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البيضاء. خاص باألسبوع

احلكومية  ال�صخ�صيات  جموع  كان  عندما 
وانتظام،  نظام  يف  م�صطفة  واملخزنية، 
اإىل مطار  امللكية  الطائرة  منتظرين و�صول 
النوا�صر بالدار البي�صاء، الثالثاء املا�صي، 
�صالح  بن  مرمي  املقاوالت،  رئي�صة  كانت  
احلكومة  رئي�س  بجانب  واقفة  �صقرون، 
�صاعة  على  عيناها  وقعت  حني  كريان،  بن 
لتقول  كريان،  بن  الرئي�س  يد  يف  جديدة 
له: ))هاد املكانة زوينة يا �صي عبد االإله.. 
فاأجابها بن كريان،  اأمريكا((،  ا�صريتها من 
اأمريكا  يف  تباع  ال�صاعات  اأن  يعرف  الذي 
اأري  ))اأالال مرمي)...(  لها:  فقال  باملاليني، 

مائتي درهم وخوذيها((.
اأنظار  حتت  كانت  الكالمية  املنازلة 
املنتخبني، عبد الكرمي �صكري رئي�س بلدية 
وعبد  البام،  حزب  من  وهو  بوعزة،  دار 
االإله ر�صيد رئي�س بلدية النوا�صر من حزب 
بن كريان، ما �صمعه، وتعجب له الكثري، هو 
اأنه عندما جاء اأحدهم وقال ملندوب البام، 
»تعال ت�صلم على الرئي�س بن كريان«، قال 
تكتب)...(  ال  اأو�صافا  راف�صا،  �صكري  له 
تدخل  لوال  ذلك  من  اأخطر  يتبادالن  وكادا 

عامل اإقليم النوا�صر الذي هداأ االأو�صاع.

على  واخذوا  احلا�صرين،  من  كثري 
عن  اخلارج  كالمه  »البامي«  املنتخب 
االإقليم،  لعامل  وا�صتجابته  احلدود، 
فكثريون قالوا اإن الرئي�س، كان هو اأي�صا 

اأن  ا�صتطاع  لكنه  مقدم،  اأو  قايد  جمرد 
اإىل  الزيتونة  من  ويقفز  املعجزة،  يحقق 
حزب  اإىل  اخلياري  حزب  من  الرتاكتور، 

الباكوري.

د. التازي يشكر...
اأمام عدم متكني من التوا�صل 
مع كل الذين اآ�صوين واأ�صرتي 
ال�صريفة  عمري  رفيقة  يف 
اأرجو  الطالبية،  الرثيا  اللة 
اجلزيل  بال�صكر  اأتقدم  اأن 
بالهاتف  طرقونا  الذين  لكل 
احل�صور  اأو  ال�صحافة  اأو 
االإلكرتونية،  املرا�صلة  اأو 
اأحبابا  لنا  اأن  اأح�ص�صنا  لقد 
يعي�صون معنا يف بيتنا، من 
يتقا�صمون  االأرجاء،  كل 

معنا املن�صط واملكره.
بوطالب،  االأ�صهار:  وتاأثر  تاأثري  عن  للجميع  اأعرب 
والرحموين،  وزنيرب،  وال�صرايبي،  وملني،  وال�صراج، 
والعامل، وبنعبد الرازق، والوزاين، والعلوي، وبن�صريفة، 

وبلعيا�صي، وهرمي�س.
ن�صاأله تعاىل اأن يثيبها ب�صاآبيب رحمته، واأن يردنا اإليه ردا 

جميال.

ت�صرف غريب لولعلو جتاه�صاعة رئي�س احلكومة اأعجبت رئي�صة املقاوالت بن�صالح
 موؤمتر الرباط

الرباط. األسبوع

و�صفت مواقع اإلكرتونية، 
الدويل  املهرجان  تنظيم 
باأنه تنظيم  الرباط  ملدينة 
ثالثة  اأمام  بدائي)...( 
اآالف مندوب دويل، واأكرث 
�صوهد  التي  البدائية  من 
من  يطلب  برقية،  فيها 
اخلروج  ال�صلطة  اأعوان 
لل�صيـــــــــــوف  لل�صمـــــاح 
اأخطر،  هناك  باجللو�س. 
غريبة  ت�صرفات  وهي 
يا   – ولعلو  للرئي�س 

كتاب  اأ�صخم  املدعوين،  كبار  على  يوزع  مل  الذي   – ح�صرة 
ملون )ال�صورة( مت التح�صري له منذ �صنة، عن مدينة الرباط، 
حتى  وموقعها  الرباط،  مدينة  عن  ودرا�صات  �صورا  وي�صمل 
اأ�صدره  الذي  الكتاب  قبل امل�صيح، وكان من املفرو�س يف هذا 
تاريخ  عن  الكربى  الكتب  يف  املتخ�ص�س  »�صا�صتيل«  الدكتور 
املغرب، والذي كان مفرو�صا يف كتابه اأن يكون اأح�صن هدية، 
هذا  قدر  من  اأول  كان  الرباط،  عن  فكرة  تعطيهم  للم�صاركني 
كتابته  كانت  الذي  العمراين،  ح�صن  الرباط  وايل  هو  االإجناز 
ملقدمة الكتاب، خطوة يف طريق ترجمة هذا الكتاب اإىل العربية 
واالإجنليزية. فما هو ال�صر الذي جعل عمدة الرباط ولعلو، ال 
يوزع الكتاب، وال يجعل منه و�صيلة اإعالمية ناجحة يت�صلمها 

ثالثة اآالف من ممثلي بلديات العامل؟.

طنجة. األسبوع

اإحدى  اأجرته  ثرثار  نقا�س  خالل 
اآن،  ميدي  اإذاعة  من  ال�صحفيات 
ال�صاعة  على  املا�صي،  اجلمعة 
بوادر  ظهرت  �صباحا،  العا�صرة 
حتدث  حيث  الكالمية،  الفو�صى 
هي  ال  بلغة  امل�صتجوب  ال�صخ�س 
عربية وال هي فرن�صية، عن اأ�صحية 
اجلانب  من  مو�صوع  وهو  العيد، 
فيه  يتدخل  اأن  ميكن  ال  الديني، 
تقدمه  اأن  وال  ودب،  هب  من  كل 
على  املح�صوبة  اآن،  ميدي  اإذاعة 
دول  عدة  يف  وامل�صموعة  املغرب، 
اأن املغاربة ال يعرفون  برهانا على 
�صوؤون الدين، وال رمبا حتى اللغة 

الفرن�صية.
االإذاعة،  لهذه  املتحدث  ذكر  فقد 
معطيا لعجزه يف جمال الفتوى)...( 
كلمة باللغة الفرن�صية، للتاأكيد على 

ما يريد اأن يقول، فقال: اإن اأ�صحية 
بالفرن�صية(  )وقالها  هي  العيد، 
واإ�صافة   »Sacrifice« �صكريفي�س 
من  الت�صحية  معناها  ل�صانه  بعظمة 
اأجل الولد، كما فعل اإبراهيم؟؟ بينما 
كلمة  هي  الفرن�صية،  �صكريفي�س  كلمة 
الولد،  لكلمة  فيها  وجود  ال  واحدة 

فاأحرى ولد اإبراهيم.
وباإمكان الراغبني يف التعمق، الرجوع 
كان  الذي  الربنامج  هذا  ت�صجيل  اإىل 
كان  الذي  الديني،  باحل�صو  مليئا 
اأن  الفرنكفونية  االإذاعة  واجب  من 
تتفاداه، اأو اأن حتلل كلمة �صكريفي�س، 
لتتاأكد اأنها ال تعني الت�صحية من اأجل 

الولد.
اأ�صياء اأخرى وردت يف هذا احلديث، 
خمتلطة  وتعاليق  ح�صوا  كلها  كانت 
�صاأن  يف  والعربية  الفرن�صية  بني 
تقليد ديني  التي هي  العيد،  اأ�صحية 

اأ�صيل.

عندما تخو�س اإذاعة ميدي 1 يف الكب�س واإبراهيم
سال. األسبوع

�صاحب  وهتيت،  موحى  املتقاعد،  الع�صكري  فوجئ 
املواقف الثورية امل�صهورة، ب�صرطيني �صريني، يطرقان 
باب بيته يف �صال، ليطلبانه، بعد قولهما باأنهما تو�صال 
ت�صليمه  ق�صد  ال�صتدعائه  جاءا  عليا)...(  بتعليمات 

بطاقة وطنية جديدة.
ر�صالة  �صنتني،  منذ  كتب  قد  وهتيت  موحى  وكان 
ال�صاد�س،  حممد  امللك  اإىل  االأو�صاع،  على  غا�صبة 
الر�صالة،  ومع  لالأو�صاع،  قابال  يبقى  اأن  فيها  يرف�س 

بعث بطاقته الوطنية راف�صا لها هي اأي�صا.
قيامهما  على  ال�صرطيني  �صكر  الذي  موحى،  ولكن 
باإعطائه  امللكي،  القرار  اأن  كيف  تعجب  بالواجب، 
بطاقة وطنية جديدة �صدر بديهيا بعد تو�صله بر�صالة 
امللكية  التعليمات  بقيت  فهل  الغا�صب،  ال�صابط 
امل�صاحلة  اإطار  يف  جديدة،  وطنية  بطاقة  باإ�صدار 
اأن  قبل  �صنتني،  االإدارية  الكوالي�س  يف  تنتظر  طبعا، 

ت�صل اإىل املر�صل اإليه.

هل نفذت االأوامر امللكية عامني من بعد

،



ابراهيم الفاسي
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ال�شيخ عبد الوه�ب رفيقي، امللقب ب�أبي حف�ص، 
مثل  احل�رقة،  الق�ش�ي�  يف  اخلو�ص  عن  يبتعد 
اأو  الردة،  حد  وتطبيق  املعتقد  حرية  ق�شية 
امل�شتقبل  ال�شلفيني  يف  توظيف  فر�شية  حول 
بعد  احل�كم،  والتنمية«  »العدالة  حزب  �شد 
يف  والف�شيلة«  »النه�شة  حزب  اإىل  ان�شم�مهم 
اإط�ر �شفقة ال يت�شع املج�ل لذكر خلفي�ته�. لكنه 
اقرتب من الن�ر، عندم� حتدث ب�شج�عة ن�درة 
داخل تي�ره، وغري م� مرة عن اليهودي اأبراه�م 
وزوجته  االأم�م«  »اإىل  حركة  زعيم  ال�شرف�تي، 
له، بل مل�  كري�شتني و�شكرهم� على م�ش�ندتهم� 
من��شلة  وهي  الوديع،  اآ�شية  ال�شيدة  توفيت 
ي�ش�رية معروفة، ترحم عليه� وكتب كلمة نبيلة 
يف حقه�، وف�ء مل� قدمته اإليه والإخوانه ال�شلفيني، 
عنهم  تخلى  حيث  ال�شجن،  يف  املحنة  اأي�م 
»اإخوانهم« االإ�شالميون، ومن �شمنهم حزب بن 

كريان لظروف ق�هرة)..(.
ك�ن  اأطي�فهم،  بكل  »االإخوان«  ذاكرة  الإنع��ص 
اليهودي »ال�شرف�تي«، اأرحم ب�الإ�شالميني يف زمن 

االبتالء، ومن داخل ال�شجن فتح معهم حوارا يف 
�ش�بقة حت�شب له. وقد ج�ء على ل�ش�نه لو�ش�ئل 
االإعالم  يف حم�ولة لتربير مب�درته: »لكني كنت 
ويف  القنيطرة  �شجن  يف  ح�ورت  قد  �شخ�شي� 
ظروف ق��شية ن�شط�ء اإ�شالميني م�شجونني، لقد 
ك�نوا �شب�ن�، وم� دفعهم اإىل االنخراط يف التي�ر 
االإ�شالمي هو غي�ب العدالة االجتم�عية، اأم� وقد 
اأ�شبح ب�إمك�نن� اأن نقيم العدالة االجتم�عية يف 
املغرب اإذ اأن لن� - هلل احلمد- ملك� متم�شك� بقيم 
االجتم�عية،  للعدالة  عنوان�  ويعترب  االإ�شالم، 
ف�إنه ي�شبح من ال�شهل جت�وز اأ�ش�ص االأ�شولية، 
يف  لالإ�شه�م  االإ�شالميون  الن��شطون  يعود  واأن 

بن�ء البالد اإىل ج�نب بقية املواطنني«.
عبد  ال�شلفي  ال�شيخني  اإىل اأن  االإ�ش�رة  تبقى 
اأبراه�م  الراحل  وامل�رك�شي  رفيقي  الوه�ب 
املوؤمنني، بعد  ب�إم�رة  ال�شرف�تي، يعرتف�ن 
�شعرة  وا�شتمرت  ال�شجن.  داخل  مراجع�تهم� 
مع�وية بينهم� بعد االإفراج عنهم�، كم� يبدو من 

تب�دل ر�ش�ئل ال�شكر بينهم�.

�شحفي  ا�شتجواب  يف  لل�شرف�تي،  �شبق  وقد 
نحو  ال�شجن  من  خروجه  بعد   ،1992 �شنة 
املنفى، اأن اأعلن اأنه خالل �شنة 1979 حدثت من 
داخل ال�شجن املركزي مراجعة جذرية للخطني 

االإيديولوجي وال�شي��شي ملنظمة اإىل االأم�م. 
االإخوانية  املراجع�ت  هذه  تتزامن  اأن  واالأهم 
الكرمي  عبد  الدكتور  �شفقة  مع  الي�ش�رية،   -
اخلطيب رحمه اهلل، مع الق�شر، الإدم�ج جم�عة 
تعرفونه�.  الق�شة  وبقية  حزبه.  يف  كريان  بن 

جمرد �شدفة.. رمب�)..(.
الطرف�ن،  يلتقي  اأن  كذلك،  لالنتب�ه  واملثري 
االإ�شالمي والي�ش�ري، يف دار املخزن من جديد، 
يف موقع ال�شلطة واحلكم، بعد �شفق�ت الراحلني 
 .1992 �شنة  الق�شر  مع  واخلطيب  ال�شرف�تي 

جمرد �شدفة اأخرى.. رمب�)..(.
يف  كبري  دور  »لكري�شتني«،  ك�ن  لالإن�ش�ف، 
الف�شل  ويرجع  الق�شر،  مع  زوجه�  �شفق�ت 
كـــذلك،  لي�ش�ريني  من  العيـــــــــ�ر الثقـــيل)..(،

يف اإجن�ح عملي�تهم�.

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي
�سفقة ال�سرفاتي واخلطيب لإدماج الي�ساريني والإ�سالميني

الفقيه عبد الكرمي 
الفياليل يف ذمة اهلل

ِانتقل اإىل رحمة اهلل بعد ظهر يوم االإثنني 2013/09/30 
الفقيه واالأ�شت�ذ املوؤرخ عبد الكرمي الفياليل، عن �شن 

ن�هزت 87 ع�م� مبدينة الرب�ط.
اجلعرانة  بق�شر   1927 �شنة  مواليد  من  والفقيد 
بت�فياللت، ون�ش�أ وترعرع يف الق�شر امللكي برع�ية امللك 
حممد اخل�م�ص.. قبل االنتق�ل اإىل ج�معة القرويني ثم 
قبل  خلدون..  ابن  ومعهد  بتون�ص  الزيتونة  ج�معة 
حيث  الق�هرة،  بج�معة  العلوم  دار  بكلية  االلتح�ق 
والعلوم  االآداب  يف  اللي�ش�ن�ص  �شه�دة  على  ح�شل 

االإ�شالمية.
املغربية،  الوطنية  بتنظيم�ت احلركة  مبكرا  ِالتحق 

حيث تعر�ص مرارا لالعتق�ل.
ثم�ن  ملدة  ب�لق�هرة  العربي  املغرب  مكتب  يف  عمل 
�شنوات بني 1950 و1958 حتت اإ�شراف االأمري بنعبد 
الكرمي اخلط�بي، وعمل على ت�أ�شي�ص روابط للت�ش�من 
مع كف�ح املغرب العربي يف ب�ك�شت�ن و�شيالن والهند 

وغريه�.
بعد  خ��شة  مبهمة  اخل�م�ص  حممد  امللك  كلفه  وقد 
اال�شتقالل، ثم اأ�شند اإليه مكتب �شوؤون ال�شحراء يف 

وزارة الداخلية لعدة �شنوات.
�شعد اإىل جمل�ص النواب بعد انتخ�ب�ت 1963، حيث 
ك�نت له م�ش�هم�ت ب�رزة، يف طليعته� تقدميه مل�شروع 
اأين لك هذا؟« كمخطط جذري ملك�فحة  ق�نون: »من 

الف�ش�د.
الت�ريخ  مو�شوعة  اأهمه�:  من  اإ�شدارات  عدة  له 
ال�شي��شي للمغرب العربي الكبري )12 جزء(، والت�ريخ 

املفرتى عليه... وغريه�.

    إعالن من مجموعة
    من المستفيدين من وصية 

)الثلث(-  الحاج عمر التازي

نهيب ب�مل�شتفيدين من و�شية )الثلث( 
احل�ج عمر الت�زي حل�شور االجتم�ع 
الذي �شينعقد يوم ال�شبت 12 اأكتوبر 
2013 على ال�ش�عة الث�لثة بعد الزوال 
لتدار�ص الو�شعية املزرية التي توجد 
عليه� اأموال وعق�رات الو�شية ح�لي�، 
ال�ش�درة  االأحك�م  على  واالطالع 
احل��شمة  القرارات  واتخ�ذ  موؤخرا، 

ب�ش�أنه�.

العنوان: نادي وزارة الفالحة �شارع عبد 
الرحيم بوعبيد اجلهة املقابلة جلامع 

لال�سكينة الرباط.

الرباط: األسبوع 

عليه�:  نح�شد  ال  ح�لة  يف  اأنن�  »الواقع 
ح�ش�  ف�رغ  وبرمل�ن  مميع،  �شي��شي  حقل 
ال  ومثقفون  غ�ئبة،  ونخبة  ومعنى، 
دون  و�شح�فة  ذواتهم،  �شوى  لهم  هم 
االأ�شت�ذ  يلخ�ص  اجلملة  بهذه  معنى«.. 
لدى  الدولة  ك�تب  الكوهن،  الرحمن  عبد 
يف  التقليدية  وال�شن�عة  ال�شي�حة  وزير 
ال�شي��شي  امل�شهد  الث�ين،  احل�شن  عهد 

داخل البالد.
ع�م  الإح�ش��ص  تلخي�ص  الكوهن  كالم 
ب�لقلق من هذا الرتدي الذي و�شع اأوزاره 
عن  ال�شوؤال  ليطرح  املج�الت،  كل  يف 
م�شغولة  احلكومة  م�دامت  املمكن  احلل 
التنزيل  معركة  عن  ومن�شغلة  ب�لتف�ه�ت 
على  ح�شلت  الذي  للد�شتور  الدميقراطي 

تفوي�ص �شعبي من اأجل تطبيقه ليت�أكد اأن 
الرغبة  يتعدى  ال  احل�ليني  الوزراء  �شقف 

يف اجللو�ص فوق كرا�شي امل�شوؤولية.
مثل  املتق�عدون  الزعم�ء  ي�شكت  »مل�ذا 
االأ�ش�تذة حممد بو�شتة وحممد ال�شرق�وي 
واملحجوبي  اليو�شفي  الرحمن  وعبد 
وموالي  ع�شم�ن  واأحمد  اأحر�ش�ن 
ي�شدحوا  اأن  عو�ص  العلوي..  اإ�شم�عيل 
تنزيل  على  ب�الإقدام  ويط�لبوا  ب�حلق 
الذي  ال�شوؤال  هو  هذا  2011؟«..  د�شتور 
والتنمية،  االإ�شالح  حزب  رئي�ص  طرحه 
يتعلق  اأكرب  �شوؤال  لطرح  من��شبة  وهي 
اإمك�نية اال�شتف�دة من حكمة هوؤالء  مبدى 
خدمة  يف  �شنوات  ق�شوا  الذين  الرج�ل 
املغرب �شمن جمل�ص ا�شت�ش�ري ملكي ذي 

طبيعة �شي��شية.

اليو�سفي وع�سمان واأحر�سان.. هل يجتمعون 
يف جمل�س ا�ست�ساري ملكي؟ 

مراكش: األسبوع 

بغ�ص النظر عن احليثي�ت )..( �شمحت ظروف 
الزهراء  ف�طمة  مراك�ص  عمدة  بني  احلرب 
اجلم�عي،  املجل�ص  اأع�ش�ء  وبني  املن�شوري، 
ك�نت  التي  القدمية  االأقط�ب  اأ�شم�ء  ب�نبع�ث 
حتكم القلعة احلمراء اأي�م جمد وزير الداخلية 

الراحل ادري�ص الب�شري.
وولد  واجلزويل  البنني  عن  ف�حلديث 
اأذه�ن  يف  مرتبط  واملن�شوري،  العرو�شية 
احل�ج  اأمث�ل:  معروفة  ب�أ�شم�ء  املراك�شيني 
قرر ذات  الذي  الت�جر  ذلك  املن�شوري،  اأحمد 
يوم تعيني العي�دي ق�ئدا على منطقة الرح�منة 
ب�لت�ش�ور مع ال�شك�ن )انظر االأ�شبوع عدد 30 
م�ي 2013(، كم� اأن احلديث عن عبد العزيز 
كمتهم،  مدينة  عمدة  ون�ئب  الربمل�ين  البنني 
يذكر املراك�شيني ب�أي�م والده حممد البنني الذي 
ك�ن معروف� بتج�رته الكبرية يف �شوق اجلملة، 
يتذكر  الذي  االأب  العرو�شية  ولد  �ش�أن  �ش�أنه 
عدد من املراك�شيني اأنه ك�ن ي�شرتي »خردة« 

املق�هي والفن�دق التي انتهت مدة �شالحيته�.

العمدة  اجلزويل  عمر  عن  احلديث  ك�ن  واإذا 
ال�ش�بق يفتح نوافذ الذاكرة على االأب االأ�شت�ذ 
الع�ئلية  االأ�شم�ء  عن  احلديث  ف�إن  اجلزويل، 
ال�ش�لفة الذكر، ك�ن مرتبط� بف�شول لن ين�ش�ه� 
املراك�شيون من حيث التن�ف�ص االنتخ�بي على 
املق�عد الربمل�نية، عندم� ك�ن بع�ص املر�شحني 
عدادات  �شن�ديق  يف  اخلمر  قنين�ت  ي�شعون 
امل�ء والكهرب�ء �شم�ن� للت�شويت عليهم، وتلك 
اأو من  اإال املراك�شيون  اأخرى ال يعرفه�  ق�شة 

ع��شروهم )..(.

ق�شة العمدة ف�طمة الزهراء املن�شوري ونوابه� 
ت�شتحق اأن تكتب ب�لتف�شيل يف كت�ب »البهجة 
م�شت�ش�رون  يتهم  اأن  معنى  م�  املراك�شية«، 
جم�عيون بع�شهم ب »ت�شف�رت«؟.. وم� معنى 
اأن تقول املن�شوري يف اجتم�ع جمل�ص املدينة 
اأحد  اإن بع�ص امل�شت�ش�رين »�شمك�رة«؟.. هو 
ت�ريخية  ب�أحق�د  لالأمر عالقة  اأن  اإم�  االأمرين، 
)..( واإم� اأن املراك�شيني اجلدد ال مييزون بني 
الوقوف  اإىل  الذي يوؤدي  املب�ح والكالم  الكالم 

اأم�م وكيل امللك.

هل تعود مراك�س اإىل اأيام ادري�س الب�سري؟ 

ولد العرو�سيةاجلزويلاملن�سوري

إعالن
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

ال�صحفي  بيت  يف  والأحزاب  احلكومة 
اأقام  اأن  بعد  امل�صاري  العربي  الوزير، 
حفال  ثريا  وزوجته  هو  العائلة  اأفراد  له 
لزواجهما.  اخلم�صينية  الذكرى  مبنا�صبة 
احلاليني  الوزراء  من  نخبة  ح�صور 
كانت  وال�صفراء،  وال�صحفيني  والقدماء 

للتاأكيد على احلنني اإىل الأيام اجلميلة.

بداأت املعامل الكربى تغلق اأبوابها ترجمة 
اأحد،  يراها  ل  التي  القت�صادية  لالأزمة 
األف عامل،  اأوقف  معمل واحد يف بوزنيقة 
وا�صمه معمل ليوين، كما طرد معمل احلديد 

وال�صلب 350 عامال، ول من ي�صاألون.

من  كل  البولي�س،  �صرياقب  واأخريا.. 
يب�صق على الأر�س، اأو يرمي »�صوينكوم« 
امللف  ليحال  �صيجارة،  عقب  اأو  فمه،  من 
على املحكمة، اإدارة الأمن هي التي اأعلنت 
تخ�صي�س مراقبني لهذه املخالفات اأول يف 

الرباط، والبي�صاء واملحمدية.

ال�صفري الأمريكي اجلديد باملغرب »دوايت 
الأمريكي  الكونغري�س  اأمام  اأطلق  بو�س«، 
يف  العاطل  ال�صباب  خ�صوع  من  خوفه 
املتطرفة،  اجلماعات  ل�صغوط  املغرب 
يهدد  الذي  اخلطر  هو  هذا  اأن  معتربا 

املغرب.

امل�صجد الذي د�صنه امللك حممد ال�صاد�س، 
يف املنطقة النائية اأنفكو، مل ينب، ويقولون 
يف  كان  لأنه  الوايل،  على  مواخذة  ل  اإنه 
تعيينه مر�صحا من اأطراف نافذة يف حزب 

الأ�صالة.

على  اأحيزون  ات�صالت  مدير  نفوذ  ظهر 
ن�صر  عن  كلها  امتنعت  عندما  ال�صحافة، 
مليون  من  اأكرث  بتوقيف  املتعلق  اخلرب 
عن  املغرب،  ات�صالت  زبناء  من  تلفون 
العمل.. وب�صرف النظر عن اعتذار ن�صرته 
اإذا  ما  يت�صح  مل  فاإنه  املغرب،  ات�صالت 
اأيد  طرف  من  بتخريب  يتعلق  الأمر  كان 

اإلكرتونية.

قبل  ما  العدد  يف  ن�صره  �صبق  ما  لتو�صيح 
يف  امل�صهور  الدويل  امل�صتثمر  عن  املا�صي 
فاإن  �صفره،  جواز  منه  نزع  الذي  ال�صمال 
�صبق  الذي  فرحان  باملواطن  يتعلق  الأمر 
تقدميه اأمام النيابة العامة بتطوان، واأ�صدر 
قا�صي التحقيق بنف�س املحكمة قرارا ب�صاأنه 
و�صحب  وجهه  يف  احلدود  باإغالق  يق�صي 
الأخري  هذا  طعن  وعندما  �صفره،  جواز 
اجلنحية  الغرفة  اأيدت  املذكور  القرار  يف 
التحقيق  قا�صي  قرار  ال�صتيناف  مبحكمة 

ب�صحب جواز �صفره.
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األضواءتحت

قراأ اأبناء املرحوم احلاج احلمياين يف اأواخر 
�صهر �صتنرب الأخري، ما ن�صرته »الأ�صبوع« 
بعد  ف�صارعوا)...(  املا�صي،  اأبريل  �صهر  يف 
مرور خم�صة اأ�صهر، اإىل الرد على »احلقيقة 
»الفــــرن�صيون  بـ  املعنونـــــة  ال�صائـــعة« 
بن  يوؤيدون  والأمريكيون  الهمة  يرف�صون 
 )2013 اأبريل   11 عدد  )الأ�صبوع  كريان« 
التي ت�صمنت فقـــرة من كتـــاب: »احل�صن 
الثاين لإنيا�س دال« والتي تقول اإن: »خبايا 
تقرير �صري �صدر عن القن�صل العام لفرن�صا 
 ،1959 فرباير  بوفاين،  بيري  طنجة،  يف 
مولي  العهد  ويل  اغتيال  حماولة  حول 
احل�صن.. يف اأعقاب ت�صكيل حكومة الرئي�س 
عبد اهلل اإبراهيم، واأن هذه املعلومات قدمها 
امللكي  الديـــوان  مــدير  الفرن�صي  للم�صـــدر 

احلمياين«.
وجاء يف رد اأبناء املرحوم احلاج احلمياين 
مل  ورمبــا  »الأ�صبــــوع«  قـــروؤوا  الذين 
عن  دال«  »اإنيا�س  املوؤلف  كتاب  يقروؤوا 
»اإنيا�س  الكاتب  باأن  الثاين«،  »احل�صن 
فكتب  ذكره،  �صبق  ما  ))يدعي((  دال« 
الذين  وكنزة  وليلى،  وعلي،  عمر،  من  كل 
اأبناء  ب�صفتهم  التو�صيح  هذا  على  وقعوا 
والدنا  باأن  »الإيحاء  اأن  احلمياين  املرحوم 
كان عميال للم�صتعمر الفرن�صي« هو »ادعاء 
اجلميع  له  يعرتف  رجل  حق  يف  �صخيف 
العلوي  العر�س  باأهذاب  بت�صبثه  بوطنيته، 
كانت  التي  املتينة  بال�صداقة  وكذا  املجيد، 
جتمعه مبحرر البالد املغفور له امللك حممد 

اخلام�س تغمده اهلل بوا�صع رحمته«.

ق�صية  الرباط،  حماكم  على  الأيام،  هذه  تعر�س 
يرتافع فيها كبار املحامني، واإن كان يغلب عليها 
اجلانب ال�صيا�صي اأكرث من اأي �صيء اآخر، وهي 
امللف،  جذور  اأن  بحكم  اآخر..  نوع  من  �صيا�صة 
ترجع اإىل تلك الأيام، التي من �صاأنها مت تغيري 

الد�صتور.. ومظاهرات 20 فرباير.
جر  فيه  مت  الذي  امللف،  هذا  خلفيات  وترجع 
وف�صاد  النفوذ  بدوافع  ال�صيدات،  اإحدى 
الإدارة، اإىل درجة قرر فيها املجل�س الإداري 
نف�صه،  املدير  توقيف  اإىل  امل�صتكية،  لل�صركة 
الكيدية  �صكايته  لكن  الإدارة،  عن  واإبعاده 
بقيت �صارية املفعول، لأن هذا املدير وقبل 
توقيفه، قدم �صكاية بال�صيدة، حكمت فيها 
لكن  ال�صكاية،  برف�س  البتدائية  املحكمة 
على م�صتوى ال�صتيناف، حتركت الأيدي، 
لتحكم على ال�صيدة بع�صرة �صهور �صجنا، 
يف نف�س الوقت الذي �صدرت فيه الأوامر 

بتوقيف املدير امل�صتكي.
دفع  زمن  اإىل  الق�صية،  ف�صول  وترجع 
فيه اأحد الفا�صيني الكبار، وكان وزيرا 
لي�صبح  الب�صري،  ولده  دفع  �صابقا، 
للقر�س  �صوفاك،  ل�صركة  رئي�صا 
الإيداع والتدبري،  التابعة ل�صندوق 
�صابقا،  الأ�صبوع  عليه  اأطلقت  الذي 

ا�صم اإمرباطورية بال�س بيرتي.
ت�صميته  يقبل  ل  الذي  الفا�صي  الب�صري  واأ�صبح 

يتحكم  الفهري،  لقب  اإليها  اأ�صيف  اإذا  اإل  هاته، 
كاملالك يف هذه املوؤ�ص�صة، وعني ال�صيدة املذكورة، 
يف  �صوفاك  ال�صركة  هذه  �صوؤون  بت�صيري  مكلفة 

الرباط.
وحدث مرة اأن ظهرت لل�صيد الب�صري، عمارة �صخمة 
يف الرباط وفر�صة)...( �صرائها ب�صبعة ماليري.. مبا 
فيها من فوائد)...( فقرر اأن يجعلها بعد �صرائها مقرا 

ل�صركـــة 
الرباط  يف  �صوفاك 

اأداء  وال�صتغناء طبعا عن ال�صيدة، ورف�س 
التعوي�صات للعاملني معها.

ال�صيدة  بني  الت�صال  اإطار  ويف  الفرتة،  تلك  يف 
لها:  يقول  �صوتا  ال�صيدة  �صمعت  الب�صري  واملدير 

))�صريي حتى عند حممد ال�صاد�س((.
هذه  و�صلت  اإذ  احل�صبان،  يف  يكن  مل  ما  ليحدث 

الكلمة اإىل منتهاها، ليفاجاأ الب�صري الفا�صي باجتماع 
املجل�س الإداري ل�صركة �صوفاك يوم 26 
يناير 2010، ويقرر تغيري الب�صري 
الفا�صي ويعني مكانه ال�صيد ه�صام 

كرزازي.
�صكايته  قدم  الفا�صي  الب�صري  ولكن 
عن  م�صوؤولة  كانت  التي  بال�صيدة 
يف  العثور  مت  لأنه  الرباط،  مكتب 
على  اأر�صلتها،  التي  القر�س  ملفات 
ملف زور فيه اأحد الراغبني يف القر�س 
على  وح�صل  الع�صكرية،  هويته 
النتقامية،  العملية  فتمت  القر�س، 
برفع �صكاية بهذه ال�صيدة على اأنها هي 

امل�صوؤولة عن تزوير الزبون.
تغريت..  قد  العدالة  ظروف  كانت  واإذا 
خوف  ول  �صيظهر،  بالتاأكيد  احلق  فاإن 
على املدير الفا�صي، فقد مت تعيينه وهو يف 
الرباط مديرا لأحد امل�صاريع يف الناظور، 
من  له  اأفيد  املغادرة  عرو�س  اأن  وحيث 
البقاء يف اإدارة ل يقنع بها، من رئي�س كبري 
فقد  اإدارتها،  يف  ب�صيط  موظف  اإىل  ل�صوفاك 
اكتفى بتعوي�س عن املغادرة قدره اأربعمائة 

مليون.
اأنه  هو  الق�صية،  هذه  يف  الغريب  العجيب 
ببطالن  البتدائية  املحكمة  حكمت  عندما 
حمكمة  على  امللف  عر�س  ويوم  الدعوى، 
ال�صتيناف، وكان املحامي زيان ينوب عن تلك 
ال�صيدة قالت رئي�صة اجلل�صة: اإين اأعرف الأ�صتاذ 
زيان الذي يظهر كثريا يف التلفزيون، فاإن الأ�صتاذ 
الفا�صي)...( حمامي امل�صتكي الفا�صي)...( كان هو 
رئي�صي ال�صابق، فكان احلكم لفائدة رئي�س الرئي�صة 

ال�صابق، بع�صرة اأ�صهر حب�صا.
ولكن اأكيد.. اأن احلق ل ي�صيع.

هل غلط املدير الفا�سي هو الذي ت�سبب 
يف توقيفه عن اإدارة �سوفاك؟

�سعيد ال�سعدي يطالب 
باإقفال جمل�س امل�ست�سارين 

الرباط: األسبوع

بينما ي�صكت جل ال�صيا�صيني عن م�صري الغرفة 
الثانية بعد الت�صويت على د�صتور �صنة 2011، 
التنمية الجتماعية  ال�صعدي وزير  �صعيد  خرج 
يف حكومة عبد الرحمن اليو�صفي قبل اأيام لي�صن 
هجوما غري ماألوف من طرف حزبه على جمل�س 
فاقدة  »غرفة  مبثابة  اإياه  معتربا  امل�صت�صارين 
اأو  الب�صرية  تركيبتها  حيث  من  �صواء  لل�صرعية 

اخت�صا�صاتها«.
ال�صعدي وهو اأ�صتاذ للعلوم القت�صادية، واأحد 
مهند�صي اخلطة الوطنية لإدماج املراأة يف التنمية، 
اأكد يف لقاء ب�صطات اأن الو�صع يتطلب الت�صريع 
باإجراء انتخابات طبقا للد�صتور اجلديد، الذي قال 

اإن احلكومة تعمل على تنزيله ب�صكل �صعيف.

اأبناء مدير الديوان امللكي يكتبون للأ�سبوع

●  الرباط: األسبوع

ح�صن  املحامني  نقباء  نقيب  فجر 
الثقيل  العيار  من  ف�صيحة  وهبي 
القرب مل يعد  اإن ق�صاء  حني قال 
الذي  الب�صطاء  املواطنني  يخدم 

خلق من اأجلهم.
هيئات  جمعية  رئي�س  واأ�صاف 
لقاء  خالل  باملغرب  املحامني 
بني  من  اأن  موؤخرا  عقد  �صحفي 
ت�صتفيد  التي  الكربى  ال�صركات 
”�صركة  جمانا،  الق�صاء  هذا  من 

ات�صالت املغرب“.

ق�صاء  اأن  اعترب  وهبي  النقيب 
القرب الذي اأحدث لتقريب الق�صاء 
ت�صتغله  الب�صطاء  املتقا�صني  من 
عليه  وتعتمد  الكربى،  ال�صركات 
حلل عدد من الإ�صكاليات والق�صايا 
القانونية التي تتخبط فيها حمليا.

وحلل هذه املع�صلة، طالب النقيب 
على  العمل  الدولة  من  وهبي 
اخت�صا�صات  تو�صيع  اإجبارية 
هو  كما  املحامي  ا�صتغال  وجمال 
معمول به يف عدد من الدول كتون�س 
مثال، حيث اعترب اأنه على الدولة 

الكربى  ال�صركات  واإلزام  فر�س 
اإلزاميتها  مثل  مثله  حمام  بتعيني 

لها مبحا�صب.
اأن  الدولة  من  كذلك  طالب  وهبي 
�صرطا  املحامي  وجود  من  جتعل 
اإلزاميا لتقا�صي خمتلف الإدارات 
وهو  للدولة،  التابعة  العمومية 
من  يخف�س  قد  الذي  الإجراء 
التي  الكبرية  املالية  اخل�صارات 
تتكبدها الدولة يف عدد من الق�صايا 
التي حتكم �صدها ب�صبب افتقارها 

لوجود املحامي.

ف�سيحة ال�سركات الكربى التي ت�ستفيد جمانا من ق�ساء القرب

متى �سيقع هذا االنفجار
 يف املغرب
الرباط. األسبوع

مقاله  اأنوزل،  علي  املعتقل،  ال�صحفي  ختم 
املكتوب من داخل الزنزانة، لأنه �صدر وهو يف 
املعتقل، وكتب: احلل هو الثورة، وهي اآتية ل 

ريب فيها.
 واإن كان يف علم الغيب، ما اإذا كان كل الذين 
اأيدوه وطالبوا باإطالق �صراحه، وهم كثريون، 
متفقني معه يف توقعاته، فاإن واحدا من اأقطاب 
اهلل  فتح  اأر�صالن  والإح�صان،  العدل  جماعة 
لالأو�صاع  و�صيك  النفجار  »اإن  بدوره:  كتب 
يف املغرب«. ترى هل هي توقعات فل�صفية، اأو 
ح�صابات م�صريية، ولكن املو�صوع يحتاج اإىل 

تف�صري.



مر�ضوم امل�ضاعدة الق�ضائية 
بني ال�ضحاك والرميد

 الرباط: األسبوع

م�صادر  من  الأ�صبوع  علمت 
اإدري�س  اأن  مطلعة  جد  ق�صائية 
ال�صحاك الأمني العام للحكومة 
املر�صوم  عن  بعد  يفرج  مل 
برف�س  املتعلق  احلكومي 
الق�صائية  امل�صاعدة  مر�صوم 
قد  احلكومة  كانت  والذي 

�صادقت عليه قبل �صهر.
تقول  الق�صائية  امل�صادر  ذات 
اإن املر�صوم امل�صوؤوم الذي فجر 
املحامني  بني  كبريا  �صراعا 

ووزير العدل م�صطفى الرميد كانت احلكومة قد اأعلنت اأنها 
فقد �صادقت يف جمل�صها احلكومي  �صترتاجع عنه، وبالفعل 
اأنه  غري  املر�صوم،  هذا  اإلغاء  على  املا�صي  �صتنرب   5 يوم 
وحلدود اليوم مل يتم ن�صره يف اجلريدة الر�صمية لكي ي�صبح 

�صاري املفعول.
الرميد  ا�صرتاتيجية من طرف م�صطفى  اعتربوها  املحامون 
النتهاء من  لتهديدهم وانتظار حتى  العدل واحلريات  وزير 
حول  الوطني  باحلوار  املتعلقة  التو�صيات  كامل  �صياغة 
اإ�صالح العدالة، ومن ثم النقالب على املحامني، وهو الأمر 
الرميد  الت�صعيد مع وزارة  اإليه هوؤلء واختاروا  الذي فطن 
على  وقطعتها  �صبق  التي  اللتزامات  تنفيذ  على  لإجبارها 
نف�صها، وعلى راأ�صها الإلغاء الفعلي والعملي ملر�صوم امل�صاعدة 

الق�صائية املثري.
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كواليس األخبار
 العدد: 758  اخلميس 10 أكتوبر 2013

�صهدت اإقامة ال�صفري امل�صري اجلديد اأحمد اإيهاب 
عبد الأحد جمال الدين يف الرباط حفال كبريا ح�صرته 
عدة �صخ�صيات من ال�صلك الدبلوما�صي ومن رجال 
الحتفال  مبنا�صبة  والأجانب،  املغاربة  الأعمال 
بذكرى حرب 6 اأكتوبر، وهي تلك احلرب العربية 
الإ�صرائيلية التي �صنتها كل من م�صر و�صوريا بدعم 

عربي على اإ�صرائيل عام 1973.
ح�صل ذلك يوم ال�صبت 6 اأكتوبر 1973م، يف اليوم 
العا�صر من رم�صان، وبينما اأكد �صفري م�صر اجلديد 
تعي�س  كي  مل�صر  الطريق  »فتحت  احلرب  تلك  اأن 
خالل  من  الأمم،  بني  وعزيزة  الراأ�س  مرفوعة 
ال�صوؤال  يبقى   )..( القوة  حتميه  �صالم  ا�صتتباب 
عاد  الذي  احلرب،  هذه  حيثيات  عن  مطروحا 
امل�صريون لالحتفال بذكراها بعدما كادوا يتوقفون 
املخلوع  الرئي�س  زمن  يف  املا�صية  ال�صنة  ذلك  عن 

حممد مر�صي.
يف  املدقق  بالتف�صيل  مدونة  احلرب  هذه  تفا�صيل 
التغطية  خالل  من  ”الكوالي�س“  جريدة  اأر�صيف 
امليدانية لل�صحايف م�صطفى العلوي )مدير جريدة 
الذي  الوحيد  املغربي  كان  الأ�صبوع حاليا(، حيث 
عرب قناة ال�صوي�س رفقة اجلي�س امل�صري عندما كان 

يحرز تقدما يف مواجهة اجلي�س الإ�صرائيلي.
”لقد كانت عملية العـــــبور امل�صــــــرية عـــــملية 

الإ�صرائيلي  العلم  لكان  ف�صلت  لو  ..اإذ  انتحار 
من  الأم�صية  تلك  يف  القاهرة  م�صارف  على  يرفرف 
يوم ال�صاد�س اأكتوبر، ففي �صاعات معدودة حتول 

يحقق  كان  حقيقي..  اأ�صد  اإىل  امل�صري  اجلندي 
ي�صدقونها..  اأنف�صهم  امل�صريون  يكن  مل  اإجنازات 
فكيف كان يراد للعامل اأجمع اأن ي�صدقها، لقد نزح 
 1967 �صنة  منذ  القناة  من  م�صري  مليون  حوايل 
)انظر   “.. تدكها  للمدافع  وديارهم  بيوتهم  تركوا 
حتقيق م�صطفى العلوي/ مغربي يف حرب رم�صان/ 

جريدة الكوالي�س عدد 2 فرباير1974(.
”الكوالي�س“ عني املغاربة  هكذا اإذن كانت جريدة 
على ما يجري يف م�صر، بل اإن بع�س احلا�صرين يف 
اإعادة  اإقامة ال�صفري طلبوا  احلفل الذي احت�صنته 
قبيل  التي حملت عناوين من  املقالت  ن�صر بع�س 
”1000 يوم بعد نك�صة 1967“ و »تفا�صيل املعركة 
ج�صم  من  عزيزة  الدماء  »�صالت  و  وخملفاتها“ 

الثورة امل�صرية“.
بع�س  بربوز  املذكور  احلفل  ظروف  �صمحت  وقد 

املكلف  الوزير  اأمثال  غريها  دون  ال�صخ�صيات 
بالدفاع عبد اللطيف الوديي والذي واإن كان غائبا 
فاإن الرتكيز على تاأكيد ح�صوره اإىل جانب اجلي�س 
اأكتوبر   6 احتفالت  يف  للمغرب  كممثل  امل�صري 
ف�صال  احلفل،  هذا  يف  وزنها  لها  �صخ�صية  جعله 
عن ال�صفري املغربي ال�صابق يف م�صر عبد اللطيف 
ملني بعدما حظي بتكرمي من لدن ال�صفري امل�صري 
اجلديد بالرباط ت�صلمه من يد اجلرنال خالد امللحق 
يف  اأكد  والذي  امل�صرية،  بال�صفارة  الع�صكري 
ت�صريحاته لالأ�صبوع عن اعتزازه بالدعم املغربي 
اإزاء  املغرب  امل�صري وملوقف  لحتفالت اجلي�س 
ما يجري يف م�صر، فيما كانت اأغنية فريوز ”ن�صم 
ال�صفري  اإقامة  اأرجاء  كل  يف  ترتدد  الهوى“  علينا 
هي  لغات  بثالث  قدم  الذي  احلفل  بانطالق  اإيذانا 

الفرن�صية والإجنليزية والعربية.

الوزراء امل�ضتقيلون 
�ضيحكمون يف 

احلكومة الثانية
 الرباط: األسبوع

�صجلت ”الأ�سبوع“ اأن اأغلب الوزارات يف 
حكومة بنكريان انتهت من اإعداد م�صاريع 
حدة،  على  قطاع  لكل  الفرعية  امليزانيات 
ال�صنة  و�صيا�صة  ميزانية  توقعات  تر�صم 

املقبلة 2014.
املفارقة يف هذا الأمر اأن م�صالح الوزارات 
الوزراء  لهوؤلء  املبا�صر  الإ�صراف  وحتت 
ب�صبب  اهتزاز  و�صعية  يعي�صون  الذين 
التعديل  مي�صهم  اأن  من  تخوفاتهم 
اإكراه  حتت  ا�صطرت  املقبل،  احلكومي 
اإعداد  اإىل  احلكومة  رئي�س  و�صغط  الزمن 
 2014 م�صروع امليزانيات الفرعية ل�صنة 
طبيعة  انتظار  دون  وزارة  بكل  اخلا�صة 

الت�صكيلة احلكومية املقبلة.
واإذا كان اأمر اإعداد الأرقام املالية واأبواب 
ميزانية كل وزارة على حدة قد مت ال�صروع 
ال�صوؤون  ومديريات  م�صالح  قبل  من  فيه 
فاإن  الوزارات،  كل  يف  واملالية  الإدارية 
خمتلف  انتهاء  هو  املتتبعون  يفهمه  مل  ما 
القانون  �صياغة  من  احلكومية  القطاعات 
وزير،  لكل  ال�صيا�صية  الزاوية  من  املايل 
تنفيذ  على  القادم  الوزير  �صيجرب  والذي 

�صيا�صة �صلفه.
هذه الوزارات الفرعية مبا فيها الوزارات 
ال�صتقالل  حزب  وزراء  ي�صريها  التي 
الأخرية  اللم�صات  و�صعت  قد  امل�صتقيلني 
 2014 ل�صنة  املايل  القانون  م�صروع  على 
ال�صنة  تنفيذ  بح�صيلة  عر�س  فيه  مبا 
برنامج  ور�صم  املنجزات  من  املا�صية 

عمل  يهم ال�صنة املقبلة.

م�سطفى العلوي اأمام اأحد اجل�سور التي بناها اجلي�س امل�رصي يف قناة ال�سوي�س

ال�صفري امل�صري يقيم حفال كبريا  واجلرنال خالد ينوه  بالدعم املغربي

م�ضطفى العلوي �ضاهدا على حرب 6 اأكتوبر 

ال�سفري امل�رصي 
�أحمد �إيهاب

العن�ضر يغادر وزارة الداخلية يف 
الت�ضكيلة احلكومية الثانية

 الرباط: األسبوع

املا�صي  الأ�صبوع  نهاية  عرفت 
رواج  احلايل  الأ�صبوع  وبداية 
وبقوة خرب قرب مغادرة احمند 
العن�صر لوزارة الداخلية خالل 

التعديل احلكومي املرتقب.
من  اأكرث  اأكده  الذي  اخلرب 
اتفاقا  هناك  اإن  يقول  م�صدر 
الأغلبية  مكونات  داخل  �صامال 
احلكومية على اأن يرتك احمند 
احلركة  عام  اأمني  العن�صر 
ال�صعبية من�صب وزير الداخلية 

على اأ�صا�س احلفاظ على مقعده داخل احلكومة، لكن ب�صفته 
وزيرا للدولة بدون مهام حمددة.

اإتاحة  الأول،  ل�صببني:  الفر�صية  بهذه  تقر  امل�صادر  ذات 
اآخر غري عبداهلل بها داخل  الفر�صة ل�صخ�صية وزير للدولة 
احلكومة والتي ت�صهل مهمة متثيل الدولة ومتثيل جاللة امللك 
يف عدد من املحافل الدولية، وثانيها تب�صيط اإحدى العراقل يف 
اإجراء م�صل�صل النتخابات القادمة، حيث وجود وزير حركي 
يثري الكثري من ردود الفعل حول تدخله اأو حياده يف العملية 

لفائدة اأو �صد مر�صحي احلركة ال�صعبية.
ذات  تتحدث  �صغوره،  بعد  املن�صب  يتوىل  من  وبخ�صو�س 
امل�صادر على مفاجاأة من العيار الثقيل مبا فيها احتمال انتقال 
وزير  من�صب  اإىل  احلايل  الوطنية  الرتبية  وزير  الوفا  حممد 

الداخلية.

اأخنو�ش يخاطب الفالحني
 يف املدا�ضر باللغة الفرن�ضية

 الرباط: األسبوع
املتتبعني  من  عدد  يفهم  يعد  مل 
وال�صيد  الفالحة  وزارة  اإ�صرار 
البحري على خماطبة ال�صحافيني 
العام  الراأي  وعربهم  املغاربة 
باللغة الفرن�صية. فقد �صجل خمتلف 
يتو�صلون  الذين  ال�صحافيني 
اأن  اأخنو�س،  ببيانات وزارة عزيز 
ال�صحافية  البالغات  هذه  خمتلف 
الإلكرتوين  الربيد  عرب  املبعوثة 
خمتلف  ويف  الفالحة،  لوزارة 

العربية  دون  الفرن�صية  باللغة  كتابتها  على  ت�صر  املوا�صيع 
التي تبقى اللغة الر�صمية للبالد بح�صب الد�صتور اجلديد.

هذه العادة ال�صيئة، تتبعها وزارة الفالحة منذ و�صول عزيز 
اأخنو�س وزير الفالحة احلايل اإىل كر�صي الوزارة، بعدما ظلت 

الوزارة يف ال�صابق تتعامل باللغة العربية. 
الغريب يف الأمر اأن جل البالغات التي تر�صلها الوزارة بالفرن�صية 
حتى التي تعني الفالحني الب�صطاء كالإعالن عن انطالق مو�صم 
احلرث مثال اأو حديثها عن انطالق عملية بيع البذور املختارة، 
مبخاطبة اأ�صدقائه  الكتفاء  على  ي�صر  اأخنو�س  الوزير  ”رمبا 

وزير  اأنه  وين�صى  الع�صرية،  ال�صيعات  يف  الكبار  الفالحني 
واملدا�صر،  الدواوير،  يف  ال�صغار  الب�صطاء، وللك�صابة  للفالحني 
فما  املغربية  الدارجة  يعرفون  بالكاد  والذين  النائية  والقرى 

بالك بالفرن�صية“، يعلق اأحد ال�صحافيني.
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

يا زبون اتصاالت املغرب
هاتفك م�صغول وعلبتك ال�صوتية 

م�صغلة واأنت ال تعلم!!

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

 العدد: 758  اخلميس 10 أكتوبر 2013

الرباط: األسبوع
واكبت  التي  التعليقات  هي  كثرية 
ادري�س  نظمه  الذي  الكبري  االجتماع 
ل�سكر لالحتجاج على ما اأ�سماه االبتزاز 
ال�سيا�سي حلكومة عبد االإله بن كريان، 
غري اأن اأكرث التعاليق حدة هو ذلك الذي 
اأكد فيه اأ�سحابه على كونها املرة االأوىل 
التي يتظاهر فيها حزب القوات ال�سعبية 
اخلروج  عو�س  مغطاة  قاعة  داخل 
اأيام  عنه  معروفا  كان  كما  ال�سارع  اإىل 
اإيجابية  نقطة  ت�سجيل  رغم   )..( املجد 
يف التنظيم من خالل منع »احلمري« من 

امل�ساركة.
اأن�سطة  على  غطى  الكبري  الن�ساط 
بالغة  لكنها  الكم،  حيث  من  �سغرية 
االأهمية من حيث الر�سائل التي حملتها، 
فقد ا�ستطاع الفرع املحلي للكونفدرالية 
والذي  بالرباط  لل�سغل  الدميقراطية 
ال�سطاطبي جتميع عدة  النقابي  يراأ�سه 
على  حم�سوب  اأغلبها  ي�سارية  فعاليات 

اجلناح  وعلى  اال�سرتاكي  االحتاد 
الغا�سب من اإدري�س ل�سكر.

االأربعينية  الذكرى  اإحياء  متيز  وقد 
لوفاة املنا�سل خالد عبد الرحمن اأحد 
للمالية،  الوطنية  النقابة  موؤ�س�سي 
الدميقراطية  للكونفدرالية  التابعة 
ثريا  زوج  باملنا�سبة  )وهو  لل�سغل، 
حلر�س ع�سو املكتب التنفيذي(،  يوم 
بح�سور   ،2013 اأكتوبر   4 اجلمعة 
الفت لقياديني من االحتاد اال�سرتاكي 
وحممد  بوبكري،  حممد  اأبرزهم 

اليازغي، وثريا ماجدولني..
مع  للتالقي  فر�سة  اللقاء  �سكل  كما 
اال�سرتاكي  االحتاد  رموز  بع�س 
�سابقا اأمثال حممد ال�سا�سي، وانظروا 
ا�ستطاع  الذي  اللقاء  هذا  قيمة  اإىل 
اليازغي  وحممد  ال�سا�سي  يجمع  اأن 
وا�سعة«،  اهلل  »اأر�س  مقولة  �ساحب 
عبد  الراحل  يعرفون  الذين  اأن  غري 
اأحد  كونه  اأي�سا  يعرفون  الرحمن 
لطلبة  الوطني  لالحتاد  االأوفياء 
املغرب، وهذه هي اجلزئية التي ميكن 
اآخر  رئي�س  بوبكري  ي�ستعملها  اأن 

املغرب،  لطلبة  الوطني  لالحتاد  موؤمتر 
املنا�سبة  هذه  يف  احل�سور  يربر  لكي 
الطامع يف تويل  اليازغي وهو  اإىل جانب 

من�سب نائب الكاتب االأول )..(.
القوى  مبوازين  العارفون  ويعرف 
بنربكة  املهدي  حزب  داخل  الداخلية 
اللقاء  طبخة  اأن  بوعبيد  الرحيم  وعبد 
اهلل،  عبد  موالي  مركب  يف  اجلماهريي 
والتي طبخت غري بعيد عن املركب )..( 
ل�سكر  ادري�س  خ�سوم  لتغري  تكن  مل 
مع  اقرتبت  نهايتهم  اأن  يعتقدون  الذين 
اجلديد،  ال�سيا�سي  الدخول  اقرتاب 
من  اأكرث  يعرف  الزايدي  اأحمد  ولعل 
فبقاوؤه  اجلزئية.  هذه  تفا�سيل  غريه 
على راأ�س الفريق النيابي للحزب يتطلب 
لن  ما  وهو  ال�سيا�سي  املكتب  من  تزكية 
يتحقق اإال اإذا اآمن املكتب ال�سيا�سي اأن 
بقاء الفريق مرتبط ببقاء الزايدي، ذلك 
تتمتع  ال  كانت  واإن  القيادة احلالية  اأن 
اإال  ال�سابقة  القيادة  موا�سفات  بنف�س 
التحريري«  »اخلط  دعم  يف  تلتقي  اأنها 

الدري�س ل�سكر.
الراحل  كان  اإذا  ما  اأحد يعرف  ال  طبعا 
متفقا مع ادري�س ل�سكر اأو خمتلفا معه، 
منا�سبة  وجدوها  ل�سكر  خ�سوم  ولكن 
ح�سن  يف  جديد  من  يجتمعوا  لكي 
الكونفدرالية، ومن بينهم حممد العزوزي 
الدميقراطية  للفيدرالية  العام  الكاتب 
اأنه  عنه  يقال  بات  والذي  لل�سغل، 
الدميقراطية  الكونفدرالية  مع  ي�ستغل 
من  اأكرث  االأموي  نوبري  يرتاأ�سها  التي 
ا�ستغاله مع االحتاد اال�سرتاكي، ل�سبب 
االأول لالحتاد  الكاتب  اأن  معروف وهو 
بقائه  على  موافقا  يكن  مل  اال�سرتاكي 

على راأ�س الفيدرالية)..(.
واليازغي  والعزوزي  بوبكري  ح�سور 
وال�سا�سي وبلعربي الكاتب العام لنقابة 
هناك  باأن  االنطباع  اأعطى  التعليم.. 
يف  قدم  موطئ  عن  للبحث  حماوالت 
الكونفدرالية ومل ال داخل حزب املوؤمتر 
اللقاء  اأن  طاملا   )..( االحتادي  الوطني 
حول  التهام�س  عن  املجتمعني  يثن  مل 
ادري�س  مع  التعاون  يف  رغبتهم  عدم 
حربا  دائما  يخو�س  كان  الذي  ل�سكر، 

تنظيمية �سد بع�سهم.
ل�سكر  من  الغا�سبني  تيار  بني  التقارب 
االحتادي  الوطني  املوؤمتر  واأع�ساء 
اأي�سا  وتوؤكده  اللقاء،  هذا  يوؤكده 
بني  وامل�سرتكة  املتتالية  البالغات 
التي  لل�سغل  الدميقراطية  الفيدرالية 
النقابي  الذراع  تكون  اأن  يفرت�س 
الكونفدرالية  وبني  اال�سرتاكي  لالحتاد 
اأحد  جت�سد  التي  لل�سغل  الدميقراطية 
ليطرح  احلزبي،  االنف�سال  حمطات 
ال�سوؤال عما اإذا كان لالأمر عالقة بالتمهيد 

لاللتحاق ب�سفوف املن�سقني القدامى.
الرحمن  عبد  خالد  الراحل  اأن  يذكر 
االحتاد  داخل  الن�سطاء  اأحد  من  هو 
يف  كبري  واإطار  املغرب،  لطلبة  الوطني 
وزارة املالية، ويقول مقربوه اإنه قاطع 
التي  املوؤمترات  االأخرية  ال�سنوات  يف 
عن  املن�سقة  االأحزاب  بع�س  عقدتها 
االحتاد اال�سرتاكي، واإنه كان يعتقد اأن 
لبع�س  ولي�س  للمغاربة  ملك  »احلزب 
االأ�سخا�س«، بتعبري م�سدر مقرب منه.

بعد دخول االحتاد اال�صرتاكي يف حروب الت�صفيات التنظيمية 

هل يبحث الغا�صبون من ادري�س ل�صكر 
عن موقع قدم عند االأموي؟ 

شكل اللقاء فرصة للتالقي 
مع بعض رموز االتحاد االشتراكي 

سابقا أمثال محمد الساسي، وانظروا 
إلى قيمة هذا اللقاء الذي استطاع 
أن يجمع الساسي ومحمد اليازغي 
صاحب مقولة »أرض اهلل واسعة«، 
غير أن الذين يعرفون الراحل عبد 
الرحمن يعرفون أيضا كونه أحد 
األوفياء لالتحاد الوطني لطلبة 

المغرب، وهذه هي الجزئية التي 
يمكن أن يستعملها بوبكري 

رئيس آخر مؤتمر لالتحاد الوطني 
لطلبة المغرب، لكي يبرر الحضور 

في هذه المناسبة إلى جانب اليازغي 
وهو الطامع في تولي منصب نائب 

الكاتب األول )..(.

منوذج لتن�ضيق مل تظهر اأهدافه بعد..العزوزي رئي�س »نقابة الحتاديني« ي�ضع يده يف يد الأموي 
وي�ضدر البالغات امل�ضرتكة مع الكونفدرالية.. ويف الإطار الراحل خالد عبد الرحمن.

منذ مدة واأنا اأتلقى ر�سائل هاتفية ق�سرية من �سركات خمتلفة تدعوين 
للم�ساركة يف م�سابقات للفون بكذا هدية جائزة.. مل اأعر االأمر يف البداية 
اأكون  اأوقات  يف  تاأتيني  الر�سائل  تلك  بداأت  اأن  اإىل  يذكر  اهتمام  اأدنى 
وكلما  اأفكاري وخواطري.  تدوين  اأو  مقاالتي  بكتابة  م�سغوال  خاللها 

حموت ر�سالة من ذاكرة هاتفي اإال وانهالت علي اأربعة اأخرى!!
من  جمموعة  مع  يزعجني  بداأ  الذي  املو�سوع  تناولت  اأيام  ومنذ 
انتباه  الإثارة  عنه  الكتابة  على  معقودة  ونيتي  واأ�سدقائي،  جل�سائي 

من يهمهم االأمر.)..(
وخالل جل�ستي تلك علمت اأن �سابة يف مقتبل العمر دخلت منذ اأ�سابيع 
مع  جم�سدا  العذاب  فعا�ست  عمرها،  حبيب  مع  الذهبي  قف�سها  قليلة 
عري�سها ال�سكاك الغيور بعد �سماعه مرارا كل ب�سع �ساعات رنني هاتف 
نظره  ق�سر  ب�سبب  وهاج  فاأزبد  تبلغه  عتيدة  ن�سية  ور�سالة  عرو�سه 
عن قرب، وعجزه عن قراءة م�سمون الر�سائل التي كانت تنهال على 
العرو�س امل�سكينة با�ستمرار. وكانت النتيجة اأن غادرت بيت الزوجية 
كل  وال�سبب  اإجراءاته  الغا�سب  الزوج  معها  فبداأ  بالطالق،  مطالبة 

ال�سبب ر�سائل �سركات ال هم لها �سوى الربح.
معدل  ارتفاع  بعد  م�سرعه  يلقى  كاد  فقد  ال�سن،  يف  طاعن  رجل  اأما 
ال�سكري يف دمه ب�سبب تلك الر�سائل الهاتفية التي جتعله يقفز كل مرة 
القاطنني  اأبنائه  اأحد  عن  كارثي  بخرب  التو�سل  من  خوفا  مكانه  من 
النوع عندما بلغه خرب وفاة  باخلارج ب�سبب �سابقة عا�سها من نف�س 
ابنه ال�ساب بوا�سطة ر�سالة هاتفية منذ �سنوات، ف�سارت تلك الر�سائل 

الغازية للهواتف �سيفا م�سلطا على حياته على مدار �ساعات اليوم.
الرقم  �ساحبة  املغرب،  ات�ساالت  على  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 
القيا�سي يف غالء خدماتها مقارنة مع كل دول العامل، اأقول اإن ال�سوؤال 
خ�سو�سيات  اأخ�س  يف  الت�سرف  يتم  اأن  يعقل  كيف  هو:  لها  املوجه 
فيها  والقوانني، مبا  االأعراف  لكل  النحو اخلارق  املواطنني على هذا 
اإذن  بدون  املواطنني  خ�سو�سيات  فتح  مينع  الذي  اململكة  د�ستور 
املغرب  ات�ساالت  �سركة  ت�سمح  كيف  وبيوتهم(.  )كر�سائلهم  م�سبق 
بنف�سها بو�سع اأرقام ماليني املغاربة اخلا�سة جدا رهن اإ�سارة �سركات 

اأخرى بدون اإذن اأو �سابق اإخطار؟)..( 
اإننا نعي�س يف دولة احلق والقانون، واحلق والقانون عندما يبيحان 
عبث  اأي  وجه  يف  منيعني  حار�سني  نف�سهما  ين�سبان  فاإنهما  �سيئا 
ول�ست  احلميمة.  ال�سخ�سية  وخ�سو�سياتهم  املواطنني  بحرمات 
�ساحبه،  لدى  حممول  رقم  اأي  خ�سو�سية  على  يوؤكد  الذي  الوحيد 
احلق  ول�ساحبه  اخلا�س  لال�ستعمال  موجه  �سخ�سي  �سر  هو  فالرقم 
واأعرف  وحاجته.  مزاجه  ح�سب  ومينعه  يعطيه  اأن  احلق  دولة  يف 
اأ�سخا�سا مينعون اأرقامهم املحمولة عن كل النا�س اإال اأ�سرهم وذويهم 
اأرقاما اأخرى يقتنونها ملعارفهم. وال�سك اأن هذه العينة من  ويعطون 
األقت بهواتفها املرقمة حتت لواء  املواطنني النافرين من االإزعاج قد 

ات�ساالت املغرب يف القمامة بعد اأول انتهاك هاتفي. 
العوملة  كانت  متى  ولكن  فعال،  وعوملة  انفتاح  ع�سر  هو  الع�سر 
املواطنني  خ�سو�سيات  انتهاك  نحو  ج�سرا  الال�سلكية  واالت�ساالت 
فاإذا  العائلية؛  اأ�سرارهم  من  �سرا  يعتربونها  كانوا  اأرقام  وا�ستباحة 
بهم يجدونها مرتعا لر�سائل من قبيل: »را�سلنا فاأنت وال�سك �ساحب 
ال�سيارة اليوم« اأو »اأجبنا ب�سرعة، فالهدية الكربى يف انتظارك«، وهذا 
والتخل�س  الهدوء  واحدة:  هدية  �سوى  ين�سد  ال  �سادة  يا  ال�سخ�س 
يف  املحمول  هاتفه  يقفل  اأعرفه  �سخ�سا  جعلت  درجة  اإىل  االإزعاج  من 
ال�سفقات  عن  الغني  »اهلل  يقول:  حاله  ول�سان  ليلة  كل  مبكرة  �ساعة 
م�ساء!«  ال�سابعة  بعد  الهاتف  عرب  تاأتيني  قد  التي  اال�ستثمارية 
يطلب  عندما  اليوم  املواطنني  اآالف  منه  ي�سكو  في�س  من  غي�س  هذا 
ال�سخ�س رقما معينا فتجيبه م�سلحة الربط الهاتفية باأنه ال يوجد اأي 
م�سرتك يحمل هذا الرقم، اأو يت�سل به ال�سخ�س لهدف حيوي هام فيجد 
خطه مغلقا والعلبة ال�سوتية قد مت ت�سغيلها ل�ساعات مع العلم اأنك ال 
تكون قد �سغلتها اأو اأغلقت هاتفك حلظة واحدة.. حدث يل هذا وحدث 
مل�ستثمرين عرب �ساعت عليهم فر�س ا�ستثمارية كبرية ب�سبب تالعب 
ماليني  ل�سفط  ال�سرك  يف  اإيقاعهم  وتعمدها  باأرقامهم  الزبناء  م�سلحة 

الدراهم بوا�سطة االأجوبة االآلية املاكرة التي ذكرت.
اأما زبناء »جوال« في�سكون باالآالف من عدم الرد عليهم عند التعبئة اإال 
بعد االت�سال الثاين لكي يكون الدرهم االأول قد دخل خزينة ات�ساالت 
�سركات  �سوب  يتجهون  االآالف  جعل  مك�سوف  حتايل  يف  املغرب 
املغرب وتالعبها وحتايلها  ات�ساالت  ياأ�سهم من  بعد  لالت�سال  اأخرى 
ل�سخ املزيد من اأرقام املعامالت يف راأ�سمالها على ح�ساب �سمعتها بني 

املغاربة وقاطني املغرب.
ن�سر يف »االأ�سبوع« عدد 19 اأكتوبر 2007



ال اأحد يجادل يف كون »النا�س الكبار 
الذي  ال�شعار  دار«، وهو  كنز يف كل 
التي  االإ�شهارية  الو�شالت  حملته 
احلقاوي  ب�شيمة  تقدمها  اأ�شبحت 
على �شا�شات التلفزيون، لكن �شعارا 
امللف  فتح  كهذا  للم�شاعر  مدغدغا 
يعتقد  حيث  �شنني،  منذ  »الراكد« 
اأن حملة احلقاوي  املتتبعني  بع�س 
هي �شربة ا�شتباقية من الدولة ملا هو 

قادم مع االأيام.
اأكرث  قراأت  احلقاوي  ب�شيمة  ولعل 
التي  الدرا�شة  نتائج  غريها  من 
ال�شامية  املندوبية  اإليها  خل�شت 
تهديد  من  حذرت  والتي  للتخطيط، 
للبالد  ال�شكانية  للبنية  ال�شيخوخة 
بالغ  له  �شيكون  مما   ،2050 بحلول 
االأثر على االقت�شاد واأنظمة التقاعد 
اأحمد احلليمي  البالد، فقد ك�شف  يف 
يف  ال�شكاين  الهرم  �شيخوخة  اأن 
�شنة2050،  بحلول  املغربية  اململكة 
�شتت�شبب يف عجز تام الأنظمة التقاعد 
املعمول بها، مما �شتكون له تاأثريات 
الوطني،  االقت�شاد  على  �شلبية 

عدد  فاإن  الدرا�شة،  نف�س  وح�شب 
ال�شكان الذين تبلغ اأعمارهم 60 �سنة 
مليون   2.7 من  �شينتقل  فوق  وما 
مليون   10.1 اإىل   2010 �شنة  خالل 
من  �سنة 2050، مما �شيمثل 24.5% 
يف   8.1% مقابل  يف  ال�شكان  جمموع 

�سنة 2004.
خطرية،  اإذن  احلليمي  اأرقام 
واإ�شهارات احلقاوي متفائلة، ولعله 
كان حريا بوزارة التنمية االجتماعية 
اأن توؤكد التزام الدولة باأداء معا�شات 
ب�شبب  وقتها  يف  الكبار«  »النا�س 
كما  ذلك،  التي حتوم حول  ال�شكوك 
تقدم  اأن  بالوزيرة  حريا  كان  اأنه 
جمال  يف  احلكومية  ا�شرتاتيجيتها 
بحملة  القيام  بدل  ال�شيوخ  حماية 
اإعالنية كان ميكن اأن تقوم بها وزارة 
من  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف 
فاالأرقام  اخلا�شة،  و�شائلها  خالل 
املغرب  �شكان  ربع  اأن  توؤكد  التي 
�شي�شبحون �شيوخا تعني اأن م�شكال 
كبريا يف االأفق ولي�س جمرد »ق�شية 
عطف وحنان«، بتعبري اأحد املعلقني  

يف املنتديات االجتماعية لالأنرتنيت.
خا�شا  تف�شريا  وجدت  احلقاوي 
لل�شحافيني  اأكدت  عندما  للد�شتور 
اأن حماية االأ�شخا�س امل�شنني ين�س 
عن  يتحدث  الذي  الد�شتور  عليها 
توفري �شيا�شات تعالج الفئات اله�شة 
�شريحة  بينها  ومن  املجتمع،  من 
الدولة  اأن  ن�شيت  ورمبا  امل�شنني، 
ولي�شت  الف�شل  بهذا  املعنية  هي 
بقيم  معروفون  فاملغاربة  االأ�شر.. 
بدليل  االأ�شري،  والتكافل  الت�شامن 

حتت  يعي�شون  امل�شنني  اأغلب  اأن 
)كمال  ال�شغرية،  اأ�شرهم  رعاية 
يجب  ال  ذلك  لكن  الوزيرة(،  قالت 
الدولة  تن�شل  اأمام  الباب  يفتح  اأن 
الذين  النا�س  اإزاء  واجبها  من 
حياتهم،  طوال  وخدموها  بنوها 
يف  واحلق  املعا�س  يف  فاحلق 
االجتماعية،  واحلماية  التطبيب 
بغ�س  اأوال  الدولة  م�شوؤولية  هو 
النظر عن املكان الذي �شيعي�س فيه 

»هوؤالء النا�س الكبار«.
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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

خبر وتعليق على الشيخوخة
ما وراء حملة احلقاوي.. هل تريد الدولة اأن تتن�سل من م�س�ؤوليتها جتاه امل�سنني؟

الصورة أعاله تحظى منذ وضعها في إحدى الصفحات الفايسبوكية يوم أمس األربعاء 
فاتح أكتوبر، بمتابعة مُكثفة قوامها عشرات مئات الجيمات والمشاركات )لبارطاج( 
وأضعاف أضعافها من التعليقات المُستحسنة لما تمثله، رجل بسيط رفض مصافحة 
األمين العام لحزب االستقالل خالل إحدى الجوالت »التفقدية« من هذا األخير ألحد 

أحزمة الفقر والبؤس االجتماعيين، ويبدو واضحا في الصورة أن الرجل البسيط أصر على 
عدم مد يده للقيادي االستقاللي الذي ظلت يده ممدودة في الفراغ..درس بليغ.. ورسالة 

واضحة للسياسة والسياسيين المغاربة، حسب ما أورده الموقع اإلخباري »أخبركم«، 
صاحب الصورة والتعليق.

الرجل الب�سيط الذي رف�ض
 ُم�سافحة حميد �سباط

تعيني مدير مغربي لل�سركة امل�سه�رة يف عالج 
»ال�سخانة« و »اآالم الراأ�ض«

�سبط �سائدي 
كن�ز اأثرية 

اخلرب  مع  كبري  ب�شكل  القراء  تفاعل 
الذي ن�شرته جريدة االأ�شبوع يف عددها 
املا�شي )عدد 3 اأكتوبر 2013(، حتت 
عنوان »هل ت�شبح طنجة اإمارة دولية 
بادرت  وقد  ر�شيد«،  موالي  يراأ�شها 
جمموعة من املواقع اإىل اإعادة ن�شر هذا 
اخلرب، والتعليقات التالية هي منوذج 
اخلرب  رافقت  التي  التعليقات  لبع�س 
هي�شربي�س  موقع  يف  ن�شره  اأعيد  الذي 

�شمن ركن »قراءة يف ال�شحف«:
من  حينها  ت�شاءل:  املعلقني  اأول 
»طنجة  املغربية؟  امليزانية  �شيمول 
االقت�شاد  يف  جدا  كبريا  دورا  تلعب 
الوطني، وحتويلها اىل اإمارة قد يجعل 
طنجة  بني  احلياة  م�شتوى  يف  الفرق 
الفرق  مثل  مثله  املغربية  املدن  وباقي 
هناك  اأن  غري  واأوروبا«،  املغرب  بني 

تعليقات اأخرى تتوزع بني »متفائل« و 
»مت�شائم« من بينها: 

�شيكون  احللم  هذا  حتقق  اإذا   ◆
يف  اقت�شاديا  وعامليا  تاريخيا  اإجنازا 
طنجة  فعال   - املغربية  املنطقة  هذه 
ت�شتحق  االإ�شرتاتيجي  مبوقعها 
االلتفاتة املولوية، ولها من اخل�شائ�س 

ما يوؤهلها لهذه املكانة .
◆ واأخريا �شتن�شف مدينة طنجة، ليت 
ال�شعيد  االأمري  ويتوىل  يتحقق،  اخلرب 
توافني  اأن  قبل  ليتني  مدينتنا،  اإمارة 
املنية اأرى طنجة اإمارة، اأمريها �شمو 
موالي  قلوبنا  على  املحبوب  االأمري 

ر�شيد.
◆ اإذا كان هذا اخلرب �شحيحا، ف�شيكون 
اآخر م�شمار يدق يف نع�س اإ�شبانيا، ولكن 

ما �شتكون جن�شيتنا كطنجويني..؟

م�شوؤول  �شيديل  من�شب  توليه  بعد 
والتنظيمية  الطبية  ال�شوؤون  ومدير 
االأمرا�س  وحدة  مدير  من�شب  وكذا 
 Bayer Consumer Care بـ  اجللدية 
مراد  ال�شيد  تن�شيب  مت   ،FRANCE

-Bayer Cons  رفيع مديرا عاما ل�شركة
م�شوؤوال  وبالتايل   mer Care Maghreb

عن ال�شوق غري املنظم لل�شركة.  
يف  رفيع  مراد  ال�شيد  خربة  ومكنت 
ميدان ال�شيدلة و كذا ميدان الت�شويق 
ملن�شب  االأف�شل  املر�شح  جعله  من 
يف  دكتوراه  على  حا�شل  فهو  االإدارة، 

يف  وا�شعة  خربة  عن  ف�شال  الكيمياء 
عدة منا�شب بفرن�شا، وكذا يف الت�شويق 
والتجارة ب�شركات متعددة اجلن�شيات 

يف ميدان ال�شيدلة.  
 Bayer Consumer �شركة  وتعرف 
منذ  املغرب  يف  الفتا  ح�شورا    Care

عالمات  ت�شوق  حيث  ال�شتينيات، 
جتارية جد م�شهورة كريني Rennie و 
-C Supradyn و كاني�شتان   �شيربادين

nesten و كالرادول Claradol و اأ�شربو 

Aspro. كل هذه العالمات تعرف �شهرة 

كبرية منذ عدة �شنوات. 

هل ت�سبح طنجة اإمارة دولية 
يراأ�سها االأمري م�الي ر�سيد

يف  موؤخرا  ال�شلطات  اأوقفت 
يقومان  كانا  �شخ�شني  مراك�س، 
باأعمال حفر غري قانونية يف �شريح 
اأثري يف املدينة بحثاً عن مقتنيات 
م�شادر  اأعلنته  ما  بح�شب  ثمينة، 

�شحفية نقالً عن م�شدر اأمني.
�شكان  فيه  قال  بالغ  على  وبناء 
�شمعوا  اإنهم  القدمية  املدينة 
واأعمال  معاول  �شربات  اأ�شوات 
ال�شرطة  من  قوات  ح�شرت  حفر، 
وعرثت  ال�شريح،  اإىل  ال�شياحية 
على خم�شة اأ�شخا�س كانوا يقومون 
عنا�شر  والحظ  حفر،  باأعمال 

يف  وحفر  ثقوب  وجود  ال�شرطة 
االأثري.  املوقع  من  متعددة  اأماكن 
اثنني  اإيقاف  ال�شرطة من  ومتكنت 
من »�شائدي الكنوز« االأثرية، فيما 
ومل  بالفرار،  االآخرون  الثالثة  الذ 
جن�شياتهم،  وال  هوياتهم  حتدد 
وكان االأ�شخا�س اخلم�شة يبحثون 
هذا  يف  اأثري  كنز  عن  يبدو  ما  يف 
»�شيدي  اإىل  يعود  الذي  ال�شريح 
مو�شى الزحاف«، وكانوا قد دخلوا 
الرتدد  من  اأ�شابيع  بعد  ال�شريح 
عليه واالختالط باملريدين، بح�شب 

امل�شدر.

احلك�مة اختارت االنبطاح 
كاَنا  اثناِْن  خَياَريان  هناك 
احلُكومة،  اأمام  متاحنْيِ 
اأمام  تنبطَح  اأْن  اأوُلُهَما 
الــــــدوليــَّة  املــــــوؤ�ش�شـــــات 
وتعليماتها، متنازلًة بذلك عن 
�شعيها اإىل زعزعة اقت�شاد الريع، 
ا اأْن حتُذو حذَو بع�س دول  واإَمّ
اأ�شعفْت  التي  االأمريكَيّة،  القارة 
الهيمنة االأجنبَيّة على اقت�شادَها، 
املُتوح�شة«؛  »لليربالَيّة  وت�شدْت 
فَكان اأْن اآثرْت احلكومة املغربية، ولالأ�شف، االنبطاح اأمام 

النقد الدويِل، واالأخذ بو�شفاته.
ي )الخبير االقتصادِي(

ِ
عمر الكتان

قد نلجاأ اإىل الق�ساء مل�اجهة 
العمدة املن�س�ري

فاطمة  مراك�س  عمدة 
املن�شــوري  الـــــزهراء 

م�شت�شـــــارينا  هاجمــت 
ذلك  اإىل  ي�شاف  باملدينة، 

حلمــلة  يتعر�شــون  اأنهم 
االإ�شــارة  وجبــت  ت�شهيــر 
التي  احلملة  وهــي  اإليهـا، 

اإطار  فــــي  تنـــــدرج  نظنها 
انتخابي �شـــــابق الأوانــــــه، 
املناف�شــون  بحيث يح�شـــــر 

اأنف�شهم بطرق ملتوية تدعي حفظ املال العام..نحن منار�س 
اأي�شا  املعار�شة داخل جمل�س مدينة مراك�س، و�شرناقب 
عمدة املدينة، و�شن�شري اإىل جميع اخلروقات اإن كانت هناك 

خروقات، و�شنلجاأ اإىل الق�شاء اإذا ا�شتدعى االأمر ذلك.
محمد األبيض )االتحاد الدستوري(

ال�سمري العاملي لن يقبل �سلل
 االأمم املتحدة

ِا�شتغـــرق االنتظار اأكثــر 
مائة  وكلـــف  عــامني،  من 
يف  قتيـــل  األــف  وع�شرين 
جمل�س  يخرج  حتى  �شوريا 
االأمن، التابع لالأمم املتحدة، 
من �شلله الناجم عن ا�شتخدام 
قرارا..  ويتخذ  النق�س  حق 
متعدد  بالنهج  فرن�شا  تتم�شك 
منظمة  �شميمه  ويف  االأطراف، 
االأمم املتحدة، التي متثل االأداة 
على  ال�شيا�شات  ل�شبط  الرئي�شية 
ال�شمري  ولكن  واالأمن،  لل�شالم  خدمة  العاملي،  امل�شتوى 
مدة  املتحدة  االأمم  منظمة  �شلل  قبول  ي�شعه  ال  العاملي 

�شنتني، وما ترتب عنه من تداعيات اإن�شانية ماأ�شاوية.
لوران فابيوس )الخارجية الفرنسية(

املغاربة يكره�ن من يتعاىل عليهم 
اجلـــــماهري  اأيتها 
اإنـــــنا  الغا�شبـــة، 

هنـا  جنتمــع  عندما 
مــــركب  )املق�شـــود 
عبد  مــوالي  االأميــر 

باأعلـــى  نعلـــن  اهلل( 
يعتقد  من  اأن  �شوتنا 

اال�شتغال  باإمكانه  اأن 
وحل�شـــابـــــه  وحـــــده 
اخلـــا�س، اأو االنفــــــراد 

اأن  اأو  القـــرار،  باتخـــاذ 
يفر�س على املغاربة الفكر الواحد، فاإنه خاطئ يف 

التقرير، ومتعال يف التفكري، واملغاربة ال يحبون من يخطئ 
يف حقهم، ويكرهون من يتعاىل عليهم.

)إدريس لشكر )االتحاد االشتراكي)
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ال�شي�شي يك�شف اخلطاأ القاتل جلماعة 
الإخوان و�شبب �شقوط مر�شي

للمخابرات  مديرًا  كنت  حينما   ●●
احلربية، قدمت للم�شري طنطاوي تقدير 
توقعت   ،2010 عام  اأبريل  يف  موقف 
وخروج  �شعبية،  انتفا�شة  حدوث  فيه 
 ،2011 ربيع  يف  ال�شارع  اإىل  اجلماهري 
وبالتحديد يف �شهر مايو.. كيف تو�شلت 

اإىل هذا التقدير؟
اإعالن  بعد  �شيادتك  �شاألت  اأنني  ..اأذكر 
فوز حممد مر�شي يف انتخابات الرئا�شة 
مر�شي  يقدر  هل  من�شبه:  ت�شلمه  وقبل 
اجلماعة،  �شطوة  من  يتخل�ص  اأن  على 
واأذكر  امل�رصيني؟  لكل  رئي�شًا  وي�شبح 
يقدر؟..  هل  امل�شاألة  لي�شت  قلت:  اأنك 

واإمنا هل يريد اأ�شاًل؟!
ُيغّلب  اأن  يريد  ال  اأنه  تتوقع  كنت  اإذن 
م�شلحة البالد على م�شلحة اجلماعة.. 

كيف تو�شلت اإىل هذه القناعة؟
يكن  فلم  �إليك خمل�صاً..  �أحتدث  ● دعني 
�أرغب  كنت  �لتوقع.  هذ�  ي�صدق  �أن  �أملي 
بعيدً�  �لبالد  ياأخذ  جديدً�  عهدً�  �أرى  �أن  يف 
عما يحيط بها من تهديد�ت، ويوفر مناخاً 
يحقق  و�لتنمية  و�ال�صتقر�ر  �الأمن  من 
بعدم  قناعتي  عن  �أما  �ل�صعب،  طموحات 
تغليب �لرئي�س �ل�صابق م�صلحة �لبالد على 
م�صلحة �جلماعة، فاإنها تعود �إىل �لدر��صة 
�لعميقة للعديد من �لعو�مل �لتى تبد�أ من 
�ل�صمات �لعامة ل�صخ�صية �لرئي�س، وعالقته 

باجلماعة ونظامها و�أهد�فها �حلقيقية.
�الإ�صاءة  ودون  ــ  �الأمر  هذ�  يف  و�الإ�صكالية 
�لفكري  �لبناء  من  نابعة  ــ  �أحد  �أي  �إىل 
و�لعقائدي لهذه �ملجموعة. وباملنا�صبة هذ� 
لكنه يوؤثر على جهودهم يف  ال يقدح فيهم، 
�إن هناك فارقاً كبريً� جدً�  �أي دولة.  �إد�رة 
بني �لن�صق �لعقائدي و�لن�صق �لفكري الأي 
و�لعقائدي  �لفكري  �لن�صق  وبني  جماعة، 
مع  �الثنان  يتناغم  �أن  والبد  للدولة، 
بينهما  �لت�صادم  يحدث  وحني  بع�صهما، 
�الثنان  يتناغم  وحتى  �مل�صكلة،  تكمن  هنا 
ون�صق  �لعقيدة  )ن�صق  بع�صهما  مع 
لالآخر،  �أحدهما  ي�صعد  �أن  يجب  �لدولة( 
وهذ�  �جلماعة،  �إىل  �لدولة  ت�صعد  �أن  �إما 
�جلماعة  ت�صعد  �أن  و�إما  م�صتحيل،  �أمر 
�لن�صق  عن  �لتخلي  خالل  من  �لدولة،  �إىل 
�أنهم  �أعتقد  �أمر  وهذ�  و�لديني،  �لعقائدي 
يتعار�س  ذلك  الأن  فعله،  ي�صتطيعو�  مل 
و�صيبقى  للمجموعة،  �لفكري  �لبناء  مع 
و�صع  �إىل  موؤدياً  �لن�صقني  بني  �لفارق  هذ� 
وفو�رق،  م�صاكل  وجود  �إىل  يقود  متقاطع 
وتخرج  �لو�صع  بهذ�  ت�صعر  �لنا�س  جتعل 

للتظاهر.
�أن  ي�صتطيع  �أحد  هناك  هل  و�ل�صوؤ�ل:   ..
حري�صون  �الإ�صالميني  هوؤالء  �أن  يجادل 
على �الإ�صالم؟! ال�صك يف ذلك، لكن �مل�صكلة 
ممار�صات  بني  �لتفرقة  ي�صتطيعون  ال  �أنهم 
�لفرد فيهم كاإن�صان وفرد يف �جلماعة، وبني 
وحني  �لدولة،  ن�صق  �إطار  فى  ممار�صاته 

�لفرد  ن�صق  بني  تناغم  وعدم  خلط  حدث 
حالياً،  نر�ه  ما  حدث  و�لدولة  و�جلماعة 
�الإ�صالم عبارة  �أن  ترى  �لنا�س  فقد جعلو� 
عن تخريب وتدمري، و�أريد �أن �أقول لك �إن 
�صورة �الإ�صالم حالياً يف �لعامل �أ�صاء �إليها 
َمْن يطلقون على �أنف�صهم »�إ�صالميني«، من 
خالل ممار�صاتهم، فبد� �أن هوؤالء �حلري�صني 
على �لدين �أ�صاءو� �إىل �الإ�صالم ب�صورة غري 
للقتل  مر�دفاً  �الإ�صالم  و�أ�صبح  م�صبوقة، 
�أن  لنا  والبد  و�لتخريب،  و�لتدمري  و�لدم 
نقّيم �الأمور ب�صكل يف منتهى �لتجرد ونرى 
كيف يرى �لعامل �الإ�صالم، خا�صة يف بالدنا، 
�الأخرى  �لدول  ترى  كيف  نرى  �أن  ويجب 
حمالة،  ال  �لتطبيق  يف  و�مل�صكلة  �الإ�صالم، 
�لذي  هو  �لتطبيق  �أبدً�،  �ملنهج  يف  ولي�صت 
�الإ�صالم،  �إىل  �أ�صاء  �لذي  �ل�صكل  هذ�  �أخرج 
�صلوكيات  خالل  من  �لعامل،  دول  جميع  يف 

و�أفعال ال عالقة لها باملنهج.
وحول �صوؤ�لك فيما يخ�س �لرئي�س �ل�صابق، 
وما  و�لقر�ئن،  �ل�صو�هد  كل  �إن  لك  �أقول 
لدينا من �أجهزة ومعلومات، كانت توؤكد ما 
�صبق �أن ذكرته، وقلت لهم من قبل �أكرث من 
مرة �إنني حري�س على جناحهم، وقلت ذلك 

لكل �لتيار �لديني.
العام  يف  اأكتوبر  الحتفاالت  ناأتي   ●●
املن�شة  بخلو  اجلميع  فوجئ  املا�شى.. 
اأكتوبر،  حرب  اأبطال  من  الرئي�شية 
حممد  الراحل  الرئي�ص  قتلة  ر  وت�شُدّ

اأنور ال�شادات، بطل احلرب، امل�شهد يف 
االحتفال، هناك من يرى اأن هذه املنا�شبة 
املوؤ�ش�شة  العالقة بني  بداية توتر  كانت 
و�شعور  ال�شابق،  والرئي�ص  الع�شكرية 
حممد  الدكتور  اأن  امل�شلحة  القوات 
اأعلى  اأن يكون قائدًا  مر�شي ال ي�شتحق 

لها.... هل كان ذلك �شحيحًا؟
هناك  كان  باأنه  �لقائلة  �لفكرة  �أوؤيد  ال   -
رف�س للرئي�س �ل�صابق يف �لقو�ت �مل�صلحة 
وتز�يد مع �لوقت، حتى و�صل بنا �الأمر �إىل 
بالقوة، الأن ذلك مل يكن  �لنظام  نا  �أننا غرَيّ

�صحيحاً، ومل يكن هو �لو�قع.
�صياق عدم وجود خلفية  ياأتي يف  ما حدث 
عن �لدولة و�أ�صلوب قيادتها، خا�صة دولة 
بحجم وظروف م�صر، فلو كانو� يدركون �أن 
�إ�صارة �صلبية للمجتمع  هذ� �الأمر �صيعطي 

وللجي�س ما كانو� فعلو� ذلك.
و�أريد  �الإن�صاف،  مبنتهى  �أحتدث  �إننى 
فال  نغايل،  �أال  مو�صوع  عن  نتحدث  عندما 
فجر«،  خا�صم  »�إذ�  كالذي  نكون  �أن  نريد 
�أنه مل  ويحّمل �الأمر مبا لي�س فيه، و�أّدعي 
�الحتفال  ومعنى  للدولة،  فهم  عندهم  يكن 
مبنا�صبة مثل تلك �ملنا�صبة، وبالتايل خرج 
�الحتفال �لذي �أعدوه يف يوٍم بال�صورة �لتي 
ظهر عليها، ما حدث هو �صوء تنظيم و�صوء 
نظر�ت  يرى  �أن  يريد  كان  وهو  تقدير، 
يرونه،  من  نفو�س  يف  و�لر�صا  �الإعجاب 

فاأح�صر من ينطبق عليهم هذ� �لكالم.

تك�صف  �الإخو�ن،  لتاريخ جماعة  و�لقر�ءة 
�جلماعة  بني  �لعميقة  �خلالف  فجوة 
من  بالكثري  �رتباطاً  �مل�صلحة  و�لقو�ت 
مقدمتها �خلالف  ياأتي يف  �لتى  �العتبار�ت 
يوليو  وثورة  �جلماعة  بني  �لتاريخى 
�خلالد  �لزعيم  خا�صة  وب�صفة   ،1952
�لعقائدي،  و�خلالف  عبد�لنا�صر،  جمال 
ففي حني �النتماء و�لوالء بالقو�ت �مل�صلحة 
للدولة و�لوطن بحدوده، فالوالء و�النتماء 
باالإخو�ن للجماعة و�أفكار �خلالفة و�الأمة 
هذه  و�حلدود.  بالوطن  ترتبط  ال  �لتي 
�لقر�ءة يج�صدها عدم �الإدر�ك لدى �الإخو�ن 
و�ل�صالم  للعلم  �لوطني  للبعد  وموؤيديهم 
و�ملنا�صبات  �لوطني  و�ليوم  �لوطني 
بذكرى حرب  �لقومية على غر�ر �الحتفال 
�لتفكر و�لتدبر  �ملجيدة، و�صرورة  �أكتوبر 
�أبطالها  وتكرمي  بها  �الأجيال  وتذكري 
بذكرى  �الحتفال  �أن  و�لنتيجة  و�أ�صرهم. 
�لقتلة  وقرب  �الأبطال  ��صتبعد  �أكتوبر 
�ملنتمني �أو �ملرتبطني باجلماعة، �الأمر �لذي 
�صكل �صدمة لنا جميعاً يف �لقو�ت �مل�صلحة، 
�إال �أننا كموؤ�ص�صة من�صبطة مل نبادر باإظهار 
غري  �لت�صرفات  لهذه  و�لرف�س  �ال�صتياء 
�مل�صلحة  للقو�ت  ُت�صيء  ال  �لتي  �مل�صوؤولة 
�لعربية  و�الأمة  و�ل�صعب  للدولة  و�إمنا 
�لتي كانت �صريكاً متكاماًل مع م�صر يف هذ� 

�لن�صر.

خطة اأبي م�شعب عبد الودود التي 
ك�شفتها ال�شحافة الفرن�شية

�لفرن�صية  »ليرب��صيون«  �صحيفة  ك�صفت 
�لقاعدة  لتنظيم  تعود  وثيقة  عن  �لنقاب 
��صرت�تيجيتها  تت�صمن  �ملغرب  بالد  يف 

�ل�صيا�صية يف �ملنطقة وال �صيما يف مايل.
�لر�صالة  �أن  �إىل  »ليرب��صيون«  و�أ�صارت 
موقعة من عبد �مللك دروكد�ل �مللقب باأبي 
م�صعب عبد �لودود وهي مبثابة »خارطة 
طريق« ي�صرح فيها التباعه �لطريقة �ملثلى 
بتاريخ  لل�صيطرة على �صمال مايل، موؤرخة 

يوليو 2012..
عامة  »توجيهات  عنو�ن  �لر�صالة  وحتمل 
�جلهادي  �الإ�صالمي  �مل�صروع  بخ�صو�س 
�لذي  مايل  �صمال  �إىل  �إ�صارة  يف  باأزو�د« 
يطلق عليه �لطو�رق ��صم »�أزو�د«..ويوؤكد 
�لودود«  عبد  م�صعب  »�أبو  �أو  دروكد�ل 
�أن  �لتنظيم  �أمر�ء  �إىل  �ملوجهة  ر�صالته  يف 
»�لقوى �لكربى �ملهيمنة على �لو�قع �لدويل 
�الإنهاك  نتيجة  وتر�جعها  �صعفها  رغم 
ما  �أنها  �إال  �ملالية،  و�الأزمة  �لع�صكري 
ز�لت متلك �لكثري من �الأور�ق �لتي توؤهلها 
�أزو�د، يحكمها  �إ�صالمية يف  قيام دولة  ملنع 
جهاديون �أو �إ�صالميون«، وذلك قبل �لتدخل 

�لع�صكري �لفرن�صي يف يناير 2013.

وي�صري قائد �لتنظيم يف ر�صالته �إىل �أنه »من 
�أن يحدث  �ملوؤكد،  �ملتوقع جد�، ورمبا من 
تدخل ع�صكري �صو�ء مبا�صر �أو غري مبا�صر 
و�صيا�صي  �قت�صادي  ح�صار  يفر�س  �أن  �أو 
ع�صكري كامل، و�صغوط متعددة �صتن�صب 
�لرت�جع  على  �إجبارنا  �إىل  �إما  �لنهاية  يف 
علينا  �ل�صعب  �إثارة  �أو  �خللفية  لقو�عدنا 
نتيجة �لتجويع وقطع �الإمد�د�ت و�لرو�تب 
�أو تاأجيج �ل�صر�ع بيننا وبني بقية �حلركات 

�ل�صيا�صية �مل�صلحة يف �الإقليم«.

اأفكار احل�شن الثاين تنبعث يف »جبل طارق« 
من خالل م�شاعدة اإجنلرتا

�ل�صخور  طارق  جبل  حكومة  تقتني 
�صخري  جرف  لبناء  �ملغرب  من  و�لرمال 
يف �لبحر بعدما منعت �إ�صبانيا دخول مو�د 
�أر��صيها.  من  �ل�صخرة  �إىل  هذه  �لبناء 
�أربعني  من  �أكرث  بعد  �ملغرب  يعود  وبهذ� 
�صنة �إىل م�صاعدة بريطانيا على �ال�صتمر�ر 
�لتي  �لت�صهيالت  بعد  �ل�صخرة  �حتالل  يف 

كان قد قدمها يف �أو�خر �ل�صتينيات.
وت�صغط �إ�صبانيا على بريطانيا يف �صخرة 
�ملو�صوع  طرحت  حيث  طارق،  جبل 
حكومة  قيام  �أعقاب  يف  �ملتحدة  �الأمم  يف 
يعيق  �صخري  جرف  بناء  ببدء  �ل�صخرة 
تعزيز  ويعني  �الإ�صبان،  �ل�صيادين  ن�صاط 
مدريد  و�أن  ال�صيما  �لربيطاين،  �لتو�جد 
ولي�س  �الإ�صبانية  �ملياه  �إىل  ميتد  �أنه  توؤكد 

فقط �إىل �جلبل طارقية �ملتنازع عليها.
�لبناء  مو�د  كل  ت�صتورد  �ل�صخرة  وكانت 
ولكن  �ملجاورة،  �الإ�صبانية  �ملناطق  من 
حكومة مدريد �تخذت قر�ر� �ل�صهر �ملا�صي 
�صخور  من  بناء  مو�د  �أي  دخول  بعرقلة 

ورمال و�إ�صمنت �إىل �ل�صخرة.
�الإ�صبانية«  »�ملوندو  جريدة  ون�صرت 
برئا�صة  طارق  جبل  حكومة  �أن  موؤخر� 

خري  �ملغرب  يف  وجدت  بيكاردو  فابيان 
حليف بعدما �تفقت مع �ل�صلطات �ملغربية 
و�ل�صخور  �لبناء  مبو�د  تزويدها  على 
�صفينة  �أول  و�صول  �إىل  م�صرية  و�لرمل، 
�ل�صخرة.  �إىل  �جلاري  �الأ�صبوع  نهاية  يف 
حمملة  �أخرى  �صفن  من  �الأوىل  و�صتكون 

بهذه �ملو�د.
ومن �صاأن هذ� �مل�صتجد �أن يدفع باحلكومة 
�أمام  �صر�  ولو  �الحتجاج  �ىل  �الإ�صبانية 
�لعمق  يف  ي�صرب  الأنه  �ملغربية،  نظريتها 
�ل�صخرة،  لتحرير  بال�صغط  خمططاتها 
ومل ت�صدر تو�صيحات عن �جلانب �ملغربي 
حول م�صاعدة بريطانيا يف تاأبيد ��صتعمارها 

يف �ل�صخرة.
فيها  يقدم  �لتي  �لثانية  �ملرة  هي  وهذه 
منه  متر  وقت  يف  دعم  تقدمي  على  �ملغرب 
�حل�صار،  من  بنوع  طارق  جبل  �صخرة 
قد  فر�نكو  فر�ن�صي�صكو  �جلرن�ل  وكان 
�صخرة  مع  �لربية  �حلدود  نهائيا  �أغلق 
1969، وقام وقتها �مللك  جبل طارق �صنة 
ما  بكل  �ل�صخرة  بتمويل  �لثاين  �حل�صن 
ملا  وكتعوي�س  وماء،  موؤن  من  حتتاجه 
قام به �ملغرب، قامت �صخرة جبل طارق 

با�صتقبال مئات �لعمال �ملغاربة.

    ألول مرة يوافق الفريق األول عبد الفتاح على إجراء حوار شامل مع جريدة مصرية بمناسبة 
احتفاالت 6 أكتوبر، وكان الفتا لالنتباه  حديث السيسي عن الفرق بين عقيدة الدولة وعقيدة 
الجماعة، كما يظهر من خالل الحوار الذي أجرته معه  صحيفة المصري اليوم، حيث صرح  أن 

جماعة  اإلخوان ارتكبت خطأ قاتال تجلى في »استهزائها« بالمناسبات الوطنية التي كان 
الجيش رمزا لها..

في أول حوار شامل مع الصحافة المصرية المكتوبة:
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ملف العدد: 758  اخلميس 10 أكتوبر 2013
حكايات مؤلمة عن المناسبة التي ألغاها الحسن الثاني أكثر من مرة

الأحداث ال�ساخنة التي اأف�سدت فرحة املغاربة بالعيد الكبري 
المغرب مازال هو المغرب، لكن العيد لم يعد هو العيد، والملك لم 

يعد الملك )..(، وإذا كان الملك محمد السادس قد تجنب طيلة 14 سنة 
من حكمه إلغاء االحتفال بعيد األضحى، فإن الحديث عن هذه الشعيرة 

الدينية في عهد الحسن الثاني كان في بعض األحيان مرتبطا بأحداث 
ساخنة ال يمكن نسيانها.. 

هل يمكن أن نتصور سجن فنان بسبب مسرحية تسخر من العيد الكبير؟ 
في عهد الحسن الثاني كان ذلك ممكنا، بل إن الملك عندما شغل 

التلفاز وشاهد الفنان حمادي عمور يؤدي دور رب األسرة الذي ال يقدر 
على شراء أضحية العيد، أمر بسجنه على الفور معتقدا أن المسرحية 

تستهدفه، لوال أن وزيره في اإلعالم وقتها الراحل عبد الهادي 
بوطالب تدخل ليستنكر األمر عند الملك، وكانت له مكانة خاصة، 

ألنه أستاذه، فأمر الحسن الثاني بإخالء سبيل الفنان، “بل إنه استقبله 
بالقصر الملكي في الرباط ونفحه نفحة مالية جبر بها كسره وخفف 

من كربه”، حسب ما حكاه بوطالب.
عدم قبول الحسن الثاني بسخرية الفنان حمادي عمور، ال يعني أن 

الملك الراحل ال يحب السخرية بهذه المناسبة، فقد سبق له أن أمر 
بمساعدة الجزائريين ببطانة العيد، بمناسبة الزلزال الذي ضرب منطقة 

األصنام، وقد انتبه الشاذلي بنجديد إلى الدالالت العميقة لمساعدة 
من هذا النوع فرفضها)..(، علما أن الجزائر سبق لها أن جعلت من 

العيد سنة 1975 مأثما بالنسبة للمغاربة بعد تشريد آالف األسر في 
إطار “المسيرة الكحلة” للرد على المسيرة الخضراء.

وبعيدا عن عالم السخرية، فإن األمور في المغرب لم تكن تسير على 
ما يرام دائما، لذلك كان الملك يجد نفسه مضطرا إللغاء هذه الشعيرة 
كما حصل في حرب الرمال التي خاضها المغرب ضد الجزائر سنة 1963، 

أو نتيجة استفحال تداعيات برنامج التقويم الهيكلي على االقتصاد 
المغربي، تلك السياسة الخطيرة التي يطوف شبحها من جديد على 

الحكومة الحالية رغم عدم وجود عالقة بين عبد اإلله بن كيران 
والراحل المعطي بوعبيد.

إلى حدود اآلن، تبدو كل األحداث المرتبطة بالعيد الكبير إما أحداثا 
مطبوعة بالسخرية من اآلخر أو الجفاف، غير أن هناك أعيادا لن ينساها 

المغاربة الرتباطها بالدم.. سكان كلميمة مثال يتذكرون حكاية 
الرجل الذي أحرق حيا بسبب عبارة “عيد أنت يا حسن..أما نحن فسنعيد 

بالكالب”، وأثيرت قضية في السنوات األخيرة أمام هيئة اإلنصاف 
والمصالحة، غير أن تلك الحكاية قد تبدو أقل دموية مقارنة مع تنفيذ 

حكم اإلعدام في حق الضباط العسكريين، البالغ عددهم 11 شخصا 
)قضية أمقران ومن معه( وكان الحكم قد صدر في 17 نونبر 1972 

ونفذ ليلة عيد األضحى.
إعداد : سعيد الريحاني

�صجاعة اجلي�ش املغربي وانت�صاره على اجلي�ش 
اجلزائري يف حرب الرمال، اأمر الزال ي�صكل عقدة 
يف نفو�ش جرناالت اجلزائر الذين ال يزال بع�صهم 
يردد اإىل حدود اليوم عبارة ”املغاربة حقرونا“، 
لكن احلرب تبقى هي احلرب، فقد وجد احل�صن 
باإلغاء  االأوامر  اإعطاء  على  جمربا  نف�صه  الثاين 
احتفاالت العيد الكبري ب�صبب تكلفة احلرب، فما 

ق�صة هذه احلرب التي اأنهكت املغرب؟.
وقع  على   1963 �صنة  تعي�ش  اجلزائر  كانت 
انق�صام داخلي حاد وغري م�صبوق، حيث برزت 
تكتالت �صيا�صية داخلية، كان اأخطر جتلياتها هو 
التمرد الع�صكري مبنطقة القبايل، غري اأن الرئي�ش 
اجلزائري بنبلة ومعه النظام الع�صكري اختاروا 
ت�صريف االأزمة للمغرب، فاأطلق العنان للطائرات 
واجلي�ش كي يق�صف حتت اإمرة ال�صابط اإبراهيم 
كطاف مركز حا�صي بي�صا، املوجود داخل النفوذ 

الرتابي للمغرب.
وقتها كان للحرب االإعالمية دورها، ففي الوقت 
الذي اأكد فيه عبد الهادي بوطالب ب�صفته وزيرا 
كلم   40 الواقع  بي�صا  حا�صي  موقع  اأن  لالإعالم 

جنوب املحاميد، اإقليم ورزازات تعر�ش للق�صف 
من طرف القوات اجلزائرية التي توغلت اإىل عمق 
من  العديد  م�صببة  كلم،  بـ100  املغربي  الرتاب 
القتلى واجلرحى، قال الرئي�ش اجلزائري وقتها 
اأحمد بنبلة:اإن مواجهات اندلعت يف منطقة ب�صار 

مع بع�ش العنا�صر اخلارجة عن القانون.
بي�صا  حا�صي  على  اجلزائري  اجلي�ش  هجوم 
1963، لكن اجلي�ش املغربي  اأكتوبر   8 وقع يوم 
مل يتحرك الأخذ ما �صلب منه اإال يوم 14 اأكتوبر 
امللكي  الدرك  من  عنا�صر  ت�صللت  عندما   1963
الرتاب  اإىل  جديد  من  اجلزائري  واجلي�ش 
املغربي، ومع ذلك مل يعترب بنبلة نف�صه ظاملا، 
بل اإنه خطب يف اجلزائريني يقول: اإن الفتنة قد 
وقعت بني ال�صعبني املغربي واجلزائري، وكان 
ذلك مقدمة للهجوم على منطقة »اإي�ش«  فاندلعت 

احلرب املفتوحة.
هجومات  تنظم  اجلزائري  اجلي�ش  قوات  كانت 
مباغتة على مركز حا�صي بي�صا وتينجوب، غري 
اأن رد اجلي�ش املغربي كان حا�صما، حتى اأن ع�صكر 
بنبلة ت�صتتوا يف كل االجتاهات، فاأعطيت االأوامر 

للرد، ويتذكر املتتبعون لق�صية ال�صحراء كيف 
اأن اجلرنال ادري�ش بنعمر، رف�ش االن�صياع يف 
البداية الأوامر احل�صن الثاين الذي اأمر اجلي�ش 
يف  منت�صرا  كان  اأنه  رغم  بالرتاجع  املغربي 
احلربي،  املنطق  يف  يقبل  ال  ”موالي  امليدان، 
ويف التقاليد الع�صكرية، اأن يعود جي�ش منت�صر 
منهزم“..  جي�ش  كاأنه  االأوىل  منطلقاته  اإىل 

هكذا حتدث بنعمر اأمام امللك وهو يخلع بزته 
الع�صكرية املثقلة بالنيا�صني )انظر التفا�صيل يف 

االأ�صبوع عدد 10 يناير 2013(.
حرب الرمال التي األغي ب�صببها العيد الكبري يف 
املغرب، كانت عنوانا لقوة اجلي�ش املغربي يف 
القب�ش  باإلقاء  ومتيزت  للمناورات،  الت�صدي 
بينهم  من  امل�صريني  ال�صباط  جمموعة  على 
مبارك،  ح�صني  املخلوع  امل�صري  الرئي�ش 
بظاللها  اأرخت  احلرب  هذه  تكلفة  اأن  غري 
توجد  ال  اأنه  ورغم  املغربي،  االقت�صاد  على 
العيد  اإلغاء  اأن  اإال  ذلك،  عن  مدققة  اأرقام  اأية 
اإن  بل  املعامل،  وا�صحة  ر�صالة  كان  الكبري 
حكى  فقد  درو�ش،  من  تخلو  ال  احلرب  هذه 
تلك  يف  الدفاع  ووزير  ال�صعبية  احلركة  قطب 
حرب  بعد  اأنه  اأحر�صان،  املحجوبي  املرحلة 
الرمال، و�صدور االأوامر للجي�ش بعدم الدخول 
اأوفقري:  اجلرنال  �صرح  تندوف)…(،  اإىل 
اأحر�صان))لقد  ويكتب  احلرب،  ك�صبنا  لقد 
ك�صبنا احلرب، وخ�صرنا االأر�ش((. )احلقيقة 

ال�صائعة عدد  13 يونيو 2013(.

ألغي العيد  بسببها رغم هزيمة الجزائر

حرب الرمال.. »كسبنا المعركة وخسرنا األرض«

حرب الرمال التي ألغي بسببها 
العيد الكبير في المغرب، كانت 

عنوانا لقوة الجيش المغربي في 
التصدي للمناورات، وتميزت بإلقاء 

القبض على مجموعة الضباط 
المصريين من بينهم الرئيس 

المصري المخلوع حسني مبارك، 
غير أن  تكلفة هذه الحرب أرخت 

بظاللها على اإلقتصاد المغربي

الراحل احلسن التاني ألغى اإلحتفال بالعيد أكثر من مرة
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اإحداث  البداية عن طريق  التح�ضري لالنقالب يف  مت 
تغيريات يف امل�ضوؤوليات، حيث انعقد يف نف�س اليوم 
اجتماع اأ�ضرف عليه الكولونيل ح�ضن اليو�ضي، ترقى 
اجلي�س  يف  الثاين  الرجل  لي�ضبح  اأمقران  خالله  من 
اجلوية  القاعدة  راأ�س  على  »اكويرة«  حمله   وحل 
القواعد  اأهم  اإحدى  ت�ضكل  كانت  التي  للقنيطرة، 

الع�ضكرية يف املغرب.
قاعدة  يف  العمل  على  لي�ضرف  اأمقران  عاد  ذلك  مع 
يلزم  ما  كل  حت�ضري  على  حري�ضا  وكان  القنيطرة، 
بها  اأوحى  من  هو  اإنه  قيل  التي  اخلطة  ال�ضتكمال 
الأوفقري.. يف ذلك اليوم كان يفرت�س اأن تطري 5 طائرات 
»اإف 5«، الأجل ذلك عمل اأمقران على ا�ضتبعاد القبطان 
العربي احلاج، وحل حمله املالزم عبد القادر زياد، 
ومت اتخاذ قرار بت�ضليح ثالث طائرات كان يفرت�س 
بها اأن تقوم بحماية الطائرة امللكية، هذا القرار خلف 
وقتها ا�ضتغراب ال�ضباط، ولكن اأمقران توىل اإقناعهم 

باأن االأمر مهني �ضرف.
بعد جتهيز ثالث  طائرات بالذخرية، كان من ال�ضروي 
حتديد موعد دخول الطائرة امللكية للرتاب املغربي، 
لذلك كان اأوفقري على ات�ضال دائم مع برجي املراقبة 
يف القاعدة اجلوية للقنيطرة ومطار الرباط، وتوؤكد 
تقارير �ضحفية اأن توقيت اإقالع الطائرة امللكية مل يكن 
وا�ضحا، لذلك ات�ضل اكويرة بربج املراقبة كي يعرف 
�ضاعة االإقالع بال�ضبط، قبل اأن يركب طائرة »اإف5«، 
ثم التحقت به كتيبة حتمل ا�ضم »الرباق«، وتتكون من 
املالزمني زياد وبوخالف، اللذين �ضيقودان الطائرتني 
امل�ضلحتني، وح�ضاد والدكايل على منت طائرة »اإف5«، 

ثم اأودحو وبن بوبكر يف الطائرتني غري امل�ضلحتني.
عند  طنجة  اأجواء  اإىل  املعلومة  الطائرات  و�ضلت 
حوايل ال�ضاعة الرابعة بعد الزوال حيث كان يتوقع 
اأن تدخل الطائرة امللكية القادمة من بر�ضلونة، لكن 
�ضكوك  يف  زاد  مما  املوعد  عن  تاأخرت  االأخرية  هذه 
الف�ضول  لتطلق  االنقالبيني ولكنها مع ذلك و�ضلت، 

االأكرث اإثارة.
على  غريبة.  ق�ضة  كانت  لقد  ع�ضمان:  اأحمد  يحكي 
منت الطائرة، كنت اأنا واحل�ضن الثاين والربان القباج، 
واالأمري موالي عبد اهلل، و�ضخ�ضان اآخران، كما كان 
معنا حار�س اأمن �ضخ�ضي فرن�ضي من رجال الرئي�س 
الفرن�ضي �ضارل دوغول، كان مكلفا بحرا�ضة احل�ضن 
الثاين. وحينما دخلت الطائرة اإىل االأجواء املغربية، 
اأح�ض�ضنا بج�ضم يالم�س الطائرة، ومل يكن ذلك اجل�ضم 
الفرن�ضي كان  االأمن  اأن حار�س  غري قنبلة، ولالأ�ضف 
باجلهة التي اأ�ضابتها القنبلة فاأ�ضيب بجروح؛ عندها 
اأخربنا قائد الطائرة الربان حممد القباج باأننا نتعر�س 

لهجوم ي�ضعى منفذوه اإىل اإ�ضقاط الطائرة )مذكرات 
اأحمد ع�ضمان/ من�ضورة يف جريدة امل�ضاء(.

اأن الهجوم كان مفاجئا، وهي  �ضهادة ع�ضمان توؤكد 
�ضهادة ال ت�ضري يف منحى االجتاه العام الذي يقول باأن 
اأن  عددا كبريا من امل�ضوؤولني كانوا يعتقدون وقتها 
�ضيئا ما يجري التح�ضري له )..(، ويبقى اأول ما نطق 
به احل�ضن الثاين وهو يتابع الهجوم على الطائرة من 
الداخل، هو قوله باأن االأمر مدبر من قبل معمر القذايف، 
ليجيبه اأحمد ع�ضمان، »من دبر هذا االأمر هو »القذايف 
تق�ضد؟  من  بانفعال:  الثاين  احل�ضن  ف�ضاأله  ديالنا«، 
اأمر من  تدبري  القادر على  فهو  اأوفقري،  اإنه  فاأجابه: 
ع�ضمان  يقول  املغربية،  االأجواء  فوق  القبيل  هذا 

)نف�س امل�ضدر(.
طائرة  نحو  مدافعها  ت�ضوب  طائرات  ثالث  كانت 
الربابنة  كان  كما  القباج،  يقودها  التي  البوينغ 
يحاولون خلق اأجواء للرعب يف �ضفوف الركاب من 
هو  اكويرة  �ضيكون  املناورات..  من  االإكثار  خالل 
اأول من اأطلق النار على الطائرة، لكن �ضرعة �ضحن 
جعلت  ذلك  �ضاحبت  التي  االأخطاء  اأو  الذخرية 
مدفعه يبدو معطال، بعده جاء الدور على بوخالف، 
هذا االأخري متكن من اإ�ضابة اأحد حمركات الطائرة..

طائرته  �ضدم  يف  اكويرة  ف�ضل  بعد  الثاين  اأ�ضاب  ثم 
مع الطائرة امللكية، وتوالت املناو�ضات التي انتهت 
كلها بالف�ضل، فيما الطائرة التي يقودها القباج كانت 
ولكن  الرباط،  قاعدة  اإىل  »جريحة«  رحلتها  توا�ضل 
قاعدة  يف  �ضينزل  باأنه  اجلميع  اأوهم  قد  كان  القباج 

القنيطرة.
وكان القباج قد اأقنع »االنقالبيني« باأن امللك احل�ضن 
قبطاين  واأن  عنقه،  يف  خطرية  بجروح  اأ�ضيب  الثاين 

اأ�ضحاب  فان�ضحب  قتال،  قد  الطائرة 
املقاتالت الإعادة ت�ضليح 
تلك  وكانت  طائراتهم، 

هي فر�ضة النجاة.
الثاين  احل�ضن  و�ضل 
يف  الع�ضكري  املطار  اإىل 

الرباط، ووجد يف ا�ضتقباله 
بينهم  من  �ضخ�ضيات  عدة 
�ضامني،  و�ضباط  وزراء 

االن�ضحاب  ف�ضل  اأنه  غري 
على منت �ضيارة خفيفة، فيما 
كانت الطائرات قد �ضرعت يف 

عنه  نتج  مما  املطار،  ق�ضف 
اأ�ضخا�س  عدة  واإ�ضابات  قتل 

كانوا يف ا�ضتقبال امللك.

خالف  ن�ضب  بعدها 
الذين  ال�ضباط  بني  كبري 

امللكية  الطائرة  هاجموا 
بعد اقتناعهم بف�ضل االنقالب 
بعدما �ضرع اأوفقري يف متثيل 

اأمر  حيث  ال�ضحية،  دور 
مبعاقبة »الذين جتروؤوا على 
�ضاحب  طائرة  على  الهجوم 

قد  كان  �ضره  لكن  اجلاللة«، 
اأمقران  كان  بينما  افت�ضح، 
يعطي االأوامر لتكثيف احلرا�ضة 

ولكن  القنيطرة..  قاعدة  حول 
اإميانه بف�ضل االنقالب جعله يحط 

الرحال بطائرته فوق جبل طارق، 
االإجنليزية  ال�ضلطات  اأن  غري 

قدمته فوق طبق من ذهب للح�ضن 
الثاين، علما اأن م�ضري اأوفقري مل يكن 
اأح�ضن حاال، فقد رحلته نحو الق�ضر 

رحلة  اآخر  بالرباءة  التظاهر  بعد 
خمرتقة  جثته  على  العثور  ليتم  له، 
الروايات  ترتاوح  فيما  بالر�ضا�س، 

بني من يقول اإنه انتحر وبني من يقول 
اإنه قتل )..(.

يف يوم 17 اأكتوبر �ضيلتقي احل�ضن الثاين 
مع كل الطيارين الذين حاولوا اإ�ضقاط طائرته، حتى 
اإ�ضابة  من  متكنت  »كيف  بوخالف  الطيار  �ضاأل  اأنه 
يعرتف  اأن  قبل  ال�ضغريتني؟«،  بعينيك  طائرتي 

اجلميع بالتهم املن�ضوبة لهم.
التهم  كانت 

�ضاحة  اإىل  متورطا   11 القتياد  يكفي  مبا  جدا  ثقيلة 
االإعدام، يف ذلك اليوم 13 يناير 1973 الذي اقتيد فيه 
واملهدي  وبوخالف  وزياد  واكويرة  اأمقران  من  كل 
وبلقا�ضم وبينوا وبحراوي وكمون والعربي واليزيد 
اإىل �ضاطئ �ضليحات قرب مدينة القنيطرة، حيث جرى 
اإعدام اجلميع ليلة عيد االأ�ضحى لي�ضدل ال�ضتار عن 
الف�ضل االأكرث دموية يف حكاية حماولة االنقالب، بينما 
�ضيعي�س باقي املتهمني ف�ضوال اأخرى من اجلحيم يف 

معتقل تازمامارت ال�ضهري.
وتبقى اأكرث ف�ضول املحاولة االنقالبية اإثارة للجدل، 
للقوات  الوطني  باالحتاد  املرتبطة  الف�ضول  هي 
ال�ضعبية، حيث تقول بع�س الروايات اإن الكولونيل 
رفقائه  وبع�س  الب�ضري  الفقيه  على  اقرتح  اأمقران 
افتعال  الثاين عن طريق  للتخل�س من احل�ضن  خطة 
اأي �ضبب للهبوط بالطائرة يف مكان متفق عليه، وكان 
اأمقران وقتها اأحد رموز ثقة امللك، لكن الفقيه مل يرد 
على هذا املقرتح، وتقول بع�س الرويات االأخرى اإن 
اأوفقري ا�ضتعجل االنقالب على احل�ضن الثاين عندما 
علم بانعقاد لقاءات �ضرية بني امللك وبع�س رموز 

املعار�ضة االحتادية يف فرن�ضا دون علمه)..(.

أخطر يوم في حياة الحسن الثاني

دماء اإلنقالبيين التي سالت ليلة عيد األضحى  سبق للسفير واألكاديمي التازي 
أن حكى للصحافيين، كيف أن 

الحسن الثاني كان يغضب شديد 
الغضب عند الخروج عن التقاليد 
المرعية )..( فما بالك بالتفكير 

في االنقالب عليه.  إن أقل 
عقوبة يستحقها من يفكر في 
ذلك هي اإلعدام، وهو ما حدث 
فعال للطيارين الذين تورطوا في 
محاولة إسقاط الطائرة الملكية 
سنة 1972، وهم الذين أعدموا 
ليلة العيد في شاطئ  الشليحات 

بالقنيطرة.
كانوا ثالثة أشخاص هم: 

“الجنرال محمد أوفقير” وزير 
الداخلية والدفاع، والكولونيل 

محمد أمقران، والمقدم 
الوافي اكويرة، كلهم اتفقوا 
على “تصفية” الحسن الثاني من 

خالل انقالب عسكري ينطلق 
بالهجوم على الطائرة الملكية 
)بوينغ 727( التي كانت قادمة 
من باريس يوم 16 غشت 1972.

 فصل من فصول محاكمة الطيارين الذين حاولوا
ٕاسقاط طأيرة احلسن الثاني

يقود طأيرة احلسن الثانيالقباج.. الربان الذي كان 

»تيل كيل«عن الزميلة 

تبقى أكثر فصول المحاولة 
االنقالبية إثارة للجدل، هي 
الفصول المرتبطة باالتحاد 

الوطني للقوات الشعبية، 
حيث تقول بعض الروايات 

إن الكولونيل أمقران اقترح 
على الفقيه البصري وبعض 

رفقائه خطة للتخلص من 
الحسن الثاني عن طريق 
افتعال أي سبب للهبوط 
بالطائرة في مكان متفق 

عليه، وكان أمقران وقتها 
أحد رموز ثقة الملك، لكن 

الفقيه لم يرد على هذا 
المقترح
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الملـــف
 العدد: 758  اخلميس  10 أكتوير 2013

جتمع املغاربة ذكرى �صيئة للغاية مع �صندوق 
برناجما  املغاربة  على  فر�ض  الذي  الدويل  النقد 
عندما  الثمانينيات  بداية  يف  الهيكلي،  للتقومي 
ال�صوؤال  فاإن  لذلك  البالد،  داخل  الأزمة  ا�صتدت 
يتجه  »هل  هو:  بقلق  اليوم  مطروحا  غدا  الذي 

املغرب اإىل برنامج تقومي هيكلي ثاين؟«.
وهي  الهيكلي،  التقومي  �صيا�صة  تنفيذ  عن  نتجت 
الإمالءات  اتباع  احلكومة  على  تفر�ض  �صيا�صة 
اأن  الداخلية  الحتياجات  من  اأكرث  اخلارجية 
املغرب دخل يف فقر غري م�صبوق، ولعله لي�ض غريبا 
اأن يقال اإن الفرتة التي نفذ فيها هذا الربنامج كانت 
فرتة ينت�صر فيها »القمل« و »البق« يف كل دار، بل 
اإن تنفيذ هذه ال�صيا�صة اأجرب امللك احل�صن الثاين 

على الت�صحية بالكب�ض نيابة عن كل املغاربة.
يقول �صعيد اأم�صكان الأمني العام حلزب احلركة 
نحو  ي�صري  املغرب  »اإن  بالتفوي�ض،  ال�صعبية 
التي  الظروف  واإن  الهيكلي،  التقومي  �صيا�صة 
نعي�صها اليوم �صبيهة بتلك التي عرفها املغرب يف 
فر�ض  اإىل  اأدت  والتي  املا�صي،  القرن  ثمانينيات 
اأزمة  من  ا�صتتبعه  وما  الهيكلي  التقومي  برنامج 
املعي�ض  على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�صت  اجتماعية 
اأبريل   9 )ال�صباح  املواطنني«  لعموم  اليومي 

.)2013
لفهم قلق اأم�صكان وتوقعه باأن املغرب مقبل على 

جتب  الدويل،  للبنك  جديدة  خطة  تنفيذ  اإعادة 
العودة اإىل حالة املغرب �صنة 1982 عندما و�صل 
معدل  قفز  بينما  درهم،  ملياري  اإىل  املايل  العجز 
جد  ن�صبة  وهي  املائة  يف   10 حدود  اإىل  الت�صخم 
كبرية، علما اأن احتياطي املغرب وقتها من العملة 

ال�صعبة مل يكن ي�صاوي �صوى ثالثة اأيام، �صاهم 
يف ذلك حر�ض املغرب على تنفيذ م�صاريع كربى ل 
�صبيل له اإىل متويلها مثل ال�صدود، مما رفع معدل 
املديونية من 22 يف املائة اإىل 53 يف املائة من الناجت 

الداخلي اخلام.

الطريق كان م�صمونا نحو الهاوية، لذلك مل يكن 
البنك  لإمالءات  الن�صياع  �صوى  املغاربة  اأمام 
النجباء  تالميذها  تلزم  اإمالءات  وهي  الدويل، 
بعدة اإجراءات بدعوى ت�صجيع التناف�صية، غري 
اأن اأخطر ف�صول التقومي تبقى هي تلك املرتبطة 
الربنامج  يفرت�ض  حيث  الجتماعي،  باجلانب 
تقلي�ض النفقات املوجهة لل�صحة والتعليم، وكذا 

تقلي�ض كتلة اأجور الوظيفة العمومية.
وجمرد قراءة يف تو�صيات البنك الدويل ال�صادرة 
اإزاء املغرب، تكفي ملعرفة خطورة املرحلة التي 
العيد  اإلغاء  عدم  ورغم  اليوم،  املغرب  يجتازها 
الكبري هذه املرة، اإل اأن م�صوؤويل البنك يحر�صون 
عدة  بتنزيل  مطالبة  احلكومة  باأن  التاأكيد  على 
اإذ  الأزمة،  لتفادي  الواقع  اأر�ض  اإ�صالحات على 
باإبراز  ت�صمح  هيكلية  اإ�صالحات  اإقرار  يفرت�ض 
وحت�صني  العامة  امليزانية  يف  مناورة  هوام�ض 
احلماية الجتماعية، وتنمية ا�صتثمارات البنيات 

التحتية، وحت�صني مناخ ال�صتثمار.. 
القلق من العودة اإىل تنفيذ اإمالءات البنك الدويل 
ميكن الوقوف عليه بجالء يف تنبيه عبد اللطيف 
يوؤكد  فتئ  ما  الذي  املغرب  بنك  وايل  اجلواهري 
خطورة احل�صول على خط ائتماين، وهو ي�صرح 
به�صا�صة الو�صعية املالية للمغرب والتي اأ�صبحت 

تتميز بعجز كبري يف املالية.

مل يتقبل الرئي�ض اجلزائري هواري بومدين جناح 
امل�صرية اخل�صراء التي دعا اإليها احل�صن الثاين �صنة 
1975، فقرر تنظيم ”م�صرية كحالء“ يف نف�ض ال�صنة 
اخلا�صة  طريقته  تلك  وكانت  الأ�صحى،  عيد  يوم 
لإف�صاد فرحة املغاربة بالعيد، حيث قرر رفقة باقي 
األف   45 ممتلكات  على  ال�صتيالء  اجلزائر  حكام 
طردها  مت  اجلزائر،  يف  تعي�ض  كانت  مغربية  اأ�صرة 

دفعة واحدة اإىل املغرب.
كان عددهم اأكرث من 45 األف اأ�صرة مغربية، �صملتها 
خمافر  اإىل  واقتيادات  والعتقالت  املداهمات 
ال�صرطة، �صودرت عقاراتهم ومزارعهم ومتاجرهم 
البنوك،  يف  واأر�صدتهم  ومعا�صاتهم،  و�صركاتهم، 
وعذب  الن�صاء  ا�صتباح  اجلزائري  النظام  اإن  بل 
الأطفال، ومار�ض �صتى اأنواع التنكيل على املغاربة 
يف خمافر ال�صرطة قبل اأن يلقي بهم عند احلدود دون 

مراعاة التفاقيات الدولية والإن�صانية.
رد فعل اجلزائر قد تكون له عالقة برف�ض املغاربة 
ال�صلطات  اأن  ال�صحايا  بع�ض  اأكد  فقد  للم�صاومة، 
اجلزائرية،  اجلن�صية  حمل  عليهم  اقرتحت 
العرتاف  رف�صهم  اإىل  اإ�صافة  لذلك  رف�صهم  لكن 
النظام..  نقمة  عليهم  جر  الوهمية  باجلمهورية 
رف�صوا اخل�صوع لالإغراءات، فكان جزاوؤهم التنكيل 
فيهم  مبا  �صاحنات،  يف  كبرية  باأعداد  وتكدي�صهم 
امل�صت�صفيات، هذه  يرقدون يف  كانوا  الذين  املر�صى 

الظروف اأدت اإىل وفاة عدد كبري منهم.
امل�صرية اخل�صراء كان لها اجتاه واحد هو الأقاليم 
بها  خطب  التي  الكحلة«  »امل�صرية  و  اجلنوبية، 
هواري بومدين كانت لها وجهتها اأي�صا، نحو حدود 
املغربية  ال�صلطات  ا�صطرت  حيث  وجدة،  مدينة 
الالجئني  مثل  مثلهم  خيام  يف  احل�صود  ل�صتقبال 

على  وجدة  مدينة  قدرة  عدم  واأمام  احلروب،  من 
تنقيل  �صيتم  املهاجرين،  من  الهائل  الكم  ا�صتيعاب 
اأنف�صهم  اأخرى، و�صيجدون  اإىل مدن  ال�صحايا  اآلف 
عملت  بعدما  جديد،  من  حياتهم  لبدء  م�صطرين 
للوظيفة  الدنيا  الأ�صالك  يف  دجمهم  على  الدولة 

العمومية.
مل يكتف النظام اجلزائري بطرد العائالت املغربية 
وت�صريدها واغت�صاب بع�ض الن�صاء، بل اإن اخل�صة 
اإىل اختالق حادثة غري موجودة  واجلنب �صيدفعهم 
من خالل ادعائهم �صنة 2009 باأن املغاربة هم الذين 

تخلوا عن ممتلكاتهم ل�صالح اجلزائر.
اإن ال�صبب يف عدم حل امل�صكل حتى الآن هو ”تعنت 
اجلزائر ورف�صها لتحمل م�صوؤوليتها“، هكذا يعتقد 
رئي�ض جمعية �صحايا الطرد التع�صفي من اجلزائر، 
ح�صب ما �صرح به يف حوار �صابق مع ”الأ�صبوع“.

األشقاء أكثر قساوة من المستعمرين 

وقفة سابقة لبعض ضحايا الطرد التعسفي من اجلزائر

السياسة التي تسببت في إلغاء العيد الكبير 

التقومي الهيكلي..الهاج�س الذي يخيف كل املغاربة 

عندما حول 
اجلزائريون 

م�سرية املغرب 
اخل�سراء اإىل 

كحلة“ ”م�سرية 

البركة وزير املالية السابق 
وأالزمي.. املتفائالن باحلصول على 

خط ٕائتمان من البنك الدولي

كان عددهم أكثر من 45 
ألف أسرة مغربية، شملتها 

المداهمات واالعتقاالت 
واقتيادات إلى مخافر الشرطة، 

صودرت عقاراتهم ومزارعهم 
ومتاجرهم وشركاتهم، 

ومعاشاتهم، وأرصدتهم في 
البنوك، بل إن النظام الجزائري 

استباح النساء وعذب األطفال
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التي  امل�سبوقة  وغري  الكبرية  الإجنازات  بعد 
حققها املنتخب املغربي لأقل من 20 �سنة، كفوزه 
برتكيا،  املتو�سط  الأبي�ض  البحر  األعاب  بذهبية 
ني�ض  مبدينة  الفرنكفونية  الألعاب  وبف�سية 
الإ�سالمية  الألعاب  بذهبية  وموؤخرا  الفرن�سية، 
باأندوني�سيا، بعد كل هذه الألقاب ا�سطر املدرب 
الوطني ح�سن بنعبي�سة اأن يبلغ امل�سوؤولني عن 
قرار  عن  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة 
عا�سها  التي  الكثرية  املعاناة  بعد  ملن�سبه  تركه 

خالل فرتة توليه تدريب هذا املنتخب.

عانى ح�سن بنعبي�سة وب�سمت، ومل يجروؤ على 
اأن يف�سح عن كل امل�ساكل والعراقل التي تخطاها 
الذين  اجلامعة  لأع�ساء  تام  غياب  ويف  بنجاح، 
الت�سريحات  واإطالق  »التبذير«  اأغلبهم  يح�سن 
ال�سا�سة  على  والظهور  الفوز،  حالة  يف 
هذه  كل  وراء  وكاأنهم  ال�سغرية، 
الإجنازات التي حققها  هذا املنتخب 
اأن  وبعد  بنعبي�سة  ح�سن  ال�ساب. 
ويف  �سيقدم  الزبى،  ال�سيل  بلغ 
علما  ا�ستقالته،  الأيام  من  القادم 
العرو�ض  من  العديد  تلقى  باأنه 
الوطن،  وخارج  داخل  املغرية 
للجامعة  احرتاما  رف�سها  لكنه 

التي مل تبادله نف�ض التقدير الذي ي�ستحقه.
 40 يتعدى  ل  اأجره  بنعبي�سة  قيمة  يف  مدرب 
على  امل�سرف  الهولندي  بينما  درهم،  األف 
املنتخبات الوطنية والذي مل نر منه اإل الهزائم 
اأجرا �سهريا �سافيا يقدر  والنتكا�سات يتقا�سى 
املتعددة  احلوافز  اإىل  بالإ�سافة  درهم..  مبليون 
وال�سفريات الكثرية وبدون مربر، كما اأن طاقمه 
الهولنديني          اأخيه وم�ساعديه  املتكون من  التقني 
يتقا�ساه  مما  الأ�سعاف  اأ�سعاف  يتقا�سون 

مواطننا بنعبي�سة. الهولندي  بيم فريبيك، وكما 
يتذكر اجلميع، »انق�ض« على املنتخب الأوملبي 
بعد اأن تاأهل اإىل اأوملبياد لندن، هذا املنتخب كان 
ي�سرف عليه الإطار الوطني احميدو الوركة الذي 
وجد نف�سه مبعدا ظلما وعدوانا دون اأن تن�سفه 
اجلامعة املغلوبة على اأمرها اأمام فريبيك الذي 
ف�سل ف�سال ذريعا خالل اأوملبياد لندن بعد اأن حرم 
العديد من الالعبني املوهوبني واأق�ساهم، لتكون 

النتيجة هي الإق�ساء املبكر والعودة اإىل الديار.
على  لال�ستيالء  جمددا  �سيعود  فريبيك  بيم 
العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  املتاأهل  الفتيان  منتخب 

التي �ستحت�سنها الإمارات.
مرة  ولو  يتدخل  مل  »الكارثة«  اجلامعي  املكتب 
حاليا  ي�ستعد  الذي  املدرب  هذا  لثني  واحدة 
لأقل  الوطني  املنتخب  اإجنازات  على  للركوب 
من 20 �سنة والتي كان من ورائها املدرب املقتدر 

ح�سن بنعبي�سة.
ميكن  ما  لإنقاذ  املكتب  هذا  يتدخل  اأن  نتمنى 
اإنقاذه، واأن  ين�ســــف الإطار الوطني بنعـــبي�سة 
الذي يقوم بعمل قاعدي جبـار ب�ســمــــت وبــدون 
ل  احلــي  مطـرب  بـاأن  جمددا  لنقـول  بهرجة، 

يطرب.

: 
أسئلــة لـ  :سعيد الناصري ❋

نحاول �إعادة 
�لود�د �إىل �ل�سكة 

�ل�سحيحة
❶  ما هي اأ�سباب البداية الكارثية للوداد؟

رمبا  الأندية،  من  كالعديد  الوداد  فريق   ❑
نحاول  ولكن  مقنعة،  غري  انطالقته  كانت 
وما  ال�سحيحة،  ال�سكة  اإىل  اإعادته  جاهدين 
الوقوف  اإل  الكبري  الودادي  اجلمهور  على 
اإىل  جمددا  ليعود  فريقه  وبجانب  بجانبنا 

تاألقه ورونقه.
❷ عموما، كيف ترى بطولة هذا املو�سم؟

اأندية  تاألق  هو  البطولة،  هذه  يف  املثري   ❑
جديدة، وقعت على بداية اإيجابية وموفقة، 
اأرى باأن املناف�سة �ستكون حمتدمة بني العديد 
بطولة  �سيعطينا  الذي  ال�سيء  الفرق،  من 
واملفاجاآت،  بالإثارة  مليئة  امل�ستوى،  يف 
كل  يف  كبرية  جماهري  ول�سك  و�ستجلب 

املالعب الوطنية.
كرة  جلامعة  القادم  العام  اجلمع  ترى  كيف    ❸

القدم؟
❑  اأمتـــــــــنى ككل املهتمـــني اأن مير هذا اجلمع يف 
ظروف جيدة تطبعها الدميقراطية وال�سفافية، 
كما اأمتنى اأن يكون الرئي�ض القادم يتوفر على 
م�سروع جيد يقنع به جميع الفاعلني، واأن يكون يف 
م�ستوى تطلعات املهتمني لتجاوز الأزمة الكبرية 

التي تعي�سها كرة القدم الوطنية حاليا.
❋  النائب الأول لرئي�س نادي الوداد الريا�سي.

بني �ملغربي بنعبي�سة و�لهولندي بيم فريبيك..

 مطـــــرب �حلـــــي ال يطــــرب

فاريا يغادرنا في صمت

اأكتوبر   13 الأحد  يوم  ال�سلطان  مر�ض  نادي  ينظم 
الدوري ال�سنوي للكرة احلديدية مب�ساركة جميع 

الأندية املن�سوية حتت لواء اجلامعة.
 ،1936 �سنة  ن�ساأ  الذي  ال�سلطان  مر�ض  نادي 
وانتقل اإىل حديقة اجلامعة العربية بالدار البي�ساء 
�سنة 1948، اأعلن موؤخرا عن خلق مدر�سة للكرة 

احلديدية وهي الأوىل من نوعها يف املغرب.
باأن  لالأ�سبوع  اأكد  النادي  هذا  رئي�ض  فنان  علي 
النادي �سيقوم م�ستقبال ب�سراكة مع وزارة الرتبية 
الوطنية ومع نيابة التعليم الدار البي�ساء )اأنفا( من 
اأجل ت�سجيع الأطفال وال�سباب على ممار�سة هذه 

الريا�سة.
احلديدية  للكرة  ال�سلطان  مر�ض  نادي  مدر�سة 
الإدارة  اأ�سندت  كما  الداكري،  م�سطفى  �سيديرها 
املنتخب  ومدرب  ال�سابق  العاملي  للبطل  التقنية 
وي�سيف  ال�سفري،  اأحمد  احلديدية  للكرة  الياباين 
موا�سفات  بكل  �ستتمتع  املدر�سة  باأن  فنان  علي 
النف�سي  الإعداد  اأن  موؤكدا  احلديثة،   املدار�ض 
�سيكون حا�سرا وحتت اإ�سراف الدكتور عبد القادر 

زوكار، اأما الإعداد النظري فاأ�سند للمعطي حراكة.
�ستفتح  احلديدية  للكرة  ال�سلطان  مر�ض  مدر�سة 
الريا�سة انطالقا من يناير  اأبوابها لكل حمبي هذه 

.2014
للكرة  الكثري  ال�سيء  اأعطى  لرجل  العتبار  ولرد 
بجانب  ال�سرفية  الرئا�سة  منح  مت  فقد  احلديدية، 

العزيز  عبد  ال�سابق  اجلامعة  رئي�ض  اإىل  فنان  علي 
الغوبلي بناين.

دوري مر�ض ال�سلطان �سيعرف كذلك وقفة ت�سامنية 
�سطاندار  فريق  رئي�ض  مع  امل�ساركني  جلميع 
للمعاريف ب�سبب توقيفه من طرف ع�سبة ال�ساوية 
الذي يعي�ض العديد من امل�ساكل مع كل الأندية ب�سبب 
ت�سيريه الع�سوائي والو�سعية املزرية التي تعي�سها 
هذه الع�سبة خالل وليته، هذه الع�سبة التي كانت 
بالأم�ض القريب، من اأقوى الع�سب يف املغرب، كما 
كانت منبعا للنجوم الذين اأعطوا ال�سيء الكثري لهذه 

اللعبة.

نادي مر�س �ل�سلطان ينظم �لدوري �ل�سنوي وي�ستعد 
لفتح �أبو�ب مدر�سة للكرة �حلديدية

علي فنان

... واجلريدة يف الطريق اإىل الطبع، تلقينا نباأ وفاة املدرب الكبري جوزي فاريا الذي 
اأعلن اإ�سالمه بعد ملحمة مك�سيكو 1986، وغري ا�سمه اإىل املهدي فاريا بف�سل املرحوم 
امللك احل�سن الثاين تغمده اهلل برحمته. املهدي فاريا الذي ع�سق هذا الوطن مت تكرميه 
مبدينة طنجة يوم اجلمعة 4 اأكتوبر اجلاري من طرف جمعية قدماء الالعبني التي 
اللقاء الذي جمع قدماء لعبي  ال�سابق م�سطفى احلداوي، خالل  يرتاأ�سها الدويل 

املنتخب الوطني �سد قدماء ريال مدريد الإ�سباين.
و�سنعود للحديث عن هذا املدرب الكبري يف عدد قادم.
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

دراسة قانونية في إطار القانون المقارن، الغاية منها، 
التوصل إلى اعتماد منهج موحد في تقنيات تحرير 

األحكام في الدول العربية.

األندية األدبية بنون التأنيث

بقلم: عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

8

تذكر بع�ض �لكتب �لأدبية، �أن خالفات ومعارك 
كانت تقع بني بع�ض رو�د نادي مي، لأن جلهم 
و�شوقا  حبا  لها  يكن  كان  بع�شهم  و�أن  �أحبها، 
نف�ض  تبادله  �أنها  ويظن  وحده،  بحبها  ليظفر 
منها  كلمة  يتمنى  منهم  وكل  و�حلب،  �مل�شاعر 
�ل�شيء  له،  خا�شة به تعبري� على ميلها وحبها 
معارك  �إىل  تتحول  بينهم،  غرية  يولد  كان  �لذي 
�لر�فعي  �شادق  م�شطفى  بني  وقع  كما  �أدبية، 
�أح�ض  عندما  وذلك  �لعقاد،  حممود  وعبا�ض 
�إىل �لعقاد، و�أنها م�شغولة  �لر�فعي �أن مي متيل 
به، يف �إحدى �جلل�شات بالنادي، فغادره �لر�فعي 
غا�شبا، مما خلف قطيعة بينهما، و�أر�شل لها كتابا 
يخربها بالقطيعة. غري �أن مع مرور �لزمن ظهر 
�أن قلبها كان يخفق ل�شخ�ض و�حد، وهو وحده 

�لذي ي�شغله، �أل وهو جرب�ن خليل جرب�ن 
�ملهجري.  �لأدب  �أحد رموز  -1931م(.   1883(

حبهما  كان  بل  مبا�شرة،  يلتقيا  مل  �أنهما  رغم 
جن�شا  �لر�شائل  هذه  خلفت  حيث  باملر��شلة، 
)�أعرف  تقول:  مرة  له  كتبت  وقد  ر�ئعا.  �أدبيا 
من  �أنتظر  �إين  �حلب،  �أخاف  و�إين  حمبوبي  �أنك 
�حلب كثري�، فاأخاف �أن ل ياأتيني بكل ما �أنتظر.. 
هلل  �حلمد  بهذ�.  �إليك  �لإف�شاء  على  �أجروؤ  كيف 
ويعد  به..(.  �أتلفظ  ول  �لورق  على  �أكتبه  �أنني 
ناديها من �أهم �لنو�دي �لأدبية �لتي عرفتها م�شر 

و�لوطن �لعربي خالل �لقرن �لع�شرين.    
ويف �أو�خر �أيامها �أ�شيبت بنكبات و�أزمات عائلية 
حبيبها  )موت  و�شخ�شية  و�أبيها(،  �أمها  )موت 
�إ�شابتها  �إىل  �أدت  ونف�شية،  و�شحية  جرب�ن(، 
�شنة  وتوفيت  �شحتها،  وتدهورت  مبر�ض 

1941م. يقول �أبو فر��ض �حلمد�ين 
967-932م(:   / )320 -357هـ 

 ولكن �إذ� حم �لق�شاء على �مرئ        
 فلي�ض له بر يقيه، ول بحــــر

هذ� �لبيت من �لق�شيدة �لر�ئية �ل�شهرية »�أر�ك 
ع�شي �لدمع« لل�شاعر، �لتي مطلعها:

�أر�ك ع�شي �لدمع �شيمتك �ل�شرب    
�أما للهوى نهي عليك ول �أمــــر

بلى، �أنا م�شتاق، وعندي لوعــة       
ولكن مثلي ل يذ�ع له �شــــــــــر      
�لتي  باملوؤنث،  �لأدبية  �لأندية  من  مناذج  هذه 
و�شاعت  ��شتهرت  �لن�شوة«،  »بنون  تد�ر  كانت 
عكاظ   ب�شوق  تذكرنا  كانت  حيث  و�نت�شرت، 
فيها  يلتقي  �جلاهلي،  �لع�شر  يف  �ل�شيت  ذ�ئع 
�ل�شعر�ء، ورموز  و�لثقافة، وفحول  �لفكر  رو�د 
�لكتابة، و�شناع �حلرف، ليتناق�شو� ويتجادلو� 

يف ق�شايا �لفكر و�لأدب و�ل�شعر.
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لقاء توا�صلي مع مهنيي االإعالم و االت�صال بتطوان
لالت�شال  �جلهوية  �ملديرية  �فتتحت 
بجهة طنجة تطو�ن مو�شمها �لإعالمي 
 05( �ملا�شي  �ل�شبت  يوم  �لثاين 
�أكتوبر 2013( بقاعة برملان تطو�ن 
)�جلماعة �حل�شرية( بلقاء تو��شلي 
مع خمتلف �لفاعلني يف جمال �لإعالم 

و�لت�شال  باجلهة.
ن�شط  �لذي  �للقاء  هذ�  متحور  وقد 
فقر�ته �لزميل �إبر�هيم �ل�شعبي، �ملدير 
باجلهة،  �لت�شال  لوز�رة  �جلهوي 
و�لق�شايا  �ملحاور  من  عدد  حول 
�لر�هنة يف جمال �ل�شحافة و�لإعالم 
تطو�ن،  طنجة  جهة  م�شتوى  على 

�جلهوية  �ملديرية  بدور  كالتذكري 
و�خت�شا�شاتها، بالإ�شافة �إىل عر�ض 
�لإعالمي  للمو�شم  �لأويل  �لربنامج 
�جلديد �لذي ت�شمن �أن�شطة �إ�شعاعية، 
و�لتكوين  بالتكوين  تهتم  و�أخرى 
�ملكتوبة  �ل�شحافة  قطاع  يف  �مل�شتمر 
وخا�شة �ل�شحافة �لإلكرتونية، �لتي 
تطرح �إ�شكالت كربى وحمرجة على 

م�شتوى �لتحرير و�أخالقيات �ملهنة.
�للقاء،  هذ�  �شهد  �أخرى،  جهة  من 
�ملهنيني  من  �لعديد  ح�شره  �لذي 
�لإعالم  و�شائل  ميثلون  �لذين 
�ملكتوبة  و�ل�شحافة  �ل�شمعية، 

من  و�لعديد  و�لوطنية،  �جلهوية 
مدينتي  من  �لإلكرتونية  �ملو�قع 
تطو�ن طنجة، نقا�شا قويا بني ممثل 
وبع�ض  بال�شمال  �لت�شال  وز�رة 
�لفاعلني يف �حلقل �لإعالمي باملدينة 
و�ل�شحفية  �لإعالمية  �لق�شايا  حول 
�لتي تهم �جلهة، حيث �أثريت �لعديد 
تو�جه  �لتي  و�لعر�قيل  �مل�شاكل  من 
نقل  يف  لدوره  �أد�ئها  �أثناء  �ل�شحفي 
�خلرب و�إي�شال �ملعلومة للمو�طنني. 
مقرتحات  عدة  �حلا�شرون  قدم  كما 
بخ�شو�ض برنامج عمل �ملديرية لهذه 

�ل�شنة.

فاز �لفيلم �لق�شري - �لو�شية - من �إخر�ج عالل �لعالوي و�إنتاج 
�ل�شركة �لوطنية لالإذ�عة و�لتلفزة، بجائزة �لتحكيم �خلا�شة يف 
�ملهرجان �لدويل للمو�شيقى و�لفيلم مبدينة بارما باإيطاليا، وذلك 

يوم �ل�شبت 28 �شتنرب 2013.
ويحكي �ل�شريط عن �حت�شار �شيخ طاعن يف �ل�شن يو�شي �أبناءه 

�لثالثة �لعناية باأمهم، لأنها هي �شبب وجودهم يف �حلياة.
وقد كان رئي�ض جلنة حتكيم �ملهرجان هو �لفنان ركاردو موريتي 
�ملبدع �لكبري للمو�شيقى �لت�شويرية و�ملدير �لعام ل�شركة �شوين 
�لعاملية، يف �لوقت �لذي تعذر فيه على �ملخرج �ملغربي �ل�شفر �إىل 
�إيطاليا، حيث مثله كل من �ملثقف �لإيطايل باولو مركوين ورئي�ض 

جمعية عمال �إيطاليا عادل �لع�شري.
وباملنا�شبة فقد �شبق للفيلم �لق�شري »�لو�شية« وهو من �إنتاج 
�لتحكيم  بجائزة  �لفوز  و�لتلفزة،  لالإذ�عة  �لوطنية  �ل�شركة 
باملهرجان �ل�شينمائي �لدويل ببغد�د 2012، وجائزة �أح�شن عمل 
متكامل من طرف رئي�ض جلنة مهرجان ب�شمات يف �لرباط �شعود 
ملهنا 2013، وكذلك جائزة �أح�شن �شيناريو يف �ملهرجان �لعامل 

�لعربي باإفر�ن- �أزرو 2013.

عالل العالوي يفوز بجائزة 
التحكيم بإيطاليا

اأحمد بوزفور يفتتح الربنامج الثقايف باآ�صفي
للثقافة  �لكلمة  موؤ�ش�شة  تنظم 
مع  بتعاون  باآ�شفي  و�لفنون 
�ملندوبية �لإقليمية لوز�رة �لثقافة 
للدر��شات  و�أوريزون  باآ�شفي 
و�لأبحاث، و�شمن �فتتاح �ملو�شم 
�فتتاحيا  در�شا  �جلديد،  �لثقايف 
يلقيه �لكاتب �لكبري �أحمد بوزفور 
�أن  يعني  ))ماذ�  مو�شوع  حول 
يوم  وذلك  �ليوم؟((  قا�شا  تكون 
بقاعة   2013 �أكتوبر   11 �جلمعة 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  على  �أطلنتيد 
�للقاء  ويوؤطر  م�شاء،  و�لن�شف 

�ل�شاعر و�لناقد عبد �حلق ميفر�ين. 
�لربنامج  �شمن  �للقاء  ويندرج 
�لكلمة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شنوي  �لثقايف 

و�لذي  باآ�شفي،  و�لفنون  للثقافة 
يرت�شخ  جديد  لتقليد  يوؤ�ش�ض 
خالله  من  ت�شت�شيف  �شنويا، 
و�لفن  �لثقافة  عامل  من  وجوها 
و�لإعالم كي يقدمو� روؤ�هم حول 
مو��شيع ت�شغل �لر�أي �لعام. كما 
ميثل لقاء بوزفور �فتتاحا لربنامج 
�لثقايف  باآ�شفي  �لثقافة  مندوبية 
وهو  �ملو�شم،  من  �لأول  للف�شل 
�لربنامج �لتي يحتوي على لقاء�ت 
ومعار�ض  فنية،  عرو�ض  و�إقامة 

ت�شكيلية وندو�ت.

�صدور كتاب علمي خا�ص  بداء ال�صرطان باملغرب
تنظم  �لعلمية،  �أن�شطتها  �إطار  يف 
�ل�شرطان،  لد�ء  �ملغربية  �جلمعية 
موؤمتر� �شحفيا بعنو�ن )عالقة �لطبيب 
�أكتوبر   12 بتاريخ  وذلك  و�ملري�ض(، 
2013 باأحد �لفنادق مبدينة �ملحمدية، 

�لتو��شلي  �للقاء  هذ�  خالل  و�شيتم 
متخ�ش�ض  علمي  كتاب  �أول  تقدمي 
ُيعنى بد�ء �ل�شرطان، من حيث �ملعرفة 

�لعلمية �لنظرية و�لتطبيقية وعنو�نه 
 .) MANUEL DE CANCEROLOGIE CLINIQUE   (

للتعريف  �ملوؤمتر  هذ�  وياأتي  هذ� 
باإعطاء  يهتم  �لذي  �ملذكور،  بالكتاب 
�ل�شرطان،  د�ء  حول  علمية  معلومات 
�إذ يتناول �ملعرفة �لأ�شا�شية و�لعملية 
�شفحاته  تت�شمن  كما  �لد�ء،  لهذ� 
�شروحات لو�شائل �لعالج �لعلمية، مع 
�لأخذ بعني �لعتبار �ملعطيات �خلا�شة 

مبر�ض �ل�شرطان باملغرب.
�لطاهري«  »علي  �لربوفي�شور  و�أ�شار 

من�شق  �ملوؤلف �لعلمي

 ،)MANUEL DE CANCEROLOGIE CLINIQUE(  

من  �لأول  يعترب  �لكتاب  هذ�  �أن  �إىل 
�أد�ة  �أنه  �أ�شاف  كما  �ملغرب،  يف  نوعه 
للعلم و�لعمل، لفائدة جميع �ملتدخلني 
مبا  �ل�شرطان،   مر�ض  من  �لعالج  يف 
�ختالف و�شعيتهم  �لأطباء على  فيهم 
�إىل دكاترة �لطب �لعام  �إ�شافة  �ملهنية 
و�خلا�ض... عرب مقاربة �شاملة للعديد 
تعبري  حد  على  �لخت�شا�شات  من 

�لربوفي�شور �لطاهري. 
ويقع كتاب

)MANUEL DE CANCEROLOGIE CLINIQUE(

�إجنازه  وتطلب  �شفحة،   800 يف 
�ملخت�شني  بالتن�شيق مع جمموعة من 
�جلمعية  �أع�شاء  تكلف  �إذ  �شهر�،   18
بتجميع  �ل�شرطان،  لد�ء  �ملغربية 
�شفحات �لكتاب وتقدميه للجنة خا�شة 
بالقر�ءة، بعد �لنتهاء من �لعمل �لذي 
�ملوؤلفني  بني  �لتن�شيق  به جلنة  تكلفت 

�ملخت�شني وجلنة للتحرير.

جتديد مكتب فرع 
جرادة للجمعية املغربية 

حلماية اللغة العربية
 2013/09/15 �لأحد  ِ�نعقد يوم 
جـــر�دة،  �ل�شبـــاب  بـــد�ر 
جمـــع عــــام ��شتثنائـــي، وبعد 
تالوة �لتقريرين �ملايل و�لأدبي، 
�نتخاب  مت  عليهما،  و�مل�شادقة 
�أع�شــاء �ملكـــتب �جلديد، علــى 
�ل�شكـــل �لتايل: �لــرئي�ض: عكا�شة 
�لبخيـــت، نائبه: جمـــال �أمغار، 
�لكاتــب �لعـــام: �أحمد �شعيدي، 
نائبه: عبـــد �ملــوىل �ملالكي، �أمني 

�ملال: عبد �ملجيد بوفرعة،
نائبه: حفيظ �لب�شط، �مل�شت�شار: 

بلقا�شم قروع.

كتــاب صـدر
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أخبار أخرى
 العدد: 758  اخلميس 10 أكتوبر 2013

 الرباط: األسبوع

ت�شكيل حكومة بن كريان يف  اأزمة  اأن حل  يبدو 
ن�شختها الثانية بداأ يلوح يف الأفق القريب، بعدما 
انتهى اخلالف حول الهيكلة احلكومية والأ�شماء، 

وانتقل اإىل الربنامج احلكومي اجلديد.
اأن   م�شادر قريبة من �شالح الدين مزوار توؤكد 
الت�شكيلة احلكومية والأ�شماء التي مت اقرتاحها 
من داخل التجمع الوطني لقيت ترحيبا من طرف 
وبقي  بها،  عبداهلل  ورفيقه  كريان  بن  عبدالإله 

فقط التاأ�شري عليها من فوق.
من جهة اأخرى، توؤكد ذات امل�شادر اأن اخلطوة 
الراهنة التي ت�شتغل عليها املفاو�شات احلالية 
التعديالت  حول  تف�شيلية  مذكرة  اإعداد  هي 
احلكومي  الربنامج  على  �شتدخل  التي  الكربى 

احلايل.

التجمع  يف  القيادي  اأن  توؤكد  امل�شادر،  ذات 
العلمي هو من  الطالبي  الوطني لالأحرار ر�شيد 
التعديالت  بكتابة  اأ�شاتذة جامعيني  رفقة  تكفل 
الوطني  التجمع  حزب  يريد  التي  والت�شورات 
الربنامج احلكومي  داخل  ي�شطرها  اأن  لالأحرار 

القائم.
مبدئيا  اأ�شبح  التفاق  اأن  توؤكد  اجلهات،  نف�س 
على  جديدة  تعديالت  اإدخال  �شرورة  حول 
جاري  والبحث  القائم،  احلكومي  الت�شريح 
وتقدميها  اإعالنها  طريقة  حول  فقط  حاليا 
اإن هناك اجتاها عاما يوؤكد على  للنواب، حيث 
موقعة  مذكرة  العام يف  للراأي  اإعالنها  �شرورة 
اأ�شا�س  وعلى  اجلديدة،  الأغلبية  زعماء  بني 
اجلديد  املايل  القانون  يف  وت�شريفها  ت�شمينها 
م�شطرة  يحتاج  قد  جديد  حكومي  برنامج  بدل 

م�شادقة النواب من جديد.  

 الرباط: األسبوع

 يف حماولة لتجاوز ال�شعوبات التي خلقتها الزيادات املتتالية 
يف ثمن املحروقات ببالدنا، بداأت تتو�شع ظاهرة ا�شتعمال غاز 
البوتان يف حمركات ال�شيارات يف عدد من املدن والقرى على 

ال�شواء.
الظاهرة كما �شجلتها ”الأ�شبوع“ اآخذة يف النت�شار والإقبال 
الكبري وب�شورة قيا�شية يف عدد من املدن مبا فيها العا�شمة 
الرباط خا�شة يف ال�شهر احلايل اأي مبا�شرة بعد الزيادة الثانية 
التي كانت  اأ�شعار املحروقات. والغريب يف هذه الظاهرة  يف 
حم�شورة يف عدد من املدن النائية كالفقيه بن�شالح و�شيدي 
اأنها بالرغم من خطورتها الكبرية  بنور و�شي�شاوة وغريها، 
بع�س  املهتمني  من  عدد  بح�شب  لت�شمل  التو�شع  يف  اأخذت 

�شيارات الأجرة من احلجم الكبري يف عدد من املدن املغربية.
يعد  البوتان مل  غاز  ا�شتعمال  اإىل  اللجوء  اأن  بالذكر  اجلدير 
تو�شع  بل  فقط،  ال�شيارات  لتحريك  ال�شتعمال  على  يقت�شر 
وب�شورة مذهلة يف جمال ال�شقي يف خمتلف ال�شيعات الفالحية 
مع  باملقارنة  املنخف�شة  تكلفته  ب�شبب  والكبرية  املتو�شطة 

التكلفة الباهظة للغازوال.

 �سيارات ت�ستعمل »البوطا 
غاز« بدل البنزين ب�سبب 

»املقاي�سة«

املفاو�سات حول احلكومة تنتقل اإىل تعديل الربنامج احلكومي 

ميلود ال�سعبي �سيفر�ش 
املغرب بالزليج

تطوان. األسبوع

ال�شعبي  ميلود  احلاج  والتعمري  الإ�شكان  قطب  اأحيى 
�شركة �شخمة يف ال�شمال ا�شمها »�شرياميكا وادرا�س« 
بتطوان، وخ�ش�س لها 26 مليارا )...( لتحويلها اإىل اأكرب 

منتج للزليج باملغرب.
اأكتوبر  فاحت  يف  اجلديدة  ال�شركة  تاأ�شي�س  مت  وقد 
بالزليج  املغربية  الأ�شواق  غزو  ملواجهة  اجلاري، 
جمال  يف  اأ�شا�شية  �شناعته  تعترب  والذي  امل�شتورد، 
امل�شاريع  من  الآلف  هذه  تتطلب  حيث  ال�شكنى، 

العمرانية، الزليج، لإمتامها.

قربلة يف جمل�ش النواب ب�سبب 
»خلوطة« النظام الداخلي اجلديد

 الرباط: األسبوع

علمت ”الأ�شبوع“ اأن كرمي غالب رئي�س جمل�س النواب 
ي�شابق الزمن من اأجل تدريب الأطر الربملانية امل�شوؤولة 
التلفزي  بالنقل  والق�شم اخلا�س  ال�شفوية  الأ�شئلة  على 
خالل  اجلل�شات  �شتتبعه  الذي  اجلديد  الأ�شلوب  على 
الدورة املقبلة. هذه القربلة �شببها دخول النظام الداخلي 
والتي  القادم  الثالثاء  جل�شة  خالل  التنفيذ  حيز  اجلديد 

اأ�شبحت خمتلفة على طريقة الأ�شئلة يف ال�شابق.
جديد هذه املرة، هو اأن احل�شة الزمنية لكل فريق اأ�شبح 
له احلق يف �شرفها كما يريد يف �شوؤال واحد اأو اأكرث، كما 
له احلق يف اإعطاء الوقت الذي يريد لكل �شوؤال حتى دقيقة 
اأكرث من ثالث دقائق، كما له احلق يف التعقيب على  اأو 

�شوؤال طرحه فريق اآخر وغريها من التعقيدات.
فرن�شا  من  كخليط  جاء  الذي  الداخلي  النظام  هذا 
وبريطانيا وتركيا، خلط جميع اأوراق املوظفني والنواب 
الربملاين  الدخول  يربك  اأن  املنتظر  ومن  ال�شواء،  على 

املقبل.
التي  املاراتونية  الجتماعات  ت�شفر  مل  اأخرى  جهة  من 
نظام  م�شروع  �شياغة  باإعادة  املكلفة  اللجينة  عقدتها 
داخلي جديد ملجل�س امل�شت�شارين على الو�شول اإىل حل 
يوم  ال�شفوية  الأ�شئلة  جل�شات  توقيت  نف�س  ملع�شلة 

الثالثاء يف نف�س اليوم الذي اختاره النواب كذلك.
اللجينة وبح�شب عدد من امل�شادر اختلفت حول التوقيت، 
مطالب  حني  يف  الإثنني  يوم  بجعلها  توجه  طالب  حيث 
اأع�شاء  اأغلب  بينما  الأربعاء،  يوم  اإىل  اأرجاأتها  اأخرى 
اللجينة مت�شكوا بيوم الثالثاء الذي اعتاد املجل�س على 

عقد اجلل�شات ال�شفوية خالله منذ تاأ�شي�شه.
وقالت ذات امل�شادر، اإن جل�شة م�شرتكة جمعت روؤ�شاء 
الفرق مبجل�س امل�شت�شارين مع نظرائهم يف جمل�س النواب 

ف�شلت يف حل اإ�شكالية التوقيت.



دبلوما�شية ال�شعوب املفقودة 
بني الرباط واجلزائر

تف�ضلها  التي  ال�ضعوب  دبلوما�ضية  �ضاعدت 
العاملية  املدن  وبلديات  وجماعات  اأمانات  بع�ض 
وتذويب  ال�ضيا�ضية  امل�ضاكل  من  عدد  المت�ضا�ض 
بع�ض اخلالفات التي تعجز عن حلها الدبلوما�ضية 
عا�ضمة   15 مع  ترتبط  التي  والرباط  الر�ضمية. 
ومنها  وتعاون  تاآخي  باتفاقيات  اأجنبية  ومدينة 
 – نواك�ضوط  العربي:  املغرب  دول  عوا�ضم 
العا�ضمة  اجلزائر  با�ضتثناء  تون�ض،   – طرابل�ض 
االبتعاد  هذا  فلماذا  وعائليا،  جغرافيا  االأقرب 
والهروب من طرف ممثلي �ضكان العا�ضمتني؟، فهم 
بعيدون عن ممار�ضة ال�ضيا�ضة »�ضاحبة امل�ضاكل«، 
بني  والعناق  الزيارات  تبادل  متنع  مل  ذلك  ومع 
ممثلي  على  فقط  مفرو�ض  فاملنع  ال�ضيا�ضيني، 
لهم  عامة  ب�ضفة  العوا�ضم  فعمدات  ال�ضكان!. 
القرار،  مراكز  على  وتاأثريهم  ونفوذهم  مكانتهم 
وكان من املمكن تن�ضيط وتنظيم لقاءات واأن�ضطة 
اجلزائر  العا�ضمتني:  �ضكان  ممثلي  بني  وزيارات 
والرباط لفتح اأورا�ض التعاون فيما بينهما، وتبادل 
يف  رائدة  جتربة  لها  اجلزائر  فمدينة  اخلربات، 
النقل احل�ضري بالرغم من متوقعها على �ضبه جبل 
ي�ضعب على احلافالت ال�ضمود اأمام طلوع وهبوط 
املنحدرات واملنعرجات، وعندنا دون �ضك ما ميكن 

اأن يفيد االإخوان يف العا�ضمة البي�ضاء اجلزائر.
فمنذ مدة بعث �ضكان الرباط عدة اإ�ضارات الإخوانهم 
يف اجلزائر العا�ضمة، منها ت�ضمية �ضوارع من اأجمل 
�ضوارع العا�ضمة باأ�ضماء مدن: اجلزائر وم�ضتغامن 
تقع  ال�ضوارع  وهذه  وغريها،  وتندوف  ووهران 
الذي  �ضارع اجلزائر  املدينة ويزينها  و�ضط مركز 
ي�ضم و�ضطه اأكرب مقاطعة يف الرباط هي مقاطعة 
من  جواب  بدون  االإ�ضارة  هذه  وظلت  ح�ضان، 
رد  يف  نطمع  وكنا  يكن.  مل  �ضيئا  وكاأن  اإخواننا، 

التحية مبثلها اأو باأح�ضن منها.
حتج  جزائري،  فنان  يحييها  فنية  �ضهرة  كل  ويف 
الفنان  ويكون  غفرية،  وباأعداد  الرباط  جماهري 

حمط ترحيب وحفاوة وكرم واحرتام.
ولن تن�ضى الرباط يوم حل بها الرئي�ض بوتفليقة 
وقدم العزاء يف وفاة املغفور له امللك احل�ضن الثاين 
تغمده اهلل برحمته، ورافق موكب اجلنازة م�ضيا 
على االأقدام وعلى م�ضافة كيلومرتات. وا�ضتح�ضر 
�ضكان الرباط هذه االلتفاتة، عندما بلغهم نباأ مر�ض 
الرئي�ض وتاأثروا لذلك وكانوا يدعون له بال�ضفاء. 
فهذه االأحا�ضي�ض النبيلة يجب ترجمتها على اأر�ض 

الواقع باإعادة فتح احلدود بني ال�ضعبني.
العا�ضمة،  اجلزائر  منتخبي  على  لنا  �ضلطة  فال 
فقط ننتظر منهم ال�ضغط على امل�ضوؤولني لتك�ضري 
اأقفال االأبواب التي متنع ال�ضعبني من �ضلة الرحم، 
العا�ضمة  اجلزائر  يف  املنتخبون  يرد  اأن  ونتمنى 
على حتية الرباط ويبادلون ت�ضمية �ضارع اجلزائر 

ب�ضارع الرباط يف اجلزائر العا�ضمة.
دبلوما�ضية  حتريك  الرباط  جماعة  ممثلي  وعلى 
ال�ضقيق،  القطر  عا�ضمة  يف  االإخوة  مع  ال�ضعوب 
فرمبا ياأتي الفرج على اأيديكم وبكم، وحتققون ما 

عجزت عنه الدبلوما�ضية الر�ضمية.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

املدن  جل  حت�شره  مل  الأخري  الرباط  موؤمتر   ◆
منعدما،  تقريبا  كان  العربي  فاحل�شور  العربية، 
وبلغ  بكثافة،  �شاركوا  والإ�شبان  الفرن�شيون  بينما 
عددهم 400 م�شارك، وكان على كل ع�شو م�شارك 
مع  ا�شرتاك.  كواجب  درهم   5000 حوايل  اأداء 
تغيب  الأ�شباب  لهذه  فهل  الإقامة،  تكاليف  حتمل 

اإخواننا العرب؟.

◆ ِا�شمها ))بوليت(( من بلجيكا، بيعت في مزاد 
�شنتيم،  مليون   350 بـ:  ال�شين  من  ل�شخ�ص  علني 
حمل  على  مدربة  حمامة  مجرد  هي  ))بوليت(( 
بجانب  الحمام  اآلف  الرباط  وفي  الر�شائل. 
و�شارع  المالح،  باب  واأمام  ال�شريف،  ال�شريح 

محمد الخام�ص تبحث عما ت�شد به رمقها.

◆في اإنجلترا يباع الدواء بالتق�شيط، ول يتجاوز 
في  كانت  فاإذا  الطبيب،  و�شفة  في  مدون  هو  ما 
الو�شفة 6 حبات فالزبون يح�شل على 6 حبات ولو 
في العلبة 100 حبة، ول يوؤدي �شوى ثمن 6 حبات، 
تخفيفا  النظام  بهذا  العمل  في  فرن�شا  و�شرعت 

على المري�ص من الم�شاريف.
اأما عندنا فن�شف الأدوية يكون فائ�شا ول حاجة 

للمري�ص به ومع ذلك يوؤدي ثمنه.

الممنوح  المالي  الدعم  عن  ن�شر  لما  خالفا   ◆
دعما  فاإن  الرباط(،  )موؤتمر  بمنا�شبة  للعا�شمة 
ماليا يقدربـ 28 مليارا قدم لمجل�ص العمالة ولي�ص 
الإنارة  تجديد  في  وبرمج  الجماعة،  مجل�ص 

وتو�شعة بع�ص ال�شوارع.

م�ضاكل  الحتواء  مدرو�ضة  ا�ضرتاتيجية  غياب  يف 
حي اأكدال، التي حتولت ب�ضبب االإهمال اإىل كوارث: 
كارثة مع�ضلة االأزبال، وكارثة ال�ضري واجلوالن، 
وكارثة �ضيق االأزقة وال�ضماح ملوؤ�ض�ضات تعليمـــــية 

وجتـــــارية وحتـــى ال�ضناعية   بالتموقع  داخلها.
مبناطق  مزينا  راقيا  حيا  كان  الذي  اأكدال  وحي 
خ�ضراء، حتول يف ظرف  �ضنوات اإىل حي ت�ضلطت 
مرمية  اأ�ضبحت  التي  والقاذورات  االأزبال  عليه 
�ضاعد  االأزقة وكاأنها مطرح جلمعها مما  يف زوايا 
الفئــران  مــن  ))جتمعــات((  تكــــــوين  علــــــى 
والطوبات ما اأن ))تنتع�ض((   حتى ت�ضن ))حروبا 
وغزوات(( على العمارات القريبة وتفتك بكل ما 

ت�ضادفه يف طريقها.
اأكدال  فحي  واجلوالن،  ال�ضري  م�ضتوى  وعلى 
اأ�ضبح حيا ي�ضتحيل املرور منه ب�ضيارة، اأو العثور 
على مكان لركنها، فاحلي يعاين من اكتظاظ رهيب 
ومزعج يف حركة ال�ضري، هذه احلركة التي ظلت 
منذ �ضنوات بدون مواكبة تقنية، وبدون درا�ضات 
لت�ضهيل ان�ضيابها حتى اأ�ضحت كارثة تهدد ال�ضكان 
منها  فيها  تت�ضبب  واأمرا�ض  وتلوثها  ب�ضجيجها 
وال�ضدرية  والربو  احل�ضا�ضية  اخل�ضو�ض:  على 

وال�ضم.
بدون  جتاري  حي  اإىل  حتول  الذي  اأكدال  حي 

ت�ضميم مدرو�ض لتاأطيـــــره مبواقــــف لل�ضيارات، 
وب�ضوارع للراجلني، وباإلزامية واإجبارية ا�ضتعمال 
ولي�ض  فقط  لل�ضيارات  ال�ضيارات،  ركن  كراجات 
الأعمال واأ�ضغال اأخرى، هذا احلي مع االأ�ضف انزلق 
اإىل الع�ضوائية ويتجه االآن نحو قمة الفو�ضى مــــن 
خالل تواجـــــد ))كراريـ�ض الهندية((، ورمبا قريبا 

كل كراري�ض املدينة القدمية تنتقل اإليه.
حـــي اأكدال ي�ضيــــر ب�ضـــرعة اإىل حي خا�ض باملقاهي 
على  املدرة  املرافق  وهذه  التجارية،  واملحالت 
ح�ضاب  على  تكون  اأال  يجب  باملاليري،  اأ�ضحابها 
�ضحة وراحة ال�ضاكنة، فال�ضكان يعانون يف �ضمت، 
عنهم  تخلوا  انتخبوهم  الذين  باأن  وي�ضعرون 
اختناق  االأزبال، مع  وتركوهم مع معاناتهم، مع 
ال�ضري، مع فو�ضى املرور، مع احتالل االأر�ضفة، مع 

قانون االأقوياء   ماليا.
ويف احلي: مقاطعة اأكدال – الريا�ض وم�ضريوها 
هم الذين ي�ضريون كل العا�ضمة، فلماذا ف�ضلوا يف 
تنظيم احلي؟ وملاذا مل يتحركوا لت�ضوية م�ضاكله 
قبل اأن تتفاقم؟ وملاذا التزموا ))�ضوق را�ضهم((، 
وتركوا ال�ضكان يعانون االأمرين من كوارث ت�ضبب 

يف فرقعتها املنتخبون اأنف�ضهم؟ وملاذا؟ وملاذا؟

الرباط يا حسرة

املا�ضي،  القرن  من  االأربعينيات  يف  االأرجح  على  التقطت  �ضورة 
وجتمع اأئمة جمزرة الرباط وعددهم يف ذلك الوقت خم�ضة اأئمة فقهاء، 

ومهامهم داخل ))الكورنة(( تطبيق الطقو�ض الدينية يف ذبح البهائم 
من النطق بال�ضهادتني والتوجه اإىل القبلة، وكان معهم اأحبار ي�ضهرون على 

اإىل  يزالون  وال  اليهودية  ديانتهم  تعليمات 
اليوم.

اأما حاليا، فهل يف ))الكورنة(( اأئمة فقهاء 
امل�ضلمني؟  للم�ضتهلكني  الذبائح  يذبحون 
وح�ضب ال�ضريعة؟ اأم هناك من هب ودب 
وال تتوفر فيهم �ضروط الذبح؟ اهلل اأعلم. 
دون  اللحوم  ي�ضتهلكون  النا�ض  دام  ما 

معرفة طريقة ذبحها.
�ضباطة  عائلة  هي  ال�ضورة  يف  العائلة 

رحمهم اهلل، وجزاهم خريا على اأعمالهم.

بط�ض  من  الهاربون  االأفارقة  هوؤالء  باالآالف  هم 
الديكتاتوريات احلاكمة  االأهلية وظلم  احلروب 
و�ضابات  �ضباب  هم  الفتاكة،  املجاعة  وق�ضاوة 
م�ضاق  وتكبدوا  الكيلومرتات،  اآالف  قطعوا 
الهروب من اجلحيم، واختاروا مدينتنا لال�ضتقرار 
بعدما اجتازوا كل االأقطار التي كانت يف طريقهم، 

وتوقفوا عندنا، عند اأهل الرباط.
يف  ا�ضتقبلت  اأن  الفا�ضلة  االأر�ض  لهذه  و�ضبق 
االأربعينيات من القرن املا�ضي جمموعات كبرية، 
من االإفريقيني، واأقاموا وا�ضتقروا بحي يعقوب 
املن�ضور بدوار )الكرعة( معززين مكرمني حتى 
اندجموا مع ال�ضكان. واليوم اأبناوؤهم واأحفادهم 
يتمتعون باجلن�ضية املغربية منهم اأطر مهمة يف 

دواليب الدولة وجتار كبار، واأطباء. 
ال�ضحارى  قطعوا  الالجئني  من  اأفواج  هي  وها 

�ضفرهم  يكن  ومل  اإلينا،  للو�ضول  واالأهوال 
من  تبقى  ومبا  ب�ضبابهم  هربوا  ولكن  �ضياحة، 
واحلرية  الكرمي  العي�ض  عن  للبحث  حياتهم 
بالقول مرحبا بهم،  واالأمن، فال ينبغي االكتفاء 
ولكن يجب ترجمة ذلك باملعاملة وبالتجاوز عن 
اأخطائهم، الأنهم لي�ضوا من بيئتنا والبد من بع�ض 
الوقت ليتاأقلموا مع اأجوائنا وعاداتنا وطقو�ضنا 

وقوانني مملكتنا.
التي  تلك  منها  خ�ضو�ضا  اجلمعيات  وعلى 
ماليري   3 حوايل  اجلماعة  مالية  من  »تغرتف« 
وتوؤطرهم  االأفارقة  باإخواننا  تهتم  اأن  �ضنويا 
ومن  اأجلهم  من  معارك  وتخو�ض  عنهم  وتدافع 

اأجل كرامتهم.
اإننا نالحظ مع االأ�ضف اأمهات اإفريقيات ير�ضعن 
يف  ندخل  )وال  الطرق،  اأر�ضفة  على  اأبناءهن 

الرباط،  يف  وقعت  فالوقائع  حملهن(،  ظروف 
وعلينا ت�ضحيح االأخطاء حتى ال نقول اجلرائم، 
الأن اأطفال الر�ضيف اليوم لن يتمكنوا من مغادرة 
احلدود اأبدا، و�ضي�ضريون رجال الغد بني اأبنائنا 

وو�ضط جمتمعنا.
هوؤالء االأفارقة هم �ضحايا �ضيا�ضات بلدانهم، هذه 
البلدان التي ا�ضتغلت خريات االأر�ض من برتول 
البع�ض،  بع�ضه  يقتل  االإن�ضان  وتركت  وذهب، 

والباقي منهم يهرب من املوت والذل والظلم.
واالإن�ضانية،  والكرامة  احل�ضارة  اأر�ض  الرباط 
ونحن ال�ضكان من م�ضوؤولياتنا الدينية والوطنية 
ين�ضوا  حتى  االأفارقة  اإخواننا  باأيادي  االأخذ 

معاناتهم من جهة، وغربتهم من جهة اأخرى.

من

 أرشيف

 الرباط
الهاربون من جحيم احلروب والديكتاتوريات واملجاعة

مقاطعة اأكدال الريا�ص
بهدلة حي اأكدال بالأزبال وبفو�شى ال�شري واجلولن
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فو�شى الأ�شواق الع�شوائية التي تذكرنا بواقعنا
في قلب العاصمة يا حسرة!

يف القانون اجلماعي، اأ�ضند امل�ضرع مهام تنظيم االأ�ضواق 
للمجال�ض اجلماعية، واإذا كانت القرى واملدن القريبة 
فاإن  اجلماعي،  امليثاق  يف  جاء  ما  تطبيق  على  ت�ضهر 
جمل�ض جماعة العا�ضمة وجمال�ض مقاطعاتها يتفرجون 
ال�ضاحات  وو�ضط  بالتجوال  البيع  فو�ضى  على  يوميا 
العمومية وال�ضوارع الرئي�ضية والطرق الكربى، وهي 
فو�ضى ال وجود لها حتى يف الدواوير بالقرى النائية؛ 
واخلطري يف العا�ضمة هو عر�ض �ضلع ومواد غري مراقبة 
الذي  اخلطر  هو  هذا  وفا�ضدة،  ال�ضالحية،  ومنتهية 
يباركه ويزكيه بع�ض »الع�ضا�ضة« الواقفني عن بعد يف 
ويرتكون  ين�ضحبون  ثم  »بح�ضتهم«  تو�ضلهم  انتظار 

االأخطار  تباع   للمواطنني.
كان على املجل�ض اجلماعي انتداب حرا�ض بقرار منه كما 
فعل ملواقف ال�ضيارات، وبزي مييزهم واإعفاء احلرا�ض 
االأماكن  حتدد  للتحمالت  كناني�ض  وفر�ض  احلاليني، 
الواجب  والواجبات  ال�ضحية  وال�ضروط  والتوقيت 

اأداوؤها  للجماعة.
اليوم مل يعد »طابو« احلديث عن املاليني التي ت�ضلم 
ال�ضري  متنع  التي  الفو�ضى  بهذه  ي�ضمحون  للذين 
وحتا�ضر املنازل، وت�ضايق املتاجر، وتخدع امل�ضتهلكني 
من خالل الغ�ض ومكاييل املوازين واأثمنة املواد، ودون 
�ضك املجل�ض اجلماعي وجمال�ض املقاطعات على علم بهذه 
الفو�ضى ال�ضاربة اأطنابها يف العا�ضمة، وهذه املجال�ض 
تعد �ضريكة وم�ضجعة لهذه الكوارث التي يجني منها 
املدينة  ت�ضويه  يوميا على ح�ضاب  املاليني  »البع�ض« 
التي هي عا�ضمة اململكة، وعلى ح�ضاب �ضحة املواطنني 

واأمنهم   الغذائي.
اجلماعة  من  وروقبت  واأطرت  االأ�ضواق  نظمت  فلو 
واأق�ضامها االقت�ضادية، ف�ضتزود امليزانية بحوايل مليار 

�ضنتيم  كل  �ضنة.
واملحمية  اليوم  املوجودة  الع�ضوائية  االأ�ضواق  هذه 
من »البع�ض« ال متنح درهما واحدا مليزانية املدينة، 
وا�ضاألوا عن املاليني التي متنح يوميا لهوؤالء املتفرجني 

ال�ضاكتني.
جمال�ض العا�ضمة مطالبة بتقنني هذا القطاع وتنظيمه 

ح�ضب حاجيات كل مقاطعة، وبجدول زمني حمدد.
اليوم اأ�ضبحت الرباط مدينة عاملية، فمن العار اأن تبقى 
مو�ضومة بفو�ضى اأ�ضواقها، وهذه م�ضوؤولية املنتخبني 

النائمني على فرا�ض »خريات« هذه االأ�ضواق.
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طريفة  حكاية  ال�شعبي  الرتاث  يف 
اأرادوا  قوما  اأن  حتكي  للغاية، 
فا�شرتوا  فيه،  لي�شكنوا  منزل  بناء 
اأنف�شهم  وهيوؤوا  الأر�ض  من  بقعة 
واأح�شروا جميع اللوازم و�شرعوا 
يف البناء مدة من الزمن، ومت تهييء 
اأح�شن وجه ويف مظهر  املنزل على 
الأخري  يف  ولكنه  للغاية،  جميل 
يحدثوا  اأن  ن�شوا  اأنهم  لهم  تبني 
داخل  م�شجونني  بقوا  حيث  الباب 
حال  ي�شبه  يكاد  ما  وهذا  املنزل، 
لل�شكك  الوطني  باملكتب  امل�شوؤولني 
حمطة  �شاأن  يف  باملغرب  احلديدية 
القطار اجلديدة بدار الدخان بالق�شر 
الكبري، حيث وقعت هذه املحطة يف 

اأخطاء  فنية  هند�شية  فظيعة.
يف  اأنه  الفظيعة  الأخطاء  هذه  ومن 
مكان الوقوف اخلا�ض بالقطارات، اإذا 
�شادف احلال اأن دخل قطاران قطار 
للذهاب وقطار للإياب، ووقف قطار يف 
اجلهة املوالية لباب املحطة، والآخر 
يف اجلهة الأخرى، فاإنه ل يوجد ممر 
مير منه امل�شافرون �شواء من هم يف 
قطار الذهاب اأو من هم يف قطار الإياب، 
عرب  الت�شلق  اإل  اجلميع  على  وما 
القطار ليمروا اإىل القطار الآخر، وهنا 

تقع امل�شاكل التي ل ح�شر لها، ويكرث 
تعطيل  ذلك  عن  وينتج  ال�شداع، 
على  ويتعذر  امل�شافرين،  وتاأخري 
الت�شلق، وخ�شو�شا  هذا  الكثريين 
من هم عجزة اأو �شيوخ اأو مر�شى 
اأو ذوو الحتياجات، وهذا م�شكل 

ال�شكك  م�شلحة  فيه  وقعت  كبري 
حمطة  عرب  للم�شافرين  احلديدية 
القطار بدار الدخان بالق�شر الكبري، 
تفادي هذا اخلطاإ  اإىل  يدعو  اأمر  اإنه 
باإحداث ممر مير منه امل�شافرون بدل 
اأن يت�شلقوا �شكك القطارات يف �شورة 

تبعث على احل�شرة والأ�شف، وميكن 
املكتب  طرف  من  تهاونا  اعتبارها 
لل�شكك احلديدية، ونتمنى  الوطني 
هذا  اإىل  ينتبه  اأن  املكتب  هذا  من 
باإحداث  اخلطاإ ويعمل على تفاديه 

ممر خا�ض.

على هام�ش احتفاالت »القطار« بالذكرى اخلم�سينية 

اخلليع ي�سيد ال�سكك وين�سى املمرات

سطات بوعرفة

ما يجري ويدور في المدن

كواليس جهوية
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من كل مدينة خبر

ع�صمان مزوار

◆  طانطان
ِا�شتطاعت ال�شلطات الأمنية اأن حتل موؤخرا لغز جرمية قتل 
راح �شحيتها �شاب يف مقتبل العمر بحي الرحمة يف طانطان، 
واأكد م�شدر اأمني اأن ال�شاب الذي عرث عليه مقتول بوا�شطة 
اأ�شدقائه  من  اثنني  رفقة  اخلمر  يعاقر  كان  طعنات،  عدة 
اإليه هذا الأخري طعنات  اأحدهما فوجه  فدخل يف �شناآن مع 
بوا�شطة اآلة حادة ت�شببت له يف نزيف حاد تويف على اإثره. 

وقد مت التعرف على ال�شخ�شني اللذين كانا برفقة ال�شحية 
اأداة  وحجز  اجلنوبية،  الأقاليم  من  ينحدران  واللذين 

اجلرمية امل�شتعملة يف احلادث باأحد املنازل.

◆  السمارة
العام  الوكيل  تن�شيب  حفل  بال�شمارة  موؤخرا  ِانعقد 
البتدائية،   باملحكمة  الراحمي،  احلليم  عبد  اجلديد 
خلفا لل�شيد حممد الأغظف ماء العينني الذي عني وكيل 

عاما للملك لدى حمكمة ال�شتئناف بالر�شيدية.
التن�شيب  حفل  خلل  له  كلمة  يف  احلليم،  عبد  واأعرب 
بال�شمارة  البتدائية  املحكمة  رئي�ض  تراأ�شه  الذي 
ورئي�ض  ال�شبتي  �شامل  حممد  الإقليم  عامل  بح�شور 
حمكمة ال�شتئناف بالعيون ال�شيد احل�شني بن الطويل 
والوكيل العام للملك بها ال�شيد عبد الكرمي ال�شافعي، عن 
للعمل  وا�شتعداده  واأمانة،  بحزم  مبهامه  القيام  عزمه 
اأجل ق�شاء يف خدمة املواطن، وذلك تنفيذا لأحكام  من 

الد�شتور وللتوجيهات امللكية.

◆ الزاك
قررت املحكمة البتدائية لكلميم، تاأجيل البت يف ق�شية 
ال�شغب  اأحداث  خلفية  على  يتابعون  اأ�شخا�ض  ثلثة 
اإعداد  اأجل  التي عرفتها موؤخرا مدينة الزاك، وذلك من 

الدفاع.
للمرة  املحكمة  هيئة  اأمام  املتهمون  هوؤلء  مثل  وقد 
الثانية يف حالة اعتقال من اأجل تهم تتعلق بـ »الع�شيان، 
والعتداء على موظفني عموميني اأثناء قيامهم بعملهم، 

وعرقلة الطريق العمومية«.
ومت اإيقاف هوؤلء الأ�شخا�ض، الذين ترتاوح اأعمارهم ما 
بني 19 و 23 �شنة، يوم 26 �شتنرب اجلاري، لل�شتباه 
يف تورطهم يف اأحداث ال�شغب التي عرفتها موؤخرا مدينة 

الزاك.

◆ طاطا
على  طاحون،  الكبري  عبد  طاطا  اإقليم  عامل  اأ�شرف 
مرا�شيم تن�شيب الكاتب العام اجلديد لعمالة اإقليم طاطا 

ال�شعيد اأمهرير خلفا لعبد القادر العزوزي.
والتم�ض طاحون، يف كلمة باملنا�شبة، من جميع امل�شوؤولني 
للكاتب  العون  يد  مد  واملنتخبني واملواطنني  الإداريني 
العام اجلديد بالعمالة ولرئي�ض دائرة اأقا لتمكينهما من 
القيام بواجبهما يف اأح�شن الظروف، متمنيا لهما التوفيق 

يف مهامهما اجلديدة.

◆ بني مالل
�شهدت مدينة بني ملل موؤخرا تن�شيب عدد من رجال 
احلركة  اإثر  على  تعيينهم  مت  الذين  اجلدد  ال�شلطة 
هذه  و�شملت  ال�شلطة،  رجال  �شفوف  يف  النتقالية 
مدينة  با�شا  عني  الذي  الرا�شي  بو�شعيب  التعيينات 
بني ملل، وخالد اأ�شعد رئي�ض دائرة اأغبالة، ور�شوان 
فال متت ترقيته اإىل من�شب رئي�ض دائرة وتعيينه مدير 
احلي اجلامعي ببني ملل، وعثمان تامر قائد اآيت ويرة 
دائرة الق�شيبة، ور�شى ريتال قائد تيزي ن�شلي دائرة 
اأغبالة، وعمر اأ�شفاي قائد اأولد اإيعي�ض دائرة بني ملل، 
ويو�شف بنخاي قائد امللحقة الإدارية الثالثة ببني ملل، 
وعبد الرحيم ناوي قائد امللحقة الإدارية الرابعة ببني 
الثامنة  الإدارية  امللحقة  قائد  اأ�شكلنط  واأحمد  ملل، 
ببني ملل، وحممد الأمني بنبيبة قائدة امللحقة الإدارية 

الثانية مبدينة ق�شبة تادلة.

ماذا عن امللفات املن�سية يف جمل�س الو�ساية يا وزير الداخلية؟

اأ�سحاب الطاك�سيات يفعلون ما ي�ساوؤون بدعوى »املقاي�سة«

األسبوع

تقدمت جمعية النخيل للتنمية املحلية الكائنة 
برتاب اجلماعة القروية للنخيلة قيادة املعاريف 
�شخ�ض  يف  ممثلة  �شطات،  اإقليم  احممد  واولد 
رئي�شها ب�شكاية اإىل وزير الداخلية من اأجل البت 
النيابي عدد  يف طلبه اخلا�ض با�شتئناف القرار 
عن  ال�شادر   2009/12/24 بتاريخ   2009/73
بع�ض نواب اأرا�شي اجلموع لقبيلة اولد اعبادي 
لفائدة اأحد الأ�شخا�ض مبوجبه منحت له اأر�ض 
جماعية للنتفاع بها حتت ذريعة اإجناز م�شروع 
بطلب  اجلمعية  رئي�ض  تقدم  حيث  ا�شتثمار، 
الو�شاية  جمل�ض  اأمام  النيابي  القرار  ا�شتئناف 
مبديرية ال�شوؤون القروية التابع لوزارة الداخلية 
بتاريخ 2010/01/12. ومنذ ذلك التاريخ،  ورغم 
هذه املدة الطويلة، وحلد ال�شاعة، مل يتم البت 

يف الطلب، علما اأن جمل�ض الو�شاية اأحاله على 
ال�شلطات الإقليمية ب�شطات من اأجل البحث فيه، 
وبقي يراوح مكانه بينها وبني جمل�ض الو�شاية اإىل 
اأن  قامت جلنة اإقليمية من عمالة �شطات ا�شتجابة 
بتاريخ  حوله  ميداين  ببحث  اجلمعية  لطلب 
احممد  واولد  املعاريف  بقيادة   2012/05/24
ومبعية ثلثة قرارات نيابية اأخرى مطعون فيها 
و�شلت  التي  ال�شتنتاجات  اإحالة  ومتت  اأي�شا، 
اإليها اللجنة الإقليمية على جمل�ض الو�شاية بتاريخ 
2012/05/31 حتت عدد 5285، اإل اأنه مت البت 
يف قرار نيابي واحد عدد 2010/60 من قبل جمل�ض 
يف  يبت  ومل   ،2012/07/05 بتاريخ  الو�شاية 
طلبات ا�شتئناف القرارات النيابية الأخرى منهم 
عدد 2009/73 الذي تقدمت اجلمعية با�شتئنافه 

اأمام جمل�ض الو�شاية �شواء اإيجابا اأو �شلبا.
األسبوع

�شهدت عمالة اإقليم فجيج )بوعرفة( تعيني 
بينها  من  اجلدد،  ال�شلطة  رجال  من  عدد 
جمال  الأوىل  الإدارية  امللحقة  قائد  تن�شيب 
وهو  كندر  اإميوزار  مدينة  من  القادم  الراي، 
اأحد خريجي الفوج 48 للمعهد امللكي للإدارة 
اأقجوج  الرا�شي  �شيعو�ض  والذي  الرتابية، 
الذي انتقل لعمالة مقاطعات عني ال�شبع بالدار 

البي�شاء الكربى.
مت  الثانية،  احل�شرية  للمقاطعة  وبالن�شبة 
من  وهو  العي�شي  املطلب  عبد  القائد  تعيني 
على  حا�شل  اأزمور،  مبدينة   1983 مواليد 
اخلريجني  ومن  العام،  القانون  يف  املا�شرت 
من  الرتابية  للإدارة  امللكي  للمعهد  اجلدد 
الفوج ذاته، كما مت تعيني قائد ملحق مب�شالح 

عمالة اإقليم فجيج، اأبوبكر ماويك..
واعترب عامل الإقليم بنعدو اأن تن�شيب رجال 
التطورات  مواكبة  اإطار  يف  يندرج  ال�شلطة 
التي خلقها الد�شتور اجلديد، علما اأن لقاءات 
املجل�ض  رئي�ض  بح�شور  متيزت  التن�شيب 
والكاتب  البلدي،  املجل�ض  ورئي�ض  الإقليمي 
للعمالة، وبا�شا، و�شخ�شيات ع�شكرية  العام 
اخلارجية  امل�شالح  وروؤ�شاء  ومدنية، 

والق�شائية.

نور الدين هواري

من  جمموعة  اأ�شعار  يف  الأخرية  الزيادة  خلفت 
املحروقات حالة من الفو�شى يف �شفوف اأرباب 
ال�شغرية،  اأو  الكبرية  �شواء  الأجرة  �شيارات 
اإذ اأقدم عدد منهم على اإ�شافة درهم اإىل درهمني 
ون�شف يف رحلت �شفرية من �شطات اإىل الربوج 
فوجئ  كما  الطويلة،  امل�شافات  م�شتوى  على 
ال�شغرية  امل�شافات  م�شتوى  على  ال�شطاتيون 
ت�شعرية  يف  بالزيادة  احل�شري  املدار  وداخل 
الطاك�شيات ال�شغرى و�شلت اإىل 10 دراهم نهارا، 
ومتعارف  فقط  ليل  بها  معمول  ت�شعرية  وهي 
اأ�شخا�ض  ثلثة  لفائدة  دراهم   9 بدل  ب�شاأنها 
يتنقلون يف نف�ض الجتاه، واعترب املواطنون هذه 
الزيادة غري قانونية، ال�شيء الذي اأثار حفيظتهم 

احلكومة  واأن  خ�شو�شا  ب�شدة  وا�شتهجنوها 
مادي حفاظا  دعم  بتخ�شي�ض  �شتقوم  اإنها  قالت 
لنظام  تطبيقها  العمومي عند  النقل  اأ�شعار  على 
املقاي�شة، لكن يبدو اأن الأمر يتم بدون ح�شيب ول 
رقيب يف غياب مراقبة �شارمة، ومتابعة من طرف 

القت�شادي  الق�شم  وم�شوؤويل  الو�شية  اجلهات 
بعمالة �شطات، و�شكوتهم وعدم اتخاذ الإجراءات 
يف  وبالعليل  العلنية  الزيادة  ملحاربة  القانونية 
ت�شعرية الرحلت؛ وال�شوؤال الذي يطرحه الراأي 
ال�شوؤون  ق�شم  �شيبقى  متى  اإىل  املحلي:  العام 
القت�شادية يحتكر كل المتيازات املوروثة عن 
العهد ال�شابق؟ ويحن اإليه ويعمل مببداإ الإق�شاء 
املواطنني  ل�شكاوى  الإن�شات  وعدم  والتهمي�ض 

واإهمالها وعدم ا�شتقبالهم؟.

هوؤالء رجال ال�سلطة
 اجلدد يف بوعرفة

والدة سعيد صاليح في ذمة اهلل
اأحد  اإدري�ض،  احلاج  حرم  ربيعة  م�شليح  احلاجة 
العريق  الفريق  الريا�شي،  الأهرام  نادي  موؤ�ش�شي 
�شاليح،  �شعيد  الأ�شتاذ  ووالدة  املحمدي  باحلي 
احل�شني،  احلي  ملنطقة  الإقليمي  الأمن   رئي�ض 

و�شديق الريا�شيني والإعلميني.
وبهذه املنا�شبة الأليمة نتقدم باأحر التعازي لعائلة 
�شاليح، طالبني من اهلل عز وجل اأن ي�شكن الفقيدة 

ف�شيح جناته، واأن يلهم ذويها ال�شرب وال�شلوان.
و)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.
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عبدالرحيم عواد
اأحيل اأحد امل�سوؤولني عن مركز الربيد يف جماعة الكنتور 

7 كلم، على ق�سم جرائم الأموال  التي تبعد عن اليو�سفية ب 
مبحكمة ال�ستئناف مبراك�ش بعد ا�ستكمال التحقيق معه من 

طرف عنا�سر املركز الق�سائي للدرك امللكي باليو�سفية. 
من  م�سوؤولني  من  مكونة  جلنة  اأن  »الأ�سبوع«  م�سدر  واأكد 
الإدارة املركزية، وبعد افتحا�ش البيانات والعمليات بح�سور 
مت  الختاللت،  حجم  على  والوقوف  الكنتور،  جماعة  قائد 
اإخبار الدرك امللكي باليو�سفية ليتم اعتقال املوظف وا�ستكمال 

البحث اإىل حني تقدميه اإىل ق�سم جرائم الأموال مبراك�ش.

رشيد اسعيد 
 نظمت التن�سيقية الوطنية لأ�ساتذة �سد اخل�سا�ش بطاطا وقفة 
الهيئات  �سارع حممد اخلام�ش بح�سور  �سالل  اأمام  احتجاجية 
احلكومة  مطالبة  واجلمعوية  واحلقوقية  وال�سيا�سية  النقابية 
و�سعيتهم  ت�سوية  يف  بالإ�سراع  الو�سية  والوزارة  املغربية 
القانونية والإدارية واملالية نظرا للتجربة امليدانية املرتاكمة، 
ول�سنوات اخلدمة )اأكرث من �ست �سنوات( اأ�سوة بباقي الفئات 
والعر�سيني  املدنية  كاخلدمة  ملفاتها  �سويت  التي  الأخرى 
والرتبية غري النظامية فوج 2011 . الأ�ساتذة خا�سوا اعت�ساما 
اأكتوبر2013.   02 منذ  الإقليمية  النيابة  اأ�سوار  داخل  مفتوحا 
نف�ش  يف  الأ�سحى  عيد  ق�ساء  طويل  نقا�ش  بعد  ويعتزمون 
املكان، وقرروا خو�ش اأ�سكال ن�سالية غري م�سبوقة مع حتميل 

امل�سوؤولية كاملة للجهات املعنية اإىل ما �ستوؤول اإليه الأو�ساع.

اليوسفية
اإحالة موظف »البو�سطا« على حمكمة 

جرائم الأموال

اأ�ساتذة �سد اخل�سا�ص �سيحتفلون 
بالعيد داخل النيابة

اأ�رسار التعليم
كفى..هل نحن اأح�سن من 

اأملانيا وبريطانيا؟
..مع مرور الوقت، اأ�سبح اجلميع يت�سارع لإدخال اأبنائهم 
اإىل "التعومي" )التعليم( الأويل وهم �سبيان، ول اأحد يدري 
"التعليم"  ولكون  لالآخر،  الأعمى  التقليد  عدى  يريد،  ماذا 
الأويل اأ�سبح ميثل طورا من اأطوار التعليم الر�سمية. ولو 
اأردنا اأن نت�سرف كما يجب، عن دراية وعلم، لأخذنا باأجنح 
نظام تربوي عاملي عند الفيالنديني، حيث ل يبداأ التمدر�ش 
يلج  اأملانيا  ويف  العمر.  من  ال�سابعة  ال�سنة  اكتمال  بعد  اإل 
الأطفال موؤ�س�سات تربوية خا�سة للعب اجلماعي املوؤطر من 
طرف اأطر مت تكوينها خ�سي�سا لهذا الغر�ش )تكوين ملدة 
اأربع �سنوات بعد "الباكالوريا" و�سنة للتداريب امليدانية(. 
الأنباء  وكالت  تناقلت  فقد   ،)2013/9/15( موؤخرا  اأما 
130 خبريا تربويا بريطانيا يطالبون  اأكرث من  اأن  العاملية 
بعد  التعليمية  املوؤ�س�سات  لولوج  ال�سابعة  �سن  بتحديد 
الطبيعي  النمو  املبكر على  التمدر�ش  �سلبيات  لهم  اأن تبني 
لهم  ما يدر�ش  للتعلم والتفاعل مع  قابليتهم  لالأطفال وعلى 

خالل الأطوار الالحقة.  
ت�سكلها  بداية  يف  اأدمغتهم  ت�سويه  يتم  ي�ستنزفون،  اأطفالنا 
ومنوها، على اأيدي "مربني" هم يف اأم�ش احلاجة ملن يتعهدهم 
املبادئ  لأب�سط  جلهم  يفتقد  ال�سليمني،  والتكوين  بالرتبية 
البيداغوجية التي اأ�سبحنا نطبقها على تعليمنا العايل. على 
اجلانب الآخر من اإعطاب تكوين املراكز الذهنية وت�سويه 
الوظائف العقلية، يتعر�ش �سبيتنا لأق�سى اأنواع التع�سف، 
بحيث يتم �سلبهم حقا اآخر من حقوقهم الطبيعية، يتمثل يف 
اإعطاب �ساعة النوم البيولوجية عندهم، وهو  ما يت�سبب لهم 
يف الإرهاق ال�سديد، ج�سديا وذهنيا وفكريا؛ وبعد كل هذا 

نتباكى على لمبالة اأبنائنا بكل ما يتعلق للتعلم ب�سلة.   
كيف يعقل اأن نعمل على التمديد للتوقيت ال�سيفي اإىل نهاية 
اأكتوبر وبدء العمل به مبكرا، عند نهاية مار�ش من كل �سنة، 
يف جتاهل تام لكل هذه احليثيات التي تفر�ش نف�سها بقوة، 
بينما يتم الأخذ بعني العتبار حليثيات ل اعتبار لها، من 
اإيجابياته  مقارنة  ميكن  ل  زهيد،  مايل  مبلغ  توفري  قبيل 
مال  راأ�ش  تدمري  يف  املتمثلة  لل�سلبيات  بالن�سبة  التافهة 
الذين نعمل  الب�سرية، رجال غدنا  ثروتنا  املتمثل يف  البالد 
على اإنهاكهم مع �سبق الإ�سرار والرت�سد. اأطفالنا هم راأ�ش 
مال املغرب احلقيقي الذي ل يبور، فلنفكر مليا كيف ننميه 

ونحافظ عليه، بدل التواطوؤ على تدمريه. 
�سلبيات  من  �سيعانون  من  فقط  ال�سغار  الأطفال  لي�ش  ثم 
بعد  خا�سة  الكبار،  حتى  بل  ال�سيفية،  لل�ساعة  التمديد 
انت�سار ظاهرة ع�سابات ال�سلب يف مدننا، التي تهاجم النا�ش 
النهار، فكيف �سيكون احلال خالل عتمة بداية  يف وا�سحة 
يف  عندي،  طالب  مهاجمة  متت  املا�سية،  ال�سنة  ال�سبح؟ 
الباكر، يف و�سط مدينة متارة، من طرف ع�سابة  ال�سباح 
يجوبون ال�سوارع الرئي�سية يف �سيارة ل�سطياد �سحاياهم 
عند حمطات و�سائل النقل. �ُسلب حا�سوبه وهاتفه ونقوده 
اليمنى؛  الذراع  يف  بالغة  اإ�سابة  اأ�سابه  ب�سكني  ُهوجم  ثم 

والأمثلة كثرية بهذا اخل�سو�ش.

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

أ. د. عبد اهلل لخلوفي  ❋

ِا�سمعوا يا اأ�سحاب املقاهي.. هذا هو مفهوم الجديدة
امللك العمومي

عزيز.ك
عدة  العمومي  امللك  احتالل  ظاهرة  اأثارت 
م�ساكل بني امل�ستفيدين واملت�سررين من هذا 
اأ�سحاب  طرف  من  القانوين  غري  ال�ستغالل 
يحتلون  الذين  التجارية،  واملحالت  املقاهي 
لتقدمي  اأو  ب�سائعهم  لعر�ش  الأر�سفة 
فوق  املرور  من  النا�ش  مانعني  خدماتهم، 
املنطق  احلائط  عر�ش  �ساربني  الر�سيف، 
يوؤدون  ل  حيث  املنظمة،  القوانني  وكل 
العمومي،  امللك  ل�ستغالل  املالية  الواجبات 
املخ�س�سة  امل�ساحات  يحرتمون  ول 

لال�ستغالل.
يعرفوا  اأن  يجب  التاريخ،  يقروؤون  ل  وملن 
اأن فكرة امللك العام تعود اإىل جذور القرنني 
بع�ش  ظهرت  حيث  ع�سر،  والثامن  ال�سابع 
النظريات املن�سوبة اإىل كل من الفقيهني دوما 
وبال ن�ش، وهما من الفقهاء الفرن�سيني الذين 
اأمالك  تتميز على  التي  الأ�سياء  بفكرة  نادوا 
اإذ ل يتمتع عليها بحق امللكية واإمنا  التاج، 
ال�سبط،  و�سلطات  احلرا�سة  حلق  تخ�سع 
الثورة  جاءت  حتى  الأفكار  هذه  وانت�سرت 

الفرن�سية)..(.

بالتغريات  العمومي  امللك  تاأثر  املغرب  ويف 
املمتدة على مراحل تاريخية عرفتها مكونات 
املجتمع املغربي، �سواء على م�ستوى البنيات 
الجتماعية،  اأو  ال�سيا�سية  اأو  القت�سادية 
مل  العمومية  لالأمالك  القانوين  فالنظام  هكذا 
ال�سالفة الذكر،  يكتمل مبعزل عن التطورات 

بل تاأثر بها وا�ستمد منها خ�سو�سياته. 
وبالنظر اإىل التطور التاريخي الذي خ�سعت 
له الأمالك العامة، فاإنها جتد اأ�سا�سها �سواء يف 
التقاليد اأو الأعراف املغربية التي كانت حتكم 
يتخذ  كان  الذي  املغربي،  العقاري  النظام 
اأحكام  من  م�ستمد  بع�سها  متعددة،  اأ�سكال 
الفقه الإ�سالمي، كاأرا�سي الأموات والأحبا�ش 
من  اأو  الغياب،  واأرا�سي  املخزن  واأرا�سي 
الأعراف والتقاليد كاأرا�سي الدولة واأرا�سي 
اأ�سبح  التي  اجلي�ش  واأرا�سي  اجلماعات 

يطلق عليها فيما بعد اأرا�سي النيابة. 
لال�ستعمال  املخ�س�سة  الأمالك  فاإن  هكذا 
املبا�سر من طرف اجلمهور ميكن اأن نق�سمها 

بدورها اإىل نوعني: 
امللك  من  اجلمهور  ينتفع  اأن  يقت�سي  الأول 
الغر�ش  وفق  امل�ساواة  من  قدم  على  العام 
ويطلق  امللك،  ذلك  خ�س�ش  اأجله  من  الذي 

عليه ال�ستعمال اجلماعي للملك العام. والثاين 
يقت�سي اأن يتفرد بع�ش الأ�سخا�ش بجزء من 
ل  خا�سا  ا�ستعمال  ل�ستعماله  العام  امللك 
ذلك  له  خ�س�ش  الذي  الغر�ش  مع  يتنا�سب 
الفردي  ال�ستعمال  عليه  يطلق  لهذا  امللك، 
لو�سع  كالرتخي�ش  العام،  للملك  اخلا�ش 
اأك�ساك لبيع ال�سحف واملجالت فوق اأر�سفة 

بع�ش ال�سوارع. 
الأمالك طبقا  هذه  ا�ستعمال  فرد حر يف  فكل 
ال�ستعمال  حرية  اأن  اإل  لتخ�سي�سها، 
اآخر  ا�ستعمال �سخ�ش  األ حتول دون  يجب 
من  النوع  هذا  على  ويطلق  امللك،  لنف�ش 
ال�ستعمال  العمومي،  للملك  ال�ستعمالت 
امل�سرتك للملك العمومي الذي تنظمه قواعد 
دائما  ال�ستعمال  هذا  يكون  ل  وقد  خا�سة، 
كافيا، اإذ اأن بع�ش الأ�سخا�ش قد يحتاجون 
ملمار�سة اأن�سطتهم التجارية اأو ال�سناعية اإىل 
اخل�سو�سية  احلقوق  بع�ش  من  ال�ستفادة 
امللك  اأجزاء  من  جزء  على  وال�سخ�سية 
العمومي املخ�س�ش لال�ستعمال العمومي، اأي 
اأنهم يف حاجة ل�ستعمال هذا امللك ا�ستعمال 

خ�سو�سيا.

طنجة: األسبوع

جتارة  الأخرية،  الآونة  يف  ِانت�سرت 
مبدينة  وبالتق�سيط  باجلملة  ال�سجائر 
اجلماهريية  �سعارات  فطغت  البوغاز، 
ال�سجائر، وهي  الليبية على علب  العظمى 

ملونة بالأحمر والأزرق والأبي�ش.
ومن خالل القيام بجولة يف خمتلف اأرجاء 
كمية  وجود  املواطنون  يالحظ  املدينة، 
الراحل  الرئي�ش  بلد  �سجائر  من  كبرية 
»ريا�سي  التجاري  ال�سم  حتمل  القذايف، 

م�سفى« مع اإ�سارة »مزيج من اأجود التبوغ«  
مع مكان �سنعها بليبيا اأو اجلزائر.

بع�ش  الأخرية  الآونة  يف  تعالت  وقد 
ال�سلع  هذه  خطورة  من  لتحذر  الأ�سوات 
مادة  من  كبرية  كمية  على  لحتوائها 
ال�سام،  والكربون  والقطران  النيكوتني 
امل�سبب الرئي�سي ل�سرطان الرئة واأمرا�ش 
ال�سغط  واختالل  وال�سرايني،  القلب 
الدموي، واأمرا�ش اأخرى رئي�سية وجانبية، 
ال�سلطة  ورجال  اجلمارك  رجال  يوليها  ل 
املحلية ورجال الأمن وم�سالح البلدية اأي 

اهتمام، وكاأنها �سلع ومواد مرخ�ش لها من 
طرف الدولة .

عرب  اجلزائر  من  املواد  تلك  جلب  ويتم 
طرف  من  املغربية،  اجلزائرية  احلدود 
�سبكات متخ�س�سة يف التهريب غري ال�سرعي، 
اأو عرب املدينتني ال�سليبتني �سبتة ومليلية، 
�سحية،  غري  ظروف  يف  وتخزينها  ونقلها 
�سالحية  منتهية  ال�سجائر  اأغلب  اأن  مع 
بذلك  قاطعة  طنجة  اإىل  لت�سل  ا�ستهالكها، 
اأو  حجزها  دون  الكيلومرتات،  من  املئات  

توقيف ال�سبكة املتورطة يف التهريب..

�سجـائـر القــذايف تبــاع يف طنجــة

طاطا
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  خالد عبد اللطيف
ال�سكن  �سنة من   25 اأزيد من  بعد ق�سائهم 
ال�سنبلة  تعاونية  لعريب  �سيدي  ب�سيعة 
الأبي�ض،  لق�سر  القروي  باملركز  الذهبية 
ق�سبة  بدائرة  �سمكت  جلماعة  التابعة 
مندوب  من  ال�سيعة  �سكان  تو�سل  تادلة، 
اإخالء  بقرار  مالل،  ببني  الدولة  اأمالك 
يف  الإفراغ  م�سطرة  وتطبيق  امل�ساكن، 
اأيام.  �سبعة  يتعدى  ل  اأجل  داخل  حقهم 
جمحفا،  القرار  هذا  ال�سكان  اعترب  وقد 
هذه  من  الرتحيل  عملية  اأن  خ�سو�سا 
ال�سيعة ل يتما�سى وطبيعة العهد اجلديد 
الجتماعية  الق�سايا  تدبري  اإىل  والداعية 
الفقراء واملعوزين، بتبني مقاربة  لل�سكان 
اإن�سانية حم�سة، وجتاوز املقاربة الزجرية 

دولة  يف  للتطبيق  جمال  لها  يعد  مل  التي 
يف  ال�سيعة  �سكان  وقال  والقانون.  احلق 
الدولة ببني  اأمالك  �سكاية موجهة ملندوب 
مالل، »اإن الد�ستور اجلديد للبالد، ي�سمن 
الف�سل31  ال�سكن كما هو وارد يف  حقنا يف 
التي  الإفراغ  اإجراءات  واإن  الد�ستور،  من 
وجهت لنا من طرفكم �سابتها جمموعة من 
كونها  يف  تتمثل  والتجاوزات،  اخلروقات 
لأنها  وجتزيئية،  انتقائية  اإفراغ  عملية 
لعريب  �سيدي  �سيعة  �سكان  على  ركزت 
ا�ستعمال  يف  �سططا  يعترب  مما  لوحدهم، 

ال�سلطة«.
احتجاجية،  عري�سة  يف  ال�سكان  وقال 
ي�سم  الأبي�ض  للق�سر  القروي  املركز  »اإن 
عملية  من  ا�ستثناوؤها  مت  اأخرى،  �سيعات 
تتو�سل  ومل  الإفراغ،  م�سطرة  تطبيق 

اإ�سعار كما و�سلتنا  اأو  اإنذار  �ساكنتها باأي 
اأكرث من عالمة ا�ستفهام،  نحن، مما يطرح 
حول تغا�سي املندوب عن تطبيق القانون 

يف حق قاطني هذه ال�سيعات«. 
�سكاية  يف  لعريب  �سيعة  �سكان  عرب  كما 
موجهة  منها،  بن�سخة  اجلريدة  تو�سلت 
الدولة  لأمالك  اجلهويــــة  املديريــــة  اإىل 
فيها:  وجاء  امتعا�سهم،  عن  مبراك�ض 
»اإنه يف الوقت الذي يتهمهم مندوب اأمالك 
تو�سع  بعملية  بقيامهم  مالل  ببني  الدولة 
داخل �سيعة لعريب، وهو اتهام باطل، قام 
التابعة  الأخرى  ال�سيعات  �سكان  بع�ض 
اإىل  املاء والكهرباء  باإدخال  الدولة،  لأمالك 
اأمالك  مندوبية  حترك  اأن  دون  ال�سيعات، 
اأي  تتخذ  ومل  �ساكنا،  مالل  ببني  الدولة 

اإجراء قانوين يف حقهم«. 

أرفود

قصبة تادلة

الصويرةبوجدور
بوجدور

بوطيب الفياللي
اأرفود  بالفعل، ل حديث ل�سكان مدينة 
)اإقليم الر�سيدية( اإل عن الإنهاك الذي 
اإىل  التوجه  اأرادوا  كلما  منه  يعانون 
تخ�سي�سه  مت  الذي  اجلديد  البناء 
الأ�سبوعي  ال�سبت  �سوق  لإقامة 
عر�ض  ال�سكان  اعتاد  والذي  للمدينة، 
وغري  اليومي  ال�سوق  قرب  خدماته 
اأن�ساأته  الذي  املكان  لكن  عنهم،  بعيد 
مقربة  وراء  يوجد  والذي  البلدية، 
املدينة ي�سبب معاناة للن�ساء خ�سو�سا 
والالتي يرافقن عادة اأطفالهن للتب�سع 
دون اأن يجدن ما ي�ستعن به من و�سائل 
قطع  ويالت  عن  تغنيهن  عمومية  نقل 
فمنتخبو  الطويلة...لهذا  امل�سافة  تلك 

مطالبون  املحلية  و�سلطاتها  املدينة 
على  ي�سهل  اأن  ميكن  ما  بتخ�سي�ض 
�سوق  مع  التعامل  الأرفودي  املواطن 
التي  البناية  ذي  الأ�سبوعي  ال�سبت 
من  املنطقة  تلك  يف  البلدية  اأن�ساأتها 
اإن�ساء  انتظار  يف  هذا  اأرفود،  �ساحية 
امل�ساريع الأخرى التي اأكدت لنا م�سادر 
م�سوؤولة من داخل البلدية اأنها �ستمكن 
احل�سري  املجال  ومتديد  تو�سيع  من 
تلك  اأْوُجِهَها  بني  من  والتي  للمدينة، 
القنطرة ال�سخمة املقامة على واد زيز 
والقريبة من ال�سوق والتي اأ�سرفت على 
النتهاء،  فهي ل�سك   �ست�ســـهل التنقل 
من واإىل �سوق ال�سبت الأ�سبوعي ملدينة 

اأرفود بتافياللت...

أسامة باخي
غطا�سني  وخربة  جمهودات  بف�سل 
ال�سركات  باإحدى  يعمالن  حمرتفني 
املتخ�س�سة يف البحث والغط�ض. والتي 
بوجدور،  مبيناء  مقرها  فرع  يوجد 
املتطوعان  الغطا�سان  هذان  ا�ستطاعا 
انت�سال  الإح�سانية  اخلدمة  لهذه 
( من  �سنة   17  ( املرحوم »ع.غ«  جثة 
مواليد مدينة اآ�سفي والذي ق�سى حتت 
يقارب  ما  الإ�سمنتية  والقوالب  املاء 
لقيت  وقد  �ساعة،  والأربعني  الثمانية 
كبري  عدد  ا�ستح�سان  العملية  هذه 
واأقارب  واأ�سدقاء  املدينة  �ساكنة  من 
امل�سالح  عجزت  والتي  املرحوم، 
املعنية بالإقليم عن انت�سال اجلثة التي 

كانت عالقة بني ال�سخور، ويرجع ذلك 
اإىل غياب التجهيزات التقنية والو�سائل 

ال�سرورية.
اأحد الغطا�سني الذي متت ال�ستعانة به 
لنت�سال اجلثة قال حول هذه الفاجعة 
املعنيني  امل�سوؤولني  على  اإن  املوؤملة: 
احلذر واملراقبة الالزمة ملن يلج امليناء 
وذوي  القا�سرين  الأطفال  خا�سة 

العاهات امل�ستدامة.
وبعد املعاينة مت نقل اجلثة املنت�سلة اإىل 
م�ستودع الأموات بامل�ست�سفى الإقليمي 
ملعرفة  الت�سريح  اأجل  من  ببوجدور 
مل  حيث  للوفاة،  احلقيقية  الأ�سباب 
تعرف حلد الآن اأ�سباب وفاة ال�سحية، 

هل هي غرق اأم غري ذلك؟.

حمن �سكان �أرفود مع �سوق 
ال�سبت ال تنتهي

غطا�سان ينت�سالن اجلثة التي عجزت 
�ل�سلطات عن �لو�سول �إليها

كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

امل�سوؤولني  من  العديد  ِاجتمع 
املدين  احلر�ض  ورجال  الأمنيني 
املا�سي  الأ�سبوع  واجلي�ض 
امل�ستقلة  احلكومة  رئي�ض  مع 
حت�سني   على  العمل  اأجل  من 
الو�سعية التي ت�سهدها احلدود 
الوهمية بني »معرب ابن ن�سري« 
بع�ض  عقد  حيت  ومليلية، 
عمدة  مع  اجتماعات  القادات 
تدار�ض اخلطة  اأجل  املدينة من 
�سرب  اأجل  من  اتباعها  املزمع 
الوهمية  املدينة  على  احل�سار 
بعدما وافقت احلكومة املركزية 
احلدود  �سيانة  دعم  على 

الوهمية.

اأورد املــــوقــــع الإ�سبــاين »اإيلكوفيدون�سيال 
البحرية  يف  م�سادر  عن  نقال   » ديخيتال 
امتالك  من  اقرتب  املغرب  اأن  الإ�سبانية، 
اأنه  كما  رو�سية،  ع�سكرية  غوا�سة  اأول 
اقتنائها.. م�سار  يف  متقدمة  اأ�سواطا  قطع 
بع�ض  بزيارة  قام  مغربيا  وفدا  اأن  م�سيفا 
قدرات  ملتابعة  الرو�سية  البحرية  القواعد 
الغـــوا�ســــــة »اأمـــــور 1650« الع�سريـــــة 
ب�ساأنها.  الرو�ض  مع  والتفاو�ض  واملتقدمة، 
»اإيلكوفيدون�سيال  املوقع  اأ�ساف  كما 
ديخيتــــال« اأن البحـــــرية الإ�سبانيــــة قلقة 
الغوا�سة  هذه  مثل  على  املغرب  توفر  من 
تتوفر  اللتني  الغوا�ستني  اأن  خ�سو�سا 
عليهما اإ�سبانيا توجدان يف حالة غري جيدة، 
يف   القوي  باحل�سور  للمغرب  �سي�سمح  مما 

مياه البحر البي�ض املتو�سط.

باأ�ساليب  املجاورة  واملدن  تطوان  �سكان  ذرعا  �ساق 
والكهرباء  املاء  توزيع  لها  املفو�ض  ال�سركة  وت�سرفات 
امل�ساريف  وحتمل  ال�سرب  ي�ستطيعوا  ومل  اأماندي�ض، 
اأو  تاأخري  دون  �سهر  كل  نهاية  اأداوؤها  الواجب  اخليالية 
تباطوؤ واإل اأ�سيفت اإليها �سريبة التاأخري اأو اإزالة العداد.

املاء  فاتورة  ا�ستخال�ض  طرق  يف  ال�سركة  وتفننت 
هاتفية  ر�سالة  عرب  املواطنني  تخرب  حيث  والكهرباء، 
ال�سركة  �سمتها  دكاكني  اإىل  بالتوجه  وم�سمئزة  ق�سرية 
على  والطالع  بذمتهم  ما  اأداء  ق�سد  جوار«،  »م�سلحة 
ميزانية  تاأدية  وكذلك  لالأداء،  اأجل  اآخر  وتاريخ  ديونهم 
تلك  اأدووا  معظمهم  اأن  غري  اأنفهم،  عن  رغما  الإي�سال 

امليزانية الغالية جدا.
وي�ستكي �سكان تطوان قاطبة، من ت�سرفات بع�ض روؤ�ساء 

عن  والكهرباء  املاء  يقطعون  حيث  التجارية،  الوكالت 
اإ�سافيا  اإنذار، مما ي�سكل عبئا ماديا  ال�سكان دون �سابق 

عبارة عن �سريبة مرتفعة..

رفعت العديد من اجلمعيات التي تن�سط يف جمال تدري�ض 
الدرو�ض  تقدمي  اأ�سعار  من  املحتلة  ب�سبتة  العربية  اللغة 
رغبة  بذلك  م�ستغلني  يورو،   200 فوق  ما  اإىل  للتالميذ 
ال�ساكنة  يف تعليم اأولدهم للقيم الدينية الإ�سالمية كقراءة 
اإىل  اأدى   الرتفاع  هذا  العربية،  باللغة  والكتابة  القراآن 
انقطاع مئات التالميذ عن درا�ستهم بهذه اجلمعيات التي 
اجلمعية  هذه  احلقيقة   يف  لكن  باخلريية،  نف�سها  ت�سمي 
حت�سد اأموال �سخمة على ح�ساب تالميذ اأبرياء، علما اأن 
وزارة الأوقاف  املغربية جهزت الع�سرات من املدر�سني يف 
جمال حمو الأمية وغريها من املجالت لتفادي هذه العراقل 
تدري�ض  فكرة  عن  الرتاجع  اإىل  الأ�سر  ببع�ض  دفعت  التي 

اأولدها بهذه اجلمعية التابعة للم�ساجد.

تالميذ �سبتــــة حمرومـــــون من در��ســــة �للغة �لعربيــــــــة
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التطوانيــــون غا�ســــبون مــــن �ســــركة »اأمانـــــــــــدي�س«

فاس: األسبوعمندوب �الأمالك �ملخزنية بتادلة يف »قف�ص �التهام«
تتواصل بالعاصمة الرباط احتجاجات عمال شركة »سيتي باص«، الممنوعين من 
االحتجاج في مدينتهم والممنوعين من حقهم في تأسيس مكتب نقابي، بعدما 

انسحبوا من نقابة حميد شباط.
العمال البالغ عددهم حوالي 600 مستخدم مصرون على إيصال مطالبهم إلى الجهات 
المسؤولة، من خالل وقفاتهم المتكررة أمام البرلمان ومقر حزب االستقالل، ويبقى 

على رأس مطالبهم فتح تحقيق في ظروف تفويت النقل الحضري بالعاصمة إلى 
شركة خاصة )..(.

�لبحرية �الإ�سبانية قلقة 
من غو��سة �ملغرب

ِاجتماعات �سرية 
مبليلية

سعيد أحتوش
بحلول �سهر اأكتوبر احلايل، يكون رئي�ض اإحدى املقاطعات 
على  الأوىل  �سنته  اأمت  قد  ال�سويرة  مبدينة  احل�سرية 
بالعديد  متيزت  �سنة  يراأ�سها،  التي  املقاطعة  راأ�ض 
من  العديد  مع  له  حتدث  كانت  التي  ال�سطدامات  من 
"ال�سوا�ض"  اأحد  عن  ا�ستغناوؤه  اأولها  كان  املوظفني، 
اإحدى اجلمعيات  اإىل  اأن هذا الأخري ينتمي  اأن علم  بعد 
والأخرى  الفينة  بني  ا�ستغناوؤه  اأي�سا  ثم  احلقوقية، 
مبنى  اأمام  املرابطة  امل�ساعدة  القوات  اأفراد  بع�ض  عن 
يف  دخل  كما  م�ستمر،  �سبه  ب�سكل  وتغيريهم  املقاطعة، 
يف  دخولها  اإىل  اأدى  مما  املوظفات  اإحدى  مع  حاد  �سناآن 
غيبوبة واعوجاج على م�ستوى الفم وانهيار ع�سبي حاد، 

حيث تعالج الآن يف اإحدى امل�سحات مبراك�ض..
اأنظار  على  هذا  احل�سرية  املقاطعة  رئي�ض  ر�َض  ُعِ وقد 
اأن  دون  مرتني  ال�سويرة  عمالة  مبقر  التاأديبي  املجل�ض 
يتخذ يف حقه اأي قرار، مما جعله يتمادى يف ت�سرفاته ... 

فهل يتدخل وزير الداخلية لإرجاع الأمور اإىل ن�سابها؟

رئيـ�ص �ملقاطعــة �لـــذي 
يتخــا�سم مع �جلمــــيع 

التحقيق الذي ينتظره سكان فاس 



م�صرية �صحفية واكبها 
ال�سجن بدار املقري

لي�س من ال�صروري اإعادة ما �صبق ذكره عن كتاب م�صطفى العلوي 
)مذكرات �صحايف وثالثة ملوك(، حيث اإن املو�صوع ال�صابق الذي 
كتبته مل يكن �صوى جمرد مدخل اأو �صهادة عن اأحد قيدومي املغرب 
ن�صاله  يقدم  العلوي مل  متملقة، فم�صطفى  اأو مهنية  مبالغة  دون 
بعد تربعه على عر�س جاللة الكلمة اإال ليوقظ مهام املحرتفني بها، 
ويدعوهم اإىل التب�صر بواجبهم وهم يختطون ويطبعون بالغاتهم..

ملوك(  وثالثة  �صحايف  )مذكرات  كتاب  قراءة  بعد  توقفت  لقد 
الأ�صرتجع اجلزء الذي اأعي�صه بوعيي يف بداية اخلم�صينيات، بعد 
ذلك تكونت لدي و�صيلة التخطيط والر�صد وحماولة الن�صر يف اأكرث 
من جريدة وطنية اأو جملة، وكان البد من املغامرة والت�صابق مع 
على  توفر  دون  ق�صيدة  اأو  مقالة  ن�صر  حماولة  يف  الكتاب  اإخواين 
جواز الن�صر الذي يتلخ�س يف االنتماء احلزبي وال�صيا�صي يف بداية 
اخلم�صينيات.. هذا اخلط االأحمر الذي وجدناه غري م�صروط عند 
م�صطفى العلوي يف عدة جرائد كان ي�صدرها تبعا بتقلبات اأ�صماء 
جريدته مع اختيار اأ�صماء مركبة لها يف العناوين، وكان من طالئعها 
جملة )امل�صاهد( التي واكبت جملة )االأطل�س( التي كان ي�صدرها 
جاءتا  اللتني  املجلتني  هاتني  وكاأن  اللبار،  الرحيم  عبد  االأ�صتاذ 
مرتادفتني ومتدافعتني يف حلة واحدة، جاءتا لتغطيا فراغا فكريا 
واإعالميا و�صيا�صيا كانت البالد فقرية اإليهما.. ومن اأغرب ما كنت 
اأ�صتغرب له اأ�صلوب م�صطفى العلوي يف اإخراج املوا�صيع واملقاالت، 
وطرح الوقائع بال�صورة املثرية والتعليق الذكي، واالنتقاد الالفت 
للنظر.. وهنا تاأتي املحاكمة وامل�صادرة واملتابعات لتطوق العلوي؛ 
ورغم كل التحديات، فاإن للحق هيبة و�صولة واقتناعا، فرغم جر 
م�صطفى العلوي اإىل دار املقري، وبعد اإخراجه منها وجتاوزه لذلك 
االختطاف واالحتجاز �صنة 1960 يبداأ يف اإ�صدار جريدة جديدة 
اأو م�صاركة يف حترير اأخرى اإىل االنفراد باإ�صدار جملة )امل�صاهد( 
م�صطفى  تعر�س  يكن  ومل  الدنيا(،  )اأخبار  جريدة  اإ�صدار  ثم 
اأوفقري  اأغاظ  مقال  ن�صر  بعد  اإال  املقري(  )دار  ملاأ�صاته يف  العلوي 
الذي مل ي�صتثن العلوي النتمائه وانت�صابه، بل اأ�صبح هذا االأخري 
مرغما للحفاظ على حياته فيوقع على حم�صر يقوله فيه: ))اإنني 
اأثناء فرتة اختفائي مقابل االإفراج عني،  كنت اأجتول يف اجلزائر 
ففوجئت بعامل جديد واأنا اأ�صتاأنف اإ�صدار جريدة )اأخبار الدنيا(، 
ومبغرب يعي�س �صورة تكاد تطابق تلك التي كانت ت�صود يف اأمريكا 
اجلنوبية حتت حكم اجلرناالت(( )فكان اجلرنال اأوفقري هو الذي 
يغطي على دهاء احل�صن الثاين، واأ�صبح املغرب وقتها مرتعا لرجال 
املخابرات والبولي�س الذي ير�صد �صحاياه يف ال�صوارع واملنتديات، 
احلقيقيني  املنا�صلني  ت�صمل  كانت  التي  املحاكمات  اإىل  باالإ�صافة 
املن�صيني يف االحتاد الوطني للقوات ال�صعبية، يف وقت كانت توجد 
فيه قوات م�صلحة معار�صة للنظام وم�صتقرة يف اجلزائر، وكانت 
باأ�صواإ التوقعات، وهي فرتة ول�صوء حظ  ال�صاحة املغربية تغلي 

اأجيالنا اجلديدة باتت من�صية(.
)مذكرات �صحايف وثالثة ملوك، الطبعة االأوىل �صفحة 253(.

طليعتها  يف  كان  اأ�صبوعية  جريدة  من  اأكرث  اإ�صدار  امتداد  وعلى 
)الفجر( الر�صمية يف ال�صتينيات التي عا�صرت )االإعدادات( اخلا�صة 
باملفاو�صات اجلزائرية الفرن�صية وكذلك )دعوة لعقد موؤمتر اأقطاب 
الدول االإفريقية واالأ�صيوية(، بعد هذه اجلريدة ي�صرف م�صطفى 
العلوي على اإ�صدار جريدة اأ�صبوعية هي: )اأخبار الدنيا(، حيث 
وجد املعاناة تتكرر مب�صادرة كل مطبوعاته الواحدة تلو االأخرى، 
ورغم ذلك مل يتوقف عن ن�صاطه ال�صحفي ولو يف اإطار من تقنني 
بخري(  )الدنيا  عنوان:  حتمل  جريدة  اإ�صدار  اإطار  يف  الإنتاجاته 
على  وم�صمونه  �صكله  يف  الركب((  �صاير  العلوي  اأن  ))لنالحظ 
والرتكيز  لالإثارة  )الكاريكاتورية(  الر�صوم  على  الرتكيز  م�صتوى 
تتحمل  �صيا�صية  ل�صخ�صيات  وت�صريحات  تعليقات  ن�صر  على 
م�صوؤوليات عليا يف احلكومة اإذاك.. ومما تتميز به تعليقات م�صطفى 
العلوي ف�صح ما كان يعاين منه املواطنون يف اإطار الرتكيز على ن�صر 
ما هو من قبيل اخت�صا�صه يف اإطار مهمته ال�صحفية، وهكذا جنده 
يف مو�صوع يك�صف عن هموم ال�صباب يف م�صاألة العطالة والتفكري يف 
مغادرتهم للوطن با�صم الهجرة لفراغ �صوق العمل، ويكتب العلوي 
عن واقع اجلمعية اخلريية مبكنا�س، وكذلك ما يتعر�س له �صبابنا 
املطرود من املدار�س دون اإمتام درا�صتهم، ويطرح العلوي بكتاباته 
م�صكلة فعالية التوجيه املنعدم، حيث يتعر�س التالميذ لكثري من 
اخل�صا�س الذي يعانيه �صاكنة البادية املغربية يف غيبة عن جتهيز 
اإزاء  م�صوؤولياتهم  يف  داخل  هو  مبا  للقيام  ممثليهم  وغيبة  الطرق 
لتوقيف �صدور  العلوي  تاأتي حماكمة  منتخبيهم.. جراء ما �صبق 
ل�صعار  حاملة  )الكوالي�س(  عنها  لتنوب  بخري(  )الدنيا  جريدة 
ما  االأيام  لك  )�صتبدي  �صعري  بيت  من  و�صطرا  ال�صعب(  )يومية 
كنت جاهال(، فيقع توقيفها هي االأخرى، ويحل حملها )االأ�صبوع 

ال�صحفي ال�صيا�صي( ثم ياأتي )االأ�صبوع(، وقد ك�صط عنه

)ال�صيا�صي(.                                                                                     يتبع

ملف �صركة »�صيتي وان« العمالقة، والتي برز فيه �صاحبها ك�صخ�صية نافذة 
وغري عادية )والعك�س هو ال�صحيح يف نظري( هو ملف ب�صيط جدا، نفخ فيه 
اأكرث من الالزم، واأعطي من الوقت اأكرث مما يجب نتيجة ل�صيا�صة الفراغ التي 
ولكن  اأي�صا،  حتامل  وهناك  واإ�صكاليات  تعقيدات  هناك  رمبا  املفاجاآت،  تنتج 
البحث الذي اأجرته اجلهة املخت�صة وهي الفرقة الوطنية لل�صرطة الق�صائية 
الكثري من  كان كافيا الإجالء احلقيقة، واإظهارها على م�صتوى معني، وو�صع 
النقط على حروفها، بل اإن اإعادته )اأي امللف( من طرف امل�صوؤولني الق�صائيني 
الإجناز م�صاطر حمددة واال�صتماع اإىل اأ�صخا�س معينني كان ذلك مبثابة اإ�صارة 
اأن  اإطار من القانون الذي يوؤكد على  اأهمية �صلوك كل العمليات يف  قوية على 
لي�صوا  املنجزة  املحا�صر  اإليهم يف  امل�صتمع  اأن كل  واأكيد  االأ�صل،  الرباءة هي 

�صياطني ولي�صوا مالئكة، اإذ منهم ال�صهود واملكلفون مبهمة، وذوو 
اإليها فقط من باب اال�صتئنا�س  الركون  التي ميكن  اخلربات 

لي�س اإال.
متابعة  ب�صرورة  الفم  مبلء  يقولون  الذين  النا�س 

متابعة  على  االقت�صار  عو�س  ا�صتثناء  دون  الكل 
»البنني« الرجل الذي بدا مرتاحا االأ�صبوع املا�صي 
�صحبة  التحقيق  قا�صي  مكتب  من  خروجه  عند 
التي  االإجراءات  رغم  ال�صحرية،  الع�صا  �صاحب 
طالت بع�س وثائقه ال�صخ�صية من ق�صف، اأولئك 
يجهلون  الق�صية،  عن  �صيئا  يعرفون  ال  النا�س 

الفرقة  طرف  من  املنجزة  باملحا�صر  مدون  هو  ما 
بامللف  ارتباطهم  يزعمون  الذين  اإن  بل  الوطنية، 

مل يقروؤوا ما كتب به، وال ما حرره املحررون الذين 
كلفوا مبهمة البحث، ولذلك بدت املطالبة بالتحقيق مع 

�صخ�صيات معينة )ولي�س اال�صتماع اإليها( باعتبارها متهمة 
املطالبة  وكذلك  املطالبة(،  كلمة  من  يفهم  ما  )وهذا  متابعة  اأو 

كانت  اإذا  ما  ملعاينة  املكان  عني  اإىل  اخلروج  اأو  التحقيق  قا�صي  بوقوف 
ما  عندو  ما  )م�صايل  القا�صي  وكاأن  البناء(،  )موا�صفات  حمرتمة  املوا�صفات 
اأن ذوي االخت�صا�س الذين ي�صاعدون الق�صاء اختفوا من املدينة،  اأو  اإيدار( 
ومل يعد لهم وجود، قلت بدا كل ذلك خارج ال�صياق، وخارج املنطق القانوين 

الذي يتفادى االإمالءات، ويتحا�صى الر�صوخ اإىل االأ�صوات ال�صاذة.
اإن ق�صية »البنني« امللياردير الذي ت�صلق �صالمل الرثاء ب�صرعة فائقة وفتحت له 
الدنيا ذراعيها )من ر�صا الوالدين( لي�صت هي التي ت�صغل بال املواطن اليوم، 
اإذ اأن ال�صاب الذي يتجاوز االآن عمره ع�صرين �صنة بقليل مثال مل يكن يف بداية 
غري  اليوم  فهو  وبالتايل  احلروف،  قراءة  اأو  التهجي  يجيد  املعمر  النزاع  هذا 
مهتم اإطالقا بخلفيات اخل�صومة واأ�صبابها ومنطلقاتها خا�صة واأن الرجل اأبان 
عن ح�صن النية بتنازله عن املبالغ املحكوم بها، وعن ا�صتعداد تام الأي تعوي�س 

مقرتح، هناك ق�صايا كبرية اليوم متنوعة ومتوزعة على كل املجال�س تخ�س 
منها ق�صايا مل  ال�صميم،  واأمنه يف  واأخرى ت�صرب م�صاحله  املواطن احلايل، 
حتل على اجلهات املخت�صة كق�صية »ال�صفاج« الذي اأ�صاء يف وقت من االأوقات 
املدينة احلمراء ك�صاحة جامع  املاآثر داخل  واإىل جمموعة من  للتمثيلية ككل، 
الفنا التي وزعها اإىل مربعات قابلة للبيع وال�صراء، ومنها ق�صايا حديثة ت�صبب 
فيها اأع�صاء متوغلون يف اخلبث والعبث ومعروفون بالنهب واللعب مب�صري 
املدينة والت�صلية باأحزان �صاكنتها ال هم لهم اإال م�صاحلهم اخلا�صة، وم�صالح 
املدينة  »اأ�صوار  كانت على ح�صاب  ولو  واالأهل وتلبية رغباتهم  القربى  ذوي 

التاريخية« والفاهم يفهم.
الذي  االأ�صبوع ما قبل املا�صي، واأثناء اجتماع املجل�س اجلماعي مبراك�س  يف 
ترتاأ�صه �صيدة تتكلم مع االأع�صاء ب�صخرية، وت�صفهم بال�صمكارة 
التي  االألفاظ  بتلك  لال�صتمتاع  ح�صروا  مواطنني  اأمام 
الذي  االجتماع  ذلك  يف  الدروب،  يف  حتى  ترتدد  ال 
)وكان  العمومية  املرافق  م�صاكل  لدرا�صة  خ�ص�س 
ال�صليم(  غري  والنطق  اللغة  م�صاكل  درا�صة  االأوىل 
فيها  تطرح  كانت  والتي  اجلميلة  القاعة  انقلبت 
الق�صايا الكربى اإىل �صاحة لل�صعلكة مع اعتذاري 
ا�صتطاع  االأع�صاء، حيث  للنزهاء وال�صرفاء من 
اأن يتخلى عن االحرتام الواجب للقاعة  اأحدهم 
اآخر  ع�صوا  ويواجه  املحرتمني،  ولالأع�صاء 
اختفى من كل  له اجلبني، كالم  يندى  ناب  بكالم 
خا�صة  زمان،  من  تداوله  وانتهى  القوامي�س، 
اأبناء احلمراء اأ�صبحوا وهلل احلمد يف م�صتوى  واأن 
بالل�صان،  االإيذاء  ويتفادون  االختيار،  يح�صنون  عال، 
ويف�صلون احلديث بالتي هي اأرقى واأقرب اإىل البيان، رمبا 
من حق املوجه اإليه النعت اأو الو�صف اأن يقدم �صكاية اإىل اجلهة 
اأن يبحث يف االأمر  امل�صوؤولة )الأنه مي�س العر�س(، ومن واجب املجل�س 
ليعرف على االأقل )مع من يتعامل(، ويخرج من حرية ال�صوؤال الذي هو: ))هل 

ي�صتطيع الدفاع عن االآخر من ال يدافع عن ...؟((.
مل يتاأخر املنعوت من رد »ال�صرف«، الأنهم وكما يقال بالدارجة ))حادكني هري 
اإذ متكن ب�صرعة من اإخراج كل ما يف جعبته، ورميه باملرة يف  فداك ال�صي((، 
وجه مثيله يف »الزالت«، وذلك عندما اتهمه باالجتار يف املخدرات وا�صتغالل 
يف  املال  ا�صتعمال  طريق  عن  املواطنني،  اإرادة  ومتييع  ال�صيارات  مواقف 
االنتخابات وبيع االأ�صوات، وهي اأمور من ال�صروري اتخاذ مواقف معينة يف 
�صاأنها من طرف ال�صادة االأع�صاء ال�صرفاء واملجتمع املدين وبع�س اجلمعيات 
النظيفة كاملطالبة بفتح حتقيق مع املو�صوف ببيع املخدرات، وكيف ا�صتطاع 

الفوز يف االنتخابات رغم وجود اأحكام باالإدانة كما يقولون؟، واهلل اأعلم.

ال�صحة واحلرية نعمتان من اهلل ال يدرك قيمتهما اإال من ابتاله اهلل بفقدانهما، 
لذلك من ال�صروري بناء امل�صت�صفيات لعالج املر�صى، وت�صييد ال�صجون لزجر 
ابن بيئته، فهو يخلق م�صاملا طيبا،  االأ�صرار واملجرمني. واالإن�صان  وتهذيب 
والو�صط الذي يرتبى فيه هو الذي يعلمه ال�صغب والعدوانية، وهي جتد يف 

بالدنا ف�صاءات واأحياء ت�صكل مرتعا وخزانا لالإجرام، لذلك ت�صكل 
مدن ال�صفيح واالأحياء الع�صوائية م�صنعا للمنحرفني، 

فاإذا اأ�صفنا الفقر واجلهل والبطالة اإىل ما ينتج عن 
الهلو�صة  اأنواع حبوب  تناول املخدرات وكل 

اإ�صافة اإىل العوامل واملوؤثرات اأدركنا �صبب 
اأ�صبحت  التي  اجلرمية  وترية  ت�صاعد 
فظاعتها ت�صيبنا بالذهول، وهكذا اأ�صبح 
قوات  فيه  تتبارى  م�صرحا  املغرب 
ال�صر  قوى  مع  اأ�صكالها  مبختلف  االأمن 
يف  وتربع  تتفنن  باتت  التي  واالإجرام، 

طريقة ارتكاب اجلرمية اإىل درجة حريت 
باتوا  الذين  االأمن  رجال  واأمهر  اأعتى 

حمكما  تنظيما  منظمة  ع�صابات  يواجهون 
فك  احلاالت  بع�س  يف  ي�صتحيل  بل  ي�صعب 

لغزها. االأمر الذي يوؤدي اإىل امتالء ال�صجون باأ�صرار 
لهم �صوابق عديدة، بحيث اأ�صبحوا مدمنني على اجلرمية 

خ�صو�صا الذين يكونون يف خ�صا�س وتهييج ب�صبب عدم تناولهم للمخدرات 
التي تعودوا عليها. 

اأن ت�صعهم يف ظروف  االأقدار  اأ�صناف واأنواع، فمنهم من �صاءت  وال�صجناء 
ال اإرادة لهم فيما اأ�صابهم خاللها من فقدان توازنهم من فرط القلق والغ�صب 
الندم والتوبة  ال�صنيعة، وهوؤالء يق�صون فرتة �صجنهم يف  فارتكبوا فعلتهم 
وطلب الغفران عن طريق قراءة القراآن والعبادة وال�صالة، وهوؤالء هم الذين 
بال�صوء  اأمارة  نف�س  لهم  من  ومنهم  امللكي،  العفو  من  اال�صتفادة  ي�صتحقون 
يجب  وهوؤالء  اأ�صكاله.  بجميع  االإجرام  م�صتنقعات  يف  ينغم�صون  جتعلهم 

من  بع�صهم  اإنقاذ  اإىل  االأيام  مرور  مع  توؤدي  قد  نف�صية  لعالجات  اإخ�صاعهم 
براثن اجلرمية. وهذا النوع بالذات هو الذي جنده ال يغادر زنازين ال�صجون 
ليعود اإليها بعد فرتة وجيزة. االأمر الذي يعقد مهمة حرا�س ال�صجن الذين ال 
يوؤهلهم تكوينهم اإىل فهم اأ�صباب هذا التجذر يف عامل االإجرام. لذلك ي�صتعينون 
يف القيام بواجبهم بالن�صبة لكل زنزانة باأحد ال�صجناء القدامى، يختارونه من 
بني اأ�صحاب البنية القوية التي تبعث على تخويف غري املن�صاعني من 
الليل  اأثناء  لرفاقه  املراقبة  العني  هو  يكون  بحيث  النزالء، 
والنهار حتى يتمكن من مالحظة كل جديد يطراأ على �صلوك 
الب�صطاء  للمواطنني  بالن�صبة  ال�صجن  كان  واإذا  ال�صجني. 
من  واالبتزاز  والقهر  الغنب  اأنواع  كل  فيه  يعانون  ف�صاء 
الأباطرة  بالن�صبة  ي�صكل  فاإنه  احلرا�س،  بع�س  طرف 
املخدرات واملراهقني �صبه منتزه يق�صون فرتة ا�صرتاحة 
والرتف.  املتعة  حياة  تفر�صه  ما  بكل  خاللها  ينعمون 
تذكروا �صجني القنيطرة الذي كان يق�صي لياليه يف العلب 
واملراق�س الليلية ليعود يف ال�صباح اإىل زنزانته بتواطوؤ مع 
امل�صوؤولني اإىل اأن اختفى ذات يوم، ومل تعرث عليه اإال بعد 
عدة اأيام وهو ي�صول ويجول يف مدينة �صبتة املحتلة، ومبا 
اأن له جن�صية اإ�صبانية وهو مغربي االأ�صل، فقد وجدت وزارة 
العدل �صعوبات جمة يف م�صطرة ا�صرتجاعه اإىل اأر�س الوطن. اأما 
الوح�س االإ�صباين الذي تفجرت ف�صيحته موؤخرا، فقد كان يتمتع بامتيازات 
اأنزل القانون بها، حيث كانت االإدارة توفر له جميع �صروط املتعة، الأنه  ما 
ميتلك و�صائل الإغراء امل�صوؤولني. الأن العملة الرائجة داخل ال�صجون هي النقود 
وال�صجائر، فبينما يحظى املحظوظ بجناح خا�س تتوفر فيه جميع �صروط 
احلياة الكرمية، ال ينال ال�صجني الب�صيط اإال م�صاحة »زليجة« حتى اإذا اأراد 
اأن ينام على اجلنب الثاين خالل الليل يجد نف�صه يطفو فوق اأج�صاد رفاقه من 
�صدة االكتظاظ، لذلك يجد املواطن الذي يت�صرف بال�صيافة يف اأحد ال�صجون 
م�صطرا اإىل التفاو�س من اأجل احل�صول على اأكرث من زليجة واحدة، واإال عا�س 

يف �صيق اأكرث من ال�صردين املعلب.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
02

 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العفــــو امللكـــــي املفتــــرى عليــــــه

منتخبون يف مراك�ش يحولون قاعة االجتماع 
اإىل �ساحة لل�سعاليك

هناك قضايا 
حديثة تسبب فيها 

أعضاء متوغلون في الخبث 
والعبث..بمصير المدينة 

والتسلية بأحزان ساكنتها.. 
ال تهمهم إال مصالحهم..

ولو على حساب أسوار 
المدينة التاريخية 
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السجناء 
أصناف..فمنهم من 
شاء القدر أن يضعهم 

في ظروف ال إرادة لهم فيما 
أصابهم..يقضون فترة سجنهم 

في الندم والتوبة، فهؤالء يستحقون 
العفو الملكي، ومنهم من لهم 
نفس أمارة بالسوء، فينغمسون 

في مستنقعات اإلجرام

حول  مذكرات 
صحافي وثالثة ملوك



الأمم  �ساحة  وتو�سيع  جتميل  اإن 
املتحدة مبدينة الدار البي�ساء العا�سمة 
وجتهيزها  املغرب  قلب  القت�سادية، 
من  عدد  وغر�س  والكرا�سي  بامل�سابيح، 
زاد من جمالها وبهائها  النخيل هو �سيء 
وبهذا  الزوار،  راحة  ي�سمن  اأن  اإل  واأبى 
الغراء  املدينة  هذه  اإىل  اأ�سيفت  الإجناز 
اأجمل معلمة كربى ل تقل قيمة عن اأخواتها 
اإليها  يجلب  �سار  الذي  ال�سيء  جمال، 

الزوار من كل حدب و�سوب، بي�ساويني 
من الأحياء الأخرى، ومواطنني من مدن 

مغربية اإما قريبة اأو بعيدة.
حرج،  ول  فحدث  الأجانب  ال�سياح  اأما 
معار�س  يزورون  كالأمواج  اأفواج  اإنها 
ما  بكل  تزخر  التي  التقليدية  ال�سناعة 
الفنان،  املغربي  ال�سانع  يد  به  جادت 
يجل�سون يف املقاهي التي تفتح لهم اأبوابها 

منذ ال�سباح الباكر اإىل منت�سف الليل.

املدينة  هذه  جمال  على  نحافظ  وحتى 
املغربية  املدن  بني  مرتبتها  وعلى 

والإفريقية، علينا اأن نعتني بنظافتها.
من  -هذه-  املتحدة  الأمم  و�ساحة 
التي  الكبرية  املقاهي  بع�س  م�ساوئها، 
املرور  وتعرقل  العمومي  امللك  ت�ستغل 
خروج  عند  الذروة،  وقت  وخا�سة 
ب�سيارات  يتعلق  ما  اأما  امل�ستخدمني. 
اأثناء  تنظيم  اإىل  فتحتاج  الكبرية  الأجرة 
اإل  يركب  اأحيانا، ل  لأن  الركاب،  �سعود 

ال�ساب الذكر القوي.

اأن  الغراء  ال�ساحة  هذه  ح�سنات  ومن 
اأح�سانها  بني  وهو   - يتنف�س  ل  زائرها 
يف  وهو  تنف�سه  ما  نقي�س  نقيا،  هواء  اإل 

الطريق اإليها.
كما اأن هذه املعلمة امتازت عن غريها، كون 
�سيوفها يتجولون يف اأمن واأمان، وبعيدا 
عن �سجيج ال�سيارات وعن حوادث ال�سري 
القاتلة التي تهدد الراكبني والراجلني على 

ال�سواء ليال ونهارا.

شهيد عبد الجليل )البيضاء(
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امل�سرحي  الفنان  بنم�سعود  حميدو 
وال�سينمائي، اأقعد الفن املغربي يف هذين 

املجالني غارب اأ�سالكهما العاملية.
ي�سهد له يف ذلك تاألقه يف امل�سرح وال�سينما 
جنومهما،  اأملع  بجانب  الفرن�سيني، 
الربازيل،  عا�سمة  يف  بتتويجه  م�سفوعا 

بالذهب الإبريز.
يرحل من عا�سمة مملكة ال�سرفاء العلويني 
مبوهبة ي�سقلها يف عا�سمة الأنوار، ليكون 
اأول فنان مغربي يتبواأ هناك دور البطل يف 

))احلياة.. احلب.. املوت..((.
موهبته  من  جعلت  حافلة،  فنية  حياة 
))هوليود((،  اإىل  به  ت�سعد  وجتربته 
اعتلى  وقد  العاملية،  ال�سينما  معقل 
اآخر  يف  ليعود  الأوىل  الأدوار  عر�س 
امل�سرح  الأول،  حبه  اإىل  الفنية  حياته 
اأخرى  مرة  ليتاألق  املغربيني،  وال�سينما 
يف »الوا�سطة« و »لالحبي« و»اأركانة«... 

حتقيقا لقول ال�ساعر: 
نقل فوؤادك حيث �سئت من الهوى 

ما احلب اإل للحبيب الأول 
عن  يحجم  املخت�س،  غري  ال�سديق  قلم 
اإن  واملحبة  احلق  بل�سان  ليقول  مزيد، 
حميدو بنم�سعود، الإن�سان هذه املرة، كما 
عرفته، كان رجال يخجل من توا�سعه يف 
ماأكله وملب�سه وم�سكنه... على جنوميته 
يف  وتقبيله  لتحيته  معجبيه  وت�سابق 

�سوارع باري�س.
�سهادة يزكيها حترير زمرته الفنان الكبري 
يده من غبار  نف�س  ما  بعد  الوايل،  ر�سيد 
علق بها من معول جر به الرتاب على قرب 
الفقيد، فيقول: ))رجل رفع راية املغرب، 

عليه  يكرب  مل  الإن�سات،  يحكم  متوا�سع 
راأ�سه على اأنه ممثل عاملي((. 

من  لك  اأعد  وقد  خبئه  يف  ي�ستقبلك  رجل 
�سنع يده ))هركمة(( ل تفتاأ متت�س اأناملك 
حد الع�س من حالوتها. وعندما ت�ستخربه 
بذكر  عيناه  تغرورق  ذلك،  يف  ال�سر  عن 
والدته، رحمة اهلل عليها، ويقفز بعدها اإىل 
الفني  بح�سه  فيها،  يتقم�س  رائقة  دعابة 
بول  ))جان  �سبيهه  �سخ�سية  املتميز، 
فيني�س((،  دو  ))لوي�س  اأو  بلموندو(( 
اإثرها  تنجلي  قهقهة  حجم  معها  متلك  ل 

اأعتى همومك... وقد تق�سم واأنت تت�سلى 
بدعابته، اأن الرجل قد نهل وعل من بنت 
العنب، وهو الذي مل تلم�سها �سفتاه اأبدا، 
على الرغم من معاي�سته الو�سط الإفرجني 

على مدى ال�سنني الطوال.
بنف�س  م�ساعره  تتخلل  روحية  نفحة 
التوا�سع، واأنا اأذكره بالقاعدة ال�سرعية، 
ي�سر  وهو  خبئه،  يف  يوؤم  ل  الرجل  اأن 
اأنا  ال�سالة...  به  اأوؤم  اأن  على  اإ�سرارا 
الذي لي�س يف جعبتي من املعرفة ال�سرعية 
والدي  من  لقفته  مما  القليل  النزر  اإل 

الفقيه رحمه اهلل، و�سحبة بع�س الفقراء 
الأخيار.   

الفنان،  بنم�سعود  حميدو  ويبقى 
الزمان  خطوب  عيناه  تدمع  كالإن�سان، 

و�سح الإن�سان...
زمالئه  عمل  ير�سد  اأدواره  يف  فرتاه 
�سينـــاريوهات  ويغني  املمثلني،  من 
املخــــرجني بتـجربته واإبداعاته فيغتني 
مبا  قناعته  من  هو  ويقتات  الآخرون، 
وال�سنون،  الأيام  عليه  فـــتمر  اهلل،  ي�سر 
عند  يعرب  كما  خالية،  �سحراء  يف  وهو 

بنكهته  مطبوعا  الأحيان،  بع�س  يف  ذلك 
الإفرجنية.

ويطرق املوت باب حميدو طرقة مدوية، 
�سابا  منه  لينتزع  �سنوات،  ثمان  قبل 
الع�سرين من عمره.  يو�سف يف جمال، يف 
من  واألب�س  اجلمال،  قالب  يف  اأفرغ  �ساب 
الفنان  فيحت�سب  الكمال،  حلة  احل�سن 
حدته  من  فلت  �سربا  وي�سرب،  املوؤمن 
م�سفوعة  املعهودة،  املولوية  العناية 
على  املطبوعة  الزوجة  فاطمة،  بتواجد 
ال�سيق  يف  واملطواعة  برعومة،  املنفعة، 
لتهدي  خدها  فر�ست  والتي  وال�سعة، 
»جنمة«،  �سماها  برعومة  املكلوم  للفنان 
علها ت�سطع يف �سماء الفن ال�سابع، حاملة 

اإرثي اأبيها، املغربي والعاملي.
الربعومة  مالمح  يف  حتدق  فعندما 
ال�سغري،  ج�سدها  وانعطافات  »جنمة«، 
على  الأنا�سيد  اأطراف  نتجاذب  ونحن 
ينتاب  الإدري�سي،  حممد  الفنان  نغمات 
�سقلت  وقد  الربعومة،  باأن  عارم  �سعور 
خاطر الأب الفنان، مطلة على ذلك الإرث 

بال مراء.
وميتثل ال�سديق الفنان، حميدو بنم�سعود، 

ل�سنة الوجود وجمرى الأقدار.
فال اأملك �سجن ل�ساين عمن ت�سوق مفاكهته، 
اأ�ساأل  بعلة  باريها،  اإىل  الروح  اأ�سلم  وقد 
جميع  بامتحانها  له  يغفر  اأن  تعاىل  اهلل 
بفنه  اأمتع  عمن  يجزيه،  واأن  خطاياه، 

وح�سن �سحبته، اأوفى اجلزاء. 
و »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

الصديق محمد نجيب بنبين 

كـــيف �أ�شجــن ل�شــاين عمـــن ت�شوق مفاكهتــــه

�شاحة  �لأمم �ملتحدة  بالبي�شاء  وفو�شى  �ملقاهي

امشينا نجريو بالزربا
فينا اغصايص الرهبة
قلنا نفقي ديك الحبة

ونتهناو من اصداعها فمرة
لكن بال ما نعبا

رونا الدقيق بالتربا
زاد وسع الثقبة

غير اهلل ايسلك الجرة
اللهم افقايس الحبة

وال امحاين الجربة
كلهم تقنوا الجذبة

واكثر فيهم البوح والهضرة
اللي ادخل الحلبة اللعبة

حصل فالماضي ودار السبة
الدرك موراه وحاول يتخبى

خيط احجاب جعلو سترا
فات وقت الغضبة

ولكالم لمزوق فالخطبة
اليد رجعت رطبة

ما ابقاتش كيف كانت لخرى
ازمان وكلونا العشبة

وخصرونا الصحبة ولمحبة
فاألول ما اضربنا ليها حسبة

عاد عقنا بما جرى وطرى
وملي األرض والت خصبة

والمياه عذبة.. اخواتنا الركبة
احصلنا فالطلوع فراس العقبة

وهما راهم يحلبوا البقرة.

أحمد محمد العرابي )وجدة(

اللـعـبة فالجـعــبة

ميدي  القناتان  داومت  التي  الربامج  من 
الكرمي:  للم�ساهد  تقدميها  1 ودوزمي على 
يقدم  املجرمني،  واأخطر  اجلرمية،  م�سرح 
املجرمني،  حياة  عن  نبذة  خاللهما  من 
مع  الياء  اإىل  الألف  من  جرائمهم  تفا�سيل 

التحليل ال�سيا�سي والنف�سي.
اأن  يريد  ا�سم على م�سمى فعال، فمن  وهو 
وكيف  اجلرمية  فنون  يتعلم  اأو  ينحرف 
يخطط لها وي�سلك طريقها، فما عليه �سوى 
م�ساهدة حلقاته، واإن فاته ذلك فال يكرتث 
الكرمية،  تلفزتنا  حتما  ف�ستعيده  اأبدا، 
اإعادة  يف  النخاع  حد  اإىل  كرمية  فهي 
التافهة..  والربامج  الهابطة  امل�سل�سالت 
الربنامج  ظهور  فمنذ  اململة..  وال�سهرات 
كرثت  حني  امل�ستور  انك�سف  املذكور، 
وح�سور،  مكانة  لها  واأ�سبحت  اجلرائم 

وتلعب باأر�س الواقع مرورا بقطاع الطرق 
املواطنني  ما يف حوزة  كل  ي�سلبون  الذين 
بال�سيوف  التهديد  حتت  واملواطنات 
ويف  راجلني  اأو  النارية  دراجتهم  ممتطني 

و�سح النهار.
عاديا،  �سيئا  اأ�سبح  املنازل  على  وال�سطو 
للموت  املوؤدي  وال�سرب  العمد،  والقتل 
والحتيال والن�سب فاق كل املعايري. وا�س 

احنا ناق�سني..؟ اأقولها بهذه العبارة..!
فبدل من تقدمي برنامج تثقيفي حت�سي�سي، 
م�سرة  تلفزتنا  مازالت  تربوي،  توعوي، 
وم�سممة على تقدمي برناجمها التخريبي.. 
له  املوجهة  النتقادات  رغم  التحري�سي 
ول  حالها،  على  لقمان  دار  مازالت  ولها، 

حياة ملن تنادي.
سعيد إحديدو )البيضاء(

»و��ش حنا   ناق�شني؟«

بعد  وتختفي  ال�سباح  يف  جتل�س  ِامراأة 
الظهر.. الكل يعرفها.. زبناء مقهى باليما 
ياأتون  الذين  الربملانيني  بع�س  وحتى 
ل�سراء ال�سحف واملجالت كل يوم، منهم 
من يت�سدق عليها، ومنهم من ل يعريها 
الربملان  قبة  تخاطب  لكونها  اهتمام  اأي 
بكلمات وكلمات.. مثل: »�سريوا فحالكم.. 

ل�ستم برملانيني ديال ال�سح«.
ِامراأة تنام بباب �سينما الكوليزي املغلق.. 
لها  قدمها  نظيفة  كا�سات  عدة  فرا�سها 
�سكان �سارع حممد اخلام�س.. �سنها فاق 

60 �سنة.. تكتب طول النهار على دفاتر ت�سرتيها من مكتبة �سغرية بثمن 2.5 
دراهم، ت�سجل عليها اأ�سياء واأ�سياء.

ف�سويل جعلني اأتقدم اإليها ذات �سباح قائال: �سيدتي.. �سباح اخلري.
اأجابتني: اهلل ي�سعد �سباحك.. ال�سيباين.

�سحكت وقلت لها: اأريد اأن اأعرف ماذا تكتبني.
قالت: ما �سي �سغلك.. اأنا اأعرفك منذ �سنني، فنان وما عندك زهر.. كل�سي دار 
الفيالت واتزوجوا وولدوا.. واأنت كل يوم متر اأمامي.. و«تتربكك فيا«.. ياك 

؟ ما باغي ت�سحك علَيّ
�سحكت وقلت لها: حا�سا.. اأنا متزوج منذ زمان، بحايل بحال عباد اهلل، ولكن 

زواجي هو الفن.
امللك..  رعاية  لول  يدفنكم..  من  ول  كتموتوا  وانتما  فن..  من  اآ�س  الفن  هي: 
خليني عفاك نكمل كتابي..  �سري يف طريق ال�سالمة.                                                       

عا�شقة   باليما
يوميات فنان

●  مصطفى منير
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المنبر الحر

شواطئنا .. وإهمال 
المرافق الضرورية

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

يف �شيف هذه ال�شنة املبارك زرت �شتة  �شواطئ مغربية، ثالثة 
الحظت  وقد  احلبيب،  مبغربنا  اجلنوب  يف  وثالثة  ال�شمال  يف 
اأن �شواطئ املغرب يف هذا ال�شيف عرفت اإقباال منقطع النظري 
اإقبال متيز عن ال�شنوات املا�شية  من طرف امل�شطافني، وهو 
بكرثة الوافدين اأفرادا وجماعات واأ�شرا، وميكن القول باأنه ال 
مقارنة بني العدد ال�شخم من امل�شطافني هذه ال�شنة وال�شنوات 
الفارطة، فهذه ال�شنة  عرفت اكتظاظا مل ي�شبق له مثيل، فكل 
راأيت  فكما  بامل�شطافني،  غا�شة  كانت  زرتها  التي  ال�شواطئ 
الرمال ال�شاطئية ممتلئة بالب�شر راأيت ال�شواطئ واملياه ممتلئة 
كذلك، وكل ذلك يف منظر يجعلك تنبهر لهذه الكتل العظيمة من 

الب�شر رجاال ون�شاء  واأطفاال.
اأن  على  يدل  مما  االأكرث  الن�شبة  ميثلون  الذين  هم  واالأطفال 
النمو الدميغرايف اآخذ يف ال�شعود الكبري، وهو ظاهرة مطردة 
والعمل  اجلانب  بهذا  االهتمام  اإىل  يدعو  الذي  ال�شيء  للغاية، 
�شن�شبح يف  واإال  الوالدة  اأو حتديد  لتنظيم  على و�شع خطط 
القادمة غارقني يف م�شاكل عوي�شة ال نعرف  القليلة  ال�شنوات 
عنها  تنجم  بداأت  امل�شاكل  هذه  اإن  نقل  مل  اإن  منها  اخلروج 
واملخدرات  وال�شرقة  واالإجرام  والت�شول  البطالة  مبجتمعنا 
واالأمهات العازبات وغري ذلك، ونحن نتفرج وال نبدي املطلوب 
من احللول وال املطلوب من الدرا�شات العلمية لو�شع احللول 
ال�شافية اأو الواقية من هذه ال�شرور االجتماعية، واإذا كان هذا 
اليوم  اأما  اإليه،  ف�شنعود  وحتليال  درا�شة  ي�شتحق  املو�شوع 

فمو�شوعنا يتعلق بال�شواطئ.
فيها  ومن  لها،  يرثى  حالة  يف  الأنها  جمازا،  ال�شواطئ  ونقول 
تتطلبه  مما  تام  ون�شيان  اإهمال  يف  يعي�شون  امل�شطافني  من 
فهناك  امل�شوؤولية،  وروح  وعناية  اهتمام  من  ال�شواطئ 
املاأكوالت تباع بدون مراقبة، وبدون تنظيم دقيق ونظافة لهذه 
فحدث  وال�شحية  االجتماعية  املرافق  اأما  لبائعيها،  اأو  املواد 
عن قحطها وافتقارها بال حرج، واإذا كان ال�شخ�ص الواحد ال 
يجد مكانا )املرحا�ص( يق�شي فيه حاجته، فما م�شري  مئات  
الرجال والن�شاء، ويف غمرة هذا االإهمال التقطت عيناي رجال 
اأخذ قنينة �شيدي حرازم  ال�شابع من عمره،  العقد  حمرتما يف 
فارغة وجعلها بني ركبتيه وغطى فخذيه بخرقة بي�شاء وتبول 
يف القنينة ثم قام وتنحى جانبا، وحفر يف الرمل وو�شع القنينة 

وغطاها وعاد اإىل حال �شبيله.
هكذا يفعل الكثريون، ومن مل ي�شتعمل القنينة فالبحر اأمامه، 
وكل هذا ب�شبب االفتقار للمرافق االجتماعية وال�شحية، وهذه 
ال  الأنه  امل�شوؤولون،  وزرها  ويتحمل  اجلبني،  لها  يندى  اأزمة 
يعقل اأال توجد يف �شاطئ به مئات امل�شطافني  مرافق اجتماعية 
و�شحية، واأال توجد به م�شتو�شفات متنقلة، وقد تعجبت كثريا 
حينما راأيت اأن االهتمام بهذه املرافق مفقود للغاية، وت�شاءلت 
عن العواقب يف حالة ما اإذا وقعت ا�شطرابات اأو مفاجاآت �شيئة 

يف هذه ال�شواطئ.
اإن الواجب يتطلب ال�شهر والقيام بالواجب نحو املواطنني عامة 
وخا�شة يف ال�شواطئ، وذلك طوال االأيام وخدمة للجميع ولي�ص 
يف بع�ص املنا�شبات، كاأن يزور م�شوؤول �شاطئا فنقوم مبا هو 
فوق العادة، ونظهر االهتمام  خدمة لهذا امل�شوؤول ومن معه، 
بينما اأفراد ال�شعب عرب �شواطئنا يعي�شون يف اإهمال كلي ويف 
ن�شيان قاتل، اإننا يف حاجة اإىل اإعادة النظر يف �شبط اأمور البالد 
وت�شيريها، الأن احلال يدل على اأن الكثريين من امل�شوؤولني ال 
يعرفون واجبهم، اأو  يتجاهلون ذلك اأو يقومون باإر�شاء بع�ص 
اخلواطر على ح�شاب القانون وم�شلحة ال�شعب، وهذا يذكرين 
االإعالن  وقت  يف  املدينة  هذه  زرت  فقد  اأ�شيلة،  يف  راأيته  مبا 
االأمن  رجال  فراأيت  املحيط،  جلمعية  الثقايف  املهرجان  عن 
منق�شمني وموزعني وميلوؤون ال�شاحات، مع اأن املدينة فارغة 
من املواطنني، وال حاجة لها بهذا العدد الهائل من رجال االأمن، 
ووجدت  بامل�شطافني،  مكتظة  فوجدتها  اأخرى  مرة  وزرتها 
اأفواجا من املواطنني قد اأقبلت عليها من كل املغرب، ناهيك عن 
ال�شياح االأجانب، كما ي�شعب على املرء حجز مكان مبقهى من 
املقاهي، اأما املطاعم فاإن ال�شفوف مزدحمة، والنا�ص يبحثون 
يف  النار  وي�شعل  املواطنني  يلهب  والغالء  للكراء،  اأماكن  عن 
جيوبهم. واأمام هذا االزدحام، بحثت الأرى �شرطيا واحدا فلم 
تقع عيناي عليه، وت�شاءلت مع نف�شي ملن نعد رجال االأمن، هل 

نعدهم لالأ�شخا�ص واملنا�شبات اأم نعدهم لل�شعب؟.
لعل كل هذا يرجع اإىل �شبب رئي�شي وهو عدم معرفة كل م�شوؤول 
لواجبه وعدم التتبع واالإ�شراف املبا�شر، فلو حتمل كل واحد 
راأينا  ملا  يوميا  وحما�شبته  مب�شاءلته  والتزمنا  م�شوؤوليته، 
ال�شحية  كاملرافق  �شيء  اأدنى  اإىل  تفتقر  العمومية  ال�شواطئ 

واالجتماعية واالإن�شانية، وملا راأينا ميزا طبقيا يف التعامل.

اأحتدث  اأنني  جتاوزا  اأدعي  ال 
با�شم جميع املغاربة، لكنني على 
يف  يجول  اأقوله  �شوف  ما  االأقل 
خاطر فئة معتربة من هذا ال�شعب 

ال�شحية.
اأيها ال�شيدان بعد التحية وال�شالم 
جئتما  لقد  املالم،  مني  تقبلوا 
املجتمع،  قعر  من  ال�شيا�شة  اإىل 
مبا  اأدرى  اأنتما  اأخرى  وبعبارة 
لكن  ال�شعب،  هذا  �شواد  يعانيه 
باأن  له  ي�شفع  مل  ذلك  لالأ�شف، 
بل  يجب،  كما  با�شمه  تتحدثوا 
زدمت يف م�شاكله وعمقتم جراحه. 
ح�شا�ص  وقت  يف  بكما  جيء  لقد 
جئتما  ملا  يعرف  والكل  للغاية، 
وماذا تريدان ومن تريدان؟، لكن 
اجلميع مبن فيهم اأنتما ال تعرفان 

ماذا �شتكون النتيجة؟. 
كل  لي�ص  للتو�شيح،  اأقف  وهنا 
مع  بال�شرورة  فهو  ينتقدكما  من 
م�شكلتنا يف  بن كريان، وهذه هي 
�شيا�شة  يتبنى  فاأغلبنا  املغرب، 
اأنا  �شدي،  فهو  معي  لي�ص  من 
مع  ل�شت  ولكنني  �شدكما  ل�شت 
الطريقة  مع  وال  به،  تقومان  ما 
يف  �شيا�شتكما  بها  تديران  التي 
اأخالق،  فال�شيا�شة  املعار�شة، 
ال  فهو  ذلك  بغري  يقول  ومن 
�شيا�شيا،  كائنا  يكون  اأن  ي�شتحق 
يتنكر  ومن  مبادئ  وال�شيا�شة 
يحرتم،  اأن  ي�شتحق  ال  للمبادئ، 
تعار�شا  اأن  حراما  اأو  عيبا  لي�ص 
وتنتقداها،  احلالية  احلكومة 
لكن... باأ�شول اللعبة، ال مبنطق 
الفارغة  واملزايدة  التهريج 
ودعاين  امل�شرية،  وامل�شريات 
تقومان  ما  اإن  اأذنيكما،  يف  اأهم�ص 

خ�شمكما  م�شلحة  يف  ي�شب  به 
ولي�ص يف م�شلحتكما.

ماذا  العتيدان،  املنا�شالن  اأيها 
املغربي؟..  لل�شعب  �شتقوالن 
يف  منطقكما  �شتربران  وكيف 
وعلى  كريان  بن  على  الهجوم 
�شيا�شته عندما ي�شاألكما اأي �شائل، 
قدم  وماذا  للمغرب  قدمتما  ماذا 
مر  على  ال�شعب  لهذا  حزباكما 
بها  �شا�شا  التي  الطويلة  ال�شنني 
البالد؟ اأو لي�ص حزب �شيدي عالل 
اال�شتقالل؟  منذ  املغرب  حكم  من 
اأو لي�ص هو امل�شوؤول عن كثيييري 
والكل  اليوم؟  مغرب  م�شاكل  من 
يعرف اأن االأزمة ماهي اإال تراكمات 
مل�شاكل تدبري االأم�ص؟ كم قدمت من 
حكومة؟.. وكم �شريمت من وزارة 
هي  وما  قدمتم  ماذا  وكم؟..  وكم 
النتيجة يا �شيد �شباط؟ لن اأدخل 
يف التفا�شيل التي يعرفها اجلميع 
والتي يجب اأن تعرف باأن اجلميع 
م�شوؤولية  تتحملون  نعم  يعرفها، 
حال  اإليه  و�شل  فيما  كبرية 

املغرب وحال املواطن، وال �شبيل 
امل�شاءلة. هل  من  النجاة  من  لكم 
امل�شوؤول  من  �شباط  �شيد  ن�شيت 
عن ق�شية النجاة؟ وهل تنا�شيت 
و�شمت  التي  االأخطاء  من  الكثري 
للحكومات  ت�شيريكم  فرتة  بها 
ال�شابقة؟ ملاذا مل تقوموا باإ�شالح 
قمتم  كنتم  فلو  اآنذاك؟  االأو�شاع 
على  ال�شعب  �شوت  ملا  بواجبكم 

بن كريان اأو غريه.
تظن  هل  ل�شكر،  �شيد  يا  واأنت 
اأم  الزهامير  اأ�شابه  ال�شعب  باأن 
ماذا؟ األ�شتم اأنتم من كان باالأم�ص 
القريب على راأ�ص احلكومة وكنتم 
جنب  اإىل  جنبا  البالد  ت�شريون 
اأنت  األ�شت  اال�شتقالل؟  حزب  مع 
وتهديدا  �شراخا  الدنيا  مالأ  من 
وويال وثبورا اإىل اأن جرب خاطرك 
من  اأنت  األ�شت  وزارية؟  بحقيبة 
باأنك  ل�شانك  بلحمة  تقول  كنت 
م�شتعد للتحالف مع حزب العدالة 
اأخذت  من  اأنتم  األ�شتم  والتنمية؟ 
و�شلمت  احلكومة  رئا�شة  منكم 

بل  �شراخك؟  كان  واأين  جلطو؟ 
واأين  معار�شتك؟  كانت  واأين 
هنا  تلقيها  التي  كلماتك  كانت 
اإذا  �شتقول  كنت  ماذا  وهناك؟ 
احلكومة  يف  وزيرا  اأن  اكت�شفت 
الطائلة  االأموال  ي�شرف  احلالية 
وعلى  اخلا�شة  نزواته  على 

�شكالطته املف�شلة؟ 
حزب  عام  )اأمني  االأمينني  اأيها 
حزب  عام  واأمني  اال�شتقالل 
االحتاد اال�شرتاكي(، منذ جئتما 
اإىل اأمانة حزبيكما واأنتما تتوعدان 
وتطلقان الت�شريحات هنا وهناك، 
بل وتقومان باأ�شياء ما �شهدها اأحد 
اأنكما  تظنان  واأنتما  ال�شيا�شة،  يف 
لقد  لالأ�شف  لكن  حت�شنان �شنعا، 
واأفقدمتا  كثريا  لل�شيا�شة  اأ�شاأمتا 
يف  كنا  وبريقها،  قوتها  املعار�شة 
نرى  باأن  اأنف�شنا  نوؤمل  املغرب 
اأقوى،  ومعار�شة  قوية  حكومة 
لكن لالأ�شف خاب ظننا يف اجلميع.

يونس كحال 
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ر�شـــالة  �إىل  �شبــــاط   ول�شــــكر

رغم الكم الهائل من املعلومات واالأرقام التي 
اأمطرت بها احلكومة ال�شعب املغربي مربرة 
اإال  االإ�شافية،  ال�شاعة  يف  املفاجئ  التمديد 
التمديد  هذا  يتقبلوا  مل  املغاربة  جل  اأن 
مبدئيا. باالإ�شافة اإىل عدم تقبلهم لها ب�شفة 
عامة جملة وتف�شيال. مت�شائلني عن ال�شبب 
اأنزل  ما  التي  ال�شنة  الرئي�شي البتداع هذه 
عن  اأي�شا  ومتحدثني  �شلطان.  من  بها  اهلل 
من  وتقبلها  البدعة  هذه  ا�شتخدام  اإمكانية 
عو�ص  وذلك  امل�شحوق،  ال�شعب  طرف 
اإ�شافة �شاعة كاملة وحتويرها على توقيتها 
االأ�شلي وبعدم وقوع املغاربة يف الت�شاوؤل 
القدمية  ال�شاعة  »هل  �شائعا  اأ�شبح  الذي 
هذا  كل  تفادي  ميكن  حيث  اجلديدة«،  اأم 
املدار�ص  يف  العمل  بداية  وهو  ب�شيط  بحل 
عو�ص  �شباحا  ال�شابعة  يف  واالإدارات 
يف  عنه  �شيرتتب  الذي  ال�شيء  الثامنة، 
االإنتاج الكثري. وبالتايل �شن�شمن للحكومة 
ماء  وحفظ  نف�شها  هي  االإ�شافية  االأموال 
هذه  مبثل  املغاربة  اإزعاج  وعدم  وجهها، 
االأمور رغم ب�شاطتها، اإال اأنها توؤدي اإىل مزيد 
من االحتقان االجتماعي والنفور املجتمعي 
ال�شيا�شي،  العمل  من  ال�شباب  فئة  خا�شة 
ال�شيء الذي �شيوؤدي اإىل و�شول املزيد من 
االنتهازيني اإىل ال�شلطة. وهذا هو االأمر الذي 
ما يزال املغاربة �شيوؤدون عليه الثمن غاليا، 
اإذا مل يت�شد للبيع وال�شراء يف االنتخابات 
الو�شول  ي�شتحق  ملن  املكثف  بالت�شويت 
بلون  حكومة  ت�شكيل  ثم  ومن  الربملان  اإىل 
اأكرث  ب�شكل  للمغاربة  �شيا�شي واحد ممثلة 

اأهمية واأعظم م�شداقية.

من  اال�شتقالل  حزب  ملاذا خرج  يعلم  الكل 
حقا  �شباط  كان  واإذا  احلالية،  احلكومة 
ال  اأن  عليه  لزاما  كان  البلد  م�شلحة  تهمه 
يدخل احلكومة يف مزيد من ت�شييع الوقت 
التجمع  حزب  بدخول  رهينا  اأ�شبح  الذي 
التدبري  اأي�شا  اأخر  الذي  لالأحرار  الوطني 
اليوم  اأنه  للنظر  الالفت  اإن  للمملكة.  العام 
ال�شيا�شيني  الفرقاء  على  وجب  الغد  قبل 
و�شع حتالفاتهم وكتلهم يف خارطة طريق 
اأن  املغاربة  على  يجب  كما  وا�شحة، 
حزب  اإي�شال  على  احلر�ص  كل  يحر�شوا 
من  الربملان  اإىل  �شاحقة  باأغلبية  واحد 
وقوية  �شعبية  فعال  حكومة  ت�شكيل  اأجل 
بدون مزايدات.اليوم جمموعة من االأمور 
اإىل  2011 ال ترقى  التي كتبت يف د�شتور 
جند  حيث  املغربي،  ال�شعب  طموحات 
حمدودي  ووزراءه  احلكومة  رئي�ص 

ال�شالحية يف بع�شها.
اأنف�شهم،  مع  �شادقني  املغاربة  كان  اإذا 
اأن  اليوم  املنطقي  من  لي�ص  اأنه  فليعلموا 
نتحدث عن حما�شبة حكومة م�شلولة بهذا 
املفهوم، مكونة من اأربعة ف�شائل، وحكومة 
ظل قوية ول�شيقة. ال�شيء الذي ي�شتح�شن 
حلكومة  �شكرا  يقولوه:  اأن  املغاربة  على 
عبد االإله بن كريان - رغم اختالفنا اأحيانا 
وحزب   - امللفات  بع�ص  تدبري  يف  معه 
يف  الدخول  قبل  الذي  والتنمية  العدالة 
العملية ال�شيا�شية بعد احلراك الفربايري 

ومل ي�شمح بتفريق هذا الوطن.
محمد الدفيلي

�شكر� حلكومة بن كري�ن رغم �ختالفنا معها �أين �ختفت قو�ت »�شابكوين«؟
القوات  اأفراد  ال�شتينيات وال�شبعينيات كان  يف �شنوات 
امل�شاعدة ي�شولون ويجولون يف جل املدن، وكانوا هم 
املواطنني  اأمن  على  ي�شهرون  والعقد  احلل  اأ�شحاب 
بجراأة كبرية ال مثيل لها، بحيث اأن فردية من هذه القوات 
كانوا ي�شوقون حومة بكاملها دون اأن يرفع اأحد راأ�شه، 
والويل ملن �شبط وبحوزته �شكني ولو �شغري احلجم، اأو 

جتراأ على بيع �شيء ما بال�شارع العام.
الكل كان يهاب هذه القوات، وقد اأطلق النا�ص على هذه 
القوات عدة اأ�شماء منها: ملرود - و�شابكوين - وملخازنية، 
املواطنني  حماية  يف  ين�شى  لن  دورا  هوؤالء  لعب  وقد 

وممتلكاتهم يفوق بكثري دور رجال االأمن اآنذاك.
واأرواحهم  بدمائهم  �شحوا  والنفي�ص،  بالغايل  �شحوا 
عانوا  ما  عانوا  بال�شحراء،  الوطن  حرمة  عن  للدفاع 
هوؤالء  دخل  اليوم  الوطن.  �شبيل  يف  قا�شوا  ما  وقا�شوا 
الباعة  بع�ص  يحطمنهم  ال  حتى  وثكناتهم  م�شاكنهم 
احتلوا  الذين  الباعة  ومدياتهم،  ب�شيوفهم  املتجولني 
ال�شلطات  اأعني  اأمام  واالأر�شفة  والزقاق،  الطرقات، 
املحلية من منتخبني وقياد وبا�شاوات. ِان�شحب هوؤالء 
ال�شوارع )ودخلوا �شوق جواهم(، فعمت  ال�شرفاء من 
الفو�شى، وانت�شر االإجرام بكل اأنواعه، ان�شحب هوؤالء 
االأبطال ودخلوا م�شاكنهم يف �شمت، حتى ال حتطمنهم 

اأرجل االأ�شرار وهم ال ي�شعرون.
من كان يا ترى وراء هذا االن�شحاب املفاجئ لهذه القوة 
ال�شوارع  تنقية  يف  مهما  دورا  لعبت  التي  العمومية 

واالأر�شفة من ال�شوائب والعراقل.
ف�شكرا وحتية لهوؤالء االأبطال الذين قدموا للبالد خدمات 
االعتبار  لهم  يردوا  اأن  امل�شوؤولني  من  واأرجو  جليلة، 
اإىل عهدهم القدمي ملا لهم من هيبة يف نفو�ص  ويعيدوهم 

املنحرفني واخلارجني عن الطوع. 
مصطفى بصير )فاس(
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مراهقون  عنهم،  متخلى  اأطفال 
واملخدرات،  للتدخني  يتعاطون 
املوؤ�س�سات  من  طردوا  تالميذ 
اأطفال  الغياب،  لكرثة  التعليمية 
مت�سولون، فتيات بائعات متجوالت 
هذه  منحرف..  �سباب  الطرق،  يف 
ال�سوارع  يف  يوميا  نراها  ال�سورة 

واالأزقة. 
من  الفئة  هذه  مع  نتحدث  ملا 
�سحايا  اأنهم  نكت�سف  ال�سباب، 
م�ساكل اجتماعية واأ�سرية: الف�سل 
املوؤ�س�سات  من  الطرد  املدر�سي، 
الفقر  االأبوين،  طالق  الرتبوية، 

واحلرمان، غياب االأب...
االأزمة  هناك  ذلك،  على  عالوة 
املراهقون.  يعي�سها  التي  النف�سية 
املراهقة  مرحلة  اأن  يعلم  والكل 
مهمة وح�سا�سة يف حياة ال�سخ�ص، 
مبرحلة  النف�ص  علماء  ي�سفها 
املراهق  يبتعد  حيث  االنف�سال 
م�ستقال.  كائنا  لي�سبح  اأهله  عن 
املراهقني  من  كبري  عدد  فهناك 
التاأقلم  يف  �سعوبة  يجدون  الذين 
بني  االنتقالية  املرحلة  هذه  مع 
الر�سد:  و�سن  الطفولة  مرحلة 
الهوية،  حتديد  اجل�سد،  تغيريات 
�سلوك غريب مع االآخرين، م�ساكل 
يف  التفاهم  عدم  منها:  االأ�سرة  مع 

مالب�ص  كارتداء  كثرية  ميادين 
ت�سفيف  كيفية  االأنظار،  تلفت 
مرافقة  الدرا�سة،  اإهمال  ال�سعر، 
اإىل  اللجوء  ال�سوء،  اأ�سدقاء 
املالهي الليلية، التعاطي للتدخني، 

عدم احرتام اآراء الكبار..
لهوؤالء  الوحيدة  الو�سيلة  وتكون 
معاناتهم  عن  للتعبري  املراهقني 
اأو  النف�سي  ووجعهم  الداخلية 
التنفي�ص عن م�ساعرهم هو الغ�سب 
ينتابهم  الذي  والتوتر  والقلق 
والدعم  العون  ينتظرون  اأنهم  مع 
ويتمنون  حولهم،  ممن  النف�سي 
التفاهم مع اآبائهم واأولياء اأمورهم، 

وجتنب عقابهم.
م�سوؤولية  االأ�سرة  عاتق  على  تقع 
مالحظة اأي تغيري يف �سلوك اأطفالهم 
يف  الثقة  فقدان  االأمر:  لتدارك 
وال�سغط  التوتر  النف�ص، اخلجل، 
اأال  املهم  ومن  الكتمان..  النف�سي، 
على  بل  ت�سرفاتهم  االأهل  يهمل 
العك�ص عليهم اأن يعوا اأن املراهق 
والطرق  الو�سائل  ب�ستى  يحاول 
ويفر�ص  اإليه  االنتباه  يجذب  اأن 
وعند  العائلة.  و�سط  �سخ�سيته 
م�ساعدتهم  عن  االآباء  قدرة  عجز 
واال�ستماع اإليهم، عليهم اللجوء اإىل 
مل�ساعدة  االخت�سا�سيني  االأطباء 

معاناته  عن  التعبري  يف  املراهق 
جل�سات  تعترب  حيث  العميقة، 
اأ�سا�سية  ركيزة  النف�سي  العالج 
ا�ستعادة  على  املراهقني  ت�ساعد 
الثقة بالنف�ص وتقبل احلياة مع كل 
بدور  تقوم  فاالأ�سرة  اإحباطاتها.. 
التوا�سل  مهم يف حت�سني م�ستوى 
للمراهق  يقدم  مما  اأفرادها،  بني 
م�ساكله  عن  للتعبري  مهمة  فر�سة 
يف  للم�سوؤولني  اأن  كما  ومعاناته، 
والرتبوية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
وو�سائل االإعالم ما يقولونه يف هذا 

املجال.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

املــراهقــــون يرهقـــــون

موؤ�س�سة الربيد تبعد الإدارة عن املواطن!؟

متى �ست�ستفيد  بوجدور من وجود العدول؟
تعي�ص �ساكنة بوجدور منذ �سنوات خلت 
عدم  نتيجة  والتذمر  اال�ستياء  من  حالة 
توفر املدينة على مكاتب للعدول، ال�سيء 
للمواطنني  االإدارية  امل�سالح  يعطل  الذي 
وبع�ص  الطالق  اأو  الزواج  على  كاملقبلني 
االأغرا�ص االأخرى، ومما يزيد من معاناتهم 
اأي�سا هو قطعهم مل�سافات تتجاوز 400 كلم 
يثقل  مما  العيون  مدينة  اإىل  واإيابا  ذهابا 

كاهلهم �سواء ماديا اأو نف�سيا اأو �سحيا.
»العدول«،  يعترب  معلوم  هو  وكما 
يقدمــون  الق�ســاء،  كغريهم من م�ساعدي 
ركبـــــوا  للمـــواطنني،  متنوعة  خدمــات 
الع�سر  ملجاراة  احلداثة  قطار  اأخيــــرا 
لي�ست  بوجدور  مدينة  اأن  غري  احلديث، 

على  تعي�ص  فهي  املدن  باململكة،  ك�سائر 
من  العديد  يف  والن�سيان  االإق�ساء  هام�ص 
املت�سرر  هي  ال�ساكنة  املجاالت، وتبقى 

االأكرب.
احلر  املنرب  هذا  من  ال�ساكنة  وتنا�سد 
م�سطفى  ال�سيد  واحلريات  العدل  وزير 
اإن�ساف  ق�سد  العاجل  التدخل  الرميد  اإىل 
والتي  ال�سكان  من  العري�سة  الفئة  هذه 
اأال  وعار  فعيب  ن�سمة،  األف   600 تتجاوز 
من  اأكرث  يطرح  مما  عدول،  على  تتوفر 
املدن  اأهم  ثاين  واقع  عن  ا�ستفهام.  عالمة 

الرائدة يف االأقاليم ال�سحراوية.

أسامة باخي )بوجدور(

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
اإىل  ملكنا�ص  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
القانونية ملفا  اأودع بامل�سلحة  قد  اأنه  العموم 
ملرانية  جتزئة   9 برقم  مطعم  باإحداث  يتعلق 
�سركة:  طرف  من  مكنا�ص  الزيتون  جبابرة 

))برميريا((.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0152/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
اإىل  ملكنا�ص  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن  
القانونية ملفا  اأودع بامل�سلحة  قد  اأنه  العموم 
للحفالت  وقاعة  ال�سيافة  دار  باإحداث  يتعلق 
من  مكنا�ص  املنزه   Primer زنقة   67 برقم 
عبد  احل�سني  بلمجدوب  ال�سيد)ة(:  طرف 

احلي.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0153/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
برقم  الدجاج  وتريي�ص  لبيع  حمل  باإحداث 
277 زنقة 12 وجه عرو�ص مكنا�ص من طرف 

ال�سيد)ة(: حميد البداوي.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0154/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن  رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
باإحداث مقهى برقم 1455 مرجان 5 مكنا�ص 

من طرف ال�سيد)ة(: البدري عز الدين.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

As 0155/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
 6 بلوك   24 ب�سمة   7 برقم  مقهى  باإحداث 
ال�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�ص  الزيتون  ريا�ص 

امليداوي ب�سرى.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0156/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
باإحداث مقهى برقم 108 حي ال�سلطان حممد 
طرف  من  مكنا�ص  بو�سعيب  درب  اهلل  عبد  بن 

ال�سيد)ة(: قا�سمي علوي م�سطفى.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

As 0157/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
برقم  الدجاج  وتريي�ص  لبيع  حمل  باإحداث 
الب�ساتني   1 ال�سطر   7 الب�ساتني  954 جتزئة 

مكنا�ص من طرف ال�سيد)ة(: حممد اليعقوبي.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0158/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
برقم  الدجاج  وتريي�ص  لبيع  حمل  باإحداث 
طرف  من  مكنا�ص   2 مرجان   419 املنزل   1

ال�سيد)ة(: ر�سيدة الفر�ساوي.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

As 0159/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
اإىل  ملكنا�ص  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
القانونية ملفا  اأودع بامل�سلحة  اأنه قد  العموم 
الدجاج  وتريي�ص  لبيع  حمل  باإحداث  يتعلق 
االإنارة  حي   1 زنقة   20 درب   203 برقم 
العايل  عبد  ال�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�ص 

االأ�سفر.
بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0160/13 

اململكة املغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكنا�س

 اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س
ق�ضم املمتلكات وال�ضوؤون القانونية

 امل�ضلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه 
ال�سفـــــلي  بالطابـــق  للريا�ســـة  قاعة  باإحداث 
للعمارة )C( اإقامة االأندل�ص �سارع ال�سعديني 

مكنا�ص من طرف �سركة:
YOG’HARMONIE Sarl 

بامل�سلحة  االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
القانونية باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص )ملحقة 
احلبول( ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل اأجل مدته )15 يوما( 

ابتداء من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
As 0161/13 

يف الزمن الذي د�سن فيه حي ال�سككيني ب�سارع موالي اإ�سماعيل 
بالدار البي�ساء يف عقد الت�سعني، بادرت اإدارة الربيد اإىل و�سع 
اأزالتهم  بعد،  من  �سنني  للر�سائل.وع�سرة  بريديني  �سندوقني 
مل  هذا،  يومنا  اإىل  و  �سكلهم،  تغيري  بغية  امل�سوؤولة  االإدارة 
من  حمرومني  �سقة  األف  �سكان  تاركني  لونهم،  وال  حجمهم  نر 

�سناديق الربيد.
واإذا اأراد اأحد من ال�سكان بعث ر�سالة، ينبغي له اأن يذهب اإما 
اإىل مكتب بريد ال�سخور ال�سوداء اأو مكتب بريد احلي املحمدي 

اللذين يبعدان، االأول بكلومرتين، والثاين بثالثة كيلومرتات.

الفارسي عبد السالم )البيضاء(
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الخطوات القادمة

متى نطور مقاهينا باإن�شاء 
�شالونات اأدبية فيها؟

● د. يوسف الكتاني

من املعلوم اأن املغرب ميتلئ باملقاهي يف جميع مدنه وقراه، 
من  بالرغم  القدمي،  حالها  على  تقليدية  بقيت  املقاهي  وهذه 
االأناقة والتجهيز التي حلقت اجلديد منها، واالت�ساع الكبري 
من  والوارد،  ال�سادر  مق�سد  يجعلها  مما  عليه،  تتوفر  الذي 
دون اأن تتطور وظيفتها، اأو تتجدد مقا�سدها وغاياتها، اللهم 
اإال عدد قليل من مقاهي ال�سمال وخا�سة يف تطوان وطنجة، 
وبع�ض مقاهي املدن الداخلية، التي كانت تتوفر على جناح 

خا�ض باملثقفني واأهل الفن واملو�سيقى خا�سة.
كل  يف  الوا�سع  وانت�سارها  املقاهي  هذه  كرثة  من  وبالرغم 
اإال ما  اللهم  اأنحاء املغرب، فاإنها احتفظت بحالتها التقليدية 
كان من بع�ض لعب ال�سطرجن اأو ال�سامة اأو ما يف معناهما، 
بل اإنه حتى املقاهي التي كانت خم�س�سة الأهل الثقافة والفن 
انقر�ست اأو تكاد، مما يحتم علينا التفكري يف اإحياء واملناداة 
الكبرية  املقاهي  ثقافية، وخا�سة يف  اأدبية  باإقامة �سالونات 
التي اأ�سبحت اليوم حالتها وات�ساعها واأناقتها تدعو اإىل ذلك، 
اأماكن  من  ويحولها  ووظيفتها،  املقاهي  مقا�سد  يطور  مما 
ي�سايق  الذي  الدخان  و�سرب  والدرد�سة..  للراحة  خا�سة 
بقية روادها غري املدخنني، اأو الذين يبقون ال�ساعات الطوال 
وال  طائل  بدون  النقال،  الهاتف  األعاب  مع  الوقت  �سياع  يف 

فائدة.
ولهذا اأدعو اليوم وزارة الثقافة والبلديات وكل اإدارة ت�سرف 
على تلك املقاهي كي تختار من بني املقاهي الكبرية واملجهزة، 
�سالون  لفتح  توؤهله  �سا�سعة  م�ساحة  على  يتوفر  مقهى  كل 
وال�سحافيني،  وال�سعراء  واالأدباء  باملثقفني  خا�ض  باملقهى 
يتداولون  يعني،  ال  فيما  ي�سيع  اأن  بوقته  يظن  من  وكل 
الوطن  و�سوؤون  والثقافة،  الفكر  ق�سايا  ال�سالون  ذلك  يف 
كي  والطرب،  واملو�سيقى  الفن  ق�سايا  وخمتلف  وال�سيا�سة، 
بدون  الوقت  ق�ساء  على  قا�سرة  تبقى  وال  املقاهي،  تتطور 
طائل، وت�سبح منارات ثقافية فكرية، يق�سدها كبار العلماء 
واملثقفني، وال�سعراء، واالأدباء، واأهل الفن وال�سينما، ويتبع 
ق�سايا  ملناق�سة  بهم،  ويتعلق  يحبهم  الذي  هوؤالء جمهورهم 
بالنفع  يعود  فيما  الفنون  ق�سايا  وخمتلف  والعلم،  االأدب 
التي  ال�سالونات  هاته  رواد  على  الكربى  والفائدة  العميم 
منت�سف  املغرب،  ويف  العربي  ال�سرق  ويف  اأروبا  يف  عرفت 

القرن املا�سي ازدهارا وحياة ون�ساطا وفائدة.
واإنني اأهيب من هنا بنقباء املقاهي وامل�سوؤولني عنها واملالكني 
لها، اأن يتعاونوا مع ال�سلطات امل�سوؤولة لتحقيق هذه الغاية 
�سالونات  اإىل  اهلل  بحول  مقاهينا  لتتحول  ال�سامية،  الثقافية 

اأدبية ت�سغل اأوقات مرتاديها بالعلم واالأدب والفائدة.
واإذا جنحت الفكرة وحتققت عما قريب، فاإنني اأبداأ بنف�سي 
وباأ�سحابي وتالميذي وزمالئي لتحقيق هذه الفكرة الرائعة، 
امل�سهورة  املقاهي  اإحدى  يف  رفيع  اأدبي  �سالون  واإن�ساء 
بالرباط، فيكون هذا ال�سالون مثال حيا ملا ينبغي اأن تكون عليه 
ال�سالونات االأدبية العلمية، كي ت�ستقطب اأهل العلم واالأدب 
ويق�سدها  والعوائد،  بالفوائد  ومتتلئ  وال�سحافة،  والفن 
جادا،  ف�ساء  وت�سبح  والفن،  الثقافة  واأهل  الكلمة،  ع�ساق 
ممتلئا باملعرفة والعلم واالأدب، وتتطور مقا�سد املقاهي من 
اأماكن عامة عادية ل�سياع الوقت يف القيل والقال، وتتبع لعب 
يجدي  وال  يفيد  ال  فيما  االأوقات  ومت�سية  النقالة،  الهواتف 
على اجلال�ض يف املقهى وعلى املجتمع كله، على اأن ال�سالون 
الثقايف ال ي�سمل املقهى كلها بل ي�سغل جناحا اأو جانبا منها، 
حتى تبقى احلرية متوفرة لالآخرين الذين يتفانون يف اإ�ساعة 

اأعمارهم  فيما ال طائل حتته.
علمية  خزانة  يدير  يزال  وما  كان  الذي  الثقافة  وزير  فعلى 
من اأهم خزائن بالدنا، وقد حققت جناحا اإىل اأبعد احلدود يف 
اأن يقود  االأوقات، عليه  العلمي وحماربة هدر  البحث  جمال 
هذا االجتاه اجلديد للمقاهي، ويكون عونا مع من يحب تطوير 
حياة النا�ض والقا�سدين للمقاهي، وهم كثريون متعددون يف 
كل املدن واالأقاليم، و�ساأكون اأنا بجانبه باإقامة �سالون اأدبي 
الرباط قريبا لنقرن العمل بالقول، ولنكون  اإحدى مقاهي  يف 
وحتقيق  حياتها،  وتطوير  بالدنا،  جتديد  على  العاملني  من 

االآمال الكربى يف م�ستقبل واعد اإن �ساء اهلل. وباهلل التوفيق.

 على مدى عقود جربت و�سفات عديدة وكثرية 
الإ�سالح التعليم، اآلت اإىل الف�سل .اآخرها املخطط 
طائلة  اأموال  عليه  �سرفت  الذي  اال�ستعجايل 
املطاف  نهاية  ويف  ال�سرائب،  دافعي  جيوب  من 
التعليم،  جمال  يف  العاملي  الرتتيب  ذيل  يف  بالدنا 
وهنا يجب اأن نطرح عدة ت�ساوؤالت من بينها اأين 
من  الو�سعية؟  هذه  عن  امل�سوؤول  ومن  امل�سكل؟ 
يجب اأن نحا�سب؟ ملاذا ظل هذا القطاع ع�سيا على 
ت�سورا  احلالية  احلكومة  متلك  وهل  االإ�سالح؟ 
وا�سحا الأي اإ�سالح من�سود ومرتقب من اجلميع. 
يف  الدولة،  تتحملها  م�سرتكة  امل�سوؤولية  اأن  اأكيد 
التدري�ض  وهيئة  املتعاقبة،  احلكومات  �سخ�ض 
التكوين  عرب  اأدائها  بتطوير  تطالب  مل  التي 
التعليمية،  املناهج  مترير  يف  واالإبداع  امل�ستمر 
وكذلك االأ�سر التي غابت يف توجيه اأبنائها ح�سب 
ميوالتهم وقدراتهم املعرفية. وقد جاء يف تقارير 
ت�سل�سل  بينها:  من  مهمة  مالحظات  الدويل  البنك 
يدرك  ال  درجة  اإىل  وتراكميته،  املدر�سي  الف�سل 
اأ�سل  من  طفال   13 اإال  معه  الباكالوريا  م�ستوى 
13 من هو مكمن ر�سوب  الـ  100، و�سمن هوؤالء 
واحد على االأقل، ولكاأن )ماكينة( الف�سل ت�ستغل 
تلقائيا مبجرد ما اأن ي�سع الطفل قدميه بالف�سل، 
مل  اإذا  هذا  اجلامعة...  من  تخرجه  حني  واإىل 
تدركه اإحدى عجالت املاكينة، فتق�سيه يف بداية 
التخرج.  بعد  تالحقه  اأو  الو�سط،  يف  اأو  الطريق 
وهو ي�سع اليد لي�ض فقط على ن�سبة الـ 40 باملائة 
باملغرب  امل�ستدامة  عاهتنا  باتت  التي  االأمية  من 
دون منازع، بل وي�سعها    اأي�ســــــــــــــــــــا  علـــــى 
باملرافــــــق  بالقرى،  املدار�ض  ن�ســـــب  جتـــــهيز 
االأ�ســــــــا�سية كالكهرباء واملاء وال�سرف ال�سحي 
و�ســــروط التطبيــــب، والتـــي يبلغ اخل�سا�ض بها 
جمتمعة اأكرث من 75 باملائة، ولكاأمنا املغرب حقا 

نكبة  باإزاء  بالبادية،  التعليم  اإىل جانب  وحقيقة، 
اأو بجزء من الكوكب �سربه الطوفان،  اأو نك�سة، 

فا�ستفاق ليعاود عملية الرتميم من ال�سفر. 
رهاناته  �سمن  يوما  التعليم  ي�سع  مل  املغرب  اإن 
بل تركه بعدما حدد اخلطـــــوط احلـــــــمراء، يف 

التدبري ا�ستنزفــــــوا مـــــوارده ال�سخمة، 
تدور  لوبيات  ولفائدة  لفائدتهم  وخ�سخــــــ�سوا 

بفلـــــكهم، جوانب 
كربى مـــــــن القطاع، حتــــى باتـــــت املنظــــومة 
خالــــــــــ�ض،  و�سراء  بيــع  مكمــــن  برمتــــها 
بالكتــــــب  اخل�ســــــــو�سيـــة،  باملــــــــــــدار�ض 
علـــــى  املتجـــــاوزة  املــــدر�ســـية،وباملنــــاهج  
حـــــق الطــــفل يف التعــــلم واملعرفة. فقد اأ�سبح 
االأخرية  ال�سنوات  فــــي  املــــغرب  يف  التعليم 
وهذا  م�سبوق،  غري  تدين  ويف  م�ستمر  تراجع  يف 
الظروف  هذه  يف  وخا�سًة  خطريا  موؤ�سرا  يعترب 
التي نتطلع فيها جليل �ساعد يحقق لالأمة غايتها 
�سورة  يف  حاليا  فالتعليم  باحتياجاتها.  ويفي 
�سيئة، ومعظم املدار�ض يوجد بها نق�ض يف مواد 

االأول  هدفهم  املدر�سني  واأغلب  واأ�سا�سية،  مهمة 
يربون  اأنهم  فن�سوا  ال�سهرية  املرتبات  تقا�سي 
اأجياال، اآمال االأمة متعلقة بهم، اأما الطالب فحدث 
قا�ســـرة  م�ستواهــــم،  �سعـــــــيف  حرج،  وال 
جانب  يعرفون  ال  مداركهم،  �سيقة  مفاهيمهم، 
البحث واالإبداع. هدفهم وغايتهم احل�سول على 
ال�سهادة وذلك يف وجود العامل احلفاز )الغ�ض(، 
واإذا ا�ستمر احلال هكذا فاإننا �سنفتقر اإىل العلماء 
واملخرتعني واملبدعني، و�سنظل نتغنى بعلمائنا 

ال�سابقني العرب. 
كل  توفري  الدولة  على  فاإن  امل�سكلة،  هذه  وحلل 
وعلى  التعليمية،  القاعدة  يطور  اأن  �ساأنه  من  ما 
خالل  من  وذلك  جهدهم  كل  يبذلوا  اأن  املدر�سني 
مت�سل�سلة  الأنها  املراحل،  كل  يف  املناهج  اإكمال 
وعلى  البع�ض،  لبع�سها  ومكملة  ومرتابطة 
الغايات  حتقيق  االأول  هدفهم  يكون  اأن  الطالب 
املن�سودة وذلك من خالل املثابرة واالإبداع وتنمية 

املعلومات واملعارف.                   نورة الجناتي

حني تلتقي ال�شيا�شة واجلامعة والدميقراطية
اإن االنخراط يف املوؤ�س�سة احلزبية، 
مزاولة  اإىل  االإن�سان  يدفع  اأمر  هو 
م�ســـالح  عن  للدفــاع  ال�سيـــا�سة 
ال�سعب، الأنه بكل ب�ساطة االأحزاب 
وليـــدة الختالف  هــي  ال�سيـــا�سية 
احلــــركة  الأع�ســـاء  اإيديولـــوجي 
الوطنية، مما دفع كل طرف اإىل اأن 
يتكتل مع من يوافقه الراأي يف حزب 
معني؛ لكن ال�سغل ال�ساغل لقياديي 
اإىل  االعتبار  لرد  الوطنية  احلركة 
االإنطالق  هو  ال�سيا�سية،  االأحزاب 
ب�سفتها  الطالبية  احلركة  من 
م�ستقبلية  ونظرة  مرجعية  قاعدة 

للحزب.
اإذن احلزب يجب اأن تكون قاعدته 
متار�ض  الطــــالبية،  احلـــركة  مــن 
وتنا�سل  بالق�سية  توؤمن  الن�سال، 

من اأجلها.
لالأ�سف وجب االعرتاف  اليوم  لكن 
املنظمات  تعترب  االأغلبية  باأن 
معني،  حلزب  التابعة  الطالبية 
للتقرب  انتقالية  مبـــــثابة حمــــطة 
جــــــهة،  من  احلـــــــزب  قيادة  اإىل 
معينة  �سخ�سية  م�سالح  ولق�ساء 

من جهة اأخرى.
واجلذري  العميق  التحول  هذا  اإن 

الأهمية  احلقيقيــــة  الروؤيــــة  فـــي 
يف  للم�ساهمة  الطالبية  املنظمات 
ال�سيا�سي، نتج عنه  تدهور  العمل 
باالأم�ض  مكوناتها.  بكل  اجلامعة 
وعاء  مبثابة  اجلامعة  كانت 
االإيديولوجيات،  جل  فيه  تن�سهر 
األف ح�ساب قبل اتخاذ  لها  ي�سرب 
اأي قرار �سيا�سي، اأما اليوم فتعترب 
املنتهزين،  من  ملجموعة  ور�سا 
مل  الطالبية  املنظمات  اأغلب  الأن 
ال�سيا�سة  ملناق�سة  جريئــــة  تعــــد 
�سعف  اإىل  راجع  وهذا  العامة، 
ب�ساطة  بكل  الأننا  القيادات،  هذه 

ي�ساهمون  دميقراطيني  اإىل  نفتقد 
يف حتقيق الدميقراطية، لكن مادام 
اخل�ســـوع  يقبل  املنا�سل  الطالب 
واخلنـــوع فلنعلم اأن اجلامعة بكل 
اأطيافها ومكوناتها تال�ست وذهبت 

يف مهب الريح.
ويف النهاية اأختتم كالمي مبا يلي:  

زوايا  اإحدى  يف  اأنكم�ض  اأن  اأف�سل 
حريتي  اأمـــار�ض  واأنا  املجتمع، 
الذهنـــــي،  اال�ستقرار  قمة  ويف 
اأن  علــــــى  واملــــادي،  املعنـــــوي 
غريي  الإرادة  خا�ســـعا  اأكــــون 
مبثابة بيدق.          عبد الرحيم كجيج

ضيوف الحضارة
�ســــــــوف نــــــــا�ض العـــــــــوملــــة كــــــــــــيف و�ســــــــــــلو كـــيف
البــــــــرق حيــــــت جنـــــــــاحهم خفــــــيف ب�ســــــــرعة  طــــــارو 
قــــــــــــف فـعــــــــــــالمة  واقفــــــــــــــــني  باقـــــــــــــي  وحــــــــنا 
ال�ســــــــــــــالحيــــــف كــــــــــــــــيف  غـــــاديـــــــــــن  خ�ســــــــــــارة 
خلــــــــــــــــريف �ســــــــــــا�ســـــــها  ك�ســـــــــــجــــــرة  احنـــــــــــــا 
جتـــــــــــــــيف قــــــــــربــــــــــــــــات  دابـــــــــــــلة  غ�ســــــــــونـــــها 
�ســــــــــــــيف عــــــــــــــلينـــــــا  حــــــــــــامـــــــلة  العــــــــــــــوملة 
بــــــــــــــــا�ض نـــــــــــقاومـــــــــــــــوها و�ســـــــــــــالحنا �ســـــــــــعيف

احنــــا عليــــها ضيــــوف احنا زايريـــــن احلضــارة   
ما صنعنا غواصة وال طيارة    عينـــينا غيـــر كتشــــوف
وصــارو  هما اصحــاب القرار حتكمـــوا فينا كيف غــــاو  
ومــا قـــى فينا غير اآلثــار حيت لقاو حبـــالنا رشــــاو   
واللـــي مات ما يفيدو عــالج ما ميكن لقطرة تصارع ملــواج   
كــــنا احنـــا همــا لسيـــاد سال لوراق ســــال ملـــــداد   
فينك يا طـارق ن زيــــــاد   فينك يـــا عنتر ن شـــداد
طفات هيبتنا وصارت رمـــاد    واللي ما يزرع ما يجني حصاد
وحكيناه لســان شهــــرزاد تخبينا فاملاضي كان يا مكان  

دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

الطيور على اأ�شكالها تقع
غريب اأمر هذه املعار�سة، وم�سريتها يوم 2013/09/22 وخا�سة ما 
جرى يف العا�سمة يا ح�سرة، مدينة العرفان، الرباط العا�سمة االإدارية 
للمملكة ال�سريفة بعظمتها التاريخية، ومبراكزها الع�سكرية واالأمنية، 
ومبقراتها الربملانية والوزارية، وهيئاتها الدبلوما�سية العاملية، خرج 
وطاف فيها جيل يهتف ب�سعارات ال عالقة لها مب�سمون االحتجاج من 
�سب وقذف و�ستم، مع اأن �ساحب اجلاللة يف خطاب 2013/08/20 
نهى عن هذا ال�سلوك امل�سني. اإن بع�سا من هذه املعار�سة ت�سمي هذه 
امل�سريات بجهاد الكرامة، فلم نر �سوى جهادا �سد الكرامة وخ�سو�سا 
عند ا�ست�سافة �سيوف ال�سرف من نوع خا�ض، اأكيد مكرهني ال اأبطال من 
فئة احلمري )ح�ساكم( هزلت، هذه هي قمة الوقاحة. فهذه الت�سرفات 
وزير  من  تف�سريا  نطلب  كما  بتاتا.  املغربي  ال�سعب  نحن  نقبلها  ال 
الداخلية لهذا احلدث وخ�سو�سا كيف و�سلت عربة حمملة باحلمري 
اإىل قلب امل�سرية؟ ومن رخ�ض لهم وحتاور معهم وا�ست�سافهم؟  .. فقد 

قال ال�ساعر اأحمد �سوقي عن احلمار:
�سقط احلمار من ال�سفينة يف الدجى

فبكى الرفاق لفقده وترحموا
حتى اإذا طلع النهار اأتت

به نحو ال�سفينة موجة تتقدم
قالت خذوه كما اأتاين

�ساملا مل اأبتلعه الأنه ال يه�سم
كريم محمد
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نفحات من سيرة الذات

كان العزوا يرى يف انقطاعي عن الدرا�شة خطاأ �شنيعا. 
ٍن  َ وانربى ُيَحّدثني عن كل ما مر عليه يف حياته من محِ
وعراقل، وكيف َظّل هو �شابرا على ملمات الزمان حتى 
ح�شل على ال�شهادة الثانوية، وهي يف تلك الفرتة ذات 

�شاأن عظيم.
 اأخربين كيف اأ�شبح غري مرغوب فيه ب�شبب ما يثريه من 
»�شغب« يف موؤ�ش�شته عندما كانت نخبة ال�شباب ت�شتعد 
ال�شتقبال ذكرى عيد العر�ش التي ت�شادف الثامن ع�شر 
لك�شر جدار  �شنوية  اأ�شبحت منا�شبة  من نونرب والتي 
االأجنبية  ال�شلطات  حتاول  وطنيا  وعر�شا  اخلوف، 
واأعوانها املغاربة اأن يكتفوا بح�شر احتفاالتها يف اإطار 
اآالت  بث  مع  النخيل  وجريد  باالأعالم  الدكاكني  تزيني 
ت�شغيل اأ�شطوانات ال�شيوخ وال�شيخات. اأما الوطنيون 
فاملنا�شبة مل تكن عندهم جمرد احتفال وت�شلية »و�شطيح 
ال�شرعية  اإىل  واإ�شارة  لل�شيادة  رمز  هي  بل  ورديح«، 
وهي   .1944 يناير   11 وثيقة  يف  جاء  كما  والقيادة، 
التوعية  جهود  من  ُبذل  ما  نتائج  ح�شاد  مو�شم  اأي�شا 
اجلدد  املنخرطني  ال�شتقبال  وفر�شة  ال�شعب  و�شط 
وال�شورية،  منها  اال�شتقاللية  الوطنية،  ال�شفوف  يف 
وتناف�ش الك�شفيتني احل�شنية والعبدالوية، وترديد ما 

جد على ال�ّشاحة االأدبية وال�شعرية.
القدر.  هذا  بلغنا  اأن  اإىل  حديثه  الْعْزوا  ال�ّشاب  َوا�شَل 
كان  لو  »متنيت  قال:  غريبة..  بجملة  كالمه  ختم  ثم 
نرجع  وقتا�ش  وكنتمنى  احلب�ش،  من  ماخرجت�ش 
اأو  قمر..  وال  خمر..  ال�شبب  يكون�ش  ما  غري  للحب�ش.. 

مدابزة تافهة، وال �شرقة«.
دفعتني غرابة كلماته التي يتمنى بها العودة اإىل ال�شجون 
مت والتاأويل، وبدا يل اأنه �شخ�ش ُيبطن  اإىل الغو�ش يف ال�شّ
اأكرث مما ي�شر، اأو لعله منا�شل كان يت�شرت خلف �شخ�شية 
امل�شاغب ليخفي عني حقيقة حاله، واأنا الف�شويل الغريب 
الذي اقرتب منه دون �شابق اإنذار. غلب عندي هذا الظن، 
فراأيت اأن اأخربه عن اأ�شرتي وما عاناه بع�ش اأفرادها من 
ويالت امل�شتعمر وظلم البا�شا الكالوي.. وما اأن ذكرت 
ا�شم ابن عمتي عبد اهلل اإبراهيم حتى توقف العزوا ملتفتا 
اإيَلّ، جاحظا العينني، وكاأنه مل يراين من قبل، ثم ارمتى 
علي وعانقني بحرارة كادت عظامي تتك�شر من �شغطه، 
ثم قال: »األك �شرف هذه القرابة من زعيمنا، وتركتني 
اأتعرث يف تنميق الكالم والتلميح املبطن الأدرك اهتمامك 

بق�شايا وطنك؟«.
بداأ العزوا يفتح املجال لت�شجيعي على اخلو�ش يف العمل 
الوطني، وكلما تهربت منه بدعوى �شغري يف ال�شن، اإال 
والعلماء  الفقهاء  ببع�ش  االأمثلة  من  جملة  يل  و�شرب 
والنوابغ من ال�شعراء الذين كانت انطالقتهم وهم يف عمر 
الزهور. ثم يختم قوله بتذكريي اأن الفارق يف ال�شن بيني 

وبينه ال يزيد عن االأربع اأو اخلم�ش �شنوات. 
اإىل  العودة  متنيه  عن  قال  ما  قال  ملاذا  حينها  فهمت 
ال�شجن ».. غري ما يكون�ش ال�شبب خمر اأو قمر اأو مدابزة 

تافهة«.
�شبيل  يف  لل�شجون  العودة  يهاب  ال  �شاحبي  اأن  فهمت 

الق�شية الوطنية.
مرت االأيام وكربت �شداقتي بالعزوا وبداأ يلفت انتباهي 
اأعوانهم  و�شلوكيات  امل�شتفزة  امل�شتعمر  مناظر  اإىل 
واأبنائهم وما يحظون به من مكانة متميزة. ثم �شجعني 
على العودة اإىل دكان احلاج عبد الرحمان بوعالم بعد 
اأن اأف�شحت له عن خطئي وردة فعل معلمي، ومل اأن�ش 
يكن  مل  واإن  وخ�شاله  معاملته  ح�شن  يف  احلق  �شهادة 

من�شفا يف اأجرتي.
عدت اإىل دكان احلاج عبد الرحمان بوعالم، ولكنني مل 
ي. كان معلمي قد  اأجد احلال كما كانت عليه قبل َغ�ْشَبتحِ
�شلم املفاتيح وجل املهام التي كنت اأقوم بها اإىل رجل من 
قبائل ْم�ّشيَوة، ا�شمه مماد ويلقب بـ - خايل- اكت�شب 
كمر�شد  وا�شتغل  بل  اأخرى،  اأماكن  يف  بعمله  مهارة 
�شياحي - كيد. كانت َعربية مماد مك�شرة واأمازيغيته 
ال يناف�شه فيها اأحد.. ملم بحكمها واأ�شعارها وطرائفها، 
َي�شحر العقل بل�شانه فال يكاد ي�شعر الزبون - االأمازيغي 
على اخل�شو�ش- حتى يجد نف�شه يدفع ثمن م�شرتياٍت 
كثرية - خلايل- ويخرج من املحل وقد و�شع حتت اإبطه 
حاجته ملفوفة يف جريدة الفيجي.. ولوبوتي ماروكان، 
حافظا  اأي�شا  كان  الذي  البائع  بهذا  ُمعجب  با�شم  وهو 

لكتاب اهلل مما زاد يف احرتام زبائنه له.
التي  للو�شعية  مرتاح  غري  اأنني  احلاج  معلمي  الحظ 
وجدت عليها الدكان، فحاول اأن يخفف من قلقي بقوله اإن 

للمحل بابني.. ولكل منا بابه.. »وكالّ و�شطارته«.

»العْــــزْوَا  4«
بقلـم: حسن الجندي
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البحريني  من  باطما  دنيا  ال�شاعدة  الفنانة  زواج  بعد 
ممد الرتك، والد الفنانة ال�شغرية حال الرتك، ت�شتعد 
للزواج  الزايدي  ملياء  دوزمي«  »ا�شتوديو  خريجة 
اإن  وما  اأطفال،  لعدة  واأب  متزوج  خليجي،  ثري  من 
اأعلنت الزايدي خطبتها من خليجي حتى انهالت عليها 
م�شادر  وك�شفت  االجتماعية.  املواقع  يف  التعليقات 
عليمة اأن ثريا �شعوديا تقدم خلطبة الفنانة ال�شاعدة 
املوقع  يف  �شفحتها  على  واأكدت  الزايدي،  ملياء 
االجتماعي »فاي�شبوك«، اأن عالقتها بخطيبها 
جدية، م�شرية اإىل اأن الزواج �شيكون قريبا، 
من  وابال  عليها  جلب  الذي  االأمر  وهو 

االنتقادات.

موضة  زواج  الفنانات  املغريات  الصاعدات
                                    من  اخلليجيني  تتصاعد

حفل فني متميز يحييه الفنان 
نعمان حللو الراط

تنظم وزارة الثقافة 
بتعاون مع المسرح 
محــــمد  الوطنــــي 
الخامس حفال فنيا 
متميــــزا بمنـــاسبة 

الموســــم  افتتـــــاح 
 2 0 1 4 /2 0 1 3

سيحييـــه الفنــــان نعمان 
لحلو، عزف فرقة المايسترو أحمد الشرقاني 
2013 على  أكتوبر   10 الخميس  يــوم:  وذلــك 
الساعة الثامنة ليال بالمسرح الوطني محمد 

الخامس.





األخيرة

"األصالة والمعاصرة" ومسرحية: الفيل يا ملك الزمان

سابق  ع����دد  ف���ي  أح���ك���ي  أن  ق��ب��ل 
)األسبوع عدد 19 شتنبر 2013( كيف 
أن أحد سالطين المغرب، سيدي محمد 
بن عبد الله، المسمى محمد الرابع مات 
وزيره  أن  علم  أن  بعد  باإلسهال)...(، 
بوعشرين، مات بالحصر)...( سبقني 
العمري،  إلياس  الريفي)...(  الناشط 
والمعاصرة،  األص��ال��ة  ح��زب  دينامو 
ال��د���س��ت��ور  ك��ات��ب  ))اإن  وك���ت���ب: 
الحالي)...( كان م�سابا بالإ�سهال، 
ل��ذل��ك ل���م اأ����س���وت ع��ل��ى ذل��ك 
مارس   29 كيل.  )طيل  الد�ستور(( 

.)2013

وما بين إسهال السالطين، والموقف 
السلبي من الدستور، من طرف واحد 
منهم، نراه دائما واقفا بأبواب صاحب 
هذا الدستور، نهيم مع الصحفيين، وما 
أخطرهم)...( وقد كتب واحد منهم في 
 7 )ع��دد  الفرنسية  لوفيغارو  جريدة 
شتنبر 2007( ))اإن الرحماني، فوؤاد 
الهمة، وبعد اأن ح�سل على اأغلبية 
 ،2007 انتخابات  في  الأ���س��وات 
باإقليم الرحامنة، الذي هو اأكبر 
من م�ساحة دولة قطر، خليق باأن 
قطر((  دولة  على  اأميرا  ي�سبح 
هذا  عند  الفرنسي  الصحفي  توقف 
الحد، ولم يقل بأن وسامة فؤاد الهمة، 
كان بإمكانها، أن تدفع الشيخة موزة، 
المغربي،  السياسي  اس��ت��ق��دام  إل��ى 
تريد  كانت  عندما  قطر  دول��ة  لرئاسة 
إحالة زوجها على التقاعد، ومن يدري.. 
فأخيرا، وعلى هامش الزيارة الملكية 
لدولة مالي، أقدم رئيس الدولة الجديد، 
المغربي  تعيين  على  كيتا  بكر  أب��و 
مصطفى بنبركة ابن أخ مدير المركز 
بنبركة  سهيل  المغربي  السينمائي 
وزيرا في حكومة مالي.. معجب آخر 
بفؤاد الهمة، ذهب أبعد من الصحفي 
وهو  لوفيغارو،  جريدة  في  الفرنسي 
على حق ألنه عضو مسؤول في الحزب 
الذي أسسه فؤاد الهمة، فكتب موضوعا 
))الهمة  التالية:  بالعبارة  له  عنون 
)العلوي.  المغاربة((  لكل  ملك 

فبراير كوم. 13 غشت 2013(.
أن  العلوي،  الكاتب  على  كان  ربما 
يتجنب اإلحراج)...( ويضع الجزمة)...( 
ف��ي تأزيم  ي��زي��د  ال���الم، حتى ال  ف��وق 
الوضعية بالنسبة للمستشار الملكي، 
الذي ابتعد فعال عن السوق السياسية، 
بعد أن استقال من الحزب في 15 مايو 
2011 مباشرة)...( بعد أحداث 20 فبراير 

المتظاهرون صوره  جر  2011، حيث 

إلى حلبة الصراع، وسارع وهو يترأس 
آلخر مرة، مؤتمر حزبه في الشاوية 11 
))ما  للسامعين:  ليقول   ،2005 مايو 
حزب  حنا  وا�ش  نرجع،  نبغي�ش 
الملك؟ فهناك م�سروع مجتمعي 
يتقا�سمه جميع المغاربة، ويقوده 

الملك((.
الجريدة  تلك  أو ال نصدق،  نصدق 
التي قدمت أسباب انسحاب فؤاد الهمة 
من السياسة فكتبت: ))الهمة عيان، 

ال�سيا�سة،  من   Dégouté م�سدوم، 
الجانبية)...(  ال�سراعات  ومن 
داخل الحزب(( )طيل كيل. 23 يوليوز 

.)2011

العدد،  نفس  وف��ي  المجلة،  نفس 
استطلعت رأي قطب من أقطاب حزب 
األصالة، حول أسباب استقالة الهمة 
من الحزب، وأجابها الوديع األسفي، 
لنا  ))وق��ال  بصراحته:  ال��م��ع��روف 
غ�سبه)...(  على  يغطي  ب�سوت 
اإنه في بع�ش المرات، يتمنى اأن 
الحزب  يكون ع�سوا في نف�ش  ل 
يو�سف  ل  حتى  الهمة،  فوؤاد  مع 

باأنه ع�سائري(( )نفس المصدر(.
أن  بعد  ج��اءت  فعل،  ردود  هل هي 
ص��رح رئ��ي��س ح��زب ال��ع��دال��ة ))ب��اأن 
حزب الأ�سالة، هو حزب الباندية 
وال�سياطين(( )عبد اإلله بن كيران. 

الصباح 2011/1/18(.
ب���ن ك���ي���ران ل��م��ح ف���ي أع���ق���اب هذا 
شأنه  في  يقدموا  لم  ال��ذي  التصريح 
شكوى بالقذف، إلى أنه أيضا "حزب 
يقصد  ولعله  المفسدين"،  اليساريين 
هذه المجموعة من اليساريين، قدماء 
المعتقلين، وفيهم منتمون سابقون إلى 
حركة إلى األمام، ومحكومون سابقون 
بتهمة أفكارهم الجمهورية، ولذلك قال 
الناشط المنتمي لحزب العدالة، حامي 
الدين، وبعد ما سماه إلياس العمري 
الدين  حامي  أجابه  ال��دي��ن"،  "حرامي 
بقوله موجها كالمه إلى إلياس: ))اأنت 
اأنك  تثبت  اأن  وعليك  جمهوري، 
ملكي. وعندما نزل بن كيران اإلى 
ال�سارع للدفاع عن الملكية، كنت 
اأنت يا اإليا�ش، هاربا اإلى فرن�سا(( 

)المساء. 7 شتنبر 2012(.
في  اللندنية  القدس  جريدة  حتى 
نشرتها بتاريخ 14 فبراير 2012، تأدبت 
إلياس  وسمته:  العمري،  إلياس  مع 
القادم من اليسار الراديكالي، لتتساءل 
"ليكونومست"  االقتصادية،  الجريدة 
))ه���ل ال��ي�����س��اري��ون ف��ي ح��زب 
فوؤاد  بدهاء  مهوو�سون  الأ�سالة 
ال���ه���م���ة، ب��ي��ن��م��ا ال��ع��ك�����ش هو 

ال�سحيح((.
هيمنة هؤالء اليساريين المتمترسين 
داخل هياكل الحزب الملكي، بدأت تظهر 
بجالء، على واجهة األحداث األخيرة، 
لتفرض التساؤل، األول: عما إذا كان 
ف����ؤاد ال��ه��م��ة، ض���رب األخ���م���اس في 
األسداس، وقرر مغادرة هذا الحزب، ال 
لعبة سياسية، كما يقول البعض، ولكن 
بعد أن وصلته أصداء تغلب تيار أصالة 
مخزنية  تيار  على  ال��ث��وري��ة،  األف��ك��ار 
المعاصرة، وهي اإلشكالية التي أراد 
أخيرا  فقال  بنشماس حلها  اليساري 

ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي: "إن����ي أنتمي 
فسره  م��ا  وه��و  ال��ع��ص��ري"،  للمخزن 
بمصداقية  م��ط��ب��وع  آخ����ر،  ص��ح��ف��ي 
المهنة.. وليس معارضا لحزب األصالة، 
فنقل هذا الصراع من إطاره الحزبي، 
وكتب: ))اإن هذه الحرب مع هوؤلء 
الي�ساريين، لبد اأن تعلن في يوم 
الي�سار  نهاية  اأن��ه��ا  الأي���ام،  م��ن 
المتطرف، الذي لم يكن له ر�سيد، 
حزب  فاإن  لهذا  الهمة،  ف��وؤاد  اإل 
اأ�سبح يتواجد في الخطر،  البام 
بتواجده في قلب العا�سفة، فماذا 
�سيبقى من هذا  الحزب بدون فوؤاد 

الهمة(( )محمد الشاوي. ليكونومست 
17 مايو 2011(.

ال داعي لسؤال تلك المجموعة التي 
ال����ذي سيحدثه  ال���ف���راغ  إل���ى  ف��ط��ن��ت 
انسحاب الهمة من الحزب، أولئك الذين 
أحسوا بالعاصفة قبل هبوبها.. وكلهم 
المجموعة  ع���ن  ي��س��اري��ة  ي��ق��ل��ون  ال 
أمثال  مبكرا:  فانسحبوا  الباقية)...(، 
الزناكي،  البشير  االتحادي  الصحفي 
الذي كان، يا حسرة، الناطق الرسمي 
باسم الحزب، والساسي، الذي كان من 
واضعي الحجر األساس للمشروع في 
والقطب  ب��ب��وزن��ي��ق��ة،  أخ��ن��وش  ب��ي��ت 
كان  ال��ذي  ع��دي،  ب��ن  النقابي، حسن 
مؤهال بحكم تجربته وريادته النقابية، 
لرئاسة حزب األصالة. وكلهم غادروا 

ساكتين، باستثناء الزناكي الذي قال: 
والمعا�سرة  الأ�سالة  حزب  ))اإن 
اختار اأ�سخا�سا لهم ما�ش انتخابي 
مايو   15 ع���دد  )ال���ح���ي���اة.  اأ���س��ود(( 

.)2009
حتى مدير هذه الجريدة، الصحفي 
حفيظ، كان بإمكانه أن يبقى صاحب 
الكلمة األولى في مشروع هذا الحزب، 
بينما الرجل القوي، لحزب األصالة في 
الدار البيضاء، وحيد خوجة، كان األول 
في صفوف هذا الحزب الذي حصل على 
المجالس  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  األغ��ل��ب��ي��ة 
البلدية، ستة شهور)...( بعد تأسيس 
األغالط  ع��ن  خ��وج��ة  فكشف  ال��ح��زب، 
الحقيقية التي جرت هذا الحزب إلى 
أخرى،  أح��زاب  عرفته  ال��ذي  المصير 
))ثالث  أخطائها:  نتيجة  انقرضت 
�سنوات ق�سيتها في اإدارة الحزب 
ب��ال��ب��ي�����س��اء، ع��ان��ي��ت ف��ي��ه��ا من 
من  الظهر  وطعنات في  الخيانة، 
طرف المنافقين، ب�سبب الد�سائ�ش 
م�سرحية  اأعي�ش  اإن��ي  الكثيرة، 
"الفيل يا ملك الزمان" ل�سعد اهلل 
ونو�ش، وحيث اأني ل اأريد اأن اأكون 
موجها من طرف بارابولت)...( 
جهة  من  هذا  هاتفية  ومكالمات 
فالن، وهذا من جهة عالن، فاإني 
اأعلن ا�ستقالتي(( )أخبار اليوم. 22 

أبريل 2013(.
إلياس  للحزب،  العام  األمين  نائب 
وقف  يستمع  حاضرا  وك��ان  العمري، 
وقال:  "إنها محاوالت جادة لقتل حزب 

األصالة"، ثم انصرف.
مثلما انصرف ضمنيا، أول رئيس 
ربما  ال��ذي  الله،  بيد  الشيخ  للحزب، 
شعر بأن الصراع غير متكافئ، مع حزب 
العدالة والتنمية، الذي انتزع الحكم)...( 
حزب  أسسه  ال��ذي  تجمع ج8  وه��زم 
األصالة، مع التجمع الوطني لألحرار، 
االتحاد  ومع  الشعبية،  الحركة  ومع 
الدستوري، ومع الحزب العمالي، ومع 
حزب الخضر، ومع حزب الفضيلة ومع 
االشتراكي الموحد، ولكن الغلبة كانت 
لحزب بن كيران، الذي صب عليه الشيخ 
بيد الله جام غضبه وقال في حقه على 

الطريقة الصحراوية: 
وكم من لحية نمت على ذقن جاهل

وما تحتها إال الغباوة والجهل
فمن هو الغبي الجاهل، أهو الذي 
جند ثمانية أحزاب لكسب المعركة، أم 
بحزب  العباد،  أص���وات  حصد  ال��ذي 

واحد، وشكل الحكومة الملتحية؟
لقد الحظنا هذه األيام، خفوت صوت 
الرئيس الجديد لحزب األصالة، اإلطار 
االقتصادي المؤهل لتقديم خدمات أكثر 
الباكوري،  مصطفى  للوطن،  إيجابية 
الذي تأسف الكثيرون من زمالئه في 

مخاطرته)...(  على  التقني،  المجال 
الحزبي  ال���م���ش���روع  ه����ذا  ب���رئ���اس���ة 
الملغم)...( والذي اضطر إلى اللجوء 
في  السنة  ه��ذه  ب��داي��ة  منذ  للصمت، 
أبريل، حين كتبت الصحف، عن محاولة 
إبعاد المحامي الفصيح، عبد اللطيف 
وهبي، من رئاسة فريق حزب األصالة، 
وقالت: بأن رفاق الباكوري)...( ساندوه 

في دعمه لبقاء وهبي.
الرئيس  ن���ائ���ب  ن����اب  ه���ل  ت�����رى، 
الباكوري، إلياس العمري، عن التيار 
اآلخر في حزب األصالة، عندما شارك 
العمري في المظاهرة الصاخبة، التي 
سالت فيها الدماء)...( احتجاجا على 
العفو الملكي على الفاجر)...( اإلسباني 
"دانييل" حين نزل إلياس العمري وسط 
قال  كما  أس��ود  بجلباب  المتظاهرين 
كتب:  ال��ذي   "20 "زنقة  موقع  مراسل 
))ح�سور القيادي المثير للجدل، 
اإليا�ش العمري، بجلباب اأ�سود على 
مقربة من قبة البرلمان، الوقفة 
ر�سى  ال�سحفي  فيها  ح�سر  التي 
ال�سحفي  ح�سر  فيما  بن�سم�سي 
الم�ساك�ش، علي عمار، رفقة علي 

اأنوزل((.
طبعا، لم يشارك إلياس العمري، في 
مظاهرات أقيمت احتجاجا على اعتقال 
في  ش��ارك  أن  بعد  أن���وزال،  الصحفي 
اعتقاله عشرون بوليسيا، وكأنه شي 
غ��ي��ف��ارا.. أو ك��ارل��وس، رغ��م أن علي 
أن����وزال.. م��ن ق��دم��اء أص��دق��اء إلياس 
اعتقاله بسنوات،  قبل  العمري، حتى 
لدرجة جعلت بعض الصحف والمواقع، 
تهاجم أنوزال لصداقته مع إلياس، منذ 
ك��ت��ب��ت عنها  ال���ت���ي  ت���ل���ك األم���س���ي���ة 

الصحافة: 
))لقد ف�سل اإليا�ش، الغياب عن 
الح�سور في ندوة التلفزة "حوار"، 
وف�سل الجلو�ش مع علي اأنوزل.. 
المحار�سي،  العربي  مقهى  في 
الذراع  يعتبر  الذي  هذا  اأن��وزل 
العمري((  لإل��ي��ا���ش  الإع��الم��ي 

)المساء. 23 أبريل 2011(.
مرة.. وبعد أن أصبح المد اليساري 
ينساب على أطراف الحزب الذي أسس 
سأل  ال��م��ل��ك��ي��ة،  دع���م  ف��ي  للمساهمة 
القدس  من جريدة  ف��اه��م)...(  صحفي 
اللندنية، قطب هذا الحزب، الذي أصبح 
مؤخرا.. المتكلم الوحيد باسم األصالة 
اأنكم  ))بما  ل��ه:  وق��ال  والمعاصرة، 
حزب الق�سر، فهل يذهب الق�سر 
اإليا�ش  ليجيبه  ال��ي�����س��ار،  نحو 
بالق�سر،  عالقتنا  ال��ع��م��ري: 
والد�ستور((  القانون  �سيحددها 
جواب إذن، مستوحى من تصريحات 
هذا  لكن  للنظام،  المعارضين  ك��ب��ار 
الحرص الصادم، على كسر التحالف 
باسم  المعاصرة،  حزب  أسسه  ال��ذي 
تحالف األحزاب الثمانية، وكسر هذا 
التحالف مبكرا)...( عندما جاءهم أحد 
باسم  العنصر  امحند  المؤسسين، 
من  انسحابه  ليعلن  الشعبية  الحركة 
حلفهم، والدخول في حكومة العباس 
الفاسي، وها هو نفس التحالف، يفقد 
عضويته بإعالن مزوار رئيس األحرار 
الملتحين،  لدخول حكومة  االستعداد 
وإقدام األحزاب االشتراكية التي كانت 
هي أيضا عضوا في تحالف ج8، على 
لذلك  نهاية  يعتبر  تجمعهم،  تشكيل 
التحالف الذي أراد به حزب األصالة، 
الخريطة  ع��ل��ى  للهيمنة  التحضير 
السياسية المغربية، إعالنا لفشل هذا 
المجموعة  وفشل  الحزبي،  المشروع 
الساعات  في  دخلت  التي  اليسارية 
األولى لتأسيس هذا الحزب، أيام العهد 

الزاهر لمؤسسة فؤاد الهمة.
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الضـــائعة
الحقيقة

اليساريين  هؤالء  هيمنة 
هياكل  داخل  المتمترسين 
الحزب الملكي، بدأت تظهر 
بجالء، على واجهة األحداث 
التساؤل،  لتفرض  األخيرة، 
فؤاد  ك��ان  إذا  عما  األول: 
الهمة، ضرب األخماس في 
األسداس، وقرر مغادرة هذا 
الحزب، ال لعبة سياسية، كما 
يقول البعض، ولكن بعد أن 
تيار  تغلب  أص��داء  وصلته 
أصالة األفكار الثورية، على 

تيار مخزنية المعاصرة

بداية النهاية للحزب الذهبي


