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لوائـــــح المدعوين للحــفالت 
التشــــريفات  الملـــــكية في 
الملكية، تتكون من ثالثة أصناف: 
الخمسمائة،  والئحة  المائة،  الئحــــة 

والئحة األلف مدعو.
ميالد  بعيد  االحتفال  وبمناسبة  أخيرا 
األميرة لال سلمى، السادس والثالثين، 
حيث  األولى،  الالئحة  إال  تستعمل  لم 

استدعي فقط مائة مدعو ومدعوة.
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»الأ�شبوع« تنفرد بن�شر وثائق عاملية 
عن ما�شي وم�شتقبل املغرب

امللك اأمام ما هو اأخطر من 
االنقالب .. وهو التفكك احلزبي
هل ميكن فك اإ�سكالية احلمو�سي 

يف الرباط بدل باري�س
املومني: ل�شت معار�شا.. ول �شيا�شيا.. 

ول معار�شا للنظام

هناك اأجندات اأجنبية 
ت�ستهــدف امللكــية 
واللوبــي املغــربي
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أمل قبول

طالعوا المواضيع المكتوبة في األسبوع: 

ما يجري ويدور
تحت األضواء

المنبر الحر

الحقيقة الضائعة

alousboue.com

الباحث الأمريكي »جون واتربوري«:

كتاب الأمري ه�صام �صعب 
على الكثري من املغاربة

خ�ص�صت جريدة 

»نيويورك تاميز« 
ال�ســــبت  يــــوم 
املا�ســــــــي مقاال 
مطـــــــــوال لكتاب 
االأميــــــــر ه�سام، 
يف  �سـدر  الذي 
فرن�سا الــــــــ�سهر 
ونظمت  املا�سي، 
يف  �سده  حملــة 
مل  رمبا  املغرب، 
مفعول  لها  يكن 
الــــتــراب  خارج 
الوطني)...( خ�سو�سا واأن كتاب »مذكرات اأمري 
االأجانب  الباحثني  كبار  باهتمام  حظي  منبوذ« 
املخت�سني يف �سوؤون املغرب، ومن املنتظر ترجمته 

اإىل اللغة االإجنليزية واللغة االإ�سبانية.
مقال »نيويورك تاميز« الذي ت�سمن ت�سريحات 
الرئي�س  ا�ست�سهد مب�ست�سار  نف�سه،  االأمري ه�سام 
العربي، جون  العامل  �سوؤون  اأوباما يف  االأمريكي 
املوؤمنني«  »اأمري  كتاب  �ساحب  واتربوري، 
منبوذ«  اأمري  »مذكرات  اأن  للجريدة  اأكد  الذي 
املغاربة وخا�سة  الكثري من  كتاب »�سعب على 
الريع  من  يعي�سون  الذين  املحظوظني  اأولئك 
املخزين)...(« وي�سيف: »الكتاب حماولة �سفافة« 

و»البد اأن يثري ال�سدمة والغ�سب«.
ت�سريحه  يف  ه�سام  االأمري  عليه  علق  غ�سب، 
ردود  على  وخ�سو�سا  تاميز«،  لـ»نيويورك 
اأفعال و�سائل االإعالم املغربية جتاه كتابه، قائال: 
»الكتاب م�سنف �سمن اأكرب الكتب املبيعة« و«ال 
ميكن اإخافتي، �سمدت يف عهد احل�سن الثاين، وما 

يحدث االآن مقارنة به لي�س اإال نزهة يف حديقة«.

الرباط. األسبوع 

للحملة  الرباط،  يف  ال�سيا�سية  االأو�ساط  اهتزت 
منذ  مرة  والأول  البولي�ساريو،  �سنتها  املفاجئة التي 
ا�ستقبل  حيث  وتون�س،  ليبيا  االنقالبية يف  التحركات 
اآخر  بالقاهرة، ووفد  البولي�ساريو  من  مرة وفد  الأول 
باحلكومتني  مرتبطة  موؤ�س�سات  طرف  من  بتون�س، 

امل�سرية والتون�سية. 
مع  متزامنة  املعهودة  غري  التحركات  هذه  وجاءت 
�سبه االنت�سار االأخري للمغرب يف االأمم املتحدة، على 

هام�س جتديد مهمة املينور�سو. 
اجتماع  يف  �سي�سارك  املغرب  كان  اإذا  يعرف ما  وال 
الوزير  بوا�سطة  بالقاهرة،  العرب  االإعالم  وزراء 
اأنه �سي�سرتط تو�سيحا م�سريا ر�سميا يف  اأم  اخللفي، 
حاجة  يف  لي�ست  واأن م�سر  خ�سو�سا  املو�سوع،  هذا 
تالقيها  التي  ال�سعوبات  بعد  فتح واجهة جديدة،  اإىل 
اأن  ال�سيخ قر�ساوي،  التي �سرح منها  من طرف قطر 

املر�سح ال�سي�سي هو مر�سح من طرف اإ�سرائيل. 

البولي�صاريو يف تون�س وم�صر

البيضاء. األسبوع

ح�سرته  كبري  حفل  البي�ساء،  بالدار  اأقيم 
جمموعة من القانونيني واملحامني الفرن�سيني 
يف اإطار نظمته ))اجلمعية من اأجل العدالة 
موؤ�س�سة  فرن�سية  جمعية  وهي  باملغرب(( 
بر�سالة  متيزت   ،1901 قانون  مبقت�سى 
الد�ساتري  من  عدد  اأب  الفرن�سي،  القانوين 
املغربية، االأ�ستاذ مي�سيل رو�سي، الذي هناأ 
الف�ساد  ببداية خروجه من مرحلة  املغرب، 

وتغلبه على فلول الن�سابني)...(.
وكان االأ�ستاذ رو�سي يتحدث عن االنت�سار 
الكبري على الف�ساد، بعد احلكم على ع�سابات 
املوثقني  من  معهم  ومن  املغاربة  الن�سابني 
ممتلكات  على  ال�سطو  ق�سية  يف  واملحامني، 
حتت  ممتلكاتهم  عقود  وتزوير  املواطنني 

حماية بع�س العاملني يف جمال الق�ساء.

الفرن�سية  االأ�ستاذة  اأي�سا  الكلمة  وتناولت 
الذين  ال�سحايا  حمامية  �سوين  املحامية 
احلكم  عن  االأ�سبوع  )اأنظر  لفائدتهم  حكم 
فرباير   27 بتاريخ  القدر  فيه  تدخل  الذي 

2014(، فيم اعترب كثري من احلا�سرين، اأن 
املغرب فعال با�سر اخلروج من عهد الف�ساد، 
دون اأن يكون هناك ال اأطر من الق�ساء، وال 

املحاماة.

الأ�صتاذ رو�صي يهنئ املغرب على هزمه للن�صابني

جمل�س  رئي�س  العلمي  الطالبي  ر�سيد  عاد 
وهدايا  تعوي�سات  »طنجرة«  لفتح  النواب 
تنفجر  ظلت  بعدما  جديد  من  النواب  ومزايا 
يف وجه غالب كلما حاول هذا االأخري االقرتاب 

منها.
ماليري  ق�سة  بتفا�سيل  علمت  »االأ�سبوع« 
للنواب  وهدايا  ومزايا  كتعوي�سات  الدراهم 
طيلة  ال�سيا�سية  املزايدات  جتمدها  ظلت 
الطالبي  عزم  واليوم  و2013،   2012 �سنتي 
وعدم   »2014« ال�سنة  هذه  تنفيذها  على 
اإرجاع ميزانيتها خلزينة الدولة كما ح�سل يف 

ال�سابق.
هذه التعوي�سات التي تتجاوز 17 مليار درهم 
على  النيابية  الفرق  جل  اليوم  جتمع  �سنويا، 
االختالف  فقط  منها،  اال�ستفادة  �سرورة 
�سرفها،  طرق  حول  ال�سيا�سية  واملزايدات 
واملعا�سرة  واالأ�سالة  والتنمية  العدالة  حيث 
�سهرية  نقدية  كتعوي�سات  ت�سليمها  يرف�سان 
»4000 درهم« لكل نائب، بينما يجمع الكل على 
ت�سريفها على �سكل تعوي�سات عن التنقل وعن 
اجلميع  عليه  اتفق  ما  وهو  وغريها،  االإقامة 
هذا  احت�ساب  كيفية  يف  اليوم  االختالف  فقط 

التعوي�س وعلى اأي اأ�سا�س ميكن توزيعه.
لتذاكر  مبا�سر  تعوي�س  ذهب يف اجتاه  مقرتح 
الطائرات واحلافالت والقطار بالن�سبة للنواب 
والعيون،  وجدة،  يف  كاملتواجدين  البعيدين 
رف�سه  املقرتح  هذا  وغريها)..(  والداخلة، 
اأرادوا  الذين  الرباط  من  القريبون  النواب 

بدورهم اال�ستفادة من هذه التعوي�سات مبربر 
ا�ستخدامهم الكثري ل�سياراتهم وح�سورهم الدائم 
بالربملان نيابة عن زمالئهم البعيدي ال�سكن عن 
توزيع  يقرتح  البع�س  جعل  مما  الربملان،  قبة 
»الكيلومرتات«  عدد  على  اعتمادا  الدعم  هذا 
التي تف�سل �سكن النائب عن قبة املجل�س، فتم 
اقرتاح تعوي�س 2.30 درهم للكيلومرت الواحد 
وبطاقة اإلكرتونية لتذاكر الطريق ال�سيار، وهو 
ال ميلكون  الذين  النواب  قبل  من  رف�سه  ما مت 

الطريق ال�سيار يف الطريق اإىل دوائرهم.
حولها  اتفاق  �سبه  مت  التي  هي  وحيدة  نقطة 

تتكلف  ات�ساالت  �سركة  مع  �سراكة  عقد  وهي 
باأداء فاتورات الهواتف النقالة لل�سادة النواب، 
اخلالف  يزال  فال  املبيت  عن  التعوي�سات  اأما 
بني من يريدها نقدا ويت�سرف يف مبيته بالرباط 
�سراكة مع  اإىل عقد  �ساء، وبني من يدعو  كيفما 
باأ�سعار مدعمة من  به  االإقامة  تتم  فندق معني 

ميزانية جمل�س النواب.
هذه  �سرف  يف  العلمي  الطالبي  يفلح   فهل 
املزايدات  �ستدفع  اأم  ال�سنة  هذه  امليزانية 
من  الدولة  خلزينة  اإرجاعها  اإىل  ال�سيا�سية 

جديد؟

خالف داخل الربملان حول تق�صيم كعكة 17 مليارا

الرباط. األسبوع

الزال املحامي الذي قدم �سكوى بقا�ٍس 
اعتدى عليه بال�سب وال�ستم قرب مدخل 
النق�س،  مبحكمة  االإدارية  الغرفة 
�سباح يوم 19 مار�س 2014، وقال له: 
اأمك« )اأنظر االأ�سبوع،  »اهلل ينعل دين 
ينتظر  الزال   ،)2014 اأبريل   3 عدد 
الذي  احلدث،  لهذا  م�سوؤولة  »معاجلة 
رفع يف �ساأنه �سكايات للجهات املعنية، 

اإال اأنها قوبلت ب�سمت غري مربر«.
عنونها  ر�سالة  يف  املحامي  ويت�ساءل 
تتوفر  االأمر«  يــــــــــهمه  مــــــــن  بـ»اإىل 
اإذا  »االأ�سبوع« على ن�سخة منها »عما 

نف�س  �ستتخذ  امل�سوؤولة  اجلهات  كانت 
من  �سدر  قد  العدوان  كان  لو  املوقف 
وعلى  بذلته  يرتدي  قا�س  �سد  حمام 
اأهبة الدخول اإىل قاعة اجلل�سات بحرم 
دون  »من  وي�سيف:  حمكمة؟«  اأية 
الدنيا وال  فاإن احلدث كان �سيقيم  �سك 

يقعدها«.
االأول  الف�سل  بن�س  املحامي  اأن  ومبا 
من الظهري املنظم ملهنة املحاماة جزء 
ي�سر  امل�ستكي  فاإن  الق�ساء،  اأ�سرة  من 
على انتظار جواب من اجلهات املعنية 
»الق�سية  الأن  ب�سكايته،  تو�سلت  التي 
�سرف  تهم  مما  اأكرث  �سخ�سيا  تهمه  ال 

مهنة املحاماة وحرمة الق�ساء«.

حمام يت�صاءل عن مربرات ال�صمت 
جتاه �صكايته �صد قا�س

هل �صيوؤدي ال�صحفيون 
الق�صـــــــم؟

الرباط: األسبوع 
حافل  اأ�سبوع  على  اخللفي  م�سطفى  االت�سال  وزير  وقع 
باالأن�سطة، بداأ مب�ساركته يف اللقاء الذي نظمه الهولنديون 
»املمار�سة  عنوان:  حتت  ه�سربي�س  موقع  مع  ب�سراكة 
ال�سحافية و�سوؤال احلرية باملغرب«، وخالله قال له رجل 
االأعمال كرمي التازي اأمام املالإ: »اأنت مل تعرف من �سجن 

ال�سحفي علي اأنوزال وتقولها لنا بال ح�سمة بال حيا«.
من  وجه  يف  االت�سال  وزير  انتف�س  نف�سه،  االأ�سبوع  يف 
اتهموه باأن الوزارة متنح بطائق ال�سحافة للبولي�س، فن�سر 
املنابر  خمتلف  يف  املعتمدين  ال�سحفيني  الئحة  مرة  الأول 

االإعالمية.
حول  اجلدل  هذا  مبنا�سبة  اقرتحوا  ال�سحفيني  بع�س 
املهني  الق�سم  الأداء  �سنوي  حفل  تنظيم  املهنة  اأخالقيات 
�سي�ساير  فهل  والق�ساة،  االأطباء  غرار  على  لل�سحفيني 

اخللفي هذا املطلب اأي�سا.

جون واتربوري



ح�سن  للمملكة،  ال�سابق  امل�ؤرخ  ك�سف 
 ،24 فران�س  لإذاعة  حديث  يف  اأوريد، 
�سرا من اأ�سرار انقالب ال�سخريات، مل 
اأن �سديق الأمري  ين�سر من قبل، وه� 
الفتريي،  الك�ل�نيل  اهلل،  عبد  م�لي 
اأطلق الر�سا�س داخل الق�سر على اأحد 
للح�سن  اخلا�سة  الكتابة  يف  العاملني 
الثاين، واأرداه قتيال، بينما كان اجلميع 
يف  مت�رطا  يكن  مل  الفتريي  اإن  يق�ل 

النقالب واإنه اأعدم ظلما.

يف  املنتدبة  ال�زيرة  اأن  ين�سر  مل 
عيادة  اختارت  ب�عايدة،  اخلارجية 
بنربكة،  ب�سارع  التازي  كرمي  الدكت�ر 
لت�سع م�ل�دها، حيث كان رئي�سها عبد 

الإله بن كريان اأول املهنئني.

الدول  ثقلهم يف  بكامل  الفرن�سي�ن  نزل 
حممد  امللك  زارها  التي  الإفريقية 
اإجناز  همهم  وكل  م�ؤخرا،  ال�ساد�س، 
هذه  فهم  يف  ت�سعفهم  اأن  ميكن  تقارير 
العالقة الروحية بني الأفارقة و»اأمري 
ال�ستقبالت  �س�ر  وكانت  امل�ؤمنني«، 
ال�سعبية للملك خالل ج�لته الإفريقية قد 
ا�ستفزت امل�س�ؤولني يف باري�س، فبعث�ا 
امل��س�ع،  يف  تقارير  لإجناز  م�فديهم 

ح�سب ما اأكده م�سدر مطلع.

اجلامعية  الأحياء  يف  الت�سيب  مظاهر 
حيث  فا�س،  مدينة  على  تقت�سر  ل 
اإن بع�س  الطالب احل�سناوي، بل  قتل 
ال�سبان كادوا يت�سبب�ن يف ا�سطدام ذي 
ع�اقب غري حمم�دة بني طلبة جامعة 
حممد اخلام�س يف الرباط، بعد اأن عربوا 
عن رغبتهم يف اإ�سعال ال�سم�ع احتفاء 

بذكرى تاأ�سي�س الكيان ال�همي)..(.

مل ي�ست�سغ اأحد اأقطاب وزارة الداخلية، 
حديث ال�سحافة عن بناء �سياج عازل 
الهجرة  ملحاربة  املغاربة  طرف  من 
اأن  واأكد  ومليلية،  �سبتة  نح�  ال�سرية 
ع�اقب  له  تك�ن  قد  القرار  هذا  مثل 
وخيمة على ملف املدينتني ال�سليبتني 

يف امل�ستقبل)..(.

الأنرتنيت، علق على  املعلقني يف  اأحد 
قناة  مع  اأوريد  ح�سن  ا�ستج�اب 
فران�س 24 فكتب: اإين اأحلم بذلك الي�م 
اأوريد، رئي�سا  الذي ي�سبح فيه ح�سن 

للحك�مة املغربية.

على  مقبلة  يف«  تي   1 »ميدي  قناة 
غري  انفتاح  وعلى  كبرية  تغيريات 
جلب  جه�د  تكللت  اأن  بعد  م�سب�ق 
بالنجاح،  ل�سندوقها  الدراهم  ماليني 
ترفيهية  قناة  اإىل  تتح�ل  قد  اأنها  غري 
عدم  ه�  لالنتباه  املثري  لكن  بالكامل.. 
لأي  والتدبري  الإيداع  �سندوق  �سخ 
ال�سرتاتيجية  هذه  يف  يذكر  مبلغ 
اجلديدة، رغم اأنه اأحد ال�سركاء ليطرح 
ال�س�ؤال عما اإذا كان الأمر يتعلق باأزمة 

مالية  غري م�سب�قة)..(. 

ما خفي
كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com
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الوردي

تحت األضواء

الحموشي

باريس. األسبوع

اختار البطل العاملي زكريا امل�مني، جريدة »الأ�سب�ع« ليعلن م�قفا جديدا 
ال�ساد�س،  حممد  امللك  وبني  بينه  امل�سروب  احل�سار  فك  عن  فيه  يبحث 
الذي قدم امل�مني ما يكفي من احلجج امل�سجلة �س�تيا)...( على اأن ملك 
البالد اأراد حل هذه الإ�سكالية، وي�ؤكد امل�مني، اأن لديه ت�سجيال على اأن 
اإنك مظل�م، وقد كلفني  وزير الداخلية ال�سابق العن�سر، يق�ل ب�س�ته: 

جاللة امللك بالتدخل لإن�سافك.
ول يخفي امل�مني، اإحراجه، وه� يبحث عن حل، يف البحث عن و�سيلة 
ات�سالت  عنه)...(  انقطعت  اأن  بعد  امللك،  جاللة  اإىل  ر�سالته  لإبالغ 
امل�س�ؤولني الأمنيني املبع�ثني من طرف الق�سر، وهما عادل بلكايد وحميد 

ال�سن�ري.
ول  معار�سا،  »لي�س  اأنه  زكريا،  ي�ؤكد  حيث  »الأ�سب�ع«،  اإىل  ر�سالة  ويف 
�سيا�سيا، ول معار�سا للنظام« )انظر ن�س التعبري( ي�سيف يف ر�سالته: اإين 
اأ�سيء مللك  املغرب، ول  ل�سمعة  اأ�سيء  الت�سجيالت حتى ل  ن�سر  اأريد  ل 
املغرب، واأنا م�ستمر يف رفع راية املغرب وطني الأ�سلي)...( وم�سكلتي، 
هي مع الذين ي�سيئ�ن اإىل �س�رة امللك، الذي اأوجه اإليه ندائي، واأقدم له 

البيانات التي ت�ؤكد م�قفي. 

من  جدا،  متفائال  كان  اأنه  ي�ؤكد  جانبية،  اإر�سالية  يف  امل�مني،  زكريا 
ات�سالته مبدير الت�سريفات امللكية، بلحاج، الذي رمبا يعتقد باأنه يبقى 
الأمل ال�حيد، يف تبليغ جاللة امللك، »رغبته يف فك احل�سار امل�سروب«، 
امل��س�ع  اأن  بها)...(  اخلا�سة  الر�سالة  هذه  من  »الأ�سب�ع«  لتفهم 

الأ�سا�سي، ميكن حله يف الرباط)...( بدل انتظار حله يف باري�س)...(.

هل ميكن فك اإ�شكالية احلمو�شي يف الرباط بدل باري�س

Bonjour cher Alaoui, 

        Aujourd’hui,  je vous apporte les nouvelles dans cette affaire. 
Je précise, que je ne suis ni militant ni politicien ni opposant au régime, je suis un 
simple citoyen sportif de haut niveau qui a fièrement levé le drapeau de son pays.

المومني: لست معارضا.. وال سياسيا.. وال معارضا للنظام

البيضاء. األسبوع

ت�يف الإثنني الأخري، القطب القت�سادي 
كان  الذي  العلمي،  العزيز  عبد  املغربي 
غداة  به  معجبا  الثاين  احل�سن  امللك 
28 عاما  ال�ستقالل، والذي كان يف �سن 

اأول مدير ملكتب ال�سرف.
الأوىل  الدفعة  من  العلمي  العزيز  عبد 
بفرن�سا،  ال�سيا�سية  العل�م  خلريجي 
للبنك  وم�ؤ�س�س  رئي�س  اأول  اأي�سا  ه� 

هذه  لإدراج  راف�س  واأول  التجاري، 
التي  �س.ن.اإي،  جمم�عة  يف  البنك 
الإمرباط�رية  على  حم�س�بة  اأ�سبحت 

التجارية امللكية.
عليه  عر�س  الذي  العلمي  العزيز  عبد 
امللك احل�سن الثاين ال�زارات ثالث مرات 
ورف�سها ثالث مرات، كان ر�سيده الثقايف 
ومعرفته بتاريخ املغرب، اأكرب ر�سيد له 

يف حياته.
تعازينا لأفراد عائلة عبد العزيز العلمي، 

ولرفاقه من اخلريجي املتف�قني.

وفاة العلمي الذي رف�س من�شب الوزارة ثالث مرات

Aujourd’hui ils veulent me faire passer 

pour un traitre alors que moi je continue 

à représenté et lever le drapeaux de mon 

pays natal, c’est eux les traitres qui n’ont 

pas respecté les instructions royal et conti-

nus à salir l’image du roi et montrer qu’il 

y’a une personne d’autre au dessus avec 

qui je dois composé.  

J’ai aussi d’autre enregistrement très grave 

qui disent que même le roi ne peut rien 

faire face à ces gens là.  

Aujourd’hui je rappelle une nouvelle fois 

au roi du maroc que Je suis prêt à toute 

confrontation avec toutes les personnes 

que je cite, et présenter toutes les enregis-

trements de ces personnes.  

 Je pense que je ne peux être plus clair et 

transparent que cela. 

عبد العزيز العلمي
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كتاب اأبي�ض ملن يهمه الأمر، اأي ب�صريح العبارة 
موجه جلاللة امللك حممد ال�ساد�س، عبارة ح�سب 
املحلية  ال�سوؤون  لتدبري  برنامج  عن  م�سادرنا، 
واجلهوية يف اأفق ما هو اأعظم ور�سا�سة رحمة 

على جتربة »الإخوان« باملغرب.
مكان تهييء الكتاب وتوقيت العملية وم�سارات 
لأ�سباب  وترعب،  تطرب  املبادرة،  اأ�سحاب 
الد�ستور  حتول  زمن  يف  خا�سة  �سرحها،  يطول 
اإىل  املوؤ�س�سات  �سلطات  حدود  لر�سم  مرجع  من 
وثيقة لال�ستئنا�س والأخطر حتولت حكومة بن 
وحماولة  الفتنة  نار  لإ�سعال  م�سدر  اإىل  كريان 

اإقحام الق�سر امللكي لتربئة ف�سلها. 
اأ�سوق هذه املقدمة للحديث عن موؤ�سرات بالغة 
الأهمية بداأت تلوح يف الأفق، وتنذر باأن م�سل�سال 
الزمن  ب�سرعة  قادم  جديد،  حكومي  لتناوب 
حكومة  على  »النقالب«  و�سيغة  النتخابي 
»خمترب«  ال�سويرة،  من  قادم  »اليو�سفي«، 
املغربي  اليهودي  امللك،  م�ست�ساري  قيدوم 
اأندري اأزولي ومن الرباط، »خمترب« »مبادرة 
اأ�سا�سا  اخلطيبية  احلركية  للمنظمات  توحيدية 
لها  دعا  اخلطيب(،  الكرمي  عبد  للراحل  )ن�سبة 
على  للحفاظ  اخلطيب  واأ�سدقاء  اأحزاب  قادة 
»جماعة  انحراف  من  تعبريهم،  ح�سب  اإرثه 
املات�س،  وباعت  ملا�سيها  تنكرت  اإخوانية« 
للتقرب من املخزن وريعه ال�سيا�سي، وقد تتحول 
موؤ�س�سات »املبادرة احلركية« اإىل وعاء ملا ي�سمى 

وخارج  داخل  اجلهادي  ال�سلفي  بالتيار  اإعالميا 
ال�سجون، يف اأفق ترتيب النفراج املنتظر للملف، 

بعد الذكرى الأليمة لأحداث 16 ماي)..(.
الكتاب الأبي�س بال�سويرة، من هم »وا�سعوه«، 

وما هي م�ساراتهم و�سفاتهم؟ 
ول  الربملان  يف  معار�سني  نوابا  لي�سوا  اإنهم 
ول  م�ساغبني  مفكرين  ول  ي�ساريني  نا�سطني 
املال  عامل  يف  اأطراف  بل  مزعجني،  �سحفيني 
يعرفون  احلكم،  دائرة  يف  ونافذين  والأعمال، 
مطبخ املخزن من داخله، ويدركون اأن »احلرارة 
الثورية« يف املجتمع املغربي وخا�سة يف اأو�ساط 
واإذا  ال�ستمرار،  تتحمل  ل  الو�سطى،  الطبقات 
ا�ستمرت طويلة �سوف حترق »الطجني املخزين« 

وما حوله.
»لغارد« رئي�سة �سندوق النقد الدويل، و�سعت 
ت�سخي�سا خطريا حلالة املغرب، تذكر بـ»ال�سكتة 
القلبية« بتعبري امللك الراحل احل�سن الثاين: »اإن 
الطبقة الو�سطى ت�سعف يوما بعد يوم يف اململكة 
اجلميع،  اإىل  ت�سل  ل  النمو  ثمار  واإن  ال�سريفة، 
واإن هذا الختالل اأمر خطري ويهدد بقيام ثورات 

وانتفا�سات«. 
لنعد مل�سروع ال�سيدة »بني�س« قائدة الأورك�سرتا 

و«رئي�سة احلكومة املقبلة!«؟.
»�سعار  �ساحبة  هي  )ال�سورة(  بني�س  فتحية 
تدير  امراأة  واأول  العامل«  يف  بلد  اأجمل  املغرب 
التحديات،  مواجهة  هوايتها  امراأة،  البور�سة. 

املدين  املجتمع  منظار  من  تهتم  اأعمال  �سيدة 
باحلياة ال�سيا�سية املغربية، ل�سيما مع اقرتاب 
كل موعد انتخابات. عينها الآن على النتخابات 

املحلية �سنة 2015. 
اللطيف  عبد  املغرب،  بنك  ووايل  امللك  مر�سية 
اجلواهري ب�سهادتها، ح�سلت كذلك يف ا�ستثناء 
املغربية  الأحزاب  قادة  ر�سى  على  مغربي، 

ميينا وي�سارا.
- عبد الإله بن كريان اأمني عام احلزب »احلاكم« 
لخرتاق  م�ساعدته  يف  بالف�سل  لها  يدين  موؤقتا، 
عامل الن�ساء النافذات، ول �سك اأنه يتذكر اأم�سية 
يوم 16 �ستنرب 2011، حيث فتحت له فيها منزلها 

وقلب ن�ساء الطبقة الربجوازية.
م�سروع  يف  امل�سارك  املغربي  اللوبي  اأع�ساء   -
امللك  م�ست�ساري  حكيم  عزميان  عمر  »بني�س«: 
من  وطريدة  اجلهوية،  مل�سروع  الروحي  والأب 
جمعية  رئي�سة  �سبكة  يف  ت�سقط  الثقيل  العيار 
»ماروك  موؤ�س�سة  و»اأمرية«  املراأة«  »منرب 
املالية  لالأوراق  املركزي  الإيداع  هيئة  لري«، 
�سقرون،  بن�سالح  مرمي  والثانية،  املغرب،  يف 
رئي�سة الباطرونا املغربي، �ساحبة مفهوم جديد 
�ستكون  »املراأة  واملراأة،  الرجل  بني  للم�ساواة 
مثل الرجل عندما يتم تعيني ن�ساء بدون كفاءة يف 
منا�سب م�سوؤوليات مهمة كما هو احلال بالن�سبة 
والثالث،   )2014 ماي   ،8 )فينون�س  للرجال« 
الإن�سان،  حقوق  جمل�س  رئي�س  اليزمي  ادري�س 

والرابع، يف �سابقة حت�سب ل�سجاعته املعروفة، 
ال�سويرة،  اإقليم  على  العامل  خمططر«  »جمال 
القانون داخل  واآليات تفعيل  الأحزاب  »ي�سلخ« 

موؤ�س�ساتها يف مو�سوع املراأة.
ح�سلت  »بني�س«  الدكتورة  اأن  الإ�سارة،  تبقى 
من  مكون  اأجنبي  لوبي  م�ساندة  على  كذلك 
�سخ�سيات بارزة مثل »بريتون دولنواي« عمدة 
امل�سدر  نف�س  مع  حوارها  ويف  ال�سابق،  باريز 
زعيمتهم  )يعني  الن�ساء  اأن  ترى  »فينون�س« 
»فتحية بني�س«( �ستكن مهياآت لقيادة احلكومة 

املقبلة بعد نهاية ولية بن كريان)..(.. 

فتحيــــة بنيــ�س: »رئي�ســـة احلكــومة املقــــبلة!؟«
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الرباط: األسبوع
كريان  بن  بني  التهامات  تبادل  ليزال 
امل�سوؤولية  م�ستمرا بخ�سو�س  والربملان 
املبا�سرة يف عدم التحاق النائبني الفائزين يف 
�سيدي  بكل من  الأخرية  النتخابات اجلزئية 

اإفني ومولي يعقوب بالربملان.
احلبيب  الوزير  فيه  حمل  الذي  الوقت  ففي 
اإعالن  عدم  عن  امل�سوؤولية  الربملان  ال�سوباين 
اأ�سماء الفائزين يف جل�سة الأ�سئلة، يوم الثالثاء 
رئي�س  ر�سالة  اأن  علما  ماي«،   6« املا�سي 
احلكومة تو�سل بها الربملان يوم الإثنني »5 
كريان  بن  اإن  الربملان  من  م�سدر  قال  ماي«، 
املا�سي،  الإثنني  يوم  الر�سالة  بالفعل  اأحال 
مكتب  بها  تو�سل  حيث  متاأخر  وقت  يف  لكن 

م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  حدود  يف  ال�ستقبال 
جمل�س  مكتب  اجتماع  فيه  انتهى  وقت  يف  اأي 
�سباحا،  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  على  النواب 
ثم اجتماع ندوة جميع روؤ�ساء الفرق واللجان 
على ال�ساعة الثالثة زوال؛ وهما الجتماعان 
اللذان يقرران جميع تفا�سيل ت�سيري الربملان 

وخمتلف القرارات اخلا�س به.
وكان كل من ال�ستقالليني و»الباميني« )ن�سبة 
الثالثاء  جل�سة  خالل  احتجا  قد  البام(  اإىل 
املا�سي، على عدم ا�ستكمال اإجراءات التحاق 
ر�سالة  خالل  من  بالربملان  الفائزين  النائبني 
احلكومة  لرئي�س  الداخلية  وزير  يوجهها 
ليتم  الربملان  على  الأخري  هذا  ويحيلها 

اللتحاق الر�سمي لهوؤلء بقبة الربملان.

�سيدي �إفني وموالي يعقوب
اإغراق جمل�س عزميان الربملانيون اجلدد مل يجدوا مقاعدهم بالربملان

بالنقابيني

الرباط: األسبوع
مترير  الكربى  املغربية  النقابات  ا�ستطاعت 
الأعلى  املجل�س  داخل  متثيليتها  رفع  مقت�سى 
الذي يرتاأ�سه  العلمي  للتعليم والتكوين والبحث 
اإىل  اأع�ساء   5 من  عزميان  عمر  امللكي  امل�ست�سار 
النقابات،  عن  ممثلني   10 منهم:  ع�سوا   12

وممثل عن نقابة التعليم العايل، وممثل اأكرب نقابة 
يف التكوين املهني.

النقابات يف فر�سه على  الذي جنحت  القرار  هذا 
احلكومة ومتريره، الثالثاء املا�سي، حتى داخل 
داخل  ذلك  يف  اأفلحت  بعدما  النواب،  جمل�س 
هامة  متثيلية  متلك  الذي  امل�ست�سارين  جمل�س 
م�سوؤويل  لدى  وتخوفات  ت�ساوؤلت  طرح  فيه، 
كيفية  حول  للتعليم  الأعلى  املجل�س  موؤ�س�سة 
وطريقة ا�ستغال هذا املجل�س م�ستقبال بهذا العدد 

»الكبري« من النقابيني.
هوؤلء ونواب اآخرون اعتربوا ربح النقابيني لهذا 
الأعلى  املجل�س  داخل  املقاعد  من  الكبري  العدد 
للتعليم ب�سبب املزايدات ال�سيا�سية بني الربملانيني 
املتحزبني املوالني لأحزاب �سيا�سية لها نقاباتها، 
�سيحول املجل�س اإىل ملتقى »للحوار الجتماعي« 
املناق�سة  يعطل  قد  مما  واحلكومة،  النقابات  بني 
الأكادميية والتقنية لإ�سكاليات التعليم واحللول 

املمكنة.
من جهة اأخرى، وخوفا من اأية اتهامات مبعاداة 
من  العدد  هذا  قبول  وهبي  اقرتح  النقابات 
مببداإ  الإقرار  �سريطة  املجل�س  داخل  النقابيني 
التمثيل،  هذا  يف  والن�ساء  الرجال  بني  املنا�سفة 
على  و�سادقت  بالإجماع  اللجنة  قبلته  ما  وهو 

القانون.

فتيحة بنيس

الرباط: األسبوع
عملية  يف  والإ�سالميون  الحتاديون  �سرع 
املايل  التدبري  ما�سي  املتبادل يف  للنب�س  معمقة 
معا، وبخا�سة يف  للحكومة على عهد احلزبني 
خبايا وكوالي�س ودهاليز  وزارة املالية يف عهد 

الحتاديني ويف عهد الإ�سالميني.
طلبا  الحتاديون  وجه  ال�سياق،  هذا  يف 
الأعلى  املجل�س  رئي�س   جطو  لإدري�س  عاجال 
للح�سابات بافتحا�س ميزانية جميع احل�سابات 
عامي  خالل  كريان  بن  حلكومة  اخل�سو�سية  

2012 و2013.
رد العدالة والتنمية على هذا الطلب لن يتاأخر 
كثريا حيث قام نواب العدالة والتنمية بدورهم 
�سموه  ما  افتحا�س  اأجل  من  جطو  مبرا�سلة 
اخل�سو�سية  واحل�سابات  العمومي  ال�ستثمار 

املرة  هذه  لكن  واملالية،  القت�ساد  لوزارة 
وجود  طيلة  اأي   ،2012 حتى   2000 �سنة  من 
وزارة  راأ�س  على  ولعلو  اهلل  فتح  الحتادي 
�سريعا  ردا  يعترب  ما  وهو  واملالية،  القت�ساد 

وفوريا من هوؤلء يف حق الحتاديني.
طلب  اأن  »الأ�سبوع«  علمت  اأخرى،  جهة  من 
برف�س  جطو  رد  بعدما  ف�سل  قد  الحتاديني 
الأعلى  املجل�س  توفر  عدم  مبربر  طلبهم 
املتعلقة  املعلومات  كل  على  للح�سابات 
باملو�سوع، على اعتبار تاأخر وزارة املالية يف 
خمتلف  ون�سر  احل�سابات  تلك  على  امل�سادقة 
وثائقها ب�سنة و�ستة اأ�سهر مبعنى انتظار �سهر 
يونيو القادم، وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه اليوم 
والتنمية  العدالة  طلب  على  جطو  �سريد  هل 
اهلل  فتح  ملفات  يف  �سينب�س  اأم  املربر،  بنف�س 

ولعلو مادام املربر غري موجود هذه املرة؟

هل هو لعب الدراري.. بني االحتاديني والعدالة والتنمية؟

عزيمان

بوانو
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الرباط: األسبوع
لكل  كريان  بن  حكومة  �سمحت 
بن  زايد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  من 
زايد  بن  خليفة  وملوؤ�س�سة  �سلطان 
باملغرب  املوجودين  الإماراتيني، 
للأوىل  بالن�سبة   1993 �سنة  منذ 
للثانية،  بالن�سبة   2007 و�سنة 
العايل  للتعليم  موؤ�س�سات  باإن�ساء 
والبحث العلمي يف املجال ال�سحي 

و�سبه الطبي.
جديد  قانون  يف  احلكومة  وقررت 
املوؤ�س�ستني  لهاتني  كذلك  ال�سماح 
والتكوين  للبحث  مراكز  باإن�ساء 
القيام  وكذلك  ال�سحة،  جمال  يف 
الطبي  امليدان  يف  البحث  باأعمال 
على  والت�سجيع  والبيوطيبي، 

القيام بها اأو امل�ساركة فيها.

كريان  بن  حكومة  �سمحت  كما 
مع  بالتعاون  كذلك  للإماراتيني 
املعنية،  والهيئات  الإدارات 
ال�سحة  وزارة  ول�سيما 
واملركز  اجلامعية  واملوؤ�س�سات 

ال�ست�سفائي »ابن �سينا«.
العاجلة  القانونية  التوطئة  هذه 
كريان  بن  حكومة  اأدخلتها  التي 
على تلك القوانني، اعتربها البع�ض 
�سخمة  ل�ستثمارات  مقدمات 
ال�سحة  جمال  يف  للإماراتيني 
باملغرب، منها تو�سيع م�ست�سفيات 
املناطق  باقي  يف  زايد  ال�سيخ 
املغربية، وبناء م�سحات جديدة، 
يف  متخ�س�ض  عايل  معهد  واإحداث 
عامل  اإىل  الدخول  وطبعا  املجال 

�سناعة الأدوية باملغرب.

احلكومة تدعم خمطط ا�ستثمارات كربى للإماراتيني يف املغرب

من  كل  وقعه  الذي  املر�سوم  القرار  اأن  يبدو 
ال�سماح  ب�ساأن  والداودي  ح�ساد  الوزيرين 
بدخول الأمن اإىل �ساحات اجلامعة قد »انقلب من 

خلله ال�سحر على ال�ساحر«.
القرار الذي كان يهدف عربه الداودي واإخوانه 
اإىل حما�سرة �سلح �سيوف الف�سيل القاعدي، قد 
الداخلية  وزارة  يد  يف  م�سروع  قرار  اإىل  يتحول 
الإ�سلميني  الطلبة  انت�سار  مد  ملحا�سرة 
وتيار  الطلبي  التجديد  »منظمة  وبخا�سة 
وهم  اأن�سطتهم  جميع  ومنع  والإح�سان«  العدل 
باجلامعة  الكثرية  الثقافية  الأ�سابيع  اأ�سحاب 
املواقع  من  العديد  على  عدديا  وامل�سيطرين 

اجلامعية باملغرب.
املوقع  العايل  التعليم  وزير  قرار  ما جعل   وهذا 
مع وزير الداخلية والذي مت ب�ساأنه ت�ساور �سيق 

بني الداودي وبن كريان، اأول من �سدم وتفاجاأ 
رف�سوه،  الذين  دي«  جي  »البي  طلب  هم  به 
كما �سدم به الفريق الربملاين لذات احلزب الذي 
القرار؟  هذا  خلفيات  عن  الداودي  كتابيا  �ساءل 
ف�ساء  يف  الفاعلني  مع  القبلي  الت�ساور  وعن  

اجلامعة املغربية؟.
على  للداودي  حما�سبة  �سبه  ويف  بوانو  اإخوان 
كذلك  �ساءلوه  القرار،  هذا  توقيع  يف  الت�سرع 
بـ«�سمانات عدم م�سا�ض تطبيقه  حول ما �سموه 
الطلبية  احلركة  حققتها  التي  باملكت�سبات 
املغربية الراف�سة لأي مقاربة اأمنية داخل احلرم 
اجلامعي«، ومزيدا من تاأكيد اخلوف لدى هوؤلء 
ختموا بالت�ساوؤل التايل، »كيف �ستتعامل وزارتكم 
مع اأي جتاوز متوقع من طرف ال�سلطات املحلية 

ملا مينحه قراركم امل�سرتك من �سلحيات لها؟.

هل انقلب ال�سحر على ال�ساحر؟
طلـــبة »البي جـــي دي« �ســـــد الوزيـــر الـــــــداودي

خليفة بن زايد

بخالف احلديث ال�سريف

ما اأ�سكر كثريه فقليله 
»حلل« عند بن كريان

ال�سائقني  اأفواه  يف  اخلمر  ن�سبة  قيا�ض  قرار  اأثار 
»النقل  وزارتي  طرف  من  امل�سلمني  املغاربة 
والتجهيز والوزارة املنتدبة املكلفة بالنقل« اللتني 
الرباح  عزيز  الإ�سلميان  الوزيران  عليهما  ي�سرف 
واملتتبعني  املواطنني  ا�ستغراب  بوليف،  وجنيب 
قيل  حكومة  يف  وزارة  مل�سالح  كيف  مت�سائلني، 
هو  �سيء  مراقبة  و«ملتحية«  »اإ�سلمية«  عنها 
اأ�سل حمرم �سرعا وقانونا بالن�سبة للمغاربة بيعه 

و�سربه وحمله؟
الإعلن عن تطبيق هذا القرار ال�سيف القادم، لقي 
تعليقات �ساخرة يف عدة مواقع اجتماعية اعتربت 
�ست�سمح  التطبيق،  حيز  القرار  هذا  بدخول  اأنه 
الكثري  اأما  اخلمر  من  بالقليل  كريان  بن  حكومة 
منه فقط هو الذي �سي�سمى خمالفة، كل ذلك �سدا 
على احلديث ال�سريف الذي يقول »ما اأ�سكر كثريه 

فقليله حرام«.
اإخوان بن كريان يف  اأربك موقف  الذي  القرار  هذا 
و�سع  عن  وعجزوا  والإ�سلح  التوحيد  حركة 
الربملاين  الفريق  اإىل  انتقل  منه،  وا�سح  موقف 
للحزب الذي بداأ يفكر يف تعديل املرا�سيم التطبيقية 
بن  لوزراء  الورطة  هذه  لتجاوز  ال�سري  ملدونة 
كان  حني  غلب  لكرمي  �سابقة  قرارات  من  كريان 
و�سع  مت  حني  والنقل  التجهيز  وزارة  راأ�ض  على 

مدونة ال�سري اجلديدة.

التلعب يف ملفات دور ال�سفيح 
بالدار البي�ساء

ك�سف نبيل بنعبد اهلل وزير ال�سكنى و�سيا�سة املدينة عن جمموعة 
دور  قاطني  الفقراء  ا�ستفادة  عملية  �سابت  التي  اخلروقات  من 

ال�سفيح وال�سكن غري اللئق بالدار البي�ساء.
 الوزير ال�سيوعي ك�سف موؤخرا  يف ت�سريح ر�سمي داخل الربملان، 
البي�ساء من طرف  الدار  مدينة  م�سطرة يف  كانت  التي  اللئحة  اأن 
�سكنية  م�ساريع  و�سع  مت  والتي  الفقراء  لهوؤلء  املعنية  ال�سلطات 
األف   100 من  باأزيد  ونفخت  غفلة  يف  ارتفعت  قد  م�سمونها،  وفق 

م�ستفيد جديد مقارنة مع ذات الإح�سائيات.
واتهامات  خطرية  البي�ساء  من  نواب  اعتربها  الت�سريحات،  هذه 
ح�ساد  يفتح  فهل  واملنتخبة،  املحلية  لل�سلطات  ومبا�سرة  علنية 
اأرقامها  بع�ض  اأن  علما  الإح�سائيات  يف  التلعبات  هذه  يف  حتقيقا 
قدمت خلل تد�سينات �سابقة جلللة امللك بالبي�ساء قبل اأن ت�سرع 

يف النتفاخ مبا�سرة بعد مغادرة امللك للمدينة؟

يف انتظار »مو�سم التبوريدة«

لعبة الأ�سئلة ال�سفوية بني 
رئي�س احلكومة واملعار�سة

النواب،  مبجل�ض  املعار�سة  فرق  مناورة  كريان  بن  اأف�سل 
التي قررت و�سع خطة اأ�سئلة م�ستتة لنب كريان يف مو�سوع 

اجلل�سة ال�سهرية.
�سوؤال  و�سع  عو�ض  الأربع  املعار�سة  فرق  قررت  فبعدما 
حموري واحد طرح اأربعة اأ�سئلة يف اجلل�سة ال�سهرية وذلك 
اأربعة  يف خطة جديدة لبعرثة تفكري واأوراق بن كريان بني 
وتخلف  والف�ساد،  ال�سحافة،  وحرية  »اجلهوية،  موا�سيع 
الإدارة«، وبالتايل، تقلي�ض فر�سته يف »التبوريدة« على فرق 
املعار�سة داخل جمل�ض النواب، فطن بن كريان لهذه اخلطة 
ومل يعرت�ض عليها بطريقة مبا�سرة كما ذهبت بع�ض و�سائل 
الإعلم لذلك، ولكنه مت�سك بال�سكليات املنظمة لطريقة و�سع 
الآجال  يف  وبخا�سة  احلكومة،  رئي�ض  اإىل  املوجهة  الأ�سئلة 
تهييء  اأجل  من  عليها  م�سبقا  لتقدميها وموافقته  ال�سرورية 

اأجوبته.
فالتم�سك باحرتام هذه الآجال جعل بن كريان يعتذر عن عقد 
اجلل�سة لأ�سباب طارئة وهو ما منع من عقد اجلل�سة ال�سهرية 
يف  ويجعلها  يوؤجلها  املجل�ض  وجعل  املا�سي،  الأ�سبوع  يف 
حيث  كريان،  بن  عنق  يف  دينا  تزال  ل  التي  اجلل�سات  عداد 
اأ�سبح ملجل�ض النواب على بن كريان دين جل�ستني �سهريتني 
واحدة من دورة اأكتوبر املا�سية والثانية من جل�سة الثلثاء 

الأخري.

ورطة دبلوما�سي �سابق 
فـــــي اأمريـــــكا

وزوجته،  اأمل،  القادر  عبد  املغربي،  الدبلوما�سي  اعرتف 
اأمريكا  اإىل  فتاة  تهريب  بتهمة  املحكمة  اأمام  »اعرتفا«  هنية، 
العدل  وزارة  ذكرته  ما  بح�سب  باملجان،  تخدمهما  لكي 
الأمريكية،  ويواجه الزوجان املغربيان عقوبة حب�سية ت�سل 
اإىل اأكرث من خم�ض �سنوات �سجنا نافذا بعد اعرتافهما بالذنب، 
املو�سوع  اأثارت  مغربية  اإخبارية  مواقع  ذكرته  ما  ح�سب 

)فرباير. كوم، وكود..(.   
مبدينة  يقطنان  املتهمني  اأن  اأكدت  نف�سها،  امل�سادر 
»األك�سندريا« بولية »فرجينيا« الأمريكية كان قد رف�سا دفع 
اأنها كانت ت�ستغل لأكرث من  راتب اخلادمة، على  الرغم من 
املغربي  الدبلوما�سي  حرمها  كما  الأ�سبوع،  يف  �ساعة  �ستني 
درهم  األف   80 غري  لها  يدفع  ومل  �سفرها  جواز  من  ال�سابق 
كاأق�ساط �سقتها يف املغرب مقابل عملها منذ 2007 اإىل 2010.   
با�سم  الناطق  ك�سف  الأمريكية  الإعلم  لو�سائل  ت�سريح  ويف 
وزارة العدل الأمريكية اأن الزوجني �سيق�سيان اأكرث من خم�ض 
�سنوات يف ال�سجن، كما �سيتم تغرميهما بربع مليون دولر، 
حيث ي�سمح الق�ساء الأمريكي للمحامي العام، بعقد �سفقات 
مع املتهمني مبنحهم عرو�ض عقوبات خمففة مقابل اعرتافهما 
اأن  الزوجان  على  ا�سرتط  وقد  املحاكمة،  وترية  وت�سريع 
يدفعا 50 األف دولر للخادمة يف انتظار حماكمتهما التي �ستتم 

يوم 11 يونيو املقبل.

بالزربـــــة

على �ساكلة �سيا�سة حزب العدالة والتنمية 
خمتلف  يف  للحزب  موازية  اأدرع  خلق  يف 
من  »الرتاكتور«  حزب  يقرتب  املجالت، 
الإعلن عن خلق اإطارين موازيني للحزب 
بفئة  الأمر  يتعلق  العاجل..  القريب  يف 

املحامني والأطباء.
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اختتم يوم الأحد املا�ضي، امللتقى الوطني للراحل ك
احماد الدرهم يف األعاب القوى، والذي تويف مبدينة 
الطريق  يف  �ضري  حادثة  اإثر   1982 �ضنة  العيون 
احماد  ال�ضي  ويعترب  العيون،  املر�ضى  الرئي�ضية 
الكثري  واحدا من رجالت ال�ضحراء و�ضاهدا على 
تقدمي  بينها  ومن  الهامة،  التاريخية  املحطات  من 
املرحوم خاطري ولد �ضيدي �ضعيد اجلماين البيعة 
واحد  وهو  باأكادير،  الثاين  احل�ضن  الراحل  للملك 
من الذين �ضاهموا يف دعم املقاومة وجي�ش التحرير 
وتاأ�ضي�ش �ضركة بوعيدة الدرهم وفرجي ولد الرزمة 

وفي�ضول، وكلهم يف دار البقاء)..(.

املمثلة  الدبلوما�ضية  الهيئة  من  ن�ضاء  �ضاركت 
باملغرب يف اأ�ضغال املنتدى الأول للن�ضاء الرائدات 
يف اإفريقيا الذي احت�ضنته مدينة الداخلة، موؤخرا، 
الع�ضبة  رئي�ضة  العزة  ال�ضالمي  ال�ضيدة  وكانت 
الفكرة  هذه  وراء  الطفولة  حلماية  املغربية 
التعرف  من  الدبلوما�ضيات  الن�ضاء  مكنت  التي 
املغربية  ال�ضحراء  حول  ال�ضراع  حقيقة  على 
جمموعة  بني  والنقا�ش  للتعارف  فر�ضة  و�ضلكت 
طالنب بفك  اللواتي  الإفريقيات،  الن�ضاء  من 
تندوف  مبخيمات  املحتجزين  عن  احل�ضار 
خا�ضة الن�ضاء والأطفال، كما طالب املنتدى الأمم 
ملاأ�ضاة  حد  بو�ضع  الدولية  واملنظمات  املتحدة 

الن�ضاء مبخيمات تندوف.

العيون،  بقناة  ال�ضحفي  حم�ضار  احلافظ  اأجرى 
عملية جراحية ناجحة باإحدى امل�ضحات اخلا�ضة 
باأكادير، تكللت بالنجاح، وهو يخ�ضع لفرتة نقاهة 

باإ�ضراف طاقم طبي متخ�ض�ش)..(.
ال�ضحفي حم�ضار احلافظ امل�ضوؤول عن مكتب جهة 
كلميم بداأ م�ضاره ال�ضحفي بجريدة »طانطان«، ثم 
ومرا�ضال ملجموعة  اأخبار«،  و«العيون  »املنتخب« 

من املنابر الإعالمية)..(.  

قاعة  اإجناز  عرفت  التي  الداخلة  مدينة  ت�ضتقطب 
ق�ضر املوؤمترات الذي �ضمح لها باحت�ضان املوؤمترات 
اأجنزتها  التي  املن�ضاأة  وهي  والإقليمية،  الدولية 
وكالة اجلنوب ب�ضراكة مع املجال�ش املنتخبة، جعل 
الداخلة ت�ضتعد لحت�ضان املوؤمتر الدويل الأول حول 
�ضينظمه  والذي  لل�ضركات،  الجتماعية  امل�ضوؤولية 
ب�ضراكة  الجتماعية،  للم�ضوؤولية  املغربي  املركز 
حتت  الدويل،  للتعاون  الذهب  وادي  جمعية  مع 
عنوان »خلق القيمة امل�ضرتكة من خالل املمار�ضات 

ال�ضرتاتيجية للم�ضوؤولية الجتماعية«.

اأمينتو  النف�ضالية  اختارت  حيدر،  ب�ضر  بفيال 
الأقارب  وبح�ضور  الآخر.  ن�ضفها  تكمل  اأن  حيدار 
للب�ضري  كعرو�ضة  ابنتهم  حيدر  اأهل  والأهل زف 
خلفاوين �ضديقها يف درب الن�ضال احلقوقي، و�ضبق 

لأمينتو حيدر اأن رزقت باأبناء من زوجها الأول.

كلميم: األسبوع
ال�ضامت  ال�ضراع  �ضيناريو  نف�ش 
ال�ضابق  الوايل  بني  اندلع  الذي 
ورئي�ش  الدخيل  اخلليل  للعيون 
ولد  حمدي  البلدي  املجل�ش 
ال�ضلطة  جعلت  والتي  الر�ضيد، 
وال�ضـــــــــلطة  واد  الو�ضــــــية يف 
التنفيذية يف واد اآخر، اإىل اأن ذهب 
الوايل وبقي حمدي، نف�ش احلرب 
الباردة ظهرت �ضرارتها من خالل 
ال�ضمارة  كلميم  ر�ضائل وايل جهة 
النار  فتح  الذي  احل�ضرمي  عمر 
املنتخبة،  املجال�ش  روؤ�ضاء  على 
مقاطعة  ذلك  انعكا�ش  من  وكان 
جمل�ش  رئي�ش  انازوم  احلبيب 
رئي�ش  بالفقيه  وحممد  اجلهة، 
الوهاب  وعبد  الإقليمي،  املجل�ش 
البلدي،  املجل�ش  رئي�ش  بالفقيه 
وعبد ربه ال�ضافعي رئي�ش الغرفة 

واحل�ضني  للجهة،  الفالحية 
دائرة  عن  برملاين  اأو�ضمني 
النفاوي  ومبارك  كلميم،  اإقليم 

اأن�ضطة  لكل  برملاين،  م�ضت�ضار 
الوايل احل�ضرمي وبرز ذلك ب�ضكل 
جلي خالل تروؤ�ش �ضرفات اأفيالل 

الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة 
املكلفة  والبيئة  واملاء  واملعادن 
باملاء افتتاح اليوم الدرا�ضي حول 
مو�ضوع »و�ضعية املوارد املائية 
بجهة كلميم ال�ضمارة بني الندرة 
مب�ضاركة  امل�ضتدام«،  والتدبري 

عمال الأقاليم املكونة للجهة.
اجلنوبية  الأقاليم  يف  حديث  ول 
اجلبهة  عن  اإل  املنتخبني  وبني 
ال�ضمارة  كلميم  وايل  فتحها  التي 
الذي  العظمي،  احل�ضرمي  عمر 
واإيديولوجية  خلطاب  اأ�ض�ش 
املحلي،  العام  ال�ضاأن  ت�ضتهدف 
وخيمة  عواقب  لها  و�ضيكون 
ال�ضلطة  بني  العالقة  يف  �ضتوؤثر 
اإىل  تتحول  وقد  واملنتخبني، 
النواب  جمل�ضي  لدى  ملفات 

وامل�ضت�ضارين.)..(

طانطان: األسبوع

واأخريا تنف�ضت �ضاكنة مدينة طانطان ال�ضعداء 
بعد متكنه امل�ضالح الأمنية والدرك امللكي من 
اإلقاء القب�ش على ثالث متهمني يف العتداء على 
اثنني من اأفراد اجلالية املقيمة باخلارج ليلة 4 
الذين  م«  و»ه.  ع«  »ل.  وهم:   ،2014 فرباير 
تعر�ضا لهجوم وح�ضي مبا�ضرة  بعد مهرجان 
ا�ضتخدم  ملثمني،  ثالث  طرف  من  »اموكار« 
ال�ضلم  ال�ضالح الأبي�ش بالقرب من �ضاحة  فيه 
للمجرمني  مرتعا  اأ�ضبحت  التي  والت�ضامح، 
ومكانا منا�ضبا للهجوم على املواطنني و�ضلبهم 
بهجوم  ال�ضحيتان  فوجئ  حاجياتهم، حيث 
يف  خطريين  جمرمني  ثالث  طرف  من  مباغت 

حالة غري عادية ووجوههم مغطاة.
ال�ضحيتني  على  بالعتداء  قامت  الع�ضابة 
راأ�ضيهما  وا�ضتهدفت  الأبي�ش،  بال�ضالح 
خطرية  جروحا  خلف  الذي  الأمر  واأيديهما، 
وجروح  الوجه  م�ضتوى  على  وكدمات 
بعدها  لتقوم  لكليهما،  كبري  نزيف  مع  غائرة 
الع�ضابة بالفرار بعد اختطاف »ل. ع« و�ضرقة 

�ضيارة )مر�ضيد�ش(، التي وجدت يف مكان بعيد 
عن م�ضرح اجلرمية.

وجتاوز هذا احلادث الإجرامي مدينة طانطان 
فيها  ندد  التي  اأوربا  اأطراف  بع�ش  ليعم 
جمعيات وفدراليات العمال املغاربة باخلارج، 
الفيل  وحزب  بباري�ش  طانطان  اإنقاذ  وجلنة 
وجمعيات  اخلطري، وكانت  احلدث  بهذا 
واأدانت  الأمني  الو�ضع  ا�ضتنكرت  م�ضتقلة 
عالمة  من  اأكرث  ي�ضع  الذي  اجلرم  هذا  ب�ضدة 

ا�ضتفهام)..(.

اندالع احلرب الباردة بني الوايل احل�ضرمي 
وبع�ض املنتخبني يف ال�ضحراء

العيون: عبد اهلل جداد
»فولفغانغ  الأملــــــاين  ف�ضـــــــل 

املمثل  فيرب«،   - فاي�ضربود 
لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�ش 
بعـــــثة  ورئيــــ�ش  املتحدة 
على  احلفاظ  يف  املينور�ضو 

من  بنوع  ات�ضمت  التي  مهامه 
وراء  وان�ضياقه  احلياد  عدم 

الإن�ضان،  حقوق  ن�ضطاء  اأطروحة 
وفر�ش  الت�ضنج  من  بنوع  مهامه  وبداأ 

بينه  تت�ضع  الهوة  جعل  البعثة  داخل  نظام 
ال�ضيء  وهو  املتحدة،  الأمم  موظفي  وبني 
املتحدة،  الأمم  قرار  وراء  يكون  قد  الذي 
لهذا  خلفا  بولدوت�ش«  »كيم  الكندية  بتعيني 
املينور�ضو،  لبعثة  ورئي�ضة  ممثلة  الأملاين، 

وقد اأ�ضار بان كي مون اإىل اأن فرتة 
 31 انتداب الأملاين �ضتنتهي يف 
اجلارية،  ال�ضنة  من  يوليوز 
�ضادق  الذي  القرار  وهو 
اأع�ضاء جمل�ش الأمن  عليه 
الذين اطلعوا على ر�ضالته 
ومت اإحاطتهم علما مبا عزم 
تعيني  يكون  وبهذا  عليه، 

»بولدوت�ش« تعيينا ر�ضميا.
�ضنة(   55( بولدوك  الكندية  وتبلغ 
وتتوفر على جتربة مهمة يف جمال حفظ الأمن 
جمال  ويف  العامل،  دول  خمتلف  يف  وال�ضالم 
التي  املناطق  اإعمار  اإعادة  برامج  ت�ضيري 
ت�ضررت من احلروب، وكذا حفظ ال�ضالم يف 

اآ�ضيا، واإفريقيا، واأمريكا الالتينية.

كندية تعو�ض الأملاين

تغيري رئي�ض بعثة املينور�ضو يف ال�ضحراء بامراأة

�ضاحة ال�ضلم والت�ضامح تتحول
 اإىل مرتع للمجرمني

غليان غري م�ضبوق 
يف تندوف

العيون: األسبوع
باملخيمات  التغيري«  »�ضباب  حركة  �ضعدت 
التي  الكبرية  الفو�ضى  نتيجة  لهجتها  من 
�ضاق  اأن  وبعد  البولي�ضاريو،  قيادة  تعرفها 
�ضكان املخيمات ذرعا من العنف والقمع وقطع 
البولي�ضاريو،  ع�ضابات  حتكم  ظل  يف  الأرزاق 
ال�ضيء الذي كان �ضببا يف رد »�ضباب التغيري« 
ع�ضابات  ا�ضتفزازات  على  عنيف  ب�ضكل 
البولي�ضاريو ومظاهر القهر والظلم التي تطال 
املحتجزين، حيث اقتحموا يوم الأحد الأخري 
مقر ما ي�ضمى بـ»ولية خميم العيون« واأحرقوا 
بع�ش مكاتبها، ودخلوا يف مواجهات عنيفة مع 

ملي�ضياتها)..(.
ملي�ضيات  حلت  الأحداث  هذه  بعد  ومبا�ضرة 
اإيقاف  اأجل  من  باملنطقــــــة  البولي�ضاريو 
ا�ضتقبالها  يف  وجدت  اأنـها  اإل  املتظاهريــــــــن، 
الذين  الغا�ضبني،  ال�ضباب  من  الع�ضــــــرات 

وا�ضلوا احتجاجاتهم الغا�ضبة)..(.
خطوتها  التغيري  �ضباب  حركة  واأرجعت 
البولي�ضاريو  ملي�ضيات  اعتقال  اإىل  اجلريئة، 
اأحد اأع�ضاء احلركة، ويدعى »حل�ضن احل�ضني 
الغيالين «باأمر من امل�ضوؤول عما ي�ضمى بـ» ولية 
خميم العيون«، وذلك بعد اأن حاول بناء ك�ضك 
من اأجل اإعالة اأ�ضرته، اإل اأن املتحكمني يف املخيم 

رف�ضوا الأمر واعتربوه متردا عليهم)..(.
العيون  ولية  مبخيم  ي�ضمى  ما   تطورات 
كانت �ضببا يف زيارة ما ي�ضمى بوزير الداخلية 
جبهة  يف  قياديني  وم�ضوؤولني  �ضالمة،  حمة 
البولي�ضاريو الذي وقفوا على حجم اخل�ضائر 
تخدم  ت�ضليلية  خطابية  مهرجانات  ونظموا 
ما  على  بالالئمة  وتلوح  النف�ضاليني  اأجندة 
�ضيقدم للم�ضاءلة  الذي  العيون  بوايل  ي�ضمى 
ولي�ش  ال�ضحراوي،  بالربملان  ي�ضمى  ما  اأمام 
التي  الأحداث  اأ�ضباب  للمحاكمة مل�ضاءلته عن 

�ضهدتها الولية.

مندوب ال�ضجون املغربي يف 
�ضيافة زميله االأمريكي

العيون: األسبوع
اأكد حممد �ضالح التامك بوا�ضنطن خالل ندوة جمموعة 
نري  فور  اإن�ضتيتيوت  وا�ضنطن  »دو  الأمريكية  التفكري 
يف  املغرب  »مقاربة  مو�ضوع  حول  بولي�ضي«  اإي�ضت 
املتعددة  املقاربة  اأن  العنيف«  التطرف  مكافحة  جمال 
الأبعاد التي و�ضعها املغرب للوقاية ومكافحة الإرهاب 
والتطرف الديني، من خالل جتفيف منابع هذه الظاهرة 
اإىل جانب  وال�ضاحل،  العربي  املغرب  منطقة  تهدد  التي 
واعتماد  الإرهاب،  مكافحة  جمال  يف  الأمنية  اليقظة 

ا�ضرتاتيجية �ضاملة يف هذا املجال.
هذه  اأن  لل�ضجون  العام  املندوب  التامك  واأو�ضح 
على  واأي�ضا  حماور،  ثالثة  على  ترتكز  ال�ضرتاتيجية 
»الأمن  �ضمان  بهدف  الديني  احلقل  هيكلة  اإعادة 
الروحي« للمواطنني �ضد التاأثريات املتطرفة، التي تظل 

غريبة على اخل�ضو�ضيات العريقة لالإ�ضالم املغربي.
والتقى ال�ضحراوي التامك مب�ضاعد كاتب الدولة املكلف 
ناق�ش  الذي  الأو�ضط، »ويليام روباك«  ال�ضرق  ب�ضوؤون 
معه �ضبل تعزيز التعاون بني الرباط ووا�ضنطن يف جمال 
وال�ضحراء  ال�ضاحل  دول  تعد  الذي  الإرهاب،  مكافحة 

وما يقع يف جنوب اجلزائر م�ضدرا له.

كيم بولدوتش

الحضرمي
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حماكم ال تطبق امل�سطرة اجلنائية

عالنية النطق بالأحكــام 
الزجريــة

بقلم: عبد الواحد بن مسعود*

من القواعد الرئي�سية يف قانون امل�سطرة اجلنائية 
من  ويح�سرها  علنية،  ب�سفة  تعقد  اجلل�سات  اأن 
تدور اجلل�سات  املحاكمات وكيف  تتبع  يرغب يف 
واال�ستماع  االأ�سئلة،  وتلقى  املناق�سات،  وجترى 
العامة  النيابة  نظر  وجهة  ومعرفة  لل�سهود، 
�سكلية  دفوع  من  الدفاع  يقدمه  وما  وملتم�ساتها، 
ومو�سوعية �سواء تعلقت بالدعوى العمومية اأو 

الدعوى املدنية التابعة.
اأو  الهئية  رئي�س  يقرر  املناق�سة  اختتام  وعند 
القا�سي الفردي حجز الق�سية للمداولة اأو التاأمل 

والنطق باحلكم يف جل�سة يحدد لها موعدا.
لكن الحظنا اأن بع�س املحاكم يف الق�ساء اجلماعي 
اأمام  تعلن  ال  باحلكم،  النطق  يوم  الزجري، 
بذكر  تكتفي  واإمنا  احلكم،  منطوق  عن  العموم 
اأرقام الق�سايا التي �سدر فيها احلكم، فاإذا وقف 
اأمامها املتهم اأو دفاعه عند ذلك تتلو عليه املحكمة  
على  االطالع  عليهم  والباقي  احلكم،  منطوق 
منطوق احلكم بكتابة ال�سبط اأو بوا�سطة اجلهاز 

املعد لذلك.
وهكذا يحرم اجلمهور واملتتبعون ل�سري املحاكمات 
من معرفة منطوق احلكم، �سواء كان باالإدانة اأو 

الرباءة.
وهذا النهج الذي ت�سري عليه تلك املحاكم خمالف 
 364 الف�سل  من  االأخريتني  الفقرتني  ملقت�سيات 

من قانون امل�سطرة اجلنائية، وجاء فيهما:
))يتلى منطوق كل حكم اأو قرار يف جل�سة علنية 

ما مل تن�س على خالف ذلك مقت�سيات خا�سة.
كل  القانون  هذا  مفهوم  يف  مقرر  مب�سطلح  يق�سد 

حكم اأو قرار اأو اأمر �سادر عن هيئة ق�سائية((.
 وقد تنبهت وزارة العدل منذ �سنة 2010 اإىل هذا 
اخلرق ملقت�سيات الف�سل املذكور، فاأ�سدرت فــي 
فيه من  9 �س، جاء  املن�سور عدد   2010 12 ماي 

باب التذكري ملن مل يتطلع على ذلك املن�سور:
اجلل�سة  يف  باالأحــــــــكام  ))املو�سوع:»النطـــــق 

العلنية«
�سالم تام بوجود موالنا االإمام،

تكتفي  املحاكم  بع�س  كون  انتباهي  اأثار  لقد 
امللفات  اأرقام  اإىل  اجلل�سة  بداية  يف  باالإ�سارة 
املداولة،  اأو  للتاأمل  التى �سبق حجزها  املحكومة 
وحتيل االأطراف على كتابة ال�سبط لالطالع على 
هذه االأحكام، واحلال اأن القانون �سريح بوجوب 
املناداة  بعد  العلنية،  باجلل�سة  باحلكم  النطق 
ال�سادرعن  احلكم  ل�سماعهم  االأطراف،  على 
الهيئة، وت�سمني ذلك يف حم�سر اجلل�سة للرجوع 

اإليه عند احلاجة.
واعتبارا الأهمية هذا االإجراء فاإنني اأهيب بكم اإىل 
لدائرة  التابعة  حث هيئات احلكم يف كل املحاكم 
والعمل  املقت�سيات  بهذه  التقييد  اإىل  نفوذكم، 
العلنية  اجلل�سة  بداية  يف  باحلكم  النطق  على 

وال�سالم((.
وهذا املن�سور كان موجها لل�سادة الروؤ�ساء االأولني 
االأولني  الروؤ�ساء  وال�سادة  اال�ستئناف،  ملحاكم 
الروؤ�ساء  وال�سادة  التجارية،  اال�ستئناف  ملحاكم 

االأولني ملحاكم االأ�ستيناف االإدارية. 
لقد ن�سرت جملة الق�ساء والقانون هذا املن�سور يف 
تتقيد  اأن  وناأمل   ،209 رقم  ال�سفحة   158 عددها 
كتابة  على  الرتدد  الأن  املن�سور،  بهذا  املحاكم 
ذلك  كل  ي�سكل  ال�سجالت  يف  والبحث  ال�سبط، 
ال�سبط  ولكتاب  ولدفاعهم  للمتاق�سني  متاعب 
اأنف�سهم، يجب احرتام ما ين�س عليه القانون اإذا 

كنا نتوخى بناء دولة احلق والقانون.
❋ ع�ضو هيئة املحامني بالرباط

احلركة  عام  اأمني  العن�سر  احمند  اأن  يبدو 
الفندق  اجلنون  حد  يع�سق  ال�سعبية 
نواحي مدينة  الرومي«  املعروف يف »�ساية 
اخلمي�سات، حيث يختار ذات الفندق لتنظيم 
اآخرها  كان  ال�سنبلة  حزب  اأن�سطة  خمتلف 
ح�سره  �سهر  قبل  احلزب  ن�ساء  لتاأطري  لقاء 

العن�سر �سخ�سيا بذات الفندق.
»الع�سق« لهذا الفندق، �سيمتد حتى لنف�سية 
واإعداد  التعمري  وزير  العن�سر  احمند 
�سينقل  حيث  املرة،  هذه  الوطني  الرتاب 
با�سم الوزارة من اأجل عقد لقاء درا�سي يوم 
يف  التعمري  »م�ساكل  حول  املا�سي  ال�سبت 
العامل القروي«، »�سينقل« برملانيني وروؤ�ساء 

قلب  من  ومتتبعني  و�سحافيني  جماعات 
اأطراف مدينة اخلمي�سات،  العا�سمة وحتى 
مع  العن�سر  اتفق  قد  كان  الذي  اللقاء  وهو 
اأع�ساء جلنة الداخلية مبجل�س النواب على 
عقده مبنا�سبة مناق�سة قانون التعمري اجلديد 
دون حتديد املكان بعدما كان الكل يعتقد اأنه 
ونا�س  الرومي  �ساية  اأن  ويبدو  بالرباط. 
»�ساية الرومي« اأ�سحوا ي�ستهوون العن�سر 
بهذا  والت�سوف  االعتكاف  يف�سل  بات  الذي 
الفندق اخللوي يف �سواحي اخلمي�سات اأكرث 

من غريه بباقي املدن. 
حداد  حل�سن  ي�ستعد  اأخرى،  جهة  من 
العامة حلزب  االأمانة  العن�سر على  مناف�س 

لك�سف  القادم،  املوؤمتر  خالل  ال�سنبلة  
باالأرقام ا�ستغالل العن�سر ل�سفته الوزارية 
راأ�س  بقائه على  الدعاية احلزبية حلملة  يف 

احلزب.
املاراطونية  ال�سفريات  خمتلف  جرد  حداد 
الع�سر  تفوق  والتي  املا�سي  ال�سهر  خالل 
لرتوؤ�س  التعمري  وزير  ب�سفته  للعن�سر 
املدن  من  بعدد  للتعمري  الوطنية  الوكاالت 
وغريها«  وخنيفرة،  وفا�س،  مالل،  »بني 
احلزبية  اللقاءات  لع�سرات  خاللها  وعقده 
حل�سد دعم احلركيني يف ا�ستمراره على راأ�س 
احلركة ال�سعبية لوالية جديدة قد تكمل 32 

�سنة من حكم العن�سر للحركة ال�سعبية.

يف �سبه عملية ثورة من قبل 
العمال  �ســــد  امل�ست�سارين 
والوالة الذين ميلكون الدور 
تر�سيحات  قبول  يف  احلا�سم 
الربملانيني يف دوائرهم، رفع 
املرة  هذه  تظلمهم  هوؤالء 
حيث  الد�ستورية،  للمحكمة 
على  تعديل  على  �سادقـــــوا 
الد�ستورية  املحكمة  قانون 
»لكل  ي�سمح  اأ�سبح  بحيــث 
مرت�ســـــح يف االنتــــــــخابات 
ت�سريحه  رف�س  الربملانية 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
الرف�س داخل  الطعن يف هذا 
48 �ساعة لدى املحكمة  اأجل 
هذه  وعـــــــلى  الد�ستورية 
 24 يف  حتكم  اأن  االأخرية 
�ساعة ويبلغ للعامل لتطبيقه 

اإما بالرف�س اأو بالقبول«.

�سمـــــــح  ذلك  مـــــــن  اأكرث 
حل  باإمكانية  امل�ست�سارون 
تف�سري  يف  اخلالف  حــــتى 
الد�ستور، حيث جاوؤوا مبادة 

للمحكمة  ت�ســـــمح  جديدة 
يف  بالبت  كذلك  الد�ستورية، 
تتعلق  خالفية  »ق�سية  كل 
بتنفيذ وتف�ســــــري مقت�سيات 

الد�ستور �سواء تقدم بالطلب 
اأحد  اأو  احلكومة  رئي�س 
تلقاء  من  الربملان  رئي�سي 
اإحدى  من  بطلب  اأو  نف�سهما 

الفرق الربملانية«.
اأجازت  اأخرى،  جهة  من 
تعديالت جمل�س امل�ست�سارين 
كذلك الطعن يف نتائج انتخاب 
الد�ستورية  املحكمة  اأع�ساء 
نف�سهم داخل اأجل ثمانية اأيام، 
يتعدى   اأن  يجب  ال  والبت 
اأن  علما  اأخرى،  اأيام  ثمانية 
تتكون  الد�ستورية  املحكمة 
ت�سع  ملدة  ع�سوا   12 من 
للتجديد  قابلة  غري  �سنوات 
و�ستة  معينون  منهم  �ستة 
اأع�ساء منتخبون؛ ثالثة من 
من  وثالثة  النواب  جمل�س 

جمل�س امل�ست�سارين.

م�ست�سارون يختبئون وراء املحكمة الد�ستورية
 ملواجهة العمال والولة

ملاذا يف�سل العن�سر »�ساية 
الرومي« على الرباط؟
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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

انتقل إلى عفو اهلل، يوم األربعاء بالدار البيضاء، محمد بوعبيد أحد 
قيدومي الصحافة الرياضية بالمغرب، إثر أزمة قلبية.. وقد كانت هذه 

آخر صورة له داخل مقر جريدة »األحداث المغربية« حيث كان يشتغل 
مسؤوال عن القسم الرياضي، حسب ما أكده المختار الغزيوي على 

صفحته بالفيس بوك. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

القناة الثانية »دارتها بيا«
ح�ضوري اإىل املغرب جاء 
التعاقد  اأوال،  ل�ضببني، 
ال�ضباعي  مفيد  حممد  مع 
املغرب،  يف  اأعمايل  الإدارة 
وثانيا، امل�ضاركة يف برنامج 

ل�ضالح القناة الثانية. 
بهدف  بي  ات�ضلوا  الواقع  يف 
امل�ضاركة يف برنامج فني الأجد 
اخلفية  للكامريا  �ضحية  نف�ضي 
علم  يل  يكن  مل  وجمرور«،  »جار 

باملو�ضوع، »داروها بيا« وانطلى علي املقلب.
ليلى غفران ) فنانة( 

�ساأبقى اأمينا عاما 
املوؤمتر  عقد  تقرر  لو 
للحركة  الوطــــــــــــني 
اأو  �ضنتني  قبل  ال�ضعبية 

ثالث �ضنوات، ملا ترددت 
الرت�ضح  عن  التخلي  يف 

عن  يف�ضلنا  يعد  ومل  اأما 
وقت  �ضوى  االنتخابات 
قليل، فاالأمر �ضيكون مغامرة 

حممودة  عواقبها  تكون  لن 
على احلزب، خا�ضة يف حال 

وقعت ت�ضدعات وان�ضقاقات. هذه هي وجهة نظري، قد 
تكون �ضحيحة وقد تكون خاطئة. هل ا�ضتمراري على 
راأ�س احلزب �ضيمكن من تطوير احلركة واأداء احلزب 
وموقع احلزب يف االنتخابات، هذا ما اأمتناه واأعمل من 
بوحدة  اأغامر  اأن  احلايل  الوقت  يف  اأرف�س  ولكن  اأجله، 

احلزب.
امحند العنصر )الحركة الشعبية(   

لهذا ال�سبب اأبعدت �سقيقي
بادو  �ضعيد  �ضقيقي 
االإمكانيات  كل  ميلك 
حلرا�س  مدربا  ليكون 
مرمى املنتخب الوطني، 
هذا  �ضغل  اأن  �ضبق  وقد 
ق�ضى  اأنه  علما  املن�ضب، 
 18 يقارب  ما  اخلليج  يف 
�ضنة، لكني مع ذلك مل اأطلب 
مدرب  من�ضب  يف  تعيينه 
لالأقاويل،  جتنبا  احلرا�س 
وحتى ال اأعطي فر�ضة الأعداء 
النجاح. هناك اليوم خالد فوهامي يف هذا املن�ضب، وهو 

بدوره ميلك االإمكانيات.
بادو الزاكي )مدرب المنتخب(

ال�سمطة التي حمت الأموي
فعلت  لقــــــــــد  نعم 
مفعولها،  ال�ضـــــمطة 

وفتحـــــــــت املــــجال 
التواري  يف  لالأمـــــوي 

عن االأنظار وا�ضتن�ضاق 
بداخل  نــــــقي  هواء 
احتمينا  التي  العمارة 

بها، بعد الهجوم املباغت 
والرف�س  بالركل  علينا 

وال�ضعود فوق ال�ضيارات. 
فكيف يل اأن اأقف واأنا اأ�ضاهد جمموعة من املتاآمرين منهم 
من يحمل هاتفا ويلتقط به �ضورا ويدعي اأنه �ضحفي، يف 
حني اأننا كنا خارج امل�ضرية حينها، واأغلب ال�ضحفيني 
ا�ضتمروا يف مواكبة امل�ضرية وظلوا رفقتها اإىل نهايتها، 
اإال القلة التي الحقتها؟ مع العلم اأننا توجهنا اإىل عمارة 
الياقوت«  »اللة  ب�ضارع  ال�ضيارات  �ضركة  من  بالقرب 
خطواتنا  تعقبوا  املتاآمرين  لكن  امل�ضرية،  عن  بعيدا 

لتنفيذ خمططهم.
صالح الزاير )النقابي مول السمطة(     

مليلية  مدينة  قرب  �ضياج  بت�ضييد  املغرب  بداأ 
اململكة، والتي  الواقعة �ضمال �ضرق  االإ�ضبانية 
لديها اأ�ضال حدود م�ضيجة بالكامل، وذلك يف اإطار 
ال�ضرعية،  غري  الهجرة  ملكافحة  الرباط  جهود 

كما اأكدت منظمات غري حكومية مغربية.
االإن�ضان  حلقوق  الريف  جمعية  رئي�س  وقال 
�ضكيب اخلياري اإن »اأعمال بناء ال�ضياج بداأت 
قبل حوايل 20 يوما«، واأ�ضاف اخلياري، ومقرها 
يف مدينة الناظور املحاذية ملليلية اإنه »بح�ضب 
املعلومات التي متكنت جمعيتنا من احل�ضول 
عليها، فاإن هذا ال�ضياج �ضيكون بارتفاع خم�ضة 

اأمتار، و�ضتو�ضع يف اأعاله �ضفرات حادة«.
وفيما رف�ضت ال�ضلطات املغربية التعليق على 
امل�ضوؤول  اأكيد«  »عادل  اأكد  املو�ضوع،  هذا 
عملية  االإن�ضان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف 
املغربي.  اجلانب  يف  ال�ضائك«  ال�ضياج  »بناء 
ال�ضياج  اأن  مفادها  معلومات  »تلقينا  وقال 
زود ب�ضفرات حادة لكن ال ن�ضتطيع تاأكيد هذه 

املعلومات يف الوقت الراهن«.
الواقعتان  االإ�ضبانيتان  ومدينتا مليلية و�ضبتة 
الربية  االت�ضال  نقطة  ت�ضكالن  املغرب  �ضمال 
الوحيدة بني القارة ال�ضمراء والف�ضاء االأوربي، 
املهاجرين  لهجوم  با�ضتمرار  تتعر�ضان  وهما 
�ضبعة  ارتفاعه  البالغ  الفا�ضل  �ضياجهما  على 
اجلمعيات  تندد  �ضائكة  اأ�ضالك  وتعلوه  اأمتار، 

احلقوقية با�ضتعمال ال�ضلطات االإ�ضبانية لها.

املنطقة  هذه  على  املهاجرين  تدفق  وازداد 
منذ بداية العام. ولقي 15 مهاجرا غري �ضرعي 
م�ضرعهم غرقا بداية فرباير، بعد اإطالق حر�س 
احلدود االإ�ضباين الأعرية مطاطية على قواربهم 
االإ�ضبانية  احلكومة  على  جلب  ما  املطاطية، 
احلقوقية  اجلمعيات  من  �ضديدة  انتقادات 

واالحتاد االأوربي.
على  االإ�ضباين  احلر�س  تلقى  الوقت  ذلك  ومنذ 

حدود املدينتني اأوامر بعدم ا�ضتخدام االأعرية 
غري  املهاجرين  لهجمات  للت�ضدي  املطاطية 
هوؤالء  حماوالت  ت�ضاعفت  ما  يف  النظاميني، 
املهاجرين القتحام ال�ضياج يف الفرتة االأخرية، 
ووجه امل�ضوؤولون يف �ضبتة ومليلية اأخريا نداء 
الت�ضدي  يف  مل�ضاعدتهم  االأوربي  االحتاد  اإىل 

للهجرة غري ال�ضرعية.

هل يكر�س املغرب ا�ستعمار �سبتة ومليلية؟ 

املغاربة يبنون �سياجا عازل عن مدينتي �سبتة ومليلية ال�سليبتني  

يف  بدران�ضي  ال�ضبت،  افتتحت 
�ضواحي باري�س، الدورة االأوىل 
املغرب«،  »ثروات  ملهرجان 
ثقايف،  �ضو�ضيو-  حدث  وهو 
اجلمهور  تعريف  اإىل  يهدف 
جوانب  مبختلف  الفرن�ضي 

الرتاث والثقافة املغربية.
التظاهرة،  برنامج  ويت�ضمن 
»�ضحر  جمعية  تنظمها  التي 
يومني،  مدى  على  االألوان« 
على اخل�ضو�س، عرو�ضا فنية 
لالأزياء  واأخرى  ومو�ضيقية 
عن  ف�ضال  املغربية،  التقليدية 
�ضينمائية  واأ�ضرطة  معار�س 

ق�ضرية وطويلة حول اململكة.
املهرجان،  برنامج  يتيح  كما 
فر�ضـــة  املنظمني،  ح�ضـــــــــب 
وفنون  تاريخ  اكتــــــ�ضاف 
وفولكــــــــلور خمتــــلف جهات 
التعدد  اإبراز  اأجل  اململكة، من 
الثقايف واللغوي يف مغرب غني 
بروافده االأندل�ضية، واليهودية، 
واالأمازيغــــــــــية، والعـــربية، 
واحل�ضانية، كما مت التن�ضي�س 

عليها يف د�ضتور 2011.
فر�ضة  للجمهور  و�ضتتاح 
االأمازيغية  االأروقة  زيارة 
وال�ضحراوية واليهودية، حيث 

ال�ضناعة  منتوجات  �ضتعر�س 
التقليدية املغربية املعروفة يف 
العامل اأجمع باأ�ضالتها ومهارة 

حرفييها ومبدعيها.
وتقام خالل املهرجان ندوتان، 
ت�ضكالن فر�ضة للح�ضور لتبادل 
وجهات النظر مع متخ�ض�ضني 
كبار حول ق�ضايا تت�ضل بحقول 
التاريخ، والثقافة، وال�ضيا�ضة، 
يف  واالجــــــتماع  واالقت�ضاد، 
املغرب ب�ضفة عامة، وبو�ضعية 
فرن�ضا  يف  املقيمني  املغاربة 

ب�ضكل خا�س.
وف�ضال عن ذلك، اختار منظمو 
اجلمهور  تعريف  املهرجــــان 
املت�ضلة  الفنية  باالأبعــــــــاد 
عالوة  املغربي،  الطبخ  بفن 
االقت�ضادية  اجلــوانب  على 
ويعترب  للمملكة،  وال�ضياحية 
من  القدم  منذ  املغربي  املطبخ 
العامل  يف  تنوعا  املطابخ  اأكرث 
املغرب  تفاعل  اإىل  ذلك  ويرجع 
مع العامل اخلارجي منذ قرون، 
واملطبخ املغربي هو مزيج من 
والعربي،  االأمازيغي،  املطبخ 
اأو�ضطي،  وال�ضرق  واملغاربي، 
ومن البحر االأبي�س املتو�ضط، 

واإفريقيا.

الطبخ املغربي يف باري�س 

الق�ضائية  ال�ضلـــــــطات  قرار  فـــــجر 
باإطالق �ضراح م�ضتبه به يف اغت�ضاب 
اأفعال  ردود  عاما«   70« م�ضنة  �ضيدة 
غا�ضبة يف منطقة اأبزو يف اإقليم اأزيالل 

املغرب.
لعالج  االآن  حتى  ال�ضحية  وتخ�ضع 
اجلرمية،  هذه  اآثار  لتجاوز  نف�ضي 
بح�ضب مقطع فيديو تداوله م�ضتخدمو 
مواقع التوا�ضل االجتماعي، كما �ضاد 
»اأبزو«  �ضكان  و�ضط  كبري  ا�ضتياء 
الدرك  جدية  بعدم  اقتناعهم  ب�ضبب 
يف القيام مبا يلزم للقب�س على اجلاين 
واعتدى  امل�ضنة  ال�ضيدة  هاجم  الذي 

عليها بال�ضرب وقام باغت�ضابها بطرق 
�ضاذة.

ومن ناحية اأخرى، طالبت 8 جمعيات 
بتدخل ال�ضرطة لفح�س وحتليل االأدلة 
�ضراح  اإطالق  مت  اأن  بعد  املوجودة، 
اأحد امل�ضتبه بهم والذي كان قد اعتقله 
الدرك يف وقت �ضابق، يف ما مت احلديث 
الق�ضائية  ال�ضابطة  حتفظ  عدم  عن 
ما  يف  اجلرمية،  وخملفات  اأدلة  على 
يتم الرتكيز على ظاهرة غ�س الطرف 
عن ترويج املخدرات باملنطقة، والتي 
اأ�ضباب  اأحد  اجلمعيات  اعتربتها 

انت�ضار اجلرمية.

الق�سية التي هزت الراأي العام يف اأزيالل 

آخر صورة للمرحوم



 العدد: 789 
 اخلميس 15 ماي 2014
alousbouea@gmail.com

ما اإن ا�ستقلت كري�ستني الغارد، املديرة 
العامة ل�سندوق النقد الدويل، الطائرة 
مغادرة اململكة املغربية متجهة �سوب 
اململكة االأردنية الها�سمية، حتى تنف�س 
املغاربة  احلكوميون  امل�سوؤولون 
من  تطمينات  تلقيهم  بعد  ال�سعداء 
امل�سوؤولة الدولية با�ستعداد ال�سندوق 
لفائدة  املالية«  »التغطية  جتديد 
املغرب، والتي ي�سل مبلغها 6.2 ماليري 

دوالر اأمريكي.
الدولية  امل�سوؤولة  تفوت  مل  حني  ويف 
فر�سة زيارتها للمملكة املغربية، التي 
دامت ثالثة اأيام، لبعث ر�سائل مبا�سرة 
لكل من الرباط واجلزائر وتون�س وليبيا 
وموريتانيا، حيث دعتهم اإىل �سرورة 
كيان  خلق  اأجل  من  جهودهم  توحيد 

اقت�سادي متكامل بني هذه الدول.
�سحايف  موؤمتر  خالل  الغارد  وقالت 
للعا�سمة  زيارتها  ختام  يف  عقدته 
الرباط موؤخرا، ال بد من خلق التكامل 
املغاربية  البلدان  اقت�ساديات  بني 
املنطقة.  �سعوب  م�سالح  يخدم  مبا 
الذي  بالتقدم  الوقت  ذات  يف  م�سيدة 
اأحرزه املغرب يف العديد من القطاعات 
االقت�سادية، حيث اأكدت اأن املوؤ�سرات 

التي تو�سل اليها النقد الدويل ت�سري اإىل 
اأن ن�سبة النمو املغربي �ستقارب 4 يف 
املئة عام 2014، و4.9 يف املئة �سنة 

.2015

امل�سجعة،  النتائج  هذه  من  وبالرغم 
ترى مديرة �سندوق النقد الدويل، التي 
رئي�س  مع  حمادثات  �سل�سلة  اأجرت 

احلكومة عبد االإله بن كريان وحمافظ 
البنك املركزي عبد اللطيف اجلواهري 
التقت مبمثلني عن رجال االأعمال  كما 
وممثلني عن املجتمع املدين والن�سائي، 
من  املزيد  بذل  اإىل  بحاجة  املغرب  اأن 
اجلهود للمحافظة على امل�ستوى الذي 

بلغه وحتقيق تقدم يف قطاعات اأخرى.

الدويل  النقد  �سندوق  مديرة  وقالت 
اإن املغرب تعامل ب�سكل ذكي مع خط 
تبلغ  كانت  الذي  وال�سيولة،  الوقاية 
والذي  دوالر،  ماليري   6.2 قيمته 
و�سعه ال�سندوق رهن اإ�سارة املغرب 
ملدة �سنتني، حيث متكن من ك�سب ثقة 

امل�ستثمرين واملانحني الدوليني.
وبالرغم من اإ�سادتها باالإ�سالحات التي 
نهجها املغرب خالل ال�سنوات املا�سية 
على امل�ستوى االقت�ساد، واملايل، وعلى 
اال�ستهالكية  املواد  دعم  نظام  �سعيد 
دعوة  يف  تتوان  مل  اأنها  اإال  الرئي�سية، 
اإىل بذل املزيد من  امل�سوؤولني املغاربة 
املعا�سات  اأنظمة  �سالح  الإ املجهودات 
احلكومية واخل�سو�سية واجلبايات، 
ال�سغرى.  بال�سركات  اأكرث  واالهتمام 
احلفاظ  �سرورة  اإىل  الغارد  ودعت 
الفقراء  منه  ي�ستفيد  �سامل  منو  على 
�سعب،  مايل  و�سع  يف  واالأ�سخا�س 
للمغرب تهدف  اأن زيارتها  اإىل  م�سرية 
على  املغربية  ال�سلطات  »ت�سجيع  اإىل 
موا�سلة العمل الذي مت االتفاق عليه 
اأف�سل  مايل  ا�ستقرار  حتقيق  اأجل  من 
موا�سلة  بهدف  االقت�ساد  وتعزيز 
التطوير وحتقيق النمو واإيجاد فر�س 

عمل«.

ف�ضيــــحة دوزيــــم
 يف ظـــرف ح�ضـــــا�س 

بغ�س النظر عن تفاهة بع�س االأ�سئلة، واملواقف 
املحرجة لل�سيوف واملتفرجني.. فقد تاأكد اأخريا 
يعرفون  ال  �سو«  »ر�سيد  برنامج  اأ�سحاب  اأن 
مترير  من  متكنوا  وقد  كاملة،  املغرب  خريطة 
ظهور  يف  جت�سد  الثانية  القناة  على  فادح  خطاإ 
خالل  �سحرائه،  بدون  مبتورة  املغرب  خريطة 
احللقة التي ا�ست�سافت موؤخرا الالعب م�سطفى 

حجي.
الدنيا وال نقعدها  الذي كنا فيه نقيم  الوقت  ويف 
جمزاأ)..(،  املغرب  تر�سم  اأجنبية  قنوات  على 
الثانية  القناة  تبادر  ومل  م�سوؤول  اأي  يتحرك  مل 
الذي  اخلطاإ  هذا  عن  االعتذار  اإىل  الزلة  �ساحبة 

تزامن مع ظرف ح�سا�س)..(.

الظهري الأمين الذي 
يبحث عنه الزاكي 

املنتخب  مدرب  بادو  الزاكي  ي�سعى 
املغربي الإقناع مدافع الت�سيو االإيطايل 
مركز  ي�سغل  الذي  كونكو  اهلل  عبد 
منتخب  األوان  بحمل  االأمين  الظهري 

االأ�سود بالفرتة القادمة. 
اأم  من  فهو  جن�سيتني  كونكو  ويحمل 
مو�سع  وكان  �سنغايل  واأب  مغربية 
ال�سابقة  الفرتة  منذ  للزاكي  اهتمام 
منتخب  على  فيها  ي�سرف  كان  التي 

املغرب. 
�سعف  من  املغربي  املنتخب  وي�سكو 
االأمين،  الظهري  م�ستوى  على  كبري 
املغربي  املحرتف  ا�ستبعاد  قرار  بعد 

بالدوري الرتكي كريتيان ب�سري. 
وبخالف الظهري االأمين يتميز الظهري 
االأي�سر بكرثة اخليارات بوجود العبني 
مثل زكرياء بركدي�س العب بلد الوليد 
االإ�سباين واأ�سرف لزعر العب بالريمو 
مونبولييه  العب  والكوثري  االإيطايل، 
املغربي  الدوري  والعبي  الفرن�سي 
من  والغريب  الرجاء  من  الكرو�سي 

الدفاع احل�سني اجلديدي.

ممثل �أمريكي ي�ضطر لبيع 
�لبغال يف �ضحر�ء طانطان  

توم  االأمريكي  النجم  عا�س 
هانك�س جتربة طريفة و�سط 
اأثناء  املغـــــربية  ال�سحراء 
»�سورة  فيلمه  ت�سويــــــــر 
ا�سطر  للملك«،  جم�ســـمة 
خاللها اإىل �سراء ثالثة بغال 
الإطفاء  وبيعهـــــم  للتنــــقل 
هانك�س  وكان  عط�ســــه.  
ي�سور جزءا من الفيلم يف مدينتي العيون وطان طان الواقعتني جنوب 
املغرب، واأثناء قيامه بجولة مع مرافقيه �ساع يف ال�سحراء، اإىل اأن التقى 
بتاجر يحمل ب�ساعته على ثالثة بغال ا�سرتاها منه لتنقله اإىل اأقرب مكان 

به �سبكة لالت�ساالت الهاتفية. 
املكاملات،  اإجراء  من  قرية حيث متكنوا  اقرب  اإىل  فعال  بعدها  لي�سلوا 
غازية  م�سروبات  مقابل  النجم  قاي�سها  الثالثة  البغال  من  وللتخل�س 
يتم  الذي  للملك«،  جم�سدة  »�سورة  فيلم  ويتحدث  عط�سه.   الإطفاء 
باململكة  عا�س  اأمريكي  اأعمال  رجل  عن  واملغرب،  اأملانيا  بني  ت�سويره 

العربية ال�سعودية ويعاين من عدة م�ساكل مالية. 
وان�سحب املنتج الرئي�سي للفيلم من العمل تاركا عبء االإنتاج على عاتق 
املمثلني والتقنيني  الذي طلب من  االأملاين والنجم توم هانك�س  املخرج 
املغاربة العاملني معه تفهم الو�سع وقبول اأجور اأقل من تلك التي التزم 

بها يف البداية.
وينتظر انتهاء ت�سوير »�سورة جم�سدة للملك« يف يونيو املقبل، وفقا 

ل�سحيفة »اوجوردوي لوماروك«.
وكاالت 

بيع طوطال 
الفرن�ضية 
ل�ضعوديني 

يف  »طوطال«  فرع  قال 
اإن  له  بيان  يف  املغرب 
»جمموعة الطاقة الفرن�سية 
باعت ح�سة قدرها يف ن�سبة 
طوطال  يف  املائة  يف   30
املغرب اإىل جمموعة »زاهد« 
مايل  مبلغ  مقابل  ال�سعودية 

مل تك�سف عنه.
واأ�ساف البيان اأن »طوطال 
ح�سة  بيع  تعتزم  املغرب 
الحق  وقت  يف  املائة  يف   15
يف بور�سة الدار البي�ساء«.

ماذ� بقي من �حلركة �لوطنية؟ 
بقلم: سعيد بن سعيد العلوي

قبل ثمانني �سنة على وجه التدقيق �سهد املغرب املعا�سر ميالد »كتلة 
العمل الوطني«. والكتلة هي ال�سيغة ال�سيا�سية االأوىل التي ظهر بها 
العمل ال�سيا�سي املنظم، وفقا ملا يقت�سيه الوجود ال�سيا�سي املعا�سر 

وت�ستوجبه طبيعة الدولة احلديثة.
درج موؤرخو حركة التحرير الوطني يف املغرب على اعتبار حدث 16 
ماي 1930 تاريخ �سدور »الظهري الرببري«، البداية الفعلية للحركة 
الوطنية املغربية من حيث اإنها كانت، اأول ما ظهرت، رد فعل قوي 
تلقائي على �سدور »الظهري« امل�سار اإليه. احلق اأن االأمر كان يكت�سي 
خطورة ق�سوى، فقد كان قبول القانون الت�سريعي الذي اأعلنت عنه 
عاملني  اإىل  املغرب  تق�سيم  قبول  يعني  الفرن�سية  احلمائية  االإدارة 
متمايزين ومنف�سلني انف�ساال كليا: عامل العرب املغاربة اأو الناطقني 
باللغة العربية، وعامل »الرببر« الذين يتحدثون باللغة االأمازيغية 
وحدها - وتلك هي االإيديولوجيا التي كان الفرن�سيون يروجونها بعد 
اأن مهدوا لها �سنوات عديدة قبل حلول اال�ستعمار الفرن�سي يف �سنة 
1912. وخال�سة االإيديولوجيا اال�ستعمارية تلك هي اأن املغاربة قد 
كان لهم، عرب تاريخهم الطويل منذ دخول االإ�سالم اإىل املغرب يف القرن 
�ساكنة  موقف  االإ�سالمي:  الدين  من  اثنان  موقفان  االأول،  الهجري 
�سكان  العرب(، وموقف  الكربى )وغالبيتهم من  املدن واحلوا�سر 
البوادي واالأرياف )وهم �سواد املغاربة من الرببر اأو االأمازيغ(. فاأما 
اإ�سالم العرب املغاربة فهو، يف زعم االإيديولوجيا اال�ستعمارية، الدين 
االإ�سالمي كما يحدده القراآن وت�سرحه ال�سنة املحمدية. واأما اإ�سالم 
الواقع، ومن  اإ�سالمية، م�سوهة يف  »الرببر« فهو مزيج من تعاليم 
العرف املقرر عند الرببر )�سكان املغرب االأ�سليني(. وواقع احلال اأن 
الرببر يتحاكمون يف بيوعهم ويف االأمور التي تت�سل باالأ�سرة وتكوينها 
اأي  »اأزرف«،  اإىل  كلها(  االأ�سرية  للعالقات  وتنظيما  واإرثا  )زواجا 

العرف يف الل�سان االأمازيغي.
ولي�س هذا القانون التنظيمي ال�سادر عن اإدارة احلماية الفرن�سية 
�سوى اإحقاق للحق واإرجاع لالأمور اإىل ن�سابها االأ�سلي، ورد لها اإىل 
احلالة الطبيعية التي كان عليها �سكان املغرب االأ�سليون قبل »الغزو 
االإ�سالمي« للمغرب. العدل يق�سي اإذن اأن يتحاكم العرب اإىل القوانني 
االإ�سالمية، واأن ي�ستمد الرببر االأحكام العملية من العرف الذي عا�سوا 
عليه قرونا عديدة مت�سلة، ال بل اإنهم مل ينحازوا عنها يف احلقيقة 
يوما من االأيام، واإمنا هم كانوا واقعني حتت القمع واالإكراه. ميكن 
القول يف جملة واحدة اإنه لي�س هناك جت�سيد عملي للمبداأ العام الذي 
يقول »فرق ت�سد« اأف�سل من م�سروع القانون الت�سريعي الذي اأراد 
اال�ستعمار الفرن�سي اإقراره يف املغرب بغية اإحكام طوق اال�ستعمار 

حول عنق املغرب واملغاربة.
نعم، كان ل�سدور الظهري الرببري رد فعل قوي وتلقائي ا�ستطاع اأن 
ي�سعل فتيال اأجج ال�سعور الوطني يف املغرب، واأن يعمل على جماوزة 
حال ال�سدمة النف�سية )مع العلم باأن املقاومة امل�سلحة كانت ال تزال 
الوطنية  احلركة  اأن  غري  خا�سة(،  املغربية  البوادي  يف  م�ستعرة 
املغربية اأو ميالد الوعي ال�سيا�سي يف �سورته املعا�سرة مل يتمكن من 
التبلور الفعلي اإال مع ميالد كتلة العمل الوطني اأربع �سنوات بعد ذلك. 
ل�ست اأريد اليوم اأن اأب�سط القول يف ميالد احلركة الوطنية ون�ساأتها 
وتطورها، بل اإن ما يعنيني - حتديدا - هو القيام بوقفة تاأملية عند 
ق�سية اأجد اأنها ت�سغل، يف اأيامنا هذه من العمل ال�سيا�سي يف املغرب، 
مكان ال�سدارة ومن ال�سعور العام بوؤرته. والق�سية تقبل ال�سياغة يف 
�سوؤال عام ي�سح طرحه على النحو التايل: ماذا بقي اليوم يف املغرب 
من احلركة الوطنية املغربية بعد مرور ثمانني �سنة على ميالدها، 
وبعد اأن اأ�سبحنا قيد �سنتني اثنتني من ا�سرتجاع املغرب ال�ستقالله؟

�سنحت يل الفر�سة يف اأحاديث كثرية )كان بع�سها من خالل هذا املنرب 
ذاته( للقول اإن احلركة الوطنية املغربية مل تكن حركة ت�ستهدف 
التحرر ال�سيا�سي وا�ستعادة املغرب ال�ستقالله، بل اإنها حركة ت�ستهدف 
العمل ال�سيا�سي من حيث �سلته بالتحرير الفكري، والتحرير الفكري 
التحديث  ال�سامل للحركة، خو�س معركة  كان يعني، يف الربنامج 
ال�سيا�سي، والتغيري االجتماعي، والتجديد الديني. فاأما التحديث 
ال�سيا�سي فيعني تكون الدولة املغربية احلديثة، دولة اال�ستقالل - 
ويف خطاب احلركة الوطنية املغربية لي�ست هذه الدولة منطا اآخر من 
احلكم �سوى منط امللكية الد�ستورية: اعتبارا لكون امللكية املغربية 
موؤ�س�سة ارت�ساها املغاربة قرونا عديدة مت�سلة وهذا من جهة اأوىل.. 
واعتبارا، من جهة ثانية اأكرث اأهمية وارتباطا بتاريخ حركة التحرير، 
لكون امللكية كانت قائدة حركة التحرر الوطني ممثلة يف امللك حممد 
اخلام�س الذي ما هادن اال�ستعمار يوما فدخل معه يف �سراع غري 
متكافئ قاده اإىل النفي واالإق�ساء فا�ستطاع بعمله )يف تن�سيق كامل مع 
�سباب احلركة الوطنية( اأن يقود الكفاح ال�سيا�سي، واأن يكون رمزا 

لوحدة املغرب و�سالمة ج�سمه ال�سيا�سي.
بناء  ي�ستوجبها  �سرورة  لكونه  فالنظر  االجتماعي،  التغيري  واأما 
الدولة احلديثة من جانب اأول، ولكون الروابط االجتماعية العتيقة 
)يف عنا�سر فاعلة منها( كانت تقوم بعمل مقاومة التحديث، ال بل 
اإن القوى ذات امل�سلحة يف احل�سور اال�ستعماري كانت ترى يف تلك 
الروابط ح�سنا حتتمي به وهذا من جانب ثان. واأما التجديد الديني 
فالقول فيه يطول ويت�سعب بطول ال�سلة يف الفكر العربي االإ�سالمي 
منذ  التبلور  يف  اأخذت  التي  الديني  االإ�سالح  حركة  بني  احلديث 
املرحلة التي ننعتها بع�سر لنه�سة، وبت�سعب ال�سلة النوعية التي 
ن�ساأت يف املغرب املعا�سر بني احلركة ال�سلفية واحلركة الوطنية، 

مما ي�ستوجب القول فيه اإفراده بحديث خا�س.

كريكاتير

  من هـنا وهـناك 

بر 
الخ

ذا 
ه

تطمينات �لبنك �لدويل 
حلكومة بن كري�ن  

هانكس
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...........

صفق كثير من المتتبعين للخبر السار الذي أعلنت بمقتضاه وزارة الصحة عن تخفيض  2700 دواء األكثر 
استعماال عند المغاربة، غير أن أحد المواطنين من الذين صدقوا هذه الحكاية، ذهب عند الصيدلي 
ليطلب الدواء لزوجته، بعد شهر من إعالن هذا القرار، فلم يجد العلبة المطلوبة، فأخبره الصيدلي بأن 
مختبرات األدوية توقفت عن إنتاج األدوية المعنية بقرار التخفيض، وأن بعض المختبرات تقترح بدال عن 

ذلك إنتاج أدوية جنيسة.
طيب ما العمل؟ يتساءل هذا المواطن الذي طرق أبواب »األسبوع« ليحكي حكايته للصحفيين، يوم 
المقبل، وأن جل  لن يتم استئنافه إال خالل شهر يونيو  اإلنتاج  بأن  الصيدلي  الماضي، ويجيبه  اإلثنين 

الصيدليات ال تتوفر على أي مخزون استراتيجي.
»شرع  على  الدواء  شركات  ستعتمد  وبالمقابل  قرارها،  اتخذت  الصحة  وزارة  أن  يتضح  إذن،  هكذا 
ايديها«، طالما أن هذه الشركات بمثابة أخطبوط قادر على ليِّ ذراع أي وزير في الحكومة، وقبلها 
مازال  الوعود  تنفيذ  إلى  االنتقال  أن  غير  المقاصة،  نظام  إصالح  الحكومة عن شروعها في  أعلنت 

بعيدا.
التي  الدولي، »كريستين الغارد«  النقد  لصندوق  العامة  للمديرة  المغاربة  الوزراء  أيام صفق  وقبل 
أعلنت عن تجديد الثقة في المغرب كأحد البلدان التي يمكنها االستفادة من خط ائتماني يقدر بـ6.2 
ماليير دوالر.. وكانت قد عقدت قبل ذلك لقاءات مع رئيس الحكومة، عبد اإلله بن كيران ووالي بنك 
المغرب عبد اللطيف الجواهري، غير أنها شددت على ضرورة أن يتخذ المغرب مساعي إضافية لتحقيق 

نتائج أفضل.
ما الذي يجعل المغرب رهينا إلمالءات البنك الدولي، رغم أن الكل يصرح بأننا لم ندخل مرحلة التقويم 
الهيكلي؟ نصف الجواب على ذلك يوجد في تقرير المجلس األعلى للحسابات والذي صدر خالل بداية 
شهر يناير سنة 2014، غير أن المسؤولين المغاربة فضلوا االستماع لمغازالت البنك الدولي، الذي يعتبره 

خصومه إحدى أدوات تطويع الدول وشعوبها)..( بدل البحث عن حلول داخلية.
الرباط: سعيد الريحاني

املغاربة يقولون »قا�سح اح�سن من كذاب« 

ملاذا �صفقت احلكومة ملديرة البنك 
الدويل ون�صيت ن�صائح جطو؟   

ما الذي يجعل المغرب 
رهينا إلمالءات البنك 

الدولي، رغم أن 
الكل يصرح بأننا لم 

ندخل مرحلة التقويم 
الهيكلي؟ نصف 

الجواب على ذلك يوجد 
في تقرير المجلس 

األعلى للحسابات والذي 
صدر خالل بداية شهر 

يناير سنة 2014

جطو الغارد
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املقا�صة  �صندوق  جتربة  عن  احلديث  ميكن  تاريخيا 
اإحداث  منذ  اأي  املا�صي،  القرن  ثالثينيات  من  ابتداء 
لهذه  كانت  وقد  والقطاين«،  للحبوب  ال�صريف  »املكتب 
املنظومة وظيفة اجتماعية تتجلى يف احلفاظ على القدرة 
ال�صرائية لل�صاكنة، باحلد من ارتفاع اأ�صعار بع�ض املواد 
يف ال�صوق الأ�صواق العاملية على ال�صعيد الوطني، عرب 
حتديد اأثمان بع�ض املواد الفالحية كال�صمندر ال�صكري، 
وق�صب ال�صكر، والقمح الطري.. وتاأمني املردودية لفائدة 
ال�صركات العاملة يف بع�ض الأن�صطة.. »بيد اأن التطورات 
الالحقة التي عرفتها جعلتها تنحرف عن غايتها من خالل 
اأداة  بل  املقاولت،  تناف�صية  لدعم  كو�صيلة،  توظيفها 
لتغطية عجزها نظرا لعدم تناف�صيتها، وبالتايل، اأ�صبحت 
منظومة املقا�صة تعمل على حجب حقيقة تكاليف بع�ض 
املنتجات ال�صناعية اأو ا�صتعمالها كبديل ملراجعة اأ�صعار 
الكهرباء«، )مقتطف من تقرير املجل�ض الأعلى للح�صابات 

�صنة 2014(.

 المصاريف التي تقف
 في وجه االستثمارات

املقا�صة  تكاليف  اأن  للح�صابات  الأعلى  املجل�ض  يوؤكد 
توازن  على  �صلبا  وانعك�صت  ت�صاعديا  منحى  اتخذت 
�صنتي  ارتفعت بني  اإذ  العمومية،  امليزانية واحل�صابات 
2002 و2012 من 4 ماليري درهم، اإىل اأكرث من 56 مليار 
درهم، وخالل الفرتة ما بني �صنتي 2009 و2013، بلغت 
موزعة  درهم  مليار   194 جمموعه  ما  املقا�صة  تكاليف 
درهم،  مليار   162 البرتولية  املواد  التايل:  ال�صكل  على 

ال�صكر: 19 مليار درهم، الدقيق 13 مليار درهم.
يف  حجرة  تقف  اخليالية،  والأرقام  الثقيلة  التكلفة  هذه 
وجه اأي م�صروع للنهو�ض اأو التنمية، »منذ ب�صع �صنوات 
بالن�صبة  كربى  اإ�صكالية  متثل  التكلفة  هذه  اأ�صبحت 
يرتتب  الذي  العبء  يوؤثر  اإذ  العمومية،  املالية  لتوازن 
الهام�ض  يقل�ض  وبالتايل  امليزانية،  عجز  يف  �صلبا  عنها 
املتاح لتمويل ال�صتثمار العمومي ويوؤدي اإىل بطء وترية 

تنفيذ الأورا�ض املهيكلة لالقت�صاد الوطني«.
اأن ي�صتمر بالتاأكيد، لذلك كان على  هذا الو�صع ل ميكن 
احلكومة اأن تلجاأ اإىل بع�ض احللول لكنها ظلت ترقيعية، 
فنظام املقاي�صة اجلزئية لأثمنة البرتول والكازوال مل يكن 
املفرو�ض  اأ�صبح من  لذلك  العجز احلا�صل،  ل�صد  كافيا، 
الدعم  من  امل�صتفيدون  هم  من  التالية:  الأ�صئلة  طرح 
املخاطر  هي  وما  احلايل؟  املقا�صة  نظام  اإطار  يف  املقدم 
التي ميكن اأن تنتج با�صتمرار عن النظام القائم؟ وما هي 
الآليات البديلة التي ميكن تبنيها يف حالة حذف الدعم عن 
بع�ض املواد؟ ثم ما هي الختيارات التي ميكن اعتمادها 
العتبار  بعني  اأخذا  املقا�صة  منظومة  تر�صيد  اأجل  من 

غايتها القت�صادية والجتماعية، ح�صب التقرير.
وتبقى اإحدى اأكرث اجلزئيات اإثارة للجدل يف هذا التقرير 
هو حديثه عن ال�صعوبات التي واجهها املجل�ض الأعلى 
للح�صابات وهو ب�صدد اإعداد تقرير عن »تقييم منظومة 
املقا�صة«، وهي غياب املعلومات لدى الهيئات املتدخلة 

اإ�صالح  اأي  عن  ال�صوؤال:  ليطرح  املقا�صة،  نظام  لتدبري 
تتحدث احلكومة يف غياب املعلومات؟

 بين المهمة النبيلة 
والضغط الضريبي

ال�صيا�صة  »تنفيذ  مهمة:  عمليا  املقا�صة  �صندوق  يتوىل 
احلكومية ب�صاأن ا�صتقرار الأ�صعار«، لكن يف �صنة 2012 
جتاوزت تكاليف املقا�صة لأول مرة نفقات ال�صتثمار مبا 
يقارب ن�صبة 16 يف املئة، اأي ما يناهز 6 ماليري درهم، 
بن�صبة  بكاملها  ال�صياحة  مداخيل  تعادل  واأ�صبحت 
للمقا�صة  ميكن  ال�صكل  بهذا  املئة،  يف   96.6 اإىل  و�صلت 
اأن توؤثر يف بنية الدولة، ح�صب ما يوؤكده تقرير املجل�ض 
اإىل  الأعلى للح�صابات، ل �صيما عندما ت�صل هذه املبالغ 
بني  فيما  امل�صاريف،  اإجمايل  من  املئة  يف   12.6 ن�صبة 
�صنة 2005 و�صنة 2012 مقابل ن�صبة 3.4 يف املئة عن 
للناجت  وبالن�صبة   .2004 اإىل   2001 من  املمتدة  الفرتة 
ب�صكل حاد،  التكاليف  ارتفعت هذه  فقد  الداخلي اخلام، 
خالل ال�صنوات الأخرية، لتمثل ن�صبتي 6.8 يف املئة �صنة 

2012، و5.1 يف املئة �صنة 2013.
الذي  الدعم  الت�صاوؤل عن مبلغ  الأرقام تفرت�ض  كل هذه 
املخ�ص�صة  العتمادات  من  اأ�صرة   كل  عليه  حت�صل 
للدعم، واجلواب الذي يوجد داخل تقرير املجل�ض الأعلى 
�صيارة  بدون  اأ�صرة  ماليني  عدة  باأن  يفيد  للح�صابات 
ت�صتفيد من مبلغ دعم �صنوي ي�صل اإىل 2181 درهما، اأي 
ما يعادل 182 درهما �صهريا، باملقابل اأن ت�صتفيد الأ�صرة 
بـ4996  يقدر  �صنوي  دعم  مبلغ  من  لل�صيارات  املالكة 
عما  نتحدث  اأننا  علما  �صهريا،  درهما   417 اأي  درهما 

جمموعه حوايل 6.8 ماليني اأ�صرة منها ن�صبة 1.8 يف املئة 
يتوفرون على �صيارة �صياحية.

اأن  اإل  الدعم  لتكاليف  ارتفاع  من  قوله  ميكن  ما  ورغم 
بدوره  ي�صكل  املدعمة  املواد  على  ال�صريبي  ال�صغط 
عبئا كبريا على �صندوق املقا�صة، »حيث ينعك�ض ذلك 
على الكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة، خا�صة على 
م�صتوى ال�صريبة على القيمة امل�صافة، ومن بني املواد 
التي يتم دعم اأ�صعارها بوا�صطة اإمدادات ميزانية الدولة، 
على  ال�صريبة  اإىل  بالإ�صافة  املنتوجات،  بع�ض  تخ�صع 
اقتطاعات جبائية تزيد من تكاليف  اإىل  القيمة امل�صافة، 

هذه املواد وبالتايل توؤدي اإىل تفاقم كلفة املقا�صة.

 المغرب بدون مخزون احتياطي
ف�صل الدولة يف تطبيق نظام �صارم للمقا�صة ميكن الوقوف 
عليه ب�صكل جلي من خالل املالحظات الواردة ب�صاأن دعم 
التي  البرتولية،  البتورلية، »تت�صم �صل�صلة املواد  املواد 
تعرف تدخال كبريا للدولة عن طريق دعمها لهذه املواد، 
ب�صعف التحكم فيها على م�صتوى اأعلى هذه ال�صل�صلة، ذلك 
اأن النظام احلايل مينح املبادرة يف ا�صترياد املواد املذكورة 
من  العمومية  ال�صلطات  متكني  دون  اخلا�صة  لل�صركات 
الو�صع  هذا  يزيد  ومما  التزويد..  �صروط  على  الطالع 
امل�صتوردة  الكميات  اأ�صا�ض  على  يتم  الدعم  كون  حدة 
ولي�ض على اأ�صا�ض ما يتم ا�صتهالكه فعليا«، )مقتطف من 

تقرير املجل�ض الأعلى للح�صابات، �ض: 21(.
ولكم اأن تت�صوروا حجم التبذير عندما تعرفون اأن املوانئ 
املعدة ل�صتقبال املواد البرتولية، تتوفر على قدرات ل 
عائقا  ي�صكل  الكبري، مما  النوع  بواخر من  بر�صو  ت�صمح 

لنجاعة القتناءات ول ميكن من تقلي�ض نفقات النقل.. 
وقد ترتب عن هذه الو�صعية حتمل ميزانية الدولة ملبالغ 
متعلقة بالغرامات عن كل تاأخري يف التفريغ بلغت خالل 
الثالث �صنوات الأخرية ما يلي: 31.5 ماليني درهم )�صنة 
201(، و29.1 مليون درهم )�صنة 2011(، و36 مليون 

درهم )�صنة 2012(.
لي�ض هذا فح�صب بل اإن تقرير املجل�ض الأعلى للح�صابات 
اللتزام  عدم  وهو  اخلطورة  غاية  يف  اأمرا  يك�صف 
باملقت�صيات التي تفر�ض احلفاظ على خمزون احتياطي 
برتويل، ميكن اأن يقي من الأزمات التي قد توؤثر يف التزود 
الوكالة  للبالد من هذه املنتجات، حيث ت�صرتط  العادي 
الدولية للطاقة على الدول توفري خمزون احتياطي يعادل 

90 يوما.
اأما يف املغرب فاإن القانون يفر�ض الحتفاظ باحتياٍط من 
البرتول اخلام ي�صل اإىل 30 يوما بالن�صبة لكل امل�صايف، 
»كما يجب على املوزعني الحتفاظ بالن�صبة لكل منتوج 
مبخزون يعادل 60 يوما من مبيعاته يف ال�صوق املحلية، 
الذي  املخزون  فاإن  البوتان،  تعبئة  ملراكز  بالن�صبة  اأما 
يجب تكوينه يعادل كذلك 60 يوما من الكميات املعبئة 
اأن  توؤكد  املعطيات  لكن  الداخلي..  ال�صوق  يف  واملوزعة 
الآليات التي مت و�صعها حلث الفاعلني على تو�صيع طاقات 
التخزين واإن�صاء املخزونات الحتياطية مل يتم ا�صتعمالها 

بكيفية مر�صية، ح�صب تقرير املجل�ض الأعلى للح�صابات.

  المكتب الوطني للكهرباء 
نموذج للماليير الضائعة 

ما  ذلك  زعطوط«،  يديهم  اللنب  »فلو�ض  املثل  يقول 
والذي  واملاء،  للكهرباء  الوطني  املكتب  على  ينطبق 
حدود  اإىل  و�صل  كبري،  ب�صكل  الدولة  مالية  ي�صتنزف 
قيمة  يفوق  ما  اأي   2012 �صنة  خالل  درهم  ماليري   7.2
الدعم املخ�ص�ض لكل من الدقيق وال�صكر.. وكانت اأرقام 
مهول  ارتفاعا  عرفت  قد  املكتب  لهذا  املخ�ص�صة  الدعم 
التاأخر  نتيجة   2008 �صنة  منذ  الأخرية،  ال�صنوات  يف 
يف اإجناز الربنامج اخلا�ض بهذا املكتب الذي اأعلنه منذ 
املحطات  بعد، حيث حتولت  النور  ير  2005 ومل  �صنة 
احلرارية التي �صرفت على اإجنازها املاليري اإىل حمطات 

دائمة يف حني اأنها كانت جمرد حمطات موؤقتة.
الو�صعية املالية املزرية لهذا ال�صندوق تعك�صها الفقرة 
والتي  للح�صابات،  الأعلى  املجل�ض  تقرير  يف  الواردة 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  املكتب  ح�صابات  »�صجلت  تقول: 
بني �صنة 2008 و2012 عجزا مرتاكما يقارب 15 مليار 
املتعلق  درهم  مليار   19 مبلغ  اإدراج  بعد  وذلك  درهم، 
يتم  مل  واإذا  احل�صابات،  هذه  يف  كمدخول  الفيول  بدعم 
اعتبار الدعم املقدم من طرف املقا�صة، فقد كان العجز 
املرتاكم �صيبلغ 34 مليار درهم، ول تلوح يف الأفق اأية 
 ،2013 ل�صنة  فبالن�صبة  الو�صعية  هذه  لتح�صني  بوادر 
يتوقع عجز �صاف، يقارب 3 ماليري درهم، وذلك بالرغم 
 4.2 بحوايل  تقدر  بالفيول  املتعلقة  الدعم  مبالغ  اأن  من 

ماليري درهم)..(.

احللول توجد داخل املغرب ولي�س خارجه 

املالييــر ال�ضائعــة.. وحكايــة »فلــو�س
 اللبــن يديهـــم زعطــــوط«  

كان يمسك سبحته في يده وإلى جانبه صديقه عبد اهلل باها)..( أخذ وضعية مريحة فوق األريكة، يوم الجمعة الماضي، وأطلق العنان لضحكته، وهو يسمع تلك 
التصريحات المطمئنة التي أطلقتها رئيسة البنك الدولي كريستين الغارد، والتي أكدت من خاللها أن المغرب وظف »بذكاء وتبصر« كبيرين الخط االئتماني الذي وضعه 

صندوق النقد الدولي رهن إشارته، في حين أن المغرب لم يستعمل هذا الخط االئتماني قط)..(. 
ولعل األمر ال يدعو إلى االفتخار بهذا الشكل عندما نعرف أن الحكومة لجأت ألسلوب الخط االئتماني، وهو عبارة عن قرض احتياطي يتم اللجوء إليه لمواجهة المصاريف 

الطارئة، والتخفيف من عجز الميزانية، ولن تكون هناك فرصة الستثماره في عملية منتجة مدرة لدخل جديد.
في النهاية، ما قامت به الحكومة هو االستدانة من الخارج ومن طرف مؤسسة لها ذكريات سيئة مع المغرب )برنامج التقويم الهيكلي الذي تم العمل به في سنوات 
الثمانينيات كان على حساب القطاعات االجتماعية(، وال تحظى بالرضى لدى جل المحللين االقتصاديين، فـ»البنك الدولي هو بنك كباقي األبناك يبيع ويشتري، ولديه رؤوس 
أموال يريد توظيفها، ومادام المغرب يؤدي فوائد تلك القروض، فالبنك سيظل راضيا عنه، أما أسئلة من قبيل: هل الظرفية الداخلية للمغرب أو الدولية مالئمة؟ أو هل 
ستستعمل تلك القروض في تحسين الوضع االقتصادي للدولة وتحسين الوضع االجتماعي للمواطنين؟ وهل ستكون لها مردودية إيجابية؟ فتلك أسئلة ال تهمه في 

شيء«، حسب ما يؤكده الخبير االقتصادي نجيب أقصبي، فأين تكمن الحلول إذن.
ال شك في أن الحل الذي لم يعد باإلمكان تأجيله هو الشروع في إصالح نظام المقاصة، ولعل المالحظات التي وردت في تقرير المجلس األعلى للحسابات الصادر خالل 
شهر يناير 2014 بناء على طلب من رئيس مجلس النواب مؤرخ بتاريخ 18 يوليوز 2013، يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الحل موجود داخل المغرب وليس خارجه، شرط 

الشروع في إصالح نظام المقاصة، حسب توصيات إدريس جطو.

رسم كاريكارتوري يجسد وضعية صندوق المقاصة بريشة بوعلي



والفنون  للثقافة  الأطل�س  منتدى  جمعية  تنظم 
مهرجان  لفعاليات  الرابعة  الدورة  بخنيفرة 
الفرتة  يف  وذلك  التجريبي،  للم�سرح  خنيفرة 
القرب  دار  م�سرح  بقاعة  ماي  و31   27 بني  ما 
�سمن  ينتظم  الذي  املهرجان  خنيفرة.  مبدينة 
احتفاء  يعرف  والو�سائطية”  “امل�سرح  حمور: 
بالتجربة امل�سرحية للممثل والفنان الرائد اأحمد 
الوليدي،  يون�س  الناقد  تكرمي  واأي�سا  ال�سعري 
وهو الحتفاء الذي يعرف تقدمي �سهادات لنخبة 

من الفنانني والنقاد امل�سرحيني املغاربة.
املحورية  الندوة  اىل  اإ�سافة  املهرجان  وي�سهد   

تعرف  التي  والو�سائطية”  “امل�سرح  الكربى 
اليو�سفي،  ح�سن  اأمني،  خالد  النقاد  م�ساركة 
عبد الرحمن بنزيدان، وامل�سرحي العراقي علي 
م�سر،  من  م�سرحية  عرو�س  تقدمي  ال�سوداين، 
وليبيا، والعراق، وعرو�سا م�سرحية احرتافية 
من املغرب بتن�سيق مع وزارة الثقافة وم�سرح 
تنظيم  الفعاليات  ت�سهد  كما  اخلام�س،  حممد 
امل�سرح  يف  التكوين  لور�سات  الرابعة  الدورة 
بـ»املقهى  مو�سومة  جديدة  فقرة  وتقدمي 
واإ�سدارات  كتب  توقيع  �سيعرف  امل�سرحي« 

وعقد لقاءات للحوار وتبادل الآراء. 
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.
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لقاء �أدبي حول »زمن 
�لطلبة و�لع�سكر«

للأبحاث  اإيدر  اأيت  بن�سعيد  حممد  مركز  ينظم 
حممد  الوطني  امل�سرح  مع  ب�سراكة  والدرا�سات 
م�سرح  ببهو   2014 ماي   19 الإثنني  يوم  اخلام�س، 
ال�ساعة  من  ابتداء  بالرباط،  اخلام�س  حممد 
حممد  بالأ�ستاذ  احتفاء  اأدبيا  م�ساء، لقاء  ال�ساد�سة 
العمري، من خلل قراءة يف روايته اجلديدة: »زمن 
وحممد  حليفي  �سعيب  مب�ساهمة  والع�سكر«  الطلبة 
كل  مب�ساهمة  الرواية  حول  �سهادات  مع  اليملحي، 
من الأ�ساتذة: حممد �سربي، وعلل الأزهر، و�سامل 

اللطايف. 
وحممد العمري الكاتب والأ�ستاذ اجلامعي، من مواليد 
جنوب  درعة  وادي  �سفاف  على  »احلارة«  قرية 
املغرب. له عدد من املوؤلفات منها يف جمال التاأليف: 
اخلطاب  و»حتليل  الإقناعي«،  اخلطاب  بلغة  »يف 
التوازن  و»اجتاهات  ال�سوتية«،  البنية  ال�سعري 
و»املوازنات  القدمي«،  العربي  ال�سعر  يف  ال�سوتي 
وق�سايا  و»الإفراين  البلغية«،  الروؤية  يف  ال�سوتية 
و18م«،   17 القرنني  مغرب  يف  والأدب  الثقافة 
اأ�سولها وامتداداتها«، و»دائرة  و»البلغة العربية 
بني  اجلديدة  و»البلغة  العنف«،  ومزالق  احلوار 
التخييل والتداول«، و»منطق رجال املخزن واأوهام 
�سرح  يف  ال�سهل  »امل�سلك  حقق  كما  الأ�سوليني«، 

تو�سيح ابن �سهل« ملحمد الإفراين.
جان  ال�سعرية  اللغة  »بنية  الرتجمة:  يف  اأي�سا  وله 
و»الجتاهات  الويل(،  حممد  )مب�ساركة  كوهن« 
)مع  دا�سكال  ملار�سيلو  املعا�سرة«  ال�سميولوجية 
بليت،  لهرني�س  والأ�سلوبية«  و»البلغة  اآخرين(، 

و»نظرية الأدب يف القرن الع�سرين«.
اإىل  العودة  درعية  »اأ�سواق  له:  �سدرت  ال�سرد  ويف 

احلارة وزمن الطلبة والع�سكر«.

زمور  �سل  باط  الر  جلهة  للثقافة  اجلهوية  املديرية  تنظم 
الكتاب واخلزانات واملحفوظات،  زعري، بدعم من مديرية 
وبتعاون مع عمالة �سل واملجل�س البلدي للمدينة وم�سرح 
و�سل  رقراق  اأبي  جمعيتي  مع  وبتن�سيق  اخلام�س،  حممد 
امل�ستقبل وبيت ال�سعر يف املغرب ومنتدى ال�سعراء للثقافة 
والتنمية والت�سامن، الدورة اخلام�سة للمعر�س اجلهوي 
للكتاب والذي حتت�سنه مدينة �سل خلل الفرتة ما بني 12 

و18 ماي 2014  حتت �سعار: »اأمة تقراأ.. اأمة ترقى«. 

هذا، و�سيواكب هذه الدورة تنظيم اأن�سطة ثقافية متنوعة، 
كتب  وتوقيعات  والر�سم  والقراءة  للكتابة  ور�سات  ت�سم 

واأم�سيات �سعرية وعرو�س م�سرحية.
للقراءة  نقطة  بخلق  �ستتميز  الدورة  هذه  فاإن  وللإ�سارة، 
بجماعة بوقنادل. و�ستعرف تنظيم اأن�سطة ثقافية من تاأطري 
والت�سامن،  والتنمية  للثقافة  ال�سعراء  منتدى  جمعية 
و�سيتم تدعيم وتطوير هذه التجربة م�ستقبل بباقي مناطق 

اجلهة.

�أمة تقر�أ .. �أمة ترقى

�لدورة �لر�بعة ملهرجان خنيفرة للم�سرح �لتجريبي

ت�ست�سيف وزارة الثقافة املغربية 
اجلامعي  الثقايف  العمل  وجمعية 
من اأجل املواطنة )اأبايوك( ال�سيد 
وزير  مولينا،  اأنطونيو  �سيزار 
واملدير  �سابقا  الإ�سباين  الثقافة 
العام لبيت القارئ الإ�سباين حاليا، 
وذلك خلل الأيام املمتدة من 23 

اإىل 30 من ال�سهر اجلاري. 
التي  الزيارة  هذه  من  والهدف 
بني  التعاون  اإطار  يف  تندرج 
التح�سري  هو  الثلثة  املوؤ�س�سات 
اململكة  »تاريخ  معر�س  لتنظيم 
خمطوطاتها«،  عرب  املغربية 
والذي �سيقام بالعا�سمة الإ�سبانية 

مدريد ابتداء من اأكتوبر 2015. 
خلل  مولينا،  لل�سيد  اأتيحت  وقد 
املغربية،  باململكة  اإقامته  اأيام 
على  كثب  عن  للتعرف  الفر�سة 
ثراء نفائ�س املخطوطات املغربية 
وذلك من خلل رحلة ا�ستك�سافية 
من  كل  مكتبات   لزيارة  قادته 

ومراك�س،  وفا�س،  الرباط،  مدن 
هذه  متت  وقد  والداخلة. 
موؤرخني  اإ�سراف  حتت  اجلولة 
مكتبات  عن  وم�سوؤولني  مغاربة 
والتوثيق  الأر�سيف  وموؤ�س�سات 

املغربية. 
وراء  من  الغاية  بخ�سو�س  اأما 
اململكة  »تاريخ  معر�س:  تنظيم 
فهي  خمطوطاتها«  عرب  املغربية 
تتمثل يف �سرد تاريخ املغرب عرب 
واملتواجدة  النادرة  خمطوطاته 
يف اأهم مكتبات الأر�سيف املوجودة 
يف كل الأقاليم املغربية مع الرتكيز 
للهوية  الرمزية  العلقات  على 
التناغم  مكونات  ظل  يف  الواحدة 
التعدد  �سمات  بني  والندماج 

والختلف..  
اإىل  املعر�س  هذا  اأي�سا  وي�سعى 
ورمزية  تاريخية  رحلة  تقدمي 
اأهم حمطات  نحو  الزائرين  تاأخذ 

بناء احل�سارة املغربية. 

مع  بتن�سيق  باملغرب  القراءة  �سبكة  تنظم 
و�سعبة  ال�سقاط  حممد  اجلامعية  املكتبة 
باآداب بنم�سيك   ال�سرديات  الفل�سفة وخمترب 
ومركز اأجيال 21 للمواطنة والدميقراطية، 
لقاًء مفتوحا مع الكاتب حممد الناجي حول 
 »Le fils du prophète« :عمله اجلديد
وذلك يوم الأربعاء 21 ماي 2014 يف ال�ساعة 
حممد  اجلامعية  باملكتبة  زوال  الرابعة 
اجلديدة  )طريق  البي�ساء  بالدار  ال�سقاط. 
الن�سر  دار  احلقوق( مب�ساركة  كلية  اأمام 

ملتقى الطرق.

Le fils du prophète
�لفنان �ملغربي هرو�ن يفوز بجائزة

  »Kizzy Awards« 2014
املقيم  املغرب  الت�سكيلــــــــــي  الفنان  ح�سل 
خـــــــــــربو�س(  ببلجيــــــكا Harwan )حمـــــمد 
متنح  على جائزة: »Kizzy Awards« التي 
البلجيكية  العا�سمة  لأف�سل ر�سام 2014، يف 
EKIZZYM « طــــــــرف جمــعية  :بروك�سل من 

اإثر  خا�س  حفل  يف  اجلائزة  له  و�سلمت   ،»DIAS

جناح املعار�س الت�سكيلية التي نظمها خلل ال�سنة 
املا�سية بعدد من العوا�سم العاملية )لندن، باري�س، 
العا�سمة  احت�سنته  معر�س  فيها  مبا  الرباط..(، 
بروك�سيل تكرميا للمغرب حتت عنوان: »الف�ساء 
 والزمن«، واأي�سا تكرميا للفنان الراحل جاك بريل.          

مهرجان �ل�سينما 
�لإفريقية

�ستعي�س مدينة خريبكة على اإيقاع 
وذلك  الإفريقية،  ال�سينما  فعاليات 
 2014 يونيو  و21   14 بني  ما 

مب�ساركة 13 دولة اإفريقية.
حمطة  يعترب  الذي  املهرجان  وهو 
من املحطات للنقا�س حول خمتلف 
املوا�سيع والإ�سكالت التي تعرفها 
القارة ال�سمراء عرب بوابة ال�سينما، 
والتي ت�سعى اإىل تذويب الختلفات 

التي خلقتها ال�سيا�سة.

تاريخ �ململكة �ملغربية عرب خمطوطاتها يعر�ض مبدريد
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قالوا ونقول
مدربه  على  »يعربد«  بوزروق  الرجاوي 

البنزرتي.
»األخبار«

● يا كما مقطوع من ذاك ال�شي؟

الزاكي مزيان وكاأ�س اإفريقيا ديالنا
»حميد شباط«

اللي  والواف  املا�س  حريرة  غري  فك   ●

مهددين بالنزول، عاد �شوف الزاكي وكاأ�س 
اإفريقيا.

كنت اأريد تدريب الأ�شود، لكنهم ا�شرتطوا 
�شنة واحدة

»الهولندي أدفوكات«
● مالك كنت باغي حترك!

اأبيع  ول  اإرهابية،  خلية  زعيم  ل�شت 
احل�شي�س

»المدرب الزاكي«

● �شكون اللي اتهمك بهذا الكالم الكبري.

�شاأنتحر من اأجل الفوز بكاأ�س اإفريقيا
»بادو الزاكي«

● نعل ال�شيطان �شوية، النتحار حرام..

لالعب  التنفيذ  وقف  مع  حب�شا،  اأ�شهر   4
نه�شة بركان عبد املوىل رابح

»األحداث المغربية«

واآخرون  امليدان،  يف  يتاألقون  لعبون   ●

يبحثون عن ال�شجن.
اأزمة �شامتة بني اأع�شاء جامعة الكرة

»الخبر«
● هادو مازال كاع ما بداو.

»كتيبة« الزاكي تتحرك نحو اأوروبا
»أخبار اليوم«

الكتيبة،  ها  النتحار،  ها  الإرهاب،  ها   ●

وهادي غري كرة القدم، ما�شي حرب.
اختيار الزاكي هو اختيار للعقل

»رئيس الرجاء بودريقة«
● �شوف اأو كان؟

البطولة  ملنتوج  العتبار  اإعادة  هديف، 
»المدرب امحمد فاخر«والالعبني املن�شيني

● نق�س �شوية من الطلبات، اأوخلي امل�شاريع  
اخلاوية.

احلظ خاننا ومهمتنا اأ�شبحت اأكرث تعقيدا
»مدرب الواف الصحابي«

يف  الواعرة  ديالك  التحليالت  هي  فني   ●

البالتو؟

غادر الناخب الوطني بادو الزاكي يف نهاية 
اجتاه  يف  الوطن،  اأر�س  الأخري  الأ�شبوع 
بع�س البلدان الأوروبية التي يتواجد فيها 
اإىل  �شي�شمهم  الذين  املغاربة  املحرتفون 

لئحته اجلديدة.
بادو الزاكي وكما علمنا، اجته يف بداية هذه 
ال�شفرية اإىل فرن�شا، ومنها اإىل اإيطاليا،  جل�س 
اإقناعهم  نب�س بع�س املحرتفني، ملحاولة 
الذي  بالدهم  منتخب  اإىل  جمددا  بالعودة 
اأي وقت م�شى يف حاجة  اأكرث من  اأ�شبح 

لكل اأبنائه.
كما هو معلوم، فقد عا�س املنتخب املغربي 
املوؤ�شوف  غري  البلجيكي  قيادة  حتت 
العديد  غرييت�س«  »اإريك  رحيله  على 
جهة،  من  املحرتفني  بني  ال�شراعات  من 

واملحليني من جهة اأخرى.
ب�شكل  اأثرت  �شامتة  وحروب  �شراعات، 
كبري ، وكانت �شببا يف النتائج ال�شلبية التي 
ح�شدها منتخبنا خالل ال�شنوات الأخرية. 
اأ�شامة  بزعامة  »الهولنديون«  فهناك 
ال�شعيدي، واأمرابط ولبي�س، والبلجيكيون 
واملهدي  بو�شوفة،  امبارك  بقيادة 
غار�شيال.. والفرن�شيون الذين »يرتاأ�شهم« 
العميد املهدي بنعطية، الذي »ي�شرف« على 

لعبني »كبار« كيون�س بلهندة والكوثري، 
وهرما�س  ال�شماخ،  ومروان  والقنطاري، 

وكمال ال�شافني والالئحة طويلة..
ف�شل  غرييت�س«  »اإريك  ال�شابق  املدرب 
من  الرت�شانة  هذه  تدبري  يف  ذريعا  ف�شال 
فيما  يت�شارعون  تركهم  حيث  الالعبني، 
اإف�شاد هذه املجموعة  بينهم، بل �شاهم يف 
وذلك بالنحياز اإىل كتلة معينة على ح�شاب 

جمموعة اأخرى.
الالعبون  التكتالت، وجد  ففي خ�شم هذه 

خا�شة  اأمرهم،  من  حرية  يف  املحليون 
واأنهم ل يتلقون نف�س املعاملة التي يتلقاها 
زمالوؤهم   »الأوروبيون«، هوؤلء ي�شرتطون 
على اجلامعة ال�شابقة املغلوب على اأمرها، 
�شاعفوا  بل  الأوىل،  الدرجة  تذاكر  حجز 
من �شروطهم، باخلروج اإىل املطاعم خارج 
العلب  يف  كال�شهر  اأخرى  واأ�شياء  الفنادق 
يف  الدخول  بل  ال�شي�شا،  وتدخني  الليلية، 

م�شاجرات مع بع�س املعجبني.
عهد  يف  الوطني  املنتخب  حال  هو  هذا 

البلجيكي غرييت�س واجلامعة ال�شابقة التي 
مل نع�س معها �شوى الهزائم والنك�شات.

املكتب  اأو  اجلديد،  اجلامعي  املكتب  مع 
املديري، دخلنا عهدا جديدا، على من يهمهم 
الأمر اأن ي�شتفيدوا من كل الأخطاء واجلرائم 
التي ارتكبت يف حق املنتخب الوطني، وذلك 

باإبعاد كل الو�شوليني وال�شما�شرة.
كل  يعرف  الزاكي  بادو  الوطني  الناخب 
كبرية و�شغرية على هذا املنتخب، بف�شل 
وجتربته  الالعبني،  لكل  الدقيقة  متابعته 
الأخرية التي علمته ول�شك احلذر من كل 
يعكر  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  وتفادي  �شيء، 

اجلو على حميطه.
�شاء  اإن  �شتكون  اأوروبا  اإىل  الزاكي  رحلة 
املحرتفني  واأن معظم  مثمرة، خا�شة  اهلل 
يكنون الود والحرتام الكبري لبادو الذي 
�شيتمكن من اإقناعهم بن�شيان كل امل�شاكل 
التي عا�شوها يف عهد البلجيكي غرييت�س، 
الفر�شة مواتية لطي �شفحة املا�شي  لأن 
الفرحة  املغربي  اجلمهور  واإهداء  الأليم، 
منذ  وبال�شبط  طويلة  ملدة  افتقدها  التي 
املغربي  املنتخب  جمعت  التي  النهاية 
بقيادة الزاكي بنظريه التون�شي  خالل نهاية 

كاأ�س اإفريقيا ل�شنة 2004.
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بعد تعيينه ناخبا وطنيا

هل �صينجح الزاكي يف نزع فتيل ال�صراعات ال�صامتة بني املحرتفني؟

رحبت كل الأطر الوطنية باإ�شناد تدريب املنتخب الوطني 
لزميلهم بادو الزاكي، كما اأبدت ارتياحها اجتاه املكتب 

اجلامعي اجلديد الذي اأعاد العتبار للمدرب املغربي.
مدرب املغرب التطواين عزيز العامري هو الوحيد الذي 
خرج من هذه القاعدة، معتربا خالل اإحدى ت�شريحاته 
العجيبة باأن املدرب الزاكي كان حار�شا كبريا، ومل يقدم 

اأي �شيء كمدرب.
ت�شريح جماين، يعرب عن حقد دفني يكنه العامري لزميل 

له يف املهنة وابن بلدته )�شيدي قا�شم(.
ترى ماذا اأعطى العامري لكرة القدم الوطنية؟

اأظن ل �شيء، فبا�شتثناء لقب البطولة اليتيم مع املغرب 
التطواين، والذي حققه بف�شل قتالية الالعبني، وتظافر 

جهود كل الفعاليات التطوانية.
عزيز العامري مل يكن يف يوم من الأيام لعبا كبريا مع 
فهو  بالنجوم،  يعج  كان  الذي  القا�شمي  الحتاد  فريقه 
مل ي�شل اإىل م�شتوى الأخوين ابن اإدري�س، اأو فتاح، اأو 
�شليطن، اأو حميد دحان الذي كان �شمن املنتخب املغربي 

خالل مونديال مك�شيكو 1970.
اأما كمدرب، فقد ف�شل مع كل الأندية التي دربها والتي 
اأو  وفرت له كل الظروف للنجاح، بل كان قاب قو�شني 
الق�شم  مغادرة  اإىل  امللكي  اجلي�س  بفريق  بالدفع  اأدنى 

الوطني الأول.
الغني  فتاريخه  الزاكي،  بادو  عن  ندافع  ل  هنا  نحن 
العامري  ت�شريحات  على  جواب  خلري  بالإجنازات 
اللياقة  �شروط  اأب�شط  اإىل  تفتقد  والتي  العدوانية، 
واأخالقيات املهنة. ومع ذلك، فال ن�شتغرب من ت�شرفات 
هذا املدرب الذي و�شف املدرب العاملي الربتغايل مورينو 
اأقوى  درب  الذي  اأن�شيلوين  كارلو  والإيطايل  بـ»الزرك« 
الأندية الأوروبية والذي ي�شرف حاليا على الفريق امللكي 
ريال مدريد، حيث و�شفه بال�شعيف وعدمي ال�شخ�شية.. 

فما بالك مبواطنه بادو الزاكي.

واهلل عيب

العامري

املدرب عزيــز العامـــري: اللـــه يعطـــينا وجهـــك!
مل يعد باإمكاننا متابعة عموده »املزعج« »حتت املجهر« 
�شوته  �شنفتقد  كما  املغربية،  الأحداث  جريدة  يف 

»املبحوح« املليء بامل�شاعر وال�شدق.
الزميل  اجلميع،  عن  غفلة  ويف  البقاء،  دار  اإىل  غادرنا 
وال�شديق والأخ الأ�شتاذ حممد بوعبيد بعد نوبة قلبية، 

لي�شلم الروح اإىل الباري تعاىل.
يعترب املرحوم من قيدومي ال�شحافة الريا�شية التي 
ا�شتغل فيها اأكرث من ثالثة عقود، حيث عرف بجديته 
وتفانيه و�شراحته التي اأزعجت العديد من امل�شوؤولني 
بل حتى زمالءه يف امليدان الذين دخل معهم خالل العديد 
من املنا�شبات يف �شراعات، مدافعا عن اآرائه املعقولة، 
بل  ي�شجعهم،  كان  الذين  ال�شباب  ال�شحفيني  وعن 

اعتربوه نعم الأخ الأكرب، وال�شديق الويف.
يعترب ال�شي حممد بوعبيد، مدر�شة قائمة بذاتها، �شاعد 
العديد من ال�شحفيني على التاألق، ووقف بجانبهم حتى 

اأ�شبحوا �شحفيني مرموقني..
فبعد م�شرية غنية حافلة بالعطاء الغزير، اأ�ش�س �شنة 
2000 الرابطة املغربية لل�شحافة الريا�شية التي كانت 
مالذا جديدا لل�شحفيني ال�شباب خا�شة املهم�شني منهم.

احلديث عن الزميل وال�شديق بوعبيد ذو �شجون، فمهما 

يف  القيمة  وم�شاهماته  احلميدة،  خ�شاله  عن  حتدثنا 
بناء �شحافة ريا�شية نزيهة، مهما حتدثنا، لن نعطي 
للرجل حقه وقيمته احلقيقية يف زمن طغت فيه املادة 
له،  مهنة  ل  ملن  مهنة  النبيلة،  املهنة  هذه  واأ�شبحت 
والنتهازيني  الو�شوليني  من  العديد  بف�شلها  ا�شتفاد 
الذين حاربهم املرحوم الذي كان يدافع ب�شرا�شة عن 

ال�شحفي املهني ال�شريف.
رحم اهلل ال�شي حممد بوعبيد واأ�شكنه ف�شيح جناته، 

واألهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

رحم اهلل ال�صديق ال�صي حممد بوعبيد

بوعبيد

الطيبة  للبادرة  خريا،  ا�شتب�شرنا 
اجلديد  املديري  املكتب  عليها  اأقدم  التي 
للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، وذلك 
»مبغربة« كل الأطر التقنية التي �شت�شرف 

على املنتخبات الوطنية.
املنتخب  راأ�س  على  الزاكي  تعيني  فبعد 
يف  مائة  مغربي  طاقم  مب�شاعدة  الأول، 
املائة، جاء الدور على اإ�شناد قيادة منتخب 
فاخر  احممد  املقتدر  املدرب  اإىل  املحليني 
ال�شوء  اجلامعي  املكتب  اأعطاه  الذي 

الأخ�شر لختيار م�شاعديه.
ي�شتغل  مل  ال�شديد  ولالأ�شف  فاخر  احممد 
هذه الفر�شة الثمينة التي ل تعو�س، حيث 
اأ�شبحت  ومناق�شات،  ح�شابات  يف  دخل 
متجاوزة، كما اأن الظرفية احلالية ل ت�شمح 

بتاتا يف تداولها.
حينما مت تقدمي احممد فاخر لو�شائل الإعالم 
خالل الندوة ال�شحفية للمكتب اجلامعي، 

مل يطلب منه اأي �شيء �شوى الإ�شراف على 
تدريب ومواكبة الالعبني املحليني.

الندوة  خالل  اأ�شار  وكما  فاخر  احممد 
كبريا،  م�شروعا  يحمل  اأنه  على  وبعدها، 
التي  ال�شياع  من  املغربية  الكرة  �شينقذ 

تعي�شه.
م�شروع يت�شمن اإ�شرافه املبا�شر على منتخب 
اأقل من 19 �شنة، واأقل من 17 �شنة، واإعادة 
هيكلة كل الع�شب، والإ�شراف املبا�شر على 
جميع الأطر التي �شيتكلف بجلبها لتدريب 

هذه املنتخبات.
املهمة  هذه  باأن  جيدا  يعلم  فاخر  احممد 
الذي  التقني  املدير  اخت�شا�س  من  هي 
مازلنا نبحث عنه، كما اأن اجلامعة مازالت 
وحلد كتابة هذه ال�شطور مل تفك الرتباط 
على  امل�شرف  فريبيك  بيم  بالهولندي 

املنتخبات الوطنية.
املكتب اجلامعي وحينما نادى على احممد 
فاخر فلمهمة حمددة، وهي تدريب املنتخب 
املحلي فقط ل غري، هذا املنتخب الذي ل 
منتخب  لتعزيز  ال�شتعداد  اإل  منه  ننتظر 

الكبار كلما �شمحت الظروف بذلك.
املكتب  مع  الفج  وبتعامله  فاخر  احممد 
الذي  الأجر  على  ر�شاه  كعدم  اجلامعي، 
�شيتقا�شاه، بالرغم من اأن املبلغ حمرتم جدا، 

30 مليون �شنتيم  �شافية بدون  �شرائب.
  بهذا التعامل �شي�شيع على اأطر وطنية اأخرى 
حيث  الوطنية،  املنتخبات  تدريب  فر�شة 
�شيكون املكتب اجلامعي م�شطرا للبحث عن 

مدربني وم�شرفني من خارج الوطن.
ح�شاباته  فاخر  احممد  يعيد  اأن  نتمنى 
ال�شيقة واأن يتعامل مع و�شعيته اجلديدة 
بكل مهنية، واأن يف�شل م�شلحة الوطن على 

م�شلحته ال�شخ�شية. فاخر

الزاكي

مزايدات جمانية للمدرب احممد فاخر



14
alousbouea@gmail.com

حوار
 العدد: 789  اخلميس 15 ماي 2014

...........

❐ يط�لعن� �صوتك يف الآونة الأخرية ك�إحدى 
الذاتي«.  »احلكم  مقرتح  عن  املدافع�ت 
ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، م� عالقة مواطنة 

لبن�نية ب�لدف�ع عن اأطروحة مغربية؟
■ لي�س من �ل�ضروري �أن تكون هناك عالقة، 
بنز�ع  يتعلق  �لأمر  �أن  وهو  ب�ضيط  ل�ضبب 
دويل، فمنذ �ضنة 1963 عندما طرح �ملغرب 
�لر�بعة  �للجنة  على  �ل�ضحر�ء  مو�ضوع 
وبعد  �ملتحدة،  �لأمم  يف  �ل�ضتعمار  لت�ضفية 
 ،1975 �ضنة  �ل�ضحر�ء  من  �إ�ضبانيا  خروج 
بقي هذ� �مل�ضكل م�ضنفا كنز�ع دويل يتحدث 
عنه �لعامل كله، لكن بن�ضب خمتلفة، و�لعرب 
مثال ل يتحدثون نهائيا عن نز�ع �ل�ضحر�ء، 
نز�ع  �أنه  يعتربون  �أنهم  وهو  ب�ضيط  ل�ضبب 
�أحتدث هنا عن  و�أنا ل  بني طرفني عربيني، 

�لبولي�ضاريو وحدها، بل عن �جلز�ئر �أي�ضا، 
ثم �إن هناك �ضحفيني عربا �أ�ضهر مني ب�ضكل 
كبري ولهم مو�قع �إلكرتونية معروفة، يتكلمون 
متيل  ومو�قفهم  �ل�ضحر�ء  نز�ع  عن  كثري� 
لأطروحة �لبولي�ضاريو، وهوؤلء م�ضنفون منذ 
10 �أو 15 �ضنة غري مندرجني �ضمن �أ�ضدقاء 
كل  يف  د�ئما  ح�ضورهم  وي�ضجلون  �ملغرب، 
و�لنتخابات  �لد�ضتور،  مثل  �ل�ضتحقاقات، 
�لربملانية، وحماكمة »�كدمي �إزيك«، وق�ضية 
م�ضطفى �ضلمى.. لكن �لنا�س يرونني لوحدي 
يف �ملو�ضوع وهذه م�ضكلة، ورمبا يعك�س هذ� 
�أكرث  �أنني �ضوت موؤثر، لأنني تعمقت  �لأمر 
بيني  �لفرق  هو  وهذ�  �مللف،  يف  غريي  من 
�أود  �ل�ضدد  هذ�  يف  �آخرين..  �ضحفيني  وبني 
�أن �أ�ضري �إىل ح�ضور خبري ياباين حتدث ملدة 

ن�ضف �ضاعة عن ق�ضية �ل�ضحر�ء، وله مركز 
در��ضات يف �ليابان، »�أ�ضنو جاب �ليابان مللف 

�ل�ضحر�ء«)..(.

 التقصير اإلعالمي
 في ملف الصحراء

❐ هل ميكن اأن نتحدث عن ق�صة اقتن�عك 
مبقرتح »احلكم الذاتي« املغربي؟

ح�ضرت  �ملغرب،  فيها  زرت  مرة  �أول   ■
وكنت  �لأخوين  جامعة  �حت�ضنته  لن�ضاط 
�ضعبة  يف  �ملاج�ضتري  �أح�ضر  طالبة  وقتها 
ح�ضرنا  قد  وكنا  بلبنان،  �لدولية  �لعالقات 
موؤمتر� له عالقة بالدفاع عن حقوق �لإن�ضان، 
وكان  �لعربي،  �لعامل  يف  �ملدونني  وحرية 

�لأمريكي  �لإ�ضالمي  �لكونغر�س  تنظيم  من 
باجلامعة �ملذكورة.. هذ� �ملو�ضوع مل تكن له 
عالقة بال�ضحر�ء، ولكنه �ضادف وجود بع�س 
�ملغاربة �ل�ضحر�ويني، كانو� ينظمون زيار�ت 
لوفود �أجنبية لالأقاليم �جلنوبية، فاقرتحو� 
علينا زيارة �ل�ضحر�ء، فلبيت �لدعوة رفقة 
وكان  �ل�ضيا�ضية،  �لعلوم  يف  عر�قي  �أ�ضتاذ 
من �ملفرو�س �أن تنتهي تلك �لزيارة عند هذ� 
�إن�ضاين  �إىل وجود م�ضكل  �حلد، لكني �نتبهت 
م�ضكلة  هناك  تكون  �أن  قبل  �لأر�س،  على 
فت�ضاءلت  باملخيمات..  عالقة  لها  �ضيا�ضية 
ملاذ� نتحدث عن فل�ضطني، و�لعر�ق، وجنوب 

لبنان، ول نتحدث عن نز�ع �ل�ضحر�ء)..(.
ال�صحراء  مو�صوع  يتحول  مل  مل�ذا   ❐
املغربية اإىل مو�صوع دويل على غرار ب�قي 

النزاع�ت الأخرى التي اأ�رشت اإليه�؟
�لإعالم  طرف  من  تق�ضري  هناك  �أول،   ■
و�خلطاب  للملف،  �لرتويج  يف  �ملغربي 
�ملغربية،  �لإعالمية  �لقنو�ت  يف  �ملوجود 
يتقبلة  وبالكاد  موجود،  خطاب  بالكاد  هو 
بخطاب  �خلارج  �ضتخاطب  فكيف  �ملغاربة، 
مل  ثانيا:  خ�ضبيا،  خطابا  �ملغاربة  يعتربه 
ت�ضتغل �لدبلوما�ضية �ملغربية على �لق�ضية من 
وجهة نظر حقوقية، وكان �ملغرب متكال على 
�لأمم �ملتحدة ب�ضكل كلي، منذ �أن �أ�ضبح هناك 
عالقات  هناك  وكانت  �لعام،  لالأمني  مبعوث 
مع دول م�ضنفة ك�ضديقة لل�ضحر�ء، و��ضتمر 
�لعمل بذلك �إىل �أن عملت جبهة �لبولي�ضاريو، 
على لعب ورقة »حقوق �لإن�ضان«، و�ملغرب 
�لآن يبحث عن طريقة ملعاجلة هذ� �مل�ضكل، 

حوار مع النا�صطة اللبنانية امل�صهورة بدفاعها عن مغربية ال�صحراء:

هناك �أجند�ت �أجنبية 
ت�ستهــدف �مللكــية 
و�للوبــي �ملغــربي 

يف �أمريكا »فا�سل«
الدولة رخصت لجمعيات تتعارض أهدافها مع 

األمن القومي المغربي والوحدة الترابية

اسمها »رويدة مروة«، شابة لبنانية، يطالعنا صوتها بين الفينة واألخرى هنا وهناك، وهي تدافع بحماس منقطع النظير عن مقترح الحكم الذاتي المغربي، 

وعن مغربية الصحراء.. كونها مغربية أكثر من بعض المغاربة، أمر يفتح الباب على مصراعية أمام التأويل)..(.

ما عالقة مواطنة لبنانية، بموضوع مغربي شائك؟ »ليس من الضروري أن تكون هناك عالقة، فهذا نزاع دولي«، هكذا ترد رويدة بكل بساطة على 

منتقديها، عندما يطرح عليها سؤال من هذا النوع، تبتسم وتضيف، »استمعت مؤخرا لخبير ياباني يتحدث لمدة نصف ساعة عن نزاع الصحراء على قناة 

ميدي 1 تي في.. ما عالقة اليابان بالصحراء«.

قصة ارتباط مروة بالمغرب بدأت منذ اليوم الذي زارت فيه جامعة القرويين، قبل أن تحصل على الماجستير.. خبرتها بكواليس المنتظم الدولي، جعلتها تشن 

هجوما الذعا على اللوبي المغربي في أمريكا، حيث تؤكد أنه لم يقدم شيئا للمغرب)..( كما تؤكد أن أمريكا ال تساند إال نفسها.. بدليل أنها كانت تدافع 

عن مبارك والقذافي وتخلت عنهما فيما بعد، حسب قولها.

ولم تستبعد مروى التي تعتقد أن الدولة ارتكبت بعض األخطاء في معالجة، قضية مخيم »اكديم إزيك«، وجود أجندات أجنبية يتم تنزيلها في المغرب عن 

طريق مواقع إلكترونية ممولة من طرف جهات ضد الملكية، حسب التفاصيل الواردة في الحوار التالي: 

حاورها: سعيد الريحاني 

رويدة مروة
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حماكمة  هناك  تكون  �أن  قبل  �نطلق  �لذي 
�إزيك«،  �كدمي  »خميم  ق�ضية  يف  �ملتورطني 
و�لدليل على ذلك هو ت�ضنيف هذ� �ملخيم كاأول 

حر�ك للربيع �لعربي على قناة »�جلزيرة«.
�لعرب،  ثانية، كل ما يتحدث فيه  ناحية  من 
يجب �أن يتحول �إىل »ها�ضتاج« على »تويرت«، 
�أو ق�ضية مثرية، للر�أي �لعام �لعربي.. �ليوم 
�ضوريا،  نحو  متجه  �لعربي،  �لعام  �لر�أي 
و�لكل يريد �أن ي�ضوق هذ� �مل�ضكل �ضو�ء تعلق 
�لأمر باملعار�ضة �أو �لنظام.. �لأمر نف�ضه يف ما 
يتعلق مبو�ضوع فل�ضطني، �لذي مت ترويجه 
�لب�ضائع  ملقاطعة  حملة  عرب  �ضنو�ت  منذ 
�أنظار�  له  �لإ�ضر�ئيلية، وهذه �حلملة جلبت 
كثرية من �أوربا و�خلارج.. بخالف �ملخيمات 

وهي منطقة مقفلة)..(.
دَّق  هناك �ضيء �آخر، يتعلق بكون �ملغرب ُي�ضَ
�ضيئ، وهذ� لحظته يف  ما هو  د�ئما كل  عنه 
�لأربع �ضنو�ت �لأخرية عندما كنت يف لبنان 
يطرح  كان  حيث  �لعربية،  �لدول  بع�ض  ويف 
علي �ضوؤ�ل، ما �لذي ترينه مثري� لالإعجاب يف 
زرمت  هل  ب�ضوؤ�ل:  عليهم  �أرد  فكنت  �ملغرب؟ 
�ملغرب؟ فيقولون: ل،  فاأكت�ضف �أن كل ما لديهم 
جمرد ت�ضور�ت �ضلبية جتعلهم ي�ضدقون كل 

ما يقال عن �ملغرب ب�ضهولة)..(.

 المغرب خطا خطوات كبيرة 
في مجال حقوق اإلنسان 
لكنه لم يسوق نفسه 

❐ هل ف�سل �ملغرب بر�أيك يف ر�سم �صورة 
عن نف�سه باخلارج؟

■ �ملغرب خطا يف �لع�ضر �ضنو�ت �لأخرية، 
�لإن�ضان،  حقوق  جمال  يف  كبرية  خطو�ت 
ب�ضكل  نف�ضه  ي�ضوق  مل  لكنه  �ل�ضيا�ضة..  ويف 
جيد، فبقيت �ل�ضورة �لقدمية، موجودة عند 
�ل�ضرق، فلو �ضاألت �خلليجيني �أو �مل�ضارقة عن 
�ضورة �ملغرب، �ضتجد �أنه ل ميكن لن�ضائهم 
�أن ي�ضاهدو� منجز�ت �ملر�أة �ملغربية ومدونة 
�لأ�ضرة، بل �ضيكتفون مبا هو م�ضوق �إعالميا، 
يعرفون  ل  �أغلبهم  �أن  كما  معروف)..(  وهو 
�أي �ضيء عن مو�ضوع �ل�ضحر�ء، ول يعرفون 
عن  �ضاألتهم  �إذ�  لكن  تندوف،  عن  �ضيء  �أي 
موقفهم من ق�ضية �ل�ضحر�ء، ف�ضتكون هناك 
ت�ضفية ح�ضابات ناجتة عن �ملوقف من �لنظام 
حتى  موجود  �لأمر  وهذ�  نف�ضه،  �ملغربي 
د�خل �ملغرب، حيث �أ�ضبح هناك موقف لدى 
�لبع�ض من طرح �لدولة، ملجرد �أن هذ� ر�أيها، 

حيث ماز�لت هناك عقدة من �ملخزن)..(.
❐ �أنت تد�فعني عن �حلكم �لذ�تي، باملقابل 
عن  تد�فع  �ملغرب،  د�خل  قليلة  قلة  هناك 

مقرتح تقرير �مل�سري؟
للمغرب،  بالن�ضبة  »بر�نية«  �أعترب  �أنا   ■
لكنني �أرى فيه �أكرث �لبلد�ن �مل�ضتقرة عربيا، 
و�لأكرث �نفتاحا على �ل�ضتثمار�ت، و�لحتاد 
�أن  حر�م  �لإيجابية،  �لنقاط  هذه  �لأوربي.. 
ت�ضيع يف ملف ي�ضتنزف �ملغرب بهذ� �ل�ضكل.. 
وعندما خرجت فيديوهات من طرف »�ضباب 
�لتغيري« د�خل تندوف، تتحدث عن �لتغيري 
�غت�ضابهن  مت  �للو�تي  �ل�ضحر�ويات  وعن 
يف  ذلك  حول  جنيف  يف  �ضهاد�ت  وقدمو� 
و�حد  �أي  نر  مل  �لإن�ضان..  حقوق  جمل�ض 
عنهم،  يتكلم  �ملغرب  يف  �لر�أي  ن�ضطاء  من 
عن  �لعفو  مو�ضوع  ترويج  مت  باملقابل  لكن 
»د�نييل كالفان« وفيديو ويل �لعهد وهو يفتتح 
به  قام  �لعمل  وهذ�  �حليو�نات)..(،  حديقة 
�ضاء �هلل. بع�ض �ملغاربة  ما  �ملغاربة،  بع�ض 
يعرفون كيف يتكلمون ب�ضكل �ضريع عن كل ما 
هو �ضلبي.. وينتظرون �أي خطاإ للنظام يف �أي 
ملف من �أجل ت�ضريف غ�ضبهم، وهذ� ينعك�ض 
ب�ضكل كبري على �ضورة �ملغرب لأننا يف زمن 

حرب �لإعالم)..(.
❐  هل تعتقدين �أن �لأمر يتعلق بت�رصفات 

عفوية �أم بخدمة »�أجند�ت« �أجنبية؟
هناك  لأن  �أجنبية،  �أجند�ت  هناك  طبعا   ■
متولها  جهات  لها  مغربية  �إلكرتونية  مو�قع 
من �خلارج، جهات �ضد �مللكية، �أو جهات لها 

�أطماع للحكم يف �ملغرب.
�لتي  �ملركز  خالل  من  ر�سدمت  هل   ❐
»�أجند�ت«  على  للعمل  حالت  ترت�أ�سينه 

�أجنبية؟
لكم  �أقولها  �أنا  �ملركز،  خالل  من  لي�ض   ■
مو�قع  هناك  �أن  �أعرف  كنت  �أنا  مبا�ضرة، 
�إلكرتونية من خالل ما يقوله بع�ض �لفاعلني 
بع�ض  �أي�ضا  هناك  �ل�ضيا�ضي..  �ملجال  يف 
لكن  ت�ضتغل،  كي  لها  �ملرخ�ض  �جلمعيات 
لها  فكرة  �أهم  مع  تتعار�ض  ن�ضالها  �أ�ضكال 
�أو  �لرت�بية،  �لوحدة  وهي  بالدولة  عالقة 
تتعار�ض مع �لأمن �لقومي.. هناك جمعيات 
�ملعتقلني  على  لالطمئنان  �أ�ضبوع  كل  تذهب 
�لذين قتلو� رجال قو�ت �لأمن مبنا�ضبة تفكيك 
ولو  يذهبو�  مل  لكنهم  �إزيك«،  »�كدمي  خميم 
�ل�ضحايا  �أهايل  على  لالطمئنان  و�حد�  يوما 
نزور  باأن  تقول  �لإن�ضانية  �لأمن..  قو�ت  من 
عائلتي �لطرفني معا.. هناك من يروج �إىل حدود 
�لبولي�ضاريو  عليه  ت�ضتغل  ما  وهذ�  �ليوم، 
�أولئك  �إن  خطرية.  غاند�«  »بروبا  �إطار  يف 

�ملعتقلني، نا�ضطون �ضيا�ضيون ولي�ضو� قتلة.. 
هم نا�ضطون �ضيا�ضيون ونحن لي�ض لنا معهم 
عندما  م�ضكلة  هناك  ت�ضري  لكن  م�ضكل،  �أي 
يقتلون �أ�ضخا�ضا �آخرين.. وت�ضويق م�ضطلح 
»�لنا�ضطون �ل�ضيا�ضيون« يجعل �لتهمة باطلة 

من �أ�ضا�ضها)..(.

  أخطاء تدبيرية في ملف 
»اكديم إزيك«

ما ر�أيك يف تدبري �لدولة، مللف »�كدمي   ❐
�إزيك«؟

بع�ض  طرف  من  �أخطاء  هناك  ح�ضلت   ■
تر�كم  هناك  وكان  �ل�ضحر�ء،  يف  �مل�ضوؤولني 
مل�ضاكل د�خلية بال�ضحر�ء، وب�ضيا�ضة �لريع 
�لأ�ضخا�ض،  لبع�ض  �ملمنوحة  و�لمتياز�ت 
تناف�ض �ضيا�ضي.. تر�كمت �مل�ضاكل ف�ضار هناك 
خميم، لكن �لأ�ضخا�ض �لذين �أر�ضلو� للتفاو�ض 
بني �ملعت�ضمني وبني �لدولة، �رتكبو� �أخطاء 
فو�ضلنا �إىل وقت �لذروة، فكان من �ل�ضروري 
تفكيك �ملخيم، مع �لإ�ضارة �إىل �أن رجال قو�ت 
للقيام  �لأمن كان عندهم فقط و�ضائل خفيفة 
بعملهم)..( لكن �ملحاكمة تاأخرت ملدة �ضنتني، 
وكانت هذه �ملدة كفيلة باأن جتعل عدة �أمور 
ميتة، بالإ�ضافة �إىل �أن �ختيار توقيت �ملحاكمة 
�نتظار  �لالزم  من  كان  حيث  خمطئا،  كان 
�نتهاء �ضنة 2013 �أو �لتعجيل باملحاكمة قبل 
ذلك بكثري، لأن �ملو�ضوع تز�من مع �لت�ضويت 
على تو�ضيع �ضالحيات �ملينور�ضو من طرف 

�أمريكا.
❐ قلت �إن �ملغرب كان ير�هن يف �لرتويج 
لق�سيته على دول ت�سمى �سديقة �ل�سحر�ء، 

هل هم �أ�سدقاء �ل�سحر�ء فعال؟
وم�ضاحلم،  �أنف�ضهم  �أ�ضـــدقاء  هـــــــــــم   ■

باملو�رد  غنية  بكونها  معروفة  و�ل�ضحر�ء 
مو�رد  لحت�ضان  ومر�ضحة  �ل�ضمكية 
للدول  تكون  �أن  �لطبيعي  فمن  �أخرى)..(، 
�لتي لها تاأثري يف �لقر�ر �لدويل، ح�ضابات تاأخذ 
بعني �لعتبار مطامعهم يف �ملنطقة.. وجتدر 
ل  �لرثو�ت،  مو�ضوع  �أن  �إىل  هنا  �لإ�ضارة 
�ضديقة  �لدول  ت�ضتغله  ولكن  �ملغرب  يثريه 

�ل�ضحر�ء)..(.

 تجربة االنفتاح على أصدقاء 
جدد.. روسيا والصين

�أمريكا وفرن�سا  �إن  يف �ملغرب يقولون   ❐
ت�ساند�ن �ملغرب؟

�أنها كانت  �أمريكا ت�ضاند نف�ضها، و�لدليل   ■
حتييده،  ما  يوم  يف  وقررت  مبارك،  ت�ضاند 
�أمريكا كانت �ضامتة عن �لقذ�يف طيلة �ضنو�ت، 
�أمريكا  بذلك..  قامو�  تنحيته  قررو�  وعندما 
تقول �إنها غا�ضبة على �لنظام �ل�ضوري، لكنها 
�ملعار�ضة  بتمويل  �ليوم  حدود  �إىل  تقم  مل 
بر�غماتيا، هم  �لغ�ضب  �ألي�ض هذ�  �ل�ضورية، 
يقولون من �لذي �ضيخلف �لأ�ضد؟ �لإ�ضالميون. 
نظر  يف  ل�ضوريا،  بالن�ضبة  منا�ضب  غري  هذ� 
�لأمريكيني، �لذين كانو� يبحثون عن �ضخ�ضية 
ع�ضكرية لتكون مكان ب�ضار.. من جهة �أخرى، 
ل ميكن �لقول باأن �أمريكا حليفة للمغرب لأنه 
�مل�ضطلحات  تكون  وكي  تو�زن،  هناك  لي�ض 

دقيقة، نحن �أ�ضدقاء �أمريكا)..(.
❐ وماذ� عن فرن�سا؟

من  كبري  ب�ضكل  حاليا  �ل�ضتفادة  ميكن   ■
فرن�ضا، نظر� مل�ضاكلها �لد�خلية �لتي �ضتجعلها 
�أقل جر�أة على �لقيام بخطو�ت ميكن �أن توؤثر 
يف عالقتها مع �ملغرب، و�ل�ضيء نف�ضه بالن�ضبة 
�ضيا�ضة  �لدول  هذه  �ضيا�ضة  لأن  لإ�ضبانيا.. 
م�ضالح يف �لنهاية و�أي دولة عربية �ضتعتقد 
�أن دولة �أجنبية �ضتدعمها �نطالقا من عقيدة 
معينة، فهي و�همة و�لدليل �أن مقرتح تو�ضيع 
�ضالحيات �ملينور�ضو، كان �ضيخرج من رحم 

�أمريكا)..(.
❐ هل �ملغرب مطالب باملر�هنة على �أ�سدقاء 

�آخرين، بر�أيك؟
■ منذ 2013 ��ضتغل �ملغرب على هذ� �مللف 

��ضتقبال  هناك  وكان  رو�ضيا،  مع  عالقة  يف 
زيارة  هناك  وكانت  �خلارجية  لوزير 
على  ��ضتغال  هناك  وحاليا  لرو�ضيا، 
ملف �ل�ضني، لأن لها م�ضالح مهمة مع 
�إفريقيا، وهذه �مل�ضالح �ضتمر بالتاأكيد 
�أنهم  �ملغاربة  م�ضكلة  �ملغرب..  عرب 
ماز�لو� ي�ضتغلون على ملف �ل�ضحر�ء 

بالدبلوما�ضية  ي�ضمى  وما  و�ضعبيا،  �ضيا�ضيا 
و�ل�ضعار�ت  �لعاطفة  طريق  عن  �ملو�زية 
)هذ� �مل�ضطلح ي�ضحكني(، يف حني �أن �مللف 
مغربية  �ل�ضحر�ء  �لعاطفة..  �إىل  يحتاج  ل 
�جلز�ئر  �أن  ت�ضمع  �أن  معنى  ما  بعد،  وماذ� 
�ملدين  �ملجتمع  يف  �لدولر�ت  ماليني  �ضخت 
جلمعيات  تدفع  �جلز�ئر  �أن  �أو  �لتون�ضي، 
�أن متويالت  �أن ت�ضمع  �أو  �إ�ضبانية باملاليني، 
و�لإ�ضباين  �ل�ضويدي  �لربملانيني  من  تخرج 
جلمعيات توؤيد �لطرح �لنف�ضايل..هذ� معناه 

�أن �ملتغري�ت �لو�قعية هي �لتي حتكم)..(.
ي�سود هناك �عتقاد باأن �ملغرب �أي�سا يقوم 
�أي�سا بدور م�سابه، بدليل �أننا ن�سمع �أحاديث 

كثرية عن �للوبي �ملغربي يف �أمريكا مثال؟
�للوبي �ملغربي يف �أمريكا مل يقدم �ضيئا،   ■
مليون   20 �ضرف  �ملغرب  �أن  قر�أت  وقد 
�أن  �أكدت  �أن  يل  و�ضبق  لوبيات..  على  دولر 
�لطرح  تخدم  �إنها  يقولون  �لتي  �ملقالت  كل 
مدونات،  يف  مقالت  عـــــن   عبارة  �ملغربي، 
ولي�ضت مقالت بجر�ئد معروفة �أو مبحطات 
�لقر�ء،  �آر�ء  مثل  مثلها  م�ضهورة..  �إخبارية 
ولي�ضت هي ما يحدد خط �جلريدة..  �أعطني 
�لفالين  �ملنا�ضل  عن  �ليوم  يتحدث  من  عمليا 
�لذ�تي،  �حلكم  عن  يد�فع  �لذي  �لفالين  �أو 
�أعطني عنو�نا لنا�ضط و�حد خدم �لق�ضية و�أنا 

�ضاأعرتف باملو�ضوع)..(.
يف �ملقابل؛ �جلز�ئر و�لبولي�ضاريو لهما ورقة 
يف �أمريكا وهي موؤ�ض�ضة روبرت كندي يلعبون 
)�ملمثل  باردمي«  »خافيري  �أي�ضا  لهم  بها، 
للمغرب(،  �مل�ضيء  �لفيلم  �ضاحب  �لإ�ضباين 
يف  خدمتهم  لكنها  فنية  �ضفة  له  �لأخري  هذ� 
يتوقف  ل  معني  �ضيء  ت�ضويق  لأن  �لنهاية، 
�لفن  خالل  من  بل  وحدها  �ل�ضيا�ضة  على 
و�لثقافة.. وهذ� ما ل يح�ضل يف �ملغرب، حيث 
كرهه  جامد  خ�ضبي  خطاب  ��ضتعمال  ماز�ل 

�لنا�ض)..(. 

❐ ما هي ق�سة تاأ�سي�س �ملركز �لدويل 
للتنمية و�لتدريب وحل �لنز�عات، �لذي 

ترت�أ�سينه؟
ثماين  منذ  جمعية  �أول  �أ�ض�ضُت   ■
حو�ر  ب�ضباب  تعنى  وكانت  �ضنو�ت 
موجودة،  تعد  مل  �أنها  غري  �لأديان، 
ر�ضالة  �أنهيت  كنت  �ملرحلة  تلك  ويف 
�ضنة  مع  ذلك  تز�من  »�ملاج�ضتري«، 
لدي  تبلورت  قد  كانت  حيث   ،2011
بحقوق  تعنى  جمعية  تاأ�ضي�ض  فكرة 

�لإن�ضان)..(.
❐ من ميول  هذ� �ملركز؟

نحن  بنف�ضه،  نف�ضه  ميول  �ملركز   ■
ننتظر  ول  ربحية،  �أن�ضطة  لدينا 
مثال  �لأوربي  �لحتاد  من  م�ضاعدة 
كبرية  عقود  ولدينا  �أخرى،  جهة  �أو 
�أن  لنا  و�ضبق  �لعر�قية،  �لدولة  مع 
كرد�ضتان،  يف  موظف   600 دربنا 
جنوب  موظف   500 من  �أكرث  ودربنا 
لي�ض  بالتدريب  نقوم  نحن  �لب�ضرة.. 
فقط على مو��ضيع حقوق �لإن�ضان، بل 
و�لقت�ضاد..  و�ملعلوميات  �ملحا�ضبة 
�لعام،  �لقطاع  يق�ضدنا  مركز  نحن 
يطلب منا خدمات لتدريب فرق عمله، 

مرفوقة  لتقدمي �خلدمة  مبلغا  فنحدد 
ب�ضهاد�ت.

❐ هل نعترب ذلك جو�با على من يقول 
متويل  من  ت�ستفيد  مروى  رويدة  باأن 

جهات خمابر�تية؟
��ضتغايل  جو�ب..  من  �أكرث  هذ�   ■
�لذي مكنني  �ل�ضحر�ء هو  على ملف 
»جنوب  ملف  خط  على  �لدخول  من 
�ليمن«، ولدي مد�خالت كثرية حول 
نز�ع  ملاذ�  �ضت�ضاألني  �ليمن،  مو�ضوع 
جنوب �ليمن، �ضاأقول لك، �إنه هو �لآخر 
�لنا�ض  بع�ض  لكن  �أكرث،  مهم�ض  نز�ع 
�إىل  وينتبهون  ذلك،  �إىل  ينتبهون  ل 
مو�ضوع �ل�ضحر�ء فقط، و�أنا تقريبا 
عم  »�للي  �لوحيد  �لعربي  �ل�ضوت 

بيحكي عن مو�ضوع جنوب �ليمن«.
�حل�سول  يف  رغبتك  عن  عربت   ❐
على �جلن�سية �ملغربية لدخول �لربملان 

�ملغربي، هل مازلت عند ر�أيك؟
■ �لتغريدة �لتي كتبتها على »�لفي�ض 
لكنها  و��ضحة،  مزحة  كانت  بوك« 
ن�ضرها  ومن  كبري،  ب�ضكل  �نت�ضرت 
ولو  �ملو�ضوع،  �أزعجهم  �لذين  هم 
لعرفو�  بلدهم  قو�نني  يفهمون  كانو� 

�أ�ضعب  من  �ملغربية  �جلن�ضية  �أن 
�جلن�ضيات، ول ميكن �حل�ضول عليها 
كان  �ملو�ضوع  �ضنة..   20 بعد  حتى 
لأنه  رمبا  ت�ضخيمه،  مت  لكن  مزحة، 

مثري �إعالميا)..(.
�لربملان  هذ�  يف  يغريك  �لذي  ما   ❐
بع�س  �إن  تقولني  �أنك  طاملا  �ملغربي 
�أ�سلوب  لهم  �ل�سيا�ســــــــني   �لفاعلـــني 

»�ساقط« يف �حلو�ر؟
�أنف�ضهم  �ملغاربة  هو  يغريني  ما   ■

ولي�ض ملف �ل�ضحر�ء)..(.
مغربية  عن  دفاعك  لك  �سبب  هل   ❐
تعـــــر�ست  هل  م�ساكل،  �ل�سحــــــر�ء 

للتهديد؟
وكانت  كثرية،  م�ضاكل  يل  �ضبب   ■
»�لفي�ض  على  هجومية  حمالت  هناك 
�إىل �لتهديد  بوك«، لكن �لأمر مل ي�ضل 
�ملو�ضوع  يل  �ضبب  كما  �ضر�حة،  بكل 
م�ضاكل �ضخ�ضية ب�ضبب �لتهم، و�متد 
�لأخرية  �لفرتة  يف  لبنان..  �إىل  �لأمر 
�ملو�ضوع  هذ�  على  �لرتكيز  �أ�ضبح 
�أقوم  �أ�ضياء �أخرى  �أنا لدي  يزعجني، 
مني  يقرتب  �أن  يح�ضل  و�أحيانا  بها، 
�أنهم  منهم  ظنا  �لأ�ضخا�ض  بع�ض 
�ضيتقربون �إىل جهات معينة يف �لدولة، 

�ضيء«،  عندي  ما  »�أنا  و�حلقيقة 
وفعال �أنا ل �أ�ضتطيع �أن �أميز بني 
يزورونني،  �لذين  �لكرث  �لنا�ض 
�ل�ضادق و�لكاذب، هناك من  بني 
وم�ضاريع  �ضد�قات  عن  يتحدث 
�لنهاية  يف  �أكت�ضف  ولكني  �ضغل، 
لأجهزة  حلفاء  جمرد  �أنهم 
معينة، و�أحيانا يلتقي بي بع�ض 
عدة  مني  في�ضحبون  �ل�ضحفيني 
ول  �أر�هم  ل  وبعدها  معلومات 

�أرى �أثر� ملا قلته لهم.

ترشحي لالنتخابات البرلمانية مجرد مزحة انتشرت على نطاق واسع

اللوبي المغربي في أمريكا 
لم يقدم شيئا، وقد قرأت 

أن المغرب صرف 20 
مليون دوالر على لوبيات.. 
وسبق لي أن أكدت أن كل 
المقاالت التي يقولون إنها 

تخدم الطرح المغربي، 
عبارة عن مقاالت في 

مدونات، وليست مقاالت 
بجرائد معروفة أو بمحطات 

إخبارية مشهورة

أحيانا يلتقي بي 
بعض الصحفيين 
فيسحبون مني 
عدة معلومات 

وبعدها ال أراهم 
وال أرى أثرا لما 

رويدة مروة قلته لهم
بلباس صحراوي
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بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد
الهزات  من  و1972   1971 انقالبا  يعترب 
العنيفة التي تعر�ض لها املغرب على عهد 
امللك احل�سن الثاين، اأو لنقل من املنعطفات 
الكربى التي اأدت اإىل دخول احل�سن الثاين 
والأحزاب  اجلي�ض  مع  جديدة  عالقة  يف 
هذين  عن  نعرفه  ما  اأن  غري  ال�سيا�سية. 
النقالبني نادر، من حيث معرفة الأ�سباب 
واإذا  بالأ�سا�ض.  والنتائج  والأحداث 
ا�ستجالء علمي  اأ�سا�ض  الأر�سيف هو  كان 
يف  الكربى  التاريخية  الأحداث  لأ�سباب 
اأر�سيف اجلي�ض املغربي غري  بلد ما، فاإن 
اأن  اإل  كذلك.  املعنية  والوزارات  مفتوح 
بع�ض  اأر�سيفات  وجود  من  مينع  ل  هذا 
الدول العظمى التي كانت تتحكم يف م�سري 
العامل وما زالت، ومنها اأر�سيف الوليات 
املتحدة الأمريكية. ومن املهم معرفة كيف 
نظرت اأمريكا اإىل هذه املحاولة النقالبية 
توقعت  وكيف  اأر�سيفها،  من  انطالقا 

م�ستقبل املغرب بعد ذلك.
وهذه الوثيقة من اأر�سيف وزارة اخلارجية 
 ،1971 يوليوز   15 بـ  موؤرخة  الأمريكية، 
�ستنرب   6 يوم  ال�سرية  طابع  عنها  رفع 
اأ�سدره   تقرير  عن  عبارة  وهي   .2007
 Bureau of intelligence and«

»املغرب:  عنوان:  حتمل   .»Research
امللك احل�سن الثاين، جي�سه، وم�ستقبله«. 
مقدمة  ت�سم  �سفحات  اأربع  من  وتتكون 

واأربعة حماور.  
تبداأ املقدمة باعتبار اأن املحاولة النقالبية 
التي وقعت يف العا�سر من يوليوز من طرف 
�سباط اجلي�ض امللكي �سد امللك، اأ�سفرت 
اجلي�ض  اأفراد  بني  حقيقية،  مذبحة  عن 
وحدهم واأنها قمعت وانتهت، كما اعتربت 
اأن جل التفا�سيل ما تزال غام�سة حول ما 

وقع.
اإىل  ينظر  الثاين  احل�سن  امللك  كان  وقد 
ومل  وخمل�ض،  مثايل  اأنه  على  اجلي�ض 
يف  املنا�سبات  من  العديد  يف  يتوانى  يكن 
الإ�سادة به، حيث جاء يف اخلطاب امللكي 
للذكرى العا�سرة لتاأ�سي�ض القوات امل�سلحة 
امللكية بتاريخ 15 مار�ض 1966: ))ونظرا 
للخ�سال اجليدة التي يتوفر عليها جي�سنا، 
امل�ساركة  مهمة  بع�سهم  اإىل  اأ�سندنا  فقد 
املهام  نطاق  يف  �سواء  البالد،  يف  العملية 
رجال  بو�سفهم  اأو  والإقليمية  الوزارية 
ال�سلطة يف الأو�ساط احل�سرية والقروية 
على ال�سواء، وقد �سارك جي�سنا م�ساركة 
ال�سلطة  اأعوان  واإعداد  تكوين  يف  فعالة 

التابعة لوزارة الداخلية((. 
وت�سري الوثيقة باأن اأهم �سيء هو اأن هذه 
يف  مهمة  نقطة  تبقى  النقالبية  املحاولة 
اأنها  اعتربت  اإذ  امللك،  هذا  حكم  مرحلة 
غريت عالقة ونظرة امللك حموريا للجي�ض 
الذي كان يعترب خمل�سا، وت�سري الوثيقة 
اإىل اأنه رغم اأن امللك يف ماأمن بعد النقالب، 
اأكرب من ذي  اأ�سبح يح�ض بخطر  اأنه  اإل 
من  الع�سكرية  القاعدة  طرف  من  قبل، 
اأخرى.  جهة  من  ال�سعبي  والتذمر  جهة، 

وب�سريح العبارة اأ�سبح امللك وحيدا.

نهاية أسطورة
 والء الجيش للملك

الوثيقة،  من  الأوىل  الفقرة  عنونت  هكذا 
الع�سكرية  القيادة  اأن  اعتربت  حيث 
ثوار  بني  ما  وت�ستت  متزقت  قد  العليا 

اأ�سارت  اإذ  ومنا�سرين، 
اأ�سل  من  ت�سعة  اأن  اإىل 
يف  جرنال  ع�سر  �ستة 
اأثناء  ق�سوا  املغرب 
اأعدموا  اأو  النقالب، 
بعده، وهو ما ل يح�سل 
حرب  حالة  يف  حتى 
اأو  دولتني  بني  طاحنة 
عدد  اإىل  اإ�سافة  اأكرث، 
الكولونيالت  من  كبري 
درجات  من  وال�سباط 

اأقل.
اأن  الوثيقة  تعترب  ول 
اجلي�ض  �سباط  قتلى  عدد 
اأ�سا�سي باملقارنة مع القتيل 
الأكرب خالل هذه املحاولة 
النقالبية وهو موت فكرة 
»ولء اجلي�ض الالم�سروط 
اأنه  اإىل  وت�سري  للملكية«. 
على الرغم من ذلك فاإن امللك 
املوؤ�س�ض،  الثاين  احل�سن 
للقوات  الأعلى  والقائد 
والقائد  امللكية،  امل�سلحة 
احلرب  لأركان  الأعلى 
وفهم  الدر�ض،  تلقن  العامة 
اأنه ل غنى عن اجلي�ض كدرع 
واق من الهزات الداخلية. اإذ 
املحاولة  هذه  اأثارته  ما  رغم 
النقالبية من �سكوك يف مدى 
فقد  للملك،  اجلي�ض  اإخال�ض 
خطابه  يف  الأخري  هذا  اأعلن 
الذي تلى النقالب اأن اجلي�ض 
ووفيا«،  »طاهرا  يزال  ما 
معتربا اأن الذين نفذوا النقالب 

�سرذمة من املتاآمرين.
وت�سري الوثيقة اإىل اأن اجلرنالني 

بن  واإدري�ض  اأوفقري  حممد 
ال�سباط  حق  يف  تطهري  حملة  قادا  عمر 
امل�سكوك يف انتمائهم اإىل النقالبيني، ورغم 
هذه احلملة فاإن فكرة الولء الالم�سروط 
للجي�ض انتهت ح�سب الوثيقة. وت�سري اإىل 
التطهري  اأن حملة  اأ�سا�سي وهو  اآخر  اأمر 
عمر  بن  واإدري�ض  اأوفقري  بها  قام  التي 
زرعت يف �سفوف �سباط اجلي�ض رغبة يف 
الأخذ بالثاأر وخ�سو�سا و�سط  »ال�سباط 
ب�سكل  للقمع  تعر�سوا  الذين  الأمازيغ« 
كبري، حيث كانت املحاولة النقالبية يف 
جمملها يقودها �سباط اأمازيغ بالأ�سا�ض، 
والأهم من ذلك اأن من اأ�سرف على ت�سفية 
اأمازيغ،  �سباط  اأي�سا  هم  املحاولة  قياد 
بع�سهم  قاتلوا  قد  الإخوة  يكون  وبهذا 
البع�ض وهو ما خلف تذمرا ورمبا رغبة 

يف الأخذ بالثاأر. 

وت�سري الوثيقة اإىل اأمر مهم وهو اأن الفراغ 
املذبحة  جراء  من  العليا  املنا�سب  يف 
جعل  اجلي�ض،  �سباط  كبار  �سفوف  يف 
�سرورة ترقية �سباط اآخرين اأمرا حتميا 
وموؤكدا، لكن امل�سكل يكمن يف عدم التاأكد 
من مدى اإخال�ض هذه الفئة اجلديدة التي 

�ستحل حمل �سابقتها.

نمو النفوذ الجيش
الوثيقة  ت�سري  املحور  هذا  بخ�سو�ض 
تبقى  النقالبية  املحاولة  دوافع  اأن  اإىل 
الع�سكر  ا�ستياء  دافع  اأن  اإل  غام�سة، 
اليد،  يف  الو�سم  و�سوح  وا�سحا  كان 
حيث كانت بداية التذمر وال�ستياء اأول 
التي دامت  اإنهاء حالة ال�ستثناء  نتيجة 
خم�ض �سنوات، والتي كان احل�سن الثاين 

قد اأعلن عنها يف 7 يونيو 1965 وانتهت 
اإىل  الوثيقة  وت�سري   .1970 يوليوز   7 يف 
داخل  ا�ستياء  لقيت  اخلطوة  هذه  اأن 
حد  على  وال�سرطة  اجلي�ض  اأو�ساط 
يف  ممدودة  اأياديهم  كانت  حيث  �سواء، 
هذه املرحلة على كل �سيء، وهو ما �سمح 
بنمو نفوذهم وانتفاعهم منها ب�سكل كبري 
نتيجة ما كانوا يتمتعون به من �سلطات 
ال�ستثناء  حالة  نهاية  كان  وقد  كبرية. 
مبثابة �سربة قوية لهم، وذلك على الرغم 
من اأنهم منحوا دورا يف مراقبة وت�سيري 
النتخابات التي اأجريت يف �سهر غ�ست من 
�سنة 1970، وتويل اأوفقري بنف�سه اإعادة 
تنظيم احلياة احلزبية، ومراقبة امل�سهد 

ال�سيا�سي ليكون كما متناه امللك.
وهو  اجلي�ض  ل�ستياء  ثان  دافع  وهناك 
اأن  حيث  اجلزائر  جتاه  امللك  �سيا�سة 
مبثابة  تعترب  لهم  بالن�سبة  �سيا�سته 
بخ�سو�ض  للجزائر،  ظاهري  ا�ست�سالم 
وهو  الثالث  الدافع  ثم  احلدود.  م�سكل 
الوزراء  �سفوف  يف  الوا�سح  الف�ساد 
وامل�سوؤولني املدنيني، ولعل اآخر واأو�سح 
ف�سيحة بخ�سو�ض الف�ساد كانت ف�سيحة 
امللك  جعلت  التي   1971 �سنة  اأبريل 
يقيل اأربعة وزراء وهم حممد اجلعيدي 
كرمي  احلميد  وعبد  التجارة،  وزير 
ال�سياحة، وماأمون الطاهري وزير  وزير 
الأزرق  الكرمي  وعبد  الوطنية،  الرتبية 
مدنيني،  م�سوؤولني  وعدة  املالية،  وزير 
كما قام بتاأجيل زيارته للوليات املتحدة 

الأمريكية.
اإىل  الوثيقة  ت�سري  اأخرى،  ناحية  ومن 

اأ�سبح  الذين  الأوفياء  ال�سباط  اأن 
قبل،  ذي  من  اأكرث  بهم  مرتبطا  امللك 
لديهم  تكونت  اأوفقري،  اجلرنال  مثل 
كراهية فطرية جتاه النظام ال�سيا�سي 
القائم، حيث كانوا يرون اأن الأحزاب 
ال�سيا�سية غوغائيني ب�سفة جوهرية، 
الكالم.  غري  �سيئا  يجيدون  ول 
املدنيني  امل�سوؤولني  اأن  يرون  كما 
اأكفاء  وغري  ومرت�سني  فا�سدين 
حيث  اجلي�ض،  معنويات  من  للرفع 
يف  طالبوا  قد  اجلي�ض  م�سوؤولو  كان 
�سريعة  برتقيات  ال�سابقة  الأ�سهر 
تنامي  واأمام  الأ�سلحة.  يف  وزيادة 
حالة  مرحلة  اإبان  اجلي�ض  نفوذ 
ال�ستثناء، فقد ا�ستغلوا و�سعيتهم 
اجلديدة لل�سغط على امللك من اأجل 
الأمريكية  القواعد  م�ساألة  مراجعة 
بقاء  مقابل  واقرتاح  بالقنيطرة، 

الأمريكان تزويدهم باأ�سلحة اأكرث.

مأزق الحسن الثاني 
الطويل األمد: تعديل 

ميزان سياسي 
ت�سري الوثيقة اإىل اأن امللك م�سوؤول 
حاليا،  فيه  وقع  الذي  ماأزقه  عن 
على  الكبري  اعتماده  نتيجة  وذلك 
وت�سرت�سل  الع�سكرية.  موؤ�س�سته 
يف  امللك  وقوع  كيفية  يف  الوثيقة 
اأن  منذ  اأنه  حيث  املاأزق،  هذا 
قام   1961 �سنة  العر�ض  اعتلى 
ال�سلطات  جلميع  ظاهري  برتكيز 
بيده، وهو ما اأدى اإىل تدمري ميزان 
القوى ال�سيا�سية. وت�سري الوثيقة 
هذه  يف  تاآكلت  الأحزاب  اأن  اإىل 
النقابات العمالية  املرحلة، وكذلك 
وغريها من القوى املدنية. وهو ما ترك 
الأمر  اجلي�ض،  اأمام  فعليا  وحده  امللك 
خالل  اجلي�ض  قوة  بتنامي  �سمح  الذي 

هذه املرحلة.
وت�سري اإىل اأن العتماد على قوات الأمن 
لقمع ال�سخط ال�سعبي، من اأجل احتواء 
يف  كذلك  �ساهم  وارد،  ا�سطراب  كل 
الأحزاب  و�سط  العام  ال�ستياء  تعميق 
والنقابات وال�سعب ب�سفة عامة، وكذلك 
الع�سكريني  ال�سباط  ر�سا  عدم  جتاهله 
على �سيا�سة وم�سار الأحداث الوطنية، 
اأكرب  �سعف  موقف  يف  امللك  الذي  الأمر 
ردود  لبع�ض  عر�سة  بذلك  واأ�سبح 
وخري  اجلي�ض  رجال  لدن  من  الأفعال 

مثال على ذلك ما حدث يوم 10 يوليوز.
الرغم  على  امللك  فاإن  الوثيقة،  وح�سب 
�سعى  فاإنه  اجلي�ض  مع  ورطته  من 
مرة  منه  الكايف  الدعم  على  للح�سول 
عن  وذلك  النقالب  اأعقاب  يف  اأخرى 
والأمن  اجلي�ض  وحدات  �سرب  طريق 
بالن�سبة  الأمر  وكذلك  ببع�ض،  بع�سها 
و  امل�ساعدة.  والقوات  امللكي،  للدرك 
مرغم  امللك  اأن  باعتبار  الوثيقة  تختم 
ال�ستبدادية،  �سيا�سته  تغيري  على 
ال�سيا�سية من  للقوى  املجال  وعليه فتح 
اأحزاب ونقابات باأن تتطور وت�سبح قوة 
معار�سة، وتختتم الوثيقة بالإ�سارة اإىل 
من  اأكرث  كبري  خطر  يف  امللك  اأن  اعتبار 
حقيقية  ورطة  يف  لأنه  اآخر،  وقت  اأي 
و�سعف  اجلي�ض،  مع  للمواجهة  نظرا 

الأحزاب ال�سيا�سية.

»الأ�سبوع« تنفرد بن�سر وثائق عاملية عن ما�سي وم�ستقبل املغرب

امللك اأمام ما هو اأخطر من االنقالب .. وهو التفكك احلزبي

محاكمة المتورطين في انقالب الصخيرات 



منتخبو الرباط ن�ضوا رم�ضان 
واملو�ضم الدرا�ضي وال�ضيف

جمل�س  �إىل  �ملقبلة  �لأيام  يف  نحتاج  فلن  يدري،  من 
جماعي ول �نتخابات، ماد�م �لذين �نتخبناهم وحملناهم 
م�ضوؤوليات تدبري �ضوؤون �لعا�ضمة، فو�ضو� هذ� �لتدبري 
�إىل �ضركات يعلم �هلل من يقف ور�ءها. وها هم �أحباوؤنا 
و�ضلطاتنا  �أمو�لنا  يف  �ملتمتعني  �ملنا�ضلني  وممثلونا 
على  �جلماعية  مهامهم  يوزعون  جماعتنا،  وممتلكات 
قرب  وعن  �أكرث  ويهتمو�  ليتفرغو�  رمبا  �حلر،  �لقطاع 
مب�ضاكلنا �ليومية، و�مل�ضاكل كما تعلمون تبد�أ حبة ثم 
قبة فجبال �ملوؤدي �إىل �لطوفان. هذ� �لطوفان �لذي يحا�ضر 
�ليوم �لعا�ضمة من كل جانب: من �ضفة �لو�دي و�ضاحل 
�لأطل�ضي وه�ضاب عكر��س، و�لطريق �ل�ضيار �إىل �لبحر 
و�لرب و�ل�ضهل وما بينهما من �أفظع و�أ�ضخم �لكو�رث منها: 
�آفة �لرب�ريك، و�جلوطيات، و�لديور �ملهددة بالنهيار، 
و�لتلوث، و�أزمة �لطرقات و�جلولن، وم�ضيبة �لأزبال 
�ملو�طنني  م�ضاكن  �أمام  �ملفرو�ضة  حاوياتها  وعو�قب 
»تخدرهم« برو�ئحها �ملزعجة و»ت�ضلط« عليهم كل �أنو�ع 
�حل�ضر�ت و»�لطوبات«، و�ضياح �أ�ضحاب �لنقل �لعلني 
�إىل  حتولت  �لتي  �لعمار�ت  �أبو�ب  و��ضتغالل  و�ل�ضري 
و�أماكن  عمومية،  مر�حي�س  و�إىل  ع�ضو�ئية  »قامر�ت« 
غر�مية وجتارية للممنوعات. و�نتظرنا مد�ولت دورة 
من  حبيب  قلب  »يحن«  وع�ضى  لعل  �ملا�ضية،  �أبريل 
�لأحباء و»يقلبها« على �ملجل�س �جلماعي، بنقطة يقرتح  
فيها على باقي �لأحباء �ملحرتمني و�أمام طوفان �لكو�رث 
�إىل �ضركاتهم  و�مل�ضاكل: تقدمي ��ضتقالتهم و�لن�ضحاب 
�نتخبوهم  �لذين  �إىل  �لعتذ�ر  »�ضرف«  مع  ومقاولتهم 
و�لتنويه بالذين قاطعوهم ومل ي�ضاركو� يف �لنتخابات 

لأنهم كانو� »عايقني بهم«. 
جازوليط  حممد  �ملرحوم  �لوطني  �ملنا�ضل  �هلل  ورحم 
�لذي �نتخب �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س يف �ضنة 1983، 
ولأن �أحد �لنو�ب مل يحرتم �لقانون �جلماعي ود��س على 
�لقانون �لد�خلي، فاحتج �ملرحوم بتقدمي ��ضتقالته من 
�ملكتب �مل�ضري ومن �ملجل�س �ملنتخب، و�ن�ضحب بهدوء 
ليدخل بذلك �إىل تاريخ �لرباط، رحمه �هلل رحمة و��ضعة، 

وهذ� هو �لحتجاج �حلقيقي.
ولنعد �إىل دورة �أبريل �لتي �ختتمت قبل �أيام، بعدما علقت 
�أعمالها وتاأجلت �أ�ضغالها وتدخلت �لتليفونات »للتحذير« 
من �ل�ضيطان �لرجيم و»نعله« حتى ل يف�ضد على �ملنتخبني 
�لأحباء �ملحرتمني مذ�ق حالوة �لتوقيعات ولذة �لركوب 
حدود  بال  و�لتحدث  �هلل،  جابها  �ضيار�ت  يف  و»�لتبناد« 
�جلماعة  و�إغر�ق  فابور،  تليفونات  يف  قيود  وبدون 
و�لرتقيات،  �لتعوي�ضات  بكرم  و�إكر�مها  بالتوظيفات 
منح  ماليري  و�قت�ضام  �لد�ر،  ملولت  �ل�ضفقات  وقن�س 
�جلمعيات مع �لأحباء وفلذ�ت �لأكباد، كل هذه »�لزردة« 
مت ��ضتح�ضارها ودون �ضك كانت حا�ضرة يف �ملحادثات 
�لهاتفية، لتنت�ضر على »�ل�ضيطان �لرجيم« وت�ضبح �إقالة 
فالن و»جتبيد« �أذن فرتالن من �ملا�ضي ومن �لو�ضو��س 
�خلنا�س �لذي يو�ضو�س يف �ضدور �لأحباء �لذين �ضيعو� 
كل دورة �أبريل يف مناق�ضات تافهة ويف تع�ضري �حلام�س 
على عيون �لبع�س حتى ي�ضعر �أ�ضحابها باأن �لزردة يجب 

�أن تكون للجميع ولي�س فقط للبع�س.
»فدخلنا عليكم باهلل«، ما هو �لأجدر باملناق�ضة و�لتد�ول 
يف �لدورة؛ هذه �لفز�عات �مل�ضبوغة بالإقالت، �ملعروفة 
�لوقت  و�ضياع  و»�لهيللة«،  و»�حليحة«  باملناور�ت 
على  �لز�حفة  �مل�ضاكل  على  �لدورة  تنكب  �أم  و�ملال، 
�ضيحل  �لآن،  من  فقط  �ضهر  خالل  تاأكيد  وبكل  �ل�ضكان 
ف�ضل �ل�ضيف، وتختتم �ل�ضنة �لدر��ضية، ويهل هالل �ضهر 
رم�ضان �لأبرك، و�أحباوؤنا يف �جلماعة ول هم هنا، ففي 
م�ضابحهم و�ضو�طئ ومنتجعات �ضيفية  لهم  �ل�ضيف، 
ق�ضاء  يف�ضلون  �لأبرك  رم�ضان  ويف  �إليها،  يلجاأون 
منا�ضكه يف �لديار �ملقد�ضة، وفلذ�ت �لأكباد يدر�ضون يف 
مد�ر�س »هاي كال�س«، لذلك - رمبا - ملا »ي�ضدعون« 
مل  �أنهم  و�لدليل  تهمهم،  ل  �ضوؤون  برتتيب  روؤو�ضهم 
�حلقيقية  بالهو�ج�س  يبالو�  ومل  يهتمو�  ومل  يناق�ضو� 

ل�ضكان مدينة �لرباط.
ومن يدري فقد يفاجئنا �أحباوؤنا بتاأ�ضي�س �ضركات لتنوب 
عنهم يف �لتفكري و�لتح�ضري ل�ضتقبال »حر�رة« �ل�ضيف، 
وم�ضاكل �ختتام �ل�ضنة �لدر��ضية، وغالء �أثمنة �ل�ضلع يف 

رم�ضان.
يف  �ل�ضكان  حمن  لت�ضتمر  �أبريل،  دورة  �إذن  �نتهت 
غياب تام لالأحباء �ملنتخبني �ملن�ضغلني »بالهميز�ت« 
و�ملطاحنات �حلزبية و�بتد�ع قامو�س جديد زنقوي 

للفرجة �جلماعية يف �لعا�ضمة �ل�ضيا�ضية يا ح�ضرة.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة التقطت �سنة 1934 لأول 
فوج من العاملني املغاربة من �سكان 

الرباط بامل�ست�سفى الع�سكري ـ ماري 
فاييت ـ الذي كان بني حي القبيبات 

وحي املحيط، ومن بني هوؤلء 
الواقفني يوجد املرحوم احلاج 

احل�سني بوربوح والد املرحوم مبارك 
بوربوح، رئي�س موؤ�س�س الفريق 

الريا�سي �سطاد ـ املغربي، املقاوم 
املعروف يف الرباط، اأما الباقون فهم 
ح�سب علمنا من �سكان حي العكاري.

بات من �مل�ضلم به باأن ميثاقا جماعيا جديد� 
�حلايل  �جلماعي  �مليثاق  مكان  �ضياأخذ 
�أ�ضبح  و�لذي   2009 �ضنة  يف  �ل�ضادر 
�ملقت�ضيات  مع  يتما�ضى  ل  لأنه  متجاوز�، 
لها  �لتي  خ�ضو�ضا  للد�ضتور،  �جلديدة 

�رتباط بالقرب و�ملقاربة �لت�ضاركية.
ومن بني ما ن�س عليه �لد�ضتور: »�مل�ضوؤولية 
�لت�ضاركية  و�ملقاربة  و�لقرب  و�ملحا�ضبة، 
تدبري  �ملعنيني يف  �ل�ضكان  م�ضاركة  وتاأمني 
�آليات �حلكامة �جليدة«،  �ضوؤونهم وتعزيز 
وكان لبد من تفعيل ما جاء به �لد�ضتور من 

خالل قانون جماعي متطور.
�لرباط،  �لعا�ضمة  حتظى  �أن  ونتمنى 
ك�ضائر �لعو��ضم �لعربية وبع�س �لعو��ضم 
�لغربية مبقت�ضيات تكون يف م�ضتوى مدينة 
�ملو�رد  يف  خ�ضو�ضا  �ململكة،  عا�ضمة  هي 
�ملنتخبني  لإنتاج  م�ضتل  هي  �لتي  �لب�ضرية 
�جلماعيني، فعندنا يف قاع �لرباط منتخبون 
جاهلون  ولكنهم  مثقفون  و�آخرون  �أميون 
على  »ل�ضق«  من  بينهم  �جلماعي،  للعمل 
من  »ير�ضع«  وهو  �ضنة،   30 ملدة  �ملقعد 
مكاتبها،  يف  ويتربع  �جلماعة  لال  بزولة 

�لتي  مكيفاتها  �لنقي من  �لهو�ء  وي�ضتن�ضق 
�ل�ضكان  ليبقى  �ل�ضايف،  بالأوك�ضجني  متده 
وظالم  �لأزبال،  ورو�ئح  �لتلوث  جحيم  يف 
دخلو�  هوؤلء  بع�س  �أن  حتى  �ل�ضو�رع، 
�لدجني«  ب�ضرو�ل  »منا�ضلني  �جلماعة 
ودر�جة نارية، و�ضيغادرونها - �إن �ضاء �هلل 
كاط  و�لكاط  »بالكو�ضتيم«  وجهاء  وهم   -
و�لفريما و�لفيالت )ولن نتدخل يف �ل�ضوؤون 
�ل�ضخ�ضية(، هنا يربز دور �ملحا�ضبة على 

وم�ضوؤولية  �لتدبري  م�ضوؤولية  �مل�ضوؤولية، 
ل�ضقطت  �لقاعدة  هذه  طبقت  ولو  �لتمثيل، 
عن  �لبحث  �إىل  باأخرى  ودفعت  روؤو�س 

طريق غري طريق »�لنتخابات«.
فانتخابات �جلماعة و�ملقاطعات يف �لرباط 
كانت يف �ضنة 2009 وقبل �لد�ضتور �جلديد، 
�أ�ضخا�ضا  لنا  تفرز  �أن  �لطبــــيعي  ومـــن 
�لآن  وهم  �ضنو�ت  خم�س  ملدة  جربناهم 

�لأخرية،  �ضهورهم  يف 

ويكفي  بل  عليهم  �ل�ضارع  حكم  ويكفي 
و�لأ�ضــــفار  �ملليونية  »باملنح  �ضهرتهم 
خدمتهم،  يف  موظف  و6000  �ملــــــكوكية، 
ت�ضرفهم«،  حتت  �ضنة  كل  مليار  و100 

لت�ضطع حقيقتهم.
�ضيدخل  مرة  ولأول  �ملنتظر  �لقانون  يف 
�ملجتمع �ملدين على �خلط و�ضيكون له �حلق 
و�قرت�ح  و�لتدخل  و�ملحا�ضبة  �ملر�قبة  يف 
ومن  �لدور�ت،  �أعمال  جد�ول  يف  نقط 
»�بتز�ز�ت«  من  �لعمدة  يتحرر  �أن  �ملمكن 
بع�س �ملنتخبني بالتهديد بالإقالة و�ضيكون 
و�ضتتعزز  �لناخبني،  من  مبا�ضرة  منتخبا 
توفر  بوجوبية  �لنتخاب  هذ�  �ضروط 
يقل  ل  علمي  موؤهل  على  للرئا�ضة  �ملر�ضح 

عن �مل�ضتوى �جلامعي.
�مليثاق  يف  مقت�ضيات  �ل�ضكان  نحن  نريد 
بالعا�ضمة  خا�ضة  تكون  �جلديد  �جلماعي 
و�لغربية،  �لعربية  �لعو��ضم  بباقي  �أ�ضوة 
وقد بد�أت فعال مالمح هذه �ملقت�ضيات تلوح 
�ضنة  و�ضط  يف  جاهزة  تكون  وقد  �لأفق  يف 

.2015

 العدد: 789  اخلميس 15 ماي 2014

بناية  على  يخيمان  وترقب  �سمت 
الولية التي ت�سارك اجلماعة يف ت�سيري 
على  موؤ�سرا  يكونان  وقد  العا�سمة، 
قرب اإجراء تغيريات يف �سفوف روؤ�ساء 
�سنوات  عمل  من  بينهم  الذين  الأق�سام 

فاقت عمر 3 جمال�س جماعية.

طالبت  جماعية  ر�سمية  منظمة 
اجلماعي  التدبري  يف  بالحرتافية 
امل�سريين  على  والزجر  العقوبة  واإنزال 
والرفع  اجلماعي،  للميثاق  املخالفني 
عليهم  وفر�س  املنتخبني  مردودية  من 
املنظمة  نف�س  حمرتم،  ثقايف  م�ستوى 
تتمنى العودة اإىل منط النتخاب الفردي 

بدل اللوائح.

روؤ�ساء  من  تتكون  املذكورة  املنظمة 
اإىل خمتلف الأحزاب  جماعات ينتمون 
اأحزابهم  األزموا  لو  ليت  فيا  ال�سيا�سية، 
املثقفني  املر�سحني  برت�سيح  بالتقيد 
وذوي التجارب الإدارية واملالية بدل من 
اأ�سحاب »ال�سكاير« خ�سو�سا يف العا�سمة 

الإدارية.

للتح�سري  كبري  ور�س  فتح  املرتقب  من 
اإعادة  ويهم:  املقاطعات  لنتخابات 
وجتديد  والنتخابي  الإداري  التق�سيم 
اللوائح النتخابية، ولأول مرة �ستدخل 
بع�س  »تربك«  �سوف  جديدة  تقنيات 
الدائمني اخلالدين املقيمني يف املجال�س.

متا�سيا مع مقت�سيات د�ستور 2011

الرباط ت�ضتعد للمراقبة واملحا�ضبة مع ا�ضتقبال ميثاق 2015

من

 أرشيف

 الرباط

يعقوب  مقاطعة  ترتبع  كلم2   24 م�ضاحة  على 
�ملن�ضور لتكون بذلك ثاين �أ�ضغر مقاطعة يف �لعا�ضمة 

7 كلم2.  بعد مقاطعة ح�ضان بحو�يل م�ضاحة 
من  يتبني  لل�ضكان،  �لعام  �لإح�ضاء  �نتظار  ويف 
�ملن�ضور  يعقوب  مقاطعة  باأن  �ملتوفرة  �ملعطيات 
�لذي  �ل�ضكان  عدد  حيث  من  �ملدينة  يف  �لأوىل  هي 
موؤطرين  �ضاكنا،  و350  �ألف   300 بني  يرت�وح 
عن  للدفاع  منتخب  مقاطعة  جمل�س  طرف  من 
م�ضاف  �إىل  بالأحياء  �لرقي  وعن  �ملو�طنني  معالج 
�قرت�ح  عن  عجز  جمل�س  �ملجاورة،  �ملقاطعات 
من  بكثافة  �ملنت�ضرة  �لق�ضديرية  للدو�وير  �لبديل 
دو�ر  وهي:  �ل�ضيار  �لطريق  �إىل  �ل�ضاحلي  �ل�ضريط 
ودو�ر  �لكو�رة،  ودو�ر  �لكرعة،  ودو�ر  �لكورة، 
ماد�م  ودو�ر  بنطريي،  �ضانية  ودو�ر  عطو�س،  بالد 
ودو�ر  �حلليب،  ودو�ر  �ضونفيل،  ودو�ر  مودو�، 
زر�رة، ودو�ر �لرجاء يف �هلل، وغريها. ومل »تتاأثث« 
�لأحياء  »زينت«  بل  فقط  �لرب�ريك  بهذه  �ملقاطعة 
غري �ل�ضفيحية بظاهرة �جلوطيات حتى يتم �مل�ضهد 
�لعام لدو�ر كبري. دو�ر �ضغري كان يف �ل�ضتينيات من 
�لقرن �ملا�ضي وكرب يف �لقرن 21 �أمام �أنظار ع�ضر�ت 
و�جلهويني  و�لربملانيني  �جلماعيني،  �ملمثلني 
ليعاجلو�  �ل�ضكان  �نتخبهم  �لذين  �ملقاطعة  و�أع�ضاء 
حتى  وتتنا�ضل  تتو�لد  �مل�ضاكل  بهذه  فاإذ�  �مل�ضاكل، 
�إىل  �ل�ضطح و�أ�ضبحت تهدد بعودة �حلي  طفت على 

منط �لدو�ر �لذي كان �ضائد� يف �ل�ضتينيات. 

وحتى �لت�ضميم �ملديري للمقاطعة ل وجود له �إل يف 
وتفتقد  ع�ضو�ئية  فالبنايات  ذلك  ماعد�  �ملنزه،  حي 
�أن جتدو�  �ملعماري، وي�ضتحيل  �لفن  �ضروط  كل  �إىل 
هناك  ما  كل  �مل�ضتوى،  يف  بت�ضميم  و�حدة  بناية 
وديور  عمار�ت  و�جهات  رئي�ضية:  �ضو�رع  وعلى 
وهي  �ململكة،  عا�ضمة  يف  ولي�ضت  دو�ر  يف  وكاأنها 
�مل�ضلط  و�لرجتال  و�لع�ضو�ئية  للفو�ضى  عربون 
جوهرة  ت�ضري  �أن  �ملمكن  من  كان  مقاطعة  على 

�لأطل�ضي بف�ضل �ضاحلها �ملهمل.
ف�ضاحل مهمل وجوطيات، وبر�ريك، وطرقات بدون 
وبنايات  ـ  خا�ضرة  ـ  �أغلبها  باهتة  و�إ�ضارة  تنظيم، 
يعقوب  مقاطعة  هي  هذه  معماري،  فن  بدون 
�لربملان،  يف  فرد�   50 حو�يل  ميثلها  �لتي  �ملن�ضور 

و�ملقاطعة.     و�جلماعة، 

مقاطعة يعقوب املن�سور املن�سية:
تتغري املجالــ�س وتتــوالد البـــراريك 

وتتــنا�ضل اجلــــوطيات
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خالد عبد اللطيف
فوجئت عائلتان بقرارين �صادرين 
بق�صبة  االبتدائية  املحكمة  عن 
اال�صتئناف  حمكمة  وعن  تادلة، 
ب�صرورة  والقا�صيني  مالل،  ببني 
�صكناهما  حمل  من  اإفراغهما 
حي  االقت�صادية  بالتجزئة  الكائن 

ال�صهداء يف ق�صبة تادلة. 
العديد  يف  العائلتان  وقالت 
كل  اإىل  املرفوعة  ال�صكايات  من 
واملجل�س  العدل،  وزير  من 
االإن�صان،  حلقوق  اال�صت�صاري 
به  امل�صتكى  اأن  تادلة  جهة  ووايل 
كان ميتلك عقارا بتجزئة ال�صهداء 
االقت�صادي  بال�صكن  وامل�صماة 
مرت   97 م�صاحتها  تادلة  بق�صبة 
مربع. واأنه ا�صتفاد من هذه البقعة 
والتعمري  ال�صكنى  مندوبية  من 
ـ   9 ـ   6 اأنه بتاريخ  اإال  ببني مالل. 
1993 قام مبنح �صريك له الطابق 

يف  وهو  �صراكة  اإطار  يف  ال�صفلي 
من  هو  وا�صتفاد  تاما،  ملكا  ملكه 
ـ   6 ـ   23 الطابق الفوقي. وبتاريخ 
2000 قام امل�صتكى به مرة اأخرى 

ببيع منزله بالطابق االأول ل�صيدة، 
هذه االأخرية باعت الطابق االأول 
 11  -  1 بتاريخ  االأول  للم�صتكي 
�صحيحة  بيع  بعقدة   2005  -

�صريك  اأن  كما  عليها.  وم�صادق 
ببيع  االآخر  هو  قام  به  امل�صتكى 
رقم47  التحتي  بالطابق  منزله 
االقت�صادية  ال�صكنية  بالتجزئة 
بتاريخ  الأحدهم  تادلة  بق�صبة 
– 1995، هذا االأخري باع   9  - 1

الطابق ال�صفلي للم�صتكي الثاين يف 
النزاع بتاريخ 1 - 10 ـ 2007.

امل�صتكيان  اأ�صـــــــبح  وهكــــذا 
االأخريين  املالكني  ال�صحيتان 
مالك  االأول  للطابق؛  والفعليني 
اإال  الثاين.  الطابق  والثاين  ال�صفلي 
فوجئا  ال�صكاية  ذات  اأنهما ح�صب 
دعوى  عليهما  يرفع  به  بامل�صتكى 
باالإفراغ،  ويطالبهما  ق�صائية 

ا�صت�صداره  على  ذلك  يف  معتمدا 
وح�صوله على �صهادة من الوكالة 
الوطنية للمحافظة العقارية ببني 

مالل بتاريخ 1 - 3 - 2012. 
ويت�صاءل امل�صتكيان كيف يطالبهما 
قد  وهو  باالإفراغ  به  امل�صتكى 
كما   .2000 �صنة  منذ  منزله  باع 
التي  ال�صيغة  عن  يت�صاءالن 
نهجتها الوكالة الوطنية للمحافظة 
منحه  يف  مالل  ببني  العقارية 
�صهادة ملكية خارج القانون ودون 
االقت�صادي  ال�صكن  هل  التحري 
وقال  باعه.  اأم  حوزته  يف  مايزال 
دفاع العائلتان يف عري�صة النق�س 
املوجهة اإىل الرئي�س االأول ملحكمة 

املحكمة  »اإن  بالرباط  النق�س 
االبتدائية بق�صبة تادلة يف حكمها 
املقت�صيات  فهم  اأ�صاءت  وتعليلها 
تطبيقها،  يتعني  التي  القانونية 
الوثائق  جميع  جتاهلت  كما 
العائلتان  طرف  من  بها  امل�صتدل 
واأ�صافت  بالت�صرد«،  املهددتان 
نف�س العري�صة »اأن الف�صل67 من 
ظهري 12 - 08ـ  1913 اأ�صار ب�صاأن 
ويعترب  العـــــقاري«،  التحفــيظ 
واالتفاقات  االإراديــــة  االأفعال 
تاأ�صـــــي�س  اإىل  الرامية  التعاقدية 
اأو  الغري،  اإىل  نقله  اأو  عيني،  حق 
اأو تغيريه واإ�صقاطه،  االإقرار به، 
اأثر ولو بني االأطراف  ال تنتج اأي 
اإال من تاريخ ت�صجيلها من الر�صم 
اأوجب  ذلك  مع  فاإنه  العقاري، 
االأطراف  حقوق  مراعاة  �صرورة 
التعاقدية  اتفاقاتهم  عن  الناجتة 
لالأطراف  مبا  االإ�صرار  وعدم 
بع�صهم  مواجهة  يف  حقوق  من 
اإقامة  باإمكانية  وكذا  البع�س 
عدم  �صبب  يف  بينهم  ما  يف  دعاوي 

تنفيذ اتفاقاتهم«)..(.
العائلتان  تدخل  اأن  املنتظر  ومن 
اجلهات  اأمام  مفتوح  اعت�صام  يف 
حقهما  ا�صرتجاع  حتى  امل�صوؤولة 

يف ال�صكن.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

احلي  »م�صرمال«   50 حوايل  هاجـــــــــم   ◆
االإداري مبدينة اأوالد تامية باإقليم تارودانت، 
ر�صقوا  واحلجارة،  ال�صيوف  يحملون  كانوا 
بها عددا من موؤ�ص�صات الدولة كمقر البا�صوية، 

والوقاية املدنية، والدرك امللكي.
وك�صفت م�صادر حملية عن حدوث خراب يف 
املمتلكات العامة واخلا�صة متمثلة يف ته�صيم 
زجاج حوايل 15 �صيارة. واأ�صافت امل�صادر 
اأن �صرارة الهجوم ابتداأت من حيني �صعبيني 
لتنتقل  و»الكر�صي«،  »ال�صنينات«  باملدينة 
حي  من  بكل  املدينة  و�صط  اأحياء  اإىل  بعدها 

التقدم واالإداري)..(.

وزارة  من  جلنة  حتل  اأن  املنتظر  من   ◆
الداخلية للبت والبحث يف طلبات توظيفات يف 
منا�صب �صاغرة بعمالة اإقليم تيزنيت، والبالغ 
عددها 9 منا�صب يف خمتلف االإدارات التابعة 
للعمالة على م�صتوى تيزنيت املركز. وقالت 
املذكورة  اللجنة  حلول  اإن  مطلعة  م�صادر 
ياأتي بعدما �صاعت اأنباء تفيد بوجود ما اأ�صمته 
عدم و�صوح معايري اإ�صناد املنا�صب يف اإطار 

تكافوؤ الفر�س مل�صتحقيها)..(.

◆ �صهد احلرم اجلامعي يف اأكادير مواجهات 
دامية بني منتمني اإىل ف�صيل التيار القاعدي، 
اإىل  خطرية  حالة  يف  طالب  نقل  عن  اأ�صفرت 
نف�صها،  باملدينة  الثاين  احل�صن  م�صت�صفى 

واعتقال 5 طلبة و�صخ�س غريب عن احلي.
وذكرت م�صادر اأن م�صالح والية اأمن اأكادير 
التيار  ف�صيل  من  جامعيني  طالبني  اأوقفت 
القاعدي و�صريكا ثالثا لهما ميتهن ال�صباغة، 
�صبعة  بحيازة  متلب�صني  �صبطوا  بعدما 
ق�صبان حديدية، اأحدها ملطخ بالَدم، وتاأتي 
هذه املواجهات بعد يوم واحد على الدورية 
والتعليم  الداخلية  وزارتي  بني  امل�صرتكة 
للعنا�صر  ال�صالحية  متنح  والتي  العايل، 
اإىل احلرم اجلامعي يف حالة  للولوج  االأمنية 

اأي توتر.

◆ اعتقلت عنا�صر ال�صابطة الق�صائية باأوالد 
تامية، موؤخرا، �صيدة منقبة متلب�صة بحيازة 
اعتقال  وجاء  لل�صرطة،  الر�صمي  اللبا�س 
�صيارة  منت  على  كانت  حني  باالأمر،  املعنية 
اأوالد  جتاه  اإنزكان  مدينة  من  قادمة  اأجرة 
تامية، حاملة معها حقيبة بال�صتيكية حتوي 

اللبا�س الر�صمي جلهاز ال�صرطة)..(.
واأ�صافت م�صادر اأن اأحد ركاب �صيارة االأجرة 
ملح زي ال�صرطة و�صك يف اأمر ال�صيدة املنقبة، 
عند  ال�صرطة  عنا�صر  اإ�صعار  اإىل  عمد  حيث 
ليتم  املدينة،  مبدخل  االأمني  احلاجز  بلوغ 

اإيقاف املعنية و�صحب حقيبتها اليدوية.
 

امل�صاجد  اأ�صرة  رابطة  خرجــــــــت   ◆
لل�صوؤون  االإقليمي  املندوب  عن  ناري  ببيان 
عددا  يت�صمن  مهامه،  من  املعفى  االإ�صالمية، 
تربع  الذي  املندوب  وهو  االتهامات)..(  من 
ع�صر  ملدة  املندوبية  رئا�صة  كر�صي  على 

�صنوات)..(.

◆  اأ�صــــــرف ال�صنوري حميد عامل عمالة 
تد�صني  على  موؤخرا،  ملول،  اأيت  اإنزكان 
تالعينت،  بتجزئة  جديد  �صحي  م�صتو�صف 
البلدي  املجل�س  رئي�س  من:  كل  بح�صور 
املنطقة،  وبا�صا  االأع�صاء،  وباقي  للقليعة، 
ومندوب وزارة ال�صحة باالإقليم، وجمموعة 

من فعاليات املجتمع املدين)..(.

عبد الرحيم عواد
ا�صتفاق �صكان قرية �صيدي اأحمد التي تبعد بـ7 كلم 
عن اليو�صفية، موؤخرا، على حادث احرتاق حافلة 
نقل، بعدما ا�صتن�صقوا رائحة كريهة تاأكدوا بعدها 
اأنها منبعثة من جراء احرتاق حافلة نقل ت�صمى 

»جوهرة«)..(.
وخلف احلريق اأ�صرارا مادية كبرية ومل يتبق 
منها اإال الهيكل، كما مل ي�صلم من احلريق م�صتودع 
للمواد الغذائية كانت احلافلة مركونة بجانبه، 
حيث اأتلفت بع�س املواد املوجودة به و�صابتها 

النريان.
ويوؤكد اأحد املواطنني اأن احلافلة كانت مركونة 
ميكانيكية،  اأعطاب  ب�صبب  ي�صلحها  من  تنتظر 

طالها  التي  املحطة  م�صروع  اإمتام  عن  وت�صاءل 
الن�صيان من طرف املجل�س القروي للكنتور وعمالة 

اإقليم اليو�صفية.

محمد الدفيلي
بورو�س  جلماعة  اجلماعي  املجل�س  ر�صد 
القروية اإقليم الرحامنة، خالل الثالث �صنوات 
مل�صاريع  درهم  مليون   2 من  اأكرث  االأخرية، 
م�صوؤول  و�صجل  باملاء،  الدواوير  تزويد 
امل�صاريع  هاته  اإجناز  طريقة  اأن  جماعي 
ي�صوبها الكثري من االختالالت، فكيف يعقل اأن 
تتم تنقية بئر مببلغ 45 األف درهم، وجتهيزه 
بـ35 األف درهم، علما اأن التجهيز يف مثل هذه 
احلالة يقت�صي �صراء م�صخة يف حدود 8 اآالف 

درهم.

وي�صيف اأن جميع قنوات �صبكة توزيع املياه 
التقنية  وال�صروط  تتوافق  ال  ردمها  مت  التي 
املتعارف، والتي كان من املفرو�س احرتامها 
اأنها  كما  عمومية،  م�صاريع  هكذا  اإجناز  يف 
تخ�صي�س  مت  فمثال  جدا،  الرديء  النوع  من 
مبلغ 30 األف درهم، ملد القنوات بدوار عزيب 
 200 قناته  طول  يتجاوز  ال  الذي  حلمادي، 
مرت، ومت و�صع قنوات من نوع )bar 6( التي 
واأكد  امل�صاريع.  ت�صتخدم يف مثل هذه  مل تعد 
بطريقة  متت  الردم  عملية  اأن  امل�صدر  نف�س 

ع�صوائية، وبا�صتخدام معدات اجلماعة.

قصبة تادلة

 العدد: 789  اخلميس 15 ماي 2014

         مراكش 

 من �شي�أخذ ال�شقتني 
الت�بعتني مل�شجد الدق�ق؟

عزيز الفاطمي

موؤخرا،  وزارية،  تقنية  جلنة  حلت 
جاهزية  مدى  على  الوقوف  اأجل  من 
دكالة  باب  بحي  الدقاق  درب  م�صجد 
باملدينة القدمية مبراك�س، وذلك وفق 
وزارة  بني  كاتفاق  التحمالت  دفرت 
�صفقة  نالت  التي  واملقاولة  االأوقاف 
اأ�صهر بالتمام  البناء، بعد مرور ثالثة 
والكمال على انتهاء عملية بناء م�صجد 
درب الدقاق من طرف وزارة االأوقاف 

وال�صوؤون االإ�صالمية)..(.
اللجنة  اأع�صاء  اأن  فيه  �صك  ال  ومما 
التقنية �صجلوا بع�س االإخالالت على 
ت�صر  ال  التي  امل�صجد  واجهة  م�صتوى 
الناظرين، من قبيل االأعمدة اخل�صبية 
واالأ�صالك الكهربائية املو�صوعة ب�صكل 
ي�صتدعي  الذي  االأمر  ع�صوائي)..( 
اإدخال بع�س التح�صينات الإعطاء هذه 
كبيت  عناية  من  ي�صتحقه  ما  امل�صجد 

من بيوت اهلل.
اإىل  مغلقة  امل�صجد  اأبواب  ومازالت   
حدود اليوم دون تقدمي اأي تو�صيح من 
اأبواب  لتبقى  املعنية،  اجلهات  طرف 
م�صرعيها،  على  مفتوحة  التاأويالت 
عن  احلي  �صكان  بع�س  وت�صاءل 
اأجل  من  املتبعة  واملقايي�س  ال�صروط 
املتواجدتني  ال�صقتني  من  اال�صتفادة 

بامل�صجد. 

ما يجري ويدور في المدن 

جماعة الكنتور

الرحامنة

احرتاق ح�فلة.. يك�شف غي�ب حمطة خ��شة

جتهيز بئر بـ45 األف درهم بدل �شراء 
م�شخة بـ8000 درهم

عائلتان تهددان باالعت�صام

كيف تعطي املح�فظة العق�رية وث�ئق ملن ال حق له؟

صورة للعائلتين المهددتين باإلفراغ والطرد من مسكنهما
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تحليل إخباري

ترتبط  خطرية  ظاهرة  م�ؤخرا،  انت�شرت 

بع�ض  �أ�صبحت  حيث  �لتاريخ  يف  مهنة  باأقدم 
�ملقاومة  رجال  �أ�صماء  حتمل  �لتي  �ل�صو�رع 
�للو�تي  �ملوم�صات  من  عدد  تو�جد  تعرف 
من  زبناءهن  وينتظرن  �أعر��صهن  يف  ي�صاومن 

كل �لأعمار)..(.
و�أ�صبح �صروريا �أن تتحرك �جلهات �مل�صوؤولة 
و�ملر�أة  بالت�صامن  �ملكلفة  �لوز�رة  وخا�صة 
يف  للنظر  �لجتماعية،  و�لتنمية  و�لأ�صرة 
معاناة هاته �لفئة، ومت�صيط �صو�رع �لعا�صمة 
وزنقة   ، �خلام�ض  حممد  ك�صارع  �لقت�صادية 

�لعرعار، و�أنفا)..(.

يعاين �صكان �لد�ر �لبي�صاء وخا�صة �لقاطنون 
�مل�صاحات  غياب  من  �ل�صعبية  بالأحياء 
�مل�صاحات  من  عدد  حتولت  حيث  �خل�صر�ء، 
ما  �ل�صاحنات)..(  لتجمع  �أماكن  �إىل  �لفارغة 
يت�صبب يف �لإزعاج لل�صكان، �لذين يلتم�صون من 

�جلهات �مل�صوؤولة و�صع حد ملعاناتهم)..(.

مبلحقة  �لو�حة  �إقامة  �صكان  بع�ض  يطالب 
مومن،  �صيدي  يف  �جلميل  �ملنظر  مقاطعة 
بالإ�صر�ع يف رفع �ل�صرر عنهم نتيجة �ل�صجيج 
يرتتب  وما  �لنهار،  طو�ل  يتوقف  ل  �لذي 
�أمام  �ملنت�صرة  �لزيت  وبقع  دخان  من  عنه 
�صعوبة  يجدون  �أ�صبحو�  �لعمارة)..(حيث 
يف �ملرور ب�صبب �حتالل �مللك �لعام و�كتظاظ 
�ملركونة  و�ل�صيار�ت  بال�صاحنات  �لطريق 

هناك)..(.

يف �لوقت �لذي يتم فيه توقيف �أي ر�كب درجة 
نارية ل ي�صتعمل �خلوذة وفر�ض غر�مة مالية 
عدد�  ن�صاهد  �لنارية،  در�جته  حجز  �أو  عليه، 
من �ملوظفني يف �صلك �ل�صرطة �أو �أعو�ن �صلطة 
�أحد  وت�صاءل  خوذ�تهم)..(  ي�صتعملون  ل 
نف�صها  تعترب  �لفئة  هاته  �صاخر�  �ملو�طنني 

فوق �لقانون؟.

بيضاويات

● محمد برزوق

احتـجاز واغتـ�شاب فتـاة يف عقدها الع�شـرين
سعيد أحتوش

ربيعا،  �لع�صرين  ذ�ت  فتاة  تعر�صت 
لالحتجاز ملدة ع�صرة �أيام، تعر�صت خاللها، 
قبل  من  و�لغت�صاب،  �لتعذيب  �أ�صكال  لكل 

�بن عم و�لدتها)..(.
�إنه كان يقيد يديها ورجليها،  �لفتاة  وقالت 
�صوتها،  ليكتم  قما�ض،  بقطعة  فمها  ويكمم 
ول يزيله �إل عند �إطعامها، �إل �أن �لألطاف 
�لإلهية، �صتجعله ين�صى و�صع تلك �لقطعة 
نحو  يغادر  وهو  فمها،  يف  �لقما�ض  من 
عمله، وبعد �أن تاأكدت من مغادرته �ملنزل، 
�لذي  �ل�صيء  م�صتغيثة،  �ل�صحية  �صرخت 
جعل �أحد �لقاطنني ي�صتدعي �ل�صرطة، �لتي 

منهارة  بفتاة  وتفاجاأت  �ملنزل،  �قتحمت 
و�لرجلني،  �ليدين  مقيدة  ونف�صيا  ج�صدية 
تلك  على  وهي  حاجاتها  تق�صي  كانت 
�لو�صعية، مما جعل ر�ئحة كريهة تفوح من 
�لطبية  �خلدمات  تقدمي  مت  وقد  �ملنزل)..( 
�لالزمة حلالتها حتت عناية طبية مركزة، 
ومن �ملرجح �أن يتم نقلها �إىل �إحدى �ملر�كز 

�لجتماعية �ملعروفة باملدينة)..(.
مر�قبة  ومتت  للجاين،  كمني  و�صع  حني  يف 
حتركاته مبيناء �ملدينة، حيث يعمل �صباغا 
للقو�رب، بينما ترب�صت فرقة �أمنية باملنزل 
ترقبا لو�صوله، وفعال مت �إلقاء �لقب�ض عليه، 

ليحال �إىل حمكمة �جلنايات باأ�صفي)..(.

الصويرة

الدويري يرد على مقال »الأ�شبوع« باإحالة ملف 
»اأنفاق املوت« على الق�شاء

شجيع محمد 
و�ملعادن  �لطاقة  وزير  �لدويري  فوؤ�د  �أحال 
و�ملاء و�لبيئة ويف �صابقة هي �لأوىل من نوعها، 
ملف �إحدى �ل�صركات �ملنجمية بجبل عو�م على 
�لقانونية  للم�صاطر  تبعا  �لعامة  �لنيابة  �أنظار 

�ملعمول بها.
وتعود تفا�صيل �لق�صية �إىل حلول جلنة مركزية 
�لتي  �إىل مكان �حلادثة  �لو�صية  للوز�رة  تابعة 
لقي  حيث  �لفارط،  مار�ض  �صهر  خالل  وقعت 
بك�صور  �آخرون   11 و�أ�صيب  م�صرعهما  عامالن 

خطرية.
�ل�صركة  هذه  باأن  ر�صمية  م�صادر  و�أفادت   
�لقانونية �جلاري  �ملعايري  �ملنجمية مل حترتم 
وعدم  �ملناجم  با�صتغالل  و�ملتعلقة  �لعمل،  بها 
لالأ�صخا�ض  به  �مل�صموح  �لأق�صى  �حرت�م �حلد 
 10 هو  �لذي  �مل�صعد  يف  نقلهم  ميكن  �لذين 
فيه  نقلهم  مت  �لذين  �صخ�صا   13 بدل  �أ�صخا�ض 
ليلة وقوع �حلادثة)..(. كما قامت هذه �لأخرية 

�مل�صعد،  على  �لتجارب  من  �لعديد  باإجر�ء 
�أن ردة فعل �لعامل �ملكلف بامل�صعد  وتبني لها 
يف  ت�صببت  كبرية  �صرعة  و�تخذ  متاأخرة  كانت 

�حلادث)..(. 
و�رتباطا بنف�ض �ملو�صوع، �أفادت م�صادر �أخرى 
باأن �لعامل �ملذكور يعاين من م�صكلة يف �لروؤية، 
ولي�ض له �إملام كاف با�صتخد�م �مل�صعد، علما �أن 
ظروف عمل �لعمال د�خل هذه �ملناجم حمفوفة 
باملخاطر، �لأمر �لذي �صاهم ب�صكل كبري يف �رتفاع 
وح�صيلة  �لعمال  �صفوف  يف  �لإ�صابات  عدد 
�إىل  بالإ�صافة  �لأخرية،  �ل�صنو�ت  خالل  �لقتلى 
�نعد�م �أدنى �صروط �ل�صالمة د�خل هذه �لأنفاق 

و�ملعروفة يف �لبلدة ”باأنفاق �ملوت“)..(.
على  �ل�صوء  �صلطت  قد  ”�لأ�صبوع“  وكانت 
�لأنفاق  هاته  يف  �لعمال  هوؤلء  ��صتغال  ظروف 
27 مار�ض  782 �ل�صادر بتاريخ  يف عددها رقم: 
2014، حتت عنو�ن ”هل تعرف وز�رة �لت�صغيل 

ما يجري يف �أنفاق �ملوت؟“)..(.

مريرت خريبكة

�شرقـة »القـواد�س«
سعيد الهوداني

فريدة  ظاهرة  بخريبكة  �لأمل  حي  يعرف 
�أكرث  يف  جمهولون  �أقدم  �إذ  نوعها،  من 
�حلديدية  �لو�قيات  �صرقة  على  مرة  من 
�آخرها،  كان  )�لقو�د�ض(  للبالوعات 
�ل�صرقة  �لتي متت يف و�صح �لنهار من قبل 

جمهولني يف زنقة �ملن�صوري.
�صالمة  على  �لو�قيات  �صرقة  وتنعك�ض 
�لر�جلني و�ل�صائقني على حد �صو�ء خا�صة 
يعر�ض  مما  �ملطر  نزول  و�أثناء  �لليل،  يف 
�مل�صوؤولون  يتحرك  فهل  للخطر.  �صالمتهم 
مع  بالتز�من  �لل�صو�ض  هوؤلء  لتتبع 
�أبدتها �مل�صالح �لأمنية مع  �حلركية �لتي 

ظاهرة »�لت�صرميل«.

شكيب جالل
»�أ�صدقاء  جمعية  هـــــــي  �أيـــــــــن 
عبد  بن  نبيل  ير�أ�صها  �لتي  �أزمور« 
لالت�صال،  وزير�  كان  حني   �هلل 
�لذي  �أزمور«  »مهرجان  هو  و�أين 
�لتي  �جلمعية  هذه  تنظمه  كانت 
�ملهرجان  وهو  �صنو�ت،  منذ  �ختفت 
حول  ندو�ت  فيه  تنظم  كانت  �لذي 
�لعتيقة،  للمدينة  �لعتبار  رد  �إعادة 
رئي�ض  �آنذ�ك  �لت�صال  وزير  وكان 
�جلمعية ي�صتعر�ض �صور� و�أ�صرطة، 
وخالل كل ندوة يعرف مب�صاريع رد 
من  �لعتيقة  �ملدينة  وتاأهيل  �لعتبار 
نافور�ت مائية، وم�صاحات خ�صر�ء، 
وم�صاريع �صياحية، وبحري�ت، حتى 
�أنه ��صتعر�ض �صور� ملو�قف �ل�صيار�ت 
فارهة  �صيار�ت  تر�صد  كانت  �لتي 
�لطيور  ملختلف  و�أخرى  مركونة، 
وهي حتلق يف �صماء �ملدينة �لقدمية، 
وطبعا كل هذ� مل يتحقق رمبا لكرثة 
�ن�صغالت رئي�ض �جلمعية �لذي كان 
فهو  �ليوم  �أما  لالت�صال)..(  وزير� 

�لآن  فهو  يقال،  كما  �ل�صومني«  »ولد 
�ملدينة«،  و�صيا�صة  »لل�صكن  وزير� 
ماز�لت يف خميلة  �مل�صاريع  فهل هذه 
وهل  �جلمعية؟  رئي�ض  �لوزير  �ل�صيد 
�حلياة،  قيد  على  ماز�لت  �جلمعية 
�أم �أن �لأمر يتعلق ب�صرورة �أن يكون 
لأزمور مقعد يف �لربملان يجل�ض عليه 
كل  �أن  علما  �لزموريني،  من  و�حد 

من  هم  للمدينة  �ملمثلني  �لربملانيني 
مدينة �جلديدة)..(.

�أن  �أزمور  ملدينة  ي�صبق  ولالأ�صف، مل 
مثلها يف جمل�ض �لنو�ب �أي من �أبنائها 
منذ �ل�صبعينيات يد�فع عن ق�صاياها 
با�صتثناء  �ملح�صورة،  وم�صاريعها 
ثالثة نو�ب رحلو� هم: حممد مرو�ن 
عن حزب جبهة �لدفاع عن �ملوؤ�ص�صات 

�لد�صتورية، وعبد �لهادي زهريي عن 
وعبد  �لدميقر�طي،  �لوطني  �حلزب 
�لحتاد  حزب  عن  �ل�صماليل  �للطيف 
�لد�صتوري، فمنذ ذلك �لتاريخ وممثلو 
�أزمور يف جمل�ض �لنو�ب ينتمون ملدينة 
لهم  تكون  ما  غالبا  و�لذين  �جلديدة، 
�ن�صغالت �أخرى ت�صب كلها يف �جتاه 
تنمية مدينتهم)..( وياأمل مو�طنون �أن 

يكون لأزمور يف �لنتخابات �لربملانية 
�ملقلبة مقعد يف جمل�ض �لنو�ب وعليه 
و�حد من �أبنائها وله غرية عليها، وما 
�أكرثهم �إن هم �أر�دو�؛ فمنهم �لدكاترة، 
و�ملهند�صون،  و�لأطباء،  و�ملحامون، 
هذه  تنعم  حتى  �لتعليم،  ورجال 
�ملدينة �لتاريخية مب�صاريعها  �لعديدة 
�لتي  و�ملتوقفة دون وجه حق، وهي 
يجب �أن تكون �ل�صباقة لال�صتفادة من 
تاريخها  �إىل  بالنظر  �لتنمية  م�صاريع 
�لعريق �لذي يعود �إىل �لقرن �خلام�ض 

قبل �مليالد)..(.
ويف �نتظار ذلك على جمعية »�أ�صدقاء 
�لثقايف،  ن�صاطها  ت�صتاأنف  �أن  �أزمور« 
كل  عودتنا  كما  و�لريا�صي،  و�لفني، 
�صنة، وعلى رئي�صها نبيل بن عبد �هلل 
�لذي كان ي�صرف �صخ�صيا على فقر�ت 
�لذي  �أزمور«،  »مهرجان  وبر�مج 
يعمل  �أن  تنظمه هذه �جلمعية  كانت 
على ��صتمر�رية هذه �جلمعية، وعلى 
مهرجانه »�أزمور«، كباقي �جلمعيات 
�ملدن  خمتلف  يف  و�ملهرجانات 

�ملغربية)..( وهذه جمرد �أمنية.

�مللكي،  �لدرك  رجال  �أقدم 
موؤخـر�، مبنطقة �ل�صاحلية 
�قتحام  على  لـــــو،  بو�دي 
منزل �أكرب مروج للمخدر�ت 
من  فر  �أن  له  �صبق  و�لذي 
�صيارة  من  �ملنطقة  نف�ض 

�لدرك �مللكي مقيد�.
�أن  �مل�صــــدر،  نف�ض  و�أكد 
من  فر  �ملخــــدر�ت  تاجر 
مكاملة  تلقى  بعدما  منزله 
هاتفية تخربه بقدوم رجال 
مت  وقد  لعتقاله،  �لدرك 
حجز �لعديد من �ل�صيار�ت 

و�لدرجات �لنارية.

تلكس

شؤون

وية
ه

اأزمور.. املدينة التي مل جتد من ميثلها يف الربملان ج
بن عبد اهلل دافع عن اأزمور عندما كان وزيرا للت�شال ون�شيها عندما اأ�شبح وزيرا للإ�شكان 
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عني على
إعــــداد:

قنطــــرة مر�شحـــة لالنهـــيار قبــل تد�شينـــها  زهير البـوحاطي
�شيعة »خلفية« للذبيحة 
ال�شرية وجتارة املخدرات

رفع  على  م�ؤخرا،  طلحة،  �سيدي  مقاطعة  قائد  اأقدم 
كدية  �سارع  امل�سطفى  اأر�ض  حي  �سكان  عن  ال�سرر 
يف  حمرتف  �سخ�ض  من  يعان�ن  كان�ا  حيث  احلمد، 
الذبائح ال�سرية وتربية الكالب يف �سيعة م�سيجة داخل 
املدار احل�سري، وهي ال�سيعة التي �سبق اأن اقتحمتها 
خاللها  واعتقلت  املا�سي،  العام  الأمنية  العنا�سر 
احلالة  لكن  الق�ية،  املخدرات  مروجي  من  الع�سرات 
تدخل اجلهات  ل�ل  قبل،  من  عليه  كانت  ما  اإىل  عادت 
امل�س�ؤولة يف ال�قت املنا�سب. وح�سب ت�سريحات بع�ض 
�سكان احلي فاإن هذا ال�سخ�ض �سبق اأن �سبط متلب�سا 
ب�سرقة م�اد للبناء التي كانت �ست�ستعمل يف ت�سييد �س�ق 

معروف)..(.
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التابع  الغازي  دار  مد�سر  �سهد 
قيادة  القروية  الزيت�ن  جلماعة 
م�ؤخرا،  تط�ان،  ولية  بنقري�ض 
عن  العزلة  لفك  قنطرة  ت�سييد 
الإق�ساء  يعان�ن  الذين  ال�سكان 

والتهمي�ض)..(.
ورفع بع�ض �سكان املد�سر وعددهم 
18 �سخ�سا، �سكاية اإىل وايل ولية 

خاللها  من  ي�ستنكرون  تط�ان، 
الطريقة التي مت بها بناء القنطرة، 
وحجارة  اأتربة  من  ن�سفها  التي 
بع�ض  ملكية  يف  فالحية  اأرا�ٍض 
ا�ستنكروا  الذين  املنطقة  �سكان 

بدورهم هذا الت�سرف غري الالئق 
املكلفة  واملقاولة  باجلماعة 
باإجنازها، والتي ا�ستعملت م�ادا 

هي يف اأمالك الغري)..(.
وقال م�اطن�ن اإن عملية الت�سييد 
وخ�سا�سا  حادا  نق�سا  عرفت 
كاحلديد  البناء  م�اد  يف  كبريا 
مهددة  يجعلها  مما  والإ�سمنت، 
بالنهيار مبجرد مرور ال�سيارات 
مطرية،  زخات  اأوىل  عند  اأو 
ه�  ذلك  يف  ال�سبب  اأن  واأكدوا 
غياب املراقبة وامل�اكبة من قبل 

اجلهات امل�س�ؤولة)..(.

ت�سهد اجلماعة احل�سرية لتط�ان، م�ؤخرا، 
وحالة  الحتجاجية  ال�قفات  من  العديد 
ودورات  اجتماعات  �سائر  يف  الف��سى  من 
املجل�ض، وذلك منذ اأن التحق حزب العدالة 
من  والنم�ذج  اجلماعة،  برئا�سة  والتنمية 
عرفت  والتي  الأخرية،   2014 اأبريل  دورة 
واأحد  املعار�سة  من  م�ست�سار  بني  �سراعا 
�سرب  يف�سل  الذي  اجلماعة  رئي�ض  ن�اب 
كاأ�ض �ساي »منعنع« يف مرتيل على ح�س�ر 

دورات املجل�ض بتط�ان)..(.
وبينما كان �سجيج امل�ست�سارين يف ما بينهم 
امل�سري  ينتظرون تدخل  يرتفع، واحل�س�ر 
الأج�اء،  وتهدئة  تلطيف  اأجل  من  للدورة 
تدخل رئي�ض اجلماعة »حممد اإدعمار« ماأزما 
املعار�سة  اأع�ساء  اأحد  وا�سفا  ال��سع، 
الذي  الت�سرف  وه�  قدحية)..(  باأو�ساف 
ترك �س�رة �سلبية لدى احلا�سرين والراأي 

العام التط�اين)..(.

سطات

نور الدين هراوي 
 قام مدير اأكادميية التعليم ب�سطات، م�ؤخرا، بزيارة 
لبني  التابعة  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  لإحدى  تفقدية 
على  ت�سرف  التي  املقاولة  ووجد  الغربية،  م�سكني 
بناء واإ�سالح الأق�سام تتزود من ماء امل�ؤ�س�سة على 
من  لهم  خ�سي�سا  املاء  اأوجد  الذين  التالميذ  ح�ساب 

اأجل ال�ستفادة منه، لتعبث به املقاولة وتفعل به ما 
ت�ساء لإمتام اأ�سغال البناء املكلفة به يف اإطار �سفقة 

ب�سرط اأن يك�ن  املاء على نفقتها)..(.
الإخالل  هذا  هل  املحلي  بال�ساأن  مهتم�ن  وت�ساءل 
طرف  من  م�سبق  بعلم  مت  ال�سفقة  �سروط  باإحدى 
امل�سالح املخت�سة للنيابة؟ وهل امل�س�ؤول�ن بامل�ؤ�س�سة 

ما  يعرف�ن  ول  التغطية  خارج  ي�جدون  التعليمية 
يجري ويدور يف مدر�ستهم؟)..( وطالب�ا بفتح حتقيق 
انطالق  بداية  منذ  املاء  امل�ستهلكة من  الكميات  ح�ل 
 2013 الدرا�سي  امل��سم  انطالق  بداية  مع  الأ�سغال 
هدد  وقد  ذلك،  وراء  امل�س�ؤول  ومعرفة   ،2014  -

واملقاولة  الإدارة  مبقا�ساة  للتعليم  الأول  امل�س�ؤول 
على حد �س�اء اإن وجد لحقا احلال كما ه� عليه يف 
اإطار زيارته التفقدية واملفاجئة للعديد من م�ؤ�س�سات 
ويبعث  ال�ستغراب  يثري  ومما  القروي)..(.  العامل 
املرحا�ض  وجد  الأكادميية  مدير  اأن  الده�سة  على 
وب�سنب�ر  مهرتئة،  حتتية  وببنية  مل�ثة،  ببيئة 
الذين مي�ت�ن عط�سا،  التالميذ  واحد ي�ستغله مئات 
وامل�زع�ن على 12 ق�سما، رغم التحذيرات والتنبيهات 
التي وجهتها جمعيات الآباء اأو املجتمع املدين عم�ما، 
اإ�سافة �سنابري وتق�ية �سبيب �سبكة املاء  من اأجل 
على نفقاتها اخلا�سة، اإل اأنها مل تلق اأذانا �ساغية رغم 
الفائ�ض املايل الذي تت�فر عليه املدر�سة)..( والذي مل 

ي�ستثمر مما يدل على �س�ء الت�سيري. 
ال�طني  للعلم  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  اإهمال  على  عالوة 
وتهمي�سها للن�سيد ال�طني وعدم اهتمامها بزرع حب 
ال�طن يف وجدان النا�سئة، يف �سرب �سارخ للمذكرة 
ال�زارية )رقم: 119( وبكل ما جاءت به من تعليمات 
يف  وتر�سيخها  وزرعها  ال�طنية،  للروح  و�س�ابط 
اأذهان وعق�ل يف الأطفال، اإذ ل ي�جد اأي اأثر لتفعيل 

هذه املذكرة على اأر�ض ال�اقع)..(.

»ال�سيبة« يف مدار�س الدولة

مدير الأكادميية يزور مدر�شة ت�شرق فيها املياه وتهم�ش العلم الوطني

نائب الرئي�ش يف�شل �شرب ال�شاي يف مرتيل 

 خالد الدرقاوي

احل�سرية  باجلماعات  امل�ظفني  بع�ض  ي�ستكي 
والقروية باإقليم بر�سيد املكلفني مبهام احلرا�سة 
للمحج�زات،  املخ�س�سة  بامل�ست�دعات  ليال 
ومقرات البلديات، من ط�ل �ساعات العمل التي 
ت�سل اأحيانا 16 �ساعة اأو اأكرث يف الي�م ال�احد، 
الأ�سب�عية،  العطل  اأيام  العمل  اإىل  بالإ�سافة 
تع�ي�ض  دون  والدينية،  ال�طنية  والأعياد 

حقيقي عنها ما خلف حالة من ال�ستياء والقلق 
للجماعات  العامة  املديرية  تدخل  انتظار  يف 
ي�سم�نه  ما  ل�قف  الداخلية،  ب�زارة  املحلية 

»احليف«، وال�ستماع مل�ساكل املت�سررين)..(.
ومازال م�سكل التع�ي�سات عن الأعمال ال�ساقة 
واملل�ثة قائما ببع�ض اجلماعات، بحيث ي�ستفيد 
يتم  حني  يف  التع�ي�سات،  كل  من  املحظ�ظ�ن 
حرمان اأ�سخا�ض معينني لأ�سباب جمه�لة، الأمر 

الذي يتطلب حترك اجلهات امل�س�ؤولة)..(.

برشيد

اليوسفية 

اأ�شباب منع ال�شحفي 
بوبكر اجلامعي من

 اإلقاء حما�شرة

عبد الرحيم عواد

الي��سفية،  فرع  الإن�سان  حق�ق  جمعية  ت��سلت 
الإقليم،  لعامل  الأول  اخلليفة  من  بر�سالتني 
والنائب الأول لرئي�ض املجل�ض البلدي بالي��سفية 
اجلمعية  تعتزم  كانت  التي  الن�ساط  عر�ض  بعدم 
كان  والذي  م�ؤخرا،  الثقايف،  باملركز  تنظيمه 
�سين�سطه ال�سحفي ب�بكر اجلامعي حتت عن�ان: 
من  احلراك  وو�سع  الراهن  ال�سيا�سي  »ال��سع 

اأجل الدميقراطية وحق�ق الإن�سان«.
»يتعذر  البلدية  لرئي�ض  الأول  النائب  ويق�ل 
�سالح  غري  املذك�ر  املقر  لك�ن  بالعر�ض  القيام 
التي  الأ�سرار  ب�سبب  بداخله  اأن�سطة  ل�ست�سافة 
تعرفها بنياته، والتي ت�ستدعي القيام بالإ�سالحات 
ال�سرورية العاجلة لإعادة تاأهيله ح�سب حم�سر 
املعاينة املنجز من طرف مهند�ض البلدية«، ح�سب 

ما جاء يف الر�سالة.
وبناء عليه، تق�ل ر�سالة اخلليفة الأول »اإن هذه 
ال�سلطة تخربكم بعدم تنظيم هذا الن�ساط بداخل 
تبني  تقنية  خربة  اإجناز  يتم  حتى  البناية  هذه 

مدى متانة �سقيفة املركز«.
ر�سميا  اجتماعا  احت�سن  قد  الثقايف  املركز  وكان 
املجل�ض  مكتب  اأع�ساء  �سم   ،2014 اأبريل   22 ي�م 
للماء  ال�طني  املكتب  عن  وممثلني  احل�سري، 

والكهرباء، ملناق�سة م�سكل املاء باأحياء املدينة.

اأين الوزير.. موظفون ي�شاألون عن تعوي�شات الأعمال ال�شاقة

نموذج لمرحاض متسخ وببنية مهترئة 
وأقسام متهالكة وصنبور وحيد

حصاد
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�صخ�صيات مغربية عرفتها
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بقلم : رمزي صوفيا

ي�صدح  و�صوته  وعقود  عقود  منذ 
العام، ومنذ عقود  ال�صالح  بالدفاع عن 
اأمازيغية  �صراحة  عن  تك�صف  وكلماته 
نادرة جعلته دائما �صباقا للت�صريح مبا 
ال�صيا�صي  اإنه  به،  الت�صريح  ي�صتحيل 
ال�صيد  الالمع  والفــــنان  املخ�صرم 

املحجوبي اأحر�صان.
 1921 �صنة  اأحر�صان  املحجوبي  ولد 
الإعدادية  درا�صاته  وبعد  بواملا�س، 
مبدينة اآزرو، التحق باملدر�صة الع�صكرية 
»دار البي�صا« مبكنا�س التي تخرج منها 
�صنة 1940 برتبة �صابط، يف �صنة 1949 
عني قائدا بواملا�س، كما �صارك ك�صابط 
يف الكفاح من اأجل ا�صتقالل املغرب وكان 

ع�صوا باملجل�س الوطني للمقاومة.
اإقليم  على  عامال  عني  ال�صتقالل،  وبعد 
الرباط، ويف �صنة 1957 اأ�ص�س اإىل جانب 
احلركة  اخلطيب  الكرمي  عبد  الدكتور 
العام  الأمني  من�صب  وتقلد  ال�صعبية 
للحزب، ثم وزيرا للدفاع الوطني ما بني 
 ،1963 مار�س   21 يف  و1964.   1961

�صارك ال�صيد اأحر�صان يف تاأ�صي�س جبهة 
الد�صتورية، ويف  املوؤ�ص�صات  الدفاع عن 
ال�صنة، انتخب ع�صوا  اأكتوبر من نف�س 
يف جمل�س امل�صت�صارين )اإقليم الرباط(. 
للفالحة،  وزيرا  عني   ،1964 غ�صت  ويف 
ثم وزيرا للفالحة والإ�صالح الزراعي يف 

يونيو 1965.
 1966 فرباير  بني  املمتدة  الفرتة  يف 
ومار�س 1967، عني وزيرا للدولة مكلفا 
 ،1977 مار�س   1 ويف  الوطني،  بالدفاع 
عني وزير دولة، ويف 10 اأكتوبر من نف�س 
بالربيد  مكلف  دولة  وزير  عني  ال�صنة، 
مكلف  دولة  وزير  ثم  واملوا�صالت 
بالتعاون يف نونرب 1981، ويف 30 نونرب 
اأحر�صان وزير دولة  ال�صيد  1983 عني 
الوطني  باملجل�س  ع�صوا  كذلك  وعني 
ع�صوا  كان  كما   1979 �صنة  لالأمن 
مبجل�س النواب منذ 1977. ويف دجنرب 
الو�صاية،  مبجل�س  ع�صوا  عني   ،1980
للحزب  ال�صتثنائي  املوؤمتر  وخالل 
املنعقد يومي 4 و5 اأكتوبر 1986، اأعفي 

من مهامه كاأمني عام للحركة ال�صعبية.
جديدا  حزبا  اأ�ص�س   ،1991 يونيو  يف 
ال�صعبية«  الوطنية  »احلركة  اأ�صماه 
الذي تقلد به من�صب الأمني العام، ويف 
يف  اأحر�صان  ال�صيد  فاز   ،1997 يونيو 

النتخابات البلدية.
اإقليمي  مدير  واأنا  كنت  فقد  و�صخ�صيا 
»ال�صيا�صة  جريدة  حترير  ومدير 
اأجراإ  اإجراء  على  اأواظب  الكويتية«، 
عقد  خالل  ال�صيا�صية  احلوارات 
كبار  مع  والت�صعينيات  الثمانينيات 

�صناع القرار باملغرب.
وذات يوم كنت اأفكر يف �صخ�صية هامة 
لدى  خا�س  ح�صور  لها  يكون  وموؤثرة 
اجلنوب،  اإىل  ال�صمال  من  املغاربة  كل 
ال�صيا�صي  عمري،  �صديق  مع  فجل�صت 
اهلل،  رحمه  بن�صودة  اأحمد  والعالمة 
و�صاألته: »اأريد منك اأن تقرتح علي ا�صما 
خا�س  وقع  ذات  �صيا�صية  ل�صخ�صية 
اأجري معها حوارا �صيا�صيا  وعام حتى 
يكون له اأ�صداء كبرية«، فاأجابني على 
الفور: »لدي �صخ�س مميز وهو �صيا�صي 
الوقت«،  نف�س  يف  لمع  وفنان  كبري 
ف�صاألته: »�صيا�صي وفنان؟ ومن هو هذا 

بن�صودة  اأحمد  ف�صحك  ال�صخ�س؟«، 
وقال يل: »ل تفكر باأنه ممثل اأو مطرب، 
النادر،  الطراز  من  لوحات  ر�صام  اإنه 
مولع  فاإنه  بال�صيا�صة،  اهتمامه  وبقدر 
بالفن الت�صكيلي، اإنه املنا�صل املخ�صرم 
الآن  ي�صغل  الذي  اأحر�صان  املحجوبي 
واملوا�صالت  للربيد  وزير  من�صب 
على  فاأجبته  والال�صلكية«.  ال�صلكية 
الكثري،  عنه  �صمعت  لقد  »نعم،  الفور: 
به«.  بالت�صال  التف�صل  منك  واأرجو 
الأ�صتاذ  ا�صتقبلني  حيث  كان،  وهكذا 
املحجوبي اأحر�صان يف مكتبه بالوزارة 
»لقد  يل:  يقول  وهو  بحرارة  بي  مرحبا 
�صمعت عنك من الأ�صتاذ اأحمد بن�صودة 
فبادرته  كثريا«،  يحبك  وهو  خري،  كل 
على الفور ب�صوؤال كان يعتمل بفكري منذ 
�صمعت عنه: »كيف توفق بني التزاماتك 
الفني  ميولك  وبني  كوزير،  املهنية 
ال�صوؤال  يل  و�صحح  ف�صحك  للر�صم؟«، 
قائال: »بل قل يل كيف اأوفق بني كل هذا 
عام  كاأمني  ال�صيا�صية  واجباتي  وبني 
اأوا�صل  اإنني  ال�صعبية،  حلزب احلركة 
عملي طيلة �صاعات اليوم حتى منت�صف 
الليل اأحيانا للقيام بواجباتي كوزير لهذا 
الفراغ  فرتات  واأثناء  احليوي،  القطاع 
– رغم كونها �صئيلة، لأن الوزير لي�صت 
اأ�صبوع ول عطلة حمددة  اآخر  له عطلة 
الفارغة من  الهنيهات  نهائيا، ففي خالل 
وقتي اأعتكف داخل املر�صم الذي جهزته 
الت�صكيلي  للفن  ع�صقي  واأمار�س  ببيتي، 
التوازن  خاللها  من  اأحقق  لوحات  عرب 
جتاه  واجباتي  وبني  للر�صم  حبي  بني 
الذين  املغاربة  جتاه  وكذلك  وطني 
ال�صيا�صي،  حزبنا  يف  ثقتهم  و�صعوا 
الدعوات  تلبية  عن  متاما  اأعجز  وهكذا 
والقيام بالزيارات العائلية اأو املجامالت 

الجتماعية«. ف�صاألته: »ومن ينوب عنك 
اأولدك؟«،  جتاه  العائلية  التزاماتك  يف 
ر�صى:  ابت�صامة  مبت�صما  يل  فقال 
»احلمد هلل الذي وهبني زوجة �صاحلة 
وتقوم  عملي  ظروف  تقدر  و�صبورة 
بكل ما يف و�صعها حل�صن تربية اأبنائنا، 
الأخالق  بف�صل  �صكرها  عن  عاجز  واأنا 
العالية التي زرعتها يف نفو�س اأولدنا«، 
ف�صاألته: »ولكن لبد اأن يكون لك اأ�صدقاء 
تزورهم للتنفي�س عن نف�صك قليال«، فقال 
يل: »هناك �صديق فريد من نوعه اأعجز 
عن و�صف طيبوبته، اإنه الأ�صتاذ اأحمد 
بن�صودة الذي اأزور بيته من وقت لآخر 
الرائعة  اخليالية  بالأطباق  فاأ�صتمتع 
بطهوها  زوجته  ال�صيدة  تتف�صل  التي 
الأخالق  دمث  �صاب  هناك  كما  بنف�صها، 
اأثق  الطموح  وبالغ  ال�صريرة  وطيب 
وهو  العن�صر،  احمند  وهو  كثريا  فيه 
ما  كل  ويعمل  احلزب  يف  معنا  ع�صو 
وخارج  داخل  احلركة  لإ�صعاع  بو�صعه 
عن  »حدثني  له:  فقلت  املغرب«، 
كفاحك اأيام ال�صتعمار«. ف�صمت و�صرد 
املا�صي  ي�صرتجع  وكاأنه  بعيدا  بب�صره 
من  ع�صيبة  ملرحلة  وامل�صرف  اجلميل 
عا�صرت  »لقد  يل:  وقال  املغرب  تاريخ 
ومايل  بج�صمي  ونا�صلت  ال�صتعمار 
لدي  كان  ما  واأنف�س  ووقتي  و�صحتي 
اإىل جانب ملكنا املكافح حممد اخلام�س 
تعر�صت  واأيامها  روحه،  اهلل  قد�س 
من  واملتابعات  التعذيب  اأنواع  لأخطر 
ومل  الفرن�صي،  امل�صتعمر  ذيول  طرف 
حني  اإل  كفاحي  من  اأهداأ  اأو  اأ�صرتح 
الرباط  مبطار  امللكية  الطائرة  حطت 
- �صال ونزل منها ملكنا حممد اخلام�س 
بيديه  يلوح  وهو  الأبي�س  بجلبابه 
للح�صود الهائلة من اأبناء �صعبه وخلفه 

احل�صن  مولي  العزيزات  الأمريان 
حلظات  كانت  اهلل،  عبد  ومولي  الثاين 
لن ي�صتطيع اأي كتاب عن تاريخ املغرب 
اأن ي�صفها، حيث التحم العر�س العلوي 
عارمة  اأ�صطورية  فرحة  يف  بال�صعب 
املنفى  من  للبالد  من�صورا  امللك  بعودة 
ف�صاألته:  مدغ�صقر«،  بجزيرة  البغي�س 
الراحل  امللك  �صخ�صية  عن  »حدثني 
حممد اخلام�س«، فدمعت عيناه من فرط 
اأحدثك،  اأن  يل  »كيف  يل:  وقال  تاأثره، 
فامللك حممد اخلام�س �صاأحتاج ملجلدات 
عن  فقط  نبذة  اأعطيك  حتى  وجملدات 
الطاهرة  ونف�صه  ال�صافية  �صريرته 
وتفانيه يف حمبة �صعبه ووطنه، فقد كان 
ملكا جماهدا واإن�صانا ب�صيطا ومتوا�صعا 
وعفيف  الل�صان  و�صريح  القلب  وطيب 
القلب، ويوم وفاته يف �صهر نونرب 1961، 
كانت  الأنف  يف  ب�صيطة  عملية  اإثر  على 
اأجمع،  وللعامل  للمغرب  �صعبية  �صدمة 
حيث بكاه �صعبه ل�صنوات و�صنوات، وقد 
املغاربة  بروؤية  ال�صبوح  وجهه  ارتبط 
له،  القمر، وذلك من فرط حمبتنا  له يف 
وهذا �صحيح فهناك املاليني الذين قالوا 
يف  القمر  يف  وجهه  راأوا  باأنهم  واأعادوا 
مي�صح  مل  رحيله  وبعد  ال�صماء،  رحاب 
دموع املغاربة �صوى احل�صور ال�صريف 
الثاين  احل�صن  للملك  املولوي  والعطف 
الذي مل يرتك حلظة متر دون اأن يحقق 
درب  يف  اأخرى  خطوة  للمغرب  فيها 
الوحدة  بطريق  انطلق  حيث  النماء، 
ال�صحراء  بلغنا  حتى  الطريق  ووا�صل 

مب�صرية القرن اخل�صراء الإعجازية«.
فقال له: »حدثني عن لوحاتك التي قيل يل 
عنها، ولكني اكت�صفت اأنها اأجمل واأرقى 
بكثري من لوحات معرو�صة مبتاحف دول 
غربية كربى، فقال يل: »لبد لك من زيارة 
بيتي لتتعرف على اأعمايل الت�صكيلية عن 
لتناول  اأيام  بعد  دعاين  وهكذا  كثب«، 
من  جمموعة  ف�صاهدت  ببيته،  الع�صاء 
على  وهناك  هنا  املتناثرة  اللوحات 
الذوق  رفيع  جمال  يف  البيت  جدران 
عليها  يعرفني  فاأخذ  متميزة،  ومل�صات 
اإجنازه  ق�صة  يل  ويحكي  بلوحة  لوحة 
لكل واحدة منها، وما حتكيه مالمح كل 
لون وكل خط فيها، وعند مغادرتي لبيته 
كرمه  على  ف�صكرته  منها  لوحة  اأهداين 

وروحه الفنية الراقية.
وبعد ذلك كنت اأتابع الأن�صطة احلزبية 
واجلولت ال�صيا�صية لالأ�صتاذ املحجوبي 
وهو  �صوته  يهزين  وكان  اأحر�صان، 
التظاهرات  يف  بامليكروفون  مم�صك 
الفئات  كل  حقوق  عن  مدافعا  الكربى 
املغربي  ال�صعب  باأن  وموؤكدا  املغربية 
�صواء  ماجدات  ون�صاء  اأفذاذ  رجال  هو 
املنحدرين منهم من ال�صاللة العربية اأو 

الأمازيغية.
املائة  عتبة  يخطو  يكاد  وهو  واليوم، 
ال�صيد  مازال  املديد،  عمره  من  �صنة 
اأحر�صان يتابع من بيته الريفي اجلميل 
جمريات  الغناء  الأطل�س  طبيعة  و�صط 
يعي�صها  التي  والتطورات  الأحداث 
بها  لري�صم  بري�صته  مم�صكا  املغرب 
جيله  ي�صرف  ومكافح  حمارب  ابت�صامة 
اأطال  املغرب،  يف  تبعته  التي  والأجيال 

اهلل يف عمره.

اأ�ضد الأطل�س املغوار.. املنا�ضل والفنان 
املحجوبي اأحر�ضان

الصحفي رمزي صوفيا رفقة المحجوبي أحرضان

اليوم، وهو يكاد 
يخطو عتبة المائة 

سنة من عمره 
المديد، مازال السيد 
أحرضان يتابع من 

بيته الريفي الجميل 
وسط طبيعة 

األطلس الغناء 
مجريات األحداث 
والتطورات التي 
يعيشها المغرب 
ممسكا بريشته 

ليرسم بها ابتسامة 
محارب ومكافح 

يشرف جيله 
واألجيال التي تبعته 

في المغرب)..(



»ال�صيعة« ت�صب ال�صحابة 
وتهني ن�صاء النبي

الدعاة  قيام  م�ساألة  اإىل  �سابقة  حلقة  يف  اأ�سرت  قد  كنت 
تلك  يف  يردد  ما  واعتربت  ف�سائية،  حمطات  يف  ال�سيعيني 
القنوات جمرد م�سيعة للوقت واإيغار العداوة بني امل�سلمني 
يف الوقت الذي كان من واجبنا كقادة و�سعوب اأن نتالفى 
امل�سلمني على اختالف  التفرقة بني  اإىل  اأو يدعو  ي�سبب  ما 
عقائدهم ومواقعهم، ويف هذا املو�سوع اأت�ساءل عما نقراأه 
اأكرث  اإىل تعميق اخلالفات  يوؤدي  ون�ساهده ون�سمعه ومما 
مما نحن عليه اليوم، وحتى اإذا �سلمنا جدال باأن ما يناق�ش 
من طرف رجال ال�سيعة يف عقيدتهم �سيفيد ذلك اأو ي�سيف 
للبحث والدرا�سة ما قد يكون له جانب مفيد يف تلك البحوث 
علي  لالإمام  التع�سب  اأن  وباعتبار  وامل�ساهدة؟  امل�سموعة 
كرم وجهه واآل بيته ما قد ي�سعر بعدم الوالء له وهو ابن 
عم الر�سول ومن اآل بيته، ولكن الفادح يف هذا التع�سب اأنه 
يوؤدي ح�سب ما يرمي اإليه »ال�سيعة« اإىل خلق عداوة بني اآل 
البيت وغريهم من اآل عمر واأبي بكر، وهذه اأهداف يقويها 
لر�سالة  خمالفة  وهي  وامل�سلمني،  االإ�سالم  اأعداء  وينميها 
بينهم  التباغ�ش  يف  التفرقة،  نبذ  من  به  جاء  وما  الر�سول 
واإ�سعاف قوتهم.. لقد كانت وفاة خليفة ر�سول اهلل عثمان 
ابن  قال  املاأ�ساة،  لهذه  بداية  عليهم  اهلل  ر�سوان  عفان  بن 
خلدون يف مقدمته: ))ملا قتل عثمان اجتمع طلحة والزبري 
وقال:  فاأبى  يبايعونه  عليا  واأتوا  واالأن�سار  واملهاجرون 
اخرتمت  ومن  اأمريا،  اأكون  اأن  من  خري  لكم  وزيرا  اأكون 
نختار  وال  منك  اأحق  نعلم  وقالوا:  عليه،  فاأحلوا  ر�سيته 
غريك وحتى غلبوه يف ذلك فخرج اإىل امل�سجد وبايعوه((، 
اإذن مل يكن االإمام علي لينازع اأحدا يف االأمر كما يدعي ذلك 
ملعرفتهم  اهلل  ر�سول  �سحابة  طرف  من  مينع  اأو  ال�سيعة 
مبكانته، وحتى الذين تخلفوا عن بيعته من بع�ش ال�سحابة 
وغريهم فلم يبغ�سهم بل قال يف حقهم: »اأولئك قوم قعدوا 
اأحيى  الباطل!« وملا ويل اخلالفة  عن حق ومل يقوموا مع 
نار  واأخمد  احلق  منار  واأو�سح  البدعة  واأمات  ال�سنة 
الباطل ومل تاأخذه يف اهلل لومة الئم، وبعد تاأ�سي�ش خلفائه 
يف تولية الكوفة )عمارة بن �سهاب( والب�سرة )عثمان بن 
حنيف االأن�ساري( وال�سام )�سهل بن حنيف( وبداأت الفتنة 
يف تبوك، حيث لقيته خيل فقالوا من اأنت؟ قال: اأمري علي 
اإىل علي،  فارجع، فرجع  بعثك غري عثمان  كان  اإن  فقالوا: 
وم�سى قي�ش بن �سعد اإىل م�سر فوليها واعتزلت عنه فرقة 
اأن يدخلوا يف طاعة علي حتى يقتل  كانوا عثمانية، واأبوا 
فدخلها  الب�سرة  اإىل  بن حنيف  عثمان  عثمان وم�سى  قتلة 
واأتبعته فرقة وخالفته اأخرى، وم�سى عمارة بن �سهاب اإىل 

الكوفة فلقيه طلحة بن خويلد االأ�سدي
اأهل  اإن  له:  فقال  الردة  زمان  النبوة  ادعى  كان  الذي   
الكوفة ال ي�ستبدلون باأمريهم اأحدا، وكان عليها اأبو �سلمى 
وم�سى  علي  اإىل  عمارة  فرجع  عثمان،  قبل  من  االأ�سعري 
من  بها  العامل  وكان  فوليها  اليمن  اإىل  عبا�ش  بن  اهلل  عبيد 
قبل عثمان يعلى بن منية، فاأخذ ما كان بها من املال وحلق 
كانت  التي  عائ�سة  مع  و�سار  بعري  �ستمائة  ومعه  مبكة 
خرجت اإىل مكة زمان ح�سار عثمان فق�ست ن�سكها وانقلبت 
ذلك  فاأعظمت  عثمان  مبقتل  اخلرب  فلقيا  املدينة،  تريد 
ودعت اإىل الطلب بدمه، وحلق بها طلحة والزبري وعبد اهلل 
بن عمر، وجماعة من بني اأمية، واتفق راأيهم على امل�سي 
اإىل الب�سرة لال�ستيالء عليها، وكان عبد اهلل بن عمر قد قدم 
مكة من املدينة فدعوه اإىل امل�سري معهم فاأبى... وكانت اأمنا 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها من الن�ساء اللواتي توؤدي ت�سريعات 
امل�سلمني،  ال�سحابة  لن�ساء  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
حياتهن  يف  الن�ساء  تخ�ش  اأمور  عن  الر�سول  ت�ساأل  حيث 
مع اأزواجهن. ويرى ال�سيعة يف هذه امل�ساألة �سوء ت�سرف 
ياأتي  هنا  ومن  الت�سريعي  اجلانب  يف  ب�سوؤالها  لعائ�سة 
التحامل عليها ونعتها عند ال�سيعة مبا ال يليق يف حق زوجة 
الر�سول واأم من اأمهات امل�سلمني، وكان من روايات حديث 
الر�سول وممن اختارها �سلى اهلل عليه و�سلم يف التمري�ش 
يف  ال�سيعة  فيه  يبالغ  ما  ورغم  اهلل...  توفاه  حتى  بيتها  يف 
كانت  ما  يف  وعمر  بكر  الأبي  مبعار�ستها  وو�سفها  مذهبهم 
اآرائها مما يتنافى وواجب قدرها ومكانتها عند  تبديه من 
»خذوا  حقها  يف  والقائل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

ن�سف دينكم عن هذه احلمرياء« ر�سي اهلل عنها. 
يتبع

امللتقى  عن  تغيب  اأن  ف�سلت  اأثر،  الزهراء  فاطمة  العمدة  لل�سيدة  يظهر  مل 
االإقليمي حول: »التمكني ال�سيا�سي للن�ساء يف �سمال اإفريقيا وال�سرق االأو�سط 
ودعناه  الذي  االأ�سبوع  عقد  الذي  امللتقى  وهو  الراهنة«،  التحوالت  �سوء  يف 
اأن  لها  يروق  التي  اجلمعيات  اإحدى  اإ�سراف  حتت  احلمراء،  مراك�ش  مبدينة 
»دعم  من  لرئي�ستها  اجلمعية  تلك  توفره  ملا  نظرا  االنتخابات،  قبيل  ُتْبعث 

انتخابي« اإن �سح التعبري، وما ت�سمنه من فوز بطعم الهزمية.
االأ�سباب،  اأن نعرف  الهام دون  اللقاء  تتخلف عن  اأن  اإال  العمدة  ال�سيدة  اأبت 
يرجح  البع�ش  كان  واإن  الفهم،  اأجل  من  الت�ساوؤل  اإمكانات  كل  �سحذ  رغم 
املقدمة  ال�سكاية  عن  تنازلها  بها  �ستدبج  التي  بال�سيغة  ان�سغالها  )باحلاء( 
نظرا حلاجتها  ذلك  نف�سها جمربة على  اأن وجدت  بعد  م�ست�ساريها،  اأحد  �سد 

اإىل �سوته يف عملية انتخاب نوابها اأو اإعادة انتخابهم، النواب الذين 
ن�سف  )اأو  �سداقة  معهم  وربطت  �سعيب(،  )والولف  األفتهم 

خا�سة  عليها،  القفز  ي�سعب  ذلك(،  عن  عربت  كما  اأخوة 
لهم  ت�سمح  ال  التي  و�سعيتهم  رغم  احلايل،  الظرف  يف 

املتابعات  ب�سبب  فيها،  اال�ستمرار  اأو  بالتمثيلية 
رحم  من  اإال  منها  ينج  مل  والتي  واملحاكمات 

ربك، تلك املحاكمات التي تفجرت معها ف�سائح 
مدوية على ل�سان ممثل النيابة العامة االأ�ستاذ 
الوراء عندما كان  اإىل  اأثناء مرافعته  الرا�سدي 
له  زمالء  جانب  اإىل  ال�سوداء  بالبذلة  يرافع 
اأمام ق�ساة  بالرباعة واالحرتافية  لهم  م�سهود 
فيها  حترتم  التي  العادلة  املحاكمة  م�ستوى  يف 

وتتحقق  وملمو�ش،  فعلي  ب�سكل  الدفاع  حقوق 
فيها العدالة واملوا�ساة، وي�ست�سار فيها االأطراف 

يف حالة تغيري الوقت، حتى ال تت�سرب ال�سكوك كما 
قال االأ�ستاذ املدهون دفاع »تران�سربانتي« الذي كان 

من  تخوفه  عن  اأف�سح  عندما  خا�سة  وجريئا،  �سارما 
خالل �سوؤال كبري جدا، )اإىل كاينة �سيء حاجة يف هذا امللف 

كولها لينا(، يف اإ�سارة وكما اأ�سر اإيل اأحد الزمالء اإىل ق�سية »التقني« 
الذي ا�ستفاد من ال�سراح املوؤقت.

لقد عربت ال�سيدة العمدة عن فرحتها بعدة �سداقات اإىل �سابق عهدها بدموع 
ويف  بومهدي،  وفاء  ال�ساعرة  قالت  كما  ال�سائع  الوقت  يف  ذرفتها  عادلة،  غري 
املراك�سية،  املراأة  ثقة  تعاقب  اأن  على  اللقاء  عن  بغيابها  اأ�سرت  الوقت  نف�ش 
واأن تقت�ش من جتاوبها معها يف حلظات كانت قا�سية، واأن تتخلى عن الوعود 
التي اأخذتها على عاتقها، منها تو�سيع دائرة امل�ساركة الن�سائية واإخراج مبداأ 
وتاأهيل  الواقع،  اأر�ش  على  لل�سري  واإخ�ساعه  ال�سفوي  دائرة  من  املنا�سفة 
املراأة لتكون يف م�ستوى املغرب اجلديد، ولذلك مل يهتم املتتبعون للمو�سوع 
اأحدهم  قال  كما  وردت  التي  املداخالت  مع  يتفاعلوا  ومل  للنقا�ش،  طرح  الذي 

كنتيجة ملا جتنيه املدينة اخلالدة اليوم من »قطاف كارثي« على كل امل�ستويات، 
رغم الكلمة الالمنك�سرة والتي األقتها الزميلة »حياة« بهدوء ودون خروج عن 
قوة  وف�ساحتها  بتمكنها  متنحها  وكاأنها  العام،  امل�سهد  اإىل  اإ�ساءة  اأو  ال�سياق 
اأثارت الكثري من اجلدل  االأعايل كما يقال: تلك الكلمة امل�سعة بال نطق، والتي 
ميال،  عندها  الوقوف  تقت�سي  التي  الت�ساوؤالت  من  عندها  العديد  ور�سمت 
داخل  الذكورية  العقلية  »تف�سي  مثال  منها  املالئمة،  احللول  انتقاء  انتظار  يف 

االأحزاب، وغياب اإرادة �سيا�سية حقة لدى هذه االأخرية...«. 
لقد ا�ستغربت االأ�ستاذة حياة )وهي م�ست�سارة جماعية وحمامية( من تف�سي 
ال�سيا�سية،  ال�ساحة  يف  مرعب  ب�سكل  وانت�سارها  الرجولية،  العقلية  و�سيادة 
م�ستدلة بحالة املجل�ش اجلماعي ملدينة احلمراء الذي ي�سم 96 م�ست�سارا وال 
مل  املتدخلة  اأن  واأكيد  ن�ساء،  ت�سع  �سوى  التعبري  �سح  اإن  تزينه 
تنتبه اإىل �سطوة املراأة على كل املجال�ش مبا فيها 
الذي  االإقليمي  واملجل�ش  اجلماعي  املجل�ش 
اإىل  تنتبه  كما مل  به،  يقوم  الذي  الدور  يجهل 
تلك  الرئا�سية حتى  الكرا�سي  كل  �سيطرتها على 
معروفة  �سخ�سيات  اإىل  منذورة  كانت  التي 
البي�ساء  اأياديها  ويعدد  بخري  الكل  يتذكرها 
على املدينة، ومل تلتفت )اأي املتدخلة( اإىل 
اأن  رغم  امل�سوؤولية  مواقع  كل  يف  حتكمها 
يف  ت�سعة  ن�سبة  تتعدى  ال  متثيليتها  ن�سبة 

اإن مل يكن اأقل. املائة) 9 %( 
تناول  احلوز  تان�سيفت  مراك�ش  جهة  وايل 
علو  عن  فيها  واأبان  احل�سور،  اأمام  الكلمة 
وثقافته  العلمي،  وم�ستواه  املعريف  كعبه 
املراأة  م�ساركة  على  فيها  ركز  حيث  الوا�سعة، 
اأمانة  الفعلية كمنتخبة، وحتملها امل�سوؤولية بكل 
�سهدت  التي  الدول  من  املغرب  معتربا  واإخال�ش، 
موؤخرا حتوالت اإيجابية، ولي�ست كتلك التي جتري يف ظل 
اال�ستمرارية، اعتمادا على احلاجة اإىل االآخر )اأي املراأة( لقراءة 
رامبو:  ال�ساعر  مقولة  على  وتاأ�سي�سا  الطويل،  امل�سار  خطوات  من  تي�سر  ما 
»االآخر هو الطريق اإىل الفهم« معربا يف االأخري عن اعتزازه الكبري باالإ�سراف 
اأو  اأو املجل�ش اجلماعي  االإقليمي  الن�ساء، �سواء املجل�ش  على جهة »ت�سريها 
جمل�ش املقاطعة«، ويلعب فيها املجتمع املدين الدور املنوط به، )رغم ما يعانيه 
من تغييب يف بع�ش االأحيان( ب�سكل جدي وكامل، يرتجم »امل�ساركة يف الهيئات 
التقريرية بكل ما يف الكلمة من معنى« تلك امل�ساركة التي ميكن اأن تكون منوذجا 
م�سعا على البلدان العربية التي مازالت »تبحث لها عن اأجنح ال�سبل للو�سول 
ت�سارك من خاللها  اأ�سئلة متينة  امل�ساواة احلقيقية من خالل و�سع  اإىل هدف 

املراأة اإىل جانب الرجل بدون اإق�ساء كما قال الوايل«.           

تعودنا يف هذا الركن االعتماد على املو�سوعية وامل�سداقية، ن�ستح�سن احل�سن ون�ستقبح 
القبيح، وال نخ�سى يف االإف�ساح عن احلقائق لومة الئم، تلك هي اأبرز ال�سمات التي طبعت 
جل املوؤاخذات التي وجهتها لعبد العزيز بوتفليقة وهو اأعلم مني مب�سادر وجدية تلك 

احلقائق.
فاإذا كان الن�سيان قد �سطب من ذاكرته على بع�ش الوقائع واملحطات خالل فرتة �سباه 
فال ميكن اأن ين�سى اأو يتنا�سى اأن مدينة وجدة كانت حتت�سن اأهم مراكز التدريب لفلول 

املجاهدين التابعني جلي�ش التحرير الوطني، حيث كانت اأهم قيادة ع�سكرية توجد 
يف املغرب ال�سرقي اإىل درجة اأن القيادة العليا جلبهة التحرير كانت ت�سم 

ما اأ�سبح يعرف مبجموعة وجدة، ومنهم املرحوم الهواري بومدين 
وعبد العزيز بوتفليقة.

اأما االأهوال والغارات التي كانت احلدود املغربية اجلزائرية 
املجاهدين  الأن  وذلك  حت�سى،  وال  تعد  فال  لها  تتعر�ش 
تقت�سيها  وفر،  كر  بعملية  يقومون  كانوا  اجلزائريني 
من  انطالقا  الفرن�سي  اجلي�ش  �سد  احلربية  مناو�ساتهم 

قواعدهم املتواجدة باملدن املغربية احلدودية.
قد  الفرن�سيني  الع�سكريني  القادة  اأن عبقرية  يعلم  والكل 
تفتقت للحد من هذه املنوا�سات على و�سع خط »ماجينو« 

يلم�سها  من  متيت  مكهربة  �سائكة  اأ�سالك  عن  عبارة  وهي 
على الفور، االأمر الذي ا�ستوجب منع مالقيط )اآلية تقنية ال 

تتاأثر بالكهرباء( لقطع تلك االأ�سالك واإحداث ثغرات مير منها 
املجاهدون ليال،

ومل يكن يت�سنى لهم االأمر مب�ساعدة �سكان احلدود املغاربة.
ورغم جميع االحتياطات التي اتخذها اجلي�ش الفرن�سي فاإن ت�سلل املجاهدين 

واخرتاق خط »ماجينو« ا�ستمر طيلة حرب اال�ستنزاف التي كان يقوم بها املجاهدون 
اجلزائريون والتي اأنهكت قوى اجلي�ش اال�ستعماري الفرن�سي.

وكان الطريان الفرن�سي ي�ستعمل حقه يف املتابعة ملالحقة املجاهدين وي�سن غارات تكاد تكون 
يومية على منازل ال�سكان املغاربة الواقعة على احلدود، ومل يكن لدى املجاهدين من ملجاإ 

اإال تلك املنازل التي كانوا يختبئون فيها هربا من قذائف الطريان الفرن�سي.
وكثري من �سكان تلك املنطقة فقدوا �سكناهم، بل وحتى بع�ش اأفراد عائالتهم الذين ان�سموا 

اإىل ع�سرات ال�سباب املغربي الذين كتبت لهم ال�سهادة يف حرب حترير اجلزائر ال�سقيقة.

وو�سعت احلرب اأوزارها وانت�سر ال�سعب ال�سقيق بعد احتالل اأجنبي دام 130 �سنة، 
وا�ستب�سرنا خريا، وبزغ فجر احلرية واال�ستقالل على ربوع القطر اجلزائري، وكانت اأول 
مبادرة قام بها ملك املغرب وهي عبارة عن جمموعة من العتاد احلربي: دبابات، واآليات 
م�سفحة، ومدرعات، قدمها املغرب كهدية للجي�ش اجلزائري الفتي التي ا�ستعملها اجلي�ش 
الوطني اجلزائري يف اأول ا�ستعرا�ش له، وهكذا بداأ ال�سعب املغربي ي�سع اللبنات االأوىل 
لبناء �سرح مغرب عربي موحد يف اإطار الت�سامن بني ال�سعوب اخلم�سة ترفل يف بحبوحة 
من النعيم واحلياة الكرمية. ولكن اأحالمنا تبخرت بل اأ�سبحنا نعاين من تعنت جرياننا 
الذين كنا باالأم�ش نحميهم من هجمات العدو، فاإذا بهم يجمعون خليطا من 
املرتزقة ويقومون بت�سليحهم وتدريبهم ق�سد الهجوم على 
وحدتنا الرتابية وزعزعة ا�ستقرارنا. وهكذا يعيد التاريخ 
نف�سه بطريقة معكو�سة، حيث بعد اأن كانت بالدنا ت�سكل 
مع�سكرا للمجاهدين اجلزائريني ينطلقون منه للهجوم على 
اجلي�ش الفرن�سي، اأ�سبحت اأر�ش اجلزائر تندوف )وهي 
اأر�ش مغربية اأ�سال( ينطلق منها املرتزقة ليهاجموننا 
وذلك م�سداقا للحديث النبوي ال�سريف: »اتقي �سر من 
اأح�سنت اإليه«، وكما يقول املثل العربي: »علمته الرماية، 

فلما ا�ستد �ساعده رماين«.
اجلزائريني  لالإخوان  العدائي  املوقف  هذا  اأ�سفنا  فاإذا 
بع�ش  على  هجوم  من  جزائريون  مواطنون  به  قام  ما 
موؤ�س�ساتنا ال�سياحية مبراك�ش )فندق اآ�سني( اأدركنا مدى 

�سوء نوايا جرياننا، �ساحمهم اهلل.
التي  والو�ساطات  للت�سالح  العديدة  املغرب  حماوالت  واأمام 
قام بها روؤ�ساء بع�ش الدول ال�سقيقة وال�سديقة، وحيث اأن كل هذه 
املبادرات باءت بالف�سل اأمام اإ�سرار اإخواننا اجلزائريني يف اال�ستمرار يف 
تعنتهم وغطر�ستهم مل يبق اأمامنا اإال اختيار ا�سرتاتيجية هجومية تهدف اإىل ا�سرتجاع 
مناطق �سحرائنا ال�سرقية )تندوف، ب�سار، توات، القناد�سة(، وذلك بتقدمي طلب ر�سمي 

لدى اللجنة الرابعة التابعة لهيئات االأمم املتحدة اخلا�سة بت�سفية اال�ستعمار.
وعلينا اأن نواجه بنف�ش احلزم وال�سرامة احتالل اإ�سبانيا ملدينتي �سبتة ومليلية واجلزر 
اجلعفرية، الأننا اأ�سبحنا نعي�ش يف عهد باتت القوة فيه �سيدة املوقف م�سداقا للحديث 

النبوي ال�سريف: »املوؤمن القوي اأحب واأقرب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف«.
كفانا اإذن من املجامالت والت�ساهل يف ق�سايانا امل�سريية »واللي فرط يكرط«.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟!

مراك�ش .. اجلهة التي ت�سريها الن�ساء
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الحلقة الرابعة

الحلقة األولى

استغربت المتدخلة 
من تفشي وسيادة العقلية 

الرجولية، وانتشارها بشكل مرعب 
في الساحة السياسية، مستدلة بحالة 

المجلس الجماعي لمدينة الحمراء الذي 
يضم 96 مستشارا وال تزينه سوى تسع نساء.. 
وأكيد أن المتدخلة لم تنتبه إلى سطوة المرأة 

على كل المجالس بما فيها المجلسين الجماعي 
واإلقليمي، كما لم تنتبه إلى سيطرتها على 
كل الكراسي الرئاسية التي كانت منذورة 

إلى شخصيات معروفة، ولم تلتفت إلى 
تحكمها في كل مواقع المسؤولية 

رغم أن نسبة تمثيليتها ال 
تتعدى 9 %  

أصبحنا 
نعاني من تعنت جيراننا، 

فبعدما كنا باألمس نحميهم 
من العدو وكانت بالدنا معسكرا 

للمجاهدين ينطلقون منه للهجوم على 
الجيش الفرنسي، صاروا اآلن يجمعون 

خليطا من المرتزقة ويقومون بتسليحهم 
وتدريبهم قصد الهجوم على وحدتنا 
الترابية وزعزعة استقرارنا.. وهكذا 

يعيد التاريخ نفسه بطريقة 
معكوسة

...........

يتبع
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يف  احلالية  احلكومة  راهنت  لقد 
اإن�شاء  على  االنتخابي  برناجمنا 
لل�شغل  من�شب  ومائتي  األفا   50
اأن هذا  اإال   ..2016 اإىل حدود �شنة 
حيث  احلال  بواقع  ي�شطدم  الرقم 
يقارب  ملا  ال�شغل  اإيجاد  يتوجب 
300 األف �شخ�شا �شنويا.. يف حني 
يرى اأرباب املقاوالت اأن هذا الرقم 
األف  مائة   400 اإىل  ي�شل  اأن  ميكن 

�شنويا.
عليه  تراهن  الذي  الرقم  اأن  ذلك 
اإىل  هزيال  يظل  احلكومة  اأغلبية 
بنف�شه  هو  �شيما  ال  احلدود  اأبعد 
تداركه..  مبكان  ال�شعوبة  من 
من  تتمكن   مل  احلكومة  اأن  بدليل 
م�شايرة رقم 30 األف من�شب �شغل 
عبا�س  حكومة  توفره  كانت  الذي 
الفا�شي يف ظل �شنوات من االزدهار 
األف   17 مقابل  منها  مرت  التي 
ميزانية  يف  ر�شدتها  التي  من�شب 
2014.. ولكن مع ذلك يجب االإقرار 
متكنت  التي  ال�شغل  منا�شب  باأن 
توفريها  من  الفا�شي  عالل  حكومة 
راجعة بالطبع ل�شيا�شة اال�شتثمار 
بف�شل  اآنذاك  م�شجعة  كانت  التي 
م�شروع الطريق ال�شيار 1500 كلم، 
وكذا م�شروع ميناء طنجة والقطاع 

ال�شناعي ال�شخم، وكذلك م�شروع 
املالعــــــــب الريا�شـــــية واحلركة 
الديناميكية التي عرفها قطاع البناء 
راأ�شها  على  مغربية  مدن  عدة  يف 
وكذا  ومراك�س  طنجة  مدينتي 
ال�شواحل ال�شياحية.. ذلك اأن مثل 
اأ�شبحت  االإمنائية  احلركية  هذه 

خافتة..
درهم  مليار   15 تعطيل  ولعل 
كانت  التي   2013 ميزانية  من 
مر�شودة لال�شتثمار كان لها وقعها 

االأليم على اإحداث فر�س لل�شغل.. 
اإال اأنه مقابل املجهودات التي تقوم 
حل  الإيجاد  احلالية  احلكومة  بها 
اأن  بامللمو�س  اأبان  البطالة  ل�شبح 
من  يتمكنوا  مل  املقاوالت  اأرباب 
م�شاعدة احلكومة يف الركوب على 
هذه االآفة التي توؤرق ع�شرات اآالف 

من العائالت املغربية.
اأن  االإقرار  وجب  ذلك  مع  اأنه  اإال 
بن  حكومة  تعرفه  الذي  الفتور 
كريان يف حتريك دينامية االقت�شاد 

الوطني راجع باالأ�شا�س اإىل االأزمة 
التي تعرفها اأوربا التي اأثرت ب�شكل 
حاد يف �شادراتنا، وكذا حتويالت 
اأ�شبحت  التي  املهاجرين  املغاربة 
الهجرة  جانب  اإىل  االنحدار  يف 
يعرفها  املغرب  بداأ  التي  امل�شادة 
بتكاثر اليد العاملة االأجنبية �شواء 
االإيطالية،  اأو  االإ�شبانية،  منها 
مع�شلة  جانب  اإىل  الفرن�شية،  اأو 
املغرب الذي اأ�شبح بوابة اإفريقيا 
جانب  اإىل  اأوربا،  نحو  للهجرة 
الذين  ال�شوريني  اإخواننا  اإ�شكالية 
ما  مع  عليه،  يتهافتون  اأ�شبحوا 
يرتتب عن ذلك من م�شاعفات على 
اقت�شاد البالد.. مما ي�شتوجب على 
الدولة توظيف اأكرب عدد من رجال 
�شغرية  كل  تتبع  ملحاولة  االأمن 

وكبرية.
واإنه يف ظل هذه االأجواء يتعذر على 
على  تركب  اأن  احلالية  احلكومة 
حلم ال�شغل ال �شيما اأنه ثبت لرجال 
راهنت  ما  تتدارك  اأنه  االقت�شاد 
عليه يف برناجمها االنتخابي اإال عن 
يف  االقت�شادي  النمو  رفع  طريق 
حدود 6.5% يف ال�شنة.ومن اأجله 

�شنظل على هذا احلال.
عبد الرحمن المريني )القنيطرة( 

الأزمة الأوربية اأثرت يف برنامج احلكومة امللتحية

الأمن اللطيف يف 
مواجهة الت�شرميل 

الناعم

يف �شابقة نوعية ت�شجل كنقطة ح�شنة يف 
اأخاطب  )ال  االأمن مبراك�س  �شجل والية 
القرار  �شناع  اأقدم  حيث  اأحد(  ود 
من  مكونة  اأمنية  خلية  ت�شكيل  على 
اأجل  املدين من  بالزي  الن�شوي   العن�شر 
اأجل  من  املبتكرة  االأمنية  اخلطة  تنفيذ 
ب�شكل  الرائجة  الدعارة  اأن�شطة  اخرتاق 
�شمعة  على  الغيورة  ال�شاكنة  بال  يقلق 
اجلن�شي  الت�شرميل  اإنه  واأهلها.  املدينة 
وعلى  املدينة  قلب  يف  بقوة  �شرب  الذي 
واأ�شهرها  الراقية  االأماكن  اخل�شو�س 
جليز،  بحي  وحميطها  بالزا  �شاحة 
اإىل  ال�شاحة  حتولت  قادرة  فبقدرة 
مبختلف  االآدمية  لالأج�شام  معر�س 
بع�س  تغري  التي  الفاتنة  املوا�شفات 
اخلليجيني.  بينهم  من  االأجانب  ال�شياح 
اإن الدور املنوط بالفرق االأمنية املحدثة 
اأجل  من  احلدث  قلب  يف  التواجد  هو 
اأ�شفرت  املنا�شب، وقد  الوقت  التدخل يف 
العملية منذ بدايتها على اإيقاف جمموعة 
حالة  يف  وهن  الدعارة  حمرتفات  من 
متلب�شة مع االإ�شارة اأن معظم املوقوفات 
خلف  مما  املجاورة  املدن  من  ينحدرن 
ارتياحا عميقا يف نفو�س ال�شاكنة الغيورة 

التي تطلب املزيد. 
عزيز الفاطمي )مراكش(

اأكادير: النقل اجلماعي 
هدر لكرامة الإن�شان

اأن تركب و�شيلة نقل جماعية، )طاك�شي اأو حافلة( معناه 
اأن ت�شمح بالدو�س على كرامتك كاإن�شان وكمواطن، فقد 
اأ�شتجيب  واأن  املواطنة  من  ب�شيء  اأحتلى  اأن  قررت 
اجلماعية  النقل  و�شائل  با�شتعمال  امل�شوؤولني  لدعوة 
والتخلي عن ال�شيارة اخلا�شة، للم�شاهمة يف التخفيف 
من حدة اأزمة املرور واالقت�شاد من وقود الطاقة ومن 

التلوث الناجت عن احرتاقه. 
 مبحطة اإنزكان توقفت مرتددا بني الطاك�شي واحلافلة 
الختار هذه االأخرية ملا �شاحب دخول ال�شركة االأجنبية 
للتكد�س املفرو�س  ا�شتعمالها، وجتنبا  من دعاية تزين 
وهروبا   ،)6+1( الكبرية  االأجرة  �شيارة  ركاب  على 
�شب  من  اأحيانا  ي�شاحبه  وما  لركوبها  الت�شابق  من 
ويف  التزاحم.  خالل  ون�شل  الركاب  بني  متبادل  و�شتم 
رحلة الذهاب واالإياب على منت احلافلة اكت�شفت جحيم 
والدو�س  املواطنني  واإهانة  اجلماعي.  النقل  ا�شتعمال 

على كرامة االإن�شان.
بداأت املعاناة بامتالء احلافلة وا�شتمرار ال�شائق املغلوب 
اآخرين رغم جتاوز العدد  اأمره يف التوقف لركوب  على 
ل�شعة احلافلة، ليزداد جحيم العذاب بعد ر�شق زجاجها 
الركوب  حاول  �شخ�س  طرف  من  احتجاجا  باحلجارة 
دون اأداء التذكرة. وعو�س اأن ي�شتمر ال�شائق يف ال�شري 
مراعاة للركاب وربط االت�شال باإدارته للقيام بالالزم، 
اأ�شر على مالحقة املعتدي وملا مل يتمكن من االلتحاق 
به، حول م�شار احلافلة مبن فيها اإىل اأقرب مركز لل�شرطة 
وكاأنه  بالزمن،  املرتبطة  الركاب  مل�شالح  اعتبار  دون 
يحمل بهائم ال ب�شرا، ومل يبال باالحتجاجات التي عمت 
البذيء  والكالم  ال�شراخ  فيها  اختلط  والتي  احلافلة 

وال�شباب.
امل�شرتك  النقل  على  احلكم  بعدم  تعللت  العودة  خالل 
عائدا  فا�شتقلت  طارئ،  اأمر  ب�شبب  احلافلة  وركوب 
حافلة اأخرى الأعي�س �شاعة جحيم االإهانة اأكرب من املرة 
واالإح�شا�س  االأع�شاب  اإثارة  يف  املت�شبب  الأن  االأوىل، 
بالدونية هذه املرة  مراقب �شعد اىل احلافلة وبدا ي�شر 
على تكدي�شها كاأنه ينقل حيوانات، مما اثار موجة غ�شب 
ال�شلطوي املتعجرف وتلفظه  الركاب ردا على ت�شرفه 
بكالم جارح يف حق بع�س من اختلف معهم، وملا ووجه 
ت�شرفه  بان  عطفهم   ا�شتدرار  حاول  طرفهم  من  ب�شدة 
ناجت عن القهر املمار�س عليه من طرف �شاحب ال�شركة 
الذي يطلب منهم  تكدي�س الركاب، واأنهم مهددون بفقدان 
�شغلهم اإن �شجل )الباطرون( توقف احلافلة وعدم متكنه 
جني  هدفه  �شعودها،الن  يف  للراغبني  مكان  اإيجاد  من 

الربح الكبري ولوعلى ح�شاب كرامة النا�س. كل هذا
خلدمة  جمهودات  من  �شمعته  ما  كل  يف  اأ�شك  جعلني 
املواطن واحرتام كرامته، وقررت اأال اأ�شمع بعد اليوم 
اإمكانياتي  على  اأعتمد  واأن  للم�شوؤولني  املع�شول  الكالم 
با�شتعمال �شيارتي ويف اأ�شواإ االأحوال دراجتي الهوائية، 

الأنهما حتفظان كرامتي.
 محمد الزعماري

هما إال تْكهمو، أو اتخمو، كيهضموها بالشكالطة
اللي سعرها وحدو يبني مصحة أو سبيطار

واحنا إال تكهمنا غير اكروشنا مْزنداها بطاطة
هدا إال ما كان سومها طايح بسوق الخضار

هما حفالتهم ببطاقة الدعوة وضروري الكرفاطة
أما غرامتهم ما كاين غير اليورو أو ال الدوالر
واحنا جايين للحفل بال عراضة البسين شطاطة

أما غرامتنا عشرين درهم أو ال قالب سكار
هما المليون عندهم فوق الشبعة شياطة
ما تحسروا عليه إال خسروه بمائدة القمار

واحنا خسرانو عندنا ذنب وفالطة
وقدام عيون الكموندوا مْراتك تصفار

هما كيقضو عطلتهم يا في أمريكا وال في مالطا
وصغارهم عْياهم ركوب السيارة والطيارة والكار

واحنا.. واحنا.. حدنا حد ايت عطا
صغارنا إال ركبو كارو.. هداك هو النهار

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(عبد الواحد بنمسعود

احنا.. وهما..

الرجاء  العب  متويل،  حم�شن  �شئل  عندما 
اأطراف  الذي يظهر على  الو�شم  البي�شاوي، عن 
من ج�شمه يف برنامج »ر�شيد �شو«، اأجاب بارتياح 
الراحل  اأغنية  يردد  وكاأنه  حر«  »اأنا  واقت�شاب 
حممد احلياين »اأ �شيدي اأنا حر«، لكن احلرية يا 
�شيدي مو�شوع فل�شفي قيل عنه الكثري.. تنظريات 
تلو التنظريات ومازال املداد ي�شيل، لكن ال�شخ�س 
العمومي ال يبقى ملكا لنف�شه، فهو ملك العموم، 
مثاال  وي�شبح  معنويا،  طابعا  تاأخذ  ف�شورته 
ي�شبح  وباخت�شار  ح�شنة،  واأ�شوة  به  يتحدى 

»ماكينة تقليد«.
احلرية ال تعني اأننا حالة معزولة، اأو ظرف �شارد 

العام، فاالإن�شان ابن بيئته، وال ميكن  عن املحيط 
باأنه فوق  اأن يقول االإن�شان  باأي حال من االأحوال 
الزمان واملكان، هناك اأ�شياء كثرية حتكمنا، �شئنا 
والو�شم  م�شلم،  عربي  جمتمع  يف  فنحن  اأبينا،  اأم 
جنم  َي�ِشُم  وعندما  االإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  حمرم 

�شت�شري م�شرى  فالعدوى  اأو فني ج�شمه  ريا�شي 
النار يف اله�شيم.

يا متويل اأنت العب كبري، واأمتنى اأن تبقى كبريا يف 
اأفكارك، فاأنت مل تعد متلك م�شاحة حرية كبرية الأن 

لك حمبني ُكرث، فلماذا ت�شيء لنف�شك؟
سعيد حبطي )البيضاء(

الهندي،  القنب  زراعة  تقنني  اإىل  يدعون  الذين  اإن 
التي  والعقلية  ال�شحية  االأ�شرار  يعرفون  رمبا ال 
و�شاباتنا  ب�شبابنا  ال�شحرية  النبتة  هذه  اأحلقتها 
وجمتمعنا ككل. والذين يزعمون اأنه ميكن االعتماد 
م�شتقاته  بع�س  ا�شتخراج  يف  الكيف  زراعة  على 
م�شائل  يف  وا�شتعمالها  االأمرا�س  بع�س  لعالج 
املحلي  الراأي  يوهمون  الزعم  بهذا  فهم  طبية، 
والدويل، ويتجاهلون اأن كل عائلة مغربية لها ابن 
م�شت�شفيات  اإحدى  اأو  عمر«  »بويا  يف  مرمي  اإما 
االأمرا�س العقلية ب�شبب هذه النبتة، وال يولون اأي 
اهتمام لتلك اجلرائم الب�شعة التي تقع كل يوم مبدن 
اململكة، وخا�شة اجلرائم �شد االأ�شول التي �شببها 

احل�شي�س الذي يدافعون عن تقنني زراعته.
ملا  يدعون،  كما  فوائد  من  النبتة  لهذه  كان  فلو 
تاأخرت الدول املتقدمة يف زرعه اأو ا�شترياده بطرق 
قانونية من املغرب، ولي�س بال�شعب على الواليات 
املتحدة اأن تزرع هذه النبتة لال�شتفادة منها طبيا 
حتى ولو اقت�شى االأمر حتويل ترتيبه املعتاد على 

النمو بها اإىل هناك.
اإن الذين يدافعون عن هذه النقطة، ال يهمهم م�شري 
وال  ج�شمه،  احل�شي�س  نخر  باأكمله،اإن  �شباب 
لها  ابن  مع  االأمرين  تعاين  التي  املهم�شة  العائالت 
�شحية  رحن  اللواتي  االأمهات  وال  ابنة،  اأو  مدمن 

اأبنائهن املدمنني اإما بالقتل اأو الذبح من الوريد اإىل 
الوريد، اأو االآباء الذين اأ�شيبوا بعاهات م�شتدمية 

من طرف اأبنائهم احل�شا�شني.
لعالج  مراكز  اإن�شاء  اإىل  هوؤالء  يبادر  اأن  فعو�س 
يدافعون  هم  ها  اإنقاذه،  ميكن  ما  واإنقاذ  االإدمان 
للمغرب  امل�شيئة  الظاهرة  هذه  تف�شي  عن 
يف  يباع  احل�شي�س  ي�شبح  حتى  واملغاربة، 
احل�شي�س  كان  باالأم�س،  وال�شيدليات.  الدكاكني 
اأ�شحى  واليوم  واحلذر،  احليطة  مع  �شرا  يدخن 
املقاهي، يف احلانات، يف املالهي وحتى يف  علنا يف 
باجلملة  يبيعون  جتار  العمومية  االأماكن  بع�س 
واآخرون بالتق�شيط، ن�شاء ورجاال، األي�س هذا اأكرث 
عن  الطرف  غ�شت  عندما  الدولة  الأن  تقنني؟  من 
احل�شي�س، وتركت ال�شباب هائم يف خياله، ال يفكر 
يف �شيء �شوى احل�شول على »اجلوان« مهما كلفه 
ذلك من ثمن، نا�شيا م�شتقبله وحاله وماآله ارتاحت 
من هوؤالء الذين فقدوا عقولهم ومل يعددوا خطرا 

م�شاحلها.
الدول الدميقراطية، تفكر دائما يف م�شلحة �شبابها 
عليه  تعول  الذي  الفقري  العمود  الأنه  و�شحته 
ذلك  اأجل  من  م�شتقبال، وت�شون �شحته وت�شرف 
احلدود  �شرطي  منا  جعلت  وبذلك  طائلة،  اأمواال 

حلماية �شبابها من تلك النبتة اخل�شبية.
مصطفى بصير )فاس(  

الالعب حم�شن متويل و"حرية" الو�شم

عو�ض اإن�شاء مراكز لعالج الإدمان.. هاهم
 يدعون لتقنني زراعة احل�شي�ض
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الإعالم اجلزائري و»عــقدة املغرب«
الإخبارية،  ن�شراتها  اإحدى  يف 
جزائرية  ف�شائية  قناة  تناولت 
بالبحث  تناول  ع�سكريا  خربا 
اجليو�ش  اأقوى  ترتيب  والتحليل 
الت�سنيف  ح�ســـب  العامليــــــــة 
”جلوبال  ملوؤ�ســـ�ســـــة  ال�سنوى 
تطرق  حيث  العاملية،  فايرباور“ 
اجليو�ش  اأقوى  ت�ســـــنيف  اإىل 
الع�سرة  الأوىل، والذي مت تداوله 
الإلكرتوين  املوؤ�س�سة  موقع  على 
هذا  اأن  رغم  املوؤ�س�سة،  لذات 
قوة  اأن  مبا  مفاجئا  كان  الرتتيب 
والأعداد  بالعتاد  تقا�ش  ل  الدول 
التكنولوجيا  ع�سر  يف  خا�سة 
اإىل  بالنظر  وكذلك  الف�سائية، 

خا�سة   - الدول  بعد  �سكان  عدد 
وقطر  الكويت  مثل  العربية   -
ذات  املتحدة  العربية  والإمارات 
ن�سبة �سكانية متوا�سعة باملقارنة 
وتون�ش..  واجلزائر  املغرب  مع 
وعدد اأفراد اجلي�ش، مع العلم اأن 
هذا  الت�سنيف اأخذ بعني العتبار 
العربية  الدول  بع�ش  اأ�سلحة 
املخازن،  يف  املرتاكمة  الغنية 
من  عليها  املح�سل  والأ�سلـــحة 
حال  هو  كما  والغاز  النفط  ريع 
باملذيع  دفع  ما  وهو  اجلزائر، 
هذا  على  الرتكيز  اإىل  اجلزائري 
اجلي�ش  و�سف  الذي  الت�سنيف 
اجلزائري اأنه اأح�سن من اجلي�ش 

تلك  ما ردده مذيع  املغربي، وهو 
القناة الع�سكرية اجلزائرية اأكرث 

من مرة.
كان  والذي  اجلزائري  املذيع 
م�س�ش  على  ذكر  بنف�سه،  مزهوا 
الأول  هو  امل�سري  اجلي�ش  اأن 
واأن  اإفريقيا،  والأول  عربـــيا، 
يف  الثاين  هو  اجلزائري  اجلي�ش 
واأن  عربيا،  والثالث  اإفريقيا، 
اجلي�ش اجلزائري يف و�سع متقدم 
اأح�سن من اجلي�ش املغربي )عدة 

مرات(.
وهكذا يبدو اأن النظام اجلزائري 
وكابورالته مازالوا يبحثون عن 
اإليهم  ن�سبوا  بعدما  واهية  اأجماد 

مغربية  تاريخية  واأخبار  اأحداثا 
وحتقيق  والتزوير،  بال�سرقة 
ع�سكرية  وتفوقات  انت�سارات 
من  املغربية،  اململكة  على  زائفة 
خالل ت�سخري و�سائل الإعالم، ولو 
اأدى بهم الأمر اإىل ت�سديق كل قاله 
ت�سنيف ”جلوبال فايرباور“ رغم 
اأن العديد من املتتبعني واملهتمني 
مل يجدوا ت�سنيفا للجي�ش املغربي 
يف  العربية  اجليو�ش  قائمة  �سمن 
ال�ستخباراتية،  املوؤ�س�سة  هذه 
حيث  من  ول  العدد  حيث  من  ل 
العتاد والرت�سانة الع�سكرية التي 

يتوفر عيلها املغرب.
 محمد سعدوني )وجدة(

مل يخلق اهلل الإن�سان عبثا، ومل يجعل حياته �سدى، 
العقل  تكليفه  مناط  وجعل  مكلفا،  اعتربه  ولذلك 
اأ�سا�ش  وجعله  املخلوقات،  �سائر  عن  به  ميزه  الذي 
هذه  يف  بال�سعي  األزمه  ولذلك  وتكليفه،  م�سوؤوليته 
»واأن  وعمله  �سعيه  عن  م�سوؤول  واعتربه  احلياة 
يرى«  �سوف  �سعيه  واأن  �سعى  ما  اإل  لالإن�سان  لي�ش 
وتعني امل�سوؤولية اأن كل فرد حما�سب عن كل ما ياأتي 
ويدع، من اأقوال واأعمال، يجازى عن الواجب اإذا قام 
به، ويعاقب على تركه والإخالل به، ومن هنا اعترب 
�سمعه  وعن  نف�سه،  عن  م�سوؤول  الإن�سان  الإ�سالم 
ا�ستعملها؟  ما  يف  جوارحه  و�سائر  وفوؤاده  وب�سره 
وكيف ا�ستعملها؟ م�سداقا لقوله تعاىل: »ول تقف - 
والب�سر  ال�سمع  اإن  علم،  به  لك  لي�ش  ما   - تتبع  ول 

والفوؤاد كل اأولئك كان عنه م�سوؤول«.
تقريرها،  فاأح�سن  امل�سلم  م�سوؤولية  الإ�سالم  قرر  لقد 
اأو  الأفراد  قبل  �سواء  باأعبائها  القيام  على  و�سدد 
نحو املجتمع، وجعل هذا التقرير نا�سئا عن العقيدة 
والإميان، وعاقب على اإهمالها والتفريط يف اأحكامها، 
وعمل على بعث ال�سعور بها والإح�سا�ش بها كما يقول 
فالإمام  م�سوؤول،  وكلكم  راع  »كلكم  الكرمي:  الر�سول 
اأهله  اأهله وهو م�سوؤول، والرجل راع على  راع على 
وهي  زوجها  بيت  على  راعية  واملراأة  م�سوؤول،  وهو 
راع   - وعامل  اأجري  كل  اأي   - والعبد  م�سوؤولة، 
وكلكم  راع  فكلكم  األ  م�سوؤول،  وهو  �سيده  مال  على 

م�سوؤول«.
فهل بعد هذا التحديد والتف�سيل من م�سوؤولية اعتربها 

ال�سرع نوعني:
1 - م�سوؤولية فردية: وتعني م�سوؤولية ال�سخ�ش عن 
نف�سه وعن زوجته واأفراد اأ�سرته، ومن حتت رعايته 
»يا اأيها الذين اآمنوا قوا - احموا - اأنف�سكم واأهليكم 
نارا وقودها النا�ش واحلجارة« ومن هذا الباب تدخل 
م�سوؤولية احلاكم عن حمكوميه، وعمن ا�سرتعاه اهلل 
واإقامة  اخلري،  وبعمل  و�سالحه،  با�ستقامته  اأمرهم 
والرحمة،  والعدل  الزكوات،  وجباية  ال�سلوات، 

وجميع ما يوؤدي اإىل �سالح الرعية و�سعادتها.
قبل  بع�سها  الأمة  اأي  جماعية:  وم�سوؤولية   -  2
والرتاحم،  والت�سامن  والتعاون،  بالتاآزر  بع�ش، 
والتقوى،  بالرب  بينهم  ما  يف  الجتماعي  والرتابط 
وكل ما يوؤدي اإىل رفعة الأمة ورقيها، والبعد بها عن 
م�سداقا  والأنانية  الفو�سى  على  والق�ساء  الف�ساد، 
لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »مثل املوؤمنني يف توادهم 
اإذا  الواحد  اجل�سد  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم، 
من  اإذ  الأع�ساء«  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى 
واأخالقا  عامة،  روحا  ين�سئ  اأن  الت�سامن  هذا  �ساأن 
كرمية، ت�سد اأفراد املجتمع بع�سهم بع�سا، فيزدادوا 
املحتاج،  م�ساعدة  يف  يتمثل  وتعاونا،  وحمبة  تكاثفا 

والأخذ بني ال�سعيف، والرب بالكبري، واإكرام اليتيم.
العالقات واملعامالت، واحلقوق  الإ�سالم  ولذلك نظم 
وبني  واملجتمع،  الأ�سرة  يف  الأفراد،  بني  والواجبات 
املجتمع  �سالح  اأجل  من  الأمم،  وبني  نف�سها  الأمة 
وتكاثف اأفراده، حتى اعترب امل�سوؤولية اأمانة احلياة، 
عن  العزلة  للفرد  وكره  التكليف،  مناط  وجعلها 

اجلماعة لأنه جزء منها.
بني  املعاملة  ح�سن  الإ�سالم  اأوجب  ذلك  اأجل  من 
النا�ش، وح�ش على الت�سامن باعتبار اأن ذلك مقاومة 
الآفات الجتماعية، واأ�سا�ش كل اإ�سالح ملا نرى اليوم، 
فو�سى  من  يجري  وما  امل�سوؤولية،  بهذه  عبث  من 
وفتنة من طرف ثلة من ال�سباب اخلارج عن ال�سلوك 
النا�ش  باأمن  يبعث  اأن  اليوم  يحاول  والذي  القومي، 
وامل�سوؤولني  والأ�سر  الآباء  يدفع  مما  وطماأنينتهم، 
عن  البعيدة  الظاهرة  هذه  اأمام  يتكاثفوا  اأن  جميعا 
الت�سامن  اإىل  يدفعنا  مما  جمتمعنا،  ونقاوة  اأخالقنا، 
البدعة والفو�سى  للق�ساء على هذه  واأفرادا  حكومة 
والتوجيه  ال�سارمة،  والرقابة  ال�سادقة،  بالأمثولة 
ر�سدهم  اإىل  ال�سباب  اأولئك  يعود  حتى  احلكيم، 
ويعود  طي�سهم،  من  املجتمع  وي�سرتيح  و�سوابهم، 

حلياتنا اأمنها وا�ستقرارها، وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

م�س�ؤولية امل�سلم

إلى طلبة العلم
اإل  اأردت  ما  اإذ  اآذانا �ساغية،  لندائي هذا  اأن يكون  اأرجو 
ذلك  وبعد  التبليغ  اإل  علينا  وما  ا�ستطعت،  ما  الإ�سالح 

فليخرت كل واحد ما يحلو له.
يف  كانوا  �سواء  الطلبة   جميع  هنا  العلم  بطلبة  واأق�سد 
البتدائي اأو الثانوي اأو العايل اأو املهني اأو غريها من معاهد 

العلم.
اأيها الطلبة الأعزاء، اإنكم رجال وبنات امل�ستقبل فاأنتم الذين 
�ستعو�سون اجليل احلايل يف بناء هذا الوطن وال�سري به اإىل 

الأمام.
واجلامعات  املدار�ش  دخلتم  اإنكم  الأعزاء،  الطلبة  اأيها 
واملعاهد لتتعلموا ما ينفعكم ول ي�سركم، فلي�ش �سغلكم 
هو التدخل يف ما ل يعنيكم، فلي�ش �سغلكم هو ن�سر املبادئ 
اأن ت�سعوا  عليكم  املدار�ش.  اأجلها دخلتم  ل�ستم من  التي 
طالب  ل  وكفى،  علم  طالب  اأنكم  اأعينكم  ون�سب  اأمامكم 
�سيا�سة، ف�سغلكم ال�ساغل هو طلب العلم - وب�ش- كما يقول 

امل�سريون.
اأيها الطلبة الأعزاء، اإن معاهد العلم يجب اأن حترتم كما 
حترتم امل�ساجد فال رفث ول جدال ول �سيا�سة يف معاهد 
العلم، بل ول كالم �سوء اأو قلة اأدب بني الطالب والأ�ستاذ 
وبني الطلبة اأنف�سهم، احرتام متبادل، اإذ احلياء خري كله، 

فالذي ل ي�ستحي ل خري فيه.
اإن ما وقع يف جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�ش اأخريا 
لي�ش من �سيم طلبة العلم، بل هو من �سيم الرعاع، فما ذنب 
يف  وهو  قتل  الذي  الأ�سل  الر�سيدي  احل�سناوي  الطالب 

ريعان �سبابه.
لقد اأعجبني ت�سريح رئي�ش احلكومة بن كريان الذي ح�سر 
بنف�سه يف جنازة هذا الطالب م�سكورا، حيث قال باحلرف: 
»نحن اأمة متح�سرة فال ينبغي اأن نكون يف هذا امل�ستوى«، 
الذي  الداودي  العايل  التعليم  اأعجبني ت�سريح وزير  كما 

قال: »اإن اجلامعات هي جامعات لطلب العلم ل للعنف«.
اأ�سرة الطالب ال�سهيد بالر�سيدية وجامعة  اأوا�سي  واإنني 

�سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�ش، رحمه اهلل رحمة وا�سعة.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

كان  رمبا  ر�سمي،  ا�سم  ملدر�ستي  يكن  مل 
باب  على  خمطوطا  يكن  مل  فقط،  باأوراقهم 
املدر�سة ول على جدرانها اأي ا�سم، كانوا وكنا 
ن�سميها ”مدر�سة د  مول احلانوت“ دون اأن 
اأدري ما معناه ول باأي لغة هو منطوق، تقع 
على بعد خم�سني مرتا من امل�سجد وثالثني 
ل  الرحمن..  عبد  عمي  حانوت  من  مرتا 
اأ�سوار حتيط بها، �سيء كالطريق يف�سل بني 
ت�سلح  �سغرية  و�ساحة  اخلم�سة،  الأق�سام 
لكل �سيء. كان مبدر�ستي مطعم اأي�سا يقدم 
واجلمعة،  الأربعاء  يومي  ال�سردين  وجبة 
ويقدم العد�ش بباقي الأيام، مل ي�سبق يل اأن 
باأل  دائما  تو�سيني  كانت  اأمي  لأن  وجلته 
اأحد  ب�سرر..ل  اأ�ساب  ل  حتى  هناك  اآكل 
من اأ�سدقائي اأ�سيب ب�سرر رغم اأنهم كانوا 
اأج�سادهم و  يلجون املطعم كل يوم، تقوت 
بقيت اأن نحيال بعدما اأ�سابني مر�ش بالكلي. 
مر�ست  فتقووا..  اأكلوا  فمر�ست،  اآكل  مل 
اأن اجلوع  فر�سبت بال�سنة الثانية.. تعلمت 
�سبب الأمرا�ش و�سبب الف�سل..! لن اأ�سكت 

عن اجلوع، �ساأحتج لآكل..
منهم  خم�سة  معلمني،  �ستة  مبدر�ستي  كان 
من  م�ستورد  والآخر  فا�ش،  من  م�ستوردون 
خنيفرة. هذا اخلنيفري كانت مالمح وجهه 
قا�سية كق�سوة اجلو مبدينته، يحلق حليته 
تختفي  اأن  دون  و�سيما  فيبدو  جمعة  كل 
وحياته  نف�سه  عن  يحدثنا  الق�سوة،  مالمح 
الفرن�سية  اللغة  اأبجديات  تعليمنا  من  اأكرث 
اأدركنا  الريا�سيات.  التي يجيدها كما يجيد 
من حديثه املتكرر عن نف�سه اأنه حا�سل على 
الإجازة يف علم ما من جامعة ما وكان يحلم 

باأن ي�ستغل كمدر�ش بالثانوية لكنهم طلبوا 
مل  بالثانوية.  لت�سغيله  �سمينة  ر�سوة  منه 
ن�ساأله من طلب منه هذه الر�سوة لأننا مل نكن 
ي�ستم  اأحيانا  عليهم،  يحقد  يعنيه.  ما  نفهم 
اأ�سلهم واأمهم واأحيانا ي�سفهم بالكالب.. مل 
يكن يجربنا على جلب البي�ش واخل�سر له، 
ويكتفي باإجبارنا على ملء قنينات املاء من 
بئر يقع و�سط امل�سجد القريب، كنا منلوؤها 
منحته  التي  ال�سغرية  غرفته  اإىل  ونحملها 
اإياها وزارة التعليم، كانت غرفة مظلمة جدا 
لذلك مل اأ�ستطع يف يوم اأن اأميز ما بداخلها.. 
الباب وننقلب عائدين  اأمام  القنينات  ن�سع 
فياأتينا �سوته هادئا يقول: ”ثان كيو“ ندير 
الق�سوة  مالمح  اأن  فنجد  �سوبه  وجوهنا 
اختفت عن وجهه.. فنتاأكد اأن تلك ”الثانكيو“ 

تعني �سيئا ما مفرحا..
نعلم  كنا  ”ثانكيو“ التي  اأنها  اأدركنا  لحقا 
اأنها تعني �سكرا التي مل نعتد على �سماعها 
اأحد، كنا يف نظر معلمينا واآبائنا جمرد  من 
اأطفال خمت�سرين يف كلمة ”براه�ش“ ن�سلح 

فقط لتلبية اأ�سيائهم وطلباتهم.
كانت  درو�سا،  تكن  مل  مبدر�ستي  الدرو�ش 
كان  هو�ش،  الرب  اأنا  يل  بالن�سبة  جحيما 
القراآن  ودر�ش  بال�ستم،  يلقن  القراءة  در�ش 
كان  بالفلقة..  الفرن�سية  ودر�ش  بال�سرب، 
يف  اأمي  ح�سن  اأغادر  واأنا  يتملكني  الرعب 
خوفا  �سروايل  يف  تبولت  املدر�سة،  اجتاه 
بالتوجه  يل  ال�سماح  معلمي  من  اأطلب  اأن 
ال�ساحة  كانت  يوجد،  ل  الذي  للمرحا�ش 

مرحا�سا لنا.
عبد السالم المساتي

»البـــرهـــــ��ش«   فـي مدر�سـة العــــبث

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ش املجل�ش البلدي ملكنا�ش اإىل العموم اأنه قد 
اأودع بامل�سلحة القانونية ملفا يتعلق باإحداث فرن 
ع�سري برقم 4 العمارة ب 15 م�سروع الب�سمة 13 
ال�سطر ب�سمة 2 مرجان مكنا�ش من طرف ال�سيد)ة(: 

علي اأبو �سلة.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ش )ملحقة احلبول( ق�سد 
وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف  هذا  على  الطالع 
خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن.
As 273/14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ش املجل�ش البلدي ملكنا�ش اإىل العموم اأنه 
باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد 
�سقة مفرو�سة برقم 1 العمارة B1 املنار 1 مكنا�ش 

من طرف ال�سيد)ة(: عواطف ميمون.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ش )ملحقة احلبول( ق�سد 
وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف  هذا  على  الطالع 
خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن.
As 274/14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ش املجل�ش البلدي ملكنا�ش اإىل العموم اأنه 
باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية  بامل�سلحة  اأودع  قد 
�سقة مفرو�سة برقم 2 العمارة CO املنار 1 مكنا�ش 

من طرف ال�سيد)ة(: عواطف ميمون.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القانونية 
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ش )ملحقة احلبول( ق�سد 
وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف  هذا  على  الطالع 
خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن.
As 275/14

إعالناتإعالناتإعالنات
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ال يزال رجال املقاومة الباقون على قيد احلياة يح�سون 
كما كان يح�س اأ�سالفهم باأن امل�سوؤولني على تدبري �سوؤون 
البالد اأهل احلل والعقد مق�سرون يف حقهم اأميا تق�سري، 
واأنهم ال يولونهم ما هم جديرون به من اهتمام ومباالة، 
وهم الذين يعود اإليهم الف�سل بالدرجة االأوىل يف ما اآل 
وحرية  وطني  ا�ستقالل  من  اليوم  املغرب  حال  اإليه 
ال�سدائد  بعد  متاألقة،  دولية  ومكانة  اجلميع  بها  ينعم 
واالأهوال التي ذاق مرارتها املغاربة على يد االحتالل 
الدهر  من  ردحا  البالد  �سدر  على  جثم  الذي  الفرن�سي 
بالغنب  املقاومة  رجال  اأح�س  احلقيقة  يف  ق�سري.  غري 
منذ ال�سنوات االأوىل لال�ستقالل بيد اأنهم الذوا بال�سرب 
ع�سى اأن يقي�س اهلل للبالد من ي�سعر ب�سعورهم ويج�سم 
نف�سه مهمة االلتفات اإليهم واإمدادهم بحقوقهم، وملا امتد 

بهم زمن االإعرا�س عنهم. وغاب عن ال�ساحة من يفتح 
اأ�سحاب  على  االأبواب  يدقون  طفقوا  مطالبهم  كتاب 
امل�ستعجلة  مطالبهم  عليهم  ويعر�سون  العايل  ال�ساأن 
التي تخت�سر يف نقطتني اثنني، اأوالهما تاأ�سي�س املجل�س 
حمل  ليحل  التحرير  وجي�س  للمقاومة  الدائم  الوطني 
املجل�س املوؤقت الذي طال عمره ومل يح�سن عمله، بل 
دون اأن ينجز اإجنازا ذا قيمة. وثانيتهما رفع قيمة املنحة 
ال�سهرية املخ�س�سة لكل م�ستفيد ع�ساها تغطي حاجاته 
التي تعددت وتنوعت بتقدمه يف ال�سن واإ�سابته بالوهن 
والعجز، ولكن ال اأحد من امل�سوؤولني اأبدى تفهما، واإمنا 

هو الت�سويف يتلو بع�سه بع�سا.
بن  ال�سيد  احلالية  احلكومة  رئا�سة  كر�سي  اعتلى  وملا 
كريان الذي ينتمي اإىل حزب ا�ستهر بني النا�س بجديته 

وكفاحه من اجل اإحقاق احلق واإزهاق الباطل، حزب 
رجال  بها  قام  التي  الفدائية  االأعمال  يقدرون  قادته 
الكفاح الوطني  اإبان  التحرير  املقاومة واأع�ساء جي�س 
ويعرتفون لهم بالت�سحيات التي قدموها بنفو�س طيبة 
ودون من وال اأذى، اآنئذ ا�ستب�سر رجال املقاومة خريا 
وقال بع�سهم لبع�س: لقد اأذن اهلل بالفرج ولن يتوانى 
اأبواب  وفتح  االأمر  يهمهم  من  لقاء  يف  اجلديد  الرئي�س 

احلوار معهم للو�سول اإىل احللول املن�سودة.
غري اأن �سهورا كثرية مرت ثم تبعتها �سهور مماثلة ومل 
يحدث جديد ومل يظهر يف االأفق ما يب�سر بخري، فركب 
املجاهدون ياأ�سا، واأي ياأ�س وا�ستيقنوا اأن كل من بيدهم 
واحدة،  طينة  من  املغاربة  من  ال�سريحة  هذه  ملفات 
وتاأكد لديهم اأن كل اأوالد عبد الواحد واحد، فلم يجدوا 

مالذا ي�سكون اإليه بثهم وحزنهم �سوى اهلل تعاىل.
باإمكان البقية الباقية من رجال املقاومة وجي�س التحرير 
رغم بلوغهم جميعهم �سن العجز وال�سعف اأن يخرجوا 
اإىل ال�سارع كما يفعل العاطلون وكما ي�سنع املنت�سبون 
ولوائح  االحتجاج  �سعارات  ويرفعوا  النقابات  اإىل 
وكره  وتعقل  اأناة  من  به  يتحلون  ما  ولكن  املطالب، 
�سديد الأ�سباب الفنت مينعهم من ذالك ويحدوهم اإىل اإيثار 

الهدوء والتم�سك بال�سرب.
اأمورنا  قلدناهم  للذين  الوقت  اأمل يحن  املقابل  ولكن يف 
ومنحناهم ثقتنا اأن يلتفتوا اإىل حدث املقاومة املغربية 
ويجعلوا منه حدثا تاريخيا قلب االأو�ساع وك�سر القيود 
وحرر ال�سيادة الوطنية، ومن مت االلتفاف اإىل االأبطال 
الذين �سنعوا احلدث العظيم واإحاللهم املكانة املرموقة 

التي ي�ستحقونها ماديا ومعنويا.
هابي إدريس

مبنا�سبة غزوة بدر يوم
 �سابع ع�سر  رم�سان

درو�س وعرب
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

اأول  يف  االإ�سالمي  الدين  اأن  نعلم  اأننا  �سك  ال 
ظهوره على يد الر�سول �سيدنا حممد �سلى اهلل 
طرف  من  �سديدة  حماربة  حورب  و�سلم  عليه 
هذه  عنيفة،  معاداة  تعاديه  كانت  جهات  ثالث 
اجلهات الثالث هي: اليهود، واملنافقون، وكفار 
قري�س. اأما اليهود فقد ابتلي بهم الر�سول �سلى 
قينقاع،  بنو  وهم:  املدينة،  يف  و�سلم  عليه  اهلل 
للر�سول  اأظهروا  وكلهم  والن�سري،  وقريظة، 
�سلى اهلل عليه و�سلم ال�سيء الكثري من العداوة 
اأ�سباب منها ما هو  اإىل  والبغ�ساء، ويرجع ذلك 
ديني، ومنها ما هو �سيا�سي، اأما ما يرجع للجانب 
من  النبوة  اأن  يريدون  يكونوا  مل  اأنهم  الديني 
�ساللة نبي اهلل �سيدنا اإ�سماعيل. فجحدوا وكفروا 
على الرغم من اأنهم يعلمون اأن الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم مبعوث حقا، واأن اهلل تعاىل ا�سطفاه 
احلق  طريق  اإىل  النا�س  وهداية  ر�سالته  لتبليغ 
ومن  احلنيف،  االإ�سالمي  الدين  ظل  يف  والنور 
اجلانب ال�سيا�سي اأنهم مل يكتفوا باإظهار العداوة 
للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وللم�سلمني، واإمنا 
بدوؤوا يحاربون الر�سول �سلى اهلل عليه ب�ستى 
االأ�ساليب الذميمة حتى ال تقوم دولة اإ�سالمية، 
ومن هذه االأ�ساليب االإ�ساعات املغر�سة والتفرقة 
بني القبائل العربية، والت�سكيك يف القراآن الكرمي، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  من  والتنقي�س 
وكان  عديدة،  �سنوات  العداوة  هذه  ودامت 
حق  ذلك  يدرك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
وحاولوا  عليه  تاأمروا  مرة  من  فكم  االإدراك، 
الق�ساء عليه، ولكن اهلل تعاىل كان ينجيه ويحفظه 
وين�سره ويرعاه، و�سرب الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم على ذلك �سنوات عديدة، وتكاثر عداوؤهم 
وت�ساعفت اإذايتهم فاأدى االأمر بهم اإىل ما ي�سمى 
حديث االإفك يف حق اأم املوؤمنني ال�سيدة عائ�سة 
املعطل  بن  ب�سفوان  فاتهموها  عنها،  اهلل  ر�سي 
ال�سلمي، ورموها مبا هي منزهة عنه، فرباأها اهلل 
تعاىل يف �سورة »النور« باآيات كرمية وهي: »اإن 
الذين جاوؤوا باالإفك ع�سبة منكم ال حت�سبوه �سرا 
لكم، بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما اكت�سب من 
االإثم والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم، لوال 
اإذ �سمعتموه ظن املوؤمنون واملوؤمنات باأنف�سهم 
زعماء  وكان  مبني«.  اإفك  هذا  وقالوا  خريا 
وبدوؤوا  مكة  اإىل  قاموا وذهبوا  قد  الن�سري  بني 
يحر�سون روؤ�ساء قري�س على حماربة الر�سول 
بامل�ساعدات،  وميدونهم  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
رجالها،  وحر�سوا  غظفان  قبيلة  اإىل  ذهبوا  كما 
وحاربهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فقام 
يف غزوة بني قريظة، وحت�سنوا يف ح�سونهم، 
ودامت حما�سرة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اجلالء  طلبوا  اأن  اإىل  يوما،  ع�سرين  مدة  لهم 
باالأموال وترك ال�سالح، فلم يقبل الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم، وبقوا اإىل اأن ترك الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم احلكم فيهم ل�سعد بن معاذ زعيم 
دون  قريظة  بني  رجال  على  حكم  الذي  االأو�س 
اأمرهم  فكان  املنافقون  واأما  الن�ساء وال�سبيان، 
خطريا، وكانت اأفعالهم واأعمالهم، وت�سرفاتهم 
تكاد تع�سف بوحدة امل�سلمني، وقد طال اأمرهم 
االأوىل  ال�سنة  من  �سنوات،  ثماين  مدة  وا�ستمر 
هذه  عرفت  وقد  الثامنة،  ال�سنة  اإىل  للهجرة 
ال�سنوات يقظة عظيمة للم�سلمني وم�ساركة عملية 
يف عدد من الغزوات، من ذلك غزوة موؤثة التي 
كانت اأول غزوة وقعت خارج اجلزيرة العربية، 
هذه  ويف  حنني،  غزوة  ثم  املكرمة  مكة  فتح  ثم 
الظروف بداأت األ�سنة املنافقني تطول وتتطاول، 
وال�سيما بعد عودة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

من الهجرة اإىل املدينة وا�ستقراره بها.
يتبع

الحلقة  األولى

 ملا �سمعت �سخ�سا مغربيا ينادي مقدم الربنامج »غ�سيد« عو�س ر�سيد، 
انتابني االأمر رغم عدم اخت�سا�سي باملو�سوع، قلت مع نف�سي ملاذا ال 
اأدلو بدلوي يف املو�سوع واأعدد مناحي اال�ستهتار باللغة الوطنية. الكل  
ينظر عاجزا ومن زمن لي�س بالهني اإىل الهجمة ال�سر�سة على اللغة العربية 
للفكر  خراب  ذلك  يف  اأن  القالئل،  امل�ستفيدين  اإال  يعرف،  الكل  باملغرب. 
وخراب للمواطن وخراب لالقت�ساد الأن ما من دولة تطورت اإال يف اإطار 

لغتها وهويتها والأن اللغة لها ارتباط وثيق باالقت�ساد.
فلنعدد اأنواع اال�ستالب وتهمي�س الهوية يف املغرب حتى يتبني لنا مدى 
فداحة الو�سع. هي فعال موؤامرة �سامتة، موؤامرة دفعت بع�س املغاربة اإىل 
ت�سجيل اأبنائهم يف البعثات اأ�سوة بورثة فرن�سا باملغرب الذين داوموا على 
الدفاع امل�ستميت عن الفرن�سية حتى يتمكن اأبناوؤهم من اإرث مقاعد االآباء. 
ولنا اأ�سوة يف االإ�سهاري املفرن�س الذي اكت�سح ال�ساحة مع اأبنائه كل يف 
ميدان، و�سار االآن من املدافعني عن العربية الدارجة. اإن هوؤالء هم كذلك 
من  يدافعون عن تعريب التعليم، يا للنفاق، لكي ال تكون هناك اأي فر�سة 
الأبناء الفقراء يف ركوب امل�سعد اأو حتى الدرج االجتماعي الذي مالأوه 
باالأ�سواك واحلواجز. هم كذلك من يريدون ف�سل املغرب عن امل�سرق حتى 

ينق�سوا بكل �سهولة على ما �سيبقى يف املغرب من لهجات م�ست�سعفة.
واالإدارة  العامة  احلياة  بقيت  اإذا  »االأمزغة«  حتى  اأو  التعريب  ملاذا 
ال�سائع على  مثلنا  النخاع؟ وملاذا ال نطبق  واالقت�ساد مفرن�سني حتى 
الدور  اإىل  للتوجه  ال�سعبية  احلكمة  تدعوهم  الذين  بالت�سول  املبتلني 
اأما  االإجنليزية،  هي  االآن  اللغات  �سوق  يف  الكبرية  والدار  الكبرية؟ 
الفرن�سية فهي لغة حمدودة االنت�سار ولوال اال�ستعمار ملا وطاأت اأر�س 

اإفريقيا وال تغلغلت فيها من دون اأي قارة اأخرى.
لقد جنح م�سروع املغاربة الفرونكفونيني يف املغرب. هم يعملون بجد منذ 
اال�ستقالل. اأذكوا احتقار الذات عند املواطنني حتى �سار اأكرثهم يجهد 
نف�سه لتعلم كلمات ولو معدودة من لغة موليري ق�سد ا�ستعمالها. تدخل 
ملتجر ت�ستقبلك الفتاة البائعة ببوجنور، املطاعم، حتى املتوا�سعة منها، 
تقدم بطاقة الوجبات  بالفرن�سية. اأما االأبناك وال�سركات فال ت�سل، الأن 

العربية ال تعرف طريقا لها. 
كل �سيء حم�سور  يف  هذه اللغة الدخيلة اخلانقة. االإعالم املغربي �سار 
نهائيا يف اأيدي املفرن�سني. على �سبيل املثال كل االإذاعات اخلا�سة تقدم 
يف ال�سباح برامج بالفرن�سية، حتى الربامج الريا�سية منها والتي تخ�س 
جمهورا عري�سا من النا�س.  برامج االأطفال تقدم كذلك بالفرن�سية رغم 
ما لهذا االأمر من خطر على الهوية. كل الربامج االقت�سادية يف التلفزيون 
اأو جلها تتحدث مع مغربي واحد املغربي املفرن�س. اأما الربامج العربية 
فت�ستعمل فيها دارجة �ساقطة وتخلط باألفاظ اأجنبية مما يعطي االنطباع 
اأنها لغة الرداءة، اأما ال�سارع فحدث وال حرج تتخيل نف�سك يف اأي مكان اإال 
يف بلد عربي فهو مفرن�س بالفتاته واإ�سهاراته من راأ�سه اىل قدميه. اأحيي هنا 
القناة االأمازيغية التي ال مترر اأي برنامج دون اإعطاء الرتجمة يف احلا�سية 
ال�سينمائية. العمل كذلك ال يتحمل اللغة الر�سمية. كل الوثائق واالجتماعات 
تنجز باللغة االأجنبية. ماذا تبقى للغتنا ولهجاتنا؟ باخت�سار اأجمعها 
ال ت�ساوي جناح بعو�سة وتدفع النا�س جمربين اىل االجتاه نحو اللغة 
االأجنبية الأنه لوالها ما تي�سر اأي �سيء لهم. ملاذا اإذن نطلب من ال�سباب 

وعموم املواطنني اإتقان العربية وهي اأ�سال غري م�ستعملة؟ 
خال�سة القول اإما اأن نعود اإىل اأ�سلنا ونعتمد االإجنليزية لغة ثانية مع 
الفرن�سية واإما اأن نقول جهرا اإن الفرن�سية هي اللغة الر�سمية ونفتح االآفاق 
جلميع املغاربة وننبذ املبداأ ال�سائد حاليا، والذي يتلخ�س يف الفرن�سية 

للنخب والعربية للرعاع وكل يلزم مكانه االجتماعي. 
 خالد علوي األطلس

ملاذا تريدون منا اإتقان اللغة العربية؟

متى يتم تاأ�سي�س املجل�س 
الوطني الدائم للمقاومة؟

قراء »الأ�سبوع« يدعون 
بال�سفاء العاجل ملديرنا 

م�سطفى العلوي
با�سمي اخلا�س ونيابة عن كافة اأع�ساء الرابطة 
اأتوجه  باري�س،  يف  املغاربة  لل�سرفاء  الوطنية 
االأماين  واأطيب  القلبية  التهاين  باأحر  ل�سيادتكم 
على جناح العملية اجلراحية التي اأجريت ملدير 
جريدتنا الغراء، ال�سيد موالي م�سطفى العلوي، 
متمنيا لكم ال�سحة والعافية وطول العمر، واأن 
اإنه  ومكروه،  �سر  كل  من  �سبحانه  اهلل  يحفظكم 

�سميع جميب.
األحمادي عبد الرزاق )باريس(

لقد حزنت اإثر اطالعي على خرب خ�سوع كبري ال�سحافة املغربية لعملية جراحية دقيقة، وفرحت 
كثريا عندما تكللت تلك العملية بالنجاح واحلمد هلل. واأمتنى اأال ينقطع عنا �سيل قلمك وال ينبوع 

فكرك، واأمتنى اأن تبقى ملهنة ال�سحافة علما وراأيا �سادقا �سادحا باحلق.
نعتز مبتابعتك ونفتخر بجريدتك ونتمنى لك طول العمر يف �سحة جيدة واأن يحفظك العلي 

الكاتب محمد بن امحمد العلويالقدير لعائلتك وحمبيك.

م�سطفى  وموالي  �سيدي  اجلليل،  الكبري  اأ�ستاذنا  ب�سفاء  يعجل  اأن  القدير  العلمي  من  اأمتنى 
العلوي، بالعمر الطويل وال�سحة ويحفظه من كل مكروه اآمني، اإنه �سميع جميب.

الحاج محمد الشاوي )وجدة(

م�سر اأم الدنيا واملغرب اأبوها
يت�ساءل �سعيد هبال يف مقالة له بعنوان: »م�سر اأم الدنيا واملغرب واهلل ما عرفت« عن اجلمود 
واخلمول الذي تعرفه ال�سينما املغربية وكذا وزارة التعليم املغيبتني لتاريخنا احلافل باالأحداث. 
وبالفعل فاإنك اإذا فت�ست يف مقررات تعليمنا فلن جتد اإ�سارة واحدة اإىل مرحلة وجزء من تاريخ 
كفاح املغاربة، كما لن جتد �سريطا �سينمائيا واحدا كذلك ي�سري من قريب اأو بعيد لهذه املرحلة، 
وكاأننا ال منلك موؤرخني اأو اأ�ساتذة للتاريخ ي�ستطيع املخرجون حتويل اأعمالهم وكتاباتهم اإىل 
اأعمال فنية ودرامية توؤ�س�س لثقافة االعرتاف، وجتعل االأجيال ال�ساعدة تت�سالح مع ذاكرتها 
ومع تاريخها. ي�سيف قائال فعلينا اأخذ العربة من امل�سريني الذين يقد�سون تاريخهم وا�ستطاعوا 
اأن يوظفوه يف اأعمال روائية و�سينمائية خالدة حولت م�سر اإىل اأم الدنيا وبقي املغرب.. واهلل »ما 

عرفت«.
املقاومة  وبطوالت  زمن  على  تتحدث  تاريخية  وكتابات  روايات  اإخراج  عدم  يف  امل�سكلة  اإن 
للم�ستعمر اأو تذهب اأبعد من ذلك لتتحدث لنا على دور املرابطني يف اإطالة زمن بقاء االأندل�س يف 
يد امل�سلمني اأو تاريخ املرينيني اإىل غريه من االأ�سر التي تعاقبت على حكم املغرب وبقية االأم�سار 
التابعة له. بب�ساطة الأن لدينا �سينما ا�سرتزاقية، تتهافت على دعم �سخي، مقابل اأعمال بعيدة كل 
البعد عن ال�سينما االحرتافية، مقابل اأعمال كاريكاتريية هزلية ال مت�س للواقع وتاريخ املغرب 
واملغاربة ال من قريب وال من بعيد. حيث يتفننون يف رفع ال�سغط الدموي اليومي للمغاربة 
بل  تكر�س وتعد جيال  التي  التلفزية،  قنواتهم  اأو من خالل  البالية  �سينماتهم  مبا يعر�سوه يف 
اأجياال من�سلخة من ذاكرتها الثقافية والتاريخية. لكن من يتحمل امل�سوؤولية، على هذه الو�سعية 

الكارثية؟
محمد الدفيلي



بقلم: أبو أزهار

إن تخوني يا ماكرة 
فلن تخون الذاكرة
وقد خلناك طاهرة

نقية عاطرة
وللمعوز ناصرة

فإذا أنت قاصرة 
وبالغالء ماطرة 

كالحكومات الغابرة
وكلكم بنفس ظاهرة

وكلكم بسوق القاطرة
ببرامج عاثرة

وكلكم بثقب الباخرة
في الظروف العاصرة

وكلكم يقود الطائرة
إلى نزواته الغامرة

حيث الصناديق العامرة
بالمجوهرات الفاخرة!!

اأوالد عبد الواحد ..

الكالم الموزون

المنوعات

بعد لقاء ال�شهيد حممد باحلاج البقال مع الزعيم عبد اهلل اإبراهيم مبقر جريدة 
»العلم«، انطلق ينمي خليته مكرثا من �شفرياته اإىل الدار البي�شاء. وما اأن 
تطاول اجلرنال كيوم واأقدم على تنفيذ فعلته ال�شنعاء، حتى جاءت ردة 
الفعل املوجعة لتدق اأول م�شمار يف نع�ش مهمته، وخلخلة اأعمدة مندوبيته، 
وحتويل جنة املغرب التي تنعم فيها النخبة من جاليته، اإىل جحيم ظلت 
لي�شبح  من�شبه،  من  اأعفي  اأن  اإىل  بلهيبه  حترتق  اجلالية-   اأي   - واإياه 
اجلرنال نوكي�ش خلفا له يف م�شوؤوليته، وهكذا تراكمت الأحداث لتب�شرنا 

باقرتاب اإحلاق اخللف ب�شلفه.
وذات م�شاء ونحن مكد�شون يف ذلك »ال�شامربي« الذي تتنف�ش فيه اخلالئق 
ب�شعوبة، وت�شرح ومترح فيه احل�شرات لتنال ومتت�ش من دماء الأج�شام 
املنهكة املتعوبة، ليزيد عباأها النهاري اأرقا يجعلها على اأمرها م�شت�شلمة 
العمالق جتر  الباب  اإذا »بزكارمي«  مغلوبة. قلت ونحن على تلك احلال، 
وتفتح، ليقذف ب�شابني يف مقتبل العمر، الأول من اأ�شرة اأيت وانعيم ويلقب 
بـ»بابا عدي«، والآخر ا�شمه عمر. والثنان من اأبناء البلد طبعا. وكان �شبب 
اأمزميز  اإىل  التي جلبها �شاحب مقهى  اعتقالهما نزاع حول لعبة »البيار« 
فاأدمن عليها اأطفالها و�شبابها، وبابا عدي وعمر يف مقدمة هواة تلك اللعبة. 
ومبا اأن النزاع وقع يف وقت متاأخر من الليل اأغلقت فيه القيادة اأبوابها، فقد 
تقرر الحتفاظ بهما تلك الليلة يف ال�شجن. وكانت فر�شة لأفتح حوارا مع 
اأيت وانعيم الذي كان هو الأقرب اإيل والأكرث تفاهما معي وثقة يف. قلت له 
معاتبا: »النا�ش يف املغرب كله منذ الع�شرين من غ�شت ثالثة وخم�شني مل 
اأتيتمـا هنا  تعد تعرف ال�شجـون اإل من اأجل احلرية وال�شتقـالل، واأنتما 
من اأجل تفاهة البيار؟..« فطاأطاأ راأ�شه ي�شمع ويفكر، ثم انطفاأت اأ�شواء تلك 

الزجاجة اليتيمة وا�شت�شلمنا للنوم.
يف فجر اليوم املوايل خرج املحكومون اإىل اأ�شغالهم كالعادة، وبقي جمموعة 
ممن مل ت�شدر يف حقهم الأحكام بعد. اأما انا فبعد اأقل من اأ�شبوع اأكملت مدة 
العقوبة احلب�شية، و بقي علي اأن اأُنفذ عقوبة النفي واأن ل اأعود اإىل اأمزميز 
اإل بعد احل�شول على الرتخي�ش »الربمي�شيون« من مكتب اأحواز مراك�ش.

كانت تعرف للة رقية كل هذه التفا�شيل من قبل، فاأر�شلت اأخي عبد اهلل الذي 
اأنهى خدمته يف قافلة حماربة اجلراد واأ�شبح ي�شاعد �شديقا له و�شريكا فيما 
بعد يتاجر يف الزيتون ا�شمه اأحمد املالخ رحمهما اهلل، فا�شتعار ال�شاحنة 
امل�شرتكة بينهما، ووجدته يف انتظاري عند باب »البريو« مركز احلاكم. ومل 

ُي�شمح لنا حتى بقطع وادي اأمزميز لوداع عمتنا »طيمة«.
يف طريقنا اإىل مراك�ش وبعد مرورنا على ب�شاتني ال�شريفية، لحظت اأن اأخي 
اّلرب كما هو مفرت�ش، فقد عرج على عر�شات مولي  مل يتجه نحو باب 
املامون )اأخ ال�شلطان احل�شن الأول( التي بني على جزء منها اأفخم فنادق 
اآخر  مل�شت�شفى يحمل نف�ش ال�شم  املغرب »املامونية« كما خ�ش�ش جزء 
الذي اأ�شبح يطلق على احلي كله الذي اأُهمل على اأطرافه قرب يف حالة ل 
تليق حتى باأعداء �شاحبه: وهو قرب باين مراك�ش وبطل الزلقة واملجد الذي 
يتبناه العرب يف الأندل�ش يو�شف بن تا�شفني رحمه اهلل والذي قال فيه �شاعر 
احلمراء ردا على ما جاء من اإ�شاءة يف اإحدى م�شرحيات اأحمد �شوقي اأمري 

�شعراء م�شر، يعاتب املوؤلف قائال:
تاأَمل �شوقي عن قريب فما اهتدى

وما �شر �شوقي لو تاأمل عن بعد   
اأاأحمد �شوقي للقوايف رجالها

كاأنت وللتاريخ ذو الأخذ والرد   
اآفاروق اإفريقيا امت�شقت مهندا

ْحَت بالِغْمـٍد ْلته �شوقا وطوَّ و قبَّ   
وُرْحَت به رك�ًشا لأندل�ش بها

ت�شد ذوي الأغرا�ش عن �شيئ الق�شد   
فاأبقيَت لالإ�شالم باذخ جمده

ولولك اأ�شحى الدين مفتقد املجد   
�شاألت اأخي ملاذا �شلك هذا الطريق.. فاأخربين اأن اأ�شهارنا اأقنعوا للة رقية 

باأن يكون ا�شتقبايل عندهم، يف الويدان، ثم ابت�شم وزاد بالتف�شيل قائال: 
على  الطبق  لك  ويخركو  بك،  يحتفلو  بغاو  الويدان  يف  »ن�شابنا  اهلل:  عبد 

را�شك، ويخرجوه من حتت رجليك..«
اأنا: »وعال�ش؟!..« 

عبد اهلل: »با�ش ما تعاود�ش تدخل للحب�ش.. وقالوا للوالدة، ليكون درتها  يف 
احلب�شة الأوىل ما كانت�ش جتي هاذ الثانية..«

اأن قطعنا حوايل �شتة ع�شر كيلومرتا يف الطريق املعبد، وزدنا عليها  بعد 
اأربعة اأخرى يف الطريق غري املمهدة، حيث مياه ال�شواقي ت�شب يف املزارع 
»بالبنادير«  املكان  ف�شج  الأ�شهار  م�شاكن  على  اأقبلنا  فعال،  كالوديان 
و»التعاريج« وكل و�شائل التطبيل، ثم اأُرغمت للة رقية على تنفيذ املقرتح، 
وهبطت على راأ�شي بطبق م�شنوع من نبات »ال�شمار« املهياإ لهذا الغر�ش، 
فخرج منه راأ�شي واأنزلوه حتى اأخرجُت منه قدماي حتت زغاريد الن�شاء..
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

♦ تفتح على الحياة وابت�سم لها، 
وا�ستقبلها بالب�سر والإقبال، 

وع�سها بقلبك وعقلك لت�ستمتع 
بجمالها وجاللها، لأن اهلل حبانا 

الحياة لنعمل فيها ون�ستمتع بها، 

بكل ما هو مباح وم�سروع، لتحقيق 
ذاتنا، ونبني اأوطاننا بالمعروف، 

وان تعاون ونتاآزر مع العباد ول 
ن�ستغل بجمع المال واكتنازه، »ول 
تجعل يدك مغلولة اإلى عنقك، ول 

تب�سطها فتقعد ملوما محذورا«.
♦ ِاعرف اهلل في الرخاء، يعرفك في 

ال�سدة، واعرفه في ال�سحة يعرفك 
في المر�ض، اعرفه في كل اأحوالك 

واأحيانك، ول تغتر ب�سبابك وقوتك 
ول بمالك، وكن مع النا�ض 

متوا�سعا عفيفا، �سادقا في 
اأقوالك واأفعالك، محترما لحقوق 

غيرك، م�سالما كريما، تع�ض اأ�سعد 
النا�ض واأكرمهم.
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د. يوسف الكتاني

زميلنا  خ�شـــــــــع 
احل�شــني الدراجي 
جراحية  لعملـــية 
عيـــــــنيه  علـــــى 
هلل  واحلمد  كللت 

بالنجاج.
وبهــــــذه املنا�شبة 
للـــــــ�شيد  ندعـــــو 
الدراجي احل�شني بال�شفاء العاجل وطول 
»الأ�شبوع«  قراء  اإمتاع  يف  لي�شتمر  العمر 
ل  »حتى  الدائم  ركنه  خالل  من  بكتاباته 

يبقى ال�شعب يف دار غفلون«.

اأثارت اأنباء عن بدء الفنانة امل�شرية املعتزلة حال �شيحة عملها كداعية اإ�شالمية باأحد 
املراكز الدينية جدل كبريا بني اجلمهور والدعاة.

م�شر  خارج  بالفعل  و�شافرت  الفن  تركت  التي  حال  اأن  اإعالمية  م�شادر  وذكرت 
عدة �شنوات بعد زواجها من �شاب متدين وملتح، كندي اإيطايل اجلن�شية، عادت 
معه اإىل م�شر وا�شتقرا فيها، وبداأت تعمل كداعية اإ�شالمية يف مركز ديني ينظم 
جمموعة من الدرو�ش، تقدم فيه �شرحا لكيفية التقرب من اهلل عز وجل حتت 

عنوان: »يف حب اهلل«.
اإقبال �شديدا من  للراغبني يف ال�شتفادة، ت�شهد  التي تقدمها حال  الدرو�ش 
طرف اجلمهور، خا�شة اأن الدرو�ش بال مقابل مادي، بالتفاق بينها وبني 
املركز. وبني موؤيد ومعار�ش ا�شتقبل اجلمهور اخلرب، فمنهم من اعترب اأن 
الدعوة لي�شت حكرا على اأحد، واأنها �شت�شاهم يف هداية فتيات كثريات 
باعتبار اأن حال لها �شعبية كبرية بينهن، يف ما تخوف كثريون من تكرار 
جتربة اإحدى الفنانات التي ارتدت احلجاب وقدمت برناجمها دينيا، 

ولكنها عادت وتركت احلجاب.
اجلدل مل يتوقف عند اجلمهور فقط، ولكن اأي�شا بني الدعاة ولكنهم 
رحبوا بهذا الأمر، حيث اأكدت الدكتورة اآمال كامل عميد الدرا�شات 
الإ�شالمية بالزقازيق جامعة الأزهر، اأنه يجوز للفنانة اأن تكون 
داعية اإ�شالمية، ما دامت اأعلنت توبتها �شريحة ودر�شت علوم 
الدين على يد متخ�ش�شني يف الدعوة. من ناحيته، قال الدكتور 
حممد عمارة، اإنها ت�شري على خطى رابعة العدوية التي كانت 
على ما كانت عليه، ثم اأ�شبحت بعدها مثال يحتذى به من 

اأق�شى الي�شار اإىل اأق�شى اليمني.

تنظم املندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة ب�شف�شاون، يف اإطار برناجمها الثقايف ملو�شم 
2014، لقاء اأدبيا لتقدمي وتوقيع رواية: ”مالئكة ال�شراب“ للكاتب املغربي: موليم 
و�شرف  حليفي،  عقار،و�شعيب  احلميد  عبد  النقاد:  الأ�شاتذة  مب�شاركة  لعرو�شي 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  ابتداء   2014 ماي   22 اخلمي�ش  يوم  وذلك  ماجدولني،  الدين 

م�شاء بقاعة املحا�شرات بدار الثقافة.

يعر�ش الفنان امل�شرحي، عبد احلق الزروايل، يوم 
الأحد 18 ماي اجلاري، على ال�شاعة الثامنة م�شاء 
اجلديد  عر�شه  بالرباط  اخلام�ش  حممد  مب�شرح 
»رو.. بور.. طا�ش«، الفرجة امل�شرحية التي غايتها 
- كما يقول الزروايل - هي طرح ال�شوؤال من اأجل 
الإمعان والتمعن.. اأو فقط لإدراك ما نحن فيه �شمن 

هذا الزمن.. زمن الأهوال.. وكرثة القيل والقال.
الزروايل ي�شتعد اأي�شا حلفل تكرميه يوم 23 ماي 
مهرجان  فعاليات  �شمن  البي�شاء  بالدار  اجلاري 

اأبراج للم�شرح العربي.

بال�شفاء العاجل

»رو.. بور.. طا�س« الزروايل يف م�شرح حممد اخلام�س

حال �شيحة اعتزلت الفن 
واأ�شبحت داعية اإ�شالمية

مالئكة السراب تهبط بشفشاون

عيد ميالد 
سعيد

احتفلت الطفلة زينب 
ماي   6 يوم  ع�شري 
ميالدها  بعيد   2014

اأجواء  يف  ال�شاد�ش 
اأ�شرية مليئة بالبهجة 

نتقدم  ال�شعيدة  املنا�شبة  وبهذه  والفرح. 
لل�شغرية زينب باأجمل التهاين، داعني اهلل عز 

وجل اأن ي�شعدها يف حياتها يف ظل اأ�شرتها.
              وكل عام وزينب باألف خري





الكبري،  الإ�سالمي  القطب  تويف  عندما 
ال�سيخ عبد ال�سالم ي�س، مر�سد جماعة 
رغم  املحظورة،  والإح�سان،  العدل 
وحقوق  والعدالة  احلرية  ادعاءات 
املغاربة،  يعرف  مل  الإن�سان)...( 
اأنه  اأع�ساء اجلماعة،  با�ستثناء بع�س 
الرتكية،  املدن  خمتلف  يف  له  اأقيمت 
اإ�سطنبول، عدة ندوات  اأنقرة ويف  ويف 
اأتراك،  اأقطاب  فيها  تدخل  تاأبينية، 
رموزهم.  من  واحدا  فقدوا  وكاأنهم 
ودون اأن نفهم، وكثريا ما ل نفهم)...( 
بداية  مع  اأخريا..  �ساهدنا  اأن  اإىل 
احلكومة  رئي�س   ،2014 مايو  �سهر 
وهو  الطيب)...(  اأردوغان  الرتكية 
التلفزيون،  اأمام كامريات  يرغد ويزبد 
قائال: اأح�سروه يل. وهو يق�سد الزعيم 
الذي  غولن،  اهلل  فتح  الآخر،  الرتكي 
تالمذة  من  واحد  باأنه  و�سفه  يحق 

ال�سيخ املغربي عبد ال�سالم ي�س.
الراف�س،  الأ�سويل  وحزبه  »غولن«، 
العدل  ملنظمة  الأ�سل  طبق  �سورة 
حماربة  من  هاربا  جلاأ  والإح�سان، 
ويف  الع�سكر،  عهد  يف  الرتكية  الدولة 
والتنمية  العدالة  حزب  نفوذ  عهد 
يف  وا�ستقر  اأردوغان،  الطيب  بزعامة 
من  بدعم  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الوفود  واذكروا  الأمريكية،  الأجهزة 
ال�سيخ  تزور  كانت  التي  الأمريكية 
نادية  ابنته  حماكمة  ومنع)...(  ي�س، 
كان  ورمبا  النظام،  باأمن  امل�س  بتهمة 
اإىل  اللجوء  ي�س بدافع عقائدي يرف�س 
الذي  اهلل غولن،  فتح  كما فعل  اأمريكا 
مبدار�سه  الأمريكية  الأقاليم  غطى 
اإىل  حولها  التي  امل�سهورة،  الراقية 
اأ�سبحت  �سيا�سية،  دينية  مراكز 
الرتكية،  الأطراف  اأ�سداوؤها ترتدد يف 
لتهدد نظام الطيب اأردوغان بال�سقوط.

واإذا كان يقال، اإن اهلل يخلق من ال�سبه 
املغرب  م�ستوى  على  فاإنه  اأربعني، 
وتركيا، مل يخلق اإل حزبني مت�سابهني، 
لهما ا�سم واحد، هو العدالة والتنمية.. 
واحد يحكمه برتكيا، بكل معنى الكلمة، 
املغرب،  يف  والثاين  اأردوغان،  الطيب 
بن  الإله  عبد  حكم)...(  �سبه  يحكمه، 
كريان. اأردوغان يحارب حزب فتح اهلل 
غولن، الأ�سويل املت�سدد، وبن كريان، 
مل يعمل �سيئا، من اأجل فك اخلناق عن 

منظمة ال�سيخ ي�س.
وما بينهما)...( هذا ال�سباق)...( بني 
مغاربة،  مفكرين  من  الكالم،  زعماء 
اإىل  اللجوء  على  يتفقون  يكادون 
الأمل)...( يف اأن يكون الإنقاذ على يد 
 La« )...(ال�سغرية ال�سامتة  القوة 
متجاهلني   »Petite Muette

التي  واحلا�سر  املا�سي  درو�س 
كل  يف  نف�سه،  يعيد  التاريخ  جتعل 

حلظة وكل حدث.
ندوة  عقدت   ،2013 دجنرب   12 يف 
بالرباط يف موؤ�س�سة »ها�سومي«، تدخل 
فيها مفكرون بجانب الباحثني عبد اهلل 
))حمذرين  اأوريد  وح�سن  حمودي، 
الذي  باجلي�ش)...(  اال�ستهانة  من 
يف  الو�سع  يت�سع�سع  اأن  يقبل  ال 
بني  التجاذب  احتدام  بعد  املغرب 
الدولة،  وعقلية  االأمري،  عقلية 
عما  الت�ساوؤل  حد  النقا�ش  وبلوغ 
عن  البحث  يقت�سي  االأمر  كان  اإذا 
منوذج ملا ح�سل يف تركيا)...( على 
بعد  اأتاتورك  كمال  ال�سابط  يد 
الدولة)...(((  �سعف  ا�ستفحال 

)الأ�سبوع. عدد 30 يناير 2014(.
�سياق  ويف  بعد،  من  �سهور  ثالثة 
خالد  املتمرد)...(  للمفكر  ا�ستجواب 
اأ�سماهم  من  على  يرد  وهو  اجلامعي، 
كتاب  مو�سوع  يف  الكرنة«  »كالب 
هو  باجلامعي،  فاإذا  ه�سام،  مولي 
ال�سطر)...(  اأول  اإىل  بنا  يعود  اأي�سا، 
�سار  املخزن)...(  هذا  ))اإن  ليكتب: 
قائمة  و�سيا�سية  اقت�سادية  قوة 
يتغري،  اأن  للو�سع  تريد  وال  الذات، 
مهددة،  م�ساحله  باأن  يوما  �سعر  ولو 
ع�سكري)...(((  بانقالب  لقام 

)�سحيفة النا�س. 30 اأبريل 2014(.
املخطئ..  هو  من  اأدري)...(  ل�ست 
انقالب  عن  حتدثوا  الذين  اأولئك 
اجلامعي  اأو  البالد،  لإنقاذ  الع�سكر، 
الع�سكر،  انقالب  عن  يتحدث  الذي 
من  ل�ست  كنت  واإن  املخزن،  حلماية 
علمه  اأدري،  ل  قال  من  يقولون  الذين 
كبارا..  جميعا،  لأننا  يدري،  ما  اهلل 
توجد  ل  اأنه  نعرف  ودراري)...( 
طرف  من  القوة،  ل�ستعمال  نية  اأية 
يكون  لن  ممن  فا�سلني،  عاجزين  قوم 
ا�ستعمالهم  حماولة  اأو  ا�ستعمالهم 
املقولة  باب  من  اإل  للقوة)...( 
بالفكو�س  القرعة  »حتزمت  ال�سعبية: 

وقالت لها اأجي نقطعوا الواد«.
التي  الف�سيحة  نتتبع  الآن،  ونحن 
انفجرت موؤخرا، والزمن ل يرحم)...( 
 23 يوم  فيها  حدث  التي  اإ�سبانيا،  يف 
الكولونيل  �سعد  اأن   ،1981 فرباير 
الربملان،  من�سة  اإىل  »طاخريو« 
على  الع�سكري  النقالب  واأعلن 

كارلو�س  خوان  امللك  ليتدخل  النظام، 
التلفزيون،  على  امل�ساء  نف�س  يف 
وتوقيف  لالنقالب،  ا�ستنكاره  ويعلن 
على  وليح�سل  النقالبيني،  ال�سباط 
زعامة �سعبية من �سنة 1981 اإىل �سنة 
الإ�سبانية،  ال�سحفية  اأن  لول   ،2014
اأ�سدرت موؤخرا كتابها  اأوربانو،  بيالر 
اأن  فيه  ف�سحت  الكبري«  »الن�سيان 
انقالب الكولونيل طاخريو، كان باتفاق 

الغاية  وكانت  كارلو�س،  امللك  مع 
احلكومة  رئي�س  من  التخل�س  منه، 
حتت  فعال  ا�ستقال  الذي  »�سواري�س« 
الديوان  اأ�سدر  تاأثري النقالب. طبعا، 
موؤخرا،  كارلو�س  خلوان  امللكي 

ي�سدقون  ل  الإ�سبان،  ولكن  تكذيبا.. 
اإل الكتاب، وما جاء يف الكتاب.

تاريخ  عن  الكتب،  يف  ولنبحث 
اأ�سبابها  الع�سكريــــــــة،  النقالبـــــات 
وعواقبها، رغم اأن الكتب مل تكتب بعد، 
الإخوان  ي�سميه  الذي  النموذج  عن 
بالنقالبي)...(  م�سر  يف  امل�سلمون 
انتخاب  مادام  خمطئون،  اأي�سا  وهم 
اإمنا  للدولة،  رئي�سا  ال�سي�سي  امل�سري 
الع�سكري  احلكم  م�سار  يف  داخل  هو 
الغازي  اأ�س�سه  و�سع  وقد  م�سر،  يف 
وتطور  بونابارت  نابليون  الفرن�سي 
علي،  حممد  العظيم،  الرجل  اأيام  منذ 
النموذجية  دولته  اأ�س�س  و�سع  الذي 
اأربعة  على   )1839  -  1808(
القواعد  ح�سب  را�سخة  بقيت  قوائم، 
بناء:  لكل  قوائم  اأربعة  الهند�سية، 
واملخابرات،  والدبلوما�سية،  اجلي�س، 
ملا  متاما  معاك�س  اجتاه  يف  والق�ساء. 
خطه ور�سمه واأقامه امللوك العلويون 
املغاربة وخا�سة انطالقا من عهد امللك 
احل�سن الأول )1894-1873( والذي 
ل  الدولة،  بنى  الآن،  اإىل  اأيامه  منذ 
اأربعة قوائم كما فعل قبله حممد  على 
املغاربة،  امللوك  واإمنا  م�سر،  يف  علي 
الذي  املخزن،  على  الدولة  كيان  بنوا 
القائمة  اأفراك،  الكربى،  اخليمة  هو 
على عمود، وتد واحد، ينت�سب و�سط 
اخليمة، وهو مربوط اإىل حبال من كل 
املم�سكني  القبائل  اأقطاب  جهة، يجرها 
باحلبل  مم�سك  وهن  اإذا  حتى  بها.. 
مبن  ا�ستبداله  مت  اجلهات،  اإحدى  يف 
ليبقى  ت�سبثا،  واأكرث  منه،  اأقوى  هو 
الوتد الأ�سا�سي، ال�سلطان، هو الركيزة 
وكان  املخزن،  خليمة  الأ�سا�سية 
املوؤرخ الفرن�سي اجلاد لتاريخ املغرب، 
اجلزئية  هذه  كر�س  قد  »طريا�س« 
قبائل،  بدون  خمزن  ))ال  وكتب: 
وبدون ترابط بني الق�سر والقبائل 
)تاريــــــــــخ  عليها)...(((  املر�سى 

املغرب. هرني طريا�س(.
بينما اجلي�س يف التاريخ امل�سري، هو 
ركن من اأركان الدولة، حتى قبل امللك 
احل�سن الأول يف املغرب، واجلي�س يف 
كانت  لدرجة  الدولة،  من  اأكرب  م�سر 
وفاروق،  فوؤاد  بني  ما  امللكية  معها 
فيها  امللوك  كان  عابرة،  فرتة  جمرد 

تكري�سا  الع�سكرية،  البذلة  يرتدون 
امللكية  فرتة  جعلت  التي  للقاعدة 

ا�ستثناء.
الرباعي  الختيار  لهذا  وي�سفع 
املجيد  املا�سي  ذلك  م�سر،  يف  الأ�س�س 
للموؤ�س�س حممد علي، الذي كان جي�سه 
مهمته  كانت  املنطقة،  يف  جي�س  اأقوى 
الإ�سالمية  احلركة  �سرب  ال�سيا�سية، 
العقيدة  تن�سر  كانت  التي  الوهابية، 
ال�سعودية، كما هزم الدولة العثمانية، 
الدبلوما�سي،  ال�سعيد  على  مثلما 
باأجماد  الفرن�سية  التواريخ  حتفل 
خ�سو�سا  امل�سرية،  الدبلوما�سية 
اجلزائر  حاكم  �سفع  ))عندما 
قن�سال   ،1827 �سنة  داي،  احل�سني 
بها  يطرد  التي  بن�سناته  فرن�سيا 
الذباب وعجزت فرن�سا عن احل�سول 
علي  حممد  فكلفت  اعتذار،  على 
علي  )حممد  االعتبار((  لها  يرد  باأن 

واأروبا. جلورج كاطاوي(.
املخلوع  الرئي�س  اأن�سار  اأن  وكما 
مر�سي، الذين مل يبق لهم اإل العتذار 
اأن  اكت�سفوا  اأن  بعد  امل�سري،  للجي�س 
ر�سا�سة  يطلق  مل  امل�سري  اجلي�س 
فاإن  امل�سلمني،  الإخوان  �سد  واحدة 
اأخالق اجلي�س امل�سري كانت منوذجية 
�سنة 1952 يوم انقالب 26 يوليو، حني 
امللك  لتحية  اجلي�س  فيالق  ا�سطفت 
فاروق املخلوع، وعزفوا له املو�سيقى 
يف  البالد،  ليغادر  باخرته  يركب  وهو 
احرتام كبري، هو واأفراد عائلته، فتلك 
خ�سال اجلي�س املتاأ�سل، خالفا جلي�س 
بامللك  اأطاح  عندما  النقالبي،  العراق 
في�سل وقطع اأو�ساله اإربا اإربا، حتت 
اأنظار زعيم النقالب، عبد الكرمي قا�سم 
الذي كان ي�سفق فرحا قبل اأن يقتل هو 

اأي�سا بنف�س الطريقة. 
ف�سيحة  باملقارنة)...(  نذكر،  اأم 
يف  املغربي،  اجلي�س  من  ف�سيلة 
املحاولة النقالبية يف ال�سخريات )10 
املراجع  تنعدم  حيث   )1971 يوليوز 
الذي  ال�سرد  خالل  من  الأ�سولية)...( 
قدمه اأحد امل�ساركني يف املجزرة)...(، 
ال�ستغراب  يثري  ما  مذكراته  يف  كتب 
الذي  عبابو،  النقالب  قائد  من  بدءا 
تراأ�س يف �سفرو اأ�سبوعا من قبل، ماأدبة 
الع�سكريني  الطلبة  من  فريقا  لها  دعا 
لهم  فقال  الق�سر،  �سيهاجمون  الذين 

�ستدخلون م�ستقبال زاهرا.
�سعودي،  املالزم  له،  مرافق  ويقول 
بابا،  الزاهر هو كنز علي  امل�ستقبل  اإن 

لت�سبحون جميعا اأغنياء.
حممد  امل�سارك،  ال�سابط  ويذهب 
كان  ))عندما  الو�سف:  يف  الراي�س 
املوتى)...(  عيون  يتفح�ش  عبابو 
الفر�سة،  املهاجمون  الطلبة  ا�ستغل 
واأموال  نفائ�ش  ي�سلبون  فبدوؤوا 
املاأكوالت  اجلنود  ودا�ش  املوتى، 

باأقدامهم.
اأو  خمدرين،  املهاجمون  يكن  مل 
واإمنا  اإيديولوجيا)...(  م�سحونني 
�سد  متوارث  دفني  حقد  لديهم  كان 
البورجوازية ورغبة يف االنتقام من 
انفجر  لقد  االأبي�ش)...(  الدجاج 
اإىل  اأنهم  رغم  داخلهم،  الربكان 
حدود ال�سباح كانوا تالمذة موؤدبني، 
اإىل  فجاأة  حتولوا  من�ساعني،  هادئني 
حيوانات بعيون جاحظة(( )مذكرات 

حممد الراي�س(.
فعن اأي انقالب ع�سكري.. تتحدثون.

 مصطفى العلوي
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اأيـــــها املفكـــرون املغاربــــة

المرحوم الشيخ عبد السالم ياسين،مرشد جماعة العدل واإلحسان

الملوك المغاربة، 
بنوا كيان الدولة 

على المخزن، الذي 
هو الخيمة الكبرى، 
أفراك، القائمة على 

عمود، وتد واحد، 
ينتصب وسط الخيمة، 

وهو مربوط إلى 
حبال من كل جهة، 

يجرها أقطاب القبائل 
الممسكين بها.. 

حتى إذا وهن ممسك 
بالحبل في إحدى 

الجهات، تم استبداله 
بمن هو أقوى منه

عن أي انقالب عسكري تتحدثون؟


