
بعدما تم استدعاء السفراء 
في  للحضور  الجدد  األجانب 
تم  اإلثنين،  يوم  الملكي  القصر 
الحضور،  بإلغاء  بعد،  من  إبالغهم 

وتأخيره إلى يوم الثالثاء.
لم يصدر بيان رسمي، ولكن األمر 
بالتأكيد يتعلق بتدخل سريع للطقوس 
المخزنية)...(، بعد أن خطب واحد من 
السفراء الجدد ليلة األحد في تجمع، 
الملك،  جاللة  سيستقبلنا  غدا  وقال: 
فكان اإللغاء، ألنه ليس من حق سفير 

أن يعلن مسبقا عن نشاط ملكي.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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ماكاين حكومة .. بن كيران
 في أمريكا ..والوفا ضارب

 الدنيا بركلة..

المهدي بنبركة يدافع 
عن عبد اإلله بن كيران

الطيب الفاسي 
يحرك الملف 

المنسي عن غلط 
العفو الملكي

مالنا.. ولهذه القاعدة 
على الدولة أن تحارب 
الممارسات التي تبرر 

انفجارات القاعدة

�ل�سيا�سيون �لذين يحتجون ل�سبب  �أو  بدونه 

مدر�شة امل�شاغبني

ت�سريحات عميد  
الرجاء جتره  

اإىل الق�ضاء

RAJA GATE

الضائعـة الحقيقــة
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الرباط. األسبوع

تفلت »من التفلية« جملة جون افريك، 

الفهري)...(  الفا�سي  �سمته  من  على 

يف  ت�سميه  ال  حتى  ورمبا  حافية،  هكذا 

عندما  وذلك  امللك،  م�ست�سار  تعليقه 

»الطيب  ال�سخ�سي  با�سمه  لها  بعث 

املغرب«  الرباط.  الفا�سي،  الفهري 

االأمريكي  بالوزير  تذكر  رديئة،  ر�سالة 

االأ�سود)...( يف اخلارجية، عندما قال يف 

جممع عن وزير اخلارجية املغربي، باأنه 

»ميار�س �سغل الدراري«.

فبعد مرور �سهرين على ف�سيحة االإ�سباين 

دانييل، يجيب الطيب الفا�سي يف ر�سالة 

ب�سيغة تالميذ لي�سي ديكارت، مثال:

.» en aucun cas et de ni de prés ni de lour « 

يحيي امل�ست�سار امللكي، هذه اجلزئيات 

جازمة،  ب�سيغة  ليقول  املن�سية)...( 

اإن هذا العفو ممنوح باخلطاإ)...( على 

وهو  الفا�سي،  وكاأن  االإدارة.  م�ستوى 

يربر  بالتاأكيد)...(  �سغل  عن  يبحث 

تواجده يف الديوان امللكي، يتفل�سف يف 

ملجلة  ويقول  املن�سي)...(،  امللف  هذا 

»اأن  على  حتدثتم  اإنكم  افريك،  جون 

على  وهو  العفو،  اأ�سدر  امللك  جاللة 

اطالع باملو�سوع)...( رغم اأن جملتكم 

العفو  على  ح�سل  االإ�سباين  اأن  كتبت 

فا�س  طني  يف  الفهري  ويزيد  خطاأ«، 

افريك:  جون  جملة  يخرب  عندما  بلة، 

دانييل  اعتقلت  اإ�سبانيا  �سلطات  ))باأن 

الذكاء،  بالغ  �سبق  وهو  االإ�سباين(( 

على  املجلة  واخذ  عندما  خ�سو�سا  

جاء  امللكي  العفو  قرار  باأن  قولها: 

ليكتب  غ�ست،   20 حفالت  مبنا�سبة 

يتعلق  االأمر  ))اإن  املحتج:  ب�سيغة 

عن  بع�سهما  م�ستقلني  مبو�سوعني 

بع�س، ولي�ست هناك اأية عالقة بينهما ال 

من قريب وال من بعيد(( بل اإن حما�سته 

دعته يف االأخري ليكتب: ))ال عالقة اإذن 

بني هذه املوا�سيع الثالثة(()...(.

ويف انتظار العثور على الغلط الثالث، 

قالت له جون افريك يف تعليق ق�سري: 

))اإن اخلم�سة �سطور التي كتبها عندنا 

يو�سف اكدمي مل تكن لها اأية دوافع اإال 

جملتنا  الأن  الكرونولوجي،  الت�سل�سل 

بكل  كالفان  دانييل  لق�سية  تطرقت 

مو�سوعية((. وقارئ هذه الفقرة يفهم 

الفا�سي،  ال�سي  اأن  هو  اأن معناها  كيف 

هنا،  هانا  للنا�س:  يقول  اأن  اأراد  اإمنا 

ورمبا لقلة ال�سغل، اأ�سبح يبحث لنف�سه 

عن و�سائل للظهور.

�إجماع وطني

 يف �لعيد �لوطني 

ال�سعودي بالرباط

الرباط. األسبوع

تزاحم املدعوين حلفل ال�سفري ال�سعودي، 

الدكتور حممد بن عبد الرحمن الب�سر، مبنا�سبة اليوم الوطني لل�سعودية، مل ي�سبق 

له نظري، ورغم املكانة املتميزة التي يحظى بها العاهل ال�سعودي امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز، فاإن احل�سور املغربي، حتى من طرف الكثري من املتعاطفني مع حركة 

االإخوان امل�سلمني، وعلى راأ�سهم عبد االإله بن كريان، رئي�س احلكومة واأمني عام 

حزب العدالة والتنمية، يوؤكد اأن االحرتام الذي يحظى به امللك عبد اهلل هو التعبري 

ال�سليم عن تقدير املغاربة الإجنازات امللك عبد اهلل واالإ�سالحات التي اأعلن عنها يف 

ال�سعودية، وتعاطفه الدائم مع املغرب.

كواليس األخبار

www.alousboue.net

»الأ�سبوع« الورقية يف جميع 

اأك�ساك فرن�سا

موقع  لقيه  الذي  الكبير  اإلقبال  أمام 
كتب   www.alousboue.net األسبوع 
الكثير من املطلعني، رغبتهم في أن يصدر 
اإللكتروني لألسبوع طبعة ورقية  املوقع 

تباع في األسواق الفرنسية.

وقد تبنت إحدى الشركات الفرنسية عملية 
أسبوع،  كل  الصحفي«،  »األسبوع  طبع 
الفرنسية،  األكشاك  جميع  في  وعرضها 
في نفس اليوم الذي تعرض فيه للبيع في 

املغرب.

plus de 100 000 bénéficiaires dans le cadre de Taehil ;

plus de 20 000 entreprises clientes déja fidélisées ;

plus de 380 000 besoins en recrutement satisfaits depuis 2006.

الطيب الفا�سي

  يحرك امللف 

املن�سي عن غلط

 العفو امللكي

البيضاء. األسبوع

اتفق  املفاو�سات،  من  �سهرا  ع�سر  ثمان  بعد 

امل�ست�سار االقت�سادي حلزب اال�ستقالل عادل 

الدويري، مع اإدارة �سيارات الفرياري، اأغلى 

�سيارة يف العامل، على اأن تت�سلم �سركته امتياز 

بيع هذه ال�سيارة يف املغرب.

الدويري بالتاأكيد، ال تهمه حكاية زيادة ثمن 

الفرياري ال  اأ�سحاب  الأن  البنزين، 

البنزين،  ثمن  يهمهم 

ثالثمائة  هو  لل�سيارة  العادي  الثمن  ت�سور 

اأجل  مليون، من  اإ�سافة خم�سني  مع  مليون، 

اأحد  اأن  ت�سوروا  ال�سيارة،  داخل  تزيني 

اأجل  من  مليون  خم�سني  دفع  امل�سرتين، 

ال�سيارة بثوب الدجني، الذي  تفري�س مقاعد 

ت�سنع منه ال�سراويل.

على  الدويري  �سركة  تفر�سه  وحيد  �سرط 

الراغبني يف االلتحاق بهواة الفرياري، هو اأن 

ينتظروا �سنة واحدة بني تاريخ دفع ثمنها 

وتاريخ ت�سلمها.

ال�ستقاليل عادل الدويري يبيع �سياراته  بـ 300 مليون للواحدة

ال�سحاك يوقف موظفا عند 

حده يف ق�سية طبيبة الأ�سنان
الرباط. األسبوع

احلا�سلة  البوعزاوي  مرمي  ال�سيدة  و�سعت 

بكامل  ملفها  االأ�سنان«  »طبيبة  دبلوم  على 

باالأمانة  )ر.اأ(  املوظفني  اأحد  لدى  الوثائق 

العامة للحكومة للح�سول على رخ�سة العمل.

ظرف  يف  ملفها  على  جوابا  تنتظر  وكانت 

اأ�سبوعني على االأكرث، اإال اأنه بقي مطروحا مدة 

�سنتني يف مكتب املوظف املذكور وذلك ل�سبب 

مبا�سر  ات�سال  وقع  اأن  وما  ومغلوط،  تافه 

بال�سيد االأمني العام للحكومة اإدري�س ال�سحاك 

حتى قام بحزم وبجدية الإجبار املوظف )ر.اأ( 

على قبول الرخ�سة املطلوبة وت�سليمها للمعنية 

باالأمر. ولو كنا نعي�س دميقراطية حقة، لقامت 

ال�سيدة مرمي البوعزاوي برفع دعوى ق�سائية 

�سد املوظف وطالبت بحقها يف تعوي�س �سنتني 

من البطالة التي عا�ستها الطبيبة املذكورة.

alousbouea@gmail.com

ابن اأخ بنربكة ي�سبح 

وزيرا يف مايل 

هذا هو الوزير املغربي م�سطفى 

بنربكة )36 عاما(، امل�سوؤول عن 

ت�سجيع اال�ستثمار واملبادرة 

اخلا�سة يف احلكومة املالية.

اجلدير بالذكر اأن م�سطفى 

بنربكة ينحدر من مدينة كلميم، 

وهو �سقيق قادر بنربكة وعمه 

�سهيل بنربكة مدير املركز 

ال�سينمائي املغربي �سابقا، تابع 

تكوينه الدرا�سي منذ االبتدائي يف 

العا�سمة باماكو.



املغربية،  الأحداث  �صحفي  قال  اأن  بعد 

عن  يتحدث  وهو  الغزيوي  املختار 

بعيدين  نبقى  اأن  ))نريد  القاعدة  تنظيم 

عنهم)...( اهلل يلعنها قاعدة..(( )الأحداث 

ال�صحفية  له  لتقول   )2013/9/17
الحتادية، بديعة الرا�صي: ح�صي را�صك.

اإبراهيم  اجلديد،  مايل  رئي�س  كان  وقبلهما 

اأبو بكر كيتا قد نوه يف خطابه بح�صرة امللك 

لعبه  الذي  الكبري  بالدور  ال�صاد�س،  حممد 

اأن  قبل  مبايل،  الإرهاب  حماربة  يف  املغرب 

ن�صر  الذي  الإلكرتوين  املوقع  ق�صية  تندلع 

داعيا  املغربي  الواقع  عن  فظيعة  وثيقة 

املغاربة يف الأخري اإىل الثورة.

بني  كبري  الفرق  اأن   - اأخرى  مرة   - اأكيد 

القاعدة والقاعدة، ولكن عندما هجم خم�صة 

نريوبي  يف  كبري  متجر  على  �صابا  ع�صر 

�صبعون  فيها  قتل  رهيبة  جمزرة  واأحدثوا 

املجموعة  هذه  اأن  تاأكد  الأبرياء،  من 

كينيا،  جي�س  من  لتنتقم  جاءت  املهاجمة 

يف  ال�صومال،  جلي�س  امل�صاعدة  يقدم  الذي 

مواجهة ال�صباب الإ�صالمي.

واحد،  واملوت  الأ�صباب  تعددت  وهكذا 

يكفيه)...(،  ما  فيه  الذي  املغرب،  ولكن 

مطالب بالرتيث اأمام هذا اخلطر القادم)...( 

وها هو يرى يف مو�صوع ال�صحفي اأنوزل.. 

بتهمة  ليتابعه  يعتقله  املغربي  والق�صاء 

التواطوؤ مع القاعدة، واإذا بجميع املنظمات 

احلقوقية العاملية العربية والغربية وحتى 

ال�صريط  ن�صرت  الأمريكية  القنوات  اأغلب 

ت�صامنا  اأنوزل  اأجله  من  يحاكم  الذي 

اأن  ونالحظ  املغربية،  ال�صلطات  �صد  معه 

التعليمات  تتلقى  التي  املغربية  الأحزاب 

لتغريق اأنوزل، من قبيل ال�صتقاليل �صباط 

الذي ذهب يف اتهام اأنوزل، اأبعد مما ذهب 

واعية  غري  كلها  البولي�س،  رجال  اإليه 

ا�صتقرار  تهدد  التي  الأخطار  ب�صخامة 

املغرب.

يف  بعنف،  ت�صرب  التي  القاعدة،  وظاهرة 

املغاربة،  على  حتتم  العامل  اأنحاء  جميع 

املعروفون،  وهم  التفكري،  من  الكثري 

بانعدام ال�صت�صارة، وال�صتهانة بالأخطار، 

واجلهل املطلق باملكونات ال�صرية والعلنية 

و�صط التنظيمات املغربية.

يبقى  اأن  ويجب،  يريد،  الذي  املغرب 

باملزيد  مطالب  امل�صتقر،  الوطن  منوذج 

غال،  ال�صتقرار  ثمن  لأن  املجهودات،  من 

العاطلني،  ينتج  وطن  يف  ا�صتقرار  ول 

ول  واملوثورين،  واملخدرين  والعاجزين 

ينتج اأي �صيء اآخر.

ال�صريط،  اأ�صرار  نفوذ  من  احلد  وجتربة 

لريوع  اإ�صبانيا،  يف  بالتاأكيد  �صنع  الذي 

مل  لو  لأنه  امل�صتوى،  دون  كانت  املغاربة، 

يكن لل�صحفي اأنوزل ح�صاب �صابق مبقالته 

املرفو�صة،  الأفكار  عداد  يف  امل�صنفة 

�صديقتنا  اأثار  الذي  مقاله  اآخرها  وكان 

اململكة العربية ال�صعودية، وعنونه هكذا: 

»ال�صعودية اخلطر الداهم« رمبا ملا ح�صلت 

منقول  �صريط  نقل  اأجل  من  اأنوزل  متابعة 

عن موقع اإ�صباين راآه اأغلب املهتمني.

اإن خطر القاعدة، وقد عجزت عن مواجهته 

هي  وها  اأفغان�صتان،  يف  املتحدة  الوليات 

للح�صول  اإيران،  مع  تنازلت  عن  تبحث 

ردة  هو  القاعدة،  مواجهة  يف  دعمها  على 

فعل جهنمية �صد كل من يهاجمون الإ�صالم، 

ونحن  القاعدة،  تواجد  منطلق  هو  وهذا 

نعرف اأن عددا من ال�صباب املغربي اأ�صبح 

يعلن اعتناقه للم�صيحية، واآخرون يطعنون 

جتاوزات  وهي  الإ�صالمية،  املقد�صات  يف 

ميكن للدولة املغربية ا�صتقطابها بو�صائلها 

اخلا�صة، للحد من ا�صتفحال املربرات التي 

تكون وراء التحركات النفجارية للقاعدة.
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ابراهيم الفاسي

كواليس األخبار
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مالنــا.. ولهذه القاعدة 
على الدولة أن تحارب الممارسات  التي تبرر انفجارات القاعدة

حتت الأ�ضواء

هذا هو رئيس الحكومة في نظر خصومه الناشطين 
في مختلف المنتديات االجتماعية على األنترنيت وقد 

استحق لقب »بطل العالم« عقب المجهودات الكبيرة 
التي قام بها فيما يتعلق برفع األسعار منذ وصوله 

إلى رئاسة الحكومة وآخرها نظام »المقايسة«، التي 
وصفها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، 

بالقرار السياسي الصعب.

بطل العالم في رفع األسعار
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كواليس األخبار
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منظمة  ومن  الي�سار،  من  تبقى  ماذا 

ومراجعة  توبة  بعد  الأمام«،  »اإىل 

حياته،  قيد  لها،  الروحي  الأب 

ال�سرفاتي،  اأبراهام  املغربي  اليهودي 

وت�سريحه التاريخي »كلنا وراء حممد 

ال�ساد�س«؟.

وللحقيقة والتاريخ أذكر ما يلي:

ال�سحفيني،  ذهول  اأتذكر  لزلت 

الوطنية  الإعالم  و�سائل  وا�ستغراب 

والدولية، التي �سجلت احلدث، يف لقائها 

بالرباط،  هلتون  بفندق  ال�سرفاتي  مع 

مبا�سرة بعد عودته من املنفى الب�سري 

الوزير  الب�سري،  اإدري�س  اإىل  )ن�سبة 

حول  املعروفة  وتخريجته  القوي 

ول  لل�سرفاتي(،  الربازيلية  اجلن�سية 

زلت اأتذكر هول ال�ساعقة على وجوه ما 

بقي من قادة ومنا�سلي »اإىل الأمام«. 

بزغردة  ذاكرتي،  يف  اأحتفظ  لزلت  بل 

ورق�سة  اخلطيب  الكرمي  عبد  الدكتور 

املعهودة،  املتهورة  ن�سوته  حالة  يف 

ومالحظات قريب منه، اأمني نافذ، عندما 

الر�سالة  حول  �سفويا،  تقريرا  له  قدمت 

التي كلفني باإي�سالها لل�سرفاتي، ولغريه 

الر�سى  بعد  للقائه  »تزاحموا«  ممن 

امللكي. 

�سوف اأن�سر الر�سالة ومالب�ساتها لحقا.

عدو امللك الراحل احل�سن الثاين، اأبراهام 

ابنه  وراء  اهلل،  رحمهما  ال�سرفاتي، 

لكنها  ي�سدق،  ل  �سيء  عر�سه،  ووارث 

ال�سيا�سة، وكل �سيء ممكن فيها.

اإذن، »ال�سفقة«، ح�سب املراقبني، اأكرب 

ال�سرفاتي،  ملف  »ت�سفية«  جمرد  من 

واأقرب، ح�سب  اأحد رموز »اإىل الأمام«، 

اإىل »ت�سفية« منظمة، معار�سة للنظام.

»ليهودي باع املات�س«، بتعبري منا�سل 

ي�ساري اآخر.

من هم اأطراف ال�سفقة »الأمامية« وما 

طبيعتها؟

أقوياء ونافذون من المنظمة الماركسية.. 
املنظمات  اأو�ساط  يف  م�سموعة  كلمتهم 

احلقوقية الدولية و«امل�سالح املعلومة«، 

بتعبري  املخزين  النامو�س  من  اأ�سبحوا 

من  العلوي، ومنهم  ال�سحفي م�سطفى 

ارتقى اإىل درجة مقرب من بطانة امللك، 

وحتديدا من امل�ست�سار النافذ، فوؤاد عايل 

الهمة، ويتمتعون الآن، بحظوة جتعلهم 

اأع�ساء يف حكومة الظل وحكاما فعليني 

لأجنداتها...

»األسبوع« تحصيهم وتكشف مساراتهم 
وشبكاتهم وأدوارهم..

من  الأخرية  الفرتة  بتقييم  البداية، 

اليهودي املغربي  اأبيهم الروحي،  حياة 

بالتدقيق،  اأعني  ال�سرفاتي،  اأبراهام 

و�سع  التي  اللحظة  من  املمتدة  الفرتة 

من  عائدا  الرباط،  مطار  يف  قدميه  فيها 

د.ح�سن  طرف  من  وا�ستقباله،  املنفى 

اآنذاك  للق�سر  الر�سمي  الناطق  اأوريد، 

»تهريبه«،  عملية  وجناح  )ال�سورة(، 

رغم ا�ستنكار جلنة ا�ستقبال منظمة اإىل 

الأمام، اإىل يوم دفنه. 

يتبع..

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي
»كلنا وراء حممد ال�ساد�س«!!

الكوهن يرحب بالوزراء 

الالحقني.. ويطالب بحذف 

اأجور الربملانيني 

بوزنيقة: األسبوع 

�سفق اأع�ساء حزب الإ�سالح والتنمية كثريا 

الدولة �سديق بن كريان عبد  حل�سور وزير 

اهلل باها لأ�سغال موؤمترهم الوطني الثاين الذي 

انعقد ببوزنيقة موؤخرا، وتراأ�سه الأمني العام 

للحزب، عبد الرحمن الكوهن، وزير ال�سياحة 

اأيام احل�سن الثاين.

�سرح  ما  لالنتباه  لفتا  كان  اللقاء  هذا  خالل 

قال  التي  الرتحيبية  كلمته  يف  الكوهن  به 

فيها:»نرحب بالوزراء احلاليني والالحقني«، 

اأن  يعتقدون  املتتبعني  جعل  الذي  الأمر 

امل�ساورات  اأخبار  باآخر  اطالع  على  الكوهن 

كالمه  من  املق�سود  كان  ورمبا  احلكومية، 

يف  جديد  حمتمل  وزير  اإىل  التحية  توجيه 

حكومة عبد الإله بن كريان، رمبا �سيكون هو 

»الهاكا«،  ع�سو  اأوجار«،  »حممد  التجمعي 

خليدي  حممد  جانب  اإىل  حا�سرا  كان  الذي 

الأمني العام حلزب النه�سة والف�سيلة، وعبد 

اهلل القادري الأمني العام للحزب الدميقراطي 

الوطني.

ودعا الكوهن يف كلمته الفتتاحية خالل املوؤمتر 

الربملانيني،  اأجور  حذف  اإىل  الثاين  الوطني 

وتعوي�سها بتعوي�سات عن احل�سور، موؤكدا 

جمل�س  ي�ستهلكه  الذي  مليارا   62 مبلغ  اأن 

النواب يعترب مبلغا كبريا جدا، كما طالب يف 

املنهوبة،  الأموال  با�سرتجاع  املنا�سبة  نف�س 

وبا�سرتجاع امتيازات املحظوظني )..(.

الرباط: األسبوع 

بغ�س النظر عما تقوم به بع�س الأطراف يف اخلفاء 

ات�سالت  يف  »فيفاندي«  ح�سة  بيع  عملية  لعرقلة 

م�سادر  به  اأفادت  ما  ح�سب  لالإماراتيني،  املغرب 

فاإن ما يجري من �سراعات يف اخلفاء  اإعالمية )..(، 

حول هذه ال�سفقة الكبرية، حجب عن املتتبعني بع�س 

اجلزئيات الهامة، منها اأن »�سركة فيفاندي« الفرن�سية 

قد تكون »مدينة« للدولة املغربية، مببلغ خيايل قدره 

م�سدر مطلع بـ 200 مليار �سنتيم.

كيف ذلك؟ تقول م�سادر »الأ�سبوع« اإن �سركة فيفاندي 

وات�سالت املغرب ح�سلتا على م�ساعدات وت�سهيالت 

�سريبية منذ �سنة 2004، وهي جزئية �سكت عنها كل 

ذلك  منذ  تعاقبوا على احلكومة  الذين  املالية  وزراء 

بالتحقيق  تطالب  الأ�سبوع  م�سادر  اإن  بل  التاريخ، 

يف هذا المتياز الذي ح�سلت عليه ال�سركة املذكورة 

منذ عهد الحتاديني، وهي الإعفاءات ال�سريبية التي 

19 من مدونة ال�سرائب،  ل جتد �سندا لها يف الف�سل 

بالت�سالت،  خا�سة  اإعفاءات  عن  يتحدث  ل  والذي 

اإدراج »خدمات الت�سالت« حتت  اأنه ل ميكن  علما 

حتقق  اأنه  طاملا  للخدمات،  املنتجة  ال�سركات  بند 

ماليري الأرباح �سنويا.

ق�سية الدعم الناجت عن الإعفاءات ال�سريبية، والذي 

ح�سلت عليه ال�سركة املذكورة، يتطلب تدخال عاجال 

من طرف املجل�س الأعلى للح�سابات لطماأنة املغاربة 

على م�سري الأموال العامة التي قد تكون ت�سربت بغري 

وجه حق اإىل ح�سابات �سركة الت�سالت �سواء تعلق 

الأمر ب�سركة فيفاندي وات�سالت املغرب اأو غريهما، 

تفويت  قبل  املغاربة  بطماأنة  الكفيل  التدخل  وهو 

»ال�سفقة« اإىل الإماراتيني، الذين ل ميكن حما�سبتهم 

بعد رحيل »فيفاندي«.

ولعل قليال من النا�س فقط هم الذين يعرفون اأ�سرار 

داخل  املغرب  ات�سالت  حول  املحموم  ال�سراع 

والأحزاب  الوزراء  كان  حيث  املغربية،  احلكومات 

وزاراتهم،  اإىل  الت�سالت  قطاع  �سم  اإىل  يت�سابقون 

علما اأن القطاع ظل على امتداد �سنني جمال للتطاحن 

بني عدد كبري من امل�سوؤولني.

دخول  اأي�سا  توقعت  »الأ�سبوع«  م�سادر  اأن  يذكر 

الوزير املكلف باملالية عزيز اأخنو�س على اخلط للبحث 

يف ما�سي التعامل بني �سركة الت�سالت واحلكومات 

اأنه  علما  املغربية،  الدولة  حلقوق  �سمانا  ال�سابقة، 

قد يرتاأ�س الجتماع الذي �سينعقد قريبا لل�سهر على 

اأ�سهم �سركة فيفاندي  53 يف املائة من  �سروط تفويت 

اإىل �سركة الت�سالت الإماراتية.

 الكرة يف  مرمى  املجل�س الأعلى للح�سابات 

هل ي�سرتجع املغرب املاليري التي اأخذتها 
»فيفاندي« الفرن�سية قبل تفويتها لالإماراتيني 

 ادري�س جطو رئي�س املجل�س الأعلى للح�سابات

الرباط: األسبوع

حلقوق  الوطني  املجل�س  بتقرير  املوؤ�س�سات  كل  نوهت  بينما 

اإىل  الإ�سارة  اأغفل  الأخري  هذا  فاإن  الهجرة،  حول  الإن�سان 

ال�سحايا املغاربة املطرودين من اجلزائر، والذين يبلغ عددهم 

اأ�سرة. األف   45
التع�سفي  الطرد  �سحايا  املغاربة  »جمعية  جنحت  باملقابل 

اللجنة  اأع�ساء  مع  لقاء  موؤخرا  عقدت  والتي  اجلزائر«،  من 

املهاجرين  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية  بتتبع  املكلفة 

املوجودة يف جنيف - جنحت- يف ا�ستخراج تو�سيات ل�سالح 

التدابري  اتخاذ  “�سرورة  على  املغرب  املجموعة، حتث  هذه 

ال�سرورية من اأجل حت�سني و�سعية املغاربة املعنيني بالطرد 

اجلماعي التع�سفي من اجلزائر، وتكثيف اجلهود الدولية من 

اأجل الت�سريع بحل هذا امللف العالق.

يذكر اأن املعنيني بهذا امللف هم �سحايا “امل�سرية الكحلة” التي 

كانت عبارة عن ردة فعل امل�سوؤولني اجلزائريني على “امل�سرية 

اخل�سراء” �سنة 1975.

تقرير الهجرة �سكت عن ملف �سحايا »امل�سرية الكحلة« جتمعيون يحا�سرون مزوار يف بيت �سديقه 
الرباط: األسبوع 

الذي  مزوار  الدين  �سالح  اأ�سلوب  اأن  يبدو 

يف  الأحرار  حزب  �سقور  ثقة  على  ح�سل 

قيادة املفاو�سات مع بن كريان  كممثل وحيد 

حلزب الأحرار كاد اأن يت�سبب يف انفجار داخل 

التجمع الوطني لالأحرار.

يف  �سكوا  احلزب  �سقور  اإن  احلكاية،  تقول 

التي  املفاو�سات  جولت  م�سمون  حقيقة 

بن  احلكومة  رئي�س  مع  مزوار  يجريها  كان 

كريان ووزير الدولة عبداهلل باها، حيث كانت 

ت�سلهم معلومات من قيادات قريبة من حزب 

احلركة  من  قريبة  واأخرى  والتنمية  العدالة 

مزوار  مفاو�سات  بحقيقة  تخربهم  ال�سعبية 

مع بن كريان والتي كانوا يجدونها خمالفة ملا 

يخربهم به مزوار.

وحتديدا “توا�سل احلكاية” اأنه ملا بلغ الأمر 

الت�سميات،  وطرح  احلقائب  توزيع  مرحلة 

اإخفاء  مزوار  حماولة  القيادات  هذه  �سجلت 

عدد  راأ�سها  وعلى  عنهم،  احلقائق  بع�س 

وت�سمية احلقائب احلقيقية التي اآلت اإىل حزب 

الأحرار. ومن جهة ثانية، فالق�سة التي ق�سمت 

حقيقة  هي  التجمع  حزب  داخل  البعري  ظهر 

با�سم  مزوار  اقرتحها  قد  كان  التي  الأ�سماء 

كريان،  لنب  �سلمها  اأولية  لئحة  يف  الأحرار 

حيث �سم اإليها مزوار بع�س الأ�سماء خمالفة 

بلغها  قد  مزوار  كان  التي  الالئحة  حلقيقة 

لقيادات احلزب اإثر ان�سياعه ل�سغوط �سقور 

زوجة  ا�سم  �سم  على  اأ�سفرت  والتي  احلزب، 

اأحد القيادات وابن اأحد املوؤ�س�سني للحزب.

اأوريد ي�سلم  على ال�رسفاتي



مراكش: األسبوع

وال�صيدلة  الطب  كلية  ِاحت�صنت 

م�صتوى  من  لقاء  موؤخرا  مبراك�ش 

ال�صحة  واقع  لدرا�صة  خ�ص�ش  عال 

ال�صحية،  املنظومة  واآفاق  باملغرب 

مل  الأطباء  من  جمموعة  فيه  �صارك 

املنظومة  تخلف  اإىل  الإ�صارة  تفتهم 

ال�صحية التي يرجع تاريخها اإىل �صنة 

اأربعة  وجه  يف  �صمدت  والتي   1959
برناجما  و11  لالإ�صالح  خمططات 

قطاعيا.

وزير  كنيديري  حممد  تراأ�صه  اللقاء 

والدكتور  ال�صابق  الوطنية  الرتبية 

عمر بلقزيز، وتخللته اأربع مداخالت 

الربوف�صور  م�صاركة  ج�صدتها  غنية، 

اجلراحة،  يف  الأ�صتاذ  اأحالت  حممد 

بالرباط،  الطب  كلية  عميد  ونائب 

والربوفي�صور اأحمد املن�صوري اأ�صتاذ 

اأ�صتاذ  وامل�صالك،  الكلي  جراحة  يف 

الإ�صالمي  العامل  باأكادميية  حما�صر 

للعلوم، و ع�صو املوؤ�ص�صة الأكادميية 

والآداب،  والعلوم  للفنون  الفرن�صية 

والربوف�صور فريد هكو الأ�صتاذ بكلية 

بالدارالبي�صاء،  وال�صيدلة  الطب 

رئي�ش  ملغازيل  عزام  حممد  والدكتور 

الأطباء  لهيئة  اجلهوي  املجل�ش 

مبراك�ش.

الربوف�صور  اأكد  اخل�صو�ش  وبهذا 

املوؤ�ص�ش  الرئي�ش  املن�صوري،  اأحمد 

ملوؤ�ص�صة مراك�ش للدرا�صات والأبحاث 

اأن هدف اجلميع ) الوزارة الو�صية، 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأي 

ال�صحة،  وزارة  وكذلك  العلمي، 

وخمتلف الفاعلني( هدف نبيل يتجلى 

يف تكوين �صريحة اجتماعية، لها مكانة 

�صريحة  وهي  األ  املجتمع،  يف  مهمة 

الأطباء.

واأكد املن�صوري اأن هناك نق�صا كبريا 

يف املقاعد البيداغوجية بكليات الطب 

العمومية باملغرب،»اأعتقد �صخ�صيا، 

املو�صوعية  ومن  املنطقي  من  اأنه 

نف�صه  اخلا�ش  القطاع  يطرح  اأن 

القانون  اأن  ومبا  النق�ش،  هذا  ل�صد 

املغربي يخول للقطاع اخلا�ش اإن�صاء 

العايل،  للتعليم  خا�صة  موؤ�ص�صات 

من  الو�صية،  الوزارة  على  اأرى، 

اأجل اعتماد هذه املوؤ�ص�صات اأن حتدد 

حتمالت  دفرت  مع  �صارمة  �صروطا 

يحدد بدقة كبرية..«.
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

اإن  بو�صط«  »األف  الإلكرتوين  املوقع  قال 

الرباط،  يف  اجلزيرة  قناة  عن  م�صوؤول 

�صعبيتها  باأن  اأح�صت  القناة  باأن  لها  قال 

تراجعت بعد خروجها عن دورها الأ�صلي 

اأبعدت  اإنها  واأ�صاف،  الأخبار.  الذي هو 

الذي  هو  لأنه  من�صور،  ال�صحفي  قطبها 

جرها للتطرف يف الق�صية امل�صرية.

اإقامة تذكار  قررت احلكومة اجلزائرية، 

للباخرة دنيا التي جاءت من م�صر حمملة 

بال�صالح للمقاومني املغاربة واجلزائريني 

وهو حدث مرتبط باجلزائري الذي �صارك 

»بوزار«،  املغربية  املقاومة  حركة  يف 

و�صيد�صن التمثال يوم 4 اأكتوبر يف متحف 

املقاومة.

املاء  رئي�ش  يت�صور  ماذا  يعرف  ل 

عندما  الفا�صي  علي  والكرة،  وال�صو 

�صتنرب،   23 الإثنني  للمغاربة زوال  يقول 

يف الإذاعة اإن املاء و�صل اإىل 95 يف املائة 

يف   98 اإىل  و�صل  والكهرباء  البوادي،  من 

املائة، ول يعرف ما اإذا كان عدد الدواوير 

املجاورة للرباط، والذين تتزاحم بناتهم 

ل  البال�صتيك،  بقنينات  ال�صقاية  على 

ي�صملهم اإح�صاء املدير.

افتتاح  عن  تطوان  يف  قريبا  الإعالن  يتم 

باأمر  بنيت  التي  داوود  الفقيه  خزانة 

ملكي، و�صادف اأنها متقابلة مع موؤ�ص�صة 

امل�صرف  داوود،  الدين  ل�صان  الطري�ش، 

هذه  بكل  �صعيد  والده،  خزانة  على 

الأحداث.

ال�صمال  يف  امل�صهور  الدويل  امل�صتثمر 

�صفره  جواز  منه  نزع  الريفي«  »ميمون 

بتطوان  ال�صحراوي  الوكيل  طرف  من 

ميمون  بني  نزاع  يف  مدنية  ق�صية  ب�صبب 

�صقق  مالكي  نقابة  من  اأع�صاء  وبع�ش 

باعها لهم فيما �صبق.

م�صريات  يف  �صعبوية  عبارات  اأجمل 

الثالثاء،  �صباح  الرباط  عرفتها  الرباط 

عندما كان املتظاهرون القادمون من فا�ش 

الأ�صبوع:  اإدارة  باب  اأمام  ي�صيحون 

م�صرية  وم�صريتو  بوحمارة،  �صباط 

ال�صمكارة.

عبو الوزير ال�صابق الذي ر�صحه مزوار، 

فيه  احتل  الذي  باليوم  مثقال  ملفه  لزال 

ويجل�ش  يعت�صم  وزير  اأول  من�صب: 

يف  له  وقع  ما  على  احتجاجا  ال�صارع  يف 

تاونات.

املغرب  ات�صالت  زبناء  من  كثري 

يوؤدون  الذين  خ�صو�صا  غا�صبون، 

عليهم  قطعت  حيث   ،MT BOX خدمات 

قنوات  مثل  القنوات  من  للعديد  البث 

تعو�صها  ومل  ال�صهر،  هذا  طيلة   ART
لزالوا  الزبناء  بينما  اأخرى،  بقنوات 

تلك  الفواتري دون ال�صتفادة من  يوؤدون 

فلم  املت�صررين  �صكايات  اأما  القنوات.. 

تاأخذها ات�صالت املغرب بعني العتبار.

وال�صحفي  والكاتب  ال�صاعر  اأ�صيب 

حممد الطنجاوي، موؤخرا بوعكة �صحية 

مبدينة  امل�صت�صفى  دخول  على  اأجربته 

مكثف..  عالج  قيد  يوجد  حيث  تطوان، 

بال�صفاء  الطنجاوي  لالأ�صتاذ  متمنياتنا 

العاجل.

الرباط. األسبوع

يحكي امللحق الإعالمي امل�صري، الن�صيط، 

زقاقا  اأن  اإ�صكندراين،  وهو  ح�صني  ح�صن 

كان متواجدا يف الإ�صكندرية، ا�صمه �صطات، 

ن�صبة اإىل ال�صم الذي اأطلقه عليه بع�ش 

املغاربة الذين �صكنوا الإ�صكندرية، 

والآن ومع التغيريات الجتماعية 

�صطات  زنقة  اأ�صبحت  الكبرية، 

ورمبا  ال�صتات،  زقاق  ت�صمى 

اإدري�ش  اأ�صحاب  ي�صتح�صن 

ا�صم  ويرطبون  الب�صري، 

مدينتهم وي�صمونها »�صتات«.

امل�صري  ال�صعيد  يف 

كثريا  يتحدثون  اأي�صا، 

وي�صمونها  التعب،  عن 

باللهجة امل�صرية »متارة«.

الواقع اأن العهد امل�صري اجلديد، اأ�صبح ي�صابق 

امل�صري  ال�صفري  و�صول  وبعد  املغرب،  الزمن يف 

اأقام  الدين،  جمال  اإيهاب  اأحمد  الدكتور  اجلديد، 

حفل ع�صاء على �صرف جمموعة من ال�صحفيني قبل 

اأن يقيم حفال �صاهرا يف بيت ال�صفري، قال له زمالوؤه 

الدبلوما�صيون اإنه مبنا�صبة تقدميه اأوراق العتماد 

مللك املغرب، ولكنه كان يف احلقيقة من اأجل تكرمي 

وداليا  احلكيم،  اأثار  امل�صريني،  الفنانني  من  عدد 

يحيى  واملو�صيقار  فا�صل  وجيهان  البحريي، 

خليل، كلهم جاوؤوا للم�صاركة يف مهرجان طنجة، 

واملهرجان الدويل لفيلم املراأة ب�صال.

ت�صوروا الرئي�ش امل�صري املطاح به مر�صي، كان 

اأن ميحو الفن امل�صري من  بهزة من حليته يريد 

الوجود.

جمعية حقوق الإن�سان ظلمت الوايل اليزيدي
تيزنيت. األسبوع

مبالغات جمعيات حقوق الإن�صان، يف كثري من الق�صايا، تنق�صها احلجج، 

عندما  اليزيدي،  �صمري  اململكة،  ولة  اأجنح  من  واحد  حالة  ويف  مثال.. 

املتهم  ال�صرطي  نظر  وجهة  اإىل  لالإن�صات  الإقليمي  املجل�ش  رئي�ش  دعاه 

ب�صدم اأحد املواطنني، بعث الوايل جلمعيات حقوق الإن�صان، ن�صخة من 

ر�صالة التعزية التي بعثها الوايل لعائلة املقتول، م�صفوعة بالواجب يعني 

�صحنة الدقيق وال�صكر. اتهام اجلمعيات للوايل باأنه مل يعمل �صيئا يف حق 

ال�صحية، كان خاطئا.. وكانت اأخالق املهنة ت�صتدعي العتذار للوايل.

البيضاء: األسبوع 

الق�صاء  يبت  اأن  ينتظـــر 

الدار  مدينة  يف  املختــ�ش 

�صاب  ق�صية  يف  البي�صــــاء 

مغربــــي يدعى �صفيان، متهم 

الأمريكي  الرئي�ش  بتهديد 

بالقتل، وكانت  اأوباما  باراك 

ال�صتـــــــخبارات  اأجهــــــزة 

على  حتركت  قد  الدولية 

هوية  لتحدد  ال�صرعة  وجه 

تكانت  بدوار  يقطن  �صنة   18 العمر  من  البالغ  اإ�صماعيل”  “�صفيان 
ثانوية  من  علمية  بكالوريا  على  وحا�صل  درا�صته،  يف  متفوق  باأفورار، 

�صد بني الويدان.

متهورا  ال�صاب  هذا  اأر�صل  عندما   2011 �صنة  اإىل  ترجع  كلها  الق�صة 

مبوقع  الأمريكيني  لأ�صدقائه  فيها  قال  املحمول  هاتفه  عرب  ر�صالة 

“تويرت”:»�صاأقتل رئي�صكم وكل املتواجدين يف بيته، هذا ما �صاأفعله حني 
�صاأ�صل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ال�صهر القادم«.

طرف  من  والتحقيق  لالعتقال  �صيتعر�ش  اأنه  يعرف  �صفيان  يكن  مل 

رم�صان  �صهر  منذ  اعتقاله  قرر  الذي  امللك  ووكيل  الق�صائية  ال�صرطة 

املا�صي.. لتتوا�صل ف�صول املتابعة خالل هذا الأ�صبوع.

العائلة احلائرة يف م�صري ابنها خرجت لتو�صح لل�صحافيني اأن املتهم مل 

يكن متطرفا اأو منت�صبا جلهة ما،  اإمنا هو جمرد طي�ش ا�صتعمال مواقع 

التوا�صل الجتماعي.
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ال�سحفي الطيب حذيفة يف ذمة اهلل
الطيب حذيفة  ال�صحفي والكاتب  نباأ وفاة  تلقينا  الأ�صى والأ�صف  ببالغ 

�صباح يوم الثالثاء 24 �صتنرب 2013 عن �صن 64 عاما، بعد �صراع طويل 

مع املر�ش اأدخله موؤخرا اإحدى م�صحات الدار البي�صاء.

وكان الراحل الطيب حذيفة، الذي ا�صتغل رئي�صا للق�صم الثقايف باأ�صبوعية 

فن  »التبوريدة:  عنوان:  حتت  بالفرن�صية  كتابا  اأ�صدر  قد  اإيكو«  يف  »ل 

الفرو�صية«.

بهذه املنا�صبة الأليمة تتقدم »الأ�صبوع« باأحر التعازي واملوا�صاة لأ�صرة 

الفقيد واأقاربه وزمالئه، راجية للجميع ال�صرب وال�صلوان، وللفقيد الرحمة 

والر�صوان.

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

»�سطــات«  فـــي الإ�سكنــدرية  
و»تـــمارة«  يف  ال�ســـعيد

ِاعتقــال مغــربي هــدد اأوبـــاما 

هل يكمن احلل يف اللجوء اإىل القطاع اخلا�ص

اأثار احلكيم
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املن�صوري  م�صطفى  يعود  هل 

املطاح به من رئا�صة حزب التجمع 

من  لال�صتوزار  لالأحرار  الوطني 

جديد؟ �صوؤال ملح يرتدد بقوة هذه 

الأيام داخل �صفوف الأحرار.

عودة م�صطفى املن�صوري رئي�س 

به  واملطاح  �صابقا  النواب  جمل�س 

من طرف �صالح الدين مزوار من 

على راأ�س حزب الأحرار اأ�صبحت 

ال�صيا�صية  النخبة  حديث  بقوة 

ال�صيا�صية  ال�صالونات  وخمتلف 

الراقية بالرباط.

عودة املن�صوري اإىل احلكومة خرب 

مزوار،  من  قريبة  توؤكده  قيادات 

العالقات  حقيبة  لقيادة  وتر�صحه 

املدين  واملجتمع  الربملان  مع 

العدالة  حزب  عنها  تخلى  التي 

الأحرار. حزب  لفائدة  والتنمية 

اأين  املتتبعون  يت�صاءل  باملقابل 

الوزير  ال�صوباين  اختفى  احلبيب 

الربملان  مع  بالعالقات  املكلف 

ال�صهور  خالل  املدين  واملجتمع 

الأخرية؟ هذا ال�صوؤال تطرحه بقوة 

ال�صيا�صية  الفعاليات  من  العديد 

والنيابية على اخل�صو�س.

حقيقة  ال�صوباين  احلبيب  ِاختفاء 

م�صالح  �صجلتها  املرة  هذه 

توؤكد  حيث  الربملان،  وردهات 

اأن  النيابية  امل�صادر  من  العديد 

ومل  الربملان  من  اختفى  ال�صوباين 

ليلة  منذ  قاعاته  يف  اأثر  له  يظهر 

ال�صابقة  الربيعية  الدورة  اختتام 

حيث  املا�صي،  غ�صت  �صهر  بداية 

وبني  بينه  الكبري  ال�صراع  ليلة 

عبداهلل  راأ�صهم  وعلى  الربملانيني 

العدالة  فريق  رئي�س  بوانو 

وجه  يف  انتف�س  الذي  والتنمية 

ال�صوباين تلك الليلة التاريخية من 

رم�صان  يف  الأواخر  الع�صر  ليايل 

ب�صبب زلت تراجعاته يف ما عرف 

تنظيمي  “قانون  مقرتح  بحرب 

اللجان  ا�صتغال  بتنظيم  يتعلق 

النيابية لتق�صي احلقائق”.

امل�صادر،  ذات  تقول  ال�صوباين 

مكتبه  حتى  تطاأ  قدماه  تعد  مل 

اخلا�س مبقر جمل�س النواب وهو 

مبقر  اأكرث  ال�صتغال  اعتاد  الذي 

املوجودة  الوزارة  بدل  الربملان 

بحي اأكدال.
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ِاعرتف اإدري�س الأزمي الوزير املكلف 

كريان  بن  حكومة  يف  بامليزانية 

ال�صريبية  امل�صاهمات  تراجع  اأن 

تراجع  وراء  الكربى  لل�صركات 

عائدات ومداخيل امليزانية العامة.

نواب  اأمام  لقاء  يف  ت�صريح الأزمي 

واأده�صهم  احل�صور  اأذهل  الأمة 

كان  التي  التفا�صيل  من  املزيد  مع 

يطرحها.

امليزانية  مداخيل  اأن  اأكد  الأزمي 

الأوىل  اأ�صهر  ال�صتة  خالل  تراجعت 

ب�صبب تراجع مداخيل ال�صريبة على 

اأثرت بدورها  ال�صركات الكربى التي 

على مدخول الدولة بحوايل 300 مليار 

�صنتيم.

هذه  بع�س  �صمى  الأزمي  الوزير 

تراجعت  التي  الكربى  ال�صركات 

للدولة  املوجهة  �صريبتها  ح�صة 

ب�صبب تراجع مداخيلها منها: �صركة 

الوطني  واملكتب  املغرب،  ات�صالت 

اأف�صح  ذلك  مقابل  للفو�صفاط، يف 

ال�صريبة  مداخيل  اأن  الأزمي  الوزير 

واملتو�صطة  ال�صغرى  ال�صركات  من 

قد ارتفع هذه ال�صنة، كما اأكد وكعادة 

جميع احلكومات اأن مداخيل ال�صريبة 

ب�صبب  كذلك  ارتفعت  قد  الدخل  على 

الزيادة التي عرفتها بع�س الأجور.

بها  قامت  التي  الزيادات  نف�س  ويف 

اعرتف  املواطن،  على  احلكومة 

التنرب  على  ال�صريبة  باأن  الأزمي 

قد  ال�صيارات  جمال  يف  والت�صجيل 

عرفت ارتفاعا كذلك.

ويف �صرده لتغطية خ�صا�س امليزانية 

اعرتف  الكثرية،  النفقات  اإىل  بالنظر 

اإىل  جلاأت  احلكومة  اأن  الأزمي 

هذه  بلغت  التي  القرو�س  مو�صوع 

ال�سنة 1300 مليار �صنتيم من دائنني 

والوكالة  الدويل،  كالبنك  خمتلطني 

واملليار  للنمو،  والأملانية  الفرن�صية 

الأخري من بع�س الدول مبا�صرة.

الوزير الأزمي اعرتف يف نهاية اللقاء 

الأمطار  ب�صبب  الفالحة  انتعا�س  اأن 

اأنقذت املغرب من اختناق اقت�صادي 

ومايل كان �صي�صكل ال�صربة القا�صية 

للمغرب لول الألطاف الربانية.
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يت�صح من بع�س التحركات الأخرية اأن 

لإر�صاء  و�صطا  حال  وجد  قد  كريان  بن 

�صالح الدين مزوار ومعه حزب الأحرار 

ت�صكيلة  عملية  يخرج  وقد  عموما، 

“البلوكاج”  حالة  من  الثانية  احلكومة 

اأربعة  مدى  على  عا�صتها  التي  الكبرية 

اأ�صهر م�صت.

اإن  كريان  من بن  مقربة  م�صادر  تقول 

دهاء هذا الأخري قاده اإىل القيام مبناورة 

من  طريقها  عن  اأفلت  حزبه  داخل  قوية 

حبل امل�صنقة الذي كان قد و�صعته على 

قيادات احلزب حني  عنقه جمموعة من 

بنكريان  حماولة  على  بقوة  اعرت�صت 

حلزب  املوالني  الوزراء  بع�س  تغيري 

العدالة والتنمية، حيث رفعوا يف وجهه 

والتي  الداخلية  امل�صاطر  احرتام  ع�صا 

بتغيري  وحده  الوطني  للمجل�س  ت�صمح 

وتعيني وزراء البيجيدي يف احلكومة.

بنكريان وحتت �صغط مزوار من جهة، 

وقيادات حزبه من جهة اأخرى، ا�صتطاع 

الأمانة  اعرتاف  نزع  عميقة،  بتقنية 

اجلهة  بكونه  جمددا  للحزب  العامة 

من  بالتفاو�س  لها  ي�صمح  التي  الوحيدة 

العدالة  با�صم  احلكومة  ت�صكيل  اأجل 

بن  ا�صتغله  التفوي�س  هذا  والتنمية، 

امل�صادر  نف�س  بح�صب  وقرر  كريان 

الت�صحية بحقيبة وزارية تابعة للعدالة 

والتنمية وتقدميها هدية حلزب التجمع 

من  وزير  تغيري  بدل  لالأحرار  الوطني 

العملية  حيث  اآخر،  بوزير  احلزب 

معقدة وتتطلب اجتماعا جديدا للمجل�س 

الأمر  يف  ليقرر  امل�صباح  حلزب  الوطني 

الذي قد ي�صري على غري هوى ورغبة بن 

اأ�صراره عبداهلل باها، فقام  كريان وكامت 

بالتخلي عن حقيبة وزارية  الأخري  هذا 

لفائدة حزب الأحرار.

جتاوز  على  وعمال  اأخرى،  جهة  من 

الوزير  ب�صبب  هاته  “البلوكاج”  حالة 

اإدري�س الأزمي، وتفاديا لأي اإحراج ثان، 

والرتكيز على العودة اإىل املجل�س الوطني 

للحزب من جديد لتغيري الوزير  الأزمي 

بوزير اآخر، اهتدى الطرفان “بن كريان 

وباها رفقة مزوار” اإىل الحتفاظ بالوزير 

املقبلة،  احلكومية  الت�صكيلة  يف  الأزمي 

اإىل  املالية  وزارة  من  نقله  من  لبد  لكن 

حقيبة  وق�صايا  م�صاكل  على  الإ�صراف 

الت�صغيل والتكوين املهني.

هل يعود م�شطفى املن�شوري بعد اختفاءال�شوباين ؟

 اعرتاف خطريمن حكومة بن كريان  

ِاقرت�ضنا 1300 مليار ..ولوال املطر لوقعت الكارثة 
تخريجة بن كريان الذكية التي و�شعت 
حدا لل�شراع بني �شقور احلزب ومزوار

الرباط: األسبوع

بنعبداهلل  نبيل  رفاق  انتف�س  فجاأة 

ال�صيا�صي،  الديوان  ي�صمى  ما  يف 

واجتمــــــعوا الأربـــــعاء املا�صـــــي 

يف  �صاخنا  بيانا  واأ�صدروا  وغ�صبوا 

حق حكومة بن كريان وهو الأول من 

املا�صيتني  ال�صنتني  تاريخ  يف  نوعه 

من ولدة احلكومة احلالية.

ق�صية  من  اتخذ  الذي  البيان   هذا 

�صببا  املحروقات  ثمن  يف  الزيادة 

اأن  اإىل  بامللمو�س  اأ�صار  للغ�صب، 

بني  “حميمية”  كانت  التي  العالقة 

التقدم  وحزب  والتنمية  العدالة 

حزب  ي�صفها  كان  كما  وال�صرتاكية 

يرام،  ما  على  تعد  مل  ال�صتقالل، 

ليطرح ال�صوؤال عن �صبب هذا التوتر 

اجلديد يف العالقة بني غرميني داخل 

الأغلبية احلكومية؟.

اإفادات  بح�صب  احلرب  هذه  حقيقة 

هي  لالأ�صبوع،  بنعبداهلل  من  مقربني 

اإدارة �صراع املواقع اجلديدة داخل 

احلكومة يف ن�صختها اجلديدة، حيث 

ترتبط هذه النتفا�صة بتوزيع كعكة 

يف  ي�صتبعد  ول  الوزارية،  احلقائب 

احلقائب  حول  التطاحن  هذا  ظل 

الوزارية دخول العالقة بني الطرفني 

حد  اإىل  ي�صل  قد  املجهول  النفق 

الن�صحاب من احلكومة مع احتمال 

وال�صرتاكية  التقدم  حزب  تعوي�س 

بحزب الحتاد الد�صتوري.

حزب  اأن  توؤكد  امل�صادر  ذات 

بنعبداهلل �صعر باأن “ماكينة التقزمي” 

قد اقرتبت من راأ�صه، واأن بن كريان 

و�صل احلائط امل�صدود يف الدفاع عن 

العدالة  داخل  وال�صرتاكية  التقدم 

باقي  وداخل  جهة،  من  والتنمية 

جهة  من  احلكومية  الأغلبية  حلفاء 

دفاعه  يف  الفتور  اإىل  فا�صطر  اأخرى، 

عن رفاق بنعبداهلل.

امل�صادر  تقول  اأكرث،  وبتف�صيل 

الفيتو  رفع  كريان  بن  اإن  نف�صها، 

عملية  اأن  واأكد  بنعبداهلل،  وجه  يف 

لالأحرار  الوطني  التجمع  اإر�صاء 

وال�صرتاكية  التقدم  على  حتتم 

واأن  تنازلت،  تقدمي  بدوره 

�صحت  نف�صها  والتنمية  العدالة 

حالة  رفع  اأجل  من  وزارية  بحقيبة 

“البلوكاج” الذي و�صلته مفاو�صات 
ت�صكيل حكومة بن كريان يف ن�صختها 

اأن  بنعبداهلل  على  وبالتايل  الثانية، 

وزارية  حقيبة  على  نهائيا  يتنازل 

تكون  اأن  يحتمـل  اأربع،   اأ�صل  من 

»وزارة الت�صغيل«، وهو الأمر الذي 

مناورات  يف  و�صرع  بنعبداهلل  رف�صه 

حول نظام املقاي�صة واعتباره قرارا 

بنعبداهلل  ي�صمد  فهل  ل�صعبيا، 

بن  و�صغوط  الأحرار  مواجهة  يف 

كريان؟ اأم ي�صت�صلم وي�صحي باإحدى 

احلقائب الوزارية الأربع التي يتوفر 

عليها لال�صتمرار يف احلكومة؟.

رفاق بنعبداهلل 

ينتف�شون على بن 

كريان ب�شبب حقيبة 

وزارية
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

فإننا  مبادئه  ونبعث  نصائحه  لنستحضر  الصالح  للسلف  نعود  عندما 
نقف مبهورين أمام ما كانوا قد توصلوا إليه بالفطرة ودون سابق علم 

أو دراسة.
ونعم  الزاد  خير  فيها  جند  الشريفة  النبوية  لألحاديث  نعود  وعندما 
احلكمة، الزاد واحلكمة الصاحلني لكل زمان ولكل مكان ولكل األجناس 

وكل األعمار.
عن  »روحوا  الصحيح:  املسند  حديثه  )ص(  الرحمة  رسول  قال  وعندما 
النفس ساعة ساعة، فإن النفس إذا كلت عميت«، فقد كان يستبق الطب 
احلديث والعلم الثوري الذي وصل إليه الباحثون بعد قرون وقرون من 

الدراسات والتجارب احلية.
أنه خالل  وتؤكد  الضحك،  إلى  توجه  الطبية  النصائح  كل  واليوم جند 
من  عالية  إشارات  يرسل  الدماغ  فإن  والهزلية،  اجلدية  املواضيع  قراءة 
الرضى واالسترخاء بكل ما يعنيه ذلك من مقاومة لالكتئاب املتسبب في 

أخطر األمراض.
والضحك يزيد إنتاج حمض األندروفني، أو قاتل األلم الذي يصنعه اجلسم 

لتخفيض اإلحساس باأللم وذلك بإغالق إشاراته دماغيا.
حالة  بفضل  الضحك  مع  كثيرا  فتقل  الدم  في  النتروفني  مركبات  أما 

االسترخاء التي يخلقها كما ذكرنا.
ويبقيه  القلب  ينعش  اليوم  في  مرات  لعدة  الضحك  أن  العلماء  ويؤكد 
بصحة جيدة، ويقلل من احتمال جتلط الدم، ويحسن عمل جهاز املناعة 

في اجلسم.
أوفر صحة  ناد للضحك من أجل حياة أفضل وجسم  الهند يوجد  وفي 

وعافية.
قرأناه  ما  نسرد  عندما  الرباني  القضاء  نتحدى  أو  القدر  نغالط  ولسنا 
ملرات من كون بعض الشعوب التي تعيش في أماكن بكر نائية عن املدينة 
وازدحامها وارتفاع درجات التوتر والقلق بني أحضانها تتمتع بأجساد 
املتفشية  القاتلة  األمراض  بعض  جتهل  وتكاد  وعافية،  صحة  تفور 

باملجتمعات املتحضرة الغربية والعربية.
في  يعيش  بدائي  شعب  وجوه  لنا  ينقل  واحدا  روبورتاجا  أن  والشك 
وديان  بني  املتواجد  الطبيعي  العسل  على  ويتغذى  الهماليا،  جبال 
اجلبال وحافاتها السحيقة سيجعلنا نقف على درجة الصحة العمومية 
لديهم بناء على النضارة واإلشراقة الواضحة على سحناتهم، والفضل 
املدينة  عن  بعيدا  والتفاؤل  الضحك  على  لتعودهم  ذلك  في  الفضل  كل 

بسياراتها وازدحامها وعماراتها، وضجيج طرقاتها وتلوث معاملها.
االسترخاء  وضحكة  التفاؤل  ابتسامة  اندست  أين  ذلك؟  من  نحن  فأين 

عنا؟
لن أبالغ أيها القارئ عندما أجيبك عن سؤال أطرحه حول عدد املرات التي 
تضحك فيها من القلب، من أعماق القلب في اليوم فتؤكد لي: اسألني كم 
قلبه  من  يكاد ال يضحك  الشخص  أن  العمر سنجد  في  املرات  عدد هذه 
كل  إال  أسلفت  التي  احلقيقية  وبالطريقة  الصحية  الطبية  املعايير  وفق 

حني وحني.
نتذكر  ونحن  نفرمل  ثم  نضحك  ومتى،  كيف  ولكن  نضحك  نحن  نعم، 
إكراهات احلياة، نضحك ثم نكبتها ونحن نعاين األوضاع في عالم تعمه 

احلروب والتنافر القبلي والهيمنة اإلمبريالية.
الذكريات  شريط  نسترجع  ونحن  الضحك  زر  على  نكبس  ثم  نضحك 
نلثم  ثم  نضحك  مرضانا.  أوضاع  على  ونشفق  موتانا  على  ونتحسر 
أو  هاما  موعدا  فورا  نتذكر  ونحن  نفسها  عن  تكشف  أن  قبل  الضحكة 
رئيسيا  هدفا  أو  مستعجال  مطلبا  أو  أساسيا  لقاء  أو  مصيرية  صفقة 

نخشى عدم حتقيقه.
باختصار لم يعد للضحكة احلقيقية حيزها املكاني في قلوبنا مهما كانت 
احلركات  أو  الكلمات  كانت  ومهما  الضحكة،  تلك  على  الباعثة  املواقف 
التي بعثت على تلك الضحكة، لم نعد نضحك من القلب ثم نسترسل في 
الضحك إلى أن ينشرح هذا القلب متاما، لم نعد نضحك الضحكة املنطلقة 

املنتهية بحالة استرخاء تام وارتياح عام.
ملاذا يا ترى وكل هذه االكتشافات العلمية والصناعات العصرية احمليطة 
ال تسعى لشيء سوى تسوير حياتنا بوسائل الراحة والترفيه، وملاذا يا 
ترى ونحن منتلك كل مقومات السعادة في عصرنا الرقمي الراهن، ملاذا؟

وال  الضحك  يعاجله  ال  مبرض  مصابون  ألننا  ومباشر،  بسيط  اجلواب 
يسمح للضحكة مهما كانت تلقائية وقوية أن تبلغ أوجها وحتقق صحيا 
النتائج التي بشر بها علماء الضحك، ألننا مصابون مبرض حب امتالك 
أفضل،  حياة  في  يفكر  واحد  فكل  كل شيء،  على  اليد  ووضع  كل شيء 
الريفي  البيت  يريد  الفيال  وصاحب  الفيال،  في  يفكر  الشقة  صاحب 
اجلميل  الشاطئي  بالبيت  يحلم  )الفيرما(  املزرعة  وصاحب  )املزرعة(، 
السيارة  صاحب  متقطعة..  فترات  على  ولالستجمام  للعطل  املخصص 
يريد املوديل اجلديد وعندما ميتلك املوديل اجلديد يأخذ في الركض وراء 
املوديل الغالي الذي يعادل سعره شقة فاخرة في أرقى األحياء تسير فوق 

أربع عجالت.
هذا هو السر الوحيد الذي حكم على الضحكة الصافية املريحة للجسم 
واملنجية له من براثن املرض باإلعدام بسيف الطمع واجلشع واألنانية.. 
ابتسامة  باألحرى  هي  أو  ذلك  كل  تتحدى  ضحكة  هناك  تزال  ال  ولكن  
وحتقيق  وطر  لقضاء  املهداة  الصفراء  الضحكة  هي:  جميلة  عريضة 

مطمع. وال حول وال قوة إال بالله.

نشر في »األسبوع« عدد 23 دجنبر 2005

عملة العمالت، والكنز املفقود 

يف زمننا الراهن

ال�ضحك  عالج  لكل  الأمرا�ض

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 756  اخلميس 26 شتنبر 2013

ال حديث في منطقة طماريس 2 )احلجرة 
الكحلة( التابعة لعمالة النواصر بالدار 
بني  الكبير  النزاع  ذلك  عن  إال  البيضاء 
استثناء  على  حصلت  عقارية،  شركة 
من حيث  مرموقة  عائلة  وبني  معماري، 
القطع  بعض  ملكية  حول  النسب، 
برونو”،  “جتزئة  في  الكائنة  األرضية 
وقد وصلت شرارة هذا النزاع إلى الرباط 
حملتها  رسالة  خالل  من  األسبوع  هذا 
الديوان  إلى  القضية  أطراف  إحدى 

امللكي حتمل عنوان “ِاستغاثة”.
وهي  إليها  املشار  املراسلة  صاحبة 
وهي  العلوي،  أسماء  العمري  املواطنة 
باإلضافة إلى إخوتها حفصة وصفية هن 
جزء من عائلة الراحل عبد الله العلوي 
أما  القضاء،  بسلك  السابق  املستشار 
رواد  أحد  حفيدات  فهن  األم،  جهة  من 
احلركة الوطنية باألطلس املتوسط وهو 
هاشم بن صالح العلوي، احلاصل على 
الراحل  امللك  طرف  من  شريف  ظهير 
وبعائلته  به  يوصي  اخلامس  محمد 
 25 بتاريخ  مؤرخ  واحتراما،  توقيرا 

أبريل 1947.
في  العلوي  أسماء  كما حتكيها  النازلة 
كونها  في  تتلخص  االستغاثة”،  “نداء 
الساكنة  وبعض  إخوتها  رفقة  اقتنت 
 2 طماريس  منطقة  في  البيوت  بعض 
منذ أزيد من 40 سنة، وكانت تلك فكرتهم 
للهروب من ازدحام الدار البيضاء، “كان 
السكن  هذا  القتنائها  األساس  الوازع 
هو معطيات ومقتضيات مخطط جتزئة 
ملكي  بظهير  عليه  املصادق  برونو 
من  يجعل  والذي   1967 لسنة  شريف 

احلي منطقةخضراء.
كل  لكن  عادية،  األمور  تبدو  هنا  إلى 
 ،2008 سنة  حلول  مع  سيتغير  شيء 
“كوبا  الشركات  إحدى  ستقوم  عندما 
جتزئة  من  تبقى  ما  بشراء  كابانا” 

على  ستحصل  األخيرة  هذه  “برونو”، 
املخطط  ينقض  معماري  “استثناء” 
األصلي املصادق عليه بالظهير الشريف 
املشار إليه، في ظروف يطالب أصحاب 
أن  علما   )..( فيها  بالتحقيق  الرسالة 
نفس املصدر يؤكد على أن مالك الشركة 
املذكورة هو مامون بناني ابن عبد احلق 
الوفا،  بنك  في  السابق  املدير  بناني 
املدير  الرئيس  الصفريوي  أنس  وصهر 

العام ملجموعة الضحى.
عائلة  ليرضي  يكن  لم  االستثناء  هذا 
في  بالشروع  فوجئت  التي  “العلوي” 

تغيير  على  وبالعمل  األشجار  قطع 
بواسطة  للمنطقة  األصلية  املالمح 
اجلرافات، باملقابل يقول أصحاب شركة 
عائلة  أفراد  بعض  إن  كابانا،  كوبا 
األشغال  سير  بعرقلة  يقومون  العلوي 
من  ذلك  يرافق  ما  مع  لها،  املرخص 
أن  يؤكدون  كبيرة، حيث  مادية  خسائر 
شركتهم قامت بإجناز األشغال املرخص 
لها بالتصميم مبا في ذلك جتزئة البقع 
املسطرة  الطرق  ومترير  وترقيمها، 
بالتصاميم )حسب ما ورد في إنذار شبه 
مؤرخ  العلوي  بهية  إلى  قضائي موجه 

في 3 يونيو 2010(.
املشار  القضائي  اإلنذار  في  جاء  ما 
الشكاية  في  ورد  ما  مع  يتناقض  إليه 
املرفوعة إلى امللك محمد السادس والتي 
يقول أصحابها إن “جماعة دار بوعزة” 
للشركة  املعماري  االستثناء  هذا  منحت 
القاطنني  مع  استشارة  أي  دون  املعنية 
في  الشروع  أن  علما  املنطقة،  هذه  في 
إال  مباشرتها  ميكن  ال  األشجار  قطع 
بترخيص من مندوبية املياه والغابات، 

حسب نفس املصدر.
العلوي  عائلة  جلأت  الوضع  هذا  أمام 
احتياطية  تقييدات  تسجيل  فرض  إلى 
على العقار الذي يشمله النزاع، غير أنهم 
التشطيب  مت  التقييد  هذا  أن  يؤكدون 
عليه تطبيقا للقوانني بأثر رجعي ملذكرة 
شهادات  أن  علما   ،2011 سنة  صادرة 
بهذا  احملافظة  عن  الصادرة  امللكية 
متناقضة  إشارات  تتضمن  اخلصوص 

للمساحة.
يفترض  كان  النوع  هذا  من  ملف  في 
حل  في  دوره  املدني  القضاء  يلعب  أن 
وبناني  العلوي  قضية  أن  غير  النزاع، 
في  احملاكم  أمام  صراع  إلى  تطورت 
الذي  الوقت  ففي  اجلنائي،  الشق 
مهددة”  العلوي  “صفية  فيه  الزالت 
بتوجيه  امللك  وكيل  من  بأمر  باالعتقال 
الصادر   11929/3101/2013 رقم 
بتاريخ 25 يوليوز 2011، تقول العائلة 
واجلرح  بالضرب  شكاية  رفعت  إنها 
األشخاص،  من  مجموعة  مواجهة  في 
لدن  من  موثقة  شهادات  على  وتتوفر 
العائلة  بنات  إحدى  بتعرض  السكان 
يد مجموعة من  للضرب على  “حفصة” 
األشخاص، هم موضوع دعوى قضائية 

لم يتم البت فيها )..(.
هو صراع مدني في األصل، حتول إلى 
صراع جنائي، والعائلة تستنجد بامللك، 
وأصحاب شركة “كوبا كابانا” يعتقدون 
أنهم استنفدوا كل اإلجراءات القانونية، 
بالدار  امللك  وكيل  يفتح  ال  فلماذا 
املتنازعة؟..  لألطراف  أبوابه  البيضاء 
ويكون خير املتفاعلني مع شعار إصالح 
إلى  املواطنون  ال يضطر  العدالة، حتى 

طرق أبواب امللك في ملفات كهذه.

عائلة املقاوم   ها�سم   العلوي ت�ستنجد بامللك حممد ال�ساد�س 

حمميون بظهري �ضريف.. هل يتدخل 

الق�ضاء ليحقق يف �ضكايتهم

هو صراع مدني في 
األصل، تحول إلى 

صراع جنائي، والعائلة 
تستنجد بالملك، 

وأصحاب شركة 
“كوبا كابانا” يعتقدون 

أنهم استنفدوا كل 
اإلجراءات القانونية، 
فلماذا ال يفتح وكيل 
الملك بالدار البيضاء 

أبوابه لألطراف 
المتنازعة؟.. 

منودج املعارك اليومية التي تقع يف جتزئة »برونو«



فوجئ ال�ضحفيون باالرتباك والفو�ضى 

التي �ضادت يوم االأحد املا�ضي يف مدينة 

الرباط قرب الربملان، حيث غاب التنظيم 

عن خمتلف ف�ضول امل�ضرية رغم تاأثيثها 

ببع�ض الرموز ال�ضيا�ضية اأمثال احلبيب 

املالكي وعبد الكرمي بنعتيق وعبد املجيد 

بوزوبع، ذلك اأن احل�ضود الغفرية التي 

�ضاركت مل تكن معتادة على التظاهر.

عليهم  االعتداء  مت  ال�ضحفيني  بع�ض 

طاقم  مع  ح�ضل  كما  امل�ضرية،  و�ضط 

قنــــــاة “العربيــــة” ال�ضعوديـــة، حيث 

فوجئ امل�ضور  وم�ضاعده مبحا�ضرتهما 

بينما  املتظاهرين،  ح�ضود  طرف  من 

تعر�ضـــت مرا�ضلــــة القنــــاة االأملانيـــة 

نتيجتها  كانت  مل�ضايقات  )ف.ب( 

اإ�ضابة على م�ضتوى الكتف كما تو�ضح 

ال�ضورة.

على  ال�ضحية  ال�ضحفية  علقت  وقد 

»�ضيء  قائلة:  بوك  الفي�ض  يف  حائطها 

جدا اأن متوت خنقا، واالأ�ضواأ اأن يح�ضل 

احتجاجية  عنها  قيل  م�ضرية  يف  ذلك 

الرعاع  جمعت  لكنها  الغالء،  �ضد 

و»ال�ضماكرية«  و»ال�ضالكط«  والهمج 

واحلمري... اأ�ضبت باإغماء و�ضط كل هذا 

التلوث، ولوال بع�ض املتطوعني..لكنت 

ال�ضحفية  نف�ض  كان”.  خرب  يف  الليلة 

تعنيف  عن  بعد  فيما  لتتحدث  عادت 

حمري املظاهرة قائلة:” ملحت كيف مت 

العجيبة  اليوم  م�ضرية  حمري  اقتياد 

“هوندا”  نحو  واجلر  والركل  بالعنف 

من  املتفرع  الزقاق  يف  مركونة  كانت 

مبنى  خلف  اخلام�ض  حممد  �ضارع 

الربملان..”.

بع�ض  كون  اإىل  انتبه  اآخر  �ضحفي 

وتنهق  حاجتها  تق�ضي  كانت  احلمري 

اآخرون  ف�ضل  بينما  الربملان،  قرب 

متخاذل”  “موقف  �ضموه  عما  احلديث 

من قيادة حزب اال�ضتقالل التي ترباأت 

من م�ضاركة احلمري بدعوى اأنها مبادرة 

املتتبعني  بع�ض  امل�ضاركني.  بع�ض  من 

كتب  حيث  امل�ضرية،  مع  اأكرث  تفاعلوا 

م�ضرية  �ضي  يدير  بغا  “اللي  اأحدهم 

�ضباط  الدينا�ضورات:  يجيب  خا�ضو 

اعترب  بينما  االإبداع”،  �ضقف  من  رفع 

اآخرون م�ضرية الرباط اإ�ضاءة للحمري، 

فيه  اأكدوا  اإعالنا  كتبوا  اأنهم  حتى 

ا�ضتعداد جمموعة من احلمري ملغادرة 

املغرب، احتجاجا على االإهانة.

تت�ضارب  التي  �ضباط  م�ضرية  اأن  يذكر 

االأنباء بخ�ضو�ض م�ضادر متويلها )..( 

التي  الفئات  بع�ض  مب�ضاركة  متيزت 

اأكرث  الزيادة  �ضد  لالحتجاج  اأ�ضاءت 

كتبت  كما  ولي�ض  الق�ضية،  خدمت  مما 

اآالف  عن  حتدثت  التي  العلم  جريدة 

�ضد  لالحتجاج  خرجوا  املتظاهرين 

�ضيا�ضة احلكومة.
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ال اأحد �سيفرح النهيار اال�ستقالل واالحتاد 

اليوم  يف  �ضيفرح  اأحد  ال 

حزب  فيه  �ضينهار  الذي 

االحتاد  وحزب  اال�ضتقالل 

اال�ضرتاكي، ولو اأنهما ميثالن 

للتجربة  خ�ضمني  اليوم 

يقودها  التي  الدميقراطية 

اإىل  والتنمية  العدالة  حزب 

هذه  انهيار  الأن  حلفائه،  جانب 

االأحزاب الوطنية �ضيطرح �ضوؤال 

التوازن ال�ضيا�ضي من جديد، ولن 

ي�ضتطيع اأي حزب من االأحزاب التي 

انبثقت من خارج رحم ال�ضعب اأن تقوم بهذه الوظيفة، مهما 

ا�ضتخدام  مت  ومهما  االنتخابي،  احل�ضاب  لغة  حتكيم  مت 

تقنية التق�ضيم حينا واجلمع واالإدماج حينا اآخر.

بالل التليدي )العدالة والتنمية(

م�سهد ثقايف بئي�س

م�ضموحا  كان  لو 

هذا  عن  اأعرب  اأن  يل 

الدارجة  باللغة  الو�ضع 

الثقايف(،  امل�ضهد  )يق�ضد 

نابية  كلمة  يف  الخت�ضرتها 

يف  املغاربة  نحن  بها  نعرب 

حلظة �ضخطنا وتذمرنا،عن 

واقع حالنا. وهي كلمة بليغة 

باخت�ضار  �ضيء  كل  تقول 

�ضديد... لكني �ضاأكتفي بو�ضف 

هذا الو�ضع بالبئي�ض، كي ال اأقول �ضيئا اآخر.

أحمد الكبيري )كاتب(

الرميد اأول املنقلبني على ميثاق اإ�سالح العدالة
على  املنقلبني  اأول 

اإ�ضالح  ميثاق  مبادئ 

فيه  نفخنا  الذي  العدالة 

وجمدناه  وعر�ضا  طوال 

اإنكم  الثمالة،  درجة  اإىل 

هو،  من  تعرفون  ال  رمبا 

اإنه وزير العدل ومعه جهاز 

يف  ال�ضارب  العامة  النيابة 

التَوح�ض على احلريات.

وزير العدل وذراعه ال�ضيا�ضي 

والقانوين جهاز النيابة العامة، 

يعرفان معا اأن �ضروط اعتقال ال�ضحفي علي اأنوزال من قبل 

الفرقة الوطنية لل�ضرطة واإيداعه باحلرا�ضة النظرية غري 

متوفرة مطلقا، ولكنهما ياأمران بها، ورمبا فر�ضت عليهما 

من جهات اأخرى اأقوى منهما، فُيعلنان من ِخالل قرارهما، 

انقالبا  العقلية،  قواهما  كامل  يف  وهما  اب  اأْع�ضَ بربودة 

على احلرية وعلى تو�ضيات ميثاق اإ�ضالح الق�ضاء وعلى 

عبد الرحيم الجامعي )محام(مواثيق حقوق االإن�ضان.

عن م�ساركة حيوانات يف م�سرية الرباط 
يف  حيوانات  م�ضاركة 

هـــي  الرباط  م�ضرية 

مـــبادرة مـــــن بعـــ�ض 

القادمني  ال�ضــــــــباب 

مــــــن بعـــــ�ض املناطق 

القروية، وهذا تعبريهم 

اأ�ضعار  اأن الزيادة يف  عن 

�ضت�ضطر  املحروقات 

اإىل  العودة  اإىل  املغاربة 

النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام 

عن  وكذلك   التقليدية، 

االأ�ضعار على  زيادة  انعكا�ض 

اأخرى  جهة  من  عام.  ب�ضكل  باالأعالف  املتعلق  اجلانب 

امل�ضريات هي جمال مبادرات واإبداعات،  حيث كل �ضخ�ض 

يعرب عن مواقفه ح�ضب طريقته، اأما لغة احليوانات 

والقامو�ض  ال�ضاحة  اإىل  اأدخلها  من  فمعروف 

ال�ضيا�ضي. لكن هذا تعبري على اأن الزيادات املتتالية 

ال ميكن اإال اأن توؤدي اإىل تراجع يف القدرة ال�ضرائية 

ويف جمموعة من املكت�ضبات.

عبد القادر الكيحل )حزب االستقالل(

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

ملعرفة  جارية  التحقيقات  زالت  ال 

البي�ضاء”  “االأرملة  كانت  اإذا  فيما 

لعدة  العامل  يف  واحد  رقم  املطلوبة 

اأجهزة خمابراتية �ضاركت يف الهجوم 

نريوبي،  يف  التجاري  املركز  على 

مبح�ض  املكان  يف  تواجدت  اأنها  اأم 

ال�ضدفة وقتلت.

املراأة  هوية  على  االأ�ضواء  ت�ضلطت 

بعد  مقتولة  وجدت  التي  البي�ضاء 

مركز  على  ال�ضيطرة  عن  االإعالن 

)وي�ضت غيت( التجاري الذي ميلكه 

العا�ضمة  يف  اإ�ضرائيلي  اأعمال  رجل 

الكينية نريوبي.

ال�ضيدة  عن  لندن  يف  النقاب  وك�ضف 

جريمي  اأرملة  لويثويت  �ضمانثا  هي 

ليند�ضي، وهو اأحد تفجريي حمطات 

يف  واحلافالت  االأنفاق  قطارات 

 7 يف  لندن  الربيطانية  العا�ضمة 

با�ضم  معروف  وهو   2005 يوليوز 

عبداهلل �ضهيد جمال.

وراح �ضحية ذلك احلادث االإرهابي 

اآخرين.   700 وجرح  �ضخ�ضا،   56
وكانت لويثويت حتولت اإىل االإ�ضالم 

وهي يف �ضن اخلام�ضة ع�ضرة، وهي اأم 

االبن الثاين لالإرهابي ليند�ضي املتحدر 

من اأ�ضول جامايكية.

رقم  املطلوبة  لويثويت هي  و�ضمانثا 

“�ضي. من  خ�ضو�ضا  العامل،  يف   1
و�ضعت  التي  االأمريكية  اآي.اإيه” 

ماليني   5 قيمتها  جائزة  راأ�ضها  على 

دوالر، واأي�ضا من “ا�ضكوتالنديارد” 

الدويل  واالإنرتبول  الربيطاين 

واملخابرات الكينية وال�ضومالية.

بريطانية  �ضحافية  تقارير  وكانت 

من  اأنه  اإىل  املا�ضي  ماي  يف  اأ�ضارت 

يف  تعي�ض  �ضامنثا  تكون  اأن  املحتمل 

وزارة  واأعلنت  ال�ضومال،  اأو  كينيا 

الداخلية الكينية ال�ضيطرة على مركز 

العا�ضمة  يف  للت�ضوق  غيت  وي�ضت 

من  لهجوم  تعر�ض  الذي  نريوبي 

طرف جمموعة تابعة حلركة ال�ضباب 

املجاهدين ال�ضومالية.

وكانت التقارير تواترت عن م�ضاركة 

مركز  على  الهجوم  يف  بي�ضاء  امراأة 

اإىل  بذلك  م�ضرية  غيت”،  “و�ضت 
“االأرملة  بلقب  الربيطانية املعروفة 

الداخلية  وزير  وقال  البي�ضاء”، 

الكيني اإن “االإرهابيني امل�ضاركني يف 

اإىل  م�ضريا  رجال”  جميعهم  الهجوم 

اأّن بع�ضا منهم متنكر يف �ضكل ن�ضاء.

ا�ضم  حملت  �ضمانثا  اأن  بالذكر  جدير 

)�ضريفة( بعد اإعالن اإ�ضالمها، ويبدو 

املبادىء  من  الكثري  اعتنقت  اأنها 

واالأفكار املتطرفة من زوجها تفجريي 

قطارات اأنفاق لندن، كما اأنها عا�ضت 

من  العديد  يف  هويات  بعدة  متنقلة 

جنوب  بينها  من  االإفريقية  البلدان 

اإفريقيا وتنزانيا وكينيا.

حقيقة “االأرملة البي�ساء” اأو “�سريفة” املتهمة  يف تفجريات نريوبي يف متجر اإ�سرائيلي

هذا ما قاله ال�شحفيون عن املظاهرة التي �شارك فيها بع�ض احلمري 

ف�ســــالت احلمــري اأمــام مبنـــى البـــرلـــمان 

مشاركون في 
مظاهرة حزب 

االستقالل التي 
نظمت يوم األحد 
الماضي، تبدو 

على بعضهم آثار 
التنكيل الجسدي، 
بمجرد ظهورهم، 
فضل العديد من 

المشاركين التوقف 
عن التظاهر تفاديا 

لتعقد األمور 
ولصعوبة الحوار 

معهم.

م�ساركون من نوع خا�س

قرر ال�ضاب خالد االإقامة يف املغرب 

الهجوم  بعد  نهائية  ب�ضورة 

العنيف الذي واجهه من االأو�ضاط 

الفنية وال�ضيا�ضية اجلزائرية اإثر 

ح�ضوله على اجلن�ضية املغربية. 

وميلك خالد منزال كبريا مبدينة 

مراك�ض املغربية، ولكنه كان يرتدد 

بخالف  متقطعة  لفرتات  عليه 

باري�ض  يف  منزليه 

بيد  واجلزائر، 

لبع�ض  اأكد  اأنه 

منه  القريبني 

�ضيقيم  اأنه 

ب�ضفة دائمة 

مراك�ض  يف 

باملغرب.

وطيدة  ب�ضداقة  خالد  ويرتبط 

مع امللك حممد ال�ضاد�ض، وهو ما 

ف�ضر ترحيب خالد بح�ضوله على 

اإىل  اإ�ضافة  املغربية،  اجلن�ضية 

اأن زوجته احلالية مغربية اأي�ضا 

اإدارة  وتتوىل  �ضمرية،  وتدعى 

اأنه  يذكر  �ضنوات.  منذ  اأعماله 

كان قد ابتعد عن اجلزائر 

منذ �ضنوات بعد تلقيه 

بالقتل من  تهديدات 

اإرهابية  جماعات 

تنتمي اىل احلركة 

االإ�ضالمية.

ملك  اأغاين  الراي  ي�ستقر نهائيا  باملغرب

م�ساهد من معاناة ال�سحفيني يف مظاهرة حزب اال�ستقالل
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قال �صيخ اأحد الطرق ال�صوفية 

اإنه بظفره بلقاء العاهل املغربي 

امللك حممد ال�صاد�س كاأنه دخل 

جنة الفردو�س.

ال�صاد�س  حممد  امللك  وكان 

امللكية  الإقامة  ا�صتقبل يف مقر 

الطريقة  ممثلي  باماكو،  يف 

القادرية  والطريقة  التيجانية 

يف مايل، حيث ا�صتقبل امللك كال 

من ممثل الطريقة التيجانية يف 

�صيخنا  ولد  حممد  ال�صيخ  مايل 

رئي�س  ديكو  وحممود  حيدرة، 

يف  الأعلى  الإ�صالمي  املجل�س 

مايل، وال�صيخ ترينو هادي ثيام 

رئي�س املجل�س الفدرايل الوطني 

التيجانية  الطريقة  ملريدي 

الإ�صالمي  املجل�س  وع�صو 

الأعلى املايل.

الطريقتني  ممثلو  اأ�صاد  وقد 

مايل،  يف  والقادرية  التيجانية 

الريادي  بالدور  و�صفوه  مبا 

العاهل  به  ي�صطلع  الذي 

املغربي، من اأجل اإقرار ال�صلم 

البلد،  ال�صتقرار يف هذا  ودعم 

عقب  ت�صريحات  يف  واأ�صافوا 

زيارة  اأن  امللكي  ال�صتقبال 

اإىل  ال�صاد�س  حممد  امللك 

فخر  م�صدر  تعترب  باماكو، 

املايل. ح�صب  لل�صعب  واعتزاز 

تعبريهم.

الإ�صبانية  احلكومتان  اأحرزت 

�صعيهما  يف  تقدما  واملغربية 

باملحيط  النفط  عن  للتنقيب 

جزر  من  بالقرب  الأطل�صي 

الكناري، و�صط معار�صة موؤ�ص�صات 

اجلزر. هذه  يف  وبيئية   �صياحية 

�صمحت  احلدود،  م�صكلة  ظل  ويف 

النفط  عن  بالتنقيب  دولة  كل 

افرتا�صي  خط  من  جانبها  يف 

املغربية  ال�صواحل  بني  يف�صل 

الكناري. جزر   و�صواحل 

ال�صياحة  يف  العاملون  وينظر 

هذه  اإىل  بريبة  الكناري  بجزر 

على  توؤثر  اأن  خ�صية  التحركات 

اأن  اآخرون  يرى  بينما  القطاع، 

�صيوؤثر  املنطقة  يف  نفط  اكت�صاف 

املحلي. القت�صاد  على   اإيجابا 

وتظهر اإح�صائيات �صركة “ريب�صول” 

الإ�صبانية اأن الآبار ميكن اأن حتتوي 

من  برميل  مليون  و400  مليار  على 

 140 خام النفط، وميكن ا�صتخراج 

 10 ميثل  ما  اأي  يوميا،  برميل  األف 

املحلي،  ال�صتهالك  من  املائة  يف 

 وهي ن�صبة غري م�صبوقة يف اإ�صبانيا.

اأعلن  املغربي،  اجلانب  ويف 

انريجي”  “كايرن  �صركة  اأن 

الأ�صابيع  يف  �صتبداأ  الأ�صكتلندية 

اإىل  التنقيب  عمليات  القادمة 

يف  الفرتا�صي،  اخلط  جانب 

احلكومة  �صمحت  الذي  الوقت 

“ريب�صول”  ل�صركة  الإ�صبانية 

من  كلم   60 بعد  على  بالتنقيب 

 �صواحل لنثاروتي وفويرتيبنتورا.

“كاجون  من�صة  �صتبداأ  كما 

اك�صربي�س” التي تعاقدت “كايرين 

انريجي” معها موؤخرا العمل على بعد 

"55 كلم �صمال �صرقي جزر الكناري.

يعرف املوقع الجتماعي الفي�صبوك، حالة 

من الغليان لدى رواده، منذ خروج فيديو 

لفتاة تدعي الغناء على اليوتوب، اإذ ت�صاءل 

العديد عن هويتها، التي ا�صتطاعت يف اأيام 

قليلة، اأن تنتقل من 3000 م�صاهد، اإىل اأكرث 

كتابة  حدود  اإىل  م�صاهد  مليون  ن�صف  من 

هذه ال�صطور.

على  ال�صخ�صية  �صفحتها  وح�صب 

من  العلوي،  �صارة  فا�صمها  الفي�صبوك، 

مبدينة  تقطن  بفا�س،   1990 �صنة  مواليد 

اإليها من العا�صمة  اأن قدمت  مراك�س، بعد 

العلمية، يف حني فاق عدد اأ�صدقائها الألف.

ال�صخ�صية من  البحث يف �صفحتها  اأن  كما 

متنح  املغمورة  فاملغنية  مبكان،  ال�صهل 

�صورها  اإىل  الولوج  يف  احلق  زائر  اأي 

ال�صخ�صية، وت�صع اأمام ع�صاقها جمموعة 

من ال�صور اخلا�صة جدا...

توفيق  قال  الفنية  الظاهرة  هذه  ول�صرح 

النادري، نائب رئي�س جمعية نقاد ال�صمعي 

انت�صار  على  تعليقا   ،360 لـ  الب�صري 

لنت�صاره،  الرئي�صي  الفيديو:»ال�صبب 

يعود بالأ�صا�س اإىل اقرتانه بالدرجة الأوىل 

باجلرعة الزائدة لالإغراء«.

طرح  هنا  علينا  “يجب  النادري  وتابع 

�صوؤال: اإىل اأي حد اجلهات الو�صية، قادرة 

فاإذا  املمار�صات،  هذه  مثل  من  احلد  على 

على  نف�صها  قدمت  ال�صخ�صية  هذه  كانت 

الفنان،  بطاقة  ولديها  فنانة،  اأنها  اأ�صا�س 

لديها  النقابة، واإن مل تكن  فهذه م�صوؤولية 

فعلى النقابة التن�صل من هذه ال�صخ�صية، 

املراأة  واإىل  املغربية  املراأة  اإىل  التي ت�صيء 

الفنانة”.

اإحداث �شعبة للتفاعل بني 
اأملانيا والعامل العربي

�صرعت جامعة حممد اخلام�س بالرباط يف جتربة 

ثانية هذه ال�صنة، تتمثل يف تدري�س طالب درجة 

اأملانيا  بني  الثقايف  التفاعل  مو�صوع  ماجي�صرت، 

العلمي  امل�صتوى  العربي. ويهدف هذا  والعامل 

الرفيع اإىل بناء اأ�ص�س النفتاح بني الثقافتني.

الأملانية  اللغة  يدر�س  اأ�صتاذ  حرا�س،  حممد 

�صهادة  على  وحا�صل  ثانوية،  مبدر�صة 

اللتحاق  ال�صنة  هذه  اختار  البكالوريو�س. 

الثقايف  التفاعل  مو�صوع  يف  املاجي�صرت  بدرجة 

اأن  حرا�س  ويوؤكد  العربي.  والعامل  اأملانيا  بني 

التفاعل  الدرا�صة يف مو�صوع  متابعة  رغبته يف 

الثقايف بني احل�صارتني، هو تطلعه ملعرفة عمق 

الثقافة الأملانية، والأحكام امل�صبقة التي يطلقها 

الباحثون الأملان على العرب وامل�صلمني.

ويعد اإحداث درجة املاجي�صرت التجربة الثانية 

هياأت  حيث  بالرباط،  اخلام�س  حممد  بجامعة 

اجلامعة �صنة 2011 يف جتربة �صابقة 22 طالبا 

تخرجوا يف هذا الفرع العملي اجلديد، وت�صتعد 

ل�صتقبال حوايل 30 طالبا جديدا، حا�صلني على 

دبلوم جامعي يف اللغة الأملانية.

ب�صرق  بركان  مدينة  عن  بعيد  غري 

القرى  تتبعرث  حيث  املغربية،  اململكة 

املرتبطة  الأن�صطة  وتكرث  وهناك،  هنا 

من  �صل�صلة  تقف  املعطاء،  بالأر�س 

متحدية  ال�صاخمة  ال�صخرية  اجلبال 

عظمة  على  و�صاهدة  والطبيعة،  الزمن 

اخلالق وجمال ما خلق، هي جبال بني 

قممها(  اأهم  اإحدى  )تافوغالت  يزنا�صن 

الأمازيغية  القبائل  من  ل�صمها  احلاملة 

بعيد  زمن  منذ  املنطقة  ا�صتوطنت  التي 

حتى الآن، ومل يغفل ابن خلدون ذكرها 

اجلبل  »اأهل  اإنهم  بالقول  »مقدمته«  يف 

يف  الرئي�صة  املدينة  وجدة«  على  املطل 

اجلغرايف  املنطق  لكن  املغربي،  ال�صرق 

القبائل  موقع  اإىل  مدينة  اأقرب  اإن  يقول 

يف الوقت احلايل هي مدينة بركان، وهي 

مبوقع احلا�صرة بالن�صبة ملا يحيط بها 

اأو   - بركان  اأن  بيد  جبلية،  اأماكن  من 

تعني  التي  الأمازيغي  بالنطق  اأبركان 

الذي  الأولياء  اأحد  اإىل  ن�صبة  الأ�صود 

عرف ب�صواد ب�صرته ويدعى �صيدي اأحمد 

القرن  بداية  اإل  تتاأ�ص�س  مل   - اأبركان 

كما   1918 �صنة  وبال�صبط  الع�صرين، 

يذكر ذلك القبطان الفرن�صي لوي�س فوانو 

)ترجمة  والعمالة«  »وجدة  كتابه  يف 

حممد لغرايب(.

وت�صف الكتابات التاريخية بني يزنا�صن 

عجب،  ول  �صديد«،  باأ�س  »ذوو  باأنهم 

من  ال�صم  اجلبال  اأخذت  ما  فبقدر 

ذاك  موطنهم  من  هوؤلء  اأخذ  الأهايل، 

ب�صمان  الكفيالن  وحدهما  وباأ�صا  جلدا 

العي�س هناك... و�صط هذه اجلبال توجد 

من  تكون  اأن  لها  قدر  تاريخية  حتفة 

ال�صلب، حتفة متثلها مغارتان  ال�صخر 

يفوح منهما عبق املا�صي القدمي، ويحمل 

الن�صيم القادم من داخلهما ر�صائل يف اأ�صل 

احلياة و�صريورة التكوين... هنا مغارة 

احلمام.. هنا مغارة اجلمل، واملغارتان 

معا يجمعهما كنف تافوغالت.

اأميال معدودات فقط تف�صل بني احلا�صر 

واملا�صي البائد يف هذا الركن الق�صي من 

اململكة املغربية، اأميال فقط ترت�صم على 

والتواءاتها،  الأر�س  انحناءات  طولها 

يف رحلة ت�صتدعي الإعجاب بروح املكان 

بقدر ا�صتدعائها الوجل من امل�صري اإليه.. 

الطريق وعر، متلوؤه ه�صاب ومنحدرات 

متكاملة،  كلوحة  املكان  توؤثث  �صخرية 

به هدوء منقطع النظري، فقط من بع�س 

اأ�صوات الع�صافري املنت�صرة هنا وهناك 

على  والآخر،  احلني  بني  تراوده  التي 

على  املنت�صر  العرعار  �صجر  اأغ�صان 

املنطقة  يف  انت�صاره  )م�صاحة  ال�صفوح 

قمة  وعلى  هكتارا(،   6150 تبلغ  ككل 

على  املبنية  املنازل  تبدو  تافوغالت، 

للعبادة  كاأديرة  الفرن�صي  الطراز 

والتن�صك.

باأميال  تافوغالت  قمة  اإىل  الو�صول  قبل 

ال�صمال  جهة  من  منعرجا  تلقى  قليلة، 

بركان(، هو  ناحية  القدوم من  )يف حال 

ذاك الطريق اإىل زكزل، القرية التي تدخل 

املغارة  تقع  املغارتان،  نطاقها  �صمن 

التي  احلمام«،  »مغارة  امل�صماة  الأوىل 

الذي  ت�صميتها من كرثة احلمام  ت�صتمد 

يعي�س بداخلها، وهي الأهم من الناحية 

وعلى  زكزل  وادي  مبدخل  الأثرية، 

مقربة من قرية تافوغالت، التابعة لنفوذ 

اإقليم بركان وعلى بعد نحو 55 كلم �صمال 

غربي وجدة، وجرى اكت�صافها عام 1908 

الف�صل  لكن  بن�صون،  الدكتور  من طرف 

يف ا�صتك�صافها للمرة الأوىل يعود لـ »اآبي 

من  الأربعينيات  عقد  يف  رو�س«  جي 

القرن املا�صي، لينك�صف مع هذه املغارة 

البكر جزء كبري من اأ�صرار الرجل القدمي 

منذ  الإفريقية  الأر�س  ا�صتوطن  الذي 

كما  تافوغالت  رجل  ال�صنني،  اآلف 

ن�صبة  هنا  امليدانية  الالفتات  ت�صميه 

من  الكثري  يجهله  ما  ولعل  املنطقة.  اإىل 

املغارة  مدخل  اأن  هو  املوقع،  زوار 

ال�صياحية  الواجهة  يعد  والذي  امل�صيج 

للزوار هو فقط جزء من املغارة الكربى 

الأ�صجار  الرئي�صي  مدخلها  تغطي  التي 

الأول  املدخل  عن  يبعد  وهو  الكثيفة، 

منحدر  يف  متوقعه  لكن  فقط،  بخطوات 

من  �صربا  اإليه  الو�صول  يجعل  �صديد 

الذي  الأمر  معدات،  دون  من  املخاطرة 

حدا بال�صلطات اإىل رف�س ال�صماح بفتحه 

الخت�صا�س  ذوي  غري  من  الزوار  اأمام 

باأن  علما  والأركيولوجيني،  العلماء  من 

اأهم الكت�صافات جرت من خالل املدخل 

الثاين ولي�س الأول.

حول  املقامة  العلمية  الأبحاث  اأ�صفرت 

للعامل  �صمحت  مهمة،  نتائج  عن  املوقع 

الغابرة،  هويته  من  �صيء  باكت�ساف 

تعاقب  الدرا�صات  اأثبتت  حيث 

جمموعة من احل�صارات على املوقع، 

القدمي  احلجري  الع�صر  منذ  وذلك 

احل�صارة  هي  اأهمها  تبقى  الأو�صط، 

»الإيـــــربوموريزيـــة« التــــــــي ثبت 

وجودها باملوقع 10800 و 21900 �صنة 

قبل الفرتة احلالية.

روبورتاج يف رحاب مملكة بني يزنا�شن قرب بركان 

كاأين دخلت اجلنة حينما جل�شت مع ملك املغرب 

املغرب واإ�شبانيا يبحثان عن النفط 
بعيدا عن م�شاكل احلدود

حقيقة املغنية 
التي �شاهدها اأكرث

 من ن�شف مليون مغربي 

وكاالت
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وجدة. األسبوع

تعم املنطقة ال�شرقية موجة من االبتهاج واالرتياح 

كلما مت اختيار اأحد اأبنائها لي�شطلع بامل�شوؤولية، 

اإما على ال�شعيد الوطني اأو اجلهوي، وذلك لي�س 

اأبناء  الأن  بل  اجلهوية  اأو  القبلية  روح  بدافع 

ويفخرون  باالعتزاز  ي�شعرون  ال�شرقي  املغرب 

املجاالت  اأحد  يف  يتاألقون  الذين  جهتهم  مبواليد 

املنا�شب  اأحد  يف  تعيينهم  مت  اإذا  وخ�شو�شا 

الهامة بعا�شمة املغرب ال�شرقي.

 وذلك ما حدث بالفعل حني مت اختيار اأحد اأبناء 

املنطقة وتعيينه وكيال عاما مبحكمة اال�شتئناف 

ق�شى  اأن  له  �شبق  باالأمر  املعني  الأن  بوجدة، 

لدى  امللك  وكيل  م�شوؤولية  خاللها  تقلد  �شنة   22
من  مكنته  طويلة  مدة  وهي  االبتدائية  املحكمة 

معرفة اأحوال املتقا�شني وظروفهم االجتماعية، 

بحيث ال يكاد اأحد املواطنني الوجديني يتخطى 

عتبة مكتبه حتى يفاجئه مبناداته با�شم عائلته، 

وهي خا�شية جتعل املتقا�شني ي�شعرون بارتياح 

عميق وثقة قوية..

انتظارية الوجديني جتددت هذه املرة مع ترقبهم 

يجعلهم  مبن�شب  اأبنائهم  اأحد  وفوز  حظوة 

التي  الظروف  هذه  يف  خ�شو�شا  به،  يفتخرون 

يجريها  التي  اال�شت�شارات  مدة  بطول  ات�شمت 

رئي�س احلكومة مع حزب االأحرار، الذي يرجع 

اأحمد  االأخ  املنطقة  ابن  اإىل  تاأ�شي�شه  يف  الف�شل 

ع�شمان، لذلك يوؤمن الوجديون باأن مدينة وجدة 

التي �شهدت ميالد هذا احلزب يجب اأن تنال حظها 

من الت�شكيلة املقبلة حلكومة بن كريان، خ�شو�شا 

واأن املدينة تعج بالكفاءات وبرجاالت �شبق لهم 

االقت�شاد،  جمال  يف  وجديتهم  قدرتهم  اأكدوا  اأن 

الوجدية  ال�شاكنة  متثيل  �شرف  لهم  كان  حيث 

�شينتبه  فهل  �شنوات.  لعدة  الربملان  قبة  حتت 

املدينة  لهذه  مدين  اأنه  اإىل  مزوار  الدين  �شالح 

بوجوده على راأ�س احلزب الذي و�شل اإىل قيادته 

الذين  الربملانيني  النواب  ودعم  م�شاندة  بف�شل 

اختاروه خلالفة الرئي�س املوؤ�ش�س اأحمد ع�شمان، 

اأي  االأول  للزعيم  يعد  اأمل  ثم  �شوؤال؟  جمرد 

اإىل  لين�شم  القدامى  الرفاق  اأحد  حق يف اقرتاح 

املنطقة  اأن  ويبدو  اجلديدة؟..  احلكومة  فريق 

تغييبها  اإذا مت  �شامل  ا�شتياء  �شيعمها  ال�شرقية 

عن امل�شاهمة يف تدبري �شوؤون البالد، التي كان 

من  جهة  كل  من  يختار  الثاين  احل�شن  املرحوم 

يخلق  حتى  رجاالتها  رموز  اأحد  اململكة  جهات 

ب�شكل  الوزارية  احلقائب  توزيع  يف  التوازن 

�شيا�شة  وهي  االأقاليم،  كل  وطموحات  يتما�شى 

الإر�شاء  يعتمدها  الثاين  احل�شن  كان  حكيمة 

رغبات جميع �شكان اململكة..

هل يعود املغرب اإىل �سيا�سة احل�سن الثاين

هل يعرف �صالح �لدين مزو�ر �أنه مدين لأحمد ع�صمان يف وجدة 

سعيد أحتوش 

على  ي�شرفون  من  اإقدام  ال�شكان  من  العديد  ِا�شتنكر 

االبتدائية  للمحكمة  واملوؤقت  اجلديد  املقر  تهييء 

مت  عمارتني  عن  عبارة  هو  والذي  بال�شويرة، 

طابقني  اإ�شافة  على  امل�شتقبل،  بتجزئة  اكرتاوؤهما 

�شارخ  حتدٍّ  يف  ال�شورة(،  تو�شح  )كما  اآخرين 

الذي  ال�شويرة  مبدينة  التهيئة  ت�شميم  ل�شابط 

ين�س على اإ�شافة وبناء ثالثة طوابق فقط، يف وقت 

يحذو فيه ال�شاكنة اأمل يف مراجعة هذا القرار يف ظل 

ويتداول  املدينة.   ت�شهدها  التي  ال�شكانية  الكثافة 

داخل االأو�شاط اأن جلنة تقنية قد عاينت البنايتني، 

املعاينة  اأدراجها دون حترير حم�شر  اأنها عادت  اإال 

اأن املح�شر قد حرر  واملخالفة؟!، بل هناك من جزم 

امل�شطرة  اإمتام  على  اأحجمت  ال�شلطة  لكن  بالفعل 

واالإجراءات املعتادة!، يف وقت كان يجب فيه تطبيق 

قانون التعمري املتعلق بزجر املخالفات على اجلميع، 

وعدم ا�شتثناء اأي طرف لكي ال تعم الفو�شى بعد اأن 

التعمريي  اخلرق  بنف�س  املجاورة  العمارات  تقوم 

ل�شان  ليبقى  املخالفتان،  مثيلتاها  تزجر  مل  مادامت 

املخالفة  هاته  جراء  من  املت�شررين  ال�شكان  حال 

قائال:) يا اأعدل النا�س اإال يف حماكمتي/ فيك اخل�شام 

واأنت اخل�شم واحلكم(.

اأ�سحاب القانون ال يحرتمون القانون 

�لبناية �جلديدة ملحكمة �ل�صويرة تخالف �لقانون؟!

اليوسفية

الصويرة موالي يعقوب

ما يجري ويدور في المدن

نورالدين الطويليع

         يحكى اأن رجال خرج وابنه يف ف�شحة، وبينما 

يف  جارحة  بكلمات  االبن  ل�شان  زل  يتجوالن  هما 

حق اأحد رموز بلده، فتن�شل االأب منه وانخرط 

هذا؟  من  ابن  قائال:  هويته  عن  امل�شتف�شرين  مع 

قد  مما  ذمته  ويربئ  بجريرته،  يوؤخذ  ال  حتى 

الواقع  تلخ�س  احلكاية  هذه  اأذى.  من  يلحقه 

البلدي  املجل�س  يعي�شه  الذي  املخزي  الدرامي 

اأغلبيته  م�شت�شارو  هجر  حيث  اليو�شفية،  ملدينة 

بع�شهم بع�شا، وافتقد حتالفهم اله�س كل عنا�شر 

والتوا�شل، وترباأ كل واحد منهم من  االن�شجام 

االآخر كما فعل هذا االأب مع ابنه.

هزال املجل�س ومر�شه املزمن تطور اإىل التخافت 

ل�شان كثري  العمل على  ب�شله وتوقفه عن  هم�شا  

من م�شت�شاري االأغلبية، يقول اأحدهم:»جمموعة 

من االأع�شاء ان�شحبوا، ولو مل يكن االأمر ب�شكل 

عن  امل�شتمر  بغيابهم  ذلك  على  م�شتدال  ر�شمي«، 

دورات املجل�س، ويقول اآخر:»اللجان الدائمة مل 

تعد جتتمع، اأكرث من ذلك، بع�س االأع�شاء ن�شوا 

اإىل اأي جلنة من اللجان ينتمون«.

التنفيذ  املوقوف  واملوت  هذه  العطالة  حالة 

الت�شيري،  �شاهما يف خلق فو�شى وع�شوائية يف 

البلدي  املجل�س  دورات  على  �شلبا  وانعك�س 

حلبة  اإىل  وحتولت  الفاعلية  اإىل  افتقدت  التي 

لل�شراع، حيث ال�شب وال�شتم والقذف واالتهام 

وكذلك  املجل�س،  ريع  من  باال�شتفادة  ال�شريح 

بال�شاأن  للنهو�س  ت�شور  اأو  روؤية  اأي  غياب 

لدينا  امل�شت�شارين:»لي�س  اأحد  يقول  املحلي، 

احلكامة  وتنق�شنا  علمي،  تنموي  ت�شور  اأي 

هذه  و�شعية  ظل  يف  املحلي«.  ال�شاأن  تدبري  يف 

�شماتها، ميكن القول بال حرج اإن جمل�س مدينة 

اليو�شفية حاز عن جدارة وا�شتحقاق على لقب 

»املجل�س املنكوب« الذي ي�شتدعي تدخال عاجال 

واإقليميا  امل�شوؤولة وطنيا وجهويا  من اجلهات 

لت�شريح مواطن خلله، والوقوف عن كثب على 

مواطنون  بنارها  يكتوي  التي  القاتلة   اأعطابه 

اأن  ويتمنون  اأف�شل،  غد  اإىل  يتطلعون  ب�شطاء 

التهمي�س  لعنة  عنها  طردت  وقد  مدينتهم  يروا 

واله�شا�شة وحظيت بن�شيبها من التنمية.

كواليس جهوية

مـــــتى يعلنـــون عن وفـــاة �ملجلــ�س �لبلــدي؟ 
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◆ ورزازات
األقي القب�س موؤخرا على اأفراد ع�شابة متخ�ش�شة 

املمتاز  ال�شنف  من  النارية  الدراجات  �شرقة  يف 

م�شدر  واأو�شح  وورزازات.  مراك�س  مبدينتي 

يتزعمها �شخ�س  التي  الع�شابة،  اأن هذه  اأمني، 

يبلغ من العمر حوايل 30 عاما وينحدر من مدينة 

مراك�س، كانت ت�شرق الدراجات النارية بكل من 

بيعها  مدينتي مراك�س وورزازات، وتعمل على 

من  ال�شرقات  من  لعدد  اقرتافها  اإىل  باالإ�شافة 

داخل ال�شيارات.

 ◆ تازة 

موؤخرا  تازة  اإقليم  لعمالة  العام  الكاتب  تراأ�س   

ال�شبل  حول  النقا�س  فتح  اإىل  يهدف  كبريا  لقاء 

باملدينة  البيئية  املنظومة  على  للحفاظ  الكفيلة 

الفاعلني  كافة  مع  ت�شاركية  مقاربة  وفق 

وقد  املدين.  املجتمع  وجمعيات  واملنتخبني 

معيقات  اللقاء،  هذا  يف  امل�شاركون،  تناول 

منظومتها  على  احلفاظ  و�شبل  املدينة  تنظيف 

البيئية وفق منظور ت�شاركي وتن�شيقي مع كافة 

امل�شوؤولية  حتمل  اإىل  اجلميع  داعني  الفاعلني، 

النفايات  جمع  جمال  يف  القرب  خدمات  وتفعيل 

املنزلية، واتخاذ حزمة من االإجراءات من اأجل 

احلفاظ على جمالية املدينة ورونقها.

 ◆ الراشيدية: 
قافلة  الرا�شيدية موؤخرا تنظيم فعاليات  �شهدت 

التالميذ املنقطعني عن  اإرجاع  اإىل  حملية تهدف 

اإىل  الطفل  »من  عملية  �شملتهم  والذين  الدرا�شة 

الطفل«.

الرتبية  لوزارة  االإقليمية  للنيابة  بالغ  وح�شب 

التي  القافلة،  هذه  فاإن  بالرا�شيدية،  الوطنية 

والتوعية  للتح�شي�س  حمالت  �شكل  على  نظمت 

والدواوير،  االأ�شبوعية  االأ�شواق  م�شتوى  على 

يف  واملتدخلني  الفاعلني  جميع  تعبئة  تروم 

لالنخراط  باالإقليم  والتكوين  الرتبية  قطاع 

الفاعل وامل�شاركة البناءة يف ربح رهان الدخول 

املدر�شي 2013 / 2014.

 ◆ أزيالل: 
اليتامى  من  طفال   157 حوايل  موؤخرا  ِا�شتفاد   

واأبناء االأ�شر املعوزة باجلماعة القروية اأكودي 

جماعي  اإعذار  عملية  من  اأزيالل  باإقليم  نلخري 

نظمتها »جمعية اأكودي للخري للتنمية والثقافة« 

ب�شراكة مع اجلمعية املغربية للتنمية والتوا�شل 

وذكر  ال�شحة.   وزارة  مندوبية  مع  وبتن�شيق 

اإطار  يف  تدخل  العملية  هذه  اأن  للجمعية  بالغ 

�شاكنة  مع  والتاآزر  الت�شامن  ثقافة  تكري�س 

والتخفيف  الفقر  حماربة  بهدف  اجلبال  اأعايل 

قيم  مع  وان�شجاما  املعوزة،  الفئات  معاناة  من 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  وفل�شفة  ومبادئ 

الب�شرية.

 ◆ طاطا: 
 لقي طفل يف الثامنة من عمره م�شرعه يف حادثة 

�شري وقعت، موؤخرا، بفم احل�شن )150 كلم عن 

طاطا(، وذلك ح�شب ما علم لدى م�شدر حملي. 

وا�شتنادا اإىل امل�شدر ذاته، فقد وقعت احلادثة 

اأكادير  امي  الثامنة م�شاء بدوار  ال�شاعة  حوايل 

عندما  احل�شن،  فم  احل�شرية  للجماعة  التابع 

�شدمت �شاحنة طفال كان ميتطي دراجة هوائية 

بالطريق الوطنية رقم 12.

وقد مت نقل جثة ال�شحية اإىل م�شتودع االأموات 

حتقيق  وفتح  بكلميم،  اجلهوي  بامل�شت�شفى 

لتحديد مالب�شات احلادثة.

من كل مدينة خبر

ع�صمان مزوار

األسبوع

بعد مرور ما يناهز �شنتني على االنتخابات 

يعقوب  موالي  دائرة  ت�شتعد  الت�شريعية، 

مللء  جديد  انتخابي  تناف�س  الحت�شان 

اإطار  يف  وذلك  بالربملان،  �شاغر  مقعد 

املقرر  من  التي  اجلزئية  االنتخابات 

املقبل.  اأكتوبر  ثالث  يوم  جترى   اأن 

قرار  بعد  اجلزئية  االنتخابات  هذه  وتاأتي 

مر�شح  انتخاب  اإلغاء  الد�شتوري  املجل�س 

العدالة والتنمية جراء »م�شاركة اأ�شخا�س 

خالل  االنتخابية«  احلملة  يف  اأجانب 

 االنتخابات اجلزئية ليوم 28 فرباير 2013. 

اخلا�شة  الرت�شيحات  تقدمي  فرتة  وكانت 

ما  انطلقت  قد  ال�شاغر  املقعد  بهذا 

حني  يف  اجلاري  �شتنرب   19 و   15 بني 

املقبل.  اأكتوبر   2 غاية  اإىل   �شتتوا�شل 

وينتمي املر�شحون ال�شتة يف هذه االنتخابات 

حزب  بينها  من  اأحزاب  عدة  اإىل  اجلزئية 

اال�شتقالل ممثال يف �شخ�س  احل�شن ال�شهبي، 

�شباط،  حميد  لدن  من  قوي  بدعم  ويحظى 

وحممد ي�شف من العدالة والتنمية )�شاحب 

كمال   ( ال�شعبية  واحلركة  امللغى(،  املقعد 

لعفو ( والتجديد واالإن�شاف ) حميد �شويف( 

فرحان(  )حفيظ  والتنمية  )واالإ�شالح 

 والتجمع الوطني لالأحرار )حممد عري�شي(. 

باللوائح  امل�شجلني  االأ�شخا�س  عدد  ويبلغ 

االنتخابية بهذه الدائرة 64 األف �شخ�س.

انتخابات.. 

من �صيفوز مبقعد برملاين 

مبولي يعقوب؟ 
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ِانعدام الأمن يدفع املواطنني اإىل التح�شري ملظاهرات يف ال�شارع العام 
أوالد تايمة 

محمد الشلح

ت�ستعد جمموعة من فعاليات املجتمع املدين 

مبدينة اأوالد تامية لتنظيم وقفة احتجاجية 

الأمني  للو�ضع  ترديا   اعتربته  مبا  تنديدا 

مبدينتهم، وتفيد م�سادر من عني املكان اأن 

اأمن وا�ضتقرار املواطنني اأ�ضبح موؤخرا يف 

خرب كان، وي�ضتدعي تدخال عاجال من طرف 

امل�ضوؤولني املركزيني ب�ضبب النت�ضار املهول 

املدينة  بهذه  والنحراف  الإجرام  لظواهر 

ال�ضغرية التي كانت بالأم�س القريب هادئة، 

حيث اأ�ضحى املواطنون عر�ضة لالعتداءات 

وا�ضحة  يف  ممتلكاتهم  ول�ضلب  املتكررة 

دون  واملجرمني  الل�ضو�س  لدن  من  النهار 

اأن تتدخل اجلهات املعنية حلمايتهم.

دور  انت�ضار  اأي�ضا  توؤكد  امل�ضادر  ذات 

البغاء باملدينة، والتي عادت جمددا لتفتح 

خوف،  اأو  حرج  دون  زبنائها  اأمام  اأبوابها 

رمبا نتيجة عقد �ضفقات �ضرية مع اأ�ضحاب 

اأجل  من   )..( اجلهات  وبع�س  الدور  هذه 

لوقف  اإخبارهم  التدخل والعمل على  عدم  

اأن�ضطتهم يف حالة وجود اأي خطر حمتمل، 

تفيد نف�س امل�ضادر. 

ال�ضكنية  الأحياء  من  جمموعة  اأن  كما 

واأبواب املدار�س والإعداديات والثانويات 

املخدرات  ملروجي  كبريا  اجتياحا  عرفت 

ب�ضكل  يهدد  اأ�ضحى  مما  اأ�ضنافها  بكل 

الطلبة  لهوؤلء  الدرا�ضي  امل�ضتقبل  كبري 

دور  امل�ضادر  نف�س  وانتقدت  والتالميذ.. 

الظاهرة  مواجهة  يف  الأمنية  امل�ضالح 

واحتواء الو�ضع الأمني لهذه املدينة الفتية، 

املذكورة  اجلمعوية  الفعاليات  ووجهت 

بالإهمال  الأمنية  للم�ضالح  التهام  اأ�ضابع 

والتقاع�س يف اأداء واجبها منددة يف الوقت 

نف�ضه ب�ضعف جل اخلدمات املقدمة من طرف 

حيث  املجال،  جميع  يف  املذكورة  امل�ضالح 

تعرف واجهة املنطقة الأمنية يوميا جتمع 

املواطنني الذين يرغبون يف ق�ضاء اأغرا�ضهم 

الإدارية وح�ضولهم على الوثائق الإدارية 

على اخل�ضو�س البطاقة الوطنية يف طابور 

من النتظار دون اأن تتم ال�ضتجابة لأغلب 

طلباتهم خا�ضة اأولئك الذين ل يرغبون يف 

الذين  الو�ضطاء  بع�س  خدمات  اإىل  اللجوء 

الأمنية،  املوؤ�ض�ضة  هذه  بجنبات  ينت�ضرون 

املواطنني  على  خدماتهم  ويعر�ضون 

عليهم  يعطل  مما  ور�ضاوى  اإتاوات  مقابل 

م�ضاحلهم يف حالة عدم الرغبة يف التعامل 

معهم، ويتطلب منهم وقتا اإ�ضافيا يف الذهاب 

والإياب من واإىل امل�ضلحة الأمنية من اأجل 

يتم  ما  قليال  التي  الأغرا�س  هذه  ق�ضاء 

التوفيق يف ق�ضائها ب�ضكل عاٍد، تقول نف�س 

امل�سادر. 

كواليس جهوية

الحتاد ال�شرتاكي يعود اإىل متارة 
مرة أخرى يحاول االتحاد االشتراكي ترميم صفوفه بمدينة »تمارة« القريبة من 
الرباط، من خالل تدشينه لمقر جديد، بنفس الدائرة االنتخابية التي سبق أن فاز 
فيها النقابي »الطيب منشد« كبرلماني سنة 2003 في ظروف كان يطبعها 

الجدل )..(، علما بأن عالقة االتحاديين بمقرات تمارة لم تكن على ما يرام دائما )..(.
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�شكان طانطان يحتجون 

على رداءة امل�شت�شفى الإقليمي 
أسامة باخي

اأمام  احتجاجية  وقفة  موؤخرا  نظمت 

هذا  طانطان،  مبدينة  الإقليمي  امل�ضت�ضفى 

مهول  خ�ضا�ضا  يعرف  الذي  امل�ضت�ضفى 

التجهيزات  يف  ونق�س  الب�ضرية  املوارد  يف 

حقيقي  �ضغط  اأمام  يجعله  مما  الطبية، 

الوحيد  امل�ضت�ضفى  يعد  واأنه  خ�ضو�ضا 

اأن  حملية  م�ضادر  واأفادت  هذا  بالإقليم. 

وزارة  نبهت  ونقابية  جمعوية  فعاليات 

الوردي اإىل مدى حمدودية املوارد الب�ضرية 

امل�ضت�ضفى  بهذا  واللوجي�ضتيكية  واملادية 

على  زيادة  احلاجيات،  كل  يلبي  ل  جعلته 

اخل�ضا�س يف الأطر الطبية و�ضبه الطبية.

موت  على  تقف  وهي  طانطان  �ضاكنة  واإن 

الذي  واخل�ضا�س  الإهمال  ب�ضبب  الأجنة 

ا�ضتمرار  ظل  يف  ال�ضحي  القطاع  يعرفه 

�ضيا�ضة الأذن ال�ضماء التي تنهجها امل�ضالح 

ال�ضاكنة  فاإن  واإقليميا،  حمليا  امل�ضوؤولة 

املزرية  الأو�ضاع  هذه  وتدين  ت�ضتنكر 

الذي  بال�ضمت  وتندد  القطاع،  يعرفها  التي 

ميار�ضه امل�ضوؤولون عن اأو�ضاعهم ال�ضحية.

سعيد الهداني

�ضبب موت فار�س يف ال�ضتينيات من 

»التبوريدة«  عملية  اأثناء  عمره  

جماعة  مو�ضم  واإلغاء  اإنهاء  يف 

الكناديز باإقليم خريبكة.

اأن  املكان،  بعني  م�ضادر  واأكدت 

بندقيته  برفع  هم  عندما  الفار�س 

معها   ي�ضارك  التي  »ال�ضربة«  مع 

خرجت  الهواء  يف  البارود  ليطلق 

بليغة  اإ�ضابة  لت�ضيبه  الطلقة 

وجه  على  نقله  ليتم  الراأ�س،  يف 

الإقليمي  امل�ضت�ضفى  اإىل  ال�ضرعة 

بخريبكة.

التي  الإ�ضابة  خلطورة  ونظرا 

�ضببت يف نزيف حاد، قرر الدكتور 

الدماغ  جراحة  يف  الخت�ضا�ضي 

نقله اإىل مدينة الدار البي�ضاء، لكن 

املوت كان اأ�ضرع من كل التدخالت 

اأنفا�ضه  الفار�س  ليلفظ  الطبية، 

تاركا عائلته وقبيلته يف حداد غري 

متوقع، ليتم بعد ذلك اإنهاء اأ�ضغال 

املو�ضم يف يومه الأول.

خريبكةطانطان
فار�س ينهي مو�شم »الكناديز« بعدما �شوب

 البندقية نحو راأ�شه 

احتجاجات �سابقة باأوالد تايمة

اأ�رسار التعليم
مفارقـــات واأكــاذيــــب.. 

◆ يف الوقت الذي مت فيه ت�ضييع وظيفة »التعليم اللغوي« بطور 
التعليم البتدائي، زدنا اإعاقة �ضبياننا تفاقما بتدري�ضهم معارف 

ومفاهيم ل قدرة لهم على ا�ضتيعابها )ت�ضخم معريف كمي ونوعي 

هائل(؛ 

◆ حينما اأ�ضبح رجال التعليم ما قبل اجلامعي مطالبني بتدري�س 
ما يتجاوز موؤهالتهم املعرفية )اإىل حد بعيد يف بع�س الأحيان(، 

افتقدوا التكوين امل�ضتمر الذي ُيحنينّ معارفهم ويجددها )خا�ضة 

�ضة منها(، الذي ُعو�س بالإدمان على املقاربات البيداغوجية  املدرنّ

العبثية؛  

الكفايات،  )الأهداف،  البيداغوجية  الدرد�ضات  على  الإدمان   ◆
ارتبط  العقيمة،  الفالقية(  على  والدور  الفارقية،  الإدماج، 

املعلومات  لتكنولوجيا  املكثف  الفو�ضوي  بال�ضتعمال 

بع�س  يف  التعلم  اختزال  يتم  بحيث   ،)TIC( والت�ضالت 

 copier -( و»كول«  »كب«  قبيل  من  الب�ضيطة  التقنيات 

coller( لتكوين »بالجيا« عبثية، توؤ�ضر على اإ�ضاعة م�ضارات 
التعلم والتكوين؛

  ◆ يف الوقت الذي ُيطلب فيه من املدر�ضني بالأطوار التعليمية ما 

قبل اجلامعية تدري�س ما مل يدُر�ضون )فاقد ال�ضيء ل يعطيه(، مل 

ي�ضعفهم الكتاب املدر�ضي الذي تكتنفه ت�ضوهات معرفية واأخطاء 

يتعهده  ملن  ما�ضة  )احلاجة  الأحيان  بع�س  يف  خطرية،  علمية 

بالعناية املكثفة لإ�ضالح اأحواله(؛

اإطار  التكوينات اجلامعية، يف  اأ�ضبحت فيه  الذي  ◆ يف الوقت   

الإ�ضالح البيداغوجي »ل م د« )LMD(، �ضيقة )متخ�ض�ضة( 

وق�ضرية جدا زمنيا، يطلب ممن �ضيتوجهون للتعليم الإعدادي 

والثانوي بتدري�س ما ل دراية لهم به؛

◆ حني تدهور امل�ضتوى اللغوي لتالمذتنا تدهورا حادا، وعرفت 
�ضة ت�ضخما معرفيا مهول، عرفت معدلت  املعارف والعلوم املدرنّ

النقط والن�ضب املئوية للنجاح ت�ضخما موازيا، بحيث ل تتوقف 

الن�ضب املئوية للنجاح مبيزة »ح�ضن« وحتى »ح�ضن جدا« عن 

الرتفاع، يف حتدٍّ �ضارخ ملقت�ضيات التفكري ال�ضليم؛

التعليم  طور  تخ�ضي�س  مطلوبا  فيه  اأ�ضبح  الذي  الوقت  يف   ◆
الثانوي باأ�ضاتذة متخ�ض�ضني )اأ�ضتاذ لعلوم الأر�س واآخر لعلوم 

الت�ضخم  ب�ضبب  اإلخ(  للكيمياء،  واآخر  للفيزياء  اأ�ضتاذ  احلياة، 

املعريف املعجز، مت تبني م�ضروع املدر�س املتعدد التخ�ض�ضات؛  

◆ يف الوقت الذي يتم فيه تركيز التكوين امل�ضتمر على املقاربات 
البيداغوجية كو�ضيلة �ضحرية ملواجهة التدين امل�ضتمر يف امل�ضتوى 

اللغوي واملعريف للتالميذ والطلبة، اأ�ض�س الربنامج ال�ضتعجايل 

لظاهرة التوظيف املبا�ضر خلريجي اجلامعات العاطلني؛

◆ بالرغم من التدهور احلاد للم�ضتوى اللغوي واملعريف لتالمذتنا 
وطالبنا، اأ�ض�س الربنامج ال�ضتعجايل لإجناح حتى الأميني ليتم 

الدفع بالتدهور اإىل اأدنى احلدود؛

والتعليم اخلا�س  العمومي  التعليم  الفا�ضل بني  تاآكل احلد   ◆
وتال�ضيه مع مرور الزمن، بحيث �ضيعت هوية التعليم العمومي، 

من  لكن  عنه،  موؤدى  مموه«،  »خا�س  تعليم  اإىل  ل  حتونّ اأن  بعد 

حتت الطاولة؛ فحتى النقط اأ�ضبحت، يف بع�س الأحيان، متنح 

للتالميذ نظري مقابل مادي، يف الوقت الذي حتولت فيه الأق�ضام 

اإىل اأماكن لأخذ ق�ضط من الراحة من طرف اأولئك الذين يتعبون 

من التدري�س يف اأماكن التعليم اخل�ضو�ضي. 

الهدر  اأنواع  اأب�ضع  اإىل  اأدت  ال�ضارخة  التناق�ضات  هذه  كل 

الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  اأطواره  بني جدران  تدور  الذي  املدر�ضي 

وداخل اأق�ضامها، يف الوقت الذي مت فيه رفع �ضعار حماربة الهدر 

املدر�ضي الأخف �ضررا، املتمثل يف انقطاع التالميذ عن الدرا�ضة، 

وخروجهم اإىل ال�ضارع لتعلم ما قد يفيدهم يف حياتهم من حرف 

لدبلومات  م�ضميات  جيوبهم  ويف  احتالله،  بدل  ذلك،  اإىل  وما 

يجعلهم  مما  للعمل،  للولوج  توؤهلهم  ل  جامعية  و�ضهادات 

ل  ثم  للبالد.  والجتماعي  املعريف  الأمن  على  خطرا  ي�ضكلون 

خارج  اإنه  للقول  الأويل«،  »التعليم  ي�ضمى  ملا  الإ�ضارة  من  بد 

و»الرنو- والبيداغوجية  والتعليمية  الرتبوية  ال�ضياقات  عن 

ف�ضيولوجية«  )neuro-physiologique( الطبيعية.

❋ رئي�س مركز الدرا�سات واالأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين

أ. د. عبد اهلل لخلوفي  ❋
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األسبوع

االحتجاجات  من  �سل�سلة  رغم  

وامل�سريات الن�سالية التي �ساهدتها 

اإخراج  اأجل   من  مكنا�س،  مدينة 

ال�ساكنة من عامل الن�سيان والتهمي�س 

واالإق�ساء بامتياز، فاإن االأمور بقيت 

الوعود  تقاطر  رغم  حالها،  على 

اخلطاب  نف�س  وترديد  الكاذبة 

وامل�سار  التغيري  اأ�سطوانة  ونف�س 

وبنف�س  كلل  بدون  الدميقراطي 

اليقينية، التي طالت روؤو�س �ساكنة 

املحرومني  االإ�سماعيلية،  العا�سمة 

من اأب�سط متطلبات احلياة الكرمية، 

وانعدام احلد االأدنى من اخلدمات 

االجتماعية، مبا فيه قطاع التغطية 

ال�سحية و�سعف البنيات التحتية، 

كالطرقات  وقنوات ال�سرف ال�سحي 

و ارتفاع مهول الأ�سعار  فاتورة املاء 

و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  والكهرباء 

مكنا�س  مدينة  اأ�سحت  اإذ  الرتفيه، 

ال ت�ساير قاطرة التنمية امل�ستدامة 

رغم موقعها االإ�سرتاتيجي املتميز، 

يف  روؤية  اأو  �سيا�سة  اأي  غياب  مع 

التعاطي مع مع�سلة البطالة، �سواء 

بطالة ال�سواعد اأو بطالة ال�سواهد، 

وتدهور اأو�ساع العامالت والعمال 

حيث  االأن�سطة،  خمتلف  يف 

ما  ح�سب  واال�سطهاد،  اال�ستغالل 

اأفادت به بع�س اجلمعيات.

على  اأكدت  اجلمعيات  هذه  بع�س 

اإىل  يلجوؤون  اأ�سبحوا  ال�سكان  اأن 

اأ�سكال اأخرى من االحتجاج الإي�سال 

امل�سوؤولة  اجلهات  اإىل  اأ�سواتهم 

تطالب مبحاربة الف�ساد واملف�سدين، 

العزلة  لفك  الفوري  والتدخل 

والتنقيب  املدينة  عن  و»احلَكرة« 

روائح  منها  تفوح  التي  امللفات  يف 

املدينة،  هذه  يف  املتجذر  الف�ساد 

اأمام  العام  املال  ناهبي  وتقدمي 

روؤو�سهم  على  وال�سرب  العدالة 

بيد من حديد، والعمل على تر�سيخ  

يف  واحلق  احلقيقية  الدميقراطية 

الالئق  وال�سكن  وال�سحة  ال�سغل 

الكرمي،  والعي�س  ال�سليمة  والبيئة 

من اأجل غد اأف�سل، واإنهاء �سيا�سة 

ال�ساكنة  �سد  املمنهج  االإق�ساء 

الرتهيب  �سيا�سة  مع  والقطع 

املخيم  الو�سع  ولهذا  والقمع. 

على العا�سمة االإ�سماعيلية تتمنى 

ال�ساكنة، وب�سوق كبري زيارة ملكية 

�سامية الإعادة االعتبار اإىل ال�ساكنة. 

فالتهمي�س واالإق�ساء املمنهجان من 

اأدخل  املحليني،  امل�سوؤولني  طرف 

املدينة يف متاهات اأمرا�س اجتماعية 

ب�سكل  تتنا�سل  فتئت  ما  مزمنة 

واالأمية  الفقر  بينها  من  خميف، 

والبطالة واأطفال ال�سوارع والف�ساد 

االإداري و ال�سيا�سي..

مكناس

آيت ملول

سعيد مكراز  
فعاليات  يف  املحا�سرون  تطرق 

الدرا�سية  للحلقات  اخلتامي  اليوم 

وال�سيا�سات  املدين  »الفاعل  حول 

العمومية« املنظم مبدينة اآيت ملول 

التكوين  مدينتي  مركز  طرف  من 

واالإعالم ب�سراكة مع املجل�س البلدي 

التي  للم�ساكل  ملول  اآيت  ملدينة 

يعي�سها �سندوق املقا�سة باملغرب 

الثالث  االأ�سا�سية  للمواد  دعمه  يف 

الغاز والدقيق والبرتول، وتناوب 

على الكلمة والتحليل ثالثة اأ�ساتذة 

تخ�س�سه  جمال  يف  كل  باحثني 

بيه  بن  ر�سيد  التوايل:  على  وهم 

اإدومغار،  وحممد  اأبو�س  وحممد 

بامللمو�س  تبني  العرو�س  وخالل 

للح�سور االإ�سكالية احلقيقية التي 

يعي�سها �سندوق املقا�سة باملغرب 

النقا�س حوله مطبوعا  لكون  وذلك 

االختيارات  واأن  بالدمياغوجية، 

ال�سيا�سية هي الطاغية على جممل 

ظل  يف  حوله،  الدائرة  النقا�سات 

يف  اخللل  ملكامن  اجلميع  معرفة 

ال�سيا�سة املالية باملغرب، وكيف اأن 

اإىل تفقري  جميع احلكومات ت�سعى 

الطبقات الو�سطى التي متثل ن�سبة 

مهمة يف الهرم االقت�سادي باملغرب 

اإ�سافة اإىل الطبقة الفقرية. 

اأن  اإىل  املحا�سرون  اأ�سار  كما 

اأزمة  يعك�س  املقا�سة  �سندوق 

ف�سل  عن  وينم  باملغرب،  قطاعات 

التي  الكربى  ال�سيا�سات  اأغلب 

�سخمة  مالية  مبالغ  فيها  �سخت 

موجها  كان  الذي  ال�سدود  كرهان 

يعترب  والذي  الكبار،  للفالحني 

كبار  لطغيان  منطيا  ا�ستمرارا 

االأغنياء من الفالحني على الفقراء 

الذي  الوقت  يف  الفالحني،  و�سغار 

كان على الفالحة اأن تعطي �سيا�سة 

الفالحني  حاجيات  تغطي  غذائية  

اإىل  ال�سغار، وهو الذي يجر حاليا 

ماآل  حول  جوهري  �سوؤال  طرح 

خمطط املغرب االأخ�سر، مع طرح 

كل  يف  االإدارة  ازدواجية  اإ�سكالية 

احلكومة  تتخذها  التي  اخلطوات 

ودعم  »راميد«،  بطاقة  مثل 

التي  املبادرات  التمدر�س وخمتلف 

احلكومية  الت�سريحات  يف  تاأتي 

)فتح  التطبيق  يف  معلقة  وتبقى 

ح�سابات بنكية للفقراء واملعوزين 

 ... منوذجا(  م�ساعدات  لتلقي 

اخلطوات  هذه  على  يحكم  مما 

بالف�سل اأو البطء يف التنفيذ، و�سدد 

حتديد  �سرورة  على  املحا�سرون 

تهم  التي  االإ�سالحات  مفاهيم 

بوا�سطتها  التذرع  ويتم  املجتمع 

والتي  املقا�سة   �سندوق  الإ�سالح 

على  مبتغاها  بعك�س  دائما  تعود 

وهم  العري�سة  املجتمع  فئات 

الطبقة الو�سطى والفقرية.

ج�معيون »ي�صرحون« �صندوق املق��صة ب�آيت ملول 

كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

يبحث ال�سكان الذين يق�سدون جماعة 

التابعة  القروية  ال�سغري  الق�سر 

رئي�سهم  عن  اأجنرة،  فح�س  لعمالة 

م�ساريعه  بتتبع  دائما  املن�سغل 

اخلا�سة واآخرها الفندق املعروف يف 

طريق طنجة.

الذين  ال�سكان  من  العديد  اأكد  حيث 

اأجل  من  واالأودية  اجلبال  يقطعون 

امل�سادقة على بع�س الوثائق وق�ساء 

اأن معظم االأوقات يكون  م�ساحلهم، 

فيها هذا االأخري غائبا، فيتعذر عليهم 

احل�سول على مبتغاهم.

تعار�س  اأية  املنخرطون  يبد  مل 

التقريرين  مناق�سة  اأطوار  على 

املغرب  نادي  ملكتب  واالأدبي  املايل 

العام  جمعه  �سوء  على  التطواين 

العادي، املنعقد ع�سية يوم اجلمعة 

13 �ستنرب 2013 بقاعة االجتماعات 
لدار الثقافة بتطوان.

لرجال  م�سددة  حرا�سة  وحتت 

االأمن اخلا�س، غ�ست كرا�سي قاعة 

منخرطي  من  بجمهور  املحا�سرات 

النادي ومهتمني وفاعلني ومتطفلني 

كذلك على احلقل الريا�سي، حل�سور 

ثلث  وانتخاب  التقريرين  مناق�سة 

بدا  الذي  امل�سري،  املكتب  اأع�ساء 

وكاأنه جاهز ومتفق عليه من قبل..

وم�سكل من اأ�سخا�س يكنون الوالء 

والطاعة لويل نعمتهم )..(. 

وكعادته، ومنذ توليه رئا�سة الفريق 

عبد  تراأ�س  �سنوات،   7 من  الأكرث 

مبعية  العام  اجلمع  اأبرون  املالك 

النادي،  مال  اأمني  وح�سب  ابنه، 

يناهز  مبا  امل�ساريف  قدرت  فقد 

ي�ساوي  بعجز  درهم،   35464074
املكتب  يتحملها  درهم،   4256666
وهي  الرئي�س،  باالأحرى  اأو  امل�سري 

ذمة  يف  زالت  ال  ديون  عن  عبارة 

النادي يتوارثها �سنة عن �سنة.

ينحدرون  مهاجر   400 من  اأكرث  قام  متوقع،  يف هجوم غري 

�سبتة  باب  احلدودي  املعرب  باقتحام  اإفريقيا  جنوب  من  

ومليلية، ور�سقوا رجال االأمن االإ�سبان باحلجارة والقنينات 

الزجاجية من اأجل الو�سول  اإىل ال�سفة الثانية، كما اأكدت 

من  متكنوا  مهاجرا   150 حوايل  اأن  اإ�سبانية  اأمنية  م�سادر 

العبور �سباحة اإىل مدينة �سبتة، واأ�سافت م�سادر اأخرى اأن 

رجلني من االأمن املغربي اأ�سيبا بجروح بليغة.  

اأكرث من 400 اإفريقي يهجمون على حدود �صبتة بعد التو�صي�ت امللكية

 العدد: 756  اخلميس 26  شتنبر 2013

 طنجة بدون �صرطة مرور 
املرور،  ل�سرطة  تام  �سبه  غياب  ب�سبب 

ل�سباق  حلبة  اإىل  طنجة  مدينة  حتولت 

حوادث  يوميا  ت�سهد  حيث  ال�سيارات، 

ال�سادرة  املفرطة  ال�سرعة  نتيجة  خطرية 

تعج  الذين  املراهقني  ال�سباب  بع�س  عن 

بهم املدينة وخ�سو�سا يف الليل، ويف بع�س 

االأحيان تعرف املدينة �سباقات ماراطونية 

كما  تكون عواقبها وخيمة،  �سكر  ويف حالة 

حدث االأربعاء املا�سي لطفل ذي 9 �سنوات 

عيا�س  القا�سي  مدر�سة  يق�سد  كان  حيث 

البناء  مواد  لنقل  �ساحنة  ت�سدمه  اأن  قبل 

لتعجل بوفاته.

املخ�برات الإ�صب�نية تط�رد 
جه�ديني يف �صبتة 

الفرقة  طوقت  خميف،  اأمني  ا�ستنفار  يف 

الوطنية لل�سرطة مدعمة برجال املخابرات 

ال�سعبي  احلي  املا�سي  االأ�سبوع   ..  CNI
اإخبارية  تلقيهم  بعد  ب�سبتة،  برين�سيبي  

بتجنيد  املكلف  الثاين  الرجل  تواجد  مفادها 

نظام  �سد  القتال  اأجل  من  املدينة  �سباب 

املخابرات  ب�سوريا، هذا وقد متكنت  االأ�سد 

امللقب  االأخري  هذا  وجود  مكان  حتديد  من 

الفرار  من  يتمكن  اأن  دون  »البي�سطو«،  بـ 

من خطتهم االأمنية املحكمة، فيما ظل رئي�س 

خلية �سبتة للجهاد يف حالة فرار، بحيث مل 

واال�ستخباراتية  االأمنية  ال�سلطات  تتمكن 

من معرفة مكان اإقامته.

ملــ�ذا �صكــت اجلـــمع العــ�م عــن من�قــ�صة تــق�رير »اأبــرون«؟

�صك�ن جم�عة الق�صر 

ال�صغري يبحثون

 عن رئي�صهم 

مكن��س تتمنى زي�رة ملكية  لنت�ص�له� من البوؤ�س

من يراقب “املراكب” يف مين�ء الداخلة
بوجدور . األسبوع

تعر�س مركب لل�سيد ال�ساحلي، للغرق بالقرب من ميناء مدينة بوجدور 

م�ساء يوم اأم�س اخلمي�س 19 �ستنرب 2013، م�سجل با�سم معروف)..( 

احلادث  هذا  ويعد   .ESPADO الكبرية  الزرقاء  االأ�سماك  ب�سيد  خا�س 

املينائي  باحلو�س  م�سابه  حلادث  تعر�سه  بعد  املركب  لنف�س  الثاين 

للداخلة يوم 6 �ستنرب 2013، بعدما ت�سربت اإليه املياه واأدت اإىل غمره 

وكادت تت�سبب يف غرقه. ويقول اأحد املهنيني اإن ما جرى يرجع باالأ�سا�س 

اإىل انعدام املراقبة واملتابعة من طرف االأجهزة املخت�سة مما يعيد اإىل 

ي�سع  كما  امليناء،  املراكب وداخل  ال�سالمة يف  �سروط  ق�سية  الواجهة 

عالمة ا�ستفهام حول الكيفية التي مت بها ال�سماح لهذا املركب بالتحرك من 

ميناء الداخلة �سوب مدينة اأكادير ق�سد االإ�سالح.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه فور علمها باحلادث هرعت ال�سلطات البحرية، 

املتمثلة يف ال�سرطة املينائية والدرك امللكي البحري، وقبطانية امليناء، 

اإىل عني املكان ملتابعة  البحري،  ال�سيد  وال�سلطات املحلية، ومندوبية 

الو�سع عن كتب واتخاذ االإجراءات ال�سرورية الالزمة.
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قالوا ونقول

قبل > إعداد: كريم إدبهي الالعبني  قائمة  عن  يعلن  الطاو�سي 

الرحيل.

»األحداث المغربية«

»اإىل طلقتيها ما توريها�ش دار والديها«..

اأعداء  طرف  من  م�ستهدف  الرجاء  م�رشوع 

النجاح.

»بودريقة رئيس الرجاء«
قدمية هاذي، من هم ه�ؤلء الأعداء؟

»صحف«تاعرابت حرر ر�سالة اعتذار.
من العب م�ساك�ش، اإىل حمرر ر�سائل.

تنتظر  واجلامعة  الدعم  تنتظر  الأندية 

»المنتخب«التلفزيون.

عن  للإفراج  احلكومة  ينتظر  والتلفزيون 

امليزانية، انتظارات على اإيقاع »احلدوثة 

كنتي  فني  ماحلة  جرادة  وا  القدمية«: 

�سارحة اإلخ..

الفريق  وميزانية  بالألقاب،  يطالبونني 

�سعيفة.

»لحبيب سيدينو، رئيس حسنية أكادير«

عن  للبحث  اإال  رئي�ش؟  عينوك  وعل�ش 

م�ارد مالية.

الوطني  الق�سم  اإىل  لل�سقوط  متاأملني  مازلنا 

»الدرهم: رئيس شباب المسيرة«الثاين.

حرك الدرهم، للعودة ب�سرعة اإىل االأ�سواء.

عندي 21 �سنة يف التعليق الريا�سي.

»المعلق التلفزي عبد الحق الشراط«

21 �سنة واأنت تعذب امل�ساهد املغربي!!

اأطالب بحل جلنة التحكيم.

»عبد اإلله أكرم: رئيس الوداد«

واجلمهور الودادي يطالب برحيلك.

ِا�ستمتع امل�ساهدون الذين 

الوداد  مباراة  تابعوا 

ح�سنية  �سد  البي�ساوي 

اأكادير بر�سم الدورة الثالثة 

من البطولة، مب�سرحية هزلية 

»ثقيلة« بطلها الوا�سف الريا�سي عبد 

احلق ال�سراط الذي اأحتفنا طيلة اأ�سواط هذا 

اللقاء الذي انتهى ل�سالح ال�سو�سيني، مبفردات 

اأو  االأ�سطورة،  الريا�سي  كاملركب  غريبة، 

اأحد  على  اأطلقه  الذي  »اأ�سمراين«  م�سطلح 

اأفارقة احل�سنية، حتى ظن امل�ساهد باأنه يتابع 

الريا�سي  املعلق  ولي�ش  عدوية  اأحمد  املغني 

عبد احلق ال�سراط الذي يفتقد اإىل اأب�سط قواعد 

ال�سحفي املهني.

عبد  على  وعدوانا  ظلما  النار  اأطلق  ال�سراط 

طاليب  الرحيم 

الذي  الوداد  مدرب 

باملدرب  و�سفه 

من  القادم  املبتدئ، 

على  ليعرج  اليد،  كرة 

وجه  الذي  جندي  عمر  اللعب 

له اتهامات باطلة، كاأنه ال ي�ستحق حمل قمي�ش 

الوداد الذي �سرف عليه املليني...

عن  لنا  ليحكي  �سيعود  املهازل،  هذه  كل  بعد 

�سريته الذاتية... وعن ممار�سته ملهنة املتاعب 

ملدة فاقت 21 �سنة، ومتادى يف هذيانه اإىل اأن 

اأعلن احلكم عن نهاية املباراة.

عن  يبتعد  اأن  ال�سراط  لل�سيد  االأف�سل  من 

من  امل�ساهدين  ويريح  نف�سه  لرييح  التعليق 

اخلزعبلت التي يرويها وي�سدقها.

عام،  ب�سكل  املغربي  اجلمهور  �سي�ستاق 

عبد  لغياب  اخل�سو�ش،  على  والبي�ساوي 

احلق رزق اهلل )ماندوزا( عن دكة فريق عمره 

نادي الرا�سينغ البي�ساوي، بعد اأن قرر اعتزال 

واالهتمام  الفريق  لرئا�سة  والتفرغ  التدريب، 

ب�سوؤونه التنظيمية واالإدارية.

منت�سف  يف  الراك  قمي�ش  حمل  احلق  عبد 

�سد  العر�ش  كاأ�ش  بلقب  معه  وفاز  ال�ستينات 

الرجاء، وببطولة املغرب خلل مو�سم 1972، 

لعب  لو  باالزدواجية  الفوز  باإمكانه  كان  بل 

مباراة نهاية كاأ�ش العر�ش يف نف�ش املو�سم لوال 

تلك  يف  املغرب  عا�سها  التي  الدامية  االأحداث 

ال�سنة. ماندوزا عا�ش معظم حياته مع الراك 

املغربية  الكرة  جنوم  جاور  حيث  كلعب، 

كاال،  ال�سرقاوي،  حميد،  اح�سينة،  كاملرحوم 

اأجاكا، م�سطفى واحلار�ش الكبري كو�سكو�ش 

املدرب  تدريبه  على  اأ�سرف  كما  واآخرين، 

املقتدر وال�سحفي دانيال بيلر.

الراك  فريق  غادر  الذهبية،  الفرتة  هذه  بعد 

االأ�سواء، وتخلى عنه اجلميع، اإال عبد احلق 

اأمام كل االإكراهات كلعب،  الذي ظل �سامدا 

ومدرب، وم�سري.

املمار�سة  من  قرن  ن�سف  وبعد  ماندوزا  

واإعطاء  التدريب،  اعتزال  قرر  الريا�سية 

الفر�سة للمدربني ال�سباب، للتفرغ اإىل امل�سائل 

املدربني  ملفات  على  وال�سهر  االإدارية، 

وم�ساكلهم كرئي�ش لودادية املدربني املغاربة.
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الزميلة  اأجرته  الذي  اال�ستجواب  �سكل 

»امل�ساء الريا�سي« مع عميد فريق الرجاء 

الذي  احلدث  الرباطي  اأمني  الريا�سي 

الكروي،  بال�ساأن  املهتمني  جميع  �سغل 

ومازالت تبعاته حديث كل املنتديات.

من  العديد  كتبت  وكما  الرباطي  اأمني 

وجه  يف  قنبلة  فجر  الريا�سية  ال�سحف 

واتهمه  ال�سابق،  لفريقه  امل�سري  املكتب 

وذلك  بها  فاز  التي  البطولة  »ب�سراء« 

العديد من  بت�سخريه بحكم علقاته مع 

اللعبني بتحفيزهم ومنحهم مبالغ مالية 

مهمة من اأجل ت�سهيل مهمة الرجاء للفوز 

التي  كاملباريات  املباريات،  بع�ش  يف 

الريف  �سباب  بركان،  بنه�سة  جمعتهم 

احل�سيمي وح�سنية اأكادير.

هذا  خلل  اعرتف  الرباطي  اأمني 

هوؤالء  باأن  »القنبلة«  اال�ستجواب 

اللعبني رف�سوا هذه »التحفيزات« ومل 

قمي�سها،  يحملون  التي  االأندية  يخذلوا 

كل  عن  االأول  امل�سوؤول  باأن  واأ�ساف 

هذه الف�سائح �سخ�ش من خارج املكتب 

امل�سري، لكنه يعترب العقل املدبر جلميع 

يربمها  التي  »امل�سبوهة«  ال�سفقات 

مبنح  امللزمني  اللعبني  مع  الفريق 

اتهم  كما  ال�سابق،  امل�سري  لهذا  اإتاوات 

يف  مب�ساركته  فاخر  احممد  املدرب  اأمني 

�سمعة  التي مت�ش  امل�سينة  االأعمال  هذه 

فريق كبري يف حجم الرجاء.

البع�ش  اعتربها  خطرية  ت�سريحات 

اأجواء  عا�ش  العب  من  جاءت  باأنها 

بل  دورة،  اآخر  اإىل  بدايتها  منذ  البطولة 

با�سم  الر�سمي  العميد والناطق  كان هو 

اللعبني، بينما ف�سرها البع�ش االآخر باأن 

الظروف  الرباطي يف هذه  اأمني  خرجات 

اأ�سخا�ش  وراءها  بل  بريئة،  تكن  مل 

يعي�سه  الذي  النجاح  �سد  »رجاويون« 

باالزدواجية،  الفائز  االأخ�سر  الفريق 

العامل  كاأ�ش  يف  املغرب  لتمثيل  وي�ستعد 

للأندية البطلة التي �سيحت�سنها املغرب 

يف دجنرب القادم.

املكتب امل�سري للفريق وبعد هذه ال�سجة 

اأمني  العميد  ت�سريحات  خلفتها  التي 

الرباطي، مل يقف مكتوف االأيدي بل قرر 

بعد اجتماع طارئ تكليف مكتب حماماة 

كما  �سمعته،  وعن  حقوقه  عن  للدفاع 

للفريق  امل�ساندة  اجلمعيات  بع�ش  اأن 

امل�سريين  هددت  اأن  بعد  بعيدا،  ذهبت 

واللعبني ال�سابقني، وبع�ش املنخرطني 

وال�سحفيني باأ�سد العقاب.

نحن هنا يف جريدة »االأ�سبوع« وكعادتنا 

كان  فاإذا  االآخر،  والراأي  بالراأي  نوؤمن 

اإىل  التجاأ  الرجاء  لفريق  امل�سري  املكتب 

من  فهذا  �سمعته،  عن  للدفاع  الق�ساء 

يلومه،  اأن  واحد  الأي  ميكن  وال  حقه 

�سادق  الرباطي  اأمني  اللعب  كان  واإذا 

البيت  اأركان  هزت  التي  ت�سريحاته  يف 

باحلجج  يديل  اأن  فعليه  االأخ�سر، 

بني  تربى  كبري  لفريق  التهامه  الدامغة 

اأح�سانه والذي يدينه ب�سراء ذمة بع�ش 

التي  االأحداث  هذه  خ�سم  يف  اللعبني. 

ب�سكل  الوطنية  القدم  كرة  �سمعة  مت�ش 

عام، دخلت جماهري اجلي�ش امللكي على 

الرباطي  بت�سريحات  م�ستعينة  اخلط 

اخلطرية، وطالبت من اجلامعة امللكية 

ال�سبيبة  ووزارة  القدم  لكرة  املغربية 

اإىل  االأمور  الإعادة  بالتدخل  والريا�سة 

ن�سابها.

»االأ�سبوع«  جريدة  باأن  لنقول  نعود 

باملمار�سات  التنديد  اإىل  ال�سباقة  كانت 

امل�سينة التي تعرفها البطولة خلل نهاية 

كل مو�سم كروي، الأننا فعل ن�سم رائحة 

الذمم،  و�سراء  وال�سراء،  والبيع  الغ�ش 

حاليا  يعي�سه  ما  هو  ذلك  على  والدليل 

اأع�ساء  وبع�ش  ملل  بني  رجاء  العبو 

مع  القنيطري  للنادي  امل�سري  املكتب 

الق�ساء.

نحن ال ن�سك يف �سرف فريق الرجاء، الأنه 

يعترب مفخرة لكل املغاربة، وهو لي�ش يف 

حاجة »ل�سراء« مباراة اأو مبارتني للفوز 

بالبطولة، مادام امل�سوؤولون عن الفريق 

الإحراز  للمدرب  الظروف  كل  وفروا 

وبكل  هناك  ولكن  امل�سطرة،  االأهداف 

�سراحة بع�ش املح�سوبني على الفريق 

باأنهم  علما  العكر،  املاء  يف  ي�سطادون 

املجال،  هذا  يف  �سوابق  على  يتوفرون 

وتلك ق�سة اأخرى.

هذه  فجر  الذي  الرباطي  اأمني  عن  اأما 

القنبلة امللغومة، فرمبا �ستتفجر يف وجهه 

الأنه مل يح�سبها جيدا، مادام هو االآخر اإن 

�سح كلمه، معنيا بهذه الف�سيحة بعد اأن 

اعرتف باأنه كان »�سم�سارا« اأو مبعوثا، 

مهمته  منح التحفيزات عن اخل�سوم.

�ستتابع  حيث  بقية،  وللحديث 

»االأ�سبوع« تطورات هذه الق�سية.

األسبوع عدد 6 يونيو 2013

ت�ضريحات عميد  الرجاء جتره  اإىل الق�ضاء

اأكرب  امللكي على  فريق اجلي�ش  يتوفر 

وهو  اإفريقيا  �سمال  يف  ريا�سي  مركز 

الذي يتواجد باملعمورة.

موا�سفات  جميع  على  يتوفر  مركز 

املراكز العاملية، من ملعب مع�سو�سبة، 

باالإ�سافة  ع�سرية،  ريا�سية  وقاعات 

اإىل من�ساآت جلميع فروع الفريق.

الغريب يف االأمر، وبال�سبط منذ انتقال 

للمركز  وتركه  املركز  هذا  اإىل  الفريق 

بداية  يف  باأكدال  الع�سكري  الريا�سي 

امل�سوؤولون  ي�ستفد  مل  الثانية،  االألفية 

من هذه اجلوهرة التي وبكل �سراحة 

ت�ساهي مركز كلري فونطني الفرن�سي. 

الفريق الع�سكري وبالرغم من االإمكانات 

اإ�سارته،  حتت  املو�سوعة  ال�سخمة 

ال�سطور  هذه  كتابة  وحلد  يتمكن  مل 

من خلق فريق قوي من اأبناء املناطق 

املجاورة، على غرار »املرحوم« فريق 

ا�ستفاد  الذي  البي�ساوي،  االأوملبيك 

املتواجد  تي�سيما  مركب  من  اآنذاك 

�سباب  تقاطر  حيث  عثمان،  ب�سيدي 

هذه املنطقة على هذا الفريق ال�سغري 

الذي �سيكرب مع مرور ال�سنني و�سيفوز 

بالعديد من االألقاب والبطوالت.

فريق االأوملبيك البي�ساوي كان يتوفر 

ب�سمت،  تعمل  اأطر كبرية  اآنذاك على 

وعلى منقبني همهم الوحيد هو البحث 

عن املواهب و�سط اأزقة �سيدي عثمان 

واالأحياء املجاورة. املرحوم واملوؤطر 

الكبري حممد اخللفي يرجع له الف�سل 

كما  الفريق،  هذا  اإجنازات  يف  الكبري 

كان يتوفر على م�ساعدين يف امل�ستوى، 

اأني�ش،  اللطيف  عبد  الكفء  كاالإطار 

وال�ساذيل وبازيدان، ومدربني اآخرين.

وللأ�سف  امللكي  اجلي�ش  م�سوؤولو 

ال�سديد همهم الوحيد هو فريق الكبار 

والنتائج االآنية، ومل يفكروا يف اخللف، 

على  اأ�سرفوا  الذين  املدربني  اأن  كما 

االإدارة التقنية للفريق خلل اأكرث من 

عقد من الزمن، اكتفوا باللعب اجلاهز 

دون االهتمام بالفئات ال�سغرى..

على  �سريعة  نظرة  نلقي  اأن  فيكفي 

الفريق،  التي متثل  املجموعة احلالية 

لنلحظ اأن معظمها اأو جلها من اأندية 

اأخرى..

الزكرومي،  ملراين،  الزنيتي،  احلار�ش 

املغرب  من  بنجلون  حجي،  حمزة، 

الوردي  عدنان  اأنور،  الفا�سي، 

الكوكب  من  ال�سعيدي  الواف،  من 

اأوملبيك خريبكة،  املراك�سي، عقال من 

احل�سني  الدفاع  من  وحمال  �ساكري 

الكاك،  من  بيات  بلل  اجلديدي، 

باالإ�سافة اإىل الكردي و�ساكري واآخرين. 

اأين  اأبناء مدر�سة اجلي�ش امللكي،  اأين 

القريب من  باالأم�ش  التي كانت  اأطرها 

جنوم كرة القدم الوطنية؟

اأين دحان، هيدامو، �سي�سا، لغري�سي، 

ملري�ش،  العزيز،  بودراع،  التيمومي، 

خريي، احلار�ش احميد؟

امل�ستوى  يف  واأطر  كبار،  العبون 

للتهمي�ش، والفريق يف حاجة  معر�سة 

ما�سة اإليها.

نتمنى من امل�سوؤولني عن هذا الفريق، 

الأنها  االأطر،  هذه  يف  يفرطوا  ال  اأن 

والتنويه،  الت�سجيع  ت�ستحق  بالفعل 

فريقها  خلدمة  م�ستعدة  دائما  وهي 

هو  بل  واحدة،  منطقة  ميثل  ال  الذي 

فريق كل املغاربة.

عن فريق اجلي�ش امللكي:

اأين مــراكز التكويــن، ومـا مهمتــها؟

نادية  فرا�ش  ازدان  واحلبور،  الفرحة  من  جو  يف 

وزوجها �سعيد روؤوف بتواأم ذكرين اختارا لهما 

ا�سمي: علي و�سلح، لين�سافا اإىل اأختهما جيهان 

الودادية. وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة يتقدم احلاج 

احلاجة  وحرمه  الوزاين  �سفيق  علي  موالي 

�سعيدة ابن الفقيه بالتهاين احلارة اإىل الزوجني، 

داعني اهلل تعاىل اأن يحفظ املولودين يف كنفهما.

واهلل عيب

ِا�سرتاحة  حمارب

ماندوزا يعتزل التدريب

حاول أن تفهم

idbihi62@gmail.com

علـي وصــالح
 فـي بيــت 

الوزاني ورؤوف

RAJA GATE
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الملـــف
وكأن األمهات املغربيات 

توقفن عن اإلنجاب، فجأة 
أصبح كل شيء مختزال يف 

تحركات بعض العناصر..
هي التي تصنع الحدث.. 
وهي التي يكتب عنها يف 
الجرائد، تارة يضحكوننا 

وتارة يدفعوننا إىل البكاء عن 
طريق أداء أدوار محبوكة يف 

املسرحية الكبرية )..(.
مشاهد الحياة السياسية يف 

املغرب تستحق أن تندرج 
ضمن فصول مسرحية 

»مدرسة املشاغبني« 
للفنان عادل إمام أيام مجده 

السينمائي، مع فارق بسيط، 
وهو أن الشخصيات التي 

تصنع الحدث عندنا ال تمل 
من الوقوف على خشبة 

مسرح السياسة.
لنتصور أننا استيقظنا يوما 
بـــدون شبـــــاط، وبــدون 

بن كريان، وبدون إلياس 
العماري، وبدون أحمد عصيد، 
وبعيدا عن أحمد الريسوني.. 

بعيدا عن حلقات مسلسل 
تعديل الحكومة الذي ال 

ينتهي، هل سيكون للحياة 
نفس الطعم، بالتأكيد أن 

أشياء كثرية ستتغري مع غياب 
»املشاغبني«، وهؤالء بعضهم.

الرباط: سعيد الريحاني 

 العدد: 756  اخلميس 26 شتنبر 2013

�ل�سيا�سيون �لذين يحتجون ل�سبب �أو  بدونه 

أحمد  عصيد:

الطريق اإىل اإ�سرائيل 

هذه  متر  �أال  و�هلل  ينبغي  �مل�سلمني..  مع�سر  »يا 

�لفعلة �ل�سنعاء مرور �لكر�م كما مرت �سابقاتها«، 

هكذ� حتدث �ل�سيخ ح�سن �لكتاين وهو يطالب برفع 

دعوى ق�سائية �سد �لنا�سط �الأمازيغي �أحمد ع�سيد 

�لذي �متلك �جلر�أة لي�سف ر�سالة �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم بـ»�الإرهاب« يف نهاية �سهر �أبريل �ملا�سي.

�لكر�م،  مرور  مير  �أن  باالإمكان  كان  ع�سيد  �أحمد  كالم 

غري �أن �النت�سار �لكبري ل�سريط م�سور يوؤكد ت�سريحاته 

معها  ينفع  مل  مو�جهة  ويف  خ�سومه،  مرمى  يف  جعله 

�نتماوؤه لهيئات حقوقية.

�أحمد ع�سيد  �ل�سعبي من خرجات  �لغ�سب  يهد�أ  �أن  وقبل 

�إ�سر�ئيلي،  وفد  با�ستقبال  موؤخر�  قام  �الإ�سالم،  ر�سالة  �سد 

ورغم �لتكتم �لذي �أحاط بالزيارة �إبان وقوعها يف �سهر غ�ست 

�ملا�سي، جاءت �الأخبار من �إ�سر�ئيل توؤكد �أن وفد� من �لطلبة 

و�لرباط  فا�س  مثل  مدن  عدة  ز�رو�  �الإ�سر�ئيليني  و�الأ�ساتذة 

�إن  بل  ع�سيد،  ��ستقبالهم  يف  وكان  وتنغري..  �لبي�ساء  و�لد�ر 

�ملذكور  للقاء  وثقت  ليفي«  »عينات  تدعى  �إ�سر�ئيلية  نا�سطة 

ب�سور ن�سرتها على �الأنرتنيت.

على  ع�سيد  �أحمد  عنها  يعرب  كان  �لتي  �الأمور  من  كثري  »يف 

يقوله  ما  �أن  نعترب  كنا  و�حلقوقي،  و�ل�سيا�سي  �لفكري  �مل�ستوى 

�ل�سهيونية  عن  للدفاع  يتجر�أ  عندما  لكن  نظر،  وجهة  عن  عبارة 

ي�سقط وتنك�سف ور�ءه �سخ�سية  �لقناع  فاإن  �ل�سهيوين،  و�لكيان 

الأنه ال  و�لدميقر�طيني..  �ملنا�سلني �حلقوقيني  كل  ت�سائل  �أخرى 

ميكن للمرء �أن يكون مع �لكيان �ل�سهيوين ومع �حلق �لفل�سطيني 

�أن نكون مع �هلل  يف نف�س �الآن، كما يقول �ملثل �لفرن�سي: ال ميكن 

ومع �ل�سيطان يف نف�س �الآن.. �ألي�س هوؤالء �لذين ��ستقبلهم ع�سيد 

وغريه م�ستوطنني �عتدو� على �سعب �آخر..« )�لنا�سط �الأمازيغي 

 .)2013 �ستنرب  عدد:19  »�الأ�سبوع«  مع  حو�ر  ويحمان/  �أحمد 

�إثارة للقلق هي ت�سكيكه يف ن�سب  �أكرث ت�سريحات ع�سيد  وتبقى 

ويهدف  مزور،  �ملغرب،  تاريخ  �أن  �عترب  حيث  �ملغربية،  �لدولة 

�إىل »بناء �ل�سرعية �لتاريخية لل�سلطة �لقائمة عن طريق �لرمزية 

�أكرث  ذهب  �إنه  بل  �لقر�سي«،  �لعربي  �لعلوي  للن�سب  �ل�سيا�سية 

من ذلك عندما �سكك يف كون �ملوىل �إدري�س �الأول �أبا �سرعيا للموىل 

�إدري�س �لثاين«.

مدر�شة امل�شاغبني
�شورة مركبة  مقتب�سة   من  م�رسحية  »مدر�شة امل�شاغبني « امل�شهورة 

ال�سورة التي ن�رستها النا�سطة الإ�رسائيلية »عينات ليفي« 

وف�سحت ا�ستقبال ع�سيد للإ�رسائيليني 
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الملـــف
 العدد: 756  اخلميس 26 شتنبر 2013

وعن  ال�سكلي�س  حكايـــــة  عن  النظـــــر  بغـــــ�س 

عنها  حتدث  التي  املجيدة«  ال�سيل�سيون  »�سنوات 

�سنوات،  ثالث  قبل  اجلماهري  حميد  االحتادي 

وهو يدعو اإىل النظر يف »الرثوة الطائلة والطارئة« 

حلميد �سباط، فاإن هذا االأخري يعد اليوم اأحد اأكرث 

لغرابة  نظرا  باملتابعة،  يحظون  الذين  ال�سيا�سيني 

وخطورة ت�سريحاته وت�سرفاته.

كريان  بن  حكومة  ك�سر  اأعلن  اأن  له  �سبق  فبعدما 

ب�سحب وزرائه منها مبجرد و�سول حممد ال�ساد�س 

اإىل باري�س، عاد ليكرر هذا الغلط مرة اأخرى؛ فعندما 

اأعلنت الت�سريفات امللكية، بالغ ال�سفر امللكي، اأعلن 

يف  الزيادة  على  املحتجة  االإ�سرابات  بالغ  �سباط 

هذه   ،)2013 �ستنرب   19 عدد:  )االأ�سبوع  البنزين 

نظر  يف  مهزلة  تنظيمها  بعد  �سكلت  التي  املظاهرات 

الذين تابعوها، اإذ مل تنجح يف مهمتها، رغم ا�ستقدام 

�سباط ملجموعة من »احلمري« للم�ساركة يف م�سرية 

اأن متهد الإ�سراب عام يف  كان يفرت�س  التي  الرباط 

و�سائل النقل.

وقد ا�ستطاع �سباط قائد االنقالب على اآل الفا�سي يف 

حزب اال�ستقالل �سناعة تراكم خا�س به من خالل 

االأوامر  اأعطى  اأنه  حتى  للجدل،  املثرية  خرجاته 

الإ�سدار جريدة »غربال القرويني«، وقد كتب عليها 

االآية  العري�س  بالبنط  الغالف  يف  �سورته  رفقة 

 ،)2009 يونيو  )عدد  ذكرك«  لك  الكرمية:»ورفعنا 

قال  الذين  االحتاديني  بينهم  من  بخ�سومه،  نكاية 

عنهم ذات يوم على �سا�سة التلفزيون باأنهم لن ي�سلوا 

اإىل العتبة اإذا مل ياأتوا عنده لكي يرتب لهم اللوائح.

اأي موقف  �سيء، ويربر  اأي  يفعل  اأن  ل�سباط  ميكن 

اأنه حتدث ذات يوم عن مدينة  اإىل درجة  مهما كان 

فا�س باعتبارها امتدادا ملدينة تازة، كما �سبق له اأن 

اأن والدته   2009 اإبان احلملة االنتخابية ل�سنة  اأكد 

التي كانت تختبئ ب�سريح »�سيدي علي بو�سرغني« 

تنباأ لها ويل �سالح مبيالد ولد »فيه اخلري والربكة، 

�سيكون له �ساأن كبري..«، هذا املولود مل يكن �سوى 

�سباط، الذي و�سفه تقرير �سحفي ذات يوم بكونه 

»اأخطر رجل يف املغرب«.

�سبق ل�سباط اأن اأثار جدال كبريا عندما اتهم م�سوؤولني 

كبار ذكرهم باال�سم باملتاجرة يف املخدرات ال�سلبة 

اأبنائه يف ق�سية من  اأحد  التحقيق مع  بالتزامن مع 

نف�س النوع، وبينما حتدثت بع�س التقارير ال�سحفية 

عن حتقيق اأجري مع �سباط على خلفية ت�سريحاته 

حديث  كل  اختفى   ،2011 مار�س  �سهر  يف  ال�سادرة 

عن هذا التحقيق وخرج �سباط ليكذب اجلريدة التي 

نقلت  ت�سريحاته على ل�سانه.

من جمرد عامل ب�سيط يف معمل ال�سالح اإىل رجل متحكم 

يف كل �سيء مبدينة فا�س، ارتفعت اأ�سهم �سباط منذ 

اإ�سراب �سنة 1991 يف فا�س، غري اأن اجلانب اخلفي 

من حياة �سباط واأ�سرار جناته من االعتقال يف نف�س 

اأ�سرار  االإ�سراب، ولقاءات مع م�سوؤولني كبار كلها 

طويت �سفحتها مع رحيل �سديقه »ثيتنا العلوي« 

الذي يو�سف بكونه الرجل الذي �سنع �سباط.. ثيتنا 

العلوي قالت عنه م�سادر مقربة اإنه ردد ا�سم �سباط 

اأكرث من مرة وهو يحت�سر يف نهاية �سنة 2012، اأياما 

قليلة قبل انعقاد املوؤمتر ال�ساد�س ع�سر حلزب امليزان 

والذي انتهى ب�سقوط مدوي الآل الفا�سي.

�سبق حلميد �سباط اأن اتهم املهدي بنربكة بت�سفية 

التحرير  جي�س  وجوه  اأبرز  اأحد  امل�ساعدي  عبا�س 

بالريف، كما �سبق له اأن طالب بعفو �سامل عن مزارعي 

فرباير   20 حركة  اأن  اأكد  اأن  له  و�سبق  »الكيف«، 

عبارة عن خمطط �سهيوين، غري اأن هذه الت�سريحات 

االنتخابات  غداة  به  �سرح  ما  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ال 

اجلماعية ل�سنة 2007 عندما قال اإنه �سيجلب البحر 

ملدينة فا�س.. هذا هو �سباط.. يقول كل �سيء، واأي 

�سيء، ويف كل مرة يتحدث �سباط يتوقع املتتبعون 

ح�سول اأمر ما )..(.

اأن  اأوريد  ح�سن  للمملكة  ال�سابق  للموؤرخ  �سبق 

اأكد  لكن  باال�سم،  يذكره  نفوذ رجل، مل  ا�ستكى من 

اأن يده طويلة، دون اأن تكون له م�سوؤولية حمددة 

يف الدولة، لكن اأوريد الذي كان يتحدث خالل ندوة 

اأوىل  النطالق  االأجواء  لتح�سري  عقدت  �سحفية 

اإىل  احلا�سرين  دفع  فرباير   20 حركة  مظاهرات 

االعتقاد باأنه يتحدث عن »اإليا�س العماري«.

جميع قادة االأحزاب ال�سيا�سية يعتقدون اأن اإليا�س 

العماري الرجل النافذ يف حزب االأ�سالة واملعا�سرة 

اجلراأة  ميتلك  اأحد  ال  لكن  كثرية،  باأ�سياء  يقوم 

القامة  الق�سري  الرجل  هذا  به  يقوم  عما  لالإف�ساح 

القادم من الريف، »اإليا�س العماري يقوم بعدة اأمور 

بع�سها متعلق بحزبه، ونحن يف حزبنا نواجهه«، 

هكذا حتدث نبيل بنعبد اهلل وزير االإ�سكان دون اأن 

يقدم اأية تفا�سيل.

يف  دائما  التواجد  على  العماري  اإليا�س  يحر�س 

قلب االأحداث ال�ساخنة، مت احلديث عنه مبنا�سبة 

ومت   ،)2010 نونرب   8( ازيك  اكدمي  خميم  تفكيك 

احلديث عنه موؤخرا كاأحد احلا�سرين يف انتخابات 

فوجئ  حيث  القدم«،  لكرة  امللكية  »اجلامعة 

بدخوله   2013 غ�ست   31 اجتماع  يف  احلا�سرون 

عليهم ب�سفته رئي�سا لفريق �سباب الريف احل�سيمي، 

بينما تت�سارب االأنباء بني من يرى يف ح�سوره دعما 

عن�سرا  يراه  من  وبني  الفهري،  الفا�سي  لتجربة 

بن�سليمان  ح�سني  اجلرنال  مع  حمتملة  ملواجهة 

الذي يدعم جرناال اآخر لرئا�سة اجلامعة.

ميلك العماري �سبكة من العالقات متتد من قمة هرم 

الدولة اإىل قاعدته، بل اإنه بات يعزز حتركاته موؤخرا 

باأن�سطة خارج الوطن مثل: تنظيم لقاءات مع قادة 

اأو من خالل خروجه  فل�سطني، كما ح�سل موؤخرا، 

كان  فقد  االأنظمة،  بع�س  �سد  املظاهرات  بع�س  يف 

يف  تظاهروا  الذين  املغاربة  اأوائل  من  العماري 

جامعة »�سان دوين« رفقة الطلبة التون�سيني من اأجل 

رحيل الرئي�س ال�سابق بنعلي؛ وبينما كانت بع�س 

احل�سود يف م�سريات 20 فرباير تطالب برحيله، كان 

اأن  ابنه يحجز مكانا مريحا و�سط اجلماهري، دون 

يدخل يف اأية مواجهة مع من يهاجمون والده، اأكرث 

من ذلك فقد ذكرت م�سادر اإعالمية اأن اإليا�س كان من 

بني املتظاهرين �سد قرار العفو عن املجرم دانييل..

اجلنة،  يف  رجليه  اإحدى  ي�سع  اإليا�س،  هو  هكذا 

ما  جهنم،  من  قريبة  منطقة  يف  االأخرى  ورجله 

فيها  يظهر  �سورة  ال�سحف  اإىل  تت�سرب  اأن  معنى 

فوؤاد الهمة واقفا وهو ين�ست باإمعان اإىل توجيهات 

اإليا�س العماري، بينما يقف حكيم بن�سما�س رئي�س 

فريق حزب االأ�سالة مثل التلميذ يف ح�سرة اإليا�س 

الذي يبدو جال�سا يف و�سع مريح على مكتبه.. األي�س 

اإىل  من اخلطورة ت�سريب هذه ال�سورة التي تدفع 

الت�ساوؤل اأيهما يحكم :ّ»اإليا�س اأم الهمة«؟؟!.

لعب عبد االإله بن كريان دورا كبريا يف اإطالق النار 

على اإليا�س العماري، وكانت اأكرث ف�سول املواجهة 

اإليا�س  كريان  بن  فيها  نعت  التي  تلك  هي  اإثارة 

االأخري  هذا  هدد  بينما  بـ»ال�سلكوط«،  العماري 

باللجوء اإىل الق�ساء، غري اأن الق�سية مل يظهر لها اأي 

لتحتفظ اجلرائد مبجرد  املحاكم،  �ساحة  وجود يف 

كريان  بن  العماري:»�ساأقا�سي  فيه  يقول  ت�سريح 

بتهمة ال�سب والقذف الذي تعر�ست له بعد تعيينه 

رئي�سا للحكومة«.

حلزب  العام  االأمني  نائب  يرتدد  ال  جانبه،  من 

كريان،  بن  حلزب  االتهامات  كيل  يف  االأ�سالة 

اأن حزب  فيها  اأكد  التي  تلك  اأكرثها جراأة هي  لعل 

العدالة والتنمية »جماعة منافقة جتمع بني احلكم 

واملعار�سة كما يجمع املنافق بني الكفر واالإميان يف 

جوف واحد«.)ه�سربي�س 17 فرباير 2013(.

يدرجون  والتنمية  العدالة  قادة  اإن  القول،  ميكن 

التي  والعفاريت  التما�سيح  الئحة  �سمن  اإليا�س 

ي�سهرها رئي�س احلكومة كل مرة، لكن اإليا�س يوؤكد 

اأن ما يق�سده منت�سبو احلزب التابع حلركة التوحيد 

»املوؤ�س�سة  هو  والعفاريت  بالتما�سيح  واالإ�سالح 

امللكية«، بل اإن بن كريان ا�ستعمل امللكية يف حملته 

االنتخابية ب�سكل ماكر ح�سب قوله.

ِرجل يف اجلنة وِرجل يف جهنم 

اأن يرى رئي�س احلكومة عبد  اأحد كان يتوقع  ال 

االإله بن كريان حما�سرا و�سط ح�سود املعطلني، 

يقفز  بينما  �سبه،  على  يتناوبون  وهم  الهائجني، 

من  ولعله  احلكومية،  �سيارته  فوق  بع�سهم 

ح�سن حظ بن كريان اأن املعطلني الغا�سبني كانوا 

يريدون االحتجاج فقط واإال لكان قد انتهى به االأمر 

ت�سل  مل  حيث  احل�سود،  اأقدام  حتت  »مرفو�سا« 

االأوان  فوات  بعد  اإال  الإنقاذه  االأمنية  التعزيزات 

.)..(

عبد  يفعل  كان  ماذا  هو:  مطروحا  ظل  الذي  ال�سوؤال 

االإله بن كريان يف هذا املكان ب�سارع حممد اخلام�س؟ 

كريان  بن  اأن  »االأ�سبوع«  م�سادر  بع�س  اأكدت  فبينما 

كان يريد ا�ستخراج بع�س ال�سور ال�سخ�سية، رجحت 

م�سادر اأخرى اأن ع�سوا يف احلكومة هو الذي توىل عملية 

االإيقاع بنب كريان يف هذا الفخ، وهو الذي اأر�سد املعطلني 

عن مكان تواجده.

رئي�س  حما�سرة  فم�سهد  نف�سه،  يعيد  التاريخ  وكاأن 

عبد  االحتادي  االأول  الوزير  مع  وقع  اأن  �سبق  احلكومة، 

املتظاهرين  جموع  حا�سرت  »عندما  اليو�سفي،  الرحمن 

املوؤيدين للق�سية الفل�سطينية يوم 7 اأبريل 2002، وانقلبت 

املظاهرة �سد احلكومة، وبداأ ال�سفري يحا�سر اليو�سفي بباب 

وتهريبه  به  لالإحاطة  ال�سرطة  فيالق  جاءت  اأن  اإىل  الربملان، 

)كما حدث مع بن كريان( اإىل حمطة القطار حيث ا�ستقل القطار 

�سيارة  اعرت�سته  حيث  اأكدال،  حمطة  اإىل  الرباط  و�سط  من 

فيها  و�سفت  التي  الفرتة  وهي  بيته«،  اإىل  ونقلته  العدل  وزير 

احلقيقة  )ركن  ال�سريك.  مبهرج  اليو�سفي  الوزير  يا�سني  ندية 

ال�سائعة/ عدد 21 يوليوز 2011(.

قد تت�سابه املواقف اأحيانا خا�سة اإذا عرفنا حجم الذين يتوقعون 

العام  االأمني  لكن  اليو�سفي،  نهاية  نهاية حزينة لنب كريان مثل 

ال�سابق  االأول  الكاتب  على  يتفوق  والتنمية  العدالة  حلزب 

لالحتاد اال�سرتاكي من حيث روح الدعابة، ولعل كثريا من النا�س 

يتذكرون ذلك اليوم الذي �سئل فيه بن كريان عن الو�سطية، فقال: 

اإنها »�سيا�سة ما دون البغل وفوق احلمار«.

يغامر رئي�س احلكومة اليوم بكل �سعبيته التي راكمها من خالل 

خرجاته املثرية، وهو يقبل على الزيادة يف اأ�سعار املحروقات، 

بل اإنه يحطم »�سدقيته« وعفويته من خالل موا�سلة م�ساورات 

ت�سكيل احلكومة مع �سالح الدين مزوار، الذي �سبق اأن قال عنه: 

»مزوار ما فيدو�س وما�سي هو رئي�س احلزب، اللي كال ليه اإليا�س 

العماري والهمة يكولو، كيكولو، وعندنا مثال فاملغرب كيكول: 

املك�سي بحوايج النا�س معري«. )موقع كود 2011/11/21(.

اأكرث ما يحرج بن كريان اليوم لي�س هو جماعة العدل واالإح�سان، 

بل مواقفه ال�سابقة التي كان يعرب من خاللها عن دعمه لل�سلفيني 

قبل اأن تنقلب االآية وي�سبح رئي�سا للحكومة، كما توقع ذات يوم 

على الهواء مبا�سرة.

باإمكان بن كريان اأي�سا اأن يثري الزوابع من خالل تلقائيته، كما 

ح�ساب  فتح  وراء  يقف  »رمبا«  حزبه  باأن  �سرح  عندما  ح�سل 

با�ست�سافة »خالد م�سعل يف  انت�سى  الذي  الرجل  اأن  غزة، علما 

املوؤمتر االأخري للحزب«، وجد نف�سه يف ورطة عندما كان �سببا يف 

م�سافحة �سهرية بني االإ�سرائيلي »برون�ستاين« ورمز املقاومة 

خالد م�سعل.

الرجل الذي 

باع �شعبيته 

من اأجل رئا�سة 

احلكومة 

عبد  اإلله بن كيران: 

عندما تزعمت احلمري 

امل�سريات ال�سعبية  

حميد  شباط: 
�صورة يظهر فيها �إليا�سإلياس العماري:

 �لعماري مرتاحا بينما �لهمة

 وبن�صما�س و�قفان 
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�أريكة مريحة  جتل�س خديجة �لروي�سي �ليوم على 

�أن  بعد  و�ملعا�سرة،  �لأ�سالة  حزب  قياديي  رفقة 

حجزت لنف�سها موقعا �آمنا بعيد� عن منطقة �لزو�بع 

ت�سميه  عما  تد�فع  �ليوم  وهي   ،)..( �حلزب  د�خل 

»�حلريات �لفردية« من عدة مو�قع من بينها، »جمعية 

�إ�سر�فها  �لتي ترت�أ�سها، وكذ� من خالل  بيت �حلكمة« 

�لفعلي على ت�سيري �أ�سغال جمعية »�ليقظة �ملو�طنة« 

�لتي ت�سم جمموعة من �ملتفائلني )..(.

ل تطيق خديجة �أي حديث عن حزب �لعد�لة و�لتنمية، بل 

�إنها �نتف�ست �إىل �أن خارت قو�ها وهي ترد على �لربملانية 

ح�سيلة  عن  �لدفاع  ب�سدد  كانت  �لتي  �لعينني  ماء  �آمنة 

حكومة بن كري�ن يف جمال حقوق �لإن�سان، بعد مرور �سنة 

على تن�سيبها، حيث قالت:»�سريو� �أتريكت بنكري�ن �لقتال، 

و�خلطيب �لقتال، و�لب�سري �لقتال، �سريو� �أ �لرتيكة �لتي 

جتل�س مع �لب�سري �لقتال �لفتاك ر�كم قتلتو� و�حد منا«.

كره �لروي�سي لبع�س »�لإ�سالميني« يكاد ي�سبه، مع �ختالف 

�لهجوم  قادت  �لتي  �لبي�ساء«  »�ملر�أة  كر�هية  �ل�سياق،  يف 

�لدموي بالعا�سمة �لكينية نريوبي، لغري �مل�سلمني، فامل�سروع 

�لذي حتمله ل يحتمل على �لإطالق م�سروعا مبرجعية دينية. 

فرعا  �سوى  لي�س  و�لتنمية  �لعد�لة  فحزب  للروي�سي،  بالن�سبة 

كتبت  �أنها  حتى  مب�سر،  �ملوجودة  �مل�سلمني  �لإخو�ن  جلماعة 

تقول عن �حممد �لهياليل ع�سو حركة �لتوحيد و�لإ�سالح،»يبدو 

لالإخو�ن  �لعاملي  �لتنظيم  �جتماع  من  رجوعه  وبعد  �لهياليل  �أن 

�مل�سلمني من تركيا، وبعد تاأنيبه من طرف مكونات �لتنظيم على 

ف�سل فرع �ملغرب، حركة �لتوحيد و�لإ�سالح، يف جر بالدنا �إىل منوذج 

يف  �مل�سلمني  لالإخو�ن  �لظالمي  �لفكر  وفر�س  وليبيا  وتون�س  م�سر 

�أجهزة �لدولة و�ملجتمع، يجرب �ليوم بع�س �لطرق �مللتوية للزج 

ببالدنا يف متاهات متكن حركته وحزبه  من تطبيق �أجندة جماعة 

�لإخو�ن �مل�سلمني علينا لعله يظفر بر�ساهم«.

يا  �خلال�سة  يقول:»   )2013 غ�ست   9 )يوم  �لهياليل  كتب  باملقابل 

�أنكم ب�سفتكم جالدي �لعهد �جلديد  �أ�ستاذة خديجة �لروي�سي هي 

مل تختلفو� عن جالدي �لعهد �لقدمي �سوى يف نق�س �خلربة«.. وهذ� 

منوذج للحرب �لتي تخو�سها �لأطر�ف �مل�سار �إليها.

هو �إذن �سر�ع حول م�ساريع جمتمعية يتخذ �أحيانا �أبعاد� خطرية، 

�لدينية،  �لدولة  �لروي�سي من جهتها ل تتفق مع م�سروع  �أن  طاملا 

بل  و�جلماعات،  �لأفر�د  مل�سلحة  �لقو�نني  ت�سع  ل  �أنها  وتعترب 

مبعيار تف�سري ن�سو�س �لدين، ورمبا كانت خديجة �أحد معار�سي 

فكر �إقر�ر �ملغرب كدولة �إ�سالمية.. »�إقر�ر �ملغرب دولة �إ�سالمية يف 

2011 جاء بعد �سغط من �لتيار�ت �لإ�سالمية، خا�سة من  د�ستور 

�لدولة  �لتقليدي د�خل  �للوبي  �لعد�لة و�لتنمية، وبدعم من  طرف 

�لذي لعب دور� �سلبيا« )�مل�ساء 2 �أكتوبر 2012(. و�سبق خلديجة 

بخرجاتها  �لأعلى  �لعلمي  �ملجل�س  حفيظة  �أثارت  �أن  �لروي�سي 

خا�سة  �خلمور،  يف  �لجتار  ق�سية  يف  �لفردية  للحريات  �مل�ساندة 

للم�سلمني،  �خلمور  لبيع  �ملجرمة  �لقو�نني  بحذف  طالبت  عندما 

حتى �أن �لرئي�س �أحمد ي�سف قال عنها:»�إن �لذين يدعون �إىل مر�جعة 

قو�نني حظر بيع �خلمور للم�سلمني يف �جتاه تغيريها يطرقون بابا 

خطري� ل جمال فيه للنقا�س �أو �لجتهاد؛ لأنه حم�سوم �سرعا كتابا 

و�سنة و�إجماعا«.)موقع هبة بري�س 2 فرب�ير 2010(.

عن  خرجت  �أن  �لد�خلية  لوز�رة  ي�سبق  مل 

يف  حتى  �لربملانيني  �أحد  مو�جهة  يف  �سمتها 

�لوز�رة  هذه  لكن  �لب�سري،  �إدري�س  زمن 

��سطرت للتدخل مرتني فيما يتعلق بتعاطي 

�لأوىل  �ملرة  يف  لل�سيا�سة،  �لوجدي  �لربملاين 

�لعزيز  عبد  جلوء  ق�سية  �نفجرت  عندما 

ر�سالة  �لفرن�سية، من خالل  لل�سفارة  �أفتاتي 

خاللها  من  يطلب  فرن�سا  �سفري  �إىل  كتبها 

تدخل فرن�سا للنظر يف حال �سديقه �ملحامي 

�أفتاتي  ي�سفها  لظروف  �لدين  نور  بكر  �أبو 

��ستنفرت   )2009 )�سنة  وقتها  بالإن�سانية، 

�لدولة كل وز�ر�تها للوقوف �أمام هذ� �حلدث 

�لد�خلية  �أكدت وز�رتا  �مل�سبوق، حيث  غري 

�لعزيز  عبد  �ل�سيد  �سلوك  �أن:»  و�خلارجية 

�لتناق�سات  عن  �أخرى  مرة  ليعرب  �أفتاتي، 

�لعد�لة  حزب  مو�قف  بها  تت�سم  �لتي 

بالحرت�م  يتعلق  ما  يف  خا�سة  و�لتنمية، 

�أن  �لو�جب للموؤ�س�سات �لوطنية �لتي يجب 

تبقى يف مناأى عن �أي تدخل �أجنبي«.

�لأزمة  باأن ميحو تد�عيات  �لزمن كفيال  كان 

�إىل  بالرباط  فيها �سفري فرن�سا  ��ستدعي  �لتي 

مقر وز�رة �خلارجية، لكن وز�رة �لد�خلية 

للرد  م�سطرة  �أخرى  مرة  نف�سها  وجدت 

يف  تلقائيا  يبدو  �لذي  �أفتاتي،  �تهامات  على 

باأن  �ل�سنة �ملا�سية  كل تدخالته، عندما قال 

»�لأجهزة �ملعلومة« ت�ستغل مع �سالح �لدين 

ملفات  ف�سح  �إىل  �سيلجاأ  �أنه  موؤكد�  مزو�ر، 

�أخرى.

بعد   2012 �سنة  �لربملان  جنم  �أفتاتي  كان 

تبادل  »ف�سيحة«  لـ  �لدعاية  ور�ء  وقوفه 

�لعالو�ت بني �سالح �لدين مزو�ر وبن�سودة، 

�لدفاع  خندق  يف  �ليوم  نف�سه  يجد  �أن  قبل 

�إنقاذ حكومة بن  عن خ�سوم �لأمن من �أجل 

كري�ن، �لذي كان يقول هو �لآخر باأن »مزو�ر 

ما فيدو�س«.

خطورة خرجات �أفتاتي جعلت عبد �لإله بن 

�لو�سول  دون  �أمامه  �لطريق  يقطع  كري�ن 

يف  �لثقة  جتديد  �أن  �سيما  ل  �لعامة،  لالأمانة 

بن كري�ن تز�من مع حرب �أفتاتي مع وز�رة 

و�لعمال  �لولة  يتهم  كان  حيث  �لد�خلية، 

�إذن بات عبد �لعزيز يحظى  بالف�ساد.. هكذ� 

قليلة  وبحظوة  �لربملان  يف  كبرية  بنجومية 

د�خل �حلزب.

�أكده  ما  هي  للجدل،  �إثارة  �لتفا�سيل  �أكرث 

�سباط  حميد  �ل�ستقالل  حلزب  �لعام  �لأمني 

عالجا  يتلقى  كان  »�أفتاتي«  باأن  قال  �لذي 

عمر.. بويا  �إىل  يذهب  �أن  ويجب  نف�سيا، 

�لتهامات:»�إن  هذه  على  رد  �لأخري  هذ� 

نف�سيا  مري�س  كوين  بخ�سو�س  �سباط  كالم 

و�أنني �أتلقى عالجا نف�سيا باإحدى �مل�سحات 

�سباط،  كالم  لي�س  هذ�  باملغرب،  �خلا�سة 

�إياها �لتي مت�سك باأكرث  بل هو كالم �جلهات 

�سباط  كلفت  من  فهي  �ملغرب،  خيط  من 

و��سع،  نطاق  على  �لنف�سي  مر�سي  برتويج 

يف  رجلي  قط  �أ�سع  مل  �أنني  من  �لرغم  على 

�أية عيادة نف�سية..�لهدف من ترويج �إ�ساعة 

جنوين، هو �أن �جلهات �إياها �لتي تقف ور�ء 

�إن وجدمتوين  �سباط، تخطط لأمر ما، حتى 

�سيقولون  ما،  علو  �أو  نافذة  من  مرميا  يوما 

حينها باأنني جمنون ومري�س نف�سيا، و�أنني 

�أقدمت على ذلك نتيجة جنوين برمي نف�سي �أو 

�لنتحار، كما يفعل عادة �ملجانني و�ملختلون 

عقليا«.)�أخبار �ليوم 12 يونيو 2013(.

�إحدى  �ل�سحفيني ما �سماه  ل�سكر لأحد  �دري�س  حكى 

�لطر�ئف �لتي وقعت له يف م�ساره �لن�سايل �سنة 1998، 

يف  موؤمترتني  ب�سفتهما  �بنتيه  �سحبة  ذهب  عندما 

موؤمتر �ل�سبيبة �لحتادية، �لذي عرف �سعود حممد 

حفيظ �إىل �لكتابة �لأوىل، وقتها وجد �أن حممد �ل�سا�سي 

�لذي  »وهو  �لحتادية  �ل�سبيبة  يف  م�سوؤول  لز�ل 

تزوجت   ،1975 �سنة  ب�سحبته  �ل�سبيبة  �أنا  وجلت 

�أن  وبعد  �لباكالوريا،  على  ح�سلتا  فتاتني  و�أجنبت 

�أقر�ين يف �لعمر ويف  �ل�سبيبة ل�سنو�ت وجدت  غادرت 

�ل�سيا�سة ماز�لو� د�خل �ل�سبيبة«. تهكم �دري�س ل�سكر 

على حممد �ل�سا�سي يف هذ� �لت�سريح �ل�سحفي لي�س 

�سوى قطرة يف و�د كتاب �خلالفات بني �لكاتب �لأول 

�لوردة،  حزب  �أع�ساء  وبع�س  �ل�سرت�كي  لالحتاد 

فل�سكر معروف »ب�سد�ميته« ومبيوله لأخالق �لحتاد 

يف  �ل�سابق  �سديقه  �ساأن  �ساأنه  �لقدمية،  �ل�سرت�كي 

�حلزب عبد �لهادي خري�ت وهي �لأخالق �لتي ل ت�سع 

�عتبار� للربوتوكول.

�لحتاد  حزب  يف  طويال  م�سار�  ل�سكر  �دري�س  قطع 

مكتب  �إن  بل  �ليازغي،  حممد  من  قريبا  �ل�سرت�كي 

�لرباط ظلت حتمل بع�س  �لذي جمعهما يف  �ملحاماة 

ملفاته ��سميهما معا �إىل حدود �ليوم، غري �أن �خلالف 

بني �أ�سدقاء �لأم�س كانت من نتائجه �مللمو�سة »طحن« 

جمموعة عي�سى �لورديغي �لتي �ندجمت يف عهد �ليازغي 

د�خل حزب �لحتاد �ل�سرت�كي، غري �أن دخول بع�س 

عنا�سرها يف حرب تنظيمية مع �دري�س وهو �لعارف 

بخبايا �لتنظيم �نتهت بخ�سارة مدوية للجناح �لذي ظل 

ي�ساند �ليازغي حتى �ندثاره..   

غد�ة �ملوؤمتر �لأخري حلزب �لحتاد �ل�سرت�كي، �ساأل 

�أحد �لحتاديني �سديقه �جلال�س �إىل جانبه يف �ملقهى، 

�ل�سيا�سي؟،  �ملكتب  يف  ع�سو�  يكون  �أن  تتوقع  من 

�أن ي�سم فالنا  �ل�سيا�سي �جلديد لبد  فاأجابه، �ملكتب 

وفالنا، غري �أنه مل يذكر �أي ��سم من �لأ�سماء �لو�زنة، 

فقال له �سديقه متهكما، لقد �ساألتك عن �لرجال �لذين  

�لالئحة  عن  ولي�س  �ل�سيا�سي  �ملكتب  �إىل  �سيدخلون 

�لوطنية  للن�ساء.

ولعل  قا�سية،  �لحتاديني،  بني  �ل�سر�عات  هي  هكذ� 

�حلروب �لتنظيمية �لتي خا�سها �دري�س ل�سكر هي �لتي 

كانت �سببا يف مقاطعته �ليوم من لدن تيار �لز�يدي �لذي 

�ستجد رموزه نف�سها خارج �حلزب، فح�سابات �لتنظيم 

�لتي لطاملا �أتقنها ل�سكر، توؤكد �أن �لز�يدي �سيحتاج �إىل 

دعم �ملكتب �ل�سيا�سي على ر�أ�س �لفريق، بينما �سيحتاج 

فريقه �إىل تزكيات من �ملكتب �ل�سيا�سي للبقاء يف �لحتاد 

�ل�سرت�كي يف حالة �إجر�ء �لنتخابات )..(.

لبع�س  �عرتف  �أن  �لأ�سبق  �لد�خلية  لوزير  �سبق 

�مل�سوؤولني باأن �دري�س ل�سكر لعب دور� كبري� يف �جتياز 

عقبة �لت�سويت على �لقو�نني �لنتخابية ل�سنة 2011، 

ذلك �أن �لربملانيني كانو� يجل�سون يف �ملقاهي بدل �للتز�م 

بالنقا�س من �أجل مترير �لقو�نني، غري �أن �رتياح �لدولة 

للتعامل مع �دري�س ل�سكر غري �مل�سكوك فيه )..( يقابله 

توج�س من لدن بع�س �لأطر�ف �ل�سيا�سية �لتي ترى 

عد�و�ت  توجد  »ل  هو  بتعبريه  �ملز�ج،  متقلب  فيه 

باإمكان  كان  �ل�سيا�سة«.  يف  د�ئمة  �سد�قات  �أو  د�ئمة 

ل�سكر �أن ينتخب كاتبا �أول دون هذه �ل�سجة، لول �أنه 

توىل حقيبة �لوز�رة، وكان باإمكانه �أن يكون �أكرث ثاأثري� 

يف �ل�سارع �لعام لول �أن �حلر�ك �ملجتمعي �لذي عرفه 

�ل�سارع وجده »مكبال« يف مكاتب هذه �لوز�رة.. ومع 

ذلك ميكن �لقول �إن ل�سكر ماز�ل من �أكرب »�مل�ساغبني« 

يف �ل�سيا�سة، ورمبا ي�سرق �لأ�سو�ء بعد  حني، عندما 

ينتهي دور �سباط يف م�سرحية »مدر�سة �مل�ساغبني«، 

فالرجل هو �لذي �أبدع جل �مل�سطلحات �ل�سيا�سية �لتي 

�سغلت �لر�أي �لعام يف �ل�سنني �لأخرية، مثل »�مل�ساندة 

�لنقدية« و»�لو�فد �جلديد«.

�صاحب الوزارة 
املنحو�صة 

ادريس  لشكر:

احلرب النف�سية 

و»الأجهزة املعلومة« 

عبد  العزيز  أفتاتي:

حركــــة اليقـــظة

 يف مواجهة الإ�سالميني  

خديجة  الرويسي:
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رمبا يعتقد �لبع�ض �أنه ال فائدة وال خري 

وجود  لكن  �لثانية،  �لغرفة  ��ستمر�ر  يف 

بع�ض �مل�ست�سارين يف �لقبة �لثانية يعطيها 

جليا  ذلك  ويبدو  �ال�ستمر�ر،  �أجل  من  نف�سا 

�لذي ميار�سه  �ل�سيا�سي«  من خالل »�ل�سغب 

رئي�ض فريق حزب �الأ�سالة و�ملعا�سرة حكيم 

من  مبجهود�ته  �لتنويه  مت  �لذي  بن�سما�ض، 

�لتي ح�سل عليها  �لتهنئة  ر�سالة  �مللك يف  طرف 

حزب  رئا�سة  توليه  عقب  �لباكوري  »م�سطفى 

�الأ�سالة و�ملعا�سرة«.

�أحد خ�سوم بن كري�ن، وجنم  �الآخر  بن�سما�ض هو 

من جنوم �حلرب �لكالمية معه،»�إّن رئي�ض �حلكومة 

ِخ�ّسة  �أكرث  باأ�ساليب  حزبنا  على  هجوماته  يو��سل 

ووقاحة، ال يتوفر فيها على �حلّد �الأدنى من �الأخالق 

�لفاعلون  بها  يتحلى  �أن  ُيفرت�ض  �لتي  �ل�سيا�سية 

�ل�سيا�سيون«.

طبعا ال يقف بن�سما�ض عند هذ� �حلد، بل �إنه يخ�س�ض وقته 

كامال لقطع �لطريق �أمام �لعد�لة و�لتنمية �لتي حتلم بدخول 

�لغرفة �لثانية، غري �أن �سناآن بن�سما�ض وبن كري�ن ال ي�سل 

�إىل �مل�ستوى �لهزيل يف �لنقا�ض �لذي عرب عنه برملاين �الحتاد 

�لد�ستوري �دري�ض �لر��سي، �لذي ��ستهر »ببطنه �لعاري« يف 

�لربملان �أكرث من �سهرته يف �لعمل �لت�سريعي، لكنه مع ذلك يبقى 

�أحد جنوم �لغرفة �لثانية.

�أبو �لف�سل  �أدىل به �ل�سيخ  �أول ت�سريح 

فيه:»�أنا  قال  لل�سحافة  �حلدو�سي  عمر 

�إذ�  عني  �هلل  عفا  وال  �لعفو،  �أطلب  مل 

�لذين  �ملتتبعني  كل  لي�سدم  طلبته«، 

�لر�سمية  �الأنباء  ق�سا�سات  لهم  �أكدت 

يف  »�ل�سلفية«  رموز  عن  �الإفر�ج  �أن 

�سنة  فرب�ير  �سهر  من  �لثاين  �الأ�سبوع 

2012 كان نتيجة عفو ملكي.
به  �نفرد  �خلطورة،  بهذه  ت�سريح 

بل  �ل�سيوخ،  من  غريه  دون  �حلدو�سي 

حف�ض  و�أبي  �لكتاين  ح�سن  حتركات  �إن 

�ل�سلفيني  باأن  �النطباع  تعطي  كانت 

من  جديدة،  ملرحلة  �لتاأ�سي�ض  ب�سدد 

�ل�سيا�سي  �لعمل  الأبو�ب  طرقهم  خالل 

)..(، لكن �حلدو�سي ظل وفيا، لطبيعته 

م�سجد  يف  خطيبا  كان  عندما  �الأوىل 

خرج  �إنه  بل  تطو�ن،  مبدينة  »كويلما« 

موؤخر� ليعلن عدم �تفاقه مع ولوج عامل 

�ل�سيا�سة قائال:»ما د�م هناك من يحركك، 

فاالأف�سل  بحرية،  تتحرك  ال  دمت  وما 

عندي هو �البتعاد عن �ل�سيا�سة«.

بتلقائية  �ل�سلفيني  من  و�حد  يقف  هكذ� 

بع�ض  �إن  بل  �الأ�سئلة،  كل  مو�جهة  يف 

ت�سريحاته  كتابة  يتجنبون  �ل�سحفيني 

 ،)..( �ملحتملة  لتبعاتها  نظر�  حرفيا 

�أ�سماء  �إ�سهار  يف  يرتدد  ال  فالرجل 

ويذكرهم  بالف�ساد  يتهمهم  م�سوؤولني 

باال�سم )..(.

�أكرث ت�سريحات �حلدو�سي �إثارة للجدل 

هي 

16 ماي،  باأحد�ث  �ملرتبطة  ت�سريحاته 

نظره »مفربك«.. »عملية  �مللف يف  فهذ� 

وال  وجمانية،  طائ�سة  كانت  ماي   16
�ليوم  فاإىل  �إخوة..  ور�ءها  �أن  �أظن 

هل  عليكم  باهلل  جهة،  �أية  تتبناها  مل 

عملية  يف  كلهم  �سخ�ض   7000 �سارك 

كان  لو  �هلل،  �سبحان  �لبي�ساء،  �لد�ر 

�أخبار  يف  ذلك  ل�سجل  حيا  �جلوزي  �بن 

مع  )حو�ر  و�ملغفلــــــني..«  �حلمقــــــى 

 14 �ل�سحفي«  »�الأ�سبوع  �حلدو�سي: 

يونيو 2012(.

معركة  خا�ض  �أن  للحدو�سي  �سبق 

مندوب  بنها�سم  حفيظ  مع  مفتوحة 

يكون  �أن  يجب  �أنه  معترب�  �ل�سجون، 

�أن  له  �سبق  كما  م�سوؤوال..  ال  م�سجونا 

على  يدعو  كان  بكونه  لل�سحافة  �سرح 

بع�ض �مل�سوؤولني من بينهم وزير �لعدل 

بوزبع و�جلرن�ل حميدو  �لر�حل حممد 

�لعنيكري..

على  يقت�سر  ال  �حلدو�سي  من  �لقلق 

�ملغرب، بل �إنه ميتد �إىل �جلارة �إ�سبانيا 

تتهمه  تقرير�  خمابر�تها  �أ�سدرت  �لتي 

�سوريا،  يف  للقتال  �ل�سباب  بتجنيد  فيه 

 24 )�مل�ساء  �الأ�سد  ب�سار  نظام  �سد 

و�سفته  �أن  و�سبق   ،)2012 �أكتوبر 

�لر�ديكايل  بالزعيم  »�إملوندو«  جريدة 

��ستناد� �إىل نف�ض �لتقرير، �لذي مل ي�سدر 

عن �حلدو�سي �أي بيان ب�ساأنه.

»الراديكالــي« 

فـــي ال�سلفيــة 

عمر  الحدوشي:

�أن يقلب �سفينة حركة  �أحمد �لري�سوين  كاد 

�لتوحيد و�الإ�سالح يف منعرج خطري عندما 

يومني  �مللكية  �ملوؤ�س�سة  مهاجمة  �إىل  بادر 

2003، غري �أن  16 ماي  قبل وقوع �أحد�ث 

�لعا�سفة �لتي حتركت يف وجهه من د�خل 

�حلركة عجلت برحيله عن من�سب �لرئا�سة 

�لذي �حتفظ به منذ �إن�ساء حركة �لتوحيد 

و�الإ�سالح �سنة 1996 عقب �ندماج حركتني 

�الإ�سالمي  �مل�ستقبل  ر�بطة  هما  �إ�سالميتني 

وحركة �الإ�سالح و�لتجديد.

خروج �لري�سوين عن �ملتفق عليه دفع زعيم 

�لدكتور  �لر�حل  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 

�إىل �إطالق ت�سريحات  عبد �لكرمي �خلطيب 

�سحفية يترب�أ فيها من كالم �لري�سوين �لذي 

طريقته  تلك  وكانت  بـ»�لغبي«،  و�سفه 

ليبعد �ل�سبهات عن حزبه �لذي فتح �أبو�به 

للملتحني �أمثال عبد �الإله بن كري�ن، ف�سال 

بديلة  حركة  تاأ�سي�ض  �جتاه  يف  دفعه  عن 

وهي  �لري�سوين  يقودها  كان  �لتي  للحركة 

تر�أ�سها  �لتي  و�لف�سيلة«  »�ليقظة  حركة 

�لنه�سة  حزب  )رئي�ض  خليدي  حممد 

و�لف�سيلة حاليا(..

�مللكية  �ملوؤ�س�سة  على  �لري�سوين  جتروؤ 

تكررت  بل  �لتاريخ،  ذلك  منذ  يتوقف  مل 

�الأ�سو�ت  معـــها  وتـــكررت  �نتــــــقاد�ته 

�ملجل�ض  رئي�ض  �إن  بل  الأفكاره،  �لر�ف�سة 

يف  ليوؤكد  �نربى  ي�سف  حممد  �لعلمي 

�لري�سوين  ت�سريحات  مع  تفاعله  معر�ض 

�سالحيات  يف  »�لت�سكيك  باأن  �لقول  �إىل 

فيها  ي�سكك  �أن  ميكن  ال  �ملوؤمنني  �إمارة 

وح�سارته«،  �لبلد  هذ�  بتاريخ  جاهل  �إال 

و�أ�ساف �أن »�إمارة �ملوؤمنني جزء ال يتجز�أ 

�جلامع  هو  �ملوؤمنني  فاأمري  تاريخه،  من 

يف  و�لت�سكيك  �ملغرب،  لوحدة  و�لر�عي 

هوية �ملغرب �أفكار م�ستوردة منبعها �لفكر 

مرفو�سة  معزولة  �أفكار  وهي  �لغربي، 

�سرعا وَطبعا وقانونا، نتيجة �إجماع �الأمة 

�جلدل  هذ�  جتاوزنا  وقد  ملكها،  حول 

�سوت  �لتي  �لد�ستورية  �لوثيقة  ب�سدور 

�ل�سعب على م�سامينها باالإجماع«.

�سنو�ت  ع�سر  من  �أكرث  مرور  وبعد  �الآن، 

�لري�سوين  فيه  �نتقد  �لذي  �ليوم  ذلك  عن 

كانت  �لتـــي  �ل�ســـنو�ت  �مللكـــية، وهـــــي 

�لتوحيد  حلركة  �ملنت�سبون  ليقدم  كافية 

 )..( بر�ءتهم  على  �الأدلة  كل  و�الإ�سالح 

يف  ليخو�ض  للجدل  �ملثري  �لفقيه  يعود 

�لعمل  يف  ق�ساها  �سنو�ت  بعد  �ل�سيا�سة، 

�ل�سعودية  يف  �الإ�سالمية  �لبحوث  مبجمع 

�ملرة  هذه  �أنه  غري  �الختياري(،  )منفاه 

�لنظام  يبدو وقد قطع �سعرة معاوية مع 

يف �ل�سعودية، من خالل �نتقاده للنظام يف 

لل�سي�سي  �لد�عم  موقفه  ب�سبب  �ل�سعودية 

�سد مر�سي.

»يف هذ� �لوقت يخرج علينا كبري �آل �سعود 

�لطغمة  معنويات  من  �لرفَع  مبحاولته 

ر�سيد  ب�سخ  وذلك  م�سر،  يف  �حلاكمة 

�ملفل�سة.  �ل�سيا�سية  بور�ستها  يف  معنوي 

وياأتي هذ� �ل�سخ �جلديد بعد هدر ماليري 

�لدوالر�ت �لتي �سخوها ملناه�سة �لثورة 

و�إجها�سها  �إف�سالها  وحماولة  �مل�سرية 

2011.. هكذ� حتدث  منذ بد�يتها يف يناير 

�لري�سوين، يف �نتظار �أن يتحدث عن �أ�سياء 

�أخرى )..( .

»الغبي« يف نظر 

الدكتور اخلطيب 

أحمد  الريسوني:

بني وقاحة 

احلكومة ووقاحة 

امل�ست�سارين

ادريس الراضي  وحكيم بنشماس



الأ�سـبوع العـاملي

 للدميقراطيـة يف الربـاط
الإفريقية،  والقارة  العربي  العامل  يف  مرة  لأول 

اجلهوية  للحكومات  موؤمتر  الرباط،  يف  ينعقد 

اأكتوبر  رابع  اإىل  العاملية وذلك من فاحت  واملدن 

2013، و�ستكون القارات اخلم�س ممثلة بكربيات 
�ستتحول  املدة  هذه  وطيلة  واملدن،  العوا�سم 

عا�سمة اململكة اإىل عا�سمة عاملية للدميقراطية، 

الرابع  املوؤمتر  اتخذها  التي  الدميقراطية  هذه 

�سعارا لأ�سغاله.

فاأنظار العامل متوجهة اإىل »موؤمتر الرباط« واإىل 

لفائدة  وتو�سيات  قرارات  من  يتخذه  �سوف  ما 

باملدينة  قرارات �سرتتبط  املعمور، وهي  �سكان 

مو�سوع  فالدميقراطية  منها.  �سدرت  التي 

اجتماعات »موؤمتر الرباط«، لي�ست جمرد �سعار 

يتباهى به ال�سيا�سيون، ولكنها ممار�سة، وثقافة 

»حجرات  اإىل  العودة  اإىل  اأحوجنا  ما  وتربية 

و»موؤمتر  وقواعدها،  اأ�س�سها  ملراجعة  الدر�س« 

الرباط« فر�سة لإمناء مداركنا حتى نتعرف اأكرث 

على هذه الدميقراطية، فمن امل�ستحيل اأن ل يثمر 

هذا املوؤمتر نتائج اإيجابية لفائدة ال�ساكنة، اأولها 

وق�سائيا  اإداريا  املنتخبني  حما�سبة  يف  واجبهم 

ثقة  »خان«  من  ومنهم  خ�سو�سا  و�سيا�سيا، 

من  �سنوات  العا�سمة  على  و�سيع  الناخبني، 

ب�سبب  اإما  امل�ساريع  الرقي، ومن املاليري، ومن 

جهلهم اأو جتاهلهم وتقاع�سهم.

باحلكومات  له  عالقة  ل  الرباط«  »موؤمتر 

املركزية، فهو موؤمتر ميثل ال�سكان وحكوماتهم 

اجلهوية وبلدياتهم املحلية، فهو مبثابة  �سوت 

ال�سعوب، ومن هنا تربز قوته واأهميته و�سلطته 

لتاأثري  اخلا�سعة  املركزية  احلكومات  على 

انتخابات واختيارات هذه ال�سعوب.

اختاروا  الذين  العامل  �سعوب  مبمثلي  فمرحبا 

والت�ساور  للتحاور  اأر�سا  لتكون  مدينتنا 

هذه  وتعميم  وتقوية  لدعم  والقرتاح 

اأننا  ندعي  ل  الرباط  يف  ونحن  الدميقراطية، 

و�سلنا اإىل الكمال الدميقراطي، فاملجتمع يبحث 

عنها، عن هذه التائهة بني الذين يدعون ويتبنون 

بالدميقراطية،  واملطالبة  الدفاع  الأ�سف  مع 

بعك�سها،  واملوؤمنني  خ�سومها  اأ�سد  من  وهم 

يف  اختالف  ل  الآخرين.  مع  تعاملهم  خالل  من 

يف  وجود  مع  الختالف  الدميقراطية،  وجود 

ن�سبتها وممار�سيها وم�ستغليها وامل�ستفيدين من 

ا�ستحوذوا على  الذين  »ريعها«، والختالف يف 

من  ت�ستغيث  التي  »روحها«  وخنقوا  »األقابها« 

»موؤمتر الرباط« لإنقاذها من خمالب املت�سلطني 

عليها يف كل اأرجاء العامل.

�سكان الرباط، وهم �سركاء يف بناء الدميقراطية، 

لهم  ويجددون  النجاح،  للموؤمترين  يتمنون 

الرتحاب يف عا�سمة اململكة.

حديث العاصمة

تعد  التي  ح�سان  مقاطعة  كانت  اإذا 

ب�سبع  اجلهة  يف  مقاطعة  اأ�سغر 

لت�سري  مر�سحة  مربعة،  كيلومرتات 

اأفخم واأغنى مقاطعة يف اململكة بف�سل 

امل�ساريع ال�سخمة والتي ل مثيل لها 

يف كل اأرجاء الوطن مثل دار الأوبرا، 

وم�ساريع:  البحر،  باب  وم�سروع 

امليناء، والنزهات، ومركب ال�سناعة 

التقليديـــة الإ�سالمـــية، والفـــــــنادق 

والعمـــارات الفخمـــــة، واملتاحـــــف، 

والكورني�س وغريها.. وكلها �ستكون يف 

املنطقة ال�سمالية ملقاطعة ح�سان، بينما 

املنطقة اجلنوبية من نف�س املقاطعة 

عتيق  دوار  يف  »الرباريك«  تغزوها 

و�سارع الرجراجي بالعكاري و�سارع 

البنايات  اأب�سع  تتمركز  كما  احلرية، 

الع�سوائية بحي �سبعة و�سارع املختار 

بحي  طهران  وب�سارع  جازوليت، 

املحيط.

وما بني املنطقتني: تقع املدينة القدمية 

التي ت�سم 95 يف املائة من الدور املهددة 

بالنهيار يف الرباط.

فكيف ميكن التوفيق بني هذه امل�سادات، 

بني ما هو حداثي وراٍق وفخم، وبني 

ما هو متخلف ويف احل�سي�س، ويهدد 

�سالمة واأمن املواطنني؟

ومع الأ�سف مل يتمكن املنتخبون �سواء 

اجلماعة  اأو  املقاطعة  �سعيدي  على 

من طرح هذه املقاربة، ومل يطرحوها 

ل�سبب واحد، هو اأنهم خارج التغطية 

لكل ما يهم ال�سكان.

فامل�ساريع التي تنجز حاليا باملنطقة 

قدم  ول  يد  ل  للمقاطعة،  ال�سمالية 

عن  عبارة  هي  بل  فيها  للمنتخبني 

يعرف  ل  وملن  لل�سكان،  »هدية« 

اأبي  وادي  �سفة  بجانب  املنطقة  تلك 

لالأزبال،  مطرحا  كانت  فقد  رقراق، 

و�سكنا  »للرحبة«،  ع�سوائيا  ومكانا 

لجتياز  فو�سوية  وحلبة  ق�سديريا، 

امتحانات الكفاءة يف ال�سياقة، وبف�سل 

اإىل  املنطقة  حتولت  »الهدية«  هذه 

مينع  فماذا  اململكة«.  »كاليفورنيا 

باملنطقة  الهتمام  من  املنتخبني 

من  الو�سطى  واملنطقة  اجلنوبية 

املقاطعة؟ واقرتاح ما ميكن به موازنة 

ميزان مقاطعة ح�سان؟
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

املا�ضية  ال�ضنة  يف  اجلماعة  �ضرفت   ◆
850 مليون �شنتيم على �شراء الوقود  حوايل 

يف  الأخريتني  الزيادتني  وبعد  ل�ضياراتها، 

�شتكلف  كم  اهلل  يعلم  املحروقات،  اأثمنة 

امليزانية؟!

◆ من املنتظر بعد ت�شكيل احلكومة، وانعقاد 
موؤمتر الرباط، اأن يبداأ العد العك�شي لت�شوية 

واجلهوية،  املحلية  اجلماعات  و�شعية 

باإجراء االنتخابات واإعادة النظر يف تق�شيم 

 3 اإحداث  يتم  اأن  املحتمل  ومن  العا�شمة، 

و�ضالة،   – ال�شبانات   – ح�شان  هي:  عماالت 

وهو م�شروع جاهز منذ 1992.

◆الأ�شباب اإن�شانية و�شيا�شية �شي�شطر جمل�س 
اجلماعة، اإىل التعامل مع جمعيات املهاجرين 

بنف�س  العا�شمة  يف  الكائنة  االأفارقة 

امل�شتفيدة  للجمعيات  املخ�ش�س  التعامل 

ويف  العينية.  وامل�شاعدات  املالية  املنح  من 

للمهاجرين  جمعيات  خم�س  توجد  الرباط 

الأفارقة.

نواب  وال  روؤ�شاء  هم  ال  املنتخبني،  بع�س   ◆
القانون  من   23 املادة  على  و�شدا  للروؤ�شاء، 

الروؤ�شاء  غري  على  متنع  التي  اجلماعي 

اأو  يديروا  اأو  يوقعوا  اأو  يزاولوا  »اأن  ونوابهم 

يتدخلوا يف تدبري امل�شالح اجلماعية«، فاإن 

ب�شيارات  ويتمتع  ويتدخل  يدير  بع�شهم 

ومكاتب  »فابور«،  وتليفونات  اهلل«،  »جابها 

فخمة على ح�شاب ال�شكان.

املجال�س  اأجنزته  ما  كل 

يعقوب  ملقاطعة  ال�سابقة 

املن�سور من حدائق رائعة 

وباإمكانيات جد متوا�سعة: 

»كالأطالل«،  اأ�سبحت 

»�سارع  حديقة  خ�سو�سا 

وحديقة  امللكي«  اجلي�س 

وحديقة  الكفاح«  »�سارع 

»ال�سبانات«.

اأنفقت  الفارطة  ال�سنة  ويف 

حوايل  الأغرا�س  م�سلحة 

تقول  مليون،  و500  مليار 

ل�سيانة  امل�سلحة:  هذه 

املناطق اخل�سراء، وها هي 

العا�سمة  قلب  من  مناطق 

ومهجورة  جرداء  �سفراء 

اإل من الكالب والقطط.

جمل�س  رئي�س  اهلل  ورحم 

املن�سور  يعقوب  جماعة 

بالفريج  حممد  املرحوم 

عندما �سيد حديقة »الكفاح« 

بعدما  درهم،  األف  بتكلفة 

املخت�سة  امل�سلحة  طالبته 

لإجناز  مليون  مبائة 

جرارا  فا�ستعار  املطلوب، 

وطلب  حمراثا  وا�سرتى 

واقتنى  الإنعا�س  من  عمال 

ووجد  واأ�سجارا،  اأغرا�سا 

من يتربع بت�سييج احلديقة، 

يف  حديقة  اليوم  هي  وها 

اآهلة  �سعبية  اأحياء  و�سط 

كانت  وبعدما  بال�سكان، 

وخ�سراء  غناءة  حديقة 

هي  ها  بالورود،  مزينة 

من  اأكوام  و�سط  حتت�سر 

املخ�س�سة  املاليني  مئات 

فقط لل�سيانة!

»ال�سبانات«،  حديقة  اأما 

فتربعت  بها وزارة ال�سكــنى 

نـــــــت  كا و ، لتعميــــــر ا و

اآيـــة يف الهنــد�سة والتجــهيز 

احلديقة  هذه  والأغرا�س، 

ومت  ماتت  بل  حتت�سر،  مل 

حموها من الوجود.

»�سارع  حديقة  وتبقى 

اجلي�س امللكي« التي �سيدت 

 ،1992 مببادرة من جمل�س 

وهي ت�سارع اليوم من اأجل 

البقاء بعدما مت اإهمالها من 

حيث ال�سيانة حتى �سارت 

اليوم �سبه مزبلة.

املن�سور  يعقوب  مقاطعة 

 24 م�ساحتها  تتجاوز  ل 

ولكن  مربع،  كيلومرت 

األف   300 يفوقون  �سكانها 

ن�سمة، وال�سكن الق�سديري 

ل يزال يحتل ال�سف الأول 

والغائب  العا�سمة،  كل  يف 

املناطق  هو  فيها  الكبري 

اخل�سراء وحتى التي متت 

تهيئتها يف املا�سي حتت�سر 

اأعني  اأمام  احلا�سر  يف 

املنتخبني الذين مل ينجزوا 

اأي �سيء ل�ساكنة املقاطعة.

املن�سور،  يعقوب  حدائق 

�سار  ما  ومنها  مري�سة 

يت�سجع  فهل  اهلل،  ذمة  يف 

وي�ساألون  املنتخبون 

هذا  عن  امل�سوؤولني  عن 

املليار  ماآل  وعن  الإهمال؟ 

املخ�س�سة  املليار  ون�سف 

للمناطق  املا�سية  ال�سنة  يف 

اخل�سراء؟

الرباط يا حسرة

وهم  الرباطيني  من  ملجموعة   1952 غ�ست  يف  التقطت  �سورة 

عائدون من اأداء منا�سك احلج، وال�سورة التقطت لهم يف �سوريا، 

اليمني: حممد احل�ساين، حمادي بنعمور، حممد  اإىل  الي�سار  ومن 

الطاهر البناين، عبد اللطيف ملني، برادة و�سالح الزعيمي.

واملرحوم عبد اللطيف ملني هو اأول رئي�س جماعة ح�سان يف �سنة 1983 ومل 

يرتاأ�س �سوى �ستة 

اأ�سهر، حيث األغت 

املحكمة دائــــرته 

 ، بية نتـــــــخا ل ا

وظــــلت حـــ�سان 

بدون رئي�س ملدة 

ثالث �ســــــنوات. 

رحم اهلل املتوفني، 

واأطـــــال عـــــــمر 

الأحياء.

اأزيد من 20 زاوية من الزوايا التي ا�ستهرت 

يف  منت�سرة  ال�ساحلني،  واأوليائها  بعلمائها 

هو  ما  ومنها  العتيقة،  للمدينة  �سيقة  اأزقة 

الإهمال  طالها  وجلها  الأ�سف،  مع  مهجور 

من اأتباعها بعدما كانت ت�سكل اإ�سعاعا للعلم 

للوطنية،  مدر�سة  كانت  اأنها  كما  واملعرفة، 

للت�سدي لال�ستعمار.

ويف جل املدن املغربية تنظم موا�سم لزواياها، 

بجهاد  احلافلة  التاريخية  بالكنوز  وتعرف 

وبال�سبط  العا�سمة  يف  وعندنا  اأوليائها، 

الزوايا  من  زاوية   20 القدمية  املدينة  يف 

البنائية  الزاوية  وهي:  الكبرية  املغربية 

والزاوية  القادرية،  والزاوية  الفتحية، 

والزاوية  التيجانية،  والزاوية  الكتانية، 

والزاوية  احلراقية،  والزاوية  احلمدو�سية، 

والزاوية  النا�سرية،  والزاوية  الدرقاوية، 

والزاوية  التهامية،  والزاوية  العي�ساوية، 

والزاوية  املعطاوية،  والزاوية  املختارية، 

والزاوية  الغربية،  والزاوية  التلم�سانية، 

والزاوية  احلن�سالية،  والزاوية  املباركية، 

�سيدي  وزاوية  لزارو،  وزاوية  الرحمانية، 

قا�سم، والزاوية الغازية.

داخل  باملاليني  يعدون  الزوايا  هذه  واأتباع 

ال�سنة  طيلة  تنظم  ل  َفِلَم  وخارجها،  اململكة 

موا�سم دينية يف هذه الزوايا؟ وتقام الطقو�س 

التي تنظمها كل زاوية بح�سور اأتباعها الذين 

دون �سك متعط�سني للم�ساركة فيها؟.

الأوقاف  وزارة  مندوبية  من  نتمنى  كنا 

وال�سوؤون الإ�سالمية باأن تكون من�سقة ومنظمة 

وداعمة، ومقرتحة وحمركة، وم�سجعة خللق 

يف  ملا  اجلماعي  املجل�س  مب�ساركة  موا�سم 

للمدينة  واجتماعي  اقت�سادي  ن�ساط  من  ذلك 

املدينة  ويف  بها.  املحيطة  والأحياء  القدمية 

العتيقة زوايا وم�ساجد واأ�سرحة يفوق عددها 

املائة، وهو عدد ل وجود له يف اأية مدينة قدمية 

عن  امل�سوؤول  من  ال�سوؤال:  ويبقى  باململكة، 

هذا الإهمال: هل اأتباعها؟ اأم مندوبية وزارة 

املجل�س  اأم  الإ�سالمية؟  وال�سوؤون  الأوقاف 

اجلماعي؟ اأم جمل�س املقاطعة؟ اأم كل هوؤلء؟

من

 أرشيف

 الرباط
اأكرب واأكرث الزوايا املغربية توجد يف قلب املدينة العتيقة

بان كي مون

مقاطعة ح�شان يف امليزان:

حــدائق يعقــوب املن�صــور يف ذمــة اللــــه

 العدد: 756  اخلميس 29 شتنبر 2013

ما بـــني  »ح�صــان« النافــــع  و»ح�صــان«  غــري  النافــع

ت�صميم  دار الأوبرا



املنهاج القومي يف الرتبية 

عند الغزايل
الذاتية  اأكتب �سرية الإمام الغزايل وتنقالته  اأن  ِارتاأيت 

اختالف  على  للعلم  وطلبه  ودرا�سته  تعليمه  ميدان  يف 

كان  الذي  اأبيه  طرف  من  و�سيه  به  قام  وما  �سروبه، 

يتمنى اأن يح�سن ابناه فن اخلط مما مل يتوفر لهما ذلك 

يف  البنني  فيودع  الآخرة  اإىل  الأب  ينتقل  ثم  حياته،  يف 

دار الدنيا مو�سى بهما من طرف �سويف قليل املال منعدم 

اإىل  بالذهاب  املطاف  اآخر  يف  الولدين  ليو�سي  املدخول 

مدر�سة للتعلم وك�سب القوت.. ومما ينبغي الإ�سارة اإليه 

اأن هناك عاملا م�سريا خمت�سا يف الفل�سفة توىل رئي�س ق�سم 

العقيدة بجامعة الأزهر هو املرحوم عبد احلليم حممود، 

وقد حقق هذا العامل امليال اإىل الت�سوف كتاب »املنقذ من 

ال�سالل« الذي األفه الإمام الغزايل، وقد ارتاأيت اأن اأنقل 

عنه ما كتبه عن الغزايل يف درا�سة ن�سرها يف جملة )تراث 

الإن�سانية(، ونظرا لهتمام الأ�ستاذ الراحل عبد احلليم 

الغزايل  حياة  يلخ�س  اأن  ا�ستطاع  فقد  بالغزايل  حممود 

ومراحل حياته منذ كان �سبيا وطالبا اإىل اأن اأ�سبح مهتما 

بعلم الت�سوف وموؤلفا فيه، وبعدما كتب عن الغزايل تنقله 

يف كتابته عرب مراحل حياته وخو�سه يف ما كتبه من علوم 

بكيفية لفتت الأنظار، وجعلتني اأميل اإىل نقل ما كتب نظرا 

للرتكيز الذي كتبه عن الغزايل والهتمام العلمي بالرتكيز 

الدكتور عبد احلليم حممود، حيث  املخت�سر يف درا�سة 

يقول يف النقطة الأوىل )هو اأبو حامد حممد بن حممد بن 

حممد الغزايل، ولد بطو�س من اإقليم خرا�سان عام 450 هـ 

املوافق عام 1058 م(.

وكان والده، كما يقول ابن ال�سبكي يف كتاب طبقاته يغزل 

ال�سوف ويبيعه يف دكانه بطو�س، فلما ح�سرت الوفاة، 

اأو�سى به وباأخيه اأحمد اإىل �سديق له مت�سوف واأعطاه 

ما ادخره من مال ي�سري قائال: ))اإن يل لتاأ�سفا عظيما على 

ولدي  يف  فاتني  ما  ا�ستدراك  واأ�ستهي  اخلط  تعلم  عدم 

وعلمهما  ال�سالح،  الو�سي  عليهما  واأ�سرف  هذين(( 

اخلط، واأدبهما اإىل اأن فنى ذلك النزر الي�سري )من املال( 

الذي كان خلفه لهما اأبوهما، وتعذر على ال�سويف القيام 

بقوتهما، فقال لهما: اعلما اأين قد اأنفقت عليكما ما كان لكما، 

اأهل التجريد، بحيث ل مال يل فاأوا�سيكما  واأنا رجل من 

به، واأ�سلح ما اأرى لكما اأن تلجاآ اإىل املدر�سة، فاإنكما من 

وقتكما،  على  يعينكما  قوت  لكما  فيح�سل  العلم،  طلبة 

ففعال ذلك، وكان هو ال�سبب يف �سعادتهما وعلو درجتهما، 

وكان الغزايل يحكي هذا ويقول: )طلبنا العلم لغري اهلل 

الدكتور  اأوردها  التي  القولة  اإل هلل( هذه  اأن يكون  فاأبى 

عبد احلليم حممود رحمه اهلل قد اأوردها العالمة حممد 

ال�سادة  )اإحتاف  كتابه  يف  الزبيدي  احل�سيني  حممد  بن 

ووقعت  الدين(،  علوم  اإحياء  اأ�سرار  ب�سرح  املتقني 

حياة  درا�سة  يف  لكتاب  ك�سعار  القولة  هذه  اإىل  الإ�سارة 

)الفرار  بعنوان  كتاب  �سكل  يف  الغزايل  حامد  اأبي  وفكر 

تاأليف عبد احل�سني زرين كوب.. وينتقل  من املدر�سة( 

الدكتور عبد احلليم حممود يف مقالته عن الغزايل ليذكر 

�سباه فيقول: )ويف عهد ال�سبا يف طو�س، اأخذ طرفا من 

الفقه على الإمام اأحمد الراذكاين، ثم �سافر اإىل جرجان، 

منه  ف�سمع  الإ�سماعيلي،  ن�سر  اأبي  الإمام  عن  لياأخذ 

وكتب عنه ثم عاد اإىل طو�س، فمكث بها ثالث �سنني يتاأمل 

)قدم  ذلك  وبعد  بجرجان،  ح�سله  ما  ويحفظ  ويتدبر 

ني�سابور، ولزم اإمام احلرمني )اجلويني(، حتى برع يف 

املذهب )ال�سافعي( واخلالف واجلدل والأ�سلني )يعني 

احلكمة،  وقراأ  واملنطق،  الفقه(  واأ�سول  الدين  اأ�سول 

والفل�سفة، واأحكم كل ذلك، وفهم كالم اأرباب هذه العلوم، 

وت�سدى للرد على مبطليهم واإبطال دعاويهم(، كما يقول 

ذلك الزبيدي يف �سرحه.. من خالل ما �ساقه الدكتور عبد 

احلليم حممود نتبني تدرجه يف حياة الغزايل من �سباه 

املنتقدين  على  ويرد  يكتب  العود  �سلب  اأ�سبح  اأن  اإىل 

ويتخذ مما يدر�سه زادا للمعرفة دون ممار�سة ومعاي�سة 

املت�سوفة اأو تعاطي الت�سوف، فاملعرفة كانت يف ما كان 

يعي�سها كهدفه الأول.. يقول الدكتور عبد احلليم حممود 

 478 )عام  باإمام احلرمني  انتهت احلياة  وملا  مقاله  يف 

هـ/1085 م( خرج الغزايل اإىل املع�سكر قا�سدا الوزير 

وحمط  العلم  اأهل  جمل�س  جمل�سه  كان  اإذ  امللك  نظام 

رحالهم، فناظر الأئمة العلماء يف جمل�سه، وقهر اخل�سوم 

ال�ساحب  فتلقاه  بف�سله  واعرتفوا  عليهم،  كالمه  وظهر 

الوزير بالتعظيم وطار ا�سمه يف الآفاق وا�ستهر..

اأكرث  الأ�سعار  يف  بالزيادة  املتميزة  ال�سنة  هذه  �سيف  يف  مراك�س  كانت 

�سخم  مبقرا�س  قطعت  اأو  برتت  وكاأنها  ا�ستعال(،  )واأكرث  حرارة 

اأف�سدوا  الذين  على  غ�سبها  جام  ت�سب  حمرقة،  لعنات  اأو  جمرات،  اإىل 

امل�ساحات  كل  باخرتاق  رحابتها  و�سيقوا  افتتانها،  واأ�ساعوا  جمالها، 

اخل�سراء وتطويقها من كل اجلنبات بالب�ساعة والبناء الع�سوائي الذي 

لزال امل�سوؤولون ي�سارعون من اأجل الق�ساء عليه، اأو على الأقل احلد 

من انت�ساره اجلذامي.

الروؤو�س  فوق  تتفتت  كانت  التي  املحرقة  وال�سم�س  املفرطة  احلرارة 

وتلك  احلرارة،  تلك  امللتهبة،  النريان  باأل�سنة  تر�سها  وكاأنها  الدانية 

اأخبار  متابعة  عن  اأمره  على  املغلوب  املواطن  و�سغلتا  األهتا  ال�سم�س 

التطبيق  طريق  عن  اأو  �سفويا،  منها  ي�سله  ما  رغم  املتتالية  الزيادات 

ال�سامت، وهي اأخبار على كل حال لي�ست �سارة ول مفرحة 

باملرة، ومل يعد ذلك املواطن يويل اهتماما اإل للن�سرات 

على  وتغريات  تقلبات  من  به  تتنباأ  وما  اجلوية، 

وكاأنه  بنهاره،  الطويل  احلار  ال�سيف  م�ستوى 

الأربعة  الف�سول  اإىل  م�ساف  جديد  اآخر  ف�سل 

املعروفة.

يف  طوىل  يد  املذهل  احلرارة  لرتفاع  كان 

اليوم  طول  على  وا�ستداده  العط�س  �سراوة 

)نظرا لنقطاع املاء( واملتجاوز نف�سيا لأربع 

الذي  اللعاب  انحبا�س  ويف  �ساعة،  وع�سرين 

ي�ساعد على تليني حركة الل�سان، حتى اأ�سحى 

الواحد منا يتكلم بالإ�سارة كلغة احتياطية عادة 

خا�سة،  ولأ�سباب  نادرة  حالت  يف  اإليها  يلجاأ  ما 

اأبوا  الذين  املراك�سيني  من  اأي  ا�ستطاعة  يف  يعد  ومل 

اإل اأن يبقوا باملدينة كحرا�س ملعابدها واأ�سوارها املتهالكة 

املمتد على م�ساحة  الوقت  بال�سر، وقتل  التفكه  اإل  لهم  يبق  ومل 

زمنية خيالية، ل تغيب عنها ال�سم�س اإل ا�سطرارا، وذلك باجللو�س اململ 

القطع  واآلت  احلر،  ق�ساوة  من  الأخرى  هي  هاربة  اأ�سجار  ظالل  حتت 

التي �سخرت موؤخرا للق�ساء على ما تبقى من منجزات فرن�سا امل�ستعمرة 

ال�ساعات  و�سغل  مللء  واأي�سا  والعمران،  البيئة  م�ستوى  على  مبراك�س 

املقلقة وفراغاتها ببع�س الألعاب التي ل حتتاج اإىل جهد، والإ�سغاء اإىل 

بع�س النكت التي تثري ال�سحك على راويها قبل م�سمونها، لأنها قدمية، 

تنبعث  التي  البي�ساء  ال�سحكة  الن�سراح معها، ول »تخرج«  ينتظم  ل 

اأو  �سغط  اإىل  حاجة  ودومنا  وتلقائي  عفوي  ب�سكل  الأعماق  داخل  من 

ان«. »ْهرَّ

و�سغط  ظروفه  من  باإحلاح  احلمراء  باملدينة  بقي  الذي  املراك�سي  كان 

من و�سعيته املادية و�سيق ذات اليد، ينطلق من البيت ال�سبيه بال�سعري 

كالعا�س على الأ�سابع يف اجتاه املجهول، هروبا  من القيظ النائم حتت 

من  عليها  �سرف  ما  رغم  حمطمة  نافورة  عن  وبحثا  والأ�سباغ،  الطالء 

لأن  مراقبة،  لأية  خا�سعة  غري  ملوثة  مربدات  وعن  اجلماعة،  اأموال 

املدينة  قتلت يف  �ساهقة  متاهات وحفر وطوابق  اهلل، و�سط  بيد  ال�سحة 

زهرة الروح، وخنقت عبق الورود واأتلفت اأغرودة البالبل، كان ينطلق 

ال�ساعرة  قالت  كما  بكماء  باأوراق  اإل  يت�سرت  ل  عري  حالة  يف  قلت  كما 

جناة الزباير، وقطع ثوب مبللة تظهر اأكرث مما تخفي، همه الوحيد هو 

ومتنع  الال�سعة  ال�سم�س  �سربات  بظلها  عنه  تخفف  جهة  على  العثور 

اأن يكون له ا�ستعداد ل�سماع ما اأمل باملدينة  القيظ ال�سارب بقوة، دون 

واملتاجر،  الأ�سواق  بع�س  اإىل  باأل�سنتها  امتدت  حرائق،  من  اخلالدة 

يعتقدون  اأ�سحابها  كان  التي  الراقية  الأوطيالت  وبع�س 

مناأى  ويف  والنريان،  الكوارث  عن  بعيدة  باأنها 

عن اأعني ال�سلطة التي كثريا ما كانت تفاجئ تلك 

يف  وهن  القا�سرات  الفتيات  وتعتقل  املحالت، 

حالة فوق طاقتهن وفوق اأعمارهن مع اإخوان 

عرب مكبوتني.

القدير  اهلل  اإىل  يتو�سل  املراك�سي  ذلك  كان 

ال�سغط  كتل  وتتزحزح  الأحوال  تتغري  كي 

الثقيل كبع�س �سيوف ال�سيف، ذلك ال�سغط 

الذي ظل طيلة �سهر غ�ست متحكما وم�سيطرا 

من  �سقف  على  الرا�سي  اجلوي  الو�سع  على 

قابلة  غري  درجة(   40 )فوق  احلرارة  درجة 

باأكرث  للم�ساومة، وهي حرارة مع كل ذلك لي�ست 

التمدر�س  تكاليف  اأنهكته  الذي  اجليب  حرارة  من 

نظري  يف  تخ�سع  ل  والتي  الكثرية،  الكتب  وم�ساريف 

لأية مقايي�س ول معايري، بحيث يظل جزء منها حمتفظا بجدته 

)لعدم ا�ستعماله باملرة(، وجزء ي�ستعمل بال عقالنية، لأنه بعيد عن حياة 

الطفل وبيئته التي يعي�س فيها، وهذا بال �سك من بني الأ�سباب التي تنفر 

اإىل  كذلك  املراك�سي  ظل  املطالعة،  يف  و»تكرههم«  القراءة  من  التالميذ 

اأن فوجئ برعد وبرق واأمطار تهطل من �سماء اهلل مدرارا، حيث هدمت 

خوفا  ال�سوارع  يف  �سوداء  ليلة  ال�سكان  وعا�س  اأخرى،  واأغرقت  منازل 

من �سقوط الدور والعمارات وهي حالة رمبا �ستدفع امل�سوؤولني اإىل فتح 

حتقيق ملعرفة الأ�سباب التي اأدت اإىل تلك الكارثة خارج اأية مزايدة اأو 

ترا�سق بالكالم »اخلاوي«، وذلك ملعاقبة املتالعب واملق�سر واملتخلي عن 

امل�سوؤولية، لأن الأمر يتعلق باأرواح عباد اهلل الغالية، وا�ستقرار املواطن 

واأمنه ال�سكني الذي يتعار�س مع اله�سا�سة والبنيات التحتية املهرتئة.

عليها  يتوفر  اأن  يجب  التي  ال�سروط  بع�س  املا�سية  احللقة  يف  لكم  قدمت 

ال�سجناء للح�سول على العفو امللكي، وهكذا وكلما اقرتب تاريخ حلول منا�سبة 

عيد وطني اأو ديني اإل وجند �سجناء جميع املوؤ�س�سات احلب�سية يتزاحمون 

نحو نيل ر�سى وموافقة مدير ال�سجن الذي يعترب اأول م�سوؤول عن تر�سيح 

املحظوظني الذين توؤهلهم �سريتهم داخل ال�سجن )ح�سن ال�سلوك وق�ساء ثلثي 

املدة املحكوم بها( لينالوا هذه احلظوة وهذه اللتفاتة امللكية، ويف خ�سم هذا 

التزاحم نحو اعتناق احلرية من جديد تقع يف بع�س ال�سجون اإن 

مل اأقل جلها حماولت اإغراء املدير )�سواء من داخل ال�سجن 

ي�سعب  مغرية  لتاأثريات  يخ�سع  الذي  خارجه(  من  اأو 

ال�سمود اأمامها، لأن الذين يكونون قد ق�سوا ثلثي مدة 

قناعة  عرب  اإل  بينهم  التمييز  وي�سعب  كرث،  �سجنهم 

ال�سيد املدير، ول نعتقد اأن موظفي ال�سجن يعي�سون 

يف ماأمن من القلق واخلطر، �ساأنهم �ساأن املدير الذي 

ي�سكن مع عائلته داخل اأ�سوار املوؤ�س�سة ل ينعم بنوم 

هادئ، لأنه يتوقع يف كل حلظة من حياته وقوع حادث 

ما قد يوؤدي به اإىل عقوبة عزله اأو تنقيله اإىل جهة نائية، 

اأما حرا�س ال�سجن فيوجدون يف فوهة املدفع �سواء منهم من 

ي�سرفون على عملية تفتي�س الزوار اأو الذين يق�سون يومهم بني 

ظهراين النزلء، فكل تفريط اأو اإفراط يف هذه العمليات قد يت�سبب لهم يف نف�س 

اأقرباء ال�سجناء،  العقوبة؛ وقليل منهم من يغامر مبن�سبه حني يتواطاأ مع 

اأو لتجارة املخدرات نظرا ملا  للتغاظي عن ت�سريب املمنوعات  اأو مع هوؤلء 

توفره هذه العمليات من اأرباح طائلة خ�سو�سا واأن اأهايل ال�سجناء قد بدوؤوا 

يربعون ويتفننون يف ت�سريب املخدرات، فكل ما يتو�سل به ال�سجني مفرو�س 

والزيتون  )البي�س  مهلو�سة  اأو  خمدرة  مواد  على  اأح�سائه  يف  يحتوي  اأن 

والبطيخ( كلها ماأكولت حتولت اإىل و�سائل د�س املمنوعات، الأمر الذي بات 

يحد من جدوى يقظة احلرا�س ويعر�سهم ل�ستى العقوبات كان اهلل يف عونهم، 

اأما الغ�س يف اإعداد قائمة امل�ستفيدين من العفو امللكي فقد ح�سل هذا الأمر حتى 

التي �سنها  ال�سر�سة  انتهاء احلملة  الثاين وذلك بعد  يف عهد املرحوم احل�سن 

وزير الداخلية اإدري�س الب�سري، وقد �سملت هذه احلملة امل�سوؤومة بالإ�سافة 

واإخ�ساعهم  تركيعهم  يف  القوي  الوزير  ف�سل  الذين  والأعمال  املال  رجال  اإىل 

لرثواته )متويل ميدان العلف مبدينة �سطات منوذجا(.. جل اأباطرة الجتار 

يف املخدرات وخ�سو�سا يف �سمال اململكة، حيث مت اعتقال ع�سرات امل�ستبه بهم 

ومن بينهم ت�سعة »ريافة« وعا�سرهم وهو امل�سمى اأحمد املرني�سي الذي ينحدر 

من مدينة فا�س، وقد كانوا جميعا ي�سكلون ع�سابة دولية لرتويج املخدرات، 

فنالوا ب�سبب ذلك حكما بع�سر �سنوات �سجنا نافذا لنف�س التهمة، وقد اأ�سرف 

امل�سمى  بتطوان  »الد�ستي«  عميد  هذه  العتقالت  عملية  على 

احلاج اأمال الذي فر اإىل مدينة �سبتة املحتلة  مبجرد انتهاء 

اإىل هناك  باهظة هربها  باأموال  1996، حممال  �سنة  حملة 

وباملعلومات ال�سرية اخلطرية التي كان مطلعا عليها بحكم 

وظيفته، وظل ي�سرف على ت�سيري ممتلكاته بتطوان وطنجة 

بوا�سطة الهاتف املحمول، وحلد الآن ل يعرف اأحد ما اآل 

اإليه م�سري هذا امل�سوؤول الأمني الذي كان العون املدلل 

للجرنال العنيكري، وكان هوؤلء الأباطرة الع�سرة يقيمون 

بال�سجن املركزي بالقنيطرة حيث ما لبثوا اإل فرتة ق�سرية 

حتى ا�ستفاد رفيقهم اأحمد املرني�سي من العفو امللكي مبفرده، 

»الق�سية  عنوان:  حتت  مقال  كتبت  علمي  اإىل  اخلرب  بلغ  وملا 

ال�سرقاوي الذي كان مديرا  اإن« وطلبت مقابلة مولي الطيب  فيها 

ملديرية ال�سوؤون اجلنائية والعفو امللكي فتف�سل با�ستقبايل؛ وبعد اأن اأثنى على 

�سجاعتي يف طرق باب بع�س الطابوهات واملوا�سيع  احل�سا�سة، قال يل اإن الذي 

يقراأ مقالك ي�ستنتج منه اأننا اإما نكيل مبكيالني يف تعاملنا مع العفو امللكي، واإما 

اأن هناك ر�سوة؛ واحلالة اأنه تو�سلنا باأمر كتابي من الديوان امللكي فنفذناه. 

وملا طلبت منه اأن يزودين ببع�س املعلومات عن هذا الأمر الكتابي ابت�سم وقال 

يل: عليك ب�سطارتك ك�سحايف اأن تبحث عن خبايا هذا الأمر، وان�سرفت فعال 

اإىل التحقيق امليداين الذي علمت من خالله اأن امل�ستفيد من العفو امللكي كانت 

له اأخت تعمل بالق�سر امللكي بفا�س، حيث اغتنمت فر�سة وجود امللك الراحل 

بالق�سر واعرت�ست �سبيله وجثت على قدميه متو�سلة باكية، وطلبت من امللك 

العفو عن اأخيها دون اأن تذكر له نوع اجلرمية التي ارتكبها، فرقَّ امللك حلالها 

واأمر بالإفراج عن الأخ امل�سجون، وهلل يف خلقه �سوؤون!

 إدريس أبايا محمد بركوش
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 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
العفــــو امللكـــي املفــرتى عليـــه

مراكــــــ�ش تختنــــــــق

فوجئ 
المراكشيون 

برعد وأمطار تهطل 
من السماء مدرارا، حيث 

هدمت منازل وأغرقت أخرى..
وعاشوا ليلة سوداء في الشوارع 

خوفا من سقوط الدور..وهي حالة 
ربما ستدفع المسؤولين إلى فتح 

تحقيق لمعاقبة المتالعبين 
والمقصرين.
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يتبع

الرأي

03

يتبع

في خضم 
هذا التزاحم  نحو 

اعتناق الحرية من جديد 
تقع في بعض السجون إن 

لم أقل جلها محاوالت إغراء 
المدير الذي يخضع لتأثيرات 

مغرية يصعب الصمود 
أمامها.
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المنبر الحر
 العدد:756 اخلميس 26 شتنبر 2013

�سينما  مهرجان  فعاليات  ِانطلقت 

�شتنرب   23 الإثنني  يوم  املراأة 

ب�سينما  �سال  مبدينة   2013
اجلميل  املهرجان  هذا  هوليود.. 

الذي اأ�سبح له �ساأن كبري يف الفن 

وطنجة  مراك�ش  بعد  ال�سابع 

�سينما  الرباط  وطبعا  وتطوان 

املوؤلف..

يح�سره  املراأة  �سينما  مهرجان 

اأنه  مع  الن�ساء  من  اأكرث  الرجال 

يحمل ا�سم �سينما املراأة.. ورئي�ش 

املهرجان هذا الأ�ستاذ املولع بال�سينما، وهو اأي�سا رئي�ش �سينيماتك 

منذ  املغربي  ال�سينمائي  باملركز  املغربية(  ال�سينمائية  )اخلزينة 

اختيار  يف  خبري  ال�سايل..  وحاليا  و�سهيل  قويدر  اأيام  زمان.. 

اأي�سا  وخبري  املراأة،  �سينما  املهرجان  بهذا  تعر�ش  التي  الأفالم 

يف اختيار ال�سيوف الأجانب واملغاربة طبعا. ل تفوته كبرية اأو 

�سغرية »ولو طارت املعزة«.. اإنه عبد اللطيف الع�سادي، �سديق 

و»واعر« يف نف�ش الوقت »ما معاه�ش الدريبالج« كما يقول دائما 

يف جميع املهرجانات التي ي�سرف عليها املركز ال�سينمائي املغربي: 

»�سوف اأجني كود.. اأ�ش خ�سك؟«.

هو هذا اللطيف الع�سادي بال جماملة.. اإىل قلنا رئي�ش املهرجان، 

اأ�سحابهم  اهلل،  �ساحمهم  البع�ش،  بحال  ما�سي  بالفعل  رئي�ش  هو 

هي  وهذه  ال�سينمائيني،  احلرفيني  قبل  الدرب«  »ولد  وجريانهم 

احلقيقة كما يقول عزيزي م�سطفى العلوي »احلقيقة ال�سائعة«.

وفاة  مع  املهرجان  يتزامن  احلزن،  وببالغ  ال�سديد،  الأ�سف  مع 

املوت  يعرف  ل  الذي  البطل  م�سعود،  بن  حميدو  الكبري  الفنان 

)يف كل اأفالمه(: للة حبي للتازي، واأفغان�ستان ملاذا للم�سباحي، 

و�سم�ش الربيع للطيف حللو، ومل�ساو�سة لعهد بن�سودة، وم�سرحيته 

الوحيدة: الو�سيط، واأفالمه الفرن�سية مع كلود لولو�ش طيلة 30 

�سنة.

اأنيقا  املغاربة،  للممثلني  مثال  كان  اهلل  رحمه  م�سعود  بن  حميدو 

مهرجانات  اأجال�سه يف عدة  كنت  الوقت،  لبا�سه، حري�سا على  يف 

ويقول يل كيف حالة املمثلني يف املغرب، اأجيبه: اأنت �سيد العارفني 

يف  اأحنا  وخليتنا  لفرن�سا  م�سيت  عال�ش  اأنت  العزيز..  حميدو  يا 

املغرب.

وبذكاء يقول: ما كاينة معنى اأخي م�سطفى.

كان �سيمثل معنا يف فيلم معركة وادي املخازن، لكنه مل يرتاجع عن 

حقوقه اأمام املنتج واملخرج �سهيل بن بركة )1988(، كنت اآنذاك 

م�ساعد املخرج، فلعب دوره املمثل حممد مفتاح.

ال�سايح  اإبراهيم  الكبري  الفنان  ي�ساألني عن  اهلل  دائما رحمه  وكان 

الذي جمعنا طيلة 20 �سنة يف دبلجة الأفالم الهندية والأمريكية 

واملركز  ال�سق  وعني  ال�سوي�سي  با�ستوديوهات  والفرن�سية 

كنت  حميدو..  �سيدي  يا  اهلل  رحمك  بالرباط.  املغربي  ال�سينمائي 

بطال. والبطل ل ميوت.

يف  باآخر  ونحتفل  فنان..  راح  احلياة..  وت�ستمر  ت�سري  وهكذا 

مهرجان �سينما املراأة من 23 اإىل 28 �ستنرب بتكرمي فنانة م�سر: 

وبالتوفيق ملهرجان  بورقية.  فريدة  املغرب  وفنانة  اأثار احلكيم، 

�سينما املراأة حتت رعاية جمعية اأبي رقراق املحرتمة.

البطل ال ميوت

كثرية هي الفئات التي تعي�ش يف جمتمعنا 

والن�سيان، وت�ستغل  التهمي�ش  من  تعاين 

التي  القانونية  احلماية  اإطار  خارج 

ي�سمنها قانون ال�سغل.

العمارات  حرا�ش  الفئات  هذه  ومن 

�سهل  عملهم  اأن  البع�ش  يظن  والذين 

العمارات  بتنظيف  يتعلق  وي�سري، 

يخلدون  ثم  لها  التابعة  املرافق  وبع�ش 

اأبواب  اأمام  كرا�سيهم  على  الراحة  اإىل 

ياأخذون  �سهر  كل  نهاية  ويف  العمارات، 

توفرهم  اإىل  اإ�سافة  عناء،  دون  رواتبهم 

على م�سكن بالعمارة التي ي�ستغلون بها 

يجعل  هذا  كل  الكراء..  ثمن  اأداء  دون 

احلقيقة عن مهنة حار�ش العمارة تغيب 

اأن  يرون  والذين  الكثريين  اأذهان  عن 

اإن�سان حمظوظ خا�سة  حار�ش العمارة 

املدينة  اإىل  قدموا  الذين  اأولئك احلرا�ش 

من البوادي واملناطق النائية فاأ�سبحوا 

حني  يف  وم�سكن،  عمل  على  يتوفرون 

املدينة يعي�سون  اأبناء  الكثري من  يوجد 

التي  احلقيقة  لكن  اأ�سرهم،  على  عالة 

يجهلها هوؤلء اأن مهنة »حار�ش العمارة« 

من اأ�سعب املهن، اإذ اأن حار�ش العمارة 

معر�ش للطرد التع�سفي يف اأية حلظة اإذا 

عن  �سواء  الأخطاء  بع�ش  منه  �سدرت 

ق�سد اأو عن غري ق�سد، اأو ف�سل يف القيام 

ببع�ش املهام التي كلف بها، ورمبا قد ل 

عمال  يعمل  وقد  عليها،  القدرة  له  تكون 

متوا�سال ليل نهار، ل ينام يف راحة، ول 

اأخذ  يف  احلق  له  ولي�ش  راحة،  يف  ياأكل 

يف  واحد  يوم  با�ستثناء  ال�سنوية  عطلته 

الأ�سبوع اإن حالفه احلظ، بل من حرا�ش 

العمارات من يعمل حتى يف حالة املر�ش، 

ول يوجد اأي بند يف قانون ال�سغل ي�سمن 

واملحرومة  العاملة  الفئة  هذه  حقوق 

الجتماعي  كال�سمان  احلقوق  اأهم  من 

وغريها  والتاأمني..  ال�سحية  والتغطية 

من احلقوق التي ي�سمنها قانون ال�سغل.

يوجد  والإن�ساف،  العدل  باب  من  لكن 

يتحلون  من  العمارات  �سكان  �سمن 

باأخالق اإن�سانية نبيلة جتعلهم يعاملون 

يرتكونه  ول  ح�سنة،  معاملة  احلار�ش 

معنوي،  اأو  مادي  �سيء  اأي  اإىل  يحتاج 

على  با�ستمرار  ي�ساعده  من  منهم  بل 

اأبنائه وتعليمهم و�سرائهم بع�ش  تربية 

هذا  لكن  يتطلبونها،  التي  امل�ستلزمات 

اأغلب  عامل  يف  قليل  النا�ش  من  النوع 

�سكانه ا�ستغالليون.

�سيبقى  متى  اإىل  املطروح،  ال�سوؤال  اإن 

اأن  الأوان  اآن  اأَما  امل�سوؤولون �سامتون؟ 

الفئة  التعامل مع هذه  النظر يف  يعيدوا 

ل  ومِلَا  حقوق؟  من  يلزم  ما  واإعطائها 

وي�سمن  املهنة  هذه  ينظم  قانون  ي�ساغ 

حقوق هوؤلء؟ ومِلَا ل يتحدث نواب الأمة 

بالربملان عن هذه الفئة من املجتمع؟

جد بوشتى )الرباط(

اإن الإ�سهار ينتمي اإىل فن ال�سينما، ومن 

املنتوجات  ببع�ش  التعريف  مهامه 

اأي �سك  اأجنبية، وبدون  اأو  اإما حملية 

اأ�سبح الإ�سهار من الأ�سباب القوية يف 

كل بلد لتحريك عجلة القت�ساد، �سواء 

اأو  ا�ستهالكية  مبنتوجات  الأمر  تعلق 

اأخرى خدماتية.

يف  الإ�سهار  اأخذها  التي  ولالأهمية 

يدر دخال مهما على  فاإنه  ع�سرنا هذا، 

هذه  يقدمون  الذين  الإ�سهاريني  هوؤلء 

على  تبث  التي  الإ�سهارية  الو�سالت 

ال�سا�سة  على  اأو  ال�سينما،  �سا�سات 

داخل  منت�سرة  جد  وهي  ال�سغرية، 

املنازل ويف املقاهي، اأو تبث عن طريق 

الإذاعات العمومية واخل�سو�سية.

لأي  ميكن  الإ�سهارية  الو�سالت  وهذه 

�سخ�ش اأن يقوم بها على اأح�سن وجه، 

طبعا مع الإر�ساد والتدريب من طرف 

املخرجني.

هذا  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 

الإ�سهار ت�سرف عليه اأموال ل ي�ستهان 

املوؤ�س�سات  من  عديد  طرف  من  بها 

العمومية و�سبه العمومية؛ ومن املوؤكد 

اأن هذه الإدارات غادرها عدد كبري من 

�سبابهم  زهرة  اأفنوا  الذين  املتقاعدين 

لهذه  مهنية  وبكل  واإخال�سا  خدمة 

لزالت  وقتها  كانت  التي  املوؤ�س�سات 

واليوم  املهني،  التاأهيل  فتية ويف طور 

مالية  و�سعية  يف  اأ�سبحت  هلل  حمدا 

جيدة ويف رخاء.

حبذا   - باجلميل  لالعرتاف   - اإذن 

ن�سبة  املوؤ�س�سات  هذه  خ�س�ست  لو 

الإ�سهارية  الأدوار  هذه  من  متوا�سعة 

املنا�سبة لهوؤلء املتقاعدين الذين عملوا 

اإذاك باأجور زهيدة، واأدوا واجبهم يف 

لي�سعروا  مر�سية،  غري  عمل  ظروف 

والتكرمي  بالتقدير   - اللتفاتة  بهذه   -

والحرتام.

اأو  اإدارة  كل  فاإن   - فقط   - وللتذكري 

بخرياتها  يتمتع  اأن  تقبل  لن  موؤ�س�سة 

غري خدامها القدامى الربرة.

شهيد عبد الجليل الشرادي )البيضاء(

يوميات فنان

●  مصطفى منير

على هام�ش الرتجمة الرديئة

ال�سالم،  عبد  الفار�سي  القارئ  م�ساركة  على  تعليقا 

حتت عنوان »ملاذا ل يكتفي املغاربة باللغة العربية 

فقط بدل الرتجمة الرديئة؟«، الواردة يف ال�سفحة 4 

من العدد رقم 753 من جريدة الأ�سبوع.

اجلريدة  طاقم  ملجهودات  وتقديرا  مني  واحرتاما 

وحفاظا على م�سداقيتها ي�سرفني اأن اأبدي املالحظة 

التالية:

 ”Pain de sucre“ املقال  �ساحب  ترجم 

بالعبارة التالية “خبز ال�سكر” وهذا خطاأ، فالأ�سح 

فهذا   ”Pin de sucre“ هو “قالب ال�سكر”، اأما

من  نوعا  تعني   ”  Pin  “ كلمة  لأن  كذلك،  خطاأ 

يف  الرجوع  وميكن  ال�سنوبر؛  �سجر  وهو  الأ�سجار 

 ”Le Robert “ هذا الباب اإىل املعاجم اللغوية كـ

و“Larousse” و“املنهل”.

عبد الصمد شيهب )آسفي(   

الربملانيون  وحرا�ش  العمارات

ن�شبة من ريع االإ�شهار .. املتقاعدون اأحق بها!

تطبيق  على  �سنوات  ت�سع  تقريبا  مرت  لقد 

تظل  ذلك  مع  اأنه  اإل  ال�سغل اجلديد..  قانون 

الآن  حلد  مطبقة  غري  منه  مقت�سيات  عدة 

ل�سيما املتعلقة باخلادمات يف البيوت.. ومن 

هنا يعترب املهتمون بهذا امليدان اأن ما يزيد عن 

مليون ون�سف من العمال ل ي�ستفيدون من اأي 

تغطية �سحية، علما - على �سبيل املثال - اأن 

العقود املحدودة الأجل مل يتم تقنينها على 

الوجه ال�سحيح، يف حني اأن امل�سرع اأ�سار اإىل 

�سرورة حتديد اإطار هذه ال�سريحة.

اإىل  الفئة  هذه  قانون  اإخراج  عدم  ويعزى 

الوجود، اإىل حد ما، اإىل تقاع�ش احلكومة التي 

القوانني  اإبراز هذه  اأنها ل تعمل على  يعتقد 

املليون  اأن  ل�سيما  ع�سري،  خما�ش  بعد  اإل 

اأي  من  ي�ستفيدون  ل  العمال  من  والن�سف 

حماية ب�سبب التاأخري املمنهج لتعطيل تطبيق 

مقت�سيات قانون ال�سغل..

ال�سغل،  طلب  املعوقات،  هذه  �سمن  ومن 

ل�سيما اأن قانون ال�سغل يلزم كل مقاولة ي�سل 

عدد عمالها اإىل خم�سني ب�سرورة توفرها على 

العمال؛  هوؤلء  �سحة  على  ي�سرف  طبيب 

ي�ستحيل  اأنه  اإح�سائيا  يفيد  الذي  ال�سيء 

توفري عدد الأطباء املخت�سني يف هذا امليدان 

لقانون  تخ�سع  التي  املقاولت  بتعدد  قيا�سا 

ال�سغل.. علما اأن الدولة بذلت جمهودا جبارا 

لتح�سني م�ستوى عي�ش العمال عن طريق ما 

مت  الذي   2013 يوليوز   23 اجتماع  عنه  نتج 

لل�سمان الجتماعي مع  الوطني  بال�سندوق 

اأرباب العمل يف �سخ�ش املجل�ش الذي ميثلهم 

)CGEM(، حيث عمدوا اإىل حث الدولة على 

الرفع من م�ساهمتها يف ال�سندوق املخ�س�ش 

لعملهم،  فقدانهم  ب�سبب  العمال  لتعوي�سات 

بدل  درهم  مليون  خم�سمائة  مبلغ  اإىل  لتنتقل 

م�ساهمة  ظلت  حني  يف  درهم،  مليون   250
املائة،  يف   0.38 حدود  يف  العمل  اأرباب 

كان  كما  املائة  يف   0.19 حدود  يف  والأجراء 

�سابقا.

فالأمر ي�ستلزم - على الأقل - اأن يبذل اأرباب 

يف  م�ساركتهم  نية  لرفع  اإ�سافيا  جهدا  العمل 

بذلته  الذي  امل�ستوى  بقدر  ال�سندوق  هذا 

الدولة، اإل اأنه مع ذلك تظل انتظارات العمال 

به يف  املعمول  امل�ستوى  اإىل  ترقى  ل  احلاملة 

بالقاعدة  العريقة، عمال  الدميقراطية  الدول 

ال�سرعية التي تق�سي باأل مقارنة مع وجود 

الفارق.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

االنتظارات  

احلاملة لليد 

العاملة  من  

تفعيل  قانون  

ال�شغل
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يف تقومي الل�سان

ُ )بفتح التاءين( ْهترَ ترَ ْلُ�ْسْ ارَ

1

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

فيها  ونقع  نرتكبها  التي  األخطاء  هي  كثيرة 
ونسمع  أبدا،  ننتبه  وال  ذلك  في  ونتمادى 
تداولها في املجامع ومن طرف املتحدثني، حتى 
صحيحا  اخلطأ  فصار  معتادا  األمر  أصبح 
والصحيح خطأ، مع العلم أنه من واجبنا أن 
لغتنا،  على سالمة  ونحافظ  األخطاء،  نتحرى 
االستعمال،  هذا  لنا  يحق  كما  ونستعملها 
عدد  في  العربية  املعاجم  إلى  الرجوع  وعلينا 
من األحيان حتى نسلم من النطق باخلطإ في 
كلمة  الكلمات:  هذه  ومن  الكلمات،  من  كثير 
اجلميع  بها  ينطق  الكلمة  فهذه  »املستهتر«، 
الثانية  التاء  التاء األولى ومكسورة  منصوبة 
أنها  العلم  مع  فاعل،  اسم  أنها  أساس  على 
)مفتوحة  أي  املفعول،  اسم  على  إال  تأتي  ال 

التاءين(.
للمجهول  مبني  استهتر  يلي:  كما  ذلك  ونبني 
»هتر  العرض«  »مزق  الهتر  من  »هتر«  أصلها 
ورجل  املشددة«  »بالتاء  وهتره  هترا  يهتره« 
مستهتر »بالتاءين املفتوحتني« ال يبالي ما قيل 
فيه وال ما قيل له وال ما شتم به. واالستهتار 
كأنه  حتى  فيه  واإلفراط  بالشيء  الولوع  هو 
أهتر خرف، ويقال »استهتر« )مبني للمجهول( 
فالن بكذا إذا أولع به، وقد أهتر بفالنة »مبني 
للمجهول«، واستهتر بها »مبني للمجهول« إذا 
فنت بها فهو مستهتر »بفتح التاءين« بها ومن 
طرفها، فمستهتر كلمة ال تأتي إال على صيغة 
اسم املفعول، وكل من متادى في الشيء وأفرط 

فيه فهو »مستهتر« بفتح التاءين.
فاملوظف الذي ال يحافظ على الوقت وال يؤدي 
بفتح  »مستهتر«  الصحيح  الوجه  على  واجبه 

التاءين.
مهنته  في  يخلص  وال  يغش  الذي  والعامل 
»مستهتر«، واألب الذي ال يعنى بالبيت واألسرة 

»مستهتر«.
وهذه الكلمة، وردت في كل املعاجم الصحيحة 

مفتوحة التاءين، ونذكر هذه املعاجم كالتالي:
1 - معجم مختار الصحاح ألبي بكر عبد القادر 
الرازي، جند في صفحة: 324 )مستهتر( بفتح 
يبالي  ال  به  مولع  »مستهتر«  ومعنى  التاءين، 

ما قيل فيه.
2 - معجم املصباح املنير: أتى بفعل »استهتر« 
مبني للمجهول أي أنه ال اسم فاعل له، ومعنى 

استهتر اتبع هواه فال يبالي مبا فعل.
استهتر   1010  -  2 ج  الوسيط  املعجم   -  3
وخرف  عقله،  ذهب  فالن:  للمجهول(  )مبني 
من كبر ونحوه وكان كثير األباطيل، وبالشيء 
يقال:  عظة  وال  بنقد  مبال  غير  ولزمه  به،  فنت 
استهتر )مبني للمجهول( بالشراب، واستهتر 

بفالنة »مبني للمجهول«.
املستهتر  قال:  اللغة واألعالم:  في  املنجد   - 4
»بفتح التاءين« الذي كثرت أباطيله، واملستهتر 

)بفتح التاءين( املولع به ولعا شديدا.
للفيروزابــــادي،  احمليـــط  القامــــوس   -  5
ج 2 - 163 املستهتر »بفتح التاءين« بالشيء 
املولع به ال يبالي مبا فعل به »بضم فاء الفعل« 
»استهتر«  أباطيله وقد  له والذي كثرت  وشتم 

بكذا على ما لم يسم فاعله.

وما  عندنا..  مكتمل  �شيء  كل 

ينق�شنا �شوى هاته �ملهرجانات �أو 

ما يعرف باملو�زين.. و�ملو�ويل.. 

ويا ليل.. ويا عني »ياك �لبطن �إال 

�شبعات كتقول للر��س غني«، فهل 

�شبعانة حلد  �لبطون  فعال جميع 

�لتخمة.. جمرد �شوؤ�ل؟

�لبطالة  عندنا..  مكتمل  �شيء  كل 

و�ملعايري،  �ملقايي�س  كل  فاقت 

وفر�س �ل�شغل �شئيلة، و�أ�شحاب 

عالة  و�لكفاء�ت  �لعليا  �ل�شو�هد 

�أن يكونو� عالة  �أنف�شهم قبل  على 

�حلتمية  وملفاتهم  �أ�شرهم..  على 

ياأكلها  �لت�شغيل  �أدرج مكاتب  بني 

�لغبار و�لن�شيان.

حيث  عندنا..  مكتمل  �شيء  كل 

و�لن�شب  و�لنهب،  �ل�شرقة 

�شبيل  و�عرت��س  و�الحتيال، 

�الآخرين وجتريدهم من كل �شيء 

ويف و�شح �لنهار.. �أما �جلرمية كل 

يوم ت�شمع خرب جرمية هنا وهناك 

باالإ�شافة  �الأبد�ن..  لها  تق�شعر 

و�العتد�ء  �النتحار�ت  كرثة  �إىل 

�جلن�شي �لوح�شي �لذي مل ي�شتثن 

�لطفولة،  و�إعد�م  �لرب�ءة  حتى 

�لكربى،  �مل�شيبة  و�لر�شوة 

يتحدثون  حني  منهم  و�أعجب 

وعو�قبها  خماطرها  وعن  عنها 

»�لر�شيويني«  �أن  بيد  وعقوبتها 

�لكبار نادر� ما يعاقب �أحد منهم.

�لغالء  عندنا..  مكتمل  �شيء  كل 

�ملعي�شي.. و�أنا�س الز�لو� ي�شكنون 

�آيلة  منازلهم  و�آخرون  �لكهوف، 

يف  يت�شكعون  و�أنا�س  لل�شقوط، 

و�الأكل  �لت�شول  حيث  �ل�شو�رع 

فهو  �لتعليم  �أما  �أي�شا..  و�ملبيت 

وترميم..  �إ�شالح  يلزمه  �الآخر 

�ملتدين،  م�شتو�ه  من  و�لرفع 

فعلية  �شمولية  خارطة  و�إيجاد 

�لد�ء،  يعرف  خاللها  من  جذرية 

يقف  حتى  �ل�شايف  �لدو�ء  لنجد 

على رجليه �مل�شلولتني بثبات ولو 

مرة و�حدة يف �ل�شنة..

وتوجد يف بع�س �الإد�ر�ت مكاتب 

�شبه فارغة وموظف �أو �ثنان هما 

�شديد،  ببطء  لكن  يعمالن  �للذ�ن 

يقفون  �ملو�طنني  من  و�أفو�ج 

يفرج  �أن  �ل�شرب  بفارغ  ينتظرون 

عن ملفاتهم ووثائقهم.. نعم كرثت 

وموت  و�لالمباالة  �لغيابات، 

�شمائر بع�س �ملوظفني و�ملقدمني 

وروؤ�شاء بع�س �الأق�شام، دون �أن 

�إىل  و�مل�شت�شفيات  �ملحاكم  نن�شى 

�آخره.

�الأمو�ل  هاته  ت�شرف  �أن  فبدل 

م�شاريع  يف  �لعمالقة  �لطائلة 

تعود بالنفع و�ملنفعة على �لبالد 

و�لعباد، وتتاح من خاللها فر�س 

ها  و�ملحتاجني  للعاطلني  �ل�شغل 

حتت  �لريح  مهب  يف  تذهب  هي 

ذريعة ��شمها �لرتفيه.. و�ل�شطيح 

و�لرديح.

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

يتبع

�أمام  ملحة  �حل�شانة  دور  �أ�شبحت 

وللمجتمع  لالأ�شرة  �القت�شادية  �حلاجة 

فاملر�أة مل تعد تعمل بهدف حتقيق  ككل، 

فعلي  �حتياج  هناك  و�إمنا  فقط  �لذ�ت 

مل�شاركة �ملر�أة يف ميز�نية �ملنزل.

ال  و�قعا  �أ�شبحت  فاحل�شانات  ولهذ� 

ميكن �ال�شتغناء عنه �أو جتاهله، وتعترب 

�لبديل  الأنها  ناجعا،  حال  �لفكرة  هذه 

�حلقيقي لوجود �الأم �شرط �أن تكون هذه 

�لدور متكاملة تربويا و�شحيا للطفل.

طفلها  يجال�س  من  �الأم  جتد  �أن  يكفي  فال 

�ملهم  ولكن  غيابها،  �أثناء  به  ويعتني 

م�شتوى  على  �ل�شخ�س  هذ�  يكون  �أن 

�لطفل  بنف�شية  �لو�عية  �لثقافة  من  عال 

�ملبكرة  �ل�شن  يف  وخا�شة  و�حتياجاته، 

�شديد  بحر�س  معها  �لتعامل  يجب  �لتي 

على عك�س ما قد يت�شوره �لبع�س من �أن 

�لطفل يف هذه �ملرحلة ال يدرك �شيئا.

�إىل  �الآباء  ��شطر  �حلا�شر،  ع�شرنا  يف 

وهم  �حل�شانة  دور  يف  �أطفالهم  �إيد�ع 

�الأم  جتد  وال  �الأوىل،  �ل�شهور  يف  الز�لو� 

�إىل  تذهب  �أن  �شوى  �أمامها  حال  �لعاملة 

حتى  �شباح  كل  طفلها  وترتك  �حل�شانة 

تعود �إليه يف �مل�شاء.

�الأويل  و�لتعليم  �لرتبية  م�شوؤويل  فعلى 

�حل�شانات،  لهذه  كربى  �أهمية  يولو�  �أن 

بعناية  �ملكلفات  �ملربيات  ومل�شتوى 

رجال  �شغار،  �أطفال  وتعليم  وتربية 

ون�شاء �مل�شتقبل.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(
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يبدو �أن قدر �ملغاربة مرة �أخرى �أن يعي�شو� 

يف ظل حكومة تفتقد �جلر�أة و�ملبادرة، وال 

�إال لغة �لزياد�ت يف �الأ�شعار و�شحق  تتقن 

جتميد  مقابل  �أ�شال،  �مل�شحوقة  �لطبقات 

بن  منذ و�شول حكومة  �أنه  �الأجور، حيث 

كري�ن �إىل �حلكم بعد د�شتور يوليوز 2011 

للموؤ�ش�شة  و��شعة  �شالحيات  �أعطى  �لذي 

د�أبت  �حلكومة،  رئي�س  برئا�شة  �لتنفيذية 

ال�شعبية  قر�ر�ت  �تخاذ  على  �حلكومة 

�أو�شلتها  �لتي  �لوعود  مع  متاما  تتناق�س 

�إىل �شدة �ل�شلطة. 

تويل  منذ  �ملغاربة  عيون  �لنوم  فارق  لقد 

�حلكومة �جلديدة زمام �الأمور، و�أ�شبحو� 

�نتظار  يف  قلوبهم  على  و�أيديهم  يبيتون 

زياد�ت  عن  غالبا  �شيك�شف  �لذي  �ل�شباح 

�أو  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أو  �لبنزين  يف  جديدة 

�ل�شر�ئب �أو غريها، فبعدما بادر بن كري�ن 

�ملحروقات  يف  م�شبوقة  غري  زيادة  �إىل 

�ملغاربة بكون  �ل�شحك على ذقون  حماوال 

يقنع  �أن  دون  �شاحلهم  يف  هي  �لزيادة 

حتى نف�شه، وبعد �لزيادة يف ثمن �حلليب 

و�لزياد�ت يف �أثمنة جل �ملو�د و�خلدمات، 

ها هو يعود من جديد ليلوح بالزيادة يف ثمن 

�لكازو�ل مما �شيثقل كاهل �ملو�طنني �لذين 

�إىل  ي�شطرون ال�شتعمال �شيار�تهم للذهاب 

عملهم يف غياب و�شائل نقل عمومية حتفظ 

للمو�طن كر�مته. 

�أ�شقطتها  فقد  �الأجور،  يف  �لزيادة  �أما 

يوما  ت�شرح  ومل  �أجندتها،  من  �حلكومة 

بل  �ملاأجورين،  و�شعية  حت�شني  يف  بنيتها 

�الأدهى من ذلك ت�شريحات بن كري�ن �لتي 

يتاأ�شف فيها على �لزيادة �لتي �أقدمت عليها 

حكومة عبا�س �لفا�شي يف نهاية واليتها، بل 

�شرح مر�ت باأنه يفكر يف �لرت�جع عنها.

�لرفاه  بن�شبة  يقا�س  حكومة  �أي  جناح  �إن 

توفره  �لذي  و�القت�شادي  �الجتماعي 

و�حلقوق  �لكرمي  و�لعي�س  ل�شعبها، 

كان  ما  وهو  مو�طن،  لكل  و�حلريات 

على  �شوتو�  �لذين  �ملغاربة  �ملو�طنون 

خيبة  �أن  �إال  ينتظرونه،  �مل�شباح  حزب 

كل  تر�جعت  بعدما  كبرية  تظل  �الأمل 

خانقة،  �أزمة  يف  �لبالد  وغرقت  �ملوؤ�شر�ت، 

�هلل وحده يعلم متى �شتنق�شع غيومها.  

محمد الغازي

حكومـــة   الزيــادات   يف   كــل �ســـيء  اإل  الأجـــــــور

هـل مـن مراقبـة  

لـُدور   احل�سانــة؟

»رق�سني  على  وحدة  ون�ص«
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تخلو  تكاد  العربي عموما،  العامل  يف 

بدافع  النحتية،  التحف  من  البيوت 

تربط  زالت  ما  التي  الدينية  اخللفية 

خا�صة  والأوثان،  بالأ�صنام  النحت 

ونحن نعي�س العودة اإىل قطع روؤو�س 

التماثيل مب�صر و�صوريا، بالرغم من 

املتنورين  الدين  علماء  بع�س  تاأكيد 

التحرمي  علة  جتاوز  �صرورة  على 

يف  ال�صالحية  منتهية  اأ�صبحت  التي 

الأبعاد،  الثالثية  ال�صا�صات  ع�صر 

تطور  مع  ذاتها  العلة  ذوبان  بحكم 

والثقايف  الديني  َيينْ  الوعنْ وتعميق 

الأزهر  اأباح  لذلك  الع�صور.  عرب 

�صناعة التماثيل »امل�صروطة باإنعا�س 

ال�صياحة واإبراز احل�صارات وتاريخ 

املحاربي  ذكرى  وتخليد  الأمم، 

وعظماء ال�صعوب«.

اإذا كانت يف الكثري من البالد العربية 

ب العديد من التماثيل التي تخلد  ُتَن�صَّ

فاإن  ورموزها،  ون�صائها  رجالها  اأهم 

املغرب يبقى ُمفنْرغا من هذه التماثيل 

تبني  اإىل  ا�صتنادا  الت�صخي�صية 

فقهائه  راأي  باعتبار  املالكي،  املذهب 

النحت  ظهر  ثمة،  من  املو�صوع.  يف 

ولدته،  منذ  جتريدي  مَبينْل  املغربي 

الُع�صوية  التعبريية  فيه  تت�صكل  اإذ 

َحَذرها  تعلن  مطمو�صة  بوجوه 

 .Représentation ال�صارخ من التمثيل

»التحرمي  م�صكلة  اإىل  فبالإ�صافة 

انفتاح  على  يوؤثر  الذي  الديني« 

بوعي  احلجمي،  التعبري  وتوجيه 

�صعف  ربط  ميكن  وعي،  بدون  اأو 

اأخرى،  باأ�صباب  النحتية  املمار�صة 

امل�صوؤولي وذوي  بينها لمبالة  من 

القرار باأهمية اإدراج الفنون اجلميلة 

�صمن املنظومة اجلامعية املو�صولة 

يتحقق  ل  الذي  العايل  بالتعليم 

مدر�صتي  يف  املطلوب  بامل�صتوى 

تعتربان  اللَّتينْ  والبي�صاء  تطوان 

الإ�صباين  ال�صتيطاَنينْ  خملفات  من 

والفرن�صي.

باحة  وبا�صتثناء  اأخرى،  زاوية  من 

بالرباط  والتدبري  الإيداع  �صندوق 

َدَثة موؤخرا، يت�صل تقهقر التعبري  املُحنْ

و�صاحات  قاعات  بانعدام  مي  احَلجنْ

املُنَتجات  عر�س  يف  متخ�ص�صة 

مل  الذي  الفني  وبالنقد  النحتية، 

من  العديد  ويتابع  يحفز  اأن  ي�صتطع 

احلالة  يف  والجتهادات،  املحاولت 

اجُلهد  النحت  فيها  ي�صتدعي  التي 

والور�س  املادة  تطويع  يف  املُ�صاَعف 

املنطلقة،  باملمار�صة  الكفيل  الف�صيح 

التي  املعرفية  الطاقة  يقت�صي  مثلما 

الباحث  ذلك  النحات  من  جتعل 

ويكافح  يكابد  التي  بر�صالته  املقتنع 

النحتية  القطع  اأن  علما  اأجلها،  من 

قلَّما  ِحية  رنْ وال�صَّ منها  ال�صالونية 

جتد مقتنيها. واإن كانت هذه امل�صاألة 

والذوق  والتعليم  بالرتبية  متعلقة 

فاإن الأمر ي�صتوجب  يف املقام الأول، 

بتذوق  ال�صتئنا�س  اأن  على  التاأكيد 

على  مي  احَلجنْ والتعبري  النحت 

ينطلق  وتقنياته،  اأ�صاليبه  اختالف 

ن  املَُكوِّ العمومي  الف�صاء  من  اأ�صا�صا 

اأن  ذلك  امل�صرتكة.  رانية  الُعمنْ للبنية 

تاأخذ  املعا�صرة  امَلَدِنَية  الهند�صة 

ت�صميم  يف  العتبار  بعي  النحت 

بناء  يتم  حيث  املدن،  وتاأثيث 

ال�صرحية  املنحوتات  وتن�صيب 

والتماثيل  والتماثيل  والرمزية 

مية  الن�صفية وخمتلف املن�صاآت احَلجنْ

مع  بعالقتها  مدرو�صة  مواقع  يف 

الن�صيج امَلِديني بو�صفه ُكالًّ ُمَتوافقا.

مالمح  تاأ�صي�س  ومنذ  اإجمال، 

من  وبقدر  املغربي،  الت�صكيل 

املغربي  النحت  ظل  التاأخري، 

املبدعي  من  بقلة  مرتبطا  املعا�صر 

وعبد  ال�صجلما�صي،  احلق  عبد  مثل 

ومو�صى  الزبري،  واأحمد  امللياين،  اهلل 

ال�صالوي، وحممد  وح�صن  الزكاين، 

وفريد  املليحي،  وحممد  �صبعة، 

كمحمد  اآخرين  ومب�صاهمات  بلكاهية 

اأن  بيد  العبادي.  وحممد  الوردي 

احل�صور  بي  القائمة  الهوة  هذه 

رَت�َصل، مل متنع  العابر والغياب املُ�صنْ

اإ�صعال  اإعادة  من  حمدودين  اآخرين 

فتيل الإبداع احلجمي، ِلُن�صري يف هذا 

لأعمال  املتاألق  الإ�صعاع  اإىل  ال�صياق 

عبد  اأعمال  وح�صور  القباج،  اإكرام 

الرحمان رحول، وعبد الكرمي الوزاين، 

مقيم  )تون�صي  ال�صتيوي  وال�صحبي 

وعبد  العادي،  وحممد  املغرب(  يف 

غزلين  وم�صطفى  اأزدام،  ال�صالم 

التي  املتعاقبة  الأجيال  من  وغريهم 

جتتهد وتعمل على اإيجاد موطئ قدم 

يف حقل النحت املغربي الذي يحتاج 

اإىل املزيد من الإخ�صاب. 

بنيونس عميروش 

انتا�صرتي ب�صرعة واتف�صيتي فمجتمعنا

 يا الر�صوة!!

حتى اأن احلكماء لقدام �صبهوك للرغوة

اللي كتطلع فال�صابون واتعاود فاحلي تخوا

اآ�س من زين وفايدة فيك يا لعدوا..؟!

حتى اتعلق بك الإن�صان كالع�صق ولهوا

لو كان غري كنتي نوع من اأنواع الن�صوة

انقولوا.. ميكن ي�صتحالك رجال ون�صوة

اطلقتي علينا مر�صك خلبيث ي�صرح كالعدوى

كاأنه فريو�س خطري بان وما القاولوا ادوا

اآ�س ات�صالينا؟ راكي اخلقتي فو�صطنا فجوى

وب�صهد نارك احترق �صعبنا والتكوى

حتى اللي كان عاي�س معانا كرمي بالنخوة

ا�صبح بجرتك مذلول وعند النا�س ما ي�صوا

بعدينا.. بعدينا والدي معاك هاد البلوى

واإل غادي انخرجوك من ح�صرتنا بالقوة

مت�صي عريانة ما م�صتورة ما لب�صا ك�صوة

لأن وجودك مل�صوه ما بقالو عندنا ماأوى

�صريي افحالك.. راهم فاقوا بك وقدموا ال�صكوى

ميعادا ا�صحابك اللي دايرين منك الرثوة

اللي ابغاوك تبقاي.. اأنت فنظرهم فامل�صتوى

اأما احنا لو اجربناك اترحلي من غدوا

با�س نعتابروا وقتك املعفون نهائيا تطوى

نتهناو منك ومن جرتك ونرجعوا خاوا

�صي ما اي�صر �صي.. وانعي�صوا امربعي �صوا

أحمد محمد العرابي )وجدة(

الرشوة .. العدوة

اخللفية الدينية التي تربط فن النحت بالأ�صنام

عن  امل�صرحيات  اختفت  ملاذا 

ولو  ن�صاهد  نعد  ومل  الظهور؟ 

يف  واحدة  جديدة  م�صرحية 

ال�صهر.. 

الده�صة،  اإىل  تدعو  الظاهرة  هذه 

م�صري  على  القلق  اإىل  تدعو  كما 

امل�صرح املغربي واإىل ما و�صل اإليه 

والذي  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 

م�صرحية  بعرو�س  يزخر  كان 

م�صرحية  فرق  بها  تفوح  غزيرة 

عرب الرتاب الوطني..

اأن  حقا  لالأ�صف  يدعو  الذي  ولكن 

ميار�صون  كانوا  الذين  املمثلي 

امل�صرح اأ�صبحوا يهتمون بال�صينما 

اإىل  تدعونا  الأ�صياء  وهذه  فقط.. 

م�صرحنا  اإليه  اآل  ما  على  احل�صرة 

املغربي من تهمي�س وتدهور وغياب 

ننا�صد  احلر،  املنرب  هذا  من  تام. 

املغربي  امل�صرح  عن  امل�صوؤولي 

له �صلة  وكتابه وجنومه وكل من 

يبحثوا  اأن  كرث،  وهم  بامل�صرح، 

عن هذا الداء الذي اأ�صاب امل�صرح 

املغربي يف ال�صميم، واأن يقرتحوا 

للنهو�س  �صاملة  ثابتة  خططا 

ع�صوره  اإىل  ليعود  بامل�صرح 

املزدهرة واأيامه اجلميلة.

واأين  امل�صرحية؟  الفرق  اأين 

التي  املراك�صية  الوفاء  فرقة 

الكثري  املغربي  للم�صرح  قدمت 

واآخرها  الهادفة،  امل�صرحيات  من 

م�صرحية »بلقا�س يف ل�س فكا�س«، 

اإعجاب  نالت  التي  امل�صرحية  هذه 

جمموعة  فيها  و�صارك  اجلماهري، 

من املمثلي امل�صريي وعلى راأ�صهم 

�صيف؛  وحيد  امل�صري  الكوميدي 

اأ�صيب  امل�صرحية  هذه  اإثر  وعلى 

الفنان الكبري حممد بلقا�س بوعكة 

�صحية ذهبت بحياته رحمه اهلل.

أحمد موافي )مراكش(

اأين اختفى امل�صرح 

املغربي؟!

ظلمات فوق 
ظلمات

العامل العربي والإ�صالمي اأ�صحى 

اخلــــ�صبة،  كبيـــرة  م�صــــرحية 

مل�صـــرحيات  متوا�صــل  عــــر�س 

الــتدمريية،  احلربيــة  الـــغرب 

وبعد  والعراق  اأفغان�صتان  فبعد 

اأمن  �صـــالمة  علـــى  الطـــمئنان 

اإ�صرائيل ها هي الآن تراهن على 

اإ�صقاط نظام الأ�صد خالل اأيام اأو 

�صهور.

اإن ال�صام باأهلها ونا�صها �صيدكون 

كل من �صولت لهم اأنف�صهم �صربها. 

�صماوات  �صبع  فوق  من  اهلل  فاإن 

اأيـــا عـــقالء املــ�صلمي  يرعـــاها. 

اأمل  �صواء.  كلمة  على  اجتمعوا 

كتابه  يف  وجل  عز  احلق  يبي 

اإذا ما اخت�صم امل�صلمون  احلكيم 

اأن ت�صلحوا ذات البي. اأما يجب 

اأن حتتوي جامعة الدول العربية 

فيما  دولها  بي  القائمة  امل�صاكل 

بينهم. متى كان الغرب لنا معينا 

اخلالفة  ي�صقطوا  اأمل  و�صديقا. 

العثمانية؟! 

من اأنتم الذين حتددون من يبقى 

ومن ي�صقط؟ الكل يعلم اأن تنظيم 

تنظيم  هو  امل�صلمي  الإخوان 

هنا  ال�صوؤال  لكن  جماهد،  عاملي 

اأن  اأيها امل�صريون قبل  اأين كنتم 

مر�صي؟  حممد  الرئي�س  ينجح 

لكن  نختلف،  اأو  معهم  نتفق  قد 

مما ل �صك فيه اأن كل حر يف هذه 

اأيها  معكم  يتفق  لن  الب�صيطة 

التي مت  الطريقة  امل�صريون على 

بها عزل الرئي�س ال�صرعي لبالدكم 

النقالب  بها  مت  التي  والكيفية 

عليه وعلى اإخوانه وجماعتهم.

محمد الدفيلي

وزير داخلية فرن�صا مطالب بتقدمي 

تو�صيحات حول 8 اعتداءات �صد م�صلمني

بعث ال�صيد عبد اهلل زكري رئي�س املركز 

»الإ�صالموفوبيا«  ملناه�صة  الوطني 

الداخلية  وزير  اإىل  موؤخرا  ر�صالة 

الفرن�صي، طالبا منه تقدمي تو�صيحات 

حول 8 اعتداءات �صجلت �صد العرب 

امل�صلمي واملحجبات منذ بداية غ�صت 

الق�صاء  انحياز  عن  ف�صال  املا�صي، 

الفرن�صي اإىل �صف العن�صريي بالبحث 

عن الأ�صباب املخففة للجرم، وترمي الر�صالة التي اأقدم عليها املركز الوطني 

والإ�صالمية  العربية  اجلالية  تعبئة  اإىل  بفرن�صا  »الإ�صالموفوبيا«  ملناه�صة 

من اأجل و�صع حد لالعتداءات العن�صرية املتكررة، والبحث عن �صبل اإعادة 

اإجراءات م�صددة �صد  اإلزام وزارة الداخلية باتخاذ  اإىل ن�صابها، مع  الأمور 

املعتدين �صيما اأن وزير الداخلية الفرن�صي ينتمي اإىل حزب الرئي�س فران�صوا 

هولند، الذي كانت حماربة العن�صرية اأحد ركائزه الأ�صا�صية، وذلك من بي 

فرن�صا  يف  املقيمة  والإ�صالمية  العربية  اجلالية  دفعت  التي  القوية  الأ�صباب 

اإىل منحه ثقتها، بدل مناف�صه اليميني وقتها نيكول �صاركوزي.  ب�صفة عامة، 

ال�صمت املطبق  ا�صتنكرت اجلمعيات املغاربية بفرن�صا ب�صدة  اإثر هذا  وعلى 

الذي التزمته الأحزاب ال�صيا�صية الفرن�صية التي تدعي الدفاع عن املهاجرين 

يف  زكري  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  انتقد  حيث  الأخرية،  العتداءات  جتاه  الأجانب 

وقت �صابق، التغيري امل�صجل يف مواقف اأحزاب الي�صار من الدفاع عن اجلالية 

العربية والإ�صالمية ومناه�صة التمييز العن�صري، مبجرد و�صولها اإىل �صدة 

احلكم، م�صريا اإىل اأنها اأخذت دور اأحزاب اليمي. 

باأنها  وامل�صلمي  العرب  م�صت  التي  العتداءات  املركز  رئي�س  وو�صف 

للت�صدي  اجلميع  م�صاهمة  ب�صرورة  وطالب  بتاتا،  مقبولة  وغري  دنيئة 

املقيمة  والإ�صالمية  العربية  اجلالية  اأفراد  �صد  العن�صرية  العتداءات  لتلك 

بفرن�صا.
األحمادي عبد الرزاق )باريس(

وزير الداخلية الفرن�سي
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المنبر الحر
ظاهرة  من  اليوم  الإ�سالمي  جمتمعنا  يعاين 

ب�سكل  الأيام  هذه  املتنامية  الغت�ساب 

ناجتة  اأنها  نرى  والتي  م�سبوق،  غري 

يلي: فيما  اإجمالها  ميكن  اأ�سباب   عن 

وتقدميها  الغربية  للرتبية  الرتويج 

الربانية  الإ�سالمية  الرتبية  عن  بديال 

وتقليد  الإ�سالم.  �سمول  وال�ساملة  امل�سدر 

الإباحية،  ون�سر  العري  ظواهر  يف  الغرب 

الدنيوية،  حياتنا  يف  قدوة  واتخاذهم 

و�سعف  النقية  الفطرة  عن  البتعاد  مع 

ال�سباب. من  فئة  لدى  الديني   الوازع 

والدعاة  العلماء  دور  تراجع  نن�س  مل  اإذ 

املنوطة  املهمة  يف  وتق�سريهم  واملربني 

وتوجيه  وتبليغ  وهداية  دعوة  من  بهم 

بث  وكذا  واإر�ساد.  ووعظ  واإي�ساح 

على  امل�سجعة  واملاجنة  الفا�سحة  الأفالم 

باأمور  وال�ستخفاف  وال�سفور  العري 

وتوجيه  الوالدين  رقابة  غياب  يف  الدين 

ت�سجع  اأفالم  ببث  ال�سماح  مع  املربني. 

طرق  وتعلم  والدعارة  الفاح�سة  على 

 ا�ستدراج ال�سحايا والإيقاع بهم يف الرذيلة.

الالزم  من  اأرى  وغريها  الأ�سباب  لهذه 

البحث عن طرق لعالج هذه الآفة اخلطرية، 

اأجل  من  بل  فح�سب،  تعدادها  باب  من  ل 

العراقل  تخطي  على  وال�سرب  تطبيقها، 

همم  وا�ستنها�س  الإكراهات  ومواجهة 

وكل  واملربني،  واخلطباء  والعلماء  الدعاة 

توعية  اأجل  من  الدعوة  حقل  يف  العاملني 

مبخاطر  ومواعظهم  درو�سهم  يف  النا�س 

نف�سيا  ت�سببها  التي  والأ�سرار  الآفة،  هذه 

الإ�سالمية  ل�سريعتنا  ومبخالفتها  وج�سديا، 

ملا يف ذلك من خد�س للحياء ون�سر للفاح�سة، 

وتعدٍّ على حقوق الإن�سان وكرامته وحريته 

اأخيه  الن�سء على حب  واإن�سانيته. وتربية 

الظلم  �سور  بكل  ظلمه  وعدم  الإن�سان، 

اأو  ماله،  على  بالعتداء  �سواء  املعلومة، 

قد�سي:»يا  حديث  يف  تعاىل  قال  عر�سه: 

عبادي اإين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته 

خماطبة  وكذا  تظاملوا«.  فال  حمرما،  بينكم 

حلثه  بليغ  ببيان  ووجدانه  الإن�سان  عقل 

ال�سماح  وعدم  الزنا،  يف  الوقوع  عدم  على 

لبناتنا ون�سائنا بالذهاب اإىل اأماكن م�سبوهة 

لالغت�ساب،  فيها  يتعر�سن  قد  وخطرية، 

وحثهن على ارتداء لبا�س اإ�سالمي حمت�سم، 

وعدم الكالم بطريقة م�سبوهة؛ تفتح املجال 

ملر�سى القلوب.

فاملغرب عاجز للحد من هذه الظاهرة بالرغم 

واجتماعيا  واأمنيا  ق�سائيا  مواجهتها  من 

جرمية  معروف  هو  فكما   . وثقافيا 

تغتال  التي  اجلرائم  اأب�سع  من  الغت�ساب 

فيها كرامة وحياة اأي فتى وفتاة يف مقتبل 

الآدمية  الوحو�س  هوؤلء  بني  �سقط  العمر 

التي ل ترحم، والتي يغيب فيها الإح�سا�س 

الإن�ساين. لكن الغريب يف الأمر هو اأن العديد 

من اجلمعيات امل�ساندة لالأطفال املغت�سبني 

واملدافعة عن حقوقهم نراهم دائما يوجهون 

اأ�سابع التهام اإىل اجلناة دون الإ�سارة اإىل 

هوؤلء  دفعت  التي  الأ�سباب  يف  اخلو�س 

ال�سنيعة. اجلرائم  هذه  مثل  ارتكاب   اإىل 

خميلة  يف  دائما  املطروح  ال�سوؤال  ويبقى 

املدين  املجتمع  ي�سغط  ل  ملاذا  مغربي:  اأي 

احلكومة  على  احلقوقية  واملنظمات 

�سارم  قانون  لإ�سدار  املغربي  والربملان 

نف�سه  له  �سولت  من  اأيدي  على  ي�سرب 

املري�سة واجليا�سة هتك اأعرا�س اأبناء هذا 

وليد الميمونيالوطن؟.

  نحرث الشوك حفيان
 ما نعيا ما نمرض

بزمني نصبر وكان
 وعصريني عصير الليمونة

 كتبان حلوة لكن هي
  رقاوني بالوعود السحرية

 ضاع عرق لكتاف

وال ورقة مضمونة
 وحقي تاه بال عنوان
ودفني فقبر النسيان

 تصفعو يد النكران
ويصير كانو ما كان

 تعطيك اعتبار
والدم يتمص ليل ونهار
 والتطبيق عليه الحصار

ما بقات غير اللهطة
فظهرو نزلت الشحطة

وما خليتو فيها نقطة
  وكلتولي هاك المشطة

دكير محمد عبد الصادق

الطاحونة

 العدد: 756  اخلميس 26 شتنبر 2013

جر�س  دق 

على  املو�سوع  املنبه 

حلول  عن  معلنا  الكنبة؛ 

ال�سم�س  فاأر�سلت  جديد؛  يوم 

اأ�سعتها لتتفاو�س دبلوما�سيا مع ذلك 

اجل�سم املمدود لعله ينف�س عنه غبار الك�سل 

املرت�سب يف ثناياه منذ مدة؛ بينما امتدت اليد 

حتاول قطع ذلك الرنني املجلجل...

هكذا كان للملل اأن يت�سرب اإىل نف�سنا عنوة؛ 

اأكرث  بطئا؛  اأكرث  احلياة  اإيقاعات  فتعدو 

ثقال؛ ول منلك من اأمرنا اإل اأن ننفذ الأوامر؛ 

وننجز مهامنا بال�سكل نف�سه؛ بالدقة نف�سها؛ 

ونعدو بعد ذلك عائدين يف ال�سوارع نف�سها؛ 

مالقاتها  اعتدنا  التي  الوجوه  تلك  لنلتقي 

�سباح م�ساء؛ قد نلقي على بع�سها ابت�سامة 

عمدا  نحاول  اأخرى  واأحيانا  م�سطنعة؛ 

البيت  اإىل  ن�سل  وحني  نظراتها.  تفادي 

اليوم؛  �سريط  نعاود  الأريكة؛  على  نرمتي 

نرثثر تارة لنتجنب اأ�سئلة الآخرين؛ وتارة 

لنحاول اإ�سراك نف�سنا بقوة يف حواراتهم. قبل 

اأن ن�سرع اإىل اقتيات بع�س الوجبات؛ ويكفينا 

من التعب اأن ناأكلها دون ت�سخني؛ باردة برود 

يومنا من اللحظات اجلميلة؛ من عطر جديد؛ 

كلمة جديدة؛ ومن هم�سة مودة وحب.  من 

ويف حماولة لتغيري الو�سع؛ اأو لرمبا لتك�سري 

نتنقل  املكان؛  على  اجلاثم  ال�سمت  �سقيع 

اإل  الطني  يزيد  فال  الف�سائية؛  القنوات  بني 

بلة حني تغرقنا هذه القنوات مب�ساهد القتل 

اأنتجها  زية  خمخُ فظاعة  اآدم؛  لبني  والتدمري 

القرن الواحد والع�سرون واأعد لها �سيناريو 

ودماء  الأبرياء  بعار  مو�سوما  خا�سا 

احلرية؛  �سهداء  الأر�س؛  �سهداء  ال�سهداء؛ 

�سهداء القلم؛ و�سهداء الع�سق اأي�سا... 

وحني نرمي بنف�سنا منهكني على الو�سادة 

التفكري؛  من  يخل�سنا  النوم  لعل 

اأخرى؛  م�ساعر  فينا  ت�ستيقظ 

الأم�س  ذكريات  من  بع�سها 

�ساقتها  واأخرى  القريب؛ 

املجهولة  الذاكرة  �سراديب 

ن�سازا.  هكذا  بها  لتلقي 

طماأنة  يف  ذلك  بعد  جنتهد 

اجلميل  الغد  بذلك  ذاتنا 

على  فيه  ن�ستيقظ  الذي 

اأ�سوات الطبيعة ل على فرملة 

الأبواب  �سكيك  اأو  ال�سيارات 

نحلم  ال�ساحنات.  اأبواق  اأو  احلديدية 

اأي�سا بذلك اليوم الذي نتخلى فيه عن طاعة 

املخُجرب  دورنا  عن  نتخلى  قليال؛  الأوامر 

الدراهم  خلف  نلهث  احلياة؛  م�سرح  فوق 

املعدودة؛ لنمار�س اأدوارا اأخرى واإن كانت 

لي�ست لنا؛ نحلم بتلك اجلل�سة امل�سائية عند 

�سرفة الرتقب حيث الهدوء وال�سمت يعمان 

ول  الأمل،  اإيقاع  على  فرنق�س  امل�سهد؛ 

نتوقف اإل عند ابت�سامة الفجر ... 

من  نقرتب  وحني  ونحلم...  نحلم  ونظل 

مالم�سة تلك الطبيعة وتلك ال�سرفة امل�سائية 

يوم  حلول  عن  معلنا  املنبه  �سوت  يفزعنا 

جديد. رمبا نلتقي فيه ب�سيء جديد؛ اأو وجه 

جديد؛ من يدري؟  

زكرياء عزاب

رنيـن  الأحـالم  

ال�صامتـة

الختطاف  م�سكلة  اأن  وا�سحا  بات 

والغت�ساب والقتل لها اأ�سباب عديدة، 

التافهة  والأفالم  الأنرتنيت  بينها  من 

2M، والبعد عن  التي متر عرب قناة 

والنحراف،  املعا�سي،  وكرثة  اهلل، 

حقوق  احرتام  وعدم  الزائدة،  واحلرية 

الطفل يف العي�س بحرية، وانعدام احلقوق 

والعدالة والأمن.. اإن املواطن اليوم يعي�س 

اأين  النهار،  يف  حتى  املجهول  من  خوف  يف 

حقوق املواطن يف التجول والتنقل بحرية؟ 

عن  والتوعية  التح�سي�س  من  فمزيدا 

التعليميـــــــة،  املوؤ�س�سات  طريق 

احلقوقية  واملنظـــــــــمات 

للمحافظة  واجلمعيات 

على الطفولة من ال�سياع 

النحراف  متاهات  يف 

والف�ساد.

الطفـولــة  الربيئــة

بنت الوادي )القنيطرة(

مكتوب عليا من زمان
كتاب عليا وتفرض
إلى عيت نترفض   

زيدي طحني يا طاحونة
يا لطيف على قوانين مجنونة

عسل وبالسم مدهونة
وبألف كذبة متقونة
بال تقدير وال اعتراف

دابت شموع الصحة    
التهميش دبحني دبحة

هدا جزاء اللي ضحى
فرمشة عين يتمحى

ال كلمة مسموعة
الزيادة ممنوعة  
الوعود مدفوعة
فين القناعة فين  

ما جرات غير فالمسكين
نشفتو ديك العين  

حقي قرعتوه سنين  

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية

    عمالة مكنا�س
 اجلماعة احل�سرية ملكنا�س

ق�سم املمتلكات وال�سوؤون القانونية

 امل�سلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع 

و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث مقهى 

زنقة  زاوية   1 يا�سر  اإقامة   5 برقم 

هارون الر�سيد وجمال الدين الأفغاين 

نوال  ال�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�س 

الن�سري.

الت�سال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 

احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�سد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

الإعالن.

As 0148/13

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية

    عمالة مكنا�س
 اجلماعة احل�سرية ملكنا�س

ق�سم املمتلكات وال�سوؤون القانونية

 امل�سلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع 

و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

حمل  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

لغ�سل ال�سيارات برقم R 136 جتزئة 

النعيم 6 نرج�س 1 مكنا�س من طرف 

ال�سيد)ة(: بن طلحة عبد الغني.

الت�سال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 

احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�سد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

الإعالن.

As 0149/13

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية

    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�سرية ملكنا�س

ق�سم املمتلكات وال�سوؤون القانونية

 امل�سلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع 

و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث مقهى 

وليلي  مركب  ب1  عمارة   9 برقم 

طرف  من  مكنا�س  �سعيد  �سيدي 

ال�سيد)ة(: عبد العايل حليمي.

الت�سال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 

احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�سد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

الإعالن.

As 0150/13

اململكة املغربية

    وزارة الداخلية

    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�سرية ملكنا�س

ق�سم املمتلكات وال�سوؤون 

القانونية

 امل�سلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع 

و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س 

بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث مقهى 

برقم 187 �سارع عبد الكرمي اخلطابي 

ا�سباتا مكنا�س من طرف ال�سيد)ة(: 

عالل موكاري.

الت�سال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 

احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 

ق�سد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�سر  تاريخ  من  ابتداء  يوما(   15(

هذا الإعالن.

As 0151/13

وحو�ش اآدمية..  

متى يعلن احلرب 

عليها

إعــالنات   إعــالنات  إعــالنات



alousbouea@gmail.com

بعد �أن عاودت �ل�صرطة �لربيطانية فتح ملف مقتل �لأمرية ديانا، ذكرت تقارير �صحافية �أن 

�جلندي، وهو قنا�ص �صابق بالقو�ت �جلوية �لربيطانية �خلا�صة، �ملعروف بـ»�جلندي 

�إن«، �لذي ك�صف موؤخر�ً عن توّرط تلك �لقو�ت مبقتل �لأمرية ديانا، قد غادر �لبالد يف 

�لوقت �لذي �أعلنت فيه �صرطة ��صكوتالند يارد عن فتح حتقيق جديد يف 

حادث وفاة �لأمرية.

قام  �لنخبة  وحد�ت  باإحدى  فرد�  باأن  زوجته  �أخرب  �جلندي  �إن  وقيل 

بت�صليط �ل�صوء يف وجه �صائق �ل�صيارة �لتي كانت تقل ديانا و�صديقها دودي 

�لفايد، مما �أدى �إىل وقوع �حلادث �ل�صهري �لذي �أودى بحياتهما، مع �ل�صائق 

هرني بول، يف عام 1997.

وكان من �ملقرر �أن يلتقي �جلندي �إن بفيليب �إي�صتون، كبري مفت�صي �ملباحث 

�إما يوم �لإثنني �أو  ُفِهم �أنه متكن من مغادرة �لبالد  يف ��صكوتالند يارد، لكن 

�لثالثاء �ملا�صيني. 

وقال م�صدر مقرب من �صري �لتحقيقات ل�صحيفة »�صند�ي بيبول«: »)�جلندي �إن( 

وثيق �ل�صلة بهذ� �ل�صتجو�ب وهو �ل�صخ�ص �لذي �أف�صح عن �لدعاء�ت �خلا�صة مبقتل 

ديانا«.

و�أكمل هذ� �مل�صدر حديثه بالقول: »بد�أت تتز�يد �ل�صغوط عليه منذ �أن مت �لك�صف عن 

�لق�صة �لأ�صلية �ل�صهر �ملا�صي. و�جلندي كان على در�ية باأن �ل�صرطة تريد �أن تقابله«.

هذ� وقررت �صرطة ��صكوتالند يارد �أن تعيد �لنظر يف �لق�صية من جديد، بعد مرور ما 

يقرب من 16 عاماً على مقتل ديانا يف �أحد �لأنفاق بالعا�صمة �لفرن�صية باري�ص، وذلك بعد 

مقابلة �ملر�أة �لتي �أ�صرت على �أن مز�عم زوجها �ل�صابقة بهذ� �ل�صاأن �صحيحة متاماً.

وب�صوؤ�لها من جانب �ل�صباط عن �ل�صر ور�ء عدم �لك�صف عن نظرية زوجها ب�صاأن حادث 

مقتل ديانا يف وقت مبكر، ردت �ملر�أة بقولها �إنها كانت قد �أق�صمت على حفظ �ل�صر.

خرب�ء  �أف�صح  بعدما  وذلك  للحادث،  ت�صجيالت  عن  �لتحقيقات  تك�صف  قد  كما 

�أمنيون عن تعر�ص �لهاتف �خلا�ص بالأمرية ديانا للتن�صت. وكان م�صدر �أمني 

�آخر قد ك�صف عن �أن �لأمرية ديانا كانت من �أبرز �لأهد�ف �ل�صتخبار�تية، و�أن 

عمالء مقر �لت�صالت �حلكومية يف بريطانيا كان بو�صعهم �ل�صتماع مبا�صرًة 

بعد  ديانا ودودي  تقل  كانت  �لتي  �ل�صيارة  يف  تدور  كانت  �لتي  للمحادثات 

�نطالقهما من فندق »�لريتز« يف باري�ص.

المنوعات
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نفحات من سيرة الذات

من  �أثثها  ملا  بالذهن،  عالقة  �لعزو�  �لبطل  ذلك  م�صاهد  بقيت 

�ملنافقني  من  و�ملُتحّلقني  �ل�صر�صار  �حل�صن  ُحر��ص  بذ�ء�ت 

لإبر�ز  يت�صابقون  �لذين  و�ملال  �جلاه  لأ�صحاب  �ملتملقني 

ر�أيت  ما  �أ�صتعر�ص  بد�أت  بقرة«.  �صقطت  »كلما  �ل�صكاكني 

و�صمعت متاما كما كنت �أفعل عند عودتي من م�صاهدة �أفالم 

�ل�صوليما �لقنارية، وغمرين �صعور بالأ�صف �أنني مل �أمتكن من 

معرفة �ملزيد من �ملعلومات عن �ل�صاب.. ما ��صمه؟.. �بن من 

هو؟.. �أين ي�صكن؟

كان �حلديث عن »عز�وي �أحياء مر�ك�ص« ميالأ �لدنيا وي�صغل 

�لنا�ص، ومن هوؤلء »�لفتية« من ��صتهر على م�صتوى �ملدينة 

كلها كامل�صمى مولي �حل�صن كومينا، �لذي فقد �إحدى رجليه 

ب�صبب لغم حني كان جمند� يف �جلي�ص �لفرن�صي، �ل�صيء �لذي 

جعله يح�صل على �أو�صمة ونيا�صني متعته مبا ي�صبه �حل�صانة، 

و ز�دته »خال على خمريته«، �إىل حد �لت�صاهل معه كلما �قتحم 

�ملالح �خلا�ص باليهود �ملغاربة بعد غروب �ل�صم�ص، وذلك خط 

ي  ْح�صِّ �ل�صي  �لبا�صا  �أنف  �أحمر مل يكن يتجاوزه �صو�ه، رغم 

يَبة �لُنحا�ص وحتى �ملالح  َحاِمي ِحَمى حومة �لق�صبة، وق�صِ

ذو �لأبو�ب �ل�صاخمة.

�لعرو�ص  رو�ص  حومة  بطل  �أي�صا،  �لعز�وي  �أبرز  ومن 

�ملعروف بابريك ْلَقاميي �لذي تروى عنه �لعجائب و�لغر�ئب. 

ولعل �أ�صهر معاركه تلك �لتي جمعته مع قرينه �ل�صالف �لذكر 

كومينا، حيث َدَخاَل معا يف م�صارعة تناقلتها �لأل�صن من مكان 

�إىل مكان مع �ملبالغة يف �لإ�صافات. ومما جاء يف و�صف تلك 

�لنا�ص  بد�أ  كامال حتى  �أ�صبوعا  يقارب  ما  د�مت  �أنها  �ملعركة 

�لعرو�ص  رو�ص  �إىل  �لأخرى  �لأحياء  من  �لرحال  ي�صدون 

�لتدخل  على  �أحد  يجروؤ  ومل   �لعظيمة.  �ملوقعة  لي�صهدو� 

للف�صل بينهما حتى �صلطة �لبا�صا �لتهامي �لكالوي �ملزو�ري 

جيل  من  �ملرحلة  تلك  �صيوخ  يلقبه  كان  كما  طيبيبت«  »�بن 

�أما  عنه.  وكبرية  �صغرية  كل  �لعارفني  �ملدين  �لأكرب  �أخيه 

�صلطة �حلماية �لفرن�صية، فاإن مثل تلك �ملعارك و�خل�صومات 

د�خل �ملدينة �لعتيقة ل تزيدها �إل �طمئنانا على �أفر�د �ل�صعب 

�ملحمي �ملُغيب. 

ي« و»عنرت«  وهناك �أي�صا.. �عز�وي �أحياء �أخرى مثل »ولد كِّ

يف �لق�صبة، وع�صر�ت �لفتيان يف حي باب �لدباغ وباب �أيالن.. 

�أما يف حي �ملوقف، فاإن �ملناف�صة على �للقب بني �لعز�وي كانت 

لمعني..  ��صمني  تفرز  �لت�صفيات  معارك  وجعلتها  كبرية، 

كانت  بايو، وكالهما  ولد  بيدوح و�ملعلم �جلياليل  �ملعلم  هما 

�مل�صارعة �خلا�صة  نوع من  �مل�صاي�صة وهو  فن  مهارة يف  له 

ولعل م�صدر  �مل�صاو�صة..  �لبع�ص خطاأ،  ي�صميها  باملغاربة.. 

فعل �مل�صاو�صة هو »�ل�ّصَو�ْص« �أي �لختالف. وتكون �ملبارزة 

فيها بال�صاق وِم�ْصِط �لقدم، حيُث مُينع ��صتعمال �ليد منعا كليا، 

حتى �أن هناك من حكام �مليد�ن �ملت�صددين من يلزم �ملتبارزين 

بربط �لأيادي خلف �لظهر باحلبال �ملتينة. 

تبد�أ �ملبار�ة بني بطلني بعد �إجر�ء �لقرعة بالفل�ص، و�إعطاء 

حق �ل�صبق للمهاجم، وما على مناف�صه �إل �أن يف�صح خل�صمه 

حي  يف  �أما  �لأر�ص.  على  �إ�صقاطه  من  مُيّكَنُه  �أن  دون  �ملجال 

�ملو��صني، فاإن عزو� �حلومة �ملعروف باأحمد �لعجل فقد �عتزل 

�ل�صغب وتفرغ لتجارة ب�صيطة، هي عبارة عن »حّمار« يبيع 

فيه قطع �حللوى لالأطفال. وترك �ملجال يف بد�ية �خلم�صينيات 

�مللقب »بكينغ  و�أبرزهم �حل�صن بن بوجمعة  للجيل �جلديد 

كونغ«، و�ُصبحان �لذي ي�صع �صره يف �أ�صعف خلقه، فقد �أر�د 

�هلل تعاىل بهذ� �لأخري �أن يتحول من م�صاغب عنيد �إىل �صهيد 

ذي ذكر حميد، ويحتل �ل�صد�رة يف �خلطاب �مللكي لأول زيارة 

لل�صلطان �بن يو�صف بعد عودته من منفاه ملدينة �لد�ر �لبي�صاء 

ق�صد �لرتحم على �صهد�ء �ل�صتقالل. وق�صة هذ� �لبطل كان يل 

�حلظ �أن �أعي�ص بع�ص ف�صولها، فلن �أكتفي بالإ�صارة �إليها، بل 

�أنا ُملَزٌم باإفر�د �حليز �ملنا�صب لها يف هذه �لنفحات يف حينه. 

 �أعود بالقارئ �لكرمي �إىل تلك �لأيام و�لأ�صابيع �لتي تلت ما كان 

من �حلاج عبد �لرحمن بوعالم يف حقي وما كان مني يف حقه. 

بد�أ �حلاج يحاول �لت�صال بالو�لدة لّلة رقية مظهر� ��صتعد�ده 

�أنني  غري  �ملادية،  و�صعيتي  حت�صني  مقابل  ملهمتي  لإعادتي 

�أفلحت يف �حل�صول على مو�فقته يف منحي مهلة �أ�صبوع �إ�صايف 

قبل �للتحاق من جديد بالعمل، مربر� طلبي لو�لدتي  برغبتي 

يف ��صتئناف �لدر��صة، وح�صور حلقات �لدرو�ص عند �صيخي 

�لأول �صيدي عبد �ل�صالم �مل�صفيوي جرب�ن يف حلقات م�صجد 

ولكن  تقاع�صي،  عن  ر��صية  رقية  لّلة  تكن  مل  يو�صف.  �بن 

ما منقته من  بت�صديق  �لأمر هلل، وتظاهرت  �صلمت  �مل�صكينة 

كلمات. و�حلقيقة �أن �ملهلة مل تكن �إّل من �أجل متابعة مباريات 

كرة �لقدم لدوري �لأحياء و�لتي �صتتوج باللقاء �ل�صاخن بني 

�لأوىل  �لنو�ة  كان  �لذي  »�لنجاح«  �لق�صور  حومتي  فريق 

�ملو��صني، و�لفريقان  �لرجاء جلارتنا  �لكوكب وفريق  لفريق 

معا �صنعا جنوما ُيح�صب لها ح�صاب كاأحمد م�صمار وم�صطفى 

ّة وعبد �لغني �حلليب، وكرميو وغريهم.. م�ْصرّتْ

»العْــــزْوَا  2«
بقلـم: حسن الجندي

النائــــــم
في الأ�صماع �صرير

واأن الو�صع خطير

فالجيب �صرير

والأكل بال فطير

والغطاء ق�صير

والفرا�ش ح�صير

وال�صقف مطير

والأ�صمال في الع�صير

ول م�صوؤول ب�صير

يبحث في الظهير

ول نائب ن�صير

ن�صمع له �صفير

ولكل �صخير

لي�ش له نظير

ولكل م�صير

عمره ق�صير

فا�صتيقظ يا �صمير

الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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يتبع..              

يف  �أ�صهر  �أربعة  ��صتمرت  عالج  رحلة  بعد 

�لديار �للندنية، حيث �أجرى �ل�صحفي �لكبري 

�لأ�صتاذ رمزي �صوفيا عمليتني جر�حيتني، 

كللتا وهلل �حلمد بالنجاح، عاد �لأخ رمزي �إىل 

�أح�صان �أ�صدقائه وحمبيه باملغرب.

�صاحب  يتمتع  �أن  �هلل  تدعو  و»�لأ�صبوع« 

فرتة  حاليا  يجتاز  �لذي  �لقلب«  »من  عمود 

�إىل  ليعود  و�لعافية  �ل�صحة  بتمام  نقاهة، 

قر�ئه.
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الأ�صتاذ رمزي �صوفيا 

 يعود اإلى المغرب

ال�شرطة البريطانية تفتح 
تحقيقا جديدا  في ملف

 مقتل الأميرة ديانا

المغــرب يودع الفنـان الكبــير 
عمـــر بنم�شعـــود

عادت ل�صارع �صيدي فاحت بالرباط، �حلياة بعد موت و�حد من �صكانه، 

�ل�صينمائي �لكبري، �ملرحوم عمر بنم�صعود.

وقد كانت »�لأ�صبوع« �أول من �أخرب بتعليمات ملكية، لنقله من �لرباط 

�إىل باري�ص ق�صد �لعالج، وكان ن�ص برقية �لتعزية �لتي �أر�صلها جاللته 

لعائلة بنم�صعود، عنو�نا لالهتمام �لوطني بهذ� �لفنان 

ر�أ�ص �ملغرب. و�إن كانت و�صائل  �لذي رفع 

�لإعالم �لفرن�صية، مل تعر هذه �لوفاة 

ذلك  �أن  �إل  �لهتمام،  من  �لكثري 

�لتي  �لأهمية  من  ينق�ص  ل 

بنم�صعود  �ملرحوم  فر�صها 

من  طويلة  �صنو�ت  عرب 

�لإجناز�ت �ل�صينمائية.

و»�لأ�صبــــوع« تتقــــدم 

�إىل  �حلارة  بتعازيــــها 

و�إىل  �لفقــــيد  زوجة 

�أخيه، �ملحامي �لأ�صتاذ 

بنم�صعود  �لو�حد  عبد 

�أفــــر�د  جميـــــع  و�إىل 

�إليه  �لعائلة، و»�إنا هلل و�إنا 

ر�جعون«.

ِ�نتخبت �لطالبة �لنيجريية �أوبابي 

عاماً(   21( �أجيبول  عائ�صة 

وهي  �مل�صلمات«  جمال  »ملكة 

�لأوىل  للمرة  تقام  م�صابقة 

�أوبابي  وفازت  نيجرييا،  يف 

�ملكرمة. مكة  �إىل   برحلة 

بالبكاء  �لفائزة  �أجه�صت  وقد 

�صاأنها يف ذلك �صاأن كل �لفائز�ت 

مب�صابقات �جلمال يف �لعامل، عند 

�لتحكيم.  جلنة  قبل  من  فوزها  �إعالن 

 �إل �أن �أجيبول ركعت بعد ذلك وبد�أت بال�صالة.

»م�صلمة  مل�صابقة  �لأوىل  �لن�صخة  يف  و�صاركت 

وورلد«، 500 �صابة وخ�صعهن لختبار�ت يف 

خ�صو�صاً  يو�صحن  �أن  عليهن  وكان  �لتقوى، 

وهو  �حلجاب  �رتد�ء  �إىل  حملهن  �لذي  �لد�فع 

�صرط �أ�صا�صي للم�صاركة يف �مل�صابقة.

قالت خبرية �لعالقات بني �لن�صاء و�لإ�صالم يف 

نيجرييا »نريد �أن نظهر �أن �مل�صلمة �لتي تتمتع 

باملوهبة ميكنها �أن تكون جميلة، و�أن �حلجاب 

ن�صاط«. �أي  �أمام  عائقاً  يقف  ل 

 

وورلد«  »م�صلمة  وم�صابقة 

ترتكز على �جلمال لكن لي�ص 

فقط. �جل�صدي   �جلمال 

»هذه  �لفائزة  وقالت 

كثريً�  خمتلفة  �مل�صابقة 

جمال  ملكة  م�صابقة  عن 

�أن  للن�صاء  يحلو  �إذ  �لعامل، 

يتعلق  و�لأمر  مفاتنهن،  يربزن 

هنا  �جل�صدية.  باجلاذبية  فقط 

�جلمالية  �أو  �جل�صدية  باملز�يا  يتعلق  ل  �لأمر 

�أن  تريد  �لذي  �أو  �مل�صاركة  د�خل  يف  مبا  بل 

وذكائها«. �لإن�صاين  وح�صها  للعامل   تقدمه 

و�ختريت 20 �صابة من �إير�ن وماليزيا وبروناي 

ونيجرييا وبنغالد�ص و�إندوني�صيا للم�صاركة يف 

خ�صعن  حيث  �إندوني�صيا  يف  �لنهائية  �ملرحلة 

فكن  �أيام،  ثالثة  ��صتمر  روحي  لتح�صري 

ي�صتيقظن عند �ل�صاعة �لثالثة و�لن�صف لتاأدية 

�صالة �لفجر وميار�صن �لريا�صة ويتلني �لقر�آن.

»ملكة جمال الم�شلمات« نيجيرية .. جائزتها رحلة اإلى مكة

 ال تطالب بحقك قبل اأداء 
واجبك، فاأداء الواجبات قبل 

طلب الحقوق �شرعا، وال تنتقد 

غيرك قبل النظر في عيوب 

نف�شك، ومحا�شبتها 

وتطهيرها وتزكيتها، 

م�شداقا لقول الر�شول 

الكريم: »حا�شبوا اأنف�شكم 

قبل اأن تحا�شبوا« وقوله 

تعالى: »وثيابك فطهر، 

والرجز فاهجر«.

النا�س �شوا�شية كاأ�شنان 
الم�شط، اأكرمهم عند اهلل 

اأتقاهم، فلماذا النظر اإلى 

االآخرين من فوق، من خالل 

الغنى والجاه، وال�شلطة 

والمال، والحقيقة واحدة، 

والماآل واحد، فلنكن 

متوا�شعين، يحقق اهلل 

م�شعانا، ويرفع مقامنا.

يوسف الكتاني





األخيرة

المهدي بنبركة يدافع عن عبد اإلله بن كيران

ف��ي ب��داي��ة ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، عهد 
التخلف والجهل والطغيان وجبروت 
ال��م��خ��زن، ك��ان ف��ي ال��دي��وان الملكي 
المغربي كاتب شجاع كتب للتاريخ ما 
العباس  واس��م��ه  عليه،  ش��اه��دا  بقي 
الكردودي: ))بطانة ال�سوء الملتفة، 
بل  وزره��ا،  وحده  وزير  يتحمل  ال 

كاملة  الم�سوؤولية  ال�سلطان  يتحمل 

تقوية  مع  ك��ان  موقفه  الأن  معها، 

للأداء،  ال�سعب  واإخ�ساع  ال�سلطة، 

فكيف  لتظلمه،  االإن�����س��ات  دون 

يتعاي�ش فكر دعا الإ�سلح المفا�سد، 

مع فكر جامد، يريد المحافظة على 

اأ�ساليب الما�سي)...( المعتمدة على 

الطغيان واال�ستبداد والظلم(( )كتاب 

االعالم. العباس بن براهيم(.
هذا  كتابة  على  ق��رن  ق��راب��ة  وبعد 
المهدي  السياسي  ج��اء  ال�����رأي)...( 
من  قربا،  أكثر  كالما  ليكتب  بنبركة، 
المفقود،  القطب  ه��ذا  عايشه  واق���ع 
ثالث  ظ���روف  ع��ل��ى  يعلق  وال��م��ه��دي 
المغرب  حكومة تشكلت بعد حصول 
على استقالله، فكتب المهدي بنبركة: 
))هكذا تتعاقب الحكومات، ت�سكل، 
ثم تحل، دون الخ�سوع الأية قاعدة 

م�ستقرة.. وكانت االأحزاب ال�سيا�سية 

الحقيقية اأو المزورة)...( تو�سع في 

م�ستوى واحد، تحت �سعار: الم�سلحة 

في  المج�سمة  والوحدة  الوطنية 

�سخ�ش الملك، وظلت قوى الرجعية 

في  تماطل  م�����س��ب��وه)...(  بتاأييد 

الجذرية((  االإ���س��لح��ات  تحقيق 

)االختيار الثوري. المهدي بنبركة(.
ويكمن دهاء المهدي بنبركة، في أنه 
كتب في نفس االتجاه عبارات، أقرب 
ما تكون، إلى ما نسمعه هذه األيام، من 
العدالة والتنمية،  أقطاب في حكومة 
وها هو المهدي بنبركة، يكتب نيابة 

عنهم:
اأمام  التو�سيح  بواجب  نقم  ))لم 

الراأي العام، لهذه المعارك المتجددة، 

نقل  ول��م  الحكومات،  تعاقب  على 

لو�سائل  فاقدين  كنا  اإننا  لل�سعب، 

تنفيذ   برامجنا)...( فل غرابة اإذن، 

كنا  اإننا  البع�ش)...(،  يتهمنا  اأن 

طيلة  ال�سلطات،  �سائر  على  نتوفر 

لجوهر  فاقدين  كنا  بينما  �سنوات، 

الحقيقة((  ه��ي  ه��ذه  ال�سلطة.. 

)المهدي بنبركة. االختيار الثوري(.
كثيرون من المقربين، إلى الجلسات 
الحميمية، لرئيس حكومة هذه األيام، 
يجري  ك��ي��ران،  بن  اإلل��ه  عبد  سمعوا 
وبن  »عويطة«،  السباق  بطل  بسرعة 
كيران يجري إلى الخلف، وهو يقول: 
»لقد ندمت على خالفي مع شباط.. ولو 
لبيت له مطالبه التي كانت بسيطة.. 
ل���م���ا ك���ن���ت غ����ارق����ا ف����ي ه�����ذا الجب 

العميق.
حتى الصديق الحميم لبن كيران، 
الوزير التقدمي االشتراكي الحليف)...( 
الله  بنعبد  نبيل  اإلسالميين،  لحزب 
تحدث مؤخرا عن الذين يتوهمون)...( 

يعبر  الصغير)...(  الشخص  هذا  أن 
باسم مؤسسة معينة)...( ويقصد بها 
الله  بنعبد  ويهرب  المخزن،  ناموس 
ات��ج��اه التيار  ف��ي  ك��ي��ران  ب��ن  بسرعة 
الموؤ�س�سة  ))اإن  ويقول:  المعاكس، 
الملكية فوق اللعب ال�سيا�سي، خا�سة 

عندما يكون اللعب ال�سيا�سي �سغيرا(( 

)11 شتنبر 2013(.
السياسيين،  م��ن  واح���دا  أن  ل��وال 
القادري  الله  عبد  السابق  العسكري 
والذي ترقى من خالل سطور مذكراته، 
ثم  كولونيل  إل��ى  كومندان  رتبة  من 
جنرال، فحتى الدنيا العسكرية عندنا 
فوضى، نشر في نفس اليوم، نموذج 
المعطي  اسمه  آخ��ر،  حكومة  رئيس 
بوعبيد، وكان ثوريا نقابيا متنطعا زج 
سربيس)...(  في  الثاني،  الحسن  به 
المخزن، أعطاه حزبا عدد نوابه ثمانون 
السياسي  يقول  كما  ولكنه  ن��ائ��ب��ا.. 
العسكري السابق: ))المعطي بوعبيد، 
اأ�سبح  للحكومة،  رئي�سا  كان  عندما 

�سعيف  االأوق�����ات،  م��ن  وق���ت  ف��ي 

ال�سخ�سية، اأمام اأعمدة الدولة)...( 

 11 )المساء.  ع�سمان((  من  واأوهن 

شتنبر 2013(.
عصمان.. ولد دار المخزن، وصديق 
الحسن الثاني وصهره، ورئيس حزب 
ورئيس  الحكومة  ورئ��ي��س  األح����رار 
عداد  ف��ي  ال��ت��اري��خ  أدخ��ل��ه  البرلمان، 
ال�����وه�����ن�����ي�����ن، ي����ع����ن����ي ال����ض����ع����اف 

المنكسرين.
السياسي  المكتب  أع��ض��اء  ي��ذك��ر 
ل��ع��ص��م��ان أن���ه اس��ت��دع��ي ي��وم��ا إلى 
ال��ح��ض��ور ب��ي��ن ي���دي ال��م��ل��ك الحسن 
الثاني، ليقدم له الملك الئحة األعضاء 
المنسحبين من حزبه.. في أكبر عملية 
نصف  انسحب  كبير.  لحزب  تقسيم 
يرأسه  آخر،  لتأسيس حزب  أعضائه 
العروبي أرسالن الجديدي الذي كان 
»صيفطني  بقوله:  خطبه  كل  يفتتح 
لمصادره  عنوانا  الجاللة«،  صاحب 
السياسية في تعبير لم يقله قبله حتى 

قطب المخزن باحماد.
الحاضرون المتعاطفون مع الرئيس 
عصمان وكثير منهم ال زالوا أحياء، 
ذكروا أن الحسن الثاني قال له: والله 
إلى  اسمي  ألضفت  ملكا،  أك��ن  لم  لو 
الئحة هؤالء المنفصلين عنك، ويقولون 

جميعا: ولقد بكى عصمان.
أكيد أن رئيسا كبيرا لحكومة أخرى، 
اسمه كريم العمراني رئيس الفوسفاط، 
ث��م رئ��ي��س ح��ك��وم��ة م��ا ب��ع��د انقالب 
الصخيرات، حكومة غشت 1971، ثم 
في  اق��ت��ص��ادي  إن��ق��اذ  حكومة  رئيس 
نونبر 1983، ثم رئيس حكومة في 11 
غشت 1992، حتى أنهك مقعد الوزير 
يوما  جلس  وعندما  مؤخرته..  األول 

ب��ج��ان��ب ال��م��ل��ك ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي في 
السيارة، أوقف الملك السيارة، وأمر 
كريم العمراني بالنزول منها.. وانتظر 
أن يمر الموكب كله.. حتى ال تحمل أية 
سيارة من الموكب، هذا الوزير األول، 

المغضوب عليه. 
لم يظهر السبب، ولم يبطل العجب 
في أسباب إنزال رئيس الحكومة من 
السيارة الملكية، إلى أن مات الملك.. 
الفياللي  اللطيف  وأصدر وزيره عبد 
كتابا قال فيه: ))اإن رئي�ش الحكومة 
كريم العمراني دخل عليه ذات م�ساء، 
وقال له: اإن الملك لم يعد يدري بمن 
�ساعة  اإلى  م�سطربا  بقي  لقد  يلوذ، 

اللطيف  )عبد  الليل((  من  متاأخرة 

والعالم  ال��م��غ��رب  ك��ت��اب  ال��ف��ي��الل��ي. 
العربي(.

الفياللي لم يذكر أنه هو الذي أبلغ 
الملك بكالم العمراني، ولكنه لم يكن 
قادرا على الخروج عن التقليد، فلو لم 
يبلغ الملك كالم كريم العمراني، لكان 

هو الذي تعرض للعقاب.
طبعا، إن »ناموس المخزن«، الذي 
الذين عايشوا  كان يتذمر منه بعض 
قطب المخزن، باحماد، قد أصبح غوال 
يذكر  ال��ذي  الثاني،  الحسن  عهد  في 
سمعوا  أنهم  ال���وزراء،  من  الكثيرون 
أخبار طردهم من طرف مذيعي اإلذاعة 
الوطنية وبعدها التلفزيون، وكان كبير 
المستشارين الملكيين وزير الدولة عبد 
مائدة  على  جالسا  بوطالب  ال��ه��ادي 
دخل  حينما  بالرياض،  فيصل  الملك 
وأعطاه  السعودي،  الملك  على  كاتب 

ورقة، قرأها وقال لبوطالب، إنها برقية 
تخبرني بأنك لم تبق وزيرا في حكومة 

المغرب.
وهل نفعنا الدستور، حينما ألغى 
التقليد المخزني الكبير للملك الحسن 
ك��ان يسمى  م��ا  اب��ت��دع  ال��ذي  الثاني، 
الدولة  وزير  فكان  السيادة«،  »وزراء 
ويجلس  الوزير،  من  مرة  مائة  أقوى 
أجر  ويقبض  التشريفات،  ف��ي  قبله 
األول  المكلف  وه��و  مرتين،  ال��وزي��ر 
بالمهام األولى، وعندما عين إدريس 
الداخلية  ف��ي  دول���ة  وزي���ر  ال��ب��ص��ري 
واإلعالم، تنازل الملك الحسن الثاني، 
وأصبح يكلفه بكل شيء، حتى تعيين 

الوزراء.
مرة، وكل مرة، كان الحسن الثاني، 
وهذا من عوامل عظمته، ال يعمل من 
أجل البقاء، ولكن يبقى من أجل العمل، 
وجميع وسائل العمل، تبررها قوته، 
وقال بصراحة ما يعني أن دوام الحال 
اإن  م�ستجوبه:  ))�ساأله  ال��م��ح��ال:  م��ن 
اأن  َخَلِفُكم  على  تحتم  عملكم،  طريقة 

يجيب  نعم:  م�ستقرا)...(  قويا  يكون 

األف  منذ  م�ستمر  وهذا  الثاني،  الح�سن 

ومائتي عام، هناك اإذن معجزة مغربية، 

اأو  اإدري�����س��ي��ة  ع��ل��وي��ة)...(  اأق���ول  ال 

موحدية، اإن اهلل هو الذي اأرادها، ولكن 

عندما يقرر �سبحانه �سيئا اآخر)...( فاإنه 

مهما كانت مزايا خلفائي)...( فاإنه لن 

يبقى �سيء، فيجب اأن ن�سع في الح�سبان، 

الحسن  )م��ذك��رات  وال��ق��در((  الق�ساء 

الثاني. إيريك لوران(.
كل مرة كان الحسن الثاني، يبرئ 
األساليب  على  االع��ت��م��اد  م��ن  نفسه 
كان  ألنه  الملك:  الستمرار  المخزنية 
أقوى من المخزن، وها هو واحد ممن 
ثم  للعهد..  وليا  كان  عندما  عاشروه 
أصبح وزيره ومستشاره وأمين سره 
ووزيره األول، الدكتور المغوبش)...( 
عبد اللطيف الفياللي، وقبل أن يموت، 
في حق  للتاريخ حكما صارما  خلف 
ولعله  الثاني،  الحسن  ومواله  سيده 
أراد أن يواجه ربه بقلب سليم، مجرد 
من تلك العبودية التي كان عبد اللطيف 
فرط  من  الخطوات،  معوج  الفياللي، 

ركوعه أمام األعتاب الملكية، وكتب:
بتنظيم  الثاني،  الح�سن  ))ق��ام 

معتدل.  لكن  فردي،  حكم  الحكم، 

وال��وف��اء  ل��ل��دول��ة،  ال��وف��اء  مبادئه 

للتقاليد، مما قاد البلد اإلى نوع من 

الت�سنج)...(، فلم يكن الح�سن الثاني 

لقد  اأح���د)...(  يعار�سه  اأن  يقبل 

ي�سود  اأن  على  ع���ازم  اأن���ه  اأدرك���ت 

ويحكم، باتخاذه �سخ�سيا كل القرارات 

دون قبول اأي اعترا�ش، وبعد هجوم 

ال�سخيرات حملت حقيبتي، وتوجهت 

اإلى باري�ش، واأنا اأقول: اإن هذه الفترة 

انتهت)...( ولم تعد لي اأية علقة 

ب���ال���دول���ة، ل��ك��ن وب���ال���رغ���م من 

مع  للعمل  ع��دت  ا���س��م��ئ��زازي)...( 

الملك(( )عبد اللطيف الفياللي. كتاب 

المغرب والعالم العربي(.
تصوروا وزيرا للملك الحسن الثاني 
أكثر من ثالثين عاما، يكتب أنه كان 
يشتغل معه وهو مشمئز.. لو كتب هذا 
خبر  لكان  الثاني،  الحسن  حياة  في 
ف��ي حادثة  ق��د ص��در مباشرة  وف��ات��ه 
البالغ  ف��ي  عليه  م��أس��وف��ا  اص��ط��دام 

الرسمي.
ونبقى في خضم انشغال »ناموس 
مع  واألع��وام،  السنين  عبر  المخزن« 
السالطين والملوك، وقد كتب التاريخ 
الماضي واآلني، عن أقطاب المحيطات 
السلطانية والملكية، أكثر مما كتبه عن 
الملوك، أنفسهم. فقد كتب المؤرخون 
الفرنسيون عن المنبهي مع موالي عبد 
المعارضون  كتبه  مما  أكثر  العزيز، 
الملك  م��ع  الهمة  ف��ؤاد  ع��ن  المغاربة 
التقدير  يبقى  ولكن  السادس،  محمد 
الملوك  أع����وان  بعظمة  واإلع���ج���اب، 
الحسن  الملك  ق��ارب  عندما  خ��اص��ة، 
الثاني، شفا حفرة الموت.. واقترب من 
حافة الحقيقة.. فقرر أن ال يموت إال 
بعد أن يمحي الماضي، ويفتح صفحة 
المعارض  الزعيم  ليعين  ال��ت��ن��اوب، 
الحقيقي، الذي حمل مشعل الثورة على 
كاد  حتى  وأع��وام��ا..  سنين  الملكية، 
الرحمن  عبد  أن  يكذبوا،  أن  ال��ن��اس 
قدمه  أوال،  وزي��را  أصبح  اليوسفي، 
الملك الحسن الثاني، بنفسه ألوالده 
وبناته قائال: هذا أكبر تاجر للسالح 
في المغرب، وجاء اليوسفي باالنفتاح 
تضم  حكومة  رأس  على  واإلص���الح، 
المعارضين،  قدماء  من  جديدا  جيال 
االنفتاح  ل��ه��ذا  ك��ل��ه  ال��ع��ال��م  وص��ف��ق 
العظيم، لوال أن األمر في الواقع، كان 
للناموس  ج��دي��دة،  بتجربة  يتعلق 
المخزني، مع أكبر حكومة معارضة، 
نذكر أن ضغط مناوراتها فجر دماغ 
عبد الرحمن اليوسفي، لدرجة سارع 
ل��زي��ارت��ه في  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن  معها 
المستشفى هلعا، وربما لم يكن يخاف 
على اليوسفي، أكثر مما يخاف على 
تجربة  ب���إن���ج���اح  ال���م���ك���ل���ف  م�����وت 

التناوب.
وبعد أن شوفي اليوسفي وعوفي، 
فهم أن المسير في اتجاه معاكس لتيار 
المخزن ورجاله، هو نوع من االنتحار، 
فرأينا اليوسفي يستقبل رئيس حزب 
المخزن، المعروف بالكوميسير محمود 
إدخال  أج��ل  م��ن  ويفاوضه  ع��رش��ان، 
ورأينا  ال��ت��ن��اوب،  حكومة  ف��ي  حزبه 
اليوسفي يقيم حفال فاخرا ليلة إبعاد 
إدريس البصري، في عهد الملك محمد 
إدريس  أن  لدرجة  ويكرمه  السادس، 
البصري في منفاه الفرنسي، قال إنه 
اليوسفي  الرحمن  عبد  للسي  مدين 

بكونه الرجل الوحيد الذي كرمه.
الشهود،  أحد  وطبعا.. وكما حكى 
فإن تكليف االقتصادي إدريس جطو، 
حكومة  ت��خ��ل��ف  ح��ك��وم��ة  ب��ت��ش��ك��ي��ل 
 ،2002 أكتوبر   9 ف��ي  ال��ت��ن��اوب)...( 
إهانة  اليوسفي  الرحمن  اعتبره عبد 
أغلبية  ع��ل��ى  ح��ص��ل  ال�����ذي  ل��ح��زب��ه 
األصوات في انتخابات 2002، وفضل 
أن يعلن من بروكسيل في فبراير 2003 
أن تجربة مشاركته في الحكومة فشلت، 
ب��ل ي��م��ارس ب��ش��ج��اع��ة، ق���رار تخليه 
هو  السياسي،  العمل  ع��ن  النهائي 
الحدث الذي حول ناموس المخزن إلى 
عليها  يمتد  ريشبوند)...(،  ناموسية 
مضاجعة  األي���ام،  ليضاجع  المخزن 

بالتأكيد، بالرفاه والبنين.

28

املهدي بنربكة وعبد االإله بن كريان

  مصطفى العلوي

2

 العدد: 756  اخلميس 26 شتنبر 2013

الضـــائعة
الحقيقة

إن »ناموس المخزن«، 
الذي كان يتذمر منه 

بعض الذين عايشوا قطب 
المخزن، باحماد، قد أصبح 

غوال في عهد الحسن 
الثاني، الذي يذكر 

الكثيرون من الوزراء، 
أنهم سمعوا أخبار 
طردهم من طرف 

مذيعي اإلذاعة الوطنية 
وبعدها التلفزيون

النامو�ش املخزين بني احل�سن االأول واحل�سن الثاين .. 


