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رجاء بني مالل لكرة السلة یتأھل              -
للمربع الذھبي ویقترب من العودة               

 .لقسم األضواء
صفحة خاصة عن كأس العالم                   -

 .2018موسكو 
 صفحة خاصة عن الریاضة ورمضان -
أولمبیك خریبكة ینفصل عن مدربھ           -

الفرنسي وثالثة مدربین مغاربة في             
 .قاعة االنتظار

سریع وادي زم یجدد الثقة في مدربھ  -
 .المصري

رجاء بني مالل لكرة القدم یعقد                   -
اجتماعا تحضیریا لدراسة متطلبات             

 -2018الموسم الریاضي القادم                    
2019. 

رف اا 

لتأسیسھا،  10الذكرى في  
جامعة السلطان موالي سلیمان  
بني مالل تكرم الدردوري والي 
الجھة وتنوه بالرئیس مرناري 

 كمؤسسین للجامعة

لجنة اإلشراف على انتخاب  -
أعضاء المجلس الوطني 
لصحافة تعلن عن قائمة 

 المترشحین للمجلس
 

رسالة المعطي منجب لرئیس  -
الحكومة حول حمالت التشھیر 

 التي یتعرض لھا
 

قنبلة / مرافعة  -
بوعشرین في 

 المحكمة 

جريدة 
معتمدة    
لدى االمم 
 المتحدة

 جريدة وطنية
 تصدر من بني مالل

ww.milafattadla24.com 
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الجمعیة 
المغربیة 

لحمایة 
المال 

ملیار  17مآل : العام ترفع 
درھم كمستحقات الدولة 

 الى القضاء

 رجاء بني مالل یواصل حصده لألخضر والیابس 
 ویحرز كأس العرش في فئة الشبان 

لماذا كشف ماكرون عن جاِنب 
ُمِھم من َتَدخُِّلھ لإلفراج عن 
الحریري أثناء احتجاِزه في 
السعودّیة وفي ھذا التَّوقیت 

بالذَّات؟ وھل كان ُلبنان ُمَھدًَّدا 
 بالَحرب ِفعًال؟ وكیف؟

إكتشاف نھائي لعالج 
السكري بھارفرد بتحویل 

 الخالیا الجذعیة
 ... إلى خالیا بنكریاسیة  

َیتفتَّق عنھا الَعقل الِفلسطیني الُمقاِوم ” اختراعات“ثالَثة 
ما ِھي؟ وكیف َستكون .. ُترِبك ِنتنیاھو وُحلفاَءه الَعرب الُجُدد

الُمفاجأة الَجدیدة في مسیرة الَعودة الُكبَرى في ِذكرى َھزیمة 
 حزیران؟ ولماذا جاَء الرَّد َسریًعا على الغاراِت اإلسرائیلّیة؟



 394العدد 
اعالنات اداریة قضائیة وتجاریة     18یونیو  15الى 01 من  متابعات/ وطلبات عروض مفتوحة   

 محمد الحجام: مدیر النشر ورئیس التحریر 
 حسن اسماعیلي : مدیر التحریر 

ishassan@msn.com 
 :المراسل المقیم باألمم المتحدة 

 عبد القادر عبادي
 عـاصیم نزھة: سكرتیرة التحریر 
 محمد اعبودو : المستشار القانوني 

 البروفسور أحمد معتصم، : ھیئة التحریر 
المصطفى عربوش،  .عبد الواحد شعیر، د. د

رضوان السعیدي، . بناصر زیكزي،  د
 -المصطفى القرواني، بدیعة ایت بن عدي 

 نادیة مصلوح، نعیمة خلفاوي 
 

 القسم االداري 
 أحمد الحجام، الریحاني حاتم 

 عـاصیم نزھة: التصفیف واالخراج 
 موحا أفـرني : رئیس القسم الریاضي 

Frini_m@yahoo.fr 
GSM 0670989474 

 وكیب عبد المجید: تصویر 
labophotoouakib@gmail.com  

 عبد الحق الریحاني : مندوب الرباط 
 GSM 0668471294: الھاتف 
 GSM 0661457700: الھاتف 

 أنفوبرانت: السحب 
 نسخة  15000سحب من ھذا العدد 

 91/3431: ملف الصحافة 
 91/84: اإلیداع القانوني 

 1113013: الترقیم الدولي 
 بني مالل 94صندوق البرید : المراسلة 

 0523484454: التلفاكس 
 :البرید االلكتروني

Email:milafattadla@gmail.com 
 :االدارة والتحریر 

 بني مالل 25رقم 2حي األدارسة الزنقة 
  0661603063: الھاتف 

 06-044/ع.أ.ج: رقم اللجنة الثنائیة 
 
 

 الحساب البنكي 
145090212118033639001802 
 البنك الشعبي وكالة العرصة، بني مالل
جریدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة 

 ملفات تادلة للتواصل واالشھار

 إلعالناتكم التجاریة واالشھاریة 
 
لنشر جمیع االعالنات التجاریة واالشھاریة والعقاریة والقضائیة 

واالداریة، سواء تعلق االمر بالبیع أو الشراء أو الكراء أو 
الرھونات لكل المواد المنقولة والعینیة والرسوم والعقود، وطلبات 

.العروض المفتوحة، وتأسیس الشركات  
  25رقم  2اتصلوا بنا في مقر الجریدة الكائن بحي االدارسة، الزنقة 

  0661603063: بني مالل، أو االتصال بالھاتف 
: أو البرید االلكتروني  0523484454: أو التلفاكس 

Email:milafattadla@gmail.com 
سلمونا إعالناتكم وسنوصل الخبر والمنتوج إلى الرأي العام 

.الجھوي والوطني عبر الجریدة الورقیة  
 www.milafattadla24.com: اما الجریدة االلكترونیة

  gharib.mohammed@gmail.com: االتصال ب
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 المملكة المغربیة

 وزارة العدل
 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائیة ببني مالل
 قسم التنفیذ المدني بني مالل

 إعالن عن بیع أصل تجاري
 87/2018ملف عدد 

 48853حساب رقم 
 

ببني مالل ومسجل بني  20/03/2018بمقتضى عقد عرفي منجز بتاریخ 
ى         02/04/2018مالل بتاریخ  ف ط ص م ان ال ، فان السید المصطفى جارلم

م       ن     I312211مغربي راشد الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رق اك الس
ن                   ی دت ی دة الس ائ ف اع ل د ب اوالد عطو اوالد عیاد سیدي جابر بني مالل ق
م                  ة رق ی ن وط ف ال ری ع ت ة ال فاطمة بوطاس مغربیة راشدة الحاملة لبطاق

BJ130921               ف ری ع ت ة ال اق ط ب ة ل وامال بوطاس مغربیة راشدة الحامل
اء             BK202256الوطنیة رقم  وف ي ال ح ن ب ائ ك جمیع األصل التجاري ال

د                     65رقم  1بلوك  ی ارة وان الس ج ن ل ال ح ن م ارة ع بني مالل وھو عب
الل      ي م المصطفى جارلمان مقید بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائیة بن

ا           24772تحت عدد  م ف درھ (وقد حدد ثمن البیع بمبلغ قدره ستون أل
 .درھما) 60.000.00

اري                 ج ت ل ال ج ب الس ت ك ى م فعلى دائني ھذه األخیرة تقدیم تعرضاتھم إل
دى         ع ت ة            15بالمحكمة االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال ی ی وال م ا ال وم ی

 النشرة الثانیة          .للنشرة الثانیة
 الھادي عبد المجید: عن رئیس مصلحة كتابة الضبط

 المملكة المغربیة
 وزارة العدل

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائیة ببني مالل
 قسم التنفیذ المدني بني مالل

 إعالن عن بیع أصل تجاري
 120/2018ملف عدد 

 49045حساب رقم 
 
ي           17/04/2018بمقتضى عقد توثیقي منجز بتاریخ    ن الل ومسجل ب بني م

خ     ورمیس                  23/04/2018مالل بتاری ن اك د حس ان السی  HASSAN، ف
AKOURMIS                                م ة رق ی وطن ف ال ری ع ت ة ال اق ط ب ل ل حام ي راشد ال مغرب

i263859        الساكن بایطالیا قد باع لفائدة السیدة نادیة اوعریشNADIA 
OUARICH                                 م ة رق ی وطن ف ال ری ع ت ة ال اق ط ب ة ل ل ام ح ة راشدة ال مغربی

I274912  ع األصل          65رقم  4بلوك  1الساكن تجزئة محرك بني مالل جمی
بني مالل وھو عبارة  48التجاري الكائن تجزئة ایت القرشي حي الشرف رقم 

ف         ظی ن ت  MD BAZAR D’ARTICLES DEعن محل لبیع مواد ال
MENAGE              اي داري ل م ی وان  STYLE MY DARIتحت اسم ست

الل            ي م ن ة ب ی دائ السید حسن اكورمیس مقید بالسجل التجاري بالمحكمة االبت
ا            24622تحت عدد  ف درھم (وقد حدد ثمن البیع بمبلغ مائتي وخمسون أل

 .درھما) 250.000.00
فعلى دائني ھذه األخیرة تقدیم تعرضاتھم إلى مكتب السجل التجاري بالمحكمة  

 .یوما الموالیة للنشرة الثانیة 15االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال یتعدى 
 النشرة الثانیة

 الھادي عبد المجید: عن رئیس مصلحة كتابة الضبط

 المملكة المغربیة
 وزارة العدل

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائیة ببني مالل
 قسم التنفیذ المدني بني مالل

 إعالن عن بیع أصل تجاري
 92/2018ملف عدد 

 48878حساب رقم 
ل      01/15/2018بمقتضى عقد عرفي منجز بتاریخ     ج ببني مالل ومس

د                 2018 01/29/بني مالل بتاریخ ي راش رب غ زة م راد ب د م ی ، فان الس
م                    ة رق ی ن وط ف ال ری ع ت ة ال اض         I398119الحامل لبطاق ی ن ب اك الس

ي         21رقم  8الصومعة ز  رب غ ن م ی بني مالل قد باع لفائدة الحسن محس
ة           26262راشد الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم  ل ی غ ن ام اك وو الس

م      55رقم  20حي الرمان ز  رق بني مالل جمیع األصل التجاري الكائن ال
ع           1الزنقة  137 ی ب ل ل ح عسفت السرحاني بني مالل وھو عبارة عن م

اري               ج ت ل ال ج الس د ب ی ق المواد الغذائیة بالتقسیط وان السید مراد بزة م
ع               20010بالمحكمة االبتدائیة بني مالل تحت عدد  ی ب ن ال م دد ث د ح وق

 .درھما) 70.000.00(بمبلغ قدره سبعون ألف درھما 
اري              ج ت ل ال ج ب الس ت ك فعلى دائني ھذه األخیرة تقدیم تعرضاتھم إلى م

دى       ع ت ة            15بالمحكمة االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال ی ی وال م ا ال وم ی
 النشرة الثانیة          .للنشرة الثانیة

 الھادي عبد المجید: عن رئیس مصلحة كتابة الضبط

 المملكة المغربیة
 وزارة العدل

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائیة ببني مالل
 قسم التنفیذ المدني بني مالل

 إعالن عن بیع أصل تجاري حصة في شركة
 

 104/2018ملف عدد 
 48965حساب رقم 

م شاوي                  راھی ي إب سوب حی ر ال بمقتضى تقریر رسمي منجز من طرف الخبی
 .بالدار البیضاء

 I160456فقد قدم السید محمد الذھبي الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 
 11824و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائیة بني مالل تحت عدد   

ن     ائ ك جمیع األصل التجاري الذي ھو عبارة عن محل لبیع أجزاء السیارات ال
م                6بزنقة  ي رق سن ح مدعوة                          5حي ال ة ال ي الشرك الل كحصة ف ي م ن ب

SOCIETE DAHBI ACCESSOIRES SARL AU      ص في شخ
وم           800.000.00ممثلھا القانوني في طور اإلنشاء رأسمالھا    د ق درھم وق

 .درھم 2312452.51األصل التجاري المذكور في مبلغ 
جاري                    ت ب السجل ال ت ك م م ب ھ فعلى دائني مقدم الحصة أعاله وضع تعرضات
ة   بالمحكمة االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما الموالی

 النشرة األولى            . للنشرة الثانیة
 رئیس مصلحة كتابة الضبط
 الھادي عبد المجید

 المملكة المغربیة
 وزارة العدل

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائیة ببني مالل
 قسم التنفیذ المدني بني مالل

 إعالن عن بیع أصل تجاري
 97/2018ملف عدد 

 48913حساب رقم 
ل          22/03/2018بمقتضى عقد عرفي منجز بتاریخ    ج الل ومس ي م ببن

د       06/04/2018بني مالل بتاریخ  ي راش رب غ ، فان السید عمر حضریا م
 2الساكن شارع شوقي   I149464الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم 

ل            110رقم  ام ح د ال ي راش رب بني مالل قد باع لفائدة سعید استغفرو مغ
ي             H78746لبطاقة التعریف الوطنیة رقم  وق ارع ش ن ش اك م     1الس رق

وك   123 حي الصفا بني مالل جمیع األصل التجاري الكائن بحي الصفا بل
زة وان      10رقم  1 ف بني مالل وھو عبارة عن محل الصالح الرادیو والتل

الل       ي م ن السید عمر حضریا مقید بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائیة ب
ا            9760تحت عدد  م ف درھ ون أل (وقد حدد ثمن البیع بمبلغ مائة وست

 .درھما) 160.000.00
اري                 ج ت ل ال ج ب الس ت ك ى م فعلى دائني ھذه األخیرة تقدیم تعرضاتھم إل

دى         ع ت ة            15بالمحكمة االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال ی ی وال م ا ال وم ی
 النشرة الثانیة          .للنشرة الثانیة

 عن رئیس مصلحة كتابة الضبط
 الھادي عبد المجید

 تقدیم أصل تجاري حصة في شركة
 105/2018ملف عدد 

 48966حساب رقم 
 .بمقتضى تقریر رسمي من طرف الخبیر الحیسوبي إبراھیم شاوي بالدار البیضاء   

و المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة        I84097الحامل لبطاقة التعریف الوطنیة رقم         GHORFI ABDELLAZIZ، قدم السید     2013شتنبر    12بتاریخ  
، بني مالل   187بشارع محمد الخامس رقم     ، والكائنة   "سمسار عقار "جمیع األصل التجاري الذي ھو عبارة عن مقاولة  12778االبتدائیة بني مالل تحت عدد 
في شخص ممثلھا القانوني، مقیدة بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائیة ببني مالل تحت عدد                     GHORIMMO SARL AUكحصة في الشركة المدعوة      

 .درھم 80.000.00درھم وقد قوم األصل التجاري المذكور في مبلغ  80.000.00رأسمالھا  5939
لیة للنشرة  موافعلى دائني مقدم الحصة أعاله وضع تعرضاتھم بمكتب السجل التجاري بالمحكمة االبتدائیة بني مالل داخل اجل ال یتجاوز خمسة عشر یوما ال                           

 النشرة األولى            .والسالم.   الثانیة
 الھادي عبد المجید: رئیس مصلحة كتابة الضبط

 المملكة المغربیة
 وزارة العدل

 محكمة االستئناف ببني مالل، المحكمة االبتدائیة بقصبة تادلة
 مركز القاضي المقیم بزاویة الشیخ

 إعالن التطلیق للغیبة 
 03/1607/2018ملف عدد : المرجع

 
ق          2017-12-25الصادر بتاریخ  33بناء على الحكم رقم  ی ل ط ت ف ال في مل

ومي     2018-1607-03للغیبة عدد  وللقاضي بتطلیق المدعیة السعدیة اسك
وعزة                               ن ب ار ب ح ال ب ھ رح ی ل مدعى ع ا ال بنت میمون من عصمة زوجھ

م             230صحیفة  312المذكورین معا بعقد نكاح ضمن بعدد  ي رق ان ث ال  12ب
 . توثیق زاویة الشیخ طلقة اولى بائنة للغیبة 1979-09-21بتاریخ 

دعوى                             ي ال ن طرف ل واحد م محل والدة ك ة ل ی دن ویامر ضابط الحالة الم
بتضمین ملخص ھذا الحكم على ھامش رسم والدة كل واحد منھما وبتحمیل 

 .المدعى علیھ مصاریف الدعوى
ة                  زاوی ة ب زی مرك محكمة ال ال بھذا صدر الحكم بقاعة الجلسات االعتیادیة ب
ركب    الشیخ، قسم قضاء االسرة في التاریخ اعاله، وكانت الھیأة الحاكمة تت

محمد السعید عضوا، .  رئیسا مكلفا بالقضیة، ذ:  ھشام شعیرة.ذ: من السادة
 .محمد بحار عضوا، وبمساعدة السید جواد إصلدا كاتبا للضبط. ذ

 جواد إصلدا محرر قضائي
 مركز القاضي المقیم بزاویة الشیخ



 394العدد  3 متابعات كلمة العدد
 18یونیو  15الى 01 من 

اإلبداع الِفلسطیني الُمقاَوم أعاَد إحیاء القضّیة                             
الِفلسطینّیة، ووضع ُمعاناة أھل ِقطاع غّزة تحت                        
الِحصار على َخریطة االھتمام العالمّي بُقّوة، وِبَتكلفٍة            

 .َمحدودٍة جدا، وأصاَب اإلسرائیلیین في َمقَتل
األّول ھذا الَعقل    :  ما ُیقِلق اإلسرائیلیین أمران رئیسّیان     

الِفلسطیني القاِدر على االختراع، وبالتَّالي الُمفاجأة،              
والثَّاني ھو اإلبقاء على الَقضایا الجوھرّیة للصِّراع               
العربّي اإلسرائیلّي حّیًة راِسخة، وعلى رأِسھا قضّیة             
الَعودة إلى األراضي الُمحتلَّة في یافا وعكا وحیفا وُكل          
الُمدن والَبلدات والُقرى الِفلسطینّیة التي َجرى إخالئھا          
من ُسكَّاِنھا األصلیین وَتوطین یھود مكانھم في ُمواجھِة     

 .ُخطٍَّة إسرائیلّیٍة دولّیٍة لَشطِبھا، وَدفِنھا
ثالثة اختراعات رئیسّیة َتفتَّق عنھما الَعقل الِفلسطیني            
الُمقاِوم في ِقطاع غّزة في األّیام القلیلِة الماِضیة ُأضیَفت 
إلى َمخزوٍن كبیٍر من االختراعات الَعسكرّیة على َمدى   

 :السَّنوات الماِضیة
تنظیم مسیرات الَعودة ُقرب الُحدود مع                  :  ـ األّول   

األراضي الِفلسطینّیة، وَحشد ِمئات من الِفلسطینیین من     
ُمخَتلف األعمار للُمشاركِة فیھا، والشَّباب على َوجِھ               
الُخصوص، لَتوجیھ رسالٍة قوّیٍة إلى اإلسرائیلیین تقول        

 .بأّن األجیال الَجدیدة لن َتنسى
َحرب الطَّاِئرات الورقّیة التي أحَرقت المزاِرع : ـ الثاني

اإلسرائیلّیة في الُمستوطنات الشمالّیة وَمحاصیلھا،                
وَدفعت الجیش اإلسرائیلي إلطالق أسراب الطَّاِئرات          

للتَّصدِّي لھا، األمر الذي ُیكلِّف             ”  درونز“الُمسیَّرة    
 .الِمیزانّیة اإلسرائیلّیة مالیین الدُّوالرات

انطالق أّول رحلة لقاِرب من میناء الصَّیادین      : ـ الثالث
في غّزة لَكسر الِحصار، وتحمیِلھ بَمرضى بأمراض              
السَّرطان، وُمصابین شاَركوا في مسیرات الَعودة                    
وجرى بتر أطرافھم من جرَّاء الرَّصاص اإلسرائیلي            
الَحي، لَیشَرحوا للعالم ُمعاناِتھم تحت الِحصار، وَحقِّھم         

الشَّرعّي في الِعالج في ِظل                   
انھیار الُمستشفیات وَعدم ُقدَرِتھا       
على ُمواَجھة ُطوفان الَجرحى             
الذین زاد عددھم عن أربعِة آالف  

 .َجریح
نحن ُھنا ال َنتحدَّث عن إنتاج                  
َعشرات اآلالف من الصَّواریخ،       
والطَّاِئرات الُمسیَّرة، وَھندسة             
َحفر األنفاق تحت الُحدود، عالوًة     
على الَعدید من االختراعات                 
السِّرّیة التي لم یتم َكشف النِّقاب           
عنھا، وَسُتشكِّل ُمفاجآٍت لإلسرائیلیین في الُمستقبل                  
الَمنظور، بل نتحدَّث عن الُفصول األحَدث التي رأیناھا 

 .في األّیام القلیلِة الماِضیة
إّنھم أبناء ِفلسطین، إّنھم أبناء اُألّمتین العربّیة                              
واإلسالمّیة، الذین ُیشكِّلون حالًة استثنائّیة في زمن                  

 .االستسالم والتَّطبیع الرسمّي الَعربّي مع ُدَول االحتالل
الُمقاَومة الشعبّیة السلمّیة باتت تتكاَمل مع الُمقاَومة                  
العسكرّیة، وتسیران َجنًبا إلى جنب، ِمثلما شاَھدنا إقدام      

على ”  الِجھاد اإلسالمي   ”و″  حماس“خالیا حركتّي       
قذیفة ھاون على مستوطنة سیدروت شمال         30إطالق  

غّزة ردا على غاراٍت إسرائیلّیٍة على الِقطاع أدَّت إلى            
استشھاد أربعِة ُمقاِومین، أدَّت إلى إصاَبة ثالثة                          

 .ُمسَتوطنین إسرائیلیین
مقاوموا الِقطاع ال َینتِظرون الَوقت والزَّمن الُمناِسبین           
للرَّد، وال ینَشِغلون بالنَّشرة الطبّیة عن التَّطوُّرات                    

إف “الصحّیة للرئیس في رام اهللا، وال ُترِھبھم طاِئرات 
اإلسرائیلّیة األمریكّیة الصُّنع، وَسیظلُّون َشوكًة          ”  16

 .في َحلق االحتالل وكل داِعمیھ
ھؤالء الصَّاِئمون الُمَتَعبِّدون الذین اختاروا حیاًة كریمًة، 
أو شھادًة ُمشرِّفة، ُیخطِّطون اآلن النطالِق مسیرة َعودة 

) یونیو(ُكبرى بُمناسبة ِذكرى الخاِمس من حزیران                 
التي ُتؤرِّخ لھزیمة العرب، لَیقولوا أن َنَفَسھم َطویل،              

 .وإراَدتھم قوّیة، وعزیَمتھم تزداد َصالبًة ولن تفتر أبًدا
فلُیھدِّد ِنتنیاھو ِمثلما یشاء، ولَیعِقد اجتماعات وزارتھ             
األمنّیة الُمصغَّرة في َملجأ ُمحصَّن تحت األرض،                    
فالیوم طاِئرات ورقّیة حاِرقة، وَیعلم اهللا ما ستكون علیھ 

 .الُمفاجأة الُمقِبلة، واالختراع الَجدید
إّنھ الَعقل الِفلسطینّي العربّي اإلسالمّي الجّبار الُمبِدع             
الذي ُیشكِّل استثناًء في َزمن االستسالم والتَّطبیع                       

 .الَعربّي الرَّسمّي
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خاب           ت أعلنت لجنة اإلشراف على عملیة ان
ممثلي الصحافیین المھنیین وناشري الصحف 
اء                        ة، عن أسم حاف لص ي ل وطن س ال بالمجل
ي              ن وط س ال ل ج م ة ال وی ض ع ن ل ی ح رش م ال
داع   للصحافة، بعد انقضاء المھلة اإلضافیة إلی
وم                       ة ی جن ل ا ال ھ ي حددت ل ت حات ال رشی ت ال

 .ماي الجاري كأجل أقصى 24الخمیس 
ت                     ق ا واف ھ ا، أن ھ ي بالغ ل ة ف وأضافت اللجن
ة                    ئ ف ة ل سب ن ال ح ب رشی ت على جمیع طلبات ال
ا ثالث                   غ عددھ ال ب ن وال ی ی ن الصحافیین المھ

ة         " لوائح وھي الالئحة المسماة    ی ن ة مھ حری
حة              " نزاھة الئ ي، وال د ساعدن ی ووكیلھا حم

وعلى راسھا علي "  التغییر"  الثانیة المسماة 
د   بوزردة، في حین وضع الصحافي عبد الصم
ي                     ت ة ال ث ال ث ة ال ح الئ ل ل ی وك ف ك ن الشری ب

 ".المسؤولیة والوفاء" اختارت اسم 

ت           ق د واف ق ف ف وبخصوص فئة ناشري الصح
ى        ل ة ع ن ج ل روط          16ال وا الش وف ت ا اس ب ل ط

ي                     وطن س ال جل م ة ال ي عضوی ة ف وب طل م ال
م    93.13للصحافة والواردة في قانون  ، وتض

د         حم خات، وم سعید بنمنصور، وعبد الحق ب
د                    ب د ع حم اص، وم رق ات ال ت ح سلھامي، وم
ة                       م اط ي، ف ن ی د ن ی ي، ورش م م دل ع ن م ال
د             ھ اھري، وف د جم ی والوریاغلي، وعبد الحم
یعتة، وأحمد الصبار، وخالد رحماني، ومحمد 
وي                 ل ع ى ال طف م، ومص ری ك الحجام، ومریة م

 .المدغري
وم         ت، ی و       22وستجرى عملیة التصوی ی ون ی

دار   المقبل، بعشرة مكاتب في مدن الرباط، وال
راكش          اس، ووجدة، وم البیضاء وطنجة، وف
ة،                 داخل ون، وال ی ع ي مالل، وال ن وأكادیر، وب
ا              اح ف صب نص ة وال ن ابتداء من الساعة الثام
خاب                    ت إلى غایة السادسة مساء من أجل ان
ن                        اشری ن ن وال ی ی ن مھ ن ال ی ی حاف ي الص ممثل

 .بالمجلس الوطني للصحافة

لجنة اإلشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني لصحافة تعلن عن قائمة 
 المترشحین للمجلس

إكتشاف نھائي لعالج للسكري 
 بھارفرد بتحویل الخالیا الجذعیة

 ... إلى خالیا بنكریاسیة  
 
ف                  م الصح ظ ع م ى ل حة االول ف الص

ق             ی ق ح ن ت ار ع ب العالمیة تصدرتھا أخ
راق(  ت ي  (breakthrough))  إخ ف

ارز            ب وان ال ن ع ان ال عالج السكري وك
' شفاء أخیرًا:  السكري': بالخط العریض

 خبر مفرح عالمي لكل مریض
ة               ی ان ط ری ب ز ال م ای ت دة ال نشرت جری

العالمیة خبر عظیم للبشریة عالج نھائي لمرض السكر بواسطة زرع الخالیا 
ذا                   ي، وھ وم ی ن ال ی ول ر االنس دام إب الجذعیة المنتجة لالنسولین وإلغاء إستخ
العالج الجدید سوف ینتشر في جمیع دول العالم بدون إستثناء وھذا اإلكتشاف 

سنة  25تم في مركز أبحاث جامعة ھارفارد األمریكیة بفریق طبي ألكثر من 
ط                 ش ن ة وی ی ذع ج ا ال الی من األبحاث لإلكتشاف النھائي عن طریق زراعة خ

 .وینتج االنسولین طبیعیا في جسم اإلنسان بدون أدویة

لم َنُكن بحاَجٍة إلى               
ُظھور الرئیس                     
الفرنسي إیمانویل              
ماكرون على شاَشة          
الَمحطَّة التلفزیونّیة           

BFM      ،لكي ُیَؤكِّد لنا
والَمالیین ِمثلنا، بأّن         
السید سعد الحریري،      
رئیس الوزراء اللبناني 
كاَن ُمحَتجًزا في                  
المملكة العربّیة                   
السعودّیة عندما                  

ُأستدِعي إلیھا یوم الثالث من تشرین الثاني                       
الماضي، وأّن ِخطاب االستقالة الذي          )  نوفمبر(

قد ُأمِلَي علیھ،     ”  العربیة“َقرأه عبر شاشة قناة          
وَجرى إجباره على قراءتھ، ولكّنھا تظل ُخطوة           
ُشجاعة من الرئیس الفرنسي أن َیعتِرف بالَحقیقة         
بالصَّوت والصُّورة، وَیقولھا كلمًة صاِدقًة للتَّاریخ 

ھذِه ”  َبطل“في َوقٍت التزم فیھ الرئیس الحریري        
الواِقعة الصَّمت الُمطِبق، وابتلَع اإلھانة، حتى بعد 

، وَعوَدِتھ إلى لبنان وخوض                     ”فك أْسِره     “
 .االنتخابات البرلمانّیة اَألخیرة

″ إقناع”الرئیس الفرنسي ِبذھاِبھ إلى الریاض و          
ولّي العھد السعودي بإطالق سراح السید                         
الحریري، والسَّماح لھ بالُمغاَدرِة إلى فرنسا، قدَّم        
ِخدَمًة كبیرًة لیس للبنان والسید الحریري فقط،              
وإّنما للمملكة العربّیة السعودّیة أیًضا، ألّنھ أنَقذھا 
من مأزٍق سیاسيٍّ وِدبلوماسيٍّ على درجٍة كبیرٍة           
من الُخطورة، وَقلَّص خساِئرھا إلى الُحدود                    
الدُّنیا، ألّن الطَّریقة التي َجرى من ِخاللھا                        
استدعاء السید الحریري، ومن ثم احتجازه، كاَنت 

 .غیر َمسبوقًة وغیر َمقبولة
اعتراف الرئیس ماكرون، وبھذِه الدَّرجة من                
الصَّراحة والوضوح، ُیحِرج الرئیس الحریري          
الذي َخِسر ُثُلث مقاِعد ُكتلِتھ في الَبرلمان اللبناني، 
وَیعِكف حالیا على َتشكیل الُحكومة اللبنانّیة بعد            

نائًبا، ُمعَظمھم    111أن حصل على أصواِت ِثَقة       
وُحلفاِئھ الذي  ”  حزب اهللا “ویا للُمفارقة من ُنّواب  

كان الُھجوم علیھ، وِمحور المقاومة الذي                         
یتزعَّمھ، الَعمود الفقري لبرنامج الحریري                     

االنتخابي، وھذا أمٌر ُمؤِسف بكل ما َتعنیھ ھذِه               
 .الَكلمة من َمعنى

ُكّنا، وما ِزلنا، نتمنَّى أن نسمع الرِّوایة الحقیقّیة              
لما حدث في مسألة االحتجاز ھذه من السید                     
الحریري نفسھ، ولكّنھ لن یفعل، لیس ِحرًصا                 
على مصالح لبنان، وإّنما على مصالحھ الخاصَّة        
والشخصّیة، وفي المملكة العربّیة السعودّیة                   

 .تحدیًدا، وال ُنرید أن نقول ما ھو أكثر من ذلك
من احتجز السید الحریري َیعِرفھ أكثر ِمّنا، ِمثَلما         
یعرف معادن الكثیرین الذین یلتفُّون حولھ،                     
وكیفّیة التعاطي معھم، صحافیین كانوا أو ُنوَّاًبا            

 .أو وزراء، ولھذا فعل ما فعل دون أي َتردُّد
الرئیس ماكرون أكَّد في حدیِثھ، أّنھ بتدخُِّلھ                       
لإلفراج عن السید الحریري منع َحرًبا في لبنان،         
ولكّنھ لم َیُقل أّن ھذه الحرب كانت ستندلع بسبب           
الَوقفة الُبطولّیة التي وقفھا الرئیس اللبناني میشال 

عندما أكَّد  ”  حزب اهللا “عون َمدعوًما من َحلیِفھ       
أّن الحریري ُمحَتَجٌز في        “على الَھواء ُمباَشرًة       

السعودّیة وأّن ھذا االحتجاز ُیعَتبر َعمًال َعدائیا            
، وكان ُیَمثِّل    ”ِضد ُلبنان، وَیِجب أن َینَتھي َفوًرا        

 .ِبَموِقِفھ ھذا ُكل لبنان الذي َشَعَر باإلھانة
ال َیَسعنا إال أن نتقدَّم بالشُّكر في ھذِه الصحیفة                 

للرئیس ماكرون لَشجاَعِتھ في ھذه       ”  رأي الیوم “
القضّیة، وقول الحقیقة دون َخوف، وقبلھا ذھاِبھ         
إلى الریاض، وفك أسر رئیس وزراء لبناني،               
وَمنع َحرًبا أھلّیة، رّبما كاَنت سُتؤدِّي، لو                         
انَدلعت، إلزھاق أرواح اآلالف ِمن األبِریاء،               

 .وَتدمیر ھذا الَبلد الجمیل الذي اسمھ ُلبنان
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َیتفتَّق عنھا الَعقل الِفلسطیني الُمقاِوم ُترِبك ِنتنیاھو وُحلفاَءه الَعرب ” اختراعات“ثالَثة 
ما ِھي؟ وكیف َستكون الُمفاجأة الَجدیدة في مسیرة الَعودة الُكبَرى في ِذكرى .. الُجُدد

 َھزیمة حزیران؟ ولماذا جاَء الرَّد َسریًعا على الغاراِت اإلسرائیلّیة؟

لماذا أقَدَم الرئیس الفرنسي ماكرون على الَكشف عن جاِنب ُمِھم من 
َتَدخُِّلھ لإلفراج عن الحریري أثناء احتجاِزه في السعودّیة وفي ھذا 

 التَّوقیت بالذَّات؟ وھل كان ُلبنان ُمَھدًَّدا بالَحرب ِفعًال؟ وكیف؟
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ة         ای ان          /  توصلت الجریدة بشك ك ن س ة م ریض ع
ي   الحي الحسني وشارع شوقي وشارع المتنبي وح

ل       م ح ذا           91الصفا الى والي بني مالل ت ا ھ ع ی وق ت
 :نصھا

 
 سالم تام بوجود موالنا االمام

ارع                   ي وش ن حس ي ال ح ان ال ك وبعد، یشرفنا نحن س
ذه       م ھ ك شوقي وشارع المتنبي وحي الصفا أن نقدم ل
ن                     ذی ب ال ی انص ی اب ال ع اصح ن الشكایة من اجل م
ع      ی م ج یریدون نصب اجھزتھم في الساحة المحاطة ب

 .السكان في االحیاء المذكورة

رة  د   :  ھذه الساحة جاءت وسط ثالثة مساجد كبی مسج
ث    ی المرابطین ومسجد الرحمة ومسجد الرضوان، ح
ة                ع احة واس ي س ح ف راوی ت تصلى صالة العشاء وال

 .مما یحرج المصلین في صالتھم+ ومعروفة،
ب                       ی انص ی اب ال د أن اصح ؤك وم وم ل ع وكما ھو م
یستعملون االبواق على حدھا، وموسیقى عالیة، وان   
ى                     ون ال اج ت ح ال، ی م ون وع ف وظ م م السكان اغلبھ
ى              وا ال ظ ق ی ت س ی الراحة والنوم بعد صالة التراویح ل
ن         ذی ة ال ب ل عملھم ووظیفتھم فضال عن التالمیذ والط

 .یتھیؤون لالمتحانات
 .وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر

 إعالن عن استقالة
 
یس                 ة رئ م ھ ن م ة م یعلن السید أبو لحسن عبد اهللا رئیس ودادیة النصر على أنھ قد استقال بكیفیة نھائی

وعلى السادة المنخرطین تجدید . الودادیة نتیجة صحتھ المتدھورة والتي تزامنت مع انتھاء صالحیة المكتب
 .المكتب

 .وقد أصبح مقر مكتب الودادیة بتجزئة النصر شارع محمد السادس بجوار تجزئة األطلس بني مالل
 أبو لحسن عبد اهللا : إمضاء

   I 64433:رقم بطاقة التعریف الوطنیة
  2018ماي  17صودق على اإلمضاء بتاریخ 

 اا اء اذ واام  اوا
 ة  ا   ازل 

 
ة         27خضعت السیدة حلیمة احتاسن یوم األحد    ی ل ن ع ماي ا ل

ى                   ل ور ع ر كس جب راكش ل ة م جراحیة بإحدى مصحات مدین
ة   . مستوى عمودھا الفقري ، حیث كللت بالنجاح ی وكانت المعن

ت              ھ ث وج اص حی خ ضحیة اعتداء بدني من طرف أحد األش
ل                ن أج ي م اع م ل االجت واص نداءات استغاثة عبر وسائط الت
یش    مساعدتھا على العالج لكونھا أرملة وأم ألربعة أبناء وتع
وضع الھشاشة ، قبل تدخل عامل إقلیم أزیالل وأحد المحسنین 

 .ماي إلى مدینة مراكش قصد العالج 25ونقل الضحیة یوم 
 لكبیر المولوع ■ 

 إن رئیس مجلس جماعة سمكت،
م                   مي رق ظی ن ت ون ال ق          113.14بناء القان ل ع ت م ال

بالجماعات، الصادر بتنفیذه الظھیـــــر الشریــــف رقم  
ي       1.15.85 وز       7(   1436من رمضان          20ف ی ول ی

 .منھ 96سیما المادة ) 2015
م                             ف رق ر الشری ی ظھ ى ال اء عل ن  1.58.008ب

بمثابة نظام یتعلق بالوظیفة  1958فبرایر  24بتاریخ 
 .العمومیة  كما تم تتمیمھ و تغییره

خ         344.62.2بناء على المرسوم رقم        اری ت  15ب
ر      ف م        )  08/07/1963(   1383ص الل دد لس ح م ال

درجة              ة و ال ب رت ي ال األجــــور و شروط الترقـــــي ف
 .لفائدة موظفي الدولة  كما تم تغییره أو تتمیمھ 

خ      345.62.2بناء علـى المرسوم رقم        اری  15بت
ر      ام          )  08/07/1963(   1383صف ـ ـ ـ ظ ة ن ـ ـ ابـ ث م ب

ة و                  ـ ـ زیـ رك م الك اإلدارات ال ـ ـ ـ أساســـي خاص بأس
ره و     الموظفین المشتركین بین الوزارات  كما تم تغیی

خ      2.80.675تتمیمھ بالمرسوم رقم  اری ر      28بت صف
1401 )05/01/1981.( 

بتاریخ      2.73.722بناء على المرسوم رقم                        
الذي تحدد بموجبھ درجات ترتیب                   1973.12.31

موظفي الدولة و التسلسل في مناصب علیا باإلدارات           
 .                                        العمومیـــــــة 

بتاریخ      2.77.738بناء على المرسوم رقم                        
بمثابة نظام خاص بالموظفیـــــن                        1977.9.27

 .   الجماعییــــــــن كما تم تغییره و تتمیمھ
الصادر في    2.04.403:  بناء على المرسوم رقم          

بتحدید   )  2005دیسمبر    2   (  1426من شوال      29
شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجـة أو اإلطار كما   

 .تم تغییره و تتمیمھ، سیما المادة الرابعة منھ
بتاریخ   691بناء على مذكرة وزیر الداخلیة رقم              

في موضوع تدبیر الموارد البشریة         2016أبریل    04
 .بالجماعات الترابیة

الصادر في         2.05.72بناء على المرسوم رقم               
بشان النظام   )  02/12/2005(  1426من شوال        29

األساسي الخاص بھیئة التقنیین المشتركة بین                          
منھ ، و على قرار الوزیر            9الوزارات، سیما المادة      

 1995.06المكلف بتحدیث القطاعات العامة رقم                    
الموافق ل            1427من رجب                 29الصادر في           
بتحدید نظام امتحان الكفاءة المھنیة            24/08/2006

بوزارة لولوج درجة تقني من الدرجة الثانیة                               
 . الداخلیة

 
 یقــــــرر  ما یلـــي   

  2018  یولیوز  07  یجرى بتاریخ  :  الفصل األول 
بمقر جماعة سمكت  الكائن بمركز الربح، دائرة قصبة              

تقني من  :  تادلة، امتحان الكفاءة  المھنیة لولوج درجة 
الدرجة الثانیة، و یحدد عدد المناصب الممتحن بشأنھا             

 ) .01(في منصب واحد 
یشارك في االمتحان     :    الفصل الثاني                

المذكور،  التقنیون من الدرجة الثالثة، المنتمون إلى                
میزانیة جماعة سمكت  و المزاولون مھامھم بھا،  و                
كذا الموجودون في وضعیة إلحاق لدى جماعات ترابیة          
أو إدارات عمومیة أخرى،و الذین قضوا ما ال یقل عن              
ست سنوات من الخدمة الفعلیة بصفة تقني من الدرجة           

 .الثالثة، عند تاریخ  أول اختبار من اختبارات االمتحان
یجب أن تودع طلبات          :الفصل الثالث               

الترشیح لدى مكتب الضبط لجماعة سمكت، في اسم                 
یونیو 19 السید رئیس المجلس ، و ذلك في اجل أقصاه 

2018. 
     28/05/2018: سمكت في  

 حمید بوعلي 
 رئیس جماعة سمكت 

 

: بتاریخ  2018/  68:    قرار لرئیس المجلس رقم
یقضي بإجراء امتحان الكفاءة المھنیة  28/05/2018

 2018لولوج درجة تقني من الدرجة الثانیة  برسم سنة 

 المملكة المغربیة
 وزارة الداخلیة 

 والیة جھة بني مالل خنیفرة
 عمالة إقلیم بني مالل

 جماعة سمكت
 مدیریة المصالح

 مصلحة الموارد البشریة

 إن رئیس مجلس جماعة سمكت،
المتعلق   113.14بناء القانون التنظیمي رقم  

بالجماعات، الصادر بتنفیذه الظھیـــــر الشریــــف رقم  
یولیوز  7( 1436من رمضان  20في  1.15.85

 .منھ 96سیما المادة ) 2015
 1.58.008بناء على الظھیر الشریف رقم                             

بمثابة نظام یتعلق بالوظیفة    1958فبرایر  24بتاریخ 
 .العمومیة  كما تم تتمیمھ و تغییره

 15بتاریخ     344.62.2بناء على المرسوم رقم              
المحدد لساللم        )  08/07/1963(  1383صفر        

األجــــور و شروط الترقـــــي في الرتبة و الدرجة                 
 .لفائدة موظفي الدولة  كما تم تغییره أو تتمیمھ 

 15بتاریخ    345.62.2بناء علـى المرسوم رقم             
بمثابـــة نظـــام      )  08/07/1963(  1383صفر       

أساســـي خاص بأســـالك اإلدارات المركزیـــة و                   
الموظفین المشتركین بین الوزارات  كما تم تغییره و            

صفر    28بتاریخ      2.80.675تتمیمھ بالمرسوم رقم       
1401 )05/01/1981.( 

بتاریخ      2.73.722بناء على المرسوم رقم                        
الذي تحدد بموجبھ درجات ترتیب                   1973.12.31

موظفي الدولة و التسلسل في مناصب علیا باإلدارات           
 .                                        العمومیـــــــة 

بتاریخ      2.77.738بناء على المرسوم رقم                        
بمثابة نظام خاص بالموظفیـــــن                        1977.9.27

 .   الجماعییــــــــن كما تم تغییره و تتمیمھ
الصادر في    2.04.403:  بناء على المرسوم رقم          

بتحدید   )  2005دیسمبر    2   (  1426من شوال      29
شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجـة أو اإلطار كما   

 .تم تغییره و تتمیمھ، سیما المادة الرابعة منھ
بتاریخ   691بناء على مذكرة وزیر الداخلیة رقم              

في موضوع تدبیر الموارد البشریة         2016أبریل    04
 .بالجماعات الترابیة

بتاریخ         2.10.453بناء على المرسوم رقم                    

بشأن النظام األساسي الخاص بھیئة            29/10/2010
المساعدین اإلداریین المشتركة بین الوزارات حسب           

 2.14.417ما وقع تغییره و تتمیمھ بالمرسوم رقم               
). 24/06/2014(  1435من شعبان      26الصادر في    
و على قرار الوزیر المنتدب لدى منھ،  11سیما المادة 

الوزیر األول المكلف بتحدیث القطاعات العامة رقم                 
بتحدید شروط و         27/04/2011بتاریخ      1175.11

إجراءات و برنامج امتحان الكفاءة المھنیة لولوج                  
 .درجة مساعد إداري من الدرجة الثانیة

 
 یقــــــرر  ما یلـــي   

  2018  یولیوز  07یجرى بتاریخ        :الفصل األول  
بمقر جماعة سمكت  الكائن بمركز الربح، دائرة قصبة              

مساعد :  تادلة، امتحان الكفاءة  المھنیة لولوج درجة            
إداري من الدرجة الثانیة، و یحدد عدد المناصب                           

 ) .01(الممتحن بشأنھا  في منصب واحد 
یشارك في االمتحان المذكور،          :    الفصل الثاني   

المساعدون اإلداریون من الدرجة الثالثة، المنتمون إلى  
میزانیة جماعة سمكت  و المزاولون مھامھم بھا،  و                

كذا المساعدون اإلداریون من الدرجة الثالثة                                    
الموجودون في وضعیة إلحاق لدى جماعات ترابیة أو            
إدارات عمومیة أخرى،و الذین قضوا ما ال یقل عن ست 
سنوات من الخدمة الفعلیة بصفة  مساعد إداري من                  

 .31/12/2017الدرجة الثالثة، إلى غایة 
یجب أن تودع طلبات الترشیح               :الفصل الثالث  

لدى مكتب الضبط لجماعة سمكت، في اسم السید رئیس 
 .2018یونیو 19 المجلس ، و ذلك في اجل أقصاه 

  
     28/05/2018: سمكت في 

 حمید بوعلي
 رئیس جماعة سمكت 

: بتاریخ  2018/   69:   قرار لرئیس المجلس رقم
یقضي بإجراء امتحان الكفاءة المھنیة لولوج  28/05/2018

 2017برسم سنة درجة مساعد إداري من الدرجة الثانیة  

 المملكة المغربیة
 وزارة الداخلیة 

 والیة جھة بني مالل خنیفرة
 عمالة إقلیم بني مالل

 جماعة سمكت
 مدیریة المصالح

 مصلحة الموارد البشریة

 شكایة من سكان الحي الحسني وشارع شوقي وشارع المتنبي وحي الصفا 

 إن رئیس مجلس جماعة سمكت،
                    

المتعلق        113.14بناء القانون التنظیمي رقم                           
بالجماعات، الصادر بتنفیذه الظھیـــــر الشریــــف رقم              

) 2015یولیوز  7( 1436من رمضان  20في  1.15.85
 .منھ 96سیما المادة 

بتاریخ    1.58.008بناء على الظھیر الشریف رقم                
بمثابة نظام یتعلق بالوظیفة العمومیة          1958فبرایر    24

 .كما تم تتمیمھ و تغییره
صفر  15بتاریخ  344.62.2بناء على المرسوم رقم       

المحدد لساللم األجــــور و            )  08/07/1963(  1383
شروط الترقـــــي في الرتبة و الدرجة لفائدة موظفي                    

 .الدولة  كما تم تغییره أو تتمیمھ 
 15بتاریخ       345.62.2بناء علـى المرسوم رقم                  

بمثابـــة نظـــام أساســـي    )  08/07/1963(  1383صفر  
خاص بأســـالك اإلدارات المركزیـــة و الموظفین                          
المشتركین بین الوزارات  كما تم تغییره و تتمیمھ                            

(  1401صفر      28بتاریخ      2.80.675بالمرسوم رقم      
05/01/1981.( 

بتاریخ       2.73.722بناء على المرسوم رقم                              
الذي تحدد بموجبھ درجات ترتیب موظفي  1973.12.31

الدولة و التسلسل في مناصب علیا باإلدارات                                      
 .                                        العمومیـــــــة 

بتاریخ       2.77.738بناء على المرسوم رقم                              
بمثابة نظام خاص بالموظفیـــــن                                 1977.9.27

 .   الجماعییــــــــن كما تم تغییره و تتمیمھ
 29الصادر في  2.04.403: بناء على المرسوم رقم      

بتحدید شروط    )  2005دیسمبر    2   (  1426من شوال    
ترقي موظفي الدولة في الدرجـة أو اإلطار كما تم تغییره           

 .و تتمیمھ، سیما المادة الرابعة منھ

 04بتاریخ  691بناء على مذكرة وزیر الداخلیة رقم       
في موضوع تدبیر الموارد البشریة                        2016أبریل     

 .بالجماعات الترابیة
 5بتاریخ  1.63.038بناء على الظھیر الشریف رقم       

بمثابة  النظام األساسي      )  01/03/1963(  1382شوال  
الخاص بمتصرفي وزارة الداخلیة، و على قرار وزیر                 

  17/12/2007الصادر في               2659.07الداخلیة رقم       
بتحدید نظام امتحان الكفاءة المھنیة لولوج سلك                             

 .متصرف لوزارة الداخلیة
 یقــــــرر  ما یلـــي

 
  2018  یولیوز   07یجرى بتاریخ     :  الفصل األول   

بمقر جماعة سمكت  الكائن بمركز الربح، دائرة قصبة                 
متصرف :  تادلة، امتحان الكفاءة  المھنیة لولوج درجة           

لوزارة الداخلیة، و یحدد عدد المناصب الممتحن بشأنھا            
 ) .01(في منصب واحد 

یشارك في االمتحان المذكور،           :    الفصل الثاني   
المتصرفون المساعدون لوزارة الداخلیة، المنتمون إلى         
میزانیة جماعة سمكت  و المزاولون مھامھم بھا،  و كذا 
الموجودون في وضعیة إلحاق لدى جماعات ترابیة أو               
إدارات عمومیة أخرى،و الذین قضوا ما ال یقل عن ست            

سنوات من الخدمة الفعلیة بصفتھم، إلى غایة                                     
31/12/2017. 

یجب أن تودع طلبات الترشیح لدى         :  الفصل الثالث 
مكتب الضبط لجماعة سمكت، في اسم السید رئیس                       

 .2018یونیو    19 المجلس ، و ذلك في اجل أقصاه 
      28/05/2018: سمكت في 

 حمید بوعلي
 رئیس جماعة سمكت 

 :بتاریخ  2018/ 70:   قرار لرئیس المجلس رقم
بإجراء امتحان الكفاءة المھنیة لولوج یقضي  28/05/2018

 2017درجة متصرف لوزارة الداخلیة برسم سنة 

 المملكة المغربیة
 وزارة الداخلیة 

 والیة جھة بني مالل خنیفرة
 عمالة إقلیم بني مالل

 جماعة سمكت
 مدیریة المصالح

 مصلحة الموارد البشریة



 394العدد 
 5 جتماعي والسیاسيالملف اال مقالة ھامة 18یونیو  15الى 01 من 

 
 :زمنا تساءل أنطونیو  غرامشي كالتالي 

ة              "  م ائ ة ق ل ق ت ة مس ی ھل یشكل المثقفون طبقة اجتماع
ن         . بذاتھا صة م ص تخ أم أن لكل طبقة اجتماعیة فئة م

 ".المثقفین ؟ 
ن ال          ی ف ق ث م اإلجابة عنده  تتلخص عناصرھا في أن ال

في حد ذاتھم، بل فئات مرتبطة حسب " طبقة"یكونون 
ة        ی ات األساس ق د    .  درجات مختلفة بإحدى الطب ص ق وی

التي استطاعت تاریخیا " البرولیتاریا"و"البرجوازیة "
ي            رى ف ات األخ ق ب ط االستیالء على السلطة وقیادة ال

والذي یھمنا من ھذا التذكیر ھو أن      .  مجتمعات معینة
ات    الف المثقفین، وكما نرى یمكن تصنیفھم رغم االخت
ن          ن  م ی ام التي قد تبدو بینھم إلى شكلین او نوعین ھ

المرتبط بطبقة  أو طبقات " المثقف التقلیدي: "المثقفین
سائرة  في طریق الزوال أو زالت ولم تعد إال أثرا في 
ة                          ل ث ى ك ي إل م ت ن ات ت ق ب ات  ،أي ط بعض المجتمع

ضوي      " و.  تاریخیة سابقة ع ط       "  المثقف ال ب رت ذي ی ال
ولذا ... أي بطبقة متقدمة. عضویا بكثلة تاریخیة جدیدة

ة             ف ی ة وظ ی ى أرض كل طبقة اجتماعیة تولد أصال عل
ا         ق عضوی -أساسیة في عالم اإلنتاج االقتصادي تخل

ھ         ی د ف ول ن               -وفي الوقت الذي ت ی ف ق ث م ن ال حة م ری ش
ا     ھ ت یرتبطون بھا ویزودونھا بتجانسھاو بوعیھا لوظیف
ل أیضا             صادي ب ت الخاصة،لیس فقط في الجانب االق

ي  إن .  وھذا ھو األھم  في المیدان االجتماعي والسیاس
ل      م ع م مھندس الصناعة مثال ارتبط بوجود صاحب ال
اوالت             ق م ال وال م م ال ال الرأسمالي وعالم االقتصاد بع

اد      ص ت ة          ... واالق م ظ االن ي ب اس ی م الس ال ع وال
إال  . الخ ... السیاسیةوبالقوانین والتنظیمات والتشریعات

ذي          ط ال رب ن ال أن األمر لیس میكانیكیا كما قد یفھم م
ا  . یتكلم عنھ غرامشي بین المثقف وطبقتھ التي یخدمھ

إذ یمكن لمثقفین أن یتمردوا .  فثمة عالقات ومتغیرات
ورة    " على واقعھم الخاص ویحدثوا  ا      "  ث طاع ق "  أو ان

ي ال     .  بمعنى من المعاني "  استقاللیة"أو  رامش لكن غ
یقبل ھذه االستقاللیة بشكل مطلق ، فھو ال یستثني  بما 
ن                     م م رھ ی ن وغ دی اء ال م ل ة وع ف س ال ف ك ال ي ذل ف

راف      .... التخصصات  د أط أح الذین ال تبدو عالقتھم ب
م أیضا            رھ ب ت ع الصراع االجتماعي واضحة، ولكن ی
ة      صادی ت یخدمون مصالح وتطلعات طبقة اجتماعیة اق

 .وسیاسیة معینة
ف                  موق ذا ال ا ھ رن ض تح د اس بالطبع نتساءل اآلن وق

ري           . األكثر شیوعا في الثقافة الیساریة ج ا ی ل م أم ت لن
ن   اآلن في زمننا الثقافي المغربي ،ولندع المثقفین الذی
ة                    ف ل ت خ م م ال ھ ات اج ت تعرفنا علیھم كثیرا من خالل ان
ة                        ی خ اری ل ت ث ك م ب ھ ط رب ي ت ت ة ال ویسھل فھم العالق
ة    ی واجتماعیة معینة ،فقد نجد فیھم من ھو أكثر تقلیدان
ات     ی ع ترتبط تمثالتھ  للعالم وللمجتمع واإلنسان بمرج
ت   سلفیة محافظة ،وھو یعبر عن كثلة اجتماعیة مازال

ررا           .  قائمة ح ة و ت رن رعص ث كمانجد أیضا من ھو أك
وحداثة یتقاسم مع الكثیرین من أفراد مجتمعھ تطلعات 
ا           ھ ن ة م ف ل ت وآمال مازالت تقف في وجھھا عوائق مخ

د          .  ماھو ذاتي وموضوعي  ھ مش ذا ال لكن في إطار ھ
ن  "  جدیدة من"  فئة"نرید أن نتأمل  المثقفین الفیسبوكیی

ا        "   ن د ھ ذات    " وال أقص ال ون ب ووس ھ م اة    "  ال ن أو ب
ن                " العالقات الخاصة ك ن،  ول ری آلخ ن ل ی ب راق أو الم

التي  برزت على السطح   "  فئة الناشطین ثقافیا"یھمنا 
دة،                 دی ج ة ال ی اع م ت ط االج وسائ بحكم تطور وتجدد ال

ودوره من جدید " المثقف"وطرحت معھا أیضا مسألة 
: للتساؤل والبحث، مما یسمح لنا بطرح السؤال التالي 

وم     "  الناشط ثقافیا"أي ھویة لھذا  ق ؟كیف نصنف  ما ی
ذا     "  المثقف الفیسبوكي"  بھ ھذا ال ھ إذا جاز لنا استعم

ل                ي ك د ف خ ت ة ،و ی الوصف ،والذي برز بكیفیة الفت
ل                       ا  ،ب دی ق ا رافضا ن ف وق ت  م كتاباتھ عبر االنترنی

ام          رأة أم وأحیانا رادیكالیا مسترسال یعلن عنھ بكل ج
ذ    .  المأل خ ت ؟ ألي كثلة اجتماعیة ینتمي ؟ الحظنا أنھ ی

رك                 ش ی ر، ل ة األم دای ي ب موقفھ ویعبر عنھ بمفرده ف
ھ " آخرین معھ في موقفھ  ،   " كمعجبین أو متعاطفین مع

ت            وق ع ال ون م ل ك فیتقاسمون معھ ذلك الموقف ، ویش
واحدة تذوب فیھا االنتماءات " كثلة ثقافیة"عناصر في 

ة                        ی ق ب ط ول ال ةو األص ی رق ع ة وال ی اع م ت االج
ة      ... االجتماعیة  ری ح فال عجب إذن وھو یعیش ھذه ال

د     ق ن على مستوى الفضاء الذي یشتغل فیھ؛ أن یكون ال
ى               رب ال ي أق ا ھ ن ھو رأسمالھ األساس،إن الحریة ھ

وم       ھ ف ر  " م ي          "  وأیضا    "  ( سارت اب ب ح ز ال زی ") د ع
فسارتر أكد على ضرورة ... للمثقف وحریتھ والتزامھ

ة            ة أی دم ي خ استقالل المثقف وحریتھ ،ال أن یكون ف
رت أو                    ب ا ك م ھ ة م ئ ی كثلة اجتماعیةأو  مؤسسةأو ھ

ى                      .. عظمت ف عل ق ث م ذا ال ظ ھ ف ت ح وشدد على أن ی
ھ                           ع م ت ا مج زام إزاء قضای ت ى االل ھ و عل استقاللیت

ھ   . األساسیة  وأن یمارس دوره النقدي  ی كما یتعین عل
العمل واالندماج و االنخراط في صفوف الجماھیر و   

إن ھذه الحریة الوجودیة  .الدفاع عن قیمھا التي تنشدھا
ف  " التي نلحظھا مؤخرا عند "  الحریة"تلتقي مع  المثق
ا           "  الفیسبوكي ھ ر ب ع ي یش ت ومردھا إلى خیبة أملھ  ال

إزاء السیاسة في الواقع، والى التردي الذي طال كثیرا 
ھ ال                 ف واق ي م ة،و ھو ف ی من مظاھر الحیاة االجتماع

ة        ت اب ة ث یخضع إلیدیولوجیة معین
ا              .  قارة اھ دن ت ي اع ت ارسات ال م كما ھو الشأن في الم

زم                       ت ل م ي  ال وج ول دی ي االی اس ی ف الس ق ث إن .  عندالم
ة        "  المثقف" ھذا ی م رق ورة ال الذي أطل علینا بفضل الث
یشتغل على النقد المستمر ،و یحس دائما "  مثقف"ھو 

ة                           م ائ ات ق ام خطاب ا أم دی ج د م ع م ی أن نقده غالبا ل
ب  "  ولغة "  تتطبع" الت         "  تتخش ی حل ت    " ، وت س ل ك " ت

ومن ھنا فھو یعلن .  وأمام واقع مریر وعنید ال یأبھ بھ
ن   ..  رفضھ  لكل ما ھو نمطي و اجتراري وتقلیدي ك ل

ما یثیر االنتباه ھو أنھ  ال یھمل دورالمثقف العضوي   
س           ك ع ى ال الملتزم سیاسیا بالمعنى الغرامشي ،بل عل
ح   یتفاعل ویتقاطع أحیانا  معھ إیجابا أوسلبا ، بل و یفت
دة       دی ات ج أمام ھذا األخیربشغبھ ونقده دروبا وإمكانی
ل               ع ف ي ت ك ھ ،ل ع ومغایرة وطریقا ال مباشرة للعمل م
الثقافة دورھا الحقیقي بشكل مؤثر وسریع في السیاسة 

 .وفي المجتمع
ل          "  المثقف الفیسبوكي"یمارس  ي ك ھ ف ت ری شغبھ وح

ة        .  شيء وعلى كل شيء اب ت ك ي ب وھو في ھذا ال یكتف
رة                      ی ارات قص ب راض، أو ع ت د أو اع ی أی ل ت م ج
را              ث را ، ن ع ب ش ت لالستھجان أو االستحسان ،بل  یك

ات            غ ل ل ال ك ة ب دی ھ  . ،قصة، روایة، مقالة تحلیلیة نق إن
ف     "  المشروعیة والمصداقیة"یمنح  ل ت خ لعملھ بكیفیة ت

ي   عن الطریقة المعتادة ألي عمل أو إنتاج ثقافي أو فن
س   "  سلطة ثقافیةونقدیة جدیدة"أي أننا أمام . آخر أس تت

ة                ی اف ق ث ة ال دی ی ل ق ت وتنتشر تدریجیا،وتنافس اآللیات ال
ذا              . الرسمیة في الواقع  ر أن ھ ب ت ع لكن ال ینبغي أن ن

ھ " أو"  مجھوال"المثقف الجدید  م   " أو   "  فاقدا لھویت دی ع
ا          "   مواطن أدنى"أو " المواطنة م اق ك ی أو خارج الس

المثقف الفیسبوكي مواطن كذلك ... یروج لذلك البعض
ھ أو         ی ح أكثر التصاقا بھموم واقع الناس التي ترتبط ب

یحیا واقعھ .  مدینتھ أو بقضایا بنیویة تھم مجتمعھ ككل
ھ     ی . بكل تفاصیلھ المادیة والمعنویة ویلزم اإلنصات إل

س         ب ویشاك ل       ... یكتب وینتقد ویعلق ویشاغ غ ت و یش
... على الصور التي یخلقھا و یشكلھا ویحذفھا وینتجھا

إنھ یرسل .لیعارض بھا ما یراه وما یسمعھ وما یعیشھ 
صوتھ مباشرة إلى كل الجھات، ویتواصل مع القریب 
ة                             ی اع م ت روط اج ق ش ی ق ح ى ت ح ال م ط د، وی ی ع والب
ا    ھ واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة أخرى جدیدة تتحقق فی

ف         . قیم إنسانیة نبیلة  وق ت ر ال ت إن قدراتھ على التحری
ھ             مل ع ي ل ب ذھ م وى ال .   على التزامھ السیاسي أو المحت

ي                         ة؛ ھ غ ل ا ال ھ ی ا ف م د ب ق ن ل فكل شيء لدیھ یخضع ل
ا              وع وض ر م ی ا وتص دھ ق ت ن ا وی ھ راوغ رى ی األخ
ا              رھ ب ت ع ة، و ی داول ت للمساءلة،بل یرفضھا كما ھي م

إن كتابتھ . معقال للتقلید واالجترار والتطبیع مع الواقع 
اإللكترونیة الرقمیة غیر الكتابة التقلیدیة المبثوتة على 

اب         .الورق ت ك حات ال ف وغیر اللغة كما ھي  وعلى ص
د         ق ف طول وت ،والتي تمر عبر مراحل زمنیة وآلیات ت

ا            ...  جدواھا وجدوتھا ھ ة ذات اب ت ك ل ألیست اللغة كأداة ل
سیاسة ؟ألم  تشكل عائقا  أمام التغییر؟ أو لیست سلطة 
د مؤسسة           ي ی بمعنى من المعاني في ید البعض أو ف

 دون أخرى ؟ 
ر " إن التقنیة التي اعتبرھا  " الفیلسوف األلماني  ھیدج

جوھر الحداثة وأحد ممیزات الفكر والمجتمع الحداثي 
إلى جانب الفن وحریة اإلنسان  والتاریخ والعلم ،تمنح 

ي " لھذا  ة خاصة       "  المثقف الفیسبوكي  الراھن عضوی
في عالمنا المعاصر وراھنیة أقوى مما سبق، وتمنحھ  
د                  ق ن م وال ك ھ ت ة وال ری سخ ل ایضا إمكانیة ال محدودة ل

ة       ..والتموقع في مجتمعھ و في كل مجال اب ت ك لم تعد ال
ا               ھ ل رب غ ط ت ر وسائ ب وكل األشكال اإلبداعیة  تمر ع
رة             ھ حول دون ش ز ت وتوافق على نشرھا،  أو حواج

ى                   ... كاتب ما را عل ك ت ح ان أو فضاءات خاصة  ك
ن       " أو "  مثقفین معینین" زی ی م ت ن      "  باحثین م ی ط ب رت م

ع اآلن        .بھیئات أو مؤسسات أوما شابھ ذلك   م ا نس إنن
ن    ی ان ن       ...  بفوز روائیین او شعراء،بل وفن ی ی رون ت ك ال

اء                          ض ف ي ال دوا ف ال ول ث م ل ال ی ب ى س ز  عل جوائ ب
ي،                     رون ت ك ى اإلل ع إل واق ن ال وا م ل الفیسبوكي أو انتق

ر   ای ذا          . وأنتجوا على صفحاتھ بشكل مغ اة ھ ی عل ح ول
ن       المثقف مھما كان انحداره الطبقي من الھامش أو م
المركز، من األدنى أو من األعلى ، و التي انبعثت من 
ارا     الرماد ومن الفضاء الرقمي ،و بعث فیھا بنفسھ  ن
دي               ق ن اعل ال ف ت ال ا ب موقدة ؛ ھي حیاة یجددھا ویغنیھ

" إن. الدائم والمتبادل مع اآلخرین دون رقابة أو تحفظ
ل  "  المثقف الفیسبوكي یحضر في كل شيء ،ویقتحم ك

أما كثلتھ التاریخیة التي ینتمي .المجاالت دون استئذان 
ھ                ی ة ال ب س ن ال ة ب ام ى اذا     .. الیھا لم تعد قارة أو ھ ت وح

ات              اق ی طور الس ت ا ل ع وجدت فھي متعددة ومنفتحة تب
ل     ت م واألحداث ؛ وھكذا فإن االلتزام  ھنا ھو التزام یث
ا            ھ ن ر ع ب ع في معانقتھ لكل الھموم االجتماعیة التي ی

ف                  ..   أفراد مجتمعھ وق ت رى ال ت ة أخ ھ ن ج ثم أنھ م
ات         ع م ت مالحقتھ لكل ما یجري في مجتمعھ و في مج
ا ،و      ی اخرى بعیدة عنھ، فال حدود لشغبھ ونقده جغراف
د                     ق ن د وال ق ن ل عون  أیضا ل ض ھو نفسھ ومن معھ یخ

 ... المستمر
 التھامي یاسین■     

 "المثقف الفایسبوكي "
 التھامي یاسین.ذ

 أزمنة وامكنة

ب،       ج ن وجھ األستاذ الجامعي والناشط الحقوقي المعطي م
ي                 ان م ث ع ن ال دی د ال ع رسالة مطولة إلى رئیس الحكومة س
یتمحور موضوعھا حول حمالت التشھیر التي یتعرض لھا 
ة           ی رون ت ك ع اإلل واق ھو وعائلتھ من طرف مجموعة من الم
ال                       م ى إع ة إل وم ك ح س ال ی ا رئ ی مقربة من السلطة، داع
ي    ت المقتضیات القانونیة في ھذا الباب إنصافا لھ وألسرتھ ال
ر                         اب ن دة م ا ع ھ روج ي ت ت ة ال ف زائ ار ال تأثرت بھذه األخب

 .إعالمیة ممولة بالمال العام على حد تعبیره
س          24ملفات تادلة  ی ب رئ ج ن ، تعید نشر رسالة المعطي م

جمعیة الحریة اآلن إلى رئیس الحكومة سعد الدین العثماني 
 :كما توصل بھا، وفي ما یلي نص الرسالة الكاملة

 رسالة من المعطي منجب
 إلى

 السید سعد الدین العثماني رئیس الحكومة
ي                      رت اة أس ی ت ح ح ب د أن أص ع رة ب أكتب لكم بحسرة كبی
ل            م ح االت ت ق ن م جحیما حقیقیا بسبب ھذا السیل الھائل م

لقد سقطت بعض  . أخبارا زائفة ھدفھا التشھیر بي وبعائلتي
ذف           ق ب وال رة الس ری المنابر المحسوبة على السلطة في ج
ذي            ن ال واط م ذا ال ھ والكذب على الحیاة الخاصة والعامة ل

 .یكاتبكم
ھ                 ن د م ی ف ت ذي تس ام ال ع مؤسف أن ٌیھدر جزء من المال ال

رب          ”  جرائد“ ر تض ی ھ الت تش إلكترونیة وورقیة، في حم
ل                ھ ب م ی ي وق رب غ م عرض الحائط بكل أخالق المجتمع ال
ھ رأي                د أن ل ی وح ھ ال ب أخالقیات المواطنة، ضد إنسان ذن
ي                    دال ف ت اع ة وب ری ح ھ ب ن ر ع مخالف لرأي السلطة ویعب

 .المنتدیات الحقوقیة واإلعالمیة
ي      س ف سیدي رئیس الحكومة، لقد تمادوا في غیھم وكأن لی
ال                ی ت ن االغ م م ھ ات ی البلد قانونا یحمي أعراض الناس وح

ي             .  الرمزي ن ا ع وھ ب ت ث إال وك . لم یتركوا شیئا من الخبائ
ات،               رم ح م ل اطى ل ع ي أت اتھموني بأمور خطیرة، قالوا إن
ي      ة ف واتھموني باختالس المال العام، وبالشذوذ، والمشارك
ار            ك إن ةـ وب ی ون ی وكر للدعارة، والتعامل مع منظمات صھ

كتبوا عني أن األموال تھطل !  المحرقة، ال یھمھم التناقض 
ي               ام، وإن ی ر الص ھ ر ش ط علي من قطر وأمریكا، وأني أف
ارج   أبیع البالد لجنوب إفریقیا، وأني تلقیت ملیارین من الخ

 .وغیر ھذا كثیر. في سنة واحدة
ع               واق ھ م ب ت ك ذا ال ت سیدي رئیس الحكومة المحترم، كل ھ
ال،            ث رة م ی ة األخ ف مغمورة ال یقرأھا أحد، فالمعلومة الزائ

دة        ری ي ج ار“ وردت ف ب ي        ” األخ ا، وھ رھ دی م م ل ق ، وب
رب         غ م ال ا ب ع . الصحیفة التي تصف نفسھا بأنھا األكثر مبی

األسابیع األخیرة فقط نلت من القذف والتشھیر ما استطعت 
ا     ری ی ھ رف           .  عده، حوالي ثالثین مقاال تش ق م ل ال ی ذا الس ھ

عض                   ي حول ب دل ل ت ع األخیر أثاره مقال موضوعي وم
 .الخروقات التي طالت ملف الصحفي توفیق بوعشرین

ن                           ھ أو م اب ح ا ألن أص م دي رب یف ض ن ع ھذا الھجوم ال
یوجھونھم یرون في شخصي المتواضع الھدف األول لتیار 
داف      ھ ت اس یبدو أنھ األقوى الیوم داخل النظام، ینفذ أجندتھ ب
دف       ھ ت س م صاحب كل رأي مستقل، إال أني لست الوحید ال
الذي یتعرض لمثل ھاتھ الحمالت الدنیئة بل ھناك مواطنین 
ویضي         ن ز ال زی آخرین، شرفاء وأحرار، من أمثال عبد الع

ي                   زاف زف ر ال اص وزال ون ي أن ل اضي وع ، … وخدیجة ری
ھ              ی ان ا أع عض م یتعرضون لما أتعرض لھ ویعانون من ب
ب              ب ط بس ق م ف ھ ال ط جراء حمالت التشھیر الممنھج التي ت

 .آرائھم واستقالل مواقفھم

ن              ي ل رب غ م اء ال ض ق سیدي رئیس الحكومة، تعلمون أن ال
ي          ق ي ح ن ف ی ى   .  یذھب بعیدا في متابعة ھؤالء المسیئ ت وح

ة                  دال ع الل ال ق ت رم اس ت ح د ی عندما طرقت ھذا الباب في بل
ھ   وقدمت شكایة ضد موقع فرنكفوني مقرب من السلطة لكن

ذا   ”  أي بي“ یتوفر على عنوان  ھ بفرنسا، وھو ینشر طبعا ب
رب،   البلد نفس األخبار الزائفة التي یروجھا ضدي في المغ
ن   إال أن المغرب أجاب على االنتداب القضائي الذي تلقاه م
رف ال        ع قاضیة التحقیق للمحكمة الكبرى بباریس بأنھ ال ی

م      ”  الصحفیین“وال ھویة أولئك ” الصحیفة“ھاتھ  ھ م أن رغ
رف                 ك األح ى ذل ل دل ع ا ت م معروفون جدا في المغرب ك

ل؟           ) ع. ش.م/ب.م/ د.ع(األولى من أسمائھم  م ع ا ال ، إذن م
ن        الت م ھل أصبحنا نعیش في بلد السیبة الحقیقیة، بلد اإلف

 العقاب؟
رض                    ر م ی ھ ش ت ون إن ال ول ق د ت سیدي رئیس الحكومة، ق
ول ال       ة، أق . عصرنا اإلعالمي بكل البلدان غیر الدیمقراطی

ا       ف ن فھا ھو النظام الجزائري جارنا، وھو أكثر سلطویة وع
ال   –من النظام المغربي، إال أن إعالم أجھزتھ  ث وإن شھر م

ة        -بالسیاسات المغربیة رام ى ك ل لكنھ ال یھین وال یدوس ع
ھ                      ات ھ ھ، ب ن ل ی ارض ع م م ال ھ ی مواطنیھ الجزائریین، بما ف
ذ    ن الطرق الدنیئة وذلك ربما لبقایا نخوة وطنیة احتفظ بھا م

 .حرب التحریر
ف                   ی ي ص ادرت ف د ب ق رم، ل ت ح سیدي رئیس الحكومة الم

إلى مراسلة المستشار الملكي السید فؤاد عالي الھمة  2016
د  2013حول ھذا التشھیر الذي انطلق ضدي سنة  واشتد بع

ة  م             -انتخابي منسقا لجمعیة الحری ة ول ال رس ت ال ب اآلن، ذھ
ب          ” كوالیس“ورّد موقع . تأت بنبأ الس ك ب ل ي ت على رسالت

ع     ل     “ والتھدید المبطن بالقتل إذا تابعت، كما قال الموق ی ل ق ت
 !على المستشار المحترم ” الحیا

ا         م صي، ف خ سیدي رئیس الحكومة، لو أن األمر یتعلق بش
ي         رف أن ي أع أنا مبال بسمومھم، وال كنت ألكتب لكم، ألن
لف صوت          ي خ أدفع ضریبة الحریة و إتاوة عدم اصطفاف
م            ھ ق ح ل ي أن ی السلطة الغالب، لكن ھناك من ال ذنب لھم ف

ي  حوا                .  األذى فقط ألنھم عائلت ب را وأص ی ث أذون ك ت م ی وھ
وم          م ب والس اذی یعیشون تحت ضغط نفسي دائم جراء األك

ن     راء       ” المبثوثة في مقاالت ھذا النوع م ف ة الص اف ح ” الص
 .والصحافة والصحفیون منھا براء

ا      ع س ت سیدي رئیس الحكومة، أتمنى أن تجد رسالتي ھاتھ م
اع                   م ت س ال م ل ك ت عض وق ب من رحاب صدركم، وتحظى ب
ل      ع لصوت مواطن قرر أن یكاتبكم علنا علكم تستطیعون ف
راد                   ق أف ي ح ي وف ق ي ح م ف شيء تجاه ھذا التشھیر الظال

 .أسرتي والعدید من المواطنین
 .وتقبلوا مني فائق التقدیر واالحترام

 :تنویھ
ى        ل وي ع ت سأوجھ إلى كتابتكم ملفا من مئات الصفحات یح

ھ  .  جزء من مقاالت التشھیر ضدي وضد عائلتي كما سأوج
نفس الملف لألرشیف الوطني بالرباط، وإلى أكبر المكتبات 
د          اھ ذا ش ى ھ العالمیة كمكتبة المتحف البریطانیة، حتى یبق
د             ری ذي ی ي ال الق على تاریخ بالدي، وعلى المستوى األخ
بعض أصحاب السلطة أن یوسموا بھ واحدة من أنبل المھن 
وب              ل م أس ال ع ل ر ل ھ في عصرنا وھي الصحافة، وحتى ٌأظ
ذي         وى ال القتل المعنوي الذي یمارسھ التیار السلطوي األق
ات                         رم ا ح ح ی ب ت دي مس ل ي ب ا ف ی ال یسیطر على النظام ح

 .”المغاربة الشرفاء وسمعة المغرب ودولتھ
 -24ملفات تادلة  -

 رسالة المعطي منجب لرئیس الحكومة 
 حول حمالت التشھیر التي یتعرض لھا
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عقدت ھیئة متابعة توصیات المناظرة الوطنیة حول االنتھاكات                        
الجسیمة لحقوق اإلنسان ندوة دولیة لتقییم مسار معالجة ملف االنتھاكات               
الجسیمة لحقوق اإلنسان بالمغرب، على ضوء توصیات ھیئة اإلنصاف              

 21،  20أیام    ،"من أجل ضمان عدم التكرار      :"  والمصالحة، تحت شعار   
بمدینة مراكش؛ شارك في أشغالھا عدد من الھیئات السیاسیة،                           22و

والنقابیة والحقوقیة؛ وتناول الكلمة في جلستھا االفتتاحیة كل من وزیر                     
الدولة المكلف بحقوق اإلنسان واألمین العام للمجلس الوطني لحقوق                       

، تاریخ اإلعالن     2006اإلنسان، َضمََّناھا ما تم إنجازه، منذ مطلع سنة                
 .ةالرسمي عن نتائج ھیئة اإلنصاف والمصالح

واستنادا إلى الورقة التأطیریة للندوة والكلمة المشتركة،                              
ومداخالت الھیئات السیاسیة، والنقابیة والحقوقیة المشاركة،                              

وبناء على    ؛والمشاركات  المشاركونوالتوصیات التي صادق علیھا      
قراءة في المستجدات الدستوریة والمؤسساتیة والتطورات السیاسیة            
واالجتماعیة، خصوصا تلك التي عرفھا المغرب بعد الحراك الشعبي 

؛ عملت الندوة على إجراء تشخیص         2011فبرایر سنة      20لحركة     
لما أسفرت عنھ ھذه المرحلة من مكاسب مھمة لكنھا ظلت ھشة، بفعل 
ما تخللھا من تراجعات وانتھاكات لم تقتصر على المس بالعدید من                
الحریات والحقوق األساسیة للمواطنات والمواطنین، كالحق في                      
التجمع والتنظیم واالحتجاج السلمي، وحریة الرأي والتعبیر وحریة             
الصحافة، بل امتدت لتطال عمل المدافعات والمدافعین عن حقوق                  

 .اإلنسان في مجال حمایة حقوق اإلنسان والنھوض بھا
وفیما توقفت الندوة عند ما شھدتھ منطقة الریف من انتھاكات                    
بلیغة، بسبب تغلیب الدولة للمقاربة األمنیة بدل اعتماد الحوار القادر            
على إیجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وجنوحھا إلى استعمال القوة           
المفرطة في مواجھة االحتجاجات الشعبیة السلمیة ذات الطابع                          
االجتماعي، كما جرى مؤخرا في تنغیر وجرادة وتندرارة وبني مالل 
وغیرھا من المناطق؛ فإنھا سجلت أیضا، بكثیر من القلق واالنشغال،   
ما یصاحب إجراءات التوقیف واالعتقال والمتابعة، في حق مختلف             
النشطاء، من خروقات تخل بشروط وضمانات الحق في المحاكمة                
العادلة، وما یترتب عن التعاطي السلبي مع ادعاءات التعرض                          
للتعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة من تقویض لسیادة القانون  
ومبادئ العدل، وتعزیز لنھج عدم المساءلة وتشجیع على اإلفالت من  

 .العقاب
إن الھیئات المشاركة في الندوة الدولیة، التي تداولت حول مآل                
التوصیات الوجیھة الصادرة عن ھیئة اإلنصاف والمصالحة في ما              
یتعلق بالحقیقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة                    
وضمان عدم التكرار، تعتبر أن مسار تنفیذ التوصیات عرف تعثرا               
وتأخرا كبیرین، وتأثر في ذلك، سلبا وإیجابا، بما واكبھ من تمدد                        

 .وتقلص في ممارسة الحریات والتمتع بالحقوق األساسیة
لذلك فإنھ تأسیسا على توصیات المناظرة الوطنیة األولى التي                 
تناولت بالدرس والتحلیل ماضي االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان         
ببالدنا، واعتمادا على الرصید النضالي المشترك للحركة الحقوقیة              
وعلى مضامین  المیثاق الوطني لحقوق اإلنسان المحین، ومشاریع               

المشاركین والمشاركات، ن األوراق المقدمة في ھذه الندوة الدولیة، فإ
لتنفیذ توصیات ھیئة         على مواصلة العمل المشترك          وھم یشددون  

اإلنصاف والمصالحة والقطع النھائي مع االنتھاكات الجسیمة لحقوق   
إطالق سراح كافة   المتمثل في     یجددون مطلبھم االستعجالياإلنسان، 

المعتقلین من مناضلین سیاسیین ونقابیین وحقوقیین  ونشطاء في             
إطار الحركات االحتجاجیة، وفي مقدمتھم معتقلو حراك الریف،                      

 :ویؤكدون على ما یلي
 :على مستوى الكشف عن الحقیقة

استكمال البحث عن حاالت االختفاء القسري، وإجالء الحقیقة كاملة             
 عن مصیرھم وظروف اختفائھم؛

" ھیئة اإلنصاف والمصالحة" وضع مبادئ توجیھیة الستعمال أرشیف

واإلطالع علیھ، تنبني على ضرورة حفظ األدلة المتعلقة بانتھاكات              
 حقوق اإلنسان، وضمان المساءلة لمرتكبیھا؛

حق الضحایا في المساءلة القضائیة لمن یشتبھ في كونھم مسؤولین                 
عن ما ارتكب من انتھاكات جسیمة، بمقتضى القانون الدولي لحقوق            

 اإلنسان؛
للحقیقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقیقة             آلیة وطنیة تشكیل  

 .ولمصاحبة ومواكبة عائالت الضحایا  في حاالت االختفاء القسري،
 :على مستوى جبر الضرر

جبر الضرر الفردي لجمیع الضحایا، بمن فیھم أولئك الذین اعتبرت             
حاالتھم خارج اآلجال وحاالت االدماج العالقة، بشكل یتناسب مع                   

 مدى جسامة االنتھاك وظروف قضیتھم؛
اعتماد برامج استعجالیھ خاصة بجبر الضرر الجماعي، قائمة على             
مقاربة حقوقیة تستدمج النوع االجتماعي، وتنفیذھا في المناطق                        

 المتضررة من ماضي االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان؛
اعتذار الدولة رسمیا وعلنیا للضحایا عما ارتكب من انتھاكات جسیمة 

 .لحقوق اإلنسان في الماضي
 : على ضمانات عدم التكرار

إصالح دستوري ومؤسساتي یقر الضمانات األساسیة لدولة الحق                 
والقانون والدیمقراطیة، ویحقق الكرامة والمساواة الكاملة والعدالة              

 االجتماعیة؛
وضع إستراتیجیة وطنیة لعدم اإلفالت من العقاب بمقاربة تشاركیة مع 

 الحركة الحقوقیة؛
التصدیق على البروتوكول االختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي               
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام،                  
والبروتوكول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز               
ضد المرأة، والنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؛ وسحب                      
التحفظات واإلعالنات المتعلقة باتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة القضاء           
على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، واالستجابة لتوصیات لجان                  
المعاھدات والمقررین األممین والتوصیات األخیرة لالستعراض                 

 الدوري الشامل؛
التسریع بمراجعة التعدیالت التشریعیة المتعلقة بالجرائم، التي ینص           
علیھا القانون الجنائي كاالختفاء القسري والتعذیب، لمالءمتھا مع                  

  التعریفات المتضمنة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛
بخصوص إصالح     "ھیئة اإلنصاف والمصالحة      " تنفیذ توصیات   

النظام القضائي وضمان استقاللیة السلطة القضاء وفقا للمعاییر                       
مبادئ األمم المتحدة األساسیة بشأن استقالل السلطة " الدولیة، والسیما

، وبما یضمن حق ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان في                      "القضائیة
 االنتصاف الفعال؛

حمایة المدافعات والمدافعین عن حقوق اإلنسان وضمان مساھمتھم              
 الفعالة في حمایة حقوق اإلنسان والنھوض بھا؛

مراجعة شاملة للمنظومة الجنائیة المغربیة لتأمین تالؤمھا الكامل مع     
  االتفاقیة والعھود والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان؛

وجعلھا خاضعة للرقابة البرلمانیة، وكفالة               إصالح أجھزة األمن      
مالءمة سیاستھا وممارساتھا مع القانون والمعاییر الدولیة لحقوق                  

مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفین المكلفین "اإلنسان، ومع  
 ."بإنفاذ القانون

  :على مستوى حفظ الذاكرة
 التحفظ على كافة المعتقالت السریة؛

إقامة نصب تذكاریة في الساحات العمومیة، وإطالق أسماء لضحیا 
 ووقائع مستقاة من سجل االنتھاكات الجسیمة؛

خلق مركز وطني لحفظ الذاكرة وتشجیع البحث العلمي واألكادیمي 
 ...في الموضوع

 .2018أبریل  22حرر بمراكش، في  
 

البیان الختامي للندوة الدولیة لتقییم مسار معالجة ملف االنتھاكات الجسیمة 
 لحقوق اإلنسان بالمغرب

 الشرقي بومفتاح. وفاة ذ
وم        2018  -  05  -  17غادرنا إلى دار البقاء ی

م            ال ل د مرض عض الزمیل الشرقي بومفتاح بع
اھر                  ط ھ ال ان م ث د ووري ج ینفع معھ عالج، وق

 الثرى نفس الیوم، 
وقد عمل الفقید حارسا عاما بثانویة الحسن الثاني 

ة   ی ة          .  وكذا ثانویة ابن سینا التأھیل ب اس ن م ذ ال ھ وب
م االداري     االلیمة تتقدم أسرة ملفات تادلة والطاق

ن       تي والتربوي وتالمذة  ثانوی ي واب ان ث الحسن ال
سینا ببني مالل بتعازیھم الحارة لعائلة الفقید وفي 

اؤه     :  مقدمتھم  ن ة، واب س، طھ،     :  زوجتھ الفاضل أن
واالقارب واالصھار، سائلین اهللا تعالى أن یتغمد الفقید  بواسع رحمتھ، ومصطفى، 

وان                  ل ر والس ب ھ الص ھ وذوی م أھل ھ ل ھ           .  ویسكنھ فسیح جناتھ، وی ی ا إل ا هللا وإن وإن
 .راجعون

 
 عن رحیل المقاوم الكولونیل

 .محمد بلمختار األنصاري 
 
ار       ت خ یشكل المقاوم واألخ الكولونیل محمد بلم

األنصاري واحدا من عینة استثنائیة من رجاالت 
ا   المقاومة وجیش التحریر، ھذه العینة التي حباھ
اء    وف اهللا بخصال نادرة قل مثیلھا في الصدق وال
وم           ت ح م والصالبة النضالیة، وقد وافاه األجل ال

ر      13صباح یوم األحد  ھ ماي الجاري، ودفن ظ
نفس الیوم بمقبرة بلدة مسقط رأسھ بمریسة دار     
ن        ر م ی ف بوعزة بالدارالبیضاء، بحضور جمع غ

 .الوطنیین وقدماء المقاومة وجیش التحریر
ذ     1932والفقید من موالید عام  ن ، تمیز مساره م

ي     البدایة باإلرتباط بخالیا حزب اإلستقالل، ثم بخالیا المنظمة السریة والتي نفذ ف
و       30و      1953شتنبر    19صفوفھا عددا كبیرا من العملیات الفدائیة ما بین  ی ون ی

ان                1954 ی ن واألع ری ب مخ ن ال ھ م ، ضد رموز الوجود الفرنسي الغاشم وعمالئ
ة       ی اغ رو           –والعمالء، كان من أقواھا مشاركتھ في اغتیال الط ل إی ی م ر     –إی دی م

دة   1954یونیو  30اإلستعماریة، وذلك یوم  –الفیجي ماروكین  –جریدة  اع ، بمس
دول      –رفیقھ إدریس الحریزي  ا              –مج م رھ ی ردوس وغ م ف ی راھ دا      ..  وإب ا ح م م

د أن                 ع ال ب م ي الش ة ف ی بمنظمتھ السریة إلى تسفیره مع رفاقھ إلى المنطقة الخلیف
ومن ھناك سیتابع مشوار التكوین العسكري في . أصبح محروقا من الناحیة األمنیة

ق                    –جنان الرھوني   – اط ن ف م ل ت ن مخ ن م ی ی مع أكثر من مائة من رفاقھ الفدائ
 .المغرب

ر                     ب ن ة دج ای ھ ع ن اي م س ف ة غ وسیظھر بقوة في ھجمات جیش التحریر في منطق
، وسیتولى مھاما عسكریة متنوعة في صفوف ھذا الجیش لغایة إدماجھ في 1955

 –القوات المسلحة الملكیة لبعض الوقت، ثم عاد لجیش التحریر لیترأس المقاطعة 
اك،     –  13 ن في آیت باعمران، ولیخوض عدة معارك مشھودة ضد المستعمرین ھ

ام     ، 1960ولغایة اندماجھ مجددا في القوات المسلحة الملكیة اعتبارا من مطلع ع
 .حیث بقي یعمل بجد وتفان لغایة إحالتھ على التقاعد برتبة كولونیل

وبعد تعیینھ بالمجلس الوطني لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر اعتبارا من 
در          1973عام  ق س ب ل مج ولغایة وفاتھ تمیز نشاطھ باإلشراف ضمن لجان ذلك ال

اء          ن وأعض دی اھ مج عال من الغیرة والوفاء والدقة في الدفاع عن قضایا رفاقھ ال
وقد تعذر علیھ بسبب وطأة المرض إكمال الجزء .  عائالتھم في مختلف المناسبات

ام                 د ع ع وب ب ن ج ي ال م    1956الثاني من مذكراتھ، والذي خصصھ لنضالھ ف ، ث
 .لمشواره العسكري الالحق

 .رحم اهللا األخ العقید بلمختار وغفر لھ وأسكنھ فسیح جناتھ
 .صدق اهللا العظیم) وإنا هللا وإنا إلیھ راجعون(

 

 والدة محمد بویمكلیون في ذمة اهللا
حزب        ل وي ل تلقینا ببالغ الحزن العمیق خبر وفاة والدة محمد بویمكلیون قیادي جھ
ة               ادل ات ت ف ل دم اسرة م االشتراكي الموحد ببني مالل، وبھذه المناسبة االلیمة  تتق
ار وك د ش،              ی ة الس ی ومناضالت و مناضلي الحزب االشتراكي الموحد وفیدرال
ل            ي االھ اق د وب م واالصدقاء بتعازیھم الحارة لعائلة الفقید وفي مقدمتھم ابنھا مح

ا   واالقارب واالصھار،  ھ سائلین اهللا تعالى أن یتغمد الفقیدة  بواسع رحمتھ، ویسكن
 .وإنا هللا وإنا إلیھ راجعون. فسیح جناتھ، ویلھم أھلھا الصبر والسلوان

 

  
وم        21االثنین    مرح ل ال ماي تحل الذكرى الحادیة عشر لرحی

 االستاذ ادریس بنزكري، 
ة             اف ق س ث ی أس ي ت كان من المناضلین الكبار الذین لھم الفضل ف

 حقوق اإلنسان بالمغرب، وفي النبش عن سنوات الرصاص
دى                             ت ن م س ال ی أس ت ا ب ای ات الضح ئ ع م لسنوات عدیدة  قام م

 المغربي من أجل الحقیقة واالنصاف
ع                     ب م ذی ع ت ا ال ای ل ضح ی أھ وكان أحد مھندسي خلق جمعیة ت
ن                 ن ع ی ع داف م ن وال دری ت ق م مجموعة من االطباء المناضلین ال

 :حقوق االنسان منھم المانوزي الذي قال عنھ
دم                      عروف ع م ع، وال ی م ج ع ال ال م إدریس كان كریما و ونبی

ض    ع اھتمامھ بالمال وال بالمتاع، وسعیھ لتغییر بلده، مثلھ مثل ب
ن أجل            س م ی ف ن رفاقھ في درب النضال، وتضحیتھ بالغالي وال
الؤه                      و وزم ن ھ ج ي الس ره ف م ف ع ھ نص ائ ھ، وقض ن وط

 المناضلون من أجل إرساء قیم الحریة والدیمقراطیة
ا        1977و قد اعتقل في سنة   ن ة سج حیت حكم علیھ بثالثین سن

 1991واطلق سراحھ في 
وع                     دم وات ال ن ف س ل م صف ل ن ادل وم كان جد متفائل لحل ع

 والرصاص
مازلنا مستمیتین ومتشبتین بالمطالبة بالحقیقة الكاملة  استكمال  

التسویة  لملفات مآسي الماضي و بناء دولة الحق والقانون بدون 
 .مساومة وال انتھازیة

 الذكرى الحادیة عشر لرحیل المرحوم المناضل ادریس بنزكري

 مصرع قاصر اثر تراشق بالحجارة بدمنات ازیالل 
 
د     قتل تلمیذ الجمعة الماضي بجماعة سیدي یعقوب، ضواحي مدینة دمنات بإقلیم أزیالل، بع

(،وكانت مالسنات بین المتھم   .  أن وجھ لھ زمیلھ ضربة بواسطة حجر على مستوى الرأس
خوارزمي                    )  سنة16(والضحیة ) سنة 20 ة ال وی ان ن ث قرب م ال ف ب تطورت إلى عراك عنی

ل    ب اإلعدادیة، أدى إلى إصابة القاصر إصابات خطیرة نقل على إثرھا إلى مستشفى دمنات، ق
مراكش    م     . أن یتم تحویلھ إلى مراكش حیث لفظ أنفاسھ األخیرة بالمستشفى الجامعي ب د ت وق

إیقاف الفاعل ونقلھ إلى مقر مركز الدرك الملكي بتدیلي للبحث معھ بخصوص الدوافع وراء 
امة،     ع ارتكابھ جریمة القتل، مع وضعھ رھن تدابیر الحراسة النظریة وفق تعلیمات النیابة ال

 لكبیر المولوع ■            .في انتظار إحالتھ على العدالة من أجل متابعتھ بالمنسوب إلیھ
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 تتوالى االستقباالت بالبیت و  
دا                   ا واح م دى رق . كانت أرقام الھاتف آنذاك ببني مالل ال تتع

و        8فكان رقم البیت بتامكنونت ھو رقم  ورقم الھاتف بالمعصرة ھ
د         .   6ودار الباشا ھو  9 ی أن الس ار ب ومرة َرنَّ الھاتف بالبیت لإلخب

مصري ،                 ة ال ی محمد الباقوري وزیر األوقاف والشؤون اإلسالم
سیزور المغرب لتھنئتھ على الحصول على استقاللھ ، وأنھ سیزور 

ة         ن دی م ال ت       .  محمد بلحاج في بیتھ وكذا سائر المقاومین ب ان ي ك ت ال
ى  (  تحت قیادة الباشا الوطني سي أحمد بن بوزید      والد السیدة لیل

 ) .والكاتبة المعروفة بوزید المذیعة 

ن               اع ع دف ال وكان محمد الباقوري ، قد ساھم بتحریر المغرب ب
حریتھ واستقاللھ ، وكذا عن الجزائر وتونس ، لذلك عندما زار بني 
ال                      ث ن أم قالل م اء حزب االست اُر زعم مالل ، كان في رفقتھ كب

 . امحمد بوستة ، وأبي بكر القادري 
 

 محمد بلحاج من التجارة إلى قائد ممتاز 
م انتقل الحاج أحمد الشرادي من منصب       1956في بدایة العام     

ى  (  باشا مدینة خریبكة ، إلى بني مالل عامال علیھا  كأول عامل عل
ن               )  بني مالل في الفترة الحدیثة  ذی واد ال ق اشوات وال ب ن ال وكان م

 . رفضوا التوقیع للموافقة على نفي المغفور لھ محمد الخامس 
ع           وعندما َقِدم إلى بني مالل عامال علیھا ، كانت لھ مصاھرة م

د                     وي ، ول ی سف م دي ال مھ حاج ال آیت الباشا بوجمعة في شخص ال
زوج           ذي ت ْز         "  الباشا بوجمعة ال ِع د           "  الل أمّْ ال حاج أحم ة ال ن اب

 . الشرادي عندما كان باشا على مدینة خریبكة 
ي                    ن ب د الشرادي ب ولما استقر الُمقام بالعامل الجدید الحاج أحم

اب                      ب ل ج س ال ب ل و ی ت وھ ون ن ك ام ت مالل ، دخل دار محمد بلحاج ب
زع                      ن دار ، ف ط ال والسلھام ، وكانت األسرة جالسة مجموعة وس

ا  : "  سلھامھ ، وألقاه وسطھم بجانب الوالد محمد بلحاج ، وقال لھ  ھ
ا            .  العار َأَبْلَحاْج َعاَونِّي  َن َع ْز ْم ة ، ُوَھ َواْدُخْل ْمَعاَي ِفي َھاْذ الَمْعَمَع

ْر ؟؟         :  فسألھ بلحاج   " َلْحَمْل  ِدی ل         .  آْش ْن ام ع ال ال دا      :  ق ائ اذھب ق
ور                 ..  ممتازا بواوزغت  األم ھ ب ت رف دم مع حجة ع فرفض بلحاج ب

ھ      ي          .  اإلداریة ، وأنھ متفرغ لتجارتھ ومعصرت ل رم ام ع وكرر ال
حاج رفضھ             .  العار على محمد بلحاج  ل كرر ب ت         .  ف ل ا حم دھ عن

ام ، َرّدًا                  ھ ل ط الس ي وس ھ ف الحاجة راضیة والدة بلحاج شیئا ورمت
 . للعار كما جرت العادة عند عدم قبول العار 

وفي ھذه األثناء دخل البیت أحد أصدقاء بلحاج ، وھو حمادي        
ى           :  فقال لھ "  ِریْن ڱحمادي ولد َحیَّة َو" ُمْعَتصم  ل عل وك اْج ت ح َأَبْل

ات           ی مسؤول حت   .  اهللا تعالى ،  وَأِعْن عامل البالد على تحمل ال وت

خ           ا رض ع ا م م ھ اح ح إل
م   .  بلحاج لطلب العامل    ت ف

ى      تنصیبھ قائدا ممتازا عل
ت      ان     .  واوزغ ذي ك ال

.  سجَّاَنھ وَجلَّاَده بواوزغت 
dubari محل الكابتان 

 
ب           وفي حفل التنصی

اختفى فجأة ضابط فرنسي 
ھ       (   م ي اس د    )  نس ع ، وب

د     ساعة قیل بأن الضابط ق
قتل نفسھ قرب عین تسمى 

ْت      "   ادَُّروْش رب "  ت ق
ن        ی واوزغت بسبب أن یتع

م       ھ دی شخص كان سجینا ل
 .قائدا ممتازا علیھم 

  
التحضیر لتأسیس االتحاد  

 الوطني للقوات الشعبیة 
ام               ع ي ال  1956ف

ن             57و ود م وف ت ال وال ت
اط ،        رب الدار البیضاء وال

ن      .  لتھنئة محمد بلحاج على تعیینھ قائدا ممتازا بواوزغت     ی ن ب وم
ي        ام ھ ت المھنئین عبد الحفیظ القادري ، وموالي عمر القادري ، وال
ل أن          ب عمار صھره ، الذي أحضر معھ موالي عبد اهللا إبراھیم ، ق

د اهللا              .. یتولى رئاسة الحكومة الوطنیة  ب ھ موالي ع ن ومما علمھ اب
. العلمي آنذاك ، أنھم كانوا یتھیئون لالنفصال عن حزب االستقالل   

. وشرعوا في تأسیس خالیا جدیدة .   وھو ما حصل بعد ذلك بالفعل 
م ،     ویظھر أن التھامي عمار قد جرَّ محمد بلحاج إلى االنضمام إلیھ
م       ی راھ إلى تیار المھدي بن بركة ، وعبد الرحیم بوعبید وعبد اهللا إب

 .فصیل الرباط 
 

 حصار قیادة واوزغت من طرف بعض عناصر جیش التحریر 
 

وفي نفس الوقت كان جیش التحریر یخضع لبعض االختالالت         
واالختالفات ، فجاءت فئة من جیش التحریر إلى واوزغت ، وفیھم 
ي ،                      ران عم ال عرف ب ث ُی ال م ث ھ ع القاید البشیر ومحمد بن حمو وم
ي ،                     طواك ف ة ال زاعم ر ب حری ت وكانوا ضد فئة أخرى من جیش ال
ن     وجاءوا لالستیالء على سالح الجبل  ، مستعینین بقوة عسكریة م
ي          ا ف رأسھ جیش التحریر ، فحاصروا مقر قیادة واوزغت ، التي ی
م السالح                   ھ م ی ل س ت اه ب ن إی ی ھذا الوقت الحاج محمد بلحاج ، مطالب
ھ                رت حت إم ن ت ذی واد ال ق المتوافر لدیھ بالقیادة ، وأن یأمر جمیع ال

م                 ھ دی حت أی ذي ت ھ االتصاالت            .  بتسلیم السالح ال ی ل وا ع طع وق
 . الھاتفیة 

ھ                               ادت ی ي ق حاج ف ل د ب ى محم فكانت ھذه اللحظة عصیبة عل
حاج               ي مالل ال ن ب م ب بواوزغت ، فأرسل مرسولھ إلى عامل اإلقلی
د                           ع ھ ، وب ع ن م ر وم شی ب د ال ای ق ة ال أحمد الشرادي ، إلخباره بنی
رة ،         ی ب ساعتین وصل العامل إلى واوزغت ، وسط قوة عسكریة ك
ت ،      ل فطلبوا من قادة جیش التحریر إخالَء واوزغت مرورا بتیمولی

ن  "    باطیایون "  ولیس عن طریق بین الویدان التي ما یزال بھا   م
ر              حری ت ش ال ن جی ی العسكر الفرنسي ، وبذلك َتمَّ تفادي االشتباك ب
والقوة المخزنیة من جھة ، وبین قوة جیش التحریر والقوة الفرنسیة 

 .من جھة أخرى 
وكان أن          conte de parisالمغرب فرحب بھ المغفور لھ   " 

 " زار كونت دو باریس 
دة      محمد الخامس ، ثم بعثھ إلى بني مالل فاستضافھ محمد بلحاج م

 .أسبوع لدیھ بواوزغت 
 سینما ُفوْكْس الحاِلیَّة 

د            1957و في نفس      ع محم ة م م اشترى التھامي عمَّار مشارك
ا          اش ب د ال بلحاج أرض سینما فوكس الحالیة ، من السید سي سالم ول

حاج           ل د ب ا       .. بوجمعة ، شقیق السیدة رقیة  زوجة محم ھ ا ل ووضع
 تصمیما من اقتراح المھندس الفرنسي الموجود

 "rousseau marcel  آنذاك بالدار البیضاء  " 
ن   1958وفي العام الموالي      م شرعا في بنائھا بِمْلِكیة مشتركة بی

ي            .  التھامي عمَّار ومحمد بلحاج  خشب ر ال وفي نھایة وضع السری
عالج         ل . وشبكة الحدید للسقف العلوي ، كان محمد بلحاج بباریس ل

ى                   )   الكاتب(  وُكْنُت  ة إل ك ب ي خری ن ح ي م ق وأنا صغیر في طری
م ،           ی ل ح د ال المدرسة المحمدیة االبتدائیة الموجودة بجوار سیدي عب

رُّزَّة          "  وعندما كنت في محاذاة السینما أمام دار  ْر ال ْد ْخَض إذا "  َوْل
ف                      ى السق عت بصري إل رف ا ، ف ھ ف بي أسمع طْقَطَقة قویة في سق
ة      فرأیت الحارس یجري من أسفل السقف من جھة الشمال نحو جھ
الجنوب ، والسقف ُیطقطق ویسقط خلفھ إلى أن ھوى السقف بكامل 

وم  . خشبھ  وحدیده  وعلمت بعد ذلك أن صاحبھا قد توفي في نفس ی
أخر           .  م  1959یونیو  12سقوط السقف یوم  ي ت ا ف ب ب وكان ذلك س

 . 1964االستخدام حتى العام إنھاء األشغال والشروع في 

ي            زعراط د  (  وفي نفس األثناء اشتغل السید محمد ال وال ي  )  ال ف
ام                        ع ي ال ا ف ھ واب ح أب ت ف طاعت أن ت بناء سینما أطلس ، والتي است

 .م  قبل فوكس بسنتین تقریبا  1962
 

 المرض والوفاة 
ام            م    1959بقي محمد بلحاج قائدا ممتازا بواوزغت حتى الع

عالج                 ل س ل اری ى ب ره إل م  .  ، فمرض مرضا عضاال نقل على إث ث
ة         ن ن س د         .  توفي في نفس العام عن سن خمس وثالثی مسج ن ب دف ف

ارك بساحة                         ب ام م ران وحم ف جوار ال موجود ب الزاویة الكتانیة ال
 . .إلى جوار الباشا بوجمعة . الكركور 

 

 28إلى  24بمناسبة انعقاد دورة مھرجان تاصمیت للسینما والنقد الذي كان مقررا أیام 
 :نقدم سیرة  2018أبریل 

 )سینما النجمة وسینما فوكس ( صاحب أول سنیما بالمنطقة 
 ومبتدع السنیما الصیفیة في بني مالل

 ومنشئ أول معصرة عصریة للزیت ببني مالل   
 )2/2( "العلمي" محمد بن موالي عبد اهللا بلحاج      

صورة رقم 5 السیدة لیلى بوزید الكاتبة المعروفة في ضیافة  د. 
 عربوش ببیتھ .

صورة رقم 6 محمد بلحاج العلمي بلباس 
 القائد الممتاز على واوزغت

صورة رقم 7  مقر سینیما فوكس حالیا ، بشارع محمد الخامس أمام 
 مقر الساتیام ، وھي مغلقة منذ سنوات عدیدة

   مسجد الزاویة الكتانیة
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 الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام 
 21/05/2018: الرباط في

 الرباط -رئیس النیابة العامة: إلى السید المحترم
 

طلب فتح بحث عمیق بناء على تقریر  :الموضوع
اللجنة البرلمانیة االستطالعیة فیما یخص مآل 

 .ملیار درھم كمستحقات الدولة 17
 تحیة طیبة

 وبعد،
 :السید الرئیس المحترم

كشف مضمون تقریر اللجنة البرلمانیة االستطالعیة المكلف                           
بالتحقیق في المحروقات بالمغرب والذي تقدمت بھ أخیرا أمام                        

، كشف عن معطیات مثیرة         2018ماي      15البرلمان یوم الثالثاء       
حول الكیفیة التي تغتنى بھا شركات المحروقات على حساب جیوب            
المغاربة وعلى حساب الخزینة العامة للدولة منذ تحریر أسعار                       

خاصة    2011احترام مقتضیات دستور         دون   الغازوال والبنزین 
یعاقب القانون على     : "ینص على ما یلي        منھ، والذي     36الفصل  

المخالفات المتعلقة بحاالت تنازع المصالح، وعلى                                                 
التسریبات المخلة بالتنافس النزیھ، وكل مخالفة ذات                    استغالل

طابع مالي، على السلطات العمومیة الوقایة، طبقا للقانون، من كل            
أشكال االنحراف المرتبطة بنشاط اإلدارات والھیئات العمومیة،                   
واستعمال األموال الموجودة تحت تصرفھا، وإبرام الصفقات                        
العمومیة وتدبیرھا والزجر عن ھذه االنحرافات، یعاقب القانون                  
على الشطط في استغالل موقع النفوذ واالمتیاز، ووضعیات                            

والھیمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة              االحتكار
 ."الحرة والمشروعة في العالقات االقتصادیة

 104،  12وكما تعلمون السید رئیس النیابة العامة فإن القانون رقم              
ینظم ما یتعلق بألسعار وحریة المنافسة وھو القانون المنشور في                 

ھذا فإن المادة    .  24/7/2014بتاریخ    6576الجریدة الرسمیة عدد      
باستثناء الحاالت   "من القانون المذكور تنص على ما یلي                  2رقم   

التي ینص فیھا القانون على خالف ذلك تحدد أسعار السلع                                
والمنتوجات والخدمات عن طریق المنافسة الحرة مع مراعاة                       

 ".أدناه 4و3الفقرة الثانیة بعده والمادتین 
 

 :السید الرئیس المحترم
إنھ بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح ینایر                             

في المائة    100، تبین أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت          2016
، مما أثر على      2015مباشرة بعد عملیة رفع الدعم في نھایة العام              

القدرة الشرائیة للمواطنین، حیث تشیر المعطیات إلى أن السعر                     
دراھم   6دراھم للتر بالنسبة للبنزین و          7المفترض للبیع ال یتجاوز      

دراھم بالنسبة للغازوال،      10للغازوال، بینما تجاوزت أسعار البیع         
درھم بالنسبة للبنزین مما یعني أن ھناك ھامش للربح غیر                       11و

مسموح بھ وفق االتفاق بین الحكومة وشركات المحروقات سنة                     
، الشيء الذي جعل ھذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي              2014

ملیار درھم، وھو حجم المبالغ اإلضافیة التي دفعھا المغاربة في       17
، ولم   2015محطات الوقود منذ تحریر أسعار المحروقات نھایة                 

یكن خاضعا للضریبة المضافة وفق سلم األرباح الصافیة، حسب                  
خالصات اللجنة االستطالعیة البرلمانیة، وحیث إن األسعار                           

سنتیم في اللتر من الغازوال، و          96المعتمدة بعد التحریر، ھو زائد       
سنتیم بالنسبة للتر من البنزین وھو ما یمثل ربحا إضافیا بالنسبة         76

إلى الشركات الموزعة، علما أن شركات النفط كانت منذ تحریر                    
األسعار، تحتسب بشكل فوري أي ارتفاع لسعر البترول باألسواق               
الدولیة على الزبون بمحطات الوقود، لكنھا لم تقم بعملیة تخفیض                  
األسعار عند تراجعھا بالسوق الدولیة حسب القواعد المتفق علیھا مع 
الحكومة، مما جعل ھوامش أرباح الشركات تضاعفت ما بین                          

وذلك بناء على معطیات وزارتي الطاقة والمعادن           2017و    2015
والشؤون العامة، وكذلك النتائج السنویة للشركات الكبرى السبع في           
سوق المحروقات بالمغرب، و قد اقتسمت مقاوالت المحروقات                    

 17المغربیة فیما بینھما وحسب نصیبھا من السوق ما یزید عن                       
ملیار درھم من األرباح اإلضافیة، ومن جھة أخرى فإن متوسط                     
ھامش الربح لدى شركات النفط المغربیة في لتر واحد من الغازوال            

، أي الیوم األول من            2015درھما في الفاتح دجنبر              1,35ھو   
إذ كان اللتر یباع في محطات        .  التحریر الشامل ألسعار المحروقات    

انتقل ھذا       2016وابتداء من فاتح ینایر            .  دارھم   7,98الوقود بـ  
درھم في فاتح فبرایر من            2,37درھم ثم إلى          1,98الھامش إلى     

، ظل ھذا الھامش مستقرا في          2017وإلى غایة نھایة      .  السنة ذاتھا 
درھما في اللتر، حسب المعطیات الواردة في التقریر                   2,2معدل   

األولي للجنة االستطالعیة البرلمانیة، ھذا االرتفاع في ھامش الربح           
لتر في  /  درھم  1,16إذ انتقل من    .  لوحظ كذلك في ما یخص البنزین      

، لیستقر  2016لتر في مارس     /  درھم  2,02إلى    2015بدایة دجنبر   
 .درھم في اللتر 1,8منذ ذلك الحین في حدود 

 :السید الرئیس
وحیث إنالمعطیات الواردة في تقریر اللجنة البرلمانیة االستطالعیة           
و التصریحات الرسمیة واإلعالمیة لبعض مسئولي اللجنة بما في                 
ذالك رئیسھا تفید بوجود احتكار لمجال المحروقات من طرف                         
شركات محدودة للمحروقات مما یجعل الحدیث عن المنافسة الحرة             

 .أمرا مستحیال 
وحیث إن احتكار بعض الشركات لسوق المحروقات یجعل من                       
المحتمل و جود اتفاقات صریحة او ضمنیة من أجل التحكم في                        

 . األسعار و في ھامش الربح
وحیث إن ھذه االتفاقات تقع تحت طائلة مخالفة القانون وخاصة                     
قانون حریة األسعار والمنافسة المشار إلیھما أعاله، خاصة وأن                   
المادة السادسة من القانون المذكور تتحدث عن الممارسات المنافیة             

تحظر األعمال المدبرة أو    : "لقانون المنافسة، وقد نصت على ما یلي
االتفاقیات أو االتفاقات أو التحالفات الصریحة أو الضمنیة كیفما كان 
شكلھا وأیا كان سببھا عندما یكون الغرض منھا أو یمكن أن تترتب               
علیھا عرقلة المنافسة أو تحریف سیرھا في سوق ما وال سیما عندما     

 :تھدف إلى ما یلي
الحد من دخول السوق أو للممارسة الحرة للمنافسة من لدن                           -1

 منشئات أخرى،
عرقلة تكوین األسعار عن طریق اآللیات الحرة للسوق بافتعال                -2

من ذات القانون على ما        7ارتفاعھا أو انخفاضھا، كما تنص المادة         
یحظر قیام منشأة أو مجموعة منشآت باالستغالل التعسفي                   "یلي   

 " ـلوضع مھیمن في السوق الداخلیة أو جزء ھام من ھذه السوق 
من نفس القانون إلى كون تحدید األسعار یتم                      63وتشیر المادة      

بالقیمة المطلقة أو بتطبیق ھامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو 
خدمة في مرحلة التسویق المقصودة وإما بأیة طریقة أخرى، وتنص   

تعتبر الزیادات  "من القانون المشار إلیھ آنفا على ما یلي               67المادة  
غیر مشروعة في األسعار فیما یخض السلع أو المنتوجات أو                           

البیوع و عروض البیع و اقتراحات             :  الخدمات المنظمة أسعارھا    
 ".البیع و اتفاقات البیع المنجزة أو المبرمة بسعر یفوق السعر المحدد

وحیث إن ضبط المخالفات المتعلقة بقانون األسعار وحریة المنافسة   
مسنودة إلى المقررین والباحثین التابعین لمجلس المنافسة                                  
والموظفون باإلدارة المؤھلون خصیصا لھذا الغرض وأعوان ھیئة           

 مراقبي األسعار،
وحیث إن مجلس المنافسة یعرف جمودا بسبب عدم تجدید ھیاكلھ                  

مما جعل اإلخالل بقواعد المنافسة الحرة القاعدة المتحكمة في                         
السوق ومن ضمنھ سوق المحروقات واستغلھ البعض للتحكم في                   
األسعار وھامش الربح الذي وصل إلى مستویات غیر معقولة،                       
الشيء الذي ساھم في ارتفاع تكلفة المعیشة ، كما أشارت إلى ذلك                  

 المندوبیة السامیة للتخطیط في أحد تقاریرھا، 
وحیث إن جمود مجلس المنافسة جعل من الصعب على الموظفین                 
المكلفین بإنجاز األبحاث ذات الصلة بمجال ضبط األسعار                                
والمنافسة الحرة وتحریر محاضر بتلك المخالفات وإحالتھا على                   

من القانون    69النیابات العامة المختصة كما تنص على ذلك المادة            
المشار إلیھ أنفا ، وحیث إن عدم قیام الموظفین التابعین لمجلس                        
المنافسة وموظفي اإلدارة المؤھلون خصیصا إلجراء األبحاث                     
یجعل المقتضیات القانونیة ذات الصلة بتجریم األفعال المخلة بقواعد 
المنافسة الحرة وحریة األسعار معطلة و تحتاج إلى من یبعث فیھا                 

من    75روح الحیاة ، وھكذا وعلى سبیل المثال فقط فإن المادة                        
یعاقب بالحبس من شھرین إلى      "القانون المذكور تنص على ما یلي         
إلى خمسمائة الف   )    10,000(  سنة وبغرامة من عشرة أالف درھم  

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط شخص          )  درھم     500,000(درھم  
ذاتي شارك على سبیل التدلیس أو عن علم مشاركة شخصیة                              

من   7و    6وحاسمة في تخطیط الممارسات المشار إلیھا في المادتین      
و یجوز للمحكمة أن    .  ھذا القانون أو تنظیمھا أو تنفیذھا أو مراقبتھا        

تآمر بنشر قرارھا كلیا أوفي مستخرجات في الجرائد التي تحددھا                 
 ". على نفقة لمحكوم علیھ

من قانون حریة األسعار والمنافسة  7و  6وجدیر بالذكر أن المادتین 
السالفة الذكر، تتعلقان بالممارسات        75المشار إلیھما ضمن المادة        

من ذات القانون في           76المنافیة لقواعد المنافسة، وتنص المادة             
عندما یتعلق رفع أو تخفیض األسعار         : "فقرتھا الثانیة على ما یلي       

المفتعل بالمواد الغذائیة    
أو الحبوب أو الدقیق أو      
المواد الطحینیة أو                

المشروبات أو العقاقیر الطبیة أو الوقود أو السماد التجاري یعاقب                
بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال یزید مبلغھا عن                          

 ". ثمانمائة ألف درھم 
وحیث إن تقریر اللجنة البرلمانیة االستطالعیة بشان أسعار                              
المحروقات ببالدنا والتصریحات المواكبة الصادرة إثر تقدیم                         
التقریر عن مسؤولین تشیر إلى افتراض وجود أفعال وممارسات                 
مخلة بقواعد المنافسة واحتكار بعض الشركات لسوق المحروقات              
سھل لھا التحكم في األسعار والرفع من أرباحھا بشكل ال یراعي                     

 . قانون حریة األسعار والمنافسة وباقي الضوابط القانونیة
وحیث أن الوضع ساھم في الرفع من تكلفة المعیشة واإلخالل                          
بالتوازنات االجتماعیة واالقتصادیة مما زاد من االحتقان االجتماعي 
والذي تم التعبیر عنھ بطرق مختلفة، وألن الحكومة لم تقم بواجباتھا            
في تطبیق القانون وحمایة المستھلك وتفعیل مجلس المنافسة وتمتیعھ 
بصالحیات واسعة للقیام باألدوار المنوطة بھ قانونا، ولكون                             
البرلمان تغلب علیھ التجادبات والتقاطبات المصلحیة والحزبیة                     
ویخضع لتوافقات ال تضع كشف الحقیقة كاملة عنوان أو ھدف                       

 .تقاریرھا
ولذلك كلھ فإن األمل یبقى معقودا على السلطة القضائیة المستقلة                   
لفتح بحث معمق بخصوص ما أثیر من تقاریر وتصریحات                              
للمسؤولین حول سوق المحروقات ببالدنا وما یرتبط بھا من ارتفاع            
مفترض لألسعار واحتكاره من طرف شركات معینة ھاجسھا الربح          

 .ووسیلتھا اإلخالل بقواعد المنافسة الحرة
وعلیھ فإننا في الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام، باعتبارھا                        
منظمة مدنیة ومستقلة وانطالقا من مبادئھا وأھدافھا الرامیة إلى                    
تخلیق الحیاة العامة ونشر قیم الشفافیة والحكامة وترسیخ ثقافة                        
المواطنة الحقة وربط المسؤولیة بالمحاسبة وحمایة المال العام                       
والتصدي للفساد واإلفالت من العقاب ولكل الممارسات المنافیة                    

 للقانون،  
 

نلتمس من سیادتكم المحترمة وطبقا للقانون، القیام باصدار تعلیقاتكم        
الى الجھات المختصة قانونا بتحریك االبحاث والتحریات المفیدة                 
بخصوص افتراض وجود شبھة اال خالل بقواعد المنافسة الحرة                   
وحریة االسعار واحتكار سوق المحروقات من طرف شركات معینة  
وتحقیقھا الرباح ضدا على القانون واالصرار بحقوق المستھلك                   

 :وھو ما یتطلب بما یلي
 االستماع الى افادات وتوضیحات السید رئیس الحكومة -1
االستماع الى افادات وتوضیحات السید وزیر الطاقة والمعادن               -2

 والتنمیة المستدامة
 االستماع الى افادات وتوضیحات السید وزیر االقتصاد والمالیة -3
االستماع الى افادات وتوضیحات السید وزیر المنتدب لدى                       -4

 .رئیس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
االستماع الى رئیس اللجنة البرلمانیة المكلفة بانجاز المھمة                      -5

 .االستطالعیة بخصوص سوق المحروقات
 االستماع لتوضیحات وافادات اعضاء اللجنة المذكورة -6
 االستماع الى افادات وتوضیحات رئیس مجلس المنافسة -7
 االستماع الى ممثلي شركة المحروقات -8
االستماع للنائب البرلماني عن فیدرالیة الیسار الدیمقراطي السید           -9

 عمر بال فریج
 االستماع الفادات وتوضیحات المدیریة العامة للضرائب -10
 االستماع لكل شخص قد یفید في تحقیق العدالة -11
ضم تقریر اللجنة البرلمانیة المنجز حول سوق المحروقات الى       -12

 وثائق الملف
انجاز الخبرات الضروریة حول مستوى اسعار المحروقات                -13

 .وھوامش الربح لدى شركات توزیع المحروقات
وحیث یناسب ذلك اتخاذ االجراءات المناسبة قانونا تبعا لنتائج                        

 .البحث
 والسالم

 عن المكتب الوطني
 وبتفویض من الرئیس
 عضو المكتب الوطني

 عبد العزیز ایت أحا

تقریر اللجنة البرلمانیة : الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام ترفع 
 ملیار درھم كمستحقات الدولة الى القضاء 17االستطالعیة فیما یخص مآل 
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ك               ى مس ھ ق ت م ن ض ت اح
خ            ی ة الش ة زاوی ن دی اللیل بم

ت              ب وم الس ر ی  19بعد عص
اي    ا       2018م ی ب ا ط رض ع

ري      ك تحسیسیا حول داء الس
ن               ی ف وظ م ة ال ی ع م نظمتھ ج
وان     ن واألع ی دم خ ت س م وال
وم   لفائدة منخرطیھا وكذا عم
الناس بمناسبة شھر رمضان 

ارك ب م ادة         .  ال ع ال ره ك ذي أط رض ال ع ال
اش        ق ن ز ب الدكتور نور الدین بنیوسف تمی
ث    ی مستفیض حول ھذا المرض المزمن ح

ى             ل ر ع اض ح م ب ال أجاب من خاللھ الطبی
 .جمیع تساؤالت الحاضرین بشكل ُمفصل

 عرض تحسیسي حول داء السكري

ة                         اع ب ن وال ی ك ل ھ ت س م ل ال ادة ج بشھ
ص                    ح ف ة ال ی ل م رف ع ع ن، ت ی ع ب ت ت م وال
راء       م ح والمراقبة والتأشیر على اللحوم ال
واألسماك الطریة من قبل الطبیب البیطري 
ب            ب را بس ی ب را ك بمدینة زاویة الشیخ تأخ
سلوك ھذا المسؤول الذي یتماطل في أداء   

وُیعزى ... واجبھ المھني في وقتھ المناسب
ب ذات             ر حس ی أخ ت السبب الرئیسي في ال
ب            ی ب ط رار ال ق ت دم اس ى ع ادر إل ص م ال
ة              ن دی م ن ب ط ق ث ی المسؤول بالمدینة، حی
أخرى بعیدة بعشرات الكیلومترات وبالتالي 

ور                   ض ح اط وال ب ھ االنض ی ل ذر ع ع ت ی
لتبقى اللحوم واألسماك معلقة لعدة .. المبكر

ناھیك عن تعطل ... ساعات ُعرضة لإلتالف
ى           ل ن ع ی ك ل ھ ت س م ة وال اع ب ح ال ال مص

ي               ...السواء ت ة ال ل ج ع ت س م االت ال أما الح
م               ل ع ی ب ف ی ب ط ل تتطلب الحضور الفوري ل

ة          ..مآلھا اهللا وحده ل ف ي غ دث ف كل ھذا یح
ي             ل ح م أن ال ن الش ن ع ی ؤول س م ن ال م
اد       ج م إی والسلطات المحلیة المفروض فیھ

 !!!      ...حلول ناجعة خدمة للساكنة

 استھتار الطبیب البیطـري

ة                    ة زاوی ن دی ي م ث ف دی ال ح
ھ    ی الشیخ إال عن التباطؤ المبالغ ف

م        8لألشغال بالطریق الوطنیة رق
ة        ن دی م رق ال ت خ ي ت ت م .  ال رغ ف

ت            ر الزال ھ دة أش انطالقھا منذ ع
دى      را ل ھذه الطریق تثیر جدال كبی

ر    ..  الساكنة وكذا مستعملیھا ف ح ال
اك              ن ا وھ ن رة ھ ش ار    .. منت ب غ وال
اه              ج ل ات ي ك ر ف ای ط وام  ... یت وأك

ا      م الرمل واألتربة تعرقل السیر أن
ر           ... رحلت وارتحلت ب ر األك اس خ ى ال ویبق

ق          ری ط ذه ال ھي المركبات التي تستعمل ھ
ة                      اری ج ت الت ال ح م ذا ال ي وك وم ل ی ك بش
ي                    ان ع ي ت ت اورة ال ج م ازل ال ن م وال

ر                    ...األمرین ت ھ دف ی ل ص ع ن ا ی س م ك ع ف
ال ال           غ األش ف ب ل التحمالت، فالمقاول الُمك

ن               ى م د األدن ح ر ال ی وف یعیر أي اھتمام لت
 ..الشروط المنصوص علیھا

اح         ح إل ھ ب س ویبقى السؤال الذي یطرح نف
ع؟                ب ت ت ة وال ب راق م ن ال ج شدید ھو أین  ل
ذه                    ن ھ رف ع ط ض ال م غ ت اذا ی م ول

 !!!!  التجاوزات؟؟؟
 المصطفى القرواني■  

 !!  استیاء كبیر من بطء أشغال الطریق الرئیسیة 

مجلس فیدرالیة الیسار           "توصلت الجریدة ببیان یحمل توقیع                           
 . "، ننشره كما توصلنا بھ "الدیمقراطي بمدینة ازیالل

 
عقد مجلس فیدرالیة الیسار الدیمقراطي بمدینة ازیالل اجتماعا                 

ضم أعضاء مكاتب فروع الحزب               2018ماي      14یوم االثنین      
االشتراكي الموحد وحزب الطلیعة الدیمقراطي االشتراكي و حزب              
المؤتمر الوطني االتحادي خصص لمناقشة مستجدات األوضاع                   
السیاسیة دولیا ووطنیا ومحلیا و توقف بالخصوص عند مستجدات          
قضیتنا الوطنیة و القضیة الفلسطینیة و حملة المقاطعة التي                            
یخوضھا الشعب المغربي ضد مسلسل الغالء واالحتكار كما خصص 
حیزا كبیرا من اجتماعھ الستعراض مستجدات المجلس الجماعي               

  : بازیالل وقد سجل بھذا الخصوص ما یلي
تحالف السلطة و المال في فرض السیطرة على سیر المجلس                 +  

الجماعي بازیالل باستعمال أسالیب الترغیب و الترھیب و االضرار           
بالمصالح الخاصة البتزاز األعضاء و سلب إرادة المجلس في                        

 .التدبیر الحر لشؤون الجماعة
غیاب المراقبة اإلداریة لتدبیر المجلس و تغاضي السید عامل اإلقلیم              +  

عن خروقات رئیسة المجلس و من یدور في فلكھا و على سبیل المثال                
عدم عرض نقط جدول عمل المجلس   – 2018ال الحصر تزویر میزانیة 

 -تقریر اتفاقیة شراكة مع جمعیة لم تؤسس بعد                  -على اللجن الدائمة     
تقریر قانون داخلي للمجلس یخرق مقتضیات القانون التنظیمي رقم                    

14-113 ....... 
إلحداث    انتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقیتي شراكة        +  

مجموعة الجماعات الترابیة لتدبیر مرافق الوقایة و حفظ الصحة و        
بدون اشراك لجن المجلس في مناقشة ھذه             بناء مقر المجموعة      

رغم ان المجلس قد      االتفاقیة و تقییم اثرھا على میزانیة الجماعة           
المصادقة على ھاتین االتفاقیتین وكذلك إصرار           سبق لھ ان رفض    

نفس الجھات على ارجاع الجماعة الى مجموعة جماعة االطلسین            
 .بطرق غیر قانونیة ان لم نقل تعسفیة

نھج رئیسة المجلس لتدبیر أدى الى جمود قطاع التعمیر مما سینتج                +  
عنھ حتما بطالة عمال البناء و كساد تجارة مواد البناء و افالس                                
الحرفیین و انتشار ظاھرة البناء العشوائي وما یرتبط بھا من ممارسات          

 .فاسدة
تبخر میزانیات التأھیل الحضري للمدینة بمالییر السنتیمات في             +  

لھا الوقع الملموس على حیاة الساكنة و تنقصھا                مشاریع لیس     
االنارة :   الجودة واعترتھا اختالالت في اقل من سنتین بعد إنجازھا          

 -.المدارات في مداخل المدینة                    -الساحات العمومیة       -العمومیة
 ..........األرصفة

تراجع سیاسة التشجیر و سوء تدبیر ھذا المرفق و ما وقع في                +  
من غرس أشجار ثم اقتالعھا               حي الزاویة في السنة الفارطة           

غشت و أشجار  20لعدم صالحیتھا و كذلك قطع أشجار حدیقة   لیال
إقامة السید العامل دون اتباع المساطر القانونیة و المصیر                               

 .المجھول لخشبھا
تسبب االشغال الجاریة داخل المدینة في اتالف للطرق و عدم                   +  

 .....ارجاع الحالة الى ما كانت علیھ
ان مجلس فیدرالیة الیسار الدیمقراطي بمدینة ازیالل و بعد                           

 : استعراضھ لكل ھذه المعطیات فانھ یعلن للراي العام ما یلي
تندیده بالتدخل السافر في شؤون مجلس جماعة ازیالل و                        -1

مطالبتھ بان ترفع السلطات اإلقلیمیة یدھا عن المجلس و                                    
 .بواجب المراقبة اإلداریة النزیھة و المحایدة  بالتزامھا

و االختالالت التي طالت         مطالبتھ بفتح تحقیق في الخروقات          -2
 .تدبیر مجلس جماعة ازیالل

مطالبتھ بفتح تحقیق في كل مشاریع التأھیل الحضري الذي                    -3
بددت فیھ مالییر السنتیمات و مدى مطابقة االشغال لدفاتر                                  

 .التحمالت
تحیتھ و تضامنھ مع كل الفعالیات من داخل المجلس و من                         -4

 .عن مبدا التدبیر الحر لشؤون الجماعة خارجھ الصامدة في الدفاع 
تمسكھ بوحدة التراب الوطني غیر المنقوصة و تضامنھ مع                    -5

الشعب الفلسطیني في كفاحھ الوطني و رفضھ لكل اشكال التطبیع               
 .مع الصھاینة

مساندتھ لحملة المقاطعة التي یخوضھا الشعب المغربي ضد                 -6
 .الغالء و االحتكار

مواصلتھ لنضالھ الى جانب ساكنة المدینة و بكل الوسائل                         -7
النضالیة و القانونیة من اجل إرساء عمل جماعي دیمقراطي و                      

انتھى بیان     ".(شفاف یستجیب للحاجیات األساسیة للمواطنین                 
 2018ماي  14ازیالل     ).فدرالیة الیسار

 مجلس فیدرالیة الیسار الدیمقراطي بمدینة ازیالل
 

مجلس فیدرالیة الیسار الدیمقراطي بمدینة ازیالل یفتح النار ضد تسییر 

 وفاة الحاجة امباركة حمان والدة عایدة حشاد
 
بكلمات مؤثرة تلقت اسرة ملفات تادلة خبر وفاة الحاجة امباركة حمان، من ابنتھا الدكتورة   

ت        ب ت ث ك عایدة حشاد زوجة صالح حشاد احد الناجین المشھورین من سجن تازممارت، حی
اد              ح حش ال ا ص ھ ر زوج بان امھا لعبت دورا حاسما في مسیرتھا من اجل الكشف عن مصی

ت      / والعمل على اطالق سراحھ ضمن من تبقى حیا في ھذا السجن  اف ب، واض المقبرة الرھی
د          ال ا خ ھ خص عایدة بان امھا الفقیدة كانت فعال ذات قدرة عالیة على التحمل والمسؤولیة، ل

 .“لقد تحولت جدتي امباركة الى امي، وتحولت أمي عایدة الى أبي”: حشاد االبن الذي قال 
دة                ای ورة ع ت دك ل اء ل دق وبھذه المناسبة االلیمة تتقدم اسرة ملفات تادلة وعدة فعالیات واص
رأة                       م ذه ال دان ھ ق ي ف ارة ف ح ازي ال ع ت وزجھا صالح وكل افراد عائلتي حشاد  وحمان بال
م     ھ ل المناضلة، سائلین اهللا تعالى أن یتغمد الفقیدة  بواسع رحمتھ، ویسكنھا فسیح جناتھ، وی

 .وإنا هللا وإنا إلیھ راجعون. أھلھا الصبر والسلوان
 

منذ أكثر من ثالثة أشھر وأنا صامت          …  سیدي القاضي 
خلف ھذا القفص الذي اعتدت الوقوف داخلھ بسبب تھم          

، وقبل أن أدخل إلى صلب               ”وھمیة“حقیقیة ولیست      
الموضوع أحب أن أقول ثالث جمل مفیدة في ھذه                           
المحاكمة، التي سیكون لھا ما بعدھا، وستدخل إلى                       
تاریخ المحاكمات الكبرى لحریة الرأي والتعبیر،                            

” السیاسي“وستؤشر على تحول جذري؛ من التعامل              
، والجمیع یعرف     ”التعامل األمني  “مع الصحافیین إلى       
 .الفرق بین األسلوبین

الجملة األولى، ھذه محاكمة بدون متھم؛ فالجمیع ھنا                 
النسوة اللواتي جيء بھن إلى  . ضحایا، وأنا في مقدمتھم

المحكمة، أرید لھن أن یكن حطبا إلحراقي، وفي النھایة           
لھذا أتمنى من فریق دفاعي     .  سأتحول أنا وھّن إلى رماد    

فھن . بھن أثناء االستجواب واألسئلة” رؤوفا“أن یكون 
ضحایا، أیضا، اخترن الخضوع واإلذعان تصورا منھن           

من ھذه المحرقة إن طاوعن                       ”  سینجین“أنھن      
 .ھذه المحاكمة” مھندس“

الجملة الثانیة، یا سیدي القاضي، ھي أن ھذا الملف دخل                   
إلى ھذه القاعة الجنائیة من باب سیاسي وأتمنى أن یخرج                

النیابة “لیس دفاعي من سّیسھ، بل                  .  من باب قانوني      

، التي تنازلت عن اختصاصاتھا لجھات أخرى                       ”العامة
، في خرق لكل             ”متعھد حفالت مریعة        “وتحولت إلى         

ضمانات المحاكمة العادلة إلى درجة أن النیابة العامة، وفي             
سابقة من نوعھا، صارت تسابق وسائل اإلعالم في المس             

الذي   –بقرینة البراءة، فیما سماه النقیب عبداللطیف أوعمو    
بمسابقة الزمن اإلعالمي للزمن       –أفتخر بوقوفھ إلى جانبي      

 .القضائي
لقد اختارت النیابة العامة ومنذ الساعات األولى أن تعرضني                     

، ولیس على أنظار القانون                 ”محاكمة الرأي العام        “على     
فأصدرت أكثر من سبعة بالغات، ونظمت        ..  والقضاء والمساطر 

ندوات صحافیة، وامتدت یدھا إلى دفاعي حیث حركت دعوى                 
كما .  قضائیة ضد النقیب محمد زیان إلخافة باقي عناصر الدفاع            

امتدت یدھا إلى المصرحات، وشملت الشجاعة عفاف براني،                
حیث سارعت إلى عرضھا على المحاكمة من أجل إخراس                      

 .صوت الحق والحقیقة في ھذا الملف
الجملة الثالثة، ھي عبارة عن مثال عملي لتبسیط جوھر 
ر    األم ھذا الملف الذي ال یحتاج إلى ذكاء خارق لفھمھ، ف
أشبھ بلص اقتحم بیت مواطن أو مكتب موظف وسرق         
ا                     غ ل ب ع م عھ ووض ی وق ر ت زوی دفتر شیكاتھ وعمد إلى ت
ھ،                 ق ھ ح ا زعم أن م ب ب كبیرا، ثم ذھب إلى القضاء یطال

ع             “ مستخرجا من جریمة  ی وق ت ر ال زوی ك وت سرقة الشی
ك           ..  ، دلیل إدانة”وفبركة المبلغ ھ ذل ق ل ح د   …  ھل ی ق ل

ن                          خرجة م ست م ات ال وھ دی ی ف ن ال فبركوا مجموعة م
دة      24/24كامیرات زرعوھا في مكتبي تصور  م ساعة ل

ن         ھ ن ی ط ب أربع سنوات، ثم جاؤوا بثالث مشتكیات ال راب
ي         ”نظریا“ ام،     10، فوضعن شكایتھن باالغتصاب ف أی

ة                اب ی ن ا ال ھ ن مت م واحدة منھن مجھولة، ومع ذلك تسل
ا               ی سل ا تسل م ا رق ھ ا  .  العامة الشكایة وأعطت لصاحب أم

ود زعم       –الغرض من ھذه الشكایات الوھمیة،  والتي یع

 40بعضھا إلى أكثر من سنة، فھو اقتحام مكتبي بحوالي 
، ) سأشرح فیما بعد لماذا ھذا العدد الضخم( عنصرا أمنیا 

ي           ب ت ك ي م ودس أشرطة مفبركة، وأین؟  خلف التلفاز ف
ة                       رق ف یس ال ن رئ أمر م ى ب مرة األول بعد ما غادرتھ لل
ن   الوطنیة للشرطة القضائیة، الذي أصر على إخراجي م
ي                اق د ب ق ف دعوى ت المكتب أول ما دخل ھو وعناصره ب
ي                 ت ة ال ی ن اصر األم ن ع المكاتب، ولما رجعنا وجدنا أن ال

ب      –تركھا خلفھ تشھر ھذه الفیدیوھات في   –قرص صل
ھ ال            DVRو ا، وألن ھ ي ب وكامیرات في مكتبي لمواجھت

ى                        ادیت عل ي اهللا أن ن ھمن د أل ق توجد جریمة كاملة، ف
ر  “  ی ة،                   ” مراد معب ی رون ت ك دات اإلل ع م ، مسؤول قسم ال

ي                  اق ي وب ب ت ك ي م ي ف رون ت والذي یتكلف بكل ما ھو إلك
ار ألن            ق إخب مكاتب الجریدة وسألتھ أمامھم ودون ساب
ا    الشرطة داھمتني، وأنا في باب عمارة األحباس متوجھ

 .إلى سیارتي
ي    ب سألت مراد ھل سبق لھ أن رأى ھذه المعدات في مكت

ھذه أول مرة أرى        “ :  فنفى أمامھم األمر، وقال بالحرف
ومعلوم أن مكتبي یظل مفتوحا یدخلھ . ”ھذه األجھزة ھنا

جل الصحافیین، عالوة على الكاتبة والمنظفة والضیوف 
  ..حتى في غیابي

 
 سیدي القاضي، سادتي المستشارین،

ر                              ت ي دف ت ف حث راد ھذا، وال ب م ع الشرطة ل م لم تست
رت ھذه               ا أن اشت ھ ممتلكات الشركة لتعرف ھل سبق ل

 المعدات أو ال؟
ي            م ف ك ام راع  “ للسلطة سوابق مع الماثل أم م   ”  اخت ھ ت

ة                     ” الحق العام“  ف ل ك م ة ال اف م الصح ھ ن ت ،  للھروب م
ون    .  للسلطة أمام الرأي العام ان ق لقد سبق وأن حوكمت ب

ور        ” جریمة المس بالعلم الوطني“ ات ك اری ك ، في قضیة ال

الشھیر، وكان التكییف القانوني ونص الحكم كما یلي في 
ة     ن ي                  :  2008س ود ف وج م م ال رس ا ال ن ل م ا أك إذا م

الكاریكاتور للنجمة في العلم الوطني، فإننا سنحصل على 
ة            ك ل مم م ال  –نجمة سداسیة ولیس خماسیة كما ھي عل

ا “ وسمیت ھذه المحاكمة محاكمة  موجب      ” لو أتممن ، وب
ع       ی ھذه المحاكمة أغلقت الجریدة وصودرت وجرى تشم
د                    ع ذ، وب ی ف ن ت ة ال وف ا موق المقر وحكم علّي بسنة سجن

، ”المِعیب“ھذا الحكم ” أسقطت محكمة النقض“سنوات 
ام    والذي شكل سابقة ھي األولى من نوعھا في باب أحك

ن      .  ، أي محاكمة النوایا في المحكمة”لو“ ة م ثم بعد سن
ا       ھ ی ھذه المحاكمة جرى اختراع محاكمة أخرى توبعت ف

ال        “ بجنحة  ی نصب واالحت ى                ” ال ي عل ا ل اب ق ك ع ، وذل
ر         حری ت الرجوع إلصدار الجریدة واالحتفاظ بنفس خط ال

ي          . المھني المستقل ي ف رب ھذه المرة جاؤوا بمھاجر مغ
ة         ی دن م . ھولندا كان لي معھ نزاع قضائي في المحكمة ال

ام              م ي دعواي إلت حي ف وكانت المحكمة قد حكمت لصال
ة ضدي       ای إجراءات البیع، ثم جاء من نصحھ بوضع شك

ھ      وار   “ لدى النیابة العامة بدعوى أني وعدت ن ال ي    ” ب ، ف
اجر                    مھ وعدي ورغم أن ال م أوف ب صفقة بیع فیال ول

قضاء          ” المسكین“ إن ال ، لم یحضر وال جلسة واحدة، ف
غ                   ذا وأسب اف سا ن ة    “ حكم علّي بستة أشھر حب شرعی

ار   ” النوار“، على ”قانونیة ق ، المزعوم في صفقة بیع ع
ة   “ ثم توالت  ی ون ى               ” الفضائح القان ف ان مصط ي ك ت ،  ال

ام،   الرمید، وزیر حقوق اإلنسان اآلن، شاھدا علیھا كمح
اعدة                  ..  ثم كوزیر للعدل ا خرق ق ھ ی ن  “ حیث جرى ف م
ل   ” اختار ال یرجع ق ، كما تحول فیھا الجنائي إلى مبرر یع

ف                   .  المدني ولیس العكس  ى وق م إل حك حول ال م ت مھ ال
اف          ن ئ ي االست عث          …  التنفیذ بعد سنوات ف ب ل ھذا ل وك

 14تتمة ص   .رسائل إلى الماثل أمامكم
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م                    ا، و ل اب ا و إی اب ق ذھ طری لطالما كنت أذرع تلك ال
جرة                            حت  ش اك، ت ن ت ھ اب ن كوخ ال ى ال أنتبھ قط إل

رة    ی ب ت،               .  البرتقال المّر الك ل ي و أطل ت فضول ماشی
 .فخرج جرو صغیر، ُیبصبص بَذَنبھ، ویحتك بقدمّي

ُسدى حاولت إبعاده، فأصّر معاندا، و أقعى مستعطفا، 
 .فمّد یده مصافحا

مسك        ت منذ ذاك الیوم، غدونا صدیقین، أمسك بھ، وی
وم            ن د ال ن رق إال ع كوخ،        .  بي ، و ال نفت و عوض ال

میصي األیسر،            ب ق استوطن ھذا الكائن الصغیر جی
 .جھة القلب

ى                        ا إل ب سل ذاھ ن م ی أخرا، ث ت ظ م ق في الصباح یستی
ا   . مھمتھ دم لم یشأ أن یخبرني عن طبیعة عملھ، وعن

اد                           در، وك ھ ح و ی ب ن دأ ی السؤال، ب ھ ب ی توجھت إل
 .یعّضني، لوال أني سحبت السؤال معتذرا

وان         حی ذا ال ھ دِھشة ھي ھذه الصداقة التي جمعتني ب
الصغیر، أقصد الكلب الصغیر، في كل مرة یبھرني، و 
ة            م دی ق ات ال یثیر عجبي، حتى نسیت كل تلك الصداق

 .الخائبة، التي تورطت فیھا، أو ُفرضت علي
ھى،                       ل ت ا وت ھ ھو ب ل ظام، ت ع كل كالب العالم تحب ال
د               ن اء ع وجھ ا ال دھ ق ع العظمة شبیھة الفراشة التي ی

م    . أعناقھم أثناء الحفالت الفاخرة قطعة العظم تلك ، ل
د        جدی ق ال ان  .  تكن تعني شیئا، بالنسبة لھذا الصدی ك

ا            ھ ی ّض عل ع یعافھا ، ویضع بدال منھا رزما مالیة، ی
 . بأنیابھ المسننة

عندما یفلتھا یبدأ بالنباح كالمسعور، و ال یھدأ نباحھ، 
ب                        ى جی ا  إل ھ ریسة ، داخال ب ف ال إال وھو یجرھا ك

 ...القمیص، ویختفیان

بقوة االعتیاد و التعود، ألفت أن أجد      
دة             دی اء ج ی ي أش ب اح ي ص ك ن ف ی ب
وح    ب ُتثیرني، دون أن أملك شجاعة ال

ة ورد            اق ى ب بذلك، كلما دخلت علیھ، ألفیھ عاّضا عل
د السواد، أو                       كالطة شدی وح ش ة، أو ل ی حمراء قان
ا و                    دحرجھ حة، ی رائ اذخ ال رنسي ب قارورة عطر ف

م      .  یلعقھا، كما تلعق الكالب األخرى عظمتھا ھ م أف ول
 . یوما، ما الذي جاء بثوب نسائي إلى وجاره

ره،                          ممت ألم ا، اغت ھ م أره خالل ام ل ة أی الث مرت ث
ق                     ي بصدی ن دل ب د ھرب، أو است وتساءلت إن كان ق

ثم راودتني الظنون، إن كانت البلدیة قد قبضت . جدید
د         ی ح ي ت ت علیھ، ووضعتھ في قفص الكالب الضالة ال

ا              ھ ن خلص م ت ظار ال ي     .  عن الطریق، في انت وال أن ل
ك أن                  ل م ر، ال ی ی غ ي الص ق اطمأننت إلى فكرة أن رفی

ون       یسبب أدنى مشاكل، من شأنھا أن تجلب علیھ عی
ة      دی ل ب ال ط أن            .  مصلحة حفظ الصحة ب حصل ق م ی ول

 .رأیتھ ینبح في وجھھا ولو مرة واحدة
دفعت الباب فاندفع، و تسللت إلى الوجار، جدران من 
ة،                 ل ف ق ة م دی خازن حدی الرخام الصقیل األبیض، وم
ى طول                  روضة عل ع م ة، ال راق ب ومئات من التحف ال
ان     الممر المؤدي إلى الغرفة الكبیرة المعتمة، حیث ك

 .ھناك، مسّجى بدون حراك
د من                  ع َس یص ف طاء، وال ن غ اقتربت منھ و رفعت ال

 ...الصدر الضامر
رض              ع ھ ُی أن كان الرأس ملقى إلى الجھة األخرى، ك
عّني، و البطن الكبیر منتفخ انتفاخا كبیرا جدا، یؤذي 

 .ما اعتادت العین أن تراه من أبعاد الجسد البشري
راء أو                          ة حم ع ق ر، ُب حاف السری جسد و ل و بین ال

 .سوداء من الدم، لم أتبّینھا لخفوت الضوء
 عبد الحكیم برنوص■ 

 الحبر األحمر

 محمد العلیوي.من اقتراح ذ 
 

'' یقول المفكر الفرنسي اتییان دو ال بواسییھ في كتابھ 
 :'' العبودیة الطوعیة 

عندما یتعرض بلد ما لقمع طویل تنشأ أجیال من               (  
الناس ال تحتاج إلى الحریة وتتواءم مع االستبداد،                

 ).'المواطن المستقر ' ویظھر فیھ ما یمكن ان نسمیھ 
في أیامنا ھذه یعیش المواطن المستقر في عالم خاص    

 بھ
 :وتنحصر اھتماماتھ في ثالثة اشیاء

 الدین. 1
 لقمة العیش. 2
 .كرة القدم. 3

فالدین عند المواطن المستقر العالقة لھ بالحق                      
 والعدل، 

وإنما ھو مجرد أداء للطقوس واستیفاء للشكل، ال                 
 ..ینصرف غالبا للسلوك 

 فالذین یمارسون بال حرج الكذب والنفاق والرشوة، 
 !یحسون بالذنب فقط إذا فاتتھم إحدى الصلوات 

وھذا المواطن ال یدافع عن دینھ إال إذا تأكد أنھ لن                  
 ...یصیبھ أذى من ذلك

فقد یستشیط غضبآ ضد الدول التى تبیح جواز                        
 ..المثلیین بحجة ان ذلك ضد إرادة اهللا

لكنھ ال یفتح فمھ بكلمة مھما بلغ عدد المعتقلین في                  

 !بالده ظلما وعدد الذین ماتوا من التعذیب
ویفعل الفاحشھ والفساد فى بالده جھارآ وبعذ ذلك                 

 ؟!!یحمد اهللا 
 

لقمة العیش ھي الركن الثاني لحیاة المواطن                            
 ..المستقر

فھو ال یعبأ اطالقا بحقوقھ السیاسیة ویعمل فقط من               
 ..أجل تربیة أطفالھ حتى یكبروا 

فیزوج البنات ویشغل أوالده ثم یقرأ فى الكتب                        
 .المقدسھ ویخدم فى بیت اهللا حسن الختام

 
أما في كرة القدم، فیجد المواطن المستقر تعویضا لھ           

 ..عن أشیاء حرم منھا في حیاتھ الیومیة
 ..كرة القدم تنسیھ ھمومھ وتحقق لھ العدالة التي فقدھا

دقیقة تخضع ھذه اللعبة لقواعد واضحة            90فخالل  
 .عادلة تطبق على الجمیع

المواطن المستقر ھو العائق الحقیقي أمام كل تقدم                
 ..ممكن 

ولن یتحقق التغییر إال عندما یخرج ھذا المواطن من           
 ..عالمھ الضیق 

 ویتأكد أن ثمن السكوت على االستبداد 
 !!أفدح بكثیر من عواقب الوقوف ضده 

 مقالة العبودیة الطوعیة: من الكتاب 
 

 ..المواطن الُمستقر 

ھور ال                ق ي م رب مغ منذ قرنین على األقل، واإلنسان ال
زل                .  یكاد یلتقط أنفاسھ ن ى ی ھر حت ن ق ما أن یخرج م

د   رن         .  علیھ قھر جدی ة ق ل حت              19طی عیش ت وھو ی
مخزن      "رحمة  اد ال شة             "  قی ی ع م درة ال السخرة ون : ب

م      ھ ال ث القاید العبدي، القاید بلمودن، القاید الكالوي وأم
م   "  دولة المخزن"فیما . كثیرون ال عاجزة عن رّد المظ

ا              ھ ة ل ورعایة مصالح الناس، وھي المھمة األساسی
ة           ..  كدولة ل ا وطی دھ ع ع                40وب یف سیخض ة ون سن

ار                   م ع ة االست ى محن . اإلنسان المغربي مرة أخرى إل
سة إال                               ی ئ ب عیش ال مة ال ق كي یسّد ل ھ ل ولن یكون ل
ال           ق ت ع االن طی بالدوس على كرامتھ، حتى صار ال یست
ر                   عم ست م ة ال ق واف م ده إال ب من مكان إلى مكان في بل

ن                   ..  ورضاه م أداء ث ار ب م ع ن االست ص م وما أن تخّل
دة      60باھض حتى دخل في نظام الدولة االستبدادیة لم

ھ إال        رك ل سنة، كبست على أنفاسھ مرة أخرى، ولم تت

 .الخضوع لكسب قوتھ أو البكاء على األطالل
رجاع                            ة فرصة الست ي أی رب مغ إلنسان ال رك ل ت لم ُت

اف     .  أنفاسھ وإدراك ذاتھ بدیھي أن تتركب فیھ كل أصن
ا      م ف ی الفردانیة والذاتیة، فال یرى إال استغالل الفرص ك
وجد        اتفق، وتغلیب مصلحتھ الخاصة على العامة، إذ ی
دع                ن ی ي م ب غ دوم، وال في الشعوره منطق أّال شيء ی

 .الفرص تفلت من یده
ى اإلعجاب             دعو إل وم ی یس   .  ومع ذلك، فما نراه الی ل

ذي                 د ال جدی ور ال ك الشع االحتجاج نفسھ مھما، بل ذل
عمومي       " تبلور عند الشباب من أن  ة   "  الشأن ال قضی

ا       .  شخصیة دم ا عن ورغم أن ھذا األمر لیس عاّما، فإنن
جاوز              ق ت ا في طری ننظر إلى األمر ملّیا، یتبین لنا أنن

 .القرنین السابقین بأقل الخسائر
 عبد الوھاب الرشیدي■ 

االحتجاجات الشبابیة تبین لنا أننا في طریق تجاوز قیود 
 القرنین السابقین بأقل الخسائر

د      ع أعاد الخنجر إلى غمده وھو یست
ى       إلى سكب الشاي بعدما أنضجھ عل
ي ثالث داخل          اف نار ھادئة تتوسط أث

ھ من     .  غابة من أشجار العرعار سكب
ل                ك خذ ش ت ی ل ل آك ت دئ م ق ص ری إب
ظرة من          ن الكؤوس الزجاجیة غیر ال

أعاد إخراج  .  كثرة االستعمال والغبار
طرا                 ا أحس خ م ھ ل وح ب الخنجر ول
حار،            ب أمواج ال در ك یداھمھ وھو یھ
طھ                  توس ا ت ع ا الم راق جر ب كان الخن
حار،            م ة ال ھ صدف نقطة سوداء تشب
ة       ة وإخاف تمكن بواسطتھ من الزعام
ات                وان ھ من حی ل من كان یحوم حو
راب                  ة من ت وق خل ة م ة عاری بشری

 . الفخار
اعة                          ي جم د ف طرائ اد ال ی ط ى اص لقد دأب أحمد عل

ھ رعاة                    عل ف ا ی ة م ق ى طری وشیِّھا لوحده في الغابة عل
ا              .  البقر ھ ر ب ف دة وی ا طری ففي كل مرة كان یصطاد فیھ

ھ         اب ت ن ان ی بعیدا عن الجماعة، وقبل اإلقبال على شیِّھا ك
ح  .  شعور بالفرحة وتغمره البھجة وتعمھ السعادة لقد أفل

ر              ي غی اف ى أث في االصطیاد وسیكمل المھمة بالشيِّ عل
ة          ق رة الساب م ر      .  األثافي التي شوى علیھا في ال ھ غی إن

مستقر في مكان واحد ویتنقل بسرعة وباستمرار حتى ال 
 .ترصده عیون حراس الغابة

كانت األثافي الثالث المكونة للموقد من غیر الصخور     
ل                         آك ت ت ت ان ي األسرار، ك ة ف ت غای ان واألحجار، بل ك
واحد    وتذوب على النار، كانت تكاد تنطق لتطلب عون ال

رة   .  القھار ث قد یخالھا الناظر جماجم للبشر تحترق من ك
م                             رُء یش م اد ال ك خار، ی ا من دخان وب ھ ما یصدر عن
ا    ھ شیاطھا أو یسمع صراخھا وھي تحترق كالسیجار، إن
الجماجم التي أعطت أحمد القوة وغمرتھ بالسعادة داخل  
ة              جم ن جم ی رق ب ف غابة العرعار، فال یكاد المتفحص ی

رجل وال جمجمة امرأة لیبقى محتار، فكل الجماجم سیان 
رق         حرار، ال ف عند النظار دون استعمال المجھر وال الم
طاعة     بین جمجمة عاقل وال جمجمة بلید مستمر على ال

 . وبار
رة                    ي كل م م ف اج جم كانت تشكل ال

م    ی األثافي الثالث التي تعود أحمد أن یق
علیھا إبریقھ الصدئ لیرشف منھ كأسا 
من الشاي أو یطھو علیھا الطرائد التي 
كان یصطادھا مع أصحاب العار، والتي 
ر من          ی ث كان یأكلھا بمعزل عنھم في ك

 .األحیان داخل الغار
ق                      ب ي تس ت ام ال ن األی وم م ي ی ف

ة                    زعام غل منصب ال اإلعالن عن ش
خروج من             ررت ال م وق تكتلت الجماج
ا ضاع            رجاع م است الغابة والمطالبة ب
ا                 م ل ل اب ق ا وأداء م ھ ھ اء وج ن م م
ب                    ی ھ ھ من حرارة داخل ل تعرضت ل
ي                   اف كون أث ل أن ت ب ق د ت ع النار، فلم ت

ار  . الموقد الثالث في كل مرة یرغب فیھا أحمد إشعال الن
ا      تزعم الجماجم رأس كبیر اسمھ بشار، لیس من سوری
جار،     ن ولكنھ من المغرب األقصى یقال لھ كنایة مولود ال
طع       ق یقطن بالقرب من غابة العرعار، إنھ مولود جدید ی
ا               ھ ل ع ج م ب اج جم األدبار بالمنشار، یسعى لتغییر حال ال

تصدى ألحمد وطلب منھ مغادرة الغابة . تقاوم لھیب النار
د                               ح أحم د أصب ق ار، ل ع ل ا ل جار، ی ف ح من ال ألنھ أصب

د     .  كالصرصار یطارده كل أھل البلد والدار لقد أجرم أحم
ا ونھب                ھ طع أخشاب د ق فعال في حق غابة العرعار، لق
ار،   أعوادھا وحرق أفنانھا حتى اكتوى سكانھا بلھیب الن
ة                     ات غاب وان ع حی ة من صن زعام تربع على كرسي ال
دو أقوى            ب جار ی ن العرعار، لكن السیف البتار لمولود ال
ة             ای ك ح ى ال ق ب من خنجر أحمد الغدار، فإلى ذلك الحین ت
بدون نھایة إلى أن یصل یوم الحسم یصنعھ أحرار الغابة 

 . یا سادة یا حضار
ي من            ان طع ث انتھى المقطع األول من الحكایة ویلیھ مق

 محمود نورالدین■          .السنجار

 أثافي الموقد  

جھة              ن ل وی ك احتضنت األكادیمیة الجھویة للتربیة والت
لقاء جھویا   2018ماي  29بني مالل خنیفرة یوم الثالثاء 

ي     ".  مدرسة المواطنة" حول إرساء  اء ف ویندرج ھذا اللق
الح                         إلص ة ل جی ی رات ة االست رؤی ن ال ل مضامی إطار تفعی

ع      18، وتحدیدا الرافعة 2030-2015 م حول ترسیخ مجت
ذا                      ی ف ن ي ت أت ا ی م ساواة، ك م ة وال المواطنة والدیموقراطی

ماضي     24لتوصیات الیوم الدراسي الوطني لیوم  أبریل ال
المنظم من طرف المدیریة المكلفة بمجال الحیاة المدرسیة 

 .بالوزارة بتعاون مع منظمة الیونیسف
ة،                 ی م ادی ر األك ھ مدی ال وخصص اللقاء، الذي ترأس أشغ
اة                         حی ال ال مج ة ب ف ل ك م ة ال ری مدی بحضور ممثلین عن ال
ن         ة م ی ل ی المدرسیة، وممثلین عن قطاعات حكومیة، وتمث
اة              حی ي ال ق س ذة من مدیري المؤسسات التعلیمیة، واألسات
ة      ی م ی المدرسیة، ومنسق المرصد الجھوي والمراصد اإلقل
ة            ی م ادی اء األك لمناھضة العنف بالوسط المدرسي، وشرك
اقشة            ن م الم، ل ل اإلع من جمعیات المجتمع المدني ووسائ
ھدف                     ة ب واطن م ة وال راطی ق م دی ى ال موضوع التربیة عل
ف       ل مخت صیاغة اقتراحات عملیة، ووضع خارطة طریق ل

ة      "  مدرسة المواطنة" المتدخلین من أجل إرساء  ئ ب ع ت وال
ي ھذا                   ع ف جمی خراط ال ن ان حولھا، وذلك في إطار یضم
ا                 ھ ن شأن رحات م ت ق م م المشروع، كما یروم اللقاء تقدی

ة                       ق ی وث رحة ل ت ق م ة ال غ ن الصی اق مدرسة        " تحسی ث ی م
 .المعروضة للنقاش" المواطنة

ر                                  دی د م د السی ة، أك اسب ن م ال ة ب احی ت ت ھ االف ت م ل وفي ك
ة         ی رب غ م األكادیمیة على أن الوظیفة األساسیة للمدرسة ال
ول                ب ایش وق ع ت سامح، وال ت تتمثل في التربیة على قیم ال
ات    م االختالف، وترسیخ قواعد السلوك المدني لدى المتعل
ار                      ب اعت د، وب غ ارھم رجال ونساء ال ب والمتعلمین، باعت

ة   ی . التفاعل الجدلي بین الحیاة المدرسیة، والحیاة المجتمع
وك                 : " كما ذكر أن مشروع سامح والسل ت ز ال زی ع دعم ت

ة                        ن شی م ات ال وك ن السل ة م ای وق ة، وال المدني والمواطن
ة                   "  بالوسط المدرسي   ة الشراك ی اق ف ار ات ي إط درج ف ن ی

ي                  مھن ن ال وی ك ت ة وال ی وطن الموقعة بین وزارة التربیة ال
ة                       دی محم طة ال راب مي، وال ل ع حث ال ب والتعلیم العالي وال
ي،                          ائ م حدة اإلن مت م ال امج األم رن ن ب دعم م للعلماء، وب
دى                             ة ل واطن م ي وال مدن وك ال ز السل زی ع ى ت ھدف إل وی
الشباب، وتوفیر اإلجابات الكافیة لمواجھة السلوكات ذات   

 .األبعاد الخطیرة
كما أكد على حرص األكادیمیة على تتبع تنفیذ ھذا المشروع،   
وأجرأتھ حتى ُیحقق األھداف المنتظرة منھ، في أفق الحد من     
تي           كل السلوكات المشینة التي یعرفھا الوسط المدرسي، وال
ایة،                     وق ال ھا ب تظل حاالت شاذة ومعزولة، وجب التصدي ل
ات        والتحسیس والتوعیة، وبالصرامة الالزمة وفق المقتضی
ع  إلى دعم                        ا الجمی ك، داعی القانونیة، كلما تطلب األمر ذل
اجعة،         األكادیمیة، كل من موقعھ، في إطار مقاربة تشاركیة ن
لجعل المدرسة فضاء للتسامح والتعایش وقبول االختالف،           

 .وترسیخ السلوك المدني
م                                ھ ة، ت ری أطی م عدة عروض ت دی ق م ت اء ت ق ل الل ال وخ
ة،            واطن م خالصات اللقاء الوطني حول إرساء مدرسة ال
وك       ة والسل وتقدیم تجربة األكادیمیة حول ترسیخ المواطن

 ".میثاق مدرسة المواطنة"المدني وتقدیم محاور مقترح 
ل إرساء مدرسة                  اقشة سب ن وانصب المشاركون على م
المواطنة، وعرض تصوراتھم واقتراحاتھم التي من شأنھا 
ا                 م ي، ك وطن اء ال ق ل ا ال إغناء التوصیات التي خلص إلیھ

اق  " سیتم استثمارھا من أجل بلورة الصیغة النھائیة ل میث
 عبد العزیز الھمام  ■         ". مدرسة المواطنة

موضوع لقاء جھوي باألكادیمیة الجھویة " مدرسة المواطنة"إرساء 
 للتربیة والتكوین لجھة بني مالل خنیفرة
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اء             ع وم االرب د ی ق ع اي    30ان م

د           2018 ع واحدة ب على الساعة ال
م                 ی ل اط اق ي عی ن ز ب الزوال  بمرك
ادي                 ع ام ال ع ع ال م ج الل، ال ازی
ر                خی ال ال ب ة ج ی اون ع ت وي ل السن
ل          ث للخدمات الفالحیة بحضور مم
ي                ن جھة ب اون ب ع ت مكتب تنمیة ال

اض                 ق ری ی وف رة  ت ف ی ن الل خ م
ي      529وممثل االستشارة الفالحیة بالمركز الفالحي   عل

 :كنا، حیث تمت المصادقة باإلجماع على النقط التالیة
موسمي                -  1 ي ل ر األدب ری ق  2017و      2016تقدیم الت

 .والمصادقة علیھ
موسمي               -   2 ي ل ال م  2017و      2016تقدیم التقریر ال

 .والمصادقة علیھ
 .المصادقة إلى انضمام خمسة اعضاء  جدد -  3

ة          -   4 ح ى الئ ل ة ع ادق ص م ال
س االداري           ل ج م ن وال ی ب ت ت ك م ال

 .المحینة باالجماع
یضا      ف وعرف االجتماع نقاشا مست
ن اجل        بین كل اعضاء التعاونیة م
ل                ع ك ق م سی ن ت رك ب العمل المشت
ى             ل ات ع س ؤس م االدارات وال
ي                 الح ف اع ال ط ق ال وض ب ھ ن ال
والتركیز اساسا على تنمیة الموارد 
د    ی البشریة وتاھیلھا من خالل المواكبة والتاطیر مع التاك
ع           جاز مشاری ة وان على اھمیة البحث عن الموارد المالی
ى                  عمل عل ع ال ن  م ی من شانھا تحقیق مداخیل للمتعاون
اھو                     ى م مي ال ی ل ا ھو اق توسیع انشطة التعاونیة من م
دد      ع جھوي خصوصا بعد ضخ دماء جدیدة في التعاونیة ل

  .من االعضاء الفاعلین في الحقل التعاوني بالجھة 
 عبد العزیز المولوع ■     

 

 تعاونیة جبال الخیر للخدمات الفالحیة  تعقد جمعھا العام العادي السنوي

طرات              أخر ق سكان یعانون األمرین في ضل ت
ا   الغیث عنھم التي تزید دائقتھم المالیة والنفسیة یوم

 .بعد یوم
ة         ع واق ق ال اط تعتبر منطقة بني زرنتل من بین المن
ة     ی ال في سھول تادلة التي تبعد عنھا من الجھة الشم

كلم، وتحدھا وشرقا مدینة زاویة الشیخ  20بحوالي 
ا                 وب ن ور وج س ن اف ال اال ك م وغربا أبي الجعد وش
ي                       رة أب ى دائ ا ال ة إداری ع اب ي ت ة، وھ قصبة تادل

 .الجعد
ن            ا م وھ ل ا وخ ھ تتمیز ھذه المنطقة بانبساط أراض
ن              ارة ع ب ن، جزء ع ی المرتفعات وتنقسم إلى جزئ

رط( أحراش     ك م م          )  ال ت ة وی م ھ ة م اح ل مس ت ح ی
ص           ص ط یخ ق استغاللھ في الرعي وجزء صغیر ف
د             م ت ع ة ت وری ي ب للزراعة الموسمیة، وكلھا أراض
على التساقطات المطریة التي باتت تتأخر كل سنة، 
ة    ی ومعظم ساكنة المنطقة تعتمد في عیشھا على ترب
ھ   الماشیة التي تقتات غدائھا من ھذه األراضي الشب
ش   الصحراویة التي ال تتوفر إال على بعض الخشائ
من السنة الماضیة، ولكن في ضل تأخر التساقطات 

 .أصبح مستقبل ھذه الماشیة مجھوال
ة                 ی رب ت ن ب ی ة رھ ن اك وبما أن مورد عیش ھذه الس
المواشي فقد أصبحوا قلقین للغایة وبشكل كبیر على 
اب        ئ ت ضیاعھا، وتجدھم تعیشون أیام الحزن واالك
وكل واحد منھم یفكر في طریقة لضمان استمراریة 

 . عیش مواشیھ
ا        ھ ام ب ی وفي إطار بعض االستطالعات التي تم الق
ؤالء            ى ھ ل ة ع ل ئ بعین المكان تم طرح بعض األس
م                  ي أھ اھ ا م ھ ى رأس ل ان ع ن وك رری ض ت م ال
ة        ی ب ل االكراھات التي تتخبطون فیھا؟ وأجابت األغ
ي                  ال ت ال الف، وب ار األع ع الء أس تأخر المطر وغ
ة             ی اش م ت ال ح ب عوض أن تبقى مصدر للعیش أص
مصدر للخسارة، ومنھم من انفعل  وبدا یسخط على 
ن             ی ب خ ت ن م ق ال ات الوضعیة ملقیا المسؤولیة على ع
ورئیس الجماعة بكونھم لم یولوا أي اھتمام لحالتھم 
ر      ن ذك المزریة التي تزداد تدھورا كل یوم، في حی
ي     ان ع كل من المستجوبین أن ھذه المنطقة الزالت ت

ي      ص ف من العدید من اإلكراھات، وعلى رأسھا نق
رة              ت ف ذه ال ي ھ میاه اآلبار إلى حد جفافھا خاصة ف
ل   وتراجع مستوى الفرشاة المائیة، إضافة إلى مشك
ل             ع ج ا ی م ل م ق عدم توفر الطرق وندرة وسائل الن

عندما " وكما عبر احد السكان انھ .  المنطقة معزولة
اء    ض یرید شخص الذھاب إلى مكان من األماكن لق

ھ   ام ، " غرض ما یصبح األمر بمثابة مشقة كبیرة أم
اب    ذھ وبذلك یأخذ منھ الیوم كلھ ألنھ یضطر إلى ال
ك             ال س م ورة ال ى وع س على دابتھ وذلك دون أن نن
ئ           ل ت م ا ت ھ ون وخاصة في فترة التساقطات نظرا لك

 . بالوحل
دام          ع ن جراء ان وقد استنكر أیضا ھؤالء السكان م
وجود مستوصفا في المنطقة مع العلم أن العدید من 
ي               اصة ف ارب خ ق ع ات ال األفراد یتعرضون للسع
ة              ة مزری ال ي ح اب ف فصل الصیف، ویبقى المص
ب                 ب ة بس م دی ت ة مس اھ ع وربما یتعرض للوفاة أو ل
ض   القیام ببعض الممارسات التقلیدیة مثل وضع بع

 .األعشاب أو جرح المنطقة المصابة باالت حادة
ع           وض ذا ال ر ھ م وأجاب البعض األخر أنة إذا است
ة    م على حالھ فسیضطرون إلى الھجرة باحثا عن لق
م               ن وراءھ ی ارك ان أخر ت ك العیش ألوالدھم في م

ا  ن     .  العدید من األحالم التي أرادوا تحقیقھ رارا م ف
قساوة الطبیعة التي بدأت تقھر صمودھم شیئا فشیئا 

 .وتدفعھم إلى االستسالم والرحیل
 عزیز رشید: بقلم■ 
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 بني زرنتل صحراء في قلب سھول تادلة

صفحة، من        151كتاب من الحجم المتوسط من                   
عضو الشبكة الدولیة    -منشورات جمعیة أطاك النغرب       
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 :ونقرا في الغالف الخلفي للكتاب ما یلي
 

ف                  ..." ری ل ي ل ب خ الشع اری ت ى ال إن إطاللة متانیة عل
م       ھ كفیلة بتفسیر الصمود االسطوري الھالینا في حراك
ف          ری ادحو ال المجید الذي استمر زھاء سنة، تجاسر ك
ن           س ل مح ت وكادحاتھ على االستبداد ورفضوا جریمة ق
ن                         ی ی ق ی ق ح اة ال جن ن ال قصاص م ال فكري، مطالبین ب

 .وبالحق في حیاة الئقة
ا وغیرھم، قد            ی إن جیل الزفزافي وجلول واحمجیق وسیل
اومة                          اریخ اجدادھم في مق استخلصوا مبكرا دروس ت
ائمة     االستعمار وخدامھ، حین ابقوا على التعبئات التحتیة ق
مع الحفاظ على النضال الشعبي الجماھیري في الشارع           
غھ نضال الریف من              العام، لم یستسغ حكام المغرب ما بل

ثقة في النفس واصرار على المضي قدما حتى تحقیق                
فكان الرد حاسما باعتقال القادة الشباب وعسكرة .  المطالب

 .الریف والھجوم على المتضامنین مع الحراك
م   وتكمن احدى دروس الحراك الشعبي بالریف في تعمی
ة          ی ب ل مط اشكال التنظیم من القاعدة وتسطیر الملفات ال
من قبل السكان في العدید من المناطق التي تعیش نفس 
شف          ق ت اسات ال اوضاع التھمیش والفقر من جراء سی
ع                  ق م سی ن ت حاكمون ب ونھب الثروات التي ینھجھا ال

م االصرار     .  المؤسسات المالیة الدولیة  وایضا في تعمی
ى                       ن عل اكمی ح ار ال ة االمد الجب ل على المقاومة طوی

 .تنازالت جزئیة
ى             ة ال ی ب ة شع لم یسبق ان اخمد القمع حركة احتجاجی
ادمة،               ة اخرى ق ی االبد، بل ال تزال ھناك جوالت نضال
ن           ی ل ق ت ع م وسیكون على راس مطالبھا اطالق سراح ال
ة          ف، ومحاسب ری السیاسیین وتلبیة المطالب العادلة لل
اد                كري وعم ن ف س ل مح المجرمین الحقیقیین في مقت

 ..."العتابي 

 ُقنُبـلُة الُمـستقبل
 
 

 أیھا النمو الدیموغرافي إلى أین؟
 إنك تنفجر بـال رحمــھ

 وینتشر الفقر واألمراض العقلیـھ
 خدمات المستشفیات غـیر كــافیھ
 سترتفع الجریمة بسبب البطالــھ

 ستكتظ السجون بالكثافة البشریــھ
 ...المتسولون في كل األمكنـــھ

 ُمَشردون ینامون على األرصفــھ
 ..زواج الیوم أصبح ُمـوضــھ

 ثم طالق ثم أطفال بـال ھویــھ
حتى الكراسي في المدارس غیر 

 متوفـره
 ال یمكن أن نستمر على ھذه الحـالــھ

 ...یا وزارة التضامن واألســره
 َأبطلي مفعول ھذه القنبلة الموقوتـھ

 فالنمو العشوائي فاجعة قاسیــھ
 واقتصاد البالد لن یتحمل ھذه المعضلــھ

 الكبیر أنحال. ذ■ 

 : اخر اصدارات جمعیة اطاك المغرب 

 نضال شعبي بطولي : حراك الریف 
  من أجل الحریة والعدالة االجتماعیة        

 إصدار

 
ة             ك ب ری خ د ب وح حققت جمعیة شمس للت

ذت           م ، وأخ ی ل اإلق انجازات غیر مسبوقة ب
على عاتقھا مسؤولیات ، وركبت التحدیات 
من اجل فئة األطفال التوحدیین ، ھذه الفئة 
ة       وی رب التي تتطلب وسائال لوجیستیكیة وت
ال ،      ج مكلفة مادیا واطر متخصصة في الم
روف             ظ ر ال وف وم أن ت ی ت ال اع ط ت واس
ى      ل المالئمة والبرامج التربویة لكل طفل ع

 .طفال  24حدة ، ویستفید من ھذا 
وكسبت الجمعیة رھان التحدیات ، إذ وبعد 
اب                      ی غ را ل ظ ي ن ون ان ق ار ال س اإلط ی تأس
د  ،       المراكز واألخصائیین في مجال التوح
ر          م األس ھ أ ل والذین من المفترض أن تلج

 3قصد التدخل المبكر خصوصا مابین سن   
ة ،          11سنوات و ن         -سن ی ی ائ أي األخص

ص               :  في  ص خ وي ت رب ت ي ال س ف ن الدعم ال
ي        –مصحح النطق   –التوحد  س ح الدعم ال

س     -الحركي  ی ،  ارتأت األسر االلتئام لتأس
ي      15ھذا اإلطار  الذي سمي بجمعیة  شمس للتوحد ف

 2016، الذي بدأ اشتغالھ الفعلي في سنة    2015ماي 
ة             ی م ی ل ع ام ت ، وتم في نفس سنة التأسیس توفیر أقس

م                -خاصة بفئة التوحد   ی ل ي اإلق رة ف ل    –ألول م داخ
ة           وع م ج ع م المؤسسة التعلیمیة  العزیزیة والتعاقد م
اج        ت ح د ت من األخصائیین ، ھذا مع العلم أن فئة التوح

ة      اص ة             –اطر تربویة خ وی رب ة ت ق راف ل         -م ف ل ط ك ل
توحدي باعتماد برنامج تربوي فردي حسب قدرات كل 

 .طفل على حدة ، وأدوات تربویة تعلیمیة خاصة 
ي                ة ف ی ن وی ك م دورات ت واستطاعت الجمعیة أن تنظ

ر                      ی أط ن ت ن م ی دی وح ت ال ال ف ر األط المجال لفائدة اس
اط                   ا نش ھ ن وي ، م رب ت ي ال س أخصائي في الدعم النف

اي                   ر م ھ ي ش وي ف رب ت  2016تحسیسي بالمركب ال
ف                               ری ع ت د ال د قص وح ت ل ي ل م ال ع وم ال ی ة ال ب اس ن بم
ات                           دی ح ت ات وال ق ی ع م ل ال د وك وح ت ال س ب ی والتحس

 ".انا مختلف مثلك " والمكتسبات تحت شعار 
ال              ف ة أط ت اك س ن وفي بدایة تأسیس الجمعیة  كان ھ
ى            دد ال ع ل ال یخضعون للبرنامج التربوي والیوم وص

ر              24 ادة األس ھ ب ش طفال مع الئحة لالنتظار ، وحس
ق                      ط ن ل وال واص ت ي ال ال  ف ف دى االط فھناك تحسن ل

 . والقراءة والكتابة 
ن     ى            9وتشتغل الجمعیة بشكل یومي م ا ال اح ب  4ص

اص                   خ ي ال م ی ل ع ت وي ال رب ت مساء باعتماد الموسم ال
ات      راھ بالمدارس العمومیة ، ویواجھ طموحھا عدة اك
د        اق ع ت منھا  التكالیف  المادیة الباھظة ، وتتجلى في ال

ات                      ق راف م ل ة ل ری ھ ات الش ب واج ن وال ی ی مع األخصائ
التربویات والتجھیزات الخاصة ،وتتحمل ھذه التكالیف  
ا   اسر األطفال التوحدیین الن الجمعیة  ال تتلقى إال دعم
ة ووزارة          ری ش ب وحیدا من المبادرة الوطنیة للتنمیة ال
ة                            درس م ام ب ا األقس ھ ت ح ن ي م ت ة ال ی ن وط ة ال التربی

 .العزیزیة
ة    وتتطلع الجمعیة إلى  تخفیف العبء المادي والتكلف

دود او                   ح م ل ال دخ واء ذات ال ر س الباھظة عن  األس
ي              ن ف ی دی وح ت ال ال ف المعوزة ، وكذلك إلى إدماج األط
ن            روج م خ وق ، وال التعلیم العمومي   كحق من الحق
رادي             ف ل ان ف ط ى ال ق عزلة المراكز الخاصة حتى ال یب

 .وانطوائي مما یصعب عملیة دمجھ في المجتمع 
ة                    ح اف ك ال م ج ي م ة ف ی ع م ج ومن معیقات اشتغال ال
التوحد  ھو الندرة  في عدد األخصائیین المعتمدین من 
دن       م ي ال طرف وزارة الصحة بالمغرب ، وتمركزھم ف

م               ھ ل ق ن ل ت ع ف الكبرى ، مما یزید في تكلفتھم المادیة ب
ال                       ف ع األط ب ت د ت وع قص ب ل أس ة ك ك إلى مدینة خریب

 .. المستفیدین 
ي        ن ف ی دی ھذه االكراھات ال تشجع اسر األطفال التوح
ة    ظ االنخراط او االستمرار في الجمعیة الن التكلفة باھ
ي                   م ف دع ل ة ل ح ان م ات ال ھ ج ، وھذا یجب أن تأخذه ال
الحسبان ، وان تأخذ بعین االعتبار أیضا عمل الجمعیة 
التربوي والذي تقوم بھ بشكل یومي وعلى مدار السنة 
ة                          ادی ل م ائ ة و وس ری ر بش ن اط ك م ھ ذل وما یتطلب

 حمید المدیني ■   .ولوجیستیكیة كبیرة

 جمعیة شمس للتوحد بخریبكة  االكراھات والتحدیات
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ترأس السید یوسف بلقاسمي، الكاتب العام            
لقطاع التربیة الوطنیة، عصر یوم الخمیس           

بمقر األكادیمیة الجھویة           2018ماي        24
للتربیة والتكوین لجھة بني مالل خنیفرة                   
حفل تنصیب السید مصطفى السلیفاني مدیرا        
لألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة             
بني مالل خنیفرة، بعد أن صادق المجلس                

ماي      17الحكومي المنعقد یوم الخمیس                 
 .على مقترح تعیینھ في المنصب 2018

الحفل حضره حامید الشكراوي المكلف                   
سابقا بتدبیر شؤون األكادیمیة، والمدیرون            
اإلقلیمیون بالجھة، ورئیس المركز الجھوي         
لمھن التربیة والتكوین، ورؤساء األقسام                 
والمصالح باألكادیمیة، وممثلون عن أعضاء      
المجلس اإلداري لألكادیمیة، والمفتشون                
المنسقون الجھویون التخصصیون،                           
والمفتشون المكلفون بتنسیق التفتیش                          
الجھوي، والفرقاء االجتماعیون، وممثلو               

جمعیات مدیري المؤسسات بالثانوي                         
كما حضر ھذا الحفل السید                  .  واالبتدائي

 . مراقب الدولة لدى األكادیمیة
وفي كلمتھ بالمناسبة، التي نوه فیھا بخصال           
المدیر الجدید، شكر السید الكاتب العام                      
للوزارة السید حامید الشكراوي، المكلف                 
السابق بتدبیر شؤون األكادیمیة، على كل               

.  المجھودات التي بذلھا خالل فترة تكلیفھ                
كما نوه بالمجھودات التي بذلھا السید عبد                

 .المومن طالب المدیر السابق لألكادیمیة
ومن جھة أخرى، قدم السید مصطفى                         
السلیفاني، مدیر األكادیمیة، كلمة بالمناسبة،        
بسط خاللھا اإلطار العام لإلصالح التربوي،    
والتحدیات واالنتظارات، داعیا الجمیع إلى           
تحقیق التقائیة المشاریع والبرامج                                  

واإلمكانیات لمواصلة تنفیذ المشاریع                         
 .التربویة بالجھة، واالرتقاء بھا
 2018ماي  24الخمیس 

مصطفى السلیفاني مدیرا جدیدا لألكادیمیة 
 الجھویة للتربیة والتكوین لجھة بني مالل خنیفرة

بمناسبة تخلید الذكرى العاشرة لتأسیس جامعة السلطان  
موالي سلیمان ببني مالل، نظمت رئاسة الجامعة یوم                

، بمدرج كلیة العلوم والتقنیات        2018ماي    15الثالثاء  
وتضمن .  ببني یمالل، لقاءا علمیا احتفاًء بھذه الذكرى           

ھذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب رئیس الجامعة والي            
خنیفرة محمد دردوري، ونائب رئیس           -جھة بني مالل    

الجھة السید شفیق ، وعمداء الكلیات والمدارس العلیا             
التابعة للجامعة، واألساتذة الباحثین والطلبة، تضمن                

، بعد انفصالھا   2007حصیلة الجامعة مند تأسیسھا سنة      
 .عن جامعة القاضي عیاض بمراكش

وتمیز ھذا الیوم العلمي بتقدیم عرضین ھامین، األول،            
حول حمایة البیئة والمحافظة على الموارد الطبیعة                    

، أطره الدكتور عمر          "بمساعدة العلم والتكنولوجیا      "
الفاسي الفھري، أمین السر الدائم ألكادیمیة الحسن                   
الثاني للعلوم والتقنیات، والثاني حول تطور العلم، من              

 .اكتشاف النار إلى الذكاء االصطناعي
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السید بوشعیب مرناري رئیس  

جامعة السلطان موالي سلیمان المنتھیة والیتھ، إن                   
االنجازات الكبیرة التي قامت بھا الجامعة على المستوى         
البیداغوجي، تمثلت على الخصوص في فتح مجموعة             
من البرامج المھنیة والتكوینات األساسییة الرامیة إلى            
تلبیة احتیاجات سوق الشغل، ومواكبة التطور                              

 .االقتصادي
فعلى مستوى البینیة التحتیة البیداغوجیة، أكد مرناري،         
أنھ تمت تعبئة موارد مالیة لخلق مرافق التدریس                        
والتكوین والبحث العلمي، التي تجلت باألساس في                     
المدرجات والقاعات لألشغال التطبیقیة والمختبرات،              
ودعم الموارد البشریة اإلداریة والبیداغوجیة بكفاءات          
جیدة، بالرغم من الخصاص الذي تعاني منھ، نظرا                      

 4000لتزاید عدد الطلبة المسجلین الذي ارتفع من                    
ألف طالب وطالبة في               34طالب وطالبةإلى حوالي          

 .الموسم الدراسي الحالي
من جھتھ قدم أمین السر الدائم ألكادیمیة الحسن                        

الثاني للعلوم والتقنیات، االستاد عمر فأسي فھري،                   
عرضا حول المخاطر التي تواجھ البیئة على المستوى             
العالمي والوطني والجھوي بالخصوص، وثمن                           
المجھودات والسیاسات العمومیة، التي قام بھا الملك               

الراحل الحسن الثاني طیب اهللا تراه، في مجال السدود،            
وھي نفس السیاسة التي تندرج ضمن اھتمامات الملك             
محمد السادس، حیث تم تأسیس مؤسسة محمد السادس     
لحمایة البیئة، التي ترأسھا األمیرة لالة حسناء، كما أكد           
على الدور الفعال لسیاسة السدود في عقلنة استعمال                

حالیا،   144المیاه، حیث یصل عدد السدود بالمغرب إلى         
وكدا الدور الكبیر الذي یقوم بھ الملك محمد السادس                  
على المستوى اإلفریقي في مجال حمایة البیئة                               

 .والتأثیرات المناخیة
أما نائب أمین السر الدائم ألكادیمیة الحسن الثاني للعلوم  
والتقنیات، االستاد مصطفى بوسمینة، فقد سافر                          
بالحاضرین في رحلة طویلة، من المراحل الھامة التي              
قطعھا التطور العلمي بدایة من اكتشاف النار ، إلى                      

، حیث أبرز أن تطور المجتمعات رھین بتطور         21القرن  
االقتصاد المعرفي، وإقحام التقنیات المعلوماتیة في                   

 .المنظومة اإلنتاجیة لتحقیق التنافسیة المنتظرة
وبالمناسبة، تم تقدیم تذكار من طرف رئیس الجامعة لكل 

خنیفرة محمد دردوري،         -من والي جھة بني مالل                
   .واالستاذین عمر فاسي فھري ومصطفى بوسمینة

وبنفس المناسبة، قام رئیس جامعة السلطان موالي                 
سلیمان، رفقة والي الجھة ونائب رئیس الجھة، بتدشین      
البنایة الجدیدة للمدرسة العلیا للتكنولوجیا ببني مالل،              

، 2م  6880والتي شیدت على مساحة إجمالیة تقدر ب             
وتضم بالخصوص، مدرجًا وقاعات للتدریس واألشغال           
التطبیقیة، باإلضافة لمختبر مھن السیارات، ومختبر                

  .الصناعة العدائیة، ومختبر الطاقات المتجددة
وكان والي الجھة قد ألقى كلمة في ختام ھذا اللقاء                       

العلمي، أشاد فیھا بالعمل الجبار الذي ال تزال تقوم بھا               
الجامعة، خاصة على مستوى التكوین والبحث العلمي ،          
إلعطاء الطلبة كافة اإلمكانات العلمیة والتقنیة لولج باب         
الشغل، وكذا اإلشعاع الثقافي وطنیًا ودولیًا من خالل                  
األنشطة ذات الطاع المحلي واألنشطة ذات الطابع                       
الدولي، باإلضافة إلى انفتاح الجامعة على محیطھا،                   
وخاصة عالقاتھا مع المجالس المنتخبة والمصالح                    

  . ... الحكومیة وغیرھا
 تادلة أزیالل بریس

 

   ىن   10ا ي نا  ،
 ل  اردوري وا ا وه  مري 

  

ي                             ار ف م ث ست ال ة ل وی ھ ج ة ال جن ل ت ال صادق
ة    2018ماي  17اجتماعھا الشھري یوم  اس برئ

اء            ور رؤس رة وحض ف ی والي جھة بني مالل خن
ة     ی ن الجماعات الترابیة والمصالح الخارجیة المع
ي        ن م ب ی على عدد من المشاریع االستثماریة بإقل
ة       اض ری مالل في قطاعات الصناعة والصحة وال

ز          . والسكن اھ ي ن ال م ون       830باستثمار إج ی ل م
ار         580درھم یرتقب أن تحدث  ل ق غ ب ش .  منص

روع           ى مش ل ة ع ادق وقد تم في ھذا اإلطار المص
ة    ط صناعي بجماعة سمكت یتمثل في إحداث مح
اء               ن ب واد ال ة م اع لتفتیت األحجار و وحدة لصن

كما تمت . ملیون درھم 16بمبلغ استثماري قدره 
ة         ن دی م ي ب المصادقة على مشروع مركب ریاض

غ             6قصبة تادلة على مساحة    ل ب م ارات وب ت ك ھ
م         114استثماري إجمالي قدر ب      ون درھ ی ل . م

 20ویضم ھذا المركب ملعبا لكرة القدم یتسع ل   
ب       الع ات وم ألف متفرج و قاعة متعددة الریاض

ت          .   لریاضات مختلفة ادق الل ص ي م ن وبمدینة ب
ددة                     ع ت ة م ح داث مص روع إح ى مش ل اللجنة ع

" داي الزیتون"  االختصاصات تقدمت بھ شركة 

ي       م         160بمبلغ استثماري حدد ف ون درھ ی ل . م
ات               اص ددة االختص ع ت م ة ال وتتمیز ھذه المصح
م        ا وقس وجی باحتوائھا على قسم متكامل لالنكول
ات                        ی ل م ب وع ل ق راض ال زة ألم رك م ة ال ای ن للع
م             دج وقس خ ع وال رض القسطرة وقسم إنعاش ال

ي       (IRM)لألشعة متكامل  طب وقسم لإلنعاش ال
ة             اص ات خ دم رض خ والجراحي، إضافة إلى ع
ة األورام                راح ج ة ك عصی بعملیات جراحیة مست

اغ       دم ب وال ل اء           .   وجراحة الق ن ب اع ال ط ي ق وف
داث         ى إح ل صادقت اللجنة الجھویة لالستثمار ع

ة            اح ى مس ل غ             63قطب سكني ع ل ب م ار ب ت ك ھ
ذا  .  ملیون درھم 542استثماري قدر ب  ویضم ھ

ي                   اع م ن االجت ك س ل ع ل اری ج مش القطب المندم
زات   والسكن االقتصادي ومنطقة لصناعة التجھی
دة               ى وح ة إل اف اء، إض ن ب الفالحیة وتجھیزات ال
ة        اضی ق ری فندقیة من صنف ثالث نجوم و مراف

  .وخدماتیة وتجاریة مختلفة
 مصلحة االتصال واالعالم ■            

 حنیفرة-والیة جھة بني مالل 

 مشاریع إستثماریة جدیدة بإقلیم بني مالل
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ي                ت ة ال ق ساب م ي ال ھذه الصورة ھي الفائزة ف
غرب      "نظمتھا شركة  م ج ال التصاالت   "  أورن ل
وھي من إنجاز وفاء ادیف من     . لصالح أطرھا

ى        ة عل مدینة بني مالل، مھندس الدولة وعازف
ى      آلة الكمان الكالسیكي، والتي حصلت بھا عل

4757  j’aime               ي اع م ت ع االج وق م ي ال ف
facebook             ص ذي خص وع ال ، خالل األسب

ة         اء، رحل لذلك، والجائزة التي ستحظى بھا وف
غرب ضد                   م اراة ال ب ور م ا، وحض إلى روسی
ا     ن وب البرتغال في كأس العالم بمدینة موسكو، قل
رحا                بض ف ن ك ت ن ب وقلوب عائلتك والمحیطی

 .لفرحك، فھنیئا ومزیدا من التألق والتفوق
 ملفات تادلة

 !! كم ھو جمیل واستثنائي ھذا الفوز

ت                         م ظ ة، ن ی رب غ م دن ال م ب ال ل ى غرار اغ ل ع
الكنفدرالیة الدیمقراطیة للشغل مسیرة بالشموع یوم 

ال               26السبت  ی اشرة ل ع اعة ال ماي ابتداء من الس
ة                        اح ن س ت م ق ل ط ة، ان ح اج رة ن ی مس

 .مدینة بني مالل  بوسط  المسیرة
ا ك    ن  .  ش.  د.  وتأتي ھاتھ المسیرة التي دعت لھ م

ب             ال ط م ي، وال ام ن ت أجل االحتجاج ضد الفساد الم
ب،           ال ط م ة ال ی ب مجددا برفع الحیف والمحاسبة وتل
والزیادة في األجور والتعویضات للقطاعات العامة 
ات     اع م والخاصة، وكذا المؤسسات العمومیة والج
ب               ال ط م ة ل اب ج ت وض، االس الترابیة والتدبیر المف
ل             غ ة الش دون ات م ی ض مختلف الفئات، احترام مقت
ة   وتطبیقھا، ضمان الحقوق االقتصادیة واالجتماعی

التنمیة والعیش الكریم، تعلیم ( لسائر المواطنین في 
عمومي مجاني وجید، حمایة صحیة عامة للجمیع، 
ل       م ة وع سكن مالئم یوفر شروط الصحة والسالم
س        ام خ د ال الئق، حیث طافت المسیرة شارع محم
ة                       ی ب ل ط ات م ت دة الف ا ع ھ ی ت ف ل ذھابا وایابا، حم
واعالم، یتقدمھا علم فلسطین كبیر، حیث حضرت  
ي               م وازن ف حج ا ب ھ ت القضیة الفلسطینیة وانتفاض

 الشعارات، 
ة      وبالموازاة، دعت فیدرالیة الیسار ذی ی ف اللجنة التن
ة      اللجنة التنفیذیة المحلیة ببني مالل ی وقفة احتجاج

ان          ی ب درت ال تضامنیة مع الشعب الفلسطیني وأص
 فیدرالیة الیسار الدیمقراطي: التالي 

 بني مالل -اللجنة التنفیذیة المحلیة 
 نــــداء

ي         ن ی ط س ل ف وقفة احتجاجیة وتضامنیة مع الشعب ال
اعة          2018/ 06/ 02یوم  ى الس ل ال      10.30ع ی ل

 بساحة المسیرة 
ق                    ح ة، وب ی ن ی ط س ل ف ة ال ی ض ق إیمانا منھا بعدالة ال
ى أرض                  ل ة ع ی ن ی ط س ل ف العودة، وبإقامة الدولة ال
حر                          ب ى ال ر إل ھ ن ن ال ن، م ی ط س ل ل ف فلسطین، ك
وعاصمتھا القدس، وتضامنا مع الشعب الفلسطیني 
ھ     البطل، وتندیدا بالھجوم الوحشي الذي یتعرض ل

ي        –من طرف التحالف الثالثي الصھیو  ك  –امری
ة                          م ذكرى ھزی دا ل ی ل خ ي، وت عرب ي ال ع  5الرج

، تدعو فیدرالیة الیسار الدیمقراطي 1967حزیران 
ات              اب ق ا ون ة، أحزاب ی ح ساكنة بني مالل وقواھا ال
وجمعیات وفعالیات مناضلة إلى الوقفة االحتجاجیة 

 التضامنیة مع الشعب الفلسطیني
 10.30على الساعة  2018/ 06/ 02یوم السبت  

 لیال بساحة المسیرة
 عاشت فلسطینن عاش الشعب الفلسطیني البطل

 الخزي والعار للصھیونیة والرجعیة واالمبریالیة
 26/05/2018: بني مالل

 مسیرة بالشموع ببني مالل  ضد تغول الفساد  
 وتضامن قوي مع الشعب الفلسطیني 
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بأكثر من شھرین،     2018فبرایر    23قبل اعتقالي یوم       
وصلتني عدة إشارات تكشف أن جھات في السلطة ما                

أخبار “عادت تستطیع احتمال كتاباتي، وخط جریدة                    
، الذي یعرف الصغیر قبل الكبیر أنھ خط مستقل،            ”الیوم
ھي آخر تجربة لیومیة مستقلة             ”  أخبار الیوم   “وأن    

 …ومھنیة وجریئة ولو بشكل عقالني
، كنت قد توجھت إلى قطر في               2017دجنبر      15ففي   

زیارة مھنیة، فحصلت یوم الخمیس على تأشیرة قطر                
وركبت یوم الجمعة في الخطوط الملكیة             .  عبر اإلیمیل  

المغربیة في اتجاه مطار الدوحة، فلما وصلت لیال في                  
الثانیة صباحا من یوم السبت بتوقیت الدوحة منعت من             

أنت موضوع على         :  دخول قطر ولما سألت قالوا                
، ”الالئحة السوداء للممنوعین من دخول تراب قطر              “

فسألتھم كیف؟ ومتى حدث ھذا؟ أنتم منحتموني تأشیرة            
یوم الخمیس فكیف وضعتموني في الالئحة السوداء یوم     
الجمعة وھو یوم عطلة في قطر؟ رد علي مسؤول أمني             

یبدو أن طلب منعك من دخول قطر جاء : في المطار وقال
ھنا توجھت إلى باریس ومنھا إلى الرباط … من المغرب

وأنا أسأل لماذا تطلب جھات في المغرب من قطر منعي              
في دخول أراضي ھذه األخیرة؟ وقد سبق لي زیارة قطر         

لعدة ”  الجزیرة“بل سبق واشتغلت في قناة        :  عدة مرات 
لما رجعت إلى المغرب طلبت              …  2003أشھر سنة       

موعدا مع وزیر الخارجیة ناصر بوریطة لفھم اللغز،                  
لكن وقتھ لم یسمح إلى غایة األسبوع الثالث من فبرایر،    
بعث لھ رسالة أخبره بما وقع وأسألھ، ھل فعال وزارة                 

… خارجیتھ من طلبت من قطر منعي من دخول البالد؟             
جاء الرد بعد أسبوع باعتقالي في مكتبي            .  لم یرد عليّ   

 .”ھتشكوكیة“بطریقة 
كل ھذا وقع حتى قبل أن توضع أیة شكایة ضدي من قبل 

فبرایر  12أول امرأة وضعت شكایتھا ضدي في . أي فتاة
، أي یوم صدور حكم قضائي ابتدائي ضدي عن                2018

محكمة عین السبع قضى بتعویض للوزیرین عزیز                      
ألف درھم، في           440أخنوش ومحمد بوسعید قدره              

بملیار سنتیم   ”  أخبار الیوم  “الوقت الذي كان یطالبان          
صالحیة اآلمر بالصرف في ” انتزاع“بسبب نشرھا خبر 

صندوق تنمیة العالم القروي من رئیس الحكومة السابق   
عبداإللھ بنكیران لصالح وزیر الفالحة عزیز أخنوش،              
وھو ما شكل أزمة في حینھ، واتھم الماثل أمامكم، یا                    
سیدي، بالمسؤولیة المباشرة عن اندالع أكبر أزمة في             

صاحب “یبدو أن الحكم لم یعجب                  .  حكومة بنكیران   
، فدفع نعیمة الحروري، التي تشتغل في دیوان            ”أفریقیا

لمیاء بوطالب كاتبة الدولة في السیاحة عن حزب                          
األحرار، لتقدم شكایة ضدي باالغتصاب في یوم من أیام           

، لم تعد تذكره؟  وھي أول مرة أسمع فیھا         2017أكتوبر 
 عن سیدة لم تعد تتذكر یوم اغتصابھا؟

الحادثة الثانیة، التي سبقت اعتقالي ھي مقال نشرتھ في    
، حول األمیر محمد بن سلمان، تحت                   ”أخبار الیوم   “

، وقد وصلني من مصادر          ”أمیر یبیع الوھم    “:  عنوان
دبلوماسیة مغربیة أن الریاض غضبت من ھذه                                

وھو .  االفتتاحیة، رغم أنھا خلت من أي سب أو قذف                
األمر الذي دفع ناصر بوریطة، وزیر الخارجیة،                              
للتصریح في ندوة صحافیة بضرورة توقیر السعودیة في 

الریاض كانت . اإلعالم المغربي، وكنت أنا المقصود طبعا
تنوي تقدیم شكایة للقضاء المغربي عبر سفارتھا                          
بالرباط، لكن ھناك جھات أخرى طلبت منھا عدم فعل                  

لجھات في    ”   ھذا العبد الضعیف      “ذلك، وترك أمر          
صداع “السلطة ستربیھ وتعاقبھ شر عقاب على                             

، الذي تسبب فیھ، أما متابعتھ على مقال أو رأي  ”الراس
أو افتتاحیة، فلن یفید مادام قانون الصحافة الجدید ال                   

 .عقوبات حبسیة فیھ
الحادثة الثالثة، التي سبقت اعتقالي ھي توصلي من                    

برسالة توصل بھا من مجھول           –حسن طارق    –صدیق
تخبرني بكل تفاصیل ما سیجري، أربعة أیام قبل                               

ومازلت أحتفظ بھذه الرسالة التي یقول                       .  اعتقالي
صاحبھا إن لھ غیرة على حریة الصحافة وعلى حق                    
الجمھور في معرفة ما یجري، ویستنكر فبركة ملفات                 

ھذا، عبر  ”  فاعل الخیر “كما أخبر    .  أخالقیة للصحافیین 
رسالتھ أن مكتبي یعج بكامیرات، وأن ھناك ضغوطا                    
مورست على فتیات لتقدیم شكایات للقضاء، وطلب مني         

نشر خبر في الجریدة عن وجود أعداد         ”  المجھول“ھذا  
لكنني لم أفعل لثقتي   . كبیرة من أفراد األمن حول الجریدة

في براءتي، ولسذاجتي، أیضا، لم أتصور أن الفرقة                    
الوطنیة للشرطة القضائیة ستھجم على مكتبي بكومندو          

إلدانتي ”  حجة مفبركة  “شخصا، وأنھا تحمل           40من   
، ”للجنون“وقتلي معنویا ورمزیا، وربما مادیا بدفعي              

سنة،    20من خالل متابعتي بجنایة تصل عقوبتھا إلى               
وعزلي الكلي عن العالم في زنزانة انفرادیة وجناح                      

 .انفرادي، ومنع حتى موظفي السجن من الحدیث معي
ساعة من  15یا سیدي القاضي، لو كنت فعال أتوفر على 

التسجیالت الجنسیة، ھل كنت أتركھا في مكتبي الثالثاء           
واألربعاء والخمیس لتأتي الشرطة یوم الجمعة في                       

 الخامسة مساء وتحجزھا وتدینني بھا؟ ھل ھذا منطقي؟
یا سیدي القاضي، دور قضاة النیابة العامة تطبیق                         
القانون الذي وضعھ المشرع، ولیس وظیفتھم التغطیة            

والنیابة العامة ال     .  ”الشرطة السیاسیة  “على خروقات     
یمكن أن تكون أداة من أدوات إدارة الصراع السیاسي                

لیس من أجل ھذا نالت . مع خصوم بعض الجھات النافذة
النیابة العامة استقاللیتھا وخرجت من تحت رقابة وزارة 
العدل، حتى دون أن تكون تحت رقابة أي مؤسسة في                 

دولة “على وزن   ”  دولة النیابة العامة  “إننا أمام   .  الدولة
التي عرفتھا بعض دول آسیا، حین أصبح                    ”  القضاة

القضاة ھم الذین یدیرون الملفات السیاسیة الحساسة               
إن أول جملة قلتھا           .  ”القانون الجنائي   “عن طریق       

للوكیل العام للملك، عندما وقفت أمامھ بعد نھایة فترة                
یا سیدي أنا ال أطلب شیئا، أنا             :  الحراسة النظریة ھي    

أطلب فقط، من النیابة العامة أن تبسط یدھا على ھذا                    
ولألسف، فقد سایرت النیابة العامة الفرقة                    .  الملف

الوطنیة للشرطة القضائیة التي اخترعت لي تھمة                         
،  وسعت جاھدة إللباسي إیاھا بكل         ”االتجار في البشر  “

الطرق حتى وإن كانت تخرق القانون والدستور وشرف         
مھنة الشرطة القضائیة التي تبحث عن الوقائع والجرائم 
بمھنیة واستقاللیة، وال تدخل إلى مكاتب الصحافیین،                

فیدیوھات مفبركة، مادتھا األولى من      ”  عباءتھا“وتحت  
عمل غیر مشروع وتجسس غیر قانوني، تم ترتیب                      

الفرقة لم تقف ھنا، بل عمدت        .  صورھا في إطار ُجرمي    
إلى خرق بنود المسطرة الجنائیة في التفتیش دون إذن،           
وفي الحجز دون قفازات لحفظ البصمات، وفي اعتقالي           

ولم   17:05اعتقلت في   . (قبل صدور قرار النیابة العامة  
، 19:30یصدر قرار وضعي في الحراسة النظریة إال في 

بحسب المحاضر ولیس بادعائي، فأكون قد تعرضت                   
دقیقة، ولو كنا أمام       35العتقال تحكمي لمدة ساعتین و      

قضاء مستقل ألمر باإلفراج عني في أول جلسة ألني                   
 ).معتقل خارج القانون

كانت وزارة الداخلیة في السابق ھي التي تقوم بالتحكم             
في المشھد اإلعالمي وفي خطوط تحریر الصحف،                       
الیوم، سوف ُتعطى ھذه المھمة للنیابة العامة وللقانون            
الجنائي، والذي ال تھمة لھ تصنعھا لھ فضیلة النیابة                    

 .العامة
 

سیدي القاضي، إن المحاضر التي أمامكم ورغم قراءتھا     
وتحریفھا للوقائع، وتكییفھا لجرائم تعلم بعدم وقوعھا،           

یقول في   :  كیف ذلك  .  فھي نفسھا حجة على براءتي           
المحضر الذي أمامكم ضابط الشرطة إنھ بدأ في تفریغ                
األشرطة المحجوزة على الساعة الثامنة من مساء یوم            

، وأنھ انتھى على الساعة الثامنة                2018فبرایر        23
الساعة   12فبرایر، أي إنھ استغرق        24صباحا من یوم     
وعندما ترجعون، دائما، حسب محاضر      .  في ھذه العملیة  

الشرطة، إلى عدد الساعات التي یتضمنھا القرص                       
الساعة، أي حتى على فرض        15الصلب نجدھا تتجاوز     

أن رجل الشرطة القضائیة ظل معتكفا على القرص                       
الصلب ولم یأكل ولم یشرب ولم یتحرك من أمام                               
الحاسوب، فإنھ لن ینتھي من مشاھدة األشرطة سوى               

صباحا ولیس الثامنة صباحا، ھذا دون                     11فیة الـ       
احتساب الوقت المطلوب للتعرف على الوجوه التي                     

ماذا یعني ھذا؟ ھذا معناه أن ضابط         .  تظھر في األشرطة  
الشرطة القضائیة كان یعرف مسبقا مضمون األشرطة،          
ولم یكن یحتاج إلى وقت لتفریغھا، وال للتعرف على                     

 ..الوجوه التي فیھا
تقول لنا النیابة العامة    ..  كل شيء كان معدا قبل اعتقالي      

وما أدراكم أن یكون لھذا الضابط مساعدون أعانوه على 
تفریغ األشرطة ومشاھدتھا، ونحن نقول لھا مرحبا، لكن 
أین أسماؤھم؟ وأین توقیعاتھم في المحضر؟ فقانون                  
المسطرة الجنائیة یلزم تحت طائلة البطالن كل عنصر                
من الشرطة القضائیة قام بأي عمل بذكره وذكر اسمھ                

 …ووضع توقیعھ
 

. وكلھ ألغاز .  یا سیدي القاضي، ھذا الملف كلھ استثنائي        

لكن بصفتي المتھم الوحید في ھذا الملف، فأنا أملك                      
وھذه …  أجوبة عن كل األلغاز التي أحاطت بھذا الملف          

 .قائمتھا وأمامھا حلھا
عنصرا من عناصر الشرطة       40لماذا اعتقالي بواسطة     

القضائیة؟ الجواب ببساطة ألن عدد الصحافیین في المقر 
 40مضاف إلیھم التقنیین وكل طاقم الجریدة حوالي                     

الشرطة القضائیة كانت تتحسب لوجود كل                 .  عنصرا
ھؤالء في المقر ساعة مداھمتھ، وكانت تتخوف أن                      
یكتشف أحد عملیة دس األجھزة والفیدیوھات، وحتى               

عنصرا، وإال فإن        40تغطي على ھذه ذلك، جاءت بـ              
اعتقال اإلرھابیین ال یكلف كل ھذا العدد الضخم من                       

 .رجال األمن
لماذا جرى إخراجي من مكتبي قبل تفتیشھ؟ ألن عناصر           
األمن كانوا بحاجة إلى إخراجي من مكتبي وقت                               
المداھمة والذھاب بي بعیدا إلى مكاتب أخرى وإشغالي             

، لترك الفرصة آلخرین لوضع األجھزة        ”تافھة“بأسئلة  
. والفیدیوھات في مكتبي والرجوع إلى مواجھتي بھا                 

وإال لكانت عناصر الشرطة فتشت        .  وكأنھا حجزت لديّ   
مكتبي وقت دخلتھ، وتأكدت أنھ المكتب المقصود في                   

 .الشكایات المزعومة
لماذا لم یرفعوا البصمات عن األجھزة المحجوزة، وقد              
نفیت ملكیتھا لي؟ ببساطة ألنھم لو فعلوا ذلك لما وجدوا       

لھذا تجنبوا رفع البصمات، وإن اقتضى         .  غیر بصماتھم 
 .األمر ذلك، كما ینص القانون

لماذا تزامنت ثالث شكایات ضدي في أسبوع واحد رغم            
أن ال رابط بین أصحابھا ظاھریا؟ ألن التوقیت زاحم                     
مھندس ھذا الملف بعد ما علم أن المخطط تسرب إلى                  
علمي، وأن ھناك رسالة من مجھول بعثھا لي حسن                    
طارق تتحدث عن كل تفاصیل ما جرى حتى قبل أن                        

 .توضع الشكایات، ولھذا جرى تسریع العملیة
لماذا لم تستمع الشرطة القضائیة إلى مراد معبیر،                         
مسؤول المشتریات اإللكترونیة ومسؤول المعلومیات في 
الجریدة، رغم أني نادیت علیھ وقت مداھمة مكتبي،                     
وسألتھ أمام الشرطة عن ھویة ھذه األجھزة ونفى                        

ببساطة ألن   .  لم أرھا من قبل ھنا         :  ملكیتي لھا، وقال    
التحقیق كان موجھا منذ البدایة، وأن الشرطة لم ترغب            
في االستماع إلى أي عنصر یمكن أن تفسد شھادتھ                       

 .المعدة سلفا” الطبخة“
الساعة من تسجیالت     15كیف فرغت الشرطة القضائیة  

الساعة؟ ببساطة ألنھا تعرف ما فیھا وال        12الفیدیو في 
تحتاج إلى الوقت المنطقي لتفریغھا، وھذا ھو خطأ                       

ساعات في    3، الذي یزعم مشاھدة فیدیو من    ”الشاطر“
 !!!ساعة واحدة، ثم یبدأ في سرد وقائعھ

لماذا لم یواجھوني مع المصرحات والمشتكیات أمام                   
الشرطة القضائیة؟ السبب ھو الخوف في تراجع النساء         
اللواتي جرى الضغط علیھن أمامي ووقوفي على                          

ولھذا .  تناقضات روایتھن، كما یجري اآلن في المحكمة         
السبب لم ُأقدم إلى قاضي التحقیق الذي كان سیجري                   
مواجھات وتحقیقات معمقة قبل أن یقرر المتابعة من                  

لقد جرى دفع ھذا الملف بسرعة إلى غرفة                    .  عدمھا
 ..الجنایات حتى ال تنكشف عیوبھ

، ”التلبس“لماذا جرى التنصیص في صك المتابعة على         
تراجعت النیابة العامة عن كوني             (رغم عدم وجوده          

اعتقلت في حالة تلبس، وقالت إن األمر مجرد خطأ في               
لقد جرى نسبة التلبس لي رغم عدم           ).  مطبوع المتابعة 

ولكي ال تتاح لي فرصة . وجوده لتبریر اعتقالي التعسفي
الدفاع عن نفسي، وأنا متابع في حالة سراح، حوصرت           

أشھر في    3منذ الیوم األول، وعزلت كلیا عن البشر منذ 
وذلك لمنع صوتي    .  جناح انفرادي وتحت مراقبة مشددة      

 .في الوصول إلى المغاربة، وإلى كل مھتم بھذا الملف
لماذا لم تعرض علي الفیدیوھات قبل عرضھا على                        
المصرحات؟ ألنھم یعرفون أنھا مفبركة وأنھا استعملت           

مع أشیاء أخرى لدفعھن إلى          ”  النساء”  فقط إلرھاب     
، بالباطل خوفا على أنفسھن من المتابعة في            ”اتھامي“

ھذا الملف وفي ملفات أخرى جرى إعدادھا لھن على نار 
 …ھادئة قبل شھور وحتى سنوات

لماذا منعت من دخول قطر بطلب من جھات في السلطة؟    
بالمخطط،    2017ألنھم اعتقدوا أني علمت في دجنبر               

 ..وھذا لم یكن صحیحا. وأني أنوي الفرار حتى ال أعتقل
لماذا أقحموا نساء كثیرات، حتى من اللواتي قلن إنھم ال        
یظھرن في أي فیدیو، أو الذین ال أعرفھن أصال، ولم                   
أرھم إلى اآلن؟ ألن مھندس ھذا الملف كان یرید إخراجا       
إعالمیا مدویا لھذا الملف، یبرر إتھامي باالتجار في                    

إنھ الزمن . سنة 20البشر الذي تصل عقوبة جریمتھ إلى 
 …اإلعالمي الذي یسابق الزمن القضائي

لماذا نزعت الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة اختصاص   
من النیابة العامة، صاحبة                       ”  تكییف الوقائع       “

فبرایر   24فمنذ صباح    .  االختصاص؟ ببساطة لتغل یدھا    
وحتى قبل جمع كل عناصر الملف، وقبل االستماع لكل              
األطراف وضعت الشرطة القضائیة أمامھا نص قانون              
االتجار في البشر وبدأت تقتبس مصطلحاتھ، وتضعھا               
في فم المصرحات والمستجوبات وبعضھن مستواھن              
التعلیمي بسیط، ومع ذلك وجدنا في أقوالھن                                       

، واستعمال السلطة          ”افتقاد اإلرادة    ”، و    ”الھشاشة“
 .والنفوذ وكأني وزیر أو جنرال أو حاكم بأمره

لماذا جرى اعتقالي دون وجود أدلة، ودون حالة تلبس؟       
فنعیمة الحروري، التي تدعي       .  ألن الغرض ھو سجني      

االغتصاب ونسیت یوم ھذا االغتصاب في شھر أكتوبر،           
في …  لم تقدم ال شھادة طبیة، وال دلیال مادیا وال شاھدا           

مثل ھذه الحاالت ال تتسلم النیابة العامة الشكایة من                      
أصحاب ھذه الحاالت قط، فما بالك باعتقال المشتكى بھم    
ومداھمة مكاتبھم وتفتیشھا دون إذن مكتوب، كما ینص          

 .على ذلك القانون
لماذا لم أوقع محضر الحجز والتفتیش لدى الشرطة                     
القضائیة؟ ألنھم رفضوا أن یضمنوه حقیقة ما جرى،                  
ورفضوا أن یكتبوا ما جرى، ولدّي شھود على ما أقول             

 من حقائق؟
لماذا تھمة أخالقیة؟ ألن الجھات التي یزعجھا عملي                  
الصحافي وآرائي المزعجة حول تدبیر الشأن العام ترید          

إذا كنت تكتب عن أخالق          :  بھذه المتابعة أن تقول لي         
وإذا كنت تتحدث   . الدولة، فنحن نسائلك عن أخالق الفرد

عن الفساد في إدارة المال العام، فنحن سنتھمك بالفساد          
وإذا كنت تدافع عن الفقراء، فسنأتي بعینة             .  الشخصي

لقد كان الفتا       …  من ھؤالء الفقراء وندفعھم إلدانتك           
للنظر أن الوكیل العام للملك ومنذ الیوم األول، الذي                      
عرضت علیھ، قام بتسییس الملف من خالل اختیار یوم            

مارس موعدا ألول جلسة في محاولة لتألیب الجمعیات  8
دعك عن البالغات الصحافیة، التي            ..  النسائیة ضدي  

نشرتھا النیابة العامة، وتكفلت قنوات القطب العمومي              
ببثھا ألوسع شرائح الرأي العام، في خرق واضح لقرینة 

 ..البراءة
 

یا سیدي القاضي، إن محاكمتي اآلن، أمام ھیأتكم لیست           
إن المحاكمة الحقیقیة     .  وھامشیة”  ثانویة“إال محاكمة     

ھي التي جرت وتجري أمام الرأي العام، وفي الصحافة            
 ..الصفراء، التي أدانتني قبل أن یصل الملف إلى أیدیكم

 
ما ھي الرسالة وراء ھذه المحاكمة العجیبة؟ الواقع أن             

أوالھا إلى ما بقي من صحافة            .  ھناك أكثر من رسالة      
حرة في ھذه البالد، ومفادھا أن إزالة العقوبات الحبسیة        
في قانون الصحافة لن یغل ید السلطة في إدخال                               

تیار “الرسالة الثانیة، إلى            .  الصحافیین إلى السجن       
إذا كان ھذا ھو الذي یدافع عن ھذا              :  وتقول”  بنكیران

ھذا .  التیار، فھا ھو اآلن مرمي في السجن بتھم مشینة           
رغم أني كنت من أكبر من انتقد بنكیران في أسلوب                      

كنت أدافع عن المنھجیة      ”  البلوكاج“لكن زمن    .  تدبیره
الرسالة الثالثة، إلى      .  الدیمقراطیة ولیس عن بنكیران        

أخنوش وإدریس لشكر أن اطمئنا، فإن ید السلطة                          
جند أخنوش ولشكر     (طویلة، ویمكنكما أن تعوال علیھا          

وإلیاس العماري حفنة من المحامین وبعثوھم للمحكمة           
لالنتقام مني عما كنت أكتب من آراء نقدیة على أدائھم               

 ).السیاسي
إن أكبر عملیة اتجار في البشر ھي التي نشھدھا في ھذه 

ھؤالء النسوة إلى ھذه              ”  سیقت“المحاكمة، حیث         
، وجرى تشویھ سمعتھن ودفعھن ألن                       ”المطحنة“

یتحولن إلى نساء، بل إلى حریم فقیرات وھشات وبال                 
ألنھن یعاقبن على     .  وھذا یحز في نفسي كثیرا        .  كرامة

أنا وحدي من یتحمل مسؤولیة              .  جریمة لم یرتكبنھا      
، ”الصحافة”األسباب الحقیقیة لتحریك ھذا الملف، وھي      

عقول المغاربة لیست أكیاسا یمكن أن     . ومواقفھا النقدیة
الحظوا حملة المقاطعة      .  نمألھا بأي كالم وأیة أحكام           

ھذه المقاطعة أكبر دلیل على ما           .  الذكیة لثالث شركات    
مول “كنت أحذر منھ من تضارب للمصالح في سلوكیات    

، وأكبر دلیل على وجود مخطط لالستحواذ على         ”البومبا
لقد تعرض الماثل أمامكم یا سیدي          .  الدولة في المغرب   

القاضي لمحاوالت عدة لمراودتھ على قلمھ بالمال تارة،          
وبالتخویف تارة أخرى، ولدّي شھود وشھادات على ما           
ٌأقول، وكنت دائما أنصح أصحاب دفاتر الشیكات                             
وأصحاب السلطة والنفوذ أن یحترموا استقاللیة                            

وأن یحاوروا اإلعالم بعیدا عن العصا                        .  الصحافة
أنا لم أكن في یوم ما متطرفا، أنا مؤمن                         .  والجزرة

الوحدة الترابیة،      –اإلسالم      -الملكیة“بثوابت البالد        
، لكن أنا مؤمن، كذلك، باستقاللیة        ”والخیار الدیمقراطي 

 .اإلعالم ألن االستقاللیة ھي مناط المصداقیة والوثوقیة
 
یبدو أن االعتدال في المغرب أصبح خطرا كبیرا،             

عندما أنھى السید رئیس الفرقة  . لھذا وجب اجتثاثھ
ونحن : الوطنیة للشرطة القضائیة عملھ معي سألتھ

على أبواب مكتبھ ھل ضمیرك مرتاح اآلن؟ فأجاب          
فقلت لھ  .  نعم ضمیري مرتاح   :  السید ھشام باعلي   

ربما أن ضمیرك مخدر ولیس مرتاحا، مخدر                       
بفائض السلطة التي بین یدیك، وغیاب سلطة                      

لعمري ما ضاقت      :  قال الشاعر  …  مضادة أمامك  
 .ولكن أخالق الرجال تضیق.. بالد بأھلھا

 قنبلة بوعشرین في المحكمة / مرافعة 
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الل           –في قراءة أولیة لحصیلة األندیة الریاضیة التابعة لجھة بني م

ل        دی اسة ب خنیفرة وخاصة كرة القدم، یتأكد بالملموس أنھا عرفت انتك
از      ج ض                . أنھا لم تقدم لساكنتھا أي لقب أوإن ع ي األمر أن ب ب ف ری غ ال

المسیرین یعتبرون ما قدمتھ فرقھم یعتبر إنجازا في حد ذاتھ ،وخاصة   
ھدف در              ي ب ال ح ا ال تلك التي تمكنت من االحتفاظ بمقاعدھا في قسمھ

ي             . الرماد على العیون لیس إال داء إال ف فس الصع ن البعض منھم لم یت
ل                            ر وسائ عة عب ھ المصطن رحت ن ف ر ع ب الدورات األخیرة وراح یع
ا أراد                     ھ م ان ل ردود، وك ض ال ع ب التواصل االجتماعي بغیة التوصل ب

 .غیر أن ما توصل بھ لم یأت إال من زمالئھ في المكتب المسیر
ى     ثالثة فرق تمثل الجھة في الدوري االحترافي األول، ھوى أحدھما إل
ي قسمھ                         ھ ف ان ك ن آخر م م یضم ا ل دھالیز القسم الوطني الثاني،فیم

 .الحالي إال بمشقة األنفس في الدورات األخیرة
سم األضواء                       ق ودة ل ع م ال ل ي ضاع ح ان فریقان في القسم الوطني الث
ده              ل ج ي ب ان ث ت ال ل ألحدھما قبل دورة واحدة من نھایة البطولة، فیما ف

 .من مخالب النزول لقسم الھواة في الدورة األخیرة
في القسم الوطني ضمن الفریق الوحید مقعده مند عدة دوات،دون أن      
اره      یلبي رغبة جمھوره العریض الذي كان وال یزال یحلم بما أنجزه ج

 .قبل بضع سنوات
وب،    في األولى ھواة تتوفر الجھة على فریقین ینتمیان لمجموعة الجن
ا          رزھ ج وأب ائ ت ن أحدھما ضمن مقعده بقسمھ الحالي بعد تحقیقھ ألھم ال
ى جمھوره فرصة                 سھ وعل خارج قواعده،فیما أضاع الثاني على نف
ع                          د م جی ھ ال امل ع ي ھواة بسبب عدم ت االلتحاق بأندیة القسم الوطن

 .السرعة النھائیة التي خانتھ في آخر األنفاس
ن في مجموعة              ی ق في القسم الثاني ھواة الذي یتوفر بدوره على فری
ذا       ھ ھ ب الجنوب، تمكن أحدھما من ضمان مقعد مریح في ثاني تجربة ل
ت                            ذي ظل ھ ال ع مشاكل اط م ب ك االرت ن ف ن م القسم، والثاني لم یتمك

ھ    ل      . ملتصقة بھ والتي اعتبرت من أبرز محتضنیھ ومستشھری اب ق م ال ب
ي فرصة          أضاع الفریق الثالث الذي یلعب في مجموعة الشمال الشرق
ات       ھن ك ت ال تعوض في الدورة األخیرة بعدما كان قریبا من تكدیب كل ال

 .وتحقیق الصعود للموسم الریاضي الثاني على التوالي
دق                       ي خن واجد ف ت رق ت ف ل ال ك في القسم الشرفي، فحدث وال حرج ف
د                     وحی از ال ج رده اإلن ف م ق ب ق ذي ح واحد، باستثناء حسنیة خریبكة ال
د ھوى                 الل ق م أزی ی ل ل إق الذي لم یتلق أي ردة فعل، كما أن فریقا یمث
اء             اسة وأشی اضة والسی للقسم الموالي بسبب مزج مسیریھ بین الری

 .أخرى
ى         رح عل ت أق وبما أن التسییر داخل جل األندیة فاشل مائة في المائة، ف
ن            دوا م ی ف المنخرطین إعارة مسیریھم ولو لموسم واحد فقط كي یست
جازات               ق اإلن ق ح ة ت دی تجربة نظرائھم الجادین الذین یشرفون على أن
ن               ی رت ت ف الل ال ط خ سی واأللقاب، عوض انتداب العبین بالجملة وبالتق

 . الصیفیة والشتویة

 آخـــر ورقـــة

 یكتبھا موحا افرني
Frini_m@yahoo.fr 
GSM 0670989474 
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تمارة.بني مالل لكرة السلة یتأھل للمربع الذھبي على حساب و.ر  
  ویواجھ شباب بنجریر في مباراة حاسمة للعودة لقسم األضواء

ى                    ماضي عل ل ال ب فاز فریق رجاء بني مالل لكرة السلة لیلة األحد ما ق
وداد تمارة بالقاعة المغطاة ببني مالل برسم إیاب مباراة السد المؤھلة للقسم 

الشيء الذي جعلھ یتأھل  ،  55نقطة مقابل   58الوطني األول بتسجیلھ حصة 
عرف مشاركة متصدري                         ذي سی ي ال ذھب ع ال عن جدارة واستحقاق للمرب

ھ   . المجموعات األربعة ف وقد وجد الفریق الماللي صعوبة بالغة في تجاوز ضی
ل        2400أمام أزید من  ی دل ھ،ب متفرج أتتوا القاعة المغطاة وكانوا أكبر سند ل

ب                  ل ق ل أن ی ب اراة ق ب م أنھ كان متخلفا في النتیجة داخل قالعھ مند انطالق ال
ن                                      رة م ات األخی حظ ل ي ال ھ ف ی ل وق ع ف ت وداد وی ق ال ری ى ف ة عل طاول ال

وتألقت في ھذه المباراة جل العناصر المشاركة وفي مقدمتھا الالعب .المباراة
 .نقطة 20الذي سجل بمفرده "بوب"السنیغالي

اب         ره شب ظی ومن المقرر أن یواجھ رجاء بني مالل بطل المجموعة الثالثة ن
ك            ی ب م ى أول بنجریر بطل المجموعة الرابعة،فیما یالقي بطل المجموعة األول
وزان نظیره أمل الحاجب الذي تصدر المجموعة الثانیة في ملعب محاید،ومن 

ي     . غیر المستبعد أن تكون مدینة الرباط مسرحا لذلك ز ف وسینال الفریق الفائ
ة        اصل اراة ف كل مباراة تذكرة الصعود أو العودة لقسم األضواء قبل إجراء مب

 .لنیل لقب بطولة القسم الوطني الثاني

موسم أسود 
  بكل المقايیس 

سعد زین "إلى جوار أشبالھ" عبد الغني الصواف"المدرب 
والمدرب المساعد "أیوب ناصر"و"وطھ شعیبي"العابدین

  "آدم كرماح"والالعب االحتیاطي

م         ت وحتى یتسنى لھ التحضیر وبشكل جید لمباراتھ القادمة التي ینتظر أن ی
ر                   ن األخی ی ن وم االث ل ی ب ق  "تحدید تاریخ ومكان إجرائھا في قادم األیام، است

الل                        –والي جھة بني مالل  " محمد دردوري ي م ن م ب ی ل ل إق رة وعام ف ی خن
یس           رئ ن ال ل م ممثلین عن المكتب المسیر للفریق الماللي، ویتعلق األمر بك

ھ             " أحمد جراف    " والرئیس" الھدي الشرایبي"المنتدب  ب ائ ام ون ع ب ال ات ك وال
ي      "  وراب ت وسف ال ة     " و" ی ی دان م ح واد ال ال     "  ج م ن ال ی ف    " وأم مد حری " أح

ق       ".عمر الحكیم"والمستشار ری ف ن ال خالل ھذا اللقاء تم تقدیم نبدة شاملة ع
دا                             ة وك ادی م ھ ال ھ وظروف ن أحوال ھ،وع دا مدرست ي وك ن وعن طاقمھ التق

مھ         متطلباتھ واالكراھات التي تعیق سیره ،وعد الوالي دی ق ت المكتب المسیر ب

سم األضواء      وم      . الدعم المادي والمعنوي بغیة تحقیق حلم العودة لق ی ي ال وف
ال  " الموالي استقبل المكتب ذاتھ لنفس الغرض أیضا من طرف  ح " محمد حل

ل                     .رئیس المجلس اإلقلیمي لبني مالل ب ق ق وأن است ة سب اسب ن م وبنفس ال
ة                 ع جم وم ال ر ی ی س م ب ال ت ك م رف          23ال ن ط جاري م اي ال م  "   م ی راھ إب

 –ویوم أمس وبتدخل من والي جھة بني مالل   . رئیس مجلس الجھة" مجاھید
ة   خنیفرة وعامل إقلیم بني مالل،تمت الموافقة على طلب الفریق وذلك بإضاف
اعة    حصتین تدریبیتین للحصتین اللتین كان یستفید منھما في كل أسبوع بالق

ر        . المغطاة التابعة للمركب الریاضي لبني مالل سی م ب ال بالمقابل الیزال المكت
 .ینتظر التفاتة من رئیس المجلس الجماعي لبني مالل

ابس               ی ر وال ألخض یواصل رجاء بني مالل لكرة الطاولة حصده ل
ة                            ی ى االزداوج د أن حاز عل ع ب ھ،ف واعده أو خارج سواء داخل ق

ي     )  الكاس والبطولة( ت في فئة الكبار، جاء الدور على فئة الشبان ال
ي                اض ری وسم ال م ل رش ل  -2017فازت بدورھا على لقب كأس الع

ي   . 2018 وطن واف          " أشبال اإلطار ال ي الص ن غ د ال ب ي     " ع وا ف أزاح
ن الشق                       ی ع اة ب ط غ م ة ال اع ق ال مباراة نصف النھایة التي أقیمت ب
ة                        ی الث ث ي ب اط رب ح ال ت ف ق ال ری ر ف بالدار البیضاء یوم األحد األخی
وداد                   ام ال م أم ھ دت ائ ف ة ل ی ائ ھ نظیفة،كما حسموا نتیجة المباراة الن
ة      اصل ف البیضاوي بثالثة لواحد،الفریق الذي تأھل بدوره للمباراة ال

 .على حساب الوداد البیضاوي حرف باء بثالثیة دون رد
ن                           ل م ون من ك ك ت م ي ال الث ث ھ  " مثل فریق الرجاء الماللي ال ط

ي    ب ی ن          " و" الشع دی اب ع ن ال ر     " و" رضا زی اص وب ن ي     "  أی ان ف وك
رة                . مستوى الحدث ك ي مالل ل ن ل ب ق أم جدیر باإلشارة إلى أن فری

ة                     الث ث ي ب اط رب ح ال ت ف ام ال رة أم الطاولة قد أقصي في ھذه التظاھ
ة                       اع ق ال وم األحد ب ت ی ری د أج ات ق اری لواحد، علما أن جمیع المب

 .المذكورة
ة               ھ وى ج ى مست ویعتبر رجاء بني مالل الفریق األكثر تتویجا عل

ھ                             –بني مالل  ب ت ك ھ م وم ب ق ذي ی ل ال م ع ى ال ادا عل خنیفرة،اعتم
ات                            ئ ف ى ال األساس عل ان ب م ت ھ ن ی ذی ل ي ال ن المسیر وطاقمھ التق

 .الصغرى لتكوین الخلف

 رجاء بني مالل لكرة الطاولة یوصل تحطیم األرقام القیاسیة
  ویفوز بكأس العرش لفئة الشبان على حساب الوداد البیضاوي 
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18یونیو  15إلى  01من  الملـف الريــاضــي                  16 متابعات 

الل     فشل شباب أطلس خنیفرة أحد ممثلي جھة بني م
اظ                – ف ن االحت ي األول م راف خنیفرة في الدوري االحت

ث              ن حی ودة م ع ى ال على مقعده بھذا القسم،واضطر إل
ن    . صعد قبل موسمین اثنین فقط ی ع كل المھتمین والمتتب

د     اق ع لخطوات الفریق الزایاني أجمعوا على أن فكرة الت
ة،       "  كمال الزواغي "  مع المدرب التونسي  ان خاطئ ك

رة            حظی واعتبرت السبب الرئیسي في ھبوطھ مجددا ل
ل                   ب ن ق ھ م ع ل م ام ع ھ ت القسم الوطني الثاني، سیما أن

ت      ان وكان قریبا من النزول لوال األلطاف اإللھیة التي ك
ف                               ری اب ال ب أن ش ك ش ي ذل ھ ف أن ھ، ش ب ان ج ب
ونسي                    ق ت ری زول ف ي ن ا أیضا ف الحسیمي،وكان سبب

 .سبق وأن تعامل معھ
ب            ی ع ل ال ب ك ی طبعا ال یمكن اعتبار النزول عیبا بل الع
ھ            ی ل فرض ع ذي ی أن یبقى الفریق حیث نزل،الشيء ال

 . التفكیر بجد للموسم القادم والتحضیر لھ مبكرا

 شباب أطلس خنیفرة لم یستوعب الدرس جیدا وعاد من حیث صعد

ھ             رات ضی ي إطار تح ف
ادم      ق للموسم الریاضي ال
إجراء          ھل ب ست الذي سی
ن        ر م دس عش دور الس
عرش          أس ال منافسات ك
م         وس م ال ة ب اص خ ال

ي         اض ری  -2017ال
ب        2018 ت ك م د ال ق ، ع

الل     المسیر لرجاء بني م
ر  "  برئاسة  محمد الصغی
ف    ی ف وم      "  ع ا ی اع م اجت

ادي حضره أعضاء              29الثالثاء  ن ر ال ق ماي األخیر بم
اط                       .  المكتب المسیر ق ن ن ال د م دی ع اول ال ن م ت ھ ت الل خ

األساسیة، والتي سیتم دارستھا بتدقیق في االجتماعات 
ال   القادمة،كما تم بالمناسبة اإلشادة بالدور الكبیر والفع
ا               ھ ت دم ق ي م ات، وف جھ الذي ساھمت فیھ العدید من ال

ي               –والیة بني مالل  الل ف ي م م ب ی ل خنیفرة وعمالة إق
جھوي           ة ،ال ث ال ث شحص الوالي،والمجالس المنتخبة ال
واإلقلیمي والبلدي، دون إغفال المساھمین والجمھور    

 :ومن أبرز النقاط التي تم تداولھا. والصحافة
 :المدرب الجدید -

درب                                م ف ال ل خ ی ذي س م ال د االس دی ح م ت ت م ی ل
ق         "  رضى حكم"السابق ری ف الذي أنھى مھمتھ داخل ال

اء       ة ورج مباشرة بعد إجراء مباراة وداد قلعة السراغن
 .من إقصائیات كأس العرش 32بني مالل برسم الدور 

 :عقود بعض الالعبین-

اع    م تقرر خالل ھذا االجت
ض        ع ود ب ق عدم تجدید ع
ھت              ت ن ان ذی ن ال ی الالعب
ق              ل ع ت ودھم، وی ق مدد ع
حارسي        ن ال األمر بكل م

زة أوزال          "  م " ح
دي   " و ھ م ال

اوي  ورب ج ع   " ال داف م وال
اجم   "  نوفل زنان"  والمھ
ل    ". إدریس بناني" اب ق بال

ن   تقرر تجدید عقود كل م
د   "  و"  نصر الدین طرینا" و"  موحطان"المدافعین ال خ
دان     " ومحمد رمزي" و" الوھابي ی م ر   " ووسط ال زھی
 ".الشاوش

 :االنتدابات الجدیدة -
ن جدد           ی العب تقرر أیضا تعویض الالعبین المغادرین ب

 .من بینھم ثالثة العبین من فئة أمل الفریق
 :المعسكر التدریبي -

موسم             الق ال ط ل ان ب كما تقرر إجراء تربص إعدادي ق
ل          ب ھ ق ام ب الریاضي القادم، وذلك على غرار ما تم القی
ع                ھ وق ان ل ذي ك ر وال انطالق الموسم الریاضي األخی

 . كبیر على اللیاقة البدنیة لالعبین

 :االنخراط -
ق الشروط             ده وف جدی تقرر أیضا فتح باب االنخراط وت

 .المعمول بھا

 رجاء بني مالل یعقد اجتماعا تحضیریا للموسم الریاضي القادم
 االستغناء عن العبین وتحدید الربان الجدید للفریق في وقت الحق

ل        تأكد رسمیا أن الظھیر األیمن السابق لكل من أم
ھ    ام سوق السبت ورجاء بني مالل انضم
دوري                   ة ال دی د أن د أح ی رش ة ب ی ف وس ی ل
ك        ی ب م االحترافي األول قادما إلیھ من أول
ي          ن وط م ال س ق الدشیرة المنتمي ألندیة ال

 .الثاني
د    ی جاء ذلك بعدما اقتنع مدربھ الجدید سع
د   الصدیقي بمؤھالتھ التقنیة والبدنیة، وق
اء                 ع س االرب د أول أم دی ج ده ال وقع عق

 .بمدینة برشید
ور         ذك م ب ال الع جدیر باالشارة إلى أن ال

ن                  ع ع ذي داف اوي ال م ن ق ال ری قد عرف والدتھ بالف

ان                ا ك م واة، ك م األول ھ س قمیصھ لعدة سنوات بالق
رة                    ت ف ق ل ح ت ل ل أن ی ب ا ق عمیدا لھ أیض
ان     قصیرة بالجار رجاء بني مالل الذي ك

ال    .  یدربھ آنذاك أحمد نجاح ص ف وبعد االن
ق      ری عن ھذا األخیر غادر یوسف شینا ف
ة             وی ت االت الش ق ت رة االن الرجاء خالل فت
ذاك      د آن وانضم ألولمبیك الدشیرة الصاع
ي       راف ت من األولى ھواة إلى الدوري االح

 .  الثاني

 الالعب یوسف شینا ابن سوق السبت التحق بیوسفیة برشید

على إثر حصولھ على النتائج اإلیجابیة التي حققھا    
ي   بالخصوص في الدور ات األخیرة من البطولة والت
ھ      م س ق خولت لھ االحتفاظ بمقعده في أول تجربة لھ ب
الحالي،لم یكن أمام المكتب المسیر لسریع وادي زم     

ري                    ص م ھ ال درب ي م ة ف ق ث د ال دی ى    " إال تج ف ط مص
ة           ".  صدقي رة راح ت ن ف وقبل استفادة ھذا األخیر م

ب               ت ك م ة ال ق دد رف ھ،ح م على غرار باقي مدربي قس
ق              ك وف ال ،وذل ب ق ت األھداف التي وجب تحقیقھا مس
وى   خارطة طریق رسمھا معا لیكون الفریق في مست
ن           ی ب الع د ال دی ح نطلعات كل مكوناتھ،باإلضافة إلى ت
ت           ھ ت ن ان ذی الذین سیغادرون الفریق، وخصوصا ال
ن              الص ع إخ وا ب ع ن داف مدد عقودھم والتجدید للذی

ظ             . القمیص األبیض واألزرق اف ھ ح ت ذات وق ي ال وف
اور              ى ج ل إل غ ت ذي اش الفریق على الطاقم التقني ال
درب              م ن ال ل م ك ر ب المدرب المذكور ، ویتعلق األم

ز  "المساعد المصري زی د    " محمد أمیر عبد الع ع م وال
ي   " البدني وط ل راس       " إبراھیم المنف ح درب ال " و وم

ع وازي       ".  یونس عتبة ری وتجدر اإلشارة إلى أن س
رة        اش ع ة ال زم الذي كدب كل التكھنات قد احتل الرتب

نقطة متفوقا على فرق ذات تجربة طویلة  37برصید 
 .في قسم الصفوة

"مصطفى صدقي"سریع وادي زم یجدد الثقة في مدربھ المصري   

   

"سیموندي" أولمبیك المدرب یتخلى عن خدمات مدربھ الفرنسي   

 الرئیس أمین نوارة إلى جوار المدرب المصري

 بنشیخة بنھاشم الدمیعي
" تخلى أولمبیك خریبكة عن خدمات مدربھ الفرنسي    

دي  ن                       " سیمون ی مدرب ن ال ع واحد م د م اق ع ت رر ال ،وق
ال                         اة االتص ن ح ق ت رر ف ذي ق ة ال الث ث ة ال ارب غ م ال

ن   . بھم عي       " ویتعلق األمر بكل م دمی م     " ھشام ال ذي ل ال
ي                    اض ری م ال وس م الل ال ق خ ری أي ف ط ب ب رت ی

ر،و  ري    " األخی جزائ ة         " ال خ شی ن ق ب ح د ال ذي " عب ال
ي،و       طوان ت ن   " انفصل عن فریقھ السابق المغرب ال أمی

ا            "بنھاشم م ي ،ورب ف ك آس ی ب الذي یربطھ عقد مع أولم

ة            اب ج ة االست ال سیواصل مھمتھ مع الفریق ذاتھ في ح
إن                      . لشروطھ  مدرب أو ذاك، ف ھذا ال اط ب ب ل االرت ب وق

ي    ال أصواتا ما فتئت تنادي باستقالة المكتب المسیر الح
ئ               "  السكادي"  بقیادة  ت اف اطي م ف وس ف ق ال ری ألن الف

یرتبط مع المدربین تباعا دون أن یحقق حلم جمھوره      
ات                    ی ان ك ى إم ر عل وف ت ال أن ی المتعطش لأللقاب والح

 . مادیة مھمة

كما كان ُمَتوقعًا على إثر تخفیض ِمنَحة الفریق                   
السنویة إلى النصف بشكل مفاجئ من قبل المجلس            
الجماعي لمدینة زاویة الشیخ، قام مكتب النھضة               
الریاضیة لكرة القدم بعدة خطوات احتجاجیة كرد فعل 
على ھذا اإلجراء الُمجحف في حق فریق َحقق نتائج          
إیجابیة على طول الموسم الریاضي تحت قیادة مكتب 

ُأوَلى ..ُمسیر َمشُھود لھ بالنزاھة والجدیة والفعالیة          
ھذه الخطوات َعقده لقاء طارئ مع باشا المدینة                   
ورئیس المجلس مباشرة ُبَعیَد إصدار القرار                          
الَمشُؤوم، َتَلتُھ وقفة احتجاجیة ألعضاء المكتب                  
بقاعة االجتماعات على ھامش الجلسة النھائیة                   

 15للدورة العادیة للمجلس الجماعي صبیحة الثالثاء 
، َرَفَع من خاللھا أعضاء المكتب الفتات          2018ماي  

وشعارات تندیدیة ُمتھمین المجلس بَتسییس                        

الریاضة وتصفیة حسابات ضیقة مع فریق النھضة           
وُتوَجت ھذه الوقفة التي         ..على حساب فریق آخر        

صب فیھا الُمحتجون َجاَم غَضبھم على جمیع                        
الُمنَتَخبین بمختلف ألوانھم، بانتزاع وُعود تطمینیة          
لتدارك الموقف وإصالح الخطأ عن طریق إمكانیة              
إجراء تحویل من میزانیة الجماعة في أقرب                          

ورغم ذلك، ونظرا لُفقدان الثقة بین الطرفین        ..اآلجال
على حد قول أحد أعضاء الجمعیة، لم یكَتِف ذات                   
المكتب بھذه الخطوات، بل طالب بعقد لقاء مستعجل          
مع والي الجھة للتداول بشكل مسؤول في النازلة                
ُمتسلحًا بملف شامل وشاف ُیثبُت الجدیة والشفافیة           

      ..            في التدبیر المالي واللوجستیكي بشكل غیر َمسُبوق
                                      

 المصطفى القرواني                                       

  ِمحَنـُة النھضة الریاضیة لكرة القدم بزاویة الشیخ َمَع الِمنَحة السنویة

1998فبرایر  28عناصر فریق نھضة زاویة الشیخ الفائزة بكأس عصبة تادلة لكرة القدم یوم   
 ھل بتقلیص المنحة السنویة من طرف المجلس البلدي سیمكن الفریق من استرجاع أمجاده الغابرة؟

نادیة مصلوح/ موحا افرني: الصفحة من اعداد  
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الملـف الريــاضــي                 18یونیو  15إلى  01من   17 الرياضة ورمضان 

م                      ائ ري الص ك داء الس اب ب مص ع ال طی ت ل یس ھ
 ممارسة الریاضة خالل شھر رمضان المبارك؟

ار    نعم،یمكنھ ممارسة الریاضة أثناء فترة ما بین اإلفط
نصح                   ة، وال ی ف ی اضة عن والسحور على أال تكون ری
ي            رة الصوم أو ف ت المریض بممارسة الریاضة أثناء ف
اء               ن ة أث ادی ع ھ ال ال أعم الجو الحار ولكن یمكنھ القیام ب

 .فترة الصوم
 :وبشكل عام احرص علــــــى

 .اإلكثار من تناول السوائل بین اإلفطار والسحور -1
ن                   -2 ر م ث الل رمضان أك دم خ ال قیاس نسبة السكر ب

 .المعتاد بالنسبة لك
ن        -3 ی ر ب استشارة طبیبك إذا الحظت وجود تفاوت كبی

د      ع نسبة السكر أثناء الصیام وب
أي             ور ب د الشع اإلفطار، أو عن

 .أعراض أو شكوى جدیدة
اف             -4 ن األصن عضا م تناول ب

ي السحور             ة ف ی ز   : ( اآلت خب ال
الحبوب مثل الفول أو   –األسمر 

موز أو            -الحمص  ال ھة ك اك الف
اح                     ف ت ال أو ال ق رت ب  –ال

قلیل من  –الخضروات الطازجة 
 .)المكسرات خاصة اللوز

ل      -5 ی ل أن تبدأ إفطارك بتناول ق
اء        ) واحدة أو أثنین(من التمر  م ال ل ك مع بعض السوائ

ا           ھ ن اول أي م ن أو الشوربة مع تناول دوائك إذا كنت تت
طارك        ال إف م ،ثم قم لصالة المغرب على أن تعود الستك

 .دقیقة 20 – 15بعد 
شي                -6 م ال ة ك ف ی ف خ ام     4  –  3ممارسة الریاضة ال أی

 .باألسبوع في الفترة بین اإلفطار والسحور
 :ویفضل تـجـنب الصائم لألمور التالیة

 .اإلفراط في تناول الحلویات والدھون -
 .اإلفراط في األكل خاصة في وجبة السحور -
 .تناول الكثیر من الشاي والقھوة مع وجبة السحور -
دون                - ام ب ی ات الص اع الل س ة خ اض ری ة ال ارس م م

 .استشارة الطبیب
ب              ج ن ال ی ذی اص ال خ ھذا یھم األش
 علیھم ممارسة الریاضة قبل اإلفطار

ل          ب ن ق ار م ال ینصح بممارسة الریاضة قبل اإلفط
 :األشخاص

اع،                 - ط ق دون ان ة ب ل وی ات ط اع ون لس ل م ع ن ی ذی ال
ان آلخر         ك وباألخص األعمال التي تستلزم التنقل من م

 .في ھذا الجو الصیفي الحار
د     - الذین ال یتمتعون بمقدار جی

درة                 ق ة و ال ی دن ب ة ال اق ی من الل
عطش                 عب وال ت ل ال حم على ت

 .ونقص األمالح المعدنیة
م             الراغبین  - ھ ت ل ت ادة ك ي زی ف

 .العضلیة
راض و              - ن أم ي م ان ع ن ی م

ھ             أعراض ی ل ة ع ن ة مزم صحی
ص            مخت ب ال ی طب العودة إلى ال

 .المشرف على حالتھ
ي             - ار ف ط ل اإلف ب وال ینصح أیضا بممارسة الریاضة ق

ة                          رطوب حرارة و ال درجة ال د ل اع الشدی ف ة االرت ال ح
ن                اك ي األم ة ف اص س خ م ش ل ودي ل م ع ور ال ھ ظ وال

 . المكشوفة
 .كبار السن -
 .الذین یعانون من السمنة المفرطة-
 .من یعانون من ازدیاد ضربات القلب -

 فوائد ممارسة الریاضة    
تدعم وتحسن  : تتمثل أھم فوائد الریاضة في أنھا       

من عمل األعضاء الداخلیة والعملیات الحیویة                
الوقایة لجسمك من الكثیر من                  .  جسمك في

عملیة إنقاص      تساعد الریاضة على        .  األمراض
التخلص من السوائل         .  الوزن وحرق الدھون        

والسموم المحتبسة في الجسم مع ضرورة اتباع            
نظام غذائي صحي متوازن قلیل السعرات                           

 .الحراریة
 أنواع الریاضة المناسبة لرمضان 

تمتاز النشاطات البدینة المحبذ ممارستھا في شھر   
رمضان بأنھا ذات نوعیة خفیفة أو متوسطة الشدة 
و الكثافة، وال تتطلب جھدًا كبیرًا وال مقاومة عالیة 
قد تصل بالجسد أحیانا إلى مرحلة اإلنھاك، ومن              

ریاضة المشي، وریاضة          :  ھذه الریاضات    
األیروبیك، والقفز بالحبل، والتمارین السویدیة              
البدنیة الخفیفة، واستخدام األجھزة التدریبیة                   

 .المعروفة كالتریدمیل و الدراجة وغیرھا
كیف ومتى یجب ممارسة الریاضة 

 ؟ في رمضان
في الواقع تعتبر ممارسة الریاضة في رمضان             

من العادات الصحیة التي ُینصح بممارستھا، لما            
لھا من فوائد عدیدة تنعكس بشكل إیجابي على                 
صحة اإلنسان، لكن یجب توخي الحذر فممارسة            
النشاطات البدنیة والریاضة بشكل عام في شھر             

محاذیر و ضوابط مھمة          رمضان یجب أن یتبع        
جدا، خاصة مع قدوم شھر رمضان الحالي في                  
أجواء صیفیة حارة تمتاز بطول فترة ساعات                    
الصیام، لذلك تابع معنا عزیزي القارئ المقال                  
التالي لتعرف متى یجب ممارسة الریاضة في                   

 رمضان؟
 قبل وجبة اإلفطار

قبل وجبة اإلفطار یستطیع الریاضي أن                               
الریاضة لمدة ساعة، لینھي تدریبھ                       یمارس
قبل موعد اإلفطار بمدة زمنیة قصیرة                   بالكامل

دقیقة، وسبب تقصیر المدة                15التتجاوز الـ        
الزمنیة الفاصلة بین لحظة إنھاء التدریب واإلفطار 
ھو محاولة تعویض الجسم بالسوائل واألمالح                
المعدنیة المفقودة بأسرع وقت ممكن، لحمایة                 
الجسم من األعراض الصحیة التي یمكن أن                       
یتعرض لھا، نتیجة التدریب في جو رمضاني                    

ویضیف . صیفي حار یمتاز بطول ساعات الصیام         
بعض المتخصصین أن ممارسة الریاضة قبل                    
اإلفطار بمدة بسیطة تعمل على زیادة كفاءة الجسم 
في التخلص من السموم الناتجة عن عملیات                     

التمثیل الغذائي، إلى جانب تنشیط الدورة الدمویة          
بعد وجبة    . وزیادة الشعور بالراحة واالسترخاء         

اإلفطار تمارس الریاضة بعد وجبة اإلفطار بما                 
، حیث یتم خالل ھذه الفترة         3ونص إلى      2یعادل  

لیتم استخالص الطاقة    ھضم الطعام بكفاءة وراحة   
و إعادة شحنھا إلى أعضاء الجسم الحیویة،                      
والیجوز بتاتا ممارسة أي مجھود بدني قبل الوقت  
المحدد ألن طاقة وجھد و تركیز الجسم بالكامل                
یكون منصب على إتمام عملیة الھضم، ویضیف             
بعض المتخصصین أن الفائدة المرجوه من                        
ممارسة التمارین بعد اإلفطار تتمثل في أنھا تحفز          
وتسرع من عملیات األیض وحرق الطاقة                           

 .المستمدة من الطعام الممول للجسم
 بعد وجبة اإلفطار 

 2تمارس الریاضة بعد وجبة اإلفطار بما یعادل              
، حیث یتم خالل ھذه الفترة ھضم               3ونص إلى     

لیتم استخالص الطاقة و           الطعام بكفاءة وراحة      
إعادة شحنھا إلى أعضاء الجسم الحیویة،                          
والیجوز بتاتا ممارسة أي مجھود بدني قبل الوقت  
المحدد ألن طاقة وجھد و تركیز الجسم بالكامل                
یكون منصب على إتمام عملیة الھضم، ویضیف             
بعض المتخصصین أن الفائدة المرجوه من                        
ممارسة التمارین بعد اإلفطار تتمثل في أنھا تحفز          
وتسرع من عملیات األیض وحرق الطاقة                           

 .المستمدة من الطعام الممول للجسم
 نصائح مھمة 

یجب أن یختار الریاضي مكانا صحیا لممارسة               
 : الریاضة یمتاز باآلتي

. التھویة الجیدة والنظافة العامة وعدم االزدحام         -
أن یكون المكان یتمیز باالعتدال في درجة الحرارة 

 . والرطوبة
عدم وجود مخلفات وعوادم ملوثة منتشرة كما            -

ھو الحال عند ممارسة الریاضة بالقرب من خطوط 
 . سیر المركبات الرئیسیة

 . ینصح بممارسة الریاضة في أماكن مغلقة -
ارتدي مالبس مریحة وخفیفة وال تقوم بالتمادي         -

 . بشدة في أول التمارین التي تقوم بھا
ال تتناول كمیة كبیرة من الطعام قبل ممارسة                  -

 . الریاضة
الوجبات الكبیرة في اإلفطار یمارس الریاضة                -

 . ساعات 4إلى  3بعدھا على األقل بـ 
في حال تناول وجبة صغیرة یمكنك ممارسة                   -

 . ساعات 3الریاضة بعدھا بساعة إلى 
وفي النھایة عزیزي القارئ ھل تحرص على                   
ممارسة الریاضة حتى في شھر رمضان؟ نعم                  

 .یمكنك وذلك باستشارة طبیبك

فوائد ونصائح مھمة..ممارسة الریاضة في رمضان   ھذا یھم المصاب بداء السكري الراغب في ممارسة الریاضة في رمضان  

 الحارس السابق التحاد الفقیھ بنصالح) الروبیو(وفاة العثماني

ب ب     "  العثماني" انتقل إلى جوار ربھ یوم أول أمس األربعاء المسمى قید حیاتھ   ق ل و   " الم ی روب د  "  ال أح
ات          ی ن ی ع حراس المرمى المرموقین السابقین  الذین انجبھم فریق اتحاد الفقیھ بنصالح لكرة القدم في سب

 .القرن الماضي
ده   وبھذه المناسبة األلیمة نتقدم بتعازینا الحارة لعائلتھ ودویھ وأقربائھ، راجین من الباري تعالى أن یتغم

رة        . بواسع رحمتھ، ویسكنھ فسیح جنانھ إلى جوار الصدیقین والشھداء والصالحین ی غ ھ الص رت ویلھم أس
 .والكبیرة ونادي االتحاد الفقیھ بنصالح لكرة القدم الصبر الجمیل

ي               ان ث م ال ة      ( رجاء بني مالل في القس ی م س ت ال
وة           )  السابقة ف م الص ى قس كان قریبا من العودة إل

ة         ول ط ب ة ال لوال اختفاء الثالثي البرازیلي قبل نھای
روف                     ي ظ ده ف ل ى ب ھ إل ودت ة وع ل ی ل دورات ق ب

 .غامضة
 ملعب البشیر بالمحمدیة ضد الشباب المحلي

ار            س ی ى ال ن إل ی م ی ن ال ون م ف واق ارس :  ال ح ال

ت        –محمد فضلي  –البرازیلي كانیكو  ب آی ی ع بوش
رة       –جواد الزبدة   –المعلمین  ی  –عبد الغني بوعم

 حمید حمساوي
ار               س ی ى ال ن إل ی م ی ى      -:  الجالسون من ال ف ط مص

 -سعید بصیر -)كبور(عبد الكریم حنیني –الضعیف 
 )باسو(البرازیلي ماركوني -عز الدین فرحات 

 البرازیلي سواریس: المدرب

رجاء بني مالل بثالثیة برازيلیةحديث الصورة       

نادیة مصلوح/ موحا افرني: الصفحة من اعداد  
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ة موالي               وی ان ث ة ل نظمت الجمعیة الریاضیة المدرسی
ل    ب رشید التأھیلیة بقصبة تادلة صباح یوم األربعاء ما ق
الماضي، حفال خصص لتتویج التالمیذ والتلمیذات الذین 
ة                         اضی ری افسات ال ن م ف ال ل ي مخت سة ف مثلوا المؤس

 .المدرسیة خالل الموسم الدراسي الجاري
ا                          ھ ی وه ف مة ن ل سة ك مؤس یس ال وبالمناسبة القى رئ
ف                              ل ي مخت ة ف وی ان ث ت ال ل ث ي م ت رق ال ف بانجازات ال
ة                 انت مشرف ي ك ت ة وال التظاھرات الریاضیة المدرسی
ة                       ی دن ب ة ال ی رب ت ذة ال جھود اسات ومشجعة، كما اشاد ب
ادة                       م اء ب ق ي االرت ادة ف ج م ال ھ ت وتضحیاتھم ومشارك

 .التربیة البدنیة والریاضة المدرسیة
أ           ن سة، ھ مؤس ال من جانبھ وباسم أطر التربیة البدنیة ب

اذ    ت ري    " االس ی ص ب د ال م ح ن     "  م ی ی اض ری ال ال ط االب
ن      ری مؤط ذة ال دي            ( واالسات ھ ي، م ع ل ف ق طی ل د ال ب ع

راوي        د اهللا ال ا      )  مرزیان، مصطفى سعدي وعب ى م عل
رة                ة جدی اضی جازات ری ن ان حققوه الموسم الجاري م

ن          ی اضی ری ن ال بالفخر واالعتزاز، والتي ابرزت عددا م
رة                 دم وك ق رة ال اضات ك ي ری والریاضیات الواعدین ف
السلة والكرة الطائرة، مشیرا الى ان ھذا الحفل الرمزي 
ھو اعتراف وتقدیر للمجھودات المبدولة و تحفیز ابطال 
ا                     وق دراسی ف ت شوار وال م ة ال المؤسسة على مواصل

 .وریاضیا
ى                      ة عل ری دی ق ات وشواھد ت ی دال ی ھذا وقد تم توزیع م
طوالت             ب ف ال ل التالمیذ والتلمیذات المشاركین في مخت
ة االطر       اف المدرسیة، كما سلمت شواھد تقدیریة على ك
ن                        ی ل ام ع ن ال ن وعدد م ی ی ن ق ن ن ال االداریة والمساعدی
بالمؤسسة تقدیرا واعترافا بما یقدمونھ من دعم إلنجاح 
ى           ذات عل ی م ل ت اللقاءات الریاضیة وتشجیع التالمیذ وال

م اخذ               .  العطاء والتألق ل شاي وت ف وفي الختام نظم ح
 .صور تذكاریة تخلیدا لھذا الحفل الریاضي المدرسي

 محمد البصیري: قصبة تادلة

 ثانوية موالي رشید التأھیلیة بقصبة تادلة

 نظمت حفل تتویج أبطال المتألقین خالل البطوالت الریاضیة المدرسیة

ة      ینظم المكتب المدیري لنادي أولمبیك خریبكة بشراك
ف         ع الشری مع جمعیة الجیل الذھبي و بدعم من المجم
دة         ائ ف رة ل للفوسفاط، دوري رمضان لكرة القدم المصغ
ة شھر رمضان                          ل ول طی ن جل اب حي ب أطفال و شب

ار      ھضة         "  الكریم، و تحمل النسخة األولى شع ن ا ل ع م
 ". ریاضیة لجیل ذھبي بحي بن جلول 

ي             ا ف ق ری و تشھد النسخة األولى مشاركة ستة عشر ف
ا                 ن ة إث ة، مشارك فئة الصغار أقل من خمسة عشر سن
اث،        ل اإلن ث م عشر فریقا یمثلون الذكور، و أربع فرق ت
ة        اق ط ب یتبارون ضمن أربع مجموعات من أجل الظفر ب
رق   التأھل لنصف نھائي المسابقة، فیما یشارك ثماني ف
ن،        ی یمثلون فئة أقل ثمانیة عشر سنة، ضمن مجموعت
و تشارك فئة أقل من خمسة و عشرون سنة باثنا عشر 
فریقا، یتبارون ضمن ثالث مجموعات من أجل الصعود 
دور       ة ل ل لمربع الكبار، و سیلتحق بالفرق الثالث المتأھ
ام              ك االحت ي ب ان ث ز ال النصف، أحسن فریق محتل للمرك

 . للنسبة العامة و الخاصة
ت           وم السب ي ی و انطلقت فعالیات ھذا الدوري الرمضان
ة                 ئ ف خاصة ب دور األول ال الماضي، بإجراء مباریات ال

ك              ی ب م ق أول ری ي ف الصغار و التي شھدت حضور العب
ة                     طول ب قب ال ة، ول فضی أس ال ك ال خریبكة المتوجین ب
ك                      ی ب م ادي أول ا ن ھ ی ل الوطنیة الوحیدة التي تحصل ع
ن            ة م ی ن ق ة ت خریبكة في تاریخھ، و إشرافھم على ورق
ن                      ا حي ب ھ زخر ب ي ی ت أجل التنقیب على المواھب ال
ة                ي مداعب مھم ف جلول، و مساعدتھم على تحقیق حل

 . كرة القدم في صفوف نادي أولمبیك خریبكة
ن                      ادوا م ف ن است ی شارك م كما تجدر اإلشارة ان جل ال
اضي                          ور ری ت ھ دك ی ل اضي، أشرف ع ي ری فحص طب
ن،     ی متخصص، من أجل الوقوف على جاھزیة المشارك
ام شھر            الل أی ومدى قدرتھم على ممارسة الریاضة خ
رمجة                   ب ظمة ب من ة ال جن ل رمضان الكریم، كما قامت ال
ا               ؤطرھ رة، سی مصغ دم ال ورشات تكوینیة في كرة الق
ز                       مرك ال جاري، ب وع ال حر األسب ن ب ی ب الع اء ال دم ق
ي     الریاضي الخاص بحي بن جلول، لفائدة المشاركین ف
دم                      ق رة ال ك دوري رمضان ل ى ل سخة األول فعالیات الن

      .المصغرة
 أشرف لكنیزي

 )لجنة اإلعالم و التواصل( 

 أولمبیك حریبكة ینظم دوري رمضان لكرة القدم المصغرة لفائدة بحي بن جلول  

ي          رمضان دوري ال تم افتتاح فعالیات النسخة الثانیة لل
ن                 طاعی ق ي ال ف لكرة القدم المصغرة لفائدة أطر وموظ

ة                ع جم وم ال اعة          18العام والخاص، زوال ی ق اي ب م
ار              "  موالي یوسف" الریاضات  حت شع ة ت ك ب " بخری

ة                 مغرب إلستضاف رشح ال جمیعا من أجل دعم ملف ت
ى       "   2026كأس العالم  ة األول جول ، بإجراء مباریات ال

ة،        ك ب والتي جمعت بین أطر وموظفي نادي أولبیك خری
ن                 ززی ع ة، م ك ب ری ة خ ی ن ادي حس ي ن ف وظ ر وم وأط
رحة        ف اع ال صفوفھم بالعبین كانوا باألمس القریب صن

ال      ث الل     " بعاصمة الفوسفاط خریبكة، أم ق ، " رضوان ب
د       " ،   " محمد مورصادي" ، "حمزة بودالل" د الصم عب

ر             "... الوراد اھی جم اراة ب ب م ، و غصت جنبات قاعة ال
ن                          ك ع اھی ار ن ف األعم ل ن مخت اضة م ری شغوفة بال
ب                     جی جم ن ن ال ال ث ن أم زی می ت حضور وازن لالعبین م

 . معتاني، وعبد الصمد رفیق، و إبراھیم الرغو
ة                  ی ادي حسن ي ن ف وانتھت المقابلة لصالح أطر وموظ
ى                       اوب عل ن ن، ت ی ل ھدف اب ق خریبكة بخمسة أھداف م

ن       خادوري     " تسجیلھا كل م ال ال ق        "  رح جم الساب ن ال
ن،    ی لمجموعة من األندیة الریاضیة المغربیة في مناسبت

ي         " و رئیس الفریق  ن اسی م ف ری ك ذي سجل      "  عبد ال ال
ق                         جم الساب ن م ال ت ا أخت م ی ن، ف ی رضوان  " كذلك ھدف

كة حصة األھداف         " بقالل ، ومدرب فریق حسنیة خریب

ة     ك ب بھدف خامس، فیما سجل ھدفي فریق أولمبیك خری
 . مدرب فئة اآلمل" محمد مورصادي"النجم السابق

ي    و في باقي نتائج المباریات فاز فریق منظمي و ممون
ة أھداف                            سع ت كي ب ل م درك ال ق ال ری ى ف الحفالت عل
ق       ری ى ف ألربعة، فیما فاز فریق وردیغة للمنشورات عل

 . عمال الوساطة بخریبكة بسبعة أھداف مقابل ھدفین
ة                      ی ان ث سخة ال ن ل دور األول ل ات ال اری و عن إفتتاح مب
دة أطر                  ائ ف رة ل مصغ دم ال ق للدوري الرمضاني لكرة ال

خاص، صرح                ام وال ع ن ال أشرف  " وموظفي القطاعی
ر  "  لكنیزي رئیس جمعیة أصدقاء إفریقیا بالمغرب ومدی

ذي                  جاح ال ن ي، أن ال رمضان دوري ال النسخة الثانیة لل
الل     راھنت علیھ الجمعیة ھذه السنة قطفت ثماره من خ
اء                  مة األسم ی ي ق ة ف ل ث م أولى جوالت الدوري، و المت
ذي        ي ال ان روح الریاضیة المشاركة، باإلضافة للجانب ال
ا     یمیز ھذا الشھر الكریم عن باقي أشھر السنة، وھو م
ل                        ب اعة ق عصر جم الة ال ي أداء ص تجسده الجمعیة ف
ت     ی وق خوض أولى المباریات التي یتزامن توقیتھا مع ت
م                         اء أمورھ ی اء أول ن ة األب ق راف م ة ل اإلضاف الة، ب الص
رة،              ك ون ال داعب م ی ھ المشاركین في الدوري ومشاھدت
دان،               ی م ة ال ع م داخل رق باإلضافة لاللتقاط صور إلبائھ
ع                  ی ا جم ھ ى ب حل ت ي ی دون نسیان الروح الریاضیة الت

 .  المشاركین في الدوري

 افتتاح النسخة الثانیة من دوري رمضان لكرة القدم المصغرة بخریبكة

ھ                  ت خ ي نس ي ف ان رمض تتواصل فعالیات الدوري ال
ت       ی ل الخامسة الذي یسھر على تنظیمھ شباب آیت تس

ا          6بمشاركة  ھ ن ی ا ب م فرق في فئة الكبار،ستتبارى فی
ویتعلق األمر بكل .  ذھابا وإیابا طیلة ھذا الشھر الكریم

ورة، ودرب            :  من اد زاك ح ت وات ی سبورتینغ ایت تسل
ي و ف س                        الل م اء ال رج ت وال ری ف ی وم ت سبتة ونج

ث   فرق من  5  فینرباتشا باإلضافة إلى ی فئة الصغار، ح
ذا                ة ھ ل ی ا ط اب ا وإی اب ستتبارى بدورھا فیما بینھا ذھ

ن        ل م ك غ      :  الشھر الفضیل، ویتعلق األمر ب ن ی ورت ب س
ار         غ ري وص ی ب تیفریت وصغار درب سبتة واشبال ص

 .تیفریت واوالد الخضراء

رف               ن ط ام م م ت ى االھ ق امل شباب ایت تسلیت ان یل
ى      ل الجھات المسؤولة خاصة وان المنطقة ال تتوفر ع

رب          ،ملعب رسمي ق ب ال الع وتتمنى ان تستفید من م
اء                      ی ن اح ة م وع م ج م را ب ؤخ ا م ھ التي تمت برمجت

ذا    .  المدینة ترى ھل سیستفید شباب ایت تسلیت من ھ
دوري               ار ال ع ع ش ق م واف ت ي ال ال ت ال ب، وب ل ط م ال

الریاضة اساس ابتعاد الشباب "الرمضاني لھذه السنة 
ة               " عن االنحراف ل ی ھ ط ی ل رد ع ب ال ؟ سؤال یستوج

ادرات       ب ھ م السنوات الخمس األخیرة التي تتواصل فی
 .شباب المنطقة

 

"الریاضة اساس ابتعاد الشباب عن االنحراف:"تحت شعار  
 شباب ایت تسلیت ینظم  النسخة الخامسة من الدوري الرمضاني لكرة القدم

ت        ر         19ودعت الساحة الریاضیة یوم السب اي األخی م
ھ              ات ی د ح ی ى ق م س م ر       " ال ری د ج م ح روف   "  م ع م ال

،الالعب الدولي السابق الذي سجل أول ھدف      " حمان"ب
خب                ت ن م ل ة ل في مرمى المنتخب األلماني في أول مشارك

ان      . 1970المغربي في موندیال میكسیكو  م وقد ووري جث
ي          ت ة ال ی ك الراحل في الیوم الموالي بوالیة بوسطن األمری

 .فضل العیش فیھا قسرا خالل العشر سنوات األخیرة
ة                       د سن د ول د ق ی ق ف ر أن ال طان          1944یذك درب السل ب

خب                   ت ن م یضاوي وال ب اء ال رج بالبیضاء وحمل قمیص ال
ة                     اق ط كروي أي ب ق في مشواره ال ل الوطني دون أن یت
رش                          ع أس ال ة ك ای ھ ت أو حمراء،وخسر ن ان راء ك ف ص

، ونھایة أخرى 1965كالعب ضد الكوكب المراكشي سنة 
ة         ، وأخرى كمدرب        1968ضد الراسینغ البیضاوي سن

ة         وج        1983للفریق ذاتھ ضد جمعیة الحلیب سن ا ت م ، ك
ة موسم               ی وطن ة ال  15ب      67  –  66ثاني ھداف للبطول

ا، وموسم         ا     16ب      68  –  67ھدف ص        . ھدف ل قمی وحم
ي      4مباراة، سجل فیھا  27المنتخب الوطني في  أھداف ف

ي مرمى         70إقصائیات موندیال سنة  ر       " ،وھدف أخر في النھائیات ف ی ای ب م خب                "  سی ت ن م ل الق ل عم حارس ال ال
 إنا هللا وإنا إلیھ راجعون .رحم اهللا الفقید وأسكنھ فسیح جنانھ. األلماني

70مسجل أول ھدف للمنتحب المغربي في كأس العالم " حمان"وداعا   

 حمان
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2018البرنامج الكامل للدور األول من موندیال روسیا    یونیو 14الخمیس  ● 
  ) 1المجموعة ( السعودیة / روسیا  15.00

 
  یونیو 15الجمعة  ●

   ) 1المجموعة ( األورغواي / مصر  12.00:
   ) 2المجموعة ( ایران / المغرب  :00.15 

   ) 2المجموعة ( البرتغال / اسبانیا  18.00: 
 

  یونیو 16السبت  ●
  ) 3المجموعة ( استرالیا / فرنسا :   10.00
  ) 4المجموعة (اسالندا / ألرجنتین : ا 13.00
  ) 3المجموعة ( الدانمارك / البیرو :  16.00
  ) 4المجموعة ( نیجیریا / كرواتیا :  19.00

 
  یونیو 17األحد ● 

  ) 5المجموعة ( صربیا / كوستاریكا:  12.00
  ) 6المجموعة ( المكسیك / ألمانیا  15.00 :
  ) 5المجموعة ( سویسرا / البرازیل  18.00 :

  یونیو 18اإلثنین  ●
  ) 6المجموعة ( كوریا ج / السوید :  12.00
  ) 7المجموعة ( بنما / بلجیكا :  15.00

  ) 7المجموعة ( انجلترا / تونس  18.00 :
 

  یونیو 19الثالثاء  ●
  ) 8المجموعة ( السنغال / بولونیا :  12.00
  ) 8المجموعة ( كولومبیا / الیابان :  15.00
  ) 1المجموعة ( مصر / روسیا :  18.00

  یونیو 20األربعاء  ●
 )  2المجموعة ( البرتغال / المغرب  :00.12 

 )1المجموعة ( السعودیة / األورغواي:  15.00
  ) 2المجموعة ( اسبانیا / ایران  18.00 :

 
  یونیو 21الخمیس  ●

  ) 3المجموعة ( البیرو / فرنسا  12.00 :
  )3المجموعة ( استرالیا / الدانمارك :  15.00

  ) 4المجموعة ( كرواتیا / األرجنتین  18.00 :

  یونیو 22الجمعة  ●
/ البرازیل        :   12.00
  ) 5المجموعة (كوستاریكا 
ایسالندا /  نیجیریا   15.00 :

  ) 4المجموعة ( 
سویسرا /  صربیا  :   18.00

  ) 5المجموعة ( 
 

  یونیو 23السبت  ●
  ) 7المجموعة ( تونس / بلجیكا :  12.00
  )6المجموعة ( السوید / ألمانیا :  15.00

 )6المجموعة ( المكسیك / كوریا ج   18.00:
  

  یونیو 24األحد  ●
  ) 7المجموعة ( بنما / انجلترا :  12.00

  ) 8المجموعة ( السنغال / الیابان  15.00: 
  ) 8المجموعة ( كولومبیا / بولونیا  18.00:

  یونیو 25االثنین  ●
  ) 1المجموعة ( مصر / السعودیة :  14.00

 ) 1المجموعة ( روسیا / االورغواي   14.00:
 )  2المجموعة ( اسبانیا / المغرب : 00.18 

  ) 2المجموعة ( ایران / البرتغال   18.00:
  یونیو 26الثالثاء  ●

  ) 3المجموعة ( فرنسا / الدانمارك  14.00: 
  ) 3المجموعة ( البیرو / استرالیا  14.00: 

  ) 4المجموعة ( كرواتیا / ایسالندا :  18.00
  ) 4المجموعة ( األرجنتین / نیجیریا  18.00: 

  یونیو 27األربعاء  ●
  ) 6المجموعة ( المانیا / كوریا ج  14.00
  ) 6المجموعة ( السوید / المكسیك  14.00
  ) 5المجموعة ( البرازیل / صربیا  18.00
  ) 5المجموعة ( كوستاریكا / سویسرا  18.00

  یونیو 28الخمیس  ●
  ) 8المجموعة ( كولومبیا / السنغال  14.00
  ) 8المجموعة ( بولونیا / الیابان  14.00
  ) 7المجموعة ( بلجیكا / انجلترا  18.00

 )ملیون یورو 3.8(ألمانیا  -ت یواخیم لوف  -1
 )ملیون یورو 3.4(فرنسا  -دیدییھ دیشامب   -2
 )ملیون یورو 3.4(البرازیل  -تیتي   -3
 )ملیون یورو 2.9(إسبانیا  -جولین لوبیتیغي   -4
 )ملیون یورو 2.5(روسیا  -ستانیسالف تشیرتشیسوف   -5
 )ملیون یورو 2.2(البرتغال  -فرناندو سانتوس   -6
 )ملیون یورو 1.9(إیران  -كارلوس كیروش   -7
 )ملیون یورو 1.9(إنجلترا  -جاریث ساوثجیت   -8
 )ملیون یورو 1.75(األرجنتین  -خورخي سامباولي   -9

 )ملیون یورو 1.7(األوروجواي  -أوسكار تاباریز   -10
 )ملیون یورو 1.5(مصر  -ھیكتور كوبر   -11
 )ملیون یورو 1.5(كولومبیا  -خوسیھ بیكرمان   -12

 )ملیون یورو 1.4(السعودیة  -خوان أنطونیو بیتزي   -13
 )ملیون یورو 1.2(أسترالیا  -بیرت فان مارفیك  -14
 )ملیون یورو 1.1(بیرو  -ریكاردو جاریكا   -15
 )ملیون یورو(المكسیك  -خوان كارلوس أوسوریو   -16
 )ألف یورو 930(الدنمارك  -آجي ھاریدي  -17
 )ألف یورو 930(الیابان  -أكیرا نیشینو   -18
 )ألف یورو 925(بلجیكا  -روبیرتو مارتینیز   -19
 )ألف یورو 850(سویسرا  -فالدیمیر بیتكوفیتش   -20
 )ألف یورو 780(المغرب  -ھیرفي رینار   -21
 )ألف یورو 700(آیسلندا  -ھیمیر ھالجریمسون   -22
 )ألف یورو 550(كرواتیا  -زالتكو دالیتش   -23
 )ألف یورو 500(نیجیریا  -جیرنوت رور   -24

 450(السوید  -جون أندرسون   -25
 )ألف یورو

كوریا الجنوبیة  -شین تاو یونج   -26
 )ألف یورو 450(

 400(بنما  -ھیرنان جومیز   -27
 )ألف یورو

ألف  350(تونس  -نبیل معلول   -28
 )یورو

(كوستاریكا  -أوسكار رامیریز   -29
 )ألف یورو 350

(صربیا  -مالدین كریستاجیتش   -30
 )ألف یورو 300

 )ألف یورو 270(بولندا  -آدم ناوالكا  -31
 )ألف یورو 200(السنغال  -ألیو سیسیھ   -32

 رواتب مدربي المنتخبات المشاركة في موندیال روسیا حسب الترتیب

دم                ق رة ال ك ي ل ا   " اختار االتحاد الدول ف ی ن     36"  ف م
ي   " أحسن الحكام على مستوى العالم، والروسي  رغ سی

ف  ن       "  كاراسی د م ف                    36واح ل خت م ون ل م ت ن ا ی م ك ح
 .االتحادات القاریة

ن          *   دی اع س م م           63عدد الحكام ال ھ ن ی ن ب م
وف   الروسي تیخون كالوجین وأنطون أفریان

 .ورضوان عشیق من المغرب
ام           *   ك ح اء ال م ة أس ح ي الئ ل ا ی م ی ف

ا  " المعتمدین من إدارة  ف ي "  فی أس   ف ك
 .حكام عرب 5 التي تضم 2018العالم 

 )حكام 10(االتحاد األوروبي/ 
ر    - فیلیكس بریخ من ألمانیا، وجونیت جاكی

دا،                  ن ول ن ھ رز م وب ورن ك ی من تركیا، ب
و   شیمون مارسینیاك من بولندا، وأنطونی

ن             و الوس م ی ات ل م ی غ ی ا   م ی ان ب ، إس
ا،                ی رب ن ص ش م ت ی اج وراد م ی ل ی وم

ن                    ا م ن ی وم ك ر س ی ا، ودام ی ال ط وجیانلوكا روكي من إی
 .سلوفینیا، وكلیمنت تیوربین من فرنسا

 )حكمان اثنان(أوقیانوسیا/ 
 .ماثیو كونغر من نیوزیلندا، ونوربرت ھاوتا من تاھیتي 

 )حكام 6(أمریكا الجنوبیة/ 
ن        ریس م خولیو باسكونیان من تشیلي، وإنریكي كاسی

ور        ست ی باراغواي، وأندریس كونھا من أوروغواي، ون
ل،               رازی ب ن ال ي م ش ت بیتانا من األرجنتین، وساندرو ری

 .ویلمار رولدان من كولومبیا
 )حكام 6: (آسیا/ 

ة                       ودی ع ة الس ی رب ع ة ال ك ل م م ن ال م  ( فھد المرداسي م ت
م                ھ ویض ع م ت ت ن وسی دی اع استبعاده رفقة زمیلیھ المس

ان      اب ی ي     ) بحكام من اإلمارات العربیة المتحدة وال ل ، وع
ن                   وف م ات ان أرم ران، ورافش ن إی ي م ان اج ا ف رض
ة   أوزبكستان، ومحمد عبد اهللا محمد من األمارات العربی
ر اهللا           ك واف ش المتحدة، وساتو ریوجي من الیابان، ون

 .من البحرین
 )حكام 6: (إفریقیا/ 

ن                 و م ی ھ غ دی االن ر، وم زائ ج مھدي عابد شریف من ال
السنغال، وباكاري جسام من غامبیا، وجھاد 
ن               ازو م ك ي سی ان جریشة من مصر، وجی

 .زامبیا، وبامالك تیسیما من إثیوبیا
ة       /   ق ط ن أمریكا الشمالیة والوسطى وم

 )حكام 6: (البحر الكاریبي
ر،           غ ای ارك غ جویل أغیالر من سلفادور، وم

دة    ح وخایر ماربورو، كالھما من الوالیات المت
ن                    رو م ی ت ون اردو م ك ة، وری ی ك ری األم
ا،                     م ن ن ب ي م ت ی ون ب ا، وج ك اری كوست
وس         ل وی س ال وسیزار أرتورو راموس ب

 .من المكسیك
 

الحكام المشاركون الذین أنیطت لھم قیادة مباریات كأس العالم 

 رضوان عشیق

نادیة مصلوح/ موحا افرني: الصفحة من اعداد  

اء، خضع              ب   بتعلیمات من أحد األط
ي        محمد  التادلي رال دی ف والد  الحكم ال

ة      "  عبد الحق التادلي" السابق  ی ل م ع ل
إحدى                   ة ب ق ی ة ودق ل ج ع ت ة مس جراحی
دار           ة ال ن دی م ة ب اص خ ات ال ح ص م ال

ا             .  البیضاء ن ل ی زم ال ب د   " في اتص ب ع
د            "  الحق ة ق ی راح ج ة ال ی أكد أن العمل

ة              ی ة الصح ال ح كللت بالنجاح، وأن ال
ي    .  لوالده في تحسن مستمر دعواتنا ف

ل                  اج ع اء ال الشف م ب ری ك ر ال ھذا الشھ
ق    اب للتادلي األب الالعب والمسیر الس
في صفوف فریق حسنیة خریبكة لكرة 

 .القدم

" عبد الحق التادلي"والد الحكم السابق 
 خضع لعملیة جراحیة مستعجلة بالبیضاء

استجاب االتحاد الدولي لكرة القدم    
اد                     ح ھ االت دم ب ق ذي ت ب ال ل ط ل ل
السعودي لكرة القدم في شأن توقیف 
ة           ق مرداسي رف الحكم الدولي  فقد ال
وم أول أمس               ن ی ساعدی م زمیلیھ ال
رت                 ھ ا أظ دم ع ك ب اء وذل ع االرب

اد جدة                         ح ادي ات یس ن ن رئ ب رشوة م طل التحقیقات قیامھ ب
ة         ل اب ق السعودي من خالل رسائل نصیة عبر تطبیق واتساب م
ن            ی ف ن الشری حرمی مساعدة فریقھ للفوز بنھائي كأس خادم ال
ام       حك أمام الفیصلي السعودي، ومن المقرر أن یتم تعویضھم ب
اد                              ح الت ن ل ی ع اب ت حدة ال مت ة ال ی رب ع ارات ال ان واإلم من الیاب

 .األسیوي لكرة القدم 

الفیفا تبعد الحكم الدولي 
 السعودي فھد المرداسي



SANTÉ            SANTÉ 394 
01-15 juin 18 

+  

 
20 

Les premiers symptômes du stress (phase de choc) : D'abord 
une phase de choc intervient au moment où vous recevez le 
stimulus  :" stressant " : votre rythme cardiaque s'emballe, votre 
tonus musculaire et votre taux de sucre dans le sang s'effondrent. 
Votre organisme va à ce moment tout faire pour s'adapter. Pour 
cela, votre système nerveux envoie un message à l'hypothalamus 
qui, en agissant sur la glande médullo-surénale, libère de 
l'adrénaline. Celle-ci fournit à l'organisme l'énergie dont il a 
besoin en augmentant le rythme du cœur (donc son débit) pour 
mieux oxygéner les muscles et les tissus, et en facilitant la 
libération du sucre et des graisses par le foie. C'est un premier 
stade où la mémoire et la réflexion sont améliorées. Vos pupilles 
se dilatent, vous disposez d'une meilleure vision. Quelle que soit 
la nature du stimulus, la réponse biologique de votre organisme 
sera invariablement la même. 
 
La phase de résistance au stress : Si le stimulus persiste, vous 
passez à une phase de résistance. Votre organisme est en position 
d'alarme et de mobilisation pour tenter de capitaliser d'autres 
ressources afin de trouver un nouvel équilibre. Votre corps se met 
à secréter d'autres hormones : l'endorphine aux vertus apaisantes, 
le cortisol, la dopamine, la sérotonine et enfin des hormones 
sexuelles. A ce stade, le stress est considéré, d'un point de vue 
biologique, comme un agent stimulant bénéfique pour 
l'organisme, qui lui permet de réagir pour survivre à des situations 
pouvant le mettre en danger. 
 
La phase d'épuisement : Si le stress perdure et que votre 
organisme est incapable de faire face car les dépenses 
énergétiques nécessaires sont trop importantes, vous passez à une 
phase d'épuisement. Vos défenses immunitaires perdent du 
terrain, ce qui vous rend extrêmement sensible aux agressions 
extérieures. Vous êtes dans un état de tension excessive. Votre 
soupape de sécurité explose. Apparaissent alors la fatigue, 
la colère, voire même la dépression. 
Il n'y a pas de causes précises et établies au stress. Il n'est jamais 
une réponse automatique ni invariable. Face à une même 
situation, les individus réagissent différemment. Reste qu'il existe 
des facteurs aggravants : certaines périodes de la vie ou certains 
états psychiques, durant lesquels votre organisme est plus sujet à 
développer des réactions en spirale. 
 
Le stress entraine des troubles psychiques qui sont bien 
identifiés : De nombreux troubles psychiques sont vus en 
présence d'un stress trop important survenant sur un organisme ne 
disposant pas de capacités de défense suffisantes : 
des troubles du comportement : émotivité et irritabilité 
inhabituelles et disproportionnées par rapport au contexte, à la 
situation qui les a provoqué. 
des troubles cognitifs mineurs avec perte de mémoire, difficultés 
à se concentrer,  à trouver ses  mots, oublis fréquents, manque de 
concentration, troubles de l’attention.  
des troubles dépressifs avec troubles de l’humeur, perte d’estime 
de soi, perte d’intérêt pour l’environnement et troubles du 
sommeil 
des troubles anxieux avec de véritables crises d’angoisses, une 
vigilance face aux agents stresseurs responsables des ces 
problèmes, voire des troubles phobiques 
des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissement, 
un sommeil fragile avec des réveils précoces et la sensation d’un 
sommeil non réparateur 
des conduites addictives inhabituelles (tabac, alcool ou autres 
substances) ou des habitudes nutritionnelles anormales. 
Si le stress n'est pas une maladie, un stress chronique lui engendre 
des complications physiques ou psychologiques avec des 
répercussions importantes sur la santé ou la qualité de vie.. 
Le stress apparaît, la plupart du temps, comme une réaction 
normale, « physiologique » de l’organisme. S’il persiste, il est 
responsable de tous ces symptômes pour le moins désagréables 
qui mènent souvent le stressé à consulter un médecin. Le stress 
n’est pas une maladie à proprement parler mais, s’il n’est pas 
géré, contrôlé, il peut favoriser la survenue de maladies parfois 
graves. La communauté scientifique définit donc le stress comme 
un facteur de risque d’apparition de certaines maladies. 
 
Les complications cardiovasculaires : Elles sont dues à la 
présence de dépôts d’athérome sur les petites artères irrigant le 
cœur, les coronaires. Le rétrécissement, ou sténose, d’une ou 

plusieurs de ces artères peut aboutir à un infarctus du myocarde 
avec un risque vital. 
Dans les années 1950, des cardiologues américains constatent que 
bon nombre de leurs patients coronariens partageaient un même 
type de comportement. En 1959 ils décrivent les profils A et B. 
TYPE A : il conçoit la vie comme une lutte. Il est impatient, 
ambitieux. Il agit rapidement et ne dédaigne pas la compétition. Il 
est volontiers extraverti, colérique voire agressif. Il apparaît 
nettement stressé. 
TYPE B : il est plutôt introverti, apparaît détendu, patient. Il ne 
conçoit pas la vie, son travail comme une lutte. 
L’étude conforte alors le lien entre les patients appartenant au 
profil A et le risque de survenue d’une maladie coronarienne. En 
fait, ce risque apparaît comme étant deux fois plus important chez 
un sujet de type A que chez un individu appartenant au profil B. 
Depuis les années 1990, au-delà de la typologie A ou B, 
l’hostilité, l’agressivité, la nervosité, le surmenage, la colère, un 
état dépressif sont autant de signes qui définissent les contours 
flous d’un risque cardio-vasculaire chez l’individu stressé. Ce 
risque ne peut, la plupart du temps, suffire à expliquer la survenue 
d’un incident coronarien. Toutefois, nous savons bien que le 
stress s’accompagne souvent d’abus de tabac, 
d’hypercholestérolémie, de surpoids et de sédentarité. Ces 
facteurs de risques sont largement impliqués dans la survenue de 
ces maladies. Leur association avec le stress est d’autant plus 
délétère sur la santé, sur les coronaires en particulier. 
Alors, le stress seul peut-il être responsable d’un accident 
cardiovasculaire ? Il n’est plus rare aujourd’hui pour les 
cardiologues de recevoir en consultation ou d’accueillir en 
réanimation des individus, souvent jeunes, chez lesquels on ne 
retrouve aucun autre facteur favorisant la maladie coronaire qu’un 
stress intense et souvent prolongé. 
Au Japon, le karôshi est reconnu parfois comme maladie 
professionnelle. Il s’agit d’un surmenage professionnel majeur 
entraînant le décès par arrêt cardiaque. Un des mécanismes 
essentiels de ces problèmes coronariens de l’adulte jeune semble 
lié à une hypersécrétion d’adrénaline qui est néfaste pour le cœur, 
en particulier par le biais d’une accélération de la fréquence 
cardiaque. En l’absence de corrélation actuellement démontrée, 
on ne peut qu’évoquer la relation probable entre accélération de la 
fréquence cardiaque et le risque d’apparition d’une maladie 
coronarienne. 
 
les complications psychiatriques : L’anxiété est probablement la 
première complication psychologique du stress. Elle consiste en 
un état d'alerte, de tension psychologique et somatique en rapport 
avec un sentiment désagréable de peurs, d'inquiétude. Des 
manifestations physiologiques peuvent accompagner l'état 
d'anxiété : vertiges, nausées, palpitations, difficultés à respirer, 
constriction de la poitrine, sueurs. Néanmoins, quand les 
symptômes physiques sont très présents, on classe plutôt le 
p h é n o m è n e  s o u s  l ' a p p e l l a t i o n  d ' a n g o i s s e . 
Les phobies semblent influencées par le stress. Elles sont très 
fréquentes d’autant plus que ceux qui en souffrent osent 
désormais en parler. En effet, un sentiment de honte ou de crainte 
du ridicule semble minimiser (n’est-ce pas là plutôt le sens, dans 

la perception de la fréquence des phobies plutôt que dans 
la réalité des crises ?) leur fréquence. Il s’agit d’une peur tout à 
fait irrationnelle déclenchée par certaines situations : agoraphobie 
(peur du vide mais aussi de la foule), nosophobie (peur des 
microbes et des maladies), peur de l’autoroute, des serpents, des 
araignées. Attention, il ne s’agit pas d’une simple frayeur ou d’un 
dégoût mais d’une peur intense accompagnée de symptômes très 
désagréables voire de sensation de « mort imminente ». On 
retrouve assez souvent un stress initial, un choc psychologique 
avant le déclenchement de ces crises de panique. 
La dépression : apparaît parfois comme succédant à un stress 
intense et prolongé. Les signes de la dépression associent pêle-
mêle fatigue, désintérêt, tristesse de l’humeur, envie de ne rien 
faire voire véritable douleur morale pouvant mener à la tentative 
de suicide. Il faut certainement tenir compte de la personnalité de 
l’individu, peut-être fragile psychologiquement, et du contexte. 
On ne peut ignorer la survenue, ces dernières années, de cas de 
suicides de nombreux salariés d’une grande société nationale 
française de téléphonie. Il semble bien que stress et surmenage 
aient été au rendez-vous. 
Le stress, si banalisé dans les médias et par les médecins, eux-
mêmes souvent démunis, peut probablement tuer. Il doit donc être 
pris au sérieux, être dépisté précocement et être traité. 
 
Les complications psychosomatiques : On appelle maladies 
psychosomatiques l'ensemble des troubles, syndromes ou 
symptômes ayant une base psychologique. 
D’une manière générale, les  troubles gastro-
intestinaux constituent les maladies psychosomatiques les plus 
fréquentes : le foie, les intestins, le côlon sont en effet les organes 
cibles des névroses. Nombre de patients stressés souffrent de 
colopathie fonct ionnel le par foi s t rès gênante . 
Il a été également établi que les maladies de peau, si elles ne sont 
pas liées à une affection ou un virus, auraient une origine 
psychique. Le psoriasis, qui touche 2 % de la population 
française, les verrues, l’herpès, la transpiration excessive, la 
couperose ou l’eczéma apparaissent volontiers en raison de 
contrariétés et d’émotivité. 
L’asthme et l’obésité ont des causes complexes et 
multifactorielles. Toutefois, dans ces maladies fréquentes et 
chroniques le stress apparaît, si ce n’est comme un facteur causal, 
comme un facteur pérennisant. 
 
Les complications immunitaires : Soyons clairs ! À l’heure 
actuelle, aucune étude médicale sérieuse ne laisse entendre que le 
sida ou les cancers sont favorisés par le stress. 
Il est toutefois raisonnable de penser qu’un stress chronique peut 
entraîner un affaiblissement des défenses de l’organisme. De 
nombreuses études ont été menées chez l’animal et parfois chez 
l’homme. Les résultats sont souvent contradictoires : ainsi on a pu 
montrer chez l’animal une baisse des défenses immunitaires en 
cas de stress intense. De là à dire que le stress déclenche ou 
aggrave le sida ou les cancers, il n’y a qu’un pas qu’aucun 
scientifique ne franchit. Le sida reste une maladie due au 
développement d’un virus dans l’organisme. Les cancers restent 
liés à un développement tumoral anarchique favorisé, pour 
certains, par des paramètres environnementaux ou personnels. 
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de cancers ou du sida, il ne faudra 
pas négliger le facteur stress. Les maladies sévères chroniques 
engendrent par elles-mêmes un stress, mettant le patient face à un 
diagnostic lourd de conséquences et à un traitement long et 
difficile à vivre au quotidien. Il conviendra pour les praticiens en 
charge de ces patients d’être à l’écoute et de les aider à gérer leur 
stress, leur anxiété voire un début de dépression. 
L’avenir et la recherche médicale nous diront peut-être un jour si 
le stress est responsable de tous ces maux. En tout cas, les 
maladies cardiovasculaires tuent. L’anxiété, la dépression, 
l’obésité et les troubles alimentaires sont très probablement 
favorisés par le stress et détruisent souvent le tissu social et 
familial si nécessaire à l’être humain. Quant aux individus atteints 
de cancer ou du sida, ils n’ont pas besoin de stress 
supplémentaire ! 
 
Réf :Docticimo-revue médicale. 
 

Le stress  
Chronique, il engendre des dégâts psychiques et physiques 

   Le stress (anglicisme) est, en biologie, l'ensemble des réponses 
d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de 
son environnement. Ces réponses dépendent toujours de la perception 
qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition 
médicale, il s'agit d'une séquence complexe d’événements provoquant 
des réponses physiologiques, psychosomatiques. Par extension tous 
ces événements sont également qualifiés de stress. Dans le langage 

courant, on parle de stress positif (eustress en anglais) ou négatif (distress). Le stress est différent 
de l'anxiété, celle-ci est une émotion alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant 
amener différentes émotions, dont l'anxiété. 
Pour bon nombre d'entre nous, le stress est un concept fourre-tout désignant un vague sentiment de 
malaise. Et pourtant il est une réaction biologique bien réelle à une stimulation extérieure physique, 
psychique ou sensorielle. Plus précisément, c'est un quasi-réflexe qui se décompose en trois 
phases : alarme, résistance, épuisement. 

Préparé Par : B. ZIGZI  
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   Edition en poche, Pléiade, prix littéraires, interviews : 
Henri Michaux a lutté, tout au long de sa vie, contre ce 
qu’il appelait la “vedettomanie”. Il en a développé un art 
du refus, aussi intègre que jubilatoire, à découvrir dans un 
ouvrage intitulé “Donc c’est non”. 
Négation • Crédits : Laurent Hamels - Maxppp 
Dire non, voilà chose qui n’effrayait pas le poète Henri 
Michaux, bien au contraire ! De son vivant, il a gardé un 
oeil vif et acéré sur l’utilisation de son oeuvre, refusant 
tout écart, si petit soit-il, de son chemin littéraire. Une 
facette atypique du poète que l’on retrace en ce 24 mai, 
jour anniversaire de sa naissance, grâce à un ouvrage 
intitulé Donc c’est non (Gallimard, 2016). Pour cette 
édition, l’écrivain Jean-Luc Outers a regroupé dans ce 
recueil une série de lettres de refus envoyées par Henri 
Michaux tout au long de sa carrière.  
Les variations du non  
“Non, décidément non”, “je m’oppose catégoriquement”, 
“ne les publiez pas”.Des refus catégoriques, d'autres plus 
mesurés : c'est à un véritable exercice de style auquel 
s'est prêté le poète. Il n'hésitait pas à souligner les mots 
du refus, et parfois à user des majuscules : "c'est encore 
une fois NON"."Je serai Intraitable, cela va sans dire", 
disait-il. Et la drôlerie, fut-elle à son insu, ne manque pas 
dans ces lettres souvent cocasses.  
Dans un documentaire diffusé sur les ondes de France 
Culture en 1999, le comédien Alain Cuny se souvenait, 
avec saisissement, de la lettre de refus qu’il reçut d’Henri 
Michaux. “J’avais commis l’inconséquence, l’irréflexion 
de lui demander s’il voudrait bien parler de Racine à 
l’occasion d’un enregistrement de Phèdre. Il m’a 
répondu une lettre indignée” raconte le comédien : 
)Durée : 0'40) 
Dans cette lettre, dont on trouve la trace dans l’édition de 
Gallimard, Michaux usait de la métaphore du chemin en 
guise de refus :  
Elle me stupéfie, et pareillement Micheline Phan Kim, à 
qui je transmettais vos hommages, au comble de 
l’étonnement.                                 
Le long de ma vie je suis mon chemin, large, ou plus 
souvent étroit, sans jamais y être infidèle. En ce chemin, 

Racine n’a pas de place. Pourquoi diable lui en 
donnerais-je artificiellement ? 
Une éthique littéraire  
Au-delà de l'exercice stylistique de la prouesse formelle, 
c'est une véritable posture éthique et littéraire qui se 
dégage en filigrane de ces lettres. Et cela ne touchait pas 
uniquement l'écrit. Des interviews ? Non merci, qu'elles 
soient télévisuelles ou radiophoniques. Lorsque l'on 
consulte les archives de l'INA à la recherche de sa voix, 
rien ne s'y trouve. Et pour cause, il ne l'aimait pas. 
Hors cadre et volontiers affranchi des carcans du milieu 
littéraire, il s'est opposé aux prix littéraires, abandonnant 
dans un même mouvement les compensations financières 
qui allaient de pair. En 1960, il écrivait au critique d'art 
Jean Cassou : 
Depuis des dizaines d’années, je suis arrivé à lutter 
victorieusement contre la poussée des prix littéraires qui me 
menaçait et me trouve pratiquement tranquille de ce côté. 
Vais-je maintenant être assez fou pour laisser s’écrouler 
l’édifice de ce barrage opiniâtrement constitué ? 
Aux éminentes collections, Michaux a toujours préféré les 
tirages plus confidentiels. Il se refusait également aux 
éditions d'anthologies affirmant “je ne fais pas de poème au 
vrai sens du mot et ne dois pas être tenu pour un poète 
d'anthologie". En janvier 1984, quelques mois avant sa 
mort, il refusait la proposition de Claude Gallimard d’entrer, 
de son vivant - et c’est là chose très rare - dans la 
prestigieuse Pléiade. Craignant l’enfermement de son 
oeuvre, il ne pouvait s’y résoudre et refusait avec mesure : 
Me libérer de quantités de pages d’autrefois, retrancher, 
réduire au lieu de rassembler, voilà quel serait mon 
idéal, au lieu de l’étalement de tous mes textes. 
La simple idée de l’enfermement et de la forme définitive 
de son oeuvre le faisait fuir. Car Michaux était un 
infatigable travailleur qui reprenait sans cesse ses 
écrits. Dans un entretien accordé à Libération en 1997, à 
l’occasion de la parution à titre posthume de A la 
distance, Micheline Phan Kim, son exécutrice 
testamentaire racontait :  
Il travaillait énormément ses textes. Il était 
perfectionniste : il voulait toujours raccourcir, densifier, 
court-circuiter, comme il disait. Je l’ai même vu corriger 
sur ses livres publiés ! 
Une chose surprend néanmoins. Si Henri Michaux a pris 
sa plume pour refuser autant de propositions artistiques, il 
n’a en revanche pas laissé d’instructions écrites 
concernant l’utilisation de son oeuvre après sa mort. 
C’est ce que confiait Micheline Phan Kim dans ce même 
entretien à Libération. C’est donc avec l’autorisation de 
cette dernière, amie et ayant droit, que la publication d’un 
tel ouvrage a été possible. Car une chose est certaine : de 
son vivant, il aurait dit non.  
Alisonne Sinard 
 

“Donc c’est non” : un art du refus signé Henri Michaux 
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  La célèbre blogueuse Eman al Nafjan 
est détenue depuis plusieurs jours dans 
un lieu secret en Arabie saoudite.  
Soupçonnée de nuire à “la sécurité et la 
stabilité” du royaume et d’avoir eu des 
“contacts suspects avec des entités 
étrangères”, elle n’a toujours pas pu 
avoir accès à un avocat. Reporters sans 
frontières (RSF) demande sa libération 
immédiate. 
La fondatrice du blog Saudi woman 
Eman al Nafjan a été arrêtée il y a 
plusieurs jours dans le cadre d’une 
nouvelle campagne de répression 
visant les militants des droits des 
femmes en Arabie saoudite. Célèbre 
pour ses écrits sur la politique 
saoudienne, les défenseurs des droits 
humains, ou encore ses positions 
contre le système de tutelle en vigueur 
dans le pays ou en faveur du droit des 
femmes à conduire, la blogueuse est 
considérée comme une “traîtresse”’, 
selon le quotidien saoudien Okaz. 
Selon le Gulf Center for Human rights 
(GCHR), Eman al Nafjan a été arrêtée 
le 17 mai dernier. De leur côté, les 
autorités ont attendu plusieurs jours 
avant de laisser filtrer des informations 
sur cette dernière vague d’arrestations. 
Dans une déclaration officielle, les 
services de sécurité ont fini par 
indiquer que plusieurs personnes 
avaient été arrêtées et étaient 
interrogées car soupçonnées d’avoir eu 
des “contacts suspects avec des entités 
étrangères” et de nuire à “la sécurité et 
la stabilité” du royaume.Selon l’agence 
AP, Eman al Nafjan et au moins six 
autres femmes et trois hommes sont 
actuellement détenus dans un lieu 

gardé secret et n’ont pas eu accès à un 
avocat. 
“Reporters sans frontières dénonce 
l’hypocrisie et le double langage des 
autorités saoudiennes, qui assurent 
libéraliser le pays, tout en étouffant 
toutes les voix critiques en les 
emprisonnant ou en les forçant à l’exil. 
Eman al Nafjan et les autres défenseurs 
des droits des femmes n’ont rien à faire 
en détention, ils doivent être libéré au 
plus vite.” 
Le droit des femmes à conduire, qui 
doit être effectif le 24 juin prochain, 
était l’un des changements sociaux 
réclamés par les militants qui ont été 
arrêtés. Au moment où les autorités ont 
annoncé qu’elles autorisaient ce droit , 
les journalistes ont constaté que les 
militants saoudiens pro-conduite des 
femmes avaient reçu l’ordre de se taire 
et de ne pas commenter la nouvelle. Le 
système de tutelle reste plus que jamais 
d’actualité en Arabie saoudite. 
Comme l’a révélé un récent rapport de 
RSF, intitulé Droits des femmes: 
enquêtes interdites, enquêter et écrire 
sur les questions liées au droit des 
femmes n’est pas sans risque pour les 
journalistes. Entre 2012 et 2017, RSF a 
recensé près de 90 cas graves de 
violations des droits des journalistes 
répartis sur une vingtaine de pays. 
Au moins 11 journalistes et 
journalistes-citoyens sont 
officiellement emprisonnés en Arabie 
saoudite, ce à quoi s’ajoute une 
quinzaine de journalistes, 
professionnels ou non, détenus sans 
annonce officielle. Le pays figure à la 
169ème place sur 180 au Classement 
mondial de la liberté de la presse établi 
par RSF en 2018. 

Une blogueuse saoudienne arrêtée pour ses 
écrits sur les droits des femmes 

Repéré par Aurélie Rodrigues  
 
Les humains ne réprésentent que 0,01% de la 
vie sur Terre (mais nuisent aux 99,99% 
restant) 
Aristote est le premier à avoir développé le 
concept d’anthropocentrisme: l’homme occupe 
une place centrale sur Terre. Cette vision du 
monde place les intérêts des humains avant les 
autres formes de vie. Pourtant, une nouvelle 
étude estime quenotre espèce ne représente que 
0.01% de la biomasse terrestre. 
Comme l’explique The Guardian, les chercheurs 
de l’Institut Weizmann des Sciences donnent 
pour la première fois une estimation détaillée de 
la répartition de la biomasse terrestre. Les 
résultats ont montré que les plantes représentent 
83% des êtres vivants sur notre planète –suivies 
par les bactéries (13%) et les autres êtres vivants 
(5%) dont les insectes, champignons et autres 
animaux. 
«J’étais étonné de voir qu’aucun recensement 
détaillé global de la biodiversité n’avait été fait. 
Ça permet de se rendre compte du rôle dominant 
que joue l’humanité sur la Terre», explique Ron 
Milo, auteur principal du rapport publiée dans la 
revue scientifiqueProceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of 
America. 
L’humanité et ses 0.01% serait responsable de la 

disparition de 83% des mammifères sauvages et 
de 50% des plantes sauvages. 
 
Une nouvelle ère régie par l'espère humaine 
L’activité humaine est si importante que les 
scientifiques ont lui donné un 
nom:l'Anthropocène. Ce terme se définit comme 
«la période durant laquelle l'influence de l'être 
humain sur la biosphère a atteint un tel niveau 
qu'elle est devenue une force géologique». Un 

des marqueurs significatifs en est 
l’omniprésence d’os de poulets partout dans le 
monde –caractéristique de l’élevage intensif des 
volailles. 
«Le poulet pourrait bien devenir le fossile qui 
symbolisera l’Anthropocène pour les futurs 
géologues», écrit Damian Carrington, journaliste 
au Guardian. 
Car selon l'étude sur la biomasse, les volailles 
d’élevage représentent 70% de tous les oiseaux 

présents sur Terre – les 30% restant étant des 
oiseaux sauvages. Ce phénomène est encore 
plus parlant en ce qui concerne les mammifères: 
60% d’entre eux sont des animaux d'élevage, 
36% sont des humains et seulement 4% vivent 
dans la nature. 
«Quand je fais un puzzle avec mes filles, on y 
voit habituellement un rhinocéros à côté d’une 
girafe ou d’un éléphant. Si je devais leur 
montrer une vision plus réaliste du monde, on 
devrait voir un puzzle avec une vache à côté 
d’une autre vache, à côté d’un poulet», 
indiqueRon Milo. 
 
Le début de la sixième extinction de masse 
En 2017, une étude menée par Gerardo Ceballos 
s'alarmait du début de la sixième extinction de 
masse, «prélude d'une extinction globale des 
animaux». De fait, en 40 ans, 50% des espèces 
animales ont disparu –83% des mammifères 
terrestres, 80% des mammifères marins et 15% 
de poissons. 
«La place des êtres humain sur Terre est très 
disproportionnée: on représente seulement 
0.01% de la biomasse terrestre et pourtant notre 
activité a des conséquences massives sur les 
autres formes de vie et sur notre propre survie», 
explique Ron Milo. 
 

Nous sommes les moins nombreux, mais les plus gênants 
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   Dans le cadre de la coopération culturelle et 
académique entre le Maroc et la France pour la mise en 
œuvre de la vision stratégique 2015/2030, des journées 
pédagogiques ont été organisées au centre de la ville de 
Midelt, sous les auspices de l’Académie Régionale de 
l’Education et de la Formation Draa- Tafilalet, en 
présence du gouverneur de la province de Midelt Atmane 
SOUALI , du Consul Général de France FRANCOIS-
XAVIER TILLIETTE , du directeur de l’Académie 
Régionale de l’Education  et de la Formation, du Directeur 
de l’Institut Français à Fès, CHRISTOPHE STEYER, des 
enseignants et des élus locaux. 
A l’ouverture des dites journées, le directeur de 
l’Académie Régionale de l’Education de Draa Tafilalet 
a prononcé une allocution où il a mis en exergue les 
relation séculaires entre le Maroc et la France tout en 
mettant en apothéose la coopération culturelle et 
Académique entre les deux pays, d’où la mise en œuvre 
de la vision stratégique 2015-2030 suivant l’accord 
cadre fixant les principales priorités de la coopération 
éducative franco-marocaine adoptée par le ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle ; le Directeur de l’Académie Régionale 
a par la suite rappelé l’importance de l’apprentissage 
des langues qui occupe une position centrale  pour 
instaurer une école de l’équité, de la qualité et de la 
promotion. Il a par la suite mis l’accent sur la maîtrise 
des langues, notamment la langue française, en tant que 
langue d’enseignement et langue enseignée. Un effort 
énorme a été déployé par le ministère pour la révision 

des programmes et des méthodes pédagogiques 
conformément aux approches et méthodes nouvelles, a 
poursuivi  le directeur régional. 
Intervenant à son tour le Consul Général de France, a 
mis en relief les journées pédagogiques qui constituent 
une première formalisée par  une convention de  
partenariat entre la direction provinciale de l’éducation 
nationale, la province de Midelt et l’Institut français de 
Fès, dans la cadre de la politique de coopération 
éducative de l’Ambassade de France  et à la demande 
du Ministère de l’Education Nationale pour la formation 
des enseignants exerçant dans des établissements 
scolaires publics, primaires et secondaires. Dans ce 
même cadre un regroupement pédagogique formant 
deux ateliers ont eu lieu vendredi et samedi derniers 
sous la direction de spécialistes marocains de 
l’éducation ; le premier atelier sous le thème, «  Mise en 
œuvre de la pédagogique du projet à travers 
l’exploitation des albums de littérature jeunesse en 
classe », animé par Driss SABER et réservé aux 
enseignants du primaire. Le second atelier a été 
organisé sous le thème ; «  Analyse du texte littéraire au 
lycée, quelles approches pour quels résultats » a été 
animé par Abdelhak  OUALLAF et réservé aux 
enseignants du secondaire qualifiant »./.    

 Driss AZIM 

Midelt, journées pédagogiques 

  Le problème de la dénucléarisation 
d e la  Ré pub liqu e p op u la ir e 

démocratique de la Corée (RPDC) est une question 
d’actualité de grande importance. Elle concerne le 
pays, la région, et le monde, en particulier les Etats-
Unis. 
Ces dernières semaines on a témoigné des activités 
entre la RDPC et l’Administration Trump dont on ne 
peut à présent prédire les résultats. Ce que l’on sait 
aujourd’hui, c’est que le leader de la Corée du Nord 
Kim Jon un a récemment et subitement déclaré qu’il 
allait éliminer son arsenal nucléaire. 
Comment peut-on expliquer cette décision 
inattendue ?   
  Certes des sanctions internationales ont été 
appliquées contre la RPDC. Le Président américain 
a menacé de la détruire. Le Président du Programme 
alimentaire mondial a observé que la situation 
économique du pays était alarmante. Le Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits 
humanitaires a lui aussi remarqué que 18 millions de 
personnes-70% de la population, vivaient dans 
l’insécurité alimentaire 
Mais cela n’explique pas tout. Il faut donc chercher 
d’autres raisons derrière la décision rapide de Kim 
Jon un. Parmi elles, on peut citer l’influence et la 
diplomatie de la Chine. 
En effet, le Président chinoix Xi Jinping recevait 
entre le 25-28 mars ce cette année Kim Jon un dans 
le Grand Hall à Beijing. Il a déclaré à cette occasion 
que la situation dans la Péninsule coréenne se 
développait rapidement et que plusieurs 
changements y ont eu lieu. Xi a ajouté que les deux 
pays étaient prêts à faire les efforts pour contribuer 
positivement à la paix régionale, à la stabilité et au 
développement. 
L’Agence chinoise officielle Sinhua rapportait que 
les deux dirigeants ont échangé des points de vue sur 
la situation mondiale et sur la Péninsule coréenne. 
Dans ce contexte, l’Agence annonçait que le 
Président Xi a déclaré que son pays maintenait sa 
position en faveur de la dénucléarisation de la 
Péninsule, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, 
et la résolution des problèmes à travers le dialogue 
et la consultation. 
 
Toujours d’après l’Agence officielle, le Président Xi 
a déclaré que la Chine appelle toutes les parties à 
améliorer les relations intercoréennes et à faire des 
efforts pour faciliter les discussions sur la paix. La 
Chine, il a affirmé, continuera à jouer un rôle 
constructif en ce qui concerne le problème, et à 
travailler avec toutes les parties pour dégeler la 
situation dans la Péninsule. 
Kim a pondu : « En ce printemps plein de joie et 
d’espoir, je crois que ma première rencontre avec le 
Secrétaire général Xi produira des fruits abondants 
dans l’amitié entre la Chine et la RPDC, et faciliter 
la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne’’. 
Un mois après, le 27 avril 2018, Kim Jon un 
rencontrait le Président de la Corée du sud Moon Jae
-in à Panmunjom. A cette occasion, les deux 
dirigeants ont pris l’engagement d’œuvrer pour la 
réconciliation et la dénucléarisation complète de la 
Péninsule et pour l’établissement d’une paix 
permanente et solide. 
Ils ont adopté la Déclaration de Panmunjom, 
contenant plusieurs points importants, notamment 
sur la réconciliation, le dialogue et la négociation, la 
coopération et les échanges, la résolution des 
questions humanitaires, la rencontre des familles 
divisées, la croissance économique, la cessation des 
hostilités, la paix dans la Péninsule, sa 

dénucléarisation complète, la coopération et l’appui 
de la communauté internationale. 
Au cours de cette rencontre, le leader Nord-coréen a 
annoncé que son pays démantelerait le site nucléaire 
de Punggye-ri et qu’il inviterait des journalistes de 
plusieurs pays pour observer cette opération. 
Le Secrétaire général des Nations Unies M. Antonio 
Guterres a saisi cette occasion pour déclarer que « la 
fermeture irréversible du site constituera une mesure 
de confiance importante de nature à contribuer à la 
poursuite des efforts en faveur d’une paix durable et 
d’une dénucléarisation vérifiable de la péninsule 
coréenne. » 
Suite à cette rencontre, le Président Xi a salué le 
« courage » de Mr. Kim et de M. Moon. Le 
Secrétaire général  Antonio Guterres a quant à lui 
souligné « le courage et le leadership des deux 
dirigeants lors d’un sommet historique. » 
Après la visite du Secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo en Corée du Nord, la décision a été prise de 
tenir un Sommet américano-Nord-Coréen le 12 juin 
2018 à Singapour. Des difficultés se sont ensuite 
érigées sur la voie de la préparation de ce Sommet, 
mettant en doute cette réunion. 
Le 16 mai, lors d’une visite officielle à Paris, le 
Ministre des affaires étrangères de la Chine, M. 
Wang Yi a déclaré que « toutes les parties, 
spécialement les Etats-Unis, devraient chérir cette 
occasion de la paix et ne devraient pas ériger des 
barrières. Les mesures que la Corée du Nord a 
adoptées pour diminuer la tension devraient être 
reconnues. » 
Le Ministre Yi a poursuivi :« pour résoudre ce 
problème, il est nécessaire que les deux parties 
œuvre dans le même sens, pas dans l’opposé. Ce que 
je voudrais souligner, c’est que la situation relaxe 
dans la péninsule est le résultat d’un grand effort. » 
Le 17 mai, au cours d’une conférence de presse 
tenue à la Maison Blanche, le Président Trump a 
admis que les dirigeants chinois ont parlé du 
problème de dénucléarisation au cours de la seconde 
visite de Kim Jon un à Beijing. Il a également 
reconnu que le Président Xi maintenait toujours le 
contact avec le dirigeant Nord-coréen concernant le 
problème. 
Le porte-parole du Ministère des affaires étrangères 
de la Chine M. Lu Kang a indiqué le 18 mai que son 
pays continuait à encourager les Etats-Unis et la 
Corée du Nord à établir la confiance mutuelle et à 
entreprendre des efforts communs pour promouvoir 
la résolution politique du problème de la Péninsule 
coréenne. 
Kim Jon un désire obtenir l’appui de la Chine pour 
son approche sur le désarmement nucléaire : une 
approche graduelle, un processus, pour lequel la 
RPDC sera récompensée pour chaque mesure prise 
vers la dénucléarisation. 
Les Etats-Unis veulent aller plus vite-six mois à un 
an, les bénéfices pour la RPDC ne venant qu’à la fin 
du processus. 
Le Président Xi appuie la méthode graduelle, qui 
aboutira à la fin de compte à la dénucléarisation et à 
une paix durable dans la Péninsule coréenne. 
Le Sommet de Singapour prévu le 12 juin pourrait 
être reporté. Le Président Trump accepterait peut-
être de négocier dans le contexte d’une approche 
graduelle, ou rejeter cette méthode. Dans ce dernier 
cas, certains observateurs pensent que le Président 
américain pourrait négocier un traité établissant des 
relations diplomatiques avec la Corée du Nord et 
ainsi mettre fin officiellement à la guerre de Corée 
de 1950-1953.      Dr. Abdelkader Abbadi 

Ancien Directeur des Affaires politiques, Nations 
Unies, Chef de Bureau de MilafatTadla, New York. 

Dénucléarisation en Corée du Nord : Rôle de la Chine 

Par L'Economiste| Le 21/05/2018  
 
830 millions de DH. C'est le montant total des 
investissements que vient d'approuver la 

Commission régionale d'investissement de 
Beni Mellal-Khenifra. L'enveloppe sera 
répartie entre plusieurs secteurs (industrie, 
santé, habitat, sport...) avec à la clé la création 
de quelques 580 emplois. Dans le détail, 160 
millions de DH seront consacrés à la santé avec 
la création d'une polyclinique. En outre,542 
millions de DH sont prévus pour la réalisation 
d'un complexe résidentiel sur 63 ha. A ce la 
s'ajoutent 114 millions de DH destinés à la 
construction d'un complexe sportif sur six ha et 
16 millions de DH dédiés à un projet industriel 
pour les matériaux de construction à la 
commune de Smekt. 
 

Investissements :  
Béni Mellal-Khénifra dévoile ses projets 

 laisser pourrir la situation socio-
économique actuelle est un crime contre 
nos intérêts vitaux ! 
 Les responsables des dérives actuelles risquent 
gros pour leur propre avenir ! L’impunité a des 
limites qui  ne pourraient s'éterniser, c'est la 
preuve d'une crise de confiance profonde et 
sous jacente qui touche tous les rouages de 
l'état !Le point de retour serait il déjà atteint ? 
Je me pose sérieusement cette question cruciale 
pour notre avenir ! 
Laisser faire le temps ne résoudra rien du tout 
et ne fera que compliquer notre situation et 

amplifier nos problèmes socioéconomiques !  
A méditer sérieusement sinon arrêtez vos 
prières car elles seraient vaines et sans un 
possible miracle ! Ceux qui voudraient nous 
étonner avec un plan de relance économique de 
grande envergure , un new deal grandiose , très  
prochainement pourraient se tromper 
lourdement car le malaise pourrait être plus 
profond et même irréversible à mon avis car il 
devrait être traité en priorité  !On verra bien ,si 
la montagne accouchera d'une souris ,comme le 
dit un certain proverbe !          
Mohammed ALOUAH 

POUR UN NOUVEAU NEW DEAL MAROCAIN ! 

CONDOLEANCES 
 
  C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons reçu à Milafat Tadla, 
au moment de la clôture du présent numéro, la nouvelle du décès de 
Hadja  M'barka  HOUMMANE, mère de Madame Aida Hachad dont 
le courage et la persévérance à la limite du mythe participèrent à 
ressusciter son époux Salah Hachad, le capitaine rescapé de l’infâme 
bagne de Tazmamart. la voix cassée de Madame Aida   nous  annonça  
le décès  de  celle   qui  l’avait  soutenue  durant  le  dur  combat  et  la  
lutte  pour  la  libération  de  son  mari  Salah  HACHAD . « Sans 
l’appui de  Hadja  M'barka,  je  n'aurai  pas  pu  mener à terme  ce  
combat. Mon fils  HACHAD khalil exprimait mieux par sa spontanéité 
ce que je n’arrive pas à dire, « ma grand  mère  était  devenue  ma  
mère  et  ma  mère  était  devenue  mon  père », disait-il  . 

Nous saisissons cette occasion pour dire toute notre sympathie et vifs sentiments à nos amis Aida 
et Salah Hachad, ainsi qu’à toute la famille. 
Que  les  portes  du  paradis lui soient ouvertes et que Dieu l’accueille en sa sainte miséricorde . 
Nous  sommes  à  Dieu  et  à  Dieu  nous  revenons. 

   Au Salon de l'Agriculture, un agriculteur qui a 
été primé trois années de suite pour la qualité 
de son maïs, a révélé au cours d'une interview 
qu'il partageait sa semence avec ses voisins. 
Perplexe, le journaliste a demandé: "Comment 
pouvez-vous vous permettre de partager votre 
meilleure semence avec vos voisins qui sont en 
concurrence avec vous chaque année?" 
Le fermier sourit et explique: « *Le vent 
décroche le pollen du maïs de maturation et le 
répand d'un champ à l'autre.* Si mes voisins 
cultivent du maïs de qualité inférieure, la 
pollinisation croisée va constamment diminuer 
la qualité de mon maïs. 
 * Si je veux cultiver du bon maïs, je dois aider 

mes voisins à cultiver un maïs de bonne 
qualité.*  

 "* Il en est ainsi de la vie des êtres humains. 
Ceux qui veulent vivre de façon significative et 

bien, doivent contribuer à enrichir la vie des 
autres.*  
 * La valeur d'une vie est mesurée par le 

nombre de vies qu'elle touche.* 
 * Et ceux qui choisissent d'être heureux, 

doivent aider les autres à trouver le bonheur.*  
 * Car le bien-être de chacun est lié au bien-être 

de tous.*  
Aucun de nous ne gagne vraiment, jusqu'à ce 
que nous gagnions tous». 
Aime ton prochain comme toi-même. 
Approfondissez ce secret chaque jour, tous les 
jours. 
 * Dans la vie, lorsque vous aidez les gens 

autour de vous à se développer et a être bons, 
vous devenez certainement le meilleur.* 
 Bonne journée  
 * Que Dieu  nous bénisse *! 

Au Salon de l'Agriculture 
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  Des milliers d'Argentins ont manifesté vendredi 
contre la décision du président Mauricio Macri de 
faire appel au Fonds monétaire international (FMI), 
qu'ils accusent d'être responsable de la grave crise 
économique de 2001-2002. 
Des centaines de milliers d'Argentins ont manifesté, 
vendredi 25 mai, leur opposition à l'accord en 
négociation entre la troisième économie d'Amérique 
latine et le Fonds monétaire international (FMI). 
À l'appel de partis de l'opposition, de syndicats, 
d'organisations des droits de l'homme et d'artistes, 
les manifestants ont convergé vers l'Obélisque, 
monument emblématique de la capitale, derrière une 
barrière proclamant "le pays est en danger". 

"Nous savons ce qu'est le colonialisme néo-libéral 
qui n'offre que la misère. Il faut l'affronter dans la 
rue et dans les urnes" de la présidentielle de 2019, 
selon une déclaration commune lue à la tribune par 
un des manifestants. 
Ces derniers redoutent notamment ce que le FMI 
exigera du gouvernement comme contrepartie au 
prêt sollicité au lendemain de la récente crise du 
peso, qui s'est déprécié de 20 % face au dollar en un 
peu plus d'un mois. 
Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis que 
Macri a annoncé le 8 mai dernier qu'il avait 
demandé l'assistance du FMI pour tenter d'éviter une 
nouvelle crise financière. Le président argentin a 
expliqué avoir sollicité le Fonds pour stabiliser les 
finances du pays, quatre jours après la décision de la 
banque centrale de porter son taux d'intérêt directeur 
à 40 %, un record mondial. 
Nombre de ses compatriotes attribuent au FMI les 
mesures d'austérité qui ont aggravé la crise de 2001-
2002 qui a précipité des millions d'Argentins dans la 
pauvreté après le défaut de paiement de l'État sur 
100 milliards de dollars de dette. 
 
Texte par FRANCE 24  
Avec AFP et Reuters 

EN ARGENTINE, DES MILLIERS DE 
MANIFESTANTS PROTESTENT CONTRE 

   
 Le 24 mai 1941 naissait dans le Minnnesota 
Robert Zimmerman, le grand BOB DYLAN. 
Il fut poète, troubadour, rocker. Prix Nobel 
de littérature 2016, il a été et restera à jamais 
une des figures centrales de la deuxième 
moitié du XXème siècle, incarnant à lui seul 
le mouvement mondial de la jeunesse des 
années soixante. Aujourd’hui encore, à 77 
ans, il déplace des foules considérables à 
chacune de ses apparitions. 
Happy birthday Zimmy ! 

 
"Girl Of The North Country" 

 
If you're traveling the north country fair 
Where the winds hit heavy on the borderline 
Remember me to one who lives there 
For she once was a true love of mine. 
 
If you go when the snowflakes storm 
When the rivers freeze and summer ends 
Please see if she has a coat so warm 
To keep her from the howlin' winds. 
 
Please see if her hair hangs long 
If it rolls and flows all down her breast 
Please see for me if her hair's hanging long 
For that's the way I remember her best. 
 
I'm a-wonderin' if she remembers me at all 
Many times I've often prayed 
In the darkness of my night 
In the brightness of my day. 
 
So if you're travelin' the north country fair 
Where the winds hit heavy on the borderline 
Remember me to one who lives there 
She once was the true love of mine. 
 
Ecouter : https://youtu.be/cgyCrMzA0XM 

  Le grand BOB DYLAN 

27 MAI 2018 
 © 2018 AFP 
 
Le Brésil était toujours en proie 
à  de  graves problèmes 
d'approvisionnement dimanche, 
au septième jour d'une grève des 
transporteurs routiers contre la 
hausse du prix du diesel, même 
si le gouvernement assurait que 
le pays était "en voie de 
normalisation". 
Pour tenter de limiter les dégâts, 
les autorités ont commencé dès 
vendredi à escorter des camions-
citernes pour qu'ils aient accès 
aux raffineries, après que le 
président Michel Temer a 
autorisé l'emploi des forces de 
sécurité, y compris l'armée, pour 
débloquer les routes. 
D'après le dernier bilan de la 
Police Routière Fédérale, 586 
barrages routiers partiels étaient 
toujours en place à travers le 
pays samedi soir. Pratiquement 
toutes les stations-services 
restaient à sec sur l'ensemble du 
territoire et les produits frais se 
font de plus en plus rares sur les 
étals. 
"Nous  a l lons  vers  une 
normalisation de la situation", a 
pourtant soutenu samedi le 
ministre de la Sécurité 
i n s t i t u t i o n n e l l e ,  S e r g i o 
E t c h e g o y e n ,  t o u t  e n 
reconnaissant que "ce n'est pas 
rapide". 
Mais le temps presse pour ce 
pays qui sort à peine d'une 
récession historique et où 60% 
du transport de marchandises 
s'effectue par la route. 
Rien que sur les cinq premiers 
jours de mobilisation des 
routiers, cette grève a déjà coûté 
plus de 10 milliards de réais (2,3 
milliards d'euros) à l'économie 
brésilienne, selon le journal 

Folha de S. Paulo, qui a compilé 
des estimations des principaux 
secteurs d'activité. 
- Universités fermées - 
Le président Michel Temer a 
autorisé samedi par décret la 
saisie de véhicules et de 
m a r c h a n d i s e s  p r i v é e s 
"nécessaires au transport de 
marchandises jugées essentielles 
par les autorités". 
"Le Brésil ne sera pas pris en 
otage et le gouvernement du 
président Temer est déterminé à 
utiliser tous les moyens pour y 
parvenir", a averti le ministre de 
la sécurité publique Raul 
Jungmann. 
Le gouvernement fait en sorte 
que priorité soit donnée aux 
aéroports,  aux centra les 
t h e r moé l e c t r i q u e s  e t  à 
l 'a p p r ovi s i on ne men t  de s 
hôpitaux, ainsi que les services 
de transport public. 
À Rio de Janeiro, un des 
symboles de l'héritage des Jeux 
Olympiques de 2016 en termes 
de mobilité urbaine, le service de 
bus articulés BRT, qui emprunte 
des couloirs exclusifs, avait été 
interrompu samedi matin, mais 
avait fini par reprendre en soirée, 
grâce à l'arrivée de camions-
citernes. Dimanche, il opère à 
20% de sa capacité. 
Les universités publiques de Rio 
ont d'ores et déjà annoncé 
qu'elles fermeraient leurs portes 
lundi. 
Dans la plupart des grandes 
villes du Brésil, seul un service 
minimum de bus est assuré 
dimanche pour préserver du 
carburant en vue de la journée de 
lundi, pour permettre aux 
habitants de se rendre sur leur 
lieu de travail. 
Dans au moins huit des 27 Etats 
du pays, certaines stations-

service commençaient à être 
ravitaillées, mais dès que l'une 
d'elles recevait un peu de 
carburant, elle était prise d'assaut 
en quelques minutes, avec des 
files kilométriques de véhicules. 
La situation demeurait critique 
dans certains aéroports: 14 
d'entre eux sont à cours de 
kérosène. Celui de Brasilia a 
reçu des premiers camions-
citernes en cinq jours samedi 
après-midi, mais trois vols ont 
déjà été annulés dimanche. 
- Tous contre le gouvernement - 
Malgré ces désagréments, le 
mouvement des routiers est 
soutenu par une bonne partie de 
la population, qui fustige la 
gestion de crise de M. Temer, le 
président le plus impopulaire 
depuis des décennies. 
À moins de cinq mois de la 
présidentielle d'octobre, le 
mouvement suscite une certaine 
sympathie à droite comme à 
gauche. 
Donné en deuxième position des 
intentions de vote, le sulfureux 
député d'extrême droite Jair 
Bol s onar o ,  ca ndida t  d e 
prédilection de nombreux 
chauffeurs routiers, s'est dit 
" 1 0 0 %  d e r r i è r e  l e s 
camionneurs", mais contre le 
blocage des routes. 
Des parlementaires du Parti des 
Travailleurs de l'ex-président de 
gauche Luiz Inacio Lula da 
Silva, actuellement incarcéré 
pour corruption mais en tête des 
sondages pour le scrutin 
d 'octobre,  ont également 
manifesté leur soutien aux 
routiers, attribuant à la politique 
du gouvernement Temer la 
hausse des prix du diesel. 
Ces derniers ont fortement 
augmenté récemment en raison 
de la hausse du cours du pétrole 
et d'une nouvelle politique de 
tarifs de Petrobras, qui s'est 
alignée depuis la fin 2016 sur les 
cours internationaux. 
Auparavant, sous la présidence 
de Dilma Rousseff (2011-2016), 
dauphine de Lula, les prix des 
carburants étaient contrôlés par 
le gouvernement. En 2016, elle a 
été destituée pour maquillage 
des comptes publi cs e t 
remplacée par le conservateur 
Michel Temer, qui était son vice
-président. 

Grève des routiers 
 le Brésil tente de limiter les dégâts 

   Des manifestants prennent part à la « marée 
populaire », à Lille, dans le nord de la France 
Les manifestants ont répondu en grand 
nombre à l'appel commun d'une soixantaine 
d'organisations : syndicats, partis politiques 
de gauche et d'associations. Une première 
dans ce printemps social agité en France. 
Les précédents rassemblements d’envergure 
des deux derniers mois ne concernaient que 
des mouvements professionnels, comme les 
employés du secteur ferroviaire et les 
fonctionnaires. 
« Les marées populaires », ces manifestations 
contre les orientations politiques du 
gouvernement Macron, ont rassemblé à Paris 
des dizaines de milliers de personnes. 

Un comptage indépendant indique que 32 
000 personnes se sont rassemblées à Paris, 
soit un peu moins que lors de « La Fête à 
Macron », du début du mois. D’après la 
police, 21 000 manifestants ont défilé dans la 
capitale. Les syndicats évoquent plutôt 80 
000 personnes à Paris et 250 000 dans toute 
la France. 
Selon la police, 32 personnes ont été 
interpellées, notamment pour port d’armes ou 
participation à un groupement en vue de 
commettre des dégradations. 
Un policier a été blessé par un jet de 
projectile, en marge de la manifestation. 
Publié le samedi 26 mai 2018  
Carole Michelon@CaroleMichelon 

  Le lycéen de 17 ans est accusé d'avoir tenu des 
propos diffamatoires sur le réseau social Twitter. 
(MANAN VATSYAYANA / AFP)avec France 
Bleu Alsace. franceinfo – Radio France 

  Un lycéen de 17 ans qui avait critiqué un de 
ses professeurs sur Twitter a été exclu de son 
établissement avec sursis jusqu'à la fin de 
l'année scolaire, selon France Bleu Alsace. 
Si ce contenu ne s'affiche pas correctement, 
cliquez ici 
Trop critique sur les réseaux sociaux envers 
un de ses professeurs, un lycéen de 17 ans a 
vu son exclusion définitive avec sursis 
confirmée, même si la durée initiale d'un an a 
été ramenée à quelques mois, selon les 

informations de France Bleu Alsace ce 
mardi. 
Yann est membre du syndicat général des 
lycéens. Il est aussi délégué de sa classe. En 
février et en mars, il a publié trois tweets, 
supprimés depuis, dans lesquels il critique un 
professeur et plus généralement l'Éducation 
nationale. Des messages jugés diffamatoires 
par le rectorat. 
En sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire 
La sanction était tombée dans le courant du 
mois d'avril : exclusion définitive avec sursis 
pendant un an. Début mai, l'appel de Yann et 
de son avocat a été examiné par le rectorat, et 
ce week-end de Pentecôte, la sanction a été 
ramenée à une exclusion définitive avec 
sursis jusqu'au mois de juillet seulement. 
L'élève de première ES du lycée Bartholdi de 
Colmar peut donc continuer à aller en cours, 
mais en cas de récidive d'ici la fin de l'année 
scolaire, le rectorat peut l'exclure 
définitivement 
 

32 000 personnes défilent à Paris contre le gouvernement 

 Photo : AFP/Getty Images/Philippe Huguen 

Un lycéen de Colmar sanctionné pour avoir critiqué 
un prof sur Twitter 
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  En tirant à balles réelles sur des habitants désarmés 
de la bande de Gaza qui protestaient contre le 
transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine, 
l'armée israélienne a causé la mort d’au moins 59 
Palestiniens, dont huit enfants de moins de 16 ans, et 
fait plus de 2 400 blessés. 
Les manifestants entendaient aussi dénoncer le 
blocus imposé depuis plus de dix ans à la bande de 
Gaza, qui condamne plus des deux tiers de ses 
habitants à vivre de l’aide humanitaire. 
Depuis son accession au pouvoir, par ses déclarations et 
ses prises de position, Trump apporte ouvertement son 
soutien à la politique de colonisation et de spoliation des 
Palestiniens, menée d’une façon de plus en plus 

arrogante et brutale. 
La répression actuelle s’inscrit dans la continuité 
de la politique des gouvernements israéliens et de 
l’impérialisme américain et avec la complicité des 
autres grandes puissances, une politique criminelle 
et sanglante qui alimente depuis 70 ans la révolte 
légitime des Palestiniens. Elle condamne aussi la 
population israélienne à vivre en permanence sur 
le pied de guerre, la transformant en gardiens de 
prison ou en bourreaux, comme cela a encore été 
le cas dans les massacres à la frontière de Gaza. 
Lutte ouvrière appelle tous ceux qui souhaitent 
exprimer leur solidarité avec les Palestiniens à 
participer aux manifestations de protestation qui 
seront organisées ces prochains jours. 

Lutte ouvrière 

HALTE AU MASSACRE DU PEUPLE PALESTINIEN ! 

 Le Conseil National de Transparency Maroc 
s’est réuni samedi 19 mai 2018. 
Dans un communiqué Transparency Maroc 
précise que “l’analyse de ce genre de 
campagne ne peut se faire sur la seule base de 
sa relation avec les prix, mais sur le système 
économique fondé sur la rente, la corruption et 
la co-relation du pouvoir avec l’argent”. 
“Cette campagne est une continuation des 
Hirak du Rif, Zagoura et Jerada qui ont 
exprimé des revendications sociales et 
économiques de base et a été affronté avec une 
violence inouïe. 
L’indéniable réactivité de la population avec le 
boycott dévoile un profond malaise et une 
prise de conscience populaire qui devrait 
interpeller les autorités publiques », a-t-elle 
ajouté. 
Selon cette ONG internationale, « la réaction 
inconvenable et provocatrice du gouvernement 

nous rappelle le fameux communiqué des 
serviteurs du pays, des pratiques qui illustrent 
la régression des libertés publiques et des 
promesses de la Constitution de 2011 ». 
« Le retard enregistré dans la mise en œuvre 
de la stratégie nationale anti-corruption, la 
libéralisation des secteurs sans supervision ni 
contrôle tels que le secteur des carburants, 
l’éducation et la santé …l’absence de politique 
claire de gestion des conflits d’intérêt et les 
restrictions imposées aux activités des 
organisations de la société civile et à la liberté 
d’opinion sont des faits et des preuves de 
l’abandon par l’État de ses obligations dans la 
lutte contre la rente et la corruption et 
confirme la régression dans le domaine de la 
protection des libertés publiques », signale le 
communiqué. 
« La suspension de l’Autorité Nationale pour 
l’Intégrité, la Lutte et la Prévention contre la 
Corruption et le gel du Conseil de la 
Concurrence, dont les lois ont été ratifiées 
respectivement en 2015 et 2014, alimentent la 
crise », ajoute-t-il. 
Pour Transparency Maroc, la campagne de 
boycott et les mouvements de protestation qui 
l’ont précédée est une occasion qui se présente 
au pays à condition que l’État en reconnaisse 
les dimensions et les profondes implications et 
y travaille en conséquence. 
Tags : Maroc, boycott, rente, corruption, 
transparency maroc 
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  Nasser Zefzafi avait annoncé ce mercredi 
entamer une grève de la faim ouverte. Sa famille 
n’a pas tardé à se joindre à lui et a déclaré sur 

Facebook entrer en grève de la faim à partir 
d’hier, vendredi. 
La famille de Zefzafi proteste contre les conditions 
de détention et le traitement subi par Nasser Zefzafi. 
Cette semaine il bouclera une année de détention 
suite à son arrestation à Al Hoceima. 
Naima Ghallaf, avocate de la défense, a indiqué sur 
Facebook que onze détenus du Hirak sont 
également entrés en grève de la faim.Avec les 
autres détenus du Hirak à Casablanca, Zefzafi avait 
entamé précédemment des grèves de la faim, pour 
protester contre ses conditions de détention et le 
traitement de la direction de la prison dont lui et ses 
co-détenus disent être victimes. 

La famille Zefzafi entre en grève de la faim 

Transparency Maroc se prononce sur 
la campagne de boycott 

  Mercredi le 23-05-2018, c'était le 36ème 
Anniversaire du décès d'un économiste 
marocain exceptionnel, le professeur Aziz 
BELAL. 

Des années70 jusqu'à la date fatidique de sa 
mort tragique aux USA, le 23 mai 1983, je ne 
le connaissais qu'à travers  des articles, des 
entretiens et les témoignages saisissants de 
certains de ses élèves étudiants à Rabat, qui ne 
tarissaient pas d'éloges à son égard. Par sa 
modestie, sa compétence, son militantisme et 
son talent d'orateur, il ne laissait personne 
indifférent. 
Sa pensée, comme le souligne certains, est une 
association heureuse d'un marxisme humaniste 
et un nationalisme épanouie à l'écoute la 
société marocaine. Ainsi ce pionnier a édifié 
un pont entre l'économie et les autres sciences 
humaines. En visionnaire, il se souciait à 
l'époque du capital humain et du 
développement durable.  

Mohamed ALLIIOUI 

Le 36ème Anniversaire du décès de  Aziz Belal 
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Sanction d’un lycéen de 
Colmar  pour avoir critiqué 
son professeur sur Twitter 

 
  Le lycéen de 17 ans est accusé d'avoir tenu 
des propos diffamatoires sur le réseau social 
Twitter. (MANAN VATSYAYANA / AFP)
avec France Bleu Alsace. franceinfo – Radio 
France   suite p: 23 


