
الصحراء الشرقية المغربية أصبحت ملكا لألمريكيين.. 
والصحراء الغربية قد تكون ضحية لهذا االتفاق

متكئا  الدويري،  عادل  كان 
لسيارة  المفتوحة  البوابة  على 
مليون  ثالثمائة  تساوي  مازيراتي، 
اليانس  شركة  رئيس  يركبها  كان 
إن  له:  يقول  الدويري  وكان  األزرق، 
مازيراتي التي أبيعها هي أغلى سيارات 
العالم، اكتشفت أن المغاربة هم أكبر 
المازيراتي  زبنائها، ويبلغ عدد مشتري 
دولة  رابع  يعني   ،120 المغرب  في 
عربية حسب تقرير ليكاتوم اللندني، بعد 

اإلمارات والكويت والسعودية.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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�إحالة جمموعة
 مــن اجلرناالت على 

التقاعد بينهم اجلرنال 
بلقايد �شهر امل�شت�شار

 فـــــ�ؤاد الهمــة
03

وهذا الفقيه شباط يضحك بعد أن قال له أحد المتتبعين: 
»اش داك ياولدي لشي قرآن، راه ما بينك وبينو غير الخير 

واإلحسان ياسي حميد«. وذلك بعد أن أراد شباط أن يعمل 
مثل بعض الناس )...( وهو يتحدث في التلفزيون ويشبه بن 

كيران بالمصيبة وقال مستشهدا: »وإذا أصابتكم مصيبة 
قولوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«. بينما اآلية كما يقرؤها أيها 

الناس تقول: »الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون«. 

فلو كان السي شباط يعرض أسواره على فقيه وأخطأ في 
هذه اآلية، فماذا سيسميه الفقيه؟ 

أما حكاية الحمار الضاحك، كما ترونه، فإنه حمار ضحك حتى 
بانت أسنانه، ألنه سمع الخبر السعيد، حين وقف رئيس الفريق 

البرلماني االستقاللي خطيبا مقترحا على وزير الداخلية أن يتم 
ابتداء من اآلن وفي إطار التجديد، استبدال الدراجات النارية 

التي يستعملها الشيوخ والمقدمين، وتعويضها بالحمير. 

كثرة الضحك أصبحت ال تفارق اإلنسان والحيوان

الق�اعد االأمريكية يف اجلزائر حلماية خمطط ب�تفليقة

فرن�شا مل تعرتف مبلكية اجلزائر لل�شحراء ال�شرقية

)فقرات من كتاب المالطي( )اِقرأ الحقيقة الضائعة ص:28(
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املحامي هو الذي كان
 يف اخلارج ولي�س الهمة

البيضاء. األسبوع

ت�أكد – على ل�سان املحامي الأ�ستاذ الطيب عمر – �أنه 

هو الذي كان م�سافرا اإىل لندن، ولي�س موكله امل�ست�سار 
بني  ال�سحفي،  التالعب  خطورة  لتظهر  الهمة،  فوؤاد 
اململكة،  خارج  لل�سفر  م�سطرا  كنت  املحامي،  قول 
الت�سريح، بعبارة  لهذا  ال�سحفي )24(  وتقدمي املوقع 
وجهه  الذي  ال�سلح  طلب  على  موكله  عمر  يطلع  ))مل 
خارج  املفاجئ  الهمة)...(  �سفر  ب�سبب  القادري،  له 
الوطن((، واأكيد اأن حمام مثل الأ�ستاذ طيب عمر، الذي 
ق�سى اأكرث من اأربعني �سنة يف ممار�سة املحاماة، وعرب 
مراحل عدة يف مواكبة العمل ال�سيا�سي، �سيجد اإحراجا 
الدولة)...(  الأول يف  امل�ست�سار  اأ�سبح حمامي  اأن  بعد 
يف مواجهة الهتمام ال�سحفي، ب�سحة زبونه، وما قاله 
هو يف اإحدى مرا�سالته، لأن ))كل خ�سوم وحدتنا، ومن 
يوميا  يبثون  جرياننا،  من  وا�ستقرارنا  اأمننا  يغيظهم 
الأخبار الكاذبة امل�سمومة حول رموز مملكتنا، ومن غري 
�سك، اأن خرب »امل�ست�سار املري�س« اأو »نقل اإىل باري�س 

للعالج«، هو خرب �سرره اأكرث من نفعه((.

الرباط. األسبوع

اأن عاد ال�سفري املغربي اإىل اجلزائر، الأ�ستاذ  بعد 
عبد اهلل بلقزيز زوال اجلمعة فاحت نونرب على منت 
طائرة اخلطوط امللكية، وبعد اأن اأ�سعر ال�سلطات 
اجلزائرية بذلك من طرف القائم باأعمال ال�سفارة 
املغربية، و�سل ال�سفري اإىل مطار اجلزائر دون اأن 
يجد اأي م�سوؤول اأمني جزائري لت�سهيل دخوله كما 

هو املعتاد.
وكان ال�سفري املغربي قد عاد اإىل اجلزائر، يف اإطار 
تعبري:  اأن  وهي  املرعية،  الدبلوما�سية  التقاليد 
ا�ستدعاوؤه لال�ست�سارة، يعني مكوثه بالرباط ثالثة 
اأيام يعود بعدها ملقر عمله، لأن بقاءه يف املغرب، 

يعني قطع العالقات.
وزارة  اإىل  توجه  عندما  املغربي  ال�سفري  اأن  اإل 
عالقات  به  تربطها  – التي  اجلزائرية  اخلارجية 
طيبة – ليطلعهم على نتائج ا�ست�ساراته بالرباط، 
بتعليمات  اجلزائرية،  الإعالم  و�سائل  فوجئت 
تخربها باأن ال�سفري املغربي، جاء لتقدمي العتذار 
العلم  اإ�سقاط  بعد  البي�ساء،  الدار  يف  جرى  عما 
وقد  )ال�سورة(،  القن�سلية  مبنى  عن  اجلزائري 
فيه  يكذب  بيان  اإذاعة  اإىل  املغربي  ال�سفري  ا�سطر 
اجلزائري  الت�سرف  هذا  ليبقى  العتذار،  حكاية 

مدرجا يف �سياق قلة الأدب الدبلوما�سي.

قلة الأدب اجلزائرية جتاه ال�سفري املغربي

الرباط. األسبوع

اأكد فاعل �سحراوي لالأ�سبوع، كان قد عاي�س 
امل�سرية  بعد  ال�سحراء  يف  احلرب  ظروف 
البولي�ساريو، يف كل  اأن مرتزقة  اخل�سراء، 
مرة، وبدون تف�سري كانوا يبدوؤون حتركاتهم 
اعتداءات  وهي  املغربية  الأعالم  باإحراق 
الأمم  حما�سر  يف  امل�سجل  عددها  تعدى 
املغربي«،  للعلم  اإحراقا  »�ستني  املتحدة، 
اأو  احلرب  اأثناء  �سواء  املرتزقة،  واإ�سرار 
الأعالم  اإحراق  على  احلرب  توقيف  بعد 

ال�سحف  بع�س  يف  بن�سره  اكتفى  املغربية، 
والت�سخيم  الحتجاج  هذا  دون  والأخبار، 
بعد  اجلزائرية،  ال�سلطات  ا�ستنكرته  الذي 
اإنزال  على  متحم�س،  مغربي  �ساب  اإقدام 
العلم اجلزائري، دون اإحراقه، اأو اإ�سقاطه 

على الأر�س.
احلادث  هذا  ت�سخيم  اإن  املتحدث:  ويقول 
كل  يف  العمل  به  يجري  اأمرا  يعترب  الذي 
لدى  هناك  اأن  يك�سف  اإمنا  الحتجاجات، 
اجلزائريني، توجها نحو م�ستقبل م�سحون، 
ل ي�ستبعد اأن تكون هناك نية يف اإ�سعال حرب 

واجلزائر،  املغرب  اجلارين  بني  �سريعة، 
الإعالم  اأجهزة  اأقدمت  اأن  بعد  خ�سو�سا 
اجلزائرية، على امل�س مبلك املغرب �سخ�سيا 
ون�سر اأخبار كاذبة عن و�سعيته الد�ستورية، 

لدفعه اإىل م�سايرتها يف طريق الت�سعيد.
ومعلوم اأن اأية حرب بني هذين البلدين لن 
تدوم اأكرث من يومني، قبل اأن تتدخل الدول 
للجزائر،  اأن  يك�سف  مما  لإيقافها،  العظمى 
نية يف حتريك حدودها)...(، لك�سب مواقع 
اأخرى، ويف نف�س الوقت حتريك البولي�ساريو 

داخل مناطق ال�سحراء املغربية.

هل ت�سعل الراية حربا بني املغرب واجلزائر
اأكرث من 60 راية مغربية اأحرقت باأمر من املخابرات اجلزائرية

فاس. األسبوع

الأ�سبوع  كتبت  �سهور،  عدة  منذ 
)عدد 16 ماي 2013( اأن الل�سو�س 
منطقة  يف  املرينيني  �سور  ك�سروا 
منازل  اإىل  ليدخلوا  امليرت  درب 

ال�سواح ل�سرقتها.
لدى  بتحركات  ال�سكان  قام  فقد 
باأن  اأخربتهم  التي  فا�س،  ولية 
امل�سوؤول  هو  ال�سرغيني،  فوؤاد 
عن اإنقاذ فا�س، واأن له امليزانيات 

املخ�س�سة لذلك.
يف هذه الأيام ينزل مئات ال�سواح، 
يف املنازل املنت�سرة بدرب امليرت، 
كل  ليقف  ال�سيافة،  ومنازل 
لهذه  ال�سور  يلتقطون  ال�سواح، 
من  املقطوعة  الكبرية،  احلفرة 

ال�سور التاريخي، دون اأن يعلموا 
فتحوها  الذين  هم  الل�سو�س  اأن 
للهجوم منها على منازلهم، ولزال 
الوقت  يجد  مل  ال�سرغيني  ال�سي 

لإنقاذها)...(. 
الأيام  هذه  فا�س  غرقت  ولقد 
ن�سمعه  مل  خرب  وهو  بال�سواح، 
اأحدا  يهم  لأنه ل  اأحد، ورمبا  من 
من امل�سوؤولني عن ال�سياحة يف هذا 

البلد العجيب.
و�سقوط  املنازل  �سقوط  اأن  اإل 
حتت  ي�سقطون  الذين  القتلى 
ركامها، اأ�سبح يدفع �سكان املدينة 
عن  والبحث  منها،  الهروب  اإىل 

م�ساكن اآمنة.
عدد  �سقوط  ينتظر  اأنه  كما 
املدعومـــــة  املنازل  من 

بعد  والأعمدة  بالأخ�ســـــــاب 
تتك�سر،  الأعمدة  تلك  بداأت  اأن 
ال�سيء الذي يك�سف اأنه ل يوجد 
ال�سواح  بتوافد  يهتم  من  بفا�س 
يهتم  من  ول  مفرحة،  كظاهرة 

باملنازل الآيلة لل�سقوط.
الفا�سيني  الأطباء  اأحد  قال  وقد 
يعقوب:  مبولي  ي�ستحم  وهو 
اأ�سبح  اأن  منذ  فا�س،  م�سكينة 
يف  يت�سرفـــــون  عنها  الغرباء 

�سوؤونها، وهي يف النهيار.
مطالبة  فا�س  ولية  اأن  ليظهر 
اخلرباء  من  جمل�س  بت�سكيل 
املدينــــة  باأحــــوال  العارفـــني 
ثقل  كــــان  ورمبا  لإنقاذهـــــا، 
يتحمله  اأن  من  اأكرب  م�سوؤوليتها 

فوؤاد ال�سرغيني.

ال�سنة  بحلول  املغربية  الأمة  حتتفل 
تكون  اأن  يف  اآمال  وكلنا   1435 الهجرية 
واخلري  النفتاح  من  جديد  عهد  بداية 
وعلى  املغربي،  ال�سعب  على  والربكات 
عهده  وويل  ال�ساد�س  حممد  امللك  جاللة 

نهنئ  كما  احل�سن،  مولي  الأمري 
امللك،  وجاللة  املغربي  ال�سعب 

اجلديدة  ال�سنة  حلول  بتوافق 
مع الحتفال بذكرى امل�سرية 

اخل�سراء.
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فا�س غرقت بال�سياح 
والفا�سيون يهربـون منها

www.alousboue.net

»الأ�سبوع« الورقية يف 
جميع اأك�ساك فرن�سا

أمام اإلقبال الكبير الذي 
األسبـــــوع  موقع  لقيــــــــه 
 www .alousboue .net

املطلعني،  من  الكثير  كتب 
رغبتهم في أن يصدر املوقع 
طبعة  لألسبوع  اإللكتروني 
األسواق  في  تباع  ورقية 

الفرنسية.
الشركات  إحدى  تبنت  وقد 
طبــــــع  عملـــية  الفرنسيـــــــــة 
كل  الصحفي«،  »األسبوع 
في جميع  أسبوع، وعرضها 
األكشاك الفرنسية، في نفس 
اليوم الذي تعرض فيه للبيع 

في املغرب.

اأول ما قام به وزير اخلارجية 
�سالح الدين مزوار هو اإعادة العتبار للحر�س 
القدمي )..( املوروث عن حقبة الفا�سي الفهري، 
وقد ربط العاملون داخل الوزارة هذا التحرك 
يو�سف  »اأفتاها«  يكون  قد  حمتملة  باإمالءات 
العمراين الوزير املنتدب ال�سابق يف اخلارجية 
على زميله ال�سابق يف احلكومة، علما اأن نف�س 
�سيء  اأي  يفعل  ل  العمراين  اأن  توؤكد  امل�سادر 

دون ال�ست�سارة مع امل�ست�سار الفا�سي.

بالزربة

هـ

ذ.طيب عمر



الرباط. األسبوع

وقع  املن�صرم،  اأكتوبر  �صهر  من  الأول  الأ�صبوع  خالل 
امللك  جاللة  امللكية  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  الرئي�س 
كبار  من  باإحالة جمموعة  قرار،  ال�صاد�س، على  حممد 
دارمي،  كور  دي  جرنال  م�صتويات  على  اجلرنالت، 
على  الكولونيالت،  من  وعدد  ديفيزيون،  دو  وجرنال 
تن�صر  مل  الوطني،  الدفاع  اإدارة  كانت  واإن  التقاعد، 
بع�س  فاإن  التقاعد،  على  للمحالني  الكاملة  الأ�صماء 
الأ�صماء املت�صربة)...( ت�صع على راأ�س قائمة املحالني 

على التقاعد، اجلرنال بلمقدم، الذي كان امل�صوؤول الثاين 
يف قيادة الدرك امللكي، وتكمن اأهميته املهنية، يف كونه 
قيادة  يف  العنيكري،  اجلرنال  من�صب  احتل  الذي  هو 
بدولة  ملحقة  كانت  التي  الع�صكرية،  املغربية  الفرقة 
الإمارات العربية املتحدة اأيام ال�صيخ املرحوم زايد بن 
�صلطان، اأما حالته الجتماعية، و�صنه 68 �صنة، فتكمن 
ب�صيغة  اأو  الهمة،  فوؤاد  امللكي  امل�صت�صار  �صهر  اأنه  يف 

اأخرى، �صليفه حيث اأن زوجته هي اأخت امل�صت�صار.
وكان من بني املحالني على التقاعد، اجلرنال التاميدي 
امل�صوؤول عن املكتب الرابع يف قيادة اجلي�س. حيث �صده 
املتتبعون عن كثب، باأنه، �صهرا من قبل وبالتحديد يف 
على  تعقيبا  املعلقني،  اأحد  اأ�صدر   ،2013 �صتنرب   16
مقال اأ�صدره الدبلوما�صي املغربي ال�صابق، عالء الدين 
الرابع)...(  املكتب  اأن م�صوؤول يف  فيه  بنهاري، ك�صف 
بالقيادة العليا له ولد »ت�صل حليته اإىل �صدره«، لأنه 
ينتمي اإىل �صلفية الفقيه املغراوي كان يفتي على اأبيه، 
بجواز ا�صتغالل الدولة لال�صتثمار ال�صخ�صي، حيث يعد 
املعلق باأنه �صين�صر تفا�صيل كربى، لدور هذه الفتاوى 
يف التربير احلالل.. رغم اأن الأمر، ل يتعلق باجلرنال 
املحال على التقاعد، لأن الكاتب مل يكتب ا�صمه، واإمنا 
اأ�صرار  ك�صف  بني  يف�صل  واحدا  �صهرا  اأن  هو  املوؤكد، 
الفتوى املغراوية، واإحالة جمموعة من كبار اجلرنالت 
اإذا اجلرنال املحال على  على التقاعد، دون معرفة ما 

التقاعد له ابن ملتحي ينتمي اإىل الطريقة املغراوية.
كما اأحيل على التقاعد اجلرنال عربوق، واحد من كبار 
الأطباء، كان م�صوؤول يف امل�صت�صفى الع�صكري بالرباط، 
وكذلك اجلرنال الإدري�صي، وكان اأي�صا م�صوؤول يف نف�س 
الع�صكرية، واإن كانت عالقاته  املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية 

ال�صخ�صية وا�صعة يف ارتباطها ب�صخ�صية موؤثرة جدا يف 
املحيط امللكي، مثل الكولونيل ماجور الزغيبي م�صطفى 
الذي كان يعترب مقربا جدا من امللك احل�صن الثاين، وهو 
 14 يف  ا�صتعر�صت  التي  الع�صكرية  الفرقة  تراأ�س  الذي 
يوليوز 1999 ب�صارع ال�صانزيليزي بباري�س، حيث هناأه 
اآخر ا�صتعرا�س يف  الثاين الذي كان حا�صرا يف  احل�صن 
حياته، قبل اأن يذهب اإىل اأوطيل كريون بباري�س، ليهنئ 
اجلرنال م�صطفى الزغيبي، ويبلغ عدد اجلرنالت الذين 
بينهم اجلرنال حممد  من  التقاعد ع�صرة،  على  اأحيلوا 
والكولونيل  وعلولة..،  ال�صحراء..  قدماء  من  مداح 

ماجور اإدري�س بورقي.
بلغ  املغرب  يف  اجلرنالت  عدد  باأن  معلق،  ويقول 
اخلم�صني جرنال، وهو رقم مرتفع جدا بالن�صبة لعدد من 
الدول العظمى، التي لها جيو�س تتعدى �صخامة اجلي�س 
املغربي، مثل رو�صيا التي تقول بع�س الإح�صائيات اإن 

عدد جرنالتها يبلغ الثمانني.

وكانت اأجهزة الإعالم املغربية، قد اأ�صرت على ا�صتعمال 
عبارة الت�صبيب)...( اجلاري يف �صفوف اجلي�س، والتي 
عدد  الأ�صبوع  يف  ال�صائعة  احلقيقة  �صدور  �صادفت 
17 اأكتوبر 2013 والتي عنونها كاتبها بقول: »األ ليت 
ال�صباب يعود يوما اإىل قيادات اجلي�س«، ف�صدر بعدها 
قرار الت�صبيب الذي اأجنزته قيادة اجلي�س عرب بيان عن 
القيادة، يعلن ت�صبيب حوايل خم�صني يف املائة من اأطر 
الفاحتي  ديفيزيون  دو  اجلرنال  بتعيني  بدءا  اجلي�س، 
على راأ�س حامية واد درعة خلفا للجرنال حبيبي الذي 
الأخرية  امللكية  القرارات  لتكون  التقاعد  على  اأحيل 
ويف  ت�صحيحية،  عملية  اإطار  يف  داخلة  اجلي�س  جتاه 
اإحالة هوؤلء اجلرنالت  باأن  اإ�صالح علما  كل ت�صحيح 
الأول  الأ�صبوع  يف  اأعلنت  التقاعد  على  والكولونيالت 
اجلرنال  اأعلنها  التي  الت�صبيب  وقرارات  اأكتوبر،  من 
املفت�س العام بناين، جاءت يف الأ�صبوع املوايل من �صهر 

اأكتوبر.

alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار
تحت األضواء

3

اإحالة جمموعة من اجلرناالت على التقاعد 
بينهم اجلرنال بلقايد �شهر امل�شت�شار فوؤاد الهمة
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الجنرال مصطفى الزغيبي المحال 
على المعاش من الحرس الملكي. 

القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية يوافق للمفتش العام الجنرال 
بناني على الئحة كبار الضباط المحالين على المعاش. 
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كواليس األخبار

يف  �ساهم  الهمة  عايل  »امل�ست�سار 
الو�صول اإىل ال�صيغة النهائية للوزارة 
غري  لكنه  �صجاع،  اعرتاف  احلالية«، 

بريء.
احلكومة  رئي�س  كريان،  بن  ال�صيد 
والأمني العام حلزب العدالة والتنمية، 
يربز عرب هذا العرتاف، جناح مقاربة 
»التمكني اأول« حلزبه واخرتاق دائرة 
الق�صر وي�صارييها »املتمكنني« بجانب 
مبا�صر  رد  على  ويحتوي  فوؤاد،  �صي 
اأن  �صبق  الذي  مطيع،  ال�صيخ  لنداء 
الهمة  فوؤاد  �صي  القناة،  نف�س  اختار 
مرة اأخرى، من اأجل تطبيع عالقته مع 

الق�صر، وت�صهيل عودته للمغرب.
يف حديث خ�س به »ال�صرق الأو�صط«، 
يف  للم�صاركة  لندن  يف  وجوده  خالل 
املنتدى القت�صادي الإ�صالمي العاملي 
من  لي�س  اأنه  كريان،  بن  ذكر  الأخري، 
باأخطائهم،  يعرتفوا  اأن  النا�س  عادة 
حتمل  ملا  اإنه  القول  ميكنه  لكنه 

الق�صايا  بع�س  »واجهت  امل�صوؤولية 
واقتنعت  التفكري،  بطريقة  املرتبطة 
باأن  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم 
كل  اأول وقبل  هما  والتقدم،  الإ�صالح 

�صيء، حالة تفكري«.
يراأ�س  »مفكر«  لنا   .. هلل  احلمد 

احلكومة. 
مفكر  اإىل  كريان  بن  الداعية  حتول 
امل�صوؤولية،  حتمل  بعد  دولة،  ورجل 
�صيء مرغوب �صيا�صيا ومقبول �صرعا، 
فوؤاد  امللكي  امل�صت�صار  مع  واحتكاكه 
اأعظم،  موؤملة  مبراجعات  يب�صر  الهمة 

ح�صب م�صادرنا.
كان  املراجعات،  لهذه  �صحية  اأول 
الوطني  املجل�س  ورئي�س  زميله 
حلزبه، �صعد الدين العثماين، ولئحة 
التطهري)...( طويلة ح�صب م�صادرنا.

من  مب�صارات  للتذكري  منا�صبة  هي 
الفكر  ميدان  اإىل  كريان  بن  �صبقوا 
اإطار  يف  الق�صر،  خلدمة  والتفكري 

فل�صفة »التمكني اأول«.
من  نذكر  البارزين،  املفكرين  من 
»الهمة«،  النافذ  امل�صت�صار  جماعة 
�صالح الوديع واأحمد حرزين واليزمي 
وال�صبار واإليا�س العماري وبن�صما�س 
رجل  جتاهل  دون  وغريهم،  وبلكو�س 
»اخت�صا�صاته  اإطار  يف  نفوذا  اأكرث 
اأندري  امللكي  امل�صت�صار  ومهامه«، 
اأزولي، اليهودي املغربي، والي�صاري  
�صابقا، ورفيق كبري الي�صاريني، الوزير 
الرحمن  عبد  �صي  الأ�صبق،  الأول 

اليو�صفي.
العلوي  م�صطفى  ال�صحفي  �صدق 
ال�صائعة«:  »حقيقته  يف  كتب  حينما 
»هيمنة هوؤلء الي�صاريني املتمرت�صني 
بداأت  امللكي،  احلزب  هياكل  داخل 
الأحداث  واجهة  على  بجالء  تظهر 
اإذا  عما  الت�صاوؤل  لتفر�س  الأخرية، 
يف  الأخما�س  �صرب  الهمة،  فوؤاد  كان 
الأ�صدا�س، وقرر مغادرة هذا احلزب، 

البع�س،  يقول  كما  �صيا�صية،  لعبة  ل 
تغلب  اأ�صداء  و�صلته  اأن  بعد  ولكن 
على  الثورية،  الأفكار  اأ�صالة  تيار 
)الأ�صبوع  املعا�صرة«  خمزنية  تيار 

10 اأكتوبر 2013(.
العدالة  حزب  و�صلت  العدوى 
والتنمية، »الإ�صالمي«، يف اإطار رهان 
يف  �صابقني  رموز  بع�س  على  الدولة 
الأحزاب  ملخزنة  اجلذري،  الي�صار 

نربز  �صوف  الر�صمية،  واملوؤ�ص�صات 
لحقا،  خلفياتها  قراءة  يف  الختالف 

عرب ت�صريح م�صارات اأطرافها..
�صوؤال: هل ا�صتقطاب زعيم الإ�صالميني، 
بن كريان، من طرف امل�صت�صار الهمة، 
يدخل يف خانة تعديل كفة املحافظني، 
للحفاظ على »ورقة الإخوان« ودورها 
املغربي  ال�صيا�صي  امل�صهد  توازن  يف 

املتاأزم؟ رمبا..

بقلم: رداد العقباني

الرباط: األسبوع

يف  تن�صيبه  على  اأ�صبوعان 
اخلارجية مكان العثماين، �صيخلف 
يف  الأحرار  لزعيم  الأول  املرور 
وزارة  بقبعة  النواب  جمل�س 
اخلارجية تعرثا وا�صحا و�صجال 
�صاخنا مع نواب احلزب الإ�صالمي 

ب�صبب عدة نقط.
التجمعي  الوزير  نقطة دفعت  اأول 
ردهات  داخل  للنواب  العتذار  اإىل 
لق�صية  باعتباره  تتعلق  الربملان، 
حقوق الإن�صان من ق�صايا الهام�س 
يف ال�صراع الدائر اليوم حول ق�صية 

ال�صحراء املغربية.
نواب قانونيون وحقوقيون رف�صوا 
ونبهوه  ملزوار،  علني  جواب  اأول 
خ�صوم  مع  اليوم  املعركة  اأن  اإىل 
”معركة  هي  املغربية،  ال�صحراء 
بال�صالح،  حربا  ولي�صت  حقوقية 

واأن تقرير امل�صري الذي تطالب به 
حقوقية،  تغليفة  له  البولي�صاريو 
اجلزائري  الرئي�س  خطاب  ومنها 
اإدماج  اإىل  عالنية  والداعي  الأخري 
الإن�صان  حقوق  خروقات  مراقبة 
مهام  يف  اجلنوبية  الأقاليم  يف 

املينور�صو“.
غ�صب  جلبت  التي  النقط  ثاين 
اإ�صرار  هي  املرة،  هذه  النواب 
فرتة  مع  القطيعة  على  مزوار 
�صعد الدين العثماين يف اخلارجية، 
باب  من  ولو  الإ�صارة  ورف�صه 
من  العثماين  مرور  اإىل  املجاملة 

هناك.
نواب البيجيدي وبح�صب ما علمته 
لإعادة  يتهيوؤون  ”الأ�صبوع“ 
الواجهة  اإىل  مزوار  مع  ال�صراع 
الفرعية  امليزانية  مناق�صة  خالل 
�صجلوا  بعدما  اخلارجية،  لوزارة 
وللمرة  طعن  تعمد  ”مزوار  اأن 

الوطني  املجل�س  رئي�س  الثانية 
الطعنة  بعد  والتنمية  للعدالة 
على  مزوار  اأ�صر  حني  الأوىل، 

الت�صكيلة  يف  العثماين  مكانة  اأخذ 
يف  الإذلل“  من  كنوع  احلكومية 

نظر هوؤلء النواب.

اأول خطاإ فادح لوزير اخلارجية مزوار يف ق�صية ال�صحراء

الرباط: األسبوع

اجلديد  املايل  القانون  عودة  مبنا�صبة 
النواب،  جمل�س  داخل  للمناق�صة 
من  جمموعة  اأن  ”الأ�صبوع“  علمت 
امل�صت�صارين من فرق املعار�صة وبع�س 
مكتب  لإحراج  ي�صتعدون  النقابيني 

جمل�س بيد اهلل رئي�س الغرفة الثانية.
ذات  بح�صب  الإحراج  هذا  �صبب 
امل�صادر، هو مت�صك امل�صت�صارين مبعرفة 
ماآل التحقيق الذي كان قد فتحه مكتب 
جمل�س امل�صت�صارين ال�صنة املا�صية، يف 
م�صمون  يف  مزورة  وثيقة  د�س  ق�صية 
القانون املايل ل�صنة 2013 حلظة خروجه 
من جمل�س النواب واإر�صاله اإىل جمل�س 

امل�صت�صارين.
مبقاطعة  التهديد  وحتت  هوؤلء 
ي�صتعدون  احلايل  امل�صروع  مناق�صة 
اليوم للمطالبة مبعرفة نتيجة التحقيق 

الوثيقة،  د�صت  التي  اجلهة  وخا�صة 
ومل�صلحة من؟.

قد فجر  ادعيديعة  النقابي حممد  وكان 
املكلف  الوزير  وجه  يف  املا�صية  ال�صنة 
بامليزانية ادري�س الأزمي ف�صيحة كربى 
حني لوح بيده اإىل وثيقة قال اإنها مند�صة 
القانون املايل الذي جاء من  يف م�صروع 
جمل�س النواب دون هذه الوثيقة، الأمر 
الذي دفع مكتب املجل�س اإىل فتح حتقيق 

دون معرفة احلقيقة.

اأزمة �صببـــها الوثيقـــة »املد�صو�صة« 
فـــي القــانـــون املالـــي

بني تاأكيدات ال�سحافة الفرن�سية 

وانتظار حترك احلكومة

»ال�سيا�سة« رجحت كفة الإماراتيني 
يف �صفقة بيع ات�صاالت املغرب

الرباط: األسبوع

لالإعالم  دبي  مبدينة  ال�صالم  برج  موؤخرا  �صهده  باذخ  حفل 
)الإمارات( مبنا�صبة التوقيع على اتفاق بيع ح�صة 53 يف املائة 
الفرن�صية  فيفاندي  �صركة  متلكها  املغرب  ات�صالت  اأ�صهم  من 
ل�صالح �صركة ”الت�صالت الإماراتية“، حيث يعتقد املتتبعون 
وقعه  التفاق   .)..( املال  من  اأكرب  دورها  لعبت  ال�صيا�صة  اأن 
الت�صالت  )يف  الرقابة  جمل�س  رئي�س  بيات  بن  اأحمد  من   كل 
جمل�س  رئي�س  فورتو،  روين  جون  املال   وثعلب  الإماراتية(، 
ال�صالم  عبد  بح�صور  ”فيفاندي“،  جمموعة  داخل  الرقابة 
اأحيزون، رئي�س �صركة ات�صالت املغرب، الذي دافع ب�صدة عن 

تفويت الفاعل الأول يف الت�صالت اإىل الإماراتيني )..(.
اأهمها  دولية،  جمموعات  خم�س  عليها  تتناف�س  كانت  ال�صفقة 
الإماراتية،  و»ات�صالت«  ال�صعودية،  ”ات�صالت“  جمموعة 
و»اأريد« )كيوتل �صابقا( القطرية، و“كيه تي كورب“ من كوريا 
اجلنوبية، وفران�س تيليكوم الفرن�صية، قبل اأن ينح�صر التناف�س 
الأخري،  الدور  يف  ان�صحبوا  الذي  والقطريني،  الإماراتيني  بني 
لتقول و�صائل الإعالم الفرن�صية اإن القطريني ان�صحبوا لأ�صباب 
يوم  عليه  التوقيع  الذي مت  التفاق  وقد و�صع   .)..( �صيا�صية 
الثالثاء املا�صي حدا ملفاو�صات ا�صتمرت ملا يزيد عن 7 اأ�صهر، 
ومت حتديد قيمة العقد النهائي يف 4.2 مليار اأورو، وهي اأكرب 
�صفقة ي�صهدها قطاع الت�صالت باملغرب، واأو�صحت ”�صركة 
اأورو  3.9 مليار  لـ »فيفاندي«  ات�صالت املغرب“ اأنها �صتدفع 
مقابل ح�صة م�صاهمة املجموعة الفرن�صية يف ال�صركة املغربية، 
اأ�صهم  عن  الأرباح  متثل  التي  اأورو  مليون   300 �صتوؤدي  كما 

”ات�صالت املغرب“ بر�صم ال�صنة املالية 2012.
ورغم التفاوؤل الكبري الذي اأحاط بالإعالن عن تفويت ات�صالت 
باحل�صول  مرتبط  ال�صفقة  اإمتام  اأن  اإل  لالإماراتيني،  املغرب 
التي  الإفريقية  الدول  موافقة  بينها  من  موافقات،  عدة  على 
والغابون،  فا�صو،  )بوركينا  املغرب   ات�صالت  فيها  ت�صتغل 
املغربية،  اإىل موافقة احلكومة  بالإ�صافة  ومايل، وموريتانيا(، 
حيث �صتك�صف الأيام وحدها الدور الذي �صيقوم به كل من قطب 
التجارة وال�صناعة مولي حفيظ العلمي وزميله يف احلكومة 
حممد بو�صعيد، وهو دور ل ميكن ال�صتهانة به خا�صة اإذا ما 
قررت حكومة عبد الإله بن كريان فتح ملف الإعفاءات ال�صريبية 
ال�صخمة وتقدر باملاليري، ا�صتفادت منها ات�صالت املغرب طيلة 
مدة ا�صتغالها )انظر الأ�صبوع عدد:26 �صتنرب 2013 (. ويبقى 
ات�صالت  بيع  يف  الفرن�صيون  فكر  ملاذا  هو:  املطروح  ال�صوؤال 
اأكد  الفرن�صية،  فيفاندي  جمموعة  عن  �صادر  بالغ  املغرب؟ 
من  الرابع  اجليل  يف  ال�صتثمار  اإىل  التوجه  يف  املجموعة  نية 
الت�صالت )..( غري اأن الأزمة التي متر منها الدول الأروبية قد 

تكون �صببا يف هذا البيع ح�صب بع�س التوقعات. 
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على هام�ش حديث بن كريان مع جريدة »ال�صرق االأو�صط«
القرار السياسي

مزوار

بيد اهلل

بن كيران

احلكومة التي رفعت اأ�صعار املحروقات 
»تتوعد« بتخفي�ش اأجور املوظفني

الرباط: األسبوع 

مل مت�س �صوى ب�صعة اأ�صهر على الزيادة يف اأ�صعار 
املحروقات وما رافقها من زيادة يف اأ�صعار التنقل حتى 
لإجراءات  الرتويج  يف  جديد  من  احلكومة  �صرعت 
خطرية غري م�صبوقة، حيث يحتمل اأن تعمد الدولة 

لأول مرة يف تاريخها اإىل نق�س الأجور..
الذي  املالية  وزير  بو�صعيد  ل�صان  على  جاء  التاأكيد 
اإن كتلة الأجور يف املغرب هي  قال موؤخرا بالربملان 
جد مرتفعة مقارنة بالناجت الوطني اخلام، واأ�صاف 
اأن احلكومة �صت�صعى اإىل ت�صجيع خلق فر�س ال�صغل 
يف القطاع اخلا�س وتقلي�س التوظيفات العمومية اإىل 
حدود 10 يف املائة فقط، وذلك من اأجل جتنب م�صري 
دول كانت اإىل وقت قريب تعي�س يف رغد ثم كادت ت�صل 

اإىل الإفال�س التام.
نف�س امل�صدر اأكد اأي�صا اأن املغرب يجتاز حاليا مرحلة 
والبتعاد  اجلهود  كل  تظافر  وجب  وبالتايل  اأزمة، 
عما �صماه املزايدات ال�صيا�صية بغية الو�صول اإىل بر 
امل�صتهدفة  الفئة  يحدد  مل  بو�صعيد  اأن  غري  الأمان.. 

بهذه الإجراءات يف حالة تطبيقها.
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ما خفي كان أعظم

التقاليد  بع�ض  ملراجعة  الوقت  جاء  لعله 
قبيل  من  الأماكن،  بع�ض  ت�سمية  يف  املغربية، 
تعبري »اأوطيل دوفيل« ال�سم الذي يطلق على 
البلدية، »فندق املدينة«، وهكذا دخل �سائحان 
فرن�سيان مقر بلدية طاطا، بعد اأن �ساهدا مكتوبا 
ال�ستقبال،  لكاتب  وقال  دوفيل،  اأوطيل  عليها 
بار  املكتب  ح�سبوا  لأنهم  بريات،   2 اعطنا 

الأوطيل.

فيال ت�سكنها قريبة)...( �سفري املغرب يف نيويورك 
وبها ح�سب ما �سدر بعد �سرقتها، مليار �سنتيم 
قيمة..  و�ساعات  ذهبية  م�سوغات  اإىل  اإ�سافة 
الريا�ض،  حي  م�ساكن  بجميع  توجد  ل  كنوز 
اإذن ال�سارق من املقربني لأهل البيت العارفني 

بخباياه.

ال�سباق،  يف  املغربي  العاملي  البطل  املهدي، 
ا�ستولت عليه ال�سركة العاملية هوندا، وعينته 
م�ست�سارا لها لي�سكن يف طوكيو، ويودع املغرب.

اأتون  يف  مديان  ال�ستقاليل  النائب  �سقط 
ال�سعبوية، على اأبواب جرمية القذف ال�سخ�سي 

حني قال باأن الوزير الوفا فقد عقله.

بع�ض  اإرجاع  يف  مزوار،  اخلارجية  وزير  بداأ 
اأطر الوزارة التي اأبعدت يف عهد الوزير ال�سابق 
العثماين، وكانت الوزارة قد افتقدت واحدا من 
وينتظر  عاد.  الذي  الزروايل،  جنيب  اأقطابها، 
الداخلية ح�ساد حركة معاك�سة  يبداأ وزير  اأن 
باإبعاد بع�ض الولة والعمال الذين دخلوا لتلك 

املنا�سب بالو�ساطات.

يرتافع املحامي ال�ستقاليل حممد اخلليفة، يوم 
26 نونرب اأمام حمكمة ال�ستيناف، للدفاع عن 
اأجل  من  تنا�سل  التي  هوادة«  »بال  جمموعة 
بدءا  ال�ستقالل،  حلزب  امل�سروعية  اإرجاع 

ببطالن اأعمال املجل�ض الوطني الأخري للحزب.

الكبري  الزعيم  املو�سم، هو زواج حفيدة  حدث 
املرحوم عالل الفا�سي، ابنة ولده الدكتور عبد 
يف  املهند�سني،  ال�سبان  اأحد  اإىل  الفا�سي  الواحد 

حفل ح�سره ال�ستقالليون وغري ال�ستقالليني.

م�سبوقة  غري  حتركات  املا�سي  الأ�سبوع  �سهد 
ل�سحفيني مغاربة ي�ستغلون على ملفات خارجية 
بدعم من جهات عليا )..(، بهدف تطويق الأزمة 
الإعالمية التي مير منها املغرب والتي انعك�ست 
بع�ض  اخلارج..  يف  �سورته  على  �سلبي  ب�سكل 
اجلهات  بع�ض  لهم  حجزت  ال�سحفيني  هوؤلء 
فنادق فخمة لالإدلء براأيهم )..(، فيما يوا�سل 
اآخرون اقرتاح م�ساريع هدفها حت�سني ال�سورة، 
اأخريا  اقتنعت  الدولة  اإن  منهم:  واحد  ويقول 

بدور الإعالم.

تعاطف كبري ك�سبه الوزير ال�سابق يف اخلارجية 
تدخل  عندما  الدوحة،  يف  العثماين  الدين  �سعد 
امل�ست�سار  على  لريد  املعهودة  بابت�سامته 
الرئا�سة  با�سم  ال�سابق  الر�سمي  والناطق 
املوؤمتر  من  الثانية  اجلل�سة  خالل  املوريتانية 
الذي �سهدته العا�سمة القطرية الدوحة موؤخرا 
قال  العثماين   ،)..( ال�سحراء  مو�سوع  حول 
للحا�سرين: اإن موؤ�س�ض اجلمهورية الوهمية هو 

القذايف )..(.

 �سوهد يوم اخلمي�ض املا�سي م�سوؤول من وزارة 
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية وهو يتجول رفقة 
ال�سوق  ف�ساء  يف  املحتلة،  ب�سبتة  م�سجد  فقيه 
بالأمر  املعنيان  باخلزاين..  املعروف  التجاري 
�سوداء،  �سراويل جينز ونظارات  يرتديان  كان 
العالقة  هذه  انف�ساح  خ�سية  للت�سرت،  وقبعة 

امللتب�سة )..(.

 �سهدت حالة املمثل املغربي ه�سام بهلول الذي 
بع�ض  الرباط  يف  الع�سكري  بامل�ست�سفى  يرقد 
التح�سن رغم الك�سور اخلطرية التي اأ�سيب بها 
اأ�سر  وقد  والذراعني..  الرجلني  م�ستوى  على 
الوديع على  الأ�سالة واملعا�سرة �سالح  قطب 
اأحد مقربيه،  زيارته، و�سوهد وهو يبكي رفقة 
لأن ه�سام اأ�سر على مقابلته وتفاعل معه يف حني 

رف�ض مقابلة اآخرين. 
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الثقيل متخ�ست  العيار  مفاجاأة من 
منظمة  رئي�ض  حماكمة  عنها 
من  لالأمازيغية  العايل  الكونغري�ض 
بعدما  جزائرية،  حمكمة  طرف 
اأ�سدرت هذه الأخرية ح�سب م�سادر 
اإعالمية حكما يق�سي باإعدام »فتحي 
وهو  الليبي،  الأ�سل  ذي  بنخليفة« 
الأوقاف  وزير  ابنة  زوج  باملنا�سبة 
وال�سوؤون الإ�سالمية اأحمد التوفيق، 

ويقيم متنقال بني املغرب وهولندا.
وكانت حمكمة ال�ستئناف باجلزائر 
»التاآمر  تهمة  لبنخليفة  وجهت  قد 
اجلزائري،  القومي  الأمن  على 
خارجية«  جهات  مع  بالتعاون 
ت�سعى  اأنها  ال�سلطات  توؤكد  اأن  قبل 

لعتقاله يف الوقت الراهن.
تراأ�ض  الذي  التوفيق  اأحمد  �سهر 
للمغربي  خلفا  املذكورة  املنظمة 
�سدر  على  كتب  رخى،  ر�سيد 
�سفحته يف الفي�ض بوك: »اإنها لي�ست 
بالت�سفية  تهديدات  يتلقى  اأول مرة 
مت�سددة  عنا�سر  قبل  من  اجل�سدية 
والفرق  ليبيا«،  وخارج  ليبيا  يف 
اأن  بنخليفة«  »فتحي  ح�سب  اليوم 

احلكم ي�سدر من دولة.
وكتب »فتحي بنخليفة« على ح�سابه 
»اإنهم  بوك:  الفي�ض  يف  اخلا�ض 
الإبادات  �سيا�سات  جميع  يحللون 
والعرقية/  واللغوية  الثقافية 
العربي  الوطن  اإىل  ليبيا  فين�سبون 
واجلامعة  العربي  واملغرب 
حتت  جميعاً  ي�سموننا  العربية، 

بالغ�سب:  العروبة  م�سميات 
احلقوقيون العرب، العمال العرب، 
العربية،  املراأة  العرب،  ال�سباب 
العرب،  املحامون  العرب،  الأطباء 
العرب.  البياطرة  وحتى  بل 
يخونوننا  ذاته،  الوقت  ويف 
بالت�سفية  ويهددوننا  ويكفروننا 
لدينا  لأن  فقط  والغتيالت، 

اأ�سميناها  ثقافية  حقوقية  منظمة 
مع  الأمازيغي(،  )الكونغري�ض 
اأنها منظمة �سلمية مدنية م�ستقلة، 
 NGOمنظمات لقانون  تخ�سع 
املتحدة  الأمم  مع  وتتعامل   ..
تبني  على  الدولية،  واملنظمات 
ق�سايا حقوق الأمازيغ والتعريف 

بها.

اجلزائر ت�صدر حكم� ب�إعدام 
�صهر اأحمد التوفيق 

الرباط: األسبوع

املبا�سر  التلفزي  البث  قطع  من 
ح�سن  الحتادي  النائب  عن 
طارق خالل طرحه ل�سوؤال �سفوي 
مبا�سر على م�سطفى الرميد وزير 
العدل واحلريات حول احلريات 
باملغرب يف عالقتها باعتقال علي 

اأنوزل؟.
ال�سوؤال  هذا  جواب  يف  البحث 
احلكومة  بني  حادا  خالفا  طرح 
اأخرى  واأ�سئلة  النواب  وجمل�ض 

حول حدود كل طرف يف التحقيق الذي قيل اإنه فتح يف النازلة.
ال�سوباين بالإعالن فورا عن  فتطوع الوزير الإ�سالمي احلبيب 
م�ساألة  النازلة،  هذه  يف  احلقيقة  ملعرفة  وا�سعا  حتقيقا  فتحه 
اخت�سا�ض  اأمرا خارجا عن  النواب واعتربها  رف�سها جمل�ض 
له فتح حتقيق مع  اأنه ل يجوز  اأو تنا�سى  الذي ن�سي  الوزير 
م�سلحة البث التلفزي داخل بناية جمل�ض النواب، والذي يبقى 
النيابية،  واللجان  ال�ستطالع  وجلان  الرئي�ض  اخت�سا�ض  من 
هو  معه  احلكومة  واخت�سا�ض  اخت�سا�سه  من  يبقى  ما  واأن 
التحقيق خارج اأ�سوار الربملان اأي داخل مقر الإذاعة والتلفزة 

عند دار العراي�سي.
وكان النائب الحتادي ح�سن طارق دقائق معدودة بعد انتهائه 
الختطاف  عودة  حول  ال�ساخنة  و�سجالته  �سوؤاله  ب�سط  من 
هاتفية  مكاملة  تلقى  قد  الرميد،  الوزير  عهد  على  والعتقال 
تخربه بانقطاع البث التلفزي املبا�سر حني كان يطرح �سوؤاله، 

الأمر الذي دفع الفريق اإىل تقدمي احتجاج ر�سمي يف املو�سوع.

هل يعرف الوزير ال�صوب�ين 
حدود اخت�ص��ص�ته

الرباط: األسبوع

لي�ض  مفاجئة  ب�سورة 
للم�سوؤولني املاليني بالإدارات 
حتى  ولكن  فقط  العمومية 
اأ�سدر  لل�سيا�سيني،  بالن�سبة 
الإله  عبد  احلكومة  رئي�ض 
تامة  �سرية  ويف  كريان  بن 
مبوجبه  يوقف  من�سورا 
العتمادات  جميع  �سرف 

ليلة اخلمي�ض املا�سي 31  ابتداء من  2013 وذلك  املالية اجلارية خالل �سنة 
اأكتوبر.

هذا الإجراء الذي اتخذ الثالثاء، اأي يومني فقط على تاريخ اخلمي�ض، اإجراء غري 
م�سبوق، وجاء على غري العادة التي كان خاللها ي�ستمر �سرف امليزانية من طرف 
الوزارات يف جمال ال�ستثمار والتجهيز ونفقات احل�سابات اخل�سو�سية حتى 

نهاية ال�سنة، اأي حتى تاريخ 31 دجنرب من كل �سنة.
 خلفيات هذا القرار الذي اعتربته عدة فعاليات قانونية غري د�ستوري، وت�ستعد 
ملقا�ساة بن كريان ب�سببه، لأن مثل هذا القرار املغري لقانون املالية يتخذ بقانون 
الأ�سئلة  من  الكثري  تثري  احلكومة،  لرئي�ض  مبن�سور  ولي�ض  بالربملان  يناق�ض 
اخلفية حول حقيقة هذا القرار اخلطري. هذا القرار الذي اعتربه البع�ض مكمال 
�سي�سكل  ال�ستثمار،  ميزانية  من  �سهرين  قبل  �سنتيم  مليار   15 خف�ض  لقرار 
التي كانت تربح �سفقات  للمقاولت  اأخرى  بح�سب خرباء يف القت�ساد �سربة 
جتهيز �سغرية مع الوزارات، ولعدد من القطاعات التي كانت تتاجر مع عدد من 
التجهيزات  اإىل  الورق  من  الأدوات  العمومية يف خمتلف  واملوؤ�س�سات  الإدارات 

الإلكرتونية واملكتبية وغريها.
اإنذارا خطريا من  اأن بن كريان تلقى  مقربون من بو�سعيد وزير املالية ك�سفوا 
�سوى  هناك  تعد  ومل  تام،  اإفال�ض  يف  العمومية  املالية  كون  على  املالية  وزارة 
�سيولة حمدودة لأجور املوظفني، وعليه اأن يوقف النزيف باأي قرار، ومنها وقف 
اأنواع ال�ستثمار، وهذا ما قرره واأعلنه بن كريان يف  امل�سرتيات والبناء، وكل 

النهاية، فهل اأفل�ست خزينة الدولة دون الت�سريح العلني بذلك؟

بن كريان يت�صرت على اإفال�س 
خزينة الدولة

مكناس: األسبوع

الربملان  افتتاح  خالل  امللك  خطاب  اأن  يبدو 
ال�سيء  التدبري  خالله  انتقد  والذي  موؤخرا 
ل�سوؤون مدينة البي�ساء قد فعل فعلته يف خمتلف 

م�ست�ساري اجلماعات املحلية.
ومكنا�ض  اجلماعات عموما  تعي�سه  ما  فاآخر 
لزيارة  ال�ستعدادات  طريقة  هي  خ�سو�سا 
دون  الإ�سماعيلية  للعا�سمة  مرتقبة  ملكية 

حتديد توقيتها.
وم�سوؤويل  مب�ست�ساري  دفع  ال�ستعداد  هذا 
اإىل تزيني املدينة  التاريخ  املدينة ويف �سابقة يف 

يف �سورة مل ت�سهدها منذ ال�ستقالل، من خالل 
واحلفر  الثقب  و�سد  التزفيت  يف  مكثفة  اأورا�ض 

والتبليط والإنارة بل حتى حرق الأزبال.
املدينة  �سملت  الأورا�ض  هذه  اأن  والغريب 
برمتها بل حتى مداخلها الأربعة وحتى الأحياء 
بني  الرابط  الطريق  طول  على  وكذا  الهام�سية 
مكنا�ض وفا�ض، حيث يجري التبليط والتنظيف 
وغريها من الأ�سغال خوفا من مباغتة امللك، فكل 
�سرب يف املدينة قد زين عرب �سل�سلة عمل بالليل 
والنهار مل ت�سهد له املدينة مثيال يف انتظار هذه 

الزيارة.

خط�ب امللك 
فعل فعلته

 يف م�صوؤويل 
مدينة مكن��س

الشوباني

بنخليفة



6
alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

الرباط: األسبوع

يبدو اأن بع�ض ال�سيا�سيني وبع�ض النخب 
قد فهموا مدى و�صعية الثقل التي اأ�صبحوا 
املواطنني، دون حاجة  اأنفا�س  بها  يكتمون 
اإىل جتديد تاأكيد ال�صعب بذلك ومطالبتهم يف 

منا�صبات متعددة بالرحيل.
فريق  رئي�س  العلمي  الطالبي  ر�صيد 
ال�صابق  )الوزير  النواب  مبجل�س  الأحرار 
والعامة(،  القت�صادية  بال�صوؤون  املكلف 
اإحراجا  اأكرث  اأ�صبح  النخب،  من بني هذه 
وهو يعمل بربنامج حكومي �صبق وو�صفه 

داخل  عالنية  ردد  ال�صيا�صي،  باخلواء 
�صخ�صيا وعلى جل  عليه  اأنه  الربملان  قبة 
النخب ال�صيا�صية والربملانية خالل الولية 
ت�صتقيل  اأن  الف�صل،  هذا  اأمام  القادمة 
اأو  ترت�صح  واأل  �صبيلها،  حال  اإىل  وتذهب 

تظهر يف ال�صاحة من جديد.
يف ذات ال�صياق، ويومان بعد ذلك ا�صتنتج 
)الوزير  ال�صامي  ر�صا  اأحمد  الحتادي 
ال�صابق يف ال�صناعة والتجارة( بدوره اأن 
الدميقراطية هي ”لعبة“ ثقيلة بني النخب 
ين�صغل  ال�صعب  بينما  فقط،  الربملان  ويف 

ال�صيا�صيني  عن  بعيدا  وم�صاكله  باأحواله 
وال�صيا�صة، ول ي�صارك يف هذه اللعبة.

وقال ال�صامي: عمليا اإن ال�صعب املغربي ل 
اأن  به  فكيف  النتخابات،  يف  حتى  ي�صارك 
يواكب وينخرط يف العملية الدميقراطية؟، 
بحيث من اأ�صل اأزيد من 34 مليون مواطن 
يف  م�صجلة  فقط  مليونا   14 جند  مغربي 
فقط  ماليني   6 ومنها  النتخابية،  اللوائح 
احلزب  وحتى  الت�صويت،  يف  ي�صارك  من 
مليون  يتعدى  ل  املقاعد  عدد  باأكرب  الفائز 

�صوت.

الرباط: األسبوع

ادري�س  للحزب  الأول  الكاتب  بزعامة  ال�صرتاكي  الحتاد  قيادة 
ل�صكر غا�صبة جدا من حزب الأ�صالة واملعا�صرة.

هذا الغ�صب املفاجئ لإدري�س ل�صكر ورفاقه من حليف ا�صرتاتيجي 
مل  الذي  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  عديدة  اأ�صئلة  طرح  املعار�صة  يف 
ر�صائل  ج�صدته  الذي  الغ�صب،  لهذا  اخلفية  الأ�صباب  ي�صتوعب 
البام جاء  اإن  قال  املا�صي حني  الأ�صبوع  تلفزي  برنامج  ل�صكر يف 

ملهاجمة وقتل الحتاد ال�صرتاكي.
”الأ�صبوع“ اكت�صفت ال�صر بعد لقائها بعدد من القياديني ال�صيا�صيني 
الذين اأو�صحوا لها اأن �صبب هذه الغ�صبة هو ما يعتقده رفاق ل�صكر 
حزب   - املتخا�صمني  احلزبني  بني  العالقة  يف  تطبيع  وقوع  من 
اأنها دخلت  يبدو  التي   - والتنمية  والعدالة  الأ�صالة واملعا�صرة 

مرحلة جد متطورة.
ل�صكر ورفاقه ملا �صجلوا الهدوء يف العالقة بني الغرميني التقليديني 
ويف  ال�صحف  داخل  والبيجيدي-  -البام  احلادين  واملتناف�صني 
بداية  فيها  مبا  الربملان  اأركان  داخل  وخا�صة  املنتديات  خمتلف 
مناق�صة القانون املايل، رف�صوا هذا الو�صع بح�صب املتتبعني، مما 
اأدى باإدري�س ل�صكر اإىل الغ�صب والتعبري عنه عالنية خالل الأ�صبوع 

الأخري.
م�صادر اأخرى من فريق الأ�صالة واملعا�صرة هذه املرة تعترب الأمر 
جمرد ا�صرتاتيجية ت�صتفز بها الحتاديني لإعالن رغبتهم ال�صريحة 
يف التن�صيق عالنية يف املعار�صة مع حزب البام كذلك بدل اختياره 

لال�صتقالل فقط.

الرباط: األسبوع

القت�صاد  وزير  بو�صعيد  حممد  هاجم 
كريان  بن  حكومة  يف  اجلديد  واملالية 
احلكومة  يف  وزميله  احلزب  يف  رئي�صه 
له  مداخلة  خالل  مزوار  الدين  �صالح 
مناق�صة  مبنا�صبة  النواب  مبجل�س 

م�صروع القانون املايل ل�صنة 2014.
دبر  التي  الفرتة  ب�صدة  انتقد  بو�صعيد 
وزارة  مزوار  الدين  �صالح  خاللها 
لنواب  املالية، وحمل عالنية ويف �صدمة 
الأحرار الذين كانوا حا�صرين باجلل�صة، 
اختاللت اليوم للحكومة ال�صابقة مبعنى 
لوزير املالية ال�صابق �صالح الدين مزوار، 
والقت�صادية  املالية  الأزمة  اأن  موؤكدا 

الدولية قد اأثرت على اقت�صاد املغرب.
�صدمة  و�صط  بو�صعيد،  واأ�صاف 
الإ�صالحات  يف  التاأخر  اأن  التجمعيني، 
و�صندوق  املقا�صة  ك�صندوق  الكربى 
احلكومة  عهد  يف  وخا�صة  التقاعد 

ال�صابقة اأي على عهد مزوار هو �صبب هذه 
النتكا�صة، حممال يف الوقت نف�صه، واأمام 
لوزارة  امل�صوؤولية  احلا�صرين،  اندها�س 
املالية يف فرتات 2008 و2009و2010 التي 

�صكلت بداية دخول املغرب يف ال�صنوات 
العجاف.

بو�صعـــــيد انتقـــــد حتى ت�صـــــــريحات 
خالل  للمالية  وزيرا  كان  حني  مزوار 
اأن املغرب  2009و2010 حيث ظل يردد 
والقت�صاد املغربي يف مناأى عن خماطر 
فاعترب  العاملية،  القت�صادية  الأزمة 

بو�صعيد هذا الكالم خاطئا.
لأحزاب  كذلك  �صفعة  ويف  بو�صعيد 
اإدري�س  وللوزير  الأغلبية،  ولنواب 
الأزمي الذي كان جال�صا بالقرب منه،قال 
اإن املغرب واحلكومة م�صطرة ومكرهة 
للخ�صوع لالإمالءات اخلارجية يف جمال 

امليزانية.
فما ال�صر اإذن  وراء مهاجمة وزير املالية 
بو�صعيد  هل  بو�صعيد؟  حممد  اجلديد 
الأحرار،  مع  الطالق  يعلن  الهجوم  بهذا 
دار  واأبناء  للتكنوقراط  ولءه  ويوؤكد 
وتربية  كوالي�س  عن  البعيدين  املخزن 

اأول خــــــالف بيـــن بو�سعيــد والأحـــرار
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وزراء �سابقون يتمنون تطليق العمل ال�سيا�سي

الشاميالطالبي العلمي

ل�سكر:»البام« ولد لقتل 
االحتاد اال�شرتاكي

الطالق والزواج والعزوبية والأبناء 
من معايري انتقال الق�ساة

الرباط: األسبوع

الأعلى  املجل�س  اأن  واحلريات  العدل  لوزارة  داخلية  وثيقة  ك�صفت 
للق�صاء يعتمد يف معايري ال�صتجابة لطلب الق�صاة يف النتقال من مكان 
العمل اإىل مكان  اآخر على موؤ�صرات الطالق والزواج والرتمل والعزوبية 

وعدد الأولد للنظر يف هذه الطلبات.
اأعدت من طرف م�صالح وزارة العدل واحلريات،  ذات الوثيقة التي 
وح�صلت »الأ�صبوع« على ن�صخة منها، متنح للقا�صية املطلقة والأرملة 
مع الأولد ثالث نقاط، بينما متنح للمتزوج باأولد يف هذا املجال نقطتني 
الوزارة  متنح  واحدة،بينما  نقطة  اأولد  بال  للمتزوج  حني  يف  فقط، 

للمطلق والأعزب بال اأولد �صفر نقطة.
اإىل ذلك ك�صف الرميد خالل لقاء بالربملان موؤخرا يف مفارقة غريبة توفر 
متخ�ص�س  وله  واحد  م�صوؤول  على  باحلريات  تعنى  التي  وزارته 

جتربة يف ق�صايا حقوق الإن�صان.
من جهة اأخرى اأف�صح الرميد على خطة جديدة يف جمال بناء املحاكم، 
حيث �صيعمد اإىل توقيف توظيف الق�صاة ملدة �صنتني من اأجل توفري 

املال لبناء حماكم جديدة يف بع�س املدن املغربية.
كما توعد الرميد كتاب ال�صبط العاملني حاليا يف عدد من املحاكم بطريقة 
اإعادة انت�صار كبرية وغري م�صبوقة يف �صفوف هوؤلء، و�صتكون اإىل اأبعد 

نقطة يف جميع الرتاب الوطني.
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ل�صنة  املايل  القانون  م�صروع  اأرقام  اأفادت 
اأن حكومة بن كريان قد خ�ص�صت   2014
الأدوية  لثمن  كح�صة  درهم   1.70 حوايل 
اليومية لكل �صجني بال�صجون املغربية يف 

اأول ميزانية بعد رحيل بنها�صم.
تخ�صي�س  اأن  امليزانية  نف�س  واأو�صحت 
هذا املبلغ خالل ال�صنة املقبلة، فيه تطور 
كبري مقارنة مع ما هو خم�ص�س لهذه الفئة 
خالل ميزانية 2013 والذي مل يكن يتعدى 

1.50 �سنتيم.
الأرقام  ذات  ك�صفت  اأخرى  جهة  من 
اأن  ”الأ�صبوع“  عليها  ح�صلت  التي 
طبيبا   190 حوايل  خ�ص�صت  احلكومة 

لل�صجناء و510 ممر�صا ملختلف ال�صجناء 
باملغرب.

اأما التغذية فقد رفعتها حكومة بن كريان 
اليومية  للتغذية  كح�صة  درهم   17 اإىل 
درهم   15 تتعدى  كانت ل  بعدما  لل�صجني 

بالن�صبة لل�صنة احلالية.
املوؤ�ص�صات  عدد  احلكومة  رفعت  بينما 
ال�صجنية املراقبة اإلكرتونيا من 19 �صجنا 
�صجنية  موؤ�ص�صة   29 اإىل  اجلارية  ال�صنة 
ال�صنة املقبلة. ونف�س ال�صئ بالن�صبة  جلهاز 
 84 اإىل  املقبلة  ال�صنة  رفع  حيث  �صكانري، 
بدل 51 ال�صنة احلالية، مع الرفع كذلك من 
 140 من  املعادن  عن  الك�صف  اأجهزة  عدد 

ال�صنة احلالية اإىل 178 ال�صنة املقبلة.

»34 ريال« م�سروف يومي لعالج ال�سجناء بعد رحيل بنها�سم

لشكر

بوسعيد



وا  يقول املغاربة: »كالُّوا ّباك طاح، كالُّ
املثل  هذا  ماْيل«،  خرج  اخليمة  من 
الذي  الو�ضع  يلخ�ص  يكاد  ال�ضعبي 
اأ�ضبح عليه رئي�ص احلكومة يف الأيام 
ت�ضكيل  وزر  حتمله  بعد  الأخرية، 
حتى  الربملان  بثقة  حتظ  مل  حكومة 
الآن، ورمبا لي�ص م�ضادفة اأن يتحدث 
بعد  �ضقوطها  عن  واحللفاء  اخل�ضوم 
وتدخل  ت�ضكيلها،  من  فقط  اأ�ضبوعني 
يف هذا ال�ضياق حتركات �ضباط ول�ضكر 
جماعية  �ضور  لهما  اأخذت  اللذين 
احلكومة،  ب�ضقوط  »يب�ضران«  وهما 
زعيم  فيه  يتوقع  الذي  الوقت  ففي 
بعد  كريان  بن  �ضقوط  ال�ضتقالليني 
ثورة  »بعد  اأو  بـ»اخلرف«  اإ�ضابته 
والتنمية،  العدالة  حزب  يف  داخلية« 
هذه  جازما:»اإن  ل�ضكر  ادري�ص  قال 

احلكومة امل�ضوهة ماآلها الف�ضل«.
احلكومة  ب�ضقوط  التنبوؤ  كان  واإذا 
الت�ضاوؤل  فاإن  البديهيات،  حكم  يف  بات 
لزال مطروحا حول ظروف ت�ضكيلها، 
ل �ضيما اأن بن كريان اأكد يف حواره مع 
امل�ضت�ضار  اأن  موؤخرا  �ضرقية  جريدة 
الو�ضول  يف  كبريا  دورا  لعب  الهمة 
اعرتف  كما  النهائية،  �ضيغتها  اإىل 
لأول مرة اأن امل�ضاورات عرفت بع�ص 
ح�ضب  املفاو�ضات،  اأن  كما  »التوتر«، 
كان  �ضعبة  بلحظات  »مرت  قوله، 
واإذا  اأحيانا..«،  احلوار  فيها  يتوقف 
عن  �ضكت  قد  احلكومة  رئي�ص  كان 
احلوار  يف  بالتوتر  املق�ضود  تو�ضيح 
امل�ضار اإليه، فاإن التوتر املوؤكد هو توتر 
الأخري  هذا  الهمة،  فوؤاد  مع  عالقته 
رمبا لن ين�ص له تلك الت�ضريحات التي 
كان يقول فيها: »اإن الهمة فا�ضل وباأنه 
اإىل  اهلل،  لطف  لول  املغرب،  يقود  كان 
ال�ضيا�ضة  يف  تدخله  بعد  الحرتاق.. 
النتخابات  اإف�ضاد  ويف  والقت�ضاد 
)امل�ضدر:  هجني..«  حزب  وخلق 
ت�ضريحات الأمني العام حلزب العدالة 

بتمارة  خطابي  مهرجان  يف  والتنمية 
يوم 10 يونيو 2011(.

اإىل  �ضباقة  »الأ�ضبوع«  كانت  واإذا 
التاأكيد باأن الهمة هو �ضاحب م�ضروع 
حكومة الئتالف الوطني، ورمبا كانت 
هي احلكومة التي مت اقرتاحها »عندما 
كان احلوار يتوقف اأحيانا«، كما قال بن 
كريان هي التي مل تر النور، اإما ب�ضبب 
اأطروحة  انت�ضار  ب�ضبب  اأو  املر�ص 
)انظر  كريان  بن  يف  الثقة  جتديد 
 ،)2013 اأكتوبر   24 عدد  الأ�ضبوع 
فاإن تكرار اخلرجات املهاجمة للتحالف 
داخل  اأطراف  من  اجلديد  احلكومي 

الأغلبية، يفرت�ص وجود حكومة بديلة 
جاهزة، واإل ما معنى اأن يقول رئي�ص 
قانون  م�ضروع  التجمعيني:»اإن  فريق 
ي�ضتجيب  ..ل   2014 ل�ضنة  املالية 
األ  الفاعلني..«،  خمتلف  لنتظارات 
يعني اأن دخول الأحرار جمرد حماولة 
عندما  كريان؟خ�ضو�ضا  بن  لتوريط 
كريان  لنب  مهينة  مناذج  ن�ضمع  بداأنا 
اإقدام  قبيل  من  �ضركائه،  طرف  من 
�ضمي  ما  على  مزوار  اخلارجية  وزير 

ت�ضحيح اأخطاء �ضلفه العثماين.
بن  اإليها  و�ضل  التي  ال�ضعف  حالة 
كريان توؤكدها ت�ضريحاته الواردة على 
الأو�ضط«:  »ال�ضرق  جريدة  يف  ل�ضانه 
»من ل يكون لينا وبراغماتيا يف�ضل«، 
»ل  املمكن«،  فن  هي  »ال�ضيا�ضة 
من  كفاءات  الأحزاب  تختار  اأن  باأ�ص 
هذا  يكون  اأن  التقنوقراط..واأرجو 
»يجب  امل�ضتقبل«..  يف  اأكرب  النفتاح 
األ نن�ضى اأن كل احلكومات التي جاءت 
م�ضارات  عرفت  العربي  الربيع  بعد 
من  ومنها  انتهى  من  منها  متعددة، 

اأعلن اأنه �ضيقدم ا�ضتقالته..«..
واإذا رجعنا اإىل تنامي موجة املنتقدين 
للحكومة داخل الأغلبية واملعار�ضة يف 
جمل�ص النواب، فاإن ذلك يعني ح�ضب 
تقدمي  اإمكانية  الربملانية  الأعراف 
ل�ضحب  حلظة  اأية  يف  رقابة  ملتم�ص 
غري  اأمر  وهو  كريان،  بن  من  الثقة 
م�ضتبعد يف ظل التن�ضيق غري امل�ضبوق 
والحتاد  وال�ضتقالل  البام  بني 
مل  كريان  بن  اأن  علما  ال�ضرتاكي، 
بالأحزاب  اإل  اأ�ضا�ضا  »حمزما«  يعد 
باأحزاب  املغرب  يف  تاريخيا  املعروفة 
»م�ضلحة  تف�ضر  والتي  الإدارة، 
الوطن« ح�ضب الإ�ضارات التي تتلقاها 
)..( والتي متتثل للتعليمات اأكرث مما 

متتثل ملجال�ص حزبها.
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بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

يف كل الع�ضور ويف كل البقاع الأر�ضية كان ولزال الإن�ضان يف حاجة ملن 
يحميه من املنحرفني واملجرمني، ويف املغرب داأبنا على روؤية رجال الأمن 
بالبزة الر�ضمية وهم يقومون بواجبهم يف كل مكان، دون اأن يكلف الكثري 
الذي  والتعب  العذاب  يف  والتاأمل  التفكري  عناء  نف�ضهم  املواطنني  من 

يتكبده رجل الأمن وهو يخدم حماية اأرواحهم واأرزاقهم.
الأمن  رجال  وت�ضرفات  عمل  طريقة  على  كبري  تغيري  لوحظ  مدة  ومنذ 
�ضواء داخل املكاتب اأو يف ميادين ال�ضوارع العمومية، حيث �ضار رجل 
الأمن وحتى قبل اأن ي�ضرع يف اإجراءات ت�ضجيل و�ضبط خمالفة ما يبادرك 
مرة  من  اأكرث  �ضاهدت  اإين  بل  بالتهذيب،  تعبق  بلغة  ويخاطبك  بالتحية 

رجل اأمن وهو ير�ضد �ضخ�ضا ا�ضتف�ضره عن �ضارع اأو زقاق ما.
اإن  بل  اآيل،  ب�ضكل  بواجباتهم  يقومون  يعودوا  مل  الأمن  رجال  اأن  كما 
البت�ضامة والتهذيب الذي طبع معاملتهم لعموم املواطنني خلق نوعا من 

التوا�ضل املبني على الرتياح بينهم وبني املواطنني.
وبطبيعة احلال، فاإن الف�ضل يف كل هذا التغيري يعود اإىل تعليمات الدكتور 
مينعه  مل  الذي  وامل�ضوؤول  الوطني  لالأمن  العام  املدير  ارميل  بو�ضعيب 
قيامه بواجباته وطموحه املهني وانخراطه يف اأداء املهام الكربى املنوطة 
الوحيد  امل�ضوؤول  به، مل مينعه كل ذلك من متابعة درا�ضاته حتى �ضار 
احلا�ضل على �ضهادة الدكتوراه يف علم الإجرام، وكل هذا يف خدمة بلده 

ومواطني بلده ومن اأجل العطاء ب�ضكل اأكرب يف عمله.
ال�ضيا�ضية  وللهيئات  املدين،  للمجتمع  هي  اليوم  املوجهة  والر�ضالة 
بالتقدير  ال�ضعور  امل�ضت�ضارين هي  الربملان وجمل�ص  ال�ضعب يف  وملمثلي 
جتاه جهاز كامل من املوظفني الذين لهم هدف واحد هو حماية الرتاب 
الأرواح  وحماية  والنفي�ص  بالغايل  الوطن  حوزة  عن  والدفاع  الوطني 
الوطني  الأمن  ون�ضاء  رجال  اإنهم  املنحرفني:  اأيدي  من  واملمتلكات 
األف �ضخ�ص ي�ضتغل كل واحد منهم مبفرده   06 املغربي. فعددهم يفوق 
حلماية املواطنني وال�ضياح واملقيمني باملغرب. اإن املطلوب من املجتمع 
املدين والفرق ال�ضيا�ضية والهيئات احلقوقية وممثلي ال�ضعب هو التقرب 
من هذه ال�ضريحة من املوظفني ومعرفة م�ضاكلها وم�ضاعدتها حتى تتمكن 
وتطوير  جت�ضيد  يف  الطالئعي  ودورها  مهمتها  لإجناح  مهامها  تاأدية  من 
موؤ�ض�ضة دولة احلق والقانون. فلينظر املواطن اإىل هذا الرجل الذي يرتدي 
بدلة الأمن يف اأو�ضاط الإدارة والأزقة وال�ضوارع والأماكن العمومية، يف 
برد  يزحزحه  ول  �ضم�ص،  ترهقه  ل  البالد،  مناحي  كل  يف  الطرق  مفرتق 
قار�ص، ول ياأخذ من عنانه ليل ول من �ضربه نهار، واإن ن�ضبة كبرية منهم 
ت�ضتغل حتت اأ�ضعة ال�ضم�ص املحرقة �ضيفا وحتت وابل الأمطار والربد 

القار�ص يف ال�ضتاء.
اإن رجال ون�ضاء الأمن )�ضرطة، مفت�ضني، �ضباط، عمداء وحتى ولة( ل 
يعرفون معنى الإ�ضراب، ومل يطالبوا ولو مرة واحدة بت�ضفية ملفاتهم 
اأو اإعادة النظر يف و�ضعيتهم منذ اأن وجلوا �ضفوف مهنتهم النبيلة التي 

ت�ضعهم يف خدمة غريهم طيلة �ضنوات عملهم.
جل  اأن  على  يغفل  األ  فعالياته  بجميع  املدين  املجتمع  على  يجب  لذا 
مثقف،  �ضباب  كله،  القطاع  بهذا  العاملني  وكذلك  الأمن،  ون�ضاء  رجال 
وكذلك  اخلا�ص  بالقطاع  مهمة  ملنا�ضب  توؤهلهم  �ضهادات  على  حا�ضل 
القطاع العام، وجل هوؤلء ال�ضباب املوجودين يف الدوائر اأو املخافر اأو 
الإقليميات الأمنية لهم موؤهالت �ضخمة يف الت�ضيري والتدبري، ولهم تكوين 
عال يف القانون اخلا�ص والقانون العام، ولعله من واجبنا اأن ندافع عنهم 

وعن حقوقهم.
املدافعني عن  ت�ضغل  التي  املواقف  اأنبل  يدافع عن  املغربي  ال�ضرطي  اإن 
هو  الذي  الأمن  ترتيب  يف  فعالة  م�ضاركة  ي�ضارك  واإنه  الإن�ضان،  حقوق 
بقوات  الظن  املدين  املجتمع  يح�ضن  فمتى  والقانون.  احلق  دولة  اأ�ضا�ص 

الأمن الوطني؟
من  مكونة  اأمنية  فرقة  الوطني  لالأمن  العامة  الإدارة  اأطلقت  مدة  ومنذ 
عنا�ضر اأمنية وقائية، متتطي دراجات نارية من احلجم الكبري، وجتوب 
الإدارة  اأطلقت  قد  واجلرمية.  ال�ضرقة  ملكافحة  وتتدخل  املدن،  �ضوارع 
العام لالأمن الوطني ا�ضم ال�ضقور على هذه العنا�ضر الأمنية، لت�ضبيهها 
بال�ضقر، الذي ينق�ص على الفري�ضة يف ظرف وجيز. ويتلخ�ص دور هذه 
املارة،  �ضبيل  اعرتا�ص  يف  املتخ�ض�ضني  الل�ضو�ص  مطاردة  يف  الفرقة 
حتت التهديد بال�ضيوف، والأ�ضلحة البي�ضاء، وكالب »البيتبول«، وبعد 
خروج هذه الفرق ب�ضكل لفت اإىل ال�ضوارع، تنف�ص املواطنون ال�ضعداء، 
و�ضعروا بنوع من الأمان، ومتنوا اأن ت�ضتمر حمالت ال�ضقور التم�ضيطية 

طيلة ال�ضنة.
اأوجب واجبات احلكومة املغربية  بعد كل ما ذكرت وا�ضتح�ضرت، فاإن 
والإدارة العامة لالأمن الوطني اأن تهتم باأو�ضاع رجال الأمن ب�ضكل اأكرب 
على  لت�ضجيعهم  رواتبهم  وترفع  املعي�ضية،  م�ضتوياتهم  من  وحت�ضن 
القيام مبهامهم، والتعبري عن مكافاأتهم على ما يقومون به خدمة لبلدهم 

ومواطنيهم مهما كانت الظروف التي يعملون فيها.
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�لتحالف �شد بن كري�ن، يك�شف �إمكانية 
ت�شكيل حكومة �الئتالف �لوطني

رجال �الأمن.. �شقور 
�الأمن.. �ملطلوب �إن�شافهم

رئيس الحكومة بن كيران

إذا رجعنا إلى تنامي 
موجة المنتقدين 

للحكومة داخل األغلبية 
والمعارضة في مجلس 

النواب، فإن ذلك 
يعني حسب األعراف 
البرلمانية إمكانية 

تقديم ملتمس رقابة 
في أية لحظة لسحب 
الثقة من بن كيران، 

وهو أمر غير مستبعد 
في ظل التنسيق غير 
المسبوق بين البام 

واالستقالل واالتحاد 
االشتراكي



املا�سونية ركبت على خالف
 املغرب واجلزائر

يجمع  الذي  اخلالف 
واجلزائر،  املغــــرب 
خــــالف قدمي/جديد، 
ابتــــــداأ ما بني الدولة 
والعثمانية  العلويـــــة 
قبل اال�ستعمار الفرن�سي 
 ،1930 �سنة  للجزائـــر 
املا�سونية  عليه  ورِكَبـــت 
واال�ستعمـــــــــار الفرن�سي 
الــــذي وجد اجلزائر قبائل 
وي�ستحدث  دولة  �ساكلة  على  ليجمعهم  وزوايا 
عدوا خارجيا لها هو املغرب.. ذات اخلالف ركَبت 
عليه الثورة اجلزائرية يف ما بعد، وغدا م�سوؤولو 
داخلية،  وم�ساكل  مبنعرجات  وا  مرُّ كلما  اجلزائر 
اإال وتعمُد اإىل ترحيل اأزماتها وت�سريفها عن طريق 

عبد الرحمن مكاوي )باحث(املغرب.

التنقيب جمازفة..
عن  التنقيب  اأن�سطة 
البتـــرول يف املغــــــرب 

باملجازفــــــة،  تت�ســــــم 
مالية  اإمكانيات  وتتطلب 

برجمة  متت  وقد  هائلة، 
خالل  بئـــرا   20 اإجنـــــاز 

مع  مقارنة  املقبلة،  ال�سنة 
 ،2013 �سنة  خالل  بئرا   11
يف املناطق التي مت تقييمها 

من طرف �سركاء املغرب باإمكانية وجود احتياطات 
حم�سورة  تبقى  االكت�سافات  اأن  غري  نفطية، 
متقدمة،  اأ�سغاال  تعرف  التي  املناطق  بع�ض  يف 
طنجة  ال�ساحلي  واخلط  والغرب،  م�سقالة  مثل 

العرائ�ض، ومنطقة تندرار.
عبد القادر اعمارة )الحكومة(

 اأوامر »خلي دار بوه« مل تعد موجودة
يعطيه  ما  اإن 
القانون اجلنائي 
مــن  املغربــــــي 
تعترب  �سمانـــات، 
هو  مـــا  اأح�ســـــن 
الأن  عامليا،  موجود 
ال�سرطة ت�ستغل حتت 
اإن  الق�ساء..  مراقبة 
�سيا�سة اإعطاء االأوامر 
ب�سيغة »خلي دار بوه« 
مل تعد موجودة، الأنه ال يوجد م�سوؤول اأمني هدفه 

�سرب املواطنني.
محمد حصاد )وزير الداخلية( 

قانون املالية تكري�س لال�ستمرارية غري املنتجة
 

يف الواقع بقراءة معمقة 
املالية  قانون  مل�سروع 

على  نقف   ،2014 ل�سنة 
خارج  و�سعه  جرى  اأنه 

متكاملة  ا�سرتاتيجية  اأي 
وا�سحة  باأهداف  لالإ�سالح 

اإنه  ثانيا  مدققة،  واأجندة 
م�سروع قانون مايل انتقائي، 

ثالثا اإنه م�سروع تائه فكريا، 
قانون مايل  اإنه م�سروع  رابعا 

اال�ستمرارية  منهجية  يكر�ض 
برنامج  اإخ�ساع  يغيب  فعندما  املنتجة..  غري 

اأخرى  قطاعية  و�سيا�سات  ومقاولتي  مثال  الت�سغيل، 
للتقومي   .. والفالحة  وال�سناعة  بال�سياحة  مرتبطة 
والت�سحيح والتح�سني، فذلك تكري�ض لال�ستمرارية غري 

عبد العالي دومو )االتحاد االشتراكي(املنتجة.
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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

املديرية  اأن  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
العامة لالأمن الوطني، اأقدمت موؤخرا 
لق�سم  تابعة  اأمنية  فرق  خلق  على 
مهمتها  والعلمية  التقنية  ال�سرطة 
االأ�سا�سية هي تتبع ومراقبة حتركات 
رجال االأمن على �سفحات االأنرتنيت، 
وخ�سو�سا املواقع االجتماعية مثل 

»الفي�ض بوك« و»تويرت«.
من  االأمنية  الفرق  هذه  وتتكون 
مهند�سني معلوماتيني، ومتخ�س�سني 
يف التكنولوجيا احلديثة الذين �سبق 
لهم اأن ا�ستفادوا من دورات تكوينية 
من  بكل  املعلوماتي  االأمن  جمال  يف 
فرن�سا والواليات املتحدة االأمريكية 
حتت اإ�سراف خرباء اأمنيني دوليني، 
الدولية  ال�سرطة  اأطر  اإىل  اإ�سافة 

»االأنرتبول«.
الفرق  اأن  ذاتها  امل�سادر  واأ�سافت 
االأمنية با�سرت عملها ر�سميا يف تر�سد 

كل حتركات رجال االأمن على املواقع 
هذا  يف  تقارير  واإجناز  االإلكرتونية، 
اخلطوة  هذه  �سبب  وعن  ال�سياق. 
العامة  املديرية  عليها  اأقدمت  التي 
لالأمن الوطني، تفيد نف�ض امل�سادر 
االأمن  رجال  من  جمموعة  باأن 
اأ�سبحوا  واملتمردين  الغا�سبني 
االجتماعية  املواقع  اإىل  يلتجئون 
اأجل  من  االإلكرتونية  واملواقع 
يتعلق مبتاعب مهنتهم  ما  ن�سر كل 
وامل�ساكل الداخلية التي تواجههم، 
االأمن  مديرية  اأجرب  الذي  ال�سيء 
ق�سد  ين�سر  ما  كل  مراقبة  على 
االأمنيني  امل�سوؤولني  على  عر�سه 

الكبار ملعرفة �سياقه وحيثياته.
االجتماعية  املواقع  اأن  اإىل  ي�سار 
كبريا  عددا  ت�ستقطب  اأ�سبحت 
لقطاع  املمثلني  ال�سلطة  رجال  من 
امل�سلحة  القوات  املدنية،  الوقاية 

ثم   امل�ساعدة  القوات  امللكية، 
يقومون  الذين  االأمن  رجال  اأخريا 
املواقع  هذه  على  اأر�سدة  بفتح 
من  ويحاولون  م�ستعارة،  باأ�سماء 
التوا�سل  احل�سابات  هذه  خالل 

اإعالميا  والرتويج  العام  الراأي  مع 
لكل معاناتهم، لكون االأنرتنيت يظل 
من  ميكنهم  الذي  الوحيد  منفذهم 
التوا�سل مع الراأي العام املغربي.

موقع المستقل

م�سادر اأمنية توؤكد اإحداث جلنة خا�سة للمتابعة مكونة من مهند�سني

ِاحذروا اأيها البولي�س والع�سكر.. ال تفتحوا ح�سابات يف الفي�س بوك 

طقطقة  وتبداأ  النار،  لهيب  ي�ستعر 
يف  دوؤوبة  حركة  ت�سري  احلطب، 
الزقاق املوؤدي اإىل فرن احلي، ف�ساعة 
الن�سوة  حتمل  الظهرية،  حلول  قبل 
روؤو�سهن،  فوق  اخلبز  اأطباق 
انتظار  يف  بيوتهن  اأمام  ويت�سمرن 
اإىل  الإي�سالها  ال�سبية،  اأحد  مرور 
على  اخللق  دماثة  وتفر�ض  الفرن، 
جلاراته  يرف�ض  ال  اأن  ال�سغري،  هذا 
طلبا، ويتكبد عناء حمل طبق اخلبز 
اإىل الفرن هرولة  قبل اأن تخفت ناره، 
حول  االأ�سرة  حتلق  موعد  ويحني 

مائدة الغذاء.
”بيت  من  املت�ساعد  اللهيب  حر 
وقطع  بالعامية(،  )الفران  النار“ 
تتقاطر  وقد  اأمامه،  امل�سفوفة  اخلبز 
ال  اجلوار،  بيوت  كل  من  الفرن  على 
�سنة(   45( الفرارين“  ”حميد  متنع  
)الفرارين تعني طاهي اخلبز بالعامية 
ق�سماته،  احلر  لفح  الذي  املغربية( 
وال�سوؤال  التحية  عبارات  تبادل  من 
فرنه،  اإىل  وافد  كل  مع  االأحوال  عن 
ف�سنوات العمل الثالثون التي ق�ساها 
االأدخنة  ب�سواد  مك�سوة  جدران  بني 
متعلما  خاللها  وتنقل  الرماد،  وبقايا 

اأن �سار معلما،  اإىل  اإىل فرن،  من فرن 
النار،  لهيب  مبزاج  خبريا  جعلته 
كل  �سباح  من  مبكر  وقت  يف  يوقدها 
ال�سروق  �ساعات  يجزي  ثم  يوم، 
االأوىل يف د�ض قطع احلطب، �سغريها 
ح�سب  النار“  ”بيت  داخل  وكبريها  
ال�ستواء  يطمئن  اأن  اإىل  احلاجة، 
ال�ستقبال  وجاهزيته  الفرن،  حرارة 
الن�سوة يف حت�سريه من  اجتهدت  ما 

رغائف اخلرب.
حرارة  جدا،  متعبة  املهنة  ”هذه   ..
مدة،  منذ  لها  اأتعر�ض  التي  الفرن 
احلطب  احرتاق  اأدخنة  وروائح 
ورذاذ الرماد املتطاير، جميعها تخلف 
م�سار �سحية، اإال اأنني منذ كان عمري 
املهنة،  هذه  اأحرتف  واأنا  �سنة   15

يقول  يومي“،  قوت  اأك�سب  ومنها 
حميد الفرارين يف حديثه لالأنا�سول.

ال تفارقه كوؤو�ض ال�ساي املنعنع، التي 
يحت�سيها وهو يق�سم قطعة خبز، ينبه 
اأحد العاملني معه يف الفرن اإىل ترتيب 
اخل�سبي،  الرف  على  اخلبز  اأطباق 
حتى يتمكن كل بيت من معرفة الطبق 
اخلا�ض به، ميازح �سبيا ق�سده عائدا 
اإليه احتجاج والدته  لينقل  بيته،  من 

على جودة اإن�ساجه للخبز هذا اليوم، 
ليبادر حميد بالرد قائال، اإن اأهل البيت 
بالفرن،  اخلبز  اإيداع  يف  تاأخروا  من 
مواقيت“،على  النار  بيت  فـ“للهيب 

حد تعبريه.
�سنة،   63( عائ�سة  ال�سيدة  تقول   ..
باأحد  تقطن  التي  لقبها(  ذكر  دون 
االأحياء ال�سعبية مبدينة �سال القدمية 
)قرب العا�سمة الرباط( اأنها حتر�ض 
اخلبز،  قطع  اإعداد  على  �سباح  كل 
الفرن  اإىل  اأحفادها  اأحد  مع  وتر�سلها 
ال  الغذاء  فوجبة  املجاور،  التقليدي 
ت�ستقيم دون خبز ي�سنع يف البيت وال 
يجلب من خارجه، وت�سيف يف حديث 
على  اأتوفر  اأنني  ”رغم  لالأنا�سول: 
اأقطع  اأال  اأحر�ض  اأين  اإال  منزيل،  فرن 
فيه  ين�سج  الذي  الفرن،  بهذا  �سلتي 
احلطب  نار  حتت  مهل،  على  رغيفي 
مفيد  �سيء  كل  قبل  خبزه   )…(
�سحيا“، وتدفع ال�سيدة عائ�سة مبلغا 
وخمي�سن  درهما  يقارب  جدا  زهيدا 
”الفرارين“  م�ساعدي  الأحد  �سنتيما 
املكلف بقب�ض االأجرة، فمقابل اإن�ساج 
كل رغيف خبز يدفع زبون الفرن 0.5 
 8 ي�ساوي  )الدوالر  مغربي.  درهم 

دراهم مغربية(
اليوم  املغربية  املدينة  ذاكرة  اأن  اإال 
تلك  حتفظ  اأن  اأجل  من  ت�سارع 
ن�سجتها  التي  والذكريات  الق�س�ض 
�سخ�سية ”الفرارين“ بح�سورها املميز 
و�سط �ساكني اأحياء املدينة العتيقة، 
الزاحفة منذ  ال�سريع  التمدن  فمظاهر 
ا�ستحدثت  االأحياء،  هذه  اإىل  �سنوات 
من  النا�ض  ا�ستغنى  جديدة   و�سائل 
التقليدي،  الفرن  خدمات  عن  خاللها 
بيوتهن  اإىل  الن�سوة  فا�ستجلبت 
اخلبز،  فيها  منزلية“ يطهني  ”اأفرانا 
عمل  بتوقيت  لاللتزام  احلاجة  دون 
ع�سرية  خمابز  وفتحت  احلي،  فرن 
اأعفتهن حتى من عناء عجن  اأبوابها، 
اخلبز  ف�سار  رغيفا،  لي�سري  الدقيق 
االأخرى،  املواد  كباقي  ت�ستهلك  مادة 
احلاجة،  عند  احلوانيت  من  جتلب 
اليوم كما  البيوت طوال  وال تذخرها 
يف ال�سابق، وال تق�سم قطعها �ساخنة، 
زكية الرائحة، طيبة املذاق، بل يقنع 
اأهل البيت برغيف اخلبز الذي ياأتي به 
رائحة  باردا دون  املجاور  البقال  من 

متيزه.)االأنا�سول(.

ربورتاج 

حتـــى ال ين�ســى املغاربــة حكايــة الفــران ال�سعبـــــي

للمتحر�سني  عقوبة  �سنوات   4
قانون مثري للجدل ينتظر اأن يتم عر�سه يف م�ستقبل االأيام 
مب�سروع  االأمر  ويتعلق  النواب،  جمل�ض  على  املقبلة 
قانون يتعلق بالتحر�ض اجلن�سي بالن�ساء يف ال�سارع العام 

اأو اأماكن العمل.
القانون اجلديد يعرف التحر�ض على اأنه: »كل فعل مزعج 
اأو  اأفعال  العمومية من خالل  الف�ساءات  كان يف  اأي  �سد 
على  احل�سول  اأجل  من  اأو  جن�سية  اإيحاءات  اأو  األفاظ 
رادعة  عقوبات  و�سع  كما  جن�سية«،  طبيعة  ذي  فعل 
وبغرامة  وعامني،  �سهرين  بني  ما  ترتاوح  للمتحر�سني 
اأو  درهم،   3000 و  درهم   1000 بني  ما  ترتاوح  مالية 
على  ن�ض  القانون  اأن  كما  العقوبتني،  هاتني  من  واحدة 
م�ساعفة العقوبة احلب�سية لت�سل اإىل 4 �سنوات نافذة اإذا 
على  م�سوؤوال  اأو  العمل  يف  لل�سحية  زميال  املتحر�ض  كان 

النظام العام، اأو مكلفا باالأمن يف الف�ساءات العمومية.

الفيس بوك »مارك زوكربيرج« كان على حق عندما  أن صاحب موقع  يبدو 
طلب مؤخرا تقديم وثائق إثبات الهوية لكل من يريد أن يفتح حسابا جديدا.

فها هم مجرمون من الدار البيضاء يتباهون بالسرقة وبامتالكهم ألسلحة 
بيضاء على صفحات األنترنيت دون حسيب وال رقيب، ويهددون بنشر الرعب 

في عدة مدن منها البيضاء.

مجرمون يستعرضون قوتهم في الفيس بوك



�إعالمية  م�صادر  �أفادت 
�إ�سر�ئيلية م�ؤخر�، �أن 

»�ليعازر  �حلاخام 
م�ؤ�س�س  برالند« 
و�ملتابع  ي�سيفا، 
ئــــــــــــيل  � �سر باإ
�غــــــت�ساب  بتهم 

قا�ســــر�ت ون�ساء 
من بينهن متزوجات، 

مر�ك�س  مبدينة  ��ستقر 
هربا من حماكمته. 

�حلاخام  �أن  »�إيكاليتي«  م�قع  و�أ�ساف 
مريديه  مع  روحية  لقاء�ت  ي�ستغل  كان 
فتيات  فيهم  مبا  جن�سيا  ال�ستغاللهم 
م�ؤخر�  تناقلته  ما  وهذ�  قا�سر�ت، 
و�سائل �الإعالم �الإ�سر�ئيلية بعد عر�سها 
لت�سريحات �إحدى �سحاياه، و�لذي تاله 

تقدمي عدة �سكايات يف حقه. 
�إر  »�إن  م�قع  �أكد  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف 

�أن  �الإ�سر�ئيلـــــــــي،  جي« 
�حلاخام »�ليعـــــــــــازر 
م�ؤ�ســـــ�س  برالنــــد« 
وهي  ي�سيــــــــــفا 
مدر�ســــة دينــــية، 
م�ؤخر�  ��ستقـــــــــر 
�ل�سبعة  مبدينــــــة 
�إليها  قادما  رجاـل، 
�ملتحدة  �ل�اليات  من 
بعد  �الأمريكيــــــــــــة، 
حماميه  له  قدمها  ن�سائح 
ب�سبب غياب �أية �تفاقية ب�ساأن �لرتحيل 

بني �ملغرب و�إ�سر�ئيل. 
مر�ك�س  �أن   »nrg« م�قع  �أكد  ذلك  �إىل 
باتت �ل�جهة �ملف�سلة م�ؤخر� للعديد من 
وذلك  �لهارب،  �ليعازر  �حلاخام  �أتباع 
لال�ستقر�ر بجانبه، حيث ي�ساهد م�ؤخر� 
من  بالقرب  �حلاخام  �أتباع  من  �لعديد 

�ملعبد �ليه�دي بحي جيليز مبر�ك�س.

حاخام يهرب من اإ�سرائيل
 اإىل مراك�ش خوفا من املحاكمة 

يف  يقف  مل�سر  �سابق  ورئي�س  �ملحكمة،  نف�س  �لقف�س،  نف�س   
نف�س  يف  يظهر  �ملخل�ع  �لرئي�س  مر�سي  حممد   .. متهم  و�سعية 
به  �ملطاح  �لرئي�س  مبارك  ح�سني  فيه  ظهر  �لذي  �ملهني  �مل�سهد 
عقب ث�رة �سعبية.. ورغم �أن عدد� كبري� من �مل�سريني فرح�ن 
بهذه �ملحاكمة، �إال  �أن �سحيفة ني�ي�رك تاميز قالت �إن مر�سي 

كان يطارد �لكامري�ت �لتي �ختباأ منها مبارك.

مر�ســــي يف القفـــ�ش.. 
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البنك الدويل يعطي 
للمغاربة 200 مليون 

وميلي عليهم ما �سيفعلونه

منح �لبنك �لدويل للمغرب قر�ساً بقيمة 200 
ملي�ن دوالر، للم�ساعدة على تنمية �إد�رة 
�مل��رد �ملالية و�عتماد �لرقابة على نفقات 
و�ل�سفافية  �حلكامة  لتعزيز  �مل��زنة، 

و�مل�ساءلة يف �إنفاق �ملال �لعام.
و��سنطن،  يف  �لدويل  �لبنك  بيان  و�أعلن 
�إ�سالح  عملية  �أطلق  �لذي  �ملغرب  �أن 
»بد�أ   ،2011 عام  ي�لي�ز  منذ  د�ست�ري 
�إدخال تعديالت على �مل��زنة �لعامة ومنها 
على  و�حل�س�ل  �ملدنية  �مل�ساركة  تعزيز 
�ملعل�مات«. ولدعم هذه �حلق�ق ي�ستهدف 
�سطرين،  من  وه�  �لدويل  �لبنك  مت�يل 
حتقيق �إ�سالحات هيكلية الأ�سل�ب �الإد�رة 
ت�سمل  �ملتن�عة،  �لعام  �لقطاع  ج��نب  يف 
�لتابعة  و�ل�سركات  �ملركزية  �حلك�مة 

للقطاع �لعام و�حلك�مات �ملحلية.
يف  �مل��طنني  باإ�سر�ك  �خلطة  وتق�سي 
و�الطالع  و�اللتما�سات  �لق��نني  �إعد�د 
على خم�س�سات �مل��زنة وتط�ير �الإد�رة 
�ملالية  يف  �لت��زن  لتحقيق  �الإلكرتونية، 
وي�ستعد  �ملت��سط،  �ملدى  على  �لعامة 
�ملحلي  �حلكم  من  بنظام  للعمل  �ملغرب 
�لقان�ن  لها  ي�سمح   ،)16( للمحافظات 
يقرتحها  وم�ساريع  حملية  مالية  بت�فري 
مت�يلها  يف  �لعا�سمة  وت�ساهم  �ل�سكان، 
و�لب�سري  و�لتقني  �ملايل  بالدعم  ومدها 

و�لل�جي�ستي.
يتجاوز  عجزً�  �مل��زنة  �سناديق  وت�سجل 
حالياً ن�سبة 6 يف �ملائة من �لناجت �الإجمايل، 
�إىل  لي�سل  تقلي�سه  �إىل  �حلك�مة  وتهدف 
لذ�،   .2014 عام  م��زنة  يف  �ملائة  يف   4.8
�ل�سلع  لبع�س  �ملخ�س�س  �لدعم  �سُيخّف�س 
�ال�ستهالكية يف مقدمتها �ملحروقات لت�فري 
ح��ىل 800 ملي�ن دوالر حل�ساب »�سندوق 

�ملقا�سة« لدعم �الأ�سعار.

�لبي�ساء،  �لد�ر  مدينة  يف  �لزجرية  �ملحكمة  �أرجاأت 
�حلكم يف �لدع�ى �لتي رفعها وريث �لعالمة �لفرن�سية 
�لفاخرة »هريمي�س« �سد �لقناة �لثانية �ملغربية، لبثها 

وثائقيا بعن��ن »هرقل �سد هريمي�س«.
ن�نرب   11 يف  قر�ره  �لقا�سي  يتخذ  �أن  �ملنتظر  ومن 
�جلاري، بخ�س��س ق�سية �لت�سهري �لتي رفعها وريث 
عائلة »هريمي�س« �لفرن�سية �سد قناة تابعة للدولة، 

وفق ما �أفاد مر��سل فر�ن�س بر�س.
ويحكي �لفيلم �ل�ثائقي م��س�ع �لدع�ى �لق�سائية، 
ق�سة �لنز�ع �لقان�ين �لذي د�م ملدة ع�سر �سن��ت بني 
و�أحد  �ملكتريي،  عائلة  ت�سمى  مغاربة  فالحني  عائلة 
�أبنائها �مللقب بـ»هرقل«، �سد جريوند هريمي�س �لذي 
يحاول منذ �سن��ت �حل�س�ل على ملكية �أر�س جري�نه 
�لفالحني، �مل�ج�دة قبالة �ساطئ مغربي ليح�لها �إىل 

ملكية خا�سة.
ويطالب حمامي باتريك جريوند هريمي�س بـ»�لتع�ي�س 
عن �الأ�سر�ر«، بحجة �أن �لفيلم �ل�ثائقي »م�س ب�سرف 

و�سمعة« م�كله.
�ل�ثائقي  �لفيلم  بثت  �لتي  �لثانية  �لقناة  دفاع  ورد 
�الأملانية- �لقناة  �أي�سا  وبثته   ،2012 �أكت�بر  يف 

باأن   ،2013 مار�س  يف  »�آرتي«  �لفرن�سية 
�أي تهجم« على  �لفيلم �ل�ثائقي »ال يت�سمن 

�ملدعي.
�لذي  هريمي�س،  جريوند  لباتريك  وبالن�سبة 
بحياته  �ل�ثائقي  �لفيلم  م�سا�س  عن  يتحدث 
�أمام  ح�سل  ممتلكاته،  وب�سمعة  �خلا�سة 
ت��سح  خربة  على  باري�س  يف  �لعليا  �ملحكمة 
�أن بع�س �مل�ساهد متت تغطيتها �أثناء بث �لفيلم 

على »�آرتي«.
وكان حماميه، رو�سي �آرن� حينها قد ��ستهجن 
��ستعمال »�لتخييل« يف �إخر�ج �لفيلم �ل�ثائقي، 
ملكيتها  ترجع  �لنز�ع  حمل  �الأر�س  �أن  و�أكد 
بالفعل �إىل م�كله منذ 2002، »كما يت�سح من 
عن  �سادرة  مقرر�ت  وثالثة  �ل�سر�ء  �سك  خالل 

�لعد�لة �ملغربية«.
�لتهم  �لفيلم  �ت�سال مع فر�ن�س بر�س، رد خمرج  ويف 
وقال  �لق�سائية«..  بـ»�مل�سايقات  وندد  �إليه  �مل�جهة 
حممد والد لفر�ن�س بر�س: »ال �أفهم �لدعاوى �ملتكررة 
�الآن  �إىل  �لفيلم، و�لتي و�سلت  �ملرف�عة �سدي و�سد 
ع�سرة«، م�سيفا: »�إنه مت �لعمل على �لفيلم بالت��زن 

�ملهني �ملطل�ب«.
هذه  مقاومة  طريقة  »بب�ساطة،  �أنه  �ملخرج  و�عترب 
كانت  و�لتي  باأر�سها،  لالحتفاظ  �لب�سيطة  �لعائلة 
هذ�  على  للعمل  جذبني  ما  ه�  تقريبا،  �نتحارية 

�مل��س�ع«.

�الأ�سبق  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 
 ،1973 �أكت�بر  حرب  �إن  كي�سنجر،  هرني 
�نتهت  و�إ�سر�ئيل  م�سر  بني  �حلروب  �آخر 
دون حتقيق �نت�سار ع�سكري لكال �لطرفني. 
حرب  يف  �نت�سر  ”من  �س�ؤ�ل:  على  رده  ويف 
بثها  مقابلة  يف  ـ  كي�سنجر  �أجاب  �أكت�بر“؟، 
يكن  ”مل  بق�له:  ـ  �الإ�سر�ئيلي  �لتليفزي�ن 
�إ�سر�ئيل  �أثبتت  لقد  و��سح؛  �نت�سار  هناك 
ال  �س�فياتيا  �ملدع�مة  �لعربية  �جلي��س  �أن 
ميكنها هزميتها، خا�سة �أن �إ�سر�ئيل متتعت 
تعافت  عندما  ولهذ�  مماثل،  �أمريكي  بدعم 
�ملفاجاأة �مل�سرية عملت بفعالية  ق��تها من 
)�إ�سر�ئيل(  ”�أنها  �إىل  �أ�سار  لكنه  وجر�أة“. 
من   2600 ف�سق�ط  جديد�،  در�سا  تعلمت 
جن�دها قتلى كان �سربة قا�سية لها، لكن بعد 
�الآن  فهي  �إ�سر�ئيل،  و�سع  حت�سن  عاما   40
يف  و�ساركت  �لدويل،  باملجتمع  مقب�ل  ع�س� 
م�سرية �سالم مع �أحد �مل�ساركني يف �حلرب، 

�أن تلك �الأخرية كان جتربة م�ؤملة لها“،  �إال 
عن  ”ها�آرت�س“  �سحيفة  نقلت  ما  وفق 
عن  �سهادته  وعن  �ملقابلة.  من  مقتطفات 
�لثالثة  �الأيام  ”يف  كي�سنجر:  قال  �حلرب، 
�الأوىل قيل لنا �إن �جلي�س �مل�سري �سُيباد، و�إن 
�لق��ت �الإ�سر�ئيلية �ستعرب قناة �ل�س�ي�س، 
وكانت حتركاتنا �لدبل�ما�سية معتمدة على 
�أن  على  �الأوىل  �الإ�سارة  �الفرت��سات،  تلك 
�لثالثاء  ي�م  �سباح  كان  تغريت،  �الأم�ر 
�ل�سفري  ز�رين  عندما  �أكت�بر،  من  �لتا�سع 
�الإ�سر�ئيلي وملحقه �لع�سكري �لل��ء م�طيه 
�إ�سر�ئيل تكبدت خ�سائر  �إن  ج�ر، وقال�� يل 
ج�لد�  و�إن  �مل�سرية،  �جلبهة  على  باهظة 
�آنذ�ك(  �الإ�سر�ئيلية  �ل�زر�ء  )رئي�سة  مائري 
�لرئي�س  من  لتطلب  ل���سنطن  �ملجيء  تريد 

)ريت�سارد نيك�س�ن( �مل�ساعدة، قلت لهم، �إنني 
وفعلت،  �مل�ستجد�ت،  باآخر  �لرئي�س  �ساأبلغ 
و�أو�سيتهم �أال تغادر مائري �إ�سر�ئيل يف ذروة 
�مل�ساعدة،  طالبة  ل���سنطن  وتاأتي  �حلرب 
كعالمة  �الأمر  �لثاين  �جلانب  يف�سر  ال  كي 

”فيما  و�أ�ساف  �ل�سديد“.  �ل�سعف  على 
يتعلق باجلانب �لع�سكري، �أبلغت �ملبع�ثني 
بتع�ي�س  ملتزم�ن  باأننا  �الإ�سر�ئيليني 
�لنق�س �الإ�سر�ئيلي يف ظل �خل�سائر و�أنهم يف 
��ستطاعتهم ��ستخد�م �الحتياطي �لع�سكري 
�ستع�د  �ملتحدة  �ل�اليات  و�أن  لديهم،  �لذي 
وبد�أنا  �لع�سكرية،  �مل�ساعد�ت  لهم  وت�سخ 
و�أردف  �لفانت�م“.  بطائر�ت  تزويدهم  يف 
�تخذناه  �لذي  �لقر�ر  ”كان  قائالً:  كي�سنجر 
يف �ل�ساعات �الأوىل للحرب، ه� عدم �ل�سماح 
لتجنب  يلزم  ما  كل  وعمل  �إ�سر�ئيل  بهزمية 
ذلك، كنا م�سممني �أي�سا على �أن تك�ن هناك 
�أال  �أعقاب �حلرب، �سريطة  مبادرة �سالم يف 
تاأتي تلك �ملبادرة بعد هزمية �إ�سر�ئيلية، لهذ� 
عندما طلب تل �أبيب وقف �إطالق �لنار ر�أيت 

�أن هذه فكرة غري حكيمة، لكن بعدها �قرتحنا 
على طرف ثالث �أن يقرتح ه� وقف �لنار بداًل 
من �إ�سر�ئيل، عر�سنا على بريطانيا هذ� �لدور 
�ل�ساد�ت  لكن  �أ�سرت�ليا  وو�فقت  ورف�ست، 
”ملاذ�  �س�ؤ�ل:  على  �إجابته  ويف  رف�س“. 
رف�س �ل�ساد�ت، رغم �أنه حقق هدفه بعب�ر 
”�أعتقد  كي�سنجر:  �أجاب  للقناة؟“،  ق��ته 
�أن �ل�سبب يف ذلك ه� �سع�ر �ل�ساد�ت بالثقة 
�ملفرطة يف ظل �النت�سار�ت �لتي حققها، لهذ� 
�إليه،  و�سل  �لذي  باخلط  �الكتفاء  عدم  قرر 
و�لذي كان يبعد عن �لقناة عدة كيل�مرت�ت، 
و�لتحرك يف �جتاه �مل�سايق �جلبلية �أي متال 
و�جلدي، لهذ� قام �ل�ساد�ت �سباح �الأحد 14 
�أكت�بر بهج�م مدرع، وكانت نتيجة �ملعركة 
عك�س �الأ�سب�ع �ل�سابق لها، حيث فقدت م�سر 
مئات �لدبابات يف تلك �الأيام، وكان هذ� مقدمة 

لعب�ر �لقناة يف �الجتاه �مل�ساد“. 

تاأجيـل النظــر يف ق�سيـــة 
�ساحـــب العالمة التجارية الفاخرة 

»هريميـــــ�ش« والقـــناة الثانيــة 

»هرني كي�سنجر« يك�سف اأوراق الدعم الأمريكي لإ�سرائيل

اأ�سرار خطرية عن حرب اأكتوبر بل�سان »ثعلب الدبلوما�سية«

مقتطف من مقال سابق لألسبوع الصحفي يتحدث عن تفاصيل قضية أشهر
 عائلة فرنسية )14 مارس 2012(

وكاالت
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موحى أوهتيت
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حافظت ميلودة حازب على وضع متقدم كقيادية داخل حزب 
األصالة والمعاصرة منذ االندماج األول رغم انتمائها لصفوف 
»الوافدين الجدد« على المشروع الذي ولد من رحم حركة لكل 
الديمقراطيين التي ماتت مع ميالد الحزب الذي كان يوصف بـ 
»حزب صديق الملك«، فهي تعتبر أن الفضل في تأسيس الحزب 
عليه  تأسس  الذي  للتنوع  بل  لوحدها  الحركة  إلى  يرجع  ال 

المشروع، حسب قولها.
تؤكد ميلودة وهي رئيسة جماعة بدائرة مراكش أن المغرب 
الدولي، وتوجه  البنك  أزمة خانقة جعلته تحت رحمة  يعيش 
انتقادات الذعة لحكومة بن كيران الثانية، وتعتبر أن الزيادة 
في عدد الوزيرات »حق أريد به باطل«، ألن الوزارات الجديدة 

مجرد وزارات منتدبة يشرف عليها الذكور.
أن  »األسبوع«  مع  حوار  في  نفسها  المتحدثة  تعتقد  كما 
مشروع القانون المالي لسنة 2014، سيكون مقدمة لفشل 
نظرها  في  إنجازه  على  أشرفوا  الذين  أن  علما  الحكومة، 
األزمة  إبان   « أنجز  المشروع  ألن  والتقنيون،  الموظفون  هم 
في  يبحث  الحكومة  رئيس  فيه  كان  وقت  في  الحكومية، 
منشغلين  الوزراء  كل  وكان  له،  حليف  عن  المعارضة  أوساط 
إن كانوا سيكونون  ويتساءلون  الجديدة  الحكومة  بتشكيل 

حاضرين في التشكيلة الجديدة أم ال«.. حسب قولها.
الوطني  الحزب  في  القادري  اهلل  عبد  رفيقة  ترفض  فيما 
الديمقراطي التعليق على تصريحات »أمينها العام السابق« 
الذي هاجم مؤخرا الهمة، وتؤكد أن المغاربة كلهم يتمنون 

أن يكون المستشار الملكي فؤاد في صحة جيدة.
أجرى الحوار : سعيد الريحاني

الذي  املالية  قانون  راأيك يف م�رشع  ما   ●  

عر�ضته احلكومة موؤخرا على الربملان؟
�أن  �إال  ميكنني  ال  �مل�شروع  هذ�  �أمام   ❍
و�شع  �ملايل  �النتقاد�ت..�لقانون  �أوجه 
و�لنمو،  �القت�شاد  معامل  يحدد  لكي  �أ�شال 
�لربنامج  وتد�بري  باإجر�ء�ت  يرتجم  ولكي 
ترجمة  بدوره   يعد  �لذي  �حلكومي، 
يف  نبحث  عندما  لكن  �النتخابي،  للربنامج 
مر�حل �إعد�د هذ� �مل�شروع، جند �أنه قد مت 
وقت  يف  �حلكومية،  �الأزمة  �إبان  حت�شريه 
�أو�شاط  كان فيه رئي�س �حلكومة يبحث يف 
�ملعار�شة عن حليف له، وكان كل �لوزر�ء 
�جلديدة  �حلكومة  بت�شكيل  من�شغلني 
ويت�شاءلون �إن كانو� �شيكونون حا�شرين يف 

�لت�شكيلة �جلديدة �أم ال..
مل  �حلكومة  �أن  �إىل  �أي�شا  �الإ�شارة  وجتدر 
للمالية  �لتنظيمي  �لقانون  �إخر�ج  ت�شتطع 
�لذي يتم من خالله بلورة �ل�شيا�شة �ملالية، 
ربط  ي�شمن  ما  وهو  �لوجود،  حيز  �إىل 
�لرب�مج باالأهد�ف، هذ� �لقانون �لتنظيمي ال 
وجود له �إىل حدود �ليوم، ون�شتغل بقانون 
ظل  يف  1996؛  د�شتور  عن  منبثق  تنظيمي 
�لطريقة  نتخيل  �أن  ميكننا  �لظروف  هذه 
مايل،  قانون  م�شروع  حت�شري  بها  مت  �لتي 

�أرقام،  عن  عبارة  جنده  �أن  غر�بة  ال  لذلك 
بدون م�شمون �شيا�شي، وبدون ��شرت�تيجية 
�لقانون  هذ�  �أن  يعني  ما  وهو  و��شحة.. 
لها  دخل  فال  �حلكومة  �أما  �الإد�رة،  �أعدته 

فيه..    

 قانون المالية كتبه الموظفون 
وال يد للحكومة فيه 

مل  املايل  القانون  هذا  اأن  تعتقدين  هل   ●
تنتجه احلكومة؟

�لقانون  �إن هذ�  �أقول ب�شكل و��شح  �أنا   ❍
�ملايل ال يد للحكومة فيه، و�لذين �أعدوه هم 
خاٍل  الأنه  �الإد�رة،  يف  و�ملوظفون  �لتقنيون 
و�الإ�شرت�تيجية  �ل�شيا�شي  �مل�شمون  من 
�لبعد  عن  �أحدهم  بحث  فاإذ�  �لو��شحة، 
�ال�شتثماري يف �لرثوة لن يجده، و�إذ� بحث 
عن �لبعد �الجتماعي فلن يجده، و�إذ� بحث 
يجدها..  فلن  �الأزمة  لتد�عيات  �أجوبة  عن 
و�حد�  هاج�شا  �شوى  يجد  لن  �لباحث 
من  �شكل  باأي  �لعجز  تغطية  هاج�س  وهو 
�ل�شيا�شي  �لفرق بني  يظهر  �الأ�شكال.. وهنا 
الأنه  ويبدع،  يجتهد  فال�شيا�شي  و�الإد�ري، 
ما  �أما  �إليه،  �لو�شول  يريد  هدف  �شاحب 

حما�شباتية  م�شاألة  فهو  �الإد�ري،  به  يقوم 
�شرفة.. هناك بع�س �الإجر�ء�ت يف �لقانون 
�ملايل تهدف �إىل �حلد من �لعجز، هي نف�شها 

�شتت�شبب يف �لعجز..
● هل من اأمثلة عن ذلك؟

❍ �أوال، هذه �حلكومة تعتمد ب�شكل كبري على 
�ل�شيا�شة �لتق�شفية، ومقاربة �لتق�شف لها تكلفتها 
�شيا�شة  الأن  خطرية،  �جتماعية  و�نعكا�شات 
�لذي  �الأمر  �لد�خلي،  �لطلب  ت�شعف  �لتق�شف 
ينعك�س �شلبا على م�شتوى �ال�شتهالك، وهو ما 
يوؤدي �إىل �لتقليل من �لقدرة �الإنتاجية للمقاولة 
�لوطنية، �أي خف�س ن�شبة �لنمو، �لتي �شتنتهي 

برفع ن�شبة �لعجز..
هم �الآن يركزون على �شنة فالحية جيدة )تق�شد 
�حلكومة(، لكني ال �أتكهن ب�شنة فالحية جيدة، 
�أننا ال نعي�س �شنتني  خا�شة و�أن �لو�قع يوؤكد 
�أن  فالحيتني جيدتني متتاليتني، وهو ما يعني 
تكن هنالك  �إذ� مل  �شتنخف�س  �ملوؤ�شر�ت  جميع 

�شنة فالحية جيدة.. 
عك�شية  نتائج  �إىل  �شيوؤدي  �آخر  عن�شر  هناك 
توجهت  حيث  �لع�شو�ئي«..  »�لت�شريب  هو 
�شر�ئب  فر�س  �إىل  مبا�شر  ب�شكل  �حلكومة 
�ل�شر�ئب  �مل�شافة، وهي  �لقيمة  على  مبا�شرة 
�حلالة  هذه  يف  وهو  �مل�شتهلك،  يوؤديها  �لتي 

و�لطالب  �الأرملة،  و�ملر�أة  �ملعطل،  �الإن�شان 
�لذي ال ميلك �شوى منحته، و�لفالح �ل�شغري.. 
وبالتايل فاإن �لرفع من قيمة هذه �ل�شريبة هو يف 

�حلقيقة �شرب للقدرة �ل�شر�ئية للمو�طن..
● هل تعتقدين اأننا اإزاء حكومة جديدة 

اأم هو ا�ضتمرار للحكومة القدمية؟ 
❍ بالن�شبة يل �الأمر و��شح، �حلكومة �حلالية 
عن  وتركيبتها  ت�شكيلتها  حيث  من  خمتلفة 
�حلكومة �ل�شابقة، وخمتلفة �أي�شا عن �شابقتها 
من حيث �الخت�شا�شات وتوزيع �مل�شوؤوليات.. 
مثل  جديدة  حكومية  منا�شب  �إحد�ث  مت  كما 
من�شب »وزير منتدب« وهو من�شب ال وجود 
مت  قطاعات  وهناك  �ل�شابقة،  �حلكومة  يف  له 
�أ�شا�شي جد� وهو  �إىل عن�شر  تق�شيمها..�إ�شافة 
�أن ثلث هذه �حلكومة مكون من �أ�شخا�س كانو� 
يوجدون يف �ملعار�شة و�شوتو� �شد �لربنامج 
بتزوير  متهما  كان  من  ومنهم  �حلكومي، 
2011 )�شالح  ل�شنة  �ملالية  قانون  �حلقائق يف 

�لدين مزو�ر(..

 ننتظر قرار المحكمة الدستورية 
وزيادة النساء حق يراد به باطل 

●  هل تلجوؤون للمجل�س الد�ضتوري  للبت 

ال يد للحكومة يف القانون املايل.. 
والزيادة يف عدد الوزيرات 

كلمة حق اأريد بها باطل

ميلودة حازب القيادية يف »البام« تتمنى اأن يكون الهمة ب�صحة جيدة وت�صرح: 

أنا أقول بشكل 
واضح إن هذا 

القانون المالي ال يد 
للحكومة فيه، والذين 
أعدوه هم التقنيون 

والموظفون في 
اإلدارة، ألنه خاٍل من 
المضمون السياسي 

واإلستراتيجية 
الواضحة



يف �رشعية احلكومة احلالية؟
امل�شت�شارين  جمل�س  يف  برملانية  فرق  هناك   ❍
تقدمت بالطعن لدى املجل�س الد�شتوري ونحن ننتظر 

جوابه..
● رغم االنتقادات التي حتدثتم عنها، هناك 
من يقول اإن احلكومة اجلديدة لها امتياز من 
من  م�رشاعيه  على  الباب  فتحت  اأنها  حيث 

اأجل ا�ستوزار جمموعة من الن�ساء..
هنالك  اأن  احلق  الباطل«،  به  يراد  »حق  هذا   ❍
زيادة يف العدد، اأما الباطل فهو لي�شت هناك زيادة.. 
واحدة  امراأة  هناك  كانت  ال�شابقة  احلكومة  يف 
)ب�شيمة احلقاوي( ظهرت خلف ال�شورة اجلماعية، 
لكي ال تظهر.. ولكن حتت �شغط احلركات الن�شائية 
واملجتمع، خ�شع رئي�س احلكومة لل�شغط واأ�شاف 
هذا العدد، ولكنه يظهر اأنه فعل ذلك عن غري اقتناع، 
اأو بنظرة خا�شة للمراأة، على اأ�شا�س اأن الكفاءات ال 
توجد اإال يف اأو�شاط الرجال، حيث وجدنا اأن الرجال 
الن�شاء  اأن  حني  يف  وهامة،  كربى  قطاعات  يدبرون 
منتدبات  وزيرات  جمرد  هن  احلكومة  يف  اجلديدات 
اأنه ال يوجد  حتت و�شاية وزراء رجال..معنى ذلك 
نبدو  لدرجة  امل�شوؤولني،  لدى  املراأة  بكفاءة  اقتناع 

وكاأننا نرتاجع..

 الحكومة ستفشل
 ولكننا نريدها أن تستمر 

● داخل �سفوف املعار�سة اليوم توجد اأحزاب 
واالحتاد  واملعا�رشة  االأ�سالة  منها  كربى 
اال�سرتاكي وحزب اال�ستقالل، ملاذا ال يتم التفكري 

يف تقدمي ملتم�س رقابة؟
اأن  بد  ال  الرقابة،  ملتم�س  عن  احلديث  قبل   ❍

نتحدث عن هذه احلكومة منذ بدايتها.. احلكومة 
عند  انتظارات  وخلقت  الكرامة،  �شعار  رفعت 
املواطنني الذين تلقوا اليوم عدة �شفعات جتلت 
اأ�شعار  يف  والزيادة  املقاي�شة،  نظام  اعتماد  يف 
وجتميد  ال�شغل،  منا�شب  وتقلي�س  املحروقات، 
الدعم  مبالغ  من  وخف�شت  والرتقيات،  االأجور 
القدرة  �شي�شعف  كله  وهذا  املقا�شة،  ل�شندوق 
ال�شرائية للمواطنني.. اليوم نت�شاءل، اأين الكرامة 
التي روجت لها احلكومة؟.. ثانيا هذه احلكومة 
رئي�شها  �شخ�س  يف  تنكرت  اجلديدة  ن�شختها  يف 
ملقاربة الرت�شيد والعقلنة، كان يعدنا بـ 16 وزيرا 
اإذن  احلكومة  هذه  وزيرا..   39 اإىل  و�شلنا  ثم 
ومت  حمتواها،  من  الد�شتورية  املفاهيم  اأفرغت 
مبداإ  �شرب  ومت  الدميقراطية،  العملية  �شرب 
الرتحال  و�شجعت  بامل�شوؤولية  املحا�شبة  ربط 
)هناك وزير طرد من حزبه مازال يف احلكومة ال 

نعرف باأية �شفة(..
و�سع  يف  كمعار�سة  جتعلكم  االنتقادات  هذه   ●

قوة، ملاذا ال تقدمون ملتم�س رقابة؟
❍ ملتم�س الرقابة يحتاج اإىل نقا�س كبري، واأعتقد 
اإعطاء  من  البد  الأنه  ممكن،  غري  االآن  طرحه  اأن 

فر�شة لهذه احلكومة.
● كيف، تنتقدون احلكومة ويف نف�س الوقت 
تقولون اإنها يجب اأن حت�سل على فر�ستها..

األي�س هذا تناق�سا؟
ال�شكل ال  اإن هذه احلكومة بهذا  نحن نقول   ❍
ميكن اأن تنجح، �شاأنها �شاأن �شابقتها، مع ذلك ال 
ميكن اأن نحكم عليها االآن، رغم اأننا نعتقد اأنها لن 
وهو  اعتمدته  الذي  املايل  القانون  ب�شبب  تنجح 
ت�شريب  وعلى  مغلوطة  فر�شيات  على  مبني 
تراجع  على  ومبني  وتفقريه،  املغربي  ال�شعب 

ال�شعب املغربي.. زيادة على ذلك يجب اأن يعرف 
اجلميع اأننا و�شلنا اإىل ن�شبة مديونية جتاوزت 

كل اخلطوط احلمراء )اأكرث من 60 يف املائة(..

المغرب يعيش تحت رحمة
 البنك الدولي 

● تقولني اإن هذه احلكومة لن تنجح، هل ترين 
اأن تاأ�سي�س حكومة ائتالف وطني هو احلل؟

❍ نحن �شوتنا على مقت�شيات الد�شتور اجلديد، 
وق�شى  وا�شحا،  توجها  ر�شم  االأخري  وهذا 
حيث  الدميقراطية،  العملية  احرتام  ب�شرورة 
يح�شل احلزب �شاحب االأغلبية )اأغلبية ن�شبية( 
على هذه احلكومة وعلى من تراأ�س احلكومة اأن 
يدبر ال�شاأن العام بال�شكل املطلوب، واإال فتقدمي 

اال�شتقالة هو احلل..
● هل تنتظرين ا�ستقالة بن كريان؟

عليها  ي�شادق  اأن  ينبغي  احلكومة  هذه  اأوال   ❍
اأن  اإما  يجب  الربملان  عليها  ي�شادق  ولكي  الربملان، 
برناجمها  تعدل  اأن  اأو  جديدا  حكوميا  برناجما  تقدم 
احلكومي، واأن تلتزم بتفعيل الربنامج وباالنفتاح على 
كل الفاعلني ال�شيا�شيني واالقت�شاديني واملتخ�ش�شني 
اأزمتها..  من  اخلروج  على  احلكومة  ي�شاعدوا  حتى 
يتوا�شع  واأن  باالآخر،  تقبل  اأن  احلكومة  على  يجب 
الوزراء، واأن يقبلوا مب�شاعدة من لهم جتربة.. نحن 
ال يهمنا ف�شل هذه احلكومة ولكن يهمنا اأن تربح بالدنا، 
لكن هذه احلكومة لالأ�شف مل تثبت حتى االآن قدرتها 

على النجاح..
● هل تتوقعني �سقوط احلكومة؟

❍ اأنا ال اأتوقع �شيئا، اأنا اأمتنى كمواطنة مغربية 
خانقة  اأزمة  وهي  االأزمة،  هذه  من  بالدي  تخرج  اأن 
باأننا  يعرف  ال  ومن  وثقافيا،  واجتماعيا  اقت�شاديا 
نعي�س يف مرحلة �شعبة فهو خمطئ اأو يغلط النا�س، 
ومن ال يعرف اأننا اأ�شبحنا حتت رحمة البنك الدويل، 

فهو اإما يكذب على نف�شه اأو يكذب على النا�س..  
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● تقولني اإن حزبكم حقق النجاح يف مراحله 
االأوىل ب�سبب جاذبيته، باملقابل هناك من يرى 
اأن هذه اجلاذبية كانت مرتبطة بوجود الهمة 
يف �سفوفه.. كيف تقرئني االأخبار التي تقول 
اإن اأع�ساء االأ�سالة واملعا�رشة يحنون اإىل اأيام 

وجود الهمة داخل احلزب؟
❍ الهمة �شخ�شية متميزة نعتز به كلنا، ونفتخر 
به، وكان له دور كبري يف تغيري امل�شهد ال�شيا�شي 
حزب  داخل  طرحت  التي  االأفكار  خالل  من 
االأ�شالة واملعا�شرة، اإذن نحن نعتز به كما نعتز 
من  مكنتنا  التي  اجلاذبية  اأما  املوؤ�ش�شني..  بكل 
جلب عنا�شر خمتلفة للحزب، فهي توجه احلزب 
وانفتاحه على الن�شاء وال�شباب، ومرجعيته التي 

تعتمد على املعادلة االأ�شا�شية وهي احلفاظ على 
الهوية واالنفتاح على القيم االإن�شانية والكونية.. 
اجلاذبية اأي�شا �شببها خطاب الواقع الذي اعتمده 
احلزب.. باخت�شار االأ�شخا�س لهم جاذبيتهم لكن 
اجلاذبية الكربى هي منهجية احلزب ومرتكزاته 

وانفتاحه على النخب..
االأ�سالة  حزب  تاأ�سي�س  باالإمكان  هل   ●

واملعا�رشة بدون حركة لكل الدميقراطيني؟
❍ ما م�شكل حركة لكل الدميقراطيني؟ هي حركة 
جمعت �شخ�شيات وطنية من مرجعيات خمتلفة، 
االأ�شالة  حزب  تاأ�شي�س  يف  �شارك  منها  والبع�س 

واملعا�شرة..اأين امل�شكل..؟
● لي�س هناك م�سكل، ولكن هناك من يقول اإن 
االأ�سالة واملعا�رشة  تاأ�سي�س حزب  الف�سل يف 

يرجع اإىل حركة لكل الدميقراطيني؟
يرجع  الف�شل  مبفرده،  الأحد  يرجع  ال  ❍الف�شل 
لكل مكونات حزب االأ�شالة واملعا�شرة بتنوعها.. 
به،  اجلميع  واآمن  م�شروع  حول  اجتمعت  الأنها 
وباختيار منهجية تختلف عن االأحزاب االأخرى، 
من  جاء  �شواء  امل�شروع  هذا  يحتاجه  كان  الكل 
اأو  العهد  حزب  من  اأو  الدميقراطيني  لكل  حركة 
احلزب  غريه..  اأو  الدميقراطي  الوطني  احلزب 

كان يحتاج اإىل هذه االأفكار جميعها..
الوطني  احلزب  اأع�ساء  اأحد  باعتبارك   ●
اخلروج  اإىل  تنظرين  كيف  الدميقراطي، 
اهلل  عبد  ال�سابق  لزميلك  االأخري  االإعالمي 

القادري الذي انتقد الهمة؟
❍ اأنا ل�شت م�شوؤولة عما يقوله عبد اهلل القادري؟

حزب  يف  قيادية  ب�سفتك  تعليقك  ما  ولكن   ●
االأ�سالة واملعا�رشة؟

❍ ال اأريد حتى التعليق على ما يقوله.. ال�شيا�شة 
ومو�شوعيا،  منطقيا  االإن�شان  يكون  اأن  حتتاج 
وي�شاهم  اعتبار،  كل  فوق  البالد  م�شلحة  وي�شع 

�شمن الفعاليات ال�شيا�شية املوجودة من اأجل هذه 
البالد، ويرتك �شخ�شه بعيدا..

حول  تن�رش  التي  االأخبار  تتابعون  كيف   ●
الهمة،  فوؤاد  حزبكم  ملوؤ�س�س  ال�سحية  احلالة 

وهل هناك ات�سال معه؟
يقوم  م�شوؤولية  وله  م�شوؤول  الهمة  ال�شي   ❍
بحزب  اليوم  له  عالقة  ال  ملكي(،  )م�شت�شار  بها 
االأ�شالة واملعا�شرة.. تبقى العالقات ال�شخ�شية، 
ال اأحد ميكنه اأن مينعها، اأما احلزب فهو ي�شتغل 
يف اإطاره، والهمة ي�شتغل اأي�شا يف اإطار امل�شوؤولية 
امللقاة على عاتقه، ويوؤدي دوره مبا فيه م�شلحة 
للبالد باأكملها بغ�س النظر عن هذا احلزب اأو ذاك 
ال�شخ�شية  والعالقات  ذاك،  اأو  ال�شخ�س  هذا  اأو 

تبقى قائمة بني النا�س..
اإن  اأقول  اأن  اأريد  فوؤاد«  »ال�شي  ل�شحة  بالن�شبة 
�شحية  بحالة  يكون  اأن  يتمنون  كلهم  املغاربة 
البالد،  مل�شلحة  عطاءاته  يف  ي�شتمر  واأن  جيدة، 
اأن تكتبوا جوابي  اأريدكم  ف�شحته تهم اجلميع.. 

بهذه ال�شيغة احلرفية.

  مغادرة أي شخص 
لحزب البام ال تعني 

حدوث زلزال 
اإيقاع  على  يعي�س  حزبكم  باأن  يقول  من  هناك   ●
خالفات داخلية تهدد م�ستقبله، مثل ما وقع موؤخرا 
يف فا�س عندما مت ن�سف املوؤمتر اجلهوي مبا�رشة بعد 

ان�سحاب االأمني العام الباكوري؟
االختالف  هزات،  يعي�س  ال  حزب  يف  نحن  اأوال   ❍
دائما موجود.. هذا االختالف يفتح النقا�س، والنقا�س 
�شحي، ول�شنا يف طابور واحد، نحن منار�س ال�شيا�شة، 
وكل واحد ميتلك روؤية معينة قد نتعار�س، وقد نحتاج 
للنقا�س من اأجل تقريب الروؤى، هذا ما يحدث ولي�شت 

هناك خالفات جوهرية..
تعتقدين  هل  ولكن  رحمة،  االختالف  اإن  تقولني   ●
اأن حزبا مل يعد يت�سع �سدره ل�سالح الوديع وح�سن 
حزب  وبلكو�س  خوجة  الزناكي..  والب�سري  بنعدي 

يعي�س حالة عادية؟
كانا  وبنعدي  بلكو�س  االأمور،  نخلط  اأن  يجب  ال   ❍
حا�شرين موؤخرا يف اجتماع املجل�س الوطني.. وكل ما 
ح�شل هو اأن بع�س االأ�شماء رف�شت اأن تر�شح نف�شها 
للمكتب ال�شيا�شي يف املوؤمتر االأخري الأ�شباب تخ�شهم.. 
بالعك�س بنعدي حا�شر دائما، وبيد اهلل حا�شر دائما.. 

و�شالح الوديع نف�شه مل يقدم ا�شتقالته من احلزب..
ثانيا، ميكن الأي �شخ�س اأن يغادر احلزب دون اأن يعني 
ذلك حدوث زلزال، فاحلزب هو موؤ�ش�شة.. اليوم نحن 

نعي�س مرحلة جديدة داخل احلزب..
واملعا�رشة  االأ�سالة  حزب  اإن  يقول  من  هناك   ●
هو ذلك احلزب املنبثق عن حركة لكل الدميقراطيني 
باأ�سمائها املعروفة، باملقابل اأنت مثال حم�سوبة على 

ال�سف االآخر.. كيف تردين على هذا التق�سيم؟
ال�شفوف،  من  �شف  اأي  يف  نف�شي  اأ�شنف  ال  اأنا   ❍
من  جاء  حزب  هو  واملعا�شرة  االأ�شالة  وحزب 
اأخرى  فعاليات  اإىل  باالإ�شافة  اأحزاب  خم�شة  اندماج 
هي  املكونات  هذه  وحقوقية..  فكرية  مرجعيات  من 
االأ�شالة  حلزب  القوة  واأعطت  التنوع  اأعطت  التي 
ت�شمى  اأوىل  مرحلة  من  مررنا  وقد  واملعا�شرة، 
القائم  للم�شروع  التعبئة  اقت�شت  التاأ�شي�س  مرحلة 
ممار�شة  اإىل  يهدف  الذي  واملعا�شرة..  االأ�شالة  على 
مرحلة  كانت  املرحلة  مغاير..هذه  ب�شكل  ال�شيا�شة 
املرتبة  احلزب  احتل  ال�شبب  ولهذا  الذات،  اإثبات 

االأوىل ب�شبب جاذبيته النابعة من التنوع..
اإىل  احلزب  فيها  و�شل  اأخرى  مرحلة  نعي�س  اليوم 
حتقيق  باإمكانها  طريق  خارطة  ور�شمنا  الن�شج، 
الطموح امل�شرتك بني كل حاملي امل�شروع.. الأن هدف 
الأننا  النخب،  وتاأطري  املجتمع  تاأطري  هو  احلزب 
نخب  اإىل  و�شنحتاج  اجلهوية  م�شروع  غدا  �شنطبق 

اأخرى.. 

 نعتز بالدور الذي قام به الهمة 
في تأسيس حزب األصالة والمعاصرة

هذه الحكومة ينبغي أن يصادق 
عليها البرلمان، ولكي يصادق 

عليها البرلمان يجب إما أن تقدم 
برنامجا حكوميا جديدا أو أن تعدل 
برنامجها الحكومي، وأن تلتزم 

بتفعيل البرنامج وباالنفتاح على كل 
الفاعلين السياسيين واالقتصاديين 

والمتخصصين حتى يساعدوا 
الحكومة على الخروج من أزمتها.. 

حازب رفقة عمدة مراكش المنصوري
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املعر�ض اجلهوي 
اخلام�س للكتاب جلهة 

تادلة-اأزيالل
يف اإطار اخلدمات 
الثقافية املتعلقة 
بالكتاب، مـــــــــن 
حيـــــث التاأليف 
والن�شـــــــــــــــر 
يـــــــع  ز لتو ا و
 ، ل و ا لتــــد ا و
تنظـم املديرية 
الــــــــــجهوية 
فة  للثقا

بدعم  تادلة-اأزيالل،  جلهة 
اخلام�شة  الدورة  الكتاب،  مديرية  من 
مالل  ببني  للكتاب  اجلهوي  للمعر�ض 
حتت �شعار: »القراءة نافذة وا�شعة على 
العامل«، وذلك يف الفرتة املمتدة من 01 اإىل 

07 نوفمرب 2013.
اإ�شافة  املعر�ض،  فعاليات  وتت�شمن 
وجديد  للكتاب  امل�شتمر  املعر�ض  اإىل 
عرو�شا  والعلمية،  الثقافية  الإ�شدارات 
ولقاءات ثقافية وفكرية يومية مع اأ�شاتذة 

ومبدعني وموؤلفني. 

لل�شينما  اجلهوي  امللتقى  الثقايف،  برناجمه  �شمن 
مو�شوعاتية  ندوات  عقد  يقرر  الإن�شان  وحقوق 
وعرو�ض �شينمائية متنوعة  حول ق�شايا »ال�شجن 
والعتقال« من تنظيم النادي ال�شينمائي بالقنيطرة 
الإن�شان  حلقوق  اجلهوية  اللجنة  مع  ب�شراكة 
ما  املمتدة  الفرتة  الرباط -القنيطرة، وذلك خالل 
ومن  القنيطرة.  مبدينة   2013 نونرب  و16   12 بني 
للملتقى، نظمت  ندوة  العام  اأجل تقدمي الربنامج 
�شحفية، يوم الأربعاء 30 اأكتوبر2013 بالقنيطرة. 
حيث اأعلن رئي�شا اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�شان 
الرباط - القنيطرة، والنادي ال�شينمائي بالقنيطرة، 
اأنهم تلقوا �شباح ذات اليوم  قرار املندوبية العامة 
اإىل  »الطريق  فيلم  عر�ض  مبنع  ال�شجون  لإدارة 
ملخرجه   la route vers kabool كابول« 
ي�شلح  ل  اأنه  مبربر  �شكريي،  اإبراهيم  املغربي 
ل�شكان ال�شجن. وهو الأمر الذي عرب عن رف�شه يف 
احلني عدد من ال�شحفيني واحلقوقيني وا�شتهجانهم 
الر�شمي  الذي ل يتما�شى مع اخلطاب  القرار  لهذا 

حول تعزيز ثقافة حقوق الإن�شان. 

م�ؤلفـــــــات 
كثيــــرة عـــن 

ال�شرفاءالعل�يني 
»تغزو« باري�س

ظهرت موؤخرا يف املكتبات 
يف  والإ�شالمية  العربية 
كثرية  موؤلفات  باري�ض 
م�شهورين  كبار  لأعالم 
والفقهاء  العلماء  من 
العرب امل�شلمني ال�شنيني 
بق�شايا  اهتمت  التي 
اأهل  العلويني  ال�شرفاء 
الكرمي،  النبوي  البيت 
ال�شل�شلة  ي�شمونها  والتي 
تلك  �شكلت  وقد  الذهبية. 
املوؤلفات مراجع وم�شادر 
مهمة يعود اإليها الباحثون 
واملخت�شون  واملوؤرخون 
وق�شايا  الأن�شاب  علم  يف 
درا�شتهم  يف  ال�شرفاء، 

واأبحاثهم العلمية.

عيد الكتاب بتطوان
– تطوان بتعاون مع  تنظم املديرية اجلهوية للثقافة بجهة طنجة 
ولية تطوان واجلماعة احل�شرية لتطوان، وب�شراكة مع فرع تطوان 
لحتاد كتاب املغرب، الدورة ال�شاد�شة ع�شرة لعيد الكتاب من 01 اإىل 

08 نونرب 2013 حتت �شعار: »القراءة يف زمن الرقمي«.
وت�شكل هذه الدورة حلقة اأخرى يف م�شار هذا املعر�ض الذي حتر�ض 
التنويري،  بدوره  منها  اإميانا  �شنويا،  تنظيمه  على  الثقافة  وزارة 
وحر�شا على تكري�ض وت�شجيع فعل القراءة، واإتاحة الفر�شة لدور 

الن�شر املغربية لتقدمي الإ�شدارات اجلديدة وترويج الكتاب.

»الطريق اإىل كاب�ل« فيلم 
ممن�ع على ال�شجناء

الذي  ال�شبابي  احلراك  اإطار  يف 
ملقت�شيات  وتفعيال  املنطقة،  تعرفه 
الد�شتور اجلديد، الذي مكن هيئات 
املجتمع  املدين  من تقدمي اقرتاحات 
وم�شاريع القوانني التنظيمية. تنظم 
الدميقراطيني  املغاربة  »حركة 
و»مر�شد  باخلارج«  املقيمني 
التوا�شل والهجرة«: »قطار احلوار 
�شعار:  حتت  ال�شفتني«  �شباب  بني 
وتطلعات«،  اأمل  املغربي  »ال�شباب 
الدار  الرباط،  طنجة،  من  بكل 
الفرتة  خالل  ومراك�ض  البي�شاء 

.2013 نونرب  و18   14 بني   املمتدة 
م�شاركة  التظاهرة  هذه  و�شتعرف 
100 �شاب و�شابة، ينتمون  اأزيد من 
ودول  املغرب  مناطق  خمتلف  اإىل 
يف  خرباء  اإىل  اإ�شافة  ال�شتقبال 
خمتــــــلف املياديـــــــن  القت�شاديــــة 

اأجل  من  والجتماعية  وال�شيا�شية 
مقرتحات  وتقدمي  اخلربات  تبادل 
ويعترب  القرار.  اأ�شحاب  اإىل  ترفع 
هذا احلدث، الأول من نوعه مغاربيا 

وعربيا. 

» قطـــــار احلـــ�ار بني �شبـــاب ال�شفتيـــن«



العب  على  االعرتا�ض  يف  تاأخرنا 
اإيفواري.

»دومو: رئيس البعثة المغربية المشاركة في 
نهائيات كأس العالم للفتيان«

مكان  عن  للبحث  املغرب  اإىل  »هرولت«  لأنك 
داخل لئحة لقجع، تاركا م�سوؤوليتك الوطنية.

الكرة  اأندية  يهدد  عر�شان  حممود 
»مواقع«احلديدية.

مع  ذهب  الكومي�سري  �سعادة  يا  التهديد 
�سنوات الر�سا�ص..

كانت  البايرين  نادي  اإىل  زيارتنا 
ناجحة.

»كريم العالم مستشار الفهري«

الدرجة  يف  تنتقل  مادمت  ناجحة،  بالفعل 
الفنادق،  اأفخم  يف  و«ترتاح«  الأوىل، 
وت�ستفيد من م�ساريف اجليب، على ح�ساب 

جامعة »عمك« الفهري.

االأملاين  الدوري  يتابعون  املغاربة 
باملجان على دبي الريا�شية.

»مواقع«
ح�سنا ما فعلوا، ليهربوا ويتجنبوا �سراخ 

مذيعي »قناة الريا�سية املغربية«.

يف  اال�شتمرار  بعدم  مت�شبث  اأحيزون 
رئا�شة جامعة األعاب القوى.

»األحداث المغربية«

يف  الأبد  اإىل  بالبقاء  مت�سبث  الفهري  وعلي 
رئا�سة جامعة كرة القدم.
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قالوا ونقول

رئي�ص  رجالت  همت  عارمة،  فرحة   ..
اجلامعة امللكية لكرة القدم علي الفا�سي 
من  ر�سالة  طالبت  اأن  بعد  الفهري، 
الحتاد الدويل اجلامعة بتقدمي تف�سريات 
بخ�سو�ص تاأجيل اجلمعني العامني لـ 19 
يوليوز و25 اأكتوبر بدون مربر معقول، 
اجلامعة  من  الدويل  الحتاد  التم�ص  كما 
اإىل  الثالثة  25 نونرب للمرة  تاأجيل جمع 
ما بعد نهائيات كاأ�ص العامل للأندية التي 
القادم  ال�سهر  خلل  بلدنا  �ستحت�سنها 
اإىل  وحا�سيته  الفهري  علي  و�سل  رمبا 
هذه  يف  اأطول  لفرتة  البقاء  وهو  هدفهم 
عنها  �سيتحدث  التي  الغريبة  اجلامعة 

التاريخ خلل ال�سنوات القادمة.
باأنه مل  اجلميع  اأوهم  الذي  الفهري  علي 
امل�سوؤولية،  هذه  حتمل  على  قادرا  يعد 
وقرر البتعاد ب�سكل نهائي عن الرئا�سة، 
لي�ستمر  النافذة  من  اإ�سعار  وبدون  دخل 
فعلى  للأندية.  العامل  كاأ�ص  بعد  ما  اإىل 
مريديه اأن يبتهجوا لقرار الحتاد الدويل 
منحهم  والذي  عمرهم،  يف  زاد  الذي 
املزيد من الوقت لقت�سام هذه الكعكة اأو 

الغنيمة بعد اأن فقدوا اأمل البقاء.
فرئي�ص  جتلياته،  اأق�سى  يف  العبث  اإنه 

املفرو�ص  الذي كان من  امللكية  اجلامعة 
على  العربية   الإمارات  يف  يتواجد  اأن 
منتخب  مل�ساندة  الإفوري  زميله  غرار 
من  وللرفع  احلدث،  خلق  الذي  الفتيان 
لهذه  مرة  لأول  تاأهل  اأن  بعد  معنوياته 
بف�سل  ا�ستطاع  بل  العاملية،  التظاهرة 
الدور  يتجاوز  اأن  لوطنه،  وحبه  غريته 

الأول، يف اإجناز مل يحقق بعد.
»مكاتبه«  يف  البقاء  ف�سل  الفهري  ال�سيد 
بالرباط لدعم �سديقه فوزي لقجع للفوز 
بالرئا�سة، �ساأنه �ساأن حكيم دومو رئي�ص 
اإىل  الوفد املغربي بالإمارات الذي هرول 

والبحث  العام  اجلمع  حل�سور  املغرب 
داخل  جديد  رئي�ص  جديد  مقعد  عن 
اجلامعة. فلو كانت هذه اجلامعة حترتم 
املغربية  اجلماهري  وحترتم  نف�سها 
هذا  على  ل�سطبت  ملنتخبها،  املتعط�سة 
الوطنية،  م�سوؤوليته  ترك  الذي  الرجل 

مف�سل عنها م�سلحته ال�سخ�سية.
دور  اإىل  التاأهل  علينا  �سيع  دومو  حكيم 
رف�ص  اأن  بعد  ديفوار  كوت  �سد  الربع 
الإيفواري  اللعب  على  اعرتا�ص  تقدمي 
عمر  �سنه  يفوق  الذي  كي�سي  فرانك 

الفتيان ب�سنوات كثرية.
وف�سل  اآخر،  راأي  له  كان  دومو  اأن  اإل 

العودة ب�سرعة اإىل الوطن.
اأبطالها  كان  التي  امل�سائب  هذه  كل 
ذلك،  من  وبالرغم  امل�سريين،  هوؤلء 
لتكون  مبنا�سبهم،  مت�سبثني  مازالوا 
من  الأوىل  ال�سحية  هي  املغربية  الكرة 
طرف اأ�سخا�ص همهم الوحيد هو الك�سب 
م�ساحلهم  عن  والبحث  اللم�سروع 

ال�سخ�سية.

تاأجيل جديد وعمر مديد حلا�شية علي الفهري

املو�سم  منذ  امل�ساكل  من  العديد  اأكرم  الإله  عبد  يعي�ص 
املا�سي، ب�سبب ا�ستبداده، وانفراده يف ت�سيري فريق كبري 

يف حجم نادي الوداد الريا�سي.
جماهري الوداد، من حمبني وجمعيات دقت ناقو�ص اخلطر 
مبكرا، ونددت وب�سدة بالت�سيري الع�سوائي ملكتب الوداد، 
املكتب  هذا  اأفراد  معظم  باأن  مادام  بالرئي�ص،  وال�سبط 
املغلوب على اأمره جمرد كومبار�ص اأتى بهم اأكرم بدون 

اأن يعرفوا وحلد الآن ما هي مهمتهم.
قاطعت  املا�سي  املو�سم  منت�سف  ومنذ  الوداد  جماهري 
على  ر�ساها  وعدم  �سخطها  عن  ومعربة  مرغمة  فريقها 
فريقها الذي اأ�سبح لقمة �سائغة وفريقا عاديا، هذا الفريق 
الذي كان بالأم�ص القريب من اأقوى الأندية على ال�سعيد 
بل  عاديا  فريقا  اأ�سبح  ال�سديد  وللأ�سف  لكن  الإفريقي، 

نكرة.
ت�ساعفت،  التي  الحتجاجية  الوقفات  من  فبالرغم 

والر�سائل امللغومة واملبا�سرة، لكن ل حياة ملن ينادي.
رئي�ص الوداد و�سف هوؤلء ال�سباب الغيورين على فريقهم 
وامل�سخرين  باملتاآمرين  ونعتهم  عا�سوراء،  بق�ساو�ص 

واأ�سياء اأخرى..

ال�سيد اأكرم وبالرغم من امل�ساكل الكبرية التي يعي�سها، 
اجلميع  فاجاأ  بل  الوداد،  »قتل«  على  م�سمما  مازال 
يرت�سح  اأن  يعقل  فكيف  اجلامعة.  لرئا�سة  برت�سيحه 
يتجراأ  ترى  يا  فكيف  بامل�ساكل.  مثقل  وفريقه  للجامعة 
وهو مل ي�ستطع ت�سيري فريقا فما بالك برئا�سة اجلامعة 

�سد  ل�سنا  هنا  نحن  القدم.  لكرة  املغربية  امللكية 
ال�سخ�ص بل �سد رئي�ص الوداد الذي مازال مل ي�ستوعب 
رجال  رئا�سته  على  تعاقب  املرجعي  الفريق  هذا  باأن 
ب�سمت  وغادروه  جعبتهم،  يف  ما  كل  اأعطوا  اأقوياء، 

وبدون �سجيج.
�سعيد  لنائبه  اإبعاده  هو  الوداد  رئي�ص  قرارات  اآخر 
الرئا�سة  على  مناف�سه  اقتنع مب�سروع  الذي  النا�سري 
م�سريه  ليكون  بلئحته،  اللتحاق  وقرر  لقجع،  فوزي 

الت�سطيب عليه من لئحة املكتب امل�سري اجلديد.
�سعيد النا�سري وكما اأكد لنا العارفون مبطبخ الفريق 
الأحمر، يعمل يف الظل ول تهمه املنا�سب بقدر ما تهمه 
و«فكاك  اإطفائي،  مبثابة  يعترب  حيث  الوداد  م�سالح 
من  العديد  جلب  يف  الف�سل  له  يرجع  كما  لوحايل« 
يتخبط  التي  امل�ساكل  من  العديد  وحل  امل�ست�سهرين، 

فيه اللعبون.
وهفواته  اأخطاءه  اأكرم  الإله  عبد  يتدارك  اأن  نتمنى 
لأن  الأوان،  فوات  قبل  �سوابه  اإىل  يعود  واأن  الكثرية، 
اخلا�سر الأكرب هو فريق الوداد الذي ي�ستحق رئي�سا يف 

م�ستوى تاريخ وطموحات هذا النادي العريق.

بني تعنــت اأكـرم وقناعــات النا�شيــري �شاعــت وداد الأمـــة

منذ الثمانينيات وهو يجوب ملعب كرة 
القدم، من مركب حممد اخلام�ص بالبي�ساء، 
اإىل ملعب �سانية الرمل بتطوان اأو امللعب 
الثاين  احل�سن  ملعب  اأو  بوجدة،  ال�سريف 
بفا�ص. ي�سافر وبدون موارد مالية، غري اآبه 

مبخاطر الطريق.
وا�سمه  حافيظ  والفنان  الريا�سي  اإنه 
احلقيقي هو بن حدو حممد املعروف لدى 
خلل  للكرة  مبداعبته  الكروية  الأو�ساط 

�سوطي املباريات.
فبعد ال�سغط الكبري الذي يعانيه اجلمهور 
الريا�سي الذي يفقد اأحيانا اأع�سابه وهو 
اإىل  ي�سجع فريقه املف�سل، يت�سلل حافيظ 
و�سط امللعب ليقوم بعر�سه الرائع، وهو 
وبراأ�سه،  برجليه،  بر�ساقة  الكرة  يداعب 
ريا�سي  عر�ص  ب�سدره،  اأخرى  وتارة 
بهلواين رائع تتفاعل معه اجلماهري بقوة، 
دراهم  وليمنحه بع�ص احلا�سرين ب�سع 

بعد نهاية عر�سه ال�سيق.
�سحية  و�سعية  حاليا  يعي�ص  حافيظ 
ال�سكري  مر�ص  األزمه  اأن  بعد  متدهورة 
عن  البتعاد  على  واأجربه  الفرا�ص، 
امللعب، لأنه مل يعد قادرا على الوقوف، 

بعد اأن فقد اإحدى رجليه التي كانتا م�سدر 
رزقه.

فبعد اأن برتت رجله، يعاوده الأمل جمددا 
ليدخل يوم ال�سبت املا�سي غرفة العمليات 

لبرت ما تبقى من تلك الرجل العليلة.
الأمل  من  يعاين  حافيظ  �سديقنا  هو  ها 
الب�سمة  اأهدانا  اأن  فبعد  ب�سمت،  املربح 
خلل اأكرث من ثلثة عقود، اأ�سبح وحيدا 
عر�سة للإهمال واللمبالة كمعظم الفنانني 

الذين منحونا �سبابهم وعبقريتهم.
رجل  اإىل  اليوم  حمتاج  العليل،  حافيظ 
اأنها  من  بالرغم  عليها،  ليقف  ا�سطناعية 
لن تعو�ص رجله احلقيقية، ولكن �ستخفف 

من اآلمه ومعاناته.
رجل ا�سطناعية ت�ساوي 10 اآلف درهم، 
كما يحتاج اإىل العديد من الأدوية امل�سادة 

واأ�سياء اأخرى..
املخت�سرة  الكلمات  هذه  جتد  اأن  نتمنى 
اآذانا �ساغية وب�سرعة لكل من يهمه الأمر، 
واأن تقدم يد امل�ساعدة لهذا الفنان، حيث 
حان الوقت للعرتاف باخلدمات والن�سوة 

التي منحنا يف امليدان.
الطبي  للطاقم  ت�سكراتنا  جندد  كما 

اأطباء  من  العملية  هذه  على  �سهر  الذي 
تطوعوا  الذين  وممر�سني  وممر�سات 
اهلل  جزاهم  الأدوية  من  العديد  وا�سرتوا 
خريا من مالهم اخلا�ص، كما ن�سد بحرارة 
على اأيدي الربوف�سور ح�سن بوكيند على 
كل الأعمال النبيلة التي يقوم بها كل يوم، 
ما  اأكرث  املري�ص،  اأو مرتبة  قيمة  يهمه  ل 

يهمه علجه وموا�ساته.

أنقذوا حافيظ

�سعيد النا�سريي و عبد الإله اأكرم

اأ�شباب ا�شتقالة 
الرئي�س املدير العام 
ل�شونارجي�س من مهامه

جلنة  اأعدته  الذي  التقرير  عجل 
املراقبة املكونة من عدد من القطاعات 
املدير  الرئي�ص  تقدمي  من  احلكومية، 
خليل  �سونارجي�ص  ل�سركة  العام 
حو�سر  اأن  بعد  ا�ستقالته،  اهلل  بنعبد 
التي  احلرجة  الأ�سئلة  من  بالعديد 
املوؤ�س�سة  هذه  اإفل�ص  �سبه  اإىل  اأدت 
اجلديدة  امللعب  على  ت�سرف  التي 

)مراك�ص، طنجة واأكادير(.
ولحظت هذه اللجنة اأن �سوء الت�سيري 
والرتفاع املهول لأجور املوظفني من 

اأهم اأ�سباب هذه الأزمة.
الطريقة  ي�ست�سغ  مل  اهلل  بنعبد  خليل 
التي عومل بها خلل اأحد الجتماعات، 
عليها  وافق  التي  ا�ستقالته  وقدم 
بالفور املجل�ص الإداري لهذه ال�سركة 

التابعة لوزارة ال�سباب والريا�سة.
اأكدوا  الأمور،  بخبايا  العارفون 
عجزا  عرفت  ال�سركة  اأن  للأ�سبوع، 
مليري،  ثلثة  اإىل  و�سل  كبريا  ماليا 
الو�سية  بالوزارة  دفع  الذي  ال�سيء 
قبل  املنا�سب،  الوقت  يف  التدخل  اإىل 
املحا�سبة  اأرجاأت  كما  الأوان،  فوات 
التي تنتظر الرئي�ص املدير العام اإىل ما 
التي  البطلة  للأندية  العامل  كاأ�ص  بعد 
�سهر دجنرب  بلدنا خلل  �ستحت�سنها 

القادم.

هذا لمن يهمهم األمر

الفنان حافيظ على فرا�ص املر�ص.

يان
ن د

لدي
ورا

ت:ن

حافيظ بجانب النجم العاملي الكامريوين اإيطو.

على من ي�سحك حكيم دومو؟
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جزء من اأ�سرار املغرب يوجد

 يف اأ�صالك »ات�صاالت املغرب« 

جدل عالمي غير مسبوق 
يرافق الفضيحة الكبرى التي 
تأكد من خاللها ألول مرة أن 
الواليات المتحدة األمريكية 

كانت تتنصت على ماليين 
االتصاالت الهاتفية التي 

تجرى بشتى أنحاء العالم، 
لكن ال أحد طرح هذا النقاش 

في المغرب رغم أنه يعتبر 
موضوع الساعة، بل إن 

وسائل اإلعالم لم تعط أية 
قيمة للتفاصيل الموجودة 

في هذا الملف الضخم.
أقصى ما قامت به وسائل 

اإلعالم المغربية هو متابعة 
تفاصيل بيع اتصاالت المغرب، 

لكن ال أحد تساءل عن األسرار 
التي يجب حمايتها في هذه 

الصفقة الضخمة، وأقصى 
ما قام به مجلس النواب هو 
مناقشة قانون المالية لسنة 

2014، لكن ال أحد اهتم 

بهذا النقاش اإلستراتيجي 
الساخن الذي يمهد لحرب 
معلوماتية غير مسبوقة، 

ندخلها بأعين مغمضة )..(.
الرباط: سعيد الريحاني

هل يتج�س�س �أوباما 
علــى »تليفونات« 

�ملغــاربـــة 
بف�ضيحة  من�ضغل  كله  العامل  مفارقة،  من  لها  يا 
»التج�ض�س على ه�اتف امل�اطنني وامل�ض�ؤولني« 
بينما  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  طرف  من 
ين�ضغل املغاربة واجلزائري�ن ب�ضراع مفتعل بلغ 
ذروته خالل هذه الأيام، املغاربة واجلزائري�ن 
تن�ضغل  بينما   )..( تقليدية  بحرب  من�ضغل�ن 
احلروب  تلك  امل�ضتقبل،  بحروب  العامل  دول 
عن  اأكرب  معل�مات  ميتلك  عن  فيها  �ضيف�ز  التي 

الآخرين.
حتى الآن مل يطرح يف املغرب ول� احتمال واحد 
احلك�مة  اأع�ضاء  مكاملات  تعر�س  اإمكانية  ح�ل 
اإن  تق�ل  الأخبار  الأجنبي..  للتن�ضت  املغربية 
ال�ليات املتحدة الأمريكية قر�ضنت يف ال�ضه�ر 
الأخرية ماليني املكاملات، لكن ل اأحد ت�ضاءل عما 
اإذا كانت بع�س هذه املكاملات الهاتفية املخرتقة، 

تابعة لإحدى �ضركات الت�ضالت ال�طنية؟
مليار   7.8 وا�ضنطن  اخرتقت  الأرقام،  بلغة 
والعدد  ال�ضع�دية،  العربية  اململكة  يف  ات�ضال 
عمليات  �ضقف  و�ضل  حني  يف  العراق،  يف  نف�ضه 
و  ات�ضال،  مليار   1.9 اإىل  م�ضر  على  التج�ض�س 
عمليات  اأكرب  اأما  الأردن،   يف  ات�ضال  مليار   1.6
التج�ض�س فكانت يف اأفغان�ضتان، حيث مت التن�ضت 
بعدها  واأتت  ات�ضال،  عملية  مليار   21.98 على 
باك�ضتان بـ 12.76 مليار ات�ضال، والهند بـ 6.28 
مليارات ات�ضال، واأتت يف رابع مرتبة بني دول 
 1.73 على  التن�ضت  مع  اإيران  الأو�ضط  ال�ضرق 
التي  ال�ثائق  بح�ضب  اإيران،  يف  ات�ضال  مليار 
ن�ضر  يف  املتخ�ض�س  »كريبت�م«  م�قع  ن�ضرها 

ال�ثائق ال�ضرية..
اأمريكا قد جت�ض�ضت على كل  اأن تك�ن  هل يعقل 
َا �ضيتم  هذه الدول ومل تتج�ض�س على املغرب؟ وملمِ
�ضملت  التج�ض�س  عمليات  اأن  طاملا  ا�ضتثناوؤه 
ال��ضع  حيث  من  �ضبيهة  دولة  وهي  »الأردن« 
ومن حيث التعامل مع الربيع العربي، بالتجربة 

املغربية.

 الفضيحة األمريكية..
 وشهد شاهد من أهلها

التج�ض�س  على  اأمريكا  قدرة  يف  ي�ضك  كان  اأحد  ل 
 ..NSA و  CIA بف�ضل ق�ة اأجهزة ا�ضتخباراتها
على  يتن�ضت  اأوباما  اأن  يعتقد  كان  اأحد  ل  لكن 

ماليني املكاملات عرب العامل.. 
ن�ضرت  عندما  اأيام،  قبل  الف�ضيحة  وانفجرت 
والـ  الغارديان،  مثل  العاملية  ال�ضحف  كربيات 
خطرية  معل�مات  و»ل�م�ند«  �ضرتيت«،  »وول 
aNSA «N الـ   عن وكالة الأمن الق�مي الأمريكي

tional security agency«، مفادها اأن ال�كالة 
الأبي�س  البيت  البارزين يف  طلبت من م�ض�ؤوليها 
يقدم�ا  اأن  واملالية،  واخلارجية  الدفاع  ووزارة 
ال�ضيا�ضيني  تخ�س  ه�اتف  اأرقام  من  لديهم  ما 
اإىل قاعدة بياناتهم.  البارزين يف العامل لإ�ضافتها 
وت�ؤكد جريدة »الغارديان الربيطانية« اأن م�ض�ؤول 
من  اأكرث  لل�كالة  �ضلم  قد  ه�يته  عن  يك�ضف  مل 
مائتي رقم هاتف، من بينها اأرقام خلم�ضة وثالثني 
على  التن�ضت  يف  ال�ضروع  مت  العامل..  زعماء  من 
مكاملاتهم مبا�ضرة بعد الت��ضل بالالئحة.. زعماء 
دول،  وروؤ�ضاء  مل�ك  هم  احلالة  هذه  يف  العامل 
ووزراء من العيار الثقيل، واأمناء عام�ن لأحزاب 
الأ�ضماء  اأن يعرف  ي�ضتطيع  اأحد  ل  لكن  كبرية.. 

املعنية بال�ضبط والدول التي تنتمي اإليها.
عملية التج�ض�س الكربى انطلقت ح�ضب ما يعتقده 
ب��س  ج�رج  عهد  يف   2001 �ضنة  منذ  البع�س 
البن، لكن ال�ثائق الأمريكية املف�ض�حة ت�ؤكد اأن 
 ..2006 اإىل �ضنة  عملية التج�ض�س يرجع تاريخها 
وت�ضتعمل فيها الإدارة الأمريكية برناجما خطريا 

للتج�ض�س )..(
كل هذه املعل�مات ك�ضفها امل�ظف ال�ضابق يف وكالة 
الأمن الق�مي الأمريكي »اإدوارد �ضن�دن«، الذي 
اأكد اأن اأجهزة ال�ضتخبارات الأمريكية ) CIA( و 
)NSA( قامت بالتن�ضت على ماليني الت�ضالت 
يف  وخارجها  املتحدة،  ال�ليات  داخل  مل�اطنني 
اأروبا وال�ضرق الأو�ضط.. علما اأن خروج اإدوارد 
�ضن�دن والذي ح�ضل على جل�ء �ضيا�ضي م�ؤقت 
ماليري  اأمريكا  �ضيكلف  �ضمته  عن  رو�ضيا،  يف 
الدولرات لإعادة تركيب اأجهزة اأخرى لالت�ضال 

بدل الأجهزة القدمية امل�ضك�ك فيها.
ل اأحد اإذن يف العامل �ضيقبل اأن تق�م اأمريكا بهذا 
فرن�ضا  مثل  املتقدمة  الدول  يف  الأقل  على  الدور 
طريق  »يف  النائمة  الدول  يف  ولي�س  واأملانيا.. 
�ضادما:«اإن  يبدو  اأمريكا  ج�اب  لكن  النم�«.. 
هدف  اأخرى  دول  زعماء  ن�ايا  على  التعرف 
رئي�ضي لأن�ضطة ال�ضتخبارات الأمريكية».. هكذا 
»جيم�س  الأمريكية  ال�ضتخبارات  مدير  حتدث 
الأمريكي..  الك�نغري�س  يف  اأع�ضاء  اأمام  كالبر« 
امِ�ضرب�ا  وغريهم:  لالأروبيني  يق�ل  حاله  ول�ضان 

الرئيس األمريكي أوباما

ال أحد إذن في العالم 
سيقبل أن تقوم أمريكا 

بهذا الدور على األقل في 
الدول المتقدمة مثل فرنسا 
وألمانيا.. وليس في الدول 

النائمة »في طريق النمو«.. 
لكن جواب أمريكا يبدو 
صادما:»إن التعرف على 
نوايا زعماء دول أخرى 
هدف رئيسي ألنشطة 

االستخبارات األمريكية« 
.. هكذا تحدث مدير 

االستخبارات األمريكي 
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الرحمن  عبد  تعيني  من  اأ�سبوع  »بعد 
 ،)1998 مار�س   14( اأوال  وزيرا  اليو�سفي 
ا�ستدعى احل�سن الثاين زعيم جتربة التناوب التوافقي 
ليجتمع به راأ�سا لراأ�س، ولكن اليو�سفي، عندما دخل على امللك 
الأول  احلري�س  كان  الذي  القادري،  احلق  عبد  اجلرنال  بجانبه  وجد 
على اأمن اململكة، فقال امللك احل�سن لليو�سفي وكاأنه ي�سعه يف ال�سورة الأمنية 
للبالد: اإنك تعرف اأين.. اأنا الأول امل�ستهدف بالت�سنت على تلفوناتي، واأين اأكرث النا�س يف 
املغرب تعر�سا للت�سنت على مكاملاتي الهاتفية)..( ثم مد يده اإىل اجلرنال القادري، الذي �سلمه تلفونا 
حممول، اأعطاه احل�سن الثاين لليو�سفي وقال له: ل تعد ملكاملتي من اأي تلفون نقال اآخر وابتداء من اليوم، ل 

تكلمني اإل عرب هذا التلفون، ل اأرقام ول �سيء، ت�سغط على الزر فتجدين اأجيبك«.
هذه الواقعة التاريخية امل�سار اإليها اأعاله، انفرد بتف�سيلها، ال�سحايف م�سطفى العلوي، قبل انفجار ف�سيحة التن�ست على املكاملات 
الهاتفية من طرف اأمريكا، منذ ما يناهز �سنتني، يف ركن احلقيقة ال�سائعة الذي حمل عنوان:»ِاحذروا التلفونات.. فاإنهم يت�سنتون حتى على 
امللك« )الأ�سبوع ال�سحفي/ اخلمي�س 5 اأبريل 2012(.. وكان الغر�س هو اإثارة النتباه اإىل خطورة الهواتف، »فالأطفال ال�سغار وحدهم 
هم الذين يجهلون اأن الدول املهتمة باملغرب، اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية، وفرن�سا، تن�سب يف 
املغرب اأجهزة متطورة للت�سنت على املكاملات، مكاملات امللك بالدرجة الأوىل، والوزراء املهمني )..( واأقطاب 
الأحزاب واأجهزة البولي�س وال�ستعالمات، بينما كان ادري�س الب�سري وزير الداخلية القوي قد توىل اإقامة 
جتهيزات كربى للت�سنت على تلفونات عباد اهلل، وهي ظاهرة ا�ستفحلت يف عهد اجلرنال العنيكري عند 

انطالق احلرب على الإ�سالميني، يف اأعقاب انفجارات الدار البي�ساء �سنة 2003«، يقول العلوي.
واقعة اأخرى، ل يعرفها الكثريون، ك�سفها م�سطفى العلوي يف معر�س تنبيهه اإىل خطورة التليفون، فـ»بعد 
موت احل�سن الثاين وتن�سيب خليفته امللك حممد ال�ساد�س جاء عنده امللك الإ�سباين خوان كارلو�س، الذي كان 
يريد تبني امللك املغربي اجلديد، الذي يتكلم الإ�سبانية بنف�س الطالقة التي يتكلم بها خوان كارلو�س، فاأخرج 
امللك الإ�سباين من جيبه تليفونا اأحمر وقال له: ها هو تليفون مربوط بي �سخ�سيا، اأرجوك األ ت�ستعمل اأي 
جهاز غريه عندما تريد الت�سال بي، ت�سغط على هذا الزر فتجدين اأجيبك )..(واإن كان امللك خوان كارلو�س 
قد قال ل�سديق معروف له: اإن امللك حممد ال�ساد�س مل ي�ستعمل اأبدا، لالت�سال بي ذلك التلفون الأحمر. )نف�س 

امل�سدر(.
جريدة »الأ�سبوع ال�سحفي« اإذن كتبت قبل اأن تكتب �سحيفة »لوموند« اأن »الت�سنت على التليفونات لي�س 
بال�سيء اجلديد يف جمال ال�ستغالل ال�سيا�سي.. حني اأ�سبح عدد التليفونات النقالة يتعدى عدد �سكان املغرب، 

هو ظاهرة ت�ستغلها على اخل�سو�س، الأجهزة التي تت�سنت حتى على امللك، فاأحرى رعاياه الأوفياء«.

عندما حذر مصطفى العلوي 
من التنصت على هاتف

              الملـــك  

امل�ست�سارة  مريكل  اأجنيال  وحدها  البحر.. 
بني  العالقات  اإن  تردد:  ظلت  القوية  الأملانية 
اأ�سا�س الثقة و»ل جت�س�س  احللفاء تبنى على 

بني الأ�سدقاء«.

التدخل الروسي واإليراني
 في المواقع المغربية

هذا  ال�سراع«  هذا  عن  مناأى  يف  لي�س  »املغرب 
جمال  يف  ال�سباب  املهند�سني  اأحد  يوؤكده  ما 
الأنرتنيت، رف�س الإف�ساح عن ا�سمه، فال�سراع 
بني رو�سيا واأمريكا يوجد يف املغرب اأي�سا،ـ حيث 
اإن القرا�سنة غالبا ما يدخلون اإىل الأنرتنيت عن 
و»رو�سية«  »اإيرانية«  بحث  حمركات  طريق 

تفاديا للرقابة، ح�سب قوله.
الدخول اإىل عامل الأنرتنيت من بوابة اإيران اأو 
رو�سيا ي�سهل الإفالت من عمليات املراقبة املتحكم 
فيها من طرف اأمريكا، التي تب�سط �سيطرتها على 
حمرك البحث العاملي »غوغل« وعلب ر�سائله، 
هذا ما يوؤكده، م�سدر »الأ�سبوع«، وي�سيف اأن 
ما  فغالبا  »التج�س�سية« معروفة،  هذه احلرب 
لذلك  للمراقبة،  خ�سوعهم  »القرا�سنة«  يتوقع 
من  بنوع  اأن�سطتهم  اإحاطة  اإىل  دائما  ي�سعون 
ال�سرية ومن الغمو�س بعيدا عن كل ما يعتقدون 

اأنه خا�سع للمراقبة.
مكان  يحدد  اأن  ميكنه  النقال«  »الهاتف  فحمل 
الدخول  اأن  كما  �سهولة،  بكل  �ساحبه  تواجد 
غري ال�سليم ملواقع التوا�سل الجتماعي يعر�س 
خ�سو�سياته،  ولخرتاق  للتج�س�س  �ساحبه 
الأداء  ببطاقة  العمل  على  ينطبق  الأمر  نف�س 
الإ�سارة  دائما  يعطي  فالهاتف   ..)..( البنكي 
عليه  التن�ست  وميكن  املوقع،  لتحديد  الالزمة 
ب�سهولة من خالل برامج معلوماتية معدة لهذا 
الغر�س، ح�سب ما يوؤكده هذا املهند�س ال�ساب، 
الذي يوؤكد اأن التج�س�س جمرد عمليات  ب�سيطة 
اأو  اأمريكا  مثل  به دولة  تقوم  اأن  ما ميكن  اأمام 
دولة مت�سددة اأمنيا تخ�سع كل �سيء للمراقبة. 

توقف النقاش حول قانون اإلرهاب 
يف املغرب، حيث يبدو جمل�س النواب من�سغال 
»الغزوات  بني  والأغلبية  الأقلية  بح�سابات 

والغزوات  �سباط(  اإىل  )ن�سبة  ال�سباطية« 
اأحد ت�ساءل  اإىل مزوار(، ل  »املزوارية« )ن�سبة 
تليفونات  على  جت�س�ست  اأمريكا  كانت  اإذا  عما 
املو�سوع  يكت�سيه  ما  رغم  ل،  اأم  املغاربة 
»طرح  هو  فعلوه  ما  واأق�سى  خطورة،  من 
النتخابات  اإجراء  تاريخ  حول  عقيم«  نقا�س 
الت�سريعية )..(وكاأن ما يهم النواب هو الكرا�سي 

النتخابية.
طبعا، ل اأحد ين�سى ذلك التماهي الكبري للنواب 
املغاربة مع التوجه الأمريكي من خالل الت�سويت 
ال�سريع على قانون مكافحة الإرهاب، اإذن كيف 
الذي  الإرهاب  قانون  على  ميكن ملجل�س �سوت 
يبيح التن�ست على املكاملات الهاتفية، األ يطرح 
من  انطالقا  الهاتف  على  التج�س�س  مو�سوع 

الف�سيحة الكربى التي عرفتها اأمريكا.
التج�س�س على املكاملات الهاتفية، جرمية، وخرق 

اإحاطتها  وجب  لذلك  اخل�سو�سية،  ملبداإ  �سافر 
القانون  ين�س  لذلك  كبرية،  قانونية  ب�سوابط 
اجلنائية  امل�سطرة  بقانون  املتعلق   22.01
واملعدل مبقت�سى قانون 03.03 املتعلق مبكافحة 
املكاملات  التقاط  مينع  اأنه   على  الإرهـاب، 
الهاتفية اأو الت�سالت املنجزة بو�سائل الت�سال 
عن بعد وت�سجيلها اأو اأخذ ن�سخ منها اأو حجزها، 
ولكن الفقرة الثانية من املادة نف�سها تتحدث عن 
ال�ستثناء، حيث ميكن لقا�سي التحقيق، اأن ياأمر 
الت�سالت  وكافة  الهاتفية،  املكاملات  بالتقاط 
بعد..  عن  الت�سال  و�سائل  بوا�سطة  املنجزة 

واأخذ ن�سخ عن ذلك.
التي  الوحيدة  احلالة  هو  اإذن  الإرهاب  قانون 
م�سوؤول  هاتف  مبقت�ساها  يتعر�س  اأن  ميكن 
جرمية  اأمريكا  فعلته  ما  لكن  للتن�ست،  مغربي 
لدول كربى،  الوطنية  القوانني  دولية جتاوزت 

ال أحد ينسى ذلك التماهي الكبير 
للنواب المغاربة مع التوجه 

األمريكي من خالل التصويت 
السريع على قانون مكافحة 

اإلرهاب، إذن كيف يمكن لمجلس 
صوت على قانون اإلرهاب الذي يبيح 
التنصت على المكالمات الهاتفية، 
أال يطرح موضوع التجسس على 

الهاتف انطالقا من الفضيحة 
الكبرى التي عرفتها أمريكا.

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تعرض هاتفها الذي تعرض للتجسس

مقال الحقيقة الضائعة الذي تحدث عن التجسس قبل  أن تتحدث 

عنه جريدة »لموند«- 5 أبريل 2012
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قدرة  عن  م�شروعا  ال�ش�ؤال  يغدو  لذلك 
اأجهزة اال�شتخبارات املغربية على حماية 
حق�ل االت�شاالت املغربية امل�زعة الي�م 
اأحد ي�شك  اأنه ال  بني ثالث �شركات، رغم 
املغربية  اال�شتخبارات  اأجهزة  ن�شاط  يف 
مقارنة مع نظريتها يف دول اأخرى، وهنا 
الذي  امللكي  ال��شام  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
ح�شل عليه مدير املخابرات )DST( عبد 
دل  اإن  ال��شام  فهذا  احلم��شي،  اللطيف 
تن�يه خا�ص  يدل على  واإمنا  �شيء  على 

بعمل اأحد اأجهزة املخابرات..

هل سيبيع المغرب أسراره مع بيع 
»اتصاالت المغرب« 

من�شب  العن�شر  احمند  ت�ىل  عندما 
من  االأوىل  الن�شخة  يف  الداخلية  وزير 
حك�مة عبد االإله بن كريان فاإن ال�ش�ؤال 
عالقة  ما  ه�:  املتتبع�ن  طرحه  الذي 
ميكن  اإ�شافة  واأية  بالداخلية،  العن�شر 
اأن ي�شكل تعيني وزير �شيا�شي يف من�شب 
ح�شا�ص يجمع بني املهام االأمنية وامللفات 
مب�شار  العارف�ن  وحدهم  املعقدة؟.. 
ال�شعبية  احلركة  حلزب  العام  االأمني 
كان�ا يعرف�ن اأن �شفة م�ش�ؤول �شابق يف 
ات�شاالت املغرب )مدير مركزي، ثم وزير 

الربيد عندما كانت االت�شاالت خمتلطة مع 
الربيد( هي التي قد تك�ن �شببا يف ترجيح 

كفته لت�يل هذه املن�شب.
املغرب؟  بات�شاالت  الداخلية  عالقة  ما 
اأ�شرار  من  كبريا  جزءا  اإن  الق�ل  ميكن 
اأ�شالك  داخل  ي�جد  واملغاربة  املغرب 
االإدارات مرتبطة  ات�شاالت املغرب، فكل 
الفاعل  ب�شفتها  املغرب  ات�شاالت  ب�شبكة 
التاريخي يف االت�شاالت، اأ�شف اإىل ذلك اأن 
جل امل�ش�ؤولني املغاربة مرتبط�ن ب�شبكة 
االت�شاالت، واإن مل يكن عن طريق الهاتف 
النقال فب�ا�شطة هاتف ثابت يف البيت اأو 
جتد  اأن  غريبا  لي�ص  العمل..لذلك  مقر  يف 
يعرف�ن  املغرب  ات�شاالت  يف  م�ش�ؤولني 
»ال�شاذة والفادة يف بي�ت نخبة البالد«، 
لكن ق�انني ال�شر املهني ال�شارمة هي التي 
االأ�شرار،  من  �شر  اأي  ف�شح  دون  حت�ل 
�شركة  يف  م�ش�ؤولية  تقلد  يبقى  ذلك  ومع 
األف  له  املغرب من�شبا يح�شب  ات�شاالت 

ح�شاب.
ات�شاالت  بها  تق�م  التي  االأدوار  ماهي 
املغرب؟ هذا ال�ش�ؤال طرحته »االأ�شب�ع« 

املغرب،  ات�شاالت  داخل  م�شدرها  على 
قيمة  ذات  ال�شركة  هذه  اأن  اأكد  حيث 
باقي  مع  مقارنة  كربى  ا�شرتاتيجية 
على  ت�شرف  كانت  التي  فهي  الفاعلني، 
من  يلزم  مبا  ال�طني  االأمن  جهاز  جتهيز 
مع  �شفقات  اأبرمت  اأنها  كما  االأجهزة، 
اجلي�ص، اإ�شافة اإىل اأنها كانت ت�شرف على 
تك�ين تقنيني يف جمال االت�شاالت، بحكم 
من  جزءا  كانت  والأنها  التاريخي،  دورها 
القطاع العام.. علما اأن ال�شركة املذك�رة 
�شاأنها �شاأن غريها حمك�مة بق�انني دولية 

تنظم ن�شاطها.

 الجوانب الخفية في الصراع
حول اتصاالت المغرب 

رغبة  عن  احلديث  يتم  ط�يلة  مدة  منذ 
ميلكها  التي  الفرن�شية«  »فيفاندي  �شركة 
بيع  يف  »ف�رت�«،  الفرن�شي  املال  ثعلب 
والبالغة  املغرب،  ات�شاالت  من  ح�شتها 
ح�ايل 53 يف املائة من راأ�ص املال، واإذا كان 
اأوجه  االآن بع�ص  املغاربة يعرف�ن حتى 

على  واالإمارات  قطر  بني  ال�شراع 
امتالك ات�شاالت املغرب، فاإن ظروف 
اإىل  بااللتفات  ت�شمح  مل  البيع  اإبرام 
التي  ال�شراعات  من  اأخرى  ج�انب 
ب�شفقة  اأحاطت  قد  تك�ن  اأن  يحتمل 
تعد  مل  التي  املغرب،  ات�شاالت  بيع 
متلك فيها الدولة �ش�ى 30 يف املائة من 
الراأ�شمال بعد ال�شروع يف خ��ش�شتها 
يف عهد االحتاديني مع جميء حك�مة 

التناوب.
وزير  يفعله  اأن  ميكن  الذي  ما 
بيري  الفرن�شي،  واملالية  االقت�شاد 
املغرب  زار  الذي  م��شك�في�شيي، 
م�ؤخرا؟ كل التغطيات ال�شحفية التي 
عن  تتحدث  مل  االآن  حتى  �شدرت 
اأن يلعبه يف عملية  الدور الذي ميكن 
يف  الفرن�شية  »فيفاندي«  ح�شة  بيع 
اأن  يعقل  هل  لكن  املغرب،  ات�شاالت 
ياأتي ال�زير الفرن�شي من اأجل جمرد 
واإذاعة  مراك�ص  يف  حما�شرة  اإلقاء 
بع�ص االأرقام عن املعامالت التجارية 
اأحد  ذلك  وفرن�شا؟  املغرب  بني 

اجل�انب اخلفية يف زيارته.
ويعرف املتتبع�ن اأن بع�ص املغاربة 
من  ح�شة  �شراء  اأجل  من  حترك�ا 
�شركة فيفاندي، وكتبت بع�ص و�شائل 
الرئي�ص  الكتاين  حممد  اأن  االإعالم 
املدير العام ملجم�عة »التجاري وفابنك«، 
�شعى جلمع 5 مليار اأورو من اأجل �شراء 
ح�شة يف ات�شاالت املغرب، لكن مل ي�شدر 
كان  الذي  التحرك  هذا  ينفي  اأو  ي�ؤكد  ما 
ات�شاالت  على  �شيطرته  للمغرب  �شيعيد 
ات�شاالت  اأن  الي�م  ومعل�م  املغرب.. 
قطب  اإ�شراف  حتت  اأ�شبحت  املغرب 
التجارة وال�شناعة م�الي حفيظ العلمي 
ووزير املالية ب��شعيد، وه� ما قد يزعج 
الكثريين يف االأيام الالحقة )انظر االأ�شب�ع 

عدد 24 اأكت�بر 2013(.

 السؤال المؤرق..
بيع ات�شاالت املغرب ه� عملية م�شروعة، 
اتخذها  التي  االحتياطات  هي  ما  لكن 
املغاربة للحيل�لة دون اطالع دول اأجنبية 
م�شدر  يجيب  املغاربة؟..  اأ�شرار  على 
»االأ�شب�ع« وه� خبري يف االت�شاالت، اإن 
�شبكة  اإن�شاء  ه�  للمغاربة  االأ�شلم  احلل 
واالإدارات  بال�زارات  خا�شة  اأخرى 
الكبار  امل�ش�ؤولني  وبه�اتف  احل�شا�شة 

تفاديا لكل جت�ش�ص حمتمل.

التاريــــخ املغربـــي 
ليــ�س »نابوليونيا«..

بقلم: الطيب الجامعي

�شهدت االأع�ام االأخرية باملغرب انفتاحا اإعالميا مهما على م�شت�ى 
عدد من الق�شايا احل�شا�شة، بع�شها كان يعترب من �شمن الطاب�هات 
دورا  »امل�شتقلة«  ال�شحافة  لعبت  وقد  مناق�شتها.  ميكن  ال  التي 
اأ�شا�شيا يف هذا االنفتاح االإعالمي االإيجابي، خ�ش��شا عندما فتحت 
اأعمدتها لن�شر حقائق من التاريخ املغربي القريب، الذي مت التعارف 
على و�شفه بـ»�شن�ات الر�شا�ص«، وما �شهدته العق�د املا�شية من 

جتاوزات رهيبة يف خرق وانتهاك حق�ق االإن�شان باملغرب.
من  اأخرى  �شفحات  يف  النب�ص  اإىل  ال�شحفي  الف�ش�ل  هذا  امتد  وقد 
بع�ص  عن  اللثام  اإماطة  وحماولة  ن�شبيا،  القدمي  املغربي  التاريخ 
وهي  العاديني.  ال�شحف  قراء  اأمام  وتب�شيطها  التاريخية  احلقائق 

مبادرة لعمري ت�شت�جب التن�يه وال �شك.
لكن املعاجلة التي اعتمدتها بع�ص ال�شحف يف طرح هذه الق�شايا من 
تاريخنا القريب كانت معاجلة تنط�ي اأ�شا�شا على االإثارة وتكري�ص 
ال�شائدة  »االإيدي�ل�جيا«  وحتكم  و»الت�شرت«،  »ال�هم«  من  مزيد 
التي تاأ�ش�شت عليها كتابة بع�ص اأط�ار هذا التاريخ. وذلك من خالل 
الدقائق،  ومغيبة  احلقائق  مبت�رة  لكنها  العناوين،  مثرية  مقاالت 
التي  االإيجاز والعجالة  بدع�ى �شيق احليز   وامل�شاحة و�شرورة 
اآلية ومنهج العمل ال�شحفي. مما ي�شاهم يف ن�شر االأ�شاليل  تفر�شها 
ون�شر تاريخ مفربك مزور. بدل اأن يجد القارئ نف�شه ي�شبح يف بحر 
من املعل�مات املكثفة وال�قائع املتدفقة واجلديدة فال يعرف من اأين 

يغرف حاجته، وال ي�شتطيع اإال اأن يقف مبه�رًا اأمامها.
اإن املعركة ح�ل التاريخ، كما يق�ل اأحد امل�ؤرخني املعا�شرين، لي�شت 
معركة ح�ل املا�شي، كما يظن كثريون، بل هي معركة ح�ل احلا�شر 

و�ش�اًل اإىل امل�شتقبل.
االأ�شا�شية ح�ل  املالحظات  ببع�ص  اأديل  اأن  لزاما علي  اأرى  هنا  من 
بتاريخ  البي�شاوية  »االأخبار«  بي�مية  ن�شر  الذي  االأ�شب�ع  ملف 
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واأت�شاءل، اأمل يكن على معد امللف حماولة تطبيق املنهجية العلمية 
التي يطبقها امل�ؤرخ�ن حتى ال نقع يف التجهيل ع��ص التن�ير. وهي 

اال�شتناد اإىل امل�شادر امل�ثقة وال�ثائق الثابتة؟
  اإن تاريخ العائلة اجلامعية، ولي�ص »اجل�معية«، يف رحاب الدولة 
�شيدي  ال�شلطان  اال�شتمرارية منذ  ال�شريفة م�ثق ومت�اتر  العل�ية 
اأنهى اال�شطرابات بعد وفاة  حممد بن عبداهلل، حممد الرابع، الذي 

امل�ىل اإ�شماعيل.
اململكة  تاريخ  جمرى  يف  حا�شرة  اجلامعية  العائلة  اإن  نقل  مل  اإن 
املغربية منذ عهد امل�حدين، كما ي�شهد على ذلك وج�د امل�شمى ابن 
الكاتبة  ابن ت�مرت، وكما ت�ؤكده  الع�شرة يف دولة  جامع يف جمل�ص 
املغرب«،  عائالت  »اأ�شماء  القيم:  كتابها  يف  ها�شم  منى  واالإعالمية 
بعد عدد من امل�ؤرخني. وملا يقال اإن ال�شلطان م�الي احل�شن اأو�شى 
بتن�شيب امل�ىل عبد العزيز في�شتدعي هذا الزعم اأكرث من �ش�ؤال: - 

اأين ال�شند  التاريخي؟ 
عبد  م�الي  مع   �شليمان  م�الي  فعل  كما  ال��شية؟  وثيقة  اأين   -

الرحمن بن� ه�شام. 
هل يعلم معد هذا امللف، اأن املختار بن حممد بن عبد املالك اجلامعي  
لدى  �شليمان ووزيرا  ال�شلطان م�الي  لدى  املخزن  بدار  كاتبا  كان 
قبل  �شنة  ع�شرة  اثنتي  ملدة  ه�شام  بن  الرحمن  عبد   م�الي  خلفه 
معركة اإ�شلي التي وقعت يف 14 غ�شت 1844، وه� وزير منذ 1832 

اإىل �شنة وفاته ب�شهر اأبريل 1835؟. 
ملدة  املغربية  الدولة  خدمة  يف  اجلامعي  اآل  م�ش�ؤولية  ا�شتمرت  لقد 

تناهز اأربعة اأجيال. 
يف  اجلامعيني«  بـ»اأطماع  امللف  �شماه  عما  احلديث  بخ�ش��ص  اأما 
اال�شتيالء على مقاليد احلكم، فاأقل ما ميكن اأن ي��شف به هذا الزعم 
واالدعاء ه� ك�نه من الرتهات واالأباطيل التي ال �شند لها، اإذ مل يرد 
مثل هذا لدى اأي م�ؤرخ ومل تك�شف عنه اأي وثيقة اأو رواية تاريخية 
حمكمة. اإن بيعة املل�ك لها �ش�ابطها وق�انينها ومرا�شيمها واأعرافها 

ال�شاربة يف عمق التاريخ واملجتمع املغربي.
 اإن مثل هذه امللفات التي حتاول االقرتاب من التاريخ ت�شيء مبثل 
العل�م  من  علم  التاريخ  اإن  نعم  كعلم.  التاريخ  اإىل  املعاجلة  هذه 

االإن�شانية.
ولن اأك�ن مبالغا اإذا ذهبت اإىل اأن مثل هذه امللفات لتكر�ص يف االأذهان 
على  النا�ص  اتفق  كربى  اأكذوبة  اإال  التاريخ  »ما  مق�لة:  ال�شعيفة 
ت�شديقها«، ومل يكن ناب�لي�ن ب�نابارت الذي تن�شب اإليه هذه املق�لة 

يدري اأنه �شياأتي زمن ت�شبح فيه مق�لته حقيقة على ورق. 
»التاريخ  لن�شر  وا�شعا  جماال  جرائدنا  ت�شبح  باأن  لرنباأ  واإننا 

الناب�لي�ين«.

كم من األسرار يعرفها عبد السالم أحيزون رئيس اتصاالت المغرب؟

يمكن القول إن جزءا 
كبيرا من أسرار المغرب 

والمغاربة يوجد داخل 
أسالك اتصاالت المغرب، 
فكل اإلدارات مرتبطة 

بشبكة اتصاالت المغرب 
بصفتها الفاعل التاريخي 
في االتصاالت، أضف إلى 
ذلك أن جل المسؤولين 

المغاربة مرتبطون بشبكة 
االتصاالت، وإن لم يكن 

عن طريق الهاتف النقال 
فبواسطة هاتف ثابت في 

البيت أو في مقر العمل



  

عندما »يحكم« اأع�ضاء املجل�س 
اجلماعي يف اأع�ضاء احلكومة

نعم، منتخبو جمل�س جماعة العا�صمة »يحكمون« بل 
»ويتحكمون« يف اأع�صاء احلكومة، وامليثاق اجلماعي 
احلكومة  رئي�س  عند  توجد  ال  اخت�صا�صات  منحهم 
املواطن  لفائدة  تنجز  اإدارية  وثيقة  فاأول  وزرائه،  اأو 
وت�صهد بوجوده على قيد احلياة هو عقد االزدياد الذي 
لي�س من اخت�صا�س وزير وال وال وال موظف، بل من 
فال  املواطن  املنتخبني، وعندما ميوت هذا  �صالحيات 
ميكن دفنه اأو الت�صطيب على ا�صمه من قوائم االأحياء 
املنتخبني،  من  برتخي�س  اإال  قرب  على  احل�صول  اأو 
واإجناز اآخر وثيقة اإدارية هي �صهادة الوفاة، وما بني 
بتدبري،  املكلفون  هم  فاملنتخبون  والوفاة،  االزدياد 
وت�صيري وتنظيم وتاأمني حياة املواطن يف كل ما يتعلق 
بهذه احلياة. فال خطوبة اأو زواج اإال باإذن مكتوب من 
اأو  اأو دار  اإ�صالح وترميم فيال  اأو  املنتخبني، وال بناء 

عمارة اأو »خربة« اإال مبوافقة املنتخبني.
وعندما يخرج املواطن من داره وي�صع رجليه يف الزنقة، 
الطرقات  بت�صييد  املكلفني  املنتخبني  »حماية«  يف  فهو 
واالأر�صفة واالإنارة، وال�صارات واالإ�صارات وال�صرطة 
االإدارية، وتنظيم ال�صري واجلوالن، ومواقف ال�صيارات، 
وتوفري النقل احل�صري، واالإذن اأو املنع من ا�صتعمال 
ونقل  النظافة،  و�صمان  ال�صوارع،  وت�صمية  الطرقات، 
احلدائق  و�صيانة  واإحداث  م�صتودعاتها،  اإىل  االأزبال 
واملنتزهات واملناطق اخل�صراء، وال�صهر على احرتام 
البنايات  ويراقبون  للعموم،  املفتوحة  املحالت  نظافة 
املهملة اأو املهجورة اأو االآيلة لل�صقوط ويتخذ التدابري 

الالزمة لرتميمها اأو هدمها.
�صحة  على  املحافظة  عن  امل�صوؤولون  هم  واملنتخبون 
املواطنني وحتت اإ�صرافهم وم�صوؤولياتهم اإدارة املكتب 
ال�صحي البلدي بطواقمه من اأطباء وبياطرة وممر�صني 
املاء  توزيع  اأي�صا  اخت�صا�صاتهم  ومن  وتقنيني، 
والكهرباء وال�صهر على التطهري ال�صائل، وتوفري قوت 
جودتها  ومراقبة  منظمة  اأ�صواق  يف  وتاأمينها  ال�صكان 
االأحياء  وتهييء  ببناء  مكلفون  واملنتخبون  واأثمنتها، 
الثقافية  واملركبات  واخلزانات،  وامل�صابح  ال�صناعية 
و..و..و..  احل�صانة،  ودور  واالجتماعية  والريا�صية 

اإلخ.
واملنتخبون يف العا�صمة يت�صرفون �صنويا يف ميزانية 
و6000  واآلة  �صيارة  و500  مليار  مائة  بحوايل  تقدر 
نارية يف خدمتهم ورهن  1000 دراجة  موظف وحوايل 

اإ�صارتهم.
واختاروا اأية وزارة، وقارنوا عدد موظفيها و�صياراتها 
وهواتفها مع عدد موظفي و�صيارات وهواتف اجلماعة. 
واخت�صا�صات  الوزراء  اخت�صا�صات  بني  وقارنوا 
يفوقون  املنتخبني  باأن  فعال  لكم  ليتاأكد  املنتخبني، 
الوزراء يف االخت�صا�صات ويف ال�صالحيات واالإمكانيات 
املادية والب�صرية، فبالتاأكيد منتخبو العا�صمة يتحكمون 
يف الوزراء وحتى يف رئي�س احلكومة، ومن ي�صك يف ذلك 
فليتفقد الزنقة التي يقطن فيها رئي�س الوزراء، فاإنارتها 
هذه االأيام، معطلة وفا�صدة، ورمبا لن ت�صلح اإال اإذا رفع 
احرتام  بكل  والتم�س  الهاتف  �صماعة  احلكومة  رئي�س 
واأدب من العمدة العمل على اإ�صالح العطب، وميكن اأن 
يرد عليه العمدة )ولو اأنه ال ميكن اأن يفعلها(: »اآ�صي 

عبد االإله باقي ما جاتك النوبة«.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

تتحدث ال�سالونات ال�سيا�سية عن قرب 
ووزراء  املنتخبني  قدماء  بع�ض  تعيني 
كبرية،  دبلوما�سية  منا�سب  يف  �سابقني 

وهم من اأحزاب حكومية ومعار�سة.

ب�سفتهم  ح�سلوا  املنتخبني  من  ع��دد 
ع��دة  يف  ع�سوية  ع��ل��ى  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
جمال�س اإدارية ل�سركات النقل احل�سري 
وم�ست�سفيات  وري�����س��ال  وال��ع��م��وم��ي 
وطبعا  وغريها..  جامعية  وموؤ�س�سات 
عن  والدفاع  العا�سمة  �سكان  لتمثيل 
ومنذ  و�سكاياتهم،  وطلباتهم  رغباتهم 
فمه،  ممثل  اأي  يفتح  مل  ���س��ن��وات   3
بتعوي�سات  فرحني  بال�سمت  والتزموا 
مل  اأنهم  حتى  امل�سالح  وق�ساء  احل�سور 
يقدم اأي واحد منهم تقريرا عن اأعماله 

للجماعة، وال هي طلبت منه ذلك.

املدينة  داخ��ل  م��وج��ودة  »مكة«  زنقة 
نف�س  حتمل  اأخ��رى  وزنقة  العتيقة، 
»ال�سبانات«  وزنقة  ح�سان،  بحي  اال�سم 
توجد يف ق�سبة االوداية، وزنقة اأخرى 
املن�سور،  يعقوب  يف  اال�سم  نف�س  حتمل 

فهل ي�سحح املنتخبون هذا اخللل؟

زوار العا�سمة الذين يوقفون �سياراتهم 
وامل�سنفة  واالأزقة  ال�سوارع  جوانب  يف 
باالأداء، يتفاجوؤون »بتكبيل« عرباتهم 
الأنهم مل ينتبهوا اإىل العالمة ال�سغرية 
اأحد،  ال�سارع والتي ال يراها  راأ�س  على 
واملطلوب لل�سفافية كتابة على اأر�سية 
هو  كما  ب����االأداء«  »م��وق��ف  موقف  ك��ل 

معمول به يف كل املدن االأوروبية.

اإىل  وت�صيف  اأخرى،  بعد  �صنة  تتاألق  الرباط 
منتخبيها  »دوخ«  مما  عاملية،  األقابا  ر�صيدها 
تدبري  اأو  ت�صيريها  على  قادرين  غري  وجعلهم 
اجلماعي،  امليثاق  مقت�صيات  ح�صب  �صوؤونها 

وح�صب مكانتها احلالية العاملية.
م�صكل  العا�صمة،  فيه  تتخبط  م�صكل  واأهم 
الطرقات التي مل ي�صف اإليها املنتخبون ولو مرتا 
واحدا ال عر�صا وال طوال. هذه الطرقات وجلها 
اأ�صطول  كان  عندما   1980 �صنة  حوايل  اأحدثت 
ال�صيارات املتحركة ال يتعدى 10.000 �صيارة، 
ارتفع  ال�صوارع  الذي يجوب  فالعدد  اليوم  اأما 
اإىل حوايل 100 األف �صيارة، مما خلق اختناقا يف 
ال�صري، وت�صبب يف تلوث  الطرقات وفو�صى يف 

رهيب للمدينة واأمرا�س فتاكة لل�صكان.
 36 واملادة   35 مادته  يف  اجلماعي  وامليثاق 
 40 واملادة   39 واملادة   38 واملادة   37 واملادة 
واملادة 41 واملادة 42 واملادة 43 واملادة 44 منح 
اخت�صا�صات وا�صعة للمنتخبني تقدر بحوايل 90 
اخت�صا�صا من ال�صالحيات الكبرية يف جماالت 
والتعمري  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية 
واإعداد الرتاب الوطني، واملرافق والتجهيزات 
العمومية املحلية، والوقاية ال�صحية والنظافة 
الثقافية  واالأعمال  والتجهيزات،  والبيئة 
واالجتماعية، والتعاون وال�صراكة، اإ�صافة اإىل 

واالخت�صا�صات  للنقل  القابلة  االخت�صا�صات 
تركوا  منتخبونا  االأ�صف  ومع  اال�صت�صارية. 
وابتدعوا  جانبا،  و�صالحياتهم  اخت�صا�صاتهم 
القانون  عليها  ين�س  مل  بامتيازات  وتكلفوا 
مثل  اجلماعي،  بامليثاق  املتعلق   87.00 رقم 
التليفونات وال�صيارات، ومنح اجلمعيات، وكلها 
امتيازات يتمتع بها املنتخبون وتكلف لوحدها 
5 مليارات �صنويا مما يحرم املدينة من  حوايل 
الت�صوير  جتهيزات  مع  جديدة  طرقات  اإن�صاء 

واالإ�صارات ال�صوئية.
ومل تكن هذه هي البدعة الوحيدة، بل هناك بدع 
»ال�صت�صارتها«  للدرا�صات  مكاتب  اإىل  اللجوء 
تكون هذه  املاليني، وقد  مئات  مقابل  ملفات  يف 
املكاتب يف ملكية م�صت�صارين اأو م�صاركني فيها 
اإجناز  كل  اأ�صبح  حتى  معها،  متعاطفني  اأو 
ا�صت�صارة وكاأن مهام املنتخبني هي  اإىل  يحتاج 
والتفكري  لال�صت�صارة  ولي�س  االأوامر  الإعطاء 

واالإبداع واإيجاد احللول والتمويل.
هوؤالء  م�صت�صاريها،  على  كربت  العا�صمة 
وتطبيق  تنزيل  يف  ف�صلوا  الذين  امل�صت�صارون 
وهي  �صيت�صرفون  فكيف  اجلماعي،  امليثاق 
العاملية  االألقاب  اأ�صبحت تنهال عليها  عا�صمة 

من كل جانب؟

الرباط يا حسرة

�صورة جتمع بع�س علماء الرباط وهم يف ندوة فكرية باملدينة الفيحاء 
مراك�س، وقد التقطت لهم للذكرى وللتاريخ �صنة 1992.

والثقافة، وقد  للعلم  النادي اجلراري  اأع�صاء يف  االأجالء  العلماء 
اأ�ص�صه املرحوم العالمة عبد اهلل اجلراري، ويوجد ناد ثان يف الرباط 

ي�صم رجاالت الفكر والن�صيحة والثقافة ا�صمه: نادي االأربعاء، والناديان 
معا يعدان من املراجع االأكادميية يف تقدمي الفتاوى ل�صوؤون الدين والدنيا، ولتداول 
املناق�صات االأدبية والفقهية والقانونية والدنيوية وال�صيا�صية، وبف�صل هذا االإ�صعاع 
العلمي مت تطعيم بواكر النه�صة والثقافة وبروز اأقطاب علماء �صكلوا �صجرة مثمرة 

ملختلف فنون املعرفة.
الرباط تفتح اليوم هذه ال�صفحة لترتحم على املتوفني منهم، وتطلب من اهلل متتيع 

االأحياء مبوفور ال�صحة.
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م�صاحات  اأمام  ال�صغري  حجمه  من  بالرغم 
املقاطعة التي تبلغ حوايل 50 كيلومرت مربع، 
فاإن حي االأحبا�س، احلي الوحيد الذي يتميز 
بهند�صته املغربية وطابعه الراقي املو�صوم 
جمل�س  اأن  حتى  االأ�صيل،  املعماري  بالفن 
جماعة اأكدال الريا�س للفرتة املرتاوحة بني 
جماعي  قرار  مبوجب  قرر  و1997،   1992
ومرافق  التقليدية  لل�صناعة  مركب  اإحداث 

تتالءم مع و�صع احلي املميز باأ�صالته.
القرار،  تفعيل  يتم  مل  بعد؟  من  وقع  فماذا 
املتعاقبة  املجال�س  �صوهت  وبالتدريج 
ب�صارع  احلي  واجهة  �صنة،   25 حوايل  منذ 
احل�صن الثاين، حولت تلك الواجهة الواقعة 

العا�صمة  يف  رئي�صي  �صارع  اأكرب  على 
العمومي  امللك  حتتل  ب�صوايات  دوار  اإىل 
زبناء  وت�صتقبل  االأر�صفة  على  وت�صتويل 
وزبناء  الفجر،  حتى  والليل  النهار  طيلة 
الفجر معروفون وهم من »الدائخني«، ومن 
ويزعجون  �صاقط،  بكالم  يتفوهون  الذين 
و�صغبهم  ب�صجيجهم  املجاورين  ال�صكان 
�صياراتهم  حمركات  وهدير  و�صراخهم 
 – وحا�صاكم  بل   – النارية  ودراجاتهم 
اأبواب  وعلى  احلي  جدران  على  يتبولون 
كل  هو  لي�س  والتبول  املواطنني،  منازل 
من  تنبعث  التي  االأدخنة  كارثة  بل  �صيء، 
بال�صارع  الروؤى  حتجب  والتي  ال�صوايات 

املتال�صقة  بالدور  اأدراكم  فما  الرئي�صي، 
والليل،  بالنهار  االأدخنة  التي تغمرها هذه 
حتى اأ�صحى ال�صكان يعي�صون يف جحيم ال 
اأبواب  وجوههم  يف  اأو�صدت  بعدما  يطاق 
الت�صكي اأو االإن�صاف من هذا الظلم الذي ال 

مثيل له يف كل العا�صمة.
يراأ�س  الذي  والتنمية  العدالة  وحزب 
املقاطعة وميثلها يف جمل�س النواب، ال�صك 
االإن�صانية،  املهزلة  هذه  على  يتفرج  اأنه 
حي  �صكان  على  امل�صلط  اال�صتبداد  وعلى 
يف  ياأتي  الذي  على  حتى  ورمبا  االأحبا�س، 
كل ليلة ويت�صلم ظرفا مملوءا باالأوراق قد 

يكون هو ثمن هذا اال�صتبداد.

»ب�سرى« ملقاطعة اأكدال- الريا�س!!
حـــي الأحبــــا�س »اجلوهــــرة« �ضــــار دوارا ع�ضوائـــــيا

املنتخبون ينهزمون اأمام »عظمة« العا�ضمة!

املجل�س اجلماعي يهم�س املراأة الرباطية يف ت�ضمية ال�ضوارع!
املجال�س  تفكر  مل  اليوم  اإىل  اال�صتقالل  منذ 
املدينة،  على  املتعاقبة  واجلماعية  البلدية 
منهن  خ�صو�صا  الرباطية،  املراأة  تكرمي  يف 
املقاومات واملجاهدات وال�صاحلات والعاملات، 
تاريخ  يف  �صجلن  اللواتي  الع�صرات  ومنهن 
وكفاحا  وجهادا  واأعماال  ت�صحيات  العا�صمة 
ومواقف نبيلة، ومع ذلك جتاهلهن املنتخبون 
اأ�صمائهن لت�صمية بع�س  وغيبوهن من اقرتاح 
نتمنى مع و�صول  ال�صوارع، وكنا  اأو  املرافق 
طريق  عن  �صواء  اجلماعي  املجل�س  اإىل  املراأة 
الكوطا للدفاع عن املراأة اأو عن طريق االقرتاع 
املبا�صر، اأن تبادر اإىل تك�صري هذا احلاجز الذي 
اإطالق  �صرف  من  الرباطية  املراأة  ي�صتثني 

ا�صمها على بع�س املرافق اأو ال�صوارع.
وكان اال�صتعمار الفرن�صي قد اأطلق على اأزقة 
كل  هي  اآنذاك  كانت  التي  القدمية  املدينة  يف 
زنقة  مثل:  وعاملات  �صاحلات  اأ�صماء  املدينة، 
لالق�صية، وزنقة لالاأم كناب�س، وزنقة لالهنو، 
لالتربنو�صت،  وم�صجد  لالغ�صوة،  وزنقة 
اليابورية.  لالعائ�صة  وقبة  لالكنزة،  وزنقة 
والدفاع  املنا�صفة  زمن  ويف  اال�صتقالل  وبعد 
عن املراأة من طرف اللواتي حجزن مقاعدهن 
منهن  واحدة  وال  تقرتح  مل  الكوطا،  بف�صل 
ا�صم رباطية لت�صمية زنقة اأو قاعة اأو ملعب اأو 

�صاحة.
منا�صب  اإىل  املراأة  ت�صل  باأن  يكفي  فال 

امل�صوؤوليات �صواء بالكوطا اأو باالقرتاع ولكن 
من  فهي  اأخواتها،  اأجل  من  الن�صال  عليها 
اأجلهن انتخبت، ولكن مع االأ�صف ن�صاء جمل�س 
عن  الدفاع  هي  مهمتهن  باأن  ن�صني  العا�صمة 
املقهورات،  اخلادمات  وعن  الرباطية،  املراأة 
وعن بائعات »البغرير« و»امل�صمن« واخل�صر 
»بالعرارم«، واأي�صا عن املكافحات اللواتي يف 
ت�صل  اأن  اأجل  من  كافحن  واللواتي  قبورهن، 

املنتخبات احلاليات اإىل منا�صبهن الراهنة.

العنصر
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األسبوع
مرت �لآن �أزيد من 20 �سنة على ميالد 
ال�ساب »مراد حمدون«، وهو معاق لي�س 
ككل المعاقين، اإذ اأن هذا االأخير ال يقو 
على الحركة، كما اأنه ال يفارق فرا�سه، 
وت�سطر العائلة اإلى القيام بكل ما يلزمه 
والده  اأما  الحياة،  قيد  على  يبقى  لكي 
بين  التجول  م��ن  ك��ل  فقد  الم�سكين، 
وزارة  اأن  يكت�سف  اأن  قبل  ال���وزارات 
التنمية االجتماعية ال تعترف بالمعاقين 
في حاالت �سبيهة بحالة ابنه، حيث اإن 
اإال  المعاقين ال يعترف  قانون ت�سنيف 
بالمكفوفين اأو المعاقين اإعاقة حركية، 
والحال اأن العلم الحديث خ�س�س لهوؤالء 
كي  التقنية  الم�ساعدات  من  يكفي  ما 
يعي�سوا حياة عادية، ح�سب ما ي�سرح به 

و�لد مر�د.
هذا االأخير )االأب( �سبق اأن وجه طلبا 
للح�سول على ماأذونية اأو ك�سك، لكن بعد 
اأن اأعياه التعب، وجه ر�سالة اإلى مجل�س 
مدينة الدار البي�ساء يطلب فيها رخ�سة 
للت�سول، كي يجد ما يلبي به حاجيات 
عائلة بعد اأن اأفل�ست ال�سركة التي كان 

ي�ستغل بها. 
يقول حمدون عبد النبي:»لقد �سبعت 

وزارة  ووع��ود  كالم  من  التخمة  حتى 
روؤ�ساء  وخا�سة  االجتماعية،  التنمية 
المعاق  من  يجعلون  الذين  الجمعيات 
المنا�سبات  ف��ي  ي��رددون��ه��ا  اأن�����س��ودة 
لتحقي���������ق م�سالحهم ال�سخ�سية.. فجل 
معاقين  ب�سعة  من  مكونة  الجمعيات 
حقيقيين ومئات المعاقين من ناق�س رجل 
اأو ناق�س يد..نعم، اإنها الحقيقة المرة.. 
ت�سور معي اأن يعطيك  كيلوغرامين من 

ال�سكر في ال�سنة، ولترين من الزيت في 
ال�سنة، و10 كيلوغرامات من الدقيق.. 
ويطلب منك اأداء ثمن بطاقة االنخراط ب� 
50 درهما، و20 درهما ثمن التروي�س عن 

كل 15 دقيقة..«.
معاناة هذا ال�ساب ت�ستحق ووالده 
الذي لم يجد اأمامه �سوى طلب رخ�سة 
للت�سول، اأن ت�سلح �سيناريو لفيلم من 
اأفالم الواقع، فقد توقع الطبيب وفاته 

بعد 4 �ساعات من ميالده، وكان والداه 
�سيح�سل،  ما  هو  ذل��ك  اأن  يعتقدان 
فانتظرا وفاته، لكن االأقدار �ساءت اأن 
يعي�س هذا الطفل اإلى اليوم )21 �سنة(، 
مع ما يعنيه ذلك من م�ساريف عالج 
�سخمة تكبدتها العائلة، علما اأن عالجه 
�سبه  مهمة  يبدو  الحاالت  بع�س  في 
يعطي  وال  يتكلم  ال  فهو  م�ستحيلة، 

اإ�سارات عن مكان المر�س.

كواليس جهوية

من كل مدينة خبر

◆ القنيطرة:
 للمرة الخام�سة على التوالي تقرر محكمة 
ملف  في  النظر  تاأجيل  بالقنيطرة  اال�ستئناف 
ال�سرطي المتهم بقتل ثالثة من زمالئه في مار�س 
الما�سي بمفو�سية ال�سرطة بم�سرع بلق�سيري، 
اإلى 20 نونبر المقبل بطلب من الدفاع. وكان 
ال�سرطي المتهم قد ا�ستهر بقتل ثالثة بولي�س 

من زمالئه بال�سالح الوظيفي.

◆ بوجدور:
ِانطلقت موؤخرا عملية ترميم وتو�سيع وتقوية 
الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين بوجدور 
والعيون وذلك بمنا�سبة احتفاء ال�سعب المغربي 
الخ�سراء  الم�سيرة  النطالق  ال�38  بالذكرى 

المظفرة.
عزيز  التجهيز  وزير  العملية  على  واأ�سرف 
الرباح، وعامل اإقليم بوجدور، العربي التويجر، 
اآالف   310 و  مليونا   47 ب�  تقدر  مالية  بتكلفة 
درهم، ويهدف الم�سروع اإلى تح�سين الخدمة 
وال�سالمة الطرقية وال�سيانة والمحافظة على 
الر�سيد الطرقي، وهو ما ي�ساهم في حركة مرور 

�سل�سة ب�سكل يومي الأزيد من 950 عربة.

◆ سال 
لح�سن الحظ اأن عربة الطرامواي التي زاغت 
عن �سكتها بحي كريمة، لم تكن تحمل اأي ركاب، 
كما اأنها كانت تغادر للتو الم�ستودع، فقد و�سع 
اأن  بعد  قلوبهم  على  اأيديهم  ال�سالويون  جل 
�ساهدوا حادثة ا�سطدام العربة المذكورة مع 
عمود كهربائي،»ت�سوروا لو اأن العربة زاغت 
عن �سكتها في اأحد المنعرجات الخطيرة اأو فوق 

القنطرة..« هكذا يت�ساءل ال�سالويون.
�سال  الرباط  ترامواي  ل�سركة  واكتفى بالغ 
بالتاأكيد على اأن عطبا تقنيا ت�سبب في ا�سطراب 
االأول  ال��خ��ط  م�ستوى  على  ال�سير  ح��رك��ة 
الثامنة والعا�سرة  ال�ساعة  للترامواي ما بين 
هذا  اأ�سباب  تزال  ال  فيما  �سباحا،  والن�سف 

الحادث غير معروفة.

◆ شفشاون:
وقعت الجماعة الح�سرية لمدينة �سف�ساون، 
موؤخرا، اتفاقية تعاون و�سراكة مع بلدية فيال 
فرانكا بمنطقة كاتالونيا باإ�سبانيا، تتوخى دعم 
م�ساريع ال�سباب والن�ساء في مجال ال�سناعة 

التقليدية وال�سياحة.
وتهدف االتفاقية اإلى دعم المجال ال�سياحي 
للمقاوالت  م�ستل  وخلق  �سف�ساون  بمدينة 
ال�سغرى والمتو�سطة، ومدر�سة، وور�سة في 
اليدوية  والحرف  التقليدية  ال�سناعة  مجال 
ال�سف�ساونية. ال���م���راأة  م��ن��ه��ا   ت�ستفيد 
هذه  لكاتالونيا  االإقليمي  المجل�س  و�سيدعم 
الم�ساريع المنجزة بمدينة �سف�ساون في اإطار 
برنامج ”لوكال ميد“ الممول من طرف االتحاد 

االأوروبي والحكومة االإ�سبانية.

◆ الحسيمة: 
بغابة  الما�سي  الخمي�س  يوم  حريق  �سب 
بو�سكورة التابعة الإقليم الح�سيمة، واأتى على 
النباتي،  الغطاء  من  هكتارات  ثمانية  قرابة 
وحمل الم�سوؤولون �سخ�سا قاطنا قرب الغابة 
م�سوؤولية الحادث بعد تاأكيدهم على اأنه ت�سبب 
قام  حيث  ق�سد،  غير  عن  الحريق  اندالع  في 
اأنه  اإلى  اأع�ساب في �سيعته، م�سيرين  بحرق 
الحتواء  وجوية  اأر�سية  و�سائل  تعبئة  تمت 

الحريق.

يحدث هذا يف الدار البي�شاء اأو »املدينة الفا�شلة«:

معاقــون ال تعـــرتف بهــم وزارة احلقــــاوي.. 
واأب معوز يطـــلب رخ�ســة للت�ســــول 

ادريس لمهيمر

منذ اأن اأحيل الدكتور �سكيب مدير مكتب حفظ 
ال�سحة على التقاعد، اأ�سبحت بلدية اإمنتانوت بال 
طبيب بلدي، حيث تحول مكتب حفظ ال�سحة اإلى 
مجرد بناية مهجورة يقت�سر دورها على تقديم حقن 
اأم�سال �سد داء �سعار الكالب. ف�سيارات االأجرة لم 
تعد ت�ستفيد من خدمات التعقيم الموكولة اإليه منذ 
على  الحبل  ت��رك��ت  ال�سلطة  الأن  زم������ان)...(، 

الغارب. 
لمعاينة  طبيب  على  تتوفر  ال  البلدية  اأن  وبما 
ببلدية  والعقد  الحل  اأ�سحاب  اجتهد  الوفيات، 
اإمنتانوت، ففوتوا القيام بهذه المهمة الأطباء المركز 
ال�سحي مقابل 250 درهما لتقرير طبي عن كل حالة 

الطب  معاينة  يجري  الذي  للفاح�س  نقدا  ت��وؤدى 
ال�سرعي من ميزانية موؤ�س�سة االأعمال االجتماعية 
للبلدية بطرق غير وا�سحة،  تطرح  اأكثر من عالمة 
ا�ستفهام حول حجم االأموال المر�سودة التي ت�سخ 
�سنويا في الح�ساب الخ�سو�سي لهذه الموؤ�س�سة من 
ميزانية البلدية ك�سكل من اأنواع الريع المالي، والتي 
الموظفين  �سغار  دعم  وجهتها  تكون  اأن  يفتر�س 
وتح�سين ظروف عي�سهم، والغريب في هذا الملف 
هو انتداب اأحد الممر�سين للقيام بهذه المعاينات 

واإعداد تقاريرها.
وي�سار اإلى اأن الممر�س المكلف بمعاينة الموتى 
وتحرير �سواهد وفاتهم، ي�سغل حاليا مهام ع�سو 
بالمجل�س البلدي، حيث يمار�س هذه المهام في تناف 

تام مع مقت�سيات الميثاق الجماعي..

شجيع محمد 
عمت مدينة مريرت خالل االآونة االأخيرة 
الزيادات  ب�سبب  االحتجاجات  من  موجة 
ال�ساروخية في فواتير الماء ال�سروب نظرا 
لتزامن هذه االأخيرة مع عيد االأ�سحى، علما 
اأن جميع التجارب المخبرية اأكدت اأن الجودة 

محل نقا�س.
ال�سكان  طرف  من  و�سفت  الزيادات  هذه   
ب�»الغام�سة«، جعلت كثيرين يف�سلون اللجوء 
اإلى االآبار بدل اأن يبقوا خا�سعين ل�«�سيطرة« 
م�سالح المكتب الوطني للماء ال�سالح لل�سرب، 
»بالعاللي«  جيوبهم  ت�ستنزف  باتت  والتي 
بع�س  ودع��ا  ال�سكان،  بع�س  تعليق  ح�سب 
المواطنين اإلى عدم اأداء ثمن  الفواتير اأمام 
التهديدات التي تنهجها هاته الم�سالح بقطع 
التزويد بالماء لكل من لم يوؤد ثمن اال�ستهالك 

بدون �سابق اإ�سعار .
ومن جهة اأخرى اتهم المحتجون الم�سالح 
المعنية والم�سوؤولين على ت�سيير ال�ساأن العام 
ب��ال��الم��ب��االة وع���دم االك���ت���راث الأح��وال��ه��م 
الفاح�س  ال��غ��الء  ه���ذا  ���س��د  و���س��ك��اوي��ه��م، 

واال�ستنزاف الذي يهدد جيوبهم .

»ِاخت�سا�سات م�سبوهة« وبلدية بدون مركز �سحي 

فواتري املاء والكهرباء تعمق جراح ما بعد العيد 

إمنتانوت

مريرت

ما يجري ويدور في المدن 
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م�ست�سارون وجمعويون يتهمون 
رئي�س البلدية بالتمادي
 يف تفويت امللك العام 

نور الدين هراوي

�سهدت الدورة العادية ل�سهر اأكتوبر التي عقدتها 
بلدية �سطات اأجواء م�سحونة عا�س خاللها رئي�س 
الجماعة الح�سرية اأوقاتا حرجة لم ينقذه منها 
بين  التوافق  يتم  اأن  قبل  الجل�سة  رفع  �سوى 
االأع�ساء الم�ست�سارين الحا�سرين ال�ستكمالها في 
وقت الحق، اإذ اتهم المكتب الم�سير للمجل�س رئي�س 
البلدية بعر�س مقر الخزانة البلدية ل�سوق الداللة 
من خالل التوقيع على اتفاقية مع جامعة الح�سن 
االأول، تقت�سي بموجبها تحويل الخزانة اإلى مركز 
لتدري�س اللغات االأجنبية، وجعله اإداريا وماليا 
تحت و�ساية الجامعة، وال�سهر على ت�سيير �سوؤونه 

وتعيين عدد من موظفي الخزانة للعمل به.
الم�ست�سارين  حفيظة  اأثار  قد  كان  االأمر  هذا 
المعار�سين لفكرة الرئي�س، وا�ست�ساطوا غ�سبا 
من هذه النقطة ال�ساخنة التي اأثارت جدال، وخلفت 
اأجواء من التوتر، خ�سو�سا عندما برر الرئي�س 
وظيفية  غير  الخزانة  موؤ�س�سة  بكون  مواقفه 
التالميذ  من  بها  المنخرطين  وع��دد  واأدواره���ا 
من  العديد  على  ع��الوة  ج��دا  محدود  والطلبة 
الموظفين االأ�سباح الذين ال يلتحقون بعملهم بها، 
وقد اقترح اأع�ساء البلدية حلوال بديلة من قبيل 
منح بقعة اأر�سية للجامعة و�سط المدينة ق�سد 
اأ�سا�س  على  للغات  مركز  اإلى  وتحويلها  بنائها 
اعتبار الخزانة المتنف�س الوحيد في �سطات للطلبة 
وال�سباب، وبها معهد تدر�س به فنون المو�سيقى، 
وتقام بها العديد من االأن�سطة المختلفة، كما دخل 
ناقو�س  ودق  الخط،  على  الجمعوي  االئتالف 
الخطر، ونظم وقفة حا�سدة احتجاجية ندد من 
خاللها بع�س اأع�ساء الجمعيات بما ي�سمونه تمادي 

الرئي�س في تفويت الملك العمومي.

سطات

الشاب »مراد حمدون«
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العبثية املدمرة لتعليمنا
يتطلب  المعالي  وطلب  ال�صعود  اأن  بداهة،  المعروف   
مجهودات ج�صدية وعقلية ومادية؛ بينما االنحدار واالنجذاب 
االأحجار والجمادات، ولن يحد من  فيه  ت�صترك  اأ�صفل،  اإلى 
االنزالق والتدحرج اإلى اأ�صفل اإال بلوغ القعر، حيث ان�صداد 
االأفق وانعدام الروؤية. كل الرجاء اأال نبلغ النتيجة الحتمية، 
وهي ال�صقوط في هوة �صحيقة لن نتمكن من ال�صعود منها اأبدا.  
ومن المعلوم اأن النا�س يتعلمون من التجارب، وكما يقال عندنا: 
»ا�صاأل المجرب وال ت�صاأل الطبيب«؛ لكن يبدو جليا اأننا عقدنا 
العزم على التمرد على كل ما يم�س لتجارب الما�صي وقطع 
االت�صال بها من منظورنا الحداثي الخا�س بنا. فقد اأدخلنا 
منظومتنا التربوية دوامة من الحلقات المفرغة، ال تترك لنا 
اأدنى فر�صة اللتقاط النف�س للنظر اإلى الوراء، لتقييم االأو�صاع 
على �صوء تطور موؤهالت تالمذتنا وطالبنا واأطرنا، اللغوية 

والمعرفية، منذ ال�صبعينيات من القرن الما�صي. 
الُمكوِّن والُمتكوِّن يمثالن جناحي االإقالع الإ�صالح المنظومة 
اأن يكون الجناحان  فاإما  التربوية وباقي المجتمع؛ وعليه، 
�صليمين قويين، ف�صيتم االإقالع بالقوة وبال�صرعة المطلوبة، 
واإال ف�صيحدث العك�س، التقهقر واالنحدار. في الما�صي القريب 
البعيد، �صكل الُمكوِّنون االأكفاء �صمام االأمان لتثبيت اأ�ص�س 
التعليم ال�صليم والتكوين الفعال، فكانت النتائج التي نعرف 
جميعا، جد اإيجابية؛ فال يتطلب االأمر اأكثر من اإلقاء نظرة 
مقت�صبة اإلى الوراء لتحديد مكامن االختالالت وطبيعتها. فمنذ 
انطالق م�صل�صل االإ�صالحات البيداغوجية، بداأ العد العك�صي 
ال�صطراب اأحوال منظومتنا التربوية ولتردي موؤهالت اأطرنا 
في كل الميادين، وعلى كل الم�صتويات. كما بداأ العد العك�صي 
لتدهور االأو�صاع منذ اأن تم االإخالل بدور موؤ�ص�صات ومراكز 
التعليمية )المدار�س العليا لالأ�صاتذة ومراكز  تكوين االأطر 
التكوين الجهوية ومراكز تكوين المعلمين(. كانت المدار�س 
العليا لالأ�صاتذة ُتكوِّن اأ�صاتذة التعليم الثانوي )باكالوريا + 4 
التعليم  اأ�صاتذة  الجهوية  التكوين  مراكز  وُتكوِّن  �صنوات(، 
االإعدادي )باكالوريا + )2( �صنتين(، بينما ُتكوِّن مراكز تكوين 
المعلمين التربويين )دون الباكالوريا، اأو الباكالوريا، + �صنتين 
لالأطوار  االأ�صا�صية  اللبنات  بو�صع  اإليهم  يعهد  الذين   ))2(

التعليمية الالحقة.
بتخ�صي�س  بدءا  هذا،  كل  في  للتفريط  العك�صي  العد  بداأ 
المدار�س العليا لالأ�صاتذة بـ»ا�صتكمال تكوين« عبثي )األب�س 
عباءة »الي�صان�س المهني« حاليا( وانتهاء بالتفريط في اأورا�س 
�صناعة المعلم المربي الكفء. لقد انتهى المطاف بمركز تكوين 
لالأكاديمية  مقرا  اتخاذه  بعد  )كمثال(،  بالرباط  المعلمين 
الجهوية للرباط �صال زمور زعير، في ق�صم بمدر�صة يو�صف بن 
تا�صفين، من دون اإدارة، بل ومن دون هوية وال عنوان وال 
اإ�صارة تدل على وجوده هناك. �صبق التطرق لهذا المو�صوع 
»التربية  كتاب  خالل  ومن  قبل،  من  ن�صره  تم  ما  خالل  من 
والتعليم وثقافة مجتمع..«، ولقد اأ�صبح فيما بعد اأح�صن حاال، 
معترف به على ما يبدو، بحيث و�صعت له لوحة على مدخله 

ال�صيق على �صارع النور. 
ال ي�صمح المقال بالتطرق لكل هذه الجوانب والحيثيات، 
لنخت�صر الطريق المو�صل اإلى طبخة التكوين، اآخر موديل في 
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الم�صتحدثة، حيث 
�صيتم اإدماج اأ�صناف التكوينات الثالثة في واحدة، وفي �صنة 
واحدة، على �صكل و�صفة ك�صكول، �صاهدة على مدى العبثية 
المدمرة التي اأ�صبحنا نتعامل بها مع منظومتنا التربوية، القلب 
الناب�س لمجتمعنا. كيف يمكن الجمع بين بيداغوجيا التعليم 
بين  والجمع  التوفيق  وكذا  الثانوي،  والتعليم  االبتدائي 
بيداغوجيا تعليم التالميذ في االأق�صام واأندراغوجيا تكوين 
الأب�صط  يفتقد  م�صتحدث  مركز  في  المدرجات،  في  الطلبة 
الموؤهالت التعليمية والتربوية من حيث الخبرات والتجارب، 
وحتى من حيث الموؤهالت المعرفية، عند بع�س االأ�صناف من 
المكونين؟ ماذا اأ�صابنا حتى اأ�صبحنا ال نفرق بين االإ�صالح 

واالإعطاب، بل التدمير الذاتي؟ 

األسبوع
الأحــد  المحاذية  الحديقة  تحولت 
البلدي  الملعب  واأمام  باإنزكان  المقاهي 
الموؤ�ص�صات  من  من العديد  والقريبة 
التعليمية بالمدينة اإلى ف�صاء اآمن ومكان 
ا�صتغالل  بعد  لممار�صة الرذيلة  مف�صل 
في  الحديقة  لهذه  المنحرفين  بع�س 
كل  �صم�س  مغيب  بعد  الممنوع  ممار�صة 
ال�صباب  من  العديد  يقوم  اإذ   ،)..( يوم 
الزائرين للحديقة، بممار�صات و�صلوكات 
العائالت  منها  تنفر  بالحياء  مخلة 
هوؤالء  يتخذ  بحيث  عليها،  المتوافدة 
المنعزلة والخالية  ال�صباب من االأماكن 
ف�صاءات لممار�صة الرذيلة التي اأ�صبحت 
تطارد كل متجول في الحدائق واالأماكن 
تطالب  العائالت  جعل  ما  وهو  العامة، 
ب�صرورة ت�صديد الرقابة االأمنية بالمكان، 
وو�صع حد لمثل هذه االنتهاكات، باعتبارنا 
مجتمعا م�صلما ينهى عن هذه الممار�صات. 

من  التالميذ  واآبـــاء  ــاء  ــي وطــالــب  اأول
قرار  التخاذ  التدخل  االأمنية  الم�صالح 
ال�صلوكات  وموقف حازم للحد من هذه 
الم�صينة، ومن م�صالح البلدية  بتنظيف 

الحديقة من االأو�صاخ واأكيا�س القمامة 
وزجاجات الخمر، وكذا تزويد المرفق 
متنف�صا  ــكــون  ــت ل جـــديـــدة  بـــاألـــعـــاب 

للعائالت.

ذ.محمد بدران
من  اإيطالية  اإعــالم  و�صائل  اأوردت 
تدعى  مغربية  فتاة  اأن  بادوفا  مدينة 
بـ»عمالة  مــزدادة  فوغاني«،  »�صفاء 
بمدينة  اأهلها  مع  تقطن  غريت�صنطو« 
اإي�صتي، قد تعر�صت لحادثة �صير فظيعة 
وا�صتاأثرت  مــوؤخــرا،   بحياتها  اأودت 
االإعـــالم،  باهتمام  الحزينة  ق�صتها 
المغربية  الجالية  م�صاعر  وحركت 
و�صاكنة مدينة بادوفا وغيرها من المدن 

االإيطالية االأخرى.
اأن  عــن  الم�صدر  نف�س  ويتحدث   
الحادث وقع على الطريق الثانوية رقم 
ومون�صيليت�صي«  »اإ�صتي  بين   10
بناحية بادوفا،على اإثر ا�صطدام �صيارة 
كانت  التي  بولو«  »فول�صفاغن  الفتاة 
تقودها بواجهة �صاحنة كبيرة محملة 
االتجاه  مــن  قــادمــة  كــانــت  بالدقيق 
المعاك�س لوجهتها، والتي اأودت بحياتها 

ولم تترك لها اأمال في الحياة.
تلقي  فور  الحادثة  م�صرح  اإلى  هرع 
البالغ، فريق من االإغاثة وعنا�صر من 
الدرك،  ورجال  المطافئ  رجال  وحدة 
الوقائع،  وت�صجيل  ال�صحايا  الإ�صعاف 
واتخاذ االإجراءات ال�صرورية الالزمة، 

في حين لم تجد هذه التحركات نفعا، 
�صاعتها  فارقت  قد  كانت  الفتاة  الأن 
الحياة اأثناء اال�صطدام، ليتّم نقلها اإلى 
قاعة االأموات في انتظار دفنها اأو ترحيل 

جثمانها اإلى المغرب.
وي�صيف نف�س الم�صدر على اأن االأمر 
معمقة  اأولــيــة  تحقيقات  فتح  تطلب 
والدوافع  الم�صببات  على  للتعرف 
القابعة خلف هذا الحادث الدموي، من 
اأجل تحديد الم�صوؤوليات والوقوف على 

جميع الحيثيات.
هذه التحقيقات التي خل�صت باعتراف 
�صاهد عيان كان يتواجد ب�صيارته وراء 

ال�صاحنة التي ا�صطدمت بها، والذي اأّكد 
تحرير  عند  �صهادته  في  الدرك  لرجال 
اأن �صيارة الفتاة انزلقت في  المح�صر 
مباغتة  اأن  يعتقد  كما  منعرج.  طريق 
اعوجاج الطريق كان �صببا في فقدانها 
ال�صيطرة على ال�صيارة، جعلها ت�صطدم 
بمقدمة ال�صاحنة القادمة. وهذا ما حملها 
الم�صوؤولية الكاملة على عاتقها، في حين 
لم تتو�صل هذه التحقيقات في النهاية 
لل�صبب الحقيقي الذي اأفقدها ال�صيطرة 
عليها، هل فعال الطريق اأم �صيء اآخر، 
وقت  فــي  التحقيقات  عنه  �صتعلن 

الحق. 

مقتل �سابة مغربية يف حادثة �سري مروعة باإيطاليا
خارج الحدود

موؤ�س�سات تعليمية بني فكي الفو�سى 
إنزكان

الرحامنة بولمان 

م�سنون �سحايا حادثة 
�سري �سببها خطاف

محمد الدفيلي
�صهد مركز انزالت لعظم،  اإقليم الرحامنة، 
حادثة �صير قوية ت�صببت فيها �صيارة �صغيرة 
)خطاف ح�صب �صهود عيان( كانت متجهة اإلى 
مراك�س وعربة مجرورة بحمار، كان على متنها 

رجالن م�صنان وزوجة اأحدهما.
لم يمت اأحد بل كانت هناك ك�صور وبع�س 
الر�صو�س الخفيفة، فيما العربة عجنت على 
االآخر، وكذا ال�صيارة التي األحقت بها اأ�صرار 
كبيرة، والكل يتحدث عن اأن االإفراط في ال�صرعة 
هو �صبب الحادثة، علما اأن الذين اأ�صيبوا في 
هذه الحادثة ا�صطروا اإلى انتظار �صيارة الوقاية 

المدنية القادمة من مدينة ابن جرير.

ل لقطع الأ�سجار يف اأوطاط احلاج 
األسبوع

اتهم بع�س �صكان مدينة اأوطاط الحاج باإقليم بولمان المجل�س البلدي بارتكاب 
ما اأ�صموه »مجزرة �صد البيئة، حيث عمد المجل�س البلدي بتاريخ2006/11/21 
اإلى قطع عدة اأ�صجار كاليبتو�س بو�صط المدينة والمحيطة والمتواجدة بوادي 
�صق االأر�س رغم اأنها ال ت�صكل اأي تهديد لل�صاكنة، كما تم اجتثاث عدة اأ�صجار 
كاليبتو�س من داخل اإعدادية الملك محمد ال�صاد�س.. ح�صب ما جاء في ر�صالة 
مفتوحة اإلى الديوان الملكي.ت�صيف ذات ال�صكاية باأن ال�صكان لجوؤوا اإلى المحكمة 
االبتدائية بمي�صور، حيث اأ�صدرت تعليمات باإجراء تحقيق، حيث اأنجزت ال�صكاية 
بمي�صور/مح�صرعدد49  الملكي  الـــدرك  الق�صائي  الــمــركــز  طــرف  مــن 
اأن يتم حفظ  بتاريخ:2007/02/14 من اأجل اإلحاق ال�صرر باالأ�صجار.. قبل 
الق�صية.. نف�س الم�صدر يوؤكد اأن المجل�س البلدي قام بحفر مجار عميقة للمياه 
موؤخرا حالت دون و�صول المياه اإلى �صيعة فالحية الأ�صجار الزيتون، واأ�صبحت 
معر�صة للهالك، الأجل ذلك تعتقد جمعية اأ�صدقاء البيئة اأن تدخال من م�صتوى 

عال، بات �صروريا.
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

ِ��ستطاعت مدينة �لعر�ئ�ش، �أن تحقق رقما قيا�سيا خالل 
�لأيام �لما�سية فيما يخ�ش عدد �لجر�ئم، حيث تعر�ش 
ع�سابات  طرف  من  لعتد�ء�ت  �لمو�طنين  من  �لعديد 
�إجر�مية مدججة بال�سيوف و�ل�سكاكين وكذلك �لأ�سلحة 
�لنارية، حتى �سار �سكان �لمدينة يخ�سون �لتجول في 
و��سحة �لنهار، وخير دليل على ذلك، هو �إقد�م رجل في  
�لأربعين على �غت�ساب طفلة �سغيرة في عقدها �لأول 
يوم �ل�سبت �لما�سي من �سهر �أكتوبر 2013، ناهيك عن 
�لجبين من �سرقة و�عتر��ش  لها  �أعمال وح�سية يندى 
�سبيل �لن�ساء �للو�تي يق�سدن �ل�سوق من �أجل �لتب�سع، 
�أمتعتهن ومجوهر�تهن، حيث تعر�ش بع�سهن  و�سلب 

للتهديد بالقتل..
وبعد  �أنه  موثوقة،  م�سادر  من  »�لأ�سبوع«  وعلمت 
و�سول �سدى �لجر�ئم �لتي تقع بمدينة �لعر�ئ�ش وعلى 
»عينك يا �بن عدي« �إلى مقر وز�رة �لد�خلية تم تعزيز 
�لفرق �لأمنية لتجوب �ل�سو�رع و�لأزقة �لتي كانت في 
�نتظار  �ل�سرطة...وفي  �أعين  ت�سلها  ول  �لن�سيان  طي 
على  تعي�ش  تطو�ن  �ساكنة  فاإن  �ل��وز�ر�ت،  �أم  تدخل 
�أع�سابها ب�سبب �لغياب �لملمو�ش لالأمن وخ�سو�سا في 
حيث  طلحة،  و�سيدي  در�سة  كجبل  �ل�سعبية  �لأحياء 
تحولت �لعين �لموجودة بالحي »�لمخ�س�سة لل�سرب« 
�أ�سنافها،  �لمخدر�ت بجميع  لتعاطي  �إلى مكان مف�سل 
وغ�سل �ل�سيار�ت بدون ترخي�ش من �لم�سالح �لمخت�سة، 
ول نن�سى حي �سيدي �لبهروري �لذي تحول �إلى كولومبيا 
و�لمتو�سطة  �لقوية  �لمخدر�ت  �أن���و�ع  جميع  لبيع 
و�ل�سعيفة وغيرها كالقرقوبي و�ل�سير� و�ل�سيلي�سيون 

و�لكيف و�لطابة و�لغبرة ...            

العرائ�ش..كولومبيا جديدة 

�سنت �ل�سلطات �لإ�سبانية، بمدينة �سبتة �لمحتلة، حملة و��سعة على �لمهاجرين 
غير �ل�سرعيين، �لذين ل يتوفرون على �أدنى وثيقة لثبوت هويتهم، حيث �تخذو� 
�سبتة �لمحتلة ملجاأ لهم نظر� لموقعها �لإ�ستر�تيجي، وفي ت�سريحاتهم �لتي �أدلو� 
بها لرجال �لأمن �لإ�سباني، بعد �عتقالهم �أكدو� باأن عملية دخولهم ل�سبتة جاءت 
�لطريق  �سهل  �لأخير  �لفنيدق، هذ�  بمدينة  يقطن  �لأ�سخا�ش  �أحد  بتن�سيق مع 
للعبور �إلى �سبتة بالتو�طوؤ مع بع�ش رجال �لأمن �لإ�سبان و�لمغاربة �لمر�بطين 

على �لحدود مقابل �إتاو�ت �أو �إكر�ميات..
�أحد �لمهاجرين قال: �إن عملية ولوجي �إلى �سبتة تمت في �لثالثة �سباحا، بعدما 
�تفقت مع  �سخ�ش على مبلغ و�سل �إلى   1500درهم، فامتطيت �سيارة من نو�فذ �سود�ء، 
تحوي على زجاج غير �سفاف يحول دون روؤية من بد�خلها، و�ل�سخ�ش »�ل�سم�سار« 
كان قد �تفق من قبل مع رجل �أمن، �لذي كان يقوم بدور �لحر��سة في تلك �لليلة، وعند 
و�سولنا لمنطقة �لأمن �لإ�سباني، تمكنت �ل�سيارة من تجاوز هذه �لنقطة ب�سهولة نتيجة 
وجود تن�سيق محتمل بين �لطرفين )..(. وطالب �لعديد من �لمهاجرين و�لقا�سدين 
�سبتة، ممن �لتقت بهم »�لأ�سبوع« على م�سارف �لحدود، من وزير �لد�خلية �لتدخل 
�لعاجل وفتح تحقيق جدي و�سامل حول تلك �لنتهاكات �لتي يتعر�ش لها �لمغاربة 

و�لأجانب يوميا بمعبر يعد و�جهة �لمغرب وقبلة للعديد من �لز�ئرين و�ل�سياح.

سعيد انخيلي 

يوم  بطاطا  �لتعليمية  �ل�سغيلة  خا�ست 
�لنقابات  من  بتاأطري  �أكتوبر   30 �لأرب��ع��اء 
و  ت-ن  ح  ت-ج  و  )ج  �لثالث  �لتعليمية 
�لنيابة  مبقر  �حتجاجية  وقفة  كد�ش(  ت 
�لإقليمية، وقد جاءت هذه �لوقفة �لإنذ�رية، 
رجال  من  �لع�سر�ت  م�ساركة  عرفت  �لتي 
�لتي  �خلروقات  من  بجملة  للتنديد  �لتعليم، 
بالإقليم،  �لتعليمي  �ل�ساأن  تدبري  يعرفها 
�ل�سعار�ت  من  جمموعة  خاللها  رددت  حيث 
مظاهر  ملختلف  �خلطري  للتف�سي  �لر�ف�سة 
�لذي  �لأم��ر  وه��و  و�لزبونية،  �ملح�سوبية 
�خلو�طر  �إر�ساء  تكاليف  يف  خا�سة  يتجلى 

و�ملحظوظني،  �ملحظوظات  من  لعدد  �ملهد�ة 
وهي تكاليف ل حتتكم �إىل �أي قانون �أو منطق، 
�سوى منطق �لولء�ت... هذ� يف مقابل �إ�سد�ر 
تفر�ش  و�لتي  �لتع�سفية،  �لتكاليف  من  عدد 
على �سحاياها �لتنقل �إىل جماعات بعيدة عن 
جماعاتهم �لأ�سلية �أحيانا، دون �أدنى مر�عاة 
لظروفهم ول�ستقر�رهم �لنف�سي و�لجتماعي 

و�ملادي.
�إىل ذلك رفعت خالل �لوقفة �سعار�ت مطالبة 
مالحظات  مع  و�لإيجابي  �جلدي  بالتعاطي 
منها  �سو�ء  �لتعليمية  �لنقابات  ومطالب 
من  �أعلنت  و�لذي  �لأول،  ببيانها  �لو�ردة 
خالله ف�سل �لدخول �ملدر�سي �حلايل بالإقليم، 

 ،2 رقم  بيانها  يف  عنها  �أعلنت  �لتي  تلك  �أو 
من  جمموعة  خالله  من  ف�سحت  و�لذي 
مظاهر �لعبث و�لف�ساد و�سوء �لتدبري �ل�سائد 
بالإقليم. حيث لز�ل �ملئات من �ملتعلمني /�ت 
حمرومني /�ت من حقهم �ملقد�ش يف �لتمدر�ش 
�ملوؤ�س�سات  من  وبعدد  �لأ�سالك،  مبختلف 
و�جلماعات لأ�سباب خمتلفة، منها ما يتعلق 
بقلة  �أو  �ل�ستقبال،  ف�ساء�ت  كفاية  بعدم 
�ملنح )جماعة �لوكوم - �بن يعقوب...( �أو ما 
يرتبط باخل�سا�ش يف �ملو�رد �لب�سرية �لذي 
ي�سهده �لإقليم. وهو �لأمر �لذي خلف موجة 
�إىل  �أو�ساط �ل�ساكنة، و�سلت  �حتجاجات يف 
درجة مقاطعة �لدرو�ش بعدد من �ملوؤ�س�سات 

)فم زكيد مثال..(.

فكري ولد علي

�أثار �لبرلماني نور�لدين م�سيان رئي�ش �لفريق �ل�ستقاللي 
للوحدة و�لتعادلية بلجنة �لد�خلية بمجل�ش �لنو�ب بح�سور 
وزير �لد�خلية، مو�سوعا ذ� ح�سا�سية  �جتماعية و�أمنية 
و�قت�سادية كبيرة، ويتعلق �لأمر باإ�سكالية زر�عة �لقنب 
�لهندي حيث حذر �لبرلماني م�سيان من خالل هذه �لمد�خلة 
هذه  مع  �لتعامل  في  �لأمنية  �لمقاربات  تبني  مغبة  من 
�لظاهرة �لموروثة لعقود خلت في غياب �أي بديل حقيقي 
لهذه �لزر�عة �لتي تعتبر �لمورد �لرئي�سي و�لوحيد لع�سر�ت 
�لآلف من �سكان �لمنطقة، باعتبار مو�سوع زر�عة �لقنب 
�لهندي قنبلة موقوتة تهدد �أمن �لمنطقة و�ل�سلم �لجتماعي 

فيها..
كما حمل �لبرلماني م�سيان م�سوؤولية �لو�قع �لحالي �لذي 
تعرفه زر�عة �لقنب �لهندي بالمنطقة �إلى �لحكومة » �لن�سف 
�لحكومة،  �لملف يوجد فوق طاولة  �أن  ملتحية« مو�سحا 
وينبغي تحريك �لنقا�ش بدل �لتغا�سي عن هذ� �لملف �لذي 
له عدة تد�عيات خطيرة في �لم�ستقبل، ح�سب قوله، خا�سة 
�أ�سبح  في د�ئرة تارجي�ست وكتامة وبني بوفر�ح، حيث 
�سكان هذه �لمناطق ي�ستفيقون كل يوم على �إيقاع مد�همات 
و�قتحامات متكررة للبيوت ينتج عنها ��ستفز�ز  �لمو�طنين 
وزرع �لرعب و�لخوف في �أو�ساطهم، نف�ش �لم�سدر دعا �إلى 
�سرورة فتح نقا�ش وطني وجهوي حول ماآل  هذه �لزر�عة 
من �أجل  �لخروج بحلول عملية ومنا�سبة متو�فق عليها، 
حفاظا على كر�مة �ل�ساكنة، و�ل�سلم �لجتماعي، مع �إ�سد�ر 
�لمنطقة  فالحي  من  ق�سائيا  �لمتابعين  جميع  عن  عفو 

�لممار�سين لهذه �لزر�عة.

رجال التعليم يدقون ناقو�س اخلطر

�سكـان اأوالد زيــدان يطالـبون 
برفــع التهميـــ�س

الحسيمةطاطا

الكارة

خالد الدرقاوي
تطالب �ساكنة �جلماعة �لقروية �أولد زيد�ن باإقليم بر�سيد، برفع �لتهمي�ش 
�لذي طالها، منذ �سنو�ت يف غياب  حترك �ل�ساهرين عن تدبري �ل�ساأن �ملحلي، 
تطالب  �لتي  �ملت�سررة،  �ل�ساكنة  نفو�ش  يف  كبري�  وقلقا  ��ستياء  خلف  مما 
�ملو�طنني،  �نتظار�ت  عن  و�لإفر�ج  جماعتهم  يف  �لتنمية  عجلة  بتحريك 
و�لإ�سر�ع ببناء مر�فق �جتماعية كم�ستو�سف يليق باملو�طنني، و�لإفر�ج عن 
خطوط �لنقل �ملزدوج لرتبط بني ”�أولد زيد�ن“ ومدينة �لكارة �لتي تبعد عن 
�ملت�سررين من �لعزلة بحو�يل 17 كيلومرت�، وت�سع حد� للمعاناة من و�سائل 

�لنقل �ل�سرورية منذ �سنو�ت م�ست.
�إطار  يف   1998 �إحد�ثها �سنة  مت  �لتي  �لقروية  �جلماعة  �ساكنة  تطالب  كما 
�لتق�سيم �لرت�بي لعمالة �سطات �آنذ�ك، باإ�سالح كل �مل�سالك �لقروية �لتي تربط 
�ملزرية  �لو�سعية  �ل�سائقون من  ي�ستكي  �لدو�وير ومقر جماعتهم، كما  بني 
مديونة،  �إقليم  �جتاه  يف  زيد�ن  و�أولد  �لكارة  مدينة  بني  �لر�بطة  للطريق 
وتوقف �أ�سغال �لطريق �ملحاذية مبقر �جلماعة �لتي مل تكتمل �أ�سغالها بعد 
لأ�سباب جمهولة، ناهيك عن معاناة �لتزويد باملاء �ل�سالح لل�سرب، مما يتطلب 

زيارة عامل �إقليم بر�سيد وو�سع حد ملاأ�ساة �ل�سكان.
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 قا�سي اإ�سباين يوؤكد ت�سليم 
ع�سو يف اجلي�س احلر للمغرب  

�لأ�سبوع  �لإ�سبانية  �لأمنية  �لم�سالح  تمكنت 
على  مليلية  بمدينة  �لقب�ش  �إلقاء  من  �لما�سي، 
�لمدعو )م، ب( من�سق »�سبكة �لمجاهدين« �لذين 
يتم ��ستقطابهم من �سمال �لمغرب �إلى �سوريا، بغية 
�لن�سمام �إلى عنا�سر �لجي�ش �لحر و�لقتال �سد 

نظام ب�سار �لأ�سد.
 و�أكدت م�سادر عليمة، �أن �لقا�سي �لمكلف بخلية 
�إلى  به  �لم�ستبه  ت�سليم  �أر�د  بمليلية،  �لإره��اب 
�ل�سلطات  من  معه  �لبحث  تعميق  ق�سد  �لمغرب 
يحمل  لكونه  رف�ش  �لأخير  هذ�  �أن  �إل  �لمغربية، 
�لجن�سية �لبلجيكية؛ وقد �أكد �لقا�سي لالأ�سبوع، 
�أنه رغم رف�سه، �سيتم تقديمه للمغرب بعد تلقيه 
في �لأيام �لقليلة �لمقبلة طلبا ر�سميا من �لحكومة 
�لمغربية، وفقا لبنود �لتفاقيات �لمبرمة بين مدريد 

و�لرباط. 

مهاجرون يطالبون بتدخل 
»ح�ساد« لفتح حتقيق يف معرب �سبتة 

بوكيتاب يطالب بالإن�ساف

للبطاقة  �حلامل  بوكيتاب  �هلل  عبد  �ملو�طن  يطالب 
�لوطنية رقم B551358 و�لقاطن بالد�ر �لبي�ساء 
�لعد�لة، حيث  �إن ثقته كبرية يف  باإن�سافه، ويقول 
تعر�ش لعملية ه�سم حقوقه من طرف �إخو�نه �لذين 
حرموه من �إرث و�لده �ملتوفى، بينما �ل�سحية كان 
من �ملهاجرين يف �ل�ستينيات �إىل فرن�سا، و�ساهم ب�سكل 
كبري يف تنمية ثروة و�لده، قبل �أن يتنكر له �إخو�نه.

برملاين يطلب العفو عن 
مزارعي »احل�سي�س« يف كتامة 



 

مذكرات م�صطفى العلوي 
اإ�صهام رائد لل�صحافة املغربية

الذين قروؤوا مذكرات العلوي )�سحايف وثالثة ملوك( �ستقع 
حتت  مفاجاآت  ونظامه  املغرب  ب�سيا�سة  منهم  للمهتمني 
طائلة الت�سريحات املكتوبة يف )املذكرات(، بل اأكرث من ذلك 

�سينده�سون لل�سراحة املدىل بها يف املذكرات املن�سورة..
لقد عا�ش م�سطفى العلوي �سنني من تاريخ املغرب ال�سيا�سي 
قبل اال�ستقالل وبعده، كما عاي�ش ظروف رجوع البطل حممد 
ورغم  موؤلفاته،  �سمن  الن�سالية  مواقفه  و�سجل  اخلام�ش 
منفاه  من  اخلام�ش  حممد  لرجوع  املواكبة  ال�سنني  تزاحم 
ومعاي�سته  الثاين  احل�سن  الراحل  لتولية  كانت  فقد  ووفاته، 
هو  وما  اإ�سالحه  ينبغي  ما  بني  وقائع  فيها  تكاثفت  ظروف 
امل�ستعمر  خلفه  مما  يواجهه،  اأن  ال�ساب  العاهل  واجب  من 
من خملفات يف امليدان ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي، 
وقوانني  تنظيمات  ولدت  التي  الظروف  هذه  تزاحم  وحتت 
با�سم  وهيمنات  حزبية،  �سراعات  عنها  نتج  كما  جديدة، 
الوطنية من طرف تنظيمات بقيادة �سخ�سيات تولت ت�سيري 
االأمور بحكم موقعها وجتمهرها.. لقد كانت بداية ال�ستينيات 
ففي  الطبيعية،  وحتى  ال�سيا�سية  باالأحداث  يغلي  كاملرجل 
بدايتها ان�سقاق عن حزب اال�ستقالل، ثم حدوث زلزال مدينة 
اأكادير كحدث خلف مئات املردومني، ثم اإقالة حكومة عبد اهلل 
اإبراهيم باالإ�سافة اإىل هام�ش من االأحداث التي �سعدت بدورها 
مراك�ش  فاأحداث  الثخني،  للجرح  املعاجلة  هوة  تعميق  يف 
الفقيه  و)اغتيال  اخلائنني(،  ثريان  )وقعة  اخلونة  حرق  يف 
الهكتارات  اآالف  على  اال�ستيالء  ثم  بندري�ش(،  العزيز  عبد 
الفالحية واأرا�سي املواطنني مبجرد �سن ظهري 1913 الذي 
كان ي�سمن للم�ستعمر من قبل عدم اإرجاع االأرا�سي املغت�سبة 
مبجرد اإجراء م�سطرة التحفيظ لتلك االأرا�سي.. هذه الوقائع 
– فاإنها كانت ال  واإن كان العلوي مل يذكرها يف مذكراته   –

تخرج عن دائرة اهتمامه بها، ملا كان ين�سره يف اإ�سداراته من 
حممد  وفاة  �سدمة  وتاأتي  املت�سررين..  املواطنني  �سكاوى 
اخلام�ش لتفر�ش نف�سها بحكم خالفة وتطبيق والية العهد على 
عر�ش املغرب با�سم احل�سن الثاين الذي وجد نف�سه يف واجهة 
واأكرث  حدث،  من  اأكرث  يف  مدبرا  كان  ما  ومواجهة  االأحداث 
م�سطفى  املذكرات  �ساحب  تتبع  لقد  انقالب..  حماولة  من 
يف  ن�سره  ليتوىل  �سخ�سيا  يقع  كان  ما  )جمريات(،  العلوي 
تغطية  على  ويعمل  الدنيا(،  و)اأخبار  )الكوالي�ش(  جريدته 
ما يحدث وهو من قبل يعمل يف وزارة الداخلية، ويف جريدة 
معاك�سات  عليه  جرت  التي  )امل�ساهد(  جملة  ويف  )الفجر( 
)اكديرة(، ونقراأ من مذكرات العلوي حتت عنوان: )النظام، 
اأوع�سو، والعنيكري.. رجال املهام ال�سرية منذ اليوم االأول( 
وزارة  يف  العلوي  م�سطفى  ال�ساب  خا�سها  التي  ))التجربة 
الداخلية على عهد امبارك البكاي، جعلته يتعرف على رجل 
ا�سمه الطاهر اأوع�سو، وكان �سمن ديوان الوزير(( )مذكرات 

�سحايف وثالثة ملوك �سفحة 76(.
مل يكن الطاهر اأوع�سو بعد ذلك جمرد عامل ملدينة مراك�ش يف 
ولكنه  ُيتناقل عنه،  كان  ملا  اإمرباطور  �سبه  كان  ولكن  وقته، 
مل يقل عنه يف مراك�ش اإذ ذاك �سوى مبالغات بالن�سبة للذين 
مثار  اأوع�سو  كان  ))وقد  مراك�ش،  يف  بعده  منا�سبهم  تولوا 
ال�سابط  فهو  املعا�سر،  املغرب  تاريخ  يف  كثرية  نقا�سات 
الع�سكري املنحدر من منطقة »بني عالهم« ب�ساحية مدينة 
تازة، والذي اأهلته عالقته بالدولة الفرن�سية احلاكمة يف فرتة 
�سديقه  طرف  من  به  يحظى  كان  الذي  والتقدير  احلماية، 
مهمته  عاما  مقيما  اأ�سبح  الذي  دولتور(  )بوايي  اجلرنال 
جمل�ش  يف  ع�سوا  ي�سبح  الأن  املغرب،  ال�ستقالل  التح�سري 
حفظة العر�ش(( )انظر ال�سورة يف مذكرات العلوي �سفحة 
79(، ورغم ما كان ل�ساحب املذكرات )العلوي( من ح�سن 

تعارف  جمرد  تكون  اأن  تعدو  فال  اأوع�سو  الطاهر  مع  عالقة 
كالدكتور  املغربية  ال�سخ�سيات  كبار  مع  تعاطفه  بحكم 
معهم  جوالت  يف  وهو  يبدو  كان  كما  واأحر�سان،  اخلطيب 
مبدينة مراك�ش.. يقول م�سطفى العلوي يف مذكراته: ))لقد 
كان الطاهر اأوع�سو معروفا لدى الدوائر الفرن�سية اأكرث منه 
لدى االأو�ساط املغربية، با�ستثناء بع�ش العنا�سر الوطنية، 
لذلك وعندما اقرتب ا�ستقالل املغرب ورجوع حممد اخلام�ش 
قبلت االأطراف املتفاو�سة، اأي امللك وحزب اال�ستقالل وحزب 
جمل�ش  تاأ�سي�ش  يتم  باأن  والفرن�سيني،  واال�ستقالل  ال�سورى 
ال�سلطان  ذهاب  بني  انتقالية  كمرحلة  يكون  العر�ش  حلفظة 
بنعرفة ورجوع حممد اخلام�ش، وبالفعل تاأ�س�ش هذا املجل�ش 
مر�سحه،  واحد  كل  يقرتح  اأن  على  مغربي،  فرن�سي  باتفاق 
البكاي،  امبارك  وقتها  ال�ساعة  رجل  الفرن�سيون  فاقرتح 
والطاهر اأوع�سو كع�سو بينما اقرتح املغرب احلاج الفاطمي 

بن�سليمان وبا�سا �سال الفقيه حممد ال�سبيحي..((.

يتبع

بقلم: ذ. محمد فنكوش ❋

 بالرغم من اأن ميثاق اإ�سالح منظومة العدالة جمرد اأر�سية للنقا�ش يف اأفق اخلروج باإ�سالح 
يرت�سيه اجلميع، فاإنها يف ت�سوري اأر�سية �سلبة ودعامة جد مهمة لهذا االإ�سالح.

وبناء على هذا الت�سور، ال بد اأن اأ�سري اإىل اأن الهيئة العليا على و�سك تفويت فر�سة تاريخية 
على الوطن واملواطنني، وكذلك على املفو�سني الق�سائيني يف جمال اإ�سالح حقيقي للمهنة، 

ومرد ذلك، كما اأ�سلفنا يف احللقة املا�سية ذكر 3 نقاط، ن�سيف تتمة املردات:
رابعا: اإىل اآلية تنفيذ التو�سية 124 بتزويد املحاكم باملوظفني املكلفني بالتبليغ اأكرب هفوة 
وقعت فيها الهيئة العليا للحـوار الوطني الإ�سالح منظومة العدالة، الأنه يف الوقت الذي كنا 
نعتقد فيه اأن اأعوان التبليغ انقر�سوا من غري رجعة، واأن املفو�ش الق�سائي �سيحل حملهم 
يف احتكار التبليغ كحل ناجع ملع�سلة تاأخر البت يف امللفات، واأن الدولة �سوف تنحو منحى 
الدولة الفرن�سية التي ين�ش قانون اإجراءاتها اجلديد على اأن التبليغ يتم عن طريق املفو�سني 
الق�سائيني ما مل ين�ش القانون على خالف ذلك، خا�سة مع تزايد اأفواج املفو�سني الق�سائيني 
الذين يتجاوزون يف عددهم االإجمايل احلايل 1620 مفو�ش ق�سائي، اختارت الهيئة العليا 

�سلوك  الطريق االأ�سعب الذي �سيكلف خزينة الدولة ميزانية �سخمة كان من 
املمكن اقت�سادها وتوجيهها اإىل م�ساريع تنموية ما اأحـوجنا اإليها ونحن 

نتحدث عن العجز املزمن الذي يالزم ميزانية الدولة و�سوف يالزمها 
بدون �سك يف قانون املالية ل�سنة  2014 التي من املنتظر اأن تفقد 

من�سب،  اآالف  �ستة  حوايل  العمومية  ال�سغل  منا�سب  فيها 
و�ستخ�سر ميزانية اال�ستثمار حوايل 9 مليار درهم، و�سندوق 
املقا�سة بدوره �سيفقد حوايل خم�سة ماليري درهم، و�سوف 
يبقى البنك الدويل جاثما على احلكومة والدولة كعادته. 
هذا  يف  العليا  الهيئة  به  ت�سرفت  الذي  هذا  منطق  فاأي 

الباب؟ 
خامسا: اإىل اإغفال الهيئة العليا ل�سمان احلماية القانونية 

بالف�سلني  واالكتفاء  الق�سائيني،  للمفو�سني  والق�سائية 
263 و267 من القانون اجلنائي دون و�سع اآليات تفعيلهما، 

ال�سيء الذي يبقي املفو�سني الق�سائيني  واإىل اإ�سعار اآخر من 
املعذبني يف االأر�ش وجل �سكاياتهم ماآلها احلفظ النعدام االإثبات 

العليا للحوار الوطني الإ�سالح منظومة  الهيئة  ل�سان  وكاأن حال 
العدالة يقول لهوؤالء: »اأيها املفو�ش الق�سائي ا�ستاأجر �ساهدا«، فاملوظف 

العمومي الذي قد يتعر�ش للعنف يف اإدارته �سي�سهد معه بقية زمالئه يف االإدارة، 
والنيابة العامة �ستتابع هذا املعتدي مبقت�سيات الف�سلني 263 و267 من القانون اجلنائي، 
الهيئة  الذي جند فيه  الوقت ذاته  اأنت فلك اهلل يف اجلبال والوديان وال�سحاري. يف  اأما 
تو�سي يف التو�سية 174 باحلزم يف تطبيق اجلزاءات يف حق كافة العاملني واملمار�سني يف 
جمال العدالة مع اإ�سهار هذه اجلزاءات، وتعطي امل�ستكي حق الطعن يف قـرارات املجال�ش 
التاأديبية للمهن الق�سائية، دون اأن ت�سمن للمفو�ش الق�سائي حق التقدم بالو�ساية الكاذبة يف 
حالة حفظ  �سكاية هذا املتقا�سي الذي غالبا ما يكون �سيئ النية ويكون وراء �سكايته ماآرب 

ومقا�سد اأخــرى.
سادسا: اإىل عدم التن�سي�ش على القيمة القانـونية واالإثباتية للمحا�سر التي ينجزها املفو�ش 
الق�سائي وكيفية الطعن فيها على اعتبار اأن التبليغ والتنفيذ مرتبط بعمل الق�ساء، ثغرة 
اأخـرى نتمنى اأن تتداركها اجلهات امل�سوؤولة خالل مرحلة اإ�سالحها لقانون مهنة املفو�ش 
الق�سائــــي. وباملقابل البد اأن ن�سجل بارتياح ما جاء يف هذا امليثاق فيما يتعلق باخل�سو�ش:

ـ اآليات تنفيذ التو�سية 124 املتعلقة بالتحفيز املادي للمفو�ش الق�سائي من خالل حتديد 
اأتعاب مالئمة  ووفق معايري مو�سوعية، ونحن ن�سبو اأن تكون حافظة لكرامة املفو�ش 
الق�سائي وتوازي املجهود الذي يقوم به وما يتكبده من عناء يف �سبيل اأداء مهمته النبيلة، 

ولو اأنني �سخ�سيا  كنت اأحبذ اأن يرتك تقدير هذه االأتعاب التفاق الطرفني جت�سيدا حلرية 
املهنة املن�سو�ش عليها يف املادة االأوىل من قانون 03/81 املنظم لها، وحتفيزا للمفو�ش 
الق�سائي من اأجل االنخراط يف جهود التحديث وا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي 

خدماته كما ن�ست على ذلك التو�سية 171.
ـ ما جـاءت به التو�سية 168 املتعلقة بتو�سيع �سالحيات املفو�سني الق�سائيني، وحبذا لو 
يدرك امل�سوؤولون اأنه ال جدوى من وجود موؤ�س�سة كتابة ال�سبط وموؤ�س�سة املفو�ش الق�سائي 
للقيام بنف�ش املهام، ويدركون كذلك اأنه ال منا�ش من اإ�سناد مهمة القيام بعمليات التبليغ 
وباإجـراءات تنفيذ االأوامر واالأحكام والقرارات وكذا كل العقود وال�سندات التي لها قوة 
تنفيذية اإىل املفو�سني الق�سائيني دون ا�ستثناء مبا فيها التنفيذ على �سركات  التاأمني، خا�سة 
واأن هوؤالء ميار�سون بكفاءة اخت�سا�سات اأعقد )الق�سمة مثال( من االخت�سا�سات امل�سلوبة 
منهم حاليا )االإفراغات مثال( دون مربر منطقي ومعقول.                                                                                                                    
ـ وما جاء يف التو�سية 118 املتعلقة باحرتام االأحكام الق�سائية و�سمان تنفيذها، ال�سيما يف 
مواجهة اأ�سخا�ش القانون العام مع ت�سريع اإجراءات التنفيذ وهذه م�ساألة يف غاية االأهمية، 
و�سبق اأن اأ�سار اإليها تقرير موؤ�س�سة الو�سيط املن�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
6192 واأو�سى بحلها، الأنه اآن االأوان لتدارك اخللل الذي  ي�سوب 
الق�سائية  لالأحكام  العمومية  االإدارات  تنفيذ  عدم 
اعرتافا بحقوق املواطنني وجت�سيدا حلقوق االإن�سان، 
االإدارات  مواجهة  يف  االأحكام  تنفيذ  عدم  مع�سلة  الأن 
يف  الق�سائيني  املفو�سني  ت�سادف  والتي  العمومية 
مواجهة  يف  التنفيذ  ملفات  من  املطلقة  االأغلبية 
املجال�ش اجلماعية باخل�سو�ش بذريعة اأن التنفيذ 
يوؤدي اإىل عرقلة ال�سري العادي للمرفق العمومي 
ا�ستنادا اإىل كون الكتلة املالية املخ�س�سة للمجل�ش 
وهذا  ن�ساطه.  ممار�سة  م�ستلزمات  من  تعترب 
االمتناع عن التنفيذ اأو التماطل فيه يوؤدي اإىل ارتفاع 
الفوائد القانونية والغرامات التهديدية املحكوم بها 
اإىل جانب  التعوي�ش االأ�سلي وهذا هدر وتبذير �سارخ 
للمال العام دون م�سوغ، وهنا نطالب باإقـرار امل�سوؤولية 
ال�سخ�سية لل�سخ�ش اأو املوظف الذي ميتنع عن تنفيذ 
االأحكام  بل والذهاب اإىل اأبعد من ذلك باحلجز على اأمواله 
اخلا�سة اإذا ثبت اأن امتناعه عن التنفيذ كان ب�سوء نية، الأنه ال 
جمال للحديث عن دولة قانونية اإال بخ�سوع هذه الدولة  للقانون واحرتام 

االأحكام الق�سائية النهائية احلائزة لقوة ال�سيء املق�سي به.     
ـ وما جاء يف التو�سية 121 املتعلقة باإحداث موؤ�س�سة قا�سي التنفيذ، ونتمنى 
لو اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سة حمكمة م�ستقلة الذات، وميكنها امل�سرع من ال�سلطة 
االإدارية والوالئية والق�سائية بخ�سو�ش كل ما يتعلق بالتنفيذ، ويخ�س�ش لها 
ق�ساة اأكفاء تكون لهم عالقة مبا�سرة وم�ستمرة مع املفو�سني الق�سائيني حتقيقا 
لل�سرعة والفعالية يف م�ساطـر التنفيذ  بعيدا عن اأي تعار�ش يف هذا امليدان بني 

اخت�سا�ساتها وبني اخت�سا�ش موؤ�س�سة الرئي�ش ب�سفته قا�سيا للم�ستعجالت. 
اأمتنى يف االأخري اأن تتدارك الوزارة الهفوات التي تطرقنا اإليها، واأمتنى كذلك 
اأن تتظافر جهود اجلميع الإجناح ور�ش اإ�سالح منظومة العدالة لت�سييد �سرح 
ق�ساء مغربي ت�سود فيه قيم اال�ستقالل، امل�سوؤولية، النزاهة، الكفاءة، والثقة 

اِنتهىبعيدا عن املزايدات واحل�سابات ال�سخ�سية اأو الفئوية ال�سيقة.

❋ الرئي�س ال�سابق للمجل�س اجلهوي للمفو�سني الق�سائيني لدى حمكمة اال�ستئناف بوجدة

 إدريس أبايا
06

حبذا لو يدرك 
المسؤولون أنه ال 

جدوى من وجود مؤسسة 
كتابة الضبط ومؤسسة المفوض 
القضائي للقيام بنفس المهام، 
ويدركون أنه ال مناص من إسناد 

مهمة القيام بعمليات التبليغ 
وإجراءات تنفيذ األوامر واألحكام 

والقرارات ..إلى المفوضين 
القضائيين.
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الرأي

توؤكد جميع الكتب ال�سماوية التي اأنزلها اهلل �سبحانه على جميع االأقوام واالأنبياء 
والر�سل اأن غريزة العدوانية ظلت ملت�سقة باالإن�سان منذ فجر الزمن اأي بداية من 
طرد اآدم وحواء عليهما ال�سالم من اجلنة بعد اأن و�سو�ش لهما ال�سيطان وخالفا اأمر 
ربهما حيث قال لهم: »قلنا اهبطوا بع�سكم لبع�ش عدو«، وا�ستمرت هذه العداوة 
بني اإبلي�ش واالإن�سان اإىل يومنا هذا، وقد د�سنها لعنه اهلل بجرمية القتل االأوىل بني 
االأخوين قابيل وهابيل، وما احلروب الطاحنة التي عرفتها الب�سرية اإال نتيجة اأعمال 
ال�سيطان، حيث ظل يحارب دون هوادة جميع االأنبياء والر�سل الذين اأر�سلهم اهلل تعاىل 
الإخراج الب�سرية من الظلمات اإىل النور، وكان اأول �سحية الأعمال اإبلي�ش اأب االأنبياء 

�سيدنا اإبراهيم الذي لوال عناية اهلل ملات مفحما وحمروقا، ب�سبب 
النار التي األقى الكفار به يف لهيبها، وهكذا تخربنا جميع 

الكتب ال�سماوية اأن كثريا من االأنبياء تعر�سوا للقتل 
واالغتيال ملنعهم من القيام مبهامهم التب�سريية، 

حيث جاء يف القراآن الكرمي قوله تعاىل: »وكم 
من نبي قتل معه ربيون كثري« وعلى راأ�سهم 
الذي يعتقد  ال�سالم  عي�سى ابن مرمي عليه 
يخربنا  بينما  و�سلبوه  قتلوه  اأنهم  قومه 
القراآن اأنهم: »وما قتلوه وما �سلبوه ولكن 
لالغتيال  املحاولة  هذه  وتاأتي  لهم«،  �سبه 
ق�سة نبينا امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم 

حني اتفق وقرر كفار قري�ش قتله من طرف 
القبائل  بني  من  اختيارهم  مت  فتيان  ع�سرة 

هذه  من  جناه  تعاىل  اهلل  اأن  وكيف  القري�سية، 
املكيدة كان بطلها �سيدنا علي بن اأبي طالب الذي 

نام يف فرا�ش النبي، وي�سر للر�سول ظروف النجاة من 
موت حمقق. ورغم هذه احليلة ظل كفار قري�ش يالحقونه 

الأ�سبح  »الغار«  معجزة  ولوال  ج�سديا،  لت�سفيته  عنه  ويبحثون 
الر�سول يف عداد االأنبياء املغتالني، وقد جاءت هذه الفر�سية يف القراآن حيث قال عز 
وجل يف هذا ال�ساأن: »وما حممد اإال ر�سول قد خلت من قبله الر�سل اأفاإن مات اأو قتل 

انقلبتم على اأعقابكم«.
وظلت غريزة العدوانية ل�سيقة باالإن�سان حتى بعد وفاة الر�سول، ومل ينج من عملية 
االغتيال اإال اخلليفة االأول للنبي الذي مات ميتة طبيعية، اأما اخللفاء الثالثة وهم 
عمر وعثمان وعلي ر�سي اهلل عنهم فقد مت اغتيالهم من طرف اخلوارج، واإذا اأعداء 
االإ�سالم ي�سفوننا باأننا اإرهابيون فقد جند يف �سلوك ال�سعوب العربية واالإ�سالمية 
ما يربر ذلك، الأن ظاهرة ت�سفية القادة والروؤ�ساء العرب باتت الو�سيلة االأجنع 
للتخل�ش منهم عن طريق القتل واالغتيال، وقد �سهد القرن الع�سرون الق�ساء على 
عدة روؤ�ساء عرب كانت بع�ش البلدان العربية م�سرحا لها ابتداء من اأفغان�ستان حيث 
مت �سنق الرئي�ش، ومرورا بالعراق ب�سرب الرق القيا�سي يف الق�ساء على روؤ�سائه 
)امللك في�سل ثم �سدام ح�سني( تليه لبنان، حيث متت ت�سفية ثالثة روؤ�ساء 
حكومة، واأخريا م�سر وليبيا قتل رئي�ساهما �سر قتلة. والغريب يف 
االأمر اأن ال�سعوب العربية اأ�سبحت تنفرد بهذه الروح وال�سلوك 
العدواين وكاأنه اإرث خلفه لنا ال�سلف الطالح من قادتنا القدامى، 
فبينما ال�سعوب ت�سري نحو النظام الدميقراطي وتلجاأ اإىل تغيري 
روؤ�سائها عن طريق االنتخابات نت�سبب نحن بو�سائل العنف 
واالغتيال،  االإجرام  طريق  عن  اخل�سوم  على  والق�ساء 
وهنا يحق لنا اأن نت�ساءل: ماذا اأ�ساب هذه االأمة؟ واحلالة 
اأن ديننا احلنيف ياأمرنا باأن نطيع اهلل ور�سوله واأويل االأمر 
منا، اإال يف حالة ما اإذا اأمرنا املخلوق مبع�سية اخلالق، ومن 
املعلوم اأن قتل النف�ش بدون حق حمرم يف االإ�سالم، ومن فعل 
ذلك فكاأمنا قتل النا�ش جميعا، فبماذا ن�سف اجلهة التي اأمرت 
بقتل ال�سهيد عمر بن جلون الأ�سباب �سيا�سية، ومباذا نحكم على 
الذين اختطفوا الزعيم املجاهد املهدي بنربكة وقتلوه، ومل يعرث 
على جثته اإىل اليوم، اأمل جند يف جتاذباتنا ال�سيا�سية وخالفاتنا اإال 
و�سيلة االغتيال، اأال نقتنع اأن القرن الواحد والع�سرين مل يعد عهدا يخو�ش 
فيه املجرمون والقتلة املجال ال�سيا�سي، ومهما يكن من االأمر نحمد اهلل على قادتنا 
اليوم يف املغرب، ال يلتجئون اإال لل�سب وال�ستم قبل اأن تتطور نزاعاتهم اإىل ا�ستعمال 

العنف الذي اأ�سبح ظاهرة عادية يف جمال�سه اجلماعية.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ظلت غريزة 
العدوانية لصيقة 

باإلنسان حتى بعد وفاة 
الرسول، ولم ينج من عملية االغتيال 

إال الخليفة األول للنبي الذي مات ميتة 
طبيعية، أما الخلفاء الثالثة وهم عمر 

وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم 
فقد تم اغتيالهم من طرف 

الخوارج.

ماذا اأ�صاب هذه الأمة؟!
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وال�صحافة  الإعلـــــام  يوا�صــــــل 
وامل�صموعة  املكتوبـــــة  اجلزائرية 
ب�صكل �صبه يومي تهجمه الهمجي من 
العدائية  حملته   ، البالد  اأنحاء  كل 

�صد املغرب.
ال�صحفية  اأو�صحت  الإطار  هذا  ويف 
يوم  األدون«  »يولندا  الإ�صبانية 
ال�صلطات  اأن  املا�صي  اخلمي�س 
اجلزائرية، ومن خالل خطاب الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة »ت�صعى ل�صرف 
امل�صاكل  واإخفاء  املواطنني  انتباه 
كما  البالد«،  تواجه  التي  احلقيقية 
ب�صاعرة  امللقبة  الكاتبة  اأ�صارت 
اجلزائر  حكومة  اأن  اإىل  »ال�صفتني« 
نف�صه،  الأ�صلوب  اإىل  كالعادة  جلاأت 
عن  للتعتيم  جارا  بلدا  مبهاجمتها 
امل�صاكل الداخلية التي تعرفها البالد. 
مذكرة يف هذا ال�صدد باأن قرار الأمم 
املينور�صو  ببعثة  املتعلق.  املتحدة 
الذي اعتمد يف اأبريل املا�صي وا�صح 
ومل ي�صر اإىل اأي تو�صيع لخت�صا�صات 

هذه الهيئة.    
ما يهمنا هنا نحن املغاربة واملثقفني 
اأن نحاول  والكتاب وال�صحفيني هو 
فهم دوافع الت�صعيد الأخري لالأجهزة 
الأمنية واملخابراتية اجلزائرية، لأن 
م�صدره  الت�صعيد  هذا  بكون  القول 

بوتفليقة، وهو  العزيز  الرئي�س عبد 
اآثار  من  يعاين  زال  ما  مري�س،  رجل 
77 �صنة  اجللطة الدماغية، وجتاوز 

من عمره، وهذا اأمر منطقي.
املــــخابرات  فا�صــــــرتاتيجية  لهذا 
غري  اآخر،  بديل  لها  لي�س  اجلزائرية 
بوتفليقة  فعاد  للمغرب،  العداوة 
اأخرى  ر�صالة  يف  املا�صي  الأ�صبوع 
وجهها للم�صاركني فيما �صمي »ندوة 

الق�صية  مع  للت�صامن  اإفريقية 
ال�صحراوية« تالها اأي�صا نيابة عنه 
وزير العدل، ليبحث فيها بياأ�س كبري 
ال�صحراء  ق�صية  يف  ينفعه  قد  عما 
املغربية يف ترقيع هذا ال�صرخ الكبري 

يف اأحقيته بحكم اجلزائر جمددا.
كما عقدت وزارة ال�صوؤون اخلارجية 
والتعاون املغربية، لقاء ت�صاوريا مع 
ال�صيا�صية  الأحزاب  وممثلي  قادة 

حول  بالأ�صا�س  متحور  الوطنية، 
املغربية  العالقات  تطورات  اآخر 
ا�صتدعاء  خلفية  على  اجلزائرية 
اجلزائر  يف  املعتمد  ل�صفريه  املغرب 

للت�صاور.
ومت التاأكيد خالل هذا اللقاء، ح�صب 
الوزير على توجيه الدعوة اإىل املنتظم 
الدويل من اأجل الهتمام باملاآ�صي التي 

ت�صهدها خميمات تندوف.
أسامة باخي
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المنبر الحر

نحن اأ�صحاب الأر�س واأنتم ال�صتعمار
كفى من العبث يا مع�صر الأ�صرار

وال�صب والقذف والحتقار
تعودمت على �صراء الذمم وتغرير الأخيار

عو�صتم الأ�صود بحامل الأ�صفار
يف كل خيبة تقدمون الأعذار

تربرون الإخفاق بحجة امل�صيئة والأقدار
تدفعوننا للهجرة والنتحار
ويل ملن يهدد بهدم الأ�صوار
وامل�س باملقد�صات وال�صعار

وخلق الفنت و�صب الزيت على النار
اأو يرغب يف زعزعة ال�صتقرار

�صنت�صدى لكل طاغية جبار
�صالحنا املبادئ والأفكار

نريد احلرية وفك احل�صار
وال�صعي لك�صف احلقيقة وف�صح الأ�صرار

نحن اأخطاأنا واأ�صاأنا الختيار
�صئمنا من الوعود الكاذبة والنتظار

�صربنا نفذ وهذا اآخر اإنذار
ما اأحوجنا للعدالة والإن�صاف ورد العتبار

ها قد دق يف نع�صكم اآخر م�صمار
ال�صعوب ل متوت باجلوع بل بالذل والعار 

كريم محمد

الدخـــــالء

لغة م�سوهة تنت�سر يف �أو�ساط 
�ل�سباب �ملغربي 

● بقلم:  عبد اهلل النملي

يف  بها  تتمتع  التي  املكانة  قدر  العربية  اللغة  اأعداء  عرف 
بكل  حماربتها  اإىل  فبادروا  العربي،  ال�صف  وحدة  حفظ 
وال�صليبية  ال�صعوبية  فظهرت  ميلكون،  التي  الو�صائل 
وبقيت  انقر�صت  لكنها  واال�صتعمار،  الترتيك  وحمالت 
اللغة العربية. ويف الوقت الذي يزداد فيه االإقبال على تعلم 
اللغة العربية من قبل غري الناطقني بها يف العامل، تتعر�ض 
يف عقر دارها لالإهمال. والقول العربي »ال كرامة لنبي يف 
لدرجة  املغرب،  يف  العربية  اللغة  حال  على  ينطبق  وطنه« 
و�صل معها االأمر، اأن تالميذا يف التعليم الثانوي وطالبا يف  
اجلامعات، َيْعَجزون عن ر�صم بع�ض الكلمات اأو ُنْطقها دون 
الف�صيحة،  كلماتها  معاين  اأغلب  يجهلون  ن. و�صاروا  َلْ
الُغَرباء  َتْهجئة  َيَتَهّجْونها  اأو  بالكاد،  حروفها  وينطقون 
�صخ�ض  كاأنه  تعلمها  عند  ُيح�ض  اأكرثهم  و�صار  املُْبَتدئني. 
غريب عنها اأو غريبة عنه. واالأخطر من هذا كله، اأن �صبابنا 
والفاي�صبوك، ومل  ال�صات وامل�صنجر  اأ�صحاب  �صاروا من 
تعد لديهم �صلة كبرية مبواقع الفكر والثقافة. وقد َجهل 
للمفاتيح  لوحة  هناك  اأن  متاما،  اهلوا  َتَ اأو  منهم  كثري 
كله  والركيك  الغث  كالمهم  يكتبون  فاأخذوا  العربية، 

بحروف التينية واأرقام ح�صابية. 
ل  ال�صباب  هوؤلء   من  بع�صا  جتد  اأن  والأدهى 
ي�صتطيعون تركيب جملة مفيدة بتلك اللغة الأجنبية، 
نظرهم للتقدم.  يف  كرمز  بحروفها  يت�صبثون  ذلك  ومع 
بحروف  العربية  اللغة  كتابة  اليوم  اأ�صبحت  لقد 
ثل انهيارًا جديدًا للغة القراآن، َخّلف وراءه  لتينية متمُ
اأن  خا�صة  ال�صباب،  اأو�صاط  يف  تنت�صر  م�صوهة  لغة 
العربية.  املفاتيح  لوحة  ا�صتعمال  يتعلم  مل  اأغلبهم 
باللغة  باملغرب  َلّقن  تمُ الإعالميات  درو�س  عظم  َفممُ
الفرن�صية، ول تكرتث اإل نادرا باأن ت�صرح لهم طريقة 
َوفر  ا�صتخدام الربامج ولوحات املفاتيح املمَُعربة، ول تمُ
الأجهزة  من  قليال  اإل  والأنرتنت  الهاتف  �صركات  لهم 

واخلدمات الداعمة للعربية.
ومن املوؤ�صف اأن املغاربة يرك�صون، على نحو مفجع 
َعدلت  �صوب تعلم اللغات الأجنبية، بينما تت�صارع ممُ
هجرتهم للعربية، حتى اأن اإهانة العربية واحَلطَّ من 
عند  غدا  كما  املجتمع،  يف  عاما  �صلوكا  اأ�صبح  �صاأنها 
البع�س من اآيات احلداثة. ولعل اإن�صاء جمعية حلماية 
اللغة العربية وائتالف وطني من اأجل اللغة العربية 
بن�س  الر�صمية  لغتنا  اأن  �صوى  يعني  ل  باملغرب، 
الد�صتور، مو�صكة �صاأنها �صاأن احليوانات النادرة على 
النقرا�س، حيث اأ�صبحت اللغة العربية غريبة يف عقر 
ريدون  يمُ بديال،  عنها  ر�صوا  الذين َ اأهلها  وعند  دارها، 
الذاكرة.  م�صتودعات  اإىل  الرحيل  و�صك  على  َجْعلها 
كيف ل يحدث ذلك، ولزال بيننا من يدافع عن الن�صاز 
وينت�صر للغة الأجنبي. وعندما تدخل بع�س الإدارات 
املغربية تكاد ل جتد وثيقة واحدة مكتوبة بالعربية، 
الركاكة  ب�صبب  قراءتها  ت�صتطيع  ل  قد  وجدتها  واإن 

والأخطاء؟!.
لها  تتعر�س  التي  املهانة  من  عرب  لغويون  حذر  وقد 
العوملة، والت�صادم  اأمام زحف طوفان  العربية  اللغة 
بني اللغات القوية واللغات ال�صعيفة املهددة بالندثار، 
يف  هناك  كانت  اأنه  اإىل  حديثة  درا�صات  ت�صري  حيث 
بداية القرن اأكرث من 15 األف لغة حية، َتَقل�س عددها 
بالتدريج اإىل 500 لغة، واأن هناك 300 لغة يف قائمة 
اخلطر. وتوقعت الدرا�صة اأن ت�صتخدم الب�صرية فقط 

12 لغة، منها �صت �صيكون لها انت�صار وا�صع.
اإن �صبابنا اليوم، جتتاحه حالة من الهزمية النف�صية، 
َحَبت حطا من �صاأن الذات وانبهارا بالغرب، وهو  ا�ْصَت�صْ
اأننا لكي نتقدم، ف�صبيلنا  ما �َصرَّب لديهم وهما مفاده، 
اأن نتخلى عما عندنا ونلتحق بالآخرين. وقد اأكد ابن 
خلدون يف هذا ال�صدد »اأن املغلوب مولع بتقليد الغالب، 
واأن َغَلبة اللغة العربية بَغَلَبة اأهلها، واأن َمْنزلتها بني 

اللغات �صورة ملنزلة دولتها بني الأمم«. 
ّنا زمانا نعيب على ال�صاعر �صعيد عقل عندما طالب  كمُ
لتينية،  بحروف  املنثورة  العربية  الق�صيدة  بكتابة 
�صاأن  الَغَيارى على  ال�صبهات من جانب  وثارت حوله 
يعيب  اأو  مينع  اأن  اليوم  يقدر  من  ولكن  العربية. 
العربي  احلرف  َهَجر  املغاربة  من  جيل  على  الأمر 
تواجهه  الذي  التهمي�س  ظل  يف  و�صكال،  خطا  اجلميل 
العربية والهتمام باللغات الأجنبية باعتبارها مدخال 
�صابا غربيا يجروؤ على  اأن  اأعتقد  ال�صغل؟. ول  ل�صوق 
كتابة كالمه بحروف عربية اإل اأن يكون ذلك من باب 

ال�صخرية.

الذين  ال�صكان  من  اأنا 
بناء  عملية  اأمتوا 
حمالتهم بتجزئة ريا�س 
ال�صاحل مبدينة حد ال�صوامل 

التابعة لعمالة بر�صيد ولية ال�صاوية ورديغة.
هذا منذ اأكرث من ثالثة اأ�صهر واأنا اأتردد على املكتب 
اخلا�س بت�صليم رخ�س ال�صكنى، اإل اأن م�صوؤول يف 
هذه امل�صلحة يتمل�س عن القيام بواجبه.مع العلم 
اأنني قد و�صعت ملفي بجميع وثائقه املطلوبة مبا 
املهند�س  من  ت�صلمتها  التي  املطابقة  �صهادة  فيها 
اإىل  بدايتها  من  الأ�صغال  �صري  تتبع  الذي  املعماري 
يوقفوا  اأن  امل�صوؤولني  من  فاملطلوب  نهايتها.ولهذا 
هذا ال�صخ�س عند حده، واإجباره على ت�صليم رخ�س 

محمد من حد السولمال�صكنى مل�صتحقيها.

تلك  العمومي  النقل  حافلة  اأو  الأتوبي�س 
واأ�صواقنا  ودروبنا  �صوارعنا  تخرتق  التي 
املجال  داخل  الطرق  وكل  واأحياءنا، 
اأو  ال�صيقة  الطرق  �صواء  احل�صري 
تعمل  نعم  وال�صعبة..  ال�صهلة  الوا�صعة، 
ليال ونهارا.. وهي الو�صيلة الوحيدة، للتنقل 
الكادحة  ال�صغيلة  الطبقة  نحن  لنا  بالن�صبة 
ذات الدخل املحدود ول ا�صتغناء عنها مهما 
واأعني  البديل  وجود  رغم  الظروف  كانت 
اإىل  بالإ�صافة  والكبري..  ال�صغري  الطاك�صي 
اخلطافة.. ول رقابة.. ولكن يبقى الأتوبي�س 
اأكرث ركوبا واإقبال و�صعبية.. لكن ما يعيب 
هاته احلافالت التي تعودنا على ركوبها رغم 
جلها  اأن  امل�صافات،  ورغم  املهول  الزدحام 
مهرتئة حيث ل كرا�صي مريحة.. ول نوافذ 
واقية، ودخانها يعمي العيون وي�صد الأنوف 
الأذن..  ي�صم  حمركها  وغوغاء  والأنفا�س، 
باحل�صا�صية  املر�صى  عون  يف  »يكون«  واهلل 
وداء ال�صل والقلب.. ورغم هذا وذاك فهي ل 
يف  يقف  ل  ما  ومنها  املحدد،  املوعد  يف  تاأتي 
لئحة  وكاأن  للوقوف  املخ�ص�صة  املحطات 
ال�صائقني،  بع�س  تهم  ل  الإجباري  الوقوف 
ده�س  يف  واملواطنات  املواطنني  فيرتكون 
وا�صتغراب وا�صتنكار، واإن قدر اهلل وجاءت 
الوقت  يف  ت�صل  فلن  �صدقوين  موعدها  يف 
اأو  اأو جامعة  املنا�صب، فكل راكب له موعد 
ثانوية اأو زيارة طبيب اأو قريب اأو م�صلحة 

ل  �صاعة وملا  بربع  ف�صيتاأخر حتما  اأو عمل، 
�صاعات اإن اأ�صاب الأتوبي�س عطب، وما اأكرث 
الأتوبي�صات  هاته  ت�صيب  التي  الأعطاب 
راكبا  �صواء  مكانك  تاأخذ  اأن  وما  الهرمة.. 
النابي  امل�صني  الكالم  ت�صمع  حتى  واقفا  اأو 
ال�صباب  بع�س  اأفواه  من  كالقاذفات  يخرج 
مراعاة  دون  والأخالق  الرتبية  عدميي 
عن  ناهيك  وذويهم،  ومرافقيهم  الركاب 
عليها  تعودنا  التي  اخلفية  اجليوب  �صرقة 
الهوليودية،  ال�صرقة  اإىل  الأمر  تطور  بل 
ي�صع  ملثمني  ال�صيوف  يحملون  جمرمون 
وياأمره  ال�صائق  رقبة  على  �صيفه  اأحدهم 
خال،  مكان  اإىل  احلافلة  م�صار  بتحويل 
وباقي املجرمني ي�صرعون يف تفتي�س جيوب 
خوامت  من  لهم  طاب  ما  وي�صرقون  الركاب، 
وهواتف  ذهبية  و�صال�صل  يدوية  و�صاعات 

نقالة ونقود.
وبعد ال�صتيالء يهرعون اإىل جهة جمهولة.. 
يف غياب تام لدوريات الأمن التي ما نراها اإل 
ملكنا  زيارة  عند  وخ�صو�صا  املنا�صبات  يف 
دورياتها  تكون  الأيام  وباقي  اهلل،  ن�صره 
�صحيحة جدا.. فهل من التفاتة جادة.. يا اأيها 
الإداريون وامل�صوؤولون على هاته اخلردات 
من احلافالت، وهل من �صرامة فعلية اأمنية 

على اأمن و�صالمة املواطنني.

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

�لإعالم �جلز�ئري يو��سل حملته �ل�سر�سة �سد �ملغرب

ِ�ركب �لطوبي�س.. و��سرخ يا بولي�س.. 

)2(

هل تهب رياح �لإ�سالح على مدر�سة�إين �أ�ستكي
 �أولد يو�سف باخلطو�ت؟

تعي�س مدر�صة اأولد يو�صف مبنطقة اخلطوات الواقعة بالكناديز دائرة وادي زم والتابعة 
بع�س  �صيانة  عدم  حيث  من  ال�صفقة  اإىل  تدعو  و�صعية  خريبكة  مبدينة  التعليم  لنيابة 
الأق�صام واإ�صالحها. فاإذا كان اأحد الأق�صام على �صبيل املثال قد عرف �صقوط �صظايا البناء 
من العلو وتفوح منه رائحة تزكم اأنوف التالميذ ب�صبب الرطوبة وعدم تكييف الهواء على 
ما اأعتقد، فاإن ق�صما اآخر يعاين من ت�صرب املياه من ال�صقف اأثناء �صقوط الأمطار خالل ف�صل 
ال�صتاء، ونحن نعي�س الوقت بدل ال�صائع من حلول ف�صل ال�صتاء، نت�صاءل هل �صتهب رياح 
الإ�صالح على مدر�صة اأولد يو�صف بالكناديز لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه على جناح ال�صرعة 

قبل هبوب العوا�صف الرعدية والت�صاقطات املطرية اأم اأن دار لقمان �صتبقى على حالها؟
المصطفى الدرمومي )وادي زم(
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ف�صل العلم عن الدين.. 
دعوة امللحدين

2

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

اإن الدين ل يحمل عداء لأحد، يقول الإمام حممد 
عبده يف تف�سريه جلزء عم: »الدين ها هنا هو 
ب�سالح  النف�س  وقيام  للحق  ال�سرية  خلو�س 
العمل وهو ما كان يدعو اإليه الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم و�سائر اإخوانه من الأنبياء«.
ننتبه  ول  اأقوالنا  يف  الأخطاء  بع�س  وهناك 
اإليها من ذلك قولنا »الدين والعلم تواأمان يكمل 
بع�سهما الآخر«، فالعلم مهما بلغنا فيه من �ساأو 
عظيم يبقى ناق�سا لقوله تعاىل: »وما اأوتيتم من 
العلم اإل قليال«، اأما الدين فهو مكتمل، قال تعاىل: 
»اليوم اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي 

ور�سيت لكم الإ�سالم دينا«.
العلماء، ودعا  قدر  الدين رفع من  اأن  ننكر  ول 
اإىل العلم، ومع ذلك جند العلمانيني يعار�سون 
وهذه  امللحدين،  دعاتها  حملة  وهذه  الدين، 
الكني�سة مما  انطالقا من معاداة  بداأت  احلملة 
اأدى اإىل النف�سال عنها، وخا�سة يف غمار الثورة 
الفرن�سية بعدما ظهرت الفل�سفة الو�سعية، على 
يد الفيل�سوف الفرن�سي »اأوج�ست كونت 1875«، 
من  متخلف  طور  الدين  »اأن  الإعالن  مت  حيث 
واأن  امليتافيزيقا،  وكذلك  الب�سري،  الفكر  اإطار 
العلم هو الذي �سوف يحل حملها بحكم قانون 
حاملة  املادية  املذاهب  تكاثرت  ثم  التطور«، 
اأنه  �سعار ال�ستغناء عن الدين بالعلم، لدرجة 
اأدى الأمر يف اعتقاد الكثريين اإىل انتهاء ال�سلة 
بني الدين والعلم يف القرن التا�سع ع�سر، ولكن 
الدين والعلم ظال مع بع�سيهما وكالهما ي�سري 
�سريه، مما جعل اإميل بوترو يقول: »حلت بذلك 
م�سكلة ال�سلة بني العلم والدين بكل �سهولة يف 
يف  كذلك  الأمر  يكن  مل  ولكن  الت�سورات،  عامل 

عامل الواقع«.
ولكن ما يجب اأن نعلمه هو اأن الأ�سوات الداعية 
اإىل ف�سل العلم عن الدين مل تخمد ولن تخمد، 
اأ�سبحوا  الذين  امللحدون  الدعوة  هذه  ووقود 
على  الت�سوي�س  ال�ساغل  و�سغلهم  مكان  كل  يف 
امللحدين  دعوة  عليه  تركز  ما  واأهم  الإ�سالم، 
بالعلم  الت�سلح  ثم  العقيدة،  من  التخل�س  هو 
التجريبي، والفل�سفة املادية، حماولني الك�سف 
اأ�سبح يكفي نف�سه يف منوه وتطوره،  اأن العلم 
واأن الدين لي�س اإل جمموعة ت�سورات تع�سفية. 
وميكن القول باأن هذا كله، مغالة وجتاوز ملنطق 
العقل، وذرائع لغالة الإحلاد، لأن الإن�سان من 
الدين ومنعزل  اأن يعي�س بعيدا عن  امل�ستحيل 
الإن�سان،  يف  فطرة  الإميان  لأن  الإميان،  عن 
لالإن�سانية  ا�سمحالل  الدين  عن  فالنقطاع 
وهبوط بها اإىل ما ي�سبه حياة احليوان، وهذا ما 
يدعو اإىل اليقظة، ويف نطاق هذه اليقظة يجب اأن 
يكون اجلهد كله من اأجل احلفاظ على العقيدة، 
فالعقيدة هي اأول وقبل كل �سيء، لأن العقيدة 

هي الأ�سا�س.
ويف الأخري يظهر اأننا لبد اأن نذهب اإىل ما ذهب 
العلم  اأهل  »اإن  قال:  حيث  ال�سهر�ستاين  اإليه 
الديانات،  اأهل  اإىل:  املذهب  حيث  من  انق�سموا 
واإىل اأهل الأهواء، فاإن الإن�سان اإذا عقد عقدا فاإما 
اأن يكون م�ستفيدا من غريه، واإما م�ستبدا براأيه، 
هو  والدين  مطيع،  م�سلم  غريه  من  فامل�ستفيد 
الطاعة، وامل�سلم املطيع هو املتدين. وامل�ستبد 
براأيه حمدث مبتدع، ويف اخلرب عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »ما �سقي امروؤ عن م�سورة ول 
�سعد با�ستبداد راأي«. )امللل والنحل لل�سهر�ستاين 

�س. 36(
الدين  واأهل  امل�سورة  اأهل  من  اجعلنا  »اللهم 
الأهواء  اأهل  من  جتعلنا  ول  املطيعني، 

اِنتهىامل�ستبدين«.

هل النظام اجلزائري موؤهل فعال للتنديد 
بخروقات حقوق الإن�سان وهو ميار�س 
اأفظع واأ�سد مما رمبا ميار�س يف  خرقا  
دول اأخرى؟ اخلطاب الذي وجه با�سم 
الرئي�س بوتفليقة اإىل »املوؤمتر الإفريقي 
ال�سحراوية«  الق�سية  مع  للت�سامن 
الإثنني  اأبوجا  النيجريية  العا�سمة  يف 
ويدعو  املغرب  فيه  ينتقد  املا�سي، 
واملراقبة  للمتابعة  اآليات  و�سع  اإىل 
لو�سعية حقوق الإن�سان يف ال�سحراء، 
مع تو�سيع مهمة »املينور�سو«، بحيث 
الإن�سان  حقوق  املهمة  هذه  ت�سمل 
املتحدة  الأمم  حتمل  اإىل  داعيا  اأي�سا، 
حد  لو�سع  م�سوؤولياته  الأمن  وجمل�س 
هي  ما  ال�سحراوي،  ال�سعب  ملاأ�ساة 

للقانون  املغر�س  ال�ستعمال  لعبة  اإل 
الإن�سان باخل�سو�س،  الدويل وحلقوق 
اإىل  ي�سعى  الذي  املتعمد  وال�ستفزاز 
البداية، حتما  اإىل مربع  الق�سية  اإعادة 
اأحدا،  به  تخدع  اأن  للجزائر  ميكن  ل 
بكل  احلائط  عر�س  �سربت  التي  وهي 
التي عربت عنها  النية  مبادرات ح�سن 
املنظمات الدولية والهيئات واملنظمات 
غري احلكومية الأكرث م�سداقية، والتي 
�سجلت انتهاكها املمنهج لأب�سط حقوق 
اإىل  الذي حتول  النتهاك  هذا  الإن�سان، 
يف  الدموية  الفرتة  طوال  دولة  �سيا�سة 
باجلزائر،  امل�سلحة  اجلماعات  حماربة 
يطالبون،  �سحاياها  زال  ل  والتي 
وحتديد  ال�سرر  بجرب  جدوى،  دون 

دون  اجلرائم،  هذه  مثل  منفذي  هوية 
قبل  من  �سدى  اأدنى  على  احل�سول 
ال�سحراوية  الق�سية  القرار.  �سانعي 
يحق  ول  برمته،  املغربي  ال�سعب  تهم 
هذه  يف  كطرف  نف�سها  اإقحام  للجزائر 
املغربي  وال�سعب  عقود  فمنذ  امل�ساألة، 
يقدم ت�سحيات ج�سيمة من حياة اأبنائه 
اأرا�سي  الطاهرة  دماوؤهم  روت  الذين 
الذين  مواطنيه  قوت  ويف  ال�سحراء، 
تنمية  �سبيل  يف  والنفي�س  الغايل  قدموا 
ا�سرتجاعها  منذ  اجلنوبية  اأقاليمه 
�سك  ل  ومما  الإ�سباين،  ال�ستعمار  من 
الرتابية  الوحدة  خ�سوم  ثبات  اأن  فيه 
وال�ستفزازية  املعادية  مواقفهم  على 
املغرب  على  املغر�سة  وحمالتهم 

با�سرتاتيجية �سيا�سوية عقيمة  ملعاك�سة 
بالنزاع  يتعلق  ما  يف  ل�سيما  املغرب 
املغربية،  ال�سحراء  حول  الإقليمي 
تكتيك  املغربية   اململكة  على  يفر�س 
ق�سية  مع  التعامل  وا�سرتاتيجية 
الوحدة الرتابية، وجتنيدا دائما لإحباط 
ال�سيا�سي  املوقف  وتعزيز  مناوراتهم 
خمتلف  يف  املغربي  والدبلوما�سي 
والإبداع  والدولية.  الإقليمية  املحافل 
املغرب  عن  الدفاع  اأ�ساليب  بلورة  يف 
ي�سعى  املغرب  الرتابية..  ووحدته 
يف  اإيجابيا  اجلزائر  تنخرط  لأن  دائما 
مبادراته  عن  ف�سال  ال�سحراء،  ق�سية 
احلميدة للتعاون مع الأمم املتحدة من 
اأجل اإيجاد حل توافقي ومتفاو�س ب�ساأنه 
م�سلحة  لأجل  لي�س  وهذا  النزاع،  لهذا 
املغرب واجلزائر، واإمنا لأجل م�سلحة 
الدينامية  خالل  من  باأكملها  املنطقة 
ال�ساملة متعددة الأبعاد اجلارية حاليا، 
لتطبيق  الد�ستورية  الإ�سالحات  �سمن 
اجلهوية املتقدمة ذلك يف اأفق منح احلكم 
ال�سحراوية،  لالأقاليم  املو�سع  الذاتي 
والتحديث  للتقدم  �سمانة  يعد  والذي 
خطاب  وبعد  الدميقراطي.  والإ�سالح 
الدورة  افتتاح  يف  ال�ساد�س  حممد  امللك 
الت�سريعية اجلديدة يف احلادي ع�سر من 
ق�سية  عن  الدفاع  فاإن  املا�سي،  اأكتوبر 
اجلميع  م�سوؤولية  الرتابية  الوحدة 
ق�سية  لي�ست  فهي  ا�ستثناء،  دومنا 
واإمنا هي ق�سية �سعب  موؤ�س�سات فقط 

بكامله ومبختلف مكوناته وتياراته. 

ياسمين الحاج

بعد  ال�سعداء  املغاربة  من  الكثري  تنف�س  واأخريا 
توقيت  يوافق  الذي  الطبيعي  الوقت  اإىل  الرجوع 
غرينت�س، وهو التوقيت الذي األفه املغاربة واعتادوا 
اإىل  �ساعة  اإ�سافة  لكن  كبارا،  اأو  كانوا  �سغارا  عليه 
الوقت الطبيعي والأ�سلي بالرغم من فوائدها كانت 
اأثقل على نفو�س بع�س املغاربة من الزيادة يف اأ�سعار 
هذه  خالل  بالدنا  عرفتها  التي  املحروقات  بع�س 
ال�سنة، والتي كانت تتاأرجح بني الزيادة والنق�سان، 
فزيادة �ساعة والزيادة يف املحروقات ثم نق�سان �ساعة 
ثم زيادتها ثم نق�سانها وهكذا دخلنا يف �سل�سلة )زايد 
الكثري  ال�سيء  تعني  والتي  املغاربة  بلهجة  ناق�س( 
و)زايد  والأ�سرار؛  املعاين  من  الكثري  خلفها  وتخفي 
ناق�س( يف امل�سطلح املغربي تعني الالمبالة وعدم 
فرق  ول  �سيان،  الأمر  اأن  اأي�سا  وتعني  الهتمام، 
يقول:  املغربي  املثل  كان  واإن  وناق�س(،  )زايد  بني 
»الزيادة من را�س حلمق«، واإذا كان البع�س ا�ستفاد 
عانى  الآخر  البع�س  فاإن  الزيادة،  هذه  من  كثريا 

كثريا، و»م�سائب قوم عند قوم فوائد«.
لقد ع�سنا مع هذه الزيادة حلظات من التعب وال�سغط 
النف�سي وال�سباق مع عقارب ال�ساعة، ومبا�سرة بعد 
امل�ساجد  من  يخرجون  النا�س  كان  ال�سبح  �سالة 

مهرولني ليلتحقوا بعملهم يف الوقت املحدد نظرا ل�سيق 
الوقت بل حتى الأطفال ال�سغار كان لهم ن�سيبهم من 
املعاناة، اإذ كانوا يخرجون اأحيانا يف الظالم متجهني 
اإىل مدار�سهم اأو منتظرين �سيارات النقل املدر�سي التي 

تنقلهم اإىل مدار�سهم، فالكل كان ي�سابق الزمن.
زيادة  فرتة  وخالل  التوقيت  هذا  اأمام  املغاربة  اإن 
هذه  يف  راأى  من  فمنهم  ق�سمني،  اإىل  انق�سموا  �ساعة 
ال�ساعة �سيئا اإيجابيا اأو تقبلها رغما عنه وهم �سكان 
الإدارات  مع  يومية  ارتباطات  لهم  الذين  املدن 
وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية ومنهم 
من رف�سها جملة وتف�سيال؛ ويعمل بها اأو يعرتف بها، 
وبقي �سائرا على التوقيت القدمي وهم �سكان البادية، 
وقد خلق هذا النق�سام نوعا من عدم التفاهم بني �سكان 
املدن والبوادي، فاإذا زرت اإحدى البوادي و�ساألت كم 
ال�ساعة اأو اأردت حتديد موعد مع اأحد �سكان البادية، 
فاإنك قد تقع يف حرية من اأمرك، وقد تختلف معه عن 
عنها:  احلديث  اأو  التفاق  يتم  اأن  ميكن  �ساعة  اأي 
اأم القدمية، وبني التوقيت القدمي واجلديد  اجلديدة 
النكت  من  العديد  �سناعة  يف  كعادتهم  املغاربة  برع 

والطرائف.
جد بوشتى )الرباط(

كلنا م�صوؤولون عن ق�صية 
ال�صحراء املغربية

رغم كربها ومنو حركة البناء والعمران 
لفت  وب�سكل  حتتفظ  تزال  ما  فهي  بها 
يزال  ما  اأنه  ذلك  من  البداوة،  مبظاهر 
ال�سوق الأ�سبوعي يف تلك املدن يلعب دورا 
رئي�سيا وحموريا يف حياة اأهلها و�سكانها، 
ول تزال العربات املجرورة بالدواب تقوم 
والب�سائع  الأ�سخا�س  نقل  و�سائل  بدور 
وحتى املوا�سي والأبقار وغريها، اأي اأنها 
تقوم بدور و�سائل النقل احلديثة، ول يهتم 
فقط  يعتنون  اأو  املدن  بهذه  امل�سوؤولون 
بال�سوارع الكبرية وال�ساحات الرئي�سية، 
اأما الأزقة وال�ساحات يف الأحياء ال�سعبية 
حتظى  ل  وكربها  كرثتها  من  فبالرغم 
جند  حيث  امل�سوؤولني،  ورعاية  باهتمام 
طغيان الأتربة وانعدام الإنارة وه�سا�سة 

البنية التحتية وجتوال املوا�سي والأبقار 
بكل حرية داخل املدينة وهي تقتات من 
النفايات املنت�سرة يف كل ركن وكل زاوية 
وكاأنها يف اإحدى مدن الهند، وبالرغم من 
�سكايات ال�ساكنة وعرائ�سها واعت�سامها 
املدن  هذه  فاإن  الأحيان،  بع�س  يف 
الإهمال  من  تعرف  ال�سعبية  واأحياءها 
والن�سيان والتعتيم والالمبالة ما يجعل 
القرى  بع�س  يف  اأحياء  يخالها  املرء 
واملدا�سر، وقلعة ال�سراغنة وهي عا�سمة 
وهي  �سالح  بن  والفقيه  �سا�سع،  اإقليم 
اأي�سا،  بنور وهي عمالة  عمالة، و�سيدي 
هذه العمالت متثل هذا ال�سنف من املدن 
ي�ستغرب  ول  التعبري،  �سح  اإن  البدوية 
واجلكوار  املر�سدي�س  راأى  ما  اإذا  املرء 

وغريهما من ال�سيارات الباهظة الثمن ت�سري 
يف ان�سجام تام يف �سوارع املدن املذكورة 
جنبا اإىل جنب مع اجلرار الفالحي اأو اآلة 
اأو العربات املجرورة بالدواب،  احل�ساد 
فالكل هنا ل يرى اأي تناق�س اأو تنافر يف 
تركيب هذه ال�سورة واعتبارها �سيئا عاديا 

يف نظر ال�ساكنة التي األفتها مع توايل الأيام 
ل  امل�سوؤولني  واأن  �سيما  ال�سنني،  ومرور 
هذه  انتباههم  ت�سرتعي  اأو  نظرهم  تلفت 
غري  واملمار�سات  واحلالت  ال�سلبيات 

العادية.
محمد نرجيس )الدار البيضاء(

»كول�صي زايد ناق�ص« عند املغاربة

مدن ما تزال مل تتخل عن طابعها البدوي؟!
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 زينـــت البلــــدان

 بالدي يا زينت �سمية

 نتغنى بك �سباح اأو ع�سية

 اأ�سالتك على العروبة مبنية
 وعلى اأر�سك ديانات كاملة حممية

 اإ�سالم ويهودية ون�سرانية
 بال ميز بال تفرقة عن�سرية

 بالدي يا زينت �سمية

 من هنا دخل طارق بن زياد للدولة اإ�سبانية

 اأو ن�سر الدعوة الإ�سالمية
 ابن بطوطة يف اأرا�سي ال�سينية

 عرف باللغة العربية

 حممد �سكري بال�سرية الذاتية

 رفع باأدابنا العاملية

 على املالعب املك�سيكية

 قدم منتخبنا كرة احرتافية

 اأمام الربتغال واآلة اجلرمانية
 حتت ال�سجرة العلوية

 تبنات الدولة املغربية

بكل اأمن وا�ستقرارية
رشيد ضاميني )تمارة(



يعرف ال�شعب املغرب جمموعة من 
امل�شاكل وعددا كبريا من الرتاكمات 
جتذرت  التي  وال�شيا�شية  الثقافية 
يف �شلوكيات الفرد املغربي، ال�شيء 
الذي اأنتج لنا جمموعة من املفاهيم 
خاللها  من  اأ�شحى  التي  والتقاليد 
الفرد اأو بالأحرى املجتمع املغربي 
يعي�ش �شبه �شيزوفرينيا جمتمعية. 
فكل متابع لل�شاأن املغربي �شيالحظ  
وخا�شة يف الآونة الأخرية ما مدى 
بكرثة،  املجتمعي  النفاق  وجود 
قبلة  ن�شرا  اللذان  الطفالن  فمثال 
وقامت  الفاي�شبوك  �شفحة  على 
الدنيا ومل تقعد، على ل �شيء، الآن 
اأقواله،  ح�شب  والذي  الطفل  هذا 
يقول باأنه لي�س امل�شوؤول على ن�شر 
كليا،  انهار  باملقابل  لكن  ال�شورة 
يخرج  اأو  يجال�شه  اأ�شبح  اأحد  فال 
�شاب  لأنه  بب�شاطة  ملاذا؟  معه. 
ال�شعب،  عامة  من  ب�شيط  مراهق 
لكن توجد ف�شائح على الفاي�شبوك 
اأكرث من هذه القبلة ول اأحد يحرك 
التحرك  بالأحرى  كان  مثال  �شاكنا. 
للمملكة،  التعليمية  الو�شعية  �شد 
الق�شايا  من  وجمموعة  البطالة.. 

الأولية.
هو  احلرام  واملال  �شنوات  مر  على 
النتخاب  يف  واحل�شم  املوقف  �شيد 
الربملانية،  اأو  اجلماعية  �شواء 
»بو�شكارة«،  هي  الطاغية  والفئة 
لتغيري  طموح  �شاب  ياأتي  وعندما 
ما ي�شتطيع اإليه �شبيال، الكل ينافقه 
الزرقاء  الورقة  ل�شاحب  وي�شوت 

»والك�شعة ب�شبع خ�شاري«، اليوم 
جاءت جمموعة من الوجوه ال�شابة 
الأحزاب  اأهم  يف  ال�شيا�شي  للعمل 
املجتمعية  القاعدة  لكن  اململكة،  يف 
امل�شتوى  ذلك  اإىل  ترتق  مل  تزال  ل 
املرجو منها، فاملقاطعة النتخابية 
واأ�شحاب  لل�شما�شرة  منفذ  اأكرب 
اإىل  للو�شول  احلرام«  »كرو�س 
ماآربهم  اأجل  من  الربملان  قبة 
ي�شكت  كيف  مثال  ال�شخ�شية، 
احلا�شل  التلكوؤ  هذا  عن  املغاربة 
اجلماعية  النتخابات  تاأجيل  يف 
ما  يعلم  الكل  اأخرى،  بعد  �شنة 
من  لكن  اخل�شو�س،  هذا  يف  يدور 
م�شلحة ال�شعب املغربي اأن جترى 
اأن  يعقل  كيف  النتخابات،  هذه 
جمل�س النواب ي�شري بد�شتور 2011 
وجمل�س امل�شت�شارين ل يزال ي�شرع 
نفاق  اأكرب  الثاين؟  احل�شن  بد�شتور 
هو ال�شكوت عن بقاء هذه املجال�س 

اجلماعية. 
النفاق  مظاهر  من  بع�س  هذه 
املر�س  هذا  املغرب،  يف  املجتمعي 
التوقعات،  كل  يتعدى  الذي 
يريد  ماذا  ب�شراحة..  نقول  لذا 
 - دميقراطيا  نظاما  هل  املغاربة؟ 
حدوده  يحرتم  الكل  قو�شني-  بني 
نظاما  نريد  اأم  تدخالته؟  مواطن  و 
ب�شلطاته  امللك  فيه  كان  كما  ملكيا 
كمواطنني  نحن  ونكتفي  املو�شعة؟ 
ليقفوا  الربملان  يف  عنا  اأنا�س  باإنابة 

على اإجنازات الوزراء ل غري؟
محمد الدفيلي
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اأن  مبنا�شبة حلول ال�شنة الهجرية اجلديدة راأيت من املنا�شب 
اأهدي قرائي �شرية داعية معا�شر له تاأثريه العميق يف املجتمع 
الناجح،  الرتبوي  الدعوي  مبنهجه  اأمريكا،  وم�شلمي  الرتكي 
الذي كان ال�شبب املبا�شر يف نه�شة تركيا امل�شلمة، وا�شتنها�شها 
الإ�شالمي  ال�شباب  خاللها  ومن  الإ�شالمية  حياتها  وجتديد 

املعا�شر.
ولد فتح اهلل كوىل يف 11 نونرب 1938 من اأ�شرة معروفة بالتدين 
هذه  الأنا�شول،  �شرق  �شمال  »اأر�شروم«  مبدينة  وال�شالح 
املدينة التي ا�شتهر اأهلها بالتدين وحب الإ�شالم منذ دخولهم فيه 
على عهد عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه، وتلقى درو�شه الأوىل 
من حفظ القراآن منذ الرابعة من عمره على يد والدته، ويف بيت 
والده الذي كان جممعا للعلماء وال�شلحاء، مما اأعان على �شرعة 
تفتح وعيه، وات�شاع مداركه، وتعمق معارفه، يف وقت مبكر من 

حياته.
وقد تابع تعليمه يف خمتلف مراحله اإىل اأن ا�شتغل اإماما وهو يف 
يف  والتعمق  النف�س  وريا�شة  الزهد  على  اأعانه  مما  الع�شرين، 
العلوم ال�شرعية والأدبية والفل�شفية، ثم عمل يف مدر�شة حتفيظ 
اإذ  تركيا  اأنحاء  جميع  يف  طاف  حيث  متجول  فواعظا  القراآن، 
وقلوبهم،  النا�س  عقول  يخاطب  م�شاجدها  يف  خطيبا  اأ�شبح 
وير�شم لهم �شور امل�شتقبل امل�شرق، ويبعث فيهم الأمل، ويحبب 
اإليهم الإميان والر�شول الأكرم عليه ال�شالم و�شحبه، ويحثهم 
على التاأ�شي به، ويدعوهم اإىل التفاين يف العمل املجتمعي الرتبوي 
باإخال�س وتفان، وي�شتحث فيهم روح العمل لكي يقدموا اإ�شافات 
نوعية لأمتهم، كل ذلك و�شط دموع �شاخنة يذرفها يف كافة درو�شه 

اء. وخطبه ومواعظه فَيبكي وُيبكي حتى �شمي الواعظ الَبكَّ
هموم  عن  يتحدث  وحما�شراته  خطبه  جميع  يف  كوىل  ظل  لقد 
من  بدل  احلل  اإنتاج  ثقافة  وين�شر  حلول،  لها  ويطرح  الأمة، 

الت�شكي، ويدعو اإىل العمل الإيجابي.
والإميان الرباين العميق، والعمل املتوا�شل، ون�شدان معية رب 
العباد، واحلركة الدوؤوبة يف جمالت احلياة، وامل�شابرة على 
بناء املجتمع وتقوميه، وجتنب ال�شدام وال�شراع فيما ل طائل 
من ورائه، وال�شعي احلثيث لمتالك القلوب، وزرع الإميان يف 
النفو�س، موؤكدا اأن م�شوؤولية امل�شلم م�شوؤولية كونية، واأن �شالح 
اإذا  واأنك  الإن�شان،  من  يبداأ  التغيري  واأن  الفرد،  ب�شالح  العامل 
جنحت يف تغيري الإن�شان فقد غريت الدنيا كلها، واإذا ا�شتطعت 

اأن ت�شنع الإن�شان فقد �شنعت احلياة واحل�شارة برمتها.
وانطالقا من هذه الأفكار العميقة العملية األقى فتح اهلل كوىل اآلف 
املحا�شرات العلمية والدينية، وعقد اآلف اللقاءات والدرو�س، 
خريهم  فيه  ما  اإىل  ويوجههم  دينهم،  حقائق  يف  م�شتمعيه  يفقه 
و�شالحهم، ويجيب على الأ�شئلة املحرية لعقولهم، ويبني لهم 
والقدر،  والق�شاء  الروح،  وحقيقة  داروين،  كنظرية  حقيقتها 
مما  وقلوبهم  لعقولهم  بل�شما  ال�شافية  اأجوبته  وكانت  وغريها، 
املدار�س  اإن�شاء  على  ويحثهم  حوله،  ويلتفون  يحبونه  جعلهم 
التكوين  على  ت�شاعدهم  التي  التعليمية  الرتبوية  واملوؤ�ش�شات 
والتاأهيل الذي هو ال�شبيل الأوحد والأجنع ل�شناعة الإن�شان من 
التاريخي  للقيام بدورها  جديد، واإ�شالح املجتمعات، وتاأهيلها 
على م�شتوى العامل، الأمر الذي مير عرب تكثيف اجلهود يف جمال 
اأن  اإذا متكنا  الرتبية والتعليم اأي جمال �شناعة الرجال، حتى 
نكون مناذجنا الب�شرية واملوؤ�ش�شاتية احلية على اأر�س الواقع، 
ولذلك   القلوب،  يف  والطمئنان  النفو�س  يف  الثقة  ف�شتنبعث 
الإ�شالم  اإىل  اأم�س احلاجة  العامل يف  »اإن  دائما:  قوله  يردد  كان 
فالآذان  بحق،  ميثله  من  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  والإ�شالم  اليوم، 
العمل  وقت  الوقت  اأن  اإىل  اإ�شارة  يف  جائعة«  والعيون  �شبعت، 
مما جعله يدخل اإىل قلوب الأتراك، ويفوز بثقتهم يف كافة طبقات 
اأن  املكني  وتكوينه  الوا�شعة،  ثقافته  له  اأتاحت  فقد  املجتمع. 
يخاطب خمتلف ال�شرائح مبا يف ذلك اأ�شحاب التيارات احلداثية 
حوار  يف  ويدخلون  لندائه،  ي�شتجيبون  جعلهم  مما  والقومية 
مت�شل، ومراجعة للنف�س وال�شلوك من اأجل التفاهم والتوا�شل، 
عاملية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  على  الت�شعينيات  بداية  يف  حث  ولذلك 
للتحاور والتفاهم املتبادل بني اأ�شحاب التيارات لتجنيب البالد 
منتديات  وانبثقت  امل�شروع،  هذا  فتحقق  والعنف،  التفرق  �شر 
تاأ�شي�س  البيني والعاملي، مما �شكل منعطفا تاريخيا يف  للحوار 
»بداعية  العامل  ويف  تركيا  يف  عرف  حتى  والتعاي�س،  ال�شالم 
رقي  »اإن  يقول:  اإليه  ولن�شتمع  والتوافق«،  والت�شامح  احلوار 
فال  اأفرادها،  يتلقاها  التي  الرتبية  مبدى  مرتبط  وتقدمها  الأمة 

ينتظر تقدم اأمة مل تتو�شع اآفاق اأفرادها الفكرية والوجدانية«.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

املغرب بني النفاق املجتمعي وال�سيا�سي

البطالة.. نكبة وم�سيبة وماأ�ساة اإن�سانية 
للتطور  هائلة  اإمكانات  على  املغرب  يـتـوفر 
خمتلفة،  وجمالت  عديدة  قطاعات  يف  والإقالع، 
يف الفالحة وال�شناعة، ويف التجارة واخلدمات: 
مقاولت كربى منظمة ومهيكلة، واأخرى �شغرى 
حديثة  اإدارة  ومبتكرة،  ن�شيطة  ومتو�شطة، 
اأ�شا�شية  حتتية  بنيات  عالية،  خربة  وذات 
وا�شرتاتيجية، اأورا�س كربى مفتوحة  عرب ربوع 
ثقافة  ومبدعة،  موؤهلة  ب�شرية  موارد  اململكة، 
جميد،  وتاريخ  متنوعة  جغرافيا  وح�شارة، 
نا�شعة  و�شورة  و�شالم  اأمن  عريق،  وتراث 
للوطن يف اخلارج، اأحزاب م�شوؤولة، وموؤ�ش�شات 

مدنية ن�شيطة و قيادة حكيمة.
    لكن، ورغم كل هذه الإمكانات، فالبالد تعاين، 
ت�شكو وت�شتجدي : معدل منو �شعيف جدا، بطالة 
م�شتفحلة وفقر مدقع، ميزان جتاري خمتل، عجز 
مزمن يف امليزانية ويف احل�شابات العمومية، غياب 
الثقة وفقدان الأمل، �شبابنا ي�شيع، و�شيوخنا ل 
نهمة  ومقاولتنا  تهاجر،  ونخبتنا  اإليهم،  يلتفت 
وتبتز  عليه،  وتق�شو  امل�شتهلك  ت�شتغل  ج�شعة، 
اإل  ت�شتثمر  ل  با�شتمرار.  وتقاي�شها  الدولة 
ربحا  رابحة  وهي  اإل  تنتج  ول  م�شتفيدة،  وهي 

م�شمونا، ول ت�شغل اإل وهي حمفزة ومدعومة.
الربامـــــــج  وتتواىل  احلكومــــات  وتتعــــــاقب 
واملع�شالت،  امل�شاكل  وتتفاقم  واملخططات، 
والتي جند يف مقدمتها البطالة. اإنها لي�شت جمرد 
وماأ�شاة  وم�شيبة  نكبة  هي  واإمنا  مع�شلة، 
واقت�شادية  اجتماعية  تكلفة  ذات  اإن�شانية، 
التناف�شية  وت�شعف  النمو  تعطل  لأنها  باهظة، 
وتهدد ال�شتقرار وحتد من التنمية. لذلك يعترب 
الناجعة  احللول  عن  والبحث  معها  التعاطي 
للدول  بالن�شبة  اليوم،  الأولويات  اأوىل  من  لها 

واحلكومات.
يف  كعادته  ال�شنة  هذه  املالية  قانون  جاء  لقد 
ال�شنوات الأخرية مبيزانية �شعيفة، وباإجراءات 
نه�شوي  وطني  م�شروع  لأي  ومفتقدا   تق�شفية، 
الوطني،  بالقت�شاد  بالرتقاء  ي�شمح  قد  كبري، 

وم�شتدامة.  مهمة  �شغل  فر�س  خلق  من  وميكن 
عامة  باأهداف  كذلك  القانون  هذا  جاء  كما 
وف�شفا�شة وغري واقعية - لن  يتذكرها اأحد فيما 
اأو عن ماآلها ون�شبة اإجنازها  اأو ي�شاأل عنها  بعد 
- من قبيل موا�شلة البناء املوؤ�ش�شاتي وت�شريع 
وتعزيز  النمو  وحتفيز  الهيكلية  الإ�شالحات 
وتطوير  الجتماعي  والتما�شك  الت�شامن   اآليات 
وتقلي�س  ال�شغل  واإنعا�س  الب�شري  الراأ�شمال 
يف  املائة  يف   8 من  اأقل  اإىل  لي�شل  البطالة،  معدل 
التكوين  مالءمة  خالل  من  وذلك   ،2016 اأفق 

للت�شغيل ودعم اإحداث املقاولت.
     فهل  من املمكن حتقيق هذا الهدف يف املدى 

املنظور؟
�شيا�شة وطنية  لكن من خالل       اجلواب نعم، 
تاأخذ  وم�شتدامة،  وممكنة  حمددة  للت�شغيل، 

بعني العتبار العنا�شر ال�شرتاتيجية التالية:
- العرتاف ابتداء ب�شعوبة احت�شاب املوؤ�شرات 
ل  باأنه  علما  الالزمة،  بالدقة  بالبطالة،  املرتبطة 
اأو  خطة  اأو  ت�شور  اأي  تنفيذ  اأو  �شياغة  ميكن 
حلجم  الدقيقة  املعرفة  دون  من  ا�شرتاتيجية 

وطبيعة امل�شكلة التي ن�شعى للت�شدي لها. 
تت�شمن  اأن  يجب  للت�شغيل  �شيا�شة  اأي  اإن   -
جلميع  وملزمة  وفاعلة  حمددة  عمل  اآليات 
ال�شركاء املعنيني، من ال�شيا�شيني والقت�شاديني 

واخلرباء واملخت�شني.
- عدم التعويل كثريا على الدولة وعلى القطاع 
وقت  يف  للت�شغيل،  �شيا�شة  اأي  �شن  عند  العام 
اأخرى،  بعد  �شنة  املالية  املنا�شب  فيه  تت�شاءل 
معدل  ارتفاع  بفعل  العاطلني،  عدد  تزايد  مع 
عدد  وارتفاع  التعليم  وتطوير  الدميغرايف  النمو 
اخلريجني، علما باأن الت�شغيل احلكومي ل يعمل 
اإل على تكدي�س الآلف من املوظفني يف موؤ�ش�شات 
بالبطالة املقنعة ومن  اأ�شـال  للدولة، هي مثخنة 

دون اأي اإنتاجية اقت�شادية اأو جدوى تنموية.
دون  من  للت�شغيل  �شيا�شة  اأي  طرح  ميكن  ل   -
القادر  فهو  اخلا�س.  للقطاع  التام  النخراط 

لوحده دون غريه على تو�شيع نطاق الت�شغيل يف 
اأنظمة قابلة للنمو وال�شتدامة، وذلك بالرغم من 
مناخ  يف  وا�شتغاله  اإمكاناته  وتوا�شع  ه�شا�شته 
لال�شتثمار  جاذبا  عن�شرا  العموم  على  ي�شكل  ل 

والنمو.
    اإن الت�شغيل ليتم اإل بخلق فر�س ال�شغل. ومن 
تكون  التي  املقاولت  اإنها  ال�شغل؟  فر�س  يخلق 
يف  الثقة  ولديها  ال�شتثمار،  على  القدرة  لديها 

احلكومة ويف امل�شتقبل.
ومن  بالنمو  تخلق  ال�شغل؟  فر�س  تخلق  وكيف 
خالل البتكار والتجديد والتدبري اجليد والزبناء 
فاإذا  واملحفزين.  امل�شتقرين  والأجراء  الأوفياء 
كانت الدول تبنى بالقت�شاد وبالـتناف�شية، فاإنها 

تبنى كذلك وقبل كل �شيء بالثقة وبامل�شداقية.
اإن اأول ما ميكن ت�شمينه اأي �شيا�شة للت�شغيل هو 
املنظومة  الت�شغيل ذاتها. فهذه  اإ�شالح منظومة 
معيبة. واإل فكيف يعقل اأن  من يعملون يف القطاع 
ويتمتعون  القار  الدخل  على  يح�شلون  العام 
املعي�شي  وبامل�شتوى  وبال�شتقرار  بالتغطية 
الجتماعية  حقوقهم  بكافة  ويتمتعون  املر�شي، 
ا�شتدامة  عدم  نالحظ  بينما  وغريها.  والنقابية 
مع  احلقوق،  وكافة  ال�شتقرار  وغياب  الدخل 
بالن�شبة  اأحيانا،  بل وق�شاوته  العمل  طول فرتة 

للذين يعملون يف القطاع اخلا�س.
    اإن اأهم م�شاكل املغرب اليوم هو غياب اإرادة 
�شيا�شية قادرة على دعم وتعزيز جهود املخت�شني 
لتمكينهم من توجيه  والأكادمييني،  من اخلرباء 
التنمية ككل وعملية ال�شتثمار على وجه  م�شار 
اخل�شو�س، مبا ي�شمح لهوؤلء املخت�شني بتوقع 
تغريات العمل والتنبوؤ بها، بهدف ت�شكيل خارطة 

طريق بن�شب عالية من الدقة والإجناز.
د. رضوان زهرو

الداعية الرتكي فتح اهلل 
كوىل الذي اأبكى املاليني

من »باع« ال�صويرة؟

 
واملثرية  الوقت  نف�س  يف  وال�شاذة  الغريبة  الظواهر  من 
العمومي  امللك  احتالل  هي  بال�شويرة.  املفهومة  وغري 
وتوزيع الرخ�س ومقالع الرمال ولوبي العقار وال�شفقات 
امل�شبوهة )على عينك يا ابن عدي( كل �شيء مباح يف مدينة 
ماذا  يقول  الكل  الإن�شان.  براثني  من  ينقذها  من  تنادي 
اأن نفعل؟ جل املمرات ا�شتغلت من طرف املقاهي  ع�شانا 
واملحالت التجارية وال�شكنية وحمالت اإ�شالح ال�شيارات، 
وبائعي مواد البناء. انظروا اإىل حال املدينة العتيقة. �شوق 
والأقوا�س  املنجور  حجر  اأ�شبح  حيث  منوذجا،  اجلديد 
املدينة  ب�شقالة  ت�شتغل. والرمتاء على حمل  التاريخية 
اأ�شبح بال تاريخ  اأمامه والباب الكبري لل�شقالة  واحتالل 
ك�شوق اأ�شبوعي. هل بتاأدية ثمن رخ�شة مم�شاة ن�شتغل 
اأن يكون هناك قانون يحمي املواطن  حرية الآخر. يجب 
و�شاحب امل�شروع. بال�شويرة الطرق �شغرية واملمرات 
�شيء  كل  التجزئات.  حال  هو  هذا  اأكرث،  واحلفر  اأ�شغر، 
تفاهموا  القريب  بالأم�س  معدودة.  بدراهم  وبيع  احتل 
فيما بينهم. انظروا اإىل �شاطئ املدينة فقد احتل اأي�شا ومت 
الطرقية  املحطة  حال  اإىل  انظروا  ملتوية.  بطرق  تفويته 
من  واأح�شن  اأجمل  �شابقا  بال�شويرة  دكالة  باب  )حمطة 
الآن( الكل �شاهد والكل �شاكت. الكل له ن�شيب من احتالل 
اأر�س لي�شت له بل لغريه. كيف يتم غ�س الطرف عن الآخر؟ 
وغالء  والبطالة  والف�شاد  املح�شوبية  ماذا؟  اأجل  ومن 

املعي�شة والأو�شاخ هي ال�شائدة.
 حفيظ صادق )الصويرة(



المنوعات

 وغري بعيد عن �صويقة الق�صبة ومنزل بلحاج البقال املحرك الظاهر 
له  التح�صري  اأجل  من  اجلماعة  حتركت  الذي  اجلديد،  للمخطط 
وتنظيم اللقاءات لإجناحه، ا�صتمرت تنّقالتي تنفيذا لتلك املعلومات 
التي تلقيتها من �صاحبي العزوا عندما �صلمني الدّراجة وهم�س يف 

اأذين: »ايوا كون راجل ال�ّصي حممد راك يف اختبار«.
�صرت كّلما مررت بحي وتعرفت عليه، اإّل واأِح�سُّ برغبة الإ�صراع 
اإىل زيارة حّي بعده، وكلما زدت وعيا ومعرفة يف هذه احلياة ومبا 
قبل  من  الهتمام  عدم  على  والندم  باحل�صرة  �صعرت  به،  جتود 
بكل ما �صاهدت، وراأيت، و�صمعت - بالقدر الذي كان يجب علي. 

فاحلياة فعالً اأكرُب واأو�صُع مدر�صة.
ِاقرتب موعد التنفيذ، وتقرر اأول اجتماع للدقة والتاأكيد. فانطلقنا 
ت�صوقت  الذي  املكان  اجتاه  يف  الأقدام  على  والعزوا  اأنا  كعادتنا 
�صاحبه.  الفنان  وعبقرية  روعته،  عن  �صمعته  ما  كل  بعد  لروؤيته 
�صرنا جنبا اإىل جنب دون خوف ول رهبة هذه املرة، ونحن نعرب حي 
الن�صارى »جليز« اإىل اأن بلغنا اأ�صهر ال�صاحات التي مل نكن ن�صميها 
بـ: »عند املكانة« ن�صبة اإىل تلك ال�صاعة العمالقة التي كانت تتو�صط 
املعمرين و�صباط اجلي�س  الأماكن عند  باأف�صل  املحاطة  ال�صاحة 
ومق�صدهم يف احلفالت الأ�صبوعية واأعيادهم الوطنية، يتناولون 
ويتباهون  والروحية،  امل�صكرة  وامل�صروبات  ال�صهية،  املاأكولت 
جبالنا  بها  امتالأت  التي  الربية،  احليوانات  من  الثمني  بال�صيد 
امَلْن�ُصود  ْجَنا ميينا نحـو الهدف  َعرَّ ال�ّصاحـة  الأطل�صيـة. ومن تلك 
- حديقة ماجوريل مو�صع »النزاهة«- لنتوقف على بعد اأقل من 
الزهو والأفراح والّرَفاهية،  الغارقة يف  األف مرت من تلك الأجواء 
حيث يوجد الباب احلديدي الأ�صود ل�صجن بوملهارز، املكان املختار 
اأبناء هذه الأمة املغربية، وفيهم الع�صرات من �صباب  للمئات من 
ال�صحوة الوطنية، اأْكُلُهم َعِفن، و�ُصْرُبُهْم َنِت.. وَنَغُمُهم اأِنني، وحتى 
من  وب�صي�س  الهواء  من  قليل  ل�صتن�صاق  الدور  عليهم  ياأتي  من 

ال�صم�س يعترب من املحظوظني. 
جدران  خلف  يحدث  عما  معلوماته  من  ليزيدين  �صاحبي  توقف 
الفر�صة  واغتنم  املفزع،  الرهيب  املكان  لهذا  َرة  املُ�صوِّ الإ�صمنت 
ليخ�ص�س احليز املهم من كالمه لذلك البطل الذي مالأ الدنيا و�صغل 
امل�صتعمر واأظهر �صعفه وعجز جيو�صه والزبانية من اأعوانه، اإىل 
حد اأنه بداأ يعر�س املاليني على اأ�صهر �صفحات �صحفه مكافاأة ملن 
يدل على مكانه اأو ي�صاعد ِبِو�صاية لأجل القب�س عليه: اإنه البطل 
زايد  �صلفه  نهج  على  �صار  الذي  احلن�صايل،  اأحمد  الأ�صطوري 
امل�صتعمر  واجه  فكالُهما  وتي�صكا،  تنغري  جبال  اأ�صطورة  اأُوحماد 
ُنتابع  كّنا  والأخري  والغرائب،  الأعاجيب  عنه  ورويت  وحيدا، 
اأخباره وت�صخيم ا�صمه ونعته باأو�صاف واأ�صماء تخيف وترهب، 
واأخرى  تادلة،  �صفاح  ا�صمه  فتارة  مقالتهم،  عناوين  و�صريوها 
حجة  ذلك  كل  من  وجعلوا  الأطفال..  قاتل  واأخرى  بو�صاقور، 
الكبار  واعتقال  امل�صاكن،  واقتحام  النواحي،  تلك  �صكان  لإرهاب 
و�صرب الن�صاء وال�صغار مع عدم التمييز يف اإطالق النار. والذي 
املواطنون  يطلقها  كان  التي  الإ�صاعات  هو  امل�صتعمر  غيظ  يف  زاد 
بفطرة اأو بذكاء، اأن احلن�صايل ي�صّغل معه اجلن والعفاريت، فكان 
ذلك يرعب ع�صاكرهم وخا�صة منهم املجندين واملرتزقة، الغارقني 

يف جهلهم وخرافات ن�صاأتهم.
اأحمد احلن�صايل ويظهر  قاله عن بطولة  ما  كان بن اجلياليل يكرر 
عليه،  والقب�س  اخليانة،  من  فبالرغم  مبواقفه.  الكبري  اإعجابه 
والتنكيل، والتعذيب، والإ�صراع بحكم الإعدام يف حقه، وعزله يف 
مواقفه.  من  �صيئا  ُيغرّي  ذلك مل  كل  فاإن  لتنفيذه،  انتظارا  زنزانته 
فالبطل ُكّلَما بلغ اإىل علمه اعتقال بع�س الوطنيني اإّل ورفع �صوته 
والثبات،  ال�صمود  على  ُم�صجًعا  لهم،  ا  م�صرّبً زنزانته  عمق  من 

فاملغرب اأمانة يف اأعناقهم.
عن  تزيد  ماجوريل  وحديقة  بوملهارز  �صجن  بني  امل�صافة  تكن  مل 
بع�س املئات من الأمتار، ولكنها رقعة خالء، رغم �صموخ نخيلها، 
وعناق بع�صها ملا تخرجه من جذورها. وعليك واأنت املار بينها، األ 
تن�صغل »ب�صطاطيب« َبَلِحَها حتى ل تنزلق يف احلفر »اخلّطارات« 
احلزينة التي يحدثك خرابها عن �صابق جمدها وعزها، اأيام كانت 
فيزّود  مياهها،  َعذب  من  فيها  ت�صب  ال�صواقي  وخرية  الوديان 
ا لتوزع على املزارع والب�صاتني واملا�صية والآدمّيني..  بع�ُصها بع�صَ
تلك النعمة التي جعل منها ربنا كل �صيء حي.. وكما يقال »اإىل م�صا 
اخلري كيبقاو حفاريه«، غري اأن تلك الرقعة يف ذلك الزمن قد ظهر 
اإهمالها، وزاد خرابها ومل نعرف نحن عنها اإّل ما �صمعناه مع القليل 
»القليل« مما اأدركناه .. وا�صتغربت كيف تكون تلك احلديقة الّتحفة 
التي حدثني �صاحبي عنها غري ما مرة ل�صاحبها الفنان ماجوريل، 
�صاحب اأروع اللوحات الفنية عن مراك�س، تتواجد يف هذا املكان.  
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

ج حممد عواد يف ذمة اهلل
يوم  مر�صيا  را�صيا  اهلل  عفو  اإىل  ِانتقل 
الأحد 27 اأكتوبر 2013 املرحوم بكرم 
اهلل »ج حممد عواد« عن �صن تناهز 85 
عاما، حيث كان املغفور له وطنيا غيورا 
ا�صتهر  اأنه  درجة  اإىل  املغرب  بالده  على 
بدماثة اخللق ولطيف الطوية مع العلم، 

تقلد الراحل منا�صب �صتى منها ناظر اأحبا�س مكنا�س ثم �صال ومفت�س 
الأليمة،  املنا�صبة  وبهذه  الإ�صالمية.  وال�صوؤون  الأوقاف  بوزارة  �صام 
وخالل اأيام احلداد، جندد التعازي احلارة واأ�صدق املوا�صاة اإىل اأ�صرته 
املوقرة ويف طليعتها اأبناءه الربرة: الأ�صتاذ الأديب جواد والدكتور كرمي 
والوديع ملهم، راجيا لهم ال�صرب وال�صلوان، وتغمد اهلل الفقيد العزيز 

برحمته الوا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته. اآمني.
عن األسرة- علي العلوي )سال(

بقلم: أبو أزهار

في القرار المكين
يحس الجنين

بمعاناة ذات الحنين
حيث ال تموين

وال ماعون معين
وال طبخ وال عجين

وال ساعد متين
بل وجه حزين

وكسر في الجبين
وكوخ مهين

رواده بعوض لعين
وذباب ذو طنين!!

وثمة في كل حين
وعود تسكت األنين

ويقسم عليها باليمين
لكنها مثل الدفين

تقبر إلى يوم الدين!!

الَق�َســـم

الكالم الموزون

جعل اهلل الإن�سان مناط الحياة وبناء 
الكون، وجعله خليفته في الأر�ض ليكون 

موؤمنا بربه، عامال على اإ�سعاد خلقه، 
بانيا لمجتمعه واأمته، وجعل الآخرة 

غاية ومق�سدا، وقدر ما قدر فيها ليعبر 
ج�سر الحياة بيقين واإيمان، ويجتاز 

امتحان الدنيا والحياة ليكون من 
الفائزين.

تفتح على الحياة واأحوالها واأهلها، 
وا�ستقبلها ب�سدر رحب، واإيمان ويقين، 

وعمل مو�سول مبرور، وافتح قلبك، 
واب�سط وجهك لخلق اهلل، واعمل على 

هدايتهم ون�سحهم، والبر بهم، 
وتخفيف معاناتهم، ومد يد العون 

لهم، تفز بالر�سا والقبول.
د. يوسف الكتاني

للعر�س  املنا�صب  الفيلم  هو  ما 
اخلا�س يف البيت الأبي�س ثم لوزيرة 
ال�صابقة  الأمريكية  اخلارجية 

هيالري كلينتون؟ اإنه فيلم: 
Mandela: Long Walk to 

Freedom.

تقول وكالة اأنباء اأ�صو�صياتد بري�س 
اإن الرئي�س الأمريكي �صي�صاهد الفيلم 
و�صي�صاهد  املقبل،  اخلمي�س  يوم 
اإدري�س  الفيلم  اأبطال  معه  الفيلم 
بالإ�صافة  هاري�س،  ونايومي  اإلبا 
اإفريقي  الرئي�س اجلنوب  اإىل ابنتي 

ال�صابق زيندزي وزيناين.
من املقرر بدء عر�س الفيلم يف دور 
العر�س الأمريكية يوم 29 نوفمرب، 
ولكن �صيتم عر�صه يف مركز كينيدي 
يوم 20 نوفمرب يف حدث ت�صت�صيفه 

هيالري كلينتون.
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تغيب وزير ال�صياحة حداد عن اأكرب حفل اأقيم 
يف باري�س، اأقيم لتكرمي فندق �صلمان مبراك�س، 
بح�صور �صفري املغرب بباري�س �صكيب بنمو�صى، 
الرحمن  عبد  الأعمال  رجل  الفندق  ورئي�س 

�صمري�س.
الفندق  هذا  ح�صول  مبنا�صبة  كان  التكرمي 
ب�صفته  »فيليجياتور«  جائزة  على  العظيم، 
القارة الإفريقية كلها. وكانت  اأح�صن فندق يف 
عدة �صهادات تكرمي �صدرت يف حق فندق �صلمان 
هذه ال�صنة، من طرف موؤ�ص�صه »هوت لي�صت« 
مت  كما  نا�صت،  كوندي  الربيطانية  واملوؤ�ص�صة 
تكري�صه يف الدرجة 35 من بني اأح�صن املوؤ�ص�صات 

الفندقية يف العامل.

يف غيبة وزير ال�سياحة

تكرمي »�سلمان« املغربي اأح�سن فندق يف اإفريقيا

الرباط ترق�ص 
على طرب الآلة

بذكرى  املغربي  ال�صعب  احتفالت  اإطار  يف 
تنظم  ال�صتقالل،  وعيد  اخل�صراء  امل�صرية 
للمهرجان  اخلام�صة  الدورة  الثقافة  وزارة 
اجلهوي لطرب الآلة. وتنتظم فعاليات هذه 
بقاعة    2013 نونرب   21 اإىل   16 من  الدورة 
احممد باحنيني )1، زنقة غاندي، الرباط(. 
يعنى هذا املهرجان ب�صيانة مو�صيقى الآلة 

كموروث فني متميز ومرت�صخ يف عدد من مدن اململكة مبا فيها مدن جهة الرباط �صال زمور 
زعري. كما تهدف اإىل مواكبة ودعم الفرق والأجواق التي ما فتئت حتافظ على هذا اللون 

الفني، وتبدع فيه، وتعمل على ا�صتمراريته    وتوارثه عرب الأجيال.
وتنعقد هذه الدورة بتعاون وتن�صيق بني مديرية الفنون واملديرية اجلهوية للرباط �صال 
زمور زعري. وتعد ع�صاق هذا الفن باملتعة والنت�صاء وفقرات من العزف والإن�صاد يقدمها 

اأحد ع�صر جوقا متخ�ص�صا.
وحتتفي الدورة بتوقيع كتاب »الإحاطة يف اأنغام غرناطة« ملوؤلفه الفنان احلاج اأحمد 

بريو، ومن تقدمي الأ�صتاذ يون�س ال�صامي.

 + �صورة

احلاج اأحمد بريو

ما الفيلم الذي 
طلب اأوباما 
عر�سه خ�سي�سا 
يف البيت 
الأبي�ص؟

هيالري كلينتون

لقاء مفتوح مع المفكر 
عبد اهلل حمودي

الإعالم  حريات  تنظم منظمة 
والتعبري- حامت، لقاء مفتوحا مع 
اهلل حمودي،  والباحث عبد  املفكر 
من  الأ�صاتذة  من  نخبة  مب�صاركة 
وفعاليات  متعددة  تخ�ص�صات 

جمعوية ومدنية.
 2013 نونرب   8 اجلمعة  يوم  وذلك 
ابتداء من ال�صاعة اخلام�صة م�صاء، 
هذا اللقاء �صيليه ن�صاط اآخر؛ بقاعة 

املكتبة الوطنية بالرباط.





األخيرة

الصحراء الشرقية المغربية أصبحت ملكا لألمريكيين.. 
والصحراء الغربية قد تكون ضحية لهذا االتفاق

التحرير  جي�ش  اأ�س�ش   ،1956 �سنة  يف 
اجلزائري بقيادة »عبد احلفيظ بو�صوف«، 
وجدة  يف  اجلي�ش  لهذا  اخلام�صة  الوالية 
باملغرب، وكان نائبه هو ال�صاب الهواري 
حول  بينهما  �صديد  خالف  ليقع  بومدين، 
فيقرر  الثورية،  الع�صكرية  الهياكل  قيادة 
بو�صوف، ت�صفية نائبه الهواري بومدين، 
خ�صال  من  خ�صلة  اجل�صدية  والت�صفية 
الهواري  فاختار  اجلزائري،  التعامل 
البي�صاء،  الدار  اإىل  الهروب  بومدين، 
جزائري،  اأعمال  رجل  بيت  يف  لي�صتقر 
الدار  يف  يعي�ش  زغار«،  »م�صعود  ي�صمى 
البي�صاء با�صم م�صتعار هو »ر�صيد كازا«، 
�صقة  يف  طويلة  مدة  بومدين  اأخفى  الذي 
الذي  اجلزائري،  التاجر  هذا  ميلكها  كان 
بومدين،  للهواري  الويف  ال�صديق  اأ�صبح 
ثم �صريكه، واأخريا بعد ا�صتقالل اجلزائر، 
ال�صيا�صي،  امل�صت�صار  هو  زغار  اأ�صبح 
يكمن  اجلزائر  م�صتقبل  اأن  اكت�صف  الذي 
ال�صحراء  منطقة  يف  املتفجر  البرتول  يف 
كانت  فرن�صا  اأن  اكت�صف  كما  ال�صرقية، 
ت�صليم  بدل  �صحراوية،  دولة  اإقامة  تريد 
ال�صحراء للجزائر، فاتفق اإذن مع �صديقه 
هواري بومدين اأنه البد من اإقحام النفوذ 
اجلزائرية  البرتول  �صركة  يف  االأمريكي 
»�صوناطراك«، و�صارت االأمور ب�صرعة اإىل 
اأن اأدركت حدا، كتب معه الوزير االأمريكي 
االأمريكي  الرئي�ش  اإىل  كي�صنجر«  »هرني 

نيك�صون:
الرئي�س  �سر  اأمني  زغار،  ر�سيد  ))اإن 
نف�س  يف  هو  الذي  بومدين،  هواري 
مع  االت�ساالت  �سابط  الوقت 
اجلزائر  يف  العليا)...(  م�صاحلنا 
نيك�صون،  ملدام  هدايا  لكم  اأر�صل 
تقدرون  هل  ال�صوؤال:  وليبقى 
اأهمية الفر�صة التي تتيحها لنا هذه 
ال�صداقة(( )وثيقة اخلارجية االأمريكية 

21673 يف موقعها االإلكرتوين(.
وتعرف ال�صركة اجلزائرية »�صوناطراك«، 
�صرعة غريبة يف التدخل االأمريكي باجلزائر، 
يف  املتحكمة  النخبة  راأ�صمالها  يف  دخلت 
امل�صالح االأمريكية وبالتحديد: ))جورج 
املالية،  يف  الدولة  كاتب  �صولتز، 
كا�صيار وينربغر كاتب الدفاع، جون 
الأطل�صي،  احللف  رئي�س  �صيهان 
جيم�س وول�صي مدير ال�صيا، مي�صيل 
على  ا�صمه  اأطلق  الذي  فور�صطال 
كلهم  اأ�صبحوا  الطائرات،  حاملة 
اأع�صاء يف جمل�س ال�صركة اجلزائرية 
الكاتب  �صماه  فيما  »�صوناطراك« 
الأمريكي  الع�صل  �صهر  اجلزائري: 
اجلزائري(( )تاريخ البرتول اجلزائري. 

ح�صني املالطي(.
باملغرب،  االأثناء  تلك  يف  نحن  وبينما 
ال�صحراء  وزارة  �صميناه  فيما  غارقون 

امل�صرية  حما�ش  ثم  وموريطانيا، 
فتح  مبجرد  اأوقفناها  التي  اخل�صراء، 
ال�صحراء  عا�صمة  العيون،  اأبواب 
�صديق  زغار،  ر�صيد  كان  املغربية، 
دامت  اأمريكا،  يف  مبهمة  مكلفا  بومدين، 
�صاحب  واأ�صاف  عاما،   )40( اأربعني 
�صوناطراك  اأ�صبحت  ))لقد  الكتاب: 
الأمريكي،  للنفوذ  ناب�صا  قلبا 
دميقراطيا كان اأو جمهوريا، واأ�صبح 
يتو�صعون،  اإدارتها  جمل�س  اأع�صاء 
مدير  جون�صون،  الرئي�س  فعني 
مت�صرفا  كليفورد  كالرك  ديوانه، 
ع�صو  اإليه  واأ�صاف  �صوناطراك،  يف 
»ماركو�س  الوطني  الأمن  جمل�س 
كندي،  الرئي�س  عهد  يف  را�صكني« 
وامل�صت�صار القانوين للرئي�س نيك�صون 
اأ�صبح  كما  كاليندي�صت«،  »ري�صار 
اجلزائريني  وامل�صوؤولني  الوزراء  كل 
يتوفرون على اجلن�صية الأمريكية، 
اإىل  العمل  به  يجري  الذي  المتياز 
بوتفليقة((  الرئي�س  عهد  يف  الآن 

)نف�ش امل�صدر(.
الروؤ�صاء  اأكرث  يعترب  الذي  بوتفليقة 
الذي  امللف  هذا  على  اطالعا  اجلزائريني 
للخارجية،  وزيرا  كان  منذ  فيه  ت�صرف 
وكان اأعرف النا�ش بخطورة تراجع الدولة 
الفرن�صية، واإمكانيات �صعفها اأمام احل�صن 
الثاين، اأو اأي حترك وطني مغربي �صادم، 
حزما)...(  اأكرث  مغاربة،  قادة  طرف  من 
واأقوى عزمية)...( فقرر بومدين اأن يجعل 
البرتول  ا�صتغالل  يف  االأمريكيني  �صراكة 

اجلزائري، �صراكة �صيا�صية وع�صكرية.
 11 اأحداث  بعد   2001 نونرب   5 ))يف 
جورج  الرئي�س  ا�صتقبل  �صتنرب، 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  بو�س، 
اأعلن تاأييد اجلزائر لبو�س يف حربه 
و�صع  على  واتفقا  الإرهاب،  �صد 
رهن  اجلزائري،  الع�صكري  املجل�س 
جوا�صي�س  واإر�صال  بو�س،  اإ�صارة 
الأ�صولية  يدعون  جزائريني، 
�صفوف  يف  للتطوع  الإ�صالمية، 
القاعدة باأفغان�صتان جلمع املعلومات 
لفائدة الأمريكيني(( )نف�ش امل�صدر(.

التفا�صيل  يعرف  بوتفليقة،  الرئي�ش  اإن 
اجلزائري  اال�صتقالل  التفاقية  امل�صريية 

فرن�صا  ربطت  حينما  ”اإيفيان“،  يف 
موافقتها على ا�صتقالل اجلزائر، با�صتمرار 
اال�صتغالل الفرن�صي للبرتول يف ال�صحراء 
يتجزاأ  ال  جزءا  كانت  التي  ال�صرقية، 
رئي�ش  اأن  ويعرف  املغربي،  الرتاب  من 
فرحات  املوؤقتة،  اجلزائرية  احلكومة 
عبا�ش، اتفق مع امللك حممد اخلام�ش، على 
مبجرد  املغرب،  اإىل  االأرا�صي  تلك  اإرجاع 
وهي  اال�صتقالل،  على  اجلزائر  ح�صول 
جزئيات يعرفها كل املغاربة الذين يتتبعون 

االأحداث مب�صوؤولية)...( وبوتفليقة نف�صه 
فرتة  ))كانت  االلتزام:  هذا  يعرف 
عالل  ن�صرها  التي  الكبري  املغرب 
ال�صتقالل  حزب  زعيم  الفا�صي، 
جغرافية،  بخريطة  مرفوقة 
يف  املغربية  الإمرباطورية  تكر�س 
الرابع  القرن  يف  امل�صطرة  حدودها 
جزءا  ي�صمل  الذي  املغرب  ع�صر. 
حدود  اإىل  اجلزائر)...(  من  كبريا 
جنوبا  اأمنا�س  وعني  �صمال،  تلم�صان 

وموريطانيا  الإ�صبانية  وال�صحراء 
الق�صر  لين�صم  مايل،  من  وطرفا 
�صنة  وين�صر  الجتاه  هذا  تاأييد  اإىل 
املو�صوع،  حول  اأبي�س  كتابا   1960
املرابطني ومبداأ..  انطالقا من عهد 
رعايا  وم�صلمون  عرب  ال�صحراويون 
الطالب  )مذكرات  اجلاللة((  ل�صاحب 

االإبراهيمي(.
�صاهدنا  للمذكرات،  الرجوع  وبدون 
حممد  امللك  زيارة  ))واأثناء  موؤخرا 
ابنة  �صهرين،  منذ  ملايل،  ال�صاد�س 
بلقي�س  الأمرية  الطوارقي  ال�صيخ 
حممد  امللك  بيد  مت�صك  الأن�صاري، 
ال�صاد�س وتقول له: اإن �صكان متبوكتو 
لأ�صالفكم،  عهدهم  على  يحافظون 
علي  حممد  الطوارق  اأمري  اأبي  واإن 
الأن�صاري بايع جدك حممد اخلام�س 
)ه�صربي�ش.  دوكول((  اجلرنال  اأمام 

موقع(.
اأب هذه ال�صيدة، مات على عهده مواطنا 
مبدينة  بيته  يف  مغربيا)...(  متبوكتيا 
 1994 متارة قرب الرباط حيث دفن �صنة 

بعد اأن ا�صتجوبته جريدة ”االأ�صبوع“.
حق  بوتفليقة..  يعرفها  التفا�صيل  هذه 
ي�صتيقظ  عندما  اأنه  ويعرف  املعرفة، 
االأمور قد تعود  فاإن  املغاربة)...( يوما.. 

اإىل اأ�صولها.
بن  ال�صاذيل  الرئي�ش اجلزائري  اهلل  ورحم 
�صطورا  مذكراته،  يف  كتب  الذي  جديد، 
خوف  اأمام  بوتفليقة  دور  تف�صيل  تك�صف 

اجلزائر من حترك مغربي، وكتب:
))يف اأحد اجتماعات جمل�س الثورة، 
ناق�صنا مطول)...( م�صكل ال�صحراء 
الرئي�س  وكان  جوانبه)...(  كل  من 
بومدين حري�صا على معرفة راأي كل 
اجلي�س  جاهزية  عن  ف�صاأل  واحد، 
اجلزائري يف حالة وقوع حرب)...( 
اجلي�س  اإن  له:  قلت  �صاألني  وعندما 
ونحن  الإمكانيات،  يفتقد  عندنا 
يعجبه  فلم  جاهزين)...(  غري 
عندي�س  ما  اأنا  اإذن  وقال:  كالمي، 
هذه  اأن  له  كررت  اأن  وبعد  رجال، 
هي احلقيقة التفت اإىل عبد العزيز 
اإذن  ح�صر  له:  وقال  بوتفليقة 
وكان  العزيز،  عبد  �صي  يا  كتائبك 

الدبلوما�صية((  الو�صائل  يق�صد 
)مذكرات ال�صاذيل بن جديد(.

خمطط  يعرف  كان  اإذن،  بومدين  هواري 
تبني  يف  االأمريكيني  باإ�صراك  بوتفليقة 
اأزمة ال�صحراء)...( واإ�صراكها يف ملكيتها، 
رفع  للجزائر،  رئي�صا  اأ�صبح  اأن  ومبجرد 
لالأمريكيني  املادية  امل�صاركة  م�صتوى  من 
ال�صحراء  يف  اجلزائري  النفط  اآبار  يف 
رئي�صا  اأ�صبح  اأن  ومبجرد  ال�صرقية)...( 
اأخرى  اأمريكية  مل�صاركة  خطط  للجزائر، 
�صنة  له  مهد  ع�صكري،  حتالف  �صيغة  يف 
هاليبورن    BRCصركة� بتاأ�صي�ش   2007
التي  البرتولية  ال�صركة  �صوناطراك، 
يراأ�صها وزير الدفاع االأمريكي االأ�صبق ديك 
�صيني، ال�صركة التي قال عنها كتاب ح�صني 
تفوق  اأرباحا  �صنة  يف  حققت  اإنها  املالطي 

ع�صرين مرة اأرباحها يف ال�صنة الفارطة. 
االأرباح  هي  ال�صركة  هذه  مهمة  تكن  ومل 
و�صيلة  كانت  واإمنا  فقط،  البرتولية 
يف  اأمريكي  ع�صكري  تواجد  لتمويل 
يف  اأقامت   BRC(( ال�صرقية:  ال�صحراء 
من  مرتا�صة  �صل�صلة  ال�صاحل،  جهة 
القواعد الأمريكية، جمهزة مبطارات 
ل�صتقبال الطائرات، متمركزة حول 
من  تتطلبه  وما  »مترنا�صت«  قاعدة 
لالأمريكيني  ت�صليمها  ومت  جتهيزات 
اإطار ال�صرية  يف حفالت ر�صمية، يف 
الربملان  عليها  يطلع  اأن  دون  التامة 
اجلزائرية  احلكومة  ول  اجلزائري، 

ول ال�صعب اجلزائري(( )انظر كتاب: 
Jeremy Keenan، Melitary Bases 
in north Africa، african political 
vol 33.N 109. Septembre 2006(.
ملف  بوتفليقة  الرئي�ش  طوى  وهكذا 
الدولة  وهزاأ  ال�صرقية،  ال�صحراء 
اتفاقية  حني  اإىل  كانت  التي  الفرن�صية، 
ت�صليم  ترف�ش   ،1961 �صنة  اإيفيان 

ال�صحراء ال�صرقية للدولة اجلزائرية.
الهواري  بني  التكامل  يظهر  اأخرى،  مرة 
بوتفليقة،  العزيز  وعبد  بومدين، 
الكتائب  بتجنيد  للثاين،  االأول  وو�صية 
الدبلوما�صية)...( كما قال الرئي�ش الثالث 
نقا�ش،  بدون  ليتاأكد  جديد،  بن  ال�صاذيل 
اأن ال�صراع �صراع دبلوما�صي، �صجل فيه 
الرئي�ش بوتفليقة، انت�صارا باهرا، كر�صه 
املغربي  ال�صمت  خطورته،  من  وزاد 
التي يظهر  االأجهزة)...(  املطبق، وعجز 
فلم  االأخبار،  هذه  على  تطلع  مل  اأنها 
وال  مغربية،  جريدة  ن�صرت  اأن  يحدث 
اأي تلميح  تقرير خمابراتي)...( مغربي، 
لهذه العنا�صر، الواقع الذي يكر�ش عجز 
املغاربة، وجهلهم)...( لدرجة اأن جريدة 
تكتب  الفا�صي  عالل  عن  املوروثة  العلم، 
االأوىل:  �صفحتها  على  عري�ش  وبعنوان 
))مواقف اأمريكية عدائية متتالية 
والرباط منده�صة(( )العلم 9 اأكتوبر 

.)2013
هذه  اأن  هو  املخيف،  الواقع  بينما 
مالكا  طرفا  اأ�صبحت  املتحدة،  الواليات 
تنا�صر  اأن  ال�صرقية، وطبيعي  لل�صحراء 
على  تاآمرها  يف  اجلزائر،  �صريكتها)...( 
مطالب املغرب يف ال�صحراء الغربية، وها 
نونرب   19 يف  املقررة  امللكية  املقابلة  هي 
بوا�صنطن،  اأوباما،  الرئي�ش  مع  احلايل 
مع  املغرب  يتعامل  الأن  فر�صة،  ت�صبح 
االأمر  منطلق  من  الدنيا،  يف  قوة  اأكرب 
الواقع، اأكرث من تعامل املغرب معها، من 

منطلق الرغبة يف طلب امل�صتحيل.
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    الأمرية بلقي�س الأن�صاري وهي ت�صلم على امللك حممد ال�صاد�س يف باماكو، وتوؤكد له اأن بيعة
 الطوارق مللوك املغرب هي متجددة يف امللك حممد ال�صاد�س.

الضـــائعة
الحقيقة

الكتاب الجزائري يكشف

 مصطفى العلوي

2

إن الواقع المخيف، 
هو أن هذه الواليات 

المتحدة، أصبحت 
طرفا مالكا للصحراء 
الشرقية، وطبيعي أن 
تناصر شريكتها)...( 
الجزائر، في تآمرها 
على مطالب المغرب 
في الصحراء الغربية

 العدد: 762  اخلميس 07 نونبر 2013


