ملتطلبات 
م��ن تطورات  امل��ج��ت��م��ع  ي��ع��رف��ه  م��ا 
إجراء  سريعة؛  سوسيو-اقتصادية 
ال يشك أحد في أهميته وضرورته، 
املدرسة  أن  ع��ل��ى  يجمع  ال��ك��ل  ألن 
والعصرنة  للتنمية  األول  املشروع 
األساسية  وال��دع��ام��ة  مجتمع.  لكل 
توازنه  ع��ل��ى  ب��احمل��اف��ظ��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
ال��ق��وة ألف���راده لصنع نخب  وم��ن��ح 
السليم،  القرار  صناعة  في  تتحكم 
وتسيطر إيجابيا على املجال العام 
في املجتمع، وتقوم بدورها وحتتل 
من  القرار  وحترر  القيادي  موقعها 

سلطة أصحاب الثروة واملال.
ولعل تواجد املدرسة، حاليا، في 
البعيدة،  فيها  مبا  املناطق  جميع 
دفعة  إع��ط��اء  ف��ي  يساهم  أن  ميكن 
ق��وي��ة ل��ت��ك��وي��ن ه���ذه ال��ن��خ��ب ومد 
بشرية  مب����وارد  امل��غ��رب��ي  املجتمع 
نافعة، ومحاربة التهميش الذي قد 
في  بكاملها،  مناطق  طاقات  تعرفه 
بها  االهتمام  بشرط  غيابها،  ح��ال 

وحتصينها من كل ما من شأنه أن 
يفقدها مصداقيتها ومكانتها داخل 
املجتمع أو يشوه سمعتها به، مما 
يجعلها من أهم األدوات التي ميكن 
من خالل رصد حتوالتها مبحطات 
واضحة، من اكتشاف مالمح فقدان 
التوازن التي قد  يتعرض لها املجتمع 
مجتمعنا  يعرفه  م��ا  فهل  ون��خ��ب��ه. 
سلبية،  ظواهر  من  حاليا  املغربي 
الالمسؤولية،  م��ن  ن��وع  وان��ت��ش��ار 
وعدم قدرة أفراده على بناء مشاريع 
شخصية واضحة حلياتهم، تتناغم 
م��ع أه���داف امل��ش��روع ال��ع��ام للبالد، 
والقدرة أيضا على تنفيذه بواسطة 
عن  ناجت  طبيعية،  وأدوات  وسائل 
عدم جناح املدرسة في إنتاج نخب 
السليم  ال��ق��رار  صناعة  في  تتحكم 
وتسيطر إيجابيا على املجال العام 

في املجتمع؟
أن املدرسة  الكل يعرف  تاريخيا، 
تقليدية  أنواعها،  بشتى  املغربية، 
كانت أو عصرية، قد ساهمت بقوة 
وجتديد  النخب  تشكيل  إع��ادة  في 
دماء املجتمع، ومدت الدولة باملوارد 
البشرية األساسية، وكونت منوذجا 

استبطان  ع��ل��ى  ق�����ادرا  مجتمعيا 
جتاه  العمومية  املسؤولية  معنى 
لكن  ب��ه.  املرتبط  ومحيطه  ال��دول��ة 
عديدة  مناطق  ف��ي  امل��درس��ة  غ��ي��اب 
ف���ي ال���ب���الد م��ن��ذ االس���ت���ق���الل، وفر 
فرصة ملناطق محدودة، دون غيرها 
وملراكز قوى معينة وفئات صغيرة 
والبوادي،  امل��دن  قاطني  من  أخ��رى 
بالتوفر  احملظوظة   املعزولة  غير 
استثناء  ف��أع��ط��اه��ا  أق���س���ام،  ع��ل��ى 
واحتكارها،  السلطة  على  التداول 
مهمة  فاحتكرت  الزمن،  من  لعقود 
الرسمية  السياسية  النخب  إعطاء 
كما  وت��وارث��ه��ا،  تشكيلها  وأع���ادت 
أعطى  مما  مرحلة.  كل  في  ش��اءت، 
رك����ودا س��ي��اس��ي��ا ال ي��ح��رك��ه سوى 
تبادل األدوار  فيما بينهم، وهذا ما  
أفاد البالد  ظاهريا في تلك املرحلة، 
هؤالء  اكتساب  من  يظهر  ملا  نظرا 
العام،  ال��ش��أن  تسيير  ف��ي  خل��ب��رة 
وشل  أنهكها  ق��د  باطنيا،  ول��ك��ن��ه، 
السابقة  النخبة  تفكك  بعد  قواها 
بانهيار  جتديدها  ش��روط  وانهيار 

احللم النهضوي والتحديثي.
 عماد بنحيون

قدرة املدرسة على إعادة تشكيل النخب 
وجتديد دماء املجتمع

والزلت  املعجبني  من  كنت 
بكتابة املبدع والشاعر الكبير عبد 
الرفيع اجلوهري في ما تخططه 
لها  سياسية  سطور  من  أنامله 
نعيش  التي  بالقضايا  صلة 
ومرها،  حلوها  إيقاعها،  على 
بالدنا  وضعية  لتقلبات  تبعا 
بني األمس واليوم، في مشهدها 
عبد  األستاذ  أوراق  السياسي، 
من  تخلو  ال  اجلوهري  الرفيع 
وبجمل  وموازين  مواصفات 
برموز  قوية  وكلمات  اعتراضية 

اجلوهري  بقاموس  السياسي  العمق  وداللة  مغزى  من  أكثر  لها 
املعروف.

على أية حال أمتنى لشاعرنا وكاتبنا األديب املمتع الكالم، عودة 
لصحافتنا الوطنية في خضم معركة مواجهة احلياة.

 فتح اهلل شهيد )مراكش(   

أين غاب الشاعر  
عبد الرفيع اجلوهري؟

الصحراء في مغربها

البيئة تصرخ

د. يوسف الكتاني

اخلطوات القادمة
أين احلياء يا أمة اإلسالم؟!

أنا واحد من دوك األبرياء
اللي ارماهم الدهر والزمان

للشارع يتعرضوا للحرارة والشتاء
ما القيني ال عطف ال حنان
انبات حتت اسقف السما
مع مجموعة من اإلخوان

اتشردوا بحالي.. ال خبز ال ما
اطعامنا اليومي التخدير واإلدمان

اشغلنا اصبح ظاهر وباين
وشعارنا هو التسكع فالطرقات

العاقل فينا اهبل بلكناين
ومدخولنا كنجيبوه من املسروقات

ببان السما فوجهنا اتغلقت
بسباب تفكك األسر واإلهمال

ظاهرة إيال اقوات واستفحلت 
تخرج على أجيال وأجيال

فيا مجتمع.. ويا مسؤولني
رحموا حال هؤالء الشباب
حقهم راهم منو محرومني

ومستقبلهم غطاه الكآب والضباب
شبابنا اسلك طريق الفالس

وتربيتو كتنهار: زايدا واتضيع
يا قوم حركوا مشاعر اإلحساس

فالله سبحانه عالم وسميع
من حقنا اندقوا ناقوس اخلطر 

وانبينوا خطورة الوضع للجميع
رمبا تتكثف اجلهود للسهر

على محو هاد السلوك الفظيع
أحمد محمد العرابي )وجدة(

الشمكارة..
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املنبر  احلر

التابعة  أو  البنكية  ال���ق���روض  أص��ب��ح��ت 
املواطنني  رقاب  في  متحكمة  السلف  لشركات 
حولت  بعدما  احمل��دود  الدخل  وذوي  الفقراء 
حياتهم إلى جحيم ال يطاق. فكل قرض يكلف 
تصاحبه،  التي  الفائدة  بسبب  غاليا  صاحبه 
فبقدر ما تأخر املقترض في رد الدين في وقته 
ارتفاعا،  الفائدة  نسبة  ت��زداد  ما  بقدر  احملدد 
الذي يثقل كاهل املواطنني مبصاريف  الشيء 
زائدة عن اللزوم إلى جانب مصاريف املعيشة 
وفواتير املاء والكهرباء الغاليني أصال، زيادة 
يجرد  وال���ذي  السكن  اقتناء  مصاريف  على 
املواطنني من أجرتهم الشهرية الهزيلة وال يترك 
لهم سوى الفتات، ألن األجرة الشهرية ألغلب 
املواطنني ال تكفي لسد كل املصاريف من أكل 
وشرب وتطبيب وماء وكهرباء وكسوة األوالد 
ومتطلباتهم املدرسية، إنها أجرة ال تسمن وال 
املواطنني  تغني من جوع. وهذا ما جعل جل 
للقروض  ي��ل��ت��ج��ئ��ون  أم���ره���م  ع��ل��ى  امل��غ��ل��وب 

القروض  ألن  ال��ش��ه��ر.  م��ص��اري��ف  الس��ت��ك��م��ال 
منه  البد  أصبحت شرا  الطبقة  لهذه  بالنسبة 
من  لهم  ستخلقها  التي  باملتاعب  علمهم  رغم 
بالعامية  عندنا  يسمى  ما  أو  فالقروض  بعد. 
»الكريدي« جعل من جل املواطنني ذوي الدخل 
رقابهم  ف��ي  حتكم  بعدما  ل��ه  عبيدا  احمل���دود 
جيدا ألنه ليس هو من طرق بابهم، بل هم من 
كافة  وجوههم  في  سدت  أن  بعد  بابه  طرقوا 
السبل. فتحولت القروض لدى أغلب املواطنني 
إلى حبل مشنقة يلتف حول أعناقهم دون أن 
يحركوا ساكنا. ألن القروض تبدو ملقترضيها 
تفرج  أمواال  ألنه سيتسلم  نعمة  تسلمها  عند 
كربته، لكن عندما يبدأ املقترض في رد الديون 
في  وي��ب��دأ  أس��رت��ه،  وع��ل��ى  عليه  نقمة  تصبح 
ويا  املأساة  هذه  »متى ستنتهي  عبارة  ترديد 
ليتني لم أقترض لكنت اآلن هاني البال وبعيدا 

عن مشاكل االقتراض التي أنهكتني«.
 الحسين بوكرجومة )آيت أورير(

نعم، أصبحت القناة الثانية حزبا قائما بنفسه، وال 
يستبعد أن تخوض االنتخابات املقبلة وحتصد بدورها 
السياسيني  من  الكثير  وأن  خصوصا  املقاعد  بعض 
عني  قناة  باسم  الترشح  في  حرجا  يجدوا  لن  عندنا 
أينما  مقاعد  على  احلصول  همهم  كل  م��ادام  السبع، 
كانت وباسم أي حزب كان، املهم أن يضمنوا مقعدا لهم 
في وقت أصبحت فيه املقاعد تبيض حصانة ومصالح 
كرمز  ال��دوزمي  حزب  على  القائمون  وسيختار  أخ��رى، 
لهذه  وال عالقة  العفريت،  أو  التمساح  حلزبهم صورة 
الرموز مبقوالت بن كيران رئيس »احلومة«، ألنه فعال ال 
يستطيع أي أحد االقتراب من التمساح أو القبض عليه 
وشل حركته إال صياد محترف كأحد أولئك الصيادين 
لذا  ناشيونال جيوغرافيك،  قناة  على  نشاهدهم  الذين 
االستعانة  عليه  ب��أن  احلكومة  رئيس  أذن  في  أهمس 
بأحد أولئك احملترفني، أما بالنسبة للعفاريت فما عليه 
سوى االستعانة بفقيه واعر يقرأ على العفاريت الرقية 
الشرعية وشوف تشوف القناة الثانية مشكلتها ليست 
مع بن كيران، بل مع نسبة كبيرة من الشعب املغربي، ألن 
رئيس احلكومة مبوجب الصالحيات املخولة له حسب 
الدستور اجلديد بإمكانه أن يقيل أي مسؤول في تلك 
القناة وإال فما عليه إال أن يضع مفاتيح رئاسة احلكومة 
ويستقيل هو األول، ألنه ال يعقل أن يعجز عن محاربة 
من  أق��وى  هم  حاله مبن  فكيف  إم��رت��ه،  موظفني حتت 
سميرة سيطايل وغيرها؟ القناة الثانية قناة عمومية، 
على  مرغمة  فهي  لذلك  املغاربة،  بسيط جلميع  مبعنى 
ليست  فهي  شرائحه،  بكل  الشعب  هذا  أذواق  احترام 
قناة خاصة حتى تتصرف فيها سيطايل كما يحلو لها، 
األوربية  وقناعاتها  تتوافق  التي  السياسة  وتفرض 
فقط، وهذه مشكلتنا مع بعض املسؤولني عندنا وبعض 
املجنسني  خصوصا  املخرجني  بعض  وحتى  املثقفني 
ما  ومترير  علينا  وصايتهم  فرض  يريدون  أنهم  منهم 
يشاؤون على أظهرنا والطامة الكبرى أنهم يستعملون 
أموال دافعي الضرائب في ذلك، فلو كان ما يقومون به 
من مالهم اخلاص ملا تكلم معهم أحد، لكن أن تفرضوا 
مسألة  فتلك  الشعب  على  والغريبة  التغريبية  نظرتكم 
أخرى، فالقناة الثانية أكررها قناة جميع املغاربة،  لذلك 
كان  ف��إذا  عليها،  يفرض وصايته  أن  ك��ان  ال يحق ألي 
والتنمية وصايته  العدالة  يرفض بسط حزب  البعض 
املقابل  في  فإننا  عليه،  نختلف  ال  وه��ذا  اإلع��الم  على 
هذا  على  وصايتها  معينة  جهات  تفرض  أن  نرفض 
املجال احلساس وتستعمله كعصا تهش بها على من 
خرج من القطيع، ونرفض أن تستعمل هذه القناة في 
استبالد ذوق املشاهدين من قبل برامج تافهة ال تغني 
أصبحت  التي  البرامج  كبعض  ج��وع،  من  تسمن  وال 
مدارس خاصة في تخريج عتاة املجرمني والتي تعلمهم 
كيف تصبح مجرما في خمسة أيام بدون معلم، وكثرة 
املسلسالت املدبلجة واملؤدجلة، ونرفض أيضا سياسة 
تقريب »النشاط« من املواطنني بنقل كثرة السهرات لهم، 
طبقوا  األق��ل  على  أق��ول  الفن  نتهم مبحاربة  ال  وحتى 
كتشبع  »منني  تقول  التي  ألج��دادن��ا  احلكيمة  املقولة 
ل��ب��ط��ون جائعة  غ��ّن��ي« فكيف  ل��ل��ّراس  ك��ت��ق��ول  ال��ك��رش 

وطاقات معطلة أن تغني وتفرح؟! 
 يونس كحال 

العبث، احلقيقة الضائعة، البصري وأشياء أخرى..

القروض شر البد منه

لعقلي  فرصة  وسأترك  كلماتي،  سأعري 
فسأسأله  جسدي  أما  مجنونا،  يصير  بأن 
عابثا  أك��ون  أن  سأجرب  للحظة..  الصمت 
ليوم واحد لعلي أفهم ما كان يحسه صامويل 
أحاسيس  نحس  أن  يصعب  رمب��ا  بكيت، 
آخ���رون.. أحيانا ال  ك��ان هناك  إن  اآلخ��ري��ن 
ليست  التلفاز،  شاشة  على  إال  آخرين  أرى 
أرسلتني  من  إنها  ح��ال!  أي  على  قنواتنا 
ال��وح��دة حامال  ال��ع��زل��ة، ص��رت أعشق  إل��ى 
اخلميس  أعشق  وك��م  املخضرمني،  مقاالت 
عايش  صحفي  الضائعة،  باحلقيقة  محمال 
ثالثة ملوك، جانب الرئيس املخلوع املبارك 
أن  ال��ض��ائ��ع��ة  احلقيقة  واح�����دة..  ب��زن��زان��ة 
ببيته أشعل العندليب أول سيجارة.. أحس 
بكلماتي ومقاالتي ضياع أمام حقيقته التي 
غير  الوجود  أجد  أخيرة...  صفحة  اتخذت 
موجودا  كان  مبا  يذكرني  من  دون  موجود 
هو  كم  مصطفى...  وعاشه  أعشه  لم  بأمس 
الصحفي  ذاك  ات��ه��م  ك��ون��ه  عمي  اب��ن  أب��ل��ه 
باملليونير، ما شأني أنا؟؟ إن جربت أن أكون 
عابثا ليوم واحد فلم أجنح ألني تلميذ، أما 

فهو  ملوك  ثالثة  عايش  م��ن 
بل  مقاربة  م��ص��در،  م��درس��ة، 
أن  لكم  جديدة،  إيديولوجية 
حت����ددوا ل��ه��ا م���ا ش��ئ��ت��م من 
إن  أنا  عالقتي  ما  األسماء.. 
وقلمه  فكره  مليارديرا،  كان 
وأسبوعه وحقيقته الضائعة 
وص��ف��ح��ت��ه األخ���ي���رة ه��ي ما 
يهمني، هي ما يشغلني.. هي 
البصري  إدري���س  جعلت  م��ا 
وهو  ب��اري��س  وس���ط  يتعثر 
في آخر أيامه.. ألم يكن هذا 
ولكن  مليارديرا؟؟  البصري 
بشيء،  يتهمه  ل��م  عمي  اب��ن 
صاحب  ات����ه����م  مل������اذا  إذن 

صار  عمي  اب��ن  رمب��ا  الضائعة؟؟  احلقيقة 
تبا  كذلك!!  يكون  أن  يجرب  أن  دون  عابثا 
وأنا  لصامويل  صديقا  صار  عمي  ابن  ألن 
ل��م أجن��ح رغ��م أن��ي أح��ب��ه ك��ث��ي��را.. ال أدري 
طبعا  بصامويل،  مهتما  مصطفى  ك��ان  إن 
من  ي��در  ل��م  البصري  أن  متأكد  أن��ا  يعرفه، 

هو صامويل.. ولكن صامويل يعرف من هو 
عندما  مل��اذا  فهمت  اآلن  ال��ق��روي،  اب��ن عمي 
أخ��ب��روا ص��ام��وي��ل أن��ه ف��از ب��ج��ائ��زة نوبل 
الذي  العبث  ما هذا  بالقول:  أجابهم  لألدب 

تقولونه؟!
 عبد السالم المساتي

في إمييتك بعمالة طاطا مثال يظهر أن األمور تسير 
عمال  عليها  املتعارف  بالطرق  الشورى  من  نحو  على 
بالتوافق املبدئي على مستوى األفخاذ ثم من ذلك إلى 
كلما  اجلموع  أراضي  منظومة  وفق  رسميا  التفاوض 
اقتضى احلال ذلك كما حصل مع اجلار آكوليز. فليس 
األولى  في اخلطوات  امليل  كل  الناس مييلون  أن  سرا 
لفض أي نزاع إلى تبني احللول احلبية وغض الطرف 
عن التعرضات اجلانبية بغية الوصول إلى التراضي، 
ما استرخص في سبيلها  رغم  األج��داد  أراض��ي  ولكن 
نوع  صناعة  من  تسلم  لم  ودم��اء،  أرواح  من  أسالفنا 
القائم  فالنزاع  الظلم.  لشائعة  اجلماعي  اإلذع��ان  من 
السكان  برفات  عليه  مصادق  إرث  ح��ول  األشقاء  بني 
أصول  من  انحدارنا  حقيقة  في  يطعن  إمنا  األصليني 
على  متبعثرة  سكنية  ك��ائ��ن��ات  عنها  تفرعت  واح���دة 
ويحط  النزاع  هذا  ميس  كما  مشترك..!  نفوذ  أط��راف 
املترابط؛     التسلسلي  ال��ط��اب��ع  ذات  هويتنا  ق��در  م��ن 
نفاق  دون  اهتمامنا  بتحويل  مطالبون  فنحن  وعليه 
إلى  لتمثيلنا  طواعية  ع��ن  اخترناهم  ن��واب  جلد  م��ن 
عازل  الخ��ت��راق  وامل��س��اع��ي  اجل��ه��ود  وت��ع��زي��ز  تكثيف 
نعلنه  أن  ُيعقل  ال  إذ  االستغالل(.!  )آث��ار  اسمه  وهمي 
نعطي  حتى  إمييتك  دوار  صعيد  على  جماعيا  حرثا 
في  األج��داد  درب  على  س��ائ��رون  أننا  لآلخر  االنطباع 
م��ا جرى  م��ج��ازا  يشبه  األم���ر  ألن  من��ل��ك،  م��ا  استغالل 
حتكي  نكتة  في  وتاعشابت  البقالة  بني  جمع  لعطار 
قنينة  ملس  أغراضه،  زبون  مبناولة  يهم  كان  فيما  أنه 
كحول فسقطت وتهشمت، ولكي ال يضيع منه احملتوى، 
استنجد بشفرة حالقة وشرع في تشريح يده وغمسها 
قصور  على  ينم  خطير  امل��ه��روق.!؟م��ؤش��ر  السائل  في 
مشوهة  تأويالت  عنه  اإلداري��ة جنمت  باألمور  معرفي 
وتخريجات عفوية، من أوجه العبث فيها َركُن فرضية 
الفالحية جانبا واالقتصار  باملعدات  احلرث اجلماعي 
على فرشاة الصباغة لرسم بصمات االستدالل ومعالم 
الترامي  يتم  أن  مضحك  لشيء  إن��ه  حقيقة  احل��ي��ازة، 
بلون  معينة  صخور  طالء  ملجرد  شاسعة  أراض  على 
السخرية  إط��ار  في  عمدت  شخصيا  أنني  حتى  معني 
على  كعالمات  ف��ي(  )دوب��ل  ح��روف  كتابة  إل��ى  البناءة 
في  أنها  مازحا  وزعمت  هامشية  أرضية  قطعة  حدود 
ملكية طفلتي وئام كنوع من االحتجاج الكوميدي على 
األراضي  في  حقوق  ك��ذوات  النسوي  العنصر  إقصاء 
مرور  يتذكر  حتما  سيظل  التاريخ  أن  مع  الساللية..! 
كيد  عن  آن��رار ض��دا  في  هناك  ب��دارن��ا  التحرير  جيش 
ومهما  املقاومني.  دماء  عروقنا  في  َسَرت  ما  الكائدين 
لن  فقطعا  اجلغرافيا  مالمح  تزييف  م��ح��اوالت  بلغت 
جاء  نكتة  في  احلليب،  وقع  له  ترياقا  أطفالنا  يبتلع 
من  حليب  علبة  اقتنى  القامة  طويل  شخصا  أن  فيها 
املوالي  ال��ي��وم  وف��ي  ج��وف��ه  ف��ي  فأفرغها  احل��ي  ب��ق��ال 
ليتبني  املستشفى  إل��ى  إث��ره  على  ُنقل  بتسمم  ُأصيب 
أن احلليب فقد صالحيته في طول املشوار الذي سلكه 
الغد  ي��وم  باملعدة  الترحال  يحط  أن  قبل  األمعاء  عبر 
بيرميي..! أو بصيغة أخرى، ظلٌم ال يختلف عن باطل 
يكاد يشبه لقمة كسكس حامية، حترقك في يدك فتسرع 
بقذفها لقمة في فمك ثم لتتخلص منها تسرع بابتالعها 
دون تذوق طعمها وهكذا دواليك حتى تقع في املعدة 
جمرة خبيثة..  مندمجا في خوف جماعي من املرجح 
التوازن  من  درج��ات  بلوغ  على  منا  الفرد  يشارف  أن 
واالطمئنان النفسي، ما ميكن أن يبرر رمبا القدرة على 
خلف  باالختباء  معه  والتعايش  معني  ج��ور  اح��ت��واء 
من  متملصني  لهروبنا  نبني  قد  بل  املظلومني،  عامة 
النقد الذاتي جسورا يستدرجنا عبرها الكالم بعبقرية 
ما  امًا  ملمِ واد غويص،  في  نسقط  أن  إلى  )سير تضيم( 
فحذاري  اللعب..!  طاولة  بقلب  منه  نتخلص  أو  ننجو 
رويدا  ثم  املنطق  من  بقليل  تبتدئ  ألنها  اإلشاعة  من 
لتصب  القنوات  مختلف  عبر  صالحيتها  تفقد  روي��دا 
األشقاء  على  أقترح  وختاما  قاطعا.  سما  املسامع  في 
وإمييتك  آي��ك��و  ف��ي  احل��ق��وق  ذوي  م��ن  وال��ش��ق��ي��ق��ات 
من  واالحتياط  باحلذر  التحلي  اململكة  أنحاء  وجميع 
ظالم يعتمد حيلة الفأر األمازيغي لإلفالت من الوقوع 
في قبضة )القضاء(، فقد جاء على لسان هذا احليوان 
أو مبعنى  آدجن��ام��خ(،  آرب��ي  )س��وْك��ن   � قوله:  اجلبان 
أدق: � أكثر يا ربي من عدد املطاردين املترددين، يعّول 
أقدام  بني  من  أن��ا  فأنسل  اآلخ��ر  على  منهم  واح��د  كل 

ترقص على التواكل..!؟ سير تضيم.  
 الطيب آيت أباه )تمارة( 

في بداية كل صيف يعود مهاجرونا 
م��ن اخل�����ارج، ت��ك��ث��ر األع�����راس، تشمر 
ع��ن س��واع��ده��ن، وشباب  ال��ط��ب��اخ��ات 
بالهدايا  ي��ط��وف��ون  ال���رم���ى  ع��ب��ي��دات 

ش�������������وارع م���دي���ن���ة 
دور  ويأتي  خريبكة، 
النكافات والنقاشات 
التقليدية  مبالبسهن 
حيث  امل�����زرك�����ش�����ة، 
تواجدهن  أض���ح���ى 
ف�����ي كل  ض�����روري�����ا 
رحلة  تبدأ  األع��راس 
نكافة  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
العالية  اجلودة  ذات 
الكبيرة  وال��ت��ج��رب��ة 
معها  االت��ف��اق  ليتم 
العرس  م��وع��د  ق��ب��ل 
نظرا  أسابيع،  بعدة 
عليهن  الطلب  لكثرة 

في فصل الصيف.
ملزمة  ال���ن���ك���اف���ة 
زبائنها  ب���اح���ت���رام 
أغنياء  كانوا  س��واء 

أو بسطاء، تعطي كل ما متلك من جهد 
ووقت وجتربة، حتاول أن تلبي جميع 
الطلبات، هناك من الزبائن من ال يهتم إال 
بالزركشة وبكثرة احللي واملجوهرات، 
وال يهمه أن تكون املجوهرات أصيلة، 
بينما هناك نوع آخر يدقق في اختيار 
احل��ل��ي وامل���ج���وه���رات، وي��ش��ت��رط أن 
جميع  مثال،  »كاجلوهر«  أصيلة  تكون 
أن  على  حت��رص  بثمنه.  ك��ل  الطلبات 
تلبس العروس في كل ظهور )طلة( لها 

مختلًفا،  تقليدًيا  لباًسا  احلضور  على 
كاللباس:  املغرب؛  مناطق  بعض  ميثل 
ال���ف���اس���ي وال���ش���م���ال���ي واألم���ازي���غ���ي 
إلى  ُي��ض��اف  القفطان،  أن���واع  وبعض 
ذل�����ك ب���ع���ض األزي������اء 
على  الدخيلة  األخ��رى 
املغربي،  الزفاف  حفل 
والتي شاع استعمالها 
الزي  م��ث��ل:  م���ؤخ���ًرا، 
واخلليجي  ال��ه��ن��دي 
همها  وال���ت���ون���س���ي، 
ال��وح��ي��د ف���ي ك���ل هذا 
هو سمعتها وصيتها. 
هذا ما يجعلها تتصل 
بباقي األطراف كممون 
أو  واألركسترا  احلفل 
اجل��وق ال��ذي سيحيي 
ال������ع������رس م������ن أج����ل 
والبحث  ال��ت��ن��س��ي��ق 
وذلك  االن��س��ج��ام  ع���ن 
وكسب  احلفل  إلجناح 
العروس  أه���ل  رض���ى 

والعريس.
تعرف  ال��ن��ك��اف��ة  مهنة  ألن  ك��ل��ه  ه���ذا 
وطبيعي  عادي  وهذا  شرسة،  منافسة 
في ظل غياب جمعية أو ودادية ينخرط 
املهنة  ل��ت��ق��ن��ني  وذل����ك  اجل��م��ي��ع  ف��ي��ه��ا 
الدخيالت  م��ن  وحمايتها  وتنظيمها 
واملتطفالت على مجال النكافة اللواتي 
نكافات،  وضحاها  عشية  بني  أصبحن 
الصحيح«  إال  يصح  »ال  يقال  كما  لكن 

»والبقاء لألصلح«.
 سعيد الهداني )خريبكة(

النگافة والصيف

 سير تضيم !؟

حزب القناة الثانية 

ادريس البصري
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نفحات من سيرة الذات

في  رواجا  َتعِرُف  الدراجات  َتصليِح  مهَنُة  كانت 
والَيوم  بالّساعة  ال��دّراج��ة  ُت��ؤج��ر  إذ  ال��زم��ان،  ذل��ك 
املُباشر  ���اِر  االّتَ إل��ى  إضافة  والشهر،  واألس��ب��وع 
بني  الواقع  »الِبْسْكِليَتاْت«  سوق  في  ا  أسبوعًيّ بها 
املكان  ذلك  اجُلوِطَية: »سوق اخلردة« و«الُفوْرَياْن«: 
َتَجُز ِفيِه  ُر بجدار إسمنتي والذي ُتْ الفسيح املَُسَوّ
الَعَرَبات والبشر عندما تنتشر األمراض املوسمية 

واألوبئة. 
َمَضْت ُشُهوُر الُعْطَلِة الّدراسية، وعاد ُجُلّ تالمذِة 
ويرة  ْسْكِويْلْة الَباشا وُهم يتحدثون عن شواطئ الَصّ
في  يتغّزُل  اآلخ��ُر  والبعُض  وال��َواِل��دي��ة،  واجَل��دي��دة 
ْدْن، ووادي أم الربيع  َجَماِل طبيعة أوريكا وُأوَكاْيْ
وأماكن أخرى لم نكن قد سمعنا بها من قبل. كنُت أنا 
وأخي ومن هم في مثل حالنا من التالميذ، نتبادل 
العطلة.  موضوع  في  احلديث  ونتحاشى  النظرات 
أخي  وحالة  حالتي  على  سلبا  يؤثر  ذلك  كل  وب��دأ 
ونتائجنا  الدراسة  أج��واء  على  وبالتالي  النفسية 
احللم،  ذاك  وال  الرغبة  تلك  لنا  تعد  ولم  املدرسية. 
وال عادت لسكويلة الباشا تلك األهمية. وألول مرة 
الرأي بعد أن كّنا نختلف  أنا وأخي في  انسجمنا 
ف��ي ك��ل ش���يء، وغ��دون��ا نبحث ع��ن ال��ع��ذر املقبول 
للتغيب عن الدراسة. قضى أخي أحمد عند معلمه 
املسيو جانو سنتني اكتسب خاللهما بعض املهارة 
في اختياره األول والوحيد »الطوليي« أي »إصالح 
هياكل السيارات«، أما أنا فقد اخترت ُسّنة  تغيير 
القائل  املثل  علي  لينطبق  الصنعة  ِتلو  الصنعة 

»سبع صنايع والرزق ضايع«..
وأفسر  حّظي  ُس��وَء  ُأْرِج���ُع  الِعَناد  مُبنَتهى  كنت 
َتَعثري بأنني لم أجد بعُد ما خلقت له. ورغم َحَداَثة 
بأنني  اليقني  ُيشبه  ما  داخلي  في  ك��ان  فقد  سني 
سأعثر ال محالة على ما أنا ُمسّيٌر إليه وُمَيّسٌر لُه، 
ولعلها كلمات الشيخ الركراكي.. احلكواتي الشهير، 
من هو في السير خبير، جنم جامع الفناء وصاحب 
التشويق والتفسير، لعلها كلماته التي ظلت عالقة 
الرغبة في  التي زرعت في نفسي  في ذاكرتي، هي 
ينطق  ال  ال��ذي  عن  نقال  قال  إْذ  والتجريب،  البحث 
عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: » كل 

ميسر ملا خلق له«. 
محمد  اكتسبها  التي  املهارة  عن  احلديث  سبق 
الكباص ابن عمتي في فن تطريز الّطواقي.. إلى حّد 
أّنُه بدأ يشكل رسوما بثمانية ألوان ببراعة وخفة 
أصابع كانت ُتدهشني وتّرغبني في تعلم هذا الفن 
تهاون  أي  ف��إّن  طويال،  ووقتا  تفرغا  يتطلب  ال��ذي 
بتسليمهم  الزبائن  مع  ال��ت��زام  ع��دم  أو  تكاسل  أو 
البضاعة في وقتها، ُيعرض ممتهن هذه احلرفة إلى 
متاعب ومشاكل ال ُتمُد ُعقباها. وهو ما كان يحدث 
العرابني  الكباص  يأخذ  كان  الكباص.  عمتي  البن 
الواحدة، ويقضي  الطاقية  أكثر من زبون على  من 
اكتملت  إذا  حتى  طرزها  في  والشهور  األسابيع 
تفته، باعها لغير املَُعْرِبِننَي َعَلْيَها، ال عن خبث أو 
احتيال بل طيشا وُرعونة. وكان ُيَعّرُض بذلك نفسه 
للمطاردة وأحيانا للضرب غفر الله له. أما أنا فقد 
ال  التي  الغليظة  الصوف  طواقي  بصناعة  اكتفيت 
ُتكلف وقتا ويسهل بيعها. وكان ثمن الواحدة منها 
يكفيني لشراء تذكرة السوليما القنارية مرتني في 
األسبوع على األقل. وهذا النوع األخير من الّطواقي 
ُيسمى بالنجمة اخلماسية، وكان عليه إقباٌل شديٌد 
للرأس  وه��و غطاٌء  والبادية.  امل��دن  أه��ل  ط��رف  من 
أَحادي اللون، تتوسطه بلون ثان النجمة اخلماسية 
التي تعتبر أول رسم يتعلمه املغاربة في الُكّتاب وبها 
يكتمل الرمز الوطني..»العلم«.. وكانت هذه الطواقي 
حتى عند العامة تلعب دورا تثقيفيا في أيام السبت 
وعلى  أف��واج��ا،  أفواجا  امل��الح  يهود  يخرج  عندما 
داوود..  جنمة  تعلوها  »الكيباه«  طواقيهم  رأسهم 

وكان الناظر للنجمتني يسأل والعارف يشرح.
أقراني  بعض  إلى  انتبهت  الطواقي  وفي سوق 
ممن يعرضون بضاعتهم، وراقبتهم من بعيد ألتعلم 
من أخطائهم، دون أن يخطر بالبال أنني سأجتمع 

مع بعضهم مستقبال في نادي الوطنية والنضال.

باب السمارين

يتبع

بقلـم: حسن الجندي

التي  ه��ول��ي��وود  جنمة  جولي  أجنلينا 
قلوب  أج��م��ل  بصاحبة  ال��ب��ع��ض  يلقبها 
ب���األردن  ال��زع��ت��ري  ال��ع��ال��م، ت���زور مخيم 
السوريني  الالجئني  أحوال  على  لالطالع 
ف���ي���ه، وت���ق���دمي ال���دع���م مل��ف��وض��ي��ة األمم 
هذه  وتعتبر  الالجئني.  لشؤون  املتحدة 
الزعتري،  ملخيم  جلولي  الثالثة  ال��زي��ارة 
زيارتيها  في  تفقدت  حيث  أشهر،  خ��الل 
السابقتني وكانت إحداهما سرية، أحوال 

الالجئني، وقدمت لهم دعما .
أجنلينا  منح  وكان جمهور MBC2 قد 
لقب مالك اإلنسانية منذ وقت قريب وذلك 
فعال  الفنانات  أك��ث��ر  ح��ول  استفتاء  ف��ي 

للخير في العالم.

 ع��ب��رت األم��ي��رة ال��س��وي��دي��ة م��ادل��ني ع��ن غ��ض��ب��ه��ا م��ن خالل 
على  أيام  ستة  بعد  باإلجنليزية  موقع »فيسبوك«، وكتبت 
زواجها من األمريكي البريطاني كريستوفر أونيل: »نشكر 

زواجنا«. لنا مبناسبة  احلارة  متنياتهم  على  اجلميع 
وأضافت: »لكن لألسف الشديد، انتهكت صحف املشاهير 
ونشرت صورا  بحياة خاصة،  التمتع  في  حقنا  السويدية 
احترام  يتم  أن  ه��و  فيه  ن��رغ��ب  م��ا  ج��ل  - وختمت -  لنا 

القليلة«. األيام  هذه  أقله خالل  اخلاصة،  حياتنا 
صفحتها  على  نشرت  صحيفة »إكسبرسن«  أن  يذكر 
األولى صورة األميرة تظهر بلباس البحر وهي متسك 
بأن  الصحيفة  وأف����ادت  ال��ش��اط��ئ.  ع��ل��ى  زوج��ه��ا  ب��ي��د 
األمير  فيه  نزل  ال��ذي  عينه  الفندق  اختارا  الزوجني 

كايت. وزوجته  وليام 

األط����ف����ال يخيف  م����وض����وع  ي���ع���د  ل����م 
املواطنات السعوديات املتزوجات من غير 
على  ينع  رسمي  ق��رار  بعد  السعوديني، 
الزوج غير السعودي السفر بأوالده خارج 
قرارات  عن  ع��دا  موافقتهن.  دون  اململكة 
الزواج  السعوديني  لبعض  تيز  أخ��رى 

بغير السعوديات.
القضية  هذه  مبناقشة  اخلاصة  اللجنة 
من  ال��س��ع��ودي  غير  زواج  عقد  أن  أق���رت 
بأال  يقضي  ش��رط��ا  سيتضمن  س��ع��ودي��ة 
يحق للزوج غير السعودي السفر بأوالده 
إلى  اململكة  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة  ال��زوج��ة  م��ن 
خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن ال�18 
إال مبوافقة والدتهم، وأنه ال يحق إجبارها 
على الذهاب معه خارج اململكة إال برضاها، 

وأن��ه ف��ي ح��ال نشوء ن��زاع ب��ني الزوجني 
السعودية  احملاكم  طريق  عن  حله  يكون 
قيد  أي  أي وجود  لألنظمة. عدا عن  وفقا 

أمني لدى الزوج في السعودية.
املادة  مضمون  على  أبقي  لذلك  إضافة 
أوالد  يتمتع  أن  على  وي��ن��ص  ال��ع��اش��رة، 
وب���ن���ات ال��س��ع��ودي��ة امل���ت���زوج���ة م���ن غير 
والتعليمية  الصحية  بالرعاية  س��ع��ودي 
يتمتع  التي  العمل  وفرص  واالجتماعية، 
ب��ه��ا ال��س��ع��ودي��ون ف��ي ال��ق��ط��اع اخلاص، 
السعودي  بغير  السعودية  زوج  وينح 
وأب��ن��اءه��ا م��ن��ه، وزوج����ة ال��س��ع��ودي غير 
وتأشيرة  خاصة  إقامة  بطاقة  السعودية 
دامت  ما  األسفار  متعددة  وع��ودة  خ��روج 

العالقة الزوجية قائمة.

تعزية

يتقدم أطر ومستخدمو وعمال 
بأحر  شيمي«  »أوبتيما  مؤسسة 
التعازي واملواساة للحاج احلسن 
أم���زي���ل ف���ي وف����اة أخ��ي��ه احلاج 
أف����راد وأبناء  س��ع��ي��د، وجل��م��ي��ع 
وأصهار عائلة أمزيل. طالبني من 
الفقيد  يسكن  أن  تعالى  ال��ب��اري 
ذويه  يلهم  وأن  ج��ن��ات��ه  فسيح 

الصبر والسلوان.
»إنا لله وإنا إليه راجعون.«

ر و مجر م  أ نت  أ ر  جا أ
ر جو ملأ ا ه  ملعتو ا يها  أ

ر و لغر ا ء  ا بد يضا  مر يا 
ر للجمهو ك  منا قد فحني 

ر و ملغد ا م  بد فته  قذ
ر يثو ن  أ منه  طلبت  و

ر و تد عجلة  ضد 
ر منثو ر  ا ستقر ا ل  حو

! ! ر طهو ض  ر أ على 
ر ملعمو ا ب  ر و فال 

ر نثو لن  ا  بد أ
ر لفجو ا في  نقع  لن  و

ر جلسو ا م  نهد لن  و
ر نثو ما  يو ن  إ و

ر ملطمو ا حقنا  جل  فأل
ر لشهو ا ت  مئا منذ 

ر جلمهو ا فه  يعر ر  جا عند 

نعم .. سنثور
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

ت��ل��ق��ي��ن��ا ب��ب��ال��غ األس���ى 
واألس����ف ن��ب��أ وف���اة مدير 
ي���وم���ي���ة »ل���وب���ي���ن���ي���ون« 
اإلدريسي  محمد  األستاذ 
القيطوني، وقد كان رحمه 
الله من مؤسسي الفيدرالية 
املغربية لناشري الصحف 
التنفيذي  مكتبها  وعضو 
ساهم  ح��ي��ث  ل���س���ن���وات، 
والوطني  املهني  بحسه 
في العمل على الرقي باملؤسسات الصحافية املغربية أخالقيا 
الرصني  الصحافي  للعمل  من��وذج��ا  ك��ان  كما  واقتصاديا، 

واجلاد من خالل إدارته احلكيمة جلريدة لوبينيون.
الفيدرالية  أعضاء  يتقدم  املصاب اجللل،  هذا  ومبناسبة 
املغربية لناشري الصحف وجريدة »األسبوع« بأحر تعازيهم 
ألسرة الفقيد ولزمالئه في لوبينيون ولعائلته السياسية في 
حزب االستقالل، راجني من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. و»إنا 

لله وإنا إليه راجعون«.

أجنلينا جولي بني 
أطفال سوريا

األميرة السويدية مادلني غاضبة 
من نشر صورها بالبكيني

أبناء السعوديات ممنوعون من 
السفر دون موافقة األمهات

عابرة،  وومضة  زائ��ل،  بريق  احلياة 
كل  اغتنام  ينبغي  ل��ذا  قصير،  وطريق 
أو  كبير،  مكسب  لتحقيق  فيها  حلظة 
الناس،  وع��ن��د  ال��ل��ه  عند  عظيم،  مغنم 
فلنعش حياتنا عاملني جادين، مجتهدين 

مدبرين، نفز مبا نتمنى ونريد.
ومن  يحتاج،  وال  يفتقر  ال  عمل  من 
م��ا أراد، وم���ن نال  ن���ال  ج��د واج��ت��ه��د 
أصاب  وم��ن  يتمنى،  ما  وحقق  أص��اب 
سعد وفاز، فاجتهد في عملك وحياتك، 
واط��ل��ب ال���رزق م��ن أب��واب��ه، وك��ن على 
متعرضا  ول���رض���اه  م��ع��ت��م��دا،  م����والك 

وطالبا.

إشراقات إالهية

األستاذ محمد اإلدريسي القيطوني في ذمة الله

ع��ق��د ف��ي ت���ط���وان، وف���ي حفل 
احملامي  األس���ت���اذ  ق�����ران  ك��ب��ي��ر، 
محمد الشيني، على اآلنسة آية 
حراق كرمية الصناعي التطواني 

الكبير السيد محمد حراق.
بتهانيها  ت��ت��ق��دم  واألس����ب����وع 
والدة  العروسني وإلى  إلى  احلارة 
العروسة السيدة أسماء ووالدها 
السيد محمد احلراق، وإلى كافة 

أفراد األسرة.

تهنئة



يخيف  األطفال  يعد موضوع  لم 
املتزوجات  السعوديات  املواطنات 
من غير السعوديني، بعد قرار رسمي 
السعودي  غير  ال���زوج  على  مينع 
اململكة دون  ب��أوالده خ��ارج  السفر 
أخرى  ق��رارات  عن  عدا  موافقتهن. 
الزواج  السعوديني  لبعض  جتيز 

بغير السعوديات.
هذه  مبناقشة  اخل��اص��ة  اللجنة 
غير  زواج  عقد  أن  أق��رت  القضية 



>  مصطفى العلوي

األخيرة

ملاذا خاف املغاربة من غياب امللك الحقيقة
الضائعة

املغاربة،  احلكماء  أحد  يقول 
كثير،  املغرب  في  احلكماء  وعدد 
حتى  وال  يكتبون  ال  كانوا  وإن 
ينظرون  هم  وإمنا  يتكلمون.. 
إن  أحدهم:  فيقول  ويسكتون، 
الله  يحبه  محظوظ،  املغرب  هذا 
وحتميه بركات اآلالف من األولياء، 
امللك  مرض  عندما  تصوروا.. 
ولو طال مرضه،  الثاني،  احلسن 
القوي  ووزيره  سره  أمني  لبقي 
املغرب،  يحكم  البصري،  إدريس 
مبقتضى السكوت املفروض على 
املغاربة، ذلك السكوت املريب، الذي 
امللك  ليبقى  مؤخرا،  سمعناه)...( 
يحكم  البصري  وإدريس  مريضا، 
امللكية،  البرقيات  وينشر  املغرب، 
ورمبا يصدر بالغات عن األنشطة 
ويتصرف،  يحكم  وهو  امللكية، 
باسم  ويقيل  امللك،  باسم  ويعني 
امللك، وكل من لم يخضع إلدريس 
املهني.  العذاب  يلقى  البصري، 
املغرب،  بشعب  الله  رفق  لذلك 
صباح  بني  العظيم،  امللك  ومات 
كان فيه بقصره وعشية مات فيها 
ابن  مستشفى  في  القلب  بجناح 

سينا.
ويعيش املغاربة مرددين احلمد 
ذلك  من  خوفا  البسملة،  بعد  لله 
يكن،  لم  الذي  الطويل  الغياب 
وأكيد أن نفس اإلحساس خامرهم 
أن  بعد  ولياليهم،  أيامهم  وشغل 
السادس  محمد  امللك  غيبة  طالت 
مسالك  في  فسرت  باريس،  في 
العام، تساؤالت وهمهمات  الرأي 
بعد  بلغاه«، خصوصا  يلغي  »كل 
حكاية  ينفي  بيان  يصدر  لم  أن 
بعض  من  كان  ما  إال  املرض، 
مدروسة،  الغير  السيناريوهات 
ساحة  في  امللك  صورة  قبيل  من 
الفاندوم مع شاب مغربي تصور 
أنها  على  العارفون  أجمع  معه، 
ظهرت  وعندما  قدمية،  صورة 
أخته األميرة أسماء، مع صحفي 
مغربي الجئ في فرنسا يدعي)...( 
إن  له  لتقول،  التقاها صدفة،  أنه 
صحة أخي بخير، وكان مفروضا 
إصدار  السيناريوهات،  هذه  بدل 
بيان صحفي، أو تنظيم استقبال 
القصر  في  هناك  عمل  جللسة 

امللكي ببيتز.
شكوك وصلت لدرجة أن  يتصل 
بي قارئ ليسألني عن نسخة من 
احلقيقة  فيه  عنونت  الذي  العدد 
اختفى  "أين  بعنوان  الضائعة، 
 )2013 ماي   16 )عدد  السلطان"، 
ليفهم أن املوضوع يتعلق بسلطان 

الطلبة.
يخشون  املغاربة  يكن  لم  طبعا 
عند  حقهم،  في  القدر  تفاداه  ما 
وخافوا  الثاني،  احلسن  مرض 
في  القوي  الوزير  يشرع  أن  من 
غيبته، إدريس البصري، بالتحكم 
فليطمئنوا..  البالد،  شؤون  في 
قوي،  رجل  املغرب  في  يبق  فلم 

البريطانية  املغنية  كانت  وإذا 
قدموا  أنهم  أكدت  التي  جيسي، 
امللك،  إنه  لها  قالوا  شخصا  لها 
فإن أقصى ما ميكن أن يكون، هو 
يعيشون  ممن  أحدهم،  يكون  أن 
حياة امللوك، في خفا أراد رؤيتها، 
فقالوا لها إنه امللك، وصدقت.. ألن 
بالبحث  يقوموا  لم  األمن،  رجال 
في طلب هذه الفنانة، التي نسيت 
أرادت  عندما  سروالها،  لبس 
بلد  في  املسرح،  إلى  الصعود 
أغلب الرجال فيه، أصبحوا بدون 
التقليد  حسب  ال  سراويل)...( 
املخزن  رجال  كان  الذي  املغربي 
واجلالليب،  القمصان  يلبسون 
وال يلبسون حتتها عادة سراويل، 
وإمنا كثير من املسؤولني احلاليني 
ال تخفي السراويل الطويلة التي 

يلبسونها، شيئا من عوراتهم.
أن  يذكرون،  الزالوا  فاملغاربة 
يسافر  كان  الثاني،  احلسن  امللك 
قصر  اشترى  الذي  وهو  كثيرا، 
بيتز، الذي يسكن فيه ابنه محمد 
الذي  فهو  ذلك،  ورغم  السادس، 
مسؤولياتنا  مستوى  ))إن  قال: 
برحالت  القيام  علينا  يحظر 
يوليوز   22 )ندوة.  سياحية(( 

.)1986
مرة،  كذبه  التاريخ  أن  لوال 
األول  اليوم  في  انفجرت  عندما 
فضيحة  واشنطن،  إلى  لوصوله 
قضية  تسمى  الكبير،  احلجم  من 

اعتقال الفنان حمادي عمور.
وكان هذا الفنان أيام عز عطائه، 
هزلية  رواية  التلفزيون  في  يقدم 
تصرف  وكيف  العيد،  كبش  عن 
زوجاته  بني  املواطنني،  أحد  معه 

األربع..
أن  يعرف،  عمور  يكن  ولم 
أحمد  برئاسة  احلكومة  مجلس 
من  تقرير  إلى  استمع  عصمان، 
اخلسائر  يعرض  املالية،  وزير 
عيد  الدولة، جراء  التي تخسرها 
احلسن  امللك،  وأعلن  األضحى، 
املغاربة  المتناع  رفضه  الثاني 
ذلك  ورغم  العيد،  كبش  ذبح  عن 
حمادي  مسرحية  التلفزيون  قدم 
عمور، ليتصل امللك بوزير اإلعالم 
عبد الهادي بوطالب، غاضبا ألنه 
دافع  الذي  الوزير  أنه  كان يعرف 

فكرة  عن  احلكومي،  املجلس  في 
االمتناع عن كبش العيد.

مواخذة  عند  امللك  يتوقف  ولم 
صاحب  بأنه  واتهمه  وزيره 
"بأنه  بوطالب  عليه  ورد  الرواية، 
عمل  وليس  التلفزيون  عمل 

الوزير".
والناس  الوزير  فوجئ  وقد 
املسرحية  تقدمي  ليلة  أجمعون، 
كله  املغرب  عن  تنقطع  بالكهرباء 
إذاعة  لتوقيف  وسيلة  كأحسن 
امللك  أعطى  فلقد  املسرحية، 
بتوقيف  لألجهزة)...(  أوامره 

ذلك  من  أبعد  فذهبوا  املسرحية 
وقطعوا الكهرباء.

الواليات  إلى  امللك  وسافر 
ليفاجأ  العيد  ثالث  يوم  املتحدة 
امللك  مع  وهو  بوطالب،  الوزير 
))اعتقال  بخبر  واشنطن  في 
واقتادته  املمثل حمادي عمور، 
أن  بعد  منزله  من  الشرطة 
إلى  وذهب  عينيه،  عصبت 
حيث ال تعرف عائلته مصيره(( 
عبد  السياسة.  من  قرن  )نصف 

الهادي بوطالب(.
في  وهو  بوطالب  ويحكي 
واشنطن، أن امللك من هناك أصدر 
يطلقوا  بأن  أجهزته  إلى  أوامره 
سراح الفنان املسكني، أكيد خوفا 

اإلعالم  أجهزة  تواخذه  أن  من 
األمريكية، ليضيف بوطالب ))إنه 
حمادي  استقبل  عودته،  بعد 
نفحة  ونفحه)...(  عمور، 
وخفف  كسره  بها  جبر  مالية، 

من كربه(( )نفس املصدر(.
أقبح ذكرى، عن أسفار احلسن 
برحلة  قيامه  املتكررة،  الثاني 
عودته  وعند  باريس،  إلى  مطولة 
 ،1972 غشت   16 يوم  منها 
املقاتلة،  الطائرات  اعترضته 
اقترابها  وقصفت طائرته مبجرد 
أن  ليكتشف  الرباط،  مطار  من 
في  تواجده  دبرت خالل  املؤامرة 
للمقولة  تكريس  في  فرنسا)...( 
دائما  "الغائبون  الفرنسية 

غالطون".
نفسه،  الثاني  احلسن  أن  أكيد 
في  يتيه  كان في بعض احلاالت، 
مفاتن فرنسا، وينسى املغرب، وما 
يجري في املغرب، مثل تلك الرحلة 
التي قام بها سنة 1989 وخاللها 
حكما  الرباط،  محكمة  أصدرت 
على مدير األسبوع، بالسجن أربع 
حكم  أقسى  ذلك  وكان  سنوات، 
يقبل  لم  صحفي،  حق  في  صدر 
اجلريدة  تكتب  أن  العدل،  وزير 
البلعوشي  الدكتور  عن  دفاعا 
الذي منعت عنه إحدى  في فاس، 
السيدات القويات في ذلك الوقت، 
ست  ابنتها،  من  بولده  االجتماع 
بحكم  طلقته  أن  بعد  سنوات 
وكاد  العدل،  وزارة  في  نفوذها 
أن  لوال  ينتحر،  أن  الطبيب  ذلك 
فحكم  التفاصيل  نشرت  األسبوع 

عليها بأربع سنوات سجنا.
برملان  املغرب  في  كان  وقتها 
تفاصيل  نوابه  أحد  طرح  قوي، 
ووقع  النواب،  على  احلكم  هذا 
أعقبه  احلكم،  لهذا  استنكار 
فرنسا،  إذاعة  من  بعثة  وصول 
لتسجيل برنامج أذيع على أسماع 
الفرنسيني.. وطالت الرحلة امللكية 
العام  والرأي  شهر،  من  أكثر 
الوطني والفرنسي يتتبع املوقف، 

وال علم للملك طبعا بأي شيء.
وعند انتهاء رحلته، وكان امللك 
"نوفيل  جريدة  أخذ  الطائرة،  في 
وسطها  في  ليفاجأ  أوبسرفاتور" 
املعلقني،  كبار  أحد  كتبه  مبقال 

معجبا  الثاني  احلسن  وكان 
دوتوي"  "دلفون  واسمه  مبقاالته، 
كتب أن صحفيا في املغرب ظن أن 
هناك عدالة تنصف الناس، وكتب 
موضوعا عن امرأة منعت أبا من 
سنوات،  ست  بولده  االجتماع 
الصحفي،  على  احلكم  فصدر 
سنوات  بأربع  العلوي  مصطفى 

سجنا.
الثاني  احلسن  اجتمع  وعندما 
الذين  وجالسه  بأصدقائه 
يترك  لم  إليه،  مشتاقني  كانوا 
"وعلى  االستقبال  فرص  لهم 
فعاجلهم  نعامسيدي"،  سالمتك 
أوال، ماذا جرى  لي  بقوله: قولوا 
ملصطفى العلوي، فأجابه املرحوم 
أحمد بنسودة بتفاصيل احلكاية، 
وعاجله أحمد عصمان، بتفاصيل 
الفاسي  الطبيب  ذلك  معاناة 
امللك  ليصدر  األصل  الوجدي 
الربيع،  األمن،  مدير  إلى  أوامره 
الستصدار  فاس،  إلى  بالتوجه 
أبيه،  إلى  الولد  بإرجاع  حكم 
وأمرا إلى مستشاره جديرة، بأن 
احلكم  إلبطال  اإلجراءات  يتخذ 

على مصطفى العلوي.
ذلك  في  املغرب  حالة  إن  حقا 
واقع  عن  تختلف  كانت  الزمن 
الزمن الذي أطال فيه امللك محمد 
وإن  فرنسا،  في  غيابه  السادس، 
كان الفرق بني العهدين، أن سفرة 
هذه  في  السادس،  محمد  امللك 
سياسي  فراغ  عن  كشفت  املرة، 
نتيجة  احلكومة،  مستوى  على 
التصرف الهوجائي لرئيس حزب 
انسحاب  أعلن  الذي  االستقالل 
حزبه من احلكومة في اليوم الذي 
وصل فيه امللك إلى باريس، عربونا 
عن عجز في املستوى الذي وصلت 
وعجز  احلكومية،  الوضعية  إليه 
على مستوى الديوان امللكي، رغم 
عدد مستشاريه، الذين لم يستطع 
عبر  يتصرف،  أن  منهم  واحد 
لقاءات أو اجتماعات أو جلسات، 
الرئيس  في  مفروضا  وكان 
أن  االستقالل  حلزب  الفوضوي 
يستشير واحدا منهم قبل اإلقدام 
أصول  عن  اخلارج  إعالنه  على 

املعاملة السياسية.
اتهام  اإلنصاف،  من  وليس 
بالعجز  وحده  االستقالل  حزب 
ما  أحزاب  إن  بل  السياسي، 
وليس   - وهم  املعارضة،  يسمى 
أسيادهم  باسم  يتحركون   - سرا 
األصالة  حزب  مثل  الغائبني)...( 
املواتية،  الفرصة  أنها  ظن  الذي 
رئيس  خصمهم  من  للتخلص 
إشاعة  في  فأسهموا  احلكومة، 
الشائعات ودعوات إلى احلكومة 
في  يبق  لم  وكأنه  باالستقالة، 
فرض  عن  مسؤول  املغرب 
االستقرار، وال وازع ذاتي يفرض 

عليهم شهامة االنتظار.
غيبة  في  عشناها  فوضى،  هي 
وهو  العام،  الرأي  جعلت  امللك، 
صباح،  كل  الصحف  على  يطلع 
السيبة  عهد  دخلنا  أننا  يتصور 
افتقاد  عن  وكشفت  السياسية، 
تضمن  قارة  ملرجعية  املغرب 
انتظار  في  السياسي،  االستقرار 
عودة امللك، حتى كتبت الصحيفة 
تاميس،  نيويورك  األمريكية 
حالة  ))إنها  العبارة  وبصريح 
املألوف،  عن  شاذة  اجلمود،  من 
في  األطراف  كل  رغبة  ظل  في 

عودة امللك((.
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؟

الفوضى السياسية التي عاشها املغرب في غياب امللك

هي فوضى، عشناها 
في غيبة امللك، جعلت 
الرأي العام، وهو يطلع 

على الصحف كل صباح، 
يتصور أننا دخلنا عهد 

السيبة السياسية، 
وكشفت عن افتقاد املغرب 

ملرجعية قارة تضمن 
االستقرار السياسي، في 

انتظار عودة امللك.


