
الدار  في  أمنية  لجنة  تجري 
البيضاء، أبحاثا في ثروة قاض 
كان سنوات إدريس البصري وما 
بعده، مكلفا بملفات ضخمة)...(، تبين 
أنه اشترى شققا في أروبا وحسابات 
بنكية ضخمة.. كان قرار إبعاده من 
فيما  للتعمق  فرصة  مجرد  البيضاء 

حصل عليه من عموالت.
في  جاء  التحريك،  هذا  أن  ويظهر 
أرسلتها جمعية  بالغ  أعقاب شكاية 
إلى  البيضاء  الدار  في  المحامين 

الديوان الملكي.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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م�صت�صار احل�صن الثاين واإدري�س الب�صري 
يك�صف من الأ�صرار ما مل ين�صر من قبل

إدريس البصري بين األمير موالي رشيد والكاتب روسي ومجموعة من الرفاق الجامعيين.

اِقرأ الحقيقة الضائعة

هل أصبح مدير 
الضمان االجتماعي 
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التناقضات تفرض 
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 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

الوقفة املراك�سية التي تك�سف خبايا امل�ستقبل

مراكش. األسبوع

عا�صت مراك�ش ع�صية الإثنني املا�صي، �صورة من 
20 فرباير، حيث حمل املتظاهرون، �صور  مظاهر 
الأ�صخا�ش الذين مل يبق مرغوبا فيهم مبراك�ش مبا 
فيهم بع�ش اأع�صاء حزب الأ�صالة، الذين �صاعوا 
اأ�صبح  ملا  و�صاعوا  احلزب،  رئا�صة  تغريت  ملا 

رئي�ش احلزب، م�صت�صارا بالديوان امللكي.
والغريب اأن هذه املظاهرة، كانت مبنا�صبة �صراء 
قطب العدالة والتنمية بن�صليمان، للفندق الكبري، 
فندق لروني�صان�ش، بعد حتقيقه لأرباح طائلة، يف 

املقهى الذي فتحه قبالة فندق الربج.
بن  حلزب  الآخر  الوجه  يعترب  الذي  بن�صليمان، 
العمال  اإبعاد جمموعة من  اأراد  كريان يف مراك�ش 
من  للتخل�ش  الروني�صان�ش  فندق  يف  القدامى 
امتيازات تقادمهم، فنظموا مظاهرة �صاخبة التحق 
بها املحتجون على خملفات ملفات حليب مراك�ش، 

وعلقوا �صور اأقطابها.

عندما يك�شف 
كاتب عام الوزارة 

اأ�شرار وزيره
الرباط. األسبوع

املدبرة  احلملة  اأن  الفاهمني،  من  الكثري  فهم 
واملن�صورة  مزوار،  اخلارجية  يف  الوزير  على 
باأنه  مزوار  متهمة  ال�صحف،  بع�ش  يف  اأطرافها 
له ل عالقة  ر�صمية، �صديقني  مهمة  اأخذ معه يف 
والتفا�صيل  البيانات  واإعطاء  باخلارجية،  لهما 
عن  خارجة  مبالغ  »و�صرف  البادجات،  عن 
�صادرة  تفا�صيل  كلها  اإلخ.  اإلخ..  القانون«)...( 
عن الكاتب العام للوزارة، بوريطة، الذي يعرف 
الفا�صي  الطيب  ال�صابق  الوزير  اأف�صال  الكثري 

عليه.
ولكن بقاء الكاتب العام للوزير ال�صابق مع الوزير 
الوزير  اأ�صرار  عن  الك�صف  اأن  يك�صف  اجلديد، 
اجلديد، من طرف الأمني املوؤمتن على الوزارة، 
لرا�صو،  يدبر  اأن  اجلديد،  الوزير  على  يحتم 

ويبحث عن كاتب عام جديد.

الزيادة يف ثمن اخلبز 
متت فعال واحلكومة

 يف دار غفلون
الرباط: األسبوع

احلكومة  بها  قامت  التي  التطمينات  كل  عك�ش   على 
”الأ�صبوع“  وقفت  املا�صية،  اأيام  الع�صرة  طيلة 
اخلبز  مادة  اأثمان  على  ح�صلت  عملية  زيادات  على 
هذا  يف  �صجلت  حيث  املغربية،  املدن  من  العديد  يف 
ال�صياق اأن الزيادة يف مادة اخلبز دخلت ر�صميا حيز 
باخل�صو�ش  وهمت  املا�صي،  اخلمي�ش  منذ  التنفيذ 

الزيادة يف اخلبز من نوع ”القمح“ و ”ال�صميدة“.
بلغت 50  ”الأ�صبوع“،  �صجلتها  كما  الزيادة  هذه 
�صنتيما يف ثمن اخلبزة الواحدة التي اأ�صبح ثمنها هو 
اأرباب  2.5 درهم بدل  درهمني، الثمن املرجعي لدى 

املخابز.
اأما احلفاظ على نف�ش الثمن الذي ب�صرت به احلكومة 
اخلبز  ثمن  على  فقط  اقت�صر  فقد  العام،  الراأي 
و20 �صنتيما، يف انتظار  بدرهم  بقي  ”العادي“ الذي 
قد  املخابز  اأرباب  كان  الذي  الأ�صبوع اجلاري  نهاية 

اأمهلوه للحكومة.
وكان عدد من وزراء حكومة بن كريان وخا�صة حممد 
وم�صطفى  واحلكامة،  العامة  ال�صوؤون  وزير  الوفا 
زيادة  ل  اأن  لالإعالم  اأكدا  قد  الت�صال  وزير  اخللفي 
اإل  اأن تكون  اأي زيادة ل ميكن  واأن  يف مادة اخلبز، 
باإذن من احلكومة وفق ما ين�ش عليه القانون، فاأين 

احلكومة؟.

بنسليمان برلماني العدالة وبلقايد.

وقفة التضامن لعمال الفندق وضحايا حليب مراكش

بن�شليمان قطب 
العدالة يتعر�ض

 يف مراك�ض 
ملظاهرات العمال

مراكش. األسبوع

مدينة  اإىل  املقاومني  كبار  من  ح�صد  يحج 
املنا�صل  م�صاركة  تنتظر  حيث  تيزنيت، 
ال�صاحلي،  عمر  واملنا�صل  �صعيد  بن  حممد 
م�صطفى  املقاومة  مكتب  رئي�ش  مل�صاركة 
للتعليم  كربى  معلمة  لتد�صني  الكثريي، 
املنا�صل  اأن�صاأها  التي  املوؤ�ص�صة  يف  التقليدي 
وبيوت  مدر�صة،  عن  عبارة  كركا�ش  احممد 
يوم  وذلك  لل�صالة،  وم�صجد  الطلبة  ل�صكنى 

25 نونرب اجلاري.

لأ�صولية  امتدادا  املوؤ�ص�صة  هذه  وتعترب 
املدار�ش العتيقة يف اجلنوب، حيث املناطق 
كتب  التي  املدار�ش  بهذه  تزخر  ال�صو�صية 
املختار  املرحوم  الفقيه  عنها،  الكثري 

ال�صو�صي.
اأقطاب  من  احممد  كركا�ش  املوؤ�ص�ش  ويعترب 
اإىل  طويلة  هجرة  بعد  عادوا  الذين  املغاربة 
م�صاريع  اإقامة  يف  اأموالهم  ل�صرف  اأروبا، 

اخلري.

اأقطـــــاب املقاومـــة فــي تيزنيــت

إلى اليمين صاحب المشروع المناضل امحمد كركاس مؤسس المدرسة 
العتيقة، وبجانبه المحسن السوسي الكبير، موالي سعيد.

يوم  الأزمي،  اإدري�ش  بامليزانية،  املكلف  املنتدب  الوزير  هكذا جل�ش 
ال�صبت 16 نونرب اجلاري على ال�صاعة التا�صعة والربع �صباحا، بني 
الكرا�صي الفارغة)...( يف مقهى اإيطاليا املوجودة قرب الربملان.. وكان 
الوزير غارقا يف كتابة الأجوبة على اأ�صئلة وتدخالت النواب املحتملة 
عند مناق�صة قانون املالية، حيث كان جمل�ش النواب �صيعقد يف ذلك 
ال�صباح جل�صة تخ�ص�ش لتقدمي تدخالت الفرق واملجموعات النيابية 

يف مناق�صة اجلزء الأول من م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014.
اأن يخرج على ال�صاعة  الوزير �صرب فنجان قهوة قا�صحة)...( قبل 

العا�صرة من املقهى مهرول نحو جمل�ش النواب.

اأجوبة الوزير الأزمي 
ُتكتب يف اإيطاليا
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كواليس األخبار
موؤ�س�سة حممد الزرقطوين 
تكرم جمموعة من املقاومني

»من �أجـــل �صيانـــة 
�لذ�كـــرة �لوطنيــة«

نظمت موؤ�س�سة حممد الزرقطوين للثقافة والأبحاث زوال 
لعيد   58 للذكرى  اإحياء   2013 نونرب   16 ال�سبت  �سوم 
جمموعة  مع  بتعاون  البي�ساء  بالدار  املجيد  ال�ستقالل 
ثلة  تكرمي  حفل  احل�سني،  احلي  نيابة  امل�سباح  مدار�س 
من رجالت »املقاومة الوطنية«، حتت �سعار: »من اأجل 
�سيانة الذاكرة الوطنية«، يف اإطار م�سروع تتبناه املوؤ�س�سة 
بغر�س التعريف برموز الن�سال الوطني، وتقريب الأجيال 
اأبطال الكفاح الوطني �سد ال�ستعمار  ال�ساعدة من �سري 
الفرن�سي، وذلك بهدف تعميم الوعي بقيم الوطنية ال�سادقة 

واملواطنة الر�سيدة.
كلمة  يف  الزرقطوين،  الكرمي  عبد  املوؤ�س�سة  رئي�س  واأكد 
مالحم  ا�ستح�سار   تتوخى  املبادرة  هذه  اأن  باملنا�سبة، 
جيل ت�سبع بالقيم التحررية النبيلة، و�سكل »ح�سنا اأ�سيال 
لمت�سا�س جربوت ال�ستعمار، ولتحويل هذا اجلربوت 
اأهمية  مربزا  وال�سهادة«،  والثبات  لل�سمود  م�سدر  اإىل 
هذه احلقبة من تاريخ املغرب برجالتها الذين ي�ستحقون 
والإخال�س  الفداء  مبعاين  املفعمة  �سريهم  عند  الوقوف 
والقيم  الدرو�س  لعظمة  منها  العرب  للوطن، وا�ستخال�س 
امل�ستلهمة، و�سرورة حتويلها اإىل رافعة متكن من »تعزيز 

مكانة املغرب وحت�سني عنا�سر �سيادته وعزته ومناعته«.
و�سهد احلفل عر�س �سريط وثائقي اأعدته موؤ�س�سة حممد 
رواد  »�سجل  بعنوان:  والأبحاث  للثقافة  الزرقطوين 
املقاومة«، اإىل جانب تقدمي لوحات فنية وم�سرحية واأنا�سيد 

وطنية من اأداء تالميذ جمموعة مدار�س امل�سباح.
وقد �سمل التكرمي كال من املقاومني: 

ال�سابي  العربي  ومولي   - اإيدر  اآيت  �سعيد  بن  حممد 
ال�ستوكي - وبو�سعيب موؤدب - وعبد الكبري بن الركراكي 
- واملهدي النامو�سي - والتهامي نعمان - وحممد بن عبد 
اخلطابي  وحممد   - بلمودن  وح�سن   - ال�ستوكي  القادر 
الكالوي  حل�سن  وال�سهيد   - خليل  اهلل  وعبد   - اجلديدي 

موؤ�س�س ورئي�س الهالل الأ�سود.

قيادية  البيئة،  وزيرة  حيطي  حكيمة  الدكتورة 
احمند  ال�سعبية  احلركة  حزب  زعيم  من  مقربة 

العن�سر، وهي اأي�سا امراأة اأعمال.
يرعى  ت�سارلز،  العامل،  يف  �سنا  الأكرب  العهد  وويل 
جمموعة من جمعيات البيئة وموؤ�س�سات تن�سط يف 
اأي�سا  وهو  املناخي.  التغري  خماطر  حماربة  جمال 

رجل اأعمال.
الرحال  �سدت  التي  الأمازيغ،  حل�سناء  فر�سة 
زيارة  هام�س  على  القد�س،  يف  بال�سالة  وحظيت 
مو�سوع  يف  الإ�سرائيلية  التقنية  على  لالطالع 
التطهري  العادمة عن طريق حمطات  املياه  معاجلة 
واإعادة ا�ستعمالها يف الري يف اإطار اإعدادها لر�سالة 
من�سب  لكل  ليبقى  اعرتافها.  ح�سب  الدكتوراه، 

�سريبته)..(.
الربيطاين،  الأمري  بتقاعد  تتعلق  نادرة،  فر�سة 
مل�سروع  البيئة واحلامل  �سوؤون  عن  املدافع 
ت�سبح  قد  وبالتايل  الإ�سالم.  اإطار  يف  اإ�سالحها 
لها  التي  الوحيدة،  )ال�سورة(  »حيطي«  الوزيرة 
ينعته  مبا  للبيئة،  الإ�سالحي  برناجمها  يف  عالقة 
كريان،  بن  الإله  عبد  احلكومة  رئي�س  اأحيانا، 

باملرجعية الإ�سالمية.
اإلقاءه  اختار  الذي  خطابه  يف  ت�سارلز،  الأمري 

الإ�سالمية،  للدرا�سات  اأك�سفورد  مركز  من  �سابقا، 
قال:  والبيئة«  »الإ�سالم  مو�سوع  حول  ومتحور 
»اإن املمار�سات التي اأدت اإىل تدهور البيئة تتجاهل 
التعاليم الروحية، مثل تلك التي جاءت يف الإ�سالم«. 
انتقادات  و�سلت  حيث  خطري،  لهجوم  وتعر�س 
لكنه  الإ�سالم،  اعتنق  باأنه  القول  حد  اإىل  مهاجميه 

ُيخفي هذا الأمر.
يحرتم  الذي  ت�سارلز،  الأمري  ال�سجاع،  الرجل  هذا 
املكتوب، احتفى  غري  ود�ستورها..  مملكته  قوانني 
بعيد ميالده الـ 65 يوم اخلمي�س 14 نونرب اجلاري، 
على  الربيطانيون  فيه  يحال  الذي  ال�سن  وهو 

التقاعد، بينما مل يبداأ بعد مبزاولة مهامه امللكية.
لكن هل يرغب فعال هذا الأمري املن�سي واملدافع عن 

�سوؤون البيئة يف اعتالء عر�س اإنكلرتا؟
�سوؤال م�سروع جتراأ مراقبون بو�سعه، وكان وراء 
للوزيرة  �سريف  م�ست�سار  من�سب  فكرة  مو�سوعنا، 
العيار  من  م�ست�سار  البيئة.  م�سائل  يف  »حيطي« 
اآلية  غرار  على  �سريف،  دبلوما�سي  اإطار  يف  الثقيل، 
وا�سع  الوزيرة  ولل�سيدة  �سريف.  قن�سل  من�سب 

النظر..
تبقى الإ�سارة اإىل اأننا ل�سنا وحدنا ح�سب م�سادرنا، 
واإن�سانية الأمري  تقاعد  ا�ستغالل  يف  يفكر  من 

ت�سارلز.
الفكر  يف  وخبريها  املغاربية  املنطقة  داهية 
الإ�سرتاتيجي الدبلوما�سي، الرئي�س عبد العزيز 

بوتفليقة، دخل على اخلط.
اإذ يحق لت�سارلز يف �سن التقاعد، احل�سول على 

الذي خدم يف  امللكي  تقاعدي من اجلي�س  راتب 
�سفوفه، وقد اأعلن عن نيته تخ�سي�س هذا املبلغ 
ال�سن.  يف  الكبار  مب�ساعدة  تعنى  ملنظمة  املايل 

وبتندوف مر�سحون ح�سب نف�س امل�سادر)..(.

�لأمري �ملن�صي.. م�صت�صار� للوزيرة حيطي؟
القرار السياسي

أزوالي
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الرباط: األسبوع

تنفرد »الأ�سبوع« بن�سر هذه املرا�سلة التي توؤكد اأن وزارة الداخلية مل تعد تعرتف 
باحلزبني العمايل وال�سرتاكي، بعد انتهاء م�سطرة حلهما، وفيها يقول عامل يف وزارة 
الداخلية، اإن الوزارة »تو�سلت بت�سريح يتعلق باندماج احلزب ال�سرتاكي )يقوده 
عبد املجيد بوزوبع( واحلزب العمايل )يقوده عبد الكرمي بنعتيق(، يف حزب الحتاد 
ال�سرتاكي وهو ما يعني من الناحية املبدئية حل احلزبني املندجمني بحكم القانون« 

)انظر الر�سالة(.
ل�سنة  القانونية  الأحزاب  قائمة  يف  املذكورين  احلزبني  الوزارة  تدرج  مل  لذلك  تبعا 
اإن م�سطرة احلل متت تبعا  2013، ويقول عبد الكرمي بنعتيق يف ت�سريح لالأ�سبوع 
العمايل  واحلزب  ال�سرتاكي  احلزب  من  كل  عقد  حيث  الأحزاب،  قانون  ملقت�سيات 
موؤمتراتهما، لإعالن الندماج، يف الوقت الذي �سادقت فيه اللجنة الإدارية لالحتاد 
30 يونيو املا�سي، بالإجماع، على  ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية، ع�سية اليوم الأحد 

قرار الندماج.
وكانت م�سادر اإعالمية قد اأكدت اأن اأربعة مقاعد باملكتب ال�سيا�سي �ستمنح للحزبني، 
مقعدا   40 الإدارية،  باللجنة  مقعدا   80 حزب،  لكل  مقعدان  التفاق،  هذا  على  بناء 
العمايل  توؤكد »حل احلزبني  فيها وثيقة  التي تظهر  الأوىل  املرة  اأنها  لكل حزب، غري 

وال�سرتاكي«.

وز�رة �لد�خلية تعلن حل 
�حلزبني �لعمايل و�ل�صرت�كي 

بقلم: رداد العقباني

هل هي بد�ية �حلرب بني وز�رة 
�لأوقاف ورئا�صة �حلكومة 

الرباط: األسبوع

 »لبد من الإ�سارة اإىل اأن وزارة الأوقاف كانت تعلق الآمال الكثرية على ميزانية 
2014 لو�سع حد لالإرباك الكبري الذي �سهدته م�ساريعها وبراجمها نتيجة جتميد 
 2014 اأن ما مت ر�سده بر�سم �سنة  53 باملائة  من اعتمادات الأداء، غري  حوايل 
هذا  والإرجاءات«،  الختاللت  ويعمق  الآمال  ليقو�س  جاء  الأوقاف  لوزارة 
مل  الأوقاف  وزارة  ميزانية  تقزمي  من  والعلني  املبطن  الحتجاج  وهذا  الكالم 
ي�سدر عن املعار�سة، بل لي�س حتى عن الأغلبية، اإنها اللغة التي تكلم بها اأحمد 
التوفيق وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية �سخ�سيا وهو ي�ستعر�س تفا�سيل 

ميزانية وزارته اأمام نواب الأمة.
كالم وزير ال�سيادة يف حكومة بن كريان الذي ي�سرف على قطاع ح�سا�س باملغرب 
يهم الأمن الروحي للمواطنني املغاربة، والذي �سطر وبالبنط العري�س على هذه 
الفقرة القوية يف خطابه اأمام نواب الأمة، دفع بعدد من املتتبعني اإىل طرح الكثري 
من الأ�سئلة حول احتمال عودة بوادر احلرب العلنية التي كانت بني الطرفني 
الباردة حاليا منذ اعتالء بن كريان  الإخوان يف املعار�سة، واحلرب  حني كان 
رئا�سة احلكومة، فهل بهذا التقزمي الذي اأثار ا�ستياء وزير الأوقاف عالنية يكون 

بن كريان قد بداأ ينتقم �سرا من التوفيق؟.

�ل�صحاك يقلي �ل�صم »لالحتاديني« 
و»�جلز�ئريني«

الرباط: األسبوع

 ك�سف تقرير �سادر عن الأمانة العامة للحكومة موؤخرا اأن حكومة ال�سرتاكي 
خمتلف  يف  القوانني  اإنتاج  ناحية  من  الأك�سل  كانت  اليو�سفي  عبدالرحمن 

املجالت.
القوانني امل�سادق عليها  فاإنه من جمموع  الوثيقة الإح�سائية،  وبح�سب ذات 
يف املجال�س احلكومية، بلغت الولية الكاملة حلكومة اليو�سفي فقط 166 ن�سا 
ن�سا  على  190  �سادقت  الفا�سي  عبا�س  حكومة  بينما  عليه،  م�سادقا  قانونيا 
قد  كريان  بن  حكومة  بينما  قانونيا،  ن�سا   228 على  جطو  وحكومة  قانونيا، 
 152 اليوم ويف عمرها �سنتني فقط بلغت ح�ستها  القيا�سي حيث  الرقم  حتقق 

ن�سا قانونيا كح�سيلة لن�سف الولية فقط.
تتج�س�س  اأن اجلزائر  ال�سحاك،  اإدري�س  للحكومة  العام  الأمني  ذلك ك�سف  اإىل 
على موقع الأمانة العامة للحكومة، وتاأتي يف طليعة املت�سفحني ملوقع الأمانة 
30 مليون مت�سفح للموقع وذلك  اأ�سل  العامة، حيث حتتل املرتبة الأوىل من 

بهدف التج�س�س على القوانني املغربية.
اآخر لهذه العملية  اأعطوا تف�سريا  اأع�ساء من الأمانة العامة للحكومة  اأن  غري 
اإعادة  القوانني وبالتايل  املغربية يف جمال  ا�ستفادة اجلزائر من اخلربة  وهو 

ن�سخها.

حيطي وزيرة البيئة
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

والد  كرمت  ال�ساد�سة  التلفزيونية  القناة 
الوزير ال�سابق �سعد الدين العثماين، الفقيه 
كان  اأن  بعد   1984 �سنة  تويف  الذي  املر�سد 
يف  مطولة  اأحاديث  يقدم  طويلة  ل�سنوات 

اإذاعة اأكادير الأمازيغية.

اأمن مراك�ش اهتز الأ�سبوع املا�سي، عندما 
جاء ل�ش واأنزل �سائق طاك�سي من مقعده، 
راكبتان  زبونتان  وبه  الطاك�سي  واأخذ 
باب  قرب  عليهما  اأن عرث  اإىل  بهما  واختفى 

دكالة.

من�سبا  ينتظر  كان  الذي  �سباط،  م�ست�سار 
وزاريا، رحال مكاوي، اأنزل الريدو واأ�سبح 
يقدم خربته ملكتب املاء والكهرباء، كاإ�سارة 
ال�ستقالل  حلزب  الفا�سي  علي  لدعم 

�سباط.

يف  ح�ساد  الداخلية  وزير  ي�سرع  اأن  قبل 
اإظهار �سرامته واإبعاد اآلف املف�س�سني من 
طرف الولة والعمال الذين ل يح�سبون عدد 
اأجورهم  ياأخذون  الذين  املف�س�سني  هوؤلء 
ول يح�سرون، اأعلنت وزارة الوظيفة عن 

طرد 750 من املوظفني املتغيبني. 

الديوان امللكي، مل يجدد مهام اإدارة املعهد 
الأمازيغي.. الذي يفتقد هذه الأيام لإدارة. 
البحث  من  لبد  باأنه  يقولون،  معلقون 
�ست  منذ  �سرفت  التي  املاليري  م�سار  عن 
لبع�ش  مرتفعة  اأجور  �سكل  يف  �سنوات، 

امل�ست�سارين.

يوم 8 نونرب اجلاري، اأقيلت مديرة املوارد 
وال�سيد  الفالحة  وزارة  يف  الب�سرية 
من�سبها،  من  الطيبي،  مليكة  البحري، 
رئي�ش  كان  الذي  العوفري  عادل  وخلفها 
بلفقيه،  مزيان  امل�ست�سار  اأيام  من  م�سلحة 
املالكي،  احلبيب  عهد  يف  ا�سمه  يربز  ومل 
التعيني  هذا  العلوي..  ا�سماعيل  ومولي 
يف  �سجة  واأثار  مفاجاأة  �سكل  اجلديد 

الوزارة.

لكرة  امللكية  اجلامعة  برئا�سة  لقجع  فوز   
القدم، مت تف�سريه على اأنه �سربة موجعة 
من  اجلامعة  داخل  املاجيدي  منري  لرجال 
الأ�سالة  حزب  قطب  قاده  حتالف  طرف 
اأن  �سبق  الأخري  هذا  العماري،  اإليا�ش 
جال�ش  وهو  �سورة  امل�سورون  له  التقط 
قبل  الجتماعات،  اأحد  يف  لقجع  جانب  اإىل 
اأن ي�سبح رئي�سا، لكن تدخل الفيفا لإلغاء 
من  الأمور  يقلب  قد  العام،  اجلمع  نتائج 
جديد، رغم اأن ال�سوؤال مازال مطروحا عن 
ك�سفه  الذي  اخلام�ش«  »الطابور  زعماء 

الوزير اأوزين)..(.

التعليم  تعميم  اإىل  الدعوة  من  اأخطر   
قال  والتي  العربية،  اللغة  بدل  بالدارجة 
اإنها عملية انتحارية،  عنها املفكر العروي 
�سركات  �ساحب  عيو�ش  الدين  نور  دافع 
ال�سغرى  القرو�ش  وموؤ�س�سات  الإ�سهار 
عن »زواج ال�سواذ« يف اآخر خروج اإعالمي 
له، واعترب اأن �سباغة اأظافر الرجال لي�ست 

عيبا)..(.

 احللم الذي طاملا انتظره الغا�سبون من 
ال�سيا�سة ال�سباطية يف حزب ال�ستقالل 
»ل  تيار  قرر  بعدما  اأخريا  �سيتحقق 
عام  جمع  يف  نف�سه،  يهيكل  اأن  هوادة« 
الرباط..  يف  الأ�سبوع  هذا  �سينعقد 
حيث ينتظر اأن تعطى الكلمة من جديد 

لأقطاب ا�ستقالليني مت اإق�ساوؤهم.

  الرباط: األسبوع

والذي �سمى وزارة اخلارجية، بالوزارة امللعونة، هو 
واحد من الذين عا�سوها، وعاي�سوها �سنوات طويلة، 
الدبلوما�سي املغربي املعروف، عالء الدين بنهادي، 
الإلكرتونية،  املواقع  اأحد  يف  ن�سره  مطول  بحث  يف 
والذي حدد ملعونية)...( هذه الوزارة، فيما اأ�سماه: 
َتْي ا�ستوزار اخلارجية يف عهد بن عي�سى والفا�سي  »َفرْتَ
املغرب  �سفارة  يف  جرى  حادث  على  معلقا  الفهري« 
احلادث  اإىل  الدبلوما�سي،  »احلدث  وحول  بالكويت 
ال�سفري  توقيف  يف  �سببا  كان  الذي  الدبلوما�سي«، 

املغربي يف الكويت يحيى بناين.
وملح الكاتب اإىل خطورة ما جرى يف اأعقاب: ))اجتماع 
الإخوان  من  قيادات  مع  العثماين  اخلارجية  وزير 
امل�سلمني الكويتيني)...( وهو الجتماع الذي اأغ�سب 
ال�سفري  اإىل عدم علم  اإ�سافة  الكويتية)...(  ال�سلطات 
دولة  يف  وحتركاتهم  البولي�ساريو  بن�ساط  املغربي، 
يح�سد  وهكذا  املغربي.  الق�سر  فاأغ�سب  الكويت، 
النظام نتائج خطاياه القاتلة يف اإدارة �سوؤون الدولة يف 

جميع الأحوال((.
واملتتبع الذي يجمع بني غ�سب الكويتيني على اجتماع 
املغرب،  وغ�سب  امل�سلمني،  بالإخوان  املغرب  وزير 
الكويت،  يف  البولي�ساريو  لتواجد  الغ�سب  عدم  على 
الكاتب  يقول  التي  الأعطاب)...(  من  الكثري  يفهم 
فهل  املغربية،  الدبلوما�سية  ))اأ�سابت  اإنها  بنهادي 
هي ناجتة عن تبعيتها لأمزجة وح�سابات الق�سر دون 
على  الت�سريعية  الرقابة  وغياب  وحما�سبة  م�ساءلة 

اأعمال وزارة اخلارجية(( لتعلق عليه معلقة �سمت 
واحد  ))ليتف�سل  بت�ساوؤلها:  البنات«  »اأغلى  نف�سها 
لنا �سرحا  امل�سوؤولني املحظوظني، ويقدم  من هوؤلء 
عن ال�سحراء بقبائلها واأ�سماء م�سوؤويل البولي�ساريو، 
وكيف  الأ�سل،  موريطانيو  اأو  �سحراويون  هم  هل 
لدبلوما�سيني ل يعرفون يف ق�سية ال�سحراء اإل اأرقام 
قرارات الأمم املتحدة، لأنهم ل يعرفون حتى اأ�سماء 

املدن، اأظن اأنه مل يعد ي�سمح لنا باللعب((.
يظهر اأن ال�سفافية التي اأ�سبحت تفر�ش نف�سها، حتى 
يف تركيب هياكل وزارة اخلارجية، حتتم على الوزير 
القت�ساد  �سوؤون  يف  اخلبري  اخلارجية،  يف  اجلديد 

هياكلها  تركيب  يف  النظر  يعيد  اأن  مزوار،  وحده، 
و�سفرائها، وقنا�سلتها، ويبتعد عن اخلطة التي اأراد 
الوزير ال�سابق، الطيب الفا�سي، فر�سها بطريقة ف�سرها 
))لقد  عنها:  وكتب  اخلارجية،  يف  ال�سابق  الإطار 
ب�سط الطيب الفا�سي �سجادا اأحمر، ملجموعة من اأبناء 
هذه  ل�ستعادة  الوزارة  يف  اأدجموا  الذين  الذوات، 
القلعة، حل�سن الأ�سر املخزنية)...(، بعد اأن دخلها 
عبد  الراحل  ارتكبها  بزلة)...(  الفقراء  مملكة  اأبناء 
اللطيف الفياليل - وزير اخلارجية ال�سابق - حني فتح 
اأول مباراة ولوج ال�سلك الدبلوما�سي اأمام عامة اأبناء 

هذا الوطن مطلع ثمانينيات القرن املا�سي((.

الرباط: األسبوع

 بعد ف�سيحة العالوات التي كان يتلقاها مزوار حينما كان 
م�سادر  من  ”الأ�سبوع“  علمت  املالية،  وزارة  راأ�ش  على 
قيادية يف العدالة والتنمية اأن النائب املثري للجدل عبدالعزيز 
اأفتاتي يتوفر على لئحة باأ�سماء قياديني �سيا�سيني ونواب 
برملانيني كانوا ي�ستفيدون من تعوي�سات �سمينة من الوزارة 

الأوىل حني كان يراأ�سها ال�ستقاليل عبا�ش الفا�سي.
واأ�سافت ذات امل�سادر اأن النائب ”املجذوب“  كما و�سفه 
بك�سف  ال�ستقالليني  مع  �سراع  يف  هدد  قد  كريان  بن 
”القياديني  بع�سرات  و�سفهم  ما  ت�سم  التي  الالئحة  هذه 
من  ي�ستفيدون  كانوا  الذين  والربملانيني“  ال�سيا�سيني 

تعوي�سات ترتاوح ما بني 3 و4 ماليني �سنتيم �سهريا على 
درا�سات وهمية حمل �سبهة)..(.

يف  با�ستمرارهم  ال�ستقالليني  اأفتاتي  اتهم  ال�سياق  ذات  يف 
ال�سعي اإىل توظيف اأقاربهم حتى يف عهد احلكومة  احلالية، 
م�سريا اإىل اأنهم وحتى حدود ال�سنة دافعوا با�ستماتة و�سرا 
عن تخ�سي�ش  3000 من�سب مايل يف القانون املايل احلايل 
حلاملي  يخ�س�سوها  مل  اإذ  مبيتة،  بنية  ”لكن  للمعطلني، 
املا�سرت ولكن ملا �سموه بالدكتوراه“، وهو ما اعتربه اأفتاتي 
�سعيا حل�سر اأبنائهم واأقربائهم كما جرى يف ال�سابق يف هذه 
العملية التي رف�ستها احلكومة ومعها ”العدالة والتنمية“.. 
فهل يفعلها اأفتاتي ويف�سح من جديد الأ�سماء املوجودة يف 

هذه الالئحة؟.

»املجذوب«
يهاجم عبا�س 

الفا�سي  

بنخليفة

تحت األضواء

الوزير »العريان«..

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

وهكــذا ت�سلـم مــزوار »الـــوزارة امللعونــة«

الوزير الجديد على رأس »الوزارة الملعونة«.الرجل الذي أراد مخزنة وزارة الخارجية.

مل ي�سبق للمغاربة اأن �ساهدوا وزيرا �سبه عاري، كما �ساهدوه هذه 
املرة يف عهد احلكومة الثانية لنب كريان، فمحمد مبدع وزير حتديث 
الوظيفة العمومية الذي ل يتوفر على �سهادة الباكالوريا، يوا�سل 
الظهور بـ»ال�سورت« يف منا�سبات متعددة، دون اأن يعرف اأحد ما 
اإذا كان مقربون هم الذين ي�سربون هذه ال�سور يف اإطار ال�سعبوية 

اأم خ�سومه )..(.
الوزير مبدع له نظريته العلمية اخلا�سة )..(، فهو مل يح�سل على 
�سهادة الباكالوريا، ولكنه ح�سل على �سهادة مهند�ش دولة من اأحد 
املعاهد الفرن�سية اخلا�سة )..(، وزكاه احمند العن�سر الأمني العام 
حلزب احلركة ال�سعبية ليكون وزيرا، رغم �سوره التي يظهر فيها 
بطنه »اململوء بال�سفنج« ح�سب تعبري، القيادي يف حزب العدالة 

والتنمية حل�سن الداودي.

�شاهد عيان:

ما فائدة املنتدى الــذي يرتاأ�سه 
جنل امل�ست�سار الفا�سي؟

دورته  يف  )الأ�سباح(  ميدايز  منتدى  اأ�سداء  بقيت 
البي�ساء،  البال�ستيكية  اخليمة  حبي�سة  ال�ساد�سة، 
الكبرية احلجم، قرب فندق موفمبيك الفاخر، ب�سبب 
ابتعاد موا�سيع املناق�سة عن املغرب وعن اهتمامات 
املنتدى يف فخ  ال�سيا�سة اخلارجية املغربية، و�سقط 
حتولوا  ال�سيوف  بع�ش  و  املوا�سيع،  بع�ش  تكرار 
مع  الحتقان  وا�ستمر  �سنة،  كل  اعتيادية  وجوه  اإىل 
طنجة  عمادة  م�سوؤولو  ورف�ش  املحلية،  ال�سحافة 
تقدمي اأي دعم مايل للمنتدى لتواجده دائما بعيدا عن 

املدينة ونخبها وهمومها.
جنل  يرتاأ�سه  الذي  املنتدى  تابعوا  مراقبون  وطرح 
الأوىل،  انطالقته  منذ  الفهري،  الفا�سي  امل�ست�سار 
املنتدى،  هذا  من  املغرب  ا�ستفادة  عن  ت�ساوؤلت 
والفائدة من متويله ولو عرب موؤ�س�سات مالية خا�سة، 
وما اجلدوى من اإح�سار �سيوف مع مرافقني لهم من 
عائالتهم، على نفقة املنتدى، يف ظل غياب املوا�سيع 

والأكادمييني واملتخ�س�سني من املغاربة.
احل�سور  عدد  يف  كبريا  تراجعا  املراقبون  و�سجل 
خالل النقا�سات، فالقاعات مل تعد متتلئ اإل ب�سعوبة، 
بطلبة  الف�ساء  تاأثيث  على  اأ�سروا  املنظمني  اأن  رغم 
مدينة  يف  العليا  املعاهد  ومن  اجلامعة  من  وطالبات 

طنجة)..(.
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�أغرب تدخل برملاين باملقلوب:

ولد الر�ضيد يطلب من الدولة اأداء �ضرائب 
لل�ضركات بال�ضحراء

باعرت�ف �لوزير �ملعني 

 �ضريبة ال فائدة منها 
الرباط: األسبوع

توعــــد وزيـــــر املالية 
حمـــــــمد  اجلديـــــد 
بو�سعيــــد املواطـــنني 
باال�ستعداد  املغاربة 
باهظا  الثمن  لتاأديــــة 
االإ�سالحات  عــــــــــن 
�ستاأتي  التي  الكربى 
احلكومـــــة  بـــــــــها 

يف امل�ستقبل.
التهديد جاء على  هذا 
الت�سريب  خلفية 

القانون  يف  احلكومة  به  قامت  الذي  ”الرمزي“ 
املايل اجلديد كالذي فر�ض على ال�سموع وعلى علب 
جلوء  اأن  باهلل  اأق�سم  بو�سعيد  فالوزير  ال�سردين. 
احلكومة لت�سريب امللح وال�سمع وال�سردين  ب�سيط 
ريال  حيث  الدولة،  ميزانية  يف  �سيئا  ي�سيف  وال 
�سيرتك  ماذا  مكهربة  قراه  كل  واملغرب  ال�سمعة  يف 
للخزينة؟،  وبالتايل �سرح بو�سعيد عالنية اأن الغر�ض 
لي�ض مايل بقدر ما  الب�سيطة  املواد  من ت�سريب هذه 
عملية  ينخرط  يف  املواطن  يجعل  كي  نف�سي،  هو 
املواطنون  وي�ستعد  القادم،  ال�سريبي  االإ�سالح 

للقادم من االإ�سالحات.
نوع  فقط  اأنه  باهلل  الق�سم  جدد  بو�سعيد   الوزير 
من  �سياأتي  ملا  ا�ستعدادا  اجلماعي  االنخراط  من 
�سيحل  فماذا  ال�سمويل،  االإ�سالح  اإطار  يف  ال�سرائب 

باملغاربة من وزير املالية اجلديد؟.

املدراء �ر�ؤ�صاء امل�صالح 

خائفون من اإلغاء ميزانية 
البنزين واحلفالت 

الرباط: األسبوع

م�ساره  يف  جديدة  مفاجاأة  من  كريان  بن  يخطط   ماذا 
االأخرية؟  االأيام  خالل  فيه  ي�سعد  اأخذ  الذي  التق�سفي 
لدى  يوميا  هاج�سا  ال�سوؤال  اأ�سبح  هذا  على  اجلواب 
جميع مدراء وروؤ�ساء امل�سالح واالأق�سام املالية يف جميع 

االإدارات العمومية.
هذا اخلوف والقلق الذي ارتفع مع قرار بن كريان وقف 
 31 يوم  العمومية  االإدارات  بجميع  اال�ستثمار  ميزانية 
حرك  دجنرب،  �سهر  كل  من   16 عو�ض  املا�سي  اأكتوبر 
اإ�ساعة خرب جديد انت�سر بقوة داخل هذه االأجهزة، قوامه 
اأن بن كريان ي�ستعد خلطوة ثانية رجحتها ذات امل�سادر 
اأن تكون نهاية ال�سهر اجلاري، تكمن يف وقف كذلك �سرف 
جميع ميزانيات الت�سيري، مما �سيجعل االإدارات املغربية 
تدخل يف تق�سف حقيقي على م�ستوى م�ساريف الت�سيري 
وعلى راأ�سها بنزين ال�سيارات العمومية، وبع�ض اأدوات 
العمل اليومية، واحلفالت، وم�ساريف الندوات وغريها. 

فهل يفعلها بن كريان ؟

 كما تدين تد�ن:
 بوادر االنقالب على �ضالح الدين مزوار 

الرباط: األسبوع

الوطني  التجمع  بحزب  قيادية  م�سادر  ذكرت 
لالأحرار اأن رئي�سهم �سالح الدين مزوار قد اختفى 
النخيل  ب�سارع  املوجود  احلزب  مقر  من  نهائيا 
كريان  بن  حكومة  يف  ا�ستوزاره  بعد  مبا�سرة 

الثانية.
الدين  �سالح  ا�ستوزار  اإن  قالت  امل�سادر  ذات 
يغرق  جعله  اخلارجية  وزارة  راأ�ض  على  مزوار 
ويجمد  الوطن،  اأر�ض  خارج  مكوكية  �سفريات  يف 
مقر  اإىل  زياراته  حتى  بل  احلزبية،  ن�ساطاته 

احلزب اأ�سبحت �سبه منعدمة.
فاإن و�سعية مقر احلزب  وبح�سب ذات اجلهات، 

على  االإ�سالح  خطط  وبع�ض  التنظيمية  والربامج  مهجورة،  اأ�سبحت  الريا�ض  بحي 
قد  اجلهات  م�ستوى  على  احلوارات  م�ساريع  وخمتلف  واجلهوي  االإقليمي  امل�ستوى 
توقفت، ودخل احلزب حالة �سبيهة باجلمود الكلي بل حتى اجتماعات املكتب ال�سيا�سي 

االأ�سبوعية اأ�سبحت تتاأجل با�ستمرار اأو بح�سور باهت.
بع�ض  جعلت  املقبلة  االنتخابات  خالل  احلزب  مكانة  على  وخطورتها  الو�سعية  هذه 
انتخاب  مقرتح  طرح  يف  ويفكرون  موؤخرا  يجتمعون  احلمامة  حزب  يف  القياديني 
�سبه  القياديني  دائرة �سيقة جتمع عددا من  للحزب من  اإدارة  خليفة ملزوار وجمل�ض 
بن  اأوجار، وحممد  زنيند، وحممد  العلوي، وعبدال�سالم  منهم: عبدالعزيز  املتفرغني، 
الطالب وغريهم لالإ�سراف على قيادة وتدبري �سوؤون احلزب يف امل�ستقبل، فهل يوافق 
مزوار على هذا التوجه اأم قد يعتربه بداية النقالب عليه كما حدث يف وقت �سابق �سد 

�سلفه“املن�سوري“ يف اإطار احلركة الت�سحيحية التي تزعمها مزوار �سخ�سيا.

الرباط: األسبوع

حنني  م�سطفى  اال�ستقاليل  الفريق  يف  النائب  فيه  طالب  الذي  الوقت   يف 
املغربية  ال�سحراء  منطقة  يف  ت�ستغل  التي  ال�سركات  ت�سريب  ب�سرورة 
بن�ض القانون وبعد ذلك يتم اإعفاوؤها بن�ض قانوين جديد، وذلك لو�سع حد 
للحالة ”ال�ساذة“ هناك ح�سب قوله، حيث االإعفاء بدون �سند قانوين،  ذهب 
زميله يف نف�ض احلزب ال�سحراوي حمدي ولد الر�سيد رئي�ض بلدية العيون 
بعيدا حني طالب ب�سرورة اإحداث فروع عديدة لقطاع ال�سريبة بالعيون 
الذي ال يتوفر �سوى على مكتب واحد به موظف واحد  دون وثائق، لكن 

لي�ض الأداء ال�سريبة بل ال�سرتجاعها.
اأداء  اأجل  العيون  من  مدينة  داخل  االإدارة  تقريب  يريد  ال  الر�سيد  ولد 
االإدارات  هذه  توفري  العك�ض  على  بل  بال�سحراء،  لل�سريبة  ال�سركات 
اأجل  من  وذلك  الدولة  لل�سركات،  من  واملال  ال�سريبة  اإعطاء  اأجل  من 
لهذه  اخلزينة  من  ال�سريبة  من  جمموع %20  واإعادة  واإعطاء  ا�سرتجاع 
اقتنتها  التي  وامل�سرتيات  والو�سائل  ال�سلع  اأثمنة  جمموع  عن  ال�سركات 
هذه ال�سركات، بدل الذهاب كما هو معمول به اليوم اإىل مدينة اأكادير من 

اأجل ا�ستخال�سها.

هدية بن كريان 
الأ�ضحاب »ال�ضيكار« 

و»الكافيار «
الرباط: األسبوع

وعدد  واال�ستقالليون  االحتاديون  النواب  ِا�ستغرب 
من املتتبعني ملناق�سة القانون املايل موؤخرا بالربملان، 
جاوؤوا  الذين  هوؤالء  مواجهة  يف  احلكومة  ا�ستماتة 
مبقرتحات ت�سريب عدد من املواد اعتربوها خا�سة 

بعلية القوم، وتندرج يف مواد ”اللوك�ض“.
االحتاديون واال�ستقالليون ا�ست�ساظوا غ�سبا يف وجه 
احلكومة ومعها حزب العدالة والتنمية الذي �سوت 
القيمة  على  ال�سريبة  برفع  القا�سي  مقرتحهم  �سد 
القوم  علية  تخ�ض  التي  املواد  بع�ض  على  امل�سافة 

كاليخوت والدراجات املائية والطائرات اخلا�سة.
مقرتحات هوؤالء التي رف�ستها احلكومة حتت ذريعة 
تداولها“  لقلة  املوارد   رفع  يف  م�ساهمتها  ”�سعف 

 60 ثمنها  يفوق  التي  ال�سيارات  باخل�سو�ض  همت 
الروحية،  وامل�سروبات  واليخوت  �سنتيم،  مليون 
والرخام  املائية،  والدراجات  اخلا�سة،  والطائرات 
امل�ستورد، والزليج امل�ستورد، وال�سيكار بكل اأنواعه، 
والكري�ستال واالأواين الفاخرة، واللوحات الت�سكيلية، 

واالأحجار الكرمية وغريها من املواد.

كواليس األخبار

أوجار

ولد الرشيد

بوسعيد
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بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

منذ عودتي من لندن بعد خ�ضوعي لعمليتني جراحيتني ومكوثي 73 
يوما يف م�ضت�ضفى برومنتون، فا�ضطررت لدفع مليوين درهم لأنني 
ل اأتوفر على تاأمني �ضحي، حيث يبلغ �ضعر ق�ضاء الليلة الواحدة 
اأما  اآلف درهم،   10 ما يعادل  اأي  باون   800 مب�ضت�ضفى برومنتون 
املبلغ الذي يتطلبه فح�ض الطبيب للمري�ض فال يقل عن 300 باون 

اأي ما يعادل 4500 درهم.
مع  مقارنة  خيالية  هي  الأ�ضعار  هذه  اأن  هو  لالهتمام  واملثري 
الأطباء  باأف�ضل  التي تزخر  املغرب  اأ�ضعار م�ضت�ضفيات وم�ضحات 
الواحدة يف م�ضحة  الليلة  ق�ضاء  فثمن  العامل،  كفاءة يف  واأكرثهم 
هنا ل يتجاوز 400 اإىل 500 درهم، اأما الفح�ض من طرف الطبيب فال 

يتطلب يف املغرب اأكرث من مبلغ 300 درهم.
من  لكل  املغرب  اأطباء  يقدمها  التي  الإن�ضانية  اخلدمات  ورغم 
اأبوابهم، ورغم املهارة التي يتميزون بها وامل�ضهود لهم بها  يطرق 
من طرف منظمات وهيئات عاملية لل�ضحة، فاإنهم ل ي�ضتفيدون من 
نظام التغطية ال�ضحية وكاأنهم لي�ضوا ب�ضرا وكاأنهم غري معر�ضني 

للمر�ض بل وحتى للعجز -ل قدر اهلل-.
الفقرية  الطبقة  من  هم  املغرب  يف  املر�ضى  اأكرث  اأن  واملعروف 
اأطباء  فاإن  لهذا  الكرمي،  العي�ض  �ضروريات  اأب�ضط  من  واملحرومة 
ال�ضمحاء  احلنيفية  مبنطق  احلالت  هذه  مع  يتعاملون  املغرب 
اأبعد  اإىل  املر�ضى  هوؤلء  مع  فيت�ضاهلون  الإن�ضاين  والتعامل 

احلدود. 
وكثريا ما ن�ضاهد الطبيب مبجرد انتهائه من فح�ض املري�ض يفتح 
يخفف  حتى  ملري�ضه  الأدوية  من  علبا  ليقدم  عيادته  يف  دولبا 
يوم  بعد  يوما  يتزايد  عدد  هناك  بل  للعالج،  املادي  العبء  عنه 
كما  تطوعية  عالجية  مبهمات  يقومون  الذين  املغاربة  الأطباء  من 
ي�ضتقبلون يف عياداتهم وم�ضحاتهم مر�ضى فقراء بدون مقابل. كما 
كل  اأدركت  لقد  مقابل.  بدون  متوا�ضلة  جراحية  بعمليات  يقومون 
اأجزم  �ضاهدتها مرارا وتكرارا فجعلتني  هذا عن جتربة �ضخ�ضية 
وال�ضهامة  النبل  وربائب  الرحمة  مالئكة  هم  املغرب  اأطباء  باأن 

مقارنة مع اأطباء اخلارج.
اأرقى  باأن قطاع الطب يف املغرب يعترب من  اأوؤكد  اأبالغ عندما  ولن 
عالجية  خدمات  للمري�ض  تقدم  حيث  تطورا،  واأكرثها  املجالت 
اخلارج،  يف  بها  املعمول  واملعايري  امل�ضتوى  عن  تقل  ل  وجراحية 
اأوربا  �ضهادات عليا من  الذين در�ضوا ونالوا  املغرب  اأطباء  اإن  بل 
واأعظم  املعاهد  اأكرب  يف  وكفاءاتهم  مهاراتهم  فر�ضوا  قد  واأمريكا 
الف�ضل  لها  كان  الطب  جمال  يف  مغربية  اأ�ضماء  وهناك  املختربات، 
يف اكت�ضافات واأبحاث علمية يف ميدان ال�ضحة �ضجلتها اجلامعات 

الغربية للمغرب مبداد التقدير.
يف  احلر  القطاع  يف  يعمل  الذي  املغربي  للطبيب  ي�ضفع  مل  هذا  كل 
نف�ضه  على  �ضيطمئنه  الذي  ال�ضحية  التغطية  نظام  من  ال�ضتفادة 
احلياة  مادامت  والإعاقة  والعجز  املر�ض  حالة  يف  عائلته  وعلى 
حبلى باملفاجاآت، ومادام القدر ل يرحم اأحدا من اأحداثه واأحكامه 
املخيفة. وكل هذا مل ي�ضفع له يف ال�ضتفادة من نظام التقاعد فيجد 

نف�ضه م�ضطرا للعمل حتى يوقفه العطب اأو املوت.
ويف هذا النطاق، علمت موؤخرا باأن اأطباء القطاع احلر املغاربة قد 
طلبوا الرعاية امللكية ال�ضامية من خالل ر�ضالة رفعوها اإىل جاللة 
امللك حممد ال�ضاد�ض ن�ضره اهلل، وجاء فيها ما يلي: »نحن الأطباء 
النقابي  بالقطاع احلر، املن�ضوين حتت لواء املجمع  الأخ�ضائيني 
الوطني لالأطباء الأخ�ضائيني يف القطاع احلر، جمتمعون لنعرب عن 
اأ�ضفنا ال�ضديد لعدم توفرنا على اأي تغطية �ضحية متكننا من �ضمان 
بطل  عملنا  لنبا�ضر  ذوينا  و�ضحة  �ضحتنا  على  ال�ضهر  متطلبات 
طماأنينة. ويف ال�ضياق نف�ضه ل نتوفر كذلك على اأي نظام للتقاعد«، 
»نتو�ضل  ر�ضالتهم:  يف  قائلني  باهلل  العالية  لل�ضدة  الأطباء  وتو�ضل 
حتى  املوقرة  جاللتكم  حكومة  اإىل  ال�ضامية  اأوامركم  باإعطاء  اإليكم 
واأطباء  و�ضيادلة  اأطباء  لإدماج  الوجيهة  الو�ضائل  كل  توظف 
ال�ضحية  التغطية  نظام  يف  اخلا�ض  القطاع  يف  العاملني  الأ�ضنان 
�ضاكرين  نظل  الطلب،  بهذا  يديكم  بني  نتقدم  ونحن  الإجبارية، 
ق�ضوة  دعت  كلما  منا  لكل  تقدمونها  التي  العناية  على  جلاللتكم 

وحدة املر�ض لذلك«.
يتبع

اخت�صا�صات رئي�س احلكومة 
التي ال يعرفها بن كريان 

اأطباء املغرب .. خدمات
 مالئكية واأجور زهيدة

ملاذا تطارد دائرة ال�صرائب 
االأطباء وامل�صت�صفيات؟
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رضوان زهرو

كثرية  �ضالحيات  اجلديد  الد�ضتور  منح    
يف  مب�ضاركته  يتعلق  فيما  احلكومة،  لرئي�ض 
ب�ضفته  للملك  املخولة  بع�ض الخت�ضا�ضات 
بال�ضلطة  يتعلق  فيما  اأو  للدولة،  رئي�ضا 
وباملجل�ض  التنفيذية  وبال�ضلطة  الت�ضريعية 
بني  العالقة  اإطار  يف  اأو  للح�ضابات  الأعلى 
ال�ضلط اأو مراجعة الد�ضتور، من هذه ال�ضلطات 
ما ا�ضتعمل بالفعل، ومنها ما مل ي�ضتعمل حلد 
ال�ضاعة، علما باأن بن كريان مافتئ يردد خطاأ 
منه اأو جهال اأو مناورة، كونه ”جمرد رئي�ض 
”جمرد  اأن  اأكرث..مع  ول  اأقل  ل  حكومة“  
وجيز  وقت  يف  متكن  هذا“،  احلكومة  رئي�ض 
ويف غفلة من الغفالت، من اتخاذ قرارات، و�ضن 
اإجراءات تعترب �ضجاعة وحا�ضمة، مار�ض فيها 
�ضلطاته كاملة غري منقو�ضة ول جمردة، فكانت 
غالبيتها لالأ�ضف قا�ضية، تق�ضفية ول�ضعبية، 
وتهدف بالدرجة الأوىل اإىل حتقيق التوازنات 
ال�ضرائب  يف  كالزيادة  املاكرواقت�ضادية، 
والأ�ضعار مثال، وجتميد الأجور والرتقيات، 
واإلغاء ال�ضتثمارات، والعمل بنظام املقاي�ضة، 
مببداإ  عمال  امل�ضربني،  اأجور  من  والقتطاع 
الأجر مقابل العمل، يف غياب اأي قانون ينظم 
ا�ضتعمال  يف  الإفراط  عند  كذلك  الإ�ضراب، 
القوة يف تفريق املتظاهرين واملحتجني، اإ�ضافة 
اإىل المتناع عن تفعيل التفاق امللزم بالتوظيف 
املبا�ضر ملجموعة من املعطلني ذوي ال�ضهادات 
اجلامعية العليا، من خرية اأبناء هذا الوطن 
متاما،  كريان  بن  عجز  الذي  الوقت  يف   ٠٠٠

وبناء على ال�ضلطات ذاتها، وعلى �ضبيل املثال 
وتنزيله  الد�ضتور  وا�ضتيعاب  فهم  عن  فقط، 
ي�ضتطع،  ومل  ودميقراطيا،  �ضليما  تنزيال 
الإ�ضالح   مبا�ضرة  املدة،  هذه  كل  مرور  بعد 
)اإ�ضالح العدالة اأو اإ�ضالح الإدارة وحماربة 
وتر�ضيد  العامة،  املالية  اإ�ضالح  اأو  الر�ضوة 
النفقات العمومية اأو اإ�ضالح �ضندوق املقا�ضة 
ومنظومة التقاعد اأو اإ�ضالح النظام ال�ضريبي 
والنظام البنكي، اأو اإ�ضالح الإعالم والتعليم، 
وحماربة  العلمي٠٠٠(  البحث  وتطوير 
الف�ضاد وتخليق احلياة العامة، وزرع الثقة، 
القانون،  وتطبيق  الأعمال،  مناخ  وحت�ضني 
وتفعيل مبادئ ال�ضفافية واحلكامة اجليدة، 
وتكافوؤ الفر�ض، وربط امل�ضوؤولية باملحا�ضبة، 
والمتياز بال�ضتحقاق، بعيدا عن املح�ضوبية 
وال�ضحبة  واحلركية  واحلزبية  والزبونية 

والزمالة والعائلية.
      فما الذي ا�ضتعمله وما الذي مل ي�ضتعمله بن 

كريان حلد الآن من �ضلطاته واخت�ضا�ضاته؟
 اأما ما ا�ضتعمله بن كريان من �ضلطاته فمحدود 
جدا وتقليدي وغري ذي اأهمية ا�ضرتاتيجية، 
اأمام  عر�ض  امللك،  طرف  من  تعيينه  فبعد 
الربنامج  جمتمعني،  الربملان،  جمل�ضي 
احلكومي، والذي ت�ضمن »اخلطوط الرئي�ضية 
يف  به،  القيام  احلكومة  تنوي  الذي  للعمل 
خمتلف جمالت الن�ضاط الوطني، وبالأخ�ض 
يف ميادين ال�ضيا�ضة القت�ضادية والجتماعية 
والبيئية والثقافية واخلارجية«)الف�ضل 47(؛ 
رئي�ض  حتمل  التنظيمية،  �ضلطته  ومبقت�ضى 
احلكومة م�ضوؤولية تنفيذ الربنامج احلكومي، 
وكذا تنفيذ القوانني )الف�ضل 89(، مع تفوي�ضه 
بع�ض �ضلطه للوزراء )الف�ضل 90(، كما عني 
العمومية،  الإدارات  يف  املدنية  الوظائف  يف 
ويف الوظائف ال�ضامية باملوؤ�ض�ضات واملقاولت 
خمي�ض  كل  ويراأ�ض   ،)91 )الف�ضل  العمومية 
رئي�ض  اإطالع  ويتوىل  احلكومي،  املجل�ض 
الدولة على خال�ضات مداولته )الف�ضل 92(؛ 
ويقدم اأجوبة احلكومة على الأ�ضئلة الربملانية 
املتعلقة بال�ضيا�ضة العامة، خالل الثالثني يوما 
املوالية على اإحالة ال�ضوؤال، وتخ�ض�ض جل�ضة 
واحدة كل �ضهر لهذه الأ�ضئلة )الف�ضل 100(.    

     واأما ما مل ي�ضتعمله بن كريان من �ضلطاته 
فكثري جدا، ويتلخ�ض يف: 

● طلب عقد جل�ضة ملجل�ض الوزراء، الذي 
ينعقد يف الأ�ضل مببادرة من امللك )الف�ضل 

  .)48
من  بتفوي�ض  الوزراء،  جمل�ض  رئا�ضة   ●
حمدد  اأعمال  جدول  على  وبناء  امللك، 

)الف�ضل 48(.
لالأمن،  الأعلى  للمجل�ض  اجتماع  رئا�ضة   -
اأعمال  جدول  ووفق  امللك،  من  بتفوي�ض 

حمدد اأي�ضا )الف�ضل 54(.
● ختم  دورة برملانية مبر�ضوم، اإذا ا�ضتمرت 
الأقل  على  اأ�ضهر  اأربعة  املجل�ض  جل�ضات 

)الف�ضل 65(.
دورة  ختم  اأجل  من  مبر�ضوم،  التدخل،   ●
ا�ضتثنائية للربملان، تعقد اإىل جانب الدورات 
اأعمال حمدد،  اأ�ضا�ض جدول  على  العادية، 
بعد انتهاء مناق�ضة الق�ضايا التي يت�ضمنها 

جدول الأعمال )الف�ضل 66(.
● الطلب من املجل�ضني عقد اجتماعات �ضرية، 
مبجل�ضيه،  الربملان،  جل�ضات  كانت  واإن 

علنية، من الناحية املبدئية)الف�ضل 68(. 
 ● التوقيع بالعطف على ظهري اإعالن حالة 

احل�ضار)الف�ضل 74(. 
احلق  وهو  القوانني،  باقرتاح  التقدم   ●

)الف�ضل  الربملان  لأع�ضاء  اأي�ضا  املخول 
78(؛

اأجل  من  الد�ضتورية،  املحكمة  تدخل  - طلب 
البت يف اأي خالف مع اأحد جمل�ضي الربملان، 
ينجم عن دفع احلكومة بعدم قبول كل مقرتح 
اأو تعديل، تعترب اأنه ل يدخل يف جمال القانون. 
ويكون على املحكمة املعنية اأن تبت، يف اأجل 
ثمانية اأيام، يف مو�ضوع الطلب الذي ميكن اأن 
يتقدم به اأي�ضا اأحد رئي�ضي املجل�ضني)الف�ضل 

.)79
- عر�ض احل�ضيلة املرحلية لعمل احلكومة، 
اأمام جمل�ضي الربملان، مببادرة منه، اأو بطلب 
من ثلث اأع�ضاء جمل�ض النواب، اأو من اأغلبية 
اأع�ضاء جمل�ض امل�ضت�ضارين، حيث ُتخ�ض�ض 
ملناق�ضة  الربملان  قبل  من  �ضنوية  جل�ضة 

ال�ضيا�ضات العمومية وتقييمها)الف�ضل 101(؛
جمل�ض  لدى  الثقة،  مبنح  ت�ضويت  طلب    -
حتمل  احلكومة  موا�ضلة  اأجل  من  النواب، 
م�ضوؤوليتها، ب�ضاأن ت�ضريح يديل به يف مو�ضوع 
ال�ضيا�ضة العامة، اأو ب�ضاأن ن�ض يطلب املوافقة 
حمددة  د�ضتورية  م�ضطرة  وفق  وذلك  عليه، 

)الف�ضل 103(.
امللك  ا�ضت�ضارة  بعد  النواب،  جمل�ض  حل   ●
ورئي�ض املجل�ض، ورئي�ض املحكمة الد�ضتورية، 
يقدم  كما  وزاري،  جمل�ض  يف  يتخذ  مبر�ضوم 
رئي�ض احلكومة اأمام جمل�ض النواب ت�ضريحا 
احلل  قرار  دوافع  خا�ضة،  ب�ضفة  يت�ضمن، 

واأهدافه«)الف�ضل 104( .
لرئي�ض  بالن�ضبة  احلال  هو  كما  الطلب،    ●
الدولة،  با�ضم الفريق احلكومي، من املجل�ض 
الأعلى لل�ضلطة الق�ضائية، اإ�ضدار اآراء مف�ضلة 
حول كل م�ضاألة تتعلق ب�ضري الق�ضاء مع مراعاة 

مبداإ ف�ضل ال�ضلط)الف�ضل 113(.
● اإحالة، كما هو احلال بالن�ضبة لرئي�ض الدولة، 
اإ�ضدار  قبل  الدولية،  التفاقيات  اأو  القوانني 
اإىل  عليها،  امل�ضادقة  قبل  اأو  بتنفيذها،  الأمر 
املحكمة الد�ضتورية، لتبت يف مطابقتها للد�ضتور 

)الف�ضل 132(.
● تويل، كما هو احلال بالن�ضبة رئي�ض الدولة، 
للح�ضابات،  الأعلى  املجل�ض  اأ�ضغال   متابعة 
وتتبع نتائج عمليات املراقبة والفتحا�ض التي 
ي�ضطلع بها، وذلك من خالل التقارير ال�ضنوية 
تت�ضمن  والتي  اإليهما،  املجل�ض  يرفعها  التي 

بيانات عن جميع اأعماله)الف�ضل 148(؛
- اتخاذ، كما هو احلال بالن�ضبة لرئي�ض الدولة، 
وفق  لكن  الد�ضتور،  مراجعة  ق�ضد  املبادرة 
 –  172 )الف�ضول  خمتلفة  د�ضتورية  م�ضاطر 

.)174 – 173

هناك ماهو اأهم من الزيادة يف الأ�ضعار وال�ضرائب 
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بن كيران لحظة مشاورات تعديل الحكومة



خطر المديونية قادم 
يف  �صت�صل  املديونية 
اإىل   2013 �صنة  نهاية 
الناجت  من  املئة  يف   62

الداخلي اخلام، اأي حوايل 
500 مليار درهم، متجاوزة 

اإنكم  الأحمر..  اخلط  بذلك 
تتحملون م�صوؤولية تاريخية 
القادمة  الأجيال  توريث  يف 
تقدم  يكبح  كبري  دين  ثقل 
البالد ويرهنها، وقد يكون اأ�صل 

الإفال�س )الكالم موجه لرئي�س احلكومة(.
أحمد الزايدي )المعارضة(

هيمنة حزب االستقالل 
وقتل المناضلين

هيمنة  هناك  كانت 
حزب  طرف  من  كبرية 
كان  من  وكل  ال�صتقالل، 

ال�صورى  اإىل حزب  ينتمي 
يقتل،  كان  وال�صتقالل، 

اغتيال  عملية  اأتذكر  وهنا 
مبدينة  الرم�صاين  اأحمد 

وجدة، هذا الرجل كان مقاوما 
التحرير،  بجي�س  وم�صوؤول 

وكان عاملا من علماء القرويني 
ومت اغتياله مبدينة وجدة، لأنه كان �صوريا.

محمد خليدي )النهضة والفضيلة(

أحزاب ساقطة في امتحان 
الشفافية 

عدم تقدمي الأحزاب 
تتعلق  لت�صاريح 
دليل  مب�صاريفـــــها 
من  تعاين  اأنها  علــــى 
الدميقراطية  عجز 
الداخلية.. وهي �صاقطة 
النزاهة.. امتحان  اأمام 
اأن  الأحزاب  لهذه  كيف 
ال�صاأن  تدبري  على  ت�صهر 
العام اإذا كانت يف احلكومة 
املنتخبة؟  املجال�س  يف  اأو 
وكيف لها اأن تراقب عمل احلكومة اإذا كانت يف املعار�صة؟ 
واإذا كان هناك حزب �صيا�صي مل يقدم ح�صاباته، فكيف له اأن 

ي�صهر على تدبري ومراقبة املوؤ�ص�صات العمومية.
محمد الغالي )جامعة مراكش(

تأجيل االنتخابات يحتاج 
إلى تفسير 

تاأجيل  عــــــن  الإعــــــــالن 
يطـــــرح  النتـــــــخابات 

قيمة  عن  جوهريا  ت�صاوؤل 
ال�صابق  الر�صمي  الت�صريح 

وزارة  اأن  اإىل  اأ�صار  الذي 
لالنتخابات  جاهزة  الداخلية 

املوعد،  على  التفاق  وتنتظر 
مبعنى اأنه جرى حت�صري كافة 

م�صاريع الن�صو�س التي يتوقف 
اإجراء القرتاع على اإجازتها. وقد 

اأدىل بالت�صريح وزير الداخلية ال�صابق، فما الذي وقع بعد 
»عدم  دفع  اإثارة  على  الوزير اجلديد  وحمل  ذلك، 
هي  اأين  ال�صنة.  تتعدى  مهلة  وطلب  اجلاهزية« 
احلقيقة اإذن؟ وهل هذا النوع من الت�صارب يف خطاب 

األي�س من حق الراأي  الوزارة نف�صها مقبول وم�صت�صاغ؟ 
العام اأن يطلب تف�صريا مقنعا لهذا التحول يف اخلطاب؟

محمد الساسي )الحزب االشتراكي الموحد(
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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

�شرنى ماذا �شيك�شر ر�شيد بلمختار؟

وزيــر خ�صو�صي لإ�صـــالح التعليـــم العمومـــي

 قال ال�صفري املغربي لدى دولة قطر، 
املكي كوان، اإن حجم ال�صتثمارات 
املغرب  يف  املبا�صرة  القطرية 
مليون   800 بلغ  ارتفاعاً  �صهدت 
بني  املرتاوحة  الفرتة  خالل  دولر 
2000 - 2009، وهي متثل نحو 2 يف 

املئة من جملة ال�صتثمارات العربية 
توقيع  قرب  عن  كا�صفاً  املغرب،  يف 
بني  ال�صريبي«  »الزدواج  اتفاقية 
املقبلة. القليلة  الأيام  خالل   البلدين 

التي  كلمته  يف  املغربي  ال�صفري  ودعا 
جتارة  غرفة  مبقر  موؤخرا  األقاها 
الذي  اللقاء  خالل  قطر  و�صناعة 
املغاربة  الأعمال  رجال  لوفد  نظمته 
الذين يزورون الدوحة حالياً، بهدف 
التجاري  التعاون  تعزيز  �صبل  بحث 
يخدم  مبا  امل�صرتك  وال�صتثماري 
دعا  واملغربي،  القطري  القت�صاد 
مكامن  بحث  يف  التفكري  �صرورة  اإىل 
ال�صتثمار  جمال  يف  ال�صعف  هذا 
اأن  اإىل  م�صريا  جتاوزه،  و�صبل 
هذه  عقد  �صرورة  على  يوؤكد  ذلك 
ولي�س  منتظمة  ب�صورة  اللقاءات 
�صمان  من  التاأكد  بل  فقط  ذلك 
ومتابعة  وانتظامها،  ا�صتمراريتها 

نتائجها وتطبيقها على اأر�س الواقع، 
العطاء  من  ملزيد  حافزا  تكون  حتى 
اأخرى. مل�صاريع  وفاحتة   واملثابرة 

و�صدد على �صرورة تعزيز العمليات 
امل�صرتكة  وال�صتثمارية  التجارية 
الإطار  واأن  خا�صة  البلدين،  بني 
غني  واملغرب  قطر  بني  القانوين 
بوجود اأكرث من 45 اتفاقاً يف خمتلف 
املجالت ب�صفة عامة، وب�صكل خا�س 
والتجارية  القت�صادية  املجالت  يف 
واملالية وال�صتثمارية، وذلك من خالل 
والتجاري«  القت�صادي  »التفاق 
فرباير   27 يف  البلدين  بني  املوقع 
1990، ثم »اتفاقية ت�صجيع وحماية 

.1999 فرباير   20 يف   ال�صتثمارات« 

قالت صحيفة »بيلد« األلمانية في عددها الصادر يوم اإلثنين 
في  قتل  للشباب  األلماني  المنتخب  العبي  أحد  إن   الماضي 
الحرب  في  المجاهدين  لصفوف  انضمامه  بعد  وذلك  سوريا 

الدائرة هناك.
أن  لترجمة »يورو سبورت« عربية  المصدر وفقا   وأكد نفس 
الالعب »بوارك كاران« قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم في 
والتفرغ  اإلسالمي  الدين  اعتناقه  بعدها  ليعلن   2008 عام 
لدراسته بعد قراره االبتعاد عن الكرة.. بعدما لعب في وقت 

سابق ضمن صفوف المنتخب األلماني الشاب تحت 17 عام..

العب المنتخب األلماني الذي قتل 
فــــــــي سوريــــا 

 محمد بنعزيز 
.. يف حكومة بن كريان الثانية )10اأكتوبر 
2013( املعدلة جينيا و�صيا�صيا بعد ق�س 

من  وزير  جاء  امل�صلمني،  الإخوان  ري�س 
القطاع اخلا�س لإدارة التعليم العمومي، 
وزير هو يف الأ�صل مهند�س اإعالميات، فمن 

اأين جاء ر�صيد بلمختار وماذا �صيجد؟
غري  الأخوين  جامعة  رئا�صة  من  جاء 
الراحالن  امللكان  املجانية، والأخوان هما 
يف  العزيز،  عبد  بن  وفهد  الثاين  احل�صن 
لتعليم  غاليا  الآباء  يدفع  »الأخوين«، 
اأبنائهم، وهي تتبع الطراز الأنكلو�صك�صوين، 
بعد اأن كانت كل اجلامعات املغربية تتبنى 
اأثبت  اإنه  فيه  يقال  الذي  الفرن�صي  النظام 

حمدوديته على م�صتوى التكوين.
لدى طالب اجلامعة اإح�صا�س عال بالفخر، 
ال�صابق جلمعية  الرئي�س  بادو  يقول خالد 
يتعلمه  ما  »اأهم  الأخوين:  متخرجي 
هو  الأنكلو�صك�صوين  النظام  يف  الطالب 
التي  فال�صاعات  النف�س،  على  العتماد 
اخلم�س  تتجاوز  ل  الف�صل  داخل  ُتق�صى 
الطالب  يكون  حيث  الأ�صبوع،  يف  ع�صرة 
يف  ال�صاعات  تلك  �صعف  بق�صاء  ملزما 
املراجع.  يف  والبحث  الدر�س  حت�صري 
اأ�صف اإىل ذلك اأن من بني عنا�صر التكوين 
اإىل  اأ�صف  املقاولة...  روح  درو�س  املهمة 
ذلك اإجبارية التدريب والقرتاب من عامل 
قبل  اأ�صا�صي  ك�صرط  اخلا�صة،  املقاولة 

النتهاء من الدرا�صة«.
العام،  للقطاع  خمالف  ت�صور  بادو  ..لدى 
العمومية  الإدارة  عن  �صلبية  و�صورة 
كونها مركزا لال�صتقرار يخلو من التناف�صية 
اأو تقييم املردودية لإعطاء الأف�صل. يقول 
الإدارات  اأبواب  فتحت  قد  الدولة  اإن 
للتوظيف ُبعيد ال�صتقالل. فكّون ذلك لدى 
اأن ال�صغل  الأجيال املتعاقبة فكرة مفادها 

لالأبد.  واأنه  ومريح  م�صمون  »الدولة«  يف 
لكن م�صاهمة الدولة يف التوظيف يجب اأن 

ت�صمحل من الآن ف�صاعدا.
جاء  اأين  فاإىل  الوزير،  جاء  هناك  ..من 

وماذا وجد؟
يف  مقلوبة  ال�صابقة  الن�صبة  حيث  اإىل  جاء 
العمومية  اجلامعات  متخرجي  بطالة  ظل 
جاء  العمومية.  الوظيفة  يقد�صون  الذين 
فوجد اأمامه مقرتحا - من �صخ�صية مقربة 
عن  الديني  الطابع  لنزع   - الق�صر  من 
التعليم الأويل. اإْن جتاهل الوزير القرتاح 
الإخوان  بقايا  اأغ�صب  نفذه  واإن  خاف، 
�صيغلفه  غالبا  احلكومة.  يف  امل�صلمني 

بغ�صاء اأخ�صر.
خا�صة  متدهور  جد  ابتدائيا  تعليما  وجد 
اإذ  الكربى.  املدن  و�صواحي  البوادي  يف 
الريفية يف جدوى  الأو�صاط  �صك يف  يوجد 
املدر�صة. يف هذه الف�صاءات ل ترتك التلفزة 
وقتا لالأطفال. فالأمهات يحر�صن على عدم 
احلب  م�صل�صالت  من  حلقة  اأية  ت�صييع 
م�صل�صالت  والهندية...  والكورية  الرتكية 
الأطفال  فادحة وتزرع يف  رفاهية  تعر�س 
وحتى  لواقعهم.  مفارقا  رومان�صيا  وعيا 

حني تهاجر الأ�صر الريفية ل�صواحي املدن 
موقفها  ترديد  يف  ت�صتمر  الفقرية  الكربى 
ويت�صرب  املدر�صة؟«.  �صتعطينا  »ماذا 
وهكذا  الأطفال.  وعي  اإىل  املوقف  هذا 
فهي  لأقوالك  »انتبه  مقولة  عليهم  تنطبق 
�صت�صري اأفعالك«. ولن يجدي قول الوزير 
اإن التعليم هو ال�صتثمار الأف�صل مل�صتقبل 
الأفراد والبلدان. ما يهم الفقراء هو الآن. 
من  غيت�س  بيل  بطلب  معنيني  غري  وهم 
املدر�صة  يف  اأبناءهم  يراقبوا  اأن  الآباء 
املدر�صة وحدها  يدعوا  اأن  بدل  وال�صارع، 

تتوىل الأمر.
ملحة  حاجة  الثانوي  امل�صتوى  يف  وجد 
لبناء اأكرث من 300 ثانوية وتوظيف 8500 
اأ�صتاذ. وجد ثانويات ت�صم اأكرث من 1000 
حار�صان  اإداريني:  ثالثة  فيها  يعمل  تلميذ 
مراقبة  حار�س  كل  يتوىل  ومدير.  عامان 

500 تلميذ يوميا.

وجد تعليما ثانويا ي�صري ب�صرعات متباينة. 
يف ثانوية و�صط الدار البي�صاء اجتاز 200 
تلميذ امتحان الباكالوريا جنح منهم 140. 
يف ثانوية بحي �صعبي �صمال املدينة حيث 
اجتاز  البوؤ�س«  حتديث  »عمارات  اآلف 

 .14 منهم  جنح  تلميذا   130 المتحان 
مغلفة  بنف�صيات  الرا�صبون  ياأتي  حاليا 
جاهزين  ياأتون  �صميكة،  ياأ�س  بطبقات 
لأي �صيء، حتى اأن تلميذا اأ�صرم النار يف 
اإدارة  رف�س  ب�صبب  ثانوية  داخل  ج�صده 
اأن  بعد  للدرا�صة  اإرجاعه  طلب  املوؤ�ص�صة 

ف�صل ب�صبب كرثة الر�صوب.
..اأمام هذا الو�صع اأعلن الوزير اأنه اكتفى 
الذي  واأن  التعليم  اأزمة  ت�صخي�س  من 
�صرنى  َيك�صر،  اأن  بد  ل  ي�صلح  اأن  يريد 
فوق  و�صنه  �صيك�صر  وكيف  �صيْك�صر  ماذا 

ال�صبعني.
واملعلقون  باجلديد،  يعد  الوزير  اأن  املهم 
قطاع  ا�صتعاد  امللكي  الق�صر  اإن  يقولون 
التعليم من يد الأحزاب. وقد اأرجع الوزير 
اجلديد موظفا كبريا ملن�صبه كان قد عزله 
الوزير  جلبه  موظف  ال�صابق،  الوزير 
والق�صر  الق�صر،  من  املقرب  الأ�صبق 
امتداح  ا�صتد  فقد  ال�صعب.  توجهات  يتبع 
التعليم اخل�صو�صي فجيء بوزير منه. .. 
اخل�صو�صي  التعليم  �صينه�س  هل  �صرنى 

بالعمومي...؟

ارتفــاع مــعدل ا�صتثمــار
 القطـــريني باملغـــرب



الإ�سبانية،  لل�سرطة  العام  املدير  كو�سيدو،  اإغنا�سيو  اأعلن 
موؤخرا، عن ال�سروع يف تنفيذ م�سروع غري م�سبوق، مبدينة 
مليلية املحتلة، حيث �سيتم خلق م�سروع »احلدود الذكية« 
مرور  عملية  ت�سهيل  ي�سميه  ما  بهدف  وذلك  مليلية،  بحدود 
الأمن واملراقبة، ح�سب ما  ال�سيارات والأ�سخا�ص، وزيادة 

نقلته عنه وكالة الأخبار الإ�سبانية »اأورو بري�ص«. 
عقب  فعال،  ح�سلت  امل�سروع  هذا  على  امل�سادقة  اأن  واأكد، 
رئي�ص  اإمربودا،  خو�سي  خوان  من  كل  ح�سره،  اجتماع 
مليلية«  امل�ستعمرة، وكذا مندوب »حكومة  مليلية  مقاطعة 
عبد املالك الربكاين، م�سيفا اأنه من املقرر ال�سروع يف العمل 

به مع بداية عام 2014.
غري  الإجراءات  بع�ص  من  الإجراء  هذا  تطبيق  يخلو  ولن 
امل�سبوقة ك�سرورة الإدلء بالب�سمة البيومرتية وبالقراءة 
وزارة  اأن  كما  الهوية،  ولبطاقات  للوثائق  الإلكرتونية 
العمل،  »كاطالوكات«  تعديل  تدر�ص  الإ�سبانية  الداخلية 
يف  ال�سالمة  على  ال�ساهرين  الوكالء  اأجور  لتح�سني  وذلك 

احلدود. 
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اجلزائر ح�ضرت 
بقوة يف الرباط رغم 

اخلالف مع املغرب
ح�سرت اجلزائر بقوة، رغم انخفا�ص م�ستوى 
بالعا�سمة  عقد  دويل  موؤمتر  يف  متثيلها، 
املغربية الرباط للتن�سيق والتعاون الإقليمي 
لأمن احلدود، نظرا لأهمية احلدود اجلزائرية 
الإقليمي من جهة، وغياب  الأمن  املغربية يف 
اأي وزير جزائري عن املوؤمتر ملا بني البلدين 

من اأزمة منذ عدة اأ�سابيع.
الوفود  روؤ�ساء  لكلمات  الأولية  والقراءة 
للجرائم  الأمنية  املقاربة  عجز  على  اأجمعت 
الأجهزة  بني  كانت  التي  للحدود  العابرة 
املعنية،  وامل�سالح  واملخابراتية  الأمنية 
التنموية  املقاربة  مع  تزاوجها  و�سرورة 
والإن�سانية اأي�سا، وهي املقاربة التي حتتاج 

لتن�سيق وتعاون وانفتاح كامل بني الدول.
بالرباط قد �سهد  وكان مقر وزارة اخلارجية 
الإقليمي  الوزاري  املوؤمتر  اأ�سغال  انطالق 
وزراء  مب�ساركة  احلدود،  اأمن  حول  الثاين 
الأمن يف  امل�سوؤولني عن  والوزراء  اخلارجية 
دول �سمال اإفريقيا وف�ساء ال�ساحل وال�سحراء 
ومناطق اجلوار وممثلي ال�سركاء الإقليميني 
تون�ص،  اجلزائر،  املغرب،  وهم:  والدوليني، 
النيجر،  الت�ساد،  ال�سودان،  م�سر،  ليبيا، 
اإ�سبانيا،  الربتغال،  فرن�سا،  موريتانيا،  مايل، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مالطا،  اإيطاليا، 
وبريطانيا بالإ�سافة اإىل منظمة الأمم املتحدة، 
احتاد املغرب العربي، جامعة الدول العربية، 
الأطل�سي،  �سمال  حلف  الأوروبي،  الحتاد 
التعاون  منظمة  وال�سحراء،  ال�ساحل  جتمع 
الإ�سالمي، املجموعة القت�سادية لدول غرب 
لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�ص  املمثل  اإفريقيا، 
الدعم  بعثة  ورئي�ص  بليبيا  اخلا�ص  املتحدة 

الأممية بليبيا.
اجلمارك  منظمة  عن  ممثلون  �سارك  ودوليا 
الدولية؛ ومنظمة الهجرة الدولية؛ واملديرية 
ومنظمة  الإرهاب؛  مكافحة  للجنة  التنفيذية 
املدين؛  الطريان  ومنظمة  الدولية؛  ال�سرطة 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  ومكتب 
املتحدة  الأمم  ومكتب  واملخدرات؛  املنظمة 
الأوربية  والوكالة  ال�سالح؛  نزع  ل�سوؤون 
للحدود  العملياتي  التعاون  لإدارة 

اخلارجية.

سيارة األمن الوطني في الصورة اعتادت الخلود في حي شماعو بسال، 
أية  توجد  ال  أنه  ورغم  كامل،  أسبوع  إلى  تصل  قد  متباعدة  لفترات 
»كوميسارية« بعين المكان، إال أن وجود »سيارة النجدة« في هذا المكان 
الذي  هو  أمنيا،  مسؤوال  إن  مطلع  مصدر  ليقول  سؤال،  من  أكثر  يطرح 
الصورة(،  بيته )حسب ما ورد في موقع كواليس صاحب  يحتجزها أمام 
منطقة  في  إليها  الحاجة  أمس  في  هم  الذين  البوليس  منها  ويحرم 

تشهد أخطر أنواع الجرائم على اإلطالق.

من »يحتجز« سيارة البوليس
 في حي شماعو؟

ال�سنغاليون  يلقب  هكذا  احلديدية«  »املراأة 
رئي�سة الوزراء اجلديدة اآميناتا توريه، وهو 
اأن ق�ست �سبعة ع�سر �سهرًا  لقب حملته بعد 
تتوىل حقيبة العدل يف حكومة عبدول امباي، 
فحركت عددًا من اأخطر امللفات واأكرثها تعقيدًا.
ملف  ال�سائكة  امللفات  هذه  راأ�ص  على  كان 
فيها  يتهم  التي  امل�سروع  غري  الك�سب  ق�سايا 
خالل  البالد  اإدارة  تولت  و�سخ�سيات  رموز 
الذي  واد  اهلل  عبد  ال�سابق  الرئي�ص  حكم 
.2012 وحتى   2000 من  الفرتة  يف   ا�ستمر 
يف  الزاوية  حجر  �سكل  الذي  امللف  وهو 
ماكي  اجلديد  ال�سنغايل  الرئي�ص  �سيا�سة 
اإعادة  نف�سه  على  قطع  الذي  �سال، 
وزراء  يتهم  التي  العامة  الأموال  جميع 
عليها،  بال�ستيالء  واد،  عهد  يف  �سابقون 
الدولرات. مبليارات  قدرت  اأموال   وهي 

ِا�ستطاعت توريه وهي املقربة جدًا من ماكي 
نظام  رموز  مواجهة  يف  تنجح  اأن  �سال، 

ابنه  فاعتقلت  واد،  اهلل  عبد  ال�سابق  الرئي�ص 
وزير  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  واد  كرمي 
الإقليمية  والتنمية  الدويل  للتعاون  الدولة 
ويتهم  التحتية،  والبنية  اجلوي  والنقل 
والده.  حكم  خالل  هائلة  ثروة   بتجميع 

يف  القت�ساد  در�ست  التي  العدل  وزيرة 
وجدت  والفرن�سية،  ال�سنغالية  اجلامعات 
عمر  ال�سابق  زوجها  مع  لوجه  وجهاً  نف�سها 
الإ�سكان  حقيبة  يتوىل  كان  الذي  �سار، 
اهلل  عبد  حكومات  اإحدى  يف  والتعمري 
ب�سوء  تتعلق  تهماً  اإليه  فوجهت  واد؛ 
عمومية. اأموال  على  وال�ستيالء   الت�سيري 
توريه التي تنتمي اإىل حزب التحالف من اأجل 
ا�ستطاعت  �سال،  ماكي  بقيادة  اجلمهورية، 
رموز  �سنها  التي  العا�سفة  وجه  يف  تقف  اأن 
هزميته  بعد  ال�سنغايل،  الدميقراطي  احلزب 
نظام  و�سروع   ،2012 مار�ص  رئا�سيات  يف 
الف�ساد.  ماكي �سال يف مالحقة رموزه بتهمة 

مل تكن املعركة الق�سائية مع رموز نظام عبد 
وقت  من  اأخذت  التي  الوحيدة  هي  واد،  اهلل 
العدل،  حقيبة  توليها  اإبان  توريه«  »اآميناتا 
جدية  خطوات  تقطع  اأن  ا�ستطاعت  حيث 
تعقيدًا  الق�سائية  امللفات  اأكرث  من  واحد  يف 
بق�سية  الأمر  يتعلق  ال�سنغال،  تاريخ  يف 
حربي،  ح�سني  ال�سابق  الت�سادي  الرئي�ص 
بال�سنغال.  منفاه  يف   1990 منذ   املوجود 

حربي  ال�سنغالية  ال�سرطة  اعتقلت  وقد 
�سد  جرائم  بارتكاب  تهماً  اإليه  ووجهت 
الت�ساد،  يف  احلكم  توليه  خالل  الإن�سانية 
�ستتوىل  دولية  حمكمة  ت�سكيل  مت  فيما 
دكار. ال�سنغالية  العا�سمة  يف   حماكمته 

الف�ساد  ملف  حركت  قد  توريه  كانت  اإن 
حركت  الأقدار  اأن  اإل  حربي،  وق�سية 
تاريخ  يف  الق�سايا  اأ�سعب  من  واحدة  لها 
�سجن  على  اأجربت  حيث  ال�سنغايل،  الق�ساء 
دينية  �سخ�سية  وهو  تيوين(،  )بيتيو  ال�سيخ 

الذي  البلد  ال�سنغال  يف  وا�سعاً  نفوذًا  ميلك 
كبري. بتقدير  الدينية  الزعامات  فيه   حتظى 

جرمية  يف  التواطوؤ  تهمة  تيوين  اإىل  وجهت 
جثتيهما  واإخفاء  اأتباعه  من  اثنني  قتل 
مدينة  من  بالقرب  له  تابعة  حممية  يف 
اأفرجت  املحكمة  ولكن  ال�سياحية،  امبور 
ال�سعبة.  ال�سحية  لظروفه  نتيجة   عنه 

ثقة  على  احل�سول  يف  جناحها  رغم 
فقد  العدل،  ال�سنغاليني خالل حملها حلقيبة 
اأعلنت يف اأول ت�سريح لها بعد توليها من�سب 
اأن معركتها املقبلة اقت�سادية  الوزير الأول، 
ظروف  حت�سني  اإىل  فيها  ت�سعى  بحتة، 
جديدة.  عمل  فر�ص  وخلق   ال�سنغاليني، 
توريه التي تربت يف ح�سن اأب يعمل طبيباً واأم 
ممر�سة، هل �ستنجح يف اإدارة فريق حكومي 
الت�سوهات  جديد حاولت يف ت�سكيله معاجلة 

التي �سابت حكومة �سابقها »عبدول امباي«.
 

الفيفا ال تعرتف باجلامعة واجلامعة ال تعرتف باأبرون

اإ�ضبانيا حتكم قب�ضتها 
على »مليلية« بحدود ذكية

الوزيرة التي اعتقلت رئي�س دولة واتهمت زوجها باال�ضتيالء على اأموال عمومية
در�س لنب كريان والرميد 

الكرة  حال  متيز  العرتاف،  لعبة 
يف  يحز  حال  الأيام،  هذه  املغربية 
 10 ليوم  العام  اجلمع  فال  النف�ص، 
عبد  ول  الفيفا،  اعرتاف  نال  نونرب 
املغرب  فريق  رئي�ص  اأبرون  املالك 
التطــــواين، نال اعتـــــراف املـــــكتب 
اأكرث  كان  بعدما  اجلديد،  اجلامعي 

امل�ساندين لفوزي لقجع.
بنتائج  اعرتافها  عدم  اأعلنت  الفيفا 
اجلمع العام الأخري، والتي اأفرزت 
اجلامعة  برئا�سة  لقجع  فوزي  فوز 
الإله  التوافق مع مناف�سه عبد  بعد 

اأكرم.
من جهته، املكتب اجلامعي اجلديد، 
مل يعرتف بعبد املالك اأبرون، الأخري 
الذي رف�ص نهائيا ال�ستجابة لطلب 
قيامه  بعدم  القا�سي  لقجع  فوزي 
العر�ص  كاأ�ص  نهاية  لقاء  مبراقبة 
التي �ستجرى زوال اليوم ابتداء من 
ال�ساعة الرابعة، باملجمع الريا�سي 

بالرباط،  اهلل  عبد  مولي  الأمري 
باعتباره مل يعد ع�سوا جامعيا.

اأبرون رف�ص حتى ال�ستماع لتنبيه 
قد  املهمة  بهذه  قيامه  لكون  لقجع 
املغربية  امللكية  اجلامعة  يعر�ص 
لعقوبة قا�سية، لأنه �سيعترب متردا 

اجلمع  رف�ست  بعدما  الفيفا  على 
العام وما اأفرزه.

مت�سك  التطواين  املغرب  رئي�ص 
املهمة  بهذه  بالقيام  باملقابل 
�ستنزل  التي  العقوبة  كانت  مهما 
لكرة  املغربية  امللكية  باجلامعة 

منه  يترباأ  لقجع  جعل  ما  القدم، 
رفقة باقي اأع�ساء املكتب اجلامعي 

غري املعرتف به من طرف الفيفا.
بعدم  وارتباطا  ال�سياق،  نف�ص  يف 
اعرتاف الفيفا باجلمع العام، رف�ص 
النه�سة  فريق  رئي�ص  لقجع  فوزي 
اأوزين  حممد  مرافقة  الربكانية، 
وعلي  والريا�سة،  ال�سباب  وزير 
اجلامعة  رئي�ص  الفهري  الفا�سي 
ال�سابق، اإىل مقر الحتاد الدويل لكرة 
مع  لالجتماع  �سوي�سرا،  يف  القدم 
م�سوؤويل »الفيفا«، مربرا رف�سه هذا 
اأوزين  من  كل  مع  عقده  اجتماع  يف 
والفهري، اأول اأم�ص ال�سبت بانتفاء 
الجتماع  له  تخول  التي  ال�سفة 
بعد  الدويل،  الحتاد  مب�سوؤويل 
بعدم العرتاف  الأخري  الفيفا  قرار 
وبنتائج  اجلديد  اجلامعي  باملكتب 

اجلمع العام.

أبرون لقجع

أوروبا بريس 

الوززيرة: أميناتا توريه
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الرباط: سعيد الريحاني 
نبهت  �أن  �ل�صحفي  للأ�صبوع  �صبق 
 ،2011 د�صتور  يف  �ل�صياغة  م�صكل  �إىل 
فقهاء  يكتبه  مل  �جلديد  »فد�صتورنا 
�صخامة  ورغم  كبار،  د�صتوريون 
�لتحول �ل�صيا�صي �لذي يعادل �صخامة 
هذ�  كتبو�  �لذين  فاإن  �مللكية،  �لإر�دة 
�لد�صتور، وقر�ءته تك�صف �أن كل ف�صل 
ويد  يدي   )..( متعددة  باأياد  كتب  فيه 
ما  �أهم  �أن  �لأخبار  �أفادت  �لقابلة..وقد 
�ل�صاعات  يف  عدل  �ملعدل  �لد�صتور  يف 
تكن  مل  لو  �حلظ  وحل�صن  �لأخرية.. 
هذه �لتعديلت لت�صبب هذ� �لد�صتور يف 
كارثة كربى.. ويك�صف �صعف �لتحرير 
يف �أ�صمى قانون يعر�ض على �ل�صتفتاء، 
�أن �لنو�يا �خلفية لبع�ض �أع�صاء جلنة 
تعديل �لد�صتور، كانت �أكرب ثاأثري�  مما 
�حلقيقة  مقال  �أقلمهم«.)�نظر  حررته 

�ل�صائعة عدد 30 يونيو 2011(.
حقيقة �لتدخل يف �ل�صاعات �لأخرية من 
جلنة  عن  بعيد�  �لد�صتور  تعديل  �أجل 
�لأيام  مع  ك�صفتها  �ملنوين  �للطيف  عبد 
»�إن  �للجنة،  �أع�صاء  بع�ض  خرجات 
�مللك  �إىل  �للجنة  �صلمتها  �لتي  �لن�صخة 
نف�صها  هي  تكن  مل  للد�صتور،  كم�صودة 
�لتي عر�صت على �ل�صتفتاء. و�لد�صتور 
هو  يكن  مل  �ملغاربة  عليه  �صوت  �لذي 
نف�صه �لذي ن�صر يف �جلريدة �لر�صمية«، 
يقول حممد �لطوزي ع�صو جلنة تعديل 

�لد�صتور.
�ملتحدث  نف�ض  يك�صف  ذلك،  من  �أكرث 
�أع�صاء  بني  ن�صبت  كبرية  خلفات  �أن 

�للجنة على منهجية �لعمل، لأن كل منهم 
يد�فع عنها،  قناعات وت�صور�ت  يحمل 
�لبد�ية  يف  يكن  مل  �لبع�ض  �أن  لدرجة 
�مللك  كلمة  ��صتعمال  على  حتى  قادر� 
جللة.  بكلمة  م�صبوقة  تكون  �أن  دون 
)ت�صريح �لطوزي جلريدة �أخبار �ليوم 

عدد 31 غ�صت 2012(.

 دستور من أجل المغاربة 

أم »احتيال« 
ل جمال للحديث عن �لحتيال يف �لوثيقة 
بن�صبة  حظيت  �أنها  طاملا  �لد�صتورية 
يوليوز  ��صتفتاء  يف  كبرية  ت�صويت 
تعديل  جلنة  رئي�ض  �أن  وطاملا   ،2011
�لد�صتور �ملنوين �لذي �أ�صبح م�صت�صار� 
�لتي  �لن�صخة  ملكيا فيما بعد قال: »�إن 
عليها  �أدخلت  بوجدة  للملك  �صلمت 
بع�ض �لتعديلت، لكنها م�صاألة طبيعية، 
بع�ض  فتعديل  ��صت�صارية،  جلنته  لأن 
�للعبة  قو�عد  يف  يدخل  �ملقرتحات 
 30 عدد  ليكونومي�صت  )جريدة   .»)..(

يونيو 2011(.
�ل�صيا�صي  �لفاعل  يرى  �ملنوين،  بخلف 
باحلزب  ع�صو  وهو  �ل�صا�صي  حممد 
�أ�صغال  قاطع  �لذي  �ملوحد  �ل�صرت�كي 
جلنة تعديل �لد�صتور �أن د�صتور 2011 
�لعامل  يف  هناك  »لي�ض  �حتياليا،  كان 
�لد�صتور  من  �حتيالية  �أكرث  د�صتور 
�ملغربي«، هكذ� حتدث �ل�صا�صي يف لقاء 
�ل�صنة  من  يوليوز  �صهر  نظم  عمومي 

�ملا�صية.

التناق�ضات تفر�ض تعديال جديدا 

غالبا ما كانت توجه للدستور المغربي 
المنبثق عن استفتاء يوليوز 2011 بعض 

االنتقادات التي تؤكد وقوعه في التناقض 
وفي بحر الغموض أحيانا، لكن األيام األخيرة 

تميزت بقصف قوي وغير مسبوق للوثيقة 
الدستورية من لدن أساتذة القانون )حسن 

طارق نموذجا(، بل وصل األمر إلى حد انتقاد 
الوثيقة الدستورية من داخل الحكومة، 
وهي المؤاخذات التي وردت على لسان 

»األمين العام للحكومة« إدريس الضحاك..
»فضيحة« الدستور المغربي وتناقضاته 

فتحت الباب أكثر من أي وقت مضى أمام 
إمكانية إجراء تعديل دستوري جديد، ولعله 
من غرائب الصدف أن يتحدث بعض الفاعلين 

السياسيين عن ضرورة تعديل الدستور، 
بالموازاة مع حديث فاعلين آخرين عن »إجراء 

انتخابات سابقة ألوانها«.
فيما يلي تعيد »األسبوع« رصد أهم معالم 
التناقض والتوتر داخل الوثيقة السياسية من 

خالل تصريحات بعض الفاعلين السياسيين، 
ومن خالل الكتاب الذي أصدره مؤخرا عضو 

المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي وأستاذ 
القانون العام حسن طارق.

القانونيون يحفرون قرب د�ستور
 2011 قبل ميالده 

أعضاء لجنة تعديل الدستور في صورة تذكارية مع جاللة الملك واألمير موالي رشيد 

كل فصل فيه 
كتب بأياد متعددة 

)..( يدي ويد 
القابلة..وقد أفادت 

األخبار أن أهم 
ما في الدستور 
المعدل عدل في 

الساعات األخيرة.. 
ولحسن الحظ 

لو لم تكن هذه 
التعديالت لتسبب 
هذا الدستور في 

كارثة كبرى



متابعات11
alousbouea@gmail.com

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

يتطلب  م�ستغربا:»هل  ت�ساءل  املتحدث  نف�س 
الإ�سالحات«،  من  �سنة   55 الدميقراطي  النتقال 
و�سرب مثال باإ�سبانيا التي انتقلت ح�سب قوله من 
الديكتاتورية اإىل الدميقراطية يف �سبع �سنوات من 
1975 اإىل 1982.. فبالن�سبة له، ل ميكن اأن نتحدث 
عن انتقال دميقراطي مادام جمل�س احلكومة تابعا 
ملجل�س الوزراء الذي يراأ�سه امللك، اإذ لبد اأن تكون 
احلكومة املنتخبة هي امل�سوؤولة عن كل �سيء لكي 
ح�سب  البالد،  �سوؤون  ي�سري  من  ال�سعب  يحا�سب 

قوله.

 الضحاك »يضحك« على الذين 
صاغوا الدستور 

�سكت الأمني العام للحكومة طويال، لكنه خرج ليقلب 
كل املوازين خالل الأ�سبوع املا�سي، وكان يفرت�س 
هاتفية،  مكاملة  لكن  اأ�سبوعني،  قبل  يتكلم  اأن  فيه 
جلنة  اجتماع  من  لين�سحب  اأطرافه  يجمع  جعلته 
بفا�س  ليلتحق  النواب  مبجل�س  والت�سريع  العدل 
ال�سحاك  وحتدث   ،)..( امللك  يتواجد  كان  حيث 
اأخريا »لي�سحك« على اأولئك الذين �ساغوا د�ستور 
2011. الأمني العام للحكومة قال: اإن الد�ستور احلايل 
يتوفر على اأخطاء كبرية، لتدارك ال�سلل القانوين يف 
تدبري بع�س الأمور، خ�سو�سا بعد طعن املجل�س 
كانت  التي  القوانني  م�ساريع  بع�س  يف  الد�ستوري 
بعدم  والقول  للحكومة،  العامة  الأمانة  حت�سرها 
حتدث  التي  الفادحة  الأخطاء  ومن  د�ستوريتها، 
عنها ال�سحاك، »قانون التعيني يف املنا�سب العليا، 
م�سوؤويل  تعيني  على  ن�س  الد�ستور  اإن  قال  حيث 
املجل�س  داخل  العمومية  وال�سركات  املوؤ�س�سات 
هي  بينما  احلكومة،  لرئي�س  مبر�سوم  احلكومي 
خا�سعة لقانون ال�سركات، ولها اأجهزة تقريرية هي 
من يعني روؤ�ساءها«، وانظروا اإىل هذا املثال الذي 
يطرح �سوؤال الكفاءة لدى الذين �ساغوا الد�ستور.. 
كيف ميكن لرئي�س احلكومة اأن يعني مديرا ل�سركة 
اأنها موؤ�س�سة ي�ساهم يف  ات�سالت املغرب، يف حني 
راأ�سمالها اأجانب، وبالتايل ل ميكنهم قبول ا�ستثمار 
اأموالهم وانتظار رجل  �سيا�سي هو رئي�س احلكومة 

كي يقوم بتعيني املدير، يقول ال�سحاك.

 معضلة الحاجة إلى تأويل
والعلوم  العام  القانون  اأ�ستاذ  طارق  ح�سن  يقول 
احلالية،  الد�ستورية  التجربة  »اإن  ال�سيا�سية: 
متيزا  الأكرث  ق�سرها،  رغم  منازع،  بدون  تبقى 
بت�سخيم احلديث عن التاأويل، اإذ ل يكاد يتم ذكر 
التاأويل  اإىل  باحلاجة  مقرتنا  اإل   ،2011 د�ستور 
اأو  الأحزاب  خطابات  يف  �سواء  الدميقراطي، 

داخل  وحتى  بل  املدين،  املجتمع  اأو  ال�سحافة 
�سبق  حيث  امللكية،  للموؤ�س�سة  ال�سيا�سي  اخلطاب 
اعتماد  �سرورة  على  اأكد  اأن  �سابق  ملكي  خلطاب 

التاأويل الدميقراطي للد�ستور.
داخل  ال�سيا�سية  جتربته  وبحكم  طارق  ح�سن 
حزب الحتاد ال�سرتاكي يوؤكد اأي�سا اأن احلديث 
”على  دليل  النهاية  يف  هو  التاأويل  عن  املت�سخم 
احلدود املو�سوعية للن�س الد�ستوري“..وي�سيف 
عنوان:»الد�ستور  حتت  ال�سادر  اجلديد  كتابه  يف 
املهيكلة  التوترات  يف  قراءة  والدميقراطية/ 
باب  يفتح  قد  التاأويل  خطاب  اإن   ،“2011 لوثيقة 
وعلى  نف�سها  الد�ستور  فكرة  على  املخاطر  بع�س 
ففح�س  ال�سمو،  يف  املتمثلة  اجلوهرية  قاعدته 
القانونية  ”قابليتها“  يبني  الد�ستورية  الوثيقة 
لها  لأ�سباب  لي�س  متباينة،  لتاأويالت  وال�سيا�سية، 
لنهو�س  اأ�سا�سا  ولكن  وال�سكل،  بال�سياغة  عالقة 

ن�س الد�ستور على جملة من التوترات املهيكلة.
 19 الف�سل  اأن هاج�س تطويق  يوؤكد  امل�سدر  نف�س 
اإبان احلوار مبنا�سبة مراجعة د�ستور 1996، تعبري 
�سمني عن احلاجة اإىل جتاوز ممار�سة د�ستورية، 
وتفتح  ال�سمو،  مببداإ  الإخالل  قاعدة  على  تنه�س 
املجال لزدواجية املرجعية املعيارية، والبتعاد 
عن منطق الن�س الو�سعي املكتوب، كمحدد وحيد 
مقت�سيات  وكمجموعة  ال�سيا�سية،  احلياة  لتدبري 

ال�سيا�سيني  الفاعلني  جميع  لها  يخ�سع  قانونية 
وت�سمل ال�سلط واملوؤ�س�سات.

مشكلة التوجهات الكبرى
يف الوقت الذي يخول فيه الد�ستور �سالحيات وا�سعة 
اأن هذا  الإله بن كريان، يالحظ  لرئي�س احلكومة عبد 
يف  ف�سال   16 من  القرتاب  على  قط  يجروؤ  مل  الأخري 
الد�ستور حتى الآن )انظر تفا�سيل اأكرث يف ال�سفحة 7 
من هذا العدد(، باملقابل يتميز الد�ستور احلايل باإعطاء 
امللك �سفة رئي�س دولة )..( تتجمع يف يده عدة رئا�سات 

ح�سب الأ�ستاذ ح�سن طارق.
.. ويوؤكد طارق يف معر�س حديثه عن ال�سيا�سة )نف�س 
امل�سدر( اأن د�ستور 2011 مل يجعل من تداول جمل�س 
خطوة  �سوى  للدولة،  العامة  ال�سيا�سة  يف  احلكومة 
املجل�س  ميثلها  التي  احلا�سمة  اخلطوة  تليها  اأوىل 
التوجهات  يف  التداول  �سالحياته  من  الذي  الوزاري 

الإ�سرتاتيجية الكربى ل�سيا�سة البالد.

 غموض وضعية مستشاري 
الملك 

غمو�س  اإىل  الأخري  كتابه  يف  طارق  ح�سن  ينبه 

مل  والتي  امللك  مل�ست�ساري  القانونية  الو�سعية 
حول  العمومي  احلوار  داخل  بقوة  حا�سرة  تكن 
 2011 وثيقة  جعل  ”مما   ،2011 د�ستور  مراجعة 
اأي  ال�سابقة،  الد�ساتري  مثل  الأخرى  هي  تورد  ل 
النقا�س  فاإن  ومركزهم،  �سالحياتهم  يهم  مقت�سى 
وخا�سة  الد�ستور  تعديل  رافق  الذي  العمومي، 
بعد تعيني عبد الإله بن كريان رئي�سا للحكومة، قد 
�سجل خالل جمموعة من املحطات عودة احلديث 
امللك يف عالقتهم  عن حدود �سالحيات م�ست�ساري 

مع احلكومة“.
اإليه  امل�سار  كتابه  يف  طارق  ح�سن  يقول  لنتاأمل، 
و�سعية  كانت  اإذا  مهمة:»  مبتابعة  حظي  والذي 
رغم  الأ�سئلة  من  للعديد  م�سدرا  ظلت  قد  هوؤلء 
امللكي  امل�ست�سار  يعترب  ل  الر�سمي  اخلطاب  اأن 
فاعال م�ستقال ول �سلطة ول موؤ�س�سة، فاإن احلياة 
للوقائع  توترا  �سهدت  قد  املغربية  ال�سيا�سية 
والأحداث، مما دفع كثريا من املتتبعني اإىل التعامل 
الزدواجية  اأوجه  كاأحد  امل�ست�سارين  م�ساألة  مع 
كان  لذلك  التنفيذية..  ال�سلطة  بنية  طبعت  التي 
 2011 د�ستور  على  ال�ستفتاء  بعد  الطبيعي  من 
امل�ست�سارون  كان  اإذا  ما  حول  الت�ساوؤل  يطرح  اأن 
التي  الوظائف  بنف�س  القيام  �سيوا�سلون  امللكيون 

مار�سوها يف املا�سي..“.

رئي�س  طوره  الذي  ال�سيا�سي  اخلطاب  يعترب 
منوذجا  كريان،  بن  الإله  عبد  ذ.  احلكومة، 
قبل  ملا  الرئا�سي  املنطق  ل�ستبطان  وا�سحا 

د�ستور 2011.
مو�سوعة  ت�سغيل  يتم  اخلطاب  هذا  داخل 
عالقة  يف  »الثقة«،  عن  والبحث  »التوافق« 
�سيتقدم  الإ�سالح  امللكية، حيث  املوؤ�س�سة  مع 
اأن  التوافق مع امللكية، وحيث  بقدر ما يتقدم 
اخلطاب،  هذا  منطق  ح�سب   ،2011 »د�ستور 
ما  وهو  التوافق،  هذا  خالل  من  اإل  يطبق  لن 
الواردة  رئي�س احلكومة  اأن �سالحيات  يعني 
التنفيذ  حيز  تدخل  ل  الد�ستورية  الوثيقة  يف 
ب�سورة تلقائية، بل تبقى رهينة ب�سدور اإذن 
اإ�سارة من امللكية بتفعيلها، وهذا ما �سبق  اأو 
يف  عنه،  عرب  اأن  كريان  بن  الإله  عبد  لالأ�ستاذ 
اإحدى ت�سريحاته الإعالمية، عندما قال: »اأن 
العالقة مع امللك ل حتددها قائمة ال�سالحيات 
ورئي�س  امللك  من  لكل  الد�ستور  و�سعها  التي 

احلكومة، بل يحددها التعاون والتوافق..«.
لل�سالحيات  الد�ستوري  التحديد  نزع  اإن 
امللكية، ل ي�سبح فقط تزكية للمنطق الرئا�سي، 
بل يعترب عودة اإىل »منطق الإمامة العظمة«، 

التعامل  معه  يت�سور  ل  الذي  املنطق  وهو 
اإطار  داخل  امللكية  املوؤ�س�سة  �سالحيات  مع 

املعطيات الد�ستورية املقيدة.
يربط  كان  ال�سيا�سي  اخلطاب  فهذا  لذلك 
ممار�سة  اإىل  الدعوة  بني  دائما  يخلط(  )اأو 
لرئي�س  الد�ستور  اأقرها  التي  ال�سالحيات 
احلكومة وبني التفكري يف التنازع مع املوؤ�س�سة 

امللكية اأو يف »يل ذراع امللك«.
هذا  وم�سمون  منطق  داخل  اأن  ول�سك 
على  كاأولوية  »الثقة«  ي�سع  الذي  اخلطاب 
الت�سريح  عاديا  ي�سبح  »الد�ستور«،  ح�ساب 
على ل�سان ذ. عبد الإله بن كريان باأنه »جمرد 
اأحد  اأ�سماه  ما  عن  كتعبري  للحكومة«،  رئي�س 
اأن  امل�ساعدة، والتي تعني  الباحثني، بنظرية 
اأحكم  اأن يقول: »اأنا ل  بن كريان كان يحاول 

ولكن اأ�ساعد يف احلكم«.
بتحليل  ت�سمح  التي  »النظرية«  نف�س  وهي 
مثال  ي�سرح  عندما  احلكومي،  الفاعل  خطاب 
اخت�سا�س  الد�ستور  تنزيل  مهمة  »باأن« 

ملكي«.

بن كيران: »الثقة الملكية« أولى من الدستور

مقتطف من كتاب »الدستور 
والديمقراطية«/ حسن طارق

هذا الخطاب 
السياسي كان يربط 
)أو يخلط( دائما بين 
الدعوة إلى ممارسة 

الصالحيات التي 
أقرها الدستور 

لرئيس الحكومة 
وبين التفكير في 

التنازع مع المؤسسة 
الملكية أو في 
»لي ذراع الملك«

حسن طارق

حسن طارق وبحكم 
تجربته السياسية داخل 

حزب االتحاد االشتراكي 
يؤكد أيضا أن الحديث 

المتضخم عن التأويل هو 
في النهاية دليل “على 

الحدود الموضوعية للنص 
الدستوري”
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الثقافـــة

املح�سوبني  اأحد  به  �سرح  ملا   تبعا 
الفرن�سة  ل�سيا�سة  الدعوة  تيار  على 
اإلغاء  اإىل  الرامية  مذكرته  ببالدنا، يف 
اللهجة  واعتماد  العربية،  اللغة 
بلغة  العلوم  وتدري�س  الدارجة، 
املراحل  عن  واإبعاد الدين  اأجنبية، 
يف  خا�سة  الأويل،  التعليم  من  الأوىل 
املغربية  اجلمعية  يف  الكتاتيب، فاإننا 
ب�سدة  ندين  العربية،  اللغة  حلماية 
اعتماد  املذكرة، حول  ما ورد يف هذه 
الدارجة املغربية يف التعليم وما جاء 
اجلمعية  تعتربه  اإذ  وتف�سيال،  جملة 
مبعتقدات  جهل  عن  ينم  ت�سريحا 
ال�ساربة  وح�سارتها  وهويتها  الأمة، 
العام  ال�ستياء  وما  التاريخ،  عمق  يف 
يف اأو�ساط حمبي اللغة العربية وكافة 
�سرائح ال�سعب املغربي املعتزة بدينها 
دليل  اإل  وبهويتها  وثقافتها،  ولغتها 

املذكورة  واإدانة املذكرة  �سجب  على 
ومن ي�سري يف ركبها.

لأنها  خالدة،  العربية لغة  اللغة  اإن 
حتمل يف اأح�سائها ما ي�سمن لها اخللود، 
وع�سرية،  ومتجددة  متطورة  فهي 
يحتل  املغربي  التعليم  كان  ولئن 
مراتب متاأخرة يف العامل، فذلك راجع 
اإىل ال�سيا�سات املتعاقبة يف البالد التي 

مل حت�سم يف امل�ساألة الرتبوية، وزاغت 
و�سعت  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  عن 
والتكوين،  الرتبية  جمال  لتطوير 
واأوقفت تدري�س املواد العلمية باللغة 
مت�س  ومل  الباكالوريا  العربية بق�سم 
املغربية  منتهاه باجلامعة  اإىل  به 
من   114 البند  تطبيق  عن  واأحجمت 
هو  وهذا  والتكوين،  الرتبية  ميثاق 

املغربية يف  الرئي�سي لالأزمة  ال�سبب 
التعليم.

على  احلاقدة  املذكرات  هذه  ومثل 
ال�سعب  تزيد  ل  العربية،  اللغة 
تزيد  ول  بلغته،  مت�سكا  اإل  املغربي 
وثباتا  �سمودا  اإل  العربية  اللغة 

وقوة.
كافة  ومعه  املغربي،  ال�سعب  اإن 
بقيمهم  متم�سكون  احلية،  قواه 
ودينهم  املثالية،  وبلغتهم  الأ�سيلة 
هذه  مثل  ي�سجبون  املعتدل،  احلنيف 
رغبة  املوؤ�س�سة،  غري  الت�سريحات 
وحتقريا  والبلبلة،  الفتنة  زرع  يف 
حتتاج  التي  املغرب،  بالد  يف  للرتبية 
اأجل  من  اجلميع  باإ�سراك  اإ�سالح  اإىل 
ت�سحيح م�سارها، وو�سع حد للتطفل 
العمود  لأنها  الرتبوي،  احلقل  يف 

الفقري لكل تنمية وحت�سر ومتدن.

ل�ستكمال  التح�سريية  اللجنة  رئي�س    اأجرى 
اأهداف ومبادئ اجلمعية املوريتانية املغربية 
ولد  �سيخاين  املغاربية ذ.  الوحدة  عن  للدفاع 
لقاء مغاربيا،   2013 ال�سيخ  يوم فاحت نوفمرب 
الريف  جمعية  مقر  يف  بالرباط  فيه  ا�ست�ساف 
حممد  بجامعة  الأ�ستاذ  والتنمية،  للت�سامن 
ورجل  العجالوي،  د.املو�سوي  اخلام�س 
الأعمال املوريتاين �سعيد ولد عبد الفتاح، اإ�سافة 
واأ�ساد  املوريتانيني،  ال�سباب  من  اإىل جمموعة 
بدور  ال�سيخ   ولد  �سيخاين  ذ.  اللجنة  رئي�س 
دول املغرب العربي عموما واملغرب خ�سو�سا 
�سيخاين  واعترب  الثورة اجلزائرية،  اإجناح  يف 
باأن الغ�سب الذي اأ�سعله ال�ستعمار يف نفو�س 
�سعوب املغرب العربي هو العمود الفقري الذي 
وحترير  اجلزائرية  الثورة  اإ�سعال  يف  �ساهم 
الرئي�س  اأن ت�سريحات  اإىل  اأ�سار  اجلزائر، كما 
من  الأخرية  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلزائري 

ت�سريحات  هي  اأبوجا  قمة  اإىل  ر�سالته  خالل 
يف  تتواجد  التي  العائالت  وباأن  مقبولة،  غري 
يف  تتواجد  العائالت التي  نف�سها  هي  املغرب 
موريتانيا، وباأن ما مي�س الأمن القومي املغربي 
وطالب  املوريتاين.  القومي  الأمن  كذلك  مي�س 
اجلزائر بالكف عن مثل هذه الت�سريحات التي 
وحدة  يف  ي�ساعد  �سليم  جو  خلق  يف  ت�ساهم  ل 
اجلمعية  باأن  اللقاء  واختتم  العربي.  املغرب 
الوحدة  عن  للدفاع  املغربية  املوريتانية 
يوم من  له يف  بد  ل  اإىل واقع  ت�سعى  املغاربية 
الأيام اأن يتحقق ومن منطلق الوحدة الرتابية 
للمملكة، وباأن اجلمعية اإن �ساء اهلل �ست�سرع يف 
فور  املغاربية   الوحدة  الدفاعية عن  اأن�سطتها 
ت�سلمها اأوراق اعتمادها كجمعية على م�ستوى 
باأ�سماء  لئحة  عن  الإعالن  مت  كما  املغرب، 
اأهداف  ل�ستكمال  التح�سريية  اللجنة  اأع�ساء 

ومبادئ اجلمعية.

اجلمعية املوريتانية املغربية تطالب اجلزائر بالكف
 عن الت�سريحات التي ت�سمم الأجواء

حما�سرة حول »دولة احلق والقانون 
ودور العدالة اجلنائية الدولية«

ي�ست�سيف ”املركز العلمي العربي لالأبحاث والدرا�سات الإن�سانية“ يف 

نونرب اجلاري الأ�ستاذ فادي العبد اهلل يف حما�سرة حتت عنوان   23

”دولة احلق والقانون ودور العدالة اجلنائية الدولية«، و�سيتم اإلقاء 

هذه املحا�سرة باملكتبة الوطنية بالرباط. والأ�ستاذ فادي العبد اهلل 

واآلياتها  الدولية  اجلنائية  العدالة  يف  املخت�سني  من  لبناين  حقوقي 
الدولية والناطق الر�سمي با�سم املحكمة اجلنائية الدولية.

على  املركز  انفتاح  اإطار  يف  املنظمني  ح�سب  الن�ساط  هذا  وياأتي 

والقانون،  احلق  دولة  تعزيز  جمال  يف  الفاعلة  الدولية  املوؤ�س�سات 

واحرتام حقوق الإن�سان، وال�سلم العاملي، خا�سة واأن عاملنا املعا�سر 

عرف ويعرف عدة حروب اأهلية و�سراعات اإقليمية ترتكب فيها جرائم 

القانون  وخمالفة  الإن�سان  حلقوق  ج�سيمة  وانتهاكات  املدنيني  �سد 
الدويل ومعايري دولة احلق والقانون.

ومن املنتظر اأن ي�سلط الأ�ستاذ املحا�سر ال�سوء على الآليات الدولية 

اجلنائية  املحكمة  ودور  اجلنائية،  العدالة  جمال  يف  املتحدة  لالأمم 

جرائم  يف  العقاب  من  الإفالت  ومناه�سة  العدالة  لعمال  الدولية 

ال�سابقة  يوغو�سالفيا  يف  ح�سل  كما  اجلماعية  والإبادة  احلروب 
)1993( ويف رواندا )1994( و�سرياليون )1996( ...اإلخ.

يذكر اأن املركز العلمي العربي لالأبحاث والدرا�سات الإن�سانية موؤ�س�سة 

بحثية علمية عربية تاأ�س�ست بالرباط من طرف ثلة من الباحثني، حيث 

متكن املركز يف غ�سون ال�سنة الأوىل من تاأ�سي�سه من تن�سيط احلركية 

الثقافية العربية واملغربية من خالل احت�سانه عددا من املحا�سرات 

والندوات املحلية والدولية، كان اأبرزها �سل�سلة اآفاق الدولة املدنية 

بالعامل العربي يف اأربع ن�سخ، بالإ�سافة اإىل ا�ست�سافة عدد من وجوه 

امل�سهد الثقايف العربي من تون�س واجلزائر و�سوريا وفل�سطني والعراق 
وغريها.

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

اجلمعية املغربية حلماية اللغة العربية ت�ستنكر مذكرة »عيو�ش«

تنعقد  باجلزائر، جامعة قا�سدي مرباح ورقلة، ندوة 
دولية يف مو�سوع »املاأثورات الأدبية املغاربية« وذلك 
ح�سور  �ستعرف  حيث   ،2013 نونرب  و21   20 يومي 

عدد  مب�ساركة  حليفي،  �سعيب  املغربي  الأديب  وتكرمي 
من الباحثني والأدباء من اجلزائر وتون�س واملغرب، نظرا 

لعطاءاته يف املجال الأدبي والعلمي والثقايف العام.
اجلديد  كتابها  غربي  �سمي�سة  اجلزائرية  الباحثة  �ستوقع  كما 

)�ُسعيب َحليفي: اأوراق من ال�سرية والرحلة(.
ي�سارك يف هذا التكرمي والندوة، باإ�سراف خمترب النقد وم�سطلحاته، بكلية الآداب واللغات، 
ق�سم اللغة والأدب العربي، كل من النقاد والباحثني: حممد الباردي، عبد الرحمن غامني، 
�سمي�سة غربي، اأحمد الناوي بدري، �سمرية اإن�ساعد، اأحمد زغب، هادية م�سيخي، عا�سور 

�سقرمة، م�سعود بن �ساري، �سليم بوعجاجة، حممد زيو�س، بوداود وذناين.

  تكرمي الكاتب املغربي �سعيب حليفي  
باجلامعة اجلزائرية

مبعهد  الجتماعات  قاعة   ِاحت�سنت 
الفالحة  املتخ�س�سني يف  التقنيني 

�سبيحة  مبراك�س  »ال�سويهلة« 
 2013 نونري   9 ال�سبت  يوم 
التاأ�سي�سي  العام  اجلمع 
خلريجي  الوطنية  للجمعية 

�سعار:  الفالحية حتت  املعاهد 
وان�سجامنا  وحدتنا  يف  »قوتنا 

من اأجل التنمية الفالحية« بح�سور 
ر�سيد الهبوبي مدير املعهد وممثلة عن 

التعا�سدية الفالحية للتاأمني مبراك�س وعدد من 
خريجي املعاهد الفالحية.

اأع�ساء  انتخاب  عملية  واأثناء 
اجلمعية، اأجمعوا على انتخاب 
نا�سر �سادق رئي�سا مع منحه 
�سالحية ت�سكيل املكتب فكان 
نا�سر  الآتي:  النحو  على 
للجمعية،  رئي�سا  �سادق: 
له،  نائبا  عليوة:  بن  ر�سيد 
حورية حكيم: اأمينة املال، ه�سام 
�سفري: نائبا لها، حممد ثابت: كاتبا 
عاما، فاطمة اأيوب: نائبة له، نبيل بن 
خليل – اإبراهيم بواليم - حممد �سكري - حممد 

عال - حمزة مدري: م�ست�سارين.

مراك�ش ت�سهد ميالد اجلمعية الوطنية خلريجي املعاهد الفالحية

أرشيف



♦ لقجع يتخلف عن اأول اجتماع للمكتب 
»صحف«اجلامعي.

من اخليمة خرج مايل.

ولكنها  جيدة،  لي�ست  الرجاء  مالية  »بودريقة رئيس الرجاء«لي�ست �سيئة!♦ 

هذا ما ي�ضمى بالدخول واخلروج يف اله�ضرة.
املنتخبات  م�ساريف  �سنتيم  مليار   50  ♦

الوطنية.
»التقرير المالي لجامعة كرة القدم«

تلو  الإق�ضاء  �ضوى  منه  جنن  مل  �ضخم  مبلغ 
الآخر.

طلب  اأنه  تتعدى  ال  العامل  بكرمي  عالقتي   ♦

ترك  الر�سمية  املباريات  اإحدى  خالل  مني 
الكر�سي الذي اأجل�س عليه ل�سخ�سية مهمة..

»لقجع الرئيس الجديد للجامعة«

دير اخلري تلقاه!

يف  يرغبون  الفتح  م�سوؤويل  اإن  قال  من   ♦
تغيريي؟

»السالمي مدرب الفتح الرباطي«
النتائج ال�ضلبية هي التي تقول ذلك.

♦ العبو »املا�س« يحتجون اأمام والية فا�س.
»الصباح«

والرئي�س مازال يف �ضباته العميق.

م�سابي  قائمة  اإىل  ين�ساف  الزعري   ♦

الرجاء؟
»المساء«

ورفيق دربه الدا�ضوكني؟

13

> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com

قالوا ونقول

كان على فريق الدفاع احل�ضني اجلديدي 
وجمهوره الرائع اأن ينتظر 36 �ضنة، لريد 
الذي  البي�ضاوي  الرجاء  لغرميه  الدين 
عبد  املرحوم  هدف  بف�ضل  عليه  انت�ضر 
التي  اخلالدة  النهاية  خالل  بكار  اللطيف 

جمعت الفريقني �ضنة 1977.
36 �ضنة والفريق اجلديدي يبحث عن لقبه 
يوم  املطاف  نهاية  يف  حققه  الذي  الأول 

الإثنني 18 نونرب اجلاري.
هذا اليوم �ضيظل ول �ضك را�ضخا يف اأذهان 
مركب  اإىل  بكرثة  حجوا  الذين  الدكاليني 
الأمري مولي عبد اهلل ملوؤازرة فريقهم الذي 

كان يف املوعد وحقق حلم معجبيه.
جيل جديد من الالعبني ال�ضباب اأعطوا كل 
ما يف جعبتهم و�ضمدوا يف وجه فريق كبري 
بدون  لعبوا  والبطولت،  بالألقاب  مثقل 
مركب نق�س، هدفهم الوحيد هو حتقيق ما 

عجزت عنه الأجيال ال�ضابقة.
فريق الدفاع احل�ضني اجلديدي يف ن�ضخته 
احلالية، يذكرنا باجليل الذهبي الذي كان 

املوهوبني  الالعبني  من  جمموعة  ي�ضم 
بقيادة احلار�س املرحوم جنيب النعامي، 
بابا  الكبري  والنجم  احل�ضني،  والأخوين 
اأول واآخر لقب قاري  الذي منح للمغاربة 

وزير،  الدزاز،  اإىل  بالإ�ضافة   ،1976 �ضنة 
هذه  واآخرين،  اهلل  اأمان  اإ�ضبانيا،  �ضي�ضا، 
املدرب  يقودها  كان  املتاألقة  املجموعة 

املقتدر بول اأوروز. 

كل  يرهب  كان  الذي  اجليل  هذا  كان  واإذا 
الفرق املغربية، ويبهر اجلماهري الريا�ضية 
بتقنياته العالية، مل يحقق ما كان منتظرا، 
فها هو جيل �ضع�ضع، �ضاكو، املن�ضوري، 
لعروبي  واحلار�س  النقا�س،  حدراف، 
واآخرين، يهدي ملنطقة دكالة اأول لقب بعد 
الإطار  قيادة  وحتت  منوذجية  م�ضرية 
اجلزائري الكفء عبد احلق بن�ضيخة الذي 
ا�ضتطاع ويف ظرف وجيز، اأن يخلق فريقا 
قويا من�ضجما، بل ي�ضكل عائلة واحدة، قلما 

وجدنا مثيلها.
بفريقه،  الكبري  الدكايل  للجمهور  فهنيئا 
وهنيئا لكل الفعاليات اجلديدية بهذا اللقب 
طويلة،  ملدة  انتظروه  الذي  امل�ضتحق 
وحظ �ضعيد لنادي الرجاء الريا�ضي الذي 
�ضيمثلنا على الواجهة الدولية خالل كاأ�س 
يف  بالدنا  �ضتحت�ضنها  التي  لالأندية  العامل 

ال�ضهر القادم.

لقطة من جمع الشغب والمصارعة.
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فريق �لدفاع �حل�سني �جلديدي يحقق �أول لقب
 ويرد �لدين للرجاء بعد 36 �سنة من �النتظار!

تتبعها  التي  التافهة  امل�ضرحية  بعد 
العامل باأ�ضره، والتي كان اأبطالها اأع�ضاء 
لئحتي لقجع واأكرم املر�ضحني لرئا�ضة 
اجلامعة التي اأ�ضندت يف نهاية املطاف 
بطريقة �ضوريالية اإىل فوزي لقجع، الذي 
عني مناف�ضه الأول عبد الإله اأكرم كنائب 
له، بعد كل هذه املهازل والكالم النابي، 
والت�ضابك بالأيدي، بني من �ضي�ضهرون 
على ال�ضاأن الكروي بالبلد، نعم بعد كل 
هذا العبث تدخل اجلامعة الدولية )فيفا( 
على اخلط لتعلن عن عدم اعرتافها بهذا 

اجلمع املهزلة.
وعللت جلنة الطوارئ داخل الفيفا والتي 
يرتاأ�ضها »جوزيف بالتري« قرارها بعدم 
لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  التزام 
لتوجيهات  المتثال  يف  بواجبها  القدم 
الحتاد الدويل )املادة 13، الفقرة اأ( من 
النظام الأ�ضا�ضي الذي يجب اأن يتما�ضى 
مع لوائح الفيفا املعيارية، قبل انتخابات 
جديدة يف الن�ضف الأول من عام 2014، 
اللجنة  ذلك  غ�ضون  يف  تتوىل  اأن  على 
م�ضوؤولية  وليتها  املنتهية  التنفيذية 

ت�ضيري اجلامعة.
الذي  وال�ضتهتار  العبث  قمة  اإنه 
قرارات  جتاه  الفهري  جامعة  اأظهرته 
الحتاد الدويل ال�ضارمة، لقد حذرنا يف 
»الأ�ضبوع« منذ مدة، وقبل كتابة ن�س 
ل  الفيفا  باأن  ال�ضخريات«  »م�ضرحية 
فقد  التالعبات،  هذه  مثل  مع  تت�ضامح 
را�ضلت جامعة كرة القدم وطلبت منها 
كاأ�س  بعد  ما  اإىل  العام  اجلمع  تاأجيل 

العامل لالأندية من اأجل مالءمة القوانني، 
لكن اجلامعة مل ترد على ر�ضالة الفيفا، 
التي حذرتها للمرة الثانية والثالثة، اإل 
اأن جواب »اأ�ضدقاء« الفهري هو ال�ضمت 

والالمبالة.
اأعطانا رئي�ضا جديدا  جمع ال�ضخريات 
وهو فوزي لقجع الذي حطم رقما قيا�ضيا 
اأن نفتخر به ونعو�ضه  لنا  عامليا ميكن 
بهزائمنا وخيباتنا، هذا الرقم القيا�ضي 
الذي �ضيدخل ل حمالة يف كتاب غيني�س، 

على  فقط  اأيام  خم�ضة  ق�ضى  اأنه  هو 
لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  رئا�ضة 
القدم )من الأحد 5 نونرب اإىل اجلمعة 10 
نونرب(، قبل اأن يتو�ضل ب�ضفعة موجعة 
تلك  األغى  الذي  الدويل  الحتاد  من 
النتخابات واعتربها غري قانونية معلنا 
ال�ضخريات  مب�ضرحية  اعرتافه  عدم 

ال�ضخيفة.
فبعد الهزائم والإق�ضاءات التي ولكرثتها 
هي  ها  مغربية،  �ضناعة  اأ�ضبحت 

قا�ضية  �ضربة  تتلقى  امللكية  اجلامعة 
كانت يف غنى عنها، لول الزدراء الذي 
تلقته ر�ضائل وحتذيرات الفيفا من مكتب 

جامعي ي�ضتحق كل اأنواع التوبيخ.
اأفراده هو  هم معظم  مكتب جامعي   -

ال�ضفريات املربحة وم�ضاريف اجليب.
- مكتب جامعي �ضعاره هو التطاحنات 
احلائط  عر�س  �ضاربا  وال�ضراعات، 

م�ضلحة كرة القدم الوطنية.
من  �ضيزيد  »ال�ضدمة«  الفيفا  قرار   -
جمددا  املطالبة  الفهري  حا�ضية  عمر 
»الع�ضوائي«  الت�ضيري  على  بالإ�ضراف 
للجامعة اإىل ما بعد كاأ�س العامل لالأندية.

- قرار الفيفا مل يكن اعتباطيا، بل زاد 
من م�ضداقيته التقارير التي تو�ضلت بها 
حول اجلمع العام الذي حتول اإىل حلبة 
الذي  النابي  للكالم  وف�ضاء  للمالكمة، 

يخد�س احلياء.
ت�ضيري  يريدون  »معتوهون«  اأ�ضخا�س 
كرتنا العليلة التي اأ�ضبحت اأكرث من اأي 
وقت م�ضى يف حاجة اإىل رجال اأقوياء، 
اإىل مر�ضى مكانهم احلقيقي هو  ولي�س 

امل�ضحات النف�ضية.

                                   خملفات مهزلة جمع ال�صخريات

�لفيفا ت�سقط �جلامعة »بالكاو«

أبطال مهزلة الصخيرات: أكرم ،الفهري ولقجع

�ضوؤال يفر�س نف�ضه بقوة خالل الأيام الأخرية 
خا�ضة بعد الفراغ املهول الذي تعرفه الإدارة 
التقنية، فمن الأف�ضل اأن ت�ضند هذه املهمة لالإطار 

الوطني الكفء فتحي جمال.
�ضيقول البع�س ملاذا بال�ضبط جمال؟

يعترب  فتحي  اأن  هو  جدا،  ب�ضيط  اجلواب 
الوطني  ال�ضعيد  على  املوؤطرين  اأح�ضن  من 
الذي  الإفريقي  الحتاد  ب�ضهادة  والإفريقي، 
يعترب جمال من اأبرز منظريه، حيث اأ�ضرف على 
العديد من املنتديات واملع�ضكرات يف اإفريقيا، 

ويعمل حما�ضرا للفيفا.
فئات  جميع  درب  اأن  له  �ضبق  جمال  فتحي 
كما  الكبار،  اإىل  الفتيان  من  املغربي،  املنتخب 

�ضبق له اأن حقق اإجنازا عظيما، مل يحققه اأي 
مدرب وطني ول اأجنبي، ويتجلى ذلك يف تاأهيل 
يدربه  كان  الذي  لل�ضبان  الوطني  املنتخب 
احت�ضنتها  التي  العامل  كاأ�س  نهاية  ن�ضف  اإىل 
هولندا �ضنة 2005، كما درب املنتخب الأوملبي، 
وعمل م�ضاعدا للمدرب الفرن�ضي روجي لومري، 
الكبار  منتخب  على  �ضخ�ضيا  اأ�ضرف  واأي�ضا 

خالل العديد من املباريات الر�ضمية.
عانت  املغربية،  امللكية  اجلامعة  كانت  فاإذا 
ال�ضيء الكثري مع الهولندي بيم فريبيك ب�ضبب 

امل�ضاريف الباهظة التي اأثقل بها كاهل اجلامعة، 
خلقها،  التي  العديدة  امل�ضاكل  اإىل  بالإ�ضافة 
جمال  فتحي  املدرب  فاإن  الغريبة،  ونزواته 
ابن الدار، ويعرف ال�ضاذة والفاذة، وله دراية 
كبرية عن كل اأمور كرة القدم الوطنية، كما اأنه 
مل يكلف خزينة اجلامعة ال�ضيء الكثري، مادام 
امل�ضوؤولون املغاربة يعانون وكالعادة من عقدة 
الأجنبي، فالفر�ضة مواتية للم�ضوؤولني لو�ضع 
الذي  جمال  فتحي  الوطني  الإطار  يف  الثقة 
يرجع له كل الف�ضل يف اإبراز العديد من املواهب 

الكروية التي حتولت اإىل جنوم دولية، حيث 
اأعطى الفر�ضة للعديد من الأطر ال�ضابة اآنذاك 
والتي اأ�ضبحت حاليا من اأح�ضن الأطر الوطنية 
كاملدرب املقتدر ح�ضن بنعبي�ضة الفائز بذهبية 
البحر الأبي�س املتو�ضط التي احت�ضنتها موؤخرا 
تركيا، وذهبية الألعاب الإ�ضالمية التي اأقيمت 
ال�ضاب عبد اهلل  الوطني  باأندوني�ضيا، والإطار 
الإدري�ضي الذي قاد منتخب الفتيان ولأول مرة 
اإىل الدور الثاين خالل نهائيات كاأ�س العامل التي 

احت�ضنتها الإمارات العربية املتحدة.
هذان الإطاران اللذان نفتخر بهما، عمال حتت 
ما  التجربة  من  له  الذي  جمال  فتحي  اإ�ضراف 

يخول له العودة بكرتنا اإىل تاألقها وهيبتها.

�الإطار فتحي جمال.. مدير� للمنتخبات �لوطنية؟

رسالة قصيرة إلى يوسف لمريني 
المدرب الجديد لنهضة بركان

اأ�ضبح املدرب يو�ضف ملريني خالل ال�ضنوات الأخرية حديث 
كل املهتمني باملجال الكروي يف بالدنا، هذا الهتمام لي�س مفاده 
التي  املجانية  وت�ضريحاته  �ضغبه  بل  حققها،  التي  البطولت 

جلبت له العديد من الأعداء.
يو�ضف ملريني اأ�ضرف على تدريب العديد من الفرق كاجلمعية 
ال�ضالوية، والنادي القنيطري واأوملبيك خريبكة واأوملبيك اآ�ضفي 

الذي ا�ضتغنى عنه قبل بداية هذا املو�ضم.
املدرب ملريني واأينما حل اإل وامل�ضاكل ت�ضبقه، فاأحيانا يدخل 
يكون  اأن  املفرو�س  ومن  متنا�ضيا  الالعبني،  مع  �ضراعات  يف 
الفرق  جماهري  مع  ي�ضطدم  اأخرى  اأحيان  ويف  ومدربا،  مربيا 
التي يدربها، اأو مع امل�ضريين، ليكون م�ضريه يف نهاية املطاف 
ال�ضتغناء عنه، وليدخل مبا�ضرة، يف م�ضل�ضل رفع الدعاوى �ضد 

هذه الأندية التي تخلت عنه.
املعروف  بركان  نه�ضة  بفريق  موؤخرا  التحق  ملريني  املدرب 
لدى الأو�ضاط املغربية بح�ضن �ضلوك جمهوره، ودماثة اأخالق 
م�ضرييه، فالكرة الآن يف معرتك ملريني الذي نتمنى له كل التوفيق 
يف مهمته اجلديدة، لأنه قادر على منح الإ�ضافة للفريق الربتقايل، 

�ضريطة اأن يغري من �ضلوكه امل�ضتفز.
وبه وجب الإعالم وال�ضالم.
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alousbouea@gmail.com
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»ببالغ االإحباط والتذمر، ور�سدا ال�ستمراركم 
�سيدي املدير العام يف الت�سرت على االختالالت 
تعرفها  التي  اجل�سيمة  واملالية  االإدارية 
الت�سرت  يف  لتماديكم  »ور�سدا  م�ؤ�س�ستنا..«  
اجل�سيمة  االإدارية  اخلروقات  هذه  على 
واال�ستمرار يف تبديد املال..«، هاتان اجلملتان 
بلعربية  احلق  عبد  ر�سالة  يف  وردتا  اللتان 
لل�سمان  ال�طني  ال�سندوق  يف  م�ظف  وه� 
االجتماعي )ر�سالة م�ؤرخة بتاريخ 21 فرباير 
املجل�س  على  باإحالته  كفيلتني  كانتا   ،2013
اال�ستماع  بعد  قرر  املجل�س  هذا  التاأديبي، 
لالإدارة  اأ�ساء  باعتباره  العمل  اإليه، عزله من 
 ،2013 مار�س   29 تاريخ:  من  ابتداء  العامة، 
فيها  يتم  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  اأنها  غري 
العمل  من  �سبق عزله  فقد  امل�ظف،  هذا  عزل 

بتاريخ: 26 فرباير 2009.

  الموظف الذي عزل مرتين
ال�سابق  الدويل  الالعب  بلعربية  احلق  عبد 
يف كرة القدم، والذي انتهى به املطاف مكلفا 
ال�طني  ال�سندوق  يف  حملف  مراقب  مبهمة 
ال�حيد  امل�ظف  ه�  االجتماعي،  لل�سمان 
االإدارة  عزلته  الذي  ال�سندوق  هذا  داخل 
مرتني، وه� نف�سه امل�ظف الذي حكم الق�ساء 
كان  مرة  كل  يف  مرتني...  عمله  اإىل  بع�دته 
على املحكمة اأن ت�قف »ال�سطط يف ا�ستعمال 
ال�سلطة اإزاء هذا امل�ظف«.. فما الذي يجعل 
يف  فيه  مرغ�ب  وغري  مزعجا،  بلعربية  من 

ال�سندوق ال�طني لل�سمان االجتماعي؟
كرثة  حتمله  ال�س�ؤال،  هذا  على  اجل�اب 
ال�سكايات التي رفعها بلعربية اإىل املدير العام، 
اإدارة  داخل  ف�سادا  ي�سميه  ما  فيها  يف�سح 

مما  االجتماعي،  لل�سمان  ال�طني  ال�سندوق 
وكالة  داخل  ال�سغار  امل�س�ؤولني  نقمة  عليه  جر 

ال�سمان االجتماعي ب�سال على اخل�س��س.
االإحباط  »ببالغ  عبارة  اإن  بلعربية:»..  يق�ل 
والتذمر« التي وردت يف ر�سالتي اإىل املدير العام، 
الرد  اأدبي قان�ين )هذا  اإداري  عبارة عن خطاب 
قرار  اأوقفت  التي  االإدارية  املحكمة  به  اقتنعت 
العزل(«، وعندما �ساأله رئي�س املجل�س التاأديبي 
ت�سمنته  عما   2013 فرباير   21 بتاريخ  املنعقد 
 19 بتاريخ  وامل�ؤرخة  العام  املدير  اإىل  ر�سالته 
مكتب  رئي�س  كنت  قال:»اإنني   ،2013 فرباير 
وكنت  حملفا،  ومراقبا  �سال،  وكالة  يف  بالنيابة 
 20 اإىل  اأح�سل على نقط مردودية مرتفعة ت�سل 
20 قبل جميء مدير ال�كالة اجلديد )..(..  على 
بقيمة  مايل  ملبلغ  خمتل�سا  مراقبا  �سبطت  لقد 

دائرة  دخل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ملف  أن  المتتبعين  من  كثير  يعتقد 
النسيان رغم الفضيحة الكبرى سنة 2002، وقتها قالت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة 

عن الغرفة الثانية إن »115 مليارا تم إهدارها دون وجه حق..«.
ورغم أن مسطرة متابعة المتهمين بتبديد أموال عمومية مازالت تراوح مكانها 
منذ ما يناهز 11 سنة، إال أن الظروف سمحت من جديد بتداول أسماء بعض 
المتابعين في هذه القضية أمام المحاكم، وأمام الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية، بسبب شكايات رفعها موظف بهذا الصندوق في »وكالة سال«، 
سبق أن تم عزله من العمل بموجب قرار إداري سنة 2009، لكن القضاء ألغى 
سعيد  العام  المدير  مع  مباشر  خالف  إلى  القضية  تتطور  أن  قبل  عزله،  قرار 
بـ»التفوه  بلعربية«  الحق  »عبد  الموظف  اإلدارة  ستتهم  حيث  احميدوش، 
اإلدارة  إلى  بعثها  رسالة  في  العام«،  المدير  حق  في  المسؤولة  بعبارات 
العامة بتاريخ 21 فبراير 2013، هذه الرسالة كانت سببا في انعقاد »المجلس 
التأديبي« الذي أصدر قرارا بعزل الموظف »عبد الحق بلعربية« من جديد، بتاريخ 
27 مارس 2013، لكن المحكمة اإلدارية بالرباط قضت من جديد بإيقاف تنفيذ 

هذا القرار، ابتدائيا واستئنافيا، وحكمت بعودة هذا الموظف إلى عمله تحت 
طائلة 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وهو حكم يؤكد إمكانية انتقاد مدير 

الضمان االجتماعي، ألنه ليس من المقدسات )..(.
القضية الجديدة تطرح سؤال: لماذا الغرق في ملفات الضمان 
الحداوي  رفيق  السابقين  مسؤوليه  لمتابعة  االجتماعي 
ومحمد كورجة باإلضافة إلى عبد المغيث السليماني، 
في الوقت الذي تفضح فيه القضية الجديدة قطبية 
المدير الجديد سعيد احميدوش الذي ال يقبل 
األمر  تعلق  لو  حتى  بشخصه«،  »المس 
كونها  في  يشتبه  ملفات  بفضح 

فاسدة.
● إعداد: سعيد الريحاني

املحكمة تلغي ثاين قرار لعزل املوظف الذي �سغله احل�سن الثاين 

هل اأ�ضبح مدير ال�ضمان 
االجتماعي من املقد�ضات 

المدير العام للصندوق الوطني للضمان
 االجتماعي سعيد احميدوش 

في كل مرة كان 
على المحكمة أن 

توقف »الشطط في 
استعمال السلطة إزاء 

هذا الموظف«.. فما 
الذي يجعل من بلعربية 

مزعجا، وغير مرغوب 
فيه في الصندوق 

الوطني للضمان 
االجتماعي؟
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من »شغل الرأي العام«
 إلى تدخل »الهيئة الوطنية 

لحماية المال العام«

ملف ال�ضمان االجتماعي )الف�ضيحة التي انفجرت 
�سنة 2002( هو »منوذج ملف ل�ضغل الراأي العام«، 
 .. ي�ضحك  ما  الهم  من  اإن  ال�ضابقون  قال  و»اإذا 
ال�ضمان  عن  الربملانية  اللجنة  تقرير  حكاية  فاإن 
وتعطي  ال�ضحك،  على  حقا..  تبعث  االجتماعي، 
�ضورة هزلية، عن ظروف كتابة هذا التقرير، الذي 
يعترب ا�ضتمرارا، ل�ضيا�ضة ملف التطهري)..( الذي 
نهاية  يف  الب�ضري،  ادري�س  ال�ضابق  الوزير  حركه 
اجلديد)..(  القرن  بداية  يف  وراقبه  الت�ضعينيات، 
تفاهة  اأكرث  وما  خلفوه..  ملن  تركة  تركه  ولكنه 
اأ�ضاليب الذين خلفوه« )مقتطف من مقال احلقيقة 
ال�ضائعة ال�ضادر يف االأ�ضبوع ال�ضحفي بتاريخ 29 

دجنرب 2011(.
االجتماعي  ال�ضمان  ف�ضيحة  تلخي�س  هكذا ميكن 
التي انفجرت �سنة 2002 ، ذلك 
اأن »االطالع على ال�ضناديق 
ال�ضخمة التي قالت جلنة 
تق�ضي احلقائق، اإنها 
تت�ضمن احلقيقة، 
على  ي�ضعب 
قا�ٍس  اأي 

فتحها، كما ي�ضعب حتليلها ح�ضب املهتمني )انظر 
االأ�ضبوع عدد 27 اأكتوبر 2011(.

لكن ق�ضية بلعربية واملدير العام �ضعيد احميدو�س 
على  العام  املال  حلماية  الوطنية  الهيئة  ودخول 
التدخل  يفرت�س  ال�ضكايات،  لكل  وتبنيها  اخلط، 
املحاكم)..(  يف  وخارجي  داخلي  حتقيق  وفتح 
حتى ال تتحول اإدارة ال�ضندوق الوطني لل�ضمان 

االجتماعي اإىل مقد�س يحرم االقرتاب منه)..(.
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 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

الضـمـان االجتماعـي

نموذج ملف .. لشغل الرأي العام

E ENTREPRISE NOV 2011

بهذا  االإدارة  اأ�ضعرت  وحينما  �ضنتيم،  ماليني   10
ومت  »ال�ضارق«  املراقب  باإخبار  قاموا  االختال�س، 
االتفاق معه على اإرجاع املبلغ املذكور ومت توقيفه 

دون متابعة قانونية«.
واقعة االختال�س هاته والتي يتحدث عنها بلعربية 
املجل�س  اإطار  يف  اإليه  اال�ضتماع  حم�ضر  يف  موثقة 
)م.م.ب/2013/38(،  عدد  حتت  املرقم  التاأديبي 
معاقبة  عدم  حدود  عند  تقف  ال  خطورتها  اأن  غري 
املعني باالأمر، بل اإن بلعربية يوؤكد اأنه عاد اإىل عمله 
باملقابل  الطوعية«،  املغادرة  بـ»اإجراءات  ومتتع 
هذا  ف�ضح  الذي  باملوظف  التنكيل  يف  ال�ضروع  مت 
االأمر )..(، ح�ضب ما ورد يف املحا�ضر التي راجت 

اأمام املحاكم، وانت�ضر فيها بلعربية.
يف   2009 �ضنة  العمل  من  طرد  اأنه  بلعربية  يوؤكد 
التاأديبي  املجل�س  اأع�ضاء  بع�س  واأن  العمال،  عيد 
امل�ضطرة  كانت  العمل  من  عزله  قرار  اتخذ  الذي 
مظاهر  وبخ�ضو�س  حقهم،  يف  جارية  الق�ضائية 
تبذير املال العام داخل ال�ضندوق الوطني لل�ضمان 
وكالة  يف  م�ضوؤوال  اإن  بلعربية،  يقول  االجتماعي، 
�ضال لل�ضمان االجتماعي كان ي�ضتغل اأحد االأعوان 
موظفا  اأن  وي�ضيف  ال�ضخ�ضية،  ماآربه  لق�ضاء 
حمظوظا، بال�ضلم 3 يذكره باال�ضم، لي�ضت له �ضفة 
مراقب ومع ذلك كان يح�ضل على منحة اجلوالت، 
جرمية  ي�ضمل  ال  امللف  التفتي�س..»هذا  ومنحة 
اختال�س فقط ولكنه ي�ضمل اأي�ضا جرمية ال�ضطط يف 
ا�ضتعمال ال�ضلطة، وهو ملف مفتوح لدى فرقة ق�ضم 

جرائم االأموال )..(«.
التحقيق،  تفرت�س  خطورة  اأكرث  اأخرى  واقعة 
)بلعربية(،  ال�ضابق  املحلف  املراقب  عنها  يتحدث 
االإدارة  من  طرده  مت  متارة  يف  موظف  حالة  وهي 
�سنة 1995، ومن املفرو�س اأال يتحمل اأية م�ضوؤولية، 
اإرجاعه  مت  عمومية،  موؤ�ض�ضة  باأية  من�ضب  اأي  يف 

اإىل العمل حتت غطاء ا�ضم عائلي جديد، وهو اأي�ضا 
يتقا�ضى منحا غري م�ضتحقة.

كل هذه الوقائع اخلطرية التي حتدث عنها بلعربية 
يف  با�ضتمرار  ترد  كانت  التاأديبي  املجل�س  اأمام 
ر�ضائله اإىل املدير العام، فلماذا مت التعجيل بطرده 
ومعاقبته  يدعيه  فيما  حتقيق  فتح  بدل  العمل  من 
العزل جمرد  العقاب، رمبا يكون  اإذا كان ي�ضتحق 
املحكمة  اقتنعت  ملا  واإال  الغابة،  تخفي  �ضجرة 
يف  ال�ضطط  مواجهة  يف  بدفوعاته  متتاليتني  مرتني 

ا�ضتعمال ال�ضلطة.

 هل هو انبعاث لفضيحة 
الضمان االجتماعي 

بلعربية تعر�س للعزل �ضنة 2009 واأعادته املحكمة 
نف�ضه  وجد  اأخرى  مرة  لكنه   ،2011 �ضنة  عمله  اإىل 
عطالته  مدة  طيلة   ،2013 �ضنة  العمل  عن  معزوال 
االإدارية املعقدة،  امل�ضاطر  العمل تعلم جتاوز  عن 
واملدين،  اجلنائي  القانون  بني  ينتقل  كيف  وتعلم 
بداية  امتهن يف  التي  القدم  كرة  يداعب  اأنه  لو  كما 
على  م�ضرا  كان  فقد  ذلك،  الأجل   )..( م�ضواره 
تدوين كل ت�ضريحاته وت�ضريحات اأع�ضاء املجل�س 
رفعه  حم�ضر،  يف  موؤخرا  انعقد  الذي  التاأديبي 
اال�ضتئناف  حمكمة  لدى  امللك  وكيل  اإىل  مبا�ضرة 
بالدار البي�ضاء، يف اإطار ملحق اإ�ضايف ل�ضكاية اأوىل 
تتحدث عن حماولة اختال�س املال العام وامل�ضاهمة 
املواطنني  ب�ضحة  واالإ�ضرار  وتبديده  هدره  يف 
 2009 �ضنة  اإىل  تاريخها  يعود  طبية  قافلة  نتيجة 
)..(، ال�ضكاية م�ضجلة حتت عدد )199 �س 2013(، 
وقد كانت �ضببا يف ا�ضتنطاق بع�س امل�ضوؤولني، الذين 
وردت اأ�ضماوؤهم يف »ف�ضيحة تبديد املاليري..« التي 

انفجرت �سنة 2002.

 من هو عبد الحق بلعربية؟ 
نف�ضه  اليوم  ين�ضب  الذي  بلعربية  احلق  عبد 
ال�ضندوق  داخل  ال�ضائكة  للملفات  كفا�ضح 
ذلك  نف�ضه  هو  االجتماعي  لل�ضمان  الوطني 
الذي  القدم  كرة  جمال  يف  النا�ضط  الالعب 
جنوم  من  كنجم  القدم  بكرة  املهتمون  يعرفه 
الثمانينيات رفقة »لعلو« و»موح« و»مبارك«، 
التي  �ضال  مدينة  تعدت  قد  �ضهرته  كانت  حيث 
انطلق منها، اإىل مدن اأخرى مثل الرباط واأكادير 

لكونه لعب يف فريق اجلي�س امللكي..
الراحل  امللك  غ�ضبة  اأبدا  بلعربية  ين�ضى  لن 
احل�ضن الثاين عليه �ضنة 1985، عندما كان هذا 
كانوا  الذين  الكبار  الالعبني  ي�ضتقبل  االأخري 
نحو  التاأهل  بورقة  اإفريقيا  اأدغال  من  عائدين 
ن�ضخة  وو�ضلته  �ضال،  مطار  يف   1986 مونديال 
ال�ضتجواب  مت�ضمنة  »لوبنيون«  جريدة  من 
وكان  بلعربية  الالعب  فيه  انتقد  �ضحفي، 
على  فيه«  »املبالغ  االعتماد  لل�ضبان،  عميدا 
الوطنية،  الت�ضكيلة  يف  امللكي  اجلي�س  العبي 
قبل  اأ�ضدقائه..  رفقة  الفور  على  بتوقيفه  فاأمر 
من  متاألقا  عاد  عندما  جديد  من  ي�ضتقبله  اأن 
بلعربية  وكان  ال�ضبان،  لفرق  غرناطة  دوري 
عادة  هي  وكما  العب..  اأح�ضن  بلقب  فاز  قد 
بع�س املغاربة يف ذلك الوقت، فقد انتهز ال�ضاب 
املتفوق يف كرة القدم فر�ضة لقائه بامللك ليطلب 

»عمال« يف موؤ�ض�ضة ال�ضمان االجتماعي..
بني تاريخ اللقاء مع امللك، وتاريخ اال�ضتجابة 
ميني  بلعربية  خاللها  ظل  �ضنوات،   5 للطلب 
اأن يت�ضل به  نف�ضه بااللتحاق بهذا العمل، قبل 
امللكية  امل�ضحة  طبيب  ال�ضاحلي«  »اجلرنال 
ال�ضندوق  مدير  اإىل  موجهة  ر�ضالة  ويعطيه 
الوطني لل�ضمان االجتماعي من اأجل التوظيف.. 

املوؤ�ض�ضة  داخل  املهني  امل�ضوار  انطلق  وهكذا 
االأكرث اإثارة للجدل يف ال�ضنني االأخرية.

 القضاء يفضح »مؤامرة«
مل ين�س بلعربية لقاءه مع امللك احل�ضن الثاين، 
كما اأنه مل ين�س ذلك اليوم ـ 18 فرباير ـ من �ضنة 
يرغب  ال  من  هناك  اأن  �ضيكت�ضف  حيث   ،2009
يف بقائه �ضمن اأ�ضالك ال�ضمان االجتماعي رغم 
اإىل درجة مراقب حملف  اأن تفوقه جعله ي�ضل 
ب�ضهولة منذ �ضنة 1995، قبل اأن ي�ضبح رئي�ضا 

ملكتب املراقبني.
اأحد  �ضال  وكالة  اإىل  دخل  التاريخ،  هذا  يف 
بلعربية،  مع  عنيفا  �ضجارا  وافتعل  االأجراء 
للنيل  خ�ضومه  اأمام  ذهبية  فر�ضة  تلك  فكانت 
منه واالنتقام، فقد �ضارع مدير الوكالة اإىل كتابة 
بواقعة  فيها  يخربهم  املركزية،  لالإدارة  تقرير 
»االعتداء على موؤمن له«، وب�ضكل متناق�س مع 
الذين  للبولي�س  قال  االإدارة،  عليه  اطلعت  ما 

حققوا يف النازلة اإنه مل يكن حا�ضرا.
اأن االأجري )ج.ج(  اأكد فيما بعد  م�ضار الق�ضية 
واأ�ضدقائه،  لبلعربية  االإ�ضاءة  تعمد  الذي  هو 
اإهانة  بتهمة  متابعته  املحكمة  قررت  حيث 
احلق  عبد  ف�ضل  مت  فقد  ذلك  ورغم  موظفني، 
اأنه غري  تاأكد  اإداري  عن عمله بناء على تقرير 
متكن  طويل  ق�ضائي  م�ضار  وبعد  �ضحيح.. 
بلعربية من العودة اإىل عمله يف درجة اأقل بحكم 

ق�ضائي �ضادر بتاريخ 5 اأكتوبر 2011.
على  جمربا  نف�ضه  �ضيجد  ما  �ضرعان  اأنه  غري 
مبقت�ضى  عزله  قرار  بعد  وظيفته  عن  التخلي 
 29 بتاريخ  املنعقد  التاأديبي  املجل�س  اجتماع 

مار�س 2013 بتهمة االإ�ضاءة للمدير العام..

كل هذه الوقائع 
الخطيرة التي 

تحدث عنها بلعربية 
أمام المجلس 
التأديبي كانت 

ترد باستمرار في 
رسائله إلى المدير 

العام، فلماذا تم 
التعجيل بطرده 

من العمل بدل فتح 
تحقيق فيما يدعيه 
ومعاقبته إذا كان 

يستحق العقاب، 
ربما يكون العزل 

مجرد شجرة تخفي 
الغابة، وإال لما 

اقتنعت المحكمة 
مرتين متتاليتين 

بدفوعاته في 
مواجهة الشطط 

في استعمال 
السلطة.

مقال الحقيقة الضائعة الصادر 

بتاريخ 29 دجنبر 2011 

عبد الحق بلعربية
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»آ المزوق من برا آش 
خبارك من الداخل« الزجاجية  العمارة  اإىل  التقاعد  انتقال م�صالح  باأن  كنا نعتقد 

بحي الريا�ض �صريافقه حت�صن يف خدمات املتقاعدين وح�صن 
اأن تغيري املقرات واملكاتب يبقى  تدبري �ص�ؤونهم.. لكن يبدو 
يتهافت  اأن  معنى  فما  غري..  ال  االإداري  الرتف  مظاهر  من 
ال�ثرية..  والكرا�صي  الف�صيحة  املكاتب  على  امل�ص�ؤول�ن 
اأن  معنى  ما  بامل�اطنني..  اهتمامهم  تط�ير  عن  ويتقاع�ص�ا 
يخ�ص�ض حيز ال يتعدى ربع م�صاحة عمارة الزجاج ال�صتقبال 
واالأدهى  امل�ظفني،  قبل  من  الباقي  وي�صتغل  املتقاعدين، 
واالأمر اأن هذا احليز ال�صيق، الذي �صمي »مركز اال�صتقبال« 

قد عهد به للقطاع اخلا�ض للت�صيري.
للح�ص�ل  اال�صتقبال  قاعة  يف  يكتظ�ن  وم�صن�ن  عجزة 
يتقاذفهم  حائرون  اآخرون  بينما  التقاعد،  �ص�اهد  على 
جافة  اأج�بة  يرددون  »ال�صيكريتي«  ه�ؤالء  »ال�صيكريتي«، 
»مركز  بباب  و�صعت  التي  ال�صيدة  مثل  مثلهم  لهم،  ُحفَِّظت 
اال�صتقبال«، ال تف�صري، ال اإر�صاد.. فقط جتهم وت�صايق يعل� 

اأوجه ه�ؤالء امل�صتخدمني.
الزجاجية  العمارة  على  االأيام  هذه  يتقاطرون  متقاعدون 
ب�صاأن االقتطاعات التي حلقت معا�صاتهم الهزيلة ب�صبب بل�غ 

اأوالدهم �صن 21 �صنة، وهذه الفئة تنق�صم اإىل ثالثة اأن�اع:
- متقاعدون ت��صل�ا بر�صائل اإ�صعار باالقتطاع بعد اقتطاعات 

مت�الية من طرف ال�صندوق.
- متقاعدون ح�صروا من مدن بعيدة لال�صتف�صار عن اقتطاعات 
معا�صاتهم  خ�صعت  بع�صهم  اأن  والغريب  معا�صاتهم،  همت 
عيد  حل�ل  و�صادفت  واحدة،  دفعة  مهمة  مبالغ  القتطاع 

االأ�صحى والدخ�ل املدر�صي.
االقتطاع  ال�صتباق  ال�صندوق  اإىل  ح�صروا  متقاعدون   -
واالإدالء بال�ص�اهد املدر�صية الأبنائهم الذين بلغ�ا 21 �صنة فما 

والزال�ا  ف�ق 
درا�صتهم،  يتابع�ن 

وهذه الفئة بالذات كانت �صدمتها 
قـــــــــــــ�ية.. الأن ال�صــــــــــــــندوق »املحرتم« 

م�ظفة  ح�صب  فالبد  تلقائيا،  املدر�صية  ال�ص�اهد  يت�صلم  ال 
اال�صتقبال اأن ينتظر املتقاعد ت��صله بر�صالة اإ�صعار!؟ األي�ض هذا 
اأو خالل  �صهرين  اأو  �صهر  ت�صل خالل  قد  مرا�صلة  انتظار  عبثا؟ 
عام، اأي بعد اأن يك�ن املعا�ض قد اأ�صابه الهزال! ومع اخلدمات 
كبريا  عددا  فاإن  الربيد،  وكاالت  عليها  اأ�صبحت  التي  الرديئة 
العناوين  عن  تتيه  فهي  اأ�صحابها،  اإىل  ت�صل  ال  الر�صائل  من 
ال�صحيحة اإىل عناوين اأخرى، كما يقع حاليا ببع�ض املدن ومنها 

مدينة متارة، التي ال تبعد عن الرباط اإال بربع �صاعة!!؟
اإدارات مازالت  اأن تك�ن  الثالثة  ن�صتغرب حقا يف مطلع االألفية 
و»دير  معاهم«  و»�ص�ف  ليك«  ن�صيفط�  »دابا  زمن  يف  قابعة 

�صكاية«.. »اآ�ض هذ التدبري والت�صيري؟«
اأنظمة  تتيح  اأجنبية،  دوال  نق�ل  ال  حتى  جماورة،  دول  يف 
قبل  �صن�ات  امل�صاكل  ومعاجلة  ال�قائع  ا�صتباق  املعل�ميات 
بحي  العرعار..  �صارع  ويف  الزجاجية..  العمارة  ويف  تقع..  اأن 
الريا�ض يا ح�صرة! مازالت لغة »�ص�ف معاهم« و»دابا ن�صيفط� 
ليك« ت�صتعمل يف التعامل مع اأجيال اأفنت عمرها يف خدمة ال�طن 

والرقي بالعمل االإداري.
وال�صلط�ي،  املخزين  االأ�صل�ب  اإىل  تنت�صب  االقتطاع  لغة  اإن 
هزيلة  املعا�صات  �صيء..  يف  والعلم  احل�صارة  لغة  من  ولي�صت 
اأ�صال، واالقتطاع منها كيفما كانت املربرات مهزلة بكل املقايي�ض! 

اأفال تعقل�ن؟

عبدو الشرقاوي )متقاعد - الرباط(

 1000 درهم عن كل يوم 

تأخير 
اإىل  بلعربية  احلق  عبد  جلاأ  ال��صع  هذا  اأمام 
املحكمة االإدارية التي ق�صت باإيقاف تنفيذ القرار 
بتاريخ   1499 رقم  )حكم  ابتدائيا  فيه،  املطع�ن 
�صادر  )حكم  وا�صتئنافيا   ،)2013 اأبريل   24
بتاريخ 24 ي�لي�ز 2013/ قرار رقم:530(، ي�صمل 
كل  عن  درهم   1000 طائلة  حتت  املعجل  النفاذ 
لل�صمان  ال�طني  ال�صندوق  اأن  غري  تاأخري،  ي�م 

ت�فر  هذا احلكم، مبربر عدم  ينفذ  االجتماعي مل 
باإيقاف  واحلكم  العزل  اأن  واحلال  مايل،  من�صب 
التنفيذ �صدرا يف نف�ض ال�صنة، فلماذا �صيتم انتظار 

�صنة مالية جديدة؟.

 حتى ال يتم خرق
 مقتضيات الدستور 

تق�ل الهيئة ال�طنية حلماية املال العام اإن عبد 
احلق بلعربية »فجر اختالالت يف �صفقة متثلت 

يف فح��صات طبية لفائدة 3230 من متقاعدي 
ال�صندوق ال�طني لل�صمان االجتماعي، وح�صب 
اإخبار  يتم  مل  املت�فني  ال�صحايا  ذوي  �صكايات 
وظلت  الفح��صات،  هذه  بنتائج  املتقاعدين 
التق�صري  هذا  عن  نتج  حيث  مغلقة  ب�صناديق 
العالج  تلقيهم  لعدم  املر�صى  من  العديد  وفاة 

عند االكت�صاف..«.
رئي�ض  لدن  من  وامل�قع  الق�صائي  غري  االإنذار 
طارق  العام  املال  حلماية  ال�طنية  الهيئة 

اأن الهيئة تتبنى  �صكايات عبد  ال�صباعي، ي�ؤكد 
كما  للف�صاد،  فا�صحا  باعتباره  بلعربية  احلق 
لل�صمان  ال�طني  لل�صندوق  العام  املدير  تدع� 
حالة  »ويف  عمله،  اإىل  الإعادته  االجتماعي 
امتناعكم �صخ�صيا �صتك�ن�ن يف و�صعية تعطيل 
الد�صت�ر واإهانته، واإهانة ال�صعب املغربي الذي 
�ص�ت عليه املغاربة بن�صبة 98.49 يف املئة«.. 
 23 بالف�صلني  يتعلق  ما  خا�صة  الهيئة،  تق�ل 

و126 من الد�صت�ر.

رسالة من متقاعد

نموذج لوثيقة ينبغي التحقيق فيها، حسب بلعربية 
كيف للمدير العام أن قرارا بتفويض التوقيع سنة 

2005 وهو معين سنة 2006

مقتطف من محضر اجتماع المجلس التأديبي يضم العبارات 
التي اعتبرها المدير العام مسيئة له، وتستحق العزل.

اإلنذار غير القضائي 
والموقع من لدن رئيس 
الهيئة الوطنية لحماية 

المال العام طارق السباعي، 
يؤكد أن الهيئة تتبنى  

شكايات عبد الحق بلعربية 
باعتباره فاضحا للفساد، 
كما تدعو المدير العام 

للصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي إلعادته إلى عمله



لماذا التعاون مفقود بين العاصمتين 
اإلدارية واالقتصادية

حرك  الذي  الكبري  »الزلزال«  بقوة  االعرتاف  ينبغي 
من  واأنقذها  االقت�صادية،  العا�صمة  يف  املنتخبني 
والتوقيعات،  واملواقع  االمتيازات  على  التطاحنات 
ب�صوؤون  االهتمام  واإىل  ال�صواب  جادة  اإىل  واأعادها 

ال�صاكنة.
فلقد كان باالإمكان اأن تكون مدينة الدار البي�صاء منوذجا 
يقتدى به اعتبارا ملكانتها االقت�صادية واملالية، واأي�صا 
للتقنيات التي تتوفر عليها والتجهيزات احلديثة التي 
الكفاءات  ذوي  ملهند�صيها  الكبري  واخلزان  بها،  تزخر 
و�صناعها  املتخ�ص�صني،  وتقنييها  العالية،  العاملية 
هي  البي�صاء  فالدار  البارزين.  وجتارها  الناجحني، 
واإذا  اململكة،  يف  االقت�صادية  للحركة  الناب�ض  القلب 
ت�صرب اإليها مر�ض، فكل ما يحيط بها من مدن �صت�صيبها 
العدوى، ومدينة الرباط العا�صمة االإدارية هي جارة 
لهذه املري�صة، وهي مر�صحة لاللتحاق بجارتها اأو اأخذ 
مكانها، فلن ت�صلم من ال�صقوط يف مطبات الدار البي�صاء 
اإال اإذا مت خلق تعاون بني اجلارتني، وو�صع خمططات 

وا�صرتاتيجيات تقيهما من »الكوارث«.
املغربية، وكل  املدن  مفقود بني  التعاون  االأ�صف،  فمع 
فري�صة  لت�صقط  احل�صرية  حدودها  عليها  تقفل  مدينة 
فالرباط، تعاين م�صاكل ال ح�صر  نف�صها.  انغالقها على 
لها، وكثري منها، حلولها موجودة يف الدار البي�صاء التي 
ميكن من جهتها اال�صتفادة من جتارب وخربات جارتها 
الرباط خ�صو�صا يف ميدان التطهري، واملناطق اخل�صراء 

واملنتزهات، والنظافة، و�صوؤون االإدارة.
العا�صمة على  ال�صنة �صادق جمل�ض جماعة  ففي هذه 
قرار ي�صمح باإجراء اتفاقية تعاون مع مدينة اخلرطوم 
عا�صمة ال�صودان التي بينها وبيننا م�صافة يومني طريانا 
عرب بلد اأوروبي، ووافق جمل�ض جماعة الدار البي�صاء 
االنتقال  يتطلب  اأمريكية  مدينة  مع  تعاون  قرار  على 
اأوروبي،  بلد  عرب  ودائما  طريانا  يومني  م�صافة  اإليها 
نف�ض  ورمبا  اأجنبية،  مدن  مع  اتفاقية   15 وللرباط 
عدد املدن وقعت معها الدار البي�صاء اتفاقيات تعاون 
وتاآخي وتواأمة، وظلت هذه االتفاقيات موقوفة التنفيذ 
لعدة اعتبارات، ومل ي�صتفد منها �صوى بع�ض اأع�صاء 
املجل�صني الذين �صافروا ومتتعوا وتو�صلوا بتعوي�صات 

د�صمة على ح�صاب  دافعي ال�صرائب.
وبني الرباط والدار البي�صاء حوايل 80 كلم، واأقل من 
الوحيد  والفرق  ومريح،  �صيار  طريق  يف  �صفرا  �صاعة 
الذي ال ي�صجع على التعاون بني العا�صمتني هو قيمة 
اليوم،  يف  درهما   70 حوايل  يتعدى  ال  الذي  التعوي�ض 
اأما التعاون مع اخلارج فالتعوي�ض اليومي للمنتخبني 

حوايل 2000 درهم اإ�صافة اإىل تذاكر الطائرة.
وهم  ومنتخبوها،  وناخبوها  �صكانها  البي�صاء  فللدار 
اأ�صياد القرارات التي تهم مدينتهم، ونف�ض الرتكيبة يف 
العا�صمة  ت�صيري  يف  �صركاء  ال�صكان  اأن  بفارق  الرباط 
بع�ض  ويف  واالقرتاحات،  واالنتقادات  باملالحظات 
االأحيان بالعتاب واالحتجاج، فماذا مينع البي�صاويني 
الدار  اأجل  من  للن�صال  متطوع  منهم  األي�ض  ذلك؟  من 

البي�صاء؟
ومن جهتنا، واأمامهم، واأمام ال�صعب، نطلب من منتخبي 
بني  والتاآخي  التعاون  قناة  لفتح  املبادرة  الرباط، 

العا�صمتني االإدارية واالقت�صادية.
وللبي�صاويني وا�صع النظر.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط، عددهم من  االأ�صباح يف جماعة  املوظفون 
»الطابوهات« ومن االأ�صرار العميقة التي ال يجروؤ 
جزئياتها  عن  الك�صف  على  جماعي  م�صت�صار  اأي 
ما هو  واأغوارها الرتباطها بخيوط مت�صابكة بني 
حزبي واإداري و�صيا�صي، فكم عدد هوؤالء االأ�صباح؟ 
بدون �صك �صيكون عددهم كبريا باعتبار اأن الرقم 
هو  اجلماعة  ميزانية  تتحمله  الذي  به  امل�صرح 
واملوؤقتون  الر�صميون  فيهم  موظف،   6000 حوايل 
والعر�صيون، دون احت�صاب الذين ي�صتفيدون من 
منح التنمية الب�صرية، والتعاون الوطني وو�صعية 
ف�صيكون  اآخر  مبعنى  االإ�صارة،  ورهن  االإحلاق 
يفوق  اجلماعة  على  املح�صوب  احلقيقي  العدد 
6000 موظف بكثري، فاأما عدد االأ�صباح فيت�صح من 
عدد العاملني فعليا يف مقرات اجلماعة واملقاطعات 
وملحقاتها والذي ال يتعدى بع�ض املئات بدال من 
وتعوي�صاتهم  اأجورهم  يتقا�صون  الذين  االآالف 
وامتيازات مثل التاأمني، ويكلف لوحده: 90 مليون 
�صنويا، ولبا�ض االأعوان امل�صتخدمني بحوايل 100 
مليون، ونفقات التنقل بـ: 80 مليون، واال�صتفادة 
من منظمات االحتياط االجتماعي، ويكلف اجلماعة 
م�صاهمات تقدر مبليار �صنويا، واأخرى يف ال�صندوق 
املغربي للتقاعد بـ 3 ماليري، بينما النظام اجلماعي 

 520 �صنويا  امليزانية  يكلف  التقاعد  رواتب  ملنح 
الر�صميون  فاملوظفون  االأجور،  فاأما  مليون، 
 4 من  الر�صميني  وغري  مليارا،   30 من  ي�صتفيدون 
اإىل  اإ�صافة  مليون،   50 من  والعر�صيون  ماليري، 
التعوي�صات عن االأ�صغال االإ�صافية، التي حت�صد 
والحظوا  »ال�صاقة«،  واالأ�صغال  مليون،   150
يوزع  ال�صنة  يف  مليار  وثمنها  ال�صاقة«  »االأ�صغال 
جمهز  جماعة  مقر  يف  »املنفيني«  االأ�صقياء  على 
واأدوات  والكهرباء،  واملاء  والهواتف  باملكيفات، 
الديكور املريحة، وم�صتلزمات العمل من حوا�صيب 
واأقالم وكتب ومراجع، وعند مغادرتهم املقر، ففي 
وهي  اإ�صارتهم  رهن  اجلماعة  �صيارات  انتظارهم 

لوحدها تكلف امليزانية حوايل مليار و500 مليون.
يتمتعون  اأ�صباح  فيهم  والذين  املوظفون  هوؤالء 
مليارا   43 بحوايل  تقدر  والتي  ال�صكان  باأموال 
�صنويا وهي تكلفة بناء ع�صر م�صت�صفيات كل �صنة، 
واإن كنا ال نطلب بناء م�صت�صفيات، فاإننا فقط نريد 
ومعنا الراأي العام املغربي معرفة كم من االأ�صباح 
»يقتاتون« من عرق ال�صعب، فالدار البي�صاء بـ 6 
ماليني من ال�صاكنة ال يتعدى عدد موظفي جماعتها 
12 األف موظف، ونحن يف الرباط بـ 600 األف �صاكن 

فقط، و6000 موظف يف اجلماعة.

الرباط يا حسرة

املرحوم الوطني املقاوم املثقف: حممد بن الرا�صي، ولد يف 
الرباط �صنة 1921، وتويف ودفن بها يوم 9 نونرب 2013.

منا�صل متطوع يف بع�ض املوؤ�ص�صات التعليمية لتلقني اأبناء 
ال�صعــــب القواعــــد الوطنية، ومن قادة املطالبة باال�صتقالل 

مرتجم  وحمرر   ،1944 �صنة 
تاأ�صي�صها  العلم عند  بجريدة 
اال�صتقالل  بعد  1946، وتقلد 
اإداريـــــــة  منا�صـــــب  عـــدة 

ودبلوما�صية.
واملوؤمنني  املجاهدين  من 
واجب  الوطن  خدمة  باأن 
الكتاب  ومن  مكافاأة،  وبدون 
باللغتني  املبدعني  وال�صعراء 
العربــــية والفرن�صية. ومــــن 
روائعه: »يا �صاحب ال�صولة 

وال�صوجلان«.
ِازداد باملدينة القدمية، وظل 
قاطنا بها اإىل اأن تويف رحمة اهلل 

عليه، واأ�صكنه ف�صيح جناته.

من

 أرشيف

 الرباط
عن  عبارة  �صارع  يوجد  مرت،   300 طول  على 
طريق مهم يقع بني �صارع املر�صى و�صارع الرحبة، 
حيث  خملوف  �صيدي  �صاحة  اإىل  منهما  ويتوجه 
يربطهما ب�صارع احل�صن الثاين. هذا ال�صارع الرئي�صي 
اأمام  واملوجود  والراجلني  ال�صيارات  ملرور  واملهم 
الراغبون  الزوار  ي�صطدم  ما  كثريا  كبري،  فندق 
الطريق  باأن  الوادي،  اأو  البحر  ن�صيم  ا�صتن�صاق  يف 
اأكرث من �صخ�ض واحد،  اأر�صفة تت�صع ملرور  بدون 
واأنها اأي الطريق خا�صة بال�صيارات، واملفاجاأة هي 
اأنها اأي ال�صارع – الطريق – بدون اإنارة، والظالم 
هو امل�صيطر واملتحكم يف اإبقاء النا�ض يف بيوتهم اأو 

املجازفة باأرواحهم.
– الكثري يطلقون عليه:  – بدون ا�صم  هذا ال�صارع 

»العقبة« لوجوده على ه�صبة مرتفعة.
واإذا كان �صكان حي ح�صان يف�صلون الرتويح على 

اأنف�صهم باالنتقال اإىل الكورني�ض، فاإن هذا االنتقال 
اجلحيم  الطريق  يف  املتمثالن  وعلقمه  مرارته  له 
املجهزة  وغري  امل�صانة،  وغري  املوؤمنة  غري 
والكافية  اخلا�صة  واملمرات  واالأر�صفة  باالإنارة 
للراجلني. واجلماعة تنفق 5 ماليري على االإنارة، 
مليار  وحوايل  اإنارة،  بدون  رئي�صي  �صارع  وهذا 
على �صيانة الطرقات، وهذا طريق بدون تر�صيف، 
وحوايل 100 مليون على �صراء �صارات ال�صوارع، 

وهذا �صارع بدون ا�صم وبدون �صارة.
فاإذا كان �صارع و�صط مركز العا�صمة ويف مقاطعة 
ال�صوارع  يا ترى حالة  ح�صان هذه حالته، فكيف 
االأزقة  ويف  القدمية،  املدينة  يف  االأ�صوار  داخل 

املهم�صة يف  حي املحيط وحي العكاري؟
املجاور  الفخم  الفندق  يف  لل�صياح  ونعتذر 
لل�صارع املظلم املنكوب، فهذه حالتنا مع جمل�صنا 

اجلماعي.

املجل�س اجلماعي يجهل كفاح املدينة!

انتفا�ضات الرباط التي غريت جمرى تاريخ اململكة
 ،1944 يناير   29 ذكرى  �صتحل  اليوم  من  �صهرين  بعد 
بها  برهنت  التي  االنتفا�صات  من  بانتفا�صة  لتذكرنا 
من  ون�صالها  واإغراءاته  لال�صتعمار  نبذها  عن  الرباط 
انتفا�صة �صد  اأول  وانطلقت  واال�صتقالل،  اأجل احلرية 
اال�صتعمار �صنة 1915 من ق�صبة االوداية بقيادة املقاوم 
له  ي�صجل  الذي  بناين  املرحوم 
التاريخ قيامه بثورة »دوخ« 
وكانت  امل�صتعمر،  بها 
الوطنية  لزرع  بذورا 
بعد  �صتثمر  والكفاح 
�صجرة  عن  �صنة   30
الوطن  اأجل  الفداء من 

واملطالبة باال�صتقالل، وهنا تنفجر مظاهرات عارمة يوم 
29 يناير 1944 ي�صارك فيها املواطنون بكثافة، وتتدخل 
اآلة القمع اال�صتعماري وتزج برجاالت الرباط يف غياهب 
ال�صجون، وحتكم على واحد من هوؤالء الرجال باالإعدام 
بالر�صا�ض.  رميا  ا�صت�صهد  الذي  جازوليت  ال�صهيد  هو 
يف مكان معروف بني متارة – ال�صاطئ والرباط، ودفن 
مار�ض   7 يوم  املن�صور  يعقوب  مبقربة  الكبري  ال�صهيد 
لثوار  اأو   1930 لثوار  اأو   1915 لثوار  و�صواء   .1944
1944 اأو لثوار 1953، الذين �صحوا باأنف�صهم و�صقطوا 
ليحيى الوطن، فلقد كان من املفرو�ض اأن يقوم املجل�ض 
وينظم  الوطنية،  الذكريات  هذه  باإحياء  اجلماعي 
ندوات، ويذكر اجليل احلايل بت�صحيات رجاالت الرباط 

من اأجلهم، ومن اأجل اأن يعي�صوا اأحرارا م�صتقلني.
فاإذا كان املجل�ض اجلماعي 
مل يبادر ومل يفكر يف واجب 
تكــــــــرمي 

يجهل  رمبا  جمل�ض  فالأنه  واال�صتقالل،  احلرية  �صهداء 
 1944 يناير   29 ذكرى  هي  وها  الرباط.  مدينة  تاريخ 
حتل بعد �صهرين، وهي ذكرى ت�صجل مبداد من الفخر 
بطوالت رجال رباطيني، بف�صلهم وت�صحياتهم، اأع�صاء 
ويجولون  وي�صولون  يحكمون  اجلماعي  املجل�ض 

ويت�صرفون يف اأموال �صكان الرباط.
منا�صبة  املقبلة،  يناير   29 ذكرى  تكون  اأن  نتمنى 
�صهدائها  اأرواح  ومع  الرباط  تاريخ  مع  للم�صاحلة 
وعائالتهم وال�صكان، وفر�صة لنف�ض الغبار والتهمي�ض 
بع�ض  لتحملها  اأ�صمائهم  اقرتاح  على  و»الفيتو« 
الطريق  على  جازوليت  �صارع  هناك  نعم  ال�صوارع. 
املدينة  اأبناء  من  والباقون   ،1970 منذ  ال�صاحلي 
الرباط  رجاالت  اهلل  فرحم  املجاهدين؟  العاديني 
اأ�صحاب  يهدي  و»اهلل  لوطنهم،  االأوفياء  املخل�صني 

البلدية على هذه املدينة«.
العنصر

نزيفهم يعرقل تنمية العا�صمة

املوظفون الأ�ضباح يف اجلماعة: كم يكلفون ال�ضكان؟
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عندما  اأردن���ي���ة،  ك��ب��رة  �صخ�صية 
عمان  العا�صمة  اأمانة  راأ���س  على  كان 
متينة  ع��اق��ات  ن�صج   – البلدية   –

كل  يف  و�صاندها  الرباط،  مع  ومتميزة 
وثيقة  معها  ووقع  الدولية،  املنتديات 
عبد  ال�صيد  اإن��ه   – والتواأمة  للتاآخي 
انتخابه  ال��ذي مت  ال��رواب��دة  ال��روؤوف 
الأعيان  جمل�س  على  رئي�صا  م��وؤخ��را 
الأردين )جمل�س امل�صت�صارين(. نتمنى 

اأن تكون الرباط يف املوعد لتهنئته.

اإذا كان جمل�س جماعة العا�صمة تعامل 
با�صتخفاف والامبالة مع الطلب الذي 
تقدم به املجتمع املدين يف �صاأن ت�صمية 
حديقة ابن �صينا با�صم: عمر بن�صم�صي 
املجتمع  هذا  توجه  فلقد  اهلل،  رحمه 
تاتو،  ورئي�صه  العمالة  جمل�س  اإىل 

حيث اأولوا الطلب اهتماما كبرا.

ِاهتم ال�صكان بالأخبار املتداولة يف �صاأن 
�صخ�صية  اإىل   »2013 �صنة  »رجل  منح 
الظهور،  بعدم  العا�صمة  يف  معروفة 
نتمنى  املكافاأة؛  يف  الطمع  اأو  والتبجح 
يعود  حتى  الرجل  هذا  اهلل  ي�صايف  اأن 

ل�صتكمال م�صرة الرباط املوفقة.

املدينة  �صباب  اأو���ص��اط  يف  حديث  ل 
لوبرة  اب��ن  ع��ودة  ع��ن  اإل  القدمية 
ل���ص��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه اجل��م��ع��وي، مما 
لانتخابات  املر�صحني  اأجندة  �صربك 
املقبلة، كما يتحدثون عن قرب تنظيم 
التي  القدم  كرة  يف  الأحياء  مباريات 

ا�صتهر بها العائد من مهام �صلطوية.

يف قلب حي ح�صان ويف القرن 21!

�ضارع بدون اإنارة 
ول تر�ضيــــف
 ول ا�ضـــــم!
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نورالدين الطويليع ــ يوسف اإلدريسي

اليــــــــــــوم  �صبـــــاح  ِالتحـــــق 
بعة  ر اأ  2 0 1 3 نرب نو  11 ثنني  لإ ا
اأطباء جدد بامل�صت�صفى الإقليمــــي 
لال ح�صناء باليو�صفية، وقد علمنا  اأن 
التخرج،  حديثو  الأطبـــاء  هوؤلء 
التخ�ص�ص، حيث  وكلهم من ذوي 
الـــحا�صل  اخلـــ�صا�ص  �صي�صدون 
اجلهاز  الآتية:  التخ�ص�صات  يف 
الكلوي،  الق�صــــــــور  اله�صـــــمي، 

الأ�صعة، طب الن�صاء والتوليد.
وينتـــظر اأن تـــحل هذه التعيينات 
اخلانقة  الأزمة  من  كبريا  جزءا 
وطاأتها  حتــــت  يـــرزح  الـــــتي 
امل�صت�صفى، خ�صو�صا على م�صتوى 
كانت  الذي  والتوليد  الن�صاء  طب 
م�صلحته ت�صتغل باملمر�صات فقط، 
مما عر�صهن مرارا وتكرارا ل�صغط 
الحتكاك  �صحية  واأوقعهن  كبري 
نتيجة  باملواطنـــــني  املبا�صــــــــــر 
احلالت  ا�صتقبال  عن  امتناعهـــن 
عر�صها  تتطلب  التي  امل�صتع�صية 
عـــــلى اأنظار الطبيــب املتخ�ص�ص 
باآ�صفي،  اجلهــــوي  بامل�صت�صفــــى 
والأمر نف�صه ينطبق على م�صلحة 
التي كانت مو�صوع  الدم  ت�صفيـــة 
واعت�صامات  احتجاجية  وقفـــــات 
الكلوي  الق�صور  مر�صى  لدن  من 
باملدن  العالج  يتلقون  الذيـــن 
امل�صلحة  عجزت  بعدما  املجاورة 
على  مقت�صرة  ا�صتقباـــــلهم،  عن 
منهم،  مري�صا  ع�صر  اأربعة  انتقاء 
ب�صبب النق�ص احلا�صل يف املوارد 

الب�صرية.

ويف هذا الإطار اأكد املندوب الإقليمي 
باليو�صفية  اأن  ال�صحة  لوزارة 
�صت�صاعف  الدم  ت�صفية  م�صلحة 
يف  مئة  بن�صبة  امل�صتفيدين  عدد 
اإىل  بالإ�صافة  و�صت�صتقبل  املئة، 
الطبيب املتخ�ص�ص اأربع ممر�صات 
تكوينية  لدورة  حاليا  يخ�صعن 
بامل�صت�صفى اجلهوي حممد اخلام�ص 
اجتياز  يف  جنحن  بعدما  باآ�صفي 
امل�صت�صفى  اإدارة  نظمتها  مباراة 
اإ�صراف جمعية دعم مر�صى  حتت 
التي  باليو�صفية  الكلوي  الق�صور 

�صتتكفل ب�صرف رواتبهن.
بال�صاأن  املهتمني  اأحد  دعا  ذلك  اإىل 
ال�صحي بالإقليم اإىل �صرورة تعامل 

اإحدى  مع  بحزم  امل�صت�صفى  اإدارة 
التي ل تزور امل�صت�صفى  الطبيبات 
مقت�صرة  الأ�صبوع،  يف  يومني  اإل 
ال�صباحية  الفرتة  من  جزء  على 
وتعمل  اليومني،  هذين  خالل 
باأحد املكاتب عو�ص م�صلحة طب 
لأن  وذلك  تفاديا  املغلقة،  الأطفال 
الأطباء  به  يحتذي  مثال  تكون 
م�صددا  الن�صباط،  عدم  يف  اجلدد 
اجلــــميع  التـــزام  وجــــوب  على 
ميتد  الذي  القانوين  بالتوقيت 
اإىل  �صباحا  والن�صف  الثامنة  من 
الرابعة والن�صف بعد الزوال طيلة 
يومي  با�صتثناء  الأ�صبوع  اأيام 

ال�صبت والأحد.

اأجل  من  املحلية  اللجنة  من�صق 
التي  والتطبيب  العالج  يف  احلق 
نظمت على مدى الأ�صابيع ال�صبعة 
الأخيـــرة وقفـــــات احتجـــــاجية 
احتــــــجاجا  اأ�صبوعية متوا�صلة، 
املتاأزم  ال�صحــــي  الو�صــــع  على 
بالإقليـــــــم عموما، وبامل�صتـــ�صفى 
اخل�صو�ص،  وجه  على  الإقليمي 
اعترب اخلرب ب�صرى �صارة ل�صاكنة 
اليو�صفــــــــية وانت�صارا للـــــــحق 
اأجهزة  وحيى  ال�صرفاء،  ولكل 
احتجاجات  واكبت  التي  الإعالم 
وجوب  على  موؤكدا  اللجنة، 
اأكرب على  اأهمية  املدينة  اإعـــــطاء 
انتظار  ويف  ال�صحي،  امل�صتوى 
ا�صتمرار  عن  اأعلن  ذلك  حتقق 
واحل�صاري  ال�صلمي  الحتجاج 
اإىل حني ت�صوية م�صاكل امل�صت�صفى 
خ�صو�صا  نهائي،  ب�صكل  الإقليمي 
يف  الكبري  باخل�صا�ص  يتعلق  فيما 
يجعل  الذي  العامة  الطبية  الأطر 

م�صلحة املداومة �صبه معطلة.
اأحد  اعترب  ال�صياق،  نف�ص  ويف 
الفاعلني النقابيني بالقطاع ال�صحي 
مبتورة  املذكورة  التعيينات  اأن 
�صروط  بع�ص  توفر  عدم  ظل  يف 
امل�صت�صفى  بافتقاد  م�صتدل  العمل، 
اإىل بنك الدم، واإىل جهاز»�صكانري«، 
الإنعا�ص  يف  اأخ�صائي  طبيب  واإىل 
والتخدير، وهو ما ميكن اأن يعطل 
ي�صتغله  اأو  الأطباء،  بع�ص  عمل 
الن�صباط   لعدم  كذريعة  البع�ص 

واللتزام مبواقيت العمل.  

كواليس جهوية

منذ متى اأ�صبحت الوزارة تعاتب وال تعاقب 

مندوب ال�سحة يهاجم طبيبة ل تعمل اإل يومني يف الأ�سبوع   

خالد  الدرقاوي
عا�صت �صاكنة حي الزهرة التابعة لنفوذ امللحقة 
الإدارية  الرابعة مبدينة بر�صيد موؤخرا �صاعات 
بدون مياه، وذلك اإثر انفجار قناة للماء ال�صالح 

لل�صرب بنف�ص احلي.
�صائق  ينتبه  مل  القناة  بعدما  انفجار  وجاء 
باإحدى  قبو)لكاف(  بحفر  يقوم  كان  جرافة 
املذكور،  باحلي  املتواجدة  الأر�صية  البقع 

وو�صط  العام  بال�صارع  كثرية  مياه  لتتدفق 
اإىل  ال�صكان  من  عدد  البقعة  حيث  جتمهر 
ال�صلطات املحلية بعد  وهرعت  مكان احلادث. 
املنازل  من  عدد  عن  املاء  بانقطاع  اإخبارها 
مبا�صرة بعد علمها باحلادث، كما مت الت�صال 
مب�صوؤويل املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�صرب 
من  فريق  واإر�صال  القناة،  لإغالق  وتدخلوا 

م�صلحة ال�صيانة لإ�صالح العطب.
يف  بر�صيد  مدينة  عا�صت  مت�صل،  �صياق  ويف 
ف�صل ال�صيف الأخري انقطاعات متكررة للماء 
وعدم  ال�صبيب  �صعف  ب�صبب  ال�صكان  عن 
بعدد  العليا  الطوابق  اإىل  باملاء  التزود  اإي�صال 
من العمارات والتو�صع العمراين الذي تعي�صه 
ما  الجتاهات،  جميع  يف  حريز  اأولد  عا�صمة 
اإيجاد  باملدينة  امل�صوؤولة  اجلهات  من  يتطلب 
الآونة  يف  ح�صل  ما  تكرار  لعدم  جذرية  حلول 

الأخرية.

برشيد

سيدي قاسم

اليوسفية
ما يجري ويدور في المدن 

ال�سلطات عاجزة عن الت�سدي 
لظاهرة احتالل امللك العمومي 

الوافي سعيد 
موؤخرا  اإنزكان  مبدينة  املحلية  ال�صلطات  قامت 
ب�صن حملة منظمة لتحرير امللك العمومي.. وكما 
هو معلوم  اأن مظاهر ال�صتغالل الفاح�ص للملك 
من  العديد  ح�صب   اإنزكان  مبدينة   العمومي 
املتتبعني لل�صاأن املحلي  هزمت قدرة ال�صلطات، 
على  حكرا  العمومي  امللك  احتالل  يعد  مل  اإذ 
�صمل  بل  املتجولني،  والباعة  العربات  اأ�صحاب 
اأ�صحاب امل�صاريع التجارية املنظمة، اإىل درجة 
م�صكينة  و�صارع  ك�صيمة،  �صارع  معها  حتول 
مناذج  اإىل   )..( باخل�صو�ص  املدار�ص  و�صارع 
والأزقة  ال�صوارع  حتويل  لظاهرة  فا�صحة 
يف  خيالية  اأرباحا  راكمت  جتارية  ف�صاءات  اإىل 
الأزبال  تراكمت  فيما  منها،  امل�صتفيدين  جيوب 
اإف�صاد  يف  ت�صاهم  والتي  الأحياء،  يف  والنفايات 
وت�صويه جمالية املدينة، وخلق م�صاكل عديدة 

لل�صكان.
اأن  الفعاليات  من  العديد  اعتربت  املقابل،  يف 
حتكمها  باإنزكان   العام  امللك  احتالل  اإ�صكالية 
الو�صع  توتر  يف  �صاهمت  �صيا�صية  ح�صابات 
عن  منهم  عدد  عرب  اأن  بعد  املدينة،  اأبناء  بني 
امتعا�صهم من منح رخ�ص ا�صتغالل امللك العام 
معينة،  جهات  على  واملح�صوبني  للمحظوظني 
وتوفر بع�صهم على اأكرث من رخ�صة، يف الوقت 
الذي يعجز اآخرون عن اإقناع امل�صوؤولني مبنحهم 
اإحدى هذه الرخ�ص رغم توفرهم على ال�صروط 
ال�صرورية التي تخول لهم ال�صتفادة منها، وهو 
ما ي�صتدعي فتح حتقيق يف املو�صوع، والك�صف 
الريع دون وجه  امل�صتفيدين من هذا  قائمة  عن 

حق.

إنزكان

البروج 

جمل�س قروي »�سد« املبادرة 
الوطنية للتنمية الب�سرية 

رشيد بنكــــرارة

بوعلي  اأولد  جلماعة  القروي  املجل�ص  �صراعات  لزالت 
ولزالت  م�صتمرة،  �صطات  اإقليم  الربوج  بدائرة  النواجة 
ب�صبب  اآخـــر  اإ�صعار  اإىل  معطلة  املواطنني  م�صالح  معها 
التجاذبات القائمة بني مكونات املجلـــ�ص، وتغليب امل�صالح 
ال�صخ�صية من طرف من  انتدبوا لتدبري ال�صاأن املحلي بهذه 
اجلماعـة، والذين اأ�صبحوا ينهجون اأ�صاليب و�صلوكات ل 
متت لت�صيري ال�صاأن املحلي ب�صلـــــــــة، واإل مبــــاذا نف�صر 
كدورة   الت�صيري  يف  املف�صلية  اأهميتها  لها  دورات  اإف�صال 
اأكتوبر الأخرية املخ�ص�صة لربجمة ميزانية اجلماعة والتي 
كان مزمعا عقدها بتاريخ 30 - 10 - 2013، والتحري�ص 
على عدم ح�صورها، وال�صعي اإىل ا�صتن�صاخ جتربة جمل�ص 
وزارة  حلته  الذي  الغربية  م�صكني  ببني  خلوق،  بني 
اإىل  بالإ�صافة  به،  النتخابات  واأجريت  موؤخرا  الداخلية 
لالإجناز  مقرتحة  طرقية  م�صالك  اإقامة  على  العرتا�ص 
بتمويل من املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية  لفك العزلة 

عن العديد من الدواوير باجلماعــــة ...
اآخر ف�صـــول هذا النزاع بت فيه الق�صاء بعد اأن اختلطت 
فيه الأمور على الأطراف املت�صارعة.. حيث ق�صت املحكمة 
الزجرية بالدار البي�صاء موؤخرا يف امللفات: �صكاية مبا�صرة 
عدد 64 - 2012 .. و�صكاية مبا�صرة  65 - 2012 يف مواجهة 
النواجــــة  بوعلي  اأولد  جلماعة  القروي  باملجل�ص  ع�صو 
وجريدة الحتاد ال�صرتاكي من اأجل جنحة القذف بغرامات  
لكل  درهم   10.000( درهم   20.000 جمموعها   نافـــــــذة 
ملف( وتعوي�ص لفائدة املطالب باحلق املدين رئي�ص املجل�ص 
 40000 اأولد بوعلي النواجة  جمموعه   القروي جلماعة 
وباإرجاع  ملف(   لكل  درهم   20.000( بالت�صامـن  درهم 
ال�صمانة  ل�صاحبها بعد خ�صم الر�صم  اجلزافــــي منها مع 

ال�صائر والإجبار يف الأدنى.
فعلى �صلطات الو�صاية التدخل لتوفري البنيات الأ�صا�صية 
بهذه اجلماعة، وتغليب م�صلحة ال�صكان، وتـــرك �صراعات 

اأع�صاء املجل�ص القروي جانبا ...

بوجدور

حريق باأ�سباب جمهولة 
يف »ميناء بوجدور«

 أسامة باخي
ِاندلع حريق على ال�صاعة الثالثة والن�صف من م�صاء 
يوم ال�صبت 16 نونرب اجلاري، مبجموعة من الأكيا�ص 
يف  ت�صبب  مما  اجلديد.  بوجدور  مبيناء  البال�صتيكية 
»�صركة  م�صتخدمي  تدخل  ولول  حمتوياتها،  اإتالف 
لكانت  لل�صيد،  الوطني  للمكتب  التابعة  تكنيك«  كازا 

النتيجة كارثية.
خلق  الآن،  اأ�صبابه حلد  تعرف  الذي مل  هذا احلريق 
خ�صائر  يخلف  مل  اأنه  رغم  البحارة  لدى  كبريا  هلعا 
ب�صرية، وي�صار اإىل اأن وزير الفالحة وال�صيد البحري 
عزيز اأخنو�ص اأعطى النطالقة الر�صمية لن�صاط ال�صيد 
هذا  بحر  اجلديد  امليناء  اأ�صغال  انتهاء  بعد  ال�صاحلي 
الأ�صبوع، كما �صلم الوزير اأوىل ال�صناديق البال�صتيكية 

لأحد مراكب ال�صيد التقليدي.
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حميد بوعادي

واآخر  بامتياز،  متناق�صة  مدينة  قا�صم  �صيدي 
ابتكار هذه املتناق�صات هي املظاهرة التي قام بها 
عمال ال�صيعة الفالحية)النماء(، خالل الأ�صبوع 
للمطالبة  امللكي،  الدرك  مقر  اأمام  ودعناه  الذي 
اأ�صفر  الحتجاج  هذا  ق�صائي..  حكم  بتنفيذ 
جاء  الذي  امل�صنني  العمال  اأحد  ابن  اعتقال  عن 

ملوؤازرة اأبيه. 
املعت�صمني  العمال  اإن  تقول  املتوفرة  املعلومات 
يطالبون بت�صوية و�صعيتهم، وهذا حق م�صروع، 

الأمالك  يطالب  هل  �صاردا،  لزال  اأغلبهم  لكن 
الذكر،  ال�صالفة  ال�صيعة  �صاحب  اأم  املخزنية 
الأحكام  بتنفيذ  لالإ�صراع  املحكمة  مطالبة  اأم 

الق�صائية، واملتجلية يف �صرف م�صتحقاتهم.
املاألوف،  فلم يخرج عن  امللكي،  الدرك  اأما تدخل 
وعن القوانني اجلاري بها العمل، وهي املحافظة 
خمفر  اإىل  العمال  بع�ص  اقتياد  لأن  الأمن،  على 
عاٍد،  جد  اأمر  وهذا  التحقيق،  لتتمة  جاء  الدرك 
رغم اأنه اأ�صفر عن ت�صريحات عفوية كان لها الأثر 

ال�صلبي علي اإمتام امل�صطرة...

رجاًء..ل تقحموا الدرك امللكي يف خالفاتكم 

انفجار »قادو�س« يحرم املواطنني 
من املاء ال�سالح لل�سرب
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كواليس جهوية

تكوين 10.000 
معطل.. اإنه العبث 

بعد طول انتظ�ر، ج�ء الخبر في اأوا�شط �شهر نوفمبر ب�أنه 
�شيتم اإجراء المب�راة النتق�ئية للفوج الأول )2013 - 2014( 
من م�شروع تكوين 10000 معطل ب�لمدار�س العلي� للأ�ش�تذة، 
ثم ب�لمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ثم ج�ء الخبر 
اليقين ب�أن التكوين �شينطلق في 16 دي�شمبر، بعد مرور 3 ثلثة 
اأ�شهر على انطلق المو�شم الدرا�شي. حدد الم�شروع الحكومي 
مدة التكوين بـ10 اأ�شهر، وعليه فل بد من الإبق�ء على اأبواب 
المدار�س العلي� للأ�ش�تذة مفتوحة طيلة ف�شل ال�شيف، حتى 
�شهر اأكتوبر 2014؛ فهل يعقل هذا؟ التكوين �شيتم ح�شب نظ�م 
)كم�  الج�معي  للتعليم  المدمر   )LMD( »ل.م.د«  الوحدات 
اإلى ن�شفين  ال�شنة الج�معية  �شنرى فيم� بعد(، حيث تق�ّشم 
)semestre(، ُيتّوج كل ن�شف بتوقف الدرا�شة لعدة اأ�ش�بيع 
الذي  العبثي  التكوين  هذا  �شيتم  فكيف  المتح�ن�ت؛  لإجراء 
العلي�  للمدار�س  المهني«  »اللي�ش�ن�س  دبلوم  بم�شمى  �شيتوج 
اأ�شواأ ح�ل بكثير من ا�شتكم�ل  للأ�ش�تذة، الذي �شيكون قطع� 
التكوين العبثي التي تم اجتراره اأزيد من 20 �شنة؟.. ثم لزالت 
المب�راة )الكت�بي وال�شفوي( لم تجر بعد؛ فمن �شي�شهر على 
اإجرائه� علم� اأن الأ�ش�تذة الج�معيين ب�لمدار�س العلي� للأ�ش�تذة، 
على قلة عددهم، من�شغلون ب�لتكوين�ت )تكوين�ت وم�شتوي�ت 
متعددة(؟ واأين �شتجرى المب�راة، بينم� الق�ع�ت والمدرج�ت 

محجوزة للتدري�س؟ 
قطع� لن ي�شتمر التكوين حتى �شهر اأكتوبر، ف�شيتوقف اأواخر 
�شهر يونيو اأو بداية يوليوز على اأبعد تقدير لإف�ش�ح المج�ل 
الث�نية  الــدورة  ثم  الأولـــى،  )الـــدورة  المتح�ن�ت  لإجــراء 
ال�شتدراكية )rattrapage(، ولإعط�ء النت�ئج في اأواخر �شهر 
يوليوز اأو بداية غ�شت. �شيتخرج الُمتكّونون وهم ح�ملون لدبلوم 
اللي�ش�ن�س المهني كخريجي المدار�س العلي� للأ�ش�تذة، التي مروا 
به� مر الكرام )كم� يق�ل(، تم�م� كم� ك�ن عليه الح�ل )بل اأ�شواأ( 
مع م� ك�ن ي�شمى ب��شتكم�ل التكوين، والذي لن يوؤهلهم حتى 
للتدري�س ب�لتعليم الإعدادي، لأنهم، بكل ب�ش�طة، يفتقدون للكثير 
مم� هم مط�لبون بتدري�شه، ول يح�شنون تكوين بع�س جمل 
�شليمة حتى ب�لدارجة، لغة الأميين المقنعين التي ين�دي البع�س 
بطل  ال�شبب  ظهر  اإذا  يق�ل،  فكم�  للتدري�س.  كلغة  بتبنيه� 

العجب.  
في المق�بل، وفي نف�س ال�شي�ق، وعلى نف�س النهج ت�شير الأمور 
والتكوين  التربية  لمهن  الجهوية  المراكز  م�شتوى  على 
الم�شتحدثة. فلقد جرت المتح�ن�ت الكت�بية في اأواخر �شهر 
�شبتمبر ولم تعرف النت�ئج اإل خلل نوفمبر، ول تزال المتح�ن�ت 
ال�شفوية تنتظر، لم تح�شم حيثي�ت اإجرائه� بعد. قطع� لن ينطلق 
التكوين العبثي )هن� كذلك( قبل اأوا�شط �شهر دي�شمبر على اأح�شن 
تقدير، فم�ذا �شيتبّقى من ال�شنة الدرا�شية؟ فهل من تعليق؟ 
المتداعي  التربوية  منظومتن�  �شرح  على  التب�كي  فلم�ذا 

لل�شقوط؟ 
اأين نحن من �شع�ر الحك�مة ومح�ربة اله�ش��شة الذي ُن�شّنف 
به اأ�شم�عن� �شب�ح م�ش�ء في و�ش�ئل اإعلمن�؟ األ نج�شد بت�شرف�تن� 
ه�ته النهج العبثي كواقع عملي؟ فم� هي اله�ش��شة اإن لم تكن 

ه�ته تجلي�ته�، وهذا نهجه�؟  
فهل بلغ مر�س انف�ش�م القول عن الفعل هذا الحد من الخطورة 
الذي يجعل المتكلم من� يتع�ي�س في وئ�م مع النقي�س العملي 
في �شخ�شيته. األ نح�س ب�لحرج؟ هل نحن فعل ع�ديون، نت�شرف 
كم� يجب؟ اإلى متى �شن�شتمر في الكذب على اأنف�شن�؟ كلن� ن�شتكي 
من مدى تدهور اأحوال منظومتن� التربوية، وكلن�، كل من موقعه، 
كل  على  وتعميمه  التدهور  حدة  زي�دة  على  بطريقته  يعمل 
الم�شتوي�ت. م� الذي يمكن قوله، واإلى متى يمكن للمرء اأن ي�شتمر 
في دق ن�قو�س الخطر وقد تحول رنينه اإلى مكون طبيعي من 
مكون�ت م�شهدن� الثق�في الإعلمي ال�ش�خب، حيث التب�ري على 
اأ�شده في التع�طي للدرد�ش�ت الكلمية المنمقة المنف�شمة تم�م� 

عن الواقع كم� يبدو جلي� من الوق�ئع؟.. 

الكاتب العام للعمالة يكت�شف مناطق معزولة لأول مرة يف حياته 
شيشاوة

 ادريس لمهيمر

يف زي�رة هي الأوىل من نوعه� مل�شوؤويل الإدارة 
الع�م  الك�تب  ق�م  �شي�ش�وة،  لعم�لة  الرتابية 
لعم�لة �شي�ش�وة موؤخرا بتلبية دعوة جمعية 
اأع�يل  يف  للتنمية«  تغراط  »�شب�ب  حملية 
جب�ل »امني الدونيت« على احلدود املت�خمة 
�ش�كنته�  تعي�س  والتي  ت�رودانت،  لإقليم 
حتت  طوال  ل�شنني  وتئن  الق�تلة،  العزلة 
من�طق  التهمي�س،  واألوان  اأطي�ف  كل  واقع 
من املغرب املن�شي، توؤدي اإليه� م�ش�لك طرقية 
البني�ت  يف  ح�د  نق�س  من  وتع�ين  وعرة، 
ال�شحية،  واخلدم�ت  الأ�ش��شية  التحتية 
الأمية  موؤ�شرات  يف  مهول  ارتف�ع�  وت�شجل 
والهدر املدر�شي، ون�شب� مرتفعة يف اله�ش��شة 
والفقر)..(، مل ي�شدق امل�شوؤول الث�ين بعم�لة 
يف  عين�ه،  راأته  م�  وحقيقة  هول  �شي�ش�وة 
منعرج�ت  يف  ل�ش�ع�ت  امتدت  �شيزيفية  رحلة 
املوت »ب�برك�ن« و»تزي« و»ا�شرير« �ش�دف 
يف طريقه كل مظ�هر البوؤ�س واحلرم�ن، وهو 
وم�  تنتهي،  ل  تك�د  التي  امل�ش�ف�ت  يطوي 
لدوار  الإقليمية  ال�شلطة  موكب  و�شل  اأن 
املنطقة  �ش�كنة  ا�شتقبلته  حتى  »تغراط« 
واللوز، رغم �شظف  وب�أطب�ق اجلوز  بحف�وة 
العي�س وقلة ذات اليد، ف�ش�كنة امني الدونيت، 
ت�ش�رع  �ش�مدة  وم�زالت  ب�لكرم،  معروفة 
مع�مل  تغيري  يف  وت�أمل  الطبيعة،  ق�ش�وة 
ب�لع�مل  وربطه�  عنه�  العزلة  بفك  منطقته� 
وعلى  ب�شيطة  مط�لبه�  �ش�كنة  اخل�رجي. 

الت�ش�لت  ب�شبكة  بتزويده�  �شمله�  راأ�شه� 
وقد  ال�شحية،  اخلدم�ت  وحت�شني  »الريزو« 
احتج�جية  م�شرية  يف  موؤخرا  �شك�نه�  خرج 
مع�ن�تهم  من  ذرع�  �ش�قوا  اأن  بعد  ح��شدة 
ل�ش�كنة  اليتيم  ال�شحي  املركز  م�شوؤويل  مع 
تقدر ب�أزيد من 12000 ن�شمة،  فيم� اقت�شرت 
الأ�ش��س  احلجر  بو�شع  الع�م  الك�تب  زي�رة 
مل�شروع تزويد �ش�كنة تغراط ب�مل�ء ال�شروب، 
وهو م�شروع  ج�دت به قريحة الع�مل ال�ش�بق 
طلب�ت  بعد  البجيوي  الفت�ح  عبد  ل�شي�ش�وة 
متت�لية جلمعية �شب�ب »تغراط« اإب�ن الربيع 
على  و�شخطه�  غ�شبه�  لمت�ش��س  العربي 
البوؤ�س  الواقع املعي�س.ع�ي�س فيه كل مظ�هر 

وال�شق�وة التي تك�بده� �ش�كنة امني الدونيت، 
هذه  �شتغري  م�ذا  العري�س:  ال�شوؤال  ويبقى 
الزي�رات من واقع ح�ل �ش�كنة امني الدونيت، 
العي�س  �شروط  اأدنى  من  حمرومة  فطفولته� 
الكرمي، تع�ين ق�ش�وة الربد وتنخره� الأمرا�س 
التي  ال�شت�ء  فرتات  يف  خ�شو�ش�  املو�شمية 
م�شتوي�ت  اإىل  احلرارة  موؤ�شرات  فيه�  ت�شل 
قي��شية دني� ل حتتمله� اأج�ش�دهم ال�شغرية. 
الربيئة  ب�أي�ديه�  ت�شري  الطفولة  وبرباءة 
قرارات  يف  وتقول  ال�شلط�ت،  موكب  مودعة 
نف�شه� ع�شى اأن يكون اكت�ش�فهم لهذه املن�طق 
دواويرهم  عن  العزلة  لفك  خري  ف�أل  الغ�برة 

ورفع التهمي�س عنهم.

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

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية
�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س المجل�س البلدي لمكن��س اإلى 
العموم اأنه قد اأودع ب�لم�شلحة الق�نونية ملف� 
ال�شمن  دار   69 برقم  �شن�ك  ب�إحداث  يتعلق 
الودغيري  ال�شيد)ة(:  طــرف  من  مكن��س 

اأمينة.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�ش�ل ب�لم�شلحة 
الق�نونية ب�لجم�عة الح�شرية لمكن��س )ملحقة 
الحبول( ق�شد الطلع على هذا الملف واإبداء 
ملحظ�ته، وذلك خلل اأجل مدته )15 يوم�( 

ابتداء من ت�ريخ ن�شر هذا الإعلن.
As 0169 - 13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�س المجل�س البلدي لمكن��س اإلى 
العموم اأنه قد اأودع ب�لم�شلحة الق�نونية ملف� 
 128 برقم  ومطعم  مقهى  ب�إحداث  يتعلق 
من  مكن��س  تواركة  لمراني  ولجة  تجزئة 

طرف ال�شيد)ة(: التومي �شعيد.
الت�ش�ل  الأمــــر  يهمه  مــن  كــل  فعلى 
الح�شرية  ب�لجم�عة  الق�نونية  ب�لم�شلحة 
لمكن��س )ملحقة الحبول( ق�شد الطلع على 
هذا الملف واإبداء ملحظ�ته، وذلك خلل اأجل 
مدته )15 يوم�( ابتداء من ت�ريخ ن�شر هذا 

الإعلن.
As 0170 - 13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

اإلى  لمكن��س  البلدي  المجل�س  رئي�س  يعلن 
ملف�  الق�نونية  ب�لم�شلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم 
يتعلق ب�إحداث محل لبيع وتريي�س الدج�ج برقم 
طرف  مــن  مكن��س   1-3 الجميل  المنظر   13

ال�شيد)ة(: حليمة ن�شواني.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�ش�ل ب�لم�شلحة 
الق�نونية ب�لجم�عة الح�شرية لمكن��س )ملحقة 
الملف واإبداء  الحبول( ق�شد الطلع على هذا 
يوم�(   15( مدته  اأجل  خلل  وذلك  ملحظ�ته، 

ابتداء من ت�ريخ ن�شر هذا الإعلن.
As 0171 - 13

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاري

ح�ضاب رقم: 87723

�إعالن عن بيع �أ�ضل جتاري
يعلن رئي�س م�شلحة كت�بة ال�شبط ب�لمحكمة 

البتدائية بت�زة.
لح�شن  للأ�شت�ذ  توثيقي  عقد  بمقت�شى  اأنــه 
في  ــوؤرخ  م تــ�زة  بمدينة  الموثق  البويو�شفي 
2013/10/01 وم�شجل ب�إدارة الت�شجيل بت�ريخ 

2013/10/07 تحت عدد: 4448 ب�عت ال�شيدة 

ج�بري  الدين  عز  المرحوم  زوجة  بلمين  اآ�شية 
 C378444 الوطنية  التعريف  لبط�قة  الح�ملة 
وال�ش�كنة 4 زنقة لل مليكة ال�شقة 16 اإق�مة مريم 
ف��س اأ�ش�لة عن نف�شه� وب�عتب�ره� ن�ئبة �شرعية 
على ابنته� الق��شرة �شكينة ج�بري وبمقت�شى 
لف�ئدة  اإ�شم�عيل ج�بري  ابنه�  وك�لة عدلية عن 
التعريف  لبط�قة  الح�ملة  اأ�شن  �شهيلة  ال�شيدة 
الوطنية S407946 ال�ش�كنة حي الخطيب زنقة 
26 رقم 47 الن�ظور، جميع الأ�شل التج�ري المعد 

ل�شيدلية والمعروف تحت �شع�ر �شيدلية المحطة 
الك�ئن بحي الأدار�شة عم�رة بلخ�شر ت�زة المقيد 
ب�ل�شجل التج�ري تحت رقم 1910 بجميع عن��شره 
ــدره  ق ــي  اإجــمــ�ل بثمن  والــمــعــنــويــة  ــمــ�ديــة  ال

1.300.000.00 درهم.

فعلى دائني الب�ئع المذكور اأعله اأن يتقدموا 
بتعر�ش�تهم اإلى ق�شم ال�شجل التج�ري ب�لمحكمة 
البتدائية بت�زة داخل اأجل يبتدئ من ت�ريخ ن�شر 
الإعلن الأول وينتهي في اليوم الخ�م�س ع�شر من 

ن�شر الإعلن الث�ني.
الن�شرة الأولى

As 0172- 13

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاري

ح�ضاب رقم: 83597
�إعالن عن بيع �أ�ضل جتاري

يعلن رئي�س م�شلحة كت�بة ال�شبط ب�لمحكمة 
البتدائية بت�زة.

في  مـــــوؤرخ  عــرفــي  عــقــد  بمقت�شى  ــــه  اأن
الت�شجيل  ب�إدارة  والم�شجل   2012/09/14
بت�ريخ 2012/10/12 تحت عدد: 7429 ب�ع 
الوطنية  بط�قته  النظر  عبد  وردي  ال�شيد 
Z284714 ال�ش�كن ب�ش�حة الطيران مجموعة 
رقم 52 ت�زة لل�شيد بدر المزكلدي بن محمد   5
الــحــ�مــل لــبــطــ�قــة الــتــعــريــف الــوطــنــيــة عــدد 
الوف�ق  تجزئة   408 بـ  ال�ش�كن   Z368289
ت�زة، جميع الأ�شل التج�ري للدك�ن الك�ئن ب�ش�حة 
والم�شجل  ت�زة،   52 رقم   5 مجموعة  الطيران 
ب�ل�شجل التج�ري للمحكمة البتدائية بت�زة تحت 
درهم   90.000.00 قدره  بثمن   6022 عدد: 
درهم(   1100( مبلغ  في  الكراء  ثمن  حدد  كم� 

�شهري� تدفع للب�ئع.
فعلى دائني الب�ئع المذكور اأعله اأن يتقدموا 
بتعر�ش�تهم اإلى ق�شم ال�شجل التج�ري ب�لمحكمة 
البتدائية بت�زة داخل اأجل يبتدئ من ت�ريخ ن�شر 
الإعلن الأول وينتهي في اليوم الخ�م�س ع�شر من 

ن�شر الإعلن الث�ني.
الن�شرة الأولى

As 0173- 13
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20
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

هذه  عن  املغربية  ال�شرطة  غابت  بعدما 
الإ�شبانية  ال�شرطة  اأقدمت  احلادثة، 
مدينتي  بني  الرابط  احلدودي  باملعرب 
املا�شي،  الأ�شبوع  ومليلية  اأن�شار  بني 
نحو  متجهة  كانت  �شيدة  �شرب  على 
التي  ال�شور  وح�شب  املغربية،  البوابة 
ح�شلت عليها »الأ�شبوع« بنف�س املعرب، 
فقد تعر�شت هذه ال�شيدة لل�شرب املربح 

على م�شتوى البطن والفخذين بوا�شطة 
الركل على يد ال�شرطة الإ�شبانية، حيث 
املغاربة  ملنع  املعرب  هذا  بعدها  اأغلق 
بع�س  اأ�شوات  وارتفعت  اخلروج،  من 
اأقدم عليه  ما  املنطقة م�شتنكرين  �شباب 
يعري  ل  الذي  الإ�شباين  ال�شرطي  هذا 
اهتمام،  اأي  الإن�شان  وكرامة  حلرية 
الواقعة  هذه  من  دقائق  خم�س  وبعد 

يف  هو  كما  بالأ�شلحة  الأمن  رجال  جتند 
طرف  من  هجوم  لأي  حت�شبا  ال�شورة 

ال�شباب احلا�شرين.
وهذه لي�س املرة الأوىل التي يتعر�س فها 
املغاربة لل�شرب والإهانة على يد الأمن 
الإ�شباين دون اأن يتدخل اجلانب املغربي 
املغاربة  حلماية  التجاوزات  هذه  ملنع 

الذين يق�شدون اأر�شهم املحتلة.        

اأر�س  حي  �شكان  اأجراها  كثرية  ات�شالت 
امل�شطفى كدية احلمد ب�شارع املاأمون بتطوان 
حول انقطاع الإنارة العمومية منذ اأكرث من 
اإىل  الأحياء  هذه  اأزقة  فتحولت  اأ�شبوعني، 
والل�شو�س  املخدرات  ملقتني  مف�شل  ملجاإ 
وغريهم من املبحوث عنهم من طرف اأجهزة 
باءت  الت�شالت  هذه  جميع  لكن  الأمن، 
كارثة  لرفع  �شاغية  اأذنا  جتد  ومل  بالف�شل 

انقطاع الإنارة..
واجلماعة  تطوان  ولية  تدخل  انتظار  يف 
على  يعي�شون  احلي  �شكان  فاإن  احل�شرية، 
لإحداث  الأمن  وايل  وينا�شدون  اأع�شابهم، 
دورية داخل احلي من اأجل الرتب�س بهوؤلء 
بكالمهم  ال�شاكنة  الذين يزعجون  املنحرفني 
للحي  ال�شالمة  ل�شمان  وكذلك  ال�شاقط، 

والطماأنينة ل�شكانه.   

عبد المجيد رشيدي
بال�شوِء  اجلهر  اهلل  يحب  ))ل  تعاىل:  قال   
من  نعاين  ولأننا  ظلم((  من  اإل  القول  من 
املدينة   هذه   يف  وظلمنا  متوا�شل  �شرر  
مدة 20 �شنة، وزادت معاناتنا منذ ما يزيد 
وبعد  اللحظة،  هذه  وحتى  �شنوات   6 عن 
لرفع  املمكنة  الو�شائل  كافة  ا�شتنفدت  اأن 
اأنه  نرى  فاإننا  نفلح،  مل  عنا  الظلم  بع�س 
بنا. حلق  الذي  بالظلم  جنهر  اأن  حقنا   من 

اإننا نكتب هذه ال�شكاية، بالنيابة عن �شاكنة 
احلي الإداري بالعروي حول ال�شرر الكبري 
واخلطري، الذي ي�شببه لنا ال�شوق الأ�شبوعي 
فلي�س  والإدراك،  الوعي  مبنتهى  ونحن 
لنا  عذر ب�شكر اأو ح�شي�س اأو غريه، ونحن  
نتحمل م�شوؤولية كل كلمة مكتوبة هنا، واإننا 
يتعود على  مل  اأغلبنا   الإداري  احلي  يف 
الكفاية  فيه  ما  �شربنا  اأحد، واإننا  اإزعاج 

ومل يعد  يف جعبتنا ل �شرب ول طاقة لتحمل 
ال�شوك  اأن مرارة  املزيد من املعاناة، حيث 
التي نتجرعها نحن و اأطفالنا ل تنبت عنبا 
اأبدا، ب�شبب املجل�س البلدي الذي  تعاقبت 
عليه نف�س الوجوه منذ ما يزيد عن 20 �شنة. 
م�شاكل  من  كغريها  لي�شت  اأنها  نعلم  اإننا 
هذا ال�شعب، لأن اجلهات  التي حملت على 
تريد  ل  العروي  مبدينة  امل�شوؤولية  عاتقها 
وجود  رغم  املعاناة  لهذه  نهائي  حل  اإيجاد 
املتداول  وواقعية. فح�شب  اآنية  حلول 
وبالأدلة  وخارجها  العروي  بلدية  داخل 
القاطعة ت�شتفيد من الفو�شى وجتني منها 
يف  تدخل  �شرعية  غري  بطرق  طائلة  اأموال 
املدينة. ميزانية  ل  ال�شخ�شية   ميزانياتهم 

اإننا نكتب هذه ال�شطور ولي�س لنا  اأي �شلة 
جماعة،  اأو  تنظيم  اأو  حزب  باأي  تنظيمية 
اأرجو اأن يكون هذا �شك براءة من تهمة و�شبة 

النتماء لأي جهة كانت، ولقد ا�شت�شرنا  يف 
هذه الر�شالة العديد من الغيورين على هذه 
وهي اإعالم  قلوبنا،  على  العزيزة  املدينة 
جلميع امل�شوؤولني وما نذكره فيها هي اإي�شال 
 20 منذ  واإننا  امل�شروعة.  ملعاناتنا بالطرق 
�شنة اأو يزيد ونحن نعاين يف �شمت من وباء 
هذا ال�شوق لتن�شاف جرمية اأخرى يف حقنا 
لأكرث من 6  �شنوات حتول فيه و�شط املدينة 
كله اإىل �شوق اأ�شبوعي حتا�شر فيه املنازل 
و املحالت التجارية، واإننا نحاول جاهدين 
يفهموا  اأن  العمومي  امللك  حمتلي  اإقناع 
وينت�شرون  يتنا�شلون  لكنهم  املر،  واقعنا 
كالفريو�شات، ونادرا ما جند من يلبي طلبنا 
حمالتنا  اأو  �شياراتنا  اأمام  املجال  ف�شح  يف 
التجارية، لنجد يف الأ�شبوع املقبل �شخ�شا 
لإقناعه  حناجرنا  بحت  الذي  غري  اآخر 

بالبتعاد عن اأبواب منازلنا املحا�شرة.

م�ست�سار جماعي ي�ستغل 
ح�سانة �سديقه الربملاين
 يف م�سروع ممنوع قانونا 

جواد البوهالي أبو آية
ي�شكل ال�شتغالل الفاح�س للملك العمومي برتاب بلدية داربوعزة 
واأولد عزوز ظاهرة م�شينة تخد�س بجمالية الرونق العام الذي 
يعد مكونا من مكونات النظام العام كما يعلم اجلميع.                                               
يقف على  باملنطقة، وكل من  املحلي  ال�شاأن  بتدبري  مهتم  اإن كل 
للفو�شى  ويذهل  بالده�شة،  ي�شاب  العمومي  املجال  حال  واقع 
العارمة التي تعرفها هذه الظاهرة والذي زاد من حدتها وتفاقمها 

تقاع�س اجلهات املخت�شة.
لقد ف�شلت كل املبادرات الرامية اإىل حترير امللك العمومي، حيث 
ظل عر�شة للنهب بعد اأن تكونت قناعة لدى املحتلني باأن ل �شيء 
يزعجهم، فدفعتهم م�شاحلهم ال�شخ�شية اإىل تكري�س هذه الظاهرة 
على اأر�س الواقع، بل اأكرث من ذلك فاإن م�شت�شارا معروفا حتدى 
اجلميع بت�شييده ملحل جتاري ع�شوائي فوق امللك العمومي ويف 
برملاين  بزميله  متبجحا  ال�شلطات،  اأعني  واأمام  النهار،  وا�شحة 
لهجة  ي�شتعمل  جعلته  برملانية  بح�شانة  يتمتع  الذي  املنطقة 

الوعيد ولغة الرتهيب و»�شيا�شة ما م�شوقين�س«.
اأما ال�شواطئ اخلا�شة واملالهي الليلية املرخ�س لها فوق امللك 
العمومي موؤقتا، فحدث ول حرج. ففي ظل غياب تام للمراقبة، 
تو�شع اأ�شحابها وتفننوا يف البناء، �شاربني بعر�س احلائط كل 
ال�شوابط القانونية املعمول بها يف هذا املجال، حيث يتم ا�شتعمال 

الإ�شمنت امل�شلح فوق الرمال.
امللك  اإليه  اآل  ملا  ت�شتغرب  املحلية  ال�شاكنة  و  املدين  اإن املجتمع 
وطاولت  فكرا�شي  ال�شم،  �شوى  منه  يبق  مل  حيث  العمومي، 
املقاهي احتلت الر�شيف مما فر�س على الراجلني ال�شري جنبا مع 

ال�شيارات والدراجات، وهو ما ي�شكل خطرا على حياتهم.
ولالإ�شارة، فبرتاب اجلماعة القروية لأولد عزوز يوجد مطعم 
ي�شتغل فوق جزء من امللك العمومي، اإل اأن الغريب يف الأمر هو 
اجلماعة  مقر  عن  اأمتار  بب�شعة  �شوى  يبعد  ل  املحل  هذا  كون 

القروية لأولد عزوز.
فحتى تدخالت بع�س اجلهات امل�شوؤولة نعتربها حمت�شمة، و يف 
بع�س الأحيان مل ت�شف غليل ال�شاكنة، واإمنا بقيت كدر الرماد يف 

العيون...وما هذا اإل غي�س من في�س.

داربوعزةالعروي

�سكان يعي�سون 
يف الظــــالم 
الدامــــــ�س  هل ميكن ت�سجيع ال�سياحة 

باإهمال »منتجع �سياحي«؟
تتميز مدينة احلمامة البي�شاء مبوقع جغرايف ا�شرتاتيجي، يغري 
الذي  بوعنان  فمنتجع  والريا�شة،   ال�شياحة  هواة  من  العديد 
وطبيعته  النقي  وهوائه  العذب  مبائه  يتميز  اجلبل،  اأ�شفل  يقع 
اخلالبة املتمثلة يف الغابة الكثيفة والأ�شجار املثمرة، هذا املنزه 
يعد املتنف�س الوحيد الأقرب اإىل املدينة، وقبلة للعديد من حمبي 
العدو الريفي وامل�شي والتنزه، وحمجا لأ�شحاب اأمرا�س الكلي 
واجلهاز البويل الذين يجلبون قنينات من املياه العذبة وال�شافية 
ت�شاهي  عالية  جودة  ذات  الكل�شية،  ال�شخور  من  تنبع  التي 
املياه املعدنية الأخرى، يف ظل غالء اأ�شعار املياه وجودتها التي 
تراجعت يف عهد �شركة اأماندي�س التي اأثقلت كاهل �شكان املدينة 

بفواتري خيالية.
غري اأن واقع الإهمال والتفريط الذي طال البنية الطرقية املوؤدية 
الذي  لتطوان،  احل�شرية  اجلماعة  طرف   من  بوعنان،  عني  اإىل 
يوؤكد رئي�س جمل�شها على اأن مدينة تطوان هي مدينة �شياحية، 
دون  والنتخابي،  الغوغائي  لال�شتهالك  �شاحلا  يبقى  كالم 
اإعطاء اإ�شعاع �شياحي وجتاري، قد ينعك�س اإيجابا على ال�شكان 

م�شتقبال. 
 ويف ظل غياب م�شالح اجلماعة عن الهتمام بالقطاع ال�شياحي، 
بوعنان  عني  منطقة  لل�شياحة  اجلهوية  املندوبية  �شت�شع  فهل 
واملالليني  والزرقاء  البهروري  ك�شيدي  هامة  اأخرى  ومناطق 
احللم  حتقيق  اأفق  يف   2014 ل�شنة  ال�شياحي  برناجمها  �شمن 
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الصويرة 

 متى ينتبه الوزير الرباح اإىل هذه الطريق القاتلة 
سعيد أحتوش

وقعت موؤخرا حادثة �شير خطيرة بالطريق الرابطة بين ال�شويرة واأكادير، 
ثمانية ع�شر  بي�س( كانت تقل  �شيارة )ميني  انقالب  ا�شميمو، بعد  قرب جماعة 
الحادثة هاته خلفت  األمان وفرن�شيون ثم بلجيكيون،  اأجنبيا، من بينهم  �شائحا 
اإ�شابة خم�شة منهم اإ�شابتهم خطيرة وفي حالة حرجة نقلوا عبر طائرة مروحية 
اإلى م�شت�شفى ابن طفيل بمراك�س، بينما خم�شة اآخرون اإ�شابتهم طفيفة ول تدعو 
الحادث  موقع  على  توافد  حيث  وا�شعة،  ا�شتنفار  حالة  اإلى  اأدى  مما  للقلق، 
الإقليم  الم�شوؤولين يتقدمهم عامل  العديد من  بال�شويرة  الإقليمي  والم�شت�شفى 
الذي ا�شتدعى كافة الطواقم الطبية...، وتاأتي الحادثة هاته لتن�شاف اإلى العديد 
من الحوادث الخطيرة التي ت�شهدها الطريق ال�شيقة والوعرة تلك، والتي تو�شف 
اآخرها انقالب حافلة خلفت موت ثالثة ع�شر راكبا منذ  بالقاتلة والمميتة، كان 
ب�شعة اأ�شابيع، ليبقى ال�شوؤال مطروحا: متى �شيبادر الم�شوؤولون وفي مقدمتهم 
مديرية التجهيز والنقل بال�شويرة اإلى اإ�شالح وتو�شيع الطريق تلك والتي اأ�شبحت 

) تاأكل ( الأخ�شر والياب�س؟ 

 اأدانـــــت املحكمــــــة 
لإنزكان  البتدائية 
املا�شي  اجلمعة  يوم 
مواطنا  بتهمة  اإهانة 
الهياأة الق�شائية بـ06  اأ�شهر حب�شا 
نافذة وغرامة، وقال �شاهد عيان اإن 
املواطن  اأطلق ل�شانه  لالحتجاج، 
متهما  جهاز الق�شاء)..(  وذكرت 
م�شادر مطلعة اأن القا�شي رئي�س 
اجلل�شة، اأمر باعتقال املواطن)..( 
طرف  من  اإليه  ال�شتماع  مت  وقد 
بناء  الق�شائية  ال�شرطة  عنا�شر 
قبل  العامة،  النيابة  اأوامر  على 
اأن تتقرر متابعته يف حالة اعتقال،  
اأن   تنقيطه  خالل  من  تبني  كما 
�شجله العديل  مثقل بالع�شرات  من 

ع.شاكرال�شوابق  الق�شائية.

س
تلك

ال�سرطة 
الإ�سبانية

 »ت�سلخ« �سيدة
 مغربية يف بني اأن�سار

 الباعــة املتجولــون وال�ســوق الأ�سبوعـي يحا�سرنا 
صرخة



موالي عبد اهلل اإبراهيم 
يف �ضارع جديد بالبي�ضاء

تلقيت دعوة حل�سور تد�سني �سارع بالبي�ساء يف ا�سم الراحل 
املنا�سل الكبري موالي عبد اهلل اإبراهيم، كان من ال�سروري 
اأن اأح�سر هذا احلدث الوطني املفرح، �سيما وقد كتبت عن 
طبعه  طريق  يف  والثاين  االأول،  جزوؤه  طبع  كتابا  الراحل 
املهرجان  هذا  يف  امل�ساركة  ظروف  يل  هياأ  ومما  ون�سره، 
باحل�سور مكاملة هاتفية من طرف ابن الفقيد عبد اهلل اإبراهيم 
بالكتابة  امل�ساركة  بودي  كان  وقد  اإبراهيم،  طارق  املنا�سل 
وبن�ساله  اإبراهيم  اهلل  بعبد  والتاريخي  الثقايف  الهتمامي 
يف  يدر�س  كان  عندما  خ�سو�سا  وخارجه  مراك�س  داخل 
مراك�س  مدينة  منا�سلي  اإن  بفرن�سا،  )ال�سوربون(  جامعة 
على  التقليديون  ال�سناع  اأولئك  وباالأخ�س  الرجل  يعرفون 
ممن  جماعة  ت�ستدعى  اأن  باالإمكان  وكان  مهنهم،  اختالف 
اإبراهيم �سنوات  الراحل عبد اهلل  لقد ع�سنا مع  اأحياء.  بقوا 
ال�سبعينيات يف اأكرث من لقاء اأو جتمع �سيا�سي اأو حما�سرة 
يف  ال�سباب  وتاأطري  ت�سيري  على  للم�سرفني  وكان  ثقافية، 
الذي عانى يف  الرجل  الورزازي  املهدي  اأمثال  اللقاءات  تلك 
حماكماته واأمرا�سه، وقد �سررت كثريا يف املهرجان وقد �سلمه 
كان  الذي  اأحمد اخلرا�س  بذله  ما  كذلك  واأذكر  اهلل وعافاه، 
ي�ساحب الراحل يف حتركاته متنقال يف اأ�سواق مدينة مراك�س 
للتجمعات  ملجاأ  كانت  التي  الدور  تلك  ومتذكرا  واأحيائها، 
خلاليا املنا�سلني يف )املوا�سني( وغريها.. لقد قراأت للراحل 
عبد اهلل اإبراهيم اأكرث كتبه، وخل�ست بع�سها يف عدة حلقات 
ن�سرت بجريدة االحتاد الوطني يف الثمانينيات، منها: كتاب 
)�سمود و�سط االإع�سار( وما كان ين�سره عن مذكراته وهو 
مراك�س  با�سا  واجه  وكيف  املهار�س(  )اأبي  مراك�س  ب�سجن 
)الكالوي( عندما طلب منه اأن يوؤيد فرن�سا يف خو�سه للحرب 
اإبراهيم  اهلل  عبد  فكان  الكونية،  احلرب  اأثناء  احللفاء  مع 
نيل  يف  املغاربة  بحق  فرن�سا  اعرتاف  ذلك  مقابل  ي�سرتط 
ا�ستقاللهم، واأثناء امتناع عبد اهلل اإبراهيم عن عدم التوقيع، 
هذا  بت�سجيل  )ال�سرعي(  العدل  كاتبه  الكالوي  البا�سا  ياأمر 
االمتناع قائال: )اإن نبات ال�سمار اأقوى من غريه ولكن عندما 
تتدافع املياه واإتيان احلملة والهيجان املائي يحني النبات 
راأ�سه حتى متر..( ثم يف جل�سة مع اإخوانه الوطنيني مبقهى 
امل�سرف يذاع خرب ن�سوب احلرب الكونية بني فرن�سا ومن 
اإبراهيم  اإذ ذاك يخرب عبد اهلل  معها �سد اجليو�س االأملانية، 
من كان معه اأن اإلقاء القب�س عليهم حمقق، وكذلك كان، حيث 
األقي عليهم القب�س مع جلة من علماء مراك�س من بينهم عبد 
القادر ح�سن واملالخ وعبد القادر امل�سفيوي وغريهم لي�ساقوا 
م�سارب  لتنظيف  )املالح(  اإىل  بهم  ويدفع  )تارودانت(  اإىل 
ذلك  اأثبت  )وقد  املنطقة..  يهود  من  ال�ساكنة  دور  بالوعات 
بال�سور واالأ�سماء( يف الكتاب املن�سور عن عبد اهلل، وتبقى 
حينما  و�ساكنتها  مراك�س  عا�ستها  وقعة  اأكرب   1937 �سنة 
زار اأحد وزراء فرن�سا )رمادي( املدينة، حيث وقع جتمعهم 
الوفد  زيارة  ومبجرد  مبراك�س،  )القي�ساريات(  اإحدى  يف 
تخرج ال�ساكنة متظاهرين وهاتفني باملطالبة بحرية املغرب 
وانعتاقه من حماية امل�ستعمر، كما يذكر ذلك عالل الفا�سي..

ويظهر ا�سم الراحل عبد اهلل اإبراهيم مع جماعة من منا�سلي 
 11 يف  باال�ستقالل  املطالبة  على  التوقيع  وثيقة  يف  مراك�س 
يناير 1944 �سمن �ست و�ستني من املوقعني من �سائر اأنحاء 

املغرب..
لقد كان احلفل جممعا لعديد من وجوه املنا�سلني والوطنيني 
بع�سهم  تدخالت  وكانت  املقاومة،  ورجال  احلزب  وقدماء 
الذي كاد  به  التعريف بن�ساالت املحتفى  اإ�سافيا يف  اإ�سهاما 

ا�سمه يغمر عن �سباب اليوم.. 
اإبراز مكانة الرجل ون�ساله كلمة الوزير  ومن امل�ساهمني يف 
االأول ال�سابق عبد الرحمن اليو�سفي الذي �سارك عبد اإبراهيم 
يف كثري من مراحل ن�ساله يف حزب االحتاد الوطني للقوات 
يف  وم�ساركاته  ومواقفه  احلزبي  بن�ساله  مذكرا  ال�سعبية، 
كان  حيث  الوطنية،  ال�سحف  يف  تظهر  كانت  التي  الكتابات 
)الكثريي(  ال�سيد  لكلمة  كانت  كما  اإ�سدارها،  عن  م�سوؤوال 
بث  من  اجلل�سة  تخل  ومل  املتتبعني،  نفو�س  يف  وقعها 
ت�سجيالت ملنا�سلني احتاديني من اأمثال موالي عبد ال�سالم 
اخلليفة،  احممد  وموالي  الورزازي،  واملهدي  اجلبلي، 
العا�سمي يف  مالكة  ال�ساعرة  �ساهمت  بنموح، كما  واالأ�ستاذ 
املهرجان بق�سيدة يف حق عبد اهلل اإبراهيم.. مما كنت اأمتناه 
لهذا املهرجان وقعه وموقعه خ�سو�سا يف مدينة  اأن يعطى 
تنظيم  يف  �سبابه  وق�سى  وكافح  اأجنب  فيها  التي  مراك�س 
�ساكنتها واأال ينح�سر االأمر على من وقع اختيارهم يف اإلقاء 
كلماتهم ملميزات خم�سو�سة.. وممن تاأ�سفت لعدم ح�سوره 
عن  ال�سحية  ظروفه  منعته  الذي  بو�ستة  احممد  االأ�ستاذ 

احل�سور.. �سافاه اهلل.

املدينة املنورة وامل�ساءة بنور الهداية كانت وال تزال قاعدة هامة لتقوية ركائز 
اإىل  الظلمات  من  النا�س  الإخراج  احلق  كتائب  انطلقت  منها  االإ�سالمية،  االأمة 
النور، وفيها عقدت األوية اجلهاد يف �سبيل اهلل وطمعا يف مر�ساته عندما هاجر 
اإليها الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه و�سلم من مكة خري اأر�س اهلل واأحب اأر�س 
اإليه كما ورد يف احلديث، اأدرك منابع اأ�سرارها، ولذلك انطلق بها الفعل االإن�ساين 
مهياأة  طبيعية،  كبيئة  اجلغرافية  تت�سكل  اأن  قبل  العقائدي  الفعل  جانب  اإىل 
التاريخ  علماء  عند  عليه  متعارف  هو  ما  عك�س  والتطورات  االأحداث  لتعاقب 

واجلغرافية.
اأو نوعية حياة خا�سة، هي اأكرث  هي لي�ست تراكما عمرانيا اأو جتمعا ب�سريا 

من ذلك بكثري، الأنها نتاج تفاعل املا�سي مع احلا�سر، تفاعل طهارة املكان 
وقد�سيته مع اإبداع االإن�سان وجتذر العقيدة، هي عر�س تاريخي 

م�سع حلقبة من تاريخ االإ�سالم احلنيف، وملعارك طاحنة 
اأبلى فيها امل�سلمون البالء احل�سن، وف�سلوا اال�ست�سهاد 

اإ�سوة باالأولني الذين الزالت  يف �سبيل ن�سر الر�سالة، 
تذكر  املنورة  باملدينة  املوجودة  العظيمة  املقربة 
يف  الرحمن  به  وعدهم  ومبا  وبطوالتهم  باأجمادهم 

الظفر باجلنة.
يف املدينة التي هي خري للجميع كما قال ر�سول اهلل 
اأحد رغبة عنها  �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال يدعها 
اإال اأبدل اهلل فيها من هو خري منه، وال يثبت اأحد 

و�سهيدا  �سفيعا  له  كنت  اإال  وَجْهِدَها  اَلأَْواِئَها  على 
يوم القيامة« �سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

منا�سك احلج  بعد عودته من  يرتاح احلاج  فيها  قلت 
اإذا اأخرت الزيارة، ي�سعر باطمئنان بالغ لعبقرية املكان، 

ويح�س بخفة مل يتعودها، الأنه عاد اإليها كما ولدته اأمه بعد 
اأن اأزيح عنه جبل الذنوب، ويزداد اإعجابا ب�سريورتها التاريخية 

ولغز قدرتها على التجدد رغم املكائد واملحاوالت الفا�سلة، وبح�سورها القوي 
يف العقيدة االإ�سالمية، لذلك ترى احلاج يف املدينة اأكرث هدوءا الأنه يعي�س مرحلة 
مكا�سفة كما قال اأحدهم، يقارن فيها حا�سره ب�سابق اأيامه، اأي قبل اأن يطوف 
وي�سعى ويحلق، مرحلة البحث عن يقني خارج وثنية املكان يهيكل فيه البداية 
من داخل املدينة التي قال عنها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »املدينة حرم 
واملالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  حمدثا  اآوى  اأو  حدثا  فيها  اأحدث  فمن  األف(  )بدون 
معا�سي،  وبدون  اآثام  بدون  جديدة  حياة  نحو  البداية  اأجمعني..«،  والنا�س 

وبدون تعلق باملال واجلاه والرثوة.
�سكان املدينة املنورة اأو مدينة طيبة يف منتهى ال�سماحة يتمتعون باأخالق عالية 
ي�سعر  بحيث  الزائد،  وبالكرم  بالرتحاب  احلجاج  ي�ستقبلون  �سافية،  وقلوب 
الكل باأنه و�سط ذويه وعائلته التي تاأويه، ال ت�سمع اإال كلمات الرتحيب حتى من 
ال�سغار ومن ال�سيوخ الذين ي�ساهمون رغم اأعمارهم يف توفري اخلدمات واإجناح 
الزيارة امليمونة، ولذلك قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأراد اأهل هذه 

البلدة ب�سوء اأذابه اهلل كما يذوب امللح يف املاء«، اإنها خا�سية ال ميكن اأن تكت�سب 
لوال نية ال�سكان و�سفاء �سريرتهم وحبهم للخري وميلهم اإىل الت�سامح واالإيثار.

يف املدينة التي حتر�سها املالئكة من دخول الطاعون والدجال »حديث �سريف« 
يوجد امل�سجد النبوي ال�سريف الذي تعترب ال�سالة فيه اأف�سل من األف �سالة، 
وهو م�سجد عظيم، »من �سلى به اأربعني �سالة كتبت له براءة من النار وجناة 
من العذاب«، يوحي بقد�سية املكان، وعظمة الر�سول االأكرم، بحيث فيه تتقرر 
هوية املدينة ويتحدد مدخل االجنذاب اإليها، به بقعة و�سفها الر�سول �سلى 
باأنها رو�سة من ريا�س اجلنة »ما بني بيتي ومنربي رو�سة  اهلل عليه و�سلم 
من ريا�س اجلنة«، كثريا ما ي�ستد االزدحام يف املمر املوؤدي اإليها نظرا للمحبة 
اخلال�سة لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وللرغبة يف الوقوف على تلك 
البقعة املتميزة والتوجه لل�سالة بها اإميانا وتف�سال، قال ر�سول 
اإىل  لياأرز  االإميان  »اإن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  اهلل 

املدينة كما تاأرز احلية اإىل جحرها«.
كنت يف كل ال�سلوات اأف�سل اأن األج امل�سجد النبوي 
الذي ت�سد اإليه الرحال اإىل جانب امل�سجد احلرام 
وامل�سجد االأق�سى من باب عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه، الأنني يف كل مرة اأ�ستح�سر قوة الرجل 
الرمال  على  نائما  واأت�سوره  الدنيا،  يف  وزهده 
بعد  وال�سرايا  الق�سور  يف  عنه  يبحث  وك�سرى 
اأن عدل ووطد االأركان، بل واأقراأ على اجلدران 
الق�ساء  اأقراأ ر�سالته يف  اأنني  اأتخيل  باالأحرى  اأو 
وحددت  هامة،  قواعد  و�سعت  التي  الر�سالة  تلك 
بع�س ال�سلوكات التي يجب على القا�سي التم�سك بها 
قبل اأن تظهر بع�س املواثيق التي قيل باأنها ال�سباقة اإىل 
ذلك، وفر�ست على الق�ساة امل�ساواة بني املتقا�سني، وهو 
فعل تنبثق منه املحاكمة العادلة، واألزمتهم باأن يحكموا بتجرد 
ويف حالة �سكينة، ال كما يفعل بع�س ال�سادة الذين يجدون لذة يف ال�سراخ على 
املاثلني اأمامهم، ومتعة يف التنكيل بهم، ال ل�سيء اإال الأن الرجل خرج من البيت يف 
حالة غ�سب، رمبا ال ي�ستقيم معها االإن�ساف والعدل املطلوبان عند كل حماكمة.
اإن ح�سور املدينة امل�ستمر والعميق يف وجدان امل�سلم وتغلغله يف عقيدته يج�سد 
مكانتها الروحية ويذكر بدورها الكبري يف ن�سر االإ�سالم واإقامة الدولة االإ�سالمية 
على ركائز قوية مل تكن معروفة عند الرعيل االأول باعتبارها املنطلق واملركز 
اإليها كما قال  اأمر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بالهجرة  االإ�سرتاتيجي الذي 
تنت�سر على  التي  املدينة  القرى( واملق�سود  تاأكل  بقرية  )اأمرت  ال�سالم  عليه 
كل القرى، وباعتبارها العا�سمة االإ�سالمية االأوىل التي دعا لها النبي بالربكة 
)اللهم بارك لنا يف ثمرنا وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف �ساعنا...(، العا�سمة 
اأمتنى  التي  وبتنا�سق جماليتها وبنظافتها  تتميز برثاء وزخم عمرانها،  التي 
ذلك  ويف  والعربة،  الدر�س  لياأخذوا  وجماعاتنا  جمال�سنا  روؤ�ساء  يزورها  اأن 

فليتناف�س املتناف�سون.

 إدريس أبايا

كنت 
أستحضر قوة 
سيدنا عمر رضي 

اهلل عنه وعدله، وأتخيل 
رسالته إلى القضاة وقد 

فرضت عليهم المساواة بين 
المتقاضين، وألزمتهم الحكم 
بتجرد وفي حالة سكينة، حتى 

يستقيم معهما اإلنصاف 
والعدل المطلوبان عند 

كل محاكمة.
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الرأي

ونحن يف غمرة اإحياء ذكرى عا�سوراء االأليمة هل �سنظل نتفرج على ما يجري 
من طقو�س وعادات وت�سرفات م�سينة لالإ�سالم، ونبقى هزوؤا للعاملني. 

اليوم العا�سر من �سهر حمرم هو التاريخ الذي مت فيه مقتل �سيدنا احل�سني بن 
علي وابن فاطمة الزهراء بنت الر�سول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد 
ال�سنعاء يزيد بن معاوية الذي جي�س ح�سدا كبريا من  اقرتف هذه اجلرمية 
جنوده لقتال ما يزيد عن �سبعني من اأن�سار ال�سيد احل�سني ر�سي اهلل عنه يف 
معركة طاحنة اأ�سيب فيها حفيد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بطعنات قاتلة 

بالعراق، وكربالء تعني  لباريها يف فاجعة كربالء  الروح  اأ�سلم 
وقد  كربالء،  ف�سارت  الكلمتني  اإدغام  مت  وبالء  كرب 

خا�س �سيد ال�سهداء هذه املعركة ب�سجاعة منقطعة 
النظري، حيث مل ي�سقط يف ميدان الوغى اإال بعد 

اأن تلقى اأكرث من ثالث ع�سرة طعنة، اأ�سابت 
يومها  وكان  الكرمي،  ج�سمه  اأطراف  جل 
ومعه  ا�ست�سهد  وقد  جده،  جبة  يرتدي 
ال�سباب  اأبناء عمومته، وهو من  ثلة من 
يعني  ال�سيعة  واأهل  باجلنة،  املب�سرين 
يحيون  طالب  اأبي  بن  علي  �سيدنا  اأتباع 
هذه الذكرى مبظاهر من احلزن واالأ�سى 

يف مدينة كربالء كل �سنة، حيث يتجمعون 
االإمام  مقتل  ذكرى  الإحياء  املدينة  هذه  يف 

�سيدنا احل�سني. 
اأما يف بالد املغرب امل�سلم، فال نعلم من اأين جاءت 

اأنزل  ما  التي  واملظاهر  ال�سلوك  وهذا  الطقو�س  هذه 
يف  النار  واإ�سعال  والبي�س  باملاء  فالرتا�سق  �سلطان،  من  بها  اهلل 

اأن  الطرقات بدعة و�ساللة ال عالقة لها اإطالقا بديننا احلنيف، فهنا يحق لنا 
نت�ساءل عن دور وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ووزارة الثقافة ومهمة 

االأئمة والوعاظ يف حماربة هذه العادات والتقاليد الدخيلة على االإ�سالم، وهناك 
ما هو اأدهى واأفظع من هذه املمار�سات املزعجة، حيث كلما حل مو�سم احلج 
االأ�ساليب امللتوية يف  اإيجاد  ال�سمري تتفتق عبقريتهم يف  جند بع�س منعدمي 
الديار  اإىل  وال�سفر  دينهم  اأركان  اإمتام  يف  الراغبني  على  واالحتيال  الن�سب 
املزورة  التاأ�سرية  على  احل�سول  اأجل  من  ابتزازهم  يتم  وهكذا  املقد�سة، 
في�سبحون عر�سة لل�سياع والت�سرد، وهناك اأ�سرحة اأ�سبحت مق�سد بع�س 
ملا  للقيام مبنا�سك م�سابهة  اإليها  اململكة يحجون  النا�س يف بع�س اجلهات من 
هو معمول به يف الديار املقد�سة من طواف وغريه من منا�سك احلج، وي�سمونه 
احلج ال�سغري، يقع هذا الت�سويه وامل�سخ يف طريق يوجد بناحية اآ�سفي، 
واآخر ي�سمى �سيدي بوخيار بجبال الريف وذلك بتزامن تام 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  اأن  واحلالة  احلج،  مو�سم  مع 
اأكد لنا اأن الرحال ال ت�سد اإال للم�سجد احلرام مبكة وامل�سجد 
االأق�سى وم�سجده باملدينة املنورة، تقع هذه االنحرافات 
اآخر  جمال  امل�سوؤولني،  من  وم�سمع  مراأى  على  الدينية 
اأخطر من الف�ساءات الدينية التي يعبث فيها العابثون، 
وهي  قطاعات حكومية  عدة  اإىل  امل�سوؤولية  فيه  وترجع 
مل  منا  من  والداخلية،  االإ�سالمية  وال�سوؤون  ال�سحة 
ي�سمع ب�سريح بويا عمر الذي حتول اإىل م�سحة يق�سدها 
باجلنون  ي�سابون  الذين  مر�ساهم  من  ليتخل�سوا  النا�س 
اأو اأمرا�س نف�سية نتيجة تعاطيهم ملختلف اأنواع املخدرات، 
حيث ي�سطرون ب�سبب قلة امل�ست�سفيات اخلا�سة بهذا النوع من 
االأمرا�س اإىل ت�سليم اأفراد عائالتهم اإىل اأنا�س ورثوا االإ�سراف على 
امل�سحة الذين يتكلفون باإيوائهم واإطعامهم وحماولة عالجهم بو�سعهم 
يف غرف مظلمة مكبلني بال�سال�سل حتت �سعار: »برا ما برا اإديه للمقربة«، وقد 
ازدهر هذا النوع من التكفل بهذا النوع من املر�سى باملقابل طبعا اإىل اإحداث 
م�سحات �سغرية حول �سريح بويا عمر ت�ستقبل الزبناء من كل اأنحاء اململكة.

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ال 
نعلم من 

أين جاءت هذه 
الطقوس وهذا السلوك 

والمظاهر التي ما أنزل اهلل 
بها من سلطان، فالتراشق 

بالبيض وإشعال النار في الطرقات 
بدعة وضاللة ال عالقة لها إطالقا 

بديننا الحنيف، فهنا يحق لنا 
أن نتساءل عن دور وزارة 

األوقاف والشؤون 
اإلسالمية 

يا اأمة �ضحكت من جهلها الأمم!!

كـم مــن منتخــب عنــدنا زار املديــنة املنـــورة
ولــم ياأخـذ العبـرة من جمــالها ونظافــتها؟
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الإن�سان  حقوق  ملراقبة  املينور�سو  مهمة  تو�سع 
التي  الر�سالة  فحوى  هي  اجلنوبية  باأقاليمنا 
الكتابة  علمناه  الذي  اجلزائري  الرئي�س  وجهها 
وزيره  تالها  التي  الر�سالة  مبدار�سنا،  والقراءة 

باأبوجان.
الإن�سان، هل تعلم كيف  فاإىل من يت�سدق بحقوق 
املرتزقة  وبيادق  الع�سكرية،  خمابراتكم  تعامل 
مبخيمات  املحا�سرين  ال�سحراويني  ال�سكان 
القمع والدعارة �سيدا املوقف، زيادة  تندوف؟.. 
املخ�س�سة  الغذائية  باملواد  املتاجرة  على 
العي�س  يف  احلق  ال�سعب  لهذا  األي�س  لل�سكان، 
الكرمي، وال�سفر، والتعبري عن حقوقه امل�سروعة، 
ومنهم  �سلمة،  ولد  مبولود  فعلتم  ما  مثال  وخري 

الكثري.
نحن املغاربة ل ن�سمح بتجاوز م�ستويات معينة 
تهم ق�سيتنا الوطنية الأوىل، ونعترب هذه احلملة 
اململكة  �سد  للجزائر  والعدائية  امل�سعورة 
الراي�س  ر�سالة  اإثر  ذروتها  بلغت  قد  املغربية 
اجلزائري، وبها عديد من املغالطات اأخذت طابعا 
عدائيا وا�سحا جتاه املغاربة، وهذا يوؤكد لنا اأن 

اجلزائر طرف فاعل يف هذا اخلالف املفتعل.
فعلتم  ماذا  الإن�سان؟..  بحقوق  يت�سدق  من  فاإىل 
من  قليلة  اأيام  بعد  باجلزائر  املقيمني  باملغاربة 
مب�سرية  قمتم  املظفرة،  اخل�سراء  امل�سرية 
�سوداء من اجلزائر باجتاه مدينة وجدة، ففرقتم 

وا�ستوليتم على ممتلكاتهم،  واأبنائه،  الرجل  بني 
ورميتموهم كما ترمى �سغار الكالب، اأمل يكن يف 
قامو�سكم اآنذاك كلمة حقوق الإن�سان، هذه ر�سالة 
اجلزائري  ال�سعب  اأما  اجلار.  البلد  حكام  تذكر 
الكرمي امل�سياف، فنكن له كل الحرتام والتقدير، 
البالد،  حتكم  التي  ال�سرذمة  اأن  اإىل  ننبهه  كما 
املغرب  يف  الوحيد  بلدكم  واأن  العباد،  جتوع 
الربيع  رياح  تغريه  مل  جامدا  ظل  الذي  العربي 
العربي، ولزال يعاين من تف�سي الر�سوة والبطالة 

رغم الرثوات الهائلة النفطية والغازية. حكامكم 
يريدون ت�سليلكم عن الأزمات الداخلية، فقامروا 
على ق�سية خا�سرة بتبنيهم لبيادق البولي�ساريو. 
ووحدة  التكتل  على  حتث  املغاربية  فال�سعوب 
ال�سف حتى توفر م�ستقبال زاهرا لالأجيال القادمة 
حكام  لكن  واجتماعيا،  واقت�ساديا،  �سيا�سيا، 

اجلزائر يرون العك�س.
نتو�سل اإىل اهلل عز وجل اأن يرد حكام اجلزائر اإىل 

ر�سدهم.
حمادة الرياني )فاس(
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المنبر الحر

لكـــم �لكلمـــة �أيهـــا 
�مل�سوؤولـــون �جلــــدد

اإىل  ون�سل  اأحالمنا  نحقق  اأن  والظروف  الأقدار  �ساءت 
وحتمل  القرارات  باتخاذ  لنا  ت�سمح  العليا  املنا�سب 
وقلنا  املواطنني،  وم�سالح  الوطن  خلدمة  امل�سوؤولية 
فارغة،  اأ�سبحت  التي  وال�سعارات  اخلطب  فائدة  ما 
مكاتبنا  من  �سنخرج  الواقع،  الأمر  اأمام  لها  معنى  ل 
والجتماعات  وامللفات،  الأوراق  و�سنرتك  الأنيقة، 
اإىل  امليدان،  اإىل  �سنخرج  واملحا�سرات..  والندوات 
والأحياء  الع�سوائية  الأ�سواق  اإىل  وال�سوارع،  الأزقة 
ال�سعبية، اإىل اجلبال والأرياف، اإىل الو�سط القروي، اإىل 
دور ال�سفيح يف املدن الكربى، اإىل املدار�س واجلامعات، 
اإىل امل�ستو�سفات وامل�ست�سفيات، اإىل املحاكم وال�سجون، 
لنتفقد اأحوال الرعية، ونرى باأم اأعيننا ما يجري ويدور 

يف هذا البلد.
عنهم  املتخلى  الأطفال  من  كثريا  اأن  يقني  على  ونحن 
وال�سيوخ ميوتون جوعا وبردا، وكثريا من املت�سردين 
واملت�سولني والبوؤ�ساء ينامون فوق الأر�سفة، دون ع�ساء 
ول غطاء. لقد اأدينا ميني اهلل على األ نفكر اإل يف امل�سلحة 
وواعدنا  والعباد،  البالد  خدمة  يف  نكون  واأن  العامة، 
ال�سعب مبحاربة الف�ساد وال�سرب على يد كل من �سولت 
له نف�سه التالعب يف املال العام، واختال�س اأموال الدولة.

ل�ستم يف حاجة لتذكرينا كل مرة بامل�ساكل وال�سعوبات، 
حق  نعرف  ويقا�سيه،  ال�سعب  يعانيه  مبا  اأدرى  فنحن 
املعرفة انتظارات وتطلعات واأولويات املواطنني، نحن 
واعون كل الوعي مبا يح�س به ال�سباب العاطل حاملو 
الذين  الوطن  اأبناء  طموحات  نعرف  العليا،  ال�سهادات 
هاجروا بحثا عن العمل وكرامة العي�س. ول تخفى عنا 
م�ساكل الو�سط القروي، حرمان �سكانه من املاء ال�سالح 
لل�سرب، الإنارة والطرق، الظروف القا�سية التي تعي�سها 
املراأة يف الأرياف، حرمان الأطفال من التمدر�س والتكوين 

والرتفيه وال�سحة وال�سكن الالئق.
�سنحارب اجلرائم التي كرثت يف البالد ونح�سن الو�سعية 
الأمنية التي اأ�سبحت تدعو اإىل القلق، فنحن نعلم علم 
تخدم  طموحة  م�ساريع  اإىل  بحاجة  البالد  اأن  اليقني 
وتنظيم  منا�سبة،  تدابري  واتخاذ  والفقراء،  الب�سطاء 

حمالت التوعية والتح�سي�س لن�سر العدالة الجتماعية.
ل داعي لالإ�سرابات والحتجاجات والوقفات واملظاهرات 
�ستخرج  ورق،  على  حربا  القوانني  تبق  لن  والغ�سب، 

للوجود، و�سنعمل على تطبيقها.
ويف الأخري �سنقول كما قال الآخرون، اإننا ل منلك ع�سا 
�سحرية تعالج كل امل�ساكل يف ظرف وجيز، ولكن ندعو 
اهلل اأن يعيننا على النجاح يف مهامنا اجلديدة: عهد جديد، 

حكومة جديدة، د�ستور جديد، فكيف ل يح�سل التغيري؟
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ل يجادل اأي اأحد يف اأن م�سر وبكل جدارة 
يف  العربي  العامل  رائدة  هي  وا�ستحقاق 
�سناعة  ومنها  والآداب،  الفنون  جميع 
ال�سينما وامل�سرح واإنتاج امل�سل�سالت �سواء 
اأو  الجتماعية  اأو  التاريخية  اأو  الدرامية 
ال�سيا�سية، وم�سر تناف�س الهند يف �سناعة 
تركيا  من  كال  تزاحم  اأنها  كما  ال�سينما 
امل�سل�سالت  اإنتاج  يف  واملك�سيك  والربازيل 
جمهور  م�سر  ومل�سل�سالت  التلفزيونية، 
)امل�سل�سالت  لكونها  كرث  وحمبون  عري�س 
امل�سرية( ل تتعار�س اأو تخرج كثريا عن 
القيم واملبادئ الإ�سالمية عك�س امل�سل�سالت 
الربازيلية واملك�سيكية التي تاأتي م�سفوعة 
اأو مت�سربة بقيم وعادات ل عالقة لها بتقاليد 
والإ�سالمية،  العربية  املجتمعات  واأخالق 
الإباحية  وتوظف  احلياء،  تخد�س  كونها 
اأكرث من الالزم. ومن املالحظ اأن امل�سريني 
ال�سيا�سية  للم�سل�سالت  اإنتاجهم  عملية  يف 
اأو م�سل�سالت التج�س�س على �سوء احلرب 
كل  ويف  الأ�سعدة  جميع  على  الدائرة 
تراهم  ال�سهيوين،  العدو  مع  النواحي 
يبالغون يف جناح خمابراتهم، وي�سورون 
املو�ساد  و�سباط  وقادة  الإ�سرائيليني 
و�سذج  مغفلون  اأنهم  على  الإ�سرائيلي 
املخابرات  من  واحدا  عميال  اأن  لدرجة 

امل�سرية )راأفت الهجان( اأو )ديفيد �ساريل 
جميعا  »يدوخهم«  اأن  ا�ستطاع  �سمحون( 
ويك�سب ثقتهم يف وقت قيا�سي على اعتبار 
داخل  يتحرك  اأ�سبح  ثم  ومن  يهودي،  اأنه 
حرية  بكل  اإ�سرائيل  وخارج  اأبيب  تل 
واطمئنان، واإن كان املواطن العربي يعتز 
ويفرح لنجاح  املخابرات امل�سرية يف توجيه 
يف  يتبني  كما  الإ�سرائيلي  للمو�ساد  �سفعة 
)الطريق  وم�سل�سل  الهجان  راأفت  م�سل�سل 
فاإن  اأخرى..  وم�سل�سالت  ال�سبع«  بئر  اإىل 

اأمل  العربي ي�ساب برجة وخيبة  املواطن 
مع  املعركة  حتتدم  حينما  كلي  واإحباط 
هذا  اأن  ويرى  الإ�سرائيلي،  الدفاع  جي�س 
هو املنت�سر دوما يف كثري من املعارك التي 
عندها  العربية،  اجليو�س  مع  يخو�سها 
املخابرات  اأن  العربي  للمواطن  يخيل 
العرب  امل�سوؤولني  من  والكثري  العربية 
وقادة اجليو�س ي�ستبلدونه ويكذبون عليه، 
انت�سارا،  انهزاماتهم  اأن  له  وي�سورون 
البتة  يتحاربون  ل  العرب  باأن  ويتعللون 
بل  منطقي(  )وهذا  وحدها  اإ�سرائيل  مع 
وخمابراته،  ككل،  والغرب  اأمريكا  مع 
ولي�س  العلمي،  وتقدمه  وتكنولوجيته، 
من  اأذكى  هم  الإ�سرائيليني  اأن  �سحيحا 
الأكرث  هم  الإ�سرائيليني  اإن  بل  العرب، 
خبثا ولوؤما وغدرا وندالة، ونق�سا للعهود 
باملنظمات  وا�ستخفافا  الدولية،  واملواثيق 
والهيئات الدولية وقراراتها، بعك�س الدول 
العربية التي تتقيد وتر�سخ لكل القرارات 
و�سد  )ظاملة(  كانت  لو  حتى  الأممية 
حقوقها وم�ساحلها وتطلعاتها، وهذا عامل 
الدائمة  انهزاماتها  عوامل  من  مبا�سر  غري 
املوظف  الأمريكي  )الفيتو(  اإغفال  مع عدم 

دوما ل�سالح اإ�سرائيل.
محمد نرجيس )الدار البيضاء(

بوتفليقة تعلم يف �ملغرب �لكتابة و�لقر�ءة.. 
فجاز�ه بر�سالة ملغومة

الأ�سبوع  اأيام  خالل  يوم  كل  �سباح  تتنقل 
ال�ساد�س  حممد  اإعدادية  اأ�ستاذات  الدرا�سي 
بالكناديز، قيادة بني خريان، دائرة وادي زم، 
يعرثن  مل  لأنهن  خريبكة  مبدينة  والقاطنات 
يتنقلن  اأقول  عملهن،  مبقر  �ساغر  �سكن  على 
 70 الأجرة قاطعات م�سافة  �سيارات  على منت 
كلم )ذهابا واإيابا( للو�سول اإىل اإعدادية حممد 
ثم  الرتبوية  مهامهن  يزاولن  حيث  ال�ساد�س، 
ليتحملن  م�ساء  كل  خريبكة  مدينة  اإىل  العودة 
الأ�سبوع هذه عبئا ومتاعب قد ل  خالل رحلة 
حت�سى اإىل جانب م�ساريف النقل طبعا )واهلل 
اإن دل  الأ�ستاذات( وهذا  يكون يف عون هوؤلء 

على �سيء فاإمنا يدل بالأ�سا�س على ت�سحياتهن 
مع  �سراع  يف  املهني  واجبهن  اأداء  اأجل  من 
الزمن واأجواء الطق�س  ال�ساعة وعامل  عقارب 
كل  بذلك  وي�ستحقن  تقلباته،  عند  خا�سة 
اآباء  جميع  ب�سهادة  وهذا  والتنويه،  التقدير 
فهل  ال�ساد�س،  حممد  اإعدادية  تالميذ  واأولياء 
تعوي�س  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  فكرت 
من  واأمثالهن  ال�سجاعات  اجلنديات  هوؤلء 
م�ساريف  عن  الوطنية  الرتبية  وزارة  جنود 

النقل على الأقل؟.. وهل من اآذان �ساغية؟

المصطفى الدرمومي )وادي زم(

الطرقية  املحطة  من  تقرتب  اإن  ما 
مبكنا�س حتى ت�سمع �سجيجا مزعجا 
العمومي  النقل  �سيارات  لأ�سحاب 
يف  معهم  العاملون  به  يقوم  والذي 
تناف�س �سديد على امل�سافرين الراغبني 
اأو  قريته  وجهته،  اإىل  كل  ال�سفر،  يف 
ي�سم  الذي  ال�سجيج  هذا  مدينته، 
الآذان، ويتجلى ذلك يف املناداة هكذا: 
فا�س، الرباط، مراك�س، اأزرو، ميدلت، 
البي�ساء،  الدار  الر�سيدية،  خنيفرة، 
الري�ساين..  تيفلت،  اخلمي�سات، 
اأنَت؟ فني  غادي  دواليك.. فني  وهكذا 
فني  اأحلاج؟  غادي  فني  اأنِت؟  غاديا 

غاديا األبنت؟..
اإىل  ال�سفر  يف  اأرغب  كنت  اأنني  ومبا 
غادي  فني  يل:   قيل  اأزرو،   مدينة 
اأنت؟ قلت: اإىل مدينة اأزرو، فقالوا يل: 
دخلت  فلما  موجود«،  »الكار  ادخل، 
اإىل �ساحة وقوف احلافالت مل اأجد اأي 
»كار« على حد تعبريهم ذاهبا لأزرو، 
�ستدخل  فقيل:  احلافلة،  عن  ف�ساألت 
�ساعة  ن�سف  اأنتظر  فبقيت  قريبا، 
و�سلت  وملا  املحرقة،  ال�سم�س  حتت 
ينادي:  العمال  اأحد  بداأ  احلافلة 

تاخذوا  لهنا  اأجوا  اأزرو  »ا�سحاب 
نحوه،  فتوجهنا  الورقة«   - اْلِبيِّ
لنا:  وقال  ورقته،  واحد  كل  فاأخذ 
»ها الكار - طلعوا -« فركبنا وبقينا 
ننتظر الإقالع ملدة ن�سف �ساعة. فاإذا 
لنا:  يقول  نف�سه  بالعامل  نفاجاأ  بنا 
غادين   - هبطوا   - اأزرو  »ا�سحاب 
وقال  فهبطنا  اآخر«،  كار  يف  مت�سيوا 
خ�سكم  اديالكم؟  لوراق  »فني  لنا: 
تبدلوها«، فغري لنا التذاكر من جديد 
اللي  لبي�س  الكار  ذاك  هو  »ها  قائال: 
فركبنا  لأزرو«،  فيه  مت�سيوا  غدي 
اأن  اإىل  مدة  ننتظر  وبقينا  جديد  من 
اأذن اهلل بالفرج، فتحركت احلافلة من 
اآخرها  عن  امتالأت  اأن  بعد  مو�سعها 
واقفني  النا�س  وبقي  املمرات،  حتى 
من  ومنهم  ح�سري،  نقل  يف  كاأنهم 

جل�س ي�سم رائحة الأحذية.
اأن هاته احلافلة  بلة  الطني  زاد  ومما 
كانت مزعجة باأزيزها وبقوة حمركها، 
يف  وارجتال  وتالعب  مر  واقع  اإنه 
ت�سيري الأمور، وفو�سى عارمة يكتوي 

بنارها امل�سافرون.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

هكذ� يحلم �مل�سريون بهزم �ملو�ساد �الإ�سر�ئيليمكنا�س.. ال حد للفو�سى باملحطة �لطرقية 

متاعب ن�ساء �لتعليم بالكناديز

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

محمود عبد العزيز 



23
alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

هل أخطأ ابن خلدون حينما قال:

�إن �لعرب جميعا فهمو� معاين �لقر�آن 
ومفرد�ته وتر�كيبه

2

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

بن  مروان  على  اأ�شكل  فقد  الكرمي،  القراآن  معاين  تف�شري  يف  العرب  ِاختلف 
احلكم معنى قوله تعاىل: »ال حت�شنب الذين يفرحون مبا اأتوا« وقال: »لئن 
لنعذبن  معذبا  يفعل  مل  مبا  يحمد  اأن  واأحب  اأوتي  مبا  فرح  امرئ  كل  كان 
اأجمعون« حتى بني له ابن عبا�س اأن االآية نزلت يف اأهل الكتاب حني �شاألهم 
اإياه واأخربوه بغريه واأروه  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن �شيء فكتموه 
اأنهم اأخربوه، مبا �شاألهم عنه وا�شتحمدوا بذلك له، )اأخرجه ال�شيخان( ثم 
كيف جنيز الأنف�شنا اأن نقول اإن العرب جميعا فهموا معاين القراآن وكلماته 
اأو االأحرف  ال�شبع  القراءات  ا�شتيعاب  اأمام  وتراكيبه ونحن نقف حائرين 
القراآن الكرمي، فهذه ال يعرفها وال ي�شتوعبها العرب  التي نزل بها  ال�شبعة 
كلهم، وهي كلها تنبني على االختالف، ويف ذلك يقول اأبو الف�شل الرازي يف 
اللوائح: الكالم ال يخرج عن �شبعة اأوجه يف االختالف: اختالف االأ�شماء من 
االأفعال من ما�س  اإفراد وتثنية وجمع وتذكري وتاأنيث؛ اختالف ت�شريف 
والتاأخري؛  التقدمي  والزيادة؛  النق�س  االإعراب؛  وجوه  واأمر؛  وم�شارع 
واالإدغام  والتفخيم  والرتقيق  واالإمالة  كالفتح  اللغات:  اختالف  االإبدال؛ 

واالإظهار ونحو ذلك.
واإظهار وتفخيم  اإدغام  بالتالوة من  النطق  بها كيفية  املراد  وقال بع�شهم: 

وترقيق واإمالة واإ�شباع ومد وق�شر وت�شديد وتخفيف وتليني وحتقيق.
ثم كيف جنيز الأنف�شنا اأن نقول اإن العرب كلهم فهموا معاين القراآن وكلماته 

ونحن حائرين بني معنى التف�شري والتاأويل.
من  اأ�شله  والتاأويل  والك�شف،  البيان  وهو  قالوا  كما  الف�شر  من  فالتف�شري 
االأول وهو الرجوع، فكاأنه �شرف االآية اإىل ما حتتمله من املعاين، فاأدى االأمر 
اإىل اختالف وا�شح بينهما، فقال اأبو عبيدة وطائفة هما مبعنى واحد، واأنكر 
ذلك قوم فقال الراغب: التف�شري اأعم من التاأويل، فالتف�شري اأكرث ا�شتعماال يف 
االألفاظ واملفردات، والتاأويل اأكرث ا�شتعماال يف املعاين واجلمل، وقال غريه: 
التف�شري بيان لفظ ال يحتمل اإال وجها واحدا، والتاأويل توجيه لفظ متوجه 

اإىل معان خمتلفة مبا ظهر من االأدلة.
وقال اأبو طالب الثعالبي: التف�شري بيان و�شع اللفظ اإما حقيقة اأو جمازا، 
باطن  تف�شري  والتاأويل  باملطر،  وال�شيب  بالطريق،  ال�شراط  وكتف�شري 
عن  اإخبار  فالتاأويل  االأمر،  لعاقبة  الرجوع  وهو  االأول  من  ماأخوذ  اللفظ 
حقيقة املراد، والتف�شري اإخبار عن دليل املراد، مثاله قوله تعاىل: »اإن ربك 
منه،  مفعال  واملر�شاد  ر�شدته  يقال  الر�شد  من  اأنه  تف�شريه  لباملر�شاد« 
واال�شتعداد  االأهبة  عن  والغفلة  اهلل،  باأمر  التهاون  من  التحذير  وتاأويله 
و�شع  خالف  على  منه  املراد  بيان  تقت�شي  االأدلة  وقواطع  عليه،  للعر�س 

اللفظ.
فهل العرب جميعا يدركون هذا من خالل القراآن الكرمي وي�شتوعبونه؟ لعل 

هذا من امل�شتحيل.
بن  علي  اأن  نعلم  ونحن  قال  ما  يقول  اأن  لنف�شه  خلدون  ابن  يجيز  كيف  ثم 
اأبي طالب كرم اهلل وجهه حينما بعث ابن عبا�س اإىل حماورة اخلوارج اأمره 
اأن  اأي  القراآن كما قال حمال وجوه،  القراآن، الأن  بال�شنة بدل  اأن يحاورهم 
اأوجهه كثرية، وقد عدها بع�شهم فقال اإنها خم�شة وع�شرون وجها، منها علم 
نزوله وجهاته وترتيب ما نزل مبكة واملدينة، وما نزل مبكة من اأهل املدينة، 
وما  بالطائف،  نزل  وما  باجلحفة،  نزل  وما  مكة،  اأهل  من  باملدينة  نزل  وما 
نزل باملدينة، وما نزل ليال وما نزل نهارا، وما نزل م�شيعا وما نزل جممال، 
وما نزل مف�شرا، وما اختلف فيه. وقد اأخرج اأبو عبيد يف الف�شائل الإبراهيم 
اأي  اأبا بكر ال�شديق �شئل عن قوله تعاىل: »وفاكهة واأبا« فقال  اأن  التيمي، 
اأنا قلت يف كتاب اهلل ما ال اأعلم، واأخرج  �شماء تظلني واأي اأر�س تقلني اإن 
عن اأن�س اأن عمر بن اخلطاب قراأ على املنرب وفاكهة واأبا، فقال هذه الفاكهة 
عرفناها فما االأب؟ ثم التفت اإىل نف�شه فقال: اإن هذا لهو الكلف يا عمر، واأخرج 
من طريق جماهد عن ابن عبا�س قال: كنت ال اأدري ما فاطر ال�شماوات حتى 
اأتاين اأعرابيان يخت�شمان يف بئر، فقال اأحدهما: اأنا فطرتها يقول اأنا ابتداأتها، 
واأخرج ابن جرير عن �شعيد بن جبري اأنه �شئل عن قوله تعاىل: »وحنانا من 
�شيئا، واأخرج من طريق  ابن عبا�س فلم يجب فيها  �شاألت عنها  لدنا« فقال 
عكرمة عن ابن عبا�س قال: ال واهلل ما اأدري ما حنانا، واأخرج الفرياين حدثنا 
القراآن  اإ�شرائيل حدثنا �شماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عبا�س قال: كل 

اأعلمه اإال اأربعا: غ�شلني، وحنانا، واأواه، والرقيم. 
كنا  ما  وتراكيبه  وكلماته  الكرمي  القراآن  معاين  فهموا  كلهم  العرب  كان  فلو 
فثم  تولوا  »فاأينما  تعاىل:  اهلل  قال  فقد  الفهم،  يف  القائم  االختالف  هذا  جند 
وجه اهلل« فاختلفوا يف فهم هذه االآية فقالوا: اإنا لو تركنا ومدلول هذه االآية 
وال  �شفرا  القبلة  ا�شتقبال  عليه  يجب  ال  املويل  اأن  االأمر  القت�شى  لفظها  اأو 
ح�شرا، فكان هذا خالف االإجماع اإىل اأن عرف �شبب نزول االآية، فاأدركوا اأن 
ذلك يف النافلة اأو فيمن �شلى باالجتهاد، وباأن له اخلطاأ على وجه االختالف، 
دون  االآية  تف�شري  معرفة  ميكن  »ال  الواحدي:  قال  ذلك  ويف  الروايات،  يف 

الوقوف على ق�شتها وبيان نزولها«.
على  ياأخذهم  »اأو  فقراأ  املنرب  على  كان  اأنه  روي  اخلطاب  بن  عمر  وعن 
التخوف  هذيل:  من  رجل  له  فقال  »التخوف«  معنى  عن  �شاأل  ثم  تخوف« 

عندنا النق�س، واأن�شده:
تخوف الرحل منها تامكا قردا **** ملا تخوف عود ال�شبعة ال�شفن

انظر املوافقات لل�شاطبي 58-2/57 طبعة م�رص.
يتبع 

اأيها االإخوة العرب املنتجون للنفط بالوطن العربي، 
ينتجون هذه  ال  الذين  العرب  اإخوانكم  اهلل يف  اتقوا 
التي  باالأثمنة  منكم  ي�شتوردونها  والتي  املادة، 
تكون يف ال�شوق العاملية والتي هي يف الغالب دائمة 
االأداءات  ميزان  يثقل  مما  �شنة،  بعد  �شنة  االرتفاع 
اخلا�شة ب�شندوق املقا�شة، كما هو يف بالد املغرب 
االأق�شى الذي مل يعد يتحمل هذه الفاتورة الثقيلة، 
على  اأ�شعاره  يف  الزيادة  اإىل  عنه  امل�شوؤولون  فاجته 
هم  باالأ�شا�س  منها  يت�شررون  والذين  املواطنني، 
العرب،  املواطنني  من  والفقرية  املتو�شطة  الطبقة 
ال�شلع  اأ�شعار خمتلف  على  الزيادات  هذه  وتنعك�س 

واخلدمات مما يفقر الطبقات الو�شطى التي هي التوازن االجتماعي للدولة، كما يزيد فقرا 
ع. محمد )مكناس(على فقر الطبقات الكادحة والتي هي اأ�شا�س بناء االأوطان.

اإنه مكان يذكرنا بدار االآخرة، لكن عندما تطلع على 
القاذورات  اأما  وملوثة،  منظمة  غري  جتدها  مقابرنا 
متار�س  مكانا  واأ�شبحت  بل  متناثرة،  فهي  واالأزبال 
واملجرمني  للمنحرفني  وملجاأ  ال�شعوذة،  اأعمال  فيه 

و»ال�شماكرية«.
االأجنبية  اأخرى كاملقابر  يف حني جند مقربة يف حلة 
وال�شوؤال  الدقيق.  والرتتيب  بالنظافة  تتميز  التي 
املقربة  حق  يف  االإهمال  هذا  ملاذا  هو:  املطروح 
ثم  والتقدير؟  باالحرتام  حتظى  ال  ملاذا  االإ�شالمية؟ 
ملاذا ال نقدر حرمة موتانا؟ اإننا نرغب يف مقربة تكون وكاأننا يف ريا�س من ريا�س اجلنة، لقد 
حان الوقت للنظر واإعادة االعتبار للمقربة االإ�شالمية و�شيانتها بكل معنى الكلمة، فهل من 

التفاتة رحيمة يف هذا الباب؟

اأ�شيادي اأنا انقولها ليكم ني�شان
ما انعرف اجنامل اأو حتى انافق

الدار لبي�شا العمرها كانت اأنظف البلدان
اأنا مع هذا الراأي ماين امتافق

االأزبال والقاذورات راه بكل اإمكان
والهوى اللي ان�شتن�شقوه مر خانق

اأما الكارينات غري حدث وعليك االأمان
واد احلار بني الدروب املن�شية دافق

الت�شول اأ�س انقول ايعجز عن و�شفو الل�شان
قدام املقاهي واملطاعم واملحطات والفنادق

اأما الدعارة كتمار�س عالنية وباأرخ�س ثمان
وجتارة ال�شموم رايجة بكل املناطق
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مبحن  متر  العربية  الدول  كل 
منها  تخرج  اأن  عليها  ي�شعب 
اهلل  ير�شي  الذي  النحو  على 
اأ�شبحت  مثال  فتون�س  والعباد.. 
بلدا غري م�شتقر بفعل القالقل التي 
وو�شائل  ال�شحف  بها  تطالعنا 
اأ�شنافها من خطر  االإعالم بجميع 
حمدق بال�شياح على اخل�شو�س، 
يهدر  الذي  البلد  اأ�شبحت  لدرجة 
ب�شبب  الدوالرات  من  املاليني 
وانعدام  ال�شيا�شية؛  االغتياالت 
وبخ�شو�س  عامة..  ب�شفة  االأمن 
فقدت  فاإنها  املحرو�شة،  م�شر 
االنقالب  ب�شبب  �شنة  ميزانية 
ال�شرعية  ال�شلطة  على  الع�شكري 
االقرتاع،  �شناديق  اأفرزتها  التي 
مرتعا  �شيناء  منطقة  فاأ�شبحت 
ورجال  اجلند  اأرواح  الإزهاق 

املظاهرات  جانب  اإىل  االأمن 
اإرجاع  اإىل  تروم  التي  امل�شتمرة 
الرئي�س مر�شي املخلوع اإىل كر�شي 
م�شر  اأن  يفيد  مما  الرئا�شة؛ 
معلنة  اأهلية  حربا  فعال  تعي�س 
اإخواننا  اأما  املجهول..  درب  اإىل 
اأمام  دوما  فهم  الفل�شطينيون 
حيث  واخلالد  القدمي  �شراعهم 
فتح  حركتي  بني  خالفاتهم  مكمن 
وحما�س، فتعمد اإ�شرائيل اإىل ب�شط 
الدار  اأهل  اأرا�شي  على  نفوذها 
حني  يف  خوف..،  وال  خجل  بدون 
تعداد  حمنة  حتت  العراق  ترزح 
املتفجرات  خالل  من  اأمواتها 
انتقامية  �شراعات  يف  املتعددة 
بني اأهل ال�شيعة وال�شنة، والراأي 
هذه  كاأن  ذهول،  يف  الدويل  العام 
يف  تهمه  ال  املتواترة  االغتياالت 

التي  الكتائب  ليبيا،  ويف  �شيء.. 
الطاغية  القذايف  تقاتل نظام  كانت 
تتناحر  بداأت  عليه  املاأ�شوف  غري 
للقفز  منها  حماولة  يف  بينها،  فيما 
الذي  ال�شيء  املكت�شبات،  على 
حرية  يف  الليبي  ال�شعب  جعل 
طعم  االآن  حلد  يذق  مل  اأمره  من 
اليمن  اأما  االجتماعي..  ال�شلم 
حقال  فاأ�شبحت  القات،  بلد 
طيار  بدون  للطائرات  للتجارب 
فلول  عن  بحثا  االأمريكية  للقوة 
اأن ال�شودان مت  القاعدة.. يف حني 
وبدعم  بتحفيز  للتفرقة  اإخ�شاعه 
يف  اإمعانا  العجوز،  القارة  من 
ما  وهذا  االإ�شالم..  �شوكة  �شعف 
تعي�س  التي  �شوريا  ين�شحب على 
يف حرب فر�شت عليها يف حماولة 
لتقوي�س �شوكة جي�شها الذي كان 

من  خلت  �شنوات  لعدة  ي�شتعد 
اأجل حترير ه�شبة اجلوالن التي 
امل�شتحيالت  �شابع  من  اأ�شبحت 
يعرفه  الذي  املفزع  الت�شرد  اأمام 
يذكرنا  الذي  ال�شوري  ال�شعب 

بعهود التتار.
اجلارة  مع  املغرب  مع�شلة  اأما 
�شيظل  �شراع  فاإنه  اجلزائر، 
لتفك  القادمة  االأجيال  عنق  يف 
اجلزائر  اأن  ال�شيما  لغزه، 
تعمل  برتولها  دوالرات  بف�شل 
املغرب  م�شاحة  لتقلي�س  جاهدة 
ال�شعب  ح�شاب  على  ال�شاحلية 
فقر  يف  يعي�س  الذي  اجلزائري 
ع�شرة  ثمانية  اإن  حيث  مدقع 
مليون جزائري ال �شكن لهم حلد 
امل�شدد  احل�شار  ولعل  االآن.. 
خ�شو�شا  احلدود  على  حاليا 
جتويع  به  يراد  وجدة  ناحية  يف 
اأن �شكانها  اإال  �شكان هذه املدينة، 
لوطنهم  وحبهم  وكدهم  ب�شربهم 
لوا وجهتهم جلهة مدينة مليلية  بدَّ
املحتلة.. بحثا عن لقمة العي�س.. 

فاإنهم  اخلليج،  دول  مع�شلة  اأما 
 1973 �شنة  منذ  وهجهم  فقدوا 
خللخلة  مر�شحا  برتولهم  كان  ملا 
االقت�شاد العاملي، بينما الدوالرات 
الباهظة التي اأر�شدتها اإمارة قطر 
ق�شد ا�شت�شافة كاأ�س العامل ل�شنة 
التي  اجلزيرة  قناة  اأو   2022
ال�شعوب  م�شاكل  لغزو  اأن�شاأتها 
العربية بدون ا�شتئذان، فال يبعث 
عن الغد امل�شرق.. فاأين نحن اإذن 

من �شحوة الربيع؟
عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

�أيـــن نحـــن 
مـــن �صحـــوة �لربيـــع؟

بعدما �ضحك عليهم الوزير 
االحتادي احلبيب املالكي.. 

رجال �لتعليم ينتظرون �لإن�صاف
احلبيب  اأتذكر  الزلت 
ال�شابق  الوزير  املالكي 
الوطنــية  الرتبيــــة  يف 
ن�شـــاء  اإىل  زف  حــني 
يف  التعليــــم  ورجـــــال 
واالإعدادي  االبتدائي 
ب�شــــرى  والثانـــــوي 
الدرجة  من  ا�شتفادتهم 
كالم  اأن  غري  املمتازة، 
الليل ميحوه النهار كما 
الرتاجع  مت  فقد  يقال، 
الوزير  قالـــه  عمـــــا 
اآنــــذاك،  االحتـــــادي 

ظرفية  يف  جاءت  »الب�شرى«  هذه  اأن  ذلك  بعد  وتبني 
خا�شة اأملتها اال�شتعدادات خلو�س غمار االنتخابات 
بع�س  ويف   2011 اأبريل   26 اتفاق  وجاء  الت�شريعية، 
ال�شلم احلادي ع�شر  اإ�شافة درجتني خارج  م�شامينه 
الإن�شاف الفئات التي مل ت�شتفد من الرتقية يف حياتها 
متل�شت  احلالية  احلكومة  اأن  غري  مرتني،  اإال  املهنية 
من تنفيذ بنود االتفاق، وجمدت احلوار االجتماعي، 
يف  لكم  حق  ال  قاطبة  وامل�شتخدمني  للموظفني  وقالت 
ظلم  فقد  ذلك  فعل  ومن  االإ�شراب،  يف  وال  االحتجاج 

نف�شه.
اإننا نقول حلكومة الوعود التي جاء بها الربيع العربي، 
احلر  »وعد  املغربي:  ال�شعب  به  وعدت  ما  فاأخلفت 
التق�شف  جتعلي  وال  ر�شدك،  اإىل  عودي  عليه«،  دين 
ي�شري على الفئات الفقرية واملتو�شطة يف الوقت الذي 
والربملانيني،  الوزراء  تقاعد  يف  بالزيادة  فيه  تطالبني 
القطاعات  خمتلف  يف  االإداري  ال�شاأن  تدبري  اإن 
ت�شتدعي  االأخرية  وهذه  اال�شتمرارية؛  يقت�شي 
الدرجتني  يهم  ما  وخا�شة  ال�شابقة  االلتزامات  تنفيذ 

املذكورتني خارج ال�شلم احلادي ع�شر. 
اجلديد  الوزير  اأذن  يف  نهم�س  اآخرا،  ولي�س  واأخريا 
املت�شررة  الفئات  اأن�شفوا  له:  لنقول  بلمختار  ر�شيد 
التعليم، فقد حلقها احليف والغنب،  من ن�شاء ورجال 
اأم�شت  ما  بعد  �شيبا  راأ�شها  وا�شتعل  عظمها،  ووهن 
واأ�شبحت  واإخال�س،  بتفان  العمل  يف  طويلة  �شنوات 
النحيفة،  اأج�شادها  تنخر  مزمنة  اأمرا�شا  تعاين  اليوم 
وتعول اأ�شرا تتكون من اأبناء عاطلني �شدت يف وجوههم 

اأبواب البحث عن فر�س ال�شغل.

السغروشني محمد عبد الكريم )بولمان(

بلمختار

�إىل منتجي �لبرتول �لعربي

�لفو�صى عمت حتى �ملقابر

ني�صـــــــــــــــــــــان

بنت الوادي )القنيطرة(

 سعيد إحديدو )الدار البيضاء(
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المنبر الحر

»�سجل يا تاريخ«
مبدادك  �صفحاتك  على  تاريخ  يا  �صجل 
من قطران مهزلة اأخرى من املهازل التي 
البلد،  هذا  تاريخ  يف  اأخواتها  �صبقت 
اأطول حكومة  واأحيانا اهلل حتى عاي�صنا 
ت�صمياتها  حكومة  الأفراد،  حيث  من 

وم�صطلحاتها اأطول من �صورة البقرة.
بن  ال�صي  اإمرباطورية  تاريخ  يا  �صجل 
كريان حيث وزير ي�صتغل عند وزير، وقد 
جمل�س  اأول  اأتابع  واأنا  بالغثيان  اأ�صبت 
اأراد  لو  بحيث  الطويلني،  ب�صفيه  لها 
وزير اأن ي�صلم على اجلميع بدءا برئي�س 
ت�صعة  ون�س«،  نهار  »خ�صو  احلكومة 
وثالثون  ت�صعة  يلزمها  وزيرا،  وثالثون 
كاتبا  وثالثون  وت�صعة  للديوان،  مديرا 
ثالثة  يف  م�صروب  الرقم  يعني  للدولة، 
وثمانني  �صبعة  احلكومة  عدد  لي�صبح 
م�صريا لدولة من خم�صة وثالثني مليونا، 
اأغلبهم فقراء واأميون، والنتيجة يف اآخر 
املطاف ل �صيء، واأبدا لن ي�صتوي املغرب 
بهذا الكم من امل�صريين، ولن ياأخذ �صكته 

ال�صحيحة نحو التقدم والزدهار.
التعيينات  اأن  »�صفنا«  حتى  اهلل  اأحيانا 
�صاحبي«  »باك  اأ�صبحت  احلكومة  يف 
بالزبونيـــــــة واملح�صوبيــــــة، و»عطيني 
نعطيك« ولي�س بالقدرات والكفاءات، وكنا 
بالوظائف  خ�صي�صا  �صاري  هذا  اأن  نظن 
والتوظيفات، وع�صنا و»�صفنا« يف مغرب 
ال�صتقالل  من  عاما  وخم�صني  �صبعة 
ولزال يجر خيبة الآمال وراءه، مغرب 
بغرفتني ل جدوى منهما، وبحكومة ول 
الإمرباطورية  عهد  يف  حتى  منها  اأطول 
الرثوات  راكموا  باأنا�س  العثمانية، 
وورثوا املنا�صب لذويهم، وكاأن ل وجود 
اأكرثهم  وما  اأكفاء يحلون حملهم  لأنا�س 
على  ومي�صون  ي�صبحون  الربملان  اأمام 

الهراوات تك�صر مناخرهم واأ�صلعهم.
املغرب بلد �صاب ب�صبابه املتطلع للنهو�س 
لأرقى  وجماراته  الدرجات  اأرقى  اإىل  به 
الدول دميقراطيا واقت�صاديا واجتماعيا، 
ولكن عندما يرى ما حل ببلده من مهازل 

من نهب و�صلب وحكرة يح�س بالظلم.
مصطفى بصير )فاس(

ن�صرت   2013 اأكتوبر   10 بتاريخ 
بني  )الأيام(  املغربية  الأ�صبوعية 
دفتيها حتت عنوان: )الأمن الوطني 
هيكلة  اإعادة  حتديث  �صبل  يبحث 
العامة(،  ال�صتعالمات  اخت�صا�صات 
عن  عنوانها  تو�صيح  يف  واأ�صارت 
انطالق حرب باردة بني ال�صتعالمات 
التطاحن  اأي  »والدي�صتي«  العامة 
على  احل�صول  اإىل  ال�صتباق  يف 
اإىل  وتقدميها  وحتليلها  »املعلومة« 
الأخرى،  قبل  املخت�صة  اجلهات 
تنظيم  عن  ذلك  �صياق  يف  وحتدثت 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
بالقنيطرة  لل�صرطة  امللكي  باملعهد 
من  عدد  فيه  �صارك  تقنيا  تدريبا 
ال�صباط لبحث �صبل حماربة التطرف 
حتديث  مع  احلديث  والإرهاب 
كما  العامة،  ال�صتعالمات  اأ�صاليب 
خرباء  م�صاركة  الجتماع  هذا  عرف 
وتتبع  ر�صد  يف  متخ�ص�صني  اأمنيني 
الويب،  على  الإرهابية  اجلرائم 
واأ�صري اإىل اأهمية ال�صتعالمات العامة 
يف  بها  يناط  الذي  الكبري  ودورها 
ولهذا  وغربلتها،  وحتليلها  املعلومة 

ال�صتعالمات  �صباط  اإخ�صاع  يجب 
اأ�صكال  لأن  امل�صتمر،  للتكوين  العامة 
ومتطلبات  وتتجدد  تتغري  الإرهاب 
اأن  اأود  ال�صياق  هذا  ويف  ال�صاعة، 
اأ�صري مادمنا يف ميدان »املعلومة« اإىل 
وبال�صبط  الداخلية  وزارة  على  اأن 
اإعادة  العامة«  ال�صوؤون  »مديرية 
موظفي  كتكوين  »املقدمني«  تكوين 
ال�صتعالمات التابعني لالإدارة العامة 
ميكن  ل  النوع  فهذا  الوطني،  لالأمن 
الراهن؛  الوقت  يف  عنه  ال�صتغناء 
ال�صبعينيات  ل�صنوات  »واملقدمني« 
لالألفية  هم  لي�س  والثمانينيات 
»املعلومة«  كانت  واإذا  احلالية، 
وم�صادر  مفتوحة  م�صادر  لها 
م�صطلحات  من  ذلك  وغري  ب�صرية 
لهم  »فاملقدمني«  ال�صتعالمات، 
مت  اإذا  بها  ي�صتهان  ل  هائلة  م�صادر 
يوفوا  حتى  الغر�س  لهذا  تاأطريها 
بعد  وذلك  بهم  املنوطة  باملهمة 
على  احل�صول  كيفية  على  تدريبهم 
جمع  هي  »املعلومة«  مادامت  اخلرب 
وىل  اإذ  وغربلته،  وحتليله  اخلرب 
زمن »املقدم الربَكاك« كما كان �صائعا 

املوظف  هذا  يحظى  اأن  ويجب  �صالفا، 
بتعريفه »باملعلومة« وكيفية ال�صتفادة 
يف  ي�صب  الكل  مادام  نوعها  وما  منها 
الوطن«،  لهذا  ال�صتباقي  قالب »الأمن 
اأجهزة  يف  يتمعن  اأن  القارئ  وعلى 
وغري  الر�صمية  الغربية  ال�صتعالمات 
الر�صمية، لينبهر اأمام هذا العدد الهائل 
الذي ي�صب يف خانة الأمن القومي لهذه 

دورها،  فهم  له  يت�صنى  حتى  الدول 
وتزول عنه فكرة »الربَكاَكة«، وغريها 
من الألقاب الرجعية، ويف الأخري األ�صنا 
واأمن  اجلميع  ومل�صلحة  مغاربة  كلنا 
واحدة  فكرة  ت�صود  اأن  يجب  املغاربة 

وهي الدفاع عن هذا املجتمع املغربي.

بوشريط بوعالم )الجديدة(

�سرورة اإعادة تكوين »املقدمني الربَكاَكة«

مو�صوع  يف  الريحاين  �صعيد  ال�صيد  ملقال  تبعا 
لكالوي،  التهامي  احلاج  الأ�صود«  »ال�صلطان 
والبا�صا ال�صهري ملدينة مراك�س زمن احلماية، اأريد 
باملعنى  كان رجال  البا�صا  اأن  واأو�صح،  اأ�صيف  اأن 
وموزونا،  م�صتقيما  والقامة،  الهيئة  يف  ال�صحيح 
وال�صيا�صة  الأديان،  يف  ومتكاملة،  عامة  ثقافة  ذا 

والتاريخ والقت�صاد والقانون، حتى اأن املقيمني 
ينبهرون  كانوا  املغرب  حكموا  الذين  العامني 
بحديثه  يتلذذون  املهيب،  �صخ�صه  ملجال�س 
املراك�صي ال�صيق املزخرف باأجمل املعاين واأجنح 
وال�صرامة  باحلرف  تطبق  كانت  التي  التعليمات 

يف �صالح البالد والعباد.
العلم  يحب  غيورا  وطنيا  لكالوي  البا�صا  كان 
والعرفان، حيث كان ي�صتقبل بدون �صابق ميعاد، 
جمموعة الطلبة املتفوقني اآنذاك مبنزله ال�صخ�صي 
وعبد  بلعبا�س،  ويو�صف  بو�صتة،  احممد  منهم، 
مبعلومات  يزودهم  واآخرون،  الطري�س  اخلالق 
بدون  ماديا  ويعينهم  هادفة،  واإر�صادات  ثمينة، 
ح�صاب، كما كان ين�صحهم يف كل مرة باأن يتعمقوا 
الطلب  يف  يت�صرعوا  واأل  واملعرفة،  العلم  يف 

واأن  ا�صتحقاقها،  اأجل  قبل  باأ�صياء  املطالبة  اأو 
يتجنبوا دعاوى مطالب النتهازية وال�صتغالل.

اأق�صى  اإىل  متدينا  رجال  مراك�س  مدينة  با�صا  كان 
حد، حافظا للقراآن، عارفا باحلديث، مطلعا بباقي 
ل  عجمي،  ول  عربي  بني  يفرق  ل  عادل  الأديان، 
غني ول فقري، ل حاكم ول حمكوم، بحيث حكى يل 
اأحد �صائقيه اأن ع�صكريا فرن�صيا برتبة »كولونيل«، 
اأن  فحدث  فر�صه،  منت  على  بال�صارع  مارا  كان 
كان  حتى  �صاعة  مت�س  فلم  �صجرة،  غ�صن  نرث 

»الكولونيل« مبيدالياته داخل �صجن البا�صا.
وللذين ي�صكون فيما اأكتبه، فما عليهم م�صكورين، 
عن  مراك�س،  اأهل  اإىل  بال�صوؤال  يتوجهوا  اأن  اإل 
البا�صا احلاج التهامي لكالوي املزواري، ال�صلطان 

عبد الحق حايرالأ�صود، اأمري الأطل�س.

على هام�ش »ال�سلطان الأ�سود«

التهامي الكالوي �سجن كولونيال ب�سبب غ�سن �سجرة

التهامي الكالوي

حصاد وزير الداخلية

على  املتطفلني  بع�س   ظهور 
بال�صويرة،  الريا�صي  امليدان 
اجلمعيات  بع�س  هنا  واأخ�س 
وهم كرث، فنف�س الوجوه ونف�س 
اأو  حتا�صب  اأن  بدون  الربامج 
يف  امل�صتوى  هبوط  تراقب، 
والت�صبث  بالعناد،  ال�صائد  هو 
الأكرث  الربهان  هو  بالراأي 

تاأكيدا على احلماقة.
اأتاأ�صف لهذا الواقع املرير الذي 
مدينتي،  يف  الريا�صة  اإليه  اآلت 
فالكل يتكلم ويقول وامنقذاه.  

اأ�صبحت الريا�صة نكتة، حوار 
اأو درد�صة يف املقاهي اأو بالأزقة، 
بني  اأ�صحوكة  املجال�س  ويف 
اأو  الوجوه.  على  ال�صاحكني 
املنافقني  الكذابني  بني  اأكذوبة 

اأ�صحاب امل�صالح ال�صخ�صية.
حينما اأ�صافر اأو اأجتول وحيدا 
اأناق�س  راأ�صي،  م�صقط  خارج 
الريا�صية  الفعاليات  بع�س 
منذ  ال�صويرة  ذكريات  عن 

الع�صرينيات من القرن املا�صي 
نعرف  نحن  فيقولون  الآن  اإىل 
مهرجان  خالل  من  مدينتك 
كناوة وكراء املحالت ال�صكنية. 
قلبي  داخل   اأتاأ�صف من  فاإنني 
عن  اأكتب  ل  ملاذا  اأفكر  واأنا 

الريا�صة ال�صويرية؟ 
ِاجتهـــــــــــت مييــــنا وي�صارا، 
من  ولكن  الوراء  اإىل  رجعت 
اأجل  من  امل�صرق،  الغد  اأجل 
يتعرفوا  لكي  واأبنائك،  اأبنائي 
عن  ال�صويرة،  اأجماد  عن 
�صاير  اأو  مار�س  �صخ�س  كل 
مدينة  يف  الريا�صي  احلقل 
اأفتخر  النف�س  عزة  الرياح. 
بها، تاريخي هو تاريخك، كلمة 
جميلة تنطق، وكتابة للذاكرة 
لل�صامعني،  يقراأ  وقارئ  تنفع، 
ي�صمع  هو  ملا  عا�صق  وال�صامع 

من القارئ.
حفيظ صادق )الصويرة(  

اأم  اأن  الكل يعرف  الكالم،  ب�صياق 
الوزارات ب�صفة عامة هي وزارة 
وخ�صو�صا  اليوم  لكن  الداخلية، 
وزارة  عن  نتحدث  املغرب  يف 
الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف 
لكن  الوزارات،  اأغنى  ب�صفتها 
نقول باأن �صعف ما تتح�صل عليه 
�صائعا،  يزال  ل  الوزارة  هذه 
هذه  �صياع  على  مثال  واأب�صط 
يف  ا�صتغاللها  ميكن  التي  الأموال 
اإن�صاء م�صاجد اأو دعم اجلمعية يف 
الإخواين  املد  اإىل   لتت�صدى  اأوربا 
الوهابي من جهة اأو املد ال�صيعي 
اأخرى،  جهة  من  الن�صراين  اأو 
كاتفاقية منح اجلن�صية الإ�صبانية 
دينهم  على  املرتدين  للمغاربة 

الإ�صالمي.
املحوري،  مو�صوعنا  اإىل  نرجع 
�صوتي  واأ�صم  املنرب  هذا  من 
الأوقاف  وزير  ينا�صد  من  كل  اإىل 
يقرر  اأن  الإ�صالمية  وال�صوؤون 
احلقائق  لتق�صي  جلنة  تكوين 
الكرائية  ال�صومة  و�صعية  حول 

التابعة  احلبو�صات  من  ملجموعة 
للوزارة، والتي ميكن ا�صتخال�س 
اإىل  ت�صل  قد  منها  مهمة  عائدات 

مليارات ال�صنتيمات.
كما نرجو من جاللة امللك ب�صفته 
هذا  على  الوقوف  املوؤمنني  اأمري 
امللف بتعليمات �صامية ووا�صحة 
جلنة  وتكوين  فيه،  لال�صتغال 
الوزارة  داخل  من  خمتلطة 

الو�صية وخارجها.
محمد الدفيلي

وزارة الأوقاف هي اأم الوزارات املغربيةالريا�سة يف ال�سويرة اأ�سبحت اأ�سحوكة املقاهي!؟
ْهقان م�صرحية �صخيفة بطلها الدُّ

نف�س الأ�صطوانة ُتعاد بنف�س الفنَّان
مان لن يتوقف تهاُتر اخل�صْ

حرب �صارية بني امِل�صباح وامليزان
ر الِوجدان حتالف هجني َدمَّ

تخلفنا عن الركب واأ�صبحنا يف خرب كان
خان حما�صرون يف غابة �صبابها يحجب منابع الدُّ

يف زمن اأ�صبح الربيء ُمدانا
واملُجرم حرا طليقا يرق�س يف امليدان

حتى املوتى �صدر يف حقهم اجلالء وتغيري العنوان
غريوا حبل الود بالِقران

حر وُبخور اللُّبان ها قد جتاوزنا مفعول ال�صِّ
وقريبا �صُتفك عقدة اللِّ�صان

�صباب تنخره البطالة واحلرمان
اأُ�صيب بعاهة الن�صيان

واأُْدِخل عامل الهَل�س والهذيان
ُمرغم �صقط يف الإدمان

كفى من الإق�صاء والُعدوان
مان نريد البيِّنة وال�صَّ

ول تطاول بعد الآن
ذيلة ولي�صقط الُبهتان ولت�صقط الرَّ

كريم محمد

الّدَهاِقنـَـــــــــــة
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المنبر الحر

ليلة اجلمعة 15 من هذا ال�سهر دخلت اإىل قاعة الفن ال�سابع ملتابعة 
اآخرها  عن  مملوءة  القاعة  كانت  فيليني..  الإيطايل  املبدع  �سريط 
وهي ل تتوفر اإل على 250 مقعدا فقط.. لكن كرثة ال�سغوفني باأفالم 
فيليني جاوؤوا هذا امل�ساء بكرثة وجل�س بع�سهم على الدرج.. متتعنا 
قهوة  �سربت  ليال،  والن�سف   8 اإىل  ت�سري  ال�ساعة  وكانت  بال�سريط، 
امللك  �سوف  حللو:  نبيل  �سديقي  �سريط  مل�ساهدة  القاعة  اإىل  وعدت 
يف القمر، من عادتي اأن اأجل�س يف ال�سف الأخري حتى اإذا مل يعجبني 
اأي عر�س، اأن�سلت دون اأن يراين اأحد.. اأطفئت الأنوار، وبداأ ال�سريط 
ال�سريط وكنت  انتهى  الثالثة.. و�سدمت عندما  للمرة  اأ�ساهده  واأنا 
كيح�سروا  الطاليان  القاعة..  يف  علي(  �ساهد  )واهلل  الوحيد  املتفرج 

لأفالمهم واملغاربة كيحاربوهم.
الفنان نبيل حللو فيليني املغرب.

وعلى  اخلام�س  حممد  الوطني  بامل�سرح  نوفمرب   20 الأربعاء  يوم 
8 م�ساء  ال�ساعة  21 نوفمرب على  7 م�ساء، ويوم اخلمي�س  ال�ساعة 

الرائعة  ومع  معه  حققت  التي  امل�سرح  خ�سبة  اإىل  حللو  نبيل  يعود 
�سوفية هادي )زوجته( اأروع امل�سرحيات الهادفة، اإخراجا ومتثيال 

ون�سا..
�سيقف كعمالق على اخل�سبة ليلتني، واآمل اأن يكون امل�سرح وقاعته 
مليئة، لأن نبيل حللو اأعطى الكثري للم�سرح ولل�سينما وللتليفزيون 

ومل ياأخذ ولو حبة قمح اأو زبيبة يحلي بها عط�سه الفني املمتاز.
اإىل طول اهلل العمر، اأنا حا�سر، �سديقي نبيل، كما كنت حا�سرا معك 
باإعادة  واعدتني  قد  وكنت  يا�س..  اإبراهيم  القنفودي،  اأفالمك:  يف 

اإنتاج: القنفودي هل تتذكر؟

�سوف امللك يف القمر )�سينما(
معجزة 30 فرباير )م�سرح(

يوميات فنان

● مصطفى منير
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بقلم: الحاج الحسين برادة

براأ�س  للمقاومة  ال�سامية  املندوبية  نظمت 
من  الأول  الأ�سبوع  يف  الناظور  اإقليم  كبدانة 
لتد�سني  حمليا  جتمعا   2013 اأكتوبر  �سهر 
الباخرة  ر�سو  حلدث  يخلد  تذكاري  ن�سب 
�سنة  بال�سمال  املغربية  بال�سواحل  »دينا« 
للمقاومة  ال�سامي  املندوب  ح�سره   ،1955
وعامل اإقليم الناظور وممثلون عن املجاهدين 
بوجدة  قن�سل اجلزائر  يتقدمهم  اجلزائريني 
بوزار  القادر  عبد  اجلزائري  املجاهد  وحرم 
املقاومة  من  واأفراد  زبيدة وجنلهما  ال�سيدة 

وجي�س التحرير باملنطقة.
املندوب  خالله  األقى  الذي  التجمع  ومتيز 
باخلطاإ  بالإقرار  باملنا�سبة  كلمة  ال�سامي 
التذكاري  الن�سب  مكونات  اعرتى  الذي 
املخلد للباخرة والذي واعد املندوب ال�سامي 
الن�سخة  يف  اخلطاأ  هذا  وت�سحيح  بتداركه 

الثانية لتخليد الذكرى ال�سنة القادمة.
ملكية  يف  كانت  التي  دينا  »اليخت«  الباخرة 
اأمرية م�سر دينا عبد املجيد، ا�ستعملت لنقل 
املغرب  اإىل  امل�سرق  من  الأ�سلحة  من  حمولة 
واجلزائري  املغربي  التحرير  جي�سي  لفائدة 
مار�س   5 ولي�س   1955 مار�س   31  -  30 ليلة 
كما جاء يف دعوة املندوب ال�سامي للمقاومة، 
وقد م�سى على اإبحارها اإىل اليوم زهاء �ستة 
عنها  كتب  اأن  و�سبق  �سنة(،   58( عقود   )6(
كما  لغات،  بعدة  واخلارج  بالداخل  الكثري 
دون عنها بع�س الفاعلني الرئي�سيني فيها ممن 
عاي�سوا اأحداثها عن قرب من اأمثال املرحوم 
عبد اهلل ال�سنهاجي، الغايل العراقي، عبد ربه 
�سوراق  غور�سو،  ميمون  برادة،  احل�سني 
الديب  وفتحي  بوزار،  القادر  وعبد  حمدون، 
رجل املخابرات امل�سري.. وهذا الرتاكم من 
املندوبية  خزانة  برفوف  حمفوظ  الأ�سفار 
متناول  ويف  بالرباط،  للمقاومة  ال�سامية 
العاملني فيها، وي�سكل مراجع غنية باحلقائق 
والأخبار، وم�سدرا ل�سبط الأزمنة والأمكنة 

واحل�سم فيها.

التي  الغراء  ال�سحفي«  الأ�سبوع  »جريدة 
تتناقله  ملا  التلميح  بيقظة على  يوؤمتن خطها 
اأخربت  اأمور تاريخ املغرب  بع�س املنابر يف 
يف عددها 759 ليوم اخلمي�س 17 اأكتوبر 2013 
القادر  عبد  املجاهد  املرحوم  ابن  خطاب  اأن 
ا�سم  اأن  لحظ  باملنا�سبة  اجلزائري  بوزار 
»من  �سهر  مدة  ال�سفينة  قاد  الذي  ندير  اأبيه 
فوق  يدرج  مل  يزعم،  كما  املغرب«  اإىل  م�سر 
يف  امل�ساركني  لئحة  مع  التذكاري  الن�سب 
عملية الباخرة، مما �سبب �سدمة للعائلة بهذا 
الن�سيان، ومل يفت املندوب ال�سامي اأن اأذعن 
عبد  ندير  ا�سم  �سيكون  باأنه  ليوؤكد  للمالحظة 
جلي�س  »املوؤ�س�س«  اجلزائري  بوزار  القادر 
التحرير املغربي بالأطل�س، بارزا يف الذكرى 

تد�سني  عائلته  متنت  فيما  لالحتفال،  الثانية 
افتتحها  التي  احلربية  للمدر�سة  اآخر  تذكار 
بجنان الرهوين بتطوان طريق �سبتة ال�سليبة. 
ال�سامي  املندوب  تبادلها  التي  الأخبار  هذه 
وابن املجاهد عبد القادر بوزار، اأقول ب�سفتي 
اأمور  تدبري  يف  التاريخيني  امل�ساركني  اأحد 
الباخرة و�سراء �سالح جي�س التحرير وربط 
اأوؤكد  واإيطاليا،  ومبدريد  بالريف  الت�سالت 
احلقيقة،  من  وعار  لل�سواب  جمانبا  ذلك  اأن 
باملغرب  التحرير  جي�س  حلركة  وتبخي�س 
الذي مد اليد للثورة اجلزائرية، ولذلك اأوؤكد 
واأقول: اإن طاقم الباخرة دينا كما هو معلوم 

كان م�سكال من الآتية اأ�سماوؤهم:
القبطان ميالن با�سي�س يوغو�ساليف اجلن�سية 

اجلن�سية  �سوداين  النيال  اإبراهيم  كقائد، 
منت  على  املرافقني  اإىل  اإ�سافة  كم�ساعد، 
امللقب  بومدين  هواري  ومنهم  الباخرة 
الأ�سبق،  اجلزائري  الرئي�س  ببوخروبة 
عبد  علي،  فجاري  �سالح،  حممد  عرباوي 
ح�سن  حممد،  الرحمن  عبد  م�سري،  العزيز 
بوزار  القادر  وعبد  اأحمد،  �سعوت  حممد، 
ليلتحق  م�سر  من  بلة  بن  اأحمد  اأر�سله  الذي 
مع  خالف  له  فح�سل  اجلزائرية  بالثورة 
فامتنع  الباخرة،  منت  على  بومدين  هواري 
واختار  اجلزائر  اإىل  الدخول  من  هذا  بوزار 
بذلك  يل  �سرح  كما  باملغرب  بيننا  البقاء 
 122 �س  التحرير  م�سرية  )كتاب  �سخ�سيا 

احل�سني برادة(.

ومن بني املزاعم التي مت الرتويج لها يف هذه 
املنا�سبة كذلك اأن ندير عبد القادر بوزار كان 
بالأطل�س،  املغربي  التحرير  جلي�س  املوؤ�س�س 
وهذا باطل وافرتاء على التاريخ، فقد كانت 
من  باملغرب  التحرير  جي�س  تاأ�سي�س  فكرة 
وفاته  قبل  الزرقطوين  حممد  ال�سهيد  اقرتاح 
والذي اأراد اأن يو�سع رقعة عمليات املقاومة 
ال�سغط  بعد  واجلبال  البادية  اإىل  املدن  من 
باملدن  املقاومة  تنظيم  على  ا�ستد  الذي 
ال�سجون جراء حمالت العتقالت  وتكد�ست 
عملت  ولذلك  الفرن�سية،  ال�سلطات  طرف  من 
تكوين  على  املغربي  التحرير  جي�س  قيادة 
تطوان  من  انطالقا  التحرير  جي�س  وتنظيم 
اأر�س  بوزار  قدم  تطاأ  اأن  قبل  والناظور، 
والدكتور  دينا.  الباخرة  قدوم  مع  املغرب 
مهمة  اأ�سند  من  هو  اخلطيب  الكرمي  عبد 
عبد  القبطان  اإىل  بتطوان  الالجئني  تدريب 
التحرير  جلي�س  فرقا  قاد  الذي  بوزار  القادر 
بالأطل�س املتو�سط والكبري اإىل جانب اإخوانه 
اليعقوبي،  وح�سن  الزموري  احل�سني  اأمثال 

عبد الغني الورديغي وحممد حجاج..
حمدثة  علمية  جلنة  هناك  الأحوال  كل  ويف 
تاريخ  ب�سوؤون  تهتم  ال�سامية  باملندوبية 
كان  والتحرير  واملقاومة  الوطنية  احلركة 
اأوىل باملندوب ال�سامي للمقاومة اأن يراجعها 
من  مو�سوع  يف  اخلو�س  قبل  وي�ست�سريها 
الكفاح،  يف  اأ�سقاء  �سيوف  اأمام  القبيل  هذا 
ول  الأحداث  هذه  يع�س  مل  واأنه  ل�سيما 
بعيد،  من  ول  قريب  من  مالب�ساتها  يعرف 
ومهمته اإدارية �سرفة تتعلق باإعداد امليزانية 

وت�سليم بطاقة املقاومة.
الباخرة  هناك  فلي�ست  اآخرا،  ولي�س  واأخريا 
دينا )1( ودينا )2(.. هناك ثالث باخرات هي 
دينا والن�سر واآطو�س، وهذه الأخرية �سلمت 
اإىل الثورة اجلزائرية يف نوفمرب 1956 على 
وهي  بنبلة  اأحمد  املجاهد  املرحوم  الأخ  يد 

حمملة بال�سالح.

املجاهد اجلزائري عبد القادر بوزار قرر اال�ستقرار يف املغرب
 بعد خالفه مع بومدين على منت باخرة »دينا«

املدار�س اخل�سو�سية.. و�سرورة 
اإقامة �سراكة  مع اجلماعات املحلية

الأ�سر  �سباب  فئات  من  التالميذ  من  لعدد  املدر�سي  الهدر  ظاهرة  اإن 
من  كثريا  جعلت  اأخرى،  لأ�سباب  اأو  ال�سن  لأ�سباب  تعود  اله�سة، 
املدار�س اخل�سو�سية تنت�سر انت�سارا وا�سعا يف مدينة الدار البي�ساء، 
و- يوميا - توزع هذه املوؤ�س�سات من�سورات اإ�سهارية تزيد بكل تاأكيد يف 

انت�سار الأزبال بهذه املدينة.
للت�سجيل  باهظة  باأثمنة  تفاجاأ  املوؤ�س�سات  هذه  اإحدى  زيارة  وعند 
واللوازم الأخرى، ال�سيء الذي يجعل الإقبال عليها م�ستحيال من طرف 
الفئات اله�سة ورمبا اأي�سا الفئات املتو�سطة من املجتمع التي اأ�سبحت 

تعاين من هذا الغالء الفاح�س يف العي�س.
عاتقها  على  امللقاة  امل�سوؤولية  اإطار  يف  املحلية،  بجماعتنا  فحري  لهذا 
من طرف املواطنني، اأن تقيم �سراكات مع هذه املدار�س وذلك بتخفي�س 
تخفي�س  مقابل  لوج�ستيكيا،  وم�ساعدتها  ال�سرائب  اأنواع  بع�س 
الدار  تالميذ  من  امل�ست�سعفة  الفئات  هذه  لفائدة  التمدر�س  م�ساريف 
لأبنائنا،  تاريخيا  معروفا  اأ�سدت  قد  اجلماعات  تكون  وبذلك  البي�ساء، 
املدينة،  ت�سوه  التي  الإ�سهارية  املن�سورات  اأزبال  من  وخففت وقل�ست 

بدون طائل.
وتنوير  ال�سوارع  تنظيف  يف  اأفلحت  قد  تكون  اجلميل  ال�سنيع  وبهذا 

عبد الجليل شهيد )البيضاء(العقول.

َفاْيْنِهَي الدميقراطية..؟!
عفاكم ما اتعاودو�ش تتكلمونا على الدميقراطية

اأو تتباهاو بها علينا كاأنها عبقرية
حاولوا ت�سمعوا يا اأيتها ال�سعوب العربية
راكم مازال ما ا�ستوعبتوها�ش كيف هي

وما عارفين�ش باأن تطبيقها �سعيب �سي �سويا
هي كتبان فلوجه رطبة وطرية
لكن فالعمق راها �سلبة حديدية

ايخ�سكم �سنوات و�سنوات من الت�سحية
واأفكار تقدمية مع تخطيطات مو�سوعية 

�سريوا معاها بالتدريج وغري ب�سويا
اأما اإيال حكامكم مت�سبثني بالكرا�سي الواهية

وحبها مازال ام�سيطر على عقولهم الباليا 
فانتاظروا ال حمالة قدوم رياح عاتيا

اللي البد ما تتبعها طوفان قوية
اجتر فطريقها قومان من املعار�سني واملوالية

وترمي بقوتها البلدان النامية للهاوية
احنا اخواطرنا مازال ما�سي �سافيا 

اأنانيني فتعاملنا، كنف�سلوا امل�سالح ال�سخ�سية
على اأهم م�سالح لبالد العليا

باركا من التهكم على املواطنني بال�سخرية
وزرع احلقد وا�سعال الفنت الداميا

هادوا ما كياأديو اإال للتهلكة احلقيقية
وياأخروا لبالد ل�سنوات ما تتخل�ش مبالية

الدميقراطية قنبلة موقوتة تنوجدوها خمفية
حتت غطاء ديكتاتورية ا�سلوعها حممية

من قبل م�سوؤولني عاي�سني فالرفاهية
باغيينا نتقاتلوا على �سبح ال�سرعية

ويكعدوا يتفرجوا علينا ويتبادلوا التحية
فاللهم تعا�سة ظرفية ولدميقراطية وهمية

أحمد محمد العرابي )وجدة(

مقتطف من األسبوع عدد 17 أكتوبر 2013



بقلم: أبو أزهار

في ذا اإلبان
يوجد برلمان

ناقص العنوان
حدائقه من أقحوان

أعمدته كأنها اللبان
أرائكه تنعس األجفان

يحتلها أعيان
ليس لهم بيان

وال وضوح أو تبيان!!
فيه يباع اإلنسان

كمعجون األسنان
وألجله يهان الشبان

خارج البنيان
وله شكل بهلوان

غني باأللوان
يعمل خارج الزمان
بعيدا عن العيان!!

خارج الزمان

الكالم الموزون

المنوعات

بتلك الروح اجلديدة انطلقت اال�ستعدادات لالحتفال بعيد العر�ش 
ح�سب التعليمات ال�سبه امل�ستقلة عن القيادة، الأننا كنا نلتقط بع�ش 
املوؤ�سرات الدالة على ثورة ال�سباب �سد روتني اجلانب ال�سيا�سي 
املف�سل عند جل القادة والدار�سني منهم يف اأوروبا على اخل�سو�ش. 
ولكن الغليان الذي بداأت تعرفه �ساحة الوطن يف الداخل، ما كان 
ليبلغ حدته وتاأثريه لوال انخراط العنا�سر التي اأ�سبحت ُتْنِتجها 
كلية ابن يو�سف وبع�ش املدار�ش احلرة يف مراك�ش طبعا.. وهاهو 
اأحد تالمذة الكتاب الذي كان يجمعنا معه اجللو�ش على ح�سري 
واحد، ال�سهيد حممد بلعربي ال�ساب الو�سيم االأ�سقر ال�ساكن بدرب 
ال�سرفاء بحي املوا�سني، فتهتز احلومتان-الق�سور واملوا�سني- 
منذ اأن اعتقل من طرف زبانية البا�سا الكالوي اإىل اأن لفظ اأنفا�سه 
االأخرية حتت اجللد والتعذيب يف �ساحة حمكمة البا�سا. مل تكن 
القيادة تعرفه، ولرمبا الأول مرة يذكر باال�سم يف هذه النفحات. كان 

من ذوي اجلهر بالقول، وال�سجاعة يف العمل.
مل يكن حممد بلحاج البقال يزعم با�ستقاللية بع�ش قراراته طعنا يف 
اأ�سلوب القيادة، وال تنكرا ملا لها من اأدوار الريادة يف طرح الق�سية 
واملوؤّيدين  االأ�سدقاء  من  املزيد  وك�سب  الدولية،  املنابر  على 
املحتل  احلماية،  باتفاقية  املخدوع  للوطن  وال�سيادة  لال�ستقالل 
بكل ما تعنيه كلمة احتالل، من ا�ستعباد واإذالل للن�ساء والرجال. 
كان بلحاج يرتك هام�سا مهما الجتهاداته دون اأن يخ�سع لتعليمات 
اأفرادها  اأن يقلل من دورها وزعامات بع�ش  القيادة كليا، ودون 
املخ�سرمني، ممن مكنتهم درا�ستهم يف ديار احلمايـة اأن يحاورها 
بلغتهـا، وكان يكثـر من اإظهار ميوله ملن ي�سميهم: »اإخوان الدار 

البي�ساء«.
ذات م�ساء زارين بن اجلياليل العزوا واأنا جال�ش بباب دكان احلاج 
عبد الرحمن كالعادة ليطلب مني اأن اأ�سحبه اإىل موعد قد حدد من 
قبل بتعليمات من بلحاج البقال نف�سه. ومن ح�سن احلظ اأن املعلم 
كان حا�سرا، فرخ�ش يل الغياب على اأن يتوىل هو بنف�سه اجللو�ش 
على مقعدي، ولكنه عرب عن عدم ر�ساه عن هذه الزيارة مبالمح 

وجهه قبل اأن يتلفظ بقوله:
الّرفاقة مع هاذ خّيي..  ال�سر ديالك يف هاذ  »ما عرفت�ش �سنو هو 

اجلن اللي يّف ما كيحملو�ش.. تلفتي من نهار عرفتيه..«.
اأجبته على الفور:

»هو اللي عاوين با�ش ت�سجلت فالنادي د موالي ر�سيد للمالكمة..«
»ما هنا همزة، حتى الريا�سة ال�ش دّخلك.. حرام..«

»حرام ؟!..«  
»كاع احلاجة اللي كتخ�ّسر خلليقة د اهلل حرام..«

ثم طاأطاأت راأ�سي والتحقت ب�ساحبي الذي فاجاأين بوجود �سخ�ش 
اآخر ينتظر بباب درب برو�ش العرو�ش. وتذكرت اأنني راأيته من 
قبل يف نزهة ماجوريل مرة، ويف منزل باحلاج البقال مرة اأخرى.. 
كما علمت منه اأن ا�سمه املحجوب ويلقبونه »باّداز«. كانت الغاية 
من هذا اللقاء هو اأداء اليمني، الأن بع�ش االإخوة بدوؤوا يت�ساءلون: 
القنوات  عرب  املرور  بدون  معهم  التواجد  دائم  اأ�سبحت  كيف 

الطبيعية للجماعة.
عندما اقرتبنا من املكان املحدد، ف�سل �ساحبي اأن ال يكون معي، 
ولرمبا ال ُي�سمح له اأن يكون معي.. فو�سلت الأجد املحجوب باّداز 
بع�ش  اأن  غري  قليلة،  ب�سنوات  يكربين  االآخر  هو  وكان  ينتظر، 
التجاعيد على حمياه تظهره اأكرب من �سنه بكثري، ولكنها يف نف�ش 
الوقت ر�سم تعابري وجه با�سم، �سرعان ما يتحول اإىل العبو�ش، وهلل 
يف خلقه �سوؤون. ولكنني يف اأم�سيتي تلك مل اأره اإال با�سما معربا 
عن اال�ستقبال الطيب. وانطلق اأمامي واأنا اأتبعته حتى دفع باب 
منزل، ثم هبط درجتني، وترك الباب مفتوحا ففعلت نف�ش ال�سيء. 
اإىل فوق،  الدرجات  اأ�سعد بع�ش  اأن  امل�سافحة  بعد  اإيّل  اأ�سار  ثم 
الباب خلفه ورحب بي مطمئنا، وجاء  اأغلق  ثم  فامتثلت الأمره. 
بامل�سحف ثم بداأ يف تلقيني ما كنت اأردده بعده من ق�سم االإخال�ش 
والوفاء وكتمان ال�سر. منذ ذلك اليوم اأ�سبحت ال اأُعرف اإال با�سم 

»بلح�سن«..
اأتعرف على  و�ساحبي العزوا ا�سمه احلركي بن جلون. وبداأت 

الرفاق الذين مل اأكن اأعرفهم من قبل.
واأ�سعدين اأن اأ�سادف من بينهم ذلك البلبل الذي عرفته يغرد باأجمل 
املعروف  املدر�سة احل�سنية  الوطنية ونحن تالمذة يف  االأنا�سيد 
باملزو�سي. كما زاد يف �سروري وحما�سي اأن اأجد تلميذا اآخر من 
رفقائي يف �سكويلة البا�سا ا�سمه اخلليل الورزازي، وتعجبت من 
مفاجاآت هذه احلياة حني راأيت ال�ساب الذي كنت اأ�سادفه يف باب 
ال�سمارين يعر�ش ما اأجنزه من طواق ق�سد بيعها ل�ساحب الدكان 
نف�سه الذي كنت بدوري اأ�سلمه ب�ساعتي، عرفته هذه املرة باال�سم 

موالي اإبراهيم »عواطف« فيما بعد. 
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يتبع..              

alousbouea@gmail.com

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 + �سورة

✦ لقد حددت لنا ال�شريعة حدودا، 
ومنحتنا حقوقا، وفر�شت علينا واجبات 

وفرائ�ض، لنلتزم بها، وال نتخطاها، 
فن�شتجيب للطاعات، ونتجنب 

المعا�شي والمنهيات، كي ت�شتقيم 
حياتنا، وي�شفو عي�شنا، ويزكو اإيماننا، 

فنكون من ال�شاكرين الطائعين.

✦ الدنيا معبر ق�شير، ومجاز موؤقت 
زائل، ولحظات عمر فائتة، فاعمل على 

اغتنام مرورك فيها ب�شالح االأعمال، 
وعظيم الطاعات والقربات، واذخر 

لحياتك الباقية كل ما هو �شالح ومفيد، 
تع�ض من ال�شالحين م�شداقا لقوله 

تعالى: »واإن الدار االآخرة لهي الحيوان – 
الحياة – لو كانوا يعلمون«.

د. يوسف الكتاني

ع�سرة  الثامنة  الدورة  الثقافة  وزارة  تنظم 
مو�سوع:  يف  ال�سريف  علي  موالي  جلامعة 
املرحلة الثانية من عهد ال�سلطان �سيدي حممد 
مركز  يف  وذلك   ،1955  -  1939 يو�سف  بن 
الدرا�سات والبحوث العلوية بالري�ساين يوم 
22 نونرب 2013، ويف الق�سر البلدي بالر�سيدية 
التا�سعة  من  ابتداء   2013 نونرب   23 يوم 

�سباحا.

 العدد: 764  اخلميس 21 نونبر 2013

       جمعية حضانة طنجة للرضع المتخلى عنهم

حفل  بطنجة  االأنوار  بق�سر  يقام   ،2013 دجنرب   8 يف 
والراغبون  واالأعمال،  املال  اأقطاب  له  يدعى  كبري 

االأطفال  حل�سانة  املغربية  اجلمعية  اأن�سطة  دعم  يف 
البوعبيدي  خديجة  ال�سيدة  ترتاأ�سها  والتي  الر�سع، 
املو�سيقية  الفرق  من  متنوعة  جمموعات  مب�ساركة 

مبختلف التخ�س�سات وم�ساهمة كل من الفنانني: اأمال عبد 
القادر، وعبد الرحيم ال�سويري، والتهامي احلراق، وملياء 
وعبد  ال�سقلي  الدين  وعز  الدامي،  عبد  واأ�سامة  الزيدي، 

ال�سالم اخللويف، وعمر ال�سريف، و�سالح الدين حم�سن.
للحجز االتصال: 212.539933166   النقال: 06.61299396.    

حفل كبير برئاسة الشريفة لال أم كلثوم 
لدعم الجمعية المغربية لحضانة الرضع المتخلى عنهم

باأ�سدق عبارات العرفان ومبا تقت�سيه املنا�سبة 
تتقدم  اهلل،  مل�سيئة  وت�سليم  خ�سوع  من  االأليمة 
الكرمي الفياليل  عبد  االأ�ستاذ  الفقيد  اأ�سرة 
يف  وا�ساها  من  لكل  اخلال�سة  بت�سكراتها 
ال�سحفيني  ال�سادة  م�سابها اجللل، وخا�سة 

الف�سالء الذين اأبنوه من خالل مقاالتهم القيمة.
اهتمام مبو�سوعة »التاريخ  ونظرا ملا جتدد من 
ال�سيا�سي للمغرب العربي الكبري« جتدر االإ�سارة 
باأجزائها االإثني ع�سر لدى  موجودة  اإىل اأنها 

مكتبتي:

- دار االأمان بالرباط الهاتف: 
 .0537723276

- دار الر�ساد احلديثة بالدار 
البي�ساء الهاتف: 

.0522274817
ت�سجيعا للباحثني واملهتمني، وتنفيذا 
لو�سية املوؤلف مت تخفي�ش ثمنها من 

1500 درهم اإىل 900 درهم
للمزيد من املعلومات ميكن االت�سال 

بالرقم: 0661394074.

اأ�شرة الفقيد االأ�شتاذ عبد الكريم الفياللي ت�شكر

المرحلة الثانية من عهد 
السلطان سيدي محمد بن يوسف 

1955 - 1939

ومنتدى  العلمي  م�سي�ش  �سيدي  موؤ�س�سة  تنظم 
حممد عبد الكرمي اخلطابي للفكر واحلوار، �سهرة 
حممد  لرحيل   50 الذكرى  مبنا�سبة  ثقافية  فنية 
»ال�سعر  �سعار:  حتت  اخلطابي،  الكرمي  عبد  بن 

واملو�سيقى يف خدمة التاريخ الوطني ورموزه«.
2013 على ال�ساعة  22 نونرب  وذلك يوم اجلمعة 
ال�سابعة والن�سف م�ساء بقاعة باحنيني يف وزارة 

الثقافة بالرباط.

سهرة فنية ثقافية بمناسبة 
الذكرى 50 لرحيل الخطابي

امللكة  املرتقبة  التي  أغضبت 
اتسامتها  البريطانيني

اأعرب ال�سعب الربيطاين عن غ�سبه من تعابري 
الأنها،  ميدلتون  كايت  كامربيدج  دوقة  وجه 
اإحياء  مرا�سم  حترتم  مل  تعبريهم،  وبح�سب 

ذكرى انتهاء احلرب العاملية االأوىل يف لندن.
وكانت كايت قد ظهرت يف �سورة وهي تبت�سم 
�سعرها  بخ�سالت  وتلعب  �سويف  لالأمرية 
�سكله،  على  واحلفاظ  للفه  منها  حماولة  يف 
فت�سّدرت �سورتها ال�سحف ون�سحتها �سحيفة 
بجملة  االأمريكية   the daily beast
حتافظي  اأن  »حاويل  مفادها:  املاليني  تداولها 

على تعابري وجهك احلاّدة!«.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه يف الوقت الذي مينع 
االبت�سامات يف مرا�سم  تبادل  امل�ساهري من  فيه 
االلتزام  ميدلتون  كايت  ت�ستطع  مل  العزاء، 
اإذ  لربيطانيا،  مقبلة  ملكة  كونها  باأ�سا�سيات 
كانت االبت�سامة ظاهرة على وجهها يف ال�سورة 
بانتهاء  ال�سنوي  االحتفال  يف  لها  التقطت  التي 
التي  ال�سورة  وهي  االأوىل،  العاملية  احلرب 
حر�ست معظم ال�سحف الربيطانية على جعلها 
غ�سب  عن  للتعبري  االأوىل  �سفحاتها  �سدر  يف 

الربيطانيني من ذلك الت�سرف رغم عفويته.





األخيرة

الب�سري يقول لرو�سي: عندم� اأقول نع�م� �سيدي ف�إين اأفكر العك�س

إن العظمة التي يمنحها الملك لبعضهم تجعلهم يخطئون

حممد،  �سيدي  العهد،  ويل  ح�سر  عندما 
»حممد ال�ساد�س« وكان �سابا يافعا، �سنة 
1994، حفل ت�سلمه الدكتوراه من جامعة 

»�سويف اأنتيبولي�س«، مبدينة ني�س، وكان 
اجلامعيون  القيدومون  اللجنة  اأع�ساء 
»روين جان دوبوي«، و»مي�سيل رو�سي«، 
»�سعيد  واملغربيان  اإيزورا«،  و»بول 
الب�سري«)...(  و»اإدري�س  ايهراي«، 
جزئية  يف  التكرمي  يتمثل  اأن  منتظرا  كان 
راأ�س  على  اجلامعية  الطوكة  تركيب 
منتظرا،  يكن   مل  ما  وقع  حني  املتخرج، 
حيث اختلت اخليوط النازلة على اأكتاف 
ليقف  التقاليد،  ح�سب  اخلريج،  الأمري 
اأحد املتدخلني، وكاأن �سيئا مل يكن ويهنئ 

الفائز بالنجاح.
القاعة،  اأركان  يف  الت�سفيقات  فارتفعت 
ولعلهم  معتاد،  وغري  مطول  وب�سكل 
بع�س  ليتوقف  الأمري)...(  مرافقو 
الطويل،  الت�سفيق  هذا  عن  الفرن�سيني 
وكان من بينهم الأ�ستاذ »مي�سيل رو�سي«، 
الذي جاءه اإدري�س الب�سري، وكان وقتها 
احل�سن  امللك  حميط  يف  �سخما  وزيرا 
وقال  رو�سي«  »مي�سيل  يف  و�سد  الثاين، 
ليجيبه  الت�سفيق،  عن  توقفت  ملاذا  له: 
لأن  وتوقفت،  كفى  ما  �سفقت  رو�سي: 

كرثة الت�سفيق، تقلل من اأهمية احلدث.
»رو�سي«،  الفرن�سي  الأ�ستاذ  هذا  وكان 
يعرف اإدري�س الب�سري من زمان، يف �سنة 
بداياته  يف  الب�سري  كان  عندما   ،1965

الثانية، ويف نف�س الوقت  ال�سنة  طالبا يف 
الذي  الزمن  ذلك  يف  ال�سرطة  يف  موظفا 
ال�سيا�سة)...( تقت�سي دمج بع�س  كانت 
رو�سي،  كان  حيث  اجلامعة،  يف  الأطر 
مثل  اأولد،  ولهم  متزوجني،  طلبة  يرى 
يوما  ا�ستدعى  الذي  الب�سري  اإدري�س 
�سغرية  �سقة  يف  للع�ساء  رو�سي  اأ�ستاذه 
قرب  متواجدة  الب�سري،  ي�سكنها  كان 
»بال�س  ب�ساحة  املركزية  الكومي�سارية 
الأ�ستاذ رو�سي  ليفاجاأ  بالرباط،  بيرتي« 
ي�سبح  الب�سري  اإدري�س  بالطالب  مرة 
بنهيمة،  الداخلية  وزير  مع  للدولة  كاتبا 
ي�سبح  ثم  ال�سيكر،  حدو  الوزير  مع  ثم 
حماطا  ال�سابقني،  رئي�سيه  حمل  وزيرا 
احممد  اجلامعيني:  قدماء  من  مبجموعة 
وحممد  الإبراهيمي  وحممد  الظريف 
وحممد  امن�سار،  وفوزية  طري�سة 
الب�سري  اإدري�س  �سكن  وينتقل  التجاين، 
ثم  مالل،  بني  زنقة  يف  فخم  بيت  اإىل 
بطريق   5.5 الكيلومرت  يف  الأفخم  بيته 
�سيفا  رو�سي،  اأ�ستاذه  لي�سبح  زعري، 
يوم على وجوه  يتعرف كل  دائما عنده، 
جديدة: عثمان ال�سليماين، حمودة القايد، 
اجلواهري،  حميد  امل�سمودي،  الطاهر 
الأ�ستاذ  ي�سبح  حتى  اأجماد،  اأحمد 
يعقد  الوزير وهو  تابعا ملعايل  الفرن�سي، 

اجتماعاته بني حفرة واأخرى يف الكولف، 
وخلفه اإدري�س التوليل.

يف  ي�س�هد  ك�ن  ))اأنه  رو�سي  ويحكي 
رج�ل  تزاحم  الب�سري  الوزير  بيت 
والأحزاب،  وال�سي��سة،  الأعمـــــ�ل، 
بيت  يف  املتحلقـــني  من  والكثيـــــــر 
الوزير، حول موائد الك�رطة، ونفوذ 
بيته  لي�سبح  يت�سخـــم..  الب�سري 
موقع� ملهرج�ن دائم، من مهرج�ن�ت 
الأ�سي�ء  مهرج�ن  »الكاليدو�ســـــــو« 
ال�سغرية امللونة التي تتحرك فتولد 

ر�سوم� خمتلفة الأ�سك�ل((.
والتعبري الت�سبيهي)...( لالأ�ستاذ رو�سي 
نف�سه، وقد جمع هذه الذكريات، يف كتاب 
»احلياة  عنوان:  حتت  موؤخرا  اأ�سدره 
 »Une vie Marocaine 2013-1963 املغربية
ن�سر دار لبورط، الرباط، وهي مذكرات، 
باأن  الإح�سا�س،  ذلك  اأنف�سنا،  يف  حتيي 
اأح�سن واأفيد ما يكتب عنا، يكتبه الأجانب 

الذين يعي�سون بيننا، ثم يكتبون عنا.
رو�سي،  ال�سديق  بجانب  كان  طبعا 
فرن�سيون اآخرون، يتناف�سون يف الك�سب، 
قبيل  من  العطاء،  يف  يتناف�سون  كما 
حميط  يف  لرو�سي،  املناف�س  ال�سديق 
كان  الذي  بان�سو،  املهند�س  الب�سري، 
الذي  »مي�سو«  وي�سميه  ُيَدلِّـله  الب�سري 
احل�سن  عند  حظوة  له  تبق  مل  عندما 
– �سعوبات  عجبا  – يا  به  اأملت  الثاين، 
بل  وحده،  يكن  ومل  بعدها،  طرد  مالية 
املهند�س  تذكرون،  كنتم  اإن  معه  كان 
يتحرك«  »التلفزيون  �ساحب  الآخر، 
اأندري باكار، الذي خ�سر واأفل�س ))رغم 
اأنه ك�ن يتع�مل مع زبون واحد، هو 
امللك احل�سن الث�ين..(( يقول رو�سي.

امتعا�س)...(  ب�سبه  كتب  هذا  رو�سي 
الب�سري  اإدري�س  �سديقه  قدمه  عندما 
للملك احل�سن الثاين، ليقدم له كتابه حول 
القانون الإداري، �سنة 1979، ولكنه عند 
بالت�سريفات  املكلفون  بداأ  امللك  توديع 
يجرونه اإىل اخللف، على مدى انحناءات 
للملك،  الظهر  اإدارة  وعدم  مرات،  ثالث 
امل�ر�س�ل  ينحني  ك�ن  ))هكذا  ليكتب: 
ليوطي اأم�م ال�سلط�ن مولي يو�سف، 
هذا  ب�أهمية  يح�س  ال�سلط�ن  لأن 

الت�سرف اأم�مه((.
وامللك  يو�سف،  مولي  ال�سلطان  وبني 
ال�ساد�س،  حممد  وولده  الثاين،  احل�سن 

ال�سفحة  بني  رو�سي،  الكاتب  كان 
الأخطاء  اإىل  �سهامه  ي�سوب  والأخرى، 
ومنذ  الب�سري،  اإدري�س  جعلت  التي 
واإدري�س  جديرة  وفاة  له  تركت  اأن 
ال�سالوي، الباب مفتوحا مما كان �سببا يف 
حيث  والف�ساد،  التفكك  مظاهر  ا�ستفحال 
التزاحم  ظ�هرة  ))اأن  الكاتب  يعترب 
يعترب  الأم�مية)...(  ال�سفوف  على 

نق�س� من كرامة املتزاحمني((.
حفل  لرتوؤ�س  وزير  ج�ء  ))عندم� 
بح�سور  �سط�ت  يف  احلقوق  بكلية 
 1999 الب�ســــــري �سنـــــة  الوزيــــــــر 
وتزاحمت اجلم�هري حول الب�سري، 
جرين وق�ل يل مل�ذا مل تكن بج�نبي، 
ب�أنه  قليلة،  اأي�م�  بعد،  من  لألحظ 

مل يكن حوله اأحد((.
فالكاتب رو�سي، بحكم جتربته يف املغرب 
من 1963 اإىل 2013، ي�ستنتج اأن العظمة 
التي ي�سمح بها امللك لبع�س الأ�سخا�س، 
امل�سريية،  الأخطاء  ارتكاب  من  متكنهم 
والر�سوة  الزبونية  ا�ستفحال  اإىل  اإ�سافة 
وزير  به  اأدىل  ت�سريحا  عنها  ينقل  التي 
اجلواهري  اللطيف  عبد  ال�سابق  املالية 
 23 عدد  »لوماتان«  جريدة  عن  نقال 
اجلواهري  قال  عندما   ،1982 فرباير 
ك�سبت  ))اإنه�  العنا�سر:  هذه  عن 
ودخلت  امل�س�ح�ت،  من  الكثري 
ميكن  ول  والع�دات،  التق�ليد  يف 
تخرتق  �سي��سية  ب�إرادة  اإل  طرده� 
وامل�ســــ�لك  امل�ستويــــــ�ت)...(  كل 

الإدارية((.
وعندما اأدرك الكاتب رو�سي، درجة عليا 
يف حميط اإدري�س الب�سري، وراأى و�سمع 
اإن  عدل  لوزير  مرة  ))قلت  الكثري: 
جمود الق�نون اجلن�ئي، ي�سكل حمال 
اإل  املغرب،  يف  العدل  على  ثقيال 
الدرا�سة  يف  زميال  وك�ن  الوزير،  اأن 
وك�ن  �س�كن�،  يحرك  مل  بفرن�س�، 
اأكد  قد  ب�لبي�س�ء  للمح�مني  نقيب 
املظلوم  فيه  فقد  ملف�  هن�ك  اأن  يل 
ذلك  هذا  من  واأخطر  حقوقه،  كل 
م�لك  حرم�ن  عن  امل�سوؤول  املح�فظ 
املح�فظ  اأر�سه، ومت تعيني ذلك  من 

بظهري، موثق� يف تطوان((.
الن�س�بني  من  جمموعة  ))هن�ك  اإن 
املنظمني يف ع�س�ب�ت((، تعبري للكاتب 
اأ�سدره،  كتاب  اإىل  رجع  الذي  الفرن�سي، 

بعنوان: »ع�سابات منظمة  حممد مردي 
طنجة«،  يف  العقارية  العقود  ونهب 
يف  التالعب  هذا  ))واإن  م�سيفا: 

الأمالك مل يختف((. 
ولقد كان امللك احل�سن الثاين ي�ستعني حلل 
الذين  اخلرباء،  من  مبجموعة  امل�ساكل 
الفرن�سيني«  »وزرائي  ي�سميهم  كانوا 
اإدري�س  يغ�سب  كان  الذي  ال�سيء 
معهم،  جل�س�ته  يف  ))وك�ن  الب�سري 
اخلمر  اأنواع  اأجود  بني  يخريهم 
مرة  اأنه  حتى  الرفيع((،  وال�سيك�ر 
�ستمنع احلجاب  فرن�سا  باأن  �سمع  عندما 
باإبالغ  »رو�سي«  كلف  امل�سلمات،  على 
الفرن�سي  الدولة  جمل�س  لرئي�س  ر�سالة 
»مار�سيل لوجن« يقول له فيها، اإن فرن�سا 
يغطني  ن�ساوؤها  كانت  قريب  اأمد  اإىل 
روؤو�سهن باحلجاب، وعندما بلغ رو�سي 
منع  عن  الرتاجع  فرن�سا  قررت  ر�سالته، 

احلجاب.
وكان الكاتب رو�سي، �ساهدا على تنامي 
الب�سري  لإدري�س  اخلفية  املعار�سة 

لبع�س قرارات احل�سن الثاين.
))مرة يف 11 اأكتوبر 1998 واحل�سن 
الربمل�ن  افتت�ح  يف  يتكلم  الث�ين 
النتخ�ب�ت،  �سف�فية  �سرورة  عن 
لتغطي الت�سفيق�ت الق�عة، فيقول 
اأن هن�ك  الب�سري: لبد  الوزير  يل 
في�  اأن�،  هو  ولعله  بينن�..  غ�س��س 
بيت�  يل  وترجم  تنكر)...(  من  له 
فيه:  يقول  �سوقي  لأحمد  �سعري� 
الريح  فج�ء  الرم�ل،  على  »كتبت 

ليمحو كل �سيء((.
احل�سن  جتاه  الب�سري  مكائد  ومن 
احرتام  يف  يفكر  امللك  بداأ  عندما  الثاين، 
بتنظيم   1994 يف  واأمر  الإن�سان  حقوق 
ندوة حول التناوب، ولكن الب�سري منع 
الأ�ستاذ »فيديل« من احل�سور، كما منع 

ن�سر اأي �سيء عن هذه الندوة. 
�سديقه  رو�سي،  الكاتب  �ساأل  ومرة 
يعطة  علي  مازحا:  الب�سري  اإدري�س 
وبدون  الربملانات  كل  يف  منتخبا  نراه 
�سيوعي  اإنه  الب�سري:  فاأجابه  توقف، 
لنف�سه  رو�سي  الكاتب  لي�سمح  �سيدنا، 
الدميقراطية)...(  الأو�ساع  بو�سف 
احلملة  ))اأثن�ء  ويكتب  املغرب،  يف 
امل�سوي  رائحة  تغطي  النتخ�بية 
وقد  املغربية،  البوادي  اأطراف 

 2011 انتخ�ب�ت  عن  تقرير  كتب 
اإقليم  كل  غطت  امل�سوي  روائح  اأن 
خن��سي  غطت  مثلم�  زم،  وادي 
كل  الإ�سمنت  و�سحن�ت  الهداي� 
اأطراف املغرب، اإن املغرب لن يتغري 

ب�سربة �سحرية((.
حم�ط�  الث�ين  احل�سن  ك�ن  ))ومرة 
اأثن�ء  الفرن�سيني  مب�ست�س�ريه 
اأخط�ر  حول  مراك�س  يف  نق��س 
لتربير  ال�سحراء،  يف  ال�ستفت�ء 
احل�سن  وت�س�يق  املغرب،  رف�س 
الث�ين من املن�ق�سة، فق�ل لن�: اأريد 
اأذهب لل�سالة، ثم اأخرج �سيك�را  اأن 
ق�ل  الذي  فوديل  لالأ�ست�ذ  واأعط�ه 
واإن  التدخني  عن  توقفت  لقد  له: 
نحن  عندن�  يعو�س  ال�سيك�ر  ك�ن 
ويجعلن�  احلب،  ع�دة  ال�سيوخ، 
و�سحك  الذكري�ت،  مع  نعي�س 
 23 يف  م�ت  اأنه  اإل  الث�ين  احل�سن 
املذكرة  تن�سر  ومل   ،1999 يوليوز 

التي كن� ب�سدد حتريره�((.
ببداية  الثاين  احل�سن  نهاية  وترتبط 
حرر  حني  الب�سري،  اإدري�س  نهاية 
املذكرة  الفرن�سيون  امل�ست�سارون 
اإىل  ))ون�أتي  ال�ستفتاء  اأخطار  حول 
للملك  اأكتوبر  يف  لتقدميه�  الرب�ط 
حممد ال�س�د�س، فتلغى املق�بلة، ثم 
مراك�س  اإىل  اأخرى  مرة  ن�ستدعى 
فندق  يف  ن�زلني  وكن�  لتقدميه� 
لنذهب  موظف  اأت�ن�  حني  الربج، 
ب�لأمري  لنف�ج�أ  الق�سر،  اإىل  معه 
ي�ستقبلن�،  الذي  هو  ر�سيد  مولي 
ا�ستقب�لن�  يريد  ل  امللك  اأن  لنفهم 

لأن اإدري�س الب�سري ك�ن معن�((.
 9 يف  ال�سيا�سي  الب�سري  موت  وعند 
اليوم،  ذلك  رو�سي  تذكر   ،1999 نونرب 
الذي ا�ستدعانا فيه الب�سري للمناق�سة: 
))اأن�، وح�سبي، و�سوقي ال�سرغيني، 
ي�س  امللك،  اأ�سدق�ء  ومن  وامزازي، 
الواحدة  من  وانتظرن�  املن�سوري، 
زوال اإىل اخل�م�سة م�س�ء، ليخربون� 

ب�أن الوزير �س�فر اإىل ل�سبونة((.
�سديقه  الب�سري  ا�ستدعى  ومرة: 
�سمى  كان  لأنه  ليوبخه  زيان،  املحامي 
الب�سري: »روبالر« يعني ماكر، فاأجابه 
زيان: اإن »روبالر« هو الذي يحب عملة 
اإنك جاهل  »الروبل« فقال له الب�سري: 

باللغة الفرن�سية..
عن  رو�سي  الكاتب  ينقل  ذلك  ورغم 
كتب  اأنه  ال�سيخ  بن  �سليمان  ال�سحفي 
يف جريدة طيل كيل: ثالثة رجال كل له 
ال�ساد�س  حممد  للملك  ي�سروا  اأ�سلوبه، 
هم  امللكية،  وتقوية  اخلالفة،  حتمل 

الب�سري واليو�سفي ومزيان بلفقيه.
ويلخ�س الكاتب فل�سفة النفاق الب�سري 
اعتقل  عندما  الثاين،  احل�سن  جتاه 
وكان  مي�سور  يف  الثالثة  الحتاديون 
كان  الذي  احلبابي،  �سديقه  معهم 
الب�سري  اإدري�س  اأطروحة  على  �ساهدا 
اجلامعية، فقال رو�سي للب�سري: عيب 
حتى احلبابي؟ فاأجابه: اإنه قرار امللك، 
الب�سري  اأن  اإل  لتعر�سي،  اإمكانية  ول 
عندم�  ))اإنه  اأفريك:  جون  ملجلة  قال 
اأنه  اإل  �سيدي،  نع�م�  علن�  يقول 
رغم  خلده،  يف  يدور  ل  م�  يقول 
املقرب  فيه  يرى  الع�م  الراأي  اأن 

ال�سيء((.
الب�سري  اإدري�س  جثمان  و�سل  وعندما 
يكن  مل  بالرباط،  العادي)...(  للمطار 
زيان  املحامي  اإل  النع�س  ا�ستقبال  يف 
الذي قال: اأين هم كل اأولئك الذين كانوا 

ياأكلون من يده.
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