
المغربي  المسؤول  هو  من 
أبعد من منصبه،  الذي  الكبير، 
إحدى  في  رحلة  من  عاد  أن  بعد 
مشحونة  وحقائبه  الخليجية  الدول 
حزب  بها  عليه  تبرع  التي  باألموال 
إسالمي في تلك الدولة. وفي المطار 
في  المحققون  كشف  الشرقي 
وإنما  الحقيبة، فلم يوقفوه،  محتوى 
أخبروا نظراءهم في المغرب. فكانت 
الدار  لمطار  وصوله  عند  الكارثة 

البيضاء، مبررا لتوقيفه عن منصبه. 
املدير العام  ورئيس التحرير: 

مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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االئتالف حكومة  مشروع  صاحب  الهمة  علي   فؤاد 
مشروعه تنفيذ  من  المرض  منعه  هل  ترى   الوطني. 
 السياسي، أم أن أطروحة تجديد الثقة في عبد اإلله
الملكي. مشروع المستشار  على  تغلبت  كيران،   بن 
تفاصيل أو كادت تغطي على  التساؤالت غطت   هذه 
فؤاد معه  نقل  الذي  بالمرض  المحيطة   الظروف 
الزيارة ظروف  حيث  العسكري،  المستشفى   إلى 
القنوات إحدى  سبقت  صعبة وحيث   واالستفسار)...( 
السادس محمد  الملك  زيارة  توقع  إلى   اإللكترونية 
 لفؤاد الهمة في المستشفى،  و ذكر الموقع المقرب
 من فؤاد الهمة بأن الرئيس بن كيران قام بزيارته في
 المستشفى، إال أن أية جريدة لم تنشر الخبر. ومصدر

عبد الديمقراطي،  الحزب  رئيس  إن  قال  آخر   صحفي 
ليطلب المريض  المستشار  زيارة  القادري، أراد   اهلل 
الهمة فيها  طالبه  التي  الدعوى  عن  التنازل   منه 
السي عمر أن  الطيب  المحامي  ليؤكد   بنصف مليار، 

فؤاد نقل إلى باريس قصد العالج. 
 ما قصة مرض السي فؤاد إذن؟.. وقد أحاطتها جميع
أحد أي  يتحدث  مريب)...( ولم  بصمت  اإلعالم   أجهزة 
 عن أسباب نقل فؤاد إلى فرنسا، سكوت مطبق حتى
المستشار من  المقربة  الصحفية،  المصادر  طرف   من 
في المغربية  الصحفية  المصادر  حتى  وال   الملكي، 
القرار مراكز  في  الثاني  بالرجل  اهتمت   باريس 

السياسي بالمغرب.

هل فشل فؤاد الهمة في تشكيل 
حكـومة ائتـالف وطــني

ما هي خبايا 
الصمت المحيط 

بمرض المستشار 
فؤاد الهمة

)انظر ص 3(

الفقرات الملكية
 التي )حذفتها الرقابة( 
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الوزير حفيظ 
العلمـــــي 

أصبح مسؤوال 
عن اتصاالت 
المغـــــرب

متى تكشف 
وزارة العدل 

عن أسماء الذين 
هربهم بوليس 

الناظـــور؟

الساحر المغربي الذي اعتمده 
القذافي لحمايته من االغتيال

02
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كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

الذكرى  اأيام  قبل  الليبيون  خلد 

الليبي  الرئي�س  لوفاة  الثانية 

انتهى  الذي  القذايف  معمر  ال�سابق 

وهي  بوخرارب«،  »قادو�س  يف 

املنا�سبة التي �سمحت بظهور عدة 

فبينما  العقيد،  حياة  عن  اأ�سرار 

جميلة  ال�سخ�سية  حار�سته  قالت 

الإخوان  و�سفت  التي  املحمودي 

»اإن�سان  باأنه  باملرتزقة  امل�سلمني 

القلب، و�ساعر  بدوي ب�سيط طيب 

رقيق يحرتم الن�ساء« )..(، انربى 

�سامح  امل�سري،  ال�سيناري�ست 

يت�سمن  فيلما  كتب  الذي  حمدي، 

�سخ�سية معمر القذايف، قبل مقتله 

يف مثل هذا ال�سهر من عام 2011، 

ليك�سف اأ�سرار بع�س اللقاءات التي 

جمعته معه، ويف حوار اأجرته معه 

ذكر  الأو�سط«،  »ال�سرق  �سحيفة 

�ساحر  على  يعتمد  كان  القذايف  اأن 

من  وحمايته  حلرا�سته  مغربي 

الغتيال. 

على  تعرف  اأنه  حمدي  اأكد  كما 

ال�ساحر املغربي يف امل�سجد املجاور 

طرابل�س،  غرب  العزيزية  لباب 

من  حرا�سات  عمل  اأنه  منه  وعلم 

اجلن للقذايف، واأنه ي�ستعني ب�سوائل 

لهذا الأمر يجلبها له رجال املرا�سم 

نيجرييا،  يف  اإفريقيا  اأدغال  من 

اأخذوه  القذايف  باأن رجال  وي�سيف 

دخل  وحني  ف�سيحة،  �سالة  اإىل 

وجد ال�ساحر املغربي هناك.. »كنا 

جنل�س على ح�سيات على الأر�س، 

وكانت ح�سية القذايف مرتفعة قليال 

اأمامنا  وكانت  الو�سائد،  باقي  عن 

الأر�س  على  منخف�سة  من�سدة 

الع�سائر  ل�سرب  كوؤو�س  عليها 

يحتفي  القذايف  وكان  وال�ساي، 

للنظر«،  لفت  ب�سكل  باملغربي 

يقول ال�سيناري�ست امل�سري، الذي 

مع  توطدت  عالقته  اأن  اأي�سا  اأكد 

ال�ساحر املغربي الذي اأهداه خامتا 

لزال يحتفظ به اإىل اليوم.

ال�ساحـــر املغربــي الـــذي اعتمـــده القــذايف حلمايتـه من االغتــيال

الرباط. األسبوع 
 

املعار�س،  ال�سحفي  ن�سرها  ر�سالة  ك�سفت 

اخلفية،  الأيادي  فوز  عن  اجلامعي،  بكر  اأبو 

فرقة  مرمى  يف  �سخمة،  اإ�سابة  ت�سجيل  يف 

�سربة  �سكل  يف  للنظام،  املعار�سة  ال�سحافة 

عن  الدفاع  فريق  انطالق  يوؤكد  ما  معلم)...( 

امللكية يف جمال ال�سحافة. 

وقد �سرد اأبو بكر اجلامعي يف ر�سالته املطولة، 

اأجل جتنيد  التي �سرفها من  تفا�سيل اجلهود 

�سد  والأمريكية،  الأروبية  الإعالم  و�سائل 

بني  نهار  ليل  مف�سرا حتركاته  اأنوزل،  اعتقال 

اأوربا واأمريكا، ليكون اآخر ما عمله هو تطويع 

الكالف«.  »نعيمة  ا�سمها  فرن�سا،  من  حمامية 

التي فوجئت باأنوزل يرف�س تطوعها، ليخربها 

حماميه اجلديد)...( الأ�ستاذ ال�سماليل باأنه هو 

اأنوزل.  م�سالح  عن  بالدفاع  الوحيد  املكلف 

املحامون  اإليه  و�سل  الذي  ال�ستنتاج  نف�س 

وغريهما  وبنعمرو  الكبار اجلامعي  املغاربة 

اأن  اأنوزل، دون  ممن ان�سحبوا من الدفاع عن 

يكون اأي رد فعل من هذا الأخري. 

وقد متيز تعيني)...( الأ�ستاذ ال�سماليل للدفاع 

عن  للدفاع  جاء  باأنه  اأنوزل،  م�سالح  عن 

م�ساحله  اأ�سبحت  اأن  بعد  املادية،  م�ساحله 

ال�سيا�سية يف الدرجة الثانية، اأو املن�سية. ذلك 

املوقعني  اإقفال  ا�ستطاع  ال�سماليل  الأ�ستاذ  اأن 

م�ساجع  يق�سان  كانا  اللذين  الإخباريني 

الكبار، فاأقفلت حمطاتهم الفرن�سية والعربية، 

اجلديد)...(  وحماميه  اأنوزل  من  بطلب 

ويعتقد ح�سب الحتمالت اأن هذين املوقعني، 

بوبكر  اأن  رغم  اأحد)...(  لإزعاج  يعودا  لن 

هو  »املوقعني  اأن  ر�سالته،  يف  اأكد  اجلامعي، 

اأنوزل،  ا�سم  اأ�ساف  اإمنا  واأنه  ن�سرهما،  مدير 

اجلامعي  بها  قام  التي  التحركات  ولكن  فقط. 

لدى امل�سالح القانونية، مل متنع القناتني من 

غطاه  الذي  املخطط،  �سخامة  لتظهر  الإقفال. 

الذين  »اأولئك  فيه  ا�ستنكر  بت�سريح  اأنوزل 

يريدون امل�سي على جثته«. 

كل هذا واأنوزل مودع يف ال�سجن، ولكن يظهر 

بالتحرك،  له  ي�سمح  ف�سيح)...(  �سجن  اأنه 

له  عالقة  ل  الذي  اجلديد،  حماميه  رفقة 

يف  اأنوزل  ملف  حتول  واإمنا  باملعار�سة)...( 

ولي�س  لكم،  قناتي  يك�سب  ملن  ملف  اإىل  عهده، 

الإن�سان،  حقوق  بخرق  متعلقا  �سيا�سيا  ملفا 

كما تو�سعت يف ت�سويه ذلك الواقع عدة قنوات 

اأنوزل،  من  ت�سنع  اأن  كادت  عاملية،  اإخبارية 

مانديال جديدا يف املغرب. 

الوزير حفيظ العلمي اأ�سبح ِاعتقال ال�سحفي اأنوزال يتحول اإىل لعبة �سيا�سية كربى
م�سوؤوال عن ات�ساالت املغرب

 

البيضاء. األسبوع 

التجارة  قطب  اأ�سبح 

وال�سناعـــــة، مـــــولي 

حفيظ العلـــمي، بحـــكم 

الــــجديد،  من�ســــــبه 

امل�سوؤول القانوين رئي�س 

ات�سالت  اإدارة  جمل�س 

لـــي  لتـــا با و  . ب ملغر ا

ل�سركة  الأول  املفاو�س 

فيفاندي الفرن�سية، التي 

والتي  املغرب.  ات�سالت  اأ�سهم  من  املائة  يف   53 متلك 

يراأ�سها ثعلب املال والأعمال الفرن�سي فورتو. 

ق�سد،  عن  به)...(  جيء  اأو  جاء  العلمي  اأن  �سك  ول 

يف  الفرن�سية  لل�سركة  اأ�سهم  تفويت  عملية  يف  للتدخل 

ات�سالت املغرب، لفائدة جمموعة اإماراتية، يريد املغرب 

مل�ساهمتها، اأن تكون عهدا جديدا)...( يف تاريخ ات�سالت 

املغرب، ال�سركة التي تك�سب ماليري خيالية يذهب اأكرث 

من ن�سفها اإىل �سناديق ال�سركة الفرن�سية. 

ليقول الكثريون، اإن املجيء بحفيظ العلمي، كانت وراءه 

اأ�سرار عدة. علما باأن اأ�سهم ات�سالت املغرب التي تبلغ 

اأ�سبحت حتت ت�سرف وزير جديد  املائة،  30 يف  فقط 

اآخر يف حكومة بن كريان، هو وزير املالية بو�سعيد، الذي 

العلمي، اأغلبية  حفيظ  �سوت  بجانب  �سوته  �سي�سكل 

تزعج الكثريين.

متى تك�سف وزارة العدل 
عن اأ�سماء الذين هربهم 

بولي�س الناظور؟

الناظور. األسبوع

يف  الأمن  وبولي�س  �سباط  من  جمموعة  اأن  تاأكد 

بتهمة  امللك،  وكيل  على  اإحالتهم  متت  الناظور، 

تهريبهم لبع�س ال�سخ�سيات، املمنوعة من ال�سفر 

اإىل مليلية.

ول يتعلق الأمر بن�سر خرب متابعة هوؤلء البولي�س 

الذين  الكبار،  بع�س  ملفات  اأن  اإىل  ونظرا  واإمنا 

هربوا من الناظور ولزالت ملفاتهم معرو�سة على 

اأن  املحاكم وهم هاربون، يعترب فر�سة لل�سحافة 

ت�سائل وزارة العدل، عن اأ�سماء هوؤلء الكبار الذين 

ا�سرتوا تواطوؤ رجال الأمن ليهربوا من املتابعة.
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 الرباط: األسبوع  

لعبد  الثانية  احلكومة  ت�شكيل  اخت�شار  ميكن  هل 

الإله بن كريان، يف عبارة خمت�شرة، ف�شل امل�شت�شار 

لتعوي�ض  املتكررة  التاأخريات  اأكيد اأن  الهمة؟  علي 

تلك  رافق  وما  امل�شتقيلني.  ال�شتقالليني  الوزراء 

التاأخريات، من توقعات �شحفية، بت�شكيل احلكومة 

غدا اأو بعد غد، كانت تتخللها بني الفرتة والأخرى، 

الإله بن  الرئي�ض عبد  ا�شتقالة  اإىل �شرورة  اإ�شارات 

كريان، واإ�شارات اأخرى اإىل تنظيم انتخابات �شابقة 

لأوانها، لول اأن اأحد احلكماء املتتبعني، وهو الرئي�ض 

ال�شابق حلزب التقدم وال�شرتاكية، مولي اإ�شماعيل 

اإىل حتمية  الطويل، ودعا  العلوي، خرج عن �شمته 

بالفعل،  ذلك  وكان  وطني،  ائتالف  حكومة  ت�شكيل 

الهمة،  فوؤاد  امل�شت�شار  اقرتحه  الذي  امل�شروع  هو 

املعنية  الأطراف  مع  بالت�شالت  كان مكلفا  عندما 

بالتعديل. 

وكان م�شروع الهمة الذي مل يعلن عنه اأحد، يتلخ�ض 

يف حل اإ�شكالية عزلة بن كريان، عرب ت�شكيل حكومة 

ائتالف وطني ت�شارك فيها جميع الأحزاب الكربى، مبا 

فيها حزب ال�شتقالل، وحزب الأ�شالة واملعا�شرة، 

وهو ما �شبق اأن ملح اإليه الرئي�ض بن كريان يف اأحد 

اجتماعاته احلزبية، حيث عرب عن رغبته يف اإدخال 

اأحد  ليقول  الأ�شالة واملعا�شرة يف حكومته،  حزب 

ال�شامعني اإن بن كريان يريد مب�شاركة حزب الأ�شالة 

حت�شني حكومته ملدة طويلة. 

بالدفع  الهمة  م�شروع  باأن  قال  املطلعني)...(  اأحد 

نحو حكومة ائتالف وطني، كان عبارة عن خمطط 

ي�شتهدف اإعطاء هذه احلكومة مهمة خم�ض �شنوات، 

لتنفيذ برنامج اإ�شالحي كبري ينقذ البالد من الأزمة 

القت�شادية والجتماعية، ورمبا تاأخري النتخابات 

القادمة، خللق ا�شتقرار �شيا�شي. 

يكونوا  اأن  احتاديون  ول  ا�شتقالليون  يكذب  ومل 

احلكومة.  هذه  يف  امل�شاركة  على  موافقتهم  اأعطوا 

الإعالن  هي  للم�شت�شار،  الكربى  املفاجاأة  لتكون 

املتاأخر �شباح اخلمي�ض عن ت�شكيل احلكومة الثانية 

لنب كريان، وتكون املفاجاأة الأكرب هي تعيني حممد 

بع�ض  يعرفه  ما  رغم  للداخلية،  وزيرا  ح�شاد، 

الطنجاويني)...(. عن ذلك الختالف الكبري حل�شاد 

وما جرى مع اأعوان الهمة يف تلك الفرتة التي كان فيها 

حزب الأ�شالة يريد الهيمنة على جمل�ض طنجة. 

م�شروع  عو�شت  التي  احلكومة  يف  الثالثة  املفاجاأة 

الوزير  تعيني  هي  كانت  الوطني،  الئتالف  حكومة 

حزب  على  احتج  اأن  له  �شبق  الذي  عبو،  ال�شابق 

الأ�شالة وت�شرفات قطبه يف احل�شيمة اإليا�ض العمري، 

ال�شعبية، حيث جل�ض  الطريقة  باعت�شام على  فقام 

الوزير يف ال�شارع اأر�شا وهو يندد بحزب الأ�شالة، 

فاإذا بهذا الوزير الذي �شدرت الأوامر بتوقيفه يعود 

وزيرا مرة اأخرى يف حكومة يراأ�شها بن كريان ويتوىل 

وزارة داخليتها حممد ح�شاد. 

هناك من »يربدون« الو�شع ويقولون، اإن من اأ�شباب 

الهمة هو  فوؤاد  امللكي  امل�شت�شار  تنفيذ م�شروع  عدم 

حتمية ت�شكيل احلكومة قبل افتتاح الربملان، و�شرعة 

و�شرورة الت�شريع  املالية،  قانون  على  الت�شويت 

لو�شع خمطط ملواجهة الت�شويت املرتقب للمجل�ض 

الأروبي حول ق�شية ال�شحراء، بينما ت�شكيل حكومة 

ائتالف وطني تتطلب مزيدا من الوقت، ليقول اأحد 

مينع  �شيء  ل  اإنه  الأ�شالة،  حزب  من  املقربني 

الوطني،  الئتالف  حكومة  م�شروع  اإىل  الرجوع 

بعد ثالثة اأو اأربعة �شهور، لأن اإ�شقاط حكومة بن 

كريان ق�شية ب�شيطة، يكفي اأن يعيد مزوار جتربة 

�شباط، اأو يتقدم حزب اآخر مبلتم�ض رقابة.

ما خفي كان أعظم

انحازوا  الذين  ال�شتقالليني  من  كثري 

انتهت  التي  حركته)...(  يف  ل�شباط 

اأن  اإىل  احلكومة فطنوا  من  بالن�شحاب 

اإعالن احلكومة الثانية لنب كريان، هو ف�شل 

ذريع ل�شباط، وهم ب�شدد التفكري يف اإعادة 

النظر، بدءا من النائبة زينب زيوح، التي 

ال�شتقالل  فريق  عن  انف�شالها  اأعلنت 

الدولة  كاتب  العمراين  كذلك  الربملان،  يف 

هذه  يت�شور  يكن  مل  الذي  اخلارجية  يف 

كان  التي  اخلارجية  وغادر  الكارثة)...( 

يحلم بوزارتها، متاأكدا باأن �شباط لن يفيده 

ب�شيء اإن مل يكن ي�شحك عليه، ب�شفته اأحد 

الفا�شيني الذين يكرههم �شباط. 

     

احلالت،  من  كثري  يف  تنفع  ال�شداقة 

�شداقة  قبيل  من  امل�شتحيالت،  وحتقق 

الوزير  مع  امللكي عزميان،  امل�شت�شار 

كان  الذي  بلمختار  التعليم،  يف  ال�شابق 

1995 يف حكومة عبد  مكلفا بالتعليم �شنة 

حكومة  �شطبتها  التي  الفياليل،  اللطيف 

 ،1998 �شنة  اليو�شفي  برئا�شة  التناوب 

وزيرا  نف�شه  عزميان  فيها  كان  والتي 

للعدل. الآن اقرتح عزميان �شديقه لوزارة 

والتنمية، وكل  العدالة  حكومة  يف  التعليم 

�شيء ممكن. 

العدد  الأ�شبوع،  قراء  لدى  كبري  جناح 

امللونة للوزيرين  ال�شورة  لقيته  املا�شي 

اخلارجية  يف  ومزوار  الداخلية  يف  ح�شاد 

وهما يف ملعب الكرة، معا مع فريق الرجاء 

بزي املباراة. وقال اأحد القراء، كان عليهما 

البقاء يف جمال الكرة، علهما ينقذان وجه 

املغرب، يف جمال اأفيد من احلكومة. 

فتاة  اأخذ  عملية  اأعقبت  كثرية،  حتركات 

را�شقة لها يف �شوارع مراك�ض، ليلة ال�شبت 

حني  �شوار،  �شامدي  املا�شي من ليايل، 

تقدمي  ورف�شت  �شري،  خمالفة  ارتكبت 

اأوراقها، فاقتيدت اإىل الكومي�شارية لتربيد 

ر�شوقها، ليت�شح فيما بعد اأنها ابنة ال�شفري 

اجلزائري يف باري�ض. 

بال�شيـــــخات  مــــالل امل�شـــــهورة  بنــــي 

فرتة  اأثريائها،  اأحد  والعيوط، اختار 

ليقيم  لالمرمي،  الأمرية  ابنة  زواج  اإعالن 

زواج  املالليون  �شماه  كبري،  زواج  حفل 

�شاحب  الأب  ي�شمون  لأنهم  »دال�ض«، 

»ايوينغ«. ولبد  با�شم  ال�شيعة الكربى، 

اأن اإحدى �شيخات بني مالل �شتبتدع عيطة 

عنوانها »ايوينغ دال�ض«.

رفع نقيب املحامني يف الرباط ق�شية قذف 

الأ�شبوع  تعر�ض  ال�شباح  جريدة  حق  يف 

اأن  املتوقع  الرباط.  حمكمة  على  القادم 

تكون هذه املحاكمة �شاخنة جدا. 

الفقــــــرات امللكيـــة 
التـــي )حذفتها الرقابة(  

الرباط. األسبوع 

كتب الحتادي املخ�شرم)...( طالع ال�شعود الأطل�شي، 

اأغدق  الإلكرتونية،  املواقع  اأحد  يف  مطول،  مو�شوعا 

افتتاح  عند  امللكي  على اخلطاب  واملديح،  التف�شري  فيه 

الواردة  العري�شة  اخلطوط  وف�شر جميع  الربملان. 

ال�شحفي  عن  املعروفة  الراقية  باللغة  اخلطاب،  يف 

الثوري. 

اإل اأن الأطل�شي، مل يف�شر ما اهتم به املغاربة اأكرث)...( 

يف  احلايل  الو�شع  خطورة  عن  امللكي  اخلطاب  يف 

ال�شحراء)...(. 

ولي�ض الأطل�شي وحده، واإمنا مراجعة متاأنية لل�شحف 

املقالت  �شدرت، وكذلك  التي  والأ�شبوعية  اليومية 

مرت  كلها  الإلكرتونية،  القنوات  يف  تن�شر  التي  املطولة 

الكرام.  مر  امللكي  اخلطاب  يف  ال�شحراوية  بالفقرات 

و�شع  اأن  ي�شرح  امللك  اإن  يقول  عنوانا  ن�شهد  فلم 

ال�شحراء �شعب. ول م�شوؤول يف الكوركا�ض ال�شحراوي 

ملونا  �شيا�شيا، ول عنوانا  رئي�ض حزب. ول حملال  ول 

اأن  املحذوفة)...(  ال�شطور  بني  من  ليظهر  ملجلة، 

عهد  ي�شمونه  ما  عهد  يف  الرقابة  حذفتها  فقرات  هناك 

القوة  لهذه  اأخرى  مرة  اأخرى،  تهنئة  املطلقة.  احلرية 

على  �شرب احل�شار  ا�شتطاعت  التي  اجلبارة)...( 

اأمام  هذه الفقرات اخلطرية، التي �شرح بها ملك البالد 

الربملان، و�شادرتها ال�شحافة. 

البيضاء: األسبوع 
    

ال�شكر  اإدري�ض  الحتادي  الأمني  قام 

كان  املنا�شلني،  من  جمموعة  رفقة 

اأبرزهم اأمني احلزب العمايل عبد الكرمي 

الي�شار،  بن عتيق وغريهما من حلفاء 

علي  مولي  معتقل  لأطراف  بزيارة 

 29 ي�شمي  برنامج  لو�شع  ال�شريف، 

بنربكة  املهدي  اختطاف  يوم  اأكتوبر 

املعتقل.  قبالة  اليوم  نف�ض  يف  يقام 

اإعالن  الحتاديون،  املنظمون  وينوي 

عن  بالك�شف  للمطالبة  اليوم،  ذلك 

م�شري كل املختطفني واملختفني، الذين 

مل تظهر جثثهم، وهم كثريون. 

�شابقة  برغبة  الأمر  يتعلق  ورمبا 

الإن�شاف  هياأة  انطالق  وراء  كانت 

اإمتام  يف  ف�شلت  التي  وامل�شاحلة، 

اإدري�ض  املرحوم  موت  بعد  مهمتها 

اأولئك  اأن  اكت�شف  الذي  زكري.  بن 

الذين كانوا وراء تلك اجلرائم ل زال 

نفوذهم قويــا، ورمبـــــا ل زالـــــوا 

متواجدين.                                       

اال�شكر ينظم 

مهرجانات 

لتكرمي املهدي

 بنربكة والبحث 

عن املختطفني

هل ف�شل ف�ؤاد الهمة 
يف ت�شكـيل حك�مـة 

ائتـالف وطـني

تحت األضواء

تكذب هذه الصور كل ما راج عن 
استنفار غير مسبوق إلمكانيات 
المجلس الجماعي لمدينة الدار 

البيضاء مباشرة بعد الخطاب الملكي 
الذي وصفها بالمدينة الفاشلة، وقد 

شكل العيد الكبير مناسبة لتغرق 
المدينة في األزبال وكأن شيئا لم 

يكن.. ولسان الواقع يقول فعال إنها 
مدينة فاشلة ال عالقة لها بالمدينة 
الفاضلة التي تحدث عنها أفالطون، 

وربما يستحيل على المنتخبين الحاليين 
تحقيق حلم المغاربة في تحولها 
إلى قطب مالي عالمي، اللهم إال 

إذا شكل تعيين الوالي الجديد »خالد 
سفير« استثناء من القاعدة.

المدينة الفاشلة مرة أخرى 

3
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وجه �سالح الوديع، خريج مدر�سة حركة 

الر�سمي  والناطق  الثورية  مار�س   23
واملعا�سرة،  الأ�سالة  حلزب  ال�سابق 

ر�سالة مفتوحة اإىل الإ�سالمي �سعد الدين 

العثماين، وزير اخلارجية املعزول، يف ما 

ي�سبه خطبة رثاء.

»اأنت  للعثماين،  ر�سالته  الوديع يف  وقال 

الوحيد الذي �ساأهنئه هذا امل�ساء، للمرة 

الثانية ي�ستغنى عنك من الأمانة العامة 

اأنت  اليوم،  احلكومة  من  ثم  البارحة، 

الأول على لئحة املغادرين حني يتعلق 

الأمر باحلفاظ على النواة »ال�سلبة«... 

الأقل  لأنك  ولي�س  الأ�سواأ،  لأنك  لي�س 

كفاءة،  الأقل  لأنك  ولي�س  خلق،  دماثة 

ال�سباب  الزعيق ول  لأنك ل تعرف  لكن 

الأخالق،  اإىل  الأقرب  لأنك  الغلظة،  ول 

ن�سيب من  الدفاع عن  والأبعد حقا عن 

الكعكة لنف�سك«.

تاأكيدا  املراقبون،  قراأها  الر�سالة، 

للعثماين،  ال�سيا�سي«  »للموت  وتف�سريا 

من طرف �سديق امل�ست�سار امللكي النافذ، 

فوؤاد عايل الهمة، بعد ن�سيحة بن كريان 

من  عزله  اإىل  اإ�سارة  يف  حيث  امللتب�سة، 

احلكومة  رئي�س  قال  اخلارجية،  وزارة 

املغربية والأمني العام للعدالة والتنمية، 

اأن حتفظ  الأح�سن  م�سا ومن  »العثماين 

كرامته«.

»قبلة« الوديع وبن كريان، عرب الر�سالة 

والن�سيحة للعثماين، غري بريئة. اإذ يعلم، 

من يهمهم اأمر ال�سيا�سة وكوالي�س احلكم 

هي  ال�سفاه  على  »القبلة  اأن  واأجنداته، 

اإ�سارة باملوت يف عرف املافيا!..« بتعبري 

دبلوما�سي عا�سر م�سار عدة »مكردعني« 

من وزارة اخلارجية، الوزارة ال�سيادية 

زعيم  عليه  ح�سل  امتياز،  بامتياز. 

الأحرار �سالح الدين مزوار، وحل�سناء 

ن�سيب  بوعيدة«،  »مباركة  ال�سحراء 

اأخطاء  خبايا  يك�سف   قد  الأ�سد، مما 

تدبري ملف ال�سحراء، منذ زيارة العثماين 

للجزائر وقبلة »بوتفليقة« له)..(.

)ال�سورة(،  »الوديع«  الثائر  ر�سالة 

الثاين،  احل�سن  الراحل  امللك  نظام  على 

لئحة  يف  ترتيبه  بعرثت  اهلل،  رحمه 

مراجعاتهم،  بعد  الذين  الي�ساريني، 

بحظوة  الآن،  يتمتعون  اأ�سبحوا 

الظل،  حكومة  يف  اأع�ساء  جتعلهم 

والذين  لأجنداتها)..(،  فعليني  وحكاما 

قررت »الأ�سبوع« اأن حت�سيهم وتك�سف 

م�ساراتهم و�سبكاتهم واأدوارهم...

لهذا ال�سبب، اعتربنا اأنه »ما زال يف �سي 

عن  الثائر، الذي ورث  ال�ساعر  �سالح، 

اأبيه واأمه الت�سبث بالقيم النبيلة، �سيء 

زيارته  بعد  �سيما  النتباه«،  ي�ستحق 

الأخرية، ململكة الدامنارك، و "غنيمته"، 

املعطاء،  البلد  بهذا  م�سادرنا،  ح�سب 

الذي ي�ستحق عناية دبلوما�سية اأف�سل، 

البلدان  خريطة  يف  موقعه  مع  تتما�سى 

ملف  على  وخطورته  ال�سكندنافية، 

ال�سحراء. 

يتبع 

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي
الوديع وبن كريان وقبلة املوت! 

الرباط: األسبوع

الذي  املايل  القانون  اأن  موؤكد  �سبه  اأ�سبح 

�سادقت عليه احلكومة يف الأ�سبوع املا�سي قد 

عهد  يف  اأي  اأ�سبوعني،  قبل  وطبعه  اإعداده  مت 

احلكومة ال�سابقة.

بحيث ن�سخ القانون املايل باملئات كانت جاهزة 

ومطبوعة منذ مدة، ومبجرد م�سادقة املجل�س 

الوزاري على اخلطوط العري�سة للقانون املايل 

مت ال�سروع يف توزيعها باملئات.

جمل�س  اأن  »الأ�سبوع«  علمت  ال�سياق  هذا  يف 

يوم  من  الباكر  ال�سباح  يف  تو�سل  النواب 

الإثنني ب�ساحنة كبرية من مطبوعات القانون 

توزيعها  مت  والتي  والوثائق  واملرفقات  املايل 

على جميع الفرق النيابية يف نف�س اليوم، واأن 

قبل هذا  لت�سليمها  املالية كانت جاهزة  وزارة 

التاريخ لول غياب املوظف عن مكتب ال�ستقبال 

الأ�سحى،  عيد  عطلة  ب�سبب  النواب  مبجل�س 

والتاريخ  ال�ساعة  ت�سجيل  عليه  يجب  حيث 

ويوقع على عملية دخول القانون املايل اإىل مقر 

الربملان.

الرباط: األسبوع

حربا  احلركيني  القياديني  من  عدد  يخو�س 

�سرو�سا �سد تويل احلركي عبدالقادر تاتو مهمة 

رئا�سة الفريق الربملاين للحزب بالغرفة الأوىل.

املراأة  اإن  قالت  ال�سعبية  احلركة  من  م�سادر 

داخل  ال�سيا�سي  املكتب  وع�سو  »احلديدية« 

احلركة ال�سعبية حليمة الع�سايل، قد ا�ست�ساطت 

مكان  موؤقتا  يجل�س  تاتو  عاينت  حني  غ�سبا 

ال�سفوية  لالأ�سئلة  جل�سة  اأول  خالل  مبدع 

الثالثاء املا�سي.

رفقة  الع�سايل  حليمة  اإن  تقول  امل�سادر  ذات 

قياديني اآخرين احتجوا على العن�سر لتخاذه 

رئي�س  انتخاب  انتظار  يف  املوؤقت  القرار  هذا 

جديد للفريق مكان مبدع، وقد تكون الربملانية 

فاطنة الكيحل كاإر�ساء خلاطرها بعد الإق�ساء 

بع�س  بح�سب  الأحق  وهي  ال�ستوزار،  من 

اعتبار  على  الع�سايل  راأ�سهم  وعلى  احلركيني 

وعرب  التوايل  على  الثالثة  للمرة  برملانية  اأنها 

الالئحة املحلية ولي�س الوطنية.

احلركي  ا�ستوزار  اأن  يبدو  اأخرى،  جهة  من 

حممد مبدع على راأ�س وزارة الوظيفة العمومية 

و�سط  الكرام  مرور  مير  لن  الإدارة  وحتديث 

حزب ال�سنبلة.

داخل  بن�سالح  الفقيه  بلدية  رئي�س  فتوزير 

الكربى  املفاجاأة  يخلق  مل  اجلديدة  احلكومة 

ال�سدمة  خلق  بل  وحده  العام  الراأي  و�سط 

ال�سعبية،  للحركة  ال�سيا�سي  املكتب  داخل 

خا�سة ملا علموا طريقة ال�سغط والحتجاجات 

التي مار�سها مبدع على العن�سر ع�سية تقدمي 

الالئحة النهائية لوزراء احلركة.

عن  العن�سر  ي�سائلون  يعودوا  مل  احلركيون 

�سبب خ�سوعه لرغبات مبدع فقط، بل يطلبون 

منه اخلروج من ال�سمت وتف�سري قبوله مذلة 

بن كريان حني ق�سم وزارة ال�سكنى بينه وبني 

نبيل بنعبداهلل.

 هل تعو�ض »الكيحل « »مبدع« 

حركيـــــون يرف�ســـون تاتو رئيــ�سا للفريـــق
القانون املايل اأجنز وطبع فضيحة

يف عهد احلكومة ال�سابقة

 الرباط: األسبوع

اأفاد م�سروع القانون املايل ل�سنة 2014 اأن 

�سندوق املقا�سة قد ا�ستهلك خالل �سنة 

42.7 مليار درهم، يف  2013 ما جمموعه 
حني كانت احلكومة قد خ�س�ست حوايل 

بر�سم  ال�سندوق  لهذا  درهم  مليار   40
نف�س ال�سنة.

التي  املايل  القانون  وثيقة  واأ�سافت 

منها  ن�سخة  على  »الأ�سبوع«  ح�سلت 

درهم  مليار   36.4 حوايل  �سرف  مت  اأنه 

  6.3 مقابل  النفطية  املواد  دعم  على 

مليار درهم لدعم املواد الغذائية.

ل�سنة  املقا�سة  توقعات  واأفادت  هذا 

الوثيقة،  نف�س  بح�سب  ودائما   2014
مليار   41.65 حوايل  تخ�سي�س  عن 

منها   ،2014 �سنة  خالل  للمقا�سة  درهم 

تخ�سي�س ملياري درهم كتدابري ملواكبة 

اإجراء املقاي�سة، مقابل تخ�سي�س حوايل 

ملتاأخرات  كت�سفية  درهم  مليار   6.6
ال�سنة املا�سية من املقا�سة.

حكومة بن كريان تخ�س�ص 

حوايل 42 مليار درهم للمقا�سة ال�سنة املقبلة

الكيحل مبدع
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الرباط: األسبوع
الدورة  افتتاح  عند  امللكي  اخلطاب  بعد  مبا�شرة 

الت�شريعية ملجل�س النواب، وجه اإبراهيم ر�شيدي، 

حمام واأ�شتاذ االقت�شاد ال�شيا�شي وع�شو اللجنة 

ال�شعبية،  للقوات  اال�شرتاكي  لالحتاد  االإدارية 

عرب حمطة اإذاعةMFM  يوم االإثنني 14 اأكتوبر، 

حل  اإىل  احلكومة  دعوة  اأجل  من  امللك  اإىل  نداء 

�شابقة  انتخابات  عن  واالإعالن  البي�شاء  جمال�س 

الأوانها بنظام جديد للمدينة.

واأعلن اإبراهيم ر�شيدي، الذي كان �شيفا على حلقة 

الزميل  ين�شطه  الذي  ال�شميم«  »يف  برنامج  من 

التي خ�ش�شت حول االختالالت  الكرياوي،  خالد 

الت�شخي�س  من  انطالقا  البي�شاء،  للدار  الكربى 

امللكي الدقيق للم�شاكل احلقيقية التي تعاين منها 

 1999 �شنة  امللك يف  اختارها جاللة  التي  املدينة، 

لالإعالن عن املفهوم اجلديد لل�شلطة، حيث دعا ملك 

لرجال  ال�شلطوي  املا�شي  مع  القطيعة  اإىل  البالد 

ال�شلطة والفاعلني ال�شيا�شيني واملنتخبني.

اأ�شبحت  البي�شاء،  الدار  اأن  امللك  جاللة  واعترب 

حيث  ال�شارخة،  االجتماعية  التفاوتات  مدينة 

الفقرية،  الطبقات  مع  الغنية  الفئات  تتعاي�س 

الفخمة  والفيالت  الع�شرية،  ال�شاخمة  والبنايات 

مع اأحياء ال�شفيح وال�شكن غري الالئق الذي يفتقر 

امللك  و�شدد  واخلدماتية.  التحتية  البنيات  اإىل 

اجليدة،  احلكامة  قواعد  تر�شيخ  على  خطابه  يف 

ذات  ب�شرية  وموارد  مالئم  قانوين  اإطار  واإيجاد 

موؤهالت عالية وطرق تدبري حديثة. غري اأن الدار 

من  تعد  اأنها  رغم  املوؤهالت،  اإىل  تفتقر  البي�شاء 

اأ�شعف النماذج يف  اأ�شبحت من  اأغنى املدن التي 

التدبري الرتابي. 

الربنامج،  بداية  يف  جاء  الذي  التذكري،  هذا  بعد 

مداخلته  ر�شيدي،  اإبراهيم  الدكتور  ا�شتهل 

اإنقاذ  اأجل  من  اإىل �شاحب اجلاللة  نداء  بتوجيه 

تنموي  برنامج  بوا�شطة  البي�شاء  الدار  مدينة 

كبري على غرار ما قام به امللك مبدينة طنجة.

املقاطعات  اأن جمال�س  اإبراهيم ر�شيدي،  وك�شف 

وغري  م�شلولة  اأ�شبحت  قد  واجلهة  والعمالة 

امللكي،  اخلطاب  م�شامني  تفعيل  على  قادرة 

نائبه  �شواء  �شاجد  نائبي  غياب  هو  واملوؤ�شف 

االأول عن حزب االأ�شالة واملعا�شرة اأو م�شطفى 

احللقة  عن  والتنمية،  العدالة  حزب  عن  احليا 

بدون عذر عن امل�شاركة.

املدينة،  جمال�س  بحل  ر�شيدي  اإبراهيم  وطالب 

مدينة  اإنقاذ  على  لل�شهر  م�شتقل  جهاز  وتكليف 

واإيقاف  تعرفها،  التي  النكبة  من  البي�شاء  الدار 

تدبري املال العمومي يف االأجور، وكراء ال�شيارات 

ت�شعل  التي  النقالة  والهواتف  واملحروقات، 

ورئي�س  البي�شاويني  املنتخبني  بني  احلروب 

اجلماعة.

تفوي�س  �شيا�شة  اإن  ر�شيدي،  اإبراهيم  وقال 

ف�شلها  عن  عربت  قد  اخلوا�س  اإىل  القطاعات 

»ليديك«  ل�شركة  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  الذريع 

والتطهري  والكهرباء  املاء  قطاع  بتدبري  املكلفة 

ال�شائل.

ومن بني احللول التي اقرتحها الدكتور اإبراهيم 

اإطار  و�شع  على  العمل  الربنامج،  يف  ر�شيدي 

قانوين فعال عرب اإ�شالح امليثاق اجلماعي واإجناز 

ميثاق خا�س بالدار البي�شاء، اإذ ال يعقل اأن ت�شري 

اأ�شغر جماعة  القانون الذي ي�شري  املدينة بنف�س 

التقطيع  يف  النظر  باإعادة  طالب  كما  املغرب.  يف 

االإداري احلايل للجماعة للدار البي�شاء وتقلي�س 

جماعية،  مقاطعات  اأربع  اإىل  املقاطعات  عدد 

وتقلي�س عدد املنتخبني، اإذ ال يعقل اأن يكون عدد 

املنتخبني يف لندن 11، ويف نيويورك ال يتجاوز 30 

ع�شوا، فيما الدار البي�شاء يوجد بها 147 ع�شوا، 

ناهيك عن عدد املنتخبني يف املقاطعات.

اإبراهيم  بها  تقدم  التي  املقرتحات  اأبرز  بني  ومن 

ر�شيدي خالل الربنامج املذكور، املطالبة بانتخاب 

رئي�س املجل�س اجلماعي باالقرتاع العام املبا�شر 

ي�شبح  ال  حتى  البي�شاويني،  جميع  فيها  ي�شارك 

رئي�س اجلماعة رهينة يف يد املنتخبني.

االحتادي اإبراهيم ر�شيدي يطالب بحل 
جمالــــ�س الــــــدار البيـــ�شاء

الرباط: األسبوع
»م  قناة  نظمتها  ندوة  خالل 

ن�شطها  االإذاعية  م«  ف 

ال�شحفي خالد الكرياوي 

لتف�شــــــــري الغ�شــبـــــة 

امللكية علــى امل�شـــوؤولني 

عــــن احلــــالة املـــــزرية 

للـــدار البــــي�شاء، الحظ 

النا�س)...( اأن اأحد املدعوين 

من  املحلي  املنتخب  للنقا�س 

حزب العدالة م�شطفى حليا، جاء 

فقط ليودع يف كتابة االإذاعة، ر�شالة اعتذار 

عن احل�شور، بينما ح�شر النقا�س ال�شحفي 

االحتادي  والنا�شط  اريري  عبد الرحيم 

بري�شة،  واأحمد  الر�شيدي  اإبراهيم  االأ�شتاذ 

فيه  قال  مثري،  ب�شكل  حاميا  ليكون النقا�س 

البي�شاء  الدار  باأن جمل�س  اريري  ال�شحفي 

ما  اإىل ع�شكريني ملراقبة  يحتاج 

يجري. الر�شيـــدي اأعطـــى 

اأمثلة فا�شحة عن تبذير 

اأموال املجل�س من قبيل 

لـ  ال�شنة  طول  كرائه 

149 �شيارة، 49 منها 
ملوظفي املكتب، و100 

الرئي�س  �شيارة لل�شيد 

الر�شـــيدي  وجماعتـه. 

اأن  البالد  عاهل  من  طلب 

ياأمر بت�شكيل جلنة للتح�شري 

املدينة. الربنامج  اإنقاذ  ملخطط 

"يف ال�شميم"، كان فعال  الذي يحمل عنوانا 

برناجما يف ال�شميم.

كانت  و�شوؤونها  البي�شاء  الدار  اأن  ومعلوم 

الظروف عندما كان والتها  اأح�شن  ت�شري يف 

احلم�س  اأبو  اجلرنال  مثل  ع�شكريني 

واجلرنال اإدري�س بنعمر. 

الصحفي اريري يقترح تسليم 
حكم الدار البيضاء للعسكر

ر�ؤ�شاء فـــرق يقاطعـــون
 �ليمـــــة غـــالب

الرباط: األسبوع
اأن  قوية  برملانية  م�شادر  ذكرت 

كرمي غالب رئي�س جمل�س النواب 

مبنزله  كبرية  وليمة  اأقام  قد 

من  �شيوفه  ال�شتقبال  ا�شتعدادا 

مبجل�س  النيابية  الفرق  روؤ�شاء 

جمل�س  فرق  وروؤ�شاء  النواب 

امل�شت�شارين، وذلك الإيجاد خمرج 

يف  االأ�شئلة  توقيت  تزامن  الأزمة 

النواب  بني  الثالثاء  يوم  نف�س 

وامل�شت�شارين.

غالب  اأخذها  الرتتيبات  جميع 

املا�شي  االأ�شبوع  ع�شاء  مير  كي 

يعقد  وكي  الظروف،  اأح�شن  يف 

�شفقة ببيته بني امل�شت�شارين والنواب حلل هذه االأزمة، قبل اأن يفاجاأ باأن روؤ�شاء الفرق 

الربملانية والنقابية مبجل�س امل�شت�شارين ن�شقوا يف �شمت كبري وفاجوؤا غالب مبقاطعة 

ع�شائه هذا.

هذا القرار اأحرج كثريا ال�شيخ بيد اهلل الذي وجد نف�شه وحيدا اأمام غالب ويف بيته بعدما 

اأعطاه �شمانات بح�شور هوؤالء.

انقلبوا  الغرفة االأوىل فح�شب، ولكن  الفرق مل ينقلبوا على كرمي غالب رئي�س  روؤ�شاء 

كذلك على بيد اهلل الذي عقد اتفاقا مع غالب لتمرير اأول جل�شة لالأ�شئلة ال�شفوية مهما 

كانت الظروف، حيث اعتربوا يف اليوم املوايل اأن ما اتفق عليه بيد اهلل مع غالب �شاأن 

يخ�شه، وغري ملزم بالن�شبة لهم، وهو ما ج�شدوه خالل جل�شة االأ�شئلة ال�شفوية مبجل�س 

ونف�س  ال�شاعة  نف�س  عقد جل�شتهم يف  ينجحوا يف  الثالثاء، حيث مل  ليوم  امل�شت�شارين 

التوقيت فقط، بل جنحوا حتى يف مقاطعة وزراء احلكومة اجلديدة ب�شبب ما بات يعرف 

باإ�شكالية التن�شيب الربملاين الذي حتتاجه احلكومة اجلديدة.

الرباط: األسبوع

د�شتورية  عدم  اإ�شكالية  ملواجهة  عجيبة  تخريجة  يف 

حتتاج  اإنها  املعار�شة  قالت  التي  اجلديدة  احلكومة 

جمل�س  رئي�س  غالب  كرمي  اتفق  الربملاين،  التن�شيب 

النواب وعبداالإله بن كريان على عقد اجلل�شة الربملانية 

الوزراء  بح�شور  لكن  املا�شي  الثالثاء  يوم  االأوىل 

القدامى فقط دون اجلدد.

اإن  مطلعة«  جد  م�شادر  »تقول  ال�شري  االتفاق  هذا 

خطريا  خرقا  واعتربته  متاأخرة،  اأدركته  املعار�شة 

ن�شفني،  اإىل  للحكومة  مقبول  غري  وجتزيئا  للد�شتور، 

من  ون�شف  ال�شرعية،  لها  القدمية  الوجوه  من  ن�شف 

الوجوه اجلديدة  مل تكتمل �شرعيتها الد�شتورية بعد.

وهكذا مت االتفاق خالل اجلل�شة االأوىل مل�شاءلة احلكومة 

ال�شفوية على ح�شور كل من عزيز  االأ�شئلة  من خالل 

اأخنو�س وزير الفالحة وال�شيد البحري، وعزيز الرباح 

وزير التجهيز والنقل، واإدري�س االأزمي الوزير املكلف 

بامليزانية.

القدامى  الوزراء  ولكي يتم تطبيق اخلطة كاملة حتى 

الذين غريوا منا�شبهم احلكومية مل يح�شروا اجلل�شة 

القدمية  ب�شفتهم  فيها  �شاركوا  بل  اجلديدة،  ب�شفتهم 

كالوزير جنيب بوليف الذي مل ي�شارك يف هذه اجلل�شة 

النقل  وزير  لدى  منتدب  كوزير  ب�شفته  الربملانية 

والتجهيز  واللوجي�شتيك مكلف باللوجي�شتيك بل كوزير 

مكلف بال�شوؤون العامة واحلكامة التي اأ�شبح الوفا هو 

اأ�شئلة �شندوق  على  باالأجوبة  بوليف  وتكلف  وزيرها 

املقا�شة

�شفقة �شرية خلرق الد�شتور �الكذب على املغاربة
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 الرباط: األسبوع
النار ل تزال ت�شتعل ببيت الأحرار، هو اخلرب الذي وقفت 

عليه »الأ�شبوع« بح�شب رواية اأكرث من م�شدر جتمعي.

املرة  هذه  اجلهات  اإىل  انتقلت  النار  اإن  تقول  امل�شادر  ذات 

التي �شرع بع�ض اأع�شائها يف التعبري عن الغ�شب من اإق�شاء 

اأبناء اجلهة من ال�شتوزار.  

و�شرحت نف�ض امل�شادر باأن اجلهة ال�شرقية، وجهة مراك�ض، 

ع�شمان،  اأحمد  ملوؤ�ش�شها  مثال  الرباط  وجهة  فا�ض،  وجهة 

وجهة احل�شيمة والناظور تعي�ض الغليان من هذا الإق�شاء 

املتعمد لأبنائها يف ال�شتوزار.

ويف نف�ض ال�شياق، علمت »الأ�شبوع« اأن عددا من امل�شت�شارين 

بهذه اجلهات فكروا يف مغادرة احلزب والنتقال اإىل اأحزاب 

اأخرى احتجاجا على هذا الإق�شاء.

هواتف  اإىل  »الإ�شم�ض«  لغة  عادت  اأخرى،  جهة  من 

التجمعيني، وعاد طلب عقد اجتماع عاجل للمجل�ض الوطني 

من  العديد  لدى  الواجهة  اإىل  املفاو�شات  ح�شيلة  ملناق�شة 

املنا�شلني.

واأفادت م�شادر جتمعية اأي�شا اأن حرب اللتحاق بالدواوين 

املحظوظني  بع�ض  قفز  بعدما  بقوة  ن�شبت  قد  الوزارية 

الدواوين  املنا�شب داخل  اإىل عدد من  واملقربني من مزوار 

�شعيد  على  املو�شوع  تدبري  كيفية  مناق�شة  انتظار  دون 

احلزب.

اإىل ذلك �شكلت منا�شبة تربيكات ولقاءات العيد بني قياديني 

بارزين باحلزب يف مدينة الرباط منا�شبة للتباحث من جديد 

حول و�شعية احلزب وم�شتقبله بعد دخوله اإىل حكومة بن 

كريان، والطرق التي يجب اعتمادها ملواجهة مزوار.

ذات القيادات احتارت بني البحث يف �شيغة تقدمي نقد ذاتي 

التي  اجلديدة  احلكومية  التجربة  اإرباك  عدم  وبني  للحزب 

ن�شبها امللك وانطلقت يف ال�شتغال.

حتركنا  يفهم  اأن  بالقول:»نخ�شى  لالأ�شبوع  �شرح  قيادي 

وبغر�ض  الدميقراطية  للتجربة  موجه  اأنه  وانتقاداتنا 

ان�شحاب  اأزمة  بعد  انفراجا  �شهدت  بعدما  الأو�شاع  تاأزمي 

ال�شتقالل«.

النار ببيت االأحرار تنتقل ملاذا ال يتحرك التحقيق يف االتهامات املوجهة لالحتادية ال�شقروين 
اإىل اجلهات و الدواوين

خرباء القانون الد�شتوري يبحثون 

عن �شرعية احلكومة 

الرباط: األسبوع
قالت م�شادر جد مطلعة اإن فرق املعار�شة بالربملان بغرفتيه لتزال 

واقعة  ب�شبب  املا�شي  الأ�شبوع  منذ  حادا  د�شتوريا  نقا�شا  تعي�ض 

تن�شيب احلكومة اجلديدة مبجل�ض النواب وامل�شت�شارين.

اأو »التن�شيب اجلديد« حلكومة بن كريان يف ن�شختها الثانية  تعديل 

طرح اأمام املعار�شة اإ�شكالية د�شتورية تتعلق مبدى اأحقية ود�شتورية 

منح الثقة لهذه احلكومة من جديد من طرف الربملان.

النازلة خلقت نقا�شات �شاخنة داخل خمتلف املكاتب ال�شيا�شية والفرق 

الربملانية لأحزاب املعار�شة بالغرفة  الأوىل والثانية مب�شاركة خرباء 

يف القانون الد�شتوري ملقاربة الإ�شكالية، واإيجاد احللول قبل جل�شة 

الأ�شئلة ال�شفوية الأوىل، التي قد تعطي ال�شرعية للحكومة اجلديدة.

اخلالف داخل فرق املعار�شة ليزال م�شتمرا بني من يعترب ذلك موقفا 

�شيا�شيا وجب ت�شجيله وانتهى الأمر مثل »فريق الأ�شالة واملعا�شرة 

داخل جمل�ض النواب«، وبني من يعترب الأمر منافيا للد�شتور وجبت 

معاجلته بجل�شة ملنح الثقة للحكومة من جديد مثل »الفريق ال�شتقاليل 

بغرفتيه والبام يف غرفة امل�شت�شارين«.

للد�شتور  اجلديدة  احلالة  خمالفة  مدى  قراءة  عند  الأمر  يقف  ومل 

فح�شب، بل طرح حتى اجلهة التي قد تف�شل وحتكم نهائيا، بني من 

اعترب اأن الأمر يحتاج للطعن فيه لدى املجل�ض الد�شتوري، وبني من 

اعترب اأن الأمر يحتاج لراأي ا�شت�شاري بعيد عن اخت�شا�شات املجل�ض 

النظر  القانون، والذي تعطيه احلق يف  الد�شتوري املنظمة مبقت�شى 

يف الطعون النتخابية والقوانني التنظيمية وغريها من الخت�شا�شات 

املدققة.

 الرباط: األسبوع
وزارات  اإحداث  �شعوبة  اأن  يبدو 

جديدة ل ينح�شر يف البحث عن مقرات 

ومكاتب العمل بقدر ما يطرح اإ�شكاليات 

عظمى تتعلق مب�شطرة خروج الهيكلة 

التنظيمية لهذه الوزارات.

فبح�شب خبري رفيع امل�شتوى برئا�شة 

الوزارات املحدثة  بناء  فاإن  احلكومة، 

احلكومة  هيكلة  داخل  جديدة  ب�شفة 

يتطلب  وب�شريا،  ماديا  اجلديدة 

اإجراءات وترتيبات قد ت�شتغرق �شنتني 

من الزمن اأي حتى حدود نهاية الولية 

احلكومية احلالية.

هذه ال�شعوبات يقول ذات اخلبري تبداأ 

بالبحث اأول عن مقر للعمل ثم موظفني، 

وهي عملية تتكفل بها رئا�شة احلكومة 

املوظفني  من  عدد  باإحلاق  تقوم  التي 

من قطاعات حكومية اأخرى اإىل الوزارة 

العملية  هذه  ت�شتغرق  وقد  اجلديدة، 

الإدارية اأزيد من �شنة.

لهذه  بالن�شبة  الإ�شكالت  اأكرب  اأما 

فهو  امل�شدر،  نف�ض  ح�شب  الوزارات، 

الوزارات،  هذه  وتنظيم  هيكلة  قانون 

املديريات  عدد  مبوجبه  يحدث  والذي 

وعدد  واخت�شا�شاتها،  وت�شمياتها 

امل�شالح التابعة لهذه الوزارة اجلديدة 

وعدد  واخت�شا�شاتها،  وت�شمياتها 

واخت�شا�شاتها،  وت�شمياتها  الأق�شام 

وهي عملية تتطلب وقتا كثريا بدءا من 

اإعداد م�شروع مر�شوم الهيكلة ثم اإحالته 

على جمل�ض احلكومة وامل�شادقة عليه 

ثم ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الرتتيبات  هذه  كل  من  النتهاء  وبعد 

يبقى تنزيل م�شمون هذا املر�شوم من 

باب  فتح  حيث  املراحل،  واأعقد  اأطول 

الرت�شيحات لهذه املنا�شب وفق قانون 

التعيني يف املنا�شب ال�شامية وما تتطلبه 

وفق  والأق�شام  امل�شالح  بناء  عملية 

اإجراءات اإدارية روتينية قد ت�شتغرق 

بن  حكومة  عمر  يف  املتبقية  املدة  كل 

كريان.

وزارات جديدة لن تكون م�شتعدة للعمل اإال بعد عامني 

الرباط: األسبوع

ال�شابقة  الهجرة  وزيرة  تتحرك  مل 

لتكذب  ال�شقروين  نزهة  احلالية  وال�شفرية 

اأنباء  وكالت  عدة  اأوردتها  التي  الأخبار 

�شاحبه  قدم  يوتوب«  »�شريط  عن  نقال 

ال�شفارة  طباخي  كبري  اأنه  على  نف�شه 

باملقابل  الكندية..  العا�شمة  يف  املغربية 

وزارة  تو�شيح عن  اأو  بالغ  اأي  ي�شدر  مل 

اخلارجية  لي�شع حدا لل�شائعات )..( التي 

م�شبوق  غري  »ت�شيب«  عن  تتحدث  بداأت 

يف  املغربية  ال�شفارات  بع�ض  تعي�شه 

اخلارج.

يوتوب  موقع  على  ظهر  الذي  ال�شريط 

اإدري�ض  15 �شتنرب املا�شي، اتهم فيه  منذ 

املال  بتبذير  ال�شقروين  نزهة  الإدري�شي 

ح�شاب  يف  ت�شرفها  رهن  املو�شوع  العام 

اأن  اأكد  حيث  ال�شفارة،  با�شم  خا�ض 

املالية  العتمادات  ت�شتخدم  ال�شفرية 

فيها  مبا  اليومية  �شوؤونها  كل  يف  لل�شفارة 

ال�شفارة  �شيارة  طريق  عن  ابنتها  اإي�شال 

اإىل مقر عملها كل يوم واإعادتها منه، وجلب 

املواد الغذائية على متنها..

كل ذلك ومل ن�شمع عن اأي حتقيق ق�شائي 

اأو  بال�شفرية  الأمر  تعلق  �شواء  اإداري  اأو 

بالرجل الذي قال اإنها اقتنت لبنها وابنتها 

عدة  ب�شاأنهما  تطرح  �شقتني،  وزوجها 

التمويل،  م�شدر  حول  ا�شتفهام  عالمات 

الهيئة  رئي�ض  ال�شباعي  لطارق  و�شبق 

الوطنية حلماية املال العام اأن دعا اإىل فتح 

حتقيق عاجل، كما اأكد اأن عددا من �شفراء 

القانون،  فوق  اأنف�شهم  يعتربون  املغرب 

�شد  ومناعة  دبلوما�شية  ح�شانة  فلهم 

يتعار�ض  ما  وهو  واملحا�شبة«  امل�شاءلة 

ح�شب قوله مع منطوق د�شتور 2011.

الرباح ينهي احتكار ال�شفروي للغا�شول 
الرباط: األسبوع 

عائلة  احتكار  عهود  اآخر  املقبلة  القليلة  الأيام  �شتكون 

ثروثها،  اأ�شا�ض  ت�شكل  التي  الغ�شول  ملقالع  ال�شفريوي 

عن  واللوج�شتيك  والنقل  التجهيز  وزارة  اأعلن  فقد 

الداخلية  وزارة  من  كل  ت�شم  وزارية   جلنة  اإحداث 

واملعادن  الطاقة  ووزارة  واملالية  القت�شاد  ووزارة 

للهيدروكربورات  الوطني  واملكتب  والبيئة  واملاء 

واملعادن  على �شعيد رئا�شة احلكومة عهد اإليها بدرا�شة 

من  مقرتحات  وتقدمي  جوانبه  جميع  من  املو�شوع  هذا 

امليدان  هذا  يف  ال�شتثمار  على  الفاعلني  ت�شجيع  �شانها 

لتحقيق اأف�شل النتائج.

للتعبري  الدعوة  ملف  �شحب  ميكن  اأنه  الوزارة  واأكدت 

مبا�شرة  اإما  القطاع  هذا  يف  بالإ�شتثمار  الهتمام  عن 

حتميله  اأو  والقانونية  الإدارية  ال�شوؤون  مديرية  من 

النقل  و  التجهيز  لوزارة  الإلكرتونية  البوابة  من 

واللوج�شتيك اإىل حدود تاريخ    28 نونرب 2013 على اأن 

تبداأ عملية مبا�شرة م�شطرة طلب العرو�ض خالل �شهر 

يناير 2014.



 الرباط:األسبوع
اأفادت وثائق القانون املايل ل�سنة 2014 

الدين على حكومة بن كريان  اأن ن�سبة 

قد بلغ حتى حدود �سهر يونيو من �سنة 

رقم  يف  درهم   مليار   529 حوايل   2013
قيا�سي مقارنة مع �سنة 2012 التي كان 

حتى  درهم  مليار   493 حوايل  بلغ  قد 

نهاية ال�سنة.

ن�سبة  اأن  الإح�سائيات  ذات  واأ�سافت 

الدين الداخلي يف هذه ال�ستة اأ�سهر فقط 

قد بلغ 407 مليار درهم مقابل 376 مليار 

بينما بلغت  2012 برمتها،  ل�سنة  درهم 

ن�سبة الدين اخلارجي حوايل 122 مليار 

درهم، بينما بلغ على طول �سنة 2012 

برمتها حوايل 116 مليار درهم.

ويف جمال احل�سابات اخل�سو�سية، فقد 

اأنها تبلغ حوايل  اإىل  القانون املايل  اأ�سار 

79 ح�سابا خ�سو�سيا، منها 55 ح�سابا 
مر�سودا لأمور خ�سو�سية.

فاإن  الإح�سائيات،  ذات  وبح�سب 

على  ت�سرف  واملالية  القت�ساد  وزارة 

خ�سو�سيا،  ح�سابا   32 تدبري  حوايل 

 11 على  ي�سرف  الداخلية  قطاع  بينما 

رئا�سة  حني  يف  خ�سو�سيا،  ح�سابا 

احلكومة ت�سرف على تدبري 6 ح�سابات، 

 4 على  ت�سرف  الوطني  الدفاع  واإدارة 

ح�سابات خ�سو�سية.

وفيما يتعلق باملوارد الب�سرية من اأجور 

املوظفني، فقد خ�س�ست ميزانية 2014 

قيا�سي  رقم  يف  درهم  مليار   104 حوايل 

مقارنة مع ال�سنة املا�سية، حيث كانت 

قد قفزت اإىل 93 مليار درهم، اأي بزيادة 

حوايل 5.5 باملائة هذه ال�سنة.

خ�س�ست  التي  الأموال  وبخ�سو�ص 

فقد  الرتقيات،  ملجال  املا�سية  ال�سنة 

ا�ستحوذت وزارة الرتبية الوطنية رغم 

ف�سل خمططاتها و�سيا�ستها على اأزيد من 

54 يف املائة وحدها من امليزانية العامة 
وذلك  املوظفني  لأجور  املخ�س�سة 

مبجموع 332 مليار درهم.

ويف جمال الإعفاءات ال�سريبية، ن�ست 

بيع  يتعدى  األ  على  املالية  الوثيقة 

دون  درهم   6000 الواحد  املربع  املرت 

احت�ساب ال�سريبة على القيمة امل�سافة 

للطبقات  املخ�س�ص  ال�سكن  جمال  يف 

املتو�سطة.

ال�سغل  منا�سب  جمموع  وبخ�سو�ص 

املحدثة بر�سم ال�سنة املالية املقبلة، فقد 

حتدث القانون املايل املقبل على 17925 

من�سب �سغل لفائدة الوزارات.

الرتبية  قطاع  ا�ستحوذ  وكالعادة، 

من  الكبرية  الن�سبة  على  الوطنية 

من�سب،   7000 بحوايل  املنا�سب  هذه 

من�سب،  بـ4000  الداخلية  قطاع  ثم 

وقطاع ال�سحة بـ2000 من�سب، وقطاع 

الدفاع الوطني بـ1800 من�سب، وقطاع 

القت�ساد واملالية بـ1000من�سب �سغل، 

وغريها من القطاعات، يف حني كان قطاع 

التجارة اخلارجية اآخر قطاع مبن�سب 

�سغل واحد.

اخل�سو�سية،  احل�سابات  وبخ�سو�ص 

فقد اأ�سار القانون املايل اإىل بع�سها، وحدد 

املبلغ املخ�س�ص له ب�سفة وا�سحة من 

درهم  مليار  حوايل  تخ�سي�ص  �سمنها 

لدعم املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية، 

و3 ماليري درهم لدعم ال�سندوق اخلا�ص 

بالطرق، وحوايل 300 مليون ل�سندوق 

دعم العمل الثقايف، وحوايل مليار درهم 

ل�سندوق تنمية الريا�سة، وحوايل 200 

مليون درهم لدعم ال�سندوق الغابوي، 

و600 مليون لدعم �سندوق و�سع وثائق 

ال�سفر،  ووثائق  الإلكرتونية  الهوية 

لل�سندوق اخلا�ص  و400 مليون درهم 

لدعم ال�سجون، وحوايل 40 مليار درهم 

واإ�سالح  ل�سراء  كح�سابات خ�سو�سية 

معدات القوات امل�سلحة امللكية، يف حني 

خ�س�ست امليزانية حوايل 58 مليار درهم 

للخزينة  تابعة  خ�سو�سية  كح�سابات 

العامة للمملكة.

الزيادات  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  ويف 

على  املفرو�سة  الر�سوم  يف  املرتقبة 

بن  حكومة  ميزانية  توقعت  اخلمور، 

واملداخيل  الر�سوم  ت�سل  اأن  كريان 

حوايل  والكحول  اخلمور  من  املتوقعة 

524 مليون درهم، وحوايل 793 مليون 

اجلعة،  اأنواع  على  درهم  كر�سوم 

درهم  مليون  و198  ماليري   8 وحوايل 

كر�سوم على التبغ امل�سنع.

وبخ�سو�ص مداخيل الدولة عموما من 

كريان  بن  حكومة  توقعت  ال�سرائب، 

يف  العامة  امليزانية  مداخيل  تبلغ  اأن 

العامة  املديرية  موارد  عرب  الباب  هذا 

لل�سرائب حوايل 116 مليار و232 مليون 

درهم خالل �سنة 2014.

�ست�سجلها  التي  املوارد  �سمن  ومن 

مثال  القادمة  ال�سنة  احلكومة  ميزانية 

بحوايل  ال�سفر  جوازات  عن  مداخيل 

213 مليون درهم، وعن رخ�ص ال�سيد 
وحمل ال�سالح بحوايل 23 مليون درهم، 

وثائق  على  املفرو�ص  وعن التمرب 

مليون  و34  مليار  بحوايل  ال�سيارات 

درهم  مليون  و500  ومليارين  درهم، 

كمداخيل من املديرية العامة للمحافظة 

حتفيظ  اإجراءات  على  العقارية 

العقارات باملغرب.

هي  الأرباح  توقعات  اأبرز  من  وتبقى 

تلك الآتية من الفو�سفاط، حيث توقعت 

احلكومة باأن ت�سل اإىل 3 ماليري درهم، 

مليار  بحوايل  املغرب  ات�سالت  من  ثم 

و800 مليون درهم، وحتى من الغولف 

مليون   18 بحوايل  ال�سالم  دار  امللكي 

درهم.

اخلا�سة  الت�سيري  نفقات  يخ�ص  وفيما 

 27 حوايل  بلغت  فقد  امللكي،  بالق�سر 

املدنية،  بالقوائم  خا�سة  درهم  مليون 

و517 مليون درهم خا�سة مبخ�س�سات 

ال�سيادة، و410 مليون درهم للموظفني 

درهم  مليون  و500  ومليار  والأعوان، 

للمعدات والنفقات املختلفة.

يف  لوزارته  خ�س�ص  فقد  كريان  بن  اأما 

درهم،  مليون   89 حوايل  املوظفني  باب 

الغدارة،  وتفطح  البذخ  جمال  يف  بينما 

ل  الأفق، حيث  يف  تق�سف  ل  اأنه  فيبدو 

تلتهم  وحدها  احلكومة  رئا�سة  تزال 

للنفقات  درهم  مليون   473 حوايل 

واملعدات التابعة لرئا�سة احلكومة دون 

الوزارات الأخرى.
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

الدار البي�ضاء يف املحك

والوايل اجلديد لتحقيق 
انتظارات امللك

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 760  اخلميس 24 أكتوبر 2013

امللك حممد  العام، وجه جاللة  لهذا  الربملانية اخلريفية  الدورة  افتتاح  مبنا�سبة 

ال�ساد�ص ن�سره اهلل خطابا هاما كما جرت العادة يف اجلمعة الثانية من �سهر اأكتوبر 

من كل �سنة مبقت�سى د�ستور اململكة.

واجلديد يف خطاب جاللة امللك هو ما مل�سناه جميعا من مالحظات موؤ�سفة و�سع 

األ وهي  املغرب  اأكرب حا�سرة يف  �سوؤون تدبري  بيدهم  لتنبيه من  يده عليها  امللك 

الدار البي�ساء.

الطريق  التما�ص  على  باملغرب  العام  ال�ساأن  م�سوؤولو  اعتاد  فقد  احلال،  وبطبيعة 

ال�سديد والأفكار احلكيمة من خالل كلمات جاللته يف كل خطاب يلقيه على �سعبه 

وعلى املكلفني ب�سناعة القرارات التي مت�ص ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر املعي�ص 

اليومي للمغاربة.

بيدهم  ملن  فقط  القّيمة  الأفكار  بتوجيه  جاللته  فيه  يكتف  مل  اخلطاب  هذا  ولكن 

يف  وال�سعف  الأعطاب  مواطن  خالله  من  واجه  بل  العامة،  ال�سيا�سات  تطبيق 

بالغ ال�سراحة.  للبالد. كان جاللته وكعادته  العا�سمة القت�سادية  تدبري �سوؤون 

�سراحة مل�سنا جميعا من خاللها عدم ر�ساه عن الطريقة التي يتم بها تدبري احلياة 

اليومية وامل�سري امل�ستقبلي ملاليني املقيمني باملدينة الكربى للمغرب، خا�سة اإذا 

عايّنا جميعا تلك املليارات من الدراهم التي يتم �سرفها كميزانيات لربامج تاأهيل 

وتطوير وتنظيم احلياة باملدينة. والتي مل تعط اأكلها بامل�ستوى الذي كان ول زال 

ينتظره جاللة امللك.

ويكفي اأن نراجع جميعا العقد والن�سف تقريبا من الزمن والذي انطلق منه حكم 

امللك حممد ال�ساد�ص لن�ست�سف جميعا وبالعني املجردة اأن جاللته يف حاجة لرجال 

يحبون املغاربة مثلما يحبهم جاللته، وي�سعون للعمل املجرد من امل�سالح الذاتية 

وال�سخ�سية مثلما ي�سعى جاللته، ويعملون وفق مبداإ اعملوا ف�سريى اهلل عملكم 

مثلما يعمل جاللته. اإن جاللة امللك حممد ال�ساد�ص وكما يرى حتى الطفل ال�سغري 

يعمل بطريقة جتعلنا ن�سعر باأنه ي�ستغل 34 �ساعة يف اليوم من فرط كمية وم�ستوى 

وطريقة ا�ستغاله ليل نهار، وتنقله من منطقة من اململكة نحو اأخرى 

حتى ي�ستفيد املغاربة جميعا من عمله وانكبابه الالحمدود على تاأهيل بلده وتنمية 

عمل  م�ستوى  بنف�ص  اأعمل  »اأنا  يقول:  اأن  ميكنه  الذي  امل�سوؤول  هذا  فاأين  وطنه. 

جاللة امللك« ولالأ�سف ال�سديد، فقد كتبنا ك�سحفيني وكتبنا وكتبنا عن احلفر وعن 

البي�ساء من �سغوط  الدار  �سكان  اأع�ساب و�سحة  اإنقاذ  الزدحام وعن �سرورة 

الأر�ص  حتت  الأنفاق  وحفر  املعلقة  اجل�سور  بت�سييد  م�ساء  �سباح  ال�سري  حركة 

اإ�سوة بالدول حتى الفقرية. كتبنا عن الأو�ساخ والقاذورات التي تخجل املغرب 

بها  تتم  التي  الزرك�سة  تلك  عن  كتبنا  البي�ساء.  الدار  وم�ستثمري  �سياح  جتاه 

البي�ساء  يفر�ص  اأن  يجب  الذي  املدينة  ا�سم  عن  بعيدا  البنايات  جدران  �سباغة 

والنقاء على كل جوانبها وكل بناياتها. كتبنا عن اآلف امل�سردين الذين يعي�سون 

مير  من  كل  على  نهار  ليل  ينق�سون  والذين  بالبي�ساء  املوجودة  القناطر  حتت 

اأمامهم اأو تتعطل �سيارته مبحاذاة مواقعهم. كتبنا عن الرتفاع املهول للمت�سولني 

الظواهر  تنا�سل  وعن  القرقوبي،  وخا�سة  للمخدرات  للمتعاطني  املخجل  والعدد 

الجتماعية الغريبة عن املغرب. 

اأنهكت جيوب  التي  ليديك  ننادي. وكتبنا عن  كتبنا وكتبنا ولكن ل حياة ملن كنا 

�سيارات  لقطاع  العارمة  الفو�سى  عن  كتبنا  رقيب.  اأو  ح�سيب  دون  البي�ساويني 

ب�سكل خارج  نقله  الزبون ويرف�سون  �سواقها يختارون وجهة  التي �سار  الأجرة 

عن القانون. كتبنا عن عدم تطبيق مدونة ال�سري وعن الوقوف املمنوع حتت عيون 

�سرطة املرور.

ظواهر �سارت ل تعّد ول حت�سى وجمل�ص املدينة يتابع يف حالة �سرود. واليوم 

ومبنا�سبة خطاب جاللة امللك، فاإين ومن هذا املنرب اأجدد تاأكيدي ملا �سبق وذكرته 

البي�ساء وذلك حبا وغرية مني على املغرب  الدار  يف كل موا�سيعي حول مدينة 

الذي ع�سقته واأحببته وع�ست فيه منذ اأربعة عقود والذي كان اأول موعد يل فيه مع 

مغاربة اجلنوب عندما �ساركت واأعتز واأتباهى مب�ساركتي يف حدث نادر األ وهو 

امل�سرية اخل�سراء املظفرة.

امللك  جاللة  اأهداه  الذي  اجلديد  امل�سوؤول  على  البي�ساويني  اأهنئ  فاإين  واليوم، 

ل�سكان ومقيمي الدار البي�ساء األ وهو الوايل اجلديد ال�سيد خالد �سفري واليا على 

وزير  من  ومبادرة  احلكومة،  رئي�ص  من  باقرتاح  الكربى،  البي�ساء  الدار  جهة 

الداخلية، وذلك طبقا لأحكام الف�سل 49 من الد�ستور.

وخالد �سفري الوايل اجلديد على جهة الدار البي�ساء الكربى، يعرف املدينة واجلهة 

جيدا، ويعرف م�ساكلها واإكراهاتها، فقد �سبق له اأن �سغل من�سب عامل على عمالة 

مقاطعات الفداء مر�ص ال�سلطان، وعامال على عمالة مقاطعات اآنفا قبل اأن يعني يف 

من�سب كاتب عام لوزارة املالية، وهو املن�سب الذي ظل ي�سغله قبل اأن يعني واليا 

على جهة الدار البي�ساء.

وقد ازداد الوايل اجلديد ملدينة الدار البي�ساء �سنة 1967 مبدينة �سطات. ويف �سنة 

لالإح�ساء  دبلوم  وعلى  البولتكنيك،  مبدر�سة  مهند�ص  �سهادة  على  ح�سل   1991
والقت�ساد من املدر�سة الوطنية لالإح�ساء والإدارة القت�سادية بباري�ص وذلك يف 

�سنة 1993. وتوىل خالد �سفري ما بني 1993 و1995 من�سب رئي�ص ق�سم التدبري 

املايل مبيناء الدار البي�ساء، قبل التحاقه بوزارة املالية واخلو�س�سة، حيث ُكّلف 

بالدرا�سات من �سنة 1995 اإىل �سنة 1998. وتوىل خالد �سفري منذ 2 يناير 2004 
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اأكتوبر 2006 عينه جاللة امللك عامال على عمالة مقاطعات الفداء مر�ص ال�سلطان. 

الوايل اجلديد للعا�سمة القت�سادية متزوج واأب لثالثة اأبناء.

فالكل  املقربني،  اأ�سدقائه  الذين عملوا وتعاملوا معه ومن  �سمعته من  ما  وبحكم 

وت�سيري  تدبري  األ وهي  عاتقه  األقيت على  التي  الكبرية  املهمة  ينجح يف  اأن  ياأمل 

�سوؤون اأكرب مدن املغرب وتطوير جوانب احلياة يف البي�ساء، واأدعو له بالتوفيق 

يف مهامه الكربى التي تنتظره والتي وبحكم جتربته الكبرية وحنكته يف جمالت 

ح�سا�سة وم�سوؤوليات �سابقة �سيكون يف م�ستوى الثقة التي و�سعها فيه جاللة امللك 

وخا�سة يف هذه الظروف ال�سعبة التي تبعت اخلطاب امللكي الأخري.

حماباة االإدارات العمومية على ح�ساب القطاعات االجتماعية

العثماين 

ي�سلم املفاتيح 

لنب كريان

  ح�ضابات الربح

 واخل�ضارة يف قانون

 املالية

وزارة االقتصاد والمالية تشرف على 
تدبير  حوالي 32 حسابا خصوصيا، بينما قطاع 

الداخلية يشرف على 11 حسابا خصوصيا، 
في حين رئاسة الحكومة تشرف على تدبير 6 
حسابات، وإدارة الدفاع الوطني تشرف على 4 

حسابات خصوصية.

بن كيران رئيس الحكومة وفي اإلطار وزير المالية بوسعيد



االنتقالية  العدالة  ت�صدير  ميكن  ال 
العـــدالة  عــــن  احلديث 

االنتقالية يتطلب التوقف 

اأ�ســـا�سي  حمــــور  عــــن 

التجــــارب  بفرادة  يتعلق 

يف هذا املجـــال ب�سيـــاقاتها 

واإكــــراهــــاتها  واأولوياتها 

اأن  باعتبــــار  وحترياتـــها، 

لكل  ال�سيــا�سية  ال�سياقات 

جتربة تختلف وموازين القوى 

بلد..  كل  يف  نف�سها  هي  لي�ست 

العدالة  من  الغايات  كانت  فاإذا 

بالواقع  رهني  بلوغها  فاإن  عمومها،  يف  موحدة  االنتقالية 

املعقد لكل جتربة على حدة، لهذا ال ميكن ت�سدير اأي جتربة، 

�سواء تعلق االأمر بتجارب بلدان اأمريكا الالتينية اأو جنوب 

اإفريقيا اأو املغرب..

لحبيب بلكوش )المجلس الوطني لحقوق اإلنسان(

اإفريقيا بدل املغرب العربي
املغرب انخرط، ب�سكل 

العـــوملــة،  يف  كامــل 

واختـــار بحزم التــاأقلم 

الدويل،  الو�ســـع  مـــع 

االعتبــار  بعــــني  اآخـــذا 

االإيجابيـــات وال�ســلبيات 

املرتبطـــة بهـــذا االأخري..

على  اجلمود  حالة  ظل  يف 

م�ستــوى املغــرب العربي، 

نحو  توجـــه  املغـــرب  فاإن 

ال�ســحراء  جنوب  اإفريقيـــا 

درا�سات   2007 �سنة  خالل  واعتمد  اخلليج..  بلدان  ونحو 

حول ا�سرتاتيجية تنمية القطاع املايل املغربي بالن�سبة للعقد 

البي�ساء  الدار  متوقع  م�سروع  اإىل  اأف�سى  ما  وهو  املقبل، 

العربي واإفريقيا  اإقليمي يخدم مناطق املغرب  كمركز مايل 

ال�سمال  بني  واجهة  يوفر  كما  و�سركائه،  ال�سحراء  جنوب 

واجلنوب وبني دول جمل�س التعاون اخلليجي واجلنوب.

عبد اللطيف الجواهري )والي بنك المغرب (

اأ�صئلة د�صتورية حول احلكومة اجلديدة
احلكومة  ت�سكيل  اإن 

يف ن�سختها الثانية فتح 

نقا�سا د�ستوريا �سيا�سيا، 

على  �سعبيا  اأكادمييا، 

اإطار  يف  نطـــاق،  اأو�سع 

الد�ستور  اأحـــكام  تفعــــيل 

اجلديد مبا ي�سمن لالنتقال 

قوته  املن�سود  الدميقراطي 

هـــذا  كـــان  كلـــما  ومناعتــه 

يروم  وبناء  مـــثمرا  النقا�س 

والقانون  احلق  دولة  تعزيز 

واملوؤ�س�سات، واالإجابة عن الت�ساوؤالت املطروحة:هل يتعلق 

االأمر مب�ساألة د�ستورية حقيقية؟.. هل يهم املو�سوع م�ساألة 

مب�ساألة  مرتبط  املو�سوع  ..هل  �سيا�سي؟  بغطاء  د�ستورية 

�سيا�سية بغطاء د�ستوري؟.

لحسن بنساسي )حزب االستقالل(

خذوا العربة من اإ�صبانيا واأملانيا
تقــــنية  اإرادة  غيــــــاب 

م�سوؤولة عن و�سع ت�سور 

تقني واالأ�ســـ�س الـــــتقنية 

التــــي  الكروية،  للمنظومة 

واملنتخبات  لالأندية  ت�سمح 

الوطنية باالرتقاء مب�ستواها 

احلكامة  م�ستوى  على  �سواء 

نحــــتاج  اجليـــد،  التاأطري  اأو 

منتخبا لديه هويــة منــــفردة، 

ولن يـــتاأتى ذلـــك اإال باالعتماد 

غرار  على  القاعدي،  العمل  على 

التي  اإ�سبانيا،  مثل  عاملية  منتخبات  يف  يحدث  ما 

تنفرد باأ�سلوب خا�س م�ستمد من الطريقة التي يلعب 

االأملاين،  املنتخب  اإىل  اإ�سافة  بر�سلونة،  فريق  بها 

املنتخبات  اللعب، وغري ذلك من  بالواقعية يف  يتميز  الذي 

العاملية.

فوزي لقجع )رئيس نهضة بركان(
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

جرائد اإ�شبانية قالت اإن ا�شبانيا حاولت اإخفاء ال�شر.. لكنه انك�شف

اأ�صرار ع�صكرية اإ�صبانية تباع مع »حوا�صيب اخلردة« يف طنجة 
اخلطر  م�سدر  املغرب  اإ�سبانيا  تعترب 

الرئي�سي عليها وخا�سة ع�سكريا .. ولهذا 

حتاول حفظ اأ�سرارها الع�سكرية، لكن ما 

ال�سوريالية،  باب  وقع موؤخرا يدخل يف 

املت�سمنة  احلوا�سيب  بع�س  اأن  ذلك 

�سرية  اأنها  يفرت�س  ع�سكرية  ملعطيات 

مبائة  املغرب  يف  وبيعها  �سرقتها  جرت 

املغرب  يدرك  اأن  دون  للحا�سوب  يورو 

اأهميتها.

و�سائل  من  اأوردت عدد  ال�سدد،  هذا  يف 

االإعالم االإ�سبانية ومنها جريدة ليفانتي 

يف موقعها الرقمي موؤخرا اأن قا�س حتقيق 

من املحكمة العليا مبدينة فالن�سيا �سرق 

البالد يحقق يف ملف يت�سمن قيام جندي 

اإ�سباين يعمل يف قاعدة ع�سكرية مبدينة 

األيكانتي التي بدورها تقع �سرق البالد، 

ب�سرقة ثمانية حوا�سيب وبيعها ملواطن 

مغربي.

االعتقال  عملية  اأن  اجلريدة  وتوؤكد 

وقعت ال�سهر املا�سي، ولكن مت ت�سريب 

اخلرب هذا االأ�سبوع، وي�ستمر التحقيق 

بال�سائك،  ت�سفه  الذي  امللف  هذا  يف 

واعرتف اجلندي ب�سرقة احلوا�سيب من 

قاعة يف القاعدة، حيث كان يقوم ب�سرقة 

ببيعها  الحقا  ويقوم  االآخر،  تلو  واحد 

اإىل مواطن مغربي بقيمة ترتاوح ما بني 

90 يورو اإىل مائة يورو )115 اإىل 130 
دوالر(.

الذي يعترب �سرطة  املدين  وبداأ احلر�س 

هوية  وراء  التحري  يف  ع�سكرية 

وحقق  اعتقله  حيث  املغربي،  املهاجر 

هذه  ب�سراء  املغربي  واعرتف  معه، 

احلوا�سيب من اجلندي االإ�سباين، واأكد 

يورو.  مائة  يتعد  مل  الذي  البيع  �سعر 

اإىل  بنقلهم  اعرتف  اأنه  املفاجاأة  وكانت 

مدينة طنجة وبيعها هناك للمتخ�س�سني 

يف احلوا�سيب.

القاعدة  يف  امل�سوؤولون  ويتخوف 

احلوا�سيب  بع�س  تكون  اأن  الع�سكرية 

التي جرى بيعها بطنجة ما زالت تتوفر 

ع�سكري،  طابع  ذات  معلومات  على 

اأن التحقيق مل يح�سم بعد فيما  خا�سة 

اإذا كان اجلندي قد قام مب�سح حمتويات 

اأقرا�سها ال�سلبة قبل بيعها اأم ال؟، وهل 

املعلومات  مب�سح  املغربي  املهاجر  قام 

اأم باعها كما هي يف مدينة طنجة �سمال 

املغرب؟.

على  االإ�سبانية  ال�سلطات  وت�سرتت 

ال  حتى  ت�سريبه  دون  وحالت  اخلرب، 

لكنها  واأهميتها،  للحوا�سيب  اأحد  ينتبه 

يف اآخر املطاف مل تنجح، وت�سرب اخلرب 

نوعية  يعرف  اأحد  ال  لكن  لل�سحافة. 

االأ�سرار التي كانت يف احلوا�سيب.

ال�سجن  يف  االإ�سباين،  اجلندي  ويوجد 

عدم  وبتهمة  احلوا�سيب  �سرقة  بتهمة 

خرب  انت�سر  بعدما  اإذ  بعمله،  االلتحاق 

�سرقة احلوا�سيب هرب ومل يعد للعمل يف 

القاعدة الع�سكرية حتى اعتقله احلر�س 

املواطن  يوجد  املقابل،  ويف  املدين. 

املغربي يف حالة �سراح، ويالحق بتهمة 

احلر�س  وتاأكد  م�سروقة،  مواد  �سراء 

اأنه مهاجر عاٍد لي�ست لديه عالقة  املدين 

باال�ستخبارات املغربية، و�ساءت االأقدار 

اأن  دون  ي�سرتي حوا�سيب ع�سكرية  اأن 

يف  ليبيعها  هويتها  وال  م�سمونها  يدرك 

املغرب.

هذا  على  �ساخرة  ال�سحافة  وتعلق 

يف  تباع  ع�سكرية  اأ�سرارا  باأن  احلدث 

اإىل  تنتمي  طنجة  مثل  مدينة  �سوق 

اخلطر  م�سدر  اإ�سبانيا  تعتربها  دولة 

حول  عالقة  ملفات  ب�سبب  الرئي�سي 

واجلزر  ومليلية  �سبتة  مدينتني 

�ساخرة  التعليق  يف  وت�ستمر  املحتلة. 

اأن اأ�سرار اجلي�س االإ�سباين لي�ست مهمة 

املبلغ  هذا  ت�ساوي  قيمتها  اأن  طاملا 

الهزيل. ولدى انت�سار اخلرب يف �سبكات 

الفاي�سبوك،  مثل  االجتماعي  التوا�سل 

فقد  يدري،  من  املغاربة،  بع�س  يعلق 

وراء  االآن  املغربية  املخابرات  تكون 

احلوا�سيب يف اأ�سواق طنجة

يف  البحريني  اجلانب  رئي�س  اأكد 

جمل�س االأعمال البحريني املغربي، 

البحريني وع�سو  االأعمال  �ساحب 

اإدارة  مبجل�س  املايل  االأمني  ونائب 

البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة 

�سقر �ساهني، باأن اإ�سكاالت التعاقد 

يف اال�ستثمارات اخلليجية املغربية 

عائق موؤثر لنمو هذه اال�ستثمارات 

بعد جتارب موؤ�سفة لدى البع�س يف 

هذا اجلانب، وتاأخر ف�س النزاع يف 

املحاكم؛ ما حذا ببع�س امل�ستثمرين 

ا�ستثمارات  العزوف عن دخول  اإىل 

يف هذا املجال مرة اأخرى.

يتحدث  كان  الذي  �ساهني  وراأى 

حول  الدويل  املوؤمتر  عن   موؤخرا 

ال�سياحي..  القطاع  يف  »اال�ستثمار 

وت�سوية  والتحديات  الفر�س 

املنازعات« املزمع انعقاده باملغرب 

نوفمرب   30-29 بني  ما  الفرتة  يف 

املقبل، باأن اإدراج �سرط التحكيم يف 

ف�س  ل�سرعة  �سمانة  ميثل  العقود 

النزاع، م�سريًا اإىل عدم وجود وعي 

وما  التحكيم،  �سرط  باإدراج  كاٍف 

حقوق  حلفظ  به  يوؤدي  اأن  ميكنه 

املتعاقدين، معتربا اأن اإدراج �سرط 

ذا  كان  اإذا  وخ�سو�ساً  التحكيم 

اأ�سلوب  اأف�سل  هو  دويل  اعرتاف 

التجارة  ا�ستثمارات  حلماية 

البينية.

من  التاأّكد  باأن  �ساهني  واأو�سح 

بح�سب  التحكيمي  احلكم  نفاذ  قوة 

التي  التحكيم  واإجراءات  قواعد 

�سيخ�سع �سرط التحكيم يف اللجوء 

اأو  اخلليج  دول  يف  �سواء  اإليها، 

و�سمانة  �سرورة  ي�سّكل  املغرب، 

ويعترب  التحكيمي،  القرار  لتنفيذ 

حتت  التحكيم  قواعد  اإىل  اللجوء 

التجاري  التحكيم  مركز  منظومة 

لدول جمل�س التعاون )دار القرار(، 

الطمئنان  ال�سمانات  تلك  اإحدى 

التحكيم،  �سرط  باإدراج  امل�ستثمر 

زيادة  يف  النهاية  يف  ي�سهم  اأنه  كما 

البينية  والتجارة  اال�ستثمارات 

بني دول جمل�س التعاون واملغرب، 

مركز  اتخذه  الذي  بالتوّجه  م�سيدًا 

جمل�س  لدول  التجاري  التحكيم 

يف  العربي  اخلليج  لدول  التعاون 

بحث حّجية تنفيذ اأحكامه يف املغرب 

اأحكامه  لنفاذ  املوؤهل  املركز  لكونه 

التعاون  جمل�س  دول  جميع  يف 

ونهائية  ملزمة  اأحكاماً  باعتبارها 

وغري قابلة للطعن بالطريق العادي 

اأو الطريق غري العادي.

نائب بحريني يتحدث عن »التجارب امل�ؤ�شفة«

املحاكم تقف حجر عرثة اأمام منو اال�صتثمارات اخلليجية باملغرب 

�شقر �شاهني

ال�صر اخلطري الذي ك�صفت عنه جريدة 

»لوموند« وخلق اأزمة مع اأمريكا
      امل�صاهري يف�صلون االإقامة يف املغرب 

قال الفنان كاظم ال�ساهر اإنه ا�سرتى منزال يف اململكة املغربية، لالإقامة الدائمة 

مع عائلته، مو�سحا اأنه اختار املغرب ملا تنعم به من اأمان وا�ستقرار، اإ�سافة 

اإىل الكرم والرتحاب، الذي يتميز به اأهل املغرب.

األبومه  من  االنتهاء  على  قارب  اأنه  ال�ساهر  اأكد  الفنية،  اأخباره  اآخر  وعن 

اجلديد، موؤكدا اأن ال�ساعر نزار قباين له ن�سيب كبري من 

اأغنيات االألبوم، وفقا ملا ذكرته العربية نت.

برنامج  مع  له  حديث  يف  ال�ساهر  واأو�سح 

على  يعر�س  الذي  العربية«،  »�سباح 

قناة »العربية« اأنه انتهى من ت�سجيل 8 

ق�سائد من األبومه، وتتبقى له 4 ق�سائد 

فقط.

ال�ساهر  كاظم  املطرب  انتقال  اأن  يذكر 

فقط  اأيام  بعد  ياأتي  املغرب،  يف  لل�سكن 

من ح�سول املغني اجلزائري ال�ساب خالد 

يق�سي  بات  حيث  املغربية،  اجلن�سية  على 

جل وقته يف املغرب ولي�س يف اجلزائر.  

كاظم ال�ساهر

ِانفجرت يف العا�سمة الفرن�سية باري�س موؤخرا ثورة غ�سب عارمة على الواليات املتحدة ،  اإثر 

ك�سف �سحيفة لوموند عن قيام وا�سنطن بالتج�س�س على ماليني املواطنني الفرن�سيني . 

وقد توالت ردود الفعل الفرن�سية الغا�سبة، وا�ستدعت اخلارجية الفرن�سية ال�سفري االأمريكي 

يف باري�س، وو�سف وزير اخلارجية لوران فابيو�س املمار�سات االأمريكية باأنها غري مقبولة، كما 

اعرت�س وزير الداخلية الفرن�سية مانويل فال�س على املمار�سات االأمريكية، واعتربها مثرية 

لل�سدمة، وت�ستدعي اإي�ساحات.

وقالت ال�سحيفة الفرن�سية اإن وكالة االأمن القومي االأمريكية، قامت بت�سجيل 70 مليون بيان 

هاتفي)ات�سال اأو ر�سائل ق�سرية( للفرن�سيني طيلة ثالثني يوما بني 10  دي�سمرب2012  و8 

يناير2013، بح�سب وثائق �سربها العميل ال�سابق يف الوكالة االأمريكية اإدوارد �سنودين.

واأعطت الوثائق التي ن�سرتها لوموند اإي�ساحات كافية تدفع لالعتقاد باأن اأهداف وكالة االأمن 

القومي ت�سمل اأ�سخا�سا ي�ستبه يف �سالتهم باأن�سطة اإرهابية، واأي�سا اأفرادا يتم ا�ستهدافهم فقط 

ملجرد انتمائهم اإىل عامل االأعمال اأو ال�سيا�سة اأو االإدارة الفرن�سية.

وعلى جانب اآخر، وعلى بعد اآالف االأميال، ن�سبت اأزمة اأخرى، حيث طالبت املك�سيك الواليات 

املتحدة باإجراء حتقيق �سريع حول معلومات ك�سفتها جملة دير �سبيجل االأملانية عن جت�س�س 

اأجهزة املخابرات االأمريكية على الربيد االإلكرتوين للرئي�س ال�سابق فيليب كالديرون، عرب عملية 

اأن  ـ  اإىل وثائق �سربها �سنودين  ـ ا�ستنادا  اأطلقت عليها ال�سائل امل�سطح، وذكرت دير �سبيجل 

الوكالة قامت مبراقبة ات�ساالت احلكومة املك�سيكية على مدى �سنوات.
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�شهدت عدة دول، من �شمنها ت�شيلي يف القارة 

م�شريات  اأوروبا،  يف  و�شربيا  الأمريكية، 

»الزومبي« اأو الأموات الأحياء«.

عامها  العام  هذا  الزومبي  م�شريات  وتدخل 

�شنويا  حدثا  اأ�شبحت  اأن  بعد  ال�شاد�س 

يرتدي  حيث  العامل،  دول  من  العديد  يف 

الأ�شخا�س اأقنعة، وكاأنهم مقتولون، ومي�شون 

اجل�شد  هو  »الزومبي«  متمايلة..و  بطريقة 

الب�شري الذي مات، ثم عاد اإىل احلياة، اأو مت 

�شحره ب�شحر الفودو ليموت، بح�شب معتقدات 

الديانة الودونية، ومن بعد دفنه يتم اإرجاعه 

بوا�شطة هذا ال�شحر. وطغت فكرته على اأ�شهر 

اأفالم الرعب ال�شينمائية.

�شهدت  الأ�شحى،  عيد  ومبنا�شبة  ذلك،  وقبل 

بع�س مدن املغرب مهرجان »بيلماون«، اأو ما 

ُيعرف باللهجة املغربية بـ »بوجلود«.

ويف هذا املهرجان، يرتدي �شباب واأطفال جلود 

املاعز، ويتخفون وراء اأقنعة، ويحملون قوائم 

يف  ي�شادفونهم  من  »جلد«  لـ  العيد،  اأ�شاحي 

الطريق يف عادة متوارثة منذ القدم..

ويبداأ ال�شتعداد لهذه العادة قبل العيد باأيام، 

حيث ت�شرتى اجللود ومتّلح وعند ا�شتخدامها 

تذهب  حتى  قوية  بعطور  تر�س  املنا�شبة  يف 

يقع  ومن  املاّرة،  مطاردة  تبداأ  ثم  رائحتها، 

بني اأيديهم يبداأ بالتفاو�س، على اأمل اأن تكون 

ال�شربة غري موجعة.

 اأكدت بع�س امل�شادر اأن �شركة الطريان »ريانري« قررت خ�شم 

الوطني  املكتب  لفائدة  م�شتحقاتها  من  �شنتيم  مليون   220
تكبدتها  التي  »الأ�شرار«  ال�شركة  اأ�شمته  ما  ب�شبب  للمطارات. 

الناقلة من جراء تاأجيل العودة اإىل التوقيت العاملي املتخذ من 

طرف احلكومة املغربية يوم 28 �شتنرب املا�شي.

ال�شركة  اتخذته  الذي  »القرار  اأن  ذاتها  امل�شادر  واأ�شافت 

مع  تفاو�س  اأي  وبدون  انفرادي  ب�شكل  التكلفة  املنخف�شة 

م�شوؤويل  لدى  ال�شتياء  من  موجة  خلق  املغربية  ال�شلطات 

وزارة النقل واملكتب الوطني للمطارات نظرا للطريقة التي مت 

بها اإخبارهم، بحيث جاء م�شمنا يف ر�شالة اإىل وزير النقل يغلب 

عليها اأ�شلوب ا�شتفزازي.  وكان قرار احلكومة القا�شي بتاأجيل 

تاأخري �شاعة على التوقيت املحلي قد لقي ردود فعل من طرف 

كثرية  طريان  �شركات  هناك  اأن  من  بالرغم  »ريانري«،  �شركة 

تعمل يف املغرب برواج اأكرب كاخلطوط الفرن�شية و�شركة النقل 

املنخف�شة التكلفة »اإيزي جيت«.

حفالت »مو�سم بوجلود«  يف املغرب
 واأروبا واأمريكا  

تقرير فرن�سي ي�سري

 اإىل حتركات مغربية 

ملناف�سة اجلزائر على �سعيد 

اإنتاج البرتول
بثته  »رويرتز«  الفرن�شية  الأنباء  لوكالة  تقرير  قال 

من  حثيثة  بخطى  تقوم  املغربية  ال�شلطات  اإن  موؤخرا 

ا�شتك�شاف  جمال  يف  العاملية  ال�شركات  ا�شتقطاب  اأجل 

على  ا�شتك�شاف  بعمليات  للقيام  النفط  وا�شتخراج 

يف  الطبيعية  الرثوة  لهذه  مفرت�شة  حقول  م�شتوى 

املناطق الواقعة على �شواحل املحيط الأطل�شي.

رغبتها  اإىل  املغربية  امل�شاعي  هذه  التقرير  هذا  واأرجع 

يف ا�شتغالل الظروف الأمنية التي تعي�شها دول اجلوار 

التي  اجلزائر  من  كل  وهي  النفطية،  باملوارد  الغنية 

من  تعاين  فيها  الأجنبية  ال�شركة  ا�شتثمارات  تزال  ل 

حتديات وعقبات منذ الهجوم الذي تعر�شت له من�شاأة 

يناير  �شهر  الطبيعي يف »تيغنتورين«  الغاز  ا�شتخراج 

الأجنبيني  ال�شريكني  تعطل  اإىل  اأدى  والذي  املا�شي، 

“بريتي�س  من  كل  “�شونطراك”  الوطنية  لل�شركة 

بيرتوليوم الربيطانية” و»�شتات اأويل« الرنويجية.

ا�شتقطاب  يف  وليبيا  للجزائر  املغرب  مناف�شة  حقيقة 

�شاآلة  رغم  املغاربي  امل�شتوى  على  العاملية  ال�شركات 

بورتر”،  “جيوف  اأكدها  بجارتيه،  مقارنة  موارده 

مدير مركز ا�شت�شارات املخاطر يف �شمال افريقيا بالقول 

اأقل جذبا لل�شركات العاملية  وليبيا اأ�شبحتا  “اجلزائر 
مقارنة باخلم�س �شنوات املا�شية، على خالف املغرب 

الذي يعي�س اأو�شاعا هادئة”.

العاملية  ال�شركات  اأن  والغاز  النفط  يف  خرباء  واأكد 

من  التكنولوجيا  جمال  يف  التقدم  على  كثريا  تعول 

يف  الطاقوية  املوارد  من  كبرية  كميات  ا�شتخراج  اأجل 

ال�شواحل الأطل�شية املغربية، مثلما ح�شل يف الربازيل 

الناطق  اأكده  اإفريقيا،وهو ما  وكل من غانا واأنغول يف 

الر�شمي با�شم “بريتي�س بيرتوليوم” روبرت واين الذي 

املحيط  يف  ال�شاحلية  املناطق  اإىل  ننظر  نحن   “ �شرح 

الأطل�شي، فلو �شاهدنا كل من اأنغول وناميبيا �شوف نرى 

اأنها امتداد لنف�س الكتلة اجليولوجية لكل من الربازيل 

والأوروغواي، املغرب هو فقط جاء يف موقع اأكرث �شمال 

من هذه الدول”.

وي�شيف املتابعون للمحاولة املغربية من اأجل مناف�شة 

اجلزائر  يف جمال النفط والغاز على امل�شتوى املغاربي، 

التوجه  العمالقة على  العاملية  ال�شركات  ي�شجع  ما  اأن 

نحو املغرب هي ال�شروط اجلبائية، والت�شهيالت الكبرية 

التي يقدمها قانون ال�شتثمار يف هذا البلد، بالإ�شافة اإىل 

توفر بنية حتتية كبرية خا�شة  املوانىء وطرق ال�شكك 

احلديدية، وهو على خالف اجلزائر التي تعترب قوانني 

ال�شتثمار فيها “اأكرث ت�شديدا”، وتفر�س على ال�شريك 

الأجنبي اأن يت�شارك مع ال�شركات املحلية التي يجب 

القاعـــــدة  اإطار  يف  باملائة   51 م�شاهمتها  تفوق  اأن 

املعمــــول بهــــا واملعروفـــة 

بـ 51/ 49، ا�شتنزاف الرثوات ال�شحراوية..

ثالث وزارات 

حتتكراجلزء ال�سخم 

من امليزانية

كريان  بن  الإله  عبد  حكومة  و�شعت 

املوازنة  قانون  م�شروع  نهائي  ب�شكل 

جمموع  وبلغ  الربملان،  على  املغربية 

مليارا   199 العامة  امليزانية  نفقات 

و353 مليون درهم.

 وتقدمت  وزارة القت�شاد واملالية على 

باقي الوزارات يف حجم ميزانيتها بـ 64 

الرتبية  بوزارة  متبوعة  درهم،  مليار 

الوطنية  بـ43 مليار درهم، ويف املرتبة 

الوطني  الدفاع  اإدارة  جاءت  الثالثة 

وزارة  ثم  درهم.  مليار   27 من  باأكرث 

الداخلية  بـ18 مليار درهم.

يف  امللكي  البالط  ميزانية  وا�شتمرت 

ال�شنة  ميزانية  نف�س  على  احلفاظ 

بلغت  حيث  طفيف،  تغري  رغم  املا�شية 

 2014 قانون  خالل  الق�شر  ميزانية 

مليارين و 453 مليون و 839 األف درهم، 

حمتفظة بنف�س امليزانية التي خ�ش�شت 

للق�شر امللكي خالل �شنة 2013.

اأول �سركة طريان تتمرد على احلكومة

 ب�سبب »زيادة �ساعة«

الوزيـــــرة العــــائدة مــــن اإ�ســــرائيل.. 

مـــا عالقـــتها بــ�سفقـــات وزارتـــها؟

ك�شفت م�شادر مطلعة لـ »�شحيفة النا�س« 

احلركة  يف  القيادية  احليطي،  حكيمة  اأن 

ال�شعبية – الوزيرة املنتدبة يف حكومة عبد 

الإله بن كريان املكلفة بالبيئة، متلك �شركة 

با�شم »�شو كلوب« تربطها عدة �شفقات مع 

هذه الوزارة التي اأ�شندت اإليها، بل اإن بع�س 

هذه ال�شفقات مازالت مل تتم ت�شويتها اإىل حد 

الآن.

وت�شاءلت م�شادرنا عن م�شري هذه ال�شفقات 

التي تربط �شركة الوزيرة مع الوزارة ب�شبب 

الآمر  �شفة  �شفتني،  بني  احليطي  جمع 

بال�شرف و�شفة امل�شتفيد من ال�شفقة..

وح�شب امل�شادر نف�شها، فاإن �شركة الوزيرة 

تعد واحدة من اأهم ال�شركات التي ت�شتفيد 

يف  البيئة  قطاع  يف  العمومية  ال�شفقات  من 

املغرب، حيث قدرت املبالغ املالية ل�شفقات 

التي  الوزارة  هذه  مع  املربمة  احليطي 

عينت على راأ�شها، يف غ�شون الثالث �شنوات 

ما   ،2013 �شنة  احت�شاب  دون  الأخرية، 

)قرابة  درهم   13580880.00 جمموعه 

مليار ون�شف( يف �شبع �شفقات فقط، تتعلق 

يف  البيئي  الو�شع  حول  درا�شات  باإجناز 

بع�س جهات اململكة.

وح�شب امل�شادر نف�شها، فاإن احليطي التي 

�شبق لها اأن زارت اإ�شرائيل، مل تتو�شل اإىل 

التي  م�شتحقاتها  من  بجزء  اللحظة  حدود 

الإدارية  الإجراءات  من  جمموعة  تتطلب 

والتقنية املرتبطة باإنهاء اخلدمة، وبال�شلطة 

بال�شرف،  لالآمر  والقانونية  التقديرية 

حكيمة  الوزيرة  املطاف  نهاية  يف  هو  الذي 

مازحة  مرة  ما  التي حتدثت غري  احليطي، 

اأكدت  ما  ح�شب  البيئة،  وم�شوؤويل  لأطر 

م�شادرنا، عن اأمنيتها يف اأن ت�شبح ال�شيدة 

توجهاتها  لتبلور  الوزارة  هذه  يف  الأوىل 

وهيكلتها و�شيا�شتها البيئية..

القانوين  الواجب  اإن  م�شادرنا  وقالت 

والأخالقي يفر�س على الوزيرة حاليا تغيري 

امل�شتفيدة  �شركتها  داخل  القانوين  و�شعها 

من �شفقات الوزارة مبا ي�شمح لها بتجاوز 

مرحلة التنايف التي توجد عليها الآن، وكذلك 

التي  العمومية  ال�شفقات  يف  امل�شاركة  عدم 

تكون الوزارة املكلفة بالبيئة طرفا فيها.

احليطي،  �شركة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

ح�شان،   – الرباط  يف  مقرها  يوجد  التي 

بالتهيئة  املرتبطة  البيئية  بالدرا�شات  تهتم 

وتدبري  واملياه  والقروية،  احل�شرية 

والقت�شاد  وال�شلبة،  ال�شائلة  النفايات 

املائي والزراعي، والت�شالت، والتح�شي�س 

درا�شات  وهي  البيئية،  املمار�شات  ون�شر 

موجهة بالدرجة الأوىل للدولة واملوؤ�ش�شات 

للقطاع اخلا�س، »مما  منها  اأكرث  العمومية 

يجعل م�شتقبل هذه ال�شركة، وفق م�شادرنا، 

تنظمها  التي  العمومية  بال�شفقات  رهينا 

اإىل  م�شرية  احلكومية«،  القطاعات  خمتلف 

قانونية  �شيغة  اإيجاد  يفر�س  املنطق  »اأن 

بال�شرف  الآمر  بني  التنايف  حتد من حالت 

ال�شفقة  على  احلائز  امل�شلحة  و�شاحب 

العمومية«.
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»ال�سلطان الأ�سود«
 الذي حلم باإ�سقاط 

ال�سلطان ال�سرعي 

تميزت الفترة األخيرة بحملة 
االنتقاالت التي أطلقتها وزارة 

الداخلية في صفوف رجال السلطة 
عبر مختلف األقاليم من عمال 
وباشوات وقياد.. غير أن هذه 
الحركية المرفوقة  باحتفاالت 

كبيرة شهدتها عدة مدن، 
ظلت حبيسة مقرات الباشويات 

والعماالت، والشك أن الزمان دار 
دورته، فلم يعد القايد والباشا 

يخيفان أي أحد، ولم يعد أحد يعرف 
أسماءهم..

صورة القايد والباشا تبدوان باهتة 
اليوم، لكن األمر لم يكن كذلك 

إلى حدود الخمسينيات من القرن 
الماضي، حيث كان “الباشا الكالوي” 
مثال، يقيم االحتفاالت الباذخة في 
مراكش إكراما ألصدقائه من شتى 

أنحاء العالم، بل إن نفوذ هذا 
الباشا كان يفوق نفوذ السلطان 

في بعض المناطق..
وربما ال يعرف كثير من رجال 

السلطة الذين وزعتهم وزارة 
الداخلية على مختلف األقاليم، 

حكاية هذا الباشا الذي مهد لنفي 
السلطان محمد الخامس وتنصيب 

حاكم علوي آخر بدله هو بنعرفة، 
لوال أن الحركة الوطنية أرغمت 
المستعمر على إعادة السلطان 

الشرعي بعد نفيه، عقب مفاوضات 
“إيكس ليبان” المعروفة.

والكالوي هو نموذج لرجال 
السلطة األكثر فسادا في تاريخ 

المغرب، حيث تحول إلى قوة مالية 
كبيرة في ظرف وجيز بعد استيالئه 

على أجود األراضي في حوز 
مراكش وفي مدن أخرى، ونسج 

عالقات مع نافذين في الداخل 
والخارج، لدرجة أنه حضر حفل 

زفاف ملكة إنجلترا بصفته رجل 
دولة.

كان ينزع األراضي ألصحابه، وينظم 
الحفالت الباذخة، ويحفظ القرآن 

الكريم.. وبشكل منافق كان 
يوظف الدين لخدمة مصالحه 

الشخصية، وكان يعيب على 
السلطان خروج بناته للقاء 

نشطاء الحركة الوطنية، كره 
حزب االستقالل، ووقع في حب 

االستعمار واعتقد واهما أن 
الملكية ستسقط في المغرب..

بعدما أصبح المراكشيون يلقبونه 
”السلطان األكحل بــ” )السلطان 

األسود(.
إعداد: سعيد الريحاني

�أكرب منوذج للف�صاد يف �صفوف رجال 

�ل�صلطة يف تاريخ �ملغرب

نقاش على هامش الحركة االنتقالية األخيرة في صفوف القياد والباشوات 

الباشا التهامي الكالوي
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املزواري  الكالوي  حمو  بن  “التهامي  ِا�سمه 

للعر�ش  الأ�سرة معروفة بوالئها  ينتمي  اإبيب�ض”، 

ملدينة  با�سا  تعيينه  ظهري  على  ح�سل  العلوي، 

وبلغت  يو�سف،  موالي  ال�سلطان  عهد  يف  مراك�ش 

�سطوته اأوجها يف عهد ال�سلطان حممد اخلام�ش.

بلحاج  حممد  ال�سابق  ال�سيا�سي  املعتقل  يحكي 

اأطل�ش عن الفرتة التي حكم فيها الكالوي منطقة 

خيار  نرف�ش  بداأنا   1950 �سنة  يف  قائال:  مراك�ش 

اأن  فقررنا  املغرب،  با�ستقالل  ال�سلمية  املطالبة 

نحتفل بعيد العر�ش على �سعيد حزب اال�ستقالل 

بجهة مراك�ش.. وملعلومات القارئ الكرمي، فعلى 

قرب  تان�سيفت  وادي  من  املمتدة  املناطق  طول 

املغاربة  ير  مل  الغزالن،  حماميد  حتى  مراك�ش 

 14 حوايل  طيلة  املناطق  هذه  يف  الوطني  العلم 

بني  خ�سومة  الوقت  ذلك  يف  كانت  حيث  �سنة، 

كان  وقد  اخلام�ش،  حممد  وامللك  الكالوي  البا�سا 

بال�سلطان  اآنذاك  الكالوي  ينادون  املراك�سيون 

االأ�سود )ال�سلطان لكحل(.

نف�ش امل�سدر يحكي يف مذكراته اأن االحتفال بعيد 

كان  كما  بدل حومة واحدة  5 حومات  يف  العر�ش 

احلركة  قوة  عن  االإعالن  مبثابة  كان  قبل،  من 

الوطنية يف مراك�ش، "لذلك كانت اأقالم  املخابرات 

الكالوي  ورجال  العامة(  )اال�ستعالمات 

ي�ستفزوننا منذ ال�سباح بنزع الالفتات وال�سور، 

غري اأنه حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء عندما بداأنا 

امل�سمى  الكالوي  خليفة  ح�سر  اأغرا�سنا،  جنمع 

هذا  عن  امل�سوؤول  من  ي�ساألنا  ووقف  بلعبا�ش، 

املعتقل  مذكرات  الفو�سوي”.)امل�سدر:  العمل 

ال�سيا�سي املجاهد حممد بلحاج اأطل�ش(.

 العداوة  الثابتة بين الباشا 
وحزب االستقالل 

كعدو  الكالوي  البا�سا  عن  بلحاج  حممد  حديث 

�سديد  حقد  يقابله  مراك�ش،  يف  اال�ستقالل  حلزب 

بع�ش  اإن  بل  ا�ستقاليل،  هو  ما  كل  على  للكالوي 

خاطب  الكالوي  اإن  تقول  التاريخية  الكتابات 

ال�سلطان حممد اخلام�ش بلهجة غري الئقة وقال: 

“ل�ستم اإال ظل �سلطان، مل تعودوا �سلطان املغرب، 
اأنتم �سلطان حزب اال�ستقالل”..

خرجة الكالوي بهذا ال�سكل كانت ب�سبب ا�ستقبال 

قد  كان  اال�ستقالل،  حزب  من  لوفد  ال�سلطان 

العام من جمل�ش احلكومة.. فكلفه  طردهم املقيم 

الق�سر  خارج  مت طرده  باأن  غاليا،  الت�سريح  هذا 

البا�سا  جعل  احلادث  هذا   ،1950 دجنرب   23 يوم 

املغ�سوب عليه يجند القبائل التابعة له من اأجل 

خطوؤه  فكان  ال�سرعي..  ال�سلطان  على  التمرد 

الفادح هو حلمه باإ�سقاط امللكية.

كان  الكالوي  البا�سا  اأن  تاريخية  مراجع  وتوؤكد 

ات�سلوا  الذين  امللكية  على  املتاآمرين  طليعة  يف 

بـ"حممد بنعرفة" يف �سيف 1951 اأي اإبان االأزمة 

اجلرنال  الفرن�سي  العام  واملقيم  ال�سلطان  بني 

تدبري  يف  من�سغال  بنعرفة  كان  وقتها  جوان.. 

�سيعاته الفالحية، فعر�سوا عليه اأن ي�سبح ملكا 

مراك�ش.. يف  الكالوي  البا�سا  منزل  يف  للمغرب، 

فر�ست  اأن  بعد  ذريعا  ف�سال  ف�سل  املخطط  لكن 

قوة احلركة الوطنية على امل�ستعمر عودة حممد 

ني�ش  مدينة  يف  معزوال  بنعرفة  لينتهي  اخلام�ش 

الفرن�سية، حيث وفر له الفرن�سيون منزاًل الإقامته 

 1976 �سنة  تويف  اأن  اإىل  هناك  وبقي  واأ�سرته،  هو 

مغ�سوبا عليه من طرف امللوك العلويني.

 الكالوي رجل دولة في حفل
 زفاف ملكة إنجلترا

الكبري  النفوذ  هذا  �سر  ما  البع�ش  يت�ساءل  قد 

من  غريه  دون  الكالوي  البا�سا  به  يتمتع  الذي 

يف  �سنده  يجد  الذي  اجلواب  وهو  البا�ساوات؟، 

التاريخ اأوال، حيث اأن هذا البا�سا ينتمي اإىل اأ�سرة 

فالتهامي  �سنوات،  طيلة  العلويني  امللوك  خدمت 

هو اأخ ال�سديقي الذي اأ�سبح يقوم مبهام ال�سدر 

اأ�سند  الذي  نف�سه  وهو   ،1927 �سنة  منذ  االأعظم 

هذه املهمة الأخيه بفعل ان�سغاله باملهام اجلديدة، 

لبا�سوية  با�سا  الكالوي  التهامي  تعيني  فكان 

غري  �سلطة  رجل  ميالد  عن  اإعالن  مبثابة  مراك�ش 

و�سدته  �سرامته  ظهرت  ما  �سرعان  اإذ  م�سبوق، 

قبائل  اإىل  يداه  امتدت  بعدما  ال�سلطة  ممار�سة  يف 

�سو�ش واالأطل�ش.

يفاجاأ  قد  للكالوي  الذاتية  لل�سرية  القارئ  ولعل 

لكونه حافظا للقراآن الكرمي اإىل جانب بع�ش املتون 

بتطوير  كبرية  اهتمامات  له  وكانت  الدينية، 

تقنيني خمت�سني  اأنه جلب  الفالحي حتى  القطاع 

القطن، وكان  من م�سر لكي يجربوا عنده زراعة 

�ساحب اأول جتربة يف هذا املجال..

جتربة  راكم  اأنه  النا�ش  من  كثري  يعرف  ال  كما 

كبرية يف “الد�سائ�ش” من خالل م�ساركته يف عدة 

معارك لقمع القبائل املتمردة، حيث �سارك يف اأول 

وعمره  “ووزكيت”  قبيلة  لقمع  حربية  معركة 

تاأديب  عملية  يف  �سارك  كما  �سنة،   15 يتجاوز  ال 

يف  �سارك  كما  الرحامنة،  عند  الالجئ  الروكي 

قمع عملية احلركات املتمردة يف ال�ساوية وقبائل 

تادلة.

ت�ساعد  ال  قد  الكالوي  حياة  يف  املحطات  هذه  كل 

الكالوي والتي  التي بات يحتلها  على فهم املكانة 

يف  اخلام�ش  حممد  امللك  دخول  مع  اأوجها  بلغت 

خالف مع �سلطات احلماية، حيث اأ�سبح الكالوي 

له  و�سار  مراك�ش،  يف  الفاخرة  اللقاءات  ينظم 

بع�ش  توؤكدها  املعمور،  اأنحاء  �ستى  يف  اأ�سدقاء 

حتركاته خارج املغرب، حيث ح�سر ب�سفته رجل 

اإلزابيث  الثانية  اإجنلرتا  دولة يف حفل زواج ملك 

قوية  �سداقة  عالقة  جتمعه  كانت  وقتها  الثانية، 

الذي  ت�سر�سل  ون�سنت  بريطانيا  وزراء  رئي�ش  مع 

كان يحل �سيفا عليه يف مراك�ش �ساأنه �ساأن بع�ش 

م�ساهري �سينما هوليود.

عالقات البا�سا الكالوي القوية مع رجال ال�سلطة 

وال�سحافة جعلت ال�سحفيني الفرن�سيني يلقبونه 

بـ"اأ�سد االأطل�ش" يف اإ�سارة اإىل حكم القوي، حيث 

جاورها  وما  الرحمانية  القبائل  باإخ�ساع  قام 

باحلديد والنار.

 الكالوي نموذج لفساد رجال السلطة 
يوازيه  كان  ال�سيوف  ا�ستقبال  يف  البا�سا  كرم 

ج�سع كبري على اأر�ش الواقع، حيث كان الكالوي 

وعائلته يحتكرون اأكرب قدر من البنايات العقارية، 

“فعند تنفيذ احلجز على ممتلكات عائلة الكالوي 
القروية  امللكيات  جمموع  كان   ،1958 �سنة 

تبلغ  م�ساحة  يغطي  وحده  احلوز  يف  امل�سجلة 

11.400 هكتار م�سقية، واأ�سرة الكالوي متلك اأكرث 

الكالوي كان دائما حاضرا في الصحافة الفرنسية التي كانت تلقبه 
بأسد األطلس
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ذلك  يف  تدخل  وال  احلوز،  يف  هكتار   16.000 من 

االأرا�شي التي لي�س لها ر�شوم، وال �شجر الزيتون 

وال  االأرا�شي  دون  مملوكة  �شجرة(   660.000(

اأخرى  اأقاليم  يف  املوجودة  امللكيات  وال  املياه 

الفرتات  )امل�شدر  ودادا�س”  درعة  واد  خا�شة 

زبيدة  تعريب  با�شكون/  لبول  للقايدية  الكربى 

بورحيل(.

وقد كان اأول عمل قام به البا�شا الكالوي هو جتميع 

كل االأرا�شي التي ا�شتحوذ عليها اأعداوؤه يف فرتة 

احلماية، فكانت تنزع امللكية ب�شكل ال رجعة فيه 

ال�شريبة، حتى  لدفع  اأو راف�س  من كل معار�س 

منطقة  يف  العيادي  والقايد  الكالوي  البا�شا  اأن 

الرحامنة جمعوا اآالف الهكتارات يف ظرف وجيز 

حتت نفوذهم ) هذه االأرا�شي مت جمعها بعد طرد 

اإقطاعات  واأرا�شي  اأرا�شيها،  من  م�شفيوة  قبائل 

اأ�شبح  وبالتايل   .. الدومني(  واأرا�شي  اجلي�س، 

مالية،  قوة   1930 �شنة  الكالوي  التهامي  احلاج 

غداة  له  اأتاحت  قد  ال�شيا�شية  قوته  كانت  واإذا 

1912 اغت�شاب جماالت مالية كربى واأهم اأرا�شي 
االقتطاعات apanage يف احلوز، فاإن ما حدث 

العامليتني:  احلربني  بني  فيما  وذلك  العك�س  هو 

فر�شة  له  اأتاحت  ميلكها  كان  التي  فاملجاالت 

اهتمام رجال االأعمال بها وكذلك رجال ال�شيا�شة، 

ال�شيا�شية  تطلعاته  وتو�شيع  �شمان  وبالتايل 

)نف�س امل�شدر(.

الذي  الكالوي  البا�شا  ديكتاتورية  اإىل  وانظروا 

كتب عنه الباحث يف علم االجتماع بول با�شكون 

املياه،  توزيع  على  مطلق  ب�شكل  ا�شتحوذ  اأنه 

حيث كان ي�شادرها يف اأعايل واد زات ويوزعها 

ح�شب مزاجه..."بالرغم من �شقي ملكياته �شقيا 

جيدا خا�شة التي فيها االأ�شجار، كان يتبقى له 

املاء الكايف ل�شقي امللكيات الواقعة يف اأ�شفل الواد 

خارج م�شفيوة، وقد ت�شبب هذا يف م�شاكل النقل 

بل  ماكرة،  غريبة  بطريقة  عليها  يتغلب  التي 

اإذا ت�شورنا مدى ندرة وقيمة املاء.  اقت�شادية 

ي�شل  زات  واد  من  املاء  اأخذ  حالة  هنا  ولنذكر 

حتى ي�شقي به ملعب الكولف وحدائقه الواقعة 

اجلنوبية  االأبواب  من  كيلومرتات  بعد  على 

ال�شرقية ملراك�س، وحتى يتم ذلك ي�شري املاء يف 

جمرى معقد يناهز طوله 50 كيلومرتا”.

البا�سا غطى نف�سه 

باحلماية الفرن�سية 

فعّرته احلركة 

الوطنية 

يف  موظف  وهو   Maigre مكريت  كتب 

دو  روبري  اإىل  مبراك�س  الفرن�شية  القن�شلية 

بيلي             R.De Billy  الذي كان حينذاك 

اأم�س خرب  لفرن�شا يف طنجة:»لقد علم  �شفريا 

اخلرب  هذا  اأثار  وقد  التهامي،  احلاج  اإقالة 

االأوربيني،  ولدى  االأهايل  لدى  عميقا  انفعاال 

وقد ا�شتاء اجلميع من اختيار ال�شلطان الذي 

وقع على اإدري�س ولد احلاج منو. ويذكر الكل 

الق�شوة واجل�شع اللذين يت�شف بهما احلاكم 

با�شا  �شوى  يكن  مل  الذي  ملراك�س  اجلديد 

اأعداء  حتى  اأن  اليوم  نرى  بل  الق�شبة،  على 

احلاج التهامي الكالوي قد ا�شتاوؤوا هم اأي�شا 

ال�شيد  وخا�شة  االأوربيني  وبع�س  الإقالته. 

القرار  اأن  اإىل  اأ�شاروا   Lennox لينوك�س 

ال�شريفي قد اتخذ بتحري�س منا لك�شر �شوكة 

فرقنا  تدخل  تربير  وبالتايل  لدودين  عدوين 

بهذا  التهامي  احلاج  قابلت  وقد  الع�شكرية. 

عن  بالتعبري  بادرين  وقد  االأم�س،  منذ  ال�شاأن 

ده�شته واأ�شفه لتخلي ال�شلطان عنه، وتخلينا 

نحن عنه ل�شالح عدو من نف�س اأ�شرته: “لقد 

وعدمتوين بتقدمي حمايتكم يل، فهل اأعتمد على 

هذه احلماية اأم يجب علي اأن اأدافع عن نف�شي 

بنف�شي؟”.

على  �شلطانية  غ�شبة  الواقعة  هذه  تلخ�س 

اإىل  الكالوي  رجوع  اأن  غري  الكالوي،  البا�شا 

مقاليد ال�شلطة بعد هذه الواقعة، التي �شبقت 

و�شول احلركات املتمردة اإىل مراك�س )..( مل 

مينعه من ال�شقوط من جديد يف ثنايا غ�شبة 

ب�شبب  اخلام�س،  حممد  امللك  عهد  يف  ملكية 

اخلالف حول حزب اال�شتقالل.

ويبقى اخلطاأ القاتل للكالوي هو م�شاركته يف 

باإيعاز من  “بنعرفة” كملك للمغرب  تن�شيب 

اللحظات  من  حلظة  يف  توهم  فقد  امل�شتعمر، 

اأنه قادر على احللول حمل امللك ال�شرعي من 

خالل الوقوف خلف ملك �شوري، فبعد طرده 

من الق�شر �شارك يف املوؤامرة التي انتهت بنفي 

امللك حممد اخلام�س عن املغرب يوم 20 غ�شت 

1953 على ال�شاعة الثالثة بعد الزوال، حيث 
باجتاه  ع�شكرية  طائرة  يف  وعائلته  هو  اأقل 

كور�شيكا قبل اأن ينقل من جديد، يوم 2 يناير 

الفرن�شية  ال�شلطات  لكن  مدغ�شقر..  اإىل   1954
االعرتاف  املغاربة  يرف�س  اأن  تتوقع  مل 

نف�شها جمربة  لتجد  ال�شرعي،  بال�شلطان غري 

التي  ليبان  اإك�س  مفاو�شات  يف  التنازل  على 

1955 وانتهت بتنحية  23 غ�شت  انطلقت يوم 

بنعرفة.

جلو�س  يتذكر  من  هناك  مازال  اليوم  واإىل 

البا�شا الكالوي على ركبتيه كي يطلب ال�شفح 

من  عودته  بعد  اخلام�س،  حممد  امللك  من 

الثاين  احل�شن  العهد  ويل  كان  حني  يف  املنفى، 

اأنه  لهذا املوقف حتى  با�شتهجان  وقتها ينظر 

هذا  اأطيق  ال  “اأنا  منه  القريبني  لبع�س  قال 

كان  ورمبا  الكالوي،  اإىل  اإ�شارة  يف  الرجل” 

اآخر  يف  املوقف  تدارك  الذي  الكالوي  ملوقف 

امللك  عودة  مع  يتفق  اأنه  معلنا  اللحظات 

“العفو”  يف  دور  عر�شه  اإىل  اخلام�س  حممد 

علما  اخلام�س،  حممد  امللك  اإياه  منحه  الذي 

اأن با�شا مراك�س قد بادر اإىل كتابة ر�شالة قال 

رعاياكم  بني  جاللتكم  عودة  فيها:"مبنا�شبة 

متمنياتي  اإليكم  اأوجه  اأن  ي�شرين  االأوفياء 

احلارة وال�شادقة بال�شعادة والن�شر املكني، 

امللكية  العائلة  اإىل  االأماين  اأحر  اأوجه  كما 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  مقدمتها  ويف  الكرمية 

حكمة  ظهرت  احل�شن”...وقد  موالي  االأمري 

الر�شالة  يف  بجالء  اخلام�س  حممد  ال�شلطان 

يقول  الكالوي  اإىل  بها  بعث  التي  اجلوابية 

فيها باإيجاز:"ن�شكرك بحرارة على املتمنيات 

التي وجهتها لنا.. وليهدنا اهلل جميعا اإىل اأقوم 

طريق، ويوفقنا ملا فيه خري اأمتنا وبلدنا”.

قد  كانت  �شيا�شيا  الكالوي  نهاية  اأن  يذكر 

�شبقت ب�شهور قليلة نهايته الطبيعية، ذلك اأنه 

تويف يوم االإثنني 23 يناير 1956 على ال�شاعة 

الواحدة بعد الظهر، ودفن �شباح يوم الثالثاء 

اجلزويل،  بن�شليمان  �شيدي  ال�شيخ  ب�شريح 

هو  احلكومة  عن  مبعوث  جنازته  وح�شر 

الوزير اليو�شي..

أصبح الحاج التهامي الكالوي 
سنة 1930 قوة مالية، 

وإذا كانت قوته السياسية 
قد أتاحت له غداة 1912 

اغتصاب مجاالت مالية كبرى 
وأهم أراضي االقتطاعات 

apanage في الحوز، فإن 
ما حدث هو العكس وذلك 

فيما بين الحربين العالميتين: 
فالمجاالت التي كان يملكها 

أتاحت له فرصة اهتمام 
رجال األعمال بها وكذلك 

رجال السياسة



يف  يكون  �أن  »�لعاملي«  �لريا�ضي  �لرجاء  نادي  حجم  يف  كبري�  فريقا  يرت�أ�س  �ضخ�س  �أي  يف  �ملفرو�س 

�مل�ضتوى، و�أن يفكر �أكرث من مرة قبل �الإدالء باأي ت�ضريح ي�ضيء ل�ضمعة وتاريخ هذ� �لفريق �لعريق.

حممد بودريقة �لذي �أ�ضبح بني ع�ضية و�ضحاها ناطقا ر�ضميا لرئي�س نه�ضة بركان فوزي لقجع، �ملر�ضح 

لقجع  يناف�س  �لذي  �أكرم  �الإله  �لود�د عبد  لرئي�س  �النتخابي  �لربنامج  باأن  لرئا�ضة �جلامعة، �ضرح 

على �لرئا�ضة، �ضبيه مبكتب جامعة علي �لفا�ضي �لفهري، �أي �أن م�ضريه �لف�ضل، على عك�س برنامج 

لقجع �لذي ير�ه برناجما طموحا، و�أن هذ� �ملر�ضح �لذي ي�ضانده �أهل للثقة، فمن حق هذ� �لرئي�س 

�ل�ضاب �لطموح �أكرث من �لالزم، �أن ي�ضاند من ير�ه ي�ضتحق �لرئا�ضة، ماد�م مقتنعا به، ومب�ضاريعه 

�مل�ضتقبلية �لكبرية، كجلبه للجامعة مبلغ 60 مليار �ضنتيم، و�إن�ضاء 10 مر�كز للتكوين يف كل �ضنة، 

ومنحه 600 مليون �ضنتيم الأندية �لق�ضم �لوطني �الأول، و200 مليون �ضنتيم الأندية �لق�ضم �لوطني 

�لثاين، باالإ�ضافة �إىل توزيع حافالت ع�ضرية على جميع �لفرق مبا فيها �أندية �لهو�ة..!!

�ضيء جميل �إذ� حتققت كل هذه »�الأحالم« �لتي ت�ضب يف �ضالح كرة �لقدم �لوطنية، لكن �ل�ضيء �لذي 

باأن  نعلم  الأننا  »كاري حنكو«،  بدور  �لقيام  هو  �لعاملي،  �لرجاء  فريق  رئي�س  �ملتتبعون  عليه  يعاتب 

�ل�ضيد لقجع رئي�س نه�ضة بركان باإمكانه �أن يتحدث عن كل هذه �مل�ضاريع �لكبرية بدون �أن يحتاج �إىل 

رئي�س �لرجاء، كما �أن فوزي لقجع كان عليه �أن يبد�أ م�ضاريعه �لوردية بحل م�ضكل فريقه نه�ضة بركان 

�لذي يعاين ومنذ �ضعوده �إىل �لق�ضم �لوطني �الأول خالل �ملو�ضم �ملا�ضي من م�ضكل �مللعب، حيث 

ي�ضتقبل مناف�ضيه يف �مللعب �ل�ضريف بوجدة..

نحن هنا ل�ضنا �ضد فوزي لقجع وال مع عبد �الإله �أكرم، فهدفنا �أن يكون �لرجل 

�أن يزن كالمه قبل  �ل�ضاب بودريقة فعليه  �أما  �ملنا�ضب يف �ملكان �ملنا�ضب، 

�الإدالء بت�ضريحات طائ�ضة وجمانية.

وبه وجب �الإعالم و�ل�ضالم.
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قالوا ونقول
�سن�ستمر بنف�س الطريقة

»رشيد الطاوسي«.

طريقة �لهز�ئم و�الإق�ضاء�ت

وغياب  خاطئ،  توظيف  تكتيكي،  هراء 

»جريدة المنتخب«الربط بني اخلطوط.
وي�ضتمر �لطاو�ضي بنف�س �لطريقة

اأفتخر باأنني »�سلح«        

  »المحترف بركديش مدافع المنتخب الوطني«

�ألي�س هم �ضكان �ملغرب �الأولون؟

التحكيم يق�سو على الثعالب، والفيلة 

يفرت�سون الأ�سود باأبيدجان.

»صحف«

حتكيم �لغابة!!

ملعب اأكادير.. عرو�س مل تتزين بعد.

»الصباح«

عرو�س مع وقف �لتنفيذ!

مباراة جنوب اإفريقيا �سمحت لنا بالتهييء 

للم�ستقبل.

»رشيد الطاوسي مدرب المنتخب«

على �أي م�ضتقبل تتحدث؟

عموتة، الزاكي، والعامري، مر�سحون 

خلالفة الطاو�سي يف املنتخب.

»األخبار«
ها �مل�ضتقبل ديال ب�ضح.

اأوزين يعو�س اجلامعة يف جلب 4 ماليري 

ملونديال الأندية.
»صحف«

يف  ورطنا  �لذي  بلخياط  من�ضف  و�أين 

هذ� �ملونديال؟

ِاندحار املنتخب املغربي ماأ�ساة.

»جريدة ليكيب الفرنسية«

ت�ضبث  »مطفرو«؟  �لفرن�ضي  �ملنتخب 

غريق بغريق.

ان�سممت اإىل لقجع لأنه اأهل للثقة.

»بودريقة رئيس نادي الرجاء«

�لثقة  فيه�س  ما  �أكرم  قل  كتعرفو؟  فني 

وبال فل�ضفة.

الـوداد .. م�شاكـل باجلملـة
عن  يفرج  مل  �لود�د  فريق  رئي�س  ماز�ل 

الئحة مكتبه �جلديد، بالرغم من مرور 

�نعقاد  على  �أ�ضهر  ثالثة  قر�بة 

�جلمع �لعادي للفريق �الأحمر.

معظم �الأندية �أعلنت عن الئحة 

م�ضرييها �إال فريق �لود�د �لذي 

يعي�س �لعديد من �مل�ضاكل �لتي 

�أد�ء  على  كبري  وب�ضكل  �أثرت 

�ليومي  �لت�ضيري  وعلى  العبيه 

�لذي يفتقد لالحرت�فية.

�لكروي  �ملو�ضم  �نطالق  فقبل 

�جلديد،  تنتظر  �لود�دية  و�جلماهري 

�ملدرب طاليب  فريقها مع  بتعاقد  لتتفاجاأ 

�لذي ال ننق�س من قيمته، لكن فريق �لود�د عودنا على 

�لتعاقد مع مدربني يف م�ضتوى تطلعات و�أهد�ف هذ� 

�لنادي �لعريق.

على  و�لدليل  مقنعة،  تكن  مل  �لفريق  تعاقد�ت 

�لالعبني  كل  به  ظهر  �لذي  �لباهت  �مل�ضتوى  ذلك 

�جلدد.

�لود�د  حجم  يف  فريق  يجلب  �أن  يعقل  فكيف 

غادر  يقهما مد�فعني  فر

�لوطني  �لق�ضم 

�الأول؟ فلو كانا يف �مل�ضتوى الأنقذ� فريقهما، 

فيه،  يلعبان  �لذي  �ملكان  باأن  علما 

يتوفر �لفريق علـــــــى �لعديد من 

مر�د  �ملتاألق  كاملد�فع  �لالعبني 

�أح�ضن  من  يعترب  �لذي  مل�ضن 

ليجد  �لبطولة،  يف  �ملد�فعني 

�الحتياط  كر�ضي  يف  نف�ضه 

�ل�ضاب  �ملد�فع  �ضاأن  �ضاأنه 

باالإ�ضافة  �لقا�ضمي،  �أيوب 

ر�بح  ويو�ضف  �لعطو�ضي  �إىل 

و�آخرين.

يتخبط  �لتي  �الأخرى  �مل�ضاكل  ومن 

يتلقاها  �لتي  �لوعود  هي  �لفريق،  فيها 

يتعلق   فيما  خا�ضة  �مل�ضري  �ملكتب  من  �لالعبون 

بت�ضوية م�ضتحقاتهم �ملادية.

�لالعب  من  يطلب  �أن  �مل�ضري  للمكتب  ميكن  فكيف 

م�ضاكله  من  يعاين  وهو  جمهود�ته  م�ضاعفة 

مب�ضتحقاته  تو�ضله  عدم  و�أهمها  �ليومية؟، 

يف �لوقت �ملنا�ضب. 

حاليا  عنها  للحديث  د�عي  ال  كثرية  م�ضاكل 

حتى ال يتهمنا بع�س �مل�ضريين »بال�ضابوطاج«.

�إىل  �لطريق  يف  و�جلريدة   ..

عاجل  ببالغ  تو�ضلنا  �لطبع، 

�ملغربية  �مللكية  �جلامعة  من 

نباأ  لنا  »تزف«  �لقدم  لكرة 

تاأجيل �جلمع �لعام �إىل ما بعد 

�لطعونات  ب�ضبب  �أ�ضبوعني 

طرف  من  بها  تو�ضلت  �لتي 

�أن  كما  �لالئحتني،  مر�ضحي 

�أق�ضبي  �ضعد  �لثالث  �ملر�ضح 

�إىل  م�ضتند�  �إبعاده  ب�ضبب  �لق�ضاء  �إىل  باللجوء  هدد 

�لف�ضل 14.

�أكدو�  �لفهري  جامعة  »مطبخ«  بخبايا  �لعارفون 

�لكروي  �ل�ضاأن  عن  �حلقيقيني  �مل�ضوؤولني  باأن  لالأ�ضبوع 

�ضيتجهون بعد �أ�ضبوعني �إىل خلق جلنة موؤقتة ت�ضند لها 

مهمة �لت�ضيري �ليومي للجامعة �إىل �أن تنتهي بطولة كاأ�س 

دجنرب  �ضهر  يف  بالدنا  �ضتحت�ضنها  �لتي  لالأندية  �لعامل 

�لقادم.

للمر�ضحني  جديدة  فر�ضة  �لتاأجيل  هذ�  �ضيكون  رمبا 

لك�ضب �ملزيد من �ملوؤيدين، يف �نتظار تاأجيل جديد لهذ� 

�جلمع �لعام �لغريب.

من تاأجيل اإىلاآخر

للحار�س  و�ل�ضوؤ�ل  �لعنو�ن  نف�س  نعيد 

�لدويل نادر ملياغري.

مع  �لزمن  من  عقد  من  �أكرث  ق�ضيت 

ال  حلظات  معه  ع�ضت  �لود�د،  فريق 

تن�ضى، كما د�فعت عن قمي�س �ملنتخب 

خالل  تفاقمت  �أخطاءك  لكن  �لوطني.. 

بطريقة  �إبعادك  ليتم  �الأخرية،  �ل�ضنني 

وب�ضرعة  تفكر  �أن  فعليك  ت�ضتحقها،  ال 

للدر��ضة  ت�ضتعد  و�أن  م�ضتقبلك،  يف 

�لتي  �لكرة  ميد�ن  يف  لتظل  و�لتح�ضيل 

�أعطتك �ل�ضيء �لكثري، وحان �لوقت لرد 

�جلميل لفريقك وذلك باإعد�د جيل جديد 

من �حلر��س.

و�أن  �لر�ضالة،  تفهم  �أن  نتمنى �ضادقني 

وليكون  ب�ضرف،  لتخرج  جيد�،  تقر�أها 

يوم �عتز�لك عر�ضا ريا�ضيا ي�ضارك فيه 

كل �لود�ديني و�ملغاربة.

�ضطوب.

�لرم�ضانية، وما ترتب عنها من  بعد مهازل »�ل�ضيتكومات« 

�لذين كانو� جمربين على �لبحث عن  �أمل �مل�ضاهدين  خيبة 

قنو�ت �أجنبية للرتفيه عن �أنف�ضهم، وبعد �ل�ضجة �الإعالنية 

برنامج  بث  باقرت�ب  �ملغاربة   2m خاللها  من  ب�ضرت  �لتي 

ترفيهي مغربي مائة يف �ملائة، فوجئنا يوم �جلمعة �الأخري بهذ� 

�لربنامج �لغريب ملقدمه »�لبا�ضل« ر�ضيد �لعاليل »�ملخت�س« 

يف �لكامري� �خلفية »�لبا�ضلة«.

برنامج »ر�ضيد �ضو« ��ضت�ضاف يف حلقته �الأوىل وزير �ل�ضباب 

كل  لالإجابة عن  م�ضتعد�  كان  �لذي  �أوزين  و�لريا�ضة حممد 

وجد  �ل�ضديد  ولالأ�ضف  ولكن  و�لذكية،  �مللغومة  �الأ�ضئلة 

خماطبه دون �مل�ضتوى ويفتقر الأب�ضط قو�عد �ملن�ضط �ملقتدر 

�لكفء �لذي من �ملفرو�س �أن يتوفر على ثقافة عامة، ودر�ية 

كبرية بكل �ملو��ضيع و�الأ�ضئلة �لتي يطرحها.

مقدم �لربنامج �أر�د �أن يقلد �ملن�ضط �لفرن�ضي �لكبري

 Terrey Anderson يف برناجمه �ل�ضهري على قناة فر�ن�س 3 

�ملاليني  يتابعه  كان  و�لذي   ،tout le monde en parle
من �لنظارة يف �أنحاء �ملعمور، لكنه ف�ضل ف�ضال ذريعا، وجنح 

فقط يف »��ضتن�ضاخ« �للبا�س �الأ�ضود �لذي مييز �أندر�ضون، كما 

»�ضرق« بع�س �لفقر�ت من برنامج �لن�ضرة �لكربى 

�الإعالمي  عليه  ي�ضرف  كان  �لذي   » le grand journal «
�ملتميز و�ملخ�ضرم Michel Denisol يف كنال بلو�س، لكن 

دون جدوى.

كالود�د  �مل�ضاهدون،  ي�ضت�ضغها  مل  وبليدة،  �ضخيفة  �أ�ضئلة 

�لرجاوي، كما �أر�د �أن يورط حممد �أوزين يف مو�ضوع متجاوز 

�ل�ضباب  وز�رة  د�خل  �الأ�ضباح  �ملوظفني  عن  وهو  جد�، 

�لعاملي  �لبطل  ودون غريه  بال�ضبط  وق�ضد  و�لريا�ضة، 

ه�ضام �لكروج، هذ� �ل�ضوؤ�ل �ل�ضخيف كان باإمكانه �أن يطرحه 

ب�ضيغة �أخرى، �أكرث لباقة، لكن �لوزير متكن وب�ضرعة دهائه 

هو  لالأبطال  �حلقيقي  �ملكان  �أن  موؤكد�  للكروج،  �العتبار  رد 

�ملالعب ولي�س �ملكاتب.

نزل  حيث  غبائه،  عن  »�ملن�ضط«  هذ�  �أبان  �لعموم  على 

من  ينتظر  كان  �لذي  �ملغربي،  �جلمهور  على  »كالباطل« 

كل  مع  يتابعه  �أن  له  ميكن  حقيقيا،  برناجما  �لثانية  �لقناة 

م�ضطلحات  على  يعتمد  ثقيال  برناجما  ولي�س  عائلته،  �أفر�د 

�الأنرتنيت،  من  ماأخوذة  قدمية  �ضور  وعلى  »زنقاوية«، 

�عتربها �ضاحب �لربنامج �كت�ضافا خطري�.

فكفى من �لعبث و�ل�ضحك على ذقون �ملغاربة.

   ر�شالة ق�شرية اإىل حممد بودريقة : رئي�س الرجاء العاملي

نادر ملياغري:

 هــل مــــازال
 موعد االعتزال 
لــم يحـن بعد ؟

ر�شيد �شو اأم ر�شيد.. �شوهة؟
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كل من ال�صاب )ربيع( و�صديقه )خليل( 

فتاتني،  مع  اخلروج  على  اتفقا  قد  كانا 

ت�صمى  والثانية  جيهان،  ت�صمى  اإحداهما 

عدالة  جمعية  رئي�صة  ابنة  وهي  هبة، 

وهي  ظهرت  التي  ال�صيوري  جميلة 

الأيام  اأبواب املحاكم خالل  اأمام  تتظاهر 

لبنتها..  بالق�صا�ص  لتطالب  الأخرية 

ح�صل ذلك يوم  4 يوليوز املا�صي عندما 

اتفق الأ�صدقاء ال�صالفي الذكر على ق�صاء 

تنتهي  اأن  يفرت�ص  كان  م�صرتكة،  �صهرة 

ف�صولها يف »علبة ليلية« بناء على رغبة 

لالحتفال  حت�صر  كانت  التي  هبة  الفتاة 

بنجاحها يف نيل �صهادة الباكالوريا ح�صب 

ما �صرحت به اأمام رئي�ص فرقة الأخالق 

لل�صرطة  الولئية  بامل�صلحة  العامة 

الق�صائية بولية اأمن الرباط �صال.

اأمام  ت�صريحاته  يف  ربيع  ال�صاب  يوؤكد 

ات�صلت  الفتاتني  اإحدهما  باأن  ال�صرطة 

�صديقتها  رفقة  مرافقتها  منه  لتطلب  به 

كما  اليوم،  ذلك  املفرت�صة  خرجتهما  يف 

رفقة  رافقتاه  بالأمر  املعنيتني  اأن  يوؤكد 

اأخذت  بعدما  اإىل حانة �صغرية،  �صديقه 

لهما  لوحت  التي  والدتها  اإذن  اإحداهن 

من النافذة عندما كانوا يركبون ال�صيارة 

اإحدى  تقول  بينما  جميعا،  �صتقلهم  التي 

الفتاتني يف حما�صر ال�صرطة باأنها اكتفت 

ب�صرب الع�صري يف مكان عرفت اأنه عبارة 

عن »حانة«، يف الوقت الذي توؤكد فيه اأن 

دخول  �صرورة  يف  تتمثل  كانت  رغبتها 

»علبة ليلية« من اأجل الحتفال..

و�صديقتها  وهبة  و�صديقه  ربيع  من  كل 

البحث عن  ق�صوا مدة ب�صكل م�صرتك يف 

كاأ�صدقاء،  الوقت  بع�ص  لق�صاء  مطعم 

�صاطئ  يف  املطاف  بهم  ينتهي  اأن  قبل 

الهرهورة.. 

»ال�صهرة« كانت يوم 4 يوليوز 2013، 

لكنها مل تنته ذلك اليوم، ذلك اأن ال�صرطة 

ح�صرت اإىل منزل ربيع واعتقلته يف منزل 

التاريخ  هذا  من  يوما   18 بعد  والديه 

ب�صكل  بها  تقدمت  �صكاية  على  بناء   )..(

متهما  جعلته  هبة،  الفتاة  والدة  متاأخر 

فيما  والداه  ليعرف  بقا�صر..  بالتغرير 

بعد اأن القا�صر التي تتحدث عنها حما�صر 

و11  �صنة   17 العمر  من  تبلغ  ال�صرطة 

�صهرا..

اإلقاء القب�ص على ربيع الذي اأظهر ح�صن 

بكل  ال�صرطة  رجال  يرافق  وهو  نيته 

طواعية اإىل خمافر ال�صرطة قبل اأن يو�صع 

احلب�ص  ثم  النظرية،  احلرا�صة  حتت 

الحتياطي يف وقت لحق.. 

ع�صرات  باإطالق  العام  الراأي  يفاجاأ  

احلقوقية  والبيانات  ال�صحفية  املقالت 

التي كانت تنزل كاملطر يف اإطار الت�صامن 

تعر�صت  اأنها  اأ�صيع  »طفلة«  مع 

اأن  حني  يف  والغت�صاب«،  »لالختطاف 

توؤكد  الآن  حتى  املتوا�صلة  التحقيقات 

ما  با�صتثناء  لالغت�صاب،   تعر�صها  عدم 

حتكيه على ل�صانها من وقائع )..(.

مندفع  ب�صكل  �صحف  عدة  حتدثت  وقد 

ابن  لدن  من  طفلة  »اغت�صاب  حالة  عن 

ملف  من  امللف  وحتول  كولونيل«.. 

يفرت�ص اأن يحقق فيه القا�صي ب�صكل عاٍد 

اإىل ملف ا�صتعمل فيه ا�صم الكولونيل اأكرث 

فر�صة  وجدها  البع�ص  وكاأن  مرة،  من 

له  عالقة  ل  الذي  الكولونيل  من  للنيل 

بامللف، ليطرح ال�صوؤال عما اإذا كانت هناك 

بع�ص الأطراف قد دفعت يف هذا الجتاه.

هذا  يف  املطروحة  الأ�صئلة  اأكرب  وتبقى 

عليه  اعتمدت  الذي  الأ�صا�ص  حول  امللف 

وتهديد  التغرير  واقعة  لتثبت  ال�صرطة 

قا�صرتني واختطافهما، وهو مربر اعتقال 

يف  لزال  اللذين  و�صديقه،  ربيع  ال�صاب 

�صاحبة  �صكتت  وملاذا  الآن،  اإىل  ال�صجن 

ال�صكاية وهي منا�صلة حقوقية مدة 15 

يوما قبل اأن حت�صر رفقة ابنتها اإىل مركز 

املزعوم..  احلادث  عن  لتبلغ  ال�صرطة 

وتتوىل فيما بعد مهمة الدعاية ملا تعتربه 

اأن  قبل  ابنتها،  حق  يف  ح�صلت  جرمية 

 )..( مئات  عن  لتتحدث  املقالت  تتواىل 

لن�صرة »هبة«،  الذين تطوعوا  املحامني 

مل يظهر لهم اأي اأثر خالل اأطوار املحاكمة 

التي ينتظر اأن ت�صتاأنف خالل الأيام القليلة 

املقبلة.

التي  احلقوقية  وهي  ال�صيوري  جميلة 

جمعية  رئا�صة  كر�صي  على  تربعت 

الذي  النوي�صي  العزيز  عدالة خلفا لعبد 

على  كتبت  ملكي،  و�صام  على  ح�صل 

�صفحتها يف الفي�ص بوك باللغة الدارجة، 

 » م�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�ص�صي ا «

عائلة  اأفراد  لأحد  الكالم  توجه  وهي 

هام�ص  وعلى  وقبلها  املعتقل،  الطالب 

التحقيقات الأولية رفعت ورقة »الفيتو« 

من  لتمنعهم  املحامني،  زمالئها  حق  يف 

»الزمالة«،  حق  اإطار  يف  �صدها  الرتافع 

كما التقطت لها �صور اأمام اأبواب املحكمة 

رفقة  ال�صورة(  )انظر  بالن�صر  حتتفل 

التي  ابنتها  ق�صية  يف  �صديقاتها  بع�ص 

ال�صحف  بع�ص  يف  الدعاية  فيها  غلبت 

لوقائع مل تثبت حلد الآن اأنها �صحيحة.

النت�صار الذي احتفلت به جميلة مل يكن 

ولكنه  ق�صائي،  بن�صر  احتفال  الواقع  يف 

كان احتفال ببقاء »ربيع« يف �صجن الزاكي 

ب�صال، حيث يقبع منذ ما يناهز ثالثة اأ�صهر 

وراء الق�صبان، وانظروا اإىل هذه العدالة 

التي يجل�ص مبقت�صاها طالب يف احلب�ص 

�صوؤال  يطرح  وهنا  اإدانته،  تتاأكد  اأن  قبل 

لهذا  املوؤقت  ال�صراح  رف�ص  �صبب  عن 

الطالب طاملا اأنه مل يلق عليه القب�ص اإل 

الواقعة املذكورة ومل  18 يوما من  بعد 

املرادف  التاأجيل  هذا  وملاذا   ،)..( يهرب 

ربيع  خ�صع  حيث  مرة،  كل  »للتنكيل« 

 5 يوم  اأوىل  ا�صتنطاق  جلل�صة  و�صديقه 

غ�صت املا�صي، اأجلت اإىل غاية 7 اأكتوبر، 

 28 يوم  الق�صاء  اأمام  ميثل  اأن  وينتظر 

اأكتوبر اجلاري..

والدة اأحد املتهمني يف امللف كتبت لوزير 

العدل م�صتنجدة وهي تقول باأن بع�ص 

طابع  اإعطاء  »يحاولون  احلقوقيني 

الذي ي�صر  ال�صيء  امللف،  لهذا  �صيا�صي 

اللقاء  واأن  خا�صة  كمتهم  ابني  بحقوق 

املزعومة  ال�صحية  وبني  بينه  الأول 

اإىل  بادرت  كما   .. ليلية..«  بعلبة  كان 

لتنبه  عدالة  جمعية  اأع�صاء  مرا�صلة 

الدعاية  يف  اجلمعية  ا�صم  ا�صتغالل  اإىل 

اإذا  ال�صوؤال عما  الرئي�صة، ليطرح  لبنة 

كانت رئي�صة جمعية عدالة قد حتركت 

رئي�صة  ب�صفتها  التحقيقات  لتح�صر 

باقي  مع  بالت�صاور  حقوقية  جمعية 

من  ت�صرفت  اأنها  اأم  اجلمعية  اأع�صاء 

تلقاء نف�صها )..(؟.

احلقوقيون ين�شرون اأبناءهم، فمن ين�شر املظلومني من اأبناء ال�شعب 

األغاز امللف الذي وظفه �سحفيون للنيل من �سمعة كولونيل يف اجلي�ش

ينتظر أن تشرع محكمة االستئناف 
بالرباط مجددا يوم 28 أكتوبر الجاري 

في البت في قضية حيرت كل من سمع 
بها، وجعلت كل اآلباء الذين يتابعون 
تفاصيلها في حي اليوسفية وأكدال 

بالرباط يضعون أيديهم على قلوبهم 
خشية هذا الخطر  على أبنائهم، بعد أن 

علموا أن عناصر األمن الوطني اعتقلت 
أحد الطلبة في المعهد العالي للهندسة 

التطبيقية بالرباط، بتهمة »محاولة 
هتك عرض قاصر« بعد مرور 18 يوما 

على خروجه بشكل جماعي مع فتاتين 
وأحد أصدقائه، لقضاء سهرة في أحد 

المطاعم المعروفة في طريق زعير.
جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة الرباط: سعيد الريحاني 

»تحتفل« رفقة بعض أنصارها أمام المحكمة 
بعد قرار تأجيل محاكمة الشاب ربيع.

 الفتاة »هبة« ابنة رئيسة جمعية 
عدالة التي تقول إنها تعرضت 

»للتغرير والتهديد« وفي اإلطار 
صورة صديقتها جيهان.

الحقوقية جميلة ترد بقوة 
على والدة أحد المتهمين على 

صفحتها في الفيس بوك 
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خاص باألسبوع  

اخلطاب الذي األقاه امللك حممد ال�ساد�س والذي حتدث فيه عن املنتخبني 

الفا�سلني وماأزق ال�سحراء )..( قد يبدو كفيال باإغالق �سهية اأي منتخب 

الأمر  لكن  الت�سريعية،  الدورة  افتتاح  جل�سة  رفع  بعد  الأكل  يف  يفكر 

امل�سروبات  طاولة  على  املتهافتني  لبع�س  بالن�سبة  كذلك  يكن  مل  

واحلل�يات، حيث �س�هد بع�س رواد الربملان وهم ميل�ؤون الأكيا�س 

جماعة  تعي�س  البالد  باأن  ي�حي  ب�سكل  وطاب  لذ  مبا  البال�ستيكية 

حقيقية..

غري  املظهر  اإىل  املا�سية  ال�سنة  نبهت  اأن  »لالأ�سب�ع«  و�سبق 

احل�ساري الذي ي�سببه الت�سابق على التهام قطع »احلـــــل�ى« 

و »الزبيب« و »ال�سريحة«، لكن املنظر تكرر هذه ال�سنة ب�سكل 

اأب�سع، ورمبا عمل بع�س الن�اب وامل�ظفني  بن�سيحة امل�ست�سار 

الذي  قال لهم ال�سنة املا�سية: »اإن اأكل احلل�ى ل ي�سري يف 

�سيء.. لأن ال�سعب املغربي كله مري�س ومعقد«.

هذه بع�س ال�س�ر التي التقطتها كامريا الأ�سب�ع »لتهافت 

لقاعة  امللك  مغادرة  بعد  مبا�سرة  احلل�ى  على  التهافت« 

اجلل�سات مبنا�سبة افتتاح اأ�سغال الدورة الت�سريعية..

الجياع في البرلمان.. روبورتاج 
مصور

الرباط: االسبوع

مل يكن يت�قع حممد عب� الذي مت تعيينه وزيرا مكلفا بالتجارة 

يع�د  اأن  الثانية،  كريان  بن  الإله  عبد  حك�مة  يف  اخلارجية 

ملمار�سة اإحدى املهام احلك�مية، ويبقى اأكرب دليل على ذلك ه� 

مل  باأنه   ال�ست�زار  هذا  يف  راأيه  عن  �ساأله  الذي  لل�سحفي  ق�له 

ينم ليلتني متتابعتني عندما �سمع باخلرب، ولعل عب� كان م�ؤمنا 

اأكرث من غريه باأنه دخل يف دائرة الن�سيان اأو يف اإطار ما ي�سميه 

ورفقائه  الهمة  غ�سبة  طالته  اأن  منذ  الريح”،  “عب�  املغاربة 

جمل�س  انتخابات  هام�س  على  واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب  يف 

جهة احل�سيمة تازة تاونات..

ويتذكر املتتبع�ن لل�ساأن ال�سيا�سي ذلك الي�م الذي قرر فيه حممد 

عب� الن�سحاب من مناف�سة حزب البام على رئا�سة اجلهة رغم اأنه 

كان يق�د حتالفا ي�سم 44 ع�س�ا مقابل 26 فقط ملناف�سه حممد 

ب�درا.. ح�سل ذلك يف بداية �سهر اأكت�بر من �سنة 2009، وقبلها 

قام ب�سابقة يف تاريخ ال�زراء املغاربة، حيث قرر العت�سام رفقة 

امل�س�رون �س�را  له  والتقط  اأب�اب جمل�س اجلهة،  اأمام  عائلته 

وه� يتناول “الع�سري” يف ذلك الي�م الرم�ساين )..(.

ماذا حدث حتى خرج عب� من دائرة الن�سيان؟.. وه� الذي كان قد 

جمع عدة �سحفيني يف �سقته بحي الريا�س يف نف�س ال�سهر بالرباط، 

جميع  �سده  ا�ستعمل  واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب  باأن  ليخربهم 

الأ�سلحة لك�سر حتالفه، حتى اأنهم اتهم�ه بالجتار يف املمن�عات 

)..(، وقتها كان عب� يعتقد اأن غ�سبة الهمة هي التي جنت عليه، 

واإل فما معنى اأن يق�ل عب� املزداد يف تاونات اإنه رحماين الأ�سل 

ن�سبة اإىل الرحامنة.

ع�دة عب� اإىل ال�ست�زار بعد اأن ق�سى ما يزيد عن 4 �سن�ات يف 

الظل، تطرح ال�س�ؤال عن العمل الذي قام به يف الظل حتى يع�د 

كان  عب�  احلاج  والده  اأن  علما  ال�س�ء،  دائرة  اإىل  ال�سكل  بهذا 

كل  يف  النارية  الت�سريحات  ليطلق  مرة  كل  يف  الفر�سة  ي�ستغل 

عليه  املغ�س�ب  لع�دة  اإ�سارة  تك�ن  قد  ورمبا   ،)..( الجتاهات 

يف حزب التجمع ال�طني لالأحرار، فقد اأ�سيع م�ؤخرا اأن م�سطفى 

املن�س�ري الرئي�س ال�سابق حلزب التجمع ال�طني لالأحرار والذي 

ال�ساقط�ن  تزعمها  ت�سحيحية  حركة  عرب  مهني  ب�سكل  به  اأطيح 

باملظالت ف�ق ظهر احلزب، عاد ليق�م بدور امل�سلح بني الأطراف 

كبري  من�سب  اإىل  كذلك  ه�  لع�دته  متهيد  ه�  ورمبا  املتخا�سمة 

.)..(

مناضل في صفوف االشتراكي الموحد يشرح هل متهد عودة عبو للقطع مع حكاية »عبو الريح«؟
أسباب استقالته:

»عفوا..ل�ست من دعاة امللكية الربملانية«
امل�حد  ال�سرتاكي  احلزب  �سف�ف  يف  ال�سعبي  اإبراهيم  املنا�سل  قدم 

ا�ستقالته من احلزب الذي ينادي بامللكية الربملانية، واأو�سح يف ا�ستقالته 

باأنه مل يعد متفقا مع هذا املطلب. وهذا مقتطف من ر�سالته:

يجب اأن اأعرتف منذ البداية اأنني، اأجد نف�سي حمرجا جدا، واأنا اأتخذ قرار 

اإليها.  بالنتماء  اأفتخر  و�ساأظل  دوما  كنت  �سيا�سية  هياأة  �سفينة  مغادرة 

هياأة �سيا�سية ق�ية مب�اقفها ومبادئها، ق�ية برجالتها ون�سائها، رغم اأنني 

مل اأكن دوما متفقا مع بع�س ت�جهاتها ال�سيا�سية.

اإيدي�ل�جيا مائة  اأن انتمائي، كان انتماء عاطفيا، ومل يكن  اأي�سا  اأعرتف 

رج�لية  وم�اقف  �سيا�سية  بتجارب  معجبا  احلقيقة،  يف  كنت  املائة،  يف 

ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  نظريه  قل  ب�سخ�س  معجبا  كنت  بل  لأ�سخا�س، 

املغربي)..(

الي�م.. قررت اأن يك�ن هذا الغياب ر�سميا ومربرا. ر�سميا باأن اأبعث لكل 

الرفاق يف ال�سرتاكي امل�حد، وخا�سة اإىل الفرع الذي اأنتمي اإليه جغرافيا 

بجهة ح�سان الرباط، با�ستقالتي مكت�بة ومم�ساة. وثانيا، لأنني اأرغب يف 

اأن اأدخل جتربة �سيا�سية اأخرى، قد تك�ن قريبة ن�سبيا اأو بعيدة كل البعد 

عن جتربتي ال�سيا�سية التي اأ�سميها من الآن ف�ساعدا بالتجربة ال�سابقة.

    قبل اأن اأختم هذه ال�ستقالة، لبد اأن يعلم الرفاق، اأنني ل�ست من الداعني 

اأحزابنا،  اأحزابنا، كل  لأن  “الآن” يخيفني،  لأن  الآن،  برملانية  ملكية  اإىل 

ول اأ�ستثني اأحدا، غري م�ؤهلة �سيا�سيا على الأقل، لقيادة البالد والعباد، 

كما اأنني اأحتفظ جدا على تك�ين جبهة ي�سارية �سد الإ�سالميني اأو غري 

اإذا كانت دميقراطية  الإ�سالميني، اإذ ل يحق لأية هياأة �سيا�سية، خا�سة 

وتقدمية، اأن تك�ن لها مي�لت اإق�سائية.

الصورة الشهيرة التي ظهر فيها عبو معتصما أمام مقر الجهة في رمضان
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.
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عن دار الأمان للن�شر والتوزيع �شدرت لل�شاعر والروائي واملوثق  حممد 

عا�شر  وهي  الردة«،  »لعنة  رواية  من  الثانية  الطبعة  بلقائد  بريكي 

املتو�شط،  القطع  من  �شفحة   294 يف  الرواية  له. تقع  ت�شدر  رواية 

حتكي باأ�شلوب �شل�س و�شرد حمكم ق�شة �شاب يف مقتبل العمر، �شدت يف 

وجهه الآفاق، واأعياه البحث امل�شني عن اخلروج من عطالته.. فارتد 

عن دينه ظنا منه اأن ذلك قد يفرج ما اأمل به من ع�شر وكرب.. ليجد نف�شه 

معزول ومنبوذا ومطوقا باملاآ�شي والأهوال واملحن.. تربم منه الكل، 

فانغم�س يف الرذيلة.. ليجر، يف اآخر املطاف، اإىل �شفري النهيار وفقدان 

ال�شوي.

»لعبـــــة الــــــردة«

مفكرون يناق�صون الأ�صول الفكرية للدولة احلديثة

للأبحاث  العربي  العلمي  املركز  ي�شتهل 

املقبل  ال�شبت  الإن�شانية  والدرا�شات 

بعنوان:  مبحا�شرة  اجلامعي  مو�شمه 

املدنية  الدولة  ملفهوم  الفكرية  »الأ�شول 

التي  الندوة  العربي والغربي«.  الفكر  يف 

ي�شارك فيها كل من حممد الطوزي وح�شن 

وعثمان  املومني  عبد  وفوؤاد  طارق 

اأ�شقرا وحممد الغيلين،  تاأتي ح�شب بلغ 

�شادر عن املركز »يف اإطار متابعة املركز 

العامل  يف  اجلارية  والتطورات  للأحداث 

النقا�س  يف  الإ�شهام  اأجل  ومن  العربي، 

الدائر حول هذه التحولت وماآلتها«. 

اأن  امل�شدر،  نف�س  ح�شب  املرتقب،  ومن 

يجيب املحا�شرون عن عدد من الأ�شئلة 

والفكري  ال�شيا�شي  بالنقا�س  املرتبطة 

العربي عموما  والعامل  املغرب  الدائر يف 

وعلقتها  الدولة  »م�شروعية  قبيل  من 

تف�شرياتها  مبختلف  الدينية  باملنظومة 

وتاأويلتها، واأ�ش�س الدولة احلديثة ومدى 

ومتثيليتها  املاأمولة  النماذج  مع  تطابقها 

ل�شيادة املواطن احلر امل�شوؤول، وتوازنها 

لبع�شها،  ومراقبتها  وا�شتقلليتها 

وانخراط الفاعلني املجتمعني حتت لواء 

القانون،  اأمام  وامل�شاواة  الد�شتور  دولة 

وقدرتها على احلفاظ على الأمن وتوفري 

الإطار املوؤ�ش�شاتي الذي يخول لكل الأفراد 

وحمايتهم  الطبيعية  حقوقهم  ممار�شة 

والقهر  ال�شيا�شي  الت�شلط  اأ�شكال  كل  من 

الجتماعي اإىل غري ذلك من ال�شمات«.

للدولة  الفكرية  الأ�شول  اختيار  وحول 

املدنية عنوانا للندوة، اأ�شاف ذات البلغ 

بلورة  يف  »امل�شاهمة  يبقى  الهدف  اأن 

نقا�س عقلين حول هذه اللحظة التاريخية 

يف  هو  الذي  العربي،  احلراك  يف  الهامة 

والتحليل  والنقد  للدر�س  احلاجة  اأم�س 

وامل�شاحبة الفكرية«.

مدير  قال  الختيار   هذا  على  وتعليقا 

يجتازه  ما  »اإن  الهرموزي:  نوح  املركز 

العامل العربي لي�س جمرد مرحلة خما�س 

ت�شورات  انبثاق  مرحلة  بل  �شيا�شي 

والقت�شاد،  وال�شيا�شة  للمجتمع  جديدة 

هذا املخا�س يف ت�شورنا يحتاج اإىل تقعيد 

املنزلقات  تفادي  حماولة  اأجل  من  علمي 

نتيجة  العربية  املجتمعات  تهدد  التي 

على  مبنية  وغري  �شعبوية  مقاربات 

الأ�ش�س العلمية التي طورتها املجتمعات 

الإن�شانية يف م�شار تطورها وت�شكلها« . 

للأبحاث  العربي  العلمي  املركز  اأن  يذكر 

بحثية  موؤ�ش�شة  الإن�شانية  والدرا�شات 

علمية عربية تاأ�ش�شت بالرباط من طرف 

يف  املركز  متكن  حيث  الباحثني،  من  ثلة 

من  تاأ�شي�شه  من  الأوىل  ال�شنة  غ�شون 

من  املغربية  الثقافية  احلركية  تن�شيط 

املحا�شرات  من  عددا  احت�شانه  خلل 

اأبرزها  كان  والدولية  املحلية  والندوات 

بالعامل  املدنية  الدولة  اآفاق  �شل�شلة 

اإىل  بالإ�شافة  ن�شخ  اأربع  يف  العربي 

الثقايف  امل�شهد  ا�شت�شافة عدد من وجوه 

و�شوريا  واجلزائر  تون�س  من  العربي 

وفل�شطني والعراق وغريها.

  Cont’N’Artِافتتاح املو�صم الثقايف لف�صاء
ب�صاحة باب احلد بالرباط مل�صرح الأ�صدقاء

الثقايف  املو�شم  يفتتح  الأ�شدقاء  م�شرح 

Cont’N’Art، خلل  لف�شاء   2014/2013
الفرتة ما بني 24 و26 اأكتوبر 2013، بف�شاء 

Cont’N’Art  ب�شاحة باب احلد بالرباط.
من  تتحول  حاوية   ،Cont’N’Art م�شرح 

نقل  وظيفة  اإىل  الب�شائع  نقل  يف  وظيفتها 

التعابري الفنية مبختلف اأنواعها واأ�شكالها، 

ف�شاء متعدد ال�شتعمالت،  ي�شتقر حاليا 

القدم  منذ  املعروفة  احلد  باب  ب�شاحة 

كف�شاء للقاء والفرجة. من خلل امل�شرح، 

واملو�شيقى، وال�شينما، والأدب، واللقاءات 

فني،  اإبداعي  بعد  ذات  اأن�شطة  الفكرية، 

حت�شي�شي  تثقيفي  بعد  ذات  واأخرى 

م�شاهمة من هذا الف�شاء يف دمقرطة الثقافة 

وتقريبها من جميع �شرائح املجتمع وجميع 

الفئات العمرية.

من  نخبة  حتييها  التظاهرة  هذه  فعاليات 

املحرتفني  ال�شباب  والفنانني  الفنانات 

من خلل برنامج متنوع يف جمايل امل�شرح 

»اأون  جمعية  مع  ب�شراكة  واملو�شيقى 

فنيا كور«. ورزازات عر�شا  مدينة  تعي�س 

ثقافيا حتت �شعار »تاريخ وثقافة لأفق تنموي واعد« 

رئي�س  وح�شب   ،2013 اجلاري  اأكتوبر  �شهر  من   27/  26/ من 25  ابتداء 

املهرجان املختار اأمكا�شو فاإن هذه التظاهرة الفنية الكربى تتم مب�شاهمة 

الف�شاء اجلمعوي لتوندوت، والن�شيج اجلمعوي لمي نولون، ومب�شاركة 

القروية لمي نولون واجلمــاعــة  القروية لتوندوت واجلماعة  اجلماعة 

الإقليمــي  واملجلــ�س  ورزازات  عمالة  غ�شات، ومب�شاهمة  القرويــــة 

اجلــهوي  واملكتــب  لل�شياحة  الإقليمي  واملجــل�س  ورزازات  لعمـــــالــة 

لل�شتثمار الفلحي وغرفة ال�شـــناعـــة التقلـــيديـــة ومـــوؤ�ش�شـــة ورزازات 

الكبـــرى، وموؤ�شـــ�شات و�شخ�شيات وازنة من املنطقة ومن خارجها.

فنية  عـــرو�شا  يحتـــوي  املهرجان  اأن  الرئي�س  اأكد  ال�شياق  نف�س  يف 

واأحيدو�س  اأحوا�س  وفرق  مو�شيــقية  تقدمها جمموعات  وفولكلورية 

املحلية بالإ�شافة اإىل فرق اإقليمية وجهوية.

كما �شيعرف املهرجان ندوات فكرية وثقافية يلقيها اأ�شاتذة وباحثون عن 

البيولوجي واحلفاظ على �شجرتي  التنوع  اإمغران وحول  تاريخ وثقافة 

بالكت�شاف  للتعريف  موازية  واأن�شطة  املنطقة.  رمزي  واجلوز  اللوز 

ملوقع  وزيارة  وثائقية،  باأ�شرطة  تزو�شى،  لدينا�شور  املتميز  التاريخي 

�شيتم  ثم  باإمغران.  تزو�شى  بقرية  العامل  يف  الدينا�شورات  اأقدم  متحف 

ذات  للجمعيات  ت�شجيعية  املنطقة، وتقدمي جوائز  �شخ�شيات من  تكرمي 

التميز الفعال يف الأثر القت�شادي والجتماعي والتنموي بقبائل اإمغران.

ورزازات 

تعيـــ�ش 

مهــرجان 

اإمغــران

ذ. أشقراذ. الغيالنيذ. عبد المومنيذ. طارقذ.الطوزي



  

جماعة الرباط مل تعد 
جماعة لل�سكان بل للموظفني 

وامل�ست�سارين
تن�ص   133 املادة  امليثاق اجلماعي،  التا�سع من  الباب  يف 

اجلماعي  املجل�س  رئي�س  على  تطبق  )ال  يلي:  ما  على 

البنود  الثانية و47 من  الفقرة   13 اأحكام املادتني  للرباط 

1 اإىل 4(. هذا اال�شتثناء »املحت�شم« له دون �شك ما يربره، 
العوا�شم  قوانني  بنماذج  امل�شرع  ا�شتاأن�س  هل  ندري  وال 

العاملية اأم ال؟

يحمل  البلدي  جمل�شها  رئي�س  التون�شية  العا�شمة  ففي 

ت�شمية: �شيخ املدينة، ويتمتع ب�شلطات وا�شعة وميزانية 

احلكومية،  املجال�س  ويح�شر  احلكومة،  رئا�شة  من 

ال�شيخ  وهذا  الوزراء،  رواتب  مثل  راتبا  ويتقا�شى 

ي�شرتط فيه اأن يكون منتخبا ولي�س من املفرو�س اأن يكون 

من العا�شمة، فرئي�س الدولة يختار من املنتخبني من هو 

اأهل ملهام �شيخ العا�شمة وهو بذلك »ينجو« من م�شاومات 

و�شغوطات اأع�شاء املجل�س.

وتقريبا نف�س االإجراء تطبقه اململكة االأردنية يف العا�شمة 

العا�شمة،  اأمني  ت�شمية:  يحمل  البلدية  فرئي�س  عمان، 

اإنهما  اأمني،  بها  مكلف  اأمانة  فعال  اإنها  اأمانة،  والبلدية: 

وال�شرق  العربي  املغرب  من  عا�شمتني  من  منوذجان 

العربي، وهناك مناذج لعوا�شم اأوروبية واأمريكية �شواء 

التي  بلدياتها«  »روؤ�شاء  ت�شميات  يف  اأو  االخت�شا�شات  يف 

الت�شميات لعمدات املدن االأخرى، مثلما  تختلف عن باقي 

هو موجود يف العا�شمة االإجنليزية والعا�شمة الهولندية 

والعا�شمة االأمريكية.

رئي�س  جمرد  فهو  الرباط،  اململكة  عا�شمة  يف  عندنا  اإال 

وي�شاويهم  قروي،  رئي�س جمل�س  اأي  مثل  جمل�س جماعي 

امليثاق اجلماعي با�شتثناء جزء من املادة 13 وجزء اآخر 

34 مادة جلها ال تتنا�شب مع  47 من جمموعة  من املادة 

واقع املدينة كعا�شمة للمملكة.

املنعقدة  املتحدة  املحلية واملدن  وجاءت قمة احلكومات 

بع�س  »تذبذب«  من  �شاحبها  وما  الرباط،  يف  اأخريا 

ويف  االأكادميية  امل�شاركة  ويف  التنظيم  يف  املنتخبني 

يف  النظر  اإعادة  �شرورة  لتفر�س  الوازنة،  التدخالت 

مبقت�شيات  ومتتيعها  للعا�شمة،  القانونية  الو�شعية 

واأن  خ�شو�شا  العامل،  عوا�شم  كربيات  ك�شائر  خا�شة 

منظمات  عدة  يف  مرموقة  مبكانة  حتظى  �شارت  الرباط 

ت�شبطها  املحلية  اجلماعات  مئات  اململكة  ففي  دولية. 

�شوابط امليثاق اجلماعي، ونعتقد ا�شتثناء العا�شمة 

من هذا امليثاق واإخ�شاعها لنموذج من النماذج اإما العربية 

اأو االأوروبية اأو االأمريكية، اأ�شبح �شروريا لتواكب ع�شر 

نه�شة العوا�شم العاملية.

ولقد مرت الرباط »امل�شكينة« من عدة جتارب، وتقلبت يف 

عدة اأنظمة بلدية وجماعية ومقاطعاتية وح�شرية، وحان 

الوقت لو�شع تقييم لهذه التجارب، ونعتقد جتربة النظام 

االأول للبلدية يف ال�شتينيات كانت جتربة رائدة وناجحة، 

قبل اأن تتجزاأ العا�شمة اإىل 3 جماعات يف 1983 ثم اإىل 4 

جماعات يف 1992، ثم اإ�شهار املطالبة »بفك االرتباط مع 

انهيار  لبداية  العملي  التاريخ  1994، وهو  ال�شلطات« يف 

فيه  ت�شبب  انهيار  العا�شمة،  البلدي واجلماعي يف  العمل 

كل  على  ال�شيطرة  وحب  االآخر،  ورف�س  »االأنا«  فر�س 

�شيء - وبدون تو�شيح -.

من  امل�شتفيدين  عن  وا�شاألوا  اأمامكم،  الرباط  هي  وها 

اأ�شحت  25 �شنة؟ حتى  حوايل  منذ  اجلماعة   – ريع   –
مداخيلها  وكل  الديون،  يف  وغارقة  مفل�شة  اجلماعة  هذه 

ال�شيارات  وم�شاريف  موظفيها  اأجور  لنفقات  خم�ش�شة 

والهواتف.

ملوظفيها  بل  لل�شكان،  جماعة  تعد  مل  الرباط  جماعة 

وم�شت�شاريها ومكلفة وراعية ل�شعادتهم وراحتهم.

فاأما ال�شكان، فاأملهم يف قانون خا�س يحمي عا�شمتهم من 

امل�شاربات والغوغائية ال�شيا�شوية واالإفال�س.
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17
alousbouea@gmail.com

 

بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

◆ طالب منتخب من الحزب الذي ينتمي اإليه، 
من�سبا في ديوان وزارة مهمة، وعندما طلب منه 

ملء ا�ستمارة في المو�سوع قال لهم �سيكلف بها 

ابنه، وحينما اأعادها اأكد باأن ال�سواهد المح�سل 

عليها، هي �سهادة الكفاءة في ال�سياقة منذ عام 

.1989

العام  الكاتب  تعيين  قرب  عن  يتحدثون   ◆
قمة  باإعداد  تكلف  والذي  للجماعة  ال�سابق 

الحكومات المحلية والمدن العالمية، في من�سب 

من�سب  ولكنه  العا�سمة  عن  بعيدا  يكون  قد 

مهم.

ب�سارع  ابتدائية  مدر�سة  جدار  على   ◆
باللون  وطويل  عري�ض  بخط  كتب  الأدار�سة، 

اهلل  ويعلم  فقط«  للأقوياء  »الرباط..  الأحمر 

ماذا تعني؟ ولماذا لم يتم محوها من الم�سلحة 

المكلفة بعد 3 اأ�سهر من كتابتها؟.

�سارع  و�سكان  اإ�سماعيل  مولي  �سارع  �سكان   ◆
التي  العمارة  عن  يتحدثون  ر�سيد،  مولي 

بدون  اأر�سيتها  وتركت  �سنوات،   5 منذ  هدمت 

ت�سييج بالرغم من الأزبال والقاذورات والمياه 

البنايات  اأ�س�ض  اإلى  تت�سرب   التي  العديمة 

المجاورة. 

يتذكر  لالأمطار  مو�شم  كل  يف 

ح�شان  مقاطعة  يف  املنتخبون 

حوايل  اجلماعة  جمل�س  ويف 

اأثبتت  وعمارة  دار   400
ت�شكل  باأنها  خمت�شة  معاينات 

اأخطارا على �شاكنيها ومل تعد 

�شاحلة لل�شكن.

املوؤجلة  الكارثة  وهذه 

ف�شل  حلول  مع  واملنتظرة 

مواطنني  اأرواح  تهدد  ال�شتاء 

وبال�شبط  ح�شان  مقاطعة  يف 

حي  ويف  العتيقة  املدينة  يف 

�شوارع  بع�س  ويف  العكاري 

املحيط وح�شان.

املعر�شني  ال�شكان  ويقدر عدد 

وقف  مع   – حقيقية  لنكبات 

اآالف  خم�شة  حوايل  التنفيذ- 

املالح  حي  يف  اأغلبهم  مواطن 

و�شارع  الدباغ،  وديور 

و  لوبريا  وديور  القنا�شل 

باملدينة  ووقا�شة  »الفنادق«، 

القدمية. ففي بداية كل مو�شم 

املنتخبني  ننبه  لالأمطار 

ونطلب  االأمر،  خطورة  اإىل 

فوات  قبل  الو�شع  معاجلة 

املنتخبون  فيجتمع  االأوان، 

»ترطيب«  مع  »ويرثثرون« 

معدنية  مبياه  حناجرهم 

وكوؤو�س  قهوة  وفناجني 

�شاي على ح�شاب ال�شكان، ثم 

»احل�شور«  على  »يتفقون« 

االنهيارات  �شحايا  جنائز  يف 

مع اإعفاء عائالت ال�شحايا من 

االأموات  نقل  �شيارات  ر�شوم 

واإال  االأكفان،  وم�شاريف 

املتخذة؟،  االإجراءات  اأين 

الدور  كل  اإ�شالح  فعملية 

تتجاوز  ال  باالنهيار  املهددة 

القيمة املخ�ش�شة لتعوي�شات 

والتي  ال�شاقة«  »االأ�شغال 

يخ�ش�س لها جمل�س العا�شمة 

باأن  علما  �شنة،  كل  يف  مليارا 

االأ�شغال ال�شاقة يف اجلماعة ال 

ت�شمية  جمرد  فهي  لها،  وجود 

يتقا�شمه  مليار  من  لال�شتفادة 

املعر�شون  واأما  املحظيون، 

كل  يف  ميوتون  والذين  للموت 

يوم مئات املرات من اخلوف، 

والهلع واحلكرة، فال اجلماعة 

بهوؤالء  اهتمتا  املقاطعة  وال 

املحكورين املهددين باملوت.

ال�شكان  وهوؤالء  متى  فاإىل 

ملع�شلتهم  حال  ينتظرون 

على  �شنوات   10 م�شت  وقد 

تذهب  �شنة  كل  ويف  ماأ�شاتهم؟ 

اأرواح وتدفن يف انتظار ال�شنة 

املوالية لتلتحق اأرواح جديدة 

بالقدمية؟

وزيران  ح�شان  مقاطعة  يف 

هما الوزير املنتدب لدى وزير 

املكلف  واالقت�شاد  املالية 

التعليم  ووزير  بامليزانية 

وهما  العلمي،  والبحث  العايل 

البوؤ�شاء  عن  ينوبان  معا 

و  باالإهمال  ميوتون  الذين 

اختيار  على  »بالفق�شة« 

ممثليهم يف املقاطعة.

الرباط يا حسرة

»لو�شي  ا�شمها  ا�شتثنائية  فرن�شية  ل�شيدة  ا�شتثنائية  �شورة 

اأوبرا«، وقد توفيت يف �شمت منذ حوايل �شنة ون�شف، وال�شورة 

التقطت يف اأواخر اخلم�شينيات.

االأربعينيات  يف  كانت  ال�شيدة  هذه 

الفل�شفة  ملواد:  اأ�شتاذة  واخلم�شينيات 

موالي  بثانوية  والتاريخ  واجلغرافية 

الرباطيني  للتالميذ  حمبة  وكانت  يو�شف، 

عائلية،  �شداقات  معهم  كونت  اأنها  حتى 

التالميذ  لتحفيز  وجيها  »مر�شدا«  وكانت 

للمطالبة  الوطنية  بواجباتهم  القيام  على 

باال�شتقالل ثم ت�شجيعهم على االنخراط يف 

هيئات �شيا�شية بعد اال�شتقالل.

ومن تالمذتها م�شوؤولني �شيا�شيني ومثقفني 

مرموقني ويتحملون اليوم مهاما كبرية.

اال�شتثنائية،  ال�شيدة  هذه  تتذكر  الرباط 

الذين  الرباطيون  ين�شاها  اأال  ونتمنى 

تتلمذوا على يديها، ويرتحمون عليها. اإنها 

وطنية من�شية.

من

 أرشيف

 الرباط

 العدد: 760  اخلميس 24 أكتوير 2013

خريطة �سيا�سية جديدة يف الرباط

البنكريانيون يحلمون والباميون 

متقهقرون وال�سرتاكيون متاأهبون 

وال�ستقلليون خائفون
حلمهم  يتحقق  يحلمون–وقد  البنكريانيون 

التي  العا�شمة  جماعة  جمل�س  لرئا�شة   –
ولعلو  اال�شرتاكي  يدي  بني  حاليا  توجد 

ولي�س اال�شرتاكيني، واإذا نظمت االنتخابات 

اجلماعية قبل اأوانها يف مطلع ال�شنة القادمة، 

فاإن خريطة �شيا�شية جديدة للعا�شمة �شوف 

حتمل مفاجاآت خ�شو�شا يف مقاطعات ح�شان 

وال�شوي�شي واليو�شفية ويعقوب املن�شور.

 ،2009 ل�شنة  املا�شية  االنتخابات  ففي 

متكن عدد من املنتخبني من �شمان مقاعدهم 

توزع  جمعيات  يف  »اأن�شطتهم«  بف�شل 

يف  مباريات  وتنظم  رم�شان،  يف  »احلريرة« 

وتتكلف  اجلنائز،  يف  وحت�شر  القدم،  كرة 

من  واملادحني.  املوتى  »ع�شاء«  مب�شاريف 

اإىل  املنتخبني  ت�شرب عدد من  االأن�شطة  هذه 

جمل�س جماعة العا�شمة يا ح�شرة، ومل يكن 

اخلري  �شوى  اجلماعي  العمل  وبني  بينهم 

املدينة  اليوم  توؤديها  والنتيجة  واالإح�شان، 

االإفال�س،  حد  اإىل  املتدهورة  ميزانيتها  من 

ومن غياب االن�شجام الفكري بني االأع�شاء، 

وتنقالتهم  اأحزاب  يف  ا�شتقرارهم  عدم  ومن 

ال�شيا�شي  العمل  اأف�شدت  التي  املتكررة 

ال�شتينيات  فمنذ  ال�شيا�شية.  العا�شمة  يف 

تناوب على ت�شيري البلدية حزب اال�شتقالل 

اال�شرتاكي  االحتاد  وحزب  اجلبهة  وحزب 

وحزب االحتاد الد�شتوري ثم حزب االحتاد 

اال�شرتاكي وحزب احلركة ال�شعبية واليوم 

يتوفر  ال  الأنه  اال�شرتاكي،  االحتاد  نقول  ال 

جماعيا،  ع�شوا   85 من  اأع�شاء   5 على  اإال 

ك�شخ�شية  لولعلو  »منحت«  لرئا�شة  بل 

معروفة مبواقفها وكفاءاتها، ولكنها وجدت 

نف�شها »كجرنال« بدون »ع�شاكر«. واالحتاد 

اال�شرتاكي تغري وظهر جيل جديد و�شع يف 

التي  الرباط  وا�شتعادة  »حترير«  اأجندته 

من  االأجماد  من  حافل  تاريخ  وبينها  بينه 

من  االأول ع�شو يف جماعتها  والكاتب  جهة، 

والتنمية  العدالة  حزب  بينما  ثانية،  جهة 

اجلماعة  رئا�شة  من  قو�شني  قاب  كان  الذي 

حتقيق  على  م�شر  املا�شية،  االنتخابات  يف 

رئا�شة  الرئا�شتني  بني  ليجمع  الرئا�شة  حلم 

احلكومة،  مقر  العا�شمة  ورئا�شة  احلكومة 

ال�شيا�شية  االأو�شاط  لدى  �شعبيته  وليوؤكد 

بدون  »جرناال«  ولعلو  كان  واإذا  الرباطية. 

بدون  »ع�شاكر«  البام  فحزب  ع�شاكر، 

»جرنال«، مما جعلهم م�شتتني تائهني بدون 

من  بعد  اخلروج  يف  ينجحوا  ومل  بو�شلة، 

واالنكباب  اجلمعيات،  بع�س  »بريكوالج« 

 3 راأ�س  على  وهم  املهمة  امل�شاريع  على 

من  التخل�س  من  يتمكنوا  فلم  مقاطعات، 

العمل اجلمعوي »التطوعي« واالنخراط يف 

ت�شيري اإدارات حملية هي املقاطعات.

منذ ال�شتينيات مل يراأ�س بلدية الرباط حزب 

ا�شم  مبقاي�شة  يكتفي  وكان  اال�شتقالل، 

احلزب يف منا�شب ثانوية، ومل ي�شتثمر تاريخ 

وعبد  بناين  الها�شمي  من  االأفذاذ  منا�شليه 

رحمهم  جازوليط  وحممد  الفلو�س  الكرمي 

النبي  وعبد  املرتي  اإبراهيم  اإىل  جميعا،  اهلل 

اهلل،  �شافاهم  احل�شيني  وم�شطفى  لبليدي 

يقابلهم  اجلماعي  العمل  يف  العمالقة  هوؤالء 

يف  تورطوا  ممن  البع�س  االأ�شف  مع  اليوم 

لذا  ب�شحتها،  املحكمة  حكمت  ق�شايا  عدة 

من  خائف  اال�شتقالل  حلزب  اجلديد  اجليل 

هذه الرتكة، ولكنه خوف لي�س يف حمله، الأن 

اال�شتقالليني هم باالآالف ولي�شوا – كم�شة – 

من االأ�شخا�س.

ح�شب املر�شوم رقم 527-03-2 بتاريخ 

10 �شتنرب 2003، تنق�شم جهة الرباط 
–�شال- زمور- زعري، اإىل: عمالة الرباط 
الرباط وتواركة،  التي ت�شم جماعتي: 

وعمالة �شال التي ت�شم جماعات �شال – 

ال�شهول و�شيدي اأبي القنادل – وعمالة 

ال�شخريات متارة التي ت�شم جماعات: 

متارة – هرهورة – ال�شخريات – عني 

العودة – مر�س اخلري – عني عتيق – 

�شباح – املنزه – اأم عزة  و�شيدي يحي 

ي�شم  الذي  اخلمي�شات  واإقليم  زعري. 

جماعات اخلمي�شات – الرماين – تيفلت 

اآيت   – ميمون  اآيت   – �شرين  اآيت   –
اأوريبل – جممع الطلبة – الكنزرة – 

اآيت يدين – ال�شفا�شيف – �شيدي عالل 

امل�شدر – �شيدي الغندور – حودران – 

ملعازيز – اآيت اإيكو – بوق�شمري – اآيت 

اإي�شو – اأوملا�س – تيدا�س – الربا�شوة 

– جمعة مول  اأغبال  اإدري�س  – موالي 
عني   – مر�شو�س   – الغوامل   – البالد 

 – – مقام الطلبة  – الزحيلكة  ال�سبت 

�شيدي عبد الرزاق- اآيت مالك – �شيدي 

عالل البحراوي – عني جوهرة – �شيدي 

خمي�س   – بلقا�شم  اآيت   – بوخلخال 

�شيدي يحي – اآيت بويحي احلجامة.

وتعمدنا اإدراج كل جماعات اجلهة لتكوين 

الرباط العا�شمة، وعن  فكرة عن جهة 

مدى ا�شتفادتها من االنتماء اإىل جغرافية 

ونوؤكد  ح�شرة،  يا  العا�شمة  �شواحي 

اأو اجتماعية  اقت�شادية  باأنه ال روابط 

من  اجلهة  مكونات  تربط  تاريخية  اأو 

جماعات ترابية، واأن نظام اجلهة ف�شل 

ف�شال ذريعا يف تك�شري احلواجز القبلية 

واالقت�شادية واالجتماعية مما نتج عنه 

خلق فوارق رهيبة بني جماعات اجلهة 

الواحدة التي تعي�س جلها يف فقر مدقع 

اخلدمات  يف  وتدهور  مرعب،  وتهمي�س 

اجلماعية.

ومل ينجح اأع�شاء جمل�س اجلهة من ربط 

اجلماعات  »بكراري�س«  التنمية  عربة 

متارة  اأو  �شال  اأو  الرباط  يف  �شواء 

اأو اخلمي�شات، فتجربة  »ال�شخريات« 

وف�شلها  فا�شلة،  تزال  وال  كانت  اجلهة 

من ف�شل م�شرييها ومنتخبيها الذين مل 

ي�شتوعبوا الغاية من اإن�شاء اجلهة التي 

قطار  لركوب  مطية  جمرد  اإىل  حولوها 

االنتخابات للو�شول اإىل حمطة الغرفة 

الثانية.

وبعد، فماذا ا�شتفادت الرباط من نظام 

اجلهة ومن مقر اجلهة الكائن يف ترابها؟ 

وعلى نفقتها. وهل ا�شتطاع املنتخبون 

اجلهويون تلحيم كل اجلهة لت�شتفيد كل 

جماعة من اجلماعة املجاورة؟ فالرباط 

مثال ترمي اإىل »املزبلة« باآالف املعدات 

يف  فقرية  قرى  وبجانبها  الكهربائية، 

من  اآالف  عن  وتتخلى  اإليها،  حاجة 

االأر�شفة، 

وال اأحد يعرف م�شريها، بينما جماعات 

– فالتعاون  اإليها  حاجة  يف  جهتها  من 

بينما  اجلهة،  جماعات  كل  بني  مفقود 

جمل�شها يتعاون مع باري�س واأم�شرتدام، 

و�شيدي  الربا�شوة،  جماعات  وين�شى 

يحي زعري، وال�شهول.

لذلك، ال�شكان ي�شتعجلون »اإقبار« النظام 

احلايل للجهة وتعوي�شه بنظام اجلهوية 

اجلهويني  اأخطاء  لت�شحيح  املنتظرة 

املنزوين »النائمني« يف املقر الفخم للجهة 

يف و�شط العا�شمة.

ماذا ا�ستفادت الرباط من نظام اجلهة.. وماذا ينتظرها يف م�سروع اجلهوية؟

املنتخبون يتفرجون على 400 

دار وعمارة اآيلة للنهيار!
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نورالدين الطويليع

�أدخل �أحد �ملو�طنني �بنه �ملغمى عليه �إىل 

�لإقليمي  بامل�شت�شفى  �مل�شتعجالت  ق�شم 

لالح�شناء باليو�شفية يف �شاعة متاأخرة من 

�لليل، خاطبه ممر�ض �ملد�ومة بنربة حزينة 

�آ�شف �شيدي ل  تنم عن خجل و��شتحياء: 

يوجد طبيب �ملد�ومة، ول نتوفر على غرفة 

جد�،  حرجة  �بنك  حالة  �ملركزة،  �لعناية 

يجب �أن تذهب حال �إىل �مل�شت�شفى �جلهوي 

باآ�شفي.

فكر وقدر �لأب �مل�شكني �لذي يعمل مياوما،  

من  �أنامله  على  ع�ض  بكف،  كفا  و�شرب 

�لغيظ، و�نفجر باكيا من هول �ل�شدمة، وهو 

ل يعرف �أحد� ول يعرفه �أحد، ول ميكن �أن 

�أجل  من  �لعميق  �لنوم  بلذة  �أحد  ي�شحي 

�شو�د عيون نكرة غائرة مثله.

رق  �لذي  �مل�شت�شفى  حر��ض  �أحد  تدخل 

حلاله و�أثارته دموعه �ملنهمرة، ف�شغط على 

�أزر�ر �لهاتف و�ت�شل مب�شوؤويل �جلماعات 

�لرت�بية لالإقليم من �أجل مد �لرجل ب�شيارة 

�إ�شعاف تنقل �بنه �إىل �مل�شت�شفى �جلهوي، 

و�حد�  �إل  م�شغلة،  غري  �لهو�تف  وجد 

لعدم  �لطلب  تلبية  عن  �شاحبه  �عتذر 

�لنتظار حتى  �ل�شائق، وطلب منه  وجود 

�أهل  من  ياأخذ  �أن  و�أو�شاه  �ل�شم�ض،  تطلع 

�ملري�ض مبلغ مائتي درهم، ثمن وقود �شيارة 

�لإ�شعاف، ثم قطع �لت�شال.

�شدمة  مزدوجة،  ب�شدمة  �لرجل  �أ�شيب 

�نتظار  عليه  يجب  �لتي  �لإ�شعاف  �شيارة 

كل  بل  �شاعة،  كل  طويلة،  �شاعات  قدومها 

دقيقة كاأنها �لدهر، و�شدمة �ملبلغ �ملايل �لذي 

�أ�شبوعا كامال وبالكاد يح�شل على ما  يكد 

يقاربه.

وهو جال�ض �لقرف�شاء، و��شع ر�أ�شه على 

ركبتيه، حميط به يديه، م�شتغرق يف تفكري 

عميق، ربت ذ�ت �ملمر�ض على كتفه بلطف، 

بعينني  �إليه  ناظر�  و��شر�أب  ب�شره  رفع 

يبدو و��شحا عليهما تعب �ل�شنني، هم �أن 

ي�شتف�شره عن حالة �بنه، لكن �ملمر�ض بادره 

�أجركم  �هلل  »�عظم  �شفتيه:  يحرك  �أن  قبل 

ببارئها«،  �بنكم  روح  �لتحقت  لقد  �شيدي، 

وجم �لرجل ونزلت عليه �لكلمات كال�شاعقة، 

جل�ض  �لذي  �ملمر�ض  ين�شرف  �أن  وقبل 

بجانبه بع�ض �لوقت مو��شيا، نطق بكلمات 

قائال: ماد�م  �لثاأثاأة  �إىل  ما يكون  �أ�شبه  هي 

بامل�شوؤول  �ت�شلو�  �حلياة،  فارق  قد  �بني 

باخلرب،  و�أخربوه  �لإ�شعاف  �شيارة  عن 

فقدومه �شيكلفني مائتي درهم ل �أتوفر على 

ربع ربعها.

�شيارة  �شتحتاج  قائال:  �ملمر�ض  عليه  رد 

�لإ�شعاف �شيدي من �أجل نقل جثة �بنك �إىل 

�أ�شعاف  �آ�شفي لت�شريحها هناك، �شتحتاج 

�أ�شعاف هذ� �ملبلغ من �أجل �أد�ء ثمن وقود 

وثمن  �لإ�شعاف،  �شيارة  و�إياب  ذهاب 

�ل�شندوق �خل�شبي، وثمن ت�شميعه، وثمن 

�لوثائق �لإد�رية، و�أجر �ملغ�شل.

يف هذه �للحظة بالذ�ت �نق�ض �أقرباء �مليت 

�لذين تو�فدو� على �مل�شت�شفى بعد �شماعهم 

�خلرب على �ملمر�شني �شبا و�شتما، متهمني 

باإهمالهم  قريبهم  وفاة  يف  بالت�شبب  �إياهم 

يف  و�جبهم  �أد�ء  عن  وتقاع�شهم  حالته، 

�إ�شعافه...

ق�سة رعب واقعية من امل�ست�سفى الإقليمي باليو�سفية

صفرو

ما يجري ويدور في المدن

كواليس جهوية
 العدد: 760  اخلميس 24 أكتوبر 2013

من كل مدينة خبر

◆ الفقيه بنصالح
بن�شالح  �لفقيه  باإقليم  �لأمن  م�شالح  �ألقت 

يف  متورطني  �أ�شخا�ض  ثالثة  على  �لقب�ض 

ذ�ته  �مل�شدر  و�أو�شح  �ملدعم،  �لدقيق  بيع 

من  طن   4.5 حجز  �لعملية  هذه  خالل  مت  �أنه 

�لدقيق �ملدعم كانت معرو�شة للبيع من طرف 

يف  وهم  �لقب�ض  عليهم  �ألقي  �لذين  �لأ�شخا�ض 

كما  �لأ�شبوعي،  �ل�شبت  ب�شوق  تلب�ض  حالة 

�أكدت م�شادر �أمنية �أن �ملتهمني يخ�شعون منذ 

�نتظار  يف  �لنظرية  �حلر��شة  لإجر�ء�ت  مدة 

��شتكمال �لبحث معهم.

◆  النواصر
موؤخر�  �لنو��شر  �إقليم  عمالة  مقر  ِ�حت�شن 

فعاليات دورة تكوينية حتت �شعار: »�ملبادرة 

وم�شاريع  بر�مج  جناح  �أ�شا�ض  �لت�شاركية 

وقد  �لب�شرية«.   للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة 

��شتفاد من هذه �لدورة �أع�شاء �للجن �ملحلية 

وت�شمن  �لب�شرية،  للتنمية  �لوطنية  للمبادرة 

�أربعة  على  �متدت  �لتي  �لدورة،  هذه  برنامج 

همت  �ملو��شيع  من  �شل�شلة  معاجلة  �أيام، 

و�ملبادرة  �لت�شاركية  »�ملقاربة  بالأ�شا�ض 

»�أدو�ت  و  �لب�شرية«  للتنمية  �لوطنية 

دليل  �إعد�د  »كيفية  و  �لت�شاركي«،  �لأ�شلوب 

تر�بي  ت�شاركي  ت�شخي�ض  لإجناز  منهجي 

وموؤ�ش�شاتي«.

◆ بوعرفة
�أن �شخ�شا  �أفادت �ل�شلطات �ملحلية ببوعرفة، 

بجروح  �آخرون  �أربعة  و�أ�شيب  م�شرعه  لقي 

�شيارة  �نقالب  حادث  يف  �خلطورة،  متفاوتة 

خفيفة وقع موؤخر� على م�شارف مدينة بوعرفة. 

�لتي  �حلادثة،  �أن  ذ�تها  �مل�شادر  و�أو�شحت 

جنمت عن �نقالب �شيارة خفيفة من نوع رونو 

كونغو وعلى متنها خم�شة �أ�شخا�ض من �أ�شرة 

بوعرفة،  مدينة  �شوب  متجهني  كانو�  و�حدة 

وقعت على �لطريق �لوطنية رقم 10 �لر�بطة 

بني �لر�شيدية وبوعرفة على بعد 21 كلم غرب 

بوعرفة. و�أ�شافت �مل�شادر، �أن �شائق �ل�شيارة 

تويف متاأثر� بجروحه يف عني �ملكان، بينما نقل 

على  باخلطرية،  �إ�شابتهما  و�شفت  �شخ�شان 

�مل�شت�شفى �جلهوي بوجدة،  �إىل  �ل�شرعة  وجه 

فيما يتلقى باقي �مل�شابني �لعالج �ل�شروري يف 

�مل�شت�شفى �لإقليمي ببوعرفة، ح�شب ما �أكدته 

وكالة �لأنباء.

◆ سال
»طقو�ض بوجلود موروث تر�ثي«.. هو �ل�شم 

�حت�شنها  ثقافية  تظاهرة  منظمو  �أطلقه  �لذي 

�لدورة  �إطار  يف  مو�شى  �شيدي  حي  ف�شاء 

�إىل  يهدف  �لذي  �ملهرجان،  لهذ�  �ل�شابعة 

�لتو��شل �ملبا�شر مع �جلمهور بف�شاء عمومي 

فئات  لأو�شع  يتاح  حتى  �لطلق  �لهو�ء  يف 

�جلمهور متابعة طقو�ض ظاهرة بوجلود.

�لتي  �لطقو�ض  من  بوجلود  ظاهرة  وتعترب 

�رتبطت عرب �لتاريخ بالحتفال بعيد �لأ�شحى، 

جمع  على  �ل�شباب  من  جمموعة  يعمل  حيث 

و�لدعاية  �لبيوت،  من  و)�لبطاين(  �جللد 

�لهزيل  �شكله  يف  بوجلود  بكرنفال  لالحتفال 

بتقم�ض  �ل�شباب  هوؤلء  يقوم  �إذ  �لفرجوي، 

خمتلف �ل�شخ�شيات �ملج�شدة ملوروث بوملاون 

تنكرية  �أزياء  خالل  من  بوجلود  �أو  بودماون 

بالديني  فيه �لجتماعي  يف جو �حتفايل ميتزج 

و�لرت�ثي باخلر�يف.

ما قدهم فيل زادوهم فيلة.. اخلم�شة ماليني التي �شاهمت يف انت�شار الع�شوائيات
يف �لوقت �لذي �أ�شبحت فيه مدينة �شفرو 

��شتحو�ذ  ب�شبب  �ل�شكن  �أزمة  تعرف 

�لنفوذ  وذوي  �لعقار  ولوبيات  �لنافذين 

�ل�شيا�شي و�ل�شلطوي على �أجود �لأر��شي، 

و�لجتماعي  �لقت�شادي  �ل�شكن  با�شم 

و�لدعم و�لت�شهيالت �لتي قدمت يف جمال 

�لعمر�ن، فوتت �لأر��شي �لتابعة للجماعة 

�لكارثة  وكانت  رمزية،  باأثمنة  و�لدولة 

�لعظمى �أن �للوبيات �مل�شتفيدة من �لريع 

�لعديد  و�أ�شبحت  �لبيع،  �أثمان  رفعت 

�لدولة  طرف  من  �مل�شتهدفة  �لفئات  من 

تبتز بالنو�ر وغريها من عمليات ل جمال 

طرح  �لأر��شي  كل  نفاذ  وبعد  لذكرها، 

باملدينة  لل�شقوط  �لآيلة  �ملنازل  م�شكل 

�لقدمية، و�نهارت �لعديد من �ملنازل بحي 

�شل�شلة  بعد  �ل�شلطات  وتدخلت  �ملالح، 

باإعادة  تطالب  �لتي  �لحتجاجات  من 

�لإ�شكان.

 وكان من بني �حللول �لتي قبلها �ل�شكان 

بخم�شة  يقدر  زهيد  تعوي�ض  باأغلبية 

بهذ�  قبلت  �لتي  فالفئات  �شنتيم،  ماليني 

ومعوزون  فقر�ء  هم  وير�شيها  �حلل 

�لقدر  بهذ�  يوما  يحلمو�  مل  وحمتاجون 

وظنو� �أنهم حمظوظون، لكن �لو�قع حني 

تو�شلو� بالدعم �ملحدد توجهو� �إىل بع�ض 

يو�شف  �شيدي  جلماعة  �لتابعة  �لدو�وير 

قا�شي ودو�ر  �أحمد ك�شنهاجة وعني  بن 

�لبيوت  بع�ض  ��شرتى  من  منهم  جبالة  

و�شطاء  ووجدو�  و�ملهدمة،  �ملهجورة 

يرممو�  لكي  و�لقهوة  �ملفاهمة  عملية  يف 

حمالتهم، وبد�أت عملية �لبناء �لع�شو�ئي 

تنت�شر ب�شكل خطري..

�ملنطقة  هاته  عن  �مل�شوؤول  �لقائد  وكان   

على علم مبا يجري د�خل هذه �لدو�وير، 

ومل يحرك �شاكنا، مما جعل �حلديث لدى 

�لعام و�خلا�ض وعلى نطاق و��شع حول 

�لأخ�شر  �ل�شوء  على  �حل�شول  كيفية 

وكرثة  �لأ�شغال  ��شتكمال  حتى  للبناء 

�لقيل و�لقال، مطالبني عامل �إقليم �شفرو 

باأن يفتح حتقيقا دقيقا حول ما يروج، لأن 

هو�م�ض  على  توجد  �ملذكورة  �لدو�وير 

�لآمن  بامللجاإ  تعرف  و�ليوم  �ملدينة، 

�مل�شائب  فكل  �لإجر�مية،  للع�شابات 

�لع�شو�ئية  �لبنايات  د�خل  جمتمعة  

يف  ي�شع  ل  �مللكي  فالدرك  �جلديدة، 

�هتماماته حماربة �جلرمية  وحماية �أمن 

و�شالمة �ملو�طنني بل ين�شب �هتمامه كليا 

يف �لوقوف عرب �ملحاور �لطرقية فقط، مما 

عرب  �لع�شو�ئي  �لبناء  تفريخ  يف  ت�شبب 

�جلماعي  للرت�ب  �خلا�شعة  �لهو�م�ض 

�شت�شبح  �لتي  �أحمد  بن  يو�شف  ل�شيدي 

مر�كز للجوء كل �لعنا�شر �ملجرمة، ولعل 

جر�ئم �ل�شنة �ملا�شية كالقتل و�ل�شطو على 

�هتزت  �لتي  و�لعامة  �خلا�شة  �ملمتلكات 

�شاكنة �شنهاجة للعديد منها، مع ��شتمر�ر 

هذ� �لو�شع �لقائم من �ملوؤكد �أن تتعر�ض 

�لإجر�مية،  �لع�شابات  خلطر  �ملدينة 

�لأمنية  �مل�شالح  على  �ل�شغط  و�شيزد�د 

�ملناطق  من  ياأتي  �لذي  �خلطر  ملو�جهة 

�لهام�شية �لتي ل يتوفر فيها �لأمن.. فمن 

رجال  �أن  على  نتكهن  �أن  جد�  �ل�شعب 

�لدرك �مللكي �شي�شتطيعون مت�شيط هاته 

هي  �ل�شاكنة  �أن  �ألفو�  لأنهم  �ملناطق، 

يلقون  وملا  نف�شها،  بحماية  تقوم  �لتي 

بالدرك  يت�شلون  جمرم  �أي  على  �لقب�ض 

بع�شر�ت  �لدو�وير  هاته  عن  يبعد  �لذي 

�لكيلومرت�ت..

إنزكانالدار البيضاء

»الع�سابات �سرورية للأ�سواق«..  يف اإنزكانهل هو تواطوؤ مع جتار املخدرات يف �سيدي مومن؟
أبو فدوى

�خلوف  �أ�شماوؤهم  تزرع  �ل�شرطة  رجال  بع�ض  فيه  جند  �لذي  �لوقت  يف 

لهم  م�شهود  �شباط  و�ملنحرفني،  �ملخدر�ت  جتار  �شفوف  يف  و�لرعب 

بو�جبها  تقوم  فئة ل  �لو�قع وجود  يوؤكد  �لعمل،  بال�شجاعة و�جلدية يف 

حل�شابات معروفة )..(.

يف  �مل�شاركة  عليهم  �لو�جب  من  �لبي�شاء  �لد�ر  �أمن  عن  �مل�شوؤولني  �إن 

بالأحياء  �ملخدر�ت  وجتار  �ملنحرفني،  هوؤلء  من  �ملدينة  تنظيف  حملة 

�ملخدر�ت  تنت�شر  حيث  �لقدمي،  مومن  �شيدي  بحي  وخا�شة  �ل�شعبية 

بجميع �أ�شنافها، مما دفع بعدد من �لأ�شر �إىل عر�ض �شققهم للبيع، يف �شارع 

لكوطا زنقة 1و2و4و14 دور �لرحامنة، حي طوما، حيث �أ�شبحت �لأ�شر 

�ملخدر�ت  يف  بالجتار  معروفة  �أ�شماء  هناك  �أن  علما  �أبنائها  على  تخاف 

ومع ذلك ل يتحرك �لأمن لإيقاف �ملعنيني بالأمر.. 

حسن حسني

قال �أحد جتار ب�شوق �إنزكان باأن » �لر�شاوى« �لتي ياأخذها بع�ض 

�أ�شحاب �حلال )..( و�لتي ترت�وح بني ثالثني وخم�شني درهما، 

�أ�شبحت تهدد  �شمعة  �لأ�شو�ق باإنزكان »�شوق �جلملة و�شوق 

�ملنحرفني  ع�شابات  جعلت  �لر�شاوى  هذه  �أن  مبا  �لثالثاء«، 

وبالتايل  �لأ�شو�ق  ممر�ت  على  يهيمنون  �ل�شو�بق  و�أ�شحاب 

م�شايقة �ل�شياح ... وعرقلة حركة �لبيع و�ل�شر�ء، ويتهم بع�ض 

�لتجار �شخ�شا بعينه، ي�شجع هذه �لتالعبات، و�لذي �شبق للتجار 

�أن ��شتكو� �إليه فقال لهم:�إن �لع�شابات �شرورية لالأ�شو�ق .. فهل 

�شيتحرك �مل�شوؤول �لأمني للبحث يف هذ� �مللف؟. 

بقي ينتظر �سيارة الإ�سعاف اإىل اأن قالوا له: »عظم اهلل اأجرك يف ابنك«
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سعيد أحتوش

تاأ�ص�س يف الآونة الأخرية مبدينة ال�صويرة فرع للجامعة 

عبد  انتخاب  مت  حيث  املدين،  املجتمع  ملنظمات  الوطنية 

اجلامعة  وتعمل  املذكور،  للفرع  رئي�صا  ال�صديقي  ال�صمد 

بالق�صايا  الهتمام  على  اململكة  مدن  مبختلف  وفروعها 

ثم  والبيئية  والثقافية،  والجتماعية،  القت�صادية 

تقارير  وباإعداد  وخارجه،  املغرب  داخل  اأي�صا  التنموية 

وطنية موازية تتعلق باحلريات العامة يف �صموليتها..

كما يعمل الإطار اجلديد على ن�صر وتعميق مفاهيم العمل 

والتعاون  املغربي،  املجتمع  داخل  الت�صامني  اجلمعوي 

مع املنظمات واملوؤ�ص�صات والحتادات الدولية والإقليمية 

اأي�صا تنظيم الندوات  والوطنية ذات الأهداف امل�صرتكة، 

والدرا�صات  الأبحاث  واإ�صدار  واملناظرات واملحا�صرات، 

العلمية..

الصويرة

مكناس

تاأ�سي�س الجامعة الوطنية لمنظمات 
ببني المجتمع المدني بال�سويرة  الثاين  احلي  �صكان  قام 

يقطنه  بيت  مبحا�صرة  بوعيا�س 

اأفراد من رجال الأمن وهم يف حالة 

تلب�س ب�صحبة »موم�صات« كانوا 

حمراء  ليلة  لق�صاء  ي�صتعدون 

دون اعتبار لراحة اجلريان، حيث 

كانوا يحدثون �صو�صاء و�صخبا 

اأقلق راحة �صكان اجلوار، وح�صب 

اإفادات بع�س ال�صكان، فاإن رجال 

هذه  اإحياء  على  اعتادوا  الأمن 

الليايل وال�صهرات، و�صرب اخلمر، 

وا�صتعمال املخدرات..

وحما�صرة  الو�صع  هذا  واأمام   

بالأمر  املعنيات  خرجت  املنزل 

املحتجني  اأ�صوات  فتعالت 

هذه  م�صتنكرين  ال�صكان  من 

ال�صادرة  الالاأخالقية  الت�صرفات 

عن �صريحة من املوظفني كان من 

راحة  على  ال�صهر  فيهم  املفرو�س 

ا�صطر  مما  وطماأنينتهم،  ال�صكان 

الفرار  اإىل  ومرافقيهم  الأمن  رجال 

اإىل وجهة جمهولة خوفا من بط�س 

ال�صكان   والف�صيحة..

ال�صكان الغا�صبون من ال�صلوكات 

التي حتدث بحيهم طالبوا اجلهات 

املعنية وعلى راأ�صها  رئي�س املنطقة 

الأمنية باحل�صيمة الذي عني موؤخرا 

عناب  الرحمن  عبد  لل�صيد  خلفا 

احلي  �صكان  لإنقاذ  عاجل  بتدخل 

من املمار�صات امل�صينة التي حتدث 

بحيهم، وحماكمة املتورطني يف هذه 

منا�صبهم  كانت  مهما  ال�صلوكات 

ومكانتهم الجتماعية، كما هددوا 

بالنزول اإىل ال�صارع والحتجاج..

بني بوعياش
مواطنون يحا�ضرون منزل »بولي�س« كانوا ي�ضتعدون لق�ضاء ليلة ماجنة

مدينة  بابتدائية  اجلنحية  الغرفة  اأجلت 

وكالة  �صاحبة  ق�صية،  يف  النظر  مكنا�س، 

تابعتهم  بعدما  اأخرى  و�صيدة  لالأ�صفار، 

 32 على  والحتيال،  بالن�صب  املحكمة 

وذلك  نونرب،    1 يوم  غاية  اإىل  �صحية 

اإعداد  اأجل  من  املتهمتني  دفاع  من  بطلب 

الدفوعات.

ال�صراح  منح  الغرفة  ذات  رف�صت  كما   

به  تقدما  ملتم�س  رغم  للمتهمتني،  املوؤقت 

بعدم  الغرفة  اقتنعت  بعدما  دفاعاهما، 

خلطورة  الق�صائي  المتياز  هذا  منحهما 

تفا�صيل  وتعود  اإليهما.  املوجهة  التهمة 

تاأكد  اأن  بعد  اأكتوبر   8 يوم  اإىل  الق�صية 

نفذ  لن�صب،  تعر�صوا  اأنهم  على  ال�صحايا 

مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  املت�صررون 

بن  عالل  ب�صارع  الواقعة  لالأ�صفار  الوكالة 

معربين  �صعارات  خاللها  رفعوا  اهلل،  عبد 

له،  تعر�صوا  مبا  ومنددين  �صخطهم  عن 

وطالبوا امل�صوؤولني املحليني بالتدخل ق�صد 

ا�صرتجاع اأموالهم.

اأمام  اأنهم �صيعت�صمون   وك�صف املحتجون 

اأموالهم،  ا�صرتجاع  حني  اإىل  الوكالة  مقر 

لوزارة  امل�صوؤولية  من  جزءا  حمملني 

القطاع،  عن  م�صوؤولة  باعتبارها  ال�صياحة، 

ل�صاحبة  اعتماد  منح  يخ�س  ما  يف  خا�صة 

الوكالة، لتقوم بالتالعب يف تاأ�صريات منا�صك 

�صلموا  بعدما  اأنهم  حيث  والعمرة،  احلج 

الوكالة  ل�صاحبة  احلجاج   كباقي  اأموالهم 

ق�صد التكلف باإجراءات متكينهم من ال�صفر 

لأداء فري�صة احلج، فوجئوا بهذه الأخرية 

باأنها مل تتمكن من احل�صول على  تخربهم 

تاأ�صرياتهم من م�صالح ال�صفارة ال�صعودية، 

تاأدية  من  يتمكنوا  لن  اأنهم  يعني  ما  وهو 

فري�صة احلج، بعدما تعذر عليها احل�صول 

على التاأ�صريات لأ�صباب قالت اإنها خارجة 

الوكالة  �صاحبة  عجزت  وقد  اإرادتها،  عن 

املذكورة عن تهدئة الأو�صاع رغم وعودها 

لهم باأنها تلتزم باإرجاع املبالغ التي ت�صلمتها 

منهم، لكن اأعطيت لها مهلة من اأجل اإرجاع 

التي  املقبل،  نونرب  �صهر  نهاية  املبالغ   تلك 

تراوحت ما بني، 25.000،00 و70.000،00 

املبلغ  تعدى  حيث  الواحد،  للفرد  درهم 

خالل  من  �صنتيم،  مليون   100 الإجمايل 

توفري تاأ�صريات املجاملة اأو ال�صيافة وهي 

والإقامة  التذكرة  م�صاريف  عن  ت�صبيقات 

بالديار املقد�صة. 

اإىل  الرامية  املحاولت  كل  ف�صل  واأمام 

ت�صوية ودية بني املتهمة وامل�صتكني، اأ�صر 

دفع  مما  املتهمة.  متابعة  على  ال�صحايا 

الرابعة  بالدائرة  الدميومة  اأمن  مب�صالح 

من  باأمر  الرئي�صية   املتهمة  اعتقال  اإىل 

فيما مت  مكنا�س،  ابتدائية  لدى  امللك  وكيل 

خفيفة  �صيارة  يف  الأخرى  املتهمة  اقتياد 

التحقيق  لأجل  الدميومة  م�صلحة  اإىل 

وال�صتماع اإليها يف حما�صر ر�صمية اأ�صرف 

عليها رئي�س الدائرة الرابعة لالأمن..

ِاعتقال �ضاحبة وكالة اأ�ضفار بتهمة الن�ضب على »احلجاج«

سطات  

نور الدين هراوي
حركة  �صطات  جهة  �صهدت 

من  بعدد  جزئية  انتقالية 

وترقي  والبا�صويات،  القيادات 

مدير  ي�صتغل  كان  واحد  اإطار 

احلي اجلامعي بجامعة احل�صن 

با�صا  وتعيينه  ب�صطات  الأول 

بر�صيد(،  )اإقليم  الدروة  ببلدية 

بينما غاب العن�صر الن�صوي من 

لئحة النتقالت.

يف هذا ال�صياق عرف مقر عمالة 

الأ�صبوع  نهاية  �صطات  اإقليم 

 7 اأكتوبر)الإثنني  من  الأول 

عام  كاتب  تن�صيب  اأكتوبر( 

اإقليم  من  قادما  الإقليم  لعمالة 

تيزنيت بعدما ظل هذا املن�صب 

�صاغرا ل�صهور بعد اإحالة الكاتب 

العام الأ�صبق على التقاعد)وهذه 

التوايل  على  الثالثة  املرة  هي 

التي تبقى فيها عا�صمة ال�صاوية 

بدون خليفة لعامل الإقليم(.

من  العديد  تن�صيب  مت  كما 

والبالغ  اجلدد  ال�صلطة  رجال 

بينهم  املجموع،  يف   8 عددهم 

اأحلقت  �صال  من  قادمة  امراأة 

باملقاطعة الرابعة ب�صطات، وقد 

اأ�صرف على مرا�صيم التن�صيبات 

»بو�صعيب املتوكل« وايل عمالة 

التوجيهية  كلمته  ويف  اجلهة، 

ال�صلطة  رجالت  جميع  �صكر 

توجيهات  وقدم  املغادرين، 

اجلدد،  الوافدين  اإىل  ون�صائح 

�صيا�صة  اعتماد  اإىل  دعاهم  حني 

اجلاد  التعاطي  يف  القرب 

الق�صايا  وامل�صوؤول مع خمتلف 

اجلديد  باملفهوم  والت�صبع 

مع  عالقات  وعقد  لل�صلطة، 

املنتخبني  من  ال�صاكنة  ممثل 

املدين  املجتمع  وجمعيات 

وتو�صيع  الإعالم...  وو�صائل 

يف  ال�صعبية  امل�صاركة  دائرة 

امل�صلحة  على  تام  حر�س 

العامة وال�صري العادي للمرافق 

كل  يف  والنخراط  واملوؤ�ص�صات 

املبادرات والأورا�س الرامية اإىل 

تنمية وتاأهيل الإقليم.

تعيني مدير احلي اجلامعي با�ضا يف 

»الدروة« وجلب كاتب عام من تيزنيت

فاس

خريبكة

إنزكان

ر�سالة اإىل من يهمهم الأمر

فا�س على �ضفا حفرة من »النهيار الأمني«
اإىل  اأتوجه  فا�س  مدينة  �صاكنة  واأحد  مغربي  مواطن  ب�صفتي 

بوملان  فا�س  وبجهة  الرباط  بالعا�صمة  الأمنيني  امل�صوؤولني  كل 

العا�صمة  اإليه  و�صلت  الذي  امل�صتوى  اإىل  واأنبههم  اأخربهم  كي 

�صاعة  اأو  حلظة  متر  اأن  ميكن  فال  الأخرية،  اأيامها  يف  العلمية 

املجرمني،  اأحد  بطلها  هوليودية  بق�صة  وتتفاجاأ  اإل  يوم  اأو 

بحي  الأمني  احلاجز  اخرتاق  هو  ذلك،   على  مثال  خري  ولعل 

املجهول  اإىل  الفرار  ثم  املوت،  درجة  اإىل  �صاب  وده�س  الر�صيف 

دون اأن يفلح اجلهاز الأمني بفا�س يف اإلقاء القب�س على اجلاين، 

واعتداء  �صرقة  من  اأجنبية  �صائحة  له  تعر�صت  ما  واأي�صا 

اأكتب  ما  على  القاطعة  الأدلة  بني  من  واأي�صا  الر�صيف،  بحي 

يوم  املجرمني  اأحد  طرف  من  ال�صرطة  رجال  اأحد  اأ�صابع  برت 

اخلمي�س  2013/10/10 باملدينة العتيقة، ناهيك عن حالت 

ال�صرقة حتت التهديد والهجوم على م�صاكن النا�س، اأما دوريات 

والبورجوازية.                                                                                                                                     الراقية  الأحياء  على  ن�صاطها  فيقت�صر  الأمن 

ب�صرورة  الأمنيني  امل�صوؤولني  كافة  اإىل  اأتوجه  املنرب  هذا  ومن 

القيام بامل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم واملتمثلة يف �صبط و حفظ 

اأن  نتمنى  حفرة..ل  �صفا  على  تعي�س  فا�س  لأن  للمواطن،  الأمن 

ت�صل اإليها مدينتنا. 

عبد اهلل الشرقاوي

حادثة موؤ�ضفة ع�ضية العيد
 سعيد الهداني

لقي خم�صة اأ�صخا�س م�صرعهم واأ�صيب ثالثة اآخرون، اأحدهم اإ�صابته 

بليغة، يف حادثة �صري وقعت، �صباح يوم الأحد املا�صي، على الطريق 

الوطنية رقم 11 الرابطة بني خريبكة والفقيه بن�صالح على م�صتوى 

دوار ال�صعبة التابع للجماعة القروية بولنوار.

وقعت  التي  احلادثة،  اأن  املحلية  ال�صلطات  من  م�صدر  واأو�صح 

على م�صتوى النقطة الكيلومرتية 119 )على بعد 6 كلم من مدينة 

خريبكة(، جنمت عن ا�صطدام �صيارة رباعية الدفع و�صيارة خفيفة، 

مما اأدى اإىل وفاة خم�صة اأ�صخا�س على الفور ينحدرون من دوار اأولد 

عطي التابع للجماعة القروية ملفا�صي�س بدائرة خريبكة، واإ�صابة ثالثة 

اآخرين، اأحدهم اإ�صابته خطرية.

واأ�صار امل�صدر ذاته اإىل اأنه مت نقل امل�صابني اإىل امل�صت�صفى الإقليمي 

لتلقي العالجات ال�صرورية، حيث مت نقل  الثاين بخريبكة  احل�صن 

امل�صاب باجلروح البليغة اإىل م�صت�صفى مدينة الدار البي�صاء، فيما 

مت اإيداع جثامني ال�صحايا مب�صتودع الأموات بامل�صت�صفى الإقليمي 

بخريبكة.

وتوجه عامل اإقليم خريبكة عبد اللطيف �صدايل رفقة ال�صلطات املحلية 

والأمنية اإىل امل�صت�صفى الإقليمي للوقوف على حالة امل�صابني يف هذه 

احلادثة املروعة.

والية سطات

الطريق ها هي والأ�ضواء فيناهي؟
بوطيب الفياللي

ال�صورة املرافقة للمقال هي للمدار الطرقي املحاذي للقنطرة اجلديدة لآيت ملول 

اإنزكان،  من  القادمة  والأخرى  تيكوين  من  القادمة  الطريق  خالله  تلتقي  والذي 

ال�صيء الذي يجعل املرور عرب هذا املدار يفر�س على ال�صائقني اأخذ مزيد من احلذر 

خ�صو�صا اأولئك القادمني من اآيت ملول عرب تلك القنطرة املذكورة والذين رغم 

متتعهم بحق الأ�صبقية، فاإن ت�صرع وتهور البع�س من القادمني عرب طريق تكوين 

ميثل دائما تهديدا حقيقيا لل�صالمة الطرقية، وهو ما يتكرر كثريا اأمام غياب انتداب 

�صرطي مرور وتكليفه بتلك النقطة احل�صا�صة من طرف م�صوؤويل الأمن باإنزكان..هذا 

من جهة، ومن جهة اأخرى، فاإن املدار الطرقي املتواجد عند مدخل اآيت ملول والذي 

تلتقي خالله) ط.و.ر.1(والطريق) .و.ر.10 ( ثم طريق بيوكرى فمازال يفتقر 

اإىل الإ�صارات ال�صوئية التي ل�صك اأن لها دورا هاما يف �صال�صة املرورعربه، اإذ رغم 

تواجد ال�صرطي املنظم للعملية غالبا بهذه النقطة، فاإن قيام اجلهات املخت�صة-اهلل 

يهديها- بتزويد املدار بهذه الأ�صواء �صيزيد من ت�صهيل وحت�صني التنقل بني جميع 

املحاورال�صالفة الذكر...فهل �صتتم ال�صتجابة لهذين املطلبني املذكورين، اأمال يف 

�صالمة طرقية اأكمل؟ اأم اأن الأمور �صتبقى على حالها حتى اإ�صعاراآخر؟
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كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

الذي يتخذ من  الإن�سان،  ال�سمال حلقوق  ذكر مر�سد 

مدينة مرتيل مقرا له، اأن الديوان امللكي، اأحال اأخريا 

املغت�سب  الطفل  ق�سية  واحلريات  العدل  وزير  على 

اإىل  الأليم  احلادث  مالب�سات  وتعوُد  الفنيدق،  مبدينة 

18 من �سهر مار�ض 2012، حني تعر�ض الطفل البالغ 
وح�سي،  اغت�ساب  اإىل  �سنني  �سبع  اآنذاك  عمره  من 

داخل متجر ممتاز خم�س�ض لبيع املواد الغذائية بحي 

الأمريات مبدينة الفنيدق من طرف �ساحب املتجر.

العدل  وزارة  طرف  من  به  القيام  املزمع  التحقيق 

واحلريات، جاء بعدما حاولت والدة الطفل، اعرتا�ض 

ق�سد  بتطوان،  الرمل  �سانية  مبطار  امللكي  املوكب 

خاللها  من  ت�ستكي  البالد،  عاهل  اإىل  ر�سالة  ت�سليم 

الظلم واحليف الذي طال ملف ابنها واخلروقات التي 

�ساحبت اأطوار حماكمة املتهم.     

وكانت م�سالح الأمن بتطوان، وبالتزامن مع الزيارة 

�سهر  اعتقلت  قد  لل�سمال،  املوؤمنني  لأمري  ال�سيفية 

اإىل مقر ولية  الطفل، واْقتيدت  املا�سي والدة  �ستنرب 

الأمن، للتحقيق والبحث معها حول حقيقة اعرتا�ض 

املوكب امللكي وطبيعة ال�سكاية التي تعتزم ت�سليمها 

مللك البالد. 

عيد  ثاين  يوم  �سبتة،  باب  احلدودي  املعرب  عرف 

للمهاجرين  متوقع  وغري  �سر�سا  هجوما  الأ�سحى، 

عدد  و�سل  حيث  ال�سحراء،  جنوب  من  الأفارقة 

املارة  ر�سقوا  مهاجر،   400 من  اأكرث  املقتحمني  اإىل 

منهم  حماولة  يف  باحلجارة  املغربي  الأمن  ورجال 

على  باحلدود  املرابطة  الأمنية  ال�سلطات  اإجبار 

ال�سماح لهم باملرور اإىل مدينة �سبتة ال�سليبة.

بعدما  ال�سمال،  بكرثة  يف  املتواجدون  الأفارقة  وقام 

تخلت عنهم دولتهم الأ�سلية يف توفري اأدنى مقومات 

و�سرقة  الن�ساء  �سبيل  باعرتا�ض  الكرمي،  العي�ض 

بع�سهن خا�سة اللواتي يعملن داخل املدينة املحتلة، 

املدين  احلر�ض  فرقة  اأن  »�سبتوية«  م�سادر  واأكدت 

»الأمن« تدخلت يف عملية خا�سة للت�سدي للمهاجرين 

اأخرى،  لوج�ستيكية  ومعدات  القوارب  بوا�سطة 

لحقت  بها املهاجرين حتى مياه بع�ض املدن الأخرى، 

والقنابل  للدموع  امل�سيلة  القنابل  كذلك  وم�ستعملة 

بليغة  اإ�سابات  يف  ت�سبب  مما  واملطاطية،  الكروية 

على  لآخر،  �سخ�ض  من  خطورتها  تتفاوت  وجروح 

امل�سابني  الأ�سخا�ض  املغربية  ال�سلطات  نقلت  اإثرها 

اإىل امل�ست�سفى الإقليمي �سانية الرمل بتطوان، من اأجل 

تلقيهم الإ�سعافات الأولية ال�سرورية.

على  تطوان،  اأمن  بولية  اأمني  م�سوؤول  اأكد  وفيما 

اإ�سابة 7 من رجال الأمن وال�سرطة، بجروح خمتلفة 

اأثناء تدخلهم ملنع املهاجرين الأفارقة من ولوج �سبتة 

عنوة، اأعلنت ال�سلطات املحتلة الإ�سبانية، عن اإغالق 

بوابة املعرب موؤقتا لأكرث من 5 �ساعات، مانعة بذلك 

�سبتة  واإىل  من  اخلروج  اأو  الدخول  من  املواطنني 

ال�سليبة.

الأمن الإ�سباين يطارد الأفارقة يف املياه املغربية 
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الديوان امللكي ين�سف املراأة التي مت العتداء على ابنها

خالد عبداللطيف

حب�سا  �سنوات  بثالث  فقيها  موؤخرا،  البتدائية،  املحكمة  اأدانت 

نافذة، وغرامة مالية قدرها خم�سة ماليني �سنتيم، وكانت النيابة 

والحتيال«  »الن�سب  بتهمة  الظنني  تابعت  قد  باأزيالل  العامة 

من  مواطنة  الأوىل،  امللك،  لوكيل  ب�سكاية  مواطنان  تقدم  بعدما 

الثاين  وال�سحية  اجلماعة،  بنف�ض  كموظفة  تعمل  اأفورار  منطقة 

مواطن من مدينة الدار البي�ساء، �سلبه امل�سعوذ مبلغ40 مليون 

�سنتيم بعدما اأوهمه باأنه �سيخل�ض زوجته من داء ال�سرع، الذي 

الأوىل  ال�سحية  فاإن  ولالإ�سارة  طويلة،  �سنوات  منذ  منه  تعاين 

اأوهمها امل�سعوذ بوجود كنز يف  اأفورار، قد  املنحدرة من منطقة 

 12 اإىل  الكنز و�سلت  اإياها مببالغ مالية لإخراج  منزلها، مطالبا 

مليون �سنتيم. بعدها اختفى الفقيه امل�سعوذ عن الأنظار...يذكر 

اأن الفقيه امل�سعوذ مت اعتقاله بجماعة اأفورار، وبعد عدة جل�سات 

مالية قدرها خم�سة  نافذة، وغرامة  �سنوات حب�سا  بثالث  اأدانته 

ماليني �سنتيم.

ِانتظار �سفينة نوح اأهون 

من انتظار التجهيزات 

حيث  من  ال�سعيفة  الأحياء  �سكان  وجه 

التجهيز وخا�سة حي طبولة، العديد من 

احل�سرية  اجلماعة  رئي�ض  اإىل  ال�سكايات 

لتطوان، مطالبني اإياه بالعمل على اإ�سالح 

ودروبهم  �سوارعهم  وتبليط  وتزفيت 

املرابط  اأحمد  امل�ساعد  ب�سارع  املوجودة 

زنقة 11 طبولة قرب ا�ستوديو الرحموين 

)مقطع ل يتعدى 20 مرتا طول(، و�سارع 

بحي اأر�ض امل�سطفى كدية احلمد، و�سارع 

بعقبة ال�ساطة وغريها من ال�سوارع التي 

ابتداأت بها الأ�سغال وتوقفت بغتة، اإل اأنه 

مل يتو�سل امل�ستكون منذ ذلك التاريخ باأي 

�سكاياتهم  حول  اجلماعة  رئا�سة  من  رد 

توؤكد القبول اأو الرف�ض.

ال�ستجابة  يف  اجلماعة  تباطوؤ  وعن 

ملطالبهم، علق اأحد �سكان احلي قائال: اإن 

انتظار �سفينة نوح اأهون عليهم من انتظار 

بدء اأ�سغال تهيئة واإ�سالح جزء من حيهم 

األ�سنة  تتداوله  ول  الن�سيان،  طاله  الذي 

مللء  الناخبني  ح�سد  عند  اإل  املنتخبني 

�سناديق النتخابات.

الحسيمة أزيالل

بوجدور
اأطفـال خارج دائـرة الرتفيـه يف مـدينة بوجـدور

أسامة باخي

يحدث هذا بعد اأن تغلق املوؤ�س�سات التعليمية اأبوابها 

معلنة عن بداية العطل املدر�سية، فمنذ اليوم الأول من 

عطلة الربيع اأو ال�سيف اأو مبنا�سبة الأعياد الوطنية 

والدينية ي�سادفك كم هائل من الأطفال ل يعرفون متعة 

عائالتهم  يعيلون  فرتاهم  فراغهم،  باأيام  ال�ستمتاع 

وبائعي  الأحذية  ما�سحي  اليومية،  امل�ساريف  يف 

ناهيك  املقاهي،  و�سط  يطوفون  بالتق�سيط،  ال�سجائر 

التقليدي  بوجدور  ميناء  يلجون  الذين  الأطفال  عن 

واحلديث، ي�ساعدون البحارة يف حمل �سناديق ال�سمك 

اأو تراهم يغ�سلون املراكب التقليدية اأو يجمعون هنا 

اأ�سماك غري  وهناك بني القوارب ما رماه البحارة من 

ال�سوداء.  ال�سوق  يف  ويبيعونها  يجمعونها  �ساحلة 

اأطفال فقراء  اإنهم  اأو يت�سكعون يف الأزقة وال�سوارع. 

من  كيلومرتات  ب�سعة  اإل  حميطهم  من  يعرفون  ل 

عائالتهم ال�سغرية .

هو  بوجدور  مدينة  يف  النتباه  وي�سد  يثري  ما  ولعل 

انعدامها  نقل  مل  اإن  الرتفيهية،  الف�ساءات  �سعف 

كاملالعب الريا�سية ودور ال�سباب واملكتبات الثقافية 

ذات  الجتماعية  املنظومة  يف  املتمدر�سني  لإدماج 

وتبقى  والرتفيهية،  والجتماعية  الثقافية  الأبعاد 

اجلمعيات ذات املنفعة العامة هي التي يفرت�ض فيها اأن 

تقوم با�ستقطاب هوؤلء الأطفال و�سيانتهم وتوجيههم 

هذه  ن�ساط  لكن  النحراف،  عامل  يف  يرمتون  ل  حتى 

اجلمعيات يف مدينة بوجدور يبدو �سبه منعدم.

ال�سيخ الذي قطع اأ�سجار الأرز 
يعود اإىل عمله 

مراد .ح 

)قرب  »ا�ساكن«  بجماعة  الأرز  اأ�سجار  اجتثاث  ف�سيحة  بعد 

احل�سيمة( التي تعدى جمموعها 300 �سجرة من طرف لوبي 

ال�سلطة  اأعوان  بع�ض  من  حماية  يجد  الذي  املنظم  النهب 

باملنطقة، حيث مت �سبطهم مبح�ض ال�سدفة من طرف رئي�ض 

حول  الإقليمية  ال�سلطات  اإىل  تقريرا  رفع  الذي  الدائرة، 

بامل�سوؤولني  دفع  مما  وتواطئهم  الأعوان  هوؤلء  جتاوزات 

والت�سرت  التواطوؤ  على  لهم  عقابا  بتوقيفهم،  قرار  اإ�سدار  اإىل 

الغطاء  على  وخيمة  نتائج  له  الذي  اجلرمي  الفعل  هذا  على 

الغابوي..

اإىل  بالأمر فاجاأ اجلميع بعودته  ال�سلطة املعنيني  اأعوان  اأحد 

عمله رغم اأنه مت �سبطه من طرف رئي�ض الدائرة، مما يطرح 

التوقيف،  بعد  عمله  اإىل  عودته  �سبب  حول  كثرية  ت�ساوؤلت 

وتلوك الأل�سن على م�ستوى اجلماعة عدة حكايات عن اأ�سرار 

هذه العودة، لكن التحقيق يف الأمر وحده ميكن اأن ي�سع حدا 

لالإ�ساعات.

م�سعوذ ين�سب على عائلة يف مبلغ 40 مليون �سنتيم

واأخريا.. خمطط 
تنموي ملدينة وزان

حدد  اأنه  لوزان  الإقليمي  املجل�ض  اأعلن 

خمططني  الإقليم  عمالة  مع  ب�سراكة 

البنيات  تعزيز  اإىل  يرميان  تنمويني 

منها  الطرقية  باملنطقة،  التحتية 

املراكز  وتاأهيل  والثقافية،  والرتبوية 

القروية.

وذكر بالغ للمجل�ض اأن املخططني �سيتم 

اإجنازهما خالل ال�سنوات الأربع املقبلة 

درهم،  ماليري   5 تقارب  مالية  بقيمة 

اإطارهما  يف  املنجزة  امل�ساريع  و�ستهم 

»تاأهيل البنيات التحتية الطرقية بالإقليم 

تعليمية  موؤ�س�سات  واإحداث  الفتي، 

ومرافق للقرب، وتاأهيل املراكز القروية 

امل�ستدامة،  التنمية  �سروط  لتوفري 

املنطقة،  �ساكنة  لتطلعات  وال�ستجابة 

وت�سجيع  املدر�سي،  الهدر  وحماربة 

ال�ستثمار والنهو�ض باملنطقة اقت�ساديا 

واجتماعيا وثقافيا«.

باملوازاة مع حلول 

املبعوث الأممي 

كري�ستوفر رو�س مبدينتي 

العيون وال�سمارة، 

قام حوايل 400 �سخ�س 

بافتعال عدة اأحداث 

�سغب، جت�سدت يف 

ر�سق القوات العمومية 

باحلجارة، والزجاجات 

احلارقة، واإ�سرام النار يف 

اإطارات ال�سيارات. كما 

اأقاموا متاري�س يف بع�س 

الأزقة، معرقلني بذلك 

حركة ال�سري واجلولن.. 

ح�سب ما اأكدته ولية اأمن 

العيون.

العيون اأحداث  وراء  م�ساغب   400



 

الدعم �ل�سحفي ل�سعاف �ملهنيني ال للمتالعبني بر�سالتهم نقر�أ 

عنو�ن:  حتت  ملوك(  وثالثة  �سحايف  )مذكر�ت  موؤلف  للكاتب 

ون باملال، مرتزقة ال ي�سدقهم �لر�أي  )�ل�سحفيون �لذين ُي�سترَ

�لعام( حتت هذ� �لعنو�ن يك�سف موالي م�سطفى �لعلوي بع�ض 

وحتت  �ل�سحافة،  با�سم  �ملرتزقة  ي�ستعملها  �لتي  �ملحاوالت 

دعاية ن�سالية بالتلويح بال�سعار�ت �لتي ي�سقط يف كمينها من 

لي�ض لهم خربة بامل�سايد �لتي تن�سب للمغرورين، �سمى �ملوؤلف 

بع�سها بـ )�الأ�سربين( �ملخ�سو�ض بها وعدم �ملنجاة منها �أي 

�سعب )ولكن �أي �سعب ال ميكن �أن يعي�ض بدون �أ�سربين( وقد 

يعترب  من  وخمطئ  �ل�سعوب،  �أ�سربين  هي  )�ل�سحافة  ت�سمى 

كل  �ملال،  يف�سد  و)مثلما  �أ�سربين(  �أية  هي  �سحافة،  �أية  �أن 

�إىل �الإفال�ض،  �بن مدلل، يعي�ض برثوة بابا، ينتهي به �ملطاف، 

)مذكر�ت  بها(  عالقته  كانت  كيفما  �ل�سحافة  يف�سد  �ملال  فاإن 

21(. هذ� �الرتز�ق )�ل�سحفي( �مل�سني قلما  �سحايف.. �سفحة 

يتجلى  ما  وهذ�  �ل�سحافة،  بحقوق  �ملطالبة  دعاة  منه  ينجو 

�لب�سري  �إدري�ض  �لد�خلية  وزير  يد  من  لل�سيكات  ت�سلمهم  يف 

يد� بيد.. وقد تاأتي �لعطاء�ت بقدر ما تعلو �سعار�ت �سرورة 

�لر�ئد  �سماه  �الرتز�ق  من  �لنوع  هذ�  باحلاكمني(  )�الإطاحة 

�لر�حل عبد �هلل �إبر�هيم )ب�سخة �الأك�سجني( وبقدر ما ت�سمن 

�أكرث حما�سا و�سد�عا يف  �ل�سعار�ت هي  تكون  �ل�سفقة  ت�سليم 

ملبد�إ  ر�ف�ض  �أول  كنت  )لذلك  �لعلوي  م�سطفى  يقول  �لر�أ�ض.. 

�أيام  �لدعم  ذلك  تاأ�سي�ض  منذ  وبقيت  لل�سحافة..  �مللكي  �لدعم 

�حل�سن �لثاين بو��سطة �سيكات �إدري�ض �لب�سري، �إىل �الآن �أرف�ض 

�لطريقة �لتي ي�سرف بها ذلك �لدعم( )�سفحة 21(.

ب�سعار�تها  �ل�سحفية  �لدعاية  ق�سية  تطرح  �الإطار  هذ�  يف 

زعمائها  وت�سريحات  رو�دها  مو�قف  و�سخونة  �حلزبية 

بني  تن�سيق  من  تخلو  ال  حمرجة  مو�قف  باتخاذ  وتهديدهم 

)�لقمم( على ح�ساب )�لقو�عد( ويف تلك �مل�سلمات )�لتفوي�سية( 

)يتم �الإعالن �الإح�سائي باأن موؤ�س�سة �الإيكومن�ست( و�سحفها، 

�أربعة ع�سر مليار� �سنويا من �الإعالنات فتزيدها  حت�سل على 

�سرطيان  ياأتي  ذلك  ورغم  �ملاليني،  مبئات  دعمها  من  �لدولة 

�إىل  لري�فقهم  �ملوؤ�س�سة  هذه  مدير  ال�ستدعاء  �لليل  منت�سف  يف 

لوماتان  موؤ�س�سة  ت�سلك  �ملر�وغة  هذه  )ومبثل  �لكومي�سارية( 

لتح�سل على �ثني ع�سر مليار� من �الإعالنات، وتاأخذ من دعم 

�لدولة، ورغم ذلك ال نالحظ �أي تاأثري لها وال ل�سحفها �لغنية، 

على �لر�أي �لعام.. ون�سمع عن �سحف ح�سلت على دعم �لدولة، 

ثم بيعت مبئات �ملاليني(، )وهكذ� �أ�سبح �لدعم لل�سحافة يذهب 

�إىل جيوب �ملحظوظني، ومل يح�سل �أي تطور يف عامل �ل�سحافة 

وال يف ظروف �ل�سحفيني( )�سفحة 21(.

ب�سدد  وهو  �لعلوي  م�سطفى  �إليها  �أ�سار  �لتي  �ملعركة  هذه 

�لد�ستور  ن�سر خملفاتها يف مذكر�ته وجدت �سد�ها يف جريدة 

�لتي كان �لعلوي ين�سر فيها يف �خلارج بعدما توقف عن �لن�سر 

جر�ئد  يف  ن�سره  يف  يتوقف  مل  )و�إن  »�لكو�لي�ض«  جريدة  يف 

باأكرث من عنو�ن( وكان �لعلوي قد �أعطى بديال قبل ذلك يقول 

))وكنت �قتحت كتابة �أن يخ�س�ض ذلك �لدعم لتخفي�ض ثمن 

الإن�ساء  �لباقي  ويخ�س�ض  يزد�د،  �لذي  كلها،  �ل�سحافة  ورق 

موؤ�س�سات �جتماعية لل�سحافيني و�إقامة م�ساكن لهم، ودعمهم 

يف �لتعوي�سات �الجتماعية(( ويعلل �الأ�ستاذ قيدوم �ل�سحافة 

)فاإن  بقوله:  �لنظيف  بالزمن  ي�سميه  ما  �لعلوي  م�سطفى 

�ل�سحفيني  نيل  �أن  يعرفون  �خلفية،  بال�سوؤون  منا  �لعارفني 

جعل  �لذي  �لعامل  هو  مقاالتهم،  لبيع  قبولهم  وعدم  �لقدماء، 

�ملغرب، ال ي�ساب بعاهة �لطو�ئف، كما ح�سل يف لبنان، و�إن كان 

هناك ��ستثناء( �حتفظت بتفا�سيله يف )�لوثيقة �لتي تتحدث عن 

5 �آالف دوالر مغطيا ��سم �ملعتف، و�ملانح، وحمتفظا بطابع 
جتاوزه،  �أو  تكري�سه  من  البد  ��ستثناء  هناك  �إذن  �ملوؤ�س�سة( 

�أكرث من طريقة لك�سبها، ويذكر  لها  �أن قو�عد �للعبة قد يكون 

�لعلوي يف ذلك منوذجا دوليا قد مور�ض يف �الحتاد �ل�سوفياتي 

و�ملرحوم  �أنا  )دعيت  يقول  باالنعتاق(  �لبع�ض  عند  )�لر�ئد 

�ملهدي بنونة لزيارة دولة �لرئي�ض خروت�سوف، و�أثناء �جلولة 

�لتي نقلتنا �إىل جميع �أطر�ف �الحتاد �ل�سوفياتي من �سبرييا، 

�إىل �أوكر�نيا �إىل �ل�ساحة �حلمر�ء يف مو�سكو، و��سطر �ملهدي �إىل 

�لدخول �إىل �ملغرب وبقيت �أمت �لربنامج، وعند نهايته فوجئت 

يقبل  �الأذنني  كبري  �لقامة  طويل  مب�سوؤول  �الأخري،  �ليوم  يف 

�لرو�سية،  �لفندق، وكنت جال�سا مع �لتجمانة  علي يف مطعم 

هذ�  يل:  وقال  بالقنب،  مربوطتني  حزمتني  �أمامي  و�سع  حني 

بنونة،  لل�سيد  وهذ�  لك  هذ�  �لرب�فد�،  موؤ�س�سة  من  مايل  تكرمي 

وتفح�ست �حلزمتني الأجدهما عبارة عن �أور�ق نقدية �سخمة، 

ناأخذ  �ملغرب ال  �ل�سحفيون يف  فاإننا  ِ��سمح يل  للموظف:  فقلت 

�ملال، و�كت�سفت �أن �ملوظف �لرو�سي مل ي�ستغرب رف�سي و�إمنا 

��ستغرب كيف �أرف�ض با�سم زميلي �لغائب(( مذكر�ت �سحايف 

�سفحة 22(.

يتبع

على  )و�ملر�ك�سية  �ملغربية  �ملر�أة  باأن  قلت  �إن  �أغامر  ولن  �أجازف  لن 

�خل�سو�ض( كانت �إىل عهد قريب )وال تز�ل( رغم ما قيل يف �أحد �الجتماعات 

موؤخر� مبدينة �حلمر�ء، وهو �الجتماع �لذي �أن�ساين �حل�سور لليوم �لدر��سي 

�لذي نظمته جملة �سل�سلة �الجتهاد �لق�سائي و�لود�دية �حل�سنية للق�ساة 

�حلكامة  »دور  حول  مبر�ك�ض  �حلقوق  بكلية  و�لعقار  �لتوثيق  وما�ست 

�أح�سن حاال  كانت  قلت  لل�سباب«،  �لد�ستورية  تفعيل �حلقوق  �لق�سائية يف 

من بنات جن�سها يف دول �أخرى عربية وغري عربية، و�أن حظها كان �أوفر من 

حظوظهن بالن�سبة لنظرة �الآخر �إليها، فهي طيلة �لتاريخ �لطويل �لعري�ض مل 

تعان من �غت�ساب الأنوثتها عن طريق �خلتان مثال، كما هو �ساأن بع�ض �لن�ساء 

�لبقاء خارج  �أنف�سهن مرغمات على  �للو�تي يجدن  و�الإفريقيات،  �لعربيات 

بارتد�ء  �لزوج  موت  �أو  �لطالق  ب�سبب  كر�متها  يف  تهن  ومل  �ملتعة،  تغطية 

�الأ�سمال و�لعي�ض بعيد� عن مباهج �حلياة، ومل يكن ج�سدها قابال لال�ستهالك 

و�لتويج ل�سلع حمكومة بالبو�ر، بل على �لعك�ض من ذلك كانت 

�مر�أة �لن�سال و�لعمل �ل�سريف توؤدي �أدو�ر� مل تكن لتقت�سر 

على �لرجل لوال تع�سب هذ� �الأخري و�أنانيته، و�لتقليل 

من �ساأن �الأنثى و�عتبارها )ناق�سة عقل ودين(، ميكن 

�ال�ست�سهاد على �أنها �سريكة �لرجل يف �ملو�طنة ويف 

يف  له  ومالزمة  �لديني،  و�حلقل  �ل�سيا�سي  �لعمل 

�ال�ست�سهاد  وميكن  �مل�سريية  �لقر�ر�ت  �تخاذ 

على ذلك باللو�تي وجلن بقوة قامو�ض �لوطنية 

باأنه حم�سن  �لباب �لرحب �لذي كان يعتقد  من 

للذكور، وقبعن �أو وقفن �إىل جانب �لن�سف �لثاين 

يف م�سري�ت حا�سدة للمطالبة بحقوقهن وحقوق 

�خللد  �سفحات  على  �أ�سماءهن  و�سجلن  عيالهن، 

�أو  �إهمال  يعتيها  ال  �لتي  �ملو�سومة  �لذ�كرة  ويف 

ن�سيان كمنا�سالت وعاملات وورعات، يقمن باأعمالهن 

دون تطرف �أو مغاالة، �سو�ء يف �لدين �أو �ل�سيا�سة �أو 

�أعمال خريية ال ينكرها �إال عدمي �ملروءة.

�ملر�أة ب�سفة عامة هي كائن قبل كل �سيء، وبعد كل �سيء متثل 

قيمة م�سافة جتعل منها �الأقوى و�الأكرث ح�سور�، قيمة ي�ستفيد منها �لرجل يف 

حدود معينة، يدرك بد�يتها ويتوقف عند نهايتها، و�لرجل ب�سفة عامة �أي�سا 

تتوفر له تلك �خلا�سية و�إن من نوع �آخر، تتفهمها �ملر�أة يف حدود ال ت�سيع 

منها قيمته كلية، وال يت�سرر من �سرف جزء منها، وال يغ�سبه �أو يقل من 

�ساأوه ��ستغاللها من طرف �ملر�أة، الأنه و�إياها يتكامالن وي�سنعان عاملا لي�ض 

ف�سلة �أو ترفا، ولكنه عامل يعج بال�سعادة و�ل�سكينة �ملطلقة، ويرفل بالود 

باال�ستمر�ر و�لتغا�سي عن �جلزئيات  و�لوفاء و�ملحبة �خلال�سة، ويتوقى 

وبع�ض �لتفاهات، وتغمره �ملعا�سرة باحل�سنى وما جتلبه تلك �ملعا�سرة من 

تو�لد وتنا�سل.

�إليه  و�سلت  فيما  وحا�سم  كبري  دور  باملطلق(  )و�ملغربي  �ملر�ك�سي  للرجل 

�ملر�أة �سابقا، وما تبو�أته من مكانة مرموقة د�خل �الأ�سرة ود�خل �ملجتمع، 

الأنه يرى يف تو�جدها بجانبه دعما ال ميكن �ال�ستغناء عنه، و�سند� ي�ستحيل 

�لتخلي عنه �أو ��ستبد�له، فالعي�ض مع ومن �أجل �الآخر هو منتهى حلم �لرجل، 

�إن�سيته �لعميقة وطبيعته �لب�سرية وتركيبته �لبيولوجية كونت  ملاذ�؟ الأن 

لديه حبا وع�سقا للحياة، ال ينمو�ن وال يكرب�ن �إال مع ذ�ت �أخرى ت�ساويه يف 

�حلقوق ومتاثله يف �لو�جبات، وال تقل عنه يف جميع �الأحو�ل، وهذ� بالقطع 

هو �أ�سا�ض �مل�ساو�ة �لتي يعتربها �لبع�ض وليدة �ليوم ونتيجة �الإعالن عنها 

�لرجل يختزل يف وجودها  فطرية يف  �أنها  بيد  بها،  منادى  دولية  مو�ثيق  يف 

و��ستمر�رها وحتققها وجود �ملر�أة وكينونتها، ومع ذلك كان �لرجل متهما يف 

بر�ءته، حمروما من �لدفاع عنها، �إذ مل ت�سنح له �لفر�سة �أو مل تعطه للبوح 

معها  بت�ساكنه  و�الفتخار  �لثاين  لن�سفه  تقدي�سه  عن  و�الإف�ساح  و�الإقر�ر 

كاإن�سانة، و�لتودد �إليها وك�سب مودتها كزوجة، و�الن�سر�ح لبكائها كطفلة بني 

ذر�عيه و�ال�ستمتاع بدعو�تها كاأم تتموقع �جلنة حتت �أقد�مها، 

و�إن كان هذ� �لرجل �ملمنوع من كل ذلك يتجم يف كل مرة 

�لكا�سفة  ت�سرفاته  ويبا�سر  �لفا�سحة،  �أحا�سي�سه 

غري مكتث باال�ستعظام، وما يقدمه بع�ض �لر�غبني 

للف�سل بني �ملر�أة و�لرجل، وتو�سيع �لهوة بينهما 

�أ�سل  عن  �لبعيدة  �لذكورية  �لنظرة  لت�سود 

�حلياة.

الزلنا  �لذي  �لقريب  لالأم�ض  ب�سيطة  قر�ءة 

نعي�ض على نغماته، ودر��سة متاأنية الأو�ساعنا 

تعده  كانت  وما  �الأم�ض،  ذلك  يف  �الجتماعية 

�ملنظومة �الأخالقية لالأ�سرة �لكرمية، وما يوفره 

�الن�سجام �الأ�سري يعطي كل ذلك �النطباع على 

�أن �ملر�أة �ملغربية كانت )وال تز�ل( حمط �حت�م 

وتقدير من طرف �لكل، حيث كان ينظر �إليها بعني 

�الإكبار و�لر�سى، ويتعامل معها كالرجل متاما، تعي�ض 

و�سط عائلتها �أو جمتمعها معززة مكرمة غري مقهورة �إال 

�الأ�سري،  �لو�جب  عليها  ميليه  مبا  تقوم  �الأرذ�ل،  طرف  من 

�جتهادها  وح�سب  ذلك  �إىل  وت�سيف  �ل�سغرية،  �جلماعة  بها  تكلفه  وما 

وما بو�سعها �أن ت�سيف من �أعمال �أخرى غري مدرجة يف برناجمها �لذي يحدد 

بالنظر �إىل �لظروف و�حلالة و�خل�سا�ض دومنا �لتفات �إىل �جلن�ض �أو �لنوع، 

كما قد يتبادر �إىل �لذهن، وتتعاظم �مل�سوؤولية لديها يف �حلاالت �ال�ستثنائية 

�لتي تتطلب �إجماعا و��ستنفار� كما هو �حلال يف فتة �ال�ستعمار، حيث كانت 

�الأ�سلحة  ومترر  �ملوؤونة  توزع  �لعدو،  طرف  من  حتى  �إعجاب  مثار  �ملر�أة 

و�سط مالب�سها، وتعالج �جلرحى وتد�وي �ملعطوبني، وترمي »�ل�سنيكال« 

�أنها  رغم  �ل�سطوح،  فوق  من  �ل�ساخنة  و�ملياه  باالأحجار  �لع�ساكر  وبع�ض 

لي�ست ر�غبة يف ترقية �أو �متياز ماد�م همها هو �لعي�ض يف وطن حر حتكمه 

�مل�ساو�ة وتغمره �لدميقر�طية وتختفي منه �لتفرقة و�سيا�سة �لتهمي�ض.

موؤ�سف مبٍك ومفجع �لو�سع �لذي يوجد عليه �ليوم �لعامل �لعربي �لذي حتول �إىل 

بر�كني تغلي وتلقي بحممها �لنارية �ملحرقة على �أطر�ف ومكونات جمتمعها. 

لقد عا�ست بع�ض �ملجتمعات بل جلها يف ظل �لغطر�سة و�ال�سطهاد و�ال�ستبد�د �لذي 

كان ميار�سه عليها قادتها، بحيث ظلت هذه �ملجتمعات تعي�ض يف خنوع و��ست�سالم 

تام وهي تئن وتتحمل �لظلم و�لهو�ن يف �نتظار �ساعة �خلال�ض من ربقة هوؤالء 

مدة عقود  �سعوبهم  رقاب  �لتحكم يف  ��ستطابو�  �لذين  �لطغاة 

جاءت  �أن  �إىل  منا�سبهم،  يف  خالدون  �أنهم  ظنو�  حتى 

�خل�سر�ء  بتون�ض  �سغرية  بلدة  من  �سر�رة  �أول 

�لتي �أكدت للعامل �أن ما قاله �ساعرها �أبو �لقا�سم 

�ل�سابي كان �سعار� �ستتبناه �ل�سعوب �لعربية 

يف يوم من �الأيام، و�أنها �ستنفجر لتتحرر من 

�لزمن  طال  مهما  و�ال�ستبد�د  �لظلم  قيود 

�ل�ساعر  بذلك  ب�سرنا  كما  �لقيد  و�نك�سر 

وكانت �لبد�ية من م�سقط ر�أ�سه و�سدقت 

�لروؤيا، و�جنلى �لليل، وبزغ فجر �النعتاق 

�لطغاة  روؤو�ض  بد�أت  وهكذ�  و�لتحرر. 

و��ستب�سرت  �خلريف،  كاأور�ق  تت�ساقط 

�ل�سعوب �لعربية خري�، وتنف�ست �ل�سعد�ء، 

باخلري  تب�سر  م�سرقة  �آفاق  �إىل  تتطلع  وبد�أت 

�أ�ساب �لذهول جميع �لدول �لغربية  �لعميم، وقد 

وعلى ر�أ�سها �لواليات �ملتحدة وقادة �الحتاد �الأروبي 

ر��سية  �لعربية  �ل�سعوب  �أن  جازما  يعتقد  �لكل  كان  حيث 

�أو  نا�سية  وقدر�،  ق�ساء  لهم  بالن�سبة  باتت  ��ستبد�دية  قيادة  حتت  مب�سريها 

متنا�سية ما ب�سر به �ل�ساعر �لتون�سي �لفذ حيث قال:

�إذ� �ل�سعب يوما �أر�د �حلياة **** فال بد �أن ي�ستجيب �لقدر

والبد لليل �أن ينجلي **** والبد للقيد �أن ينك�سر

من  وفر  �لثو�ر،  �أيدي  يف  وقع  من  قتل  �لعربية  �ل�سعوب  �نتفا�سات  خ�سم  ويف 

وجد �إىل ذلك �سبيال، ومتت حماكمة من دفع به �لتنطع �إىل حماولة �ل�سمود �أمام 

�الإع�سار �جلارف �لذي جت�سد يف �النتفا�سات �ل�سعبية، وبعد فتة من �النزعاج 

و�حلرية �أخذت �أيادي �ملخابر�ت �ال�ستعمارية تتو�طاأ مع �ل�سلطات �ل�سهيونية 

تدبر يف �خلفاء الإف�سال هذه �النتفا�سة �لعربية �ل�ساملة، الأنها فقدت �لبيادق �لتي 

تعتمد عليها يف تركيع �ل�سعوب �لعربية و�إبقائها يف حالة �سبات عميق، وذلك الأنها 

يوم  فل�سطني  �سياع  يف  �سببا  كانت  �لتي  وحدتهم  يف  تكمن  �لعرب  قوة  �أن  تدرك 

ت�سرذم �لعرب وتفرقو� فذهبت ريحهم، وقد عانى خ�سوم �لعرب من وحدتهم يف 

�لذي  �ل�سبح  وهم  �تفقو�،  هم  �إن  �لعرب  قوة  عن  �أبانت  �لتي   1973 حرب 

�إىل  يدعو  عربي  بلد  كل  �سد  معها  يتكالبون  لذلك  وحماتها،  �إ�سر�ئيل  يخيف 

وت�ستيت  �لتق�سيم  و�سيا�سة  منوذجا(  �ل�سود�ن  بالد  )تق�سيم  �لوحدة 

�الأمريكية  لل�سيا�سة  �لرئي�سي  �لهدف  هو  �لعربية  �الأمة  �سمل 

�ل�سهيونية، فبعد �لعر�ق �لذي الز�ل يتخبط يف حمامات �لدم بني 

طو�ئف �ل�سنة و�ل�سيعة، ها هي م�سر و�سوريا وليبيا وتون�ض 

�لبالد  تق�سيم  حدوث  من  خوفا  ترتع�ض  و�الأردن  و�لبحرين 

ح�سب طو�ئفها، وتبقى بع�ض بالد �لعامل �لعربي مثل �ملغرب 

و�جلز�ئر وموريتانيا يف ماأمن من هذ� �لتهديد، ولكنها تو�جه 

خطر� �أ�سد و�أدهى يتجلى يف �إثارة �لنزعة �الأمازيغية �لتي 

بني  جتمع  �لتي  �لوحدة  �أ�س�ض  لتقوي�ض  معاول  تكون  قد 

�لعربي  �ملغرب  �أي  �إفريقيا  �سمال  �سعوب  �سر�ئح  خمتلف 

تطمح  �إ�ست�تيجية  �سرورة  وحدته  �أ�سبحت  �لذي  �لكبري 

�إليها �سعوب هذه �ملنطقة و�لتي غابت عن جل قادتنا �ل�سيا�سيني 

�لذين �أ�سبحو� مهوو�سني بالو�سول �إىل مر�كز �لقر�ر، وقد �ألهتهم 

�ملغربية  �ل�سحر�ء  �أجل ق�سية  بالتطاحن من  �الإمربيالية  �ل�سلطات 

�لتي تريد هذه �جلهات �أن جتعل منها �سرطانا ي�ست�سري يف ج�سم �ل�سعوب 

�ملغاربية، وذلك يف �لوقت �لذي تعمل جميع �سعوب �لعامل على حتقيق وحدتها 

يف �إطار منظومة �قت�سادية خالية من �حلو�جز و�حلدود. فهل �سيفطن قادة �لعرب 

�إىل خطورة ما يجري حولهم، وينتبهون �إىل �سعار فرق ت�سد �لذي تعتمده قو�ت 

عن  �سفوفنا  يف  �لفنت  زرع  على  جاهدة  وتعمل  �لعربية،  للوحدة  �ملعادية  �ل�سر 

طريق متويل �لع�سابات و�خلاليا �لنائمة لالإرهاب لت�سغلنا عن �الهتمام بق�سايانا 

�مل�سريية، فهل �سيظل قادتنا وزعماوؤنا منغم�سني يف م�ستنقعات �للهو وك�سب �ملال 

حتى ينطبق عليها ال قدر �هلل قوله تعاىل: »و�إذ� �أردنا �أن نهلك قرية �أمرنا متفيها 

ال  فاللهم  �لعظيم.  �هلل  �سدق  تدمري�«  فدمرناها  �لقول  عليها  فحق  فيها  فف�سقو� 

تو�خذنا مبا فعل �ل�سفهاء منا.                        

04 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

مـــاذا اأ�صــــاب هــــذه الأمـــة؟!

املراأة املغربية اأوفر حظا من الن�صاء العربيات

إن 
المرأة المغربية 

كانت وال تزال محط 
احترام وتقدير من طرف 

الكل، حيث ينظر إليها بعين 
اإلكبار والرضى، وتعيش وسط 

عائلتها ومجتمعها معززة 
مكرمة غير مقهورة إال 

من طرف األرذال.
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تواجه 
بعض بلدان العالم 
العربي خطرا يتجلى 

في إثارة النزعة األمازيغية 
التي قد تكون معاول لتقويض 

أسس الوحدة التي تجمع بين مختلف 
شرائح شعوب المغرب العربي الكبير 

الذي أصبحت وحدته ضرورة 
إستراتيجية.

على هام�ش  محمد بركوش
مذكرات العلوي
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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 
قد  أنه  العموم  إلى  ملكناس 
القانونية  باملصلحة  أودع 
محل  ب��إح��داث  يتعلق  ملفا 
املنزلية برقم  لبيع األجهزة 
2 إقامة موالي علي الشريف 
امللكي  اجل����ي����ش  ش��������ارع 
م��ن ط���رف شركة:  م��ك��ن��اس 

.»DISTRAT Sarl«
األمر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
باملصلحة  االت�������ص�������ال 
باجلماعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية 
احل����ب����ول( ق��ص��د االط����اع 
ع��ل��ى ه����ذا امل���ل���ف وإب�����داء 
ماحظاته، وذلك خال أجل 
ابتداء من  )15 يوما(  مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعان.
As 0162/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون 

القانونية
 املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع 

واألضرار
املجلس  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
إلى  مل���ك���ن���اس  ال���ب���ل���دي 
ق���د أودع  أن���ه  ال��ع��م��وم 
القانونية  ب��امل��ص��ل��ح��ة 
بإحداث  ي��ت��ع��ل��ق  م��ل��ف��ا 
 64 ب�����رق�����م  م���ص���ب���ن���ة 
الزنقة 1 املجموعة ألف 
ال��ب��س��ات��ن م��ك��ن��اس من 
طرف السيد)ة(: حمصي 

لندة. 
فعلى كل من يهمه األمر 
باملصلحة  االت�����ص�����ال 
باجلماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ملكناس  احل����ض����ري����ة 
قصد  احل��ب��ول(  )ملحقة 
االط��اع على هذا امللف 
وإبداء ماحظاته، وذلك 
خ���ال أج���ل م��دت��ه )15 
تاريخ  من  ابتداء  يوما( 

نشر هذا اإلعان.
As 0163/13 

المنبر الحر
 العدد: 760 اخلميس 24  أكتوبر 2013

بقلم: محمد العربي الدامون

�إىل  لتلتفت  �لدويل  �أنظار �ملجتمع  مل تكن 

م�صار �ملغرب نتيجة �ل�صدفة �أو مبح�ض 

رغبة دول بعينها، بل كانت �ململكة حمط 

�حلقب  خمتلف  خالل  ومتابعة  �هتمام 

�لوطنية  �ل�صاحة  على  عرفتها  �لتي 

و�لإقليمية و�لدولية.

ذو  �لأو�ئل،  �لرو�د  من  �ملغرب  كان  لقد 

�لأبعاد �جليو�صيا�صية و�لقدر�ت �لذ�تية 

�لدبلوما�صي  �ل�صعيد  على  بو�أته  �لتي 

و�لقت�صادي و�لثقايف وحتى �لع�صكري، 

وجعلت منه قوة مهابة �جلانب، وظفها 

بحنكة �أحيانا لتحقيق �لتو�زن يف حميطه 

يف  و�لثقايف،  �لروحي  نفوذه  وب�صط 

�لوقت �لذي كان �جلو�ر مل يتعرف بعد 

�لدولة ونظم �حلكم كما هو  على مفهوم 

�عتمدت  �لإطار  هذ�  ويف  عليه،  متعارف 

�لو�قع  بني  �لتقريب  نهج  حديثا  �لدولة 

�لعقائدي ل�صركائها وجو�رها من خمتلف 

عرب  و�لتقارب  و�حل�صار�ت،  �لديانات 

كل  يف  �ملو�زية  �ملوؤ�ص�صات  بني  �لتعاون 

بلد، وهو ما �أعطى بعد� �إقليميا للمغرب، 

وجعله حمط �هتمام باقي �لدول. ويبقى 

�أن من �أهم �ملو�قف �لتي متيزت بها �ململكة 

قر�رها �لنفتاح على �لعامل بكافة �أبعاده، 

�ل�صعيد  على  �لفاعل  ح�صورها  وتاأكيد 

بل  و�لإفريقي  �لعربي  خا�صة  �لإقليمي 

�أحيانا حتى �لعاملي. وهذ� ما �صمح للرباط 

�مللفات  بدور فعال يف عدد من  تقوم  باأن 

�ملعقدة، وت�صاهم يف دعم و�إر�صاء �ل�صلم 

و�ل�صالم �لإقليمي و�لعاملي.

من  متكن  �ملغرب  �أن  فيه  �صك  ل  مما 

بلورة نظرة �صاملة تالم�ض �لتقريب بني 

�ملذ�هب �لدينية �لثالثة، و�ل�صعي يف نف�ض 

بني  �ملن�صود  �لتقارب  حتقيق  �إىل  �لوقت 

وبالتايل  و�حل�صار�ت،  �لثقافات  خمتلف 

عن  �ل�صادرة  �ملبادر�ت  خمتلف  فاإن 

حم�صلة  �عتبارها  ميكن  �ملجالني  هذين 

على  حتما  �ملن�صب  �لنفتاح  ل�صيا�صة 

�لفكر �حلو�ري و�أبعاده بحثا عن �ملناخ 

�لديانات  تلك  بني  للتقريب  �ملنا�صب 

و�حل�صار�ت، و�إيجاد �لقو��صم �مل�صرتكة 

�ل�صرورية لتحقيق نه�صة �لإن�صان د�خل 

ف�صاء يعمه �ل�صالم و�لأمن و�ل�صتقر�ر، 

ذلك �أنه دون حتقيق هذ� �لهدف �صتبقى 

و�لتيه،  لل�صياع  عر�صة  �ملجتمعات 

و�صتفقد بالتايل �إن�صانيتها.

�إن �لثقافة و�لعلوم و�حل�صارة تعترب من 

ركائز نهج �لتفاهم و�لتقارب وكذ� �لتقريب 

بني �لأمم، و�إذ� كان كذلك فما �لذي مينع 

�ل�صتعانة و�ل�صتفادة من هذ� �ملخزون 

لدعم   �ملبدعني  من  عدد  لدى  �ملتوفر 

ومو�كبة م�صار �لتقريب و�لتقارب؟.

مقرتحا  �أعر�ض  �ل�صتئنا�ض  باب  ومن 

يهدف �إىل تنظيم �أول لقاء عاملي حلاملي 

�لعلماء  من  ثلة  ب�صر�كة  نوبل  جائزة 

و�ملفكرين و�لأدباء و�لكتاب و�ل�صيا�صيني، 

و�حلكومات  �لدول  روؤ�صاء  ومن 

�لدولية  �ملنظمات  وروؤ�صاء  �ل�صابقني، 

�إىل  بالإ�صافة  �ملتعاقبني،  و�لإقليمية 

ور�بطة  و�لأزهر  �لفاتيكان  عن  ممثلني 

موؤ�ص�صة  عن  وممثل  �لإ�صالمي،  �لعامل 

نوبل �ل�صويدية.

�إن �إمكانية در��صة هذ� �لقرت�ح يرمي �إىل 

حتقيق ح�صور و�زن وفاعل ل�صخ�صيات 

بارزة ومتنوعة �لآفاق، ذ�ت �لخت�صا�ض 

�لثقايف  و�لبعد  �لفكري،  و�لإ�صعاع 

لبنة  ي�صيف  �أن  �صاأنه  من  و�حل�صاري، 

جديدة �إىل بناء �ملغرب �جلديد �لذي يبقى 

من �لرو�د �لد�عني لتبني �لفكر �حلو�ري، 

و�لقيم  �لثو�بت  على  كذلك  و�حلري�ض 

�لتقارب  نهج  يتبناها  �لتي  �لإن�صانية 

و�لتقريب بني �ملجتمعات.

من  تبقى  �حل�صارية،  �خلا�صية  هذه 

ثو�بت ر�صالة �ل�صالم من �ملغرب لعاملنا 

�ملعا�صر، لأنه يف �لنهاية ل تقارب ممكن 

بدون  ممكن  �صالم  ول  حو�ر،  بدون 

�لتوجهات  بني  فعلي  وتقريب  تقارب 

�لأ�صا�صية  و�لنتظار�ت  و�ملو�قف 

دينية  كانت  �صو�ء  �ملجتمعات  ملختلف 

�أو ح�صارية �أو ثقافية.

اال�ضتثناء املغربي .. خطاب ال�ضالم ور�ضالة  التقريب  بني  احل�ضارات

ل�صت �أدري حينما نقوم مبهمتنا هل نفعل ذلك وفاء للو�جب 

�لعمل  يعترب  �لذي  للدين  وفاء  �أو  �صمرينا  يقت�صيه  �لذي 

عبادة �أو خوفا من م�صغلنا �لذي ير�قب خطو�تنا و�صكناتنا 

بني فينة و�أخرى؟.

كل  ت�صجيل  يتم  حدودنا  من  و�خلروج  �لدخول  نقط  ففي 

عندما  عنها  و�لت�صطيب  وطننا  لأر�ض  �لد�خلة  �ل�صيار�ت 

�ملعنية  �ل�صيارة  �أن  ُيثبت  تو�صيل  وُي�صلم  ر�جعة  تقفل 

�ل�صيار�ت  تلك  �أ�صحاب  بع�ض  �أن  غري  بلدنا.  غادرت 

يفاَجوؤون عند �لرجوع �إىل �ملغرب بعد ذلك حينما يقال لهم 

باأنهم تركو� هنا �صيار�تهم �ملرقمة باخلارج، و�لتي �أتو� بها 

يثبت  �لذي  باأن �حلا�صوب هو  �لدعاء  يتم  �ملا�صي،  �لعام 

موقفه  يد�فع عن  �أن  �ل�صيارة  يحاول �صاحب  ذلك. وعبثا 

من  �صيارته  خروج  لدى  له  �أعطي  �لذي  �لتو�صيل  باإ�صهار 

�ملغرب. ذلك ما حدث لأحد �ملو�طنني �لإ�صبان عدة مر�ت. 

ففي �إحد�ها قيل له يف نقطة �لعبور ببني �أن�صار باأن �صيارته 

لأنها مل تدخل  مليلية،  �إىل  بها  �لرجوع  م�صروقة ول ميكن 

حتى  �صاعات  لعدة  ُ�حُتِجز  بل  �أ�صال،  �ملغربية  �لأر��صي 

تدخلت �ل�صلطات �لإ�صبانية. ومرة �أخرى قيل له يف ميناء 

طنجة �إن �صيارته ل ُي�صمح لها بدخول �ملغرب لأنها دخلت 

يف �ملا�صي ومل تخرج بعد. و�آخر مرة ترجع �إىل 17 �أكتوبر 

2013 �لأخري، قيل له مرة �أخرى يف معرب �صبتة باأن �صيارته 
من  �أخرج  �أنه  رغم  �ملا�صي  �لعام  منذ  �ملغرب  يف  ز�لت  ل 

جيبه �لتو�صيل �لذي يثبت باأنه عاد �إىل وطنه �إ�صبانيا بنف�ض 

�ل�صيارة. وبعد �أخذ ورد �ُصمح له بدخول �ملغرب �صرط �أن ل 

يفقد �لورقة �ملختومة حديثا �أثناء مقامه هنا. 

باأن  �لإ�صباين  للمو�طن  قيل  عندما  ُترى:  يا  نت�صاءل  هنا 

�ل�صيارة ل ميكن �أن تخرج من �ملغرب لأنها مل تدخل قط، 

وعندما قيل له باأن �ل�صيارة ل ميكن �أن تدخل �ملغرب، لأنها 

�صيدنا  �أحد عفاريت  بها  �أتى  فهل  بعد،  مل تخرج من هناك 

�إذ�  �إليه طرفه؟ وما مهمة �حلا�صوب  �أن يرتد  �صليمان قبل 

غلط  لي�ض  �لغلط  ينبغي؟  كما  �لإد�رية  �لأمور  ي�صبط  مل 

�لآلة، ل �أبد�. �إنه �لتهور �لذي يتميز به بع�ض موظفينا. �إنها 

�لالمبالة وعدم �لكرت�ث و�نعد�م �لإح�صا�ض بامل�صوؤولية 

�لذي يتميز به بع�ض من �أُ�صِندت �إليهم تلك �مل�صوؤولية.

من  ن�صاعد بلدنا على جلب عدد �أكرب  �لت�صرفات  هل بهذه 

�ل�صياح؟ لقد �أكد يل �ملو�طن �لإ�صباين �أل ياأتي ب�صيارته �أبد� 

�لتي  �حل�صيمة  مدينة  �إىل  �لد�ئم  حنينه  ولول  �ملغرب،  �إىل 

�أب�صر �لنور فيها �أول مرة ملا رجع �إىل �ملغرب مدى حياته. 

                      صديق عبد الكريم

متى ي�ضتيقظ 

ال�ضمري املهني

 يف بع�ضنا؟

مكان ال�ضم�ضرةتاريخ ال�ضم�ضرةموقع غلة الزيتون 
غلة �لزيتون �ملتاأتية من ملك �لدولة مو�صوع �لر�صم 

�لعقاري عدد 41/7742

قيادة �لعدرج�لثنني 28 �أكتوبر 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

غلة �لزيتون �ملتاأتية من جنبات �لطريق �ملوؤدية من 

فا�ض �إىل �صيدي قا�صم وكذ� �ملوؤدية �إىل مكنا�ض

قيادة �صبع �رو��صي �لثالثاء 29 �أكتوبر 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

عني �هلل

غلة �لزيتون �ملتاأتية من �أولد عمري -�أولد �صحنون 

- �لنجاجرة

قيادة بني يازغة �ملنزل�لأربعاء 30 �أكتوبر 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

غلة �لزيتون �ملتاأتية من مدر�صة حممد عبدو ب�صهب 

�لورد بفا�ض

مدر�صة حممد عبدو�خلمي�ض  31 �أكتوبر 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

غلة �لزيتون �ملتاأتية من �لعقار »وطى م�صفر« على 

جنبات طريق �ملطة وعني بوعلي

قيادة عني بوعلي�جلمعة 01 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

با�صوية رباط �خلري�خلمي�ض  07 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحاغلة �لزيتون �ملتاأتية من با�صوية رباط �خلري

قيادة ر�أ�ض تبودة�لثنني 11 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحاغلة �لزيتون �ملتاأتية من قيادة ر�أ�ض تبودة

غلة �لزيتون �ملتاأتية من م�صت�صفى �بن �خلطيب 

)كوكار(بفا�ض

قيادة بن دباب�لثالثاء  12 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

بجماعة مك�ض�لأربعاء 13 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحاغلة �لزيتون �ملتاأتية  من �صد �صيدي �ل�صاهد

غلة �لزيتون �ملتاأتية من �لقطعة رقم 15 تعاونية 

�لإدري�صية )دو�ر �لبور�صي(

مقاطعة �لزهور�خلمي�ض  14 نونرب 2013 على �ل�صاعة 10 �صباحا

اململكة املغربية
وزارة االقتصاد واملالية 
مديرية أمالك الدولة 

املديرية اجلهوية بفاس 
مندوبية فاس
إعالن للعموم

وبواسطة طلبات  العلني  باملزاد  أسفله، سمسرات عمومية  املبينة  وباألماكن  الزمني  البرنامج  وفق  أنه ستقع  العموم  إلى  ننهي 
مختومة، لبيع غلة الزيتون برسم املوسم الفاحي 2013 وفق اجلدول أسفله.
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بقلم: الطيب الجامعي

املغربي  اجلي�ش  يف  م�شاركة  قبيلة  االوداية 

»املتحالفة« مع قبائل اأوالد جامع و�شركائه 

واآخرين. وكان ال�شلطان موالي عبد الرحمن 

مل�شاندة  اجلزائر  اإىل  االوداية  اأر�شل  قد 

االحتالل  بعد  بايعوه  الذين  اجلزائريني 

من  وفود  كانت  اأ�شرنا  وكما  الفرن�شي، 

مكنا�ش  اإىل  اأتت  وم�شكري  ووهران  تلم�شان 

للبيعة. ولكن خالل تواجد جمموعة االوداية 

بالنهب يف بع�ش  القيام  اإىل  باجلزائر عمدوا 

عبد  موالي  قرر  رجوعهم،  وعند  املناطق، 

الرحمن عقابهم واأمر بتجريدهم مما نهبوه، 

م�شعود  بن  الطاهر  قائدهم  ب�شجن  اأمر  كما 

املغافري وابن عمه حممد بن الطاهر. انتف�ش 

واحتلوا  الطاعة،  عن  وخرجوا  االوداية 

�شكانها خا�شة  فا�ش مب�شاندة بع�ش  مدينة 

من حومة العدوة. اإثر ذلك غادرها ال�شلطان 

زراعية  منطقة  وهي  ال�شوير  بني  وا�شتقر 

خ�شبة بقبيلة اأوالد جامع، ومدينة مكنا�ش. 

باملدافع  و�شربها  فا�ش  مدينة  تطويق  ومت 

اأوالد جامع  ا�شت�شلم االوداية. ولعب  حتى 

يف  جاء  كما  االنتفا�شة  اإخماد  يف  مهما  دورا 

تقدمي  الفا�شي:  لكبري  احلفيظ  عبد  كتاب 

وحتقيق اأحمد العراقي: »اإعراب الرتجمان 

عن ق�شة االوداية مع موالي عبد الرحمن«. 

بن  حممد  ن�شروا  قد  كانوا  بفا�ش  االوداية 

الذي  الطيب بن موالي عبد اهلل )ال�شلطان( 

كان قد عينه موالي عبد الرحمن عامال على 

حكومة  عن  االوداية  واأعلن  وتازة،  وجدة 

 1246 �شوال   9 من  ثورتهم  جديدة، ودامت 

اإلـــى 28 جــــمــــــــادى الثــــــانــــيـــة 1247 

)1830-1831( وهم من طلبوا بعزل الوزير 

يف  خلفه  الذي  العمروي  ادري�ش  بن  حممد 

من�شبه املختار اجلامعي يف مايو 1832. ويف 

نف�ش ال�شنة قام ال�شلطان موالي عبد الرحمن 

متكرر  بنقل  »قام  االوداية:  قبيلة  بت�شتيت 

بجبل  العرائ�ش  بني  فيما  االوداية  لعنا�شر 

�شلفان والرباط واملن�شورية ومتارة«. 

ممار�شته  نطاق  يف  اجلامعي  املختار  وقام 

ملهامه كال�شدر االأعظم بعدة مهام يف ال�شاأن 

على  القب�ش  واإلقاء  بعزل  كتكليفه  الداخلي 

وجتريده  يو�شف  بن  العربي  تطوان  قائد 

ع�شي  »الذي  وهو  وممتلكاته  اأمواله  من 

ملحمد  تطوان  تاريخ  يف  جاء  كما  وحارب«، 

حممد  القائد  حمله  تن�شيب  ومت   داود. 

مبنطقة  اأجياال  ذكره  طال  الذي  اأ�شعا�ش 

تطوان.

وعرف اأهل طنجة املختار اجلامعي كما عرفه 

اأهل فا�ش ومراك�ش، وكما يعرفه اأهل مكنا�ش 

بق�شره ب�شاحة »لهدمي« الذي اأ�شبح متحفا 

تفتخر به املدينة كاأن مل يكن ل�شاحبه ورثة. 

حمرم  يف  مبراك�ش  اجلامعي  املختار  وتويف 

بالقبة الكربى   1835(، ودفن  )اأبريل   1251
قبور  قرب  ال�شريف  علي  موالي  ب�شريح 

حممد  و�شيدي  �شليمان  موالي  ال�شالطني: 

بن عبد الرحمن. وعنه يقول حممد حجي يف 

اأوالد  من  »الوزير  املغرب:  اأعالم  مو�شوعة 

جامع القبيلة ال�شهرية قرب فا�ش، وهو اجلد 

اجلامع للوزراء، كان وزير ال�شلطان موالي 

اأديبا  عاملا  فقيها  وفاته،  اإىل  الرحمن  عبد 

�شهريا«...  مطلعا  �شابطا  حازما  م�شاركا 

له عدة  راأيت  �شاعرا،  اأديبا  فقيها  ».. وكان 

مقطوعات«.   

اِنتهى  

23
alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

املراأة معيار املجتمع

يقوى بقوتها وي�ضعف ب�ضعفها
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● بقلم: 

مصطفى الطريبق

أشارت مدونة األسرة في املادة 102 إلى أنه للزوجة حق 
طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة مع حتديد أجل 
لينفق  على مذهب اإلمام مالك –  ال يتعدى ثالثني يوما – 
الرسول  أن  مسلم  صحيح  وفي  عليه،  طلقت  وإال  خالله 
قبل  الوداع  حجة  خطبة  في  قال  وسلم  عليه  الله  صلى 
النساء،  في  الله  »واتقوا  يوما:  وثمانني  ببضعة  وفاته 
فإنكم أخذمتوهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن، ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف« وفي سنن أبي داود من 
حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: »أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: ما 
تأكلون، واكسوهن  قال: أطعموهن مما  تقول في نسائنا؟ 
مما تلبسون، وال تضربوهن وال تقبحوهن« والزوج مطالب 
حالة  في  أو  اليسر  حالة  في  سواء  الزوجة  على  بالنفقة 
واجبة  فالنفقة  مبالها،  املرأة  استغناء  رغم  وذلك  العسر، 
عليه  الله  صلى  الرسول  قال  واإلجماع،  والسنة  بالكتاب 
وسلم: »املرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني« وإذا عجز 
الرجل يطلقها القاضي، هذا ما قاله اإلمام مالك، وزاد قائال: 
األجل  انقضى  فإن  ونحوه،  شهرا  النفقة  عدم  في  »يؤجل 
وهي حائض أخر حتى تطهر«، وإذا كان اإلسالم قد أوصى 
باإلحسان إلى املرأة، فإن هذا اإلحسان يجب أن نرقى به 
إلى مستوى التعامل، وإلى مستوى االعتبار، وإلى مستوى 
إلى  بنظرتنا  نسمو  أن  األوان  آن  فقد  املرأة،  إلى  النظرة 
املرأة، وننطلق نحوها من منطلق االحترام، وأن منكنها من 
فرص احلياة، مبا في ذلك التعليم، والعمل، واملشاركة في 
وتولي  املدنية  واجلمعيات  السياسية  والهيئات  األحزاب 
املناصب العليا التي بقيت أمدا طويال حكرا على الرجل، 
عديدة،  وتنكر سنوات  اعتساف  من  نالها  ما  املرأة  وكفى 
ومغيبة  اجلدران،  داخل  محبوسة  املرأة  إبقاء  من  وكفى 
مقيدة داخل أحجبة وستائر ما أنزل الله بها من سلطان، 
فإذا كانت املرأة قد حرمت من التعليم زمنا طويال، وحرمت 
من حقوقها، ومن تولي بعض املناصب كالقضاء مثال، فإن 
هذا يدعو إلى التساؤل والبحث، هل هي ممنوعة من ذلك 
اإلسالم ضد  كان  فلو  في حقها،  تعسف  هذا  أن  أم  شرعا 
تولي املرأة القضاء، ملا كانت عائشة أم املؤمنني رضي الله 
قال  وقد  مثلها،  سلمة  أم  كانت  وملا  للحديث،  راوية  عنها 
رضي  عائشة  حق  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
فقد  احلميراء«،  هذه  عن  دينكم  نصف  »خذوا  عنها:  الله 
جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مفتية، واملفتي مجتهد، 
أن  علينا  لزاما  أصبح  إنه  القاضي،  من  أسمى  واملجتهد 
نعترف بحقوق املرأة، ونبارك خطواتها في بناء املجتمع 
ونساعدها على حتقيق اآلمال املعلقة عليها، فال مسوغ لنا 
حلرمان املرأة من حقوقها، ولهذا يجب علينا حينما نريد 
احلديث عن املرأة من املنظور الديني، أن ننظر إلى الدين 
على أنه حضارة، ودين مجتمع، ودين معامالت، وليس دين 
عبادة فقط، وعلينا أن نستوعب ما ناقشه علماؤنا الكبار، 
وما متحصوه من نصوص شرعية استوعبوها وناقشوها 
ودرسوها بفكر متفتح عميق، ولعل هؤالء العلماء كثيرون، 
ويحضرني منهم العالم العبقري الفذ أبو محمد أحمد بن 
النفوس«  »مداواة  القيم:  كتابه  خالل  من  حزم  بن  سعيد 
الكتاب  هذا  ففي  والسير«؛  »األخالق  باسم  اشتهر  الذي 
يؤكد العالم اجلليل أن املرأة والرجل متساويان في العلم 
والثقافة، وأنه يجوز لها أن تلج القضاء، وهو قول اإلمام 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  إن  قيل  فإن  حنيفة،  أبي 
يقول: »لن يفلح قوم ولوا شؤونهم امرأة« قلنا إمنا قال ذلك 
في األمر العام وهو اخلالفة، وبرهان ذلك قوله صلى الله 
»املرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة  عليه وسلم: 
عن رعيتها«، وقد أجاز اإلسالم في امللكية أن تكون املرأة 
وصية ووكيلة، كما أجاز لها البيع والشراء وكتابة العقود، 
إن  القضاء  تولي  من  املرأة  مانعا مينع  هناك  أن  أرى  وال 
كانت ترغب فيه، وخاصة إذا كانت نيتها خدمة احلق، ومن 
عبد  فعن  معه،  الله  وكان  سهال،  القضاء  وجد  كذلك  كان 
الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: »الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى الله 

عنه ولزمه الشيطان« رواه الترمذي.
القضاء  منصب  تولت  بالدنا  في  املرأة  أن  فخرا  ويكفينا 
والتضحية  واإلخالص  النزاهة  في  مثال  خير  وأعطت 
املرأة  كرم  فاإلسالم  الصعبة،  املهنة  لهذه  الكامل  والوفاء 
وضمن لها حقوقا ال ميكن جتاهلها وال ميكن إنكارها. ففي 
القرآن الكرمي سورة خاصة بها تسمى )سورة النساء( كما 

فيه سور كثيرة اهتمت باملرأة وأظهرت العناية بها.
وتعتبر سورة النساء تشريعا خاصا باملرأة ودستورا لها، 
الله  فسورة النساء تبدأ أول ما تبدأ بآية توصي بتقوى 
الذي خلق الذكر واألنثى زوجني ال فرق بينهما، وهي قوله 
نفس  من  الذي خلقكم  ربكم  اتقوا  الناس  أيها  »يا  تعالى: 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم 

اِنتهىرقيبا«.
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م�ضــر ومـــــا اأدراك ما مـــــ�ضر

جزئيات تاريخية:
 اآل اجلامعي وواقعة 

قبائل االوداية بفا�س

فن،  اآداب،  الثقافة:  م�شر  الفراعنة،  م�شر 

اإبداع، م�شر التاريخ، م�شر احل�شارة، م�شر 

اأف�شل  1970، كانت  ما قبل  العروبة.. م�شر 

اقت�شاديا  والهند  و�شنغفورة  ماليزيا  من 

واجتماعيا وثقافة وحتى نظافة.. ماذا وقع 

لهذا البلد احلبيب؟.

ر�شدكم  اإىل  عودوا  م�شر،  اأهل  يا  عليكم  باهلل 

اإىل التحامكم وت�شامنكم،  و�شوابكم، عودوا 

هذا  يف  وريادتكم  وعروبتكم،  واأخوتكم 

لكم  ما  مر�شي،  ومال  لكم  ما  العربي،  الوطن 

ومال ال�شي�شي، االإثنان �شيذهبان اإن اآجال اأو 

عاجال، وتبقى م�شر احلبيبة عند كل عربي 

بدونهما، باالأبناء واالأحفاد.

واأطربت  واأ�شحكت  و�شغلت  مالأت  ثقافتكم 

ونورت جميع دول العامل الناطق بالعربية.

ما لكم واخلالف، وثورة، وانقالب، ليكن ما 

وليذهب  جامعته،  اإىل  مر�شي  فليذهب  يكن، 

ال�شي�شي اإىل ثكناته، وتبقى م�شر.

االأحداث،  هذه  �شوء  يف  تتقوى  اإ�شرائيل  اإن 

لهذه  املزيد  اهلل  وتطلب  وتتغنى،  وتتفرج، 

والطائفية  واحلروب  التفرقة  من  ال�شعوب 

وال�شيا�شي  االقت�شادي  ال�شلل  وباالأحرى 

واالجتماعي والتعليمي.

عبد اهلل حنون )مكناس(

مر�ضيال�ضي�ضي

كفى من اأُ�َضِرٍِ خارج ال�ضرائع  يف ال�ضوارع
من اأ�شباب هذا الف�شاد امل�شت�شري 

يف ال�شوارع، قلة الرتبية االأخالقية 

تنتج  والتي  اجلن�شية،  والرتبية 

اجتماعية  م�شاكل  بالطبع  عنها 

منها:  ع�شرية،  جد  واقت�شادية 

التحر�ش اجلن�شي بجميع اأنواعه، 

بدون  اأطفال  العازبات،  االأمهات 

الر�شيف،  على  تعي�ش  اأ�شر 

يف  ترتكب  وجرائم  اأمرا�ش  ثم 

وا�شحة النهار، »على عينك يا بن 

عدي«.

الدولة  تكون  الظروف  هذه  ويف 

اال�شتطاعة–  –ح�شب  ملزمة 

من  ال�شريحة  هذه  برعاية 

به  جاءت  ما  ح�شب  املواطنني، 

املواثيق الدولية اخلا�شة بحقوق 

االإن�شان.

ن�شاعد  اأن  جميعا  بنا  فحري  اإذن 

– بدون تعرث – من نراه م�شتعدا 
نف�شيا وماديا لالرتباط ق�شد اإمتام 

و�شعنا  قد  نكون  وبذلك  دينه، 

االجتماعية  الظاهرة  لهذه  حدا 

املجتمع،  تنخر  التي  الرديئة 

الذي  الالاأخالقي  ال�شلوك  ولهذا 

اليومية  للجرائم  م�شدرا  يكون 

تكلف  التي  اخلبيثة  ولالأمرا�ش 

طاقة  ال  اإ�شافية  ميزانية  الدولة 

لها بها.

لهذه  الت�شدي  يف  جنحنا  واإذا 

ف�شنكون  االجتماعية،  االإ�شكالية 

قد طهرنا جمتمعنا من هذا الف�شاد 

واأمرا�شه الفتاكة.

شهيد عبد الجليل )الدار البيضاء(

ال�ضويرة املت�ضخة
االأو�شاخ واالأزبال واالأتربة هي ال�شائدة، اأما االإن�شان فاأ�شبح 

على الرفوف، هذا هو حال ال�شويرة. فتدبري قطاع النظافة 

اأزكم االأنوف. واحتالل امللك العمومي اأ�شبح ماألوفا يف مدينة 

ال تعرف من ي�شريها. الفوارق االجتماعية تالحظ يف املدينة. 

جمموعة  عن  ناجت  خدماته  وتردي  النظافة  قطاع  فتدبري 

من االختالالت رافقت عملية القطاع منذ ع�شر �شنوات وما 

يزيد. نف�ش ال�شركة هل هو تغا�ش اأم احتكار؟ فهناك م�شاكل 

والغزوة  الديابات  من  باملدينة  ال�شاكنة  منها  تعاين  كثرية 

املدينة  نن�شى  وال  اجلريفات،  حتى  العرب  بدوار  مرورا 

العتيقة. وهل اأ�شحاب امل�شاريع ال�شياحية بجانب ال�شاطئ 

يف دار غفلون؟. فاالأ�شغال مل تكتمل ملدة �شنتني. فال�شويرة 

يف حاجة ملخطط ا�شتعجايل، الأنها فقدت تلك النظرة اجلميلة. 

هل من مراقب؟ وهذا املراقب هل هو مراقب؟ هل يجب اأن 

نتوقف عن الكتابة ون�شكت؟ وهل ن�شبح يف عداد املوتى؟.

حفيظ صادق )الصويرة(
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الرابطة  الطريق  اإن 

ال�صويرة  مدينة  بني 

اجلديدة  وال�صويرة 

»الغزوة« اأوال هي طريق 

ذات طابع جبلي، وتربط 

ال�صويرة  مدينة  كذلك 

»ال�صويرة  مبطارها 

اأ�صبحت  فقد  موكادور«، 

هذه الطريق ت�صكل خطرا 

وما  م�صتعمليها  على 

املغاربة  �صواء  اأكرثهم 

القاطنني  االأجانب  اأو 

بعدد  وهم  »بالغزوة« 

كبري، كذلك ال�صياح القادمون من املطار اإىل ال�صويرة، واخلطر 

يتجلى يف انعدام عالمات الت�صوير، »حتديد ال�صرعة«، وانعدام 

لل�صويرة  القادم واملغادر  الفا�صلة بني  »البي�صاء«  اخلطوط 

بالليل، وتدهور جنباتها  ذلك من خطر خ�صو�صا  ي�صكله  وما 

النعدام �صيانتها. وللتذكري، فاإن م�صافة هذه الطريق من املطار 

حتى ال�صويرة ال تتجاوز 14 كيلومرتا. 

العناية  التجهيز  وزير  لدى  هذا  ندائي  يجد  اأن  اأمتنى  فقط، 

واملتابعة، تفاديا لوقوع حوادث مميتة، واإعطاء زوار مدينة 

التي ت�صتحقها، هذه  ال�صورة اجلميلة والتاريخية  ال�صويرة 

اأ�صبحت تعاين من التهمي�ش على كل امل�صتويات  املدينة التي 

من طرف »منتخبيها«.

أشرف عبد الواحد )الصويرة(

�صمن  اأ�صا�صية  ارتكاز  نقطة  املدر�ش  ي�صكل 

من  اإليه  باالإ�صافة  املكون  الرتبوي  الثالوث 

املتعلم واملقرر الدرا�صي، فاملتعلم مهما كانت 

والنبوغ  الذكاء  من  اأوتي  ومهما  جنابته، 

الدرا�صي  التح�صيل  يف  اجلاحمة  والرغبة 

اأن  ت�صتطيع  ال  معطلة  مدر�ش  عجلة  تفرمله 

جتاري الزمن املدر�صي بنتوءاته واإكراهاته 

الف�صل  ح�صي�ش  يف  في�صقط  وحتدياته، 

فاتورته  اأدى  يذنبه، ورمبا  بذنب مل  الذريع 

بهذا  الرتبويني  اأحد  على مدى حياته، يقول 

االأر�ش،  الطبيب يدفن حتت  ال�صدد: »خطاأ 

وخطاأ  االأر�ش،  على  ي�صقط  املهند�ش  وخطاأ 

الدرا�صي  واملقرر  االأر�ش«،  يف�صد  املدر�ش 

مهما اأريد له من التميز والنجاعة والفاعلية ال 

يوؤدي اأي وظيفة يف ظل حمرك غري قادر على 

االنطالقة واملواكبة واخللق واالإبداع، تقول 

ناجحا،  مدر�صا  »اأعطني  املدر�صية:  احلكمة 

وال تعطني مئة كتاب مدر�صي متميز«، وهذا 

يوؤ�صر على مكانة ا�صتثنائية تتطلب من رجل 

الق�صم الت�صلح بقدرات ومعارف ومهارات يف 

الرتبية وعلم النف�ش ويف مادة تخ�ص�صه ويف 

اجل�صيمة  املهمة  اأداء  اأجل  من  التوا�صل  فن 

اال�صتثنائية املنوطة به كمرب وو�صيط معريف 

وكديداكتيكي قادر على حتويل املعرفة العاملة 

اإىل معرفة مدر�صية يف متناول متعلميه.

اإن املطلوب من املدر�ش يف ظل و�صعية هذه 

وتربوية  تدري�صية  لياقة  ميلك  اأن  �صماتها 

جتعله مواكبا للم�صتجدات حتى ال ي�صيع يف 

فيعيد  والبيداغوجي،  املعريف  التخلف  مهب 

فر�صة  متعلميه  على  ويفوت  الف�صل،  اإنتاج 

الرتبية  تتيحها  التي  الفر�ش  من  اال�صتفادة 

االإبداع  روح  تنمية  على  املبنية  احلديثة 

واالبتكار لدى املتعلم باعتباره منتجا وفاعال، 

ولي�ش جمرد وعاء مهياإ ال�صتقبال كل �صيء، 

دون اأن تكون له كلمته النقدية، واأن يكون له 

حقه يف التعلم الذاتي مع اال�صتعانة باملدر�ش 

�صلطة  �صاحب  ال  مهارات  مدرب  باعتباره 

معرفية ال راد لق�صائها، وال مغفرة للمعر�ش 

اأو  اإعمال فكر  عن حفظها عن ظهر قلب دون 

فهم ملاهيتها وم�صامينها.

يجمع  اأن  فيه  يفرت�ش  نريد  الذي  املدر�ش 

يتو�صل  علي،  و�صرامة  معاوية  حكمة  بني 

ممار�صته  �صمن  الليونة  من  اإطار  يف  باالأوىل 

ا�صتعان  جتد  مل  اإذا  حتى  البيداغوجية، 

اأخالقية  �صوابط  حتكمها  اأبوية  ب�صرامة 

يغرق  ال  حتى  وتربوية   و�صو�صيولوجية 

والق�صا�ش  االنتقام  متاهات  يف  في�صتغرق 

ال�صخ�صي، وفق ت�صور يتخذ من هذا املنهج 

تكتيكا الإدماج من تخلف عن الركب املدر�صي، 

ولي�ش اإق�صاءه اأو اإبعاده.

املدر�ش الذي نريد هو الذي يت�صرف وفق ما 

وفق  ولي�ش  الرتبوية،  االأدبيات  عليه  متليه 

اإن�صان  املتعلم  يف  يخاطب  متعلميه،  اأهواء 

امل�صتقبل املتحمل للم�صوؤولية، وال ينظر اإليه 

كمجرد طفل ال يريد من املدر�صة غري االنتقال 

امل�صتوى  اإىل  ال�صنة  نهاية  يف  اتفق  كيفما 

فيمنحه  وت�صحيات،  اأتعاب  بدون  املوايل 

فري�صة  عنه  وي�صقط  تر�صيه  التي  النقطة  

ن�صميه  اأن  ميكن  ملا  توخيا  واالجتهاد  اجلد 

»ال�صلم االجتماعي« مع املتعلم ووليه، الذي 

لن يدوم طويال، لينقلب اإىل حقد و�صغينة بعد 

حني من الدهر، حينما �صيكت�صف را�صد الغد 

الذي هو متعلم اليوم اأنه كان �صحية خدعة 

كبرية ا�صمها جناح فارغ بال مدلول و�صهادة 

بال اعتماد.

نور الدين الطويليع

�صفحات  اأقلب  واأنا  خري  فاأل  ِا�صتب�صرت 

حتى  �صدفة  الوطنية  واليوميات  اجلرائد 

العدلية، والذي  االأهمية  نباأ يف غاية  ظهر يل 

جذبني بكيفية الال�صعور ويف مدى االن�صراح 

باأنها  قيل  تاأديبية  قرارات  اإ�صدار  �صاأن  يف 

�صارمة يف حق ق�صاة خانوا مهمتهم الوظيفية 

ور�صالتهم احلقوقية النبيلة وا�صتغالل النفوذ 

والر�صوة، والبع�ش منهم اتخذ يف حقهم قرار 

�صمعة  العمق  يف  �صوه  الذي  ال�صيء  العزل، 

ومكانة الوطن احلبيب حمليا ودوليا ب�صبب 

املحكمة  هيئات  اإىل  امل�صوبة  االنتقادات 

االأوفيـــــاء  املواطنني  مب�صالح  اأ�صر  مما 

واالأبريــــاء، وخـــيب اأملهم، وف�صــل وحابى 

املذنبني.

�صك  بال  �صرفت  التي  الب�صرى  وجاءت 

والظلـــم،  البغي  �صحية  االأحرار  املواطنني 

هذا احلــدث ال�صامــي اأعلــــن خبــــر اإ�صالح 

النقطــة  تعتبــــر  التــــي  العدالة  منظومة 

خادع  اإطناب  كل  عــن  بعيــــدا  اجلوهرية 

الوطني  العام  الراأي  ويغلط  احلقيقة  يهيم 

والدويل.

غ�صيتي،  من  �صحوت  فكري  جمهود  وبدون 

اإيداع  وتاريخ  امل�صوؤوم،  املا�صي  وتذكرت 

�صكوانا ودعوانا يف رحاب اجلهات امل�صوؤولة 

املرحوم  والدنا  اغتيال  �صاأن  يف  واحلقوقية 

قدي  نيت  ال�صحراوي  املكي  بن  احل�صني 

كحار�ش  عمله  يزاول  وهو  �صنقا  املقتول 

ليلي مب�صلحة املكتب الوطني للماء ال�صالح 

يف  جمهول  مل�صري  وتركنا   ،ONEP لل�صرب 

ظالم  اإىل  ال�صياء  وحتول  ع�صرية،  عي�صة 

وكثيف يخفي الروؤية، تفا�صيل االإثبات مثبتة 

بامللفات املرتاكمة يف رفوف االإدارة واجلهات 

احلقوقية. منذ ذلك احلني والق�صية التي ال 

يومنا  اإىل  وتوؤجل  جترجر  املنازعة  تقبل 

هذا، وم�صائب قوم عند قوم فوائد، وزعيم 

ويتباهى،  غطر�صته  يف  يتبخرت  اجلرمية 

للمنحرفني،  العنان  يرخون  وامل�صوؤولون 

مل  واملحرومني  علينا  املغ�صوب  ونحن 

ينجح م�صعانا رغم تدخل الديوان امللكي.

وباملنا�صبة التي نتمنى اأن حتقق املن�صود 

واالإن�صاف  بامللمو�ش  ينفذ  وامل�صروع 

اأن  املرتقبون  االإ�صالح  ودعاة  املرتجى 

iRétrov االرتدادية  املراآة  يف  (ينظروا 

بال�صحية  املتعلق  امللف  ومراجعة   )seur
والدنا بكل مو�صوعية بعد تعيني مفت�صية 

عامة لفتح نقا�ش وازن وم�صوؤول مع اإجناز 

مطابقة  �صهادات  يعك�ش  �صادق  تقرير 

ال�صحية  لعائلة  االعتبار  لرد  للحقيقة 

بحقنا  نتم�صك  الزلنا  بحيث  واملنكوبة، 

وننتظر اإ�صدار حكم عادل، الأننا على حق 

ال ريب فيه.

اإننا نتوجه من جديد وباإخال�ش اإىل اأ�صحاب 

الذي  امل�صتنقع  هذا  من  الإخراجنا  القرار 

تخر�ش  اأن  ت�صتطيع  واملنظومة  اأمده،  طال 

النقاد وتعيد الثقة للمواطنني الذين نا�صلوا 

ال�صراع  ومقاومة  الوطن  ا�صتقالل  اأجل  من 

�صواء يف  املغاربة هم  الطبقي، بحيث جميع 

نظر القانون.

فاأن�صاهم  اهلل  ن�صوا  كالذين  تكونوا  »وال 

اأنف�صهم«
محمد قدي بتفويض من إخوته )القنيطرة(

اخلطر بني ال�صويرة وال�صويرة اإن للظامل حدا بف�صل اإ�صالح منظومة العدالة

هن وهم �صباب بداأت اأيامهم جتري ب�صرعة، هن وهم 

�صيء  كل  نظرهم،  وقل  �صعرهم  �صاب  ورجال  ن�صاء 

فيهن وفيهم كرب اإال �صيء واحد، نعم، اأجرتهم الهزيلة 

�صديد،  هزال  من  تعاين  زالت  ال  تكرب،  ومل  ت�صمن  مل 

اأفنوا زهرة حياتهم ومنهم من ال زال يفنيها يف اأ�صباه 

وظائف، جتدهم هنا وهناك، ت�صادفهم كل �صباح وكل 

م�صاء، مثل جيو�ش النمل، لكن رمبا ال نكرتث حلالهم، 

واآخر  العمل  اإىل  يدخل  من  اأول  هم  بخري،  نظنهم  اأو 

من يخرج منه، نتعامل معهم ورمبا نتخا�صم معهم، 

ماداموا هم دائما يف الواجهة.

هم اأنا�ش ي�صتغلون يف قطاعات خمتلفة، لكنها تت�صابه 

يف املعاناة، ويف قلة الدخل، ويف كرثة العمل، ويف عدم 

اهتمام اأي كان بهم، هم اأنا�ش ي�صغلون مهمات متعددة، 

اإليها  ويعودون  الباكر  ال�صباح  يف  منازلهم  يغادرون 

بعد اأن يكون الليل قد اأرخى �صتائره على الكون.

هل عرفتم من هم؟ 

اإنهم الذين ي�صتغلون يف اأ�صباه وظائف، اإنهن م�صاعدات 

الطبيب وكاتبات املحامي وم�صاعدو ال�صيديل، عامالت 

وعمال النظافة، حرا�ش االأمن اخلا�ش، وندل املقاهي 

ما  يوما  معهم  نتخا�صم  قد  اأنا�ش   ... نادل(  )جمع 

الواجهة، يربح م�صغلوهم من ورائهم  دائما يف  الأنهم 

اأمواال طائلة، لكن هم ال ينالون اإال الفتات، منهم من 

ال يتوفر حتى على �صمان اجتماعي، بل ال يتوفر حتى 

اأولئك  هم  البئي�صة،  وظيفته  يف  املكوث  �صمان  على 

ليتلقوا  الكتيبة  راأ�ش  على  ي�صعونهم  الذين  اجلنود 

امل�صتفيدون  بينما  عارية،  ب�صدور  الر�صا�صات  اأوىل 

يف ال�صفوف اخللفية يختبئون وراء منا�صبهم ووراء 

�صكارتهم دون اأن يرف لهم جفن، وهم يعلمون حجم 

املعاناة التي يعانيها اأولئك االأ�صخا�ش املجردون من 

كل حماية وال يحق لهم اأن ي�صتكوا، وال يحق لهم اأن 

يطالبوا بالزيادة يف االأجر، الأن اجلواب جاهز، اإذا مل 

وطويل  طويل  فالطابور  غريك،  هناك  احلال  يعجبك 

جدا، فالكل حمتاج اإىل وظيفة اأو اإىل �صبه وظيفة حتى 

ي�صمن �صيئا من كرامته ويواجه متطلبات احلياة ولو 

بدراهم معدودة.

املطلوب، نعم املطلوب وهذا هو املهم، اأن تتدخل الدولة 

اأوال وتهتم ب�صوؤونهم، وتنظم مهنهم وحتولها من �صبه 

وظيفة اإىل وظيفة حقيقية، وتفر�ش على م�صغليهم حدا 

اأدنى من االأجور، واإجبارهم على ت�صجيل م�صتخدميهم 

يف ال�صمان االجتماعي وحت�صني و�صعيتهم.

يونس كحال

الفو�صى،  من  اأنواعا  الكبرية  املغربية  املدن  تعرف 

ال�صكانية،  الكثافة  يف  املرتفعة  الزيادة  فيها  �صاهمت 

جعل  ال�صوارع مما  بها  التي �صاقت  ال�صيارات  وكرثة 

الفو�صى تعم الطرقات واالأ�صواق واملحالت التجارية.

�صيارة  اأ�صحاب  فيهم  مبا  ال�صيارات  اأ�صحاب  ويعد 

االأجرة من اأكرب امل�صاهمني يف هذه الفو�صى، اإذ ي�صري 

ال�صري،  لقوانني  الطريق دون مراعاة  البع�ش منهم يف 

فيقف حيث يحلو له وبالكيفية التي حتلو له، ولو كان يف 

ذلك ما يعر�ش حياة االآخرين للخطر، فكثري من املمرات 

يخلق  مما  هوؤالء،  يحتلها  اأ�صبح  بالراجلني  اخلا�صة 

نوعا من االزدحام اأثناء عملية املرور، ويدفع بالراجلني 

ال�صيارات  اأ�صحاب  اإن  بل  الطرق،  و�صط  ال�صري  نحو 

اإال  �صياراتهم  لتوقيف  فارغا  مكانا  يجدون  ال  عندما 

التجارية  واملحالت  املرائب  اأمام  املوجودة  االأماكن 

فاإنهم يقفون يف هذه االأماكن التي مينع الوقوف اأمامها، 

بعيدا  ويذهبون  طويلة  ملدة  ورمبا  �صياراتهم  تاركني 

يف  اجللو�ش  اأو  واأغرا�صهم،  م�صاحلهم  ق�صاء  نحو 

يف  ماألوفة  اأ�صبحت  الظاهرة  وهذه  املطعم،  اأو  املقهى 

بع�ش املناطق باملدن الكبرية. 

الدرجة  يحتلون  فقد  النارية،  الدراجات  اأ�صحاب  اأما 

االأوىل يف فو�صى الطرقات باملدن، فغالبيتهم ال يتوقفون 

اإذ  يعنيهم،  ال  االأمر  وكاأن  االأحمر  ال�صوء  اإ�صارة  عند 

كانوا  ما  وكثريا  ب�صرعة  ال�صيارات  بني  من  يت�صللون 

�صببا يف وقوع حوادث عديدة وخ�صو�صا منهم اأ�صحاب 

الدراجات ذات احلجم الكبري والتي حتولت اإىل م�صدر 

اإزعاج وقلق كبري لدى �صكان املدن نظرا ملا ت�صببه من 

اأ�صحاب  من  املتهورين  بع�ش  الأن  و�صو�صاء،  �صداع 

لل�صباق  حلبات  املدن  �صوارع  من  جعلوا  الدراجات 

واإظهار الرباعة يف ال�صياقة وذلك ب�صرعة جنونية، وقد 

حركة  تقل  عندما  الليل  من  متاأخرة  اأوقاتا  يختارون 

املرور ويخلد اأكرث النا�ش اإىل النوم والراحة، فمن يوقف 

هوؤالء عند حدهم، ويريح ال�صكان من اإزعاجهم؟؟

جد بوشتى )الرباط(

مدننا والفو�صى الدائمة

املدر�س الذي نريد
»موظفون« �صائعون يف اأ�صباه وظائف
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الخطوات القادمة

متى ننت�صر في محاربة الأمية؟

د. يوسف الكتاني

الأمية، ول�ساندتها  لأ�س�ست وزارة ملحاربة  ل� كنت م�س�ؤول 

من  الغاية  لتحقق  والإمكانات  الو�سائل  مبختلف  وعززتها 

الزمن  من  قرن  ن�سف  من  اأكرث  منذ  واأننا  خا�سة  اإن�سائها، 

ونحن نراوح مكاننا يف هذا املو�سوع بالذات، ولو اأننا اتبعنا 

الو�سائل التي ا�ستعملناها اأيام الكفاح الوطني قبل ال�ستقالل 

اأذكر ونحن يف املرحلة البتدائية يف  حلققنا الكثري، ومازلت 

ال�سنة الرابعة اأو اخلام�سة كيف تطوعنا ملحاربة الأمية، وكنا 

نق�سي ال�ساعتني مرتني اأو ثالث يف الأ�سبوع نعلم الكبار رجال 

ون�ساء، باندفاع و�سدق جعلنا نحقق الكثري، ونن�سئ جملة 

نتائج  على  وح�سلت  الأميني،  بتعليم  اخلا�سة  »الإر�ساد« 

باهرة من املنظمات الدولية للنتائج املر�سية التي حققتها يف 

هذا امليدان.

من  �سنة  �ستني  نحو  بعد  اأنف�سنا  نراجع  عندما  واليوم 

امليدان؟  هذا  يف  ونرجو  ناأمل  ما  حققنا  هل  ترانا  ال�ستقالل، 

املغرب  يف  الأمية  حماربة  عن  تقرير  اإىل  اأخريا  ا�ستمعت  لقد 

ير�سى  ل  املرء  يجعل  مما  حققناها  التي  ال�سنوية  والنتائج 

والتي  املتوفرة،  والو�سائل  الإمكانات  من  بالرغم  نف�سه،  عن 

ل تتفق مع النتائج الهزيلة املحققة، مما يدعونا اإىل املراجعة 

الدقيقة خلطتنا يف هذا املجال الهام املرتبط بالتنمية الب�سرية 

التي حتققت بامتياز يف عهد احلكومات الأخرية، ولول انت�سار 

يف  ن�سبتها  وارتفاع  واحلوا�سر،  البوادي  يف  ببالدنا  الأمية 

البادية بالذات، لتقدمنا خطوات اأكرب واأكرث يف جمال التنمية 

الب�سرية التي نعلق عليها اأكرب الآمال.

جميعا  وللمغاربة  لقرائي  اأنقل  اأن  اأريد  املنا�سبة،  وبهذه 

وللم�سوؤولني عن حماربة الأمية اإن هم قرروا اأن يكونوا اأكرث 

جدية يف هذا املجال مب�ساعفة اجلهود، وحث اخلطى، واإظهار 

جهد وم�سداقية يف هذا املو�سوع، وي�سيفوا اإىل اأ�ساليب حمو 

الأمية وحماربتها اأ�سلوبا جديدا ابتكر اأخريا وهو حمو الأمية 

بالن�سبة  الكربى  جناعته  له  اأ�سلوب  وهو  النقال،  بالهاتف 

للنتائج املحققة يف هذا املجال، لقلة كلفته، وب�ساطة طريقته، 

اإىل  نف�سه، ولعدم حاجته  الأمي  ال�سخ�ص  ال�سديد من  وقربه 

معلم اأو مكان اأو جهد كبري.

اإىل  التجربة  هذه  اإدخال  يف  والرتغيب  للتنبيه  هنا  واأذكر 

واحلد  عندنا،  الأمية  حمو  يف  ال�سيء  بع�ص  لت�ساعد  بالدنا 

عن  ولرتفع  وع�سرية،  جذبا  اأكرث  طريقة  وهي  خطرها،  من 

املتعلم واملتلقي حرج الإم�ساك بالكتب والكرا�سة، اأو الذهاب 

اإىل ف�سل التعليم وهو يف �سن متاأخرة، مما يدفع اإىل العزوف 

وتتمثل  التعليم،  من  النوع  هذا  الإقبال على  والإعرا�ص عن 

هذه الطريقة يف حمو الأمية عن طريق الهاتف املحمول التي 

تتم بتحميل برنامج حمو الأمية عن الهاتف املحمول اخلا�ص 

بكل متعلم، حيث ميكنه تعليم نف�سه بنف�سه يف الوقت واملكان 

اللغة  يف  �سهلة  تدريبات  الربنامج  له  ويقدم  له،  املنا�سبني 

العربية واحل�ساب بال�سوت والكتابة، وعند انتهاء التدريب 

املحاولة(  اأعد  اأو  غلط  اأو  )�سح  للت�سحيح  �سوت  ي�سدر 

ا�ستوديو،  داخل  بالهاتف  الأمية  حمو  برامج  ت�سجيل  ويتم 

مع  التعامل  تقنية  املدر�سني  لتعليم  تنظيم ور�سة عمل  ويتم 

هذا املنهج ل�ستخدامه داخل الف�سول، غري اأن طريقة ومنهج 

التعليم على الهاتف النقال اأو املحمول تكون الو�سيلة الأكرث 

جذبا وت�سويقا واإقبال.

وهكذا يتعلم الدار�ص من خالل هذا الأ�سلوب احل�ساب من خالل 

والو�سائل  والأ�سكال  احل�سابية  العمليات  اأو  النماذج  بع�ص 

والأرقام بروؤية �سكلها، و�سماع �سوت الناطق بها، كما يتعلم 

اجلمع والطرح وال�سرب والق�سمة كمرحلة اأوىل اإىل اأن تتطور 

املناهج اإىل مرحلة اأعلى.

وكذا بالن�سبة لتعلم اللغة العربية باأ�ساليب و�سعت لتعليمها 

ولغته  للكبار،  النف�سية  اخل�سائ�ص  مع  وتتنا�سب  تتما�سى 

ال�سفاهية، وم�سامينه الثقافية واملهنية، والق�سايا التي تهم 

املتعلم الكبري ال�سن، وتعلي من قيمة التعليم الذاتي، خا�سة 

تعلم  من  ليتمكن  جمانا  الربنامج  على  يح�سل  الدار�ص  واأن 

طريقة كتابة احلروف والأرقام على ال�سا�سة نف�سها.

خمل�سني،  جادين  التجربة  هذه  على  نقبل  اأن  لنا  اآن  فهل 

زمنية  مدة  ببالدنا يف  الأمية  نهجا �سادقا يف حماربة  وننهج 

قيا�سية، وتو�سلنا اإىل نتائج باهرة حقيقية تخل�سنا من هذه 

التي تعوق كل تقدم وتنمية وتطور؟. وباهلل  الآفة اخلطرية 

التوفيق.

�صرورة تفعيل دور النيابة العامة يف مواجهة خروقات الدفاع
بقلم: المحامي عبد الرحمن المريني

لقد طلع علينا وزير العدل مبيثاق اإ�سالح 

خالل  من  ع�سري  خما�ص  بعد  الق�ساء 

يف  بالأمر  املعنيني  مع  لقاءات  عدة  تنظيم 

اإطار املجل�ص املعد لذلك؛ حيث بالرغم من 

كون هذا املجل�ص مل ي�سلم من النتقادات، 

جمل�ص  ممثلي  ان�سحاب  ذلك  على  والدليل 

موا�سلة  من  باملغرب  املحامني  هيئة 

لإ�سالح  املنظومة  هذه  فاإن  مداولته، 

التو�سيات  بع�ص  عن  اأبرزت  العدالة 

�سمنها  من  تفعيلها،  الأمر  ي�ستوجب  التي 

اإمكانية  على �سبيل املثال ل احل�سر: عدم 

الرت�سح  املحامني  هيئات  من  هيئة  نقيب 

لرتك  وذلك  املن�سب،  لنف�ص  الثانية  للمرة 

الدور،  بهذا  للقيام  اآخرين  ملحامني  املجال 

م�ستقبل  ترك  عدم  على  م�ستقبال  وللعمل 

املهنة مرهونا باآفة املحاباة واملجاملة التي 

للمرة  الرت�سح  يود  نقيب  كل  لها  يتعر�ص 

يجعل  الذي  ال�سيء  الثالثة،  اأو  الثانية 

اأن  ل�سيما  الريح،  مهب  يف  املهنة  م�ستقبل 

فا�سحة  خروقات  عدة  تعرف  املهنة  هذه 

يظلون  الذين  املنحرفني  بع�ص  ميار�سها 

التي  العامة  الأجواء  ب�سبب  متابعة  بدون 

حيث  املهنية،  النتخابات  طقو�ص  تعرفها 

يف  التجمع  على  حري�سني  الفا�سدون  يظل 

الت�سدعات  كل  لتجنب  لهم  خا�ص  لوبي 

التي تع�سف مب�ستقبلهم املهني.

وذلك يتجلى من خالل ال�سكايات املتعددة 

التي تهطل على مكاتب وزير العدل، والتي 

العامني  الوكالء  على  اإحالتها  اإىل  ي�سطر 

للملك للبت فيها طبقا ملا يقت�سيه القانون، 

معظمها  ال�سديد  الأ�سف  مع  يظل  وحيث 

بدون رد اإيجابي.. ال�سيء الذي ي�ستوجب 

اإيجاد  يف  قانونا  النيابة  دور  تفعيل  فعال 

خروقات  معاجلة  ق�سد  ناجعة،  م�سطرة 

لأنف�ص  الطماأنينة  يدخل  ب�سكل  الدفاع 

امل�ستكني حفاظا على حقوقهم وم�ساحلهم، 

التي  بالودائع  املتعلق  ال�سق  يف  ل�سيما 

العباد،  بحقوق  ي�سر  فظيعا  تلفا  تعرف 

 08 رقم  قانون  من   57 الف�سل  اأن  خا�سة 

ما  على  ين�ص  املحاماة  ملهنة  املنظم   28
يلي: »يوؤ�س�ص على �سعيد كل هيئة ح�ساب 

جمل�ص  يديره  املحامني،  واأداءات  ودائع 

امل�سلمة  املبالغ  لزوما  به  تودع  هيئتها، 

الهيئة  هذه  بجدول  امل�سجلني  للمحامني 

كل  بوا�سطته  وتتم  الوديعة،  �سبيل  على 

املحامي  بها  يقوم  التي  املهنية  الأداءات 

لفائدة موكليه اأو الغري«، اإل اأنه مع الأ�سف 

الرباط  يف  �سواء  العامة  فالنيابة  ال�سديد، 

احرتام  فر�ص  من  تتمكن  مل  البي�ساء  اأو 

هذا الن�ص القانوين وترجمته اإىل الواقع كما 

ذلك  الأخرى،  النقابات  باقي  يف  �سائد  هو 

بدون  عالقة  تظل  التي  ال�سكايات  جل  اأن 

 57 الف�سل  تفعيل  عدم  نتيجتها  تكون  رد، 

اأ�سبح  والذي  للمهنة  املنظم  القانون  من 

�ساري املفعول منذ 20 اأكتوبر 2008، حيث 

يقت�سر دور الوكيل العام باإحالة ال�سكايات 

اإىل  مبا�سرة  اأو  الوزارة  من  عليه  الواردة 

للف�سل  طبقا  النقيب  ال�سيد  على  مكاتبه 

اأنه  ين�ص  الذي  القانون  نف�ص  من   67
اأو املتابعة،  »يتخذ النقيب مقررا باحلفظ 

اأن يكون قراره معلال وذلك داخل  ويتعني 

�سمنيا  قرارا  اعترب  واإل  اأ�سهر  ثالثة  اأجل 

باحلفظ«، وهذا ما جعل املنظومة لإ�سالح 

بكون  باملحاماة  املتعلق  �سقها  يف  العدالة 

القانونية  للن�سو�ص  املخالف  املحامي 

للمتابعة  مر�سحا  يكون  �سوف  املهنية، 

تكون  ل  ق�سائية  هيئة  اأمام  الق�سائية 

اأنه  اإل  املداولة..  يف  طرفا  العامة  النيابة 

مع ذلك، ويف ظل قانون املهنة احلايل دون 

فاإن  اإىل ما ورد يف هذه املنظومة،  اللتفات 

النيابة العامة لها احلق يف حتريك املتابعة 

اأنها  اإل  املهنة،  لأ�سول  املخالفني  حق  يف 

واأن  خ�سو�سا  بدورها  بالفعل  تقوم  ل 

الف�سل 67 من قانون املهنة احلايل يعطيها 

�سمنيا  النقيب  ال�سيد  عن  ال�سادر  احلق 

بالطعن  بالقرار  تبليغه  بعد  �سراحة  اأو 

به  القيام  الواجب  التعديل  اأن  ذلك  فيه، 

ق�سد تخليق املهنة يف القانون املنظم ملهنة 

العامة  النيابة  دور  تفعيل  هو  املحاماة، 

بع�ص  من  املرتكبة  اخلروقات  مراقبة  يف 

رجالت الدفاع الفا�سدين، وذلك عن طريق 

متكينها من اآليات تتيح لها احلق يف الطعن 

يف قرارات النقيب دون انتظار تبليغه بقرار 

احلفظ �سواء كان �سمنيا اأو �سراحة.

ال�سيد  اأن  هو  ممار�سة،  املالحظ  اأنه  اإل 

مل  اإذا  الطعن  يف  احلق  له  العام  الوكيل 

ثالثة  اأجل  خالل  النقيب  من  برد  يتو�سل 

عليه،  ال�سكايات  اإحالة  تاريخ  من  �سهور 

دون  الرف�ص  مبثابة  الرد  عدم  يكون  حيث 

اأنه  اإل  بالقرار  تبليغه  انتظار  اإىل  حاجة 

عمليا ل يتم ذلك.. وهنا تكمن املع�سلة.

اأبي  �سريح  بها  يوجد  تاغزوت  بباب  العبا�سية  الدائرة  هي  الزاوية  حي 

الزوار  يق�سده  فهو  املغرب،  يف  اهلل  ديوان  الويل  هذا  ال�سبتي،  العبا�ص 

ق�سد  من  فكل  املرينية.  للدولة  معا�سرا  عا�ص  حيث  املدن،  بقاع  كل  من 

القيوم  احلي  على  يتوكل  م�سروع  اأي  يف  معاملة  اأو  �سراء،  اأو  بيعا 

جزءا  فيخ�س�ص  ال�سادقة،  النية  على  معتمدا  ال�سريح  ويدخل  �سبحانه، 

الكلمة  جاءت  ومنها  ال�سبتي،  العبا�ص  لأبي  وك�سبه،  مدخوله  اأول  من 

اإ�سفنج  من  املاأكولت  لبائعي  )العبا�سية(  املراك�سيني  عند  امل�سهورة 

للمحتاج  ال�سباح  خا�سة  حينها  يف  تخ�س�ص  والعبا�سية  وخبز،  وحريرة 

اخلا�سة. الحتياجات  وذوي  واملري�ص  كاملكفوف  عاهة  �ساحب  اأو 

فتح اهلل شهيد )مراكش(

حكاية مكان
مالك واقف مذهول �ساكت

ريحة  قربك فاحت

كفنك را�سي ولونو باهت

ما ينفعك ل جاه ول مال �سامت

اجلثة باردة والنف�ص ماتت

تدفع للمجهول والنا�ص من اأفعالك �ساقت

فقرتي العباد وب�سبابك جاعت

�سحال من يتيم اقهرتي ومن هجالة احماقت

�سردتي عائالت ويف حقها �ساعت

اليوم ليك وغدا عليك والدنيا حتى الواحد ما دامت

مناوراتك ف�سلت والكفة لغريك مالت

ول ح�سنة يف اح�سابك وقفة ال�سيئات تقالت

باب التوبة ت�سدات و�ساعة الندامة فاتت

�سكون يدفنك ويعزي يف روح ب�سرها جالت

جهنم بو�سولك فرحات واحلطب زادت
كريم محمد

م�صخوط الوالدين

�سمتك الرهيب العجيب،

يا زمان احلظ اللعني.

عامل ال�سقاق والنفاق.

حياة بدون انتماء،

وح�سرة على عدميي الكربياء.

جتاهلتنا الأيام، لتعاك�سنا الأوهام.

ليل �سرمدي، وحلم وردي، وجرعة قا�سية.

الحرتام ل يعني اخلنوع، وركح احلياة الهلوع.

تذكر براعة الزمان، وعباءة الإدمان، وبراءة الأديان.

مهال اأيها ال�سيطان؛ يا من ارتدى عباءة الن�سيان،

وتنف�ص عبق البهتان. 

قالوا اإن احلياء ممنوع، 

لتتكلم الدموع كالما انحنت له �سرارة ال�سموع.

من اأجل غدنا �سنعاك�ص جمدنا،

ونبكي حظنا العاكف خلفنا.

فلتحيى الكرامة، 

بلغة احلقد تنف�ص اجلميع،

ومبنطق التحدي �سن�ستعجل امل�ستقبل املنيع...

غدا يوم عيد،

والتعط�ص للدماء يزيد،

واحللم البعيد..

واأمنية ال�ليد،

وحكمة البليد،

وبالغة العربيد:

»اإننا راف�سون مل�ستنقع العبيد«

هشام الحجوجي )تازة(

ذاكرة العيد
اأفالم  �سيناريوهات  معظم  جاءت  هكذا 

املهرجان الدويل للفيلم الق�سري الذي اأ�سدل 

ال�سينمائية  باخلزانة  املرة  هذه  �ستاره 

مبدينة  املعروفة  الريف،  �سينما  اجلميلة، 

طنجة منذ زمن بعيد..

مثل  البحر،  يف  يوجد  ل  ما  النهر  يف  يوجد 

قدمي وعميق املعنى..

كل الأ�سرطة الق�سرية )46( �سريطا تبارت على 6 جوائز 

 – – البي�ساء  ورزازات  ال�سينما:  معاهد  خريجو  منحها  التي  ال�سباب  وجائزة 

تطوان والرباط.

اأفالم عديدة  التي طرحت يف  البحر، هي املوا�سيع  النهر ما ل يوجد يف  يوجد يف 

من اإ�سبانيا واإيطاليا وتون�ص واليونان وتركيا والالئحة طويلة.. البحر، الأنهار، 

17 فيلما باإعجاب كبري لدى اجلمهور من بني  الغابات، الطبيعة، البيئة، وحظي 

جد  النتيجة  وكانت  احلا�سرين،  وجل  والنقاد  ال�سينمائيني  اأده�ست  كما   ،46
�سعبة على جلنة التحكيم التي تراأ�سها الأ�ستاذ والوزير ال�سابق لل�سباب الكح�ص، 

وفوجئ اجلميع بتوزيع )لوزيعة( اجلوائز ال�ست.

حتدثت اإىل اأحد امل�ساركني يف امل�سابقة الر�سمية للمهرجان، وكان رده بكل �سراحة: 

اإن م�ساركتي يف مهرجان طنجة للفيلم الق�سري هو يف حد ذاته تتويج يل.. 

كما رد علي اآخر عن اإعجابه باملهرجان، نظرا لعفويته، ولأنه يجمع اأنا�سا ي�ستغلون 

بعامل ال�سينما، ويتبادلون اأطراف احلديث �سواء يف الفنادق اخلم�سة املخ�س�سة 

لهم اأو اأمام اخلزانة ال�سينمائية اأو املقهى.. بكل عفوية ودون ت�سنع.. وهذه هي 

الأمور التي متنحها طنجة.. مكانة خا�سة يف قلوب كل من يح�سر فعالياته. 

للتعارف  مفتوحة  اأر�سية  املتو�سطي  الق�سري  للفيلم  طنجة  مهرجان  يبقى  اإذن 

والنقا�ص وال�ستفادة وتبادل اخلربات بني الدول وال�سعوب. 

وطنجة اأ�سرت قلوب املبدعني من كتاب وخمرجني وفنانني.

عيدكم مربوك �سعيد

يوجد يف النهر ما ال يوجد يف البحر

●  مصطفى منير

يوميات فنان



»إسبانيا .. في السينما«
 وسط الرباط

 23 من  ثريبانتي�س  معهد  يعر�س 

 ،2013 نونرب  فاحت  �إىل  �أكتوبر 

�إ�سبانية  �سينمائية  �أعمال  ع�سرة 

معا�سرة حتت عنو�ن: »�إ�سبانيا.. 

من  منظم  حدث  وهو  �ل�سينما«،  يف 

بالرباط  �لإ�سبانية  �ل�سفارة  طرف 

مع  وبتعاون  �ملذكور،  و�ملعهد 

�ملركز �ل�سينمائي �ملغربي.

�ملقبل،  نونرب   9 يوم 

�سيعرف �ساطئ مدينة 

�أكادير تنظيم �لدورة 

ملهرجان  �لتا�سعة 

مب�ساركة  �لت�سامح، 

�لفنانني  من  كوكبة 

و�لأجانب،  �ملغاربة 

و�أو�سح بالغ �جلمعية 

ب�سر�كة  �لتظاهرة  لهذه  �ملنظمة  �لت�سامح  �أجل  من 

مع فعاليات خمتلفة، �أن �لأمر يتعلق »بت�سور جديد 

يعطي �أهمية كربى للقاء�ت و�لتبادل بني �لفنانني يف 

�إطار �إخر�ج �إبد�عي �أ�سيل يتيح �إمكانية تقدمي حفل 

�أكرث غنى وحامل ملعاين عميقة«.

المنوعات
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نفحات من سيرة الذات

ترقى  ل  �لأرباح  يف  ن�سبة  بوعالم  �حلاج  يل  خ�س�ص 

متنح  ولكنها  حمماد،  خايل  عليه  يح�سل  ملا  بالطبع 

وحُتُدّ  �حلما�ص،  يف  وتزيد  �لّنّدية،  من  بقدر  �ل�سعور 

�أنها تف�سح �ملجال  �لّتَفوقية، كما  من نظرة خايل �لفوقية 

للمناف�سة �ملهنية، وللمزيد من �لطموِح �لذي بد�أ بالفعل 

مائدتها  وُيّلِمُع  رقية  للة  �أعباء  من  يخفف  ما  يل  يوفر 

حبيبتي  »�سرتها«  �ساأن  هو  كما  »كانونها«،  ويرثي 

�ل�سيد  ملعلمه  مالزما  ظل  �لذي  �أحمد  �أخي  �أم  رقو�ص 

بتح�سني  وقام  �سنعته،  نا�سية  من  متكن  حتى  جانو، 

ونوع  مظهره  على  ذلك  كل  فانعك�ص  وفرن�سيته،  �أجرته 

ومن  و�أ�سقائه  و�لدته  »كانون«  على  وبالطبع  �سحبته 

هم يف رعايته. وز�ده �هلل  من ف�سله و�أجزل يف مكافاأته 

حني علم من بع�ص رفقائه �أن قاعدة �أمريكية قد �أن�سئت 

قريبا من قرية بن جرير، و�أنها ل تبعد عن مدينة مر�ك�ص 

�إل بحو�يل خم�سني كيلومرت�ت. علم �أحمد �أن �لكثري من 

على  يتهافتون  و�ملهن،  �لتخ�س�سات  �ستى  من  �ل�سباب 

كعادته  فكان  �لو�سائل،  ب�ستى  �لقاعدة  بهذه  �للتحاق 

من �ل�َسّباقني. وبعد جملة من �لختبار�ت، �ختري �أحمد 

�سمن �ملتفوقني بف�سل طالقة ل�سانه يف �للغة �لفرن�سية، 

َلَفَتْت  �لن�سارى »جيليز« من جدية  �كت�سبه يف حي  وما 

�إقناعه  �إىل  �سارع  �لذي  �لأمريكيني  �ل�سباط  �أحد  �نتباه 

باللتحاق بف�سل تعلم �للغة �لإجنليزية.

ِبْكِرْه، مل يرى  �أخي عبد �هلل فبعد زو�جه و��ستقبال  �أما 

� من �لتم�سك ب�سنعة �أبيه، حتى ل يتو�طاأ عليه �لزمان  ُبًدّ

َل  ُبوْك  ْنْعْة  �سَ �ملاأثور-  للقول  ممتثال  �أهله،  مع  فيغلبه 

حفظه  مع  غريها  ُيْتِقن  ل  �لتي  ْنعة  �ل�سّ وهي  ْيْغْلُبوْك- 

�سابقا،  ذكرت  كما  له  ي�سر  ما  وهو  وجل  عز  �هلل  لكتاب 

�لفقهاء-   - »�لْطْلَبة«  على  كُم�سرف  مبكانته  �لحتفاظ 

�لذين ��ستمر با�ستقد�مهم كالعادة �لبا�سا �لكالوي ثالث 

�لطيب  لكتاب  �ٌص  �سّ خُمَ �خلمي�ص  �لأ�سبوع:  يف  ليال 

�ل�سفاء  لكتاب  و�جلمعة  �لنظيفي..  حممد  للحاج  �لفائح 

حزبا،  ب�ستني  �لأحد  يوم  و�خلتام  عيا�ص..  للقا�سي 

برو�ية ور�ص عن نافع، وكان ُمقابُل هذه �ملهمة هو ِب�سع 

ع�سر�ت من �لّرَياَلْت يف �لأ�سبوع، و«خن�سة« من حبوب 

�لفطر،  عيد  قبل  وغالبا  ح�ساد  كل  بعد  و�ل�سعري  �لقمح 

ثم �أ�سحية عند حلول �أكرب �لأعياد، وي�ساف �إىل ذلك ما 

�أح�سل عليه �أنا، قل �أو كرث، كما يقال »كل يوم وْرْزُقو«.. 

من  رقو�ص  حبيبتي  مع  رقية  للة  تتقا�سمه  ما  عليه  ِزْد 

كانت  �لتي  »�لّدِويِرية«  ِكَر�ِء  و�سومة  �خلياطة  مردود 

خم�س�سة لل�سيوف يف �لزمن �جلميل.

بالن�سجام  وتعززت  بالعزو�  �سد�قتي  عالقة  توطدت 

بع�ِص  على  هو  فتعرف  و�لأهد�ف،  و�لطموِح  �لر�أي  يف 

�أ�سدقاٍء يل من �أبناء حومة �لق�سور وعلى �أفر�د �أ�سرتي.. 

كما �أ�سبحت �أنا �أح�ص �أنني ع�سو يف �أ�سرته. و�نخرطت 

�إىل جانبه يف نادي مولي ر�سيد للمالكمة و�نقطعت عن 

�لذي  �لقدم  لكرة  �لهالل  فريق  يف  �ل�سغار  مع  �لتد�ريب 

مل يعرف �أي ناد رئي�سا وفيا مثل رئي�سه �ل�سيد �ل�سريف 

مولي �ل�سّديق �ل�ْسِلِطني، وكان من �لوطنيني 

�ل�سوريني �ملحرتمني، وحتول �هتمامي من نتائج فريق 

�لفريقني  جنوم  و�أخبار  »لي�سم«  وفريق  »�ل�ّسام« 

�أمثال �أحمد �ل�سنو�، و�لنجار، وبن �سقرون، و�كليلو�ر، 

»لي�سم«  ُمدّرب  وكري�سطا�سي  توما،  وبديله  وبوتيني 

وعلي لو�ص، وولد �إبر�هيم، وغريهم من جنوم �لفريقني 

�لعتيدين،  بل حتول �إىل عامل  �ملالكمة، و�سغلتنا �أ�سماء 

وحل�سن  »بالربوم«،  �مللقب  �ل�سدر�وي  كاأحمد  �أخرى 

�لبوك�سور، و�لبطل �لعاملي، �ملغربي �جلن�سية، �ليهودي 

�لديانة »مار�سيل �سريد�ن«.. و�سمل هذ� �لإعجاب حتى 

و�حماد  �جلن،  �بريك  �أمثال  �ل�سابة  �لريا�سية  �ملو�هب 

لبتي، �لذي ��ستفاد من �أخيه �لبطل كثري�. ومع كل ذلك، 

من  ي�سكننا  �أ�سبح  عما  �أبد�  لت�سغلنا  �لريا�سة  تكن  فلم 

حب للوطن وتعلق ب�سخ�ص حممد بن يو�سف ومو�قفه.. 

وكان �لعزو� حممد بن �جلياليل يزيدين تقدير� و�حرت�ما 

حتركات  جديد  من  �إيل  ينقله  مبا  �لوطنيني  لن�سالت 

�ل�سي حممد باحلاج �لبقال.. ذ�ت يوم قال:

حممد  �ل�سي  �ساألك  حني  �لورز�زي  قهوة  يوم  �أتذكر   -

�لبقال »هل حت�سن �لركوب على �لب�سكليت«. 

قلت: »نعم وكنت �أجبته »بحال �حلن�ص«. 

�قرتب �لعزو� مني وهم�ص:

هي  وهدي  جاياك..  �لب�سكليت  ها  ر��سك..  »وجد   -

باحلاج  حممد  �ل�سي  قد�م  وجهي  حتمريل  با�ص  �لوجبة 

�لبقال«.

نظرت �إليه باهتمام، فا�سرت�سل قائال:

كلنا ونتحركو�  نتجندو�  بغانا  �لبقال  »�ل�سي باحلاج   -

بينا لْجّر�ْي ولْمْقّدْم ولِبّياْع  يف كل حومة بال ماي�سعر 

 .. �لعام  هذ  �لعر�ص  لعيد  نوجدو  با�ص  ورتي..  ول�أ�سُ

م�سجد  �ساحة  ويف  �لق�سبة  يف  يكون  غادي  �لحتفال 

بنهارو  �لنهار  يتخرب  �سي  كل  ولكن  �ليزيد..  مولي 

وح�سي م�سي«.

ِ��ستغربت من َتَكُتِّم �ساحبي وقلت: 

- »عاله �لحتفال بعيد �لعر�ص ممنوع؟«.

- »ما�سي ممنوع �إىل بغينا نحتفلو� كيف بغاو هما .. هذ 

�لعام غدي نحتفلو� كيف بغينا �حنا«.

»االختبار«
بقلـم: حسن الجندي
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العمل باب النجاح، وطريق الفوز 

والفالح، وو�سيلة الكفاية، وعماد 

الغنى وال�سعادة، وهو اأ�سا�س الرقي 

والتنمية، و�سبيل الوا�سلين 

والناجحين، فلنواظب على الجد 

والجتهاد، ولن�ساعف الأعمال 

لنظفر بالمنى والمرغوب.

مولك،  يكرمك  اهلل  عباد  اأك��رم 

يعاملوك  اأن  تحب  بما  وعاملهم 

بالح�سنى وزيادة، ول تق�سر عن الخير 

مهما قل، ول عن المعروف مهما �سغر، 

الفقير،  واإكرام  المحروم،  بموا�ساة 

ورفع المعاناة عن المقهور والمظلوم، 

تفز بالر�سى والنعيم المقيم.                         

د. يوسف الكتاني

أبو أزهار )الرباط(

دعم االقت�صاد
نكرة مجهول

متحم�سا جاء يقول

في ح�سد من الفلول

وهو غير خجول: 

ل�ست من الكهول

وما اأنا بالك�سول

و�ساأعمل على الحوؤول

بعزيمة ال تزول

دون التخلف واالأفول

اأو التدحرج والنزول

ولي في ذلك حلول

واإني لخير ر�سول..

ولما حظي بالقبول

تعاطى لتجارة الكحول

وال�سم�سرة في العجول

والمزايدة على الحقول

دعما القت�ساده كم�سوؤول!!

أبو أزهار)الرباط(

الكالم الموزون

�سّنت �لنجمة �لإمار�تية �أحالم �ل�سام�سي حملة 

�إىل  زيارتها  �إثر  ريهانا  �لعاملية  �لنجمة  على 

م�سجد �ل�سيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي وخ�سوعها 

جلل�سة ت�سوير يف باحته �خلارجية.

وظهرت ريانا يف �ل�سور حمّجبة بلبا�ص حمت�سم 

للكعبة  جم�سما  وو�سعت  كامل،  وحجاب 

غ�سب  �أثار  ما  عنقها،  يف  �سل�سلة  �ل�سريفة  يف 

لل�سالة  مكانا  �مل�سجد  �أن  �عتربت  �لتي  �أحالم 

ولي�ص مكانا للت�سوير، و��سفة ريهانا بالقبيحة 

قائلة:

م�سجد  تخطني  ل  قبل  �نك�سرت  رجلك  »ياليت 

�لغايل �أبونا ز�يد »ريهانا تدن�ص م�سجد �ل�سيخ 

ز�يد و�هلل �لعظيم حر�م ريهانا يا قبيحة«.

وتز�يدت ردود �لفعل على هذه �ل�سور، فمنهم 

�لبع�ص  �عترب  فيما  بر�أيها،  �أحالم  �أّيد  من 

لريهانا  ويحّق  منفتح  دين  �لإ�سالم  �أن  �لآخر 

�مل�سجد  تر�ه منا�سباً طاملا يحرتم  ما  تفعل  �أن 

وطقو�سه.

مهرجان التسامح في أكادير يجمع 
الفنانني املغاربة باألجانب

alousbouea@gmail.com

الفنانة  أحالم تشن هجوما 
على النجمة العاملية ريهانا 

الختيارها  التصوير 
أمام مسجد

�أعلنت جمعية »�لربيجة للثقافة و�لفنون« مبدينة 

�جلديدة، عن تنظيم »�لأيام �ل�سينمائية �لدولية 

�أكتوبر �جلاري، وقرر   27 �إىل   24 لدكالة« من 

�ستتمحور  �لتي  �لثالثة  �لدورة  �أن  �ملنظمون 

�لفنان عبد  حول »�ل�سينما و�ملو�سيقى« �ستكرم 

»�حلياة  فيلم  عر�ص  خالل  من  �لدكايل،  �لوهاب 

�لبطولة،  دور  �لدكايل  فيه  �أدى  �لذي  كفاح« 

�ملهرجان  �إد�رة  �رتاأت  حيث 

�لكبري  �لفنان  هذ�  تكرمي 

�لأغنية  عميد  باعتباره 

وممثل  �ملغربية، 

مو�سيقى  وموؤلف 

ت�سويرية، �إذ �سبق 

يف  �مل�ساركة  له 

�لأفالم  من  �لعديد 

�ل�سينمائية.

ت�ستعد �لنجمة �لعاملية نيكول كيدمان و�ملمثل روبرت باتين�سون 

للتوجه �إىل �ملغرب لل�سروع يف ت�سوير فيلم »ملكة �ل�سحر�ء«، 

و�أبدت �ملمثلة �لأ�سرت�لية ��ستعد�دها ملو�جهة �ملعجبني �لذين 

�سيالحقون جنم �سريط »توياليت«. وحني �سئلت عن هذ� �لأمر 

�سيجدون  �ملعجبني  �أن  �أعتقد  م�ستعدة...  »�ساأكون  �أجابت: 

�سعوبات كبرية يف �لعثور علينا يف �ملغرب، �ألي�ص كذلك؟«. وهو 

ما جعل �ملوقع �لذي �أورد �لنباأ يوؤكد �أن نيكول كيدمان ل تعلم 

�سريط  بطل  ملعجبي  �لكبري  للعدد  نظر�  �ملغرب  يف  ينتظرها  ما 

»توياليت«.

ويتوقع �سدور »ملكة �ل�سحر�ء« عام 2015، وهو من �إخر�ج 

فرينر هريتزوغ، ويروي ق�سة �مر�أة من �أ�سول بريطانية عا�ست 

يف �ل�سرق �لأو�سط ولقبت ب»لور�ن�ص �لعرب �لأنثى« لعالقاتها 

�أهمها  ومن  �لكبرية،  وملنجز�تها  �لعرب،  �لقادة  مع  �ل�سيا�سية 

�لبلد�ن  تق�سيم  �لعربية،  للمنطقة  و�أويّل  �سامل  م�سح  �إجر�ء 

جامعة  من  كامر�أة  �جلامعية  �ل�سهاد�ت  �أوىل  ونيل  و�حلدود، 

�أوك�سفورد. ويوؤدي �لنجم �ل�سوري ق�سي �خلويل يف هذ� �لعمل 

دور »فتوح«، وهو �لدليل �ل�سياحي �لذي ير�فق �لبطلة حلظة 

�ستكون  حب  ق�سة  بينهما  لتولد  �لأو�سط،  �ل�سرق  �إىل  و�سولها 

�سببا لبقائها يف �ملنطقة وتعلقها �ل�سديد بها.

نيكول كيدمان 
ال تعرف ما ينتظرها 

في املغرب

الدكاليون  يكرمون  عبد  الوهاب  الدكالي





األخيرة

حركة "إخوان" أمازيغية إسالمية تعلن
 رفضها للجهوية والحكم الذاتي

"اإن ق�سية ال�سحراء، لي�ست فقط 
م�س�ؤولية ملك البالد" )الملك محمد 

لكن   ،)2013 اأكت�بر   11 ال�ساد�س 

جاللته يعرف اأنه منذ تبني الملك الح�سن 

الثاني ق�سية ال�سحراء، وجعلها تحت 

رعايته الخا�سة، لم يبق للمغاربة حق 

في التدخل في ت�سييرها، وحتى عندما 

ب�عبيد،  الرحيم  عبد  االتحادي  رف�س 

ال�سجن،  في  اأودع��ه  اال�ستفتاء،  فكرة 

وكاأنه مجرم. واأكبر �ساهد على وحدانية 

ت�سيير ق�سية  الثاني في  الح�سن  الملك 

ال�سحراء، ه� الرئي�س الجزائري ه�اري 

ب�مدين الذي عانى من الح�سن الثاني، 

وكتب عنه: ))اإن الجزائر لن تقبل اأبدا 

اإنجاز المخطط الميكيافيلي الذي يعد 

له الح�سن الثاني. اإن الجزائر �ست�سع 

ال�سحراوي،  ال�سعب  ت�سرف  تحت 

كل و�سائلها المادية والب�سرية، وقد 

تلجاأ اإلى الت�سامن الث�ري العالمي، 

األ��ف   100 اأو   50 جمع  اأج���ل  م��ن 

مقاتل)...( لمنع المغرب من �سحق 

)الرئي�س  ال�����س��ح��راوي((  ال�سعب 

المختار ولد دادة. كتاب م�ريطانيا(.

وقد ورث الملك محمد ال�ساد�س، عن 

الذين  ولكن  ال�سائك،  الملف  هذا  اأبيه 

كلف�ا من طرف الملك، باالإ�سراف على 

ي���ك����ن����ا على  ل����م  ال���م���ل���ف،  ه�����ذا 

الم�ست�ى)...(، ولم يترك�ا لغيرهم حق 

التدخل، وال حق التعليق، وفيهم من بين 

ه�ؤالء الم�س�ؤولين، مبتدئ�ن في مجال 

ت�جد  اأين  حتى  يعرف�ن  ال  ال�سيا�سة، 

اأو�سرد، وال من اأين يمر وادي درعة، وال 

ما بين ال�سحراء وما ه� لي�س ب�سحراء، 

لي�سع�ا كل بي�سهم، في �سلة ما اأ�سم�ه 

الحل ال�حيد، وه� الحكم الذاتي.

ول��ق��د ك���ان ع��ر���س ال��ح��ك��م ال��ذات��ي 

الرديء)...(، �سي�سكل حال و�سطا، ل� اأنه 

طرح من طرف مجم�عة دولية، ال من 

طرف المغرب، الأنه حل و�سط مقترح، 

الطرف  به  تقدم  اإذا  له  م�سداقية  ال 

المعني.

وعندما يتحدث ملك البالد، في محفل 

���س��خ��م، ه��� اف��ت��ت��اح ال��ب��رل��م��ان عن 

"االختالالت في التعامل مع ق�سيتنا 
الم�سيرية االأولى" بمعنى اأن المقترح 

المغربي للحكم الذاتي، ه� اأي�سا لي�س 

ح���ال)...( ورب��م��ا ه��ذا م��ن ح�سن حظ 

المغاربة، وقد �سمعنا م�ؤخرا، مندوب 

ل�لي�سكي  المتحدة  االأم��م  في  المغرب 

يق�ل: نحن م�ستعدون لمراجعة �سيغة 

الحكم الذاتي.

الأن جميع حاالت الحكم الذاتي التي 

جربت في مناطق عالمية اأخرى، انتهت 

باال�ستقالل.

ولقد بداأ الر�سمي�ن المغاربة)...( في 

م�سروع  الم�سروع،  هذا  وجه  تجميل 

الجه�ية،  اقتراح  عبر  الذاتي،  الحكم 

وت�سكيل لجنة لدرا�سة الجه�ية، ق�سد 

االأقاليم  لمختلف  الذاتي  الحكم  اإعطاء 

مخططا  اللجنة  لنا  وقدمت  المغربية، 

ت�سمى  اأن  لمجرد  ف��س�ية،  لجه�ية 

ل�قع  تخفيفا  ج��ه��ة..  ال�����س��ح��راء 

ال�سحراوي)...(،  بالكيان  االعتراف 

و�سكتت  المغربية.  العاطفة  على 

وكلهم  الم�اجهة  عن  كلها  االأح��زاب 

من  راأيهم  اإعطاء  حالة  في  خائف�ن 

الم�سير الذي لقيه قبلهم، عبد الرحيم 

ب�عبيد، وبق�ا �ساكتين عن الخ��س 

في هذا الم��س�ع، اإلى اأن ن�سي الجميع 

ال�سحراء، اإال عندما يتكلم الر�سمي�ن 

عن م�سروع الحكم الذاتي المعرو�س 

�سكت  كما  ال��م��ت��ح��دة..  االأم���م  على 

ال�سحراوي�ن اأنف�سهم، وناأوا باأل�سنتهم 

عن التدخل في هذا الم��س�ع با�ستثناء 

واحد من اأقطابهم، النائب االتحادي، 

ح�سن الدرهم الذي قال: ))اإذا لم تتم 

الجه�ية، ف�ستبقى خا�سعة  د�سترة 

لتقلبات الظرفية ال�سيا�سية.. يجب اأن 

ننافق  كنا  فقد  باأخطائنا..  نعترف 

الدولة في ال�سابق، هناك ع�سكري�ن 

ج������اوؤوا ل��ق�����س��اء ت��ق��اع��ده��م في 

عمال  من  �سي  وكل  ال�سحراء)...( 

ق�سر  في  النا�س  كيجمع�ا  ووالة 

الر�س((  ي�سرب�ا  با�س  الم�ؤتمرات 

يناير   15 اتحادية.  لجنة  في  )تدخل 

.)2010
ر�سيد  ال�الي  ه�  اآخ��ر،  �سحراوي 

المجل�س  اأع�ساء  يذكر  الذي  الدويهي، 

ال�سحراوي الك�ركا�س )2007( عندما 

احتج و�سط المجل�س قبل تقديم م�سروع 

هذا  �سد  اإن��ي  وق���ال:  ال��ذات��ي  الحكم 

الم�سروع. 

وها ه� المجل�س ال�طني ال�سحراوي، 

وقد انتهت مدته القان�نية ال يجتمع منذ 

حتى  �سن�ات،  منذ  يتكلم  وال  �سن�ات، 

ال�سحراوية،  النظر  وجهة  انقر�ست 

منهم  الكثيرون  ان�سغل  اأن  بعد  خا�سة 

بجمع الماليير، وربما فيهم من يق�ل: اإذا 

دخل الب�لي�ساري� في اإطار الحكم الذاتي 

لل�سحراء، فنحن �سحراوي�ن مغاربة، 

متنا�سين جميعا، اأن ال�سعب المغربي، 

لن يقبل من الحك�مات التي فاو�ست من 

ال�سحراء  عن  تنازلها  اال�ستقالل  اأجل 

اال�ستهانة  الأحد،  يغفر  ولن  ال�سرقية، 

بال�سحراء الغربية، وقد مات على اأر�سها 

الم�سلحة،  الق�ات  جن�د  من  االآالف 

و�سرف المغرب على ال�سحراء الغربية، 

ع�سرات االآالف من الماليير، في ال�قت 

الذي تطالب فيه الب�لي�ساري� بتع�ي�سات 

كاأ�سا�س  الماليير،  من  االآالف  بع�سرات 

لكل مفاو�سة بينها وبين المغرب.

ولم يكن م�سروع الحكم الذاتي، الذي 

في  المغاربة  ال�زراء  بع�س  دافع عنه 

اإطار مهامهم ال�زارية فقط، وال اإغراقه 

في اإطار الجه�ية المغربية، حال اأبدا.. 

والحكم  فالجه�ية  العميق.  للم�سكل 

الذاتي، م�سروعان ا�ستعماريان قديمان، 

كان  عندما  لي�طي  الجنرال  اإليهما  لجاأ 

يريد احتالل المغرب وتعر�س لمعار�سة 

القبائل المغربية، فقرر ت�ستيت المغرب 

ك��سيلة لحكمه ))لقد اقترحت االإقامة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، وه���ي ت���اج��ه ث���رة 

نف�ذ  اإق��ام��ة  الهيبة،  ال�سحراوي 

المخزن، الذي يتحكم من االأطل�س اإلى 

دليم،  اأوالد  ومعه  م�ريتانيا)...( 

والركيبات، والتكنة. "تقرير لي�طي 

في 17 يناير 1914 وزارة الخارجية. 

رقم 232" اإن االإقامة العامة، تفر�س 

وحك�مات  ذات��ي  حكم  �سيغة  هنا 

لي�طي  )ك���ت���اب  م���ح���ل���ي���ة)...((( 

والم�ؤ�س�سات. ريفي(.

بل اإن لي�طي انطالقا من قناعته باأن 

ال�سلطان ه� الذي ي�سلح لحكم المغرب، 

في  ملكيات  عدة  �سكل  اإ�سفاء  في  فكر 

المغرب، اعتبارا باأن الخالفات االإقليمية، 

المحلي،  الحكم  هذا  فيها  يت�سبب  التي 

المحليين،  المل�ك  على  خطرا  ت�سكل 

وقال: ))اإن الملكية الحالية متاأ�سلة 

من ثالثة قرون، هي االأن�سب(( )نف�س 

الم�سدر(.

تنفيذ  ف��ي  الحماية،  ب���داأت  وفعال 

ل�ال  الجه�ية  لتكري�س  لي�طي  م�سروع 

المغاربة ف��س�ي�ن  اأن  لها  ات�سح  اأنه 

بكل معنى الكلمة، ))فلم ي�ستطع با�سا 

يب�سط  اأن  الب�كيلي  اإدري�س  �سفرو 

نف�ذه على قبيلة اآيت ي��سي، وعندما 

و�سيطا  ال�سغرو�سني  محمد  عين 

كانت  البين،  ذات  بينهما  لي�سلح 

ال��م���ؤرخ:  و�سفها  كما  محاولته 

"فيا�سك�" يعني الف�سل الذريع، الأن 
اأوالد قبيلته ه� نف�سه، اآيت �سغرو�سن 

ثاروا �سده((.

الهيبة،  العينين،  ماء  ابن  اأذاق  كما 

االأمرين للجي�س الفرن�سي بعد ما اأراد اأن 

ي�سبح �سلطانا في مراك�س.

باقتطاع  له  تعهدت  ))الحماية 

منطقة كبرى من جن�ب وادي الذهب 

وفي ح��س ال�ساقية الحمراء فاأعلن 

به  االعتراف  �سرط  قب�له،  عن  لهم 

�سلطانا على مراك�س ومناطق جن�ب 

االأطل�س(( )نف�س الم�سدر(.

القبائل  بث�رة  الحماية  وف�جئت 

البربرية على المخزن، يعني على مخطط 

الحك�مات المحلية.

"ايك�رامن"  قبائل  تقبل  ))ول��م 

وجاءت  لها،  ر�سمت  التي  الحدود 

قبائل "ايمهي�ا�س" بقيادة �سيد المكي، 

تيمكا"  في  "احن�سالة  من  وفرقة 

اإ�سالمية  ح��رك��ة  اأق�����ى  لتنطلق 

اأمازيغية، اأعلنت انطالقها ذات ي�م 

اأرا�سيها  تحريم  لتعلن  الم�لد،  عيد 

االأرا���س��ي  واإع����الن  ال��ك��ف��ار،  على 

)نف�س  مقد�سة((  مناطق  االأمازيغية 

الم�سدر(.

للمخطط  المعار�س�ن  ))واأ�سبح 

المحلية،  بالحك�مات  الفرن�سي، 

يطلق�ن على اأنف�سهم تعبير "االإخ�ان" 

بت�جيه من الزاوية الدرقاوية، ويظهر 

ولد اآخر من اأوالد ماء العينين، ا�سمه 

�سيدي علي و�سط االأطل�س المت��سط(( 

)نف�س الم�سدر(.

وترفل جميع الكتب الفرن�سية بنماذج 

التق�سيم  رف�س  ظاهرة  ال�ستفحال  عدة 

الترابي اأو الحك�مة المحلية لما قدمته 

نماذج �سابقة من ف��سى عارمة، نتيجة 

المركزية،  الحك�مة  انعدام  اأو  �سعف 

))فقد لقي ال�سلطان م�الي �سليمان، 

تمرد  اإخ��م��اد  ف��ي  جمة،  �سع�بات 

طرف  من  المدع�مين  التط�انيين 

االنف�سالي  الحق  كما  الجزائر)...( 

اأعلن  الذي  ال�سالم،  عبد  بن  محمد 

تمرده في الريف(( )االأتراك العثماني�ن. 

عزيز �سامح(.

وفي عهد ال�سلطان م�الي عبد العزيز 

اأم  وادي  عب�ر  الرحامنة  �سكان  اأراد 

الربيع، في حركة بقيادة القايد المهدي 

البرب��سي، فاأوقفتهم قبائل مناوئة وقال�ا 

اإذن، علينا  لهم: ))للمرور من بالدنا 

اأن نتيقن اأنه ال ي�جد بين �سف�فكم 

خلع  في  الحق  ولنا  دكالي)...(  اأي 

ن�ساء  كل  وج���ه  على  من  الخمار 

بين  ي�جد  ال  اأن��ه  لنتيقن  المحلة، 

�سف�فها اأي دكالي(( )ل�ي�س اأرن�. زمن 

المحالت(.

اإن الحل لق�سية ال�سحراء، لي�س اإذن 

في تكري�س التجزئة وتق�سيم ال�طن اإلى 

الحكم  م�سروع  تمرير  لمجرد  مناطق 

الذاتي، مثلما اأن الحل لي�س وحده كامن 

في الت�ستيت احتراما لحق�ق االإن�سان، 

بقدر ما ه� كامن في اإرادة وطنية عليا، 

وجي�س ق�ي، وهياكل �سيا�سية، تنطلق 

من االأمر ال�اقع، وه� اأننا جيران لدولة 

وابتلعت  والت��سع،  الهيمنة  اختارت 

االمتداد  هي  التي  ال�سرقية  ال�سحراء 

الطبيعي ال�سرقي للمغرب، حيث قبائل 

ت�ات وال�ساورة المغربية، الزالت تنادي 

نداءها،  اأحد  يردد  اأن  دون  بمغربيتها، 

وه������ا ه�����ي ال�����ج�����زائ�����ر، ب��ح��ك��م��ة 

على  الهيمنة  تريد  دبل�ما�سيتها)...( 

ال�سحراء الغربية، لت�سييق الخناق على 

جن�ب المغرب، ليبقى لنا البحر المحيط 

كمنفذ واحد لمن يريد اأن يحرك)...( اأو 

ينتحر.

اأخطر من ذلك، اأننا قاعدون، منا من 

ه� غارق في البذخ، ومن ه� غارق في 

هي  ها  بينما  المعرفة،  وع��دم  الجهل 

ت�سفية  على  تركز  ال��راب��ع��ة  اللجنة 

اال�ستعمار في 16 اإقليما غير م�ستقل)...( 

))وبينما  ال�سحراء)...(،  بينها  من 

الملكي  المجل�س  في  ب��ارزون  اأع�ساء 

ي�ستعدون  لل�سحراء  اال�ست�ساري 

رو�س  اإل��ى  �سف�ية  ت��سية  لتقديم 

�سيا�سي  ح��ل  م�����س��روع  تت�سمن 

مبتكر)...( لنزاع ال�سحراء(( )العلم. 

8 اأكت�بر 2013(.
اأيام فقط، بعد اأن �سمعنا ملك  ثالثة 

ق�سية  باأن  يق�ل  البرلمان،  في  البالد 

الجميع"  ق�سية  "هي  ال�����س��ح��راء 

الق�ية  "التعبئة  اإل��ى  ودع��ان��ا)...( 

المبع�ث  ياأتي  الم�ستمرة"  واليقظة 

االأمريكي)...( االأممي رو�س، اإلى المغرب 

�سباح االإثنين 14 اأكت�بر، وال ي�ستقبله 

الملك رغم وج�ده بالرباط، وفي �سرية 

تامة يجتمع رو�س ببيت ال�زير االأول، 

المقررين  من  مجم�عة  مع  ل��ي��ال)...( 

ال  ونحن  ال�سحراء،  بملف  المكلفين 

�سمته  بما  يتعلق  وربما  نعرفهم)...( 

جريدة العلم "الحل ال�سيا�سي المبتكر" 

اجتماع ليلي في غياب االأحزاب، المكلفين 

مبدئيا ب� "التعبئة الق�ية" وكان وزير 

ال  ونحن  م��زوار،  الجديد  الخارجية 

نعرف اإذا كان ح�سر االجتماع ال�سري 

ال�ساحة  اأن يدخل  هذا، مفرو�سا فيه 

جديد  باأ�سل�ب  ال�سحراوية)...( 

فاإذا  الملكية،  التعليمات  مع  متطابق 

هذا  على  تطلع  لم  نف�سها  بال�سحف 

ولم  طبعا..  تح�سره  ولم  االجتماع، 

ت�سر اإليه حتى من باب "علمنا" لتتاأكد 

ال�سك�ك في اأن اأولئك الذين ف�سل�ا من 

م�اقعهم الم�سيرية، ال في اإقناع رو�س 

بم�سروع الحكم الذاتي، وال في اإقناع 

عدة  به  اجتمع�ا  الذي  الب�لي�ساري� 

مرات، وال ا�ستطاع�ا ب��سائلهم التي 

ال تنطبع اإال على اأرقام ميزانية الدولة، 

في اختراق وال اإ�سعاف الب�لي�ساري�، 

واأقطابه.. فيبقى الخ�ف في اأن تبقى 

االأم�ر �سائرة في طريقة ال�سرية التي 

لم تفلح، ولم تنجح.. واإنما اثني ع�سر  

عاما بعد وفاة الح�سن الثاني، لم ن�سل 

محمد  الملك  لخ�سه  و�سع  اإل��ى  اإال 

ال�سحراء:  ال�ساد�س، بق�له عن ق�سية 
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ح�سن الدرهم، الفاعل ال�سحراوي امل�سهور الذي قال: "اإذا مل تتم د�سرتة اجلهوية، 

ف�ستبقى خا�سعة لتقلبات الظرفية ال�سيا�سية".

 مصطفى العلوي

 العدد: 760  اخلميس 24 أكتوبر 2013

الضـــائعة
الحقيقة

اثنا عشر عاما بعد وفاة 
الحسن الثاني، لم نصل إال 
إلى وضع لخصه الملك 
محمد السادس، بقوله 
عن قضية الصحراء: 
"إن الوضع صعب، 

واألمور لم تحسم بعد"، 
وهو حكم مصيري 

بفشل المجموعة التي 
كانت مسؤولة عن ملف 

الصحراء.


