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توقيف  إلــى  المغرب  ســارع 
الذي  حما،  اليمن،  في  سفيره 
عشر  هناك  الخارجية  نسيته 
 zاإلفبيآي{ منظمة  لتنطلق  سنوات، 
اتهام  بعد  المغرب،  فضح  في  األمريكية 
نيويورك  فــي  المغربي  الــعــام  القنصل 
حوكم  التي  التهمة  البشر،  في  باالتجار 
القنصل  بينما  بوعشرين،  الصحفي  بها 
طردته أمريكا من نيويورك، بعد أن اعتقلت 
أنه  اإلشكالية  لتبقى  الفيلبينية،  زوجته 
في  عاما  وثالثين  ستة  منذ  قنصال  كان 
نيويورك، من سنة 1980 إلى سنة 2016. :ΩÉ©dG ôjóŸGh ¢ù°SDƒŸG 

…ƒ∏©dG ≈Ø£°üe
:ô°ûædG ô`jó``e

…ƒ∏©dG Ö«£dG

سري

4 øªãdG  ■ ºgGQO  

الحقيقة الضائعة

24

¿õîŸG á°SÉ«°ùd ÊÉ£∏°ùdG ´ƒ°†ÿG êPÉ‰

 ¿õîŸG Ö£b ¿ƒª¡àj õ«∏‚E’Gh
 ∫hC’G ø°ù◊G ∫É«àZÉH

 á«bQ ¬àLhR AÉ°VQE’
ÉfÉ£∏°S Égódh Ö«°üæJ ‘

¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG ó¡Y ‘ Gôªà°ùe ∫GRÉe ÊÉãdG ø°ù◊G ΩÉ¶f 

øµ‡ zìÓ°UE’Gh ó«MƒàdG{ ™e ∞dÉëàdGh ¢ShQódÉH áÄ«∏e ¿GÒc øH ájÉ¡f 

:A…ôL   QGƒM  ‘  ¢ùj  ï«°ûdG  áYÉª÷  á«°SÉ«°ùdG  IôFGódG  ¢ù«FQ  πcƒàŸG

 ÜõM IQOÉ¨Ã äÉ©bƒJ
 áeƒµë∏d á«Ñ©°ûdG ácô◊G
04

13 12

اِّـظاهرات اِّـليونية بالجزائر

اِّـتوكل

علوش

 óª ∂∏ª∏d Ió°TÉæe
 ∑Gô°TE’ ¢SOÉ°ùdG

 ΩÉ°ûg …’ƒe ÒeC’G
 øjôNBG ÜÉ£bCGh

»°SÉ«°ùdG πª©dG ‘



  

■ العدد: 1019
■ الخميس

 21 مارس 2019
كواليس األخبار 2

 º°Sƒe ÖÑ°ùJ πg
 AÉ¨dEG ‘ ¢û«©«æH

?zÒÿG ™ª›{

 ΩÉ°ûg …’ƒe ÒeC’G ∑Gô°TE’ ¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ª∏d Ió°TÉæe
»°SÉ«°ùdG πª©dG ‘ øjôNBG ÜÉ£bCGh

دعوة لمواجهة الكساد السياسي في «الفايسبوك»:

 الرباط. األسبوع 
ا�حلية  الجمعيات  مــن  عـــدد  أصــيــبــت 
عامل  تدخل  بعد  أمــل،  بخيبة  تطوان  في 
إلعــالن  الخالقي،  عبد  الحسن  طــانــطــان، 
فسر  الخيرz، حيث  فريك  }طانطان  مهرجان 
لتأجيل  العامل،  تحرك  الجمعوي�  بعض 
�نظمي   zمحاباة{ بكونه  األولـــى،  الـــدورة 
}موسم طانطانz الذي يتزعمه رئيس جمعية 
في  دخل  الــذي  بنيعيش،  فاضل   ،zأمــوكــار{
الصحف  روجــت  أن  بعد  التساؤالت  دائــرة 
رفضه لتعيينه كسفير للمملكة برومانيا(..).
بنفسه:  ختمها  رسالة  في  قــال  العامل 
ــدورة األولــى  ــ ــظــرا لــتــزامــن انــعــقــاد ال ((ن
�هرجان طانطان }فريك الخيرz مع التزامات 
انتظار  وفي  الشركاء،  من  �جموعة  ملحة 

ــيــة  ــروف ا�ــوات ــظـ ــون تــوفــر الـ ــك ــي ل
في  الثقافي  الحدث  هــذا 
مستوى طموحات ساكنة 
إدارة  قــررت  فقد  اإلقليم، 
تنظيمه  تأجيل  ا�هرجان 
إلــى وقــت الحـــق))، غير 

أن صدور هذا البالغ 
في  متأخر،  بشكل 
األخيرة،  اللحظات 
بعض  يــــرق  لـــم 
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ا�حلية، خاصة 
بعضها  وأن 
في  ــت  ــاركـ شـ
ت  ا لتحضير ا

األولية (..).

 الرباط. األسبوع 
نشطاء  مــن  كبير  عـــدد  تــفــاعــل 
أطلقتها  ــوة  دع مــع   zالفايسبوك{
الناجي،  سالمة  ميساء  الناشطة 
ــن خــاللــهــا إلــى  مـــؤخـــرا، تــدعــو م
هشام  موالي  }إمكانية  في  التفكير 
السياسيz، �واجهة  إلحياء ا�شهد 

.zالكساد السياسي واإلعالمي{
الــدعــوة، وهــي عــبــارة عــن مقال 
ــطــاق واســع  تــم تــرويــجــه عــلــى ن
الصفحة  مع  ا�تفاعل�  عدد  بسبب 
التي  للناشطة،   zالفايسبوكية{
ملف  في  بتحركاتها  مؤخرا  عرفت 
ــى إلغاء  الــريــف، وكـــذا الــدعــوة إل
إن  يقول  الــبــر�ــانــيــ�(..)،  تقاعد 
نقوم  أن  تحكم  الجديدة  }العقلية 
بعكس ما قمنا به سابقا: أن يفتح 
ا�غرب صفحة جديدة مع كل أبنائه 
بسبب  ونفيهم  إبعادهم  تم  الذين 
والــذيــن  الــقــائــم،  للوضع  رفضهم 
الالئحة  في  معارض�  منهم  جعل 
ــداء، أبــنــاؤه الذين  ــســوداء، وأعـ ال
فكرية  ومــلــكــات  ــاءات  ــف ك يملكون 
ا�شهد  ترجع  أن  يمكن  ولغوية، 
وتحيي  ا�يت  والسياسي  اإلعالمي 
بوبكر  أمثال  أبــنــاؤه  الـــروح،  فيه 
الــجــامــعــي، وعــلــي ا�ــرابــط، رضا 
نادية  منجيب،  ا�عطي  بنشمسي، 
واألمير  السنوسي،  أحمد  ياس�، 

.zهشام العلوي

هؤالء،  أن  يوضح  ا�صدر،  نفس 
إيجابيا  دورا  يلعبوا  أن  بإمكانهم 
في الدفع نحو االنتقال الديمقراطي 
بمساحة  احتضانهم  تم  لو  للبلد 
دفعهم  بــدل  حقيقية،  تعبير  حرية 
بلدان  في  ــرأي  ال في  التطرف  إلــى 
معارضا  يوما  رأيتم  فهل  ا�هجر.. 
عن  يعبر  منفيا  أ�انيا  أو  أمريكيا 
الوقت  يحن  ألم  بلده؟  خارج  آرائه 
إلحــداث نــوع من االنــفــراج يفسح 
سياسية  إعالمية  لحركة  ا�ــجــال 
الشعبوية وعهد  تنهي عهد  جديدة 

اليمينية  اإليــديــولــوجــيــات  بــيــع 
لترك  الوقت  يحن  ألم  واليسارية؟ 
بإعطاء  ــاءهــا  دم تــجــدد  ــزاب  ــ األح
الفرصة لشبيبتها الختيار قيادييها 
ألم  العميقة؟  الدولة  من  تدخل  دون 
يحن الوقت أن ترفع الداخلية يدها 
عن االنتخابات حتى تكون صناديق 
االقتراع هي الحاكمة؟ ألم يحن وقت 
تعديل دستوري يمنح الحزب الفائز 
حق تشكيل الحكومة دون تحالفات؟ 
ألم يحن وقت تشكيل بر�ان تمثيلي 
ويشرع  ويحاسب  يسائل  حقيقي 

وتوصيات؟  وأوامـــر  هواتف  دون 
الديمقراطية؟  مغرب  وقت  يحن  ألم 

حسب نفس ا�صدر.
وفي األخير، كتبت مايسة: أكتب 
موالي  إمكانية  عن  الثالثة  للمرة 
دماء  يحرك  سياسي  كفاعل  هشام 
ا�شهد اآلسن، أكتبها وأنا مطمئنة، 
كثب،  عن  تراقب  التي  األجهزة  ألن 
تعلم أني لم ألتقيه يوما ولم أكلمه 
ــدة رغبة  ــي ــا فــكــرة ول ــه ــدا، وأن ــ أب
الخروج من العدمية نحو فن ا�مكن 

والالممكن.. ولكم واسع النظر.
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احتفل الوزير األول السابق عبد الرحمان اليوسفي، بعيد ميالده 
الخامس والتسعني، بحضور زوجته وأقطاب اتحاديني، مثل ولعلو، 

والكراوي، وبعض الوجوه السياسية، مثل الوزير األول السابق 
ورئيس اِّـجلس األعلى للحسابات إدريس جطو، َّـ غياب لرئيس 

الحزب االشرتاكي إدريس لشكر.

 الرباط. األسبوع 
ــارت صــحــف الـــجـــزائـــر،  ــ ــ  أث
بالتزامن  مسبوقة  غير  تــطــورات 
ــع الــحــراك الــشــعــبــي، الــرافــض  م
الستمرار بوتفليقة في الحكم، حيث 
وصفتها  مصادر  عن  نقال  تحدثت 
}رجــال  مسارعة  عن   zا�وثوقةzبـ
على  ا�حسوب�  ــال  وا�ـ األعــمــال 
ممتلكاتهم  تصفية  إلــى   zالنظام
خوفا من ارتدادات الحراك الشعبي، 
 ،z�ــ ــارب ــه }ال رأس  عــلــى  ــي  ــأت وي
الــســابــق، أحمد  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
الذي استقال من منصبه  أويحيى، 
 zفيلته{ وعرض  ا�اضي،  األسبوع 
الراقي  حيدرة  حي  بأعالي  الكائنة 
للبيع،  الجزائرية  العاصمة  فــي 
وتضيف نفس ا�صادر أن أويحيى، 
عرض }فيلتهz للبيع بسعر سيكون 
أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية 
أمــالك  مديرية  لــه  تنازلت  عندما 
الدولة عنها بسعر رمزي، حيث من 
ا�رتقب أن ال يقل ثمنها عن 5 مالي� 
دوالر، بحكم موقعها االستراتيجي 
العاصمة، حيث كانت مقرا  بأعالي 

لسفارة يوغوسالفيا سابقا.

أخرى  إعالمية  مصادر  وذهبت 
ــت بــأن  ــال ــن ذلـــك، وق إلـــى أبــعــد م
يستعدون  وعــائــلــتــه،  بوتفليقة 
للرحيل إلى دولة عربية قريبا، حيث 
صرح السيد (م.ب) �وقع }الجزائر 
السعيد  مــن  مقرب  وهــو   ،zتــايــمــز
الرئيس  أن  بوتفليقة،  الغني  وعبد 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الجزائري 

الــجــزائــري،  الشعب  رســالــة  فهم 
في  شرعت  بوتفليقة  عائلة  وأن 
الخروج،  شــروط  حــول  التفاوض 
مثل عدم متابعة أفراد العائلة بشأن 
الحكم،  في  التي قضوها  السنوات 
وكذلك االحتفاظ ببعض االمتيازات 
مثل الطائرة الرئاسية، والعالج في 

سويسرا على نفقة الدولة.

صدور  على  التعاليق،  مجال  في  أثر  أي  يظهر  لم 
كتاب نفيس باللغة الفرنسية، تحت عنوان: «أبحاث في 
 ،(Essai sur l’islamisation) «اإلسالمية الشؤون 
عدة  في  الجامعي  األســتــاذ  الباحث  فيه  توسع 
األروبية،  الدول  بمختلف  العلمية  لألبحاث  مراكز 

إضافة إلى ا�غرب، األستاذ محمد الشرقاوي، الذي 
تعمق في تحليل أسباب التغييرات في ا�مارسات 
الثمن  أورو،   19 بسعر  كتاب  أنــه  لــوال  الدينية، 
والباحث�  القراء  متناول  عن  صعبا  يجعله  الذي 

ا�غاربة.

بنيعيش

موالي هشام

نموذج ألحد الشعارات اِّـرفوعة َّـ الجزائر
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   ●  الرباط. األسبوع
الحركة  حزب  داخل  يجري  »مــاذا 
الشعبية؟ وهل حقا تخلى العثماني 
الشعبية  الــحــركــة  عــن  وأخــنــوش 
األسئلة  هــذه  ــا؟«..  ــ وزراءه وخاصة 
في  قياديون  يطرحها  بــدأ  وغيرها 
الحكومة وفي حزب العدالة والتنمية 
على  وذلك  األخيرة،  اآلونة  في  بقوة 
خلفية البلوكاج الذي تعرفه مشاريع 
األغلبية الحكومية وملفاتها الكبرى.

ــبــيــة  ــدر مـــن داخـــــل األغــل ــصـ مـ
ــوع«،  ـــ»األســب الــحــكــومــيــة، كــشــف ل
ملفات  مــن  ــدد  ع بلوكاج  سبب  أن 
األغلبية الحكومية يعود إلى الحركة 
سواء  قيادتها،  وضعف  الشعبية، 
أو  العنصر،  امحند  الــعــام  األمــن 

نواب ومستشاري الحزب.
أن مختلف  ذاته،  املصدر  وأوضح 
امللفات التي الزالت عالقة إلى اليوم، 
القانون  منها  لوزراء حركين،  تعود 
اإلطار للتربية والتكوين الذي يعيش 
الحركي  الوزير  يد  في  بلوكاج  حالة 
القانونن  وضعية  وكذلك  ــزازي،  أم

واملجلس  لألمازيغية  التنظيمين 
الوطني للغات العالقن في يد وزير 

الثقافة، الحركي محمد األعرج.
من  ليس  أنه  ذاتــه،  املصدر  وقــال 
الكبرى  القضايا  تموت  أن  الصدف 
في يد الحركة الشعبية بسبب ضعف 
الحزب وبرملانييه، على عكس  قيادة 

باقي الوزراء، وخاصة وزراء العدالة 
يمررون  الذين  واألحـــرار  والتنمية 
داخل  بسالسة  القوانن  من  العديد 
وكذا  قيادتهم  قــوة  بفعل  البرملان، 
التي  البرملانية  الفرق  قــوة  بفضل 
كما  وتسندهم،  ظهورهم  وراء  تقف 
ــار واعــمــارة  هــو حــال الــوزيــر أوجـ

الحركة  وزراء  حقا  فهل  والرميد، 
نــواب  أن  أم  ضــعــاف،  الــشــعــبــيــة 
وبرملانيي »السنبلة« هم األضعف، أم 
أن قيادات وصقور وبرملانيي الحركة 
ــوزراء  ال هــؤالء  في  يــرون  الشعبية 
الدعم  مجرد تكنوقراط ال يستحقون 

واملساندة؟

مبديعاألعرج

ابن اأول وزير داخلية يف مغرب 
اال�شتقالل ي�شفع العن�شر

 والية اأخرى ملوخاريق 
على راأ�س نقابته

»ما عندي بو الوقت«.. حكيم 
بن�شما�س ي�شتقيل ويندم 

الشعبية،  الحركة  لحزب  العام  األمن  تلقى 
السياسي، ضربة  العنصر، ومعه مكتبه  امحند 
قوية هذا األسبوع، بعد أن اختار قطب الحركة 
الشعبية وابن أحد مؤسسيها موحى اليوسي، 
االبتعاد عن الحزب، ومقاطعة اجتماعات املكتب 
السياسي، رغم »توسالت« العنصر ورفضه لهذه 

»االستقالة«.
ــن الــيــوســي صــرحــوا  ورغـــم أن مــقــربــن م
للصحافة بأنه يفضل الصمت في هذه املرحلة، 
استقالة  أن  أكــدوا  القيادة،  من  أعضاء  أن  إال 
ويقول  للحزب،  قوية  ضربة  بمثابة  موحى، 
مقربوه، أنه اختار االبتعاد حتى ال يفسر بقاؤه 

في الحزب بأنه تزكية لبعض املمارسات)..(.
الحركة  في  موحى  وجــود 
يكتسي  ــان  ــ ك الــشــعــبــيــة، 
ليس  كبيرا،  رمزيا  طابعا 
بالنظر  بل  فحسب،  ملساره 
ــأول  ــده ك ــ إلـــى مــســار وال
وزيـــر داخــلــيــة فــي عهد 
االســـتـــقـــالل، ونــظــرا 
لــســيــرة الــعــائــلــة في 

مقاومة االستعمار.

العام  باألمن  اإلطاحة  محاوالت  كل  فشلت 
موخاريق،  امليلودي  للشغل،  املغربي  لالتحاد 
عشر  الثاني  الوطني  املؤتمر  هامش  على 
فاروق  السابقن،  نوابه  أحد  أن  رغم  للنقابة، 
شهير، اشتهر بنشر غسيل النقابة في الفترة 
تلقاها  التي  الضربة  إلى  باإلضافة  األخيرة، 
النفس  يمنون  كــانــوا  الــذيــن  الشباب  تيار 

بتعين أمن عام شاب على رأس النقابة)..(.
انتخب   ،68 سن  وعن  موخاريق،  امليلودي 
باإلجماع،  املغربي  االتحاد  لنقابة  عاما  أمينا 
ــة  اإلداري اللجنة  أعضاء  عــدد  تضاعف  بعد 
 332 إلى   160 من  انتقل  حيث  كبير،  بشكل 
الحتواء  تضاعف  الــذي  العدد  وهــو  عضوا، 

مختلف الفرقاء املنضوين تحت 
لواء نقابة موخاريق.

تميز  ــد  ق املــؤتــمــر  وكـــان 
وعزيز  منيب  نبيلة  بحضور 
أخــنــوش، وقـــال مــوخــاريــق 

أخنوش،  يكون  أن  يتمنى  أنه 
الطبقات  صـــوت 
الــشــعــبــيــة فــي 

الحكومة)..(.

 ●  الرباط. األسبوع
االتحاد  حــزب  من  مطلع  جد  مصدر  قــال 
الحركة  حـــزب  حليفهم  أن  الــدســتــوري، 
يتجه  لعرشان،  االجتماعية  الديمقراطية 
نحو رفض فك االرتباط في تحالفه مع حزب 
قيادة  أن  ذلــك  لــألحــرار،  الوطني  التجمع 
»الحصان« التي تتوفر على 19 نائبا برملانيا 
فريق  تشكيل  لها  يحق  ال  وبالتالي  فقط، 
برملاني بسبب شرط ضرورة التوفر على 20 
كثيرا  تعول  كانت  األقل،  على  برملانيا  نائبا 
على نواب حزب »النخلة« )3 نواب( لتشكيل 
فريق دستوري مستقل عن نواب األحرار، قبل 
أن يصدمهم عرشان برفض فك االرتباط مع 
تحالف حزب عزيز أخنوش، وإعالنه صراحة 
الدستوري  االتحاد  مع  جديد  تحالف  رفض 
الذي  التشريعي«  »التحالف  في  واالستمرار 

يجمعهم مع األحرار. 
الدستورين  أن  ذاتــه،  املصدر  وأوضــح 
أزمة حقيقية، فشرعوا  أمام  أنفسهم  وجدوا 
الــوحــدة  حـــزب  نــحــو  الــوجــهــة  تغيير  فــي 
ــرة، الـــذي يتخذ  ــ والــديــمــقــراطــيــة هـــذه امل
رمزا  »الروبيني«  ــاء  امل صنبور  شعار  من 
وحيد  برملاني  على  ويتوفر  لــه،  انتخابيا 
نايت  ــرزاق  ال عبد  اسمه  الحالي  بالبرملان 
وذلك  دمنات،  أزيالل  دائرة  عن  الفائز  ادبو، 
لتشكيل فريق جديد باسم الفريق الدستوري 
هذا  انتقال  أن  غير  والديمقراطية،  للوحدة 
سليما  يكون  لن  الدستوري  لالتحاد  النائب 
قيادة  إعــالن  حتى  القانونية،  الناحية  من 
)ســاجــد وفــطــري( عــن تحالف  الــحــزبــن 
البرملان،  مقر  خــارج  الحزبن  بن  سياسي 
موحد،  برملاني  فريق  تشكيل  يمكن  وبعدها 
فهل يستفيد فريق »الحصان« من العب جديد 

يحمل شعار »الروبيني«؟ 

»نخلة« عر�شان تت�شبث 
باالأحرار و»ح�شان« 

�شاجد يلجاأ لـ»الروبيني«

عرشان

اأخطاء حزب االأحرار تهدد م�شتقبل اأخنو�س
  ●  الرباط. األسبوع

»يبدو أن الخرجات املتكررة 
لعزيز أخنوش زعيم األحرار، 
ــن الــخــطــابــات  ــاره مـ ــ ــث ــ وإك
املباشرة وسط الجماهير، بدأ 
يسقطه في الكثير من املطبات 
لن  التي  السياسية  واألخطاء 
األخطاء  فبعد  عقباها،  تحمد 
ــادات  ــي ــت ق ــع ــة، وق ــق ــســاب ال
التجمع الوطني لألحرار مرة 
أخــطــاء سياسية  فــي  أخــرى 
أسبوعن،  قبل  وذلــك  قاتلة، 
املبتدؤون  حتى  فيها  يقع  ال 
مصدر  يقول  السياسة«  في 

سياسي قيادي جد مطلع.
ــذي  الــخــطــأ الــســيــاســي ال
ــادة األحـــرار  ــي وقــعــت فــيــه ق
والذي سخر منه ذات القيادي 
كــثــيــرا، هــو إعـــالن قــيــادات 
األحــــرار عــن عــزمــهــم الــفــوز 
لسنة  البرملانية  باالنتخابات 
تـــرؤس  ــي  ــال ــت ــال وب  ،2021
وبتعين  املقبلة،  الحكومة 
أخنوش  عزيز  األحرار  رئيس 

رئيسا للحكومة املقبلة.
الحكومة  تــرؤس  كان  وإذا 
املقبلة حق وطموح مشروعن 
ــكــل األحــــــزاب والــفــاعــلــن  ل
الخطأ  فـــإن  الــســيــاســيــن، 
الذي  والدستوري  السياسي 
ذات  بحسب  األحــرار،  ارتكبه 
عزيز  اسم  املصدر، هو فرض 
كرئيس  القصر  على  أخنوش 
حن  فــي  املقبلة،  للحكومة 
الدستور  من   47 الفصل  أن 
يعطي الحق مللك البالد وحده 
في اختيار رئيس الحكومة من 
لالنتخابات  املتصدر  الحزب 

زعيم  ــيــس  ول الــتــشــريــعــيــة، 
الــحــزب الــفــائــز بــالــضــرورة، 
في  يقع  فــاألحــرار  وبالتالي، 
خطإ دستوري وسياسي قاتل، 
قد  »البيجيدي«  قيادات  كانت 
كبيرا،  الثمن  بسببه  دفعت 
حن تنحية بن كيران من على 
عقب  الحكومة  تشكيل  رأس 
وتعويضه   2016 انتخابات 
املجلس  رئــيــس  بالعثماني 
في  نفسه،  للحزب  الوطني 
رئيس  تعين  أن  حسم  عرف 
الحكومة، قرار بيد ملك البالد 

وحده وليس الحزب الفائز.
أن  ــرى  ي املــصــدر،  أن  كما 
يجلب  السياسي،  الخطأ  هذا 
ملؤسسات  مباشرة  اتهامات 

دعمها  فــي  واإلدارة  الــدولــة 
القادمة  االنــتــخــابــات  خــالل 
ألخــنــوش، وهــو مــا ملــح إليه 
خالل  شخصيا،  العثماني 
األسبوع  نهاية  حزبه،  لقاء 
املاضي، حن قال بأن البعض 
املــال  تــوزيــع  على  سيعتمد 
لربح  اإلدارة  وعلى  والوالئم 
ــقــادمــة، فهل  ال االنــتــخــابــات 
يعلم رفاق أخنوش أن تفسير 
من  ــور  ــدســت ال  47 الــفــصــل 
الذي  البالد،  ملك  اختصاص 
للديوان  سابق  بالغ  في  ملح 
بن  ــة  ــال إق بمناسبة  املــلــكــي 
كيران، أنه يتضمن الكثير من 
الخيارات في حالة أي بلوكاج 

حكومي؟

أخنوش

وهو  أمامه  مخرج  من  بنشماس  حكيم  يجد  لم 
ينصت لثالث تدخالت متتالية من طرف قيادين في 
حزب األصالة واملعاصرة، سوى التلويح باستقالته 
العبارة  نفس  يكرر  وهو  االجتماع،  قاعة  ومغادرة 
التي قالها أحد الصيادين بمدينة الحسيمة لوزير 
احتجاجات  هامش  على  أخنوش،  عزيز  الفالحة 
الريف التي واكبت مقتل محسن فكري، وهي العبارة 

التي قال صاحبها »أنا كاع معندي بو الوقت«.
تحرك  الذي  هو  بالليل،  استقال  الذي  بنشماس 
سرب  أن  بعد  استقالته،  خبر  لينفي  الصباح  في 
»الجناح املراكشي« خبر استقالته للصحافة، حيث 

قال إن األمر »مجرد إشاعة«.
أي  ــه  ل يــعــد  ــم  ل بــنــشــمــاس،  حكيم  أن  يــذكــر 
واملعاصرة،  األصالة  داخل حزب  تنظيمي  امتداد 
واملكتب  السياسي  املكتب  على  السيطرة  وفقد 
فشلت  بــعــدمــا  ــي،  ــدرال ــي ــف ال
لألمن  نــائــب  تعين  خــطــة 
في  اخشيشن،  هــو  الــعــام، 
ــحــزب،  ــوف ال تــوحــيــد صــف
رهينا  ــام«  ــبـ »الـ لــيــبــقــى 
لــصــراع املــواقــع بن 
وجهة  الــربــاط  جهة 
الدار البيضاء وجهة 

مراكش)..(.

●  الرباط. األسبوع
تحركت األوساط النقابية والسياسية، طيلة 
بن  محتملة  أزمة  لتطويق  املاضي،  األسبوع 
السلطات  إقدام  املغرب وإسبانيا، على خلفية 
الخضراء«  »الــجــزيــرة  ميناء  فــي  الجمركية 
تلك  املغربية، سواء  النقل  حافالت  على حجز 
أو  املختلفة،  األوروبية  البلدان  املتوجهة نحو 
املغرب،  باتجاه  البلدان  هذه  من  القادمة  تلك 

دون أسباب تذكر.
وبينما وجه حزب األصالة واملعاصرة سؤاال 
املعني، محمد  الــوزيــر  إلــى  املــوضــوع،  حــول 
نجيب بوليف، وجهت الجامعة املغربية للنقل 

الوزير،  نفس  إلى  رسالة  للمسافرين،  الدولي 
تحتج فيها على التدخالت التعسفية للسلطات 
الخضراء«  »الــجــزيــرة  ميناء  فــي  الجمركية 

اإلسباني إزاء حافالت النقل املغربية.
نفس املصادر، أكدت أن السلطات اإلسبانية 
الحافالت،  هــذه  من  كبير  عــدد  بحجز  قامت 
على  املسافرين  وطالبت  وثائقها  وصــادرت 
أخــرى  نقل  وســائــل  عــن  يفتشوا  بــأن  متنها 
توصلهم إلى املغرب، وقد حاول قنصل املغرب 
في الجزيرة الخضراء، وكذا مسؤولي جامعة 
على  حفاظا  األزمـــة  لهذه  حــل  إيــجــاد  النقل 
لكن  الجارين،  البلدين  بن  الطيبة  العالقات 

دون جدوى.

اإ�شبانيا حتتجز احلافالت املغربية 

اليوسي

موخاريق

بنشماس



 الرباط. األسبوع 
منتسب  كــون  عــن  النظر  بغض 
للثقافة  املــلــكــي  للمعهد  ــق  ســاب
األمازيغية، سبق أن شكك في نسب 
ــثــانــي، وبغض  ال ــس  ــ ــى إدري ــول امل
بمليكة  عصيد  عــاقــة  عــن  النظر 
التي دعت إلى ذبح املغاربة وقضت 
ــك)..(،  ــ ذل نتيجة  حبسية  عقوبة 
وبغض النظر عن الوضع القانوني 
رأسها  على  يوجد  التي  للمؤسسة 
العميد أحمد بوكوس، حيث ينتظر 
من  النوع  بهذا  العمل  عن  التراجع 
امللكي  املعهد  دمج  عبر  املؤسسات، 
املجلس  فــي  األمــازيــغــيــة،  للثقافة 
الوطني للغات والثقافة املغربية، فقد 
حج إلى املعهد يوم الجمعة املاضي، 
لحضور  املهتمني  مــن  قليل  عــدد 
حيث  من  الخطورة  غاية  في  نشاط 
ألول  املعهد  استقبل  حيث  رمزيته، 
مرة في تاريخه، عاما سابقا بوزارة 
الداخلية، هو محمد املهدي علوش، 
أخرى  »قـــراءة  سماه  ما  يقدم  لكي 
القرن  من  املغرب،  أسلمة  تاريخ  في 
عشر«،  الثاني  القرن  إلى  السادس 

تحت عنوان »إسام األمازيغ«.
اللقاء،  منظمو  يعرف  كان  وربما 
خطورة فتح نقاش حول كتاب يحمل 
لذلك،  ــام األمـــازيـــغ«،  »إسـ عــنــوان 
لم  املذكور،  الكتاب  تقديم  حفل  فإن 
فقرة  أي  الــعــادة،  بخاف  يتضمن 
الحاضرون  ليجد  الكتاب،  لتوزيع 
للبحث  أنفسهم مضطرين  املهتمون 
ــواق)..(،  األسـ في  الكتاب  هــذا  عن 
الحاضرون  الصحافيون  نقل  وقد 
دخول  بأن  قوله  علوش  املهدي  عن 
املسلمني إلى املغرب، لم يكن فتحا، 
عاقة  ال  عسكريا  غـــزوا  ــان  ك ــل  »ب
عليه  انطوى  ملا  اإلســام،  بــروح  له 
نسائهم  وسبي  لألمازيغ  قتل  من 
ــه قــارن  ــدار كــرامــتــهــم«، بــل إن ــ وإه
»صحيح  وقال:  بالرومان،  املسلمني 
يغزون  كــانــوا  أيــضــا  ــان  ــروم ال أن 
لكن  الــنــســاء،  ويــســبــون  ويقتلون 
باسم  املغرب  إلى  جــاؤوا  املسلمني 
محاربة  على  يحث  الــذي  اإلســام، 
الظلم والجور، لكنهم لم ينفذوا من 
مارسوا  بل  شيئا،  اإلســام  رسالة 

الظلم والجور«.
التي  وتعد هذه، هي املرة األولى 
وزارة  في  سابق  عامل  فيها  يجند 
الداخلية، هو العامل املهدي علوش، 

ومدن  الناظور  في  السابق  العامل 
الحطب  لتوفير  تجربته،  ــرى،  أخـ
على  ــوجــود  م غــيــر  صـــراع  لخلق 
بني  التفريق  بدعوى  الواقع،  أرض 
األمازيغ«،  و»إسام  العرب«  »إسام 
بدعوى البحث في التاريخ، رغم أن 
هذا العامل نفسه يعترف في كتابه 
بأنه ليس ممن يحسبون على ذوي 
اإلسامي،  التاريخ  في  االختصاص 
الخطإ  إمكانية  يجعل  الذي  واألمــر 
أن  غير  جـــدا،  واردة  التقدير  فــي 
قد تكون  املواضيع،  الخطأ في هذه 

له عواقبه)..(.
يقول علوش، الذي اعتبر في ذات 
اللقاء أن اسمه ذا داللة يهودية)..(، 
للغزو  عنصريا  طابعا  هــنــاك  أن 
ــي لـــألمـــازيـــغ، حــتــى أنــهــم  ــرب ــع ال
يجبرونهم  ــوا  ــان وك »خــّمــســوهــم« 
النصارى،  مثل  الجزية،  أداء  على 

الــدرجــة  مــن  مسلمني  باعتبارهم 
إن  ضــاحــكــا،  يضيف  ثــم  الثانية، 
اإلســام،  أمــة  في  األمــازيــغ  اندماج 
ينسون هويتهم، وأصبحوا  جعلهم 
صفة  اكتساب  أجل  من  يتسابقون 
العروبة عن طريق اختاق األنساب، 
بأن  يضيف  أن  قبل  قــولــه،  حسب 
وفرض  شيء،  كل  رفضوا  األمازيغ 
ثنائية  إطــار  فــي  شــيء  كــل  عليهم 
حسب  فهم  والـــفـــرض«،  ــض  ــرف »ال
االستعمار  »رفضوا  املصدر،  نفس 
يفرضوا  ولــم  ــاومــوه،  وق األجنبي 
والتضامن..  بــاالتــحــاد  وجــودهــم 
بينهم،  واالتفاق  االتحاد  ورفضوا 
في  العيش  أنفسهم  على  وفرضوا 
ال  ميكروسكوبية  طفيلية  كيانات 
ورفضوا  القبيلة..  حــدود  تتجاوز 
ولم  فيها،  جاء  وما  األجنبي  ثقافة 

الوافدين..  على  ثقافتهم  يفرضوا 
كان كل همهم العيش على طريقتهم 
ال  واألمـــم  قــيــد،  كــل  مــن  متحررين 
ولكن  والــتــشــرذم،  بالتشتت  تبنى 
بالتكاثف واالتحاد والقبول بسلطة 
الناس  تدبر شؤون  فوقية  سياسية 
وترتب أحوالهم وأمورهم.. وتضمن 
تحدث  هكذا  وأمنهم«..  استقرارهم 
ــوش تــحــت تــصــفــيــقــات بعض  ــل ع
لسماع  املتحمسني  الــحــاضــريــن 
الرمزية  لصفته  اعتبارا  كلماتهم، 

كعامل سابق تابع لوزارة الداخلية.
ــهــدي عــلــوش،  نــفــس الــكــاتــب امل
العرب  اتــهــام  حـــدود  عند  يقف  ال 
ينكر  ــه  إن بــل  ــرب«،  ــغ امل بـ»أسلمة 
ــرب، حيث  ــغ ــود الــعــرب فــي امل وجـ
أمازيغ  من  مكون  املغرب  إن  يقول 
التعرب  من  متفاوتة  درجــات  على 
الفتا  كان  وقد  االســتــعــراب)..(،  أو 

وبني  علوش  بني  الخاف  لانتباه 
الباحث الوافي النوحي، هذا األخير، 
لدن  من  ترحيب  أي  كامه  يلق  لم 
قراءة  قدم  أنه  اعتبر  الــذي  علوش، 
األمازيغ«،  »إســام  لكتاب  سطحية 
الرجلني  بني  الخاف  أن  والــواقــع، 
املطروحة،  األفكار  جوهر  إلى  امتد 
بن  عقبة  أن  علوش  يعتبر  فبينما 
نافع، جاء إلى شمال إفريقيا »غازيا«، 
وبأن األمازيغ »لم يفتحوا أحضانهم 
لــلــغــزو الــعــســكــري اإلســـامـــي، بل 
قـــاومـــوه ملـــدة ســتــني عـــامـــا«، فــإن 
على  النوحي، أصر  الوافي  الباحث 
املغربي«  »االستثناء  على  التأكيد 
دليل  أي  يوجد  »ال  أنــه  قــال  حيث 
تاريخي واحد« على أن عقبة بن نافع 
املغرب)..(،  في  معاركه  إحــدى  قاد 
والفرق كبير بني النظرتني، فاعتبار 

واإلرغــام  للغزو  تعرضوا  األمازيغ 
يمهد  ــام،  اإلسـ فــي  الــدخــول  على 
وإنكار  التاريخ  إلنــكــار  أصحابه 
القول  بينما  ــة)..(،  ــدولـ الـ أســس 
إلى  بالعنف  يدخل  لم  اإلسام  بأن 
املغرب، سيترتب عنه تكريس وجود 

الدولة، بتاريخها)..(.
والنوحي  علوش  بــني  الــخــاف 
حول شخصية عقبة بن نافع، لم يكن 
لتساؤل  مقدمة  سوى  اللقاء  خال 
الحاضرين،  أحــد  طــرحــه  خطير 
أخبار  تقدمه  الذي  الشامي،  محمد 
املواقع كعضو سابق باملعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية، هذا األخير قال 
»هل  عــلــوش:  كــام  على  استنادا 
مجرم  نافع  بن  عقبة  اعتبار  يمكن 

حرب؟«.
الذي  علوش،  حماسة  تكن  ولــم 
التطرف،  تغذية  بني  كامه  اختلط 
الذي ينهل منه بعض النشطاء)..(، 
وبني الثناء على التجربة املغربية، 
تمجد  قصيدة،  يلقي  أن  دون  ليمر 
تحت  العربية،  باللغة  األمازيغية 
عنوان »املجد لألمازيغ«، جاءت فيها 

عبارات دالة، حيث قال:  
أبناء مازيغ كنا وسوف نكون 
شاءت األيام أم شحت املتون

أحرارا صامدون ال نهاب الردى 
أرادت األقدار أم أبت املنون 

دئبنا أن يظل املجد غايتنا 
مهما تعاقبت األزمان والقرون

.. يظل الريف األبي رمز عزتنا 
وسوس العاملة واألطلس املصون

.. يا أهل قومي ال تكلوا وال تيأسوا 
وانهضوا فاملعاني دونها السكون 

هبوا واعملوا وطالبوا بحقوق 
يدعمها الدستور يكفلها القانون
أبناء يعرب إخوان لنا يف الدين 

يف الوطن الذي نرعى معا ونصون
هكذا تحدث علوش في قصيدته، 
الــثــورة،  شعر  بــني  تــراوحــت  التي 
بدعوتها  الــســلــطــانــي،  والــشــعــر 
السؤال:  ليطرح  الدستور،  الحترام 
هذا  من  أنشطة  دعم  من  الغاية  ما 
امللكي  املــعــهــد  ــرف  طـ مــن  الــنــوع 
يمر  وقــت  في  األمازيغية،  للثقافة 
تتطلب  صعبة  بمرحلة  العالم  فيه 
توحيد الصفوف بدل زرع »النعرات« 
فيها  تختلط  تاريخية،  بنقاشات 
املطالب  مــع  التاريخية  املعطيات 

الخبزية)..(؟
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أحــد األثــريــاء، نــزل في أحــد فنادق 
البوليس  واســتــدعــى  آســفــي،  مدينة 
من  ملياران  ثمنه  خاتما  بأن  ليخبرهم 

السنتيمات)...( اختفى من غرفته.
رجال الحموشي بحثوا ووجدوا أن 
الخاتم  الفندق، سرقت  إحدى خادمات 

وخبأته في تقاشير رجلها.

قدماء »داعش« الذين استقدم املغرب 
بعضهم في األيام األخيرة، ربما قدموا 
املغربي،  األمن  رجال  من  ملستجوبيهم 
بيانات عن رئيس »داعش«، البغدادي، 
الذي قالت بعض النساء الهاربات من 
أتون الحرب، أنهن تلقني أوامر املغادرة 
البغدادي،  »داعــش«  رئيس  طــرف  من 

الذي ربما غادر ميادين املعارك.

تم  ــاط،  ــرب ال فــي  للضرائب  مفتش 
اعتقاله بعد تحمله للمسؤوليات ثاثة 
الشرطة  أجهزة  لتضبط  فقط،  شهور 
على  الخاصة،  بوسائله  استولى  أنه 
شهور.  ثاثة  ظرف  في  مايير  ثاثة 

وقولوا باز.

نشرتها  التي  اإلحصائيات  كشفت 
وزارة العدل، ظاهرة استفحال عمليات 
الطاق الشرعي في املغرب، وقد بلغت 
حدا مخيفا، حيث أعلنت أنه يتم توثيق 

مائة ألف طاق في السنة الواحدة.

يستولي  أن  وبدل  املعجزة،  حصلت 
الخليجيني  ــوال  ــ أمـ عــلــى  بــعــضــهــم 
املتواجدين باملغرب، انقلبت اآلية)...(، 
املستثمر  يوسف،  الشيخ  واستولى 
السعودي املعروف فيما سماه مشروع 
بناء حي سكني بآسفي، على تسبيقات 
مايير،  خمسة  بلغت  التي  الكثيرين 

وغادر املغرب.

ــف املـــغـــربـــيـــة  ــحـ ــصـ ــزت الـ ــ ــج ــ ع
سبقتهم  أخبار  نشر  عن  ومراسلوها 
تسمى  لبنانية  صحيفة  لنشرها 
ــت تــفــاصــيــل عن  ــط »األخــــبــــار«، أع
التعاون  مجلس  في  كامية  مشادات 
انعقد  ــذي  ال ياحسرة-   - اإلســامــي 
املندوب  انطلق  حني  مؤخرا،  بالرباط 
السعودي،  املندوب  شتم  في  اللبناني 
واتهام السعودية بأن نظامها ال عاقة 

بالديمقراطية. له 

اللقاء  خال  املغربي،  الجانب  أصر 
مع  اللقاء  اعتبار  على  لجنيف،  األول 
والبوليساريو،  وموريتانيا  الجزائر 
مجرد مائدة مستديرة، غير أن األوساط 
التي روجت لذلك، لم تتحرك وهي تقرأ 
مبعوث  أن  املتحدة  األمــم  وثائق  في 
ــراف  الــصــحــراء كــوهــلــر، يــدعــو األطـ
هذا  املحادثات  من  جديدة  جولة  إلى 
تصنيفه  يمكن  الــذي  األمــر  األســبــوع، 
بنتائج  ــات«  ــاوض ــف ـــ»م ك بــعــد  فــيــمــا 

ملزمة)..(.

تفاعل الصحفيون مع خبر »األسبوع« 
الذي نشر في العدد املاضي تحت عنوان 
»منع جنرالني إيرانيني من الدخول إلى 
على  الــســؤال  طرحوا  حيث  املــغــرب«، 
النواب،  املالكي رئيس مجلس  الحبيب 
حــول ظـــروف ومــابــســات إبــعــاد وفد 
مؤتمر  حضور  في  يرغب  كان  إيراني 
مؤتمر  في  األعــضــاء  املجالس  اتحاد 
بأن  املالكي  ليقول  اإلسامي،  التعاون 
الشروط  يحترم  لم  اإليــرانــي،  »الوفد 

الجاري بها العمل للمشاركة«.

تحت األضواء

هل يهدم »املعهد امللكي« اأ�س�س النظام امللكي؟

عامل �سابق بوزارة الداخلية يتهم امل�سلمني بقتل الأمازيغ 
وال�سامي ي�سف عقبة بن نافع مبجرم حرب

صورة من لقاء تقديم كتاب »إسالم األمازيغ«



 الرباط. األسبوع
قال مصدر دبلوماسي مغربي جد 
امتحان  من  مر  ا�غرب  أن  مطلع، 
حقيقي على مستوى تدبير شؤونه 
عالقاته  فــي  السيما  الــخــارجــيــة، 
بمناسبة  وذلــك  الخليج،  دول  مع 
 14 للدورة  ا�غربية  ا�ملكة  تنظيم 
الدول  بر�انات  اتحاد  مؤتمر  من 
الــتــعــاون  منظمة  فــي  األعـــضـــاء 
اإلسالمي الذي احتضنته بالدنا ما 

ب� 11 و14 مارس الجاري.
ــه، أن  ــ ــ ــدر ذات ــصـ ــح ا�ـ ــ ــ وأوض
ا�غرب،  فيه  نجح  الــذي  االمتحان 
دول  مــشــاركــة  طبيعة  فــي  تمثل 
على  أزمـــة  تعيش  الــتــي  الخليج 
قطر،  دولــة  مع  عالقاتها  مستوى 
والتي كان ا�غرب قد اتخذ من ذلك 
الصراع موقفا محايدا، حيث حقق 
انتصارا كبيرا في معركته هاته من 
خالل حجم وقيمة حضور وفود دول 
مكانة  يبرز  والذي  للرباط  الخليج 
ا�غرب، حيث تمت ا�شاركة }تقديرا 
في  مستوى،  أعلى  على   zللمغرب
إشارة إلى مكانته لدى هذه الدول، 
بما فيها ا�ملكة العربية السعودية 
التي تمر عالقاتها مع ا�غرب بأزمة 

صامتة.
كما أن حضور الوفود الخليجية 
ــاء  ــرؤس بــمــســتــويــات رفــيــعــة، وب
للمغرب  أعاد  شخصيا،  بر�اناتها 
حيث  ومــوقــعــه،  وهيبته  مكانته 
برئاسة  الــكــويــتــي  ــد  ــوف ال حــضــر 
الكويتي  ــة  ــ األم مــجــلــس  ــيــس  رئ
مرزوق محمد علي الغانم شخصيا، 
ورئيسة ا�جلس الوطني االتحادي 
لدولة اإلمارات العربية ا�تحدة أمل 
القبيسي، ورئيس مجلس  عبد هللا 

بن  هللا  عبد  الــشــورى الــســعــودي 
رئيس  وأخيرا  إبراهيم،  بن  محمد 
أحمد  القطري  الــشــورى  مجلس 
بنعبد هللا، مما يؤشر على انتصار 
ا�غرب في معاركه السابقة، يضيف 

نفس ا�صدر. 
قال مصدر جد  أخــرى،  من جهة 
مطلع، أن الوفد السعودي ا�شارك 
في هذه الدورة، أفشل مشروع بيان 
بقوة  كان سيدين  ا�ؤتمر  من  قوي 
على  واعتداءاتها  إسرائيل  دولــة 
الشعب الفلسطيني، ويندد بما بات 
كانت  التي   zالقرن بـ}صفقة  يعرف 

األمريكية،  اإلدارة  عليها  تشرف 
إنشاء  قرار  إدانة  كذلك  أفشل  كما 
في  بالقدس  األمريكية  الــســفــارة 
إلسرائيل في  كعاصمة  لها  تكريس 
مضمون  عكس  على  ساخن  بيان 
الدول  جعل  }حيث  الحالي،  البيان 
في  محايدة  واإلسالمية  العربية 
صراع الشرق األوسط ب� إسرائيل 
ا�تحدة  األمــم  ــوة  ودع وفلسط�، 
للتكفل بحماية الشعب الفلسطيني 

.zمن االنتهاكات اإلسرائيلية
ا�ؤتمر  أن  قائال  ا�صدر  وأردف 
بسبب  األول،  يومه  في  توقف  قد 

بإدانة  الوفد اإلماراتي  توصية من 
احــتــالل إيـــران لــجــزر إمــاراتــيــة، 
ا�شارك  اللبناني  الوفد  جعل  مما 
ويتعرض  التوصية،  هذه  يعارض 
بعدها لهجومات من بعض الوفود 
الخليجية التي كانت تحظى بعناية 
با�غرب،  سفاراتها  وفرتها  خاصة 
اللبناني  الــوفــد  دفــع  الــذي  األمــر 
بفندقه  وااللتحاق  االنسحاب  إلى 
أن  قبل  البالد،  �غادرة  استعدادا 
بالفندق  به  لحقت  تنجح وساطات 
البر�ان  مقر  إلى  مساءا  وأعادته 

حيث كانت تعقد أشغال ا�ؤتمر.
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الزعيم الفينزويلي اِّـعارض، خوان جوايدو، مع الصحفي 
اِّـغربي اِّـقيم َّـ لندن، محمد فنيش.

 …Qƒà°SO ÒÑN

 ∂∏ŸG πNóJ ™bƒàj

¿ÉŸÈdG πMh
 الرباط. األسبوع

أن  }يــبــدو  مطلع:  جــد  دســتــوري  خبير  ــال  ق
البالد  تعيشها  التي  الصامتة  السياسية  األزمة 
البر�انية،  أغلبيتها  مع  الحكومة  أزمــة  بسبب 
أصبحت جد خطيرة ومكبلة للعديد من األوراش 
يستوجب  مما  للمؤسسات،  الــعــادي  والسير 
حلها عبر الدستور كما هو معمول به في جميع 

.zالديمقراطيات في العالم
وأوضح نفس الخبير، أن األزمة التي تعيشها 
البر�انية،  أغلبيتها  مع  حاليا  العثماني  حكومة 
عدد  لعرقلة  سببا  باتت  لها،  سندا  تعد  لم  التي 
بعد  أنه  إذ  الكبرى،  واإلصالحات  القوان�  من 
مجلس  اجــتــمــاعــات  ــل  داخـ بسالسة  ــا  ــروره م
اليوم  تتوقف  الــوزراء،  وداخل مجلس  الحكومة 
التنظيمي  القانون  بلوكاج  منها  البر�ان،  داخل 
الوطني  با�جلس  ا�تعلق  والقانون  لألمازيغية 
للغات والثقافة ا�غربية، وأخيرا مشروع قانون 
اإلطار إلصالح منظومة التربية والتكوين، حيث 
عالمة  من  أكثر  تطرح  اإلشكاليات  هــذه  باتت 
ب�  والتعاون  التوازن  اختالل  حول  استفهام 
الحكومة  أن  أي  البر�انية،  وأغلبيتها  الحكومة 
من  تمرر  بر�اني�  على  تتوفر  تعد  لم  الحالية 
}مما  خاللهم إصالحاتها وبرنامجها السياسي، 
حلها  من  بد  ال  سياسية  أزمــة  في  البالد  أدخــل 
بأن  الذي أضاف  ا�صدر،  ذات  دستورياz حسب 
على  استنادا  الدستور،  في  يوجد  اليوم،  الحل 
السياسية  للحياة  السابقة، حيث سبق  التجربة 
أن عرفت حل البر�ان في ستينيات القرن ا�اضي، 
معارض  حزب  فلح  ح�  األسباب،  نفس  ومنها 
(حزب االستقالل) في تمرير تعديل قانون ضدا 

األغلبية  فقدوا  الذين  ونوابها  الحكومة  على 
الحسن  الراحل  ا�لك  جعل  مما  البر�ان،  داخل 
الثاني يحل البر�ان بسبب اختالل التوازن ب� 
الحكومة وأغلبيتها التي تساندها داخل البر�ان، 
فهل يعيد التاريخ نفسه اليوم ويحل ا�لك محمد 

السادس البر�ان الحالي؟

 QÉ¶àfG ¿hO á«°ùfôØdG á¨∏dG ¢ùjQóJ ¢Vôa
¿ÉŸÈdG á≤aGƒe

áeRC’G ºZQ Üô¨ŸG äGƒYód Ö«éà°ùJ è«∏ÿG ∫hO

 π«FGô°SEG ídÉ°üd ájOƒ©°ùdG πNóJ ¢ù«dGƒc

äGQÉeEÓd ¿ÉæÑd á°VQÉ©eh

 الرباط. األسبوع
سعيد  التعليم  وزيــر  أن  يتضح 
البر�ان  حسم  ينتظر  لن  ــزازي،  أمـ
لغات  حاليا حول  العقيم  الجدل  في 
الذي  العمومية،  با�درسة  التدريس 
التربية  حول  اإلطار  القانون  يعطل 
النقاش  انتقل  والـــذي  والتكوين، 
حوله إلى ا�لتقيات الفكرية والندوات 
السياسية  والــتــيــارات  العلمية 
والفكرية خارج مقر البر�ان وخارج 
نطاق األغلبية البر�انية، حيث يقول 
شرع  أمــزازي  أن  مطلع،  جد  مصدر 
رئيس  ومــن  البر�ان  مــن  غفلة  فــي 
الحكومة وحتى من زمالء حزبه في 
هذا  تنفيذ  في  والحكومة،  البر�ان 
لغات  على مستوى  القانون، خاصة 
انتظار  دون  ــدارس  ــا� ب الــتــدريــس 
ا�صادقة البر�انية عليه وحسم هذا 

الجدل الساخن.
بعض  أن  ا�صدر،  ذات  وأوضــح 
في  وخاصة  با�ملكة،  األكاديميات 
كتبا  مؤخرا  وزعت  القروي،  العالم 
السنة  تالميذ  على  الفرنسية  باللغة 
ا�ــدارس  من  بعدد  ابتدائي  ــى  األول
الــقــرويــة، وشــــروع ا�ــعــلــمــ� في 
تم  أنه  أي  الفرنسية،  اللغة  تلقينهم 
في  الوصية  الــوزارة  شــروع  عمليا 
باللغات  للتدريس  رؤيتها  تنزيل 
ا�جلس  يتبناها  والتي  األجنبية 

يقفز  فهل  والتكوين،  للتربية  األعلى 
ويشرع  الخالفات  هذه  على  أمزازي 
تدريس  فــرض  فــي  القادمة  السنة 

جميع العلوم باللغة األجنبية؟
ــة ا�ــجــلــس األعــلــى  ــ ــت رؤي ــان وك
وردت  والــتــي  والتكوين،  للتربية 
عامة  وعـــبـــارات  وبــطــريــقــة  بشكل 
التداول  }عبارة  اإلطــار  القانون  في 
اللغويz، والتي تثير اليوم نقاشات 
السياسي�،  الفرقاء  بــ�  ساخنة 
ــالث لــغــات  ــى تـــدريـــس ثـ تــتــجــه إلـ

والفرنسية)  واألمازيغية  (العربية 
اللغة  ثم  االبــتــدائــي،  مرحلة  خــالل 
اإلنجليزية في اإلعدادي، ولغة رابعة 
في  األ�ــانــيــة)  أو  اإلسبانية  (إمـــا 
الثانوي، مع توصية بتدريس ا�واد 
أثار  مما  األجنبية،  باللغات  العلمية 
سياسي�،  قطب�  ب�  حــادا  خالفا 
واحد يتزعمه حزب العدالة والتنمية 
وآخــر  االســتــقــالل،  حــزب  ويرفضه 
يتزعمه }البامz واألحرار يوافق رأي 

الحكومة وا�جلس األعلى.

أمزازي
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إعالن وزيرة الدفاع 
ا�ثيوبية عائشة محمد 

دعمها للمغرب
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ــوعz، أن  ـــ}ألســب أكــد مــصــدر إعــالمــي ل
مجلس  رئيس  عيسى،  صالح  عقيلة  لقاء 
رئيس  ا�الكي  والحبيب  الليبي  النواب 
ا�سؤول  قول  فيه  جاء  ا�غربي،  البر�ان 
 zا�غربي بالحرف: }وحدة األراضي الليبية
عوض }األرض الليبيةz فتطاير سؤال: هل 
وحدها  أراضي  ليبيا  وهل  مقصود؟  األمر 
إلحدى  اإلنجليزية  الترجمة  وفي  القذافي؟ 
الوكاالت الدولية، جاء التعبير موحيا، وإن 

مراجعة  وبعد  ا�الكي،  الحبيب  يقصده  لم 
ــع الــرســمــي لــالتــحــاد االشــتــراكــي،  ــوق ا�
ومنقوال عن جريدة الحزب، فإن االستخدام 
جاء بلفظ }األراضيz وليس }األرضz، وال 
يتداول الرسميون ا�غاربة سوى }الوحدة 
الترابيةz للدول، وهو ما لم يرد على لسان 
رئيس النواب ا�غاربة، واعتبر ا�صدر أن 
األزمة انتهت بعد تصحيح االصطالح، إلى 
.zاستخدام مفهوم }الوحدة الترابية الليبية

 »cÎdG ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ
 ¢†aQ Üƒàæ«°S ≈Ø£°üe

¿GÒc øH IQÉjR

أسر مصدر مطلع  لـ}األسبوعz، أن وزيرة الدفاع 
إنها  بل  ا�غرب،  تدعم  محمد،  عائشة  اإلثيوبية 
أيدت تمسكه بالحوار مع الجزائر والبوليساريو 
ـ  ا�غربي  للتحالف  يجعل  بما  جنيف،  مائدة  في 

الفرنسي مصداقيته في كل ا�نطقة.
نظيرتها  جانب  إلــى  محمد  عائشة  ووقــعــت 
قضية  يــعــزل  دفــاعــي  ــفــاق  ات على  الفرنسية، 
الصحراء في حاضنة مقر االتحاد اإلفريقي، وهو 
أمر واضح ومباشر، حسب ما قاله ا�صدر، الذي 

اطلع على ا�الحق األولى �ا وقع عليه الجانبان.
اللوجستيكية  بــا�ــســاعــدة  فرنسا  ووعـــدت 
السالم،  حفظ  في  ا�شاركة  اإلثيوبية  للقوات 
وباقي التزامات الجيش اإلثيوبي، خصوصا في 
الفرنسية  للطائرات  واســع  بتحريك  الصومال، 

انطالقا من جيبوتي.
الطرف�،  ب�  ا�وقع  البحري  االتفاق  وحسب 
يمكن الوصول إلى األهداف ا�شتركة ألديس أبابا 
اإلفريقي  القرن  منطقة  في  لتحييدها  وباريس، 
الفرنسية،  الخارطة  وتشمل  األطلسي،  باتجاه 

البوليساريو.
وهي  عليها،  تغيير  أي  أبابا  أديس  تطلب  ولم 

إشارة إلى تحول في السياسة اإلثيوبية.

صالح عيسى

áYÉ°S 30 ΩGO »ª∏©dG »ÑdÉ£dG ≈∏Y ÊƒØµfôa Oô“
 ،zلـــ}األســبــوع مصدر  أكــد 
الــشــبــاب  ــر  ــ وزي تــعــيــ�  أن 
الطالبي  رشيد  والــريــاضــة، 
ــســا �ــؤتــمــر  ــي ــمــي، رئ ــعــل ال
والرياضة  الشباب  ــوزراء  ال
الفرنكفونية، خلق  الدول  في 
في  ســاعــة   30 دام  ــردا  ــم ت
ا�ؤسسة  ا�نظمة  صــفــوف 
سنة 1969، وقد عقدت أخيرا 
والثالث�  السابع  مؤتمرها 
في مراكش لنقل الرئاسة من 
أوميكي،  أوسوالد  البنيني 
الطالبي  ا�غربي  الوزير  إلى 

العلمي.
إصالحاته  أوميكي  ومدح 
بجرأة  ا�غربي  نظيره  أمــام 
الرسمي  ا�وقع  أثارت  كبيرة 

العاملون  فتمرد  للمنظمة، 
ا�غربي  تعي�  نقل  على  فيه 
 30 �ــدة  العلمي،  الطالبي 
بعض  عــرفــت  فيما  ســاعــة، 
على  احــتــجــاجــا  ــاط  ــ األوسـ
أعيد  ــذي  ال ا�غربي  الــوزيــر 
نشرها  سبق  ملفات  نشر 
قبل  ا�حلية،  الصحافة  في 
ليؤكد  أوميكي،  يتدخل  أن 
ــة  ــواصــل عــلــى ضــــــرورة م
مسيرته، ألن السكرتير العام 
يوسف   ،zلـــ}كــونــفــيــجــيــس
فـــال، ســنــد قـــوي لــألهــداف 
ا�سطرة، وهي اإلشارة التي 
إعــجــاب  ألـــف   291 جلبت 
الخاص   zالــفــاســبــوك{ على 

با�نظمة ا�ذكورة.

 ،zلـ}األسبوع دبلوماسي  مصدر  كشف 
رئاسة  رفــض  صالح،  قايد  الجنرال  أن 
بالده حسب ما تحدث به رئيس مفوضية 
االتحاد اإلفريقي لبعض الدبلوماسي� في 
الصحافي  بيانه  نشر  قبل  أبابا،  أديــس 
فيه  دعم  والذي  الجاري،  مارس   15 ليوم 
النقط السبعة لبوتفليقة، وأضاف ا�صدر، 
أزمة  تجاوز  في  كبيرة  الجزائر  قدرة  أن 

الرئاسيات.
تخوفوا  ــال،  ــم األع رجـــال  بعض  لكن 

كل  االحــتــجــاجــات  مواصلة  مــن  مــؤخــرا 
الجمعية  أعضاء  إعــالن  ح�  إلى  جمعة 
التأسيسية، فيما يحاول األفارقة دعم نقل 
السلطة إلى مجلس مدني وليس عسكري، 
موسى  ا�فوضية،  رئيس  دفــع  مــا  وهــو 
بعدم  لدبلوماسي�،  التصريح  إلى  فقيه، 
رغبة الجيش الجزائري في إدارة ا�رحلة 
االنتقالية، إال إن تدهورت األوضاع، وهذا 
 15 من  مرفوع  تقرير  في  ا�ؤكد  الشيء 

صفحة إلى االتحاد اإلفريقي.

أن   ،zلـــ}األســبــوع موثوق  مصدر  أكــد 
رئيس  مساعدي  أحــد  سنكار،  مدحت 
رئيسه  على  اقــتــرح  الــتــركــي،  الــبــر�ــان 
مصطفى سينتوب، زيارة رئيس الحكومة 
السابق عبد اإلله بن كيران، ألنه آخر قائد 
حكومة استقبل أردوغان في زيارته إلى 
تدخلت  جهات  لكن  الــربــاط،  العاصمة 

لتجاوز هذا الرأي.
وفي 24 فبراير ا�اضي، ع� سينتوب، 
للبر�ان  والــعــشــرون  التاسع  الرئيس 
الوطنية  }الجمعية  ا�سمى  الــتــركــي 
أبريل   23 فــي  تأسيسه  منذ   zالكبرى

.1920
عالقات  إطــالق  في  سينتوب  ويرغب 
العالقات  مؤسساتية مع ا�غرب لتجاوز 
العدالة  حزبي  ب�  والجامدة  ا�حدودة 
والتنمية في البلدين، ألنها عالقات تحت 
الحصار، وتريد جهات في الدولة، إرباك 
الحزب�  بــ�  نــوع  أي  مــن  عــالقــات  أي 

اإلسالمي� في البلدين.
دبلوماسي  قــال  ا�ــهــذب،  وبأسلوبه 
زيارة  من  البد  كان  }إن  البر�ان:  لرئيس 
تحت  تــكــون  أن  يجب  فــال  ــران،  ــي ك بــن 

.zاألضواء

العلمي

أن مؤشر فوارق   zلـ}األسبوع أكد مصدر مطلع 
النفقات ا�سلحة ا�لكية، اليزال مستقرا على نفس 
بلغت  حيث   ،2009 ميزانية  في  مكشوف  هو  ما 
مليون  و617  ماليير   7 الجوية  القوات  ميزانية 
درهم، أي 22 في ا�ائة من ميزانية الجيش، بمعدل 
للنفقات يصل إلى 585 ألف درهم على كل عنصر، 
ا�خصصة  ا�يزانية  مــن  ا�ــائــة  فــي   38 وتـــؤول 
للقوات ا�سلحة إلى القوات البرية، بمعدل نفقات 
يصل إلى 75 ألف درهم للفرد الواحد، بفارق 780 
 8 نفقة  يكلف  ا�غربي  الطيار  أن  أي  ا�ائة،  في 

جنود من ا�شاة.
وهذه اإلحصائية تحولت إلى مؤشر معتمد في 
الدفاعية والعسكرية، ويعد  اإلحصائيات واألمور 
فارقا  والجندي،  الطيار  ب�  ا�ائة  في   780 فارق 

شاسعا.
وحسب هذه ا�عطيات التي تحولت إلى مؤشرات 
وعند  العسكري،  الحقل  فــي  وا�تابعة  للعمل 
ا�تخصص�، فإن عدم نشر معلومات جديدة، يضر 
بجميع القطاعات بما فيها العسكرية، في ظروف 
يمكن فيها إعادة تنظيم ا�ؤشرات لتسهل انفتاح 

الدولة على التقديرات العلمية في قطاع الدفاع.

عائشة محمد

قايد صالح

ماغريز

بيرنار  أن   ،zلـ}األسبوع كشف مصدر مطلع 
بــوردو  مــاغــريــز، رجــل األعــمــال ا�نحدر مــن 
وتطور  تاريخ  في  وا�تخصص  الفرنسية، 
الخمور في العالم ولديه ماركة تجارية شهيرة، 
العالم  في  للخمر  متحف  أول  إطــالق  ينوي 

اإلسالمي بمدينة مراكش.
في  العنب  لحقول  مالك  أكبر  ماغريز،  ويعد 
انطالقا  اسمه،  تحمل  مجموعة  باسم  العالم، 
من بوردو ا�دينة التي ولد فيها، ومنذ 1979، 
ــي سنة  أطــلــق }خــمــر بـــوردو مــيــلــيــزانz، وف
 zميليزان{ ماركت�  بــاع   ،2000
و}سيدي إبراهيمz �جموعة 
ليتخصص   ،zكاستيل{
في الخمور الرفيعة التي 
لها،  متحف  إقامة  يريد 
ورغم عشقه لبوردو، رأى 
أن مراكش أقرب لتجسيد 
ــرة مــاركــتــه }ســيــدي  ــ ذاك
إبـــراهـــيـــمz، وســيــكــون 
ا�تحف،  جانب  إلى 
رفيع  تجاري  مكان 
القادمة  للخمور 
من بوردو، ودائما 

حسب ا�صدر.



óbÉ©àdG

ــن الـــيـــوم، األســـتـــاذ ذو  ــبـــح، مـ أصـ
لنظام  الــتــابــع  الــوطــنــي  االخــتــصــاص 
األستاذ  مقابل  في  العمومية  الوظيفة 
نظامان  وهما  الجهوي،  االختصاص  ذي 
مراجعة  بعد  ا�ملكة،  في  التربوي  للعمل 
الخاص  األساسي  للنظام  التربية  وزارة 
إثر  العيون،  مدينة  في  األكاديمية  بأطر 
تظاهر آالف }ا�تعاقدينz وأمام أغلب مقار 

األكاديميات على طول خارطة ا�غرب.
على  اإلداري  ا�جلس  أعضاء  وصادق 
إلغاء التعاقد النافذ منذ 2016، باإلجماع، 
العمومي  التوظيف  بوضعية  واإلقـــرار 
الجهوي، لتمك� األكاديميات من التحكم 
الفوارق  ملغية  الجهوي،  التوظيف  في 
لوزارة  األساسي  النظام  النظام�:  ب� 
األساسي  والــنــظــام  الوطنية،  التربية 
يجعلهما  بما  الجهوية،  لألكاديميات 
نفس  سابقا  وحــدث  رسميان،  موظفان 
األمر قبل إلغائه مع موظفي الداخلية، عند 
ا�حلية،  الجماعات  �وظفي  إطــار  تبني 
ا�ظاهرات  بدت   التحول،  لهذا  ونتيجة 
فجرى   ،zالجهوي }النظام  ضد  وكأنها 
تطبيق نفس ا�قتضيات القانونية لجميع 
أطر  على  العمومية  اإلدارات  موظفي 
فيها  بما  الحاالت،  كل  وفي  األكاديميات، 
بصفة  واإلدمـــاج  الصحي،  العجز  حالة 
العقد،  ملحق  إلى  الحاجة  دون  تلقائية 
لعدم وجود تعاقد، بما يكون معه اإلدماج 
في  وإن  الوحيدة،  القانونية  الحالة  هو 
نظام ثان للوظيفة العمومية باختصاص 
جهوي وليس وطني، ويسود هذا الترتيب 
األمنية  ــالك  ــ األس بــعــض  ــي  ف ــتــرابــي  ال
وأخرى،  أجهزة  ب�  مختلفا  والعسكرية 
وليس  جهوي  الختصاص  تخضع  لكنها 
الترابي،  الترتيب  هــذا  ويسود  وطني، 
بعض األسالك األمنية والعسكرية، وب� 
لالنضباط  يخضع  لكنه  أخــرى،  أجهزة 
القوات  وتميزت  واحدة،  مركزية  ولقيادة 
ا�ساعدة بقيادت�، واحدة لشمال ا�ملكة 

وأخرى لجنوبها.
فرضها  فشل  بعد  الحكومة،  وتــريــد 
التربية  قطاع  في  للعمل  نظاما   zالعقدة{

الوطنية، رغم التوقيع القانوني للمعني�، 
للوظيفة،  عمومي  جهوي  نظام  تأسيس 
األجــور  كتلة  تضخم  أمــريــن:  يتجاوز 
تنتقدها  التي  السلبية  ا�ؤشرات  كإحدى 
مؤسسات االقتراض الدولي، وهذا ا�ؤشر 
ا�الي مهم وأساسي في التقييم، وال يمكن 
من  ـ  خاص  أو  عمومي  ـ  موظف  حرمان 
الصحية،  والتغطية  العجز  عند  التغطية 
مستخدم  لكل  ا�منوحة  الشروط  وباقي 

عمومي.
ومعروف أن النظام الجهوي العمومي 
تربوي�،  موظف�  ب�  يميز  قد  للوظيفة 
في  مكان  كل  في  بالعمل  لواحد  يسمح 
ال  ترابية،  ــإدارة  ب محدود  وآخــر  ا�غرب 
يمكن تجاوزها إال بتغيير اإلطار الوظيفي.
الجديد،  النظام  يمكن  أخرى،  من جهة 
من  فائض  لوجود  الفائض،  مواجهة  من 
ا�وظف� التربوي� في جهة من الجهات 
وإلــحــاق  ــرى،  أخــ فــي  كبير  وخــصــاص 
التوظيف العمومي باإلطار الترابي وليس 
التربوي فقط، هو ما يعطي مرحلة أخرى 
�ؤشرات  بـــدوره  الخاضع  التدبير  مــن 
نظام�  إقرار  ألن  لألجور،  العامة  الكتلة 
أو نظام واحد لألجور ليس مؤثرا، لعدم 
وجود ا�ؤشر الفيدرالي أو الجهوي، ألن 
مدلول،  وبال  جنينية  ا�غربية  الجهوية 

فيما ا�ؤشر ا�ركزي له مداخل أخرى.

 نظامان للوظيفة العمومية من أجل 
تقليص كتلة األجور 

واألوساط  الدولية  ا�ؤسسات  لدى 
ا�حاسباتية، ثالث تعريفات:

أـ  كتلة }األجور االجتماعيةz ا�علنة 
من طرف ا�نظمات االجتماعية (عبر 
للمعطيات  السنوية  التصريحات 
فرنسا  في  يعرف  ما  أو  االجتماعية 
بهذا  وتأخذ   ،(zدادس{ بـ  اخــتــزاال 
السامية  ا�ــنــدوبــيــة  االحــتــســاب، 
باحتساب  ــغــرب،  ا� فــي  للتخطيط 
احتساب  بـــدون  ــور  ــ األج مــجــمــوع 

مساهمات أرباب األعمال.

 zا�حاسباتية }األجـــور  كتلة  ـ  ب 
أيام  ذلــك  في  بما  شــيء،  كل  وتدمج 

العطل، ومساهمات أرباب األعمال.
}األجور ا�وازناتيةz، وال  ـ كتلة  ت 

تدمج العطل ا�دفوعة األجر.
ثان  نظام  بإطالق  الدولة  وتحاول 
للوظيفة العمومية، التخفيف من كتلة 
أن  أي  الدولة،  من  ا�باشرة  األجــور 
الدفع خارج النظام األساسي للوظيفة 
ألن  مباشر،  غير  دفع  هو  العمومية، 
 11 لـ  أجــور  كتلة  تجاوز  عــدم  ا�هم 
الخام،  الداخلي  الناتج  من  ا�ائة  في 
فيما سيمكن ما قررته وزارة التربية 
الوطنية مؤخرا في اجتماع العيون، 
من عدم زعزعة هذا ا�ؤشر، الحتساب 
ضمن  الجهوية  العمومية  الوظيفة 

ا�يزانيات الجهوية.
ويــتــفــوق الــنــظــام الــجــديــد على 
النظام  ــى  إلـ يــصــل  وال   zــدة ــق ــع }ال
األساسي للوظيفة العمومية، معتمدا 
على النظام الجهوي بتحديد الوصف 
تغييره، ولو في  يمكن  الوظيفي، وال 
ظرف صحي يفرض شروطا مناخية 
مــحــددة �ــمــارســة الــعــمــل، فشخص 
يمكن  ال  بالحساسية،  مثال  مصاب 
نقله إلى منطقة صحراوية أو جافة، 
يلجأ  قد  وغيرها،  الحالة  هذه  وفي 
في  الصحي  العجز  �ساطر  ا�وظف 
حاالت متكررة بدون مردودية، فالبحث 
عن الفعالية ليس هو الجزء ا�هم في 
على  ا�جبرين  بــ�  والــجــذب  الشد 
التعاقد والدولة، وتبعا لعدم الثقة ب� 
الطرف�(1)، تواصلت االحتجاجات، 
إداري  مسار  نحو  التعاقد  فسقط 
بخصوص  والــالتــمــركــز  لالمركزية 

ا�وظف العمومي الجهوي.
قطاعي  بمشروع  البدء  يمكن  وال 
فقط)  الوطنية  التربية  وزارة  (فــي 
الصفة،  لهذه  قانونية  تسوية  دون 
غموض  حالة  في  سابقا  فا�تعاقد 

لوضعه القانوني، من اعتبارين:
القانوني  التوصيف  أو  الوسم   (1

ال   ،zالــجــهــوي العمومي  لـــ}ا�ــوظــف 
بقانون،  يكون  أن  ويجب  له،  وجــود 
ا�وظف�،  من  الشريحة  هذه  وتكون 
عمومي� محكوم� بإطارهم الترابي.

بأطر  الخاص  النظام األساسي  أن   (2
األكاديميات، لم يشر بأي حال إلى الصفة 

العمومية للموظف الجهوي.
للموظف  أســاســي  ــظــام  ن وإحـــــداث 
العمومي الجهوي من مجلس إداري مع� 
فاألمر  لذلك،  العمومية،  يقر  ال  لـــوزارة، 
متعلق بنظام داخلي ال غير، ليس له أي 
الوزير  عدله  وقد  تعديله،  بعدم  ضمانات 

في اجتماع استثنائي في العيون.
ــقــول أن مــا حـــدث الــتــزام  ومــجــرد ال
حكومي، ال معنى له، بل هو التزام مجلس 
ا�تعلق  00ـ69  القانون  خالل  من  إداري 
متعاقدة  كانت  األطر  فهذه  باألكاديميات، 
وأصبحت مرسمة مع األكاديميات، أي مع 
إداري،  استقالل  ذات  عمومية  مؤسسات 

وليس مع الدولة.
�واصلة  القانوني،  الترسيم  ويحدث 
العمل بعد ستة شهور، وانطالق النشاط 
باإلضافة  الحالة،  هذه  يثبت   ،2016 من 
 ،zبـ}التعاقد الـــوزارة  اعتراف  عــدم  إلــى 
واقعا  الحالة،  هذه  في  الترسيم  ويكون 
التعاقد  البعض  يعتبر  قد  فيما  قانونيا، 
مــع األكــاديــمــيــات }عــقــدة إذعــــانz، لكن 
ا�ؤسسات ا�نجزة للعقود، مستقلة اإلدارة 
 zالعمومية{ صفة  بالضرورة  تصبغ  وال 
للدولة  مسؤولية  ال  إذ  موظفيها،  على 
هذا  في  رئيسها  شخص  في  والحكومة 
 ،zمحاسباتية{ اآلن،  إلى  واللعبة  الباب، 
ففي سنة 2018، ارتفعت كتلة األجور إلى 
بمعدل  درهم،  مليون  و850  ماليير   108
55 في ا�ائة كل عشر سنوات، وهو رقم 

تتجاوز فيه األجور ثلث ا�يزانية العامة.
عند  ا�ؤشر  هــذا  بقاء  ولصعوبة 
بالنسبة  ــة  ــائ ا� ــي  ف  9.74 حـــدود 
للناتج الوطني الخام، دون احتساب 
ا�ــســاهــمــات االجــتــمــاعــيــة، وبــاقــي 
وبــاحــتــســابــهــا تصل  ــتــحــمــالت،  ال
وهي  ا�ــائــة،  في   11.5 إلــى  النسبة 

األكثر ارتفاعا في ا�نطقة والعالم، فقد 
للتشغيل  ثانيا  نظاما  الدولة  أطلقت 
قطاعي  لكنه  الــجــهــوي،  العمومي 
تشريعي،  تأطير  وبـــدون  ومــحــدود 
ا�باشر،  التقن�  إلــى  ــرور  مـ وأي 
سيعرض الحكومة إلى احتساب أطر 
صعيد  على  ا�ستقلة  األكاديميات 
العمومية  الوظيفة  ضمن  التسيير 
ــر  ــدى دوائـ ا�ــبــاشــرة، وتــصــعــب لـ
الــوراء،  إلــى  الــقــرار، إعــادة العجلة 
وقد استثمرت الحكومة في الجهوية 
الغرض،  لهذا  الالمركزية،  واإلطارات 
وليس لبناء نظام فيدرالي في ا�ملكة، 
وقد رأت محكمة الدار البيضاء دعوى 

الحكم الذاتي في الريف انفصاال.
ويعرف االقتصاديون، أن دول العالم 
وأجهزتها  جيشها  تمس  ال  الثالث 
األمنية، وتذهب مباشرة إلى الجيش 
الثاني، ويكون هو مجموعة ا�علم� 
واألساتذة، وقد قررت اإلدارة مباشرة 
قطاع  في  تمريره  ومحاولة  التعاقد، 
التشريع  يسهل  الوطنية،  التربية 
باقي  فــي  بالعقدة  للعمل  العملي 
القطاعات، ألن قطاع التربية يستهلك 
األجــور  كتلة  مــن  ا�ــائــة  فــي   52.4
مليارا و200   42) للمدني�  ا�وجهة 
األخذ  مع   (2018 في  درهــم  مليون 
لدى  ا�وظف�  عدد  أن  االعتبار  بع� 
 287.092 إلــى  يصل  الـــوزارة  هــذه 
موظفا، أي أن األساتذة يشكلون 51 
في ا�ائة، أي أكثر من نصف األجراء 

ا�دني� ا�غاربة.
وب� 2008 و2018، وظفت الوزارة 
74.400 موظف، أي 32 في ا�ائة من 
الوظائف في عقد من الزمن، ومع ذلك، 
ملء  من  التوظيفات  هــذه  تتمكن  لم 
إلى  عددهم  ا�رتفع  ا�تعاقدين  فراغ 

83 ألفا و951 شخصا.
مكشوفة  ا�عطيات  هـــذه  وتــظــل 
ولذلك،  الدولي،  االقتراض  �ؤسسات 
 ،zفالرفض الذي عبر عنه }ا�تعاقدون
للدولة، بل استثمرته  لم يكن موجها 
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ــضــا لــصــالــح »الــصــعــوبــات  هـــي أي
االجتماعية« التي تواجهها، خصوصا 
طبقا  متعاقد  ألــف   70 توظيف  وأن 
التربية  لـــوزارة  األســاســي  للنظام 
بمنطوق  صعبا  سيكون  الوطنية، 
املؤشرات، ألنه يعني توظيفا في سنة 
سنوات؟   10 في  الــوزارة  وظفته  ملا 
 55 فهناك  األرقـــام،  تكشفه  ما  وهــو 
ألف متعاقد و15 ألف إطار يواصلون 
التكوين في نفس الفئة، أي 70 ألف 
من  ألفا   74 الدولة  ووظفت  موظف، 

2008 إلى 2018.
تــتــحــدث عن  إن هـــذه املـــؤشـــرات 
نفسها، ولذلك، وضعت الوزارة نظاما 
بعد  مــا  ليستمر  للتوظيف  جهويا 
األكاديميات،  مع  الترسيم  التوظيف، 
الواسعة،  الشريحة  هــذه  تثق  وال 
جديد،  عمومي  تشغيلي  نظام  فــي 
ويبقى السؤال املطروح، على صعيد 
عبر  امليزانية  تمرير  ألن  امليزانية، 
يبقي  األكاديمية،  عبر  أو  الـــوزارة 
التكلفة املالية واحدة، وهذه الحقيقة 
الدولة  تفيد  لكنها  الجميع،  يعرفها 
الخط  لضمان  املؤشرات  على صعيد 
التمويلي ملؤسسات االقتراض الدولي 
الذي نزل من 5 ماليير إلى 3 ماليير 

دوالر فقط.
وفـــي نــجــاح هـــذه الــصــفــقــة، فــإن 
املتعاقدين  األكاديميات،  أطر  ترسيم 
ماليير   5 األكاديميات  يكلف  سابقا، 
و200 مليون درهم، عوض 3 ماليير 
و600 مليون درهم عام 2018، لكنها 
املوظفني«،  »نفقات  بند  في  تكون  لن 
والنفقات  »التجهيزات  بند  في  بل 

املختلفة«.
الترسيم،  بعد  املتعاقدين  ومسألة 
محاسباتية،  لعبة  من  أكثر  تعد  لم 
والدولة واملتعاقدون توصال إلى نفس 
هو  كتابتها،  طريقة  لكن  النتيجة، 
انطالق  منذ  الجانبني،  بني  الخالف 

أسبوع االحتجاجات واالعتصامات.
واقترحت نفس الجهات 14 إجراء 
ألطــر  األســـاســـي  الــنــظــام  لتحسني 
أن  الــوزارة  واشترطت  األكاديميات، 
والواجبات  الحقوق  بنفس  يكون 
العمومية،  الوظيفة  نظام  في  املقررة 
نظام  صــنــاعــة  ــي  ف املــســاعــدة  دون 
النظام  عن  متقدم  أو  مختلف  جديد، 

الكالسيكي للموظف.
بعد  األكــاديــمــيــات،  أطــر  يريد  وال 
ورفض  التعاقد،  عن  الــدولــة  تخلي 
النظام  على  عشر  األربعة  التعديالت 
األســـاســـي لــلــمــوظــفــني الــتــابــعــني 
لألكاديميات، كي يكون مماثال لنظام 
االنضمام  سوى  العمومية،  الوظيفة 
إلى النظام الواحد املعمول به في كل 

القطاع العام.

 الدفاع عن نظام عمومي واحد للوظيفة 
في قطاع التعليم، منع للخوصصة 

رفــض  أن  املــتــعــاقــدون،  يــعــتــقــد 
لخوصصة  رفــض  هــو  »الــتــعــاقــد«، 
يــزال  ال  الشبح  هــذا  وأن  التعليم، 
قائما، ألن األكاديميات تتلقى أموالها 
حاليا من الدولة لدفع أجور األساتذة، 
وبعد 3 سنوات أو 4 سنوات، يمكن 
ذاتي،  بشكل  لتمويلها  خدماتها  بيع 
لتدريس  املغربية  العائالت  وستدفع 
مصطفى  رفضه  مــا  وهــو  أبنائها، 
أمــوز، عضو لجنة اإلعــالم في حراك 
الصحافة  مع  حواره  في  املتعاقدين، 

الوطنية.
ــوزارة الــتــفــاوض مع  ــ وتــرفــض ال
للمتعاقدين،  الوطنية  التنسيقية 
تمثيلية،  األكثر  النقابات  واستدعت 
للوظيفة  جديد  عمومي  نظام  لتمرير 
ــة، ويــخــدم  ــوي ــجــه ــار ال ــع تــحــت ش
لبقاء  خدمة  ماليا  مؤشرا  باألساس 
ماليير   3 حدود  في  التمويلي  الخط 
العتبة،  هــذه  عــن  نــزولــه  ألن  دوالر، 

سيكون سلبيا للغاية.
بني  مــن خــالف  املعركة  وتــطــورت 
الحركة  حول  واملتعاقدين،  الــوزارة 
شعار  رفع  إلى  والتقاعد،  االنتقالية 
إلعطاء  املغربية،  املدرسة  خوصصة 
املتعاقدين،  الحتجاج  شعبي  صدى 
وإثباتا من الجميع لقيادة الحساسية 

اليسارية لهذا التحول.
من جهة، فإن توحيد جهة التعاقد 
لــلــوزارةـ  التابعني  ـ  املوظفني  بــني 
واألطــــر الــتــابــعــني لــألكــاديــمــيــات، 
في  العاملني  يوحد  ترتيبا  يحمل 
يذهب  املوظفني  تقاعد  ألن  القطاع، 
وتقاعد  للتقاعد،  املغربي  للصندوق 
الجماعي  النظام  لصندوق  األطـــر 
التابع لصندوق  التقاعد  ملنح رواتب 
ــي مؤسسة  ــداع والــتــدبــيــر، وه ــ اإلي
تعمل في مجال االحتياط االجتماعي 
وتــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة املــعــنــويــة 
بالظهير  املالي، وأنشأت  واالستقالل 
1ـ77ـ216  الرقم  قانون تحت  بمثابة 
يعد  بينما   ،1977 أكتوبر   4 بتاريخ 
مؤسسة  للتقاعد،  املغربي  الصندوق 
عمومية مكلفة بإدارة تقاعد املوظفني 
املــغــاربــة، وتــأســســت فــي 2 مــارس 
 ،1996 غشت   7 في  لكنها   ،1930
املالي، وهي  استقاللها  على  حصلت 
الدولة  موظفي  جانب  إلــى  تشرف، 
العمومية  املــؤســســات  ومــوظــفــي 
كل  على  امللكية،  املسلحة  والــقــوات 
الرسميني  وغير  الرسميني  املوظفني 
ويمكن  املحلية،  الجماعات  ملوظفي 
الدولة  رفــع  ــام  وأم الصدد،  هــذا  في 
لشعار الجهوية، عدم فصل تقاعد أطر 
األكاديميات عن موظفي وزارة التربية 
املعنيني  املوظفني  لوجود  الوطنية 
بالتسيير الجهوي، والجماعي في هذا 
الصندوق، وأجابت الدولة سريعا عن 
األكاديميات  أطر  بضم  النقطة،  هذه 
ـأو املتعاقدين ـ إلى الصندوق الجديد 

الذي يجمع كل صناديق التقاعد في 
القطاع العام.

الخاصة  ــرى  ــ األخ النقطة  وفـــي 
بالحركة االنتقالية، اختلف املتعاقدون 
مع الوزارة في مسألة انتظار الحركة 
الوطني  الصعيد  على  االنتقالية 
جهة  إلــى  ترابية  جهة  من  لالنتقال 
الجهتني،  اتفاق  يمكن  فيما  أخــرى، 
الــوزارة  وتركز  موظفني،  تبادل  على 
جهويا  الــتــوظــيــف  يــكــون  أن  عــلــى 

ومرتكزا على أبناء الجهة.
متجاوزا،  التقني،  األمر  هذا  ويعد 
فيما يدافع املحتجون ألسبوع كامل، 
وجــودة  مجانية  يسمونه  مــا  على 
موظف  خالل  من  العمومية  املدرسة 

عمومي ومؤسسة عمومية.

معركة جديدة تدور انتصارا لـ»الدولة 
الحامية« أو قوة الدولة في التوجه 

اليساري الذي يطبع حركة المتعاقدين 
كي ال تظهر الدولة الجابية، ويفضل 
الجميع بقاء الوظيفة العمومية لبقاء 

موقع الدولة أو المخزن عند المعارضين، 
وحمى نظام الحسن الثاني نفسه من 
خالل الفالح الذي لم يفرض عليه أي 
ضريبة، والتعليم العمومي لتوحيد 
المملكة وإن استفاد منها اليسار 

الوطني، ودائما لصالح الدولة 

ثم رفضهم  قبولهم  املتعاقدون  يعلل 
شروطها  فرضت  الدولة  بأن  للتعاقد، 
على األكاديميات، واألكاديميات وحدها 

من أعلنت عن مباريات، فلم يكن هناك 
خيار، ثم بدأت املعركة، من داخل النظام 
التي  األوضاع  هذه  لتسوية  التربوي، 
للوظيفة  ثانيا  عموميا  نظاما  أنتجت 
ــوزارة  ــ ال ــحــاول  ت فيما  الــعــمــومــيــة، 
للتعاقد،  األصــل  من  امللغى  الترسيم، 
بمعية بناء نظام وظيفي شبه عمومي 
في قطاع التعليم لحوالي ربع موظفي 

القطاع التعليمي في اململكة.
إن مجرد التفكير في هذا السيناريو، 
املؤشرات في نظر  يحمل مخاطر على 
الكثيرين، فالدولة فتحت فقط التوظيف 
و248  ألفا   25 لـ  القطاعات  كل  وفي 

منصبا ماليا في ميزانية 2019.
املالية،  وزارة  نظر  فــي  يمكن  وال 
توظيف 70 ألف إطار، أي 280 في املائة 
دون  الوطني،  التوظيف  كل  إلى  نسبة 
أن ننسى أن إصالح التربية والتكوين، 
يحتاج إلى 206 آالف و96 موظفا بني 
توظيف  يجعل  مما  و2030،   2019
هذا الحجم من خالل األكاديميات، هو 
الحل التقني املتوقع لإلجابة عن حاجة 

القطاع.

رئيس الحكومة طالب وزير التربية 
الوطنية بخارطة طريق لحل المشكل، 

وهو شيء مدروس استدعى له النقابات 
األكثر تمثيلية، لكنها رفضت 

المقترحات الحكومية 

كانت مطالب املتعاقدين، هي تحسني 
نظامهم األساسي إلطار األكاديمية في 
14 إجراء، ونقطتني خالفيتني تقنيتني 
لكن  والتقاعد،  االنتقالية  الحركة  حول 
التعليمية  للنقابات  الــوزارة  استدعاء 
تنسيقية  بدل  للحوار  تمثيلية،  األكثر 
ألن  أصعب،  املوقف  جعل  املتعاقدين، 
للوظيفة  نظامني  تــريــد  ال  النقابات 
وال  جهدها  يتوحد  كــي  العمومية، 

تنقسم الشغيلة التعليمية.
ــرة  ــمــاء كــل األسـ ــت ودفـــاعـــا عــن ان
يكون  واحـــد،  نــظــام  ــى  إل التعليمية 
إضراب النقابات واقعا، دفاعا عن مطلب 
على  للحفاظ  للشغيلة  استراتيجي 
الوزارة  في  التشغيلي  النظام  توحيد 
األكاديميات  أطــر  وإلــحــاق  جهة،  من 
جهة  من  العمومية،  الوظيفة  بنظام 
النقابات،  اتفاق  هذا  كان  لقد  ثانية، 
الــتــي أكـــدت أن الــحــل الــوحــيــد مللف 
التعاقد،  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 

هو اإلدماج بالوظيفة العمومية.
دعاه سعد  ما  أمام  الطريق  قطع  إن 
الدين العثماني »خارطة الطريق«، هدف 

في حد ذاته للصف التعليمي.
للتعليم  الوطنية  النقابة  ورفضت 
للشغل(  الديمقراطية  )الكونفدرالية 
والجامعة الحرة للتعليم )االتحاد العام 
للتعليم  الوطنية  للشغالني( والجامعة 
وأيضا  للشغل(  املــغــربــي  ــحــاد  )االت
)الفيدرالية(،  للتعليم  الوطنية  النقابة 
كل مقترحات الوزارة بخصوص نظام 
إسقاطه،  على  ســاعــد  مما  التعاقد، 
حول  االستراتيجية  املعركة  وبـــدأت 
قطاع  في  الوظيفي  النظام  »توحيد 
التعليم«، وعدم تحويله إلى رأسني ومن 
ثم نظامني، وتشبثت النقابات في بالغ 
بالوظيفة  اإلدمـــاج  بـ»مطلب  مشترك 
فرض  الذين  األساتذة  لكل  العمومية 
معركة  املعركة  لتكون  التعاقد،  عليهم 
أن  معتبرة  التعليمية«،  األســـرة  كــل 
املقترحات األربعة عشر لتعديل النظام 
الــخــاص بــأطــر األكــاديــمــيــات، تبقي 

الوضع الحالي لألساتذة املتعاقدين.
ــن الــتــصــعــيــد الــنــضــالــي  ــ ــزام ــ وت
مما  الجزائر،  حــراك  مع  للمتعاقدين 
دفع الحكومة إلى التراجع خطوات إلى 
الوراء، إليجاد حل، تحول فوق األرض، 
إلى توحيد كامل الصف التعليمي في 
سنة  ومنذ  الحساسة،  املرحلة  هــذه 
التقليدية  النقابات  تستعيد   ،2011
وإن  االحتجاج،  تؤطر  لم  إن  عافيتها، 
وتستثمر  الشارع،  في  العملية  تدر  لم 
املطالب،  كل  بدعم  الوضع  جيد  بشكل 
ملفاوضات  غيرها  أو  تنسيقيات  من 
التعاقد،  ملف  في  الفشل  فبعد  جدية، 
وجدت النقابات في الشباب، الدينامية 
الكاملة إلعادة تحريك املشهد السياسي 

في اململكة.

إسقاط »التعاقد« كعقيدة حكومية، 
هو الهدف، ألنه اختيار استراتيجي 

للدولة في كل القطاعات 

العمومية  للوظيفة  ثانيا  نظاما  إن 
األساسي،  نظامها  عن  الخروج  دون 
تبديل  ويكون  للنظام،  جديدة  فلسفة 
ألطر  األســاســي  بالنظام  »الــتــعــاقــد« 
األكــاديــمــيــات، هــو مــا حــصــل، وعــدم 
احتساب »العقدة« نظاما عند البعض، 
التــزال  فهي  لذلك،  سليما،  رأيــا  ليس 
سارية مادام النظام الوحيد والقانوني، 
هو النظام األساسي للوظيفة العمومية.

مشكل  فــي  النقابي  الفشل  وبــعــد 
التقاعد،  ومشكل  األجــور  في  الزيادة 
املتعاقدين  األساتذة  تنسيقية  تحركت 
استراتيجي  خيار  إلسقاط  معركة  في 

للدولة.
الخط،  على  النقابات  دخول  ويكون 
فاملتعاقدون  للحكومة،  إضافيا  فشال 
الذين لم يحظوا بالتكوين البيداغوجي 
التقدم  عــلــى  قــادريــن  غــيــر  ــكــافــي،  ال
ــفــي، وبــالــتــالــي،  ــوظــي ــود ال ــع ــص وال

سيكونون رهائن أي نظام جديد.
اصطفاف  فــإن  األمـــر،  حقيقة  وفــي 
فرض  املتعاقدين،  إلى جانب  النقابات 

وضعا جديدا يؤكد حسابني:
النيوليبرالية،  السياسات  إربــاك  ـ 
ألن  التعليم،  خوصصة  مقدمتها  وفي 
خطوة  لألكاديميات،  املالي  االستقالل 
مساهمة  من  الخاصة  مواردها  لبناء 
في  التسجيل  ورســوم  األبناء  عائالت 
هذه  على  الجميع  ويتفق  املستقبل، 
تعد  لم  التعليم  مجانية  ألن  الخطوة، 
ورفضت  ــزاب،  ــ األح كــل  عند  مقدسة 
معارضتها،  مــن  جــزء  فــي  النقابات 
للمجلس  االستراتيجية  التوصيات 

األعلى للتعليم.
األعلى  املجلس  توصيات  إربـــاك  ـ 
تبقى  ــزدوجــة،  م ضــربــة  فــي  للتعليم 
والحوار  للتنسيقيات  الحركة  فيها 
بنظام  التعاقد  وإســقــاط  للنقابات، 
انتصار  الجهوي،  العمومي  املوظف 
العمومي  املوظف  بني  الفصل  لبداية 
الجهوي،  العمومي  واملوظف  الوطني 
أســلــم،  الــبــعــض  عــنــد  الــتــعــاقــد  فيما 
فاملهندس والطبيب ورجل الدرك امللكي 
واألمن الوطني والعسكري في القوات 
عبر  توظيفهم  يتم  امللكية،  املسلحة 
وضع  ومحاولة  تجديدها،  يتم  عقود 
خارطة طريق إلنشاء منصب »املوظف 

العمومي الجهوي«، ليست متكاملة.
وال يزال الوضع القانوني للتوظيف 
الــجــهــوي والــعــمــومــي غــامــضــا، وال 
املتوحش  الرأسمال  ويخدم  له،  أسس 
تفكيك  ألن  الطفيلية،  والبورجوازية 
القطاع العمومي، جزء من استراتيجية 
العمومي  لـ»املوظف  قانونا  تضع  ال 
بـ»العقدة«،  ربطه  وتحاول  الجهوي«، 
التعليم  رجـــل  رفـــض  يــؤســس  فيما 
تتجدد  قد  أخرى،  ملرحلة  للخوصصة، 
ــدارس  ــ ــي امل بــتــوســيــع االســتــثــمــار ف
إلى  الدولة  تعود  أن  ويمكن  الخاصة، 
إنشاء  قبل  السابقة  استراتيجيتها 
املجلس األعلى للتعليم، أي خوصصة 
لكل  التعليم، والتفكير في دعم مباشر 

طفل متمدرس.
وقابل  موضوع،  السيناريو  وهــذا 
للتطبيق، وقبل 2030، لن تكون املدرسة 
العمومية الحالية، وخيار الحكومة بني 
تعليم شبه عمومي تباشره األكاديميات 

لرفع الكفاءة واألداء وتعليم خاص.
على  معروف  ــزازي،  أم يقوله  ما  إن 
ــدى،  املــســتــوى املــتــوســط وبــعــيــد املـ
تأجيل  من  بــدأت  ــوزارة  ال أخطاء  لكن 
امتحان الكفاءة املهنية، الذي يجب أن 
يكون منذ السنة األولى، وهو ما خلق 
الفئة زادت من  صدى سلبيا لدى هذه 
التعاقد  حــول  تقنية  أخطاء  تراكمها 
الشيء  ونفس  االنتقالية،  والحركة 
ينطبق على ما وقعت عليه الوزارة في 
محضر بشأن 700 درهم تعويضا على 
يعد  ولــم   ،2009 في  النائبة  املناطق 
توصيات  أو  االستعجالي«  »البرنامج 
بثقة  تحظى  للتعليم،  األعلى  املجلس 
عدم  فجوة  ازدادت  كما  التعليم،  رجل 
الدولة  ألن  ونخبتها،  الدولة  بني  الثقة 
لم تعد قادرة على االحتواء، بل يطلب 
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 إطفاء »حريق« األساتذة المتعاقدين 

الموظف العمومي الجهوي وضعية ال يحددها القانون 
ونظامان للتأجري خطر عىل األمن الوظيفي للمملكة
ال يمكن للوظيفة العمومية أن تكون بنظامني للتأجري ونظام واحد يف الحقوق 

والواجبات، فيما تحويل التوظيف بـ»العقدة« إىل التوظيف بالعقد اإلداري 
المتمثل يف النظام األسايس ألطر أكاديمية، هو لعب قانوين يف نفس اإلجراء الذي 

يعني أن هؤالء األساتذة ليسوا أجراء الدولة.
وأنقذت الوزارة قانونية إجراءاتها، ألن التوظيف بالعقدة يعني ارتباطها مع كل 

موظف عىل حدة، فيما الوضعية الجديدة والمقررة يف »العقد اإلداري« تجمع 
فئة لتميزيها عن اآلخرني، فالتصنيف ينتهي قريبا إىل »أستاذ وطني« و»أستاذ 

جهوي«، وهذا التقسيم يهدد وحدة النظام النقايب، فالهدف هو االنتقال إىل 
سياسة »أجرية جديدة« معروضة يف خارطة طريق، قالها سعد الدني العثماين 

رصاحة.

كل اإلجراءات الوزارية يف اجتماع العيون، لم يبلغ بها المجلس األعىل للتعليم، 
فجاء الفصل واضحا بني المحتوى الرتبوي واإلدارة الرتبوية.

ويذهب البنك الدويل عكس هذا التوجه، ومرت المملكة بالتقويم الهيكيل دون 
المساس بموظفيها، وبهذا االنتقال الذي ستعيشه الوظيفة العمومية، ستكون 

الثورة اإلدارية المهددة عند البعض لألمن الوظيفي.

عزيمان



املتعاقدون الدولة الحامية.
رغم  ــة،  ــدول ال ــوة  ق اليسار  ويــدعــم 
معروف،  هو  وكما  للمخزن،  رفضهم 
للمخزن،  مباشرة  قــوة  الــدولــة  فقوة 
ــل يــوم  وتــخــســر الـــدولـــة املــغــربــيــة ك
الجميع  ويريد  ومركزيتها،  احتواءها 
في  للموظف  واحــد  بنظام  قوية  دولــة 
التعليم، ألن بناء نظام مزدوج للوظيفة 
املدرسة،  لخوصصة  تهيئة  التربوية، 
 50 إلــى  تصل  أن  الجميع  يسعى  إذ 
للدينامية  الباقية،  والبقية  املائة،  في 
األكاديميات،  تتقدمها  عمومية  الشبه 
التعليم  خوصصة  فــإن  يظهر،  وكما 
النظام وال شك،  قنبلة موقوتة ستغير 
وهي تبرز الدولة الجابية عوض الدولة 
توحيد  أساسا  يقرها  التي  الحامية 
الوظيفة  مسمى  تحت  املوظفني  نظام 
العمومية، وإفرادهم بإطار مالي يتقدم 
العامل  أو  املغربي  الخاص  القطاع 
فوق األراضي املغربية، هو سر تمسك 

الشباب بالتوظيف العمومي.

 توظيف أطر األكاديمية جاء عن 
طريق عقدة إدارية تحولت إلى ما 
يسمى نظاما للوظيفة الجهوية 

العمومية، وهو باألساس مجرد تعديل 
لهذه العقدة أو تعاقد يفضي إلى 

الترسيم، وباقي الحقوق المخولة التي 
يتضمنها النظام األساسي للوظيفة 

العمومية 

الوطنية  التربية  وزارة  رفــضــت 
تمثل  التي  التنسيقية  مــع  الــحــوار 
ــي تكون  ك املــتــعــاقــديــن،  ــذة  ــاتـ األسـ
تعديل  تسمية  فــي  اإلرادة  منفردة 
نظاما  سمته  بما  اإلداري  التعاقد 
لألكاديمية  داخلي  نظام  وهو  إداريا، 
خالل  من  والحقوق  الواجبات  يحدد 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  النظام 
إلى عقد  اإلدارية  العقدة  انتقال  ويقر 
في  القانون  إلى  مستندا  إداري)2(، 
الجوهر  حيث  من  وهو  تعاقد،  شكل 
القانوني، ليس تعاقدا، ألنه ال ينبني 
ــني، ويــكــون مــا حــدث،  ــ ــ عــلــى إرادت
بـ»العقدة«  العمل  من  قانوني  انتقال 
باملفهوم  إداري«  بـ»عقد  العمل  إلــى 
العقد  يكون  وأن  الخالص،  القانوني 
أساسي  نــظــام  الــقــانــونــي،  مرجعه 
للوظيفة العمومية، ال يفيد في القول 
اآلن،  إلى  يوازيه  نظام  وال  منه،  بأنه 
للموظف  نظام  بوجود  القول  ويكون 
تفيد،  ال  دعاية  الجهوي،  العمومي 
أجهزة  بعض  في  بالعقدة  العمل  ألن 
الدولة، ال ينفي أن الوظيفة املشغولة 
بعد  الترسيم  فيكون  وظيفة عمومية، 

شهادة الكفاءة.
غير،  ال  دعاية  حاليا،  يحدث  ومــا 
وهي ال تفيد اإلطار القانوني لألستاذ 
إلى  العقدة  من  االنتقال  اختار  الذي 
ليواصل  أكاديمية  مع  اإلداري  العقد 
العقدة  من  واالنتقال  التربوي،  عمله 
ألن  ــوزارة،  ال في مصلحة  العقد،  إلى 
املوقعني  الطرفني  يهم  بالعقدة  العمل 
عليها ال غير، أي في شخص األستاذ 
واإلدارة، أما العقد اإلداري، فيكون من 
جهة واحدة لكل األساتذة املتعاقدين، 
األقــل  على  الــعــقــدة  تطوير  ويــكــون 
تستثمر  ألنها  األحسن،  هو  نظريا، 
بني  وسط  وهي  لصالحها،  الظروف 
العقد اإلداري والقرار التنفيذي الناتج 

عن اإلرادة املنفردة لرجل اإلدارة.
األساسي  النظام  يدعى  ما  ويكون 
لـ»أطر األكاديمية« في نظر املؤسسات 
ضمن  اإلداري،  والــقــانــون  الــدولــيــة، 
التوصية  التعاقد، وال يخرج عنه في 
واألثر القانونيني، وألن ال مواد خاصة، 
فإن الطرفني يعودان في مرجعهما إلى 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  النظام 
تركه،  أو  األمر  هذا  العقد  ذكر  سواء 
نشاط  تحديد  في  الحق  لها  والدولة 
التعاقد  أو  العقدة  خالل  من  املتعاقد 

والعمل،  التشغيل  جهة  من  املوقع 
وهي األكاديمية والتعديل في املعيار 
ألحد جهتي التعاقد بتسليمها حقوقا 
إضافية، وتأكيدها على حقوق محددة 
بقانونـ  الوظيفة العموميةـ  ال يجعلها 
املستند  املرجع  من  جــزء  حــال،  بــأي 
واستفادت  آخر،  نظام  أنها  أو  عليه، 

وزارة التعليم من أمرين:
ال  كــي  »الــعــقــدة«  تطوير  ــدم  ع  )1
ينافس  للتوظيف  ثانيا  نظاما  يكون 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  النظام 
القانون  حسب  العقدة  واستثمار 
في صالح  يكون  لن  املغربي،  اإلداري 

الدولة على املدى املتوسط.
2( استبدال نظام »العقدة« بـ»العقد 
اإلداري«، للتحكم في فئة تساوي ربع 

املوارد البشرية لكل الوزارة املعنية.
تغيير  من  األحـــوال،  كل  في  والبــد 
بغية  اململكة،  فــي  ــور  األجـ سياسة 
لدى  مطلوب  كمؤشر  كتلتها  خفض 
مؤسسات االقتراض الدولي، وقد جاء 
إصالح  عن  منفصال  بالعقدة  العمل 
مطلوبة  إجـــــراءات  وهـــي  األجــــور، 
تسريعها)3(  مــن  ــد  والب ومــتــأخــرة، 
الخبير  موريرا،  إيمانويل  يقول  كما 
الرئيسي لدى البنك الدولي، في حوار 

مباشر مع الصحافة املحلية.
حل  مــن  الــدولــي  البنك  ويتخوف 
عــلــى حساب  االجــتــمــاعــي  املــشــكــل 

الطريقة  على  األجــور  كتلة  توسيع 
التونسية، إذ وصلت كتلة األجور إلى 
الداخلي  الناتج  من  املائة  في   14.1
الخام ، ودمج املتعاقدين يرفع النسبة 
أزمة  يشكل  بما  املائة،  في   13.1 إلى 
حــســب مـــؤشـــرات الــبــنــك الــدولــي، 
وتسعى الحكومة إلى إعادة النظر في 
نظام األجور في أفق اإلصالح الشامل 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  للنظام 
يقول سعد الدين العثماني)5(، وهو 
إلى  بالنقابات  حدا  الــذي  التصريح 
معركة  إلى  املتعاقدين  معركة  تحويل 
الحالي  النظام  في  مكاسبها  لحماية 
إصالح  وتريد  العمومية،  للوظيفة 
ــور داخـــل الــنــظــام ولــيــس من  ــ األج

خارجه.
وفي منتصف املدة، حسب توقعات 
برنامج إصالح األجور 2017 ـ2021، 
لم يسجل أي تطور)4(، بل إن الزيادة 
السنوية العادية لنسبة األجور للناتج 
نقطة  ربع  حدود  في  الخام،  الداخلي 
الخالص  األجر  كل سنتني، ألن معدل 
 321 )أي  مرة   3.21 يمثل  للموظف، 

في املائة بالنسبة للفرد في اململكة(.
القطاع  في  األجر  مستوى  ويرتفع 
وهو  الجوار،  دول  مع  مقارنة  العام 
ما أعطى للوظيفة العمومية في عهد 
االجتماعي  االمتياز  الثاني،  الحسن 
يحظى  الــذي  النفسي  واالســتــقــرار 

القناعة  وهــذه  املغربي،  املوظف  به 
شخصية بالنسبة للملك الراحل.

وفعال، زادت نسبة ثقة املواطن فيما 
مسؤولون  ويتخوف  املخزن،  يسمى 
من املساس بهذه الهيبة املوروثة، إذ 
وتعريضها  الوظيفة  تعويم  يمكن  ال 
الحفاظ  هو  املهم  ألن  السوق،  ألداء 
الذي  والرمزي  اإلداري  التحكم  على 

تتميز به اإلدارة املغربية.
بني  النسبة  أن  القارئ  يصدم  وقد 
الوظيفة العمومية في املغرب واألجر 
الخالص في القطاع الخاص يتجاوز 
أرباع  بثالثة  األوســط  الشرق  معدل 
من  وبأكثر  املائة  في   75 أي  النقطة، 
غرب  في  املعدل  عن  املائة  في   150

إفريقيا.
آخر  نظام  بناء  الحكومة  وتحاول 
املوظفني  تسميه  ملا  موجه  لألجور، 
بدون  وإن  الجهويني،   العموميني 
التعاقد  اعتماد  سوى  قانوني  إطــار 

اإلداري.
وتسعى الحكومة من خالل ما حدث 
توسيع  إلى  املتعاقدين،  األساتذة  مع 
نطاق التعاقد، كسياسة أخرى لألجور 
في اململكة، لكن تراجع وزارة التربية 
الوطنية عن العقدة إلى العقد اإلداري، 
عبر  والحقوق  الواجبات  تحديد  مع 
العمومية،  للوظيفة  األساسي  النظام 
للمشكل  القانوني  التأطير  يفيد  ال 
يعطي  لكنه  حاله،  على  يبقى  الــذي 
أحوالهم،  تحسني  فرصة  للمتعاقدين 
مقابل ربطهم باإلطار الجهوي حصرا.

داخل  الرباط  لصالح  قفزة  وهــذه 
مجموعة  وهــي  »مــونــاب«،  مجموعة 
الـ32 دولة من الشرق األوسط وشمال 
وأفغانستان،  وباكستان  إفريقيا 
يقول تقرير البنك الدولي بعد اعتماد 
الجدد  الشباب  املوظفني  مع  التعاقد 

في سلك التعليم ومحو األمية.
أصبح   ،2018 مــاي  تقرير  ومنذ 
ــن ثــم الــتــرســيــم، في  الــتــوظــيــف، وم
كالسيكية  ثقافة  العمومية،  الوظيفة 
املوظف  تجاوزها،ألن  يجب  للمنطقة 
في  نظيره  يتجاوز  العام  القطاع  في 

القطاع الخاص.
من  ــد  الب ــي،  ــدول ال البنك  وحــســب 
العام  القطاعني  بني  األجــور  عدالة 
والخاص، وهو ما يهدد بتنازل الدولة 
خصوصا  موظفيها،  امتيازات  عن 
وتناقش  مرتفعة،  األجــور  كتلة  وأن 
األجرية  »الكتلة  املالية  املؤسسات 
صادر  تقرير  عنوان  في  كما  للدولة« 

عن نفس الجهة املالية)5(.
مالحظة  ــي  ــدول ال الــبــنــك  ــدى  ــ وأب
جوهرية متمثلة في أن إصالح األجور 
الشغل،  فــرص  سيخلق  اململكة  في 
توزيع  إعـــادة  على  أكــثــر  ويــســاعــد 
العشرة  املالحظات  خالل  من  الثروة 

التالية:
الوظيفة  في  األجور  ارتفاع  أن   )1
النتائج  ــي  ف يــؤثــر  ال  الــعــمــومــيــة، 
بما  لــلــدولــة،  السوسيواقتصادية 
يستدعي وقف هذا االرتفاع فورا، في 
إجراءات محددة طبقا لخارطة طريق 
املقترضة  للجهات  الحكومة  قدمتها 

تحت ما يسمى اإلصالحات.
الوظيفة  إصـــالح  تــأخــر  أن   )2
تأخير  ضــمــن  ــجــيء  ي الــعــمــومــيــة، 
اململكة،  فــي  اإلصــالحــات  مسلسل 
بني  املــتــعــاقــديــن،  قضية  وتتقاطع 
الوظيفة  وإصـــالح  ــور  األجـ إصــالح 

العمومية، والنجاح فيه.
ــطــور نــظــام  ــت وســيــعــطــي هـــذا ال
للتوظيف  يؤسس  كما  آخــر،  أجــور 
األزمــة  وهــذه  اإلداري«،  »العقد  عبر 
النموذج  ــة  أزم بــل  مغربية،  ليست 
الفرنسي، كما يوضحه تقرير للبرملان 

الفرنسي)6(.
ــاع عن  ــدفـ ــة بـــاريـــس الـ ــاول ــح وم
نموذجها اليعقوبي بالحضور القوي 
لـ»الدولة الحامية«، ال يخدم في شيء 

وهذا  نموذجها،  تتبع  التي  الــدول 
الصراع الدفني بني النموذج اليعقوبي 
الفرنسي الذي تتبعه الدولة املغربية، 
الذي  األنجلوسكسوني  والنموذج 
املانحة  الدولية  املؤسسات  تفرضه 
في  أزمة صامتة  إلى  يدفع  للقروض، 

املغرب.
يريد إطالق نظام  ال  املغرب  أن   )3
بديل للوظيفة العمومية، ويؤكد على 
وجود اختالف بني املوظف العمومي 
الوطني  العمومي  واملوظف  الجهوي 
ونظام  لــألجــرة  مختلفني  بنظامني 
ــات،  ــواجــب ــي الــحــقــوق وال واحـــد ف
خصوصا  انشطارية،  الحالة  وهــذه 
في  واحــد  نظام  على  االعتماد  وأن 
في   40 إلى  الترسيم  يقلل  الوظيفة، 
املائة، فيما تقرر ترسيم املتعاقدين مع 
األكاديميات بمائة في املائة، ومعادلة 
نظامني مختلفني لألجور ونظام واحد 
النظام  أي  والواجبات،  الحقوق  في 
األساسي للوظيفة العمومية لن تكون 
وإن  للنمو،  أو صانعة  داعمة  معادلة 
حدث، فهي تغطي مؤشرات متضادة.

4( أن املغرب يريد مراجعة سياسته 
التقاعد،  بصناديق  وبدأها  العامة، 
لكن املسألة تتعلق بقبول عمل إضافي 
ولسنوات إضافية، لكن وقف تشغيل 
الدولة أو خلق نظام أجري ثان، حرك 
تقييم  وسيكون  لالحتجاج،  النقابات 
مفيد  وغير  صعب  لألجور،  نظامني 

على املدى املتوسط.
العامة  املالية  برمجة  احترام   )5
يوجب التعامل الصارم مع كل املبالغ 
احتساب  فــإن  ولــذلــك،  امليزانياتية، 
بنود  على  األكاديميات  أطــر  أجــور 
مباشر  مالي  تــزويــر  أخـــرى،  مالية 
املالية  اإلدارة  في  صعوبة  سيكشف 

املباشرة للدولة.
املحاسباتي  الــتــأطــيــر  ــض  ــرف وي
)عمومي  نظامني  وجــود  للميزانية، 
وشــبــه عــمــومــي( لــألجــر عــن خدمة 

عمومية واحدة بإطارين مختلفني.
تعتمدها  التي  الفرضيات  أن   )6
مقاربتها  في  الوطنية  التربية  وزارة 
تبدو  األكــاديــمــيــات«،  ــر  ــ »أط ملــلــف 
البرنامج  لتقييم  تبعا  للغاية،  هشة 
الفرنسي في بناء نظام ثانوي لألجرة 
للميزانية  الــخــاضــعــة  الــعــمــومــيــة، 
بنقل  تتعلق  ال  املسألة  ألن  العامة، 

التمويل من بند إلى بند آخر.
7( إعادة تدبير أو تجديد الوظيفة 
العمومية، على أساس نفس الخدمة 
بأنظمة أجور مختلفة لن تكون فعالة، 

ألنها تخلق هوامش تمويل إضافية.
ــا ســبــق، يجب  م عــلــى  ــاء  ــن ب  )8
تمويل الرافعات الجديدة القتصادات 
العمل،  مدة  على  تأسيسا  الترسيم، 
الــرابــعــة ملجلس  الــتــوصــيــة  وعــلــى 
الحسابات الفرنسي، ويمكن في هذه 
في  السن  كبار  مع  التسوية  الحالة، 
برنامج  في  كما  العمومية،  الوظيفة 
وهي  وغــيــرهــا،  الطوعية  ــادرة  ــغ امل
الناشطني  مع  التسوية  من  أفضل 
النقابات  حرك  الهدف  وهذا  الجدد، 
الحكومية  املــقــتــرحــات  كــل  لــرفــض 

املوجهة للمتعاقدين.
خفض  إلى  ستعمد  الدولة  أن   )9
والترسيم  التعويضات  فــي  كبير 
والتسبيقات وغيرها، وهي إجراءات 
مالية ستأتي بعد نجاح »العقدة« مع 

ربع موظفي وزارة التربية الوطنية.
توظيفات  خفض  استمرار   )10

الدولة.
املذكورة،  الطريق  خارطة  وتؤكد 
أن حسم »العقدة« أو »العقد اإلداري« 
انتقال  هو  العمومية،  الوظيفة  ألداء 
املناهض  التدبير  في  أخــرى  ملرحلة 
تحالف  سر  وهــو  املــوظــف،  ملصالح 
ــنــقــابــات واملــتــعــاقــديــن وتــركــيــز  ال
معركتهم على دمج هؤالء في الوظيفة 

العمومية.

هوامش
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وترى إدارة البنك الدويل أن الدولة المغربية تدفع لموظفيها 3 مرات دخل الفرد، 
وأن الفارق كبري بني الموظف العمومي يف المملكة والموظف العمومي يف الرشق 

األوسط، إذ يزيد عنه بـ 75 يف المائة، فيما يزيد عن الموظف العمومي يف غرب 
إفريقيا بـ 150 يف المائة؟

وتفكر الدولة يف تجاوز عقيدة المرحوم الحسن الثاين، الذي أعطى لموظف دولته 
امتيازا وأمانا عىل القطاع الخاص، ليؤكد أن اليسار المدافع عن قوة الدولة، 

يدافع عن قوة المخزن، بفعل دفاعه عن نظام الوظيفة العمومية.

رسالة سوداء إىل البنك الدويل

 1 - Le recours aux contractuels pour réduire
 la masse salariale directe de l’état, médias
24, 13/3/2019.
 2 - Acte administratif.

3 - Banque mondiale: le Maroc doit accélé-
 rer les reformes, entretien avec Emmanuel
 Pinto Moreira, économiste principal pour
 le Maroc auprès de la banque mondiale,

finances news, 31/1/2019.
4 - Politique salariale au Maroc: une ré-

 forme globale pour bientôt, l’économiste,
27de 2017.

5 -  La masse salariale de l’état.
 6 - La Masse salariale de l’état, enjeux et
 leviers, communication à la commission de
 finances de sénat, juillet 2015.pdf.compt.fr.

دمج 70 ألف متعاقد يف الوظيفة العمومية، أي ربع موظفي وزارة الرتبية الوطنية 
دفعة واحدة، سيوجه بنسبة الكتلة األجرية للدولة إىل 14 من الناتج الداخيل 

الخام، وهو خط أحمر كاد أن يفجر أمن تونس لتسجيلها نفس النسبة، وتتواصل 
الضغوط من مؤسسات االقرتاض الدويل.

الملك الذي صان عرشه برفع أجر الموظف العمومي لتعزيز األمن الوظيفي 
لدولته، وإعفاء الفالح من الرضائب وأعطى من خالل هذني اإلجراءني، صورة 

عن الدولة الحامية وليست الجابية، فيما يذهب البنك الدويل عكس هذا 
التوجه، ومرت المملكة بالتقويم الهيكيل يف عهد الحسن الثاين، دون المساس 

بموظفيها، وبهذا االنتقال الذي نعيشه، ستكون ثورة إدارية، لها ما بعدها.

لوهويرو



... ألول مرة، ومنذ تعيينه ناخبا 
هيرفي  الفرنسي  استدعى  وطنيا، 
األســود  �عسكر  العبا   33 رونـــار، 
منتخب  �واجهة  استعدادا  ا�قبل، 
من  األخيرة  الجولة  برسم  ا�االوي 
إقصائيات كأس إفريقيا لألمم، التي 
ضمن منتخبنا ورقة التأهيل إليها، 
ستجمعه  التي  الودية  وللمباراة 
26 مارس  بمنتخب األرجنت� يوم 

الجاري با�لعب الكبير بطنجة.
الئحة كبيرة، سيمنح من خاللها 
ا�درب الفرصة للعديد من الالعب� 
ضمن  ليكونوا  قــدراتــهــم،  ــراز  إلبـ
الذي  للمنتخب  النهائية  القائمة 
سيمثل ا�غرب في نهائيات الكأس 

اإلفريقية بمصر.
تعامل  وكعادته،  رونــار،  هيرفي 
بدهاء كبير في هذا االختيار، حيث 
ا�االوي،  إلى  العبا   18 بـ  سيسافر 
 15 الـ  سيترك  بينما  جدد،  وجلهم 
ا�ونديال  في  شاركوا  الــذي  العبا 
ــي ا�ـــغـــرب، اســتــعــدادا  ــر ف ــي األخ
منتخب  ضــد  الــثــانــيــة  لــلــمــبــاراة 

األرجنت�.

غياب بعض الالعبني واملناداة 
على آخرين يفتقدون للتنافسية

الــرأي  الوطني،  الناخب  فاجأ 
العام الرياضي، با�ناداة على بعض 
الالعب� الذي يفتقدون للتنافسية، 
أو تراجع مستواهم خالل الدورات 
األخيرة من البطولة الوطنية، وعلى 
حــذراف،  الــرجــاء،  مهاجم  رأسهم 

الذي لم يحافظ على مستواه الكبير 
الذي ظهر به في بداية البطولة وفي 
اإلفريقي،  االتحاد  كأس  إقصائيات 
في  ا�ساهم�  أكبر  من  كان  حيث 
أن  كما   ،zالكاف{ بكأس  فريقه  فوز 
لصانع  والكثيرة  ا�تتالية  األعطاب 
ألعاب الفريق األخضر، الحافيظي، 
شأن  شأنه  مردوديته،  على  أثــرت 
يلعب  لم  الذي  بانون،  بدر  ا�دافع 
التوقيف،  بسبب  شهرين،  طيلة 

في  عليه،  ا�ــنــاداة  تمت  ذلــك  ومــع 
األفضلية،  بــأن  نــرى  ــذي  ال الوقت 
الذي  �قدم،  إسماعيل  بركان  �دافع 
يستحق أن تعطى له فرصة اللعب 
إسماعيل  عــودة  أو  ا�نتخب،  مع 
يبحث عن  ــازال  مـ الـــذي  ــحــداد،  ال
هي  رونــار،  مفاجأة  لتبقى  نفسه.. 
كريم  أكادير،  حسنية  مدافع  دعوة 
باعدي، الذي يعتبر حاليا من خيرة 

الالعب� في البطولة الوطنية.

التي  للمجموعة  بالنسبة  أمــا 
عادية،  فهي  األرجنت�،  ستواجه 
بكل  الجيدة  رونـــار  �عرفة  نظرا 
الجديد،  ليبقى  ا�دعوين،  الالعب� 
الهولندي،  ألكمار  فريق  نجم  هو 
ــي، الـــذي فضل  ــسـ ــة اإلدريـ أســام
الوطني  ا�نتخب  قميص  حــمــل 
التهامي،  ــور  وأن الهولندي،  على 
الوليد  بلد  فريقه  مــع  تألقه  بعد 

اإلسباني.
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األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

حول  الكثير  والكالم  للغط  كثيرا  استغربنا 
تجمع  أن  ا�فروض  من  كان  التي  ا�باراة 

ب� فريقي الرجاء والوداد باإلمارات.
أخذت  العادية،  الــوديــة  ا�ــبــاراة  هــذه 
لها  أكبر من حجمها، ألسباب ال عالقة 
بعض  يدعي  كما  الوطنية  با�صلحة 
ا�اء  في  يصطادون  الذين  االنتهازي� 

العكر.
أحد الوكالء أو السماسرة، هو السبب، حيث 
إلعطاء  الصحفي�،  أشباه  من  ترسانة  جند 

الغرض  ألن  حجمها،  من  أكبر  االستعراضية  ا�ــبــاراة  هــذه 
الحقيقي منها، مادي وتجاري ال غير.

فمن حق نادي الرجاء الرياضي أن يرفض السفر إلى اإلمارات، 

وكثرة  مــنــه،  يعاني  الـــذي  الضغط  بسبب 
ألن مصلحة  والقارية،  الوطنية  ا�باريات 
االستعداد  حاليا، هي  األخضر  الفريق 
ضد   zالــســوبــر{ بكأس  للفوز  الجيد 
الترجي التونسي، بينما مباراته ضد 
وقت  إلــى  تتأجل  أن  فيمكن  الـــوداد، 

الحق، أو تلغى تماما.
االنتهازي�،  وبعض  السماسرة  أن  إال 
وا�نطقي،  الحكيم  الرجاء  قرار  يرقهم  لم 
ــب على  ــع ــل ــور، وال ــ ــ فــــــأرادوا تــغــيــيــر األم
مباراة  في  الوطن  مصلحة  وإقحام  ا�صطلحات، 
استعراضية تجارية، سيجنون منها بعض الدوالرات البئيسة.

فكفى من التالعب بالشعارات والكلمات الرنانة.

?á«æWh á«°†b AÉLôdGh OGOƒdG »HôjO ¿Éc ≈àe
حول  الكثير  والكالم  للغط  كثيرا  استغربنا 

تجمع  أن  ا�فروض  من  كان  التي  ا�باراة 

أخذت  العادية،  الــوديــة  ا�ــبــاراة  هــذه 
لها  أكبر من حجمها، ألسباب ال عالقة 
بعض  يدعي  كما  الوطنية  با�صلحة 
ا�اء  في  يصطادون  الذين  االنتهازي� 
بعض  يدعي  كما  الوطنية  با�صلحة 
ا�اء  في  يصطادون  الذين  االنتهازي� 
بعض  يدعي  كما  الوطنية  با�صلحة 

أحد الوكالء أو السماسرة، هو السبب، حيث 

وكثرة  مــنــه،  يعاني  الـــذي  الضغط  بسبب 
ألن مصلحة  والقارية،  الوطنية  ا�باريات 
وكثرة  مــنــه،  يعاني  الـــذي  الضغط  بسبب 
ألن مصلحة  والقارية،  الوطنية  ا�باريات 
وكثرة  مــنــه،  يعاني  الـــذي  الضغط  بسبب 

وا�نطقي،  الحكيم  الرجاء  قرار  يرقهم  لم 
ــب على  ــع ــل ــور، وال ــ ــ فــــــأرادوا تــغــيــيــر األم
وا�نطقي،  الحكيم  الرجاء  قرار  يرقهم  لم 
ــب على  ــع ــل ــور، وال ــ ــ فــــــأرادوا تــغــيــيــر األم
وا�نطقي،  الحكيم  الرجاء  قرار  يرقهم  لم 

zGate{ â«Z ˆا óªM

يمكن لنا فعال أن نسمي االعتذار باللبق 
النصر  ونجم  لــهــداف  والدبلوماسي 
بعد  هللا،  حمد  الــرزاق  عبد  السعودي، 
أن تمت ا�ناداة عليه للمنتخب الوطني.

الشيء  وعانى  طويال،  انتظر  هللا  حمد 
له،  الذي تعرض  الكثير بسبب اإلهمال 
ليرد الصاع صاع� للثعلب رونار، الذي 
ب�  مــن  آسفي  أو�بيك  العــب  يكن  لــن 

}أصدقائهz ا�فضل�.
ولوجه  منذ  الكبير  تألقه  من  فبالرغم 
النرويج،  في  وبدايته  االحتراف،  عالم 
هللا  حمد  يلق  لم  الخليج،  ثم  والص�، 
يلقاه زمالؤه، حيث كان  الذي  االهتمام 
روسيا  مونديال  إلى  الذهاب  يستحق 
2018، إال أن رونار أقصاه، وفضل عليه 
العب� كانوا يفتقدون للتنافسية، أو أقل 

مستوى منه.
ــواقــعــة، تــعــود بــذاكــرتــنــا إلى  هـــذه ال
وصانع  نجم  ب�  حصل  الــذي  ا�شكل 

زياش،  أمستردام حكيم  أجاكس  ألعاب 
ورونار، الذي لوال تعقل وحكمة رئيس 
ــذي نجح  ــوزي لــقــجــع، الـ الــجــامــعــة فـ
بضرورة  الوطني  الناخب  إقناع  في 
الجلوس على طاولة الحوار مع زياش، 
الفتقدناه إلى األبد، وها نحن نرى الدور 
الكبير والحيوي الذي أصبح يلعبه مع 
تألقه  كثب،  عن  تتبعنا  كما  ا�نتخب، 
ريال  ضد  فريقه  مبارتي  خالل  الكبير 
حيث  األبطال،  عصبة  كأس  في  مدريد 
صال وجال، وفعل ما شاء بدفاع الريال، 
الذهاب  في  تاريخي�  هدف�  وسجل 

واإلياب.
نتمنى كذلك، أن يتدخل رئيس الجامعة 
الناخب  بــ�  الــصــدع  ــرأب  لـ ــجــددا،  م
فيه  �ــا  حمد هللا،  ــالعــب  وال الــوطــنــي 
في  هو  الذي  الوطني،  �نتخبنا  الخير 
قيمة  إلى العب هداف من  حاجة ماسة 

حمد هللا.

... حقق نادي الوداد الرياضي رقما 
قياسيا وطنيا جديدا، بتأهيله للمرة 
الرابعة على التوالي إلى ربع نهاية 
كأس عصبة األبطال لألندية البطلة.

الفريق األحمر، لم يخيب ظن اآلالف 
بــغــزارة  الــذيــن حــجــوا  مــن عشاقه 
�ركب األمير موالي عبد هللا بالرباط، 
وكان لهم دور كبير في فوز فريقهم 
وقــوي،  عنيد  خصم  أمــام  وتأهله، 
إفريقي  الجنوب  داونــز  صان  وهو 
له  البيضاوي،  الفريق  شكل  الــذي 
و�دربه، عقدة كبيرة خالل السنوات 

األخيرة.
خــالل  تمكن  الــنــاهــيــري،  ا�ــدافــع 
دفاع  شفرة  فك  من  الثاني  الشوط 
الخصم، وذلك بتسجيله لهدف رائع، 
أعاد الثقة لزمالئه وللجمهور الكبير 

أن  إلــى  تشجيعاته  من  ضاعف  ــذي  ال
أعلن الحكم الرواندي عن نهاية ا�باراة 

بتفوق الوداد.
في كأس }الكافz، وبالرغم من االنتصار 
الــرجــاء  فــريــق  الـــذي حققه  الــعــريــض 

على  الديار  خــارج  الرياضي 
الكونغولي  ــو  ديـ أوتـــوهـــو 

بحصة كبيرة (4-1)، خرج
مبكرا  األخيرة  النسخة  بطل 
كان  التي  ا�سابقة،  هذه  من 
يعول عليها كثيرا، خاصة بعد 
إقصائه من كأس زايد لألندية 
حظوظه  ــعــدام  وان العربية، 

للفوز بالدوري ا�غربي.
على عكس الرجاء، تمكن فريق 
تحقيق  مــن  أكــاديــر  حسنية 
نهاية  لــربــع  تــاريــخــي  تــأهــل 
انتصاره  بعد   ،zالكاف{ كأس 
بركان،  نهضة  على  ا�ستحق 
الذي كان قد ضمن مبكرا ورقة 

التأهيل إلى دور الربع.
التي  ألنــديــتــنــا  سعيد  حــظ 
تمثلنا على الواجهة اإلفريقية في القادم 

من ا�باريات.

●  جمهورنا يفضل ا�قاهي

الصديقي، مدرب يوسفية برشيد
●  وباراكا من كالم ا�قاهي..

● ا�الكم ربيعي ينفصل عن مدربه
مواقع

●  بعد انفصاله عن زوجته، جاء دور مدربه!!

zحرب لقجع ضد الزاكي تعود إلى الواجهة{ ●

المساء
●  آش هاذ البهتان والبوليميك؟

● سأكمل ما بدأه ا�درب السابق، طارق مصطفى

بنعبيشة، مدرب وادي زم
●  ونعم التصريح اإليجابي.

● تحملوا مسؤوليتكم في هذا التوقيت من ا�وسم
رئيس الرجاء الزيات، لالعبيه

●  وأين مسؤوليتك أنت؟

ا�نظومة  في  كبير   zضلع{ الرياضية  الحكامة   ●

الكروية..
الورزازي، رئيس الكوكب المراكشي
الكوكب  «تكّسر» ضلع  باراكا عليه غير  ● أنت غير تسكت، 

ا�راكشي!!

● حصلنا على ا�الءمة والدعم سيرفع عنا األزمة 

(700 مليون سنتيم)
الزيات، رئيس الرجاء
أثناء حملتك  بها  الرجاوي�  التي وعدت  ا�اليير  ●  وأين هي 

االنتخابية؟

أسامة اإلدريسي مفاجأة رونار

حمد اهللا

هريَّـ رونار

الناهريي مسجل الهدف



العدد: 1019الخميس 21 مارس 2019حوار12

عبد الواحد  اِّـتوكل وإُّـ جانبه فتح اهللا أرسالن

حدود  والتفاعل إلى  اجلــدل  يتواصل   
الــيــوم مــع بــالغــات اجلــمــاعــة حــول «تشميع 
بيوت املنتسبني إليها»، كم وصل عدد البيوت 
بهذا  نظركم  ذلك يف  يحصل  وملــاذا  املشمعة، 

التوقيت بالذات؟

 بلغ عدد البيوت ا�شمعة إلى حدود 
تبدأ  لم  فالقصة  بيوت،  عشرة  الساعة، 
اليوم حتى نتساءل اليوم �اذا، وإنما منذ 
2006، �ا أغلقت عدة منازل، في مقدمتها 
منزل األم� العام، األستاذ محمد عبادي، 
اللحظة،  هــذه  إلــى  مغلقا  ــزال  الي ــذي  وال
والهدف كما يعرف كل متتبع منصف، هو 
 ،zالتضييق على جماعة }العدل واإلحسان

حيويتها  تجميد  يتأت  لم  إن  والتقليص 
وانتشارها في ا�جتمع، فاألمر إذن ليس 
جديدا، وإنما له سوابق، وفضال عن ذلك، 
الجماعة  من  أعضاء  بيوت  تشميع  فإن 
كثيرة  أشكال  من  واحــدا  شكال  إال  ليس 
لها  تتعرض  التي  ا�ضايقات  من  أخرى 
الجماعة منذ تأسيسها رسميا في شتنبر 
1981، وها هي السلطة تعود مرة أخرى، 
وفي تحد صارخ للقوان� القائمة، إلغالق 
مدن  فــي  البيوت  مــن  جــديــدة  مجموعة 
أن  يؤكد  مما  متزامن،  وبشكل  مختلفة، 
بالقانون،  له  عالقة  وال  سياسي  القرار 
وأنه آت من ا�ركز، وأن السلطات ا�حلية 
فوق،  من  اآلتية  التعليمات  نفذت  إنما 

وبعضهم قال ذلك صراحة.

املقصودة  البيوت  بأن  يقول  من   هناك 
تقوم بأنشطة غير مرخصة، ومجهزة لذلك.. 

ما رأيك؟

فهناك  صحيح،  غير  كــالم  هــذا   
قاعدة قانونية تقول ال جريمة وال عقوبة 
األنشطة  فما هي هذه  قانوني،  إال بنص 
لقد  عنها؟  يتحدثون  التى  القانونية  غير 
ب� الخبراء ورجال القانون في أكثر من 
مقال، تهافت هذه االدعاءات الباطلة، وإال 
قانوني واحد يدعم هذه  دلني على نص 
عنها،  ا�تحدث  فاالجتماعات  ا�ــزاعــم، 
مفتوحة  وليست  خاصة  اجتماعات  هي 
للعموم، وفي بيوت خاصة، وتعني أعضاء 

}العدل واإلحسانz تحديدا.. فهل  جماعة 
هذا يجرمه القانون؟ ولو كان األمر كذلك، 
قد  فالكل  ا�ــغــاربــة،  بــيــوت  كــل  ألغلقت 
يجتمع في بيته بالعشرة وبالعشرين أو 
الثالث� أو أكثر من ذلك أو أقل، بمناسبة 
بالغثيان  أشعر  أنني  أكتم  ال  بأخرى.  أو 
يحتاج  ال  ما  لتفسير  أجدني مضطرا  �ا 
إلى تفسير، فاألهداف واضحة، ومحاولة 
االنتهاكات  هذه  لتبرير  بالقوان�  التدثر 
هي   ،zواإلحــســان }الــعــدل  جماعة  بحق 
أن  يمكن  ال  ومفضوحة  فجة  محاولة 
صراحة،  فليقولوها  عاقل،  على  تنطلي 
وزرائــهــم  أحــد  لسان  على  قالوها  وقــد 
شكيب  السابق  الداخلية  وزيــر  (يقصد 

بنموسى)، بأن ا�طلوب هو رأس }العدل 
ونشطة،  حية  جماعة  ألنها   zواإلحسان
واالستبداد،  الفساد  فضح  على  ومصرة 

وتبيان ضرره على البالد والعباد.

 يف هذا اإلطار، كيف تنظر إلى ما ميكن 
تابعة  بيوت  تشميع  بــني  «املــفــارقــة»  تسميته 
تشميع  وعــدم  واإلحــســان»  «الــعــدل  جلماعة 
املثال  سبيل  على  البودشيشية  الزاوية  بيوت 

التي حتتضن عدة لقاءات من نفس النوع؟

سؤالك هذا يؤكد ما قلناه سابقا   
بأي  لها  عالقة  ال  ا�سألة  بــأن  ــرارا،  ومـ
سياسية  هــي  وإنــمــا  قانونية،  مخالفة 
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حاوره
سعيد الريحاني

قال عبد الواحد املتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل واإلحسان»، أن تشميع بيوت بعض املنتسبين للجماعة، هدفه التضييق، 
موضحا أن هذا «التضييق» انطلق منذ سنة 2006 بتشميع بيت األمين العام الحالي، محمد عبادي، قبل أن يوضح أن وزيرا سابقا يف الحكومة، 

أكد أن املطلوب هو «رأس جماعة العدل واإلحسان» يف إشارة إلى وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى.
رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل واإلحسان»، وهو املنصب الذي يضع صاحبه ضمن أقطاب الجماعة األقوياء إلى جانب األمين العام 
ونائب األمين العام فتح اهللا أرسالن(..)، أصر ىلع إبراز الجانب السلمي ألنشطة الجماعة، رغم جرأة التصريحات، حيث قال: ((إن رفضنا للعنف، 

ليس مسألة تكتيكية، كما قد يدعي بعض املتحاملين، أملتها ظروف دولية ضاغطة تجاه ظاهرة اإلرهاب، وإنما هي قضية مبدإ إسالمي أصيل، 
نؤمن به ونعمل بمقتضاه، ولن نحيد عنه)).

ويف معرض جوابه عن سؤال املقارنة بين نشاط الجماعة يف عهد امللك الراحل الحسن الثاني وامللك محمد السادس، قال املتوكل: ((ال 
يمكن أن نختزل املسألة يف األشخاص، وإن كان لألشخاص دور ال يمكن إنكاره، فالقضية قضية نظام سياسي، والنظام السياسي الذي كان يف 

عهد امللك الراحل الحسن الثاني، هو الذي اليزال مستمرا يف عهد امللك محمد السادس)).
يف هذا الحوار، الذي يتزامن مع تصعيد غير مسبوق بين السلطات املحلية والجماعة تحت عنوان «تشميع البيوت»، ينفي املتوكل وجود أي 
دعوة للمشاركة السياسية من طرف الدولة، كما ينفي أية مراجعة سياسية للخط السياسي للجماعة، غير أنه يؤكد باملقابل، ((إمكانية حصول 
تنسيق بين جماعة العدل واإلحسان وحركة التوحيد واإلصالح املشاركة يف الحكومة باسم حزب العدالة والتنمية، رغم أنه يقول إن تجربة بن 

كيران، كانت تجربة مليئة بالدروس، وتؤكد غياب اإلرادة السياسية لدى النظام للقيام باإلصالحات التي يحتاجها البلد)) حسب قوله.

حوار



الــقــوانــن  استعملت  بــحــتــة، 
تسعفهم  لم  وإن  حتى  ذريعة، 
من  والحد  الجماعة  لتحجيم 
تستهدف  كيف  وإال  انتشارها، 
بيوت املنتسبن لـ»العدل واإلحسان« دون 
غيرهم؟ وكيف تأتى لهم أن يكتشفوا هذه 
واحد  وقت  في  عنها  املتحدث  املخالفات 
وفي مدن مختلفة، وينهضوا لتنفيذ قرار 
افترضنا  ولو  اليوم؟  نفس  في  اإلغــاق 
غير  عمومية  اجتماعات  هناك  أن  جدال 
أو  اإلغــاق  يبرر  هذا  فهل  لها،  مرخص 
الجاري  املساطر  تحترم  لم  وملاذا  الهدم؟ 
غياب  في  البيوت  واقتحموا  العمل،  بها 
فأين  حتى،  إخبارهم  وبــدون  أصحابها 
القانون  يكفلها  التي  املسكن  حرمة  هي 
وأعطاب؟  علل  من  به  ما  على  والدستور 
حملهم  الـــذي  االستثنائي  الــداعــي  مــا 
على  ــدام  اإلق على  السرعة  وبهذه  فجأة 
هذا الفعل غير املبرر قانونا وال أخاقيا 
االنتقائية  أنها  أم  شرعا،  وال  عقا  وال 
تيار  تجاه  بمكيالن  والكيل  والتمييز 
استعصى  إسامي  وسياسي  مجتمعي 

على التدجن واالحتواء.

حتاول  جهات  هناك  أن  تعتقدون  هل   
اتهامكم بـ»اإلرهاب«؟

فالجماعة  ــك.  ذل يستطيعون  ال     
-بحمد هلل - أضحت معروفة سواء على 
الدولي،  أو  اإلقليمي  أو  املستوى املحلي 
ومن  واعتدالها،  ووسطيتها  بسلميتها 
بالاءات  تسميه  ما  املشهورة  مبادئها 
الثاثة: ال للعنف، ال للسرية، ال لارتباط 
أو منظمة  كان  بأي جهة خارجية، حزبا 
أو دولة، ونعرف أنه كانت هناك محاوالت 
كثيرة للعثور على ما يخالف هذا، لكنهم 
لم يظفروا بشيء، وليس لدينا ما نخفيه، 
فمواقفنا واضحة ومعروفة، واستقاليتنا 
ولن  به  ونعتز  عليه  نحافظ  ثمن  كنز 
للنضال  واختيارنا  هلل،  بإذن  فيه  نفرط 
للعنف،  ورفضنا  السلمي،  والــتــدافــع 
بعض  يدعي  كما  تكتيكية،  مسألة  ليس 
املتحاملن، أملتها ظروف دولية ضاغطة 
وإنما هي قضية  اإلرهــاب،  تجاه ظاهرة 
ونعمل  به  نؤمن  أصيل،  إسامي  مبدإ 

بمقتضاه، ولن نحيد عنه.

هل ميكن احلديث عن وجود فرق بني 
عهد  واإلحــســان« يف  »الــعــدل  جماعة  نشاط 
احلالي  وامللك  الثاني  احلسن  الراحل  امللك 

محمد السادس؟

في  املسألة  نختزل  أن  يمكن  ال   
دور  لألشخاص  كــان  وإن  األشــخــاص، 
نظام  قضية  فالقضية  إنــكــاره،  يمكن  ال 
كان  الــذي  السياسي  والنظام  سياسي، 
في عهد امللك الراحل الحسن الثاني، هو 
الذي اليزال مستمرا في عهد امللك محمد 

السادس.
يصنف  النظام  هــذا  أن  املعلوم  ومــن 
األنظمة  ضمن  السياسية  العلوم  فــي 

املعارضة  تقبل  ال  التي  »االستبدادية« 
الجادة، وتتضايق من املطالبة باملشاركة 
اختيار  واحــتــرام  الــقــرار،  اتــخــاذ  فــي 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربــط  الشعب، 
بها  يتميز  التي  الصفات  من  ذلك  وغير 
فلئن  لذلك،  الرشيد،  الديمقراطي  الحكم 
تغير األشخاص فإن املمارسات لم تتغير، 
إال ما كان من بعض األشكال والجزئيات 
التي لم تغير من طبيعة النظام شيئا، وقد 
وال  الثاني  الحسن  أيــام  الجماعة  كانت 
تزال فيما سمي بالعهد الجديد، تتعرض 
األحيان،  وبعض  واملضايقة،  للحصار 
الفريق  ليثبت  ربما  أشد،  الوطأة  تكون 
الجديد الذي يدير شؤون البلد، أنه أقدر 

من سلفه. 

النظام  ملــاذا يستمر هذا اخلــاف بني   
وجماعة »العدل واإلحسان«؟

)حسب  النظام  واضــح..  السبب   
وجهة نظر جماعة العدل واإلحسان( يصر 
على تهميش الشعب وإقصاء قواه الحية 
واإلحسان«  و»العدل  النزيهة،  والكفاءات 
على  البلد،  هذا  أحرار  من  كغيرها  تصر 
أن هذا اإلقصاء يجب أن ينتهي إلى غير 
رجعة، وأن من حق هذا الشعب أن يختار 
من يمثله ويتولى شؤونه مع إخضاع كل 
ذي مسؤولية للمحاسبة، فأسباب الخاف 
بقي  طاملا  قائمة  وستبقى  واضحة،  إذن 
أشرنا  الــذي  موقفه  على  مصرا  النظام 
إلى بعض مامحه، وطاملا بقيت الجماعة 
والكرامة  للحرية  الداعية  ملبادئها  وفية 
الفاضلة،  واألخاق  االجتماعية  والعدالة 
النظام  بن  ليس  الحقيقة،  في  والخاف 
هو  وإنما  وحسب،  واإلحسان«  و»العدل 
من  األعــظــم  والــســواد  النظام  بــن  قائم 
املغاربة، وما »العدل واإلحسان« إال جزء 

منه ال تزعم أنها تمثل جميع املغاربة.

 هناك من يقول بأن اجلماعة تراجعت 
من  فيه  انسحبت  الــذي  اليوم  منذ  تنظيميا 
فشل  عن  تعبير  ذلك  وأن  فبراير،   20 حركة 

مشروعها السياسي.. أليس كذلك؟

 إذا كان األمر كذلك، فلماذا ال يتركون 
الطبيعي  موتها  تموت  حتى  الجماعة 
السياسية؟  التنظيمات  لبعض  وقع  كما 
وفي  املتواصلة  املضايقات  هــذه  ــاذا  ومل
ارتضوها  التي  للقوانن  سافر  خــرق 
ملاذا  ثم  يحترموها؟  أن  استطاعوا  وما 
فيها  يشارك  التي  املسعورة  الحملة  هذه 
آخرتها  باعت  وأصـــوات  مرتزق  إعــام 
بدنيا غيرها؟ فإذا كان املشروع السياسي 
للجماعة فاشا كما يزعمون، فلماذا نحرم 
الفضاءات  ومــن  العمومي  اإلعـــام  مــن 
آرائنا  عن  التعبير  من  ونمنع  العمومية، 
للعموم؟  مفتوحة  أماكن  في  ومواقفنا 
الخبيثة  الحثيثة  املــحــاوالت  هــذه  ملــاذا 
يمكن  التي  املنافذ  كل  سد  إلــى  الرامية 
من خالها أن نتواصل مع عامة الناس؟ 
وملاذا نمنع من حقنا في التعبير والتجمع 
والحركة؟ ال شك أن هذا التعامل املجحف 
مع الجماعة، يؤكد أن النظام يعرف جيدا 
ويعرف  تتبناه،  ــذي  ال املــشــروع  أصالة 
جيدا تجاوب الناس معه وإقبال كثيرين 
عليه، لذلك، فخرافة التراجع التي يتحدث 
أكثر  أمنية  البعض، هي تعبير عن  عنها 

من كونها توصيفا للواقع.

يــتــم احلـــديـــث إطـــاقـــا عن   ملــــاذا ال 
»املراجعات السياسية« داخل اجلماعة؟

كما  ــة،  ــاســي ــســي ال املـــراجـــعـــات   
يتبن  حن  معنى  لها  يكون  أسميتها، 
أن  واملــمــارســة،  بالتجربة  معن  لتيار 
حن  أو  متجاوزة،  أصبحت  قد  مواقفه 

ــشــارك فــيــه ثم  يــصــل إلـــى الــحــكــم أو ي
يكتشف أن برنامجه أو مقترحاته كلها أو 
كانت طموحة  أو  موفقة  تكن  لم  بعضها 
إبداع  يتعن  وبالتالي،  الــازم،  من  أكثر 
األهداف  لتحقيق  جديدة  أفكار  تبني  أو 
املنشودة، و»العدل واإلحسان« لم يتعن 
إلى  يحتاج  ما  األساسية  مواقفها  في 
لتحمل  الفرصة  لها  تتهيأ  ولم  مراجعة، 
مسؤولية الحكم أو املشاركة فيه ليتبن 
فماذا  تقترح،  فيما  الخطإ  من  الصواب 
من  موقفنا  نراجع  هل  نراجع؟  أن  تريد 
نتنكر  أن  تريد  أم  والفساد،  االستبداد 
يعانيه  عما  الــطــرف  ونــغــض  لعقولنا 
ترتب  وما  أعطاب  من  السياسي  نظامنا 
على ذلك من مآس؟ فماذا نراجع؟ ما الذي 
االستمساك  على  وأصررنا  خطئه  تبن 
بتقويم  نقوم  ال  أننا  يعني  ال  وهــذا  به؟ 
ما  ونعدل  وأنشطتنا  ومطالبنا  أدائنا 
يتعن تعديله أو تجاوزه كلية، ولكن نرى 
أن خياراتنا الكبرى ومواقفنا السياسية 
األيام  إن  بل  صالحة،  تزال  ال  األساسية 
بصوابها  إيــمــانــا  زادتــنــا  ــع  ــائ ــوق وال
ورجاحتها، لذلك، فالبحث يكون عما هو 
هو  الذي  نستبدل  أن  ينبغي  وال  أفضل، 

أدنى بالذي هو خير.

 هل توصلتم بعرض للمشاركة السياسية 
مؤخرا؟

نتوقع  وال  بأي عرض،  نتوصل  لم   
ذلك، لألسباب التي ذكرتها آنفا.

 كيف تنظرون إلى جتربة عبد اإلله بن 
كيران يف احلكومة ونهايته كمتقاعد يف بيته؟

بالدروس،  مليئة  كيران  بن  تجربة   
وتؤكد غياب اإلرادة السياسية لدى النظام 
للقيام باإلصاحات التي يحتاجها البلد، 

تنازالت،  من  قدمت  فمهما  ولذلك، 
فإنك لن تجد لها في الضفة األخرى 
أي صدى، بل العكس هو الذي يقع 
دائما، أي كلما تنازلت، كلما طولبت 
ذلـــك، تشتغل  بــاملــزيــد، وبــمــوازاة 
األستاذ  أسماهم  ما  أو  اللوبيات 
والتماسيح،  بالعفاريت  كيران  بن 
العراقيل  تلو  العراقيل  لك  لتخلق 
املخزنية  اإلعامية  باآللة  مدعومة 
دار  دخل  ومن  مهمتك،  في  إلفشالك 
املخزن، فعليه أن يتوقع هذا وأكثر، 

ويتحمل مسؤولية ما قدر واختار.

 رغم اخلاف يف التوجهات.. ملاذا 
يتم الترويج بني الفينة واألخرى للقاءات 
والتنمية  العدالة  وحــزب  اجلماعة  بني 

)تهنئة الريسوني وغيرها(؟

لــلــود  يــفــســد  ال  ــتـــاف  االخـ  
االســتــعــداد  لــديــنــا  فنحن  قــضــيــة، 
مع  التحاور  في  الصادقة  والرغبة 
االختافات  كانت  ســواء  الجميع، 
بيننا يسيرة أو كبيرة، وسواء كان 
االختاف في املرجعية أو الرؤية أو 
أن  ينبغي  االستعداد  وهــذا  املقاربة، 
يكون لدى الجميع، ألنه يفيد في تبديد 
ما قد ينشأ من تصورات أو انطباعات 
غير صحيحة عن بعضنا البعض، ولو 
لم يكن من حسنات اللقاء إال أن يتعرف 
وسائط،  دون  ــر  اآلخ على  ــد  واح كــل 
مباشرة  ومواقفه  أفكاره  على  يتعرف 
حتى إذا اختلف معه يعرف ملاذا، لكان 
ذلك كافيا ومشجعا على عقد مثل هذه 

اللقاءات. 

 هل ميكن توقع تنسيق مستقبلي بني 
»التوحيد واإلصاح« و«العدل واالحسان«؟

أؤكد  الظروف؟  تهيأت  إن  ال  لم   
لك مرة أخرى أننا مستعدون للتعاون 
والتنسيق مع كل من يريد الخير لهذا 
السياسي  التحول  أن  ليقيننا  البلد، 
الذي تتطلبه املرحلة ويتطلع إليه عامة 
به طرف  ينهض  أن  يمكن  ال  املغاربة، 
وامتداده  شعبيته  كانت  مهما  واحد 
أكثر  في  دعونا  قد  لذلك  املجتمع،  في 
من مناسبة والنزال، إلى التاقي على 
أرضية مشتركة تكون أساسا ومنطلقا 
من  لانتقال  يدفع  جاد  مشترك  لعمل 
زمن  إلى  واالستعباد  االستبداد  زمن 
الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية، 
ومــــن زمــــن اإلفــــــاس الــســيــاســي 
والتدهور األخاقي والقيمي إلى زمن 
الحقوق  وصون  الحقة  الديمقراطية 
األعطاب  مــن  معافى  مجتمع  وبــنــاء 
والجبر  العض  ــرون  ق خلفتها  التي 
دعونا  القذرة.  التخريبية  واملخططات 
اإلرادات  تتحمل  أن  ونرجو  ــزال  والن
مسؤوليتها  البلد،  هــذا  في  الخيرة 
حرصا على مصلحة الوطن 

وتفاديا لألسوأ.
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عن التراجع التنظيمي للجماعة خرافة   

لقاء  سابق بني »العدل واإلحسان« وحركة »التوحيد واإلصالح«

الراحل  الشيخ ياسني

ر�سالة »الإ�سالم اأو الطوفان« كان لها الأثر البالغ يف انت�سار 

جماعة »العدل والإح�سان«
ــث عــن  ــ ــدي ــل ميـــكـــن احلــ هــ  
إمكانية مراجعة فكر الراحل الشيخ 

ياسني داخل اجلماعة؟
فكر  عــن  نتحدث  عندما   
ــام عــبــد الــســام  ــ األســتــاذ اإلم
نميز  أن  ينبغي  فإنه  يــاســن، 
ــرات،  ــي ــغ ــت بـــن الــثــوابــت وامل
تكون  االقتضاء  عند  واملراجعة 
الثوابت،  في  ال  املتغيرات  في 
كان شأننا معه في حياته  وهذا 

على  نسير  زلنا  وال  هلل،  رحمه 
نفس النهج.

النبوي«  »املنهاج  كتاب  وفــي 
مثا، تجد عدة أفكار، السيما في 
الفصل املتعلق بالتنظيم، قد تمت 
هلل،  رحمه  حياته  في  مراجعتها 
وكان كثيرا ما يقول الذي ال يتغير 
فهو حجر يتيمم عليه. العيب هو 
التجربة  أثبتت  ما  أن نجمد على 
ذي  غير  أصبح  أنــه  واملــمــارســة 

جدوى.
 وهل مازلتم تؤمنون مبا جاء يف 

رسالة »اإلسام أو الطوفان«؟
أو  »اإلســام  رسالة  رمزية   
أحيت  أنها  في  تكمن  الطوفان« 
بالحق  الصادعة  الكلمة  جهاد 
لقوله  مصداقا  الحاكم،  وجه  في 
))أفضل  والسام:  الصاة  عليه 
سلطان  عند  حــق  كلمة  الجهاد 
جائر((، وقد صنعت بذلك موقفا 

بن  الــعــاقــة  تــاريــخ  فــي  مبهرا 
الحاكم والعالم، وقد كان لها األثر 
»العدل  دعــوة  ظهور  في  البالغ 

ــان« وانــتــشــارهــا،  ــسـ واإلحـ
ــا مــا ســوى ذلـــك، فهي  أم
كانت  وجزئيات  تفاصيل 
ــة بــظــروفــهــا،  ــروف ــظ م
وقـــد راجــــع أكــثــرهــا 
في  هلل  رحمه  ــام  اإلم

الاحقة. مكتوباته 



 الرباط. األسبوع
املكلفة  املنتدبة  الوزارة  تنظم 
بــالــخــارج  املقيمني  بــاملــغــاربــة 
من  انطالقا  الهجرة،  وشــؤون 
يوم غد بالرباط، املنتدى املغربي 
موضوع:  ــول  حــ الــبــلــجــيــكــي 
ــة مــبــتــكــرة فـــي خــدمــة  ــراكـ »شـ
الكفاءات«، الذي يهدف إلى فتح 
الــشــركــاء،  جميع  مــع  الــنــقــاش 
املغاربة والبلجيكيني، حول سبل 
الكفاءات  تعبئة  تعزيز  ووسائل 
للمشاركة  بلجيكا  في  املغربية 
ــة االقــتــصــاديــة  ــمــي ــن ــت فـــي ال
واالجتماعية والثقافية للبلدين.

حسب  يسعى،  املنتدى  هــذا 
الــوزارة  أعدتها  التي  األرضية 
يوجد  التي  بالجالية،  املكلفة 
ــم  ــري ــك عــلــى رأســـهـــا عــبــد ال
بــنــعــتــيــق، إلـــى تــحــقــيــق عــدة 
الــروابــط  تقوية  منها  أهـــداف، 
بالخارج  املقيمني  املغاربة  بني 
فرص  وتثمني  األصلي،  وبلدهم 
ــمــار املــنــتــج بــاملــغــرب  ــث االســت
بني  التقارب  وتقوية  وبلجيكا، 
والبلجيكية  املغربية  املقاوالت 
بالبلدين،  االقتصادي  والنسيج 
وذلك من أجل خلق التناسق بني 
واالستفادة  املبتكرة،  املشاريع 
الكفاءات  وخــبــرة  املعرفة  مــن 
املغربية -البلجيكية في مختلف 
والثقافية  العلمية  املجاالت: 
تسليط  ــذا  وكـ ــة،  ــتــصــادي واالق
املهاجرين  دور  على  الــضــوء 
في  املغربية  الثقافة  نشر  فــي 
الهوية  على  والحفاظ  الخارج، 
املــغــربــيــة لــأجــيــال الــصــاعــدة 
الشابة من املغاربة املقيمني في 

بلجيكا.
ــى، يــعــرف مــشــاركــة  ــق ــت ــل امل
املغربية  ــاءات  ــف ــك ال ــن  م ــدد  عـ
الحكومية  والقطاعات  ببلجيكا، 
وممثلي  والبلجيكية،  املغربية 
الــتــمــثــيــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
ووكــاالت  واملنظمات  بالبلدين، 
وممثلي  الـــدولـــي،  ــاون  ــع ــت ال
الحكومية  والقطاعات  الهيئات 
املغربية، ومجموعة من الباحثني 

املهنية  واملجموعات  والخبراء 
الهجرة  مجال  في  واالقتصادية 

بالبلدين.
ــيــة،  الــجــال وزارة  ــت  ــانـ وكـ
قد  اللقاء،  أرضية  تهيء  وهــي 
استحضرت العالقات التاريخية 
التي  وبــلــجــيــكــا،  ــرب  ــغ امل ــني  ب
حيث   ،1965 سنة  منذ  انطلقت 
ــدول  ال أهــم  مــن  املــغــرب  يعتبر 
من  البلجيكي  للتعاون  الشريكة 
أجل التنمية، وصوال إلى الدورة 
املختلطة  للجنة  عشر  التاسعة 
املغربية  اململكة  بــني  للتعاون 
انعقدت  والتي  بلجيكا،  ومملكة 
في التاسع عشر من مايو 2016 
املصادقة  تمت  حيث  بالرباط، 
للتعاون  ــامــج  ــرن ب أول  عــلــى 
مجال  فــي  البلجيكي  املغربي 
الهجرة، والذي يهدف إلى تعزيز 

املغرب ورؤيته في  استراتيجية 
للهجرة  وطنية  سياسة  تنفيذ 
سنة  إطالقها  تم  التي  واللجوء 

 .2013
ــرة  ــ ــي امل ــ ــذه ه ــ ــر هـ ــب ــت ــع وت
الوكالة  فيها  تقوم  التي  األولى 
 »ENABEL« للتعاون  البلجيكية 
الهجرة  وقضايا  بعد  ــإدراج  بـ
باملغرب،  نشاطاتها  مجاالت  في 
وذلك على غرار قطاعات أخرى، 
واملــاء  والصحة  الفالحة  مثل 
ــلــشــرب والــصــرف  ــح ل ــصــال ال
والتكوين  والــطــاقــة  الصحي 
أن  علما  والــهــنــدســة،  املــهــنــي 
البلجيكي  املغربي  البرنامج 
لدعم تدبير الهجرة خالل الفترة 
ــذي  ال و2020،   2016 ــني  ب ــا  م
وكالة  مع  بشراكة  تنفيذه  يتم 
 ،»ENABEL« البلجيكية  التنمية 

أولهما  هامني،  مشروعني  يضم 
االستراتيجية  دعــم  مــشــروع  هــو 
الوطنية للمغاربة املقيمني بالخارج 
 ،)Maghrib Belgium Impulse(
مع  بشراكة  تنفيذه  يتم  الــذي 
املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد 
)CGEM(، ويروم تعبئة الكفاءات 
للمساهمة  ببلجيكا  املغربية 
ثم  األصــلــي،  بلدهم  تنمية  في 
االستراتيجية  دعــم  مــشــروع 
الــوطــنــيــة لــلــهــجــرة والــلــجــوء 
)AMUDDU(، الذي يتم تنفيذه 
التعاون  مؤسسة  مع  بشراكة 
الوطنية  ــة  ــال ــوك وال الــوطــنــي 
والكفاءات  التشغيل  إلنعاش 
إلى  يهدف  والــذي   ،)ANAPEC(
املهاجرين  دمــج  في  املساهمة 

وتدبير تدفقات الهجرة.
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مغاربة العالم
توقعات بالرتاجع 

عن اإبعاد زغنون بعد 
ظهوره رفقة وزير املالية

 الرباط. األسبوع
خفت حدة التوقعات بإبعاد مدير إمبراطورية »بالص 
بيتري«، عبد اللطيف زغنون، من منصبه، بعد أن سرب 
جانب  إلى  ظهوره  بعد  وذلك  إبعاده)..(،  خبر  محيطه 
وزير املالية بنشعبون، وهو يقدم برنامج عمله للسنوات 

املقبلة أمام أعضاء مجلس النواب.
وكشف مصدر مطلع، أن زغنون اعترف رفقة رئيسه في 
الحكومة محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية، أمام 
اختالالت  املاضي، بوجود  األربعاء  يوم  األمة،  ممثلي 
داخل صندوق اإليداع والتدبير، رصدها املجلس األعلى 
تصحيحها  على  عمل  الجديد،  املدير  لكن  للحسابات، 
اليوم قبل أن يعطي انطالقة جديدة لهذه املؤسسة التي 
تشغل بشكل مباشر وغير مباشر، أزيد من ستة آالف 
4000 مقاولة مغربية، مما  أزيد من  مستخدم، وتمول 

يجعلها املحرك الحقيقي لالقتصاد داخل املغرب. 
وأوضح املصدر ذاته، أن زغنون استمع بإمعان إلى 
مالحظات ممثلي األمة، واتفق مع مختلف االقتراحات 
النص  مراجعة  ضــرورة  رأسها  وعلى  قدموها،  التي 
تركيبة  ومراجعة  املؤسسة،  لهذه  املنظم  القانوني 
هذه  مشاريع  على  الرقابة  لتتحسن  اإلداري،  مجلسها 
مراجعة  بــضــرورة  توصية  مــع  الضخمة،  املؤسسة 
أولويات االستثمارات التي تقوم بها، خاصة في مجال 
جي«  دي.  »السي.  أن  يبدو  الــذي  االجتماعي  السكن 

سيتراجع عنه. 
عن  البرملان،  من  مطلع  جد  مصدر  كشف  ذلــك،  إلى 
العدالة  حزب  نــواب  تجاوز  من  الجديد  املدير  غضب 
والتنمية لحدود الرقابة العامة على االختيارات الكبرى 
تدقيق  إلــى  والتدبير،  اإليـــداع  ولصندوق  للحكومة 
الحسابات واملصاريف التي تبقى بحسب القانون، من 

اختصاص املجلس األعلى للحسابات.

«»

هكذا يهرب مقاتلو داع�ش حدث  في صور

»«

»«

بنعتيق

زغنون

الصور ملجموعة من النساء كشف جنود الجيش أنهن شبان ..

�شيا�شي اإ�شباين ي�شرح: ال�شحراء اأر�ش 
مغربية ول وجود ل�شعب �شحراوي

 منتدى كرانس مونتانا.
عبد اهلل جداد

ــال املــســتــشــار بــحــزب الــيــســار  قـ
خورخي  ــمــوس«،  ــودي »ب اإلســبــانــي 
تصريح  في  روخــاس،  فيرسترينيي 
في  مشاركته  هامش  على  صحفي 
»كرانس  ملنتدى  الخامسة  ــدورة  الـ
»الصحراء  أن  بالداخلة،  مونتانا« 
الــدوام  على  وكــانــت  مغربية  أرض 
كذلك«، وأن »النقاش حول الصحراء، 
ال ينبغي أن يكون قائما، ذلك أن أرض 

الصحراء مغربية«.
روخــاس،  فيرسترينيي  وأضـــاف 
العام  واألمـــني  السياسي  الخبير 
وهو  الشعبي،  للتحالف  األســبــق 
تنتمي  السياسية  لأحزاب  فيدرالية 
في  تأسست  محافظة  إليديولوجيات 
بداية االنتقال الديمقراطي بإسبانيا، 
بالشعب  يسمى  ملــا  وجـــود  »ال  ــه  أن
الصحراوي، بل يتعلق األمر بصنيعة 
اإلسباني  اليسار  من  وجزء  جزائرية 
لأسف لم يع بعد الوضعية الحقيقية 
قائال  وتابع  املغربي«،  اإلقليم  لهذا 
ــا قــريــب مــن حـــزب بــوديــمــوس،  »أنـ
األشياء  أسمي  أن  علي  يجب  لكن 
»إلى  الجزائر  داعيا  بمسمياتها«، 

السياسية  بمشاكلها  االنــشــغــال 
شؤون  في  التدخل  عوض  الداخلية 

املغرب وصحرائه«.
ــذي هــو أيضا  وأشـــار روخـــاس ال
بارز  سياسي  وخبير  جامعي  أستاذ 
حقق  املــغــرب  أن  إلــى  إسبانيا،  فــي 
االقتصادي  والنمو  التقدم  من  مزيدا 
في إفريقيا، وبذل جهودا معتبرة في 

مجال التضامن مع البلدان.
املغرب  دور  فإن  املتحدث،  وحسب 
ــون كــذلــك في  ــك ــي«، وســي ــاســ »أســ
في  للتنمية  قوية  كحلقة  املستقبل 
أن  مؤكدا  ألوروبــا،  وشريكا  إفريقيا 
اململكة تسمع عاليا صوت إفريقيا في 

املنتديات الدولية.

خورخي روخاس
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 zديمقراطية{ على  الرسمية،  ا�الية  الوثائق  تشهد 
ا�نتخب� وإنصافهم للبعض منهم، وذلك بفرض تعويضات 
سخية وسمينة وفرضوها في ا�يزانية، فصال قارا كان في 
وتسعد  وتنظف   zتطهر{ ثقيل�،  مليارين  برصيد  بدايته 
جانب  إلى   zوا�تسخة الشاقة  }األشغال  يزاولون  الذين 
والتدويرات  واالمتيازات   األخــرى  والتعويضات  األجــور 
التوقيعات، وفوضى  ا�دنية وتصحيح  الحالة  أعمال  على 
الجوطيات  وعشوائية  العمومي،  ا�لك  واحتالل  البناء 
ومراقبة ا�رافق الجماعية ا�فوضة للخواص، منها األزبال 
 zلصقهما{ وقد  والشاقان،  ا�تسخان  ا�رفقان  والتطهير، 
فعماذا  وشقائهما،  بأوساخهما  الشركات  إلى  ا�نتخبون 
في   z�ا�ــبــرعــ{ ا�حظوظ�  هـــؤالء  ا�نتخبون  يــعــوض 
 zهللا }جابها  ســيــارات  ونقل  والكاتبات  ا�كيفة  ا�كاتب 
حساب  على  بتلفونات  والخارج  الداخل  في  والتواصل 
 - بالفعل  األشقياء  الرباطيون  هــؤالء  الرباطي�،  جيوب 
 zالطوبيسات{ أن يكونوا متسخ�، ولكن   - للـه  وحاشى  
ولقضاء  ومدارسهم  ومتاجرهم  إداراتهم  إلى  تنقلهم  التي 
مآربهم، هي ا�تسخة، وهي منبع الشقاء وكل ما ال يخطر 
وتربي  النفوس  إلى  اليأس  تسرب  التي  وهي  البال،  على 
الراكب� وتتسبب  ثياب  األبدان وتمزق   zالكآبة و}تمخض
في ضياع ما في جيوب عباد هللا بالطبع عن طريق السرقة.

فالراكبون هم ا�عذبون ا�قهورون و}ا�كرفسونz في نقل 
عليكم  لهم حالل  نقول  الذين  ا�نتخب�،  هو من مسؤولية 
التعويضات من الجماعة على هذا }النقلz ا�تسخ بعرباته 
باإلنسان،  تليق  طوبيسات   zميالد{ ح�  إلى   ،zالشاقة{
الرباطيون  يتنعم  حتى  الصيف  في  جاهزة  ستكون  قيل 
سواقها  وأناقة  وأدب   zراديواتها{ وموسيقى  بمكيفاتها 

وجباتها ومراقبيها، وأيضا ظالل مخادع محطاتها.
فيه   zحــار{ الــذي  النقل  هذا  من  يشتكون  والرباطيون 
والذي  الجماعية،  ا�رافق  أبسط  من  أنه  رغم  ا�نتخبون، 
نحن  والدليل:  وكــوارثــه،  حاله  على  سيستمر  أنــه  يبدو 
محطات  هي  فأين  ا�وعود،  ا�وعد  من  شهرين  بعد  على 
الوقوف والتوقف؟ وأين هي عالمات االتجاهات وا�خادع  
التذاكر،  وثمن  والخروج،  للركوب  والتنظيم  والكراسي 

وبطاقات االنخراط للطلبة والرحالت وتكوين العامل�؟
ربما رأى ا�نتخبون في ا�نام طوبيسات جديدة فحكوا 
لنا ما رأوه، في ح� أن النقل الحضري هو سياسة تنظيمية 
التي  العربات  وكل  التاكسيات  إلى  الطوبيسات  تتجاوز 
تتحرك في طرقات ا�دار الحضري، ومنتخبونا مشغولون 
الشركة  مناصب  في  أقاربهم  وتوظيف  بترشيح  اآلن  من 

الجديدة ا�نتظرة.

 :á≤◊G á«WGô≤ÁódG
 Ú«WÉHôdG ¢†jƒ©J

 äÉ°ù«Hƒ£dG øY
áî°ùàŸGh ábÉ°ûdG

 بقلم: بوشعيب ا�دريسي

zIQƒé¡ŸGh á≤∏¨ŸG{ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ √Qôb »µ∏ŸG ´hô°ûŸG
الشباب الرباطي بدون تكوين مهني علمي

اإلنساني،  الــتــراث  مدينة  وهــي  للرباط،  أصبح   ❐
األول  هو  بل  العواصم،  كل  عن  به  تتميز  إضافي  تراث 
من نوعه في العالم: إنه }التراث االنتخابيz الذي أضيف 
بفضل  ا�كتسبة،  األخرى  العا�ية  التراثية  األرصدة  إلى 
منتخب� عايشوا وعملوا مع 7 والة هم: بنشمسي رحمه 
هللا، وكديرة، والساهل رحمه هللا، والعمراني رحمه هللا، 
ا�دينة،  كأسوار  هم  بينما  واليعقوبي،  وامهيدية  ولفتيت 
االنتخابات،  في  يرسبون  وال   zيعملون{ وال  يتحركون  ال 
أجلها  من  والصناعية  والعقارية  التجارية  ومصالحهم 

دائمون }مناضلونz في ا�جالس منذ 36 سنة.
  

الجماعات  قانون  من   94 ا�ادة  في  تمعنوا   ❐
رئيس  }يعتبر  تنص:  التي  األخــيــرة)  (الفقرة 
وصرف  الجماعة  مداخيل  بقبض  اآلمر  ا�جلس، 
نفقاتها، ويرأس مجالسها ويمثلها بصفة رسمية في 
جميع أعمال الحياة ا�دنية واإلدارية والقضائية، 
القانون  هذا  ألحكام  طبقا  مصالحها  على  ويسهر 
التنظيمي والقوان� الجاري بها العملz،  وعدد من 
أعضاء ا�جالس يسافرون لتمثيل الرباط العاصمة 
في أمور الحياة ا�دنية.. فهل تمثيلهم قانوني، أم 
الطائرات  وركوب  بالتعويضات  لهم  فقط مساعدة 

مقابل التصويت والحضور في الجلسات؟
 

 - هللا  سبيل  في   - التطوعي  النضال  تتذكرون   ❐
غطاء  من  ا�وحد  الرمادي  بلباسهن  الراهبات  للمتدينات 
الرأس إلى الجوارب واألحذية وكأنهن جنود لخدمة ا�رضى 
وا�حتاج�،  وا�عاق�  الخيريات  ونزالء  ا�ستشفيات  في 
من   zو}فــوالراتــهــن بلباسهن   zأخواتنا{ حضرت  بينما 
ماركات عا�ية، وسيارات }z4×4 من موديالت غربية، وهن 
للحصول  فقط  والفقراء..  وا�رضى  الخيريات  زرن  أيضا 
التعويضات  مناصب  إلى  للوصول  البؤساء  على أصوات 
ومراكز النفوذ، وهذا هو الفرق ب� }أخواتناz والراهبات 

ا�تدينات األجنبيات. 
 

الــذي توقف  ا�ــالح  }يــا حسرةz على ســوق   ❐
ا�لكي  ا�شروع  في  برمج  لكنه  سنة،  عشرين  منذ 
تلبي  جديدة  حلة  في  تهيئته  إلعادة   ،2014 سنة 
الحاجيات الغذائية آلالف األسر من أحياء حسان 
وا�الح ووقاصة والقناصل وسوق السباط، ونحن 
في سنة 2019، فال أثر ألي بصيص من األشغال، 
وبالطبع، فا�نتخب� ال تهمهم مصالح السكان وإال 
الستفسروا الشركة ا�كلفة بتنفيذ ا�شروع عن هذا 

.zاإلهمال{

الندوة  في  ألقاها  أزماني،  األستاذ عبد هللا  شهادة من 
ا�وسيقى  }أثر  موضوع:  حول  الرباط  احتضنتها  التي 
أعمالها  ودونت   zا�حلية اإليقاعية  األنماط  في  األندلسية 
((قال  قال:  حيث   ،(1997 (طبعة  عنوانها  يحمل  كتاب  في 
أديب مدينة الرباط ا�ؤرخ والشاعر محمد بوجندار رحمه هللا:

 قم للسماع وشنف أسماعي **  من نقرة األوتار واألسجاع 
وأطرب بتغريد الرباب ملزهر **  يغري الطباع بنغمة األطباع

وهذا األديب نفسه، هو الذي قال في كتابه ا�عروف 
}مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتحz ذلك القول الجميل 
الذي فحواه: }أهل الرباط على العموم، هم أهل مدينة، 
نظرا ألصلهم األندلسي األصيل في العراقة والحضارة 
هو  ما  والرباطي�  الرباط  في  أثارها  من  نشاهد  التي 
.zظاهر ظهور الشمس في معارفهم وأدابهم وصنائعهم

الزاهد،  الصوفي  الــربــاط  مدينة  عالم  تحدث  وقــد 
حول  الشهيرة  رسالته  في  بناني،  هللا  فتح  الشيخ 
للطرب  }ذكروا  عنه:  رضي هللا  فقال  والسماع،  الطرب 
فوائد حسية ومعنوية، فمن الحسية أنه يسلي الهموم 
أثقال  ا�رضى ويع� على تحمل  والغموم وينفس عن 

.zالحس وا�عنى
لإلمام  بمقولة  ا�وضوع  هذا  في  مستأنسا  زاد  ثم 
الشافعي السائرة مثال رائجا ب� الناس، فقال: }من لم 
يحركه العود وأوتاره والربيع وأزهاره، فذلك فيه طبع 

من الحميرz)) انتهى.
ونحن في فصل الربيع واألزهار، بدون العود واألوتار 
ا�جالس  ومهرجانات  ا�حلية،  اإليقاعية  واألنــمــاط 
عن  البعد  كل  بعيدة  الرباطيون  يمولها  التي  ا�نتخبة 
األستاذ  عمر  وأطال  روادنــا  هللا  رحم  األصيل.  تراثهم 

الجليل عبد هللا أزماني.

أرشيف الرباط

القديرة  ا�مثلة  الرباطية  للفنانة  صــورة 
الفنية  الساحة  أغنت  التي  الزياني،  صفية 
عليها  تتلمذت  والتي  اإلبــداعــيــة،  بأعمالها 
الفن  أن  ولــو  تقاعدت،  حتى  عديدة  مواهب 
ا�ركب  بجوار  تسكن  وهــي  يلزمه،  تقاعد  ال 
الثقافي لحي ا�حيط. كان من ا�مكن االستفادة 
بدال  ا�ركب  هذا  تسيير  بتوليها  خبرتها  من 
 zــوات }األصـ لغة  ســوى  يفقه  ال  منتخب  مــن 

والتعويضات واالمتيازات.
رباطية  عائلة  إلــى  الفنانة  هــذه  وتنتمي 
تستمد اسم الزياني من القائد اإلسالمي زيان 
ابن ثابت، أحد أحفاده حكم شرق الجزائر �دة 
44 سنة (حوالي سنة 1235م)، ومنه تفرعت 
ومكناس  فكيك  فــي  الــزيــانــي  عــائــالت  فــروع 
والرباط وأوالد زيان بالشاوية والدار البيضاء، 
وبعض ا�ؤرخ� يؤكد أن أصولها ترجع إلى 
األدارسة، واستدل في ذلك بعائلة فكيكية تحمل 

اسم: الزياني الودغيري اإلدريسي. 

الصادر  الجماعات  قــانــون 
في سنة 2015، هو مجرد ورقة 
طريق }معبدةz للسير جنبا إلى 
وسلطات  ا�نتخب�  ب�  جنب 
ــة، بــيــنــمــا صــاحــب  ــايـ ــوصـ الـ
هو  ــذي  ال القانوني  الوصاية 
هذا  في  له  محل  فال  الناخب، 
ــو مــرة،  ــم يذكر ول الــقــانــون ول
متفرج  مجرد  فهو  وبالتالي، 
آرائــه،  عن  التعبير  من  ممنوع 
ــن قـــراراتـــه، مـــادام هو  بــل وم
فيدلي  الدستور،  حسب  ا�قرر 
 6 كل  واحــدة  مرة  القرار  بهذا 
سنوات، ثم يهبط إلى مستودع 
هللا   zــرج ــف }ي حتى  ا�تفرج� 

بانتخابات موالية.
ترجمة  ا�ــمــكــن  مــن  ــان  ــ وك
قــراراتــه مــن طــرف األحـــزاب، 
جمعيات  بــالــفــعــل  ــت  ــان ك لــو 
منخرطيها  تجمع  سياسية 
والتزمت  ــدة،  واع أهــداف  على 
االنتخابية،  حمالتها  في  بها 
إذا  نفسها  وتــنــتــقــد  وتــثــور 
زكتهم  الذين  ا�رشحون  خانها 
حكم  فــي  لتمثيلها  وقدمتهم 
تتحمل  أن  من  وبــدال  الشعب، 

من  وتــطــرد  تزكياتها  ــاء  أعــب
بها   zغـــدروا{ الــذي  جمعياتها 
تفتح  بسمعتها،  وتــالعــبــوا 
ــا الحــتــضــان وعــنــاق  ــه ــي ذراع
ودعم }ا�شبوه�z، وتلوح إلى 
حزبيا   zحكما{ تشهر  أنها  حد 
ببراءتهم  القضائي،  الحكم  قبل 

ونزاهتهم.
هو   ،zالتسيب{ هذا  ومصدر 
مجرد  وكأنه  الجماعات  قانون 
}دليلz للمنتخب� ا�فوض� من 
أو  ينصفهم  أن  دون  الناخب� 
سلطات  بأنها  بسلطاتهم  يذكر 
من  استرجاعها  يمكن  دائــمــة 
عجزوا  إذا  تلقائيا  ا�نتخب� 
إلى  انقلبوا  أو  تــهــاونــوا  أو 
التعويضات  همهم  انتهازي� 
الدرجات  وتسلق  واالمتيازات 

باستغالل أصوات الكادح�.
 zولكل مدينة أو قرية }قرارها
ــط تــســيــيــرهــا،  ــم ــأن ن ــ ــي ش فـ
واحــتــرام  نموها  يضمن  مما 
ســكــانــهــا، وأيـــضـــا طــريــقــة 
 zسلط{ بفصل  وذلــك  تمثيلها، 
الساكن�،   zسلط{ عن  ا�هني� 
ولذلك، يجب منع ترشح أي كان 

قاطنا  كان  إذا  إال  مقاطعة  في 
سكنى  في  دائمة  بصفة  فيها 
إليها  باالنتماء  وليس  رئيسية 
بدعة  وهــذه  مهنية،  بممارسة 
االنتخابية  الكوارث  أبشع  من 
�قاطعة  منتخب�  أفــرزت  التي 
بمهنهم،  فقط  إليها  ينتمون 
بطريقة  إال  يفكرون  ال  وبالطبع 

.zمهنية{
تأخرت  العاصمة  إن  وبعد.. 
ألنها  ــواصــم،  ــع ال معظم  ــن  ع
 zستاندار{ قانون  في  حشرت 
ــرى، وهي  ــق وال ا�ـــدن  كــل  يهم 
ا�ملكة  عــاصــمــة  دســتــوريــا 
يتطلب أمنها ومقرات الحكومة 
واألحــــــــــزاب وا�ـــؤســـســـات 
الــدســتــوريــة والــدبــلــومــاســيــة 
للعاصمة  قانونا  والحقوقية، 
فالعاصمة  للجماعة،  ولــيــس 
وحتى  جــمــاعــة  أي  ــن  م أكــبــر 
ــيــ�،  ــحــال ــن ا�ــنــتــخــبــ� ال مـ
سيتفعفع   zــا ــانـــونـــهـ ـــ}قـ وبـ
االنتخابات،  أجــراء  ويتزعزع 
ــذكــر األحــــــزاب بــأنــهــا  ــت وســت
وليست  ا�غاربة،  لكل  عاصمة 
جماعة في بورصة االنتخابات. 

ال يمكن سجن 600 منتخب.. لتكلفتهم الباهظة
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انطالقه  منذ  ا�لكي  ا�شروع  أولــى 
سنة 2014، االهتمام باألطفال والشباب 
متابعة  عن  انقطعوا  الذين  الرباطي� 
الجامعية،  أو  الــثــانــويــة  دراســاتــهــم 
إنقاذ  بمثابة  مــحــورا  لهم  فخصص 
أبواب  لهم  وفتح  ا�قلقة،  لوضعيتهم 
إدماجهم  قرر  عندما  وا�ستقبل  األمــل 
العلمي،  ا�هني  التكوين  في  لتأهيلهم 
ا�غلقة  التعليمية  ا�ؤسسات  واتخاذ 
لهذا  كمراكز  التالميذ  من  وا�هجورة 

التكوين.
نفس  ا�لكي، وفي  ا�شروع  قرر  كما 
غير  التالميذ  دعم  ا�غلقة،  ا�ؤسسات 
التقوية  دروس  بتنظيم  ا�تفوق�، 
على  تساعدهم  حتى  واالســتــدراكــيــة، 
ــواد،  ــ ا� بــعــض  ــي  ف ــجــاوز ضعفهم  ت
وقد  التالميذ  من  ا�طرودين  عن  فضال 
أحاطهم ا�شروع بعنايته عندما سمح 
لهم بفرصة ثانية الستئناف دراستهم، 
 zكـ}إغاثة ا�ؤسسات،  نفس  في  ودائما 

لهم من الضياع والجهل.
تستمر  ســنــوات،   5 وبــعــد  ــن..  ــك ل
األبواب،  مقفولة  التعليمية  ا�ؤسسات 
ومطاعم  مقاهي  إلــى  تحول  وبعضها 
إلى  أو  وجمعوية،  حكومية  ومصالح 
ــرارات  ــرابz و}أطـــــاللz، وظــلــت قـ ــ }خ
ا�شروع ا�لكي حبرا على ورق وكأنها 
إلى  تتحول  عادية   zجماعية{ ــرارات  ق
 zوالحمص والكاوكاو  }الزريعة  بائعي 
مباشرة بعد التصويت عليها من طرف 

الناخب�.
لجنة  بــا�ــوضــوع  تهتم  لــم  فلماذا 
رسميا  ا�كلفة  جماعيا،  عضوا   18 الـ 
في  والتكوين  التعليم  شؤون  بمتابعة 
وجهويون  بر�انيون  ومنهم  الــربــاط، 
أحياء  أفــقــر  يمثلون  ومقاطعاتيون 
العاصمة؟ و�اذا تم نسيان هذا ا�حور 
بأن  نعرف  ونحن  ا�لكي؟  ا�شروع  من 
اليوم  أصبح  العلمي  ا�هني  التكوين 
وإنقاذ  الشغل  ســوق  لولوج  ضروريا 
الرباطي�  اآلالف من الشباب واألطفال 
أكثر،  نعرف  كما  ا�جهول،  ا�صير  من 
هيمنة الحرف العشوائية لحرفي� كل 
مؤهالتهم أيادي متسخة كعربون على 
والحيلة  النصب  بافتعال   zتامعلميت{
أيديهم  بــ�  يــوضــع  مــا  كــل  لتخريب 
لإلصالح، وفوترته بمبالغ خيالية لقطع 
غيار }احتياليةz ويد عاملة من فصيلة 
االحتيال، وهذا كله في عاصمة ا�ملكة 
ا�لكي  ا�شروع  نفذ  فلو   ،zحسرة }يــا 
لتقننت  العلمي،  ا�هني  التكوين  في 
 z�ا�علم{ بــ�  بالفواتير  ا�عامالت 

وزبنائهم.
كانت  تعليمية  �ؤسسة  والــصــورة، 
وساعة  بهندستها  الــربــاط  في  رائــدة 
وباب  وأشجار خضراء  فريدة  حائطية 
متميز، فلو كان عندنا حرفيون مكونون 
ما كان �ؤسسة تعليمية تأسست سنة 

1945 أن تتحول إلى خراب.

أسرار العاصمة

القديرة  ا�مثلة  الرباطية  للفنانة  صــورة 
الفنية  الساحة  أغنت  التي  الزياني،  صفية 
عليها  تتلمذت  والتي  اإلبــداعــيــة،  بأعمالها 
الفنية  الساحة  أغنت  التي  الزياني،  صفية 
عليها  تتلمذت  والتي  اإلبــداعــيــة،  بأعمالها 
الفنية  الساحة  أغنت  التي  الزياني،  صفية 

الفن  أن  ولــو  تقاعدت،  حتى  عديدة  مواهب 
عليها  تتلمذت  والتي  اإلبــداعــيــة،  بأعمالها 
الفن  أن  ولــو  تقاعدت،  حتى  عديدة  مواهب 
عليها  تتلمذت  والتي  اإلبــداعــيــة،  بأعمالها 

ا�ركب  بجوار  تسكن  وهــي  يلزمه،  تقاعد  ال 
الثقافي لحي ا�حيط. كان من ا�مكن االستفادة 
ا�ركب  بجوار  تسكن  وهــي  يلزمه،  تقاعد  ال 
الثقافي لحي ا�حيط. كان من ا�مكن االستفادة 
ا�ركب  بجوار  تسكن  وهــي  يلزمه،  تقاعد  ال 

بدال  ا�ركب  هذا  تسيير  بتوليها  خبرتها  من 
الثقافي لحي ا�حيط. كان من ا�مكن االستفادة 
بدال  ا�ركب  هذا  تسيير  بتوليها  خبرتها  من 
الثقافي لحي ا�حيط. كان من ا�مكن االستفادة 

رباطية  عائلة  إلــى  الفنانة  هــذه  وتنتمي 
تستمد اسم الزياني من القائد اإلسالمي زيان 
رباطية  عائلة  إلــى  الفنانة  هــذه  وتنتمي 
تستمد اسم الزياني من القائد اإلسالمي زيان 
رباطية  عائلة  إلــى  الفنانة  هــذه  وتنتمي 

ابن ثابت، أحد أحفاده حكم شرق الجزائر �دة 
تستمد اسم الزياني من القائد اإلسالمي زيان 
ابن ثابت، أحد أحفاده حكم شرق الجزائر �دة 
تستمد اسم الزياني من القائد اإلسالمي زيان 

، ومنه تفرعت 
ومكناس  فكيك  فــي  الــزيــانــي  عــائــالت  فــروع 
والرباط وأوالد زيان بالشاوية والدار البيضاء، 
ومكناس  فكيك  فــي  الــزيــانــي  عــائــالت  فــروع 
والرباط وأوالد زيان بالشاوية والدار البيضاء، 
ومكناس  فكيك  فــي  الــزيــانــي  عــائــالت  فــروع 

وبعض ا�ؤرخ� يؤكد أن أصولها ترجع إلى 
األدارسة، واستدل في ذلك بعائلة فكيكية تحمل 



 عزيز الفاطمي
من  العديد  تحصد  مــراكــش  ــوارع  شـ ــت  الزالـ
العام  الــرأي  اهتز  حيث  السير،  حــوادث  ضحايا 
حادثتي  لوقوع  ا�نصرم،  األسبوع  بحر  ا�حلي، 
سير مميتت�  إحداهما بحي ع� إيطي بمنطقة 
العمر،  مقتبل  في  شابة  راحت ضحيتها  النخيل، 
الثاني  الحسن  ــارع  ش مستوى  على  والثانية 
عمر  فــي  طفل  بحياة  أودت  ا�حاميد،  بمنطقة 
أبويه،  رفقة  كان  أعوام  أربعة  يتجاوز  لم  الزهور 
الحضري،  ــدار  ا� داخــل  وقعتا  الحادثت�  وكــال 
ليبقى السؤال العريض ا�طروح، عن مدى التزام 
أن  علما  السير  قانون  بمدونة  الطريق  مستعملي 

السرعة جد محدودة با�دارات الحضرية؟
واسعة  نافدة  فتح  وجــب  للموضوع،  وتكملة 
من  األبيض  الخيط  ويتب�  الرؤية  تتضح  حتى 
باتت بمثابة حرب  التي  الظاهرة  األسود في هذه 
وأهل  الوطني،  االقتصاد  وتنخر  األرواح  تزهق 
ومما  وا�قصود،  القصد  يدركون  والعقد  الحل 
ا�حلي  الشأن  متتبعي  ب�  أوسع  بشكل  يتداول 
با�دينة الحمراء، مجموعة من ا�عيقات التي تعد 
من األسباب الرئيسية لحوادث السير داخل ا�دار 
الحضري نقدمها معززة بالصور حسب استطالع 

ميداني: 
مدار  وعلى  اليومي  التواجد   :1 رقم  الصورة 
على  التسول  يمتهنون  ألشخاص  النهار،  ساعات 
غير  الضوئية،  ــارات  اإلشـ وعند  الــشــوارع  طــول 
الجهات  ــرأى  م وأمـــام  ا�ــوقــف  بخطورة  مبال� 

ا�عنية.

الصورة رقم 2: مواطنون حولوا شوارع وأزقة 
على مقاسهم، بخلق مطبات إسمنتية غير قانونية 
مهددين  بها،  ا�عمول  ا�واصفات  فيها  تتوفر  وال 
بذلك سالمة ا�واطن� وا�ركبات، وهذه الظاهرة في 
تزايد دون تحرك الجهات ا�عنية، ومن جهة أخرى، 
فأينما تجولت بأهم شوارع ا�دينة، تصادفك حفر 

منتشرة وسط الطريق بمختلف األنواع وا�خاطر، 
في  يؤدي  الطريق  مستعملي  طرف  من  وتجنبها 

معظم الحاالت إلى أمور وخيمة العواقب.
األشــخــاص  بــعــض  يتعمد   :3 رقـــم  ــورة  ــص ال
ا�هووس� بتحديهم للقانون، ركن سيارتهم بأماكن 

تحمل عالمة ا�نع لسبب من األسباب.

وقبل وضع نقطة نهاية للموضوع، أعود لشعار 
أجل  من  }التزم  الطرقية  للسالمة  الوطنية  اللجنة 
أسباب  مــن  عرضه  سبق  مــا  على  بناء   zالحياة
الحال هو اآلخر  السير، فواقع  ومسببات حوادث 
له شعاره: }التزموا بواجباتكم ومسؤولياتكم من 

.z�أجل حماية أرواح ا�واطن
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عيـن علـى الشمال
إعداد: زهير البوحاطي
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من  الــعــشــرات  تنظيم  ــم  رغ
ــات االحــتــجــاجــيــة من  ــف ــوق ال
التابعة  الفنيدق  ساكنة  طرف 
لعمالة ا�ضيق ـ الفنيدق شمال 
الحصار  رفع  أجل  من  ا�غرب، 
الذي  التنموي  البرنامج  عن 
والساكنة  ا�ــديــنــة  لــه  تفتقد 
ــن أجــل  ــد ســـــواء، مـ ــى حـ ــل ع
الجهات  إلــى  صوتها  إيصال 
في  ظاهر  هو  (كما  ا�سؤولة 
احتجاجية  وقفة  من  الصورة 
أن  إال  الجماعة)،  مقر  داخــل 
للفنيدق،  الترابية  الجماعة 
تتجاهل مطالب الساكنة، وهذا 
يقصده  مــســرحــا  جعلها  ــا  م
جميع سكان ا�دينة، خصوصا 
من  الشعبية،  األحياء  قاطني 
التي  باألوضاع  التنديد  أجل 
ا�حاذية  ا�ــديــنــة  إليها  آلــت 
الغياب  نتيجة  ا�حتلة،  لسبتة 
تساهم  التي  للمشاريع  التام 
وبالتالي  ا�نطقة،  تنمية  في 
اليد  تشغيل  ــي  ف ا�ــســاهــمــة 

ا�ــديــنــة  أن  عــلــمــا  ــة،  ــعــامــل ال
دكاك�  انــتــشــار  فقط  تــعــرف 
بتخزين  خاصة  ومستودعات 
ا�هربة  الــســلــع  مــن  ــان  ــن األط
مدينة  مــن  مــرخــصــة  والــغــيــر 

سبتة ا�حتلة.
الفنيدق  لــســاكــنــة  وســبــق 
مختلفة  ــارات  شــع رفــعــت  أن 

تطالب من  الجماعة  مقر  داخل 
خاللها بمحاسبة ا�نتخب� عن 
ميزانية الجماعة، ومن ب� هذه 
الجماعة  }فلوس  الشعارات: 
ــعــشــاوات  ــال ــات.. ف ــشـ فـــ� مـ
والسياراتz وشعار آخر يقول 
في  والعشوائية  للفساد  }ال 
الوقفات  هــذه  لكن   ،zالتسيير

واالحتجاجات والشعارات تظل 
حبرا على ورق، بسبب تغاضي 
العمالة، وغياب ا�جلس األعلى 
لدوره  تفتقد  الذي  للحسابات، 
ــهــذا  ــات الــشــمــال، ول ــاع جــم
بؤر  إلــى  معظمها  }تــحــولــت 
رأي  حسب   zالفساد ينخرها 

العديد من ا�تتبع�.

 zبعدما عاد ا�عبر الحدودي }بني انصار ■
عادت  التهريب،  مجال  في  لالشتغال  بمليلية 
غياب  بسبب  والعشوائية،  الفوضى  إليه 
اإلدارة  تفتقدها  التي  محكمة  استراتيجية 
العامة للجمارك كما هو الحال با�عبر الحدودي 

.zباب سبتة{

ا�حتلة  مليلية   بمدينة  السلطات  أن  ورغم 
وضــعــت قــوانــ� وشـــروطـــا عــلــى أصــحــاب 
السيارات التي تستعمل في مجال التهريب، إال 
هذه  يخرق  الجمارك،  من  ا�غربي  الجانب  أن 
وعشوائية  فوضى  في  يتسبب  مما  الشروط، 

غير مبررة.

ا�حتلة،  بسبتة  الحاكم  الشعبي  الحزب  يعتزم   ■
لحكومة  ا�مثلة  ا�ندوبة  ضد  قضائية  دعــوى  رفــع 
تقدر  ميزانية   zتأخر{ حول  سبتة،  مدينة  في  مدريد 
لبناء  19.5 مليون سنتيم، والتي كانت مخصصة  بـ 
مما  ا�دني،  للحرس  وآخر  األسبانية  للشرطة  مركز 
يفقد  وقد  موقف صعب،  في  الشعبي  الحزب  وضع 
مصداقيته أمام جهازين حساس�: الشرطة والحرس 
الحزب  تولى  بعدما  ا�حتلة،  سبتة  بمدينة  ا�دني 

االشتراكي زمام األمور بالعاصمة مدريد.

الريفية.  با�ناطق  متتالية  أرضية  هزات   ■
برصد  الخاص  اإلسباني  ا�عهد  أكده  ما  هذا 
عن  وينوب  ا�غرب  مقام  يقوم  الــذي  ــزالزل،  ال
مصالحه ا�ختصة في هذا ا�جال، حيث رصد، 
األسبوع ا�اضي، زلزاال من الدرجة الثانية إلى 
الرابعة على سلم ريشتر، حيث وصلت قوة هذه 
القريبة من عمالة  ا�ناطق  إلى  الهزة األرضية 
ا�خصصة  ا�غربية  ا�صالح  وتظل  شفشاون. 
ميزانية  عليها  تنفق  والتي  الــغــرض،  لهذا 
البأس بها، خارج التغطية، في انتظار اإلسبان 

ليخبروا ا�غرب بالهزة األرضية القادمة.
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بعض  الصور التي تشرح بعض أسباب حوادث السري

الجماعات  رؤساء  إقدام  مسلسل  الزال 
إدارية  شواهد  منح  على  الشمال  بأقاليم 
لدن  ومن  العقارية  النزاعات  في  تستغل 
السماسرة(..)، يرخي بظالله على النقاش 

العمومي في مدن الشمال.
في   zاألســبــوع{ جريدة  كتبت  فبعدما 
 2019/3/14 بــتــاريــخ   1018 ــا  ــدده ع
سيدي  زاويــة  بجماعة  يتعلق  موضوعا 
}ما  عنوان:  تحت  تطوان،  بإقليم  قاسم 
رأي وزير الداخلية؟z، ها هو نفس النقاش 
يتكرر مع شهادة صادرة عن رئيس جماعة 

قصر ا�جاز بعمالة الفحص أنجرة.
وقد توجه السيد عبد السالم السعيدي، 

بطلب للسيد عامل الفحص أنجرة التابعة 
إذن  على  الحصول  بشأن  طنجة،  لوالية 
برفع دعوى ضد ا�جلس الجماعي للجماعة 
ا�قاطعات  وإحــدى  ا�جاز  قصر  الترابية 
الشهادة  وهــذه  ا�نطقة،  بنفس  اإلداريـــة 
اإلدارية، أسست على إفادة لـ}مقدمz الدوار 
إلى رئيس الجماعة بدل  إفادته  الذي رفع 
اإلداري، مما  التسلسل  احترام مقتضيات 
عن  مسؤولة  ــة  اإلداري السلطة  كل  يجعل 
فعل عون سلطة لم يحترم مقتضيات العمل 
للقانون،  وفقا  اإلداري  السلم  أو  اإلداري 
من  التي  الشهادة  محل  حلت  إفادة  وهي 
ا�فترض أن يقوم بتسليمها قائد ا�قاطعة 

ا�سطرية  ــراءات  اإلج إتمام  بعد  ــة  اإلداري
ا�تعلقة بتسليم مثل هذه الشواهد.

ألي  ا�فتقدة  اإلفـــادة  تلك  مكنت  لقد 
من  الجماعة،  رئــيــس  قــانــونــي،  أســـاس 
القانون  ينظمها  ال  إدارية  شهادة  إصدار 
بها  يرخص  ولــم  للجماعات،  التنظيمي 

قانون التعمير.
ب�  تــواطــئ  وجـــود  إلمكانية  ونــظــرا 
منها،  وا�ستفيدين  الشواهد  هذه  مصدر 
أمــرا  يبقى  شــأنــهــا  فــي  التحقيق  فـــإن 
ا�ختصة،  الجهات  طــرف  من  مستعجال 
وعلى رأسها وزارة الداخلية.. فهل يتحرك 

الوزير لفتيت لحل هذه ا�لفات؟

متى يتدخل لفتيت للتحقيق؟
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  بوطيب الفياللي 
ــو الــجــمــاعــي  ــض ــع قــــام ال
التابعة  مــلــول  ــت  أي بجماعة 
ملول  ــت  أيـ إنـــزكـــان  لــعــمــالــة 
ا�جلس  رئيس  إشراف   وتحت 
بمراسلة  للمدينة،  الحضري 
بذات  الشرطة  مفوضية  رئيس 
ا�دينة، بشأن الظروف األمنية 
مؤخرا،  ا�دينة  التي  شهدتها 
آيت  الحس�  وصفها  والتي 
والخطيرة،  با�تردية  أوحبيب، 
يؤكد  التي  مراسلته،  حسب 
شكايات  تلقى  أنه  خاللها  من 
شفوية من طرف السكان حول 
ــراض الــطــريــق مــن طرف  ــت اع

أسلحة  يستعملون  لصوص 
بهدف  نارية  ودراجات  بيضاء 
وقام  التهديد،   تحت  السرقة 
بتحديد  ا�ــعــنــي  ا�ــســتــشــار 
سكانها  عانى  التي  األحــيــاء 
الظاهرة  هــذه  استفحال  مــن 
ــرة، ويــتــعــلــق األمـــر  ــي ــخــط ال
وأزرو  ــزار  وا� أرگانة  بأحياء 
تمزارت  ثم  الصناعي  والحي 
بعدها  والــتــمــس  والــنــهــضــة، 
الشرطة،  مفوضية  رئيس  من 
األمن  لتوفير  الجهود  تكثيف 
األمنية،  الحكامة  ــالل  خ مــن 
يقومون  السكان  جعل  قصد 
حياتهم  ويعيشون  بمهنهم 

أنه  كما  وآمـــن،  عــادي  بشكل 
التي  الصعبة  األوقـــات  حــدد 
بالخوف  السكان  فيها  يشعر 
الباكر  الصباح  في  وا�تمثلة 
ما  ثم  الظهيرة  بعد  ما  ووقــت 
ا�غرب والعشاء، وقد عبر  ب� 
نهاية  فــي  ا�ــذكــور  ا�ستشار 
لتفاعل  انتظاره  عن  مراسلته، 
ا�ــســؤول األمــنــي ا�ــذكــور مع 

مراسلته.
ــى أن  وتــجــدر اإلشـــــارة إلـ
لحادث  مؤخرا  اهتزت  ا�دينة، 
مقتل طالب جامعي ينحدر من 
منطقة تيزنيت ويتابع دراسته 

بكلية أيت ملول.
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إلى رئيس مفوضية ا�من بأيت ملول

ا�حلية  السلطة  عناصر  فتحت   
ــاة  وف ــادث  حـ ــي  ف تحقيقا  واألمــنــيــة 
بأحد  مفاجىء  بشكل  بأكادير  سائح 
}إمي  بمنطقة  السياحية  ا�نتجعات 
ورجحت  ا�اضي،  يوم الخميس   zودار
بــعــض ا�ـــصـــادر، أن يــكــون الــهــالــك، 
السبعينات  في  حياته  قيد  كان  الذي 
مــن عــمــره، قــد فـــارق الــحــيــاة بسبب 
جثة  أن  ويذكر  مفاجئة،  قلبية  أزمــة 
األمــوات  مستودع  إلــى  نقلت  الهالك 
الثاني  الحسن  الجهوي  با�ستشفى 
الطبي  للتشريح  إلخضاعها  بأكادير 

�عرفة السبب الحقيقي للوفاة.

والنقل  التجهيز  وزارة  دخــلــت   
فيديو  خط  على  وا�ــاء،  واللوجستيك 
أكــاديــر،  شــواطــئ  بأحد  الــرمــال  نهب 
ــال شــاطــئ  ــ ــرض رم ــع نــافــيــة خــبــر ت
األمر  إن  بل  نهب،  لعملية   zإمسوان{
بها  تــقــوم  روتينية  بعملية  يتعلق 
واعتبرت  منتظمة،  بصفة  مصالحها 
الوزارة في بالغ لها، أن الزوبعة التي 
عبر  تداوله  تم  الــذي  الفيديو  أثارها 
وسائل التواصل االجتماعي، تظهر فيه 
جرافة تقوم بشحن شاحنة من الحجم 
لها  أساس  ال  الشاطئ،  برمال  الكبير 
بصلة،  للواقع  تمت  وال  الصحة،  من 
جرف  بأشغال  يتعلق  ا�وضوع  إن  بل 

ميناء }إمسوانz شمال إقليم أكادير.

والــدرك  األمنية  األجهزة  استنفرت 
الجمعة  يوم  صباح  عناصرها  ا�لكي 
ا�اضي، بعد العثور على هيكل عظمي 
 zفتايسة{ شاطئ  قرب  خالء  بمنطقة 
بإقليم  اللفت  مير  منطقة  ضــواحــي 
إخبارهم  تــم  أن  بعد  إفــنــي،  ســيــدي 
يشتغلون  كانوا  عمال  طرف  من  بذلك 
للصرف  قناة  لتمرير  حفر  عملية  في 
بقايا  على  عــثــروا  والــذيــن  الصحي، 
العظام  الخصوص  على  منها  الهيكل، 
حسب  األطـــراف،  وبعض  والجمجمة 

مصادر محلية.

العمومية  األمــاكــن  فرقة  واصــلــت   
أكادير مجهوداتها  أمن  لوالية  التابعة 
في إطار زجر مخالفات ميدان التقن�، 
جرى  مــداهــمــة،  عملية  أفــضــت  حيث 
ا�اضي،  األربعاء  يوم  ليلة  بها  القيام 
الحضري  بالوسط  ا�تواجدة  للمقاهي 
تدخ�  فيها  ينشط  والتي  للمدينة، 
}الشيشةz، إلى حجز ما مجموعه 132 
تحرير  تم  كما  ومستلزماتها،  نرجيلة 
ا�خالف�.  حق  في  قضائية  مساطر 
بعد  قليلة  أياما  العملية  هذه  وتأتي 
مستوى  على  مماثلة  بعملية  القيام 
من  مكنت  للمدينة،  الساحلي  الشريط 
ومستلزماتها،  نرجيلة   225 حجز 
�سيري  قضائية  محاضر  تحرير  مع 

ا�قاهي ا�عنية. 

أحيل على الوكيل العام باستئنافية 
أكادير، صبيحة يوم الخميس ا�اضي، 
في  لالشتباه  وذلــك  مسجد،   zمـــؤذن{
عرض  بهتك  تتعلق  قضية  في  تورطه 

فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة.
جاء  فقد  مطلعة،  مــصــادر  وحسب 
توقيف ا�شتبه به، بعد شكاية تقدمت 
بها والدة الضحية بعد رفضها لعرض 
التسوية الذي تقدم به }مؤذنz ا�سجد 
بعد افتضاح أمره شهر فبراير ا�اضي، 
الضحية  أســرة  غياب  استغل  حينما 
 zعن ا�نزل بأحد دواوير جماعة }أزغار
ليقوم  تـــارودانـــت،  إلقــلــيــم  الــتــابــعــة 
منازله  أحــد  ــى  إل الفتاة  بــاســتــدراج 
ا�جاورة �نزل الضحية ويقوم بفعلته.
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طاطا

  أحمد أزيام 
ا�حلية  الــتــنــســيــقــيــة  نــظــمــت 
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 
ا�ــاضــيــة،  الجمعة  يـــوم  بــطــاطــا، 
بطاطا،  ثقافي  السوسيو  با�ركب 
شعار:  تحت  وفكرية  حقوقية  ندوة 
مهزلة  إســقــاط  ــل  أج مــن  }جميعا 
التعاقدz، وذلك بهدف التعريف أكثر 
بمخطط التعاقد والرد على ما سموه 
 zالدولة تنشرها  التي  }ا�غالطات 
الندوة  في ذات ا�وضوع، وقد أطر 
أوحساين  ــصــادق  ال عبد  مــن  كــل 
التنسيقية  عن  بوشيت  ومصطفى 
فــرض  ــن  ــذي ال لــألســاتــذة  ا�حلية 
عليهم التعاقد بطاطا، وكل من عبد 
الجهوي  الكاتب  نائب  بوشيا  هللا 
التوجه  للتعليم  الوطنية  للجامعة 
الخمسي  ــد  ــري وف الــديــمــقــراطــي، 
للكونفدرالية  الــجــهــوي  الــكــاتــب 
اللطيف  وعبد  للشغل،  الديمقراطية 

للجامعة  الجهوي  ا�نسق  أكــنــاو 
ا�نظمون  أكد  للتعليم، حيث  الحرة 
أن التعاقد فرض على أبناء الطبقات 
في  جــاء  وأنــه  والكادحة،  الفقيرة 
إطار تخطيط الدولة لضرب مجانية 
استجابة  الصميم  ــي  ف التعليم 
الــدولــي،  النقد  إلمـــالءات صــنــدوق 
منددين بكل أشكال القمع والتسلط 

التي تواجه بها قوات األمن نضاالت 
التعاقد.  عليهم  ا�فروض  األساتذة 
التعليمية  النقابات  أجمعت  كما 
ــى رفــضــهــا الــقــاطــع  ــة عــل ــالث ــث ال
أن  منذ  بالتعاقد  التوظيف  لنظام 
ــى الــيــوم، متمسكة  ــداره إل تــم إصـ
في  كافة األساتذة  إدمــاج  بضرورة 

أسالك الوظيفة العمومية.

أكادير

إنزكان
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 عبد الرزاق شاكر
خمسة  مقتل  جريمة  لغز  فــك  تــم 
أنزي  بمنطقة  سابق  وقت  في  غزالن 
بتيزنيت انطالقا من كورنيش مدينة 
أكادير، بعدما تمكنت عناصر الشرطة 
يوم  مساء  أكــاديــر،  ألمــن  القضائية 
ا�تهم  اعتقال  من  ا�اضي،  الخمیس 
بعدما  الجريمة،  هــذه  في  الرئيسي 
كان موضوع مذکرة بحث وطنية بناء 
علی شکایة مصالح ا�نطقة اإلقليمية 
التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بتيزنيت وا�رکز القضاٸي لتیزنیت.
تتبعها  التي  القضية،  هذه  وكانت 
تفجرت  قد  كبير،  بشكل  العام  الرأي 
بخمسة  محملة  ســيــارة  ضبط  بعد 
 zأنـــزي{ بمنطقة  مــذبــوحــة  غـــزالن 
الوقت  في  تيزنيت،  إقليم  ضواحي 
الذي الذ فيه سائق السيارة وشركاؤه 

بالفرار إلى وجهة مجهولة.

 عبد الرزاق شاكر
والجوالن  السير  مصلحة   شنت 
حربا  بــإنــزكــان،  األمنية  با�نطقة 
النارية  الــدراجــات  أصــحــاب  ضــد 
ا�دينة  يجوبون  (الصورة) الذين 
طوال وعرضا غير مكترث� با�خاطر 
بحي  ا�فرطة  السرعة  عن  الناجمة 
حيث  (نموذجا)،  بتراست  الــرمــل 
الــدراجــات  من  العشرات  حجز  تم 
أصبحت  أنها  تب�  أن  بعد  النارية 
ا�واطن�،  حياة  على  خطرا  تشكل 
ا�ــراهــقــ�،  مــن  أصحابها  بتهور 
وإيداعها با�حجز البلدي، لعدم توفر 
أصحابها على الوثائق القانونية أو 

بسبب عدم احترام قانون السير.
هذه  فإن  أمنية،  مصادر  وحسب 
الــدراجــات،  أصــحــاب  ضــد  الحملة 
ســتــبــقــى مــســتــمــرة طــيــلــة األيـــام 
القادمة، نظرا �ا لها من انعكاسات 
ا�ارة،  وسالمة  راحة  على  إيجابية 
من  العديد  تالميذ  وبالخصوص 

ا�ؤسسات التعليمية با�دينة. 
ا�صالح  أن  ــذكــر،  ــال ب الــجــديــر 
األمنية، وضعت مؤخرا خطة أمنية 
وأمن  سالمة  على  للسهر  محكمة 
ا�دينة  وأن  خصوصا  ا�واطن�، 
ــة بــعــد مغيب  ــ تــعــرف حــركــة دؤوب

شمس كل يوم.

 فكري ولد علي
أفاد مصدر مطلع، أن عناصر 
التابعة  القضائية  الضابطة 
للحسيمة،  الــجــهــوي  لــألمــن 
ــى أنـــظـــار وكــيــل  أحـــالـــت عــل
االبتدائية  ا�حكمة  لــدى  ا�لك 

متهما  بــا�ــديــنــة، 
ــجــار  بــتــرويــج واالت
فــــــي ا�ــــــخــــــدرات 
إيقافه  بعد  القوية، 
مخدر  ببيع  متلبسا 
ــط  الـــكـــوكـــايـــ� وس

مدينة الحسيمة.
وأكــــــــــــد نـــفـــس 
عملية  أن  ــصــدر،  ا�
ــاف ا�ـــتـــهـــم،  ــ ــقـ ــ إيـ
مدينة  مــن  ا�ــنــحــدر 
ــذي  ــ الــقــنــيــطــرة وال
ــصــادر  اعــتــبــرتــه ا�

بعد وضعه  ثمينا، تمت  صيدا 
ا�شددة  األمنية  ا�راقبة  تحت 
مــنــذ شــهــريــن تــقــريــبــا، حيث 
بعمله  يقوم  باألمر  ا�عني  كان 
مقهى  قرب  بإصرار  اإلجرامي 
العديد  وأن  الحسيمة،  وســط 
يقتنون  كانوا  األشخاص  من 

منه كميات من الكوكاي�، قبل 
أن تباغته عناصر من الشرطة 
خطاه  ترصد  بعد  القضائية 
هذا  من  كمية  بيع  بصدد  وهو 
اتفق  قد  كــان  لشخص  ا�خدر 
معه حول ا�كان الذي سيلتقيان 

فيه.

األمنية  ا�صالح  وحــجــزت 
ا�وقوف،  تفتيش  عملية  خالل 
25 لفافة من مخدر الكوكاي�، 
إذ من ا�نتظر أن يكشف ا�عني 
عن  معه  التحقيق  باألمر خالل 
كان  الــذيــن  الكوكاي�  مصدر 

بحوزته.
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ا�مثلة  على  تعرفت  عندما 
الفرنسية الجميلة، فرانسواز 
دورلياك، كانت في قمة الجمال 
كانت  حــيــث   ،zو}الـــشـــقـــاوة
معروفة بحبها إلثارة اهتمام 
يعشقونها  وجعلهم  الرجال 
لتتخلى عنهم بسرعة، ولكني 
ــي ال  عــنــدمــا جــالــســتــهــا وهـ
ربيعا  الــعــشــريــن  تــتــجــاوز 
فيها  ــدت  ــ وج عــمــرهــا،  مــن 
معاني  بكل  ناضجة  إنسانة 
األول  سؤالي  فكان  الكلمة، 
بعيد  حــد  ــى  إل محرجا  لها 
عندما بادرتها: }تعمل� أنت 
وشقيقتك كاترين دونوف في 
السينما.  وهو  ا�جال  نفس 
مــن  ــوع  ــنـ بـ ــن  ــري ــع ــش ت أال 
لي  فقالت   ،zبينكما؟ ا�نافسة 
من  هناك  }وهل  كبير:  بذكاء 
مع  يتنافس  أو  نفسه  يحسد 
نفسه، فكاترين ليست أختي، 
أخــرى  نسخة  مثل  هــي  بــل 
هي  }ومــن  فسألتها:   ،zمني
بأنها  تشعرين  التي  الفنانة 
بنجوميتها  مستقبلك  تهدد 
}غير  ــت:  ــال ق  ،zــا؟ ــه ــال وجــم
فريدة  نسخة  فأنا  موجودة.. 
ــن نـــوعـــيz، وقــلــت لــهــا:  مـ
 zالغرور؟ من  نــوع  هــذا  }هــل 
ــذه ثــقــة في  فــأجــابــتــنــي: }هـ
ثم   ،zغـــرورا وليست  النفس 
مــوضــوع  إلــى  بــهــا  انتقلت 
آخــر بــســؤال جـــريء:  }ومــا 
هناك  هل  القلب.  أخبار  هي 
لي:  فقالت   zــق؟ األف في  حب 
يحبني  ال  رجــال  أحــب  }أنـــا 
وال يفكر في وجودي كامراة، 
 ،zكفنانة يحترمني  ولكنه 
ــو سعيد  ه ــن  ومـ فــســألــتــهــا 
}إنه  الحظ هذا؟z، ردت علي: 
الفتيات  فكل  دولـــون.  آالن 
يعشقن وسامته، ولكني أحب 
وثقته  الرجولي  جانبه  فيه 
يتعامل  ال  وهــو  نفسه،  فــي 
يعذبني  ــذا  وه كأنثى  معي 
}و�ـــاذا  فسألتها:   ،zكــثــيــرا
 ،zلــه؟ بحبك  تصارحيه  لــم 
إبــاء  هــو  }وأيـــن  لــي:  فقالت 
ا�رأة  تلك  لست  فأنا  ا�ــرأة؟ 
بنفسها  تلقي  أن  يمكن  التي 
ينتبه  ال  رجــل  أحــضــان  بــ� 
إليها، وحبي ألالن سيظل طي 
إلى  يرافقني  حتى  الكتمان 
قبريz، وكأنها كانت تتصور 
بسرعة  ا�ــقــبــلــة  األحـــــداث 
إلى  وتحولها  حياتها  لتنهي 
من  قلوب  في  جميلة  ــرى  ذك

تعاملوا معها.
وذات يوم، كانت فرانسواز 
كاترين  وشقيقتها  دورلياك 
لقبها  غيرت  التي  دورلياك، 
ملكتي  دونــوف،  لقب  لتحمل 
جمال، حيث كانت كل واحدة 
األخـــرى،  مــن  أجــمــل  منهما 

وعندما انصرفتا من الدراسة 
السينمائي،  التمثيل  ــى  إل
والــدهــمــا  خــطــى  متتبعت� 
من  وكان  معا،  بدأتا  ا�مثل، 
معا،  تواصال  أن  لهما  ا�قدر 
ا�ريعة  السير  حــادثــة  ــوال  ل
يونيو   26 يوم  التي حصلت 
األبد،  إلى  وفرقتهما   1967
وبقيت  فرانسواز  توفيت  إذ 
ذكريات  على  تعيش  كاترين 
أختها وتوأم روحها، مفضلة 
إلى  حتى  عنها  التحدث  عدم 
جــواب.  ال  �ــاذا؟  الصحافة. 
تحمل  ظلت  كاترين  أن  ا�هم 
وظلت  داخلها،  في  ا�ــأســاة 
تذكر فرانسواز وكأنها ال تريد 
النسيان،  و�قاومة  نسيانها، 
العام  من  يوم  ذات  توجهت 
1992، في الذكرى 25 لرحيل 
شقيقتها، إلى مدينة روشفور 
لتبارك  الفرنسي،  الغرب  في 
باسم  هناك  ساحة  تسمية 
�اذا   .zدورلــيــاك }فرانسواز 
هذه  ألن  ببساطة  روشــفــور؟ 
تمثيلهما  شــهــدت  ا�ــديــنــة 
وكان  جمعهما،  فيلم  في  معا 
الراحل  أخــرج  ما  أجمل  من 
}آنسات  بعنوان  ديمي  جاك 
الفيلم  ذلك  وكــان   ،zروشفور
واحدا  الصاخب،  ا�وسيقي 
فرانسواز  مثلت  ما  آخر  من 

في حياتها.
ــرة، كــانــت  ــت ــف قــبــل ذلـــك ب
الشقيقتان قد اشتركتا معا في 
مهرجان }كانz متنافست� في 
الرسمية، فرانسواز  ا�سابقة 
 zالــنــاعــم }الــجــلــد  فيلم  عــن 
وكاترين  تروفو،  لفرانسوا 
 zعـــن }مـــظـــالت شـــربـــورغ
من  الفوز  وكان  ديمي،  لجاك 
ولم  وفيلمها،  كاترين  نصيب 

بالغيرة  فــرانــســواز  تشعر 
كاترين،  أما  بالحزن،  وإنما 
أنها  لو  كما  بالغيظ  فشعرت 
هي ا�ذنبة في ذلك، وال تزال 
حتى اليوم تحمل بعض أثار 
ذلك الغيظ، أو على األقل، هذا 
 zلوموند{ لصحيفة  قالته  ما 
قبل فترة، خالل حوار خرجت 
فيه عن صمتها، حول أختها 
األولى،  للمرة  بها،  وعالقتها 
وقد قالت أن صمتها عائد إلى 
عالقة  بأختها  عالقتها  كون 
خاصة وحميمة، ال تعتقد أن 

لآلخرين دخال فيها. 
ــى أن  وأشـــارت كــاتــريــن إل
فـــرانـــســـواز، عــنــدمــا كــانــت 
مــراهــقــة، كــانــت تــريــد أن 
توجهت  ثــم  راهــبــة،  تصبح 
إلى  ذلــك  وبعد  الرقص  إلــى 
التمثيل، كما ذكرت كيف أنها 
تصبح  أن  تريد  تكن  لم  هي 
فرانسواز  عكس  على  ممثلة، 
ذلك،  إلى  تتطلع  كانت  التي 
وكانت تريد أن تصبح ممثلة 
عا�ية، من هنا لم يكن صدفة 
بعض  مــع  ــرا  ــاك ب تمثل  أن 
أكــبــر األســمــاء الــالحــقــة في 
عمر  مثل  العا�ية،  السينما 
 ،zخان }جنكيز  في  الشريف 
ك�،  ومايكل  نيفن،  ودايفيد 
ا�خرج�  كبار  كما مثلت مع 
مثل فرانسوا تروفو ورومان 

بوالنسكي.
وقــالــت كــاتــريــن أنــهــا وإذ 
تركت هي بيت العائلة باكرا، 
مع  تعيش  فرانسواز  بقيت 
األهل، غير أن ذلك، لم يمنعها 
من أن تسهر كل ليلة وترقص 
فــرانــســواز  الــصــبــاح.  حتى 
يشعر  الذي  النوع  من  كانت 
قلقة  وكانت  با�عاناة،  دائما 
فرانسوا  وكان  الــدوام،  على 
مهدئا:  لــهــا  يــقــول  ــو  ــروف ت
شكال  لــديــك  إن  }اصـــبـــري.. 
ح�  أنــك  ا�ؤكد  من  مميزا، 
الثالث�،  ســن  إلــى  تصل� 

.zستحقق� نجاحا كبيرا
}عندما  كاترين:  وتضيف 
لنمثل  ديمي  جــاك  اختارنا 
روشــفــور،  آنــســات  فــي  معا 
ــادة  ــعـ ــسـ ــالـ ــا بـ ــنـ ــسـ ــسـ أحـ
مليئا  الفيلم  وكــان  تغمرنا، 
الحب  عن  وبالبحث  با�رح 
مليئا  كــان  كما  والــســعــادة، 

كان  وهكذا   ..zالطفولة بحس 
حقيقيا،  الفيلم  في  رقصهما 
وحقق  صاخبا،  وعناؤهما 
ولكن  كبيرا،  نجاحا  الفيلم 
األمــور،  تسارعت  ــك،  ذل بعد 
ــا كـــان حــادث  ــان م إذ ســرع
أستريل  طريق  على  السيارة 
وماتت فرانسواز، ماتت مثل 
وعد، مثل وعد لم يبق له من 
يتحقق،  لكي  يكفي  ما  الوقت 
لقد كانت في ذلك الوقت على 
تقترب  وكانت  التفتح،  وشك 
مما  حقا،  كانت ستكونه  مما 
يتصدره،  أن  إنسانا  يسع  ال 
أيــام  مــن  مشمس  ــوم  ي ففي 
صيف 1967، كانت فرانسواز 
من  والعشرين  الخامسة  في 
عمرها، فشاء القدر أن يقطف 

زهرة في ريعان شبابها.
السنوات  هــذه  كــل  وبــعــد 
ــت ســريــعــة على  ــوال الــتــي ت
ــل ا�ــمــثــلــة الــجــمــيــلــة،  ــي رح
الفرنسية  النجمة  خــرجــت 
دونـــوف،  كــاتــريــن  الكبيرة، 
فيها  ترثي  حزينة  بعبارات 
شقيقتها الراحلة قائلة: }ذات 
واحــدة  كل  اثنت�،  كنا  يــوم 
 ،zــرى ــ ــل مـــن األخـ مــنــا أجــم
العنان  لتطلق  صمتت  ثــم 
لدموعها الحارة على فقدانها 

لشقيقتها.
ــواز  ــسـ ــرانـ ــدأت فـ ــ ــ ــ� ب ــ وحـ
كانت  الفني،  عملها  ــيــاك  دورل
شقيقتها كاترين، دائما حاضرة 
لتساندها وتدافع عنها، واضعة 

يدها في يد شقيقتها.
فرانسواز  سن  صغر  ورغــم 
دورلياك، فقد كانت طموحاتها 
وخاصة  هائلة،  السينمائية 
سينمائي  كوجه  نجاحها  بعد 
تعبق  كانت  مالئكية  بمالمح 
أمام  وقفت  وعندما  باألنوثة، 
عمر  العا�ي  العربي  النجم 
الشهير  فيلمه  فــي  الشريف 
من  كل  شعر   ،zخــان }جانكيز 
حضروا تصوير ا�شاهد التي 
وعمر،  فرانسواز  ب�  جمعت 
كان يسري  بأن شعورا غريبا 
في نفس ا�مثلة الجميلة تجاه 

النجم العربي الوسيم.
وفـــعـــال، مـــرت الــســنــوات 
ليكشف عمر الشريف لصديق 
مغامرة  عن  بيننا،  مشترك 
ا�مثلة  مــع  عــاشــهــا  ــرة  عــاب
ــة خــالل  ــشــاب الــفــرنــســيــة ال
عمر  ولكن  فيلمهما،  تصوير 
ســرعــان مــا تــراجــع عــن تلك 
العالقة، باحثا عن موطئ قدم 
العا�ية  السينما  خضم  في 
ــرك زوجــتــه،  ــان قــد ت الــتــي ك
النجمة فاتن حمامة وابنهما 
الصغير آنذاك طارق، ليحقق 
وسط  السينمائية  طموحاته 

الكبار. 
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الصحفي رمزي صوفيا مع اِّـمثلة الفرنسية فرانسواز دورلياك
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بعد مرور سنوات 
طوال على رحيل 

فرانسواز دورلياك، 
خرجت النجمة 

الكبيرة،  الفرنسية 
كاترين دونوف، 

بعبارات حزينة ترثي 
شقيقتها  فيها 

الراحلة قائلة: «ذات 
يوم كنا اثنتين، كل 

واحدة منا أجمل من 
ا�خرى»، ثم صمتت 

العنان  لتطلق 
لدموعها الحارة على 

لشقيقتها. فقدانها 
وحين بدأت فرانسواز 

عملها الفني، كانت 
كاترين،  شقيقتها 

دائما حاضرة 
لتساندها وتدافع 

عنها، واضعة يدها 
في يد شقيقتها. 
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أن  اإلنسان  باستطاعة  كان  إذا 
وجبات  من  له  يقدم  بما  يكتفي 
قلة  يتحمل  وأن  ــل،  ــ األك تشبه 
واجهه  مشكل  أقبح  فــإن  الــنــوم، 
ــة، هــو مشكل  ــغــارب ا� الــحــجــاج 
الحافالت  أكــثــر  أن  ــك  ذل النقل، 
هي  ا�قدسة،  األماكن  في  اهتراء 
تلك التي خصصت لنقل الحجاج 
ا�ــغــاربــة، وهــذا مــا جعل هــؤالء 
جــراء  كثيرا  يــعــانــون  الــحــجــاج 
أو  الحافالت  هذه  مكيفات  ضعف 
أمر  وهو  نهائية،  بصفة  تعطلها 
في  تحمله  اإلنسان  على  يصعب 
فيها  الحرارة  درجة  تفوق  أجواء 
45 درجة في غالب األحيان (فاقت 
أن  علما  عرفات)،  يوم  درجة   50
من  أكثر  تدوم  أن  يمكن  الرحالت 
ثماني ساعات متواصلة، كما هو 
ب�  أو  وا�دينة،  مكة  ب�  الشأن 

ا�دينة وجدة.  
ولكن ا�شكل األفظع الذي عانى 
منه الحجاج ا�غاربة، هو أن عدد 
ما  وهو  كافيا،  يكن  لم  الحافالت 
كل  فــي  عــارمــة  فوضى  إلــى  أدى 
تنقل، حيث خاض الحجاج معركة 
حقيقية في الصعود إلى الحافلة، 
ألي  وكامل  وشامل  تام  غياب  في 
أثر للسادة األجالء، الذين تسميهم 
الوزارة بـ}ا�ؤطرينz، الذين يكفي 
لكي  ــرام  اإلحـ لباس  يلبسوا  أن 
الــجــمــوع، وبما  ــوا وســـط  ــذوب ي
أنهم يتوفرون على كل ا�علومات 
وإقالع  وصــول  بتوقيت  ا�تعلقة 
ــالت، وتـــواصـــلـــهـــم مع  ــافـ ــحـ الـ
فإنهم  الــهــاتــف،  عبر  سائقيها 
يعطون ألنفسهم أسبقية الصعود 
إلى الحافلة للحصول على أفضل 
حولها  يتجمهر  أن  قبل  ا�قاعد، 
الحجاج وتبدأ الفوضى، وهو ما 
جعل العديد من الحجاج ا�غاربة 
حافالت  استعمال  إلــى  يلجؤون 

إن سمح  األخــرى،  ــدول  ال بعثات 
لهم بذلك، ولكن ا�شكل يطرح، في 
الحافلة  الحالة، عندما تصل  هذه 
تذهب  ألنها  عرفات،  أو  منى  إلى 
مباشرة إلى مخيم الدولة ا�عنية، 
ويجد  ا�غربي  الحاج  ينزل  حيث 
يوجد  أين  يعرف  ال  تائها،  نفسه 
ا�خيم ا�خصص للبعثة ا�غربية، 
ــيء مــكــســو بــالــبــيــاض:  فــكــل شـ
ــاج بـــلـــبـــاس اإلحــــــرام  ــجـ ــحـ الـ
بيضاء،  كلها  والخيام  (البياض) 
ال  السعودي�  األمن  رجال  وحتى 
ا�خيم،  توزيع  عن  شيئا  يعرفون 
ألن أغلبيتهم الساحقة تتم ا�ناداة 
من  مختلفة  مناطق  مــن  عليهم 
ضبط  على  للمساعدة  السعودية 
يدوم  وقد  ا�ناسبة،  بهذه  األمــن 

البحث عن ا�خيم يوما أو أكثر.
وكما يعلم الجميع، فإن ا�شكل 
يتعقد أكثر عندما نعلم أن مناسك 
وا�كان،  بالزمان  مضبوطة  الحج 
ــذه األمــاكــن  وأن ا�ــســافــة بــ� ه
ا�ــقــدســة طــويــلــة، تــتــجــاوز في 
كيلومترات،  عشر  األحيان  غالب 

باحترام  ملزم  الحاج  أن  في ح� 
ذروتها  ا�شاكل  وتصل  التوقيت، 
ــات وعــيــد األضــحــى  ــرف يــومــي ع
من  التحرك  ينبغي  حيث  ا�بارك، 
في ظرف  مرات   3 آخر  إلى  مكان 
عرفات،  إلى  منى  من  وليلة:  يوم 
ــادرة عــرفــات مــبــاشــرة بعد  ــغ وم
إلى  والــتــوجــه  الشمس،  غـــروب 
قبل  هناك،  الليلة  لقضاء  مزدلفة 
بعد صالة  جــديــد،  مــن  الــتــوجــه 
الجمرات،  لرمي  منى  إلى  الفجر، 
مــاليــ� حاج   3 أن حــوالــي  ــك  ذل
وفي  محدد،  وقت  في  يجتمعون 
يتحركون  أنهم  كما  محدد،  مكان 
إلى  ويتجهون  محدد،  وقــت  في 
ســواء  جغرافيا،  مــحــددة  أمــاكــن 
عرفات،  أو  مزدلفة  أو  منى  فــي 
وقت  في  األماكن  هذه  ويغادرون 
محدد، حتى ال يضيع حجهم، لذا، 
على الحاج أن يلتزم بهذا التدقيق 

في الزمان وا�كان.
لــهــذا  االنــضــبــاط  يــمــكــن  وال 
إمكانيات  إذا توفرت  إال  التدقيق، 
اإلرشاد والتأطير الجيد، ووسائل 

ال  الحاج  أن  علما  الكافية،  النقل 
نقل  بوسيلة  يستع�  أن  يمكن 
الخاصة  السيارات  ألن  خاصة، 

ممنوعة من دخول هذه األماكن.
جدا  كبيرا  عددا  فإن  للتذكير، 
الــحــجــاج مــســنــون، أو من  مــن 
ذوي االحتياجات الخاصة، أو ال 
يعرفون في أي اتجاه يتحركون...
يحرم  أن  ا�شكل  هذا  كاد  وقد 
وحدهم  ا�غاربة،  الحجاج  آالف 
من  الحجاج،  من  غيرهم  ودون 
وذلــك  الــحــج،  أركـــان  أهــم  أداء 
عندما تم التخلي عنهم في عرفات 
درجــة  فــي  الفجر  اقــتــراب  حتى 
تام  غياب  مع   ،35 تفوق  حــرارة 

،zلـ}ا�ؤطرين األجالء
ا�ــغــاربــة  الــحــجــاج  أن  وبــمــا 
وسائل  أن  جيدا  يعرفون  كانوا 
كافية،  لهم غير  النقل ا�خصصة 
مجبرين  أنفسهم  وجــدوا  فإنهم 
الحصول  أجل  من   zالقتال{ على 
الحافالت،  إحدى  في  مقعد  على 
مشاهد  جعل  ما  بالضبط  وهــذا 
البعثة  عند  محصورة  الفوضى 
منظر  إنه  غيرها.  دون  ا�غربية 
صــورة  يعطي  ومــقــرف،  مــقــزز 
ال  ا�غرب،  عن  وشنيعة  مشوهة 
مواطن  أي  بها  يقبل  أن  يمكن 
ــي،  ــرب ــغ شـــريـــف، فـــالـــحـــاج ا�
كا�واطن ا�غربي، ليس فوضويا 
مناسك  خالل  وا�الحظ  بطبعه، 
على  االزدحــام  (باستثناء  الحج 
الحجاج  أن  هو  النقل)،  حافالت 
أكثر  مــن  يــعــتــبــرون  ــة  ــارب ــغ ا�
واحــتــرامــا  انضباطا  الــحــجــاج 
ا�قبول  غير  فمن  لــذا،  لآلخرين، 
التزاحم  هــذا  مسؤولية  تحميل 

والفوضى للحجاج!!!
يتبع
 واحد من ضحايا احلجاج املغاربة
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تعتبر الرسالة اإلسالمية التي جاء بها خاتم 
وسلم،  عليه  هللا  صلى  محمد  سيدنا  النبي�، 
التي  ــرســاالت  ال ــ�  وب بينها  الفاصل  الــحــد 
كاليهودية  السماوية  الــرســاالت  من  سبقتها 
عند  الدين  ((إن  تعالى:  لقوله  والنصرانية، 
ــه: ((واعـــبـــدوا هللا وال  ــالم)) وقــول ــ هللا اإلس
غير  يبتغ  ((ومن  وقوله:  شيئا))  به  تشركوا 
اآلخــرة  في  وهــو  منه  يقبل  فلن  دينا  اإلســالم 
من الخاسرين))، وقد بعث هللا رسول اإلسالم 
متصفا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  محمد  سيدنا 
الفائقة،  والتربية  الكاملة  األخــالق  بصفات 
عظيم)).  خلق  لعلى  ((وإنـــك  ــاه  إي مخاطبا 
يروج  أصبح  ما  ا�قدمة،  هــذه  لكتابة  جرني 
السم  بالتنقيص  ا�رددين  بعض  ألسنة  على 
مثل  يأتي  وقد   ،zمحمد }النبي  بقولهم  النبي 
هذا الكالم، من الباحث� ا�سلم� من ا�فكرين 
ا�تفلسف�، وكذلك من بعض ا�دع� ا�تحررين 
من أتباع ا�ذاهب الفقهية، أو ممن خالف أخاه 
}الصواعق اإللهية في الرد على  صاحب كتاب 
تولى  الذي  الوهاب،  عبد  بن  محمد   zالوهابية
بن  �حمد   zالخيرات }دالئل  كتاب  صاحب  نقد 
سليمان الجزولي، ومن األحاديث التي أوردها 
ا�غراوي في كتابه معقبا على ما جاء في كتاب 
}من دالئل الخيراتz، حديث عنونه باألحاديث 
الضعيفة وا�وضوعة بقوله كما جاء في صفحة 
ــال  ((وق الحديث:  يسرد  حيث  كتابه،  من   6
صلى هللا عليه وسلم: من صلى علي في كتاب 
في  اسمه  مــادام  عليه  تصلي  ا�الئكة  تزل  لم 
((قــال  بقوله:  بنقده  ويأتي  الكتاب))،  ذلــك 
صفحة   .zا�جموعة }الفوائد  في  الشوكاني 
329 في }إسنادهz من ال يحتج به وقد روى من 
طرق ضعيفة جدا))، وردنا على ا�غراوي، أنه 
تزل  ((لم  بقوله  الشوكاني  عن  نقله  في  أخطأ 
ا�الئكة  تزل  ((لم  بدل  عليه))  تصلي  ا�الئكة 
الكتاب  مع  }وقفات  كتاب  انظر  له))  تستغفر 
النبي  عن  صح  و}ما   zالخيرات دالئل  ا�سمى 
صلى هللا عليه وسلم في الصالة عليه من دالئل 
ا�غراوي/  الرحمان  عبد  بن  �حمد   zالخيرات
في  ا�جموعة  }الــفــوائــد  وكــتــاب   ،6 صفحة 
األحاديث ا�وضوعةz لشيخ اإلسالم محمد بن 
علي الشوكاني بتحقيق عبد الرحمان بن يحيى 

ا�علمي اليماني. صفحة 329.
نقل  لم  إن  الغلط  بهذا  ا�غراوي  يقوم  فكيف 
والتصويب  بالتصحيح  يقوم  وهــو  الخلط، 
باعتبار أن كلمته }تصليz من عنديته هي غير 
الذي  فالسكوت  ا�حدث�،  عند   zله }تستغفر 
 zالخيرات }دليل  عن  بقوله  الناس  به  يرمي 
ضالل  من  الكتب  هذه  في  ما  على  والسكوت 
ولجميع  ولكتابه  ولرسوله  للـه  خيانة  وباطل، 
ا�سلم�، باإلضافة إلى ما قاله عن قراء }دالئل 
الصوفي�  بعض  ((واعتماد  بقوله   zالخيرات
ــكــتــاب (الـــدالئـــل)  ــذا ال ا�ــعــاصــريــن عــلــى هـ
وترويجهم له بالدعاية له في جميع بقاع العالم 
اإلسالمي، حتى في الحرم� الشريف�، اللذين 
أرجــاس  مــن  يطهرهما  أن  تعالى  هللا  نرجو 
ا�بتدعة وا�شرك�))، ثم يضيف ا�غراوي عن 
}الدالئلz: ((إن هذا الكتاب له رواج في العالم 
فيه  وتجد  إال  بيتا  تدخل  فقلما  كله،  اإلسالمي 
ا�سلم�  تنبيه  فيجب  الكتاب،  هذا  من  نسخة 
ا�غراوي  يقول  كما  من ضالالت))  فيه  ما  إلى 
دالئل  في  ألفه  الذي  الكتاب  مع  وقفاته  (انظر 
بداية  في  أشــرت  وكما   ،(4 صفحة  الخيرات. 
الكتابة  آداب  تستوجبه  مــا  فــإن  ا�ــوضــوع، 
مراعاة  إلــى  يحتاج  ا�واضيع،  هــذه  مثل  في 
في  ومفاهيمهم  العلمية  ومكانتهم  أصحابها 
ربانية  وأسماء  إلهية  أذكــار  من  يؤلفونه  ما 
وروحية، سيما من كان له إذن في إعطاء األوراد 
ا�غراوي  ذكره  ما  ذلك،  سبيل  وعلى  �ريديهم، 
في حق اإلمام الغزالي حجة اإلسالم وصاحب 
}إحياء علوم الدينz الذي تولى ا�رابطون حرقه 
�ا فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة، كل هذا 
في  ا�غراوي  يدعيه  ما  بعكس  الحرق  يبرر  ال 
حق كتاب }اإلحياءz إن لم تكن أسباب أخرى.. 
الكتاب  هذا  إلحاق  ((فنحاول  ا�غراوي  وقول 

-دالئل الخيرات - بذلك، أي اإلحياء)).
وبالرجوع إلى جميع كتب الغزالي، فهي كتب 
السلوك  النفس على تحس�  مراقبة  في  تربية 

وتقويمه.
يتبع

 الحسين الدراجي
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تعالوا قرائي األعزاء ألبوح لكم باالنطباعات 
واالرتسامات التي خرجت بها من مقابلتي مع 
ومضمونا،  شكال  الرجل  لكم  وأصف  الوزير، 
كان  التي  ا�هنة  وهــي  ا�حامون،  يقول  كما 
ا�رحوم  على  يتعرف  أن  قبل  الوزير  يزاولها 
إليه،  ا�قرب�  أقــرب  ويصبح  الثاني  الحسن 
حيث عينه مديرا عاما لديوانه ووزيرا للداخلية 

واالقتصاد والفالحة. 
الثاني في  الرجل   ،zصاحبنا{ هكذا أصبح 
البالد، فهو قصير القامة، نحيف البنية، شعره 
أشعث، له جب� عريضة تبدو عليها تجاعيد 
ا�كر  من  مزيج  فيهما  عينان  تحتها  مبكرة 
والذكاء، وأنف طويل تحته فم تسطك أسنانه 
عند الكالم، يتحدث باستعالء قوي إلى درجة 
ا�سؤوليات  ألن  يغتر  أن  حقه  ومن  الغرور، 
بها،  يضطلع  كــان  التي  والكثيرة  الثقيلة 
إنسان  يتحملها  أن  يستحيل  بل  يصعب، 
التي  العظمى  ا�هام  هذه  أضفنا  فإذا  واحد، 
لحزب  ا�ؤسس  كونه  إلى  كاهله،  تثقل  كانت 
يومئذ،  معروفا  كان  ما  حسب  يرتكز  جديد 
على الدفاع عن ا�ؤسسات الدستورية، وكان 
إلى جانب هذه ا�هام العظمى، يصدر جريدة 
}ا�ناراتz (les phares) بالفرنسية التي كانت 
افتتاحيتها تتناول مواضيع سياسية كان في 
بعض األحيان يكتبها ا�رحوم الحسن الثاني، 
وقد اتضح مما جاء في الحلقة السابقة، أنه 
وجهة  لشرح  الكالم  فرصة  حتى  لي  يتح  لم 
للنجاح  عليه  أتوفر  كنت  ما  وإبــراز  نظري 
  zا�علم{ وكلمة  التشريعية،  االنتخابات  في 
هو  ينتظره،  أنه  لي  قال  الــذي   (le patron)
اللقب الذي اختاره ا�قربون من ا�لك والوزراء 
وقد  الثاني،  الحسن  ا�رحوم  على  ليطلقوه 
مبارزة  في  فشلت  أنني  األعــزاء  القراء  يعتقد 

حن�،  بخفي  ا�قابلة  من  خرجت  وأنني  الوزير، 
ترشحي  على  وحــريــصــا  متشبثا  كنت  لكنني 
خصصها  التي  الباردة  ا�قابلة  رغم  لالنتخابات 
األحوال سأعرض على  في أسوء  الوزير، كنت  لي 
ا�صادقة  ينال  قد  اقتراحا  كديرة  رضى  ا�رحوم 
عليه، ويتجلى هذا االقتراح في السماح لي بخوض 
غمار االنتخابات بصفتي غير منتمي وباالنضمام 
إلى حزبه بعد فوزي بمقعد نائب عن مدينة وجدة، 
ألنني كنت على يق� أني أستطيع أن أسدي �ديني 
خدمات جلى وأدافع عن مصالحها، ولم ال من داخل 
حزب  أنه  يومئذ  يشاع  كان  مخزني  إداري  حزب 
ا�لك، خصوصا وأن ا�نطقة الشرقية كانت تعاني 

من الهشاشة واإلقصاء والنسيان. 
من  ستستفيد  واستراتيجيتي  حساباتي  كانت 
هذه اإلشاعة، باإلضافة إلى ما كنت أتوفر عليه من 
الشباب  لي عشرات  ما سيقدمه  قوامه  قوي،  سند 
توظيفهم  فــي  الفضل  لــي  كــان  الــذيــن  الوجدي� 

 .(254)
كانوا  الذين  أن كل شاب من هؤالء  فإذا فرضنا 
يجلب  أن  يستطيع  بالرباط،  إمرتي  تحت  يعملون 
وأقاربه  عائلته  أفــراد  ب�  من  أصــوات  عشرة  لي 
ألن  محسومة،  تــكــون  النهاية  ــإن  ف وأصــحــابــه، 
لهذه  مضمونة،  باتت  الطريقة  بهذه  حظوظي 
من  خرجت  الحيثيات،  من  وغيرها  كلها  األسباب 
وزارة الفالحة مزهوا، بما ينتظرني من نتائج في 
القريب من وزارة  إلى مكتبي  االنتخابات، وذهبت 
الفالحة ألطلع وأطمئن على أن خارطة الطريق التي 
رسمتها ألعواني، تسير كما وضعتها حتى ال تتعثر 
وفي  عليها،  أشرف  كنت  التي  وا�صالح  الدواليب 
ا�ساء، رجعت إلى مدينة وجدة في نفس مقصورة 
عامل  السيد  إشارتي  رهن  وضعها  التي  القطار 
بسبب  أصابني  الــذي  لإلرهاق  ونظرا  اإلقليم، 
قلة النوم، لم أدر كيف تمددت في فراشي، حيث 

نمت نوما عميقا، ولم أستيقظ إال بعد أن سمعت 
محطة  من  اقتربنا  لقد    zيصيح القطار  مراقب 

وجدة.
مدير  زوجتي،  جانب  إلــى  انتظاري  في  كــان 
ديوان العامل، الذي جاء ليتأكد أنني رجعت فعال 
إلى مدينة وجدة بعد أن }تشرفتz  بمقابلة الوزير 
وصولنا  وح�  لالنتخابات،  ترشيحي  شأن  في 
حرم  أن  زوجتي  أخبرتني   ،zا�نتهى{ فندق  إلى 
في  بالدراسة  رفيقتها  كانت  التي  العامل  السيد 
العشاء،  مأدبة  إلى  ودعتنا  بها  اتصلت  الرباط، 
وال شك أن تلك الدعوة كانت مناسبة سيغتنمها 
العامل ليطلع على تفاصيل مقابلتي مع الوزير، 
فيما  جديدة  بتعليمات  شك  وبدون  توصل  وأنه 
مما  لالنتخابات،  ترشحي  عن  تنازلي  يخص 
جعلني أستعد وأستجمع كل قواي وكل حججي 
غمار  خــوض  على  الشديد  وحرصي  للتشبث، 
الظروف  كانت  مهما  التشريعية  االنتخابات 
خطإ  أكبر  ارتكبت  وأنني  والضغوط، خصوصا 
واآلبـــاء  األجـــداد  دار  بعت  حيث  حياتي،  فــي 
حملتي  تمويل  ألضمن  سنتيم  مالي�  بخمسة 
ما  عليها  نادما  سأظل  غلطة  وهي  االنتخابية، 
بقي من عمري، والطريف في عملية البيع، أن دار 
اآلباء كانت مسجلة في ا�حافظة العقارية تحت 
اشتراها  الذي  الشخص  وأن   ،zاألمان }دار  اسم 
ذنبي  عن  وألكفر  الخواف،  هللا  عبد  اسمه  كان 
هذا، فقد ساعدتني األقدار على بناء منزل بسال 
أطلقت عليه اسم }دار األمانz، فكنت كلما دخلت 
قول  أتذكر  االسم،  نفس  تحمل  وألنها  داري  إلى 

الشاعر:
كم منزل في األرض يألفه الفتى  

  وحنينه أبدا ألول منزل.
يتبع
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في إطار االنفتاح على محيطها 
االجتماعي والتربوي، وانسجاما 
للخدمة  ــرة  ــؤط ا� الــقــواعــد  مــع 
السمعي  لــالتــصــال  العمومية 
ولوج  تطوير  ومنها  البصري، 
إلى  السمع  ضعيفي  األشخاص 
التلفزية باستعمال كافة  البرامج 
الشركة  الوسائل ا�الئمة، نظمت 
يوم  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
الخميس 14 مارس 2019، زيارة 
اإلذاعــة  مرافق  إلــى  بيداغوجية 
مجموعة  لفائدة  والتلفزيون، 
أسماء  لال  مؤسسة  تالميذ  من 

لألطفال والشباب الصم.
وتضمن برنامج الزيارة، تقديم 

من  للتالميذ،  ومعطيات  عروض 
إلى لغة اإلشارة،  خالل ترجمتها 
حول مجهودات الشركة الوطنية 
تنفيذ  ــي  ف والــتــلــفــزة  لـــإلذاعـــة 
التزاماتها ا�تعلقة بتطوير ولوج 
إلى  السمع  ضعيفي  األشخاص 
باستعمال  التلفزية  الــبــرامــج 
واالستجابة  ا�الئمة،  الوسائل 
والفئات  األشــخــاص  لحاجيات 
الــخــاصــة،  ــاجــات  ــي االحــت ذوي 
وا�ــســاهــمــة فــي انــدمــاجــهــم في 
الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة وا�ــدنــيــة 

وتيسير تمتعهم بحقوقهم.
مؤسسة  تــالمــيــذ  ــاد  ــف ــت واس
والشباب  لــألطــفــال  أســمــاء  لــال 

الصم، أيضا، من جولة بعدد من 
لإلذاعة  الوطنية  الشركة  مرافق 
}األستوديو  خصوصا  والتلفزة، 
 ،zــزيــونــي الــتــلــمــســانــي ــف ــل ــت ال
 ،zــو االفـــتـــراضـــي ــوديـ ــتـ و}األسـ
أليفي  ــي  ــ اإلذاع ــو  ــودي ــت و}األس
ورشة  في  تعرفوا  حيث   ،zحفيظ
التقنية  األطــــر  مـــع  تــفــاعــلــيــة 
الوطنية  للشركة  والصحفية 
مختلف  على  والتلفزة،  لإلذاعة 
ا�هنية  ــوات  ــن ــق وال ــارات  ا�ـــسـ
النشرات  وبث  إلنتاج  والتقنية 
اإلخبارية، وطرق العمل في غرف 
األخبار الحديثة للشركة الوطنية 

لإلذاعة والتلفزة.

للسنة الثالثة، وبعد لقاءين سابق� 
 zالشاوية مقام  في  عربي  }ابن  حول 
و}أســـــئـــــلـــــة 

بالبادية  الــســوســيــولــوجــيــة 
الثقافي  ا�لتقى  يلتئم   ،zا�ــغــربــيــة
الثالث }تراث وأعالم الشاويةz، الذي 

اختار البادية تأكيدا على ما تزخر به 
من ثقافات وتاريخ.

ستنعقد  التي  الــدورة،  هذه  وتأتي 
 2019 ــارس  م  23 السبت  يــوم 
الساعة  مــن  ــداء  ــت اب
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 
خلوق  بني  بجماعة 
إقليم  البروج  بدائرة 
موضوع  فــي  ســطــات، 
ــادي  ــالمـ ــراث الـ ــ ــت ــ }ال
ويسهر   ،zــة ــشــاوي ــال ب
ا�ديرية  تنظيمها:  على 
اإلقــلــيــمــيــة لــلــثــقــافــة 
بــســطــات، والــجــمــاعــة 
خلوق  لــبــنــي  الــتــرابــيــة 
بني  ــروج  ــ ــب ــ ال ــرة  ــ ــدائ ــ ب
الحسن  وجامعة  مسك�، 
من  بدعم  بسطات،  األول 
جهة الدار البيضاء سطات، 
ــاون مـــع ا�ــجــلــس  ــعـ ــتـ وبـ
اإلقليمي لسطات، وبإشراف 
الــســرديــات  �ختبر  علمي 
بكلية  الثقافية  والخطابات 
اإلنسانية  والــعــلــوم  اآلداب 
الثاني  الحسن  بجامعة  بنمسيك 

بالدار البيضاء. 

ــوم الــعــا�ــي  ــي ــال ــاال ب ــف ــت اح
جمعية  تــســتــعــد  ــســرح،  ــم ــل ل
لتنظيم   ،zورزازات }فوانيس 

النسخة العاشرة 
 zهرجان }أماناي�
للمسرح  الدولي 
ــورزازات، خالل  ب
ــرة مـــا ب�  ــت ــف ال
و31  مـــارس   27
 2019 ــل  ــ ــري ــ أب
ا�ــديــنــة،  بنفس 
ــار:  ــعـ ــحـــت شـ تـ
}خـــطـــوة أخـــرى 
الــعــاشــرة..  بعد 
يستمر..  أماناي 
وا�ـــــــــســـــــــرح 
وذلــك   ،zيجمعنا
بشراكة مع وزارة 

وا�جلس  ــال  ــص واالت الثقافة 

ومجلس  لــــــورزازات  ــبــلــدي  ال
وا�جلس  تافياللت  درعــة  جهة 
وعمالة  لـــــورزازات  اإلقــلــيــمــي 
ورزازات  إقليم 
وا�ــــــديــــــريــــــة 
ــة  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الثقافة  ــوزارة  ــ ل
تافياللت  ــة  درعـ
وا�ــــــديــــــريــــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق
الثقافة  ــوزارة  ــ ل
بــــــــــــــورزازات، 
تينغير  ــورة،  زاكـ
محمد  ومــســرح 
ــس،  ــ ــ ــام ــ ــ ــخ ــ ــ ال
وبـــتـــعـــاون مــع 
بعض ا�ؤسسات 
ــة  ــ ــي ــ ــوم ــ ــم ــ ــع ــ ال

والخاصة بإقليم ورزازات. 
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العدد1019 الخميس 21 مارس 2019

عن   zللكتاب زايــد  الشيخ  }جائزة  أعلنت 
أسماء الفائزين في دورتها الثالثة عشر، التي 
ضمت خمسة كتاب وأدباء عا�ي�، من بينهم 
الكاتب والروائي ا�غربي بنسالم حميش، في 

فرع اآلداب.
منح  بأن  لها،  بيان  في  الجائزة  ــادت  وأف
الجائزة لهؤالء الكتاب واألدباء، يأتي }تكريما 
الذي  ا�تميز  والفكري  اإلبــداعــي  لنتاجهم 
إثراء  في  يسهم  وفنيا  فلسفيا  نهجا  يعكس 

.zحركة الكتابة األدبية والثقافة العربية
حميش،  الكاتب  أن  ذاته،  ا�صدر  وأوضح 
ــذات  }ال الذاتية  السيرة  في  كتابه  عن  فــاز 
ا�ركز  عن  الصادر   ،zواإليــجــاد الوجود  ب� 
 ،2018 الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع عام 
الــكــتــاب،  إلـــى أن  مــشــيــرا 
للمؤلف  ذاتية  سيرة  هو 
يعرض فيها }شذرات من 
ومؤلفا،  روائــيــا  حياته 
خاللها  من  يتناول  كما 
بلورها  فكرية  مــواقــف 
عبر مراحل من 

.zالكتابة

 ò«eÓJ πÑ≤à°ùJ IõØ∏àdGh áYGPEÓd á«æWƒdG ácô°ûdG
º°üdG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWCÓd AÉª°SCG ád’ á°ù°SDƒe

من ضمن فعاليات ا�ؤتمر السنوي الثامن للباحث�، الذي انعقد تحت شعار: }فكرنا 
في القرن األخير: قضاياه وأصوله الحضاريةz، تبدأ جلسته االفتتاحية الثالثة عصر 
يوم الجمعة 22 مارس 2019، وذلك بمركز التكوينات وا�لتقيات الوطنية بالرباط 
- حي النهضة بجوار مجلس ا�دينة)، وتنظمه  (شارع محمد بن الحسن الوزاني 

مؤسسة خالد الحسن، تحت إشراف كرسي الحضارة اإلسالمية وا�شترك اإلنساني 
بجامعة محمد الخامس بالرباط.

 ≥HÉ°ùdG áaÉ≤ãdG ôjRh

 RƒØj ¢û«ªM ⁄É°ùæH

ÜÉàµ∏d ójGR ï«°ûdG IõFÉéH

zájQÉ°†◊G ¬dƒ°UCGh √ÉjÉ°†b{ ÒNC’G ¿ô≤dG ‘ Éfôµa  ¿ÉLô¡Ÿ ô°ûY ájOÉ◊G IQhódG
äGRGRQƒH ìô°ùª∏d ‹hódG z…ÉfÉeCG{

تحتضن مدينة مكناس، في الفترة 
 ،2019 ــارس  ــ م و27   22 بــ�  مــا 
الدولي  للمهرجان   18 الـــ  النسخة 

.zلسينما التحريك }فيكام
ا�هرجان  من   18 ــدورة  ال وتعرف 
 zعائشة }مــؤســســة  تنظمه  الـــذي 
الفرنسي  الثقافي  ا�عهد  بشراكة مع 
ا�خرج�  ــع  أ� مشاركة  بمكناس، 
وا�نتج� من إسبانيا، كما ستعرف 
مشاركة 53 فيلما قصيرا في ا�سابقة 
 300 من  أكثر  وستستقبل  الرسمية، 
بلدا   16 مــن  قصير  تــحــريــك  فيلم 

للمشاركة في هذه الفعالية الدولية.
في  حــاضــرة  ستكون  التكريمات 
سيتم  حيث  كذلك،  الدولية  الفعالية 
بيتر  األمريكي  الرسام  من  كل  تكريم 
إيساو  الياباني  ــرســام  وال ســيــف، 

تاكاهاتا.
 zعائشة }مؤسسة  وتعمل  هــذا، 
عن طريق ا�هرجان الدولي لسينما 
التحريك، على توفير فرصة مميزة 
وفـــي ا�ــســتــوى لــتــألــق وإشــعــاع 
عبر  تنوعه  بكل  التحريك  سينما 

ربوع ا�ملكة.

 ¢SÉæµe áæjóÃ ∂jôëàdG Éªæ«°S ájhÉ°ûdÉH …OÉeÓdG ‘É≤ãdG çGÎdG



نظمت كتابة الدولة املكلفة بالتنمية 
املــســتــدامــة بــالــربــاط مــؤخــرا، ورشــة 
قدمت خاللها أول استراتيجية وطنية 
بمشاركة  النفايات،  لتقليص وتثمني 
الحكومية،  املــؤســســات  عــن  ممثلني 
واملجتمع  االقــتــصــاديــني،  والفاعلني 
وكذا  الترابية،  والجماعات  املــدنــي، 
واملؤسسات  الدولية  املنظمات  بعض 
تنفيذ  إطــار  في  ــك  وذل الدبلوماسية، 
مقتضيات القانون اإلطار بمثابة ميثاق 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  وطــنــي 
)املادة 12 من الباب الثالث من القانون 
اإلطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني 
جاء  الذي  املستدامة،  والتنمية  للبيئة 
 1.14.09 ــم  رق الــشــريــف  الظهير  بــه 
 1435 ــى  األول جمادى   4 في  الصادر 
موافق لـ 6 مارس 2014( فيما يخص 
االقــتــصــاد األخــضــر،  »االنــتــقــال نحو 
التدبير  بتعزيز  يتعلق  مــا  وخــاصــة 
املندمج للنفايات من أجل إرساء أسس 
من  الهدف  وكــان  الــدائــري«،  االقتصاد 
هذه االستراتيجية، جعلها آلية التخاذ 
التدابير الالزمة من أجل تدبير مستدام 
الدائري  لالقتصاد  والترويج  للنفايات 
مكنت  ــد  وق الــوطــنــي،  الصعيد  على 
املنزلية  النفايات  كمية  تحديد  مــن 
والصناعية بكل جهة من جهات اململكة، 
سنة  أفق  في  املخزون  استشراف  مع 
املتاحة  اإلمكانيات  تقييم  وكذا   ،2030
إلحداث وتطوير منظومات فرز وتدوير 
وتثمني النفايات، التي تشمل النفايات 
بالنفايات  املــوجــودة  البالستيكية 
املستخدمة  والــبــطــاريــات  املــنــزلــيــة، 
ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــه ــايـــات األجــ ــفـ ونـ
املستعملة  ــوت  ــزي وال واإللــكــتــرونــيــة 
والعجالت املطاطية املستعملة والزيوت 
الغذائية املستعملة والورق والكارتون 
كما  والهدم،  البناء  ونفايات  املستعمل 
سيمكن  االستراتيجية،  هذه  تنفيذ  أن 
من املساهمة في تقليص تكلفة التدهور 
التي  النفايات،  بتدبير  املرتبط  البيئي 

سنة  درهم  ماليير   3.7 بحوالي  قدرت 
 .2014

وفي هذا اإلطار، كشفت بيانات كتابة 
بأن  بالتنمية املستدامة،  املكلفة  الدولة 
الوطني،  املستوى  على  النفايات  كمية 
طن  مــلــيــون   26.8 ــارب  ــق ي مــا  بلغت 
من  5.9 ماليني طن  منها   ،2015 سنة 
في  لها  واملشابهة  املنزلية  النفايات 
طن  مليون  و1.5  الحضرية،  األوســاط 
في املناطق القروية، وأن كمية النفايات 
الصناعية تقدر بنحو 5.4 ماليني طن، 
والهدم  البناء  نفايات  تصل  حني  في 
كتابة  تتوقع  كما  طن،  مليون   14 إلى 
إلى  النفايات  مخزون  ارتفاع  الدولة، 
 ،2030 سنة  أفــق  في  طن  مليون   37
أي بزيادة تقدر بـ 46 في املائة، وهذا 
خلل  وجود  عن  يكشف  الصادم،  الرقم 
بني النظري والتطبيقي ملخرجات هذه 
النظرية،  الناحية  فمن  االستراتيجية، 
انتشار  مــن  للحد  فعالة  آلــيــة  فهي 
فيما  استثمارها  وبالتالي  النفايات، 
املغربي  املجتمع  على  بالنفع  يعود 
مستوى  على  لكن  وبيئته،  واقتصاده 
الزالــت  النفايات  أن  يتبني  الــواقــع، 
سائرة في طريق االرتفاع، وهذا ناتج 
هذا  لتدبير  ناجعة  غير  سياسة  عن 
ال  حتى  البعض،  طــرف  مــن  القطاع 
أنه  كما  املعنية،  املؤسسات  كل  نقول 
يساهم  الــذي  الوعي  غياب  عن  ناجم 
التي  الظاهرة،  الحد من هذه  في عدم 
 3 من  ــد  )أزي الدولة  على  عبئا  باتت 
في  النفايات  تدبير  في  درهم  ماليير 
السنني األخيرة(، فلماذا ال يتم وضع 
هذه  مع  باملوازاة  أخرى  استراتيجية 
مثال  تتعلق  الوطنية،  االستراتيجية 
وللمنازل،  للشركات  توعية  بحمالت 
النفايات على  التقليص من  يتم  حتى 
املطارح  وتنظيم  نوعي،  بشكل  األقــل 
ومراقبتها، حيث أصبحت املدن الكبرى 
تلوث  ــؤر  ب عــن  عــبــارة  والصناعية 
دائمة، تساهم في التدهور البيئي رغم 
التي  والندوات  والحمالت  الشعارات 

تطلقها الوزارة الوصية. 

شكلت انتفاضة الشعب الجزائري بكل 
والعمرية،  والفكرية  االجتماعية  أطيافه 
لبوتفليقة،  الــخــامــســة  ــعــهــدة  ال ضــد 
للحكومات  وكذلك  نفسه،  للنظام  مفاجأة 
األوروبية،  أو  العربية  سواء  والشعوب، 
الــرأي  اعتياد  في  تكمن  هنا  واملفاجأة 
ــي،  ــدول الــعــام املــحــلــي/ الــجــزائــري وال
ــدودة فــي اإلطـــار  ــح فــعــل م عــلــى ردود 
تصل  كانت  السياسوي، حيث  النخبوي 
واملواقف  املعارضة  الــردود  هذه  أقصى 
إلى تخصيص حوارات  للنظام،  املناوئة 
ومناقشات إعالمية يتبادل فيها املؤيدون 
دون  واالنــتــقــادات،  التهم  واملعارضون 
واملعارضات  االعتراضات  هذه  تؤثر  أن 
»االنــتــخــابــات  نتيجة  ــي  ف املحتشمة 
الــرئــاســيــة« املــعــدة واملــحــســومــة سلفا 

لصالح الرئيس بوتفليقة.
الهبة  هــذه  اليوم  يالحظ  من  أن  بيد 
وطنهم  في  سواء  للجزائريني،  الشعبية 
الديار  مختلف  في  أو  املحلي  القومي 
أسبوعني  عن  يزيد  ما  منذ  األوروبــيــة، 
على التوالي، ال محالة سيتساءل تلقائيا 
الـــذي حــل بالشعب  ــا  م ــاذا؟  ــ مل ــائــال:  ق
الجزائري يا ترى؟ ملاذا لم ينتفض هكذا 
على طول الواليات السابقة، بينما أصر 
واستمات في الرفض والهيجان مع إعالن 
صبر  بنفاذ  يتعلق  األمر  هل  الخامسة؟ 
بوتفليقة  وإلحاح  جشع  من  الجزائريني 
الــذي  السلطة  كــرســي  على  وشــركــائــه 
أرادوه ملكا، حيث منحوه )الجزائريون( 
الرابعة، على اعتبار  الثانية والثالثة ثم 
أنه ربما سيعدل عن الالحقة، نظرا لعدة 
السن  في  الرجل  تقدم  أهمها:  اعتبارات 
في  التي ال تسعفه  املتدهورة  ثم صحته 
تجويد أدائه بما يتوافق ويلبي متطلبات 
مردها  املسألة  أن  أم  الشعب،  وتطلعات 
إلى »الربيع العربي« الذي حل أخيرا في 
البالد الجزائرية إسوة بجيرانها العرب 

القريبني والبعيدين؟
لقد حاول النظام الجزائري االستماتة 
لوالية  بوتفليقة  ترشح  على  ــرار  واإلص
وهتافات  إلرادة  مقاومة  فــي  خامسة، 
وشعارات الشارع الجزائري، فلعب ألجل 
بدءا  أوراقــه،  كل  السلطوي  املسعى  هذا 
الجماهير  إقناع  في  الفاشلة  بمحاولته 

األخيرة،  ستكون  الخامسة  أن  الثائرة 
ترهيبية  خطابات  إلــقــاء  خــالل  مــن  أو 
أي  ــه،  أنـ املتلقني  بتذكير  وتخويفية 
األلم  لسنوات  الرجوع  يريد  ال  النظام، 
أمام  يبق  لم  املنطلق،  هــذا  من  والـــدم.. 
تنحي  إعــالن  ســوى  الجزائري  النظام 
لالنتخابات  الــتــرشــح  ــن  ع بوتفليقة 
وتأجيلها إلى حني غير مسمى، لكن هذه 
الخطوة لم تلق آذانا صاغية وال ترحيبا 
وال عدوال عن الشارع من قبل الجماهير 
أليس  ولكن،  ونخب(،  )عوام  الجزائرية 
تنحي بوتفليقة هو ما طالب به الشعب 
القرار  هذا  يعتبر  وبالتالي،  الجزائري، 
هذا  حسب  ومنطقية  فعلية  استجابة 
املثلى  الغاية  هــي  فما  إذن،  املعطى؟ 
اعتبار  يمكن  أال  ثم  الجزائري؟  للشعب 
مرحلي  تكتيك  مجرد  بوتفليقة  تنازل 
ومناورة سياسية من لدن النظام املتجذر 
وامتصاص  الشعبي  الــحــراك  لتهدئة 

غضبات وفوران الشارع؟
في سياق استجالء ردود فعل النخبة 
الخطوة  تجاه  الجزائرية  السياسية 
ــار أحـــدهـــم فـــي حـــوار  ــ ــورة، أش ــ ــذك ــ امل
تلفزيوني عبر إحدى القنوات العربية، أن 
الحيلة«،  تساوي  الجزائر  في  »السياسة 
وأن » النظام الجزائري يعمل على تدوير 
الداخلية  وزير  مثال  كان  من  أي  النخب، 
يصبح رئيس حكومة... وهكذا«. من هذه 
األرضية، يحق لنا أن نتساءل كذلك: هل 
زمن  املصري  السيناريو  يتكرر  أن  يمكن 
أوج »الربيع العربي« حينما التف الجيش 
على  املصري  الشعب  فكان  السلطة  على 

موعد مع مقولة »عود على بدء«؟
رغم  الجزائري،  الحراك  استمرار  إن 
يشير  الــتــرشــح،  عــن  بوتفليقة  عـــدول 
الوعي  ويقظة  استفاقة  ــى  إل صــراحــة 
الجزائري ملناورة ومكر النظام الجزائري، 
الذي لم يجد بدا إزاء ضغوطات الشارع 
فداء«،  كـ»كبش  ببوتفليقة  التضحية  من 
وورقة »رابحة« إلقناع الشارع بأن مطالبه 
النضال،  من  ملزيد  داعي  فال  تحققت،  قد 
واالستمرار  البقاء  لنفسه  يضمن  وهكذا 
خيرات  ــنــزاف  واســت ونــخــر  نهش  فــي 
الــجــزائــريــة وحقوق  الــبــالد  ــدرات  ــق وم
اإلنسان الجزائري في العيش الكريم بما 
الفقر  تكريس  أرضه، مقابل  يوافق كنوز 

وتهميش الشعب املغلوب.
ــي«  ــرب ــع ــيـــع ال ــت »الـــربـ ــع ــا ن ــامل ــط ل
الهش  ــع  ــواق ــل ل ــظــرا  ن بـــ»الــخــريــف«، 
طموحات  إليها  آلت  التي  واالنتكاسات 
مختلف  فــي  العربية  الشعوب  ــال  وآمـ
األقطار التي مستها نار وريح »الثورة«، 
الجزائري  الحراك  ينحو  أن  يمكن  فهل 
أشقائه  شأن  شأنه  الخريف  منحى  في 
حقيقيا  ربيعا  أنه سيشكل  أم  وسابقيه، 
فريدة  تجربة  فيكون  الكلمة،  بمعنى 
الــبــالد  تخلص  الــعــربــيــة  املنطقة  ــي  ف
وتبوؤها  واملسكنة،  واملهانة  الــذل  من 
بني  تستحقها  الــتــي  املــرمــوقــة  املكانة 
»املعجزة  عن  حينذاك  فنتحدث  األمــم، 
الجزائرية«، التي قد تقفز بالبالد عشرات 
عما  فتعوضها  األمـــام،  إلــى  الخطوات 
الحكم  خالل  وفــرص  سنني  من  ضيعته 

العسكري؟

حر�ك �جلز�ئر: ربيع �أم خريف؟

دورا  املحاكم  اجتهادات  تلعب 
ــي تــفــســيــر الــنــصــوص  مــهــمــا فـ
فيها  وتبعث  الجامدة،  القانونية 
الغاية  مع  متالئمة  لتكون  الــروح 
كما  املــشــرع،  إليها  يــهــدف  الــتــي 
سوابق  تعد  االجتهادات  تلك  أن 
قــضــائــيــة تــؤخــذ بــعــني االعــتــبــار 
ما  وكثيرا  املماثلة،  النزاعات  في 
إلى  ــرارات  ــق ال أو  األحــكــام  تشير 
تلك االجتهادات وهي بصدد تعليل 
كان  إذا  وخاصة  القرار،  أو  الحكم 

القرار صادرا عن محكمة النقض.
االطــالع  بــاب  من  ارتأينا  ولقد 
الكريم  القارئ  يطلع  أن  والفائدة، 
ــى نـــمـــاذج مـــن االجــتــهــادات  عــل
القضائية التي صدرت عن محكمة 
القضائي  الصرح  ذلك  االستئناف، 
مقام  يقوم  ما  يــوم  في  كــان  ــذي  ال

محكمة النقض.
هناك  يكون  أن  أيضا  وارتأينا 
االجتهادات  تلك  عرض  في  تنوع 
واحد  فرع  على  األمــر  يقتصر  وال 
من فروع القانون، ومن أمثلة ذلك، 

نذكر ما يلي:
ــخ  ــاري ــت ب ــادر  ــ ــص ــ ال ــرار  ــ ــق ــ ال  -
عدد  مــدنــي  ملف   1991/7/29

قــاعــدتــه:  يف  جـــاء   4696/90
استعماله  ووجــه  املحل  ))تغيير 

دون إذن املالك((.
بنوع  مــقــيــدا  يعتبر  املــكــتــري 
االستعمال املتفق عليه حسب عقد 
ألغــراض  استعماله  وأن  الــكــراء، 
أخرى دون إثبات رضى املالك بهذا 
صريحا..  إخــالال  يشكل  التغيير، 
املطالبة  في  محق  املكري  ويجعل 

بفسخ العقد.
األمر  بأن  التي صرحت  املحكمة 
مؤقتا  استغالال  يكون  أن  يعدو  ال 
في  قضاؤها  كــان  معينة،  ولفترة 

غير محله.
ــخ  ــاري ــت ب ــادر  ــ ــص ــ ال ــرار  ــ ــق ــ ال  -
 1747/90 عدد  ملف   1991/3/18
هي  ))السكنى  قاعدته:  يف  جاء 

من مشموالت نفقة األوالد((.
صفة الحاضنة، ال تبرر وجودها 
باملحل ما دام املحل لم يسلم لألوالد 

القاصرين كمقر سكناهم.
تصبح  العدة  مــدة  انتهاء  بعد 
دون سند  للمحل  الحاضنة محتلة 

وال قانون.
بتاريخ  الصادر  اجلنائي  القرار   -
قاعدته:  يف  جاء   1992/01/15
للشكليات  املــحــاضــر  ــاد  ــق ــت ))اف
االستئناس  مبدأ  فإن  األساسية... 
وتصبح  صالحيته  وتنعدم  ينهار 

غير قابلة لالطمئنان إليها((.
إن القضاء بوصفه ضامنا للحقوق 
والحريات، يثير ولو من تلقاء نفسه، 
عدم صحة سالمة اإلجراءات، سيما 

عند الحرمان من الحرية.
ــراف يــعــتــد بــه لــوقــوعــه  ــتـ االعـ
املرحلة  خــالل  املتهم  من  طواعية 
بالضمانات،  املفعمة  القضائية 
ملؤازرة  الدفاع  أيضا حضور  منها 

موكله.
الصادر  االستعجالي  الــقــرار   -
ملف   1992/5/14 بـــتـــاريـــخ 
يف  جـــاء   92/1950 استعجالي 
الفصل  ))مقتضيات  قــاعــدتــه: 
149م. م، ال تتعلق فقط بالصعوبات 
بدء  قبل  تثار  التي  التنفيذ  فــي 
بجميع  وإنما  التنفيذ،  إجـــراءات 
وبعد  قبل  تثار  التي  الصعوبات 

فتح ملف التنفيذ((.
األحكام املتعلقة بالنفقة إن كانت 
بقوة  املعجل  بالنفاذ  مشمولة 
القانون، فإن ذلك ال يمنع من تقديم 
طلب الصعوبة في التنفيذ بشأنها. 
اللفيف  في  بالزور  تقديم شكاية 
في  االبتدائي  الحكم  اعتمده  الذي 
تاريخ الحق، يعتبر عنصرا جديدا 

طارئا يشكل صعوبة في التنفيذ.
*من هيئة المحامين بالرباط

   محمد جباري
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و�ضية بن غوريون 

فــي تدمير  ــورط صــدام حسني  ت
ــراق، بــدخــولــه حـــربـــا غير  ــ ــع ــ ال
تقوده  قــوي  الف  تح ضد  متكافئة 
وتأييد  خليجية  ة  بفاتور أمريكا 
ــدور على  ــ ــم جـــاء ال إســرائــيــلــي، ث
عليه  اصطلح  ما  إطــار  في  سوريا 
استغالل  ــم  وت الــعــربــي،  بالربيع 
أنا  لشعار »إما  األســد  بشار  حمل 
حرب  اشتعلت  حيث  أحــد«،  ال  أو 
خارجي  بتخطيط  بسوريا  أهلية 
دقيق وبمشاركة »داعش« وأخواتها 
ديفيد  لوصية  البلد، طبقا  لتدمير 
وزراء  رئــيــس  أول  غــوريــون،  بــن 
بما  آنــذاك  أوصى  الذي  إلسرائيل، 
ال  ــيــل  إســرائ قـــوة  »إن  مضمونه 

النووي،  إسرائيل  سالح  في  تكمن 
دول  ثالث  تدمير  في  تكمن  ولكنها 
إسرائيل  حول  تقع  بالتتابع  كبرى 
جاء  ثم  ومصر(«،  )العراق، سوريا 
الدور على مصر، حيث استولى عبد 
الفتاح السيسي على السلطة ضدا 
بتنسيق  االقــتــراع،  صناديق  على 
خــانــعــة  أو  مــخــلــصــة  ــوى  ــ ق ــني  بـ
بني  حــرب  إذكــاء  بهدف  إلسرائيل، 
أنصار ديمقراطية صناديق االقتراع 
وملا  السيسي،  الفتاح  عبد  ونظام 
الوصول  في  الخطة  هذه  تفلح  لم 
على  الضغط  استمر  أهدافها،  إلى 
عبد الفتاح السيسي، للقيام بحملة 
ضد  ممنهجة  وإعدامات  محاكمات 
استفزاز  بهدف  مصريني  مواطنني 
الشعب املصري للقيام بثورة، ربما 
لن تبقي ولن تذر، وهذا ما ال نتمناه.

 عبد الصمد لفضالي 

جانب من مظاهرات الجزائر



أن  األخــيــر  مقالي  فــي  أشـــرت 
دم  مــن  بـــريء  إسماعيل  ا�ــولــى 
يــســود  ــغــمــوض  ال ألن  غـــيـــالن، 
وزوجاته  أبنائه  ومصير  مصيره 
وثله من ا�قرب� منه، فأنا أعرف 
سأنشر  لكنني  ــدا،  جــدي طــرحــا 
ترجمته حتى أتوصل بالكتاب من 
الواليات ا�تحدة األمريكية، الذي 
مصيره.  عن  وفقرة  صورته  نشر 
فبعد انسحاب الخضر غيالن سنة 
جيشه  انضم  /1673م،  1083هـ 
إسماعيل،  ــى  ــول ا� جــيــش  إلـــى 
بقيادة ابنه الطاهر، الذي استأذن 
ــزم على  ــع ــا عــقــد ال الــســلــطــان �
ــه، وهــذه فقرات  الـــزواج فــأذن ل
 ..)) الــطــويــل:  ــه  زواجـ عقد  مــن 
الهمام،  ا�لك  اإلمام  موالنا  فبإذن 
إسماعيل  ــا  مــوالن الــنــصــر  أبـــو 
الكريمة  اآلثـــار  يخلد  هللا  أبــقــاه 
الفقيه  السيد  تــزوج  نصره،  في 
الزكي الوجيه، الكيس النبيه وفّي 
الدولة  وحظي  الشريفة،  النعمة 
حرس  الــطــاهــر  ســيــدي  ا�نيفة، 
مــن فضله  مــجــادتــه وســنــى  هللا 

الجهادية  الراية  ذي  ابن  إرادتــه، 
ا�ـــنـــصـــورة وا�ـــآثـــر الــنــاطــقــة 
وا�ساعي  ا�ــشــهــورة  الــشــاهــدة 
الحميدة الجميلة ا�شكورة واحد 
الكريمة  الشيم  وعنصر  الزمان 
وا�ــآثــر الــحــســان الــجــامــع ب� 
النسب الطاهر، وب� بذل النفس 
سيدي  الكافر،  العدو  جهاد  في 
سيدي  بن  الخضر  ا�دعو  أحمد، 

عمر غيالن، رفع هللا درجتهما في 
الدرة  ا�صونة  الحرة  أوليائه... 
ربية  ا�يمونة  السعيدة  ا�كنونة 
ا�اجدة  وحظيتها  العالية  الــدار 
رقية،  الطاهرة  السيدة  ا�رعية، 
اليمن  ــد  عــوائ لهما  هللا  وصـــل 
مقاسمه  عمه،  بنت  والــســعــد... 
ومالقيه  الحسب  بحبوحة  فــي 
الفاضل  السيد  النسب،  ذروة  في 

الفواضل،  األفاضل ومنبع  ونجل 
السيد  بــن  الــســالم  عبد  ســيــدي 
عبد  أبي  العابد  الناسك  ا�جاهد 
هللا محمد غيالن وااله هللا بالعفو 
الحاجب  ــد  ي عــلــى  والــغــفــران.. 
العلية  الدار  العظيم كبير صحبة 
األخيار  األمــنــاء  ا�شاهير  بلله، 
أبو  سياستها،  ومدار  الجماهير 
بلخير،  القائد  الحسان،  ا�ــآثــر 
مجاال  العناية  فــي  لــه  هللا  فسح 
مآال  السلطاني  العز  لــه  وجعل 
موالنا  مــن  والــقــبــول  ــرضــى  وال
بلله ماضيا واستقباال..  ا�نصور 
مائة  جملته  مبارك  صــداق  على 
سكة  صحيحة  دراهــــم  مــثــقــال 
عز  من  عليهما  ويبقى  التاريخ... 
هذا ا�قام العلي ا�ولوي، ما يكرر 
ــداءه وهــو ا�سؤول  إعــادتــه وإلبـ
سبحانه أن يبارك عليهما ولهما، 
ويجلب ا�سرات إليهما وقبلهما، 
عام  الحرام  القعدة  أواســط  وفي 
ذي   15) هـ  وألــف.  ومائة  تسعة 
القعدة 1109هـ موافق لـ 25 ماي 
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جميع  أملقي،  نهيلة  ا�ــغــرب،  جمال  ملكة  فــاجــأت 
بعدما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  متتبعيها 

نشرت تدوينة تعلن من خاللها عن اعتزالها.
وقالت نهيلة ا�لقبة بـ}باربي ا�غربz في تدوينتها: 
}لكل بداية نهاية.. هذه سنة الحياة، اآلن، وبعد تفكير 

.zطويل واستخارة هللا عز وجل، قررت االعتزال
بزواج  االعتزال  قرار  إعالمية  مصادر  وربطت 

نهيلة من ملياردير سعودي قبل بضعة أسابيع.
لإلشارة، فإن ملكة جمال ا�غرب، نجت بأعجوبة 
قبل  سير  حادثة  ارتكبت  بعدما  السجن،  من 
إال  مراهق�،  وفــاة  إلى  أدت  بمراكش  أشهر 
أن عائالت الضحايا تنازلوا عن متابعتها بعد 

مادي.حصولهم على مقابل 

 â∏àb »àdG Üô¨ŸG ∫ÉªL áµ∏e
 ∫GõàY’G Qô≤J Ú∏ØW

يحيي بيير ساركوزي، ابن الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي، 
البالغ من العمر 34 سنة، وا�شهور بـ}موزيz، حفال فنيا كـzديدجيz يوم 
كثف  الذي  البيضاء، وهو  الدار  أشهر مطاعم  بأحد  الجاري،  مارس   29
من نشاطه الفني مباشرة بعد ابتعاد أبيه عن رئاسة الجمهورية، حيث 
بات يعد من }الديدجياتz الواعدين، خصوصا وأنه يعد ا�وزع ا�وسيقي 
�غني الراب الفرنسي الشهير }دوك جينيكوz، كما لحن العديد من أغاني 

زوجة أبيه، ا�غنية اإليطالية كارال بروني.

 »µjQ ÊÉÑ°SE’G ¿ÉæØdG
 ÖÑ°ùH ΩÓYE’G ºLÉ¡j

Góæ∏jRƒ«f á©LÉa
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هاجم ا�غني اإلسباني ريكي مارتن وسائل 
اإلعالم األجنبية، بسبب التضليل في تناول 
حادث مسجد نيوزيلندا، وعدم وصف العمل 

بأنه إرهابي ألن مرتكب الواقعة غير مسلم.
عــبــر خاصية  ــي  ــا� ــع ال الــنــجــم  ــب  ــت وك
بموقع  الشخصي  بحسابه    zالــســتــوري{
}الرجل   :  zإنستغرام{ االجتماعي  التواصل 
وأصاب  أربع� شخصا  من  أكثر  قتل  الذي 
بــجــروح  شخصا  عــشــريــن 
يسميه  اإلعــالم  خطيرة، 
ومتطرف  النار  مطلق 
ــا..  ــي لــكــن لــيــس إرهــاب
. zاذا؟! ألنه غير مسلم�
ــادث إطــالق  ــان ح وك
مسجدين  استهدف  نار 
في مدينة كرايستشيرس 
قد  نيوزيلندا،  جنوبي 
 50 مقتل  ــن  ع أســفــر 

شخصا.

ــة الـــيـــوم  ــاســب ــن ــم ب
ــمــســرح،  ــل ــا�ـــي ل ــعـ الـ
}صورة  وتحت شعار: 
 ،zــرأة فــي ا�ــســرح ــ ا�
}محترف  فرقة  تنظم 
 ،zفاس لفنون العرض
ــة  ــن ــام ــث الــــــــدورة ال
ــاس  ــ �ــــهــــرجــــان ف
الــعــربــي/  للمسرح 
دورة الفنانة الراحلة 
فــاطــمــة شــبــشــوب، 
الفترة  خــالل  وذلــك 
ــتـــدة مـــا ب�  ــمـ ا�ـ
ــارس  مـ و27   25
با�ركب  ــاري  ــج ال
 zالحرية{ الثقافي 

بمدينة فاس.
هذه  وستعرف 
الــــــدورة تــكــريــم 
كبيرين  هــرمــ� 

أسديا  اللذين  البررة،  فاس  أبناء  من 
واإلبداع  الثقافة  لفائدة  جليلة  خدمات 
األ�عي  كاألديب  خاصة،  وا�سرح  عامة 
ا�ــهــدي حاضي  ــاص،  ــقـ والـ الــشــاعــر 
ا�سرحية  الحركة  وقيدوم  الحمياني، 

بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الفنان  العلمية، 
محمد  ــر  ــي ــب ــك ال

عادل. 
ويـــــــــعـــــــــرف 
ــذا  ــ بــــرنــــامــــج ه
تقديم  ا�ــهــرجــان، 
مسرحية  عـــروض 
جمعية  ــن  مـ ــل  ــك ل
 zنــــــــادي ا�ـــــــرآة{
�سرحيتها  بــفــاس 
للمؤلف   zبــلــوكــاج{
ــي  ــب ــال ــط حــمــيــد ال
وإخـــــــــــراج حــســن 
ــوي �ـــرانـــي،  ــلـ ــعـ الـ
 zفانوراميك{ وفــرقــة 
لــفــنــون الــعــرض من 
بمسرحية  مـــراكـــش 
 zــعــد خــطــوة }عــلــى ب
أبــراش  زاهــر  للمؤلف 
حيكون،  نزهة  وإخراج 
 zالعرض لفنون  فاس  }محترف  فرقة  ثم 
 z�التي ستقدم مسرحيتها }يا ليل يا ع
برشيد  الكريم  عبد  الدكتور  تأليف  من 

وإخراج حميد الرضواني.

نحن  ــكــم  ــي إل ــدم  ــق ــت ن
الدكتور  الفقيد  أســـرة 
وعائلته  مــبــارك  ــي  زكـ
من  لكل  بالشكر  الكبرى، 
قدم لنا العزاء وا�واساة 
زكي  الدكتور  فقيدنا  في 
مبارك، رحمه هللا، سواء 
الشخصي،  بالحضور 
من  ا�شاعر  بصادق  أو 
الهاتفي،  اتصالكم  خالل 
أو الرسائل، أو من خالل 

ا�واقع  صفحات  على  العزاء  شاركنا  أو  ا�نتديات.. 
اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي والصحافة 

ا�كتوبة.
 فقد كان لتعازيكم ومواساتكم جميعا، األثر الطيب 
والكبير في نفوسنا: أعضاء األسرة والعائلة جميعا، 
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على نبل عواطفكم 
أشاع  ما  وهو  الرفيعة،  األخالقية  وقيمكم  الصادقة، 
والسكينة  الراقي،  اإلنساني  التعاطف  نفوسنا  في 
والعزاء بفقدان الزوج، واألب، والصهر، والجد، واألخ 

الذي لم تلده لك أمك.
الطيبة،  وا�شاعر  الخيرة  النفوس  ألهل   فطوبى 

ورفع هللا من قدركم وشأنكم وحفظكم من كل مكروه.

 IÉah ‘ ájõ©J ≈∏Y ôµ°T
»cR ∑QÉÑe QƒàcódG ΩƒMôŸG
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إنها ذكريات  الشناوي،  كامل  قال  كما  مذكراتي 
املاضي الذي عشته، ولكي نكتب مذكراتنا، يجب 
من  معه  ونعيش  ــاده،  رقـ مــن  ماضينا  نوقظ  أن 

جديد.
وقد أشفقت كما أشفق كامل الشناوي، أن أقطع 
رفعت  أن  وبعد  الــهــادئ،  نومه  املاضي  هــذا  على 
غطاءه عن وجهه، لم ألبث أن أعدت الغطاء مكانه، 
النائم  من  اختلست  بأن  اكتفيت  القارئ،  وألسعد 
ومعاني  وأطالل  ووجوه  أحداث  وبضع  أوراق  بضع 
ورسائل كان يحتفظ بها لنفسه، اختلستها برفق 
خوفا من أن أقض مضجعه! فال أعلم فيما إذا كان 
هذا املاضي نائما فعال، أم أنه تظاهر بالنوم أمامي، 
وهذا هو الفرق بيني وبني كامل الشناوي، فهو لم 
يشك يف النوم وأنا شككت فيه، ألن الشك مدخل 

أساسي لليقني كما جزم ديكارت .
من  بينهم  من  عنهم،  سمعت  أو  عرفتهم  أناس 
يلمع،  والزال  ملع  من  بينهم  ومن  واحترق،  اشتعل 
أن يعيش، ومن عاش  كما من بينهم من مات قبل 
مضجعه  من  نهض  من  بينهم  ومن  مــات،  ما  بعد 
بينهم  ــن  وم اســمــه،  خلدت  ــي  ألن عني  ليرضى 
من  بينهم  ومن  سيرته،  أستر   أن  مني  طلب  من 

شجعني، ومن بينهم من كرهني .
قال  كما  الغفلة،  أدعــي  وال  الذكاء  أدعــي  فال 
الشناوي، ولكن أنا وسط بينهما أدعي احلقيقة.. 

وكم هي نسبية هذه احلقيقة !

 ((الطفولة ليست متعة الحياة، بل هي تهييئها 
ا�بنى،  دهليز  للحياة  بالنسبة  فهي  وتحضيرها، 
إنها  الثمار،  إعطاء  طور  في  التي  الشجرة  وهي 

شفق النهار)). 
فولتير 

صادق هذا القول.. ألنه يلتقي مع آخر النظريات 
الطب  أو  الحديث  النفس  علم  في  العلمية، سواء 
إلى  الدول  تتسابق  لذلك  االجتماعية،  العلوم  أو 
اختيار ا�ناهج التعليمية ألطفالها ويبقى ا�نهاج 
أو  لألمة  بالنسبة  التخلف  أو  التقدم  معيار  هو 

الدولة بأكملها.
دراسة  إلى  وا�ؤرخ�  الكتاب  كل  سارع  لذلك، 
والفنون  والشعر  السياسة  في  النوابغ  طفولة 
واآلداب والعلوم، وحاولوا أن يربطوا بينها وب� 

الشخصيات التي كانت محل تحليل أو دراسة.

اإلنسان  مربي  األلم  يبقى  ا�شاعر  جميع  ((ب� 
األكبر))

 أناتول فرانس

والدي  موت  هي  حياتي،  مجرى  غيرت  صدمة  أول 
التي  1962، وهي  20 غشت  بأزمة قلبية مفاجئة في 
أحسست بها وأنا طفل صغير يدب ألم فراق شخص 
ورقة  بحبها  ــوة  أب ثقل  يحمل  باألمس  كــان  عزيز، 
مشاعرها وحنانها وواليتها وحمايتها، ستذهب بال 
عودة وبصفة فجائية وتنقلب الحياة بواسطتها رأسا 
على عقب، من سكناها إلى بيئتها إلى أناس آخرين 
يتلمس  الزال  صغير  لطفل  بالنسبة  جديد  عالم  إلى 
األطفال،  عاشها  كما  يعشها  لم  التي  طفولته  خطى 
أن يتأمل ويتردد  الجديد،  العالم  بل فرض عليه هذا 
قبل اإلقبال على أي شيء ولو كان ذلك الشيء لعبة 
صفة  يكتسب  أن  عليه  وكــان  شكوالطة،  أو  صغيرة 
الرجولة والوفاء بالكلمة واإلخالص وبعض الصفات 
األكبر منه، حتى ال يطعن في أحقيته بأن يكون كبيرا 
ويتحمل  وحــده  بتفكيره  الطرق  كل  يختصر  وأن 
مسؤولية قراراته، ألنه يعلم علم اليق�، أنه لم يبق في 
الدنيا ذلك الغطاء الذي يحميه، وال تلك السماء التي 
تمطر ذهبا وفضة عليه، وال ذلك الواقي الذي يرد عليه 
ضربات الزمن، فقد ال تعوز الطفل اإلمكانيات ا�ادية، 

ولكن ينقصه ذلك الشعور باألمن واألمان عليها.
يتبع

  L'enfance n'est pas une jouissance de la vie, c'est une
 préparation, c'est le vestibule de l'édifice, c'est l'arbre
 qui n'a pas encore donné de fruits, c'est le crépuscule
 d'un jour.

(Voltaire)
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سعاد  القديرة  الفنانة  كشفت 
ضيفة  حلولها  خـــالل  صــابــر، 
ببرنامج }موزاييكz الذي يذاع 
أنها  ميدي1،  ــة  ــ إذاع عــلــى 
اختيارها  لــعــدم  منزعجة 
األم  أو  ا�رأة  أدوار  ألداء 

ا�حجبة.
عن  سعاد  وعبرت 
بعض  من  استيائها 
ــخــرجــ� الــذيــن  ا�

لتقوم  محجبة  غير  ممثلة  اختيار  يفضلون 
التي  هي  اختيارها  بــدل  محجبة  أم  بــدور 
تعتبر في األصل امرأة محجبة، كما كشفت 
األحيان،  بعض  في  أنه  ا�حبوبة،  الفنانة 
يطلب منها أن تقوم بنزع الحجاب، فقالت: 
شابة  الزلت  كنت  لو  الفكرة  سأتقبل  }كنت 
كيف  ولكن  عمري،  من  الثالث�  أتجاوز  لم 
لسيدة مسنة أن تنزع الحجاب من أجل أداء 
فيه  أن أظهر  دور، هو في األصل ال يتطلب 

.zمكشوفة الرأس

 á¨∏dG äÉª∏c OóY ÚH áfQÉ≤e
iôNC’G á«◊G äÉ¨∏dGh á«Hô©dG

الــدول  يف  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  تـــداول 
العربية  اللغة  كلمات  عــدد  عن  أنفوجرافيك  العربية، 
مقارنة باللغات األخرى، وذلك مبناسبة اليوم العاملي للغة 

العربية، الذي يحتفل به يوم 18 دجنبر من كل عام.

زفاف ابنة األستاذ محمد 
حسن الجندي رحمه اهللا 

حسن  محمد  األستاذ  أرملة  زروال،  حياة  السيدة  احتفلت 
الرباط،  مدينة  في  مــارس   9 السبت  يوم  هللا،  رحمه  الجندي 
بزفاف ابنتهما ا�هندسة ا�عمارية اآلنسة إيمان الجندي، على 
األهل  حضره  بهيج  حفل  في  الــداودي،  يوسف  البار  الشاب 

واألقرباء من أسرتي الجندي والداودي. 
أصلحهما هللا وبارك لهما وأسبل عليهما رضى هللا والوالدين 

إنه سميع الدعاء.

 ،zمــدى{ اإلنسانية  واألبحاث  الــدراســات  مركز  يعتزم 
إطالق فعاليات الدورة الرابعة من مشروع }إضاءات حول 
مشاريع فكرية مغربية: دورة فاطمة ا�رنيسيz، وذلك بعد 
زوال يوم السبت 23 مارس 2019 بمقر ا�ركز بمدينة الدار 

البيضاء، بحضور ثلة من األساتذة والطلبة الباحث�.
حول  شريط  مع  موعد  اللقاء،  في  للحاضرين  وسيكون 
}ما  كتاب  وقراءت� حول  ا�رنيسي،  فاطمة  الراحلة  مسار 

.zوراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية
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التواصل  مواقع  رواد  من  عدد  تــداول 
مقال  مــن  ضوئية  نسخة  االجــتــمــاعــي، 
الحليم  عبد  الــراحــل  الفنان  كتبه  ــادر  ن
 ،zكلثوم أم  مع  }ذكرياتي  بعنوان:  حافظ، 
 20 بــتــاريــخ   zا�ـــوعـــد{ مجلة  ونــشــرتــه 
كلثوم. أم  وفـــاة  عــقــب   1975 فــبــرايــر 

في  تحدث  قــد  األســمــر  العندليب  وكــان 
لكوكب  واحترامه  حبه  مــدى  عن  مقاله، 
الشرق، وكتب: }أحببت أم كلثوم وعشقت 
خالل  مــن  بــهــا،  ألتقي  أن  قبل  صوتها 
الراديو،  عبر  أسمعها  كنت  التي  أغانيها 
منزل  في  بثومة  التقيت   1958 عام  وفي 
أول  من  وشعرت  سويدان،  زكي  الدكتور 
 ،zفريد نوع  من  شخصية  أمام  أنني  لقاء 
كما كشف أيضا عن أماكن لقائه مع كوكب 
الفنان  إما في منزل  كانت  الشرق، والتي 
عازف الكمان الكبير، أحمد الحفناوي، أو 
الوهاب. عبد  محمد  ا�وسيقار  منزل  في 
وتناول حليم األزمة الشهيرة التي حدثت 
كلثوم، عندما شاركا سوية  أم  بينه وب� 

أعياد  الحفالت بمناسبة  في إحياء إحدى 
بالغناء  له  تسمح  أن  منها  وطلب  الثورة، 
ب� الوصلت� الغنائيت� اللت� قدمتهما، 
لكنها رفضت في وقتها، وبررت ذلك بأنها 
متعبة وتريد االنتهاء من الغناء لتعود إلى 
العندليب  صعد  وح�  لتستريح،  منزلها 
على  التحية  ألقى  بعدها،  ا�سرح  على 
أم  السيدة  شرفتني  }لقد  وقال:  الجمهور 
وفي  فيه،  غنت  حفال  أختتم  بــأن  كلثوم 
الحقيقة أن ما حدث يعتبر مقلبا بالنسبة 
ليz، قاصدا بذلك أن الوقت تأخر لدرجة أن 
الجمهور كاد أن ينصرف، ووقتها غضبت 
أعلنها  التي  جملته  مــن  الــشــرق  كوكب 
الحليم ذهب واعتذر  ولكن عبد  للجمهور، 
الالئق  من  يكن  }لم  قائلة:  لتعاتبه  منها، 
أن تقول مثل هذه الكلمة أمام ميكرفونات 
لها  وقال   ،zالتلفزيون وكاميرات  اإلذاعــة 
 ،zالصغير شقيقك  مثل  }أنــا  العندليب: 
وردت كوكب الشرق بشكل طريف: }اخرس 

.zإنت فاكر نفسك صغير، إنت عجوز

 zناقصة قصة  الــثــالث،  }ا�يمات  فيلم  يدخل 
في  ا�نافسة  غمار  الشرايبي،  سعد  للمخرج 
ا�سابقة الرسمية لفعاليات الدورة الـ 25 �هرجان 
والتي  التوسط،  األبيض  البحر  لسينما  تطوان 

ستقام من 23 إلى 30 مارس الجاري.
بقوة  دقيقة،   120 ومدته  الفيلم  وسيتنافس 
على جوائز }تموداz الذهبية، من ب� 12 فيلما 
الضفة  بلدان  من  عــددا  تمثل  طويال،  روائيا 
وسوريا  وفلسط�  اليونان  منها  ا�توسطية، 

ومصر، وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.
الــذي  ــدورة،  ــ ال هــذه  فــي  الفيلم،  ويحكي 
ووثائقيا،  طويال  روائيا  فيلما   60 ستعرض 
الشرف،  ضيف  لفلسط�،  تكريما  وأخــرى 
فضال عن ا�غربية التي توجت في ا�هرجان 
ميمات  ثالث  قصة  األخير،  للفيلم  الوطني 

ترمز لـ}مليكة، ومويس وماثيوz، ولدوا في نفس 
والثالث  يهودي  والثاني  مسلمة  األولــى  البيضاء،  بالدار  واليوم  الحي 

مسيحي. 
ويجمع ا�يمات الثالث، صداقة قوية منذ الطفولة، لكن األحداث السياسية التي 
أن  األقدار  وشاءت  األصدقاء،  هؤالء  ب�  العالم، ستفرق  وعاشها  ا�غرب،  شهدها 
يجتمع األصدقاء مرة أخرى، محاول� الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم، رغم 

صخب األحداث التي تجعل اختالفاتهم تطفو على السطح من ح� آلخر.
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ا�غربي للقلق؟ والخوف؟
ا�غاربة  الصحفي�  من  عدد 

يطرحون هذا السؤال.
ا�غرب شعبا وملكا،  أن  أكيد 
وضع  الــذي  التعاقد  وحسب 
الخامس،  محمد  ا�لك  أسسه 
وثيقة  أمــضــى  الـــذي  ــرجــل  ال
العرش  ب�  والتكامل  التحالف 
بعرشه  ضحى  وقــد  والشعب، 
من  السحيق،  ا�نفى  وعــانــى 
باالستقالل  ا�غرب  إمتاع  أجل 
والحرية، هو تعاقد ضامن لكل 
وجه  فــي  للصمود  ا�ــقــومــات 
ا�غرب  وأن  خصوصا  الزمن، 
أن  يمكنه  ال  القبلية،  بمكوناته 
وهذا  واحــدة،  كلمة  على  يتفق 
االنفصاالت  بأن  يشهد  تاريخه 
لن  ا�غرب،  في  واآلنية  القبلية 
تسمح في أي حال من األحوال 

باالستقرار.
ــار  ــ ــي ــ ــت االخــ ــان  ــ ــ كـ وإذا 
بأن  واإليهام(...)  الديمقراطي، 
األكبر  الضامن  هو  الدستور 
على  شهود  فإننا  لالستقرار، 
عرفته  ــذي  الـ ــع  ــذري ال الــفــشــل 
هي  التي  السياسية  األحــزاب 
ــال أذرعـــة الــدســتــور، وقد  أص
ــة مــكــســورة،  ــ أصــبــحــت أذرعـ
ا�غاربة،  السياسيون  رفعها 
ا�هزومة  الجيوش  ترفع  كما 
ا�نتصر،  العدو  أمام  أذرعتها 
توجد  ال  فإنه  أخرى،  وبصيغة 

ــاكــل مــؤهــلــة  فـــي ا�ـــغـــرب هــي
لدرجة  الديمقراطية،  �مارسة 
أنه لو تم إدخال الهيكل ا�غربي 
سكانير  أو  إلكتروني  لجهاز 
الديمقراطية  أن  لكشف  طبي، 
ا�ــغــربــيــة أبــعــد مــا تــكــون عن 
وممارساتهم،  ا�غاربة  عقول 
منطقيا  الــواقــع  هــذا  كــان  وإن 
مادامت  ا�غربي  الــوضــع  مــع 
كسوة  ليست  الــديــمــقــراطــيــة 
ليلبسها  الــســوق  فــي  تشترى 
ا�واطنون  هــؤالء  ا�ــواطــنــون، 
الذين كانوا إلى سنة حصولهم 
ــالل ال يــعــرفــون  ــق عــلــى االســت
وأن  الديمقراطية،  عــن  شيئا 
أطلقتها  تسمية  الديمقراطية 
أقلية من ا�ثقف� الذين لم تكن 
لهم صلة ال بالحكم وال بالنفوذ.
تأثير  تحت  ا�غاربة  بقي  فقد 
سابق،  كنظام  ا�خزني  الحكم 
وجيشا  ــة  ــوم وحــك ســلــطــانــا 
وفاة  منذ  وعبيدا(...)  وسادة، 
السالط�  أقــطــاب  مــن  ــد  واحـ
وقد  األول،  الحسن  ا�ــغــاربــة، 
كان  أنــه  على  ا�ــؤرخــون  اتفق 
ظهر  على  وهــو  ا�غرب  يحكم 

فرسه.
ا�غاربة  عيون  بــدأت  بينما 
تتفتح على ظاهرة الديمقراطية 
عليه  صوتوا  دستور  أول  مع 
الذي  الثاني،  الحسن  زمان  في 
كان يحاول تطبيق الديمقراطية 
ــي ظــل حــكــم مــخــزنــي.. رغــم  ف
الجمع  يمكن  ال  منطقيا،  أنــه 
بــ� الــديــمــقــراطــيــة وا�ــخــزن، 
متنافرتان  ظــاهــرتــان  وهــمــا 
متناقضتان، فأحرى وأن اإلرث 
الحسن  زمـــان  بــعــد  ا�ــغــربــي 
ناجحا  مخزنيا  كـــان  األول، 
ــار الــفــرنــســي  ــم ــع جـــاء االســت
األساليب  لينمي   1912 سنة 
ألنها  ــورهــا،  ــل ــب وي ا�ــخــزنــيــة 
ظاهرة مرتبطة بالحكم، تضمن 

له القوة واالستمرار.
بسنوات  االستعمار  وقــبــل 
السلطان  وفاة  أعقبت  وشهور، 
األول،  الحسن  الكبير  ا�خزني 
الكبير  ا�خزني  القطب  لعبة 
ــدور أســـاســـي في  ــ ــاد ل ــاحــم ب
النموذج ا�خزني الذي  تكريس 
الــحــاالت  بــعــض  فــي  يتضخم 
لــيــصــبــح خـــطـــرا، حــتــى على 

السلطان بنفسه(...).
ــحــاجــب، بــاحــمــاد،  ــذا ال ــه ف
ــطــان الــحــســن  ــســل صـــديـــق ال
وقد  ثقته،  ورجــل  األول(...) 
عــ� اثــنــ� مــن إخــوتــه وزراء 
لشؤون  ا�سيرة  الحكومة  في 
ــو كــان  ــدرجــة أنـــه ل ا�ــغــرب، ل
عظمة  يـــكـــرســـون  ــة  ــاربـ ــغـ ا�ـ
تماثيل  تنصيب  عبر  أقطابهم 
رخامية أو حديدية، لكان تمثال 
ساحات  كل  في  مقاما  باحماد 
ورث  الذي  ا�غربية، وهو  ا�دن 
حيث  موسى،  أبيه  عن  ا�خزن 
األحداث  أكبر من  كانت عظمته 
ها  لدرجة  ا�غرب،  عرفها  التي 

هي تجعلنا نتحدث عن الصراع 
ــزن والــديــمــقــراطــيــة  ــخ ــ� ا� ب
وليكرس  الحالي،  عهدنا  فــي 
في  القديم  البريطاني  القنصل 
طنجة }أرنست ساطوz تفسيرا 
وهذا  الحاجب،  هذا  لجبروت 
ا�غرب  أحداث  يتتبع  القنصل 
ــذي طبع  فــي ذلــك الــزمــان، الـ
وخاصة  ــي،  ــ األروب بــالــصــراع 
إسبانيا  وفرنسا،  إنجلترا  ب� 
في  كانوا  وقــد  أ�انيا،  وحتى 
صراع من أجل احتالل ا�غرب، 
اإلسالمية  الغزوة  من  انتقاما 
على  أطلقت  حيث  لــألنــدلــس، 
الجبل الذي نزلت فيه الجيوش 
طــارق،  اســم جبل  اإلســالمــيــة 
الجيوش،  تلك  قائد  إلى  نسبة 

طارق بن زياد.
ــي إنــجــلــتــرا الزالـــت  وهـــا ه
من  خــوفــا  الــيــوم  ــى  إل تحتله 

عبور إسالمي جديد.
زمان  في  حتى  ا�غرب  وكان 
صعب  األول  الحسن  السلطان 
كان  حتى  لهم،  بالنسبة  ا�نال 

موت الحسن األول سقوطا لسد 
منيع بالنسبة لهم.

ظـــاهـــرة تــعــمــق فــيــهــا هــذا 
}أرنست  البريطاني  القنصل 
ــة ما  ــام ــي ضــخ ــ ــوz وف ــاطـ سـ
من  العظيم،  ا�لك  موت  أعقب 
ا�غربي،  العرش  على  تعويضه 
من  عشر  الثانية  سن  في  بولد 
عمره، ولده موالي عبد العزيز، 
الدول  له  تخطط  كانت  ما  وفق 
عاجزة  كانت  التي  األروبــيــة، 
عن الدسارة على عرش ا�غرب، 
إلى  تسربت  الشكوك  أن  لــوال 
قطب ا�خزن، باحماد الذي أكد 
لعب  أنه  الزمان،  ذلك  مؤرخو 
الـــدور األســاســي بــاتــفــاق مع 

ا�واطنة  األول،  الحسن  زوجة 
تنصيب  على  رقــيــة،  التركية 
ليتم  العزيز،  عبد  الطفل  ولدها 
بأن  القائلة  األطروحة  تكريس 
بحياة  حتى  يخاطر  ا�ــخــزن 
تنفيذ  ــل  ــ أج ــن  مـ ــطــان  ــســل ال

أغراضه الكبرى. 
لنعود للقنصل البريطاني في 
طنجة الذي كتب إلى الصحفي 
يراسل  كــان  ــذي  ال البريطاني 
ا�غرب  فــي   zالتايمز{ جــريــدة 
سريا  تقريرا   zهاريس }والتير 
كتابه  في  الصحفي  هذا  كشفه 
بهذه   z�السالط أيام  }ا�غرب 
((إن احلاجب باحماد  الصيغة 
السلطان  بالسم  قتل  الذي  هو 
تنفيذ  أجل  من  األول،  احلسن 
رقية،  التركية  مــع  مخططه 
األول،  احلسن  السلطان  زوجة 
من أجل تنصيب ولد هذه املرأة 
صغر  رغم  املغرب  على  سلطانا 

سنه)).
وفعال أطلق ا�خزن يده داخل 
وأصبحت  السلطاني  القصر 
السلطان،  أم  التركية،  رقــيــة 
على  الوصي  باحماد  وأصبح 

ذلك السلطان.
واقع بقي يفرض دروسه على 
الحسن  بعد  ا�ــغــرب  سالط� 
الخمسة  والــســالطــ�  األول، 
سابقة  لتبقى  أعقبوه،  الذين 
ــانــت زوجــة  ــي ك ــت الــتــركــيــة ال
شغلت  ظاهرة  األول،  للحسن 
في  أصر  الذي  الثاني  الحسن 
((إنها  الــقــول:  على  مذكراته 
إشــكــالــيــة أتـــوق إلـــى حــدهــا، 

بظهير سأصدره.
بامللكية  عائلتي  ارتباط  إن 
هــذا  أصــــدر  أن  ــي  عــل يــحــتــم 
املقبل  الــزواج  ألؤطــر  القانون 
نهائية  بصفة  وأمنع  لألمراء، 
سواء  بأجنبيات،  يتزوجوا  أن 
مــســلــمــات))  أو  عــربــيــات  ــن  ك
(مذكرات الحسن الثاني. إيريك 

لوران).
مرات  الثاني،  الحسن  إن  بل 
السيدة  هذه  عن  تحدث  عديدة 
التركية رقية، التي كان يسميها 

في خطبه قيقة.
ا�ــواطــنــة  ــذه  ــ وه ال..  كــيــف 
التركية رقية التي لم يكن يهمها 
القطب  الحاجب  في عالقتها مع 
باحماد، إال أن يكون ولدها عبد 
الحكم  ليبقى  سلطانا،  العزيز 
ا�خزني  القطب  أيــدي  ب�  كله 
باحماد، وها قد أصبح السلطان 
ا�ــخــزن،  سياسة  ينفذ  بنفسه 
وقد كان باحماد قد نصب وزيرا 
ليكتب  ا�ــنــبــهــي،  يسمى  أوال 
على  شــاهــدا  كــان  آخــر  صحفي 
السلطان  إن  ((صراحة،  األحداث: 
وال  شــيء،  كل  جهل  يف  إغــراقــه  مت 
(كتاب  يجري))  عما  شيئا  يعرف 
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كابرييل فير).

يتبع

عــلــى ضـــوء مـــا حــصــل في 
جارتنا الجزائر.. وهو ما يمكن 
ألن  ا�ــغــرب..  فــي  يحصل  أن 
تمتاز  وعندهم  عندنا  الشعوب 
ومــكــونــات  الــخــصــال،  بنفس 
عليهم،  ظــهــرت  الــتــي  الــتــمــرد 
وإن  عــنــدنــا،  ظــهــرت  أن  سبق 
ألن  ا�ـــرة،  هــذه  مغربية  كانت 
من  أخــطــر  ا�غربية  الطبيعة 

الطبيعة الجزائرية.
وأكرر هنا مقولة وزير سابق، 
ذكــي فــائــق، كــان وزيـــرا أنيقا 
مقولة  حداد،  واسمه  للسياحة، 
سبقتني لنقلها عنه عدة صحف، 
ــي أحــســن حــال،  ــه ف ورغـــم أنـ
األعمال،  رجــال  عن  نيابة  فإنه 
ــ� الــحــكــومــيــ�،  ــؤولـ ــسـ وا�ـ
مــتــحــدثــا عــن كــبــت جــمــاعــي، 
والصغار  الكبار  يجمع  وقلق 
ورجال  الحكومية،  الهياكل  في 
ا�ال، وكلهم في ضبابية(...) ال 
لنستنتج  يجري،  ماذا  يعرفون 
من كالم هذا الوزير السابق، ما 
في  الناس  أغلب  ويردده  يقوله 
كل وقت وح�، وما لم يقله قبله 

أي زعيم ألي حزب سياسي.
والنفاق  الكذب  من  وسيكون 
من  حــاال  أحسن  بأننا  الــقــول 
الــتــي تحصد  الــجــزائــر، وهــي 
في  تستغله  الذي  بترولها  من 
ا�ناطق  في  ا�تواجدة  اآلبــار 
الصحراوية(...) التي كانت إلى 
التراب  1958، جزءا من  حدود 
ــي، وعــنــدمــا اضــطــرت  ــرب ــغ ا�
بحقه  ا�ــغــرب  إلمــتــاع  فرنسا 
بتلك  احتفظت  االستقالل،  في 
الخريطة  إلى  ا�ناطق وضمتها 
الــجــزائــريــة، ورغـــم ذلـــك، فإن 
مالي� الجزائري� ا�تظاهرين، 
كانوا يشتكون من الفقر الناتج 
خصوصا  التسيير،  ســوء  عن 
لصرف  مضطر  ــرب  ــغ ا� وأن 
على  مداخيله  من  األكبر  الجزء 
ــذي أحــدثــه  ــجــرح الــغــائــر الـ ال
ــذا  ــي جــســمــنــا ا�ـــغـــربـــي ه فـ
البوتفليقة الذي شغلنا بظاهرة 
أسكنه  الـــذي  الــبــولــيــســاريــو 
فــي تــنــدوف الــتــي كــانــت يــوم 
استقالله  على  ا�غرب  حصول 
قرار  ليبقى  ا�غرب،  من  جــزءا 
الشعب�  بــ�  الــحــدود  إغــالق 
األخوين، ا�غرب والجزائر أكبر 
جريمة ارتكبت لتكريس ظاهرة 
القطيعة التي نراها وقد أدرجت 
في عداد ا�نتهية بانتهاء نظام 

بوتفليقة.
احتماالت  تبقى  هــذا،  ورغــم 
وقوع ما حدث في الجزائر، غير 
ا�غرب،  في  الحصول  مستبعد 
في  السابق  الرئيس  كــان  وإن 
الــجــزائــر، بــومــديــن، قــد طمأن 
حــســدا،  أو  حــكــمــة  ــرب،  ــغـ ا�ـ
((إن العرش املغربي هو  بقوله: 
املغرب  يف  ال  لالستقرار،  ضمان 
كلها))  املنطقة  يف  وإمنا  وحده 
الجزائري  ا�ستشار  (مذكرات 

عميمور. أنا وهو وهم).
أن  ــو  ه ــع،  ــواقـ الـ األمـــر  ألن 
ظــاهــرة الــعــرش ا�ــغــربــي، هي 
فعال ضامنة لالستقرار، فما هي 
الشعب  تدفع  التي  اإلشكالية 

بقلـــــــم:
مصطفى العلويمصطفى العلوي
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إذا كان االختيار 
الديمقراطي، 

وا�يهام(...) بأن 
الدستور هو الضامن 

اكبر لالستقرار، فإننا 
شهود على الفشل 

الذريع الذي عرفته 
احزاب السياسية 

التي هي أصال أذرعة 
الدستور، وقد 

أصبحت أذرعة 
مكسورة، رفعها 

المغاربة،  السياسيون 
كما ترفع الجيوش 
أذرعتها  المهزومة 

أمام العدو المنتصر.

اكبر لالستقرار، فإننا 

الحلقة األوُّـ


