
غ�صبة ال�صحراويني 
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في اللــــوبي الملكي.   
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يف خرب خا�ص من وا�سنطن، كتبت »الأ�سبوع« 

)عدد 12 دجنرب 2013( �أن �لرئي�س �أوباما �أر�سل 

�جلز�ئري،  �جلي�س  لأقطاب  خا�سا  مبعوثا 

�لرئي�س  تر�سيح  يتم  ل  باأن  ن�سحه  يبدي 

بوتفليقة لولية ر�بعة، لأن �لوليات �ملتحدة 

تريد رئي�سا قويا يتعامل معها.

و�لو�قع، �أنه ب�سرف �لنظر، عن جدية �ملطلب 

�لأمريكي، فاإنه يجب على �ملغاربة، �أن يفهمو�، 

للمرة  بوتفليقة  �لرئي�س  �نتخاب  �إعادة  �أن 

�لر�بعة، �إمنا �ستكون تكري�سا ل�ستمر�ر �سيا�سة 

بوتفليقة �سد �ملغرب، ولختياره �لذي مار�سه 

�لكربى،  �أمنيته  حتقيق  يف  عاما  ع�سر  �ثني 

كل  و�إغالق  �جلار،  �ملغرب  �إ�سعاف  وهي 

�حلالة  فاإن  �أخرى،  وب�سيغة  �لتفاهم،  �أبو�ب 

ب�سفة  �حلدود  �إغالق  يعترب  �لتي  �حلا�سرة، 

�ل�سيا�سية  �لنو�يا  �أن  على  �ملوؤ�سر  هو  د�ئمة، 

�إىل  تدفع  بوتفليقة،  للرئي�س  و�لع�سكرية 

منها  يهدف  مغامرة ع�سكرية)...(  �لدخول يف 

فر�س �لهيمنة �جلز�ئرية على �ملنطقة، و�إذ� ما 

�أتيحت له فر�سة �لبقاء �أربع �سنو�ت �أخرى، 

فاإنه بالتاأكيد �سيعمل على �سقي �ملغرب، �ملزيد 

من كوؤو�س �ملر�رة.

ويف �إطار �لدعم �لذي تقدمه �لطغمة �لع�سكرية 

�حلاكمة يف �جلز�ئر، لرت�سيح بوتفليقة، بد�أت 

لحتالل  �أخرى،  قوية  �سخ�سية  عن  تبحث 

�جلمهورية  لرئي�س  �لأول  �لنائب  من�سب 

�أخبار  �أكدتها  �ت�سالت  و�أجرت  بوتفليقة، 

برئي�س  �لت�سال  عن  من�سورة،  جز�ئرية 

�ملختفي  حمرو�س،  مولود  �ل�سابق،  �حلكومة 

رئي�سا  كان  حني  عاما،  ع�سرين  حو�يل  منذ 

للحكومة يف عهد �ل�ساذيل بن جديد، وعر�سو� 

عليه من�سب نائب بوتفليقة �سرط �إعالنه تاأييد 

بوتفليقة، �إل �أن حمرو�س رف�س.

ذلك �أن مولود حمرو�س، �ملعروف يف �جلز�ئر 

م�سروع  �أب  و�أنه  �لتو�فق،  رجل  باأنه 

�لإ�سالحات �لتي �أعلنت �سنة 1989، قد يكون 

�لدول  طرف  من  فيه  �ملرغوب  �ملر�سح  هو 

�ملهتمة باجلز�ئر، و�لقو�ت �لعظمى، �لتي ترى 

فيه �لرجل �لأن�سب خلالفة بوتفليقة، �عتبار� 

�لوقت،  نف�س  يف  ي�ستقطب  �لذي  �لرجل  لكونه 

تيار حزب ح�سن �آيت �حمد، و�لتيار �لإ�سالمي 

�لذي ينتظر بدوره نهاية بوتفليقة.

هل يخلف مولود حمرو�س الرئي�س بوتفليقة يف م�صلحة 

الأحزاب اجلزائرية والق�صية املغربية
غالب ي�صتعد خلالفة 

ح�صاد يف طنجة

الرباط: األسبوع

مع �قرت�ب �سهر �أبريل �لقادم �سهر نهاية �ل�ستقاليل، 

كرمي غالب، على ر�أ�س جمل�س �لنو�ب يكرث �حلديث 

لكرمي  �لأطر�ف  بع�س  تعده  �لذي  �ملن�سب  عن 

و»�لتجهيز  »�لبوليتيكنيك«  مد�ر�س  خريج  غالب 

و�لقناطر« بباري�س.

هذه �لأطر�ف تتحدث عن كرمي غالب خري� وتوؤكد 

وخربة  عالية  بكفاء�ت  يتمتع  �لأخري  هذ�  �أن 

�إيجابية توؤهله للمزيد من �لأدو�ر على ر�أ�س �إحدى 

�ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �لعمومية �لكربى.

مقربون من غالب يتحدثون بقوة عن �نتقال غالب، 

�لقت�سادية  �ملوؤ�س�سة  �إىل  �لقادم،  �أبريل  خالل 

�لعمالقة وكالة ميناء طنجة �ملتو�سط، خلفا للرجل 

�لقوي حممد ح�ساد �لذي بات مي�سك بر�أ�س وز�رة 

و�أ�سبح  �لثانية  بنكري�ن  حكومة  يف  �لد�خلية 

�ملهند�س �ملقبل لو�سع وترتيب خارطة �لنتخابات 

�لقادمة.

كان  �لنو�ب  رئي�س جمل�س  �أن من�سب  ويذكر  هذ�، 

حكومة  ت�سكيل  مفاو�سات  �أثناء  �لتفاق  مت  قد 

حلزب  منحه  على  �لثانية  ن�سختها  يف  بنكري�ن 

غالب  وي�ستمر  كبرية  مفاجاآت  تقع  مل  �إن  �لأحر�ر 

على ر�أ�س جمل�س �لنو�ب بالرغم من تو�جد حزبه 

�هلل  بيد  �ل�سيخ  مع  حاليا  يح�سل  كما  �ملعار�سة  يف 

باحرت�م  يحظى  غالب  �أن  خا�سة  �لثانية،  بالغرفة 

�إىل  �إ�سافة  معا  و�لأحر�ر  �ل�سعبية  �حلركة  نو�ب 

نو�ب �ملعار�سة.

الت�صالح مع مهربي اخلارج 
للت�صالح مع مهربي الداخل!

الرباط: األسبوع

يف �سبه �تهام مبطن لعبد �لإله بن كري�ن رئي�س �حلكومة 

و�أهد�ف  �أجندة  بخدمة  �ملالية  وزير  بو�سعيد  وحممد 

�إىل �خلارج،  �أمو�ل  �سخ�سيات كبرية يف �لدولة هربت 

رف�س �لحتاديون قر�ر حكومة بن كري�ن بالعفو على 

�ملايل  �لقانون  يف  �ملدرج  باخلارج  �لعام  �ملال  مهربي 

�جلديد.

يف  و��سحة  كانت  �حتادية  وقياد�ت  �لز�يدي  �أحمد 

توجيه ر�سائل م�سفرة تفوق بن كري�ن وتفوق وزيره 

يف �لعدل م�سطفى �لرميد وت�ستقر يف �سلة �أطر�ف خفية 

يف �لدولة.

�ل�سرت�كي  �لحتاد  لقيادة  �ل�سيا�سية  �ل�سالونات  يف 

�ساميني  م�سوؤولني  ��ستفادة  �حتمال  حول  كالم  هناك 

خارج  �سخمة  �أمو�ل  بنقل  قامو�  �لدولة  يف  �سابقني 

�ملغرب ب�سفتهم �ملهنية من هذه �لعملية.

هذه  تطبيق  ميكن  هل  �ليوم:  يت�ساءلون  �لحتاديون 

�مل�ساحلة د�خليا يف �إ�سارة �إىل �ملتهمني بتبديد �لأمو�ل 

عن  �سادر  هو  ما  منها  ر�سمية  تقارير  يف  �لعمومية 

�ملجل�س �لأعلى للح�سابات؟

»مازال غادي نتبورد«، 
هكذا صرح رئيس 
الحكومة في آخر 
خروج إعالمي له 

بمجلس المستشارين 
موجها كالمه لقطب 
األصالة والمعاصرة، 

حكيم بنشماس، 
وطالما أن الغرفة 

الثانية ستواصل عملها 
خارج فصول المنطق 
والقانون، فإن كالم 

بن كيران بمثابة إعالن 
مبكر النطالق موسم 
التبوريدة لسنة 2014.

موسم »التبوريدة« 2014 اإدري�س الكراوي وقيامة 

الثورة وقوامة الرثوة
بد�أت �ملجتمعات �لعربية، تئن حتت وطاأة هذ� 

�ل�سر�ع، �لذي �نطلق �أ�سال من �لربيع �لعربي، 

طابع  بناره،  �كتوت  �لتي  �لدول  يف  �أخذ  وقد 

و�حلريات  �جلماعية،  �مل�سوؤولية  بني  �سر�ع 

�لفردية، ليدخل قامو�س �ملكتوبات، تعبري جديد 

��سمه »قيامة �لثورة وقو�مة �لرثوة« كما كتبها 

خالل  ها�سم،  �سالح  �لدكتور  �مل�سري  �لباحث 

�ملن�سورة  �ملو�سوع،  هذ�  بحث  يف  م�ساركته، 

�لذي  �لكتاب  تفا�سيله و�مل�ساركني يف بحثه، يف 

�أ�سدره �لباحث �لأ�ستاذ �إدري�س �لكر�وي، حتت 

عنو�ن �حلو�ر �ملدين يف �ملجتمعات �لعربية، وقدم 

تاأخذ  حكامة  يفر�س  بد�أ  �لعربي  �لربيع  باأن  له 

�لدميقر�طي  �لتدبري  من  �ملزيد  �لعتبار،  بعني 

لالقت�ساد و�ملجتمع.

�مللتقى  �أطر�ف  على  �لكتاب،  هذ�  �أجنز  وقد 

�إفريقيا،  �لثالث ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

جو�ن  يف  �لجتماعي،  للعمل  �لعاملي  للمجل�س 

2013 مبر�ك�س.

أجمعت عدة مصادر على أن األوامر صدرت ليلة استقبال العبي فريق الرجاء البيضاوي 
من أجل عدم ارتداء »حلقات« في حضرة الملك، فشوهد الالعب متولي وغيره بدون »حلقات« لحظة 

تسلم األوسمة الملكية)..(، وإذا كانت الصورة التي أثارت انتباه الجميع هي الصورة التي سربتها بعض المواقع 
لشيكات بمبلغ 25 مليونا تحمل اسم الملك محمد السادس كان قد أهداها لالعبي فريق الرجاء البيضاوي، فإن 
هذه الصورة التي تنشرها »األسبوع« تؤكد جوانب أخرى من الرسائل التي حملها حفل تكريم الرجاء، حيث لم 
يظهر خالل الحفل ال وزير الشبيبة والرياضة وال رئيس الجامعة الغير معترف به من طرف الفيفا »فوزي لقجع«، 

كما لم يظهر الفاسي الفهري، ليطرح السؤال عما إذا كانت األوامر التي صدرت بمنع ارتداء »الحلقات« قد 
تضمنت أيضا أوامر بضرورة إبعاد أوزين ولقجع والفاسي الفهري. 

أين هو وزير الشبيبة والرياضة؟

مولود حمروش

غالب
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على هام�س �لظهور �لعلني، للمو�طن �ملغربي، �إليا�س 

�لإلكرتونية، وقد ظهر  �ل�صفحات  �أزو�ج، على جميع 

�صوريا  �إىل  وو�صوله  حياته،  ق�صة  يحكي  وهو  عليها 

�إ�صكالية  بحدة،  ت�صع  �لأ�صد،  ب�صار  �صد  للجهاد 

خطرية، تهم جهاز �ملخابر�ت �ملغربية، �لتي �أكد هذ� 

وي�صرح  معها،  يتعامل  كان  �أنه  �لآخر)...(  �لإليا�س، 

�لتحق  �أنه  �لأ�صود،  �حلجاب  خلف  لكن  ب�صوته، 

له  تعر�س  �لذي  �لتنكيل  من  لينتقم  �لقاعدة،  مبنطقة 

حتت �أنظاره، عدد من مو�طنيه �ملغاربة)...( رغم �أن 

ي�صاهد وهو يف هذ�  و�أنه مل  �صنة،   22 يتعدى  �صنه ل 

�ل�صن، �لكثري من �لظروف �لتنكيلية، �لتي يظهر لنا يف 

�لظروف �حلالية، �أنها مل تبق بتلك �حلدة، �لتي كانت 

عليها فيما كان ي�صمى �صنو�ت �لر�صا�س.

قد  و�لختطاف  �لتعذيب  ب�صهادة  �دعاء�ته  �أن  ليبقى 

�ملغربية  �ملخابر�ت  من  �نتقامه  �إطار  يف  د�خلة  تكون 

و�لبلجيكية �لتي يردد كل مرة �أنه كان ي�صتغل معها.

ت�صرب  مل  و�لبلجيكية،  �ملغربية  �ملخابر�ت  �أن  ورغم 

»�أزو�ج«  يدعيه  عما  تكذيب  �أي  �ل�صحفية،  للم�صادر 

مع  بعيد  �أو  قريب  من  تعامله  �أن  هي  �لإ�صكالية،  فاإن 

�ملخابر�ت �ملغربية، قد تكون �صمحت له بالتعرف، على 

�لكثري �أو �لقليل من �خلبايا و�لأ�صر�ر، �لتي �صي�صربها 

ورمبا  معها،  يتعامل  �أ�صبح  �لتي  �لقاعدة  ملنظمة 

رحبت به، ح�صبما �صرح به �لكاتب �لإ�صالمي، �صاحب 

كتاب »�لإ�صالم �مل�صنوع يف فرن�صا« معمر �ملطماطي، 

�أزو�ج،  لالإليا�س  كربى  �نتقاد�ت  وجه  بعدما  و�لذي 

فاإنه  �لبلجيكية،  على �صو�بقه مع �ملخابر�ت �ملغربية 

�صفوف  يف  به  ومرحبا  �صلف،  عما  �هلل  عفى  له  يقول 

�ملجاهدين.

�إذ� ما كانت �ملخابر�ت �ملغربية، قد ��صتهانت  وحتى 

�إىل �صفوف  �أزو�ج، فاإن �ن�صمامه  بفر�ر هذ� �لإليا�س 

�لقاعدة، قد يكون متبوعا بعنا�صر �أخرى من �لعاملني 

ليلتحقو�  �لبلجيكية،  �أو  �ملغربية  �ملخابر�ت  مع 

بدورهم باأجهزة �لقاعدة، �لتي ل ت�صمر للمغاربة، �إل 

�حلقد �لدفني، ويهمها �أن ت�صتقطب يف �صفوفها مغاربة 

�آخرين، حمملني باخلبايا و�لأ�صر�ر، �لتي �صت�صتعمل 

ول �صك يف �ملخططات �مل�صتقبلية ملنظمة �لقاعدة جتاه 

�ملغاربة، �لذين ي�صفهم �لكاتب »مطماطة«، بالكفار.

�إليا�س �أزو�ج نف�صه ويف ت�صريحه ب�صوته، �عترب �أنه 

يف خطر من عملية »مالحقة �ملخابر�ت �ملغربية له«.

كلمته  يلقي  وهو  »�أزو�ج«  �صورة  تف�صره  ما  وهو 

)�نظر  بر�صا�صة،  يحر�صه  حار�س  وخلفه  �مل�صجلة 

�ل�صورة(، وهو ما يف�صر �أنه �أ�صبح من بني �مل�صوؤولني 

�لقاعديني �لذين يحظون باحلر��صة �مل�صددة.

وكانت �لأخبار يف �لثالث �صنو�ت �ملا�صية، قد تو�صعت 

�أو  �عتقلو�  �لذين  �ملغاربة  عن  �لتفا�صيل،  ن�صر  يف 

توبعو� يف خمتلف �لعو��صم �لأوربية، لقيامهم باأعمال 

�أن  �ملعتاد،  لي�س من  بينما  لفائدة �ملغرب  خمابر�تية 

�أقطاب  �أي و�حد من  �ل�صيء عن  �أو نقر�أ نف�س  ن�صمع 

بالآلف يف جميع  �ملنت�صرون  �لعاملية وهم  �ملخابر�ت 

�أنحاء �لعامل.

خالل  �أملانيا  يف  ج«  »�حممد.  �ملو�طن  �عتقال  فبعد 

�لبولي�صاريو  �أجهزة  �خرت�ق  بتهمة   2011 فرب�ير 

�أملانيا  يف  �لربملانية  �لعالقات  وزير  وقف  �أملانيا،  يف 

»ماك�س �صتادلري« لالإعالن من قاعة �لبون�صتاغ �لأملاين 

 2011 مايو  يف  ب«  �مل�صمى»حممد  �عتقال  مت  �أنه 

�لأجهزة  طرف  من  معه  �لتحقيقات  ��صتقرت  �لذي 

�ملغاربة  عن  �ملعلومات  يجمع  كان  ))�أنه  �لأملانية 

�ملقيمني باأملانيا وت�صليمها �إىل جهاز �ملخابر�ت �ل�صرية 

�أمام  للمحاكمة  قدما  �آخرين  �ثنني  و�أن  �ملغربية(( 

�ملحكمة �لعليا �لأملانية.

�ن�صمامه  �أعلن  �لذي  �أزو�ج،  �إليا�س  و�صعية  لتكون 

على  �ملغربية  �لتج�ص�س  و�صعية  من  �أخطر  للقاعدة، 

�أملانيا، و�لذي هو  ع�صابات �لبولي�صاريو �ملنت�صرة يف 

جت�ص�س م�صروع.

�ملخابر�ت  �أجهزة  عن  �مل�صوؤولني  على  و�صيكون 

�ملغربية، �أن يحتاطو� من �إقبال عنا�صر �أخرى تتعامل 

�خلطرية،  �ملنظمات  �أح�صان  يف  �ل�صقوط  على  معهم، 

�ملخابر�ت  �أجهزة  ت�صرب  �أن  �لأن�صب  �صيكون من  كما 

�جلو�بية)...(  �لعنا�صر  بع�س  لل�صحافة،  �ملغربية، 

على هذه �لظاهرة �جلديدة.

تحت األضواء

مرا�صل املخابرات املغربية الذي اأ�صبح قطبا يف القاعدة

�ختارت جملة »ماروك �إيبدو« �لتي ت�صدر بالفرن�صية، 

�للطيف  عبد  �ملغرب  بنك  و�يل  �لأخري،  عددها  يف 

جو�هري، رجل �صنة 2013، وهو �ختيار نتمنى لو كان 

باإجماع �صحفي، حيث �أن �ل�صيد عبد �للطيف �جلو�هري 

�لذي تقلد من�صب و�يل بنك �ملغرب منذ 2003، معروف 

با�صتقامته وبنظرته �لبعيدة لالأمور، وب�صحة توقعاته 

وحتليالته وكذ� ب�صر�حته وجر�أته جتاه �ملغاربة عند 

ت�صريحه للو�صعية �لقت�صادية و�ملالية للبالد.

وكما قالت جملة »ماروك �إيبدو« فاإن �لو�يل جو�هري 

ل يتكلم لغة �خل�صب و�إمنا قارن يف خرجته �لإعالمية 

بالرجل  �لوطني  �لقت�صاد   ،2013 دجنرب   17 ليوم 

�ملري�س �لذي يجب عليه �صرورة �لوعي مبر�صه لكي 

ي�صفى منه، حتى ميكنه جتاوز �لأزمة �ملالية �لعاملية، 

و�خلروج منها باأقل �خل�صائر. 

جملة »ماروك �إيبدو« تختار: 

عبد اللطيف جواهري �صخ�صية ال�صنة

إلياس أزواج وهو يلقي 
كلمته المسجلة وخلفه 
حارس يحرسه برشاشته

عبد اللطيف جواهري
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الفا�سي الفهري ي�سمع 
»خل اأذنيه« يف الربملان

 الرباط: األسبوع

يف �سبه جل�سة علنية ملحاكمة علي الفا�سي الفهري 

التي  تلك  والكهرباء،  للماء  الوطني  املكتب  مدير 

واملاء  واملعادن  الطاقة  جلنة  موؤخرا  احت�سنتها 

والبيئة مبجل�س النواب.

م�سادر من داخل جمل�س النواب توؤكد اأن خمتلف 

اأثناء  ال�سيا�سية  احل�سا�سيات  جميع  ومن  النواب 

ارتفاع  ملناق�سة  خ�س�س  الذي  اللجنة  اجتماع 

بح�سور  املغرب،  يف  والكهرباء  املاء  فواتري 

للماء  الوطني  املكتب  مدير  الفهري  الفا�سي  علي 

العامة  ال�سوؤون  وزير  الوفا  وحممد  والكهرباء 

واحلكامة، قاموا بجلد الفا�سي الفهري الذي وجد 

النواب  لغ�سب  ي�ستمع  وهو  كبري  حرج  يف  نف�سه 

على اخلدمات ال�سيئة التي يوؤديها املكتب يف العديد 

من املدن والقرى املغربية.

اأول غ�سب اأثاره النواب يف وجه الفهري هو التاأخر 

يف ا�ستجابته لطلب عقد هذا االجتماع، وذلك بعدما 

والتنمية  »العدالة  الربملانية  الفرق  و�سعت 

واالأ�سالة  اال�سرتاكي  واالحتاد  واال�ستقالل 

التاريخ  هذا  �سنة  من  قبل  طلبات  واملعا�سرة« 

عرفتها  التي  واالحتجاجات  االأحداث  مبنا�سبة 

عدد من املدن املغربية، ب�سبب ارتفاع فواتري املاء 

والكهرباء كمراك�س والبي�ساء وتطوان مثال.

على  النواب  طرحها  التي  ال�ساخنة  امللفات  ثاين 

الكثرية  ال�سركات  و�سعية  هي  الفهري  الفا�سي 

التي تربطها �سراكات متويل وتقدمي خدمات لفائدة 

تتو�سل  ومل  والكهرباء،  للماء  الوطني  املكتب 

اأن املكتب يتو�سل بدعم  مب�ستحقاتها املالية، رغم 

مايل كبري من طرف حكومة بن كريان.

على  النواب  من  عدد  عرب  اأخرى،  جهة  من 

امتعا�سهم من االآثار ال�سلبية الكبرية التي يخلفها 

للماء  الوطني  املكتب  بني  ما  االخت�سا�س  تنازع 

والكهرباء، وما بني بع�س ال�سركات االأجنبية التي 

فازت ب�سفقة التدبري املفو�س مبا فيها مثال �سركة 

ينعك�س  والذي  تطوان،  طنجة  بجهة  »اأماندي�س« 

�سلبا على حقوق املواطنني يف املاء والكهرباء. 

وعنوانها  ال�سفري،  ق�سيدة  اأحالتني 

»ُفِر�س علينا اأال َنْن�ساِك«، التي �سادفت 

مرمي  بن  عي�سى  امل�سيح  مولد  يوم 

عليهما ال�سالم، على �سابقتني. غرناطة 

ودم�سق.

ع�سق  االأوىل،  احلالة  يف  ا�ستح�سرت 

غار�سيا لوركا لغرناطة، بينما ذكرتني 

الذي  الب�سيط  املغربي  ق�سة  الثانية، 

العمل  من  باال�ستقالة  قباين  نزار  اقنع 

الدبلوما�سي، واآمل اأن يكون االنتقال يف 

حالة �سيعبد ال�سالم مرتبا )..(.

ق�سيدة �سي عبد ال�سالم تغريد حمامة 

اأو �سدو ع�سفور �سغري حّن اإىل ع�سه.. 

وعي�سه  مهنته  امتيازات  رغم  تطوان، 

بالقرب من اأقد�س مكان يف االأر�س، مكة 

املكرمة واملدينة املنورة. ول�ست اأنا من 

�سيحكم على مبادرته اجلريئة يف زمن 

ماأ�ساة الدبلوما�سية الثقافية، ول�سُت يف 

مقام حتليل لق�سيدته، فقط هي عبارات 

اأردُت من خالل ا�ستح�سار جتربة �سي 

عبد ال�سالم، املحامي وال�سفري ال�ساعر، 

لتقدمي �سكاية للوزير اجلديد للخارجية، 

رف�سوا  من  �سد  مزوار،  الدين  �سالح 

يف  �ساركت  عندما  بوزارته،  اقرتاحي 

تهيئ برنامج االأكادميية الدبلوما�سية 

املغربية، ورافعت بق�سد اإدخال مادة 

اإىل  الدبلوما�سيني،  تكوين  يف  ال�سعر 

جانب مادة القانون الدويل والعالقات 

الدولية.

املغربي  بجميل  قباين  نزار  اعرتف 

من  حررين  الأنه  له  »اأدين  الب�سيط 

وال�سيا�سية،  االأبوية،  ال�سلطات  كل 

واجلاهلية..  والع�سائرية،  والقبلية، 

واأرجعني اإىل رحم الق�سيدة.. واأدين له 

الأنه اأخرجني من جحيم اال�ستقباالت، 

والكوكتيالت، وال�سالونات التي تختنق 

والرثثرة،  الكوبي،  ال�سيجار  برائحة 

واال�ستعرا�سية، اإىل ف�ساءات مفتوحة 

على امل�ستحيل«.

هذه هي ق�سة نزار مع ال�سعر ووزارة 

اخلارجية كما رواها هو بنف�سه، واأنه 

الوظيفي  العمل  من  ا�ستقالته  قدم 

انت�سارا لل�سعر.

معجب  ال�سالم  عبد  �سي  حكاية  اأما 

اآخر،  طعم  فلها  تطوان،  »حمامته« 

بحكم م�سار وموقع �ساحبها وتوقيتها 

هناك  حيث  و�سياقها،  ور�سالتها 

وملفات  ت�ستبعد  خطرية،  ملفات 

م�سادرنا،  ح�سب  ت�ستح�سر،  اأخطر 

الروح  الإعادة  جديدة  خطة  اإطار  يف 

قد  التي  احلكومية،  للدبلوما�سية 

ت�ستنري بالدبلوما�سية امللكية يف اخلليج 

مارطوين  ل�سباق  والبداية  العربي. 

طويل، بزيارة ال�سيخ متيم  بن حمد اآل 

ثاين اأمري قطر للمغرب،ال يت�سع املجال 

لتقييم كل مالب�ساتها واآثارها على و�سع 

جناعتها  عن  ف�سال  بالدنا،  وعالقات 

املالية من عدمها، جتاه مو�سوع التوتر 

االجتماعي اخلطري ببلدنا..

بعد اأن ظلت �سفارة املغرب بال�سعودية 

ال�سفري  وفاة  بعد   ،2009 منذ  �ساغرة 

الكرمي  عبد  بال�سعودية  املغربي 

القراءات حول �سبب  ال�سمار، تعددت 

تعيني  وجاء  له،  خلف  تعيني  بطئ 

)ال�سورة(  بركة  ال�سالم  عبد  ال�سيد 

لتوقعات  2013، مفاجئا  9 مار�س  يوم 

املراقبني، واالأهم جنح ال�سفري اجلديد 

يف خلق دينامية غري معتادة بالريا�س، 

منها اإحداث موقع ال�سفارة االإلكرتوين 

العام  الكاتب  تعهد  وقد  للتوا�سل، 

بوريطة،  نا�سر  اخلارجية،  لوزارة 

ح�سا�س،  ملن�سب  املرتقب  رحيله  قبل 

�سفارات  باقي  على  التجربة  بتعميم 

يف  �سابقة  م�سادرنا.  بح�سب  املغرب، 

حالة تفعيلها.

عبد  �سي  مبادرة  اأن  االإ�سارة  تبقى 

ح�سنة  بدعة  اأحيت  ال�سعرية،  ال�سالم 

وجدال يف اأو�ساط الدبلوما�سيني الذين 

وهي  القطيع،  مع  الهرولة  يحبون  ال 

ال�سعرية  باملقارعة  للتذكري،  منا�سبة 

املغربي،  بالبــــــرملان  ح�سلـــــت  التي 

القيادي  بن�سما�س،  حكيم  طرف  من 

واملعا�سرة.  االأ�سالة  بحزب  البارز 

لرئي�س  امل�سهورة  »التبوريدة«  تلتها 

احلكومة عبد االإله بن كريان. 

م�ستعيدا  احلديـث  هذا  اأ�ســــــــوق 

ن�سر  بعد  ع�ستها،  �سخ�سية  جتربة 

»�سالة..  بفرن�سا  ال�سعـــــري  ديواين 

وزير  اعتربه  املوتى«،  لراحـــــــــة 

بواجب  »اإخالل  اخلارجية  يف  �سابق 

ماأ�ساة  يك�سف  مما  املهني«،  التحفظ 

الدبلوما�سية الثقافية، لكن لالإن�ساف، 

لدى  قابلية  مع  مبادرتي  ترافقت 

بالتحديد،  منها  اأذكر  نافذة،  جهات 

الدكتور  وال�سعراء،  االأدباء  �سديق 

الت�سريفات  مدير  املريني،  احلق  عبد 

امللكية واالأو�سمة اآنذاك وموؤرخ اململكة 

والناطق الر�سمي للق�سر امللكي حاليا، 

يف  اخلطية  بر�سالته  اأحتفظ  زلت  وال 

املو�سوع. جزاه اهلل خريا.

غار�سيا  بني  يجمع  الذي  وختاما، 

بركة  ال�سالم  وعبد  قباين  ونزار  لوركا 

هوؤالء  من  كالً  الذي يجمع  هو اخليط 

بغرناطة  لوركا  مبدينته:  ال�سعراء 

وقباين بدم�سق وبركة بتطوان.

و�سنتكم 2014 �سعيدة.

ق�سة حمامة ال�سفري »بركة« مبملكة حامي احلرمني!!
القرار السياسي

أزوالي

الرباط: األسبوع
الأول مرة يقف املتتبعون على تقزمي اخت�سا�سات 

اإعالن  مع  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزير 

االوقاف،  مدونة  مقت�سيات  تطبيق  يف  ال�سروع 

خالل  لل�سحفيني  التوفيق  اأحمد  قدمها  التي 

»املجل�س  جليا  تاأكد  وقد  االأخرية،  الفرتة 

وهو  العامة«  االأوقاف  مالية  ملراقبة  االأعلى 

لوزارة  ولي�س  امللكي  للق�سر  تابعة  موؤ�س�سة 

العدل، �سيقوم باأدوار كبرية يف امل�ستقبل.

ومعلوم اأن ميزانية وزارة االأوقاف التي ي�سفها 

البع�س باأغنى الوزارات ت�ساغ خارج ح�سابات 

ملجل�س  اختيارية  ب�سفة  وتقدم  العامة،  املالية 

الذي  التوفيق،  احمد  اأكده  ما  ح�سب  النواب، 

اليد  له  كانت  االأوقاف  وزير  اأن  اإىل  اأي�سا  اأ�سار 

ياأمر  كان  الوزارة حيث  الطويلة على ممتلكات 

بال�سرف ويتدخل يف كل �سيء يتعلق باالأحبا�س، 

يف اإطار االأمانة امللقاة على عاتقه، غري اأن هذا 

االأمر مل يعد ممكنا.

املعني  وهو  بنب�سري  �سعيد  �سي�سع  اإذن  هكذا 

حدا  املذكور  للمجل�س  رئي�سا  ملكي  باأمر  اأخريا 

بعدما  »االأحبا�س«  على  االوقاف  وزير  لهيمنة 

حيث  اأ�سهر،   10 ملدة  �ساغرا  املن�سب  هذا  ظل 

الذين  واالأع�ساء  هو  القانون  عليه  يفر�س 

لكل  امل�سبق«  االإذن  »اإعطاء  معه،  ي�ستغلون 

واملنقوالت  بالعقارات  املتعلقة  املعاو�سات 

املعتربة �سمن االأوقاف العامة، اإذا كانت القيمة 

5 ماليني  العقارات ترتاوح بني  لهذه  التقديرية 

درهم و10 ماليني درهم، علما اأن امللك نف�سه هو 

التي  املعاو�سات  يف  االإذن  اإعطاء  ميكنه  الذي 

تتعدى هذا الرقم بكثري.

ويخت�س املجل�س االأعلى ملراقبة مالية االأوقاف 

القبلية،  بالرقابة  له  املنظم  القانون  ح�سب 

اخلا�سة  امليزانية  م�سروع  درا�سة  خالل  من 

باالأوقاف العامة وامل�سادقة عليه، كما يخت�س 

اأعمال  بجميع  بالقيام  البعدية  الرقابة  اإطار  يف 

من  ق�سية  اأي  يف  واملعاينة  والتحري  البحث 

يكلف  والتي  املالية  بتدبري  املتعلقة  الق�سايا 

تنفيذ  يراقب  كما  امللك،  من  باأمر  املجل�س  بها 

امليزانية.

املجل�س الأعلى للمراقبة تابع للق�صر ولي�س للحكومة 

تقزمي نفوذ وزير الأوقاف على ممتلكات الأحبا�س  

بقلم: رداد العقباني

الرباط: األسبوع
»يل ع�سو احلن�س يخاف من احلبل« هذا ما نفذه بالتحديد ثالث حمامني 

واالحتاد  واال�ستقالل  اال�سرتاكي  “االحتاد  الثالثة  املعار�سة  اأحزاب  من 

الد�ستوري” اأمام املجل�س الد�ستوري ليلة امل�سادقة على القانون املايل.

م�سادر من هوؤالء تقول اإن حماميي املعار�سة وخربائها يف القانون الد�ستوري 

“ح�سن طارق، وفوزية االأبي�س، وفتيحة مقنع، وخالد ال�سبيع، وعبد الواحد 
االأن�ساري” مبجرد �سروع جمل�س النواب يف مناق�سة القانون املايل، ع�سية 

ات�سال  الد�ستوري وظلوا على  املجل�س  باب  اإىل  انتقلوا  املا�سي،  االأربعاء 

دائم عرب الهاتف مع نواب املعار�سة يف الربملان وهم ي�سوتون على م�سروع 

القانون املايل.

واأ�سافت ذات امل�سادر اأن املحامني الذين كانوا يحملون مذكرة الطعن يف 

القانون املايل جاهزة ومنذ ال�سباح، مبجرد بلوغ اإىل علمهم قول كرمي غالب 

“�سودق على القانون املايل رفعت اجلل�سة”، حتى  رئي�س جمل�س النواب 

بعدم  طعنهم  وو�سعوا  الد�ستوري  باملجل�س  ال�سبط  مكتب  نحو  تقدموا 

د�ستورية القانون املايل، لكن املجل�س الد�ستوري رف�س الطعن الذي تقدموا به 

فكانت تلك هديتهم لهم يف راأ�س ال�سنة.

عبد السالم بركة

املجل�س الد�ستوري ي�سفع املحامني 
املتخ�س�سني يف القانون الد�ستوري

منا�سلو حزب اجلبهة يقرتحون اإجبارية الت�سويت 
الرباط: األسبوع 

انتقد بع�س املنت�سبني حلزب جبهة القوى الدميقراطية اأ�سلوب االقرتاع بالالئحة الذي 

ف�سلن ح�سب قولهم، يف اإفراز نخب �سيا�سية واأغلبيات حكومية من�سجمة ومتحالفة على 

اأ�س�س برجمية. وجاء يف م�سودة املقرتحات املتعلقة بالقوانني االنتخابية والتي مت ال�سروع 

يف مناق�ستها من لدن القيادة اجلديدة للحزب اأن اأكرب م�سكلة تواجه امل�سهد ال�سيا�سي احلايل 

هو العزوف عن الت�سويت، االأمر الذي ميكن جتاوزه باإجبارية الت�سويت يف االنتخابات. 

ويراهن رفقاء م�سطفى بنعلي الذي يتوىل مهام االأمانة العامة منذ رحيل زعيم احلزب 

التهامي اخلياري على هذا املقرتح اجلديد لتح�سني و�سعيتهم يف ال�ساحة ال�سيا�سية. 

اخلليدي يدعوا اإىل �سياغة م�سروع وطني ل�سرتجاع �سيتة ومليلية
الرباط: األسبوع 

ا�ستنفار كل اجلهود »للمطالبة بتحرير ما تبقى من  اإىل  النه�سة والف�سيلة  دعا حزب 

االأرا�سي املغربية املغت�سبة يف �سبتة ومليلية واجلزر ال�سليبة«، ح�سب ما اأ�سار اإليه 

اأخر بيان �سادر عن احلزب. وكان االأمني العام حممد اخلليدي قد �سرح باأن »مطلب 

اال�ستقالل �سيظل قائما مادام اال�ستعمار جاثما على اأجزاء مهمة من الرتاب املغربي«، 

واأكد امله يف جتند املغاربة من اأجل »�سياغة م�سروع وطني تاريخي يطالب با�ستقالل 

امل�سروعة  واحلقوق  يتوافق  مبا  اال�ستعمار  حالة  واإنهاء  املحتلة،  املغربية  الثغور 

ومقت�سيات العقد االأممي الثالث الإنهاء اال�ستعمار الذي اأقرته االأمم املتحدة«.
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ما خفي كان أعظم
جميع  ويف  يتمادى،  االنهيار  مازال 

التعليم، حيث  فيها جمال  املجاالت، مبا 

الرتبية  وزارة  عن  م�س�ؤولة  �سرحت 

فائزة ال�سباعي نائبة التعليم بفا�س، باأنها 

اكت�سفت اأن اأ�ستاذات كثريات يتغينب عن 

يذهنب  اأنهن  البحث  ليك�سف  التدري�س 

لال�ستغال كنكافات يف االأعرا�س.

حالة ا�ستنفار عا�سها جمل�س امل�ست�سارين 

بامل�ازاة مع اخلروج االإعالمي ال�سهري 

لرئي�س احلك�مة، حيث كان جل امل�ظفني 

متعاون  �سحفي  عن  بالبحث  من�سغلني 

مع اإحدى �سركات االإنتاج كان قد دخل يف 

�سناآن مع اأحد امل�ست�سارين الذي »نهره« 

و�سماه  �سعره،  ت�سريح  طريقة  على 

لياأمره  م�سغله  فتدخل  »ب�كطاية«، 

تتط�ر  اأن  بدل  ال�سيارة  يف  باالنتظار 

حا�سل  غري  باالأمر  املعني  الأن  االأم�ر، 

على بطاقة ال�سحافة.

احلق)..(  تق�ل  املغرب  يف  وزيرة  اأول 

ورمبا دون اأن تدر�س الع�اقب، وتق�ل: 

ي�ستغل  اأن   ال�زير  حق  من  لي�س  اإنه 

مباركة  لل�زيرة  واحلكمة  بالتجارة 

ب�عيدة.

البيئة  حزب  اأع�ساء  يت�قع  يكن  مل 

يف  الع�س�ية  منح  والذي  والتنمية 

اأح�ا�س  فرقة  الأع�ساء  االأخري  م�ؤمتره 

اأن ينتهي االأمر بحزبهم داخل مقر �سغري 

وه� عبارة عن �سقة يف حي اأكدال، بعدما 

الفيال  ال�سابق  العام  االأمني  ا�سرتجع 

احلزب،  ن�سطاء  فيها  يجتمع  كان  التي 

اأحد الغا�سبني من القرار االأخري قال: ل� 

عاما  اأمينا  ال�سعبي  ف�زي  على  �س�تنا 

ومعل�م  احلزب.  نهاية  هذه  كانت  ملا 

اأحد  اأن جنل احلاج ميل�د ال�سعبي كان 

اأبرز املر�سحني لقيادة حزب الغزالة ل�ال 

الع�ائق التي و�سعت يف طريقه.

ح�ار مبا�سر على اله�اء بني املنتج معاذ 

ف�سح  اخللفي  م�سطفى  وال�زير  غاندي 

تدعى  االإنتاج  �سراكات  اإحدى  ا�ستفادة 

اإنتاج  �سفقة  من  ميديا«  »ك�نك�سي�ن 

ح�سب  »الريع«  اإطار  يف  برامج  خم�سة 

ال�زير، الذي قال اأي�سا اإن معاذ غاندي 

امل�ؤ�س�سات  �سرق�ا  اأنا�س  مع  »ا�ستغل 

ب�بكر  ال�ســـحايف  اإىل  اإ�سارة  يف  البنكية، 

ال�سابق  املديـــــر  عمار  وعلي  اجلامعي 

ما  ح�سب  »ل�ج�رنال«،  الأ�سب�عية 

يف  خا�ست  التي  ال�سحف  اإحدى  قالته 

امل��س�ع.

�س�ت اأع�ساء التجمع ال�طني لالأحرار، 

امل�ست�سارين،  جمل�س  يف  احلك�مة  �ســـد 

املجل�س  فيه  يبحث  الذي  ال�قـــــت  يف 

الد�ست�ري بجدية، م��س�ع حل جمل�س 

مع  وج�ده  املتناق�س  امل�ست�سارين 

الد�ست�ر اجلديد.

ال�طنية  النقابة  حتقيق  حتمية  تتجدد 

باملنطقة  مكتبها  خروقات  يف  لل�سحافة، 

له  م�س�ؤول  يت�اجد  حيث  ال�سرقية 

الأخيه  ال�سحافة  بطاقة  اأعطى  �س�ابق، 

ال�سحافة  بطاقة  له  وم�س�ؤول  واأخته، 

وم�ست�سار  م�سه�ر  مقهى  يف  و�سغله 

اأعطى البطاقة لزوجته وابنته.

على هام�س اتهام رئي�س احلكومة لال�ستقالليني بامتالك املاليري يف اخلارج 

خمطط اأمريكي وراء دفع حكومة بن كريان 
للعفو عن مهربي الأموال اإىل اخلارج

تهرب  ق�سية  يف  واملتهم  املعروف  الربملاين  �سرخ 

اإيال  �سرقتي  ما  و»اهلل  �س�ته،  باأعلى  �سريبي)..( 

ن�سيحته  تلك  وكان  البالد«،  فهاذ  الفل��س  درتي 

بع�س  اإىل  نظره،  وجهة  ح�سب  »االأخ�ية« 

القراءة  نتائج  ينتظرون  كان�ا  الذين  ال�سحافيني، 

مكي�سرق��س  »اللي  املايل،  القان�ن  مل�سروع  الثانية 

هما املكحطني، بحالنا«، يق�ل هذا النائب واملر�سح 

ف�ق العادة للعب اأدوار كبرية يف امل�ستقبل)..(.

قراءات  على  املفت�ح  الت�سريح  هذا  تزامن 

متعددة)..(، وال�سادر عن برملاين، حتت قبة جمل�س 

تقدمي  من  كريان  بن  االإله  عبد  انتهاء  مع  الن�اب، 

ت�سريحه ال�سهري اأمام جمل�س امل�ست�سارين، ولعله 

مع  الت�سريح  هذا  يتزامن  اأن  ال�سدف  غرائب  من 

اعرتاف رئي�س احلك�مة باأن »حك�مته �ساذجة«.

ذهب  ما  ح�سب  احلك�مة«  »�سذاجة  جتلت  وقد 

االأطراف  بع�س  �سذاجة  يف  املحرتم«  »النائب  اإليه 

امل�سكلة لالأغلبية ويف �سذاجة بع�س الفرق الربملانية 

التي عار�ست املقرتح القان�ين القا�سي بالعف� على 

باخلارج،  كبرية  ثروات  راكم�ا  الذين  املهربني 

مكيهمنا�س  احنا  البالد،  من  خرجات  »الفل��س 

كيفا�س خرجات، املهم ه� ترجع للبالد)..(«، بهذه 

االأغلبية  يف  الع�س�  يلخ�س  الرباغماتية  الطريقة 

نظريته.

االأ�س�ات  قيمة  من  ينتق�س  الذي  النائب  هذا 

فقرة  خل�سته  الذي  القان�ين  للمقرتح  املعار�سة 

»امل�ساهمة  عن:  تتحدث  املايل  القان�ن  يف  م�ج�دة 

املن�ساأة  وامل�ج�دات  املمتلكات  بر�سم  االإبرائية 

جازما  يعتقد   ،»2014 يناير  فاحت  قبل  باخلارج 

العملة  مهربي  مع  الت�سالح  نح�  ي�سري  املغرب  اأن 

هذا  االأمريكية يف  بالت�جهات  ذلك  ال�سعبة، ويربط 

ال�سدد.

النائب  هذا  كان  اإذا  ما  يعرف  اأن  باإمكانه  اأحد  ال 

اأم  نف�سه  تلقاء  من  االأمريكي  امل�سروع  ي�ساير 

لن  اأمريكا  اأن  يعترب  لكنه  اأخرى)..(،  الأ�سباب 

وهي  امل�سب�هة  االأر�سدة  بتجميد  جديد  من  تق�م 

التقييم  ولكن   2011 �سنة  منذ  �سرعت  التي  العملية 

لهذا  االأمريكي  االقت�ساد  يف  فادحة  خ�سارة  ك�سف 

اأم�اله  و�سع  البع�س  يف�سل  بات  حيث  ال�سبب، 

املغرب)..(  بينها  من  »مت�ساهلة«  اأخرى  دول  يف 

من  يرتجم  اأن  يجب  املهربني  مع  املغرب  ت�ساهل 

يف  املهربة  املاليري  بع�دة  ي�سمح  قان�ين  بند  خالل 

اأن  يعقل   »فال  اأ�سحابها،  حما�سبة  دون  اخلارج 

هذا  يف  لها  امل�ساندة  الكربى  والدول  اأمريكا  تتجه 

واأملانيا)..(«  ورو�سيا  اجنلرتا  »فرن�سا،  املخطط 

اإىل ا�سرتجاع اأم�ال املهربة يف اخلارج ونقف نحن 

لنتفرج«، يق�ل النائب.

ت�سري  حيث  يربره،  ما  له  الفكرة  لهذه  التحم�س 

االأم�ال  جمم�ع  اأن  اإىل  ال�سحفية،  التقارير  بع�س 

اأنحاء  خمتلف  يف  وامل�زعة  املغرب  من  املهربة 

ينتبه  مل  ما  لكن  درهم«،  مليار   400« يبلغ  العامل 

االأر�سدة  هذه  اأن  ه�  املقرتح  هذا  اأ�سحاب  اإليه 

واأر�سدة  املخدرات  مهربي  ودائع  اأي�سا  ت�سمل  قد 

فهل  القذرة،  باالأم�ال  االقت�سادي�ن  ي�سفها 

االأم�ال  بدخ�ل  االإ�سالمية  احلك�مة  �ست�سمح 

املت�سخة يف ح�ساباتها بهذه ال�سه�لة، ف�زير املالية 

ب��سعيد يق�ل اإن االأمر يتعلق باإ�سالح خطاإ اإداري 

وال عالقة له بالعف� عن املهربني.

وقد ك�سفت تط�رات االأم�ر، م�ؤخرا، اأن بن كريان 

لن يقبل  اأنه  اإال  الت�جه،  رغم قب�له مب�سايرة هذا 

هذا  من  ال�سيا�سيني  خ�س�مه  بع�س  با�ستفادة 

القان�ن، وهي ال�اقعة التي ج�سدها حديثة م�ؤخرا 

�سققا  متلك  التي  االأحزاب  عن  الن�اب  جمل�س  يف 

اقتنتهما  اللتان  ال�سقتني  اإىل  اإ�سارة  يف  باري�س،  يف 

يا�سمينة بادو يف باري�س، والتي كانت »االأ�سب�ع« 

قد انفردت بن�سر وثائق ملكيتهما بعدما ظلت عدة 

اأطراف ا�ستقاللية تكذب امل��س�ع، علما اأن رئي�س 

احلك�مة حتدث اأي�سا عن ت�فره على الئحة باأ�سماء 

بع�س من يت�فرون على املاليري يف اخلارج. 

لوال األلطاف اإللهية لكانت قد وقعت الكارثة، هذا ما 
يكشفه شريط فيديو تم بثه على موقع يوتوب تحت 

عنوان: »فضيحة الخطوط الملكية المغربية، طائرة 
تتحول إلى حمام عمومي«، ويظهر فيه عدد من 

المواطنين بينهم أجانب يطلبون النجدة، ويشتكون 
من حالة اختناق وارتفاع درجة الحرارة في غياب 

األوكسجين، ولم يصدر أي تكذيب من لدن الخطوط 
الملكية الجوية بهذا الخصوص، مما يرجح فرضية صحة 

الشريط المنسوب للشركة تحت عنوان »فضيحة«.

طائرة »الرام« تتحول إلى حمام 

الدار البيضاء: األسبوع
»على حد علمنا اأن الظهري ال�سريف املنظم 

الأج�ر ال�زراء واأع�ساء الدواوين يف�سل 

�سبعة  ح�ايل  من  املك�نة  ال�زير  اأجرة 

خمتلفة  تع�ي�سات  اإىل  �سنتيم،  ماليني 

طبعا  راأ�سها  وعلى  االأجرة  نف�س  داخل 

العا�سمة  يف  بال�سكن  خا�س  تع�ي�س 
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األف درهم«، يق�ل قيادي �سيا�سي.

لالأغلبية  املنتمي  القيادي  ذات  واأ�ساف 

ب�سيمة  يعاين  وه�  بالبي�ساء  احلك�مية 

االجتماعية  التنمية  وزيرة  احلقاوي 

ي�ميا  تق�م  وهي  والت�سامن  واالأ�سرة 

الرباط  العا�سمة  بني   »la navette« بـ 

مكان  البي�ساء  الدار  وبني  العمل  مقر 

ال�زيرة احلقاوي  اختارت  الذي  ال�سكن 

حني  الرباط  اجتاه  يف  مغادرته  عدم 

ا�ست�زرت.

ال�زيرة  لل�سيدة  الي�مية  الرحلة  هذه 

�سيارة  عرب  البي�ساء  الدار  يف  بيتها  من 

املمتاز«  بالبنزين  »مر�سيدي�س  احلك�مة 

تكلف  ال�سيار،  الطريق  اآداء  وبطائق 

�سهريا،  الكثري  ال�سيء  ال�زارة  ميزانية 

تتقا�سى تع�ي�سا على  ال�زيرة  اأن  رغم 

فيال  اكرتاء  وباإمكانها  ال�ظيفي  ال�سكن 

بالرباط.

ذات  »ي�سيف  التفهم  هنا،ممكن  اإىل 

ميكن  ال  ما  لكن  البي�ساوي«  القيادي 

الدي�ان  رئي�سة  تن�ساف  اأن  ه�  قب�له 

العملية  بنف�س  للقيام  لل�زيرة  اجلديدة 

الرباط  بني  الدولة  �سيارة  ب�ا�سطة 

والبي�ساء ي�ميا.

زادوه  الفيل  قدو  »ما  ذلك  من  اأكرث  بل 

�سه�ر  قبل  معينة  مديرة  فحتى  فيلة« 

»رك�ب«  اختارت  احلقاوي  ب�زارة 

�سيارة املديرية من الن�ع الرفيع والقيام 

بدورها برحلة ي�مية بني نف�س املدينتني 

ال�زارة  ميزانية  على  كلها  وامل�ساريف 

طبعا.

»هذه ال�قائع يف وزارة واحدة ت�ؤكد اأن 

زمن �سعب�ية »الك�نك�« ورك�ب ال�زراء 

اأكرث  اال�ستئنا�س  وىل  بعد  قد  القطارات 

وبال�سيارة  الرفيع  ال�زاري  بالكر�سي 

الربد،  ف�سل  عز  يف  الدافئة  احلك�مية 

فنعم التق�سف« يعلق ذات القيادي. 

بني �سعارات التق�سف والواقع:

احلقاوي ورئي�سة ديوانها يفظالن الدار 

البي�ساء على الرباط رغم التكاليف

مقتطف من عدد »األسبوع« عدد 15 نونبر 2012 الذي انفردت فيه بنشر وثائق  ملكية بادو وعلي الفهري لشقق في قلب باريس 



6
alousbouea@gmail.com

 العدد: 770  اخلميس 02 يناير 2014
كواليس األخبار

على هام�ش خرجته ال�شهرية

زالت ل�سان بن كريان التي قد تعجل ب�سقوطه
كريان  بن  الإله  عبد  اأن  »يبدو 

�أن  يريد  ال  �حلكومة  رئي�س 

�ملعار�س  عباءة  من  يخرج 

حزب  رئي�س  جبة  ومن  �ل�شر�س 

�إىل  �ملعار�س  و�لتنمية  �لعد�لة 

�ليوم  يرت�أ�س  �لذي  �لدولة  رجل 

 34 حكومة م�شوؤولة عن م�شالح 

�لتي  �جلملة  هي  مغربي«  مليون 

رفيع  م�شوؤول  من  �أكرث  تد�ولها 

عطلة  طيلة  �لدولة  يف  �مل�شتوى 

نهاية �الأ�شبوع �ملا�شي.

هذه  �أن  �أكدت  ذ�تها،  �مل�شادر 

ب�شدة  غ�شبت  »�لعليا«  �جلهات 

رئي�س  به  فاه  �لذي  �لكالم  من 

�جلل�شة،  هذه  خالل  �حلكومة 

و�لتي قال خاللها بانفعال �شديد: 

من  �شنتني  وبعد  �ليوم  »�إنه 

�حلكومة  ر�أ�س  على  وجوده 

�أ�شبح �ملغرب ينعم باال�شتقر�ر، 

�أ�شبحت  �لعمومية  و�الإد�ر�ت 

�ملحلية  و�جلماعات  حمررة 

و�ملحاكم  �الإ�شر�ب  فيها  توقف 

�لبالد  و�إن  �لت�شيب،  بها  �نتهى 

�لربيع  �أ�شو�ط  قطعت  قد  عموما 

�لعربي ب�شالم �لذي �أ�شقط �أنظمة 

وحكومات وال يز�ل ي�شقطها«.

باأنه  �عرتف  كري�ن  بن  �أن  ورغم 

من  غ�شبه  حتت  �لكالم  هذ�  قال 

�ال�شتفز�ز�ت �لتي تلقاها من فرق 

�مل�شت�شارين،  مبجل�س  �ملعار�شة 

بن  على  �آخذت  �جلهات  ذ�ت  فاإن 

كري�ن �إغفاله للدور �حلا�شم خالل 

�لعو��شف  وخالل  �لتقلبات  هذه 

�لتي عرفها �ملغرب حتت ما �شمي 

لعبته  �لذي  �ملغربي،  بالربيع 

�ملوؤ�ش�شة �مللكية يف �مت�شا�س هذ� 

تعديل  �إىل  بادرت  حني  �لغ�شب 

من  عدد  و�إىل  للد�شتور  جدري 

�ملبادر�ت �مللكية �الأخرى ومنها: 

�شخ�شيا على  بن كري�ن  تن�شيب 

جنبت  و�لتي  �حلكومة  ر�أ�س 

�لبالد تقلبات �لربيع �لعربي.

�جلهات  هذه  تقول  ذلك  من  �أكرث 

بن  من  ب�شدة  غ�شبت  �لتي 

كري�ن  بن  نكر  ت�شتغرب  كري�ن 

يف  �لق�شر  حميط  ملجهود�ت 

ت�شكيل حكومة بن كري�ن �لثانية، 

وعدد من �خلدمات غري �لظاهرة 

يقدمها  �لتي  و�إفريقيا  عربيا 

جلب  ومنها:  كري�ن  لنب  �لق�شر 

حلكومته  �خلليجي  �لتمويل 

ناهيك عن �إطفاء حر�ئق �الأخطاء 

�أ�شعلتها  �لتي  �لدبلوما�شية 

حكومة بنكري�ن.

يذكر �أن خرجة بن كري�ن �أغ�شبت 

يظن  كان  �لذي  �الأحر�ر  حتى 

حني  بالكثري  لبنكري�ن  مدين  �أنه 

من  �لكثري  مقدما  �حلكومة  دخل 

نزعة  �أن  يبدو  »لكن  �لتنازالت، 

�لفرد�نية و�لهيمنة ال تز�ل تطغى 

على عمق بن كري�ن«، تختم ذ�ت 

�جلهات. 

�سابط �سف متقاعد 

يحكي كيف كانت �ساحنات 

ع�سكرية جزائرية تخطف 

اأطفال ال�سحراء
بقلم: موحى عباسي

يف ندوة على قناة »فر�ن�س 24« ليلة �الإثنني 

16 دجنرب 2013، كان هناك حو�ر بني خم�شة 
�الأوىل  �ملالحظة  �لقناة،  ومن�شط  جز�ئريني 

هرج ومرج ومد�خالت تفتقر �إىل �لنظام، �إذ �أن 

�مل�شاهد ال ي�شمع بو�شوح ما يقال، ومو�شوع 

�لفرن�شية  �لعالقة  حول  يدور  كان  �لندوة 

�جلز�ئريني  �أن  �لكربى  و�لطامة  �جلز�ئرية، 

�لذي تدور حوله  �لنقا�س  مل يلتزمو� مبحور 

�لعالقة  بني  د�ئما  يربطون  �أنهم  �إذ  �لندوة، 

�ل�شحر�ء  وق�شية  �جلز�ئرية  �لفرن�شية 

�ملغربية، حماولني دفع فرن�شا �إىل �ال�شطفاف 

�حلقد  �إىل  ��شتناد�  �ملغرب  �أعد�ء  جانب  �إىل 

�جلز�ئريون  �جلرن�الت  يكنه  �لذي  �لدفني 

يف  كبرية  �أ�شو�طا  قطع  �لذي  �الأمني  لبلدنا 

�لتنمية وحقوق �الإن�شان.

فيا �أيها �جلز�ئريون �إنكم تريدون بناء ق�شر 

تتفياأ  �أن  �إىل  فرن�شا  وتدعون  �لرمال؛  من 

على  يبنى  ما  �إن  لكم:  �أقول  و�أنا  بظاللها، 

�جلز�ئريون  �أيها  فرن�شا  باطل.  فهو  باطل 

دولة دميقر�طية تعرف م�شكل �ل�شحر�ء حق 

�ملعرفة، تعرف من �أن�شاأ هذ� �لكيان �لوهمي، 

و�أنتم يا من ي�شطادون يف �ملاء �لعكر، تريدون 

ت�شليل �لعامل وكاأنه ال يرى وال ي�شمع وكاأن 

على �أب�شاره غ�شاوة.

كنت  متقاعد،  �شف  �شابط  فاأنا  ولالإ�شارة، 

مر�بطا يف �الأقاليم �جلنوبية منذ ��شرتجاعها، 

يلي:  ما  �أ�شتعر�س  �أن  �ملجال  هذ�  يف  و�أود 

»�شاالز�ر«  يدعى  ع�شكري  حاكم  هناك  كان 

�جلز�ئرية  �لع�شكرية  باملخابر�ت  �لتقني 

عبد  ر�أ�شهم  وعلى  بهم  �ملغرر  من  و�شرذمة 

فاتفقو�  زمور،  كلتة  ببلدة  �ملر�ك�شي  �لعزيز 

�ل�شحر�ء  �إىل  �جلز�ئري  �جلي�س  دخول  على 

نحن  وكنا  ق�شر�،  تندوف  �إىل  �أهلها  لرتحيل 

�جليو�س حني نقوم بجوالت جند ما يزكي هذ� 

�لطرح، فقد عرثنا على �أثر �الآليات �لع�شكرية 

�جلز�ئرية؛ و�شاألنا عجوز� �شحر�ويا يرعى 

لقد  فاأجاب:  �أهلك؟  �أين  �الأغنام:  من  قطيعا 

�أنتم  وها  بعد�ته  �جلز�ئري  �جلي�س  جاء 

�لتي  �لع�شكرية  �ل�شاحنة  عجالت  �أثر  ترون 

حلت باملكان فقامت برتحيل �أبنائي و�أحفادي 

مل  �ل�شاحنة  المتالء  ونظر�  ر�شاهم،  دون 

ياأخذوين �إىل حني �لعودة كما ذكرو� يل، فطلب 

منا �لعجوز حمله و�إنقاذه �شحبة �أغنامه.

�أن  �جلز�ئريني  على  يجب  مما  منوذج  هذ� 

هذ�  يف  ي�شاندونهم  �لذين  وعلى  يعرفوه، 

�أما  �أور�قهم،  ير�جعو�  �أن  �لوهمي  �لطرح 

كيف  تعرف  ومتعقلة  ر�قية  فدولة  فرن�شا 

توجه �شيا�شتها وال تر�شخ ل�شيا�شة �مل�شاومة 

�الفرت�ء  متاهات  يف  �لدخول  �إىل  بها  و�لدفع 

على �لنا�س و�لتاريخ.

مر�شى  �لندوة  يف  �مل�شاركني  �جلز�ئريني  �إن 

بعقدة �ملغرب، فعليهم �أن يتخل�شو� من هذه 

متجاوزة  نكرة  �أ�شرى  جعلتهم  �لتي  �لعقدة 

�أكل عليها �لدهر و�شرب ونام، فكرة �حل�شول 

تتحقق  لن  �الأطل�شي  �ملحيط  �إىل  ممر  على 

ل�شاحلهم �أيها �لقادة �جلز�ئريون.

و�أخري� ولي�س �آخر�، �أذكر هوؤالء بقوله تعاىل: 

»وال يحق �ملكر �ل�شيء �إال باأهله« �أما �ملغرب 

وليعد  مغربها،  يف  و�ل�شحر�ء  �شحر�ئه  ففي 

�الأعد�ء على �أعقابهم خا�شرين.

�الأممي، كري�شتوفر  �ملبعوث  �أن  يبدو 

ما  تطبيق  يف  فعليا  بد�أ  قد  رو�س، 

جمل�س  �إىل  قدمه  �لذي  �لتقرير  يف  جاء 

و�أنه  �ملا�شي،  �أكتوبر  نهاية  يف  �الأمن 

�لتعاطي ملف  �شينهج طريقة جديدة يف 

�ل�شرية  �للقاء�ت  �إجر�ء  عرب  �ل�شحر�ء 

بني �ملغرب و�لبولي�شاريو، حيث �شيقوم 

و�النتقال  �لطرفني  بني  �ملقرتحات  بنقل 

�إىل �ملفاو�شات �لر�شمية و�لعلنية عندما 

تتوفر �ل�شروط.

لقاء مرتقب  ما يرجح فر�شية عقد  وهو 

بعا�شمة  و�لبولي�شاريو  �ملغرب  بني 

2014 وذلك بدون  �ل�شويد يف �شهر يناير 

م�شاركة �جلز�ئر وموريتانيا.

تاأ�شي�س جبهة  �ليوم على  40 �شنة مرت 
�شحر�ويني  طرف  من  �لبولي�شاريو 

جتمع بينهم �الأ�شول �ملغربية و�حتوتهم 

�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �ملغربية، بعد �أن 

وكوبا  وليبيا  �جلز�ئر  من  بدعم  قررو� 

وحدته  يف  للمغرب  معاد  تيار  تاأ�شي�س 

�لرت�بية، و�شاهم يف ذلك �شيا�شة �ملخزن 

عن  �لر�حلون  نهجها  �لتي  �حلديدية 

و�لوزير  �لدليمي  �جلنري�ل  �لدنيا  هذه 

يف  لالرمتاء  �شببا  فكانت  �لب�شري، 

و�شيلة  وجدتها  �لتي  �جلز�ئر  �أح�شان 

�أو  �ملغرب  م�شرية  وتوقيف  لل�شغط 

�الأيام  مرور  ومع  تعطيلها،  �الأقل  على 

هي  �لبولي�شاريو  جبهة  بد�أت  و�ل�شنني 

�الأخرى تو�جه �ن�شقاقات و�شرخ �أبعدها 

تاأ�شي�س  يف  �ال�شرت�تيجية  �أهد�فها  عن 

تر�ب  تخوم  على  �لذ�ت  قائمة  دولة 

�ل�شحر�ء، غري �أن قيادتها برئا�شة حممد 

�لتاريخي  دوره  يف  ف�شل  �لعزيز  عبد 

�لقاعدة  وفطنت  للجبهة  روحي  كزعيم 

خلد�عات  �أمرها  على  �ملغلوبة  �ل�شعبية 

وتربير ف�شله يف �يجاد  حلول للكثري من 

�ل�شباب  قاعدة  �أججتها  �لتي  �الأزمات 

باملغرب،  و�زنة  قياد�ت  و�لتحاق 

باالأقاليم  �لو�شع  تاأجيج  �شيا�شة  وف�شل 

�جلنوبية وخا�شة �لعيون وم�شاألة نهب 

�ملو�رد �ملالية من طرف قياد�ت �جلبهة 

كاهل  تثقل  �لتي  �ملحروقات  و�أزمة 

�ملو�طن.

�لباخرة  الإنقاذ  متو��شلة  جمهود�ت 

�ملحملة باأزيد من 50 طنا من مادة �لفيول 

مبدخل ميناء طانطان بعد تدخل خرب�ء 

الإفر�غ  ومغاربة  و�إ�شبان  هولنديني 

�حلمولة من �لباخرة �جلانحة يف �لرمال 

�مل�شوؤولة  �جلهات  تتحمله  خطاإ  ب�شبب 

مبيناء طانطان، ومن هناك ميكن �أن يتم 

ومعلوم  �لبحر،  د�خل  �أو  للميناء  جرها 

كبري  باهتمام  ي�شتاأثر  �لو�شع  هذ�  �أن 

باملا�س«  »ال�س  بجزر  �الإعالم  لو�شائل 

�أن  على  قادر  ولكونه  خلطورته  �عتبار� 

ي�شيب �ل�شياحة و�ل�شيد �لبحري بجزر 

�لقلبية ويلحق �شرر�  بال�شكتة  �لكناري 

و�ل�شالمة  �لبحري  باملنتوج  خطري� 

�لبحرية بجنوب �ملغرب.

 

بال�شحر�ء  �حلقوقية  �ل�شاحة  فقدت 

�جلامعي، حل�شن  �الأ�شتاذ  �ملنا�شــــــل 

�شر�ع  بعد  �لرباط  مبدينة  موثيق، 

طويل مع �ملر�س، وكان �لفقيد من �أبرز 

�الإن�شان  حقوق  ومنا�شلي  موؤ�ش�شي 

مر�رة  ذ�ق  فقد  �جلنوبية  باالأقاليم 

�العتقاالت.

�لن�شايل  �ملرحوم  بتاريخه  وعرف   

�جلمعية  مع  و�إ�شهاماته  �حلقوقي  و 

ومنتدى  �الإن�شان  حلقوق  �ملغربيـــــة 

موؤيدي   من  وكان  �حلقيقة و�الإن�شاف، 

كر�مة  ي�شمن  مبا  �ل�شحر�ء  م�شكل  حل 

ونهج  و�ملخيمات،  باجلنوب  �أهلها 

و�لتفرقة  �لعنف  ونبذ  �لتو�فق  خيار�ت 

مع  له  حو�ر  �آخر  يف  ذلك  على  �أكد  كما 

برنامج »مع �لنا�س« بقناة �لعيون، رحم 

و�ألهم  جنانه  ف�شيح  و�أ�شكنه  �لفقيد  �هلل 

ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

 و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

 

�لتي ت�شغل يف مديرة  قالت رويد� مروه 

وحل  و�لتدريب  للتنمية  �لدويل  �ملركز 

ت�شتعني  �ملغربية  �لدولة  �إن  �لنز�عات، 

يف  �ملغرب  �أطروحة  لرتويج  باأ�شخا�س 

وغري  �شهرة  �أي  لديهم  »لي�س  �خلارج 

ذ�ت  يف  م�شرية  �خلارج«،  يف  موؤثرين 

وخمرجني  فنانني  »هناك  �أن  �الإطار 

ق�شية  وثائقية عن  �أفالم  باإجناز  قامو� 

�ل�شحر�ء و�ملحتجزين مبخيمات تندوف 

الأعمالهم  و�لرتويج  دعمهم  يتم  ومل 

�مل�شتويني  على  �ملهرجانات  خالل  من 

�لد�خلي و�خلارجي«.

بـ»�إخفاق  �للبنانية  �لنا�شطة  و�أقرت 

�لدبلوما�شية �ملغربية يف هذ� �ل�شر�ع«، 

�لذي �متد الأزيد من 38 �شنة، موؤكدة �أن 

�الإعالمي  »�جلانب  طال  �الإخفاق  هذ� 

و�حلقوقي و�ملجتمع �ملدين«، م�شرية �أن 

»هذ� �الإخفاق يوؤثر على �ملوقف �لر�شمي 

للدولة«.

كواليس صحراوية
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بن كيران

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

ما قيمة الدولة اإذا مل يكن هناك اعرتاف بامل�ؤ�س�سات 
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�سب�ط ي�ستخف ب�أوامر وزارة الداخلية 
واأوامر موؤ�س�سة الو�سيط.. فمن 

�سيحمي »املت�سررين« من �سططه؟ 

رم�ل ال�سحراء مل 

حتركه� �سنة 2013
العيون: عبداهلل جداد 

�صهد ملف ال�صحراء املغربية خالل ال�صنة التي طويت �صفحاتها تطورات 

م�صارعة على امل�صتوى الإقليمي والدويل، اأخذت اأهميتها يف ظل املواقف 

الإيجابية للدول العظمى احلليفة للمغرب وعلى راأ�صها الوليات املتحدة 

وبريطانيا ورو�صيا وفرن�صا. وهذه التطورات مرتبطة بروح العالقة التي 

ا�صتقرار وحمور ا�صرتاتيجي  الدول باملغرب باعتباره دولة  جتمع هذه 

نحو  ال�صرية  والهجرة  ال�صحراء  جنوب  والإرهاب  التطرف  حماربة  يف 

اأوروبا، وانتع�صت باملواقف امل�صجعة لأطروحة املغرب القا�صية مبقرتح 

احلكم الذاتي كحل  نهائي لنزاع ال�صحراء، وهو ما قد ي�صتجيب لطلبات 

اأبعاد تاأ�صي�س  املغرب وجبهة البولي�صاريو، وهو ما يعطي الدللة على 

اأو قيام دولة جديدة، وهو ما جعل املغرب يخطو خطوات بف�صل زيارات 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  باإفريقيا  املحورية  الدول  لبع�س  امللك 

الدبلوما�صي  التفكري  يف  درجات  ويك�صب  واأوربا  العربي  اخلليج  ودول 

من  كان  التي  ال�صتباقية،  الدبلوما�صية  �صيا�صة  وينهج  ال�صرتاتيجي 

نتائجها جتنب تو�صية الأمم املتحدة على قرار اإ�صناد مهمة مراقبة حقوق 

الن�صان لبعثة  املينور�صو.

اإىل   2007 �صنة  من  اأبريل  يف  الذاتي  احلكم  مقرتح  املغرب  تقدمي  ومنذ 

احلكم  حق  ال�صحراويني  منح  على  ين�س  الذي  املتحدة  الأمم  منظمة 

الذاتي لت�صيري اأو�صاعهم ال�صيا�صية والقت�صادية حتت ال�صيادة املغربية 

ويف اإطار الوحدة الرتابية للمغرب، مل ي�صهد ملف ال�صحراء تطورا لفتا 

ميكن ت�صنيفه باملنعطف الذي مينح بعدا جديدا للنزاع.

املغربية  الغربية  ال�صحراء  ال�صيا�صي مللف  امل�صهد  لتطورات  املتتبع  اإن 

خالل ال�صنة الأخرية �صيالحظ البعد ال�صرتاتيجي لورقة حقوق الإن�صان 

باعتبارها ورقة �صغط جلبهة البولي�صاريو مكنتها من اإ�صماع �صوتها يف 

دهاليز منتديات عاملية جنيف والأمم املتحدة، زد على ذلك تقارير منظمات 

دولية وازنة ومنهم اأمن�صتي اأنرتنا�صنال وهيومن رايت�س ووت�س ومركز 

روبرت كينيدي، وبالتايل فاإن املغرب فطن لهذه الورقة وبداأ يتعامل معها 

بنف�س ال�صيا�صة واخلطة املتبعة من طرف اجلبهة واملتعاطفني واملوؤيدين 

لها، واملحور الثاين يتعلق باملعركة التي ف�صل فيها املغرب ثم تدارك املوقف 

ليحقق ن�صرا مهما يف ك�صب اأ�صوات الربملان الأوربي لتجديد اتفاقية ال�صيد 

املدافعة عن الرثوات باجلنوب  للدول  والتي كانت مبثابة �صفعة قوية 

املغربي، واملعطى الأهم الذي منح املغرب مناعة جديدة وقوة بني حمور 

ال�صرق والغرب ملف دولة مايل وم�صاهمة املغرب يف عودة الدميقراطية 

لهذا البلد وزيارة امللك الأخري وما حملته من م�صاريع اأعطت الدليل على 

اأن �صيا�صة املقعد الفارغ بالحتاد الفريقي يجب تداركها والقطع معها. 

الذين  حكومات  روؤ�صاء  �صمنهم  الغربيون  ومن  اخلرباء  فكرة  وحمو 

ي�صفون ملف ق�صية النزاع يف ال�صحراء بـ»ق�صية عادلة مبحام فا�صل«، 

جعل  ما  كذلك  وهو  املغربية،  الدبلوما�صية  اأداء  �صعف  يرتجم  ما  وهو 

امللك حممد ال�صاد�س يف خطابه الأخري يحمل امل�صوؤولية للجميع حني قال 

باأن ملف ال�صحراء ملف جميع املغاربة، وبداأت بوادر حترك ديبلوما�صي 

حزب  من  العثماين  الدين  �صعد  الدكتور  اخلارجية  وزير  بتغيري  جديد 

العدالة والتنمية بوزير املالية يف احلكومة ال�صابقة �صالح الدين مزوار 

رئي�س حزب التجمع الوطني لالأحرار، واإىل جانبه امباركة بنت املرحوم 

علي بوعيدة ال�صحراوية بنت وادنون الق�صابي.

اأجمعت  و�صيا�صية  ع�صكرية  درا�صات  واعتمدت موؤ�ص�صات اأمريكية على 

على اأن مقرتح املغرب مبنح حكم ذاتي هو الأن�صب لنزاع ال�صحراء وعلى 

اإىل الإمام، ويرى مهتمون مبلف ال�صحراء  اأن يتقدم فيه خطوة  املغرب 

ومنهم عائدون قياديون اأن امللف ل ميكن اأن يبارح مكانه اإل اإذا اهتمت 

الذين  ال�صحراويون  وهم  الأمر،  يعنيهم  من  م�صاكل  بحل  احلكومة 

قنوات احلوار  والتهمي�س، وفتح  يعي�صون حالة من اجلمود والإق�صاء 

واإعادة  الت�صالح  �صيا�صة  نهج  ثم  املجتمع،  �صرائح  كافة  والتوا�صل مع 

قد  ب�صيطة  اجتماعية  فملفات  واملواطنني،  الدولة  موؤ�ص�صات  بني  الثقة 

ت�صاهم يف عرقلة اأي تقدم حلل نزاع ال�صحراء بدءا باملعطلني على اختالف 

م�صاربهم وتوجهاتهم، الأ�صبال، العائدون، مت�صرري اأحداث اكدمي اإزيك، 

وهو الأمر الذي �صيجعل حكومة عبد الإله بنكريان تطوي �صفحة مهمة 

من الهم الجتماعي ل�صريحة كبرية من ال�صحراويني، وما دون ذلك فيهون 

على اجلميع، خا�صة واأن ا�صوات املطالبني بال�صغل والتوظيف املبا�صر اأو 

الغري مبا�صر مقتنعون باأنهم مغاربة ويطالبون حقهم من دولتهم لتن�صفهم 

قبل تدخل اأية دولة اأخرى.

فهل �صتملك احلكومة ومعها الدولة ال�صجاعة الكافية والوعي احلقيقي 

ملواجهة اأي خطر يهدد املنطقة ويجعلها دائما على فوهة بركان ويف عدم 

ا�صتقرار لقت�صادها الجتماعي على الرغم من ع�صرات امل�صاريع الهامة 

التي تعرفها، والدليل على ذلك جاء خطاب امللك حممد ال�صاد�س يوم 11 

اأكتوبر 2013 خالل افتتاح الربملان.

اإن املتتبع مللف ال�صحراء مقتنع متام القتناع باأنه يف الظروف احلالية 

املغرب  يقنع  اأن  قوته  كانت  وكيفما  الأممي  املبعوث  على  ي�صعب 

والبولي�صاريو بحل نهائي لنزاع طال اأمده نظرا لت�صابكه واختالط اأوراقه 

اإعالم  و�صائل  اأن  من  الرغم  وعلى  والإن�صانية،  الجتماعية  وح�صا�صيته 

دولية اأكدت باأن »نزاع ال�صحراء  قد اقرتب من ف�صله الأخري«. فالبد من 

تدخل دول لها قوتها ونفوذها لتكون طرفا ا�صرتاتيجيا يف حل النزاع وعلى 

راأ�صها اأمريكا ورو�صيا وفرن�صا واإ�صبانيا وال�صعودية، على اعتباران مفاحت 

احلل بيد املغرب واجلزائر.

الرباط: األسبوع 

الداخــــلية  وزير  توجيهـــات  جتــــد  مل 

عند  لها  �صدى  اأي  الو�صيط  وموؤ�ص�صة 

فا�س،  ملدينة  اجلماعي  املجل�س  رئي�س 

حميد �صباط، والذي مل ثبت املحكمة بعد 

يف مدى �صرعية انتخابه على راأ�س حزب 

�صباط  حميد  اأن  رغم  ال�صتقالل)..(، 

تو�صل بر�صالة من وايل جهة فا�س بوملان 

م�صامني  تفعيل  �صرورة  على  حتثه 

قطعة  حول  الداخلية  لوزير  ر�صالة 

ح�صن  ال�صاب  امل�صتثمر  ميلكها  اأر�صية 

العمراين يف منطقة واد فا�س، بالقرب من 

املركب التجاري مرجان.

وقبل ر�صالة وزارة الداخلية التي �صدرت 

موؤ�ص�صة  كانت  الأخرية،  الفرتة  يف 

بداية  يف  اخلط  على  دخلت  قد  الو�صيط 

�صنة 2012 ووجهت خطابا �صديد اللهجة 

الذي  امللف  هذا  باإنهاء  وطالبته  ل�صباط 

اأقرب  اأمده، »واإخبارها بالنتائج يف  طال 

اململكة  و�صيط  كلمات  اأن  غري  الآجال«، 

رغم  اأكلها  توؤت  مل  بنزكور  العزيز  عبد 

»زجرية«  باتخاذ  مبا�صر  ب�صكل  هدد  اأنه 

يف حال موا�صلة املجل�س اجلماعي لفا�س 

عنه،  �صادرة  تو�صيات  تطبيق  رف�س 

واإيجاد ت�صوية ملا اأ�صماه بـ»ماأ�صاة« هذا 

امل�صتثمر الذي يبدو اأنه اأ�صبح يعاين من 

م�صاكل مالية واجتماعية ونف�صية، ح�صب 

منطوق الر�صالة.

املظلوم وهو  الرجل  ت�صوروا حمنة هذا 

اأن  يفرت�س  كان  التي  الأر�س  اأن  ي�صمع 

حتت�صن م�صروعه ال�صياحي والريا�صي، 

�صكنية  جتزئة  اإىل  منها  جزء  يف  تتحول 

العمران  موؤ�ص�صة  بت�صييدها  �صتقوم 

يكن  اأمل  اجلماعي،  املجل�س  مع  ب�صراكة 

حريا تعوي�س املت�صرر اأول.

جميع  يطرق  مازال  العمراين  ح�صن 

وكل  �صرخاته،  ي�صمع  من  ول  الأبواب 

من يعرف ق�صته يتاأمل مل�صري هذا الرجل 

من  اأزيد  ق�صى  الذي  والده  ح�صل  الذي 

و�صام  على  الرتابية  الإدارة  يف  �صنة   38
احل�صن  الراحل  امللك  لدن  من  الر�صى 

الثاين، لكن طرقاته ل جتد من يرد عليها، 

هذه  كل  ت�صدر  اأن  املعقول  غري  فمن 

التو�صيات ول يتحرك �صباط )..(.

مقال  لـ»الأ�صبوع«  العمراين  كتب  وقد 

طويال ي�صرح فيه معاناته مع عمدة فا�س 

والتي انطلقت منذ �صنة 1997، حيث �صبق 

له اأن جلاأ اإىل »ديوان املظامل« �صنة 2005، 

الأول  الف�صل  اأن ذلك مل يكن �صوى  غري 

من ال�صتخفاف باملوؤ�ص�صات الد�صتورية، 

مبوؤ�ص�صة  ال�صتخفاف  حد  و�صل  والذي 

�صنة  منذ  املغرب  اأحدتها  التي  الو�صيط 

الربيع  اأحدثه  الذي  احلراك  عقب   2011
العربي.

يتابعه  الذي  امللف  هذا  غرائب  ومن 

التي  اجلزئية  تلك  هو  املهتمني  من  كثري 

الحتاد  جريدة  عنها  حتدثت  اأن  �صبق 

ال�صرتاكي »عدد: 13 يناير 2011« التي 

قالت اإن املت�صرر �صبق له اأن را�صل جاللة 

م�صت�صار  معت�صم،  »حممد  واإن  امللك 

بكتاب  تو�صل  ما  مبجرد  امللك،  جاللة 

الوزير الأول اأحاله مرة اأخرى على وايل 

ليطرح   )..(»2008 �صنة  املظامل،  ديوان 

التي  القوة اخلفية  ال�صوؤال عن �صر هذه 

تدعم �صباط والتي مل يقو على مواجهتها 

ل عامل ول وزير ول م�صت�صار ملكي.

ب�صريح  للعمراين  قال  كبري  م�صوؤول 

»ماحلها�س  امل�صكلة  هاذ  العبارة: 

وم�صوؤول  اأنا«.  نحلها  وبغتي  الق�صر- 

ما  على  غ�صب  حالة  يف  لهوهو  قال  اآخر 

)نف�س  هلل..!«  اأمرك  ا�صك  »�صري  يبدو 

امل�صدر(، ومنذ ذلك الوقت مل يجد ح�صن 

لل�صارع  اخلروج  �صوى  اأمامه  العمراين 

باأ�صكال  الإن�صاف  ليطلب  عائلته،  رفقة 

تعبريية خمتلفة، اأنظر ال�صور.

 24 يف  اأبرم  قد  العمراين  ح�صن  وكان   

بينه  كراء   عقد   ،1997 العام  من  اأبريل 

لفا�س، لإقامة  وبني املجموعة احل�صرية 

كان  والذي  ال�صتثماري،  م�صروعه 

�صياحي  ف�صائي  اإقامة  خالله  من  ينوي 

اختناقا  تعرف  منطقة  يف  اإيكولوجي 

اأنه فوجئ بعدم تنفيذ هذا  عمرانيا، غري 

الوقت  التفاق ولت�صتمر املحنة منذ ذلك 

اإىل اليوم.

تصوروا محنة هذا 
الرجل المظلوم وهو 

يسمع أن األرض 
التي كان يفترض أن 

تحتضن مشروعه 
السياحي والرياضي، 
تتحول في جزء منها 

إلى تجزئة سكنية 
ستقوم بتشييدها 
مؤسسة العمران 

بشراكة مع المجلس 
الجماعي، ألم 

يكن حريا تعويض 
المتضرر أوال

حسن العمراني يرفع شكواه
 إلى اهلل ووالدته تقول كفاية، 

فمن ينصفه



�صرعت ال�صلطات املغربية منذ �صباح 

الفيول  »ت�صخني  يف  املا�صي،  الإثنني 

اإ�صبانية  �صفينة  داخل  املت�صلب« 

يف  املا�صي  الأ�صبوع  بداية  جنحت 

املغرب،  ميناء مدينة طنطان جنوب 

من اأجل التخفيف من وزنها وتخلي�صها 

من املكان الذي علقت فيه.

التعاون  مدير  بنيحيى،  حممد  وقال 

وال�صراكة والتوا�صل فى وزارة البيئة 

الآليات  من  طنا   30« اإن  املغربية 

من  انطالقا  �صت�صتعمل  التي  واملواد 

اليوم يف ت�صخني الفيول املت�صلب داخل 

هيكل ال�صفينة، قد و�صلت هذا ال�صباح 

اإىل امليناء«.

وقت  يف  املغربية  ال�صلطات  واأفادت 

الناقلة  هيكل  داخل  الفيول  اأن  �صابق 

عادة  تزود  التي  العالقة  الإ�صبانية 

طنطان،  ملدينة  احلرارية  املحطة 

ما  املياه«،  برودة  ب�صبب  »ت�صلب 

�صاعد ن�صبيا يف جتنب كارثة بيئية يف 

املنطقة.

واأو�صح بنيحيى اأن »هذه التجهيزات 

طائرة  منت  على  هولندا  من  قدمت 

التاأمني  �صركة  اأن  م�صيفا  خا�صة«، 

اخلا�صة بالناقلة الإ�صبانية جلبت »13 

باجتماع  يقومون  هولنديا،  خمت�صا 

يومى لتتبع حالة ال�صفينة العالقة«.

واأو�صح امل�صئول املغربى اأن »ال�صفينة 

م�صتقرة يف الوقت الراهن، وال�صعوبة 

القوية  الرياح  تتمثل يف  يف تخلي�صها 

التي تعرفها �صواحل مدينة طنطان، ما 

يتطلب الدقة والتاأين«.

ويحاول اخلرباء اإفراغ ال�صفينة التي 

الفيول  من  طن   5000 حوايل  حتمل 

اأجل  الذي ت�صلب عرب ت�صخينة، من 

التخفيف من حمولتها لت�صفو بعيدا عن 

الرمال وال�صخور العالقة فيها.

وح�صب امل�صدر نف�صه فاإن »الفيول بعد 

ت�صخينه �صيتم نقله عرب 10 �صاحنات 

�صعة كل واحدة 30 طنا، ت�صكل �صل�صلة 

احلرارية  املحطة  اإىل  واإيابا  ذهابا 

للمدينة، والتي ل تبعد كثريا«.

حتى ال تلبس الديمقراطية ثوب الدين 
عــــــــدم  املفـــــرو�ض 

النتقال  اإلبـــــــــــا�ض 

لبا�ض  الدميــقراطي 

والتغا�صي  الديـــــــن 

ي�صرق  اأن  يريد  عمــن 

ثورتهم  ال�صباب  مـــــن 

الإ�صـــــالح،  يف  واأملهم 

التاريخي  وواجبـــــــــــنا 

اإىل  ن�صطف  اأن  جميعــــــا 

حتى  الدميقراطيني  كــــل 

وتيقنوا  الإ�صالميني،  وهم  يروقونكم  ل  الذين 

اأنهم من�صغلني مثلكم من اأجل جتدير مبداأ ال�صعب 

مبداأ  وتر�صيخ  وروحا  ن�صا  لل�صلطات  كم�صدر 

واعتبار  الفعالة  واملت�صاوية  الكاملة  املواطنة 

الواجبات،  ومناط  احلقوق  م�صدر  املواطنة 

واإبراز مظاهرها من تكافوؤ الفر�ض واملناف�صة على 

تويل ال�صلطة)..(.

نزهة الوافي )العدالة والتنمية(

 تغير األغلبية ال يعني رئاسة مجلس النواب
اإنه  يقل  مل  الد�صتور 

اإذا تغريت الأغلبية 

يعاد  اأن  يجـــــــب 

رئا�صة  يف  النظــــــــر 

النواب)..(  جمل�ض 

وبالتايل فاملوعد القار 

اإعـــــــادة  بخ�صو�ض 

انتخاب رئي�ض جمل�ض 

اأجهزة  وباقي  النواب 

منت�صف  هو  املجل�ض، 

كانــــت  كيفما  الوليــــــة 

التغيريات ال�صيا�صية احلا�صلة، وهذا اأمر اأ�صا�صي 

اأدنى من ال�صتقرار  لتثبيت حد  ن�ض عليه امل�صرع 

املوؤ�ص�صاتي يف بالدنا.

كريم غالب )رئيس مجلس النواب( 

تحديث اإلدارة دون مستوى التطلعات
الأكيد  من  انه  اأعتقد 

اأن ما حتقق يف جمال 

رغم  الإدارة  حتديث 

اإىل  يرقى  ل  اأهميـته، 

طموحاتنا  م�صتــــــوى 

اعتـــــــــــبارا  وتطلعاتنا 

ل�صعوبة امل�صاكل وتنوع 

وتعدد متطلبات جمتمعنا، 

فاملغرب يعي�ض اليوم فرتة 

حتول كربى يجب التجاوب 

معها بجعل املواطن يف �صلب 

اهتمامات الإدارة)..( ويقت�صي هذا الأمر البحث عن 

اآليات جديدة وميكانيزمات متكن من الإ�صراع باإجناز 

مراكز برامج التحديث باأف�صل الطرق واأجنعها.

محمد مبديع )وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة( 

الرجاء ملزم بالعودة للساحة اإلفريقية 
الرجــــــاء  فريـــــق 

طوى  البي�صـاوي 

العامل،  كاأ�ض  �صفحة 

وقد  مرحلـــة  فهـــــي 

اليوم،  وعلينا  انتهت، 

امل�صتقبل  اإىل  ننظر  اأن 

الأف�صــــــــــــــل،  ونقدم 

لــــــم يعد  اأنه  خ�صو�صا 

بعد  للنادي  م�صموحا 

ظهر  الذي  الطيب  الأداء 

به خالل بطولة كاأ�ض العامل 

اأو يتعرث ويظهر مب�صتوى  اأن يخطئ  لالأندية 

اأقل، نحن حاليا ن�صتعد للدوري الوطني، كما 

اأن من بني الأهداف الكربى امل�صتقبلية اأمامنا، 

ع�صبة الأبطال، فالرجاء غاب عن ال�صاحة الإفريقية، 

وقد �صار لزاما عليه اأن يعود بقوة.

مصطفى الشاذلي )مدرب حراس الرجاء(
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ال�صني مل »تلغ« نظام 

التاأ�صرية العادية مع املغرب 
وقع وانغ يي، وزير اخلارجية ال�صيني و�صالح الدين مزوار 

وزير اخلارجية، موؤخرا، على اتفاقيتني، تتعلق الأوىل باإلغاء 

التاأ�صرية بني البلدين، بالن�صبة جلوازات ال�صفر الدبلوما�صية 

اجلوازات  م�صتقبال  ت�صمل  اأن  انتظار  يف  العمل،  وجوازات 

العادية، فيما تتعلق التفاقية الثانية، بهبة مالية تقدمت بها 

القت�صادي  التعاون  م�صاريع  لدعم  املغرب،  لفائدة  ال�صني 

والتقني بني البلدين.

جمعته  التي  العمل  جل�صة  خالل  مزوار،  الدين  �صالح  واأكد 

بالوفد ال�صيني، على اأن املغرب يطمح اإىل بناء عالقات تعاون 

قريبا  بالتوقيع  �صتتوج  ال�صني،  مع  وجادة  متميزة  ثنائية 

البلدين، تهم املجالت  اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية بني  على 

ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية«. واأ�صاف مزوار اأن املغرب 

يعترب ذكرى مرور 55 �صنة على اإقامة عالقات دبلوما�صية مع 

دولة ال�صني، منا�صبة �صانحة للبلدين من اأجل تطوير عالقاتهما 

الثنائية، �صمن اإطار من التفاهم والن�صجام يف جميع الق�صايا 

ذات الهتمام امل�صرتك، يف اأفق مقاربة �صاملة لهذه ال�صراكة 

تربط  الأبعاد  ثالثية  �صراكة  نحو  الثنائي  الإطار  تتعدى 

ال�صني باإفريقيا واأوربا عرب البوابة الرئي�صية املغرب«.

ال�صعبوية.. لعبة بنكريان اخلطرية على امللكية
 سعيد ناشيد 

قلناها مراراً، وحذرنا منها مراراً، الّت�صاهل 

مع الأ�صلوب ال�ّصعبوي الذي ينتهجه رئي�ض 

بن  الإله  عبد  املغربي  الإخواين  الوزراء 

كريان يف دفاعه عن امللكية واختبائه خلفها 

لكي يواري عجزه ويخفي اإخفاقه، اأ�صلوب 

ل ينفع امللكية باأي حال من الأحوال، واإمنا 

ي�صّرها من حيث يحت�صب اأو ل يحت�صب.

خمزين  الإ�صالمو-  اأ�صلوبه  مّكنه  لقد  نعم، 

الذي يتقنه من الّناأي بنف�صه وبحزبه وب�صائر 

اأن  بعد  ال�صعبي،  الغ�صب  عن  الإ�صالميني 

م�صبوق  غري  بنحو  اأَ�صّرت  قرارات  اّتخذ 

بالقدرة ال�صرائية للمواطنني، واأجهزت على 

الكثري من املكت�صبات الجتماعية. لكن لي�ض 

الّرجل  اإّن  مهارات خارقة؛  اأي  ب�صبب  هذا 

ا�صتلهمه  ماكراً  اأ�صلوباً  املقابل  يف  ا�صتعمل 

املغربي«  ال�صيا�صوي  »املكر  �صميم  من 

لقد جنح يف  فيه اجلميع:  وبّز  اأتقنه  الذي 

ت�صويق نف�صه باعتباره الّرجل الأكرث قدرة 

ما  امللكية »الطيبة«،  الإرادة  على جت�صيد 

اأثار عليه حفيظة من ي�صميهم بـ»التما�صيح 

»اأمري  بامللك  واملحيطني  والعفاريت« 

حكومته  على  يتاآمرون  والذين  املوؤمنني« 

»الفا�صلة« ويزرعون ال�صوك يف طريقها.

يف املقابل، جنح بن كريان اأي�صاً يف مراوغة 

العدالة  »حزب  بحزبه  ناأى  حني  اجلميع 

والتنمية« عن اأي ا�صطدام اأو جمّرد خ�صام 

يف  �صعبية  الأكرث  الإ�صالموي  احلزب  مع 

اأّمن  وبذلك  والإح�صان«،  »العدل  املغرب 

توزيع  اإىل  اأقرب  هو  ت�صاكناً  لالإ�صالميني 

الأدوار منه اإىل اأي �صيء اآخر.

ومكّررة  مرّبرة  اأدناه  املقارنة  كانت  واإن 

فاإننا مبعاودة املقارنة بني حكومة  اأي�صاً، 

»فيما  الي�صارية  اليو�صفي  الرحمان  عبد 

وحكومة   »1998 التناوب  بحكومة  �صمي 

احلالية،  الإخوانية  بنكريان  الإله  عبد 

نالحظ اأن عبد الرحمان اليو�صفي قد اأ�صدى 

حلظة  يف  جليلة  خدمة  املغربية  للملكية 

»ال�صكتة  على  يو�صك  خاللها  املغرب  كان 

القلبية« وفق تو�صيف دقيق للملك الّراحل 

احل�صن الثاين، وكان العر�ض وقتها يحتاج 

اإىل انتقال �صل�ض. كانت الّتجربة ثمرة تعاهد 

ب�صرا�صة،  ا�صطدما  رجلني  بني  تاريخي 

ثم توافقاً يف حلظة فارقة ثم تعكر ال�صفو 

بعدها، واحلكاية معروفة. ومقابل ما قدمه 

عبد الرحمان اليو�صفي من نفع للملكية فاإنه 

مل ينفع حزبه »الحتاد ال�صرتاكي للقوات 

ال�صعبية« باأي �صيء، بل اأ�صعفه من حيث 

كل  ويف  مكلفاً.  الثمن  وكان  يحت�صب،  مل 

الأحوال ثمة معطى ل يجب ن�صيانه، خالف 

عبد  حكومة  كانت  فقد  احلالية  احلكومة 

ت�صمي  تكن  مل  »والتي  اليو�صفي  الرحمان 

هدفاً  اجلاللة«  �صاحب  بحكومة  نف�صها 

»�صهال« لقيام الإ�صالميني بتجيي�ض ال�صارع 

مرددين اأن العلمانيني قد و�صو�صوا للملك، 

وكلنا نذكر ال�صعار الذي كان يرفعه اأتباع 

العدالة والتنمية: »ل اإله اإل اهلل اليو�صفي 

عدّو اهلل«.

كريان  بن  الإله  عبد  فعله  الذي  اأن  غري 

حزبه  على  يحافظ  اإنه  متاماً:  العك�ض  هو 

»العدالة والتنمية« ويحافظ على احلزب 

»العدل  و�صعبية  قوة  الأكرث  الإ�صالموي 

ومقابل  ا�صرتاتيجي،  كبديل  والإح�صان« 

�صورة  يف  بليغا  �صررا  يحدث  فاإنه  ذلك 

يتفادى  لكي  خلفها  يختبئ  حني  امللكية 

ا�صتطاع هذا  فقد  ال�صارع. وفعال  انتقادات 

الرجل الذي مل يحمله الكثريون على حممل 

اجلد اأن يح�صر اجلميع يف الّزاوية.

اأذى  على  �صابرين  املغاربة  لعل  والآن، 

حكومة عبد الإله بن كريان كما مل ي�صربوا 

كما  يحتجون  ل  �صابقة،  حكومة  اأي  على 

املع�صلة  اأن  غري  بعد،  لي�ض  اأو  ينبغي 

وقت  اأي  من  واأكرث  اليوم  اأنهم  الكربى 

م�صى يت�صورون اأّن امللك هو الكل يف الكل، 

�صواء يف ال�صّراء اأحياناً اأو يف ال�صّراء كثرياً. 

خللفيات  الكثريين  ت�صتهوي  قد  لعبة  اإنها 

خمتلفة، لكنها لعبة خطرية بكل املقايي�ض.

فر�ضية لها ما يربرها 

حلوم احلمري يف »�صندوي�صات« 
البي�صاويني  

ف�صيحة غذائية اأخرى جديدة تلوح يف الأفق بعد 

حي  يف  »للحمري«  ع�صمية  هياكل  بقايا  اكت�صاف 

�صيدي الربنو�صي بالدار البي�صاء، وح�صب �صهادات 

من عني املكان فاإن بع�ض عمال النظافة هم الذين 

اكت�صفوا اأ�صالء حمري مذبوحة ومركونة يف اأكيا�ض 

من احلجم بال�صتيكية يف اإحدى جماري املياه.

بطريقة  مقطعة  احلمري«  »اأ�صالء  على  العثور 

الأع�صاء  بع�ض  باأن  العتقاد  اإىل  تدفع  احرتافية، 

ل  البي�صاويني،  بع�ض  اأطباق  اإىل  طريقها  وجدت 

جلزارين  ف�صائح  عدة  يتذكرون  ال�صكان  اأن  �صيما 

»مزورين« كانوا يبيعون حلوم احلمري على اأ�صا�ض 

اأنها حلوم اأح�صنة، يف العا�صمة القت�صادية.

آخر خبر 

جلطة دماغية تعجل بعودة »�صاعر اإفريقيا«
 وم�صت�صار »ال�صفارة الليبية« اإىل املغرب

 »دنيا ل ميلكها من ميلكها)..( اأغنى اأهليها 

�صادتها الفقراء)..( اخلا�صر من مل ياأخذ 

منها)..( ما تعطيه على ا�صتيحاء)..( 

هي  الأ�صياء)..(  ظّن  من  والغافل 

ال�صاعر  الدرر  تلك  ناظم  الأ�صياء!« 

مفتاح  حممد  الكبري  ال�صوداين 

يف  رحيله  اأ�صيع  والذي  الفيتوري، 

كان  مريرة  مر�ض  رحلة  بعد  املغرب 

منها اإ�صابته بجلطة دماغية.

حتى الآن مل يت�صن التثبت من احلالة ال�صحية 

نتج  دماغية  بجلطة  اأ�صيب  قد  كان  ولكنه  للكاتب، 

زوجته  وقالت  الكتابة،  عن  اليمنى  يده  توقف  عنها 

كما  الأ�صدقاء  هجر  من  ي�صكو  اإنه  اإعالم  لو�صائل 

وقد  املخلوع،  الليبي  النظام  على  حم�صوبا  ظل  اأنه 

الليبي وقطع  الدبلوما�صي  تاأثر ب�صحب جواز �صفره 

امل�صاعدات عنه. 

وكان الفيتوري قد �صحب منه جواز �صفره ال�صوداين 

ق�صائد  كتب  اأن  بعد  النمريي  جعفر  نظام  ظل  يف 

تت�صامن مع الثورة، �صافر بعد ذلك لليبيا 

معمر  من  واقرتب  لثورتها  وان�صم 

واجلاه،  بال�صلطة  وحظى  القذايف 

الليبية  لل�صفارة  م�صت�صارا  عمل  ثم 

باإيطاليا كما �صغل من�صب م�صت�صار 

ببريوت  الليبية  بال�صفارة  و�صفري 

وم�صت�صارا �صيا�صيا واإعالميا ب�صفارة 

وكما  الآن.  يقيم  حيث  باملغرب  ليبيا 

عرب كتاب مقربون من الفيتوري فاإنه ظل 

هويته  وزوجته؛  عروبته  بني  بالغربة  ي�صعر 

ال�صودانية والليبية وامل�صرية.

مدينة  يف  ن�صاأ  بال�صودان   1936 عام  الفيتوري  ولد 

الإ�صكندرية، هناك حفظ القراآن الكرمي، در�ض باملعهد 

اأكمل  القاهرة،  اإىل  انتقل  ثم  بالإ�صكندرية  الديني 

اأديبا،  حمررا،  عمل  العلوم،  كلية  بالأزهر  تعليمه 

خبريا،  وعني  وال�صودانية،  امل�صرية  بال�صحف 

اإعالميا، باجلامعة العربية 1968 - 1970.

و�صائل هولندية »لإنقاذ« 

ال�صفينة اجلانحة يف طانطان 

الفيتوري

بنكيران
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�أن  مينية  �إعالم  و�سائـــــــل  ذكرت 

ب�سنعاء  �ملغربيــــــة  �ل�سفـــــارة 

الغتيال  ي�سعى  خمطط  عن  ك�سفت 

بن  جمال  �ملغربي،  �لدبلوما�سي 

عمر، �ملبعوث �الأممي �إىل �ليمن، من 

قبل م�سلحني مينيني.

وذكر موقع »يافع نيوز« �ليمني �أن 

�ل�سفارة �ملغربية �أبلغت عرب خطاب 

ر�سمي وز�رة �لد�خلية �ليمنية، �أن 

خطري�  بالغا  تلقى  موظفيها  �أحد 

ال�ستهد�ف  خمططا  هناك  باأن  يفيد 

�ملبعوث �لدويل، جمال بنعمر.

وطالبت �ل�سفارة �ملغربيه �ل�سلطات 

يف  �لتحقيق  مببا�سرة  �ليمنية 

�لو�قعة و�لقيام بدورها، ويتعر�ض 

بنعمر  جمال  �الأممي  �ملبعوث 

من  �سر�سة  �إعالمية  حمالت  �إىل 

�لعام  �ل�سعبي  �ملوؤمتر  حزب  قبل 

�ملخلوع  �ليمني  �لرئي�ض  وعائلة 

مو�قفه  خلفية  على  �سالح،  علي 

يبذلها  �لتي  وجهوده  �الأخرية 

الإجناح م�ساعي �لت�سوية �ل�سيا�سية 

و�النتقال �ل�سلمي لل�سلطة يف �ليمن.

جدير بالذكر �أن جمال بنعمر نا�سط 

يقود  مغربي  ودبلوما�سي  �سيا�سي 

�هلل  عبد  علي  نظام  بني  �لو�ساطة 

�ليمنية  �لثورة  و�سباب  �سالح 

لها.  �مل�ساندة  �ملعار�سة  وقوى 

 2011 �أبريل  منذ  �لر�سمية  ب�سفته 

كم�ست�سار خا�ض لالأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة ل�سوؤون �ليمن.

مبجل�ض  �لتحق  �أن  لبنعمر  و�سبق 

حقوق �الإن�سان �لتابع لالأمم �ملتحدة 

�سعبة  تزعم   2004 ويف  جنيف.  يف 

�لتعاون �لفني يف �ملفو�سية �ل�سامية 

لالأمم  �لتابعة  �الإن�سان  حلقوق 

�ملتحدة.

عدة  �ملغربي  �لدبلوما�سي  وتوىل 

مهام على م�ستوى �ملنظمة �لدولية، 

كما  �لعر�قي،  بامللف  كلف  حيث 

دولية  نز�عات  ت�سوية  يف  �سارك 

و�لبو�ســـــنة  كو�سوفو  يف  هامــــــة 

وجنوب �أفريقيا ومنطقة �لبحريات 

�لكربى)..(.

حرائق  من  اأعوام   3
»الربيع العربي«

ما  �أن  يف  تتحدد  �لنظر،  لوجهة  �لتاأ�سي�ض  يجدر  بد�ية، 

�أطلق عليه »�لربيع �لعربي« لي�ض �إال نتيجة، و�إن �أر�د 

�لبع�ض حتويله �إىل �سبب.

تخيل �أن هناك �سركة �أو موؤ�س�سة تخ�س�ست يف توظيف 

�أهد�فاً  معلنة  مقنعني،  مندوبني  وظفت  �الأمو�ل، 

��ستثمارية مغرية، �لفرق �أن هذه �الأهد�ف مل تكن مااًل 

�سائالً يتم �إيد�عه ليح�سب �أرقاماً يف �حل�سابات �مل�سرفية، 

�ل�سعادة و�لهناء.  �أهد�ف معنوية �ستجر معها  بل هي 

كانت �الأهد�ف �ملعلنة بالغة �الإغر�ء جرى �لتمهيد لها: 

�حلرية، �لدميوقر�طية و�لعد�لة �الجتماعية، وال نن�سى 

�لكر�مة، و�سياأتي معها �لتطور وحت�سن م�ستوى �ملعي�سة 

و�رتفاع قيمة �الإن�سان.

�ملبيعات  �إد�رة  ��ستهدفت  موؤ�س�سة  �أو  �سركة  وكاأية 

يف  عري�سة  �سريحة  لكنها  حمددة،  �سريحة  و�لت�سويق 

�لعامل �لعربي لديها مدخر�ت �سخمة من �الآمال و�الأحالم 

و�لتطلعات، ومعها خمزون يفور كالربكان من �لنقمة. 

��ستخدمت �لدعاية و�الإعالن باقتد�ر، ومل�ستهدفني جدد 

وهناك  ال  كيف  �ملغريات،  من  �للون  لهذ�  متعط�سني 

�إد�ر�ت  تفعل  وكما  �أخرى؟  بلد�ن  يف  ناجحة  مناذج 

موؤ�س�سات  �أو  �سركات  تفعل  �الأمو�ل  توظيف  �سركات 

توظيف �الأحالم و�لتطلعات، �ملطالبة بال�سرب و�النتظار 

يف  �لت�سكيك  يجري  �الأر�ض  على  حمققة  خ�سارة  وكل 

�ل�سيا�سة،  �سوق  يف  مناف�سني  �إىل  ن�سبتها  �أو  م�سادرها 

وت�سحذ �لطاقات لتعوي�سها بالدعاية.

�إن �أكرب ر�أ�سمال ل�سركات توظيف �الأمو�ل و�أخو�تها من 

باأن  و�الإقناع  �لدعاية  هو  �الأحالم  توظيف  »ماكينات« 

�الأرباح مب�سرة و�النتظار �أف�سل من �سحب ر�أ�ض �ملال.

م�سمى  حتت  �ملا�سية  �لثالثة  �الأعو�م  خالل  جرى  ما 

»�لربيع �لعربي« هو توظيف �أكرب قدر ممكن من �أحالم 

ر�أ�سمال �لعامل �لعربي �لب�سري)..( �ملهمل، ثالثة �أعو�م 

من �حلر�ئق �لعربية - �لعربية، وال �أحد من �الأطر�ف 

�لفاعلة - �إن جاز �لتعبري - يريد �العرت�ف باخل�سارة، 

ومل يعرتف وما ز�ل هناك ر�سيد ر�أ�سمال ب�سري حتت 

�ليد.

حر�ئق  بحجم  كبرية  �سخمة  »لكن«  من  بد  وال  لكن، 

عن  �سئلت  ولو  �أعلم.  و�هلل  �ستطول  عربية   - عربية 

�سوى  لي�ض  �أمامنا  ما  �إن  لقلت  هذ�  كل  يف  �ملت�سبب 

�لنتائج، �أما �الأ�سباب فهي عهود من �جلمود و�ال�ستبد�د 

و�ال�ستئثار، ي�ساأل عنها ح�سني مبارك يف م�سر، معمر 

ب�سار  �ليمن،  يف  �سالح  �هلل  عبد  علي  ليبيا،  يف  �لقذ�يف 

�الأ�سد يف �سوريا. هوؤالء كان حتت ت�سرفهم وبني �أيديهم 

�لكثري من �حللول و�لزمن �لطويل، لكنهم �ن�سرفو� عن 

كانت  �لوقت،  و�سر�ء  �الإرجاء  يف  ��ستثمرو�  �سعوبهم، 

�ل�سيا�سة تتخل�ض يف �الإد�رة بالوعود، فخ�سر �جلميع.

جنوم  من  عدد�  �أن  متطابقة  م�سادر  �أفادت 

�لنادي �مللكي  �لدوري �الإ�سباين، �سمنهم جنم 

يف  وزميله  رونالدو،  كري�ستيانو  مدريد،  ريال 

�لنادي، كرمي بنزمية، �ختارو� مدينة مر�ك�ض 

لتوديع �ل�سنة �مليالدية. 

و�سديقه  هاري  بدر  �لعاملي  �لبطل  و�سوهد 

�لفرن�سي كرمي بنزميا جنم فريق ريال مدريد 

ن�سرها هاري عرب  �الإ�سباين، من خالل �سورة 

�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على  ح�سابه 

»توتري« توثق للقائهما �جلديد مبدينة مر�ك�ض. 

و�أ�سارت �مل�سادر �ملذكورة  �أن من بني جنوم 

�لريا�سة  �لذين ف�سلو� مدينة مر�ك�ض لالحتفال 

بر�سلونة  فريق  جنم  �مليالدية،  �ل�سنة  بر�أ�ض 

جنم  �إىل  �إ�سافة  مي�سي،  �الأرجنتيني  �ملهاجم 

باري�ض �سان جريمان و�ملنتخب �لفرن�سي بلي�ض 

كايل،  كري�ستوف  �لفريق  يف  وزميله  ماتويدي، 

ومهاجم �أوملبيك مار�سيليا بيري جينياك، 

و�ل�سينما،  �ل�سيا�سة  يف  �لعامل  م�ساهري  ومن 

�ساركوزي  نيكوال  �ل�سابق،  �لفرن�سي  �لرئي�ض 

�لدبوز  جمال  �ملغربي  و�لنجم  وزوجته، 

�أمر�ء وم�ساهري عامليني،  ف�سال عن  وزوجته، 

تت�سم  زيار�تهم  الأن  �أ�سمائهم  عن  يك�سف  ال 

باخل�سو�سية.

�تخاذ  قررت  قد  �الأمنية  �مل�سالح  وكانت 

�إجر�ء�ت موؤقتة لتنظيم حركة �ل�سري و�جلوالن 

�ل�سنة  بر�أ�ض  �الحتفاالت  خالل  باملدينة، 

�مليالدية، خ�سو�سا بال�سو�رع �لكربى، من قبيل 

�سو�رع حممد �ل�ساد�ض، وحممد �خلام�ض، وعبد 

�لفنا و�الأزقة  �لكرمي �خلطابي، و�ساحة جامع 

�ملوؤدية �إليها، و�لتي ت�ستقبل على غري �لعادة 

يف هذه �لفرتة من �ل�سنة م�ساهري وجنوم �لعامل 

وبع�ض قادة �لبلد�ن �الأوروبية و�لعربية، وعدد 

من �الأمر�ء �خلليجيني.

و�عتادت عدد من �ل�سركات �ملتخ�س�سة يف جمال 

�حلر��سة �الأمنية، �لتكفل بحر��سة �ل�سخ�سيات 

و�الأعمال  و�ملال  و�ل�سيا�سة  �لفن  يف  �لعاملية 

�لدويل  �ملهرجان  يف  �ل�سينما  جنوم  من  وعدد 

للفيلم مبر�ك�ض، حيث �أ�سحت تتوفر على فرق 

خا�سة حلر��سة �ل�سخ�سيات وم�ساهري �لعامل 

بطريقة �حرت�فية من طرف موؤطرين فرن�سيني 

�ل�سخ�سيات  حتركات  لتاأمني  متخ�س�سني، 

�لعاملية، وحر�ست على توفري �أحدث �الألب�سة 

�حلر��سة،  جمال  يف  بها  �ملعمول  و�الأجهزة 

م�ستفيدة من خربة �ل�سركات �لدولية. 

قبل  من  عديدة  مطالبات  بعد 

نا�سطني حقوقيني، �أعلن �ملغرب عن 

بال�سوت  �لتحقيقات،  ت�سجيل  بدء 

يف  �ل�سرطة،  مر�كز  يف  و�ل�سورة، 

�سحة  من  �لتاأكد  �إىل  تهدف  �سابقة 

حما�سر  يف  �لو�ردة  �العرت�فات 

�لتحقيق، وجتاوز �أخذ �العرت�فات 

حتت �لتعذيب.

وزير  حـــ�ساد،  حممـــــد  و�أعلن 

عن  �لربملان،  قبة  حتت  �لد�خلية، 

�ملر�قبني  بح�سب  تاريخي،  قر�ر 

�لت�سجيل،  كامري�ت  با�ستعمــــال 

خـــــــالل  وبال�سورة،  بال�ســـوت 

�لتحقيق مع �ملتهمني.

رحب  �سابق،  �سيا�سي  كمعتقل 

مركز  رئي�ض  بلكو�ض،  �حلبيــب 

�الإن�سان  حـقوق  در��سات 

و�لدميقر�طية و�ملنا�سل �حلقوقي، 

بالقر�ر �جلديد، وحتدث عن �أهمية 

�ل�سفافية  �سمان  حيث  من  �لقر�ر 

�ل�ساأن  تدبري  م�سار�ت  خمتلف  يف 

من  حت�سني  فيها  و�لتي  �لعام 

�جل�سيمة  �النتهاكات  خمالفات 

حلقوق �الإن�سان �لتي �أعلن �ملغرب 

�إحد�ث هيئة  عن قطيعة معها منذ 

�الإن�ساف و�مل�ساحلة و�لتو�سيات 

�ل�سادرة عنها.

جاء  �ملغربية  �لد�خلية  ووفق 

��ستعمال �لكامري� لتح�سني �سورة 

قبل  �أتى  وزمنيا،  �ل�سرطة،  مر�كز 

م�سبوقة،  غري  عمل،  �آلية  تن�سيب 

لر�سد  �حلكومة،  عن  م�ستقلة 

�لتعذيب، يف �أماكن �العتقال.

�ملحامون،  يطالب  �ملقابل،  ويف 

خالل  �ملتهمني  مع  بح�سورهم 

�لتحقيقات، حيث قال �سربي �حلو 

�أثناء  �لدفاع  ح�سور  �ملحامي: 

�ال�ستنطاق مهم للغاية، ولكن هذه 

�ملادة  يف  عليها  ُن�ّض  و�إن  �ل�سمانة 

م�سطرة  يف  �أو  �لد�ستور  من   66
ترتجم  مل  فاإنها  �جلنائي،  �لقانون 

يف �لو�قع، ب�سكل يتم فيه تفعيل هذه 

�ملادة ليكون �ملحامي هو �ل�سمانة.

م�سادر مغربية، قالت للعربية، �إن 

�سياق  يف  ياأتي  �جلديد،  �الإجر�ء 

�لتحوالت، �لتي يعرفها �ملغرب، يف 

ملف حقوق �الإن�سان.

من هنا وهناك

لأول مرة.. ح�ساد ي�سجل 

اعرتافات املتهمني عند »البولي�س« 

جنوم ال�ضيا�ضة واملال والريا�ضة يختارون املغرب 

مي�سي و�ساركوزي وبدر هاري.. يف »ْرَيا�سات« مراك�س   

خمطط لغتيال 
الدبلوما�سي 
املغربي جمال

 بن عمر

عام مضى، وقبله مضى 
عام آخر)..( والمعركة 
الحكومية مازالت هي 

نفسها)..( حصيلة 
كاريكاتورية بعيون رسامي 

الكاريكاتور.

�ضنة حكومية 

�ضعيدة..
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◆ كيف تتابع اجلدل الدائر هذه الأيام 
حول مقرتح اعتماد الدارجة يف التعليم 

العمومي؟

�أهمية  يدركون  ال  �لنا�س  بع�س   ◆◆

بالن�سبة  لي�س  لكيانهم،  بالن�سبة  اللغة 

من  الأ�سياء  ناأخذ  وحتى  فقط،  للثقافة 

مثال  نت�سور  اأن  ميكن  كيف  اأ�سا�سها، 

بالنا�س  اأحاط  فما  لغة؟  بدون  الإ�سالم 

الر�سول  بها  يتكلم  كان  التي  اللغة  هو 

�سلى اهلل عليه و�سلم، لدرجة اأنه اأ�سبح 

ي يف منطقة  مثال يف البالغة رغم اأنه اأمِّ

ومن  حم�سة،  اأدبية  تقاليد  فيها  كانت 

ت�سميته  متت  ما  هم  التقاليد  تلك  اأثار 

التي  »الق�سائد  باملعلقات  بعد  فيما 

على  وتعلق  الذهب  مباء  تكتب  كانت 

اأ�ستار �لكعبة قبل جميء الإ�سالم«.

 خذوا العبرة من »المستشرقين 
الفرنسيين« 

◆ كيف ا�صتقبلت الدعوة التي �صدرت 

الدين  نور  اجلمعوي  النا�صط  عن 

التعليم  يف  »الدارجة«  باعتماد  عيو�ش 

العمومي؟

همتها،  لها  الف�سيحة  العربية   ◆◆

جاءت  وطلعات«،  جات  غري  »ما�سي 

العربية  اجلزيرة  يف  تكونت  بعدما 

حتى  للتعبري،  جدا  راقية  اإمكانيات 

معجبني  كانوا  اأنف�سهم  الفرن�سيني  اأن 

بها ملا اكت�سفوها و�ساهموا يف ترجمتها 

بال�سري  مثال  »ي�سحك«،  للفرن�سية 

ريجي  الفرن�سي  امل�ست�سرق  »يق�سد 

بال�سري الذي ترجم عدة كتب عربية اإىل 

العربي  الأدب  تاريخ  منها:  الفرن�سية 

 ،»Histoire De La Littérature Arabe
امل�ست�سرق  »وَيق�سد  بيال  و�سارل 

الفرن�سي �ساحب كتاب  »اللغة العربية 

والعامل احلديث« رغم اأنه كان يو�سف 

فرن�سيا  كان  الأخري  هذا  بالعن�سري، 

جعله  فيه  العربية  تاأثري  ولكن  حم�سا 

يلوم  وكان  بها،  املعجبني  النا�س  من 

قلة  على  العرب  املرات  بع�س  يف 

التي  وباملُثل  العربية  باللغة  اعتنائهم 

حتملها)..(.

◆ كيف تعترب الدعوة اإىل اللغة الدارجة 

التي �صدرت عن عيو�ش؟

ول�سنا  الدارجة،  هي  الدارجة   ◆◆

الف�سيح  عنــــدنا  يوجد  مــــن  وحدنا 

عندهم  يوجد  فالأملان  والــــدارج، 

بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  نف�سه،  الأمر 

لفرن�سا)..( ولكن هذه اللهجات واللغات 

معني  نطاق  اأو  معينة  بجهة  اخلا�سة 

مرتبط  ووجودها  كاملة،  غري  تبقى 

فاإن ما  ال�سمولية، ولهذا  اللغة  بوجود 

ميكن قوله ملن يدعون اإىل الدارجة هو 

اأ�سا�سا  تكون  اأن  ولكن  موجودة،  اأنها 

للتكوين فهذا غري �سحيح)..( فهل هذه 

اللغات متكننا من كل ما نحتاج اإليه من 

اأجل التكوين؟ طبعا هذا غري �سحيح، 

اللغة  يدر�س  اأن  لالإن�سان  ميكن  ول 

الدارجة،  اللغة  اأ�سا�س  الطبيعية على 

لأن العلم نف�سه له منطق يفر�س تطوير 

اللغة)..(.

ال�سرق  يف  الكبار  العلـــــماء  لناأخــــــذ 

كونهم  يف  تكمن  فاأهميتهم  والغرب، 

عندما يفكرون ين�سئون اأ�سياًء يف اللغة 

اأن  بحيث  قبل،  من  معروفة  تكن  مل 

عبقريتهم تبقى فوق اللغة الأم وفوق 

اللغة العامة، و�َسَموا باللغة التعبريية 

اأن  ميكننا  ل  درجة  اإىل  لالإن�سانية 

نت�سور بدونها العلم وال�سعر اجلميل، 

املعلومات الدقيقة)..( اإلخ.

يف الواقع، الذين دعوا اإىل اعتماد اللغة 

خلط  يف  وقعوا  وغريها،  الدارجة 

بني  فيها  عالقة  ل  خمتلفة  م�ساكل  بني 

هي  والتي  ذاتها،  حد  يف  اللغة  م�ساكل 

يف الواقع و�سيلة لتزيد لالإن�سان مكانة 

يف الكون)..(.

 ندوة عيوش واستغالل السلطة 
◆ ولكن هذه الدعوة اإىل اللغة الدارجة 

ح�رضتها  وطنية  ندوة  عن  �صدرت 

�صخ�صيات وازنة مثل م�صت�صار امللك 

للتعليم)..(  الأعلى  املجل�ش  ورئي�ش 

كيف تقراأ هذا احلدث؟

فرا�سي�س«  »ما  الندوة  هذه   ◆◆

)ي�سحك(، ولكن كل واحد له احلق من 

املو�سوع  يطرح  اأن  العلمية  الناحية 

له  يكون  اأن  �سريطة  يريد،  الذي 

الو�سائل  له  تتوفر  اأن  و�سرط  معنى، 

لدرا�سته)..( يف هذا ال�سدد اأنا اأت�ساءل 

وباأي  باملو�سوع؟  عيو�س  عالقة  عن 

�سفة يقول ذلك، »وا�س غري اأجي وعلم 

�لنا�س«.

◆ ولكن حظي بدعم جت�صد يف ح�صور 

ال�صخ�صيات التي اأ�صلفت ذكرها، مبا 

فيها امل�صت�صار امللكي »الهمة«؟

فيه  الأمر  هذا  اأن  اأعتقد  اأنا   ◆◆

ا�ستغالل لل�سلطة من طرف عيو�س ومن 

ولي�س  م�سوؤولية  التعليم  اتبعه)..( 

اأنا مثال كنت يف التعليم،  مناق�سات)..( 

بعدما  اإل  املهمة  هذه  اأمار�س  مل  ولكن 

يف  العليا  املعلمني«  »دار  يف  در�ست 

باري�س، وهناك من جلاأ لو�سائل اأخرى، 

معلما يف جامعة  نت�سور  اأن  فهل ميكن 

عالل �صي نا�صر، م�صت�صار امللك احل�صن الثاين يهاجم »اأن�صار الدارجة« وي�صرح: 

عيو�ش ين�ضر »اخلزعبالت« وح�ضور الهمة
 يف لقاءاته »ا�ستغالل لل�سلطة« 

العدل والإح�سان عرفت انطالقة جديدة 
مع موت ال�سيخ يا�سني 

لسنا وحدنا من يوجد 
عندنا الفصيح والدارج، 

فاأللمان يوجد 
عندهم األمر نفسه، 

وكذلك الشأن بالنسبة 
لفرنسا)..( ولكن هذه 

اللهجات واللغات 
الخاصة بجهة معينة 
أو نطاق معين تبقى 

غير كاملة، ووجودها 
مرتبط بوجود اللغة 

الشمولية

الراحل  الملك  ناصر، مستشار  إن محمد عالل سي  القول  يمكن 
الحسن الثاني، ووزير الثقافة سابقا مؤهل أكثر من غيره للرد 
من موقعه على “دعوات اعتماد الدارجة في التعليم العمومي” 
بحكم سجله الحافل، فهو يقول إن من ال يتذوق اللغة العربية 
شعريين  بيتين  السياق  هذا  في  ويقدم  يتحدث  أن  يمكن  ال 

معروفين من معلقات عنترة بن شداد:
ماُح َنواِهٌل              ِمّني وِبي�ُض الِهنِد َتقُطُر ِمن َدمي َوَلَقد َذَكرُتِك والرِّ

ــــــِم ها             َلَمَعت َكباِرِق َثغِرِك الُمَتَب�سِّ َفَوَددُت َتقبيَل ال�ُسيوِف لأَنَّ

     سي ناصر وفي حديث حصري مع »األسبوع« أكد أن حضور 
شخصيات وازنة من بينها مستشار الملك في اللقاء الذي دعا إليه 
الفاعل الجمعوي »نور الدين عيوش« يحمل في طياته »استغالال 
للسلطة«، ويعتبر أن من يقفون وراء الهجوم على العربية هم 

أشخاص، ال يعرفون حتى »الدارجة«.
رغم هدوئه الواضح، يتساءل سي ناصر حول »ما عالقة عيوش 
بموضوع التعليم؟ وبأي صفة يقول ذلك، واش غير أجي وعلم 
الناس«، ويعطي بعض األمثلة التي توضح الخلط، ويبدو وكأنه 
يضع »مسك الختام« لهذا النقاش الذي شغل الناس في الفترة 

األخيرة.
حاوره:سعيد الريحاني

عالل سي ناصر
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القرويني وهو »ما قاري�ش«؟

النا�ش«،  وعلَّم  اأجي  غري  ما�شي  »راه 

ولكي يكون الإن�شان معلما عليه اأن مير 

مبجموعة من املراحل، وقد كانت مدار�ش 

التكوين البيداغوجي مكلفة بذلك، ولهذا 

اأعتقد اأن ق�شية جز اللغة هكذا جزافا يف 

ق�شايا التعليم، ل معنى له، فهو هراء، 

هذه  مثل  عند  يقفون  من  الغالب  ويف 

الوطنية  املتطلبات  يفهمون  ل  الأمور 

وهي م�شوؤولية تكوين اجلميع.

 البد من إحداث لجان 
للعناية بالتعليم 

◆  كنت م�ست�سارا للملك الراحل احل�سن 

الثاين، لو كنت بقيت م�ست�سارا ملكيا 

�ستح�رض  كنت  هل  اليوم،  حدود  اإىل 

لقاء من النوع الذي نظمه عيو�ش؟

◆ ◆ ما ميكن اأن اأقوله، هو اأنه ل ميكن 

لأي �شخ�ش يحرتم نف�شه اأن يدعوين ملثل 

راأيت  اأنني  واأظن  »اخلزعبالت«،  هذه 

كانت  ملا  بعيد  من  واحدة  مرة  عيو�ش 

يل  يبدو  هذا  ولكن  مدر�شة)..(،  عندي 

ول اأوؤكده)..(. 

ماهي  ملكيا  م�ست�سارا  كنت  لو   ◆

الن�سيحة التي ميكنك تقدميها يف هذه 

اللحظة؟

جلان  اإحداث  هي  الن�شيحة،   ◆◆

واأهميته  بالتعليم،  للنهو�ش  خمت�شة 

يف  ولي�ش  اأ�شا�شه  يف  تكمن  الأ�شا�شية 

الدرجات العليا)..( للنظر مثال اإىل النا�ش 

حيث  للدارجة،  بالدعوة  اهتموا  الذين 

العربية،  اللغة  اأنهم ل يعرفون  نالحظ 

اللغة  تذوق  ميكنه  ل  من  فاإن  ثم  ومن 

العربية ل ميكنه اأن يدعوا اإىل اعتمادها، 

لأنه يجهلها)..( ومن ل ميلك ذوق اللغة 

اأن يعرف قيمتها، ويف  العربية ل ميكن 

هذا ال�شدد دعني اأ�شوق بع�ش الأمثلة 

من ال�شعر العربي الكال�شيكي: 

ماُح َنواِهٌل   َوَلَقد َذَكرُتِك والرِّ

َدمي ِمن  َتقُطُر  الِهنِد  وِبي�ُش  ِمّني         

 

ها  َفَوَددُت َتقبيَل ال�ُشيوِف لأَنَّ

ِم                       مَلََعت َكباِرِق َثغِرِك املَُتَب�شِّ

»نواهل: اأي تنغرُز يف ج�شدي فَتنهل منه 

اللحم، بي�ش الهند: ال�شيوف امل�شنوعة 

يف الهند، بارق ثغرك: اللمعة التي تكون 

على ال�شفتني«.

هذه  يف  واملو�شيقى  الذوق  اإىل  انظر   

الأبيات، وا�شمع اأي�شا: 

قفا نبك لذكرى حبيب ومنزل 

        ب�شقط اللوى بني الدخول فحومل

ل اأريد اأن اأطيل يف ذلك، ولكن امل�شيبة 

وله  العربية  يف  ذوق  له  من  اأن  وهي 

الفكر  يف  ظهورها  اأ�شكال  بجميع  دراية 

عنها  يتكلم  اأن  ميكنه  ل  وال�شعر)..( 

جزافا)..(.

 الهجوم على اللغة
 العربية »خوار« 

◆ معروف عنك كونك كنت تقف وراء 

هو  هدفها  كان  اأن�سطة  عدة  تنظيم 

التقريب بني احل�سارات، هل تعترب اأن 

الهجوم على اللغة العربية ينطوي على 

م�ش باملكانة احل�سارية للمغرب؟

◆◆ الهجوم بتعاٍل على اللغة العربية 

هو »اخلوار« ول معنى له، ولن يوؤدي 

خا�شة  راأيي،  ح�شب  نتيجة  اأية  اإىل 

فيه  ت�شعد  بداأت  الذي  الوقت  هذا  يف 

طبيعة  وتاأخذ  العربية«  »الدارجات 

نحن؟  نتاأخر  اأن  يعقل  هل  �شليمة، 

ي  الهتمام بالدارجة لي�ش حراما، فال�شِّ

درا�شات  اأجنز  مثال،  بن�شريفة  حممد 

الأندل�ش)..(  يف  الدارجة  حول  مهمة 

ولكن ذلك مل ي�شل اإىل درجة امل�ش باللغة 

العربية، ل�شبب ب�شيط وهي اأنه ل اأحد 

روؤو�ش  يف  »حل�شانة  ليتعلم  �شياأتي 

ولها  موجودة  فالدارجة  اليتامى«، 

ف�شاحتها، ولهذا فمولي علي العلوي، 

رحمه اهلل، كان ي�شحك على النا�ش الذين 

ل يعرفون الدارجة)..( واأنا اأكيد اأن من 

ل  الدارجة،  اللغة  على  اليوم  يتكلمون 

باأ�شكال  املعروفة  »الدارجة«  يعرفون 

تعبريية قوية خا�شة بها.

◆ هناك من ا�ستغل هذه الفر�سة وطرح 

م�سكلة اأخرى تنطلق من كون املغرب 

مل يكن اأ�سال بلدا اأمازيغيا؟

◆◆ املغرب لي�ش فيه م�شكل »الأمازيغية« 

لأن املغاربة مل ي�شبق اأن حاربوها، ولكن 

كانوا  الأمازيغية  فاللغة  تهالو  »اللي 

واللغة«،  التكوين  اأمازيغيي  الغالب  يف 

ال�شو�شي،  املختار  العامل  راأ�شهم  وعلى 

الذي ل ميكن ف�شله يف عمله العلمي عن 

عالل الفا�شي وغريه)..(.

منهم  الأقحاح  الأمازيغيني  من  كثري 

جدا  مت�شبثون  جتدهم  حمامون 

احرتام  ولهم  بينهم  فيما  بالأمازيغية 

القدوري  »الأ�شتاذ  العربية  للغة  كبري 

مثال «، وكثري من الأمازيغيني يف ال�شمال 

واأمازيغيتهم  عربيتهم  اأن  يعتربون 

�شيء واحد، لأننا يف الواقع عرب العربية 

اجلهات  م�شاكل  تنظيم  مت  والإ�شالم 

القوانني  اأدخلت  لأنه  الأمازيغية، 

م�شاكل  حل  مثال  بالإمكان  واأ�شبح 

الطالق وغريها)..(.

◆ �سبق لك اأن كنت وزيرا للثقافة، ما 

هو دور وزارة الثقافة يف راأيك؟

◆ ◆ اأنا الآن بعيد عن املهمة الإدارية، 

املهام  اإحدى  اأن  هو  الأكيد  ولكن 

الأ�شا�شية لوزارة الثقافة هي التعريف 

بالثقافة يف اأ�شالتها، ولي�ش يف النواحي 

يف  مهم  دور  ولها  الإيديولوجية)..( 

املغربية  الثقافة  جوانب  جميع  اإبراز 

الأمر  تعلق  �شواء  اأ�شكالها  بجميع 

بالذوق اأو بالفنون املختلفة)..(.

»ظاهرة  اإن  يقول  من  هناك   ◆

املغرب  يف  جديدة  لي�ست  عيو�ش« 

و�سبق اأن ظهر �سخ�ش مثله ورمبا 

يحمل نف�ش ا�سمه اإبان اال�ستعمار 

وتبنى االأفكار نف�سها؟

◆◆ من حيث ال�شم ل اأملك التدقيق، 

ولكن الأكيد هو اأنه يف بداية ال�شتعمار 

اجتاهني،  يف  اجتهت  حماولت  وقعت 

النا�ش،  على  ي�شو�ش  بداأ  من  هناك 

هذاك«،  هو  »ما�شي  القراآن  اإن  ويقول 

ومن ناحية اأخرى ظهرت دعوة لتب�شيط 

اللغة واعتماد الدارجة، وهذا الأمر كتب 

عنه الفقيه احلجوي، ولكن اأقطاب ذلك 

وغريه  العلوي  بلعربي  اأمثال  الزمان 

ردوا على ذلك عمليا من خالل الهتمام 

القرويني،  جامعة  يف  الطالب  بتكوين 

احلما�شة«  »�شعر  يدر�شونهم  وبداأوا 

الق�شية،  هذه  على  فقط  للرد  لي�ش 

لل�شجاعة عندهم،  التاأ�شيل  ليتم  ولكن 

الأدبي  التكوين  اأن  يل  يظهر  هنا  من 

العربي العادي يتم توجيهه لكي يكون 

الطالب متحم�شا و�شجاعا واأن ل ير�شى 

مقبول  يكن  مل  ال�شيء  وهذا  بال�شيم، 

من لدن امل�شتعمرين الذين جاوؤوا لكي 

ُيِحلوا بني اأيدينا ال�شيم.

يف  الرتاجع  هذا  �سبب  هو  ما   ◆

امل�ستوى، والذي ميهد للهجوم على 

اللغة العربية؟

◆◆ براأيي اأن الهجوم على اللغة العربية 

املدار�ش  اإىل  ذهبوا  النا�ش  بكون  مرتبط 

الفرن�شية ون�شوا الهتمام باللغة العربية 

فاأ�شبحت ثانوية بالن�شبة للتعليم الفرن�شي 

�شروريا،  يكن  مل  الأمر  وهذا  العادي، 

امللك  الراحل  امللك  اأن  ذلك  على  والدليل 

املولوية  املدر�شة  اأ�ش�ش  ملا  الثاين  احل�شن 

له امللك  للتكوين ومن قبله والده املغفور 

حممد اخلام�ش، اأ�شر على وجود التوازن 

املغاربة  اأن  يعرف  لأنه  ال�شروري، 

عندهم كيانهم الأ�شا�شي، علما اأن املغاربة 

منفتحون.

»ظاهرة عيو�ش« لي�ست جديدة وامللوك 

العلويون حافظوا على اللغة العربية 

لكي يكون اإلنسان 
معلما عليه أن يمر 

بمجموعة من المراحل، 
وقد كانت مدارس 

التكوين البيداغوجي 
مكلفة بذلك، ولهذا 
أعتقد أن قضية جز 
اللغة هكذا جزافا 

في قضايا التعليم، ال 
معنى له، فهو هراء، 
وفي الغالب من يقفون 

عند مثل هذه األمور 
ال يفهمون المتطلبات 

الوطنية وهي مسؤولية 
تكوين الجميع

 في بداية االستعمار 
وقعت محاوالت 

اتجهت في اتجاهين، 
هناك من بدأ يشوش 
على الناس، ويقول 
إن القرآن »ماشي 
هو هذاك«، ومن 

ناحية أخرى ظهرت 
دعوة لتبسيط اللغة 
واعتماد الدارجة، 

وهذا األمر كتب عنه 
الفقيه الحجوي

سي ناصر رفقة رمز المقاومة
 الفلسطينية الراحل ياسر عرفات .

سي ناصر في حضرة الملك 
 الراحل الحسن الثاني 
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

ليلة »هالليات الرباط«
يف اإطار املحافظة 

الرتاث  على 

الديني والثقايف، 

منهما  وحر�صا 

تثبيت  على 

املحبة  اأوا�صر 

لت�صبث  ا و

باأهداب ال�صريعة 

تنظم  الإ�صالمية 

جملة مغاربة بال 

وجمعية  حدود 

موروث بالدي �صهرة دينية خالدة تتخللها نفحات 

من املديح والذكر جتعل من مدينة الرباط مقرا لها 

والتي  الأوىل  دورتها  يف  بهالليات  �صماءه  وت�صيء 

اأبرزهم  واملديح  امللحون  فن  من  جنوم  �صيحييها 

الفنانة ليلى ملريني، اإ�صافة اإىل الفنان نور�ش وفرقته 

املو�صيقية، زاخرين الليلة الدينية بطائفة ترعرعت 

بني اأ�صوار العا�صمة الإ�صماعيلية التي ا�صتلهموا من 

النخاع،  حتى  روحانيني  جعلهم  ما  تراثها  نفحات 

الطائفة العي�صاوية برئا�صة عبد ال�صمد هادف.

اإن  الرباط« عدة مفاجاآت  ليلة »هالليات  و�صتعرف 

ال�صيوف،  اأو على م�صتوى   التنظيم  على م�صتوى 

حيث �صيح�صر العديد من ال�صخ�صيات الوازنة اإن 

اأو ال�صيا�صي،  اأو القت�صادي  على امل�صتوى الثقايف 

وكذا امل�صاركني يف اإجناح هذه الليلة املباركة.

�صتقام  الرباط  لهالليات  الأوىل  الدورة  اأن  اإىل  ن�صري 

على  يناير   10 يوم  بالرباط  الو�صائطية  باملكتبة 

ال�صاعة ال�صابعة ليال. 

المؤتمر العالمي 
األول للمولى إدريس 

األكبر

لل�صرفاء  العاملية  الرابطة  تعتزم 

عمومتهم  واأبناء  الأدار�صة 

وحمبيهم، تنظيم املوؤمتر العاملي 

الأكرب  اإدري�ش  للموىل  الأول 

للمملكة  العلمية  بالعا�صمة 

املغربية مبدينة فا�ش، وذلك خالل 

فرباير   27 بني  املمتدة  الفرتة 

وفاحت مار�ش 2014.

املا�صي،  الإثنني  م�صاء  اختتمت 

بالعا�صمة التايالندية »بانكوك« فعاليات 

الأيام الثقافية املغربية بح�صور عدد من 

وممثلي  التايالندية  احلكومة  اأع�صاء 

الفن  وجنوم  الدبلوما�صي  ال�صلك 

اأعمال، وكان الأ�صبوع  والثقافة ورجال 

دجنرب   17 يوم  فعالياته  انطلقت  الذي 

املا�صي قد عرف تنظيم معر�ش مغربي 

احتفت  �صهرات  اإىل  اإ�صافة  متنوع، 

بالهوية املغربية.

هذه الأيام الثقافية متيزت اأي�صا بتنظيم 

التقليدية  للمنتجات  كبري  معر�ش 

وكان  وال�صياحة،  والطبخ  املغربية 

منا�صبة تعرف فيها �صيوف املعر�ش على 

واخلطوات  الوطنية  ال�صياحة  مقومات 

تنمية  درب  على  املغرب  خطاها  التي 

مع  التنمية  بعجلة  والدفع  موارده 

احلفاظ على كل اأ�صكال الهوية املغربية. 

فرحها  عن  »تا�صنويت«  وعربت 

لدن  من  به  حظيت  الذي  بال�صتقبال 

وهي  �صهرتيها،  تابعت  التي  اجلماهري 

اجلماهري التي كانت موؤلفة من م�صوؤولني 

وقالت  املجتمع،  وجنوم  ودبلوما�صيني 

اإن هذا التقدير الدويل يدفعها اإىل مزيد من 

العمل لإي�صال الفنون املغربية الأ�صيلة 

اإىل العامل.

عن  التايالندية  ال�صحافة  وعربت 

اإعجابها باملعر�ش وبح�صن تنظيمه، كما 

املغرب  يوفرها  التي  بالإمكانات  نوهت 

وال�صياحة،  ال�صتثمار  فر�ش  حيث  من 

اأي�صا   التايالندية  ال�صحافة  وركزت 

املجتمع  لنجمة  اخلا�ش  احل�صور  على 

التايالندي »كمال �صوكويل« خالل الأيام 

باحل�صارة  ال�صديد  واإعجابها  الثقافية 

الأ�صالة  بني  اجلامعة  املغربية 

واملعا�صرة.

تنظيم اأيام ثقافية و�سياحية بـ»بانكوك« 

واحتفاء خا�ص لـ»التايالنديني« باملغرب وح�سارته

تظاهرة تكرمي املرحوم 
من�سور مدين

مدين  من�صور  املرحوم  ولج 

ال�صحفيني،  تكوين  مركز 

العايل  للمعهد  الأوىل  النواة 

�صنة  والت�صال،  لالإعالم 

1971 ليتخرج منه بعد اأربع 
�صمن  التكوين  من  �صنوات 

الأفواج الأوىل من املتخرجني 

الذين تلقوا تكوينا متخ�ص�صا 

يف مهن الإعالم والت�صال.

بعد م�صار مهني حافل بالعطاء 

 40 قرابة  طيلة  ك�صحايف 

والت�صال �صنة، عاد من�صور مدين اإىل املعهد  لالإعالم  العايل 

وهو يختزن جتربة متميزة وا�صتثنائية يف ممار�صة ال�صحافة 

املهنية عموما و�صحافة الوكالة على وجه اخل�صو�ش، �صواء 

داخل املغرب اأو ممثال لوكالة املغرب العربي لالأنباء يف عدد من 

العوا�صم الأوروبية، حيث اأ�صرف على تغطية عدة تظاهرات 

واأحداث عاملية، خا�صة منها تلك التي كانت لها عالقة بامل�صالح 

ال�صرتاتيجية وال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية للمغرب.

مبنا�صبة الذكرى الأربعينية لرحيل من�صور مدين يحت�صن املعهد 

العايل لالإعالم والت�صال، الذي خ�صر فيه اأ�صتاذا متعاونا متميزا 

ومرجعا ا�صتثنائيا يف اأخالقيات مهنة ال�صحافة، لقاء تكرمييا يوم 

اجلمعة 3 يناير 2014 على ال�صاعة اخلام�صة بعد الزوال بقاعة 

املرحوم واأ�صدقاوؤه  فيه اأقارب  ي�صارك  الكربى،  املحا�صرات 

وزمالوؤه يف املهنة وكافة اأ�صرة الإعالم والت�صال املعنية.

الباحث عمر أمرير في كتاب جديد حول الديمقراطية بالمغرب:

 ألواح قبيلة  آيت عبد اهلل السوسية  
على مدى اأزيد من خم�صة 

بالعطاء  حافلة  عقــــــود 

الأكادميـــــــي والإعالمي، 

جعلته من رواد الباحثني 

يف جمال الكلمات املفقودة 

من  انطالقا  ثقافتنا،  يف 

بالتاريخ  اهتمامـــــــات 

واللغة  واملكان  والإن�صان 

اأ�صـــــــدر  والإبــــــداع، 

موؤخرا  اأمرير  عمـــــر  د. 

بعنوان  جـــــديدا  كتابا 

الدميقراطية  »جــــــــذور 

دميقراطية  املغرب:  يف 

اهلل  عـــــــبد  اآيت  قبيلة 

منـــــوذجا 1914 ـ 1934« وهي الدرا�صة التي �صلك فيها 

والذهنيات  لالأحداث  خالله  من  يوؤرخ  ثقافيا  منهجا 

والأثر الجتماعي وال�صيا�صي والثقايف لإبراز ممار�صة 

يف  الثقايف  التجلي  وهي  الدميقراطية  اليوم  ن�صميها 

�صلوك املغاربة، تنظيما واأخالقا. اإنها نوع من الت�صريع 

الت�صريع الإ�صالمي  الذي ي�صتمد جوهره من  الو�صعي 

ومن الوعي القبلي املغربي باأعرافه وتقاليده احلاملة 

لكل قيم العدل واحلرية.
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الدورة احلادية 
ع�سرة لتظاهرة 
ال�سينما واملراأة

ال�صيـــــنمائي  النادي  اأعلـــــــــــن 

التي  اأن�صطته  اأبرز  عن  للقنيطرة، 

ال�صنوي  برناجمه  اإطار  يف  برجمها 

وي�صمل   ،2014  -  2013 ملو�صم 

الربنامج باخل�صو�ش تنظيم الدورة احلادية ع�صرة لتظاهرة 

ال�صينما واملراأة، خالل الفرتة من 19 اإىل 22 مار�ش 2014، وذلك 

العمل  واحتاد  الثقافة  لوزارة  اجلهوية  املديرية  مع  ب�صراكة 

�صبو  ملهرجان  الثامنة  الدورة  تنظيم  جانب  اإىل  ال�صينمائي، 

للفيلم الق�صري من 21 اإىل 24 ماي 2014، وذلك بدعم من وزارة 

الت�صال وب�صراكة مع املركز ال�صينمائي املغربي. كما �صيعر�ش 

النادي ال�صينمائي بالقنيطرة �صل�صلة من األأفالم ال�صينمائية يف 

اإطار »اأربعاء ال�صينما«.



 2013 �سنة  �ساعات  قبل  عنا  ودَّ  ..

ومب�ساوئها  القليلــــــة،  باإيجابياتـــــها 

الكثرية، ودعنا هذه ال�سنة التي يجب 

الهزائم  اإيقاع  على  ب�سرعة،  ن�سيانها 

والإق�ساء.

عرفت   2013 �سنة  اإن  البع�ض  �سيقول 

مع  متفقون  نحن  الإيجابيات،  بع�ض 

به  ظهر  الذي  اجليد  كامل�ستوى  ذلك 

منتخب الفتيان يف نهائيات كاأ�ض العامل 

بالألعاب  ال�سبان  وذهبية  بالإمارات، 

الرتبة  اأو  املتو�سط،  الأبي�ض  البحر 

املنتخب  نف�ض  حققها  التي  الثانية 

بالألعاب الفرنكفونية بفرن�سا.

وم�سجعة  اإيجابية  جد  نتائج  بالفعل 

لهذه  عالقة  ل  ولكن  ال�سبان،  لهوؤلء 

خ�سو�سا  الفهري،  بجامعة  النتائج 

تخرجوا  املواهب  هوؤلء  معظم  واأن 

يف  الأوروبية،  التكوين  معاهد  من 

امل�سوؤولون  فيه  يتبجح  الذي  الوقت 

عن توفر املغرب على معاهد التكوين 

التي مازالت عاجزة وحلد كتابة هذه 

ال�سطور عن القيام بعملها خري قيام.

�سيظل  حدث  اأكرب  عرفت   2013 �سنة 

العام  اجلمع  وهو  اأذهاننا،  يف  را�سخا 

اإىل  حتول  الذي  القدم  كرة  جلامعة 

م�سرحية درامية تابعها العامل باأ�سره، 

الذي لحظ باأن اأع�ساء هذه اجلامعة 

ممثلون فا�سلون، اأبانوا عن م�ستواهم 

كرة  واقع  عن  و»عروا«  احلقيقي، 

القدم الوطنية.

م�سرحية »ال�سخريات« جابت العامل، 

واأكدت لنا بامللمو�ض اأن امل�سوؤولني هم 

�سبب تدهور كرة القدم الوطنية.

املزرية،  الأحداث  هذه  خ�سم  يف 

فريق  لنا  واأعاد  الغيوم،  انق�سعت 

املفقودة،  الب�سمة  البي�ساوي  الرجاء 

والثقة يف �سبابنا الذين حتدوا بكل قوة 

واأكدوا  عاملية،  واأندية  كبارا  جنوما 

يف  اخللل  باأن  العبارة،  ب�سريح  لنا 

امل�سوؤولني الذين يجهلون اأو يتجاهلون 

تاريخ هذا البلد العظيم.

فتحية لهوؤلء ال�سباب الذين ي�ستحقون 

كل التقدير والحرتام.

وكل �سنة و�سباب املغرب باألف خري.

وعالل  فاريا  املهدي  يتذكر  فيفا 

بن ق�سو.

»مواقع«

جتاهلهم  الذي  الوقــــت  ◆يف 

امل�سوؤولون عن ال�ساأن الكروي.

على  يده  لو�سع  يتجه  فيفا 

ت�سيري جامعة كرة القدم.

»المساء«

نوع  من  ريا�سي  ا�ستعـــمار   ◆

جديد

م�سكلة الكرة �ستنتهي يف يناير.

»أوزين وزير الشباب والرياضة«

◆ موحال، رمبا يف فاحت اأبريل.

جامعة لقجع �ساندت الرجاء.

»صحف«

◆ هل يتوفر لقجع على جامعة 

بدون علم امل�سوؤولني؟

الرجاء، بايري ميونيخ اإفريقيا.

»المدرب اإليطالي مارسيلو ليبي«.

عاملي،  مدرب  من  �سهادة   ◆

�سيعتز بها الرجاويون.

رئة  منحنا  الرجـــــاء  جمهــــور 

ثانية.

»بلمعلم مدافع الرجاء«.

◆ ت�ستحقون اأكرث من رئة!!
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أسئلــة لـ : حسن بنعبيشة*
نتمنــــى اأن نكــــون يف املوعــــــد!!

2013 بني فريق الرجاء الذي اأنقذ �سمعة كرة القدم 
الوطنية العليلة ومهزلة جمع ال�سخريات

قبل اأ�سبوعني من انطالق نهائيات كاأ�ض 

�ستحت�سنها  التي  للمحليني  اإفريقيا 

وفاحت  يناير   11 بني  اإفريقيا  جنوب 

فرباير القادم، ي�ستيقظ امل�سوؤولون عن 

جامعة كرة القدم من �سباتهم العميق، 

ليعينوا الإطار الوطني ح�سن بنعبي�سة 

مدربا لهذا املنتخب الغريب.

اجلامعة  رئي�ض  الفهري  الفا�سي  علي 

امللكية املغربية لكرة القدم هو امل�سوؤول 

الأول عن الفو�سى التي تعي�سها جامعته، 

التي  ال�سلبية  ومواقفه  تعنته،  ب�سبب 

والذي  الو�سع،  هذا  تاأزمي  يف  �ساهمت 

اأثر و�سيوؤثر ب�سكل كبري يف م�ستقبل كرة 

القدم الوطنية، التي تنتظرها العديد من 

املواعيد وال�ستحقاقات احلا�سمة.

فقد كان باإمكان رئي�ض اجلامعة ب�سفته 

اأن  الوطنية  املنتخبات  عن  م�سوؤول 

يعلن عن ا�سم املدرب اجلديد للمنتخب 

اجلمع  تاريخ  نونرب   10 يوم  املحلي 

العام »املهزلة« التي رف�سته الفيفا، هذا 

هذا  �سيفيد  كان  مبكر،  ال�سبه  الإعالن 

املنتخب الذي �سيع العديد من اللقاءات 

الودية التي �ست�ساهم يف ان�سجام لعبيه 

قبل الرحيل جلنوب اإفريقيا.

علي الفهري اأراد اأن يعود »بالعمارية« 

ال�ستقالة والعودة  اأجرب على  اأن  بعد 

اإىل »مكاتبه« ومبا�سرة مهامه املتعددة، 

ا�ستجدائه  بعد  يعود  اأن  اإذن  اأراد 

و»رمي العار عليه«.

اجلامعة  مكونات  جميع  عطل  الفهري 

التي اأ�سبح م�ستخدموها يعي�سون �سبه 

»ال�سان«  موعد  اقرتاب  ولول  عطالة، 

لظل الو�سع على ما هو عليه اإىل اإ�سعار 

اآخر.

بنعبي�سة  ح�سن  الوطني  املدرب 

امل�سهد  مكونات  جميع  لدى  املعروف 

الكروي الوطني بكفاءته وجديته، قبل 

هذا التعيني امللغوم، حتدي كل م�ساكل 

اجلامعة واأكد باأن الإطار الوطني ب�سكل 

عام، ل يقبل املزايدة، وبف�سل الت�سحية 

يف �سبيل الوطن، على عك�ض العديد من 

يف�سلون  الذين  اجلامعيني  الأع�ساء 

م�ساحلهم ال�سخ�سية، �ساربني عر�ض 

احلائط م�سالح الوطن، وم�ستقبل كرة 

اخليبات  عهدهم  يف  تعي�ض  التي  القدم 

والف�سائح. 

�سجاعته،  على  بنعبي�سة  ح�سن  ن�سكر 

التي  بالنتائج  بتاتا  معني  غري  فهو 

�سيح�سل عليها هذا املنتخب الذي يجب 

اأن ن�سميه »منتخب الكوكوت مينوت«.

الفهري وحا�سيته  فامل�سوؤولية يتحملها 

التي فقدت احرتام كل املغاربة ب�سبب 

لدى  امل�سوؤولية  روح  وانعدام  اأنانيتها 

اأع�سائها.

حظ �سعيد ملنتخبنا املحلي.

عبث اجلامعة، ومنتخب »الكوكوت مينوت«
من امل�سوؤول عن غياب 

بع�ض الفاعلني الرجاويني 

عن التو�سيح امللكي؟

امل�سري  املكتب  من  املقربني  من  العديد  ت�ساءل 

بع�ض  اإبعاد  اأو  غياب  عن  البي�ساوي،  للرجاء 

كبري  ب�سكل  �ساهموا  الذين  الرجاويني  الفاعلني 

يف فوز الرجاء ببطولة املو�سم الأخري، وبالظهور 

امل�سرف للفريق الأخ�سر يف نهائيات كاأ�ض العامل 

الأخرية.

وبدون  ب�سمت  يعملون  الأع�ساء  هوؤلء 

من  الأخرية  ال�ساعات  يف  اإبعادهم  مت  �سجيج، 

كل  به  يحلم  الذي  الكرمي  امللكي  احل�سور  هذا 

مغربي.

يقال واهلل اأعلم باأن هناك �سخ�سا واحدا هو الآمر 

والناهي، هو �سبب اإق�ساء هوؤلء »الرجاويني« 

لأنهم اقرتبوا من رفع الب�ساط من حتت قدمه، 

مف�سال عنهم اأ�سخا�سا اآخرين بالرغم من دخولهم 

املتاأخر اإىل املكتب امل�سري.

العام  ال�سري  يف  امل�سكل  هذا  يوؤثر  ل  اأن  نتمنى 

من  العديد  تنتظره  الذي  الأخ�سر  للفريق 

رئي�ض  على  يجب  كما  العاملية،  ال�ستحقاقات 

الفريق اأن يفكر مليا، واأن يختار الرجل املنا�سب 

يف املكان املنا�سب.

املنتخب  تدريب  قبلت  كيف   ◆

من  اأ�سبوعني  بعد  على  املحلي 

اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  انطالق 

للمحليني؟

�سعب،  رهان  بالفعل   ◆◆

هذا  رف�ض  باإمكاين  يكن  مل  كما 

يف  �سي�سارك  واملغرب  الطلب، 

العديد  تتمنى  دولية،  تظاهرة 

من املنتخبات الوطنية مل�ساركة 

فيها.

التعيني  هذا  باأن  ترى   ◆

ملغومة  هدية  مبثابة  املتاأخر 

لبنعبي�سة؟

◆◆ ل اأظن ذلك، بل اأرى اأن هذا 

للعمل  مكافاأة  مبثابة  التعيني 

مع  �سنوات  منذ  به  قمت  الذي 

ال�سباب  الالعبني  من  جمموعة 

وحققوا  املغاربة  اأبهروا  الذين 

العديد من النتائج الإيجابية.

◆ مباذا تعد املغاربة؟

ولكن  ب�سيء،  اأعدهم  ل   ◆◆

راية  عن  الدفاع  �سنحاول 

الوطن، بكل ما اأوتينا من قوة، 

و�سنكون اإن �ساء اهلل يف املوعد.

✽ ح�سن بنعبي�سة: 
مدرب املنتخب املحلي

كاأ�س �إفريقيا للمحليني

بودريقة

لقطة من الجمع العام
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غ�صبة ال�صحراويني تعجل 

باإقبار م�صروع تنمية ال�صحراء 

الأقاليم  »تنمية  م�شروع  يف  امل�شي  ميكن  كيف 

كبري  حتالف  وراء  كان  اأنه  واحلال  اجلنوبية« 

احل�شا�شيات  خمتلف  من  ال�شحراء  لربملاين 

من  مق�شيني  اأنف�شهم  يعتربون  لأنهم  ال�شيا�شية، 

الر�شالة  ج�شدته  ما  وهو  الورقة،  هذه  �شياغة 

التي وقعها كل من: اإبراهيم اجلماين جنل القطب 

اأبي،  �شعيد اجلماين، وكجمولة منت  ال�شحراوي 

والنائب  خي،  اإبراهيم  �شيدي  حممد  والنائب 

اأكنا�س،  اهلل  عبد  والنائب  ال�شيكر  حممد  �شيدي 

عتابا  ت�شمنت  والتي  اأجف)..(  مولود  والنائب 

ل�شكيب بنمو�شى على �شرعة �شياغة م�شروع بهذا 

احلجم.

زاوية  من  تعك�شها  ال�شحراء  م�شاكل  ح�شا�شية 

يف  العام  الو�شع  ح�شا�شية  الربملانيني  نظر 

املنطقة، فـ»البولي�شاريو ت�شرف على التظاهرات 

التي  الأ�شر  وعلى  مثال  العيون  مدينة  يف  اليومية 

 10 الدرهم:  الربملاين ح�شن  ت�شتغل« »ت�شريح  ل 

نونرب 2013«، كما اأن ت�شور املجل�س القت�شادي 

والجتماعي مل�شروع تنمية القاليم اجلنوبية مل 

ي�شلم هو الآخر من النتقادات، ل�شيما فيما يتعلق 

بالأرقام التي اأعلنها، »فرقم 145 مليار درهم التي 

لي�س   1975 �شنة  منذ  ال�شحراء  لتنمية  خ�ش�شت 

ال�شمارة  بحجم  مدينة  و�شاكنة  �شحيحا)..( 

فاأي  ال�شروب،  املاء  مع  م�شاكل  تعي�س  مازالت 

حتتية،  بنية  واأي  جتهيز  اأي  وعن  هذه؟  رفاهية 

ل�شان  على  جاء  الأخري  هذا  بنمو�شى؟  يتحدث 

النائب الربملاين اإبراهيم اجلماين.

ميكن القول اإن تقرير بنمو�شى اغ�شب جل فعاليات 

ال�شحراء وقد امتد الأمر اإىل درجة مقاطعة بع�س 

اجلمعيات املحلية للقاءات الت�شاورية التي عقدها 

ل�شوؤون  ال�شت�شاري  املجل�س  اإن  بل  املجل�س، 

الورقة،  هذه  اإعداد  يف  حا�شرا  يكن  مل  ال�شحراء 

مل  التي  الورقة  هذه  �شرعية  عن  ال�شوؤال  ليطرح 

غري  ول  الر�شمية  الفعاليات  باعرتاف  ل  حتظى 

باملخاطر؟  حمفوفة  مبادرة  األي�شت  الر�شمية، 

عنه  حتدث  الذي  الإجماع  ذلك  يظهر  مل  ملاذا 

هو  جمهودهم  اإن  قالوا  عندما  امل�شروع  اأ�شحاب 

�شخ�س   1500 من  اأكرث  مع  عقدت  لقاءات  ثمرة 

والرتابية،  املركزية  والإدارة  املنتخبني  ميثلون 

واملنظمات النقابية، والفاعلني القت�شاديني؟ 

رمبا يكون لالأمر عالقة بالتحركات الأخرية املوحى 

بها، فمقاطعة بنمو�شى بكل من العيون والداخلة، 

جهات،  وقوف  حول  �شلبية  اإ�شارة  »تعطي 

يف  ال�شتثنائية  الو�شعية  ريع  من  ت�شتفيد  ظلت 

اجتماعية  فئة  ظهرت  اإذ  لالغتناء،  ال�شحراء، 

يطلق عليها ال�شحراويون اأغنياء احلرب، ت�شتعد 

ملجابهة كل حتول قد مي�س مب�شاحلهم القت�شادية 

بع�شهم  اكت�شبها  التي  الجتماعية  وو�شعيتهم 

وامل�شغل  الأول  امل�شتثمر  تبقى  التي  الدولة  من 

 23 عدد:  »ال�شباح،  اجلنوبية  الأقاليم  يف  الأول 

وامل�شالح  ال�شغوط  هذه  مثل   )..(»2013 يناير 

م�شروع  باإقبار  تعجل  قد  التي  هي  الأخطبوطية 

تنمية الأقاليم اجلنوبية يف عهد نزار بركة، ورمبا 

 ،)..( اأجلها  من  جاء  التي  مهمته  هي  هذه  تكون 

اأغ�شب  الذي  التقرير  هذا  ت�شمنه  الذي  ما  لكن 

ال�شحراويني؟ اجلواب فيما يلي: 

املهمة اجلديدة لنزار بركة  

»النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية«، تحت هذا العنوان، ترك 
رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي السابق شكيب 

بنموسى، تقريرا خطيرا حول الوضع في الصحراء قبل أن يرحل إلى 
مقر السفارة المغربية في باريس، ليرث نزار بركة الرئيس الجديد 

للمجلس هذا التقرير الذي استنفر كل الفعاليات في الصحراء، 
ودفعها لتقود هجوما غير مسبوق على هذه المبادرة الغير 

للدولة. مسبوقة 
مصادر »األسبوع« تؤكد أن نزار بركة بادر بمجرد توليه مهام 

رئاسة المجلس بتكليف ملكي إلى إنهاء ارتباط المجلس مع 
شركة متخصصة في التواصل)..( كانت قد تكلفت بالترويج 
للمشروع في بدايته، وأعلن انفراده رفقة طاقمه بطريقة 

تواصلية جديدة، خالية من »البروباغندا«، وربما يهدف بركة إلى 
إقبار هذا المشروع بطريقة هادئة.

وإذا كان جل أعيان الصحراء وبرلمانيوها والمستفيدون من 
الوضع قد وضعوا كل العراقيل ليضمنوا التشويش على مقترحات 
بنموسى في وقت سابق، رغم عدم انتمائه الحزبي، فإن السؤال 

الذي يطرح نفسه هو كيف سينجح نزار في الدعاية ألفكار 
المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذه الربوع التي فضل فيها 

كثير من زمالئه في حزب االستقالل، العزف على النغمة التي 
يعزفها حمدي ولد الرشيد الذي سخر كل إمكانياته لمساندة، 

حميد شباط، عدو نزار بركة.
إعداد: سعيد الريحاني 
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الأقاليم  يف  للتنمية  م�شروع  يف  الدولة  تفكر  اأن 

اجلنوبية عرب موؤ�ش�شة ر�شمية يعد اأمرا حممودا، 

املجل�س  هي  ر�شمية  موؤ�ش�شة  تقوم  اأن  لكن 

يف  الفاعلني  مبعاتبة  والجتماعي  القت�شادي 

البع�س،  يتقبله  مل  ما  هو  هذا  ال�شحراء  منطقة 

»فقد بقيت فر�س ال�شغل غري كافية وبقي معدل 

يف   9 مع  مقارنة  املئة  يف   15 يف  مرتفعا  البطالة 

املئة بباقي اأنحاء املغرب، وي�شاف اإىل �شعوبة 

والإح�شا�س  احلرمان،  م�شاعر  املهني،  الندماج 

امللحة  ال�شرورة  عن  والتعبري  باحليف، 

اآلية  اأن  الفورية لالنتظارات)..( ذلك  لال�شتجابة 

امل�شاعدة الجتماعية، رغم حجمها الهام من حيث 

التي  املالية  اأو  العينية  وامل�شاعدات  امليزانية 

املبادرة  اتخاذ  على  ت�شجع  ل  تقدميها،  يجرى 

للم�شتفيدين منها،  الت�شغيل  ول حت�شني حظوظ 

على  الكايف  بالقدر  مركزة  لي�شت  اأنها  يبدو  كما 

ال�شاكنة الأكرث ه�شا�شة«، يقول التقرير.

  التحوالت العميقة التي عرفها 
مجتمع الصحراء 

نزار  ورثه  الذي  بنمو�شى  �شكيب  تقرير  يوؤكد 

الدميغرافية  والبنية  الرتابي  املجال  اأن  بركة 

عرف  الثالث  اجلنوبية  اجلهات  يف  والقت�شاد 

ال�شتعمار  من  حتريرها  منذ  عميقا  تغريا 

وطاطا،  لكلميم  بالن�شبة   1956 عام  الفرن�شي 

ويف  وطرفاية،  طانطان  بالن�شبة   1958 �شنة  ويف 

1975 بالن�شبة لل�شمارة وجهة العيون)..( ويرى 
الأقاليم  �شاكنة  اأن  اإليه  امل�شار  التقرير  اأ�شحاب 

اجلنوبية ت�شاعفت على مدى عقدين من الزمن، 

وارتفع عدد ال�شاكنة بن�شبة ثالثة يف املئة ما بني 

2004 و2012، ولعبت الدولة دورا فاعال واأ�شا�شيا 
ال�شيادية  وظائفها  خالل  من  التحول  هذا  يف 

والعتماد على اآلية ال�شثمار العمومي.

 أول تقرير رسمي يدين سياسة 
الدولة في الجنوب 

اأخطر ما ت�شمنه تقرير �شكيب بنمو�شى هو حديثه 

عن » بع�س حالت ال�شطط يف ا�شتعمال ال�شلطة، 

ي�شتنكرها املدافعون عن حقوق الإن�شان، تتمثل 

يف اأعمال ترهيب ب�شبب الراأي اأو بحالت معاملة 

�شيئة يف الو�شط ال�شجني، كما اأن هناك ادعاءات 

بوقوع حالت رف�س غري مربر لت�شليم توا�شيل 

الت�شريح بجمعيات، ح�شب املدافعني عن حقوق 

ا باحلق يف تكوين  الإن�شان الذين يرون يف ذلك م�شًّ

التقرير  من   42 الفقرة  »امل�شدر:  اجلمعيات« 

�س:35«.

»العرتاف الر�شمي« بوجود �شطط يف ا�شتعمال 

الأو�شاط  يف  م�شبوقة  غري  بادرة  ال�شلطة، 

انتقادات  اإىل �شل�شلة  اأنها تن�شاف  الر�شمية، كما 

من  عددا  اأغ�شب  الذي  التقرير  ت�شمنها  اأخرى 

النخب ال�شحراوية، ومنها اأن توزيع امل�شاعدات 

واأنظمة  واملحروقات  الغذائية  واملواد  والدعم 

الإدارات  يف  الت�شغيل  وعمليات  للطلبة،  املنح 

اأية  دون  نف�شه،  الوقت  يف  »جترى  العمومية، 

منظورية ول تن�شيق ول حما�شبة على م�شتوى 

الفقر،  اأثارها يف جمال تراجع  اأو تقييم  تقييمها، 

اأو  بالنوع،  املرتبطة  امليز  حالت  تراجع  اأو 

يف  اجلماعات  اأو  الأ�شخا�س  و�شعية  حت�شني 

و�شعية ه�شا�شة«.

 فشل سياسة »بطائق 
اإلنعاش«

خ�ش�س تقرير املجل�س القت�شادي والجتماعي 

»نقاط  اأ�شماه  ما  لتو�شيح  منه  كبرية  اأجزاء 

التقرير  يعترب  حيث  جتاوزها«،  ينبغي  �شعف 

مت  الذي  والقت�شادي  الجتماعي  النموذج  اأن 

اعتماده يف اجلنوب قد بلغ مداه، مبا يحدثه من 

اأثار تخلق يف نفو�س املواطنني �شعورا باحليف، 

ال�شوؤون  تدبري  جمال  يف  ال�شفافية  وغياب 

العمومية، ح�شب لغة التقرير.

كما يوؤكد نف�س امل�شدر عدم فعالية اآلية الندماج 

اجلنوبية  الأقاليم  كانت  فاإذا  والت�شامن، 

ت�شتفيد من جزء مهم من امل�شاعدات، مبيزانية 

خم�ش�س  جزء  درهم،  ماليري   6.4 تقارب  تقدر 

كبريا  عددا  »هناك  فاإن  الإنعا�س،  بطائق  لدعم 

امل�شاعدات  يتلقون  ل  والأ�شخا�س  الأ�شر  من 

الذين  والأ�شخا�س  حاليا.  املقدمة  الجتماعية 

يناهز  والذين  امل�شاعدات  تلك  من  ي�شتفيدون 

اأغلبهم  يف  ينتمون  �شخ�س،  األف   118 عددهم 

املعر�شون  العاطلون  جمموعتني،  اإحدى  اإىل 

اأن  كما  الوحدة،  خميمات  و�شاكنة  لله�شا�شة، 

نظام امل�شاعدات غري موحد يف الأقاليم اجلنوبية، 

حيث جند اأن القفة الغذائية والإنعا�س الوطني 

الغالبة  وبالن�شبة  اخل�شو�س  على  يعنيان 

ال�شاقية  بوجدور،  العيون،  جهتي  �شاكنة 

احلمراء، ووادي الذهب لكويرة.

ب�شفة عامة يعتقد اأ�شحاب التقرير اأن ال�شيا�شة 

اإ�شكالية  طبيعة  ذات  املتبعة  الجتماعية 

منه  ي�شتفاد  ل  فالإنفاق  م�شتويات،  ثالثة  على 

للمراقبة، وهو ل  ا�شتفادة ق�شوى ول يخ�شع 

ي�شكو  لكونه  ور�شاهم  املواطنني  بدعم  يحظى 

من �شعف يف ال�شتهداف، كما اأنه ل ي�شجع على 

ال�شتقاللية واتخاذ املبادرة.

التقرير الر�سمي الذي اتهم الدولة 
واأغ�صب النخب ال�صحراوية 

الشيطـــان »يقبـــع« فــي التفاصـــيل

يهدف مشروع »تنمية األقاليم الجنوبية الذي صاغه المجلس 
االقتصادي واالجتماعي في عهد رئيسه السابق، شكيب 

بنموسى، إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام وخلق أكثر من 
120 ألف منصب شغل جديد في أفق 10 سنوات، وتخفيض 

نسبة البطالة في هذه المناطق إلى النصف، كما يقتضي 
هذا المشروع كما هو مدون فيه، تعزيز الثقة بين المجتمع 
والدولة وتأكيد سمو احترام الجميع لسيادة القانون وضمان 

الولوج إلى العدالة، من خالل دعم المؤسسة القضائية 
وضمان قربها.

كما يهدف المشروع إلى »العمل على االنتقال من اقتصاد 
الريع الذي يعتمد على األنشطة األولية واالمتيازات، إلى إطار 
يشجع االستثمار الخاص المنتج للثروة وفرص الشغل، ويضمن 
الشفافية واحترام قواعد المنافسة الشريفة، وخلق دينامية 

نمو جديدة تؤمن االنتقال إلى إطار اقتصادي قابل للتوقع 
للمستثمرين. ومحفز 

»االعتراف الرسمي« 
بوجود شطط في 
استعمال السلطة، 

بادرة غير مسبوقة في 
األوساط الرسمية، كما 
أنها تنضاف إلى سلسلة 
انتقادات أخرى تضمنها 

التقرير الذي أغضب عددا 
من النخب الصحراوية، 

ومنها توزيع المساعدات 
والدعم والمواد الغذائية 

والمحروقات وأنظمة المنح 
للطلبة، وعمليات التشغيل 

في اإلدارات العمومية

بنموسى الرئيس السابق للمجلس االقتصادي واالجتماعي
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 فشل السلطة والقطاعات 
االجتماعية 

رغم املاليري املخ�ص�صة لل�صحراء، والتي تفوق ما 

مت تخ�صي�صه ملخطط مار�صال اخلا�ص باإعادة بناء 

اأوربا، ح�صب تعبري الربملاين،اإبراهيم اجلماين، فاإن 

التقرير امل�صار اإليه يوؤكد اأن ال�صلطات العمومية ال 

لفائدة  املنجزة  االأعمال  روؤية وا�صحة عن  متتلك 

االقت�صاديني  الفاعلني  اأن  »كما  اله�صة،  الفئات 

االأعمال،  بهذه  كثريا  يرحبون  ال  واالجتماعيني 

وجود  بعدم  منه  كبري  جزء  يف  االأمر  هذا  ويف�صر 

لتحديد  االأقاليم)..(  هذه  يف  وا�صحة  معايري 

االأ�صخا�ص يف و�صعية ه�صا�صة«.

امل�صدر،  نف�ص  اأخرى،ح�صب  جهة  من  توجد  وال 

التمييزية  النمطية  ال�صور  التطور  تبني  موؤ�صرات 

والعوائق التي حتول دون ولوج الن�صاء اإىل وظائف 

تقدر  مبيزانية   ،2011 �صتنرب  يف  العائلي  التكافل 

بنحو 160 مليون درهم، واال�صتفادة من خدمات هذا 

ال�صندوق منح�صرة يف الن�صاء املطلقات املعوزات 

واأطفالهن.

نظام  تواجه  التي  ال�صعوبات  اإىل  وباالإ�صافة 

اإعاقة،  و�صعية  يف  باأ�صخا�ص  والتكفل  امل�صاعدات 

خميمات  من  العائدين  املواطنني  »بع�ص  فاإن 

االجتماعية  و�صعيتهم  من  ي�صتكون  تيندوف، 

والعائلية، ويعتربون اأن امل�صاعدات التي يح�صلون 

عليها عرب بطاقات االإنعا�ص الوطني ال تكفي ل�صد 

اأية  من  ي�صتفيدون  ال  اأنهم  كما  اليومية،  حاجتهم 

مواكبة نف�صية كفيلة بت�صهيل اندماجهم التاريخي، 

ولي�صت هناك اأية اآلية لتقييم وتتبع درجة اندماجهم 

االجتماعي واملهني«.

 ضعف المنظومة التربوية 
في األقاليم الجنوبية 

املجل�ص  نظمها  التي  اال�صتماع  جل�صات  خل�صت 

فيما  خطرية  نتائج  اإىل  واالجتماعي  االقت�صادي 

اجلنوبية،  املناطق  يف  الرتبوية  باملنظومة  يتعلق 

املحدود  الولوج  على  وا�صح  ب�صكل  وقفت  اأن  بعد 

تاريخ  تدري�ص  و�صعف  اجلديدة،  للتكنولوجيات 

احل�صانيني،  والرتاث  الثقافة  وتاريخ  املنطقة 

العلمية،  امل�صالك  نحو  التالميذ  توجيه  و�صعف 

االأجنبية، وخ�صو�صا  للغات  ال�صعيف  واالكت�صاب 

منها الفرن�صية.

ويبلغ ف�صل املنظومة الرتبوية مداه يف جهة كلميم 

كبرية  ن�صب  عن  ال�صاكنة  تتحدث  حيث  ال�صمارة، 

من الهدر املدر�صي يف �صفوف الفتيات خ�صو�صا يف 

طاطا واأ�صا)..( ويعزى هذا الهدر اإىل عدة عوامل، 

منها االأثر ال�صلبي ل�صيا�صة امل�صاعدة على موا�صلة 

الدرا�صة، والعوامل الثقافية، واالنتماء االجتماعي 

الدرا�صات  موا�صلة  اأما  اجلغرافية،  وامل�صافات 

العليا فتواجهها جمموعة من امل�صاكل من بينها بعد 

املدار�ص الكربى واجلامعات.

قد تكون وراء ف�صل  اإىل جزئية مهمة  التقرير ي�صري 

الفقرة  خالل  من  وتظهر  املناطق  بهذه  التعليم 

النقد  الرتبوية من  االأطر  تكوين  ي�صلم  التالية: »ال 

االأطر  من حيث م�صمونه وجودته خ�صو�صا جتاه 

تكوين  اأي  بدون مباراة، ودون  الذين مت توظيفهم 

بداغوجي)..(«.

اأما فيما يتعلق بالتعليم اجلامعي فاإىل حدود يناير 

جامعة  على  اجلنوبية  االأقاليم  تتوفر  ال   ،2013
مندجمة وم�صتقلة، وهو ما يوؤدي اإىل اإ�صعاف ن�صبة 

�صفوف  يف  اجلامعية  ال�صهادات  حاملي  ح�صور 

الطلبة املنحدرين من اجلنوب)..(.

 منظومة صحية ال تستجيب 
للتطلعات 

»منوذجا  �صاغت  التي  اللجنة  على  يغب  مل 

للتنمية يف االأقاليم اجلنوبية« التطرق اإىل الو�صع 

ال�صيادين  قرى  اأن  اعتربت  حيث  ال�صحي، 

بها  توجد  ال  ملحوظا،  ن�صاطا  ت�صهد  التي 

العالجات  للوقاية وتلقي  كافية  جتهيزات عملية 

تبقى  ال�صحية  التغطية  اأن  كما  ال�صرورية، 

املخ�ص�صة  االأ�ِصرة  عدد  يتجاوز  ال  جدا  �صعيفة 

وادي  واحدا يف جهة  �صريرا  �صخ�صا،   1287 لكل 

الذهب لكويرة، كما اأن املوارد الب�صرية يف القطاع 

ال�صحي تبقى غري كافية، وغري م�صتقرة، »وكثريا 

ما يعترب تعيني االأطباء باالأقاليم اجلنوبية، نوعا 

االأطباء  اإقبال  العقاب، كما ي�صجل �صعف يف  من 

التحفيزية  االإجراءات  رغم  االأقاليم  هذه  على 

املتخذة ال�صتقطابهم.

 لماذا فشل اإلقالع االقتصادي 
في الجنوب؟

اجلنوبية  املناطق  يف  املطروح  ال�صوؤال  يبقى 

االنطالقة  اجلنوبية  االأقاليم  حتقق  مل  ملاذا  هو: 

ل�صان  على  اجلواب  منها؟  املتوقعة  االقت�صادية 

يتحقق  واالجتماعي:«مل  االقت�صادي  املجل�ص 

االإقالع االقت�صادي املنتظر يف االأقاليم اجلنوبية، 

يف  ويرتكز  التنوع،  حمدود  ظل  االقت�صاد  الأن 

اأن  كما  االأولية،  القطاعات  على  االأكرب  جزئه 

املوارد الطبيعية غري مثمنة  اإال بن�صبة �صئيلة، 

البحر،  ال�صيد  من  املتاأتية  تلك  راأ�صها  وعلى 

واالأ�صغال  والبناء  التجارة  قطاعات  وبقيت 

باال�صتثمارات  كبري،  حد  اإىل  مرتهنة  العمومية، 

وامل�صاعدات التي توفرها الدولة، بينما انح�صرت 

م�صاهمة الفالحة وال�صياحة يف م�صتويات متدنية، 

ويخ�صع االقت�صاد برمته خ�صوعا كبريا للنفقات 

العمومية«.

يف  تتمثل  اأخرى  مع�صلة  اإىل  �صبق  ما  وين�صاف 

اقت�صاد  يف  تتحكم  التي  الريع،  عقلية  �صيادة 

وهناك  �صعيف،  جتاري  ن�صاط  مع  املناطق  هذه 

�صعف كبري يف اإن�صاء املقاوالت، خ�صو�صا ب�صبب 

انعدام حتفيزات جلذب القطاع اخلا�ص، و�صعف 

روح املبادرة، وغياب �صيا�صة متويل ت�صجع على 

املراحل  �صيما على م�صتوى  املقاوالت، وال  خلق 

االأوىل من حياة املقاولة.

املناطق  ظهر  يق�صم  ما  اإن  كذلك  القول  ميكن 

اجلنوبية هو قلة اجلاذبية اال�صتثمارية، »فرغم 

االإجراءات التحفيزية العديدة التي ي�صتفيد منها 

و�صط االأعمال باالأقاليم اجلنوبية، فاإنه ال يفلح يف 

جذب امل�صتثمرين اخلوا�ص املغاربة واالأجانب، 

ويظل اال�صتثمار اخلا�ص �صعيفا )3 اإىل 4 ماليري 

م�صتثمرون  االأعم  الغالب  يف  به  ويقوم  درهم(، 

من  وم�صتمرون  املئة(،  يف   65 اإىل   60( حمليون، 

باقي مناطق املغرب بن�صبة ترتاوح بني 30 و35 

باملئة، واأجانب )10 اإىل 15 يف املئة(.

االأقاليم  يف  املح�صلة  ال�صرائب  ن�صبة  اأن  كما 

الو�صعية  وتتميز  جدا،  �صعيفة  تبقى  اجلنوبية 

والبطء  املمتلكات  ت�صجيل  ب�صعف  العقارية 

االأرا�صي  جتهيز  و�صعف  املنازعات،  ف�ص  يف 

منح  يف  ال�صفافية  وغياب  اقت�صادية،  الأغرا�ص 

ال  م�صاطر  وهي  الدولة،  متنحها  التي  االأرا�صي 

تخدم دائما م�صالح ال�صاكنة املحلية.

املجل�ص  تقرير  مناق�صة  ظروف  ت�صمح  مل 

اأع�صاء  مبعرفة  واالجتماعي  االقت�صادي 

لن  ورمبا  اإعداده،  على  �صهرت  التي  اللجنة 

امل�صاركة  ال�صخ�صيات  قيمة  اأحد  ببال  يخطر 

�صبيل  بالتقرير، وهم على  اللجنة اخلا�صة  يف 

اجلواهري  اللطيف  عبد  احل�صر:  ال  املثال 

علمي  احلليمي  واأحمد  املغرب،  بنك  وايل 

ومرمي  التخطيط)..(  يف  ال�صامي  املندوب 

احلل  هو  فما  الباطرونا)..(  رئي�صة  بن�صالح 

الذي يقرتحه اأ�صحاب هذا امل�صروع للنهو�ص 

باالأو�صاع يف االأقاليم اجلنوبية؟

»اإن خلق دينامية تنموية جديدة، يقت�صي اأن 

وا�صح  اقت�صادي،  اإطار  بو�صع  الدولة  تقوم 

واالأن�صطة  لال�صتثمارات  وحمفز  وتوقعي، 

االأقاليم،  هذه  يف  الطاقات  فتحرير  التجاري، 

واالإ�صراك  الدولة،  تدخل  عقلنة  يقت�صي 

ذلك  اأجل  من  ويتعني  اخلا�ص،  للقطاع  القوي 

يف  والوطنية  املحلية  اال�صتثمارات  ت�صجيع 

املقاوالت  ودعم  املهيكلة،  الكربى  امل�صاريع 

من  جدا،  وال�صغرية  واملتو�صطة  ال�صغرى 

وفتح  القائم،  الن�صيج  كثافة  من  الرفع  اأجل 

االقت�صاد  فعاليات  اأمام  االقت�صادية  االآفاق 

االجتماعي والت�صامني، الذي يزخر مبوؤهالت 

تنموية كبرية«، هذا ما يوؤكده املجل�ص، الذي 

جهوي  مايل  اإطار  اإر�صاء  ب�صرورة  يطالب 

وا�صح ومن�صف يفلح يف جذب امل�صتثمرين.

النموذج  هذا  يقوم  اأن  يتعني  ذلك  اأجل  من 

باإر�صاء  اأوال  دعامتني،  على  اجلديد  التمويلي 

واإحداث  وم�صجع،  وا�صح  �صريبي  اإطار 

حتفيز  مهمته  االقت�صادي،  للتحفيز  �صندوق 

اال�صتثمار وخلق االأن�صطة. فاالإطار ال�صريبي 

املحفز من �صاأنه اأن يوفر منظورية للم�صتثمرين، 

البعيد ميزانية اجلهات  واأن ميول على املدى 

فاإن  ذلك،  املحلية، وباملوازاة مع  واجلماعات 

اأف�صل،  ب�صكل  توجيهها  �صيتم  الدولة  جهود 

مع احلفاظ على امل�صتوى نف�صه، نحو عمليات 

القطاعات  يف  �صغل  وفر�ص  اأن�صطة  حتفيز 

امل�صافة  والقيمة  الرثوة  بخلق  الواعدة 

املحليتني.

وبالن�صبة للو�صعية العقارية يقرتح اأ�صحاب 

حتقيق  اإمكانية  �صيتيح  مما  تطهريه  التقرير 

من�صف  توزيع  �صمان  االأبعاد:  ثالثي  هدف 

يحافظ على امللك املحلي، وتاأمني وعاء عقاري 

حلاجيات  امل�صتمرة  اال�صتجابة  على  قادر 

�صوق  اإقالع  واإتاحة  الرتاب،  واإعداد  التنمية 

عقارية حقيقية)..( كما يو�صي التقرير بخلق 

مناخ �صفاف لالأعمال، وتثمني املوارد الطبيعية 

على  لثمارها  املن�صف  التوزيع  و�صمان 

ال�صاكنة املحلية، ودعم اأن�صطة حتويل ال�صمك 

الفالحة)..(  وت�صجيع  البحر)..(  ومنتجات 

وال�صناعة  الت�صامنية  ال�صياحة  بني  والربط 

التقليدية.

نزار بركة الرئيس الحالي للمجلس االقتصادي واالجتماعي

وصفة المجلس االقتصادي واالجتماعي للنهوض بالصحراء

ينضاف ما سبق إلى معضلة أخرى 
تتمثل في سيادة عقلية الريع، 
التي تتحكم في اقتصاد هذه 

المناطق مع نشاط تجاري ضعيف، 
وهناك ضعف كبير في إنشاء 

المقاوالت، خصوصا بسبب انعدام 
تحفيزات لجذب القطاع الخاص، 

وضعف روح المبادرة، وغياب 
سياسة تمويل تشجع على خلق 

المقاوالت، وال سيما على مستوى 
المراحل األولى من حياة المقاولة.



عندما كانت الرباط على و�سك ال�سكتة القلبية
كلفه  رئي�سه  غياب  ويف  املالية،  بوزارة  عاديا  موظفا  كان 

اأنظار  على  �سيعر�ض  وم�ستعجل  مهم  ملف  باإعداد  الوزير 

املغفور له امللك الراحل احل�سن الثاين وبكفاءة عالية و�سرعة 

قيا�سية، نفذ تعليمات وزيره الذي رفع امللف اإىل املغفور له، 

ليتفاجاأ الوزير مبكاملة هاتفية ت�ساأله عن الذي هياأ امللف؟ 

اآ�سيدي لأن املدير املكلف  ليكون الرد: »موظف عادي نعم 

يف مهمة خارج اأر�ض الوطن«، ولياأته الأمر: »جيبو معك يف 

اخلام�سة«.

املعرفة  من  كنز  على  العثور  يف  ال�سدفة  �ساهمت  هكذا 

اخلفية  اجلوانب  على  دقيق  ب�سكل  وال�سطالع  والذكاء، 

التي تفرخ امل�ساكل ويواجهها باحللول التي تذيبها وحتولها 

اإىل فوائد.

ومن ذلك الوقت وهو يتحمل م�سوؤوليات كبرية، كان فيها 

املنقذ لعدة قطاعات اقت�سادية واجتماعية وتنموية، ليحل 

مبدينة الرباط التي كانت على و�سك ال�سكتة القلبية، ويت�سلم 

زمام اأمورها وي�سرع يف ت�سخي�ض اأحوالها وو�سف عالجها 

تلك  ويف  لإنقاذها.  طريق  خارطة  و�سن  خططها،  وتقومي 

الأثناء، اأ�سيب كاتب هذه ال�سطور مبر�ض خطري على اإثر 

نزيف يف الدماغ نتجت عنه غيبوبة ملدة ثالثة اأ�سهر، وعند 

اجل�سم  اأطراف  كل  باأن  اكت�سفت  الوعي  �سبه  اإىل  العودة 

م�سلولة، ومنخورة بكل اأنواع الأمرا�ض التي هاجمت اجل�سد 

املنهوك املمدود بدون حركة والذي يتنف�ض مب�ساعدة الآلت، 

كانت  الدموية  الدورة  وحتى  الأنابيب  بوا�سطة  ويقتات 

ل تدور اإل بف�سل اأربع حقن حتقن يف البطن حتى �سارت  

كالغربال فا�ستعانوا برجلي بدل من البطن والذراعني.

وكان الطبيب يقول يل: اإذا كنت ت�سمعني، فالبد من م�ساعدتنا 

لتقف على رجليك، واإذا اعتمدت على الأنابيب والآلت لتحل 

حملك، ف�ستبقى مطروحا على الفرا�ض، وبلهجة العطف كان 

ي�ستعطفني لأقاوم واأرف�ض املر�ض، وكرر ا�ستعطافه مئات 

املرات، وبداأ التجاوب مع الرتوي�ض وا�ستجبت للح�س�ض 

املوؤملة القا�سية بدءا من ا�ستعادة النطق وحتريك الأطراف 

اإىل اأن جاءتني الرغبة يف الوقوف ثم قررت ا�ستعمال ل�ساين 

اأريد، ورف�ست و�سعيتي كطفل  ما  لأبلغ  العينني  من  بدل 

�سغري مرحا�سه هو فرا�سه، واقتنعت باأن ا�ستلذاذ الفرا�ض 

والعتماد على الآلت هي طريق مبا�سر اإىل املقربة احلياتية، 

فلقد نا�سلت يف حياتي من اأجل اأهداف نبيلة فلماذا ل اأنا�سل 

�سد نف�سي واأكافح لأقف على رجلي، وثرت على الأنابيب 

فتخل�ست منها و�سرعت يف الرتوي�ض املكثف لأقف، وعندما 

وقفت بعد معاناة ل تت�سور، طمعت يف امل�سي وكانت رهن 

اأوىل خطواتي  اأجهزة متطورة مل�ساعدتي، وكانت  اإ�سارتي 

وكان  اخلام�ض،  حممد  �سريح  ال�سريف،  ال�سريح  ملحراب 

ذلك بطلب مني حلاجة يف نف�سي.

ويوميا كنت اأطوف بال�سريح ال�سريف واأبتهل للعلي القدير 

ويرفع  عني  يعفو  باأن  �سيء  كل  على  القادر  العايف  ال�سايف 

ال�سقم الذي اأ�سابني، وح�سلت املعجزة الإلهية، وا�ستجاب 

امل�ستجيب �سبحانه وتعاىل لبتهالتي ورجائي و�سلواتي، 

واأنعم علي با�ستعادة الذاكرة، والنطق ال�سليم، وحركات كل 

الأطراف التي كانت م�سلولة، وتخل�ست من الآلت امل�ساعدة 

للحركة، و�سكرت اهلل على عفوه ونعمه التي ل حت�سى.

�سديد،  وبتلخي�ض  املريرة  املعاناة  هذه  لكم  اأحكي  واأنا 

اأ�ستح�سر يف فكري الإن�سان الذي اأثار اإعجاب الراحل امللك 

احل�سن الثاين، فقلده مهاما ج�سيمة جنح فيها بامتياز بف�سل 

العا�سمة  تعر�ست  وعندما  وت�سحياته،  وكفاءته  نزاهته 

من  واإنقاذها  باإنعا�سها  تكلف  خطرية  مر�سية  نك�سة  اإىل 

املوت وتوىل الولية باإخال�ض ووفاء مللكه ووطنه، فحقق 

املعجزات وغري العقليات وزرع الطمئنان يف القلوب.

�سي ح�سن العمراين، �سفاه اهلل، طريح الفرا�ض، فلقد اأرهقته 

العا�سمة مب�ساكلها واأتعبته الرباط بطلباتها، وهي اليوم 

تعرتف اأمام التاريخ باأف�ساله عليها وتتوجه اإىل اهلل عز وجل 

باأن يعجل ب�سفائه.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

لبد من ال�سوؤال: هل يحق ملجل�ض اجلماعة التنازل 

يف  وم�سروطة  الناخبون  بها  كلفه  اخت�سا�سات  عن 

امليثاق اجلماعي ويفوتها اإىل اخلوا�ض دون ا�ست�سارة 

املفو�سني؟ فلقد فوت النقل احل�سري، وتخل�ض من 

املاء  تدبري  عن  وتخلى  النظافة،  وترك  الأزبال، 

والكهرباء والتطهري، و�سلم نقل اللحوم، و»ت�سدق« 

وحتى  املغطاة،  والقاعات  الريا�سية  باملالعب 

اأجور موظفيه تكلفت بها �سركة واأعطيت الدرا�سات 

هذه  كل  لتتوج  خا�سة،  ملوؤ�س�سات  وال�ست�سارات 

»العطاءات« باإفال�ض مالية اجلماعة، ومل ينفع معها 

طاقم  من  املكونة  املجل�ض  رئا�سة  موؤ�س�سة  اإحداث 

اجلماعة  يكلفون  وديوانه  للرئي�ض  امل�ست�سارين  من 

والمتيازات  والتعوي�سات  الأجور  من  م�ساريف 

حت�سدها  التي  واملالية  الإدارية  الأزمة  هذه  مقابل 

العا�سمة كل �سنة.

وغري خاف على اأحد باأن �سنة 2014 �ست�سهد تفويتات 

املرحلة  يف  و�ستت�سمن  اخلا�ض  للقطاع  جديدة 

واحلدائق  ومرافقها،  العمومية  الإنارة  الأوىل، 

من  حيويان  قطاعان  وهما  اخل�سراء،  واملناطق 

باأمن  الوثيق  لرتباطهما  العا�سمة،  قطاعات  اأهم 

و�سالمة املواطنني، ومبحاربة التلوث و�سمان بيئة 

�سليمة و�سحية، وتوفري جمالت للراحة وممار�سة 

الريا�سة.

ومع الأ�سف، اجلماعة تفوت من اأجل التفويت دون 

النقل ورمته  فلقد فوتت  العا�سمة،  اعتبار م�سلحة 

يف فو�سى ل مثيل لها، وتخلت عن الوكالة امل�ستقلة 

�سكان  و�سلمت  والتطهري  والكهرباء  املاء  لتوزيع 

الرباط بذلك اإىل »ال�سلخ« من طرف ال�سركات وابتعدت 

نتذكر  ومازلنا  والنظافة،  الأزبال  بجمع  القيام  عن 

الكوارث التي غا�ست فيها العا�سمة عندما اأ�سربت 

ال�سركات عن العمل وعندما جتاهلت دفاتر التحمالت 

التي كثريا ما تكون جمرد ديكور، وباخت�سار �سديد 

فهل جنحت العا�سمة يف كل التفويتات التي فوتتها؟ 

بل ما هو القطاع الذي فوت واأعطى نتائج وا�ستفاد 

منه ال�سكان؟ 

ول واحد)..( فالذين ي�ستفيدون هم اأ�سحاب ال�سركات 

الأثمنة واإرهاق  على ح�ساب تقهقر اخلدمات ورفع 

مقابل  البع�ض  ليتغني  املتتالية  بالزيادات  ال�سكان 

تفقري ال�سكان، حتى �سار بع�ض املنتخبني يفاو�سون 

ويقاي�سون التفويتات مب�سالح �سخ�سية تهمهم.

ونعود اإىل ما بداأنا به هذا التقرير، هل يحق ملجل�ض 

اجلماعة التنازل عن اخت�سا�سات كلفها بها الناخبون؟ 

لتم  كذلك  كان  فلو  حقهم  من  لي�ض  ل،  واجلواب: 

امليثاق  من  املنقولة  الخت�سا�سات  على  الت�سطيب 

اجلماعي، فالأمر يتطلب ا�ستفتاء ال�سكان وهذه هي 

الدميقراطية، ولي�ست هي املقاي�سات وال�سغوطات 

التي نتفرج عليها من بع�ض الأع�ساء.

لنعرف  التفويتات  ملفات  لتقييم  الوقت  حان  فلقد 

ماذا ربحت منها املدينة وماذا خ�سرت، وعلى �سوء 

نتائجها نقرر هل ن�ستاأنف التفويتات اأم نعود مبرافق 

العا�سمة اإىل اجلماعة؟! وهل كانت نعمة على ال�سكان 

اأم نقمة وكارثة؟

الرباط يا حسرة

ال�سورة جتمع قطبني من اأقطاب العا�سمة التقطت حوايل 1966 بقاعة العمالة 

مبنا�سبة اأحد الأعياد.

والأقاليم  و�سال  الرباط  عامل  »بنبو�سعيب«  الدكتور  املرحوم  اليمني:  على 

التابعة، وكانت متتد من القنيطرة اإىل بوزنيقة، 

وتوىل ت�سيريها من 1964 اإىل 1968، وي�ستقبل 

واملحامي  واملقاوم  الوطني  املرحوم  بحفاوة 

�سيتوىل  الذي  العلمي«  الفلو�ض  الكرمي  »عبد 

 1974 من  البلدي  املجل�ض  رئا�سة  بعد  فيما 

املجل�ض  نف�ض  يف  ع�سوا  كان  بعدما   1977 اإىل 

البلدي املنتخب �سنة 1971.

املحلية  الإدارة  موؤ�س�سي  من  القطبان  ويعد 

ومرافقها  بناياتها  ومهند�سي  الرباط،  ملدينة 

و�ساحاتها.

وجزاهما  جناته  ف�سيح  واأ�سكنهما  اهلل  رحمهما 

على ما اأجنزاه لفائدة املدينة و�سكانها.

من

 أرشيف

 الرباط

م�ساحتها  تتعدى  ل  �سغرية  مدينة  العا�سمة، 

مراك�ض  مدن  مع  قرناها  ما  اإذا  مربع  كلم   172
والدار البي�ساء وطنجة، و�سال ومكنا�ض.

جمال�ض   10 من  موؤطرة  اأو  »حمنطة«  الرباط 

منتخبة هي: جمل�ض اجلماعة، وجمل�ض العمالة، 

وجمل�ض اجلهة و5 جمال�ض للمقاطعات وجمل�ض 

وجمل�ض  واخلدمات  وال�سناعة  التجارة  غرفة 

غرفة ال�سناعة التقليدية. ونكتفي بهذه املجال�ض 

وميزانيات  بنايات  على  تتوفر  التي  الر�سمية 

وروؤ�ساء ونوابهم بامتيازات ل حت�سى، ونت�ساءل 

ل�سكان  املنتخبني  من  اجليو�ض  هذه  حققت  ماذا 

يت�سرفون  مليار   200 حوايل  مقابل  العا�سمة؟ 

فيها.

واخلدمات  وال�سناعة  التجار  غرفة  قدمت  ماذا 

هل  واخلدماتيني؟  وال�سناع  التجار  لفائدة 

اأوقات  وحددت  جتاراتهم  قننت  اأو  نظمتهم 

وبالتاأمني  ال�سحية  بالتغطية  ومتعتهم  اأعمالهم 

من  حلمايتهم  اقرتاحات  قدمت  هل  وبالتقاعد؟ 

ول  اأكرية  ل  يوؤدون  ل  الذين  املتجولني  الباعة 

متعددة  �سرائب  ول  والكهرباء  املاء  م�ساريف 

واخلدماتيون  وال�سناع  التجارة  يتحملها 

عا�سمة  اإىل  العا�سمة  حتولت  حتى  الر�سميون 

للجوطيات الع�سوائية!!

ومباذا �ساهمت غرفة ال�سناعة التقليدية وال�سناع 

يعي�سون يف و�سعيات البوؤ�ض والفقر والتهمي�ض 

وا�ستغالل  ال�سكارة؟  اأ�سحاب  رحمة  وحتت 

ملهارتهم وفنهم وموهبتهم، وقد كانوا يف العا�سمة 

يف مركب كبري بطريق املر�سى، وكانوا م�سهورين 

البلدية  والبطانية  الرباطية  بالزربية  العامل  يف 

والطرز الرفيع، وامل�سنوعات اجللدية؟

هناك ثمان جمال�ض تتخبط يف »حروب الطواحن« 

التموقعات وال�سيطرة  اأع�سائها ويف معارك  بني 

على الت�سيري وعلى ال�سرف وعلى التوقيع وعلى 

امل�سالح ال�سخ�سية.

املجال�ض  هذه  يف  اأع�ساء  يكون  باأن  يعقل  فكيف 

وال�سيا�سيني  الأغنياء  وكبار  وبرملانيون  وزراء 

كلهم  و«ينهزمون«  م�سهورة،  واأطر  والزعماء 

�سكان  للمواطنني  الرفاهية  من  �سيء  لتحقيق 

وجتار و�سناع وخدماتيني؟

تبعد مدينة ل�سبونة عا�سمة الربتغال بحوايل ن�سف �ساعة 

طريان عن مدينة الرباط مما يجعلها اأقرب عا�سمة، لعا�سمة 

اململكة، وقد اكت�سف الربتغاليون باأن العالقات التي تربطها 

بالرباط هي عالقات تاريخية وح�سارية بقدر ما هي عالقات 

اقت�سادية وثقافية، حتى اأنهم و�سفوها بالأخوية بناء على 

عقد ر�سمي موقع بتاريخ 22 مار�ض 1988 بني العا�سمتني 

كما هو موثق يف العقد املن�سور مع هذا التقرير.

الرباط  لتزويد  التام  ا�ستعدادها  عن  عربت  ل�سبونة  مدينة 

البيئة،  وحماية  كالقناطر  احليوية  امل�ساريع  من  برت�سانة 

حمطة  بوا�سطة  ال�سري  وتنظيم  والتعمري،  الرتاب  وتهيئة 

حتت الأر�ض تتحكم يف كل الطرقات لت�سهيل حركة املرور 

بكل �سهولة، كما اأبانوا عن ا�ستعدادهم لتقدمي درا�سات حول 

النقل عرب الطرامواي لكل اأحياء العا�سمة، ليفجروا القرتاح 

املفاجاأة برغبتهم يف بناء ميناء ي�ستقبل البواخر، وتعهدت 

بتقدمي الدعم املايل واللوج�ستيكي لهذا امل�سروع املقرتح.

هو  وما  تقني  هو  مبا  ممزوجة  مغرية  اقرتاحات  طبعا، 

�سيا�سي، وحتتاج اإىل خمت�سني لفرز ما هو التقني وما هو 

ال�سيا�سي يف منطقة جد ح�سا�سة ويف مثلث ي�سم: الربتغال 

واإ�سبانيا وفرن�سا، مع الأخذ بعني العتبار الدور الدبلوما�سي 

يرتكوا  مل  فالربتغاليون  املنطقة:  يف  اململكة  تنهجه  الذي 

للرباط حتريك تاأويالت هذا امللف بل تطوعوا و�سرحوا ملاذا 

يريدون بناء ميناء يف عا�سمة اململكة.

كل  من  ومطوقون«  »حما�سرون  اإنهم  قالوا 

يعيق  مما  الإ�سبانية،  اجلارة  مع  حدودهم 

ال�سياحية  حرياتهم يف جمالت ال�ستثمارات 

الوحيد  املنفذ  واأن  والقت�سادية،  والتجارية 

البحر،  هو  بحرية  بالتحرك  لهم  ي�سمح  الذي 

وعلى  البحر  هذا  عرب  اأمامهم  باأن  وي�سرحون 

خط م�ستقيم من ل�سبونة توجد مدينة الرباط، 

وال�سياحة  للتجارة  متنف�سا  ذلك  يف  ويرون 

وعراقيلهم،  اجلريان  »مراقبة«  من  والهروب 

من  الرباط  اأعفى  وبالوا�سح  الإف�ساح  وهذا 

الفح�ض والتفح�ض لأن امل�ساألة لها اأبعاد �سيا�سية 

ومن اخت�سا�سات الدبلوما�سية الوزارية ولي�ست 

ال�سعبية التي تغيب عنها حقائق ل ميكن اكت�سافها 

بالعني املجردة.

مدينة الرباط رفعت تقريرا يف املو�سوع اإىل اجلهة 

امل�سوؤولة، مع مالحظاتها واقرتاحاتها وكان ذلك يف 

اأبريل 1988، ومنذ ذلك الوقت مل يقفل امللف مادامت 

هناك اتفاقية قائمة م�سادق عليها ب�سفة ر�سمية.

فنتمنى من املجل�ض اجلماعي باأن يبادر اإىل اإعادة فتح 

هذا امللف من جديد وي�ستغل وجود �سفرية مغربية 

الرباط،  عالقات  لإحياء  الربتغال  يف  ن�سيطة  جد 

ول�سبونة على اأ�سا�ض تبادل امل�سالح امل�سرتكة.

العنصر

نعمة �أم نقمة مربجمة يف �سنة 2014

تفويت الإنارة واحلدائق واملناطق اخل�سراء!

 العدد: 770  اخلميس 02 يناير 2014

و�لتح�سري�ت  �الت�ساالت  جترى   ♦

لالإعالن عن حزب جديد �سيكون رئي�سه 

معه  »و�سيجر«  �جلماعة  �أع�ساء  من 

هذ�  �أهد�ف  ومن  �مل�ست�سارين،  من  عدد� 

و�ال�ستعد�د�ت  �لبلدية،  رئا�سة  �حلزب 

و�لتدخـــــالت جارية الإن�ســـاء جمـعية 

�الجتماعي  �ملركب  ت�سيري  هدفـــــها 

باليو�سفية و�لرئي�س �ملنتظر هو �الآخر 

ع�سو يف �جلماعة.

♦ ملف ثقيل �سوف ينزل بثقله على عدد 
من �الأ�سخا�س �لذين ��ستولو� على عقار�ت 
الأجانب  مملوكة  ح�سان  بحي  و�أر��ٍس 
�ل�ســـرعيون  و�لورثة  مغاربــــــة،  ويهود 

يطوفون مبلفاتهم ال�سرتد�د �أمالكهم.

فو�سى عارمة يف كل �أرجاء �لعا�سمة   ♦
و�لبناء  �لرب�ريك،  تفريخ  جماالت  يف 
�لع�سو�ئي، و��ستغالل �مِللك �لعمومي �لذي 
زحف على �الأزقة و�ل�ساحات �لعمومية 
قدمت  �ل�سلطات  وكــــاأن  و�حلد�ئـــــق 

��ستقالتها!

كل  يف  �لر�جلني  ممر�ت  كليا  �ختفت   ♦

خم�س  ملدة  �إهمالها  مت  بعدما  �لطرقات 

�سنو�ت بدون �سيانة وال �سباغة، و�ل�سوؤ�ل 

�ملحري: �أين تذهب �الأطنان من �ل�سباغة 

�ملخ�س�سة كل �سنة لهذ� �لغر�س؟

ل�سبونة تهرب من »املراقبة« الإ�سبانية 

بت�سييدها ميناء يف الرباط

حرب �لطو�حن يف �لرباط

�سغرية! مدينة  على  روؤ�ساء  و10  ميزانيات  و10  جمال�س   10
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خالد عبد اللطيف

»تام�شاطت«  منطقة  �شكان  تعر�ض 

عنيف  لتدخل  »الق�شيبة«  بجماعة 

ال�شريع،  التدخل  قوات  طرف  من 

اإ�شابات يف  التدخل  وقد نتج عن هذا 

ح�شب  وال�شيوخ،  الأطفال  �شفوف 

م�شادر مطلعة.

ال�شريع  التدخل  قوات  عدد  قدر  وقد 

بـ1400  »ال�شيمي«  با�شم  املعروفة 

�شكان  »مقاومة«  واأمام  متدخل، 

خم�شة  حوايل  اعتقال  مت  تام�شاطت، 

�شبعة  �شراح  اإطالق  مت  رجال،  ع�شر 

رهن  ثمانية  ظل  حني  يف  منهم، 

العتقال حيث مت تقدميهم اأمام وكيل 

بق�شبة  البتدائية  باملحكمة  امللك 

تادلة.

اجلمعية  نظمت  ال�شدد،  هذا  ويف 

املغربية حلقوق الإن�شان فرع ق�شبة 

املعتقلني،  مع  ت�شامنية  وقفة  تادلة 

يوم ال�شبت املا�شي، اأمام مقر املحكمة 

ح�شر  وقد  تادلة،  بق�شبة  البتدائية 

هذه الوقفة الحتجاجية اأي�شا ممثلو 

»حزب  التقدمية  الأحزاب  بع�ض 

ال�شرتاكي املوحد، وحزب الطليعة، 

الحتادي،  الوطني  املوؤمتر  وحزب 

للقوات  ال�شرتاكي  الحتاد  وحزب 

املعتقلني  موؤازرة  ومتت  ال�شعبية«، 

من طرف عدة جمموعة من املحامني 

بهيئة ق�شبة تادلة وبني مالل ومنهم 

وال�شو،  احللماوي  »الأ�شاتذة: 

بلكا�شم،  وبنمو�شى  وح�شالة، 

اأن  قبل  عبدالوهاب)..(«،  وجرباين 

الدرك  مقر  اإىل  املعتقلني  اإعادة  تتم 

امللكي من اأجل »اإبرام اتفاق �شلح«.

ويذكر اأن �شكان »تام�شطت« بجماعة 

اعت�شام  يف  قددخلوا  »الق�شيبة« 

خم�شة  عن  يزيد  ما  على  مفتوح 

التي  الفالحية  باأرا�شيهم  اأ�شهر 

حمطة  اإىل  حتويلها  امل�شوؤولون  اأراد 

مع  ب�شراكة  العادمة  املياه  لت�شفية 

�شركة اأملانية، وهو ما يعتربه ال�شكان 

فالحية  ملنطقة  وتخريب  »اإهانة 

مميزة دون اإذنهم، و»حكرة« و�شطط يف 

ا�شتعمال ال�شلطة.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
الع�شوائي  البناء  حماربة  كون  يف  اثنان  يجادل  ل   ◆

ما�شة  بجماعة  لكن  احلكومة،  اأولويات  من  يعترب 

اأن  ذلك  العك�ض،  يحدث  باها  اأيت  ا�شتوكة  باإقليم 

واحدا من امل�شوؤولني اأقدم، موؤخرا، على اإ�شافة بناية 

ع�شوائية ملقر �شكناه قرب �شريح »�شيدي بولف�شايل« 

تنام.  التي ل  ال�شلطة  اأعني  اأمام  مبا�شة، ويجري هذا 

واأمام ا�شتغراب الع�شرات من املواطنني �شيدت بناية 

وبجانب  البناية  هذه  عن  بعيد  وغري  البحر،  و�شط 

البحر توجد »فيال« غري قانونية قام موؤخرا �شاحبها 

بتو�شيعها نظرا لكرثة الوافدين عليها)..(.

◆ ي�شتكي العديد من املوظفني بجهة �شو�ض، من �شعف 

م�شالح  طرف  من  اإليهم  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى 

»تالربجت«  مقرها   CNOPS الجتماعي  ال�شمان 

باأكادير، ويتجلى ذلك يف الطوابري والنتظار الطويل، 

بالإ�شافة اإىل م�شاكل اأخرى)..( خا�شة واأن معاناتهم 

هذه تعود اإىل �شنة خلت، دون اأن تتدخل ال�شلطات من 

اأجل التخفيف من اأعباء هذا املركز الذي حول قدومهم 

لعدة  مرة  كل  يف  يعي�شونه  حقيقي  جحيم  اإىل  اإليه 

�شاعات.

الأ�شبوع  الق�شائية،  ال�شابطة  عنا�شر  اأوقفت   ◆

املا�شي، بورزازات ع�شابة تتكون من اأربعة اأ�شخا�ض، 

كانوا اأوقعوا عددا من ال�شحايا يف �شركهم بعد اإيهامهم 

بقدرتهم اخلارقة يف ا�شتخراج الكنوز.

وتاأتي عمليات الن�شب والحتيال بعد جمع معلومات 

وممتلكاتهم،  الجتماعي  اأو�شاعهم  تهم  ال�شحايا  عن 

اأيدي  بني  لي�شقطوا  َكَمة  ْ حمحُ خطة  تدبري  يتم  وبعدها 

على  باحل�شول  اإيهامهم  بعد  الع�شابة،  هذه  اأفراد 

مبالغ مالية �شتغري جمرى حياتهم راأ�شا على عقب، قد 

ي�شبحوا بف�شلها من الأثرياء.

موعدا  باأكادير،  »اأورير«  جماعة  رئي�ض  خ�ش�ض   ◆

لاللتقاء بالن�شاء فقط، كل �شباح يوم جمعة، جاء ذلك 

يف بيان دعا فيه رئي�ض اجلماعة املذكور ن�شاء اجلماعة 

�شباح  كل  اجلماعة،  مبقر  مكتبه  اإىل  احل�شور  اإىل 

امل�شاكل  اإىل  ال�شتماع  له  يت�شنى  حتى  اجلمعة،  يوم 

املتعلقة بهن.

الغري م�شبوق كان مثار عدد من  بازين«  بيان »حممد 

التعليقات، من طرف رواد موقع التوا�شل الجتماعي 

الفي�شبوك، بلغت حد ال�شتهزاء وال�شخرية مت�شائلني 

اللتفاتة  هذه  من  الرجال  ن�شيب  عن  الوقت  نف�ض  يف 

الكرمية)..(.

◆ قرر املجل�ض التاأديبي باجلماعة احل�شرية لأكادير 

بالبلدية ملدة خم�شة  الريا�شة  توقيف رئي�ض م�شلحة 

اأ�شهر على خلفية الف�شيحة التي باتت تعرف مبوظفي 

الإنعا�ض الوهميني، وامل�شاعدات املخ�ش�شة للجمعيات 

الوهمية من م�شلحة الريا�شة.

على  ال�شطو  خاللها  مت  التي  الق�شية  وهي   

و�شفت  ظروف  يف  ال�شنتيمات  من  املاليني  ع�شرات 

باملدينة  املحلي  لل�شاأن  املتتبعون  بـ«امل�شبوهة«)..( 

اعتربوا باأن هذه العقوبة ل تتنا�شب اإطالقا مع الف�شاد 

املقرتف .

◆ اأدانت الهيئة الق�شائية باملحكمة البتدائية باإنزكان، 

نائب رئي�ض جماعة »�شيـــــدي بيبــــي« »ح. ب« املتهم 

بخيانة الأمانة واختالق التفال�ض، باأربعة اأ�شهر حب�شا 

الق�شية  يف  درهم  األف   25 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 

التي يتابعها الراأي العام باملحلي باهتمام كبري.

النظر  اأجلت  قد  املذكورة  الق�شائية  الهيئة  وكانت 

ا�شتمعت  اأن  بعد  وذلك  مرات  ثالث  الق�شية  هذه  يف 

على  دخلوا  جدد  ل�شهود  ال�شابقة  اجلل�شات  خالل 

يتهم  التي  الق�شية،  هذه  يف  ب�شهاداتهم  لالإدلء  اخلط 

واختالق  الأمانة  بخيانة  املذكور  الرئي�ض  نائب  فيها 

التفال�ض الب�شيط والتفال�ض بالتدلي�ض املن�شو�ض عليها 

بالف�شلني 569-556 من القانون اجلنائي، بناء على 

امللتم�ض الذي تقدمت به هيئة الدفاع بخ�شو�ض اإرجاء 

التداول يف الق�شية اإىل حني ا�شتكمال امللف، يف الوقت 

املدين  باحلق  املطالبة  فيه  طالبت  واأن  �شبق  الذي 

بتعوي�ض و�شل مبلغه الإجمايل 360 مليون �شنتيم.

◆ ما تعي�شه مدينة اإنزكان اليوم من حتولت يف جمال 

ال�شفيح  دور  على  والق�شاء  وجماليتها،  عمرانها، 

والبيئة  بالنظافة  والهتمام  احلدائق  �شيانة  واإعادة 

والإنارة، يعيد احلياة للمدينة)..(.

�ملت�شررون يعتربون �إقامة �مل�شروع �إهانة لهم 

�عتقاالت يف �شفوف �لفالحني �لذين رف�شو� �إن�شاء 
حمطة �أملانية لت�شفية �ملياه فوق �أر��شيهم

خريبكة. المصطفى الدرمومي

لقيادة  التابعة  الكناديز«  »ثالثاء  قرية  مازالت 

»بني خريان« دائرة وادي زم باإقليم خريبكة، 

واملن�شاآت  املنجزات  بع�ض  �شهدت  والتي 

ال�شكان  منها  ا�شتفاد  التي  الهامة  الجتماعية 

اأن  �شاأنها  من  والتي  للربيد،  وكالة  اإىل  تفتقر 

املواطنني  وحاجيات  متطلبات  جميع  تغطي 

حيث  املالية  احلوالت  �شرف  وباخل�شو�ض 

اأو  خريبكة  مدينة  اإىل  بالأمر  املعنيون  يتنقل 

غريها ل�شرفها، حتى واإن كان املوظف امل�شوؤول 

اإدارة  �شوؤون  عن  الكناديز«  »ثالثاء  بقرية 

الربيد يوؤدي مهامه ح�شب الإمكانيات الب�شيطة 

املتوفرة لديه قدر ما ا�شتطاع، وهو معذور عن 

ذلك لكونه ل يتوفر على الو�شائل املتطورة التي 

جميع  يف  الربيدية  الوكالت  جميع  بها  حتظى 

الأنحاء واجلهات. 

ولهذه الغاية فاإنه قد اأ�شبح من الواجب اإن�شاء 

قرية  ال�شامل يف  بريدية مبفهومها  لوكالة  بناية 

هذه  تظل  اأن  املخجل  ومن  الكناديز«،  »ثالثاء 

القرية بربيد لكن بدون بناية لوكالة الربيد.

قرية ثالثاء الكناديز

اشتوكة أيت باها 

قصبة تادلة
ما يجري ويدور في المدن 

�أ�شاتذة ي�شتنكرون جتاهل 
�لنيابة مللفاتهم �لطبية 

نور الدين هراوي

اأ�شاتذة  بع�ض  اأن  عليمة  م�شادر  اأفادت     

مت  ب�شطات  التعليم  بنيابة  الطبية  امللفات 

يتم  ومل  النتقالية،  احلركة  من  اإق�شاوؤهم 

فيها  للبت  الو�شية  للوزارة  ملفاتهم  اإر�شال 

ك�شائر نيابات اأقاليم اململكة، يف الوقت الذي 

الأ�شاتذة  اإخبار  الأقل  على  فيه  ميكن  كان 

املت�شررين وربط الت�شال بهم ب�شتى الطرق 

ينق�شها  ما  اأو  ملفاتهم  ماآل  ملعرفة  الإدارية 

حتى  ونقائ�ض  تعرث،  من  ي�شوبها  ما  اأو 

الآجال  يف  ومعاجلتها  تداركها،  لهم  يت�شنى 

القانونية، لكن الإدارة ل تريد تكليف نف�شها 

حتى عناء الإجابة على هواتف املت�شلني بها 

اأحد  ت�شاء، ح�شب تعبري  ما  تفعل  ليرتكوها 

املت�شررين.

     هذا يف الوقت الذي اأ�شحت فيه �شيا�شة ريع 

التكليفات وتكري�ض ثقافتها والإنابة من العامل 

باملدينة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإىل  القروي 

وبغطاءات  املنال  و�شهل  حا�شل،  حت�شيل 

“غري مفهومة”، وحتظى بالأولوية من نوع 
خا�ض من امل�شالح املخت�شة مع املحظوظني 

ويف  ولدوا  والذين  الأ�شاتذة،  بع�ض  من 

اأيديهم ملعقة من ذهب احلظ)..( اأما الذين 

يوجدون يف و�شعية �شعبة وحرجة، والذين 

يقطعون امل�شافات الطويلة اإىل مقرات عملهم، 

“حمورابي”،  قانون  عليهم  يطبق  ما  غالبا 

وتنهج معهم �شيا�شة �شم الأذان والت�شويف 

الوهمية  باحلجج  والتذرع  واملماطلة 

املتعددة، يقول م�شدر مطلع.

سطات

 العدد: 770  اخلميس 02 يناير 2013

ع.شاكر 

خماوف  تثري  اأ�شبحت  خطرية  ظاهرة 

اإقليم  حا�شرة  بيوكرى،  مبدينة  املواطنني 

ال�شوق  و�شط  وبخا�شة  باها،  اأيت  اأ�شتوكة 

يف  وتتمثل  بال�شكان  الآهلة  واملناطق  القدمي، 

كثافة  رغم  ال�شالة  الكالب  ظاهرة  ا�شتفحال 

احلركة بها ومنو العمران وانت�شار الإ�شمنت.

يف  خ�شبا  مرتعا  جتد  متوح�شة  حيوانات   

الوا�شع،  والف�شاء  والنفايات،  الأزبال، 

وتتحرك اأ�شرابا وقطعانا ل�شيما وقت تكاثرها 

وفرتة تنا�شلها وتوالدها، ويف ظل هذا الو�شع 

نفو�ض  يف  ال�شالة  الكالب  تبثه  الذي  املرعب 

اأطفالهم  خروج  على  الآباء  يتخوف  ال�شاكنة 

اأنياب  بني  للوقوع  تفاديا  للعب،  منازلهم  من 

هذه احليوانات ال�شر�شة املنت�شرة هنا وهناك 

يف ال�شوارع والأزقة)..(.

حيث  للم�شوؤولني  تام  غياب  يف  ذلك  ويحدث 

اأن املجل�ض البلدي يناأى بنف�شه عن التفكري يف 

حماربة هذه الظاهرة بالو�شائل املتاحة، ولي�ض 

تلويث  يف  ت�شاهم  ال�شالة  فالكالب  فقط،  هذا 

�شناديق  يف  الطعام  عن  بحثها  جراء  البيئة 

القمامة والأكيا�ض البال�شتيكية، مما ي�شاهم يف 

ال�شوارع  يف  وامليكروبات  القاذورات  انت�شار 

والأزقة)..( األي�ض احلفاظ على البيئة من مهام 

املجل�ض البلدي؟.

�لعيـــ�ش مــع �لكـــالب يف »بيوكـــرى« 

بريــد بال وكالـــــة للربيـــــد؟

جانب من الوقفة االحتجاجية التضامنية مع سكان »تامشاطت« المعتقلين أمام محكمة قصبة تادلة
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كواليس جهوية

لقاء من اأجل حتريك ق�ضية املغاربة املطرودين من اجلزائر 

اإيقاف ع�ضابة متخ�ض�ضة يف �ضرقة ال�ضيارات وال�ضيدليات

وجدة

خريبكة

مـحمـد ســعـدونــي

�أقدم  قد  �جلز�ئري  �لنظام  كان  �إذ� 

)حو�يل  مغربية  عائلة   45 طرد  على 

من  دجنرب  يف  �شخ�ص(   500.000
�إن�شانية،  غري  ظروف  يف   1975 �شنة 

كانو� يقيمون بطريقة �شرعية وقانونية 

فوق �لرت�ب �جلز�ئري منذ عقود كرد 

�خل�شر�ء  �مل�شرية  تنظيم  على  فعل 

من  �ملغربية  �ل�شحر�ء  ال�شرتجاع 

�مل�شتعمر �الإ�شباين،  يف حماولة يائ�شة 

للمغرب،  �لد�خلية  �الأور�ق  خللط 

فاإن �ملغرب يكون قد جتاوز �ل�شدمة، 

�لكال�شيكية  �لتحركات  عن  وتخلى 

�مللف  �إثارة  يف  �لدبلوما�شي  �لتدبري 

د�خليا وخارجيا)..( بل وجعله رديفا 

وحدتنا  ��شتكمال  لق�شية  مبا�شر� 

�ملطالب  على  �لرتكيز  مع  �لرت�بية، 

�لنظام  على  و�ل�شغط  �مل�شروعة 

�جلز�ئري من �أجل جرب �ل�شرر �لذي 

حلق �ملغاربة من جر�ء �لعمل �لعدو�ين 

هو�ري  عليه  �أقدم  �لذي  و�الإجر�مي 

بومدين �شنة 1975.

ففي هذ� �الإطار نظمت جمعية �ملغاربة 

�جلز�ئر  من  �لتع�شفي  �لطرد  �شحايا 

بوجدة، وب�شر�كة مع �ملجل�ص �لبلدي 

ومركز �لدر��شات و�لبحوث �الإن�شانية 

لقاء تو��شليا مع �ل�شحافة وفعاليات 

�ملجتمع �ملدين حتت �شعار: »�إن�شاف 

�لتع�شفي  �لطرد  �شحايا  �ملغاربة 

م�شوؤولية   1975 �شنة  �جلز�ئر  من 

�جلميع«.

�لذي ح�شره حو�يل  �للقاء  هذ�  خالل 

350 �شخ�شا، مت عر�ص �شريط وثائقي 
�ال�شتماع  مت  كما  �لطرد،  ل�شحايا 

قو�ت  به  قامت  عما  حية  ل�شهاد�ت 

�ل�شرطة و�لدرك و�جلي�ص �جلز�ئري 

من �نتهاكات يندى لها �جلبني يف حق 

مو�طنني مغاربة، منهم من �شارك يف 

حترير �جلز�ئر، ومنهم من �شاهم يف 

تنمية �القت�شاد �جلز�ئري.

يف  و�أثرت  قوية  �ل�شدمة  كانت  وقد 

�أجيال و�أجيال منذ �شنة 1975، وهذ� 

�لطرد كان بد�ية مل�شاكل �أكرث تعقيد� 

وتبعات �جتماعية و�شيا�شية ماز�لت 

بني  �لعالقات  على  بظاللها  ترخي 

�ملغرب و�جلز�ئر، باخت�شار �إنه جرم 

يف  �جلز�ئري  �لنظام  �قرتفه  كبري 

�لدين و�للغة و�مل�شري  �إخوة يف  حق 

�مل�شرتك)..(.

فالق�شية تهم مغاربة مظلومني، ولهذ� 

وحر�رة  قوة  يزد�د  �لت�شامن  فاإن 

�أقدم علية �لنظام  يوما بعد يوم، فما 

�إىل  �أ�شيف   1975 �شنة  �جلز�ئري 

�لتع�شفي  �لطرد  �أحد�ث  �أر�شيف 

يف  �جلماعي  و�لتنقيل  و�لتهجري 

خ�شم �أحد�ث �شيا�شية �شاخنة �شهدها 

�ملثال،  �شبيل  على  منها  نذكر  �لعامل 

نحو  �إ�شبانيا  من  �ملور�شكيني  طرد 

�ملغرب و�جلز�ئر وتون�ص بعد �شقوط 

منهم يف  بقي  و�لتنكيل مبن  غرناطة، 

مملكة ق�شتالة، تنقيل �ليهود من طرف 

�لقو�ت �الأملانية �إىل مع�شكر�ت �لتجمع 

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية، تهجري 

�لبو�شنيني و�إعد�مهم جماعيا من طرف 

�لقو�ت �ل�شربية �ل�شليبية)..(.

حسين عدنان

�ملنكوبني  »�لعمارة«  �شكان  من  جمموعة  يو��شل 

بعد  طويلة  مدة  منذ  منازلهم  من  �إخالوؤهم  مت  و�لذين 

مكنا�ص،  يف  لالأحبا�ص  �لتابعة  �لعمار�ت  �إحدى  �نهيار 

�أ�شبحو�  �لتعبري عن �حتجاجاتهم بعدما  »يو��شلون« 

فاجعة  منذ  للت�شرد  �أخرى عر�شة  �أيام  بق�شاء  مهددين 

�نهيار بهو �لعمارة و�شط �ملدينة �جلديدة مبكنا�ص.

   وكانت �ل�شلطات �ملحلية قد �تخذت قر�ر �إفر�غ كافة 

حيث  منازلهم،  �إىل  و�شولهم  ومنع  �لعمارة،  �ل�شكان 

وجدت 43 �أ�شرة نف�شها م�شطرة لق�شاء ليلة يف �لعر�ء، 

بعد �أن �شادت حالة من �خلوف و�لهلع يف �شفوف �لن�شاء 

و�الأطفال، بفعل �النهيار �لذي ��شتنفر �ل�شلطات ورجال 

�لوقاية �ملدنية، خمافة �أن ي�شمل �النهيار �لبناية باأكملها 

�لتي يعود تاريخ ت�شييدها �إىل 1929 على يد �ال�شتعمار 

�لفرن�شي.

و�أوردت م�شادر من عني �ملكان، �أن بع�ص �أ�شغال �حلفر 

كانت تتو��شل قبل وقوع �حلادث بهدف �إقامة م�شروع 

و�إذ�  �ملمتازة،  �الأ�شو�ق  �إحدى  ل�شل�شلة  تابع  جتاري 

ميكن  ال  حدث  ما  فاإن  ملخيلته  �لعنان  �الإن�شان  �أطلق 

ملن  عربة  �إنه  بل  فقط،  عابر  حادث  جمرد  �عتباره 

يعترب.

سعيد الهوداني
يوم  �لق�شائية،  �ل�شرطة  �أحالت 

على   ،2013 دجنرب   27 �جلمعة 

ع�شابة  �ال�شتئناف  حمكمة 

�ل�شيار�ت  �شرقة  يف  متخ�ش�شة 

و�ملحالت �لتجارية.

مطلعة  �أمنية  م�شادر  وح�شب 

�أفر�د �لع�شابة،  توقيف  مت  فقد 

ب�شبب  �ملا�شي،  �لثالثاء  يوم 

�لتي  �ل�شرقات  من  جمموعة 

خمتلفة  باأنحاء  ت�شجيلها  مت 

و�لنو�حي،  خريبكة  مدينة  من 

تتبع  من  �لتحريات  مكنت  حيث 

�ل�شو�بق  ذوي  من  �أ�شخا�ص 

قبل  �ل�شرقة،  ميد�ن  يف  �لعدلية 

�أحدهم،  �إىل  �ل�شرطة  تهتدي  �أن 

�إىل  و�قتياده  �ملتهم  �إيقاف  ليتم  

معه،  للتحقيق  �الأمن  م�شلحة 

حيث �عرتف باملن�شوب �إليه فيما 

�ل�شرقات،  من  جمموعة  يخ�ص 

�لذين  و�شركاوؤه  نفذها  �لتي 

وبالتايل  بدورهم،  �إيقافهم  مت 

من  �أكرث  باقرت�فهم  �عرت�فهم 

�إقليم  من  بكل  �شرقة  عملية   15
خريبكة و�لنو�حي.

 وقد �شملت هذه �ل�شرقات �ملنازل 

و�شيدليتني  �لتجارية  و�ملحالت 

حجز  مت  وقد  �شيار�ت،  وعدة 

�ل�شري�  خمدر  من  غر�م   300
�أبي�ص  و�شالح  نقالة،  وهو�تف 

ودر�جة  �لكبري،  �حلجم  من 

نارية، هذ� وقد مت �إحالة �ملتهمني 

على حمكمة �ال�شتئناف بخريبكة 

لتقول كلمتها.
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

العاهات اللغوية 
واملعرفية يف التعليم 

لن يتمكن �الأ�شاتذة �جلامعيون من �لقيام مبهامهم مع طلبة 

�لتعليم  �أطو�ر  لغوية ومعرفية �شاربة يف  بعاهات  م�شابني 

�ل�شابقة. ومن �ملعلوم �أن �الأطو�ر �لتعليمية مرتبطة فيما بينها، 

فمتى �ختلت �الأو�شاع على م�شتوى طور، ف�شتوؤثر �شلبا يف 

�الأطو�ر �الأخرى. تلميذ �الأم�ص هو طالب �ليوم، وطالب �ليوم 

هو �إطار �لغد، تر�بط وثيق يحتم تكاثف �جلهود بني مكونات 

منظومتنا �لتعليمية، ق�شد �إيجاد �حللول �لناجعة الأ�شقامها. 

 )LMD( »تبني �لتعليم �لعايل �الإ�شالح �لبيد�غوجي »ل م د

�للي�شان�ص  �لتكوين  مدة  تقلي�ص  مت   بحيث  »�لتق�شفي«، 

ل�شاعات  �حلاد  �لتقلي�ص  مت  كما  فقط،   3 �إىل  �شنو�ت   4 من 

�لتدري�ص �الأ�شبوعية؛ بينما مت تبني �الإ�شالح »�لبيد�غوجي« 

�لت�شخيمي، �ملت�شبب يف �الإ�شهال �حلاد على م�شتوى �لتعليم 

ما قبل �جلامعي، �أفقد رجال �لتعليم مقومات �ملناعة �ملعرفية 

و�لكفاءة �ملهنية، وكذ� �لكثري من �أخالقيات �ملهنة. لقد �أ�شبح 

�شرح منظومتنا �لرتبوية �ملتد�عي ي�شكل خطر� د�هما على 

حا�شر �لبالد وم�شتقبلها عرب تكوين �أجيال معطلة »فحتى و�إن 

عملت تبقى عاطلة، ففاقد �ل�شيء ال يعطيه«. 

م�شوؤولية �الأ�شاتذة �جلامعيني تتجلى يف �حت�شان �ملوروث 

�ل�شلبي الأطو�ر �لتعليم ما قبل �جلامعي وتعّهده مبا تعّهده 

من �شبقوهم، �لذين �أجنحوهم مبعدالت م�شخمة، ُمن�ّشطة، 

ال مت�ص للو�قع ب�شلة. نتحّمل، كاأ�شاتذة جامعيني، �مل�شوؤولية 

يف تدين �لقيمة �الأكادميية لل�شهاد�ت �جلامعية، الأننا مل نعمل 

على �إيقاف �ملوروث �ل�شلبي �حلامل للبكالوريا، عند �أول حاجز 

جامعي، ال يقدر على �جتيازه، حتى ال نعمل على ��شتكمال 

دورة �لرد�ءة فت�شبح قادرة على �إعادة �إنتاج نف�شها. لقد ُحّملنا 

خلريجي  و�ملعريف  �للغوي  للم�شتوى  �لرهيب  �لتدين  تبعات 

�جلامعات، فاأ�شبحت �جلامعة تتهم بتخريج حملة دبلومات 

يتطلبون درو�شا ملحو �الأمية. 

ما �لذي حدث لنا حتى �أ�شبحنا غري قادرين على تدبري �شوؤوننا، 

و��شطر�بات  �ختالالت  من  نحدثه  ما  كل  تبعات  وتقدير 

و�رجتاجات على متا�شك وتو�زن �شرح منظومتنا �لرتبوية 

و�لتعليمية؟ ما �لذي ح�شل لنا حتى �أ�شبحنا غري قادرين على 

قر�ءة �لو�قع وحت�ش�ص، بل تلّم�ص، ما هو قادم على �شوء ما 

يوثقه �شريط �لوقائع لن�شق �لرت�جعات �ملتتالية، منذ �أو��شط 

مع  فجاأة  �لقطع  مت  حيث  �ملا�شي،  �لقرن  من  �لثمانينيات 

�لرب�مج و�ملناهج �ل�شابقة �ملجربة، من دون �شابق �إنذ�ر، ومن 

دون �شرورة تذكر؟ ما �لذي ح�شل لنا حتى �أ�شبحنا عاجزين 

على ت�شخي�ص �حلالة �ملر�شية ملنظومتنا �لرتبوية، بالرغم 

بها؟  �لتي مت حقنها  �ل�شموم و�مللوثات  �أننا نعلم نوعية  من 

ماذ� حدث حتى �أ�شبحنا عاجزين عن حتليل ما حدث خالل 

�لتجارب �لتي مرت بها منظومتنا �لرتبوية و�لتعليمية، منذ 

�ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي، ال�شتنتاج ما يجب ��شتنتاجه، 

مع �لعلم �أن جلنا عاي�شها بكل تفا�شيلها؟ �لكثري منا هم نتاج 

�لتعليم �البتد�ئي لفرتة �ل�شتينيات و�ل�شبعينيات من �لقرن 

�ملا�شي، فهل من �ل�شعب �الإجابة على �ل�شوؤ�ل �ملتعلق مبا 

�لف�شل  هذ�  ف�شل  حتى  »مثال«،  �البتد�ئي  لتعليمنا  ح�شل 

الأبنائنا،  �الأ�شا�شية  �للغوية  �للبنة  تاأمني  يف  حتى  �لذريع، 

والأطو�رنا �لتعليمية �لالحقة؟ هل من �ل�شعب حتري حقيقة 

ما ح�شل على �شوء �الإ�شالح �لفوالين �لذي مت تبنيه يف �ل�شنة 

�لفوالنية، وما �إىل ذلك من �لت�شاوؤالت �ملف�شلية �لتي تفر�شها 

�ملنهجية �لعلمية يف تق�شي �حلقائق؟ كيف، وكيف،)..(، ماذ�، 

وماذ�)..(؟ هل �شلكنا فعال م�شار�ت، ال ت�شمح لنا بالرجوع �إىل 

�لور�ء، بل وحتى �لنظر �إىل �خللف؟ البد من �لعمل على تق�شي 

حقيقة كل �لعو�مل �ل�شلبية �لتي �أ�شعفت، بل �أ�شرت �إىل حد 

بعيد جد� مبنظومتنا �لرتبوية و�لتعليمية �لتي �أ�شبحت تخّرج 

عاطلني، معطلني ذ�تيا، �أ�شحاب �شهاد�ت عليا مكبلة حلامليها، 

نظر� للتدين �حلاد لقيمتها �الأكادميية.

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

مكناس

�ضكان »العمارة املنكوبة« مهددون 
بق�ضاء ف�ضل ال�ضتاء يف العراء 

هل يتحول البوليس إلى رجال تعليم؟ 
تنسيق غير مسبوق بين وزارة التربية الوطنية وإدارة 
األمن الوطني، تؤكده هذه الصورة التي يظهر من 
خاللها رجال الشرطة وقد حجزوا أماكنهم في كل 
يعارضها،  ومن  بالظاهرة  يرحب  من  بين  قسم)..( 
نسوق هذا النموذج من إحدى مدارس مدينة مكناس 

وهي مبادرة ليست األولى من نوعها.
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

ال�ساحلية  باملدينة  جماهريي  لقاء  يف 

وادي لو، اأكد الربملاين ورئي�س اجلماعة 

اال�سرتاكي  االحتاد  حزب  عن  نف�سها 

ما  وجود  على  املالحي«،  »حممد 

اأ�سماه الف�سل الذي حققه حزب العدالة 

باملدن املجاورة، حيث تعرف  والتنمية 

هجوما  قوله،  ح�سب  لو،  وادي  مدينة 

يف  النا�سطني  بع�س  طرف  من  ممنهجا 

احلزب املذكور، واملح�سوبني على قطاع 

�سيارات االأجرة الذين ي�ستعني بهم حزب 

االنتخابية،  حمالتهم  يف  »امل�سباح« 

القادمة  احلافالت  مبنع  يقومون  هوؤالء 

من تطوان يف اجتاه وادي لو، من املرور 

التي  ال�ساكنة من هذه املبادرة  حارمني 

اأقدمت عليها جماعتهم والتي يوؤدى عنها 

7 دراهم للفرد فقط، كما اأن هذه االأخرية 
التي  اجلهة  جمل�س  من  ا�ستفادت  قد 

بحيث  االأزبال  جلمع  �سيارة  من  مكنها 

تفتقد  �سابق  وقت  يف  اجلماعة  كانت 

اإليها، بينما جماعة تطوان تنفق املاليني 

من  يعاين  مازال  الذي  القطاع  هذا  على 

غياب اجلهات املعنية، لكن مدينة وادي 

لو التي خرجت للوجود، موؤخرا، ب�سبب 

تتغلب  اأن  ا�ستطاعت  امللكية  االلتفاتة 

على هذا الو�سع الذي تعاين منه معظم 

املدن ال�سمالية.    

القب�ض على »بارون« خمدرات 

يف احلدود مع اجلزائر

محمـد سـعـدونـي

�سربة موجعة تلك التي تلقاها بارون خمدرات 

حجزت  والذي  ملحلة«،  »ظهر  الزاري  بحي 

ال�سرطة بداخل منزله كميات هائلة من خمدر 

ال�سريا، وذلك �سباح يوم ال�سبت املا�سي.

للمفو�سية  التابعة  ال�سرطة  عنا�سر  وكانت 

تو�سلت  قد  »الزاري«  بحي  لالأمن  الرابعة 

مبعلومات مفادها اأن �سخ�سا يدعى »ن« يخزن 

اإبراهيم  �سارع  م�ستوى  على  الكائن  مبنزله 

اإىل  املوؤدية  الطريق  مبحاذاة  »اأي  الروداين 

واحة �سيدي يحي« كمية من املخدرات، وفعال 

تامة،  ب�سرية  امل�سبوه  املنزل  مراقبة  متت 

وخالل مداهمته من طرف عنا�سر الدرك امللكي 

املكلفة  الق�سائية  ال�سرطة  من  عنا�سر  مبعية 

مبحاربة املخدرات، عرثوا على طنني من خمدر 

ال�سريا، ومبلغ مايل قدره 20 مليون �سنتيم، كما 

مت حجز ثالث �سيارات اإحداهن رباعية الدفع، 

مع  وبتن�سيق  ال�سرطة،  عنا�سر  تنقلت  بعدها 

اأفراد من الدرك امللكي واملحافظة على الرتاب 

الوطني، اإىل �سيعة يف ملكية البارون املوقوف 

توجد بالقرب من احلدود مع اجلزائر لتعميق 

البحث. 

وجدةالعيون

اتهامات بني »البي جي دي« واالحتاد اال�شرتاكي بعرقلة التنمية 

 االأمن االإ�شباين يطور و�شائل 

التقنية يف �شبتة املحتلة 

االأ�سبوع  املحتلة،  �سبتة  مبدينة  االإ�سبانية  ال�سلطات  �سبطت 

مرقمة  �سيارة  منت  على  املخدرات  من  طن  من  اأكرث  املا�سي، 

باإ�سبانيا، كانت قد دخلت من املغرب. واأكد االأمن االإ�سباين على 

اأنه لي�ست املرة االأوىل التي يتم فيها �سبط هذه املواد املهربة، 

حيث بات املعرب الرابط بني �سبتة واجلزيرة اخل�سراء يتوفر 

على تقنيات متطورة للبحث، من بينها جهاز »ال�سكانري« الذي 

ي�سهل عملية �سبط امل�ستبه فيهم.

�سبتة املحتلة  باب  يعرف املعرب احلدودي 

اأنواع املواد اخلطرية  عملية تهريب جميع 

وال�سامة واملمنوعة، وكذلك املواد املخدرة 

دوليا، اأمام اأعني رجال االأمن واال�ستعالمات 

و�سحة  اأمن  حماية  بهم  املناط  العامة 

املكلفون  اجلمارك  رجال  وكذلك  املغاربة، 

مبهمة التفتي�س لكنهم يتغا�سون عن املو�سوع 

ب�سعة  مقابل  وذلك  يعنيهم،  ال  االأمر  وكاأن 

دراهم.

 هذا الفعل ال�سنيع بات يهدد حياة املواطنني 

الذين يحملون هذه املواد القابلة لال�ستعال 

البنزين  املواد  اأية حلظة، ومن بني هذه  يف 

والكازوال والفيول وزيوت املحرك. وال�ساب 

الذي اأقدم على اإحراق نف�سه باملعرب منوذجا، 

ممتلئة  لرتات   5 قنينة  على  يتوفر  كان 

بالبنزين داخل �سيارته �سكبها على ج�سده 

واأ�سعل النار ليفارق احلياة على اإثرها.

املعرب  يف  بكامله  يوما  ق�ست  »االأ�سبوع« 

ال�سالف الذكر، وتتبعت خطوات تهريب هذه 

تهريب  حاالت  بع�س  على  فوقفت  املواد، 

متنح  ال  التي  املمنوعة  واالأدوية  احلبوب 

يف  لتباع  تهريبها  يتم  طبية،  بو�سفة  اإىل 

املدن ال�سمالية كالفنيدق وامل�سيق ومرتيل 

وتطوان.

والتي  مرتيل  مبدينة  القاطنة  »ح«  واأكدت 

ت�ستغل يف املنازل منظفة اأن اأجرتها ال تكفيها 

لتعيل اأ�سرتها، فتلجاأ اإىل تهريب بع�س حبوب 

املن�سطات واأخرى للنوم، وتكون هذه االأدوية 

مطلوبة خا�سة يف وقت ال�سيف لزبائن الليايل 

احلمراء، وكذلك بع�س احلبوب التي ت�ستعمل 

ملنع احلمل، كما اأكدت اأن هناك جمموعة من 

الن�ساء اللواتي يهربن هذه احلبوب من �سبتة 

اإىل املغرب مقابل مبالغ مالية ال باأ�س بها.   
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للنقابة  االإقليمي  املكتب  عاد 

واملهنيني  للتجار  الوطنية 

لالحتجاج  جديد  من  بخريبكة 

التجارة  ظاهرة  ا�ستمرار  على 

الغري منظمة »الفرا�سة« بالقرب 

من حمالت وقي�ساريات و�سط املدنية، بتنظيم 

اأن  قبل  امل�سرية  ب�ساحة  احتجاجية  وقفة 

االإقليم،  عمالة  باجتاه  م�سرية  اإىل  تتحول 

الإثارة انتباه ال�سلطات املحلية للو�سعية التي 

تعتربها النقابة غري تناف�سية وي�سوبها الكثري 

التجارة  قطاع  وتهدد  والت�سيب  الفو�سى  من 

الداخلية باالإفال�س.

بااللتزام  املخت�سة  اجلهات  طالبت  النقابة 

�سابقا،  مناق�ستها  متت  التي  بالتعهدات 

حقيقية  حلول  اإيجاد  على  العمل  وب�سرورة 

منوذجية  اأ�سواق  بخلق  املتجولني  للباعة 

عو�س اال�ستمرار يف التعامل مع الو�سع احلايل 

كما هو عليه.

س
تلك

معطلو ال�شحراء يرفعون �شعار »اإرحل« يف وجه ال�شوباين 

من أجل حق األمهات 
في الحياة 

»ال إلهدار حياة األمهات؟« 
هذا هو عنوان المظاهرة 

الحاشدة التي شهدتها 
مدينة تاوريرت مؤخرا، 

احتجاجا على وفاة األم 
»م. ب« صحبة جنينها 

أثناء الوضع بالمستشفى 
اإلقليمي، نتيجة ما يسميه 
المتظاهرون »اإلهمال«)..(.
 في انتظار التحقيق تبقى 

هذه الصورة التي التقطها 
نشطاء في الجمعية 

المغربية لحقوق اإلنسان 
وغيرها شاهدة على صرخة 

السكان.

ماذا عن االأدوية املهربة من مدن ال�شمال يا وزير ال�شحة؟

الحسين رضيت

تعر�س اللقاء اجلهوي الذي عقد موؤخرا بالعيون، 

حول املجتمع املدين واأدواره الد�ستورية اجلديدة، 

الذي  الوطني  احلوار  اإطار  يف  يدخل  والذي 

ت�سرف عليه الوزارة املكلفة بالعالقة مع الربملان 

واملجتمع املدين منذ عدة اأ�سابيع، للن�سف من قبل 

جمموعة من املعطلني ال�سحراويني.

املعطلون قاطعوا كلمة الوزير بال�سعارات املنددة 

خلفية  على  وذلك  بالرحيل،  وطالبوه  باحلكومة 

منع رئي�س احلكومة عبد االإله بن كريان التوظيف 

اإخالال  املعطلني  هوؤالء  اعتربه  والذي  املبا�سر، 

بالتزامات رئي�س احلكومة، التي قطعها على نف�سه 

�سحايا  اأ�سبحنا  »فاليوم  رئي�سا،  يكون  اأن  قبل 

من  وبالرغم  املعطلني،  اأحد  يقول  لقرارات«، 

اجلهود املبذولة من قبل ع�سوة اللجنة الوطنية 

»فاطمة الغالية الليلي« من اأجل تهدئة املعطلني، 

الوزير  مداخلة  وقف  على  م�سممني  ظلوا  لكنهم 

والت�سوي�س عليها بال�سعارات، ال�سيء الذي اأرغمه 

الشوباني يحاول تهدئة المعطلينعلى االن�سحاب من القاعة.                                                       
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هو رجل ع�سامي ومفكر كبري و�سيا�سي 

والهدوء  احلكيم  بال�سمت  يتميز  كان 

اللطيف  عبد  الدكتور  اإنه  الر�سيد، 

العائلة  �سهر  اهلل،  رحمه  الفياليل، 

فوؤاد  الوحيد  ابنه  �سخ�ص  يف  امللكية 

اإىل  الأقرب  احلفيدة  والد  الفياليل 

لال  الثاين  العظيم احل�سن  الراحل  قلب 

�سكينة، حفظها اهلل.

عندما تعرفت على الدكتور عبد اللطيف 

وكان  لالإعالم.  وزيرا  كان  الفياليل 

والكويتية  اللبنانية  بال�سحافة  ي�سيد 

الذي  احلداثي  وخطهما  وبتطورهما 

كان يتميز بال�سور والألوان والأخبار 

العميقة  املقالت  اإىل  اإ�سافة  ال�سيقة 

والعلمية.  ال�سيا�سية  والدرا�سات 

لعدم  با�ستمرار  اأمامي  ي�سكو  وكان 

وجود مطابع مغربية مب�ستوى الدول 

يوم  ذات  اأبدى  اأنه  حتى  الأخرى، 

من  اأ�سبوعية  جملة  اإ�سدار  يف  رغبته 

طرف وزارة الإعالم تكون يف م�ستوى 

علي  مقرتحا  ال�سرقية  املجالت  و�سكل 

تويل رئا�سة حتريرها ومبديا ا�ستعداده 

املطبعية  التجهيزات  اأحدث  ل�سترياد 

عر�سه  �ساكرا  فاأجبته  اأوربا.  من 

مرتبطا  بكوين  واأخربته  يل  امل�سرف 

بعقد  الكويتية”  “ال�سيا�سة  بجريدة 

وقلت  معها.  عملي  ترك  من  مينعني 

مقتنعة  “ال�سيا�سة”  جريدة  باأن  له 

وجودة  املغربي  النظام  بعراقة  متاما 

البلدان  �سقيقاتها  مع  اململكة  عالقات 

املغرب  يف  موجود  واإنني  العربية، 

للتزود بكل الأخبار الهامة والإيجابية 

عن املغرب وخا�سة ق�سية ال�سحراء 

�سجالت  بحكم  فيها،  املغرب  واأحقية 

ال�سرعية  البيعة  ومقت�سيات  التاريخ 

ال�سحراوية  القبائل  بني  القدمية 

والعر�ص العلوي.

وكان الدكتور الفياليل على جانب كبري 

من الثقافة والعلم وفق التوجه الفرن�سي 

حيث كان ي�سعب عليه التحدث باللغة 

اللغة  بني  خليطا  كالمه  فكان  العربية 

ي�ساألني  وكان  والفرن�سية.  العربية 

واملطبوعات  ال�سحف  عن  با�ستمرار 

وما  فيها  العاملني  عدد  وعن  ال�سرقية 

العربية  الإعالم  وزارات  كانت  اإذا 

حريات  م�ستوى  وعن  ماديا  تدعمها 

ال�سحافة يف هذه البلدان. فكنت اأجيبه 

اجلرائد  لتمويل  الوحيد  امل�سدر  باأن 

كنت  وعندما  الإ�سهار،  هو  واملجالت 

الإ�سهارية  ال�سفحة  �سعر  عن  اأخربه 

املبلغ  ارتفاع  من  ينبهر  كان  الواحدة 

مقارنة مع �سعر الإ�سهار على �سفحات 

اجلرائد املغربية. 

يف  وهو  عليه  األحظه  كنت  والذي 

هو  للمغرب  اأول  كوزير  من�سبه  عز 

ال�سخ�سيات  مع  عالقاته  حمدودية 

ل  كان  اأنه  حتى  الكبرية،  العربية 

يعرف اأ�سماء البع�ص منهم. ولكنه كان 

التفكري،  يف  الدقة  وبالغ  الذكاء  فائق 

وكان يتابع بكل دقة كافة تطورات دول 

العامل وخا�سة الدول العربية. 

اأجال�سه  واأنا  مرة  ذات  يل  روى  وقد 

خالف  على  �سارت  حياته  اأن  كيف 

�سغوفا  كان  حيث  له،  يخطط  كان  ما 

مبجال الهند�سة وكاتبا ملاحا للق�س�ص 

الق�سرية ولكن باللغة الفرن�سية. ورغم 

ذلك فقد جنح يف من�سب وزير اأول اإىل 

اأبعد احلدود.

به  اإعجابي  يثري  كان  الذي  وال�سيء 

حيث  ح�سه،  ورهافة  اأناقته  هو  كثريا 

كان كثريا ما يبدي مالحظاته لوزرائه 

اأحدهم تغيري لون ربطة  مقرتحا على 

العنق وعلى الآخر مثال عدم ارتداء هذا 

ال�سكل اأو ذاك من املالب�ص اأو الأحذية. 

وكانت مالحظاته تنم عن ذوق رفيع.

املهام  اإىل  بالنظر  الفياليل،  ظل  وقد 

من  قريبا  اإليه،  اأ�سندت  التي  ال�سامية 

م�سادر القرار بالق�سر امللكي، لفرتات 

خاللها  تدرج  عقود،  اأربعة  على  تربو 

من  بدءا  الكربى،  املنا�سب  �سلم  يف 

 )1960  - امللكي )1959  الديوان  مدير 

الراحل  امللك  جانب  اإىل  ا�ستغل  حيث 

حممد اخلام�ص، اإىل متثيل بالده �سفريا 

مثل  الكربى  العوا�سم  من  عدد  يف 

ودول  ولندن  واجلزائر  ومدريد  بكني 

البينيلوك�ص، كما �سغل من�سب مندوب 

املغرب الدائم لدى الأمم املتحدة حيث 

�سنة  )من  �سنتني  حوايل  هناك  اأم�سى 

يف  �سفريا  بعدها  نقل   )1980 اإىل   1978
الأخرى  هي  بها  ميكث  مل  لكنه  لندن 

الراحل  امللك  ا�ستدعاه  فقد  طويال، 

�سر  اأمانة  ليكلفه مبهمة  الثاين  احل�سن 

املوؤ�س�سة  املغربية،  اململكة  اأكادميية 

املحدثة التي اأرادها امللك واجهة علمية 

ودبلوما�سية، لذلك منح ع�سويتها لعدد 

من رجالت الفكر وال�سيا�سة الأجانب. 

مثل وزير اخلارجية الأمريكي الأ�سبق 

»هرني كي�سنجر«.

الفياليل  اللطيف  عبد  الدكتور  وكان 

احلدود  اأبعد  حتى  وطنه  على  غيورا 

كان  الإ�سبان  يتحدث عن  كان  وعندما 

ل يخفي حنقه عليهم لحتاللهم ملناطق 

كبرية وهامة من املغرب وخا�سة �سبتة 

تفاوؤله  يخفي  ل  كان  ولكنه  ومليلية. 

�سيعرف  املغربي  ال�سعب  باأن  يل  قائال 

وهو  اأرا�سيه  ي�ستعيد  كيف  يوم  ذات 

ال�سعب الذي مل ولن يرتك ال�ستعمار 

على �سرب واحد من املغرب. 

وكان يف حديث الفياليل دائما ملحات من 

ال�سجون على امللك املحرر املغفور له 

حممد اخلام�ص الذي كان يتذكره دائما 

يف  وعذابه  العظيمة  مبواقفه  وي�سيد 

املنفى وكان يتاأ�سف على رحيله يف �سن 

مبكرة.

الأوىل  الوزارة  حقيبة  توىل  وعندما 

ورغم انتمائه لعائلة اأر�ستقراطية فقد 

على  اهتمامه  الفياليل  الدكتور  ركز 

اخلدمات  وتقدمي  العاطلني  ت�سغيل 

تعميم  ي�سر على  كان  كما  للمحتاجني 

املغاربة  طبقات  لكل  املجاين  التعليم 

لل�سعوب  امل�ستقبل هو  باأن  اإميانا منه 

�سعف  نقطة  الأمية  واأن  املتعلمة 

تق�سي على احل�سارات

بالهدوء  ال�سيا�سي  م�ساره  متيز  وقد 

الكبري  والإخال�ص  باحلكمة  املمزوج 

للعر�ص العلوي. وكنت كلما التقيته يف 

العر�ص  اأعياد  مبنا�سبة  امللكي  الق�سر 

واأعياد ال�سباب ل يتوقف عن احلديث 

األ  الأوىل  الوطنية  الق�سية  اأمامي عن 

كما  املغربية،  ال�سحراء  ق�سية  وهي 

الكبري  بالدور  اإ�سادة  اأميا  ي�سيد  كان 

توحيد  يف  الثاين  احل�سن  به  قام  الذي 

كافة  بني  التوا�سل  يف  ودوره  املغرب 

البلدان العربية.

ولكن الدكتور عبد اللطيف الفياليل ويف 

ال�سيا�سة  اعتزال  اآثر  حياته،  اأواخر 

بلده، موؤثرا  اأجوائها يف  والبتعاد عن 

رفقة  الفرن�سية  العا�سمة  يف  العي�ص 

زوجته الإيطالية التي اأجنب منها ابنني 

الأعمال  رجل  وفوؤاد،  يا�سمينة  هما: 

املغربي الذي اقرتن بالأمرية لال مرمي 

كرمية العاهل املغربي الراحل احل�سن 

ال�ساد�ص،  حممد  امللك  و�سقيقة  الثاين 

حيث اأجنب الزوجان طفلني هما مول 

الأثرية  �سكينة،  لال  والأمرية  اإدري�ص 

والتي  الثاين  احل�سن  امللك  قلب  اإىل 

ب�سعة  منذ  قرانها  بعقد  الحتفال  مت 

اأ�سابيع على �ساب مغربي.

�ساألته: ما هي اأمنيتك يف احلياة وماذا 

حتب وماذا تكره؟

ثريا  اأكون  اأن  اأمتنى  كنت  قائال:  يرد   

الأعمال  واأزاول  ثريا  الآن  اأ�سبح  اأو 

التجارية كغريي من ال�سيا�سيني الذين 

ميلكون الأموال الطائلة ويختزنون هذه 

الأرا�سي  و�سراء  البنوك  يف  الأموال 

بابهم  دق  واإذا  خيالية  باأرباح  وبيعها 

منهم  جدا  فقليال  العون  طالبا  فقري 

ي�ساعد الفقراء، يف حني اأن �سبب اأمنيتي 

اأن اأ�سبح ثريا لكي اأدق اأبواب الفقراء 

املال  لأن  ا�ستطاعتي  بقدر  واأ�ساعدهم 

هو مال اهلل فال يوجد اأحد ياأخذه معه 

لالآخرة، والدليل اأن كل من وافاه الأجل 

من ذوي الرثوات الطائلة مل ياأخذ معه 

اإل حفنة من تراب. وي�سيف اأما �سوؤالك 

اأين  �سادقا  فاأجيبك  واأكره،  اأحب  ماذا 

الكذب  واأكره  ال�سادقني  النا�ص  اأحب 

هناك  ال�سديد  ولالأ�سف  كبريا  كرها 

الكثريون الذين يع�سقون الكذب ملجرد 

واقعة  اأذكر  ومازالت  فقط،  الكذب 

معينة عندما كنت طالبا يف املدر�سة ويل 

زميل تناولنا الغذاء �سوية يوم اجلمعة 

وكانت الوجبة ك�سك�سا فقط وبعد �ساعة 

التقنيا بزميل اآخر ف�ساألنا ماذا تناولتم 

اأكلنا طاجني  فاأجابه زميلي  الغذاء  يف 

�سمك وك�سك�سا مع فاكهة ماجنو، وبعد 

ملاذا  �ساحبي  �ساألت  زميلنا  مغادرة 

مل تقل احلقيقة بالن�سبة للطعام الذي 

تناولناه فاأجابني �ساحكا: اإنني اأحب 

الفخفخة، فقلت له يا �سديقي اإذا كذبت 

يف  تكذب  ف�سوف  الطعام  مو�سوع  يف 

اأمور اأخرى.

بالن�سبة  وماذا  �سائال:  ل�سيف  وعدت 

اإليك اأمل تكذب مرة يف حياتك، فاأجابني: 

اأو  الإحراج  ب�سبب  اأكذب  اأحيانا  نعم 

اأما الكذب  لإنقاذ �سخ�ص من م�سكلة، 

لغر�ص الكذب فال وجود له يف حياتي، 

واأ�ساف مازلت اأذكر اأنك �ساألت الراحل 

عن  �سحفي  موؤمتر  يف  الثاين  احل�سن 

ال�سعب  وارتباط  اخل�سراء  امل�سرية 

املغربي بامللك احل�سن الثاين، فاأجابك 

اأن ال�سعب املغربي �سعب ذكي ويثق 

مبلكه لأنه يعلم متاما اأن ملكه �سادق 

اأي  كذب  واإذا  �سيء  كل  �سعبه يف  مع 

املرة  يف  ي�سدقوه  فلن  مرة  �سخ�ص 

الثانية.

وعدت لأ�ساأله من هم اأقرب اأ�سدقائك، 

هناك الكثري من الذين يتوددون اإيل رمبا 

ملن�سبي اأما الذين يحبونني فهم قلة، 

�سخ�سا  جتد  اأن  ال�سعب  من  فاليوم 

اأو  اأن يحبك ملُلك  اإما  يحبك لوجه اهلل 

للمن�سب الذي ت�سغله وعندما تنتفي 

ال�سديق  يراك  ال�سفتني  هاتني  منك 

فيدير وجهه اإىل جهة اأخرى.

شخصيات مغربية عرفتها 
الفياليل: قال احل�شن الثاين: اإذا كذبت على ال�شعب 

املغربي مرة فلن ي�شدقك يف املرة الثانية

بقلم : رمزي صوفيا

الدكتور  عبد اللطيف الفياللي في حوار مع الصحفي رمزي صوفيا

الفياللي : أحيانا 
أكذب بسبب 

اإلحراج أو إلنقاذ 
شخص من 
مشكلة، أما 

الكذب لغرض 
الكذب فال وجود 

له في حياتي



حكومة مرت منذ ميالدها بظروف �سعبة ومكونات غري من�سجمة ماذا كان ينتظر منها 

غري �الرتباك و�الرجتال خ�سو�سا عندما بد�أت ت�سري بثالثة عجالت، �إثر ت�سجيل 

�لفريق �لر�بع �لذي كانت ترتكز عليه �أي حزب �ال�ستقالل، �الأمر �لذي 

جعلها تتجول �إىل حكومة ت�سريف �ل�سوؤون يف �نتظار ت�سكيل 

و�ملفاو�سات  �ال�ستثمار�ت  بد�أت  وهكذ�  جديدة،  حكومة 

مع �حللفاء و�خل�سوم وحتى �أعد�ء �الأم�س �لقريب)..( 

غري  فرتة  خالل  تعي�س  كري�ن  بن  حكومة  وظلت 

ق�سرية حالة  �سبه فر�غ مما �أثر على �أد�ئها يف جمال 

تطبيق برناجمها �حلكومي، وظهرت كل �الأحز�ب 

على وجهها �حلقيقي، حيث كانت طيلة �ملفاو�سات 

ال ت�سعى �إال للمزيد من �حلقائق �لوز�رية الإر�ساء 

�لذين  قادتها  من  �لعديدة  وطموحات  رغبات 

�أكرثهم،  �ال�ستوز�ر وما  كانو� ينتظرون فر�سة 

�الأمر �لذي ��سطر �أحد �الأحز�ب �إىل �قرت�ح الئحة 

تت�سمن ثالثني مر�سحا!! وطالت �ملناو�سات وظل 

�إحدى  يف  �سارك  به  وكاأين  �لنتائج  يرتقب  �ل�سعب 

عمليات �لتدريب، وجاءت �لتخمينات خميبة جلميع 

�لتوقعات، حيث فاز يف �ل�سباق فريق �لتجمع �لوطني 

لالأحر�ر يتلوه �لتيقنوقر�ط �لذي ظل خمتبئا �إىل �أن نودي 

عليه ليخرج �إىل حلبة �ل�سابق، حيث مت حقنه جيد� ليكون يف 

م�ستوى �مل�ساركة.

و�أخري� ظهرت �لكوكبة �لفائزة و�سمنها فر�سان جيء بهم لتكتمل �لت�سكيلة �جلديدة، 

ولي�ست �أخرية حلكومة بن كري�ن كان �هلل يف عونه الأنه و�جه مطالب ��ستفز�زية 

من جميع �لهيئات �ل�سيا�سية �لتي طرق �أبو�بها خالل �لفرتة �لطويلة �لتي تطلبتها 

�ملفاو�سات، ومرة �أخرى يفاجاأ �ل�سعب بالعبني جدد ووجوه جديدة �أ�سفت عليها 

�لظروف لون حزب �الأحر�ر ال يظهرون �إال عند �لطلب، �ساأنهم يف ذلك �ساأن من �سبقوهم 

�إىل �رتد�ء قمي�س �حلزب قبل �لدخول �إىل �مللعب �أمثال من�سف بلخياط ونو�ل �ملتوكل 

وبلخ�سرة، وكم كانت مفاجاأة هذ� �لفريق كبرية حني الحظ العبوه �أن �لكرة �لتي 

يتد�ولها �سبه مف�سو�سة حيث �كت�سفو� �أن �ل�سناديق خاوية على عرو�سها، وهنا 

��سطر بن كري�ن �إىل ��ستعمال �ملق�س �لكبري و�أخذ يحذف �العتماد�ت �لتي كانت 

�أور��سا كانت مربجمة يف �ملخطط  و�ألغى  مر�سودة الإجناز عدة م�ساريع كربى، 

�حلكومي، نا�سيا �أنه بذلك »يزفت« �لطريق للربملان وباخل�سو�س �لغرفة �لثانية 

�لتي تنفرد فيها �ملعار�سة باالأغلبية �ملطلقة الإ�سقاط م�سروع قانون �مليز�نية ل�سنة 

2014، ومما ز�د من حظوظ �ملعار�سة ملنع هذ� �مل�سروع من متريره 
حتت قبة �لغرفة �لثانية �سدور تعليمات من رئي�س �حلكومة 

�إىل جميع �لوز�ر�ت وحتى �لواليات و�لعماالت ق�سد 

�إيقاف �سرف �العتماد�ت �لتي كانت خم�س�سة لت�سديد 

�ملبالغ �خلا�سة بجميع �ل�سفقات �ملربمة مع �ل�سركات 

�لتي �سبق و�أجنزت م�ساريع كربى ل�سالح �حلكومة، 

وهو ما معناه تعطيل �حلركة �القت�سادية يف جميع 

�أنحاء �ململكة يعني �لركود �لتام و�ل�سلل �لكامل 

للحركة �القت�سادية بالبالد، فاإذ� �أ�سفنا هذ� �لقر�ر 

�إىل تعنت رئي�س �حلكومة فيما يخ�س �لتوظيف 

�سبق  �لذي  �ملعطلني  من  �آالف  خلم�سة  �ملبا�سر 

لعبا�س �لفا�سي �أن حتمل م�سوؤوليته، بات من حقنا 

�أن نت�ساءل: مباذ� �سيو�جه �الأخ بن كري�ن جموع 

�أفر�د �ل�سعب يوم �النتخابات �ملقبلة؟

يف  �سي�ستمر  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب  زعيم  �أن  يبدو   

تبقى  ما  ويخ�س�س  �ملميتة  �لهفو�ت  هذه  مثل  �قرت�ف 

من عمر واليته يف �ملعارك �لكالمية �لتافهة �لتي جرَّته �إليها 

�أحز�ب �ملعار�سة لينغم�س يف م�ستنقعات �لبوليتيك وين�سرف 

عن �مل�ساكل �حلقيقية للبالد، وكان من �ملفرو�س عليه قبل �أن يخو�س 

يف مو�جهة �لربملان �أن ي�سحح �لو�سعية �لقانونية �ملعار�سة للد�ستور، �لتي ظلت 

�لغرفة �لثانية ت�ستغل يف ظلها وذلك باإجر�ء �النتخابات �جلماعية �جلزئية النتخاب 

�سبعني م�ست�سار� يز�ولون ن�ساطاتهم �لنيابية حاليا ب�سفة غري قانونية ويتقا�سون 

تعوي�ساتهم من مال �ل�سعب بطريقة خمالفة ملقت�سيات �لد�ستور �جلديد، فاإذ� كان 

م�ست�سارو �لغرفة �لثانية ي�سككون يف د�ستورية �لقانون �ملايل �جلديد، فما �لذي مينع 

رئي�س �حلكومة من �للجوء �إىل �ملجل�س �لد�ستوري للطعن يف �لو�سعية غري �لقانونية 

لهذه �لغرفة �لتي ت�سكل حجرة موؤملة يف حذ�ء بن كري�ن، وهل من قدر هذ� �ل�سعب �أن 

يظل يعي�س على هام�س �ل�سو�بط �لقانونية �إر�ساء لرغبات �لقادة �ل�سيا�سيني �لذين 

ميار�سون �ل�سيا�سة خارج �لقانون، وهكذ� تكون برملانيا يعي�س يف غرفتني ببيت من 

زجاج يجوز رجمه بحجارة �ملعطلني.

بني حوار اللغة 
الف�صحى والدارجة

�ملغرب  يف  معهم  ومعاي�ستهم  للرومان  �نتماءهم  يدعون  �لذين 

»وليلي« بالذ�ت يتنكرون لعروقهم �الأمازيغية، وكاأنهم يريدون 

منذ  و�لطاعة،  �لوالء  لهم  يدينون  ز�لو�  ما  �الأمازيغ  �إن  �لقول 

�كت�سح  ممن  وغريهم  �لرومان  ��ستعمار  �ملغرب  عرف  �أن 

�ملغرب باجليو�س �لطامعة يف خري�ت �ملغاربة خمتلفني فيه من 

�مل�سلمون  جاء  ذلك  بعد  �سالة،  يف  ي�ساهد  وما  وعادتهم  �أثارهم 

�ل�سرك  وعقيدة  �الأوثان  عبادة  من  �ملغرب  ليطهرو�  �لفاحتون 

باإقر�ر �لوحد�نية هلل و�إتباع ر�سالة �لر�سول حممد عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم، وتاأكدت �لر�سالة �ملحمدية بدخول �ملوىل �إدري�س �الأول 

�الإ�سالمية  �لعقيدة  وتاأكدت  ر�سيد،  موالي  مع  �ملغاربة  فاأو�ه 

عند �الأمازيغيني عندما وجدو� يف �لدعوة �جلديدة �إىل �لتوحيد 

بنبد روح �لطاعة للمخلوق يف عبادتهم مما جعلهم مقتنعني باأن 

�ل�سهادة و�إقامة  �أد�ء  �لت�سامح و�ملعاي�سة مبجرد  �الإ�سالم دين 

�ل�سالة و�سوم رم�سان وحج بيت �هلل �حلر�م ملن ��ستطاع �إليه 

�سبيال.

وعرف �ملغرب وفود� من �لنازحني من �لعلماء من �الأندل�س �أيام 

مع  �لتعاي�س  فوقع  وغريهم   و�ملرينيني  و�ملوحدين  �ملر�بطني 

�لكتابيني من يهود ون�سارى يف �إطار �لت�سامح �لديني و�الإن�ساين، 

لقد عرفت �لهجر�ت �إىل �ملغرب باالأخ�س من رجال �لعلم �مل�سلمني 

ن�ساطا علميا عرفته �لقرويون و�بن يو�سف، و�أوى ملوك �ملغرب 

�لذي  �ل�سليبي  �لغزو  من  وحموهم  �لعلماء  من  �لفارين  �أولئك 

عرفه �مل�سلمون باالأندل�س ووقع تاأليف عدد كبري من �لكتب �لفقهية 

�ملوطاإ �سمن  بتدري�س  مالك  �الإمام  و�لتف�سريية و�ختري مذهب 

�لفقه  يف  �لكتب  �أمهات  من  وغريها  �سرحها  وقع  �لتي  �ملقرر�ت 

و�لتف�سري و�لعقيدة و�للغة و�لتوحيد و�الأدب)..( و�أ�سبح من 

�أكرث من تد�ول ودر�س ودر�س تلك �لكتب �الأمازيغيون �لذين �أ�سلم 

�آباوؤهم ودر�سوهم يف م�ساجد �ملغرب �لعامرة يف مر�ك�س وفا�س 

وغريهما بل �أ�سبح من �أولئك �الأمازيغ من تخ�س�س يف �لعلوم 

�لفلكية و�لفقهية و�لنحوية فاألفو� فيها كتب ما تز�ل تتد�ول يف 

�لرباطات و�لزو�يا ومن �أولئك �ملوؤلفني �الأمازيغ »�بن �أجروم« 

ما كان  �سروح �سمن  �لتي وقع �سرحها عدة  �الأجرومية  موؤلف 

يتوىل �لطالب �الأمازيغي حفظه وفهمه بعدما يتم حفظ للقر�آن على 

عدة قر�ء�ت ت�سمى »�أحرفا«. �إمنا تتميز به �للغة �لعربية �لكثري 

من �ملوؤلفات �للغوية و�ملنظومات يتقن حفظها طلبة �ملغرب يف 

�الأمازيغية، ومن �سمن  بلهجتهم  مدنهم وقر�هم رغم معرفتهم 

تلك �ملنظومات �لنحوية كذلك »�ألفية �بن مالك« وتخت�س باللغة 

�لعربية بجميع ما يوؤهل ويح�سن قارءها وطالبها من �خلطاإ يف 

�لنطق و�لكتابة بلغته �لعربية)..( وكما �أ�سرت يف �حللقة �ل�سابقة 

فاإن »�ملختار �ل�سو�سي« �أحد �لفقهاء و�ل�سعر�ء �الأمازيغ �لذين 

�لتي خلفها ومت  لتاريخ �الأمازيغ بكتبه  �أدو� دورهم �الإ�سعاعي 

طبعها يف عدة �أجز�ء كـ»�ملع�سول يف ع�سرين جزء« وغريها من 

�ملوؤلفات، ومل يكن علماء �ملغرب �ملعروفني بنبوغهم ومق�سورين 

و�جلبال  �لقرى  يف  �سكانه  وطلبة  فقط  باملغرب  �الأمازيغ  على 

�لبو�دي  �سكان  كذلك  بل  لهجاتها  باالأمازيغية بجميع  �لناطقني 

�ملغربية �لناطقني بلهجاتهم �لعربية)..( �إن هناك جماالت للغة 

�لعربية و�لنطق بف�سيحها جندها متعددة �الأجز�ء ومتخ�س�سة 

�لفنون خلدمة �للغة �لعربية �لف�سيحة، وقد �كت�سفت كثري من 

�حل�سول  بحكم  �الأجنبية  �لدول  خز�نات  يف  �ملخطوطة  �لكتب 

دول  ذلك  يف  مبا  �لعربية  للدول  �مل�ستعمرون  به  قام  مبا  عليها 

و»ليدن«  »�الأ�سكريال«  خز�نات  وماتز�ل  �لعربي،  �ملغرب 

خلز�نة  وقع  وما  �الأ�ساتذة  بحوثهم  يف  عليها  يرتدد  يز�ل  وما 

من  لكثري  �الإ�سبان  �مللحيني  طرف  من  �سرقة  من  زيد�ن  �الأمري 

�ملخطوطات وما ن�سمعه من تعر�س �لكتب �لنفي�سة �ملخطوطة 

تقر�آه  ما  �إىل  باالإ�سافة  و�الإبادة،  �الحرت�ق  �إىل  �لعربية  باللغة 

حتقيقها  �أعيد  عربية  موؤلفات  على  لعثورهم  �مل�ست�سرقني  عن 

ن�سمع عما وجد على طريق  نز�ل  بها وطبعها، وما  و�لتعريف 

�لتنقيب �أو �ل�سدفة لغري من �لوثائق �ملن�سية �ملقبورة يف بناء�ت 

مهجورة وباالأخ�س منها ما له من �سلة باالأندل�س باالإ�سافة �إىل 

ما تعر�س له �لرت�ث �لعربي من حرق مق�سود من طرف �الإ�سبان 

عدد  باملنا�سبة  ونقر�أ  باالأندل�س)..(  �ل�سليبية  حروبهم  �أيام 

�إليه  من تلك �لكتب �ملعثور عليها كمخطوطات)..( ومما ي�سري 

حمقق كتاب »�لعني« للخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، �لدكتور عبد 

�حلميد هند�وي وما قام به �مل�ست�سرق »فايل« يف مقدمته لكتاب 

»�الإن�ساف« وكذلك �مل�ست�سرق »فولتون« وما يوجد يف »كتالوج« 

�ملخطوطات �لعربية يف برلني 1894، �س: 237.

يتبع 

كان �لرجل �ل�ساب ذو �البت�سامة �لربيئة ولي�ست �ل�سفر�ء ر�ئعا يف كل �سيء، 

غري  و��سحة  برغبة  يتدفق  كان  يديه،  حركة  يف  حتى  �سيء  كل  يف  ب�سيطا 

ملتب�سة وال غام�سة، رغبة يف �لو�سول باالأطر�ف �إىل بر �لتو�فق كما عرب عن 

ذلك خارج �الإطار �لذي ر�ست فيه �لق�سية، كان يدير �حلديث �أو �لبحث �لذي 

�أمرت به �ملحكمة �ال�ستينافية �لتجارية مبر�ك�س يف �الجتاه �ل�سليم وب�سكل 

رجوي، وبدون تع�سف يف �للفظ �أو يف �حلركة، وكاأنه يتجاوب �أو يتفاعل 

خارج  و�ملنتج  �ملجدي  �الأد�ء  على  �لقادر  �لنموذجي،  �لقا�سي  ر�سالة  مع 

�لن�س �لقانوين ماد�م �ملطلوب �أو �لهدف هو �الإن�ساف وحتقيق عد�لة تر�سي 

�جلميع.

مل يكن يدور �أو يتحرك يف فر�غ �أ�سئلة تائهة تعودنا على �سماع �سبيهاتها يف 

منا�سبات متكررة، �أ�سئلة تق�سي وقتا يعد بال�ساعات يف وجوم �سامت 

رغم �جلبة �لر�ئعة �لتي حتقق لنا متعة يف �لوعي وقيمة يف 

�أو  �لهدف �ملتوخى منها  �إدر�ك  �أجل  �ل�سبك، كل ذلك من 

�لغاية �ملرجوة من �ال�سرت�سال فيها، بل على �لعك�س 

من ذلك كانت �أ�سئلته �لهادئة و�لهادفة متتح �أهميتها 

و�ل�سامل  �جليد  فهمه  من  خا�سياتها  وت�ستقي 

للمو�سوع �ملطروح للبحث، ومن در��سته �لعميقة 

وثائق  ي�سم  كان  �لذي  �الأخري  هذ�  للملف، 

�سائك  مو�سوع  فلك  يف  تدور  كثرية  وحججا 

مببلغ  مكر�ة،  حانة  ويخ�س  باملاليني،  ومعقد 

�أي كان  �أو ت�سوره من  خيايل ي�سعب ت�سديقه 

»ثمانية �آالف درهم لليوم �لو�حد ولي�س لل�سهر«، 

�ملعنية  للجهات  به  م�سرح  غري  رمبا  مبلغ  وهو 

ب�سوؤون �ل�سر�ئب، و�ملكلفة با�ستخال�س �لو�جبات، 

وهذ� بال �سك يدفع بنا �إىل �لت�ساوؤل عن �ل�سر »�إن كان 

�ملكري  �أي  �حلانة  مالك  خ�سوع  عدم  يف  حقيقة«  �الأمر 

ويتمتعون  وطنهم  يحبون  �لذين  �ملغاربة  كل  له  يخ�سع  ملا 

و�حدة  رخ�سة  ��ستغالل  عن  �ل�سكوت  يف  �ل�سبب  وعن  بوطنيتهم، 

لبيع �خلمور، ومتديد �أثرها لتغطي ثالثة حمالت ولي�س حمال و�حد�، كما 

�أ�سري �إىل ذلك �أثناء �لبحث.

تكلف  بكلمات و��سحة ال  للغاية، وينطق  هادئة وب�سيطة  بلغة  يتكلم  كان 

�ملخاطب جهد�، تخرج من فيه فتالم�س بالكاد �أذين �مل�ستمع باأثرها �ل�سحري 

»وقلما ي�سطر �إىل �إعادتها ب�سيغ خمتلفة وبب�ساطة متناهية و�إيقاع متجدد« 

يف �سبيل حتقيق فهم لدى �ملتلقي و�سهولة يف �لتو��سل من �أجل �أن مت�سي 

�الأ�سياء �إىل �أ�سمائها بكل تلقائية وعفوية ودون لف �أو دور�ن، ولذلك كان همه 

ي�سع كل �للحظة مبحيطها ومعطياتها وظروف ت�سكلها، من غري �لتفات �إىل 

�لوقت �أو �ملكان بقدر ما له من تركيز على م�سري �ملتخا�سمني و�لق�سية �لتي 

يتوىل �لبت فيها، طبعا مبقاربة �سحيحة ودقيقة كثري� ما �ساهمت و�ساعدت 

بن�سبة كبرية يف �إقناع �الأطر�ف بالرجوع �إىل نقطة �لبد�ية، بعد �لتخلي عن 

�سيء من �الأنانية وكثري من �لت�سلب و�البتعاد عن �لت�سدد يف �ملو�قف نتيجة 

�لت�سامح و�لرغبة يف �ال�ستقو�ء و�ال�ستعالء،  �لوعي، وغياب روح  �نعد�م 

قلت �ساعدت يف �إجر�ء �سلح �سعب و�سعب جد�، الأن مو�سوع �لبحث ي�سمل 

�ملاليني �ملرت�كمة عن �لكر�ء، و�الأخرى �ملتولدة عن عدم �ال�ستفادة من �لعني 

�ملكر�ة نتيجة تعنت �ساحب �حلانة وتدخله الإيقاف �لعمل بالرخ�سة، والأن 

�أحد �الأطر�ف تتحكم فيه نزعة �سلطوية قدمية �أو باالأحرى مكت�سبة منذ �أن 

كان يفعل يف �ملدينة �حلمر�ء ما ي�ساء، بحكم موقعه �لذي وفر 

له مدخال للرث�ء وجمع �الأمو�ل.

على عك�س هذ� �لقا�سي �الجتماعي �لذي يدرك 

هناك  كان  �الأطر�ف،  نف�سيات  يخرتق  كيف 

�سخ�س �آخر مكلف بحل �لنز�عات �الأ�سرية، 

وهي نز�عات تقت�سي ليونة وي�سر، وتعامل 

بالتي هي خري وح�سنى ويف �إطار �لقانون 

طبعا، �سخ�س يتعاىل كثري�، وي�سبح يف 

هو  نف�سه  يعترب  بحيث  �لعظمة،  �أجو�ء 

�سيء  كل  فعل  على  يقدر  �لذي  �لوحيد 

ودون  �خل�سوم،  رغبة  �كرت�ث  دون 

�لتفات �إىل تنازلهم وعدم قبولهم مب�سايرة 

�الإجر�ء�ت ل�سبب من �الأ�سباب.

�لقريبة  �ملا�سية  �الأ�سابيع  ويف  مرة  ذ�ت 

�أغ�سب ت�سرف �ل�سخ�س �ملذكور �مر�أة كانت 

طالبة للطالق، و»�طلَّع �لدم« يف ر�أ�س �لزوج �لذي 

كان على �أهبة �ل�سفر للخارج بكرثة �لتاأخري�ت رغم �أن 

�أمر �لزوج و�لزوجة »�للذين ال �أبناء لهما« غري م�سمول باأي 

تعقيد �أو �سعوبة، ولذلك ف�سلت �ملر�أة �للجوء �إىل �لتنازل عن �مل�ستحقات بعد 

�أن و�سلت مع زوجها �إىل حل مر�س لهما، ن�سر�ه يف وثيقة قدمت �إىل �ملحكمة 

لكي يتوقف م�سل�سل �لتاأجيالت وتو�سع نقطة �لنهاية، �إال �أن �لرجل رف�س 

بعلة �أن �ملحكمة هي �لتي تفر�س �مل�ستحقات وحتددها مبح�س �إر�دتها، �آمر� 

�الأطر�ف بلغة فيها ��ستعالء ب�سرورة جتديد دعوى بالطالق �التفاقي، وهو 

�أمر �أثار حفيظة �لكل، خا�سة و�أن ق�سية م�سابهة جاءت يف �لدور �ملو�يل قبل 

فيها �لتنازل �لذي تقدمت به �لزوجة، و�أحيلت �لق�سية على �لنيابة �لعامة.

 إدريس أبايا

أمر 
الحانة المكراة، 
بمبلغ خيالي يصعب 

تصديقه »8000 درهم 
لليوم الواحد وليس للشهر«، وهو 
مبلغ غير مصرح به للجهات المعنية 

بشؤون الضرائب والمكلفة باستخالص 
الواجبات، يدفعنا إلى التساؤل عما إذا 
كان األمر حقيقة في عدم خضوع 
مالك الحانة أي المكري لما يخضع 

له كل المغاربة الذين يحبون 
وطنهم ويتمتعون 

بوطنيتهم.

 
بن كيران 

استعمل المقص الكبير 
وأخذ يحذف االعتمادات 

التي كانت مرصودة إلنجاز عدة 
مشاريع كبرى، وألغى أوراشا كانت 
مبرمجة في المخطط الحكومي، 
ناسيا أنه بذلك »يزفت« الطريق 

للبرلمان وبالخصوص الغرفة الثانية 
التي تنفرد فيها المعارضة 
باألغلبية المطلقة إلسقاط 

مشروع قانون الميزانية 
لسنة 2014.
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

احلكومة »املزلوطة« بني الكوطة و»خالوطة«

بيــن القا�صـــي والقا�صــــي
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المنبر الحر

اأعداء الإ�سالم خططوا 

للق�ساء على اللغة العربية 

بالدعوة اإىل الدارجة

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

�أبريل   20-22 عقد �مل�ؤمتر �لر�بع يف مدينة طنجة بتاريخ: 

م���ضيع  ع�ضرة  يف  م�حدة  م�ضطلحات  و�أقر  1981؛  �ضنة 

و�لتجارة  و�لنجارة  و�لطباعة  و�لكهرباء  �مليكانيكا  هي: 

و�حلا�ضبات �لإلكرتونية و�لبرتول و�جلي�ل�جيا و�ملحا�ضبة 

و�لهند�ضة �ملعمارية.

�لتعريب  جمال  يف  �ملغرب  بذلها  �لتي  �جله�د  هذه  كل  �أبعد 

وتعميمها  �لعربية  �للغة  وخدمة  �مل�ضطلحات  وت�حيد 

وتركيزها، وبعد هذ� �مل�ضت�ى �لرفيع للغة �لعربية يف �ملغرب 

�لد�رجة يف تعليمنا؟  �للهجة  بتعميم  نطالب  ب�ضفة خا�ضة، 

�ألي�ضت هذه دع�ة �ضالل وتغريب وتدجيل؟ �أظن �أن من دعا 

لهذه �لعملية ل� كان يعرف ما قام به �ملغرب يف جمال �لتعريب 

وما قدمه من م�ضاعد�ت وما خ�ض�ضه من مالية وما �ضرف من 

جه�د ملا نادى بها، لأنها دع�ة �إىل �لتاأخر و�لع�دة �إىل �ل�ر�ء 

ودع�ة تنطلق من عدم معرفة ما للمغرب من �ضدى عاملي 

�للغة  بها يف خدمة  قام  �لتي  للجه�د  بالن�ضبة  ومركز عظيم 

�لعربية.

كيد�،  لها  يكيدون  �لعربية  �للغة  �أعد�ء  �أن  �أحد  يجهل  ول 

ويعمل�ن على و�ضع ح��جز كثرية للحيل�لة دون تقدمها، 

فاإنهم  ولهذ�  لها،  مناف�س  �أنه  يعتقدون  ما  و�ضع  ويحاول�ن 

�أكرث من �لد�رجة، ولهذ� جند  ل يجدون مناف�ضا ممانعا لها 

�ل�ضر�ع ق�يا بني فئتني؛ فئة م�ؤيدي �للغة �لعربية �لف�ضحى، 

وفئة م�ؤيدي �لد�رجة، وهذ� ما نر�ه �لي�م يف بالدنا، ويف هذ� 

�ل�ضدد جاءت دع�ة عي��س ومن ور�ءه �أو من وجهه وجعله 

يف �ل�ض�رة، وهذه �لدع�ة لي�ضت جديدة، ولي�ضت ذ�ت وجه 

و�حد، و�إمنا ظهرت و�ختفت ثم ظهرت و�ختفت مرة �أخرى، 

ويف كل منا�ضبة تظهر ب�جه جديد؛ ففي �ضنة 1938 عر�ضت 

��ضتغال  �إىل  �لدع�ة  �لن��ب مب�ضر حيث كانت  على جمل�س 

�ملجمع بالد�رجة �أو �لعامية، فع�ر�ضت هذه �لدع�ة �عتبار� 

�أن �ملجمع �أن�ضئ خلدمة �للغة �لعربية �لف�ضحى، وكان بطل 

هذه �ملعار�ضة �ضد �لعامية �أو �لد�رجة حممد فريد �أب� حديد 

�لكرمي،  �لقر�آن  لغة  عن  �لدفاع  يف  م�ضرفا  م�قفا  �تخذ  �لذي 

وهاجم �لعامية وطالب بعدم �لهتمام بها.

�للغة  عن  مد�فعا  حديد  �أب�  فريد  حممد  مب�ضر  ظهر  وكما 

عن  �أعلن  �لذي  ببريوت  عقل  �ضعيد  �ل�ضاعر  ظهر  �لعربية، 

تقدمي جائزة ملن يقدم دي��نا �ضعريا بالعامية حقد� منه على 

�للغة �لعربية.

�للغة  على  و�إيثارها  �لد�رجة  تف�ضيل  م��ض�ع  �أن  ويظهر 

�لعربية لي�س م�ضاألة وجهة نظر�، و�إمنا هي م�ضاألة لها جذور 

تلعب دورها، ولهذ� فمن  �لتي  و�أ�ضباب، وهذه �جلذور هي 

تاريخ  يف  �ضاربة  �أ�ض�ل  له  م�ضلم  �ضخ�س  على  �مل�ضتحيل 

�لعلم  ولغة  �لقر�آن  لغة  �لعربية  �للغة  �أن  ويدرك  �لإ�ضالم 

كل  وقبل  �أول  هي  �لتي  �لد�رجة  عليها  يف�ضل  و�حل�ضارة 

�ضيء لغة �ل�ضارع و�لأ�ض��ق ول عالقة لها بالعلم و�لتعليم 

و�لتعلم.

و�لقفز  �ملعرفية  �لنه�ضة  هذه  �أمام  �أنه  �أي�ضا  �لعجب  ومن 

�لثقايف و�لتن�ع �لأدبي و�زدهار �لإنتاج �لفكري �ملتن�ع �لذي 

و�لربملانية  �لد�ضت�رية  �ل�ضيا�ضية  و�حلياة  �ملغرب  يعرفه 

و�لإعالمية و�حلق�قية جند من ينادي �إىل ��ضتعمال �لد�رجة 

يف �لتعليم.

�لد�رجة ق�ضية �جتماعية  �أن  �أول  �أن يدرك  �إن على عي��س 

و�إذ�  وباملد�ر�س،  بالتعليم  لها  عالقة  ل  �لأوىل  بالدرجة 

ت�ضيب  فهذ�  بالد�رجة  تعلم  مد�ر�ضا  �إن هناك  يق�ل  كان من 

وجتاهل للقيام بال��جب وتقا�س من طرف م�ض�ؤويل ومفت�ضي 

وز�رة �لتعليم �لتي ل تنتبه باأن �لدرو�س تعطى بالد�رجة يف 

مد�ر�ضنا كما قيل وت�ضكت عن ذلك، فمعنى هذ� �أن مد�ر�ضنا 

حماية  به  ي�ضمح  �أن  يجب  ل  ما  وهذ�  �ملر�قبة  عن  خارجة 

لأبنائنا �لذين ير�ضلهم �آباوؤهم للتعلم ولي�س للتجهيل، ويجب 

�أن نعلم �أن �للغة �لعربية لها متكن ق�ي من �لنف��س وكلما 

وجدت �ضخ�ضا يدع� �إىل �لعامية فاعلم �أن �لعربية �لف�ضحى 

�مل�ضري  �لأديب  م��ضى  �ضالمة  كان  فقد  عمقه،  من  متمكنة 

ل  �لف�ضحى  »�إن  وقال:  �أدب،  لغة  �لعامية  لتخاذ  يدع� 

�لعامية، ولكنه مل ي�ضتطع  �لتعبري عما تعرب عنه  ت�ضتطيع 

�لتخل�س من �لف�ضحى رغم دع�ته للعامية«.

ق�ل  ه�  و�أفيد  �أح�ضن  �لف�ضحى  �إىل  �مليل  يجعل  ما  و�أكرث 

بني  �لفرقة  من  �ضربا  هناك  �أن  �ضح  »�إذ�  مذك�ر:  �لدكت�ر 

�لف�ضحى و�لعامية يف �خلطاب و�حلديث فال �ضك �أن �لعربية 

يلتقي عندها �لعرب يف جميع �أوطانهم«.

اِنتهى
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�ثنني،  بابني  �ملغربية  للدميقر�طية 

�ضا�ضة  على  نر�ه  �لذي  �لرئي�ضي  �لباب 

�مل��طنني  لعم�م  و�ملخ�ض�س  �لتلفزة 

�لنز�هة  على  �لطالع  من  لتمكينهم 

�لباب  ثم  و�ل��ض�ح،  و�ل�ضفافية 

و��ضعي  �إل  يعرفه  ل  �لذي  �خللفي 

ما  غالبا  و�لتي  �لنتخابية  �لق��نني 

�ضالح  ويف  مقا�ضهم  على  مف�ضلة  تك�ن 

�أبنائهم وذريتهم، فالت�ضجيل يف �لل��ئح 

ين�س  �جتهادهم  على  بناء  �لنتخابية 

وهذه  للجماعة  �لرت�بي  �لنف�ذ  على 

�لتدلي�س  �إىل  لل�ل�ج  ذكية  و�ضيلة 

عائلة  حق  من  يك�ن  وهكذ�  و�لتزوير، 

تت�زع  �أن  و�حد�  منزل  تقطن  و�حدة 

م�ضاحات  على  �لنتخابية  �لدو�ئر  على 

�لكيل�مرت�ت،  من  �لع�ضر�ت  تف�ق 

د�ئرة  يف  و�لزوجة  د�ئرة  يف  �لزوج 

ثانية، و�لبنات يف د�ئرة ثالثة و�لأولد 

�لأمر  يف  و�لغريب  ر�بعة،  د�ئرة  يف 

عدد  يتعدى  ل  �لدو�ئر  هذه  �أغلب  �أن 

�لنزعة  �إذ  م��طنا   70 فيها  �مل�ضجلني 

�لكل  �أن  �أي  �لعزوف  تلغي  �لقبلية، 

�مل�ظفني  كبار  يغري   70 ورقم  م�ضجل 

�ملدن  من  يحج�ن  �لذين  و�مل�ض�ؤولني 

�لكربى للرت�ضح يف تلك �لدو�ئر.

ع�ضري  بلبا�س  ه�ؤلء  �أن  و�مل�ضحك 

�مل�ضلــــحة  و�ضيـــــــــارة  عــنق  وربطة 

يف بع�س �لأحيان ب�ضائق �لدولة للتاأثري 

�أن  �لعلم  مع  �لقرويني،  ب�ضطاء  يف 

و�أبناء ه�ؤلء ل يعرف�ن حتى  زوجات 

على  �لنائية  �جلماعات  هذه  تقع  �أين 

خريطة �ل�طن؟

كما �أن ه�ؤلء يف حالة ف�زهم ل يكلف�ن 

�أنف�ضهم عناء زيارة �جلماعات �لبئي�ضة 

يف  مر�ت  خم�س  ح��يل  �إل  نظرهم  يف 

عيد  ويف  �ملجل�س  دور�ت  �أثناء  �ل�ضنة، 

�لعر�س ووزير �لد�خلية �حلايل ملزم �أن 

وفري  بق�ضط  �ضاهم��  ه�ؤلء  �أن  يعرف 

يف  �مل�ضاهمة  عن  �مل��طنني  عزوف  يف 

�لعمليات �لنتخابية.

الشادلي أورقية )ولماس(

و�أنا �أقر�أ كاملعتاد جريدتي �ملف�ضلة، 

�أثار �نتباهي مقال يحمل عن��ن: »�أنا 

مدينة �لعلم وعلي بابها« ل�ضاحبه 

من  �ل�ضادق  م�لي  عل�ي  مالكي 

�ضال »�لأ�ضب�ع، عدد �خلمي�س 12/ 

.»2013 /12
بدل  �ملقال  ب�ضاحب  �أحرى  وكان 

�أن  ب��ضعه،  �ل�ضيعة  يتهم  �أن  من 

بل  �حلديث،  م�ضدر  عن  يتحرى 

كان يجب عليه �أن ي�ضتف�ضر خطيب 

وعن  �حلديث،  م�ضند  عن  �جلمعة 

�لكتاب �لذي �أخذه منه.

مبا �أنك يا �ضيد مالكي متقت �ل�ضيعة 

يف كل مقالتك �ل�ضابقة، �أحيلك على 

ه�  هل  تعلم  لكي  �حلديث  م�ضدر 

�ضحيح �أم من و�ضاع �ل�ضيعة.

�س:   ،5 ج:  �لرتمذي،  �ضنن   -  1
.637

2 - �حلاكم �لني�ضاب�ري، م�ضتدرك 
�حلاكم، جزء: 3، �س: 126-127.

كنز  �ملتقى،   علي  �لدين  عالء   -  3
و�لأفعال:  �لأق��ل  �ضنن  يف  �لعمال 

رقم:  حديث   ،147 �س:   ،13 ج: 

.36436
ينابيع  �خلنفي،  �لقندوزي   -  4
باب:   ،1 ج:  �لقربة،  لذوي  �مل�دة 

14، �س: 205.
بتاريخ  �مل�ؤمنني  �أمري  ترجمة   -  5

دم�ضق.

6 - �خل��رزمي، مناقب علي، �س: 
.37

فال�عظ  مالكي،  �ضيد  يا  قلت  وكما 

لي�س �ضهال، كما يتخيله �لنا�س، ول 

�أظنك من �لفقهاء، فرجائي �أن تتاأكد 

د�ئما يف جميع ما تكتب وتق�ل.

مدينة  »�أنا  �حلديث:  تتمة  و�إليك 

�أر�د �ملدينة  �لعلم وعلي بابها فمن 

فليُفتها عن بابها«، �ضدق ر�ض�ل �هلل 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم.

حسن كحاك )مكناس(

�أكرث  من  �لت�ض�ل  ظاهرة  تعد 

مبجتمعنا  �نت�ضرت  �لتي  �لظ��هر 

باملدن  خ�ض��ضا  مقلق،  ب�ضكل 

حرفة  جعلها  �لبع�س  �أن  حتى 

دون  �ملال  جلمع  وو�ضيلة  ي�مية 

»�ملهنة«  هذه  وممار�ض�  عناء، 

�لظه�ر  على  د�ئما  يحر�ض�ن 

ووجه  مت�ضخ  بلبا�س  �لنا�س  �أمام 

�ل�ضفقة  �إىل  يدع�  ومظهر  �ضاحب 

�لآخرين،  و�لرحمة وك�ضب عطف 

كما يتم ��ضتغالل �لأطفال �ل�ضغار 

بع�س  طرف  من  �لت�ض�ل  يف 

�ملت�ض�لت.

ومن طرق �لت�ض�ل �لتي ي�ضتعملها 

باملر�س  �لتظاهر  �ملت�ض�ل�ن 

�لطبية  �لأور�ق  بع�س  وحمل 

جمرد  ذلك  يك�ن  وقد  غريها  �أو 

�أن  يعني  ل  وهذ�  وخد�ع،  مت�يه 

�أ�ضل�ب  ميار�ض�ن  �ملت�ض�لني  كل 

يف  ه�  من  منهم  �أن  �إذ  �خلد�ع 

لأن  �مل�ضاعدة  �إىل  �حلاجة  �أم�س 

�لفقر و�ملر�س �ضل حركته وجعله 

ي�ضعر بال�ضعف و�لعجز.

باملغرب  �ملت�ض�لني  و�إذ� كان عدد 

فاإن  كبرية،  بن�ضبة  يتز�يد 

يقت�ضر  يعد  مل  �لي�م  �لت�ض�ل 

�أ�ضبح  بل  وحدهم  �ملغاربة  على 

�لأجانب  حتى  ذلك  يف  يناف�ضهم 

�إفريقيا �ملقيمني باملغرب  من دول 

بطريقة �ضرعية �أو غري �ضرعية، �إذ 

جندهم يف �لأ�ض��ق و�أمام حمالت 

ويف  �مل�ضاجد  �أب��ب  و�أمام  �لأكل 

�أن  حتى  و�لأزقة)..(  �ل�ض��رع 

�لد�رجة  �للهجة  تعلم  من  منهم 

و�إىل  �لت�ض�ل،  يف  ي�ضتعملها  وبد�أ 

�لأفارقة  �ملت�ض�لني  ه�ؤلء  جانب 

�لغارين  �ل�ض�رية  �لعائالت  جند 

ون�ضاء  رجال  �حلرب  جحيم  من 

و�أطفال �ضغار� يقف�ن �أمام �أب��ب 

للم�ضاعــــدة.  طلــــبا  �مل�ضاجـــــد 

كرماء  �أنا�س  ببالدنا  يز�ل  ول 

ول  جد  عن  �أبا  �لكرم  ورث�� 

�إىل  �مل�ضاعدة  يد  مد  عن  يرتددون 

�ملحتاجني و�ملع�زين؛ �إنهم مثال 

تدع�  �لتي  �لإ�ضالمية  لالأخالق 

و�لإنفاق  و�لتكافل  �لت�ضامن  �إىل 

وخ�ض��ضا يف �ملنا�ضبات �لدينية.

م�ؤخر�  ببالدنا  �نطلقت  وقد   

�لتي  للت�ضامن  �ل�طنية  �حلملة 

حممد  م�ؤ�ض�ضة  عليها  ت�ضرف 

منا�ضبة  وهي  للت�ضامن  �خلام�س 

�ملغاربة  خاللها  من  يظهر  كبرية 

�إخ��نهم  مع  وتعاونهم  تعاطفهم 

ظاهرة  ��ضتفحال  لكن  �ملحتاجني، 

�لت�ض�ل ببالدنا �أ�ضبح �أمر� مقلقا، 

لأنه يعطي �ض�رة قامتة وم�ض�هة 

جمتمعنا  عليه  يك�ن  �أن  يجب  ملا 

�أن  ينبغي  فالت�ضامن  �ملغربي. 

�أن  يجب  بل  حمدود  غري  يك�ن 

�أن  ويجب  ود�ئما  مت���ضال  يك�ن 

يك�ن من �أهم �أهد�فه �لق�ضاء على 

منها  �لتخفيف  �أو  �لت�ض�ل  ظاهرة 

�ض�رة  ت�ض�ه  لأنها  �لأقل  على 

زكاة  �أغنياوؤنا  دفع  ول�  �ملجتمع 

مت�ض�ل�ن  عندنا  كان  ملا  �أم��لهم 

بهذ� �ل�ضكل �ملخيف.

جد بوشتى )الرباط(

كان �هلل يف ع�ن �لبي�ضاويني و�لبي�ضاويات �لذين قدر 

�لعمالقة م�ضكنا ود�ر�  �ملدينة  �أن يتخذو� هذه  لهم 

و�أطفاله،  �لعلم  طالب  ع�ن  يف  �هلل  وكان  وقر�ر�. 

وكان �هلل يف ع�ن �لب�ؤ�ضاء و�لبائ�ضات و�ملحرومني 

و�ملحرومات، وكان �هلل يف ع�ن �ل�ضائقني و�ل�ضائقات، 

�هلل يف  و�لعامالت وكان  �لعاملني  �هلل يف ع�ن  وكان 

ع�ن �ملر�ضى و�ملري�ضات، وكان �هلل يف ع�ن �لأطباء 

لهاته  �مل�ضافرين  ع�ن  يف  �هلل  وكان  و�لطبيبات)..( 

�لبي�ضاء ما تفرق يف  �لعمالقة، جمع �هلل يف  �ملدينة 

يجدون  ل  وفقر�ء  �لتخمة  حد  �إىل  مرتف�ن  غريها، 

ول  عط�س،  لإز�لة  م�ضربا  ول  بطن،  لإ�ضباع  خبز� 

م�ضكنا لل�قاية برد.

مري�س  لعيادة  �ملدينة  لهاته  �أ�ضافر  �أن  �هلل  وي�ضاء 

�مل�ضت�ضفى  �إىل  �لطريق  ويف  غ�ضت،   20 مب�ضت�ضفى 

عانيت �ملر�ئر، ول �أق�ل �لأمرين بالتثنية، فلكي تقطع 

من ر�ضيف �إىل ر�ضيف عليك �أن تنتظر كثري�، وحتى 

�إىل  ذ�هب  �أنا  لك:  قال  فارغا  وكان  �أحدهم  وقف  ل� 

طريق �آخر، �أو ينتظرين �أحدهم �أو �أنا ذ�هب لأتغذى 

�إىل غري ذلك من �لأكاذيب �لظاهرة و�لباطنة.

فخالل ي�م و�حد ق�ضيته يف �لبي�ضاء تبني يل مدى 

معاناة �ل�ضاكنني فيها، �ض��ء كنت ر�جال �أو ر�كبا �أو 

و�قفا تنتظر حافلة، فما عليك �أل �أن ت�ضرب �ضرب �أي�ب 

�أطلقت  عليه �ل�ضالم، ولذلك مبجرد عيادة �ملري�س 

�ضاقي للرياح لأخذ �لقطار، و�لرج�ع �إىل �لديار، و�أنا 

�أتذكر ق�ل �هلل تعاىل: »باطنه/ فيه �لرحمة، وظاهره 

من قبله �لعذ�ب« )�ض�رة �حلديد �لآية 13(.

وهذ� حال �لبي�ضاء.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

على هام�ش: »اأنا مدينة العلم وَعِليُّ َباُبها«الباب اخللفي للدميقراطية املغربية

احلملة الوطنية للت�سامن وم�سكل الت�سول

غري نف�سك وزد 
اإىل الأمام

ملحة  رغبة  له  و�لتغيري  �لتجديد  �إن 

يف هذ� �لع�ضر على جميع �لأ�ضعدة، 

�لتغيري يف �لتفكري و�لنظر �إىل �مل�ضتقبل 

�خللق  روح  تعقبها  متفائلة  ب�ض�رة 

يف  بال�ض��بط  و�لتم�ضك  و�لإبد�ع 

بروح  �لتحرك  يف  �جلاذبية  �لأم�ر، 

وحما�ضبة  �حلياة  يف  و�لتدبري  مرنة 

بال�ض�ء،  �أمارة  �لنف�س  لأن  �لذ�ت 

و�لرج�ع  �لتجارب،  من  �ل�ضتفادة 

�حلياة،  يف  و�لتخطيط  �لت�بة  �إىل 

�لإيجابيات  وحالل،  حر�م  ه�  ما 

�أن  عليه  �لإن�ضان  هكذ�  و�ل�ضلبيات. 

يتحرك ويتحرك.

بنت الوادي )القنيطرة(

كان اهلل يف عون البي�ساويني
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�إىل  تروم  �حلكومة  �سيا�سة  �أن  يالحظ 

�ملهاجرين  تهم  �لتي  بالق�سايا  �الهتمام 

�الهتمام  دون  �الأوىل  بالدرجة  �ملغاربة 

بالق�سايا �لعامة �لتي تهم بقية �ملغاربة 

�لقاطنني يف �لد�خل.. ذلك �أن هناك عدة 

�ملهاجرين  للمغاربة  ممنوحة  �متياز�ت 

ق�سد تدليل جميع �ل�سعوبات عليهم يف 

ميادين عدة من �سمنها على �سبيل �ملثال 

�ل�سيار�ت  تع�سري  �متياز  �حل�سر  ال 

باقي  على  حمظورة  تف�سيلية  باأثمنة 

�ملغاربة  �أن  حني  يف  �لد�خل،  مغاربة 

باالهتمام  باإحاطتهم  جديرين  جميعهم 

�لد�ستوري  للمبد�إ  تكري�سا  وذلك  �لكامل 

�سو�ء  �ملغاربة  جميع  باأن  يق�سي  �لذي 

�أمام �لقانون دون متايز �أو متييز.

يلحظها  �لتي  �لعجيبة  �ملفارقات  ومن 

�ملو�طن �لعادي عند تردده على بع�ض 

هناك  �أن  �لعمومية  �الإد�رة  �أو  �ملحاكم 

مكاتب خا�سة تر�سد للمغاربة �ملهاجرين 

ق�سد تدليل جميع �ملعوقات عليهم مقابل 

�لعنت �لذي يالقيه �ملو�طن �لعادي عند 

�أو  �الإد�رية  �أموره  معاجلة  حماولته 

�لرقي يف �خلدمات  �أن  وذلك  �لق�سائية، 

�لق�سائية و�الإد�رية لفئة دون �أخرى هو 

ال حمالة تدين �خلدمات للمو�طن �لعادي 

لق�ساء  �ل�سري«  »دهن  �إىل  ت�سطره  �لتي 

ماآربه.. وهنا يكمن �سبب تف�سي �لر�سوة 

يف جميع �ملر�فق)..(، ب�سبب هذ� �لتميز 

�لذي يحظى به �ملغاربة �ملهاجرين دون 

�الآخرين)..(.

و�أن تتويج كل هذه �ملظاهر بتخ�سي�ض 

�لدولة  �أن  يفيد فعال  بهم  وز�رة خا�سة 

على  فئة  خدمة  باآخر  �أو  ب�سكل  تعمد 

�لوز�رة  �أن  ال�سيما  �الأخرى،  ح�ساب 

مو�ردها  بجميع  �لقطاع  لهذ�  �ملعتمدة 

�لب�سرية هي على نفقة د�فعي �ل�سر�ئب 

خ�سو�سا منهم مغاربة �لد�خل، و�الأ�سل 

�أن �حلكومة هي متثل وتد�فع على جميع 

حقوق وم�سالح �ملو�طنني �سو�ء كانو� يف 

�لد�خل �أو �خلارج و�أن �ملو�طنة �حلقة 

ت�ستلزم على جميع �ملغاربة �ملهاجرين 

بالغايل  �لت�سحية  بالبلد  �لقاطنني  �أو 

�لعزيز.  �لوطن  هذ�  خلدمة  و�لنفي�ض 

ومن �أجل توحيد �الأعباء و�ملنافع لفائدة 

جميع �ملو�طنني �سو�ء كانو� مهاجرين 

�أو غري مهاجرين.

وهذ� ال مينع باأن مغاربة �لد�خل يقرون 

�لف�سل  لهم  �أن �ملغاربة �ملهاجرين  فعال 

�لبلد عن  �زدهار  �مل�ساهمة يف  �لكبري يف 

بها  يقومون  �لتي  �ال�ستثمار�ت  طريق 

م�ستوى  من  �لرفع  ق�سد  الآخر  حني  من 

معي�سة دو�ويرهم �لتي كربو� وترعرعو� 

فيها.. وهذ� موؤ�سر جميل يح�سب لهم، �إال 

�ملغاربة  يتعني على جميع  ذلك  �أنه مع 

�أن يح�سو�  �أو �خلارج  �سو�ء يف �لد�خل 

ال  �مل�سري  نف�ض  جميعا  يو�جهون  �أنهم 

فرق بني زيد وال عمرو.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

ملاذا التمييز بني مغاربة الداخل ومغاربة اخلارج؟

حتية طيبة »خ�سر�ء« 

مدينة  �أبنـــــاء  كـــــل  من 

�لبي�ساء 

من �سيبها �سبابها 

من �لرجال و�لن�ساء 

حتية خال�سة »مفعمة«

باحلب منا و�لوفاء

لكل �أبطال »�لرجاء«

هم حققو� �أملنا 

و�سرفو� مغربنا 

�إذ رفعو� علمنا 

خفاقا يف �أعلى ف�ساء 

فال�سكر و�جب لهم 

منا جميعا و�ل�سالم 

سمير بلمليح )البيضاء(

�سنة �سعيدة كلها اأمل واأمن واأمان
ودع �لعامل �سنة مباآ�سيها و�أحز�نها وحروبها 

باأفر�حها وم�سر�تها  و�أزماتــــــها، و�أي�ســــــــا 

ليودعو�  �لفجر  حتى  �لنا�ض  �سهر  و�أعيادها. 

عاما وي�ستقبلون �آخر.

ويرق�سون  يغنون  �لليل،  ينت�سف  وعندمــــا 

�أجو�ء  يف  و�ملتمنيات  �لهد�يا  ويتبادلون 

و�ل�سرور،  و�لغبطة  و�لبهجة  �الحـــــــــتفال 

متمنني �أن ياأتي �لعام �جلديد باالأماين �ملعلقة 

و�لطموحات �ملوؤجلة.

�أركان �الأر�ض، يقف �لنا�ض،  ويف كل ركن من 

�سغار� وكبار�، ن�ساء ورجاال، وقفة و�حدة، 

يكون  �أن  �أمل  كلهم  �لر�حل،  �لعام  لتوديع 

�سبقه.  �لذي  �لعام  من  �أف�سل  �جلديد  �لعام 

من  لكثري  يحلو  كم  بالذ�ت،  �الأثناء  هذه  ويف 

�أن يتحدثو� عن �حلياة وجمالها، عن  �لنا�ض 

ور�حة  �ال�ستقر�ر  عن  و�لطماأنينة،  �ل�سعادة 

حتدث  »جميلة«،  كلمة  فال�سعادة  �لبال. 

و�لعلماء  و�لفقهاء  و�الأدباء  �ل�سعر�ء  عنها 

و�الأطباء و�لفال�سفة و�لفنانون)..( منهم من 

يقول �إنها يف متناول �جلميع، و�آخرون يقولون 

�إنها كالفر��سة، ملا تقرتب منها، تطري �إىل جهة 

�أخرى وترفرف حولك دون �أن تقرتب منك.

ي�ساعده ملعرفة  �أن �حلظ مل  يدعي  من  هناك 

�ل�سعادة، حياته كانت كلها م�ساكل ومعاناة، 

�الأزو�ج  من  وكثري  وحزن،  وندم  ف�سل 

وجنى  حياتهم  دمر  قد  �لزو�ج  �أن  يعتقدون 

على طموحاتهم وحطم تطلعاتهم و�أحالمهم.

ترى ماذ� تعني كلمة �ل�سعادة؟

يف  �ال�ستقر�ر  �ملال،  �حلرية،  �حلب،  هي  هل 

�حلياة �لزوجية، �إجناب ذرية �ساحلة، ر�حة 

�لبال، �لنجاح يف �لعمل، �لتفوق يف �لدر��سة، 

�لطموح وحتقيق �الأهد�ف، �ل�سلطة و�لنفوذ، 

�ل�سهرة  �لعليا،  �ملنا�سب  �إىل  �لو�سول 

حول  �الأ�سفار  و�لذكاء،  �لفطنة  و�لنجومية، 

�لعامل، �الإبد�ع و�الخرت�ع، حتقيق �الأهد�ف 

و�لطموحات؟ �أم هي �سيء �آخر؟

و�لبوؤ�ساء،  و�لفقر�ء  �ل�سعفاء  م�ساعدة  �أهي 

و�لتطوع يف �الأعمال �خلريية، و�إ�سعاد �لغري، 

�أم هي �لن�سال و�جلهاد يف �سبيل �سيء معني؟

يف  �سعادتها  جتد  مثال،  �ملعا�سرة  فاملر�أة 

يف  �ملادي،  و��ستقاللها  ثقافتها  يف  وظيفتها، 

تربية  يف  �ملنزل،  د�خل  مب�سوؤولياتها  �لقيام 

�أطفالها وجناحهم يف در��ستهم وحياتهم، وما 

زوجها  طرف  من  وتقدير  �حرت�م  من  تلقاه 

و�أطفالها وروؤ�سائها وجمتمعها.

حب  يف  �سعادتهم  يجدون  �آخرون  وهناك 

وعبادة �خلالق ودعو�تهم كلها طلب �ملغفرة 

و�لتوبة و�جلنة.

�أف�سل  ولعل  �خلا�سة،  �سعادته  له  منا  كل 

�ل�سعادة هم �لتع�ساء، �لذين  من يتحدث عن 

هم  من  �إىل  �أحيانا  �لنظر  يكفي  يفتقدونها. 

�الأثرياء  يرون  فالفقر�ء  لن�سعد:  »حتتنا« 

�سعد�ء،  �الأ�سحاء  يرون  و�ملر�سى  �سعد�ء، 

�سعد�ء، و�الأغبياء  �الأحر�ر  يرون  و�ل�سجناء 

يرون �الأذكياء �سعد�ء)..(.

على �أي حال، �سنة جديدة تطل علينا كلها �أمل 

وهناء ورخاء و�سعادة و�طمئنان. وال نن�سى 

�أن �ل�سعادة تهب نف�سها من يعي�سها كل حلظة 

كنعمة، مهما �سغرت.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ر�سالة خ�رضاء

�أعلنت وز�رة �ل�سياحة يف �الأ�سهر 

لتوظيف  مبار�ة  عن  �الأخرية 

�سروط  ذلك  يف  وحددت  تقنيني، 

�ملتبارى  �ملنا�سب  وعدد  �ملبار�ة 

�ملعنية  �مل�سالح  �أن  غري  حولها، 

يعلمها  �عتمدت على »معايري« ال 

فاجتاز  و�لعقد؟  �حلل  ذوي  �إال 

ومت  �حلظ،  حالفه  من  �ملبار�ة 

�إق�ساء من عاك�سه. و�الأ�سئلة �لتي 

تفر�ض نف�سها بكل �إحلاح و�ملوجهة 

هي:  �ل�سياحة  وز�رة  �إىل  �أ�سا�سا 

�ملرت�سحني  حتميل  يتم  ملاذ� 

يف  يطيقون  ال  ما  و�ملرت�سحات 

�أن  دون  و�إر�سالها  �لوثائق  جمع 

�مل�ساركة  ر�سائل  �أ�سحابها  يتلقى 

�ملقايي�ض  هي  وما  �ملبار�ة؟  يف 

�ملرت�سحني  �نتقاء  يف  �ملعتمدة 

و�ملرت�سحات يف �لوقت �لذي جند 

يتوفرون  هوؤالء  من  بع�سا  فيه 

�لفندقة  معاهد  من  دبلومات  على 

�سهادة  �إىل  باالإ�سافة  و�ل�سياحة 

�لبكالوريا �ملقرونة مبيزة؟ 

و�ل�سفافية و�مل�ساو�ة  �لنز�هة  �إن 

كر�سها  �لتي  �لفر�ض  وتكافوؤ 

فتح  ت�ستدعي  �جلديد  �لد�ستور 

�ملرت�سيحني  جميع  �أمام  �ملجال 

��ستثناء؛ على  و�ملرت�سحات دون 

�لدخول  غر�ر ما نر�ه يف مباريات 

و�لتكوين  �لرتبية  مر�كز  �إىل 

ما  ذلك  �لوطنية  �لرتبية  لوز�رة 

نريد �أن ن�سمعه من وزير �ل�سياحة 

�أن يتد�رك هذه �لتجاوز�ت  ع�ساه 

ن�سابها  �إىل  �الأمور  تعود  حتى 

ليكون �أبناوؤنا من حملة �ل�سهاد�ت 

و�لدبلومات على قدم �مل�ساو�ة.

�أن  مر�ر�  حاولنا  ذلك  من  و�أكرث 

�لوز�رة  مبقر  �لهاتف  عرب  نت�سل 

غري �أن �لهاتف بقي يرن ويرن دون 

رد. وهذ� غي�ض من في�ض. 

محمد السغروشني )بولمان( 

مبــــاراة يلفــــها الغمـــو�ض؟!

لحسن حداد

يح�سب كثري من �لنا�ض �أن كلمة »�الإح�سان« قا�سرة 

و�سد  باملحتاجني،  و�لرب  �لفقر�ء  على  �لت�سدق  على 

مفهوم  �أن  غري  فقرهم،  من  و�لتخفيف  حاجاتهم، 

»�الإح�سان« يف ديننا و��سع �سامل ملجاالت حياة �مل�سلم 

كلها. فهو يعني �ل�سعور بامل�سوؤولية و�لقيام بو�جبها 

�إغاثة �مللهوف وم�ساعدة  جتاه �لطبقة �ملحتاجة من 

�لفقري، و�إعطاء �مل�سكني، وكفاية �ملحتاج. وهو يعني 

�أي�سا معاملة �لنا�ض باحل�سنى، و�لف�سل و�ل�سماحة، 

يف جمال �الأخالق و�ملعامالت، ومر�عاة حقوقه �لنا�ض 

و�لديون  و�لق�ساء  و�ل�سر�ء،  �لبيع  يف  وو�جباتهم 

و�لتمكني  �حلقوق،  طلب  يف  �لتعنت  وعدم  وغريها، 

منها، و�حلكم بها م�سد�قا لقوله عليه �ل�سالم: »رحم 

�هلل �مر�أ �سمحا �إذ� باع، �سمحا �إذ� ��سرتى، �سمحا �إذ� 

�قت�سى«.

عقيدته  يف  خلالقه  �مل�سلم  مر�عاة  �أي�سا  يعني  وهو 

و�لعلن،  �ل�سر  يف  منه  و�خل�سية  وطاعته،  وعبادته 

»يعلم  م�سائرنا  مقاليد  بيده  الأن  و�لباطن  �لظاهر  يف 

ذلك  و�سح  كما  �ل�سدور«،  تخفي  وما  �الأعني  خائنة 

عن  �ل�سالم  عليه  جربيل  حديث  يف  �لكرمي  �لر�سول 

معنى �الإح�سان: »�أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه، فاإن مل تكن 

تر�ه فاإنه ير�ك« وهكذ� نرى �الإح�سان يف �الإ�سالم يعم 

�لعقائد و�لعباد�ت و�ملعامالت، يف �الأقو�ل و�الأفعال. 

�ل�سرك  ونفي  �خلالق  بتوحيد  �لعقيدة  يف  فاالإح�سان 

نق�ض،  كل  عن  وتنزيهه  كمال،  بكل  وو�سفه  عنه، 

و�ملر�سلني،  لالأنبياء  خامتا  �هلل  بر�سول  و�الإميان 

وبر�سل �هلل جميعا، وكتبه و�ليوم �الآخر.

و�الإح�سان يف �لعباد�ت �أن تاأتي بها على �لوجه �الأكمل، 

باأركانها و�سروطها، مع �إخال�ض �لنية يف �أد�ئها هلل رب 

من  �سرطا  حتقق  مل  �أو  بع�سها،  ترك  فاإن  �لعاملني، 

�أن تتمثل يف  �أنه ينبغي  �أي  �سروطها فاتك �الإح�سان، 

ذهنك.

عظمة �خلالق و�أنت تعبده كاأنك تر�ه، مدركا �أنه ير�ك 

يف �أثناء ذلك، حري�سا مر�قبا له يف حركاتك و�سكناتك، 

�ملر�قبة  مقام  هو  وهذ�  وخ�سوعك،  وخو�طرك 

و�ملكا�سفة.

و�أما �الإح�سان يف �الأقو�ل باأن تكون يف حدود �العتد�ل 

وجتمع  تنفرها،  وال  �لقلوب  توؤلف  بحيث  و�ل�سدق 

بني �لنا�ض وال تفرقهم، ال خ�سونة فيها وال عنتا، وال 

�أقو�لك  ميز�ن  جتعل  باأن  وذلك  تخنثا،  وال  جمون 

و�أال  وتتاأ�سى،  بهما  تتقيد  �لر�سول،  وهدى  �لقر�آن 

�الأعمال  يف  �الإح�سان  و�أما  توجيهاتهما،  عن  تخرج 

على  مل�ستحقها  و�أد�وؤها  و�حلرفة،  �ل�سنعة  فارتقاء 

�أكمل وجوهها، فاإذ� كنت موظفا �أتقنت عملك وتفانيت 

يف �أد�ئه، وي�سرت للمو�طنني م�ساحلهم، و�أكرمت يدك 

ونف�سك عن �لر�سوة، و�أم�سكت عن �إيذ�ء �لنا�ض، �سونا 

لكر�متهم و�إخال�سك هلل تعاىل.

و�أما �الإح�سان يف �الأخالق فيكون بال�سدق و�لعفاف، 

�لهمة،  وعلو  و�الألفة،  و�لعفة  و�لنجدة،  و�ملروءة 

و�إباء �ل�سيم، وح�سن �جلو�ر، وح�سن �للقاء، و�سعة 

�ل�سدر، و�حللم، وكظم �لغيظ »باأن ت�سل من قطعك، 

وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك« فتكون حم�سنا 

م�سد�قا  ور�سوله  �هلل  ليحبك  �لنا�ض،  و�إىل  نف�سك  �إىل 

لقوله تعاىل: »و�لكاظمني �لغيط و�لعافني عن �لنا�ض 

و�هلل بحب �ملح�سنني«.

به،  �هلل  �أمر  لالإح�سان  �لكاملة  �ل�سامية  �ملعاين  ولهذه 

وباالأمر  بالعدل،  وقرنه  للنا�ض،  وحببه  فيه،  ورغب 

باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وباالإ�سالح بني �لنا�ض 

ذي  و�إيتاء  و�الإح�سان  بالعدل  ياأمر  �هلل  �إن  فقال: 

�لقربة، وينهى عن �لفح�ساء و�ملنكر و�لبغي، يعظكم 

لعلكم تذكرون«.

�سفات  �أبرز  من  �الإح�سان  جعل  �الإ�سالم  كان  و�إذ� 

�أال  �لفقر�ء  و�أو�سى  �لعمل  �إىل  دعا  فاإنه  �ملوؤمنني، 

�إليها م�سد�قا  �إن كانو� يف حاجة  �إال  ياأخذو� �ل�سدقة 

لقوله عليه �ل�سالم: »�ليد �لعليا خري من �ليد �ل�سفلى« 

�أي �أن �ليد �لتي تعطي خري من �ليد �لتي تاأخذ، ومن 

هنا حبب �لدين ودعا �إىل �ل�سعي و�لكد لك�سب �لرزق 

عن طريق �لعمل، فلنتجه يف عقائدنا وعبادتنا و�أعمالنا 

�هلل  عند  لنكون حمبوبني  و�ل�سنة،  �لقر�آن  توجيه  �إىل 

ور�سوله، ولنحقق �لت�سامن و�لتاآزر بني �أفر�د �أمتنا، 

جمتمعنا  يف  �الإ�سالمية  �الأخالق  بث  على  ولنعمل 

بتنظيم جماالت �الإح�سان بالتكاثف و�لتعاون، وباإن�ساء 

ولنتخلَّق  و�مل�ست�سفيات وغريها،  و�ملد�ر�ض  �ملالجئ 

و�أعمالنا و�سريتنا »فاإن  �أقو�لنا  �الإح�سان يف  باأخالق 

�أخيه«. وباهلل  �لعبد يف عون  �لعبد ماد�م  �هلل يف عون 

�لتوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

مفهوم الإح�سان يف ديننا
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املحال،  من  احلال  دوام  اإن  يقال 

واأن الدوام والبقاء واخللود هلل رب 

العلمني، واأن كل حي البد اأن ياأتي 

عليه يوم يلبي فيه را�ضيا اأو مكرها 

االأعلى  بالرفيق  ويلتحق  ربه  نداء 

م�ضدقا مل�ضمون االآية الكرمية »كل 

ال�ضنوات  ففي  املوت«،  ذائقة  نف�س 

االأخرية تتابع رحيل الرعيل االأول 

املمثلني وامللحنني  الفنانني من  من 

وال�ضعراء  واالأدباء  واملطربني 

الفنية  ال�ضاحة  طبعوا  الذين 

واالأدبية  وامل�ضرحية  ال�ضينمائية 

وتركوا  الفعال  االإبداعي  بطابعهم 

امليادين  كل  يف  النا�ضعة  ب�ضماتهم 

وال�ضينمائية  واالأدبية  الفنية 

والدرامية والغنائية يف املغرب، اإال 

النف�س  املوؤ�ضف واملحزن يف  اأنه من 

من  رحل  من  كل  اأن  للنظر  والالفت 

يخالفه  من  يظهر  ال  الفن  عمالقة 

الذي تغلب على  من اجليل اجلديد 

وال�ضطحية  امليوعة  اأغلبهم  اأعمال 

اأفقد  مما  لعور«،  واأعطي  و»كور 

اجليل اجلديد ما كان يتمتع به �ضلفه 

من احرتام وتقدير وموهبة وقدرة 

واجلاد،  اجليد  العطاء  على  خارقة 

حمل  حل  اأو  خلف  ترى  يا  فمن 

املمثلني الكبار اأمثال العربي الدغمي 

وم�ضطفى  وبلقا�س  جمد  وحممد 

�ضلمات واحلب�ضي وحبيبة املذكوري 

املطربني  حمل  حل  من  وغريهم؟ 

احلياين  وحممد  اأحمد  اإ�ضماعيل 

واإبراهيم العاملي واأحمد البي�ضاوي 

واملعطي البي�ضاوي وحممد فويتح 

واملعطي بن قا�ضم اإلخ)..(؟ �ضحيح 

اأنه مايزال بني ظهرانينا وهلل احلمد 

الذهبي  وثقلهم  وزنهم  لهم  فنانني 

وخ�ضو�ضا يف ميدان الطرب املغربي 

اأمثال املو�ضيقار عبد الوهاب الدكايل 

وحممود  باخلياط  الهادي  وعبد 

اجلامعي  املنعم  وعبد  االإدري�ضي 

والب�ضري عبد وغريهم من االأحياء، 

بال�ضحة  ومتعهم  عمرهم  اهلل  اأطال 

والعافية.

محمد نرجس )الدار البيضاء(

 هناك اإجحاف حكومي يف حق متقاعدي 

اإال  ي�ضعنا  وال  الرتابية،  اجلماعات 

اجلماعات  روؤ�ضاء  بع�س  ن�ضكر  اأن 

الإن�ضاف هذه الفئة باإنعا�ضها من طامة 

الفقر والت�ضول ملا قاموا به من اأعمال 

جليلة يف خدمة وطنهم.

لعامل  واقعية  ق�ضة  على  اأحيلكم 

اأحيل على التقاعد بعدما كان يتقا�ضى 

اأحيل على  3000 درهم �ضهريا  مرتب 

يكرتي  درهم   1700 مبرتب  التقاعد 

منزل بـ1200 درهم زائد واجب املاء 

والكهرباء بقدر 300 درهم باهلل عليكم 

هل 200 درهم �ضتكفيه لالأكل والتطبيب 

لنا  يبق  مل  اإذا  وابنان  وزوجته  هو 

نحن الذين مازلنا نعمل �ضوى ما دعا 

الكرمي:  به حبيبنا امل�ضطفى ر�ضولنا 

»اللهم اجعل اأو�ضع رزق علي عند كرب 

�ضني وانقطاع عمري« اآمني. 

عبداالله السعداوي )بني مالل( 

اأين خلفاء الفنانني؟

المملكة المغربية
الجماعة الحضرية لمراكش

مقاطعة جليز
الكتابة العامة

مصلحة الشرطة اإلدارية 
وشغل الملك العمومي

�إعالن

 25( 1332 �ضوال   3 املوؤرخ يف  ال�ضريف  للظهري  طبقا 

املوؤ�ض�ضات  قانون  على  ين�س  الذي   )1914 غ�ضت 

غريته  التي  الظهائر  وكذا  واخلطرية،  املالئمة  الغري 

اأو متمته.

يفتح بحث مبقاطعة جليز مراك�س ق�ضد الك�ضف عن 

هذا  ن�ضر  من  ابتداء  يوما   15 ملدة  وامل�ضار  املنافع 

من  بطلب  وذلك  الوطنية  اجلرائد  باإحدى  االإعالن 

ال�ضيد بن ال�ضالك احممد.

ق�ضد ا�ضتغالل م�ضبنة باإقامة حنان اأوراد عمارة رقم 8 

متجر رقم 18 مراك�س.

وقد و�ضع امللف مبقاطعة جليز م�ضلحة تدبري امللك 

البلدي والبحوث لالطالع عليه اأثناء افتتاح املكاتب.

As 0189/13

المملكة المغربية
الجماعة الحضرية لمراكش

مقاطعة جليز
الكتابة العامة

مصلحة الشرطة اإلدارية 
وشغل الملك العمومي

�إعالن
 25(  1332 �ضوال   3 يف  املوؤرخ  ال�ضريف  للظهري  طبقا 

غ�ضت 1914( الذي ين�س على قانون املوؤ�ض�ضات الغري 

املالئمة واخلطرية، وكذا الظهائر التي غريته اأو متمته.

الك�ضف عن  ق�ضد  مراك�س  يفتح بحث مبقاطعة جليز 

هذا  ن�ضر  من  ابتداء  يوما   15 ملدة  وامل�ضار  املنافع 

االإعالن باإحدى اجلرائد الوطنية وذلك بطلب من �ضركة 

.BLANCHISSERIE PRESSING ASSIA
ق�ضد ا�ضتغالل م�ضبنة بحي االزدهار عمارة اأمري رقم 3 

مراك�س.

وقد و�ضع امللف مبقاطعة جليز م�ضلحة تدبري امللك 

البلدي والبحوث لالطالع عليه اأثناء افتتاح املكاتب.

AS 0190/13

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بمكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير القضائي
)قفل مسطرة التسوية القضائية لشركة األجور 

زرهون(

�إ�شعار

بقفل م�ضطرة الت�ضوية الق�ضائية

مبقت�ضى احلكم عدد 49 ال�ضادر بتاريخ 19/12/2013 

ق�ضت   48-2013/8213 عدد  التجاري  امللف  يف 

املحكمة التجارية مبكنا�س

»بقفل م�ضطرة الت�ضوية الق�ضائية املفتوحة يف مواجهة 

�ضركة االأجور زرهون يف �ضخ�س ممثلها القانوين الكائن 

11 واد  مقرها االجتماعي بطريق موالي ادري�س كلم 

التجاري حتت  بال�ضجل  ال�ضجرة مكنا�س، وامل�ضجلة 

اآثار  18599 حتليلي، مع ما يرتتب عن ذلك من  رقم 

قانونية...«.

AS 0191/13

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بمكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير القضائي

�إ�شعار

بقفل م�ضطرة الت�ضوية الق�ضائية

  - �ضركة بنبل -

مبقت�ضى احلكم عدد 48 ال�ضادر بتاريخ 12/12/2013 

ق�ضت   15-2013/8301 عدد  التجاري  امللف  يف 

املحكمة التجارية مبكنا�س

»بقفل م�ضطرة الت�ضوية الق�ضائية املفتوحة يف مواجهة 

�ضيدي   44 برقم  مقرها  الكائن  مكنا�س،  بنبل  �ضركة 

بوزكري احلي ال�ضناعي مكنا�س، وامل�ضجلة بال�ضجل 

التجاري حتت رقم 20133 حتليلي، مع ما يرتتب عن 

ذلك من اآثار قانونية...«.

AS 0192/13

اعالناتاعالنات

جلن تفتي�ش تك�شف عن 

وجود اختالالت باأكادميية 

التعليم ب�شطات

�ضطات  الأكادميية  االإداري  املجل�س  انعقاد  قبل 

ومن  املن�ضرم،  دجنرب  �ضهر  خالل  باأ�ضبوعني 

التعليم  لو�ضعية  مف�ضل  تقرير  رفع  اأجل 

املجل�س  تراأ�س  الذي  بلمختار  للوزير  باجلهة 

االأكادميية  مدير  قام  �ضطات،  بعمالة  املنعقد 

بزيارات  التفتي�س  جلن  من  كبري  بطاقم  مدعوما 

املدار�س  من  للعديد  وتفقدية  ميدانية  مكوكية 

الدرا�ضة  تتبع  اأجل  من  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات 

وحل اإ�ضكالية اخل�ضا�س واالكتظاظ والتاأكد من 

باملرافق  املقدمة  واخلدمات  التجهيزات  و�ضول 

بقطاع  م�ضوؤولة  م�ضادر  وك�ضفت  الرتبوية)..( 

التعليم باجلهة عن وقوف جلن املراقبة والتاأطري 

االأكادميية  مدير  لعوينة«  »حممد  رافقت  التي 

خالل هذه الزيارات املفاجئة عن اختالالت كبرية 

القروي  بالعامل  واإعداديات  مبدار�س  تتعلق 

تعي�س على اإيقاع الت�ضيب والفو�ضى، اإذ وجدت 

اللجن االإدارية املكلفة مدار�س فارغة من التالميذ 

وبدون اأ�ضاتذة وال مدراء االإدارة الرتبوية ما عدا 

احلني  يف  ا�ضتف�ضرت  وقد  احلرا�س،  اأو  االأعوان 

�ضحة  لها  فاأكدوا  التالميذ  واآباء  االأمور  اأولياء 

التغيبات التي تدوم اأحيانا ملدة اأ�ضبوعني وعدم 

والدرا�ضة  التح�ضيل  اأجل  من  اأبنائهم  التحاق 

بدون مربرات م�ضروعة، اللهم اأن هذه املوؤ�ض�ضات 

القروية وبعيدة  متوغلة يف عمق اجلماعات  جد 

كل البعد عن اأعني املراقبة. 

تتخذ  اأن  املنتظر  من  نف�ضها،  امل�ضادر  وح�ضب 

التعليم  قطاع  عن  امل�ضوؤولة  املعنية  اجلهات 

�ضارمة  تاأديبية  واإجراءات  قرارات  باجلهة 

تتعلق  عميقة  اختالالت  عن  احلديث  و�ضط 

بتدبري املوارد الب�ضرية مب�ضالح بع�س النيابات 

ومعاقبة كل املتورطني الذين يت�ضببون ويرفعون 

من  اأجيال  اأو�ضاط  يف  املدر�ضي  الهدر  ن�ضبة  من 

التالميذ.

نور الدين هراوي )سطات( 

القفة كتنق�س من القرد اخلفة

وترجع ال�ضبع يتم�ضى باحلفا

واأنا بطول رفودها �ضابتني الرجفة

وثقل غالها ميل امليزاين الكفة

�ضحال من مرة غريت احلرفة

وبكرثة اح�ضابات امل�ضروف عقلي حفى

اعييت ما ان�ضلك بال�ضعرية وال�ضفة

وانبات جيعان امطبق حمية الو�ضفة

حا�ضي ال�ضو اإيال ا�ضعل.. اينطفى

وما خملي�س املا ي�ضيع.. فاتورتو مكلفة

لكن الغال قهرين وجابلي ال�ضخفة

ما نفعتني معاها لطهارة ولعفة

داها الزمان ما كان�س ليا من�ضفا

قلت حتى اأنا ن�ضارك فالوقفة

نردد ال�ضعارات املعادية للف�ضاد واخلطفة

َفة ب�ضراحة خفت من ال�ضرب والَتَع�ضُّ

واجلروح اخلطرية املوؤدية اإىل امل�ضت�ضفى

لهذا قررت نتخلى عن هاد الت�ضرَف

وف�ضلت ن�ضرب بحال اخلوتي ال�ضرفا

اَفة َ لعل امل�ضوؤولني يراجعوا العملية باْحرترِ

وي�ضوفوا بعني الرحمة لهاد ال�ضعفا

العملية ما�ضي واعرا.. �ضاهال وخفيفة

يخ�ضها غري قرارات مو�ضوعية �ضرفة

وح�س وطني كيف�ضل التوزيع باملنا�ضفة

وها هي ا�ضما الو�ضعية ابدات ت�ضفى

غادي نتهناو جميع من هاد الك�ضفة

اللي راها حالفا فينا ميات حلفة

فاهلل يح�ضن عوننا وعونكم مع القفة

أحمد محمد العرابي )وجدة(

الدوام يثقب الرخام..!!

مدينة حمامة ال�ضالم تطوان 1989، كانت عا�ضمة ال�ضينما طيلة �ضهرين 

مع ال�ضاون والر�ضيدية وتنغري.

عرفت تطوان قبل 1989 وبال�ضبط �ضنة 1982 و1983)..( ن�ضاطا ال 

نظري له، اإجناز �ضريط اأفغان�ضتان ملاذا مبيزانية 4 ماليري �ضنتيم وبطولة 

عمالقة ال�ضينما العاملية، مب�ضاركة نخبة كبرية من املمثلني واملمثالت 

باملغرب: حميدو بنم�ضعود، ح�ضن ال�ضقلي، حبيبة املذكوري، رحمهم 

اهلل جميعا، حممد اأحمد الب�ضري وحممد الزياين.

العظيم  وعبد  اللطيف،  عبد  هالل  اجلندي،  ح�ضن  حممد  طبعا: 

ال�ضناوي)..( و�ضلة من املمثلني واملمثالت: الفنانة ال�ضعيبية العذراوي، 

والراحلة وفاء الهراوي.

كان املخرج واملنتج وال�ضيناري�ضت عبد اهلل امل�ضباحي ديكتاتوريا يف هذا 

الزمن ال ي�ضمح مل�ضاعديه حتى اأنا الذي كنت اأقرب النا�س اإليه كم�ضاعد 

التاديل  واإدري�س  وبناين  والر�ضي�س  دينية  ال�ضمد  عبد  الفنان  مع  اأول 

»رحمه اهلل«.

�ضورنا اأكرث من خم�س �ضاعات »رو�س« وفجاأة توقف الت�ضوير يف نهاية 

�ضهر رم�ضان واأ�ضدل ال�ضتار عن الفيلم من طرف الدولة بالرباط طبعا)..( 

و�ضاع العمل وتربع امل�ضباحي على باقي »امللينات و�ضربها بتخبية 

حتى قرقبوا عليه ا�ضحاب احلال« واأجربوه على اإنهاء ت�ضوير الفيلم 

من جديد مبدينة ال�ضاون. 

مع االأ�ضف ال�ضديد لو كان امل�ضباحي »ْبَعْقُل« متوا�ضعا وي�ضمع الأ�ضدقائه 

لكان اليوم �ضلطان االإنتاج العاملي واملغربي.

اخليل تعرف ركابها

يوميات فنان

● مصطفى منير

املتـ.. قاعدون

عبد الوهاب الدكالي

يتبع



باأ�صدق عبارات العرفان، تتقدم عائلة رئي�س 

املنطقة الأمنية ب�صطات بت�صكراتها اخلال�صة 

فقدان  يف  اجللل  م�صابها  يف  وا�صاها  من  لكل 

واأخت  �صقيقة  �صعاد  هراوي  اجلليلة  ال�صابة 

يوم  الأعلى  الرفيق  اإىل  انتقلت  التي  الرئي�س 

2013، داعية اهلل األ يريهم مكروه  24 دجنرب 
برحمته  الفقيدة  يتغمد  واأن  عليهم،  عزيز  يف 

الوا�صعة و«اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

بقلم: أبو أزهار

مشتغل من العمال
في مقالع الرمال

سقط عنه السروال
من شدة الهزال

يعاني من السعال
ومن الحاجة للمال

ضاق به الحال
وكأن به وبال

أو بعنقه عقال
يجره إلى زوال)..(
ومستغل للعمال

بملء فيه قال
ليس هناك مجال

لطرح السؤال
عن الحرام والحالل
فإما هذا المنوال

وإما وأد في الرمال!!

ـَا �إمــَّا و�إّمـ

الكالم الموزون

م�ستملحــــات الُعمــــــاري
كان من بني املعتقلني يف امل�صور امللكي يف ذلك اليوم الدامي، الع�صرين 

عند  معروفان  رفيقان  �صخ�صان  الُعماري،  اإىل  اإ�صافة   1953 غ�صت  من 

وموا�صم  القدم  كرة  عامل  يف  وتواجدهما  بفتوتهما  الق�صبة  اأهل  جميع 

الدقة، وتعاونهما ال�صريف على ك�صب لقمة العي�س، و�صعيهما الّدءوب 

لتح�صني ظروفهما املادية واملعي�صية والجتماعية. ومل يكن يخطر ببال 

اأحد اأن تنت�صر اأخبارهم هذه املرة من بني املعتقلني الوطنيني الّراغبني 

يف ال�صت�صهاد مع املعت�صمني. كان الأول ا�صمه م�صعود، والآخر ا�صتهر 

�صرطي  من  ُم�صد�س  �صرقة  هي  اإليهما  وجهت  التي  والتهمة  بعنرتة، 

املحققون  ف�صرع  اأنكرا،  ولكنهما  به،  والتنكيل  ال�صرب  بعد  فرن�صي 

و�صائل  يف  ينح�صر  الذي  العبقري  بحثهم  موؤهالت  ا�صتعمال  يف  معهما 

التعذيب.

امللقب  قوة  اإظهار  يف  يبالغ  اأن  دمه  بخفة  اأحب  الُعَماِري  اأحمد  لعّل 

اأي   - اأنهم  معه،  املُ�صتعملة  التعذيب  و�صائل  من  اأن  فحكى  بعنرتة 

املواد  اإ�صافة بع�س  العفن مع  باملاء  كانوا ميالأون »�صطال«  معذبوه- 

الأخرى، ويغط�صون راأ�س عنرتة داخل ال�صطل لقهره حتى يعرتف اأين 

ُب اأ�صبعه ليعرتف فوجئ به و قد  و�صع امل�صد�س، وبدل اأن يرفع املَُعذَّ

�صرب كل ماء ال�ّصطل)..( وتابعوا بذهول وهم ي�صمعون ال�صفاه مازالت 

فانفجر  لتجفيفه،   ماء  من  ال�صطل  ثنايا  يف  بقي  ما  يف  طمعا  »متزمز« 

اجلميع بال�صحك)..(.

هكذا كان ي�صخر الُعماري من اأ�صاليب امل�صتعمر الهمجية، و�صمود اأبناء 

ال�صعب العاديني الب�صطاء)..( والواقعة كانت قد انتهت ب�صجن م�صعود 

ملدة �صنتني، والإفراج عن الآخرين، اأما امل�صد�س فال �صك اأنه اختفى مع 

الذي قام بتلك العملية، وعلمه عند اهلل.

وكل  الق�صبة  وعلى  بل  امللكي،  امل�صور  اأبواب  كل  على  ح�صار  رب  �صُ

وعلى  البديع،  دار  يف  ت�صكن  عمتي  وكانت  اإليها،  توؤدي  التي  الطرق 

ح�صي  ال�صي  البا�صا  دار  وبعده  امللكي،  للحر�س  قدمي  مقر  من  خطوات 

الذي كان احلاكم باأمره على الق�صبة ومالح اليهود وما جاور ذلك، وقد 

ا�صتطعت اأن اأت�صلل واختفي عند عمتي، لكون املرور دون التفتي�س الذي 

ينتهي بالعتقال، يكاد يكون من امل�صتحيالت.

كان املعلم اإبراهيم الْكبا�س - الواردي فيما بعد - زوج عمتي، �صيخا بداأ 

يظهر عجزه عن اأداء عمله، ولكنه كان معروفا كواحد من اأتباع الطريقة 

لبن  مالزما  ورفيقا  بل  الزاوية،  يف  ال�صالة  على  املواظبني  التيجانية 

�صيخ الطريقة النظيفية الذي عو�س اأباه بعد رحيله، ال�صيء الذي ي�ّصر 

خروجه ومروره دون �صك ول ريبة)..( وعند عودته بعد �صالة الع�صاء 

كنت األتقط بع�س الأو�صاف للحالة خارج املنزل، ف�صمعت ما �صجعني 

�صويقة  بلغت  وحني  فعلت.  وكذلك  املوايل  اليوم  فجر  يف  مرافقته  على 

الق�صور اأ�صرعت نحو منزلنا مرورا ب�صريح الغزواين مول الطابع.

يف  والعتقالت  املداهمات  حديث  من  كان  ما  اللهم  الأخبار  انقطعت 

ليحل حملها �صباب كثيف، وغبار اختلط  العيد  فيه بهجة  جو اختفت 

�صوارع مراك�س  ال�صيف)..( وانت�صرت يف كل  بالرتاب مع رياح يف عز 

دوريات للقوات ال�صتعمارية واأخرى للبا�صا لن�صر الرعب والتخويف، 

واأ�صبحت اأخبار نفي امللك ال�صرعي تطارد ال�صعب من ذلك اجلهاز الذي 

�صّموه راديو املغرب، كما اأن ا�صم رمز الوطن قد حتول من جاللة امللك 

واملذيعات،  املذيعني  ل�صان  على  املخلوع  امللك  اإىل  يو�صف،  بن  حممد 

ال�صتعماري  الإعالم  و�صائل  مالأت  ال�صواء.  على  واملغاربة  الفرن�صيني 

ُتربر  بالأكاذيب  املرئية،  ال�صينمائية  والن�صرات  واملكتوب،  امل�صموع 

الوطنيني  وت�صف  وعر�صه،  و�صعبه  املغرب  على  الب�صعة  املوؤامرة 

باأقدح الأو�صاف، ومل يكن كل ذلك اإل ليزيد النتفا�صة الرائعة ا�صتعال 

وانت�صارا. 

دخل الن�صال الوطني املراك�صي اإىل املرحلة اجلديدة بالأ�صلوب اجلديد 

الذي كان من دعاته الظاهرين يف ال�صورة �صيدي حممد باحلاج البقال 

الذين  التخطيط  ُرُموز  بع�س  اأ�صماء  عن  ال�صتار  ويزيح  لنا  ليك�صف 

بداأت تعظم حتركاتهم وتت�صاعد مواقفهم، وفيهم من كان ُيعاين بجانب 

ال�صالم  املتميز فعال مولي عبد  ال�صريف املجاهد  الريادة مثل  عنا�صر 

اجلبلي. كما اأن طالبا من الوافدين على كلية ابن يو�صف، واإن مل يكن 

من املراك�صيني، كان قد انت�صر ا�صمه ك�صارد لبع�س الفقهاء واملف�صرين، 

وا�صمه حممد الب�صري، اإ�صافة اإىل اأ�صماء اأخرى مل يكن من حظي اأنها 

بزوغ فجر احلرية  بعد  اإل  اأ�صحابها  بروؤية  ت�صرفت  �صمعي ول  بلغت 

وال�صتقالل.

بعد اأيام ظهر من اأفرج عنهم بعد العتقال، وخرج من خمابئهم من كانوا 

مدن  اإىل  بع�س من هربوا  الأنذال، وعاد  املخربين  مطاردين من طرف 

اأخرى وبع�س اجلبال)..( وانطلق العمل ال�صري معتمدا على الب�صطاء 

من الرجال، ويف مقدمتهم نخبة هائلة من العمال.
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◆ لقد جعل اهلل ميالد الر�سول 

الإن�سانية  على  عظمى  منة 

كلها، بعد اأن عانت من ال�سرك 

وك��ادت  ���س��رورا،  والظلم 

اإلى  الب�سرية  تقود  الجاهلية 

الهالك، فاأنقذها اهلل بميالده، 

و�سرت روحه في ج�سد الكون، 

واأع�����ادت اإل��ي��ه الأم���ل، 

وا�ستب�سرت الإن�سانية باأخالقه 

وزهق  الحق  فعال  وكمالته، 

كان  الباطل  اإن  الباطل، 

زهوقا.

باب  هو  الأكرم  الر�سول   ◆

اهلل الوا�سع، ومنته الكبرى 

اإلى  والموجه  الحياة،  في 

وهو  وال��خ��ال���ص،  النجاة 

النع���مة الك���برى، لأه���ل 

التوح�يد والإيمان، والهادي 

ال�سراط  واإل��ى  الحق  اإلى 

اإلى  والمر�سل  الم�ستقيم، 

العالمين بالهدى ودين الحق 

كله،  الدين  على  ليظهره 

محمد  �سهيدا  باهلل  وكفى 

ر�سول اهلل.

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 + �صورة
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 العدد: 770  اخلميس 02 يناير 2014

alousbouea@gmail.com

احلظ  من  الكثري  حتمل   2014 اجلديدة  ال�صنة  اأن  يظهر 

ال�صهر  هذا  خالل  �صتطري  التي  »نور«،  املغربية  للراق�صة 

فيلم  بداية ت�صوير  تواريخ  لالتفاق على  امل�صرية  الديار  اإىل 

�صخم لأكرب �صركة اإنتاج مب�صر، ثم بعدها �صت�صافر اإىل لبنان 

.)L.B.C( لت�صوير برنامج على قناة

ويف اآخر درد�صة لها مع اإحدى اجلرائد الوطنية، ك�صفت »نور« اأنها 

»اأ�صبحت لها م�صاريع مع من هم اأكرب من »دوزمي« لأنها اأ�صبحت 

»دوزمي«،  مع  لدي  خالف  »ل  وقالت:  القناة«،  هذه  من  اأكرب 

يف  لكن اخللل  القناة،  م�صوؤويل  كبار  مع  وتربطني �صداقة جميلة 

ما  اإذ غالبا  »الكباريه«  القناة مثل  اأ�صبحت  فقد  اأ�صفل منهم،  من 

جند الفنانني ال�صعبيني هم اأ�صياد املوقف، مع العلم اأن الراق�صة 

يعملون مبقولة  اأنهم  للكباريه، »كما  الأ�صا�صية  العنا�صر  من  هي 

اأقبل  اأ�صهر، ول  ل  لالأ�صف  ن�صهرك معايا« ولكنني  »�صهري معايا 

مبثل تلك امل�صاومة«.

الراق�سة املغربية »نور«: 

اأنا اأ�سبحت اأكرب من

2M اأن اأتعامل مع 

�شكر على تعزية

اأمينة بنخ�سرة: ال برتول يف املغرب
التنقيب  عمليات  »اإن 

عن  اأبانت  والتي  الأولية، 

توؤكد  اإيجابية  غري  نتائج 

ما �صبق واأن ما �صرحنا به 

يف العديد من املنا�صـــبات، 

التنقيب  عمليات  اأن  على 

النفــــط جد طويلة،  عـــن 

كما  باملجــــازفة،  وتتميز 

اإمكانيات  تتطلب  اأنهـــا 

مالية جد �صخمة«.

به  �صـــــــرحت  ما  هـــــذا 

املكتب  مديرة  موؤخــــــرا 

الوطني للمحروقات، اأمينة بنخ�صرة، لإحدى ال�صحف 

الوطنية.

من العيب القول: »امللك �ساحبي«
نفت مديرة الأخبار يف قناة 

2M، �صمرية �صيطايل، اأن 
تكون تلقت يوما توجيهات 

طريقة  حول  الق�صـــر  من 

التعامـــــل مـــــع الأن�صطة 

امللكية، واأ�صافت يف حوار 

»تيل  جملة  معها  اأجرته 

النا�س  بعــــ�س  اأن  كيل« 

يتباهــــون ب�صداقاتهم مع 

التباهي  امللك، بينما »هذا 

ومن  للمغاربة،  احتقار  هو 

العيب القول »امللك �صاحبي«، توؤكد �صمرية.

الفلكي اخلطابي: دنيا 
�ستف�سل يف زواجها

عبد  الفلكـــي  توقـــــــع 

اأن  اخلطابي  العزيز 

له  �صتتعر�س  ما  اأبرز 

دنيا  ال�صاعدة  الفنانة 

 ،2014 �صنة  يف  باطما 

هو »الف�صل على �صعيد 

احلياة الزوجية، وهو 

�صينعك�س  الذي  الأمر 

املهني،  ال�صعيد  على 

بع�س  هناك  اأن  حيث 

بع�س  مع  اخلالفات 

ال�صركات الفنية، وهناك اأرباح مهمة يف الطريق، 

غري اأن عليها احلذر من الطرف الآخر«.

سيطايل بنخضرة

زفاف باطما

.د. يوسف الكتاني





�أحمد  �سي  �مل�سهور،  �لوطني  وقف 

اجتماع  يف  اهلل،  رحمه  �سودة،  بن 

متهيدي ل�سرح �ملوقف �لوطني لبع�ض 

كانو�  حينما  و�أتباعهم  �لفرن�سيني 

�خلام�ض،  حممد  �مللك  لنفي  ميهدون 

فاأم�سك بن �سودة بامليكروفون، ليتكلم 

يل  ))ا�سمحوا  وقال:  طبعا  بالفرن�سية 

فاأنا اإمنا تعلمت الكالم بالفرن�سية يف 

تعتبوا  فال  �سنطرال،  كاريري  �سجن 

اإن  الأغالط،  بع�ض  ارتكاب  علي 

فرن�سا واملغرب مرتبطان: فرن�سا هي 

ف�سحك  زوجته،  هو  واملغرب  الزوج، 

اأحد ال�سحفيني الفرن�سيني الذي كان 

بالن�سبة  هذا  لنعترب  وقال:  حا�سرا 

الزوجات((  تعدد  اإطار  يف  داخال  لنا 

)مذكر�ت �أحر�سان(.

�لتجذر  �آثار  �أ�سكال  من  �سكل،  جمرد 

عقول  يف  �لفرن�سي  �ال�ستعماري 

�لزمن،  ذلك  يف  �ملغاربة،  �لوطنيني 

�لذي نقلنا �إليه موؤخر�، �لزعيم �حلركي 

�جلزء  يف  �أحر�سان،  �ملحجوبي  �لكبري 

�الأول، من مذكر�ته �لتي طبعت �أخري� 

 )Edition du Regard( باري�ض  يف 

ما�سيا  جترد،  بكل  فيه  �سرد  و�لذي 

م�سحونا باالأحد�ث �لتي �أغلبها مل ين�سر 

حلد �الآن.

تخرج  �لذي  �ل�سابط  هذ�  �أحر�سان، 

من �ملدر�سة �لع�سكرية من »�سان�سري« 

�إعطاءه  �لفرن�سيون  رف�ض  �لفرن�سية، 

�أعماقه  يف  ليزرعو�  �لتخرج،  �سهادة 

حتولت  وقد  �ملغربية،  �لوطنية  روح 

�لوجود  حماربة  يف  جاحمة  رغبة  �إىل 

�لفرن�سي باملغرب.

ثنايا  يف  لنا  يك�سف  �أحر�سان،  ولكن 

مذكر�ته، جانبا يهم �ملغرب، �حلا�سر، 

حيث نعي�ض مع �لرجل �الأول يف �حلركة 

�أو  �الأحز�ب  �سعف  ظاهرة  �ل�سعبية 

موتها، ب�سحيح �لعبارة، لنفهم �أ�سر�ر 

�إ�سعاف  على  �ملخطط،  �الإ�سر�ر  هذ� 

مبنهجية  �ملغرب  يف  �الأحز�ب  ظاهرة 

غريبة، �نطلقت منذ رجوع �مللك حممد 

�حل�سن  عهد  يف  لتت�سارع  �خلام�ض، 

�لثاين، وت�سلى عليها �سالة �جلنازة يف 

عهد حممد �ل�ساد�ض.

وبعد قتل حزب �ل�سورى و�ال�ستقالل، 

�لذي لعب �لدور �الأ�سا�سي يف مفاو�سات 

»�إيك�ض ليبان«، وذبح �أقطابه �ملت�سلبني 

من طرف �أقطاب حزب �ال�ستقالل، جاء 

�ملهدي بنربكة ليوجه �ل�سربة �لقاتلة 

�الحتاد  بتاأ�سي�ض  �ال�ستقالل  حلزب 

�لوطني للقو�ت �ل�سعبية، ليوجه �إليه 

�لقا�سية..  �ل�سربات  �لثاين،  �حل�سن 

�أ�س�سها،  �أحز�ب  جنائزه،  يف  ولتم�سي 

�الأحر�ر،  حزب  منه،  �سريح  بدعم 

ت�ستطع  ومل  �لد�ستوري،  و�الحتاد 

بدعم  �أن�سئت  وقد  �ل�سعبية  �حلركة 

�أن  من حممد �خلام�ض و�حل�سن �لثاين 

�لذي ر�سم لها)...( بل  تتعدى �حلجم 

�أزيح منها ب�سكل  �أحر�سان  �أن زعيمها 

مهني على طريقة �لوزير �لقوي �إدري�ض 

�لب�سري لتعوي�سه ب�سخ�ض �لعن�سر، 

�أية �رتباطات بجذور  �لذي مل تكن له 

وجودها،  مبربر�ت  وال  �حلركة  هذه 

ومت تعيني �لعن�سر، على �لطريقة �لتي 

فر�ض بها �سباط على حزب �ال�ستقالل.

فيه  �نقر�ست  نعي�ض عهد�..  وها نحن 

�أن  عددها  كاد  �أن  بعد  �الأحز�ب  هذه 

�لقر�آن..  يف  حزبا  �ل�ستني  عدد  يدرك 

�ملغ�سوب  ال  منها،  يبق  ذلك مل  ورغم 

عليهم وال �ل�سالني.

و�سام �النت�سار على �الأحز�ب �ملغربية، 

كلها ميينها وي�سارها يجب �أن يعلق على 

مع  ح�سابها  �سفت  �لتي  �مللكية،  �سدر 

هذه �الأحز�ب يف �سكل و�سية متو�رثة ما 

بني حممد �خلام�ض �إىل حممد �ل�ساد�ض، 

�النت�سار  هذ�  نخب  ت�سرب  �الآن  وهي 

�ملهدي  جريدة  �أن  حيث  �سباح،  كل 

بنربكة، �لتي �أ�سبحت ت�سمى �الحتاد 

�مللكية،  �أخبارها  تعنون  �ال�سرت�كي، 

»�ساحب  �أن�سطة  من  تنطلق  بعناوين 

�جلاللة �مللك حممد �ل�ساد�ض«.

ملوك  يكن  �أمل  �لعبارة،  وب�سريح 

يف  حق  على  �ال�ستقالل،  بعد  �ملغرب 

يك�سف  �لتي  �الأوىل،  �الأحز�ب  ت�سفية 

لنا �أحر�سان يف مذكر�ته، وقد عا�ض تلك 

�الأحز�ب،  �أقطاب  كان  كيف  �ملر�حل، 

�سنة  �ملغرب  ��ستقالل  يفاو�سون  وهم 

1955، كانو� ينطلقون من حتمية عدم 
رجوع �مللك حممد �خلام�ض من �ملنفى، 

يكفي  ما  تقدم  �لكتاب،  جزئيات  �إن  بل 

من �الأدلة، على �لكثري مما جنهله، حني 

�النف�سال  وقبل  بنربكة،  �ملهدي  كان 

ينظم  �أن  يريد  �ال�ستقالل،  حزب  عن 

�سبه �نقالب على �مللك حممد �خلام�ض، 

مربر�  دماثته،  �أو  �سعفه،  ويعترب 

على  �ال�ستقالل  حزب  هيمنة  لفر�ض 

توؤكد  �أي�سا  و�لتفا�سيل  �مللكي،  �لنفوذ 

�أن عالل �لفا�سي، كان متفقا مع �ملهدي 

بنربكة على طول �خلط.

من  كتابه،  يف  �أحر�سان،  ويعطي 

))التقى  �أنه  لدرجة  يكفي،  ما  �الأمثلة 

بالزعيم  مرة  ال�ستقالل،  بعد 

الأمري  ا�ستدعاه  حني  الفا�سي  عالل 

يف  غذاء  ماأدبة  اإىل  احل�سن،  مولي 

حماولة  يف  بتمارة،  اخليالة  ثكنة 

غري  الآخرين  ال�سيا�سيني  مل�ساحلة 

ال�ستقالليني، فكان اأحر�سان مرفوقا 

وال�سوري  البكاي،  احلكومة  برئي�ض 

يف  اهلل  بارك  ال�سرقاوي،  حممد  �سي 

عمره، وبعد الغذاء، نبه ويل العهد، 

الزعيم عالل الفا�سي لبع�ض جتاوزات 

امللك،  جتاه  ال�ستقاللية  ال�سحافة 

ليقول اأحر�سان لعالل: اإننا نحرتمك، 

اإنك جمبور  الفا�سي:  ويقاطعه عالل 

اأحر�سان:  ويجيبه  احرتامي،  على 

اأثناء  دوركم  هو  فما  الحرتام  ملاذا 

لقد  اخلام�ض،  حممد  امللك  نفي 

من  القاهرة  نداء  باإطالق  اكتفيت 

اأغاين  اأي�سا  تقدم  التي  الإذاعة  هذه 

األي�ض هوؤلء املرافقون لك  اأم كلثوم، 

هنا، هم الذين اأذاعوا برقية ا�ستنكار 

)مذكر�ت  �سنطرال((  املار�سي  لقنبلة 

�أحر�سان. 1942 - 1961(.

�الأخطاء  تك�سف  �أخرى  تفا�سيل 

من  ممنوعة  كانت  �لتي  �ال�ستقاللية 

�ل�سيا�سي  �حلكم  كان  حينما  �لن�سر، 

�حلزب  �جتاه  ياأخذ  �ال�ستقالل  حلزب 

�لوحيد، ليرتجم �أحر�سان من �لفرن�سية 

�سعار  مدلول  كتابه،  يف  �لعربية  �إىل 

كان  فرتة  خالل  لغرينا،  ال  لنا  �ملغرب 

 - تاأ�سف  »�لذي  بنربكة  �ملهدي  فيها 

ب�سفته  الختفائه،   - �أحر�سان  يقول 

يقدم  �أن  باإمكانه  كان  �لذي  �لرجل 

للمغرب �لكثري، ونعترب موته خ�سارة 

يف  �أحر�سان  وليدخل  للمغرب«  كربى 

متاهات يك�سف فيها جزئيات تن�سر الأول 

�خلام�ض،  حممد  �مللك  كان  حني  مرة، 

يطلق �لعنان الأقطاب حزب �ال�ستقالل، 

ورمبا خوفا)...( من جربوتهم: ))وهم 

يف  البغدادي  البا�سا  ذبحوا  الذين 

بوابة الق�سر امللكي وقد جاء لتهنئة 

�لبكاي  امللك برجوعه(( وعندما كان 

املهدي  عنده  ))جاء  حكومته  ي�سكل 

القايد  تعيني  على  واأرغمه  بنربكة، 

للداخلية((،  وزيرا  اليو�سي  احل�سن 

))وكان البكاي يريد تعيني اأحر�سان 

له  فيقول  الداخلية  يف  للدولة  كاتبا 

املهدي بنربكة، اإن الداخلية ت�ستحق 

للدولة((  كاتبا  ل  قويا)...(  وزيرا 

)نف�ض �مل�سدر(.

يخطط  كان  بنربكة،  �ملهدي  �أن  ذلك 

مع  للتعاون  �أحر�سان  ال�ستقطاب 

فيها  كان  �لتي  �لفرتة  تلك  يف  �ملهدي، 

حزب  لهيمنة  يخطط  بنربكة،  �ملهدي 

�ال�ستقالل على �حلكم، وحتويل �ملغرب 

�ال�ستقالل  حزب  فيها  يحكم  دولة  �إىل 

حتت �أنظار وحياد �مللك.

))ذات اأم�سية، ونحن نتع�سى يف بيت 

ومعنا  ب�سال،  بوعبيد  الرحيم  عبد 

الديوان  مدير  املحمدي،  اإدري�ض 

العلوي  بلعربي  وم�سطفى  امللكي، 

بنربكة،  واملهدي  الإ�سالم،  �سيخ  ابن 

بوعبيد  الرحيم  عبد  ليقول 

اأحد  اأي  من  اأحق  اإنك  لأحر�سان: 

مع  الثاين  الرجل  تكون  باأن  اآخر 

احل�سن اليو�سي، وعند نهاية الع�ساء، 

�سيارتي  يف  بنربكة  املهدي  اأخذت 

الطريق  يف  لي�ساألني  ال�سيطروين، 

عمر  اإدخال  الأفيد،  من  كان  اإذا  ما 

بجانب  م�سوؤوليات  لتحمل  بن�سم�سي 

بنربكة:  وي�سيف  الداخلية،  وزير 

حزب  �سد  اأنت  اأحر�سان  يا  ملاذا 

تتهمني،  مرة  كل  وملاذا  ال�ستقالل 

رئي�ض  هو  بنربكة  املهدي  اأن  اأتن�سى 

حزب ال�ستقالل(( )نف�ض �مل�سدر(.

هذه  يف  �أنه  كيف  يك�سف  �أحر�سان 

حزب  فيها  كان  �لتي  �لظروف، 

�ل�سيطرة  حماولة  ب�سدد  �ال�ستقالل، 

بطعنة  �أح�ض  �أنه  كيف  �حلكم،  على 

�خلام�ض،  حممد  للملك  �حلزب  وجهها 

�أثناء زيارة ر�سمية الأجدير، يف �لريف، 

وهو جال�ض يف �ملن�سة وجماهري حزب 

�ل�سيا�سي،  »زعيمنا  تهتف  �ال�ستقالل 

�الأمر  يتعلق  وال  �لفا�سي«،  عالل  هو 

مب�سادفة ))بل كانت عقيدة ترجمها 

يف  الدويري  احممد  ال�ستقاليل 

اإحداها  ح�سرت  التي  خطبه  كل 

العربية  الأ�س�ض:  عن  يتحدث  وهو 

ال�ستقالل  حزب  واحلزب،  والإ�سالم 

امللكية((  ن�سيت  واأين  له:  لأقول 

)نف�ض �مل�سدر(. 

فم  من  حكمة  �أحر�سان،  ليلتقط 

�ل�سوري �لكبري، عبد �لهادي بوطالب، 

�لذي قال الأحر�سان: ))اإذا كنت راغبا 

فعليك  فعال،  ال�سيا�سة  ممار�سة  يف 

بتاأ�سي�ض حزب �سيا�سي((.

�الت�ساالت  �أيام  �أحر�سان،  وليتذكر 

�ال�ستقالل  قبل  باري�ض  يف  �ل�سرية 

والدكتور  اأ�سكن  كنت  ))حينما 

اخلطيب، يف غرفة خدامة حار�ض يف 

اإحدى العمارات قرب منطقة »بوادو 

فيها  اأر�سية،  حتت  غرفة  بولني« 

بجانب  فيه  اأنام  كنت  واحد،  فرا�ض 

تواأمني،  كاإخوة  اخلطيب،  الدكتور 

يذهب  جراح  وهو  اخلطيب  وكان 

�سواحي  يف  امل�سلمني  الأولد  لتختني 

حممال،  الغرفة  اإىل  ويرجع  باري�ض، 

مبا تقدمه له العائالت، ومرة ارتاأينا 

اأن نذهب لالجتماع باأمني عام حزب 

يف  ي�سكن  وكان  بالفريج  ال�ستقالل 

فندق فخم)...(، وملا فاحته الدكتور 

املايل  الدعم  �سرورة  يف  اخلطيب 

ل�سراء ال�سالح، �ساألنا بالفريج: وملاذا 

ال�سالح؟(( )نف�ض �مل�سدر(.

�أحر�سان يف ذلك �لزمن، مل يكن م�سغوال 

بالق�سية �الأمازيغية ل�سبب و�حد، وهو 

لنفي  الكالوي  البا�سا  م�سروع  ))اأن 

حممد اخلام�ض، كان م�سنودا من طرف 

اأغلب الربابر املغاربة)...(((.

))القايد اأمهروق حفيد موحى وحمو 

يحارب  وهو  مات  الذي  الزياين، 

خليفة  هو  كان  الفرن�سي،  الحتالل 

حممد  �سد  حركته  يف  الكالوي 

الأكرث  العن�سر  هو  كان  بل  اخلام�ض، 

ليكت�سف  املخطط،  هذا  يف  تعنتا 

القايدي  هذا  اأن  بعد،  من  اأحر�سان 

يف  الكالوي  مع  اأنت  هل  ي�ساأله: 

م�سروعه ولي�سيف له: اأعلن حربك 

الذين  الربابر  وعلى  الكالوي  على 

يوؤيدونه جميعا(( )نف�ض �مل�سدر(.

دعمت  �لرب�بر،  من  �أغلبية  كانت  و�إذ� 

فاإن  �مللك،  لنفي  خمططه  يف  �لكالوي 

بذلو�  �ل�سيا�سية،  �الأحز�ب  �أقطاب 

حممد  يبقى  �أن  �أجل  من  �مل�ستحيل، 

�خلام�ض يف منفاه.

يتبع

األخيرة
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أحرضان: أغلبية البرابر كانت متفقة مع الكالوي لنفي محمد الخامس.

الزعيمنخ اأحر�سان يك�سف:

خبايا االنقالب الذي كان يدبره حزب اال�ضتقالل �ضد حممد اخلام�س

سام االنتصار على 
األحزاب المغربية، كلها 
يمينها ويسارها يجب أن 
يعلق على صدر الملكية، 

التي صفت حسابها 
مع هذه األحزاب في 

شكل وصية متوارثة ما 
بين محمد الخامس إلى 
محمد السادس، وهي 
اآلن تشرب نخب هذا 

االنتصار كل صباح


