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اإلثنيـــن الماضـــي وفـــي باب 
ما يسمـــى مستشـــــفى محمد 
الخامس بالجديدة، جاء دور قريبة 
ألحد المحامين لتمر من ترخيص إحدى 
المتصرفات)...( فتركتها، وبعد وقت 
وكان  درهم،  بخمسين  الدخول  قالت 
عند المرأة ثالثون درهما، فقالت لها 
كملي بخاتمك. فأعطتها الخاتم الذي 
كان من نحاس فأخــــذته متصـــرفة 
يــــــا  حســــرة  يـــا  المستشفـــى.. 

وزير الصحة. 

سري
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الضـــائعة الحقيقة كيف يكون �سخ�ص ذو �سوابق مديرا 
لأكرب بنك �سينغايل مغربي

ف�سيحة القرن املغربية يف ال�سينغال

 23 في  مليارا   41 خزن  بتهمة  نديونغ المعتقلة  عايدة  السينغالية  البرلمانية  صورة 
صندوقا حديديا ببنك التجاري وفا بنك، وقد نشر هكذا، هذا التركيب لصورتها مع رمز 

.cbao attijari البنك المغربي السينغالي
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أصدقاء 
الملوك

القيادي الد�ستوري الفردو�ص يتهم زميله املحمدي بعدم 
التبليغ عن جرمية قتل ويطالب وزير العدل بالتحقيق معه

الت�سويــت علــى رئي�ص الربملان باطـل �سرعا
اآلف الت�سـويتات األغيـت ملجـرد غلـط يف ال�سم
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الفردوس

الطالبي

الملف
األسبوعي

»الريحة عطات« 
ولكن من 

سيحرك الملف؟
لماذا لم يفضح 
ادريس جطو 
فساد األحزاب 

السياسية ؟
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ت  هــــــد �شو
ة  يـــــر ز لو ا

بــــــــقة  ل�سا ا
وزارة  فـــــــــي 

لــــــــــتـــــــــــنمية  ا
وهي  ال�سقلـي،  نزهة  االجتماعية، 
العربي  املغرب  وكالة  قرب  تتجول 
من  ثقيال  عبئا  حتمل  كانت  لالأنباء، 
اأنها  الب�سائع، وتبدو جد مرهقة، غري 
مل تكن ب�سدد البحث عن خمرج للظهور 
من  الزمن  ت�سارع  كانت  فقد  اإعالميا، 
االجتماعات،  اأحد  اإىل  احل�سور  اأجل 
وقالت الأحد ال�سحفيني اإن وقتها مليئ 
عن  باحلديث  لها  ي�سمح  وال  باالأ�سغال 

اأي �سيء يف الوقت الراهن.

كواليس األخبار2 العدد: 785  اخلميس 17 أبريل 2014
alousbouea@gmail.com

أمل قبول

الت�شويت على رئي�س الربملان باطل �شرعا

اآالف الت�سويتات األغيت ملجرد غلط يف اال�سم 

طالعوا المواضيع المكتوبة في األسبوع: 

ما يجري ويدور
تحت األضواء

المنبر الحر

الحقيقة الضائعة

الرباط. األسبوع 

املغربي جمرد  الربملان  اأ�سبح  هل 
الغزل،  �سوق  �سور  من  �سورة 
وال  مقايي�س  وال  قوانني  ال  حيث 

حتى مراعاة لن�سو�س الد�ستور؟ 
اأيام زمان، حيث فر�س  ورحم اهلل 
يوما  الثاين  احل�سن  املرحوم  امللك 
وهو يفتتح الربملان، اأن يقف جميع 
هلل  للوفاء  الق�سم  ويوؤدوا  النواب 

والوطن ول�سريعة االإ�سالم. 
اأكرب  وقعت  املا�سي  االأ�سبوع  يف 
مهزلة يف تاريخ الت�سريع واحرتام 
من  عدد  افتخر  حني  القانون، 
النواب امل�سوتني مع اأو �سد ال�سيد 
الطالبي، فكل واحد قال اأنا �سوتت 
�سوتت  قال  واآخـــر  بالفرن�سية، 
اأذكى  كان  باالأمازيـــغية، واآخــــر 
منهم جميعا فقال لقد كتبت ن�سف 

اال�سم بالفرن�سية، والن�سف االآخر 
مالحظ  علق  وقد  باالأمازيغــــية. 
مرة  اأول  هذه  باأن  فرن�سي  قانوين 
تقبل  العاملي  الت�سويت  تاريخ  يف 
الر�سمية، ومن  اللغة  بغري  اأ�سماء 

يدري رمبا كتب اأحدهم ا�سم جمرم 
م�سجون اأو رئي�س ع�سابة. 

على  بجدد  املغاربة  ولي�س 
البلدية  املجال�س  يف  الت�سويت، 
األغيت  والنقابية واحلزبية، حيث 

املرات  اآالف  الت�سويت  عمليات 
لعدم ثبوت اال�سم الكامل للم�سوت 

عليه.
املغرب  يف  هناك  الزال  ورمبا 
وخرباء  قانونيون  م�ست�سارون 
يتعني  الد�ستوري،  املجال  يف 
من  راأيهم  الإبداء  التدخل  عليهم 
االأدنى،  احلد  على  املحافظة  اأجل 
اأوراق  فرز  باإعادة  واملطالبة 
الربملان،  رئي�س  على  الت�سويت 
بهذه  ير�سى  ال  هو نف�سه  الذي 
املهزلة، وذلك الإلغاء كل االأ�سوات 
الباطلة، لعدم ثبوت ا�سم املنتخب 
اأغلب  التي كتبها  باللغة  كامال 
النواب. الأن من خرج عن االإجماع 
هو  اإمنا  يريد،  كما  اال�سم  وكتب 

خارج عن قانون الت�سويت.

الرميد يجمع ال�سلفيني 
بعد مقال »االأ�سبوع«

الرباط: األسبوع

لــــم متـــــ�س �ســوى 
عــــلى  �ســــاعة   24
مـــــــــــقال  �ســــدور 
حتــــت  »االأ�سبوع« 
عنوان، »مــــ�ست�سار 
ملف  ي�سحب  ملكي 
حزب  من  ال�سلفيني 
والـــــــنمية  العدالة 
حتى  والعلمانيني«، 
كان بع�س ال�سلفيني 

الرميد  م�سطفى  مائدة  حول  مقاعدهم  حجزوا  قد 
وزير العدل الذي ا�ستقبلهم ب�سكل �سري يف بيته)..( 

قبل اأن يت�سرب اخلرب.
الوهاب  وعبد  الكتاين،  وح�سن  احلدو�سي،  من  كل 
حا�سرين  كانوا  حف�س«،  بـ»اأبو  املعروف  رفيقي 
التي قالت  الرميد، وهم جزء من املجموعة  يف بيت 
اأي دور حمتمل يف امللف  اإنها لن تلعب  »االأ�سبوع« 
ح�سن  ال�سلفي  لل�سيخ  حتريكه  مهمة  اأ�سندت  الذي 
 ،)2014 اأبريل   10 عدد:  االأ�سبوع،  )اأنظر  اخلطاب 
الذي  الفيزازي  حممد  ال�سيخ  اللقاء  عن  غاب  فيما 
األقى خطبة اجلمعة بطنجة اأمام امللك حممد ال�ساد�س. 
ومل تت�سرب اأية معطيات عن هذا االجتماع، با�ستثناء 
ما قيل عن كونه اجتماع عادي)..(، بخالف االأخبار 
بع�س  اأن  توؤكد  والتي  ال�سجن،  داخل  من  الواردة 
ال�سيوخ  بع�س  حديث  يرف�سون  باتوا  ال�سلفيني 

املفرج عنهم با�سمهم خارج جدران الزنازين )..(.

»اأ�سدقاء رو�سيا« منق�سمون 
حول املوقف من حزب 

»الدميقراطيون اجلدد«
الرباط: األسبوع 

جمعيتني  وجود  عن  البحراوي  اللطيف  عبد  ك�سف 
واملغرب،  رو�سيا  بني  ال�سداقة  جمال  يف  ت�ستغالن 
وجمعية  الرو�سية«،  املغربية  ال�سداقة  »جمعية  وهما 
رئي�سا  ب�سفته  البحراوي  واأو�سح  رو�سيا«،  »اأ�سدقاء 
ال�سبعينيات  يف  تاأ�س�ست  جمعيته  اأن  االأوىل،  للجمعية 

برغبة من امللك الراحل احل�سن الثاين.
ويف معر�س تفاعله مع اخلرب الذي ن�سرته »االأ�سبوع« 
ت�ساند  ال  اإن جمعيته  البحراوي  قال  املا�سي(،  )العدد 
جمعية  بخالف  املغربية،  االأحزاب  من  حزب  اأي 
»اأ�سدقاء رو�سيا« وهي جمعية مقرها يف الدار البي�ساء 
»كان  �سخ�س  اإليها  وينتمي  الت�سعينيات،  يف  تاأ�س�ست 
وال يزال ينتمي اإىل حزب »الدميقراطيون اجلدد« الذي 

يقوده حممد ظريف، ح�سب تعليق البحراوي.
يف  الرو�سي  ال�سفري  اأن  النا�س  من  كثري  يعلم  ال  ورمبا 
اأح�سن من  العربية بطالقة كبرية،  اللغة  يتكلم  الرباط 
يوما عن  اأن حتدث  ي�سبق  اأنه مل  املغاربة، غري  بع�س 
املغربية  ال�سداقة  جمال  يف  نا�سطة  جمعيات  وجود 

الرو�سية، ورمبا مل ت�سمح له الظروف بذلك)..(.

اضطر عبد العزيز 
المراكشي لالعتراف ألول 

مرة في حياته بوجود 
أنصار الحكم الذاتي في 

تندوف، بعد أن حاصرته 
األعالم المغربية من كل 

جانب)..( وهي عنوان 
لثورة غير مسبوقة داخل 
المخيمات، تهدد بفضح 

سنوات التالعب باسم 
الصحراء)..(، ولم يقف 

األمر عند حدود ذلك، بل 
إن عبد العزيز أصيب بأزمة 
قلبية كادت تودي بحياته 

)انظر التفاصيل، ص. 6(.

األعالم المغربية تخنق عبد العزيز

            الرباط. األسبوع  
ال�سحافة  لتوقف  الوقت،  جاء  اأنه  يظهر 
املغربية عن دعم االإرهاب املحلي)...( واأن 
املبا�سرة  غري  الدعاية  عن  ال�سحف  تكف 
عم  وقد  وال�سكاكني.  ال�سيوف  ملجرمي 
اأن  بعد  اململكة  اأركان  جميع  �سامل  ارتياح 
وبعد  االأحياء.  اأغلب  ي�سمل  الرعب  �سار 
التي  املغربية  املت�سعلك  للقوانني  التحدي 
متنع ف�سوله حمل ال�سكني. وتاأكد اأن هناك 
تعليمات  فيها  �سدرت  مغلقة،  اجتماعات 

بيد من حديد على حاملي  لل�سرب  �سارمة 
�سيتابعون  الذين  اخلناجر  وباعة  ال�سيوف 

بتهمة بيع ال�سالح.
البي�ساء،  الدار  �سوارع  اأ�سبحت  اأن  وبعد 
الطرق،  لقطاع  مرتعا  الغروب  من  ابتداء 
جرائمها  تغطى  التي  املنظمة،  والع�سابات 
باليوتوب، وتقول �سيدة من �سال باأنها كانت 
يختطفون  جمرمني  �سباح  ذات  ت�ساهد 
وفيهم  االأطفال،  و�ساعات  املدار�س  حقائب 
اأحذية التالميذ، دون متابعة  من كان ينزع 

وال عقاب. 

و�سيتعني على االأجهزة)...( التي ت�ستعمل 
اأن ت�سارع  اأغلب ال�سحف الأغرا�س اأخرى، 
اإغالق  اأولهما  م�ستعجلني،  قرارين  باتخاذ 
بدل  الليل،  منت�سف  يف  واملالهي  البارات 
اإىل  مفتوحة  بالبقاء  االأوكار  لهذه  ال�سماح 
عدد  �سكارى  منها  يخرج  حيث  ال�سباح 
البيوت  على  يهجمون  الذين  املجرمني  من 

فجرا. 
تدعو  اأن  االأجهزة)...(  على  وثانيا 
على  حربها  يف  الدولة  دعم  اإىل  ال�سحفيني 

االإرهاب الداخلي.

   »التكرميل«  بعد »الت�شرميل«

حملة الق�ساء على االإجرام اأحدثت ارتياحا عاما

حزب  قيم  عن  للدفاع  هوادة  »ال  تيار  و�سف 
اال�ستقالل«، والذي يقوده عبد الواحد الفا�سي جنل 
الزعيم عالل الفا�سي، الهزمية التي تعر�س لها غالب 
قيادة  اأن  معتربين  الفظيع«،  ال�سيا�سي  بـ»اخلطاأ 
متتلك  ال  �سباط،  اإىل  اإ�سارة  يف  اال�ستقالل،  حزب 
بـ»ق�سور  قراراتها  وتتم  وا�سحة،  �سيا�سية  روؤية 
خطري  يف الروؤيا ال�سيا�سية ملجريات االأمور، وعدم 

ا�ستيعاب االأخطاء »اجل�سيمة املتكررة«.

»ال  لتيار  بالن�سبة  النواب  جمل�س  رئا�سة  خ�سارة 
فيها  ت�سبب  قوية،  �سفعة  مبثابة  تعد  هوادة« 
والثقة  الوهم  على  املبني  التحدي  منطق  اعتماد 
الزائدة يف الذات«، االأمر الذي ت�سبب يف  »تعميق 
ت�سويه �سورة احلزب لدى الراأي العام الوطني«، 

�سف  وحدة  عدم  على  وا�سحا  دليال  وكانت 
املعار�سة، ولي�س كما قال غالب يف الندوة ال�سحفية 
التي عقدها من اأجل تقدمي تر�سيحه، والتي قال عنها 

تيار »ال هوادة« باأنها غري مفهومة، والتي يظهر اأنها 
كانت مبنية على خلفيات اأخرى للم�سوؤول احلايل عن 
احلزب، لتحقيق اأهداف غري الفوز برئا�سة جمل�س 

النواب«، ح�سب البيان.

تعليق تيار »الهوادة« على اخل�شارة
خ�سارة غالب خطاأ �سيا�سي فظيع ل�سباط 

الرميد

غالب

الطالبي العلمي

بالزربة

»برافو«  وزارة الداخلية 

alousboue.com
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كبري  خمطط  عن  الأطراف  بع�ض  تتحدث   
يجري التح�ضري له، هدفه دفع كل من امللياردير 
اجلمعية  رئي�ض  ال�ضنتي�ضي  ح�ضن  ال�ضتقاليل 
بن  مرمي  الأعمال  و�ضيدة  للت�ضدير،  املغربية 
العام ملقاولت  رئي�ضة الحتاد  �ضقرون  �ضالح 
املغرب، نحو ا�ضطدام غري م�ضبوق بني رجال 
وراء  يقف  الذي  اأن  ويرجح  املغاربة،  الأعمال 
عبد  حكومة  يف  جديد)..(  وزير  املخطط  هذا 

الإله بن كريان.

اأعلن اجلرنال الأمريكي دافيد رودريكيز، القائد 
تكليف  تقرر  اأنه  الأفريكوم،  لقوات  الأعلى 
ع�ضرين  بتكوين  امللكية،  امل�ضلحة  القوات 
»وورلد  جملة  قالت  بينما  ليبي،  ع�ضكري  األف 
الرتكي  اجلي�ض  اأن  اخلرب،  تريبون«، موؤكدة 
اجلي�ض  بجانب  العملية  نف�ض  يف  �ضي�ضاهم 

املغربي.

غالب  كرمي  على  ال�ضتقالليني  بع�ض  يعيب   
كونه مل يتدرج يف �ضفوف احلزب، وعا�ض طول 
رئي�ضا  اأن ي�ضبح  قبل  ال�ضيا�ضية وزيرا  حياته 
ملجل�ض النواب)..( بع�ض هوؤلء الغا�ضبني من 
العلمي،  الطالبي  اأمام  �ضقوطه،  اأفرحهم  غالب 
اأخبارا  ولكن  النواب،  ملجل�ض  اجلديد  الرئي�ض 
لوكالة  مديرا  تعيينه  عن  تتحدث  موؤكدة  غري 
تنمية اأقاليم ال�ضمال، فهل �ضت�ضتمر هذه العقدة 

اإىل الأبد)..(.

ما  الت�ضرميل،  من  واأخطر  اخليال،  من  اأغرب   
حكاه اأحد �ضائقي �ضيارة الأجرة ال�ضغرية يف 
الرباط، بحي اأكدال، عن »بولي�ضي« كان يطارد 
اأن  قبل  »م�ضد�ضا«،  يحمل  كان  اإنه  قيل  �ضابا 
ي�ضقط )البولي�ضي( يف خندق حمفور اأمام اإحدى 
العمارات، فا�ضطر ركوب �ضيارة الأجرة، التي 
اأقلته نحو منزله من اأجل تغيري مالب�ضه، ومتكن 

الهارب من الفرار)..(.

اأمام  العلمي  حفيظ  الوزير  اأبداه  كبري  تفاوؤل   
اخلطوط  يقدم  وهو  ال�ضاد�ض  حممد  امللك 
العري�ضة ملخطط على الورق)..( يروم حتويل 
ما  خلق  طريق  عن  �ضناعي،  بلد  اإىل  املغرب 
جديد  �ضغل  من�ضب  األف  و300  مليونا  يقارب 
املغرب  اأن  علما  املقبلة،  �ضنوات  الع�ضر  خالل 
مل يخلق اإىل حدود اليوم �ضوى 75 األف من�ضب 
�ضغل �ضناعي طيلة الع�ضر �ضنوات املا�ضية)..( 
م�ضادر اقت�ضادية توؤكد اأن املغرب يف حاجة اإىل 
ن�ضبة منو ت�ضل اإىل ن�ضبة 25 يف املئة من الناجت 
غري الفالحي، لتحقيق الهدف املن�ضود، واحلال 
تغلق  ال�ضناعية  الوحدات  من  كبريا  عددا  اأن 

اأبوابها.

 يقال اإن التحالف املدين من اأجل تفعيل الف�ضل 
م�ضرية  وراء  يقف  والذي  الد�ضتور،  من   19

من  اأكرث  ي�ضم  بالرباط،  املا�ضي  الأحد  يوم 
لهيئة  الفوري  بالإخراج  تطالب  جمعية   500

املنا�ضفة ومكافحة جميع اأ�ضكال امليز، لكن عدد 
امل�ضاركني يف الوقفة كان �ضئيال، ليطرح ال�ضوؤال 
عن حقيقة هذه اجلمعيات التي تتبنى مطالب 

من هذا النوع)..(.

 كذب الطالبي العلمي كل التكهنات التي تنباأت 
ب�ضقوطه بعد ظهوره، موؤخرا، يف موؤمتر ن�ضاء 
حزب الأ�ضالة واملعا�ضرة، بعدما حتول حزب 
العدالة والتنمية اإىل اأ�ضر�ض املدافعني عنه، من 
اأجل رئا�ضة جمل�ض النواب، يف معركة غاب عنها 
�ضالح الدين مزوار رئي�ض حزب التجمع املعني 
كان  الأخري  هذا  الق�ضية،  بهذه  غريه  من  اأكرث 
�ضاهدا على اجتماع كبري انعقد يف الدار البي�ضاء 
بني اأقطاب احلزب من اأجل ثني املن�ضوري عن 
تقدمي تر�ضيحه، هوؤلء املجتمعون قد يفكرون 
اإ�ضقاط  عليهم  تعذر  اأن  بعد  مبزوار  بالإطاحة 

الطالبي.

ما خفي

السينغال. خاص باألسبوع

بعد الزيارة امللكية لإفريقيا، والتي 
كانت متوجة باإعادة فتح العالقات 
يت�ضـــــبب  التي كانت متجمـــــدة،  
مدير مغربي لأحد فروع بنك الوفا 
ال�ضحافة  اأ�ضمته  ما  يف  دكار،  يف 

ال�ضينغالية، ف�ضيحة القرن. 
ولزال  ال�ضــــينغال  اهتزت  فقد 
الزلزال يف بدايته، بعد اأن اأ�ضدرت 
قا�ضية  فال،  �ضــامبا  القا�ضــــية 
اإدارة  باقتحام  اأمرا  الثانية  الغرفة 
ا�ضم حتت  امل�ضرتك  الوفا  بنك 
بقوات  مدججة   cbao attijari
منطقة  لخرتاق  ال�ضينغايل  الدرك 
ال�ضناديق احلديدية بالبنك، حلجز 
حديدي،  �ضندوق   21 حمتويات 
كوفر فور، حتت وي على 41 مليار 
كان  تنفيذي،  اأمر  على  فرنك بناء 
م�ضبوقا باعتقال اأكرب نائبة برملانية، 
عن احلزب الدميقراطي ال�ضينغايل، 
لأنها هي �ضاحبة ال�ضناديق الواحد 
وع�ضرين امل�ضحونة باملاليري. وكان 

اعتقالها يوم 4 فرباير 2014. 
الدميقراطية)...(  النائــــبة  هــــذه 
مدام عايدة نديونغ، املعتقلة وهي 
ُت�ضاَءل عن م�ضادر هذه الأموال، 41 
مليارا ت�ضاءل اأي�ضا عن عالقتها مع 
مدير البنك املغربي ال�ضينغايل، الذي 
و�ضع رهن اإ�ضارتها واحدا وع�ضرين 
�ضندوقا يف مقر واحد، دون اأن يبلغ 
امل�ضالح  املغربي،  العــــام  املــــدير 

املراقبة لالأبناك ال�ضينغالية.  
ب�ضرعة انتقل امللف من يد القا�ضية 
الق�ضائية  ال�ضرطة  يد  اإىل  فال، 
التي اأ�ضدر رئي�ضها، �ضابط الفرقة 

ا�ضتغالل  بالبحث يف ق�ضايا  املكلفة 
النفوذ والر�ضوة وتبيي�ض الأموال، 
للق�ضاء  الذي حرر حم�ضرا جاهزا 

 .dpj/ 03030 حتت رقم
التقرير  هذا  اأن  هذا  من  الأدهى 
يتحدث  منه  اأطراف  ت�ضربت  الذي 
عن انعدام الرقابة، واأن اإدارة هذا 
اأخرى  باأ�ضياء  البنك)...( ت�ضتغل 

غري الهتمام بق�ضايا البنك. 
الذي  الق�ضائية  ال�ضرطة  رئي�ض 
اأكد  بوكار،  �ضيدو  امللف،  هذا  فتح 
يف تقريره اأن اجلرائم ثابتة يف حق 
النائبة مثلما هي ثابتة يف حق املدير 

املحكمة  من  طالب  الذي  املغربي 
اعتقاله ومتابعته. 

ال�ضحفية، و�ضعت  امل�ضادر  اأغلب 
عدة ت�ضاوؤلت عما اأ�ضبح هنا يعرف 
با�ضم احل�ضاب 115، كان اأهمها حول 
�ضخ�ض املدير املغربي، الذي عر�ض 
للت�ضويه.  املغربي  البنك  �ضمعة 
لتوؤكد مت�ضائلة: هل تعرفون ما�ضي 
من  طرفا  حمملني  امل�ضوؤول  هذا 
لبنك  ال�ضابق  للرئي�ض  م�ضوؤوليته 
التجاري وفا، الودغريي)...( الذي 
الذي  وهو  عنده،  م�ضت�ضارا  اأدخله 
ق�ضية  يف  متابعا  كان  اأنه  يعرف 

العقاري  القر�ض  مبوؤ�ض�ضة  كربى 
عليوة  خالد  كان  اأيام  وال�ضياحي، 
ذكرت  بينما  فطرده.  له  رئي�ضا 
�ضحف اأخرى مت�ضائلة، كيف يكون 
ومتابعات،  �ضوابق  ذو  �ضخ�ض 
بنكية  موؤ�ض�ضة  لأكرب  رئي�ضا 

م�ضرتكة مع املغرب. 
كان  اإذا  ما  حول  اأخرى  ت�ضاوؤلت 
امللك حممد ال�ضاد�ض اطلع على هذا 
ترجع  تفاعالته  كانت  الذي  امللف 
 2014 اإفريقيا  يف  فرباير  بداية  اإىل 
يف  �ضخمة  مل�ضاريع  يخطط  وهو 

اإفريقيا. 

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com
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تحت األضواء
كيف يكون �سخ�ص ذو �سوابق مديرا لأكرب بنك �سينغايل مغربي

ف�سيحة القرن املغربية يف ال�سينغال

البيضاء. األسبوع

ر�ضالة نارية، بعثها ع�ضو املكتب 
الد�ضتوري،  لالحتاد  ال�ضيا�ضي 
عبد اهلل الفردو�ض، اإىل وزير العدل 
يف  زميله  باإخ�ضاع  فيها  يطالبه 
الــحزب، القــــيــادي الد�ضتوري 
للتحقيق،  العلوي  املحــــمدي 
عن  التبليغ  »بعدم  اإياه  متهما 
وقتل  وتعذيب  اختطاف  جناية 
وهي  حينه،  يف  اجلثة،  واإخفاء 
وعلى  عليها  من�ضو�ض  اأفعـــال 

عقوبتها يف القانون«.
 15 بيوم  املوؤرخة  الر�ضالة 
تتوفر  والتي  اجلـــاري،  اأبريل 
منها،  ن�ضخة  على  »الأ�ضبوع« 
اإىل  الفردو�ض  اهلل  عبد  �ضارع 
م�ضطفى  الوزير  اإىل  كتابتها 
على  اطلع  بعدما  الرميد، 
املحمدي  بها  اأدىل  ت�ضريحات 
)عدد  النا�ض  ل�ضحيفة  العلوي 
مفادها   )2014 اأبريل     13  /12

اأن »عبد احلق الروي�ضي �ضديق 
الطفولة« للمحمدي العلوي، واأن 
»اإىل  قائال:  �ضرح  الأخري  هذا 
حدود اليوم ل اأحد يعرف حقيقة 
ما جرى، كل ما نعرفه اأنه تعر�ض 
احلق  عبد  )ويق�ضد  لالختطاف 
اأ�ضخا�ض  طرف  من  الروي�ضي( 
اقتحموا ال�ضقة التي كنا نكرتيها 
ونق�ضي  فيها  معا، وكنا جنل�ض 

فيها بع�ض الأوقات)...(. 
بنيته  كانت  لقد  وللعلم 
واأعتقد  �ضعيفة،  اجل�ضمانية 

بع�ض  عليه  مور�ضت  رمبا  اأنه 
رمبا  ت�ضببت  التعذيب  اأ�ضكال 
ج�ضده  لأن  حياته،  فقدان  يف 
وي�ضيف  جدا«،  �ضعيفا  كان 
املحمدي العلوي يف ت�ضريحاته: 
الروي�ضي  اأن عبد احلق  »اأعتقد 
اأخطاأ  ورمبا  وعدوانا  ظلما  اأخذ 
هدفهم،  ال�ضري  الأمن  رجال 
الذي  ال�ضخ�ض  عليهم  واختلط 
كانوا ينوون اختطافه، واأخذوا 
الروي�ضي ورمبا كانت معاملتهم 
التعذيب  يتحمل  فلم  �ضيئة،  له 

املحتمل الذي تعر�ض له، وتويف 
بني اأيديهم، ورمبا تخل�ضوا منه 
يف مكان ما، وحلد اليوم مل تظهر 

جثته«.
من  الأ�ضرار  هذه  عن  الك�ضف 
ال�ضابق  ال�ضياحة  وزير  طرف 
املحمدي العلوي، دفعت بزميله 
عبد اهلل الفردو�ض باأن يجره من 
اإذا  املحاكم،  ردهات  اإىل  ل�ضانه 
ملطالب  العدل  وزير  ا�ضتجاب 
ر�ضالة الفردو�ض التي ت�ضدد على 
�ضرورة »فتح حتقيق يف الوقائع 
التي �ضردها املحمدي العلوي مع 
ي�ضتلزمها  التي  التدابري  اتخاذ 
»اأن  الر�ضالة  وتوؤكد  القانون«، 
ت�ضريحات املحمدي العلوي هي 
اعرتافات، وت�ضريحات يقينية، 
�ضكل  يف  ت�ضريحات  ولي�ضت 
علم  على  كان  فهو  ت�ضاوؤلت، 
رمبا  واملوت  الختفاء  بواقعة 
قام  ومن  مفرط،  تعذيب  نتيجة 

بذلك هم رجال الأمن ال�ضري«.

القيادي الد�ستوري الفردو�ص يتهم زميله املحمدي بعدم التبليغ
 عن جرمية قتل ويطالب وزير العدل بالتحقيق معه

المحمديالفردوس

النائبة 
البرلمانية 
المعتقلة
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كواليس األخبار

منـــــع �صركـــات االت�صـــال من 
ا�صتغـــالل القـــــــ�صاء

الرباط. األسبوع

هرب القيادي يف العدالة والتنمية وزير العدل واحلريات 
م�صطفى الرميد من مواجهة �صركات االت�صال النافذة يف 
املغرب بقبعة الوزير، والتجاأ اإىل خمرج جديد ملواجهتها 

يف جمال ق�صاء القرب.
وخوفا من املعار�صة ال�صر�صة داخل احلكومة من بع�ض 
فريقه  اإىل  واحلريات  العدل  وزير  التجاأ  التقنوقراط، 
الربملاين ليقدم تعديالت هامة على قانون »ق�صاء القرب« 
والتنمية  العدالة  فريق  با�صم  قانون  مقرتح  اإطار  يف 
احلكومة،  داخل  القوانني  م�صطرة  لنف�ض  يخ�صع  ال 
اجتماعات  خارج  الربملاين  وفريقه  العدل  مكن  وزير 
احلكومة، من مترير هذا القانون لوقف اال�صتغالل املفرط 
الكبــــــــرى  ال�صركـــات  هذه  بــــه  تقوم  الذي  واملجـــاين 

لهذا الق�صاء.
وح�صر القانون اجلديد الذي �صادقت عليه جلنة العدل 
ومنع  فقط،  الذاتيني  االأ�صخا�ض  يف  املجانية  والت�صريع 
الق�صاء، حيث  هذا  اال�صتفادة من جمانية  من  ال�صركات 
كانت �صركات االت�صال مثال ت�صتفيد من ن�صبة 80 باملائة 
يفوت  الذي  االأمر  وهو  زبنائها اأمامه  متابعة  عند  منه، 

ر�صوما هامة على خزينة الدولة الأنه ق�صاء جماين.

مطــار حممــد اخلامــ�س اأم 
حمـــطة »اوالد زيـــان«؟

الدار البيضاء: األسبوع
حتولت املحطة اخلا�صة بنقل امل�صافرين نحو املدن املغربية 
داخل مطار الدار البي�صاء الكربى اإىل حمطة �صبيهة مبحطة 

احلافالت »اوالد زيان« ب�صبب �صوء اخلدمات.
الوطنية  بالرحالت  تتكفل  التي  املحطة  هذه  وعرفت 
ليلة  عارمة  فو�صى  حتديدا،  االنتظار  قاعة  ويف  الداخلية 
عرفتها  التي  الكثرية  التاأخريات  ب�صبب  املا�صية،  اجلمعة 
ناهيك  املغربية،  املدن  من  العديد  نحو  الرحالت  من  عدد 
التغطية عرب مكرب ال�صوت للرحالت مما جعل  عن �صعف 
ب�صوت  ينادون  »كروتية«  اإىل  يتحولون  »الرام«  موظفي 
واأكادير،  اأ�صحاب طنجة، ومراك�ض،  امل�صافرين  عال على 

ووجدة.. مثل ما يقع داخل حمطات احلافالت.
هذه اخلدمات، واالختالط، والتاأخر يف هذه الرحالت اإ�صافة 
اإىل توقف خدمات املق�صف رغم تواجد اأطفال �صغار ب�صبب 
امل�صافرين  من  عددا  جعل  جديدة،  اأثمنة  الئحة  انتظار 
املغاربة، وبع�ض االأجانب يحتجون على ت�صييع رحالتهم 
نحو بع�ض املدن، كما ح�صل مع م�صافرين متوجهني نحو 
مدينة طنجة الذين كانوا يراهنون على �صماع �صوت مكرب 

ال�صوت لاللتحاق بباب املغادرة دون فائدة.
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االإدارية  اللجنة  اختيار    فاجاأ 
لل�صيدة ح�صناء اأبو زيد، ال�صيدالنية 
�صامل  العامل  وزوجة  ال�صحراوية، 
الربملاين  الفريق  لرئا�صة  ال�صكاف، 
اال�صرتاكي مبجل�ض  حلزب االحتاد 
واملحللني  املتتبعني  النواب، 
هذا  يف  راأوا  الذين  ال�صيا�صيني، 
»االختيار الثوري«، ر�صالة �صيا�صية 
ال�صحراويني  اإىل  رمزية،  واإ�صارة 
اأو باخلارج، مفادها  بالداخل  �صواء 
فئاته،  اأمام  منفتح  املغرب  اأن 

وقبائله، واإثنياته املتنوعة.
»ح�صناء  ال�صيدة  قوة  عنا�صر  من 
»وال  �صحراوية،  اأنها  بريوك«، 
�صيء اأو�صع من ملحفتها«، منحدرة 
كلميم  من  ممتدة  وطنية  عائلة  من 
اإىل ال�صينغال ومايل، وزوجة عامل يف 
االعت�صامات  تقنية  يتقن  الداخلية، 

وفوائدها ال�صيا�صية)..(.
الكفاف  يف  دائما  تعي�ض  »عاقلة 
لكنها  االإغراءات،  رغم  والعفاف 
باعرتافها«،  �صيا�صيا  مفرت�صة، 
�صخ�صية  تلخ�صان  اجلملتان  هاتان 
ل�صفينة ل�صكر  اجلديدة  القائدة 
بريوك،  زيد  اأبو  ح�صناء  بالربملان، 
وزوجها،  عا�صرتها.  م�صادر  وفق 
»علي  والعامل  االحتادي  القيادي 

متوا�صع،  �صخ�ض  ال�صكاف«،  �صامل 
التي خالطته  امل�صادر،  نف�ض  ح�صب 
ميزات  وهذه  ب�صمارة.  قبيلتي  من 
افتقدناها يف �صا�صة اليوم، ويف اأغلب 

اأعوان املخزن.
ال�صيد  »حرم  ظاهرة احل�صناء 
ال�صحراوي  وو�صعية  العامل«، 
»�صامل  �صابقا  االحتادي  والقيادي 
اإليهما  ننظر  اأن  يجب  ال�صكاف«، 

كحالة مدر�صية يجب تتبعها.
ح�صنة  بدعة  املراجعات  الأن 
اأخرى،  بحالة  واأذكر  باملغرب، 
الدكتور  به  قام  ما  ذلك،  على  كمثل 
حممد ال�صيخ بيد اهلل، رئي�ض جمل�ض 
امل�صت�صار  و�صديق  امل�صت�صارين 
الذي  الهمة،  عايل  فوؤاد  امللكي 
اأن »�صحراويته من�صهرة يف  يعترب 
اأحد  اأهم  للتذكري،  وهو  مغربيته«، 
املوؤ�ص�صني جلبهة البولي�صاريو، فهو 
قاموا  الذين  االأوائل  املوؤ�ص�صني  من 
اأخيه  وا�صتمرار  اأوىل،  مبراجعات 
بكريكاو،  املعروف  اإبراهيم  اهلل  بيد 
�صمن جماعة البولي�صاريو، ال ي�صمح 
ب�صتمه اأو جتريح عائلته اأو عائالت 
غريه من خط االنف�صال، بـ»خطاب 
غري عابر ل�صرطة احلدود«، بتعبري 

ح�صناء اأبو زيد )ال�صورة(.

والأن املنطق الذي دافع عليه املغرب 
خالل اال�صتعدادات لتنظيم اال�صتفتاء، 
»كان  االحتادية،  القيادية  ح�صب 
هوية  ال�صحراء  باعتبار  يق�صي 

وح�صارة ولي�ض جغرافيا فقط ».
على  نعرث  اأن  ينبغي  الذى  ال�صوؤال 
يف  ال�صحراء،  ملف  يف  له  اإجابة 
ا�صتباقية  وقرارات  ح�صا�ض  توقيت 
مرتقبة، هو: كيف ندير خالفاتنا فيما 
هو مرحلي واآين، بحيث ال نهدر ما هو 

م�صريي وا�صرتاتيجي؟
االإعالمي  خطابنا  فاإن  ولالأ�صف، 
ي�صتح�صر  مل  الذي  وال�صيا�صي، 
جمموعة من املتغريات، وقع يف ذلك 
اخلط  ماأمورية  �صهل  مما  املحظور، 
»ح�صناء«  خطاب  وكان  االنف�صايل. 
العقل،  وعني  جريئا  ال�صحراء، 

للتنبيه خلطورته.
املعروفة  االحتادية  النائبة 
وح�صها  واجلريئة  القوية  مبواقفها 
مواقع  اىل  ذهبت  االإ�صرتاتيجي، 
املطالبة  واىل  الطابوهات  من  تعترب 
تعينها  التي  االأطر  بـ»�صحروة« 
الدولة يف االأقاليم اجلنوبية، وتبنت 
مقاربة ميكيافيلية، ح�صب املراقبني، 
مع  العالقة  ويف  ال�صحراء  ملف  يف 
خط االنف�صال، وخا�صة مع اأميناتو 

حيدر، التي تربطها بها عالقة عائلية، 
مع  الفريدة،  �صابقتها  نغفل  اأن  دون 
واالإح�صان،  العدل  جماعة  قيادة 
عبد  ال�صيخ  ب�صفة  واالعرتاف 
لهم«  »اإماما  اهلل  رحمه  ال�صالم 
بتعبريها.  ما جاء يف كلمة » احلاجة 
حنان  عن  ونيابة  با�صمها  ح�صناء«، 
ال�صيا�صي،  املكتب  ع�صو  رحاب، 

اإدري�ض  احلزب  زعيم  موافقة  بعد 
تاأبني  حفل  يف  باعرتافها،  ل�صكر، 
واالإح�صان،  العدل  زعيم  جماعة 
الراحل عبد ال�صالم يا�صني، يعد موقفا 
امل�صهد  يف  وا�صرتاتيجيا،  متقدما 
ال�صيا�صي املغربي، املعروف مبقاربته 
من  املقربني  لغري  اال�صتئ�صالية، 

املخزن ور�صى بطانته.   

احل�صناء »حرم ال�صيد العامل«: حزب بن كريان »خمزين«، وال�صيخ يا�صني اإمام..!!
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الوزير امل�صهور بال�صكالط 
يف�صح اإهدار املاليري 

علــــى التعــــليم؟

الرباط: األسبوع

لدى  املنتدب  الوزير  الكروج  العظيم  عبد  ك�صف 
مع  بق�ص�صه  املعروف  والتكوين  الرتبية  وزير 
ال�صكالطة)..( اأن املغرب خ�صر خالل اخلم�ض �صنوات 
االأخرية يف جمال التعليم اأزيد من 51 مليار درهم يف 

البنية التحتية للتعليم دون نتائج ح�صنة.
دويل  ملتقى  يف  م�صاركته  خالل  الكروج  الوزير  وقال 
اإن  املا�صي،  ال�صبت  يوم  باملغرب،  التعليم  حول 
 25 ميزانية التعليم اليوم �صارت ت�صيطر على ن�صبة 
باملائة من جمموع امليزانية العامة للدولة، واأنه رغم 
املغرب  خا�صها  التي  الكربى  االإ�صالحات  ظلت  ذلك 

حمدودة النتائج.
من جهة اأخرى، ك�صف ذات امل�صوؤول اأن رقم التالميذ 
والطلبة باملغرب يقدر بحوايل 7 ماليني، منها 6 ماليني 
داخل  األف  و400  الرتبوية  املنظومة  داخل  ون�صف 
قد  ب�صرية  ثروة  كلها  وهي  املهني،  التكوين  قطاع 

ت�صكل الراأ�صمال احلقيقي داخل املغرب.

الرباط: األسبوع
اإعداد  عن  االأو�صاط  بع�ض  تتحدث 
على  كليا  يح�صر  جديد  لقانون  احلكومة 
البي�صاء،  االأ�صلحة  حمل  االأ�صخا�ض 
الباب  هذا  يف  العقوبات  حجم  من  ويرفع 
للجزارين  ا�صتثنائية  تراخي�ض  با�صتثناء 

مثال.
العدل  وزارة  اكتفاء  بعد  يتاأكد  ومل 
على  كبرية  تعديالت  باإدخال  واحلريات 
اأم  احلايل،  اجلنائي  القانون  م�صمون 
على  جديد  بن�ض  الداخلية  وزارة  جميئ 

البيتبول«،  »كالب  ح�صر  قانون  �صاكلة 
يف�صل كثريا الظواهر االإجرامية اجلديدة 
ظاهرة  وبخا�صة  بها  والتباهي  ون�صرها 

»الت�صرميل«.
على  احلديث  يجري  ذلك،  مقابل  يف 
الداخلية  وزارة  من  �صارمة  تعليمات 
والوالة  العمال  تدعو  املجال،  هذا  يف 
واإ�صرافهم  وتعبئتهم  يقظتهم  تكثيف  اإىل 
االأمنية  العمليات  جمريات  على  املبا�صر 
التم�صيطية الوا�صعة التي جتري منذ مدة 

داخل خمتلف املدن املغربية.

قانون جديد ملنع »الت�صرميل« ي�صتثني اجلزارين

حسناء أبو زيد

الكروج
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بن كريان يك�صب 
جولة �ضد »البام« يف 
ق�ضية »الإحاطة علما«

الرباط: األسبوع
يوم  بالرباط،  الإدارية  املحكمة  عا�شت 
الإثنني املا�شي، حركية غري عادية ب�شبب 
حالة الطوارئ التي طرحتها دعوى ق�شائية 
رئي�س  كريان  بن  الإله  عبد  من  م�شتعجلة 
لالت�شال  العليا  الهيئة  قرار  �شد  احلكومة 
كريان  لنب  رف�س  الذي  الب�شري  ال�شمعي 

حق منع بث التلفزيون لالإحاطة علما.
وانت�شرت املحكمة الإدارية مل�شمون طلب 
من  تلقاها  التي  ال�شفعة  بعد  كريان  بن 
قرار  تنفيذ  بتوقيف  حكمت  حيث  »الهاكا« 
الهاكا، وهو انت�شار موؤقت يف انتظار البث 
الذي  الق�شائي  والطعن  الدعوى  جوهر  يف 
قدمه حزب الأ�شالة واملعا�شرة �شد قرار 

بن كريان.
الدعوى الق�شائية ال�شتعجالية التي قدمها 
بن كريان لوقف تنفيذ قرار الهاكا القا�شي 
حالة  جعل  علما،  الإحاطة  بث  بعودة 
جمل�س  ف�شاء  اإىل  حتى  تنتقل  ال�شتنفار 
امل�شت�شارين الذي ارتبك طيلة يوم الإثنني، 
جدول  يف  علما  الإحاطة  نقطة  اإدراج  قبل 

الأعمال.

»واك واك
 اأعباد اهلل« اللهم 

اإن هذا ملنكر
الت�شغيل  وزير  ال�شديقي  ال�شالم  عبد  اأعلن 
بنكريان،  حكومة  يف  الجتماعية  وال�شوؤون 
يف  الفارطة  ال�شنة  �شخت  درهم  مليار   40 اأن 
 2000 �شوى  تنتج  ومل  ال�شتثمار،  ميزانية 

من�شب �شغل.
وعلق ال�شديقي خالل لقاء بالربملان، موؤخرا، 
يف  ع�شو  اأنا  »واخا  بالقول  الأرقام  هذه  على 
اإن  اللهم  اهلل  اأعباد  واك  واك  كنقول  احلكومة 
هذا ملنكر«، اإذ كيف لكل هذه املاليري اأن ل تنتج 

�شوى منا�شب �شغل قليلة جدا.
�شتعلن  وزارته  اأن  الت�شغيل  وزير  واأو�شح 
خالل �شتنرب القادم مبنا�شبة الدخول ال�شيا�شي 
كبرية  وطنية  ا�شرتاتيجية  على  اجلديد، 
للقطاعات  العتبار  تعيد  الت�شغيل  جمال  يف 
كالفالحة  لل�شباب  ت�شغيال  الأكرث  التقليدية  
املــــحرك  باعتبارها  التقلـــيدية  وال�شنــــاعة 

الرئي�شي يف جمال الت�شغيل.
ومن جهة اأخرى، ك�شف الوزير يف ذات اللقاء 
يف  ي�شتغلون  املغاربة  من  باملائة   66 ن�شبة  اأن 
واأن  �شحية،  تغطية  وبدون  ه�شة  قطاعات 
طعم  تدق  مل  العاطلني  من  باملائة   50 ن�شبة 

ال�شغل مطلقا.

اخلطر  ناقو�س  واأجانب  مغاربة  خرباء  دق 
ومدى  املغربي  القت�شادي  النموذج  حول 
جميع  م�شتوى  على  يعي�شه  الذي  الإفال�س 

الأرقام.
البنك  ومن  فرن�شيون  ومنهم  اخلرباء  هوؤلء 
الدويل، وبنك املغرب �شخ�شوا الو�شع بدقة 
يف ندوة دولية احت�شنها جمل�س امل�شت�شارين، 
اقت�شاد  اأن  عن  املا�شي،  واأعلنوا  الإثنني 
الحتياطي  حيث  من  �شواء  مهدد  املغرب 
اأ�شهر  »ثالثة  ال�شعبة  العملة  من  الوطني 
بدل �شنة« اأو من زاوية تفاقم عجز امليزانية 
النمو  ن�شبة  من  اأو  باملائة«   7 من  »اأكرث 
ل  اإذ  ال�شتثمار  حجم  ارتفاع  رغم  ال�شعيفة 

تتعدى ن�شبة 4 باملائة.
اإىل  الندوة  ذات  اأ�شارت  اأخرى،  جهة  من 
جمال  يف  اخلارجية  ال�شتثمارات  تراجع 
ن�شبة  من  بعد  عن  واخلدمات  الت�شال 

يف  منبهني  باملائة،   16 ن�شبة  اإىل  باملائة   38
الرتكاز  ا�شتمرار  خطورة  اإىل  نف�شه  الوقت 
 80 ن�شبة  الفالحة  على  الوطني  القت�شاد  يف 
باملائة، وال�شناعة فقط بن�شبة 14 باملائة مع 
ال�شباب  �شفوف  يف  البطالة  معدلت  ارتفاع 

اإىل ن�شبة 22 باملائة، م�شريين يف الوقت نف�شه 
ال�شتثمار  من  باملائة   40 ن�شبة  من  اأزيد  اأن 
باأربع جهات مغربية فقط،  يتمركز  العمومي 
باملائة   60 ن�شبة  تقت�شم  الأخرى  جهة  و12 

املتبقية.

تمكن شابان يدرسان 
بالمعهد المتخصص 

للتكنولوجيا 
التطبيقية بتارودانت من 

اختراع جهاز هام يساعد 
على التخلص من النفايات 

بطريقة علمية ال تضر بالبيئة.
بل اختراع هذين الشابين 
الذين ينتظران من يتبناه 

ويأخذ بيديهما يجعل هناك 
إمكانيات كبيرة لالستفادة 

من النفايات وتحويلها 
لمصدر طاقة كهربائية 

هائلة، حسب بعض المصادر، 
حيث سيتم استغالل النفايات، 

وتحويلها، وحرقها دون 
الضرر بالبيئة وذلك اعتمادا 

على الماء، فهل تتبنى 
وزارة البحث العلمي 

اختراعهما هؤالء وتحول 
حلمهما إلى حقيقة.

اختراع في حاجة
 إلى من يعترف به

�ضاحب جريدة يتوا�ضل 
مع ال�ضحافيني عرب 

املفو�ض الق�ضائي
الرباط: األسبوع

الإعالم  قطاع  داخل  نوعها  من  �شابقة  يف 
اإحدى  �شاحب  جلاأ  ببالدنا،  وال�شحافة 
ال�شحف)..( اإىل خماطبة ال�شحافيني امل�شتغلني 

يف جريدته عرب املفو�س الق�شائي.
ففي بحر الأ�شبوع املا�شي، زار مكتب اجلريدة 
اأربعة  من  طلب  ق�شائي  مفو�س  بالرباط 
�شحافيني ي�شتغلون باملكتب التوقيع على طلب 
نقلهم اإىل الدار البي�شاء، وحتت التهديد بالطرد 
من العمل يف حالة عدم ال�شتجابة لهذا الطلب 

املبعوث من مالك اجلريدة.
داخل  من  م�شدر  بح�شب  الطريقة،  هذه  �شبب 
من  ال�شحافيني  هوؤلء  التما�س  هو  اجلريدة، 
للنظر  هوؤلء  مع  اجتماع  عقد  اجلريدة  مالك 
يف حتقيق بع�س �شروط العمل، لكن الرد على 
يف  وخا�شة  فريدة  ب�شيغة  كان  الطلب  هذا 
النقا�س مع رئي�س  ال�شحايف، حيث بدل  العامل 
التحرير اأو من ميثله كان املفو�س الق�شائي هو 

املخاطب)..(.

الرباط: األسبوع

كريان  بن  حكومة  قرار  اأثار 
الأدوية  من  عدد  اأثمنة  بتخفي�س 
اأو�شاط  داخل  اأفعال خمتلفة  ردود 
من  بني  واملتتبعني،  املهنيني 
وبني  هاما  اجتماعيا  قرارا  اعتربه 
ي�شلح  فارغا  قرارا  اعتربه  من 
فائدة  دون  ال�شيا�شوية  للمزايدات 

كبرية تذكر.
»الأ�شبوع«  علمته  ما  وبح�شب 
الوزارة  بني  امل�شبق  التفاق  فاإن 
اإلغاء  قرار  على  وال�شيدليني 
�شنتيم  خم�شة  بقطعة  التعامل 
اأثمنة  تعريفات  يف  كليا  »الريال«، 
يف  الوزارة  و�شع  قد  الدواء، 
ورطة، ويف �شخرية اأمام املواطنني 
حني ا�شطرت لإلغاء الريال، فكانت 
كاأنها خف�شت اأثمان بع�س الأدوية 

بريال واحد فقط.
من  اأزيد  اأن  تبني  اأخرى،  جهة  من 

مت  الأدوية  من  باملائة   50 ن�شبة 
درهم،  من  اأقل  يف  فيها  التخفي�س 
يتعَد  مل  الهامة  الأدوية  وبع�س 
اأكرثها  3 و4 دراهم، اأما  التخفي�س 
الوزارة  ثمن  خف�شت  حني  هزالة 
و7  ريالت  بـ6  الأدوية  بع�س 

ريالت.
من جهة اأخرى، �شكل هذا التخفي�س 

خيبة اأمل لدى ال�شيادلة الذين 
حذف  على  يراهنون  كانوا 
ب�شفة  الأثمنة  يف  الفا�شلة 
كلية بدل القت�شار على حذف 

الريال فقط.
خمزون  يزال  ل  ثالثة،  جهة  ومن 
الأدوية بال�شيدليات يطرح �شعوبة 
يف كيفية التخل�س منه حني ال�شروع 

الأثمنة  وفق  الأدوية  ت�شويق  يف 
املقبل،  يونيو  �شهر  خالل  اجلديدة 
قرارات  ال�شيادلة  ينتظر  حيث 
اخل�شارة  لهذه  و�شطى  وحلول 

املرتقبة.

العملة بالدرهم لكن الوزير الوردي يح�ضب بالريال

الوردي

بن كيران

مقر البنك الدولي
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رئي�س ك جداد«  »حم  احلقوقي  املنا�ضل  دخل 
املكتب املحلي للجمعية املغربية حلقوق الإن�ضان  
نيابة  اأمام  مفتوح  اعت�ضام  يف  الزاك  باأ�ضا- 
دون  ال�ضهري  راتبه  توقف  اإثر  با�ضا،  التعليم 
�ضند قانوين وي�ضغل جداد مهمة الكاتب الإقليمي 
لالحتاد املغربي لل�ضغل، حيث يقر اأنه قد ا�ضتنفد 
م�ضتهدفا  اأ�ضبح  اأنه  ليتبني  احلوار،  و�ضائل  كل 

ب�ضبب ن�ضاطه احلقوقي ومواقفه الن�ضالية.

املر�ضى  بع�ضرات  ال�ضحراوية  الأقاليم  تعج 
ول  حول  ل  الذين  ال�ضرطان  بداء  امل�ضابني 
غالء  ب�ضبب  املر�س  هذا  معاجلة  يف  لهم  قوة 
�ضحي  مركز  وغياب  واملعاجلة،  التكاليف، 
نف�ضيا  دعما  ي�ضكل  مما  اأخ�ضائيون،  باأطباء 
وبالعيون  النا�س،  من  كبرية  ل�ضريحة  اأ�ضا�ضيا 
امل�ضابني  مبعاجلة  جمعياتها  اإحدى  تقوم  التي 
بهذا املر�س من خالل التدخل املبا�ضر واملتابعة 
اجلماعات  رف�ضت  متطوعني،  اأطباء  طرف  من 
املانحة موا�ضلة دعمها جلمعية الدعم الطبي مما 
�ضيعر�س ع�ضرات املر�ضى ملوت حمقق، وهو اأمر 

يتطلب تدخل الوايل قبل فوات الأوان.

العيون بدت وا�ضحة من  التغيري بولية  مالمح 
امل�ضاعدة  والقوات  الأمن  �ضيارات  اإبعاد  خالل 
وتعوي�ضها  الولية،  مدخل  بباب  املرابطة 
ببهو  والنخيل  والورود  الأ�ضجار  باأغ�ضــــان 
العمالة، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة ل�ضارع ال�ضمارة 
امل�ضيئة  الورود  غر�س  طريقه  مبفرتق  مت  الذي 
لل�ضاكنة  الورود  تهدي  البلدية  وكاأن  بالليل، 
وخا�ضة اأمام حي معطى اهلل، كل هذه التغيريات 
فتح  الذين  املواطنني  طرف  من  جتاوبا  لقيت 
وجوههم  يف  الإدارة  اأبواب  »بو�ضعاب«  الوايل 
باإح�ضاء  والبا�ضوية  والدوائر  املقاطعات  واأمر 
واملطلقات  الأرامل  وحتى  والعاطلني  املعوزين 
مع  بتن�ضيق  الجتماعية  اأحوالهم  يف   للنظر 

الإدارة الرتابية.

اختطاف  مو�ضوع  يلف  الغمو�س  مازال 
الك�ضاب )ل. ب( يف �ضارع بئر اأنزران بطانطان، 
والذي مت اإطالق �ضراحه من لدن خمتطفيه)..( 
اإىل  �ضاملا  وعاد  العملية  من  �ضاعات  �ضبع  بعد 
بلغ  قد  الحتجاجية  الوقفة  تكون  وقد  اأهله، 
اأن تعم  قبل  بن�ضليمان  للجرنال ح�ضني  �ضداها 
ب(  )ل.  وعاد  اجلنوبية،  الأقاليم  اأرجاء  كافة 
ب�ضيارته املحملة بالأغنام، بعد كرثة ال�ضاعات 
اأجهزة  تكون  اأن  املفرت�س  ومن  والتاأويالت، 
هزت  التي  الق�ضية  هذه  لغز  فكت  قد  الدرك 
ال�ضيبة  نوعا من  لأنها متثل  الطنطاين،  املجتمع 
الراأي  لدى  الأمور  تتو�ضح  مل  ما  والفو�ضى 

العام املحلي والوطني.

القاطنة على �ضفاف وادي  بالأ�ضر  بلغ  اأن  بعد 
و�ضوق  ملخاخ  �ضوق  باأحياء  احلمراء  ال�ضاقية 
الزجاج، تعر�ضهم خلطر ح�ضرات »النامو�س«، 
اجلهات  ملختلف  ال�ضكايات  من  �ضل�ضلة  وبعد 
نحو  التوجه  اإىل  العائالت  ا�ضطرت  املعنية، 
ولية العيون ومن ح�ضن ال�ضدف تواجد الكاتب 
ف�ضل  الذي  الكراب«  »بوعبيد  للولية  العام 

التحاور مع الأ�ضر وال�ضتجابة ملطلبهم)..(.

اأ�ضبح التقارب بني جزر ل�س باملا�س والأقاليم 
البولي�ضاريو  جبهة  تزعج  م�ضاألة  اجلنوبية، 
احلياة  مناحي  كافة  يف  بخالياها  تنت�ضر  التي 
اأن  غري  باجلزر،  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
ال�ضناعة  مندوب وزارة  داهي  بن حممد  اأحمد 
الربملان  يقنع  اأن  ا�ضتطاع  بالعيون  التقليدية 
بال�س  ال�ضناعات  اإدارة  خالل  من  الأوربي 
املهنية  الكفاءات  جتديد  م�ضروع  بدعم  باملا�س 
على  بناء  ال�ضحراويني،  التقليديني  لل�ضناع 
داهي  جتمع  التي  اخلا�ضة  العالقات  من  �ضبكة 
ال�ضحراء  ابن  على  امللك  اأنعم  وقد  بالإ�ضبان، 
الوطني  ال�ضتحقاق  بو�ضام  بتو�ضيحه  داهي 
الرجل  يعترب  داهي  اأن  كما  الأوىل،  الدرجة  من 
بال�س  حمتمل  دبلوما�ضي  من�ضب  ل�ضغل  املوؤهل 

باملا�س.

حتدى رئي�س وكالة ميناء طانطان عامل الإقليم وروؤ�ضاء املجال�س املنتخبة، 
بغيابه الدائم وامل�ضتمر عن الإجابة عن اأ�ضئلة املنتخبني واملهنيني يف جمال 
ال�ضيد البحري، ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد بل يرف�س كل دعوات بلدية 
»الوطية« لالإجابة عن بع�س الت�ضاوؤلت التي تهم تدبري ال�ضاأن املحلي بداخل 
حرجا  الإقليم  عامل  ووجد  للقانون،  خرقا  يعترب  ما  وهو  طانطان  ميناء 
املو�ضع  الجتماع  عن  نفوذه  لدائرة  اخلا�ضع  امل�ضوؤول  هذا  غياب  يف  كبريا 
تكنولوجيا  مبعهد  »للوطية«  احل�ضرية  اجلماعة  نظمته  الذي  الت�ضاوري، 
املمتدة  الفرتة  للمدينة يف  التنموية  الربامج  موؤخرا، حول  البحري،  ال�ضيد 

 .2016  - ما بني 2013 
واأكد »الوعاب نافع« اأن البلدية التي يراأ�ضها �ضرتفع ملتم�ضا للجهات العليا 
بخ�ضو�س ما اعتربه ا�ضتخفاف مب�ضالح املواطنني، واأنه يتحمل م�ضوؤولية 
تدهور، وطالب اجلميع بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يجب اإنقاذه، حيث ل ي�ضتغل 
امليناء طيلة ال�ضنة اإل �ضتة اأ�ضهر نظرا لإغالق بوابة امليناء بالرمال، وهو ما 
معاجلة  اأو  جديد  حو�س  لبناء  �ضواء  لال�ضتثمار  قارة  ميزانية  ر�ضد  يطلب 
امل�ضاكل احلالية حتى ي�ضتغل امليناء ب�ضكل عادي، وهو ما �ضي�ضمن املزيد من 

فر�س ال�ضغل وتثمني الرثوة البحرية للم�ضاهمة يف ال�ضلم الجتماعي.

تندوف : األسبوع

اأ�ضيب زعيم البولي�ضاريو حممد عبد العزيز 
املراك�ضي بنوبة ع�ضبية كانت �ضببا يف تاأجيل 
اإمتام الجتماع الطارئ الذي دعي اإليه عقب 
الخرتاق التاريخي لأن�ضار ثورة ال�ضباب، 
وهناك  هنا  بوقفات  بدايتها  كانت  والتي 
واملخيمات  النواحي  كافة  نحو  لتتو�ضع 
البولي�ضاريو  جعل  ما  وهو  والدوائر، 
لوقف  اجلزائرية  باملخابرات  ت�ضتعني 
�ضعارات  رفع  الذي  ال�ضبابي  الثوري  املد 
اأ�ضرطة  و�ضرب  اجلدران  على  وكتبها 
الأمر  نهاية  يف  لرتفع  احل�ضار،  داخل  من 
تندوف  خميـمات  داخل  املغربيـة  عالم  الأ
البوليـ�ضاريـو،  قيادة  لزعيم  �ضدمة  اأقوى 
ت�ضنج  عن  ناجتة  قلبيـة  لنوبة  عر�ضته 
ع�ضبي حاد، بعدما حاول تفجيـر غ�ضبة يف 
من  الأ وم�ضوؤويل  اجليـ�س  قادة  بع�س  وجه 
خالل تروؤ�ضه اجتماعا مو�ضعا باأمانة فروع 
القيادات  بح�ضور  البوليـ�ضاريـو،  جبهـة 
ما  ب�ضبب  والقبلية،  والع�ضكرية،  املدنية، 
مقبول  وغيـر  مربر  غيـر  تق�ضيـرا  اعتربه 
املغربيـة  عالم  لالأ ف�ضاء  املخيـمات  جعل 
وال�ضعارات املوؤيـدة له، ونعتهـم بالعجائز 

الذيـن ل حول لهـم ول قوة.
اأن  لل�ضك   جمال  يدعو  ل  مبا  تاأكد  وقد 
لعبت  كبيـرا  م�ضرحا  اأ�ضحت  املخيـمات 
عالم املغربيـة وال�ضعارات املوؤيـدة  فيه الأ
للحكم الذاتي دورا منوذجيـا، ال�ضيء الذي 
البوليـ�ضاريـو،  لقيـادة  مرة  حقيـقة  اأبان 

ينتظرون  ال�ضحراويني  غالبيـة  كون 
تاأيـيـدهـم  عن  عالن  لالإ ال�ضانحة  الفر�ضة 

ملبادرة احلكم الذاتي.
البولي�ضاريو  قيادة  تعرتف  مرة،  ولأول 
حاملي  الذاتي  احلكم  موؤيدي  بتواجد 
جمهودات  يف  يوؤثر  مما  املغربي،  امل�ضروع 
لإ�ضافة  الدولية  وم�ضاعيها  البولي�ضاريو 

املينور�ضو،  لبعثة  الإن�ضان  حقوق  ملف 
العام لالأمم  والتاأثري يف بان كي مون الأمني 
الذي اأكد له امللك حر�س املغرب على التقيد 
مبواثيق الأمم املتحدة حتى اإيجاد حل عادل 
بحكم  ومتتعها  املغربية  ال�ضحراء  لق�ضية 
الذي عزز قوة  ذاتي، وهو املعطى اجلديـد 

ملف املغرب واأ�ضعف طرح النف�ضال .

الداخلة: األسبوع
الطريق  على  ال�ضحفي«  »الأ�ضبوع  ر�ضدت 
الأ�ضبوع  طيلة  الداخلة  مدينة  اإىل  املوؤدية 
الق�ضر،  �ضيارات  من  كبريا  عددا  املا�ضي 
والدرك  املدنية  والوقاية  الأمن،  وقوافل 
نحو  تتوجه  امل�ضاعدة،  والقوات  امللكي، 
خالل  من  ويتبني  اخل�ضو�س،  على  الداخلة 
عنوان  �ضاحنة  مثن  على  بحري  يخث  نقل 
عطلة  ق�ضاء  ال�ضاد�س  حممد  امللك  لختيار 
امللكية،  الأ�ضرة  جانب  اإىل  بالداخلة  الربيع 
وقد حلت الأمرية لآلة �ضلمى والأمري مولي 
ال�ضبت  يوم  خديجة،  لال  والأمرية  احل�ضن 
فرع  افتتاح  اأجل  من  باملدينة،  املا�ضي 
جمعية لآلة �ضلمى ملحاربة ال�ضرطان، الذي 
توىل رئا�ضته ح�ضن الدرهم الذي عا�س مرارة 

هذا الداء.
لوكالة  العام  املدير  حجي  اأحمد  واأنهى 
ا�ضلوح  البلدي  املجل�س  ورئي�س  اجلنوب، 
اجلماين، وروؤ�ضاء املجال�س املنتخبة باجلهة 
جاللة  بتد�ضني  املتعلقة  الرتتيبات  كل 
التنموية  امل�ضاريع  من  جديد  جليل  امللك 

والجتماعية، والقت�ضادية وال�ضياحية التي 
�ضت�ضهدها الداخلة مبنا�ضبة الزيارة امللكية

ومن املحتمل اأن ت�ضمل الزيارة امللكية كذلك 
املغرب  بني  »الكركرات«  احلدودية  املنطقة 
حممد  امللك  �ضيد�ضن  حيث  وموريتانيا، 
كما  اقت�ضادي  جتاري  قطب  اأكرب  ال�ضاد�س 
�ضي�ضرف على تد�ضني م�ضروع �ضياحي �ضخم 
ملكيته  تعود  �ضياحية«  »مدينة  �ضكل  على 
مل�ضتثمرين اإماراتيني من اخلليج العربي، اإىل 

جانب عدد من امل�ضاريع  الهامة.
ويهتم الراأي العام ال�ضحراوي بهذه الزيارة 
�ضيا�ضية  ظروف  �ضياق  يف  تاأتي  التي  الهامة 
امللك  جاللة  بني  الهاتفي  الت�ضال  ميزها 
مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  والأمني 
حول الأو�ضاع يف ال�ضحراء، ودخول املخطط 
الأممي يف النفق امل�ضدود اأمام اقرتاح املغرب 
بتمتيع ال�ضحراويني باحلكم الذاتي الذي من 
�ضاأنه اأن ينهي ال�ضراع بال غالب ول مغلوب، 
ويجرى بكافة مدن الأقاليم اجلنوبية اأ�ضغال 
التزيني وال�ضيانة ترقبا لزيارة امللكية تعيد 

الديناميكية واحليوية ملدن ال�ضحراء.

زعيم البولي�صاريو ي�صاب 

ب�أزمة قلبية  بعد رفع 
الأعالم املغربية يف تندوف

العيون: عبد اهلل جداد

بداية  كلميم  مبدينة  ا�ضري�س  وال�ضرقي  ح�ضاد  حممد  حل 
الأ�ضبوع اجلاري ،وذلك يف اإطار �ضل�ضلة الجتماعات املنعقدة 
حتث  التي  امللكية  للتعليمات  تنفيذا  اململكة  جهات  مبختلف 
الظواهر  حماربة  اأجل  من  العمل  على  الأمنية  امل�ضالح  جميع 
تهدد  اأ�ضبحت  والتي  واأنواعها،  اأ�ضكالها،  مبختلف  الإجرامية 

اأمن و�ضالمة املواطنني.
واجتمع كل من وزير الداخلية، والوزير املنتدب يف الداخلية، 
خمتلف  مع  اأرميل،  بو�ضعيب  الوطني  لالأمن  العام  واملدير 
تعزيز  اأجل  من  القطاع  يف  العاملة  الأمنية  امل�ضالح  روؤ�ضاء 
الأمنية  امل�ضالح  وجتري  بينهم،  فيما  الأمني  العمل  وتن�ضيق 
اأبحاثا معمقة لكت�ضاف اأتباع »الت�ضرميل«؛ الظاهرة التي هزت 
الأمن املغربي وخلقت نوعا من الإح�ضا�س بالالاأمن، و�ضيتنقل 
ملناق�ضة  الداخلة  اإىل  ومنها  العيون  مدينة  اإىل  الوزاري  الوفد 

نف�س املو�ضوع.

رئي�س وك�لة مين�ء ط�نط�ن يحرج الع�مل»الت�شرميل« يف الأق�ليم اجلنوبية

ح�شن الدرهم رئي�ش� جلمعية للة �شلمى
 وحت�شريات كربى لزي�رة ملكية

ع�ئالت الأطف�ل �شح�ي� البولي�ش�ريو 
يط�لبون بحقوقهم يف العيون

العيون : األسبوع
ي�ضتفيد اأزيد من 3000 طفل من برنامج ريا�ضي خا�س بالعطلة 
البينية بالعيون  حيث اأ�ضرف على انطالقته »يحظيه بو�ضعاب« 
والريا�ضة  ال�ضباب  ومبخيم  املغطاة،  بالقاعة  اجلهة  وايل 
انطلقت تدريب وطني لقيادات الأطر اجلمعوية بفم الواد، وبدار 
ال�ضابة يف  ال�ضباب امل�ضرية اختتم برنامج الك�ضف عن املواهب 
جمالت الغناء، وال�ضعر، والكتابة، وفنون العر�س الذي ت�ضرف 
عليه قناة »ميدي 1 �ضات« ووزارة ال�ضباب والريا�ضة، وبثانوية 
الكربى  باجلائزة  بحالك«  »بحايل  فيلم  فاز  التاأهيلية  التنمية 
للفيلم املدر�ضي الق�ضري يف ن�ضخته الأوىل، فيما حاز فيلم »حياتي 
التحكيم، وفيلم »الباك م�ضمون«  اأنا و�ضاحبي« بجائزة جلنة 
باأح�ضن مونتاج، وهي كلها اأن�ضطة توؤكد وعي ال�ضباب ال�ضحراوي 
بالأقاليم اجلنوبية باأهمية احلر�س على التنوع الثقايف)..(، بينما 
يف خميمات تندوف التي تعاين فيها الطفولة من حرمانها من كل 
الأن�ضطة احتجت العديد من الأ�ضر اأمام مقر ولية ال�ضمارة من 
اإق�ضاء اأبنائها من قوائم الأطفال امل�ضتفيدين من زيارات خارجية، 
وك�ضفت العائالت ال�ضحراوية املحتجة �ضيا�ضة الكيل مبكيالني 
حتى يف حق الطفولة الربيئة من خالل تفا�ضل يف اختيار بع�س 
خا�ضة  لل�ضروط،  امل�ضتوفني  الأطفال  بع�س  واإق�ضاء  الأ�ضماء 
ت�ضجيل بع�س الأطفال خارج خميمات حلمادة بتندوف، وهو ما 
يوؤكد ف�ضاد قياديي البولي�ضاريو الذين ي�ضتثمرون يف الأطفال ب�ضكل 
�ضلبي، ومينحون الأحقية ل�ضتفادة اأبنائهم على ح�ضاب الطفل 

باملخيم املحروم من كل �ضيء.
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

مفارقات تعليمية.. برامج 
لتحويل الطالب اإىل تلميذ 

يهدف التكوين اجلامعي مبدئيا اإىل تكوين الطالب تكوينا 
جامعيا جامعا، يوؤهله لتحمل امل�سوؤوليات املناطة به كاإطار 
من اأطر الدولة املعتمد عليها لبناء جمتمع ح�ساري، يعمل 
باآليات �سناعة التقدم يف كل امليادين وعلى كل امل�ستويات. 
اأفقدت  غريبة  مفارقات  تعرف  الرتبوية  منظومتنا  لكن 
تبني  بعد  خ�سو�سا  ور�سالته،  هويته  العايل  التعليم 
الذي  التق�سفي،   )LMD( »البيداغوجي »ل.م.د الإ�سالح 
اإىل تعليم ثانوي متقدم. ومن بني  التعليم اجلامعي  حول 
العايل  التعليم  بني  لالأدوار  املثري  القلب  املفارقات،  هذه 

واأطوار التعليم ال�سابقة:
وتخفي�ض  �سنوات،   3 اإىل   4 من  التكوين  مدة  -انكما�ض 
اإىل الن�سف واأكرث، يف الوقت  �ساعات التكوين الأ�سبوعية 
الأ�س�ض  لأدنى  يفتقدون  تالميذ  العايل  التعليم  يلج  الذي 
توؤهلهم  التي  التعلم  ملنهجية  وكذا  واملعرفية  اللغوية 
فيه  عرفت  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث  التكوين.  ملوا�سلة 
اأطوار التعليم ما قبل اجلامعي ت�سخما معرفيا ع�سريا على 
اإلهاوؤهم  مت  اأكفاء  مدر�سني  غياب  )يف  وال�ستيعاب  الفهم 
اإرهاق  يف  ت�سبب  العبثية(،  البيداغوجية  بالدرد�سات 
ج�سديا،  وحتى  وعقليا،  نف�سيا  �سديدا،  اإرهاقا  التالميذ 

جعلهم ل يولون اأي اهتمام ملا ُيدّر�ض لهم.    
اأطفال  بتعليم  اخلا�سة  البيداغوجية  املقاربات  اعتماد   -
اأ�سبح  بحيث  الطلبة،  مع  التعامل  يف  البتدائي  التعليم 
الأ�ستاذ اجلامعي مطالبا بالتعامل مع الطلبة تعامل املعلم 
الكثري  باإ�ساعة  اأ�سبح مطالبا  فلقد  الأطفال؛  التالميذ  مع 
الغياب  مراقبة  يف  للتكوين،  املخ�س�ض  القليل  الوقت  من 
المتحانات  ثم  املعارف  ل�ستيعاب  امل�ستمرة  واملراقبة 

املاراطونية.
- متييع التكوين اجلامعي، املُقّزم اإىل حد بعيد، عرب برجمة 
وحدات ل عالقة لها بالتكوين الأكادميي واملهني للطلبة من 
قبيل الأن�سطة »املدر�سية املوازية« وتعلم اللغة، التي مت 
ت�سييع امتالكها خالل طور التعليم البتدائي، املالئم لذلك، 
علمية  ومفاهيم  مواد  اأبنائنا  تعليم  على  الرتكيز  ب�سبب 

ي�سعب عليهم ت�سورها وا�ستيعابها. 
يا لها من مفارقات غريبة، فلقد حتول التلميذ ال�سغري اإىل 
طالب كبري، والطالب اإىل تلميذ، يف حتد �سافر لأب�سط قواعد 
التفكري ال�سليم. فحتى التفكري باملنطق البيداغوجي مل يعد 
ممكنا، فلقد مت قلب املفاهيم راأ�سا على عقب، بحيث اأ�سبح 
الأندراغوجية  املقاربات  ملنطق  يخ�سع  ال�سغار  تعليم 
اخلا�سة بالكبار، بينما اأ�سبح تعليم الكبار يخ�سع ملنطق 
املقاربات البيداغوجية، اخلا�سة بال�سغار. يدر�ض ال�سبية 
)التعليم الأويل( والأطفال )التالميذ( �سباح م�ساء، ثم ياأتي 
الليل واأيام اآخر الأ�سبوع للقيام بالواجبات املنزلية الد�سمة 
التي تتطلب ال�ستنفار امل�ستمر لالأ�سر لتاأمني درو�ض الدعم، 
حتى ولو كان الطفل يدر�ض يف املوؤ�س�سات اخل�سو�سية التي 
يفرت�ض فيها تاأمينه الكتفاء الذاتي يف التعلم. فحتى الأ�سر 
املحدودة الدخل جتد نف�سها مرغمة، لعدة اعتبارات، على 
التعاطي لدرو�ض الدعم امل�ستنزفة ملا يف اجليوب ولقدرات 
ال�سبب،  ظهور  بعد  عجب  فال  للتعلم.  وقابليتهم  الأطفال 
فبعد ال�ستنزاف الذهني والفكري لأطفالنا ب�سبب الت�سخم 
املعريف، الكمي والنوعي، الالمعقول، يبدو منطقيا جدا اأن 
يتم التخفيف اإىل حد بعيد من د�سامة مقررات التعليم العايل 
واجلامعي. ومبا اأنه مل تعد عند اأطفالنا اأية موؤهالت ول 
وهم  تعهدهم،  من  بد  فال  التعلم،  على  لالإقبال  قابلية  اأية 
يدر�سون،  ملا  امل�ستمرة  الغياب واملراقبة  طالب، مبراقبة 

متاما كما هو احلال مع ال�سغار.   
تنظيم  عامل  يدخل  األ  والبيداغوجيون،  الرتبويون  اأيها 
ي�ساء  وكيف  ي�ساء  كما  زمنه(  )ا�ستعمال  لوقته  الطالب 
)يح�سر اأو يغيب، يراجع درو�سه با�ستمرار اأو فقط عند 
اقرتاب المتحانات، اأو ل يراجع، الخ( يف خانة التكوين 
البناء ال�سامل للطالب الرجل، اإطار الغد؟ هل من املطلوب 
املوازية  املدر�سية  لالأن�سطة  وحدات  تخ�سي�ض  تربويا 
و�سوؤون  وقته  بتنظيم  �سيتعهده  من  اجلامعة؟  لطالب 
حياته واأمور عمله، عندما يتخرج ويلتحق بعمله ال�سنة 
الرتبويون  ال�سادة  اأيها  العبثية  هذه  ما  )مثال(؟  املقبلة 

والبيداغوجيون؟.  

 شباط ولشكر و الطالبي العلمي

الرباط األسبوع
انتخاب  عملية  على  ال�ستار  اأ�سدل  واأخريا 
كانت  اأجواء  يف  النواب  جمل�ض  رئي�ض 
داخل  بعدها  ما  لها  و�سيكون  م�سحونة، 
وحدها  الأغلبية  �سفوف  يف  لي�ض  الربملان 

ولكن بقوة اأكرث داخل املعار�سة.
�سعبا بل  يكن  مل  الطالبي العلمي  انتخاب 
كان �سهال كما اأ�سارت »الأ�سبوع« اإىل ذلك يف 
التي  التوقعات  نف�ض  حيث  ال�سابق،  عددها 
مكونات  ت�ستت  بخ�سو�ض  اجلريدة  قدمتها 
املعار�سة قبل اإجراء عملية النتخاب، يوم 
من  الطالبي  مكن  ما  وهو  املا�سية،  اجلمعة 
الأوىل  اجلولة  ويف  باملقعد،  ب�سهولة  الظفر 
باأغلبية مطلقة دون انتظار الدور الثاين حيث 

الأغلبية الن�سبية فقط.
املتتبعني  بات معلوما جلميع  الذي  والأكيد 
يكتف  مل  العلمي  الطالبي  اأن  هو  واملهتمني 
باأ�سوات الأغلبية فقط، بل اخرتق املعار�سة 

واأخذ منها ما يقارب 14 �سوتا.
كان  املعار�سة  لفرق  الطالبي  اخرتاق 
نوابها  من  هام  عدد  غياب  خالل  من  كذلك 
واأكرثهم من حزب ال�ستقالل، وهو التغيب 
الذي يكون »عن ق�سد« خدمة ملر�سح نواب 
والتزموا  بقوة  ح�سروا  الذين  الأغلبية 

جميعا بالت�سويت لفائدة الطالبي العلمي.
كذلك  املعار�سة  داخل  الحتاديني  �سراع 
غالب،  لفائدة  الت�سويت  على  �سلبا  انعك�ض 
حيث انتقم عدد منهم من ادري�ض ل�سكر الكاتب 
كان  الذي  ال�سرتاكي  الحتاد  حلزب  الأول 
اتفاقا  وقع  بعدما  عليهم  غالب  فر�ض  قد 
ا�ست�سارتهم،  دون  �سباط  حميد  مع  اأحاديا 
وهو ما اعتربوه تهمي�سا لهم وخلق �سراعا 
كبريا داخل الفريق الحتادي، هذا ال�سراع 
نائب احتادي  ت�سويت  الذي ج�سدته ورقة 
على  ول  غالب  على  ل  ي�سوت  ل  اأن  اختار 
الطالبي العلمي بل �سوت على ل�سكر، وا�سفا 

اإياه با�سم ل يليق.
و�سع املعار�سة اليوم بعد نتائج الت�سويت 
�سعبا،  اأ�سبح  العلمي  الطالبي  ر�سيد  على 
بني  النف�سية  احلزازات  انت�سار  ب�سبب 
مكوناتها وبني حزب ال�ستقالل الذي اعتربها 
عدد من قيادييه اأنها خيانة كبرية من رفاق 
ال�سرخ  يعمق  اأخذ  وبالتايل  املعار�سة، 

خالل  وا�سح  ب�سكل  جتلى  ما  وهو  داخلها، 
الدائمة،  الربملانية  اللجان  توزيع  عملية 
املعار�سة،  فرق  لدى  تاأخر يف احل�سم  حيث 
يوم الإثنني، مبنا�سبة هيكلة جمل�ض النواب، 
�سواء يف ا�سم اللجنة اأو حتى يف ا�سم املر�سح 
لها، مما يوؤ�سر بح�سب عدد من املراقبني على 
دخول برملاين باهت للمعار�سة خالل ما تبقى 

من الولية الت�سريعية احلالية.
مل  القرتاع،  اإجراء  يوم  اجلمعة،  �سباح 
يكن يوما عاديا عند فرق الأغلبية وبخا�سة 
بروز  حيث  العلمي،  الطالبي  ر�سيد  عند 
ال�سائعات مع فجر هذا اليوم ي�سري اإىل تدخل 
بع�ض الأطراف)..( اإ�سافة اإىل اكت�ساح كرمي 

غالب »مبباركة من الدولة العميقة« لنواب 
الوطني  التجمع  ونواب  ال�سعبية  احلركة 
لالأحرار مما يوؤهله للفوز ب�سال�سة على مر�سح 
كفة  رجحت  التي  الإ�ساعات  وهي  الأغلبية، 
كرمي غالب يف �سفوف املعار�سة وغريها من 
امل�ساء  يف  النتائج  تظهر  اأن  قبل  املتتبعني، 

زيف كل تلك الدعاءات وال�سائعات.
املنفردة  الهجومات  غدتها  الإ�ساعات  هذه 
�سد  وحدهم،  والتنمية  العدالة  لنواب 
مالية  با�ستغالل  واتهامه  غالب  حتركات 
الدولة العميقة، يف  املجل�ض وباأنه »كركوز« 
وبخا�سة  الأغلبية  فرق  باقي  �سمت  مقابل 
برئا�سة  املبا�سرين  املعنيني  التجمعيني 

املجل�ض وبتحركات غالب.
العدالة  يف  قياديني  جعلت  الأجواء،  هذه 
والتنمية يعي�سون حالة غ�سب من التجمعيني 
طيلة الأ�سبوع املا�سي، ب�سبب مما اعتربوه 
تواطوؤا من الأحرار يف تر�سيح غالب لرئا�سة 
جمل�ض النواب بدعم من »الدولة العميقة«، 
احلكومة  رئي�ض  كريان  بن  الإله  عبد  �سد 
اعتقد  بحيث  احلكومية،  الأغلبية  ورئي�ض 
نواب البيجيدي اأن هناك »موؤامرة ما« حتاك 
وقد  الأغلبية  رئي�ض  كريان  بن  �سخ�ض  �سد 

تكون مبباركة من ر�سيد الطالبي العلمي.
بن  م�سري  على  وخوفهم  الإ�سالميني  غ�سب 
كريان يف حالة فقدان الأغلبية لرئا�سة جمل�ض 
عالنية  الأحرار  النواب، جعلهم يتهمون 
احلكومية  الأغلبية  ت�ستت  على  بالتفرج 
وحزب  املعار�سة  بني  للمعركة  وحتويلهم 
املقبلة  بال�سربة  وحده  املعني  بنكريان 
تكثف  ف�سر  ما  وهو  جنحت،  ما  حالة  يف 
الهجومات الكبرية لنواب العدالة والتنمية 
الدولة  وعلى  املعار�سة  وعلى  غالب،  على 

العميقة.
فرق  داخل  العقل  اأ�سوات  بع�ض  اأن  غري 
اأعادت  نف�سها،  عن  اأعلنت  والتي  املعار�سة 
اعتربت  حني  ن�سابها  اإىل  الأمور  بع�ض 
عالنية اأن من�سب رئي�ض جمل�ض النواب هو 
اأي توجه اآخر »اأي فوز  حق لالأغلبية، واأن 
مر�سح املعار�سة« هو عبث �سيا�سي �سيدخل 
غنى  يف  هي  جديدة  �سيا�سية  اأزمة  يف  البالد 
اأغلبية  اإذ كيف حلكومة منتخبة ذات  عنها، 
اأن ت�ستمر يف العمل و�سط برملان ل  برملانية 

متلك ثقته ول قوة  لها داخله؟.

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

»الأدوار اخلفية« التي قام بها �شباط 
ول�شكر خلدمة الطالبي العلمي

�ل�سائعات �لتي �أ�سقطت غالب 

األكيد هو أن الطالبي 
العلمي لم يكتف 

بأصوات األغلبية فقط، 
بل اخترق المعارضة 
وأخذ منها ما يقارب 

14 صوتا.

اختراق الطالبي لفرق 
المعارضة كان كذلك 

من خالل غياب عدد هام 
من نوابها وأكثرهم 
من حزب االستقالل، 
وهو التغيب الذي 
يكون »عن قصد« 
خدمة لمرشح نواب 

األغلبية الذين حضروا 
بقوة والتزموا جميعا 

بالتصويت لفائدة 
الطالبي العلمي
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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

بن كريان وفر�ضية  التفوق الأخالقي
�لتفوق �لأخالقي، �أو ما تبقى 
كري�ن  بن  حكومة  بعد  منه 
ي�ستغل  �أن  عو�ض  �لثانية، 
ملرحلة  �لدميقر�طي  �لبناء  يف 
قيادة  ويف  حا�سمة،  تاأ�سي�سية 
�سجاعة،  �إ�سالحية  �سيا�سات 
قد ي�ستهلك يف حمل ر�سائل �لثقة 
مبنا�سبة وبدونها، وبعث �إ�سار�ت 
م�ستلزمات  مع  �مل�ستمر  �لتكيف 

»�ل�سيا�سة �لكبرية«.
على  م�ساعف  ب�سكل  نرت�جع  �ستجعلنا  �لأطروحة،  هذه 
�ل�سيناريو  �لإ�سالحات. يف  �لدمقرطة وعلى طريق  م�ستوى 
�لأ�سو�أ قد جتعل �ملغرب، يف نهاية �لتحليل، يخ�سر من جديد 

حزبا �سيا�سيا �آخر.
حسن طارق )االتحاد االشتراكي( 

�ضيا�ضة »الالئحة الفريدة«
عقد  من  يومني  بعد  على 
و�سع  �أجال  �أن  ومبا  �جلمع، 
فاإن  �نق�ست،  �لرت�سيحات قد 
بالئحة  �سيعقد  �لعام  �جلمع 

فريدة ووحيدة يقودها فوزي 
لقجع، بعد ��ستنكاف عبد �لإله 

�ملغامرة،  معاودة  عن  �أكرم 
�لكرتيلي  حمــمد  ومو�جـــــــهة 
�سمل  جتميع  يف  جمة  �سعوبات 

�ملحددة)..(  �ملعايري  وفق  لئحة 
وحيد،  مر�سح  �أمام  نحن  وبالتايل 

و�لأ�سباب متعددة، ومن بينها على �خل�سو�ض غياب »نخب 
ريا�سية« لغة �لرت�سيات و�لت�سويات.

منصف اليازغي )باحث في الرياضة(  

مهرجان مراك�ش ل ميوله املغرب
لل�سحك  مر�ك�ض  مهرجان 
خارج  من  جهات  متوله 
�ملغرب وعلى ر�أ�سها قناة �إم 
6 �لفرن�سية، نحن ل ناأخذ فل�سا 
با�ستثناء  �ملغرب  من  و�حد� 
رعاية �إحدى �ل�سركات �ملغربية 
لالت�سالت و�ملعروفة برعايتها 
للعديد من �لتظاهر�ت و�لأن�سطة 
�لفنية و�لثقافية باملغرب، جناحنا 
لي�ست  �إنها  بف�سلهم،  له  عالقة  ل 
م�ساألة متويالت �أو دعم مادي، جناح 
�أي مهرجان يف �لعامل رهني بجودة �لربجمة، وقيمة وكفاءة 
�مل�سرفني عليها، مهرجان �ل�سحك مبر�ك�ض يح�سره �أملع و�أ�سهر 
جنوم �لكوميديا يف �لعامل، ويف غالب �لأحيان دون مقابل مادي 

ل ل�سيء �سوى لثقتهم يف �أ�سمائنا وتاريخنا.  
جمال الدبوز )فنان(

ال نعي�ش يف دولة دميقراطية
ل بد �أن �أوؤكد �أن قناعتي 
�ملطلقة هي �أننا ل نعي�ض 

دميقر�طية  دولــــــة  يف 
ملتزمة  دولة  يف  ولكننا 

وقوي  معتدل  ب�سكــــل 
�لديـــــــمقر�طي،  بالتحول 

نتعامل  �أن  علينا  لذلك 
�لعملية  مكونات  مع  بهدوء 

وخــــــــا�سة  �لدميقر�طية، 
موؤ�ســـــ�ساتها،  �إد�رة  عــــند 

�إىل  حتتاج  �ملجتمع  فدمقرطة 
و�أي  �لدميقر�طية،  �ملوؤ�س�سات  هذه  لرت�سيخ  هائلة  قدرة 
م�سا�ض بنظامها �لد�ستوري - كيفما كانت طبيعته وكيفما 
يف�سد  قد  �إجنازه-  ظروف  كانت  وكيفما  مقوماته  كانت 
�لعملية �لدميقر�طية ككل، لأن قوة دميقر�طيتها ل متكن 
يف حماولة �لبع�ض و�سفها بـ»��ستثناء«، و�لبع�ض �لآخر 
عاملية  ملفهوم  م�سادة  مو�قف  هذه  �إن  حيث  بـ»�لفريدة« 

مبد�أ �لدميقر�طية.
عبد اللطيف وهبي )البام(

قدم �ل�سفري �ملغربي �جلديد فا�سل 
�مللك  �إىل  �عتماده  �أور�ق  بنعي�ض 
�لأ�سبوع  خالل  كارلو�ض  خو�ن 
تناول  مع  هذ�  وتز�من  �جلاري، 
و��سعة  �إ�سبانية  رقمية  جريدة 
طرح  �حتمال  مو�سوع  �لنت�سار 
�لرباط ملف �ل�سيادة على مدينتي 
�سبتة ومليلية �لتي عمليا تر�جعت 
�ملغربية. �لدبلوما�سية  �أجندة   يف 

كارلو�ض  خو�ن  �مللك  و��ستقبل 
فا�سل  �جلديد  �ملغربي  �ل�سفري 
بنعي�ض موؤخر�، حيث قدم �لأخري 
فا�سل  وعو�ض  �عتماده.  �أور�ق 
�سويلم  ولد  �أحمد  �ملن�سب  هذ�  يف 
لأنه  خا�سة  حالة  ي�سكل  �لذي 
وعاد  �لبولي�ساريو،  قادة  من  كان 
ومنحه �ملغرب كر�سي  �إىل �ملغرب 
من  تعترب  �لتي  مدريد  �سفارة 
يف  للرباط  �ملهمــــة  �ل�سفــــــار�ت 
باريـــ�ض وو��سنطن.  �لغرب رفقـة 
�جلديد  �ملغربي  �ل�ســـفري  وكـــان 
حتى  �لإ�سبانية  �جلن�سية  يحـــمل 
�إ�سبانية،  �أمه  لأن  �ملا�سية  �ل�سنة 
لأن  بالتعيني  مدريد  ورحبت 
طفولة  �سديق  بنعي�ض  فا�سل 

مــــما  �ل�ساد�ض،  حمـــــمد  �مللــــك 
�لأزمات. وقت  �حلو�ر   �سي�سهل 

�أم�ض  كتــــــبت  �لأزمات،  وحـــول 
�لرقمية  »كونفدن�ســــيال«  جريدة 
�إ�سبانيا  يف  �لنت�ســـــار  �لو��سعة 
دبلوما�سية  و�ســـــط  تخـوف  عن 
مدريد حــول �حتمال طرح �ملغرب 
��ستعادة  ملف  �ملقبـــــــلة  �ل�سنة 
وتقع  ومليلية.  �سبــــتة  مدينتي 
�ملغرب  �سمال  ومليلية  �سبـــتة 
فرتة  منذ  �إ�سبانيا  وحتتلهما 

حروب  حولهما  ووقعت  طويلة، 
متعددة �أبرزها حرب تطو�ن �سنة 
قادها  �لتي  �لريف  1860 وحروب 
يف  �خلطابي  �لكرمي  عبد  حممد 
�ملا�سي. �لقرن  من   �لع�سرينيات 
لوبيات  عن  �جلريدة  وتتحدث 
حممد  �مللك  على  ت�سغط  مغربية 
�مللف  هذ�  يطرح  لكي  �ل�ساد�ض 
�ملتحدة،  �لأمم  يف  �ملقبلة  �ل�سنة 
�سابقة  ت�سريحات  �إىل  وجلاأت 
�لإلــــه  عبد  �حلكومـــــة  لرئي�ض 

بن كري�ن يوؤكد �أن �مللك �سين�سف 
مدينتيه.  ��ستعادة  يف   �ملغرب 

�جلريدة  تعرتف  �ملقابل،  ويف 
�ملغرب  مبيل  حمللني  عن  نقال 
ب�سبب  �مللف  هذ�  جتميد  �إىل 
يف  و�لرغبة  �ل�سحر�ء  ملف 
�إ�سباين. دعم  على   �حل�سول 

�لنق�سام  �جلريــــدة  وتعالــــج 
دبلوما�سية  و�سط  �حلا�ســــل 
تركز  لكنها  �مللف،  حول  مدريد 
على نوع من �لقلق وتوؤكد �لرهان 
كارلو�ض  خو�ن  �مللك  على  �لكبري 
 ملو�جهة �أي �أزمة من هذ� �لنوع.

توؤكد  �ملوؤ�سر�ت  جميع  وكانت 
�ملغرب  �أن   2007 عام  حتى 
�ملنتديات  بقوة يف  �مللف  �سيطرح 
�ل�سهرية  �لزيارة  ب�سبب  �لدولية 
كارلو�ض  خو�ن  �مللك  كان  �لتي 
�ملدينتني،  �إىل  وقتها  بها  قام  قد 
وخطب �مللك حممد �ل�ساد�ض باأنها 
زيارة ��ستعمارية و�أعلن �حلرب 
لحقا  وقع  ما  لكن  �لدبلوما�سية 

هو جتميد �ملغرب للملف)..(.

االإ�سبان ي�ستقبلون ال�سفري بنعي�ش وعيونهم على �سبتة ومليلية 

»بولي�سي« ي�سجل خمالفة 
مرورية يف حق مدير 

»البوليــــــ�ش« 
غري  خرب�  �ل�سحف  تن�سر  مرة  لأول 
يف  مرورية  خمالفة  ت�سجيل  عن  م�سبوق 
�لوطني،  لالأمن  �لعام  �ملدير  �سيارة  حق 
�ل�ساحلي  �لطريق  على  �لرميل،  بو�سعيب 

للد�ر �لبي�ساء.
�لبولي�سي عندما وجد �لرميل بد�خل �ل�سيارة 
بدت عليه عالمات �لرتباك، لكن �ملدير �لعام 
ل�ستكمال  �لإ�سارة  �أعطاه  �لوطني  لالأمن 
�حلملة  �أن  توؤكد  �إ�سارة  وهي  �لإجر�ء�ت، 
�ل�سلطات  �سنتها  �لتي  »�ل�سر�سة«  �لأمنية 
منذ مدة على �ل�سيار�ت و�لدر�جات حتظى 
�أنها مل  �أعلى �مل�ستويات، و�لدليل  بدعم من 

ت�ستثن حتى �ملدير �لعام.

الصورة التي حيرت كل الرجال 
يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن هذه الصورة التي انتشرت 
مؤخرا وتم التقاطها بمدينة لندن، تؤكد أن العكس هو الصحيح.. 
ولم يفهم مشاهدو هذه الصورة حتى اآلن السبب الذي يمكن أن 

يجعل امرأة تجر رجال مثل الكلب، كما لم يفهموا سبب قبول الرجل 
بهذا التصرف المهين.. طالما أن أصحابها لم يوضحوا أهدافهم 

بعد)..(.

�جلر�ئد  مدر�ء  من  عدد  عرب 
عن  »�لتجديد«  ليومية  �لوطنية 
منابرهم  �إق�ساء  من  ��ستغر�بهم 
لها  �لرتويج  من  �لإعالمية 
كما  �ملغربية،  �مللكية  باخلطوط 
عدم  من  �مل�سوؤولني  ذ�ت  ��ستكى 
�ملغربية  �جلوية  �خلطوط  �إعالن 
�لقتناء  عملية  حتكم  معايري  لأي 
منابر  من  �لن�سخ  باآلف  �ليومية 
 �سحفية دون غريها ولعدة �سنو�ت.

بحكيم  لـ»�لتجديد«  �ت�سال  ويف 
ب�سركة  �لتو��سل  م�سوؤول  �سلوط، 
�أن  �أعلن  �ملغربية،  �مللكية  �خلطوط 
در��سة  �إعد�د  على  عاكفة  �ل�سركة 
معايري  �ستت�سمن  �ملو�سوع  يف 
»لر�م«  �قتناء  �ستحكم  علمية 
و�أن  �لوطنية،  للجر�ئد  وترويجها 

�سيدخل  �جلديدة  �لالئحة  تفعيل 
�أ�سهر.  �لتنفيذ يف غ�سون �ستة   حيز 

�ملتحدث ك�سف للجريدة �أن �خلطوط 
مقتني  ثاين  تعد  �ملغربية  �مللكية 
للجر�ئد �لوطنية من حيث �لعدد بعد 
لفت  يفته  مل  كما  �لت�سال،  وز�رة 
�لنتباه �إىل �أهمية ما تقوم به �ل�سركة 
و�لرتويج  �جلر�ئد  دعم  �سبيل  يف 
ن�سبة  من  �لرفع  يف  و�مل�ساهمة  لها 
�ملقروئية، و�أ�سار �إىل �سعوبة حتديد 
�جلميع. وت�ستوعب  دقيقة   معايري 

�لنقل  وز�رة  من  م�سدر  وح�سب 

يتابع  �لنقل  وزير  فاإن  و�لتجهيز، 
بالرئي�ض  �ت�سال  و�أجرى  �ملو�سوع 
�مللكية  �خلطوط  ل�سركة  �لتنفيذي 
�إيجاد  من  يعجل  مبا  �ملغربية، 
وتعمل  ومن�سفة  معقولة  �سيغة 
خمتلف  بني  �لفر�ض  تكافوؤ  مبد�أ 

�ملنابر �ل�سحفية �لوطنية.
فقد  �جلر�ئد،  ل�سكاوي  وبالعودة 
ن�سر  مدير  بوع�سرين،  توفيق  قال 
يومية »�أخبار �ليوم« لـ »�لتجديد«، 
�حليف  هذ�  من  ��ستكى  لطاملا  �إنه 
�ملو�سوع  يف  وتو��سل  ر��سل  و�إنه 

�حلايل  و�لنقل  �لتجهيز  وزيري  مع 
�لرئي�ض  مع  و�أي�ســــا  و�ل�ســــــابق 
بنهيمة،  �إدري�ض  لل�سركة  �لتنفيذي 
و�إنه مت تقدمي وعود يف �ملو�سوع غري 
للمعاجلة  طريقه  يجد  مل  �لأمر  �أن 

حتى �لآن، ي�سيف بوع�سرين.
من جانبه، �عترب عبد �لرز�ق بيد�ر، 
»�مل�ساء  ملجموعة  �لعامل  �ملدير 
جر�ئد  ��ستفادة  و�قع  �أن  ميديا« 
يعد  معايري  ودون  غريها  دون 
معربا  لئق،  وغري  م�ستنكر�  �أمر� 
كما  باجلو  �حل�سور  يف  رغبتهم  عن 
�لأخرى،  باجلر�ئد  �أ�سوة  �لرب  يف 
تكافوؤ  ب�سرورة  بيد�ر  وطالب 
�لفر�ض بني خمتلف �ملنابر مبعايري 

و��سحة ودقيقة.

اخلطاأ القاتل ل�شركة »الرام«

جرائد املغرب ال تقراأ يف ال�سماء

ملك إسبانيا يستلم
 أوراق اعتماد السفير بنعيش
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موالي اإ�شماعيل يطالب بـ20 مليارا يف ق�شية »الت�شرف ب�شوء النية يف مال م�شرتك«
اأزمة »خ�شر وفوكه« 

مغربية مع اأوربا 
املغرب  عالقات  اأفق  يف  تلوح  جديدة  اأزمة  بوادر  بداأت 
التعرفة  رفع  الأخري  اإعالن  ب�سبب  الأوربي،  والحتاد 
اجلانب،  اأحادية  كخطوة  الفالحية  للمنتجات  اجلمركية 

وهو ما يفرغ التفاق الفالحي من حمتواه.
عزيز  الفالحة  وزير  ومعه  كريان  بن  لقاء  اأن  ويبدو 
خا�سة  اأكله،  اأعطى  بالرباط،  الأوربي  بال�سفري  اأخنو�ش 
واأن الطرف املغربي مل ي�ست�سغ تعديل نظام اأ�سعار ولوج 

الفواكه واخل�سر املغربية لل�سوق الأوربية.
املكلف  الأوروبي  املفو�ش  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد 
اأن  موؤخرا،  ويت،  روجي  امل�ستدامة،  والتنمية  بالفالحة 
العتبار  بعني  »الأخذ  على  تعمل  الأوربية  املفو�سية 
املرتبطة  املربرة«  املغرب  لـ»ان�سغالت  تام«  ب�سكل 
املغربية  واخل�سر  الفواكه  ولوج  اأ�سعار  نظام  بتعديل 

لل�سوق الأوربية.
املغرب  لوكالة  ت�سريح  يف  الر�سمي  الناطق  واأو�سح 
»حتر�ش  التي  الأوربية  املفو�سية  اأن  لالأنباء  العربي 
ب�سدة« على العالقات التجارية مع املغرب، تلقت باهتمام 
املغربية  ال�سلطات  عنها  عربت  التي  الن�سغالت  بالغ 
بخ�سو�ش التاأثري ال�سلبي لهذا التعديل يف �سادراتها من 

الفواكه واخل�سر.
وكانت احلكومة املغربية قد عربت، الأ�سبوع املا�سي، عن 
تعديل  الأوربي  الحتاد  قرار  اإزاء  العميق“  ”ان�سغالها 
لالأ�سواق  املغربية  واخل�سر  الفواكه  ولوج  اأ�سعار  نظام 
يف  ملمو�سة  حلول  اإيجاد  اإىل  بروك�سيل  ودعت  الأوربية، 
اأقرب وقت من اأجل احلفاظ على مكت�سبات اململكة، طبقا 

ملقت�سيات اتفاق الفالحة الذي يجمع بني الطرفني.
وقانون  يتناق�ش  بروك�سيل  قرار  اأن  احلكومة  ترى  كما 
باتفاق  مرتبط  املغرب  واأن  خا�سة  الدولية،  التجارة 

�سراكة ا�سرتاتيجية مع الحتاد الأوربي.
للتبادل  اتفاق  يجمعهما  الأوربي  والحتاد  واملغرب 
التجاري احلر، ثمرة �سنوات �ساقة من التفاو�ش، واأدت 
وحذف  جمركية  اإعفاءات  بتخ�سي�ش  يق�سي  اتفاق  اإىل 
ولي�ست  املنتجات  لبع�ش  املحا�س�سة  ”الكوطا“  نظام 
املواد  من  جمموعات  اأربع  فهناك  التفاق  وح�سب  كلها. 
اأو امل�سنعة فالحيا، مبا فيها اللحوم والبي�ش  الفالحية، 
فالحية  منتجات  ت�سم  الأوىل  والأ�سماك.املجموعة 
تعرفة  دون  املغرب  اإىل  الأوربي  الحتاد  �سي�سدرها 
الثانية ت�سم موادا دون  جمركية ول كوطا، واملجموعة 
انخفا�سا  �ستعرف  اجلمركية  التعرفة  لكن  اأي�سا  كوطا 
كل �سنة بن�سبة 20 يف املائة اإىل اأن ت�سل على مدى خم�ش 
�سنوات اإىل الإعفاء. وجمموعة ثالثة تطبق عليها املعايري 

ذاتها، لكن الإعفاء ال�سريبي �سيحدث بعد ع�سر �سنوات.

الحتاد  حلزب  الإدارية  اللجنة  اختارت 
ال�سرتاكي املعار�ش، م�ساء الأحد املا�سي، 
للكتلة  رئي�سة  زيد  اأبو  ح�سناء  النائبة 
وهو  الربملاين(،  )الفريق  حلزبها  الربملانية 
اختيار و�سفه املراقبون باأنه قد يكون اآخر 
احلزب  داخل  جديد  ان�سقاق  قبل  �سوط 
بذريعة اأن 28 نائبا من اأ�سل 42 اختاروا اأن 
 ي�ستمر النائب اأحمد الزايدي رئي�سا للفريق .
ل�سكر،  اإدري�ش  اأن�سار  جمموعة  اأن  ورغم 
دعم  اختاروا  الذين  للحزب،  الأول  الكاتب 
الذي  النيابي  الفريق  باقي  فاإن  زيد،  اأبو 
قبل  �سوتوا  قد  كانوا  الزايدي،  يراأ�سه 
لنف�ش  النواب  جمل�ش  افتتاح  من  يومني 
لباقي  الفر�سة  ترك  املجل�ش  لكن  النائب، 
الحتاديني لاللتحاق بالفريق اجلديد الذي 
تراأ�سه اأبو زيد، اأو النف�سال عنه، وذلك ما 

�ستظهره الأيام القليلة املقبلة .

اأبو زيد.. عنوان لبداية برملانية مقلقة عند االحتاديني 

عني امللك حممد ال�ساد�ش، الدبلوما�سي عمر هالل �سفريا جديدا 
املتحدة يف نيويورك،  منظمة الأمم  للمغرب لدى  وممثال 
 ..2008 عام  املن�سب  هذا  توىل  الذي  لولي�سكي  ملحمد  خلفا 
ال�سفري الدائم للمغرب لدى  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  هالل 
ب�سوي�سرا.  جنيف  املتحدة يف  منظمة الأمم   مكتـــــــــــــب 
الأمم  مكتــــب  لـــــــدى  �سفريا  تعيينه  جرى  قد  هالل  وكان 
اأم�سى  اأن  بـــــــــــعد   ،2008 نونرب  يف  جنيـف  يف  املتحدة 
العام(  )املدير  العام  الكاتب  منـــ�سب  يف  �سنوات   4
املغربية. والتــــعاون  اخلـــــــــــارجية  ال�سوؤون   لــــــــوزارة 
كــــــــــل  اأن �سغل من�سب �سفري املغرب لدى  و�سبق لهالل 
و�سنغـــــافورا،  واأ�ســــرتاليا مــــــــــــن  اإندوني�ســــيا،  

اأن  بعـــد  و2001،   1996 عامـــــــــي  بني  ونيوزلندا،    ،
اجلزائر، واإثيوبيا،  من  بكل  بــــــــــالده  �سفـــــارات  يف  عمل 
و1991.  1976 عامي  بني  و�سوي�ســـرا   وليبرييا، 
من  ال�سيا�سية  العلوم  يف  اإجازة  على  حا�سل  هالل  وعمر 
( عام 1974، وهو من  جامعة حممد اخلام�ش بالرباط )�سمالاً

مواليد مدينة اأكادير.

»عمر هالل« بدل لولي�شكي.. هل هي بداية 
حتريك ملف اللوبي املغربي يف اأمريكا؟  

اإ�سماعيل  مولي  الأمري  تقدم 
ال�ساد�ش  حممد  امللك  عم  ابن 
�سقيقه  �سهري  �سد  بدعوى 
غام�ش  ملف  يف  ه�سام،  الأمري 
»الت�سرف  عنوان:  حتت  ومثري 
ب�سوء نية يف مال م�سرتك«، ومن 
�ساأن هذا امللف اإنه يالقي اهتماما 
طبيعة  ب�سبب  وق�سائيا  اإعالميا 
وكيفية  املعــــنية  ال�سخ�ســــيات 

ت�سرف الق�ساء فيه.
اأيام  منذ  اإ�سماعيل  الأمري  وتقدم 
الدار  يف  ال�سرطة  اإىل  ب�سكاية 
اأكرم،  حماميه  عرب  البي�ساء 
يطالب فيها بتعوي�ش يتجاوز 20 
ح�سن  من  كل  �سد  �سنتيم،  مليار 
بنعبد العايل و�سدر الدين بنهيمة 
مولي  الأمري  �سقيقه  �سهري 

ه�سام.
مقربة  ق�سائية  م�سادر  وتفيد 
اأن الأمري يتهم �سهري  من امللف 
يف  نية  ب�سوء  بالت�سرف  �سقيقه 
املقابل،  يف  لكن  م�سرتكة.  اأموال 

و�سدر  العايل  ح�سن بنعبد  اأكد 
ت�سريحاتهما  يف  بنهيمة  الدين 
اأن  لل�سرطة،  املا�ســـــي  الإثنني 
حقوق  اأية  على  يتوفر  ل  الأمري 

باأي  املطالبة  ميكنه  ول  مالية 
فيها  يوجد  ل  �سركة  يف  تعوي�ش 

اأ�سال.
املعــــــــطيات  ووفق  وعمــــليا 

املتوفرة، ل يوجد ا�سم الأمري يف 
ال�سركة التي اأ�سرفت على م�ساريع 
الأمري  يطالب  والتي  عقارية  
�سنتيم  مليار   20 تفوق  بن�سبة 
ول  ي�ستحقها،  اأنه  يعتقد  اأرباحا 
وهذه  ال�سركة.  يف  اأ�سهما  ميتلك 
�سنوات،  اإىل  تعود  امل�ساريع 
دون  فيها  العامة  الأرباح  وتبقى 

ما يطالب به الأمري اإ�سماعيل.
ي�سهد  اأن  امللف  هذا  �ساأن  ومن 
ق�سائيا  واأ�سا�سا  اإعالميا  اهتماما 
كيفية  ب�ساأن  الجتهادات  ملعرفة 
تكييف الأمري مطالبه بتعوي�سات 
كبرية جدا يف �سركة ل يوجد فيها 
الق�سائي  الهتمام  وكذلك  ا�سمه، 
الق�ساء  ا�ستقاللية  مدى  ملعرفة 
ذاته،  الوقت  ويف  امللف.  هذا  يف 
ال�سفارات  جمهر  حتت  �سيكون 
بتقييم  دائما  تقوم  التي  الغربية 
الق�ساء  ونزاهة  ال�ستثمار  مناخ 

يف اخلالفات التجارية.

إلياس العماري

بويا عمر.. �شريح تابع لوزارة ال�شحة اأم وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية ؟
ماذا يحدث وراء جدران �سريح »بويا 
قرب  املغرب  اأولياء  اأ�سهر  عمر«، 
مراك�ش، حيث يحج املئات من املر�سى 
اخلفية؟  القوى  و»بركة«  لل�سفاء  طلبا 
يعي�سون  اأم  فعال  ال�سفاء  يجدون  هل 
املر�سى  اأحد  يحكي  كما  »اجلحيم« 

ال�سابقني؟
 50 ويقع �سريح »بويا عمر« على بعد 
امللقبة  مراك�ش  مدينة  �سمال  كيلومرتا 
جدرانه  داخل  لكن  البهجة«،  بـ»مدينة 
ال�سمت  وي�سود  »البهجة«،  تلك  تغيب 
والأخرى  الفينة  بني  تك�سره  الذي 
تثري  التي  القوية  املر�سى  �سرخات 

رعب من ل يعرف هذا املكان.
تت�سم  ممار�سات  ال�سريح  داخل  يتم 
املر�سى،  حق  يف  العنف  من  ب�سيء 
كتكبيلهم بال�سال�سل احلديدية، بل ويتم 
جتويعهم و�سربهم يف كثري من الأحيان، 
اجلمعية  من  اأبويل  حممد  ي�سرح  كما 

املغربية حلقوق الإن�سان.
قرية  من  احلقوقي  النا�سط  هذا  ويقول 
»العطاوية« القريبة من ال�سريح »نحن 

النا�ش)..(  هوؤلء  معتقدات  �سد  ل�سنا 
تلحق  التي  املعاناة  هو  يقلقنا  ما  لكن 

الأ�سخا�ش الذين يتم جلبهم اإىل هنا«.
املتحدر  حممد  يقول  نادرة  �سهادة  ويف 
من مدينة طنجة �سمال املغرب »ق�سيت 
املعتقل،  هذا  جدران  وراء  كاملة  �سنة 
اإحدى  وفقدت  اجلحيم  فيها  ع�ست 

عيني«.
ومنذ ذلك احلني اأعطى احل�سني الوردي 
وزير ال�سحة املغربية وعدا باإغالق هذا 
و�سعي)..(  يف  ما  »�ساأفعل  قائال  املكان 
وزارة  بيدي  لي�ش  القرار  لالأ�سف  لكن 
اإغالق  �سعوبة  وتكمن  ال�سحة«. 
املعتقدات  بع�ش  جتدر  يف  عمر«  »بويا 
كتلك  للمغاربة،  اجلماعية  املخيلة  يف 

املعتقدات املرتبطة باجلن.
هذا  حرا�ش  ي�ستفيد  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
عائداته  من  عليه  والقائمون  املكان 
املالية التي يدفعها الزوار مقابل العالج 
واملبيت، وكذلك من العطايا والأ�ساحي 
ونيل  الأرواح  من  للتقرب  املقدمة 

ر�ساها، ح�سب ظنهم.

ووفقا لدرا�سة اأجنزت العام املا�سي من 
املتكون  ولالأبحاث«،  بيو  »مركز  طرف 
الأمريكيني،  اخلرباء  من  جمموعة  من 
املغرب  �سكان  من  باملئة   86 ن�سبة  فاإن 
اخلرية  بالأرواح،  يوؤمنون  زالوا  ما 

وال�سريرة منها على ال�سواء.
لدى  الأرواح  بقوة  العتقاد  وتعزز 
املغاربة مع اعتالء امللك حممد ال�ساد�ش 
1999، حني فتحت �سيا�سته  العر�ش يف 

تعزيز  اأمام  الباب  اجلديدة  الدينية 
القرن  يف  ظهر  الذي  ال�سويف  الإ�سالم 
اإ�سالم  ن�سر  »بغر�ش  امليالدي،  الثامن 
علماء  يقول  كما  ومت�سامح«  معتدل 

الجتماع املغاربة.
وتقوم غالبية الزوايا والأ�سرحة، ومن 
املغرب  يف  عمر«،  »بويا  �سريح  بينها 
على فكرة احرتام الأ�سخا�ش املدفونني 
ي�سمون  حيث  وتقدي�سهم،  داخلها 

ويزورهم  ال�ساحلني«  بـ»الأولياء 
النا�ش من اأجل التداوي والربكة، كما 
حتظى الكثري من الزوايا والأ�سرحة 

بدعم مايل مبا�سر من البالط املغربي.
الأوقاف  وزارة  يف  م�سوؤول  ويعرتف 
ف�سل  املغربية،  الإ�سالمية  وال�سوؤون 
عـــدم ذكـــر ا�سمه، باأن »مو�سوع بويا 
يف  موؤكدا  جدا«،  وح�سا�ش  معقد  عمر 
الوقت نف�سه اأنه تابع لوزارة ال�سحة 

املغربية.
وي�سيف امل�سدر نف�سه »كيف ميكن اأن 
ندبر اأمر �سخ�ش عنيف؟ يعتقد النا�ش 
اأنه يـــجب �سجنه ولو لفرتة قليلة من 
اأجل حمايته، للحد من اندفاعه العنيف 
التي  الأرواح  من  تخلي�سه  اأجل  ومن 

ت�سكنه«.
ومن  اجلهل  ب�سبب  »النا�ش  ويتابع 
القدميني،  والثــــقافة  التقـــليد  بــــــاب 
ل  لأنهم  املكان  ذلك  يف  اأقاربهم  يرتكون 
حان  واقع  وهذا  رعايتهم،  ي�ستطيعون 

تغيريه اليوم يف املغرب«.

حسناء أبو زيد

الوردي

موالي إسماعيل
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�صاحب  عن  حمار«  »�صرية  رواية  تتحدث  ال 
�لرو�ية، ولكنها تتحدث عن حكاية �ل�شاب »�أذربال« 
يعي�ش  كان  »حمار«..  �إىل  �إن�شان  من  حتول  �لذي 
بهموم �إن�شانية، ولكنه وجد نف�شه جمرب� على عي�ش 
حياة �حلمري بعد �مل�شخ �لذي طاله، لكن من يكون 

»�أذربال«.

نشأة الحمار »أذربال«
هو و�حد من �شكان �أليلي )وليلي(، حياته كحيو�ت 
يوليو�ش«  »بوكو�ش  و�لده  �ملتو�شطة،  �لطبقات 
�أمه »�إيزة«  �أما  ي�شتغل حما�شبا يف بلدية �ملدينة، 
يحرثون  �لذين  �لأ�شليني  �ملالكني  من  فتتحدر 
و�لزيتون  �حلبوب  من  نتاجها  ويبيعون  �لأر�ش 
ثقافتها  على  �أمي  »حافظت  �لرومان،  �إىل  و�لكروم 
حذقها  رغم  بالالتينية  �حلديث  ترف�ش  �لأ�شلية، 

لها وتاأبى �إل �أن حتدثني بالأمازيغية.. كانت �أمي 
ننغم�ش يف حياة  �أن ل  حري�شة كل �حلر�ش على 
يف  ننغمر  و�أل  �أليلي،  مدينة  تتيحها  �لتي  �لرتف 
)�شرية  و�لدي..«،  عك�ش  �لرومان،  حياة  �أ�شاليب 

حمار، �ل�شفحتني: 5 و6(.
تلقى »�أذربال« تعليمه �لبتد�ئي يف »�أليلي« وهي 
منطقة قريبة من مدينة مكنا�ش حاليا، وهي نف�ش 
للحمري)..(،  �شنويا  مهرجانا  ت�شهد  �لتي  �ملنطقة 
در��شة  �جتاه  يف  دفعه  على  حري�شا  �أبوه  وكان 
�لقانون، وكان �أذربال ملما باللغة �لالتينية، وملما 
يتحدث  كان  �أنه  غري  �لإغريق،  بلغة  �أقل  ب�شكل 

�لأمازيغية بال�شليقة.
در�ش يف »�أليلي«، ثم هاجر �إىل »قريطة«، وبعدها 
�إىل قرطاج من �أجل ��شتكمال در��شته، قبل �أن يحط 
�لرحال بروما، ملدة �شنتني، حيث كان �لرتف يغلب 
�إىل  �مليل  يطبعها  وكان  �جلد،  من  �أكرث  �أهلها  على 

�ل�شيا�شة على ح�شاب �حلكمة، هناك »حيث �أ�شحى 
به،  ي�شرتى  ثمنا  �ل�شيا�شة  رجال  من  �شخ�ش  لكل 
فاأزرى ذلك بعظماء روما من �ملفكرين و�لفال�شفة، 
�لذين �شاقت بهم �شبل �لعي�ش.. وحتول بع�شهم �إىل 
�ل�شيا�شة يدبجون لهم �خلطب  م�شت�شارين لرجال 
وفق ما يريد هوؤلء �ل�شا�شة.. ل ما تفر�شه �حلكمة 

وتقت�شيه �مل�شلحة �لعامة)..(.
عاد »�أذربال« �إىل طنجي�ش )عا�شمة مملكة �لرومان 
مقتنعا  يكن  مل  �أنه  غري  حاليا(،  طنجة  وت�شمى 
مبمار�شة مهنتة �ملحاماة �أو �لق�شاء، بعد �أن �أغوته 
�لفل�شفة، وهناك �شيتعرف على »تيوزي�ش« زوجة 
»�أوكتافيو« ع�شو يف جمل�ش �ل�شيوخ، وكان ممثال 
ملوريتانيا �لطنجية، رجل ثري له �أر��ش �شا�شعة، 

وله م�شانع عدة لع�شر �لزيتون)..(.
�لتقى  »كانت زوجته ثيوزي�ش ذ�ت جمال وذكاء، 
بها يف و�حد من �أ�شفاره، يف �إحدى جزر بحر �إيجة، 

منه  و�أجنبت  باأليلي،  موطنه  حيث  �إىل  ف�شاحبته 
�أولد� ثالثا.. كانت ذ�ت معرفة، نهلت من معارف 
مل  و�إن  حكمتهم،  من  بع�شا  وعرفت  �لإغريق، 
ب�شبب  عنها  �بتعد  زوجها  ولكن  ذلك«،  يف  تتعمق 
حني  بني  ت�شت�شيف  »فاأخذت  �ل�شيا�شة،  هموم 

وحني فال�شفة، و�شعر�ء يف �أم�شيات مغلقة..«.
»�أذربال«،  حياة  يف  كبري�  دور�  �ملر�أة  هذه  لعبت 
فقد ��شت�شافته يوما، و�أ�شبح يرتدد على زيارتها، 
�إىل �أن ��شتحكمت عالقته بها، ولكن مل يكن باإمكانه 
عن  ف�شال  عمرها،  من  �لأربعني  يف  بامر�أة  �لزو�ج 
كونها متزوجة من ممثل يف جمل�ش �ل�شيوخ.. وكان 
عر�شت  �أن  بعد  حمقاء  بفكرة  �قتنع  قد  »�أذربال« 
عليهما »حاتبوت« )ذ�ت جمال �أخاذ(، وهي خادمة 
» ثيوزي�ش«، �أن ي�شربا �شربا يحولهما �إىل طائرين 

فيحلقا يف �لأجو�ء بعيد� عن �حلاكم)..(.
»نقعت  حمار:  �إىل  حتوله  م�شهد  »�أذربال«  ي�شف 

عنــــدما ينحـــــــدر الإن�ســــان نحــــو حياة احليـــــوان

ح�شن �أوريد ي�شرح 
اأعطاب »جمتمع احلمري«

الحمير تتزعم المظاهرات في زمن  شباط و بن كيران

لم تشأ األقدار أن يكتب حسن أوريد تاريخ المملكة المغربية، حيث تم إبعاده عن منصب مؤرخ المملكة منذ سنة 2010 عبر بالغ صادر عن القصر، ولكنه 
عاد مؤخرا ليكتب التاريخ بشكل ساخر.. لم يكتب أي شيء عن المغرب ولكنه فضل التأريخ، لـمملكة الرومان  القديمة)..(.

لم يتحدث أوريد ال عن الرباط وال عن مكناس المدينة.. ولكنه اختار الحديث عن »أليلي« )وليلي(، عاصمة »موريتانيا الطنجية«، أحد األقاليم التابعة 
لإلمبراطورية الرومانية.. لم يقل أي شيء في حق األصالة والمعاصرة)..( ولم يتحدث عن شباط، ولم يتحدث عن العدل واإلحسان، ولكنه اختار الحديث عن 

التاريخ القديم للمغرب.
كل شيء يمكن أن يقوله حسن أوريد، قابل للتأويل)..(، لذلك فإن أول محاولة منه لكتابة التاريخ جعلته يرتمي في أحضان الرواية، وهي ذلك الجنس 

األدبي الذي يسمح بالتمرد إلى أبعد الحدود، دون أن تكون ألحد السلطة على محاكمة الكاتب، ألننا نتحدث في األدب، تماما كما يفعل بن كيران عندما 
يعزو كل الفشل إلى وجود »التماسيح«)..(.   

مناسبة هذا الكالم هي الكتاب الذي أصدره حسن أوريد، مؤخرا، تحت عنوان »سيرة حمار«.. أوريد المثقف وأحد خريجي المدرسة المولوية، عاد بنا إلى 
الزمن القديم، وتقمص شخصية حمار، وقال كل ما يحلو له)..(، ولكن »أي تشابه في األحداث أو الوقائع يبقى مجرد صدفة« في الرواية)..(.

الرباط: سعيد الريحاني

أي تشابه في األحداث أو الوقائع هو مجرد صدفة



ثم  لل�شارب،  لذة  �شائغ  هو  فاإذا  ال�شراب  من 
نقعت ثانية، و�شممت اإيل ثيوزي�س، فغلبتني 
غ�شاوة،  �شملتني  ثم  قط..  اأعرفها  مل  ن�شوة 
و�شعرت باأزرار �شراويلي تنفجر، واإذا اأيري 
انت�شابا  انت�شب  وقد  �شراويلي  قما�س  ميزق 
مذهال اأخجلني، واإذا حجمه يكرب ب�شكل مريع، 
وقد  حمار،  بع�شو  يكون  ما  اأ�شبه  هو  واإذا 
جلت ثيوزي�س يف ال�شحك لهذا املنظر املريع، 
ثم فجاأة انفجرت �شارخة، فقد متزقت ثيابي 
كلها، وتكل�س جلدي، وحتولت يداي ورجالي 
اإىل قوائم، واإذا اأنا حمار، ولي�س ما كنت اأعول 
طائر يحلق يف الأجواء.. �شعيت اأن اأ�شرخ يف 
وجه حاتبوت، لكي تنقذين، فاإذا الذي يخرج 
ثانية  واأ�شعى  احلمري،  نهيق  حنجرتي  من 
)�شرية حمار،  النهيق..«،  اإل  فال يخرج مني 

�س:21 (.
مل يكن اأمام ال�شاب »اأذربال« �شوى اأن ي�شكت 
حتى ل يفت�شح اأمره، بينما كانت ثيوزي�س قد 
هربت رفقة خادمتها، ومن هنا انطلقت معاناة 
احلمار، بطل الرواية التي كتبها ح�شن اأوريد.

 ورطة حمار »خائن«
»اأذربال« اإذن هو احلمار، لكن من اأين للعامل 
املكلف بتنظيف البيت اأن يعرف ذلك، »منظر 
احلمار يف غرفة ال�شيوف«، ل ميكن اأن يفهمه 
اخلدم، لذلك اأ�شبعوه �شربا ورموه يف اخلارج 
واأطلقوا الأطفال على اأثره لرتميه باحلجارة.. 
لل�شرقة،  تعر�س  البيت  اأن  يعتقدون  وكانوا 
اختطفتا،  وخادمتها«  »ثيوزي�س  من  كال  واأن 
فنكلوا  الفعل،  هذا  يف  �شريك  احلمار  واأن 
باحلمار تنكيال، »واأتى حاكم املدينة وبع�س 
اخلدم،  من  معلومات  اأخذوا  ثم  م�شاعديه، 
يبقوين  اأن  واأمرهم  احلمار،  �شاأن  يف  وحدثوه 
لكانوا  احلاكم  لول  البحث..  ل�شتكمال  حيا 

ق�شوا علي«.
مل يكن يخطر على بال اأحد من �شكان األيلي، ما 
وقع تلك الليلة، لذلك فاإن البع�س اعتقد اأن من 
اختطف زوجة »اأكتافيو«، وخادمتها، وال�شاب 
مبدينتهم،  ال�شوء  تريد  ع�شابة  »اأذربال« 
اختطاف  باأن  القول  اإىل  ذهب  من  منهم  بل 
اأن  واحلال  كربى  عملية  يف  يدخل  »اأذربال« 

احلمار املعني بالأمر يعرف احلقيقة كلها.
ا�شطر »اأذربال« ليعي�س يف مرب�س احليوانات، 
وهناك  ال�شالة،  الدواب  تو�شع  كانت  حيث 
ا�شطر للتعاي�س مع كلب ع�س بع�س ال�شابلة، 
وبقرة اأكلت من زرع واحد من كبار املعمرين.. 
بادرين  فقد  الكلب  اأما  �شاهية،  البقرة  »كانت 
بالنباح وكاد ينق�س علي.. وذهب عني النوم، 
حتى اإذا اأردت اأن اأغم�س عيني، �شرخ الديك، 
البقرة،  مواء  واأعقبهما  الكلب،  نباح  فتعاىل 
ممدا  وبقيت  النوم،  اأ�شتطيع  لن  اأين  واأدركت 
الذباب  وحني  حني  بني  اأزيح  الأر�س،  على 

املتحلق حويل«، يقول »اأذربال« يف الرواية.

  عاش القيصر.. 
عاشت روما

اأوريد،  ح�شن  يحدثنا  الظروف  هذه  ظل  يف 
فيها  جاء  التي  اللحظة  عن  »اأذربال«،  عفوا 
»مواطنو  األيلي،  �شكان  يف  ليخطب  احلاكم 
خالل  مدينتنا  عا�شت  لقد  املغاوير،  األيلي 
�شفوها،  عكرت  موؤملة  اأحداثا  الثالثة  الأيام 
فتم اختطاف زوج �شيخنا اأوكتافيو وخادمته، 
العدوان  اأيادي  وامتدت  متاعهما،  و�شرق 
�شباب  خرية  من  وهو  »اأذربال«،  ال�شاب  اإىل 
»األيلي«، بل موريتانيا، اأن�شاأته روما واأح�شنت 
لها  بدينه  يفي  لكي  اأ�شده  بلغ  حتى  تن�شئته، 
اختطفته اأيادي الغدر.. اإن على موريتانيا اأن 
تظل متيقظة لكل الأخطار التي تتهددها. لقد كنا 
نخ�شى خطر الربابرة، وو�شعنا لذلك حدودا 
تف�شلنا عنهم، ويتبني مما ع�شناه اأن اأخطارا 
داخلية حتدق بنا، اإننا نواجه ظروفا ع�شيبة 
القي�شر  عا�س  بحزم..  لها  الت�شدي  ينبغي 

عا�شت روما«، )�شرية حمار، �س: 33(.
احلمار اأذربال، كان ي�شمع هذا اخلطاب، وهو 
يتح�شر، فلو اأتيحت له فر�شة الكالم لتغريت 
قد  كانت  ال�شلطة  ولكن  كثرية)..(  اأ�شياء 

زعمت اأنه قتل، على اأيدي املختطفني، فاأقيمت 
فلم  املدينة،  كبرية ح�شرها حاكم  جنازة  له 
اإف�شاد هذه اجلنازة بنهيقه  اأمامه �شوى  يكن 
اإ�شباعه  يف  �شببا  ذلك  فكان  مرب�شه،  يف  وهو 
بها  ع�شا  يحمل  غليظ  حار�س  لدن  من  �شربا 

م�شامري)..(
ال�شرب،  جراء  عليه  مغ�شيا  احلمار  �شقط 
�شابا  نف�شه  فراأى  ال�شور،  بع�س  له  فرتاءت 
الكلمة  فقال  األيلي،  �شكان  يف  يخطب  يافعا 
التالية: »�شاكنة األيلي، وكل اأرجاء موريتانيا 
الطنجية، بل كل بقعة من اأر�س الأمازيغ، لقد 
طوفت اأرجاء عدة لأقول لكم اإخوتي اإنا تاأثرنا 
بح�شارات عدة، مثلما اأثرنا فيها، واإنه ل خطر 
يتهدد �شخ�شيتنا العميقة من هذا التفاعل، اإن 
ال�شخ�شية  تلك  نختزل  اأن  اخلطر  كل  اخلطر 
الإن�شانية  التجربة  عن  ون�شدف  جانب  يف 
الفرعونية،  احل�شارة  من  لنا  اأتيحت  التي 
الفينيقية،  وقبلها  والرومانية،  فالإغريقية، 
الر�شيد  هذا  على  طارئني  ل�شنا  اإننا  اإخوتي 
الإن�شاين، ل�شنا مت�شولني، هو جزء منا ونحن 
جزء منه، اإن الأمم العريقة هي التي ل تخ�شى 
النفتاح ول تتاأذى من التالقح، اأما تلك التي 
تروم ما تزعم من �شفاء، فيتهددها الذبول..«.

من  موقفه  يعطي  وكاأنه  »اأذربال«  يبدو  هنا 
ق�شية الأمازيغية، ولكن هذا اخلطاب املتخيل، 
اأهمية، خا�شة  اأخرى ل تقل  ت�شمن جزئيات 
�شعور  فرتة  يف  داعبني  نعم،  يقول:  عندما 
لو  اأمري  �شار  وقد  ال�شيا�شة،  يف  النغمار 
فعلت اأن اأظفر بلقب يفر�س علي اخلطاب الذي 
ينبغي اأن اأتلوه فال اأخرج عنه، وهل ي�شتطيع 
ال�شا�شة اأن يخرجوا من خطاب مر�شوم �شلفا، 
تتيحه  مما  اأبعد  يروا  اأن  ي�شتطيعون  هل 
م�شاحلهم، اأو ما تفر�شه حتالفاتهم، من اأجل 
من�شب اأو عهد اأو لقب؟ لذلك �شدفت عن ذلك 

لأقول لكم احلقيقة وقد تكون مرة..«.

 »المجتمع« الذي 
يعبد الحمير

مع مرور الوقت، �شتتال�شى احلكاية و�شيجد 
ال�شوق  يباع يف  نف�شه وهو  »اأذربال احلمار« 
يكلف  اأنه  املوظفني  اأحد  راأى  بعدما  البلدي، 
حاجة  هناك  تعد  ومل  عبئا  املدينة  ميزانية 
اأن  بعد  �شحيح،  رجل  فا�شرتاه  عليه،  لالإبقاء 
�شريى  اأنه  يعتقد  كان  وزنه..  من  الكثري  فقد 
لكنه  احلرية،  عبري  و�شي�شتن�شق  العامل 
حيث  ال�شوق،  اإىل  و�شوله  مع  اأكرث  �شيعاين 
تدفع  فاأخذت  جميعها،  احليوانات  تكد�شت 
عنها كلما اقرتب منها بالركل علها تظفر بحيز 
الذباب،  جحافل  من  ذلك  وزاد  فيه،  لت�شرح 
التي اأقبلت من كل حدب و�شوب لتذهب النوم 

عن اجلميع)..(.
عر�شة  نف�شه  »اأذربال«  �شيجد  املكان  هذا  يف 
للتحر�س، من لدن بع�س »الأثان«، »كيف يل اأن 
اأثان، واأنا ل�شت من احلمري ولو  اأنزوي على 
اأن �شكلي من احلمري، وماذا لو و�شعت فيها 
بذرتي اأتكون من الإن�شان اأم من احلمري.. ومل 
اأ�شعر اإل واأنا اأركبها.. وما كدت اأعتليها حتى 
عن  و�شحبني  بقوة  رقبتي  من  حمار  ع�شني 
الأثان، ثم ركلني ركلة كادت ت�شيب عيني لو 
مل اأرفع راأ�شي، واأم�شك الأثان من رقبتها.. كان 

غرميي قويا ووظف قوته لنيل مبتغاه..«.
امل�شاهد  من  واحدا  م�شهدا  اإل  هذا  يكن  مل 
احلمريية التي عا�شها »اأذربال«، وقد اأ�شبح 
اإىل  �شاحبه  انتبه  اأن  بعد  اخل�شي،  ينتظره 
جعلته  التي  الأ�شباب  اأحد  ذلك  فكان  ك�شله.. 
اإىل  ال�شدفة  فقادته  املدينة،  جنوب  يهرب، 
فاتخذوه  احلمري،  يعبدون  بقوم  اللتقاء 
ب�شوؤوين  يقوم  �شخ�شا  »فعينوا  لهم،  معبودا 
يدرك ل�شان احلمري، فدخلت الكهف وا�شتلقيت 
ثالثة  وانحنى  ال�شخ�س  اأتى  ثم  لأ�شرتيح، 
اأنه رهن  فهمت  اإن كنت  واأفهمني  انحناءات، 
اأنام..  اأن  اأريد  اأين  باإ�شارة  واأفهمته  اإ�شارتي، 
على  خادمي  ووجدت  ال�شباح  يف  ا�شتيقظت 
ينتظرين.. حدثني حديث احلمري  الكهف  باب 
فلم  قومه  حديث  حدثني  ثم  قوله،  اأفقه  فلم 
الكلمات  ببع�س  يتكلم  اأخذ  ثم  يقول..  ما  اأدر 
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الفهم،  فاأ�شرت براأ�شي كناية عن  من الأمازيغية، 
واأدرك خادمي اأين حمار ل ككل احلمري، واأفهمني 
اأمري  انك�شف  اإن  اأنه  وحذرين  ال�شر،  �شيكتم  اأنه 
فاإن الربابرة لن يغفروا يل ذلك، لأنهم يف حاجة اإىل 
معبود يعبدونه، وفق موا�شفات و�شعوها، فاإذا 
تبينوا اأين ل اأ�شتجيب لتلك املوا�شفات، ثاروا علي، 
املغالبة،  يف  �شداد  اأنهم  واأخربين  مني،  واقت�شوا 
وقد  حياته..  عن  وحدثني  املغ�شبة،  عند  غالظ 
وعدين اأن يعلمني بع�شا من ل�شان احلمري، واإليه 
الف�شل فيما تعلمت من ل�شانها وطرائقها.. �شايرت 
الربابرة يف ما يبتغون، وحدث بيني وبني خادمي 

تواطوؤ كبري..«.

 الفرق بين لغة الحمير
 ولغة البشر

احلمري  لغة  »اأذربال«  �شيتعلم  الأثناء  هذه  يف 
التعبري  على  تعتمد  اللغة  فهذه  مذهلة،  ب�شرعة 
»يحتاج  الأفعال،  ردود  اأو  الأوىل  احلاجات  عن 
اإىل  اأو  معينة،  بطريقة  فينهق  الأكل  اإىل  احلمار 
يريد  العط�س،  عن  معربا  نهيقا  فيكون  ال�شراب 
فاإذا برحت به  اأثانا فينهق نهيقا خفيتا،  ياأتي  اأن 
الرغبة نهق نهيقا مت�شال، ثم اإذا هو تو�شل بنهيق 
يفيد الأمر، ائتمر من دون اأن يجادل اأو يفك.. من 
ح�شنات لغة احلمري اأنها تعدم التفكري، ول تتوفر 

ما  الإن�شان،  لغة  تعرفها  التي  ال�شيات  تلك  على 
بني  ما  الألوان  يف  كما  والأفكار  الأحا�شي�س  بني 
الأ�شود والأبي�س، فلغة احلمري ل تعرف التمييز 
اإن  ثم  اأحكام قطعية..  ول �شك، واإمنا تقوم على 
هناك حركات معينة لالأذنني، وال�شفتني، والذنب، 
اأو  معنى  وتفيد  اإ�شارة  حتمل  وكلها  والقوائم، 

معاٍن..«، )�شرية حمار، �س: 53(.
احلمار  اأوريد  ح�شن  ي�شور  �شاخر  وب�شكل 
مو�شوع  يف  خادمه  يفاحت  وهو  »اأذربال«، 
بني  منزلة  يف  فكونه  احلمري«  بلغة  »النهو�س 
يوؤهله  احلمري،  وبني  الإن�شان  بني  املنزلتني، 
اأن تفكر بع�س  اإن الأمر �شيتيح للحمري  لذلك، ثم 
وفاجاأه  ذلك  عن  �شده  خادمه  ولكن  ال�شيء، 
مبو�شوع مل يكن يعرفه وهي اأن �شيخ اجلماعة ل 
يوؤمن ب�شيء مما توؤمن به هذه اجلماعة )جماعة 
من  )احلمار(  يعتربه  ل  اأنه  كما  �شنو�س(،  بني 
يظهر  »ولكنه  الربكة،  اأو  الكرامات  اأ�شحاب 
الإميان مبا توؤمن به اجلماعة، واجلماعة درجت 
لذلك  الأحقاب، وهو حمتاج  �شالف  على ذلك منذ 
ت�شتغل  التي  لأنه يتحكم يف رقاب اجلماعة، فهي 
ل�شاحله، وهو امل�شتفرد بخرياتها واأموالها وبنيها 
ون�شوتها.. وكان �شاأن هذه اجلماعة غريبا.. فتزعم 
اأن توليها لالأمر اأمر اأرادته ال�شماء، واإن مل ير�شخ 
لذلك تعر�س لغ�شبها، واأن ما بينها وبني ال�شماء 
وتتخذه  تعبده  احلمري  جن�س  من  هو  و�شيط، 
اجلماعة  تلك  �شاكنة  من  الغالبية  وكانت  زلفى، 
ت�شتغل يف اأ�شغال يدوية ب�شيطة.. وتعي�س يف عزلة 
عن العوامل املحيطة بها، وتن�شر اأن تلك العوامل 
وتردد  منها  وحتذر  وحتذرها  فتثلبها  كلها،  �شر 
ذي  كلها  يكن  مل  اإن  اأغلبها  عنها،  غريبة  ق�ش�شا 

مو�شوع«.

 اندحار نحو مراتب الحمير
كثرية هي احلالت التي ت�شف فيها رواية ح�شن 
خالل  من  احلمري،  عامل  متناهية  بدقة  اأوريد 
احلديث عن مغامرات »اأذربال« الذي اندحر من 
اإن�شان اإىل حمار، وقد برع �شاحب الكتاب يف و�شع 
العمل يف  ماألوفة من خالل  حماره يف مواقف غري 
و�شعه  خالل  ومن  اأخرى،  حيوانات  رفقة  �شرك 
يف مواقف حمرجة وخطرية مبنا�شبة اللتقاء مع 
قبيلة اأخرى، قبل اأن ينتهي به املطاف يف �شيافة 
ويتوا�شل  ال�شرقة،  بتهمة  حماكمته  متت  حكيم 
من  اإن�شانيته،  »اأذربال«  ي�شرتجع  اأن  اإىل  ال�شرد 
دون  قراءته  م�شوق، ل ميكن  �شردي  قالب  خالل 
تعي�شه  الذي  ال�شيا�شي  الواقع  على  اإ�شقاطه 
بالدنا، ولكن الت�شابه يف الأحداث والوقائع جمرد 
�شرية  رواية  يف  التفا�شيل  من  )مزيد  رواية..، 
حمار، ملوؤلفها ح�شن اأوريد، وقد نزلت اإىل الأ�شواق 

حديثا(.

حسن أوريد

من حسنات لغة الحمير أنها 
تعدم التفكير، وال تتوفر على 
تلك الشيات التي تعرفها لغة 

اإلنسان، ما بين األحاسيس 
واألفكار كما في األلوان ما بين 

األسود واألبيض، فلغة الحمير 
ال تعرف التمييز وال شك وإنما 

تقوم على أحكام قطعية.. ثم 
إن هناك حركات معينة لألذنين، 

والشفتين، والذنب، والقوائم، 
وكلها تحمل إشارة وتفيد 

معنى أو معانٍ..«، )سيرة حمار، 
ص: 53(
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�ستنظم جمعية اإبداع الفيلم املتو�سطي 
بفا�س الدورة 19 مللتقى الفيلم املغربي 
املغربية  »ال�سينما  �سعار:  حتت 

مع  ب�سراكة  والثقايف«  ال�سناعي  بني 
املركز  ومب�ساهمة  احل�سرية  اجلماعة 
ال�سينمائي املغربي وذلك اأيام -24-23

الثقايف  باملركب   2014 اأبريل   26-25

حيث  بفا�س،  الأمل  و�سينما  احلرية 
يف  تنوعا  الدورة  هذه  برنامج  �سيعرف 
فقراتها وجوائزها اإذ يتناف�س على جائزة 

فا�س الوطنية واملتو�سطية ثالثة وع�سرون 
فيلما ق�سريا حمرتفا، كما �سيتم تكرمي عدة 

مل�سارهم  وت�سجيعا  عرفانا  �سينمائية  وجوه 
ال�سينمائي والفني وباخل�سو�س:                                        

1 - املمثل عبد الرحيم املنياري
ا�ستهرت  التي  ال�سمايكي  املمثلة زينب   - 2

بدورها يف �سيتكوم ”احنا جريان“. 
احتاد  مب�ساهمة  وطنية  ندوة  �ستعقد  كما 
مو�سوع:  حول  فا�س  فرع  املغرب  كتاب 
ال�سناعي  بني  املغربية  ”ال�سينما 
عدة  طرح  اأجل  من  وذلك  والثقايف“، 
املغربية  ال�سينما  م�ستقبل  حول  اأ�سئلة 
كرافد �سناعي واقت�سادي.                                                               

م�سرحية »ال�ساروت« مبهرجان 
املن�ستري للم�سرح املغاربي بتون�س

الثقافة  وزارة  من  بدعوة 
نادي  فرقة  ت�سارك  التون�سية، 

املراآة للم�سرح بتقدمي م�سرحيتها   
اجلديدة »ال�ساروت« يف فعاليات 

الدورة الع�سرين ملهرجان خليفة 
املغاربي  للم�سرح  ال�سطنبويل 

املنظم باملن�ستري يف الفرتة ما بني 
11 و19 اأبريل اجلاري.

م�سرحية »ال�ساروت« األفها الكاتب 
املغربي احل�سني ال�سعبي، واأخرجها 

الفنان ح�سن علوي مراين، ال�سينوغرافيا من توقيع ح�سن �سابر، 
ون�سرين  الزوي�سي  خالد  موي�سي،  عدنان  من  كل  ت�سخي�س 

املنجى.
املراآة  نادي  فرقة  �ستحط  تون�س  من  عودتها  بعد  ومبا�سرة 
الرحال مبدينة خريبكة، حيث �ستقدم عر�سها امل�سرحي �سمن 
للم�سرح الحرتايف  الوطني  للمهرجان  الأوىل  الدورة  فعاليات 
جلمعية ال�ستار لالأعمال الثقافية والجتماعية بخريبكة، وذلك 

يوم 18 اأبريل اجلاري.

قبلة  الرباط  املغربية  العا�سمة  �ستكون 
العاملني  اخلرباء  كبار  من  الع�سرات 
واحلقوق  احلرية  ق�سايا  لتدار�س 
الإن�سانية وطبيعة الدولة ما بني 18 و20 
اأبريل اجلاري. وي�سارك يف املوؤمتر الذي 
لالأبحاث  العربي  العلمي  املركز  ينظمه 
مع  بتعاون  الإن�سانية  والدرا�سات 
موؤ�س�سة جيفر�سون، باحثون من جامعات 
واإدنربة  وفرجينيا  الأمريكية  هارفارد 
بالإ�سافة اإىل باحثني من جامعات تركية 

وجزائرية وتون�سية. 
وح�سب بيان �سادر عن اجلهات املنظمة 
اإعادة  �سياق  يف  املوؤمتر  هذا  »ياأتي 
واإىل  الطبيعي  احلق  فكرة  اإىل  العتبار 
عرب  وذلك  لها  امل�سكل  احلرية  م�سمون 
احلديثة«.  التاريخية  جتاربها  درا�سة 
هذا  يف  املوؤمتر  تنظيم  �سبب  وحول 
الهرموزي،  نوح  قال  بالذات،  التوقيت 
لالأبحاث  العربي  العلمي  املركز  مدير 
اأن  �سك  »ل  الإن�سانية  والدرا�سات 
اأخرى  تاريخية  لتجارب  درا�ستنا 
�سيفيدنا يف فهم ما يجري يف ما بات يعرف 
بالربيع العربي وما �سهدته وت�سهده من 
الأفراد  حقوق  يف  وتراجعات  انتكا�سات 

واجلماعات«. 
العديد  م�ساركة  املوؤمتر  ويعرف 
ي�سارك  اإذ  الدولية،  الفعاليات  من 
الدويل  النقد  �سندوق  ممثل 
بيري  جان  اإفريقيا  و�سمال  باملغرب 
يف  احلق  حول  مبداخلة  �سوفور 
التنمية، حيث �سيجيب عن عدد من 
الأ�سئلة من قبيل »هل هنالك حقوق 
»جوهرية« معينة ميتلكها، اأو يجب 
اأن ميتلكها، الب�سر جميعا ل ل�سيء اإل 
كيف  الب�سري؟  اجلن�س  اإىل  لنتمائهم 

باملفاهيم  هذه  الإن�سان  حقوق  تت�سل 
املوؤ�سلة لها كاحلرية ال�ساملة وحرية 
الإرادة؟ هل ميكن اأن يح�سل ت�سارب 

بني حقوق الإن�سان؟«.  
الأمريكي يف جامعة  التاريخ  اأ�ستاذ  اأما 
يف  فيتناول  كوغليانو  فرانك  اإدنربة 
والنظام  الطبيعية  »احلقوق  مداخلته 

اجلهات  بيان  وح�سب  اجلديد«.  العاملي 
جهود  كوغليانو  يحـــــلل  املنـــــظمة، 
امل�سالح  وتعزيز  حلماية  جيفر�سون 
يف  حتول  لإحداث  و�سعيه  الأمريكية 
العالقات الدولية، وي�ستند يف حتليله هذا 
اإىل )درا�سة حالة( العالقات الأمريكية مع 

على   الرتكيز  خالل  من  اإفريقيا  �سمال 
باعتبارها  املغربية  الأمريكية  العالقات 
اجلديدة  الدبلوما�سية  اأوجه  من  وجها 

لع�سر ما بعد الثورة الأمريكية.
ويف �سياق مت�سل، تتطرق اآنيت غوردون 
ريد اأ�ستاذة التاريخ بجامعة هارفارد اإىل 

»حتليل حياة جيفر�سون يف مونتيت�سيلو 
ل�ستك�ساف املفارقة الأمريكية، اأي: تلك 
الب�سر  م�ساواة  على  القائمة  العقيدة 
ومبداأ  العبودية  اأيام  يف  معلن  ب�سكل 

تفوق العرق الأبي�س«.
ومن جهة اأخرى، يتوقف مدير الربامج 
للدرا�سات  اأطل�س  منظمة  يف  الدولية 
�سوؤال:  عند  القت�سادية  والأبحاث 
التي  الورقة  وح�سب  احلرية؟.  ملاذا 
يتطرق  اأن  املنتظر  من  بها  تو�سلنا 
الأفكار،  ظهور  كيفية  تبيني  اإىل  باملر 
بع�س  مع  بع�سها  ات�سالها  وكيفية 
الفكر  ومفاهيم  تاريخ  حتليل  خالل 
فهما  يقدم  باعتباره  الليربتاري 

من�سجما حول العامل.
العلمية  الفعاليات  هذه  جانب  اإىل 
الدولية، ي�سارك من املغرب كل من 
القا�سي  اإدري�س لكريني من جامعة 
عيا�س، واأحمد مفيد من جامعة فا�س، 
واأمينة بوعيا�س، وحممد متلدو، وحممد 
املوؤمتر  في�سهد  تون�س  من  اأما  الزناتي، 
والباحثة  احلداد،  حممد  املفكر  م�ساركة 
من  ي�سارك  فيما  قرامي،  اآمال  التون�سية 

تركيا الباحث بيكان �ساهني. 

 باحثون من هارفارد واإدنربة وجامعات تركية وعربية

لتـدار�س »حقـوق« ما بعـد الربيـع العربـي بالربــاط

ت�ست�سيف مدينة بوزنيقة من 25 
اإىل 27 اأبريل اجلاري، فعاليات الدورة 
الأوىل لأيام الفيلم الوثائقي والرتبوي، 
ابن  التاأهيلية  الثانوية  تنظمه  الذي 
خلدون ب�سراكة مع املجل�س البلدي، 
واأولياء  اآباء  وبالتن�سيق مع جمعية 

الثانوية، ودار ال�سباب.
�ستكرم  التي  الدورة،  و�ستعرف هذه 
ور�سة  تنظيم  حملية،  فنية  فعاليات 
الفيلمية  الكتابة  جمال  يف  تكوينية 
تربوية  حما�سرة  وعقد  الوثائقية، 
ال�سورة  »ديداكتيك  مو�سوع  يف 
تنظيم  عن  ف�سال  والآفاق«،  الواقع 
معر�س لر�سوم الكاريكاتوري الراحل 

الفل�سطيني ناجي العلي .
و�ستعرف الدورة اجلديدة، ح�سورا 
ال�سينمائية،  الوجوه  لعدد من  مكثفا 
ال�سحيمي،  �سفيق  املخرجني  منهم 
ثريا  واملمثلون  زيراط،  الإله  وعبد 
وحممد  النجار،  و�سعاد  العلوي، 
والدكتور  ب�سطاوي،  وحممد  خويي، 

املهرجان  رئي�س  النا�سري  حبيب 
بخريبكة،  الوثائقي  للفيلم  الدويل 

والناقد ح�سن جمتهد وغريهم.
اأفالم  عر�س  اأي�سا  �ستعرف  كما   
يف  العلي  ”ناجي  وهي،  خمتارة 
ح�سن حنظلة“ للمخرج الفل�سطيني 
فايق جرادة، وال�سيناري�ست املغربي 
والفائز  نا�سري،  احلبيب  الدكتور 
الدويل  الإ�سكندرية  مهرجان  بجائزة 

ل�سنة  والروائي  الت�سجيلي  للفيلم 
ل�سنة  م�سقط  ومهرجان   ،2013

2014. اإ�سافة اإىل اأفالم »اأبو القا�سم 

ال�سابي« ملخرجته هاجر بن ن�سر من 
تون�س، و»البهلوان والطفل«ملخرجته 
الدمناركية ايدا كراون، الفائز بعدد من 
املهرجانات الدولية. ثم فيلم ”الأخطاء 
املتعمدة“ للمخرج عبد الإله زيراط، 
الذي مت ت�سويره بثانوية ابن خلدون 
عمر  ملخرجه  و»الفوهة«  ببوزنيقة، 

مول الدويرة.
وتروم هذه التظاهرة ال�سينمائية ن�سر 
الرتبوية  ال�سينمائية  ال�سورة  ثقافة 
والوثائقية والروائية، امل�سجعة على 
تر�سيخ قيم املواطنة، وال�سمو بذوق 
ال�سباب،  فئة  خ�سو�سا  املتلقي، 
بهذه  الحتكاك  على  وت�سجيعهم 
الور�سات،  يف  امل�ساركة  عرب  الثقافة، 
�سينمائي  فني  ثقايف  اإ�سعاع  وخلق 
باملدينة، وانفتاح املوؤ�س�سة التعليمية 

على حميطها اخلارجي.

بوزنيقة ت�ست�سيف اأيام الفيلم الوثائقي والرتبوي

لل�سحافيني  الدولية  الع�سبة  مع  بتن�سيق  الثقايف  والإبداع  للتنمية  املغربية  اجلمعية  تنظم 
ال�سباب والحتاد العربي لل�سحافة الإلكرتونية فرع املغرب، ندوة يف مو�سوع: »الإعالم الإلكرتوين: 
الروؤية، الإطار القانوين، والآفاق«، وذلك يوم ال�سبت 10 ماي 2014 بدار ال�سباب لي�سا�سفة ابتداء 

من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء .

»الإعالم الإلكرتوين: الروؤية، الإطار القانوين، والآفاق«

الدورة 19 مللتقى الفيلم املغربي بفا�س

ت�سائل ال�سينما املغربية بني ال�سناعي والثقايف
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قالوا ونقول
احلرا�س  مدرب  وجه  يف  ينتف�س  الع�سكري 

»الصباح«ال�ساذيل.

● �سلوك لي�س غريبا على هذا ال�سخ�س الذي 
عودنا على العديد من احلماقات، ومل ي�ستفد من 

الأزمات التي مر منها.

اأحلم باللعب لأر�سنال.
»المغربي يونس بلهندة«

بنعطية  �ساحبك  مع  �سوف  اليقظة،  حلم   ●
يدبر لك فالطاليان.

الوداد يوقع »كمبيالت« بدون ر�سيد للمنقاري، 
واأندوما يدخل يف عراك مع موظفة، وخالف بني 

املدرب ال�سريف واإيفونا.
»األخبار«
● فو�سى عارمة تعي�سها وداد الأمة، ومع ذلك 

مازال الرئي�س م�سرا على البقاء.

�ساحبو  عندو  اللي  الثاين،  الوطني  الق�سم  يف 
»المدرب الحسين أوشال«كيق�سي الغر�س.

● باين انت ما عندك �سحاب.

اأنا مهدد بالإفراغ واأعي�س و�سعا �سعبا وعلى 
»مهاجم الوداد فابريس«و�سك النفجار.

● بدل اأن تنفجر على امل�سوؤول الأول عن هذا 

الو�سع، انفجرت على م�ستخدمة ل حول لها ول 
قوة.

البطولة عندها ماليها.
»المدرب بنشيخة«

● حتى الكا�س عندو ماليه.

اجلمع  قبل  القدم  كرة  جلامعة  رئي�سا  لقجع 
العام.

»المساء الرياضي«

● عادي جدا، مادمت يف املغرب فال ت�ستغرب.

�ساأرحل من الوداد ومن اجلامعة.
»الرئيس أكرم«

لِت بزاف. ● ْتعطَّ

من  �سهور  عدة  وبعد  واأخريا، 
اجلمع  انعقد  والرتقب،  النتظار 
العام للجامعة امللكية املغربية لكرة 
القدم، الذي اأ�سفر عن انتخاب فوزي 

لقجع رئي�سا جديدا للجامعة.
بعد هذا اجلمع، اأ�سدل ال�ستار على 
كرة  عا�سته  دراماتيكي  م�سل�سل 
القدم الوطنية، وعمر طويال، وكان 
القدم  تدهور كرة  رئي�سيا يف  �سببا 
الوطنية التي مل تعرف خالل املكتب 
الهزائم  �سوى  ال�سابق  اجلامعي 

املذلة، والإق�ساءات تلو الأخرى.
التي  املهازل  لكل  نعود  ل  حتى 
عا�ستها جامعة الفهري، علينا ومنذ 
ون�سيان  امل�ستقبل  يف  التفكري  الآن 

اآلم  املا�سي.
فوزي لقجع الذي انتخب بالإجماع 
جديدا  رئي�سا  مناف�س  وبدون 
للجامعة امللكية لكرة القدم، تنتظره 
امل�ستعجلة،  الأورا�س  من  العديد 

بيته  تنظيف  وب�سرعة  ومطالب 
املتطفلني  كل  واإبعاد  اجلديد، 
يف  �سببا  كانوا  الذين  واملتملقني 

تردي كرة القدم املغربية.
هو  اجلامعي  املكتب  اأوليات  من 
للمنتخب  جديد  قائد  عن  البحث 
الواجهة  عن  غاب  الذي  الوطني 
ب�سبب  طويلة،  ل�سنوات  الدولية 
حققتها  التي  الكارثية  النتائج 
وب�سبب التغيريات املتوالية للطاقم 

التقني.
اجلامعي  املكتب  فاإن  لحظنا  كما 
ال�سابق �سرب رقما قيا�سيا يف تغيري 
املدربني، فمنذ تعيني علي الفا�سي 
الفهري رئي�سا للجامعة قام باإ�سناد 
لأربعة  الوطني  املنتخب  تدريب 
مل  �سابقة  وهي  مغاربة  مدربني 
هذه  بعد  طويلة،  مدة  منذ  نع�سها 
»التخليطة« كان علينا اأن ننتظر اأكرث 
املنتظر«  »املهدي  جميء  �سنة  من 

اإريك  البلجيكي  املدرب  �سخ�س  يف 
غرييت�س الذي اأنهك خزينة اجلامعة 
ونزواته  وبطلباته  ال�سخم  باأجره 
املتعددة، التي مل جنن منها �سوى 
حقائبه  ليحزم  ال�سلبية،  النتائج 
ويعو�سه املغربي ر�سيد الطاو�سي 

الذي مل يقم باأي �سيء يذكر.
التي  الإخفاقات  هذه  كل  بعد 
اجلامعي  املكتب  على  ذكرناها، 
هذه  كل  من  ي�ستفيد  اأن  اجلديد 
الأخطاء، ويبحث عن مدرب كبري 
باإمكانه اإعادة املنتخب اإىل امل�ستوى 
واأن  مغربي،  كل  له  يتمناه  الذي 
يكون هدفه الأول هو الظهور ب�سكل 
م�سرف خالل نهائيات كاأ�س اإفريقيا 
لالأمم التي �ستحت�سنها بلدنا يف يناير 

2015، ومل ل الفوز بهذه البطولة.
نتمنى �سادقني كل التوفيق للمكتب 
القدم  لكرة  ليعيد  اجلديد  املديري 

هيبتها املفقودة.
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ذهاب  عن  اأكادير  ح�سنية  فريق  وقع 
النتائج  من  العديد  حقق  حيث  رائع، 
قطبي  هزم  من  متكن  كما  اإيجابية،  اجلد 
كرة القدم املغربية، الوداد مبركب حممد 
فريق  وكان  باأكادير  والرجاء  اخلام�س، 
ح�سنية اأكادير من اأكرب املر�سحني لحتالل 

املراتب الأوىل يف البطولة.
مع بداية رحلة الإياب، فاجاأ كل املهتمني 
حيث  ح�سدها،  التي  الكارثية  بالنتائج 
انهزم يوم ال�سبت الأخري للمرة ال�ساد�سة 

على التوايل.
فريق..  اأي  عليه  يح�سل  مل  قيا�سي  رقم 
لفريق  الرتاجع  هذا  اأ�سباب  هي  ما  ترى 
كان يح�سب له األف ح�ساب، بل كان مبثابة 

ال�سبح املخيف لأقوى الفرق الوطنية؟
يتوفر  اأكادير  ح�سنية  فريق  اأن  �سحيح 
الإطار  �سخ�س  يف  كبري  مدرب  على 

ا�ستطاع  الذي  مديح  م�سطفى  الوطني 
اأن يعيد الفريق  بف�سل موؤهالته وجتربته 
لكن  ال�سحيحة،  ال�سكة  اإىل  ال�سو�سي 

ولالأ�سف اليد الواحدة ل ت�سفق.
ناقو�س اخلطر مبكرا،  م�سطفى مديح دق 
ونا�سد امل�سوؤولني عن الفريق بالبحث عن 
يف  لعبني  مع  والتعاقد  املادية،  املوارد 
على  الفريق  م�ساعدة  باإمكانهم  امل�ستوى 
فكيف  تنادي..  ملن  حياة  ل  لكن  التاألق، 

احل�سنية،  مثل  عريقا  فريقا  باأن  يعقل 
مفخرة  يعترب  ريا�سي  مركب  على  يتوفر 
ي�ساند  رائع  جمهور  وعلى  املغاربة،  لكل 
هذه   يعي�س   وارحتل،اأن  حل  اأينما  فريقه 

احلالة
كل هذه املعطيات متوفرة يف ممثل عا�سمة 
�سلطات  من  امل�سوؤولني  اأن  اإل  �سو�س، 
كل  اأعمال،  ورجال  وم�ستثمرين،  حملية 
ل  الأمر  وكاأن  التغطية،  خارج  هوؤلء 

يعنيهم.
فعلى اأبناء �سو�س ويف كل ربوع اململكة، اأن 
ي�ساعدوا فريقهم الذي اأ�سبح اأكرث من اأي 
لأنه  موؤازرتهم،  اإىل  حاجة  يف  م�سى  وقت 
فريق كل ال�سو�سيني، كما له من الإمكانات 
ما جتعله من اأح�سن الفرق الوطنية، ومل 
ل الإفريقية، لو وجد ال�سند واملوؤازرة من 

طرف اجلميع.

كل من يتابع بع�س الربامج الريا�سية وعلى 
قلتها، اإل ويقف منده�سا وم�سدوما يف بع�س 
اأو  املدربني،  بع�س  لت�سريحات  الأحيان، 
الالعبني القدامى، الذين ياأتون اإىل »بالتوهات« 
التلفزة، »لتحليل« بع�س املباريات اأو اإعطاء 

وجهة نظرهم عن بع�س الالعبني.
هو  »املنظرين«  هوؤلء  لكل  امل�سرتك  القائم 
الالعبني  بع�س  جتربة  قلة  عن  حديثهم 
ال�سباب  الالعب  هذا  مثال:  كقولهم  ال�سباب، 

تنق�سه التجربة، وعليه اأن يقوم بهذا اأو ذاك.
�سياأتي  اأين  فمن  وم�ستفز،  غريب  حتليل 
مل  اإذا  التجربة،  بهذه  ال�ساب  الالعب  هذا 
مبا  املباريات  كل  يف  زمالءه  وي�سارك  يلعب 
التجربة  �سيكت�سب هذه  فهل  فيها احلا�سمة. 
بعيدا  ولنذهب  الحتياط؟  كر�سي  وهو على 

ليونيل مي�سي،  العاملي  النجم  ونت�ساءل: هل 
ال�سويدي  اأو  رونالدو  الكبري  الهداف  اأو 
اإبراهيموفيت�س، �سقطوا من ال�سماء واأ�سبحوا 
بني ع�سية و�سحاها جنوما كبارا، بالطبع ل، 
فكل هوؤلء النجوم كانت لهم بداية، وانطلقوا 
امل�ستوى  يف  مدربني  ووجدوا  ال�سفر،  من 
�ساعدوهم، ومنحوهم الثقة، ولعبوا مباريات 

قوية يف بداية م�سوارهم الكروي.
هوؤلء  فعلى  اخلاوي«  »الكالم  من  كفى 
»املحللني« اأن ي�ستفيدوا من بع�س الالعبني 
الذين  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا  يف  الكبار 
اأ�سبحوا بالفعل حمللني حقيقيني بعد نهاية 
ي�ستفيدوا  اأن  عليهم  الكروي،  م�سوارهم 
املوزونة  ت�سريحاتهم  ومن  تعليقاتهم  من 

واملعقولة.

حمللون .. بدون جتربةماذ� �أ�ساب ممثل عا�سمة �سو�س؟

فوزي لقجع رئي�سا جديد� للجامعة �مللكية لكرة �لقدم واهلل عيب

رشيد شو...هة مرة أخرى

ال�سفيهة  للطريقة  الأخرية  اأعدادنا  اأحد  يف  تطرقنا  اأن  بعد 
برناجمه  العاليل  ر�سيد  »الفكاهي«  بها  يدير  التي  والغريبة 
اململ، ن�سطر اليوم لت�سليط الأ�سواء على احللقة الأخرية 
كان  الذي  متويل  حم�سن  الرجاء  لعب  فيها  ا�ست�ساف  التي 
�ساردا، واأكد بامللمو�س اأن معظم الالعبني املغاربة ينق�سهم 
النا�سئة  بهم  حتتدي  مثال  لي�سبحوا  الكثري،  ال�سيء 

ال�سغرية.
املن�سط حاول اأكرث من مرة الإيقاع بالعب الرجاء الذي مل 
يفطن بالنوايا اخلبيثة لر�سيد العاليل الذي دفعه اإىل اإف�ساء 

كرهه للغرمي التقليدي الوداد.
من حق عميد الرجاء اأن يتحدث عن حبه لفريقه وجلمهوره، 
هذا �سيء عادي ومعقول، لكن حم�سن متويل �سقط يف املحظور 
حينما اأبان وب�سكل عدواين وم�ستفز عن كرهه لفريق الوداد 
الذي حمل قمي�سه يف اإحدى الفرتات، وو�سفه باأقبح النعوت 
اأو  اأن يدفعها«،  التي من الواجب على كل �ساب  »كالر�سوة 

»من امل�ستحيل اأن يلعب يف هذا الفريق«.
رمبا يجهل هذا الالعب باأن لعبني متاألقني لعبوا منذ بداية 
رجاويون  اأي  الكبار،  اإىل  الكتاكيت  من  الكروي  م�سوارهم 
حقيقيون، انتقلوا اإىل الوداد كاملرحوم بيت�سو، بكار، وقبلهما 

ميالزو، والعك�س �سحيح.
رمبا  لعب  فهو  متويل  حم�سن  نعاتب  اأو  نلوم  ل  هنا  نحن 
يتوفر على مواهب كروية جيدة، لكن م�ستواه الدرا�سي جد 
متوا�سع، ول يعرف ما يقول. فامل�سوؤولية الأوىل والأخرية 
هدفه  اإىل  الو�سول  يف  جنح  الذي  »الفكاهي«  هذا  يتحملها 
وهو ا�ستفزاز متويل. هذا الربنامج ي�سجع على ال�سغب الذي 
نحاول جميعا حماربته، فمثل هذه الربامج ل تفيدنا ب�سيء بل 
ت�ساهم يف خلق العداوة بني فريقني من املفرو�س اأنهما اإخوة 

ولي�سا اأعداء.

من م�سكل لآخر، ومن هزمية لأخرى، هذا هو 
القريب من  بالأم�س  الذي كان  الوداد  فريق 
اأقوى واأعتد الأندية الإفريقية، بل كان مثال 
يحتدى به، لتدور عجلة الزمن وي�سبح فريقا 

بدون روح ول ج�سد.
منذ ن�ساأته حوايل اأكرث من �سبعني �سنة، مل 
يع�س هذا النادي املرجعي ما يعي�سه حاليا، 
ب�سبب ال�سراعات بني اأع�سائه، وبني بع�س 
الفريق  هذا  باأن  يظنون  الذين  امل�سريين 

العريق �سيعة ورثوها عن اآبائهم.

الهزمية الثقيلة التي ح�سدها الفريق الأحمر 
3(، �ستفجر ول�سك   - �سد نه�سة بركان )0 
امل�سمار  هي  �ستكون  ورمبا  عنه،  امل�سكوت 

الأخري يف نع�س وداد الأمة.
والأكاذيب  الوعود،  �سئموا  لعبون 
وب�سكل  اأثر  جماهريي  املع�سولة، عزوف 
كبري على كل مكونات الفريق، م�ستخدمون 
وعمال ينتظرون اأجورهم، مدرب ل حول له 
ول قوة، ومل يعد ميلك ال�سلطة للتحكم يف 
الالعبني، فكيف ميكن له اأن ينتقد اأو يعاتب 

لعبا حمروما من رواتبه، بل الأنكى مهددا 
ياأويه مع عائلته.  بالإفراغ من املنزل الذي 
القيام  الأ�سا�سيني  الالعبني  قرر معظم  فاإذا 
»بهجرة جماعية« ومغادرة الفريق فهم على 

حق.
بالألقاب  للفوز  خلق  فريق  على  ح�سرة  يا 
ومقلقة،  حمزنة  نهايته  تكون  والبطولة، 
وبالرغم من كل اخليبات التي يعي�سها، مازال 
رئي�س الفريق مت�سبثا مبقعده، وكاأنه ينتقم 
باأنه ودادي ويحبها  الذي يدعي  الوداد  من 

حتى النخاع.
اأمام هذا الو�سع املزري الذي ل يتمناه اأي 
ريا�سي لهذا النادي، يتاأ�سف اجلميع لرحيل 
الذي  الكبري  الرئي�س  مكوار  الرزاق  عبد 
و�سل بالوداد اإىل العاملية، بل اأ�سبح يناف�س 

انده�ست  التي  العاملية  الأندية  اأقوى  بقوة 
للم�ستوى الكبري الذي و�سل اإليه هذا الفريق 
مبدر�سة  والهتمام  والتدبري  الت�سيري  يف 
مكوار  للمرحوم  النرية  وبالأفكار  الوداد، 
الذي ا�ستطاع وبف�سل عالقاته الكثرية اإقناع 
الوداد،  �سد  للعب  الأوربية  الأندية  اأعرق 
اأم�سرتدام،  واأجاك�س  الإجنليزي،  كلفربول 

واأنتري ميالن وغريهم كثري.
املرحوم مكوار قام بكل هذه الأ�سياء الكبرية 
بن  حممد  مركب  ن�سيان  دون  واجلميلة 
باأنه  ما،  يوما  منه  ن�سمع  اأن  ودون  جلون، 
اأقر�س الوداد، اأو اأدىل بالت�سريحات التافهة 

والالم�سوؤولية التي تزعجنا هذه الأيام.
فرحمة بالوداد التي ل ت�ستحق منكم كل هذا 

العذاب الذي تعي�سه.

رحم الـــــله عــــبد الـــرزاق مكـــــوار
�لــــود�د يتنـــــف�س حتــــت �ملـــــاء..

عبد الرزاق مكوار

مديح

رأي

فتاح الديالمي)العب سابق للكوكب المراكشي(
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غري  اأطراف  فيها  تعلن  التي  الأوىل  املرة  ولعلها 
مرئية)..(، يف اإطار حرب غري مفهومة، احلرب على 
للح�سابات،  الأعلى  املجل�س  ادري�س جطو رئي�س 
حيث يواجه هو الآخر تهما تتعلق بتغيري م�سار 
اإىل  اأرا�سيه  بع�س  �سم  اأجل  من  �سيار  طريق 
املجال احل�سري،بينما �سبق اأن نفى اأية عالقة له 
باملو�سوع، فقد ارتاأى اأن ي�سكت اأمام احلملة هذه 
ولعل  من�سبه)..(،  ح�سا�سية  ب�سبب  رمبا  املرة، 
التوجه  هذا  يف  دورا  لعبت  قد  املجل�س  تركيبة 

التقنوقراطي امل�سامل، »حيث تهيمن على ت�سكيلته 
ميولت  ذات  فئات  اأو  املهند�سني،  من  نخبة 
اأحمد ح�سون، املجل�س الأعلى  اقت�سادية )كتاب 
اأن  رغم  قانونية(،  �سو�سيو  درا�سة  للح�سابات 
الرجل الذي يوجد على راأ�س هذه الهيئة يفرت�س 
ولء  وذو  طويل،  مهني  م�سار  من  النحدار  فيه 
م�سمون، »فاأن يكون املرء رئي�سا اأول للمجل�س، 
مفرت�سا  مرورا  يعني  فذلك  املغربي  الن�سق  يف 
عرب عدد من القنوات، ويعني كذلك حيازة اأكيدة 
لعدد من الر�ساميل املفتوحة على الثقة والكفاءة، 
على  الأول،  الرئي�س  تعيني  يخرج  ل  هذا  وعلى 

�سبيل املثال، عن اخلطاطة التي ترى اأن الوظيفة 
ن�سب  بني  من  العليا،  بالن�سبة  ت�ستاأثر  ال�سامية 
بعد  الوزراء  اإليها  يلتجاأ  التي  املختلفة  املنا�سب 
خروجهم الأويل من ال�ساحة احلكومية، )امل�سدر 

نف�سه(.
املجل�س  رئي�س  يعجز  ملاذا  �سوؤال  يطرح  هنا،  اإىل 
بال�سوء  يحظى  اأنه  طاملا  للح�سابات،  الأعلى 
امل�ستويات، عن كتابة تقارير  اأعلى  الأخ�سر، من 
امل�سوؤولني  بع�س  ت�سرفات  تدين  وا�سحة 
احلزبيني، وملاذا مل ي�سبق اأن �سمعنا اإحالة ملف 

حزب معني على الق�ساء؟.

قالها محمد امجيد رحمه اهلل 
قبل رحيله، »المكان الطبيعي 
لألحزاب المغربية هو الزبالة.. 

فالمغاربة ال يثقون إال في 
الملك و60 حزبا الموجودة في 
القرآن الكريم« )أنظر آخر حوار 

للراحل، األسبوع الصحفي، عدد: 
28 نونبر 2013 هكذا مات 

أفضل معلق سياسي أهمله 
الصحافيون وفي قلبه غصة إزاء 

هذا المشهد الحزبي الذي لم 
يعد يرضي أحدا.

لم يكن امجيد الوحيد الذي ينظر 
إلى هذه األحزاب، التي تكاثرت 

مثل الفطر، بارتياب كبير، بل 
إن الدولة ممثلة في المجلس 

األعلى للحسابات كانت أصدرت 
قبل هذا التصريح بشهور تقريرا 

تفضح فيه عدم شفافية بعض 
األحزاب، ويقدر عدد األحزاب 
التي لم تقدم أي تقرير عن 
وضعيتها المالية بـ14 حزبا.

وقد أكدت الطريقة التي 
كتب بها تقرير المجلس 

األعلى للحسابات والذي تجنب 
اإلشارة إلى أسماء األحزاب 
المعنية بالتجاوزات المالية، 

نزوع ادريس جطو للمهادنة، 
ولكم أن تتصوروا كيف أن 

النواب المحترمين، حاولوا قطع 
التمويل عن المجلس المذكور، 

برفضهم التأشير على ميزانيته، 
رغم أن رئيس الغرفة األولى 
بالمجلس المذكور، بادر إلى 

تدارك سوء الفهم الحاصل بين 
المجلس وأعضاء لجنة العدل 
والتشريع، )المساء، عدد: 11 

نونبر 2013(.
وبينما كان الجميع يتوقع 

وضع حد للتالعبات المالية مع 
صدور دستور جديد، مازال 

الغموض هو سيد الموقف، 
وفي كل مرة يطرح فيها 

سؤال الشفافية حول األحزاب 
والنقابات، يوجد هناك من يقلب 

الطاولة على هذه المؤسسة، 
أليس حميد شباط األمين العام 
لحزب االستقالل، هو من قال: 
»إن المجلس األعلى للحسابات 
مخترق من قبل عناصر إرهابية 
)المساء: 18 ماي 2008(، أليس 
حزب االستقالل هو من هاجم 

ادريس جطو، ال لشيء سوى ألنه 
أبدى مالحظاته حول الصفقة 

المشبوهة التي عقدتها 
الوزيرة السابقة في الصحة)..(.

ملاذا مل يف�ضح ادري�س جطو 
ف�ضاد الأحزاب ال�ضيا�ضية؟

»الريحة عطات« ولكن 
من �سيحرك امللف

جطو

إلى هنا، يطرح سؤال لماذا يعجز 
رئيس المجلس األعلى للحسابات، 
طالما أنه يحظى بالضوء األخضر، 

من أعلى المستويات، عن كتابة 
تقارير واضحة تدين تصرفات بعض 

المسؤولين الحزبيين، ولماذا لم 
يسبق أن سمعنا إحالة ملف حزب 

معين على القضاء؟



لكل حزب مغربي فتنته التي تقف وراء �ضعفه، ففي 
االحتاد اال�ضرتاكي هناك انق�ضام بني الربملاين اأحمد 
الزايدي والربملانية ح�ضناء اأبو زيد، وو�ضط كل هذه 
الفتنة هناك من يقتات من ال�ضراع با�ضم ال�ضرعية 
الدميقراطية  ال�ضرعية  وبا�ضم  تارة  التاريخية 
للأحرار  الوطني  التجمع  حزب  ويف  اأخرى،  تارة 
مزوار،  اخلارجية  وزير  اأن�ضار  بني  �ضراع  هناك 
للحزب  ال�ضابق  الرئي�س  لعودة  يطلعون  من  وبني 
ال�ضعبية   احلركة  حزب  ويف  املن�ضوري،  م�ضطفى 
قوية  �ضفعة  العام  االأمني  العن�ضر  احمند  تلقى 
احل�ضول  يف  ف�ضل  عندما  الربملاين،  فريقه  لدن  من 
على تفوي�س بتعيني الرئي�س، مما يعني اأن �ضربة 
ال�ضنوات  خلل  احلزب  يف  للمتحكمني  موجعة 
اال�ضتقلل  حزب  ا�ضتثناء  ميكن  وال  االأخرية)..(، 
اأن�ضار  بني  م�ضتتا  مازال  االآخر  فهو  يح�ضل  مما 
نف�ضه  واالأمر  هوادة«،  »ال  واأن�ضار  �ضباط  حميد 
ينطبق على حزب العدالة والتنمية، فالفتنة النائمة 
تفرت�س وجود نزاع غري م�ضبوق حول االأمانة بني 
كل من عبد االإله بن كريان، و�ضعد الدين العثماين، 

وعبد العزيز الرباح)..(.
لكل حزب فتنته، ولكن االأمر الذي ال ميكن ال�ضكوت 
عنه هو هذا التواطوؤ على التعتيم على احل�ضابات 
االأعلى  للمجل�س  تقرير  اآخر  فح�ضب  املالية، 
باإرجاع  تقم  مل  االأحزاب  بع�س  فاإن  للح�ضابات، 
املبالغ املالية التي ت�ضرفها يف االنتخابات مبنا�ضبة 
الذي  املبلغ  ويقدر   ،2011 نونرب   25 ا�ضتحقاقات 
اأن  علما  درهم،  بـ15.805.202,13  اإرجاعه  يتم  مل 
الدولة �ضاهمت يف متويل احلملت االنتخابية بر�ضم 
اقرتاع 25 نونرب 2011، مببلغ 219,74 مليون درهم، 
و�ضلت اإىل 29 حزبا �ضيا�ضيا، منها 18 حزبا �ضرحت 
االأجل املحدد  مب�ضاريف حملتها االنتخابية داخل 

قانونيا، بينما تخلف الباقون عن الت�ضريح.
�ضوى  للح�ضابات  االأعلى  املجل�س  تقرير  ي�ضمل  مل 
ملفا ماليا واحدا من ملفات االأحزاب وهو املحطة 
االنتخابية ل�ضنة 2011، ور�ضد اختلالت باملليني، 
فماذا لو امتدت يد جطو لتحرك امللفات الراقدة منذ 
ع�ضرات ال�ضنني؟ ماذا لو طبق القانون باأثر رجعي؟ 
بتهمة تبذير  ال�ضجن  الزعماء يف  ن�ضاهد بع�س  األن 

اأموال عمومية؟

 الغموض.. االتحاد
 الدستوري نموذجا

اأن  لل�ضحف  �ضبق  احل�ضر،  ال  املثال  �ضبيل  على 
الثاين  الرجل  بتجميد ع�ضوية  يتعلق  ن�ضرت خربا 
وقيل  الفردو�س،  اهلل  عبد  الد�ضتوري،  االحتاد  يف 
وقتها اإن مدير �ضحيفة ر�ضالة االأمة، حول ممتلكات 
تابعة للحزب اإىل ا�ضمه ال�ضخ�ضي)..( ومرت االأيام 
حممد  العام  االأمني  اأن  ليوؤكد  الفردو�س  وخرج 
االأبي�س »قام بال�ضطو على مليار و300 مليون من 
اجلريدة، التي ال علقة لها باحلزب، )امل�ضاء، عدد: 

23 مار�س 2014(.

النيابة  حترك  يتطلب  كان  النوع  هذا  من  ت�ضريح 
العامة، ولكن األي�س هذا �ضببا كافيا ليفتح املجل�س 
االحتاد  حلزب  املايل  امللف  للح�ضابات،  االأعلى 

الد�ضتوري)..(.
اللزمة  املبالغ  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  جتد  اأين  من 
انتقال  ميول  ومن  احلا�ضدة،  م�ضرياتها  لتمويل 
منا�ضلني مفرت�ضني بني عدة مدن ومن ي�ضمن لهم 
االإقامة يف االأوطيل كلها اأ�ضئلة مطروحة، مل ي�ضبق 
اأن خا�س فيها املجل�س االأعلى للح�ضابات، كما اأنه 

مل يقدم اأية تو�ضيحات بخ�ضو�س االأحزاب التي مل 
اأ�ضار  القانوين، والتي  تقدم ح�ضاباتها داخل االأجل 
االأمر  ويتعلق  باال�ضم،   2013 �ضنة  تقرير  يف  اإليها 
بكل من : حزب املوؤمتر الوطني االحتادي، وحزب 
احلرية والعدالة االجتماعية، واحلزب اال�ضرتاكي، 
القوات  وحزب  واال�ضتقلل،  ال�ضورى  وحزب 
املواطنة، وحزب النه�ضة والف�ضيلة، وحزب العمل، 
وحزب  للدميقراطية،  املغربي  االحتاد  وحزب 
واحلزب  الدميقراطي،  املجتمع  وحزب  النه�ضة، 
الدميقراطي،  النهج  وحزب  املوحد،  اال�ضرتاكي 
وحزب االحتاد الوطني القوات ال�ضعبية، وحزب 

الطليعة الدميقراطي اال�ضرتاكي.

 هدية بن كيران 
لألحزاب والنقابات

حترك  اجلميع  فيه  ينتظر  كان  الذي  الوقت  يف 
رائحته  خرجت  الذي  الف�ضاد  لتطويق  احلكومة 
�ضارع  ال�ضيا�ضية،  االأحزاب  معاطف  حتت  من 
بنقل  ي�ضمح  مر�ضوم  على  التوقيع  اإىل  كريان  بن 
م�ضجلة  كانت  واأ�ضول  وعقارات،  ممتلكات، 
ملكية  اإىل  واملنا�ضلني،  الزعماء  بع�س  باأ�ضماء 

االأحزاب مبا�ضرة.
وقد �ضمح رئي�س احلكومة ب�ضكل ا�ضتثنائي بخرق 
بعني  تاأخذ  لن  التفويت  عملية  اأن  ذلك  القانون 
االعتبار املقت�ضيات الواردة يف مدونة ال�ضرائب، 
وف�ضل عن كونها عملية معفية من ال�ضرائب فاإنها 
تواطاأ  وقد  الت�ضجيل،  م�ضاريف  من  اأي�ضا  معفاة 
بن  مر�ضوم  على  امل�ضادقة  اأجل  من  النواب  جل 
م�ضاريف  اأداء  يفر�س  القانون  اأن  رغم  كريان، 

الت�ضجيل، مع �ضريبة على »زائد القيمة«، حيث اأن 
العقارات واالأرا�ضي التي مت اقتناوؤها قدميا مببالغ 
زهيدة اأ�ضبح جلها يقدر ثمنه باملليري، وعليه فاإن 
للدولة  ت�ضمن  �ضريبة  مبثابة  الت�ضجيل  واجبات 
االأحزاب  جل  ولكن  التفويت،  عملية  من  مدخوال 
رغم  القانون  بوا�ضطة  القانون  خرق  على  اتفقت 
اأن املادة 187 من مدونة ال�ضريبة تقول: »تطبق 
ال�ضريبة  مبلغ  من  املئة  يف   100 ت�ضاوي  غرامة 
�ضاهم يف  اأنه  املتمل�س منها على كل �ضخ�س ثبت 

اأعمال تهدف اإىل التمل�س من دفع ال�ضريبة«.
متلكها  التي  العقارات  عن  �ضوؤال  يطرح  هنا،  اإىل 
االأحزاب، وعما اإذا كان املجل�س االأعلى للح�ضابات 
الواقع؟  اأر�س  على  ويدور  يجري  مبا  علم  على 
اأن االإعفاءات ال�ضريبية  اإىل  اأوال،  جتدر االإ�ضارة، 
التي اأقرها بن كريان متتد اإىل غاية 16 ماي 2014, 
لذلك فاإن جل االأحزاب منكبة على جرد ممتلكاتها، 
للح�ضابات،  االأعلى  املجل�س  تقارير  اآخر  وح�ضب 
التي  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  اأ�ضول  جمموع  بلغ  فقد 
قدمت للمجل�س االأعلى للح�ضابات، ما قدره 259,81 
مليون درهم، وتت�ضكل اأ�ضا�ضا من االأ�ضول الثابتة 
املادية مببلغ قدره 125,82 مليون درهم، اأي بن�ضبة 
ومثلت  بها؛  امل�ضرح  االأ�ضول  جمموع  من   %  48

االأرا�ضي ما يفوق 39 % من جمموع هذه االأ�ضول 
الثابتة)..(.

اال�ضرتاكي،  واالحتاد  اال�ضتقلل،  حزب  من  كل 
باملليري،  عقارات  ميلكون  التاريخية  والنقابات 
ممتلكاته  عن  تقارير  منها  كثري  يرفع  مل  ورمبا 
الإدري�س جطو، االأمر الذي ال يقف عند حدود خرق 
القانون بل ميتد لي�ضل اإىل التهرب ال�ضريبي، لكن 
وهي  االأحزاب  على  يتفرج  مازال  جطو  جمل�س 

ت�ضتهرت باملال العام)..(.
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ال�سوؤال املطروح بعد القب�ض على مدراء موؤ�س�سات عمومية

ملاذ� ل ي�ستطيع �ملجل�س �لأعلى للح�سابات �إر�سال زعماء
بع�س �لأحز�ب و�لنقابات �إىل �ل�سجن؟

يمكن لتقارير المجلس األعلى للحسابات أن تلعب دور »المغرق« في بعض الملفات، فبمقتضى محاضره تم سجن القيادي االتحادي خالد عليوة بدعوى أنه أساء تدبير مالية بنك 
»القرض العقاري والسياحي« )تقرير 2009( ولم تكن هذه المأساة لتنتهي إال بتدخل ملكي في شهر مارس من السنة الماضية بعد وفاة والدته، بالمقابل مازال عبد الحنين 

بنعلو، معتقال بصفته مديرا سابقا للمكتب الوطني للمطارات، ارتكب عدة خروقات مالية، لم تتضح حقيقتها بعد)..(، ولم يفتح حتى اآلن أي تحقيق بشأن التصريحات التي قال 
فيها بنعلو، إن مجموعة من الموظفين تعرضوا للضغط، حتى أن القضاة ضربوا موعدا مع الخازن في مقهى، وطلبوا منه التعاون معهم وأفصحوا له عن نيتهم في تغريق 

بنعلو، حسب ما أكده هذا األخير أمام المحكمة، لكن رئيس الجلسة لم ير بدا من االستماع إلى الموظف المعني بهذه االتهامات )المصدر: الموقع اإللكتروني لجريدة األسبوع 
الصحفي، األربعاء 29 يناير 2014(.

يبدو المجلس األعلى للحسابات صارما مع بعض مدراء المؤسسات العمومية بدعوى أنهم يتصرفون في أموال عامة، لكنه لم يسبق أن وجه أي اتهام ألي رئيس أو أمين عام 
لحزب سياسي معين، كما أنه لم يجرؤ حتى اآلن على فتح ملفات مالية النقابات)..(، هل هي الرغبة في الحفاظ على السلم االجتماعي أم هي حسابات سياسية؟ أال يتصرف 

زعماء األحزاب والنقابات في الماليير بدعوى تمثيل الشعب؟ ال أحد يعرف الجواب.

 سمح رئيس الحكومة 
بشكل استثنائي بخرق 
القانون ذلك أن عملية 
التفويت لن تأخذ بعين 

االعتبار المقتضيات الواردة 
في مدونة الضرائب، 

وفضال عن كونها عملية 
معفية من الضرائب فإنها 
معفاة أيضا من مصاريف 
التسجيل، وقد تواطأ جل 
النواب من أجل المصادقة 

على مرسوم بن كيران



أخبار أخرى16 العدد: 785  اخلميس 17 أبريل 2014
alousbouea@gmail.com

بني حكاية »الكلب امل�شعور« ونظام »�شاه اإيران« 

الرباط: األسبوع
»الكلب  حكاية  عن  النظر  بغ�ض 
املنبوذ«،  »الأمري  اأو  امل�سعور« 
ت�سنح  مل  الذين  املغاربة  اأغلب  فاإن 
الأمري  كتاب  لقراءة  بعد  الفر�سة 
املنبوذ يف ن�سخته الورقية، والتي مل 
ي�سرع يف توزيعها بعد، مل ت�سمح لهم 
احلقيقية  الدوافع  مبعرفة  الفر�سة 
التي دفعت مولي ه�سام اإىل التعجيل 
طاملا  اجلدل،  املثري  كتابه  باإ�سدار 
عدة  تزعمتها  التي  الفعل  ردة  اأن 
احلملة،  طابع  اكت�ست  اإعالم  و�سائل 
للمتاأملني)..(،  فر�سة  اأي  ترتك  ومل 
اإىل  نبهت  اأن  لـ»الأ�سبوع«  و�سبق 
مت  التي  الإعالمية  »احلملة  كون 
لت�سن   ،2013 �سنة  بها)..(  الإيحاء 

بع�ض  يف  ه�سام  مولي  الأمري  على 
ال�سحف املغربية..«، هي التي عجلت 
مكتوبا  الذي  الكتاب  هذا  ب�سدور 
للوجود  يخرج  ومل   ،2007 �سنة  منذ 
احلملة  ك�سرته  نف�سي،  حاجز  ب�سبب 
 20 عدد:  الأ�سبوع،  )اأنظر  املذكورة 

مار�ض 2014(.
العي�ض  اختار  املغرب،  ملك  عم  »ابن 
الأمريكية..«،  املتحدة  الوليات  يف 
بهذا التقدمي الب�سيط اختارت من�سطة 
تقدم  اأن   »1 »اأوربا  براديو  اإذاعية 
اأن  قبل  الأخرية،  الأيام  يف  �سيفها 
اآخر  �سحفي  اأمام  املجال  تف�سح 
اأكد  الذي  املنبوذ«،  »الأمري  ملحاورة 
امللك  مع  وثيقة  عالقة  على  كان  اأنه 
الراحل احل�سن الثاين، قبل اأن ي�سبح 
وبروتوكوليا«،  �سيا�سيا  »مهم�سا 

ح�سب قوله.
عن  اإبعادك  مت  هل  ال�سحفي،  ي�ساأله 
يجيبه  كثريا،  تتكلم  لأنك  الق�سر 
»فالأمراء  بالتاأكيد،  ه�سام:  مولي 
يفرت�ض فيهم التحفظ يف الكالم، اأما اأنا 
املو�سيقى..  قبل  العزف  اخرتت  فقد 
وم�ستقال  مثقفا  اأكون  اأن  اخرتت  اأنا 
معر�ض  ويف  اآرائي«،  عن  الدفاع  يف 
قال  ال�سيا�سي  موقفه  عن  حديثه 
مولي ه�سام، اإن املغرب يتعاي�ض فيه 
يتطلع  واآخر  تقليدي  واحد  نظامان، 
للدميقراطية)..(، قبل اأن يو�سح باأن 
اخلا�سر من هذا التعاي�ض هو املغرب 

وامللكية.
»ولكن املغرب م�ستقر مقارنة مع دول 
ليجيب  ال�سحفي،  يت�ساءل  اجلوار، 
مولي ه�سام اإن نظام �ساه اإيران الذي 

قبل  م�ستقرا  كان   1979 �سنة  �سقط 
م�ستقرة  فالأو�ساع  ي�سقط)..(،  اأن 
يتوا�سل  امل�سكلة..  حت�سل  اأن  قبل 
احلوار مع مولي ه�سام اإىل اأن ي�ساأله 
ال�سحفي ذلك ال�سوؤال الوا�سح: »هل 
ه�سام:  مولي  ليجيب  احلكم«،  تريد 
»اإنها �سورة كاريكاتورية.. ما يهمني 
ولي�ض  العام  ال�ساأن  يف  امل�ساركة  هو 

ال�سلطة«.
عدة  اأجرى  ه�سام  مولي  اأن  يذكر 
حظيت  الأخرية  الفرتة  يف  حوارات، 
بن�سب متابعة عالية، حيث و�سل عدد 
م�ساهدي حواره الأخري مع »فران�ض 
على  م�ساهد  اآلف   407 اإىل   »24
اليوتوب فقط، بغ�ض النظر عن ن�سبة 

امل�ساهدة التي حققتها القناة.

من تدخل لت�شحيح اخلطاإ

�حلركيون يعرفون �أحر�ضان 
وال يعرفون اخلطيب

الرباط: األسبوع
يبدو اأن نواب حزب احلركة ال�سعبية »اجلدد« غري 
عابئني بح�سا�سية تاريخ احلركة الوطنية باملغرب، 
واملعلنة  اخلفية  و�سراعاتهم  رجالتها،  وتاريخ 

داخل وخارج الربملان.
من  عدد  طرف  من  الت�ساوؤل  هذا  طرح  �سبب 
الربملانيني هو ما قام به فريق احلركيني بالربملان 
الفريق  روؤ�ساء  جميع  �سور  تعليق  مبادرة  من 
على مر التاريخ عند مدخل جناح الفريق احلركي 

مبجل�ض النواب.
بلخياط  نبيل  احلركي  الفريق  رئي�ض  قام  حيث 
مببادرة تعليق �سور �سخ�سية لروؤ�ساء الفرق طيلة 
خم�سني �سنة من تاريخ احلركة ال�سعبية بالربملان.

يبدو  الربملاين  فريقهم  بروؤ�ساء  احلركيني  احتفاء 
اأن ما اعترب غري عادي هو الكتفاء يف  عاديا، غري 
اأحر�سان  بتاأريخ لفرتة رئا�سة املحجوبي  البداية 
موؤ�س�ض احلركة ال�سعبية ومن جاء وراءه، قبل اأن 
يتدارك الفريق اأ�سبوعني بعد ذلك اخلطاأ وي�سعون 
اجلمعة املا�سية �سورة جديدة تتعلق بعبد الكرمي 
املقدمة  من  اأحر�سان  اأزاحت  والتي  اخلطيب، 
راأ�ض  على  باخلطيب  اعرتافا  الأوىل  وو�سعت هي 
اخلطاأ  هذا  و�سحح  تدخل  فمن  احلركي،  الفريق 

غري املق�سود؟.

موالي ه�ضام: ما يهمني هو �مل�ضاركة 
يف �ل�ضاأن �لعام ولي�س �حلكم 

 نيويورك: سمير بنيس  ❋ 

املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام  الأمني  اأ�سدر 
بان كي مون، يوم اخلمي�ض املا�سي، تقريره 
ال�سنوي عن »الو�سع يف ال�سحراء الغربية«. 
جمل�ض  اأع�ساء  عليه  �سيعتمد  الذي  التقرير 
لتبني قراره ال�سنوي بخ�سو�ض متديد بعثة 
املينور�سو يف ال�سحراء، متيز اإىل حد ما بنوع 

من التوازن.
وخالفا لل�سنة املا�سية، مل يت�سمن تقرير بان 
حول  وا�سحة  تو�سية  ال�سنة  لهذه  مون  كي 
تو�سيع ولية بعثة املينور�سو لت�سمل مراقبة 
ويف  ال�سحراء  يف  الإن�سان  حقوق  و�سعية 
املغرب  بحر�ض  اأ�ساد  كما  تندوف.  خميمات 
على تعزيز و�سع حقوق الإن�سان يف الأقاليم 
اخلا�سة  الإجراءات  مع  وتعاونه  اجلنوبية 
ملجل�ض الأمم املتحدة حقوق الإن�سان، وعرب 
اتخذها  التي  اخلطوات  جتاه  ارتياحه  عن 
باملجل�ض  واملتعلقة  الجتاه  هذا  يف  املغرب 
املحاكم  واإلغاء  الإن�سان  حلقوق  الوطني 

الع�سكرية بالن�سبة للمدنيني.
اإل اأن تقرير الأمني العام ت�سمن جملة تدعو اإىل 
القلق والرتياب حني قال باأن »الهدف الأ�سمى 
يظل هو اإن�ساء اآلية دائمة، وم�ستقلة، وعادلة 
ملراقبة حقوق الإن�سان يف ال�سحراء وخميمات 

تندوف«.
اإن املقلق يف الأمر هو اأن هذه اجلملة تو�سح 

مهمتها  عن  تنحرف  بداأت  املتحدة  الأمم  باأن 
الرئي�سية واملتمثلة يف اإيجاد حل �سيا�سي ودائم 

ومقبول للطرفني، لي�ض فيه غالب ول مغلوب.
على  املرء  يبعث  القبيل  هذا  من  ت�سريح 
ترغب  املتحدة  الأمم  كانت  اإذا  عما  الت�ساوؤل 
بالفعل وبجدية يف ت�سييق الهوة بني املغرب 
والبولي�ساريو بهدف اإيجاد خمرج لهذا النزاع، 
اأو اأن هدفها الأ�سمى اأ�سبح بكل ب�ساطة اإن�ساء 
ال�سحراء  يف  الإن�سان  حقوق  ملراقبة  اآلية 
وخميمات تندوف. فال يخفى على كل متتبع 
والبولي�ساريو  اجلزائر  اأن  ال�سحراء  لق�سية 
اأجل  من  الإن�سان  حقوق  م�ساألة  ت�ستعمالن 
عرقلة جهود املغرب لإيجاد حل �سيا�سي للنزاع 

بناء على نهج ل غالب ول مغلوب.
والبولي�ساريو  اجلزائر  من  كل  ت�ستعمل  كما 
رغبة  الإن�سان  حقوق  مو�سوع  وحلفائهما 
منهم يف اإ�سعاف و�سع املغرب على امل�ستوى 
ال�سحراء  يبدو كبلد »يحتل«  الدويل وجعله 
فمن  ل�ساكنتها.  الإن�سان  حقوق  و»ينتهك« 
البديهي اأن هذه املقاربة ل تهدف باأي �سكل من 
الأ�سكال اإىل التو�سل اإىل حل �سيا�سي للنزاع، بل 
ت�سعى من خالل ت�سيي�ض م�ساألة حقوق الإن�سان 
اإىل التمهيد لتمكني النف�ساليني من اإقامة دولة 

م�ستقلة يف ال�سحراء.
ويف حماولة من اجلزائر والبولي�ساريو لك�سب 
تعاطف الراأي العام الدويل، داأب منا�سروها 
وعلى راأ�سهم كريي كيندي وخافيري باردمي، 

على  دولية،  حقوقية  منظمات  اإىل  بالإ�سافة 
بعثة  اأن  مفادها  مغلوطة  لفكرة  الرتويج 
املينور�سو هي البعثة الأممية الوحيدة التي ل 

تتوفر على اآلية ملراقبة حقوق الإن�سان.
يك�سف  املتحدة  الأمم  موقع  يف  بحثا  اأن  غري 
عن وجود بعثات اأممية اأخرى ل تتوفر على 
هذه الآلية، كما هو ال�ساأن بالن�سبة لبعثة الأمم 
املتحدة يف ليربيا وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة 
يف ابيي، بالإ�سافة اإىل بعثات اأممية �سابقة مل 
الإن�سان،  حقوق  ملراقبة  اآليات  على  تتوفر 
�سرياليون  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  وهي: 
يف  املتحدة  الأمم  بعثة   ،)1999-2005(
بعثة   ،)2000-2008( واإريرتيا  اإثيوبيا 
مراقبي الأمم املتحدة يف طاجيك�ستان )-1994

2000(، بعثة الأمم املتحدة لتقدمي امل�ساعدة 
لرواندا )1996-1993(، وبعثة الأمم املتحدة 
للمراقبة يف العراق والكويت )1991-2003(. 
كما اأن هناك بعثات اأممية اأخرى مت اإن�ساوؤها 
منذ عدة عقود على راأ�سها بعثة الأمم املتحدة 
يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقوة  كا�سمري،  يف 
لبنان )اليونيفيل(، وهي ل تتوفر كذلك على 

اآلية ملراقبة حقوق الإن�سان.
فمن خالل ميولها للتعاطف مع اأطروحة الدول 
النف�سالية  املطالب  تدعم  التي  واملنظمات 
جلبهة البولي�ساريو، فاإن الأمم املتحدة تنحرف 
بب�ساطة وب�سكل وا�سح عن وليتها الأ�سا�سية، 
واحد  طرف  ونهج  م�سالح  بتف�سيل  وتقوم 
على ح�ساب الآخر. بيد اأن مهمة وولية الأمم 
املتحدة كو�سيط حمايد تتمثل يف امل�ساعدة على 
�سد الفجوة بني املغرب وجبهة البولي�ساريو 
ومتهيد الطريق نحو اإيجاد حل �سيا�سي ومقبول 
من الطرفني، متا�سيا مع قرارات جمل�ض الأمن 

ذات ال�سلة التي اعتمدت منذ اأبريل 2007.
وحتى اإن اأراد املجتمع الدويل اأن ين�سئ اآلية 
ملراقبة حقوق الإن�سان يف ال�سحراء وخميمات 
تندوف، وهو اأمر حممود يف حد ذاته، فال يجب 
اأن ت�سبح هذه الآلية هي الهدف النهائي الذي 
من  و�سيلة  بل  الدويل،  املجتمع  اإليه  ي�سبو 
و�سائل تعزيز الثقة بني الطرفني وربط ج�سور 
التوا�سل بينهما. غري اأن املطالبني بهذا الأمر 
ل ي�سعون اإىل التو�سل حلل �سيا�سي ومتوافق 

لتعزيز  ول  والبولي�ساريو  املغرب  بني  عليه 
الأ�سمى من حملتهم  الهدف  بل  بينهما.  الثقة 
الدولية الهادفة اإىل اإن�ساء اآلية ملراقبة حقوق 
الإن�سان يف ال�سحراء هو حماولة حتويل هذا 
النزاع من الف�سل ال�ساد�ض اإىل الف�سل ال�سابع 
من ميثاق الأمم املتحدة، وهو ما �سيقود فر�ض 
عليه بني  �سيا�سي ومتوافق  اإىل حل  التو�سل 

الطرفني.
جهودها  يف  جادة  املتحدة  الأمم  كانت  فاإذا 
الرامية اإىل اإيجاد حل �سيا�سي لق�سية ال�سحراء 
اأفريقيا ومنطقة  �سمال  ال�ستقرار يف  وتعزيز 
ال�ساحل، فيجدر بها اإعادة النظر يف النهج الذي 
مل�ساعدة  نفوذها  وت�سخري  الآن  حلد  تبنته 
العالقة  اخلالفات  ت�سوية  على  الطرفني 
ال�سيا�سي  احلل  اإىل  الو�سول  اأجل  بينهمامن 

املن�سود.
ولتحقيق هذا الهدف، فيجب ا�ستبعاد اإمكانية 
يف  الإن�سان  حقوق  ملراقبة  اآلية  اأي  اإن�ساء 
ال�سحراء اأو التمادي يف عقد لقاءات غري مثمرة 
بني الطرفني. كما اأن على امل�سوؤولني الأمميني 
اأن يتذكروا اأن دورهم يتمثل يف احلر�ض على 
الت�سجيع  عن  والعدول  وال�سالم  الأمن  ن�سر 
�ساأنها توفري  على خلق دويالت �سغرية من 
اأر�سية خ�سبة لنعدام ال�ستقرار والفو�سى 

يف املنطقة والعامل.
❋ حملل �صيا�صي خمت�ص يف ق�صية ال�صحراء 
والعالقات الغربية الإ�صبانية

الفقرات املقلقة يف  تقرير بان كي مون حول ال�شحراء

ملاذ� مل تتم مر�قبة حقوق �الإن�ضان يف �إثيوبيا و�إريرتيا ورو�ند� و�لعر�ق و�لكويت؟
تحلــيل 
إخبـاري

أحرضان

بان كي مون



العامة  التعا�ضدية  يف  منخرط  موظف  األف   50 حوايل 
الرباط،  مدينة  �ضكان  من  العمومية  الإدارات  ملوظفي 
هي  بل  عمومية،  موؤ�ض�ضة  ول  اإدارة  لي�ضت  والتعا�ضدية 
من  ينتخبون  الذين  املنخطرين  كل  من  تتكون  جمعية 
اإداريا لت�ضيريها ح�ضب قرارات وتو�ضيات  بينهم جمل�ضا 
الإداري  املجل�س  هذا  يكون  ما  وكثريا  العامة،  اجلمعية 
�ضلطاتهم  حتت  اإداري  جهاز  قراراتهم  ينفذ  نقابيني  من 

وتوجهاتهم.
وينظم  اأهدافها  يحدد  تاأ�ضي�ضي  قانون  وللتعا�ضدية 
اأجهزتها  انتخاب  كيفية  ويبني  منخرطيها  مع  عالقاتها 
ونزاهتها  حيادها  وي�ضمن  اخت�ضا�ضاتها،  ويح�ضر 
القانون  وهذا  »التعا�ضدية«،  �ضوؤون  لتدبري  وكفاءاتها 
العامة  بالأمانة  التعا�ضدية  ملف  يف  موجود  التاأ�ضي�ضي 
ثم هل  القانون يحرتم وينفذ ويطبق؟  هذا  فهل  للحكومة 
منخرطيها؟  وتوؤازر  وت�ضاند  تعا�ضد  فعال  التعا�ضدية 
اأوتوماتيكي  باقتطاع  »تع�ضهم«  �ضهر  كل  ويف  فقط  اأم 
اإجبارية  القتطاعات  تلك  اأ�ضبحت  حتى  الأجور؟  من 
النخراطات  مينع  الذي  اجلمعيات  قانون  على  �ضدا 
األفي  بني  ترتاوح  التي  النخراطات  هذه  الإجبارية!؟ 
ح�ضب  موظف  لكل  ال�ضنة  يف  درهم  اآلف  وثمانية  درهم 
وكاأنه  املوظف  هذا  اأ�ضحى  حتى  يتقا�ضاه،  الذي  الأجر 
موؤمنني  يكونان  ما  غالبا  اللذان  »كار«  اأو  »طوبي�س« 
خدمة  يف  اآدم  بني  »تعا�ضد«  من  باأقل  تاأمني  �ضركة  يف 
العمارات  ا�ضرتيت  انخراطاتها  فمن  واملواطنني،  الدولة 

وتوؤدي  والتعوي�ضات،  الأجور  ومتنح  وال�ضيارات 
نفقات ا�ضتهالك املاء والكهرباء والتليفونات، فهل هذا هو 
التعا�ضد؟ وهل املوظف يوؤدي واجبات النخراط لتاأمني 
�ضحته و�ضحة اأبنائه اأم لأ�ضياء اأخرى؟ فكل ما ذكرنا من 
عمارات و�ضيارات واأجور وتعوي�ضات وا�ضتهالك الكهرباء 
واملاء والتليفونات مبقرات التعا�ضدية يجب اأن تتحملهم 
التي ت�ضتفيد من خدمات وت�ضحيات املوظفني،  احلكومة 

الذين اإذا مر�ضوا فب�ضبب تلك اخلدمات والت�ضحيات.
اأي  يلم�ضوا  مل  التعا�ضدية  يف  املنخرطون  املوظفون 
التعا�ضدية،  هذه  مليزانية  ممولني  جمرد  فهم  تعا�ضد، 
حتى اإذا احتاجوها يف يوم من الأيام يجدون اأنف�ضهم اأمام 
والإر�ضاد  املعلومات  عن  والبحث  والنتظار  التعقيدات 
اإل »ال�ضراب« يف مقر جمعية هي  والتوجيه، فال يجدون 
لتعا�ضدهم وت�ضاعدهم وتوؤازرهم اأو حتى امللفات الطبية 
فال  التعا�ضدية،  بناية  قلب  يف  املنخرطون  بها  يطوف 

يجدون من ير�ضدهم اأو يوجههم اإىل امل�ضالح املخت�ضة.
فمن الواجب على التعا�ضدية الهتمام باملوظف املنخرط 
وخدمته بت�ضهيل اخلدمات ل بتعقيدها، وبتعجيل درا�ضة 
امللفات وت�ضويتها يف اأقرب الآجال بدل من تركها مركونة 

تنتظر املجهول.
متخ�ض�ضني،  مكلفني  لال�ضت�ضارة  اإ�ضارتهم  رهن  وجعل 
وحتت ت�ضرفهم م�ضاعدين اجتماعيني، وتقريب اخلدمات 
بدل من اإبعادها، فالتعا�ضدية هي ملك للمنخرطني ولي�س 

للم�ضريين.

تو�صيات وزير �أول 
�إىل وزير مالية يف �صاأن 

مد�خيل �لرباط
يوقع  ال�ضيد جطو وهو  اإح�ضا�س  ما هو  ندري  ل 
للح�ضابات  الأعلى  للمجل�س  ال�ضنوي  التقرير 
التدبري  مبراقبة  املتعلقة  باملالحظات  اخلا�س 
املايل ملداخيل جماعة الرباط التي يراأ�ضها العمدة 
ولعلو، فال�ضيد جطو قبل اأن يكون رئي�س املجل�س 
حلكومة  اأول  وزيرا  كان  للح�ضابات،  الأعلى 
القت�ضاد  وزارة  حقيبة  ولعلو  فيها  يتحمل 
واملالية وقبلها كان اأ�ضتاذا يف اجلامعة، ومنظرا 
واملالية،  القت�ضادية  ال�ضوؤون  علوم  من  متمكنا 
وخطيبا  احلكومة  ل�ضيا�ضة  �ضر�ضا  ومعار�ضا 
جماعة  جمال�س  ويف  النواب  جمل�س  يف  ف�ضيحا 

الرباط.
خ�ضو�ضا  التجارب،  من  الثقيل  الر�ضيد  بهذا 
اأربع  راأ�س  على  ق�ضاها  التي  �ضنوات   10 تلك 
واخلو�ض�ضة  واملالية  القت�ضاد  هي:  وزارات 
اجلماعية  النتخابات  خو�س  قرر  وال�ضياحة، 
ومدى  �ضعبيته  على  ال�ضارع  نب�س  جل�س  رمبا 
يف  اتخذها  التي  القا�ضية  الإجراءات  تاأثري 
العا�ضمة  اأن  ومبا  الوطنية.  املالية  املجالت 
الإدارية جل �ضكانها من املوظفني فلقد �ضفعت له 
الرتقية ال�ضتثنائية واملغادرة الطوعية لإنعا�س 
املرتبة  لئحته  واحتلت  النتخابية،  حملته 
الثانية بعد لئحة حزب العدالة والتنمية، بينما 
عقابيا  انهزاما  املقاطعات  باقي  يف  حزبه  انهزم 
حاكما  ق�ضاها  التي  املدة  طول  ب�ضبب  تكون  قد 
يف احلكومة وم�ضريا يف جماعة العا�ضمة وممثال 
فاإذا  اآخر.  مو�ضوع  وهذا  الربملانية  دوائرها  يف 
كان ولعلو جنح يف امتحان النتخابات اجلماعية 
فاإن عددا من الأحزاب اقرتحته لرئا�ضة البلدية، 
وكان الرباطيون يف ذلك الوقت يتهام�ضون: كيف 
الوايل  مع  وم�ضاركة  منا�ضفة  بتدبري  �ضري�ضى 
ميزانية  حجم  يف  �ضغرية  وميزانية  واملجل�س 

اأ�ضغر مديرية يف الوزارات التي �ضريها؟
التوقيع،  قبل  قليال  توقف  جطو  ال�ضيد  اأن  ل�ضك 
وا�ضتعر�س م�ضار الرجل، ليقرر ح�ضم املو�ضوع 
14 �ضفحة اإىل وزيره ال�ضابق  بتوجيه تقرير من 
يف املالية حتت اإ�ضراف الوايل، وهو تقرير يت�ضمن 
ولكن  تقنية  اقرتاحات  املوؤاخذات،  على  عالوة 
اجلماعة  مالية  لتدهور  »اإنذارات«  �ضطورها  بني 
من  املتدخلني  باقي  اإىل  املرة  وهذه  عامة  ب�ضفة 
يف  وا�ضح  هو  كما  املقاطعات  وروؤ�ضاء  الوايل 

ديباجة الوثيقة رقم 1.
واكتفى  النفقات  �ضق  اإىل  يتطرق  مل  والتقرير 
ب�ضق املداخيل الهزيلة وبالرغم من هزالتها فلقد 
حتديد  يف  و»تالعبا«  جبايتها  يف  تهاونا  لحظ 
وتطبيق  مردوديتها  رفع  يف  وتقاع�ضا  ر�ضومها، 
مل  والتقرير  اجلماعية.  للجبايات  املايل  القانون 
يالحظ على مداخيل ر�ضوم وثائق احلالة املدنية 
 500 من  انخف�ضت  التي  الإم�ضاءات  وت�ضحيح 
مليون اإىل 250 مليونا فقط، وهذا »الثقب« املايل 
اأو  اجلماعة  من  هل  م�ضدره:  عن  البحث  يجب 
املحا�ضيل  وكل  بل  معا؟،  منهما  اأو  املقاطعات 
تقهقرت  البلدية  باجلبايات  عالقة  لها  التي 

وتقل�ضت مداخيلها.
من  �ضواء  م�ضت�ضار  اأي  يتقدم  مل  الآن  وحلد 
لتح�ضني  باقرتاحات  املعــــــــار�ضة  اأو  الأغلبية 
واملبادرات  امل�ضاريف.  وتر�ضيد  املداخيل  هذه 
اجتماعات  اإطار  يف  تكون  واملقبولة  ال�ضائبة 
من  عليها  وم�ضادق  وامليزانية  املالية  اللجنة 
طرف املجل�س اجلماعي يف دورة عادية، فالبع�س 
بكتابات  »بالغمز«  ويكتفي  اجلل�ضات  عن  يتغيب 
جماعي  بعمل  لي�س  فهذا  »جمهول«،  واتهامات 
لفر�س  ال�ضجاعة  وقلة  فو�ضى  هذه  م�ضوؤول، 
املواطنون  فاإذا كان  اآرائهم يف مداولت ر�ضمية، 
املجل�س  هذا  واأع�ضاء  املجل�س،  من  ي�ضكون 
يبكون ويتباكون، فالأف�ضل اأن ي�ضتقيلوا ماداموا 
امل�ضاكل  حلل  ال�ضت�ضارة  تقدمي  عن  عاجزين 

وال�ضالم.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة تاريخية التقطت يف الرباط �سنة 1934 للوطنيني 
الذين نابوا عن احلركة الوطنية يف تقدمي دفرت املطالب 
باحلرية واال�ستقالل اإىل املغفور له امللك حممد اخلام�س، 
اأجل تخلي�س  الذي ينا�سل من  امللك  ليعززوا بها موقف 

ال�سعب من اال�ستعمار.
ويف ال�سورة: اجلال�س يف الو�سط، الفقيه حممد غازي.

القادري  بكر  اأبو  اإدري�س،  بن  العزيز  عبد  والواقفون: 
ف�سيح  واأ�سكنهم  اهلل  رحمهم  ال�سرقاوي،  اأحمد  واحلاج 

جناته.

ن�ضمة  مليوين  النهار  يف  الرباط  حتت�ضن 
مليون  اإىل  العدد  ينزل  الليل  يف  بينما 
الوافدين  على  دليل  وهذا  �ضاكن، 
اأو  للعمل  اإما  العا�ضمة  يق�ضدون  الذين 
ويقدر  وال�ضناعة  التجارة  اأو  الدرا�ضة 
عددهم بنحو مليون وافد، ي�ضكلون قوة 
اإىل  عملها  بعد  تعود  عابرة  دميوغرافية 

بيوتها خارج الرباط.
ففي �ضنة 1913 بلغ عدد �ضكان العا�ضمة 
23415 �ضاكن لريتفع يف �ضنة 1921 اإىل 
29563، لي�ضل يف �ضنة 1926 اإىل 41263، 
ليت�ضاعف �ضنة 1936 بـ 83379، لينتقل 
يف �ضنة 1952 اإىل 156209، و227445 
يف �ضنة 160، و367620 يف �ضنة 1971، 
و518616 يف �ضنة 1982، و621000 يف 
�ضنة 1994، ليودعنا القرن الع�ضــــرون 
بـ 658000 ن�ضمة يف �ضنة 2000. ونحن 
يف القرن الواحد والع�ضرين، فكم نحن يف 

�ضنة 2014؟
فطيلة القرن املا�ضي من 1913 اإىل 2000 
ارتفع عدد �ضكان الرباط بنحو 300 مرة 
الزمنية  بالرغم مما �ضادف تلك احلقبة 
وجماعة،  فتاكة  واأمرا�س  حروب  من 
ودكتـاتورية  واأوبئة  وتخــــلف  وجهل 

ال�ضتعمار. 
والتقدم  الرفاهية  عهد  يف  �ضنكون  فكم 
واحلرية  الثــــــقايف  والوعي  العلمي 
والطب  واملعلومات  واحلقوق، 
والتطبيب مع التاأمني الإجباري وبطاقة  

الرباط  �ضكان  عدد  �ضيكون  كم  راميد؟ 
يف اأول اإح�ضاء للقرن اجلديد؟ فاإذا كان 
الوافدون مليونا فدون �ضك لن يقل عدد 
تقديرات  وهي  املليون؟  عن  ال�ضكان 
مع  انطلقت  التي  املعطيات  من  انطالقا 
القرن الواحد والع�ضرين، وهي معطيات 
اإيجابية تطورت معها معي�ضة ال�ضكان ول 

مقارنة لها مع �ضابقتها يف القرن املا�ضي.
م�ضالح  ا�ضتنفار  هو  علمنا  يف  والذي 
الإح�ضاء  اإجناح  يف  للم�ضاركة  الولية 

كل  يف  �ضهرين  بعد  �ضينطلق  الذي 
اأو  بعد  »نعلم«  ولن  املدينة،  مقاطعات 
اجتمعت  املقاطعات  هذه  باأن  ن�ضمع 
وهياأت جلانا ملتابعة جمريات العمليات 
املعلومات  من  ولال�ضتفادة  الإح�ضائية 

التي تكون قليلة للعموم.
املقاطعات  هذه  تهتم  اأن  نتمنى  وكنا 
العا�ضمة  خارج  من  الوافدين  بنوعية 
جتار  اأم  متجولون  جتار  هم  هل 
املت�ضولني  ت�ضرب  نظاميون؟ وتبحث يف 

اأم  املدينة  داخل  من  هم  هل  املحرتفني، 
من ال�ضواحي؟ 

بعمليات  الإح�ضاء  مواكبة  من  فالبد 
جماعية مقاطعتية موازية للتعرف على 
للجوء  »الوافدين«  تدفع  التي  الأ�ضباب 
يوميا اإىل الرباط وهذا حقهم الد�ضتوري، 
ومن حقهم كذلك باأن تكون تلك اخلدمات 
منهم  وقريبة  �ضكانهم،  مقر  مدينة  يف 
وامل�ضت�ضفيات  والأ�ضواق  الكليات  مثل 

واملعامل.

العنصر

العا�سمة  طرقات  �سبكة  تعززت 
عن  متفرعة  جديدة  ب�سوارع 
الـــــوادي  ب�سفة  الرحبة  �سارع 
وتوؤدي اإىل قنطرة موالي يو�سف 
و�سط منطقة خ�سراء، ويا ليت لو 
اأطلق على �سارع من تلك ال�سوارع 
ا�سم الوايل ال�سابق املرحوم ح�سن 
تلك  واأجنز  فكر  الذي  العمراين، 

ال�سبكة الطرقية.

مت اإقفال مكتب عامل يف االإدارة 
اأوامر  لــــــــــه  واأعطيت  املركزية 
حني،  اإلـــــى  داره  يف  باملكوث 
االإجراء نف�سه طبق على موظف 
�ســـام باجلماعة، فما عالقة هذا 
�سوؤون  تدبري  مبلف  االإجراء 
انعقد  الذي  الدويل  املوؤمتـــــر 
تنفجر  اأن  وينتظر  الرباط؟  يف 
بع�س  »�ستح�سد«  كبرية  قنبلة 

املنتخبني الكبار.

اخلم�س  اجلباة  مــــــن  جابي 
يف  مهامه  من  باال�ستقالة  لوح 
التي  البلديـــــــــة،  اجلبايــــات 
التح�ســــــــــــيل  يف  فو�سى  ت�سهد 
اجلابي  والتدبري،  والتـ�سيري 
لكن  قراره،  عن  تراجع  املعني 
انعك�س  مما  ا�ستـفحلت  الفو�سى 
على ميزانية اجلماعة، خ�سو�سا 
دراية  وال  خربة  ال  املكلفني  واأن 

لهم باأمور املالية اجلماعية.

ا�سطراريا،  توؤجل  املواعــــــيد 
مرهونة  اخلدمـــــــــات  بع�س 
والـــــــــ�سيانة  »بالتدويـــــرات« 
امل�ستــــــــحيالت  من  والنظافة 
وكـــــــــــــــاأنها  و»اال�ستقـــباالت« 
وليـــ�س  للمت�سولني  خم�س�ســـــة 
املاآ�سي  هذه  كــــــل  للمــــــــر�سى، 
اململكة  اأكرب م�ست�ســـــــــفى يف  يف 
م�ست�سفى »ابن �سينا« الذي يوجد 
ممثــــــل من اجلماعة يف جمل�سه 

االإداري، فهل 

�لرباط حتت�صن يف �لنهار مليوين ن�صمة ويف �لليل مليون فقط 

من

 أرشيف

 الرباط

التعا�سدية العامة للموظفني

هل ُتعا�صد �ملنخرطني �أم »تع�صهم« كل �صهر؟

 العدد: 785  اخلميس17 أبريل 2014

يف انتظار اأول اإح�ساء عام لل�سكان يف القرن الواحد والع�سرين
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سعيد الهوداني
مدينة  من  �شاب  م�شرع  على  قليلة  �أيام  بعد 
بوجنيبة يف �حلرب �لد�ئرة بني �لنظام �ل�شوري 
»�بر�هيم  خرب  ن�شر  وبعد  �ملعار�شة،  وقو�ت 
يف  �ملغاربة  �ملجاهدين  باأمري  �مللقب  �شقرون« 
�شوريا، متكنت �شابة من مدينة خريبكة تبلغ من 
�لعمر 19 عاما، تدر�س يف �ل�شنة �لأوىل باملدر�شة 
للأر��شي  �ل�شفر  من  �لتطبيقية  للعلوم  �لوطنية 
�ل�شورية، ح�شب ما �أكدته م�شادر طلبية قريبة 

من �ملو�شوع.
�ل�شابة �لتي �ختفت عن �لأنظار قبل �أيام متكنت 
جوية  رحلة  عرب  �ملغربية  �حلدود  مغادرة  من 
�إىل �لأر��شي �لرتكية بهدف �لدخول �إىل �شوريا. 
و�لتي  �لزهر�ء  بفاطمة  �ملدعوة  �ملنقبة،  �لفتاة 
ر�شالة  �أر�شلت  �لفيلج،  بحي  ت�شكن  كانت 
ق�شرية)sms(  بعد و�شولها لرتكيا �إىل �شديقة 
لها بخريبكة �أخربتها فيها بوجهتها، وهو ما مت 
�لـتاأكد منه فعليا بعد �لطلع على �شجلت �ل�شفر 
ومنذ  �لأمنية  �ل�شلطات  �شرعت  فيما  باملطار، 
�مللف،  خيوط  بتتبع  �لختفاء  باإ�شعار  تو�شلها 

ومت �ل�شتماع للعائلة، و�ل�شديقة. 
من  �لعديد  و�شول  �لأخرية  �ملدة  خلل  ومت 
�ملعارك  �شاحات  �إىل  �ملغربيات  وحتى  �ملغاربة 
و�أوربا  �ملغرب  يف  جتنيدهم  بعد  ب�شوريا 

للم�شاركة يف حرب »ل ناقة لهم فيها ول جمل«، 
�أن �شبكة �لإنرتنت  �إىل  وت�شري عدد من �مل�شادر 
و�شائل  �أهم  هي  �لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع 
�لتاأثري و�ل�شتقطاب يف مثل هذه �حلالت، وهو 
ما ل ميكن ف�شله عمليا عن ظو�هر �أخرى ترتبط 
�أن�شطتهم  يف  لأبنائها  �لعائلت  مر�قبة  بغياب 

�ليومية، وت�شفحهم لل�شبكة �لعنكبوتية توؤدي يف 
حالت كثرية ملا ل يحمد عقباه، وبذلك تن�شاف 
فاطمة �لزهر�ء لقافلة من �شباب و�شابات �ملغرب 
بوؤرة  بهم، وت�شفريهم نحو  �لتغرير  يتم  ممن 
حرب �أهلية قاتلة  ملطاردة ما �شور لهم على �أنه 

طريق جلنة �خللد .

كواليس جهوية

�حمد  �ل�شرطة،  عميد  تعيني  موؤخر�  مت   ◆
�ل�شنكيطي، �لقادم من ولية �أمن �أكادير على 
مبنطقة  �لعامة  �ل�شتعلمات  م�شلحة  ر�أ�س 
�أمن �إنزكان �أيت ملول، بحيث تنتظره حتديات 
�أ�شحى  �لذي  �لإقليم  يعرفه  ما  بحكم  كربى 

قطبا �قت�شاديا و�جتماعيا بامتياز)..(.
وتعمل �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني ح�شب 
خمابر�ت  جهاز  حتريك  على  �أمنية  م�شادر 
�ل�شرطة �أو م�شلحة �ل�شتعلمات �لعامة عرب 
حركة تعيينات جديدة يف هذ� �جلهاز وفروعه 

عرب �لوليات)..(.

�لفن  �شماء  يف  �أخرى  �شمعة  �نطـــــــفاأت   ◆

�إىل  �ل�شو�شي، موؤخر�، فقد غادرنا  �لأمازيغي 
�أحد  �ل�شامخ  �لعزيز  عبد  �لفنان  �لبقاء  د�ر 

موؤ�ش�شي جمموعة »�إزنز�رن«.
 وكان  �ملرحوم عبد �لعزيز �ل�شامخ قد دخل 
ملكية  باأو�مر  بالرباط  �مل�شت�شفى �لع�شكري 
منذ �أ�شابيع �إل �أن حالته تدهورت، بالرغم من 

�لدعم �لذي �أبد�ه له حمبوه �لذين ز�روه.

◆ �ملو�طنـــــون يف �أولد دحو باإقليم �إنزكان 
يف  ممثليهم  �شو�ء  منتخبهم  عن  يبحثون 
يظهرون  �لذين  �جلماعة  �أو  �لنو�ب  جمل�س 
ن�شي  لقد  �لعيد)..(  كهلل  بالدو�وير 
�أيام  �ملع�شولة  ووعودهم  كلمهم  �ملنتخبون 
من  وجعلو�  �ل�شابقة،  �لنتخابية  �حلملت 
�ملو�طنني مطية للو�شول �إىل �أهد�فهم لق�شاء 

�أغر��شهم �ل�شخ�شية.
ذهب  �لذي  �مل�شت�شار  حديث  �أتـــاك  فهل   
�أمور  ق�شاء  ق�شد  �ملو�طنني  بع�س  �إليه 
بدون  فاأجابهم  �لنتخابية،  د�ئرته  تخــــ�س 
على  نحجت  فحالكم �أنا  »�شريو�  خجل 

در�عي«)..(.

◆ وجه عدد من �آباء و�أمهات تلميذ وتلميذ�ت 
�ملد�ر�س  باإحدى  �ل�شاد�س  �لدر��شي  �مل�شتوى 
�لبتد�ئية �لتابعة لنيابة و�دي �لذهب، �شكاية 
�لوطنية  �لرتبية  لوز�رة  �لإقليمي  �لنائب  �إىل 
و�لتكوين �ملهني، وفعاليات �شيا�شية وحقوقية 
�إحدى  خللها  من  يتهمون  �لد�خلة،  مبدينة 
�لأ�شتاذ�ت باملوؤ�ش�شة، ب�شوء معاملة �لتلميذ 
وجههم  يف  و�لتلفظ  كر�متهم،  من  و�حلط 
و�ملكلخني،  كـ»�ملو�شخني،  تربوي  غري  بكلم 

وبوزبال«، و�أمور �أخرى)..(.

�ملتعددة  �لكلية  وموظفو  �أطر  ��شتح�شن   ◆
بتارود�نت،  زهر  �بن  بجامعة  �لخت�شا�شات 
�لتعليم  وزير  بها  قام  �لتي  �لإن�شانية  �لبادرة 
�لعايل و�لبحث �لعلمي وتكوين �لأطر، حل�شن 
�لد�ودي، خلل زيارته �لأخرية للكلية لعيادة 
مر�س  به  �أمل  كان  بو�دي،  �أمني  حممد  طالب 
وفعل؛  مب�شاعدته)..(  �لتزم  حيث  خبيث، 
لإجر�ء  بو�دي  �أمني  حممد  �لطالب  ��شتدعي 
�لفحو�شات �للزمة بق�شم �لإنكولوجيا باملركز 

�ل�شت�شفائي �جلامعي مبدينة مر�ك�س)..(.

◆ ت�شهد بع�س �لأحياء ما بني عمليتني وخم�س 
مما  يوميا،  �لع�شو�ئي  لل�شكن  بناء  عمليات 
�ل�شروط  مر�عاة  دون  �لبناء  ��شتمر�ر  يكر�س 
وكذ�  �ملو�طنني،  حلماية  تتوفر  �أن  �لو�جب 
�لآن  تعرفه  �لذي  �لت�شوه  من  �ملنطقة  حماية 
و�لذي يهدد م�شتقبلها)..( وي�شتكي مو�طنون 
رخ�س  �إعطاءهم  �جلماعة  رئي�س  رف�س  من 

�لبناء �أو حتى لهدم ما بنوه من جدر�ن)..(.

أصداء سوسية

عبد الرحيم عواد
�شبق لتن�شيقية �ملجتمع �ملدين بال�شماعية �أن نظمت م�شرية 
�حتجاجية طالبت من خللها بالأمن وفتح �ملفو�شية يف �أقرب 
وقت، حيث جابت �شو�رع �ملدينة بعدما ��شتفحلت ظاهرة 
»�لكري�شاج«، و�لعتد�ء�ت �ملتكررة، وزرع �لرعب يف نفو�س 
�ملو�طنني)..( ورفع �ملحتجون �أمام مقر �لدرك �مللكي، لفتات 
تندد بتدهور �لو�شع �لأمني و�رتفاع �ل�شرقات بالليل، ويف 

و��شحة �لنهار، وب�شكل يومي.
و�حلقوقية  �لفعاليات  من  جمموعة  �لأ�شباب،  لهذ�  وقامت 
بال�شماعية بجمع توقيعات من �ملو�طنني رفعت �إىل �جلهات 
�مل�شوؤولة، ق�شد تنظيم م�شرية �حتجاجية، يوم 20 �أبريل من 
�ل�شهر �جلاري، تطالب من خللها بالأمن، و�شلمة �ملوطنني، 

و�شلمة �ملنطقة، وفتح مفو�شية �شرطة باملدينة.

خريبكة
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مراكش

»الربيع الأمني« 
فــي املــــدينة 

احلمــــراء

عزيز الفاطمي 

و�ليا  �لدخي�شي  حممد  تعيني  يكن  مل 
�لإد�رية  طرف  من  مر�ك�س  �أمن  على 
روتينيا،  قر�ر�  �لوطني  للأمن  �لعامة 
�لتي  �لأمنية  �لو�شعية  �أملته  بل تعيني 
جتتازها �ملدينة �حلمر�ء، حيث ل ي�شع 
للتاأمل  �لوقوف  �إل  غيور  مر�ك�شي  �أي 
يف �ملجهود�ت �ملبذولة من طرف بع�س 
�مل�شوؤولني، وهي �ملبادر�ت �لتي �عتربها 
يع�شف  بد�أ  �أمني  ربيع  مبثابة  �لبع�س 
بروؤو�س قد �أينعت)..( ومت �لعتماد على 
مقاربة �أمنية جديدة، ياأمل �ملر�ك�شيون 
تعطي  باأن  و�لأمان  للأمن  �لتو�قون 
على  بتغيري�ت  �لقيام  مت  كما  �أُكلها، 
و�زنة  �أ�شماء  �شملت  خمتلفة  م�شتويات 
مبهام ورتب خمتلفة فر�شتها �مل�شلحة 
�لعامة، و�شرورة و�شع �لرجل �ملنا�شب 

يف �ملكان �ملنا�شب)..(.

ما يجري ويدور في المدن 

الشماعية 

سيدي قاسم 

مغاربة اختاروا امل�شاركة يف حرب »ال ناقة لهم فيها وال جمل«

اأول متطوعة من خريبكة تقاتل �سد ب�سار الأ�سد

حميد بوعادي
ينطبق مثل »رجال �شدقو� ما عاهدو� �هلل عليه« 
على بع�س رجال �ل�شلطة �لذين �نتقلو� من �شيدي 
�ملجهود�ت  فرغم  �لأخرية،  �لأيام  خلل  قا�شم 
�ملدينة  لهذه  و�لأمان  �لأمن  باإقر�ر  بذلوها  �لتي 
�مل�شلحة  رئي�س  بنقل  �جلميع  تفاجاأ  �ل�شامدة، 
�لعميد  تنقيل  مت  وقبله  لل�شرطة،  �لق�شائية 
�لإقليمي، وقبله عامل �لإقليم، لياأخذ �شكان �شيدي 
قا�شم �لعربة على �عتبار �أن هذه �لتنقلت باأنها 

�إعطاء دماء جديدة للقطاع.
�إن �ملدينة ت�شري بخطى ثابتة نحو فقد�ن هويتها 
رغم �لرتقيعات �لتي ت�شهدها، حيث حمل �لبع�س 
موؤخر�،  �ملدينة،  غادر  �لذي  للعامل  �مل�شوؤولية 
و�لذي كان ل يبارح مكتبه. و�أ�شبح �جلميع يعلق 
�أنه هو �لآخر مل يقم  �لآمال على من خلفه، رغم 
�لفينة  بني  ن�شاهده  �أننا  �للهم  يذكر،  �شيء  باأي 
لبع�س  م�شاعديه  بع�س  رفقة  يتحرك  و�لأخرى 
�أخرى،  جهة  ومن  لنفوذه.  �لتابعة  �جلماعات 

هذ�  �لقا�شمي،  �لحتاد  بفريقها  �ملدينة  ��شتهرت 
�أن  بعد  بدون هوية،  �لآخر  هو  �أ�شبح  �لأخري 
تكالبت على ت�شيريه �أياد ل تفكر يف م�شتقبل �لفريق 
بقدر ما تفكر يف م�شتقبلها، ول ناهي ول منتهي. �أما 
�جلمعيات فتتنا�شل بكرثة و�أ�شبح عددها يفوق 
كل ت�شور و�أغلبها موجود على �لورق فقط، ورغم 
ذلك تتو�شل مبنحة �جلهات �ملعنية، لأن بع�شها 

ي�شتعمل لأغر��س �أخرى)..(.
�أما �مل�شاريع �لتي توجد باملدينة، وهذ� ب�شهادة 
�ل�شباب  مندوبية  بها  قامت  فقد  �جلميع، 
�ل�شيفي بزكوطة على  و�لريا�شة، كبناء �ملخيم 
منتجع  ي�شاهي  و�لذي  هكتار�ت،   5 م�شاحة 
�إفر�ن يف علوه عن �شطح �لبحر، وي�شاهي خميم 
بوزنيقة من ناحية ت�شميمه �لعمر�ين، زيادة على 
بناء ملعب �لقرب يف جميع جماعات �لإقليم دون 
�شار  ولهذ�  �لأوملبية.  �لن�شف  �مل�شابح  ن�شيان 
لأن  �ملدينة،  ت�شيري  يف  �لنظر  �إعادة  �شروريا 
ذهاب »فلن« �أو »فرتلن« ل يغري �شيئا �إذ� كانت 

�لنفو�س و�لأدمغة متحجرة)..(.

العربة لي�ست بتنقيل رجال ال�سلطة

جمع توقيعات للمطالبة بالأمن واإيقاظ الدرك امللكي

الدخيسي
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زايو 

لي�س »القرقوبي« وحده.. تهريب مواد التجميل 
مــــــن اجلزائر اإلــــى الناظــــور

 شكيب جالل
الأبواب  اأحد  تغيري  مت  معروفة  غري  لأ�سباب 
بباب  باأزمور  الزيتونة  مل�سجد  العريقة  التقليدية 
�ساحلا  يعد  مل  القدمي  الباب  اأن  بدعوى  جديد، 
هذا  على  اأقدم  من  اأن  ذريعة  حتت  لال�ستعمال 
اأثار  الذي  الأمر  وهو  املح�سنني،  اأحد  هو  التغيري 
غ�سب امل�سلني ومريدي م�سجد الزيتونة لأن الباب 
اإىل  القدمي يف حالة جيدة ول يوجد به �سيء يدعو 
ا�ستبداله)..( وا�ستمرت حالة الغ�سب وال�ستياء اإىل 
اأن تطور الأمر اإىل وقفة احتجاجية مل تعد تقت�سر 
على امل�سلني وحدهم، بل انظم اإليها جماهري غفرية 
الأوقاف  نائب  دراية  عدم  مقابل  يف  ال�سكان،  من 
باجلديدة مبا يروج، فال علم له ل باأ�سغال ا�ستبدال 
الباب، ول باملح�سن املجهول، ول بغ�سب امل�سلني، 

ول بالوقفة الحتجاجية. 
با�ستدعاء  قامت  التي  املحلية  ال�سلطات  وتدخلت 
النائب الذي كان اآخر من يعلم، وتبني اأن الباب الذي 
ا�ستبدل كان يف حالة جيدة ول يوجد داٍع لذلك، واأمر 
النائب باإعادة الباب اإىل مكانه الأ�سلي ومتت اإزالة 

الباب اجلديد، وبعدها ويف اإطار اجلدل والأقاويل 
اإزالة  �سبب  اأن  ات�سح  الأحداث  هذه  رافقت  التي 
اأحد الأجانب مولوع ب�سراء  اأن  الباب العتيق هو 
العريقة  الأبواب  منها  وخا�سة  العتيقة،  الأبواب 
امل�سنوعة من خ�سب العرعار كباب م�سجد الزيتونة 
مو�سوع الحتجاج، ما اأثار غ�سب وا�ستياء امل�سلني 

وال�سكان وترديدهم لعبارة »اللهم اإن هذا ملنكر«.
التي يعود  باأزمور  العتيقة  املدينة  وتظل 
اخلام�س  القرن  اإىل  تاأ�سي�سها  تاريخ 

تزخر  ال�سالم،  عليه  امل�سيح  ميالد  قبل 
من  واحل�ساري  الثقايف  باملوروث 

و�سناعتها  التاريخية،  ماآثرها  خالل 
ال�سناعة  منها  وخا�سة  املختلفة، 

ال�سناع  قلة  رغم  التقليدية 
وثقافتها  بداخلها،  التقليديني 

كان  الذي  الأمر  وهو  ال�سعبية 
مدينة  اإىل  يحولها  اأن  بالإمكان 
قويا  وحافزا  باحلياة  تنب�س 
جلذب ال�سياح، واإحياء العمل 

التجاري والثقايف يف كل اأرجائها، فعك�س ذلك جند 
جراء  والتهمي�س  احليف  اأ�سكال  من  تعاين  املدينة 
عدم اأهلية بع�س املمثلني فيها، الذين تنق�سهم دراية 
ومعرفة بقيمة املدن التاريخية التي تعمل املجال�س 
البلدية الواعية وامل�سوؤولة اإىل بذل الغايل والنفي�س 
واحل�ساري  الثقايف  املوروث  على  احلفاظ  لأجل 
التاريخية  واأبراجها  لأ�سوارها  ترميم  فال  ملدنهم. 
املتهالكة، ول نظافة باأزقتها ودروبها ال�سيقة حيث 
املهجورة  والديور  مكان،  كل  يف  متناثرة  الأزبال 
مطارح لالأزبال واملتال�سيات، وتنامي ظاهرة البناء 
الع�سوائي فوق ال�سطوح، والظالم الدام�س، وتنامي 
وغياب  الع�سوائية،  التجارية  واملحالت  الدكاكني 
م�ساحات خ�سراء، واإهمال وتهمي�س حدائق ال�سور 
بع�س  اللهم  العتيقة،  باملدينة  املحيط  الربتغايل 
املدينة.  جمعيات  بها  تقوم  التي  التزيني  اأعمال 
مبخطط  ال�سدد،  هذا  يف  اأزمور  �ساكنة  وتطالب 
تنموي �سامل للنهو�س باملدينة العتيقة وحمايتها 
�سياحيا  ف�ساء  وجعلها  والإهمال،  التهمي�س،  من 

وجتاريا وثقافيا. 

تحليل إخباري

هشام قدوري 
مع  بتعاون  زايو  جمارك  عنا�سر  حجزت 
الناظور،  لإقليم  التابعة  مي�سار  جمارك  فرقة 
مزورة،  باأرقام  للوحة  حاملة  �سيارة  موؤخرا، 
وعلى متنها 9000 علبة من م�ساحيق التجميل 

املنتهية ال�سالحية.
تو�سل  بعدما  فيهم  امل�ستبه  متابعة  وجاءت 
�سيارة  اأن  تفيد  مبعلومة  زايو  جمارك  رئي�س 
مواد  من  مهمة  كمية  تهريب  ب�سدد  �سياحية 
التجميل املهربة من اجلزائر، منتهية ال�سالحية 

»منذ 8 �سنوات«.
حينما  التهريب  عملية  اإحباط  اأطوار  وتعود 
بالطريق  متواجدة  اجلمارك  م�سالح  كانت 
مو�سوع  ال�سيارة  انتباهها  واأثار  ال�ساحلي، 
ال�سرقية  اجلهة  نواحي  من  قادمة  الإخبارية، 
حمملة  وهي  الداخلية،  املدن  اإىل  طريقها  يف 

بكمية كبرية من م�ساحيق التجميل املهربة.
اخلناق  بت�سديد  العملية  اإحباط  وبعد   
الطريق  يف  ومطاردتهم  بالأمر  املعنيني  على 
وراأ�س  اركمان،  قرية  بني  الرابطة  ال�ساحلية 
املهربون  حاول  الناظور،  لإقليم  التابعة  املاء 
اجتاههم  بتحويل  اجلمارك  عنا�سر  متويه 
اجلمارك  دورية  لكن  �سلوان،  مدينة  �سوب 
غاية  اإىل  تتعقبهم  وظلت  لالأمر  فطنت 

بجماعة  الكائن  الطرقي  باملدار  حما�سرتهم 
بوعرك الرابط بني  الناظور و�سلوان.

 وبعد حما�سرتهم من طرف اجلمارك، مت حجز 
ال�سيارة بعدما فر ال�سائق ومرافقه)..(. 

واأحيل امللف على املركز الق�سائي للدرك امللكي 
بالناظور، من اأجل تعميق البحث وتفكيك هذه 
التجميل  اأدوات  تهرب  التي  املنظمة  ال�سبكة 
اأخذ  مع  الداخلية،  املدن  اأ�سنافه اإىل  مبختلف 
فيهما  امل�ستبه  هوية  عن  للتعرف  الب�سمات 
قبل  من  مداهمتهما  اأثناء  بالفرار  لذا  اللذين 

عنا�سر اجلمارك. 
اجلمركيتني  امل�سلحتني  نف�س  جنحت  كما 
التابعتني للمديرية اجلهوية للجمارك بال�سمال 
�ساحنة  اإيقاف  يف  موؤخرا،  بالناظور،  ال�سرقي 
من  اأطنان  بـ10  حممالتان  �سياحية  و�سيارة 
اإطارات  من   204 وكذا  امل�ستعملة،  الألب�سة 
بال�سيارات  اخلا�سة  امل�ستعملة  العجالت 
املهربة من مدينة  ال�سلع  اف�سو، وهي  مبنطقة 
املدن  اإىل  ت�سديرها  يتم  والتي  املحتلة  مليلية 

الداخلية. 

شؤون
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مـحمد سـعـدونــي 

بوجدة«،  الر�سا�سني  حرفة  »جمعية  نظمت 
موؤخرا، لقاء توا�سليا وحت�سي�سيا مع مهنيي 
حرفة الرت�سي�س، بغرفة ال�سناعة التقليدية، 
امل�ساكل  على  الوقوف  اأجل  من  وذلك 
الر�سا�سون،  منها  يعاين  التي  واملعيقات 
اأو  الزبناء،  مع  التعامل  حيث  من  �سواء 
مازالوا  اأنهم  مبا  الجتماعية  الناحية  من 
الجتماعي  ال�سمان  خدمات  من  حمرومني 

واأ�سياء اأخرى)..(.
كلمة  ويف  التقليدية  ال�سناعة  غرفة  مدير 
التي  باخلدمات  نوه  اجلمع،  هذا  يف  األقاها 
ي�ساهمون  الرت�سي�س لأنهم  بها حرفيو  يقوم 
�سرورية  خدمات  وتقدمي  التنمية  عملية  يف 
لكنهم مازالوا مهم�سني، ولكي  النا�س،  حلياة 
اأن  عليهم  يجب  واملناف�سة  التطور  يواكبوا 
وي�سريوا  جماعية،  ب�سفة  اأنف�سهم  ينظموا 
منها  متكنت  مكا�سب  يحققوا  لكي  موحدين 
من  يتمكنوا  وحتى  اأخرى،  حرفية  جمعيات 
التي  امل�ساكل  من  واحلد  حرفتهم،  تطوير 

يعانون منها)..(.
على  واأكدوا  اأحلوا  فقد  اجلمعية  ممثلو  اأما 
ميكن  حتى  واملنظم  الوا�سع  النخراط 
للجمعية اأن تدافع على حقوقهم، خا�سة عند 
وقوع املنازعات مع الزبناء، لأن هوؤلء وكما 
»اأطباء  هم   اجلمعية،  اأع�ساء  اأحد  و�سفهم 
يتعر�سون  وال�سحي«،  املائي  الربط  اأنابيب 
كما  مهنتهم،  مزاولة  اأثناء  وخماطر  ملتاعب 
ال�سحية  والتجهيزات  الرت�سي�س  مهنة  اأن 
اأو  التقني  اجلانب  يف  �سواء  تطورات  عرفت 

جانب الأدوات امل�ستعملة.

◆ يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن تقريب الإدارة 
من املواطن، جند بع�س العقليات مبكتب بريد �سيدي 
مومن، مازالت حتن اإىل املا�سي، حيث اإن اخلدمات يف 
هذا املكتب متدنية ب�سبب كرثة غياب املوظفني)..( اأما 
باب مكتب املدير فدائما مغلق يف وجه املواطنني، فكيف 
مبلغ  �سحب  لأجل  �ساعات  املواطن  ينتظر  اأن  يعقل 

ب�سيط، ثم يقال له اذهب اإىل الغد)..(.

ال�سعبية  الأ�سواق  من  »القريعة«  �سوق  يعترب   ◆
مهما،  جتاريا  رواجا  ويعرف  البي�ساء،  الدار  مبدينة 
جعل ثمن املحالت التجارية يرتفع ب�سكل �ساروخي، كما 
اأ�سبح التجار يعانون يف ال�سهور الأخرية من احل�سار 
»الفرا�سة«، الأمر  طرف  من  ال�سوق  على  امل�سروب 
الذي اأ�سبح يهدد جتارتهم بالك�ساد)..( وي�سهد ال�سوق 
ارتفاع عدد ال�سرقات)..( ول يتم التبليغ عن الل�سو�س 
خوفا من بط�سهم، و�سطوتهم، واأ�سلحتهم البي�ساء، اأما 
احلديث عن تبادل ال�سرب، واجلرح، والكالم ال�ساقط، 
من  اأكرث  ويت�ساءل  حرج،  ول  فحدث  والعربدة)..( 
ومتى  الأمنية،  التغطية  خارج  ال�سوق  هل  مواطن، 

�سيتم اإعادة الأمن اإىل هذا ال�سوق. 

اجلمعيات  مبئات  البي�ساء  الدار  مدينة  تعج   ◆
الهيئات  هاته  ا�ستغالها، وتتو�سل  ولكل جمعية جمال 
�سنويا بالدعم من جماعة الدار البي�ساء، واملح�سنني، 
واملبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية)..( اإل اأن الغريب 
يف الأمر هو اأن هاته اجلمعيات ت�ستفيد من الدعم دون اأن 
نرى لها برامج واأعمال على اأر�س الواقع، فالكل يعرف 
حقيقة بع�س امل�سريين وغر�سهم من تاأ�سي�سها)..( لقد 
املفت�سيات  طرف  من  املحا�سبة  تتم  لكي  الوقت  حان 
العامة لكل من وزارة الداخلية واملالية، اأين مت اإنفاق 
»�سايب«)..(  العام  املال  يبقى  اأن  ميكن  فال  الدعم؟ 
ونريد جمعيات تعمل على تكوين، وتاأطري، وم�ساعدة 
املجتمع  يف  دور  لهم  يكون  اأن  على  و�سبابنا  اأطفالنا 

وتربيتهم على املواطنة.

حلظات  الت�سارك  حي  �ساكنة  تعي�س  اأخرى،  مرة   ◆
من  تتكون  ع�سابة  ب�سبب  الأمن  غياب  نتيجة  مرعبة 
ال�سوابق )فتوات(، يتجولون  اأ�سحاب  عدة �سبان من 
بكل حرية ويك�سر اأفرادها كل من يجدونهم اأمامهم)..( 
باملقابل يت�سح اأن رجال اأمن احلي املذكور ا�ست�سلموا 
لالأمر الواقع، الأمر الذي يفر�س حترك الفرقة الوطنية 
لل�سرطة الق�سائية من اأجل الت�سدي لهوؤلء املنحرفني، 
من  اإل  ذلك  يتم  اأن  ميكن  ول  الأمني.  النفالت  ولهذا 
املقاطعة  قائد  يف  املمثلة  املحلية  ال�سلطة  تعاون  خالل 
واأعوان ال�سلطة »مقدمني احلومة«، كما يجيب اإخراج 
واإعادة  الإنعا�س«  »غرفة  من  لل�سرطة   19 اخلط 
تكوين العاملني على تلقي ال�سكايات الهاتفيــــة يف 
التوا�سل.                                                                                

بيضاويات

�سائــــح جمهـــول وراء �سرقـــة اأبواب املــــدينة

تـــراث اأزمور ي�صـــيع بني تهافت ال�صياح واإهــــمال »�صحاب الدار«

الباب القديمالباب الجديد

الر�صا�صـــــون يجتمــــعون فــــي اإطار واحــــد
وجدة



20
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

ملاذ� �ضكتت عمالة �لعر�ئ�ش عن �لفو�ضى و�لال�أمن؟  زهير البـوحاطي
�ل�ضلطات �لإ�ضبانية تتقفى 

�أثار م�ضلحني بالفنيدق

حتركت جميع االأجهزة االأمنية واال�ستخباراتية، م�ؤخرا، 
»برين�سيبي«  ال�سعبي  بحي  وخ�س��سا  �سبتة  مبدينة 
للبحث عن الأ�صلحة النارية غري املرخ�صة، حيث مت تفتي�ش 
الع�صرات من املنازل التي كانت مو�صع �صك، فقد مت �صبط 
على  يتوفرون  كانوا  ن�صاء  بينهم  من  الأ�صخا�ش  بع�ش 
م�صد�صات غري م�صرح بها، ول يتوفرون على ترخي�ش من 

طرف اجلهات املعنية.
 واأكدت م�صادر اأمنية اإ�صبانية اأن �صابني يف حالة فرار مبدينة 

الفنيدق �صدرت يف حقهما مذكرة اعتقال داخل مدينة �صبتة.
الحتالل  �صلطات  قامت  عندما  اأنه  لال�صتغراب  واملثري 
الإ�صبانية يف حالة ا�صتنفار ب�صن هجوم على جتار الأ�صلحة 
واملخدرات، كان عامل عمالة امل�صيق الفنيدق يقوم بندوة 
يوؤكد من خاللها على اأن »احلالة الأمنية باملنطقة م�صتقرة ول 

تثري القلق«، رغم وجود �صابني بعمالته يف حالة فرار)..(.
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�صهدت مدينة العرائ�ش يف الأيام الأخرية انفالتا اأمنيا خطريا 
اأية حلظة، ب�صبب  اأرواحهم يف  لفقدان  ال�صاكنة  يعر�ش حياة 
النت�صار املهول لالأ�صلحة البي�صاء بني �صباب املدينة، وكذلك 

الل�صو�ش واملنحرفني.
»املح�صح�ش«  بحي  موؤخرا،  �صاب،  له  تعر�ش  ما  والنموذج 
بالعرائ�ش، حيث تلقى طعنات غادرة وقاتلة بال�صالح الأبي�ش 
على يد اأحد املنحرفني الذين باتت تعج بهم املدينة، كما اأ�صيب 
اإىل امل�صت�صفى الإقليمي  اإثرها  �صديقه بجروح بالغة نقل على 

لتلقي الإ�صعافات الأولية.
ال�صكان  بع�ش  نفو�ش  يف  كبريا  ا�صتياء  الواقعة  هذه  وخلفت 
الذين خرجوا يف م�صرية لت�صييع جثمان القتيل. امل�صرية التي 
كان احل�صور بها مكثفا نددت بالأو�صاع التي اآلت اإليها املدينة 
ب�صبب غياب الأمن، كما قام عدد من ال�صكان مب�صرية احتجاجية 
الأمن  بتوفري  مطالبني  بالعرائ�ش،  الأمن  مديرية  نحو  اأخرى 
للمواطنني باملدينة، فيما غابت عمالة العرائ�ش عن ال�صاحة ومل 

ت�صدر اأي بالغ تطمئن به �صكان املدينة. 

 فضيلي عمي
الوطنية  اجلــــامعة  ا�صتنكــــرت 
املغربي  لالحتاد  التابعة  للتعليم 
لها،  بيان  يف  بطاطا  لل�صغل 
التعليم  لقطاع  الكارثي  الو�صع 
النقابة  بيان  و�صرد  بالإقليم، 
�صماه  ما  جمموعة  �صامل  ب�صكل 
تكليف  بينها:  ومن  باخلروقات، 
باإحدى  مقت�صد  الإقليمي  النائب 
اإدارية  مبهام  املدينة  اإعداديات 
تطبيق  وعدم  الإقليمية،  بالنيابة 
الدرا�صية  ال�صنة  مقرر  مقت�صيات 
لكل  كاملة  باإ�صناد ح�صة  اخلا�صة 
اأ�صتاذ باإعدادية اأخرى، وا�صتمرار 
لبع�ش  النقط  ت�صخيم  يف  اأ�صاتذة 
»املحظوظني«، مما كان له انعكا�ش 
املوؤ�ص�صات  باقي  على  �صلبي 

التعليمية البتدائية بطاطا)..(.

اإدانة  يف  النقابة  بيان  وا�صتمر 
ا�صتمرار  خالل  من  اخلروقات، 
الت�صرت عمن اأ�صماهم بـ»الأ�صباح«، 
وحمايتهم مقابل التعجيل بتطبيق 
ممن  املنا�صلني  حق  يف  امل�صاطر 
باأية حماية من طرف  يتمتعون  ل 

النائب الإقليمي. 
للتعليم  الوطنية  اجلامعة  وكانت 
داخل  من  موؤخرا،  خا�صت،  قد 
اأ�صمته  ما  على  احتجاجا  النيابة 
الإقليمي  النائب  خروقات  النقابة 
بالإقليم.  التعليم  بقطاع  والف�صاد 
ليلي  ومبيت  اعت�صام  و�صيتلوه 
بالنيابة الإقليمية يوم اجلمعة 25 
ومبيت  واعت�صام   ،2014 اأبريل 
مبــــقر عمالة طاطــــا والأكادميية 
عن  الإعــــــــالن  �صــــيتم  بكلميــم، 

تاريخهــــما لحــــقا.

رجـــال �ضلطـــة »ي�ضلخـــون« �ملو�طنـــني يف �ل�ضــــــمال
رجل  ِقبل  من  �صنيع  لعتداء  �صاب  تعر�ش 
�صلطة باإحدى املقاطعات مبرتيل التابعة لعمالة 
بوا�صطة  املا�صي،  الأ�صبوع  الفنيدق،  امل�صيق 
ع�صا حديدية خلفت جروحا خطرية ا�صتدعت 
ليتلقى  ال�صرعة  وجه  على  امل�صت�صفى  اإىل  نقله 

الإ�صعافات ال�صرورية وهو يف حالة اإغماء.
ومل مير �صوى ب�صعة اأ�صابيع على العتداء الذي 
تعر�صت له طفلة بنف�ش املدينة على يدي قائد 

قام بهجوم »هوليوودي« على اإحدى املقاهي من 
اأجل اأخذ اإكراميات منها، وقد تطرقت اجلريدة 
يبتز  �صلطة  »رجل  بارز  بعنوان  للمو�صوع 
عدد:  »الأ�صبوع«،  )انظر  املقاهي«،  اأ�صحاب 

778، بتاريخ اخلمي�ش 27 فرباير 2014(.
وا�صتنكر بع�ش ال�صكان وفعاليات املجتمع املدين 
املواطنني  على  والعتداءات  الت�صرفات  هذه 
�صد  مبرتيل  ال�صلطة  رجال  عليها  يقدم  التي 

بوقفة  للقيام  الفعاليات  دعت  كما  املواطنني، 
احتجاجية لوقف هوؤلء عن حدهم.

يذكر  اإجراء  باأي  العمالة  تقم  ورغم كل هذا مل 
لل�صاأن  املتتبعون  ا�صتغرب  كما  املو�صوع،  يف 
جلميع  املخيف  ال�صمت  باملدينة،  ال�صيا�صي 
العتداءات  من  يحدث  عما  امل�صوؤولة  اجلهات 
والتجاوزات اخلطرية لرجال ال�صلطة اخلارجني 

عن دائرة املراقبة.        

آيت ملول

سطات

 بوطيب الفياللي

اآيت ملول للدفاع عن  عقدت تن�صيقية 
مل�صتجدات  متابعتها  اإطار  يف  البيئة 
ملول،  اآيت  مبدينة  البيئي  الو�صع 
التلوث  م�صكل  لتدار�ش  اجتماعا 
ليل  حتدثه  مازالت  الذي  ال�صمعي 
نهار، اإحدى املطاحن باحلي ال�صناعي 
املجاور حلي اأركانة وما حولها الآهلة 
بال�صكان)..( حيث ا�صتنكر املجتمعون 
واملنتخبة  املحلية  ال�صلطات  جتاهل 
امل�صكل  حول  ال�صكايات  من  ملجموعة 
ال�صاكنة  طرف  من  اإر�صالها  مت  والتي 
طالبوا  كما  �صابقا،  املدين  واملجتمع 
 14 الذي وقعته  التن�صيقي  بيانهم  يف 
جمعية وهيئة مدنية، �صركة املطاحن 
هذه اإىل احلد من التلوث ال�صو�صائي 
الأمرا�ش  من  جمموعة  يلحق  الذي 
بال�صاكنة املجاورة، ليعرج البيان اإىل 
خلو�ش  لال�صتعداد  ال�صكان  مطالبة 

عن  للدفاع  الن�صالية  الأ�صكال  جميع 
وجتدر  �صليمة)..(  بيئة  يف  حقهم 
الإ�صارة اإىل اأن م�صكل التلوث ال�صمعي 
ين�صاف  ال�صركة  هذه  حتدثه  الذي 
التي ظهرت  امل�صاكل  من  اإىل جمموعة 
اأ�صا�ش  كانت  والتي  باملدينة،  موؤخرا 
ملول  باآيت  مدنية  هيئات  مطالب 
فيها  تدعو  ب�صاأنها  بيانات  اأ�صدرت 
بواجبها  القيام  اإىل  ال�صلطات  خمتلف 
املواطنني،  لنتظارات  ال�صتجابة  يف 
بناء  توقيف  م�صكل  بالذكر  ونخ�ش 
ثانوية عمر بن اخلطاب، فم�صكل مطرح 
اأوجرار الذي يهدد وادي �صو�ش  اآيت 
تبليط  مطلب  ثم  املائية،  وفر�صته 
ال�صاعة  حلد  بقي  الذي  تنمل  جتزئة 
�صيتململ  فهل  ا�صتجابة)..(  دون 
امل�صوؤولون من مكاتبهم املكيفة للقيام 
بواجبهم اأم اأن دار لقمان �صتبقى على 
�صكانها  م�صاكل  اهلل  يفرج  حتى  حالها 

من حيث ل يحت�صبون؟.

نقابة موخاريق ل تريد نائب �لإقليم تن�ضيقية �آيت ملول ت�ضتنكر �ضمت �ل�ضلطات
طاطا

تلكس
حق  يف  العنيفة  للتدخالت  ا�ستمرارا 
طاطا،  ال�سلمية مبدينة  االحتجاجات 
يف  م�ؤخرا،  العم�مية،  الق�ات  تدخلت 
حق جمم�عة من الن�ساء املعت�سمات قرب 
من  للمطالبة باال�ستفادة  طاطا  با�س�ية 
باإ�رشاف  كان  التدخل  االإنعا�ش.  بطائق 
وح�س�ر مبا�رش من با�سا املدينة والذي 
و�سفه �سه�د عيان بـ»اله�ستريي«، اأ�سفر 
بع�ش  �سف�ف  يف  بليغة  اإ�سابات  عن 
العنيف  التدخل  بعد  ومبا�رشة  الن�ساء. 
ح�رش  املحتجات  له  تعر�ست  الذي 
جمم�عة من ال�سباب من بينهم ابن اإحدى 
امل�سابات يف التدخل، والذي مت اعتقاله اإىل 
جانب �سابني اآخرين من داخل مف��سية 
بينما  اثنني  عن  اأفرج  بطاطا،  ال�رشطة 

مازال ثالثهم رهن االعتقال)..(.

❑ ي�صهد حميط مدر�صة اأم الربيع 
للتعليم البتدائي العمومي بق�صبة 
مادة  لبائعي  كبريا  انت�صار  تادلة 
وتتم  وم�صـــــتهلكيها،  »ال�صــريا« 
عملية البيع اأمام باب املدر�صة مما 
التعليمية  العملية  يف  �صلبا  يوؤثر 
التعلمية. وقال بع�ش املواطنني اإن 
هوؤلء الباعة يجل�صون اأمام بوابة 
لالأخالق  �صافر  حتٍد  يف  املدر�صة 
ويتفوهون  املوؤ�ص�صة،  وحلرمة 

بكالم يخد�ش احلياء)..(.

الآونة  يف  تادلة  ق�صبة  عرفت   ❑

اخليانة  ق�صايا  انت�صار  الأخرية 
متكنت  فقد  بكرثة،  الزوجية 
اعتقال  من  امللكي  الدرك  عنا�صر 
امراأة وع�صيقها، متلب�صني مبمار�صة 
اخليانة الزوجية، ومتت اإحالتهما 
على وكيل امللك باملحكمة البتدائية 
للمدينة للنظر يف الق�صية. يف ما مت 
مع  اأخرى  متزوجة  امراأة  �صبط 
يف  اأ�صهر  بـ6  عليه  وحكم  ع�صيقها 
حني اأطلق �صراحها، ليدخل زوجها 
املحكمة  اأمام  مفتوح  اعت�صام  يف 

البتدائية للمدينة)..(. 

واأ�صتاذات  اأ�صاتذة  ا�صتنكر   ❑

ثانوية الزرقطوين التاأهيلية مبدينة 
الالتربوية  ال�صلوكات  مراك�ش، 
والالم�صوؤولة لأحد التالميذ، الذي 
بكالوريا  الثانية  بال�صنة  يدر�ش 
واأحد  والأر�ش،  احلياة  علوم 
مقربيه بنف�ش املوؤ�ص�صة، وذلك بعد 
قيام التلميذ ب�صرقة دراجة لأ�صتاذ 
وزارة  مندوب  مطالبني  اآخر)..( 
ومدير  مبراك�ش  الوطنية  الرتبية 
الأكادميية بفتح حتقيق يف امللف، 
حممد  مبراك�ش  الأمن  وايل  وكذا 
ملوؤ�ص�صة  الهيبة  برد  الدخي�صي 
و�صمان  التاأهيلية  الزرقطوين 

�صالمة العاملني باملوؤ�ص�صة.

  ádOÉJ øe QÉÑNCG

نور الدين هراوي 
يف  الداخلية  وزير  ح�صاد  حممد  دعا 
موؤخرا،  �صطات،  بعمالة  توا�صلي  لقاء 
والدرك  الأمن  م�صوؤويل  مع  جمعه 
مبختلف  املحلية  ال�صلطات  ورجال 
)دعا(  ورديغة،  ال�صاوية  جهة  مناطق 
اإىل تعزيز التن�صيق املحلي بني خمتلف 
ل�صمان  الأمن  جمال  يف  املتدخلني 
الن�صجام وتفعيل دور اللجان الإقليمية 
الت�صاور،  ف�صاء  خلق  اأجل  من  لالأمن 
وتكثيف  الالزمة،  القرارات  واتخاذ 
على  الأمنية  املراقبة  وتركيز  اجلهود 

بالتوا�صل  مطالبا  الأحياء،  م�صتوى 
الثقة  املواطنني ل�صتعادة  املبا�صر مع 
وجعلهم ي�صعرون بالأمن، والطماأنينة، 

وتخ�صي�ش دوريات اأمنية يومية داخل 
خمتلف الأحياء ال�صعبية، والنزول اإىل 
النقط ال�صوداء ق�صد حماربة اجلرمية، 
مطالبة  الأمنية  ال�صلطات  اأن  موؤكدا 
ل�صمان  ا�صتغالها  اأ�صاليب  بتطوير 
لدى  والأمن  الثقة  وتعزيز  النجاعة، 
ا�صتباقية  حمالت  خالل  من  املواطن 

للحد من اجلرمية.
وزير  جانب  اإىل  اللقاء  هذا  وح�صر   
الداخلية ووايل الأمن وروؤ�صاء املنطقة 
جهة  اإقليم  عمال  خمتلف  الأمنية 
ال�صاوية، والقياد، والبا�صوات التابعني 

لنفوذ تراب للجهة)..(.

ح�ضاد يحث �لأمنيني على �لنزول �إىل �لنقط �ل�ضود�ء باملدينة 

حصاد
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�صخ�صيات مغربية عرفتها

 العدد: 785  اخلميس 17 أبريل 2014

بقلم : رمزي صوفيا

�أقرب  من  �لعلوي  �أحمد  موالي  يعد 
يف  �لثاين،  للح�سن  �ملقربني  �لنا�س 
�لغ�سب  حالتي  يف  و�ل�سر�ء،  �ل�سر�ء 
�لتي  �الأخرى  �مللك  عني  �إنه  و�ملرح. 
د�ئم  كوزير  ومن�سبه  تغم�س.  ال 
�الطالع  من  مكنه  للدولة  ثم  لالإعالم 
و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�سوؤون  على 
خم�سينيات  �أو�خر  من  للمغرب، 
�لقرن �ملا�سي حتى 2001 حني �أقعده 

�ملر�س.
غاية  �إىل   1961 من  مرة   11 ��ستوزر 
عديدة  مبهام  خاللها  تكلف   ،2001
�أخرى، منها رئا�سة جمموعة ”ماروك 
�سو�ر“ و»م�ست�سار خا�س« �أكرث قربا 
خا�س  طابع  ذ�ت  ق�سايا  يف  �مللك  من 
�لوزير   - �لعلوي  �أحمد  �إنه   - جد� 

�لد�ئم يف حكومات �ملغرب �مل�ستقل.
وقد �لتحق بالر�حل �حل�سن �لثاين �إىل 
و�أخذ   2002 دجنرب  يف  �الآخرة  �لد�ر 
و�ل�سغرى،  �لكربى  �أ�سر�ره  معه 
ورغم �أن قلمه كان �سّياال فاإنه مل يرتك 
عن  ك�سف  �أن  ي�سبق  مل  كما  مذكر�ت، 
�لب�سري  �إدري�س  كان  و�إذ�  �سر.  �أي 
قد نعت نف�سه بـ»خادمة بيت« �مللكية 
�لعلوي  �أحمد  فاإن  و�لدولة،  و�لق�سر 
�لثاين  �حل�سن  للملك  بالن�سبة  كان 
بالن�سبة  �ل�سود�ء“  ”�لعلبة  مبثابة 

للطائرة.
�حل�سن  �لر�حل  �مللك  عم  �بن  �إنه 
مبجموعة  ��سمه  �رتبط  �لذي  �لثاين، 
�مللك  ر�فق  لقد  �سو�ر“،  ”ماروك 

حممد �ل�ساد�س عندما كان وليا للعهد 
بعد  �لر�سمية،  حتركاته  �أغلب  خالل 
�أن ر�فق جده حممد �خلام�س وو�لده 

�حل�سن �لثاين من قبل.
يف بد�ية م�سو�ره �ل�سيا�سي بباري�س، 
وحر�س  �مل�ستقبل  بزعماء  �رتبط 
منهم..  قريبا  �لبقاء  على  د�ئما 
بت�سليم  �لعلوي  �أحمد  تكلف  فقد 
�ل�سلطان  برجوع  �ملطالبة  عري�سة 
مبدغ�سقر  منفاه  من  �خلام�س  حممد 
و�ملطالبة باال�ستقالل، �إىل ”كي مويل“ 
�لفرن�سية  �لعامة  �جلمعية  رئي�س 

�آنذ�ك.
 1959 ل�سنة  �ملو�لية  �لفرتة  وخالل 
كان ظهور فريق من رجاالت �لنظام، 
�هلل  �إقالة حكومة عبد  بعد  وبال�سبط 
هوؤالء  وظل   ،1960 مايو  يف  �إبر�هيم 
�الأقوياء طيلة  �لرجال حر��س �حلكم 
فرتة حياتهم منذ �أن �رتبطو� بالبالط، 
وحممد  �ملحمدي،  �إدري�س  �سمنهم 
كديرة،  ر�سا  و�أحمد  �لغز�وي، 
و�ملحجوبي  �خلطيب،  �لكرمي  وعبد 
�أحمد  �أحر�سان وغريهم كثري، وكان 
هذه  �سمن  فاعال  عن�سر�  �لعلوي 
الحقا  لياأتي  �لبد�ية.  منذ  �ملجموعة 
�لدليمي،  و�أحمد  �أوفقري،  حممد  دور 
معهم  فا�ستمر  �لب�سري،  و�إدري�س 

�لوزير �لد�ئم �أحمد �لعلوي.
وم�ساعد�  مقربا  �لعلوي  �أحمد  ظل 
طويلة،  لفرتة  �خلام�س  حممد  للملك 

جنله  عهد  يف  �ملوقع  بنف�س  و�حتفظ 
للعهد.  وليا  كان  منذ  �لثاين  �حل�سن 
ملكا،  �الأخري  هذ�  �أ�سبح  وعندما 
�أقرب  من  �لعلوي  �أحمد  �أ�سحى 
من  �ل�سخ�سيات  و�أكرث  �ملقربني 
�لثاين  �حل�سن  �لر�حل  �مللك  حا�سية 
لطبيعته  ملجال�ستهم،  يرتاح  �لذين 
�ملرحة و�أ�سلوبه �ل�ساخر، حد �الإثارة 
بديهته  �سرعة  كانت  وقد  �أحيانا. 
�ملو�قف  من  �خلروج  يف  ت�سعفه 

و�لو�سعيات �حلرجة ب�سهولة.
�لقول  على  منه  �ملقربون  �أجمع  وقد 
�أن يخلق  ��ستطاع بروحه �ملرحة  �إنه 
من حوله �سبكة و��سعة من �الأ�سدقاء 
�لنكتة  روح  تكن  مل  �إذ  و�ملعارف، 
تفارقه، مما جعل �مللك �لر�حل �حل�سن 
جل�ساته �خلا�سة.  يفارقه يف  ال  �لثاين 
�إدري�س  ل�سان  على  جاء  ما  وح�سب 
�أحمد �لعلوي رجل  �لب�سري، مل يكن 
رجل  كان  ما  بقدر  �مليد�ين  �لعمل 
�آر�ءه  يبدي  كان  �إذ�  و�لتاأمل،  �لفكر 
يف  بدلوه  ويديل  �مل�ساريع  خمتلف  يف 

خمتلف �لق�سايا.
من  �أي�سا  هو  �لعلوي  �أحمد  و�لر�حل 
فئة نادرة، د�خل حميط �مللك، �لذين 

يتوفرون على قوة �ل�سخ�سية وحرية 
�مللك  ح�سرة  يف  و�لتفكري  �لتعبري 
ذ�ت  عنه  قال  �لذي  �لثاين،  �حل�سن 
مرة: ”�إن �أحمد �لعلوي كان موجود� 

يف كل �ملنعطفات �الأخرية عرب تاريخ 
�ملغرب �حلديث“.

 7 �ل�سبت  يوم  �لعلوي،  �أحمد  تويف 
مريرة  معاناة  بعد   ،2002 دجنرب 
 11( عقد  من  �أكرث  د�مت  �ل�سلل،  مع 
غ�سون  يف  به  �أ�سيب  حيث  �سنة(، 

�سنة 1994. 
�لذي  �لب�سري،  �إدري�س  عنه  قال 
متعاقبة:  حكومات  عدة  يف  ر�فقه 
”عندما نفى �ال�ستعمار �لفرن�سي �مللك 

حممد �خلام�س، مبعية �لعائلة �مللكية 
�أحمد �لعلوي قلمه  �أبرى   ،1953 �سنة 
وبد�أ يكتب مد�فعا عن عد�لة �لق�سية 
منفاه  من  �مللك  عاد  وملا  �ملغربية. 
�لعر�س  خلدمة  �لعلوي  �أحمد  تطوع 
�مللك  خدمة  يف  نف�سه  وو�سع  و�مللك، 
طيلة  ر�ساه  ونيل  �لثاين  �حل�سن 

عهده“.
يف  �لعلوي  �أحمد  �إىل  �لف�سل  ويرجع 
بالق�سر  �إعالمية  نو�ة  �أول  تاأ�سي�س 
مهمة  توىل  من  �أول  وكان  �مللكي، 

بعد  �لبالط  با�سم  ر�سمي،  غري  ناطق 
�لقول،  على  يد�أب  وكان  �ال�ستقالل. 
يف موؤمتر�ته �ل�سحافية، �إنه ال وجود 
الأ�سئلة مزعجة بالن�سبة له، بل هناك 

�أجوبة مزعجة.
�حلركة،  كثري  �لعلوي  �أحمد  وكان 
يكون  حني  فمثال  مكان،  يف  ي�ستقر  ال 
يف  يظهر  �لبي�ساء  �لد�ر  يف  منتظر� 
طانطان مرتديا ”�لدر�عية“ �لزرقاء، 
�أقام  �ل�سحر�وي..  �لتقليدي  �للبا�س 
مل  وقت  يف  �سيارته،  منت  على  مكتبه 
يكن �لهاتف �لنقال متوفر�. وقد �سوهد 
من  ر�ديو  جهاز  ياأخذ  مرة  من  �أكرث 
الإمالء  باجلريدة  ليت�سل  دركي  يد 
من  تعليق  �أو  خرب،  �أو  �فتتاحيته، 
ما  وغالبا  كورت“..  ”حد  �أو  تاونات 
�مللك  بني  ين�سق  �لعلوي  �أحمد  كان 
�حل�سن �لثاين وحماوريه �ل�سحفيني، 
حني  بر�دة  حميد  مع  حدث  ما  هذ� 
�أفريك“  ”جون  مبجلة  �سحفيا  كان 
و»جان د�نييل« مدير جملة ”لونوفيل 
فاأحمد  �لفرن�سية.  �أوب�سرفاتور“ 
حميد  من  ت�سلم  �لذي  هو  �لعلوي 
بر�دة مذكرة ق�سرية موجهة �إىل �مللك 
حو�ر�ت  باإجر�ء  �قرت�حا  ت�سمنت 

�لثاين حول �لعامل  مطولة مع �حل�سن 
»ناحوم  وفاة  بعد  الأنه  �لعربي، 
ميكن  �لذي  �لوحيد  فاإن  غولدمان«، 
�آنذ�ك،  و�ليهود  �لعرب  له  ين�ست  �أن 
هو ملك �ملغرب، �سرعان ما كربت هذه 
ح�سب   - بعد  فيما  لتتحول  �لفكرة، 
كتاب  �إىل  مطلع-  م�سدر  من  �أكرث 
�حل�سن  حققها  �لتي  ملك“  ”مذكر�ت 

�لثاين رفقة �ل�سحفي �لفرن�سي ”�إيريك 
لور�ن“.

�سحفيا  �لعلوي  �أحمد  موالي  ويعترب 
المعا �إ�سافة لكونه رجل �سيا�سة حمنك، 
بل يكاد يكون �أحمد �لعلوي، �ل�سحفي 
�ملغربي �لوحيد، يف عهد �حل�سن �لثاين، 
�ال�ستئثار  حق  نف�سه  مينح  كان  �لذي 
�ل�سحافة  با�سم  �الأ�سئلة،  بطرح 
�ل�سحفية  �لندو�ت  يف  �ملغربية، 
�خلا�سة بامللك �حل�سن �لثاين، كما �أنه 
�سو�ه،  دون  ي�ساأل  كان  �لذي  وحده 
كما  وزير�،  ولي�س  �سحفيا  باعتباره 
مل يكن مبقدور �أي �سحفي مغربي، �أن 
يطرح �سوؤ�ال يف ح�سور �أحمد �لعلوي، 
قاعدة،  ومبثابة  حم�سوما  �أمر�  كان 
وكان على من جتاوزها �أن ينتظر ما ال 

يحمد عقباه.
�لعلوي  �أحمد  �أن  ذلك،  من  و�أكرث 
و�حد  كل  �ل�سحفيني،  كل  يعرف  كان 
من  ويهم�س  يريد  من  ي�ساند  با�سمه، 
كان  �أنه  �أي�سا  عنه  وعرف  يعجبه،  ال 

يتعامل معهم مبز�جية. 
ومن �لطر�ئف �لتي رويت عنه، �أي�سا، 
مع  �حلديث  �أطر�ف  يتجاذب  كان  �أنه 
مبارك �لبكاي �لهبيل، عندما كان رئي�سا 
خالل  �لعلوي  �أحمد  ف�ساأله  للحكومة، 
�حلكومة:  جمل�س  �جتماعات  �إحدى 
”كيف مت�سي �الأمور؟“ يف �إ�سارة غري 

مبا�سرة �إىل �إعاقته حيث كان ”�لبكاي“ 
فاأجابه  لالأمر  �الأخري  هذ�  فطن  �أعرج، 
دون �نتظار: ”كيفما تات�سوف �آ موالي 
الإعاقته  �الآخر  هو  ملوحا  �أحمد“، 
ظلت  �لتي  �لطر�ئف  ومن  �لب�سرية. 
مع  حكايته  �لعلوي،  �أحمد  تالحق 

�سائقه، ب�سو�حي بوزنيقة..
عا�سقا  �لعلوي  �أحمد  موالي  كان  وقد 
للعمل ب�سكل هائل، ويوؤكد �ملقربون من 
�أحمد �لعلوي، �أنه مل يكن يكل ويتعب، 
ثماين  �ملر�س  �أقعده  عندما  وحتى 
�ملتحرك  بكر�سيه  ينتقل  كان  �سنو�ت، 
و�لظهور  ر�سمية،  �أن�سطة  حل�سور 
�الحتفاالت  مر��سم  يف  با�ستمر�ر 

و�ملنا�سبات �لوطنية و�لدينية.
ويكفيه فخر� ما قاله عنه �حل�سن �لثاين 
وهو يو�سي وزيره �لد�ئم يف �لد�خلية، 
موالي  ”�سوف،  �لب�سري:  �إدري�س 
�أحمد ما عمرك تفرط فيه، ر�ه يال جاب 
منها  تاأخذ  �الأقل  على  فكرة،  مياة  ليك 

وحدة مزيانة“.
�لعلوي  للعر�س  خمل�سا  عا�س  وقد 

وخادما خمل�سا لوطنه.      

موالي �أحمد �لعلوي �لذي �أ�س�س
 �أول نو�ة �إعالمية بالق�سر �مللكي

الصحفي المرحوم أحمد العلوي الذي تم استوزاره 11 مرة

إذا كان 
إدريس 
البصري قد 
نعت نفسه 
بـ»خادمة 
بيت« الملكية 
والقصر 
والدولة، 
فإن أحمد 
العلوي كان 
بالنسبة للملك 
الحسن الثاني 
بمثابة “العلبة 
السوداء” 
بالنسبة 
للطائرة



ملاذا مل تقم الذكرى 
الأربعينية للراحل 

مولي ال�صديق العلوي
ال�صاعر الراحل موالي ال�صديق العلوي مل مت�ض عن رحيله 
ومعا�صريه  حمبيه  ملد  كافية  كانت  ق�صرية  مدة  �صوى 
وينميها  التذكر  اأوا�صر  ي�صتوجب  مبا  �صعره  وع�صاق 
اأحياء،  مايزالون  الذين  القالئل  اأ�صدقائه  اأ�صجان  ويحرك 
والبع�ض القليل ممن �صاهدوه وهو يتوىل مراقبة املدر�صني 

يف اجلامعة اليو�صفية)..(.
تقم  الراحل حيث مل  به  الذي عومل  التلكوؤ  لهذا  ا�صتغربت 
 - عنهم  مميز  وهو   - كغريه  له  االأربعينية  الذكرى  وقفة 
تقم  مل  �صامتا...  وباحثا  و�صاعرا  اأ�صيال  اأديبا  باعتباره 
يف  االأربعينية  ذكراه  يف  عائلية  �صبه  جل�صة  �صوى  للراحل 
منزله، ومل ي�صمع فيها من ال�صعر يف رثائه اإال ما قيل يل عنه 
ابن   - مراك�ض  علماء  اأحد  ابن  الكتبي  ال�صديق  طرف  من 
رحيله  من  اأيام  بعد  مطبوعا  الراحل  ديوان  وجاء   - عباد 
الغنب ب�صعراء  اإىل هذا  اأحمد متفكر، فهل ي�صاف  من طرف 
امل�صوؤولون  به  بخل  ما  اإىل  وم�صرحييها  وكتابها  مراك�ض 
ال�صلطويون، واإىل ما ت�صافر على تن�صيقه احلري�صون على 

متثيل املدينة يف املجال�ض االنتخابية واملقاعد الربملانية؟!
اإن حلياة موالي ال�صديق العلوي رحمه اهلل اأكرث من وجه 
ميكن درا�صته من اجلانب االجتماعي والثقايف باملدينة، ومل 
تكن درا�صته جمرد ذكر رجل عا�ض ومات بل كانت مرحلة، 
ميكن اال�صتخال�ض منها لرجل احلمراء املثقف و�صط دربه 
وبني اأفراد اأ�صرته، وبني من يرتجمهم بح�صن مظهره االأنيق 
وهو يف مقهى التجار بحي جليز مبراك�ض، وبني من يرميه 
بالرتفع وهو غري ذلك من ذلك.. قيل عنه اإنه كان منكبا على 
الهزيع  حتى  ويبقى  العلوم،  اختالف  على  الكتب  قراءة 
من  متاأخر  وقت  يف  ينام  اأن  اإىل  ذلك  على  الليل  من  االأخري 

الليل والكتاب مفتوح على �صدره)..(.
نكته  وعن  احلمراء  �صاعر  عن  كتبت  املرات  اإحدى  يف 
ال�صديق،  مبوالي  عالقة  لها  بواحدة  الراحل  وخ�ص�صت 
كنت  وكعادتي  علي،  رده  �صيكون  ماذا  اأ�صتق�صي  وبقيت 
اأن  ظننت  اأيام  وبع�ض  وقارا،  اأالقيه  وال  الراحل  اأرمق 
اإن�صاء  على  عمل  اأو  احلادث  على  اأيامه  طوى  قد  الزمان 
اأحد  على  �صدفة  تالقينا  فبمجرد  وقراأه،  كتبته  ما  الراحل 
خمادع بيع اجلرائد ابت�صم يل قائال )اهلل يهديك عنا( وكان 
هو  اأمتناه  كنت  ما  احلياء..  يف  ليغرقني  كافيا  الدعاء  هذا 
ونقدية  لغوية  بدرا�صة  موثقا  الرجل  ديوان  ي�صدر  اأن 
و�صريته  الدرا�صي  وم�صاره  حياة  من  نبذة  ومت�صمنا 
الذاتية والعلمية..، ومل يتوفر ذلك ملقدم الديوان حيث كان 
اأيام قالئل من وفاة ال�صاعر  اأي الكتاب - بعد  �صدوره  - 
مما يف�صر اأن تهيئ طبعه كان قبل وفاته فلم تكن املنا�صبة 
ديوان  طبع  �صروط  اأقل  خاليا  مبتورا  الإخراجه  �صرطا 
يتناوله  حتى  حياته  يف  طبعه  عن  �صاحبه  امتنع  �صعري 
اأو النميمة فيه، فح�صل بالطبع  - املراك�صيون - بالتقريع 
اهلل.. وكيفما  الراحل وهو يف قربه رحمه  ما خافه  ال�صريع 
من  رافق  معرفيا  زادا  لنا  قدم  للكتاب  فالطابع  االأمر  كان 
اأجله الراحل وخدمه يف ذهابه واإيابه ليقدم لنا عمال ي�صكر 
وقع  كيف  املعلق  ال�صوؤال  ويبقى  احلال..  كان  كيفما  عليه 
الوقت  يف  للراحل  االأربعينية  الذكرى  اإقامة  عن  االإحجام 
وال�صعراء  ال�صعر  كرموا  �صبيل(  على  لغريه  اأقيمت  الذي 
)فهل هي عملية مدبرة اأو تدبري يح�صل باأمر كما وقع عندما 
اأقيمت للراحل - حفلة تكرميية - وهو على قيد احلياة... 
فاإن كانت العملية االأوىل فقد تكون قد ن�صاأت عن �صوء تفاهم 
بني االأطراف، واإن كان االأمر الثاين فلم يكن ملثقفي مراك�ض 
فيه اأي بادرة �صوى انتظار تنفيذ االأوامر، �صيما واأن الفكر 
يفر�صه  مبن  يتقيد  اأن  يجب  ال  وبوادره  واجتهاده  وعمله 
وي�صريه وياأمر له اأو به.. لقد ا�صتغربت ل�صدى الراحل يف 
كثري من املدن املغربية التي يعرف �صاكنتها الراحل، وهم 
اإذ ذاك يف مدر�صة ابن يو�صف جمرد طلبة والراحل موالي 
التي  ال�صديق يتجول بجلبابه املخزين اخلياطي، وم�صيته 
يلقي  وهو  ال�صوفية  )جالليبهم(  يف  االأفاقيني  الطلبة  تثري 
اجلماعة  �صيخ  قرب  اأمام  مرتمنة  بلغة  الرثائية  ق�صيدته 
الفقيه بلح�صن الذي ت�صيخ على يده حممد الفا�صي كما يذكر 
اأدباء مراك�ض  الكلمة همم  اأن حترك هذه  اأرجو  ذلك..  عنه 
و�صعراءها ومن لهم غرية على اإظهار اأدباء ومثقفي و�صاعر 
املدينة، خ�صو�صا بعد رحيله وانق�صاء اأمله من دنياه ومل 

يبق له اإال رحمة خالقه يف اأخراه.      

الت�صرميل ظاهرة، اأو ظواهر مت�صابكة فيما بينها )العنف- التحدي- االأ�صلحة- 
�صيبة  اأو  ع�صوائية،  �صيبة  لي�صت  ظاهرة  الطفويل...(،  القرقوبي-الع�صيان 
منظمة )كما قال عبد اهلل الدامون يف جريدة امل�صاء، العدد: 2347(، »يقودها 
منحرفون باأ�صلحة بي�صاء، يهاجمون اأي �صيء يتحرك وال�صبب ال �صيء تقريبا«، 
هي ظاهرة مركبة ومعقدة اأخذت طابعها اجلديد بعد اأن ات�صع نطاق تغطيتها 
النا�ض  اأن  درجة  اإىل  قيل  كما  مقلقا  طابعا  املتطورة:  التوا�صل  و�صائل  عرب 
فوجئوا بها وكاأن البالد مل تكن تعج قبل ظهورها باالإجرام واحلوادث املفجعة 
اأو بدرجة اأخف مما  التي كانت حتتاج املدن والقرى املغربية �صواء ب�صواء، 
تعاين منه بلدان مماثلة، قلت الظاهرة مل تكن حديثة العهد كما يعتقد البع�ض اأو 
وليدة اليوم )الت�صمية توحي بقدهما(، بل اإن ا�صتعمالها والرتويج لها بال�صورة 
واحلرف هو الذي اأفرج عن اال�صتغراب واأثار الده�صة، واإن كان البع�ض يرى 

ترجمة ملواقف  ال�صباب هو  اأو�صاط  �صريع يف  ب�صكل  انت�صارها  يف 
الغ�صب )و�صلت دروتها موؤخرا(، يهدف اأ�صحابها اإىل لفت 

االنتباه الأو�صاعهم وم�صاكلهم امل�صتع�صية واملتولدة عن 
والتهمي�ض،  لل�صياع  تركهم  عو�ض  فا�صلة،  �صيا�صات 

وذلك يف حتد ملمو�ض للقوانني وال�صوابط وكل ما من 
�صاأنه اأن يرمي اإىل الت�صييق والقمع خارج �صيا�صة 

ملتزمة وقادرة على اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.
الدولة قراأت الر�صالة بدقة، اأو باالأحرى اأعادت 
قراءتها بعد التوجيهات العليا »للت�صدي لالإجرام 
االإ�صارة  وتفهمت  املواطنني«،  اأمن  وحفظ 
القوية التي نقلتها �صور الأبطال افرتا�صيني كما 
قال اأحد االأ�صاتذة من ذوي االخت�صا�ض، يتحكم 

فيهم حب الظهور واالإف�صاح عن الذات، فاأعلنت 
)اأي دولة( عن موقفها، وهو موقف غري م�صابه 

ملواقف كان امل�صوؤولون يلجاأون اإليها يف املا�صي، 
املجرمني  املواطن بني خيارين: »حفظ حق  ت�صع 

يف ترويج املواطنني، اأو التزام ال�صمت وغ�ض الطرق 
من اأجل احلفاظ على اأمنهم اله�ض« واأخذت تتحرك على 

م�صتوى الداخلية يف كل ربوع اململكة حلث امل�صوؤولني االأمنيني 
عن  معينة  اأمنية  �صاعة  على  االإيقاع  �صبط  على  ال�صلطة  ورجال 

طريق و�صع ا�صرتاتيجية مالئمة تاأخذ بعني االعتبار حقوق املواطن وهيبة 
الدولة، يف انتظار اأن تاأتي درا�صة الظاهرة على االأ�صباب والدوافع وتف�صح عن 

الو�صفات الكفيلة بالعالج اجلذري.      
الدولة كما قلت اأدركت اأنها اإذا مل حتقق ا�صتقرارا نف�صيا واأمنا �صموليا ال ميكن 
املواطن  اأي  االأخري  هذا  وتقديره،  املواطن  احرتام  وتك�صب  ت�صود،  اأن  لها 
الذي يعي باأن »امل�صرملني« الذين ال ينتبه اإليهم كثريون جدا كما قال عبد اهلل 
الدامون، فما »معنى اأن يقب�ض م�صوؤول كبري عملة بع�صرات املاليري يف ن�صف 
يوم، وما معنى اأن يقب�ض عمدة مدينة اأكرث من مليارين يف يوم واحد مقابل 
توقيعه على رخ�ض غري قانونية للبناء، وما معنى اأن يهرب امل�صوؤولون الكبار 
ثروات البالد اإىل اخلارج ويرتكون ال�صعب يت�صارع مع الفتات، وما معنى اأن 

تتحول االنتخابات اإىل مهرجانات للت�صرميل بكل اأنواعه«، وما معنى اأن ي�صتمر 
الكبار يف �صنق ممتلكات الدولة وبيعها ببال�ض، وا�صتخدام �صيارات امل�صلحة 
اإ�صعاف  �صيارة  اإىل  القبيلة  حاجة  رغم  احلمام،  اإىل  واحل�صم  »املدام«  نقل  يف 
تنقذ حياة جنني يت�صارع من اأجل اخلروج اإىل النور، لذلك عمدت الدولة اإىل 
االإ�صراع بتطويق الظاهرة قبل ا�صتفحالها خا�صة واأن و�صائل االت�صال مل تكف 
با�صتعمال  االأرقام، ورخ�صت  تفاقمها وحتطيمها كل  املتوايل عن  االإخبار  عن 
الو�صائل الكفيلة باحلد منها، وهي الو�صائل املتعارف عليها يف كل الدول التي 
االأولويات،  املواطن �صمن  اال�صتقرار، وت�صع راحة  اإىل احلفاظ على  ت�صعى 
غري  الع�صوائية  احلمالت  وا�صتغالل  بالكرامة  وامل�ض  احلقوق  جتاوز  دون 
املتحكم فيها، والتي تاأتي بنتائج �صلبية كما كان يقع يف املا�صي القريب، رغم 
اأن الكثريين اليوم يتذكرون هذا االأخري )اأي االأم�ض القريب( وي�صتطيبون 
عودته بكل ال�صلبيات والتجاوزات مقابل العي�ض خارج دائرة 

الذعر واالرتباك االأمني اإن �صح التعبري.
االحتماالت  كل  ت�صع  بداأت  الداخلية  وزارة 
املقروءة،  وغري  املقروءة،  واالفرتا�صات 
وتر�صم اخلطط الفعالة )مب�صاركة كل العاملني يف 
القطاع(، التي �صت�صاعد على ك�صب »الدوري« 
التي  اجلادة  املبادرات  كل  وتفعل  قيل،  كما 
من �صاأنها اأن توفر حتكما و�صيطرة، من ذلك 
ب�صكل  والتحكم  االأمن  رجال  �صتات  جمع 
عقالين يف انت�صارهم، بعد اأن يتاأكد بامللمو�ض 
يتوىل  به  ي�صتهان  باأن عددا ال  وبامل�صاهدة 
وم�صد�ض،  زي  اإىل  حتتاج  ال  ب�صيطة  مهاما 
ذلك  من  ال�صرطي،  عمل  يف  داخلة  غري  اأو 
اأمن بقامته ال�صمراء وزيه  مثال وقوف رجل 
الر�صمي الذي يحيل على الوقار ويحمل على 
االحرتام: وقوفه بباب اإحدى املحاكم مبراك�ض 
فقط ليقوم بفتح الباب مل�صوؤولة ق�صائية، واإغالقه 
االأحمر  احلرف  ذات  �صيارتها  ركن  من  تنتهي  عندما 
والوكيل  االأول  الرئي�ض  منزلة  يف  كبار  م�صوؤولني  اأن  رغم 
يكتفون  حيث  ويباعدونها،  الت�صرفات  تلك  من  ينفرون  العام 
�صرطي«،  اأو  »خمزين  اإىل  دومنا حاجة  اخلا�صة  اأماكنها  يف  �صياراتهم  باإيقاف 
املواطن  للعفة واحرتام  امل�صوؤولية احلقة، وترجمة  ملفهوم  ذلك جت�صيد  ويف 
والتحلي بالنبل االإداري اإن �صح التعبري، واأكيد اأنني ل�صت يف حاجة اإىل القول 
موارد  توفري  �صاأنه  من  عليها(  )للق�صاء  وح�صرها  احلاالت  تلك  اإح�صاء  باأن 
ب�صرية مهمة �صتعمل على �صد اخل�صا�ض املهول الذي يعاين منه القطاع االأمني، 
موؤ�صر  وارتفاع  العمراين  والتو�صع  الدميغرايف  النمو  عن  ناجت  خ�صا�ض  وهو 
اجلرمية ب�صبب الفقر والبطالة وقلة ال�صغل، وت�صعى اإىل »اإزالة الهاج�ض االأمني 
واإرجاع الثقة اإىل املواطن، على اعتبار اأن االأمن يعد املطلب االأول واالأ�صا�صي 
قبل مطلب الت�صغيل كما قال وزير الداخلية يف اللقاء الذي احت�صنته اخلمي�ض 

املا�صي مدينة مكنا�ض.        

ينبهنا  حيث  االإبداع  يف  اآية  واأع�صاوؤه  االإن�صان  ج�صم 
اأع�صاء  من  ع�صو  كل  به  يقوم  الذي  الدور  اإىل  اهلل 

اأنف�صكم«،  »ويف  قائل:  من  عز  ويقول  ج�صمنا 
ما يدل على  اآيته لوجدنا يف ج�صمنا  تدبرنا  لو 

املتمتع  االإن�صان  جعل  الذي  اخلالق  عظمة 
ع�صو  كل  قام  اإذا  اإال  والعافية  بال�صحة 
بينهم،  تام  ان�صجام  وح�صل  كامال  بدوره 
ذلك  ت�صبب  احلركة  عن  اأحدهم  تعطل  فاإذ 
يف تعطيل اجل�صد كله، وقد تطورت العلوم 
اأع�صاء  اأحد  يزرع  االإن�صان  اأ�صبح  اأن  اإىل 

من  بات  بحيث  باملر�ض  اأ�صيب  اإذا  ج�صمه 
اإال  املري�صة  االأطراف  كل  تعوي�ض  املمكن 

الدماغ الأنه مبثابة احلا�صوب الذي منه ي�صدر 
االأخرى  االأع�صاء  جلميع  واالأوامر  االإ�صارات 

لي�صتمر يف احلركة، ولذلك اأ�صبح االأطباء ال يقرون 
بوفاة االإن�صان اإال اإذا تيقنوا من توقف حركة الدماغ، 

االأمر الذي يف�صر دخول املري�ض يف حالة غيبوبة تدوم مدة 
طويلة ال تعرف فرتتها )حالة املرحوم هواري بومدين منوذجا(، 

اأع�صاء  بها  تقوم  التي  الوظائف  جميع  م�صدر  كونه  اإىل  باالإ�صافة  والدماغ 
التي عا�صها املرء  اجل�صم االأخرى يعترب كاحلا�صوب ي�صجل جميع االأحداث 
الوقائع  من  دونته  ما  ميحي  اأن  لالإن�صان  ميكن  وال  الذاكرة،  ن�صميه  ما  وهو 
املعا�صة، اللهم اإال اإذا اأ�صابه مر�ض الع�صر، اأي الزهامير، ولو اأن عبد العزيز 
بوتفليقة كان ال قدر اهلل قد اأ�صيب باأحد هذين املر�صني اللتم�صنا له اأكرث من 
من  ارتكبه  ما  بتقييم  وقام  نف�صه  راجع  تخونه.  الذاكرة  اأن  اأظن  وال  عذر، 
و�صل  بل  احلكم،  دفة  اإىل  و�صوله  منذ  املغاربة  جريانه  اإزاء  م�صينة  اأفعال 
اأرذل  يف  وهو  �صنه  وا�صتغلوا  ال�صيخوخة  داهمته  اأن  بعد  لهم  عداءه  لي�صهر 
وترعرع  كرب  حيث  وجدة  مدينة  مواليد  من  الرجل  هذا  يكن  مل  ولو  العمر، 
التي  احلرب  بعد  عليه  حقد  من  يعاين  الأنه  املغرب  يحارب  اإنه  لقلنا  وتعلم 
اأن  واحلالة  منا  باالنتقام  يحلم  الزال  واأنه  واملغرب  اجلزائر  بني  اأ�صعلت 
املغرب كان يف حالة دفاع عن النف�ض، وعن حدوده، و�صيادته، والدليل على 

عليهم  اعتمد  الذين  امل�صريني  ال�صباط  بع�ض  اأن  ذلك 
وكان  علينا  لال�صتقواء  اجلزائري  اجلي�ض 
على راأ�صهم ال�صابط ح�صني مبارك الرئي�ض 
والذي  يرزق  حيا  مازال  والذي  املخلوع، 
نزل خطاأ مبروحيته بنواحي مدينة فجيج 
وقدموهم  املواطنون  اعتقلهم  حيث 
للجي�ض امللكي ولوال عناية اهلل ملا �صقط 
وحدة  حرمة  على  املعتدين  هوؤالء 
املنطقة  تلك  �صكان  قب�صة  يف  ترابنا 
هوؤالء  اأن  املعلوم  ومن  احلدودية، 
ال�صباط امل�صريني ظلوا معتقلني لدى 
ع�صرات  جانب  اإىل  املغربي  اجلي�ض 
املغرب  قرر  الذين  اجلزائريني  اجلنود 
العفو عنهم وت�صليمهم اإىل بلدانهم يف اإطار 
التعامل االأخوي الذي كان ومازال املغرب 
ال�صابق وكان  الرئي�ض امل�صري  اأما  يومن به، 
احل�صن  املرحوم  قام  فقد  طيار  كومندار  برتبة 
اأول  مبنا�صبة  امل�صرية  ال�صلطات  اإىل  بت�صليمه  الثاين 
العقيد  حينئذ  يتزعمها  كان  التي  ال�صقيقة  مل�صر  له  زيارة 
جمال عبد النا�صر، وهو ت�صرف ينم عن �صهامة وعفو كرمي ال يتحلى به اإال 
يريد  اإذا كان بوتفليقة  اأما  بي�صا،  فيما يخ�ض واقعة ح�صي  قائد عظيم، هذا 
�صيحا�صبه  التاريخ  اأن  يتذكر  اأن  اأدعوه  فاإين  »ال�صينيمار«  جزاء  يجازينا  اأن 
قبل ال�صعبني املغربي واجلزائري عن العداوة التي حاول ومازال متماديا يف 
زرعها بني بلدين عربيني م�صلمني �صقيقني �صمهما خندق واحد يف �صبيل الكفاح 

من اأجل التحرر من ربقة اال�صتعمار. 
وهنا اأ�صتح�صر ذلك الفتى الذي كان يجل�ض اإىل جانبي يف الف�صل، ويف مطعم 
ليتمكن من  بدال من واحدة  بطاقتني  الأمنحه  اإيل  يتودد  كان  والذي  املدر�صة، 
تناول وجبتني بدال من واحدة، الأنه كان اأكوال رغم ق�صر قامته، وذلك كنت 
مكلفا من طرف املرحوم ال�صيد بن كدا�ض امل�صرف على املطعم بتوزيع البطائق 

على من ي�صتحقها من اأبناء الفقراء واملعوزين واأنا اأحدهم.
يتبع

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ن�صي بوتفليقة اأن غدا عند اهلل امللتقى؟

»امل�صرملون« الكبار
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الحلقة األولى

»ما معنى أن 
يقبض مسؤول كبير 

عملة بعشرات الماليير في 
نصف يوم، وما معنى أن يقبض 

عمدة مدينة أكثر من مليارين في 
يوم واحد مقابل توقيعه على رخص 

غير قانونية للبناء، وما معنى أن يهرب 
المسؤولون الكبار ثروات البالد إلى 
الخارج ويتركون الشعب يتصارع 
مع الفتات، وما معنى أن تتحول 

االنتخابات إلى مهرجانات 
للتشرميل بكل أنواعه«

..أستحضر 
ذلك الفتى الذي 

كان يجلس إلى جانبي في 
الفصل، وفي مطعم المدرسة، 

والذي كان يتودد إلي ألمنحه 
بطاقتين بدال من واحدة ليتمكن من 
تناول وجبتين بدال من واحدة، ألنه 

كان أكوال رغم قصر قامته، وذلك 
كنت مكلفا من طرف المرحوم 
السيد بن كداش المشرف على 
المطعم بتوزيع البطائق على 

من يستحقها من أبناء 
الفقراء والمعوزين



إلى وزير الصحة
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث 
مب�سطرته العادلة للذكور والإناث

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

يف هذين املرجعني ال�صالفي الذكر، وباخل�صو�ص يف الكتاب 
اليهود  عند  املرياث  نظام  خ�صائ�ص  جند  بالذات  الثاين 

كالتايل: 
الأبوة  البنوة -  اأربعة وهي:  اأ�صباب املرياث عندهم   - 1
من  لي�صت  الزوجة  اأن  نالحظه  وما  العمومة،   - الأخوة   -
اأ�صباب الإرث، والزوج يرث الزوجة وهي ل ترثه، اإذا تويف 
وحدهم  الذكور  لأبنائه  مرياثه  كان  الأب  تويف  واإذا  قبلها، 
اإخوته  اثنني من  البكر مثل حظ  للولد  �صريك، ويكون  دون 
الذكور الأ�صغر �صنا منه، واإذا ترك الأب املتوفى اأولدا بنينا 
للبنت  البنني وحدهم، ويكون  الرتكة من حق  وبناتا كانت 
البلوغ،  �صن  تبلغ  اأو  تتزوج  حتى  الرتكة  على  النفقة  حق 
لأنها  الرتكة  من  مهرها  قيمة  اإخوتها  على  للبنت  يكون  كما 
هي التي تعطي املهر ولي�ص الزوج، وذلك بقدر ما كان يظن 
اأبوها اأن يعطيها اأما الزوجة فال مرياث لها من تركة زوجها، 
ولو كان اأو�صى بغري ذلك، واإذا ا�صرتطت اأن ترثه وكان له 
ورثة بطل ال�صرط ولو ح�صل قبل الزواج، وللزوجة الأرملة 
اأن تعي�ص من تركة زوجها املتوفى ولو كان قد اأو�صى بغري 
له  وكان  بالكلية  اأ�صول  ول  ذرية  للميت  يكن  واإذا مل  ذلك، 
كان  احلوا�صي“  ”اأي  الأخرى  الدرجات  فروع  من  اأقارب 
املرياث لهم ويكون اأحقهم به اأقربهم درجة وقرابة اإليه اإىل 
الكل بدون  الدرجات ويرث  الدرجة اخلام�صة، ثم تت�صاوى 
من  وارث  هناك  يكن  مل  واإذا  الأن�صبة،  يف  فرقة  ول  متييز 
اأمواله التي يتوفى عنها  اأو حوا�صي كانت  اأو فروع  اأ�صول 
اأ�صبق النا�ص اإىل حيازتها، وتعترب وديعة يف  مباحة ميلكها 
يد حائزها مدة ثالث �صنوات، فاإذا مل يظهر ورث اأثناء هذه 

املدة �صارت ملكا حلائزها ملكا تاما.
للرثوة،  الرتاكم  بها  يح�صل  التي  هي  اإذا  الطريقة  فهذه 
التحديث  تعيق  تع�صفية  ظاملة  نالحظ  كما  طريقة  ولكنها 
اأبناء  الذكور  اإيثار  تعتمد  طريقة  اإنها  حيث  معنى  باأو�صع 
واآباء اأو اأخوة اأو اأزواجا اأو اأعماما، وتهمل الإناث بنات اأو 

اأمهات اأو اأخوات اأو زوجات اأو عمات.
وما نالحظه يف نظام الإرث يف الت�صريع اليهودي ل يعطي لكل 
ذي حق حقه، لأن املرياث فيه من ن�صيب الذكور دون الإناث، 
فالزوج يرث زوجته وحده، وهي ل ترثه يف �صيء، مع العلم 
اأولدها  اأحد  اأنها ت�صهم يف تكوين الرثوة، والأم ل ترث يف 
فرائ�ص  الت�صريع  هذا  يف  ولي�ص  ابنتها،  دون  ابنها  ويرثها 
ول  والأخوات  والإخوة  والبنات  والأزواج  لالآباء  مقدرة 
لبنات املتوفى  الذكر، ولي�ص  الولد  الأقارب مع  لغريهم من 
�صيء من تركته اإل ما يكفي للنفقة حتى تبلغ الواحدة منهن 
اأو تتزوج، فكيف ي�صمح هذا الت�صريع باأن يكون حظ الولد 
البكر �صعف اثنني من اإخوته الذكور الأ�صغر �صنا، ويبقى 
الولد البكر على هذا احلال ولو كان مولودا من زواج باطل 
�صرعا اأو من زنا، على اإخوته الذين ولدوا من زواج �صرعي 
حكمه  �صرعا  املحرم  اأو  الزنا  مولود  اأن  على  ين�صون  لأنهم 
 ،2/173 ج  ال�صرعية،  الأحكام  يف املرياث حكم غريه“ انظر 

واملفارقات واملعادلت �ص: 136. 
”فاإذا  وقد وقفت كثريا حينما قراأت قول الأ�صتاذ العروي: 
له  حيث  البنت  توريث  وهو  �صروريا  الإ�صالح  هذا  كان 
مظاهر اإيجابية كما له مظاهر �صلبية وا�صحة اإىل اآخر الكالم، 
ففي هذه العبارة الطويلة التي مل اأذكرها كلها يرى اأن اأولد 
اأو  الع�صرية  داخل  من  ولي�صوا  خارجية  اأ�صماء  لهم  البنت 
ي�صفق  اإنه  فيه  يقول  الذي  قوله  يبطل  القول  فهذا  القبيلة، 
اأبناء  توريث  باب  فتحت  التي  هي  املدونة  لأن  للمدونة، 
الإ�صالمي، لأن من  الت�صريع  يرد يف  البنت، وهذا مل  وبنات 
املتوفى،  ن�صب  ميلكون  ل  وهوؤلء  الن�صب  الإرث  �صروط 
فالإ�صالم  الإرث،  يف  الإ�صالمي  الت�صريع  عدالة  تظهر  وهنا 
القطع،  وهو  املفرو�صة  مبعنى  فعلية  وهي  فري�صة  جعل 
”ن�صيبا  تعاىل:  قوله  يف  الفرائ�ص  با�صم  املواريث  وخ�صت 
مفرو�صا“ اأي مقدرا معلوما، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
الفرائ�ص  بذلك  واملراد  باأهلها“  الفرائ�ص  ”اأحلقوا  و�صلم: 
ون�صف  ون�صفه  الن�صف  وهي:  عليها  املن�صو�ص  ال�صت 
من  واملراد  ن�صفهما،  ون�صف  ون�صفهما  والثلثان  ن�صفه، 

اأهلها من ي�صتحقها بن�ص كتاب اهلل.

الحلقة  الرابعة

باخت�صار من اأجل تقوية هذا الأمن الذي هو ركيزة 
القت�صادية  اأ�صكالها  مبختلف  للتنمية  اأ�صا�صية 
نظرتي  ح�صب  يجب  والنف�صية،  والجتماعية 
املاأخوذة من خربة ال�صنني والأحداث، قلت يجب 

اأن تركز على النقط الآتية:
واجهتني  على  اجلرمية  حماربة  تكون  اأن  اأول: 
عن  والتوعية  الرتبوي  اجلانب  اأولها:  ثالث،  اأو 
طريق املوؤ�ص�صات التعليمية والدينية، والإذاعية 
والتلفزية بوا�صطة اإعالنات اإ�صهارية توعوية يومية 
لب�صع دقائق كي تدخل يف ذاكرة املواطن دخول 
والتنموي،  القت�صادي  اجلانب  ثانيها:  مركزا، 
وذلك باإحداث امل�صاريع املحاربة للبطالة لأ�صحاب 
ال�صهادات وغريهم، ثالثها: اجلانب الردعي، وهو 
مهم جدا اإذا ما طبق واأنزل كما ينبغي على اأر�ص 
تنظيما  الأمن  رجال  عمل  بتنظيم  وذلك  الواقع، 
مدار  على  ونفوذهم  عملهم  مناطق  فيه  يغطون 
اليوم كله ليله ونهاره بدوريات اأمنية باأعداد كافية 
تعمل بالتناوب على مدار الليل كله والنهار كله، 
اجلرمية  ت�صبق  اأمنية  خدمة  لالأمن  يكون  بحيث 
قبل ارتكابها مبا ي�صمى الأمن ال�صتباقي اأو الأمن 

الوقائي خا�صة ال�صاعات التي يكون فيها ال�صارع 
اأو اأزقة الأحياء خالية من النا�ص، كاأوقات الظهرية 
طلوع  وقت  اإىل  الليل  من  املتاأخرة  ال�صاعات  اأو 

ال�صم�ص.
حقيقي  لأمن  الثاين  وال�صرط  الفكرة  وهذه  ثانيا: 
اأننا دولة اإ�صالمية؛ اأجدادنا واآباوؤنا  لبالدنا ومبا 
م�صلمون حافظوا على تعاليم القراآن الكرمي الذي 
هو كالم اهلل تعاىل الذي ل ياأتيه الباطل ول ميكن اأن 
ي�صارعه لأن احلق يعلو ول يعلى عليه، اخت�صار 
ال�صرط الثاين الأ�صا�صي هو عدم الإن�صات للجمعيات 
اجلمعيات  بع�ص  من  ي�صايرها  من  اأو  الأجنبية 
املغربية، ول اأقول كلها، والتي تنادي باإلغاء عقوبة 
الإعدام التي �صرعها اهلل �صبحانه يف ديننا الإ�صالمي 
من  بحفظه  تعاىل  اهلل  تكفل  الذي  العظيم  وقراآننا 
نحن  »اإنا  تعاىل:  قوله  يف  حتريف  اأو  تزوير  اأي 
نزلنا الذكر واإنا له حلافظون« �صدق اهلل العظيم 
)�صورة احلجر، الآية: 9(، اإن عقوبة الإعدام هي 
يف احلقيقة هدية مهداة اإىل الب�صر كي يحيي النفو�ص 
ول يعتدى عليها من طرف املحرمني الذين اإذا ما 

�صمعوا اأن عقوبة الإعدام التي تكون بانتظارهم.

فال باأ�ص اإذا ما �صحينا ببع�ص الأفراد اخلارجني 
عن القانون كي يعي�ص النا�ص يف اأمن واأمان بدل اأن 
نلغي هذه العقوبة ونزيل عامل الردع الذي يخيف 
املجرمني ويثنيهم عن ارتكاب اجلرائم الكبرية من 
قتل الأنف�ص الربيئة وتعذيبها وت�صويهها، فاتقوا 
اهلل اأيها الداعون اإىل اإلغاء عقوبة الإعدام، وتعلموا 
فيها  تفكروا  بعقولكم ول  امل�صاألة  هذه  التفكري يف 
بعواطفكم، لأن كل اإناء يجب اأن يو�صع له الغطاء 
املنا�صب  الردع  فاإن  اجلرائم  وكذلك  له،  املنا�صب 
الواقعي هو الذي يعاجلها، وبغري هذا فلن نزيد 

الطني اإل بلة والأزمة نزيدها ل قدر اهلل اأزمات.
الهاشمي. خ )مكناس(

يتبع 

ياأبى  الذي  مغربنا  �صور  من  �صورة  هي 
امل�صي  عن  تطوره  عجلة  تقف  اأن  اإل 
الدول  فيه  ت�صعى  الذي  الوقت  يف  قدما 
ثقافة  تر�صيخ  اإىل  النامية  ومعها  املتقدمة 
الأربعاء  الزمان:  والواجبات.  احلقوق 
م�صطفى  ثانوية  املكان:   ،2014 اأبريل   02
:اجتياز  املنا�صبة  املحمدي،  باحلي  املعاين 
طرف  من  البدنية  الرتبية  اختبارات 
البكالوريا. لمتحانات  الأحرار   املرت�صحني 
منا�صبة كهاته اأتاحت يل الفر�صة لر�صد كيفية 
املعاملة املهينة لهذه الفئة من التالميذ وذلك 
لهذه  البكالوريا  امتحان  لجتياز  بالرت�صح 
ال�صنة - رغم توفري على �صت بكالوريات يف 
خمتلف ال�صعب- فكان اأن تواجدت بالثانوية 
ال�صاعة  قبل  �صاعة  بن�صف  المتحان  مكان 
الثامنة وذلك ح�صب ال�صتدعاء املتو�صل به، 
فتح  بدورهم  ينتظرون  املرت�صحني  فوجدت 
وملا  الغزيرة،  الأمطار  حتت  املوؤ�ص�صة  باب 
فتح الباب ظل اجلميع مت�صمرا و�صط �صاحة 
اإىل  عمومية  �صاحة  و�صط  وكاأنهم  املوؤ�ص�صة 
الباب  ليفتح  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  غاية 
اأطل  انتظار  طول  وبعد  باملالعب،  اخلا�ص 
ليخربهم البدنية  الرتبية  مفت�ص   عليهم 
اأن الختبارات تاأجلت اإىل يوم الإثنني املقبل، 
اإل  وعاديا!  ماألوفا  امل�صهد  يبدو  قد  هنا  اإىل 
اأحد  طلب  عندما  حدث  الأفظع  الأمر  اأن 
اإمداده  تربوي  م�صوؤول  من  املرت�صحني 
ب�صهادة احل�صور لالإدلء بها عند رب العمل 
رف�ص  اأن  فكان  عمله،  عن  غيابه  بها  وليربر 
امل�صوؤول ذلك وملا ا�صتف�صر الرجل اخلم�صيني 
وزجرا  نهرا  تلقى  ال�صبب،  عن  املرت�صح 
وب�صوت عال قال له ذلك ال�صخ�ص »ماغادي�ص 
ليك!!« يوقع  �صكون  �صوف  و�صري   تاخذها 
الذين  املرت�صحني  باقي  احتجاج  واأمام 
�صاحبنا  ا�صطر  مكانهم،  بعد  يربحوا  مل 
ال�صتدعاء. ظهر  على  له   للتوقيع 
�صري  عن  م�صوؤول  طرف  من  كهذا  �صلوكا  اإن 
يدع  ل  مبا  يوؤكد  �صليم  ب�صكل  الختبار 
عليها  تطغى  لزالت  البالد  اأن  لل�صك  جمال 
عقليات ا�صتبدادية ت�صلطية ت�صتغل مواقعها 
ويخيل  اهلل،  خلق  احتقار  ويف  ال�صطط  يف 
القانون! فوق  واأنها  الكل  يف  الكل  اأنها   اإليها 
ال�صخ�ص  ومنهم  النا�ص  لبع�ص  اآن  اأمـــــا 
امل�صوؤول  بني  يفرقوا  اأن  املـــقال  مو�صوع 
عاتقه  على  تقــــــع  الــــــــــذي  الرتبــــوي 
م�صوؤولــيات التاأطــــري والت�صيري والإ�صراف 
! البولــــــي�صي  امل�صوؤول  وبني   الرتبوي، 
يونس شهيم

يبدو اأن الدولة عرب وزارة ال�صحة ل تعري 
اهتماما لداء الكبد الفريو�صي ب�صفته وباء 
من  ويحد  املواطنني  اآلف  �صحة  ينخر 

ن�صاطهم ومنهم من يق�صي نحبه.
ال�صحية  بالعناية  املواطنني  جهل  هل 
الفتاك بال�صبط يجعل الدولة  الداء  وبهذا 
تغ�ص الطرف وتتجنب النخراط الكامل يف 
م�صل�صل حماربة هذه الآفة ابتداء من حملة 
التح�صي�ص اإىل جتهيز خمتربات موؤ�ص�صاتها 
اخلا�صة  التحليالت  لإجراء  ال�صحية 
حتى  بامل�صابني  والتكفل  العالج  وتوفري 
من  وكثريا  بدوره  الإعالم  ولعل  ال�صفاء؟ 
من  عادة  والفاعلة  النا�صطة  املنظمات 
الفتور  هذا  يف  �صاهموا  املجتمعي  ال�صاأن 
الدنيا  اأقاموا  فقد  الوباء،  هذا  اجتاه 

بالن�صبة لل�صيدا.
ومما يجب ذكره اأن وزارة ال�صحة ارتاأت 
مع  الأدوار  اقت�صام  يف  يتمثل  فريدا  حال 
ح�صاب  على  اخل�صو�صية  املختربات 
املختربات  تخت�ص  اله�ص:  املواطن  جيب 
الوزارة  وتوفر  جهة  من  بالتحليالت 

الأدوية من جهتها!!
ملواطن  كيف  ال�صحة،  وزير  �صيدي  لكن 
�صعى جاهدا لنيل بطاقة ”رميد“ - واأنت 

اأداء  بو�صعه  يكون  اأن   - ال�صبب  تعرف 
اخل�صو�صي؟  للمخترب  الدراهم  اآلف 

�صخ�صيا عجزت عن حل هذه املعادلة.
اجتماعي  عقد  والدولة  املواطن  بني 
ماله  من  يعطي  باأن  الأول  يلتزم  مبوجبه 
اقت�صى  اإن  روحه  حتى  ويهب  ودمه 
يف  عنه  تتخلى  باأل  الدولة  وتلتزم  احلال، 

حالة عجزه.
مواطن مصاب ) تارودانت( 

 الوزير الوردي

للعيــــــــ�ش فــــــي �أمـــن حقيــــقي:
ل تلــــــغو عقـــــوبة الإعـــــــدام

ارميل

الأحرار عبيد بنيابة 
عني ال�سبع 

 احلي املحمدي
رهني  هو  جمتمع  لأي  والتطور  التقدم  اإن 
يف  والتقدم  النجاح  حتقيق  على  قدرته  مبدى 
ال�صيا�صية  امليادين  �صتى  املجالت ويف  خمتلف 
اأو  الثقافية  اأو  الجتماعية  اأو  القت�صادية  اأو 

ال�صحية)..(.
واإذا كان جمتمعنا ي�صعى نحو النجاح والتقدم، 
فاإن �صبيل ذلك يبداأ بالهتمام بق�صايا املواطنني 
واحلفاظ  اليومية  حياتهم  يف  يحتاجونه  ومبا 
ا�صتب�صر  وقد  كرامتهم،  و�صيانة  حقوقهم  على 
الذي  الدواء  اأثمنة  تخفي�ص  بقرار  املغاربة 
وهي  موؤخرا،  ال�صحة،  وزارة  عنه  اأعلنت 
يقول  كما  لكن  التنويه  ت�صتحق  طيبة  بادرة 
اأعوج“ فكثري  والعود  الظل  ي�صتقيم  ”لن  املثل 
الفقرية  الطبقة  اإىل  املنتمني  املواطنني  من 
بع�ص  ت�صرفات  على  را�صني  غري  واملتو�صطة 
اإىل  يرقى  ل  الذي  القطاع  هذا  يف  امل�صوؤولني 
م�صتوى التطلعات وخدمة املواطنني، فالتماطل 
والإهمال موجود حتى باأكرب امل�صت�صفيات وكثري 
من املر�صى ل يجدون الرعاية الالزمة ويرغمون 
على دفع الر�صاوي من اأجل الإ�صراع يف عالجهم 
وعدم اإعطائهم مواعيد قد تهتد اإىل �صهور عديدة، 
وكم من مري�ص ق�صى نحبه قبل اأن يحني موعد 
عالجه، اأما الأخطاء الطبية فحدث عن ذلك ول 
ب�صهادة  املغرب  يف  ال�صحة  قطاع  اأن  اإذ  حرج 

بع�ص الأطباء يبدو فو�صويا، حيث اإن الطلبة 
الذين ف�صلوا يف احل�صول على دبلومات يف الطب 
يلجاأون اإىل ال�صينغال اأو تون�ص ثم يعدون ملزاولة 
املهنة يف املغرب، ورمبا هذا هو �صر العديد من 
الأخطاء الطبية والغريبة التي نقراأ عنها كل يوم 
يف اجلرائد الوطنية. اأما يف البوادي والقرى فاإن 
امل�صتو�صفات �صبه فارغة وقد جتد بها ممر�صا 
واحدا ولي�ص عنده الدواء اأو قد جتدها مغلقة 
الولدة  حالت  اأكرث  فما  بالليل،  وخ�صو�صا 
التي متت اأمام اأبواب امل�صت�صفيات يف غياب تام 
الذين  الأطفال  اأكرث  وما  واملمر�صني،  الأطباء 
ميوتون بعد الو�صع مبا�صرة نظرا لولدتهم يف 
مثل هذه الظروف بل اأحيانا تطال الوفاة العديد 

من الأمهات يف غياب الرعاية الطبية.
العوائق  اأحد  يعد  ببالدنا  ال�صحي  امل�صكل  اإن 
التي تقف يف طريق التقدم والنجاح اإذ اأن بالدنا 
فح�صب  الأطباء،  عدد  يف  كبري  نق�ص  من  تعاين 
ل  املغرب  فاإن  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  تقرير 
يتوفر اإل على عدد قليل من الأطباء مقارنة مع 
الكثافة ال�صكانية، حيث جند طبيبا لكل 1600 
مغربي يف الوقت الذي جند فيه طبيبا لكل 360 
اإجناب  عن  املغربيات  توقفت  فهل  م�صريا. 

الأطباء؟
       جد بوشتى  )الرباط( 

هل توقفت املغربيات عن اإجناب الأطباء؟
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القا�سم،  في�سل  الدكتور  اأن  ال�سك 
القناة  يف  ال�سهري  الربنامج  �ساحب 
بعد  مرة  نظارته  م�سح  القطرية، 
اأخرى وحملق يف ال�سا�سة ال�سغرية 
امل�سفوع  الذكاء  ي�سع منهما  بعينني 
نف�سه  وبني  بينه  فت�ساءل  باخلبث، 
وهو  علم؟  يف  اأم  حلم  يف  هو  هل 
�سليل  ال�ساد�س  حممد  امللك  ي�ساهد 
مائة  الثالثة  ذي  العلوي -  العر�س 
بخ�سوع  ي�سلي   - �سنة  وخم�سني 
ال�سلفي،  ال�سيخ  وراء  وتوا�سع 
النائية  مرني�سة  قبيلة  ولد  اجلبلي 
حممد  بن  حممد  احلليم  عبد  اأبو 

الفيزازي.
وال �سك اأنه مل ي�سدق ما راأى وهو 
امللتحي  »الزملة«  هذا  ين�س  مل  بعد 
االأ�ستوديو  داخل  يبهره  كان  حني 
وف�ساحته  اجلـــــهوري  ب�سوتـــــه 
البليغة ومتكنه من اللغة العربية - 
املغرب  �سمال  من  اإليه  القادم  وهـو 
االإ�سباين  االحتالل  االأق�سى، منطقة 
بكيفية   - عقـــود  �ستة  من  اأقل  قبل 
امل�سارقة  �سيوفه  حتـــــرج  كانت 

خريجي اأكرب اجلامعات العاملية . 
وكاأين به يعود بذاكرته اإىل ما كان قد 
فطاحلة  اأحد  املهنة،  يف  زميله  كتبه 
احلي  ابن  املكتوبة،  ال�سحافة 
ال�سوؤون  يف  ال�سانزيليزي واخلبري 
املغربية الذي كتب غداة وفاة امللك 

ما   - اهلل  رحمه   - الثاين  احل�سن 
�سيقوم  ال�ساب  امللك  هذا  اأن  معناه 

مبا ال عني راأت وال اأذن �سمعت..
اأ�سحاب  من  هناك  اأن  �سك  ال  ثم 
الفيزازي من ميلكون قلوبا يفقهون 
بها واآذانا ي�سمعون بها، �سواء منهم 
 - الق�سبان  وراء  يقبعون  الذين 
اأطلق اهلل �سراحهم - اأو الذين كانوا 
اأحياء  يف  م�ساجد  �سبه  ي�سنعون 

ال�سفيح واملاآرب والقي�ساريات، هي 
اأبعد من اأن حت�سيها اإدارة االأوقاف 
وخطب  التوجيهات  ت�سلها  اأن  اأو 
اأنهم  ال�سك  »التوفيقية«،  اجلمعة 
التقطوا االإ�سارة وفهموا اأن الفر�سة 
وتقارب  والوفاق  للحوار  �سانحة 
االأفكار والروؤى فيما ي�سب - اأوال و 
اأخريا - يف م�سلحة هذا البلد االأمني 
جميعا  اأكتافنا  حلم  الذي  املغرب، 

من خريات اأر�سه الطيبة.  
يا اإخوتي يف اهلل والوطن نحن نرى 
نتيجة  العامل  يف  يحدث  ما  ون�سمع 
والتع�سب  والطائفية  التطرف 
اإىل  اأحوجنا  فما  والديني  العرقي 
والتاآخي  الوحدة  روح  تكري�س 

والوطنية احلقة. 

الطيب العلمي )الدار البيضاء(

»املي�صاج« و�صل .. 

»مـوالت صطـاش«
�سمعي اأديك احلكومة

راه الزواج طار وما بقا�س
كرثوا لبنات يف احلومة

ما بغينا موالت ربعني وال �سطا�س
هادوك خليوهم لكم اأنتما

ال�سباب ما قادر ما عندو منا�س
وال �سدروهم مع مطي�سة والثومة

الزواج بغا الدار والفرا�س
واخلدمة ومان�سة م�سمونة
مالكم حامني ال�سوق عال�س

على الزواج درتوه يف ال�سومة
راه كي �سطا�س كي طمنطا�س

واملدونة اللي ملغومة
ال�سرع عطانا ربعة ال�س حذفتوها ال�س

والت ملرة عالة وح�سومة
تفت�س على الراجل تفتا�س

بارت والت مظلومة
تزوجوا اأنتما موالت �سطا�س
جتي معاكم حيث يف احلكومة

عندكم كل�سي ومان�سة كا�س
خليو ال�سباب يف �سبع نومة

ما عندو خدمة ما عندو با�س
حتى حقوقو مه�سومة
وبنت اليوم ما منها�س

باغية الطموبيل والفلو�س ملمومة
باركة �سدو هاد النقا�س

 راه الزواج عندو �سروط معلومة
مصطفى بصير )فاس(

هوؤالء بع�ض جنوم 
املنرب احلر!

اإنهم اأولئك الذين يداومون على الكتابة يف 
ركن املنرب احلر يف جريدتنا »االأ�سبوع«، 
ويتطرقون يف كتاباتهم اإىل خمتلف املوا�سيع 
واالجتماعي  والفني  الثقايف  الطابع  ذات 
واأذكر  والريا�سي،  وال�سيا�سي  والديني 
االأخت  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  منهم 
وال�سادة:  الرباط،  من  بناين  بزاد  جنيبة 
ال�سادق  الرباط، وموالي  جد بو�ستى من 
ب�سري  وم�سطفى  �سال،  من  علوي  مالكي 
من فا�س، وحممد اأمني من قلعة ال�سراغنة 
وغريهم من الذين ال يخلو اأي عدد جديد من 
جريدة »االأ�سبوع ال�سحفي« من كتاباتهم 
تفيد  اأنها  �سك  التي ال  القيمة  وم�ساركاتهم 
االأ�سبوع  جلريدة  واملت�سفحني  القراء 
التي عودت قراءها على ن�سر االآراء احلرة 
يف  ت�ساهم  التي  الهادفة  النرية  واالأفكار 
ويعد  العقول،  و�سقل  والتنوير  التوعية 
التي  اجليدة  املنابر  من  احلر  املنرب  ركن 
ال�سحفي«  »االأ�سبوع  جريدة  بها  تنفرد 
كمتنف�س لقرائها، لالإدالء باآرائهم ال�سخ�سية 
على  واالإ�سكاالت  الق�سايا  من  العديد  يف 
يجعل  مما  والدولية،  الوطنية  ال�ساحة 
من »جريدة االأ�سبوع« منربا وبالتايل اأول 
حرية  ت�سجيع  اإىل  �سباقة  مغربية  جريدة 
فر�سة  اإعطاء  مع  الراأي  واإبداء  التغيري 
اأفكارهم  به  جتود  مبا  للم�ساركة  للقراء 
واملوا�سيع  املجاالت  �ستى  يف  وقرائحهم 
اأو  دينية  اأو  اجتماعية  اأو  كانت  ثقافية 
ما  ح�سب  لكن  ريا�سية،  حتى  اأو  �سيا�سية 
متليه �سروط اجلريدة وامل�سموح به حتى 
ال مت�س تلك الكتابات باأي كان �سواء تعلق 

االأمر باالأ�سخا�س الذاتي اأو  باملوؤ�س�سات.

محمد نرجيس ) الدار البيضاء(     

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع واالأ�صرار

البلدي ملكنا�س  يعلن رئي�س املجل�س 
بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 
مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
�سارع   45 برقم  خفيفة  وماأكوالت 
طرف  من  مكنا�س  يوغو�سالفيا 

ال�سيد)ة(: �سعاد الزهواين.
االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 
احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 
ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن.
As 249/14

-----------
المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع واالأ�صرار

البلدي ملكنا�س  يعلن رئي�س املجل�س 
بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث خمبزة 
 3 النعيم  راء   194 برقم  ع�سرية 
ال�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�س  و4 

ال�سابري عبد الرحمان.
االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  القانونية  بامل�سلحة 
احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 
ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن.
As 250/14

-----------
المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع واالأ�صرار

البلدي ملكنا�س  يعلن رئي�س املجل�س 
بامل�سلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 
مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
ريا�س   2 ب�سمة   5 اإقامة   1 برقم 
الزيتون مكنا�س من طرف ال�سيد)ة(: 

اليحياوي حم�سن.
االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  القــــانونية  بامل�سلــــحة 
احل�سرية ملكنا�س )ملحقة احلبول( 
ق�سد االطالع على هذا امللف واإبداء 
مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�سر هذا 

االإعالن.
    As 251/14  

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان 

شعبة السجل التجاري
عدد 124 /2014
حساب 35003

اإعالن عن بيع 
اأ�صل جتاري 

املوؤرخ  العديل  العقد  مبقت�سى 
2013/11/07  واملـــــــودع  فـــــي 
بتاريخ  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة 

 .2014/03/11

لل�سيد  بلعيادية  العربي  ال�سيد  باع 
حممد لهرود 

االأ�سل التجاري املن�سب على املحل 
الكائن بلوك 1 رقم 215 بن�سركاو.

حتت  التجاري  بال�سجل  وامل�سجل 
رقم 852 يف ال�سجل التحليلي بجميع 
بثمن  واملعنوية  املادية  عنا�سره 

اإجمايل قدره 40000.00 درهم.
رئي�س  ال�سيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  ال�سبط  كتابة  م�سلحة 
البيع  على  التعر�سات  اأن  م�سلحة 
هذه  �سبط  بكتابة  تودع  املذكور 
املحكمة داخل اأجل اأق�ساه 15 يوما 
املوالية للن�سرة الثانية طبقا للمادة 

84 من مدونة التجارة. 

النشرة الثانية
As 252/14

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان 

شعبة السجل التجاري
عدد 116 /2014
حساب 34958

اإعالن عن بيع 
اأ�صل جتاري 

املوؤرخ  العديل  العقد  مبقت�سى 
واملودع   2013/12/18 يف 
بتاريخ  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة 

 .2014/03/06
لل�سيد  املطيب  �سهيل  ال�سيد  باع 

م�سطفى نوري 
االأ�سل التجاري املن�سب على املحل 
الكائن �سيدي �سعيد ال�سريف بيوكري 
»�سيدلية  �سيدلية  عن  عبارة  وهو 

ال�سعب«.
وامل�سجل بال�سجل التجاري حتت رقم 
27072 يف ال�سجل التحليلي بجميع 
بثمن  واملعنوية  املادية  عنا�سره 

اإجمايل قدره 650000.00 درهم.
رئي�س  ال�سيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  ال�سبط  كتابة  م�سلحة 
البيع  على  التعر�سات  اأن  م�سلحة 
هذه  �سبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15 يوما  اأق�ساه  اأجل  املحكمة داخل 
للمادة  الثانية طبقا  للن�سرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة. 

النشرة األولى
As 253/14

اإعالناتاإعالناتاإعالنات

كم من النا�س جتده متجهم املالمح، دائما يف كدر، 
منغلق  مظلم،  عامل  له  حقوقهم،  النا�س  يبخ�س 
ياأتي  اأين  لكن من  نف�سه، عبو�س يف عبو�س.  على 
اأن  وجب  لذا  وتفكريه.  نف�سه  �سلبية  اإنها  ذلك؟ 

يف  عالقاته،  يف  تفكريه،  يف  اإيجابيا  املرء  يكون 
بتعاليم  والعامل  كلها.  حياته  يف  بل  تعامالته 
عدم  يف  وا�سحا  ذلك  �سيجد  االإ�سالمي  الدين 
واليومية.  التجارية  واملعامالت  بالنا�س،  الظن 
بفر�سية ال�سيء يوؤثر يف حميطه، وبرتابط الفرد 
اأو  اأفراد  جمموعة  على  ح�سلنا  اإذا  واملجتمع، 
احلال  بطبيعة  االإيجابي،  التفكري  ذات  الغالبية 
�ستوؤثر يف املجتمع. ومن مت نرتقي بالفرد من حيث 

هو كذلك، لن�سل اإىل �سمو احل�سارة.
االإيجابية  بني  البيني  التداخل  ذلك  لوال  لكن 
حي،  كائن  جمرد  االإن�سان  لكان  وال�سلبية، 
الداخلي  التدافع  فذلك  والهوام،  الدواب  ك�سائر 
على  اهلل  خليفة  ليكون  يرتقي  يجعله  كينونته  يف 

اأر�سه. اإن املو�سوع �سيق وفيه كثري ما يقال. 
اأنف�سنا  مع  اإيجابيني  نكون  متى  الكالم،  خال�سة 

محمد الدفيلي اأوال ثم مع الغري؟

الدعوة إلى اإليجابية
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اجلليل  املو�ضوع  هذا  يف  الت�ضا�ؤل  اإىل  نبادر 
هو  فنقول:  العلمي  الإعجاز  ماهية  عن  الدقيق 
النبوية بحقيقة  ال�ضنة  اأ�  القراآن الكرمي  اإخبار 
اإمكانية  عدم  �اأثبت  التجريبي،  العلم  اأثبتها 
الر�ضول  زمن  يف  الب�ضرية  بالو�ضائل  اإدراكها 
يظهر  مما  �ذلك  ��ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الأكرم 

�ضدقه فيما اأخرب به عن ربه تعاىل.
قومه،  تنا�ضب  معجزة  ر�ضول  لكل  كان  �لذلك 
�مدة ر�ضالته، �كانت معجزة القراآن املختلفة، 
الكون  باأنباء  زاخرا  اهلل  كتاب  جاء  هنا  �من 
الإن�ضان،  علوم  ع�ضرنا  يف  �تفجرت  �اأ�ضراره، 
نزل  الذي  العلم  حقائق  لر�ؤية  احلني  فحان 
تعاىل:  قال  كما  �ال�ضنة  القراآن  يف  الوحي  به 
حتى  اأنف�ضهم  �يف  الآفاق  يف  اآياتنا  »�ضرنيهم 
على  اأنه  بربك  يكف  مل  اأ�  احلق  اأنه  لهم  يتبني 

�ضيء كل �ضهيد«.
من  �الأر�ض  ال�ضما�ات  اأقطار  تعني  �الآفاق: 

النريان �النبات �الأ�ضجار �غريها.
�بديع  ال�ضنعة  لطيف  من  اأي  اأنف�ضهم:  �يف 

احلكمة. 
�خملوقاته: من اآياته �ضبحانه �تعاىل.

�هكذا جند اأنه من احلقائق �الأ�ضول التي جاء 
بها القراآن الكرمي يف هذا املجال:

هلل  خملوقة  �املوجودات  العامل  كل  اأن   -  1
تعاىل، حمكومة ب�ضلطانه، اأ�ضرية لقدرته »األ له 

اخللق �الأمر«.
باأيد �اإنا ملو�ضعون،  �قوله: »�ال�ضماء بنيناها 
كل  �من  املاهد�ن،  فنعم  فر�ضناها  �الأر�ض 

�ضيء خلقنا ز�جني لعلكم تذكر�ن«.
اأ�دع  مبا  �املوجودات  املخلوقات  هذه   -  2
اهلل فيها من عجائب ال�ضنع، دليل على �جوده 
�التدبر  فيها،  التفكر  اإىل  دعا  لذلك  ��حدانيته، 
يف مكنوناتها �اأ�ضبابها، »اإن يف خلق ال�ضلما�ات 

�الأر�ض �اختالف الليل �النهار..«.
3 - اإن كل �ضيء يف هذا العامل ي�ضري بنظام دقيق، 

�باإحكام �تقدير.. �كل �ضيء عنده مبقدار.
خلقت  �املوجودات  العوامل  هذه  كل  اإن   -  4
ملنفعة الإن�ضان، ��ضخرت له »��ضخر لكم ما يف 

ال�ضما�ات �ما يف الأر�ض جميعا منه...«.
5 - ربط الإميان بالعلم مما مل يحدث يف ال�ضابق 
الكون  باآيات  �التمثيل  ال�ضتدلل  طريق  عن 
للعاملني  �ربوبيته  اهلل  �حدة  على  �عجائبه 
لآيات  �الأر�ض  ال�ضما�ات  يف  »اإن  جميعا، 

للموؤمنني«.
�ظواهر  الكون،  حلقائق  القراآن  اإبراز   -  6
الطبيعة، �اآيات اهلل يف الوجود، �دعوة الإن�ضان 
الذي  »�هو  تعاىل:  لقوله  م�ضداقا  فيها  للتفكري 
جعل ال�ضم�ض �ضياء، �القمر نورا، �قدره منازل 
مل  »اأ�  �احل�ضاب..«،  ال�ضنني  عدد  لتعلموا 

يتفكر�ا يف اأنف�ضهم..«.
النظر  اإىل  النا�ض  �توجيه  القراآن  هداية   -  7
�احلوا�ض  العقل  ا�ضتعمال  طريق  يف  �التفكري 
ذلك  اإىل  �جه  كما  الكون،  حقائق  اإىل  للو�ضول 
ل  اأمهاتكم  بطون  من  اأخرجكم  »�اهلل  تعاىل: 
�الأب�ضار  ال�ضمع  لكم  �جعل  �ضيئا،  تعلمون 

�الأفئدة قليال ما ت�ضكر�ن«.
الوجود،  اهلل يف  نعم  لإ�ضاعة  العلم ��ضيلة   -  8
�حتقيق ر�ضالة الإن�ضان يف الكون، �من هنا فتح 
القراآن اآفاق املعرفة �العلم اأمام الإن�ضان ليبقى 
بحر  من  �العرتاف  �املعرفة،  بالتعلم  مرتبطا 
اهلل م�ضداقا للهدي الكرمي: »�ل يحيطون ب�ضيء 

من علمه اإل مبا �ضاء«.
اأ� يف  الآفاق  اآية يف  عباده  اهلل  يري  9 - عندما 
الأنف�ض، م�ضدقة لآية يف كتابه اأ� حديث نبوي، 
�ي�ضتقر  التوافق،  �يكتمل  املعنى،  يت�ضح 
التف�ضري مبا ك�ضف من حقائق علمية، �هذا هو 

الإعجاز. �باهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة

ال�ضريعة  يف  �فقيه  عامل  �ضديق  يل  حكى 
�الده  اأن  ال�ضبعني،  على  يرمي  الإ�ضالمية 
فا�ض؛  للثوب يف  بائع  اهلل كان جمرد  رحمه 
األزمه يف �ضغره �لوج »امل�ضيد«، فتمكن من 
حفظ القراآن كامال خالل بلوغه العا�ضرة من 
عمره، �بعد ا�ضت�ضارته لالأحباب �الأ�ضدقاء 
ا�ضتقر راأيه على اأن يدخله اإىل مدر�ضة ع�ضرية 
يف عهد ال�ضتعمار، �متكن من احل�ضول على 
�كذا  الأدب  يف  �الإجازة  العلمية  الإجازة 
دبلوم الدرا�ضات العليا للغة العربية، على 
اإثرها �لج �ضلك التعليم فاأ�ضبح من اأطرها 
العليا اإىل اأن تقاعد، �الأهم من ذلك، هو اأن 
لبع�ض  مدركا  كان  اأميته  من  بالرغم  �الده 
على  تردده  خالل  من  �ذلك  الإ�ضالم  قواعد 
د�ما  معه  مرفقا  جمعة  كل  الع�ضر  در��ض 
�ضديقي هذا، ثم يعرجا معا اإىل زا�ية ل�ضالة 
يكتفي  �قت  يف  احلزب،  �قراءة  املغرب 
�الده ال�ضماع، �من اأبرز ما حكى يل على زهد 
�الده املرحوم، هو اأنه كان اإذا متكن حوايل 
العا�ضرة �ضباحا من كل يوم من احل�ضول 
اإذا  كان  ب�ضيطة،  �لو  جتارية  �ضفقة  على 
ح�ضر لديه زبون اآخر ي�ضري عليه باأن يتجه 
اإىل الدكان الذي يجا�ره لكونه مل يفتتح بعد 
متبادل  التجاري  التعاطف  �كان  رزق،  اأي 
بني جتار الثوب، حيث مبجرد ح�ضوله على 

ال�ضفقة الأ�ىل من التجارة بعد م�ضي ن�ضف 
ال�ضوق  �ضوب  احلانوت  باب  يقفل  �ضاعة 
يرجع  ذلك  بعد  ثم  بيته..  حاجة  لق�ضاء 

ملوا�ضلة جتارته املتوا�ضعة.. 
خرج  ملا  اأنه  ال�ضديق  هذا  يل  حكى  �مما 
مع  يلعب  كان  البتدائية  املدر�ضة  من  مرة 
اأ�ضدقائه كرة القدم يف باب ال�ضاكمة بفا�ض، 
�كان يقوم بحرا�ضة املرمى حيث كان يخلع 
جلبابه �ي�ضعه على حد�د املرمى من جهة 
بلغته..  الي�ضار  جهة  على  �ي�ضع  اليمني، 
�مرة على حني غرة لحظ اأن جلبابه �بلغته 
اختفيا من مكانهما فلما التفت �راءه، �جد 
�الده �اقفا خماطبا اإياه بكل هد�ء �بد�ن 
انفعال: تقدم اأمامي، �حني �جلا اإىل البيت 
متكن من الفرار اإىل بيت عمته الذي ل يبتعد 
عن بيت �الده مبائتي مرت �طلب من عمته 
راجيا  باملدر�ضة  ليلتحق  الغذاء  تنا�له  اأن 
اإياها األ تخرب �الده بالواقعة.. فطلبت منه 
لتمكنه  لتم  الدار  فوق  بالغرفة  يلتحق  اأن 
�الده  �ضوت  �ضمع  ذلك  �اأثناء  الغذاء،  من 
ي�ضتف�ضر عمته اإن كان يوجد لديها ابنه الفار 
من البيت، ف�ضمع �ضوتها الذي يفيد م�ضايرتها 
حلكايته ثم فطن بخطوات �الده التي تطلع 
الغرفة،  عليه  فتح  ما  �ضرعان  حيث  الدرج 
كالدجاجة  اأركانها  اأحد  يف  خمتفيا  ��جده 

اخلائفة. خماطبا اإياه بكل هد�ء تقدم اأمامي 
اإىل البيت ثم خماطبته قائال:

ثم  �الدك،  بيت  يف  تتغدى  اأن  هو  الواجب 
اإن اأ�ضحابك عليهم باأن يبحثوا عن حار�ض 

اآخر..
اأنه  هو  �الده،  مع  ثورته  ما يف  اأغرب  �من 
مرة مكنه من مبلغ مائة ريال مع قفة، �طلب 
الرحيوي  اإىل مطحنة املدعو  اأن يذهب  منه 
ليح�ضر ع�ضرة كيلو من الطحني، �اأنه اأثناء 
الطحن، عليه اأن يذهب اإىل الوادي املوجود 
مكن  �فعال  تنقيه،  ق�ضد  الثلج  ماكينة  فيه 
مقابل  ريال  مائة  �معه  بالقفة  الرحيوي 
الطحني �ذهب لتنقية ماء الوادي �ملا رجع 
عند �ضاحب الطاحونة ل�ضتخراج املطلوب 
�جد القفة فارغة، فا�ضتف�ضر عن الأمر، فقال 

له الرحيوي انه مل ميكنه من مقابل الطحني، 
رجع خائبا عند �الده، فحكى له ما �قع.. 
فلم يغ�ضب �مل يفعل، �بكل هد�ء مكنه من 
اإح�ضار الطحني من  مائة ريال، فطلب منه 
عند ال�ضيد الرحيوي فلما رجع بالطحني اإىل 
البيت ا�ضتح�ضن �الده الأمر، ثم انز�ى به 
يف ركن غرفة، �ا�ضتف�ضره عن العال�ة التي 
يتلقاها منه كل جمعة كم قدرها، فرد عليه 
هي ع�ضرة ريال، فرد عليه �ضت�ضبح من الآن 
ف�ضاعدا خم�ض ريالت اإىل اأن ا�ضتخل�ض مائة 

ريال التي �ضاعت منك.
مع  هذا  الت�ضامح  نف�ض  هم  هل  اليوم  �اآباء 

اأبنائهم؟.. اأظن اأن الأمر يختلف.
عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

»سمع وال بال ما تسمع«
ال�ضيا�ضة راها �ضوق فيها البياع �ال�ضاري 

رجليه خفافو ملي تر�ضح 
�ثقالو ملي جنح

كون كان اخلوخ ايدا�ي كون دا�ا را�ضو
�اإىل بغيتي الع�ضل �ضرب قري�ض النحل

ال�ضبع يف الغابة ايبقى �ضبع
�ال�ضبع ر�ضالتو مو اأيجيب ليها اخلمرية 

جاب ليها ال�ضمع
��ضول املجرب �ل ت�ضول الطبيب 

راه ال�ضيجارة خوات ليه اجليب
�اجلمل مازال ما خرج من ثقب الإبرة

�املنجل يف نغمتو معنى
ت�ضـــــمع  �ل  �الديــــــــك  كالم  �ضمــــــع 

ق�ض�ض الأفالم
�عليها �ضع عالمة ال�ضتفهام

اأُ� ح�ضي را�ضك من ال�ضاكت اإل ه�ضر
�من بحر امليت اإىل فاق من القرب

حــــ�ضب  اأُ�  ال�ضفيـــــحة  �ضوت  �ضمــــــع 
عيون الغربال

�اللي ما جال ما عرف بحق الرجال
��ضمع كالم الهبيل بودربالة

الكو�ضـــتيم  مـــــول  كالم  ت�ضمـــــــع  �ل 
زيــن احلالة

�ضمع الوز يف املا
�ل ت�ضمع الع�ضفور يف ال�ضما

اليوم ما بقيتي تعرف الوز من الع�ضفور
�ما بقيتي تعرف الكذاب من املغر�ر

اخلبز راه �ضالح
اأُ� يف الزنقة ما بقى يتالح

�ضمعني �عا�د �ضمعني ياملختار
�ل ت�ضمع اجلار لكي معني

�ضمع ارتفاع الأ�ضعار
��ضول على ثمن الب�ضلة عند اخل�ضار

�ل ت�ضمع الكذاب يف الأخبار
راه اليوم زاد يف زيت �ال�ضكر

�زاد حتى �ضاعة يف املكانة
اأُ� �ضمع �ضوت القمح يف الكاعة

اأُ� �ضمع ياملختار راك يف الدنيا حمتار

هشام عميري )سيدي بنور(

�املراجع،  الكتاب  يف  عني  حتدثوا  ما  يا 
�التاريخ �ضاهد على ذلك، يف ق�ضائد ال�ضعر، يف 
�الق�ض�ض،  الر�ايات  �يف  �املجالت،  ال�ضحف 
الإعالم  ��ضائل  عرب  �ال�ضينما،  امل�ضرح  يف 

امل�ضموعة �املكتوبة �املرئية..
يا ما نظموا برامج خا�ضة لتكرميي �الحتفاء 
العاملي  اليوم  مار�ض،   8 حلول  مبنا�ضبة  بي 
للمراأة، �كنت مو�ضوع الند�ات �الجتماعات 
للحديث  التح�ضي�ضية  �احلمالت  �املحا�ضرات 

عن م�ضاكلي �معاناتي.
�كافحت  جاهدت  التي  املغربية  املراأة  اأنا 
اأيام  الرجل،  جانب  اخلا�ضة،  بو�ضائلها 
ال�ضتعمار حتى نالت البالد ا�ضتقاللها �حريتها. 
الكاملة  التفا�ضيل  �ضيعطيكم  التاريخ  �ا�ضاألوا 
عن جهادي �ن�ضايل �ت�ضحياتي اجل�ضيمة ملدة 

�ضنوات طوال.
تهتم  فقط  بيت  ربة  اأعد  مل  ال�ضتقالل،  �بعد 
يف  درا�ضتي  تابعت  بل  البيت،  �لوازم  بالطبخ 
اجلامعات �نلت �ضهادات عليا منحتني منا�ضب 
الطب  يف  امليادين:  �ضتى  يف  فتفوقت  كربى. 
القانون  يف  �الثقافة،  التعليم  يف  �الهند�ضة، 

�القت�ضاد �حتى يف ال�ضيا�ضة.
جمتمع  مع  التكيف  �ا�ضتطعت  احلرية  منحت 
القرار  اتخاذ  على  القدرة  يل  اأ�ضبحت  حتى 
حياتي  يف  ينا�ضبني  ما  اختيار  يف  ��عي 
موؤهالت  يل  اأ�ضبحت  �املهنية.  ال�ضخ�ضية 
�كفاءات �مهارات �جتارب، ا�ضتطعت بف�ضلها 
الو�ضول اإىل منا�ضب القرار. دخويل اإىل معرتك 

احلياة ال�ضيا�ضية، اإن دل على �ضيء فاإمنا يدل 
اأنني اأحمل املوؤهالت املطلوبة، فاأ�ضبحت  على 
�الية ��زيرة ��ضفرية �م�ضت�ضارة �اأ�ضبحت 
املوؤمترات  يف  اأ�ضارك  ناجحة،  اأعمال  �ضيدة 
فكريا  ا�ضتعدادا  اأحمل  �الند�ات،  الد�لية 

للظهور �العمل �التميز.
على  اإيجابي  موؤ�ضر  جمالت  عدة  يف  جناحي 
�بذلك،  امليادين.  كل  يف  النخراط  على  قدرتي 
البناء  عملية  يف  للم�ضاركة  الفر�ضة  يل  اأعطيت 
�الت�ضييد، اأعمل على تفجري طاقاتي يف اأن�ضطة 

اجتماعية خريية.
الكل يعلم الآن على اأين ل اأقل قدرة �قابلية على 
�اتخاذ  الأزمة  �اجلراأة  �املناق�ضة  التطوير 
ما  كل  اأ�ضتعمل  �لذلك  امل�ضاكل،  �حل  القرار 
اأملك لدفع عجلة احلياة اإىل الأمام �الإ�ضهام يف 

تطوير البالد.
م�ضاكل  تواجهني  الأحيان،  من  كثري  يف  لكن 
عائلية: العنف، �الطالق، �التحر�ض اجلن�ضي، 
�تفكيك  الز�جية،  �اخليانة  �الغت�ضاب، 
الن�ضب  �ضحية  كنت  مرة  من  �كم  الأ�ضرة. 
�ا�ضتغالل  �الإغراء  �اخلداع  �الحتيال 

�ضذاجتي.
�ل  فحدث  القر�ية،  املراأة  اأختي  م�ضاكل  اأما 
حرج، تعي�ض حمر�مة من كل �ضيء، تعاين من 
ال�ضاقة �مع  الأمية �الفقر �البوؤ�ض �الأ�ضغال 
اأطفالها  �تربي  احلقول  يف  الرجل  ت�ضاعد  ذلك 

�ت�ضحي بكل �ضيء من اأجل العي�ض بكرامة.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

��ضى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه ��ضلم باجلار 
املعاملة  بح�ضن  �الإح�ضان  اجلوار  يف  �ف�ضله 
�املوؤازرة يف ال�ضدة �املحنة �مد يد امل�ضاعدة 
هذا  يف  هذا  من  لنا  اأين  �ال�ضراء،  ال�ضراء  يف 

الع�ضر؟ 
لقد افتقدنا اجلار، لقد كان اجلار يح�ض بالوجع 
الذي ت�ضعر به خ�ضو�ضا يف حالة مر�ض اأ� نق�ض 
يف املال �اجلوع �العط�ض �يا له من زمن، ليته 
باأحزانه  الزمن  لهذا  احلنني  لدينا  يوما،  يعود 
�اأفراحه، رغم ن�ضبة الأمية التي كانت مرتفعة 

الزمن  ذاك  يف  ال�ضائدة  الأخالق  اأن  مع  فيه، 
الدينية  بالقيم  �م�ضبعة  بالنبل  مت�ضمة  كانت 
�الأخالقية، حيث كان اأجدادنا يتمتعون بر�ح 
ال�ضدق �الإخال�ض �النية احل�ضنة، �يتخلقون 
�ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضنة  �يتبعون  القراآن  بخلق 

اهلل عليه ��ضلم. 
اأما اليوم انقلبت الآية للت�ضوي�ض على الإ�ضالم 
على  يعي�ض  �احد  كل  �اأ�ضبح  نوره،  �طم�ض 

هواه.
بنت الوادي )القنيطرة(

اأنـــا املـــــراأة املغربيــــة

كيف ربى اأجدادنا اآباءنا
وكيف نربي نحن اأبناءنا؟

حـــب اجلــــــار



تدع� م�ؤ�س�سة عالل 
�إطار  يف  �لفا�ســـي، 
�لثقايف  برناجمــــها 
 ،2014 ل�ســــــــنة 
�لباحثني و�ملثقفني 
�ملهتمني،  وجميع 
�حلــــــــــ�س�ر  �إىل 

كـــــة  ر ملـــــــ�سا � و
يف �لنــدوة �لتي تنظمها ي�م �جلمعة 18 �أبريل 
�لر�بعة و�لن�سف مبقر  �ل�ساعة  �جلاري، على 
�مل�ؤ�س�سة، ح�ل م��س�ع: »�لتح�الت �لقيمية 
و�لتحديات«،  �مل�ؤ�سر�ت  �ملغربي:  �ملجتمع  يف 
حممد  ب��ستة،  �حممد  �الأ�ساتذة:  مب�ساركة 
�لعربي �مل�ساري، حممد بلكبري، حممد ن�ر �لدين 
�لرحيم  عبد  �لعل�ي،  بنع�سيد  �إدري�س  �أفاية، 

�مل�سل�حي.

المنوعات

�حلدود  فيه  تقام  �لذي  بالباب  �لرب«  »باب  ��سم  يف�سر  �لبع�س 
و�الأحكام. وي�ؤدي نف�س �ملعنى �لذي يحمله باب �ل�سريعة �ملُر�بطي 
�أي.. �لّرب بفتح �لر�ء، و�لبع�س �الآخر يقف عند مدل�ل �لكلمة »ب�سم 
�لر�ء« وتدل هذه �لت�سمية على �لع�سري �مل�ستخرج من �لعنب، ورمبا 
قبل دولة �ملر�بطني، و�هلل �أعلم.. �ملهم �أن كل هذه �الأب��ب كانت تغلق 
وتفتح ومن مهامها �ملر�قبة �مل�ستمرة للت���سل بني �ملدينة و�لبادية، 
وحت�سيل �جلبايات على كل �ملنتجات من �الأنعام و�ملزروعات. مل 
�لزمن  من  �حليز  ذلك  كل  تاأخذ  ومر�ك�س  �أمزميز  بني  �مل�سافة  تعد 
�مل�سافة  من  بالرغم  ولكنها  �لفحم،  حافالت  �أيام  عليه  كانت  �لذي 
�ل�ساعة  �أحيانا تتعدى  فاإنها  �لتي ال تزيد عن �خلم�سني كيل�مرت�، 
و�لن�سف يف حالة ما �إذ� مل يقع �أي عطب يف  �ملحرك �أو �لعجالت، �أو 
مل يقف �ساحب �حلافلة �ل�سي عمر م�ستاأذنا �لركاب يف �لتعريج على 
منزله �لقريب من �لطريق �لرئي�سي، �أو بتكليف �أحد م�ساعديه مبهمة 
�ملنزلية  �ملهمة  هذه  �إجنازه  �نتظار  يف  بركابها  �حلافلة  فتظل  ما، 

�خلا�سة.
مل تكن �أمزميز قرية باملفه�م �ملتعارف عليه، وال بالقبيلة �ملتما�سكة 
ملا  خمتار�  ف�ساء  كانت  بل  و�الأعر�ف،  للتقاليد  �ل�فية  �الأطر�ف، 
حتمله من جميل �الأو�ساف، وملا وفره لها �حلجاب �جلبلي �الأطل�سي 
من �أمن و�ألطاف، وما يي�سره �س�ق �لثالثاء من معرو�سات جلميع 
�لبل�ط  �سجر  من  �لغابات  تلك  به  تزخر  وما  و�الأ�سناف،  �مل��د 
و�ل�سف�ساف من �الأعالف، تت��لد يف �أح�سانها خمل�قات من �لدو�ب 
و�لطائر تخيف وتخاف.. و�ل�سجرتني �ملباركتني �للتني �أق�سم بهما 

رب �لعاملني:
»و�لتني و�لزيت�ن« )�س�رة �لتني( من �أوفر �ملغرو�سات يف �ملنطقة، 
مركز  �أمزميز  �إن  ثماره.  مبذ�ق  �سهي  عطائه،  يف  �سخي  و�إنتاجهما 
�سرقا وغربا.  ما يجاوره  جتاري ومنتزه يف م�قع مفت�ح على كل 
تقام فيه م���سم لبع�س من يعتقد �لنا�س يف �سالحهم وزهدهم كال�يل 
�ل�سالح �سيدي ح�ساين، و�سيدي �سعيد وحم�دو، و�سيدي َبْدَهاْج.. 
يف�سله عن بع�س �أطر�فه »و�دي �أمزميز«. �سكانه �أمازيغي�ن بامتياز 
مبن فيهم من �أقلية يه�دية من حيث �لعدد، ولكن ح�س�رها يف �س�ق 
�لتجارة وبع�س �ملهن �ليدوية ح�س�ر مرم�ق وفاعل بل وحم�ري.. 
�لتاجر  �أ�سرة  هناك  �لتجارة  جمال  يف  �ليه�دية  �الأ�سر  �أ�سهر  ومن 
�س�ي�س�..  كما ي�جد يف د�ئرة �أمزميز دو�ر �سكني ملجم�عة عربية 

هي »�والد �ْمطاع«.
مت �ختيار هذ� �مل�قع كمركز للمنطقة كلها لقربها من ويركان وتنمل 
�ملحطة �مل�حدية �ملهمة من �لناحية �لغربية.. وركر�كا، وتزكْن من 

�لناحية �ل�سرقية.
�حلماية،  ع�سابة  من  �سباط  �الأوىل  بالدرجة  �س�ؤونها  يدير  كان   
ند�..  له  ويك�ن  �حلاكم  جانب  �إىل  �ملخزن  ميثل  �أن  يفرت�س  وقائد 
�لقياد  من  �الأخري  �لن�ع  هذ�  �أ�سبح  �ل�سرعي  �مللك  نفي  بعد  ولكن 
و�آخر  �سدنا«..  يا  معنا،  »يا  �مل�ستعمر  �سعار  و�أ�سبح  مرف��سا، 
قائد رف�س �خل�س�ع وجهر ب�الئه للملك �ل�سرعي حممد �بن ي��سف 
ه� �لقائد �ل�سبان رحمه �هلل، �لذي طرد من من�سبه، وو�سع حتت 
�الإقامة �جلربية يف تلك �ملدة، وجيء ببديل له جمب�ل على �خل�س�ع 

و�لطاعة وم�سلحة �حلاكم �لتي تف�ق �ألف مرة م�سلحة �جلماعة.
كان مركز �لقيادة �أو باالأحرى مركز �حلاكم �لع�سكري قد بني عند 
�ملمرين، �لغربي و�ل�سرقي ت�سهيال ملر�قبة �لد�خل و�خلارج ولالطالع 
على كل و�سيلة نقل و�إجبارها على �لت�قف و�أحيانا �لتفتي�س و�سلب 
�لنهائية  �ملحطة  �إىل  �ل�سري  تكمل  ثم  �لبق�سي�س.  بع�س  �أ�سحابها 
�ل�سحي  و�مل�ست��سف  �ل�س�ق،  حتت�سن  �لتي  »�أمدل«  �ساحة  يف 
�ملنزل  ثم  �آيت ب�خل�سرت..  بقايا ممتلكات  و»�لكانتينة«، وبع�س 
وي�سّميها  �أمزميز  �أطر�ف  كل  على  مطلة  قبة  �ل��لد  فيه  بنى  �لذي 

�ملنزه.. وه� مقر �إقامته كلما ز�ر م�سقط ر�أ�س �أبيه و�أجد�ده .
حممد  �حلاج  جدي  يناديها  كان  كما  »طيمة«  عمتي  فرحة  كانت 
ب�خل�سرت، ت�سحبها عبار�ت �لرتحيب و�ل�سكر، مرددة: »حمدخ 
ربي ي�سكاد د�ري ي��س نكما«.. ثم ت�سمني �إىل �سدرها قائلة: »�أ�سكيد 

�أتا�سان� �ذٌكيك كدوخ �لريحت ْنٌكما ..«
ومعنى ما كانت تق�له بالعربية: »�أحمدك يا رب، لقد جاء لزيارتي 
�بن �أخي .. �قرتب �قرتب يا كبدي.. حتى �أ�سم فيك ر�ئحة �أخي ..«.

مبفتاحه،  ت�سمرت  بقفل  د�ئما  �ملغلقة  خمزنها  غرفة  �إىل  تهرول  ثم 
وكانت ت�سمي هذه �لغرفة �حان� من�الي �إبر�هيم.. مبعنى: »دكان 
م�الي �إبر�هيم«.. الأن ولدها �لبكر كان مقدما متج�ال بالناقة �لتي 
يهديها لتك�ن �أول ذبيحة يف م��سم م�الي �إبر�هيم مقابل ترخي�س 
�سدنة �ل�سريح له بجمع �لهد�يا �أثناء �لتج��ل با�سم �ل�يل �ملذك�ر 

�مللقب »بطري �جلبال«.
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alousbouea@gmail.com

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

بقلم: أبو أزهار

عن زمن زائل
قال قائل

في صفة مقاتل:
سأكون أنا الحائل

دون النوازل
وسأذود عن العامل

وعن العائلة والعائل
وسأصلح الوضع المائل

عاجال غير آجل!!
فلما استوزر القائل
وأضحى في الداخل

أمسى هو القاتل
لحقوق العامل

وكلما سأله سائل
عن الخبر العاجل
قال لست الفاعل

إنما هو باطل نازل!!

من الفاعل؟!

الكالم الموزون

 ال�شكر نعمة كريمة، ومنقبة 
�شريفة، يهبها الباري تعالى لأحبابه 

والم�ؤمنين واأ�شفيائه، وحقيقته 
االعتراف بنعم المنعم على وجه 

الخ�ش�ع، والثناء عليه بذكر اإح�شانه 
وف�شله، ويتحقق بطاعة العبد هلل 

تعالى، وتعني م�شاهدة المنة، 
ومعرفة قدرها ب�شكر م�ليها، 
م�شداقا للهدي القراآني: »لئن 

�شكرتم الأزيدنكم«.

 ال�شحبة درجة رفيعة، ومقام 
عظيم، يحر�ص عليه ال�شالح�ن 
وال�شادق�ن، واأق�شامها ثالثة: 

�شحبة مع من ف�قك وهي خدمة، 
و�شحبة مع من دونك، وهي تقت�شي 

ال�شفقة والرحمة، و�شحبة االأكفاء 
وهي مبنية على االإيثار، فعلينا اأن ال 
ن�شحب مع اهلل اإال بالم�افقة وال مع 
الخلق اإال بالمنا�شحة، وال مع النف�ص 

اإال بالمخالفة، فا�شحب ال�شالحين 
ت�شلم وتف�ز بالح�شنى.
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ما بني 19 �أبريل �جلاري �إىل غاية 19 ماي 
�لت�سكيلي  �لفن  ع�ساق  �سيعانق  �ملقبل، 
معر�سه  يف  كاب��  حممد  �لفنان  ل�حات 
�ملقام باملركب �لثقايف �سيدي بلي�ط بالد�ر 

�لبي�ساء.
يف  �أبدع  �لذي  كاب��  فالفنان  وللتذكري، 
�لفن �لت�سكيلي الأكرث من 20 �سنة، �سبق 
�ملدن  من  �لعديد  يف  �أعماله  عر�س  �أن  له 
�الأروبي  �جلمه�ر  تعرف  كما  �ملغربية، 
�أقامها  على فنه من خالل معار�سه �لتي 
يف �إ�سبانيا وه�الند�، و��ستعد�ده ملعر�س 

جديد �سيقيمه يف �إجنلتري�.

 + �س�رة

د. يوسف الكتاني

و�فقــت 
نهال  �مل�سرية،  �لفنــــانة 

م�سل�سل  بط�لة  يف  �مل�ساركة  على  عنبــــر، 
»�سديق �لعمر« �ملت�قع عر�سه خالل �سهر رم�سان 
�سخ�سية  نهال  �لفنانة  �ستج�سد  حيث  �ملقبل،  �لكرمي 
�ل�سابق  �مل�سري  �لرئي�س  زوجة  �لنا�سر،  عبد  حتية 

�ل�س�ري  �لفنان  دوره  يج�سد  �لذي  �لنا�سر،  عبد  جمال 
جمال �سليمان.

عبد  �لرئي�س  عالقة  �سيتناول  �لعمر«  »�سديق  م�سل�سل 
�لنا�سر بامل�سري عبد �حلكيم عامر، �لتي كانت دوما حمل 

مبا�سر  غري  ب�سكل  �تهامات  وجهت  حيث  جد�ل، 
للزعيم �لر�حل بال�ق�ف ور�ء مقتله عقب 

نك�سة 1967.

الفنانة نهال عنرب..
زوجة رئي�س م�صر

الفنان »كابوا« يعر�س لوحاته يف مركب �صيدي بليوط

التحوالت القيمية في المجتمع 
المغربي: المؤشرات والتحديات

قررت جلنة �ل�سناعة �لتقليدية جلمعية 
�أبي رقر�ق و�سع ��سرت�تيجية م�ستقبلية 
�ل�سناعات  كل  ��ستمر�رية  ل�سمان 
وذلك  �لتحديات،  وم��جهة  �لتقليدية 
باعتماد منهجية �لتك�ين �مل�ستمر لل�سانع 
�الأد�ء  تط�ير  من  لتمكينه  �لتقليدي، 
وتن�يع  �ملردودية  وحت�سني  و�لعطاء 
على  باالنفتاح  ذلك  وم��كبة  �الإبد�ع، 
ويف  و�ل�سديقة،  �ل�سقيقة  �لدول  جتارب 
تنظيم  يف  �ل�سروع  �سيتم  �ل�سدد  هذ� 
ور�سات تك�ينية لل�سناع �لتقليديني مبقر 
لالأعمال  �لي�مي  �لتدبري  ح�ل  �جلمعية 

بتعاون  وذلك  �ملنت�جات  وت�س�يق 
ومديرية  �لتقليدية  �ل�سناعة  غرفة  مع 
�ل�سناعة �لتقليدية بعمالة �سال طيلة �أيام 
�الآحاد من �سهر �أبريل وماي 2014، على 
على  �سي�سهر  قادمة  ور�سات  تلحقها  �أن 

تاأطريها خمت�س�ن وطني�ن و�أجانب.

جمعيـة اأبـي رقراق تنظـــم ور�صات
 تكوينــية لل�صــناع التقليــديني





موالي  ال�سلطان  وف��اة  كانت 
1927 مفاجئة  يو�سف في نونبر 
ب�سكل هز اركان الدولة الفرن�سية، 
التي كانت و�سية على المغرب، 
�سنة  الحماية  عهد  بمقت�سى 

.1912

ورغم اأن اأي اأحد لم يكن يتوقع 
موت ال�سلطان موالي يو�سف بعد 
خم�سة ع�سر �سنة من الممار�سة، 
وهو الذي ن�سب ملكا وعمره 31 
الخالفة  اأم��ر  ت��رك  ف��اإن��ه  �سنة، 
مطروحا.. لكنه ترك معه عن�سرا 
فاعال وموؤثرا، هو �سديقه المهدي 
عبابو الذي لعب دورا كبيرا في 

اختيار خلف لموالي يو�سف.
))كان �صديق  فالمهدي عبابو 
ال�صلطان موالي يو�صف ال يفارقه، 
ال في ال�صفر وال في الح�صر، اأ�صبح 
قبل  يو�صف  م��والي  اأ�صحاب  من 
تولى  اأن  وب��ع��د  ال��م��ل��ك،  توليه 
المخزن،  ب��دار  �صكن  الحجابة، 
و�صرع يتحكم في كل �صيء داخل 
البالط، وكان ال�صلطان ي�صت�صيره 
ال�سلطان  )عهد  �صيء((  كل  في 
العابدين  زين  يو�سف.  م��والي 

العلوي(.
اإال اأن ال�سلطان الجديد، محمد 
غير  عداء  يظهر  كان  الخام�س، 
الحميم  ال�سديق  لهذا  مفهوم، 
لوالده، الأن محمد الخام�س، كان 
والده، عبابو  اأن �سديق  يعرف 
ك���ان ح��ت��ى ق��ب��ل م���وت م��والي 
الفرن�سيين  ين�سح  ي��و���س��ف، 
باالهتمام في التخطيط للخالفة، 
باأن يهتموا بالولد االأكبر موالي 
يخفي  ال  عبابو،  وكان  اإدري�س، 
الولد  اأنظار  تحت  الميول،  هذه 
االأ�سغر �سيدي محمد الخام�س، 
بل كان ))المهدي عبابو ال يخفي 
على  غ�صباته  خالل  من  نواياه، 
�صابا  ك��ان  عندما  محمد  �صيدي 
الجديد  الملك  يكن  ولم  �صغيرا، 
محمد الخام�س، م�صتعدا لن�صيان 
معاك�صات عبابو له، والماآ�صي التي 
ينتقم  اأن  وقرر  فيها،  له  ت�صبب 
)قدور بنغبريط. حمزة  منه((، 

العثماني(.
محمد  ق���رر  ���س��ب��اح،  وذات 

الخام�س، و�سع �سديق اأبيه في 
على  ))وال���ح���ج���ز  ال��ح��ب�����س، 
دار  اآثار  بنهب  واتهم  ممتلكاته، 
وانتهت  داره  وفت�صت  المخزن 
الق�صية بت�صوية دفع فيها عبابو 
عن  وتنازل  فرنك  ماليين  �صتة 
ب��ال��دار  ال��ح��اج��ب  درب  ملكية 
البي�صاء وبقي محتجبا اإلى وفاته 
)ال�سلطان   ،))1942 �صنة  ف��ي 
العابدين  زين  يو�سف.  م��والي 

العلوي(.
ولكن الموؤرخ المغربي لم يذكر 
المهدي  �سراح  اإط��الق  اأ�سباب 
عبابو، حيث ))تدخل الم�صت�صار 
قدور بنغبريط، بعد اأن طلب منه 
الفرن�صي »الجنرال  العام  المقيم 
تيودور �صتيغ« التدخل لدى محمد 
الخام�س، الإطالق �صراح �صديقهم 
الفرن�صيون  احتج  اأن  بعد  عبابو 
على هذه المعاملة �صد واحد من 
اإن الحكومة  اأقطاب المخزن، بل 
العام  المقيم  عينت  الفرن�صية، 
الفرن�صي ال�صابق »اإيتيان ميليران« 
عبابو،  لل�صديق  خا�صا  محاميا 
ا�صترجع  اأن  اإل��ى  عنه،  ليدافع 

حريته((، )نف�س الم�سدر(.
وهكذا، لي�س من باب المنطق، 
اأن يكون �سديق ال�سلطان �سديقا 
باب  من  لي�س  اأن��ه  كما  لخلفه، 
المنطق، اأن يتو�سع نفوذ �سديق 
�سوؤون  ف��ي  ليدخل  ال�سلطان، 
الدولة، كاختيار ال�سلطان الجديد، 
لل�سلطان  عبابو  �سداقة  ولكن 
له  ت�سمح  كانت  يو�سف،  موالي 

بالتدخل في كل �سيء.
ثم اإن تاريخ الملوك العلويين، 
يكاد يخلو من ظاهرة ال�سديق، 
ال�ساعر  ي��ح��ذر  اأن  قبل  حتى 
ال�سديق  خطورة  من  المتنبي 

ويقول:
اإذا انقلب ال�سديق غدا عدوا

م��ب��ي��ن��ا.. واالأم������ور اإل��ى 
انقالب

م��والي  ال�سلطان  ول��ك��ن 
ظاهرة  ورث  قد  كان  يو�سف، 

ال�سلطان  اأخيه  من  ال�سديق، 
موالي عبد العزيز، الذي كان له 
كان  حميم،  �سديق  اأي�سا،  هو 
المنبهي،  المهدي  اأي�سا  ا�سمه 
الذي هيمن على ال�سلطان موالي 
عبد العزيز، واأ�سبح في الق�سر، 

هو الحاكم الناهي المت�سرف في 
تعيين  ف��ي  ح��ت��ى  ���س��يء،  ك��ل 
عندما  اأن��ه  ل��درج��ة  ال�سفراء، 
ا�سمه  فرن�سيا  م�سورا  ا�ستقدم 
»كابرييل فير« وقد ا�ستولى على 
بو�سائل  ب��دوره،  هو  ال�سلطان، 
الت�سوير التي كانت عجيبة في 
ال�صلطان  ))اأه��دى  الوقت.  ذلك 
للم�صور فير، �صيعة م�صاحتها األف 
هكتار)...(، �صارع فير، لتحويلها 
فيها  اأق��ام  تجارية  منطقة  اإل��ى 
المطاحن، وم�صانع الثلج، وم�صانع 
المياه المعدنية، وم�صنعا للياجور، 
واأ�صبح رجل اأعمال ناجح فن�صي 
مهنته الت�صوير(( )مجلة لوبوان. 

.)1999 اأكتوبر   1
))ال��م��ن��ب��ه��ي م���رة دخ���ل على 
ال�صلطان، ليخبره اأنه ذاهب للحج 
فراقك  اإن  ال�صلطان:  له  فقال 
عني؟((  �صتتخلى  هل  ليوؤ�صفني، 

)زمن المحالت. لوي�س اأرنو(.
المهدي  اأ���س�����س  اأن  وب��ع��د 
لل�سلطان، »ديوان المالغة« لل�سهر 
وزيرا  اأ�سبح  اأن  بعد  والغناء 
للدفاع الوطني قال لموالي عبد 
تجد  لن  ))اأب��دا..  يوما:  العزيز 
على  الكذب  ي�صتطيع  من  مثلي، 
اأن  ي�صتطيع  لن  ال..  االأروبيين، 
يعو�صني عندك اأحد((، )في رفقة 

ال�سلطان. فير(.
وللتذكير، فاإن �سديق ال�سلطان 
هذا، هو اأي�سا اختار اأحد رجال 
ثقته واأدخله م�سوؤوال في الق�سر 
وهو الحاج عمر التازي ))فكلفه 
في  البناء  يهم  ما  بكل  المنبهي 
ال��ق�����ص��ر ف��اأ���ص��ب��ح��ت ع��الق��ت��ه 
من  اأك��ث��ر  حميمة  بال�صلطان 
كان  حيث  المنبهي  مع  �صداقته 
كل  ال�صلطان  مع  يتجول  التازي 
واأ�صياء  الهند�صة  يناق�صان  م�صاء 
اأروب��ا  اإل��ى  ليبعثه  اأخ����رى)...( 
اأح�صر  ومرة  الحاجيات،  ل�صراء 
لل�صلطان من تركيا، �صت ح�صناوات 
البيانو  على  يعزفن  �صرك�صيات 
والعود والقيثار، فكلفه ال�صلطان 
جعل  مما  ال��م��زي��د،  با�صتقدام 
موقعه،  بخطورة  يح�س  المنبهي 
الغنى  مالمح  ب��داأت  هناك  وم��ن 
تظهر على عائلة التازي((، )زمن 

المحالت. لوي�س اأرنو(.
لوال اأن اأع�ساء الحكومة، وكان 
يراأ�سها الداهية المف�سل غرنيط 
الذي ر�سم مخططا �سخما جمع 
حوله كل اأع�ساء المخزن، الإبعاد 
ال�سديق الحميم لل�سلطان، رغم 
اأن رئي�س الحكومة هذا، كان قد 
احتل هذا المن�سب بتر�سيح من 
����س���دي���ق ال�����س��ل��ط��ان 
المنبهي، لينتهي االأمر 
المنبهي  بح�سول 
الجن�سية  عل����ى 
االإن���ج���ل���ي���زي���ة، 
�سيا�سته  ولتنته����ي 

باإزاحة ال�سلطان نف�سه، في خ�سم 
�سراعه مع اأخيه موالي حفيظ.

ال�سلطان موالي حفيظ نف�سه، 
كان قد اختار �سديقا في �سخ�س 
في  له  ))فو�س  عمر  بن  عي�سى 
اتخاذ االإجراءات، ليتخذ قرارات 
راعى فيها م�صلحته دون اأن يخبر 
ويعين  معه،  يت�صاور  اأو  ال�صلطان 
نزهاء،  اأو  اأكفاء  يكونوا  لم  من 
يعتد  عمر  ب��ن  عي�صى  واأ���ص��ب��ح 
بقوته ودالته على ال�صلطان، وفي 
ه����ذا خ����رق ل��ع��وائ��د ال��م��ل��وك 
الحفيظية.  )الحركة  بالمغرب(( 

د.عالل الخديمي(.
اإال اأن ال�سلطان موالي حفيظ، 
تجاه  �سعبة،  مرحلة  في  وكان 
الفرن�سيين وتجاه ثورة بوحمارة، 
ه��ذا  م��ن  تخل�س  م��ا  ���س��رع��ان 
تجربة  اأول  لتكون  ال�سديق، 
لظاهرة �سديق الملك، في تاريخ 
الملوك العلويين، ق�سيرة في عهد 
ال�سلطان موالي حفيظ، الذي كتب 

بنف�سه:
))ال ينبغي لل�صلطان اأن ي�صحب 
ي�صلح  م��ن  ب��ل  اأح�������د)...(  ك��ل 
والفهم،  االأدب  اأهل  هم  لل�صحبة، 
لل�صلطان  فيكون  االأل�صن،  الف�صاح 
بذلك متعة لقلبه بالعبر والأذنه 
بالخبر)...(((، )داء العطب قديم. 

ال�سلطان موالي حفيظ(.
وتذكرني حكمة ال�سلطان العالم 
الغزيرة  بالدموع  موالي حفيظ، 
التي اأطلقها �ساه اإيران، المخلوع، 
وهو في منفاه جال�س مع الكاتب 
الكبير »ري�سارد هولمز«، عندما قدم 
له كاتبه، تقريرا مف�سال عن خبايا 
�سفيق  م�سطفى  قريبه  اغتيال 
�سهريار، ابن اأخته الذي اغتيل في 
باري�س، بطلقة على راأ�سه، يوم 7 
دجنبر 1979. ويف�سل التقرير كيف 
اأن ))�صديق درا�صة ال�صاه زميله في 
اأ�صبح  وال���ذي  �صوي�صرا،  معاهد 
�صديقه في ممار�صة الحكم، ح�صين 
مكلفا  ك����ان  ال����ذي  ف���ردو����ص���ت، 
الق�صر،  في  الخا�صة  بالمخابرات 
طيلة مدة حكم ال�صاه، والذي كان 
يراأ�س ال�صرية الخا�صة ويقدم له 
ي�صميه  وك��ان  اليومية،  التقارير 
االإيرانيون �صديق ال�صاهن�صاه، وبعد 
الثورة، و�صع خدماته تحت ت�صرف 
عملية  نظم  ال��ذي  هو  الخميني، 
اغتيال ابن اأخته، مما اأدى اإلى ذهول 
وقال  بالرعب،  واإ�صابته  ال�صاه، 
للم�صت�صار ري�صارد هولمز: لقد كان 
له اأكثر من اأخ، واأي �صخ�س مقرب 
مني، ينحط اإلى هذه الدرجة، فاإني 
�صاأجد نف�صي م�صطرا اإلى اأن اأفقد 
اإيماني باالإن�صانية كله�ا((، )الرحلة 

االأخيرة. �سوكرو�س(.
المغرب،  �سالطين  اأن  اأكيد.. 
كانوا م�سيبين في تفادي اإطالق 
اأي  على  الملك،  �سديق  �سفة 
مخلوق، م�سداقا لقول الماوردي: 

الملوك ال �سديق لهم.

 مصطفى العلوي

األخيرة 28

الضـــائعة
الحقيقة
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أصدقـــاء الملــــوك

أكيد.. أن 
سالطين 

المغرب، كانوا 
مصيبين في 
تفادي إطالق 
صفة صديق 
الملك، على 
أي مخلوق، 

مصداقا لقول 
الماوردي: 
الملوك ال 

صديق لهم.

الملك محمد الخامس كان يكره صديق والده 
عبابو، فسجنه وحجز على ممتلكاته


