
  ô°üæ©dG â«H ‘ øjóaGƒdG ™e Ú°ù°SDƒŸG ´Gô°U

 QÉª°ùe ôNBG ¥ój »°Sƒ«dG
 ÜÉ£bC’Gh á«Ñ©°ûdG ácô◊G ¢û©f ‘

 zäƒfÉ◊G{Ü É¡fƒØ°üj

        1965   :ΩÉY äQó°U ■  ¿ƒ°ùªÿGh á©HGôdG  áæ°ùdG ■ 2019 πjôHCG 11 `d ≥aGƒŸG 1440  ¿ÉÑ©°T 05 ¢ù«ªÿG 1022/1459 :Oó©dG ■

كواليس 

  

alousbouea@gmail.com
:ΩÉ©dG ôjóŸGh ¢ù°SDƒŸG 

…ƒ∏©dG ≈Ø£°üe
:ô°ûædG ô`jó``e

…ƒ∏©dG Ö«£dG

سري

4 øªãdG  ■ ºgGQO  

الــتــاريــخ  فــي  ــرة  مـ ألول 
ا�ــعــاصــر، يــنــشــب خــالف 
التجارة  بنك  رئيس  ب�  معلن 
ــن جــلــون،  الــخــارجــيــة، عــثــمــان ب
ليقول  العلمي،  حفيظ  التجارة  ووزيــر 
شركة  بيع  االنتقاد،  سبب  أن  العارفون 
}سهامz لجنوب إفريقيا غير مبرر مادام 

بن جلون نفسه يخطط للتعامل مع هذه 
الدولة، ليقول آخرون، إن بن جلون، إنما 
العلمي،  لضرب  تعليمات  بتنفيذ  يقوم 

نيابة عن اآلخرين.
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 الرباط. األسبوع
لم يصدر أي تعليق رسمي 
أو غير رسمي من طرف قيادة 
حول  الشعبية  الحركة  حزب 
اليوسي،  موحى   zاستقالة{
ابن مؤسس الحركة الشعبية 
وزير  أول  اليوسي،  لحسن 
ــيــة فــي ا�ـــغـــرب، بعد  داخــل
العائلة  وهـــي  ــالل،  ــق االســت
الوطني  بــدورهــا  ا�ــعــروفــة 
محمد  السلطان  عهد  منذ 
الخامس، فجد اليوسي سبق 
كقائد  منصبه  مــن  عــزل  أن 
على  التوقيع  رفضه  بسبب 
بنعرفة  تنصيب  عــريــضــة 

عوض محمد الخامس.
الصمت  يستمر  وبينما 
ــا مـــن جــهــة مــوحــى  ــضـ أيـ
الـــيـــوســـي، تــؤكــد مــصــادر 
االستقالة  ــذه  ه أن  مطلعة 
للمكتب  قوية  ضربة  تشكل 
العنصر،  بقيادة  السياسي 
مجموعة  ــى  ــ إل ــضــاف  ــن وت
الضربات التي تلقاها الحزب 
في وقت سابق باستقالة عدد 
كبير من ا�ؤسس� الحركي�، 
أن نفس ا�صدر يوضح  غير 

إشهار  رفــض  الــيــوســي  أن 
يرفض  لــكــونــه  اســتــقــالــتــه، 
طــرف،  أي  مــع  ــدام  ــطـ االصـ
يعرف  العنصر  بأن  ويضيف 
اليوسي  أن  غيره  مــن  أكثر 
يناهز  ما  منذ  االستقالة  قرر 
سنة، موضحا أن هذا األخير 
مع  العيب  أريد  }ال  لهم:  قال 

.zأي أحد
االستقالة،  مــبــررات  وعــن 
التي لم يعرف إذا كان ا�كتب 

ال،  أم  سيقبلها  السياسي 
ــة لــشــرارة  ــداي وقـــد تــكــون ب
حزب  من  كبرى  انسحابات 
الحركة الشعبية، قد تمتد إلى 
ا�صدر:  نفس  قال  البر�ان، 
}إن اليوسي عبر بطريقته عن 
عدم رضاه عن طريقة تسيير 
أن  علما   ،zالسياسي ا�كتب 
بـ}الحركة  يؤمن  األخير  هذا 
و}ليس   zكــحــركــة الشعبية 
يقتصر  تــنــظــيــمــي  كــحــزب 

بعض  مصالح  ضمان  على 
نفس  قول  حسب   ،zأعضائه
ا�صدر الذي يؤكد أن أقطاب 
ا�ؤسس�،  الشعبية  الحركة 
باتوا يعتبرون حزب الحركة 
 zالبيسري{ مثل  الشعبية 

(الحانوت).
يجر  الــيــوســي  أن  يــذكــر 
تاريخ  كبيرا من  وراءه جزءا 
الحزب، بدأ بمحاربة التعددية 
الحزبية، وباالضطالع بأدوار 
كبرى في زمن الحسن الثاني، 
كانوا  الحركي�،  أن  حتى 
يــحــمــلــون بــطــائــق انــخــراط 
الوطن،  }هللا،  شعار  تحمل 
ا�صدر  نفس  حسب   ،zا�ــلــك
قال  اليوسي،  أن  يؤكد  الذي 
كلمته ولم يفرضها على أحد، 
كلمة،  للحركي�  كانت  وإذا 

يمكنهم أن يقولوها أيضا.
السياسي  ا�كتب  أن  يذكر 
الشعبية،  الــحــركــة  لــحــزب 
عن  اإلعالن  مدة  منذ  يتجنب 
أن  غير  الــيــوســي،  استقالة 
األوساط  في  خبرها  انتشار 
أزمــة  يخفي  بــات  الحركية، 

صامتة.

 الرباط. األسبوع
بالتزامن مع تفاعالت قضية تتعلق بضبط 
كمية ضخمة من األقراص ا�هلوسة لدى شاب 
مغربي مقيم في تمارة تقدر بـ 22000 قرص، 
دفع  بتمارة،  القضاء  فيها  يبت  أن  ينتظر 
اتجاه  في  با�لف  بوظهر،  مصطفى  ا�حامي 
إدخال  ضــرورة  على  تأكيده  خالل  من  أكبر، 
بكل  األمــر  ويتعلق  القضية،  هــذه  في  الغير 
من رئيس الحكومة ووزير الصحة، ألنهما لم 
ا�واطن�  لحماية  الكفيلة  باإلجراءات  يقوما 
من هذه اآلفة، عبر اتخاذ كافة التدابير األمنية 

واالحترازية، تطبيقا لبنود االتفاقيات الدولية التي صادق عليها ا�غرب 
بهذا الخصوص.

رئيس  باستدعاء  سيطالب  أنه   zلـ}األسبوع أكد  بوظهر،  ا�حامي 
الحكومة ووزير الصحة ورئيس لجنة تقصي الحقائق (لجنة ا�خدرات)، 
أخالقي  تأثير  لها  التي  الظاهرة  هذه  تفشي  حول  ا�سؤولية  لتحديد 
على  وتأثيرها  الظاهرة  هــذه  تفشي  ومــدى  واقتصادي،  واجتماعي 
الشباب ا�غربي، ومدى ارتفاع نسب اإلجرام مثل شغب ا�العب وارتكاب 

السرقات والعنف بواسطة السالح، وغيرها من جرائم الحق العام.
في  الحقائق  لتقصي  نيابية  لجنة  أسس  أن  سبق  ا�غرب،  أن  يذكر 
20 عضوا  1995، متكونة من  28 دجنبر  بتاريخ  ا�خدرات،  موضوع 
 25 اإلثن�  يوم  لها  اجتماع  أول  اللجنة  وعقدت  الفرق،  مختلف  من 
وا�علومات،  بــاإلفــادات  ــإلدالء  ل مسؤول�  واستدعت   ،1996 مــارس 
ووزير  الفالحة  ووزير  الصحة  ووزير  الداخلية  في  الدولة  وزير  منهم 
ا�الية، ومسؤولون في الجمارك واألمن، غير أن عملها لم يخرج إلى حيز 
أيضا  ا�ناسبة تشكل فرصة  أن هذه  ا�حامي بوظهر،  ليعتبر  الوجود، 

للتساؤل حول مصير هذه اللجنة؟

ا�افيا..  قضية  في  التحرك(...)  بــوادر  ظهرت  أن  بعد 
في أصيلة (انظر العدد ا�اضي من األسبوع)، اختفت عن 
والتي   ،zهيلينا{ ا�سماة  األجنبية،  ا�واطنة  هذه  األنظار 
نراها في هذه الصورة وهي تحضر عملية تخريب للمشروع 
السياحي، الذي كان موضوع تخريب للضغط على صاحبه.
أبواب  كسر  من  أحدهم  يفرغ  أن  تنتظر  وهي  ونراها 
هذا  فتح  بعد  تختفي  جعلتها  التي  الصورة  وهي  الشقة، 

ا�لف.
ومن ب� ا�ستفيدين من هذا التخريب(...)، مهندس أراد 
شراء شقة في ا�شروع السياحي، ودفع ست� ألف درهم، 

ويسهم في التخريب حتى يؤخر ا�شروع.

بطرد  الشعبية  با�طالب  بوتفليقة،  استقالة  بعد  الجزائرية،  الشعبية  ا�ظاهرات  طبعت 
البوليساريو، نظرا لدوره في إفساد الواقع الجزائري، واعتباره جزءا من فساد النظام ا�طاح به.

ا�غرب  إلى  هرب  الذي  للبوليساريو،  التابع  العسكري  ظاهرة  ا�ظاهرة،  لهذه  أضيفت  وإذا 
االنفصالية،  الحركة  هذه  أعضاء  من  كبير  عدد  فيها  أعلن  التي  االنفصاالت  بعد حملة  مؤخرا، 

رغبتهم في االلتحاق با�غرب.

موحى اليوسي رفقة العسالي

بوظهر
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اللقاءات م�ستمرة يف بيت رئي�س احلكومة ال�سابق 

اتهام الوفا وبنعبد اهلل بالتن�سيق مع بن كريان لن�سف احلكومة 

●  الرباط. األسبوع
لألمني  الساخنة  التحركات  بــدأت 
العام لحزب التقدم واالشتراكية، نبيل 
تثير  األخــيــرة،  ــام  األي في  بنعبد هلل 
الساحة  وسط  التساؤالت  من  الكثير 

السياسية، أغلبية ومعارضة.
ــن رئــيــس  ــد مـــقـــرب مـ مـــصـــدر جـ
أن  ــوع«،  »األســب لـ  كشف  الحكومة، 
االنتقادات الكثيرة التي سار »الرفيق« 
الــحــكــومــة،  بــهــا  يمطر  هلل  بنعبد 
وحزب  العثماني  شخص  وبخاصة 
الكثير  تثير  بدأت  والتنمية،  العدالة 
ليس  واالســتــغــراب،  التساؤالت  من 
وسط قيادات ووزراء العدالة والتنمية 
وحدهم، ولكن حتى في صفوف باقي 

األحزاب بما فيها أحزاب املعارضة.
وأضاف املصدر ذاته، أن العثماني 
في  يرون  والتنمية،  العدالة  ووزراء 
بنعبد هلل تصفية حسابات  تحركات 
عليه  مغضوب  شخص  من  شخصية 
حكوميا في حق حكومة فقد كل اآلمال 
»عملية  هــي  بــل  إليها،  الــعــودة  فــي 
بني  الشخصية  الحسابات  تصفية 

بنعبد هلل وحكومة العثماني«.
أجندة  تنفيذ  حد  وصــل  األمــر  بل 
من  العثماني  حكومة  لهدم  محكمة 
بنعبد  ثنائي بني  واتفاق  خالل خطة 
لألغلبية  ــي  ــداخــل ال الــحــلــيــف  هلل، 
الحكومية، وبني عبد اإلله بن كيران، 
حسب  الحكومة،  خــارج  من  الحليف 

لقاءات  أن  أكــد  الــذي  نفسه،  املصدر 
وبن  هلل  بنعبد  بــني  تنعقد  تــزال  ال 
في  الــوفــا،  السابق  والــوزيــر  كيران 
مضمونها  واليـــزال  كيران،  بن  بيت 
مهندسي  من  االنتقام  بكيفية  يتعلق 
من  كــيــران  ــن  وب بنعبد هلل  إقــصــاء 
في  االستمرار  وبالتالي،  الحكومة، 
لحكومة  الخارجية  الضربات  توجيه 

العثماني.
ــرى، أشـــار املــصــدر  ــ ــن جــهــة أخ م
نزلت  بنعبد هلل،  غضبة  أن  إال  ذاته، 
املعارضة،  أحزاب  على  وسالما  بردا 
من  قــويــة  إشـــارات  اعتبرتها  الــتــي 
إلى  للخروج  واالشــتــراكــيــة  التقدم 
املعارضة، »فما كان من حزبي األصالة 

الترحيب  إال  واالستقالل  واملعاصرة 
بمقترح  األول  تــقــدم  خــالل  مــن  بها 
من  هلل  بنعبد  حــزب  لتمكني  قانون 
تشكيل فريق برملاني مستقل، وإعالن 
املبادرة«  لهذه  بقوة  دعمه  الثاني عن 

يقول املصدر ذاته.
وكانت األيام القليلة املاضية، قد 
عرفت هجومات ساخنة على حكومة 
عبد  مــن  كــل  ــرف  ط مــن  العثماني 
العثماني  الذي طالب  كيران  بن  اإلله 
الرأس،  مرفوع  بمغادرتها  شخصيا 
هلل،  بنعبد  نبيل  طــرف  مــن  وأيــضــا 
كان  والتنمية  العدالة  بأن  قال  الذي 
مع  اآلن  أما   ،2011 بداية  في  يقاوم 

العثماني، فلم تعد تلك املقاومة؟

ما خفي
كان  أعظم

ــرة« مــتــزوجــة  ــس ــا ح صــيــدلــيــة »يـ
وقتل  بــداعــش  التحقت  بمهندس، 
معارك  آخــر  في  األيــام  هــذه  زوجها 
إنها  وتقول  تبكي  هي  وهــا  داعــش، 
تطالب بدعم إلرشاء داعشي آخر كي 
يهربها من سوريا. نموذج للكثير من 
على  األيــام،  هذه  املطروحة  الحاالت 

الساحة األمنية.

مهنة  على  الــحــصــار  اســتــمــرار 
املغربي،  الـبرملان  فــي  الصحافة 
الصحفيني  منع  تم  فقد  للهول..  يا 
فرنسة  حــول  املناقشات  تتبع  من 
أن  لــدرجــة  املغربي)...(  التعليم 
البرملاني أبو زيد، خرج وهو يصيح: 

البالد متجهة نحو الهاوية.

ظاهرة إساءة جنود ودسارتهم على 
بكثير  تذكر  كانت  وإن  جنراالت)...(، 
حصلت  أنها  إال  الحاالت)...(،  من 
على  حكم  حيث  املغرب،  في  مؤخرا 
العسكرية  املحكمة  في  جنود  أربعة 
جنراالت،  على  األدب  إســاءة  بتهمة 
املحكمة إساءة  اعتبرته  الذي  الشيء 

للمؤسسة العسكرية.

املرأة  تتزوج  أن  الجديدة،  املوضة 
املحترمة  األستاذة  كحالة  بزوجني، 
مكناس  في  ضبطت  وقد  الرباط،  في 
متزوجة بضابط عسكري، إضافة إلى 
زوجها األول، بينما اعتقلت الشرطة 
مليونا،   230 ســرق  شرطة  ضابط 
جــاءت  ملــا  أعجبته  ســيــدة  إلرضـــاء 

لتجديد بطاقتها الوطنية.

االمتناع  تقترح  أمازيغية  ناشطة 
العربي،  املغرب  كلمة  استعمال  عن 
الشوارع  من  التسمية  هــذه  وإلغاء 
الناشط  بينما  أسماءها،  تحمل  التي 
األمــازيــغــي رشيد رخــا، رفــع دعــوى 
العربي لألنباء،  يطالب وكالة املغرب 
بتغيير اسمها وحذف عبارة العربي، 
كظاهرة ملحاربة العربية، لغة القرآن.

اليوم«،  »أخبار  بجريدة  مقال  في 
عنون املحامي البرملاني وهبي، مقاله 
االجتماعية  سوس  إقليم  مشاكل  عن 
تحت عنوان: سوس املغتصبة، وهو 
املعاني  مــن  الكثير  يخفي  عــنــوان 

االنفصالية.

اليعقوبي،  الجديد،  الرباط  والــي 
»التقدم«  بمنطقة  باالهتمام  مطالب 
املطاعم  كــثــرت  حــيــث  بــالــعــاصــمــة، 
في  أخطار  من  تشكله  وما  الشعبية 
ورمي  والبوتاغاز،  الحرائق  مجاالت 

األزبال على أبواب املتاجر املجاورة.

الذي  الرجل  الـــزاز،  كريم  مسكني 
التلفونات  لشركة  رئيسا  قويا  كان 
في  أنهى  أن  بعد  إيــنــوي،  الكبرى، 
التي  سجنا  ســنــوات  خمس  صمت 
من  أســبــوع  وقــبــل  عليه،  بها  حكم 
أداء خمسة  بحتمية  فوجئ  خروجه، 
عشر شهرا أخرى في السجن، إذا لم 
كعقوبة  ونصف،  ماليير  أربعة  يدفع 

ملكتب الصرف.

ــار«، عن  ــ ــب ــ كــشــفــت جــريــدة »األخ
املغرب  بــني  التفاهم  ــوء  س حقيقة 
الضد  واملــنــاورات  والسعودية)...( 
القنوات  بها  تكلفت  التي  مغربية، 

التلفزيونية السعودية.

ورئي�س برملان ليبيا يقول: اإننا رهائن ميلي�سيات 
داع�س والإخوان

كولونيل �سابق يتهم وزارة 
التعليم بقر�سنة م�سروعه 

●  الرباط. األسبوعوتقدميه للملك
تحيط  مخيفة  مـــؤشـــرات 
الجزائر،  ــجــارة  ال بمستقبل 
التدخل  مالمح  بــدأت  أن  بعد 
خالل  من  تظهر  العسكري)...( 
املظاهرات  بمنع  ســري،  قــرار 
عبر  التوقف،  على  وإرغامها 
معها  التعامل  طــرق  انــقــالب 
بدأ  التي  الثالثاء،  من  ابتداء 
املتظاهرين،  يمنع  البوليس 
والــتــي واكــبــت االمــتــنــاع عن 
بــن صالح  الــقــادر  عبد  قــبــول 
وزيــر  وتـــرأس  مؤقتا،  رئيسا 
ملجلس  الجيش،  رئيس  الدفاع 

عسكري في وهران.
الوضعية  يتهدد  أكبر  خطر 
رئيس  صــرح  التي  ليبيا  فــي 
لقنوات  الــشــرعــي،  بــرملــانــهــا 
رهائن  ))إننا  قائال:  التلفزة، 
لداعش  التابعة  امليليشيات 
الذي  الوقت  في  ــوان((،  واإلخـ
يقول فيه القائد العسكري حفتر، 
أنه هاجم هذه امليليشيات عند 
أن  وبعد  لطرابلس،  احتالله 
ظهرت بوادر التدخل اإلماراتي 
لدعم  واملــصــري  والــســعــودي 
قناة  وواكبت  حفتر  املارشال 
قطر  دولــة  موقف  »الجزيرة«، 
املعارضة لهجمة املشير حفتر، 
تحويل  ــوادر  ــ ب تظهر  بـــدأت 
في  الوضعية  نفس  إلى  ليبيا 

الحروب  واقع  ليتكرس  اليمن، 
األهلية في خريطة تجمع ليبيا 
إضافة  الجزائر،  جارتها  مع 
الــتــي تعرف  الـــســـودان،  إلــى 
اســتــفــحــاال لــظــاهــرة الــحــرب 
الجيش  مــيــول  بعد  األهــلــيــة، 
املعلنة لدعم الرئيس املرفوض، 

البشير.
األمــر  ــكــون  ي أن  ويــخــشــى 
عدة  إغــراق  بتكريس  متعلقا 
الحرب  ظروف  في  عربية  دول 

فيها  تتواجه  التي  األهلية، 
أطراف عربية بعيدة عن شمال 

إفريقيا.
أما عن املغرب، فقد حركت 
املواقع التلفزيونية العاملية، 
االستيناف  حــكــم  ظــاهــرة 
الحكم  بــتــأكــيــد  ــي  ــرب ــغ امل
االبتدائي في ملفات الريف، 
الزفزافي  املعتقل  وإعـــالن 
والدخول  فمه،  تخييط  عن 

في إضراب عن الطعام.

غري بعيد من املغرب: على هام�س اإطالق م�سروع 

اآفاق احلرب الأهلية تهيمن على اجلزائر وليبيا..مدن  املهن والكفاءات 

بنعبد اهللبن كريانالوفا

 تحرك املارشال حفرت من بنغازي إىل طرابلس، عملية 
ربما تدخل يف سياق تعقيد األوضاع يف ليبيا املحتلة من 

طرف ميليشات داعش والقاعدة.

●  الرباط. األسبوع
مصطفى  املتقاعد  الكولونيل  فجر 
لـ«األسبوع«،  تصريح  في  البقالي، 
مفاجأة من العيار الثقيل، على هامش 
تقديم خارطة الطريق املتعلقة بتطوير 
املهن  »مدن  وإحداث  املهني  التكوين 
طرف  من  جهة،  كل  في  والــكــفــاءات« 
والتكوين  الوطنية  التربية  وزيـــر 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني 
امللك  ــام  أم أمـــزازي،  سعيد  العلمي 
محمد السادس يوم الخميس املاضي.

الكولونيل البقالي، أكد لـ«األسبوع«، 
أمام  أمــزازي  قدمه  الذي  املشروع  أن 
شخصيا،  هو  قدمه  أن  سبق  امللك، 
وتكوين  الــعــالــي  التعليم  لــــوزارة 
 ،1995 سنة  العلمي،  والبحث  األطر 
لـ«تأسيس  اإلذن  طلب  عنوان  تحت 
بوليتكنيك اجتماعي«، وتم رفضه من 
بتقديم  يفاجأ  أن  قبل  الــوزارة،  طرف 

مشروع شبيه له أمام امللك.
يتوفر  البقالي،  الكولونيل  أن  يذكر 
على ملف متكامل ملشروعه، ويتضمن 
مراسالت بينه وبني الوزارة، باإلضافة 
إلى  تقديمها  تم  أفكار  مشاريع  إلى 
أركان الجيش،  القائد األعلى ورئيس 
بنفس  تتعلق  السادس،  محمد  امللك 
املجال حول التعليم وبرامج املردودية 

العالية، وإمكانيات التمويل.



 الرباط. األسبوع 
يحكم  الــذي  »املــروكــي«  حكاية  عن  النظر  بغض 
بعض  يتذكرها  لم  التي  الحكاية  وهــي  الجزائر، 
قضية  أن  إال  »البروباغندا«،  ضحايا  الجزائريني 
الجزائر،  حكم  في  متتالية  ــات  والي و4  بوتفليقة 
لوال  الخامسة  من  أدنــى  أو  قــاب قوسني  كــان  وقــد 
مراكز  بني  الحسابات  لتتبعثر  صحته،  خانته  أن 
النفوذ، فإن قصص رؤساء الجزائر والجرائم التي 
إلهام  »املقاومني«، ستظل مصدر  ارتكبوها في حق 
رافضني  للشارع،  جديد  من  خرجوا  الذين  للثوار، 
حكم العسكر، لذلك، ال غرابة أن يظهر من جديد اسم 
أحد قادة الثورة التحررية الجزائرية ضد االستعمار 
خيضر،  محمد  باملجاهد  األمــر  ويتعلق  الفرنسي، 
الذي تم اغتياله في مدريد سنة 1967، هذا األخير 
كتب عنه املقاوم املغربي محمد بنسعيد أيت إيدر، 
رفقائه، داخل  نادرة صحبة  ))يتمتع بجرأة   : بأنه 
الوطنية  القوى  إيصال  في  البرملانية،  املؤسسات 
حركته  تطالب  حيث  خاللها،  من  والديمقراطية 
نهجته  ملا  خالفا  الفرنسي،  النظام  عن  باالستقالل 
في  االندماج  قبلت  التي  األخرى،  السياسية  القوى 

أحضان ذلك النظام لسنوات عديدة((.
قصة املقاوم محمد خيضر، الذي تم اغتياله في 
مدريد، تبقى مليئة بالدروس، فاملسؤول عن اغتياله، 
سيعرف  الذي  بوخروبة،  محمد  زميله  سوى  ليس 
األخير  هــذا  بومدين،  ــهــواري  ال باسم  بعد  فيما 
ولسخرية األقدار، كان قد وصل إلى مصر للدراسة 
في األزهر الشريف بعد أن وصل إلى القاهرة مشيا 
على األقدام ملدة ثالثة أشهر بدون جوازات سفر، عبر 
تونس وليبيا.. ))نعم هذا هو الطالب في مرحلتي 
التمدرس اإلعدادي والثانوي، محمد بوخروبة، يلجأ 
مكتب  ضمن  الجزائر  مكتب  خدمات  من  ويستفيد 
محمد  املجاهد  بــإدارة  القاهرة  في  العربي  املغرب 
خيضر ورفيقه حسني أيت أحمد وأحمد بنبلة.. طيلة 

ــعــني شــهــرا التي  ــدة األرب م
مصر،  في  بومدين  قضاها 
وكانت في معظمها للدراسة 
فـــي جــامــع األزهـــــر ضمن 
وفي  الشرعية  العلوم  شعبة 
كانت  الــخــديــويــة،  املــدرســة 
النشاط  مــن  تماما  خالية 
غير  السياسي،  أو  الحزبي 
كانت  الخاصة،  ظــروفــه  أن 
تتسم باإلمالق الشديد لعجز 
مبالغ  تــوفــيــر  عــن  عائلته 
لتحسني  منتظمة،  مــالــيــة 
سنرى  ــدرســه..  ــم ت ظـــروف 
كــيــف ســيــكــافــئ بــوخــروبــة 
جهود وتضحيات كل من مد 
في  هو  كان  بينما  إليه،  يده 
رحم الغيب، بكثير من الحقد 
الجميل،  ونكران  والكراهية 
سدة  إلــى  وصــولــه  بمجرد 
هذا  وضاربا  مناورا  الحكم، 
بذاك، بل األفظع من هذا كله، 
كيف سينظم مصرع بعضهم 

اغتيال  ومنها  بــال،  على  تخطر  ال  جهنمية  بطرق 
محمد خيضر(( )من شهادة بنسعيد أيت إيدر(.

محمد خيضر، بوصفه واحدا من رموز »املنظمة 
»الشعب  لحزب  السري  الـــدراع  وهــي  الخاصة«، 
الدولة«  أمــوال  »سرقة  تهمة  له  لفقت  الجزائري«، 
لتظهر  عــادت  وقصته  بوخروبة،  أجهزة  طرف  من 
من  الوطنية،  السياسية  الساحة  فــي  جديد  مــن 
منه  تسرد  لومة،  محمد  للباحث  جديد  كتاب  خالل 
كما  الــدولــة«  »جريمة  تفاصيل  بعض  »األســبــوع« 
لـ»خبايا  كتابه  خصص  ــذي  ال الكاتب،  يسميها 
ومالبسات اغتيال الزعيم محمد خيضر على أيدي 
القضائية  الوثائق  خالل  من  الجزائرية،  املخابرات 

اإلسبانية والدولية«.
))فحينما اقتنع بوخروبة 
استرجاع  بتعذر  )بومدين(، 
ــوال املـــودعـــة بــاســم  ــ ــ األمـ
في  الوطني  التحرير  جبهة 
مــا يعرف  الـــخـــارج ضــمــن 
بصندوق التضامن الوطني.. 
املــســاطــر  ــت  أن وصــل بــعــد 
نهايتها  ــى  إلـ الــقــضــائــيــة 
القضائي  بالحكم  املحتومة 
األمــوال تخص  بأن  الحاسم 
شـــخـــص مــحــمــد خــيــضــر 
أعطى  آنـــذاك  ــره..  غــي دون 
الصارمة  تعليماته  بومدين 
ــه الــعــســكــري،  لــرئــيــس أمــن
بالتعجيل  مرباح،  قاصدي 
للقائد  الجسدية  بالتصفية 
يفسح  لكي  خيضر،  محمد 
املجال بعد ذلك أمام مسطرة 
في  تقضي  جديدة،  قضائية 
بالحجز  باملطالبة  نــظــره، 
بعد  املغدور  ممتلكات  على 
لنشاطات  بومدين  سينسبها  الجريمة  هذه  قتله، 
فيها  كان محمد خيضر متورطا  إجرامية مشبوهة 
القضائية  والتحقيقات  الوثائق  لكن  اغتياله،  قبل 
لومة:  كتاب محمد  )عن  املزاعم((  كل هذه  ستكذب 

جريمة دولة(.
الشعبي«  »التالحم  لزمن  خيضر  محمد  ينتمي 
بني املغرب والجزائر، وال غرابة أن نقرأ على لسان 
بنسعيد أيت إيدر، أن املجاهد الراحل، معروف لدى 
عليه  تعرفت  ))لقد  بأخالقه:  املغاربية  األوســاط 
طرف  من  الخمسة  الزعماء  اختطاف  قبيل  باملغرب 
القوات الفرنسية، وهم الحسني أيت أحمد ومحمد 
والكاتب  خيضر  ومحمد  بنبلة  وأحمد  بوضياف 

هؤالء  تعرض  حيث  األشــرف،  مصطفى  املشهور 
لقرصنة الطائرة التي كانت تقلهم من طرف العسكر 
الفرنسي، وهم في طريقهم إلى تونس، بعدما كانوا 
مؤتمر  لحضور  الخامس،  محمد  امللك  ضيافة  في 
ثالثي مغاربي، تحت رئاسة الحبيب بورقيبة، كان 
يهدف إلى معالجة القضية الجزائرية مع الحكومة 
الفرنسية.. وقد شكل هذا الحدث هزة في األوساط 
املغاربية، ووضع استقالل الدولة املغربية في مأزق، 
وشهدت املدن املغربية مظاهرات حاشدة، استنكارا 
واضطر  الفرنسية،  العسكرية  الطغمة  به  قامت  ملا 
السفير  سحب  إلــى  الخامس  محمد  امللك  معها 
في  الــطــوارئ  حالة  وإعــالن  فرنسا،  من  املغربي 

مكناس(( )نفس املصدر(.
خيوطها  نسجت  وخيضر،  إيدر  أيت  لقاء  قصة 
بتاريخ 20 غشت 1953، كما يحكي عنها من خالل 
تالحم الثورتني املغربية والجزائرية.. والتي انتهت 
أحمد  األربعة،  الجزائريني  القادة  ســراح  بإطالق 
بنبلة، ومحمد بوضياف، ومحمد خيضر، والحسني 
أيت أحمد، ))وقد كنت من بني الذين قاموا بزيارة 
يناير  في  بفرنسا  بمعتقلهم  الجزائريني  القادة 
الرحمان  عبد  األخ  محاميهم  بواسطة   ،1962

اليوسفي((.
النظام  الحــقــت  الــتــي  خيضر،  اغــتــيــال  قصة 
الجزائري، حتى األيام األخيرة من والية بوتفليقة، 
»جبهة  بقدرة  تفاصيلها،  من  كبير  في جزء  ترتبط 
الفعلي  االسم  وهو  أوروبــا«،  في  الوطني  التحرير 
وأمــوال  تعبئة  على  الوطني،  التحرير  لصندوق 
الــثــورة،  لدعم  الــخــارج  فــي  املغاربة  الجزائريني 
مليار   16 يعبئ  أن  الصندوق  هذا  استطاع  حيث 
فرنك فرنسي في ظرف أربع سنوات، كان مصدرها 
التي  نفسها  ــوال  األم وهي  املغتربني،  مساهمات 
ليكون  اغتيال محمد خيضر،  إلى  بوخروبة  دفعت 
»املؤسسات«  دولة  دعاة  بني  للصراع  عنوانا  ذلك 

ودولة »املخابرات والتصفيات«.
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●  العيون. األسبوع  
حزب  عقده  ــذي  ال }االجتماع 
ــالل بــمــديــنــة الــعــيــون،  ــق االســت
ا�غربية،  الــصــحــراء  عــاصــمــة 
له  ا�اضي، ال عالقة  السبت  يوم 
بحزب االستقالل، وال عالقة لنزار 
البركة األم� العام الجديد لحزب 
آل ولد  به، بل هو تجمع  ا�يزان 
الرشيد، ألنه مهما كان اسم أم� 
عام االستقالل، سيكون االجتماع 
قيادي  يقول   zاآلالف بعشرات 

استقاللي.
ــي  مــواطــن ــجــمــع  ت أن  ذلــــك 
كلمة  على  الصحراء  ومواطنات 
في  الغفير  الشكل  بذلك  واحــدة 
 zمــديــنــة }الــغــلــيــان واالحــتــقــان
 ،zومدينة تواجد }دعاة االنفصال
ولد  آل  من  واضحة  رسالة  كان 
بأن  وللخارج،  للداخل  الرشيد 
مــلــف الــصــحــراء ا�ــعــقــد ال حل 
آل  عبر  بــا�ــرور  إال  داخليا  لــه 
استقرار  ال  ــه  وأن الرشيد،  ولــد 
بتحكم  إال  العيون  في  سياسي 
ذات  يــوضــح  الــرشــيــد،  ولــد  آل 
ــأن من  ا�ــصــدر، الــذي أضــاف ب
رســائــل االجــتــمــاع األخــيــر، هو 
تنزيل  فــي  الرشيد  ــد  ول ــروع  ش
السيادة  تحت  ــذاتــي  ال الحكم 
ا�غربية، متفوقا بذلك على جميع 
متحديا  بل  السياسية،  األحزاب 
}نحن  قــائــال:  لها، حــ� صــرح  

العيون  ساحة  �نح  مستعدون 
لجميع األحزاب.. فليأتوا لتنظيم 

.zلقاءاتهم
الخارجي،  ا�ستوى  على  أما 
فقد استطاع ولد الرشيد توجيه 
الدولي  للمنتظم  دقيقة  رسائل 
على  قليلة  أياما  األمن،  و�جلس 
شروع ا�جلس في دراسة قضية 
وتقرير  ا�ــغــربــيــة،  الــصــحــراء 
العام  لألم�  الشخصي  ا�بعوث 
في ا�وضوع بعد لقاءات وموائد 
األطراف  ب�  مباشرة  مستديرة 
 zرســالــة{ ا�نطقة،  فــي  األربــعــة 
الصحراوي  الشعب  أن  مفادها 
نهائيا، ويساهم في  قراره  اتخذ 
وفي  ا�غربية  السياسية  الحياة 
ا�غربية،  وا�ؤسسات  ا�جالس 
وتحت السيادة ا�غربية، وانتهى 
الكالم، ولم يعد ينتظر ما سيقدمه 

مجلس األمن للقضية.
وكان حزب االستقالل، قد نظم 
خطابيا  تجمعا  العيون،  بمدينة 
اعتبر األضخم في تاريخ ا�نطقة، 
حضره بحسب ا�نظم�، أزيد من 
53 ألف مواطن ومواطنة، وعرف 
البركة،  ــزار  ن من  ساخنة  كلمة 
األم� العام لحزب االستقالل في 

حق حكومة العثماني.
وهو اللقاء الذي استعرض من 
التنظيمية  قوته   zا�يزان{ خالله 
وجه  وقد  الجماهيري،  وتأثيره 

الــرشــيــد، عضو  حــمــدي ولـــد 
الحزب  وزعيم  التنفيذية  اللجنة 
الثالثة،  الجنوبية  بالجهات 
رسائل واضحة وغير مشفرة إلى 
الداخل والخارج، معلنا بأن حزب 
عن  دافع  من  أول  كان  االستقالل 
مغربية الصحراء وأول من رفض 
العديد  تجاه  الحكومة  سياسة 
فرض  بينها  مــن  القضايا،  مــن 
وطالب  ــذة،  األســات مــع  التعاقد 
بإدماجهم في الوظيفة العمومية، 
عن  ا�دافع�  مــن  كــان  أنــه  كما 
وا�ــجــازيــن  الــعــاطــلــ�  تشغيل 
وبحكامة  الــشــواهــد،  وحاملي 
ديمقراطية  تعادلية  اجتماعية 
الشرائية  القدرة  تراعي  حقيقية 
حقوقهم  وتــحــمــي  للمواطن� 
والعدالة  والتكوين  التعليم  في 
ــان، كــمــا وجــه  ــسـ وحــقــوق اإلنـ
أسماهم  �ن  دعوته  الرشيد  ولد 
تندوف،  مخيمات  في   zإخواننا{
إلى  البوليساريو  جبهة  داعيا 
تحكيم العقل، بالعدول عن تغليط 
ستقام  دولــة  بــأن  الصحراوي� 
وهو  الجنوبية،  األراضــي  على 
وبالتفاعل  تماما،  مغلوط  أمــر 
اإليجابي مع مقترح الحكم الذاتي 
والعيش  الكرامة  يضمن  ــذي  ال
أينما  لــلــصــحــراويــ�  ــكــريــم  ال
كانوا، وهو ا�قترح الذي يحظى 
الكبرى  الــدول  وتشجيع  بدعم 

عبر  ا�فاوضات  وأن  العالم،  في 
بجنيف،  ا�ــســتــديــرة  الــطــاولــة 
منتخبون  فيها  يــشــارك  والــتــي 
ــخــرج هي  صـــحـــراويـــون، لــن ت
الذاتي  الحكم  قناعة  عن  األخرى 

كحل واقعي.
ــات حـــزب االســتــقــالل  ــحــرك ت
وبوجدور  والسمارة  بالعيون 
جبهة  ــت  أغــضــب والـــداخـــلـــة، 
الــبــولــيــســاريــو، الــتــي ســارعــت 
ما يسمى  عبر  بالغ  إصــدار  إلى 
ا�حتلة  األرض  شــؤون  }وزارة 
والجالياتz، أدانت من خالله ما 
قالت عنه }محاولة أحد األحزاب 
ا�غربية تمرير خطابات سياسية 
في  واالستمرار  التوسع  تكرس 
 ،zــزو أرضــنــا ونــهــب ثــرواتــنــا غ

حسب تعبيرها.
 zوزارة{ بـــــالغ  ــر  ــبـ ــتـ واعـ
في  }الــوضــع  أن  البوليساريو، 
لتصفية  يخضع  الــذي  اإلقليم 
االستعمار والذي اليحق ألي كان 
إقامة  أو  ثــرواتــه  في  التصرف 
ا�هرجانات  ــواع  أن من  نــوع  أي 
الوضع  تحديد  قبل  والــنــدوات، 
استشارة  خالل  من  له  النهائي 
وتقرير  ــصــحــراوي  ال الــشــعــب 
مصيره بحكم أنه صاحب الحق 
الوحيد في هذا ا�ضمار، هو أمر 
وفق   ،zوتفصيال جملة  مرفوض 

نص البالغ.
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مصادر  من   zاألســبــوع{ علمت 
نــواب  أن  مطلعة،  جــد  بر�انية 
ــواب  االتـــحـــاد الــدســتــوري ونـ
ساخط�  واالشتراكية،  التقدم 
الدين  سعد  من  بقوة  وغاضب� 

العثماني رئيس الحكومة.
ــصــادر ذاتــهــا،  وأوضــحــت ا�

هــؤالء،  غضب  سبب  أن 
يمنون  كــانــوا  بعدما 
سقف  بتنزيل  النفس 
عدد النواب ا�طلوب� 
لتشكيل فريق بر�اني 
إلــى  ــا  ــب ــائ ن  20 مـــن 

غد  يـــوم  قــبــل   12
أي  الجمعة، 
افتتاح  قبل 
الـــبـــر�ـــان 
بــــشــــكــــل 
رسمي في 
دورتـــــــه 

لتشكيل  وذلـــــك  ــة،  ــي ــع ــي ــرب ال
إصــدار  أن  غير  مستقلة،  ــرق  ف
الدورة  افتتاح  العثماني �رسوم 
االستثنائية، يوم اإلثن� ا�اضي، 
بجدول أعمال واسع، ضم قوان� 
وبالتالي،  الساللية،  الجماعات 
وتستمر  طويلة  دورة  جعلها 
الدورة  افتتاح  حتى  بالضرورة 
إغــالق  يمكن  ال  ألنــه  الربيعية، 
الدورة االستثنائية إال بانتهاء 
لم  تم  ومن  أعمالها،  جــدول 
الوقت  يعد هناك متسع من 
لعقد دورة استثنائية جديدة 
بطلب من ثلث النواب، يكون 
ا�ــرة  هــذه  أعمالها  ــدول  جـ
الــنــظــام  تغيير  هــو 
�جلس  الـــداخـــلـــي 
لتخفيض  الــنــواب 
شــرط عــدد نــواب 
الــفــرق  تشكيل 

البر�انية.

ولكني  القبلية،  ثوب  ألبس  أن  كثيرا  أحبذ  ال 
القبيلة  ثوب  ارتــداء  على  مرغما  أجدني  أحيانا 
تخذل  الــصــحــراء  فــي  السياسة  أن  أشعر  حــ� 
ا�ستقبل  وتصنع  إليها،  أنتمي  التي  القبائل 

وتفصل الخرائط لبسط سلتطها على الصحراء.
التكنة، إحدى أكبر قبائل الصحراء، لم ينصفها 
سكن  مــن  هــي  الــجــغــرافــيــا،  حتى  وال  الــتــاريــخ 
الصحراء وقاد حروبها في ا�اضي، وها هي اآلن 
عليها  استكثره  جغرافي  مجال  عن  بحثا  تتجول 

البعض وزحف صوبه لطردها منه سياسيا.
التقسيم  في  جــاء  كما  نــون،  واد  كلميم  جهة 
من  اآلن  تهان  التاريخ،  بعمق  حضارة  الجهوي، 
لها  أضافت  ح�  ا�غربية،  الدولة  من  الكل  طرف 
وكأنها  وخصوصيته  ثقافته  له  جغرافيا  مجاال 
تحرريا  منطلقا  كانت  التي  ا�نطقة  أمزغة  تريد 

للمغرب نفسه.
مع  حاربت  وهناك،  هنا  قاتلت  التكنة  قبائل 
ضد  الجبهة  مع  وقاتلت  الجبهة،  ضد  ا�غرب 
أي  وفي  تنتمي  �ن  اآلن  لحد  تعرف  وال  ا�غرب، 
على  وطنية  ثوب  تاريخيا  ألبسوها  تقف؟  صف 
في  للمغرب  خزان  أكبر  فيالقها  وشكلت  ا�قاس، 
حربه على الصحراء، ومع ذلك، لم ينصفها ا�غرب 
التقدير، فمجالها الجغرافي غير  ولم يقدرها حق 
متنازع عليه، لكن هويتها متنازع عليها من طرف 
وحدوية  قبائل  اعتبرها  ح�  ا�غرب،  من  الكل 
وعاد إلى الخلف، ومن الجبهة التي تفطنت لألمر 
الداخل،  انفصال  يقود  شبابها  بدأ  ح�  مؤخرا 
لكن أي طرف من هؤالء ال يدرك حقيقة أنها قادرة 
الذي يقدر  اللعب لصالح الطرف  على قلب أوراق 

تاريخها وقيمتها.
واآلن، التكنة مرفوضة في ا�جال ا�تنازع عليه، 
وأحيانا  همسا  يعلنها  من  هناك  األقــل  على  أو 
ألنها  الحقيقية،  معاقلها  إلــى  بالعودة  جهارا 
كما  والفرع  فقط  فرع  فهي  أصلي�،  غير  سكان 

يقول الفقهاء، يتبع األصل.
في واد نون، التكنة لم تعد تملك زمام أمورها، 
الذين  لقبائل صبويا،  ألن هناك هجمة ديمغرافية 
إلحكام  اإلقليم  لهذا  مناطقهم  انضمام  استغلوا 
كانوا  باألمس  سياسيا،  ا�نطقة  على  قبضتهم 
ممولهم  وراء  مصطف�  االشتراكي  االتحاد  في 
وقائدهم، وها هم اليوم يعودون للتجمع الوطني 
حتى  ا�جالس  كل  على  النفوذ  لبسط  لألحرار، 

يكون ا�جال الوادنوني باعمرانيا بامتياز.
البعض في حديثي خروجا عن أصول  قد يرى 
ال  قبلي شوفيني  لخطاب  وتأسيسا  الديمقراطية، 
يليق بأستاذ جامعي صحراوي يكتب عن الصحراء 
وللصحراء، لكن الضرورة تبيح أحيانا ا�حضور، 
وتدفعنا بأن نخلع أحيانا عباءة ا�ثقف، ألن ا�جال 
قسمته  وقد  ديمقراطي،  غير  نفسه  الصحراوي 
الدولة ب� القبائل، وصنعت نخبها الفاسدة التي 
تعبر الصحراء طوال وعرضا متجولة ب� أحزاب 
ترفع  أن  سوى  األمــر،  هذا  من  يهمها  ال  مغربية 
لتتزعم  ا�قاعد  وحصد  ا�شاركة  نسبة  الصحراء 

رئاسة الحكومة ا�قبلة.
قبائل  ستضع  الجهة،  في  القادمة  االنتخابات 
التكنة على الهامش، ألن نخبها التي تقود تآمرت 
ما  بقايا  يمثل  بكرسي  الــفــوز  أجــل  مــن  عليها 
القادم�  الجدد،  ا�نطقة  هذه  عرابو  به  سيجود 
أمــام  يبقى  لــذا  اإلقليم،  على  سيطرتهم  لبسط 
صوب  ترحل  أن  هو  ــد،  واح حل  التكنة،  قبائل 
للصحراء  انتمائها  فــي  مشكوك  ألنها  البحر، 
تيار  من  مجالها  في  وا�حاربة  عليها  ا�تنازع 
جديد يعرفه الجميع، لكن هذه القبائل التي عرفت 
ونخب  بأطر  اآلن  تزخر  والتجارة،  بالحرب  دوما 
إذا  الجميع  على  الطاولة  قلب  على  قادرة  مثقفة 
ما استشعرت أنها مستهدفة وأن الدولة ا�غربية 
التي تعلم أسرار نخبها الفاسدة، صامتة عن هذا 
العبث، وعلى من يقرأ التاريخ، أن يعود قليال إلى 
الذين  األشخاص  أصول  في  جيدا  للتمعن  الوراء 

.zقادوا مخيم }إكديم إزيك

*أستاذ بكلية الحقوق بمراكش

●  بقلم: عبد الرحيم بوعيدة *

?ÊÉªã©dG øjódG ó©°S í∏°üj GPÉŸ 
●  الرباط. األسبوع

عام  أمــ�  العثماني،  الــديــن  سعد  محاكمة  أن  يبدو 
العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، لم تعد محصورة على 
منافسا  حزبا  بصفته  األحــرار  حزب  زعيم  أخنوش  عزيز 
خالل  ورئاستها  الحكومة  مستوى  على   zالبيجيديzلـ
الجميع،  محاكمة  محط  بــات  بل  فقط،  انتخابات 2021 
األحــداث  تــوالــي  بعد  ا�اضي�،  األسبوع�  فــي  خاصة 

السياسية.
بعد أخنوش، كان ثاني ا�نتفض� وا�حاكم� للعثماني 
بصفته رئيس الحكومة، الحبيب ا�الكي وحكيم بنشماس، 
بــالــدورة  ا�عني  الــبــر�ــان،  غرفتي  رئيسا  بصفتيهما 
االستثنائية، حيث احتجا عليه بعدما أصدر مرسوما لجمع 
البر�ان في دورة استثنائية، دون قدرته على ضبط جدول 
األعمال ودون ضبط أغلبيته البر�انية التي تشتتت بسبب 
قانون التعليم، هذا طبعا دون الحديث عن مقاطعته ألولى 

جلسات الدورة االستثنائية رغم أنه هو من دعا إليها.
رابع ا�حاكم� للعثماني، بعد غضب القصر عليه بشدة، 
هما إدريس لشكر الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي، 
اللذين  واالشتراكية،  التقدم  عام  أم�  هللا  بنعبد  ونبيل 
اتهماه بالضعف والفشل في ضبط إيقاع األغلبية، بل ضعفه 
الكبير حتى في ضبط حزبه وفريقه البر�اني، الذي أثبتت 
الوقائع أن بن كيران يسيره ويتحكم فيه أكثر من العثماني 
نفسه، فهل هذا الضعف في قدرة العثماني على التحكم في 

حكومته وفي أغلبيته وفي حزبه قد يعجل برحيله؟
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مجموعة  أن   ،zلـــ}األســبــوع مطلع  مصدر  أكــد 
الفرنسي  الجيش  يقودها  التي  ضابطا   130 الـ 
لإلغاثة في موزمبيق، يوجد ضمنها ضباط مغاربة 
من  انطالقا  اإلنساني،  الجهد  هذا  في  يشاركون 
مركز العمليات في جيبوتي، باتجاه مدينة بايرا 
ا�نكوبة، التي وصلتها أول ناقلة جوية مكونة من 
بمساعدة  السريع  اإلنساني  للتدخل  لوجيستيك 

.zكبيرة من فرقاطة ا�راقبة }نيفوس
ا�غاربة  الجنود  }إن  قــائــال:  ا�ــصــدر  وعلق 
في  الفرنسي�  ومــع  أكادير  في  األمريكي�  مع 
الشراكة  لتعميق  واسعة  محاولة  في  موزمبيق، 

.zالعسكرية مع الحليف� األمريكي والفرنسي
وتحاول باريس الظهور بقوة جيشها وتدخلها 
في منطقة بعيدة في إفريقيا للدفاع عن صورتها، 
خالل  من  أيضا،  ا�غرب  منه  يستفيد  ما  وهــو 
وإلى  الوسطى  إفريقيا  من  فرنسا  مع  التعاون 
سادك)  (مجموعة  إفريقيا  في  الجنوبية  الــدول 

التي تدور في فلك دولة جنوب إفريقيا.
الفرنسية،  اإلنسانية  العملية  أن  الالفت،  ومن 
والطيران   zريسم{ البحرية  دبابات  لها  سخرت 
القوات  ومشاركة  ا�تكامل  العملياتي  والنقل 

البرية والبحرية والجوية إلى جانب الشركاء.
استعراضية  ا�ــســألــة  أن  ا�ـــصـــدر،  ــرى  ــ وي
في  وحلفائها  فرنسا  صورة  تحس�  وتستهدف 
لعمل  مواتية  الفرصة  كانت  كما  صعبة،  منطقة 
إلى  بيروا)  ــوات  (ق الهندي  ا�حيط  من  انطلق 

جانب شريك مثل ا�غرب.

أسر مصدر لـ}األسبوعz، أن وزير الدفاع ا�وريتاني 
في  القادمة  للرئاسيات  ترشح  الذي  الغزواني،  ولد 
إلى  بالده، وافق على حضور مالحظ� موريتاني� 
}األسد  مناورات  في  والبريطاني�  اإلسبان  جانب 
ولندن  مدريد  وأظهرت   ،2019 طبعة   /  zاإلفريقي
تخوفا من حجم الترسانة األمريكية ا�وجهة للمغرب،  
البريت�  ومليلية  سبتة  خالل  من  له  جــاران  وهما 
التمثيل  أراد  فيما  طارق،  وجبل  الجعفرية،  والجزر 
أثار العاصمة  السنغالي تجاوز موريتانيا، وهو ما 

نواكشوط.
ا�شاركة  إلغاء  العزيز،  عبد  ولــد  الرئيس  وقــرر 
ا�وريتانية، مؤكدا على عمل بالده في منطقة الساحل، 

وأن بروتوكوالت }أفريكومz تدعم هذا التوجه.
الجيش  تعيد  مشاركة  من  نواكشوط  وتخوفت 
ا�غربي إلى ما بعد }الكركراتz، وهو ما تحفظ بشأنه 
الرئيس الذي يغادر منصبه من أجل وزير دفاعه (ولد 
موريتانيا  قيادة  الجيش  يواصل  كي  الغزواني)، 

ويبقى الوضع العام مستقرا.
الغزواني  وصــول  أن   ،zاألســبــوع{ مصدر  ويــرى 
العالقات  بتطور  سيسمح  موريتانيا،  رئاسة  إلى 
من  خصوصا  والــربــاط،  نواكشوط  ب�  العسكرية 
ولد  الحالي  الرئيس  يركز  فيما  األمريكية،  البوابة 

الفرنسية  القناة  على  الــعــزيــز،  عبد 
الدفاعية  استراتيجيتها  وعلى 

الفرنسي  الجيش  دخــول  منذ 
إلى مالي.

تقدما  ا�وريتانيون  ويريد 
قبل  واقتصاديا،  سياسيا 
العسكري  للجانب  التطرق 
أكده  ما  وهــو  ا�ــغــرب،  مع 

األمريكيون في تقارير 
حــــول }األســــد 

 zاإلفـــريـــقـــي
لعام 2019.

ــع  ــطــل ــدر م ــ ــصـ ــ أكـــــــد مـ
محادثات  أن   ،zلـــ}األســبــوع
ســفــيــر نــيــجــيــريــا، بــانــكــول 
الجزائري  والسفير  أديــوي، 
إسماعيل الشرقي، عن مجلس 
الــســلــم واألمــــن اإلفــريــقــي، 
أبريل  شهر  كل  ستستغرق 
التفاصيل  لتنسيق  الجاري، 
حول الصحراء، فيما يجتمع 
4 مــرات حول  مجلس األمــن 
ا�وضوع، العتماد قرار جديد 
يدعم ا�فاوضات الثنائية ب� 
فيما  والبوليساريو،  ا�غرب 
وفرنسا،  األوروبيون  يحاول 
إلى  جنيف  مــحــادثــات  نقل 
}مــفــاوضــاتz، وهــو الــقــرار 
الذي ترفضه جنوب إفريقيا، 
التنسيق  الجزائر  وتتزعم 
ــا وجـــنـــوب  ــري ــجــي ــي ــ� ن ــ ب
الدائم،  غير  العضو  إفريقيا، 

عبر مجلس األمن.
ــرب هـــذا  ــ ــغ ــ ــرف ا� ــ ــع ــ وي
أبوجا،  موقف  في  التحول 
موقف  دعم  إلى  يسعى  لكنه 
طالب  إذ  بوخاري،  الرئيس 

ا�لك بتمويل البنك اإلسالمي 
ـ  النيجيري  الــغــاز  ألنــبــوب 
موجهة  رسالة  في  ا�غربي، 
�جموعة  السنوي  لالجتماع 
البنك اإلسالمي للتنمية لعام 

2019 ا�نعقد بمراكش.
ــارة، فــالــســفــيــر  ــ ــإلشـ ــ ولـ
رسالة  مــحــرر  هــو  ــوي،  ــ أدي

سحبت  الــتــي  ــر  ــراي ــب ف  8
مجلس  من  الصحراء  قضية 
إلى  اإلفريقي  واألمــن  السلم 
حاليا  وهـــو   ،zــا ــك ــروي ــت }ال
الــبــروتــوكــوالت  ضــد  يعمل 
ضمنت  ــتــي  ال النيجيرية 
ا�غرب  بــ�  حــلــوال وســطــى 

وخصومه.

7 كواليس األخبار

بعد مشاركتهما في الوفد 
الرسمي لمحادثات جنيف

ـــ}األســـبـــوعz، أن  كــشــف مــصــدر غــربــي لـ
وستة  مقاعد  ستة  أخيرا  كسب  الذي  ا�غرب 
ا�حلية  السلطات  مؤتمر  في  لنائبيهم  أخرى 
هو  كما  سيمثله  ــا،  أوروب �جلس  والجهوية 
والداخلة،  العيون  جهتي  رئيسا  منتظر، 
ا�شارك� في الوفد الرسمي �حادثات جنيف 

حول الصحراء.
لرؤساء  ا�غربية  الجمعية  رئيس  وشــارك 
سعد  التجمعي  واألقاليم،  العماالت  مجالس 
لرؤساء  ا�غربية  الجمعية  ونائب  بنمبارك، 
وكالهما  ياس�،  محمد  الجماعية،  ا�جالس 
و4  و3   2 قمة  أشغال  في  أخنوش  من حزب 
ا�غرب  منح  أجل  من  بستراسبورغ،  أبريل 

وضع الشريك من أجل الديمقراطية ا�حلية.
وتقدم ا�غرب بطلب االنضمام لهذه الهيئة، 
في 30 ماي 2018، بعد 4 سنوات من السماح 
للبلدان ا�جاورة �جلس أوروبا با�شاركة في 
هذه الهيئة، من خالل وضعية تسمى }الشريك 

.zمن أجل الديمقراطية ا�حلية
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قايد صالح هدد بإعالن حالة الطوارئ

 ،zلـ}األسبوع موثوق  مصدر  أســر 
ما  أو  العسكرية  ا�خابرات  قيادة  عن 
يسمى }ا�كتب z7 التابع مباشرة لقايد 
صالح، من مطار أحمد بن بلة بوهران، 
ــران،  ــ ــروف ســابــقــا بــمــطــار وه ــعـ ا�ـ
لعمليات خاصة بالدرك وباقي وحدات 
االنتشار، مقررة إحراق طائرة خاصة 
فوق أراضي ا�طار كانت متوجهة إلى 
يقرر  أن  قبل  هلعا  وأثـــارت  ا�ــغــرب، 
الجيش إغالق األجواء الجزائرية أمام 
الطائرات الخاصة، ليشمل ا�نع طائرة 
إبعاد  بوتفليقة  يقرر  أن  قبل  الرئيس، 
الجنرال بشير طرطاق من ا�خابرات، 
ولم تكن ا�خابرات األجنبية تتوقع أن 
ينشئ قايد صالح مكتبا للتدخل سمي 
بالسابع أو }أبسولوz من مطار وهران 
الذي يجمع التحكم في أي عمل أحادي 

الجانب للدرك الجزائري.
وحسب مصدر }األسبوعz، فإن مكتبا 

البحرية،  القاعدة  في  الطوارئ  إلدارة 
ــان الـــذي هــدد  ــ ــشــأه رئــيــس األركـ أن
بوتفليقة  السعيد  الرئاسي،  الجناح 
والجنرال مدين والبشير طرطاق، وقد 
اقترحوا على �� زروال إدارة ا�رحلة 
االنتقالية، لكن قايد صالح لم يرغب في 
دخول أي جنرال سابق إلى االنتخابات 
الرئاسية، خوفا من مصادمة الشارع، 

أو توجيه االحتجاجات إلى الجيش.
وأوضح ا�صدر، أن الطائرة الخاصة 
مقرب  لصديق  تابعة  أحــرقــت،  التي 
للغاية من الجنرال مدين، ولم يستبعد 
أن تكون للجنرال الذي أقاله بوتفليقة، 
االحتجاجات  إشعال  في  ساهم  مما 
وتحول  الرئيس،  بإقالة  انتهت  التي 
هذا  مــن   7 اإلثــنــ�  ــوم  ي قبل  ا�كتب 
مناورة  أضخم  متابعة  إلــى  الشهر، 
تاريخه  في  ا�غربي  للجيش  عسكرية 

بجبل صاغرو.

صفقة مرحلية قد تدوم

رجل  أن   ،zلـــ}األســبــوع مطلع  مصدر  أســر 
حمل  دوبالنو،  روبيرتو  اإليطالي،  األعمال 
من  ا�غربي  القرار  ــر  دوائ إلــى  مهمة  رسالة 
الوطني  الجيش  حياد  مــن  تزيد  الــجــزائــر، 
ــي أي مــعــركــة شـــرق الــجــدار  ــري ف ــجــزائ ال
قايد  إدارة  بخصوص  ا�ملكة  حياد  مقابل 
نار  وإطفاء  بوتفليقة،  بعد  ما  �رحلة  صالح 

االحتجاجات الشعبية.
وزار قايد صالح اإلمارات في آخر زيارة له 
إلى الخارج، مع انطالق ا�ظاهرات ضد العهدة 
قيادة  أبوظبي  ودعمت  لبوتفليقة،  الخامسة 
الجيش الجزائري للمرحلة الحالية، كما تدعم 
ا�غرب،  مع  الجوار  عالقات  استقرار  دائما 
وهو ما أكده رجل األعمال اإليطالي روبيرتو 
أو  الداخلية  الخالفات  تعميق  �نع  دوبالنو، 
سماه،  كما   zالجزائر في  الليبي  }السيناريو 
الشركة  توسيع  عــن  ا�ــدافــعــ�  أحــد  وهــو 
أن  قبل  إقليمية  لتكون  الجزائرية  اإلماراتية 
اإلماراتيةـ  الشركة  من  نصيبه  عن  يتخلى 
الجزائرية }تيل غروبz بنهاية 2018، ألن أخ 
بوتفليقة السعيد، رفض توسيعها إلى ا�غرب.

 ∫ÉªYC’G πLQ πFÉ°SQ ºYóJ äGQÉeE’G
 zƒfÓHhO ƒJÒHhQ{ ‹É£jE’G

áª°UÉ©dG ôFGõ÷Gh •ÉHôdG ÚH

 ،zاألسبوع{ لجريدة  مطلع  مصدر  أسر 
رفضت   ،zنــيــتــاس{ التركية  الشركة  أن 
جبهة  لرئيس  معلوماتية  خــدمــات  بيع 
اعتبر  وقد  غالي،  إبراهيم  البوليساريو، 
له خلفية سياسية، وأن  القرار  أن  ديوانه 
حزب  عن  تختلف  البوليساريو  مسألة 

كــي)،  ــي.  ك (بـــي.  الكردستاني  الــعــمــال 
 zأو تي.  }أي.  الصيني  شريكها  وضغط 
إلتمام الطلبية، لكن مسؤول }نيتاسz طلب 
برقم  البوليساريو  جبهة  تريده  ما  تمرير 
اتفاق  وحدث  الصينية،  الشركة  معامالت 
بهذا الخصوص في نهاية مارس ا�اضي.

‹ÉZ º«gGôHEG ƒjQÉ°ù«dƒÑdG á¡ÑL ¢ù«Fôd á«côJ ácô°T QÉ°üM

غالي

بوخاري

قايد صالح



 العثماني ضد االتجاه العروبي في 
الحكومة، ويناضل لتوافق يدعم 

فرنكفونية بالده 

 zلـ}ويكيليكس سبق  سرية  برقية  في 
في  انتصر  الذي  العثماني  فإن  نشرها، 
وســوس  للريف  ــي  ذات لحكم  ا�عارضة 
يناضل  عرقي،  أســاس  على  واألطــلــس، 
اتفقت  كما  بالده،  فرنكفونية  لدعم  اليوم 
اعتبرها  وقد  األمازيغية،  النخبة  عليه 

البعض خيانة.
وضمت فرنسا، في خطة طارئة، ا�غرب 
البلدين  �واجهة  الجزائر،  جانب  إلــى 
ظروفا انتقالية تحدد مصير لغتها، وكما 
وتحديد  }الفرنكفونية  في مؤشر حساب 
الفرنسية  اللغة  فإن   ،(1)zالفرنكفوني
فــاألرض  التأطير،  خــارج  البلدين،  فــي 
ليست فرنكفونية كما في حالة كيبيك أو 
السنغال وحتى في لبنان، وليست محيطا 
فرنكفونيا، كما في بين� وبوركينا فاسو 
وليست  والنيجر،  ومالي  العاج  وساحل 
أ�انيا  في  كما  أولى،  أجنبية  لغة  أيضا 
وإيطاليا، بل وليدة وضع مختلف يعتمد 

.zالسياسة والسيطرة عبر نخبة مؤطرة{
هذه  في  باريس  استراتيجية  وتعتمد 
ومحاولة  الجيد  التمويل  على  الحالة، 
االختراق والضغط عبر ا�ؤسسات، وهو 
 ،zما يسميه ا�قرئ أبو زيد }حزب فرنسا
ويتوافق الجزائريون حول هذا االصطالح 
وصفها  إذ  الشبكات،  لهذه  وصفهم  في 
  zبـ}العصابة أخيرا  الجزائري  الجيش 
فرنسي  لحضور  صالح  قايد  كشف  بعد 
السعيد، شقيق  جمع  اجتماع سري،  في 
 ،zا�ستقيل{ بوتفليقة  الجزائري  الرئيس 
ورئيس ا�خابرات السابق الجنرال مدين 
ورئيسها الحالي البشير طرطاق، وقررت 
أن يقود الجنرال زروال ا�رحلة االنتقالية 

استجابة ألجندة مكتوبة.
وأخـــطـــر مـــا فـــي هـــذه الــتــفــاصــيــل، 
إبقاء  الصفقة،  هــذه  فــي  بــاريــس  رغبة 
غربيط،  بــن  نــوريــة  السوسيولوجية 
صاحبة  وهي  الوطنية،  للتربية  وزيــرة 
ا�ؤسساتية  الرهانات  }ا�درسة:  كتاب 
منشورات  عــن  الــصــادر   zواالجتماعية
}كراسكz في 2013 تتمة لكتاب صدر في 
1998 تحت عنوان: }ا�درسة الجزائرية: 

.zالتحوالت واآلثار
ــر من  ــجــزائ ــغــرب جـــنـــراالت ال واســت
اسم  على  ثقلها،  وبكل  فرنسا،  حــرص 
على  حرصت  كما  غير،  ال  التعليم  وزارة 
حزبه  عــن  بعيدا  ــزازي،  ــ أم عــن  الــدفــاع 
ا�غربي  الوزير  وقاد  الشعبية،  الحركة 
كما   ،z22 }كــوب  في  الجامعات  رؤســاء 
العمومية  الجامعات  لعمداء  منسقا  كان 
 zا�غربية، ورأس بالنيابة }مجلس األمناء
أبوظبي  في  الخامس  محمد  جامعة  عن 
الدفاع  عاتقه  على  أخذ  وقد   ،2015 منذ 
عن  العربية  فصل  وعلى  الفرنسية  عن 
في  واإلســالمــيــ�   z�ا�سلم }اإلخـــوان 
العالم العربي، ولذلك، أخذ أمزازي مكانه 

ضد التمدرس بالعربية.
االسم�  الفرنكفونية  ا�نظمة  وقدمت 
لها، والتي أضافت  التابع  ا�رصد  ضمن 
إليه السكرتيرة العامة للفرنكفونية، لويز 
التربوية  السياسات  بأن  موشيكيوابو، 
في ا�نطقة ا�غاربية، شديدة الحساسية.

ويعتبر الجيل الجديد من الفرنكفوني� 
أن حربه مقدسة على العربية، الحاضنة 
كسر  يجب  فيما  للتطرف،  وا�نتجة 

الحلقة، ببناء سياسات تربوية وتعليمية 
التعليمية  الحاجات  من  انطالقا  سليمة 
السريع  باالنتقال  يسمح  الذي  والتأطير 
لألدمغة في ا�غرب وجنوب الصحراء إلى 

فرنسا.
خططه  ينقل  ا�غرب  أن  الخطير،  ومن 
في   2003 مخطط  من  تعليمه  لفرنسة 
اللغات  دور  على  وتعتمد  الغابون(2)، 
يجب  التي  الفرنسية  وريــادة  الوطنية 
تدريسها وتكوين أساتذتها، وأخيرا بناء 

.zا�درسة الجديدة للجميع{
ولم يخرج ا�جلس األعلى للتعليم عن 
هذه الخالصات، بل أكد عليها، ونقل أهم 
في  الفرنسي  اللوبي  ويعتقد  تفاصيلها، 
الركب  عن  متأخرة  ا�ملكة  أن  ا�ــغــرب، 
ونصف  لعقد  الصحراء  جنوب  اإلفريقي 

العقد من الزمن.
ــذه  ــي تــقــيــيــم ه ــن الـــخـــطـــورة فـ ــ وم
شراكة  تريد  ال  الفرنسية  أن  التوصيات، 
ا�غرب،  فــي  وطنية  كلغة  العربية  مــع 
الوطنية  اللغات  األمازيغية ضمن  وتقدم 
تسهر  التي  التوصية  وهــذه  الشريكة، 
عليها باريس قدمها بيير دومون، الرئيس 

تــدريــس  فــي  العلمية  للجنة  الــســابــق 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  الفرنسية 
حزب  انقسام  حــدود  إلى  بعيدا  وتذهب 
عرقي  أســـاس  على  والتنمية  الــعــدالــة 
}أمازيغي / عربيz، حيث تحالف 43 في 
في  اإلسالمية  الحركة  أمازيغ  من  ا�ائة 

.zالجزائر وا�غرب مع }حزب فرنسا

 فرنسا تمول انقسام الحركة اإلسالمية 
في المغرب على أساس عرقي 

دومــون،  بيير  خالصات  باقي  تذهب 
الحركة  داخــل  عليه  معول  انقسام  إلــى 
لتطور  عــرقــي،  أســاس  على  اإلسالمية 
أزمــة،  إلــى  التدريس  لغة  حــول  الخالف 
أمازيغيي  وباقي  العثماني  فيها  تــورط 
آخر  توجه  مقابل  في  الحاكم،  الحزب 
والتنمية  العدالة  حزب  تحالف  عن  دافع 
اللوبي  حاربه  الــذي  االستقالل  وحــزب 
القيادي�  عهد  في  بشراسة  الفرنسي 
أن  إلدراكه  كيران وشباط،  بن  السابق�: 
ضد  وستكون  ممكنة،  غير  مواجهتهما 
الذي  التعريب  صالح  وفي  الفرنكفونية، 

العدد:  1022الخميس  11 أبريل 2019 ملف العدد8

بين اتهام اليسار االشتراكي املوحد املدافعين عن اللغة العربية، بالعمل لصالح تنظيم «اإلخوان املسلمين»، وبين تهديد اليسار الوطني بمقاضاة الحكومة 
بسبب خرقها للدستور، كما توعد بذلك عبد الرحمان بنعمرو، املحامي والناشط الحقوقي املعروف، ظهرت صفقة األمازيغ لفرنسة التعليم، منتصرين 

للفرنكفونية ىلع حساب العربية، وقد انتصر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول رئيس حكومة أدلى ببيانات رسمية باللغة األمازيغية، لتدريس املواد 
العلمية بالفرنسية مستبعدا اللغة اإلنجليزية، ورافضا استمرار تعريب هذه املواد.

وخضع العثماني، املهدد بفقدان رئاسة الحكومة بسبب الحرب اللغوية يف بالده، لصفقات متتالية انتصر فيها للوبي «السوسي» املسيطر ىلع القرار يف 
الحكومة، واملتحالف أخيرا مع ما يسمى «حزب فرنسا».

وتعيش اململكة ىلع وقع حرب لغوية جراء مشروع القانون ـ اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين، ألن الوثيقة الدستورية تعترف بلغتين رسميتين، العربية 
واألمازيغية، وباالنفتاح ىلع اللغات األجنبية األكثر تداوال، بينما تسعى الحكومة إلى فرض الفرنسية لغة التدريس يف املدرسة العمومية املغربية، وهو ما يعد 

تواطئا من طرف مجموعة من املفرنسين املهددين بالفصل 25 من القانون الجنائي، يقول بنعمرو.
وأعلنت إدارة ماكرون حالة استقصاء رأي حددت 3 ماليين يورو لحسم فرنسة التعليم يف املغرب والجزائر، الدولتين اللتين تعيشان حربا لغوية ال تقل عن إبعاد 

التعريبيين، يف طي كامل لحكم جبهة التحرير الوطنية وقيادة املجاهدين يف الجزائر، وقد استقال رئيسها بوتفليقة، وأيضا لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي 
املحافظ يف املغرب.

وتقرر دعم التحالف الفرنكفو ـ مغربي يف كل املدن، كما يف حالة أسفي، وخصصت 800 ألف يورو ملنطقة الصحراء فقط، يف مخطط عاجل إلى جانب 12 
مركزا يف خدمة السفارة الفرنسية لخدمة التعليم بالفرنسية وتعميمه، طبقا ملا جاء يف املوقع الرسمي للسفارة، وتعمل باريس ىلع توحيد استراتيجيتها تجاه 

الجزائر واملغرب يف ظرف حساس تساوي فيه باريس بين ما تعيشه الجزائر واملغرب.

عبد الحميد العوني إعداد:
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أمزازي زعيم الفرنسة



سيشمل في عهدهما، التعليم العالي، بل 
تتجرأ الوثيقة على نعت أرضية يصوغها 
بـ}الخطر  الفاسي  وعــالل  اإلسالميون 

.zالشديد على الفرنكفونية
ــره  إن مــعــركــة بــن كــيــران ضــد وزيـ
بلمختار، جذبت عداء الفرنسي�، فإسالم 
حزب العدالة والتنمية ال يمس الحريات 
على  الحفاظ  في  يرغب  لكنه  الفردية، 
إمارة ا�ؤمن�، انطالقا من الحفاظ على 
وكل  العربية،  لغته  وعلى  الدولة  إسالم 
خدمة  في  وا�حافظ�  ا�تدين�  األمازيغ 

تيار الصحوة في الحركة اإلسالمية.
في  ا�تخصص�  أن  ــت،  ــالف ال ومـــن 
على  يشجعون  ال  الفرنسية  اللسانيات 
ا�غربي،  للمحيط  لغة  العربية  اعتماد 
كما أن االزدواجية اللغوية لن تحدث مع 
العربية الفصحى، وفي الحالة اللبنانية، 
حدثت ب� الفرنسية والعامية، ولم ينجح 
من  ناضل  الذي  ا�غربية  العامية  ورش 
جزءا  مثل  إذ  عيوش،  الدين  نــور  أجله 
يسيرا من تيار جرى دعمه إلنتاج عامية 
مغربية مكتوبة بالحرف الالتيني، فأصدر 
إنتاج  إلــى  ا�ملكة  وستنتقل  معجما، 
}معجم نحوي بيداغوجيz، وهو الورش 
الذي اقترب من التحقق بنسبة عمل تصل 

إلى 82 في ا�ائة.
وفي ورقة بيير دومون، فإن الوضعية 
ا�غرب،  في  الفرنكفوني  للتعليم  العامة 
الــلــغــوي  الــشــريــك  ــة  حــال عــلــى  تعتمد 
األمازيغية،  اختيار  وجــرى  للفرنسية، 
أي  تبدع  أن  تستطيع  ولن  ألنها ضعيفة 
في  إال  أمازيغي  ـ  فرنسي  علمي  معجم 

حدود 5 سنوات، وبدون حرف تيفيناغ.
الوضع  ــذا  ه فــي  االستثمار  ويــجــب 
اللغوي  ــزاع  ــن ال تــتــجــاوز  لغة  لصالح 
الفرنسية  وتكسب  العربي،  ـ  األمازيغي 
الرهان، لنقل جيل مغاربي آخر إلى خدمة 

التدريس والبيداغوجيا الفرنكفونية.
لتحالف  معارضتها  أن  فرنسا،  ورأت 
العدالة  وحزب  االستقاللي�  ا�حافظ� 
والتنمية (ب� بن كيران وشباط)، دقيق، 
اليوم  والتمسك  صحته،  األيــام  وأثبتت 
للعثماني،  الحالية  الحكومية  بالطبعة 
حزب  انقسام  من  ا�زيد  باتجاه  يسير 
العدالة والتنمية وليس إسقاط الحكومة، 
ألن إضعاف الحزب اإلسالمي هو الهدف 

الذي يجب توقعه لسبب�:
1) أن بن كيران يحاول صناعة معركة 
مجتمعية تبقي حزبه في ا�شهد، ودفاعه 
عن الفئات ا�حافظة أصبح التزاما لحزب 
العدالة والتنمية، وهو تطور غير مسبوق 

سيكون له ما بعده.
والتنمية،  الــعــدالــة  انــقــســام  أن   (2
االنقسام  ألن  سريعا،  يعد  ولــم  مطلوب 
انتقل من الحزب إلى األغلبية، وبانهيار 
والتنمية  العدالة  األغلبية، سيبقى حزب 
في ريادته، وسيكون ما يسمى سيناريو 
}إسz البعيد عن انتخابات مبكرة، ويعمل 
إلدارة  الدستور  من  ــواد  م تعديل  على 

ا�رحلة القادمة.

 االنقسام الحالي سيساعد على عدم طرح 
المغاربة لسؤال: أي فرنسية للتدريس 

تؤرق باريس؟

لتغطية  مصطنع،  اللعبة  من  جزء  إن 
في  العلمي  للتدريس  فرنسية  أي  سؤال 
مواكبتها  وعدم  تأخرها  بسبب  ا�غرب؟ 
البيداغوجية للتطورات، ألن الخوف كبير 
في  الفرنسية  بأزمة  ا�غرب  إلحاق  من 
في  خصوصا  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
 70 التربية األساسية(3) طبقا للصفحة 
من تقرير الوضعيات العامة في الغابون 

.2003
ويضيف تقرير 2019 حول ا�غرب، أن 
والصراع  والتنمية  العدالة  مع  التوافق 
مع العروبي�، يغطي على سؤال }تجويد 
الفرنسيةz، ألن الجودة العلمية للفرنسية 
فيما  ا�غرب،  في  تجاوزه  يمكن  ســؤال 
يطرحه األفارقة الفرنكفوني� بمرارة في 

كتاباتهم.
 10 الفرنسية في ا�غرب  أزمة  وتطرح 

نقط:
1) أزمة األطر ا�درسة �واد التخصص 

العلمي.
2) أزمة ا�ناهج ا�تبعة في فرنسا، ولم 

يتم حلها.
3) تعقيدات السلوك اإلداري با�غرب.

4) تصلب اإلدارة اللغوية.

التعليمية   األهــداف  انسجام  عدم   (5
وحاجات السوق.

اتجاه  وفي  فــورا،  فرنسا  على  ولذلك 
ا�غرب والجزائر العمل على:

مع  تنافسية  برامج  اقتراح  أـ ضرورة 
التعليمية  األسالك  سائر  في  اإلنجليزية 
وا�هنية، وتوجيهه إلى ضحايا الفرنسة 

ا�بكرة في البرنامج التعليمي ا�غربي.
مصالح  وجـــود  عـــدم  مــواجــهــة  ـ  ب 
أطر  إلرسال  إفريقيا  في  حقيقية  مغربية 
التعاون  إطــار  في  مفرنس�  ا�ملكة  من 
جنوب ـ جنوب ب� ا�غرب وغرب إفريقيا 
واضــح، حسب  غير  أفــق  وهــو  تحديدا، 
الورقة، وسيكون االنقالب على الفرنسية 
العربية  لصالح   نهائي  بشكل  مستقبال 
واإلنجليزية، وقد تتضرر الحليفة اليوم: 
سيكون  الفشل  فــإن  لذلك،  األمازيغية، 
تهميش  يكون  قد  كما  وكارثيا،  مركبا 
مسعى  في  لها  إحياء  إعــادة  العربية، 
وقد  العربي،  ا�غرب  في  جديدة  لوطنية 

تهيمن على الوضع مرة أخرى.
6) التأخر التكنولوجي للفرنسية.

ا�غرب  فــي  الفرنسية  تكون  أن   (7
والجزائر، مدعاة لألمن اللغوي.

8) الصراع الدائم ب� ا�عايير ا�حلية 
والخارجية.

ــالم  فـــي اإلعـ الــكــبــيــر  ــع  ــراج ــت ال  (9
كم  بدون  اليوم  فهو  با�غرب،  الفرنسي 
مؤثر، وال يمكن مصالحة الوضع إال بعد 

جيل� في ا�ملكة.
10) العمل باإلنجليزية، يفرض نفسه 
في قطاع ا�قاوالت التصديرية في ا�غرب 
ا�ائة،  فــي   12 ــى  إل تصل  نمو  بنسبة 

وتتأخر الفرنسية بـ 3 في ا�ائة سنويا.
وعميقة،  ــة  واســع ا�ــخــاطــر  ــدو  ــب وت
الفجوة، ب�  الفرنسي�، من كون  حسب 
ا�حافظ� والفرنسية، وطرح ا�قرئ أبو 
ا�توكل،  أحمد  يع�  لم  �اذا  زيد سؤال: 
أو بنسالم حميش، ألنه كتب ضد محمد 
أركون، وهو الحامل لدكتوراه في فرنسا 
ومتزوج من يونانية، مجيبا في محاضرة 
له، إن محمد عابد الجابري أو كريم غالب، 
وزيرا  منهما  أي  يع�  ولم  يستوزرا  لم 

للتعليم، ألنهما مدافع� عن العربية.
شديد  انقسام  عن  األسئلة  وتتناسل 

األمازيغيون،  تقوقع  فيما  النخبة،  وسط 
يجب  وطنية  لغة  العربية  يعتبروا  ولم 
دعم  صعوبة  مــن  يزيد  بما  حمايتها، 

العرب �شاريع تطوير األمازيغية.
محمد  }أكــاديــمــيــة  أجــهــض  مــن  إن 
السادس للغة العربيةz في مقابل ا�عهد 
بعيدا  يذهب  األمازيغية،  للثقافة  ا�لكي 
الداخلي،  االنقسام  حالة  تكريس  في 
ــراع بــ� أطـــراف  ــك، فــالــصــراع صـ ــذل ل
الدولة، وهو ما يزيد من حالة االحتقان، 
متزعمة  هي  الفرنسية  وأن  خصوصا 
خطير  وهــو   ،zاللغوي }الــالأمــن  حالة 
تجاه الفرنسية في حال اعتماد الدارجة 
الخبراء،  نظر  في  وستكرر  لها،  شريكة 
(جنوب  أمريكي�  لألنجلو  يحدث  ما 
من  دارج  للسان  تطوير  في  الصحراء) 
في  اللغوية  فالحرب  لذلك،  الفرنسية، 
من  أكثر  هجينة  لغة  ستبني  ا�ــغــرب، 
ا�ستعملة حاليا في ا�ملكة، وهذه ا�رة، 
ستكون وسائل التواصل االجتماعي جزء 
في  اللغوي  لــألداء  الواسع  الترقيع  من 

الوسط العام.
بـــ}األمــن  الشعور  عــدم  يساهم  ــن  ول
إضافية  صعوبات  في  ســوى   zاللغوي
تقترح  ولــذلــك  ا�ملكة،  فــي  للفرنسية 

باريس:
الروض  (من  جديدة  مقررات  إنتاج  ـ 
الجيل  لحاجيات  طبقا  الباكالوريا)  إلى 

الجديد في ا�غرب.
بشكل  تكييفها  جرى  برامج  اقتراح  ـ 

واقعي.
ـ تعزيز برامج تكوين ا�كون�.

وزارة  ستتحملها  التكاليف،  وهــذه 
لذلك  ا�ائة،  في   100 بـ  ا�غربية  التعليم 
سيتأخر  البرنامج  أن  مقدمة،  ورقة  ترى 
إلى ما بعد خروج سعد الدين العثماني 

من رئاسة الحكومة.

 فرنسا تشعل الحرب على المحافظين 
المغاربة 

حزب  أمازيغيي  على  االعتماد  يمكن 
 ،z�العدالة والتنمية في مقابل }العروبي
لكن االنقسام األخير كشف عن خالصت�:
بمرجع مضام�  ا�غرب  إلحاق  أن  ـ  أ 

برنامج التعليم / التعلم بالفرنسية(4)، 
ما  في حدود  يكون سريعا، وسيكون  لن 
تم تنفيذه في 2003، أي أكثر تأخرا عن 
في   20 بـ  ا�ملكة  في  القائم  البرنامج 
ا�ائة، طبقا للوائح ا�نتقل� للدراسة في 

الخارج.
واألمازيغية  الفرنسية  تحالف  أن  ـ  ب 
ألنها لغة }األمة األصيلةz، محاولة لجعل 
فعالية  فيما  أولــى،  أجنبية  لغة  العربية 
}اللغة  عمليا  منها  ستجعل  الفرنسية 

.zاألجنبية األولى
يناقشها  مخاطر  لها  اللعبة،  وهــذه 
الدفاع  لـــوزارة  ا�وجه  السري  التقرير 

الفرنسية.

 المناورة ضد العربية في المغرب، تباشرها 
وزارة الدفاع الفرنسية؟

طريق  عن  الــدفــاع،  وزارة  إشــراف  إن 
ا�خابرات الخارجية الفرنسية، على ملف 
السلك  للتدريس في  لغة  الفرنسية  عودة 
يؤكد  ا�غرب،  في  والثانوي  االبتدائي 
على األهمية الشديدة لهذا ا�لف بالنسبة 
لباريس، وإن عده ا�غرب ملفا استثنائيا، 
استراتيجيا  ملفا  يعتبر  فرنسا  في  فإنه 

صدرت بشأنه أوراق عمل مباشرة.
إن ما يجري، ليس إعادة الفرنسية إلى 
العربية  إبعاد  بل  ا�ملكة،  في  التدريس 
احتالل  ومــحــاولــة  الفرنسية،  لصالح 

اإلنجليزية للوضع السابق للفرنسية.
وهذا الوضوح في الرؤية، يكشف عن 

ا�الحظات التالية:
وضعيات  إلــى  الصياغة  إعــادة  أن  ـ 
القدرة  من  جــزء  التالميذ،  مع  التبادل 

الجديدة للفرنسية في ا�ملكة.
في  والبرهنة  التوضيح  علمية  أن  ـ 
عن  بعيدة  تكون  أن  يجب  ا�عارف،  نقل 

الهجانة مع اإلنجليزية. 
وهذه الصورة ا�باشرة، تؤكد أن ا�هم 
بل  ا�غرب،  تقدم  ليس  الفرنسي�  لــدى 
وتكريس  الفرنسي  اللسان  إلى  تبعيته 
بشكل  يصدم  ما  وهو  البلد،  فرنكفونية 

جذري مقاصد وأهداف الحكومة.
للمغرب  ا�وجهة  للميزانية  وتخفيفا 
قصد العمل من أجل فرنسة التعليم، فإن 
تهتم  ال  الفرنسية،  الدفاع  وزارة  ورقــة 
إلى  ا�غرب  انزالق  عدم  واحد:  بهدف  إال 
على  السيطرة  ومــحــاولــة  اإلنجليزية، 
الخطاب  أو   zالــقــول{ الــورقــة  سمته  ما 
االتصال  وسائل  خــالل  من  ا�ملكة،  في 
ما  خــالل  من  أي  والتعليم،  االجتماعي 
البالغي  االســتــطــرادي  }التعبير  سمته 
التواصلي األصيلz كما جاء في الصفحة 

72 من التقرير.
ويكون التحول في ا�غرب واضحا، من 
محمد عابد الجابري األمازيغي الذي رأى 
ا�لكي  ا�عهد  نخبة  إلى  ثقافة،  العربية 
للثقافة األمازيغية، ا�دافعة عن ثقافة في 
مقابل أخرى، ويمكن بناء ا�غرب بلغت�، 
كل  تحاول  بثقافت�  بناؤه  يمكن  ال  لكن 
واحدة منها أن تدعي لنفسها أنها الثقافة 
والقدسية  الكم  ب�  والتنازع  الوطنية، 
حرب  من  جزء  والعتاقة،  األصالة  وب� 
لغوية تريد الفرنسية أن تكون هي ملجأ 
رفع  في  كبير  الخطأ  لكن  ا�تصارع�، 
ا�عركة اللغوية األخيرة �نسوب }الالأمن 
اللغويz في ا�ملكة، فا�غرب لم يحسم في 
ا�عهد  إغالق  يطلب  ولم  للغات،  مجلس 
ا�لكي للثقافة األمازيغية إسوة بإجهاض 
العربية،  للغة  السادس  محمد  أكاديمية 
مجلس  ــى  إل االختصاصات  هــذه  لنقل 
جاء به الدستور، ولم تحسم األحزاب في 
هذه النقطة، رغم أن األمور فنية، وهو ما 
سلم للفرنسية موقعا متقدما، لكنه مهدد 

بالفشل أيضا.

 التقييم الفرنكفوني للمغرب منذ 2014، 
يجعل اللغة العربية خصما 

 ،2014 13غشت  تــقــيــيــم  مــنــذ 
لتنمية  الدولي  االتحاد  مع  وبالتعاون 
التعليمية  السياسات  لدعم  التربية(5) 
إن  التالية:  الخالصة  جاءت  الوطنية، 
الفرنسية متأخرة في ا�غرب والجزائر، 
االستعجالي  البرنامج  وأن  خصوصا 
إفشاله  جرى  وإنما  ماليا،  ليس  فشل، 
أخــرى  موجة  إلطــالق  ا�فرنس�  عبر 
اللغوية  السياسة  على  التعديالت  من 
ا�ملكة،  في  حــدث  ما  ألن  ا�غرب،  في 

مقاربة ـ برنامج }أ. بيz وليس برنامجا 
استعجاليا، وغير مدعوم من الفرنكفونية 
جانب  إلــى  يتعاط  لم  وأيضا  الدولية، 

القانون ـ اإلطار، مع أربع مكونات:
ـ صياغة السياسة التعليمية الوطنية. 

ـ تأصيل الكفايات. 
مع  حــدث  كما  اإلداري،  االستقالل  ـ 

األكاديميات في ا�ملكة.
ـ دعم التعليم الفندقي والسياحي، وفي 
الخطة  إطار  في  ا�هني  التكوين  ا�غرب، 

الفرنكفونية.
التي  ا�عالجات  هــذه  مــن  وانــطــالقــا 
اإلطــار، الحظ  ـ  القانون  أوردهــا مشروع 
أو  عمله  يؤسس  لم  ا�غرب  أن  الخبراء، 
على  إال  االستعجالي  لبرنامجه  تقييمه 
أساس: استبدال لغة التدريس، وهو فهم 
مغلوط لكل اإلشكالية التعليمية، ويلتقي 
الخبراء األمازيغيون والفرنكفونيون في 

خالصات يعتبرونها سوداء، ومنها:
االبــتــدائــي،  التعليم  تعميم  أن   (1
في  عمرية  لفئات  إضافي  بتعريب  قــام 
ا�ائة  في   9 إلى   8 بنسبة  وا�ــدن  القرى 
سنويا، وهذه النتيجة أغضبت الجهت� 

ا�تحالفت� (ا�فرنس� واألمازيغي�).
2) أن الفهم ا�حلي للخالصة العملية، 
أقــوى  الــخــارج  فــي  مغربية  عقلية  بنى 
ذكاء بـ 15 في ا�ائة من الفئات العمرية 

السابقة، وإن اختارت عدم العودة.
3) االنتشار التواصلي عبر الوسائط، 
كتابة  نسب  وزادت  الفرنسية،  أقصى 
بنسبة  الالتينية  بــالــحــروف  العربية 

قياسية.
تعاونهم  يــرون  الفرنكفوني�  أن   (4
يتجاوز  ال  األمازيغفوني�،  مع  الحالي 
ا�غرب  في  العا�ة  اللغة  لتكون  الضغط، 
العربية  أي  الوطنيت�،  اللغت�  خــارج 
واألمازيغية، ا�كتوبت� بحروف التينية، 
التوصية  تطبيق  نحو  ا�غرب  يسير  كي 
األولى التي تربط التكوين بسوق الشغل، 
التقييم  يسميه  مــا  ــغــرب  ا� ــاوز  ــج وت
على   zإليها ا�توصل  النتائج  }مأسسة 
ا�دى القريب وا�حدد في سنوات 2015 

و2017.
ـ   2018) ا�ــتــوســط  لــلــمــدى  وتــبــعــا 
تالحق  الــربــاط  العاصمة  فــإن   ،(2020
 zالجهوية }الرهانات  التقرير  يسميه  ما 
تحوير  وتريد  إفريقيا،  غرب  في  ا�قررة 
ا�جموعة  ثقافة  إلــى  ا�غربي  الشعب 
 zســيــداو{ إفريقيا  لــغــرب  االقــتــصــاديــة 
مستقبلها  وترتيب  فرنكفونيتها،  لدعم 

اإلفريقي.
ووعد الفرنسيون ا�غرب بدور مركزي 
الحليفة  الـــدول  حركية  فــي  انــدمــج  إن 
لفرنسا في القارة، ولن يكون األمر كذلك 
دون مستقبل جديد للفرنسية في ا�غرب.

}فرنكفونية  دعم  باريس  اختارت  وقد 
ا�ملكةz من:

ــجــهــوي  ال الــعــمــل  ــة  ــزيـ ــركـ المـ  (1
إفريقيا، في مقابل  للفرنكفونية في غرب 
وصل  الــتــي  النيجيرية  األنجلفونية 

ا�غرب إلى تحييدها.
ا�ــحــلــيــة  الـــخـــبـــرة  ــتـــخـــدام  اسـ  (2
(كما  وفاعل   مكثف  بشكل  الفرنكفونية 

جاء في الصفحة 8).
مليون  من  بأكثر  فرنسا  مواكبة   (3
يورو، وتخص مواكبة البرامج التعليمية 
اإلداري  ـ  السياسي  واإلطـــار  الجديدة 
لـــلـــوزارة أو الـــــوزارات ا�ــعــنــيــة، وفــي 
أي  يثير  ال  ا�عني  التكوين  فإن  ا�غرب، 
إشكال حول لغة التدريس، فيما الخالف 

متواصل حول ا�درسة العمومية.
ا�حلي�  الــخــبــراء  عبر  الــقــيــادة   (4
ا�كون� من ا�نظمة العا�ية للفرنكفونية 

(أو. إي. إف).
ا�دلى  األربعة  ا�حاور  هذه  وتكشف 
الكبير  الطموح  عــن  التقييم،  فــي  بها 
العربي  العالم  عن  التخلي  في  للمغرب 
ولن  الفرنكفونية،  إفريقيا  نحو  وقممه 
في  جهوية  زعامة  أي  باريس  له  تضمن 
دول  أمن  أبعدته عن  ألنها  إفريقيا،  غرب 
توازن  في  استخدامه  وأرادت  الساحل، 

جديد في }سيداوz أمام نيجيريا.
الخاصة با�دى  الثالثة  التوصية  وفي 
و2022،   2021 في  ا�غرب  فإن  الطويل، 
يريد أن يكون له دور مركزي في ا�نظمة 
العا�ية للفرنكفونية، وإعادة تشكيل غرب 
ورهاناته،  إحداثياته  ضوء  على  إفريقيا 
وعوض أن ينافس نيجيريا باإلنجليزية، 
ــس  ــاري ــف ب ــحــت ســق ــل ت ــم ــع ــضــل ال ف
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أسرار قاتلة يلعبها ماكرون في الحرب 
المعلنة ضد اللغة العربية

1) ورقة بيري دومون، ترفض الرشاكة مع العربية كلغة وطنية، وتقدم األمازيغية 
ضمن اللغات الوطنية الرشيكة، ودعت يف وقت سابق إىل إسقاط تحالف نب 
كريان وشباط، وما بني حزب العدالة والتنمية وحزب االستقالل، وإن بحرب 

أهلية يقودها األمازيغ، فتأخري عدم فرنسة التعليم االبتدايئ العمومي يف المغرب 
لخمس سنوات إضافية، نهاية لمرشوع الفرنكفونية يف شمال إفريقيا.

الفرنسية يف المغرب، صارت ملفا يف السياسة الدفاعية الفرنسية، وقد نقل 
برينار إيميي، المكلف بالتجسس لصالح وزارة الدفاع الفرنسية ورئيسته 

المبارشة فلورانس باريل، تقريرا شامال حول التعريب يف المغرب والجزائر، ليقرر 
الجهاز مليون يورو إضافية لحسم الحرب اللغوية لصالح الفرنسية يف البلدني.

 ماكرون مهندس 
الحرب اللغوية َّـ 
الجزائر واِّـغرب 

2) وعدت باريس بتمويل العجز  المايل الذي حدث يف الربنامج االستعجايل وعدم محاسبة أي 
مسؤول مركزي، إن تبنت الوزارة الرسمية مرشوع القانون ـ اإلطار لعودة المغرب من الدرجة 

الثانية إىل األوىل يف المؤرش الفرنكفوين.
3) التعليم المهني عىل النموذج الغابوين.

4) البد من ثنائية لغوية بني الفرنسية ولغة وطنية مغربية، وال يمكن العمل من معادلة 
ثالثية (عربية ـ أمازيغية ـ فرنسية)، واختارت الفرنكفونية اللغة األمازيغية عوض العربية 

لضمان ما سماه تقرير 2003 باالنتقال من «ل 1» إىل «ل 2»، واجتياز هذه المرحلة قدر، 
بالنسبة لماكرون.

فرنسا ترصد مليون يورو إضافي لمحو 
سياسات التعريب في الجزائر والمغرب



تعبئة  إلى  قدراته  وتحويل  وحساباتها 
كاملة لالستراتيجية الفرنسية.

باريس،  مع  بالعمل  التعريب  وسمح 
جيل  ألن  ضــعــيــفــة،  مــنــافــســة  ــن  م وإن 
املحلية  بــاملــعــايــيــر  آمـــنـــوا  ــن  ــرب ــع امل
رابح«،  ـ  »رابح  وبشراكة  والخصوصية 
تأطير  يــدعــمــون  الفرنكفونيون  فيما 
في  الداخلي  السياسي  للعمل  فرنسا 
أحرضان  جيل  مــع  حــدث  كما  اململكة، 
في  عملوا  الذين  والجنراالت  وأوفقير، 
الجيش الفرنسي أو عملوا مع مخابرات 

»السديس«.
 2021 لـــ  التقديرات  هــذه  عــن  ونشأ 
لرئاسة  أخنوش  فيها  املؤهل  و2022، 
املنظمة  مــن  أمــريــن  متابعة  الحكومة، 
التعليم في  للفرنكفونية، تحويل  الدولية 
الفرنسية،  إلى  وتخصصاته  مراحله  كل 
للعمل«،  التكوين  »تكييف  عنوان  تحت 
اإلنجليزية  اللغتن  اململكة  تختار  وال 
محلية  منظومة  بناء  وال  الصينية،  أو 
للصناعة والتكنولوجيا على أساس اللغة 

الوطنية.
إلى  بالوصول  الرغبة  هــذه  وتقضي 
ــات  دراس ومــن  البرامج  مــن  االســتــفــادة 
الجدوى باملجان، كما تعدها الفرنكفونية 
 ،2015 للمملكة، لكن ذلك لم يحصل منذ 
البرنامج  الـــدراســـات  اســتــنــزفــت  وقـــد 
يوما عن  ويتأكد  وأفشلته،  االستعجالي، 
يوم، أن الدعوة املعطاة من فرنسا ليست 

واقعية وال أثر لها.
فرنسة  فــي  الــثــانــي،  األمــر  ويتجسد 
املغرب العربي بعد ما تحولت ليبيا إلى 
املشرق  بن  واستراتيجي  دموي  حاجز 
املغرب  وبناء  العربي،  واملغرب  العربي 
بصيغة جيوسياسية جديدة على أساس 
الكتلة  أو  إفريقيا  غــرب  فــي  عضويته 
عن  العروبة  لصفة  نــزع  هو  املغاربية، 
الغرب  بالفرنكفونية  واستبدالها  إقليمه 

إفريقية، أو الفرنكفونية املغاربية.
إن الحرب جيوسياسية واستراتيجية 
لتحالف  داخله،  من  املغرب  عروبة  ضد 
جانب  ــى  إل املعركة  ــذه  ه فــي  ــغ  ــازي األم
إلى  انتمائه  لنقل  الخارج  وفــي  فرنسا 
تحول  وأي  »الفرنكفونية«،  إفريقيا  غرب 
املجاهدين  من  القيادة  إلخــراج  جزائري 
الجديد، سيكون  الجيل  إلى  والتعريبين 
وصياغتها  لفرنسا  إضافيا  انتصارا 
محتملة  عربية  دولة  يلغي  بما  للمنطقة 
في الصحراء، وينقل املنطقة إلى الفضاء 
التراب  أقاليم  إلى  ثم  ومن  الفرنكفوني، 

الفرنكفوني، يقول تقرير وزارة الدفاع.
ويرغب ماكرون في إعادة بناء الفضاء 
فرنسي  تراب  ألنه  الفرنكفوني،  املغاربي 

قبل مائة سنة.

 المغرب يطبق توصيات الخبرة التي قامت 
بها المنظمة العالمية للفرنكفونية 

لتوصيات  املغرب  تطبيق  نجاح  إن 
املائة،  في   70 إلــى  يصل  الفرنكفونية، 
 ،2021 سنة  قبل  باملائة   90 في  ويرغب 
إفريقية  فــي رؤيـــة  ــطــالق  االن ــل  أج مــن 
ويأتي  إفريقيا،  غــرب  بمنطقة  للمغرب 
في  الفرنسية،  اللغة  إلى  املغرب  تحويل 
بطالة  ملحاربة  التكميلي  البرنامج  إطار 
الشباب، وثبت املغرب في هذه الحالة، أنه 
منظومة  بناء  أو  الداخلية  ديناميته  ترك 
محلية للثقافة والتصنيع، وبالتالي، فإن 
ما يجري من تطبيق لباقي بنود البرنامج 
فتح  على  التركيز  خدمة  في  التكميلي، 
للعمل  الشباب  ونقل  اإلفريقي  السوق 
خالصتن  لتواجهنا  الــســوق،  هــذه  في 

صادمتن:
التكميلية  اإلجـــــراءات  جميع  أن  ـ 
النمو  يخدم  ال  الفرنكفوني،  للبرنامج 
للدول  املاكرواقتصادية  ــتــوازنــات  وال
األعضاء في هذه املنظمة، وأن ما يحدث 

من ترتيب، لن يخدم حل مشاكل اململكة.
ـ أن الفجوة بن برنامج املنظمة الدولية 
كبيرة،  الوطني،  والبرنامج  للفرنكفونية 

والدستور  املنظمة  بن  االنسجام  وعدم 
األبعاد،  تكييف  في  أخرى  أزمة  املغربي، 
يتحول  أن  فــرنــســا،  فــي  املــهــم  مــن  ألن 
األعضاء املغاربيون إلى قسمة أخرى في 
املغرب  لــدول   الجديد  الفرنسي  السوق 
إفريقيا،  الساحل وغرب  ومنطقة  العربي 
وهذه املعيارية، سادت منذ عهد الرئيس 
السابق هوالند، إثر تدخله العسكري في 

مالي.

 تفاصيل التوصية الرابعة والصادمة 
للمغرب 

إن التدخل الفرنكفوني، شبكي، ويعمل 
على مختلف األبعاد، كما يقول عن نفسه 
في الصفحة العاشرة من تقييم 13 غشت 
العلمية،  حقوله  ضمن  يدخل  إذ   ،2014
)عدد  أقصى األهداف السوسيوـ لسانية 
إلى  الوصول  الفرنسية،  تعلم  الشباب، 

الفتيات والتنمية املستدامة(.
الفرنسية  بتعميم  املغرب  قرار  ويكاد 

في كل مراحل التعليم، الوصول إلى:
الشمولي  اإلطار  وتعميق  منهجية   )1
تعد  ــم  ل إذ  ــرب،  ــغ امل فــي  للفرنكفونية 
الفرنكفونية بعدا ضمن أبعاد أخرى، بل 
إطارا، وهو ما يوفر انتقالة إلى »اقتصاد 
الساللم« املطابق لبرنامج املنظمة العاملية 
للفرنكفونية، كما تورده الفقرة األولى من 

التوصية الرابعة.
من  منطلقة  مقاربات  على  العمل   )2

التبني الكامل لكل توصيات املنظمة.
3( الوصول إلى النقلة الرابعة في ربط 

التكوين بالشغل.
التعليمية  الكفايات  على  العمل   )4

وتقوية برامج التكوين على املقاولة.
التعليم  ــودة  جــ عــلــى  الــتــركــيــز   )5
ــحــو الــتــدبــيــر  ــي واملــهــنــي ن ــوم ــم ــع ال

البيداغوجي في مراكز التكوين، للتخلي 
عن النظرة التقليدية، وقد قامت بتعريف 
»استعمال  واحدة:  قضية  على  التحديث 

لغة منسجمة وواحدة في كل األسالك«.
هذه  أن  يــؤكــد  أن  خبير،  أي  ويــكــاد 
علمية  وغير  صحيحة  غير  التوصية، 
ــدا  ــاغــان ــروب ــدور حـــول ب ــ ــة وتـ ــي ــان وأن

فرنكفونية بحتة.
لتدفع  الخامسة،  التوصية  وتــأتــي 
املدى  بعيدة  مخططات  بناء  إلى  اململكة 
العاملية  املنظمة  لــبــرنــامــج  ومــطــابــقــة 
الشراكات  توسيع  واقع  من  للفرنكفونية 
والجامعات  والخاص  العام  القطاع  بن 
والشراكات  للمنظمة  البحث  ومــراكــز 
التكوين،  مؤسسات  بــن  الــتــوأمــات   /
العمال واملؤسسات عبر  والشراكات بن 
»التعاقد«، وهي  مسطرة واحدة ووحيدة 
في  الخامسة  التوصية  ذكرته  ما  أول 

بندها األول.
ــن الـــــــوزارة  ــ ــالف ب ــخــ ــ ووصــــــل ال
واملتعاقدين إلى توقيف الدراسة ألسابيع 
الــوزارة  وهــددت  العمومية،  املدرسة  في 

بطرد متزعمي االحتجاجات.
و»فرنسة التعليم« و»التعاقد«، سياسة 
واحدة،  أيضا  عليهما  والحرب  واحــدة، 
ألنها من نفس التوصية الخامسة لتقييم 

املنظمة الفرنكفونية.

 نور الدين عيوش يعمل تحت التوصية 
السادسة: االستدامة والمواكبة في 

اإلعالم واإلشهار، ودعم إدراج 
المستفيدين كي ال تضيع مكتسبات 

الفرنكفونيين 

الفرنسية  لصالح  العربية  إقصاء  إن 
خطة  الفرنكفونين،  مكتسبات  ضمن 
واإلعــالم،  التعليم  على  ترتكز  ممنهجة 

واحد  بجسم  يطيران  الجناحان  وهــذان 
إلى غاية استراتيجية تخدم باريس، من 
التعبير  من  املغربي  الطفل  تمكن  خالل 
عن نفسه بالفرنسية، كلغة عاملة ووحيدة 
على  املغاربي  الوسط  هــذا  في  وقـــادرة 

تحديد صالته بالعالم.
إن التوصية السادسة، تدعم نور الدين 
عيوش، متزعم تيار العامية شريكا تربويا 
املدرسي  قبل  ما  التعليم  في  للفرنسية 
لغة  الفرنسية  تكون  أن  واالبتدائي، على 

التدريس.
اململكة  لتواصل  إقصاء  يجري،  ومــا 
التوصية  تنصح  ولذلك  اإلنجليزية،  مع 

السابعة بـ: 
املنظمة  عبر  املقتصدين،  تكوين  دعم  ـ 
إعدادهم  أجل  من  للفرنكفونية،  العاملية 

لبرامج مؤسساتهم.
ــن املــؤســســات  ــات ب ــراك ــش ــم ال ـ دعـ
في  التعاقد،  عبر  واملؤسسات  والعمال 

إطار برنامج املؤسسة املعنية.
ـ تكوين املسؤولن عن الحكامة.

التوصية  فــي  الـــواردة  النقط  وهــذه 
لكل  الفرنكفونية  غــزو  تبرز  السابعة، 
وتسهل  وتديرها،  بل  الــدولــة،  مفاصل 
بشكل  تــعــلــيــمــهــا،  ــســة  ــرن ف ــي  ــال ــت ــال ب
املغرب  أن  الــقــول  ليمكننا  اضــطــراري، 
العشرة  التوصيات  بالحذافير  يطبق 
للفرنكفونية الواردة في تقييم 13 غشت 
الدفاع  وزارة  تقرير  حولها  وقد   ،2014
الفرنسية، في حالة املغرب، إلى توجيهات 
كل  فرنسة  واستراتيجية، جعلت  رسمية 
هدفا  االبتدائي،  التعليم  فيه  بما  شيء، 
مركزيا في املغرب إلى جانب ما ورد في 
باقي التكوينات، طبقا للتوصية الثامنة، 

وتنص على:
املوجه  التعلم  حلول  تنمية  تشجيع  ـ 
لألطر واملكونن واملؤطرين مع استعمال 
الخاصة  الفرنكفونية  الــبــث  شبكات 

والعمومية.
ـ اقتسام التعمق عبر برامج »أـ بي 
ـ أـر« العامل من خالل الجهات، فالجهوية 
التعليمية هي البند الثاني من التوصية 
العاملية  املنظمة  تقييم  مــن  الــثــامــنــة 
املغرب  ينفذه  مــا  ــو  وه للفرنكفونية، 
من  تحولوا  الذين  املتعاقدين  ملف  في 
التوصية الخامسة إلى التوصية الثامنة، 
الجهوية  األكاديميات  »أطــر  وأصبحوا 

للتعليم«.
يخرج  ال  املــغــرب  أن  ــارئ،  ــق ال ويـــرى 
العاملية  املنظمة  توصيات  عن  أنملة  قيد 
يسمى  مـــا  ــا  ــاسـ وأسـ لــلــفــرنــكــفــونــيــة، 
األقران«)6(،  تدريب  عبر  بـ»السيطرة 
ثقافة  خلق  على  يعمل  امليكانيزم  وهــذا 
تعاون غير مهيكل، وبشكل ممنهج يخدم 
تبني الفرنسية عبر مؤسسات املؤسسات، 

أي مؤسسات تدير املؤسسات.
األعلى  املجلس  أن  املراقب،  ويالحظ 
املؤسسة  أساس  على  مصنوع  للتعليم، 
وطبقا  التعليمية،  املؤسسة  تدير  التي 
لهيكلة وبناء الفقرة األخيرة من التوصية 

الثامنة.

 التعليم المغربي تحت وصفة 
الفرنكفونية 

العشرة  للتوصيات  املغرب  تطبيق  إن 
الدخول  بعد  دفعة واحدة،   2014 لتقييم 
على  يؤكد  املدى،  املتوسطة  األهداف  في 
غرب  في  الفرنكفونين  تقدم  محاولته 
إفريقيا، وخلق زعامة جهوية انطالقا من 

هذا التأسيس.
حاليا،  املغاربة  املسؤولون  يــرى  وال 
تتعلق  فاملسألة  قارتهم،  سقف  من  أكثر 
الذي  فاملغرب  نظرهم،  في  أخير  برهان 
عهد  في  أوروبـــا  مع  كيانيته  إلــى  نظر 
إفريقيا  إلـــى  يتجه  ــثــانــي،  ال الــحــســن 

الفرنسية، ويحاول خلق موقع داخلها.
ينسلخ  استراتيجية  مــســألــة  إنــهــا 
العربي،  العالم  مــن  كليا  املــغــرب  فيها 
إفريقيا  ومن  قارته،  من  هويته  ويكسب 

فشل  ــك،  ذل ومــع  تحديدا،  الفرنكفونية 
أو  إيجابي  صــدى  خلق  في  التيار  هــذا 
مصالحة محلية في اململكة، وهو املطلوب 
في الفقرة الثانية من التوصية العاشرة.

ويبقى التيار الفرنكفوني متوترا لعدم 
ويبقى  املهددة،  مواقعه  فقدان  في  رغبته 
صيانة  في  الرغبة  رغــم  غامضا  أفقها 
إطــار  فــي  للمغرب  جــديــدة  فرنكفونية 
ومن خمس  إفريقيا،  تجاه  استراتيجيته 

دعائم:
ـ دعم صياغة تكوينية خاصة باململكة 

على ضوء ثوابت العاملية الفرنكفونية.
لتكوين  الفرنسية  اعتماد  ضــرورة  ـ 
املدرسة  خالل  من  عمومية  أو  عامة  لغة 
تدرس  ال  لغة  أي  فإن  ولذلك،  العمومية، 
حاليا في االبتدائي، ستكون متأخرة، ولن 

تستطيع مقاومة اإلنجليزية.
وعلمية  متخصصة  بــرامــج  إنــتــاج  ـ 
في  تــعــود  ال  إلفريقيا  موجهة  عميقة 

مرجعيتها إلى لغة أخرى.
حساسة  أهمية  لــه  التكوين،  وهـــذا 
وشديدة كي ال يكون نافذة لتقليل مجال 
استخدام الفرنسية، وهو ما تؤكده الفقرة 

الرابعة من التوصية العاشرة.
متعددة  دعم  استراتيجيات  اعتماد  ـ 
ــرب في  ــغ ــب امل ــرغ ــصــاصــات، وي االخــت
تربط  فرنكفونية  دولــة   17 بـ  االلتحاق 
واإلجراءات  واحدة،  تعليمية  آلية  بينها 
املعتمدة في املغرب، تأخذ بعن االعتبار: 
االعــتــمــاد عــلــى الــخــبــرة ونــمــو تــوزيــع 
وإنــتــاج  الــتــكــويــن  وتنظيم  الــوســائــل 
ومــشــاركــة ونــشــر املــعــلــومــة، وأخــيــرا 

التمويل.
للفرنكفونية  العاملية  املنظمة  وترغب 
من  املــائــة  فــي   80 ــى  إل  70 تمويل  فــي 
املغربي،  االبتدائي  التعليم  تحول  برامج 
البرنامج  باقي  تمويل  عــن  دافــعــت  بــل 
أي  إصالحه،  أســاس  على  االستعجالي 

تكييفه.

 تمويل المنظمة العالمية للفرنكفونية 
لـ80 في المائة من برنامج تحويل التعليم 

االبتدائي والحضانة إلى الفرنسية 

لم يعد ممكنا التفكير خارج الفرنسية 
الــقــنــاعــة تجمع  ــذه  ــ فــي املـــغـــرب، وه
وبالتالي،  غــيــرهــم،  قبل  السياسين 
بشكل  العمل  الطبيعي  مــن  سيكون 
مكثف وواسع على برمجة صغار اململكة 
وهذه  أفرقتهم،  أجل  من  الفرنسية  على 
في  املغاربة  تضع  املستقبلية،  الصيغة 
رهان يفقدون فيه خصوصيتهم املحلية: 
املؤسسة  ألن  العربية،  ـ  األمــازيــغــيــة 
الوطنيتن  اللغتن  تعد  الفرنكفونية 
وغير  وعرفيتن  محليتن  املغرب،  في 

معياريتن أو معرفيتن.
والخالصة صادمة، ألن هناك الفرنسية 
الثنائية  وهـــذه  »مــحــلــي«،  عــداهــا  ــا  وم
اللغات   / الفرنسية  اللغة  من  املصنوعة 
الحضارية  الخصوصية  تنفي  املحلية 
الفرنكفوني،  املنت  خــارج  هو  ما  كل  عن 
ويضم تقرير التقييم األخير واملعتمد من 
طرف اللجنة العلمية في املنظمة العاملية 

للفرنكفونية على رغبتن في املغرب.
ـ فرنسة التعليم االبتدائي بشكل كامل 

منذ فترة الحضانة.
التعليم  في  الفرنسية  على  الحفاظ  ـ 
الجامعي أمام هيمنة اإلنجليزية على كل 

ميادين البحث العلمي.
قد  املغرب  يكون  ثانية،  خالصة  وفي 
تكون  بــأن  أجياله  مستقبل  على  حكم 
باريس،  وليس  إفريقيا،  غرب  بوصلتهم 
ألن الهويتن األمازيغية املتصلة باملحلية 
والعربية املتصلة بالشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، لم تعودا هويتن استراتيجيتن 
لألمة املغربية، وهذه القفزة في الهواء، قد 
تنهي العقد االجتماعي في اململكة، وتعيد 
للفرنكفونية   املباشرة  األجندة  صياغة 
املحدق  الحالي  الخطر  وهــو  للمغرب، 

بنظام اململكة.

هوامش
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يحاول المغرب خلق موقع ينسلخ فيه عن العالم العريب، ويندمج يف إفريقيا 
الفرنسية، مزتعما لغربها الذي جمدت مجموعته »سيداو« انضمامه إليها، لكنه ال 
يرى دورا له خارج هذا المصري الجيوسيايس الذي يتطلب التواصل بمعايري واحدة 

مع 17 دولة قررت التمسك بفرنكفونيتها الكاملة غري المنقوصة.
وتعتمد هذه المقاربة عىل اللغة الفرنسية، وما عداها، محليات )أمازيغية، عربية، 

عامية(، وهذه الثنائية مذكورة بشكل عنرصي يف أكرث من تقرير.

وأكدت المنظمة أن إسقاط تحالف نب كريان وشباط من الحكومة لتمرير  التوصيات 
العرشة لم يكن كافيا، ولذلك، فإن مشاركة الحزبني المحافظني )االستقالل والعدالة 
والتنمية( يف الحكومة، خط أحمر، كما يف التقرير الموجه لوزارة الدفاع الفرنسية، قبل 

شهر من اآلن، ليتأكد الجميع أنها حرب شاملة ضد اللغة العربية.

 المغرب تلميذ يطبق بالحرف التوصيات 
العرشة للمنظمة العالمية للفرنكفونية 

                 1- Mesurer la francophonie et identifier les fran
 cophones, inventaire critique des sources et
des méthodes, document du 2 séminaire interna-
 tional sur les méthodologies d’observation de la
 langue française, octobre 2014,Ouvrage cordonné

par Bruno  Maurer, éditions des archives contem-
poraines, 2015, p: 1

  2- Les états généraux de l’enseignement du
 français en Afrique subsaharienne francophone,
17 – 20 Mars 2003 , Libreville, Gabon.

 3- Rapport des états généraux, Gabon 2003
médiatique pdf p: 71.

  4- (référentiel de contenus et de programmes
pour l’enseignement / apprentissage du français).

  5- Evaluation externe du programme d’appui aux

 politiques nationales du FPT, organisation
international de la francophonie et cide (consor-
tium international de développement et éduca-

 tion).
6- Par les pairs (Peer coaching).

يسارع المغرب إىل تطبيق التوصيات »الرسالية« للمنظمة العالمية للفرنكفونية 
التي صدرت يف تقييم 13 غشت 2014، وتؤكد السكرترية العامة للمنظمة، أن 

العاصمة الرباط تعاين من حرب المحافظني للدخول يف أهداف المدى المتوسط، والبد 
حسبها، من خطة واحدة للفرنسية يف المغرب والجزائر، بل تدعو  إىل تدخل سيايس 
ضاغط لتمرير المشاريع  المرصودة وأساسها: فرنسة التعليم االبتدايئ والحضانة، 

وإن زادت مزيانية العمل بـ 40 بالمائة.

لويز موشيكيوابو 
السكرترية العامة 
للمنظمة العاملية 

للفرنكفونية

هوامش



... حتى أكبر ا�تشائم� 
أن  يــومــا  ينتظر  يكن  لــم 
يـــكـــون مــصــيــر الـــنـــادي 
ــي الـــضـــيـــاع  ــاسـ ــنـ ــكـ ا�ـ
وأن  واإلهـــمـــال، خــاصــة 
هذا الفريق كان يعتبر في 
أقوى  من  القريب،  األمس 
التي  ا�ــغــربــيــة،  ــة  ــدي األن
أعطت العديد من الالعب� 
التاريخ،  عبر  ا�رموق� 
ــدوش،  ــي ــم كـــالـــهـــداف اح
بوعزة، لغويني، طويرطو، 
ــاب، ا�ــرحــوم  ــوهـ عــبــد الـ
ــدايـــدي، بــيــدان،  عــزيــز الـ
والقائمة  باديدي،  صامبا، 
طويلة، كما سبق له أن فاز 
بكأس العرش على حساب 
ا�غرب  التقليدي  غريمه 
الفاسي سنة 1966، وتوج 
سنة  الوطنية  بالبطولة 

.1995
ــاســي،  ــن ــك ــادي ا� ــ ــن ــ ال
يعيش منذ أكثر من عقدين 
من الزمن، مشاكل ال حصر 
رئاسته  على  وتعاقب  لها، 
الذين  الرؤساء  من  العديد 
في  ذريــعــا  فشال  فشلوا 

إخراج الفريق من مأزقه.
أدت   ،zالكوديم{ نكبات 
به إلى االندحار إلى القسم 
بل  هــواة،  األول  الوطني 
األنكى من ذلك، قدم العبوه 
ولم  اعتذارا،   zا�قهورين{
التي  ــاراة  ــب ا� يخوضوا 
كان من ا�فروض أن تجرى 

بميدانه.
جاء  الالعب�،  اعــتــذار 
وبعد  كبيرة،  معاناة  بعد 
التي  الوعود  كل  ملوا  أن 
ــهــم مــســؤولــو  يــقــدمــهــا ل
ــرغــم من  ــال ــن، ب ــ آخـــر زم
بــمــنــحــة من  ــم  ــه ــوصــل ت
حيث  الجماعي،  ا�جلس 
فيما  اقتسامها  فضلوا 
بعض  بينهم، الستخالص 
بذمة  كانت  التي  القروض 
توزيعها  بـــدل  ــق،  ــري ــف ال

حسب  الـــالعـــبـــ�،  ــى  عــل
تصريحات عميد الفريق.

ــذي  ــ ــت ال ــ ــوق ــ ــفـــي ال فـ
ــع يــنــتــظــر  ــي ــم ــج ــان ال ــ كـ
ردا  ا�ـــكـــتـــب،  هــــذا  مـــن 
كل  على  ومعقوال  إيجابيا 
االنتقادات التي وجهت لهم 
الفريق،  محبي  طــرف  من 
إدارة  مجلس  رئيس  خرج 
النادي ا�كناسي، بلماحي، 
بــتــصــريــح يـــهـــدد فــيــه 
مدى  بالتوقيف  الالعب� 

الحياة، ألن ذنبهم الوحيد، 
هو ا�طالبة بمستحقاتهم، 

وبرواتبهم منذ شهور.
يــرأس  الـــذي  بلماحي، 
جامعة  الــوقــت  نفس  فــي 
ــات، عــودنــا على  ــدراجـ الـ
التصريحات،  ــذه  ه مثل 
ــه أن  وهـــو الـــذي ســبــق ل
الوطني  ا�نتخب  أوقــف 
مدى  بكامله،  لــلــدراجــات 
هو  طالب  أن  بعد  الحياة، 
وضعيته،  بتسوية  اآلخــر 

وبعد أن عانى من اإلهمال 
دولية  مسابقة  أكبر  فــي 
وهــي  ا�ـــغـــرب،  ينظمها 
ــي  ــدول ــواف ا�ــغــرب ال ــ ط

للدراجات.
النماذج  هذه  بمثل  فهل 
سنرتقي  ا�ــســؤولــ�  مــن 
األعلى؟  إلــى  برياضاتنا 

لألسف: ال.. 
ــور  األمـ أســنــدت  وإذا 
فانتظر  أهلها،  غير  إلــى 

الساعة.
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قالوا ونقــــــــــــول

قـــف

سابقة مؤسفة
»MÉª∏H äGójó¡Jh zËOƒµdG{ QGòàYGتفاجأت �ردودية ا�نتخب األو�بي  ●

ناصر الرغيت، المدير التقني للمنتخبات الوطنية
● هللا يعطينا وجهك، راك أنت هو ا�سؤول األول عن 

هذه ا�هزلة.
● أنا محبط

الناخب الوطني، هيرفي رونار
●  ياك أنت اللي بغيتي تلعب ضد األرجنت�.

● 25 مباراة لألو�بي� والحصيلة اإلقصاء

جرائد
●  }بطولةz من ا�باريات اإلعدادية وهدر األموال بدون 

فائدة.
الجامعة  رئيس  طاولة  على  الرغيت  تنقيط   ●

لقجع
المنتخب

●  0 على صفر، أي اإلقالة وا�حاسبة...

● الصراعات السياسية توقف األشغال بملعب 
البشير با�حمدية

قصاصات
لقضاء  الرياضة  تستغل  التي  السياسة  هللا  لعن    ●

ا�صالح...
● هذه األطر مرشحة لقيادة ا�نتخبات الوطنية

جرائد
مدير   zالشفوي{ في  الخبير  من  بعدا  يتفكو  حتى    ●

.zا�نتخبات الوطنية }الرغيت
● ا�هاجم حمدهللا يتفوق على ميسي

أخبار اليوم
●  ولعنوا الشيطان أ الدراري.

● نهضة الزمامرة ينتظر }ا�اصz في لقاء كسر 
العظام

االتحاد االشتراكي
●  آش هاذ االستفزاز.. راه غير مباراة في كرة القدم 

ماشي حرب.

 ójóL OóY
zádƒ£ÑdG{ á∏› øe

 Éeƒj …ó¡j »Hô¨e
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منذ سنة 2008 والجمهور اِّـكناسي يندد 
بعشوائية التسيري وانتهازية اِّـسريين

حظيت الرياضة با�كانة التي تستحقها منذ أن حددت األمم ا�تحدة يوم 
6 أبريل من كل سنة، يوما عا�يا للرياضة يحتفي به العالم أجمع، بناء 
الوطنية  األو�بية  اللجنة  رئيس  نائب  لحلو،  كمال  السيد  اقتراح  على 

ا�غربية وقيدوم اإلعالمي� الرياضي�.
األو�بية  اللجنة  ب�  في جنيف  عقد  الذي  الثاني  الدولي  ا�نتدى  ففي 
الدولية واألمم ا�تحدة، في 22 مايو 2011، اقترح ممثل ا�غرب، تكريس 
هذا اليوم لالحتفاء به سنويا، وذلك اعتبارا لدور الرياضة كناقل للسالم 
أيد  الجيدة، وقد  للمحافظة على الصحة  البلدان، وشرطا أساسيا  ب� 
الفكرة آنذاك، األم� العام لألمم ا�تحدة، بان كيمون، وفي غشت 2013، 
يوم  إنشاء  قرار  وباإلجماع،  ا�تحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 

عا�ي للرياضة.
وقال كمال لحلو، الذي كان وراء فكرة االحتفال باليوم العا�ي للرياضة، 
تحملها،  التي  بالقيم  لالحتفال  لحظة  مجرد  ليست  ا�ناسبة،  }هذه  أن 
بفكرة  الرياضية  ا�سابقات  ربط  على  القدم  منذ  اإلنسان  دأب  حيث 
أثناء  الحروب  جميع  اليونانيون  أوقف  ا�ثال،  سبيل  فعلى  السالم، 

.zاأللعاب
دأب ا�غرب، منذ 5 سنوات، على االحتفال باليوم العا�ي للرياضة، ولقيت 
كل دورة نجاحا باهرا، فبعد الدار البيضاء في عام 2014 وبركان في 
2015 ووزان في عام 2016 وتيزنيت في عام 2017، وقع االختيار هذا 
العام على مدينة بنسليمان، ا�عروفة بمناخها ا�ثالي �مارسة الرياضة.
واحتفلت مدينة بن سليمان باليوم العا�ي للرياضة، يوم السبت 6 أبريل 
2019، حيث استقبلت مئات ا�شارك� من جميع أنحاء ا�نطقة للتنافس 
السلة  كرة  في  منافسات  البرنامج  وضم  التخصصات،  مختلف  في 
البدنية  الطاولة واللياقة  القدم وتنس  الطائرة وكرة  اليد والكرة  وكرة 
القوى  وألعاب  والجودو  والتايكواندو  والكاراطي 
للشركاء  قرية  تخصيص  تم  كما  وا�شي،  لألطفال 
(التزلج  الحضرية  الرياضات  ا�عارض:  ورياضات 
على الجليد والدراجات البخارية و}الباركورz وكرة 
وا�الكمة،  والكابويرا...)   zستايل }فري  القدم 
هذه  لحلو، صاحب  كمال  السيد  ويعتبر 
االحتفال  مــن  الغاية  أن  الــفــكــرة، 
هي  للرياضة،  العا�ي  باليوم 
استخدامه للسياسات العامة، 
في  الجميع  حــق  وضــمــان 

ممارسة الرياضة.
كمال لحلو

صدر العدد الجديد من ا�جلة الرياضية الشهرية }البطولةz، وهو يتضمن 
التاريخي  الفوز  التي صنعت الحدث، يتصدرها  الهامة  العديد من ا�واضيع 
ا�باراة  في  تغلب  أن  بعد  اإلفريقي،   zالسوبر{ بكأس  الرياضي  الرجاء  لنادي 
الحاسمة التي احتضنتها مدينة الدوحة القطرية، على فريق الترجي التونسي، 

الذي مازال يعاني من العقدة الرجاوية...
الذي  الريفي  للعدو  ا�غربي  للمنتخب  القوية  العودة  كذلك،  يتضمن  العدد 
فاز بفضية بطولة العالم للعدو الريفي، باإلضافة إلى العديد من ا�واد الهامة، 
التي ستحتضنها مصر في  لألمم  إفريقيا  نهائيات كأس  الخاص عن  كا�لف 
باليوم  ا�عمور  بلدان  جميع  تشهدها  التي  واالحتفاالت  القادم،  يونيو  شهر 
العا�ي للرياضة (6 أبريل) الذي كان وراءه اإلعالمي ا�غربي الكبير كمال لحلو.

!ÊÉãdG ...»æWƒdG º°ù≤dG ¤EG Oƒ©j ájóªëŸG ÜÉÑ°T GÒNCGh
قسم  فـــي  ــة  ــل طــوي ــاة  ــان ــع م ــعــد  ب  ...
الجميع،  عنه  تخلى  أن  وبعد  ا�ظاليم، 
وأرباب  ا�حلي�  ا�سؤول�  رأسهم  وعلى 
هذه  في  تستقر  التي  الكبرى  الشركات 
التلوث  من  تعاني  التي  الجميلة،  ا�دينة 
والتهميش، بعد أن فتحت ذراعيها للعديد 
بدون  واألجانب  ا�غاربة  ا�ستثمرين  من 
مقابل، ها هو فريق شباب ا�حمدية بحلة 
جديدة يتسلق الدرجات بصمت، معلنا عن 
أقرب  في  شك  وال  ستعيده  قوية،  انطالقة 

وقت، إلى قسم األضواء، مكانه الحقيقي.
تاريخ  عن  العجالة  هذه  في  نتحدث  لن 
ا�غاربة  فكل  والعنيد،  العتيد  الفريق  هذا 
من  الستينات،  منذ  العبيه  جل  يعرفون 
جيل ا�رحوم كالوة، بيطابوط... إلى جيل 
مغربي  أول  يعتبر  الذي  وفراس،  اعسيلة، 
 ،(1976 (ســنــة  الذهبية  بــالــكــرة  يــفــوز 
مرورا  الحدادي   واإلخوة  الرعد،  واإلخوة 
بجيل عبد اإلله، الفاطمي، العراقي، روكي...
فريق شباب ا�حمدية، وكما قلنا، ابتدأ 
وهو  متفتح  شاب  رئيس  مع  الصفر،  من 

هشام أيت منا، الذي قرر أن يخطو خطوات 
ا�رحوم والده، الحاج أيت منا، الذي عاش 
فريق شباب ا�حمدية خالل فترة رئاسته، 
األلقاب  مــن  بالعديد  ــاز  وف أيــامــه،  أحلى 

الوطنية، والعربية (كأس ا�غرب العربي).
ا�ستحيل،  يعرف  ال  الجديد،  الرئيس 
الفريق بعد أن تخلى عنه  إذ تسلم رسالة 
الجميع، وبعد أن سقط إلى القسم الوطني 
الذي غادره ا�وسم ا�اضي،  الثاني هواة، 
ليتمكن هذا ا�وسم من الصعود إلى القسم 

الوطني الثاني.
طموحات هشام أيت منا، لن تتوقف عند 
الفريق  هذا اإلنجاز، فهو عازم على إعادة 
الكبار، ولم  إلى مكانه ا�نطقي، وهو قسم 
على  السنوات  من  القادم  في  ا�نافسة  ال، 
البطوالت واأللقاب، كما عودنا على ذلك في 

السبعينات والثمانينات.
كل  على  الــزهــور  مدينة  �مثل  فهنيئا 
ا�كتب  ــذا  ه مــع  يحققها  الــتــي  النتائج 
العديد  حاليا  يجد  الــذي  الشاب،  ا�سير 
}يا  ا�حلي�  ا�سؤول�  من  العراقيل  من 
حسرةz، وعلى رأسهم ا�جلس البلدي الذي 
وعودته  الفريق  نجاح  من  كثيرا  تضايق 

بقوة إلى الواجهة.

نوستالجيا

رئيس شباب اِّـحمدية أيت منا 
بجانب النجم الربازيلي ريفالدو



وجوه  أحــد  هو  الـــزاز،  كريم 
انتهى  الــذيــن  الجديد،  العهد 
بتهمة  السجن  في  ا�طاف  بهم 
للمكا�ات  الــدولــي  الــتــهــريــب 
الصحافة  وتصفه  الهاتفية، 
بأنه }ا�هندس الذي كان يسرق 
الزعيم  الدين  نــور  أمــا   ،zا�ــلــك
معروف  ناشط  فهو  الساسي، 
في أوساط ا�جتمع ا�دني داخل 
الرجل�  لكن  وخارجه،  ا�غرب 
القضية،  نفس  في  معا  اجتمعا 
وفي نفس السجن. }إنها مقارنة 
شبيهة بمقارنة دولة مثل اليمن 
الزعيم  وصف  هكذا   ..zباليابان
مغادرته  بعد  قضيته  الساسي 
قضى  أن  بعد  مؤخرا،  للسجن 

فيه 5 سنوات من االعتقال.
الساسي،  الدين  نور  الزعيم 
ملف  فــي  ا�عتقل�  مــن  واحـــد 
رجال  إليه  استمع  الــزاز،  كريم 
خلفية  عــلــى  مـــؤخـــرا،  ــن  ــ األم
شكاية كان قد رفعها ضد الوزير 
وزيرا  بصفته  الرميد،  مصطفى 
الحكومة  رئيس  عهد  في  للعدل 
كيران،  بــن  اإللــه  عبد  السابق 

شكايته،  فــي  الساسي  ويــقــول 
لقاء  فــي  مضمونها  كــرر  التي 
ــه }األســـبـــوعz: ((لــقــد  خــص ب
مقر  ــى  إل انتقلت  أن  لــي  سبق 
وزارة العدل والحريات بالرباط، 
به  ا�شتكى  مع  على موعد  بناء 
خالل  وذلــك  الــرمــيــد)،  (يقصد 
شهر فبراير 2014، قصد تبليغه 
بأمن  تمس  خطيرة  معلومات 
استغرق  وقد  البالد،  واستقرار 
ا�شتكى  وبــ�  بيني  االجتماع 
وقمت  دقيقة،   45 يناهز  ما  به 
بعد ذلك بتسليمه قرصا مدمجا 
ا�علومات،  تلك  على  يحتوي 
وبعد االستماع �ضمون القرص، 
فوجيء بخطورة ا�علومات وردد 
كلمات }هادشي خطير جداz، كما 
بيني وب�  دار  الذي  الحوار  أن 
التمست  أنــي  هو  بــه،  ا�شتكى 
الحكومة  رئيس  يخبر  أن  منه 
في  يشاركنا  لكي  كيران)  (بــن 
سيدنا،  ويخبر  ا�علومات  هاته 
إال أنه رفض وألح على ضرورة 
ا�لك  إلـــى  بنفسه  ذلـــك  تبليغ 
 2014 فبراير  ومنذ  شخصيا.. 

إلى حدود اليوم، لم أتوصل بأي 
رد ال إيجابي وال سلبي(..))).

فقط  هو  إليه،  ا�شار  الكالم 
إلى  موجهة  شكاية  مــن  جــزء 
محكمة  لـــدى  الـــعـــام  ــل  ــي ــوك ال
الــنــقــض، مــؤرخــة بــتــاريــخ 20 
نونبر 2015(..)، وهي موضوع 
مسار قضائي مفتوح إلى حدود 
نفس  كرر  الزعيم  إن  بل  اليوم، 
في  الــخــطــورة،  وبنفس  الــكــالم 
ا�لك،  إلى  رفعه   zتحكيم }طلب 
عقوبة  على  معلقا  يقول  حيث 
في  التي قضاها  خمس سنوات 
تم  مــوالي،  يا  ((إنني  السجن: 
حشري في ملف لم أفهم حيثياته 
وال أبعاده، فمنذ 3 مارس 2014، 
خلف  قابع  وأنــا  اعتقالي،  تــم 
ما  كل  جــائــرة..  بتهم  القضبان 
حظيت  أنني  ــوالي،  م األمــر  في 
الرميد  مصطفى  السيد  بمقابلة 
ومعي  والحريات،  العدل  وزيــر 
ــج فــيــه مــعــلــومــات  ــدم ــرص م قـ
واستقرار  بأمن  تمس  خطيرة، 
ــم يــا مـــوالي �ا  ــوالك الــبــلــد.. ول

سلمته القرص)).
نفس التظلم، يوضح صاحبه: 
كانت  القضائية  الضابطة  ((إن 
ما يسمى  ملف  في  بحثا  تجري 
معه،  ومــن  الــزاز  كريم  بقضية 
إينوي،  لشركة  السابق  ا�دير 
بحيث تم االستماع إلي أكثر من 
تربطني  تكن  لم  أنني  رغم  مرة 
ذلك  وكــان  صلة،  أيــة  بنشاطه 
بالسيد  لــقــائــي  قــبــل  بــشــهــور 
وزير  للسيد  وبزيارتي  الوزير.. 
الــعــدل والــحــريــات، أخــذ ا�لف 
اعتقالي  تــم  فقد  آخـــر،  منحى 
اعتقاال تعسفيا، هذا االعتقال لم 
تتحمله والدتي فتوفيت، ومنعت 
من تشييع جنازتها.. لقد اعتقلت 
تكون  أن  تعدو  ال  ملفقة  بتهم 
سوى تصفية حسابات ومؤامرة 
صوتي  إســكــات  منها  الــغــرض 
جاللتكم،  ــى  إلـ يــصــل  ال  لــكــي 
التي  الحقيقة  طمس  وبغرض 

كانت ستفضح الخونة)).
بغض النظر عن إصرار الزعيم 
اعتقاله  ربـــط  عــلــى  الــســاســي 
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بغض النظر عن إصرار 
الزعيم الساسي على ربط 

اعتقاله بما يدعيه حول 
لقائه مع وزير العدل 

السابق مصطفى الرميد، 
مع «الزج» به في ملف 

كريم الزاز، فإن شكايته 
ضد الرميد، تكتسي 

طابعا خطيرا، خاصة وأن 
صاحبها يتهمه بـ«خيانة 
األمانة.. والمس باستقرار 

الدولة»، من خالل ما 
يسميه «التستر على 

معلومات خطيرة»

 º¡àjh øé°ùdG QOÉ¨j RGõdG Ëôc ∞∏e ‘ π≤à©e
ádhódG QGô≤à°SÉH ¢ùŸÉH ó«eôdG

إعداد
سعيد الريحاني

 1022 العدد:

الزعيم نور الدين الساسي خالل حضوره لـ«األسبوع» للتعريف بقضيته 
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لقائه  حـــول  يــدعــيــه  بــمــا 
السابق  الــعــدل  ــر  مــع وزي
به   zالــزج{ مع  الرميد،  مصطفى 
في ملف كريم الزاز، فإن شكايته 
طابعا  تكتسي  الــرمــيــد،  ضــد 
صاحبها  وأن  خاصة  خطيرا، 
األمانة.. وا�س  بـ}خيانة  يتهمه 
ما  خالل  من   ،zالدولة باستقرار 
معلومات  على  }التستر  يسميه 

.zخطيرة
 يــقــول الــســاســي، الـــذي كان 
}ا�واطنة  حزب  تأسيس  بصدد 
والعدالة االجتماعيةz، قبل دخوله 
السجن  ((غــادرت  السجن:  إلى 
قضيتها  ســنــوات،  خمس  بعد 
في  ا�تمثل  الــزور  بتهمة  ظلما، 
وجـــود اســمــي وعــنــوانــي على 
حسب  والكهرباء،  للماء  فاتورة 
ــى حــدود  عــنــوان ال أعــرفــه إلـ
اليوم))، هكذا يتحدث الساسي، 
عالقتك  ما   ،zاألســبــوع{ لتسأله 
ليجيب:  إذن؟  الزاز  كريم  بملف 
((كانت عندي شركة ولم أشتغل 
بها، هذه الشركة كان يفترض أن 
نقل  النقل من خالل  في  تشتغل 
قصب السكر والتعامل مع شركة 
رفضت  األبناك  لكن  اإلسمنت، 
فتراجعت  ا�شروع،  هذا  تمويل 
الشركة على  الفكرة، وبقيت  عن 
أعطيتها  ذلك  بعد  فقط..  الورق 
له،  مني  لشاب طموح كتشجيع 
اعتقاله في ملف  تم  األخير  هذا 
في  استدعائي  فتم  الــزاز،  كريم 
الشاب  وهــذا  كشاهد،  البداية 
ال  بــأنــه  يــؤكــد  أن  يمكن  نفسه 
عالقة لي با�لف، وقد صرح بذلك 

في ا�حكمة)).
الخطيرة  ا�علومات  قصة  ما 
تسأل  الرميد؟  إلى  وصلت  التي 
الساسي:  فيجيب   ،zاألســبــوع{
ــام، جــاء عندي  ــي أحــد األيـ ((ف
أحد ا�حام�، كان يشتغل معي 
ــشــروع تــأســيــس حــزب  عــلــى م
 ،zا�واطنة والعدالة االجتماعية{
ــدار  ال ا�ــحــامــي مــن هيئة  ــذا  ه
البيضاء قال لي إن ا�لف خطير، 
بشخص  ألتقي  أن  مني  وطلب 
عنده  كانت  األخــيــر  هــذا  آخــر، 
ترويج  عــن  وأخــبــار  معلومات 
األسلحة وا�خدرات في ا�ملكة.. 
صوتيا  شــريــطــا  مــعــه  سجلت 
الخطيرة،  ا�عطيات  يتضمن 
بعض  مــع  الــلــقــاء  فشل  وبــعــد 
(الساسي  الــكــبــار  ا�ــســؤولــ� 
يذكرهم باالسم) لم يخطر ببالي 
وزيــر  الــرمــيــد  مصطفى  ــوى  س
بصعوبة  عنده  فوصلت  العدل، 
فاشترطت  وســيــط،  طريق  عــن 
هذا  مكتبه،  في  اللقاء  يكون  أن 
للتسجيالت،  استمع  الوسيط 
الوزير،  إخبار  ضــرورة  فاقترح 
عميد  رفقة  األخير  هذا  فوجدت 
بعد  ممتاز..  ضابط  أو  شرطة 
مدة من االنتظار، دخنت سجارة 
أخبروني  الذي  ا�كان  نفس  في 
فيه أن الرميد يمنع فيه التدخ�، 
فيها  استمع  دقيقة،   20 وبعد 
وبعد  ا�ذكور،  للشريط  الرميد 
أن قال لي أنه يتحمل مسؤوليته 
خطير،  األمر  إن  لي  قال  كوزير، 
لم  ولكنه  بــاالتــصــال،  فوعدني 

يتصل منذ ذلك اليوم..)).
الرميد  لقاء  بعد  ما حصل  كل 

ــول هــذا  ــي، حــســب قـ ــاس ــس وال
األخير، هو أن بعض األشخاص 
((رد  لــه:  وقــالــوا  بــه،  اتصلوا 
بـــالـــك واحـــضـــي راســـــــك)).. 
أنتقل  نفسي  ((وجــدت  وبعدها 
وضعية  إلى  شاهد  وضعية  من 

معتقل..)).
مصير  ما  الشريط،  ذهب  أين 
بوجود  االدعـــاء  فــي  التحقيق 
ما  ا�ملكة،  فــي  تـــروج  أسلحة 
ــر الــرمــيــد، هل  ــوزيـ ــف الـ ــوق م
لوزير  األمنية  استمعت األجهزة 
العدل؟ كلها أسئلة تطرح نفسها 

في انتظار التحقيق(..).
ويذكر أن نور الدين الساسي، 
هو ا�عتقل الوحيد في ملف كريم 
شعبي،  بدعم  حظي  الذي  الزاز، 
عــدة  عــبــر  ــتــردد  ي ــداه  الزال صـ

صفحات }فايسبوكيةz، من خالل 
لجان التضامن معه داخل ا�غرب 
ا�تضامنون  وخارجه، حيث ظل 
الساسي  الــزعــيــم  أن  يــقــولــون 
ا�صادر،  نفس  إن  بل  مظلوم، 
أكدت أكثر من مرة على ما سمته 

حياة  ــي  ف نضالية  }مــحــطــات 
((أنــه  منها:   zالساسي الزعيم 
دانيال  في وحه  يقف  أن  استطاع 
لجبهة  داعمة  كانت  التي  ميتران 
دعمها  وقــلــص  الــبــولــيــســاريــو، 
والكاتبة  البوليساريو،  ألطروحة 
ميتران  دانيال  للسيدة  الخاصة 
سبق  كما  ذلك؟..  على  شاهد  خير 
أن ترأس نور الدين لجنة تنظيمية 
ا�حتجزين  ســراح  إطــالق  هدفها 
ــدوف، وذلــــك مـــن خــالل  ــنـ فـــي تـ
السفارة  أمام  احتجاجية  وقفات 

شاهد  وخير  بباريس،  الجزائرية 
بباريس،  ــن  األم ــة  والي ذلــك  على 
بتنظيم  الترخيص  منحت  التي 
االحتجاجية..))،  الوقفات  هذه 
نفس ا�صادر تقول أنه عقد عدة 
بعض  مع  نيويورك  في  لقاءات 

ا�غربية  الجالية  من  األعــضــاء 
تحس�  منها  الغرض  بأمريكا، 
صورة ا�غرب.. وجرى ذلك بعلم 
نيويورك،  فــي  الــعــام  القنصل 

حسب بيان التضامن.
سويسرا،  بلجيكا،  فــرنــســا، 
الجزائر،  موريتانيا،  أ�ــانــيــا، 
تحرك  محطات  كلها  وتــونــس، 
حسب  الساسي،  الزعيم  فيها 
الذين  منه،  ا�قربون  يحكيه  ما 
لجنة  شــأن  شأنهم  يعتقدون، 
في  متورط  غير  أنــه  التضامن، 

ــذي  ال ا�ــلــف  ــزاز، هــذا  ــ ال ملف 
التحريات  من  بمجموعة  انطلق 
لشركة  تب�  ح�   ،2012 سنة 
الشبكة  في  خلل  وجــود   zــا }وان
حينها  بالبيضاء،  ا�نازل  بأحد 
ا�صالح  ــى  إل بشكاية  تقدمت 
األمنية في يونيو 2013، بعد أن 
تب� لها أن ا�نزل هو عبارة عن 
حينها   ،zSIART{ لشركة  مقر 
وحواسيب  آليات  عدة  حجز  تم 
أطــوار  لكن  هاتفية..  وبطائق 
بحث  بعد  أكثر  ستتغير  ا�لف 
 ،zــا ــ دقــيــق لــفــائــدة شــركــة }وان
وتقنيون  خــبــراء  عليه  أشــرف 
لتقن�  الوطنية  للوكالة  تابعون 
االتصاالت، حيث رصدت عمليات 
هاتفية  مكا�ات  طالت  قرصنة 
وآليات  معدات  عبر  لها،  تابعة 
في  الهاتفية  ا�كا�ات  لتهريب 

اتجاه الخارج.
وتحرك ا�لف بعد شكايات تقدمت 
 zاتــصــاالت ا�ــغــرب{ بها كــل مــن 
في  الفاعل�   ،zو}ميديتيل  zو}وانا
لدى  ا�غرب،  في  االتصاالت  مجال 
محكمة االستئناف بالدار البيضاء، 
ــي مــجــال  ــد شـــركـــة تــنــشــط فـ ضـ
لتحيل  الدولية،  ا�كا�ات  تهريب 
الفرقة  على  ا�لف  العامة  النيابة 
منعطفا  ا�لف  ليدخل  الوطنية، 
 ،2014 مارس  من  الرابع  في  آخر 
سيحل فيه الزاز وأصدقاؤه الـ 11، 
ا�الية  الجرائم  قسم  على  ضيوفا 
الوطنية  الفرقة  بمقر  واالقتصادية 
بالبيضاء،  القضائية  للشرطة 
واالتــهــامــات الــتــي كــانــت تالحق 
6 شركات  إنشاء  تهم  آنذاك،  الزاز 
الدولية  ا�كا�ات  تحويل  مهمتها 
إلى مكا�ات وطنية، وتقوم شركاته 
عملية  مــن  ــارق  ــف ال باستخالص 
بأسعار  عادة  تتم  التي  التحويل، 
(ا�صدر:  الوطنية  األسعار  تفوق 
الزاز  يدخل  أن  قبل   ،(360 موقع 
ومن معه إلى مرحلة قضاء العقوبة 
للباق�  وسنت�  ــه،  ل ســنــوات   5

حتى إشعار آخر.
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أين ذهب الشريط، 
ما مصير التحقيق 
في االدعاء بوجود 
أسلحة تروج في 

المملكة، ما موقف 
الوزير الرميد، هل 
استمعت األجهزة 

األمنية لوزير العدل؟ 
كلها أسئلة تطرح 
نفسها في انتظار 

التحقيق(..)
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هل يحقق الحموشي َّـ قضية اتهام عصابة 
برتويج أسلحة َّـ اِّـغرب؟ 

الرميد وزير العدل السابق ووزير حقوق اإلنسان الحالي، رفقة رئيس الحكومة السابق بن كريان



مجموعة  ــون  ك فــي  اثــنــان  يختلف  ال 
البنك اإلسالمي، منذ نشأتها، التي تتكون 
و}ا�عهد   zللتنمية اإلسالمي  }البنك  من 
اإلسالمي للبحوث والتدريبz و}ا�ؤسسة 
وائتمان  االستثمار  لتأم�  اإلسالمية 
ــة اإلســالمــيــة  ــس ــؤس ــادراتz و}ا� ــصــ ــ ال
الدولية  و}ا�ــؤســســة   zالــخــاص للقطاع 
ال  إنــجــازات  حققت   ،zالــتــجــارة لتمويل 
ينكرها جاحد، حيث بلغ تمويل ا�جموعة 
للمشاريع اإلنمائية في البلدان األعضاء، 
يعادل  مــا   ،1975 سنة  تأسيسه  منذ 
في  أنه  إال  أمريكي،  دوالر  مليار   138.4
ال  بما  الــريــاح  أتــت  األخــيــرة،  السنوات 
االختالالت  تزايد  نتيجة  السفن،  تشتهي 
االقتصادية العا�ية بسبب التقدم السريع 
ــصــاد اإللــكــتــرونــي  ــت ــي الــرقــمــنــة واالق ف
جعلته  عوامل  كلها  ا�ناخية،  والتغيرات 
الكارثية  األوضـــاع  عــن  ناهيك  يــنــزف، 
الهشاشة  نتيجة  األعضاء،  الدول  لبعض 

والحروب والهجرة.  
وفي هذا السياق، انطلقت 

الكبرى  الفنادق  بــإحــدى 
الجمعة  يوم  مراكش،  في 

ــة، فــعــالــيــات  ــيـ ــاضـ ا�ـ
ا�لتقى السنوي 
الـــــــــرابـــــــــع 
واألربــــعــــون 
�ـــجـــمـــوعـــة 
الــــــبــــــنــــــك 
اإلســـــالمـــــي 
لــلــتــنــمــيــة، 
بــهــدف عــرض 

ــة  ــلـ ــيـ ــصـ ــحـ الـ
تحت  السنوية 
شعار: }التحول 
سريع  عالم  في 
التغير: الطريق 
ألهداف التنمية 

 ،zــة ــ ــدام ــ ــت ــســ ــ ا�
حــيــث افــتــتــحــت 
بالرسالة  الجلسة 
ا�لكية  التي تالها 

ا�ستشار ا�لكي عمر القباج، والتي جعلت 
األوراق  ومراجعة  تأمل  محطة  ا�لتقى 
مما  البنك،  ومحافظي  ومــدراء  لرؤساء 
بخيبة  الشعور  من  طياتها  في  تضمنته 
أمل حول حصيلة ا�جموعة في مجال دعم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بالبلدان 
األعضاء، وعلى نفس الوتيرة، وبتفاصيل 
أكثر، قال وزير ا�الية واالقتصاد ا�غربي، 
مجلس  رئيس  بصفته  محمد،  بنشعبون 
ــظــي  مــحــاف
ــك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
اإلســالمــي، 
فــــــــــــــــــي 
التوقعات  }إن  مداخلته: 
االقــتــصــاديــة الــعــا�ــيــة، 
الرغم  على  واعـــدة  كانت 
من  العالية  ــدرجــة  ال مــن 
أشــارت  وقــد  اليق�،  عــدم 
ا�ــدة  قصيرة  الــتــوقــعــات 
كــل من  تــســارع نمو  ــى  إل
اقتصادات السوق ا�تقدمة 
ــا  ــم ــة، والســي ــئـ ــاشـ ــنـ والـ
ــادات الـــبـــلـــدان  ــصــ ــ ــت ــ اق

الزخم،  هــذا  ولكن  البنك،  في  األعــضــاء 
ومن  بسنة،  ذلك  بعد  تالشى  أن  لبث  ما 
مزيدا  العا�ي  النمو  يشهد  أن  ا�توقع 
إلى  تباطئه  بعد   2019 التباطؤ سنة  من 
3.7 % سنة z2018، وأضاف الوزير: }إن 
من  العديد  في  ازدادت  الضعف،  مظاهر 
األسواق الناشئة في ظل تشديد الشروط 
السياسات  تطبيع  عن  الناتجة  ا�الية 
النقدية في االقتصادات ا�تقدمة، وقد أدى 
ذلك إلى تدفقات كبيرة من رأس ا�ال وإلى 
انخفاض قيمة العمالت لعدد من األسواق 
الناشئة، مما زاد من خطر الضائقة ا�الية، 
ارتفاع  فــي  األخــيــر  التوقف  ــؤدي  ي وقــد 
الفيدرالي  لالحتياطي  الفائدة  أســعــار 
ألمريكا إلى التالعب بالتشديد ا�الي، ومع 
أن  والسيما  مرتفعة،  ا�خاطر  تظل  ذلك، 
تراكم الديون بلغ مستويات غير مسبوقة، 
تريليون   200 من  العا�ي  الدين  ويقترب 
ا�حلي  الناتج  أكثر من ضعف  أي  دوالر، 
فترة  طول  وبسبب  العالم،  في  اإلجمالي 
وتزايد  التيسيرية  النقدية  السياسة 
العجز ا�الي، لم يبق تقريبا لدى واضعي 
أي  الكبرى،  االقتصادات  في  السياسات 

.zسالح �واجهة دورة هبوط جديدة
لرئيس  مرتجلة  كلمة  وفي  با�قابل، 
البنك اإلسالمي للتنمية، بندر بن محمد 
حمزة حجار، بدأها بكرونولوجيا دعم 

البنك للمملكة ا�غربية على وجه 
الفترة  من  انطالقا  الخصوص، 

بمليارين   2016  -  2013
ــار  إطـ ــي  فـ دوالرا  و77 

قطرية،  استراتيجية 
مرورا إلى اعتمادات 
ماليير   6.7 بلغت 
دعم  بــهــدف  دوالر، 

التنمية ا�ستدامة، ولم 
الحضور  مذكرا  الفرصة  يفوت 
كدعم  دوالر  مليون   437 بمبلغ 
قــدمــتــه ا�ــؤســســة اإلســالمــيــة 
لــتــأمــ� االســتــثــمــار وائــتــمــان 
الصادرات(...)، واستراتيجية 
ا�متدة  الفترة  في  ثانية  قطرية 
2019 و2022 بدون ذكر  ما ب� 

ا�بلغ ا�خصص.
بلغت  اإلطـــــــار،  هــــذا  وفــــي 
سبع   2018 ســنــة  اعــتــمــادات 

 313 شملت  أمــريــكــي،   دوالر  مليارات 
عملية وانخفضت موارد البنك بنسبة 76 
في ا�ائة مقارنة مع سنة 2017، ويكشف 
الدولية  ا�ؤسسة  أن  االعتمادات  توزيع 
لتمويل التجارة، استحوذت على ما يعادل 
73 في ا�ائة، وأن  5.2 ماليير دوالر، أي 
الهشاشة  وقع  على  تعيش  التي  البلدان 
والبطالة نتيجة انتفاضة شعوبها، كانت 
أكثر استفادة،  على سبيل ا�ثال ال الحصر 
وباكستان،  وبانغالديش  ومصر  تونس 
في   2.7 أي  أمريكي،  دوالر  مليون  و188 
جاء  كما  أخرى  أشياء  في  صرفت  ا�ائة 
على   zاألسبوع{ تتوفر  الذي  التقرير  في 
مال  لرأس  مليار تعود  نسخة منه، و1.1 
البنك اإلسالمي، و480 مليونا للمؤسسة 
كما  الخاص،  القطاع  لتنمية  اإلسالمية 
لتنمية  اإلسالمية  ا�ؤسسة  صناديق  أن 
مليون   40 من  استفادت  الخاص  القطاع 
دوالر، و44.8 مليون دوالر لفائدة صندوق 

تثمير ممتلكات األوقاف.
الــتــحــديــات، التي  وأمـــام هــذه 
للتنمية،  اإلسالمي  البنك  تواجه 
بندر  السيد  البنك،  رئيس  أطلق 
برنامجا  حجار،  حمزة  محمد 
خماسيا يمثل االستراتجية 
إلى  تستند  التي  الجديدة 
تنفيذ الالمركزية والتركيز 
البشرية،  الــطــاقــة  عــلــى 
البرنامج  حيث لخصها 
فـــي أربـــعـــة مــحــاور 
أســـاســـيـــة وضــعــت 
األصـــبـــع عــلــى مــكــامــن 
الــخــلــل، وهـــي: الــتــطــورات 
العلوم  فــي  ا�سبوقة  غير 
أفرزتها  التي  والتكنولوجيا 
القفزات  الصناعية،  الــثــورة 
الديموغرافية السريعة لبعض 
ــاء، الــفــجــوة  ــضــ ــ الـــــدول األع
ــارات  ــم ــث ــة فـــي االســت ــهــائــل ال
ا�طلوبة لتنفيد أهداف التنمية 
ا�ــســتــدامــة، وارتـــفـــاع وتــيــرة 

النزاعات ا�سلحة.
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اِّـستشار 
اِّـلكي عمر 

القباج

بندر 
بن  محمد 

حمزة 
حجار 
رئيس 
البنك 

اإلسالمي

 بداية، نود لو تقدمون أنفسكم جلريدة 
«األسبوع»؟

 أيوب ا�علم، مهندس زراعي خريج 
أعمل  والبيطرة،  للزراعة  الحسن  ا�عهد 
للفوسفاط  الشريف  ا�كتب  مــع  حاليا 

 .zكمسؤول عن برنامج }مثمر

 نود لو تقربوا قراءنا من برنامج «مثمر»، 
وما هي أهداف هذا البرنامج؟

طرف  من   zمثمر{ برنامج  أنشئ   
للفوسفاط،  الشريف  ا�جمع  مجموعة 
 ،2018 سنة  الرسمية  انطالقته  وأعلنت 
ــل اإلنــتــاج  ــهــدف إلـــى تــطــويــر وســائ وي
ــغــرب عــن طــريــق عــدة  ــي ا� الــفــالحــي ف
 30 لــالشــتــغــال، وحــالــيــا، نحن  ــيــات  آل
االختصاصات  متعددي  فالحيا  مهندسا 
أن  كما  ا�ــغــرب،  مناطق  على  مــوزعــ� 
ا�ــكــتــب الــشــريــف بــصــدد الــتــعــاقــد مع 
الخصاص،  لتغطية  آخــريــن  مهندس� 
كما أن برنامج }مثمرz يشتغل على ثالثة 
الــذي  األول،  ا�ــحــور  أساسية:  مــحــاور 
جلب  على  نعمل  التربة،  بتحليل  يتعلق 
با�جان  مختبراتنا  إلى  الفالح�  تربة 
مع جامعة  يجمعنا  الذي  العقد  إطار  في 
االختصاصات  متعددة  السادس  محمد 
التربة  نوعية  معرفة  بهدف  ببنجرير 
أجل  ومن  معها،  تتماشى  التي  والزراعة 

بنصائح  نزودهم  كما  أفضل  مــردوديــة 
للرفع  توظيفها  أساس  على  وإراشــادات 
الــذي  الثاني  وا�ــحــور  اإلنتاجية،  مــن 
نشتغل عليه، والذي يتعبر مهما، يتعلق 
في  الفالح  ومواكبة  والتكوين  بالتأطير 
السنة  مدار  وعلى  اإلنتاج  مراحل  جميع 
 zمثمر{ برنامج  يركز  حيث  الــزراعــيــة، 
على الخضروات وزراعة الزيتون، وكذلك 
الحبوب والقطاني، ويبقى هذا البرنامج 
تفاعليا بالنسبة للفالح� الذين يرغبون 
الثالث،  ا�حور  أما  أخــرى،  زراعــات  في 
ــزراعــة  ل التطبيقية  ا�ــنــصــة  فيخص 
البصل، وبناءا على نتائج تحليل التربة، 
مع  تنسجم  التي  األسمدة  صناعة  تمت 
عليها  يتوفر  آلة  التربة من خالل  نوعية 

يطلق  للفوسفاط،  الشريف  ا�جمع 
عليها }الوحدة الذكية إلنتاج السمك 
تتحكم حتى  والتي تجعلك   zا�ركب
في اإلنتاجية وا�ردودية، كما عرف 
أننا  لدرجة  إقباال   zمثمر{ برنامج 

تجاوزنا السقف ا�خصص.

انــطــالقــة  أعــطــيــت   
السنة  يف  «مــثــمــر»  بــرنــامــج 
مت  فــهــل   ،2019 ــة  ــاريـ اجلـ
ــل الــتــي  ــشــاك تــشــخــيــص امل

يعاني منها الفالح؟
ــة، عــرف  ــراح  ص

 zــر ــم ــث ــج }م ــامـ ــرنـ بـ
لدرجة  مكثفا،  إقباال 
ــا  ــاوزنـ ــجـ ــا تـ ــ ــن ــ أن
ا�خصص،  السقف 
أن  أفضل  وبالتالي، 

فعلى  نقص،  هو  ما  بقدر  خلال  نقول  ال 
وإقليم  بورية  مناطق  ا�ثال، هناك  سبيل 
الذي أشرف عليه، يعج بتضاريس  وزان 
تعيق ا�كننة وتطوير الفالحة، إضافة إلى 
قلة وعي الفالح� أثناء االشتغال معهم، 

اإلشكال،  هذا  على  التغلب  بصدد  ونحن 
كما أن هناك مشكال جغرافيا يتجسد في 
الفالح�  من  ا�ائة  في   80 من  أكثر  أن 
الزراعية  أراضيهم  مساحة  تتجاوز  ال 
الهكتار الواحد، وبالتالي، يصعب تطوير 

زراعتهم والزيادة في ا�نتوج.  

أطلقت  أن  الــفــالحــة  ــوزارة  ــ لـ ســبــق   
برامج مشابهة، لكن أغلبها لم تعرف طريقها 

للنجاح.. ما هو تعليقكم؟
 صــراحــة، أنــا أعــلــم.. ألنــه قبل أن 
للفوسفاط،  الشريف  ا�جمع  مع  أشتغل 
وال  الفالحة  وزارة  في  إطارا سابقا  كنت 
}ا�خطط األخضرz، في  بل  أسميه فشال، 
مرحلة من ا�راحل، كانت هناك ما يسمى 
بالدعامة الثانية والزراعة التضامنية في 
في  ا�ثمرة  األشجار  لغرس  عدة مشاريع 
نجحت  أنها  أجــزم  ال  ا�ناطق،  من  عــدد 
إلقليم  بالنسبة  ولكن  ا�ــائــة،  في  ا�ائة 
 80 عــن  يزيد  بما  ناجحة  كانت  وزان، 
الشريف  ا�كتب  أطلق  ولهذا  ا�ائة،  في 
نحاول  لكي   zمثمر{ برنامج  للفوسفاط 
من  الرفع  ألن  اإلنــتــاج،  جــودة  نطور  أن 
أن  مؤخرا  اتضح  ألنه  اليكفي،  اإلنتاجية 
أصبح  وبالتالي،  التسويق،  هناك مشكل 
ا�نتوج  جـــودة  تطوير  ــضــروري  ال مــن 

الفالحي.
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 40 أطلقت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، برنامج آلية «المثمر»، المخصصة لزراعات تستهدف من خاللها حوالي 
موقعا بالعديد من ا�قاليم، وخاصة تاونات، وزان، صفرو، خنيفرة، وقلعة السراغنة، وتعتبر أشجار الزيتون من الدعائم ا�ساسية 

لنجاح البرنامج، علما أن أشجار الزيتون تغطي مساحة تفوق 930 ألف هكتار، ويمثل الزيتون 60 % من ا�شجار المثمرة بالمغرب 
بإنتاج سنوي يتراوح بين مليون و200 ألف طن ومليون و500 ألف طن، كما تعد زراعة الحبوب والقطاني والخضروات، جزء ال 

يتجزأ من برنامج «مثمر»، وفي هذا السياق، خص المهندس الفالحي أيوب المعلم، جريدة «ا�سبوع» بالحوار  التالي:

عليها  يتوفر  آلة  التربة من خالل  نوعية 
يطلق  للفوسفاط،  الشريف  ا�جمع 
الوحدة الذكية إلنتاج السمك 
تتحكم حتى  والتي تجعلك   
في اإلنتاجية وا�ردودية، كما عرف 
تتحكم حتى  والتي تجعلك   
في اإلنتاجية وا�ردودية، كما عرف 
تتحكم حتى  والتي تجعلك   

أننا  لدرجة  إقباال   
في اإلنتاجية وا�ردودية، كما عرف 
أننا  لدرجة  إقباال   

في اإلنتاجية وا�ردودية، كما عرف 

تجاوزنا السقف ا�خصص.

انــطــالقــة  أعــطــيــت   
السنة  يف  «مــثــمــر»  بــرنــامــج 
مت  فــهــل   ،
ــل الــتــي  ــشــاك تــشــخــيــص امل

ــة، عــرف  ــراح أيوب اِّـعلم ص



ا�جالس  من   zخــردة{  ،zحسرة }يا  العاصمة  في 
سلخ  على  تتفرج  الحكومية،  وإالدارات  ا�نتخبة 
ــعــيــادات  ــرف أغــلــبــيــة ال ا�ــرضــى وذويـــهـــم مــن طـ
من  ا�ــجــالــس،  وتــلــك  وا�ستشفيات،  وا�ــصــحــات 
واجبها ضمان الصحة للرباطي�، بتوفير العالجات 
وإذا  والخاص،  العمومي  القطاع�  عبر  الضرورية 
كان القطاعان }محمي�z من هيئات تمثيلية ونقابات 
وجمعيات مهنية، فإن ا�رضى بدون حماية وال دفاع 
وحتى  ومساومات،  ابتزازات  من  له  يتعرضون  عما 
اختالق ما من شأنه نفخ الفواتير وإلزامهم بواجبات 
للتعجيل  خطر  من  الترهيب  افتعال  أو  مضاعفة، 
بـ}صفقةz عمليات جراحية أو إجراء تحليالت وأشعة 

.zالراديو{
 zزوار{ أغــلــبــيــة  لــكــن  نــعــمــم،  ال  نــحــن  بــالــطــبــع 
غالبيتها   zجشع{ من  يشتكون  والعيادات  ا�صحات 
متناقضا  يكون   zتدخل{ أبسط  على  رهيب  وغــالء 
االجتماعي،  والضمان  التعاضديات  تعريفات  مع 
بأن  نعلم  ا�سؤول؟  فمن  مــرات..   6 أو   5 ومضاعفا 
ملزم  الحر،  القطاع  في  الطبية  للمهن  ممتهن  أي 
البلدي  الصحي  ا�كتب  لدى  ا�مارسة  طلب  بإيداع 
ــوزارة،  الـ إلــى  تــم  ومــن  العمالة،  إلــى  يحيله  ــذي  ال
ليأخذ طريقه إلى السلطة الحكومية ا�ختصة، وبعد 
ا�سطرة وقبول الطلب، يجبر ا�عني باألمر بتسجيل 
بتوثيقها  دبلومه،  وفق   zمحررة{ وتكون  رخصته 
با�كتب الصحي البلدي والتأشير عليها برقم خاص 
تميزه في العاصمة، وهذا مؤشر على مسؤولية هذا 
ا�كتب، لتتبع ومراقبة وتفتيش العيادات وا�صحات 
ومدى احترامها للشروط القانونية ا�حددة في طلب 
في  عليها  ا�نصوص  للتعريفات  وأيضا  الترخيص، 
جداول ا�ؤسسات التعاضدية والتأمينية، فهل يقوم 
السنة  طيلة  مشغول  ألنه  ال،  بواجباته؟  ا�كتب  هذا 
 zالزيت و}ســراق  الفئران  على  الضروس  بالحرب 
و}الطوباتz التي غلبته منذ 40 سنة، ومئات ا�الي� 
يقضون  أجدادنا  كان  كائنات  على  للحرب  تخصص 

.zعليها بـ}ماطيشة وعشبة تقليدية
مكتبا  وأسسوا  فئرانه  مع  الفئران  مكتب  فاتركوا 
بدور  للقيام  مكون�  بمفتش�  الصحية  للشرطة 
انتداب  عليه  الذي  الحقيقي،  البلدي  الصحي  ا�كتب 
بمحاربة  هو  ليكتفي  ا�قترحة،  للشرطة  صالحياته 
الــزيــتz، وفــي هذه  الفئران و}الــطــوبــاتz و}ســراق 
البلدي  }ا�كتب  ليصبح:  اسمه  تغيير  عليه  الحالة، 

.zلرعاية الذبان وصحة الفئران
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 بقلم: بوشعيب ا�دريسي

في مدينة التراث ا�نساني

الثقافة،  عاصمة  تاريخ  في  مرة  ألول   ❐
ا�قبل،  يوليوز  شهر  ألواخر  برمجة،  تمت 
أنشطة ثقافية جد متميزة بتقنيات حديثة، 
مصورة  لوحات  عــرض  فن  في  خصوصا 
كذلك،  مرة  وألول  البنايات،  واجهات  على 
تظاهرات  في  األحياء  جمعيات  إشراك  يتم 
مالية  وبتحفيزات  الــدولــي  ا�ستوى  من 
مهمة.. فما رأي اللجنة الثقافية الجماعية، 
واسمها  صغيرة  }قطتي  إبــداع  صاحبة 

كوميرةz؟

في  ستبرز  الثقافة  عاصمة  كانت  إذا   ❐
الصيف بوجه ثقافي عا�ي، فإن من رحمها 
األسف  مع  بإنارة  ــوار،  األن مدينة  خرجت 
ا�خصصة  ا�اليير  تنفع  ولــم   ،zعمشاء{
سنة  ففي   ،zالعمش{ هذا  لعالج  للصيانة 
2017، صرف على تقوية وإصالح اإلنارة، 
مليار بالتمام والكمال، وفي السنة ا�اضية 
آخر،  مليار  مبلغ  رصد  لإلصالح،  ودائما 
وفي هذه السنة، وبما أن ا�اليير موجودة 
تمت  فقد  موجودين،  ا�وافق�  وا�صوت� 
برمجة مليار جديد على إنارة ربما للحفاظ 

.zعلى }عمشها
  

❐ مع حلول سنة 2020، وبفضل ا�شروع 
األول  الصف  إلى  العاصمة  ستقفز  ا�لكي، 
الصحية  التجهيزات  حيث  من  إفريقيا  في 
أمــراض  وعــالج  �كافحة  جديدة  بمصالح 
ستكون  دول،   3 فــي  إال  حاليا  تعالج  ال 
مستشفى  ببناء  ــك  وذل رابعتها،  ا�ملكة 
جامعي ودولي مكان مستشفى ابن سيناء، 
مصطفى  بشارع  جديد  جهوي  ومستشفى 
منتخبونا  بينما  بــالــعــكــاري،  الــســايــح 
وموظفيه  بمقره  للجماعات  اتحادا  كونوا 

وسياراته وماليير كثيرة لعالج األزبال.
  

من  وتستفيدون  وتطالعون  تسمعون   ❐
الرصيد الثقافي الذي خلده للرباط األستاذ 
الجامعي وا�ؤرخ مصطفى الجوهري، وهو 
ا�ؤرخ�،  بعض  حسب  رباطية  عائلة  من 
ومعنى اسمها: تاجر ا�جوهرات، وهي من 
ساللة سيدنا الحس� حفيد رسول هللا صلى 
ا�ؤرخ�،  نفس  وحسب  وسلم،  عليه  هللا 
توجد عائلة أخرى باسم الجوهري، أصلها 
من مدينة فاس وال قرابة تجمعها بالعائلة 

الرباطية. 

حق  في  العلوي  إسماعيل  األستاذ  من  شهادة 
 ،zشخصية وطنية أو كما وصفه }شخص أسطورة
هو ا�رحوم عبد هللا العياشي، شارك بها في أعمال 
تكريما   2004 يناير   29 بتاريخ  العلمية  الندوة 
}الوطني  كتاب:  في  ودونت  األسطورة،  للمجاهد 
ا�ناضل األستاذ عبد هللا العياشي: أنفة الوطنية 
((لتقديم  العلوي:  قاله األستاذ  الشامخةz، ومما 
األفاضل،  سادتي  سيداتي  علي  الشهادة،  هذه 
العقد  بداية  إلى  ترجع  لحظة  إلى  بكم  أعود  أن 
السادس من القرن ا�اضي، ألستحضر ارتساماتي 
لقد  العياشي.  عبد هللا  بالرفيق  لي  لقاء  أول  عن 
انعقاد  خالل  وبالضبط   ،1961 سنة  ذلك  حدث 
الوطني  االتــحــاد  �ؤتمر  االفتتاحية  الجلسة 
التي هدمت   ،zأكدال{ بقاعة سينما  ا�غرب  لطلبة 
آنذاك طالبا  كنت  لتعوضها عمارة سكنية، حيث 
في السنة األولى بكلية اآلداب. إن االنطباع الذي 
مازال  والــذي  اللحظة،  تلكم  في  ذاكرتي  سجلته 
التي  الهالة  في  ا�تجسد  هو  اليوم،  إلى  حاضرا 
كمقاوم  العياشي  هللا  عبد  بشخص  تحيط  كانت 
االضطهاد  أشكال  مختلف  ذاق  بطل،  ومناضل 
االستعمار  جــالدي  يد  على  والجسدي  ا�عنوي 
الفرنسي، ورغم التعذيب، لم ينطق ولو بمعلومة 
واحدة قد تضر بأحد رفاقه في النضال)) انتهى.

العياشي،  هللا  عبد  األسطورة  الرائد  هللا  رحم 
وأطال عمر الرائد الجليل األستاذ موالي إسماعيل 

العلوي.

ا�رحوم�  الصادق�، منهم  الوطني�  تاريخية جمعت في جلسة واحدة، نخبة من  صورة 
قبيلة  من  أصلها  رباطية  عائلة  من  وهو  الدغمي،  والعربي  جازوليت  ومحمد  جوريو  عثمان 
ا�ؤرخ� يربطونها بمنطقة  الرباط وبوزنيقة، وبعض  الشراط ب�  القريبة من وادي   zدغمة{
}بني دغمz باألندلس اإلسباني، والتي تنحدر، حسب بعض ا�ؤخ�، من قبيلة الصباحي� بني 
معقل باليمن، ووصلوا إلى ا�ملكة في القرن 12 ا�يالدي في عهد السلطان يعقوب ا�نصور، 

ومنها انتشرت قبيلة الدغاغمة بأوالد سعيد ناحية الدار البيضاء.
رحم هللا الوطني� الكبار - موضوع الصورة - وأسكنهم فسيح جناته.

نتمنى أن يتعلم منتخبونا 
ــدادات عــواصــم  ــعـ ــتـ مـــن اسـ
كيفية  ـــالمـــي  اإلس ــم  ــال ــع ال
فكل  رمضان،  شهر  استقبال 
ــظــام خــاص  عــاصــمــة لــهــا ن
بلديتها  فــيــه  تــتــدخــل  بــهــا 
بالتنظيم والتأطير وا�راقبة، 
ــث تــتــنــقــل مــصــالــحــهــا  ــي ح
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
ــواق وعمق  ــ األسـ قــلــب  إلـــى 
األحياء الهشة لتكون حاضرة 
أي  مــن  للمواطن�  حــامــيــة 
خدمات  لتقديم  أو  تــجــاوز، 
للمحتاج� وا�رضى، ناهيكم 
توفرها  الــتــي  ــواء  ــ األج عــن 
فيما  للتسوق  فــضــاءات  من 
يحتاجه الصائمون من تمور 
غذائية،  ومـــواد  وحــلــويــات 
وخضر  وأســمــاك  لحوم  مــن 
وكلها  رمضانية،  وشهيوات 
تقل  وبأثمنة  صحيا  مراقبة 

عن أثمنة األيام العادية.
ــكــن األمــــر مــخــتــلــف في  ل
مــجــالــس   8 ـــ  ــ الـ عـــاصـــمـــة 
ــح االقــتــصــاديــة  ــالـ ــصـ وا�ـ
ــب قـــمـــع الـــغـــش  ــ ــات ــ ــك ــ وم

والـــســـالمـــة الــصــحــيــة و9 
ا�راقب�  وعشرات  بر�اني� 
ــ� وخــلــفــائــهــم  ــشــي ــت ــف وا�
بــســيــاراتــهــم وتــلــفــونــاتــهــم 
ال  التي  ومكاتبهم  الجماعية 
يغادرونها في انتظار زوارهم 
التلفزة  وكاميرات  ا�علوم�، 
شــرفــيــة   zدورة{ لــتــســجــل 
منهم،  للبعض  ومــخــدومــة 
التصوير  عدسات  وتسبقهم 
األخــرى  هي  لقطات  اللتقاط 
بأن   zإخبار{ ومعها  مخدومة 
األظــرفــةz خرجوا  }أصــحــاب 
ــعــادة مــرة  ــال ــن ا�ــكــاتــب ك م
يحسبوا  ال  حتى   - ــدة  واحـ
 zعلى األشباح- ليبدأ }السلخ
والغالء  والغش  والفوضى 
الشهر  طيلة  والــعــشــوائــيــة 
الكريم والعظيم، وليبقى أغلب 
ا�واطن�  بحماية  ا�كلف� 
واالنتهازية،  الظلم  ذلــك  من 
بلهفة  يترقبون  مكاتبهم  في 
 ،zالبركة }أظرفة  ا�نتظرين، 
عام  كل  في  الرباطيون  بينما 
استثنائية  طــوارئ  يعيشون 
باختفاء  رمضان،  خالل شهر 

مــواد ونــدرة أخــرى وارتفاع 
ــة، وغــش  ــن ــم ــي األث مــهــول ف
الجودة،  وفــي  ا�كاييل،  في 
ويتكرر هذا ا�سلسل الرهيب 
في  وكأننا  رمضان  شهر  كل 
عــاصــمــة الــفــوضــى و}شـــرع 
ا�نظمة   zالعصاباتzو  zاليد

ضد ا�واطن� والوطن.
ــديــن،  ــام ال ــح ونــعــتــذر إلق
بالخصوص،  السنة  فــهــذه 
ا�مارسات  هذه  استمرت  إذا 
ا�قيتة في حق الوطن والدين، 
ال  الثمانية  ا�ــجــالــس  فـــإن 
االستقالة  ســوى  لها  خــيــار 
قبل  الدنيا  في  ا�حاسبة  ثم 
بعض  ــد  ــس ــح ون اآلخـــــــرة، 
عــواصــم الــعــالــم اإلســالمــي 
وأخــالق  ووطنية  نبل  على 
ليمر  وتجنيدهم  منتخبيها 
ــراحــة  وال بالخير  رمــضــان 
والرفاهية على ناخبيهم، أما 
وعسى  لعل  فلننتظر  نحن، 
يهل علينا هالل ا�عقول الدائم 
بعد  األبــــرك،  الــشــهــر  طيلة 
للكاميرات  الشرفية  ــدورة  ال

.zو}أصحاب األظرفة

إذا تكرر الغش والغالء وعشوائية ا�سواق في شهر رمضان
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رحم هللا زمانا كانت فيه 
سيدة  الرباطية  الــزربــيــة 
لجودة  العا�ية،  الــزرابــي 
فيها  ا�ستخدمة  ــواد  ــ ا�
و�هارة  رسومها  ولهندسة 
الــصــانــعــات الــربــاطــيــات، 
كــانــت  ــة  ــن ــدي ا� أن  حــتــى 
مداخيل  من  ماليا  تستفيد 
طبع  على  ا�فروض  الرسم 
سوق  في  وبيعها  الزرابي 
ــي يــقــام بــشــارع  ــوع أســب
العتيقة،  با�دينة  القناصل 
وتقاليد  بـــعـــادات  ــك  ــ وذل
 zالداللة{ طريق  عن  تراثية 
واإلشهاد  با�زايدة  والبيع 
أصالة  على  ا�كان  ع�  في 
الـــزربـــيـــة واحـــتـــرامـــهـــا 
للقب  الالزمة  للمواصفات 

.zالزربية الرباطية{
ــال، كـــانـــت بــلــديــة  ــعـ وفـ
الرباط في ا�اضي القريب، 
تؤطر هذه الزربية الرباطية 
السوق  أجواء  بتخصيص 

لتحصيل  ومكتب  ــوان  وأع
ونشاط  ا�ــفــروض،  الرسم 
استثنائي بشارع القناصل 
يؤكد بأن ا�دينة هي بالفعل 

مدينة التراث اإلنساني.
 ،2019 سنة  في  ونحن 
النشاط  ــك  ذل مــن  يبق  لــم 
حروف  سوى  االستثنائي 
في ميزانية الجماعة تشهد 
الزربية  صولة  ــام  أي على 
ــواق  ــ ــة فـــي األس ــاطــي ــرب ال
العاصمة  تمول  كانت  التي 
اليــزال  قــار  بند  بمحصول 
إلى اليوم في ا�يزانية تحت 
اإلضافي  }الرسم  عنوان: 
ــى طــبــع  ــلـ ا�ـــــفـــــروض عـ
الزرابيz بالرمز االقتصادي 
}4326/ الباب 40/ الفصل 
10/ الفقرة z23، ومدخوله 
الــســنــوي ومــنــذ ســنــوات، 
 zكاين }ما  أي  درهــم،  زيرو 
ال طبع وال سوق وال داللة، 
التراث  مدينة  فــي  وأيـــن؟ 

 ،zــا حــســرة ــي }يـ ــســان اإلن
منتخبينا  معظم  بينما 
يــمــررون ا�ــيــزانــيــات دون 
الصناعة  مديرية  استفسار 
تجميد  سر  عن  التقليدية 
ذلــك الــســوق األثـــري الــذي 
مــدخــول  جــمــود  يفضحه 
الرسم الخاص بعملية طبع 
مجرد  وأصــبــح  الــزرابــي، 
الزربية  أثر هو اآلخر �جد 

الرباطية.
يــمــوت  ال  ــراث  ــ ــت ــ ــال ــ ف
 zبـ}الحكرة بل  باإلهمال، 
والجهل بكنز ثم� لم يجد 
منتخب�  عــنــد  مفاتيحه 
هـــمـــهـــم الـــتـــعـــويـــضـــات 
والتلفونات  والــســيــارات 
الجلسات  في   zو}الــثــرثــرة
تراشق  إلــى  تتحول  التي 
وا�كروفونات  بالكراسي 
والطاوالت، ألنها ممولة من 
سكان الرباط، وإال ما كانوا 
استعرضوا عضالتهم على 

نفقتنا.
جميلة  جــد  والـــصـــورة 
الرباطية،  الزربية  لسوق 
ــارع  ــشـ أيـــــــام زمــــــــان، بـ
اكتست  ــد  وقـ الــقــنــاصــل، 
الزينة  مــن  حلة  أرضــيــتــه 
بذلك  ا�ــمــتــاز  ــور  ــك ــدي وال
وتصوروه  الرفيع،  ا�نتوج 
ــات  ــاع ــات وق ــون ــال فـــي ص

وا�ناسبات  االجتماعات 
الزربية  وأنــاقــة  وجمالية 
الرباطية التي يجهلها  ـ مع 
األسف ـ منتخبونا، أو ربما 
ال علم لهم بها، ويحتاجون 
أمية  �حاربة  دروس  إلــى 
أمـــجـــاد تـــاريـــخ الــزربــيــة 
الزرابي  عميدة  الرباطية، 

ا�غربية والعربية.

أسرار العاصمة

15العدد: 1022الخميس 11 أبريل 2019 الرباط يا حسرة
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أرشيف الرباط



 األسبوع
ــة الــكــولــونــيــل  ــ ــب ورث طــال
امحمد  ا�ــومــن  عبد  الــراحــل 
بنعمر، عامل مكناس بـ}إيقاف 
غير  بشكل  مقلع  اســتــغــالل 
لحكم  تنفيذا  وذلــك   ،zقانوني
ــي بــســحــب  ــض ــق قـــضـــائـــي ي
الذي يهم استغالل  الترخيص 
ــازع عــلــيــه أمـــام  ــن ــت مــقــلــع م

القضاء.
بنعمر،  تأتي تحركات ورثة 
وهم أرملته وأبناؤه، بالتزامن 
جديد  قضائي  مسار  فتح  مع 
بناء على ظهور وقائع جديدة، 
حيث يتهم الورثة 8 أشخاص، 
بـ}التزوير  أجانب،  بينهم  من 
واستعماله  رسمي  محرر  في 
وتــكــويــن عــصــابــة إجــرامــيــة 
ــدي لــوثــائــق  ــم ــع والـــنـــزع ال
على  ــالء  ــي واالســت محفوظة 
عقار الغير بالنصب واالحتيال 
حيث   ،z(..)فيه والــتــصــرف 
تتعلق  ال  برمتها  العملية  أن 

ا�ذكور فحسب،  ا�قلع  بنشاط 
 200 ــى  ــو عــل ــســط ـــ}ال ب بـــل 
شكاية  تقول  حيث   ،zهكتار
بأن  با�لف،  ا�كلف  ا�حامي 
معروف  ا�تهم�  من  واحــدا 
دوليا،  اإلجــرامــيــة  بسوابقه 
القبض  عليه  ألقي  أن  وسبق 
فساد  قضية  فــي  زامبيا  فــي 
قبل  األمــوال،  وتبييض  مالي 
رفقة  ا�ــغــرب  إلــى  يــدخــل  أن 
ا�تهم الثاني الحامل للجنسية 
ــذا األخــيــر كان  اإليــطــالــيــة، ه
مع  الشكاية  حسب  اتفق  قد 
شركة،  تأسيس  على  الراحل، 
طرف  من  رأسمالها  نهب  تم 

ا�تهم�، حسب الشكاية.
وكــــانــــت قـــضـــيـــة ورثــــة 
وجدت  قد  بنعمر،  الكولونيل 
مدة،  منذ  للصحافة  طريقها 
ا�ساحة  حجم  إلــى  بالنظر 
واألطـــراف  عليها،  ا�ــتــنــازع 
ــة بــعــد أن  ــاص ا�ــتــهــمــ�، خ
ــت الـــفـــرقـــة الــوطــنــيــة  ــلـ دخـ
على  ــقــضــائــيــة  ال ــلــشــرطــة  ل

الخط، بعد اتهام مجموعة من 
الشخصيات، من بينهم أجانب 
ــزورة  بــاســتــعــمــال وثــائــق مـ
هكتار   200 على  لـ}االستيالء 
من عقار شاسع يوجد بمنطقة 

.zموالي إدريس زرهون
أكدت  قد  الصحف  وكانت 
محمد  ــرال  ــجــن ال ــة  ــ }ورث أن 
الثقة  ــل  رجـ بــلــعــربــي،  كـــرار 
ا�لك  عهد  في  الجيش  داخــل 

الراحل الحسن الثاني، وأبناء 
بنعمر  ا�ومن  عبد  الكولونيل 
فضيحة  فـــجـــروا  ــمــي،  ــعــل ال
عقارية، من شأن بلوغ التحقيق 
في أسرارها إلى مداه، الكشف 
عن حقائق صادمة، تهدد بجر 
عدد من ا�سؤول� إلى القضاء 
بتهم خطيرة.. سيما أن السطو 
أصبحت  هكتار   200 شمل 
واقعيا ممنوعة من االستغالل 

ــن قـــبـــل ورثــــــة ا�ــالــكــ�  ــ م
ا�شكوك  واستعمل  األصلي�، 
أجنبي  ويتزعمهم  أمرهم،  في 
إيطالية، مجموعة  من جنسية 
فيها  ا�طعون  الــوثــائــق،  مــن 
إذ  العقار،  على  أيديهم  لبسط 
فرضوا األمر الواقع بمساهمة 
عمومية  إدارات  إلى  منتسب� 
وعدل� ونساخ، وغيرهم ممن 
تورطوا من قريب أو بعيد، في 
 zواستعماله التزوير  جرائم 
حيث  ا�ــصــادر،  نفس  حسب 
أجنبي  متابعة  الورثة  يلتمس 
على  باالستيالء  مــعــه،  ــن  وم
وهو  حق،  وجه  دون  عقارهم، 
عبارة عن عقار فالحي بموالي 
إدريس زرهون، جرى تحويله، 
التجهيز  وزارة  من  بترخيص 
إلى  واللوجستيك،  والــنــقــل 
مقلع الستخراج األحجار، رغم 
صــادر  حكم  على  حصولهم 
بإلغاء  ــة  اإلداريـ ا�حكمة  عن 
نفس  حــســب   ،zــص ــي ــرخ ــت ال

ا�صادر.
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 ،zبعدما صار ا�عبر الحدودي }باب سبتة
وا�ساومات  االبتزاز  عمليات  لكل  مرتعا 
األجهزة  بعض  ب�  الحسابات  وتصفيات 
سيطرتها  فــرضــت  ــتــي  ال ــه،  بـ الــعــامــلــة 
األعمال  بهذه  للقيام  سماسرتها  وجندت 
من  العديد  وصفها  كما   zا�شروعة }غير 
}طرخال  إلى معبر  الدور  انتقل  ا�واطن�، 
z2، ليتم ابتزاز أيضا كل من أراد الدخول 
إلى سبتة من }الحمالةz الذين يشتغلون كل 
 20 من  يبتدئ  مالي  بمقابل  األسبوع  أيام 
درهما إلى 50 درهما، للسماح لهم بالدخول 
السلطات  أحدثته  ــذي  ال ا�عبر  هــذا  مــن 

اإلسبانية والخاص بتهريب السلع.
وحــســب مــصــادر خــاصــة، فـــإن هــؤالء 
العمل  على  يقدمون  مــن  هــم  العناصر، 
االبتزازي الذي تبرأت منه األجهزة األمنية 
ا�كان،  بع�  تتواجد  التي  والعسكرية 
والتي لم تسجل عليها أية مالحظة بسبب 
جدية عملها، وقد تحولوا إلى نشيط� في 
عمليات االبتزاز التي أربكت الوضع األمني 
ــذي صــار فــي اآلونـــة األخــيــرة يتعرض  ال
النتقادات واسعة قد تدفع ببعض الجهات 
ا�تمركزة با�عبر، إلى ا�طالبة با�قابل، من 
أجل السماح لحاملي السلع بالدخول إلى 

سبتة وإخراج البضائع التي هي في ملكية 
تضيف   ،z2 }طرخال  داخل  تشتغل  مافيا 
نفس ا�صادر، قبل أن تختم بأن ا�هرب�، 
وهم  الخروج  في  أدنى صعوبة  يجدون  ال 
تمهيد  يتم  التي  السلع  بأطنان  محمل� 

أباطرة  ب�  اتفاقات  بواسطة  لها  الطريق 
تعمل  الــتــي  الــجــهــات  وبــعــض  التهريب 
لعملية  إخضاعها  دون  وذلك  ا�كان،  بع� 
التفتيش كما هو جاري به العمل في جميع 

ا�عابر الحدودية.

الترابية  الجماعة  رئيس  بمقدور  يعد  لم   ■
التي  األنشطة  من  مجموعة  حضور  لطنجة، 
تقام با�دينة، وعلى رأسها تلك التي تنظم من 
طرف الجمعيات الثقافية والرياضية وغيرها، 
به  يتربصون  الذين  ا�حتج�  بسبب  وذلــك 
واحتجاجاتهم  تظلماتهم  تبليغ  أجــل  مــن 
حزب  يترأسها  التي  الجماعة  سياسة  على 
الذي  اللقاء  مقر  اقتحموا  حيث   ،zا�صباح{
}تطوير  شعار  تحت  الجمعيات  إحدى  نظمته 
خــدمــات الــقــربz، األســبــوع ا�ــاضــي، والــذي 
رئيس  ب�  والشتم  السب  تبادل  إلى  تحول 
شعارات  رفعوا  الذين  وا�حتج�  الجماعة 
حضره  الــذي  النشاط  بذلك  مانع�  والفتات 

الرئيس. 

 zا�عروف بـ}برينسيبي zشهد حي }األمير ■
مكثفة  تــحــركــات  مــؤخــرا،  ا�حتلة،  بسبتة 
للشرطة اإلسبانية ورجال الحرس ا�دني، من 
أجل البحث عن بعض العناصر ا�تطرفة التي 

.zتنشط لصالح }داعش
فبعدما تم القضاء على هذا التنظيم ببعض 
مدن العراق وسوريا، بدأت جماعاته تظهر في 
األسبوع  األمنية،  القوات  قامت  حيث  سبتة، 
من  ضبطت  متفرقت�،  بعمليت�  ا�ــاضــي، 
خاللهما بعض العناصر ا�شبوهة والنشيطة 

في هذا ا�جال. 

العديد  وصفها  التي  السياسة  بسبب   ■  
با�عبر  الصرف  آلمر  بالفاشلة  ا�واطن�  من 
الجهوية  اإلدارة  تفقد   ،zباب سبتة{ الحدودي 
للجمارك بطنجة سيطرتها على هذا ا�عبر، مما 
ا�سؤول  ب�  والفوضى  التوتر  من  خلق جوا 
وقفة  نظموا  الذين  وا�هرب�،   zسبتة بـ}باب 
ضد  بتطوان  الجمارك  إدارة  أمام  احتجاجية 
من  العديد  يقول  ولــهــذا  ا�ــذكــور،  الشخص 
يقوم  ال  بتطوان  الجمارك  مدير  بأن  ا�واطن� 
مع  التصادم  خشية  الحدودي،  ا�ركز  بزيارة 

اآلمر بالصرف با�عبر ا�ذكور.
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جهات  عن  الــصــادرة  التعليمات  بعد 
عليا بعد الزيارة ا�لكية لشاطئ الجبهة، 
وادي  قنطرة  إلنجاز  الجماعة  سارعت 
اكتملت األشغال بها خالل  التي  مسيابة 
متيوة  جماعة  قــامــت  كما  ســاعــة،   24
بالجبهة التابعة لعمالة شفشاون، بترقيع 
بشكل  ــة  واألزقـ الــشــوارع  مــن  مجموعة 
عوض  مسبقة،  دراســة  ودون  عشوائي، 
إصالحها بشكل يحمي ا�نطقة مستقبال 
من الفيضانات، خصوصا وأنها تتواجد 
ا�توسط،  األبيض  البحر  مشارف  على 
البنية  ضعف  من  تعاني  الجبهة  الزالت 
التحتية التي هي شبه منعدمة، والصورة 
التي  الترقيعات  على  دليل  خير  ا�رفقة، 

ــال  األوح حيث  مــؤخــرا،  الجبهة  طالت 
ــشــوارع واألزقـــة وكــأن  ال وا�ــيــاه تغمر 
ا�شاريع  أن  كما  موجودة،  غير  الجماعة 
ميزانية  لها  وبرمجت  بها  قامت  التي 
وجود،  أي  لها  يعد  ولم  تبخرت  كبيرة، 
فضحت  التي  األخــيــرة،  األمــطــار  بفعل 
وعرت واقع ا�شاريع ا�غشوشة التي لم 
على  االعتماد  أساسها  لدراسة  تخضع 
الجماعة  تفتقدها  التي  التحتية  البنية 

ا�ذكورة.
من  الساحلية،  الجماعة  هــذه  وتعد 
طرف  من  تهميشا  الجماعات  أكثر  ب� 
على  يسهرون  الــذيــن  ا�نتخب�  معظم 
حماية مصالحهم الشخصية فقط، وعدم 

رغم  ا�سطرة،  التنموية  البرامج  تنفيذ 
من  كبير  عدد  عليها  يتوافد  ا�نطقة  أن 

السياح األجانب. 
وزارة  من  للجنة  ــارة  زي انتظار  وفــي 
الداخلية، أو ا�جلس الجهوي  للحسابات، 
ميزانية  أن  ــى  إل ــارة  اإلشــ وجــبــت  فقد 
وصفتها  مشاريع  على  صرفت  الجماعة، 

ساكنة ا�نطقة بالوهمية والعشوائية.
الجهات  من  الجبهة  ساكنة  وتطالب 
ا�شاريع  فــي  تحقيق  بفتح  ا�ــســؤولــة، 
الجماعة،  هذه  عرفتها  التي  العشوائية 
ا�طلوب،  ا�ستوى  إلــى  ترقى  ال  والتي 
يتالعب  من  كل  محاسبة  على  والعمل 

بمستقبل هذه ا�نطقة.
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القنيطرة

  األسبوع 
اتهم مصدر مطلع من مدينة القنيطرة، 
عامل اإلقليم، بالتستر وعدم تحريك ملف 
ا�تابعة في حق مستشار جماعي يوجد 
الجماعة،  مع  مصالح  تضارب  حالة  في 
من  تجاري�  محل�  يكتري  أنــه  حيث 

جماعة الحدادة، التي انتخب فيها.
تدخل  عــدم  أن  يؤكد  ا�ــصــدر،  نفس 
ا�ستشار  بملف  توصله  رغــم  العامل 
قضائي،  حكم  بمثابة  يعتبر  ا�ــذكــور، 
للمستشار �واصلة مهامه،  الحق  أعطى 
من خالل استغالل عدم عرض ملفه على 
الفصل  يقول  بينما  ــة،  اإلداريـ ا�حكمة 
للجماعات  التنظيمي  القانون  من   63
وحده  القضاء  }إن  وا�قاطعات:  ا�حلية 
مجالس  أعضاء  وعزل  بمراقبة  ا�ختص 

.zالجماعات
أبعاد  ــه  ل تــكــون  قــد  ا�ــلــف،  هــذا  إن 
تؤكد  التي  ا�صادر،  نفس  حسب  أخرى 
في  ملفه  }عــرض  ا�عني،  ا�ستشار  أن 
لتماطله  القضاء، وذلك  وقت سابق على 
كراء  من  الجماعة  مستحقات  أداء  في 

.z2004 الدكان� منذ سنة

 األسبوع 
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  شجيع محمد 
معلمة  بمريرت،  الكبير  ا�سجد  يعد 
ومنذ  ا�دينة،  قلب  في  ودينية  تاريخية 
1927 إلى غاية إغالقه  أن تم بناؤه سنة 
وزارة  مندوبية  طــرف  مــن   2012 سنة 
بخنيفرة،  اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف 
تم   التي  ا�ختصة  اللجان  قرار  على  بناء 
تكليفها �عاينة أحوال ا�ساجد ا�تضررة 
ا�سجد  هــذا  بقي  اإلقليم،  صعيد  على 
منذ  إصــالح  أي  يعرف  ولــم  حــالــه،  على 
من  تعتريه  التصدعات  أن  بحجة  إغالقه، 
خانة  ليدخل  واألسقف،  الجوانب  جميع 
ــاالة، األمـــر الـــذي دفع  ــالمــب اإلهــمــال وال
ا�عنية  الجهات  مراسلة  إلــى  بالسكان 
وتوقيع عرائض بهذا الخصوص، والقيام 
بوقفات احتجاجية بشكل مسترسل عمت 
مقر  وأمــام  للمدينة  الرئيسية  الشوارع 
وا�لحقة  الترابية  والجماعة  الباشوية 
ا�سجد  اقتحام  تم  كما  الثانية،  اإلداريــة 
ــدى مــنــاســبــات شــهــر رمــضــان  خــالل إحـ
منددين  احتجاجي،  كأسلوب  األبـــرك، 
األشــغــال،  وتــيــرة  بتسريع  القيام  بعدم 
لكون ا�صل� يؤدون صلواتهم في شارع 
وقــرب  داخـــل  الــعــيــون  بحي  الــربــيــع  أم 
مستودع� منحهما أحد ا�حسن� لتأدية 
ا�ناخ  قساوة  رغم  السنة،  طوال  الصالة 

خالل فصل الشتاء.
الجهات تحاول  كانت بعض  وبا�قابل، 
بها  تقدم  التي  ا�طالب  مسار  تحريف 

انتخابي،  طابع  ذات  ألغــراض  السكان، 
تحت  ا�وضوع  في  توجيه سؤال  تم  وقد 
حول  وقتها،  األوقاف  لوزير  البر�ان  قبة 
الكبير،  ا�سجد  فــي  اإلصــالحــات  تعثر 
وبعد جهد جهيد وإلحاح شديد، وبعد أن 
االستجابة  مؤخرا  تمت  الحناجر،  بحت 
للمطالب ا�تجلية في إعادة بناء ا�سجد، 
إلعــادة  هائلة  ميزانية  تخصيص  ليتم 
بنائه، نظرا �وقعه االستراتيجي في قلب 
استغرقت  حيث  شساعته،  وكــذا  ا�دينة 
جعلها  مما  طويلة  ــدة  م األشــغــال  هــذه 
ا�خصصة،  األوقــــات  ــارج  خـ مستمرة 
مناسكهم  بــأداء  خيرا  يأملون  والسكان 
لكن  ا�قبل،  ــرك  األب رمضان  شهر  خــالل 
ببطء  وتسير  متعثرة  الزالـــت  األشــغــال 
شديد، مما يوحي بانعدام مراقبة صارمة 
لسير اإلصالح، علما أن الصلوات الزالت 
ــوارع، وربــمــا ال  ــش ــؤدى فــي األزقـــة وال ت
ا�كلف..  وا�قاول  للمسؤول�  ذلك  يظهر 

في انتظار ما ستفسر عنه األيام ا�قبلة.

  عزيز الفاطمي 
أصبح تنظيم وقفات احتجاجية 
بشوارع مراكش، واقعا شبه يومي، 
دالالت  تحمل  اجتماعية  وصـــورا 
تساؤل؟  من  أكثر  وتطرح  عميقة 
تناسب  ال  الصور  فهذه  وبالطبع، 
ا�فهوم الجديد للمسؤولية ا�رتبطة 
كونها  إلــى  باإلضافة  با�حاسبة، 
تخدش سمعة مدينة البهجة، قاطرة 
الرتبة  ذات  الوطنية  السياحة 

العاشرة عا�يا.
تلتقطها  الــصــور،  هــذه  أحـــداث 
وتسوقها  أجانب  سياح  عدسات 
ليتم  ا�ــعــمــور،  ــاء  ــ أرج بمختلف 
طرف  مــن  وترويجها  استغاللها 
الشبكة  عــبــر  ا�ــعــاديــة  الــجــهــات 
لبالدنا،  مسيء  بشكل  العنكبوتية 
من  جهة  ال  الساعة،  حــدود  ــى  وإل
بهذه  ا�عنية  ا�سؤولة   الجهات 
تحركت،  االحتجاجية،  الــوقــفــات 
على  ــة  وصــف تــقــديــم  حــاولــت  أو 
بفتح  تبدأ  شمولية  مقاربة  شكل 
وجه  في  ا�وصدة  ا�كاتب  ــواب  أب
�طالبهم  االستماع  بغية  ا�واطن� 
أجل  من  والتواصل  وتظلماتهم، 
الوصول إلى حلول موضوعية  وفق 
عن  بعيدا  بها،  ا�عمول  القوان� 

وخطابات  البائدة  اإلدارة  أساليب 
من األبراج العالية التي عفى عنها 
محمد  ا�لك  بقيادة  الجديد  العهد 

السادس.
احتجاجية  وقفات  يوميا  نتابع 
أمام مؤسسات عمومية، ومسيرات 
طرف  من  الجهة،  واليــة  مقر  نحو 
ودواعي  أسباب  تختلف  مواطن� 
شعاراتهم  وتتنوع  احتجاجاتهم، 
ا�رفوعة وا�طالب ا�نشود تحقيقها 
واألضـــــرار الـــواجـــب رفــعــهــا عن 
ا�تضررين، ويبقى القاسم ا�شترك 
االستنجاد  هو  ا�حتج�،  كل  ب� 

في  الثقة  فقدان  بعد  البالد،  بملك 
الجهات ا�عنية.

ا�ـــوضـــوع، تنظم  وفـــي ســيــاق 
جماعة من ا�رشدين السياحي� غير 
احتجاجيت�  وقفت�  الرسمي�، 
ــجــهــوي �ــنــدوبــيــة  ــر ال ــق ــام ا� ــ أم
يوم  كل  جليز  حي  وسط  السياحة 
منذ  إثن� وخميس، بشكل مستمر 
السياحة  وزارة  مطالب�  شهور، 
أجل  من  بهم  واالعتراف  بإدماجهم 
مزاولة مهامهم بشكل قانوني، كما 
ا�طلق  رفضهم  عن  يعبرون  أنهم 
القانون  مــن   31.12.05 لــلــمــادة 

السياحي  ــاد  اإلرشــ �هنة  ا�نظم 
ا�ــرشــديــن  ــاج  ــإدم ب تقضي  الــتــي 
إجــراء  طريق  عن  القانوني�  غير 

امتحانات مهنية. 
الوقفات،  هــذه  أن  ــى  إل ونشير 
إلى  التوصل  دون  طويال  عمرت 
لطبيعة هذه  ناجعة، وخالفا  حلول 
مراكش  شـــوارع  تشهد  الــوقــفــات، 
األشــخــاص  مــن  مجموعة  تــواجــد 
االجتماعية،  البوصلة  فاقدي  من 
الذين حولوا الفضاء العام الذي هو 
ا�واطن�،  جميع  ب�  مشترك  ملك 
يشتهون  ما  الحتساء  إلى خمارات 
غير  ا�خدرات،  وتناول  خمور  من 
مبال� بما يحدثونه من ضجيج وال 

مهتم� بمحيطهم.
الوضع  هذا  وأمام  القول،  خالصة 
قالقل  تأجيج  في  يسبب  الذي  الشاذ 
اجتماعية  بالدنا في غنى عنها، يبقى 
القرار  صاحب  الجهة،  والــي  تدخل 
أجل  من  وضــروريــا  أساسيا  األول، 
وضع حد لهذه الوقفات االحتجاجية، 
بتطبيق القانون على الجميع، حفاظا 
وهيبة  الــعــام  ــشــارع  ال حــرمــة  على 
على  الضرب  ا�قابل،  وفــي  الــدولــة، 
القيام  في  متقاعس  مسؤول  كل  يد 

بمهامه وفق التعليمات ا�لكية. 
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نقل مقبرة المسيحيين من أزمور إلى الجديدة

نموذج الحتجاجات ضد وزارة السياحة

ا�حلية  السلطات  شــرعــت  أن  بعد 
الخميس  يوم  صباح  إنزكان،  وجماعة 
ــدم  ــي هـــدم أق ــل الـــجـــاري، ف ــري 04 أب
بالجملة  والــخــضــر  لــلــفــواكــه  ســـوق 
ا�غربي،  بالجنوب  الجملة  ونــصــف 
التجاري  نشاطه  تحويل  بعد  وذلــك 
تدشينه  تم  الذي  الجديد  السوق  نحو 
ا�دينة  مسؤولو  يسارع  الغرض.  لهذا 
الفضاء  هذا  استثمار  أجل  من  الزمن 
تجارية  وجهة  أكبر  ليكون  ــداده  وإعـ
بالعمل  ــك  وذل وسياحية،  وخدماتية 
وتوضيبات  مهيكل  مخطط  وضع  على 
ــا على  ــرضــه مــنــاقــشــتــهــا وع ســتــتــم 
الحضرية،  الوكالة  ومصالح  العمالة 
شأنه  من  الذي  ا�شروع  إطالق  بهدف 
ا�ناطق  أهم  من  واحــدة  ا�نطقة  جعل 
السياحية بمرافق واعدة ومؤهلة تليق 

بمدينة إنزكان.

القرمزية  الــحــشــرة  قضت  أن  بعد 
معظم  في  بالكامل  الصبار  نبات  على 
دواوير إقليم اشتوكة أيت باها، انتقلت 
إلى  لتنضاف  الحضري،  ا�جال  إلــى 
نظيرتها، حشرة البعوض، التي تنبعث 
ا�ياه  تصفية  محطة  مستنقعات  من 
الدواوير  العادمة ا�تواجدة وسط هذه 
وبالقرب من مدينة بيوكرى، مما يسبب 
كبيرة  معاناة  فــي  هناك  للمواطن� 
ويجعلهم يعيشون في محن كل ما حل 
الليل، حيث ال يستطيعون فتح النوافذ 
أو إضاءة منازلهم، وتزداد ا�عاناة لدى 

فئة الصغار وكبار السن.

بإقليم  الكردان  سبت  منطقة  اهتزت 
ا�اضي،  الجمعة  صباح  ــت،  ــارودان ت
في  رجــل  بطلها  بشعة،  جريمة  لوقع 
أخت  طعن  على  أقـــدم  ــع،  ــراب ال عــقــده 
مما  أبيض،  بسالح  وابنتها  زوجته 
في  السرعة  على وجه  نقلهما  استدعى 
اإلقليمي.  ا�ستشفى  إلى  حرجة  حالة 
زيارة  في  الجاني  كان  التفاصيل،  وفي 
بسبت  الحجاج  بــدوار  أصهاره  لبيت 
رؤية  يريد  بأنه  يصيح  وكان  الكردان، 
بعد  الزوجية  بيت  تركت  التي  زوجته 
حاولت  وبينما  معه،  سابقة  خالفات 
دخول  من  منعه  وابنتها  زوجته  أخت 
غير  حالة  في  أنه  تأكدا  بعدما  ا�نزل، 
في  مــعــه  تــدخــال  أن  وقــبــل  طبيعية، 
به  ــه  ووج سكينا  استل  ــاد،  ح نقاش 
طعنات غادرة لهما على مستوى العنق 
والرأس، مما أدى إلى فقدانهما الوعي 
بشاعة  بسبب  للريح  سيقانه  ليطلق 
ما  حسب  األنظار،  عن  ويختفي  ا�نظر 

ذكرت مصادر محلية.

باإلبداع  االعتراف  لثقافة  ترسيخا   
الكبيرة،  ــرمــوزه  ل ــاء  ــوف وال ا�ــغــربــي 
والفني  ــداعــي  اإلب با�نجز  واحــتــفــاء 
والثقافية  األدبية  للفعاليات  والفكري 
أسماء  }صالون  ينظم  ببالدنا،  والفنية 
بأكادير،   zوالفنون للثقافة  بنكيران 
 20 السبت  يوم  عشر،  الثانية  دورتــه 
ــه  دورت فــي  سيكرم  إذ   ،2019 أبــريــل 
وأحد   zاألحمر }القمر  شاعر  الجديدة، 
الحديثة،  العربية  القصيدة  ــوز  رمـ
جواهري،  الرفيع  عبد  الكبير  األستاذ 
كريمة  الــعــربــي،  الـــطـــرب  ــرة  ــي وســف
ومن  الصالون  مــن  تقديرا  الصقلي، 
ا�غاربة،  وا�ثقف�  والفنان�  ا�بدع� 
وغــيــرهــم، لــعــطــائــهــمــا و�ــنــجــزهــمــا 
واعترافا  والفني،  واإلبــداعــي  ــي  األدب
وبإسهاماتهما  الـــوازن  بحضورهما 
والفني،  ــي  األدب مشهدنا  في  ا�ــؤثــرة 
محليا  إبداعهما،  إشــعــاع  عــن  فضال 
وفاء �سارهما  وأيضا  ودوليا،  وعربيا 
ا�تميز،  االعتباري  ولوضعهما  ا�شرق 
سيشهد حفل الوفاء واالحتفاء هذا، بما 
وفنية،  احتفائية  فقرات  من  سيتخلله 
مشاركة وحضور العديد من الفعاليات 
والحقوقية  والفنية  واألدبية  الثقافية 

واإلعالمية والجمعوية ببالدنا.

سطات
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مريرت

  نورالدين هراوي 
انتقد العديد من متتبعي الشأن ا�حلي وجمعيات ا�جتمع 
الذي  البلدي  للمجلس  ا�عارضة  أداء  ضعف  بسطات،  ا�دني 
ا�لفات  ومتابعة  الترافع  في  والتنمية،  العدالة  حزب  يسيره 
الشائكة التي تهم الساكنة، رغم أن بعض مكوناتها لها تجربة 
ودرايــة  علم  ولها  والتدبيري،  السياسي  ا�جال  في  طويلة 

بمجموعة من ا�لفات التي تثير غضب واستياء السكان.
وقالت مصادر مطلعة، أنه باستثناء حزب األصالة وا�عاصرة 
دورات  أعضائه  جل  يحضر  والذي  ا�عارضة،  على  ا�حسوب 
وقضاياه  ا�واطن  هموم  عن  باستماتة  ويدافعون  ا�جلس 
وتنمية ا�دينة، فإن باقي أعضاء ا�عارضة ا�شكلة من أحزاب 
يتغيبون،  ما  غالبا  الدستوري،  واالتحاد  االشتراكي  االتحاد 
أو يكتفون، عند حضورهم، بمداخالت عادية أو ينسحبون أو 
يصوتون باألغلبية لتمرر العديد من النقاط ا�درجة، وبالتالي، 
يبقى حاضر ومستقبل ا�دينة في مهب الريح، خاصة في مجال 
التعمير وبيع وتفويت الرصيد العقاري، وممتلكات الجماعة، 
النظافة)،  (قطاع  ا�فوض  التدبير  شركات  ملفات  وموضوع 
التي تعقدها األغلبية مع بعض  وكذا على مستوى الصفقات 
ا�قاول� الذين يدورون في فلكهم، وكذا ارتفاع سندات الطلب، 

ناهيك عن تدبير الشأن ا�حلي واإلداري وا�الي.
وأضافت ا�صادر ذاتها، أن ضعف ا�عارضة أبانت عنه العديد 
بشؤون  ا�رتبطة  االختالالت  بعض  تشوبها  التي  ا�لفات  من 
التحمالت،  بدفتر  النظافة  شركة  التزام  عدم  وخاصة  ا�دينة، 
معروفة  ألحزاب  ا�والية  الجمعيات  لدعم  السخي  والتوزيع 
ومشاريعها  ا�ستقلة  الجمعيات  مبادرات  وقتل  وتفريخها، 
ا�رفوضة، فضال عن حماية مصالح بعض ا�قاول� من طرف 

األغلبية ا�سيرة، وغيرها من ا�لفات.

تلكس

من  بعدد   z�األنسول{ انعدام  أثــار 
أيت  بإقليم اشتوكة  الصحية  ا�راكز 
وذكر  السكري،  مرضى  مخاوف  باها، 
عدد من ا�رضى باإلقليم، أنهم تفاجؤوا 
كانوا  بعدما  ــدواء،  الـ هــذا  غياب  مــن 
من  ويتسلمونه  مجانا  منه  يستفيدون 
سكناهم  من  القريب  الصحي  ا�ركز 
بشكل منتظم، وأوضح عدد من هؤالء، 
الصيدلية  من  لشرائه  اضطروا  أنهم 
بثمن يفوق إمكانياتهم، بما يناهز 200 
استمرار  ومع  الواحدة.  للحقنة  درهم 
ــذا الـــوضـــع، يــطــالــب ا�ــتــضــررون  هـ
الصحية  ا�ــراكــز  بتزويد  بالتعجيل 
حول  تحقيق  وفتح  ا�ــذكــور،  بــالــدواء 
باإلقليم  ا�راكز  غيابه عن بعض  سبب 

بشكل مفاجئ.

أزمور

 شكيب جالل 
}األسبوعz هي الجريدة الوحيدة واألولى التي 
ا�سيحي�  مقبرة  وضعية  عن  موضوعا  نشرت 
تعاني  كانت  التي  ا�قبرة  هذه  أزمــور،  بمدينة 
جدرانها  تهالكت  حتى  والتهميش،  اإلهمال  من 
من كل الجوانب، وتحولت إلى مطرح للنفايات، 
دائما  ملجئا  وا�نحرفون  ا�دمنون  اتخذها  كما 
لهم، كما ا�شردين وقطاع الطرق الذين يمارسون 
نهار،  ليل  ا�ـــارة  سبيل  ويعترضون  السرقة 
وأصبحت مصدر قلق وخوف كبيرين لسكان حي 

}البامz حيث تتواجد.
أمام هذه ا�عاناة التي كانت }األسبوعz سباقة 
إلى نشرها، عمل ا�جلس البلدي ألزمور وعمالة 
إقليم الجديدة، على نقل رفات األموات ا�سيحي� 
ا�سيحي�  مقبرة  في  ودفنهم  أزمور  مقبرة  من 
الالزمة  بالعناية  تحظى  التي  الجديدة،  بمدينة 
وحراسة دائمة، وإن كان هذا األمر محمودا، إال 
أن أزمور تكون قد فقدت إحدى معا�ها التاريخية 
وهي مقبرة ا�سيحي� التي كانت تؤرخ لوجود 
الزمن..  من  عقودا  بها  قضوا  مسيحي�  سكان 

فلماذا تم التفريط في هذه ا�علمة التاريخية؟
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مؤخرا،  موسكو  احتضنت 
أشغال ا�ؤتمر الدولي العلمي 
بالتعاون  الخاص  التطبيقي 
ــاب  ــ الـــدولـــي �ــكــافــحــة اإلره
والتطرف، وكانت الجمهورية 
العراقية حاضرة بتميز كبير، 
شاركت  الــذي  الــوفــد  بفضل 
وزارة  ترأسه وكيل  والذي  به 
ا�تعددة،  للشؤون  الخارجية 
األســـتـــاذ حـــازم الــيــوســفــي، 
وسفير العراق حيدر منصور 

العذاري.
ــاذ حــازم  وقــد ألــقــى األســت
اليوسفي، خطابا قيما للغاية، 
ــتــصــارات  ــن االن عــبــر فــيــه ع
القوات  حققتها  التي  الكبيرة 
بمختلف  العراقية  ا�سلحة 
فــئــاتــهــا عــلــى ا�ــجــمــوعــات 
اإلرهابية، موضحا بأن تجربة 
القضاء  مــجــال  فــي  ــراق  ــع ال
الظالمية،  الجماعات  على 
كــانــت تــجــربــة هــامــة أخــذت 
كل  طــرف  من  االعتبار  بع� 
ا�ؤتمر،  في  ا�شاركة  الوفود 
التي  الرشيدة  االستراتيجية 

على  للقضاء  الــعــراق  اخــتــارهــا 
التطرف واإلرهاب.

ــاذ حــازم  ــت ولــقــي خــطــاب األس
ــاب الـــوفـــود  ــجـ الــيــوســفــي، إعـ
بفضل  ــمــر  ا�ــؤت فــي  ــة  ــشــارك ا�
والتحليل،  ا�حكمة  الــعــبــارات 
الــذي  الدقيق  لألسلوب  إضــافــة 
ا�نتديات  فــي  خطابه  بــه  تميز 
بفضل  وذلك  والدولية،  اإلقليمية 
بعيدة  وتجربته  الكبيرة  حنكته 
الدولية  العالقات  في مجال  ا�دى 
والدبلوماسية بمختلف مجاالتها.

األستاذ  الكلمة  أخذ  ذلــك،  بعد 
عن  عبر  حيث  الــعــذاري،  حــيــدر 
بناء  ــادة  ــ إلع الــعــراق  تطلعات 
وإعــمــار بــالد مــا بــ� الــرافــديــن، 
الصديقة  الدول  مثمنا دور جميع 
في دعم كفاح العراق ضد اإلرهاب، 
ومشيدا بالدور الذي كان لروسيا 
ــراق مــن خالل  ــع فــي مــســانــدة ال
التعاون العسكري ا�تعلق با�ركز 

الرباعي األمني.
والحديث عن ا�جال الدبلوماسي 
قضايا  مختلف  تــدارس  ومجال 
األهمية  إلـــى  يحيلنا  الــعــصــر، 
حضور  يكتسيها  التي  القصوى 
تجسيد  على  قــادرة  أطر  ووجــود 
القضايا،  هــذه  في  الــعــراق  رؤى 
ا�سؤول�  موقف  عن  والتعبير 
العراقي� ومعهم الشعب العراقي 

من هذه القضايا.
الكبير  ــدور  ال نستحضر  وهنا 
الذي لعبه األستاذ حازم اليوسفي 
فــي تــطــويــر الــعــالقــات األخــويــة 
ا�غربية العراقية التليدة، وتعزيز 
البلدين  ــ�  ب ــتــواصــل  ال مــكــانــة 
التي  الطريقة  بفضل  الشقيق� 
اشتغل بها طيلة مدة انتدابه على 
في  العراقية  الدبلوماسية  رأس 

كيف  ا�غربية، حيث عرف  ا�ملكة 
مع  التواصل  �سات  أرقــى  يضع 
عالقات  مكونا  ا�غاربة،  اإلخــوان 
طيبة مع عدد كبير من ا�سؤول� 

ورجال الفكر والثقافة ا�غاربة.
الكلمات  هذه  أكتب  وأنا  اليوم، 
طينة  مــن  رجــل  حــق  فــي  القليلة 
ــازم  ــاذ حـ ــ ــت ــو األســ ــبـــار، هـ ــكـ الـ
ذلك  أستحضر  فإني  اليوسفي، 
فيه  تعرفت  الــذي  السعيد  اليوم 
عندما  منه،  نبيلة  بمبادرة  عليه، 
جاء بنفسه لتعزيتي على إثر وفاة 
شقيقتي الراحلة }أم رؤوفz، وذلك 
للجمهورية  سفيرا  كــان  عندما 
ا�غربية،  ا�ملكة  فــي  العراقية 
الرجل  خصال  أرقى  فيه  فوجدت 
وطيبوبته،  شهامته  بكل  العربي 
به،  عالقتي  توطدت  يومها،  ومن 
بعد  يوما  تبهرني  شمائله  فظلت 
يوم، إضافة لسعة اطالعه وثقافته 
الكبيرة، حيث يعتبر األستاذ حازم 
اليوسفي بمثابة موسوعة شاملة 
في مختلف أنواع وأصناف وفئات 
واألديــان  والتاريخ  واألدب  العلم 
اإلقليمية  والسياسة  السماوية 
الخارجية،  والعالقات  والدولية 

وكل ركائز الدبلوماسية الفعالة.
وبــعــد الــتــحــاقــه بــالــعــراق في 
لـــوزارة  كــوكــيــل  ــام  ــه ال منصبه 
ترك  ا�تعددة،  للشؤون  الخارجية 
األستاذ حازم اليوسفي أثرا طيبا 
ا�غاربة  ا�سؤول�  صفوف  في 
جميع  ولدى  معه،  تعاملوا  الذين 
ا�قيمة  العراقية  الجالية  فئات 
تلهج  حيث  ا�غربية،  ا�ملكة  في 
على  له  الصالح  بالدعاء  األلسنة 
الخدمات الجليلة والعمل الحميد 
طلبات  تلبية  في  به  تفانى  الــذي 
وتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات لهذه 
أفضل  لتقديمه  إضافة  الجالية، 

صورة عن الدبلوماسية العراقية، 
من  القريبة  شخصيته  بفضل 
بالتواضع،  والعابقة  النفوس 
وتعامله  كياسته  بفضل  وكذلك 
الكبير،  قبل  الصغير  مع  الطيب 
في  ناصعة  مكانة  احــتــل  حيث 
ومنهم  عــرفــوه،  الذين  كل  قلوب 
ا�غاربة،  اإلخــوان  من  أصــدقــاؤه 
األستاذ  الكبير  ا�حامي  ومنهم 
ــذي قال  إبــراهــيــم الــرشــيــدي، الـ
ــتـــاذ حــازم  ــه: }يــعــتــبــر األسـ ــن ع
اليوسفي، من أفضل الشخصيات 

طيلة  عرفتها  التي  الدبلوماسية 
حــيــاتــي، حــيــث �ــســت فــيــه حبه 
واعتزازه  العراق،  لوطنه  الهائل 
الكبير بالنهضة التي تشهدها كل 
ا�دن والقرى العراقية، كما وجدت 
لديه تقديرا وتعلقا كبيرا با�غرب 
أعمق  لهم  يكن  ــذي  ال وا�ــغــاربــة 

.zاالحترام وا�حبة
الــدومــي،  محمد  الــدكــتــور  ــا  أم
والروماتيزم  ا�فاصل  أخصائي 
صديقه  لي  وصف  فقد  ا�عروف، 
حازم  األستاذ  جميعا،  وصديقنا 
ا�ؤثرة  العبارات  بهذه  اليوسفي، 
عــاجــزا عن  نفسي  }أجـــد  قــائــال: 
ــة بــكــل خــصــال األســتــاذ  ــاط اإلح
فيه  عرفت  الــذي  اليوسفي  حــازم 
والتعلق  العمل،  وحب  ا�صداقية 
الشديد بوطنه العراق، وتفانيه في 
العراقية  الجالية  أفراد  كل  خدمة 
كان  حيث  للوقت،  احتساب  دون 
الساعات  تلو  الساعات  يقضي 
الدبلوماسية  اإلدارة  تقريب  في 
بزيارة  بنفسه  يقوم  وكان  منهم، 
ا�صالح العمومية لقضاء خدمات 
العراقي� ا�قيم� في ا�غرب. كل 
ومعاملة  دميثة  أخــالق  مع  هــذا 
طيبة حباه  هللا بهما تجاه الجميع. 
إنه نموذج مشرق يعتز به وبدون 

.zشك، العراق والعراقيون
معه،  تعاملوا  الذين  كل  والزال 
والجدية  باإلخالص  له  يشهدون 
كـــان يقضي  ــه، حــيــث  فـــي عــمــل
تدبير  فــي  الـــطـــوال  ــات  ــســاع ال
بكل  العراقية  الجالية  معامالت 
ال  كــان  أنــه  كما  ومصداقية،  دقــة 
القيام  سبيل  في  بالوقت  يبالي 
ومتواصل  دؤوب  بشكل  بعمله 

وحثيث.
من  بمجموعة  التقيت  وكلما 
األستاذ  الذين عرفوا  أصدقائي 

ارتبطوا  والذين  اليوسفي،  حازم 
معه بعالقة صداقة، إال وسألوني 
ــاذ حـــازم  ــتـ مــتــى ســيــقــوم األسـ
حتى  للمغرب  بزيارة  اليوسفي 
مدى  عــن  التعبير  لهم  يتسنى 
ا�فخرة،  الــرجــل  لهذا  تقديرهم 
في  بمكانته  يليق  بما  واستقباله 

قلوبنا جميعا من ترحاب.
الخصال،  هذه  كل  إلى  إضافة 
اليوسفي  حــازم  األســتــاذ  يتميز 
فياضة حباه  وقريحة  بقلم سيال 
للخزانة  قـــدم  حــيــث  بــهــمــا،  هللا 
فكره  عصارة  العربية،  الثقافية 
غبار،  له  يشق  ال  أدبــي  بأسلوب 
وهو الذي صدرت له عدة مؤلفات 
كتاب  منها  كبيرا،  نجاحا  حققت 
الصحافة  فــي  }الــكــرد  بعنوان: 
جزئ�  في  صــدر  الــذي   zالدولية
 2003 ســنــتــي  بـــ�  ــاهــرة  ــق ــال ب
}الفيدرالية  ــف  ومــؤّل و2008، 
صدر  الذي   zاالتحادي والتنظيم 
في سنة 2006، ومؤّلف }األحزاب 
ــات في  ــخــاب ــت الــســيــاســيــة واالن

.zمصر
ــن الـــدور  وعــنــدمــا نــتــحــدث ع
الكبير للدبلوماسية العراقية في 
التعاون  روابــط  وتعزيز  توطيد 
تجمع  ــن  ــذي ــل ال ــديــن  ــبــل ال بـــ� 
عريقة،  أخــوة  عــالقــات  بينهما 
قائما  تاريخا  نستحضر  فإننا 
ــه حــيــث تــرعــرعــت أجــيــال  ــذات ب
ا�غاربة  اإلخـــوان  مــن  وأجــيــال 
على  العراقي  الشعب  أبناء  ومن 
عشرات  وتصاهرت  التواصل، 
والعراقية،  ا�غربية  العائالت 
العراقية ظلت  الجامعات  أن  كما 
مرفئا  طويلة،  سن�  مدى  وعلى 
من  طبق  على  بالتثقيف  مليئا 
مئات  بل  عشرات،  لفائدة  محبة 
يحتلون  الذين  ا�غاربة  الطلبة 
دواليب  في  عليا  مناصب  اليوم 
الشأن العام ا�غربي، كما استقر 
بمختلف ا�دن ا�غربية عدد كبير 
الــعــراقــيــ� حــامــلــ� معهم  مــن 
تعلقهم  فرط  من  أموالهم  رؤوس 
با�غرب ومحبتهم لشعبه الطيب 
ا�ضياف، وأنجزوا مشاريع كبرى 
في مختلف ا�رافق، وخاصة في 
مجال العقار، وارتبطوا بعالقات 
مغربية  عــائــالت  مــع  مــصــاهــرة 
وأنــجــبــوا فــلــذات أكــبــادهــم من 
سيدات مغربيات فاضالت، بل إن 
أبناءهم من زوجاتهم ا�غربيات، 

صاروا اليوم رجاال ونساء.
الحبيب،  العظيم  ا�غرب  إنــه 
البلدان  الغالي،  العريق  والعراق 
عنوانا  عالقاتهما  ظلت  اللذان 
مشرقا للتآزر والتعاون واالحترام 
منذ عقود وعقود، وهي العالقات 
التي  البياض  الناصعة  الطيبة 
أطر  الدبلوماسية بفضل  عززتها 
بعيدة النظر وسديدة الخطوات، 

مثل األستاذ حازم اليوسفي.
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ترك ا�ستاذ حازم 
اليوسفي بعد 

التحاقه بالعراق في 
منصبه الهام كوكيل 

لوزارة الخارجية 
المتعددة،  للشؤون 

أثرا طيبا في صفوف 
المغاربة  المسؤولين 
الذين تعاملوا معه، 

ولدى جميع فئات 
العراقية  الجالية 

المقيمة في المملكة 
المغربية، حيث تلهج 

ا�لسنة بالدعاء الصالح 
له على الخدمات 

والعمل  الجليلة 
الحميد الذي تفانى به 

في تلبية طلبات 
وتقديم أفضل 
الخدمات لهذه 

الجالية(...).

رمزي صوفيا رفقة األستاذ حازم اليوسفي
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الــتــزويــر  ــم  جــرائ تفاحشت 
الرسمية  ا�ــحــررات  وشملت 
التاريخ،  الثابتة  ــحــررات  وا�
ــررات الــعــرفــيــة،  ــحـ ــى ا�ـ وحــت
وفي  التزوير،  هذا  عن  ونتجت 
فادحة،  أضــرار  ا�حررات،  تلك 
منها على الخصوص، االستيالء 
سواء  والعقارات،  األمالك  على 
منها الخاضعة لنظام التحفيظ 
العقاري أو كانت تلك العقارات 
الكبرى،  والطامة  محفظة،  غير 
أن تلك الجرائم همت العقارات 
ــة، أو  ــدول ــل ســـواء ا�ــمــلــوكــة ل
أو أمالك  العمومية،  ا�ؤسسات 
ا�هاجرين  وخاصة  الخواص، 
ــة واألجـــانـــب الــذيــن  ــارب ــغ وا�
ويتعذر  ا�ملكة  خارج  يوجدون 
وضعية  على  ــالع  االطـ عليهم 

العقار الذي يملكونه.
ــر فــي  ــ ــزوي ــ ــت ــ ــم ال ــ ــرائـ ــ وجـ
ا�حررات، ال تقترف إال بواسطة 
أشخاص  مــن  تتكون  عصابة 
ــل، وعــرضــت  ــعــدي ــت ذكـــرهـــم ال
مستوى  وعــلــى  ا�ــحــاكــم  على 
جرائم  عدة  الجنائية،  ا�حاكم 
التزوير،  النوع من  تتعلق بهذا 
طائفة  وهــم  ا�تهمون،  وأديــن 
والعدل  وا�وثق  ا�وظف  تشمل 
نوع  لتحرير  ا�ؤهل  وا�حامي 
صلة  ذات  الــعــقــود  مــن  مــعــ� 

بتفويت العقارات.  
ــا تــفــاحــشــت وتــفــاقــمــت  ــ و�

أضرار هذه الجريمة، التي تهدد 
العقارية  ا�عامالت  في  الثقة 
إليهم  أسند  أشخاص  بواسطة 
ا�عامالت،  بتلك  القيام  القانون 
أصبح من الضروري أن يتدخل 
ــه الــســرعــة  ا�ــشــرع عــلــى وجـ
ــظــاهــرة  ــذه ال ــه ــع حـــد ل ــوض ل
بيد من  اإلجــرامــيــة، والــضــرب 
التزوير في  حديد على مرتكبي 
ا�شرع  سن  وهكذا  ا�ــحــررات، 
عقوبة سجنية وصلت في حدها 
األقصى، إلى عقوبة القتل العمد 
اإلصـــرار،  وسبق  الترصد  مــع 
وغرامة مالية فادحة يعاقب بها 
كل من سولت له نفسه التالعب 
ثابتة  محررات  في  التزوير  أو 

التاريخ.
دراســة  بــصــدد  اآلن  ولسنا 
الرسمي  ــحــرر  ا� ــ�  ب ــرق  ــف ال
وا�حرر الثابت التاريخ وا�حرر 
ــي، فـــذلـــك مــنــصــوص  ــرفـ ــعـ الـ
قانون  فــي  وضـــوح  بكل  عليه 
هم  ومن  والعقود،  االلتزامات 
العقود  تلك  ــرام  إلبـ ا�ــؤهــلــون 
وا�كلفون با�صادقة على صحة 
اآلن،  يهمنا  ما  بل  التوقيعات، 
أن نلفت النظر إلى أنه صدر في 
 6763 عدد  الرسمية  الجريدة 
 /  2019 ــارس  مـ  25 بــتــاريــخ 
الذي  التعديل   ،1612 الصفحة 
ا�تعلقة  الــفــصــول  على  ــل  دخ
بموجب  ا�حررات  في  بالتزوير 

وشمل   33.18 رقــم  الــقــانــون 
و353،   352 الفصول  التعديل، 
و1 - 359 من القانون الجنائي.

جاء في الفصل 352 ما يلي: 
عشرة  من  بالسجن  ((يعاقب 
إلى عشرين سنة وغرامة مالية 
 200.000 إلــى   10.000 مــن 
موظف  أو  ــاض  قـ ــل  ك درهــــم، 
عمومي أو موثق أو عدل ارتكب 
تزويرا  بوظيفته،  قيامه  أثناء 
بإحدى الوسائل اآلتية، وأضاف 
ا�شرع لتلك الوسائل: 3) وضع 
استبدال  أو  وهمي�  أشخاص 
كتابة   (4 بآخرين.  أشــخــاص 

إضافية أو اختتامها)). 
وجاء في الفصل 353 ما يلي: 
عشرة  من  بالسجن  ((يعاقب 
من  وغرامة  سنة،  عشرين  إلى 
100.000 إلى 200.000، درهم 
كل قاض أو موظف عمومي أو 
موثق أو عدل ارتكب بسوء نية، 
التصريحات   .... تحريره  أثناء 

التي يتلقاها)). 
ا�حام�  السادة  إلى  ونصل 
ا�ؤهل� قانونا لتحرير العقود 
أن  لنقول  ــتــاريــخ،  ال الثابتة 
ــؤالء بــمــادة  ــ ا�ــشــرع خــص ه
جاء   359 الفصل  إلى  أضيفت 
فيها: ((تتم على النحو التالي، 
الجنائي  الــقــانــون  مجموعة 
السالف الذكر بالفصل 359-1 

استثناء   -  359-1 الفصل 

أعاله،   358 الفصل  أحكام  من 
في  ا�قررة  بالعقوبات  يعاقب 
هذا  من  و353   352 الفصل� 
القانون، كل محام مؤهل قانونا 
التاريخ  الثابتة  العقود  لتحرير 
رقم  القانون  4 من  للمادة  طبقا 
39.08 ا�تعلق بمدونة الحقوق 
األفعال  أحــد  ارتكب  العينية، 
الفصل�  في  عليها  ا�نصوص 

ا�ذكورين)).
العقوبة،  يقرأ صرامة  من  إن 
ا�شرع  أن  شــك  دون  ســيــدرك 
الجرائم،  تلك  بخطورة  شعر 
وتأثيرها على القوان� ا�تعلقة 
التي  واألضــــرار  بــالــعــقــارات، 
الــعــقــارات  تــلــك  مـــالك  تصيب 
في  وتهاونها  الــبــالد  وسمعة 
ــدس  أق تحميه  ال  ــا  م حــمــايــة 
ا�حكمة،  أن  كــمــا  ــ�،  ــوان ــق ال
تتقيد  ــن  ل ــف،  ــوظ ا� لتعريف 
قانون  فــي  الـــوارد  بالتعريف 
ستعود  بل  العمومية،  الوظيفة 
في  ورد  كما  ا�وظف  لتعريف 

القانون الجنائي. 
ــســمــعــة مــهــنــة  ــة ل ــايـ ــمـ وحـ
ا�حاماة، وحفاظا على ما يتمتع 
أن  أتمنى  ثقة،  من  ا�حامي  به 
يبتعد ا�حامون عن هذا الجحيم 
واألرزاق بيد هللا إذا كان الدافع 
هو الحصول فقط على األتعاب.
*من هيئة احملامني بالرباط
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باعتبار ما كتبه الشيخ ا�غراوي وألفه من كتب 
القارئ يقف على  إنتاجاته، مما يجعل  بداية  في 
كثير من الهنات في كتاب }ا�فسرون ب� التأويل 
واإلثبات في آيات الصفات وباألخص في القسم 
وكذلك   ،z�الخلفي ا�فسرين  على  الرد  في  الرابع 
التاريخية  مسيرتها  في  السلفية  }العقيدة  كتاب 
قسميهما  (في   zالتحديات مواجهة  في  وقدرتها 
في  العلمية  }ا�صادر  كتاب  وكذلك  الخامس)، 
الدفاع عن العقيدة السلفيةz، وباعتبار ما ذكرناه 
في  }اإلحــســان  كتاب  حــول  السابقة  الحلقة  في 
 ،zأتباع السنة والقرآن ال في تقليد أخطاء الرجال
لهذا  النقاد  من  األستاذان  به  قام  ما  ذكرنا  وقد 
مرزوك)،  الــرزاق  وعبد  خروبات  (محمد  الكتاب 
و((بعد جمع تلك األخطاء وتصحيحها، ظهر لنا 
تحقيقا  ذلك  على  فعزمت  ونشرها،  طبعها  لزوم 
عليه  النبي صلى هللا  لسنة  النصح وخدمة  �قام 
فهو  األستاذان،  به  علق  �ا  وبالنسبة  وسلم))، 
مركز مع مالحظة �ا وقع ضبطه من أخطاء، فقد 
تكون مضاعفة في كتب ا�غراوي التي ذكرتها في 
األستاذان،  ابتدأه  ما  ولربط  الحلقة،  هذه  بداية 
كتاب  }مــقــدمــة  كــتــاب  عليه  أصــبــح  �ــا  ونــظــرا 
 ،1993 سنة  طبعه  ألقدمية  إتالف  من   zاإلحسان
وباألخص  أثــرا،  له  يجدون  ال  القراء  جعل  مما 
الثغرة  هذه  أسد  أن  سأحاول  الباحث�،  الطلبة 
النقدية  بــاإلشــارة  بــدأنــاه،  ما  وتتميم  بإضافة 

الباحث�. لألستاذين 
قول  الثامنة  الصفحة  فــي  ا�ــؤلــف  أورد  لقد 
ا�لك  عبد  عن  أيضا  أسند  ثم  كثير،  ابن  الحافظ 
بن ميسرة، قال الناقدان في الصفحة 6 من كتاب 
 :zاإلحسان كتاب  مقدمة  أخطاء  ببيان  }اإلتقان 
كثير،  ابن  بالحافظ  الظن  أحسن  ا�ؤلف  ((ولعل 
تقتضي  السليم،  العلمي  البحث  قواعد  فإن  وإال 
التحري والتدقيق، السيما في مثل هذه ا�واطن، 
على  الكذب  تمرير  إلى  فيها  التساهل  يجر  التي 
قد  يكون  أو  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رســول 
في  النظر  عن  الرواية  هذه  م�  بصحة  استغنى 
وجوب  ينفي  ال  هذا  لكن  سندها،  صحة  جــدوى 
بــيــان ضــعــف الــســنــد عــلــى جــهــة تــبــرئــة الــذمــة 
الناقدان  ويرى  يخفى))،  ال  كما  لألمة  والنصح 
((قال  الباحثان، بإفادة ا�ؤلف الشيخ ا�غراوي، 
اإلمام مسلم رحمه هللا: واعلم وفقك هللا تعالى، أن 
ب� صحيح  التمييز  عرف  أحد  كل  على  الواجب 
ال  أن  ا�هتم�،  من  لها  الناقل�  وثقات  الروايات 
يروي منها إال ما عرف صحة مخارجه والشطارة 
النووي،  بشرح  مسلم  (صحيح  ناقليه))  في 
الذي  هذا  ضــرورة  يؤكد  ومما   ،(60/1 ا�قدمة 
أورد  الرجل  أن  هللا،  رحمه  مسلم  اإلمــام  ــرره  ق
ابن  للحافظ  تبعا  التعليق  بصيغة  الحديث  هذا 
كثير، فكان الواجب عليه سبر أصل هذه الرواية، 
عن  طرحها  عن  فضال  ضعفها  بيان  عن  فضال 
إليه  قصد  ما  على  واالستدالل  االحتجاج  مساق 
الحديث  هذا  وأصل  تعالى،  هللا  كالم  تفسير  من 
-71/1 البيان  (جامع   zجامعه{ في  الطبري  عند 

ا�علول  السند  الباحثان  ــورد  وي بسنده)،   72
((حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو روق  بقولهما 
باالنقطاع  معلول  سند  وهذا  به))  الضحاك  عن 
هي  أخــرى  علة  وبه  عباس،  وابــن  الضحاك  ب� 
تفرد بشر بن عمارة به، وهو وإن مشاه ابن عدى 
بقوله ((حديث بشر عندي إلى االستقامة أقرب)) 
قال:  النسائي  أن  إال   ،(321/1 االعتدال  (ميزان 
الضعفاء  (كتاب  أبي روق، ضعيف.  ((يروى عن 
وا�تروك� صفحة 62، رقم الترجمة 79).. إال أن 
النسائي قال: يروى عن أبي روق ضعيف، وقال 
الضعفاء  (كتاب  وننكره))  نعرفه  كنا  البخاري: 

الصغير. صفحة 26. رقم الترجمة 40).
وقال أبو حاتم الرازي: وقال ابن حبان: ((كان 
إذا  بــه  االحــتــجــاج  حــد  عــن  خــرج  حتى  يخطئ 
انفرد، ولم يكن يعلم الحديث وال صناحته (كتاب 
ا�جروح� 188/1-189، وهذا جرح مفسر يقدم 
على التعديل ويعضد أقوال األئمة الذين ضعفوا 
بشر بن عمارة، فالحديث منكر مع كونه منقطعا، 
عن  كثير  ابــن  الحافظ  أورده  مما  يصح  وليس 
الطبري من أحاديث مرفوعة وموقوفة في تفسير 
بن  ا�وقوف على عبد هللا  إال   zا�ستقيم }السراط 
كتاب  ا�ستقيم  (الصراط  عنه  رضي هللا  مسعود 
أن  النواس بن سمعان،  هللا) وا�رفوع من رواية 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ((ضرب هللا 

مثال صراطا مستقيما)). 
يتبع

 الحسين الدراجي
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قرقوش هو الذي كان الرجال يرتعشون 
رجال  يعزل  كان  ألنه  اسمه،  سماع  �جرد 
بالتلفون،  ــال،  وعــم والة  مــن  السلطة، 
والسالط�  ا�لوك  كان  الذي  الخطأ  وهو 
العلويون يرتكبونه بتجميع جميع السلط 
ــل واحـــد، يــكــون فــي الغالب  فــي يــد رج
ذلك،  على  أدل  وال  إليهم،  الناس  ــرب  أق
األولى  االنقالبية  ا�حاولة  في  جرى  ما 
لها،  مسرحا  الصخيرات  قصر  كان  التي 
الجنرال  كــان  مدبرها  أن  ا�علوم  ومــن 
أمــقــران،  الكولونيل  ومنفذها  ا�ــذبــوح 
إليهم  الناس  أقــرب  في  يضعون  فكانوا 
ويصابون  يغترون  تجعلهم  عمياء،  ثقة 
االنقالبية  ا�حاولة  أما  السلطة،  بجنون 
أوفقير  الجنرال  بطلها  فكان  الثانية، 
ا�لكية  الطائرة  إسقاط  خطة  أحكم  الذي 
التي كانت عائدة من فرنسا وعلى متنها 
ا�رحوم  ا�سؤول� ضمنهم  من  كبير  وفد 
حنكة  لوال  والتي  هللا،  عبد  موالي  األمير 
لتفحم  الثاني،  الحسن  ا�رحوم  وخبرة 
حطام،  إلى  وتحولوا  الطائرة  ركــاب  كل 
تغيير  على  وعمل  عبقريته  تفتقت  حيث 
التي  الطائرة  بــربــان  واالتــصــال  صوته 
كانت تطلق الرصاص على الطائرة ا�لكية 
التي قال خبراء الطيران ا�دني أن نجاتها 
تاريخ  فــي  معجزة  يعد  ــراق،  ــت االح مــن 
الحسن  ا�رحوم  سماها  وكما  الطيران، 
يعني   ،zبـــ}الــبــركــة مذكراته  فــي  الثاني 
من  التاريخ  علمنا  وقد  اإللهية،  العناية 
األنظمة،  على  االنقالبات  محاوالت  خالل 
أن تجميع السلطات في يد ا�سؤول الذي 
يكون الرجل الثاني في البالد، تجعله في 
الغالب يصاب بالنرجسية السلطوية التي 
تحفزه على محاولة االرتقاء إلى قمة هرم 
من  مقربون  يستفيد  أن  فعسى  الحكم، 

الدروس ويبتعدون  ا�لكي من هذه  ا�ربع 
الرسمية  مهامهم  وتلطيخ  خــلــط  عــن 
با�شهد السياسي، ألن ملكنا والحمد للـه، 
متربع  عرشه  ألن  أحــزاب،  إلى  يحتاج  ال 

ومتمكن من قلوب جميع ا�غاربة.
خرجت  أنني  القراء،  بعض  يعتقد  قد 
قرقوش  مع  معركتي  من  الوفاض  خاوي 
ذلك،  من  العكس  على  بل  يومئذ،  السلطة 
إخواني  وتقدير  واحــتــرام  ــاء  وف ربحت 
فقد  قــرقــوش،  صاحبنا  أمــا  الــوجــديــ�، 
ا�ــرحــوم  نعمته،  لــولــي  خيانته  ظــهــرت 
والفرار  بالهروب  وسارع  الثاني،  الحسن 
ــرك ا�ــرحــوم  مــن قــصــر الــصــخــيــرات وتـ
الــحــســن الــثــانــي يــواجــه مــصــيــره أمــام 
عناصر عسكرية صدرت لهم أوامر صارمة 
وبما  يتحرك،  من  كل  على  النار  بإطالق 
فقد  من صفاته،  واحدة  كانت  الخيانة  أن 
تفويضا  اليهود،  أصدقائه  ألحــد  أعطى 
تاما ليستثمر األموال الطائلة التي راكمها 
فإن  وللتذكير،  بفرنسا،  عقارات  عدة  في 
كديرة،  صديقة  وفاة  بعد  اليهودي،  هذا 
تنكر لجميع التوكيالت التي منحه إياها، 
سنوات  عــدة  ا�حاكم  ضيعت  حــ�  فــي 
أن  إلى  الحقوق  ذوي  مطالب  دراســة  في 
أذكر  وال  ا�لفات،  هذه  بحفظ  األمر  قضي 
ولكن،  ا�رحوم،  في  شماتة  القضية  هذه 
ألذكر بأن الوفاء والحفاظ على األمانة، ال 

يتصف بها إال ا�ؤمنون، وما أقلهم.
زوجتي  على  اطمئناني  وبــعــد  هـــذا، 
على  ألطلع  الرباط  إلى  توجهت  وأبنائي، 
منصبي،  من  عزلي  بعد  اإلداري  مصيري 
خلفني،  ــذي  ال السيد  دهشة  كانت  وكــم 
الذي  مكتبي  في  عليه  دخلت  ح�  كبيرة 
أصبح اليوم مكتبه، فدعاني إلى الجلوس 
له  فقلت  الــزيــارة،  موضوع  عن  وسألني 

أنني حرمت نفسي من االستمتاع بالعطلة 
كنت  ألنني  سنوات،  خمس  �دة  السنوية 
تعريب  على  بــذلــك،  التزمت  كما  منكبا 
ومغربة جميع مصالح الوزارة، وأنني اآلن 
قرارا رسميا ألستمتع بحقي بعطل  أطلب 
التي ضاعت مني، فتهلل وجهه  السنوات 
قــرارا  لــه  تحضر  أن  الكاتبة  مــن  وطلب 
وبما  ــة،  إداريـ كعطلة  أشهر   5 يمنحني 
التدبير  في  خبرة  على  يتوفر  يكن  لم  أنه 
اإلداري وقانون الوظيفة العمومية الذي ال 
يسمح إال بشهرين كسقف لتراكم التأخير 
لالستفادة من العطلة السنوية، الحظت أنه 
أمضى القرار بكثير من النشوة واالعتزاز، 
ألنه أيقن أخيرا أنه حل محلي، وبا�ناسبة، 
عينه  التي  الــدوريــة  من  نسخة  لي  سلم 
الشؤون  لقسم  رئيسا  الوزير  بمقتضاها 
فيها  الحظت  والتي  وا�وظف�،  ــة  اإلداري
فقرة هامة تقول: }ويوضع السيد الدراجي 
رهن إشارة وزارة ا�اليةz، وحتى ال أصبح 
ضحية قرار آخر مجحف، كتبت إلى وزير 
بأن  فيها  أخبرته  مضمونة،  رسالة  ا�الية 
إشارته،  رهــن  وضعني  االقتصاد  ــر  وزي
وأنني على استعداد تام الستالم وظيفتي 
الجديدة متى قرر ذلك، ألنني كنت أدرى من 
غيري بما راكمته من خبرة، أنني قد أسقط 
تحت طائلة التخلي عن منصبي كما ينص 

على ذلك قانون الوظيفة العمومية.
مطمئن  بالسعيدية  التحقت  ذلــك،  بعد 
من  اكتسبته  بما  وفرحا  والضمير،  البال 
هذه التجربة، وقد تأكدت تخميناتي بكل ما 
العامل قبل إجراء االنتخابات،  به  أخبرت 
حيث لم ينجح أي واحد من مرشحي حزب 

.zالفديك{

يتبع

  ذ. عبد الواحد بن مسعود* 



الذي  ا�بهر  النجاح  بعد 
أمجون  مريم  الطفلة  حققته 
العربي،  القارئ  مسابقة  في 
موعد  على  اليوم  اإلمـــارات 
تقل  ال  ــدة  جــدي ممثلة  ــع  م

نبوغا عن مريم أمجون.
أخــيــار،  ــراء  ــزه ال فاطمة 
ربيعا،   15 الـــ  ذات  الطفلة 
القارئ  مسابقة  إلى  تأهلت 
بعد   ،2019 �وسم  العربي 
تأهلها خالل التصفيات على 

ا�ستوى الوطني.
ــة  ــم ــاط ــت ف ــ ــع ــ وقــــــد رف
جميع  أمــام  التحدي  أخيار 
تقتصر  لــم  إذ  ا�تسابق�، 
على ا�عايير الحسابية التي 
تحددها ا�سابقة فيما يتعلق 
بل  ــروءة،  ــق ا� الكتب  بعدد 
تجاوزته بكثير، وهي سليلة 
رب  بتطوان،  بسيطة  أســرة 
ونشاط  مــوظــف  أب  بيتها 

سبق  ــد  وق بــيــت،  ــة  رب األم، 
النتائج  قمة  على  وتربعت 
عياض  الــقــاضــي  �ــؤســســة 
عن   19 بــمــعــدل  ــطــوان،  ــت ب

الجدع ا�شترك علمي.
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ــس الــعــلــمــي ا�ــحــلــي  يــنــظــم ا�ــجــل
إقليم  عمالة  مع  بتنسيق  لشفشاون، 
الــعــا�ــي األول  ا�ــنــتــدى  شــفــشــاون، 
}ا�ــنــاهــج  ــار:  شــع تــحــت  للتصوف 
الصوفية ودورها اإلحيائي في عالم 
و21   20-19-18 أيام  وذلك   zاليوم

أبريل 2019.
التي  الكبرى  التظاهرة  ــذه  ه
ستعرفها مدينة شفشاون، ا�تميزة 
وبعدها  الــحــضــاري  بتاريخها 
إلى  تهدف  والروحي،  اإلنساني 
ترسيخ القيم وا�بادئ اإلنسانية 
السمحة في ا�جتمع، باإلضافة 
التصوف  مميزات  إبــراز  إلى 
ا�غربي وأهميته في التربية 
وربطهم  للشباب  السلوكية 
با�واطنة والثوابت الدينية 

والوطنية. 
سيشارك في هذا الحدث، ثلة من كبار الباحث� 

وا�فكرين وا�شايخ من ا�غرب والسعودية، والكويت، 
واليمن، وسوريا، ومصر، وتركيا، والسنغال، 
ونيجريا، وإسبانيا، وإنجلترا 
والواليات ا�تحدة األمريكية.

وســيــعــرف بــرنــامــج هذا 
ا�نتدى، تنظيم ندوات علمية 
وموائد مستديرة في مواضيع 
ذات الصلة بالتصوف ومناهج 
األخالق  وتهذيب  الفرد  تكوين 
بالفضائل  وتقويمها  واألذواق 
إلى  بــاإلضــافــة  الصوفية،  عند 
معالجة ظواهر االنحراف وتثبيت 
قواعد األمن الروحي واالجتماعي، 
كما سيتم إحياء ليالي للذكر وا�ديح 
وأضرحة  الــزوايــا  بعض  ــارة  زي مع 
(ضريح  باإلقليم  الصوفية  األقطاب 
موالي عبد السالم بن مشيش ومسجد 
طارق بن زياد بمركز الشرافات)، وكذا 

تنظيم أمسيات دينية صوفية.

تنظم النقابة ا�غربية للفنان� التشكيلي� 
ا�حترف�، بدعم من وزارة الثقافة واالتصال 
/ قطاع الثقافة، وتعاون مع الجمعية ا�غربية 

تظاهرة   ،zنوبليز{ ورواق  التشكيلية  للفنون 
فنية وطنية كبرى ب� 6 و27 أبريل الجاري، 
التشكيلي  با�نجز  حيث يتم االحتفاء عبرها 
}أيــادي  عنوان  النقابة  واخــتــارت  ا�غربي، 
النورz كوسم فني وجمالي دال على التجارب 

ت  سيا لحسا ا و
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ا�ـ
ــرض  ــع فـــي ا�
الـــــوطـــــنـــــي 
لــــلــــفــــنــــون 

التشكيلية.
واخــتــيــار 
النقابة لوسم 
}أيـــــــــــــادي 
النورz، ليس 
مــــــن بــــاب 
ــاط،  ــب ــت االع
ــه  ــ بـــــــل إنـ
على  يتكئ 
رؤيـــــــــــــة 
استتيقية 
ــة  ــيـ ــنـ وفـ
تــعــتــبــر 
 zــد }يـ أن 

عــلــى  ــض  ــب ــق ت ال  ــان  ــنـ ــفـ الـ
منح  على  تعمل  ا�رئي، وال  خلف  الالمرئي 
النور  بالغة  عبر  إال  حسيا،  لبوسا  الروحي 

وشعرياته اإليقونوغرافية.
الوطني  ا�عرض  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر   
مع  فكري  لقاء  يوازيه  التشكيلية،  للفنون 
سبيال،  محمد  الدكتور  ا�غربي،  الفيلسوف 
 ،zالحداثية وتداعياتها  األنوار  }ماهية  حول 
 6 الساعة  على  أبريل   19 الجمعة  يوم  وذلك 

مساء بقاعة محمد الفاسي.

2019 ÜÉàµ∏d ‹hódG ¢ùfƒJ ¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûj Üô¨ŸG 
الثقافة  وزارة  مــن  ــدعــم  ب
الناشرون  يشارك  واالتــصــال، 
الخامسة  ــدورة   ال في  ا�غاربة 
والثالث� �عرض تونس الدولي 
بقصر  ينظم  الـــذي  لــلــكــتــاب، 
في  الــكــرم  بمنطقة  ــعــارض  ا�
أبريل  و14   05 ب�  ما  الفترة 
الــوزارة  وضعت  حيث   ،2019
مساحته  رواقا  إشارتهم،  رهن 
التبادل  54م2، تقتنيه في إطار 
وا�عرض  تونس  معرض  ب� 
بالدار  والكتاب  للنشر  الدولي 

البيضاء.
ــرواق  ــ ــ وتـــشـــتـــرك فــــي الـ
التالية:  النشر  دور  ا�ــذكــور، 
األمــان،  دار  الــشــرق،  أفريقيا 
منشورات  للنشر،  توبقال  دار 

الــقــرويــ�،  دار  الــتــوحــيــدي، 
أخوين،  سليكي  مــنــشــورات 
منشورات ريمال، آفاق للنشر، 

.light house ومنشورات
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن 
دورة هذه السنة من معرض 
تونس الدولي للكتاب، التي 
}نقرأ  شعار:  تحت  تنظم 
تشهد   ،z�مــرتــ لنعيش 
عــارضــا   319 مــشــاركــة 
كما  دولـــة،   23 يمثلون 
برنامج  تنظيم  تــعــرف 
ــدوات  ن يتضمن  ثقافي 
فنية  ــارض  ــع وم فكرية 
وحـــفـــالت مــوســيــقــيــة، 
أنشطة  ــى  ــ إل إضـــافـــة 

لألطفال واليافع�.

 ،zتنظم }جمعية أصدقاء ا�عتمد
ــدورة الــرابــعــة والــثــالثــ� من  ــ ال
ا�غربي  للشعر  الوطني  ا�هرجان 
شعار:  تحت  بشفشاون،  الحديث 
ــغــدz، وذلــك  ــؤال ال }الــشــاعــر وسـ

يومي 19 و20 أبريل 2019.
وهو سؤال بأبعاد داللية مختلفة 
كمنطلق،  الحاضر  من  يتنصل  ال 

وال يروم ا�ستقبل كمنتهى، بل هو 
سؤال يغوص في جغرافية الشعر 
ا�ــغــربــي ورهــانــاتــه األســاســيــة، 
في  واآلخــر  للذات  موجه  أنه  كما 

مختلف األزمنة واألمكنة.
السابقة،  ــدورات  ــ ال وكــســالــف 
الـــدورة،  هــذه  بــرنــامــج  سيشهد 
على  الضوء  تلقي  فقرات  تنظيم 

والنقدية  ــة  ــداعــي اإلب الــتــجــارب 
الزمن،  من  عقود  على  ا�تراكمة 
على  االطــالع  في  ا�تلقي  تسعف 
الثقافي واستشراف  الشأن  جديد 
لالحتفاء  لحظة  أنها  كما  آفاقه، 
بالشعر والشعراء والنقاد وعموم 
ا�بدع�، وتعد محطة مهمة لسبر 
للنماذج  الشعرية  العوالم  أغــوار 

الشعرية اإلسمية.  
ــرف فـــعـــالـــيـــات هـــذه  ــعـ ــتـ وسـ
وفقرات  جلسات شعرية،  الــدورة، 
موسيقية، فضال عن ندوة نقدية في 
محور: }جغرافية الشعر ا�غربي: 
تنظمها   ،zوا�رجعيات األصــول 
}دار الشعرz بتطوان، بشراكة مع 

.zجمعية أصدقاء ا�عتمد{

تادلة،  قصبة  مدينة  تستضيف 
الوطني  للمهرجان  ــى  األول الــدورة 
التشكيلية،  للفنون  تــادلــة  لربيع 
 zــادالر ــ }ت جمعية  تنظمه  ــتــي  وال
الفنون والتنمية عبر  ا�ختصة في 
 14 إلى   11 من  والفنون،  الثقافة 
}ريــاض  بفضاء  الــجــاري،  أبــريــل 
}الفن  شــعــار:  تحت   ،zــي ــال ــرف ال

.zسبيل للتنمية
بمعرض  ا�هرجان  وسيفتتح 
فنانا   16 فيه  يــشــارك  جماعي 
وازنا، من مدارس فنية مختلفة، 
ــرض فـــنـــي مــبــاشــر  ــ ــه عـ ــي ــل ي
بأماكن  جــداريــات  لــرســومــات 
إقامة  وكذلك  با�دينة،  مختلفة 
ــرض جــمــاعــي لــفــنــانــ�  ــعـ مـ
فرصة  إلعطاء  محلي�،  شباب 
للجمهور ا�حلي للتعرف عنهم 

عن قرب وتشجيعهم.
وصالت  ستتخللها  الــدورة 

فنية، وعرض مسرح الشارع بعنوان: 
نور  للمخرج   zبــنــادم }كــوالــة 

}مسرح  لفرقة  سعدان  الدين 
الفقيه  مــن   zوالــفــنــون الــنــون 
سياحية  وجــوالت  صالح،  بن 
السياحية  با�ؤهالت  للتعريف 
لتتوج  للمدينة،  والتاريخية 
كل  سيحضره  ختامي  بحفل 
وستوزع  وا�ساهم�،  الشركاء 
وشواهد  ا�هرجان  أذرع  خالله 

ا�شاركة.
ا�هرجان،  هذا  أن  إلى  ويشار 
أجواء  خــاص، خلق  بشكل  يــروم 
جو  وإضفاء  جماعية،  احتفالية 
من الرواج الثقافي الفني با�دينة، 
اقــتــصــادي  رواج  خــلــق  ــضــا  وأي
ــات ا�ــحــلــيــة  ــي ــاون ــع ــت لــبــعــض ال
في  ا�حلية،  با�نتوجات  والتعريف 
أفق تطوير ا�هرجان من وطني إلى 

دولي مستقبال.
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ا�نتهية  العالقة  تلك  إال  ا�ــوت  ما 
لذلك  والخارجي  الداخلي  العالم  ب� 
الشيء ا�يت. تلك العالقة التي كانت 
قوان�  وفق  والعطاء  باألخذ  متسمة 
كما  اإلنسان  الدقة.  غاية  في  كونية 
هو حال الحيوان أو الجماد، يستمد 
خالل  من  حياتهم  في  االستمرارية 
مستمرة  بصفة  ا�حيط،  مع  التفاعل 
وبدون توقف، واألمر الذي يكسر هذه 

السيرورة، يطلق عليه ا�وت. 
ببعيد  الحية  الخاليا  عالم  ومــا 
تقدم  مــع  وخــاصــة  واإلدراك،  الفهم 
الكائن  فخاليا  ونظرياته،  العلم  آلية 
الذاتي  والتجديد  البناء  دائمة  الحي 
بعد كل هدم أو عطب يصيبها، وذلك 
الرئيسية  ا�ـــادة  تلك  قــيــادة  تحت 
البيولوجيا  علماء  عليها  يطلق  التي 
ــوويz، فــا�ــكــونــات  ــ ــن ــ ــحــمــض ال }ال
التجديد  دائمة  الحمض،  لهذا  الذرية 
هندستها  من  تغير  أن  بدون  والنمو 
نادرة)، مما  (باستثناء طفرات  شيئا 
طاقية  حاجيات  جلب  معه  يستلزم 
من  كيميائية  جــزيــئــات  شكل  على 
سكرية،  (جزيئات  الخارجي  ا�حيط 
النشاط  هــذا  خـــضـــراء...).  نباتات 
ا�ستمر قد يكون مرادفا للحياة التي 
من  إال  استمراريتها  تفسير  يمكن  ال 
الذي  ا�حيط  مع  التبادل  هذا  خالل 
إن توقف أو أصابه خلل، يحل ا�وت 

ا�دمر لهذا التنظيم الحي.

وإذا انتقلنا إلى النظر في حياة بني 
البشر اليومية، نرى أن أهم مكوناتها 
التبادل  خاصية  أيــضــا،  وسماتها 
هدما،  أو  بناء  كان  ســواء  والتفاعل، 
حيث يجمع العقالء على أن اإلنسان ال 
يستطيع أن يعيش بنفسه ولنفسه فقط، 
وهذا ما دل عليه قول علماء االجتماع 
}اإلنسان كائن اجتماعيz، يعيش  بأن 
أفقية  تفاعلية  تطبعه عالقة  نمط  على 
ب� مكونات الجماعة أو ا�جتمع الذي 
متفق  ومبادئ  نظم  وفق  إليه  ينتمي 
وقوان�...)،  وأعــراف  (تقاليد  عليها 
حيث يكون البناء، إذا كانت تلك النظم 
وا�بادئ }الصالحةz محترمة، من قبل 
السر  في  الكل  وفقها  ويتحرك  الكل، 
والعلن، بينما يحل الهدم بكل تجلياته 
ا�دمرة عندما تفقد تلك النظم مكانتها 

كموجه أو حكم. 
الــحــيــاة  ــر، أن  ــ مـــا ذك وخـــالصـــة 
ب�  انسجام  هناك  كــان  إذا  تستمر 
ا�جتمع منبعه األخذ والعطاء،  أفراد 
إلى  ا�ــرادف  ا�ــوت  إذا حل  وتتوقف 
توقف عملية التبادل والتفاعل ا�بنية 
تنموية  وأهداف  مشتركة  أسس  على 
التقدم  �سار  وا�حددة  عليها  متفق 
أو  الدولة  عليه  تشرف  الذي  والنمو 

التنظيم القائد.
أن  نقول  أن  نستطيع  هــذا،  وعلى 
يعيش  كذلك  هو  وكل،  جزء  اإلنسان 
عالقة  خالل  من  الحياة  في  ويستمر 
الخارجي  محيطه  مع  والعطاء  األخذ 
أو  الــبــنــاء،  فيكون  مــعــه،  ا�نسجم 

ا�تنافر معه، فيحل الهدم.

التي  ا�ؤ�ة  األحــداث  مع  وتفاعال 
ا�نصرم  مــارس  شهر  خــالل  وقعت 
ــدم شخص  ــ بــنــيــوزيــلــنــدا، حــيــث أق
مسلما  خمس�  مــن  أكثر  قتل  على 
بأحد  الجمعة  صــالة  أدائــهــم  أثــنــاء 
هــذه  بتصوير  قـــام  كــمــا  ا�ــســاجــد، 
الفعلة }اإلرهابيةz وبثها على وسائل 
ــواصــل االجــتــمــاعــي مــبــاشــرة،  ــت ال
إال  أصفه  أن   يمكنني  ال  (شخصيا 
بأنه قد قتل اإلنسانية جميعها بفعله 
ــر في  ــع ا�ــســمــار األخــي ــذا، ووضـ هـ
نعش مبادئ التعايش واالندماج ب� 
انتماءاتهم  ا�ختلفة  ا�جتمع  أفــراد 
الدينية)، وحينما ننظر لهذا الحادث 
والــعــطــاء،  األخـــذ  منظار  خــالل  مــن 
الذي يعد كما بينا سلفا، أبرز سمات 
الحياة، نقول بأن هذا الفرد قد توقفت 
هذه  مع  التفاعلية  العالقة  تلك  عنده 
الفئة من ا�جتمع، وأصبح ال يتفاعل 
معها ال أخذا وال عطاء، مما نتج عنه 
قيامه  ثم  أوال،  عنده  الحياة  توقف 
بترجمة هذا }ا�وتz إلى فعل اإلقدام 
ال  }توقيف حياةz أشخاص  قتل  على 
يتقاسم معهم أي مشترك، سوى تلك 
ا�داد  قيمة  إلى  ترقى  ال  التي  الورقة 
الذي طبعت به، وهم في أسمى تجمع 

ديني. 
البشرية  يــســائــل  الـــحـــادث،  هـــذا 
جمعاء، وخاصة ا�جتمعات التي تضم 
خصوصيات  لها  فئات  أفرادها  ب� 
باقي  عن  تميزها  احترامها،  يتوجب 
اسما:  ال  فعال  الواحد  ا�جتمع  أفراد 

هل تسمح بموتها؟

كنت في صغري أسمع }لوال أبناء الفقراء لضاع العلمz ولم 
أكن أفهم معناها ومدلولها، و�ا كبرت، اتضح لي معناها، وذلك 

با�فهوم القديم.
لكن، وبعد غزو التعليم الخصوصي للميدان، أصبحت أخشى 
متطرف  طبقي  تعليم  مغبة  من  الجديد،  با�فهوم  العلم،  على 
في  العلم  ويصبح  فروعها،  بجميع  ا�عرفة  في ضياع  يتسبب 
على  وتصبح  أعاله  ا�قولة  لتتغير  فقط..  ا�يسورين  متناول 
الشكل التالي: }لوال أبناء األثرياء لضاع العلمz وب� قوس�: 

((اللي عندو يقرا.. واللي معندوش ها الزنقة)).
وللتذكير فقط، فبعد حصول ا�غرب على استقالله مباشرة، 
واألغنياء  الفقراء  الستقبال  أبوابها  العمومية  ا�دارس  فتحت 
على السواء ودون أي تمييز، كما أسست مراكز �حاربة األمية 
في جميع جهات ا�ملكة، ويعود الفضل في غرس بذور التعليم 
تحت  وذلك  رحمه  هللا،  الخامس  محمد  له  للمغفور  وا�عرفة، 
والفنون  والرياضة  والشبيبة  الوطنية  التربية  وزارة  رعاية 
فكانت  والتوفيق،  بالنجاح  ا�ــبــادرة  هــذه  وكللت  الجميلة، 
الكفاءات  ذوي  األطــر  من  الكثير  على  البالد  توفر  نتائجها، 
النجاحات  لتتواصل  االختصاصات،  مختلف  في  العالية 
التعليم اإلجباري بإيجابياته، لتكون منطلقا  وتتكامل بمرحلة 
جديدا تحقق من خالله ازدهار في الوسط الحضري والقروي 

على السواء.
في أيامنا هذه، تمت هيمنة التعليم الخاص على ثالثة أرباع 
الربع، وأي  أقل من  إال  العام  التعليم  القطاع، ولم يترك ألخيه 
ا�يزانية  على  تأثير  أي  لها  يكون  لن  له،  ستخصص  ميزانية 

العامة للبالد.
إذن، �اذا أصبح استقطاب وتوظيف رجال التعليم العمومي 
حيوي،  قطاع  محركات  عطل  الــذي  التعاقد  هــذا  بالتعاقد؟ 
مشغله  مع  يشتغل  ــذي  ال ا�وظف  ألن  تقهقره،  في  وساهم 
بالعقدة، مصير استقراره مجهول، وال يمكن تجاهل أبعاد هذه 
العمومية،  ا�درسة  على  الوافدين  وأن  خصوصا  الوضعية، 
هي  وها  العلم،  لطلب  الدفع  على  يقدرون  ال  ومحتاج�  فقراء 

النتائج حاليا لم تعد مرضية لجميع األطراف.
فاحتجاجات األساتذة ا�تعاقدين في مختلف ساحات مدينة 
الرباط، تزيد من تفاقم األزمات أمام أهم قطاع في الوطن، ألن 
الكرامة لألجيال  التقدم والرقي، ويحقق  االهتمام به سيضمن 
القادمة في ظل نمو دائم ومستمر، وتعتبر إضرابات األساتذة 
ا�تقاعدين في هذه الفترة من السنة، مضرة با�تعلم� الفقراء 
الذين ال حول لهم وال قوة، إذ أمام عدم اكتراث الوزارة الوصية 

بواجباتها، تزداد األمور تعقيدا.
النفعية  وأبعادها  لحيويتها  عمومية،  قضية  فالقضية، 
اآلن،  والحوار  والتعليم؟  التربية  وزارة  يا  لألمة  واالنتفاعية 
الحل  إلى  للوصول  الوضع  يناقشون  الذين  للعقالء،  محتاج 

الصائب الذي يضمن حق الفقراء في التعليم.

للتوت  الحلو  الطعم  تحول 
التي  الفاجعة  بعد  علقم،  إلى 
أودت بحياة عدد من عامالت 
التوت بالغرب، نتيجة حادثة 
الرابطة  الطريق  على  سير 
والــعــرائــش،  بوسلهام  بــ� 
كارثة  اعتبرت  والتي  مؤخرا، 
لتنضاف  ا�ــقــايــيــس،  بــكــل 
ــرى راحــت  ــوادث أخـ إلـــى حــ
ضحيتها عامالت في الحقول 
حادثة  منها  نذكر  الزراعية، 
صيف  خــالل  الجديدة  إقليم 
انقلبت  ح�  ا�اضية  السنة 
ســيــارة }بــيــكــوبz، وحــادثــة 
السنة  بــاهــا  أيـــت  اشــتــوكــة 
من  وغيرها  أيضا،  ا�اضية 
الحوادث التي تزيد من تفاقم 
الظروف ا�زرية التي تعيشها 
مختلف  في  الفالحة  عامالت 
الــذي  الــعــزيــز،  وطننا  بــقــاع 
بحثا  العامالت،  نقل  فيه  يتم 
وسائل  في  العيش،  لقمة  عن 
للبهائم،  إال  تصلح  ال  نقل 
بطريقة  تكديسهن  يتم  حيث 
مبادئ  عن  البعد  كل  بعيدة 
تقبل  وبا�قابل،  اإلنسانية، 
الظروف  تلك  النساء  هــؤالء 
غياب  ظل  في  مضض،  على 
ا�شغل�  واستغالل  البديل، 
لكن  االجتماعية،  لظروفهن 
هاته  من  الشغل  قانون  أيــن 
األحداث ا�ؤ�ة؟ فعندما يطرح 
تجد  الشغل،  قــانــون  ســؤال 
القوان�  من  ترسانة  أمامك 
التشغيل،  وبنود  والحقوق، 
ال  الــواقــع،  أرض  على  لكن 
اللهم  يتحقق،  ذلك  من  شيء 

بعض الحاالت االستثنائية.
يطرح  بــرمــتــه،  ــوع  ــوض ا�
حول  كبيرة  استفهام  عالمة 
لنسب  االجتماعي  ا�ستوى 
كبيرة من األسر ا�غربية التي 
الذي  الفقر،  ترزح تحت عتبة 
صدرت بشأنه بيانات رسمية 

تؤكد  ا�اضية،  السنة  خــالل 
ا�غرب  فــي  الفقراء  عــدد  أن 
 2.4 منهم  مليون،   2.8 يبلغ 
و400  ــوادي  ــب ال فــي  مليون 
يعادل  ما  أي  ا�ــدن،  في  ألف 
حسب  ــة،  ــســم ن مـــاليـــ�   4
السامية  للمندوبية  تقرير 
للتخطيط، والذي جاء فيه أن 
 8.2 إلى  يصل  الفقر  }معدل 
با�ائة على ا�ستوى الوطني، 
الذين  ا�واطن�  عدد  ويصل 
يعانون من وطأته، 2.8 مليون 
في  با�ائة   17.7 أي   ،zنسمة
في  يبلغ  ح�  في  الــبــوادي، 

ا�ــائــة، حيث  فــي   2.0 ا�ـــدن 
ا�ندوب  الحليمي،  أحمد  قال 
إحدى  في  للتخطيط  السامي 
في  }الفقر  أن  التصريحات، 
قروية  ظاهرة  يبقى  ا�غرب 
األرقام  هذه  وتبقى   ،zبامتياز
وصغيرة  ما،  حد  إلى  نسبية 
والفقر  البؤس  مظاهر  أمــام 
مناطق  مختلف  في  ا�تفشية 
ا�ملكة، ليكون الفقر، والتطلع 
إلى تحس� مستوى ا�عيشة، 
قبول  وراء  األساسي  الدافع 
العمل  مــغــربــيــات  عــامــالت 

اإلسبانية  التوت  حقول  في 
ــة ا�ــنــصــرمــة،  ــســن ــالل ال خــ
هناك،  تجرعنه  ما  ليتجرعن 
أشبه  ظروف  في  واشتغالهن 
ما  ــى  إل بالنظر  بالعبودية 
عانينه من استغالل وتحرش، 
ــث تـــضـــاربـــت األخـــبـــار  حــي
والحقائق، وكثر القيل والقال 
منهن  العديد  استغالل  عــن 
التي  القضية  وهي  جنسيا، 
بقاع  مختلف  صداها  وصــل 
العالم، وكادت أن تتطور إلى 
أزمة دبلوماسية ب� ا�ملكت� 
لوال  وا�ــغــربــيــة،  اإلسبانية 

الوزارية  االجتماعات  بعض 
الحقوقية،  الجمعيات  وتدخل 
ــضــاء بــنــاء  ــق ــدخــل ال كــمــا ت
ــى شـــكـــايـــات بــعــضــهــن،  ــل ع
باتخاذ  األزمــة،  احتواء  فتم 
لبعض  اإلسبانية  السلطات 
بموجبها  تم  التي  اإلجراءات 
التوت  بحقول  العمل  تنظيم 
منها  الجارية،  السنة  خــالل 
في  اإلقــامــة  على  }الحصول 
مدة  اشتغلت  �ــن  إسبانيا 
 ،zا�جال هــذا  في  سنوات   4
تحسيسية  بحمالت  و}القيام 

على  ــالع  ــالطـ لـ ــالت  ــام ــع ــل ل
ما  حسب  ا�تمثلة   ،zحقوقهن
تم االتفاق بشأنه، في السكن 
مجانيته  على  التأكيد  مــع 
الغاز  مــصــاريــف  باستثناء 
ــؤدى  ــاء وا�ــــاء ا�ـ ــكــهــرب وال
يــورو   1.9 حـــدود  فــي  عنها 
وغير  أقصى،  كحد  اليوم  في 
ذلك، من أجل ضمان حد أدنى 
الحقول  في  العامالت  لكرامة 
يحتدي  ال  فلماذا  الفالحية، 
الــضــيــعــات في  أصـــحـــاب 
ويتم  اإلسباني�  مثل  ا�غرب 
أجل  من  بنود وشروط  وضع 

نقول  ال  ظروف  في  االشتغال 
بالغرض،  وتفي  مريحة  أنها 
وإنما تضمن نوعا من الرضى 
العمل  في  للراغبات  بالنسبة 
رغـــم صعوبة  الــفــالحــة  ــي  ف
العمل، من جهة، ومن  طبيعة 
سكن  بضمان  ــرى،  أخـ جهة 
يتم  للعامالت،  موسمي  ولو 
السير  حــوادث  تكرار  تفادي 
مسجلة  ماركة  أصبحت  التي 
حقول  في  للعامالت  بالنسبة 
التوت على غرار باقي الحقول 

الزراعية؟
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االجتماعي،  التواصل  وســائــل 
واإلســاءة   للتشهير  وسيلة  ليست 
العمومية  وا�ؤسسات  لألشخاص 
وتــبــادل  والبهتان  الــكــذب  ونــشــر 
الــشــتــائــم وتــصــفــيــة الــحــســابــات 
ليست  أنــهــا  ــا  ــم ك الــشــخــصــيــة، 
مؤسسة للمظالم وعرض الشكايات، 
والتسول  لــالســتــرزاق  وسيلة  أو 
أيضا  وليست  الــعــاهــات،  ــرض  وع
موثوق  رسمية  إعــالمــيــة  وسيلة 
بها، فكل هذه األمور، لها مؤسسات 
ــة تــعــالــج كل  ــة مــســؤول ــوري دســت
ــون،  ــان ــق قــضــايــاهــا فـــي إطــــار ال
ويــجــرنــا هــذا الــحــديــث ا�ــؤســف، 
بالغة  ومعاناة  ضــرر  من  لحق  �ا 
وللمؤسسات  والجماعات،  لألفراد 
استعمال  ســـوء  ــن  م الــعــمــومــيــة، 
من  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

واإلســاءة  والفتنة  اليأس  ناشري 
منعدمي  من طرف  والعام،  للخاص 
إال  فيه  يفقه  ال  سلوك  في  الضمير، 
لألسف،  جلدتنا  أبناء  من  الجهلة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  بينما 
في  تستغل  الــغــرب،  شــعــوب  ــدى  ل
ا�واضيع  ومناقشة  األفكار  تبادل 
في  البعض  بعضهم  تنفع  الــتــي 
مختلف ا�جاالت، الثقافية والعلمية 
ونشر  واالجتماعية،  واالقتصادية 
األشخاص  واحترام  والثقة  األمــل 
وا�ؤسسات، باإلصرار على الحفاظ 
متحضرة،  كشعوب  سمعتهم  على 
ويبقى على هيئات ا�جتمع ا�دني، 
أن تلعب دورها في توعية مستعملي 
وسائل  أنها  على  الوسائل،  هــذه 
أخالقيات  ذات  اجتماعي  تواصل 

نبيلة ينظمها القانون. 

 شكيب جالل   

جميلة حلبي

ô````ŸG äƒàdG



الفترة  في  بنسليمان،  مدينة  تستضيف 
الجاري،  أبريل  و14   10 ب�  ما  ا�متدة 
العربي  للمسرح  العربي  }لبساط  مهرجان 
تنظيمه  على  تشرف  الــذي   ،zاالحــتــرافــي
في  يرفع  إذ   ،zللمسرح لبساط  }جمعية 
ب�  العربي  }ا�سرح  شعار:  الثالثة  دورته 
الصمود واالنهيارz، كما أنه يحتفي با�مثلة 

ا�غربية، دنيا بوطازوت.
دول   10 مشاركة  ــدورة  ال هذه  تعرف 
مصر،  من  بكل  األمــر  ويتعلق  عربية، 
فضال  لبنان،  ليبيا،  تونس،  الجزائر، 
العربية  واإلمـــــارات  فلسط�،  عــن 
ا�تحدة، وقطر، واليمن، وكذا ا�غرب، 
وتشارك مجموعة من الفرق العربية 
ا�سابقة  داخـــل  ســـواء  ا�ــتــمــيــزة، 
الرسمية، أو العروض التي ستقدم 
مشاركة  وكـــذا  شـــرف،  كضيفة 

فنان� من العالم العربي.
هذه  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
وزارة  مع  بشراكة  تنظم  الدورة، 
من  وبدعم  والرياضة،  الشباب 
مع  وتــعــاون  بنسليمان  عمالة 
ومجلس  ــيــمــي،  ــل اإلق ا�ــجــلــس 

الجهة، 
ومـــــســـــرح مــحــمــد 

ا�ديرية  إلى  باإلضافة  بالرباط،  الخامس 
البيضاء  ــدار  ال الثقافة  لـــوزارة  الجهوية 

سطات.

رسالة داخل مظروف من الحجم 
الزيارة،  ببطاقة  الخاص  الصغير 
إسباني  بريدي  طابع  عليه  ألصق 
قيمته ربع سنتيم البسيطة، صادر 
سنة 1876، عليه التاج ا�لكي لونه 
أخضر، ويباع بحزمة أربعة طوابع 
ا�ظروف  واحــد.  بسنتيم   (2×2)
فقط  إليه  ا�رسل  اســم  عليه  كتب 
باإلسبانية: }سنيور ضون ألفريدو 

zبونيش – آسفي- ا�غرب
 (SENOR DON ALFREDO BONICH- 

لكن مرسله    ،SAFFI – MARRUECOS)

سلمه لبوسطة ا�خزن بطنجة، وأدى 
ألمينها ثمن إبراده، فختمه بالخاتم 
القاتم  البنفسجي  باللون  الدائري 
متجاهال الطابع البريدي(1)، فغطى 

وبالصماق   ،zمــارويــكــوس{ اســم  من  جــزء 
بداية  فكانت   ،zآسفي{ بالعربية  عليه  كتب 
إلى  طنجة  من  الخارج  الرقاص  مع  رحلته 
إلى  ا�توجه  الرقاص  مع  وبعدها  الرباط، 
أم�  فسلمه  آسفي،  في  ليحطه  الصويرة، 
البريدي  للمكتب  فيها  ا�ــخــزن  بوسطة 
اإلسباني، فختم ظهره بخاتمه ا�كتوب عليه 
 z1904 باإلسبانية: }آسفي- ا�غرب – 6 يناير
 .(SAFFI - MARRUECOS - 6 ENERO 1904)

عرضه  علي أحد التجار سنة 1998، فرفضت 
شراءه رغم ثمنه ا�خفض (1.5 درهم)، متأسفا 
على حالته، ألن الرطوبة أتلفت بعض أجزائه، 
هذا  أمام  مقاومتي  ضعفت  النهاية،  في  لكن 
العائق وأديت له ما طلب، لكن عملية الترميم 
اجتزت  و�ا  الحذر،  من  الكثير  مني  تطلبت 
هذه ا�همة بنجاح، التقطت له بعض الصور، 
التي أقدم لكم واحدة منها مرفوقة بمجموعة 
تستعمل  كانت  التي  اإلسبانية  الطوابع  من 
بدون  ا�غربية،  ا�ــدن  ببعض  بوسطتهم  في 

توشيح في ا�رحلة األولى وموشحة 
فيما بعد وهي كالتالي: ثالثة طوابع 
 ،1901 سنة  إصــدار   ،13 أللفونسو 
طابعان من فئة 5 سنتيمات للواحد، 
طنجة،  بخاتم  مختومان  أخــضــر، 
والثالث   ،1902 نوفمبر   17 تاريخه 
أحمر، مختوم  10 سنتيمات،  قيمته 
 12 تاريخه  البيضاء،  الــدار  بخاتم 
الرابع  والطابع   ،1901 ديسمبر 
كا�علق على ا�ظروف، مختوم بخاتم 
الدار البيضاء، تاريخه 22 ديسمبر، 
بمعنى  الصفر،  منه  ظهر  العام  لكن 

أنه ختم قبل عام 1910.
الطوابع األربعة سالفة الذكر غير 
موشحة، لكن حزمة الطوابع األربعة 
بعبارة:  باإلسبانية  موشح   (2×2)
 (CORREO  ،zــرب ــغ ا�  – اإلســبــانــي  }الــبــريــد 
  (ESPANOL  - Marruecos وقيمتها سنتيم واحد 
 ،1909 سنة  إسبانيا  في  وصــدرت  للواحد، 

واستعملت في ا�غرب أيضا بدون توشيح.

***********
لو  ا�ظروف  ثمن  درهم  آالف  عشرة  من  أكثر   (1)

كانت البصمة على الطابع البريدي.
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 zأثار اختيار مسؤول� سعودي� }ختم الرسول
الخشاب،  سمية  ا�صرية  ا�مثلة  لتكريم  (ص)، 
بمناسبة يوم ا�رأة العا�ي وللدفاع عن ا�رأة ضد 

العنف، غضب واستهجان السعودي�.
ــع الــتــواصــل  ــاغz عــلــى مــواق وانــتــشــر }هــاشــت

عنوان  يحمل  الهشيم،  في  كالنار  االجتماعي، 
}ختم الرسول ليس للعبثz، طالب من خالله 

ا�نتج�  جمعية  بمحاسبة  ــغــردون  ا�
وراء  تقف  التي  السعودي�  وا�وزع� 

هذا التكريم.
وكــانــت الــجــمــعــيــة ا�ــنــظــمــة، قد 
أغنيتها  عن  الخشاب  الفنانة  كرمت 
أخيرا  طرحتها  الــتــي   zبتستقوى{

باألسواق.
منظمو  نشر  االنــتــقــادات،  على  وردا 

يوم  بيانا  الثالث،  السعودية  ا�رأة  ملتقى 
األحد ا�اضي، جاء فيه أن ما يتم تداوله على 

مواقع التواصل االجتماعي حول تكريم الفنانة 
ا�صرية، غير دقيق، وأوضحت اللجنة، أنه من 

ا�ملكة  ب�  والتعاون  الثقافي  التبادل  منطلق 
السعودية ومصر، فقد جاءت مشاركة الخشاب في 
كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت 
وفي  العمل  في  تمك�  من  السعودية  ا�ــرأة  إليه 
تستحقها،  عالية  مكانة  ومن  الحياة  مناحي  شتى 
سيدات   8 على  اقتصر  التكريم،  بــأن  وأضــافــت 

سعوديات تميزن في مجاالت علمية وعملية.
أن  على  بالتأكيد  بيانها  اللجنة  واختتمت 
فقط،  السعودية  للمرأة  مخصصا  كــان  التكريم، 
بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشارك� ومن 

ضمنهم سمية الخشاب.

أثناء  إليسا  اللبنانية  الفنانة  لسان  زلــة  لقيت 
أن  بعد  واســعــا،  جــدال  بــدبــي،  فني  لحفل  إحيائها 
من  لعدد  التحية  ووجهت  الحاضر  الجمهور  شكرت 
األشخاص من بينهم شخص يدعى ماهر قهوجي، إال 
أنها أخطأت ونادته فوق ا�سرح بماهر خاشقجي، 

.zقبل أن تستدرك وتقول }ماهر قهوجي
إليسا  على  شرسا  هجوما  السعوديون  وشن 

ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حيث  ــع ال ــواق ــي م ف
العربية  للمملكة  بمعاداتها  البعض  اتهمها 
ا�ــغــردات  إحــدى  قالت  حيث  السعودية، 
مستمرة  مــازالــت  }إليسا   :zتويتر{ على 
باإلسقاطات على السعودية، آخرها بحفلة 

.zدبي تتكلم عن خاشقجي
ــل  ــواص ــت ال ــع  ــواقـ مـ رواد  ــب  ــالـ وطـ
اللبنانية  الفنانة  بمحاسبة  االجتماعي 
ا�حرج  ا�ــوقــف  مــن  سخريتها  بسبب 

الذي تعرضت له.

 É°ù«dEG ≈∏Y ¢Sô°T Ωƒég
 z»é≤°TÉN{ ÖÑ°ùH
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عنوان  يحمل  الهشيم،  في  كالنار  االجتماعي، 
، طالب من خالله 

ا�نتج�  جمعية  بمحاسبة  ــغــردون  ا�
وراء  تقف  التي  السعودي�  وا�وزع� 

إنها  باطمة،  دنيا  ا�غربية،  الفنانة  قالت 
مصرة على اعتالء }منصة النهضةz الخاصة 
كون  موازين،  مهرجان  في  العرب  بالنجوم 
الفنان� الذين يعتلونها ليسوا أفضل منها.
وتلقت باطمة في السنوات ا�اضية، دعوة 
وجهتها إليها }جمعية مغرب الثقافاتz من 
مهرجان  في  الثانية  للمرة  ا�شاركة  أجل 
موازين، واشترطت عليها اعتالء منصة 
ا�غاربة،  للفنان�  ا�خصصة  ســال، 
فكان جوابها الرفض، علما أنها سبق 
مهرجان  فــي   2015 عــام  وشــاركــت 

موازين على منصة النهضة.
ــا، إلــى  ــه وأكــــدت بــاطــمــة أن
حدود الساعة، لم تتلق دعوة 
النسخة  فــي  للمشاركة 
ا�هرجان  مــن  ا�قبلة 
إفـــريـــقـــيـــا،  األول 
ــا لن  ــه مــوضــحــة أن
تتواصل مع الجهات 
ــغــرض  ا�ــعــنــيــة ب
ذلك  ألن  ا�ــشــاركــة، 
}تـــمـــلـــقz، حــســب 

وجهة نظرها.

 AÉjRCG ¢VhôY ‘ ´GóHE’Gh ábÉfC’G
IóLƒH á«Hô¨ŸG áHÓ÷Gh ¿É£Ø≤dG

 14 إلى   11 األناقة واإلبداع، من  الثالثة من مهرجان  الدورة  تنطلق 
أبريل الجاري، في مدينة وجدة، بمشاركة نجوم الفن ا�غربي.

ويشارك في ا�هرجان، الذي ينظم بالتعاون مع }جمعية ألوان الشرق 
للثقافة والتنميةz، الفنانون: حميد بوشناق، هدى سعد، ابتسام تسكت، 
مهدي مزين، باإلضافة إلى الفنان اللبناني جورج شهيد، وسيكون الحفل 

الفني من تقديم اإلعالمية ليلى الشواي.
إلى  باإلضافة  ــام،  أي  4 مــدار  على  أنشطة  عــدة  ا�هرجان  وتتخلل 
الندوة الصحافية، التي ستقام في أول يوم بحضور الصحافة العربية، 

وا�غربية.
أزياء  عروض  ا�هرجان،  أيام  من  والثالث  الثاني  اليوم  في  وتقام 
أزياء عربية من مصر،  إلى عروض  ا�غربية، إضافة  للقفطان والجالبة 
فيما  معروفة،  شخصيات  بحضور  وذلــك  عمان،  وسلطنة  والجزائر، 
بعروض  السادس،  محمد  مسرح  في  الرابع  اليوم  في  الحفل  سيختتم 

متميزة رفقة أ�ع النجوم ا�غاربة، والعرب.
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الذي  العالم  بأن  وأنا طفل صغير،  أشعر،  وبدأت  با�درسة  التحقت 
ألفته والفضاء الطبيعي الذي تجسده مزارع منطقة ارياح وأراضي أوالد 
احريز الشاسعة، قد ذهب إلى غير رجعة، وتكون لدي بأنني أؤدي مهمة 
ال غير، وكنت رغم أن سني ال يتجاوز آنذاك الخمس سنوات، أنظر بع� 
الدهشة �ن يكبرني من األطفال وهم يلعبون في ذلك الفضاء الضيق في 
االستراحة، بأنهم يضيعون الوقت، إذ كيف يمكن لطفل اعتاد اللعب في 
الحقول وب� األشجار أن يرضى بالترفيه وسط مساحات مبنية مهما 
بلغ اتساعها، وكنت بمثابة ا�تأمل لكل ذلك طوال وقت االستراحة، و�ا 
أعود للدرس، أجد نفسي بأنني لم أضيع الوقت، إذ �ا يطرح السؤال 
لم  الــذي  اللعب  وقت  في  ا�راجعة  من  استفدت  كوني  بسرعة  أجيب 
نفسي،  قــرارة  في  لكن  لذلك،  متعطشا  كنت  فقد  الرغبة،  منه  تحرمني 
أجد أن صغر مساحة البناية ال يفي للعدو، ومرة استفزني أحد األطفال 
 ،zالذي يكبروني بقوله: }إنك ال تريد اللعب ألنك ال تستطيع الجري معنا
}إذا كنت  ا�درسة:  باب  لي عند خروجنا من  قال  بلة ح�  الط�  وزاد 
فعال سباقا في الجري، فإننا نتسابق طول درب العرائش، ومن وصل 
"ما  وقلت:  إليه  فالتفتت   ،zالبطل هو  يكون  األول،  الصقالة  ساحة  إلى 
كانت  التي  ا�ربية مليكة  أعرفها، ألن  أكن  لم  الصقالة؟ ألنني فعال  هي 
 ،zتصاحبني إلى ا�درسة، أخبرتني بأن الصقالة ال يدخلها إال }الزوافري
وهذا االسم بالدارجة من }zouvrier بالفرنسية، كان في ا�فهوم الشعبي 
والعامي كناية عن ذوي األخالق السافلة، كما تدل على ذلك بالعامية كلمة 
}سفاليz، وقد كان األطفال الصغار يتباهون بمن يدخل إليها أول مرة، 
ولكن أملهم كان يخيب عندما يهب أحد الحراس الذي كان يسكن فوقها 
ويراقبها وقد اشتد لون سواده وجحوظ عينيه وبياض أسنانه، وقويت 
عضالته واتسع منكبه، وكان كلما اقترب طفل صغير من ا�دخل يريد 
أن يحقق حلمه في السباق، إال وهرب من بعيد بمجرد نظرة ال غير من 
الحارس، أما اذا قدر هللا و�س حائط ا�دخل، فإنه يتهاوى من الخوف 
بمجرد اقتراب صاحبنا الذي ال ينفع معه إال الهروب، ولكن، هل الرعب 
والخوف يترك لألطفال الصغار ركبتي الوقوف، كما يقولون بالدارجة، 
فباألحرى الهروب، وغير بعيد وفي نفس الدرب، تسكن الحاجة الرحالية 
رفقة عائلتها وابنها، وهي جدة الدكتور ادوشاش وأخيه، اللذين كانا 
من أ�ع التالميذ، خصوصا ادوشاش الكبير الذي كانوا يطلقون عليه 
}تيلي سافاالسz، إشارة إلى ممثل هوليود الشهير، كونه أصيب بصلع 
مرضي وهو صغير، واستطاع هذا الطفل أن يستغل تلك اإلعاقة وا�رض 
في كثرة ا�طالعة واالنكباب ليل نهار على كتب }ميكي ماوسz والرسوم 
ا�تحركة، واكتسب بذلك مهارة في اللغة الفرنسية والجغرافيا العا�ية 
التي كان يحلق بها }ا�يكياتz ويجعلنا نحلق معه بعقولنا الصغيرة 
في جزيرة وقواقه والحيوانات ا�فترسة والكواكب السيارة، وكان من 
خيال  وتوسيع  الفرنسية  اللغة  مهارة  اكتساب  الكتب،  هذه  حسنات 

قارئيها لتصبح فيما بعد إدمانا.
وغير بعيد منهم، تسكن إحدى قريبات والدتي بمسكن معروف بدار 
الحاج بن عيسى، وهي دار عامرة تقطن معه صهرته لال هنية، وكان 
عدة  وكانت  الثاني،  الحسن  له  ا�غفور  ا�لك  جاللة  مؤنسي  طاقم  من 
سيارات رسمية تتوقف بجانب سيدي عالل القرواني، كما كانت تقطن 
والقاضية  الكلية  في  زميلتي  مارية،  الشيحة  األستاذة  عائلة  بجواره 
النزيهة زوجة الزميل ذ. الدرعي، وغير بعيد عنهم، توجد قبة سيدي عالل 
القرواني وإحدى الزوايا التي كانت والدتي وخالتي تزورانها للترحم 

على جدتهم خدوج الرحالية ا�دفونة هناك.
وتعتبر هذه ا�قبرة مختلفة عن ا�قابر العادية، إذ كان البيضاويون 
يعتنون بأضرحة موتاهم، وهكذا تخللت أزقة ا�دينة عدة زوايا الدفن 
زوايا  إلى  وا�نتسب�  الصالح�  األولياء  بجوار  مغطاة  مقابر  وهي 
الحاج  ا�ستاري  عائلة  من  و�ساترة  والقدامرة  والتيجاني�  رجراجة 
عبد هللا وحسن، اللذين كانا من أول أطر ا�كتب ا�ستقل لتوزيع ا�اء 
القدميري  عالل  الحاج  عائلة  مع  عبد هللا  الحاج  وتصاهر  والكهرباء، 
ا�ستثمر  ا�ستاري،  ا�كي  إليها  ينتمي  والتي  خديجة،  لال  وزوجته 
للوداد  السابق  الرئيس  والدوباللي،  مراكش  في  ا�شهور  السياحي 

البيضاوي ورجل األعمال ا�شهور ورئيس جماعة سيدي بليوط .
ا�قدم  إليها  ينتسب  التي  رجراجة  زاوية  كذلك،  الزوايا  ومن ضمن 
عبد  أخت  الزرقطوني  زبيدة  وزوج  السابق  الباشا  الرحيم  عبد  سي 
}كونتكيz بع� الذئاب، واألستاذ الزميل أحمد  الرزاق صاحب مسبح 

الزرقطوني ا�حامي ا�عروف في الدار البيضاء.
يسمونهم  كانوا  والذين  االستعمار  مع  ا�تعامل�  أحد  أن  ويذكر 
لإليقاع  الفرصة  بتصيد  وكــان  يحكون،  كما  ــزواق  ال واسمه  الخونة 
الزرقطوني، قد وصلت به الوقاحة  إليها  التي ينتسب  بخلية ا�قاومة 
إلى التبول على ضريح رجراجة، في إشارة إلهانة ا�قاوم الزرقطوني، 
حيث كان ينسق مع سلطات االستعمار إللقاء القبض عليه وعلى خليته 
في ا�دينة القديمة، وفي الليلة ا�والية، نفذ فيه الزرقطوني حكم إعدام 
البيضاوي وا�ارشال قيبو،  أن فرقة بوشعيب  للوطن، ويحكى  كخائن 
الذين كانوا يستعملون سالح الفن في مقاومتهم، أنشدوا عيطة مرساوية 
كانوا يرددونها عقب الضربات ا�وجعة التي كان يتكبدها االستعمار من 
البالد، وكانت  الناشطة والتي عجلت باستقالل  السرية  طرف الخاليا 

األغنية تقول:  
شهداء ا�دينة القديمة 

أصحاب الضربة ا�تينة... 
 ،zوبقيت مثل هذه األغاني تردد إلى يومنا هذا، بل حتى في }اليوتيوب
الزلنا نشهد جمعيات فنية تحيي هذا التراث ا�جيد الفني والذي يؤرخ 
بإسناد  االستعمارية  الوسائل  معها  تنفع  لم  التي  الشرسة  للمقاومة 

ا�ناصب إلطفاء شعلة الوطنية .
ويحكى أنه بعد االستقالل، وإرادة استبدال الخلفاء الذين يحكمون 
زوج  وهو  القدميري،  بوبكر  الحاج   zالخليفة{ وكــان  البيضاء،  الــدار 
في  وكانوا  بوطربوش،  بنت  خدوج  الحاجة  خالي  زوجة  وعم  خالتي 
البوادي يضيفون هذه الكنية على كبار الفالح� الذين يستبدلون الرزة 
بطربوش، أصبح فيما بعد يسمى طربوش االستقالل، وأصبح ارتداؤه 

دليال على الوطنية.
يتبع
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}ضد استخدام  أنه  الفنان ا�غربي نعمان لحلو  قال 
البيت  تدخل  ألنها  األغاني،  في  النابي، خاصة  الكالم 
دون استئذانz، وأضاف بأن استعمال الكلمات النابية، 

اليوم، يعبر بطريقة أو بأخرى عن ثقافة جيل.
وأوضح لحلو، في حوار صحفي، أن الفنان ال يتحمل 
}من  وأن  الفني،  ا�نتوج  تفاهة  في  كبيرة  مسؤولية 
إلى  مشيرا   ،zا�سؤولية يتحملون  من  هم  يشجعونه، 
أن }األغاني ا�غربية، بما لها وما عليها، تعكس الواقع 
حقيقية  ظاهرة  وهي  وتشبهنا،  أمينة  بطريقة  ا�غربي 
وصادقة أفرزها ا�جتمع، رغم بعدها في كثير من األحيان 

.zعن الهوية
وذكر صاحب أغنية }يا شفشاون 
الفنان،  بطاقة  أن   ،zــنــوارة ال يا 
ــارغــة ا�ــضــمــون، وأن  كــانــت ف
تكون  أن  يجب  ا�هنية  البطاقة 
السفر  فــي  تخفيضات  فيها 
ــى أن  والـــفـــنـــادق، مــشــيــرا إلـ
}أكثر  الجديدة ستكون  صيغتها 

.zجدية
دبــي،  أن  نــعــمــان  ــرى  ــ وي
من  البساط  سحبت  اليوم، 
مالذا  وأصبحت  القاهرة، 
للكثير من القنوات العربية 
والجرائد  والتلفزيونات 
كما  اإلنتاج،  وشركات 
السياق  هذا  في  عبر 
ــد  ــن كـــونـــه }ضـ ــ ع
نسيان الهوية عند 

بلد  أي  إلى  الذهاب 
مثاال  مقدما   ،zكـــان

باطما،  دنيا  با�غنية 
إلى رحاب  التي ذهبت 
ــة  ــي خــلــيــجــيــة وشــرق
أنها  ــدا  أب تنس  ولــم 
مغربية، وظلت تلبس 
الــقــفــطــان وتــتــحــدث 

باللهجة ا�غربية.

أفادت تقارير إعالمية بريطانية، بأن 
ماركل،  ميغان  منعت  إليزابيث  ا�لكة 
ــداء  ــة األمــيــر هـــاري، مــن ارتـ زوجـ
الشهيرة لألميرة  ا�جوهرات 

الراحلة ديانا.
صــحــيــفــة  وأوردت 
أن  البريطانية،   zصــن{
الثانية،  إليزابيث  ا�لكة 
أبــلــغــت األمـــيـــر ولــيــام 
ميغان  حرمان  بقرارها 
مجوهرات  ارتـــداء  من 
ا�لكية،  ا�جموعة  من 
ــار  ــ األمــــــر الــــــذي أث
الشقيق�  ب�  التوتر 
ووفقا  وهــاري،  وليام 
ــا،  ــه ذات للصحيفة 
ا�توتر  الوضع  فــإن 
اســـتـــمـــر وقـــتـــا 
خلف  طويال 

الكواليس، سيما بالنسبة 
لألمير هاري زوج ميغان.

ونقلت }صنz عن مصدر 
قوله:  العائلة  مــن  مــقــرب 

يتعلق  األمر  لكن  ميغان،  تحب  }ا�لكة 
تظهر  إنــهــا  الــهــرمــي،  بالتسلسل 

الترتيب  عــلــى  الــحــفــاظ  أن 
داخل  واألسبقية  الصحيح 
لو  مهم، حتى  أمر  العائلة، 
األكثر  ا�ــرأة  ميغان  كانت 

شعبية في العالم، فهي 
.zأقل رتبة من كيت
أن  إلـــــى  يـــشـــار 
ــغــان مــاركــل،  مــي
أن  ــا  ــهـ لـ ــق  ــبـ سـ
ارتــــــــدت بــعــض 
مـــــجـــــوهـــــرات 
ــا  ــان ــرة دي ــ ــي ــ األم
خصصتها  التي 
أبنائها  لزوجات 

قبل وفاتها.
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ب�  ما  الفترة  خالل   ،zا�عاصرة الفنون  }حــوار  جمعية  تنظم 
للفنون والثقافة  الدولي  الرواق  الجاري بمراكش،  أبريل  12 و14 
هذه  وتهدف   ،zبمراكش والثقافة  الفنون  }حــوار  شعار:  تحت 
الحوار  عناصر  استخالص  إلــى  ا�نظم�،  حسب  التظاهرة، 
والتبادل الثقافي والفني ونشر قيم التسامح والتعايش، وتشكيل 
الفني. العمل  في  والتواصل  الخطاب  عناصر  في  ذلــك  أهمية 
كما يروم هذا اإلنجاز في بعده الثقافي والفني الوطني والعا�ي، 
ليروا بع� واحدة من  الجنسيات،  القراء من مختلف  إلى توحيد 
مراكش، أن الفن التشكيلي ا�عاصر با�دينة الحمراء وا�غرب، يعد 

ركيزة أساسية للتنمية الثقافية والفنية والجمالية ا�ستدامة.

الـــدورة  ســال،  تحتضن مدينة 
الوطنية  األيــــام  ــن  م الــســابــعــة 
 25 أيام  طيلة   ،zا�لحون لـ}نزهة 
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تنظمه  ــذي  ــ ال ــهــرجــان  ا� ويــعــد 
ــون  ــام ــس بـــن ا� ــ }جــمــعــيــة إدريـ
 ،zللبحث واإلبداع في فن ا�لحون
بــشــراكــة مـــــــع وزارة الــثــقــافــة 
تقليدا  ســال،  واالتصال وجماعة 
ــى تــطــويــر  ــل ــن ع ــراهـ ــا يـ ــوي ســن
ــي الــســاحــة  حــضــور ا�ــلــحــون ف
في  البحث  مع  بــا�ــوازاة  الفنية، 
وا�وسيقية  التقنية  جــوانــبــه 
ــام الــشــبــاب. ــ ــح ا�ـــجـــال أم ــت وف

واختير لهذه الدورة، الفنان محمد 

الجمعية  مــن  اعــتــرافــا  ــي،  ــوال ال
والشعرية  الفنية  بإسهاماته 
جانب  إلى  ا�لحون  فن  مجال  في 
وفي  الفن،  هــذا  وشيوخ  شعراء 
فكرية  ندوة  السياق، ستنظم  هذا 
وإسهاماته  الفني  مساره  بشأن 
مجموعة  بمساهمة  اإلبــداعــيــة 
في  وا�تخصص�  الباحث�  من 
با�غرب. والــفــن  الثقافة  مــجــال 

وإحياء لتقليد }النزاهةz في شهر 
ــل ســنــة، يتضمن  ك ــن  شــعــبــان م
تنظيم  أيــضــا،  ــدورة  ــ ال بــرنــامــج 
جولة عبر القوارب التقليدية على 
ضفاف نهر أبي رقراق رفقة فناني 

ا�لحون ا�شارك� في ا�هرجان.
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ــدت ا�ــطــربــة ا�ــغــربــيــة  ــ أكـ
لوكالة  خاص  تصريح  في  جنات، 
أغاني  تقدم  }لم  أنها   ،zنيوز }إرم 
اآلن،  حــتــى  ا�ــغــربــيــة  باللهجة 
أغنية  اختيار  في  توفق  لم  ألنها 
بأن  إيمانها  رغم  لها،  مناسبة 
قريبة  ا�غربية أصبحت  األغنية 
مــن الــجــمــهــور الــعــربــي عكس 
حد  على   zا�ــاضــيــة الــســنــوات 

قولها.
إلى  ا�غربية  ا�طربة  وأشــارت 
أنها }تفكر في خطوة التمثيل خالل 
}تريد  أنها  ا�قبلةz، موضحة  الفترة 
كما   ،zالخطوة تلك  في  يدعمها  من 
بتنفيذ  حلمها  لتحقيق  تسعى  أنها 
ديو عا�ي مع ا�طرب اإلسباني خوليو 

إغليسياس.
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ــدا(...) وقـــد طــال  ــ ــ الــســجــن أب
يوما  لنا  يوضح  ألن  انتظارنا 
ما  حقيقة  أحاديثه  عــرض  في 
النار  إطالق  عن  نشر  أن  سبق 
فرنسا،  ــي  ف وهـــو  مـــرة  عليه 
وربــمــا كــان ذلــك مــحــاولــة من 
لنا  وليسمح  ا�علومة،  األجهزة 
بأن نذكر جزئيات هذه ا�حاولة 
الزعيم  اغتيال  بعد  جاءت  التي 

االتحادي عمر بن جلون.
ــار ديني  ــي إطـ فــقــد حــضــر ف
ــال عنه  ــان كــمــا قـ ــ ــرف، وك صــ
رداد  والدبلوماسي  الصحفي 
بن  كــان  ((حينما  العقباني: 
ومرشدا  إسالميا  ناشطا  كيران 
أقرب  رجال  وكان  مغمورا  دينيا 
ــن أي شــيء  الـــدراويـــش م إلـــى 
من  خارجا  كان  حينما  آخــر)) 
أحد مساجد مدينة سيباستيان 
حديثا  ألقى  أن  بعد  الفرنسية، 
ليالي رمضان،  دينيا في إحدى 
حينما   ،1991 لسنة  ا�وافقة 
ــدم مــنــه شــخــص مــجــهــول،  ــق ت
وأطلق عليه رصاصت�، واحدة 
أصابت  واألخــرى  رأسه،  تعدت 
من سكان  مغربيا  كان  له  رفيقا 
الرصاصة  بتلك  توفي  ا�دينة، 
كيران  بن  مع  وكان  الح�،  في 
وهكذا  زيد،  أبو  ا�قرئ  صديقه 
أفلت بن كيران من موت محقق، 
به ألن يصبح  احتفظ  القدر  ألن 

رئيسا لحكومة ا�غرب.

إذن ليس مفهوما، وبن كيران 
السياسية،  معركته  ــز  ع ــي  ف
مــؤخــرا  أســمــاه  مــا  يستنكر 
 zأيضا والسجن  }الــتــجــاريــب 
ويسكت عن التذكير بالرصاصة 

التي لم تقتله.
من  إال  األمـــر  هـــذا  يــهــم  وال 
صلب  إلى  لنعود  التذكير  باب 
ا�وضوع، العالقة ب� السلطان 
ــك ا�ــغــربــي،  ــل الــعــثــمــانــي، وا�
السجن  ألن  اإلسالمي،  والحزب 
كيران  بن  الفقيه  إليه  �ح  الذي 
االتــحــاديــون،  عــانــى منه  إنــمــا 
}االتحاد  اتحاديو  عانى  مثلما 
السلطان  أيام  األتراك   zوالترقي
عبد الحميد، الذي فوجئ يوما، 
ــدى الــصــحــف،  ــرأ إحــ ــق ــو ي وهـ
السلطان  ((إن  تــقــول:  بفقرة 
ــه(...) هـــم بــصــدد  ــتـ ــيـ ــانـ وزبـ
الشعب،  ــذا  ه أوصـــال  تقطيع 
لم  إذا  وشعبها  تركيا  وستموت 
يسارعوا إلى ضخ عروقه بدماء 

األفكار اجلديدة)).
أنه  السلطان  هــذا  كتب  وقــد 
سألهم  الجملة،  هذه  قراءة  بعد 
عن كاتبها، فقالوا له إن كاتبها 
قبطان،  رتبة  من  شــاب  ضابط 

اسمه مصطفى كمال.
الحميد  عبد  السلطان  ويقول 
فــي مــذكــراتــه: ((لــقــد أصــدرت 
أوامـــــري بـــأن هـــذا الــقــبــطــان 
مظلمة  ليال  قضاء  إلى  يحتاج 
الشرطة  فحاصرت  ــاردة(...)  ب
يف  املتواجد  البئيس(...)  بيته 
بيته،  باب  فكسروا  ضيق،  زقاق 
الشباب  من  مجموعة  ليجدوا 
ووضــعــوا  جميعا  اعــتــقــلــوهــم 
األحمر(...)  السجن  يف  جميعا 
ليفكروا  عليهم  أقــفــل  حــيــث 
بصدد  أنــنــي  عــنــي،  قولهم  يف 
قبل  الــشــعــب،  ــال  أوصـ تقطيع 
حقي  إسماعيل  يستقبلهم  أن 
باشا الذي أخبرهم بأني عفوت 
أطول  مــدة  واحتفظوا  عنهم، 
قبل  كمال،  مصطفى  بالكاتب 
متأكد  ألني  سراحه،  يطلق  أن 
لــي))  مخلص  كله  اجليش  أن 
تأليف:  مــلــك.  آخــر  (مــذكــرات 

ميشيل دوكريس).
أكيد أن السلطان عبد الحميد 
كما قال عن نفسه، طيب القلب، 
في  طيبا  ليس  الزمان  كان  وإن 
القبطان  فهذا  الحاالت،  جميع 
الذي  كمال،  مصطفى  الكاتب، 
عفا عنه السلطان، هو الذي نظم 
االنقالب الكبير في تركيا، وأطاح 
بالدولة العثمانية، وشطب على 
الحميد،  عبد  السلطان  حلفاء 
عليهم  وشــطــب  ــ�،  ــي ــالم اإلس
وعلى حزبهم من خريطة الدولة 
اإلسالمية العثمانية التي كانت 

تحكم ثلث ا�شرق وا�غرب.
أيام  ب�  التشابه  أن  حقيقة 
حكمهم  امتد  الذين  العثماني� 
حتى  إفريقيا،  شمال  إلى  حتى 

بلغ ا�دينة ا�غربية فجيج، التي 
الضرائب  يدفعون  سكانها  كان 
العثماني�،  الــجــزائــر  لحكام 
ا�غربي،  السلطان  أن  لــدرجــة 
ــرة مــن اغــتــال قابض  أرســـل م
فأرسلت  الــتــركــي،  الــضــرائــب 
السترجاع  جيوشها  اسطمبول 
حكمهم،  إلــى  ا�غربية  ا�دينة 
العثمانية  الحكومة  ونــشــرت 
ــمــات لــحــاكــم فــجــيــج:  ــي ــعــل ت
قدميا  كــانــت  كــيــف  ((فــجــيــج 
على  تدار  أن  يجب  واآلن  تدار، 
حلاكم  يحق  وال  املــنــوال  نفس 
حدث  وإذا  فيها،  التدخل  فاس 
وناموس  وشرف  يتعارض  شيء 
تتحمل  فإنك  العليا،  السلطنة 
ــل املــســؤولــيــة)) (كــتــاب  ــام ك
عزيز  الــعــثــمــانــيــون.  األتــــراك 

سامح).

هذا،  الحميد  عبد  والسلطان 
عليه  االنــقــالب  بعد  الــذي  هــو 
إلى  رســالــة  رفــع   1909 سنة 
التي  الشاذلية  الطريقة  شيخ 
كتب  ــا(...)  ــه ــي إل ينتمي  كــان 
ــني(...)  ــادي االحت ((إن  فيها: 
قد أصروا علّي بأن أصادق على 
لليهود  قــومــي  وطــن  تأسيس 
فلسطني،  املقدسة  األرض  يف 
هذا  قطعية  بصورة  أقبل  فلم 
التكليف وأنا الذي خدمت امللة 
لن  احملمدية  واألمة  اإلسالمية 
آبائي  املسلمني  صحائف  أسود 
بوجه  السالطني  من  وأجدادي 

قطعي)) (نفس ا�صدر).
ــور هـــذا  ــطـ ــن سـ ــ ــتــظــهــر م ل
بالقطب  عالقاته  أثار  السلطان، 
جمال  عاشره،  الذي  اإلسالمي 
كان  زمــن  في  األفغاني،  الدين 

فيه أيضا القطب محمد عبده.

اإلسرائيلي  اإلصـــرار  وذلـــك 
الذي شهدنا آثار تشتيته الحالي 
لــألمــة الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 
وتخريب هياكل الدول اإلسالمية 
الحالية من الخليج إلى ا�حيط، 
كل  فــي  ا�لتهبة  الــحــروب  عبر 
واإلسالمية،  العربية  الجهات 
السلطان  ــام  أيـ بــدايــتــه  كــانــت 
إلى  نفي  الـــذي  الحميد،  عبد 
الجزئيات  كتب  حيث  فرنسا، 
أمالها  التي  مذكراته  في  كلها 
 zدوكريس }ميشيل  الكاتب  على 

.zوصدرت بعنوان: }آخر ملك
مثلما نحن شهود على تواجد 
ا�غرب  فــي  االتــحــاديــ�  حــزب 
كــيــران،  بــن  ــه  وحـــزب عبد اإللـ
وتواجد حزب اإلخوان ا�سلم� 
في مصر، نفس الظروف الحالية 
إلى  ا�غربي  النظام  دفعت  التي 
إسالمية  حكومة  مع  التعامل 

بعد دستور 2011.
ــر  ــي ــذك ــت وعـــلـــى هـــامـــش ال
ا�متدة  اإلسرائيلية  با�ناورات 
التركي  الــســلــطــان  زمـــان  ــن  م
إلى  واستمرارها  الحميد،  عبد 
ويجب  نذكر  الحالي،  عصرنا 
ا�ــنــاورات  أن  ــذكــر(...)  ــت ن أن 
وقتنا  ــي  ف ــي  ه اإلســرائــيــلــيــة 
خصوصا  وأمــر،  أدهى  الحالي 
األنظمة  بعض  بـــدأت  أن  بعد 
ــرأس  ــ ــئ ال ــأط ــط الـــعـــربـــيـــة، ت
استثناء  يمكننا  وال  إلسرائيل، 
ا�ـــغـــرب مـــن تــنــفــيــذ ا�ــخــطــط 
اإلسرائيلي(...) فقد أصدر أحد 
عمال ا�ملكة يا حسرة.. ا�تبق� 
من أيام إدريس البصري، طأطأ 
رأسه سنوات طوال وهو يبايع 
سيدي،  فعمر  يبارك  هللا  ويقول 
لم  ــرة،  األخــي ــام  األيـ فــي  كتابا 
يــســبــق حــتــى اإلســرائــيــلــيــون 
لكتابة محتوياته، حينما وصف 
العميل  بلهجة  ا�غربي  العامل 
الفاتح�  اإلســـرائـــيـــلـــي(...) 
بن  عقبة  لألندلس  اإلسالمي� 
نافع وموسى بن نصير، بالقتلة 
الفاتح  اتهم  كما  والناهب�، 
ا�ــولــى إدريـــس وابــنــه مــوالي 
وا�وحدين  وا�رابط�  إدريــس 
وأن  األمــوال،  وناهبي  بالقتلة 
عن  ارتــدوا  ا�غاربة،  األمــازيــغ 
ــرة(...)  م عشرة  اثني  اإلســالم 
األمازيغي�  نفور  إلــى  ملمحا 
وكــأن سعادة  ــالم(...)  اإلسـ من 
عالقة  ال  أوامـــر  ينفذ  العامل، 
وال  باألخالق،  وال  با�نطق  لها 
هــؤالء  سليل  ا�ؤمن�  بــإمــارة 
الفاتح� الذين يشتمهم سعادة 
أمجاد  يخفي  وكــأنــه  الــعــامــل، 
وأوروبــا،  األندلس  في  اإلســالم 
ــذي دام  ــي الـ والــفــتــح اإلســالم
فتحا  ــيــس  ل قـــــرون،  ثــمــانــيــة 
إسالميا ولكنه جريمة. ال ندري 
متى ينفرد سعادة العامل بحكم 
ليطرد  ا�غرب  دواوير  من  دوار 

منه ا�سلم�؟

األستاذ  ذاكرة  توسعت  مهما 
ابتداع  في  كيران،  بن  اإلله  عبد 
غرامياته الكالمية في حق ا�لكية 
ا�غربية، وتزي� آفاق العالقات 
ا�ستقبلية لهذا النظام(...) فإن 
ملك  لم يصف  كيران،  بن  السي 
ا�تعممون  سبقه  بما  ا�ــغــرب 
األمر  يتعلق  وال  العثمانيون، 
الــوزيــر  ــران،  ــي ك ــن  ب بمنافس 
بالعثماني�  وإنما  العثماني، 
في  بقوا  الذين  الحقيقي�(...) 
األيام األخيرة للدولة العثمانية، 
أيام السلطان عبد الحميد، وقد 
نصب سنة 1880، والذي بعد أن 
بدأ يتعرض للهجمات من حزب 
ــان يسمى  االتــحــاديــ�(...) وك
أرخى  والترقي،  االتحاد  حزب 
بظالل عرشه ورضاه على حزب 
حزب  يسمى  وكان  اإلسالمي�، 
قال عنهم  الذين   ،zالفتاة }تركيا 
بأنهم  الحميد  عبد  السلطان 
عندما  ظهر،  كما  عينيه،  فتحوا 
الــســادس  محمد  ا�ــلــك  أســنــد 
العدالة  حــزب  إلــى  الحكومة 
والــتــنــمــيــة، لــكــن اإلســالمــيــ� 
عندما تحالفوا مع السلطان عبد 
((عندما  قائال:  الحميد، صرح 
وجدت  احلكم،  كرسي  اعتليت 
يريدون  بأناس  محاطا  نفسي 
املؤامرات  من  بشباك  تقييدي 
ــي أحــافــظ  ــك والـــدســـائـــس، ول
أن  قررت  وعرشي،  حياتي  على 
وأمر..  أدهى  مبكر  مكرهم  أبرد 
الناس  عــن  ابتعادي  كــان  وإذا 
النتيجة  هو  فذلك  صحيحا، 
الطبيعية ملا تعرضت له يف هذه 
يعرفونني  الذين  أمــا  احلــيــاة، 
أنني  يعرفون  فإنهم  قــرب  عن 
القلب محتاج  رجل طيب رحيم 
(السلطان  والــعــطــف))  للحب 

عبد الحميد. محمد قربان).
باسم  اإلســالمــيــون  ليهيمن 
هذا  على  الفتاة،  تركيا  حــزب 
السلطان الطيب الذي تفاهم مع 
اإلسالمي� حوالي ثالث� عاما، 
الكبير،  العربي  ا�ــؤرخ  ليكتب 
إنهم  الكواكبي،  الرحمان  عبد 
السلطان  هذا  يسمون  أصبحوا 
بـ ((املولى املقدس، ذي القدرة، 
ــة واجلــــالل  ــم ــظ ــع صـــاحـــب ال
املــنــزه عــن الــنــظــيــر واملــثــال، 
وخليفة  اهللا  ظل  احلياة،  واهب 
اإللهامات  مهبط  اهللا،  رســول 
سلطان  الـــكـــرامـــات،  ومــصــدر 
العاملني،  رقاب  مالك  السالطني، 
أهل  وملجأ  الثقلني،  نعمة  ولي 

اخلافقني)).
ا�غرب  إسالميي  زعيم  بينما 
ــي عــصــرنــا الــحــاضــر، عصر  ف
ــزاالت(...)  ــ ــتـ ــ الـــصـــراع واالخـ
كيران  بن  السي  اجتمع  فعندما 
األخير،  مارس  أيام  مراكش  في 
ا�لكية،  في  ــه  رأي عن  وســألــوه 
مضى  وقت  يف  ((كنا  قال:  فإنه 
احلل  هــي  ــورات  ــث ال أن  نعتقد 
مبا  السياسية،  األوضاع  لتغيير 
الزمان  ولكن  امللكية(...)  فيها 
والتجاريب، والسجن أيضا(...) 
وأصبحنا  قناعتنا..  من  غيرا 
اليوم نخشى على النظام امللكي 

أكثر من نفسه)).
ــران  ــي ــن ك تــلــمــيــح الـــســـي بـ
يدخل  لــم  ــه  أن وأظـــن  للسجن، 

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي
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 ¿É£∏°ùdG ÚH ∞dÉëàdG ∫ÉW ÉeóæY
ÉeÉY 30 Ú«eÓ°SE’Gh

è«éa áæjóe ¿ƒªµëj ∑GôJC’G ¿Éch

أصدر أحد
 عمال المملكة

 يا حسرة.. 
المتبقين من 

أيام إدريس 
البصري، طأطأ 

رأسه سنوات 
طوال وهو يبايع 
ويقول ا� يبارك 

فعمر سيدي، 
كتابا في ا�يام 

ا�خيرة، لم 
يسبق حتى 

ا�سرائيليون 
محتوياته. لكتابة 

مصطفى العلوي

ÚcÉØ°ùdGh á∏à≤dÉH Ú«eÓ°SE’G Ú–ÉØdG º¡àj πeÉ©dG IOÉ©°S


