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الزالت قضــية الحكم على 
بالسطو  المتهمة  العصابــة 
قاسية  بأحكام  العقارات  على 
لم تكن منتظرة)...(، الزالت تثير 
الكثير من المفاجآت بعد أن قام 
بمطالبة  عليهم  المحكوم  أحد 
أطـــــراف الدعــــوى والمحامين 
بإرجاع عشرات، بل مئات الماليين 
مهددين  عليهم،  المحكوم  إلى 

بالفضيحة.
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28الضـــائعة الحقيقة

كيف مت ن�سف املبادرة امللكية 
لتفادي �سكاية املومني

الداخلية ا�ستدعت املومني لفندق 
ح�سان ثم قالوا له �سيدنا م�سغول

الذي يتفحص جزئيات هذا الملف الذي تنفرد به »األسبوع« فرنسيا ومغربيا، يكاد 
يكتشف، أن الوزير العنصر الذي تدخل في قضية المشتكي المغربي إلى القضاء 
الفرنسي، المومني، واستدعاه للمغرب في مارس 2013، فقد منصبه في أكتوبر 

2013. تفاصيل هذا الموضوع تعطي المزيد من اإليضاحات.

هل فقد العنصر منصب الداخلية نتيجة أخطائه في هذه القضية؟ 
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متى يبتعد عن الملك
 كل من شبع واستغنى

مرة اأخرى: لعبة خطرية لأجهزة جمهولة 
يف باري�س واعتقال املتتبعني ملولي ه�سام

    حتمية تجنيد بعدم شرعيتـــها
�سركة باركينغ الرباط تفر�س اإتاوات على ال�سكان

حمامـون حكـموا املغــرب  
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الملفهل هي وصفة لخلق البلبلة السياسية؟
األسبوعي

الفرق البرلمانية التي صادقت على 
مدونة استغلتها مافيا نهب العقارات   

ف�سيحة.. قانون ي�سمح 
بال�سطو على ممتلكات 

املغاربة والأجانب 
1011

متابعات

يتبارى  الزال  المومني 
تحت راية المغرب
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أمل قبول

لعبة خطرية لأجهزة جمهولة يف باري�س
واعتقال املتتبعني ملوالي ه�شام

باريس- األسبوع

ليخربه  ه�شام  موالي  االأمري  مع  امل�شتوى  رفيع  فرن�شي  م�شوؤول  اجتمع 

ر�شميا باأن اثنني من الذين كانوا يتتبعونه وي�شورونه يف منطقة اجلورج 

�شانك قرب فندق الفوكيت�س الذي كان ينزل فيه االأمري، هما رهن االعتقال، 

واأن هذا احلادث مكن االأمن الفرن�شي من اعتقال �شخ�شني مبحوثا عنهما يف 

ق�شايا اإجرامية. 

وكان االأول قد اعتقل بباب الفندق بعد اأن ا�شتدعى مدير اأمن الفندق رجال 

اأوريل، حينما ملح  امللكية مبطار  اعتقله موظفو اخلطوط  والثاين  ال�شرطة، 

اأحدهما اأن اأحد الواقفني وراء موالي ه�شام قد و�شع يده يف جيبه، وكاأنه 

يريد اإخراج �شالح.

ويعتقل  االأول  ليهرب  ال�شخ�شني،  على  امللكية  اخلطوط  مغاربة  فانق�س 

الثاين، حتت اأعني امل�شافرين يف اأوريل اجلنوبية، وا�شمه �شتيفان مرزاق.

قال  التي  التحركات  هذه  ملف  فتح  قررت  الفرن�شية  احلكومة  اأن  ويظهر 

والثاين  مبحمد  ا�شمه  يبداأ  اأولهما  مغربيني،  خدمة  يف  اإنهم  فيها  املعتقلون 

ا�شمه باأن�س.

وتكمن خطورة احلادث، الذي قال متحدث اأمني يف مطار اأوريل باأن موالي 

ه�شام مل يقرر متابعة اأحد، يف اأنه ي�شكل بالن�شبة للفرن�شيني، ظاهرة خطرية 

فرن�شيني،  مرتزقة  املهددة،  االأطراف  “جندت” فيها  اأخرى  باأحداث  تذكر 

وكانت النتائج كارثية..

اأكد  املغفلني  املتتبعني  يعتقل  وهو  اأوريل،  مطار  يف  الوطني  االأمن  اأن  اإال 

لالأ�شبوع اأنه فتح البحث مبقت�شى وثيقة ح�شلت عليها االأ�شبوع.   

   

حتمية تجنيد بعدم شرعيتها

�شركة باركينغ الرباط 
تفر�ض اإتاوات
 على ال�شكان

اأ�شيب �شكان اجلهات ال�شعبية يف الرباط العا�شمة ب�شواحي 

على  االأداء  اأجهزة  بتن�شيب  وري�شال،  واملالح  ح�شان 

واأبواب  ال�شيقة  االأزقة  يف  الوقوف  اأداء  وفر�س  ال�شيارات، 

العمارات ال�شعبية التي ي�شكنها مئات املوظفني.

وعندما يخرج موظف يك�شب األفي درهم �شهريا للدخول لبيته، 

�شارعت  لذلك  الوقوف،  على  االأداء  اإلزامية  اأمام  نف�شه  يجد 

يف  يرغب  من  على  درهم  خم�شمائة  اإتاوات  بفر�س  ال�شركة 

اإيقاف �شيارته بباب عمارته كما هو ال�شاأن بالن�شبة الأ�شحاب 

البي�شريات ال�شغرية وبائعي احلم�س والزريعة، الذين �شطرت 

وياأتيهم  املتوقفة،  ال�شيارات  الأداء  باالأزرق  متاجرهم  اأبواب 

�شم�شار من طرف ال�شركة ليطالبهم باأداء خم�شمائة درهم �شهريا 

لل�شركة اإذا اأرادوا اإيقاف �شيارتهم بباب حانوتهم.

الرباط،  بلدية  رئي�س  يراأ�شها  التي  ال�شركة  اأ�شبحت  وهكذا 

ولعلو من حزب القوات ال�شعبية يا ح�شرة يفر�س �شرائب ال 

تراقبها اإدارة ال�شرائب، الأن عددا من النا�س دفعوا اخلم�شمائة 

باأبواب  واقفة  اأخرى  �شيارات  يجدون  ولكنهم  �شهريا،  درهم 

متاجرهم.

فو�شى خمزنية يراقبها ماأجورون من عند ال�شركة يلب�شون 

ك�شوة البولي�س بدون حق، ال�شيء الذي يك�شف خبايا ال�شفقة 

التي ن�شرتها ال�شحف عن تعليمات حزب االأ�شالة للت�شويت 

على تاأ�شي�س هذه ال�شركة، وتغيري ال�شروط التي كانت اأيام 

بعدم  الرباطيون ق�شايا  التي رفع عليها  االإ�شبانية،  ال�شركة 

�شرعيتها واأقفلت.

االأحزاب غري املعنية بهذه الفو�شى مطالبة ب�شن حملة برملانية، 

على هذا امل�شروع الذي رمبا يفر�س غدا على املواطنني، اإتاوة 

للدخول اإىل منازلهم.

مرة أخرى:

الرباط. األسبوع

اإذا كان جمال الق�شاء يف اأعلى م�شتوياته باملجل�س االأعلى، 

يفرت�س يف الق�شاة احلكمة والنبل فاإن اأحد املحامني، كان 

م�شطرا لرفع �شكوى اإىل نقيب هياأة املحامني بالدار البي�شاء 

اأية حمكمة  اأن حتدث يف كوالي�س  يف �شاأن حادثة ال ميكن 

عادية.

ذلك اأن هذا املحامي الذي ميار�س املهنة منذ اأكرث من خم�س 

اإىل  متوجها  كان  ال�شوداء،  البذلة  ارتداء  يف  �شنة  وثالثني 

))ملف  ليرتافع يف  النق�س،  االإدارية مبقر حمكمة  الغرفة 

عليهما  ق�شى  �شخ�شني  طرف  من  املرفوعة  التعوي�شات 

بال�شجن املوؤبد من باب اخلطاإ)...((( واإذا به يتفاجاأ عند 

مدخل القاعة بقا�س بالغرفة االإدارية مرفوقا بقا�س اآخر 

))ال  االأول:  القا�شي  له  ليقول  ال�شكاية،  يف  ا�شميهما  ذكر 

وانفعال((،  بغ�شب  عالقة  وال  معرفة  وال  كالم  وال  �شالم 

وملا �شاأله املحامي امل�شتكي عن ال�شبب ))�شاح يف وجهي 

ثم  امك،  دين  ينعل  اهلل  القول:  اأمثال  من  ال�شوقي  بال�شب 

حاول االعتداء اجل�شدي من خالل جذب الكم االأي�شر لبذلة 

املحاماة بعنف �شديد، لوال تدخل قا�س اآخر((.

جمموعة من الق�شاة ال�شهود، وامل�شت�شارين، ذكرت ال�شكاية 

اأ�شماءهم جميعا، تدخلوا واأحلوا على املحامي من اأجل طي 

املحامي  فقبل  ال�شاب)...(  القا�شي  عند  والذهاب  امللف، 

ولكنهم مبجرد ما دخلوا عليه قال: اخرج علي وا�شتاأنف 

ال�شب. 

املحامي يخرب نقيب املحامني، باأنه ال ميكن التجاوز عنه 

الأنه على غرابته جتاوز للخطوط احلمراء يف اإهانة املحامي 

واإهانة املحاماة.   

حمامي يقدم �شكوى بقا�ض قال له: »اهلل ينعل دين امك«

الكراوي .. مثل 
اجلواهري واحلليمي 
يدق ناقو�ض اخلطر

الكراوي،  اإدري�س  الباحث،  االأ�شتاذ  ين�شاف 

واأحمد  اجلواهري  اللطيف  عبد  الثنائي  اإىل 

االأوحد)...(  الثالثي  معهما  لي�شكل  احلليمي، 

اجتماعيا  املطروحة،  امل�شاكل  اإىل  ينظر  الذي 

واقت�شاديا، نظرة واقعية، مبنية على االأرقام 

واالإح�شائيات. ويكاد الكتاب اجلديد، »اإ�شكالية 

اأن  اأ�شدره االأ�شتاذ الكراوي،  الت�شغيل« الذي 

يكون رو�شيتة طبية اأكرث منه جمرد كتاب اآخر 

مطبوع.

اأنها  على  الت�شغيل،  اإ�شكالية  الكتاب،  ويقدم 

املت�شاعدة  االأرقام  وتعترب  واحلل،  املع�شلة 

للعاطلني، مع ت�شاعد امليزانيات املخ�ش�شة، 

التي تلتهمها االأجهزة الوظيفية، اأرقاما مزعجة 

اأو  احلكومي  الت�شغيل  جماالت  يف  �شواء 

اخلا�س.

ملناق�شة  الربملان  نواب  من  واحد  تطوع  لو  و 

حمتويات هذا الكتاب يف اإحدى اجلل�شات، لرمبا 

اأفيد بكثري من تلك االأطروحات  كانت مبادرة 

ال�شيا�شوية التي ت�شغل املغاربة عن االهتمام 

بخطورة م�شاكل الت�شغيل.

عادل الدويري يجري 

حتقيقا يف ح�شابات »العلم«
الرباط. األسبوع

الأول مرة يف تاريخ جريدة 

احلزب  قطب  يقوم  العلم، 

باإجراء  الدويري،  عادل 

خرباء  يد  على  تفتي�س 

حما�شبني، يف مالية جريدة 

العلم ومطبعة الر�شالة، بعد 

اأن اأ�شبحت هذه املوؤ�ش�شة 

والأغرا�س �شيا�شية، بعيدة 

خا�شعة  املراقبة،  عن 

للمجامالت.

الدويري  القرار  هذا  وكان 

قد �شدر قبل اأن يعلن مدير 

امل�شوؤول  اأن  البقايل،  العلم 

احلزبي حممد الوفا، الوزير احلايل، كان ياأخذ تعوي�شا ماليا من 

مطبعة الر�شالة يقدر بخم�شة ماليني �شهريا، فيم كان البقايل ياأخذ 

ن�شف مليون، ورمبا �شيكون للمراقبني املاليني احلكم الف�شل يف 

�شحة ما يدعيه البقايل.

اأخبار اأخرى تقول باأن الدويري، رمبا هو ب�شدد حت�شري مدير 

جديد جلريدة العلم.

موالي هشام

عادل الدويري
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باريس. خاص باألسبوع 

التي  الر�سالة  حمتوى  على  االطالع  يكفي 

اإىل  املومني،  زكرياء  العاملي  البطل  بعثها 

لتاأكيد قاعدة  ال�ساد�س،  جاللة امللك حممد 

هذه  مادامت  اثنني،  اإىل  ي�ستمع  القا�سي 

جريدة  يف  ملخ�سها  ن�سر  التي  الر�سالة 

بري�س  فران�س  وكالة  من  بتنب  الفيغارو، 

الر�سمية توجز خبايا هذه االأزمة اخلطرية 

وفرن�سا،  املغرب  بني  انفجرت  التي 

الوزيرة  ا�ستدعت  عندما  ت�سخمت  والتي 

ال�سفري  بوعايدة  اخلارجية،  يف  املنتدبة 

الفرن�سي، لتحتج على فرن�سا، جراء الغلط 

الدي�سطي  مدير  با�ستدعاء  الدبلوما�سي 

ال�سفارة  مقر  يف  احلمو�سي،  املغربي، 

يتفق  مل  الذي  الواقع  بباري�س،  املغربية 

كموؤ�سر  مزوار،  اخلارجية  وزير  عليه 

على عدم اتفاق االأطراف كلها على طريقة 

ب�سبب  الفرن�سي،  ال�سريك  مع  التعامل 

املعاملة ال�سيئة التي تعر�س لها بطل العامل 

يف املالكمة الطاي، زكرياء املومني، والتي ال 

تخلو من عنا�سر الغلط)...( و�سجنه �ستة 

ع�سر �سهرا، رغم اأن املجل�س االأعلى للق�ساء 

املغربي األغى احلكم االأول ال�سادر يف حقه، 

مما ا�ستدعى اأول تدخل ملكي، بالعفو الذي 

�سدر يف حق املومني يوم 4 فرباير 2012، 

وهو الذي اعتقل بطريقة غري مقبولة عامليا 

مطار  يف  اختطاف   :2010 �ستنرب   27 يوم 

ثم  عيونه،  على  الع�سابة  وو�سع  �سال، 

االأحداث،  بنا  لرتجع  متارة،  مقر  اإىل  نقله 

بعد عجز املغرب وفرن�سا عن الو�سول اإىل 

حل)...(، فيكتب املومني عنا�سر، واإن كانت 

الفرن�سية  االأطراف  باأفكار  ملغمة  ر�سالته 

املومني،  اأن  اإال  االإن�سان،  بحقوق  املكلفة 

ورغم تنازله عن اجلن�سية املغربية، نتيجة 

يقول،  كما  املغربية  االأجهزة  مع  معاناته 

للجن�سية  احتياجه  الثاين، هو  ال�سبب  فاإن 

الفرن�سية كي يتم قبوله يف املباراة العاملية، 

اإال اأنه يقدم ح�سب ر�سالته، براهني قاطعة، 

على اأن هناك اأطرافا)...( اأف�سلت املبادرة 

امللكية، اإ�سافة اإىل اأنه: 

-1 كتب ر�سالته اإىل رئي�س الدولة املغربية، 

الذي هو ملك املغرب.

يف  وقوله  املغرب  حب  على  تاأكيده   2-

جدا)...(  فخورا  كنت  الذي  اأنا  ر�سالته: 

بتمثيل املغرب، ولقد رفعت رايته عالية.. 

وال اأزال)...(.

-3 وقوله: اأنا اأخاطبكم من اأجل اأن تتخذوا 

جميع التدابري الإن�سايف.

ال�سغوط  خبايا  يعرف  املومني  وكاأن   4-

الفرن�سية، فاإنه يقول يف بداية ر�سالته: اإنني 

املعني االأول باالأمر الرئي�سي.

واإذا ما عرفنا اأن هذه الر�سالة، اأر�سلت اإىل 

مار�س   24 يوم  ون�سرت  امللكي،  الديوان 

االأزمة  ح�سول  بعد  كامال،  �سهرا   ،2014
وحترك القا�سية الفرن�سية، يف اجتاه مدير 

اال�ستعالمات املغربي، فمعناها اأن املومني، 

من  الثالثة،  املرحلة  بتحريك  امللك  ينا�سد 

حل  يف  جاللته  لرغبة  املوؤرخة  مبادراته 

امل�سكل. 

املومني،  يف�سرها  كما  االأوىل:  املبادرة 

حممد  امللك  ا�ستقبله  عندما  لالأ�سبوع 

2010 بباري�س بح�سور  ال�ساد�س يف يناير 

ثم  اإليه،  وا�ستمع  ر�سيد  موالي  االأمري 

وقال  فكري،  االأمني  مرافقه  ا�ستدعى 

للمومني، اعط بياناتك لفكري. و�ساأجيبك. 

يف  امللك  تتبع  اأنه  يحكي  املومني،  اأن  اإال 

منطقة نويي ومعه فكري، فاأعطاه الر�سالة، 

الر�سالة ملدير  اأعطى  اأن فكري  لكنه الحظ 

الكتابة اخلا�سة املاجيدي الذي كان واقفا 

اأي جواب  املومني  يتلق  فلم  املتجر  بباب 

من بعد.

املبادرة الثانية: كانت هي العفو امللكي يف 

�سجن  يف  عليه  دخل  اأن  بعد   2012 فرباير 

الزاكي مبعوث، قال له اإنه من طرف �سيدنا، 

وا�سمه عادل بلكايد، الذي قال له اإن �ساحب 

املبعوث  نف�س  برباءتك،  مقتنع  اجلاللة 

توجه اإىل باري�س لالجتماع بزوجة املومني، 

التي طلب منها اأن توقف حملتها االإعالمية 

بالعفو  �سيتمتع  زوجها  واأن  املغرب،  �سد 

باملومني  لالجتماع  بلكايد  عاد  ثم  قريبا، 

واإخباره   ،2012 يناير   27 يوم  ال�سجن  يف 

بالعفو امللكي الذي �سدر اأ�سبوعا من بعد.

املبادرة الثالثة: كانت عرب وزير الداخلية 

االأ�سبق حممد العن�سر، الذي قال له - كما 

امللك،  اإنه مفو�س من طرف  الر�سالة -  يف 

الأن هناك ظلما)...( واإن جاللة امللك مقتنع 

يقوم  كان  العن�سر  اأن  ويوؤكد  برباءتك، 

حميد  ي�سمى  اأمني  م�سوؤول  رفقة  مبهمته 

�سنوري.

تكذيب  بيان  ي�سدر  مل  هذا،  �سنوري 

للواقعة، كما اأ�سدره الوزير العن�سر، يوم 

املومني:  عن  فيه  يقول   2014 مار�س   25
اإن االأمر يتعلق بفيلم �سينمائي وال اأعرفه 

�ساحب  العن�سر  الوزير  اإن  طبعا  اأ�سال. 

مثال  يعرف  ال  الكثري،  يعرف  ال  التكذيب 

املومني  مع  التلفونية  مكاملاته  كل  اأن 

م�سجلة)...( مثلما هي م�سجلة مكاملته مع 

زوجة املومني. 

وكيف ينكر العن�سر، اأنه ا�ستدعى املومني 

ميكن  وال  امل�سكل،  حلل  املغرب  لزيارة 

تكذيب بطائق الطائرة له ولزوجته، واأداء 

م�ساريف اإقامته يف فندق ح�سان بالرباط، 

و�سيارة الداخلية التي كانت رهن اإ�سارته، 

ال�سيارة، تفا�سيل  الذي كان مع  وال�سائق 

ي�سعب تكذيبها. 

كانت  امللكية،  املقابلة  انتظار  ويف  ورمبا، 

طابعا  الق�سية  الإعطاء  حماوالت  هناك 

الرحيم  عبد  االأ�ستاذ  بح�سور  مغربيا، 

خديجة  احلقوقية  والفاعلة  اجلامعي، 

الر�سمية)...(  الدعوة  هذه  الأن  الريا�سي 

الدفاع  اأ�سر  5 مار�س2013 حيث  كانت يف 

الفرن�سي عن املومني، باأن يتم اإخبار وزارة 

الفرن�سية  وال�سفارة  الفرن�سية،  اخلارجية 

يف الرباط بهذه الرحلة التي كانت خطرية 

مليئة باخلوف، والتي رمبا كانت �ستعطي 

النتائج، املر�سية للجميع والتي قيل له يف 

اإقامتك باملغرب  اأال تتجاوز  باري�س، يجب 

48 �ساعة)...( ولكن املومني اأكد لالأ�سبوع 
بل�سانه عدة مرات، اأنه كان يقول وهو معهم 

يف فندق ح�سان بالرباط: ))اإنه ال نية يل يف 

رفع الدعوى، واللي بغا �سيدنا اأنا قابلو((. 

ما  املن�سورة،  ر�سالته  يف  يوؤكد  املومني 

الت�سريفات  مبدير  تنويه  من  �سفويا  اأكده 

عندما  الذي  بلحاج  اجلواد  عبد  امللكية، 

تو�سل بر�سالة املومني، ات�سل به ليقول 

هذه  يف  امللك  جاللة  اأعمال  جدول  باأن  له 

الفرتة ممتلئ.

فما هي العنا�سر التي تدخلت، لتحول هذا 

باملغرب  دعوى  يرفع  عدو،  اإىل  املومني 

لدى الق�ساء الفرن�سي، بعد هذه ال�سيافة 

امللكية يف فندق ح�سان اعتقادا منه باأن ما 

اأ�سماه: العدالة منف�سلة عن ال�سيا�سة يف 

فرن�سا.

باأنه  القول،  اأي�سا، ي�سر علينا يف  اإنه هو 

اأنا  �سيدنا  بغا  »اللي  برغبة  للمغرب  جاء 

الروح  وبدافع  باأنه  ويوؤكدها  قابلو«، 

مباراة  يف  �سارك  فيه،  املتاأ�سلة  الوطنية 

بربوك�سيل م�ساء 25 مايو 2013، والعلم 

اأن  على  م�سرا  خلفه.  يرفرف  املغربي 

العلم  بجانب  املغربي،  العلم  يرفع 

الفرن�سي حتى يف مباريات جرت يف نهاية 

من  املغرب،  يف  عندنا  كان  ولو   ،2013
يتطلبه  مبا  كهاته،  حاالت  مع  يتعاملون 

الوعي الوطني، ملا كانت هناك دعوى �سد 

املغرب يف فرن�سا.

ذكر  ق�سد،  عن  ورمبا  نف�سه،  املومني 

بها  ياأخذ  اأن  ميكن  ال  جزئية،  ر�سالته  يف 

احلمو�سي،  ملواخذة  الفرن�سي  الق�ساء 

حني قال يف ر�سالته املن�سورة ))يف حلظة 

اإزالة  من التعذيب والغ�سب، متكنت من 

الع�سابة عن عيني فاأب�سرت مدير مراقبة 

غادر  الذي  احلمو�سي  الوطني،  الرتاب 

القاعة وهو يهرول((. 

االعتقال  ظروف  يعرف  الذي  اأن  اأكيد 

ميكنه  ال  البولي�س،  دهاليز  يف  والتعذيب 

حوله.  من  وي�ساهد  الع�سابة  يزيل  اأن 

ولكن  دقة،  بكل  العام  املدير  وي�ساهد 

تلفونية  مكاملات  من  متاأكد  املومني، 

م�سجلة لكالم العن�سر، وكالم الذين كانوا 

اأراد احلل،  اإذا  اأ�سا�سي  يطالبونه ك�سرط 

هو اأن يطلب ال�سفح من �سخ�س اآخر غري 

امل�سا�س  ميكن  ال  له:  قال  الذي  اأو  امللك، 

باأولئك الذين عذبوه ب�سكل بدائي، ليقول 

حتدث  الذي  ال�سحفي  االأ�سبوع  �سحفي 

اإليه: اإنه ال زالت هناك اإمكانيات متوفرة، 

الذي  املوقف  عن  املومني  الإرجاع  اأوال 

الت�سعيد  لتفادي  وثانيا  دفاعه،  يتبناه 

الذي قد ي�سمل اأ�سخا�سا اآخرين.

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

الداخلية ا�ستدعت املومني لفندق 
ح�سان ثم قالوا له اإن �سيدنا م�سغول

كيف مت ن�سف املبادرة امللكية لتفادي �سكاية املومني

الق�ساء الفرن�سي ال ميكن اأن يواخذ احلمو�سي 

مبقت�سى ظروف م�ساهدته يف دهاليز التعذيب

صورة المومني بالعلمين الفرنسي والمغربي، في 
مباراة ببروكسيل 25 مايو 2013 أصر على أن 

يكون العلم المغربي بجانب العلم الفرنسي.

وثيقة تنازل المومني عن الجنسية المغربية

زوجة المومني تتحدث 
لقناة الجزيرة

تحت األضواء
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ال�سلفية  مع  املخزن  �سدام  ق�سة 

ت�سمح  وال  طويلة،  اجلهادية 

الظروف واملجال لرواية تفا�سيلها. 

تذكرين  �سيوخها،  اأبرز  ومراجعات 

مبقولة »دع ما لقي�سر لقي�سر، وما 

امل�سيح عليه  اإىل  املن�سوبة  ـ  هلل هلل« 

ال�سالم )اإجنيل مرق�س(.

جرى  عما  نرفع  اأن  يلزم   لكن 

�سداما  يكون  اأن  اأولهما،  �سفتني: 

�سداما  يكون  اأن  ثانيهما  دينيا، 

جهات  حل�ساب  مت  اأو  اإليه  مدفوعا 

بعد  التحاليل  واأغلب  اأجنبية، 

امللك  اأمام جاللة  خطبة  الفيزازي 

حممد ال�ساد�س بطنجة، تدور حول 

التف�سريين.  

امللف  قراءة  كانت  نظري  يف 

�سيا�سية  قراءة  ولي�ست  »اإميانية« 

موافقة  قراءة  وهي  اأمنية،  اأو 

احتماال)..(  ولو  املوؤمنني  الإمارة 

اإىل  املواجهة  مرحلة  من  واالنتقال 

االإ�سالميني  بني  امل�ساحلة  مرحلة 

والدولة، ومن التكفري اإىل التدبري.

ب�سجاعة  الفيزازي  ال�سيخ  اعرتف 

اللطيف  عــــبد  بــــدور  نــــــــادرة، 

الرتاب  مراقبة  مدير  احلمو�سي، 

خروجه  يف  تي(،  ا�س  الوطني)دي 

�سيد   واالعرتاف  ال�سجن.  من 

االأدلة عند فقهاء القانون.

الفيزازي  دخل  االعرتاف  وبهذا 

الو�ساطة، وملعب املخابرات  عامل 

وحزب العدالة والتنمية »احلاكم«، 

عليه،  االأمر  اأويل  ر�سى  بعد  وله 

ع�سا يه�س بها على باقي اجلماعات 

باإزعاجها  املعروفة،  االإ�سالمية 

للمخزن.

بداأ  املعامل،  حمدد  برنامج  وهو 

)ال�سورة  الــــــفيزازي  ال�ســـــيخ 

يف  ال�سلفية(،  �سيوخ  اأبرز  تقدم 

من  خروجه  بعد  مبا�سرة  تنفيذه، 

ال�سجن، مما يوحي اأنه ح�سل على 

متت  »�سفقة«  اإطار  يف  »الربكة« 

وراء الق�سبان..

باملغرب،  حممودة  عادة  وهي 

ولي�ست بدعة، �سبقه اإىل ا�ستثمارها 

اآخرون، مع فارق يف اختيار �سنف 

ف�سل  حيث  خمابراتنا.  من  اآخر 

الرحمان  عبد  االحتادي،  الزعيم 

اليازغي  �سهادة  ح�سب  اليو�سفي، 

تي«،  ا�س  »دي  بدل  »الدجيد« 

االأول  الكاتب  مذكرات  يف  وجاء 

اال�سرتاكي،  لالحتاد  ال�سابق 

خطري  اعرتاف  اليازغي،  حممد 

 1546 عددها  يف  »امل�ساء«  ن�سرته 

2011 حتت عنوان   /09 بتاريخ 12/ 

م�ساورات  اأدار  »اليو�سفي  بارز 

داخل  من  التناوب  حكومة  ت�سكيل 

ات�سال  على  كان  فندق ،وحلليمي 

دائم بـ«الدجيد«».

الفيزازي،  مل�سروع  عدنا  واإذا 

بطنجة، يف  خطبته  بعد  �سيء  ال 

العربي-  بالعامل  فريدة  �سابقة 

االإ�سالمي، واإمامته ل�سالة اجلمعة 

اأمري املوؤمنني، )ال �سيء(  بح�سور 

زيارة  من  االإ�سالمي  ال�سيخ  مينع 

اللطيف  عبد  املو�سح  ال�سابط 

عــــــــمله ،�سمن  احلمو�سي ،بــمقر 

امل�ستقبل، وطلب  يف  برملاين  وفد 

حف�س  اأبو  ال�سيخ  م�ساعدة 

خاليدي«،  »حممد  حزبـــه  وزعـيم 

للم�ساورات، بق�سد ت�سكيل حكومة 

التناوب املقبلة)..(.

بقي اأن اأ�سري، اأننا كنا �سباقني لفتح 

ال�سلفية اجلهادية، مبا�سرة  ق�سية 

االإله  عبد  تعيني  االإ�سالمي  بعد 

بنكريان، رئي�سا للحكومة.

كامال  ملفا  جريدتنا  وخ�س�ست 

بعدة  ي�سمح  ال  عنوان  حتت  لها 

بنكريان  �سيقدم  ماذا  تاأويالت. 

اجلهادية  ال�سلفية  يف  »لالإخوة« 

 22 بتاريخ   672 عدد  )االأ�سبوع 

دجنرب 2011 (، وجاء اجلواب  يف 

�سالة اجلمعة بطنجة، كما تنبئنا 

من  اكرب  اعتربناه  ملف  يف  به، 

وزارة العدل اآو غريها. اإذ ال ميكن 

التمييز فيه بني ما هو اأمني وما هو 

حقوقي وما هو �سيا�سي اأو فقهي..

و»ال كالم بعد كالم االإمام« بتعبري 

االأوقاف  وزير  التوفيق،  اأحمد 

ن�سق  الذي  االإ�سالمية،  وال�سوؤون 

الفيزازي  مع  اخلطبة،  اأمور 

باعرتافه.

ال�شيخ الفيزازي: املنحة بعد املحنة  و»دي ا�س تي« بعد »الدجيد«
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الوردي يلقي ملف اللقاحات 

يف مرمى بن كريان

االختالالت  بف�سائح  يعرف  بات  ما  كرة  انتقلت 

االأعلى  املجل�س  تقرير  بهما  جاء  الذي  والف�ساد 

للح�سابات ل�سنة 2012، اإىل ميدان عبد االإله بن كريان 

رئي�س احلكومة.

الذي و�سع على مكتب  التقرير   م�سري م�سمون هذا 

عبد االإله بن كريان رئي�س احلكومة مبا فيها م�سري 

ال�سحة  اقتناوؤهما يف عهد وزيرة  الذين مت  اللقاحني 

يثري  والذي  بادو  يا�سمينة  اال�ستقاللية  ال�سابقة 

االإله  يدي عبد  بني  ال�سيا�سية،  ال�سجاالت  من  الكثري 

قرار  اأن يتخذ  الذي عليه  بن كريان رئي�س احلكومة 

يحيله  والذي  العدل،  وزير  على  التقرير  هذا  اإحالة 

بدوره على الق�ساء ليقول كلمته االأخرية فيه.

قبل  معمقة  ا�ست�سارة  اليوم  كريان  بن  ويجري 

ا�ستغالل  اجتاه  يف  قراءته  من  حت�سبا  االإحالة  قرار 

العامة  النيابة  »وبخا�سة  للق�ساء،  كريان  بن 

الرميد«  م�سطفى  احلزب  يف  لزميله  تعود  التي 

�سيا�سية مع خ�سومه ومناف�سيه.   لت�سفية ح�سابات 

وزير  واال�سرتاكية  التقدم  يف  القيادي  وكان 

العدالة  نواب  على  رد  قد  الوردي  احل�سني  ال�سحة 

يا�سمينة  تقرير  باإحالة  طالبوه  الذين  والتنمية 

م�سمون  من  كال  اأحال  باأنه  الق�ساء،  على  بادو 

وتقرير  ال�سحة  لوزارة  الداخلية  املفت�سية  تقرير 

بنكريان،  مكتب  على  للح�سابات  االأعلى  املجل�س 

امللف. هذا  م�سري  م�سوؤولية  يتحمل  من   وهو 

الرباط. األسبوع

اأنها  لالأ�سبوع  الويف،  نزهة  الربملانية،  النائبة  اأكدت 

»مل تزر نيويورك، ومل حت�سر املوؤمتر الدويل باالأمم 

املتحدة« الذي ح�سره يف �سهر مار�س املا�سي، وفد 

جانب  اإىل  مغربيات  برملانيات  ن�ساء  يت�سمن  مغربي 

الوزيرة ب�سيمة احلقاوي.

الربملانيات  اأ�سماء  عليه  اختلطت  قد  مرا�سلنا  وكان 

ق�سد  غري  عن  واأقحم  القمة،  هذه  يف  احلا�سرات 

ا�سم النائبة نزهة الويف التي قال اإن مداخلتها يف هذا 

يف  امل�ساركات  الربملانيات  بع�س  اأغ�سبت  املوؤمتر، 

هذا الوفد، )انظر االأ�سبوع، عدد 20 مار�س 2014(.

النائبة نزهة الويف مل 

ت�ضافر �ضمن الوفد 

املغربي اإىل نيويورك

بركان  مدينة  عن  الربملاين  النائب  فجر 

والتنمية  العدالة  �سفوف  يف  »االإبراهيمي« 

ف�سيحة من العيار الثقيل وهو يخاطب وزير 

ال�سحة احل�سني الوردي، موؤخرا، بالقول: اإن 

وزراء �سابقني كانوا يتلقون »اأظرفة« �سمينة 

من لوبيات �سناعة االأدوية باملغرب.

كذلك  كالمه  يوجه  كان  الذي  الطبيب  النائب 

مل  الف�ساد  باأن  قال  اال�ستقالل  حزب  لنواب 

يكن يقت�سر على الر�ساوى، والهدايا ال�سمينة 

فح�سب،  ال�سركات  هذه  طرف  من  للوزراء 

املقا�س  على  املف�سلة  ال�سفقات  خالل  من  بل 

بعينها،  لالأدوية  �سركات  لفائدة  وباملاليري 

ال�سحة  لوزارة  وتبيع  ال�سوق  حتتكر 

لقاح  مبثال  م�ستدال  الدراهم،  مباليري  اأدوية 

باأن  قال  حيث  ال�سكري،  ملر�سى  »الن�سولني« 

ثمنه مل يكن يتعدى 34 درهما فف�سلت �سفقة 

ثمنه  واأ�سبح  معينة،  �سركة  مقا�س  على 

حمتكرا وبـ87 درهما قبل اأن تتدخل احلكومة 

احلالية وتخف�س ثمنه.

مبا�سرة  االتهام  لتوجيه  االإبراهيمي  وعاد 

يعرف  بات  ما  مو�سوع  يف  بادو  ليا�سمينة 

باللقاحات التي كانت قد اقتنتهم يا�سمينة بادو 

عن عهدها قائال »عنوان هذه ال�سفقة التي متت 

ثالث  مدى  وعلى  درهم  مليون   400 من  باأزيد 

�سنوات هو الف�ساد بعينه، حيث ال�سراء بثمن 

ومتويل  الدواء  لهذا  احلاجة  وبدون  مرتفع 

ميزانية  ومن  الرميد،  اأموال  من  العملية 

عملية  يف  واالبتعاد  املركزية،  ال�سيدلية 

االأرخ�س،  اليون�سيف  م�سطرة  عن  ال�سراء 

وعدم احرتام م�ساطري فتح االأظرفة، والكارثة 

الكربى هي اقتناء دواء من �سركة مل حت�سل 

الدواء  ذلك  و�سالمة  �سحة  �سهادة  على  بعد 

اأ�سهر  واأربعة  املغاربة  اأبناء  به  لقح  الذي 

يف  الف�ساد  عن  ناهيك  ال�سهادة،  �ستاأتي  بعدها 

يقول  التجاوزات«،  من  وعدد  التربيد  عملية 

االإبراهيمي التي مكانها اال�ستقالة والق�ساء. 

ف�ضائح �ضركات الدواء توؤكد التالعب ب�ضحة املغاربة

الرباط: األسبوع

به  نعت  ميكن  ما  اأقل  هي  الف�سيحة 

الربنامج احلكومي »مدن بدون �سفيح« 

ادري�س  حكومة  عهد  يف  انطلق  الذي 

اليوم.  حدود  حتى  وي�ستمر   جطو، 

االإح�سائيات التي مت تداولها، االأ�سبوع 

تفيد  النواب،  جمل�س  داخل  املا�سي، 

هذا  اأجلها  من  �سطر  التي  االأهداف  اأن 

من  املاليري  امت�س  الذي  الربنامج 

التخطيط  مت  ما  عك�س  كانت  الدراهم 

ال�سكن  على  الق�ساء  بدل  حيث  له، 

»الرباريك«  عدد  ت�ساعف  الع�سوائي 

بحوايل 200 باملائة.

العن�سر  احمند  النواب   بع�س  وواجه 

هذا  يف  خميفة  باأرقام  التعمري  وزير 

دور  عدد  اأن  اأخربوه  حيث  الباب، 

يزيد  حاليا  املغربية  باملدن  ال�سفيح 

يكن  مل  بعدما  »براكة«،  األف   375 عن 

اإطالق  حني   2005 �سنة  عددها  يتعدى 

فقط،  »براكة«  األف   200 الربنامج  هذا 

من  اأزيد  ا�ستهلك  الربنامج  هذا  اأن  رغم 

35 مليار درهم، لكن دون فائدة.

ف�ضل برنامج مدن بدون �ضفيح

الفيزازي رفقة حسن الكتاني وأبو حفص

الوردي

اإلبراهيمي
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العنصر

سابقة خطيرة:
حكومة بن كريان تتو�سل من الآباء 

لت�سرف على التعليم
الرباط: األسبوع

من  احلد  هذا  كل  ببالدنا  التعليمي  النظام  اإفال�س  درجة  بلغت  هل 

املزرية  العمل  االكتظاظ، وظروف  اإىل  باالإ�ضافة  وال�ضياع؟  اخلراب 

بالن�ضبة لالأ�ضاتذة، وافتقاد امل�ؤ�ض�ضات التعليمية لعدد من االأ�ضاتذة. 

االآباء  بع�س  تفاجاأ  النهاية  على  الدرا�ضية  ال�ضنة  اإ�ضراف  فرغم 

واأولياء التالميذ حد ال�ضدمة من مدير اإحدى الثان�يات بجهة الرباط 

�ضال زم�ر زعري، وه� يطلب منهم التكفل بت�ظيف اأ�ضاتذة من القطاع 

اخلا�س داخل الثان�ية يف بع�س امل�اد والتكفل باأداء اأجرتهم �ضهريا 

يف  الي�م  احلا�ضل  والعجز  اخل�ضا�س،  �ضد  على  احلك�مة  مل�ضاعدة 

االأ�ضاتذة داخل هذه امل�ؤ�ض�ضة التعليمية.

بهذه  املا�ضي،  ال�ضبت  �ضبيحة  ح�ضروا  قد  التالميذ  اأولياء  وكان 

الثان�ية لالحتجاج على املدير ب�ضبب افتقاد امل�ؤ�ض�ضة الأ�ضاتذة يف عدد 

من امل�اد االأ�ضا�ضية كاالإجنليزية والريا�ضيات الذين مل يلتحق�ا بعد 

باالأق�ضام، رغم اأن هذه ال�ضعب علمية وال�ضنة الدرا�ضية اأ�ضرفت على 

النهاية، قبل اأن يفاجئهم املدير املعني بطلبه الغريب هذا.

واأخريا معامل غا�سول 
»ال�سفريوي« تخ�سع للتفتي�ش

الرباط: األسبوع
رئي�س  غالب  كرمي  ا�ضتجاب  واأخريا 

العدالة  فريق  لطلب  الن�اب  جمل�س 

ملقالع  برملاين  وفد  بزيارة  والتنمية، 

يحتكرها  التي  الغا�ض�ل  »مناجم«  اأو 

رجل االأعمال ال�ضفري�ي، مالك �ضركة 

ال�ضحى.

مكتب  عليه  ووافق  الطلب  قبل  غالب 

اإحالته  ومتت  كذلك،  الن�اب  جمل�س 

البنيات  »جلنة  املعنية  اللجنة  على 

وعينت  الن�اب«،  مبجل�س  االأ�ضا�ضية 

خمتلف  من  خمتلطة  برملانية  جلنة 

بزيارة  للقيام  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 

ا�ضتطالعية ملناجم الغا�ض�ل، ي�م 22 اأبريل اجلاري.

ومن جهة اأخرى، لقيت برجمة هذه الزيارة غ�ضبا من قبل بع�س الن�اب 

املقلع،  هذا  على  امل�ضرفة  وال�ضركة  املعار�ضة  فرق  طرف  من  وخا�ضة 

�ضيا�ضي،  ل�ضراع  الربملان  ت�ظف  �ضيا�ض�ية  زيارة  »اعتربوها  والذين 

اأحدثها  اللجان اال�ضتطالعية  اأحدث هذه  الذي  الد�ضت�ر والقان�ن  اأن  علما 

للم�ؤ�ض�ضات واملرافق العم�مية، ولي�س للم�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة و�ضبه اخلا�ضة 

كما ه� احلال ملنجم اأو مقلع الغا�ض�ل«، تق�ل ذات اجلهات.

الوفا

ال��ضطى،  اإفريقيا  جمه�رية  رئي�ضة  مدام 

م�ظفيها،  اأج�ر  عن  تبحث  �ضامبا  كاترين 

امل�ظفني  اأج�ر  فارغ.  دولتها  و�ضندوق 

وحدها تتطلب ما قيمته �ضتة ماليني اأورو، 

�ضنتيم  ماليري  �ضبعة  ح�ايل  ال�ضهر)...(  يف 

مغربي.

متاجر  يف  تت�ض�ق  كانت  مغربية،  �ضحفية 

م�ضاء  البي�ضاء،  بالدار  م�ل«  »م�روك� 

ي�م ال�ضبت املا�ضي، فاأوقفها مت�ض�ل مفت�ل 

الدراهم،  بع�س  منها  طالبا  الع�ضالت)...( 

برجال  ف�را  لتت�ضل  ا�ضتغرابها،  اأثار  مما 

اخلارجي  بالباب  ال�اقفني  اخلا�س  االأمن 

»مت�ض�ال  هناك  اأن  اإىل  وتنبههم  للمتجر، 

حمراء  بقبعة  يدري؟  ومن  ل�ضا..  رمبا  اأو 

يتج�ل يف الداخل« مما اأحدث حالة ا�ضتنفار 

و�ضط رجال ال�ضيكريوتي.

والفني  الثقايف  املهرجان  اإقبار  مت  ملاذا 

لالأقاليم  العلمية  العا�ضمة  �ضمارة،  ملدينة 

تاريخ   2005 �ضنة  فمنذ  ال�ضحراوية؟ 

تنظيم ثاين مهرجان للمدينة منذ ا�ضرتجاعها، 

خطاأ  وه�  الثقافية،  التظاهرة  هذه  اختفت 

الثقايف  بامل�روث  م�ضبعة  مدينة  حق  يف 

احل�ضاين ال�ضحراوي.

مكاملة تلف�نية كانت �ضبب اعتقال ال�ضعدي 

ولد القذايف، فقد حتدث وه� يف منفاه بنيامي 

ناقلة  �ضحنت  التي  املجم�عة  مع  تلف�نيا، 

�ضيدخل  الذي  املال  وكان  لتهريبها،  النفط 

اإ�ضالمية  اإمارة  تاأ�ضي�س  النفط، بغر�س  من 

يف الفزان، رمبا كان �ضيك�ن اأمريها.

 3 ي�م  كماخ  حممد  ي�ضمى  م�اطن  دخل 

الثاين  احل�ضن  م�ضت�ضفى  اإىل  مار�س 2014 

التي  عينيه  على  العالج  لتلقي  ب�ضطات 

املر�س،  �ضدة  من  فتحهما  على  يق�ى  ال 

الطبيبة عن فح�ضه بدون م�عد،  فامتنعت 

له:  كتب�ا  امل�عد  جناح  اإىل  اجته  وعندما 

عليه  اأن  يعني  مما   »2014/10/2 »ي�م 

انتظار �ضبعة اأ�ضهر لفح�ضه.

حزن طلبة املعهد العايل لالعالم واالت�ضال 

زمالئهم  اأحد  ملقتل  الرباط،   يف  القدامى 

ق�ات  �ضنته  عدواين  ق�ضف  يف  ال�ضابقني 

النظام ال�ض�ري على منزل عائلته يف قد�ضيا 

بريف دم�ضق.. اأحدهم ن�ضر اخلرب وقال اإن 

االعتقال  جتربة  من  عانى  اأن  �ضبق  زميله 

رفقة عائلته.

التابعة  املرافق  جميع  عمال  عمال  رفع 

االحتجاج  �ضارة  اال�ضبانية  لل�ضفارة 

رف�س  على  منهم  كتعبري  احلمراء، 

ر�ض�م  باقتطاع  القا�ضية  االجراءات 

وتق�ل  اأج�رهم،  من  ال�ضريبية  املتاأخرات 

على  م�ر�ضت  �ضغ�طا  اأن  امل�ضادر  بع�س 

بع�س امل�ظفني كي ميل�ؤوا ا�ضتمارة ت�ضمح 

املبالغ  با�ضتخال�س  ال�ضرائب  الإدارة 

املرتاكمة، وهي �ضيغة حت�ل طرح امل�ضكل 

املغرب  البلدين،  بني  اأعلى  م�ضت�ى  على 

واإ�ضبانيا.

امل�ضهد  يعرفها  م�ضب�قة  غري  حركية 

االإعالمي داخل الريف، وقد و�ضل الت�ضابق 

اأخبارها  تبث  جديدة  م�اقع  خلق  حد  اإىل 

الناظ�ر  بدل  احل�ضيمة،  مدينة  من  انطالقا 

كما كان �ضائدا منذ وقت ط�يل )..(.

عزير  والنقل  التجهيز  وزير  �ضقيق  جنى   

دار  بجماعة  مميتة  �ضري  حادثة  من  الرباح 

الع�ضل�جي، التابعة للنف�ذ الرتابي لدائرة 

تعرثت  ا�ضعافه  عملية  لكن  قا�ضم،  �ضيدي 

نقله  تطلب  مما  �ضكانري  وج�د  عدم  ب�ضبب 

م�ضت�ى  على  الك�ض�ر  لك�ضف  القنيطرة  اإىل 

الظهر. 

ما خفي
الرباط: األسبوع

فرج اهلل على االأ�ضاتذة واملعلمني، 

عليهم  فر�ضها  التي  املعاناة  من 

التعليم،  يف  ال�ضابق  ال�زير  قرار 

ال�فا، الذي اأ�ضدر مر�ض�ما مينع 

اإعطاء  من  واملعلمني،  االأ�ضاتذة 

ال�ضيء  اخل�ض��ضية،  الدرو�س 

حتى  للطرد،  يعر�ضهم  الذي 

يتفرغ�ا لتلك الدرو�س.

احلميمية  اجللـــــ�ضات  وتعـــرف 

للكثيــــــر من االأ�ضاتذة واملعلمني 

اأن  خا�ضة،  البي�ضاء  الدار  يف 

التالميذ،  يجاهر  اأ�ضبح  بع�ضهم 

باإعطائهم  يكلف�ه  مل  اإذا  باأنهم 

فاإنه  االإ�ضافية  ال�ضاعات  درو�س 

�ضيعطيهم �ضفر.

الدرو�س  ظاهرة  ع�دة  وتدخل 

االنتقام  اإطار  يف  اخل�ض��ضية 

اأن تتخذ  القدمي، دون  ال�زير  من 

اأية  املختار  بن  عهد  يف  ال�زارة 

تدابري تف�ضريا للم��ض�ع. 

قرر  قد  ال�فا  ال�زير  وكان 

بالتعليم  مكلفا  كان  عندما 

يف  الفرنــــ�ضي  الت�قيت  اعتماد 

من  انطالقا  االبتدائي،  التعليم 

اجلديــــد،  الدرا�ضـــي  امل��ضـــــم 

اإعـطاء  من  التعليم  رجال  ومنع 

درو�س خ�ض��ضية يف امل�ؤ�ض�ضات 

عرب  وذلك  اخلا�ضة،  التعليمية 

مذكرة بعثها اإىل مديري امل�ضالح 

املركزية ومفت�ضي التعليم ومدراء 

امل�ؤ�ض�ضات التعلميمية.

اإلغاء قرارات الوزير الوفا يف التعليم

وزير يتهم موظفيه
 كل �سباح بالف�ساد؟

الرباط: األسبوع
يت�ضاءل عدد من الن�اب عن ه�ية ال�زير يف حك�مة 

عبد االإله بن كريان، الذي يتهم م�ظفيه بالف�ضاد كل 

�ضباح دون الك�ضف عن ه�يتهم.

النائبة  اإعالن  خلفية  على  جاء  الن�اب  ت�ضاءل 

االحتادية ح�ضناء اأب� زيد خالل اجتماع بالربملان، 

احل�ضني  ال�ضحة  وزير  فيهم  مبن  اجلميع  واأمام 

احلالية  احلك�مة  يف  وزيرا  تعرف  اأنها  ال�ردي 

وزارته،  داخل  املدراء  ببع�س  �ضباح  كل  يت�ضل 

م�ضلحتكم  يف  مف�ضدين  اأعرف  »اإنني  لهم  ويق�ل 

وعليكم االنتباه اإليهم«.

يف  ال�زير  مبالغة  بعد  اأنه  النائبة،  ذات  واأ�ضافت 

هذه االتهامات بادر املدراء ذات �ضباح واجتمع�ا 

عن  يك�ضف  اأن  منه  فطلب�ا  م�اجهته،  وقرروا 

العمل  عن  ت�قف�ا  واإال  الفا�ضدين  امل�ظفني  ه�ؤالء 

الي�م  ذلك  ومنذ  ت�ضريحاته،  عن  ال�زير  فرتاجع 

مل يعد يخاطب مدراءه بهذه العبارات، فمن يك�ن 

م�ظفني  م�اجهة  جراأة  ميلك  ال  الذي  ال�زير  هذا 

فا�ضدين يف وزارته؟.

هل هي غ�ضبة ملكية من طنجة؟

احلكومة حتطم الرقم 
القيا�سي يف مدة امل�سادقة 

على القانون
حطم قان�ن اأ�ضدرته حك�مة بن كريان، اخلمي�س 

كل  طنجة  مبيناء  احلرة  املنطقة  ح�ل  املا�ضي، 

االأرقام القيا�ضية وبطريقة غري م�ضب�قة.

بنكريان  حك�مة  عجلت  الذي  القان�ن  هذا 

مبناق�ضته وامل�ضادقة عليه، ي�م اخلمي�س املا�ضي، 

املتتبعني خا�ضة واأنه تزامن  انتباه عدد من  اأثار 

الب�غاز، واإ�ضرافه على  امللك يف مدينة  مع وج�د 

احلرة  املنطقة  فيها  مبا  باملدينة،  هامة  تد�ضينات 

بغ�ضبة  االأمر  يتعلق  فهل  املت��ضطي،  بامليناء 

ملكية جديدة؟.

م�ضروع  ناق�ضت  قد  كريان  بن  حك�مة  وكانت 

القان�ن اأعاله، ي�م اخلمي�س املا�ضي، »27 مار�س 

االجتماع،  نف�س  خالل  عليه  و�ضادقت   2014
 2014 28 مار�س  واأحالته يف الي�م امل�ايل اجلمعة 

ي�م  عليه  و�ضادق  ناق�ضه،  الذي  الربملان  على 

االإثنني امل�ايل 31 مار�س 2014 يف �ضابقة مل تع�ضها 

الق�انني من قبل.

الوفا

الوفا

الصفريوي
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ملحمد ك ال�صحية  الأحوال  حت�صنت 

الدرهم الذي �صبق اأن نقل اإىل امل�صت�صفى 

حالة  يف  بباري�س  الأمريكي  الفرن�صي 

جراحية  لعملية  خ�صع  حيث  حرجة، 

حممد  وا�صرتجع  بالنجاح،  تكللت 

ال�صغرية،  باأ�صرته  املحاط  الدرهم 

وبلخري  ح�صن  ورفيقيه  والكبرية، 

عافيته وحيويته، حيث يخ�صع حاليا 

ن�صاطه  اإىل  يعود  اأن  قبل  نقاهة  لفرتة 

القت�صادي والريا�صي بالعيون.

قرارات  على  بادية  الرتباك  حالة 

عبد  حممد  البولي�صاريو  جبهة  رئي�س 

العزيز الذي اختار اأن يت�صلح ب�صلطاته 

بتهدئة  له  ت�صمح  قد  التي  الوا�صعة، 

اأ�صبحت  التي  الجتماعية  اجلبهة 

ت�صكل هاج�صا خطريا للنظام املزعوم. 

ي�صمى  ملا  جديد  لوزير  تعيينه  فبعد 

بالداخلية، قرر اإحلاق اأباه عايل بنعمر 

كاأمني عام لنف�س الإدارة. 

اأجمع رئي�س واأع�صاء اللجنة الربملانية 

الداخلة  بزيارة  قامت  التي  الأوربية 

و�صروط  بدفرت  املغرب  تقيد  على 

الحتاد  بني  املوقعة  التفاقيات 

واملغرب يف جمال ال�صيد البحري على 

اخل�صو�س، وهو ما جعل البولي�صاريو 

وكعادتها تقدم  طعنا يف اتفاقية ال�صيد 

بني الحتاد الأوربي واملغرب للعدالة 

دجنرب  �صهر   الطرفني  بني  املوقعة 

الأوربية. املحكمة  اأمام   ،2013

ال�صرتاتيجي  التفكري  مركز  ناق�س 

بالعيون  الدميقراطية  عن  والدفاع 

مو�صوع اجلهوية املتقدمة، حيث اأبرز 

اأهمية  اجلماين  بوبكر  مولي  الباحث 

اإ�صراك ال�صباب يف قرارات ال�صاأن العام 

املحلي، واأي تق�صري، اأو اإهمال يعترب 

�صواء  اجلهوية  ملنظومة  ف�صل  مبثابة 

الوا�صعة اأو املتقدمة.

�صفري  بنعمر  الرحمن  عبد  ا�صتقبل 

موريتانيا  يف  املعتمد  املغربية  اململكة 

اأحميحم،  بنت  عائ�صة  طرف  من 

الإن�صان  بحقوق  املكلفة  املفو�صة 

املدين  واملجتمع  الإن�صاين  والعمل 

اللقاء  وهو  نواك�صوط.  يف  مبكتبها 

الذي ا�صتعر�س فيه اجلانبان عالقات 

التعاون القائمة بني البلدين، ونفيا اأي 

ت�صدع بني املغرب وموريتانيا.

تاريخ  الأجداد  “لغة  �صعار  حتت 

تطلع  جمعية  طالبت  وعراقة” 

ال�صباب للتنمية الجتماعية والثقافية 

بال�صعر  الهتمام  ب�صرورة  بالعيون، 

الثقافة  روافد  من  كرافد  احل�صاين 

على  ال�صعراء  واأجمع  ال�صحراوية، 

لل�صعر  الثقافة  وزارة  ت�صجيع  اأهمية 

�صحراوية  فرقة  اأدت  حيث  احل�صاين، 

»زواج  احل�صانية  باللهجة  م�صرحية 

بو  حممد  الفنان  تكرمي  ومت  تقليدي« 

العينني،  ماء  واملحجوب  ال�صايت، 

وال�صاعرة  النعمة،  بريوك  وال�صاعر 

خلود.

مكافاآت مالية من البولي�ساريو 
للحد من »ثروة اجلدران«

تندوف : األسبوع  
املخيمات  من  جمموعة  عرفتها  التي  اجلدران  على  الكتابات  انتقلت 

بتندوف اإىل خميم »ولية بوجدور« )داخل املخيمات(، وهو ما يعني 

ال�صحراويني  اكت�صاف  يف  اجلزائر  وخمابرات  البولي�صاريو  ف�صل 

بوجدور  ن�صر مبخيم  وما  الرابوين،  قيادة  باإ�صقاط  املطالبني  الثائرين 

من  بالق�صا�س  تعد  والعبارات  فاجلمل  قبل،  ذي  من  خطورة  اأكرث 

مغت�صب الن�صاء حممد ملني البوهايل القيادي، ووزير دفاع البولي�صاريو، 

كما تعد �صباب التغيري يف كتابات اأخرى بالزحف على القيادة الفا�صدة 

هذه  على  الق�صاء  متلكه  ما  بكل  اجلبهة  وحتاول  بالقوة.  وتغيريها 

جزاءك  »�صتلقى  وتقول  العامل،  عرب  �صعاراتها  توزعت  التي  الثورة 

قريبا يا مغت�صب ال�صحراويات«، و»حممد عبد العزيز ارحل«، و»كفى 

و»قريبا  تندوف«،  مبخيمات  اجلن�صي  ال�صتغالل  ظاهرة  على  �صمتا 

�صنزحف على القيادة الفا�صدة.. فانتظرونا«.

مكافاأة  خ�ص�صت  البولي�صاريو  جبهة  فاإن  حقوقية،  م�صادر  وح�صب 

مالية لالإطاحة ب�صباب الثورة، الذين مل يجدوا �صبيال للدفاع عن معاناة 

اجلدران،  على  الكتابة  �صوى  املخيمات  يف  املحا�صرين  ال�صحراويني 

ليتبني اأنه �صالح اأقوى من الكال�صنكوف.

اأفتاتي ينجح يف التوا�صل 
مع حي معطى اهلل

العيون: األسبوع

ا�صتطاع النائب الربملاين عبد العزيز اأفتاتي رئي�س فريق 

حزب العدالة والتنمية، الذي يقود قافلة امل�صباح حلزب 

ال�صحراء،  مبدن  بجولت  تقوم  التي  احلكومة  رئي�س 

لبيهي،  �صامل  حممد  ال�صحراويني  برملانييه  مبعية 

اأن يتوا�صل مع  عدد من �صكان حي معطلى  والكنتاوي، 

مبدينة العيون، وكانت تدخالت احلا�صرين تن�صب حول 

اأخرى)..( ا�صتغرقت ما يناهز  املقاربة الأمنية وم�صاكل 

اأفتاتي على تفهم كل  العزيز  �صاعتني ون�صف، واأكد عبد 

التدخالت، مو�صحا اأن القانون �صيد اجلميع متظاهرين، 

التي  ال�صلمية  التظاهرات  يحمي  وهو  و�صلطات،  واأمن، 

امل�صباح  قافلة  وكانت  املغاربة،  جميع  حق  من  تبقى 

وفعاليات  �صرائح  من  عدد  مع  واجتمعت  ا�صتمعت  قد 

املجتمع املدين الذين ي�صددون على ما بعد القافلة، وكيف 

الفعاليات  ومقرتحات  واإكراهات  م�صاكل  مع  �صتتعامل 

التي تعاين من الكثري من امل�صاكل.

الداخلة: األسبوع 
ل حديث يف مدينة الداخلة اإل عن املناورة التي 

تخلق  اأن  كادت  والتي  الدرهم  ح�صن  اأحبطها 

الدرهم  ك�صف  حيث  ال�صحراويني،  بني  الفتنة 

الفرن�صي،  �صريكه  متادي  واحلجة  بالبيان 

نحو  املغربية  العملة  بتهريب  املتهم  ابيي�س، 

عمد  واملتاعب حيث  امل�صاكل  خلق  يف  اخلارج، 

بالداخلة  اأعمر  اأهل  عائلة  اأفراد  اأحد  تكليف  اإىل 

بنقل املح�صول الفالحي من تاورطة اإىل اأكادير، 

اإىل  جزائري  اأ�صل  الفرن�صي من  �صينقله  ومنها 

تهريب  �صاهم يف  الذي  ال�صيناريو  اخلارج، وهو 

املايل  الناجت  يبقى  حيث  اخلارج،  نحو  املال 

القانونية  الوثائق  وبحكم  الفرن�صية،  بالبنوك 

التي اعتمدتها املحكمة يف حكمها ال�صادر موؤخرا، 

القا�صي باإلغاء �صفة اإدارة �صوؤون �صركة تاورطا 

الذي  الدرهم  ح�صن  اإىل  بريي�س  الفرن�صي  من 

خرج منت�صرا يف اجلمع العام للمجل�س الإداري 

ملجموعة اأكروديب وتاورطا، والذي مت خالله 

يف  مديرا  خليل  منري  املغربي  ال�صاب  تعيني 

املجموعة  اأوراق  لرتتيب  اإعادة،  انتظار 

اأهم  من  واحدة  لت�صبح  الكربى  الفالحية 

ال�صركات املغربية املواطنة.

الدرهم  ملجموعة  امل�صرية  الإدارة  وتراهن 

النخراط  على  واكروديب،  بالداخلة  تاورطا 

تفعيل  اإىل  الرامية  الدولة  �صيا�صة  يف  الفعلي 

منطقة  واإبراز  الأخ�صر،  املغرب  برنامج 

املجال  يف  ا�صتثمارية  كوجهة  ال�صحراء 

الفالحي  الت�صويقي، على الرغم من الإكراهات 

اللوج�صتيكية والتقنية.

 7000 يفوق  ما  ت�صغل  ال�صركة  اأن  ومعلوم 

وحداتها  جمموع  يف  القارة  العاملة  اليد  من 

الأقاليم  بني  املوزعة  الإنتاجية  الفالحية 

و�صو�س،  ال�صرقية،  وال�صحراء  اجلنوبية، 

واحلوز.

الدرهم يخرج منت�صرا من معركته �صد �صريكه الفرن�صي

السمارة: األسبوع 
جلب تدخل كل من عمر احل�صرمي وايل جهة 

كلميم ال�صمارة، وحممد �صامل ال�صبطي عامل 

ال�صمارة، اهتمام ال�صيوخ واأعيان ال�صحراء 

الأربعينية  للذكرى  اإحياء  يف  امل�صاركني 

اإبراهيم ولد الب�صري  لوفاة املرحوم مولي 

ال�صيخ  الثقايف  باملركز  املنظم  احميم،  ولد 

و�صدد  بال�صمارة،  الركيبي  اأحمد  �صيدي 

وحفدة  اأبناء  اأمام  وال�صبطي  احل�صرمي 

الفقيد، وفعاليات، ومنتخبني قدموا من كل 

املدن ال�صحراوية على ذكر مناقب الفقيد، 

ووطنيته ال�صادقة، واإ�صهاماته، ون�صالته 

اأجل  وكفاحه  التحرير،  جي�س  �صفوف  يف 

�صيانة الوحدة والدفاع عن مقد�صات البالد 

وثوابتها.

قد  ح�صاد  حممد  الداخلية  وزير  وكان 

اأجرى مكاملة هاتفية مع اأ�صرة الفقيد مولي 

ابراهيم ولد الب�صري ولد اأحميم الذي �صبق 

اأن تقلد مهام يف �صلك الإدارة الرتابية، وكان 

ال�صرب واملثابرة، وظل م�صربا  منوذجا يف 

الثقة  يف  احل�صنة  والقدوة  العليا  للمثل 

والت�صجيع  امل�صورة،  وتقدمي  وال�صفاء، 

على ما يعرفه الإقليم من تنمية يف خمتلف 

املجالت، ومل يتوان يوما عن اأداء واجبه 

حتى لبى نداء ربه.

�صيوخ قبائل ال�صحراء الذين تناوبوا على 

منهم  �صرق  الفقيد،  مبناقب  للتذكري  الكلمة 

عمر احل�صرمي ال�صوء وبدا كزعيم �صيا�صي 

ال�صيا�صية، وهو  ر�صائله  كيف ميرر  يعرف 

قبائل  رموز  اأحد  تاأبني  حلفل  اأعطى  ما 

ثوابت  عززت  خا�صة،  مكانة  ال�صحراء 

مع  التوا�صل  لفل�صفة  ور�صخت  الوحدة 

الأحياء، وحتى الأموات. 

ر�صائل �صيا�صية يف اأربعينية ولد الب�صري الدرك امللكي 
يحقق يف اإحراق 

قرى لل�صيد
تبا�صر  امللكي  الدرك  عنا�صر  مازالت 

ال�صيد  قرية  حريق  حول  التحقيق 

اىل  ادى  والذي  بالداخلة  »انرتفت« 

خ�صائر  خملفا  »كوخ«   300 احراق  

لل�صيد،  اآليات  اإتالف  يف  متثلت  مادية 

 8 يفوق  مبا  قدرت  و�صباك  وحمركات، 

ماليني درهم. 

�صبب  يكون  اأن  ال�صيادون  ويرجح 

ب�صبب  مق�صود  وغري  عفوي  احلريق 

انعدام الكهرباء، والعتماد على ال�صمع 

اأو »البوطا« ال�صغرية لالإ�صاءة.

من  كل  يف  ال�صيادين  قرى  وتعترب   

ملهرييز، وانرتفت، ولبويردة، وامطالن 

م�صدر ت�صغيل الآلف من اليد العاملة، 

وم�صدر ثروة هائلة ت�صاهم يف القت�صاد 

املحلي والوطني، وتعاين هذه القرى من 

وهو  لل�صيادين،  الالئق  ال�صكن  غياب 

ال�صيد  وزارة  اأوقفته  الذي  الربنامج 

البحري بعد اأن اأجنزت وكالة اجلنوب 

ال�صيد  قرى  يف  الالزمة  التجهيزات  كل 

باأمكريو و�صيدي الغازي)..(.

الحضرمي

الدرهم
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الرباط: األسبوع  

الأعلى  املجل�س  اأعده  تقرير  ف�ضح 

املقا�ضة  �ضندوق  حول  للح�ضابات 

مبجل�س  املا�ضي  الإثنني  يوم  وعر�س 

النواب، حجم الكارثة التي يت�ضبب فيها 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�ضالح 

لل�ضرب داخل ميزانية الدولة.

واأو�ضح ذات التقرير الذي قدمه ادري�س 

الأعلى  للمجل�س  الأول  الرئي�س  جطو 

الذي  الت�ضيري  �ضوء  اأن  للح�ضابات، 

يطبع تدبري �ضوؤون املكتب الوطني للماء 

والكهرباء، جعل هذا ل�ضندوق ي�ضتنزف 

 12« املقا�ضة  ميزانية  من  كبريا  جزءا 

وباأزيد  ال�ضندوق«  ميزانية  من  باملائة 

الدقيق  دعم  ميزانية  ت�ضتنزفه  مما 

وال�ضكر جمتمعني.

�ضدمة  و�ضط  جطو  ادري�س  واأ�ضار 

الوطني  املكتب  تعرث  اأن  اإىل  النواب، 

من  عدد  اإجناز  يف  والكهرباء  للماء 

امل�ضاريع، والربامج، وبخا�ضة يف جمال 

املغرب  جعل  الكهربائية،  الطاقة  اإنتاج 

ميزانية  باهظا، ويخ�ض�س  الثمن  يدفع 

املقا�ضة لقتناء  �ضندوق  من  هامة 

يف  ي�ضتخدم  الذي  ال�ضناعي  الفيول 

اإنتاج الطاقة الكهربائية.

بابا  اأفرد  بعدما  جطو  جمل�س  وت�ضاءل 

الوطني  للمكتب  التقرير  ذات  يف  خا�ضا 

الذي  اخلطاإ  عن   والكهرباء،  للماء 

الفيول  اإىل  يلجاأ  حني  املكتب  يرتكبه 

املنخف�س  الغازوال  بدل  ال�ضناعي 

التكلفة.

واأعاد تقرير جطو �ضبب هذه الكارثة اإىل 

قد  كان  الذي  الربنامج  تنفيذ  التعرث يف 

به وبخا�ضة  يلتزم  املكتب، ومل  �ضطره 

الطاقة  لإنتاج  و2012   2006 برنامج 

الكهربائية، والذي مل يتحقق منه �ضوى 

اخلم�س، مما جعل املكتب يلتهم حوايل 

ال�ضناعي  الفيول  يف  درهم  مليار   42
ومر�ضح   ،2013 �ضنة  حدود  حتى  فقط 

حتى  اأخرى  درهم  مليار   22 يلتهم  اأن 

الطاقة  اإنتاج  بداية  موعد   2017 �ضنة 

الكهربائية مبادة الفحم احلجري الذي 

بثمن  الكهرباء  من  املغرب  ميكن  قد 

�ضنتيم   206 بدل  للكيلواط،  �ضنتيم   70
للكيلواط حاليا.

عر�ضا  قدم  قد  جطو  اإدري�س  وكان 

تقريرا  الجتماع  نف�س  خالل  مف�ضال 

اأن  موؤكدا  املقا�ضة،  �ضندوق  حول 

ارتفعت من  قد  ال�ضندوق  ميزانية هذا 

4 ماليري درهم �ضنة 2002 اإىل 56 مليار 
درهم  مليار  و44   ،2012 �ضنة  درهم 

كل  لدعم  كلها  خ�ض�ضت   ،2013 �ضنة 

من املواد البرتولية »ن�ضبة 49 باملائة« 

وال�ضكر والدقيق.

حكاية اعرتاف القذايف 
مبغربية ال�صحراء

   بقلم : محمد هاشم  صوصي  علوي

    انطالقا من ميثاق الرابطة ال�ضعبية الجتماعية لقبائل ال�ضحراء الكربى 

وبناء على مبادرة الراحل القذايف ب�ضاأن عقد م�ضاحلة كربى بني كافة 

اأطراف النزاع يف كل من جمهورية ت�ضاد ومايل والنيجر،  تكونت  جلان  

م�ضاحلة من ممثلي 21 دولة عربية واإفريقية اأذكر من بني اأهم اأع�ضائها  

»بجن اأق  هماتو« من اأعيان و�ضيوخ الطوارق مبايل رئي�ضا  للوفد، وحممد 

ها�ضم �ضو�ضي علوي املقرر والناطق الر�ضمي با�ضم الوفد من املغرب، 

وال�ضيخ الناظر »حريكة عز الدين حميدة خمي�س« من ال�ضودان رئي�ضا 

للجنة الثانية، مب�ضاعدة  الدكتور »جعفر بن عجيبة« اأحد نقباء الأ�ضراف 

ورجل دولة �ضابق من املغرب، واملقرر الثاين »ال�ضيخ  ماء العينني احمد 

والأمراء،  العمداء،  من  وغريهم  موريتانيا،  من  دويل   حمامي  بادي« 

ال�ضحراء  اإىل  العراق  �ضحراء  من  واملثقفني  وال�ضالطني،  وامللوك، 

املغربية. 

   قد ثمن اأع�ضاء الوفدين جهود القذايف لإحالل ال�ضالم  يف ربوع اإفريقيا 

عموما وقبائل ال�ضحراء خ�ضو�ضا، كما باركوا رعايته  لل�ضالم يف ف�ضاء 

اإقامة �ضالم دائم و�ضامل بكل من دول ت�ضاد  )�س - �س( وحر�ضه على 

الكربى،   ال�ضحراء  منطقة  يف  التوتر  بوؤر  من  وغريها    والنيجر  ومايل 

وتعترب مهمة امل�ضاحلة مهمة اإن�ضانية نبيلة بعيدة كل البعد عن اأي تاأثري 

�ضيا�ضي اأو دبلوما�ضي ر�ضمي اأو م�ضلحي اأو غريه   والتي تهدف بالأ�ضا�س 

اإىل راأب ال�ضدع واإ�ضالح ذات البني بني كافة الإخوة الفرقاء  وطي �ضفحة 

اخلالفات والنزاعات والنظر اإىل م�ضتقبل بلدانهم والذي يحتاج اإىل بذل 

اجلهود واإ�ضراك جميع الفرقاء يف كب التنمية القت�ضادية والجتماعية 

والب�ضرية، ولالإ�ضارة، فقد كانت مهمة وفود امل�ضاحلة بقدر ماهي نبيلة 

كانت مغامرة خطرية  حيث كان اأع�ضاء وفود امل�ضاحلة بعد ا�ضتقبالهم 

من طرف روؤ�ضاء الدول املعنية بامل�ضاحلة، واأع�ضاء حكوماتهم وعر�س 

م�ضروع امل�ضاحلة عليهم واإبداء املوافقة  املبدئية عليه، كنا ننتقل اإىل لقاء 

الف�ضائل املعار�ضة املتمردة يف خطوط اإطالق النار بني الثوار واجلي�س 

النظامي مما كان يعر�ضنا ل قدر اهلل خلطر املوت يف كل حلظة وحني،  لول 

الألطاف الإلهية وخا�ضة عندما كنا نعرب فيايف ال�ضحراء عرب  �ضيارات 

رباعية الدفع مرفوقة ب�ضيارات جيب و�ضاحنات ومدرعات ع�ضكرية  توؤمن 

و�ضولنا اإىل  نقطة اإطالق النار، حيث �ضنقابل ف�ضائل الثوار امل�ضلحني 

يهددنا هو اخلوف من  كان  ما  لكن  امل�ضاحلة  م�ضروع  ملحاورتهم حول 

انفجار بع�س الألغام  املدفونة يف رمال ال�ضحراء، رغم  اأن الع�ضكريني 

املرافقني لنا كانت لهم اآليات  ك�ضف حقول الألغام، ومع ذلك متت جولتنا 

ب�ضالم وا�ضتطعنا اأن نقنع جميع الأطراف بو�ضع حد لالقتتال الذي طال 

اأمده وذهب �ضحيته عدد كبري من الأبرياء  من الطرفني  على مدى �ضنوات 

طوال، وهكذا  متت املوافقة املبدئية من طرف اجلميع على اأ�ضا�س اأن يتم 

التوقيع النهائي بطرابل�س ليبيا برعاية  القذايف فيما بعد، وبعد عودتنا 

من مهمة امل�ضاحلة متت دعوتنا من طرف القائد القذايف لعر�س النتائج 

التي  تو�ضلنا اإليها، حيث مت اخباره بكل التفا�ضيل وعن ا�ضتقبالنا من 

دبي  وادري�س  مايل،  جمهورية  رئي�س  توري  توماين  اأحمد  الروؤ�ضاء  قبل 

وكان  النيجر،  جمهورية  رئي�س  طاجنا  وحممد  ت�ضاد  جمهورية  رئي�س 

القذايف قد تقدم بكلمة مطولة كعادته بداأها  واأنهاها بال�ضكر اجلزيل لكل 

اأع�ضاء وفود امل�ضاحلة فتناول ال�ضيخ حريكة من ال�ضودان الكلمة بادئا 

كالمه قائال: با�ضم اهلل الرحمان الرحيم »اإمنا املوؤمنون اأخوة  فاأ�ضلحوا 

بني اأخويكم« الخ.. ثم تناول الكلمة بعده ال�ضيخ  »بجن اق هماتو« من 

مايل، وبعدهما تناولت الكلمة ب�ضفتي املقرر والناطق الر�ضمي با�ضم الوفد 

حيث قراأت التقرير ال�ضامل للنتائج املتو�ضل اإليها الخ، وبعد نهاية تالوة 

التقرير وتقدميه له  قدمت له كذلك ر�ضالة خطية خا�ضة طلبت منه فيها 

اإقامة ال�ضالة اجلامعة التي يقيمها  كل �ضنة يف بالد اإفريقية احتفال بعيد 

مولد الر�ضول �ضلعم، حيث اأكدت على اإقامتها باملغرب وبال�ضبط باإحدى 

املدن التالية العيون اأو الداخلة �ضريطة التن�ضيق مع جاللة امللك حممد 

ال�ضاد�س ن�ضره اهلل، ومع ال�ضلطات املغربية يف نف�س ال�ضدد كما طلبت منه 

التدخل �ضخ�ضيا مببادرة لراأب ال�ضدع  بني املغرب واجلزائر، ولالإ�ضارة 

بليبيا وبعد  كلما حللنا  الطلبات كوفد  مغربي  نكرر مثل هذه  كنا   فقد 

�ضمت �ضاد اخليمة حيث فتح القذايف ر�ضالتي وبداأ قراءتها ردا لر�ضالة 

وبعد  اجلل�ضة  ختام  ويف  ككل  الوفد  مع  عامة  درد�ضة  وبعد  ظرفها،  اإىل 

وقوفنا ا�ضتعدادا للمغادرة التفت نحوي قائال ا�ضمع  يا �ضيخ ال�ضو�ضي 

بلغ �ضالمي وحتياتي لبني حممد ال�ضاد�س، وقل له اإننا اإن�ضاء اهلل  �ضنقيم 

ال�ضالة اجلامعة معا يف ال�ضحراء املغربية، كوي�س، وا�ضتطرد قائال على 

فكرة  �ضوف يا �ضيخ األ�ضو�ضي الكل انتبه اإىل ما �ضيقوله القائد لل�ضو�ضي 

: »اأنا فعال دعمت جبهة البولي�ضاريو باملال والعتاد« لكنهم طلبوا مني 

الإ�ضباين  ال�ضتعمار  من   املغربية  ال�ضحراء  حترير  على  م�ضاعدتهم 

وعودتها اإىل الوطن الأ�ضلي املغرب  وقلت لهم وبعد حتريرها �ضاأ�ضاعدكم 

على حترير �ضبتة ومليلية، لكن مع مرور الأيام  واملدة تبني يل اأن امل�ضاألة 

م�ضاعدة  يدي عن  رفعت  الأخري  النف�ضال ويف  غايته  اآخر  بعدا  اأخذت 

البولي�ضاريو اإل يف بع�س الأعمال الجتماعية والإن�ضانية فقط، وقد  كرر 

نف�س الكالم اأمام ال�ضحافة الدولية يف الذكرى العا�ضرة لتاأ�ضي�س الحتاد 

الإفريقي.  

االختالالت ق�صمت ظهر �صندوق املقا�صة:

جطو يب�صر بنهاية علي الفا�صي الفهري

الذي تدخل ونقل طبيبا خمت�ضا  القوي  امل�ضوؤول   من 

مبدنية  العمومي  امل�ضت�ضفى  من  العيون  اأمرا�س  يف 

متارة اإىل الدار البي�ضاء، بدون م�ضطرة وخارج نطاق 

القانون؟.

للعا�ضمة  املحادية  متارة  مدينة  اأهل  �ضدم  حيث 

الرباط »يا ح�ضرة« وهم ي�ضطفون منذ مدة اأمام باب 

العيون  اأمرا�س  يف  املخت�س  الوحيد  الطبيب  مكتب 

اأثر  ظهور  دون  برمتها  للمدينة  العمومي  بامل�ضت�ضفى 

لهذا الطبيب.

قلق املواطنني و�ضل حد الحتجاج حني بلغ اإىل علمهم 

البي�ضاء  الدار  مبدينة  للعمل  الطبيب  هذا  انتقال  اأن 

دون تعيني بديل عنه.

الأمة  نواب  واإىل  العمومية  ال�ضلطات  بلغ  الأمر،  هذا 

بتمارة  ال�ضحة  وزارة  مبندوبية  ات�ضلوا  الذين 

لال�ضتف�ضار عن اأمر توقيعها لهذا النتقال دون التفكري 

املواطنني ومنهم من كان مقبال  البديل، ويف �ضحة  يف 

حني  كبرية  ال�ضدمة  فكانت  جراحية،  عملية  على 

�ضرحت املندوبة لهوؤلء باأن ل علم لها بالأمر، واأن من 

نقل الطبيب املعني لي�س �ضوى م�ضوؤول وازن بالإدارة 

املركزية، ولي�س هو الوزير الوردي الذي مل يكن بدوره 

على علم، بل قد يكون م�ضوؤول يف الوزارة هو من تدخل 

وخرق القانون، وامل�ضطرة، ونقل الطبيب اإىل البي�ضاء 

وترك �ضكان مدينة كاملة دون طبيب للعيون.

العمل  عن  اإ�ضرابهم  يف  باملغرب  املخابز  اأرباب  ف�ضل  ملاذا 

طرحه  �ضوؤال  املا�ضيني؟  واخلمي�س  الأربعاء  يومي  طيلة 

الذين  نف�ضهم  املخابز  اأرباب  فيهم  مبن  متتبع  من  اأكرث 

�ضعروا بال�ضدمة لف�ضل هذه املحطة)..(.

ك�ضروا  الذين  املخابز  اأرباب  ببع�س  ات�ضلت  »الأ�ضبوع« 

يف  انخراطه  عدم  �ضبب  اأن  بع�ضهم  واأعلن  الإ�ضراب، 

م�ضاء  متت  املقدمني،  من  مفاجئة  زيارات  هو  الإ�ضراب 

الثالثاء، حملت لهم »ر�ضالة« �ضرورة العمل واإنتاج اخلبز 

نظرا مل�ضلحة البالد.

تلقوا  باملدن  الكربى  »املخبزات«  اأ�ضحاب  من  اأخرى  فئة 

يقنعونهم  والوليات  بالعمالت  م�ضوؤولني  من  ات�ضالت 

ينفجر  ل  كي  ي�ضرب  والبع�س  يعمل  »البع�س  بخيار 

ال�ضارع ب�ضبب اأزمة حمتملة للخبز«.

من جهتهم، عزى م�ضوؤولو نقابة اأرباب املخابز ال�ضبب اإىل 

اخلبز  ينتج  الذي  املهيكل  غري  للقطاع  الوا�ضع  النت�ضار 

ب�ضكل ع�ضوائي يف »الكراجات« والأفرنة التقليدية.

ومن جهة اأخرى، طالب مهنيو املخابز من ال�ضلطات املحلية 

اإلزامية »الدكاكني واملتاجر« بالتوفر على فاتورات يومية 

من  كمية  اأي  تربر  ع�ضرية،  خمابز  وخامت  توقيع  حتمل 

العمل  على  اخلناق  لت�ضييق  وذلك  حمالتهم،  يف  اخلبز 

الع�ضوائي يف جمال اإنتاج اخلبز، علما اأن الوزير حممد الوفا 

م�ضتعدون  املغاربة  اإن  قال  اأن  له  �ضبق  باحلكامة  املكلف 

لتناول »املالوي«.

م�صوؤول نافذ يتدخل لتنقيل 
طبيب خارج �صوابط القانون

هل اأف�صــل »املقْدمــني«
 اإ�صــراب اخلــبز؟

الفهريجطو
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

امللك هو من �سجنني
دائما،  الدنيا  هذا هو حال 

واأنا حني اأحتدث عن ملك 

البالد لأقول دائما اإنه لي�س 

من اأدخلني ال�سجن يف حملة 

الأخ�سر  �سملت  ع�ســـواء 

جازاه  امللك،  ولكن  والياب�س، 

اهلل خريا، كان عادل وعفا عنا، 

اإ�سارة  يعطي  اليوم  هو  وها 

قوية على اأن املغرب بلد الت�سامح 

والتنوع وبلد تقبل الآخر كيفما كان خمتلفا.

محمد الفيزازي )شيخ سلفي(

اأموال تعا�سدية املوظفني
حجم  جيدا  يـــــــدرك 

و�ســـــــــوء  الحتاللت، 

التدبري التي تقدر بحوايل 

اأن  )ناأمل  مليارا،   117
ين�سف الق�ساء املنخرطني 

باحلكم عن امل�سوؤولني عنها 

حجم  يدرك  باإرجاعـــها(، 

الكارثية  والو�سعية  الهوة 

كاأجهزة  ورثناها  الــــــــتي 

دميقراطيا  منتخبة  تقريرية 

التي كانت  املنحلة  ال�سابقة  الأجهزة  2009 عن  �سنة 

كاأنها  واملنخرطني،  التعا�سدية  مالية  يف  تت�سرف 

اأموال خا�س.

عبد المولى المومني )رئيس المجلس اإلداري(

 نعي�ش مرحلة تاأ�سي�سية 
عندما ناأخذ مثال القانون 

لالأمازيغية،  التنظــيمي 

اإ�سالح  هذا  �سيا�سيا، 

كبري، وكون هذا امل�سروع 

يعر�س يف املجل�س الوزاري 

فهذا  الربملان،  اإىل  ياأتي  ثم 

موؤ�س�ساتيا  بعـــدا  يعطيه 

اإ�سراك  فيه  بـــــما  وا�سـعا، 

ويبعده  الت�ساور،  يف  الربملان 

عن اأي منطق للتجاذب ال�سيا�سي، هذه حقيقة يعرفها 

مبنطق  ي�سرفونها  حني  لكنهم  ال�سيا�سيني،  من  كثري 

حزبي يقعون يف جدل غري منتج. لي�س هناك خالف من 

حيث املبداإ يف الت�سريع، لكننا نعي�س مرحلة تاأ�سي�سية، 

والقوانني التنظيمية تقت�سي اأن متر يف املجل�س الوزري.

الحبيب الشوباني )الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان(

جرمية اجلزائر
باأن  التذكيـــر  يجـــــب 

مو�ســــــوع الــــمغاربة 

�سحايا الطرد التع�سفي 

م�ساألة  عند  يتوقف  ل 

امل�سادرة  املمتلــــــــكات 

باجلزائر،  لل�سحايا هناك 

من  اأبعد  اإىل  يتعداه  بل 

ذلك، لذا وجب مقاربة فعل 

عدة  من  اجلماعي  الطرد 

جوانب كالتذكري بامل�سوؤولية 

القانونية للدولة اجلزائرية يف هذا الفعل وفق ما 

تن�س عليه مبادئ القانون الدويل والقانون الدويل 

الإن�ساين. وهي كما يعلم اجلميع مبادئ حترم فعل 

فبالأحرى  اأ�سكاله  جميع  يف  لالأفراد  الق�سري  الرتحيل 

الطرد التع�سفي ل�سنة 1975.

ميلود الشاوش )فاعل جمعوي(

اإىل  التحول  اأن  جديدة  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت 

من  �ساعة  وفقدان  ال�سيفي  بالتوقيت  العمل 

الإ�سابة  خطر  زيادة  اإىل  يوؤدي  النوم  �ساعات 

اأول يوم عمل  % يف   25 باأزمة قلبية بن�سبة 

بالتوقيت ال�سيفي.

وعلى النقي�س، فاإن خطر الإ�سابة باأزمة 

يف  �سنويا    %  21 بن�سبة  تراجع  قلبية 

بالتوقيت  العمل  بدء  يلي  الذي  اليوم 

�ساعة  النوم  �ساعات  وزيادة  العادي 

اإ�سافية.

ال�ساعة  وتاأخري  تقدمي  تاأثري  ولوحظ 

مقارنة  عند  بخفي  لي�س  تاأثري  وهو 

امل�ست�سفيات  اإىل  الدخول  حالت 

غري  امل�ست�سفيات  بيانات  قاعدة  من 

وفح�ست  مي�سيغان.  بولية  الحتادية 

قبل  امل�ست�سفيات  دخول  معدل  الدرا�سة 

الذي  واليوم  ال�سيفي،  بالتوقيت  العمل  بداية 

يلي بدء العمل بالتوقيت ال�سيفي فورا ملدة اأربع 

�سنوات متتالية.

ويقول الدكتور اأمنيت �سندو يف جامعة كولورادو 

اإنه »بوجه عام  الدرا�سة  تراأ�س  يف دنفر، والذي 

القلبية  الأزمات  حدوث  اإىل  ي�سري  التاريخ  فاإن 

الإثنني، وقد يكون هذا ب�سبب  غالبا بعد �سباح 

�سغط بدء اأ�سبوع عمل وحدوث تغيريات مالزمة 

يف دائرة النوم واليقظة«.

اجلل�سات  يف  نتائجه  قدم  الذي  �ساندو  وقال 

العلمية ال�سنوية للجامعة الأمريكية لطب القلب 

التوقيت  بنظام  العمل  بدء  اإنه »مع  وا�سنطن  يف 

ال�سيفي فاإن هذا يرتبط بانخفا�س �ساعات النوم 

حتى  املفاجئة  »التغيريات  م�سيفا  �ساعة«. 

لها  يكون  قد  النوم  يف  �سغرية  كانت  واإن 

اآثار �سارة«.

وهناك درا�سات �سابقة ت�سري اإىل وجود 

ارتباط بني الفتقار اإىل النوم والأزمات 

اخلرباء  اإن  قال  �ساندو  لكن  القلبية. 

ال�سبب  بو�سوح  يتفهمون  ل  مازالوا 

لالأ�سخا�س  املفرطة  احل�سا�سية  وراء 

لدوائر النوم واليقظة.

وقال �ساندو اإن الأ�سخا�س املعر�سني 

قد  القلب  باأمرا�س  بالفعل  لالإ�سابة 

اأكرب  ب�سورة  لالإ�سابة  عر�سة  يكونون 

مبا�سرة،  املفاجئة  الوقت  تغريات  بعد 

عدد  زيادة  يجب  اأنه  �ساندو  واأ�ساف 

العاملني يف امل�ست�سفيات يف اليوم الذي يلي بدء 

العمل بالتوقيت ال�سيفي.

على  بداأ  ال�سيفي  بالتوقيت  العمل  اأن  ويذكر 

نطاق وا�سع خالل احلرب العاملية الأوىل لتوفري 

اإذا ما  الطاقة، لكن بع�س املنتقدين �سككوا فيما 

كان العمل بهذا التوقيت يوفر الطاقة حقا واإذا ما 

كانت هناك حاجة للعمل به حاليا.

هل تعرف �حلكومة �ملغربية ما قالته در��سة �أمريكية ؟

زيادة �ساعة يف التوقيت اليومي تزيد من خطر الإ�سابة بالأزمات القلبية 

جزائريون يف�سلون اأكادير 

ومراك�ش يف ال�سياحة 
بالرغم من العالقات الدبلوما�سية املتوترة بني 

املغرب واجلزائر، فاإن عدد ال�سياح اجلزائريني 

خالل  يرتفع  فتئ  ما  املغرب  زاروا  الذين 

ال�سنوات القليلة الأخرية، حيث ارتفع عددهم 

خالل  جزائري  �سائح  اآلف   103 من  اأكرث  اإىل 

�سنة 2013.

يفدون  الذين  اجلزائريني  ال�سياح  عدد  وارتفع 

اإىل العديد من املدن املغربية �سنة 2013 بزيادة 

22 %، مقارنة مع 2012 حيث ناهز عددهم 90 
�سابقة  اإح�سائيات  وفق  جزائري،  �سائح  األف 

للمكتب الوطني املغربي لل�سياحة.

اأهم  اأن  جزائرية،  اإعالمية  م�سادر  واأفادت 

ال�سياح  لدى  املف�سلة  ال�سياحية  الوجهات 

الدار  مدينة  يف  اأ�سا�سا  تتمثل  اجلزائريني 

و582  األفاً   75 وحدها  �سجلت  التي  البي�ساء، 

ليلة مبيت يف فنادق املدينة، تليها مدن مراك�س، 

واأكادير، ووجدة، وغريها من مناطق البالد.

اأن  اجلزائرية  »ليبريتي«  �سحيفة  وذكرت 

»املغرب بات خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية 

الذين  اجلزائريني  لل�سياح  قوي  جذب  عن�سر 

يقبلون باأعداد وافرة على زيارة بلدهم اجلار، 

لفت  ب�سكل  ي�ستهوي  املغرب  اأ�سحى  حيث 

ال�سياح اجلزائريني«.

لل�سياح  امل�سطرد  الرتفاع  مع  وجتاوبا 

املغرب،  زيارة  على  الوافدين  اجلزائريني 

تعتزم وزارة ال�سياحة املغربية م�ستقبال اإن�ساء 

فرع للمكتب الوطني املغربي لل�سياحة باجلزائر 

املحلية  ال�سوق  ت�سجيع  واأي�سا  العا�سمة، 

باجلزائر لالهتمام بالوجهة املغربية.

قد  وال�سياحة  لالأ�سفار  العاملي  املجل�س  وكان 

�سنف املغرب كاأف�سل وجهة �سياحية يف �سمال 

مركز  �سيحتل  وباأنه   ،2013 �سنة  خالل  اإفريقيا 

توافد  منو  ديناميكية  م�ستوى  على  ال�سدارة 

% يف منطقة �سمال اإفريقيا   4.5 ال�سياح بن�سبة 

خالل الفرتة 2010 - 2020.

 

تسريحة الرئيس 
رسم كاريكاتوري يسخر من التسريحة التي فرضها الرئيس 

الكوري »كيم كونغ أون« على شعبه.

قالت �سحيفة »لوموند« اإن املغرب اأعلن 

عن تعزيز اأجهزة الرقابة ال�سحية على 

الدار  مطار  يف  خا�سة  ب�سفة  احلدود، 

الرئي�سي  املركز  يعد  الذي  البي�ساء 

ب�سبب  وذلك  اإفريقيا،  وغرب  ل�سمال 

انت�سار حمى »اإيبول« يف غينيا، باعتبار 

لرحالت  يومية  عبور  نقطة  املكان  هذا 

قادمة من غينيا كوناكري.

يف  بيانا  اأ�سدرت  التي  ال�سحة  وزارة 

يف  حالة  اأي  وجود  فيه  تنفي  املو�سوع 

اجلديدة  الإجراءات  اأن  اأكدت  املغرب، 

للم�سافرين  الطبية  املراقبة  على  تن�س 

القادمني من الدول املت�سررة من انت�سار 

هذا الوباء، والذين تظهر عليهم اأعرا�س 

احلمى النزفية.

 يذكر اأن غينيا ت�سهد منذ يناير املا�سي 

تف�سي احلمى النزفية الفريو�سية، التي 

ت�سببت يف مقتل 78 �سخ�سا من اأ�سل 122 

حالة م�ستبه بها حتى التا�سع والع�سرين 

من مار�س.

حتى ل يدخل فريو�ش »اإيبول« القاتل 
عرب مطار حممد اخلام�ش



ي�صتعد املغرب لإ�صدار قانون خا�ص 

بالتمويل الإ�ضالمي، و�ضيتم مبقت�ضاه 

اإطالق فروع اإ�ضالمية لبنوك مغربية. 

واأبدت هذه الأخرية ا�ضتعدادها لتبني 

النظام اجلديد الذي تنادي به جمعيات 

وفئات من املجتمع املغربي منذ مدة 

طويلة، فقد اأعلن بنكان من اأكرب بنوك 

املغرب، وهما البنك املغربي للتجارة 

املركزي،  ال�ضعبي  والبنك  اخلارجية 

وحدتني  لإطالق  ا�ضتعدادهما  عن 

بنكيتني اإ�ضالميتني.

اإنه  احلكومة  يف  امليزانية  وزير  وقال 

ميكن  مبا  املغرب  وعي  من  انطالقاً 

اأن تقدمه املعامالت املالية الإ�ضالمية 

الدخار  بتعبئة  يتعلق  فيما  »�ضواء 

الوطني اأو خلق فر�ص جديدة لتمويل 

احلكومة  عملت  البالد،  اقت�ضاد 

املغربية على اإيجاد اإطار قانوين يوؤطر 

الإ�ضالح  اإطار  يف  التمويالت  هذه 

اخلطوة  البنوك«.  لقانون  ال�ضامل 

املغربي  العام  الراأي  باهتمام  حظيت 

لها  يتنباأ  من  وبني  بها،  مرحب  بني 

بالف�ضل ب�ضبب جتارب �ضابقة.

بت�ضويق  الرتخي�ص  مت  اأن  و�ضبق 

بع�ص التمويالت الإ�ضالمية يف املغرب 

عام  مغربي  بنك  قام  كما   ،2007 عام 

البنكية  املنتجات  2010 بطرح بع�ص 
ت�ضهد  مل  التجربة  اأن  اإل  الإ�ضالمية، 

اإقباًل كبريًا. وُيقدر حجم الأموال التي 

تتداولها املوؤ�ض�ضات البنكية الإ�ضالمية 

دولر،  مليار  األف  مببلغ  العامل  عرب 

وهي منت�ضرة يف اأكرث من 75 دولة. اأما 

ا�ضم  البنوك  هذه  ف�ضتتخذ  املغرب  يف 

»امل�ضارف الت�ضاركية«.

فروعاً  تكون  اأن  القانون  وي�ضرتط 

ما  وهو  اأجنبية،  اأو  حملية  لبنوك 

جامعة  يف  القت�ضاد  اأ�ضتاذ  يعتربه 

وع�ضو  بالرباط،  اخلام�ص  حممد 

للدرا�ضات  املغربـــــــية  اجلمـــــــعية 

والبحوث يف القت�ضاد الإ�ضالمي عمر 

الكتاين »�ضرطاً جمحفاً« ولن ي�ضاهم يف 

جناحها بال�ضكل املطلوب، »ما معنى 

اأن ي�ضرتط اأن يكون للراأ�ضمال املغربي 

من  اأكرب  ح�ضة  الإ�ضالمية  البنوك  يف 

يوجد  ل  مبداأ  وهو  باملائة،   51 ن�ضبة 

يف البنوك الربوية التقليدية، فالدولة 

للبنوك  حت�ضى  ل  امتيازات  تعطي 

الفرن�ضية مثال؟«.

يخل  ال�ضرط  هذا  اأن  الكتاين  وي�ضيف 

�ضتحققها  كانت  التي  املناف�ضة  مببداإ 

ال�ضوق  يف  طرحها  مت  لو  البنوك  هذه 

كموؤ�ض�ضات مناف�ضة للموجودة، ولي�ص 

التقليدية،  التجارية  للبنوك  خا�ضعة 

التي ل ت�ضاهم يف التنمية القت�ضادية 

للبلد، ح�ضب اعتقاده.

وهو ما يرد عليه اخلبري املغربي حممد 

املوؤ�ض�ضات  اإحدى  كرين، امل�ضوؤول يف 

من  اإنه  بالقول  املغرب،  يف  امل�ضرفية 

حق كل بلد حماية اقت�ضاده و�ضمان 

�ضيادته وهو ي�ضع قوانينه. وي�ضيف 

الحرتاز  املغرب  حق  »من  بالقول: 

جديدة،  مبنتوجات  يتعلق  فيما 

يف  لذلك  الالزمة  التدابري  كل  واتخاذ 

املرحلة الأوىل، اإىل اأن تن�ضج التجربة 

وبعد ذلك ميكن تطوير الأمور اأكرث«.

ويف�ضر كرين »تاأخر« املغرب يف اإطالق 

بعد  جاءت  اخلطوة  باأن  البنوك  هذه 

تفكري دام ل�ضنوات وتوج بهذا القرار 

هما  اأ�ضا�ضيني،  اعتبارين  على  املبني 

متوقع املغرب ك�ضاحة مالية يف املنطقة 

موقعه  ا�ضتغالل  يف  املغرب  ورغبة 

يف  »بديلة«  مالية  معامالت  وتطوير 

البي�ضاء  الدار  مدينة  تطوير  اأفق 

اأما  اإقليمياً.  مالياً  مركزاً  لت�ضبح 

العتبار الثاين ح�ضب اخلبري املغربي 

فينطلق من داخل املغرب حيث هناك 

مغاربة لديهم قناعات معينة جتعلهم 

التي  املالية  يقبلون على اخلدمات  ل 

ما  وهو  العادية،  البنوك  تقدمها 

يحرمهم من احل�ضول على قرو�ص اأو 

ا�ضتثمار اأموالهم مثالً.

القول  هذا  ي�ضاطر  الكتاين  عمر 

معتربا اأن رغبة املغرب يف ا�ضتقطاب 

من  خ�ضو�ضاً  خارجية  ا�ضتثمارات 

مطالب  اإىل  بالإ�ضافة  اخلليج،  دول 

فئة من املغاربة بتوفري هذا النوع من 

اخلدمات كانا وراء التفكري يف اإطالقها 

يقدر  فائ�ص مايل  لديها  »دول اخلليج 

بـ400 مليار دولر مل ت�ضتطع توظيفه 

الربيع  اأحداث  �ضهدت  التي  الدول  يف 

اأوروبا  بور�ضات  يف  ول  العربي، 

واأمريكا ب�ضبب الأزمة املالية، لذا كان 

املغرب اأحد الأ�ضواق املالية الواعدة 

بالن�ضبة لهذه الدول«.
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ال�سيخة موزة تظهر يف املغرب لتكذب رواية »حب�سها« يف قطر 
ابن مهاجر اإ�سباين انتقل يف 

عامني من رئي�س بلدية اإىل 

رئي�س احلكومة الفرن�سية
من هو مانويل فال�ص الذي ت�ضلم ظهر الثالثاء، مهامه 

كرئي�ص جديد للحكومة خلفا جلان مارك اإيرولت، 

امل�ضتقيل عقب الهزمية الكبرية التي مني بها الي�ضار 

يف النتخابات البلدية؟

ا�ضم رئي�ص احلكومة الفرن�ضية اجلديد هو مانويل 

اأب  52 عاما وهو  غالفيتي، عمره  فال�ص  كارلو�ص 

لأربعة اأطفال. وق�ضته مرتبطة بالهجرة حيث اأنه 

من اأ�ضول اإ�ضبانية ومن الوجوه ال�ضيا�ضية النادرة 

اآن  مواطنته  غرار  على  جن�ضيتني،  حتمل  التي 

هيدالغو الأندل�ضية وهي عمدة باري�ص اجلديدة. 

وغداة تعيينه رئي�ضا للحكومة الفرن�ضية، احتفت 

يحكمون  “الذين  باأبنائها  الإ�ضبانية  ال�ضحف 

فرن�ضا”.

ولد فال�ص عام 1962 يف بر�ضلونة من اأب اإ�ضباين واأم 

�ضوي�ضرية. وكان والده ر�ضاما معروفا يف كاتالونيا 

هاجر اإىل فرن�ضا يف نهاية خم�ضينيات القرن املا�ضي 

بعد ح�ضوله على منحة عمل. وفال�ص من ع�ضاق 

واأن�ضار نادي بر�ضلونة لكرة القدم، ويذكر اأن ملحن 

ن�ضيد الفريق ابن عم والده.

اأن  اإل  اإىل فرن�ضا يف �ضغره،  وبالرغم من و�ضوله 

رئي�ص احلكومة الفرن�ضية اجلديد مل يح�ضل على 

�ضن  يف  اأي   ،1982 يف  �ضوى  الفرن�ضية  اجلن�ضية 

ال�ضرتاكي”  “احلزب  يف  انخرط  وقد  الع�ضرين. 

يف 17 من عمره. وكان �ضمن الداعمني خلط مي�ضال 

روكار )رئي�ص وزراء فران�ضوا ميرتان بني 1988 

الرئي�ص  خلط  احلزب  داخل  املعار�ص  و1991( 

فران�ضوا ميرتان. ودر�ص مانويل فال�ص يف جامعة 

ال�ضوربون يف باري�ص معقل الي�ضار املتطرف، حيث 

ح�ضل على لي�ضان�ص يف التاريخ، ومتيز عن باقي 

رفاقه بتبنيه توجه ال�ضرتاكية الدميقراطية.

2001 من�ضب  اإىل   1997 و�ضغل مانويل من �ضنة 

احلكومة  رئي�ص  ديوان  يف  بالإعالم  املكلف 

ال�ضرتاكي ليونيل جو�ضبني. وانتخب فال�ص رئي�ضا 

لبلدية اإيفري اإحدى �ضواحي باري�ص من عام 2001 

لغاية 2012، ونائبا عن الدائرة النتخابية الأوىل 

يف حمافظة اإي�ضون )جنوب باري�ص( خالل الفرتة 

نف�ضها. وبعد فوز فران�ضوا هولند برت�ضيح “احلزب 

ال�ضرتاكي” لالنتخابات الرئا�ضية 2012، اأ�ضبح 

فال�ص مديرا لالت�ضالت يف حملته، واإثر فوز هولند 

بالرئا�ضة عني وزيرا للداخلية.. وكان مانويل فال�ص 

الوزير الأكرث �ضعبية يف حكومة اإيرولت امل�ضتقيلة 

اإل اأن �ضعبيته يف �ضفوف “احلزب ال�ضرتاكي” ل 

حتظى بالإجماع.

امل�ضند،  موزة  ال�ضيخة  تزال  ل 

باهتمام  حتظى  قطر،  اأمري  والدة 

تراجع  من  بالرغم  كبري،  اإعالمي 

منذ  والجتماعي  ال�ضيا�ضي  دورها 

حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  ابنها  تقلد 

مقاليد احلكم يف قطر.

الإعالم  و�ضائل  متابعة  وتعاظمت 

بعدما  موزة،  ال�ضيخة  حتركات 

تواترت اأنباء عن و�ضعها وزوجها 

ال�ضيخ  ال�ضابق  القطري  الأمري 

حمد بن خليفة اآل ثاين رهن الإقامة 

اجلربية يف اأحد الق�ضور بالدوحة، 

على يد حركة حترير قطر.

وبدد ظهورها مبدينة فا�ص املغربية 

برفقة  ظهرت  اإذ  الأقاويل،  هذه 

تقومان  وهما  �ضلمى،  لال  الأمرية 

العتيقة،  للمدينة  خا�ضة  بزيارة 

رافقهما انت�ضار اأمني كثيف يف حميط 

الريا�ص بحي البطحاء.

و�ضط  فا�ص  مدينة  يف  تنقلتا  وقد 

ال�ضائعات  فتبددت  الأهايل.  ترحيب 

خالفات  اندلع  اإثر  انت�ضرت  التي 

اأع�ضاء الأ�ضرة املالكة يف  حادة بني 

ال�ضيخة  اإن  اأي�ضا  قطر، والتي قالت 

اآمن، خ�ضية  موزة و�ضعت يف مكان 

موجة احتجاجات �ضهدتها الدوحة.

هذا، وحتدثت التقارير عن ا�ضتمرار 

وقالت  قطر،  يف  ال�ضعبية  التحركات 

حركة حترير قطر اإن ال�ضعب القطري 

م�ضريات  يف  »ونزل  النداء،  لبى 

عائلة  باإ�ضقاط  تطالب  وتظاهرات 

ونظامه  متيم  ميثلها  التي  ثاين،  اآل 

واأ�ضافت:  الأحد«،  يوم  العميل، 

»هذا اليوم هو يوم ال�ضرف والعزة 

لل�ضعب العربي«.

عرب  تدوينة  يف  احلركة  واأ�ضارت 

�ضفحتها على موقع فاي�ضبوك، يوم 

املكا�ضب  حققت  اأنها  اإىل  الإثنني، 

الكثرية،  واملاديــــــة  املعنويــــــة 

بالت�ضدع،  النـــــظام  »واأ�ضـــــــيب 

موؤكدة  اأنباء  ولدينا  ينــــهار،  وبداأ 

باأخذ  الأمريي  احلر�ص  قيـــام  عن 

ال�ضــيخة موزة، واأهم ال�ضخ�ضيات 

جمهول  ما  مكان  اإىل  الــــعائلة،  يف 

تاأييد  ر�ضائل  وو�ضلتنا  الآن،  حتى 

اأمريا   25 اجتماع  عن  ومعلومات 

من كبار قبائل وعائالت قطر لالتفاق 

متيم،  من  بدل  جديد  اأمري  ومبايعة 

ومن عائلة اأخرى«.

هل هي بداية احلرب بني البنوك الفرن�سية والبنوك الإ�سالمية يف املغرب؟

ك�ضف موقع “لتريبون” الفرن�ضي، عن اإبرام املغرب 

ل�ضفقة �ضراء قمرين �ضناعيني للتج�ض�ص من فرن�ضا، 

وهي ال�ضفقة التي متت يف �ضرية تامة، حيث رجح 

للتج�ض�ص..  القمرين  الرباط  ت�ضتخدم  اأن  املوقع 

مت  التي  ال�ضفقة  قيمة  فاإن  ذاته،  املوقع  وح�ضب 

توقيعها مع “تالي�ص األينيا” و»اإيربا�ص �ضباي�ص« 

و�ضلت اإىل 500 مليون اأورو، وهي اإحدى ال�ضفقات 

العديدة التي اأبرمها املغرب، الذي اأ�ضبح يف الفرتة 

الأخرية مهتما كثريا ب�ضراء و�ضائل املراقبة اجلوية 

والتج�ض�ص على غرار الأقمار ال�ضناعية والطائرات.

كبري  تزايد  اإىل  الدولية،  التقارير  اأحدث  وت�ضري 

على  واملغرب  اجلزائر  لدى  الع�ضكري  الإنفاق  يف 

الأجانب،  �ضواء، مما جعل عددا من اخلرباء  حد 

يحذرون من احتمال حدوث �ضدام بني اجلارتني، 

للقدرة  تعزيزات  جمرد  اآخرون  اعتربه  حني  يف 

الع�ضكرية يف البلدين، مع بروز عدة م�ضاكل اأهمها 

التطرف، والفو�ضى التي جنمت عن �ضقوط الأنظمة 

ي�ضمى  ما  عقب  وال�ضاحل،  اإفريقيا  �ضمال  دول  يف 

بـ»الربيع العربي«.

مغربيات في ضيافة األميرة تغريد املغرب يف قلب حروب الأقمار ال�سناعية 
شهدت العاصمة األردنية مؤخرا، أشغال المؤتمر األول لملتقى 

المبادرات النسائية بين الشرق والغرب وإفريقيا، بمشاركة وفود 
نسائية من عدة بلدان عربية وغربية وإفريقية، من بينها المغرب.

وقد شارك المغرب في هذا الملتقى الذي احتضنته مؤسسة 
»األميرة تغريد لتنمية الفنون والحرف«، سبع نساء مغربيات على 

رأسهن  فتيحة عثمان، عضو »مجلس سيدات األعمال العرب«، 
وتهدف المجتمعات إلى خلق شبكة عالمية لدعم قضايا المرأة.
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الفرق البرلمانية التي صادقت على مدونة 
استغلتها مافيا نهب العقارات   

َ

قضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، بإدانة أفراد 
العصابة المعروفة بـ”مافيا السطو على عقارات األجانب”، بما مجموعه 41 سنة سجنا، 
وتم الحكم على “مصطفى حيم”، و”بلقاسم الغدايش”، و”لطفي بنزاكور”، بصفتهم 

رجال أعمال بسبع سنوات سجنا نافذا، في قضية واحدة، هي قضية فيال عين الدياب 
التي كان يملكها الزوجان اليهوديان “بريسو” و”أولغا”، علما أن بعض األسماء 
المذكورة تكررت في عشرات الدعاوى القضائية المعروضة على المحاكم منذ 

اندالع الفضيحة، ولكن وكيل الملك ارتأى تقسيم الملفات، ولو أنه لم يفعل ذلك 
لكنا أمام أكبر محاكمة من نوعها في تاريخ المغرب.

المحاكمة نفسها، تميزت بإصدار حكم البراءة في حق المواطن الفرنسي 
اليهودي “جيرار بنيطاح”، كما تم إرجاع الفيال المذكورة إليه)..(.

ورغم أن اإلدانة االبتدائية، للمتهمين خلفت ارتياحا كبيرا في نفوس عشرات 
المظلومين الذين مازالوا ينتظرون أدوارهم)..(، إال أن هذه القضية التي فاحت منها 

رائحة القهوة مؤخرا)..(، سمحت بالوقوف على مفاجآت من العيار الثقيل، أهمها 
أن المغرب يتوفر بخالف كل بلدان العالم على قانون يسمح بالسطو على ممتلكات 
المغاربة واألجانب، صادق عليه مجلس النواب في دورة أبريل 2011، ويتعلق األمر 

بالظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 22 نونبر 2011، 
والمتعلق بمدونة الحقوق العينية.

الرباط: سعيد الريحاني    

ف�ضــــيحــة.. 
قانـــــون ي�ضـــمح

 بال�ضطو على ممتلكات

 املغاربة والأجانب 
الرميد

الراحل الناصري

رغم أن اإلدانة االبتدائية، للمتهمين خلفت ارتياحا كبيرا 
في نفوس عشرات المظلومين الذين مازالوا ينتظرون 

أدوارهم)..(، إال أن هذه القضية التي فاحت منها رائحة 
القهوة مؤخرا)..(، سمحت بالوقوف على مفاجآت من 

العيار الثقيل، أهمها أن المغرب يتوفر بخالف كل 
بلدان العالم على قانون يسمح بالسطو على ممتلكات 

المغاربة واألجانب، صادق عليه مجلس النواب في دورة 
أبريل 
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لم تكن المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية لتثير 

انتباه رجال القانون، لوال تواتر حاالت ال�سطو على عقارات 

اأجانب ومغاربة، فهذا القانون “ يفتح الباب اأمام الناهبين 

والمزورين والم�ستغلين”، ح�سب تعبير المحامي بهيئة الدار 

البي�ساء م�سعود الغليمي، هذا االأخير اأكد لـ»االأ�سبوع” اأن 

القانون المذكور فر�ض على المغاربة في ظرفية خا�سة 

تميزت بغياب كبير في مجل�ض النواب، وبان�سغال الجميع 

بتهييء االنتخابات الت�سريعية ل�سنة 2011.

 من لم يبلغ داخل أجل 4 سنوات 
ال تقبل منه شكاية

يقول الغليمي: “اإن الن�ض المذكور )القانون: 08.39(  لم 

يكن مو�سوع تتبع اأو مناق�سة اأو اهتمام يليق باأهميته كقانون 

ت�سري مقت�سياته على الملكية العقارية، وبقية الحقوق 

العينية االأ�سلية، والتبعية ال�سيما واأن اإعداده ا�ستغرق من 

وزارة العدل اأزيد من ع�سر �سنوات..”.

الم�سدر نف�سه، يك�سف مفاجاأة من العيار الثقيل، عندما 

يوؤكد اأن الت�سويت داخل لجنة العدل والت�سريع ل�سالح هذا 

القانون كان باالإجماع، با�ستثناء المادة الثانية من المدونة 

والتي �سوت لفائدتها 6 اأع�ساء، بينما عار�سها 3 اأع�ساء 

اآخرين داخل اللجنة.

وملخ�ض هذه المادة اأن اأي مغربي اأو اأي اأجنبي ملزم 

برفع دعوى ق�سائية بالتزوير داخل اأجل اأربع �سنوات في 

حالة ما اإذا تعر�ض عقاره لل�سطو، اأما اإذا لم يكت�سف ذلك خالل 

هذه المدة فما عليه اإال �سب الماء على بطنه، بغ�ض النظر 

عن الظروف)..(.

 المادة التي تبيح السطو على العقارات
ل�سالح  يف�سر  ال�سك  اإن  القانونية  القاعدة  تقول 

المتهم، لكن “مافيات” العقار تقول اإن القانون “يف�سر 

الحقوق  مدونة  في  الفر�ض  فمربط  ال�سطو”،  ل�سالح 

العينية التي قدمها وزير العدل الراحل محمد الطيب 

النا�سري هو المادة الثانية في مدونة الحقوق العينية، 

لكن اأ�سواتا قليلة هي التي انتبهت اإلى خطورة هذه 

المادة، وتحفظت ب�ساأن اإقرارها. 

المادة المذكورة في �سيغتها االأولى كما تم نقلها 

1915 المتعلق بالت�سريع المطبق  2 يونيو  عن ظهير 

على العقارات المحفظة  كانت تن�ض على ما يلي: “اإن 

تابعة  تقييدات  من  تت�سمنه  وما  العقارية  الر�سوم 

الإن�سائها تحفظ الحق الذي تن�ض عليه، وتكون حجة 

في مواجهة الغير على اأن ال�سخ�ض المعين بها هو فعال 

�ساحب الحقوق المبينة فيها.. اإن ما يقع على التقييدات 

من اإبطال، اأو تغيير،  اأو ت�سطيب من الر�سم العقاري، 

ال يمكن التم�سك به في مواجهة غير المقيد عن ح�سن 

نية وال يمكن اأن يلحق به اأي �سرر”.

لكن بعد غر�ض الم�سروع ودرا�سته تم تعديل المادة 

مادة  االأرجــح  على  وهي  التالية،  الفقرة  باإ�سافة 

مد�سو�سة)..( وتقول: ..اإال اإذا كان �ساحب الحق قد 

ت�سرر ب�سبب تدلي�ض، اأو زور، اأو ا�ستعماله، �سريطة 

اأربع  اأجل  داخل  بحقه  للمطالبة  الدعوى  يرفع  اأن 

�سنوات من تاريخ التقييد المطلوب اإبطاله، اأو تغييره، 

اأو الت�سطيب عليه.

الثانية  المادة  اأ�سبحت  التعديل،  هذا  وباإ�سافة 

على ال�سكل التالي: اإن الر�سوم العقارية وما تت�سمنه 

من تقييدات تابعة الإن�سائها تحفظ الحق الذي تن�ض 

اأن  على  الغير  مواجهة  في  حجة  وتكون  عليه، 

ال�سخ�ض المعين بها هو فعال �ساحب الحقوق المبينة 

فيها.

اإن ما يقع على التقييدات من اإبطال، اأو تغيير، اأو 

ت�سطيب من الر�سم العقاري ال يمكن التم�سك به في 

اأن  يمكن  وال  نية،  ح�سن  عن  المقيد  الغير  مواجهة 

يلحق به اأي �سرر اإال اإذا كان �ساحب الحق قد ت�سرر 

ب�سبب تدلي�ض اأو زور اأو ا�ستعماله �سريطة اأن يرفع 

الدعوى للمطالبة بحقه داخل اأجل اأربع �سنوات من 

اأو  تغييره،  اأو  اإبطاله،  المطلوب  التقييد  تاريخ 

الت�سطيب عليه.

الغليمي  المحامي  ك�سفه  ــذي  ال التعديل  هــذا 

لـ»االأ�سبوع«، يعني اأن الممتلكات العقارية للمغاربة 

�سبيل  ال  اأنه  حيث  خطر،  في  اأ�سبحت  واالأجانب 

مثال  �سرائها  عقود  تزوير  تم  كان  اإذا  ال�سترجاعها 

�سيت�سبث  االأخير  الطرف  فهذا  ثان،  لطرف  وبيعها 

عن  النظر  بغ�ض  ال�سراء  عند  النية  ح�سن  بعن�سر 

الغير  اأمالك  على  اال�ستيالء  فاإن  وبالتالي  ال�سند، 

اأ�سبح حقا ي�سمنه القانون.

 وزير العدل يشرح محاسن قانون يوجد 
في تفاصيله الشيطان

عندما قدم وزير العدل الراحل محمد الطيب النا�سري 

القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، قال اإنه: “يندرج 

�سمن م�سار تحديث المنظومة الت�سريعية، ويهدف اأ�سا�سا 

القانونية..  والمقت�سيات  المفاهيم  وتب�سيط  توحيد  اإلى 

واأو�سح اأن الغاية منه هي تفادي ازدواجية القاعدة القانونية 

بالن�سبة للعقار، والتي تخ�سع في اأحكامها اإلى قواعد الفقه 

االإ�سالمي ومقت�سيات مر�سوم ملكي يرجع اإلى �سنة 1915.

واأكد الراحل النا�سري ح�سب ما هو موثق في مداوالت 

مجل�ض النواب “دورة اأبريل” اأن مناق�سة الم�سروع الذي 

تحول فيما بعد اإلى ظهير، حظيت بعناية خا�سة من طرف 

والكفاءة  العلمي  بالم�ستوى  نوه  كما  والنائبات..  النواب 

الفقهية العالية التي كانت حا�سرة خالل النقا�ض.. ولعله من 

غرائب االأمور فيما يجري ويدور، اأن يقول وزير العدل الراحل 

العدل  لجنة  داخــل  الحا�سرين  اأن  حين  في  الكالم،  هذا 

والت�سريع التي كان يتراأ�سها فريق العدالة والتنمية )عندما 

كان في المعار�سة( لم يكن يتجاوز 9 اأع�ساء، علما اأن مقرر 

اللجنة لم يكن حا�سرا في الجل�سة العامة بخالف المقت�سيات 

القانونية.

حديث النا�سري كان ب�سفة عامة، ولم يقف عند حدود 

المادة الثانية المثيرة للجدل واكتفى بكالم عام.

 الفرق البرلمانية التي طبلت للمادة الثانية
لم يتجاوز عدد النواب الحا�سرين خالل الجل�سة العامة 

ليوم: 13 يوليوز 2011، والتي تميزت بالت�سويت الأول مرة 

 71 من  اأكثر  يتجاوز-   - العينية،  الحقوق  مدونة  على 

برلمانيا، وقد كان لل�سيف اأثره على الحا�سرين، ولكن ال 

اأحد يعرف �سر ذلك التهافت على دعم م�سروع قانون بتلك 

ال�سرعة.

يقول النائب عبد الغني وافق، عن فريق حزب االأ�سالة 

والمعا�سرة، ح�سب ما ت�سمنته محا�سر دورة اأبريل 2011، 

اإن م�سروع القانون المذكور يدعو لالفتخار، ويوؤكد باأن 

المناق�سات ا�ستمرت لما يزيد عن ع�سر �سنوات مع وزارة 

العدل، قبل اأن يكرر نف�ض الكالم الذي قاله الوزير تقريبا. 

كما ت�سجل المحا�سر كيف اأن فريق العدالة والتنمية كان 

من اأكثر الفرق تحم�سا لهذا الم�سروع، اإذ قال النائب نور 

الدين عبد الرحمان )البيجيدي(: “اإننا نعي�ض اليوم لحظة 

ت�سريعية متميزة �سيذكرها التاريخ الت�سريعي المعا�سر 

فيما يليق بها من دواعي االعتزاز والفخر، وي�سجلها كمحطة 

امتزج فيها القانون الو�سعي بما ورثناه عن اآبائنا واأجدادنا 

من قواعد الفقه المالكي الغني باإبداعاته.. اإن مدونة الحقوق 

كن�ض  للوجود  اإبرازها  �سرف  لنا  �سيكون  التي  العينية 

ت�سريعي متقدم ومتطور، عا�ست مخا�سا طويال وع�سيرا 

امتد على عقود.. تلك المالمح االأ�سا�سية والخطوط العري�سة 

لم�سروع مدونة الحقوق العينية، التي نتمنى اأن ي�سادق 

عليها مجل�سنا الموقر، اعترافا وتقديرا من جهة لوا�سعي 

َلمِّ  في  محمودة  جهود  من  بذلوه  لما  الفريد،  الن�ض  هذا 

قواعدها وتنقيتها”، يقول عبد الرحمان.

في االتجاه نف�سه، ذهبت البرلمانية نزهة العلوي التي 

تحدثت با�سم االأغلبية، وقالت اإننا يجب اأن نفخر ب�سدور 

مدونة الحقوق العينية، ولكنها كانت حري�سة اأي�سا على 

التو�سيح باأن االتحاديين لم ي�سوتوا على هذا الم�سروع 

في مادته الثانية، “الأننا اعتبرنا اأن االأجدر بالحماية هو 

المالك االأ�سلي ولي�ض الحائز، مهما كانت نيته ح�سنة، واإال 

واأن  خا�سة  حجيته،  قيمة  وما  العقاري  الر�سم  قيمة  ما 

الد�ستور المغربي يعتبر حق الملكية حقا مقد�سا”، تقول 

الحركة  به حزب  تقدم  لما  العلوي، وهو موقف مخالف 

ال�سعبية على ل�سان البرلماني ادري�ض ال�سنتي�سي، الذي قال: 

ا�سمحوا لنا اأن نهنئ اأنف�سنا على هذا الن�ض الت�سريعي الهام 

الذي �سينظم جزءا من الحياة العامة.

 االستثناء االتحادي
توؤكد محا�سر مداوالت مجل�ض النواب وخا�سة الجل�سة 

العامة التي تميزت بالم�سادقة بمدونة الحقوق العينية 

اأن االتحاديين كانوا ال�سوت الوحيد الذي عار�ض المادة 

“لقد تحفظنا فيما  الثانية من مدونة الحقوق العينية: 

يتعلق بالمادة المذكورة نظرا لما يمكن اأن يطراأ عليها من 

تف�سير ال يخدم م�سلحة الملكية التي هي حق د�ستوري، 

لذلك فنحن نعتبر اأن مدة اأربع �سنوات تقيدها، فيما يتعلق 

بحق الملكية، وهو ما يمكن اأن يوؤدي اإلى تف�سير ويوؤدي 

اإلى �سرر، خا�سة اإذا ما عرفنا باأن هناك مثال، اإخواننا 

الموجودين في المهجر، يغادرون ل�سنوات وعليهم، كل 

�سنة اأن يراجعوا اإمكانية الملكية التي يتمتعون بها، لذلك 

لم يكن تف�سيرنا �سد القانون، ولكن �سد هذه المادة، وما 

يمكن اأن يطراأ عليها من تف�سير”، انتهى كالم اأحمد الزايدي 

رئي�ض الفريق االتحادي بمجل�ض النواب.

لكن الغريب في اأمور االتحاديين، هو اأن االتحاديين 

قد يجدون اأنف�سهم، “متورطين” في ا�ستعمال هذه المادة 

التي كانوا �سدها، طالما اأن محامين اتحاديين يتزعمون 

الدفاع عن المتهمين بال�سطو على عقارات االأجانب، في 

الدار البي�ساء نموذجا.

يوؤكد المحامي م�سعود الغليمي، الع�سو في 

هيئة الدار البي�ساء، تكاثر الجرائم التي تتعلق 

بال�سطو على عقارات المغاربة واالأجانب، كما يوؤكد 

اأن عددا كبيرا من االأطراف المدعى عليها كانت 

طوال الوقت بـ»ح�سن النية«، بمعنى اأنهم كانوا 

يقولون اإن الملكية انتقلت اإليهم بح�سن نية رغم 

اأن �سند الملكية يكون في غالب االأحيان مزورا من 

طرف كتاب عموميين اأو موثقين)..(.

هذه الوقائع هي التي توؤكد بالملمو�ض خطورة 

المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، ح�سب 

ما يوؤكده الغليمي، الذي ي�سيف باأن هذه الق�سايا 

كانت تعر�ض على المحاكم بالموازاة مع عر�ض 

القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، 

جميع  �سيحل  اإنــه  قيل  ــذي  وال البرلمان،  على 

االإ�سكاالت المطروحة في هذا المجال، من خالل 

مدونة ع�سرية تواكب النقا�ض المتعلق بتفويت 

العقارات وغيرها وتجيب على االأ�سئلة الراهنة، 

�سيغة  هو  المو�سوع  هــذا  في  المثير  “لكن 
مناق�سته ومروره بتلك ال�سرعة، في ال�سيف وفي 

عز االن�سغال بتهييء انتخابات �سنة 2011”.

الم�سدر نف�سه، يوؤكد اأن البرلمانيين لي�سوا كلهم 

جامعيين،  اأ�ساتذة  كلهم  ولي�سوا  قانون،  فقهاء 

ولي�سوا كلهم محامين وال يفهمون كلهم في العقار، 

لذلك وجدنا اأن كثيرا منهم يقولون اإن االأمر يتعلق 

بفتح مبين، ا�ستغرق ع�سر �سنوات)..(.

وفي معر�ض جوابه عما اإذا لجاأ دفاع بع�ض 

المتهمين بال�سطو على العقارات اإلى ا�ستعمال هذه 

المادة، اأو�سح المحامي نف�سه اأن دفاع “م�سطفى 

النية  بح�سن  الدفع  اإلى  لجاأ  معه،  ومن  حيم” 

اإلى  واأ�سار  اإليها،  الم�سار  المادة  في  الموجود 

التقادم )اأكثر من اأربع �سنوات(، غير اأنه لح�سن 

جيرار بنيطاح، وهو واحد من ال�سحايا �سبق اأن 

رفع عدة دعاوى اأوقفت تقادم التزوير الذي ح�سل 

�سنة 2007.

و�سبق للمحامي الغليمي اأن كتب تقريرا حول 

المو�سوع قال فيه: 

اإن ن�ض المادة الثانية من المدونة ت�سطر قاعدة 

مفادها اأنه ال يعذر اأحد بعدم اطالعه على وثائق 

تلزم  المادة  �سيغة  اأن  ذلك  العقاري،  ال�سجل 

الجميع مقيمين ومهاجرين، وتفر�ض على الجميع 

العلم اليقيني بوثائق الر�سوم العقارية العائدة 

لهم وهو العلم الذي اأ�سحى بمقت�سى هذه المادة 

قرينة قاطعة ال تقبل اإثبات العك�ض.

وحتى في الحالة التي تتم فيها التقييدات بناء 

�ساحب  فاإن  ا�ستعماله  اأو  زور  اأو  تدلي�ض  على 

الحق ال يمكنه التم�سك بذلك اإال اإذا قام خالل اأربع 

�سنوات من تاريخ التقييد المطلوب اإبطاله برفع 

الدعوى اأمام المحكمة، اأي اأنه بمرور اأربع �سنوات 

ت�سبح التقييدات المبنية على الزور، والتدلي�ض، 

وغيرهما، مح�سنة من اأن يطالها اأي اإبطال ل�سقوط 

حق المت�سرر ب�سبب عدم رفع الدعوى خالل المدة 

المذكورة.

وعليه فاإن اأجل اأربع �سنوات يبتدئ لي�ض من 

تاريخ اكت�ساف التزوير بل من تاريخ تقييد الحق 

اأجل  وهو  العقاري،  بال�سك  اإبطاله  المطلوب 

االأجل  اأن  ذلك  تقادم معنى  باأمد  ولي�ض  �سقوط 

المذكور ال يمكن قطعه باأي اإجراء من االإجراءات 

القاطعة للتقادم.

باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن م�سرع مدونة الحقوق 

العينية حر�ض على التاأكيد باأن رفع الدعوى اأمام 

على  المبني  التقييد  باإبطال  للمطالبة  المحكمة 

الزور هو ال�سبيل الوحيد لمواجهة غير المقيد عن 

ح�سن نية، ومعناه كذلك اأن مجرد تقديم �سكاية 

حتى ولو اأف�ست اإلى متابعة القائم بالتزوير ال 

يمكن اال�ستناد اإليها للمطالبة برفع ال�سرر، باعتبار 

اأن تقديم ال�سكاية ال يمكن اأن يعد رفعا للدعوى 

اأمام المحكمة وباعتبار اأن ال�سكاية ترفع اإلى وكيل 

الملك اأو الوكيل العام في حين اأن الدعوى توجه 

اإلى المحكمة بما تعنيه من ق�ساء الحكم.

اإن ال�سيغة المعيبة والملتب�سة لن�ض “المادة 

م�ساكل  خلق  ــى  اإل �ستف�سي  اأنها  �سك  ال   ”2
ــر  االأم تعلق  اإذا  ال�سيما  حلها،  ي�ستع�سي 

ال�سفر  ظــروف  ت�سطرهم  الذين  باالأ�سخا�ض 

الوكالة  م�سالح  مراجعة  عدم  اإلــى  والهجرة 

الوطنية للمحافظة على االأمالك العقارية لالطالع 

على الر�سوم العائدة لهم، حيث باالإمكان اأن تمر 

اأربع �سنوات اأو اأزيد على اإدراج تقييدات بالر�سوم 

المذكورة بناء على وثائق مزورة، وعند اكت�ساف 

المطالبة  في  المالك  حق  ي�سقط  الو�سعية  هذه 

باالإبطال اأو الت�سطيب على التقييد لمرور اأربع 

�سنوات.

المحامي مسعود الغليمي لـ”األسبوع”: “مافيا العقار” 
حاولت استغالل “حسن النية” للدفاع عن نفسها 

 مقتطف من مداوالت مجلس النواب لدورة أبريل 2011 يؤرخ للتصويت على املادة الثانية
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مار�س   29 ال�سبت  يوم  طنجة  مدينة  احت�سنت 

الثقايف  »ال�سالون  البلدي   الق�سر  بف�ساء   2014
املثقفني  من  عدد  مب�ساركة  طنجة«  مبدينة  الأول 

والفنون  والكتابة  الإعالم  جمالت  يف  واملبدعني 

املو�سيقية والكوميدية. واندرج هذا اللقاء، يف اإطار 

الربنامج العام »حلركة طنجة للحرية والكرامة«، 

الرامي اإىل اإعادة العتبار، ملن قدموا لطنجة اأ�سياء 

كثرية ولأجلها اأبدعوا يف الظل، واأ�سهموا يف اإ�سعاع 

قيم طنجة الإبداعية والإن�سانية.

هذا وتهدف احلركة من خالل هذا الن�ساط، اإىل خلق 

بع�ض  تكرمي  خالله  من  يتم  �سنوي،  ثقايف  ف�ساء 

من  الثقافية،  املدينة  معامل  ر�سمت  التي  الوجوه، 

خالل خمتلف املجالت ال�سو�سيو ثقافية.

قدموا  الأ�سواء..  عن  »البعيدون  �سعار:  حتت 

بع�ض  تقدمي  اإىل  امل�ساركون  عمل  اأ�سياء«  لطنجة 

الثقايف  م�سارهم  ر�سمت  التي  والتوجهات  املالمح 

والإبداعي باملدينة،  مع حفل توقيع �سريط م�سور 

»احلبيبة يا طنجة« اأول فيديو كليب للفنان وكاتب 

الأغاين »عبد املالك الأندل�سي« بالإ�سافة اإىل عر�ض 

ق�سية  حول  الغيوان«،  »اأطفال  ملجموعة  �سريط 

اإىل فقرات مو�سيقية  ال�سحراء املغربية. بالإ�سافة 

وكوميدية. 

ثقافة االهتمام بالرتاث املغربي
منظمة  من  كل  تبدلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 

لالهتمام  املغربية   الثقافة  ووزارة  اليون�سكو 

وغري  املادية  مكوناته  خمتلف  يف  الثقايف  بالرتاث 

ثقافة  واإ�ساعة  الأ�س�ض  و�سع  اأجل  ومن  املادية، 

الهتمام بالرتاث غري املادي على وجه اخل�سو�ض، 

نظم مكتب اليون�سكو بالرباط ب�سراكة مع وزارة 

 2003 الثقافة دورة تكوينية حول تفعيل اتفاقية 

على  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  ب�سون  املتعلقة 

امل�ستوى الوطني؛ وذلك يف اإطار برنامج املحافظة 

على الرتاث الثقايف غري املادي عرب تقوية الكفاءات 

الوطنية يف املغرب.

تيلدي  بفندق  اأقيمت  التي  التكوينية  الدورة  هذه 

اأيام  خم�سة  مدى  على  اأ�سغالها  وامتدت  باأكادير 

م�ساركة  عرفت   ،2014 مار�س   30 اإىل   26 من 

ذات  احلكومية  القطاعات  ممثلي  من  جمموعة 

ال�سلة، وامل�سالح املركزية والالممركزة للوزارة 

على ال�سعيد الوطني وموؤ�س�سات البحث العلمي 

التابعة لها، واأ�ساتذة وطلبة من جامعة ابن زهر 

باأكادير، وعدة جمعيات مهتمة من املجتمع املدين.

قدرات  تقوية  اإىل  بالأ�سا�ض  الدورة  هذه  وتهدف 

هوؤلء الفاعلني يف اأفق بلورة خطة عمل م�سرتكة 

ت�سمل اجلرد والتوثيق والت�سجيل، ورد العتبار 

لهذا ال�سق الهام والغني من الرتاث املغربي.

تر�سيخ ثقافة 

�سينمائية بالرحامنة
تعـــلن جـــــمعية 

لثقافة  بانورامــا 

يف  والتنمــــيــــــة 

املمتدة  الفـــرتة 

اأبــريل   11 مــــن 

2014 اإلـــــــى 14 
2014 عن تنظيم الدورة الأوىل من  اأبريل 

�سعار  حتت  لل�سينما  جرير  ابن  مهرجان 

الكونية«،  الإن�سانية  والقيم  »ال�سينما، 

يت�سمن املهرجان م�سابقة ر�سمية عاملية يف 

�سنف الأفالم الق�سرية، وبرامج خا�سة، 

من  كل  يف  ال�سينما  مهن  يف  عمل  ور�سات 

الت�سوير، ال�سيناريو واملونتاج، وندوة يف 

مو�سوع ال�سينما والقيم الإن�سانية الكونية 

بح�سور مناظرين اأكفاء.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن فكرة مهرجان ابن 

الكبري  النجاح  بعد  لل�سينما جاءت  جرير 

ال�سينمائية  الأيام  تظاهرة  حققته  الذي 

بانوراما  جمعية  طرف  من  نظمت  التي 

ما  املمتدة  الفرتة  يف  والتنمية،  للثقافة 

بني 16 اإىل غاية 19 من �سهر اأبريل 2013، 

تر�سيخ  يف  اجلمعية  من  كذلك  ورغبة 

نظرا  الرحامنة  مبنطقة  �سينمائية  ثقافة 

للخ�سا�ض املهول الذي تعاين منه املنطقة 

بهذا  اأو مراكز تعنى  يف ظل غياب معاهد 

فكرة  جاءت  املعطيات  هذه  من  اجلانب، 

لي�ض  بال�سينما  يعنى  مهرجان  تنظيم 

على  بل  فح�سب،  الوطني  ال�سعيد  على 

اإميانا ب�سرورة النفتاح  امل�ستوى الدويل 

على خمتلف الثقافات واحل�سارات، على 

اعتبار اأن الفن عموما وال�سينما خ�سو�سا 

لغة كونية.

اعتقـال مهربـني 

للتحف املغربـية
الثقافة  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف 

املبا�سرة  غري  وال�سرائب  اجلمارك  واإدارة 

حجز  مت  املنقول،  الوطني  الرتاث  حلماية 

موجهة  اخل�سبية  الأبواب  من  جمموعة 

للت�سدير نحو اإحدى الدول الأوربية من طرف 

الرباط �سال. تتكون  م�سلحة اجلمارك مبطار 

خم�ض  قطع،   )6( �ست  من  املجموعة  هذه 

)5( اأبواب خ�سبية واإفريز )1( يحمل نقي�سة 

بخط كويف مزهر، مطلي بطالء حديث من اأجل 

التمويه.

مبطار  اجلمارك  م�سلحة  من  اإ�سعار  وبعد 

الرباط �سال، اأجرى خرباء من مديرية الرتاث 

ومتت  الأبواب،  ملجموع  معاينة  الثقايف 

منها،  اأ�سلية  تراثية  قطع  ثالث  م�سادرة 

ا�ستعدادا لتطبيق امل�سطرة القانونية يف حق 

املهربني. 

تنـــــظم موؤ�ســــ�سة الإدري�سي املغربيـــــة الإ�سبانية 

حتــــــــــت  واملعماري  والأثري  التاريخي  للبحث 

ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد  الرعايـــــــة 

طنجة  اليون�سكو  نادي  مع  بال�سرتاك  ال�ساد�ض، 

وبتن�سيق  بلن�سية،  الإ�سالمي  الثقايف  واملركز 

بع�ض  وتعاون  لطنجة،  احل�سرية  مع اجلماعة 

املوؤ�س�سات علــــــــــى راأ�سها ولية طنجة ـ تطوان، 

جامعات  من  خمت�سني  مب�ساركة  دوليا  موؤمترا 

ومراكز بحث من بلدان خمتلفة: عربية واأروبية، 

حتـــــــــــت عنوان: »اأعقاب الأندل�سيني املهّجرين 

رين باملغرب واإ�سبانيا والربتغال«. واملن�سّ

الذين �سيجتمعون على اختالف اأوطانهم واأديانهم 

اجلماعة  مبقر  بطوطة  ابن  ـ بقاعة  مرة  لأول  ـ 

 .2014 اأبريل   6 اإىل   4 لطنجة، من  احل�سرية 

ا�ستك�سافية  زيارة  يف  جمتمعني  كما �سي�ساركون 

ها الأندل�سيون  للم�سالك التاريخية التي تدفق عربرْ

 ،8 اأيام 7،  اإىل غ�سا�سة  ب�سمال املغرب، من طنجة 

9 و10 اأبريل.    

رين  اأعقاب االأندل�سيني املهّجرين واملن�سّ

باملغرب واإ�سبانيا والربتغال 

ال�سالـــون الثقافـي االأول مبـــدينة طنجــة

دعم قطاع املو�سيقى 
والفنون الكوريغرافية

قطاع  لدعم  جديد  برنامج  انطالق  عن  الثقافة  وزارة  تعلن 

املو�سيقى والفنون الكوريغرافية بر�سم �سنة 2014، يف �سيغة 

ع�سرة  اإىل  ي�سل  مايل  بغالف  وذلك  م�ساريع  عرو�ض  طلبات 

10 ماليني درهم، ي�ستفيد منه الفنانون، واملبدعون، والفرق، 
وال�سوتية،  والغنائية  املو�سيقية  واملجموعات  والأجواق، 

و�سركات الإنتاج الفني والوكالء الفنيون، وموؤ�س�سات ترويج 

وتوزيع املنتوج الفني واجلمعيات العاملة يف جمال املو�سيقى، 

واملجموعات  والفرق  الفنية،  الإقامات  ومديرو  واأ�سحاب 

ال�ستعرا�سية والكوريغرافية، واجلمعيات العاملة يف ميدان 

الفنون ال�ستعرا�سية والكوريغرافية.

مكتب  عن  موؤخرا  �سدر 

بالرباط،  التعريب  تن�سيق 

العربية  للمنظمة  التابع 

والعلوم  والثقافة  للرتبية 

من   72 العدد  )األك�سو( 

العربي«  »الل�سان  جملته، 

�سفحة   287 يف  يقع  الذي 

من القطع املتو�سط، وي�سم 

الأبحاث التالية.

باللغة العربية:

حماولة  العربية:  اللغة  عاملية  »عن  بلبول  حممد  الدكتور 

تركيب«، الدكتور عبد الكبري احل�سني »بنية النماذج املعرفية 

للزمن يف اللغة العربية«، الدكتور منت�سر اأمني عبد الرحيم 

»املعجم ثنائي اللغة يف الرتاث العربي«، و«الإدراك لل�سان 

الأتراك« لأبي حيان الأندل�سي.

اإ�سماعيلي علوي »املعجم  الدكتوران احممد املالخ وحافظ 

بطاهر  عي�سى  بن  الدكتور  احلا�سوبي«،  والتقيي�ض  الذهني 

»ق�سايا امل�سطلح البالغي يف املعجم احلديث«، الدكتور فندي 

ال�سعراين »امل�سطلحات اجلدلية يف طب الأ�سنان«، الدكتور 

عبا�ض عبد الرحمان اأحمد ال�سيد »م�سكلة الرتجمة يف بع�ض 

امل�سطلحات«، »الطبية: حالة م�سطلح وبائيات«.

العدد 72 من جملــة 
الل�سـان العربـــي 
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قالوا ونقول
رونارد  بني  حائرة  اجلامعة 

وطراباطوين
»صحف«

● فني هي بعد هاد اجلامعة احلائرة؟

مدرب  على  نتوفر  اأال  املوؤ�سف  من 

وطني منذ 9 �سهور.

»الدولي السابق عبد السالم وادو«

● ال مدرب وال جامعة حائرة، وال هم 

يحزنون.

الدوباليل يكرم عبد القادر ال�ستيك.
»الخبر«

● �سكون ولالأ�سف يذكر احلار�س الكبري 

عبد القادر، �سكرا جزيال الأ�سحاب هذه 

حممد  موؤ�س�سة  اأين  ولكن  البادرة، 

ال�ساد�س لالأبطال؟

اخللوة ذبح �سو�سيداد يف اأول ظهور 

بالليغا. 
»المنتخب«

● اخللوة ال�سرعية اأم الالعب املغربي 

اخللوة؟

على  املاليني  ت�سرف  ال�سياحة  وزارة 

املغرب  طواف  وتتجاهل  االأروقة 

للدراجات.
»بلماحي رئيس جامعة الدراجات«

و�سالت  يف  اأموالها  الوزارة  تبدد   ●

اإ�سهارية بليدة، كاملغرب اأح�سن بلد يف 

العامل!!

يف  النيبت  لتعوي�س  مر�سح  حجي 

اجلامعة.
»صحف«

● ما كاين غري دبر علي، ندبر عليك!

الأربع  توقيفا  بلمعلم  يكلف  »الدفع« 

مباريات.
»المساء«

● وا�س هذا العب، وال ديبناج؟

الوداد. 16 كامريا مبلعب 
»الصباح«

● حتى اللي عطى اهلل عطاه.

اأبني فريقا للم�ستقبل.

»أبرون رئيس المغرب التطواني«

● وا�س انت رئي�س وال طا�سرون.

االأخرية،  االأيام  خالل  انطلقت 

حربا »�سامتة« بني بع�س روؤ�ساء 

موقع  عن  يبحثون  الذين  االأندية 

القادمة  الت�سكيلة  داخل  جديد 

للمكتب املديري للجامعة.

فبعد جمع ال�سخريات الذي عرف 

العديد من املهازل، حيث حتول هذا 

اجلمع اإىل حلبة للمالكمة، والكلمات 

النابية، التي تتبعها العامل باأكمله، 

كل  ل�سخرية  ب�سببه  وتعر�سنا 

اخليبات  هذه  كل  وبعد  املتتبعني، 

كرة  عرفتها  التي  واالنك�سارات 

القدم الوطنية حتت قيادة الرئي�س 

الفا�سي  الذكر علي  ال�سيء  ال�سابق 

رئا�سته  فرتة  عرفت  الذي  الفهري 

املايل،  والف�ساد  الف�سل  اأنواع  كل 

والتدبري،  الت�سيري  والع�سوائية يف 

يجب  التي  االأ�سياء  هذه  كل  بعد 

فوزي  ي�ستعد  ب�سرعة،  ن�سيانها 

لقجع لت�سلم زمام رئا�سة اجلامعة 

خالل  القدم  لكرة  املغربية  امللكية 

اجلمع العام الذي �سينعقد يوم 13 

اأبريل اجلاري.

احلملة  تتبعنا  وال�سك  كلنا 

قادها  التي  الهادئة  االنتخابية 

وبروح  وباحرتافية  لقجع  فوزي 

الرت�سيح  اأجل  من  ريا�سية، 

امل�ستوى  الحظنا  حيث  للرئا�سة، 

من  القادم  ال�ساب  لهذا  الفكري 

بركان  مدينة  الليمون  عا�سمة 

والذي يتوىل من�سبا كبريا يف مكتبها 

والحظنا  منتدبا(،  )رئي�سا  امل�سري 

التي  احل�سارية  الطريقة  كذلك 

عبد  خ�سمه  الئحة  مع  بها  تعامل 

بكلمة  يتوفه  مل  حيث  اأكرم،  االإله 

�سوء، اأو بعبارات تخد�س احلياء، 

الذين  على عك�س معظم املوؤمترين 

بانفعاالتهم  البلد،  �سمعة  �سوهوا 

وعدوانيتهم املجانية.

فوزي  عنه  اأبان  متح�سر  �سلوك 

رئا�سة  حتمل  له  ي�سفع  لقجع، 

جدارة  بكل  القادمة  اجلامعة 

وا�ستحقاق.

االأحالم  يوزع  مل  لقجع  فوزي 

ت�سريحاته  كل  ففي  الوردية، 

جيدا  ويعرف  بواقعية،  يتحدث 

نخرها  جامعة  على  �سيدخل  باأنه 

الف�ساد واال�ستبداد، جامعة ا�ستفاد 

معظم اأع�سائها من املال »ال�سايب« 

للرئي�س  املتعددة  املهام  وا�ستغلوا 

بدون  ف�سادا  فيها  ليعيثوا  ال�سابق 

ح�سيب وال رقيب.

فوزي  باأن  توؤكد  املوؤ�سرات  كل 

القادمة،  املرحلة  رجل  هو  لقجع 

العايل،  االأكادميي  تكوينه  فبف�سل 

وجتربته  الكبرية يف جمال الت�سيري 

قيادة  على  قادر  املايل،  والتدبري 

من  فله  املعطلة،  اجلامعة  �سفينة 

كل  ت�سحيح  له  تخول  ما  القدرة 

االأخطاء التي ارتكبت، والتي اأدينا 

كرتاجعنا  غاليا،  الثمن  ب�سببها 

املهول مقارنة مع بع�س املنتخبات 

االأخرى   تلو  والهزائم  املغمورة، 

فرتة  خالل  ح�سدناها  التي 

الفهري.

وبدون  �سدق،  وبكل  لقجع  فوزي 

وهو  املرحلة،  رجل  هو  مراوغات 

باإمكانه  الذي  املنا�سب  الرجل 

ن�سيان كل خيباتنا  م�ساعدتنا على 

املتكررة.

كل  عنه  يبعد  اأن  هو  نتمنى  ما  كل 

الذين  واالنتهازيني  الو�سوليني 

عن  واملهرولني  جيدا،  يعرفهم 

املنا�سب التي تثري لعابهم.

ففوزي لقجع يف غنى عن ن�سائحنا، 

الت�سيري، وجاءت  ميدان  الأنه خرب 

املنا�سبة ليوؤكد للجميع باأنه الرجل 

املنا�سب يف املكان املنا�سب.

حرب املواقع انطلقت داخل جامعة كرة القدم

هل �سيكون فوزي لقجع 
رجــــل املرحلـــــة؟
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الريا�سية  ال�سفحات  اإحدى  ن�سرت 

حممد  »لديوان  التابعة  اليومية 

بودريقة، عن ا�ستعداده الإبعاد 

الع�سو اجلامعي اأحمد غايبي 

اجلديدة  الت�سكيلة  عن 

وذلك  القدم،  كرة  جلامعة 

مبمار�سته �سغوطات قوية 

معاد  �سديقه  حمله  ليحل 

وزير  ديوان  مدير  حيجي 

ال�سابق  والريا�سة  ال�سباب 

يدفع  كما  بلخياط،  من�سف 

املدير  الن�سريي  حممد  لتعيني 

الرجاء  لفريق  الر�سمي  االإداري والناطق 

الإبعاده  وذلك  للجامعة،  العام  للكاتب  كنائب 

بطريقة لبقة عن الفريق االأخ�سر.

بكفاءته،  اجلميع  له  ي�سهد  الن�سريي  حممد 

فيكفيه  الت�سيري والتدبري،  الطويلة يف  وخربته 

املحمدية،  �سباب  لفريق  رئي�سا  كان  اأنه  فخرا 

الفا�سي  املغرب  فوز  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  كما 

يف  الف�سل  له  يرجع  كما  اخلالدة،  بثالثيته 

الأول  التطواين  املغرب  حتقيق 

اأن  دون  تاريخه،  يف  لقب 

يف  القوية  م�ساهمته  نن�سى 

الوطنية  املجموعة  خلق 

كان  التي  القدم  لكرة 

عام  ككاتب  فيها  ي�ستغل 

ومدير اإداري.

فكل هذه الرتاكمات التي 

الن�سريي  حممد  عا�سها 

�سنة،  اأربعني  تفوق  ملدة 

فهو يف غنى عن تدخل ال�ساب 

املكتب  على  لفر�سه  بودريقة 

اجلامعي اجلديد.

كما اأ�سافت اجلريدة باأن بودريقة كلف بالبحث 

دفعه  مما  الوطني،  للمنتخب  جديد  مدرب  عن 

الذي  طوين  طرابا  العاملي  باملدرب  لالت�سال 

وافق مبدئيا ح�سب هذه اجلريدة.

�سوؤالنا هو: من اأين ي�ستمد هذا ال�ساب كل هذه 

بعد  يتجاوز  مل  مازال  وهو  واجلراأة،  القوة 

مو�سمني يف رئا�سته لفريق كبري ا�سمه الرجاء.

ال�سغرى  الفئات  موؤطرو  قام 

من  باأكرث  الوداد  فريق  داخل 

عدم  ب�سبب  احتجاجية  وقفة 

املادية  مب�ستحقاتهم  تو�سلهم 

هذه  �سهور،  منذ  املتوا�سعة 

اآذانا  جتد  مل  وكالعادة  الوقفة 

املكتب  مازال  حيث  �ساغية، 

�سيا�سة  يوا�سل  للفريق  امل�سري 

الهروب اإىل االأمام.

الوداد  فريق  باأن  نعرف  كلنا 

يعي�س العديد من االأزمات، لكن 

التزام  اإىل عدم  االأمور  اأن ت�سل 

موؤطريه  اأجور  باأداء  الفريق 

ذلك  �سوى  لهم  دخل  ال  الذين 

يتقا�سوه،  الذي  الهزيل  االأجر 

العبث  درجات  اأق�سى  هو  فذلك 

وانعدام امل�سوؤولية.

رئي�س الفريق الذي �سرح الإحدى 

املحطات باأنه غري ا�سمه من عبد 

فهو  ارحل،  اأكرم  اإىل  اأكرم  االإله 

على حق، فاملنطق يفر�س عليه 

اآخر،  ل�سخ�س  مكانه  يرتك  اأن 

ت�سيري  يف  ف�سل  باأنه  ويعرتف 

املوارد  اإىل  املحتاج  الفريق 

املادية، وال�سيولة املالية لتجاوز 

اأزماته، وما اأكرثها..

املوؤطرين  اإىل  فباالإ�سافة 

التقني  الطاقم  فاإن  والالعبني، 

ولو  يتو�سل  مل  االآخر  هو 

ب�سنتيم واحد، منذ اإ�سرافه على 

نن�سى  اأن  دون  الوداد،  تدريب 

مل�ساعد  الغام�سة  الو�سعية 

املجيد  عبد  ال�سريف،  املدرب 

بويبود الذي ي�ستغل بدون عقد، 

يف زمن االحرتاف الذي ارتديناه 

»باملقلوب«.

ففي ظل هذه االأو�ساع املرتدية 

كالوداد،  مرجعي  كبري  لفريق 

واملتعاطفني  حمبيه  حق  فمن 

يقلقوا بل يخافوا على  اأن  معه 

م�ستقبل وداد االأمة الذي اأ�سبح 

بالفعل بني اأياٍد غري اآمنة.

وداد الأمة..قـــف

من اأزمة لأخرى

من اأين ي�ستمد قوته؟

بودريقـــة »ال�سوبـــرمان«!!

احل�سني  الدفاع  فريق  متكن 

فريق  جتاوز  من  اجلديدي 

كيغايل الرواندي بثالثية نظيفة، 

بعد اأن عاد بهزمية �سغرية يف 

مباراة الذهاب )1 - 0(.

ي�سري  دكالة  عا�سمة  ممثل 

بخطى ثابتة نحو بلوغ الهدف، 

هذه  يف  بعيدا  الذهاب  وهو 

بكاأ�س  الفوز  ال  ومل  امل�سابقة 

الرباطي  الفتح  غرار  على  االإفريقي  االحتاد 

واملغرب الفا�سي.

للتذكري، فالفريق اجلديدي يبقى 

الواجهة  الوحيد على  هو ممثلنا 

الرجاء،  اإق�ساء  بعد  االإفريقية، 

اجلي�س امللكي واملغرب الفا�سي.

للفريق  �سعيدا  حظا  نتمنى 

كل  من  ونطالب  اجلديدي، 

امل�سوؤولني الوقوف بجانبه ليحقق 

التي  االأندية  كل  عنه  عجزت  ما 

خرجت مبكرا من كل امل�سابقات االإفريقية.

الدفاع اجلديدي مير اإىل الدور القادم ب�سالم
كأس الكاف

عقد املكتب املديري لنادي الفتح الرباطي 

موؤخرا جمعه العام العادي، والذي اأ�سفر 

عن بقاء حممد منري املاجدي على رئا�سة 

هذا املكتب.

ال ننكر باأن فريق الفتح خطى خطوات 

من  وكان  االحرتاف،  نحو  كبرية 

ال�سباقني اإىل هيكلة النادي الذي اأ�سبح 

مثاال حتتدي به كل االأندية الوطنية.

مازال  التي  ال�سوداء  والنقطة  املوؤ�سف 

الرباطي  الفتح  فريق  عن  امل�سوؤولون 

مل يتجاوزوها، هي التعامل اجلاف مع 

يعتربها  اأن  يجب  التي  االإعالم  و�سائل 

الفريق �سريكا ولي�س خ�سما لهذا النادي 

العريق.

الفتح  فريق  مينع  الثانية  فللمرة 

ال�سحافة من ح�سور جمعه، وكاأنه �سر 

من اأ�سرار الدولة التي يجب اأن ال يطلع 

االأع�ساء  بع�س  فعلى  كان.  اأي  عليه 

داخل هذا املكتب اأن يعلموا باأن ال�سحافة 

يبقى دورها هو اإبالغ الراأي العام بكل ما 

يدور، ولن يت�سنى لها ذلك اإال باحل�سور 

لكل اجلموعات العامة.

واهلل عيب

فوزي لقجع

بودريقة
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بحكم المهنة، يمكن أن يلعب بعض األشخاص أدوارا طالئعية فيما يتعلق بتسيير 
شؤون السياسة، ولعله من المعروف أن من كان يحرك طنجرة السياسة في المغرب 

هم المعلمون، فالشيوعي علي يعتة، معلم، والمعارض اإلسالمي الشيخ ياسين، كان 
معلما، وزعيم االتحاديين عبد الرحيم بوعبيد، كان بدوره معلما)..(.

وقد يقول قائل إن ضباط الجيش ورجال الشرطة هم الذين حكموا المغرب القديم، 
فالجنرال أوفقير مثال، كان وزيرا للدفاع وللداخلية، بينما اشتهر رفيقه مؤسس الحركة 

الشعبية المحجوبي أحرضان، بطرائفه في وزارة البريد)..( ولكن هذا االعتقاد سرعان 
ما يبدو نسبيا عندما نسأل عن الدور الذي لعبه المحامون في التحالفات الحكومية في 

ما بعد االستقالل.
يمكن للمحامين أن يدافعوا عن قضايا عادلة، ويمكنهم أن يدافعوا عن الظلم في 

بعض الحاالت إذا احتكمنا لمنطق األداء المسبق، لكن الخبرة القانونية تعد إحدى 
عناصر القوة التي يمكن من خاللها التميز في تجربة حكومية أو منصب سياسي معين، 

فمن يواجه القاضي في جلسات المحاكمة لن يقف عاجزا على أية حال في مواجهة 
قاعة مليئة باألتباع ينتظرون االستماع لكلمة الزعيم.

المعطي بوعبيد، وعبد الرحمان اليوسفي، وعباس الفاسي، وآخرون كانوا عناوين 
للخبرة القانونية التي تحولت لخدمة السلطة التنفيذية، مع الفارق بين من كان يحتكم 

للضمير المهني وبين ما كان ينام على كرسي الوزارة إلى أن يُطلب منه دور آخر)..(.
الرباط: سعيد الريحاني 

هل هي و�سفة خللق البلبلة ال�سيا�سية؟

حمامــون حكــموا املغـــــرب 

املعطي بوعبيد:  

املحاماة يف خدمة

 الأحزاب الإدارية  

مواقفه، للحزب الوطني الدميقراطي، ليتحدث يف مذكراته دون اأن يثري ا�سم الراحل املعطي مل يكن عبد اهلل القادري االأمني العام للحزب الدميقراطي الوطني، وهو اال�سم اجلديد  عن  ويعرب  راأيه  يفر�ض  الذي  بال�سخ�ض  يكن  »مل  اإنه  قال  حيث  ع�سمان..«، وكان وا�سحا من كالم القادري اأن املعطي توىل القيام مبهام كان القادري واإنه اأ�سبح يف وقت من االأوقات �سعيف ال�سخ�سية اأمام اأعمدة الدولة.. واأوهن من بوعبيد، 

هذا اإىل جانب حبه لل�سفر. لقد كان رحمه اهلل اأنيقا، يحب االأ�سياء اجلميلة، ويف �سهر كما تفوق يف كرة القدم، حيث ارتبط ا�سمه ب�سكل كبري بفريق الرجاء البي�ساوي، والدي جناحا كبريا يف مهنته التي تدرج فيها لي�سبح حماميا يتمتع ب�سمعة جيدة، لتميزهم يف الكلمة ال�ساحكة وبحكاياتهم امل�ستمرة عن املواقف امل�سلية)..( لقد حقق اأنه كان يقوم بتمارين اإىل جانب عدد من الفنانني، كما كان يعا�سر العبي كرة القدم الذين يع�سقون النكتة والطرائف، وكان متذوقا للمو�سيقى واالأغنية املغربية اإىل درجة يحكي �سعد وهو ابن املعطي بوعبيد: »كان اأبي دائم االبت�سامة، يحب جمال�سة النا�ض مكلفا بها يف االأ�سل)..(.
5 مرات وقع املعطي بوعبيد على م�سار قانوين حافل بداأ بح�سوله على االإجازة يف احلقوق رم�سان كان مي�سي جل لياليه يف املقهى رفقة االأ�سدقاء«. لينتخب بعدها   ،1952 اأن يوؤدي ق�َسم مهنة املحاماة �سنة  متتالية نقيبا للمحامني بالدار البي�ساء، ثم رئي�سا جلمعية نقابات املحامني باملغرب من باري�ض، قبل 

الوطني للقوات ال�سعبية، وهو مازال ي�سكل اإىل حدود اليوم رمزا لالأحزاب االإدارية الد�ستوري، الذي يوجد اليوم يف املعار�سة، علما اأنه كان من بني اأع�ساء االحتاد اال�ستئناف بطنجة، وقد اأ�س�ض رفقة جمموعة من اأقرانه �سنة 1983 حزب االحتاد قانونيا، حطم املعطي بوعبيد كل االأرقام، اأنهاها بتوليه من�سب الوكيل العام ملحكمة  3 مرات.

اأوَل يف عهد احل�سن الثاين، كما �سبق له اأن تراأ�ض اأي�سا جلنة التحقيق يف اأحداث �سبق له اأن عني وزيرا للت�سغيل يف حكومة عبد اهلل اإبراهيم، قبل اأن يعني وزيرا التي كانت تخلق لتحكم)..(.

فا�ض 1991.
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عبد الرحمان اليو�سفي: 

اآخر زعماء االحتاد 

اال�سرتاكي» املحرتمني«

�سابقا وباعتباره  �أول َ  باعتباره وزير�  �لفا�سي،  �إجر�ء مقابالت �سحفية مع عبا�س  �ل�سحافيني  طلب بع�س 

�أحد �أقطاب حزب �ال�ستقالل يف �ل�سنني �الأخرية، لكن �ملعني باالأمر ف�سل �الرتكان �إىل لغة �ل�سمت، فقد يكون 

�ل�سمت حكمة، وقد يكون خوفا من �لعو�قب)..(.

كان �آخر ظهور لعبا�س �لفا�سي د�خل �ملقر �لعام حلزب �ال�ستقالل يوم 27 �ستنرب 2012، وكان ذلك مبنا�سبة 

�إقامة حفل ت�سليم �ل�سلط بينه وبني �الأمني �لعام �جلديد حميد �سباط، هذ� �الأخري- يعتقد �ال�ستقالليون- �أنه 

مل يكن ليدرك هذ� �ملجد لو �أنه بقي هناك ��ستقالليون من �لعيار �لثقيل، ففي عهدهم كان بالكاد يهتم باالأمور 

�لنقابية، فاإذ� به �أ�سبح يجمع بني �سفتي رئي�س �لنقابة، ورئي�س �حلزب)..(.

ع�سر،  �لثالث  �ملوؤمتر  1998، خالل  22 فرب�ير  تاريخ  �ال�ستقالل يف  عاما حلزب  �أمينا  �لفا�سي  عبا�س  �نتخب 

�لطريق يف  �تفق �ال�ستقالليون على �سد  �أن  2012، بعد  �إىل حدود �سنة  خلفا ملحمد بو�ستة، وبقي يف من�سبه 

وجه �حممد �خلليفة �لذي تر�سح �ملوؤمتر �خلام�س ع�سر ب�سفة ن�سالية، مبعنى �أن حظوظه يف �لفوز باالأمانة 

�ملغطاة مبركب  للقاعة  �ل�سفلي  �لطابق حتت  يف  �لت�سويت  �سهدت  �لتي  �لقاعة  تلك  منعدمة يف  كانت  �لعامة 

حممد �خلام�س.

“ال هو�دة” �لذي بات يحمل وحيد� َهمَّ  ميكن �لقول، �إن عبا�س �لفا�سي خ�سر كل قو�عده بعد �أن تنكر لتيار 

�لدفاع عن عائلة �لفا�سي، باالإ�سافة �إىل �لدفاع عن عدم �سرعية �نتخاب حميد �سباط �أمينا عاما، “عيب �أن يتم 

�للجوء �إىل �لق�ساء يف �ساأن حزبي د�خلي، و�حلل هو �لتهدئة و�لقبول ب�سرعية �ملوؤمتر �الأخري”، هكذ� حتدث 

�لفا�سي.

يح�سب للمحامي عبا�س �أنه كان من �لوزر�ء �الأو�ئل �لذين ��ستطاعو� �أد�ء تكلفة �حلو�ر �الجتماعي)..( غري 

�أنه يبقى �أحد �أكرب رموز �لف�سيحة �ل�سيا�سية، وهو ما جت�سده ف�سيحة “�لنجاة” �لتي بلغ عدد �سحاياها 30 

�ألف �ساب مغربي �ن�ساقو� ور�ء طموحات �لعمل على منت بو�خر �خلليج)..( عندما مت �التفاق بني �لوكالة 

 22 ت�سغيل  على  �لبحري،  �ل�سحن  يف  �ملخت�سة  “�لنجاة”،  �الإمار�تية  و�ل�سركة  �لت�سغيل  الإنعا�س  �لوطنية 

�ألف �سخ�س على منت بو�خر لنقل �مل�سافرين.. وظهر عبا�س �لفا�سي على �لتلفزيون �لعمومي ب�سفته وزير� 

للت�سغيل �آنذ�ك لي�سرح جدية هذ� �لعمل، قبل �أن يتاأكد �أنه جمرد �سر�ب)..(.

ومن غر�ئب �الأمور �أن عبا�س �لفا�سي ذو �ل�سحنة �لفا�سية ولد يف “بركان”.. وهو �أحد �لطلبة �لذين ح�سلو� 

على �الإجازة يف �حلقوق �سنة 1963، بعد �أن وقع على م�سار طالبي حافل توج بانتخابه رئي�سا لالحتاد �لعام 

�ال�ستقالل..  �ملقربة من حزب  �لطالبية،  �لهيئة  لهذه  �لتاأ�سي�سي  �ملوؤمتر  �إثر  1961، على  �سنة  �ملغرب  لطلبة 

عندما كان للحزب �متد�ده �جلماهريي �لنخبوي)..(.

�لتي د�سنت مع حكومة  �لدميقر�طية  �ملنهجية  �لرت�جع عن  �سبه عام على  2002، كان هناك �سخط  �سنة  يف 

�لتناوب �لتو�فقي �سنة 1998، حيث مت تعيني �دري�س جطو �لتكنقر�طي خلفا لعبد �لرحمان �ليو�سفي، لكن جل 

�الأ�سو�ت �لتي كانت تنادي بالعودة للمنهجية �لدميقر�طية �أ�سيبت بنك�سة مع تعيني عبا�س �لفا�سي وزير� 

�أوَل �سنة 2007، لتكتب �ل�سحافة �إن عبا�س هو “�سريبة تطبيق �ملنهجية �لدميقر�طية”.

�ال�سرت�كي،  لالحتاد  �ل�سابق  �الأول  �لكاتب  �ليازغي  حممد  �أن  �لقدماء  �الحتاديني  �أحد  يحكي 
�لذي تزعم تيار �الحتاديني �لر�غبني يف �لبقاء د�خل �حلكومة بعد �سنة 2002، مل يكن يعرف 
�أي �سيء عن كو�لي�س حكومة �لتناوب، كما يوؤكد �أنه كان حا�سر� يف ذلك �الجتماع �لذي جرى 
�سيئا عن �أ�سر�ر كبار �الحتاديني �لذين قادو� �لتجربة)..(.فيه �لت�ساور ب�ساأن توزيع �حلقائب �لوز�رية بني �لوزر�ء �الحتاديني، ومل يكن �ليازغي يعلم 
يف  �الأوىل  �لوز�رة  م�سوؤولية  حتملو�  �لذين  �ملحامني  كبار  �أحد  هو  �ليو�سفي  �إن  �لقول  ميكن 
1960، وعميد �سلك �ملحاماة يف  �إىل   1952 �ملغرب، فهو حمام معروف لدى حماكم طنجة من 
نف�س �ملدينة �سنة 1959، كما �أنه �سغل من�سب �لكاتب �لعام �مل�ساعد الحتاد �ملحامني �لعرب 

من  �سنة 1969 �إىل 1990.
مقاطعة  �ختار  �أنه  رغم  �الحتاديني  بع�س  بخالف  هيبته  على  �ليو�سفي  �لرحمان  عبد  حافظ 
�ل�سيا�سة، عقب �لرت�جع عن �ملنهجية �لدميقر�طية يف �حلكومة، تلت حكومة �لتناوب �لتو�فقي، 
غري �أنه مل يجد من ي�سانده يف هذ� �الجتاه ذلك �أن جل �الحتاديني �لذين كانو� قد تذوقو� حالوة 

�لعمل �حلكومي رف�سو� �لتخلي عن �المتياز�ت، حتت غالف �لدفاع عن م�سالح �لوطن)..(.
للحزب  �لد�ئم  �ملندوب  �سفة  يلغي  �ال�سرت�كي  �الحتاد  حزب  عن  قر�ر  �سدر  �أن  ي�سبق  مل 
باخلارج، عن عبد �لرحمان �ليو�سفي، فهو �أحد �الأطر �لذين �ختارو� رفقة �لفقيه �لب�سري �ملنفى 
�الختياري)..(، فقد �عتقل �سنة 1959 بتهمة �لتحري�س على قلب �لنظام » فبمرور 15 مار�س 
تكون �لذ�كرة �لوطنية وذ�كرة حزب �لقو�ت �ل�سعبية، ت�ستح�سر �لذكرى �خلم�سني للموؤ�مرة 
باملحاكمة  �الأمر  ويتعلق  �لن�سايل  م�سو�ره  بد�ية  من  �الحتاد  الجتثاث  �سعت  �لتي  �لكربى 
�ل�سهرية ملار، وهي �ملحاكمة �لتي ��ستمرت حتى يوليوز �سنة 1963 وهو �لتاريخ �لذي مت فيه 
�عتقال �أع�ساء �للجنة �الإد�رية لالحتاد مبا�سرة بعد �نتهاء �أ�سغال دورتها �لتي كانت خم�س�سة 
و�عترب  وقيادييه،  �الحتاد  �أطر  جل  �حلملة  و�سملت  �النتخابات،  من  �حلزب  موقف  لتحديد 
�لنظام �آنذ�ك �أن �حلزب كان ي�ستعد منذ �سنة 1962 �إىل قلب نظام �حلكم، �أي حتى قبل �ملوؤمتر 
�أبريل �جلاري،   4 �لثاين لالحتاد«، )مقتطف من جريدة �الحتاد �ال�سرت�كي �لذي �سدرت يوم 
وفيه تخلد ذكرى حماكمة مار�س حتت عنو�ن »عندما �تهم �ليو�سفي ومن معه مبحاولة �غتيال 

�حل�سن �لثاين و�لهجوم على �لق�سر و�النقالب«(.
حكم على �ليو�سفي مبنا�سبة هذه �الأحد�ث ب�سنتني �سجنا موقوفة �لتنفيذ، قبل �أن يتوجه �سنة 
ف�سول حماكمة �أخرى حماكمة مر�ك�س، وفيها كان �ملدعي �لعام يطالب باإعد�م �ليو�سفي، ولكن 1965 �إىل فرن�سا ك�ساهد يف ق�سية �غتيال �ملهدي بنربكة لكنه مل يعد ملدة 15 �سنة، قبل �أن تنطلق 

�الأقد�ر �ساءت �أن يرجع من جديد.
من  �أول  لذلك  بالدميقر�طية،  �الأمر  يتعلق  عندما  �لتاريخ  مع  موعد  �أي  �ليو�سفي  يخطئ  ال 
1993، و��ستقال من �ل�سيا�سة  بادر �إىل �نتقاد �لتزوير �لذي طال �النتخابات �لت�سريعية ل�سنة 
 1995 وعاد �إىل فرن�سا، لكنه عاد �إىل �ملغرب كعري�س، ليدخل يف م�ساحلة مع �لنظام منذ �سنة 
لالنتقال  مدخال  تعترب  كانت  �لتي  �لتو�فقي،  �لتناوب  حكومة  يف  �أول  وزير�  بتعيينه  توجت 

�لدميقر�طي)..(.

عبا�س الفا�سي: 
الرجل الذي مهد 

الطريق »لل�شباطيني« 



يف  كبرية  ب�صعوبة  اكديرة  ر�صا  احمد  جنح 

امتحانات البكالوريا ب�صبب ولعه الكبري بريا�صة 

كان  القانون  مبهنة  ولعه  ولكن  »البا�سكيط«، 

جمهول،  م�سري  من  اأنقذه  الذي  املنفذ  مبثابة 

بعد اأن اأكمل درا�سته يف باري�س، ليفتح مكتبه يف 

الرباط.

كان ر�سا اكديرة يجمع يف وقت من الأوقات بني 

ووزارة  الفالحة  وزارة  هما:  كبريتني  وزارتني 

الداخلية، وبالإ�سافة اإىل ذلك كان مديرا للديوان 

امللكي منذ �سنة 1961، وبينما كان املغاربة ينتظرون 

الرتجمة العملية للد�ستور الذي �سادقوا عليه يف 

مار�س   20 بتاريخ  اكديرة  عمد   ،1962 دجنرب   7
املوؤ�س�سات  عن  الدفاع  “جبهة  تاأ�سي�س  اإىل   1963
الد�ستورية”؛ وهي املتكونة اأ�سا�سا من ثالثة اأحزاب 

هي، حزب الأحرار امل�ستقلني، الذي كان يجمع بني 

اكديرة و�سديقه ر�سيد مولني ابن وزير الأحبا�س  يف 

الأربعينيات، والذي مل ي�سارك يف احلكومة الئتالفية 

الأوىل بعد ال�ستقالل، ولكنه التحق باحلكومة الثانية 

كوزير للوظيفة العمومية، ومل يكن ينظر اإليهما بعني 

يعتربهما  الذي  ال�ستقالل،  حزب  طرف  من  الر�سا 

�سنيعة من لدن الق�سر، )اأنظر الأ�سبوع، عدد: 15 دجنرب 

.)2011
جبهة “الفديك” متيزت اأي�سا مب�ساركة متميزة حلزبني هما 

حزب الد�ستور الدميقراطي، واحلركة ال�سعبية التي كان 

يقودها القطب احلركي املحجوبي اأحر�سان، وكان له وزن 

كبري يف اجلبهة، لأن احلزبني معا كانا قد وقعا على مذكرة 

تفاهمك بعدم امل�ساركة يف اأية حكومة اإل ب�سكل م�سرتك.

اكديرة، وجد نف�سه يف وقت من الأوقات نف�سه بني نارين، 

اخل�سوم يتهمونه بتزوير نتائج انتخابات 1963 )الحتاد 

جبهة  لأن  بالتقاع�س،  يتهمونه  وحلفاوؤه  وال�ستقالل(، 

ومتيزت  ن�سبية،  اأغلبية  على  �سوى  حت�سل  مل  الفديك 

هذه املحطة ب�سقوط مدٍو لأحر�سان، وبلعبا�س، وادري�س 

ال�سالوي، ومولي احمد العلوي)..(.

كان اكديرة ق�سري القامة ولكنه كان نافذا)..( �ساأنه �ساأن 

القرار)..(، ولكنه  اإىل مراكز  الذين ي�سلون  القامة  ق�سار 

انتهى معزول يف اإحدى م�ست�سفيات باري�س دون اأن ينتبه 

اإليه اأحد.

زوجة علي الفا�سي الفهري املدير 

للماء  الوطني  للمكتب  العام 

»فا�سة«  من  مقربة  والكهرباء، 

وداعمة ل�سباط.. هذه هي املحامية 

ال�سحة  وزيرة  بادو،  يا�سمينة 

تطاردها  مازالت  التي  ال�سابقة 

خا�سة  اللقاحات،  �سفقة  تبعات 

اأن حرك جراحها موؤخرا تقرير  بعد 

املجل�س الأعلى للح�سابات.

وموثق  ر�سمي،  تقرير  ك�سف  فقد 

حول  جطو  ادري�س  ق�ساة  اأجنزه 

ال�سحة  وزارة  تدبري  طريقة 

وهو  باليقني،  ال�سك  وقطع  لالأدوية، 

كبرية  تالعبات  وجود  عن  يك�سف 

جتعل،  عديدة  م�سطرية  واختاللت 

ر�سميا  تدخل  ال�سهرية)..(  ال�سفقة 

واملت�سمة  امل�سبوهة  ال�سفقات  خانة 

احلكومة  اأن  غري  الفا�سح،  بالختالل 

مل تعمل اإىل حدود اليوم على رفع امللف 

اأمام الق�ساء.

فقد  جيدا  احل�ساب  لغة  يا�سمينة  تعرف 

بالق�سم  كم�ساعدة  عملت  اأن  لها  �سبق 

وهي  املغربي،  التجاري  للبنك  القانوين 

حمامية بهيئة الدار البي�ساء مقبولة للرتافع 

اأن عملت م�ست�سارة  اأمام املجل�س الأعلى، �سبق 

قانونية لوايل جهة الدار البي�ساء الكربى.. وهي 

اأي�سا ميكن اعتبارها من »وليدات فرن�سا« لأنها 

ح�سلت على البكالوريا هناك، وحتر�س على اأن 

يتابع بناتها درا�ستهن يف بالد الأنوار، بعيدا عن 

بالد الف�سائح ال�سيا�سية)..(.

�ساألها  وعندما  ال�سحك،  على  يا�سمينة  ت�سر 

للحد  ال�سحة  وزارة  اإجراءات  عن  النواب  اأحد 

من  كبريا  عددا  لدغت  غريبة  انت�سار ح�سرة  من 

ب�سكل  �سحكت  الر�سيدية،  نواحي  يف  املواطنني 

لقب  عليها  فاأطلق  النواب،  جمل�س  يف  ه�ستريي 

الوزيرة ال�ساحكة)..(.

حركة  كانت  عندما   2011 �سنة  عز  يف 

20 فرباير جتوب �سوارع بع�س املدن، 
احلزب  �سبيبة  بني  ا�ستباكات  ح�سلت 

حممد  املحامي  يقوده  الذي  الليربايل 

املح�سوبني على احلركة،  زيان، وبع�س 

نتجت عنها بع�س الإ�سابات، فتوجه اأحد 

وقع  ماذا  لي�ساأله  زيان  عند  ال�سحفيني 

فكان جوابه �سادما كالتايل:» .. اأنا كنعتابر 

ديال البلداء، ونف�سر ليك عال�س، لو كانوا 20 فرباير جمموعة 

اأذكياء كانوا يركبوا على الد�ستور، كانوا يقولوا باللي هما اللي جابو الد�ستور اجلديد وجابو 

الإ�سالحات ال�سيا�سية، وكانوا حينئذ غادي يكونو كقوة �سيا�سية جابت تعديالت للمغرب، 

الد�ستور  على  يركبو  ما  عو�س  الب�سرية،  لهم  واأعمى  طا�سيلتهم،  على  �ساخط  اهلل  ولكن 

ويتبناوه رف�سوه، و�سبحوا كيبانو دراري بز ما عارفين�س اأ�سنو باغني، هادي احلقيقة، اأنا 

كنعتابرها بالدة �سيا�سية..«.

اإ�سبانيا، مناه�سا لالإ�سالح  الت�سريح يبدو املحامي زيان وهو ابن مهاجر مغربي يف  يف هذا 

ال�ساد�س يطالب فيها ب�سفته  2011 ر�سالة للملك حممد  ال�سيا�سي، ولكنه باملقابل وجه �سنة 

وزيرا �سابقا حلقوق الإن�سان وحماميا، باإجراء اإ�سالحات �سيا�سية جوهرية، وحذر من تكرار 

مناذج الثورات ال�سعبية التي اأ�سقطت اأنظمة احلكم يف تون�س وم�سر.

وقال يف ت�سريحات وثقتها وكالة »قد�س بر�س« اإن الدمقرطة يف العامل العربي »واجب ل رجعة 

عنه، وهذا اأمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ ل يرحم، وكل من يتعنت �سيواجه م�سري الرئي�س 

امل�سري املخلوع ح�سني مبارك ونظريه التون�سي زين العابدين بن علي«.

ت�سريحات زيان معروفة بعفويتها، فهو الذي قال اإن لديه برناجما �سيا�سيا قادرا على تغيري 

وجه املغرب يف اأيام، وهو الذي قال اإن الوزير الأول »ما فيدو�س«، وهو نف�سه الذي قال: »اإن 

اإ�سبانيا متهمة بكونها ت�ساعد املهربني والبارونات لتمكينهم من اإقامة م�ستقرة، والطمئنان من 

كل متابعة يف حالة ا�ستثمار اأموالهم يف اإ�سبانيا، رغم علمها مب�سدر هذه الأموال وهو جتارة 

املخدرات«.. ولكن جناحه املهني، و�سهرته، مل يواكبهما جناح �سيا�سي.

ل�سكر  ادري�س  �سقط   2007 �سنة  يف 

دائرة  يف  مدويا  انتخابيا  �سقوطا 

ذلك  وا�سطره  بالرباط،  اليو�سفية 

موقعه  عن  التخلي  اإىل  احلادث 

حلزب  النيابي  للفريق  كرئي�س 

الوردة ل�سالح اأحمد الزايدي.. مرت 

الأيام �سريعا، وا�ستعاد ادري�س ل�سكر 

مقعدا يف دائرة املوت، فكان همه هو 

الذين  لالحتاديني  »ال�سرف«  اإعادة 

 2007 �سنة  ال�ستوزار  من  اأق�سوه 

بدعوى غياب ال�سرعية النتخابية.

وهو   2011 �سنة  ل�سكر  ادري�س  عاد 

اأن  بعد  ك�سبه  برملاين،  مبقعد  م�سلح 

املكلفة  الوزارة  انتزاع كر�سي  جنح يف 

بالعالقات مع الربملان ملدة عامني، بعد 

امل�سطلحات  الالزم من  الوقود  اأنتج  اأن 

ملحطة �سيا�سية كاملة، الت�سقت بـ»الوافد 

اجلديد«.

يف  اأوجها  �ستبلغ  ل�سكر  ادري�س  قوة 

املوؤمتر الوطني التا�سع، الذي انعقد �سنة 

2012، وفيه �سيتغلب على جميع رفقائه، 
رمبا كان ينتقم لنف�سه مبعنى اآخر، ولكن عقدة 

الآن  وهو  معه،  ال�ستغال  من  منعتهم  الرفقاء 

عدة  اأن  رغم  جموفا،  حزبا  الأرجح  على  يقود 

داخل  اخلالف  �سفحة  اأن  يوؤكدون  احتاديني 

اجتماع  مع  الأبد  اإىل  طويت  الحتادي  البيت 

يقوده  الذي  النيابي  والفريق  ال�سيا�سي  املكتب 

احمد الزايدي موؤخرا، يف انتظار ما �ست�سفر عنه 

حرب التزكيات.

مكتبه  على  حمافظا  ل�سكر  ادري�س  مازال 

املتخ�س�س يف املحاماة ب�سارع عالل بنعبد اهلل 

بالرباط، بعد اأن فك ارتباطه مبحام اآخر هو حممد 

الحتاد  حلزب  ال�سابق  الأول  الكاتب  اليازغي 

وجوده  ي�سمن  مازال  الأخري  هذا  ال�سرتاكي، 

من خالل الت�سريحات ال�سيا�سية القوية.
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ي�ستهلك  لوحده  مقر اجلماعة  كان  اإذا 

ما يزيد عن 400 مليون يف ال�سنة 

الكهرباء،  ا�ستهالك  على 

اجلماعة  مكاتب  اأن  علما 

وتتوقف  النهار  يف  تعمل 

اإنارة  فاإن  الع�سر،  عند 

 6 حوايل  تكلف  ال�سوارع 

نفقات  بني  �سنويا  ماليري 

اال�ستهالك وال�سيانة، وعلى 

�سيانة  فاأية  ال�سيانة،  ذكر 

وحوايل   60  % من االإنارة العمومية 

التلف  من  ت�سكو  ح�سرة  يا  العا�سمة  يف 

واالإعطاب وحوايل   90 % من �سبكة االإنارة تاآكلت اأعمدتها 

معداتها  واأتلفت  م�سابحها  واأ�ساعت  اأ�سالكها  وتبعرثت 

واأ�سبحت ملوثة باالأو�ساخ، وملطخة و«مزجنرة« بال�سداإ، 

عبارة  الراقية،  العوا�سم  يف  اأ�سبحت  التي  االإنارة  وهي 

عن ديكور للزينة واجلمالية وعربونا على تقدم �ساكنتها 

ورقيهم يف جماالت املرافق العمومية، وها نحن يف العا�سمة 

باإنارة على اأعمدة مل مت�سها ال�سباغة منذ ع�سرات ال�سنني 

واالأو�ساخ بعد �سباغتها، اإنارة جد بدائية وغري مدرو�سة 

وال حمرو�سة، بحيث توجد اأحياء برمتها يف ظالم دام�س 

اإىل  اأ�سبوعيا، فاإنها تعود  اأطلت« باالإنارة  ودائم واإذا »ما 

هدوئها وظالمها باقي ال�سنة، ومن يالحظ روعة التجهيزات 

واأناقتها  جلودتها  ينبهر  مراك�س،  مدينة  �سوارع  الإنارة 

وت�سميمها وطريقة ت�سفيفها. ومن 

اجلنوب اإىل ال�سمال، اإىل اإنارة 

مدينة تطوان التي يتفاجاأ 

املبتكر  الفن  لهذا  املرء 

يف  وحتى  لالإنارة، 

قرى قريبة من الرباط 

جتهزت باأحدث املواد 

واأجمل  الكهربائية، 

االأعمدة التي هي  عبارة 

مبنظرها  للزينة  باقات  عن 

اأ�سوائها  تركيبها ونوعية  وقيمة 

فاأما  �سكانها،  لبيئة  واملالئمة  املدرو�سة 

وت�سوه  العيون،  توؤذي  اأ�سواء  العا�سمة  قلب  عندنا ويف 

مناظر البنايات، وتخد�س اجلمال الطبيعي للمدينة.

ويف اجلماعة ق�سم لالإنارة، مبهند�سني وتقنيني وموظفني 

االأعمدة  من    60  % وحوايل  دورهم؟  هو  ما  ونت�ساءل 

املليار  االإنارة، ونحتار يف  تغطية  الكهربائية خارجة عن 

الذي يقولون يطرق على »ال�سيانة« هذه ال�سيانة الغائبة 

عن الربط دائم الأزيد من بع�سها، فلماذا فاتورة اال�ستهالك 

ظلت جامدة يف خم�س مليارات، وملاذا مل تنخف�س على االأقل 

اإىل الن�سف؟ واأخريا وملاذا مقر اجلماعة الذي يعمل يف الليل 

ي�ستهلك 400 مليون يف الكهرباء.

الناطقة  اأ�سئلة �ستبقى بدون جواب مادامت املاليري هي 

بالبناية.

موظفو جماعة الرباط يفوقون 

اأعداد موظفي 20 وزارة!
جماعة  موظفي  وتعوي�سات  اأجور  مع�سلة  تزال  ال 

الرباط ت�ستنزف كل موارد امليزانية املخ�س�سة اأ�سال، 

تلك  واأ�سبحت  املدينة،  مرافق  و�سيانة  الإ�سالح 

البلدية  يف  العاملني  اأحوال  »باإ�سالح«  خا�سة  املوارد 

 45 حوايل  قدره  �سنويا  ماليا  غالفا  يكلفون  والذين 

واالمتيازات  والتعوي�سات  الرواتب  لتغطية  مليارا 

فقط  مهامهم  من  جماعي  موظف   6200 حلوايل 

اإجناز وثائق احلالة املدنية والرخ�س االإدارية، بينما 

االأ�سغال البلدية الثقيلة، مفو�سة ملوؤ�س�سات حرة مثل 

احل�سري  والنقل  والتطهري،  والنظافة  االأزبال،  جمع 

اأجور  وتهييء  االأ�سواق،  ووكالء  ال�سيارات  ومواقف 

كاإ�سالح  �سفقات  اإطار  يف  تفوت  واأخرى  املوظفني، 

الطرقات، واالإنارة، والب�ستنة واللوازم التقنية، اإلخ... 

والواقع اأن جيو�سا من املوظفني اجلماعيني حم�سنون 

يف مكاتب ويفوق عددهم اأعداد 20 وزارة حكومية مبا 

فيها رئا�سة احلكومة، واملندوبيات ال�سامية، واالأمانة 

العامة للحكومة وهي اإدارات باالأهمية مما كان وتتكلف 

ال�سعيد  وعلى  ومعقدة  مهمة  جد  باخت�سا�سات 

كلم2،  مليون  حوايل  م�ساحة  على  ميتد  الذي  الوطني 

ج�سيمة،  مهام  الإعداد  وتقنية  اإدارية  بطواقم  وتكتفي 

موظفي  لعدد  موظفيها  اأعداد  ت�سل  ال  للمفاجاأة،  ويا 

�سماحتها  �سغرية  مدينة  ت�سري  التي  الرباط!  جماعة 

حمدودة. جد  وباخت�سا�سات  فقط،  كلم2   116
اجلماعة  ومع  �سادقني  املواطنني  مع  نكون  وحتى 

وا�سحني، ندرج اأعداد موظفي بع�س الوزارات املهمة 

ونقارنها بعدد موظفي اجلماعة ال�سغرية املحلية.

فرئا�سة احلكومة التي تن�سق بني الوزارات واالإدارات 

الكويرة،  اإىل  طنجة  من  اململكة  �سوؤون  كل  يف  وتتحكم 

العمومية  الوظيفة  ووزارة  موظفا.   362 ي�سريها 

346 موظفا، والوزارة  وحتديث القطاعات تكتفي بـ: 

 218 ي�سريها  واحلكامة،  العامة  بال�سوؤون  املكلفة 

موظفا، ووزارة اخلارجية والتعاون والتي على عاتقها 

وقن�سلياتها،  ب�سفاراتها  اخلارج  قي  اململكة  متثيل 

التعاون  ماأموريات  ذلك  يف  مبا  املركزية  وم�ساحلها 

موظفا.   2790 موظفيها  عدد  يتجاوز  فال  الدويل، 

اأخرى  واأ�سياء  وال�سناعة  بالتجارة  املكلفة  والوزارة 

فعدد  وا�ستثمارية،  وخدماتية  و�سناعية  جتارية 

امللحقون  فيهم  مبن  موظفا،   978 يتعدى  ال  موظفيها 

وهذه  املغربية.  ال�سفارات  خمتلف  يف  التجاريون 

برا  التقنية  وم�سوؤولياتها  واملعادن،  الطاقة  وزارة 

الت�سغيل  ووزارة  موظفا.   3422 فلها  وجوا  وبحرا 

التي تغطي كل عماالت واأقاليم وجهات اململكة وعليها 

التعا�سد،  مبوؤ�س�سات  ومكلفة  دقيقة،  جد  م�سوؤوليات 

فلها طاقم اإداري من 1436 موظفا. ووزارة االأوقاف 

وم�ساجدها  العلمية  مبجال�سها  االإ�سالمية،  وال�سوؤون 

بـ2747  حمكما  تدبريا  تدبرها  فهي  ومندوبياتها، 

موظفا. ووزارة الثقافة مب�ساحلها املركزية واجلهوية 

املكلفة  والوزارة  موظفا.  بـ1801  تكتفي  االإقليمية 

باإعداد الرتاب الوطني وما لهذه الوزارة من م�سوؤوليات 

على امل�ستوى املغربي، فهي تدبر اأمورها فقط بـ355 

موظفا. والوزارة املكلفة مع الربملان واملجتمع املدين، 

ي�سهر عليها 151 موظفا ال غري.

وتعالوا تكت�سفوا العجب عندما تت�ساوى اجلماعة مع 

العي�س  موارد  تاأمني  عاتقها  على  التي  الفالحة  وزارة 

موظفا،   6529 بعدد  اململكة  يف  مواطن  مليون  لـ40 

واجلماعة كما تعلمون 6200 موظفا.

والنقل  التجهيز  وزارة  هذه  ال�سورة،  ولتت�سح 

واللوج�ستيك بكل طائراتها وبواخرها واأ�ساطيل النقل 

وموانئها،  وطرقاتها،  و�سدودها  وقناطرها  الربي 

ال�سيارات  وت�سجيل  ال�سياقة  برخ�س  ال�سري  وتنظيم 

والفح�س التقني اإلخ.. فلها 7056 موظفا يف كل اأرجاء 

اململكة.

مع  ون�سعها  املهمة،  الوزارات  من  القدر  بهذا  ونكتفي 

ون�سع  كفة،  يف  اململكة  م�ستوى  على  الوطنية  مهامها 

والوثائق  املدنية  احلالة  يف  ومهامها  الرباط  جماعة 

كفة  يف  مليارا  بـ45  موظفا   6200 وثقل  االإدارية، 

اأخرى، لنالحظ الفرق املقلق الذي هو ال�سبب احلقيقي 

يف تدهور خدمات البلدية وا�ستنزاف ماليتها وا�ستغالل 

اأمالكها من �سقق واأرا�س و�سكن واأ�سياء اأخرى.

والأ�سباب  اجلماعة  موظفي  انت�سار  اإعادة  هو  واحلل 

اإن�سانية، مع اإحداث مهام جديدة مثل القائمني برعاية 

احل�سانات  لي�ست  اأو  لالأطفال،  اجلماعية  احل�سانات 

املقاطعات  كل  يف  مقرات  وعندها  اجلماعة؟  مهام  من 

ت�سلح لهذه اخلدمة لفائدة املواطنني، واإن�ساء مر�سدين 

مو�سيقية  وفرق  اجتماعيني  وم�ساعدين  للعناوين، 

البد  ثم  املوظفني.  بع�س  تكوين  بعد  طبعا  وريا�سية، 

ملدينة  املايل  النزيف  هذا  يف  »املت�سببني«  ا�ستف�سار  من 

الرباط حتى ال يتكرر مرة اأخرى.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

هذه ال�صورة دخلت تاريخ الرباط من بابه 
للوطني   1960 �صنة  التقطت  �صورة  الوا�صع، 
املجاهد املرحوم عبد الكرمي العلمي الفلو�س، 
املقاوم،  واملحامي، واملربي، والرئي�س لبلدية 
الك�صفي  العا�صمة، والك�صاف، وها هو بزيه 
واأن�صطتهم  خميمهم  الرباط  اأبناء  ي�صارك 
رحمه  يوؤكد  وبذلك  الك�صفية،  الرتبوية 
اهلل م�صاركته ل�صباب وطفولة املدينة التي 
اأوقات  يف  وان�صغاالتهم  هواياتهم  يراأ�صها، 
وي�صبح  تعود  االأيام  تلك  فليت  عطلهم. 
روؤ�صاء املجال�س بني ال�صباب لتعزيز الرتبية 

الوطنية، وتبادل االآراء واالقرتاحات.   

كل التجارب اجلماعية منذ 1976، مل 

الالئق  موقعها  العا�سمة  فيها  جتد 

والربملان  للحكومة  مقرا  كمدينة  بها 

والهيئات  الد�ستورية  واملوؤ�س�سات 

ال�سيا�سية،  واالأحزاب  الدبلوما�سية 

اإىل  باالإ�سافة  الدولية  واملنظمات 

احت�سانها جلامعتني ومكاتب وطنية 

االإدارات  وهذه  �سامية،  ومندوبيات 

على  بلدية  مرافق  تتطلب  »الثقيلة« 

م�ستوى عال من التدبري الناجع حتت 

م�سوؤوليات مبا�سرة لعمدة العا�سمة، 

من  ي�ستمدها  ب�سالحيات  القوي 

االأيدي  مكتوف  ولي�س  الناخبني، 

اجلماعي  املجل�س  رئي�س  اإطار  يف 

القانون:  من   6 املادة  يف  حم�سور 

ي�ساوي  الذي  اجلماعي  امليثاق 

جماعة  باأية  ال�سيا�سية  العا�سمة 

)من  ي�سرف  الرباط  فمدينة  قروية. 

باب االإ�سراف( على ت�سريف اأمورها 

حتت اإ�سراف جمل�س اجلماعة، رئي�سا 

ينتخبه املجل�س مما يعقده ماأموريته 

مرهونا  يبقى  الذي  ا�ستمراره  ويهدد 

املجل�س ح�سب  اأع�ساء  بع�س  مبزاج 

للم�سالح  عدمها،  من  ا�ستفادتهم 

واالمتيازات والتوظيفات وال�سفقات 

كما نالحظه مع هذا املجل�س الذي يعد 

من اأف�سل املجال�س التي تعاقبت على 

املدينة حتى اأنه ت�سكلت منذ انتخابه 

4 جلان ت�سحيحية لالإطاحة بالرئي�س، 
اأخرى  ومررت  قرارات  ورف�ست 

امليزانية  باإ�سقاط  اإما  ال�سغط  حتت 

التلويح  اأو  االإداري  احل�ساب  اأو 

البع�س  منه  اغتنم  مما  باالإقالة، 

و�سيارات  للجمعيات  ومنحا  اأ�سفارا 

هو  االبتزاز  وهذا  امتيازات،  وعدة 

لل�سكان،  العليا  بامل�سالح  اأ�سر  الذي 

النظام  نتيجة  هو  االبتزاز  وهذا 

للرباط  احل�سرية  باجلماعة  اخلا�س 

خ�سو�سا املادة 133.

من  الدميقراطية  العوا�سم  كل  ففي 

العربي  واملغرب  والغرب  ال�سرق 

الذين  لعمداتها  ا�ستثنائية  اأنظمة 

الناخبني  من  مبا�سرة  ينتخبون  اإما 

روؤ�ساء  للعموديات  يقرتحهم  اأو 

الدول بناء على معايري انتخابية جد 

�سارمة.

الرئي�س  فاإما  العا�سمة،  يف  عندنا  اأما 

ينفذ دون مناق�سة الطلبات ال�سخ�سية 

الدار«،  للبع�س من �سفقات »ملوالت 

»التابعني«  الأبناء  وتوظيفات 

و�سيارات وتليفونات »للم�سححني« 

يف اللجان الت�سحيحية.

وال�سغوط  االإعالمية،  احلرب  مع 

يتحقق  وع�سى  لعل  »اجلرائدية« 

امليثاق  ن�سو�س  قراءة  املطلوب 

�سك«  »بدون  احلايل،  اجلماعي 

مواده  بع�س  وتعديل  لتنقيحه 

للقطع مع االبتزاز والف�ساد والريع، 

مع  وبجدية  املحا�سبة  ولفر�س 

اإىل  املنتخبني  مهام  حولوا  الذين 

التجارة  وحتى  جتارية  مهام 

االنتخابية،  اأما  و�سراء  بيع  فيها 

اأرا�سي  ي�ستغلون  حاليا  فالبع�س 

واأ�سبحوا  جماعية،  وعقارات 

بف�سلها مليونريات، وكلما ي�سعرون 

يتحركون  مهددة،  م�ساحلهم  باأن 

»الريع«  يجمعهم  زمالء  بوا�سطة 

تقول  الرباط  واليوم،  اجلماعي. 

اأغنى  الذي  اللعب  هذا  من  كفى! 

خا�س  بنظام  وتطالب  كبار،  العبني 

للعا�سمة يدير �سوؤونها عمدة منتخب 

مبا�سرة من الناخبني كما هو معمول 

حتظى  التي  الدنيا  عوا�سم  يف  به 

بالدميقراطية.

الريع  نظام  العا�سمة  تودع  فهل 

على  الفاح�س  والغنى  واال�ستغالل 

ح�ساب �سكان الرباط؟

العنصر

حلت جلنة من املفت�صية العامة للوزارة 

اجلبائية،  واملداخيل  اجلبايات  بق�صم 

وبعد عملية تفتي�س وفح�س للملفات، 

لتاأطري  املفت�صني  مهام  متديد  تقرر 

وتكوين املوظفني العاملني باجلبايات.

بع�س تغيري م�صوؤول من �صوق اجلملة 

يف  ارتفاع  �صجل  والفواكه،  للخ�صر 

املداخيل بنحو 3 اأ�صعاف على ما كانت 

عليه اأيام امل�صوؤول ال�صابق، وجتلى هذا 

ال�صهر  طيلة  املداخيل  يف  االرتفاع 

زعزعة  اإحلاح  بكل  واملطلوب  املا�صي. 

كوارث  يف  ت�صببوا  الذين  اخلالدين 

مالية ل�صكان الرباط.

االإح�صاء  عملية  من  االنتهاء  بعد 

متت  لل�صقوط،  االآيلة  للدور  الوطني 

من  املو�صوع  يف  مف�صل  تقرير  �صياغة 

اأكدت  حيث  املعينة،  الوزارة  طرف 

مهددة  �صكنية  وحدة   43.734 باأن 

هي:  مدن   4 على  وركزت  لالنهيار، 

ومكنـــــــــــا�س،  ومراكــــ�س،  فــــا�س، 

للرباط  تتطرق  ومل  البي�صاء.  والدار 

و400 وحدة �صكنية املهددة بال�صقوط 

هو  فهل  ح�صان،  مبقاطعة  واملتواجدة 

اأحياء:  يف  خ�صو�صا  اإهمال؟  اأم  ن�صيان 

الدباغ،  وديور  ووقا�صة،  املالح، 

ولوبرية، واملدينة القدمية، وقريون، 

و�صانية غربية، اإلخ...

اأر�س  جتزئة  ي�صتغالن  منتخبان 

واملواد  الياجور  ل�صناعة  املجد  ب�صارع 

�صكني  حي  وو�صط  للبناء  امللوثة 

يف  مقرر  جماعي  ملك  التجزئة 

�صكنية،  يف  عمارات  بناء  ت�صميمها 

وع�صويتهما  املنتخبني  نفوذ  اأن  اإال 

منحهما  �صنة   30 ومنذ  املقاطعة  يف 

اأمالك  وا�صتغالل  ال�صتمرار  ح�صانة 

اجلماعة وتقريبا باملجان.  

حتى حتظى العا�شمة بانتخاب عمدتها مبا�شرة من الناخبني

من

 أرشيف

 الرباط

تكلــــف اجلـــماعة  املالييــــر �صنــــويا

»خا�شرة« الرباط  يف  العمومية  الإنارة  من   %60

 العدد: 783  اخلمي�س 03 اأبريل 2014

�صرورة تعديل املادتني 6 و133 من امليثاق اجلماعي:

فتح اهلل ولعلو
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عزيز الفاطمي   
الف�ساد  ملناه�سة  اجلهوية  التن�سيقية  رفعت 

لتبيي�ض  “ال  �سعار  العام  املال  وحماية 

نظمتها،  احتجاجية  وقفة  خالل  الف�ساد” 

مبراك�ض،   اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  موؤخرا، 

املتهمني  من  جمموعة  حماكمة  مع  تزامنا 

بات  ما  اأو  ال�سعدي”،  “كازينو  ق�سية  يف 

لالإ�سارة،  معه.  ومن  اأبدوح  مبلف  يعرف 

فاأبدوح ع�سو مبجل�ض امل�ست�سارين عن حزب 

املنارة  بلدية  جمل�ض  ورئي�ض  اال�ستقالل، 

و�سنة   1977 �سنة  بني  ما  الفرتة  يف  �سابقا 

و2003، ويتابع معه جمموعة من املنتخبني، 

التهم منها: االرت�ساء، وتبديد  مبجموعة من 

اأموال عمومية، وا�ستغالل النفوذ، والتزوير 

يف حمررات ر�سمية)..(.

ويعترب هذا امللف من بني امللفات الد�سمة التي 

يوليها املجتمع املدين بالغ االهتمام، باالإ�سافة 

مبراك�ض.  للجملة  اخل�سر  �سوق  ق�سية  اإىل 

�سم  املحكمة  قررت  اجلل�سة  ترفع  اأن  وقبل 

حتديد  مت  كما  للجوهر،  ال�سكلية  الدفوع 

تاريخ 10  اأبريل من ال�سنة اجلارية، للبت يف 

فيه  تتداخل  الذي  ال�سعدي”  “كازينو  ملف 

الو�سايا)..(  و�سلطة  املحلي  ال�ساأن  خيوط 

ملناه�سة  اجلهوية  التن�سيقية  عربت  كما 

املقاربة  اإزاء  ال�سديد  قلقها  عن  الف�ساد 

الف�ساد  ق�سايا  معاجلة  يف  املتبعة  الق�سائية 

اأ�سماء  تورط  تعرف  والتي  مراك�ض،  بجهة 

وازنة �سيا�سيا واجتماعيا.

يذكر اأن اأبدوح كان قد �سرح للمحكمة يف اآخر 

ح�ساد  حممد  الداخلية  وزير  اأن  لها  جل�سة 

وايل جهة مراك�ض �سابقا، هو الذي اأ�سر على 

ال�سعدي”،  “كازينو  تفويت  نقطة  اإدراج 

وكان يح�سر �سخ�سيا دورات املجل�ض الإقناع 

االأع�ساء بالت�سويت على هذا التفويت)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
لت�سريح  امل�سوؤولون  يتحرك  مل  اإذا   ◆
حل�سن  نايت  حلفرت  حي  يف  »القوادي�ض« 

اآيت  اأ�ستوكة  اإقليم  حا�سرة  بيوكرى  اأعلي 

االأيام  قادم  يف  اأنف�سهم  ال�سكان  �سيجد  باها، 

م�سطرين لركوب الفلوكات عو�ض ال�سيارات 

للتنقل يف بع�ض اأزقة املدينة التي تتحول اإىل 

�سقوط  عند  راكدة  و�سايات  جارية،  وديان 

االأ�سبوع  ت�ساقطات  والدليل  االأمطار)..( 

املا�سي.

ال�سفاء  بقيادة  و�سن  اأكرور  �سكان  ياأمل   ◆
بالعديد  اأ�سوة  باها،  اآيت  ا�ستوكة  اإقليم 

تغطية  تتم  باأن  لهم  املجاورة  املناطق  من 

واالإنرتنيت،  النقال  الهاتف  بخدمة  منطقتهم 

يتعذر  اأنه  ال�سكان  من  العديد  اأو�سح  حيث 

مكاملاتهم  اإجراء  االأحيان  بع�ض  يف  عليهم 

�سبق  اأنه  املعنيون،  ي�سيف  علما  الهاتفية، 

الإيجاد  املعنية  اجلهات  ق�سدوا  اأن  لل�سكان 

حل لهم وتغطية منطقتهم، واحلد من عزلتهم 

يف اأقرب االأوقات، لكن دون جدوى)..(.

باملقاهي  جهارا  نهارا  املخدرات  تدخني   ◆
من  بالقرب  القي�ساريات  الإحدى  املحاذية 

اأمرا  اأ�سحى  ببيوكرى،  كناوة  درب  حي 

اأن جل املقاهي بعني  ماألوفا. واأكدت م�سادر 

مل�ستهلكي  املف�سلة  الوجهة  اأ�سبحت  املكان 

وال�سكينة،  بالطماأنينة،  ل�سعورهم  املخدرات 

ال  اإذ  غفلون«  »دار  يف  االأمنية  اجلهات  وكاأن 

بع�ض  يف  وتكتفي  باملنطقة،  البتة  لها  وجود 

تعود  ما  �سرعان  خاطفة  بجولة  االأحيان 

اأدراجها)..(.

مدينة  �سكان  و�سط  اأخبار  �ساعت   ◆
لل�سجون  العامة  االإدارة  تيزنيت باأن 

املحلي  ال�سجن  مدير  اإعفاء  على  اأقدمت 

اأ�سندت  من  هو  نوابه  اأحد  وباأن  مهامه.  من 

ال�سجن  �سوؤون  وت�سيري  تدبري  مهمة  اإليه 

جديد. مدير  تعيني  انتظار  يف   املذكور 

االأخبار التي راجت رجحت اأن تكون امل�ساكل 

ال�سجنية  باملوؤ�س�سة  ال�سطح  على  طفت  التي 

وراء  ال�سبب  هي  موؤخرا،  الف�سة،  لعا�سمة 

هذا االإعفاء .

توقيفه،  مت  الذي  املتجول  البائع  حوكم   ◆
مع  عراك  يف  دخل  حني  املا�سي،  االأ�سبوع 

ال�سلطات املحلية وعنا�سر ال�سرطة االإدارية 

ال�سلطات  وت�سن  نافذا.  حب�سا  اأ�سهر  بـ3 

اآيت  اإنزكان  بعمالة  مدن  عدة  يف  املحلية 

الباعة  على  طرف  من  �سرو�سا  حربا  ملول 

املتجولني املحتلني للملك العمومي بال�سوارع 

�سارع  من  بكل  وباخل�سو�ض  واالأر�سفة، 

املدار�ض،  و�سارعي  وك�سيمة،  م�سكينة، 

وحممد اخلام�ض)..(.

 75 نوحي،  حما  احلاج  موؤخرا،  تويف   ◆
الذين  االأوائل  االأطر  من  الفقيد  وكان  �سنة، 

اأقا،  اأبناء  من  التعليم  �سلك  يف  انخرطوا 

1951 مبدينة كلميم، ثم انتقل  وكان بداأ �سنة 

اأن مت نقله  اإىل  باأقا  للتدري�ض مبدر�سة القلعة 

1969 للتدري�ض بطرفاية ب�سبب  تع�سفيا �سنة 

�سنوات  عدة  ونا�سل  الن�سالية)..(  مواقفه 

حتى عاد للتدري�ض مبد�سر اأم العلق، ثم انتقل 

لي�ستغل مبدينة تيزنيت بعد اأن تعر�ض مد�سر 

اأم العلق اإىل هجوم مرتزقة البولي�ساريو �سنة 

اإقليميا  1982 عني مندوبا  1980)..( ويف �سنة 
هناك  وبقي  بطاطا،  الوطني  التعاون  الإدارة 

اإىل اأن اأحيل على التقاعد. 

عبد الرحيم عواد
 ا�ستفاق �سكان حي ال�سمارة باليو�سفية على وقع 

العروك  غابة  بني  موؤخرا،  ب�سعة،  قتل  جرمية 

وحي ال�سمارة ذهب �سحيتها رجل كبري يف ال�سن 

بومهدي  كريان  بحي  يقطن   1933 �سنة  املزداد 

)الزالقة(، حيث وجد يف حالة يرثى لها بني اأكوام 

من الرتاب. 

هي  �سلطة  عون  �سهادة  اأن  مطلع  م�سدر  واأفاد 

التي �سهلت ماأمورية عنا�سر ال�سابطة الق�سائية 

باليو�سفية على اأن ال�سحية كان م�سهورا بالتنقل 

من حي اإىل اآخر، ومت الو�سول ب�سرعة اإىل اجلاين 

الذي يقطن هو االآخر بحي الزالقة، والذي اعرتف 

باملن�سوب اإليه جملة وتف�سيال باأنه القاتل و�سالب 

ال�سحية حمفظته التي حتتوي على مبلغ مايل.

بعدما اأكملت ال�سرطة العلمية وعنا�سر ال�سابطة 

اإىل  اجلثة  نقل  مت  املكان،  بعني  مهمتها  الق�سائية 

امل�ستودع االإقليمي ملدينة اأ�سفي ق�سد الت�سريح.  

مراكش                              
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لقطات مراكشية 

◆ لوحظ يف م�سجد املحطة بباب دكالة 
قبلة  ما عن  �سيئا  به منحرفة  القبلة  اأن 

كما  ذلك؟  يف  ال�سبب  ما  امل�ساجد.  باقي 

تلقى  ودرو�ض  دينية  اأن�سطة  هناك  اأن 

خارجة  اأحيانا  تكون  امل�ساجد  ببع�ض 

الكتبية  كجامع  التلفزية،  التغطية  عن 

حما�سرات  وبع�ض  اأخرى،  وم�ساجد 

م�ستقبال  ناأمل  املحلي،  العلمي  املجل�ض 

نقلها للم�ساهدين. 

◆ بع�ض دروب املدينة حتولت منازلها 
اإىل اأمكنة للتجارة، وال اأحد يدري كيف 

مت الو�سول اإىل هذه الفو�سى التي باتت 

هذا  فهل  املواطنني،  ت�ساوؤالت  تثري 

احتيال للتهرب من �سريبة الدولة؟

◆ هل تفكر اجلماعة يف تو�سيع اأرا�سي 
الدفن  اأماكن  الأن  امل�سلمني  مقابر  وبناء 

اأ�سبحت خميفة بالن�سبة ال ي�ستطيع اأحد 

ولوجها لدفن االأموات، يف غياب االهتمام 

بهذا اجلانب الروحي؟

تطرح  الكراء  و�سومة  الرهن  م�سكل   ◆
نف�سها من جديد ملن ال يتوفر على �سكن 

قار، فاأ�سبح املواطن من هذا اجلانب يف 

ومطالبته  املحل  ورب  ال�سم�سار  قب�سة 

املواطن  يتحمل  ال  خيالية،  مببالغ 

اأداءها، فهل تتدخل اجلهات املعنية؟

ما يجري ويدور في المدن 

الل�صو�ص ال يرحمون..

 قتل عجوز بعد �صرقة نقوده 

اليوسفية 

وادي زم

ملفات الف�صاد يف مراك�ص بني وقفات
 ال�صارع ومعطيات املحا�صر..

أبدوح

سعيد الهوداني
الثالث من عمه م�سرعه  لقي �ساب يف عقده 

بعد  زم  بوادي  العتيقة  باملدينة  مبنزله 

الثالثة. الدرجة  فوق  بحروق   اإ�سابته 

اجلريان  فاإن  االأولية،  املعلومات  وح�سب 

الحظوا خروج خيوط من الدخان من املنزل 

غارقا  وجدوه  حيث  الباب  لك�سر  دفعهم 

و�سط اللهيب ويف درجة احرتاق متقدمة مل 

اإنقاذ حياته. يف  املاء  بر�ض   تنفع حماولتهم 

ال�ساب  اأن  امل�سادر  نف�ض  اأ�سافت  كما 

والديه،  وفاة  بعد  وحيدا  يقطن  كان  الذي 

النف�سية،  امل�ساكل  بع�ض  من  يعاين  كان 

عني  اإىل  انتقل  باخلرب  علمهم  وفور  هذا 

وال�سرطة،  املحلية،  ال�سلطة  رجال  املكان 

املتفحمة  اجلثة  نقل  ومت  املدنية.  والوقاية 

اإىل امل�ست�سفى املحلي ملدينة وادي زم، كما 

مت فتح حتقيق يف املو�سوع ملعرفة اأ�سباب 

الوفاة .

حادثة موؤملة: حريق يقتل �صابا يف منزل والديه 
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

مف�ج�أة.. الأ�صل الالتيني 

للحرف »اأيك�س« 
اأنه لي�ص من اخت�سا�ص مركز الدرا�سات  اأو�سحنا من قبل 

والأبحاث والتقييم للرتبية والتكوين اقرتاح اللغة املفرو�ص 

التدري�ص بها يف موؤ�س�ساتنا التعليمية، لكن ل مينعنا هذا من 

العمل على اإلقاء ال�سوء على اللغة العربية، حجر الزاوية 

بكل  العلوم  لتدري�ص  قابليتها  ومدى  كمغاربة،  هويتنا  يف 

اأ�سنافها. فحتى يف اأدق الأمور، كالتعبري عن ال�سيء املجهول 

يف الريا�سيات باحلرف الالتيني »اإيك�ص« )X(، يرجع الف�سل 

يتطرق  اأن  الأمر،  يف  العجيب  واملثري  العربية.  للغة  فيه 

العلمي،  املو�سوع  لهذا  مور«  »تريي  الأمريكي  الفكاهي 

باجلمهور،  تغ�ص  العرو�ص،  لإلقاء  قاعة  يف  عنا،  املغيب 

باإحدى املدن بولية كاليفورنيا الأمريكية، خالل �سهر مار�ص 

2012. تدور فكرة الفكاهة حول ال�سر يف التعبري عن ال�سيء 
املجهول باحلرف الالتيني »اإيك�ص« )X(؟ 

يبداأ  الذي  الفكاهي  ظهور  بالت�سفيقات  اجلمهور  ي�ستقبل 

الكالم قائال »عندي اجلواب عن الت�ساوؤل الذي نطرحه كلنا: 

ملاذا يعرب باحلرف الالتيني »اإيك�ص« عن املجهول؟ واأعلم 

اأننا تعلمنا هذا من خالل درو�ص الريا�سيات، وقد اأ�سبح الآن 

اأحد مكوناتنا الثقافية: امل�سروع »اإيك�ص«، امللف »اإيك�ص«، 

ثم  التعبري؟«  هذا  يف  الأ�سل  »ما  الفكاهي  يت�ساءل  الخ«. 

يجيب قائال »قبل �ست �سنوات من الآن قررت تعلم العربية، 

فتعرفت على لغة منطقية للغاية؛ فكتابة كلمة اأو عبارة اأو 

جملة متاثل و�سع معادلة ريا�سية، كل طرف فيها دقيق جدا 

ويحتوي على الكثري من املعلومات«. يقول الفكاهي »اأن هذا 

والريا�سيات  العلوم  من  الكثري  جتعل  التي  الأ�سباب  اأحد 

خالل  لها  التاأ�سي�ص  مت  قد  غربية  نعتربها  التي  والهند�سة 

القرون الو�سطى من قبل العرب والأتراك والإيرانيني، ومن 

بني  التوفيق  نظام  اأي  بالعربية،  »اجلرب«  ي�سمى  ما  بينها 

الأطراف املختلفة يف املعادلت«.

التي  العربية  للن�سو�ص  الأمثلة  اأحد  »اإن  الفكاهي  يقول   

ت�سمنت هذه احلكمة الريا�سية �سّقت طريقها لتحط الرحال 

اأخريا يف اأوربا، باإ�سبانيا، يف القرنني احلادي والثاين ع�سر 

امليالدي«. وحينما بلغت هذه الن�سو�ص اإ�سبانيا كان هناك 

اهتمام كبري برتجمة هذه احلكمة اإىل لغة اأوربية، لكن هذا 

يف  الأ�سوات  بع�ص  هناك  اأن  قبيل  من  م�ساكل  طرح  الأمر 

ترديدها  على  الأوربي  احللق  يقدر  ل  التي  العربية  اللغة 

من دون املمار�سة املكثفة«. يقول الفكاهي »ثقوا بي اأن هذه 

الأ�سوات قد ل يكون لها مقابل يف حروف اللغات الأوربية، 

ومن بينها حرف »�ص«، احلرف الأول لكلمة »ال�سيء« كما 

يف الإجنليزية »�سيء ما«، اأي �سيء غري معلوم، وهي كلمة 

متداولة جدا يف الريا�سيات )وكمثال، ما يعرف بال�ستقاق 

والتجذير »جزء ال�سيء هو عدد ن�سبته اإىل الواحد كن�سبة 

جزوؤه  كان  ثالثة  ال�سيء  كان  فاإن  ال�سيء،  ذلك  اإىل  الواحد 

ثلثا، واإن ال�سيء ثلثا كان جزوؤه ثالثة. الخ«. تعذرت ترجمة 

وال�سوت  »�ص«  احلرف  لنعدام  الإ�سبانية  اإىل  »ال�سيء« 

 )ck( »كاي«  الإغريقي  باحلرف  عنه  فعربوا  له،  املقابل 

املمثل ب)χ(. وحينما متت الرتجمة لأحد اللغات الالتينية 

هو  )X(، لي�سبح  ب   )χ( تعوي�ص  مت  املعروفة  الأوربية 

الأ�سا�ص يف كتب الريا�سيات على مدى حوايل 600 �سنة. الآن 

اأن )X( متثل املجهول لأن الإ�سبان ل يقدرون على  اأجيب 

نطق »�ص«. تنتهي الفكاهة ب�سحك اجلمهور. 

نعم، فر�ست العربية نف�سها باإجالل كلغة للعلوم حتى من 

خالل فكاهة الغربيني املن�سفني، الذين اأ�سبحوا يعرتفون 

العلوم واملعرفة. على  فروع  لكل  التاأ�سي�ص  بال�سبق يف  لها 

من يريد املزيد اأن يقراأ الكتاب القيم لالأملانية زيغريد هونكة 

»�سم�ص العرب ت�سطع على الغرب« )على غوغل(. ها هنا 

تكمن وتتجلى اأمنت واأقوى ركائز هوية منظومتنا التعليمية، 

ومتى فرطنا فيها ن�سبح كالري�سة يف مهب الرياح، لن نح�سن 

حتى نقل ما عند الآخر. 

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

هل يتدخل التوفيق لإع�دة بن�ء امل�صجد 
الذي �صلى فيه اأبط�ل التحرير؟

موقعها  للمدينة  ي�سفع  مل   

ول  الطبيعي،  ول  اجلغرايف 

موؤهالتها ال�سياحية، ول قربها 

وعلمية  تاريخية  مدينة  من 

يربطها  الذي  املمر  ول  كفا�ص، 

ال�سياحية  اإفران  مبدينــــــة 

الأخرى  هي  حتظى  اأن  على 

جمدها  تعيد  لكي  بالهتمام 

الإهمال  ب�سبب  �ساع  الذي 

اثنان  يختلف  فال  والالمبالة. 

بوابة  يف  يجري  ما  اأن  على 

ورجوع  تقهقر  هو  الأطل�ص 

مع  ينتظر  كان  الوراء)..(  اإىل 

جميء الزيارة امللكية اأن يرفع 

عنها احليف والتهمي�ص اللذان 

طالها ل�سنوات، كاأنه نح�ص ل 

ذلك  من  �سيء  ل  لكن  يفارقها، 

متذمر  الكل  بالعك�ص  ح�سل، 

امل�ساكل  من  ركام  على  وناقم 

الذي ترزح حتته املدينة)..(.

لقد غاب احلل ال�سلمي وعو�ص 

املواطنني  بع�ص  و�سفه  مبا 

هنا  واملق�سود  بـ«الإجرامي« 

املجل�ص  يريد  التي  الطريقة 

ظاهرة  بها  يعالج  اأن  البلدي 

ليطلق  ال�سالة،  الكالب 

ال�سيد  رعاة  لبع�ص  العنان 

الكالب  با�سطياد  املتهورين 

غري  الأزقة والأحياء،  داخل 

الر�سا�ص  ب�سوت  مبالني 

لدى  رعب  من  يخلفه  وما 

الأطفال  وخا�سة  املواطنني 

وتنــــــــا�سى  واملر�ســــى)..(. 

الكالب  اأن  البلدي  املجل�ص 

حتوم حول الأزبال التي يدفع 

والذين  �سرائبها،  املواطنني 

العي�ص  الد�ستور  لهم  �سمن 

لهذا  ونظيفة،  �سليمة  بيئة  يف 

حي  لكل  مزبلة  بت�سييد  اكتفى 

جميء  ل�سمته، فقبل  تكرميا 

فازت  التي  النظافة  �سركة 

املجل�ص  عــــــــــهد  يف  بال�سفقة 

مليون   200 من  باأكرث  ال�سابق 

�سنتيم، مل تكن الأزبال مبا هي 

عليه اليوم.

اإىل  تن�ساف  اأخرى،  م�ساكل 

تزخر  التي  امل�ساكل  قائمة 

املحطة  كغياب  املدينة  بها 

�سيارات  وجعل  الطرقية 

ول  عدادات  بدون  الأجرة 

تعرفة موحدة منا�سبة، وعدم 

حمطات  ا�ستغالل  تر�سيد 

مركز  و�سط  ال�سيارات  وقوف 

اأ�سحاب  وا�ستيالء  املدينة، 

امللك  على  واملطاعم  املقاهي 

الذي  الأمر  وهو  العمومي، 

يف  وعرقلة  اكتظاظا  يخلف 

من  امل�ستفيد  فمن  املرور)..( 

نن�سى،  ل  ولكي  هذا؟   كل 

يف  باملدينة  ال�سحي  فالقطاع 

اإىل جرعات دواء  حاجة ما�سة 

احلاد  اخل�سا�ص  لت�سميد 

األ  يعقل  فهل  يعرفه،  الذي 

اإميوزار  بكثافة  مدينة  تتوفر 

فكلما  م�ست�سفى؟  على  كندر 

ال�سحي  املركز  املري�ص  ق�سد 

الأبواب  يجد  العالج  اأجل  من 

الأطر  غياب  ب�سبب  مو�سدة 

توزع  التي  والأدوية  الطبية، 

مببداإ الزبونية)..( كما اأن اأول 

�سرط يفر�ص على املري�ص هو 

مقابل  درهما   70 مبلغ  اأداء 

�سيارة  من  فقط،  ال�ستفادة، 

الإ�سعاف.

املنطقة  �سكان  اأ�سبح  لقد 

�سعيد  على  ا�ستثناء  ي�سكلون 

املغرب  يف  يكن  مل  اإن  اجلهة 

عبارة  فاحلمامات  باأكمله، 

وحمج  للقمامات  مطارح  عن 

غري  باأثمنة  الأمرا�ص  جلمع 

منا�سبة)..(. هذا بغ�ص النظر 

عما يتخبط فيه �سباب املدينة 

الكبري  العدد  اأمام  عطالة  من 

التي  ال�سطياف  مراكز  من 

ت�سمها املدينة، والتي نادرا ما 

مو�سميا  املدينة  �سباب  ت�سغل 

يف احلرا�سة، اأو يف النظافة، اأو 

يف الب�ستنة)..(.

اإميوزار كندر.. املدينة 
املق�صية من التنمية

تحليل إخباري

شجيع محمد 
وقفات  عدة  مريرت  �سكان  بع�ص  نظم 

املدينة  �سوارع  خمتلف  جابت  احتجاجية 

باإعادة  ملطالبهم  الكرتاث  بعدم  للتنديد 

بناء امل�سجد الكبري، والذي يعد من املعامل 

التي كانت �ساهدة و�سامدة يف وجه التاريخ 

خالل �سنوات الثالثينيات، وهي احلقبة التي 

حيث  امل�ستعمر)..(  اأنف  رغم  فيها  �سيدت 

عرف العديد من الأحداث منها اأنه اأقيم فيه 

احلداد خالل نفي ال�سلطان حممد اخلام�ص، 

اأكف  فيه  ورفعت  املقاومة،  رجال  وارتاده 

التحرير)..(  واأبطال  لل�سهداء  ال�سراعة 

لكن هذه املعلمة التي اأ�ساءت �سماء املدينة 

اإىل  حتولت  كيلومرتات  م�سافة  على  لتظهر 

من  والت�سدعات  ال�سقوق  تتخللها  بناية 

جميع اجلوانب)..(.

اإىل  الداعية  ال�سامية  التعليمات  اإطار  ويف 

م�ساجد  جلميع  ميدانية  مبعاينات  القيام 

م�سرتكة  جلنة  قامت  بها،  والعناية  اململكة 

حالة  مبعاينة  الإقليمي  ال�سعيد  على 

امل�سجد املذكور، واأعطت تقارير يف 

وعلى   ،2011 �سنة  املو�سوع 

امل�سلني  منع  مت  اإثره 

يف  ال�سالة  اأداء  من 

الأمامية  اجلهة 

للم�سجد 

ال�سالف 

ذلك  يف  مبا  ت�سدعات  لوجود  نظرا  الذكر، 

ال�سومعة، واأمام توايل الت�ساقطات املطرية 

ال�سلطات  اأ�سدرت  الزمن،  عوامل  وبفعل 

واأداء  دخوله  من  امل�سلني  مينع  تقريرا 

ي�سكل  لكونه  نهائية،  ب�سفة  فيه  ال�سالة 

على  �ستعمل  واأنها  حياتهم،  على  خطورة 

اإعادة النظر يف املو�سوع و�سرت�سل مهند�سا 

حتقق)..(  �سيء  ل  لكن  الو�سع،  لتقييم 

ليت�سح لهم اأن الوعود ذهبت اأدراج الرياح، 

املح�سنني  بع�ص  اأدى  التماطل  هذا  واأمام 

الو�سع  بتقييم  قام  الذي  املهند�ص  واجبات 

واأعطى تقريرا مف�سال يف ذلك، واأكد من خالله 

لتدخل  امل�سجد،  بناء  اإعادة  �سرورة  على 

الوزارة على اخلط من جديد وت�سرح باأنها 

ميزانية،  له  ور�سدت  بنائه  على  �ستعمل 

واأكدت اأنه �سيتم ال�سروع يف ذلك خالل �سنة 

حتقق)..(  �سيء  ل  اأخرى  ومرة   ،2012
الأمر الذي جعل امل�سلني يوقعون العرائ�ص 

رد  باإعادة  مطالبني  الفارط،  املو�سم  خالل 

امل�سجد  ملوقع  نظرا  املعلمة  لهذه  العتبار 

النتظار  اأمد  طول  وبعد  املدينة،  قلب  يف 

اأ�سحى امل�سلون يوؤدون ال�سلوات يف الأزقة 

املح�سنون  منحها  وحمالت  وال�سوارع، 

الإهمال  طال  بعدما  ال�سالة،  فيها  لتوؤدى 

والتهمي�ص هذا الأخري.

بعد  خريا  بالبلدة  املواطنون  وا�ستب�سر 

�سماعهم اأن امل�سجد �سيتم بناوؤه خالل ال�سنة 

عليه  هو  ما  على  ظل  احلال   لكن  الفارطة، 

لتبقى املندوبية الإقليمية للوزارة الو�سية 

وال�سلطات امل�سوؤولة تلعب دور املتفرج.

شؤون

وية
ه

 ج
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عبد اللطيـــف ال�سمــــاليل.. 
رحـــــل قــــــبل الأوان

�أرقى  من  �لرجل  هذ�  يعترب 

�لتي  �ملثالية  �ل�صخ�صيات 

�لقر�ر  �صناع  عامل  يف  عرفتها 

يف  �ل�صيا�صية  �حلياة  بدو�ليب 

�ملغرب.

و�ل�صغري  �لكبري  كان  وقد 

يتحدث عنه ويثني على مز�ياه 

�لوفاء  قمة  يف  �صعبي  كرجل 

جتربته  ويف  وملبادئه.  لرفاقه 

كان  �لد�صتوري،  �الحتاد  يف 

يكون  �أن  يف  يرغب  �ل�صماليل 

�ملعطي  بعد  �لثاين  �لرجل 

�أكرث  مهتما  وكان  بوعبيد، 

خ�صو�صا  �لتنظيمي،  باجلانب 

منظمات  تاأ�صي�س  �جتاه  يف 

مو�زية يف �ل�صباب و�ملر�أة. وقد 

�تخاذ  يف  �صر�مته  عنه  عرفت 

عك�س  على  كان  �إذ  �لقر�ر�ت، 

�لرئي�س بوعبيد مييل �إىل �حل�صم 

�لنتيجة،  تكن  مهما  ب�صرعة، 

�ملحاور  نف�صه  يعترب  وكان 

��صتمر  �إذ  لل�صلطة،  �الأ�صا�صي 

يف �إد�رة �صوؤون �حلزب وقطاع 

حد  على  و�لريا�صة،  �ل�صبيبة 

�لوزير  جميء  بعد  �صو�ء، 

�لعمر�ين. كرمي  حممد   �الأول 

�للطيف  عبد  عاي�صو�  �لذين 

�حلزبية  جتربته  يف  �ل�صماليل 

و�ل�صيا�صية يوؤكدون �أنه كان ذ� 

توجه تو�فقي، وحني كان ُيغلق 

باب �حلو�ر بني �ملعطي بوعبيد 

�ل�صماليل  كان  �مللكي،  و�لديو�ن 

ج�صور  على  لالإبقاء  يتدخل 

تكون  �لتي  �لق�صايا  يف  �حلو�ر 

حمل خالف، ولو �أنها مل تتجاوز 

ح�صور  تاأمني  يف  �إ�صكاليات 

�الحتاد �لد�صتوري يف �لرتتيبات 

حني  كذلك  �لالحقة.  �حلكومية 

بني  �لود  حبال  تنقطع  كانت 

بوعبيد و�لب�صري، كان ي�صارع 

�أبي�س«  بـ»خيط  �لدخول  �إىل 

كان  فقد  �لعالقة،  �مل�صاكل  حلل 

�الأ�صياء  ويقي�س  و�قعية،  �أكرث 

 بخلفياتها ومربر�تها �ل�صيا�صية.

عا�صفة  يوما  �ندلعت  وحني 

يجد  مل  بوعبيد،  �ملعطي  �صد 

يق�صم  �أن  يف  حرج  �أي  �ل�صماليل 

�أنه  �هلل،  كتاب  على  لرفيقه، 

لقيادته.  ووفيا  خمل�صا  �صيظل 

بوعبيد،  غياب  بعد  �أنه  غري 

�إىل  �لد�صتوري  �الحتاد  �صارع 

�ختيار مبد�إ �لقيادة �جلماعية، 

�ملطاف  نهاية  يف  �آلت  �لتي 

فكانت  �ل�صماليل  �ملحامي  �إىل 

نحو  له  �لكربى  �خلطوة  هي 

�إىل  و�صوله  ورغم  �لوز�رة، 

حلزب  ورئي�س  وزير  من�صب 

رحيل  بعد  �لد�صتوري  �الحتاد 

�ملعطي  وزعيمه  موؤ�ص�صه 

�ل�صماليل  حافظ  فقد  بوعبيد، 

وتو��صله  �جلم  تو��صعه  على 

للفقر�ء.  وميله  �لب�صطاء  مع 

وخالل ��صتوز�ره، كانت �أبو�ب 

كمحاٍم  �صو�ء  مكاتبه،  كل 

كزعيم  �أو  �لقو�نني،  يف  �صليع 

حلزب كبري، �أو كوزير لل�صبيبة 

�أبو�به  كانت  فقد  و�لريا�صة، 

�ملحرومني  وجه  يف  مفتوحة 

يف  وكان  �مل�صاعد�ت،  وطالبي 

كل �صباح ياأمر �أعو�نه بعدم رد 

�أي ملف �أو منع �أي طالب حاجة 

ي�صتقبل  فكان  مالقاته،  من 

متو��صعة  بابت�صامة  �لنا�س 

و�صدر رحب. 

�ل�صحفيني  من  كنت  وهكذ� 

�ملعجبني بطريقة عمله وتعامله 

لقاء�ت  عدة  معه  فاأجريت 

�صفحات  على  ن�صرتها  �صحفية 

�لكويتية«  »�ل�صيا�صة  جريدة 

�لتي كنت مدير� �إقليميا لطبعتها 

يف  ت�صدر  كانت  �لتي  �لدولية 

�ملغرب. 

وذ�ت يوم دعاين �ل�صيد �ل�صماليل 

بالرباط.  بفندق هيلتون  للغذ�ء 

�أطر�ف  نتجاذب  معا  فجل�صنا 

�أال  »�أمتنى  يل:  فقال  �حلديث. 

�الآن  الأننا  م�صجل  معك  يكون 

ك�صديقني«.  �لطعام  نتناول 

عائلية  جل�صة  »هذه  له:  فقلت 

يا �أ�صتاذ �ل�صماليل«. فقال يل بعد 

�أن �صمت قليال: »�أنا وكما تعلم 

�أنا  و�ليوم  �لقو�نني،  در�صت 

وزير على وز�رة حيوية حتقق 

تطور  بعد  للمغرب  �لكثري 

وظهور  �لقوى  �ألعاب  ريا�صات 

�أبطال متميزين. ولكن يف حياتي 

�صيء �آخر غري �لتدبري �لريا�صي 

مقاالت  كاتب  فاأنا  و�ل�صيا�صي، 

مما  جمموعة  �أعطيك  و�صوف 

على  ن�صرها  منك  ر�جيا  كتبت 

ذكر  عدم  �صريطة  جريدتكم 

�ملقاالت  �أخذت  وفعال  ��صمي«. 

بخط  كتبها  �أنه  الحظت  �لتي 

يده، فوجدتها حمررة باأ�صلوب 

وباأفكار  �مل�صتوى  رفيع  �أدبي 

ومتنا�صقة  ممتازة  مت�صل�صلة 

وقلت  به  فات�صلت  جيد.  ب�صكل 

مقاالتك  �أعجبتني  »لقد  له: 

�صوؤ�ل  ولدي  كبري،  ب�صكل 

بطرحه«.  يل  �صمحت  لو  لك 

فقلت  �أخي«  »تف�صل  يل:  فقال 

و�أديب  كبري  كاتب  »�إنك  له: 

عدم  مني  طلبت  فلماذ�  ممتاز، 

هناك  �أن  حني  يف  ��صمك  ذكر 

�ل�صخ�صيات  من  كبري�  عدد� 

و�لتي  �أعرفها  �لتي  �ل�صيا�صية 

لو�صع  �أ�صحابها  ي�صعى 

�أ�صمائهم ب�صكل و��صح وبالبند 

وما  يكتبون  ما  على  �لعري�س 

يل:  وقال  ف�صمت  يكتبون«.  ال 

�أريد  »هل تعلم يا رمزي باأنني 

عا�س  كبري  حلم  حتقيق  فقط 

ول�صت  طفولتي  منذ  بد�خلي 

مكا�صب.  وال  �صهرة  عن  �أبحث 

فقد ع�صت حلما كبري� باأن �أكون 

�أديبا وكاتبا،  يف يوم من �الأيام 

طفولتي  خالل  كنت  حيث 

�لق�صيـــــرة  �لق�ص�س  �أكتب 

يذهلــــــــون  �أ�صاتذتي  وكــــان 

وكــــان  يقروؤونها«،  عـــــندما 

عندما  يت�صاعف  ذهولهم 

�ل�صخ�صيات  عن  ي�صاألوننــــي 

�لتـــي و�صعتها فيها فيجدونني 

عن  �ل�صخ�صيات  بتلك  �أعــــرب 

�أن  حتى  �ل�صيــــــا�صية.  مو�قفي 

�أتابع  كنت  �لتي  �ملدر�صة  مدير 

يل  قال  �البتد�ئية  در��صتي  فيها 

�لتالميذ  مئات  �أمام  يوم  ذ�ت 

خالل حفل �آخر �ل�صنة �لدر��صية 

بامليكروفون: �نظرو� �إىل زميلكم 

عبد �للطيف �ل�صماليل، وتذكروه 

جيد� الأنه �صيكون له �صاأن كبري 

�أو  �إما ككاتب م�صهور  يوم  ذ�ت 

ك�صيا�صي مرموق. “ومرت �الأيام 

�لذي  �ملدير  فر��صة  وحتققت 

الحظ باأنني كنت �أكتب عن عامل 

�الأدباء”.  باأ�صلوب  �ل�صيا�صة 

فعدت و�صاألته: “ولكن يا �أ�صتاذ 

يو�صع  �أن  حقك  من  �ل�صماليل 

��صمك على مقاالتك خا�صة وهي 

فقال  �ملمتاز”،  �مل�صتوى  بهذ� 

�أبحث  ال  �أنا  رمزي،  “�أخي  يل: 

ويف  خدمي  فاأنا  �ل�صهرة  عن 

لبلدي، ومللكي، ومهمتي �الأوىل 

وطني  خدمة  هي  و�الأخرية 

ورفع ر�ية �ملغرب و�لعمل وفق 

�لتي و�صعها يف  �لثقة �ملولوية 

�صوتو�  �لذين  و�لنا�س  ملكي 

علي”.

وكنت �أالحظ يف �أحاديثه تركيز� 

كبري� على �ل�صحة و�أهميتها يف 

حياة �الإن�صان.

كل  يف  يتوقف  ال  كان  حيث 

عبارة  ترديد  عن  به  لقاء�تي 

و�حدة: “�ل�صحة كنز ال نعرف 

رمزي”.  يا  نفقده  حتى  قيمته 

�ملر�س  بو�در  بدت  فقد  وفعال 

منت�صف  يف  �ل�صماليل  على 

ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي ورغم 

ذلك ظل وفيا لعمله وظل يز�ول 

مهامه �ل�صيا�صية و�حلزبية بكل 

�ن�صباط. وكانت جعبته مليئة 

خلدمة  و�لطموحات  بالرب�مج 

وطنه و�لناخبني �لذين و�صعو� 

ثقتهم فيه، ولكن �لقدر مل ميهله 

طويال فرحل قبل �الأو�ن.

بقلم : رمزي صوفيا

رمزي صوفيا في لقاء صحفي مع عبد اللطيف السماللي

عندما كان يغلق باب الحوار بين المعطي 
بوعبيد والديوان الملكي، كان السماللي 

يتدخل لإلبقاء على جسور الحوار في 
القضايا التي تكون محل خالف، ولو 
أنها لم تتجاوز إشكاليات في تأمين 

حضور االتحاد الدستوري في الترتيبات 
الحكومية الالحقة. كذلك حين كانت 

تنقطع حبال الود بين بوعبيد والبصري، 
كان يسارع إلى الدخول بـ»خيط أبيض«

حين اندلعت يوما عاصفة ضد المعطي 
بوعبيد، لم يجد السماللي أي حرج في 

أن يقسم لرفيقه، على كتاب اهلل، 
أنه سيظل مخلصا ووفيا لقيادته. غير 

أنه بعد غياب بوعبيد، سارع االتحاد 
الدستوري إلى اختيار مبدإ القيادة 

الجماعية، التي آلت في نهاية المطاف 
إلى المحامي السماللي فكانت هي 

الخطوة الكبرى له نحو الوزارة

كواليس جهوية20
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عبد اللطيـــف ال�سمــــاليل.. 
رحـــــل قــــــبل الأوان

�أرقى  من  �لرجل  هذ�  يعترب 

�لتي  �ملثالية  �ل�صخ�صيات 

�لقر�ر  �صناع  عامل  يف  عرفتها 

يف  �ل�صيا�صية  �حلياة  بدو�ليب 

�ملغرب.

و�ل�صغري  �لكبري  كان  وقد 

يتحدث عنه ويثني على مز�ياه 

�لوفاء  قمة  يف  �صعبي  كرجل 

جتربته  ويف  وملبادئه.  لرفاقه 

كان  �لد�صتوري،  �الحتاد  يف 

يكون  �أن  يف  يرغب  �ل�صماليل 

�ملعطي  بعد  �لثاين  �لرجل 

�أكرث  مهتما  وكان  بوعبيد، 

خ�صو�صا  �لتنظيمي،  باجلانب 

منظمات  تاأ�صي�س  �جتاه  يف 

مو�زية يف �ل�صباب و�ملر�أة. وقد 

�تخاذ  يف  �صر�مته  عنه  عرفت 

عك�س  على  كان  �إذ  �لقر�ر�ت، 

�لرئي�س بوعبيد مييل �إىل �حل�صم 

�لنتيجة،  تكن  مهما  ب�صرعة، 

�ملحاور  نف�صه  يعترب  وكان 

��صتمر  �إذ  لل�صلطة،  �الأ�صا�صي 

يف �إد�رة �صوؤون �حلزب وقطاع 

حد  على  و�لريا�صة،  �ل�صبيبة 

�لوزير  جميء  بعد  �صو�ء، 

�لعمر�ين. كرمي  حممد   �الأول 

�للطيف  عبد  عاي�صو�  �لذين 

�حلزبية  جتربته  يف  �ل�صماليل 

و�ل�صيا�صية يوؤكدون �أنه كان ذ� 

توجه تو�فقي، وحني كان ُيغلق 

باب �حلو�ر بني �ملعطي بوعبيد 

�ل�صماليل  كان  �مللكي،  و�لديو�ن 

ج�صور  على  لالإبقاء  يتدخل 

تكون  �لتي  �لق�صايا  يف  �حلو�ر 

حمل خالف، ولو �أنها مل تتجاوز 

ح�صور  تاأمني  يف  �إ�صكاليات 

�الحتاد �لد�صتوري يف �لرتتيبات 

حني  كذلك  �لالحقة.  �حلكومية 

بني  �لود  حبال  تنقطع  كانت 

بوعبيد و�لب�صري، كان ي�صارع 

�أبي�س«  بـ»خيط  �لدخول  �إىل 

كان  فقد  �لعالقة،  �مل�صاكل  حلل 

�الأ�صياء  ويقي�س  و�قعية،  �أكرث 

 بخلفياتها ومربر�تها �ل�صيا�صية.

عا�صفة  يوما  �ندلعت  وحني 

يجد  مل  بوعبيد،  �ملعطي  �صد 

يق�صم  �أن  يف  حرج  �أي  �ل�صماليل 

�أنه  �هلل،  كتاب  على  لرفيقه، 

لقيادته.  ووفيا  خمل�صا  �صيظل 

بوعبيد،  غياب  بعد  �أنه  غري 

�إىل  �لد�صتوري  �الحتاد  �صارع 

�ختيار مبد�إ �لقيادة �جلماعية، 

�ملطاف  نهاية  يف  �آلت  �لتي 

فكانت  �ل�صماليل  �ملحامي  �إىل 

نحو  له  �لكربى  �خلطوة  هي 

�إىل  و�صوله  ورغم  �لوز�رة، 

حلزب  ورئي�س  وزير  من�صب 

رحيل  بعد  �لد�صتوري  �الحتاد 

�ملعطي  وزعيمه  موؤ�ص�صه 

�ل�صماليل  حافظ  فقد  بوعبيد، 

وتو��صله  �جلم  تو��صعه  على 

للفقر�ء.  وميله  �لب�صطاء  مع 

وخالل ��صتوز�ره، كانت �أبو�ب 

كمحاٍم  �صو�ء  مكاتبه،  كل 

كزعيم  �أو  �لقو�نني،  يف  �صليع 

حلزب كبري، �أو كوزير لل�صبيبة 

�أبو�به  كانت  فقد  و�لريا�صة، 

�ملحرومني  وجه  يف  مفتوحة 

يف  وكان  �مل�صاعد�ت،  وطالبي 

كل �صباح ياأمر �أعو�نه بعدم رد 

�أي ملف �أو منع �أي طالب حاجة 

ي�صتقبل  فكان  مالقاته،  من 

متو��صعة  بابت�صامة  �لنا�س 

و�صدر رحب. 

�ل�صحفيني  من  كنت  وهكذ� 

�ملعجبني بطريقة عمله وتعامله 

لقاء�ت  عدة  معه  فاأجريت 

�صفحات  على  ن�صرتها  �صحفية 

�لكويتية«  »�ل�صيا�صة  جريدة 

�لتي كنت مدير� �إقليميا لطبعتها 

يف  ت�صدر  كانت  �لتي  �لدولية 

�ملغرب. 

وذ�ت يوم دعاين �ل�صيد �ل�صماليل 

بالرباط.  بفندق هيلتون  للغذ�ء 

�أطر�ف  نتجاذب  معا  فجل�صنا 

�أال  »�أمتنى  يل:  فقال  �حلديث. 

�الآن  الأننا  م�صجل  معك  يكون 

ك�صديقني«.  �لطعام  نتناول 

عائلية  جل�صة  »هذه  له:  فقلت 

يا �أ�صتاذ �ل�صماليل«. فقال يل بعد 

�أن �صمت قليال: »�أنا وكما تعلم 

�أنا  و�ليوم  �لقو�نني،  در�صت 

وزير على وز�رة حيوية حتقق 

تطور  بعد  للمغرب  �لكثري 

وظهور  �لقوى  �ألعاب  ريا�صات 

�أبطال متميزين. ولكن يف حياتي 

�صيء �آخر غري �لتدبري �لريا�صي 

مقاالت  كاتب  فاأنا  و�ل�صيا�صي، 

مما  جمموعة  �أعطيك  و�صوف 

على  ن�صرها  منك  ر�جيا  كتبت 

ذكر  عدم  �صريطة  جريدتكم 

�ملقاالت  �أخذت  وفعال  ��صمي«. 

بخط  كتبها  �أنه  الحظت  �لتي 

يده، فوجدتها حمررة باأ�صلوب 

وباأفكار  �مل�صتوى  رفيع  �أدبي 

ومتنا�صقة  ممتازة  مت�صل�صلة 

وقلت  به  فات�صلت  جيد.  ب�صكل 

مقاالتك  �أعجبتني  »لقد  له: 

�صوؤ�ل  ولدي  كبري،  ب�صكل 

بطرحه«.  يل  �صمحت  لو  لك 

فقلت  �أخي«  »تف�صل  يل:  فقال 

و�أديب  كبري  كاتب  »�إنك  له: 

عدم  مني  طلبت  فلماذ�  ممتاز، 

هناك  �أن  حني  يف  ��صمك  ذكر 

�ل�صخ�صيات  من  كبري�  عدد� 

و�لتي  �أعرفها  �لتي  �ل�صيا�صية 

لو�صع  �أ�صحابها  ي�صعى 

�أ�صمائهم ب�صكل و��صح وبالبند 

وما  يكتبون  ما  على  �لعري�س 

يل:  وقال  ف�صمت  يكتبون«.  ال 

�أريد  »هل تعلم يا رمزي باأنني 

عا�س  كبري  حلم  حتقيق  فقط 

ول�صت  طفولتي  منذ  بد�خلي 

مكا�صب.  وال  �صهرة  عن  �أبحث 

فقد ع�صت حلما كبري� باأن �أكون 

�أديبا وكاتبا،  يف يوم من �الأيام 

طفولتي  خالل  كنت  حيث 

�لق�صيـــــرة  �لق�ص�س  �أكتب 

يذهلــــــــون  �أ�صاتذتي  وكــــان 

وكــــان  يقروؤونها«،  عـــــندما 

عندما  يت�صاعف  ذهولهم 

�ل�صخ�صيات  عن  ي�صاألوننــــي 

�لتـــي و�صعتها فيها فيجدونني 

عن  �ل�صخ�صيات  بتلك  �أعــــرب 

�أن  حتى  �ل�صيــــــا�صية.  مو�قفي 

�أتابع  كنت  �لتي  �ملدر�صة  مدير 

يل  قال  �البتد�ئية  در��صتي  فيها 

�لتالميذ  مئات  �أمام  يوم  ذ�ت 

خالل حفل �آخر �ل�صنة �لدر��صية 

بامليكروفون: �نظرو� �إىل زميلكم 

عبد �للطيف �ل�صماليل، وتذكروه 

جيد� الأنه �صيكون له �صاأن كبري 

�أو  �إما ككاتب م�صهور  يوم  ذ�ت 

ك�صيا�صي مرموق. “ومرت �الأيام 

�لذي  �ملدير  فر��صة  وحتققت 

الحظ باأنني كنت �أكتب عن عامل 

�الأدباء”.  باأ�صلوب  �ل�صيا�صة 

فعدت و�صاألته: “ولكن يا �أ�صتاذ 

يو�صع  �أن  حقك  من  �ل�صماليل 

��صمك على مقاالتك خا�صة وهي 

فقال  �ملمتاز”،  �مل�صتوى  بهذ� 

�أبحث  ال  �أنا  رمزي،  “�أخي  يل: 

ويف  خدمي  فاأنا  �ل�صهرة  عن 

لبلدي، ومللكي، ومهمتي �الأوىل 

وطني  خدمة  هي  و�الأخرية 

ورفع ر�ية �ملغرب و�لعمل وفق 

�لتي و�صعها يف  �لثقة �ملولوية 

�صوتو�  �لذين  و�لنا�س  ملكي 

علي”.

وكنت �أالحظ يف �أحاديثه تركيز� 

كبري� على �ل�صحة و�أهميتها يف 

حياة �الإن�صان.

كل  يف  يتوقف  ال  كان  حيث 

عبارة  ترديد  عن  به  لقاء�تي 

و�حدة: “�ل�صحة كنز ال نعرف 

رمزي”.  يا  نفقده  حتى  قيمته 

�ملر�س  بو�در  بدت  فقد  وفعال 

منت�صف  يف  �ل�صماليل  على 

ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي ورغم 

ذلك ظل وفيا لعمله وظل يز�ول 

مهامه �ل�صيا�صية و�حلزبية بكل 

�ن�صباط. وكانت جعبته مليئة 

خلدمة  و�لطموحات  بالرب�مج 

وطنه و�لناخبني �لذين و�صعو� 

ثقتهم فيه، ولكن �لقدر مل ميهله 

طويال فرحل قبل �الأو�ن.

بقلم : رمزي صوفيا

رمزي صوفيا في لقاء صحفي مع عبد اللطيف السماللي

عندما كان يغلق باب الحوار بين المعطي 
بوعبيد والديوان الملكي، كان السماللي 

يتدخل لإلبقاء على جسور الحوار في 
القضايا التي تكون محل خالف، ولو 
أنها لم تتجاوز إشكاليات في تأمين 

حضور االتحاد الدستوري في الترتيبات 
الحكومية الالحقة. كذلك حين كانت 

تنقطع حبال الود بين بوعبيد والبصري، 
كان يسارع إلى الدخول بـ»خيط أبيض«

حين اندلعت يوما عاصفة ضد المعطي 
بوعبيد، لم يجد السماللي أي حرج في 

أن يقسم لرفيقه، على كتاب اهلل، 
أنه سيظل مخلصا ووفيا لقيادته. غير 

أنه بعد غياب بوعبيد، سارع االتحاد 
الدستوري إلى اختيار مبدإ القيادة 

الجماعية، التي آلت في نهاية المطاف 
إلى المحامي السماللي فكانت هي 

الخطوة الكبرى له نحو الوزارة



هوام�ش تعليمية 
وتربوية يف التعريب

التعريب  اأطراف موا�ضيع  اأن جنمع  الواجب  كان من 

لها  الأطراف  هذه  ال�سابقة..  احللقات  يف  اإليها  امل�سار 

ات�سال بالعملية التعليمية والرتبوية، وجدت ن�ساطها 

ملراكز  وكان  الرتبوي،  والتعليم  التكوين  جمال  يف 

التكوين يف مدار�س املعلمني واملراكز الرتبوية اجلهوية 

واملدار�س العليا لتكوين رجال التعليم اهتمام بتكوين 

والإعدادي  البتدائي  التعليم  يف  اأ�ساتذة  من  املكونني 

التكوين  عوامل  ت�سمحل  اأن  املوؤ�سف  ومن  والثانوي، 

التعليمي والرتبوي ومعها ا�سمحالل الهتمام مبا كان 

يقوم به مكتب تن�سيق التعريب كعن�سر مهم يف خدمة 

ب�سفة  لرجاله  املكونني  اأو  عامة  ب�سفة  التعليم  رجال 

خا�سة، فتوقف ن�ساط كان مرتبطا بخدمة اللغة العربية 

لت�ساير عملية ال�ستيعاب الذي يواكب التكنولوجيا وما 

اللفظية  مب�ستحدثاتها  النطق  يف  اإ�سكالت  من  تطرحه 

ومنطوقها اللغوي بالعربية، وفقا للمقايي�س ال�سمعية 

لها قدرة ا�ستيعاب  التي  وامل�ستعملة يف لغتنا العربية 

العملية حتتاج  هذه  كانت  واإن  فيها،  وداخل  وافد  كل 

اإىل حمت�سن كما كان الأمر يف املجمع اللغوي بالقاهرة، 

حيث كان لرجال املغرب فيه م�ساركة ملحوظة من اأمثال 

حلبابي،  عزيز  باإزاء  الفا�سي  وحممد  كنون،  اهلل  عبد 

وطه ح�سني، وغريهم من علماء املغرب وامل�سرق رحم 

اهلل اجلميع، لقد طرحت عدة ق�سايا لغوية منذ بداية 

وواكبها  اللغوية  املجامع  تلك  على  الع�سرين  القرن 

الن�ساط التعريبي يف العامل العربي، و�سدرت عدة كتب 

الطبي،  امليدان  يف  تقنية  علوم  لتدري�س  الإطار  هذا  يف 

العلمية  امل�ساركات  وكانت  والفيزيائي،  والهند�سي، 

و�سع  على  حتر�س  وعلومها  العربية  اللغة  لرجال 

اإقرار.. م�سميات اأو تعريفات اأو ا�سطالحات ل تخرج 

العلماء  مناق�سة  احتدام  وعند  اللغوية،  املقايي�س  عن 

وال�سروح  اللغوية  امل�سادر  اإىل  يلجاأ  اللغة  يف  العرب 

لال�ستدلل ب�سواب الراأي ليتم الإجماع يف الأخري على 

لتلك  اأو على ال�ستعمال كم�سطلح.. وكنموذج  الكلمة 

النقا�سات ما اأ�سرت اإليه يف ا�ستعمال كلمة - امل�سرتكة- 

يف  تدخل  وقد  الأوربية(  )ال�سوق  ت�سمية  يف  الواردة 

اأحمد خل�سر غزل وحممد  الراحل  النقا�س كل من  هذا 

الفا�سي الذي و�سع مقدمة لكتاب األفه خل�سر غزال يف 

واكبت  كتبا  جند  الدرا�سات  تلك  وبتطور  املو�سوع.. 

الدكتور  طرف  من  األفت  والدرا�سي  التعريبي  املنحى 

عيد القادر الفا�سي الفهري)الل�سانيات واللغة العربية(، 

اللغة  يف  التداولية  )الوظائف  املتوكل  احمد  وكتاب 

اإىل  كمدخل  الدرا�سة  يف  بحثا  و�سع  وممن  العربية( 

التحليل الأخ�سائي اللغوي للن�سو�س الأدبية يف الف�سل 

الدرا�سي جند الباحث الأ�ستاذ عبد الغني اأبو العزم، كما 

له كتب اأخرى اأهمها القامو�س اللغوي �سمن درا�ساته 

الثانوي(  التعليم  من  الأول  لل�سلك  تطبيقي  )كنموذج 

اإن الت�ساوؤل املطروح حاليا هو �سر انقطاع اأو القطيعة 

لها،  والدار�سني  العربية  اللغة  يخدم  كان  ما  كل  مع 

واملدر�سني بها، والعمل على جتديد ن�ساطها با�ستعمالها 

بلغة قراننا الكرمي، واإ�سعار اأجيالنا باأن لهم لغة حتمل 

العلوم  وم�سايرة  واملواكبة  التقدم  خ�سائ�س  كل 

الكونية، والفكرية، والأدبية، والفنية، وهي من �سمن 

ما ينبغي الت�سبث واملحافظة عليه كجزء من مقوماتنا 

التكامل  ي�سهل  ما  بكل  تتميز  كونها  بل  احل�سارية، 

لالإن�سان العربي، امل�سلم للمحافظة على �سخ�سيته اإذا 

اأراد، ول يجب اأن ين�سى اإن كل تخل عن الهتمام بلغتنا 

العربية وتعوي�سها بلهجات حملية، اأو اثنية، اأو حتى 

لغات اأجنبية، يعترب من النقائ�س التي مت�س وجودنا 

ال�سماوية  عقيدتها  �سمن  املتميزة  ح�سارتها  لها  كاأمة 

الإن�سان،  حقوق  �سيانة  اأ�سباب  كل  فيها  املتوفرة 

الب�سيطة،  وم�ساحله، والدفاع عن وجوده على وجه 

وحقه يف الدفاع عن وطنه، واأر�سه، و�سخ�سيته، وهذا 

ما قام به اأجدادنا حينما وقع الرتب�س بهم با�سم اإن�ساء 

احلماية وفر�س منطوقها كبديل للتخلي على اللغة الأم، 

كلغة  الدارجة  لإقرار  احلرية  با�سم  �سعارات  واإن�ساء 

تدر�س لأجيالنا بدل لغتنا العربية الف�سحى.

)اللفظة من  ال�سعدي«  اأجلت حمكمة اجلنايات مبراك�س ملف »كازينو 

باب اإطالق الكل واإرادة البع�س، لأن الأمر ل يهم �سوى بقعة مبحاذاة 

جديد  نف�س  لإعطاء  وذلك  م�سمى  اأجل  اإىل  اأجلته  ال�سعدي(،  اأوطيل 

رغم  ال�سحيح،  الطريق  يف  �سائرة  وهلة  اأول  من  بدت  التي  للمحاكمة 

اإ�سارات الت�سوي�س التي كانت تنبعث من الباب الأمامي لق�سر العدالة 

فتيل  ولنزع  النوافذ،  زجاج  تخرتق  كانت  التي  التنديد«  و«�سعارات 

ال�سطدام الذي كان يراهن عليه، خا�سة بني اإحدى الهيئات املن�سبة يف 

امللف ودفاع املتابعني، وهم باملنا�سبة اأقرب اإىل عدد اجلمهور احلا�سر 

بالقاعة، منهم اأ�سخا�س ل يزالون اإىل اليوم ميار�سون مهام تدبري ال�ساأن 

يف  ويت�سرفون  اخلفيفة،  لالأكالت  حمالت  مبراقبة  ويقومون  املحلي، 

رخ�س املطاعم التي مل تعد يف مراك�س تخ�سع لأية �سوابط 

)عن  ويحر�سون  »التدويرة«،  قانون  �سوى  قوانني  اأو 

بعد كما قال اأحدهم( مداخيل اجلماعة، رغم ال�سبهة 

ورمزية التهام.

�سبيب الأ�سئلة التي طرحت اخلمي�س املا�سي 

يكن  مل  ذاك  اأو  الطرف  هذا  بها  مت�سك  اأو 

الإخوان  لأن  الكثريون،  لحظ  كما  عاليا 

يف  يرغب  بع�سهم  كان  للمهمة  املوؤهلني 

على  ولو  الع�سالت  وا�ستعرا�س  الظهور 

من  تاأكد  الذي  الق�سية،  جوهر  ح�ساب 

اأفرغ  اأنه  احلربة«  »راأ�س  ت�سريح  خالل 

اأو غيب ب�سكل ر�سمي، بعد اأن اأجاب باأنه ل 

قاطعة،  اأو حجج  اإثبات  و�سائل  على  يتوفر 

فيه  تراجعا  ذلك  يف  يرى  البع�س  كان  واإن 

والت�سريحات  القر�س،  لوجود  نظرا  »اإن«، 

املدونة يف املحا�سر املنجزة من طرف كل الأجهزة 

املخت�سة.

ق�سية  عن  جتاهله  يحاولون  اأو  الكثريون  يجهله  ما  اإن 

�سوى  تكن  مل  الأخرية  الق�سية  هذه  اأن  هو  ال�سعدي«  »كازينو 

احلمراء  املدينة  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  ال�سيطرة  ل�سمان  قنطرة 

وك�سب اأ�سوات اأبنائها يف النتخابات عن طريق تخوين الآخر وو�سعه 

بذلك  معها  التعامل  ا�ستمر  ولذلك  التعبري،  �سح  اإن  م�سوهة  �سورة  يف 

الق�سد رغم تنحية العنا�سر املطلوبة، وتعبيد الطريق لالآخرين الذين 

دخلوا امليدان بقوة، اأمال يف اكت�ساح املجال�س، قلت ا�ستمر بهدف حجب 

وال�ساأن  الجتماعي  التداول  م�ستوى  على  هام  ح�سور  ذات  م�سكالت 

اجلماعة  على  ي�سيع  الذي  الوظيفي  ال�سكن  م�سكل  مثال  منها  املحلي، 

عندما  عنها  اأبان  قد  العمومي،  امللك  عن  امل�سوؤول  كان  طائلة  مداخيل 

را�سل موظفي اجلماعة امل�ستفيدين من اأجل اإخبارهم باإلغاء جتديد عقد 

اأن  دون  م�سي«  »ح�سي  مرت  التي  ال�سفقات  بع�س  ومنها  ال�ستغالل، 

ت�ستفيد منها املدينة ول ال�ساكنة، بقدر ما ا�ستفاد املحظوظني املوالون 

اليوم اإىل جهة معينة تقول عك�س ما تفعل وما تقرر.

لقد كان هم بع�س ال�سا�سة اجلدد هو زرع الإحباط يف نفو�س املناف�سني 

الأقوياء للتيار اجلديد، ولذلك تو�سلوا بعبقريتهم اإىل حبك ون�سج و�سائل 

التخل�س التي �سخر من اأجل تنفيذها رجل لو اأ�سرك يف العملية )اإذا كانت 

فعال واقعية( ملا حتدث اأو عمل على نقل الأخبار بالطريقة املمالة عليه، 

ت�ستثمر  �سمت،  يف  هائلة  ثروة  راكم  الذي  املجل�س  فتاوى  �ساحب  هو 

)م�سروع  املدينة(  عقوق  اأنواع  اأعتى  )وهذا  احلمراء  املدينة  خارج 

اأُو مازال  اأكرث من مليارين  ب�سواحي دمنات �سرف عليه 

العاطي يعطي(، هذا الأخري )اأي �ساحب الفتاوى( 

الذي كان يوزع بع�س الكتابات التي تف�سح 

اقت�سام  على  املفاو�سات  راأيه(  )ح�سب 

الغنيمة، قبل اأن يلوذ بال�سمت ويرجع اإىل 

الوراء دون الإف�ساح عن ال�سبب.

اإن حماكمة اأبدوح عبد اللطيف والأجرام 

تتاأثر  اأن  ميكن  ل  فلك  يف  تدور  التي 

بالحتجاجات )لأنها لي�ست من و�سائل 

امل�سطنعة  بالوقفات  ول  الإثبات(، 

معروفة،  وجوه  عليها  ت�ستغل  التي 

الف�ساءات  ملء  يف  وا�سعة  ثقافة  لها 

البعد  كل  البعيدة  ال�سعارات  وترديد 

رئي�س  كو�سف  الحتجاج  مو�سوع  عن 

احلكومة باأو�ساف يخجل املرء من ذكرها، 

واتهام الق�ساء بالبطء واإ�سدار اأحكام يف غري 

كما  وتهدم  الدينامية«،  عملية  من  »تعقد  حملها 

يقولون ما ت�سعى الدولة اإىل اإعادة بنائه، يف هذا الظرف 

بانت�سار:  منه  اخلروج  الكل  ياأمل  الذي  اجلديد  املنعطف  اأو 

على  نتخوف  اأ�سبحنا  التي  واملكت�سبات  وللحقوق  للتنمية  انت�سار 

�سياعها بفعل التجاوزات والت�سرفات الطائ�سة واأ�سياء اأخرى يعي�سها 

املواطن يف كل حلظة، دون طبعا اأن نن�سى حما�سبة املف�سدين )خارج اأي 

تاأثري( واآكلي اأموال ال�سعب الذين اغتنوا على ح�سابه بف�سل منا�سبهم 

كما هو حال رئي�س اأحد املجال�س ال�سابقة والذي يقولون باأنه فوت »ْبَنا 

اكوال« )وهي منطقة �سا�سعة( لالأقارب دون اتباع امل�سطرة املعمول بها 

ودون توفر دفرت التحمالت مببلغ زهيد ح�سب رواية اأحد العارفني، رغم 

اأن امل�ستفيدين رف�سوا بيعها باملاليري.

الدنيا  ملذات  ت�ستهويه  �سعيفا  الإن�سان  خلق 

ح�ساب  من  ينتظره  وما  اأهواءه،  وتن�سيه 

اأنه  اليقني  علم  يعلم  وهو  الآخرة  يف  وعقاب 

جاء اإىل هذه الدنيا عاريا فتلفه اأمه اأو املولدة 

يف قطعة ثوب بي�ساء، وهي نف�س احلالة التي 

يغادر فيها احلياة بنف�س الثوب الأبي�س وهو 

الكفن، ل يحمل معه ل بطاقة وطنية ول دفرت 

ال�سيكات، حيث يقول عز وجل: »لقد جئتمونا 

كما خلقناكم اأول مرة«، وقوله تعاىل: »اإن علينا 

اإيابهم ثم علينا ح�سابهم«. فماذا اأعد اأغنياوؤنا 

اإىل  يت�سابقون  نراهم  اإذ  العظيم،  اليوم  لذلك 

ول  م�سدرها  نعلم  ل  التي  الأموال  تكدي�س 

اإىل  تهريبها  اإىل  ي�سارعون  بل  بذلك  يكتفون 

اأم�س  اخلارج يف الوقت الذي توجد بالدهم يف 

من  القرتا�س  اإىل  ون�سطر  اإليها،  احلاجة 

املالية  ال�سائقة  ملواجهة  الدولية  املنظمات 

التي تعاين منها البالد، واإذا كانت احلكومة قد 

عجزت عن تطبيق �سعار طاملا جاهرت به بعد 

اأن حتول من: »من اأين لك هذا« اإىل »من اأين لنا 

هذا«، فاإن اهلل يتوعد هوؤلء الأغنياء بقوله عز 

ول  والف�سة  الذهب  يكتنزون  »والذين  وجل: 

ينفقونها يف �سبيل اهلل فب�سرهم بعذاب األيم يوم 

جباههم  بها  فتكوي  جهنم  نار  يف  عليها  يحمي 

ما  فذوقوا  لأنف�سكم  كنزمت  ما  هذا  وجنوبهم، 

كنتم تكنزون«.

عليهم  اهلل  اأغدقها  التي  النعمة  تتحول  وهكذا 

يح�سنوا  مل  لأنهم  وعذاب  نقمة  اإىل  الدنيا  يف 

يف  اهلل  ا�ستخلفهم  التي  الأموال  يف  الت�سرف 

م�سه  اإذا  هلوعا  خلق  الإن�سان  »لأن  تدبريها: 

ال�سر جزوعا واإذا م�سه اخلري منوعا« )�سورة 

الإن�سان  اأن  البع�س  يدعي  وقد  الإن�سان(، 

م�سري ل خمري، واحلالة اأن اهلل ف�سل الإن�سان 

الذي  العقل  ووهبه  املخلوقات  جميع  على 

وبني  والباطل،  احلق  بني  التمييز  من  ميكنه 

اخلري وال�سر م�سداقا لقوله تعاىل: »ومن يود 

ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة 

اآل عمران(، واإذا كان اهلل  نوته منها« )�سورة 

يعاقب املف�سدين ويجزي املح�سنني، فعلى ما 

الإ�سالمي  التيار  زعيم  حكومتنا  رئي�س  يعتمد 

واملهربني  الفا�سدين  متتيع  ليقرر  ح�سرة،  يا 

ياأمره  اهلل  بينما  بالعفو  البخالء  والأغنياء 

الآية  يف  الأغنياء  اأموال  من  ال�سدقة  باقتطاع 

اأموالهم  من  »خذ  وجل:  عز  بقوله  الكرمية 

الوارد  والتطهري  وتزكيهم«،  تطهرهم  �سدقة 

هنا يهدف اإىل تنقية الأموال مما قد ي�سوبها من 

تلوث مال احلرام، وهذا ما يربز جلوء الدولة 

احل�سابات  من  ال�سرائب  واجبات  اقتطاع  اإىل 

الذي  الإجراء  وهو  باأدائها،  للملزمني  البنكية 

ل  املواطنني  لأن  اإلغاءه  احلكومة  رئي�س  قرر 

�سعداء  وهم  �سرائب  من  بذمتهم  ما  يوؤدون 

على  يبث  الذي  الإ�سهار  يف  جاء  كما  فرحني 

هذه  كل  من  وي�ستخل�س  التلفزيون،  �سا�سات 

باأداء  غني  كل  التزم  لو  اأنه  القراآنية  الآيات 

واجب الزكاة وت�سدق بجزء ي�سري من اأمواله 

اإ�سالمية  اأمة  كل  ل�ستطاعت  ربه  ر�سى  بغية 

جمتمع  يف  الجتماعية  الفوارق  على  الق�ساء 

قرر اهلل اأن يف�سل بع�سه على بع�س يف الرزق 

اأفراد  من  فرد  كل  وعمل  اجتهاد  ح�سب  وذلك 

م�سداقا  والك�سل  اخلمول  عن  بعيدا  ال�سعب 

اهلل عملكم  ف�سريى  اعملوا  تعاىل: »وقل  لقوله 

ور�سوله واملوؤمنون«.

يف  و�سل  قد  العربي  املجتمع  كان  واإذا 

من  درجة  العلمية  واخرتاعاته  اكت�سافاته 

تعوي�س  من  مكنته  التكنولوجي  التقدم 

البناء  اأعمال  جمال  يف  بالروبوهات  الإن�سان 

علماء  فعلى  املعامل،  ويف  ال�ساقة،  والأعمال 

يتجندوا  اأن  والإ�سالمي  العربي  العامل 

الخرتاع  وجمال  عامل  لكت�ساح  ويجتهدوا 

ولكن  الربوهات  وخلق  ل�سناعة  والإبداع 

ل�سعوب  الذاتي  الغذائي  الكتفاء  ل�سمان 

اإىل  ت�سطر  التي  والإ�سالمي  العربي  العامل 

�سراء ما يلزمها من مواد اأ�سا�سية من اخلارج، 

وذلك رغم ما تتوفر عليه من اأرا�سي �سا�سعة 

وقلة  البطالة  من  تعاين  هائلة  ب�سرية  وموارد 

بحثا عن  تهاجر  يجعلها  الذي  الأمر  التكوين، 

والأطر  الأدمغة  اأن  واحلالة  الكرمي.  العي�س 

العمل  تف�سل  اأ�سبحت  العايل  التكوين  ذات 

والظروف  الو�سائل  جتد  ل  لأنها  باخلارج 

ل�سالح  وكفاءتها  قدراتها  لت�ستثمر  املنا�سبة 

اأن تكرث من  الدولة  �سعوبها، وهنا يجب على 

�سناعيا  املتقدمة  الدول  اإىل  الطالبية  البعثات 

تكوين  ل�ستكمال  الدويل  التعاون  اإطار  يف 

مبا  م�سبعني  بالدهم  اإىل  يعودوا  حتى  �سبابنا 

جتود به العلوم والتكنولوجيا العاملية، حتى 

يتمكن املغرب من ال�سطفاف اإىل جانب البلدان 

ال�سريف:  النبوي  للحديث  م�سداقا  الراقية 

»اطلبوا العلم ولو يف ال�سني«.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

يا ويـــــح الأغــــنياء !!

�سفقات »ح�سي م�سي« حترك مراك�ش

إن ما يجهله 
الكثيرون أو يحاولون 

تجاهله عن قضية 
»كازينو السعدي« هو أن 

هذه القضية األخيرة لم تكن 
سوى قنطرة لضمان السيطرة على 

المشهد السياسي في المدينة 
الحمراء وكسب أصوات أبنائها 
في االنتخابات عن طريق تخوين 

اآلخر ووضعه في صورة 
مشوهة إن صح 

التعبير
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المنبر الحر
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث 

مب�سطرته العادلة للذكور والإناث

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

اإذا مات الرجل وترك اأبناء �ضغارا و�ضعافا �ضاعوا يف حقهم وال 

ينالون �ضيئا من الرتكة، فاأنزل اهلل قوله: »وليخ�ش الذين لو تركوا 

قوال  وليقولوا  اهلل  فليتقوا  عليهم  خافوا  �ضعافا  ذرية  خلفهم  من 

�ضديدا اإن الذين ياأكلون اأموال اليتامى ظلما اإمنا ياأكلون يف بطونهم 

نارا و�ضي�ضلون �ضعريا« فقد كانت املراأة ال ترث �ضيئا قبل االإ�ضالم، 

بل كانت اأ�ضال مو�ضوع اإرث، وكانت تعد تركة للميت يرثها الولد 

بها ما ي�ضاء، فجاء قوله تعاىل: »وال ترثوا  اأو يفعل  اأو يتزوجها 

الن�ضاء كرها« وقوله تعاىل: »وال تنكحوا ما نكح اآباوؤكم«.

واالإرث يف االإ�ضالم ياأخذ طابعا حتديثيا، وذلك بتنظيمه العجيب 

بو�ضعه  وهو  مبثله،  ياأتي  اأن  الب�ضري  العقل  ي�ضتطيع  ال  تنظيما 

�ضريعة،  اأي  يف  يوازيه  ما  هناك  لي�ش  بذاته،  قائما  عدال  يعترب 

فالو�ضع الذي جاء به االإرث يف االإ�ضالم يعترب ثورة على الو�ضع 

الفا�ضد الذي كان عليه النا�ش يف اجلاهلية، فما جاء به من حقوق 

معار�ضة  لقي  واإناثا  ذكورا  ال�ضغار  واالأوالد  والبنت  للمراأة 

اأنه  �ضحيح  ب�ضند  عبا�ش  ابن  فهن  ومالحظات،  وتنديدا  �ضر�ضة 

ملا نزلت الفرائ�ش التي فر�ضها اهلل للولد الذكر واالأنثى واالأبوين 

البنت  ونعطي  والثمن،  الربع  املراأة  نعطي  وقالوا  النا�ش  كرهها 

يقاتل  اأحد  هوؤالء  من  ولي�ش  ال�ضغري  الغالم  ونعطي  الن�ضف، 

العدو وال يجوز الغنيمة؟ ا�ضكتوا عن هذا احلديث لعل ر�ضول اهلل 

فقال بع�ضهم:  له فيغريه،  نقول  اأو  ين�ضاه  ال�ضالة وال�ضالم  عليه 

اأبوها ولي�ضت تركب  اأنعطي اجلارية ن�ضف ما ترك  يا ر�ضول اهلل 

يغني  ولي�ش  املرياث  ال�ضبي  ونعطي  القوم؟  تقاتل  وال  الفر�ش 

�ضيئا؟ وقد تناول االإمام الرازي اجل�ضا�ش هذه امل�ضاألة فذكر اأن 

واالآخر  الن�ضب  اأحدهما  بال�ضيئني  يتوارثون  كانوا  اجلاهلية  اأهل 

ال�ضغار  يورثون  يكونوا  فلم  بالن�ضب  ي�ضتحق  ما  اأما  ال�ضبب، 

اإناثا وذكورا، واإمنا يورثون من قاتل على الفر�ش وحاز الغنيمة، 

واأما املرياث بال�ضبب فهو التبني، وكان للمتبني حقوق الولد من 

ال�ضلب، وا�ضتقر احلال على ذلك حتى اأبطله االإ�ضالم، وكان الرجل 

اإليه ويرثه، وكان النبي �ضلى اهلل عليه  يتبنى ابن غريه فين�ضبه 

و�ضلم تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن حممد، حتى اأنزل 

اهلل تعاىل يف �ضورة االأحزاب »ما كان حممدا اأبا اأحد من رجالكم« 

وقال تعاىل: »فلما ق�ضى زيد منها وطرا زوجناكاها لكي ال يكون 

»ادعوهم  تعاىل:  وقال  اأدعيائهم«  اأزواج  يف  حرج  املوؤمنني  على 

يف  فاإخوانكم  اآباءهم  تعلموا  مل  فاإن  اهلل،  عند  اأق�ضط  هو  الآبائهم 

الدين ومواليكم.

وقد كان اأبو حذيفة بن عتبة تبنى �ضاملا فكان يقال له �ضامل بن اأبي 

حذيفة اإىل اأن اأنزل اهلل تعاىل: »ادعوهم الآبائهم« فن�ضخ اهلل الدعوة 

بالتبني ون�ضخ مرياثه.

وحول قوله تعاىل: »والذين عقدت اأميانكم فاأتوهم ن�ضيبهم اإن اهلل 

كان على كل �ضيء �ضهيدا« جند تعليق �ضعيد بن امل�ضيب وهو اأن 

اهلل اأنزل هذه االآية يف الذين كانوا يتبنون رجاال ويورثونهم، فاأنزل 

اهلل فيهم اأن يجعل لهم ن�ضيب من الو�ضية وهذه االآية كانت مو�ضع 

اجتهادات من طرف العلماء امل�ضلمني، تناولها كل من الطربي وابن 

العربي، فالطربي ال يراها نزلت يف املرياث بالتبني، بل يف املرياث 

باحللف يف اجلاهلية اأو باملوؤاخاة التي قررها النبي �ضلى اهلل عليه 

الهجرة،  عند  املنورة  باملدينة  واالأن�ضار  املهاجرين  بني  و�ضلم 

وابن العربي ال يخرج عما ذهب اإليه الطربي، وذكر اأن هذه االآية 

نزلت يف املرياث باملعاقدة واحللف، اأو يف املرياث باملوؤاخاة، وكال 

الراأيني نقال عن بن عبا�ش، ويف اأحكام القراآن ج1/173 جند اأن 

ابن امل�ضيب يرى اأنها نزلت يف املرياث ب�ضبب التبني.

عدم  هو  االإ�ضالم  يف  االإرث  يف  �ضلبيا  العروي  االأ�ضتاذ  يراع  ومما 

تراكم الرثوة، ويرى كذلك اأن م�ضكل االإرث لي�ش اأنه غري عادل اأو 

اأنه ال يرتك للمالك حرية الت�ضرف يف ملكه بل يعطي كل واحد حق 

ال�ضول يعني اأنت ال تعرف �ضخ�ضا ومل تلتق به اأبدا لكن اإذا مت 

بال وارث �ضياأتي الأنه ابن االأخ وياأخذ ن�ضيبه، وهذا �ضيء طبيعي 

مادام ابن االأخ يحمل ن�ضب املتوفى، ثم يرى االأ�ضتاذ العروي اأن 

علل  العروي:  االأ�ضتاذ  يقول  ثم  للرثوة،  تفتت  هو  البنت  توريث 

اأعطوا  االأوربيني  اأوربا بكون  التطور احلديث يف  اأ�ضباب  البع�ش 

من  ماأخوذة  قاعدة  وهي  ملك  فيما  يت�ضرف  اأن  فرد  لكل  احلق 

من  اأنه  نعلم  اأن  فيجب  الرومان  ذكر  االأ�ضتاذ  اأن  ومبا  الرومان، 

الرومانية، فقد  الت�ضريعات  الت�ضريعات يف االإرث  اأ�ضعب واأخطر 

يف  املوروث  يخلف  الوارث  اأن  هو  مببداإ  الروماين  الت�ضريع  اأخذ 

�ضخ�ضه ويف ماله، مبعنى اأن الوارث هو امتداد ل�ضخ�ش املوروث، 

ملزم بكل التزاماته مبا يف ذلك الديون حتى ولو مل تكف الرتكة.

يتبع

الحلقة الثانية

توالت  والويالت،  وال�ضدمات  االأزمات  توالت 

االأ�ضماء والوجوه.. ولكن دون اأن يتغري �ضيء يف 

واقع الكرة املغربية. ال اأدري اأي فريو�ش اأ�ضابنا 

اإال اأنه وال �ضك فريو�ش خطري جدا، اجتمع من اأجل 

عالجه كل اأطباء امليدان ومل يزيدوه اإال خطورة 

وانت�ضارا. ولنا يف ف�ضيحة اجلمع العام جلامعة 

الكرة اأكرب دليل على ما قلناه بخ�ضو�ش خطورة 

الفريو�ش. اإن تدخل الفيفا ورف�ضها لتو�ضيات هذا 

اجلمع واإلزامها للجامعة باالإبقاء على علي الفا�ضي 

يف  جديدة  انتخابات  اإجراء  حتى  رئي�ضا  الفهري 

التاريخ  يف  م�ضبوق  غري  اأمر  هو  اأ�ضهر،   6 حدود 

قمة  و�ضلنا  اأننا  يعني  وهذا  املغربي،  الكروي 

العبث!! هذا العبث الذي اعتقدنا اأنه اندثر بعد ما 

حققه فريق الرجاء البي�ضاوي خالل كاأ�ش العامل 

فو�ضول  موؤخرا.  باملغرب  اأقيمت  التي  لالأندية 

على  تغلبه  بعد  امل�ضابقة  هذه   نهائي  اإىل  الرجاء 

فريقني ن�ضف كبريين )مينريو- مونتريي(، هو 

اإجناز  اإجناز غري م�ضبوق مغربيا وعربيا،  بحق 

من  الأزيد  افتقدناه  الذي  احلما�ش  للمغاربة  اأعاد 

الفريق  هذا  حققه  ما  هل  ولكن  �ضنوات.  ع�ضر 

البي�ضاوي يدخل يف باب االإجنازات املخطط لها اأم 

اأن االأمر ال يعدو اأن يكون جمرد مفاجاأة؟؟

اأن  اأنه جمرد مفاجاأة، ال ميكن  االآن �ضنقول  حلد 

وال  املغربية  الكروية  املنظومة  ل�ضالح  حت�ضب 

للرجاء اإال اإذا ثبت العك�ش من خالل اال�ضتمرارية. 

وجب على الفريق االأخ�ضر اأن يوؤكد اأنه من طينة 

العاملية،  املحافل  يف  املغرب  ممثل  واأنه  الكبار 

االألقاب  ح�ضد  يف  باال�ضتمرار  ذلك  يوؤكد  اأن  عليه 

الوطنية والقارية، واأول هذه االألقاب التي يجب اأن 

يح�ضدها الفريق هي كاأ�ش ع�ضبة االأبطال االإفريقية 

لهذا العام حتى يت�ضنى له امل�ضاركة يف كاأ�ش العامل 

لالأندية 2014 رفقة فريق مغربي اآخر.. نحن هنا ال 

نتكلم عن اأ�ضياء م�ضتحيلة بل اأ�ضياء ممكنة جدا، 

فكل الظروف مالئمة لهذا الفريق من اأجل حتقيق 

واحلب  امللكيني  والربقية   فالدعم  االإجنازات، 

اجلماهريي هي اأ�ضياء يجب ا�ضتثمارها بدل تذكرها 

منا�ضباتيا!!

اأنه  �ضندرك  التاريخي  ال�ضياق  اإىل  بالعودة  ولكن 

لن يتم ا�ضتثمار اأي �ضيء، ولنا يف درو�ش 1986، 

1998، و2004 خري دليل، فبعد كل ما مت حتقيقه 
خالل هذه ال�ضنوات من طرف املنتخب املغربي، كنا 

نعود خطوتني اإىل اخللف بعد اأن تنجلي االأفراح 

وينق�ضي احلما�ش، وهذا ما بداأ يحدث مع الرجاء 

التي مل حتقق اإال فوزا وحيدا على ح�ضاب فريق 

�ضرياليوين مغمور، منذ اآخر فوز لها خالل ن�ضف 

نهاية كاأ�ش العامل لالأندية!!.

عبد السالم المساتي

الكــــرة املغـــربية، اتـــجاه واحـــد: الهاويــة!!

الإميان باهلل اأ�سا�س ال�سعادة يف احلياة
العاملي  باليوم  العامل موؤخرا  �ضكان  احتفل 

لل�ضعادة، وهي منا�ضبة يتم من خاللها طرح 

بع�ش االأ�ضئلة على العديد من النا�ش حول 

مفهومهم لل�ضعادة وكيف يرونها، ومن خالل 

هذه االآراء املتعددة واملفاهيم املختلفة جند 

اأن معنى ال�ضعادة ال ميكن ح�ضره يف مفهوم 

واحد الأن ال�ضعادة ترتبط ب�ضعور كل اإن�ضان، 

واإح�ضا�ضه، وعالقته بذاته، وحميطه، وهل 

اإن�ضان  اإن كل  يعي�ش االطمئنان يف حياته؟ 

اأن يعي�ش �ضعيدا يف  يحب ال�ضعادة ويريد 

حياته، لكن الو�ضول اإليها يتطلب الكثري من 

اجلهد والعمل اإذ قد يكون االطمئنان واالأمل 

يف احلياة والعي�ش يف هناء، بعيدا عن الغم 

والهم وكل ما يعكر �ضفو احلياة هو املعنى 

االأقرب ملفهوم ال�ضعادة، وقد يخطئ من يظن 

اأن ال�ضعادة ميكن اأن حتقق باملال فهي لي�ضت 

اإلهية  هدية  اإنها  وت�ضرتى،  تباع  ب�ضاعة 

ومنحة ربانية.

لل�ضعادة  فهمهم  يف  يختلفون  النا�ش  اإن 

بها فمنهم من يراها يف  واإدراكها وال�ضعور 

من  ومنهم  الرثوات،  وتكدي�ش  املال  جمع 

يراها يف العلم والتعلم، ومنهم من يراها يف 

فعل اخلري وم�ضاعدة الفقراء واملحتاجني، 

اخلمر  على  االإدمان  يف  يراها  من  ومنهم 

�ضعادة  هذه  فهل  وال�ضهرات..  واملخدرات 

اإن  �ضعداء؟  حقا  هوؤالء  كل  وهل  حقيقية؟ 

اجلواب يحمله كل اإن�ضان داخل �ضدره ولو 

اختلى كل �ضخ�ش بنف�ضه وكان �ضريحا مع 

ذاته ونظر بعني العقل اإىل موقعه واأين ي�ضع 

قدميه الأدرك �ضاعتها اأنه يكذب على نف�ضه، 

واأنه يتظاهر بال�ضعادة ويخفي �ضقاءه خلف 

واالأقنعة  وال�ضور  املظاهر  من  جمموعة 

اخلداعة.

اإن ال�ضعادة احلقيقية يعي�ضها املوؤمن الأن يف 

االإميان راحة للنف�ش وال�ضمري والأن املوؤمن 

الكثري  االإ�ضالم  ويف  يت�ضاءم،  وال  يياأ�ش  ال 

جتعل  التي  واالإر�ضادات  التوجيهات  من 

ما  فاإذا  حياته،  يف  ومرتاحا  �ضعيدا  املوؤمن 

اأ�ضابه هم اأو غم فما عليه اإال اأن يدعو ربه 

اآيات القراآن الكرمي ليطمئن  اأو يتلو بع�ش 

يوجد  االإميان  ففي  نف�ضه،  وترتاح  قلبه 

االأمل وتوجد القناعة ويوجد ال�ضرب ويوجد 

الر�ضا بالق�ضاء والقدر ويوجد اليقني وهو 

كان  قلب  واأي  االإميان  درجات  اأعلى  من 

�ضاحبه  فاإن  واالأخالق  املبادئ  لهذه  وعاء 

�ضيكون يف غاية ال�ضعادة ال يف الدنيا فح�ضب 

بل يف االآخرة اأي�ضا عند نيل ر�ضى اهلل والفوز 

جد بوشتى )الرباط(باجلنة.

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  املجل�ش  رئي�ش  يعلن 

اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل  ملكنا�ش 

يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�ضلحة 

باإحداث مقهى برقم 925 جتزئة 

الب�ضاتني 7 ال�ضطر االأول مكنا�ش 

الرو�ضي  ال�ضيد)ة(:  طرف  من 

اإدري�ش.

فعلى كل من يهمه االأمر االت�ضال 

باجلماعة  القانونية  بامل�ضلحة 

)ملحقة  ملكنا�ش  احل�ضرية 

هذا  على  االطالع  ق�ضد  احلبول( 

وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف 

خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

As 246/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  املجل�ش  رئي�ش  يعلن 

اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل  ملكنا�ش 

يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�ضلحة 

زنقة   62 برقم  مقهى  باإحداث 

مكنا�ش  االأمان  جناح  لعناية 

البلغيتي  ال�ضيد)ة(:  طرف  من 

حل�ضن.

فعلى كل من يهمه االأمر االت�ضال 

باجلماعة  القانونية  بامل�ضلحة 

)ملحقة  ملكنا�ش  احل�ضرية 

هذا  على  االطالع  ق�ضد  احلبول( 

وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف 

خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

As 247/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  املجل�ش  رئي�ش  يعلن 

اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل  ملكنا�ش 

يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�ضلحة 

�ضارع   16 برقم  مقهى  باإحداث 

عالل بن عبد اهلل مكنا�ش من طرف 

ال�ضيد)ة(: �ضارة حممد.

فعلى كل من يهمه االأمر االت�ضال 

باجلماعة  القانونية  بامل�ضلحة 

)ملحقة  ملكنا�ش  احل�ضرية 

هذا  على  االطالع  ق�ضد  احلبول( 

وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف 

خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

As 248/14

يا اأهل دوزمي 
تبينـــــوا 

احلقل  داخل  مكانتها  لها  التي  دوزمي  قناة 

ال�ضمعي الب�ضري على ال�ضعيد املغاربي وهي 

معروفة بتوفرها على اأطر ذات كفاءة ومهنية 

خ�ضو�ضا يف ق�ضم االأخبار، جعلتنا - كم�ضاهدين 

اأوفياء - نت�ضاءل با�ضتغراب عن جدوى تغطيتني 

الظهرية  ن�ضرة  ببثهما خالل  قامت  اإخباريتني 

ليوم 27 مار�ش االأخري االأوىل، تتعلق باإ�ضراب 

املخابز حني انتقلت القناة اإىل مدينة مراك�ش مع 

اأنها متواجدة يف الدار البي�ضاء، القلب الناب�ش 

للحركة ال�ضناعية والتجارية باملغرب، عا�ضمة 

النقابات املهنية والفدراليات وموطن اجلمعيات 

كان وجود  ت�ضاوؤلنا: هل  ا�ضتدعى  ما  الفاعلة، 

اخلبز بوفرة داخل املخابز البي�ضاوية يف يوم 

املدينة  اإىل  الكامريا  �ضفر  اإىل  داعيا  االإ�ضراب 

احلمراء؟

“وقفة  �ضبه  تهم  فكانت  الثانية،  التغطية  اأما 

احتجاجية” قام بها بع�ش اآباء واأولياء تالميذ 

بالعا�ضمة  اخل�ضو�ضية  املدار�ش  اإحدى 

االقت�ضادية للتنديد بالزيادة يف تكاليف التمدر�ش 

بهذه املوؤ�ض�ضة مع عدم توفر املردودية املطلوبة. 

مل  وعددهم  املحتجني،  خالل  من  تبني  ولقد 

توؤم  املدر�ضة  اأن  علما  نفرا  الثالثني  يتجاوز 

كتب  ما  خالل  من  وكذلك  التالميذ،  من  املئات 

بخط عري�ش يف الفتة التقطتها عني امل�ضور، اأن 

االأمر ال يعدو اأن يكون ت�ضفية ح�ضاب �ضخ�ضي 

بني اأحد االآباء وبني مدير هذه املوؤ�ض�ضة، كما بدا 

جليا اأن عملية اإقحام رئي�ش الفدرالية الوطنية 

جلمعيات اآباء واأمهات واأولياء التالميذ باملغرب 

مل تتم اإال لتاأثيث امل�ضهد ال غري.

اإن هذه املدر�ضة بالذات  حتظى باالإقبال املتزايد 

�ضنة بعد �ضنة بالقدر الذي يخلق لها �ضعوبة 

ا�ضتيعاب طلبات الت�ضجيل، ال�ضيء الذي يعود - 

تربوي  نظام  على  اإىل  توفرها   - علمي  ح�ضب 

املعلوماتية  التقنيات  يتبنى  متطور  وتعليمي 

�ضيكولوجي  طاقم  على  وكذلك  احلديثة، 

متخ�ض�ش ي�ضهر على تتبع التالميذ من الناحية 

ال�ضحية والنف�ضية.

اأن تتفادى مثل هذه  العزيزة  اأرجو من قناتنا 

الهفوات يف امل�ضتقبل.

الطيب العلمي )الدار البيضاء(
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»�أين  �ملعنون:  �ملقال  على  رد� 

�لتقني  �لفح�ص  وكاالت  �لوزير؟.. 

تبتز �أ�سحاب �ل�سيار�ت« �ملدرج على 

�سفحة من �سفحات جريدة �الأ�سبوع 

 2014 مار�ص   20 �خلمي�ص  ليوم 

�ملوقع با�سم »جعفر �ملرجتى« و�لذي 

�إذ  مرجعية،  بدون  �ملقال  هذ�  كتب 

�سحيحة  غري  تو�سيحات  �أعطى  �أنه 

وغري موثقة، بتحديده لتوقيف �إجر�ء 

تتجاوز  ال  مدة  يف  �لتقني  �لفح�ص 

علما  �أخرى،  مر�كز  يف  دقيقة   15
�حلد  حددت  �ملخت�سة  �مل�سالح  �أن 

 20 يف  خفيفة  �سيارة  لفح�ص  �الأدنى 

 340 بـ  ثمنها  حدد  �أنه  كما  دقيقة، 

�لثمن  �أن  حني  يف  لل�سيارة،  درهما 

وذلك  �الأح�سنة  عدد  ح�سب  يختلف 

و�الأثمنة  باملغرب،  �ملر�كز  جميع  يف 

الئحة  بو�سع  مركز  كل  على  مرغمة 

�ملركز  د�خل  �لقانونية  للت�سرفات 

عليها  �الطالع  من  زبون  �أي  ليتمكن 

يخ�ص  ما  يف  �أما  �سرط.  �أو  قيد  دون 

�البتز�ز و�لر�سوة و�النتظار فاإن وز�رة 

�لنقل حددت �لعدد �ملرخ�ص به يف 20 

ي�سطرنا  مما  �لو�حد  �ليوم  يف  �سيارة 

ال  يوم  كل  مو�عد  الئحة  و�سع  �إىل 

يتجاوز �لعدد فيها 20 �سيارة، مما يدفع 

باالأ�سخا�ص غري �مل�سجلني يف �لالئحة 

م�سبقا �إىل �لع�سبية، و�ل�سب، و�ل�ستم، 

و�لتهديد ملا ينتظره من غر�مة 700.00 

درهم �لتي و�سفتها �لوز�رة يف مدونة 

�ل�سري، �إ�سافة �إىل 10 �أيام يف �ملحجز.

أعطي سعيد
رئي�ص �ملركز �لتقني بالق�سر �لكبري

امل�س بال�سيادة 
الق�ضائية املغربية

األستاذ عبد الواحد بن مسعود
من هيئة المحامين بالرباط

ن�سرت جريدة �الأ�سبوع �ل�سحفي يف عددها 780 �ل�سادر بتاريخ 

13 مار�ص 2014 �ل�سفحة 7 خرب� حتت عنو�ن: ))كيف ميكن 
جلمعية عد�لة �أن تكون عادلة ؟ـ  حمامون )يورطون( هولند� يف 

م�سروع ي�سرب ��ستقاللية �لقا�سي �ملغربي.

هذ� �مل�سروع �سيكون م�سريه �لف�سل �لذريع، ومبجرد ن�سر خربه 

يكون  جمعية  تاأ�سي�ص  الأن  ميتا،  و�سيولد  �جلميع،  ��ستهجنه 

ملقت�سيات  خمالف  �لق�سائية  �ل�سلطة  �أعمال  مر�قبة  ن�ساطها 

�لظهري �ل�سريف �ل�سادر �سنة 1958 �ملتعلق بتاأ�سي�ص �جلمعيات، 

والأن هدف تلك �جلمعية خمالف للنظام �لعام، ومي�ص بال�سيادة 

�لق�سائية �ملغربية، والأن ممار�سة �لق�ساء يف �أي دولة يعترب �أهم 

مظهر من مظاهر �سيادة �لدولة بكاملها، و�لق�ساء يف �ملغرب تابع 

ملن�سب �الإمامة �ملعقودة الأمري �ملوؤمنني.

دعمتها  �أو  �جلمعية  تاأ�سي�ص  يف  هولند�  �سفارة  �ساهمت  و�إذ� 

ماديا �أو معنويا، فاإن �أع�ساء تلك �جلمعية �سي�سبحون عمالء 

ل�سفارة هولند� من جهة، الأنهم �سيتلوقو� �ملال من جهة �أجنبية، 

كما �أن �لبعثة �لهولندية �ملعتمدة يف �ملغرب �ستكون قد خرجت 

مهمتها هي متتني  الأن  مهمتها،  �لدبلوما�سية وعن  �لقو�عد  عن 

�سري  مر�قبة  ولي�ص  �لعالقات  وتقوية  �لدولتني  بني  �لتعاون 

�أخرى ومن �سمنها  لديها من جهة  �ملعتمدة  �لدولة  موؤ�س�سات 

موؤ�س�سة �لق�ساء.

ـ  �مل�سروع  هذ�  يف  �نخرط  قد  هولند�  �سفري  �أن  فعال  ثبت  و�إذ� 

�ل�سوؤون  وز�رة  فعلى  ـ  وتكذيب  حقيقة  بيان  منه  ي�سدر  ومل 

مغادرة  �ل�سفري  �ل�سيد  من  تطلب  �أن  و�لتعاون  �خلارجية 

�أ�سبح �سخ�سا غري مرغوب فيه، والأنه  �لوطني، الأنه  �لرت�ب 

�ل�سفري  يريد  ـ  �سكتنا  �إذ�  ـ  فاليوم  �خت�سا�ساته،  تعدى حدود 

مر�قبة �سري �ملرفق �لق�سائي، وغد� يب�سط رقابته على �ل�سلطة 

�لت�سريعية، وبعد غد يتدخل يف �سوؤون �ل�سلطة �لتنفيذية، وقد 

يجروؤ على �مل�ص باخت�سا�سات �ل�سلطة �لعليا يف �لبالد؟ وهذه 

�سابقة ال ميكن جتاوزها.

�لق�سايا  من  معروفة  مو�قف  هولند�  �أن  ذلك  �إىل  وي�ساف 

�إىل  ت�سيء  �سور�  ن�سر  �أن  مو�طنيها  الأحد  و�سبق  �الإ�سالمية، 

ذلك مما يدخل يف  �هلل عليه و�سلم، و�عتربت  �هلل �سلى  ر�سول 

حرية �لتعبري، و�أن �أحد �ملخرجني حاول حرق �لقر�آن �لكرمي.

فالن�ساط  �مل�سروع،  هذ�  يف  فكرو�  �لذين  �ملغاربة  جهة  من  �أما 

�جلمعوي معرتف به، ولكن له حدود وله خطوط يقف عندها، 

يعلو  وال  وهيبة  ومكانة  حرمة  لها  و�لقانون  �لق�ساء  و�سلطة 

فوقها �أي �سلطة �أخرى.

�الأحكام،  �آليات ملر�قبة جودة  �ملغربي و�سع عدة  �لقانون  �إن 

�أو  حكم  وكل  �الإد�رية،  �لقر�ر�ت  وم�سروعية  �سالمة  ومر�قبة 

و�لتعليق يف  و�لتمحي�ص  و�لفح�ص  �ملر�قبة  ي�سلم من  قر�ر ال 

حدود علمية تتوخى �لكمال ال هتك حرمة كلمة �لق�ساء، و�مل�ص 

�أثار� �سلبية يف �لنفو�ص  ب�سمعته و�حلط من قيمته مما يخلف 

�ل�سعيفة و�لعقليات �ملختلفة.

على  رقابته  يب�سط  �ملغربي  �لقانون  �الإد�رية،  �لناحية  فمن 

م�سوبة  �أو  �لتعليل،  يف  �سعيفة  كانت  �إذ�  �الإد�رية  �لقر�ر�ت 

��إ�ستعمال  يف  �ل�سطط  �أو  �ل�سلطة،  يف  �النحر�ف  بعيب 

�ل�سلطة، �أو �نعد�م �ل�سبب �أو عدم م�سروعية �لقر�ر، �أو عيب 

بالتظلم،  تبد�أ  �ملر�قبة  وهذه  �لزماين،  �أو  �ملكاين  �الخت�سا�ص 

و�لطعن بالو�سائل �لق�سائية �ملقررة وهي على درجات �ساأنها 

�ساأن �لطعن يف �الأحكام و�لقر�ر�ت �لق�سائية.

للطعن  تخ�سع  �ملغرب  يف  �لق�سائية  و�لقر�ر�ت  و�الأحكام 

�لنظر،  باإعادة  و�لطعن  باال�ستئناف،  و�لطعن  بالتعر�ص، 

�لنق�ص،  بعد  �لنظر  باإعادة  و�لطعن  بالنق�ص،  و�لطعن 

و�لطعن  �خل�سومة،  عن  �خلارج  بالغري  �ملتعلق  و�لطعن 

قانونية حتمي  �آليات  �إىل  �إ�سافة  �لقانون، و�ملر�جعة،  لفائدة 

حقوق �لغري، كم�سطرة �لتدخل �الإدر�ي يف �لدعوى، وم�سطرة 

�ل�سعوبة يف تنفيذ �حلكم �إذ� كانت مبنية على ��سباب و�قعية 

وقانونية ومت�ص م�سالح �لغري �أو ت�سر مبن مل يكن ممثال يف 

�لدعوى، وفوق كل ذلك م�سطرة �ال�ستعطاف.

فماذ� �ست�سيف �سفارة هولند� ومن معها من �سمانات �أخرى 

دول  جميع  يف  �لعمل  بها  و�جلاري  �ل�سمانات  هذه  من  �أكرث 

�لعامل؟.

يتبع

عودة اإىل مراكز الفح�ص التقني لل�ضيارات

�لتاأجري  رقم  عنفر  حممد  �أ�سفله  �ملوقع  �أنا 
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�لد�ر  يف  �حل�سني  باحلي  مازوال  بحي  �ل�ساكن 

بكم  �أت�سل  و�ل�سالم  �لتحية  بعد  �لبي�ساء، 

�ملغلقة  و�لر�سالة  �ملفتوحة  �لر�سالة  هذه  عرب 

مر�ت(  )ثالث  �ملتكررة  و�الت�ساالت  �ل�سابقة 

طويل  �نتظار  وبعد  �لب�سرية،  �ملو�رد  ق�سم 

بالتكوينني  �ملتعلقة  �لتعوي�سات  يخ�ص  فيما 

�سنتني  ملدة  مكنا�ص  يف  منهما  ��ستفدت  �للذين 

�سعبة  �جلهوي  �لرتبوي  باملركز   )77  -  75(

تكوين  مبركز  و�حدة  و�سنة  �الجتماعيات، 

�ملفت�سني بالرباط )83 - 84(، بالرغم من كون 

��ستفادت من م�ستحقاتها �ملادية  �أوىل  جمموعة 

منذ 05 �أكتوبر 2012، وبالرغم كذلك من �لبالغ 

�لذي �أ�سدرته وز�رتكم من كون موقع �لوز�رة 

�سهر  خالل  جديدة  الئحة  �سين�سر  �الإلكرتوين 

�ستنرب 2013 دون جدوى.

وهذه، �ل�سيد �لوزير، لي�ست و�سعية منعزلة بل 

هناك عدد كبري من رجال �لتعليم مل ي�ستفيدو� 

والز�لو� يف حالة �نتظار.

�لتاأخري  هذ�  كل  ملاذ�  هو:  �ملطروح  و�ل�سوؤ�ل 

�أتنتظرون  جديدة؟  الئحة  بن�سر  �لوعد  بعد 

باحتجاجات  تقوم  �أن  �ملق�سية  �لفئة  هذه  من 

وهل  م�ستحقاتهم،  على  للح�سول  و�عت�سامات 

م�ساغبني  بكوننا  �تهام  �أو  عذر  للوز�رة  يبقى 

�النتظار  هذ�  كل  بعد  �لقانون  عن  خارجني  �أو 

�الأخرى  �لقانونية  �لو�سيلة  هي  وما  �لطويل، 

غري هذه للح�سول على هذه �مل�ستحقات، �ألي�ص 

بعد  م�سروعا  حقا  و�العت�سام  �الحتجاج  حق 

كل هذ� �النتظار؟

مللنا  الأننا  حقوقنا  لنا  تعيدو�  �أن  �أرجوكم  لذ� 

�ملق�سود، ومل يبق  �الإق�ساء  من �النتظار ومن 

لنا �إال �للجوء �إىل �لو�سائل �خلا�سة و�مل�سروعة 

�مل�سار �إليها �أعاله.

محمد عنفر )البيضاء(

        اإىل وزير الرتبية الوطنيـــة

و�سامة  ق�سية  �أو  ق�سة  كانت  �إذ� 

وجمال �الإمار�تي عمر بركان �لغال 

�الأ�سبوع  جريدة  ن�سرتها  �لتي 

ليوم   139 عددها  يف  �ل�سحفي 

عن  نقال   2013 مايو   2 �خلمي�ص 

قد  و�ملو�قع  �ل�سحف  بع�ص 

�إعالمية تعدت  �أثارت وقتها �سجة 

�حلدود �لعربية، فقد �سبقتها ق�سة 

�إثارة  �أكرث منها  بل  �أخرى مماثلة، 

ق�سة  هي  تلك  وت�سويقا  وغر�بة 

ع�سر  �لت�سعة  ذي  �الأفغاين  �ل�ساب 

ربيعا �لذي كانت و�سامته �لطاغية 

وجماله �الأخاذ �سببا يف �إ�سعال فتيل 

بني  حمموم  و�سباق  خالفات  حرب 

�مللي�سيات  من  عدد  و�أفر�د  قاد�ت 

جملتها  ومن  �الأفغانية،  و�لف�سائل 

ملي�سيات طالبان �لتي حاول بع�ص 

�ملذكور  �ل�ساب  �ختطاف  �أفر�دها 

�الأخالق  على  وحفاظا  للفتنة  در�أ 

زعمهم،  حد  على  �الإ�سالمية  و�لقيم 

�ل�ساب  �أ�سرة  �أرعب  �لذي  �الأمر 

�مل�ستهدف ودفعهم لال�ستنجاد على 

كل  يف  �الأمنيني  بامل�سوؤولني  عجل 

�لذين  وباك�ستان  �أفغان�ستان  من 

رجال  بع�ص  وكلفو�  ��ستجابو� 

بتوفري  و�ملخابر�ت  �ل�سريني  �الأمن 

وتدبري �أمر حماية �ل�ساب و�أ�سرته، 

جهات  هناك  باأن  �أ�سيع  �أنه  �سيما 

ع�سابات  وت�سخر  ت�سعى  كانت 

وكوماندو وتخ�س�ص �أمو�ال من �أجل 

�لفائق  )�ملعجزة(  بال�ساب  �لظفر 

�جلمال �لذي كان يفنت كل من ير�ه 

من  كل  يوؤكد  و�لذي  �الأوىل  للوهلة 

�لكبار  عقول  ي�سلب  �سحره  �أن  ر�آه 

وحتى  ون�ساء،  رجاال  و�ل�سغار 

�ملخرجون �ل�سينمائيون �الإير�نيون 

ملا عزمو� على �إجناز و�إخر�ج فيلم 

�ل�سالم،  عليه  يو�سف  �هلل  نبي  عن 

بغية  �الأفغاين  �ل�ساب  عن  بحثو� 

�سيدنا  �سخ�سية  دور  متثيل  �إ�سناد 

�إذ  جدوى،  دون  لكن  له،  يو�سف 

يف  و�ملخابر�ت  �الأمن  رجال  كان 

قد  وباك�ستان  �أفغان�ستان  من  كل 

خلطة  باإحكامهم  �جلميع  �سبقو� 

�ل�ساب  �أ�سرة  حتى  جعلت  ذكية 

�لتعرف  باالأمر يتعذر عليها  �ملعني 

)ما�سكا(  باإلبا�سه  وذلك  عليه، 

ب�سفة  و�سكله  وجهه  معامل  يخفي 

وحركاته  �سكله  غريو�  كما  عامة، 

ن�سائيا زيادة  و�ألب�سوه زيا  وكالمه 

جنحت  وقد  و�لتخفي،  �لتمويه  يف 

تتمكن  مل  بحيث  كليا  �خلطة  هذه 

وتعاملت  عليه  �لتعرف  من  �أ�سرته 

معه على �أ�سا�ص �أنه �مر�أة، ومن ثم 

مكنت تلك �خلطة من حماية �ل�ساب 

عنه  �خلطر  و�إبعاد  �لذكر  �الآنف 

وعن �أ�سرته.

و�الإكبار  لالإعجاب  يدعو  ومما 

�ل�ساب  و�لد  �أن  �لنظر  ويلفت 

�الأفغاين كان ي�سرح دوما وباإ�سر�ر 

الفت، �أنه رغم فقره وحاجته يهون 

�أ�سرته  و�أفر�د  هو  ميوت  �أن  عليه 

م�ستوى  �إىل  ينحط  �أن  على  جوعا 

جماله  ��ستغالل  �أو  بابنه  �الجتار 

و�خلروج  ذلك  ور�ء  من  لالغتناء 

من حالة �لفقر �ملدقع، وبالتايل ميكن 

من  �ملنتظرة  )�لب�سرية(  �لذئاب 

بر�ءته  وتدني�ص  �بنه  ج�سد  نه�ص 

و�لنيل من رجولته. وقد كانت ق�سة 

هذ� �لفتى �الأفغاين حدثا غري عادي 

�سغل وقتها �الإعالم �لعاملي مما �أتاح 

فر�سة ذهبية ��ستغلها �ملت�سهينون 

الإخر�ج  هوليوود  يف  �ل�سينمائيون 

�أ�سموه  مبكان  �لوقاحة  من  فيلم 

كله  �مل�سلمني(  �لغلمان عند  )ع�سق 

جتريح وت�سويه و�فرت�ء وبهتان يف 

حق �الإ�سالم و�مل�سلمني.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

الحلقة األولى

ق�ضة الإن�ضان مع اجلمال منذ اأن زرع اهلل حبه يف قلبه

عمر بركان �لغال

احلنان الأ�ضري
�لزو�ج  يقع  �ملحبني  بني  �للقاء  بعد 

عن  فينتج  �لطرفني،  تر��سي  بعد 

هذ� �لبنني و�لبنات، حني ذ�ك تتكون 

�أن متد  �الأ�سرة، ولكن �الأ�سرة عليها 

�أطفالها بالدفء و�حلنان الأن �لدفء 

و�لتو��سل  له  مثيل  ال  �الأ�سري 

عظيم  �سيء  �الأ�سرة  د�خل  و�حلو�ر 

بد�أنا  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  ولكن، 

نفتقد هذ�، كل و�حد منزو لوحده مع 

مع �حلا�سوب، ال حو�ر،  �أو  �لتلفزة 

ال تو��سل.

�الأ�سرة  يف  فرد  كل  ي�سعر  �أن  يجب 

موجود،  �إن�سان  �أنه  حي،  كائن  �أنه 

بع�ص  التخاذ  �لكالم  يف  قيمة  له 

�لقر�ر�ت و�مل�ساورة.

�لتالحم  و�الأمهات  �الآباء  على 

الأن  و�ل�سر�ء،  �ل�سر�ء  يف  و�لتالوؤم 

�لعنف �الأ�سري ال يولد �سوى �لعنف 

و�نعد�م �حلنان مما يوؤدي �إىل خروج 

�الأبناء من �لبيت للبحث عن �الأني�ص 

�الأ�سدقاء  بني  �لت�سرد  �أو  و�لدفء 

�الأ�سر�ر.

بني  تكامل  هناك  يكون  �أن  يجب 

على  للح�سول  و�ملدر�سة  �الأ�سرة 

بالقيم  مت�سبعة  قوية  �سخ�سية 

ي�سبح  �مل�ستقبل  ويف  �الإيجابية، 

يف  فعاال  عن�سر�  �البنة  �أو  �البن 

�ملجتمع يخدم م�سالح �لنا�ص.

بنت الوادي )القنيطرة(

بلمختار
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�إظهار  بدون  ب�صورهم  وي�صاركون  �لفاي�صبوك  على  يوم  كل  يطالعونك 

ومغامر�تهم  �لذكورية  �إجناز�تهم  ولنا  لك،  يل،  يعر�صون  وجوههم... 

�لفحولية و�صهر�تهم �لهارونية غري �لر�صيدة.. ترى �صيوفا، �صكاكني مدية 

وحتى م�صد�صات.

هذه �أهم �لإجناز�ت، فاأين هي �ملنجز�ت؟ هربتم من »م�صار« ومل تلتفتو� 

لـ«لإجناز«!!

من  وهربتم  حدودكم  جتاوزمت  �لتجاوز،  فعال  �لتجاوز.  �أجنزمت  بل 

مد�ر�صكم وتركتم حقائبكم.

ماله  و�صرقة  خليجي  مري�ض  على  �لن�صب  يف  �لطفويل  ذكاءكم  و�صخرمت 

�لبرتويل �أو �صاذ لوطي وقر�صنة ح�صابه �لفاي�صبوكي، ون�صر �صور فتيات 

�صاذجات غ�صتهم �صبقيتهم �جلن�صية �أو ثقتهم �ملعمية يف �صخو�ض وهمية. 

�صارع  كل  يف  نحتاج  فهل  و�ل�صرتز�ق.  �ل�صم  بغية  زقاق  كل  ت�صاكنون 

وزقاق �إىل بدر هاري؟ بل نحتاج �إىل �لتجنيد �لإجباري.

فتاة  كل  �أمام  يظهر  �أن  ل  و�صولته  عزه  �ملغربي  للفتى  يرجع  جتنيد� 

فحولته. بطل يف �ملالعب و�لأندية ل �صعلوكا يحمل �صيف ومدية، �صاب 

محمد الشرقاوي البزيويمثقف عامل ل مدمنا �صيخا هرما.

املتقاعدون ودولة 

احلق والقانون

�خلدمة  من  �صنو�ت  خم�ض  �لوزير  يق�صي  �أن 

�ل�صيار�ت  �لوثري، وتبديل  فوق كر�صي مكتبه 

يغادر  وعندما  �ل�صكالط  وم�ض  �لفارهة، 

يح�صل على تقاعد �أكرث من مريح 35000 درهم 

مدى �حلياة، وبعد مالقاته لربه تبقى لذويه.

م�صتلقيا  �نتخابه،  فرتة  �لربملاين  يق�صي  و�أن 

على ظهره، يتبادل �أطر�ف �حلديث مع زمالئه، 

درهم   7000 مبلغ  يغادر يح�صل على  وعندما 

وما  لعائلته،  بعده  ومن  �حلياة  مدى  كتقاعد 

ينطبق عليه على �مل�صت�صار بالغرفة �لثانية.

هل هذ� �لعبث و�للعب باأمو�ل �ل�صعب، ي�صاير 

�ملر�صوم  هو  وما  و�لقانون؟  �حلق  دولة  فعال 

�أو �لظهري �للذ�ن خول لهوؤلء كل هذه �ملبالغ 

خدمة  يف  ق�صوها  وجيزة  فرتة  عن  �ملالية 

جمانية  تكون  �أن  �لأجدر  من  كان  �ل�صعب؟ 

و�إفقار  �لغني  �إغناء  لظهري  �إنه  تطوعية،  �أو 

�أو�صلت  �لتي  �لأ�صباب  �أهم  من  وهو  �لفقري، 

�صناديق �لدولة �إىل �لإفال�ض.

حياته  ق�صى  ب�صيط،  موظف  يح�صل  و�أن 

بال�صحاري دفاعا عن وحدة �لوطن، �أو خدمة 

وبعد  و�صالمتهم،  �أمنهم  �صمان  يف  �ملو�طنني 

يح�صل  ج�صمه  وهز�لة  لر�أ�صه  �ل�صيب  غزو 

بتاتا  �صيء  على  يح�صل  ل  �أو  �لفتات،  على 

لهذ�  وقع  كما  فارغة،  �ل�صناديق  �أن  بدعوى 

من  �صنة   18 ق�صيت  عندما  �ل�صعيف  �لعبد 

�لعمل ب�صلك �لأمن، ومت طردي طرد� تع�صفيا 

ب�صبب حادثة �صري، 18 �صنة من �لعمل �ل�صاق 

ولي�ض خم�ض �صنو�ت حتت قبة �لربملان، ويف 

عنقي م�صري �صتة �أبناء وزوجة و�أم، دون �أن 

�أح�صل على �صيء.

هل هذه هي دولة �حلق و�لقانون �لتي ت�صنفون 

بها �أ�صماعنا كل يوم وليلة وكل حني؟

و�لقانون،  �لبعد عن �حلق  كل  لبعيدون  �إنكم 

�لذين  و�جلاه،  �لنفوذ  لذوي  يعطى  فاحلق 

يتمتعون برو�تب خيالية، ثم تقاعد قل نظريه 

يف دولة �لعامل، �أما �لقانون و�صر�مته فيطبق 

على �مل�صت�صعفني و�لفقر�ء فقط.

حرمان  و�لن�صيان،  �حلرمان  دولة  �إننا 

ون�صيان  بكر�مة،  و�لعي�ض  حقه  من  �ل�صعيف 

�ملهم�صني يف �لقرى و�لبو�دي وحتى يف �ملدن، 

عي�صهم  وظروف  م�صريهم  يو�جهون  وتركهم 

�لقا�صية.

برملانيا،  كان  وذ�ك  �صابقا،  وزير�  كان  فهذ� 

و�لآخرين  عمال  وهوؤلء  م�صت�صار�،  و�لآخر 

ووليمة  “�لكعكة”  من  ن�صيبهم  فلهم  ولة، 

�ملتقاعد �لبئي�ض بالغي�ض ولي�صرب �خلمر.

و�لقانون  �حلق  دولة  لنا  تخرج  �لأخري،  ويف 

�إفال�ض  لنا  لتعلن  حكومتنا،  رئي�ض  �صخ�ض  يف 

لقد  �أفل�صها،  عمن  �لبحث  دون  �ل�صناديق، 

بعد  حتى  �ملريح  بتقاعدهم  هوؤلء  �أفل�صها 

ذلك  م�صتحقو  �أما  �حلياة،  ومدى  �خلدمة 

منهم  وهم�صتهم،  �لدولة،  لهم  تنكرت  فقد 

ومنهم  �أقل،  ومنهم  درهم   200 يتقا�صى  من 

“�ل�صامة  لعب  يف  �أيامهم  يق�صون  �صيء،  ل 

و�لكارطة” �إىل �أن ياأتي فرج من عند �هلل.

مصطفى بصير )فاس(

�شرورة اإخ�شاع مدونة ال�شغل
 اإىل الواقع االقت�شادي

لقد مرت حلد �لآن ع�صر �صنو�ت على تطبيق مدونة �ل�صغل �ملعمول بها حاليا..

وبالرغم من �ل�صائبات �لتي حتيط بهذه �ملدونة، فاإنه يالحظ �أن �أرباب �لعمل ما 

ز�لو� م�صرين على تعديلها للركوب على بع�ض �ملكت�صبات �لتي حتققت للطبقة 

�لعاملة يف ظل هذه �ملدونة.. و�أن من �صمن �لإ�صكاليات �لتي يعمل �أرباب �لعمل 

�لذين  �لأجر�ء  تعوي�ض  م�صاألة  �لعاملة  باليد  للمهتمني  بالن�صبة  تعديلها..  على 

مت �إحالتهم على �لتقاعد.. �إىل جانب م�صاألة طلب �ل�صغل �إ�صافة �إىل قاعدة عقدة 

�لعمل �إىل مدة غري حمددة، يف حني �أن وز�رة �ل�صغل يبدو �أنها من�صغلة باإ�صكالية 

تقييم �لن�ض �لذي ميكن �أن يلقى ر�صى جميع �لأطر�ف �ملعنية.. ومع ذلك يظل 

�إىل تطبيق مدونة �صغل كما هو معمول  �لآن ماز�ل متخلفا مل يرق  �ملغرب حلد 

يف  حاليا  �حلكومة  بذلته  �لذي  �ملايل  �ملجهود  من  بالرغم  �ملتقدمة..  �لدول  يف  به 

للعمل  �فتقادها  حني  �صهور  �صتة  ملدة  �لعاملة  لليد  �لتعوي�صات  تغطية  حماولة 

ريتما تفتح �آفاق جديدة بالن�صبة لها ..

�أنا�ض �صرفاء وهم  ولتح�صني و�صعية �لعمال، لبد �أن تعمل �لدولة للرهان على 

للمدونة  تعديل  كل  يخ�صع  �أن  فعال  ي�صتلزم  ما  وهذ�  �حلمد،  وهلل  موجودون 

لالأجر�ء  عدوة  تعترب  ل  �ملقاولة  �أن  �صيما  ل  �ملغربي  �لقت�صادي  �لو�قع  �إىل 

�لعامل  لأن  �لآن  �لعقلية مل يعد مي�صور�  لأن عك�ض هذه  �لدولة،  �أو  �لنقابات  �أو 

يتطور.. ولكن باملقابل فاإنه بدون مقاولت ي�صتحيل �إن�صاء وظائف جديدة، و�إذ� 

تتبعنا هذ� �ملنظور، فاإن خزينة �لدولة �صوف تكون معر�صة لالإفال�ض..

�إ�صافة  يف  �لعمل  لأرباب  �حليوي  �لدور  تعطل  �أن  �حلكومة  م�صلحة  يف  ولي�ض 

مكت�صبات جديدة لليد �لعاملة لأن �ل�صري على هذ� �لنحو �صوف يدخلنا جميعا يف 

عامل �لفرت��صات.. ولكن باملقابل لبد من �صمان حقوق �لعمال عن طريق ميثاق 

�جتماعي دميقر�طي يتم �لتو�فق عليه بني �أرباب �لعمل و�لنقابات يعرف بطبيعة 

�لإ�صر�ب م�صمون  �أن  �صيما  بلدنا.. ل  �لذي يخدم م�صالح  �لنموذج �لجتماعي 

د�صتوريا وحرية �لعمل و�ملبادرة كذلك، ولكن �صرورة �حلال ت�صتوجب تنظيم 

�حلقوق.. يف ظل تو�جد خم�صة وثالثني نقابة عمالية يف بلدنا.. ول بد من �لتذكري 

�لبلد وتنه�ض يف �لأرباح �لتي ينتظرها  �أن �لتجارة غري �ملنظمة تخرب �قت�صاد 

�صجاعة  هو  �حلالية  �حلكومة  ينق�ض  �لذي  �أن  يبدو  وهكذ�  �ملنظم..  �لقطاع 

�ملبادرة جلعل حد لفو�صى �لتجارة غري �ملنظمة..

)ل يعقل �أن ي�صطر حمل لإخر�ج �صلعته للزنقة بجانب �لفر��صة �لذين يقطعون 

عليه رزقه يف وقت يوؤدي هو �صر�ئب وتكاليف �ملحل من كر�ء وما �إىل ذلك..(.

�ملعنية  �لأطر�ف  2009 جميع  �صنة  منذ  دعا  �لبالد  ملك  فاإن  �لتذكري  �أجل  ومن 

�لأجيال  �حلقوق  ي�صمن  جديد  �جتماعي  ميثاق  على  �لنكباب  ب�صرورة 

�لقادمة..

فهال بادرت �حلكومة �حلالية برئا�صة �ل�صيد بن كري�ن لتعبئة جميع �لفعاليات 

بهذ� �مللف لإبر�زه �إىل �لوجود.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

�شرورة اإخ�شاع مدونة 
ال�شغل اإىل الواقع 

االقت�شادي
لقد مرت حلد �لآن ع�صر �صنو�ت على تطبيق مدونة �ل�صغل 

�ملعمول بها حاليا..

وبالرغم من �ل�صائبات �لتي حتيط بهذه �ملدونة، فاإنه يالحظ 

للركوب  تعديلها  على  م�صرين  ز�لو�  ما  �لعمل  �أرباب  �أن 

على بع�ض �ملكت�صبات �لتي حتققت للطبقة �لعاملة يف ظل 

هذه �ملدونة.. و�أن من �صمن �لإ�صكاليات �لتي يعمل �أرباب 

�لعمل على تعديلها.. بالن�صبة للمهتمني باليد �لعاملة م�صاألة 

تعوي�ض �لأجر�ء �لذين مت �إحالتهم على �لتقاعد.. �إىل جانب 

م�صاألة طلب �ل�صغل �إ�صافة �إىل قاعدة عقدة �لعمل �إىل مدة غري 

حمددة، يف حني �أن وز�رة �ل�صغل يبدو �أنها من�صغلة باإ�صكالية 

�لأطر�ف  جميع  ر�صى  يلقى  �أن  ميكن  �لذي  �لن�ض  تقييم 

متخلفا  ماز�ل  �لآن  حلد  �ملغرب  يظل  ذلك  ومع  �ملعنية.. 

مل يرق �إىل تطبيق مدونة �صغل كما هو معمول به يف �لدول 

�حلكومة  بذلته  �لذي  �ملايل  �ملجهود  من  بالرغم  �ملتقدمة.. 

حاليا يف حماولة تغطية �لتعوي�صات لليد �لعاملة ملدة �صتة 

�صهور حني �فتقادها للعمل ريتما تفتح �آفاق جديدة بالن�صبة 

لها ..

ولتح�صني و�صعية �لعمال، لبد �أن تعمل �لدولة للرهان على 

�أنا�ض �صرفاء وهم موجودون وهلل �حلمد، وهذ� ما ي�صتلزم فعال 

�أن يخ�صع كل تعديل للمدونة �إىل �لو�قع �لقت�صادي �ملغربي 

ل �صيما �أن �ملقاولة ل تعترب عدوة لالأجر�ء �أو �لنقابات �أو 

�لدولة، لأن عك�ض هذه �لعقلية مل يعد مي�صور� �لآن لن �لعامل 

يتطور.. ولكن باملقابل فاإنه بدون مقاولت ي�صتحيل �إن�صاء 

وظائف جديدة، و�إذ� تتبعنا هذ� �ملنظور، فاإن خزينة �لدولة 

�صوف تكون معر�صة لالإفال�ض..

ولي�ض يف م�صلحة �حلكومة �أن تعطل �لدور �حليوي لأرباب 

�لعمل يف �إ�صافة مكت�صبات جديدة لليد �لعاملة لأن �ل�صري 

على هذ� �لنحو �صوف يدخلنا جميعا يف عامل �لفرت��صات.. 

ولكن باملقابل لبد من �صمان حقوق �لعمال عن طريق ميثاق 

�لعمل  �أرباب  بني  عليه  �لتو�فق  يتم  دميقر�طي  �جتماعي 

و�لنقابات يعرف بطبيعة �لنموذج �لجتماعي �لذي يخدم 

م�صالح بلدنا.. ل �صيما �أن �لإ�صر�ب م�صمون د�صتوريا وحرية 

�لعمل و�ملبادرة كذلك، ولكن �صرورة �حلال ت�صتوجب تنظيم 

�حلقوق.. يف ظل تو�جد خم�صة وثالثني نقابة عمالية يف بلدنا.. 

ول بد من �لتذكري �أن �لتجارة غري �ملنظمة تخرب �قت�صاد 

�لبلد وتنه�ض يف �لأرباح �لتي ينتظرها �لقطاع �ملنظم.. وهكذ� 

يبدو �أن �لذي ينق�ض �حلكومة �حلالية هو �صجاعة �ملبادرة 

جلعل حد لفو�صى �لتجارة غري �ملنظمة..

بجانب  للزنقة  �صلعته  لإخر�ج  حمل  ي�صطر  �أن  يعقل  )ل 

�لفر��صة �لذين يقطعون عليه رزقه يف وقت يوؤدي هو �صر�ئب 

وتكاليف �ملحل من كر�ء وما �إىل ذلك..(.

ومن �أجل �لتذكري فاإن ملك �لبالد دعا منذ �صنة 2009 جميع 

�لأطر�ف �ملعنية ب�صرورة �لنكباب على ميثاق �جتماعي 

جديد ي�صمن �حلقوق �لأجيال �لقادمة..

فهال بادرت �حلكومة �حلالية برئا�صة �ل�صيد بن كري�ن لتعبئة 

جميع �لفعاليات بهذ� �مللف لإبر�زه �إىل �لوجود.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(



◆ ال�سمت �سالمة وجناة، 
وكرثة الكالم ندامة، لذلك 

كان من اأ�سباب جماهدة 

النف�س وكبحها، وهو ال 

يخت�س بالل�سان، بل بالقلب 

واجلوارح كلها، ولذلك كان 

ب�سر بن احلارث يقول: »اإذا 

اأعجبك الكالم فا�سمت، 

واإذا اأعجبك ال�سمت 

فتكلم« ومن هنا ن�سحنا 

الر�سول االأكرم باأن نقول 

خريا اأو ن�سمت.

◆ مراقبة اهلل هي علم 
العبد باطالع الرب عليه، 

وهي اأ�سل كل خري وف�سل، 

و�سيلتها حما�سبة النف�س، 

واإ�سالح حال العبد، 

ومالزمة طريق احلق الذي 

يعلم ويرى، وي�سمعك 

يف كل اأحوالك، وحقيقتها 

اأنها تو�سلك اإىل درجات 

احلقائق، وعالمتها اإيثار ما 

اآثر اهلل تعاىل، وتعظيم ما 

عظمه جل �ساأنه.

بقلم: أبو أزهار

هي األلوان
شديدة اللمعان

طليقة اللسان
في معارك البرلمان

فالمعارضة تدين اإلخوان
كلعبة للنسيان

والحكومة ليس لها عنوان
وكلهم ملطخ بالبهتان
وكلهم ال يملك البيان!!

وذا رفع األثمان
شابت له الحجبان
وخرت له الركبان

وأما اللعب بالميزان
فقد أخل باألوزان
ويا ما من إنسان
من فرط العدوان

لم تعد له أسنان!!

أثر العدوان

الكالم الموزون

مت �لتح�سري لزيارة بن عرفة يف ف�سل ربيع �سنة �ألف وت�سعمائة 

و�أربع وخم�سني.. وو�سع �لبا�سا �سخ�سيا برنامج �لزيارة، وتقرر 

باأن تكون �سالة �أول جمعة من �سهر مار�س يف م�سجد برمية �لعتيق، 

وقد �تخذت جميع �الحتياطات. 

بامل�سجد  �لكل  ��ستقر  وعندما  �لبا�سا،  رعاية  حتت  �ملوكب  �أقبل 

�ملحرو�س من كل جو�نبه و�أبو�به وزو�ياه، ووقف �الإمام للخطبة 

وبطانة  �لنفاق  �سيوخ  لها  �أر�د  كما  �ملنا�سبة  لتلك  �أعدت  �لتي 

�خليانة، �ُسرع يف �ل�سالة. وعند �ل�سجدة �الأوىل �ألقيت قنبلة يدوية 

�أمام �ملحر�ب، وبدل �أن تقع بني �لبا�سا وبن عرفة - كما كان مقرر� 

لها – ح�سب �أقو�ل بع�س �أفر�د �جلماعة، �نفجرت بني �بن عرفة 

ر�أ�سه،  �لدمية  رفع  وعندما  بالكردودي،  �مل�سمى  �خلا�س  وكاتبه 

ظهر وجهه ملطخا بالدماء.

رب ح�سار على �مل�سجد، و�أغلقت �أبو�به جميعها، ونه�س �لبا�سا  �سُ

�لكالوي كثعبان �جلمعة، يا قاتل يا مقتول، فوقف يلوي عنقه يف 

كل �جتاه وقد �أخرج م�سد�سه �حلديث �لذي قيل عنه �إنه من نوع 

�لهروب  يف  �لر�غبني  �خلائفني  �أحد  �لفور  على  به  وبا�سر  خا�س، 

فاأرد�ه قتيال. ثم جتارى بع�س �الأعو�ن و�خلونة نحو �ملكان �لذي 

�أ�سار �إليه �أحد �حلر��س، فاعتقل �لفد�ئي �ل�سهم بطل �لعملية �لذي 

رمى على �لفور بحبة �سّم يف فمه حتى ال يدل على �ملزيد من �أع�ساء 

�أهل  عند  �ل�سهري  عالل  �بن  �أحمد  �سيدي  �ل�سهيد  هو  �جلماعة، 

�لريا�سة بـ»قيال« وهو زميل للمعلم باحلاج �لبقال .

�أقد�م  عند  و�سع  �أن  �إىل  �حلياة  قيد  على  يز�ل  ما  وهو  �سحله  مت 

�لبا�سا �لتهامي، فبد�أ هذ� �لطاغية يرف�س �لبطل بقدميه ويلعنه ثم 

�أفرغ فيه م�سد�سه �الأوتوماتيكي، وظل يلّوح بهذ� �مل�سد�س حتى ظن 

�لنا�س �أنه �سيقتلهم جميعا. ثم ر�فق �بن عرفة �إىل خارج �مل�سجد.

�أن �الأمن �لفرن�سي وديو�ن �ملقيم �لعام مل يكونا  �سمعنا فيما بعد 

ر��سيني على �سلوك �لبا�سا وعن �لوح�سية �لتي ت�سّرف بها و�سط 

�مل�سجد، وعدد �ل�سحايا �لذين قتلو� وتعر�سو� لالإهانة و�ل�سرب 

قبل �أن ُيكت�سف �أنهم من �أعو�ن �ل�سلطة نف�سها وخد�م للحماية.

هذ�  من  عملية  �أن  بباله  يخطر  يكن  ومل  قمته  �لبا�سا  غ�سب  بلغ 

�ملدينة  على  ف�سب  و�سلطته،  �سلطانه  عا�سمة  يف  تقع  قد  �حلجم 

�حلمر�ء جام غ�سبه، وز�د يف �سدة قب�سته حتى �أ�سبحت عملية 

�جللد يف حمكمته للمو�طنني على كل �سغرية وكبرية: حمل �سورة 

حممد �بن يو�سف جرمية ت�ستحق �جللد و�ل�سجن، حمل �ل�سحف 

وت�سلح  �لعقاب.  ت�ستحق  �أي�سا  �لعام   و�لر�أي  كالعلم،  �لوطنية، 

�أعو�ن �ل�سلطة بامل�سد�سات، و�أكرث �لبا�سا من تلك �لدوريات �مل�سّكلة 

من رجال قبائل كالو� رغم �أنفهم ورف�سهم. وحتى ذلك �لقبطان �لذي 

كان ي�سكن يف دربنا متم�سكنا يف مروره على در�جته، هاهو قد تفرعن 

بدوره وو�سع م�سد�سه على حز�مه وبد�أ يفزع �ل�سكان جري�نه ب�سر 

نظر�ته. وكان �لبا�سا قد مده ب�ستة رجال من قبيلته حلر��سة منزله 

�لقبطان  هذ�  منزل  ي�سكل  �أ�سبح  لقد  باأ�سلحتهم..  مدججني  وهم 

نقطة رعب و�سو�د يف درب فحل �لزفريتي �ل�سهري ب�سبع تالوي.. 

درب �لقائد لوريكي، و�لناظر �لطيب �لفا�سي، و�لرتجمان �لو��سطي 

�جلز�ئري، �ل�سي هنان، و�لعامل �جلليل �سيدي �أحمد �لكن�سو�سي، 

و�أ�سرة �بن �ملجاد، وعبا�س �ل�سر�يبي، و�أ�سرة �حلن�سايل، و�ل�سي 

حل�سن �أحجام.. �إنه �لدرب �لذي كان يرتدد عليه �لعلماء، و�سيوخ 

ومن  و�الأطباء.  و�ل�سعر�ء  �لبالد،  و�أعيان  �لتيجانية،  �لطريقة 

�أ�سهر �ملتو�جدين يف هذ� �لدرب عند باب منزل �سيخه �لكن�سو�سي، 

�ل�سريف �لعالمة �لذي فقدناه موؤخر� موالي �ل�سديق �لعلوي.     

�لذي  �ل�سيء  و�ال�ستفز�ز،  �لرعب  ي�سكنه  �لدرب  هذ�  �ليوم  هاهو 

دفعني للتفكري يف عمل يرغم هذ� �لقبطان على �لرحيل من دربنا، 

�أو رمبا كان م�سريه كم�سري غريه مّمن ك�سفو� عن حقيقة �أمرهم 

و�أز�لو� �لقناع عن وجوههم .

بن  �لعزو�  �سقيق  �بن �جلياليل  �أحمد  �ملنزل  وذ�ت م�ساء ز�رين يف 

جلون.. ليبلغني �سالم �أخيه و�سالم وهبي. ثم �سلمني �لر�سالة �لتي 

�أثناء  لهم  حدث  ملا  تلخي�س  فيها  جاءين  وقد  فقر�أتها  بها،  تو�سل 

تخّلو� عن  �أن  بعد  �إىل �جلز�ئر  �نطلقو� من وجدة  و�أنهم  �لرحلة، 

ح�سن �لرما�س �لذي بد�أ يزعجهم برتدده وخوفه فاأكملو� رحلتهم 

�أو�سلهم  �لذي  �جلز�ئريني  �ملجاهدين  �أحد  ومب�ساعدة  بدونه 

»�ملقاومة   �لفالكة:  �أحد  بعنو�ن  وزودهم  �لتون�سية  �حلدود  �إىل 

�لتون�سية« �لذي قدم لهم هو �الآخر م�ساعدة �إىل �أن بلغو� �حلدود 

�لليبية، ومن هناك �إىل بنغازي ثم �إىل �الإ�سكندرية حيث �حتفظ بهما 

�لبولي�س �مل�سري ملدة ثالثة �أيام يف �سني وجيم. ومت ت�سليمهما بعد 

كل ذلك �إىل مكتب �ملجاهد �سيدي حممد بن عبد �لكرمي �خلطابي.
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حممد  �ل�ساعر  ي�سرت�سل  �أن  قبل 

�لبوعناين يف ق�سائده �لتي �ألقاها 

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سعر، 

عدة  طرف  من  وتكرميه 

�الإبد�ع  ر�أ�سها  على  جمعيات 

يوؤطرها  �حل�سارية  و�لتنمية 

�بن حيان  ثانوية جابر  �أ�ساتذة 

فيها  برز  �لتي  )�لقرية(،  ب�سال 

على  و�ل�ساعر�ت  �ل�سعر�ء  من  كثري 

�ل�ساعر  مديرها  رئا�سة  حتت  �خل�سو�س، 

حممد �لناجح..

قبل ذلك، حتدث �ملحتفى به عن جتربته �ل�سعرية 

�إفريقية  �إىل �لزيار�ت �مللكية لعدة دول  وتطرق 

من  تخاف  �لدول  من  كثري�  �أن  ذ�كر� 

يخافون  �ملغاربة  بينما  حكامها، 

على ملكهم.

�أبرزت  منا�سبة  �حلفل  وكان 

�ملر�أة  وخا�سة  �ل�سباب  �هتمام 

بال�سعر، وعيده �حلافز لهم على 

بكل  ي�سمعونه  مبا  �ال�ستنارة 

عناية و�هتمام �سو�ء بال�سعر �ملقفى 

�لزجل  �أو  �حلر،  �ل�سعر  �أو  �لتقليدي 

حتى باللغة �الأمازيغية.

�إنها �سنة حميدة يجب ��ستغاللها كل �سنة مثلما 

فعلت هذه �لثانوية و�جلمعيات �لتي �حت�سنت 

�ملنا�سبة.

بعد �أن حددت �لفنانة �الإمار�تية، �أحالم، �سروط دخولها عامل 

�لتمثيل، �نتف�س جمهورها على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، 

�الإطالق،  على  �خلطوة  لهذه  ت�سجيعهم  عدم  عن  معربني 

�أن  وموؤكدين  �لفكرة،  تلك  عن  بالرجوع  فنانتهم  نا�سحني 

�لتمثيل ومل يحققن جناحا،  �لالتي خ�سن جتربة  �ملطربات 

خ�سرن جمهورهن وجنوميتهن.

يكون  �أن  �أهمها  من  للتمثيل،  �سروطها  قد حددت  �أحالم  وكانت 

�أثرت يف  �لعمل عبارة عن �سرد حلياة �سخ�سية تاريخية عظيمة 

�ملجتمع �لعربي، مثل كوكب �ل�سرق �أم كلثوم، �أو �لفنانة ��سمهان.

.د. يوسف الكتاني

جمهور �لفنانة �أحالم غري متفق
 مع خو�ضها جتربة �لتمثيل

�للجنة  �أعلنـــت 

لعلــــــــــــمية  �

عبد  جلائزة 

�جلــر�ري  �هلل 

يف �لفــــــــــــــكر 

�أنــــها  و�الأدب، 

باالأبحاث  تو�سلت 

�ملر�سحة للدورة �لثانيـة 

»�لفكر  مو�سوع:  يف   ،2014  -  2012
�أ�سوله  �حلديث:  �ملغربي  �الإ�سالحي 

وتوجهاته«.

وبعد فح�سها، قررت �للجنة حجب جائزة 

هذه �لدورة، لعدم توفر تلك �الأبحاث على 

�ل�سروط �ملطلوبة.

حجب جائزة عبد �هلل 
�جلر�ري يف �لفكر و�لأدب

فرعها  لتاأ�سي�س  �لتح�سري  �إطار  يف 

�سر�ردة  �لغرب  بجهة  �جلهوي 

�لوطنية  �لنقابة  تنظم  ح�سني،  بني 

ندوة يف مو�سوع:  �ملغربية  لل�سحافة 

يف  دور  �أي   .. و�الإعالم  »�ل�سحافة 

�ملجتمع؟«. وذلك يوم �جلمعة 4 �أبريل 

2014، بقاعة غرفة �لتجارة و�ل�سناعة 
و�خلدمات مبدينة �لقنيطرة �بتد�ء من 

�ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء.

هذه  هام�س  وعلـــــــــى 

�سيقام  �لنـــــــدوة 

للزميلني  تكرمي 

 : ميني عال الإ �

�لبعمر�ين  حممد 

وح�سن �أيت بال. 

�ل�ضحافة و�لإعالم .. 
�أي دور يف �ملجتمع؟

وفاة  �إثر  على 

ل  مل�ســــــــمو �

برحمتـه �ل�سيد 

عبد  �لتهامــــي 

�لرحمن، تتقدم 

�لتهامي  عائلة 

بال�سـكر �جلزيل 

�إىل كل �الأحباب 

و�الأ�سدقاء د�خـــــل �لوطن وخارجه و�إىل 

كل من و��ساهم يف م�سابهم �جللل، ر�جية 

يف  مكروها  يريهم  �أال  وجل  عز  �ملوىل  من 

عزيز عليهم.   

�إنا هلل و�إنا �إليهم ر�جعون 

ميالده  بعيد  �ليماين  �أمني  حممد  �لطفل  �حتفل 

�خلام�س يوم 27 مار�س 2014 و�سط فرحة �الأهل 

و�الأ�سدقاء.

»�الأ�سبوع«  تتقدم  �ل�سعيدة  �ملنا�سبة  وبهذه 

باأجمل �لتهاين و�أطيب �الأماين �إىل �لطفل �لوديع، 

حممد �أمني، د�عني له بال�سحة وطول �لعمر يف 

كنف و�لديه عبد �لغني �ليماين وهدى �لتومي.

عيد
 ميالد 
سعيد

تكرمي حممد �لبوعناين يف �ليوم �لعاملي لل�ضعر

شكـر على تعـــزية





بعد  الثاين،  احل�سن  امللك  �سعر  عندما 

 1971 �سنة  االنقالبية  املحاوالت 

و1972، ب�سرورة اإعادة تنظيم جهازه 

االأمني اخلا�س، ا�ستقدم رئي�س حر�س 

�سا�سيا،  امل�سمى  دوكول،  اجلرنال 

الرجل  ليبداأ  املهمة،  بهذه  وكلفه 

االأمن،  رجال  من  جمموعة  بامتحان 

النار،  اإطالق  يف  براعتهم  وطريقة 

وليكت�سف اأن اأحد البولي�سيني املغاربة 

بدقة  النار  يطلق  العاديني)...(، 

متناهية، ف�ساألهم عن ا�سمه، فقالوا له 

حرا�سة  ملهمة  فر�سحه  املديوري،  اإنه 

و�سعه  اأنه  يعرف،  اأن  دون  امللك، 

املديوري  احلاج  �سي�سبح  موقع،  يف 

بعده، قطبا يف الق�سر امللكي، واحلكاية 

طويلة.

كذلك فعل امللك االأندل�سي، عبد الرحمن 

الذي  ميالدية(   920 )�سنة  النا�سر، 

اختار ن�سرانيا من بني اآالف الن�سارى 

اخلا�س،  اأمنه  ي�سكلون  كانوا  الذين 

وا�سمه اأبو ن�سر ))لأنه كان من �أحذق 

باحلذق  �صيته  وطار  ع�صره  يف  الرماة 

يف الرماية، واإ�صابة الأغرا�ض البعيدة، 

بحياة  اأودى  وقد  رميته،  تخطئ  وقلما 

اجلند  من  امل�صلمني)...(  من  كثري 

وغريهم حتى �صاد الرعب منه(( ،)دولة 

االإ�سالم يف االأندل�س. عبد اهلل عنان(.

يفطن  مل  الثاين،  احل�سن  ولكن 

املديوري  حر�سه  رئي�س  لت�سرفات 

ومل يفعل معه ما فعله امللك االأندل�سي 

))انتهى  الذي  النا�سر  الرحمن  عبد 

ن�صر،  اأبو  اخلا�ض  حار�صه  باأ�صر  الأمر 

فجيء  احل�صرة)...(  اإىل  واإح�صاره 

الرحمن  عبد  واأمر  ال�صدة،  باب  اإىل  به 

ب�صلبه و�صكه بال�صهام حتى مزق بدنه، 

)نف�س  واأحرقت((،  جثته  اأخذت  ثم 

امل�سدر(.

وكان اأبو ن�سر هذا، واحدا من مناذج 

اإن  ما  ))الذي  اخلا�سني،  احلرا�س 

خا�صته)...(  �صائر  على  امللك  قدمه 

وم�صاركا  اإدارته،  اأمر  مدبر  وغدا 

نفوذه  وت�صاعف  وزرائه)...(  لأكابر 

عبد  امللك  جلارية  مبحالفته)...( 

�صاحبة  »طروب«  الأثرية،  الرحمن 

يف  االإ�سالم  )دولة  القوي((،  النفوذ 

االأندل�س. عبد اهلل عنان(.

القدمي،  التاريخ  يف  جديدا  ولي�س 

تظهر  ال  امللكية،  الق�سور  داخلي  اأن 

�ساأنهم،  يرتفع  عندما  اإال  خفاياهم، 

امللك،  با�سم  يت�سرفون  وي�سبحوا 

الق�سر  دخل  الذي  بوحمارة  مثل 

خمزنيا بالباب فثار حماوال اأن ي�سبح 

�سلطانا.

واأكرب منوذج يحفل به تاريخ املغرب 

ال�سلطان،  من  املقربني  طغيان  عن 

ال�سعدية،  الدولة  اأيام  يف  يتموقع  

وخا�سة يف عهد ال�سلطان اأبي عبد اهلل 

املغرب  على  يغار  كان  الذي  ال�سيخ 

ال�سلطان  عهد  يف  العثماين،  النفوذ  من 

الرتكي �سليمان، الذي �سمع اأن ال�سلطان 

»�سلطان  وي�سميه  يحتقره  املغربي 

ال�سعدي  ال�سلطان  هذا  احلواتة«، 

الذي ر�سم خطوط اإقامة وبناء مدينة 

فونتي، التي اأ�سبحت ت�سمى اأكادير.

واختار ال�سلطان املغربي، اأن ي�سع ثقته 

يف مرافق كبري ا�سمه �سالح، ح�سل على 

لقب »كاهية« لتنظيم اجلي�س املغربي، 

اأنه جزائري  ال�سلطان  يعرف  اأن  دون 

)كما جاء يف كتاب نزهة احلادي( لكنه 

ا�ستطاع اأن ي�سبح رجل ثقة ال�سلطان 

ال�سيخ لدرجة اأنه دخل عليه يوما وقال 

له ))مولي اإن جماعة من اأعيان اجلزائر 

بخدمتك،  والت�صرف  جوارك  يف  رغبوا 

»اأي  متلكها  يف  ال�صبب  اهلل  �صاء  اإن  وهم 

اجلزائر«((.

وخيل اإىل امللك ال�سيخ اأنه ))قد ح�صل 

ال�صلطان  لياأمره  اجلزائر،  ملك  على 

اخليل  واإعطائهم  باإكرامهم  ال�صعدي، 

امللك  على  يدخلون  فكانوا  وال�صالح، 

ال�صيخ لتقبيل يديه((، )اال�ستق�سا(.

تارودانت،  يف  ال�سعدي  وامللك  ومرة 

تقبل  التي كانت  دخلت عليه اجلماعة 

يديه، وهم يف الواقع ع�سابة يف خدمة 

ال�سلطان العثماين �سليمان و�سربوا عنق 

وف�سلوا  ب�ساقور  ال�سعدي  ال�سلطان 

رقبته وحملوا راأ�سه عرب تلم�سان، اإىل 

ال�سلطان العثماين.

ويف ع�سر احل�سارة والتمدن، حني مل 

يبق االأوفياء اإىل ال�سلطان يبيعون راأ�س 

القلم  واأ�سبح  االأعداء،  اإىل  �سلطانهم 

يحكي  وال�ساقور،  ال�سيف،  حمل  يحل 

اأحر�سان،  املحجوبي  احلركي  الزعيم 

وهو الذي كان منذ اأيام اال�ستقالل يكتب 

وي�سع  يوميا،  ي�سمع  وما  يرى  ما  كل 

�سناديق،  يف  املذكرات  االأوراق  تلك 

كتب  والتواريخ،  واالأ�سماء  باالأحداث 

�صغل  الذي  جديرة،  ر�صى  اأحد  ))اإن 

قال  وا�صت�صارية،  هامة،  وزارية  منا�صب 

الد�صتور:  بنود  لدرا�صة  اجتماع  يف  لنا 

عن  ال�صلطان  اأزيح  اأن  ميكن  هذا  بقلمي 

عر�صه(( ،)اخلرب. 14 يناير 2014(.

جديرة هذا، ال�سديق الويف)...( للملك 

�ساحكا  حا�سرا  وكان  الثاين،  احل�سن 

معه، �سباح العا�سر من يوليوز 1971، 

حينما فوجئ بالهجوم الع�سكري على 

يتطاير  ال�سخريات، والر�سا�س  ق�سر 

نظر  تت�ساقط،  واجلثث  اجتاه،  كل  يف 

ميينا وي�سارا يف ذعر، فتوجه اإىل موقف 

�سيارته  وركب  الداخلية،  ال�سيارات 

الباب،  اإىل  وهرب، ولكنه عند و�سوله 

فنزل  طريقه،  تعرت�س  �ساحنة  وجد 

من �سيارته، واأمر �سائق ال�ساحنة باأن 

يزيح �ساحنته من الطريق، ليتمكن من 

الهروب.

الذين  االإجنليز،  املفكرون  �سدق  ولقد 

و�سعوا حدا لكل العوامل والعمليات، 

التي حتدث اخللل يف اأجهزة الدولة، عرب 

ي�ستغلون  الذين  واملقربني،  املحظيني 

للت�سرف  باكنغهام،  ق�سر  من  قربهم 

على  بذلك  فحافظوا  القانون،  فوق  من 

اأ�سبحت  التي  الربيطانية  امللكية  نبل 

النموذج الراقي للحكم يف اأوربا.

ليحكي لنا رئي�س احلكومة الربيطانية 

ال�سابق »طوين بلري« اأنه ركب الطائرة 

النقال  تلفونه  يف  يتكلم  ))وكان  يوما: 

منه  ليطلب  الطائرة  ربان  جاءه  وفجاأة 

من  الطائرة  تتمكن  حتى  املكاملة  اإنهاء 

احلكومة  رئي�ض  عليه  فرد  الإقالع، 

له  فقال  جدا،  مهمة  مكاملة  اإنها  بلري: 

ل يهمني حتى ولو كانت  الطائرة:  ربان 

يف  بلري..  فيجيبه  اخلط،  على  جاللتها 

اخلط((،  على  امللكة  جاللة  اإنها  الواقع، 

)ال�سرق االأو�سط. 30/5/2013(.

فرق كبري اإذن، بني هذا الواقع، وواقع 

امللكية  الت�سريفات  يف  �سابق  موظف 

كانت  التي  الطائرة  منع  وقد  عندنا، 

البي�ساء،  الدار  اإىل  جدة  من  متوجهة 

يح�سر  حتى  �ساعات  عدة  االإقالع  من 

اأفراد عائلته الذين كانوا يت�سوقون يف 

عمارة امللكة بجدة..  

كتبته  ما  يذكرون  القراء  اأن  ال�سك 

رو�سي،  مبذكرات  اال�ست�سهاد  عند 

امل�ست�سار اخلا�س للملك احل�سن الثاين، 

الب�سري  اإدري�س  ال�سابق  والوزير 

)االأ�سبوع عدد 21 نونرب 2014(، كيف 

نفوذ  من  الفرن�سي  الكاتب  ا�ستغرب 

احل�سن  امللك  على  الب�سري  الوزير 

وامللك  الب�سري،  فاجاأ  حينما  الثاين، 

 )1998 اأكتوبر  الربملان )11  يخطب يف 

يف  املطلقة  ال�سفافية  يف  رغبته  ويعلن 

يقول  الب�سري  واإدري�س  االنتخابات، 

قاله  ما  تعرف  هل  رو�سي،  للم�ست�سار 

ال�ساعر املتنبي:

)كتبت على الرمال فجاء الريح مي�سح 

كل �سيء(.

فاأجابه  اأفهم،  مل  رو�سي  له  فقال 

اأن  ال�سك  امللك:  يق�سد  وهو  الب�سري 

هناك غ�سا�سا بيننا)...(. حادثة الغ�س، 

االإ�سباين  ق�سية  يف  موؤخرا،  وقعت 

وال�سجة  بالعفو،  متتع  الذي  كالفان 

الكربى التي ت�سبب فيها هذا احلادث، 

البولي�س  قمعها  التي  واملظاهرات 

املعلومات  لتوؤكد  م�سبوق،  غري  ب�سكل 

مل  ال�ساد�س،  حممد  امللك  اأن  النهائية، 

مرور  بعد  اإال  احلادث  بتفا�سيل  يبلغ 

يعرفها  جزئية  وهي  اأيام)...(  ثالثة 

عدد ممن تعمقوا يف التواريخ، وخا�سة 

تاريخ �سدور القرار امللكي، بالرتاجع 

عن العفو.

املرحلة  اأن  الوا�سح،  املوؤكد  اإن 

ونحن  املغرب،  دخلها  التي  اجلديدة 

ال�سابق  املدير  اعتقال  ظروف  نتتبع 

اأ�سرارها  من  ظهر  وما  وانا،  ملوؤ�س�سة 

يواجه  املغرب،  بينما  خفى،  وما 

واقت�سادية  �سيا�سية  اإكراهات 

ال�سعيد  على  خ�سو�سا  واجتماعية، 

االأطراف  بع�س  وموقف  العاملي، 

ال�سديقة، املتاأرجح بني تاأثري ال�سداقة 

املغربية، وااللتزامات الدولية لبع�س 

اأ�سدقائنا، بريطانيا ت�ستقبل م�سوؤولني 

لهم،  دعمها  وتعلن  البولي�ساريو  عن 

راأ�س  على  ت�سبح  اإ�سبانيا  هي  وها 

اأثر  من  كان  وما  املتاأرجحة،  الدول 

متابعة  الفرن�سي يف ق�سية  التحول  يف 

والتي  احلمو�سي،  املخابرات  مدير 

لي�ست  اأنها  التحريات)...(  ك�سفت 

هذا  �سد  مقدمة  �سكاية  ملف  جمرد 

االأمر يتعلق  امل�سوؤول يف فرن�سا، واأن 

بح�سابات وملفات اأخرى)...(، ق�سايا 

نتيجة اأخطاء منطلقة من مناطق نفوذ 

ما  ارتكابها  يف  تراعي  ال  اأخرى)...( 

وهي  البالد،  مللك  اإخال�س  من  تدعيه 

تعرف اأنه بحكم م�سوؤولياته الوا�سعة، 

ال ميكنه اأن يعرف كل ما يدور خارج 

امل�سوؤولية  واأن  الق�سر،  اأ�سوار 

التجاوزات، تقع على  الكربى يف هذه 

ممن  للمتناف�سني  ال�سيق  املحيط  هذا 

االرتباطات  من  ر�سيد  اأي  لهم  لي�س 

ا�ستبعاد  راأينا  وال�سيا�سية،  ال�سعبية 

واإمنا  ظاهر،  �سبب  دون  بع�سهم، 

مثلما  بينهم،  فيما  ال�سراع  نتيجة 

عن  اأخبار  االأيام  هذه  انت�سرت 

العام،  الراأي  تطمئن  ملكية،  غ�سبات 

على قاعدة الدوام هلل، دون اأن ن�سمع 

اأن اأي اأحد من اأولئك املقربني، �سواء 

ال�سالني)...(،  اأو  عليهم  املغ�سوب 

موالي:  له  ليقول  �سيدنا  على  دخل 

لقد حققُت املراد، وا�ستغنيُت مبا فيه 

مهامي،  من  اإعفائي  فاأرجو  الكفاية 

اأكيد  به.  اأحق  هو  ملن  من�سبي  الأترك 

عميق  جتديد  اإىل  يحتاج  املغرب  اأن 

مثلما  �ساأنه،  يف  املت�سرفة  الهياكل  يف 

يتعر�سون  الذين  اأولئك  اأن  اأكيد،  هو 

لغ�سبات ملكية متكررة، يف حاجة اإىل 

امللكية،  الغ�سبات  تاريخ  يف  التعمق 

اإىل  مثال،  والرجوع  ونتائجها)...(، 

امللك  �سمع  الذي  الفيل�سوف  كتبه  ما 

امللوك،  ))نحن  يقول:  الر�سيد  هارون 

بطانتنا)...(  من  اأحد  على  غ�صبنا  اإذا 

لتلك  بقي  ذلك،  بعد  عنه،  ر�صينا  ثم 

الغ�صبة، اأثر ل يخرجه ليل ول نهار((، 

)كتاب التاج. اجلاحظ(.

األخيرة

متى يبتعد عن الملك
 كل من شبع واستغنى
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أكيد أن المغرب 
يحتاج إلى تجديد 

عميق في الهياكل 
المتصرفة في 
شأنه، مثلما هو 

أكيد، أن أولئك الذين 
يتعرضون لغضبات 

ملكية متكررة، 
في حاجة إلى 

التعمق في تاريخ 
الغضبات الملكية، 

ونتائجها)...(


