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بأيدي  الحسابات،  مجلس  نبش 
ما  في  جطو،  السابق  األول  الوزير 
بشكل  الصفقات،  بمجاالت  يجري 
على  يطلعنا  أن  له  بقي  الناس،  صدور  أثلج 
الماليير  فيها  ترقد  شركات  في  يجري  ما 
تحت وسادات أقطاب مقربين من السياسة. 
تحدد  التي  لإلكسبيرتيز  وشركاته  غالب 
والذي  للشركات،  المدفوعة  التعويضات 
الفرنسي  باع كوماناف، وباع لوديب، ونصب 
السعدي على قمة »سومابور« التي تنافس 
القابع  ولعلو،  االتحادي  من  وقريب  الدولة، 
وشركات  المغرب،  فوسفور  شركة  على 

كوربوريشيون صاحبة فيرتيما، إلخ.. إلخ.
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اأيت اإيدر هو من اأ�شرف على اغتيال زعيم 
جي�س التحرير عبا�س امل�شاعدي

القطب احلركي املحجوبي اأحر�سان يجيب على الأ�سئلة املعقدة: 

أنا ملكي ولست »مخزني«.. وإذا تبعنا
 فرنسا سنصل إلى »زواج الرجال«

ماذا حكى اأحد 
املقربني للق�شر عن 

اأ�شرار الأزمة املغربية 
الفرن�شية
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وهكذا أصبح 
بعض رجال 

السلطة يتمردون 
على قرارات 

تعيينهم

هل خسر 
االتحاد االشتراكي 

قطب الصحراء
 حسن الدرهم

اأولياء العهد اجلدد: الأبناء الذين 
ورثوا اأجماد الأحزاب املغربية

الملف
 األسبوعي

16 15 14

DST الديسطي تعاطف  
الحموشي مع اإلسالميين  هل 

يرشحه لمنصب وزير الداخلية

الحقيقةالضـــائعة

عمدة في باريس يتبرع لفائدة 
الجزائر والبوليساريو

باريس. األسبوع

منطقة  بباريس،  الثانية  الدائرة  عمدة  رخص 
مقر  في  حفال  الجزائريون  يقيم  بأن  البورس، 
البلدية األسبوع الماضي وقد حول الجزائريون 
هذه القاعة إلى مهرجان خطابي ضد المغرب، 
باسم  متكلمون  وتدخل  البوليساريو،  ولفائدة 
بالعمدة  المغاربة،  من  عدد  ليتصل  فبراير،   20
يتصور  يكن  لم  بأنه  عليهم  رد  وقد  محتجين، 

هذا.
آخر،  باريسي  موقع  في  مغربية  مواطنة 
السياسيين  الفاعلين  أحد  مع  بحدة  تناقشت 
توجهت  ثم  الصحراء،  في  المغرب  حق  حول 
وهجموا  مجهولون،  الحقها  حيث  للمترو، 

عليها واستهدفوا تشويه وجهها.
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وزير اخلارجية التون�سية

يطلب الدعم املايل

 من اجلزائر
اجلديد،  التون�سية  اخلارجية  وزير  كان 

منجي �حلمدي، �أول وزير يف �لعامل �أجمع، 

�صحة  يف  بوتفليقة  �لرئي�س  باأن  يقول 

جيدة، و�إنه تكلم معنا و��صتقبلنا ��صتقباال 

�خلارجية  وزير  بزميله  منوها  حار�)...( 

�جلز�ئرية وموؤكد� �أن تون�س مع �جلز�ئر يف 

�جلز�ئرية  �الأخوة  و�أن  و�ل�صر�ء،  �ل�صر�ء 

باأنه  �أ�صاف،  ولكنه  �الأوج،  يف  �لتون�صية 

و�مل�صاعب  �الأو�صاع  للجز�ئريني  �صرح 

يطالب  و�أنــــــه  تون�س،  يف  �القت�صاديــــــة 

يف  ماديا  بامل�صاهمة  �جلز�ئرية،  �حلكومة 

�إنقاذ �لو�صعية �لتون�صية.

عن  باخت�صار  حتدث  �لتون�صي  �لوزير 

�حلكومة  رئي�س  رفقة  للمغرب  زيارته 

من  ��صتقبال  و�أنهما  �جلديد،  �لتون�صية 

طرف �لرئي�س بن كري�ن، كما �أننا ��صتقبلنا 

�ل�صاد�س وحتدثنا يف  �مللك حممد  من طرف 

مو�صوع �ملخطط �الأمني.   

أمل قبول

الداخلة. األسبوع

مبنع  ق�صائية  قر�ر�ت  �صدرت  و�أخري�.. 

للقطب  �ل�صابق  �ل�صريط  بوي�س  �لفرن�صي 

�ل�صحر�وي ح�صن �لدرهم من مغادرة �لرت�ب 

فيه  �صدرت  �لذي  �لوقت  نف�س  يف  �لوطني، 

زور  �لذي  �لبلدية  موظف  بتوقيف  �الأو�مر 

�لعدد  يف  �الأ�صبوع  ن�صرتها  �لتي  �لوثيقة 

�ملا�صي. نتيجة هذه �لقر�ر�ت، �صتكون �إرغام 

�لفرن�صي �لذي ن�صب ولده على ر�أ�س �ل�صركة 

�ملغربية )�نظر �الأ�صبوع عدد 30 يناير 2014( 

على �إرجاع �الأمو�ل �لتي هربها، وهي �أمو�ل 

ترجع �إىل �الأبناك �ملغربية.

�الأحكام  هذه  من  �أخرى  م�صتخل�صة  نتيجة 

�أن�صفت �ل�صحر�وي ح�صن �لدرهم، هي  �لتي 

فيه  تبنت  �لذي  �لوقت  ففي  �صيا�صية،  نتيجة 

�الأ�صبوع هذ� �مللف �خلطري، بعنو�ن )�ل�صريك 

ح�صن  �ل�صحر�وي  �لقطب  يبعد  �لفرن�صي 

�ال�صرت�كي  �الحتاد  �صحف  �صكتت  �لدرهم( 

دعمه،  عن  �لدرهم،  ح�صن  �إليه  ينتمي  �لذي 

�أخبار  ن�صر  عن  حتى  وال  عنه  �لدفاع  وال 

�مل�صايقات �لتي تعر�س لها، �ل�صيء �لذي قد 

يجعل �لدرهم، ير�جع عالقته مع هذ� �حلزب، 

�لذي قد يغادره نتيجة �أخطاء �حلزب نف�صه.

هل خ�شر االحتاد اال�شرتاكي 
قطب ال�شحراء ح�شن الدرهم

التقوا بمستشارينا في التشغيل و اطلعوا على أحسن تقنيات البحث عن عمل

في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات,

 و لتكون دائما أكثر قربا منكم، مستشارونا في التشغيل يزورونكم داخل مؤسستكم من

أجل تمكينكم من:

               - اكتشاف الفرص التي يتيحها سوق الشغل. 

    - االستفادة من نصائح و ارشادات تؤطر بحثكم عن عمل.

        - االطالع على مستجدات خدمات التشغيل عن بعد التي تقدمها الوكالة.

باريــ�س حتكـــي عن 

فو�شى اخلطوط امللكية
باريس. األسبوع

ق�صو�  �لذين  �لفرن�صيني  وكل  باري�س، 

و�لذين  �ملغرب،  يف  �ملو�صمية  �لعطلة 

لق�صاء  وبناتهم  �أوالدهم  �أر�صلو� 

�لعطلة باملغرب، ندمو� على ما فعلو� 

�لدخول  يوم  �لفو�صى  �صملت  حني 

و�الأحد  �ل�صبت  �الأ�صبوع  نهاية  يف 

تاريخ  ي�صهدها  مل  فو�صى  �ملا�صيني، 

�صركات �لطري�ن، حيث تاأخرت طائر�ت 

�إىل  �ملغرب  �أخرى من  �أخبار  و�فتقدت 

بعد  �ملغرب،  �إىل  باري�س  ومن  باري�س 

و�أقفلت  �النتظار،  من  �صاعات  ع�صر 

مكاتب �الإر�صاد�ت هربا من �حتجاجات 

�مل�صافرين.

�جلديدة،  �جلز�ئرية  �لقناة  قدمت 

�لع�صر، وهي قناة حرة متخ�ص�صة 

�لرئي�س  نظــــــــام  معار�صــــــة  يف 

بوتفليقة، حديثا مطوال مع �لنا�صط 

م�صوؤول  عاهدي،  �صعيب  �ملغربي، 

جماعة  يف  �خلارجية  �لعالقـــات 

�لعدل و�الإح�صان، يف �أعقاب متثيله 

ملنظمته يف موؤمتر عن �ال�صتثمار�ت 

يف �مل�صتقبل عقد برتكيا.

�ملغربي  �ملتحدث  تطرق  وقد 

�لد�خـــــــلية  �ملغرب  لالأو�صــــــاع 

يف  �ملغرب  بت�صنيف  م�صت�صهـــد� 

�لتنمية  معيار  يف   126 �ملرتــــبة 

�لب�صرية على 170 دولة.

�أم مغربية،  من  �الأ�صل  بنت مغربية  �أني�صة  كتبتها  �لفرن�صي،  �لعام  �لر�أي  �صغلت  �لتي  �لر�صالة 

فرن�صية، فوجئت بالعثور على هذه �لر�صالة �لتي تركتها لها �بنتها تخربها فيها �أنها ذهبت للجهاد 

�صد ب�صار �الأ�صد.

�الأم حتكي كيف �أن �أحد �ل�صبان �مل�صلمني هو �لذي وعد �بنتها بالزو�ج و�أبعدها �إىل �صوريا.

مندوب العدل واالإح�شان يف قناة الع�شر اجلزائرية

تركت الأمها هذه الر�شالة .. وذهبت ل�شوريا

إذا فاتتكم واحدة من حلقات 
الحقيقة الضائعة، راجعوا:

www.alousboue.com

منجي الحمدي

حسن الدرهم
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أزواليأزوالي

الذي  الكتاب  هذا  املغربي،  الرتاث  روائع  من 

اأ�سدره الأ�ستاذ ر�سيد العلوي احل�سني، بعنوان 

“الأزمة الع�سرية” وهو عبارة عن ذكريات غنية 
العلوي،  الطيب  مولي  والده  عن  باملعلومات، 

الوطنية  للحركة  املوؤ�س�سني  الأقطاب  من  واحد 

املغربية.

ويتابع املوؤلف منـــــاورات لال�ستعـــــمار، ومعاناة 

الرجال الذين �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، اإىل اأن 

فوجئ  ال�ستقالل،  وثيقة  اإم�ساء  بعد  اأنه  يذكر 

ال�ستئناف  حمكمة  برئي�س  مرة  الطيب  مولي 

العريف، مولي ال�سريف، يدخل عليه ليبلغه 

غ�سب امللك حممد اخلام�س، غ�سبا �سديدا 

ب�سدد  الطيب،  مولي  اأن  �سمع  حني 

امللكي،  احلزب  ا�سمه  حزب  تاأ�سي�س 

ليترباأ منه الطيب من هذه التهمة)...( 

واأن الأمر يتعلق بو�ساية كاذبة.     

اعتقلت ال�سرطة الق�سائية بالدار البي�ساء كرمي الزاز الذي كان الرئي�س 

املوؤ�س�س ل�سركة »وانا« التي كانت مناف�سة لت�سالت املغرب، وقالت 

م�سادر �سحفية اإنه متهم بت�سرفات مالية م�سبوهة.

ومعلوم اأن �سركة »وانا« كانت من فروع ال�سركة امللكية »اأونا«، حيث 

مل ين�سر اأي خرب لتف�سري اإغالق »وانا« وتعوي�سها ب�سركة »اإنوي«.

حممد اخلام�س غ�سب ل�سماع 

تاأ�سي�س احلزب امللكي
اعتقال كرمي الزاز مدير 

�سركة »وانا«

�س�ؤون �سحفية 

الرباط: االسبوع
اأعداد  يف  تدن  من  والأ�سبوعية  اليومية  ال�سحف  تعاين 

 % املبيعات، قدرتها م�سالح الإح�ساء املهنية، بنق�س 20 

اأرقام  �سدور  ال�سحف  بع�س  ت�سمن  وحتى  املبيعات  من 

بع�س  اأن  »متتبع«  م�سوؤول  اأكد  فقد  مبيعاتها  عن  مرتفعة 

املديرين ي�سرتون يوميا كميات �سخمة من �سحفهم يف باعة 

ال�سحف لرفع اأرقام مبيعاتهم.

حينما  مثاليا  قرارا  اتخذ  قد  اخللفي،  الت�سال  وزير  وكان 

األغى ميزانية �سراء الورود يف وزارته، ليخ�س�س ذلك املبلغ، 

يظهر  اأنه  اإل  فرن�سا،  املغاربة يف  ال�سحفيني  بع�س  لتكوين 

اأنه مل يجد �سحفيني لال�ستفادة من هذه املنحة. وقد يعود 

لإرجاع ميزانية الورود، لإعطاء الوزارة طابعا اأقل حزنا مما 

هي عليه الآن. 

وقد  ال�سحفيني،  باأزمة  اأي�سا  املرتبطة  ال�سحافة  اأزمة 

اأمام  التهمتهم القنوات الإليكرتونية، بينما تربجز بع�سهم 

التي  اليوميات  كرثة  فيها  ت�سببت  التي  املغرية  الأجور 

�سدرت موؤخرا)...( �ساربا اأ�سحابها عر�س احلائط بالأزمة 

ال�سحفية.

حممد  القيدوم  اخل�سم،  هذا  يف  ال�سحفية  الأ�سرة  ويغادر 

الربيني الذي يغادر جريدته الأحداث ليقرر املجل�س الإداري 

التابع ملوؤ�س�سة �سحفية جديدة)...( تعيني رئي�س التحرير 

ال�سابق املختار الغزيوي مديرا للن�سر خلفا للربيني.

الأخ  ـ  فوزي  احممد  املقاوم  ح�سل 

ال�سقيق للمقاوم املعروف �سيخ العرب 

ـ على ماأذونية طاك�سي �سغري منذ فجر 

والعرفان  التقدير  باب  من  ال�ستقالل 

احلماية  نظام  عهد  على  لت�سحياته 

مدخولها  على  يعتمد  وظل  البغي�س، 

الهزيل  ال�سهري  راتبه  »لرتقيع« 

التقاعد..  على  اأحيل  اأن  اإىل  ك�سرطي 

موؤخرا  عليه  ا�ستدت  الأمرا�س  ولكن 

فوكل اأمره للعلي القدير، علما اأنه كان 

ُمعيال بالإ�سافة لعائلته زوجة �سقيقه 

واأطفالها ل�سنوات طوال بعد ا�ست�سهاده 

�سبيحة يوم 7 غ�ست 1964.

الذي يكرتي من عنده  ال�سخ�س  ولكن 

يف  )اإعدامه(  قرر  املذكورة  املاأذونية 

اأ�سواإ حال.. فقد رف�س منذ �ستة اأ�سهر 

واأوقف  بل  ل�ساحبها  املاأذونية  اإرجاع 

الأداء املايل املتفق ب�ساأنه، مما فاقم من 

الو�سع ال�سحي املتدهور اأ�سال للمقاوم 

يعد  مل  واأنه  ل�سيما  فوزي،  احممد 

يقوى على الكالم.

ل�ساحله  حتكم  طنجة  حمكمة  وهاهي 

بينما   ..2013  /10  /30 بتاريخ 

المتثال  ويرف�س  عليه  املدَّعى  يتنطع 

للق�ساء!!

فوزي  املقاوم  اأن  اإىل  الإ�سارة،  جتدر 

على  العرب  �سيخ  �سقيقه  رفقة  اعتقل 

�سراحهما  يطلق  ومل  ال�ستعمار  عهد 

�سوى يف م�ستهل �سهر ماي 1956. 

توؤكد  التي  املهزلة  هذه  �سيوقف  فمن 

باأن  علما  الق�سائية،  الوثائق  وقائعها 

�سواء  اأجريت  التي  التدخالت  كافة 

على م�ستوى مندوبية املقاومة وجي�س 

والداخلية  العدل  وم�سالح  التحرير 

ذهبت اأدراج الرياح.

 ي�ستعد اأن�سار اأحمد الزايدي يف 

النواب  مبجل�س  الفريق  النيابي 

نهاية  ا�ستباقي،  اجتماع  لعقد 

الأ�سبوع اجلاري، وذلك ل�سحب 

على  من  الزايدي  اإ�سقاط  ب�ساط 

اإدري�س  يد  من  الفريق  راأ�س 

ل�سكر.

الفريق  نواب  بني  الجتماع  هذا 

يعيد  اأن  املقرر  من  ال�سرتاكي 

راأ�س  على  الزايدي  انتخاب 

ب�سفة  الربيعية  للدورة  الفريق 

النواب  جمل�س  واإخبار  ر�سمية 

الزايدي  يف  الثقة  جتديد  بقرار 

دون تدخل من ل�سكر.

على  فعل  كرد  جاء  القرار  هذا 

ف�سل اإدري�س ل�سكر الكاتب الأول 

ال�سرتاكي،  الحتاد  حلزب 

الإثنني املا�سي، يف جمع الن�ساب 

النيابي  الفريق  داخل  القانوين 

اأحمد  بغرميه  لالإطاحة  للحزب 

الفريق،  راأ�س  على  من  الزايدي 

ف�سال عن رف�س قرار الإقالة من 

طرف جمل�س النواب.

القانوين  الن�ساب  جمع  عدم 

دفع  الفريق  نواب  �سفوف  يف 

الجتماع  هذا  تاأجيل  اإىل  ل�سكر 

اإىل الثالثاء املقبل، وهو ما يدفع 

باأن�سار الزايدي اإىل ا�ستباق هذا 

التاريخ باجتماع نهاية الأ�سبوع 

اأو مبقاطعة، مرة اأخرى، اجتماع 

ف�سل  حالة  يف  املقبل  الثالثاء 

اجتماع نهاية الأ�سبوع.

اأن�سار  تلقى  اأخرى،  جهة  ومن 

من  للتن�سيق  دعوة  الزايدي 

»تيار بال هوادة« الغا�سب على 

ال�ستقالليني  �سفوف  يف  �سباط 

ومل يرد اأن�سار الزايدي بعد على 

هذه الدعوة.

الرباط: األسبوع

اإعطاء  يف  النواب  جمل�س  مكتب  ف�سل 

الإله بن كريان  ال�سوء الأخ�سر لعبد 

اإ�سدار  اأجل  من  احلكومة،  رئي�س 

افتتاح دورة  مر�سوم قانون يعلن عن 

ا�ستثنائية للربملان، نهاية �سهر مار�س 

اجلاري ب�سبب املعار�سة.

الف�سل جاء بعد اجتماعات ماراطونية 

داخل مكتب كرمي غالب رئي�س جمل�س 

الأخري،  الثالثاء  يوم  طيلة  النواب 

جمعت روؤ�ساء الفرق الربملانية ونواب 

رئي�س جمل�س النواب ومت�سكت خالله 

املعار�سة برف�س عقد دورة ا�ستثنائية 

الأعلى  للمجل�س  تقريرين  ملناق�سة 

بالتقرير  الأول  يتعلق  للح�سابات 

ال�سنوي عن �سنة 2012، الذي هم تدبري 

جميع موؤ�س�سات الدولة ومالية الأحزاب 

يهم  الفتحا�س  والثاين  ال�سيا�سية 

ال�سامل ملالية وتدبري �سندوق املقا�سة، 

م�سطرة  حول  الختالف  ب�سبب  وذلك 

املخت�سة  اللجنة  على  التقرير  اإحالة 

بني جلنة املالية التي ترتاأ�سها العدالة 

الإنفاق  مراقبة  جلنة  وبني  والتنمية 

رئي�سها  تعيني  يتم  مل  التي  العمومي 

واأع�سائها فيما بعد.

مبجل�س  املعار�سة  فرق  ورف�ست 

الدورة  اأعمــــال  جــــدول  النـــــواب 

ياأتي  اأن  تاأمل  وكانت  ال�ستثنائية، 

وم�ستعجلة  هامة  قوانني  مبناق�سة 

اجلماعية  النتخابات  تنظيم  كقوانني 

والرتابية وبخا�سة قانون اجلهوية.

الزايدي.. احتادي يف الربملان وغري احتادي يف احلزب

تقرير املجل�س االأعلى للح�سابات ال يناق�س يف الربملان

حمكمة طنجة حتكم ل�شالح  �شقيق �شيخ العرب

واملدعى عليه يرف�س االمتثال للق�ساء
أين أنتم أيها الحقوقيون، تأملوا 

هذه الصورة لتعرفوا أنكم لم 
تحققوا شيئا إلى حدود اآلن، 

تفرحون بتصويت البرلمان على 
قانون يمنع زواج المغتصبة من 

مغتصبها.. أليست هذه قمة 
اإلغتصاب، طفلة بريئة تمسح 

األحدية في الشوارع لتضمن قوت 
يومها، أليست هذه الصورة كافية 

لتسقط كل شعارات وزارة التنمية 
االجتماعية، وشعارات مجلس 

حقوق اإلنسان ومندوبية حقوق 
اإلنسان )..(. لألسف ال أحد يعرف 

مكان التقاط هذه الصورة شأنها 
شأن صورة الرجل الذي فرض عليه 

مسؤولو البنك نزع حذائه قبل 
الدخول..

إهانة لالنسانية..



ما خفي كان أعظم
املجل�س  اأع�ضـــــــاء  انتـــــــــخاب  مت 

االقت�ضادي واالجتماعي الذي يخطط 

فر�ضحت  املغرب)...(  مل�ضتقبــــل 

اأع�ضاء  امل�ضاركة  والهياكل  النقابات 

رغم ما قد يكون لهم من ر�ضيد ن�ضايل، 

فاإنهم على م�ضتوى التخطيط والوعي 

الذي  ال�ضيء  فارغون،  االقت�ضادي، 

تفر�س  اأخرى  ن�ضو�س  اإ�ضافة  يحتم 

ال�ضبه  املوؤ�ض�ضة  هذه  اأع�ضاء  يف 

ت�ضريعية، اأن يكونوا على االأقل اأ�ضماء 

على م�ضمى هذا املجل�س.

القنوات  تهافتت  الذي  التازي  يو�ضف 

رجاله  ت�ضوير  على  االإليكرتونية 

تو�ضل  زوجته،  بنت  يهاجمون  وهم 

اعتقال  عن  عبارة  الزمن  من  بهدية 

الذي  ابن �ضينا،  الطبيب يف م�ضت�ضفى 

مزورة،  طبية  �ضهادة  لزوجته  كتب 

كانت �ضبب احلكم على ولد عبد احلق 

التازي.

يف  يزيد  اأن  الرباط  لبولي�س  البد 

املراقبة. الزالت عائلة ال�ضفري ال�ضابق 

�ضدمتها  التي  زوجته  تبكي  العلوي 

�ضيارة جمنونة ب�ضارع االأمم املتحدة 

عني  يف  ال�ضيدة  ماتت  بينما  واختفت 

املكان.

اليمنيون، ثاروا على املبعوث االأممي 

املغربي التطواين جمال بن عمر، بعدما 

خ�س ال�ضحفي عبد الباري عطوان يف 

م�ضروع  لدرا�ضة  اليمني،  التلفزيون 

ياأتي  قالوا  املعلقون  اليمن،  تق�ضيم 

اأجنبي ليقرر يف �ضاأننا.

املا�ضي يف كلية احلقوق  االأ�ضبوع  مت 

العدل  وزير  اجلامعي  االأ�ضتاذ  تكرمي 

ال�ضابق م�ضي�ضي العلمي، بعد و�ضوله 

احلايل  العدل  وزير  التقاعد.  �ضن 

املنوهني  امل�ضاركني  من  كان  الرميد، 

األقى  فيم  امل�ضي�ضي،  االأ�ضتاذ  بتجربة 

كلمة  بدوره  ال�ضحاك  اإدري�س  الوزير 

حق، يف حق العلمي.

اأخرى  و�ضع اال�ضتقاليل �ضباط، رجال 

يف جمال ال�ضعبوية، حيث اأ�ض�س موقعا 

اإليكرتونيا �ضماه مع ال�ضعب، دون اأن 

هذا  اختيار  من  مق�ضوده  اأحد  يعرف 

االأ�ضلوب.

احلكم ال�ضادر يف حق ال�ضابة املغربية 

خديجة املن�ضوري التي رفعت �ضعار 

املحكمة  وبراأتها  العدوية،  رابعة 

تنا�ضى  كبرية،  اإعالمية  �ضجة  يف 

تلفونيا  ات�ضالها  ق�ضية  ف�ضوله،  يف 

مل  اإذا  لتهددهم  امل�ضرية،  بال�ضفارة 

يرحلوا.. وهو تهديد م�ضجل.

لهذه  الرباط،  والية  اأطر  تعجبت 

املفاجاأة التي ح�ضلت بعد وفاة الوايل 

بعده  تويف  حيث  العمراين،  ح�ضن 

يف  معه  ي�ضتغالن  كانا  موظفان  باأيام، 

مكاتب الوالية.

باريس. األسبوع

ال »جرب خواطر« وال هم يحزنون، يف حديث اإذاعي 

اأكد وزير اخلارجية الفرن�ضي لوران فابيو�س ))اأن 

الق�ضاء الفرن�ضي م�ضتقل، وال دخل له يف مو�ضوع 

العالقات املغربية الفرن�ضية((.

كذلك ال�ضحفي الفرن�ضي، فران�ضوا �ضودان، ورغم 

تبنيه للموقف املغربي الر�ضمي، ون�ضره لتفا�ضيل 

مل تن�ضر يف املغرب، عن بطل املالكمة زكريا مومني، 

باأنه كان منذ �ضهر يتظاهر بني وا�ضنطن ونيويورك، 

اإال اأن ال�ضحفي الفرن�ضي، الذي مل ين�ضر �ضيئا عن 

غ�ضبة الفرن�ضيني على ا�ضتدعاء �ضفريهم لوزارة 

املهتم  الفرن�ضي  ال�ضحفي  فاإن  اخلارجية)...(، 

مو�ضوعه  ختم  املغربية،  الفرن�ضية  بال�ضوؤون 

بعبارة بني قو�ضني: ))حيث اأن الفرن�ضيني نبهونا 

واأن  الفرن�ضي،  بالق�ضاء  اإال  يتعلق  ال  امل�ضكل  اأن 

اأن  باإمكانهم  لي�س  اأنه  مبعنى  م�ضتقل  ق�ضاءهم 

يعاد)...(  اأن  ميكن  ح�ضل  ما  واأن  �ضيئا،  يعملوا 

وقال  الق�ضائي((  املجال  يف  اإذن  يتواجد  وردنا 

ال�ضحفي اإن تفا�ضيل هذا الرد الفرن�ضي، حكاها له 

اأحد املقربني من الق�ضر)...(.

ال�ضحفي الفرن�ضي ختم باأن »امللف الزال معقدا« 

االأو�ضاع  بخطورة  اال�ضتنتاج،  هذا  اإعطاء  مربرا 

جمل�س  الأن  ال�ضحراء،  ق�ضية  م�ضتقبل  على 

االأمن يف اأبريل القادم �ضي�ضوت على جتديد بعثة 

اجلزائريون،  يدفع  رمبا  يدري  ومن  املينور�ضو، 

مرة اأخرى، بتو�ضيع اخت�ضا�ضات القوات االأممية، 

ملراقبة حقوق االإن�ضان يف ال�ضحراء.

الأزمته مع  بالبحث عن حل  اإذن مطالب  واملغرب 

وعودها  ح�ضب  ملزمة،  فرن�ضا  كانت  واإن  فرن�ضا، 

املتحدة،  االأمم  يف  املغربي  املوقف  بدعم  املعلنة، 

وهو ما طماأن عليه ثالثة وزراء فرن�ضيني نظراءهم 

املغاربة، يف مكاملات تلفونية مل تن�ضر اأخبارها يف 

الفرن�ضية  احلكومة  رئي�س  تلفن  حيث  املغرب، 

اإيرو، لنظريه عبد االإله بن كريان، كما تلفن وزير 

مزوار،  املغربي  زميله  اإىل  فابيو�س،  خارجيتها 

لنظريه  فال،  مانويل  فرن�ضا  داخلية  وزير  وتلفن 

الوزراء  بها  احتفظ  تلفونية  مكاملات  يف  ح�ضاد، 

تفا�ضيلها  يبلغوا  حتى  ال�ضرية  طي  يف  املغاربة 

للملك، عندما يعود.

وحيث اأن توقيف املغاربة، لالتفاقيات الق�ضائية مع 

فرن�ضا، يعترب جتميدا لو�ضعية االآالف من امللفات 

من الرعايا املزدوجي اجلن�ضية، يف عقود االزدياد 

يف  الفرن�ضيني  املعتقلني  وكذا  والطالق،  والزواج 

�ضجون املغرب واملغاربة يف �ضجون فرن�ضا، بينما 

الوا�ضح اأن الغاية املغربية هي توقيف التعامل مع 

ق�ضاء ي�ضر على اال�ضتماع اإىل مدير اال�ضتعالمات 

املغربية، عبد اللطيف احلمو�ضي، والذي ي�ضرتط 

املفاو�ضون ال�ضريون املغاربة)...( اأن يقع جتميد 

اإليه،  املوجهة  اال�ضتدعاءات  وتلغى  امللف  هذا 

م�ضاحلهم  يغلبوا  باأن  الفرن�ضيني  مطالبة  اأي 

و�ضداقتهم على قرار القا�ضية �ضوين خرييز، التي 

اللطيف  عبد  املغربي  امل�ضوؤول  با�ضتدعاء  اأمرت 

احلمو�ضي. 

ماذا حكى اأحد املقربني من الق�صر

الآفاق املغربية الفرن�سية تزداد تاأزما

تحت األضواء
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هل أنستنا األزمة مع فرنسا حقيقة ما يجري في الصحراء
صورة مأخوذة داخل العيون لجمع هيمن عليه علم البوليساريو.

اإلسباني »بارديم« الذي فضح السفير 
الفرنسي باألمم المتحدة بأنه هو الذي 

قال: بأن المغرب .......

واأ�سبح بع�ض رجال ال�سلطة يتمردون على قرارات تعيينهم
الرباط. األسبوع

اأو  املغربية،  ال�ضلطة  هياكل  فيه  دخلت  جديد،  عهد 

اأ�ضبحت  التي  االأ�ضاليب  ا�ضتعمال  اأفرادها يف  بع�س 

الرف�س،  بني  ما  كتخليط  املغرب،  يف  معهودة 

والفو�ضى.

منهمكة  الداخلية، وهي  يف  امل�ضوؤولون  يتتبع  وهكذا 

يف ترتيب مقاعد امل�ضوؤولني اجلدد من والة وعمال مت 

االآخر،  البع�س  واإخراج  للداخلية،  بع�ضهم  اإدخال 

الداخلية، عينت عاملة يف  اأن مديرة يف  حيث لوحظ 

االلتحاق،  فرف�ضت  البي�ضاء،  الدار  جهات  اإحدى 

ملكي،  بظهري  املدموغ  التعيني  رف�ضت  اأنها  يعني 

ليوؤكد اأحد املقربني من الداخلية، باأنه مت منعها من 

تربر  طبية،  �ضهادة  حتمل  وكانت  الوزارة،  دخول 

رف�ضها للذهاب اإىل الدار البي�ضاء.

اأكرب من هذه العاملة، ذلك الوايل الذي كان م�ضوؤوال 

رئي�ضيا يف اإقليم كامل يف ال�ضمال، فوجئ بقرار اإدخاله 

املن�ضب  هذا  على  وغ�ضبه  رف�ضه  ليعلن  للداخلية، 

املدموغ  القرار،  هذا  على  وطبعا  احلايف،  اجلديد 

اأول مرة يعلن فيها  اأي�ضا بظهري ملكي، وهذه  هو 

م�ضوؤول مغربي رف�ضه ملن�ضبه ال�ضامي.

وهكذا كان املحظوظون، هم الوالة والعمال الذين 

يف  القوي  الوايل  بينهم  ومن  بديارهم)...(  اأحلقوا 

القنيطرة اخلزاين، الذي يحكي بع�س من ح�ضروا 

فر�ضة  يرتك  ال  اأنه  واليا،  كان  عندما  اجتماعاته 

متر دون االإ�ضارة كل مرة ليكرر: كنت م�ضغوال مع 

ال�ضي فوؤاد، ال�ضيء الذي كان يف كل اجتماع يثري 

اأع�ضاب ع�ضو املجل�س القنيطري، الوزير الرباح.

كانوا  الذين  والعمال،  الوالة  على  الزمن  تقلبات 

اأغلب احلاالت،  بدون مربر يف  ذات زمان خالدين 

تظهر اأي�ضا يف م�ضارات منوذجية لبع�ضهم، اأمثال 

يف  كان  والذي  الداخلية،  الإقليم  اجلديد،  الوايل 

حكومة  عهد  يف  لل�ضكنى  منتدبا  وزيرا  البداية، 

عبد اللطيف الفياليل �ضنة 1995، وكان يف احلكومة 

اهلل  لعبد  الدميقراطي  احلزب  يف  ع�ضوا  ب�ضفته 

القادري، ومل يح�ضل اأن اأعلن تقدمي ا�ضتقالته من 

الخزاني: احلزب.
كنت مشغوال مع سي فؤاد
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�أن  فيه  ينتظر   كان  �لذي  �لوقت  يف    ◆
�أخنو�ش  عزيز  �لبحري  �ل�صيد  وزير  يحل 

�أو �لكاتب �لعام للوز�رة، مبدينة �لد�خلة 

خلفها  �لتي  �لكارثة،  حجم  على  لالطالع 

»ميدوي  �صيد  تدعى  باخرة  ��صطد�م 

�ل�صردين  ل�صيد  مركب  مع  �لد�خلة«، 

�لأخرية  هذه  �كتفت  �لطاوو�ش«،  ي�صمى 

عن  فيه  تعلن  �لرباط   من  بيان  باإ�صد�ر 

�حلادث  مالب�صات  حول  حتقيق  فتح 

لالرتفاع،  ح�صيلته  �ملر�صحة  �ملاأ�صاوي، 

من  �لعديد  فيه  تطرح  �لذي  �لوقت  يف 

عالمات �ل�صتفهام حول �ل�صالمة �لبحرية، 

وت�صاريح �مل�صرح بهم د�خل �صفن �ل�صيد 

�لتي تكون غالبا غري حقيقية.

◆ نفى �صعد �لدين �لعثماين خالل تر�أ�صه 
�لأ�صبوع  نهاية  بالد�خلة  حزبيا  لقاء 

تنزيل  يف  تردد  هناك  يكون  �أن  �جلاري، 

�أن  �عتبار  على  �ملو�صعة  �جلهوية  ور�ش 

�خلطاب �مللكي ح�صم يف هذ� �لأمر وجعل 

هو  وحتقيقه  جديا  م�صروعا  �جلهوية  من 

�إ�صكاليات.  وجود  رغم  فقط  وقت  م�صاألة 

وبني  �ملتقدمة  �جلهوية  بني  مقارنة  ويف 

حزب  يف  �لقيادي  �عترب  �لذ�تي  �حلكم 

�ملتقدمة هو  �أن تطبيق �جلهوية  �مل�صباح 

�ل�صرعة �لأوىل �لتي ت�صمح باملرور لل�صرعة 

�إ�صارة  �لذ�تي، يف  �لتي هي �حلكم  �لثانية 

تطبيق  ي�صهل  �صوف  �لأول  تطبيق  �أن  �إىل 

�لثاين، م�صيفا �أن تطبيقهما حتى �إن مل يحل 

�مل�صكل �لقائم نهائيا فاإنه �صوف ي�صاهم يف 

حل �إ�صكاليات �ملرحلة.

◆ ترب�أت �لكتابة �جلهوية حلزب �لحتاد 
�ل�صرت�كي للقو�ت �ل�صعبية جلهة �لعيون 

جتديد  من  �حلمر�ء  �ل�صاقية  بوجدور 

جاء  �لعليا،  بالعيون  �حلزب  فرع  مكتب 

ذلك عرب ر�صالة وقعها حممد بوفو�ش عن 

مدينة  با�صا  �إىل  موجهة  �جلهوية  �لكتابة 

بفرع  فيها بعدم �لعرت�ف  �لعيون يخربه 

جتديده   مت  �لذي  �لعليا  �لعيون  �حلزب  

يوم  لل�صغل  �لدميقر�طية  �ملنظمة  مبقر 

�ل�صبت فاحت مار�ش �جلاري، وجاء تربير 

�لكتابة �جلهوية بعدم �لعرت�ف بقانونية 

�لتاأ�صي�ش بكونه خارج عن نطاق �مل�صاطر 

�ملعمول بها، و�لتي تفرت�ش �حل�صول على 

تزكية وتكليف من �لكاتب �جلهوي.

ملدينة  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  ك�صف   ◆
�لأقاليم  مدن  كربيات  ثاين  �لد�خلة 

�جلنوبية، �صلوح �جلماين تخ�صي�ش 100 

بني  �جلوي  �خلط  لدعم  �صنتيم،  مليون 

وقال  و�أكادير،  �لبي�صاء  و�لد�ر  �لد�خلة 

�إن �مل�صادقة على حتويل �عتماد مبيز�نية 

�لت�صيري يهدف �إىل ر�صد �عتماد مببلغ 70 

�ألف درهم كم�صاهمة من بلدية �لد�خلة يف 

لفائدة  »ر�ميد«  �لطبية  �مل�صاعدة  نظام 

�ل�صكان �ملعوزين بالد�خلة. و�إن مد�خيل 

�لأخرية  �ملالية  �ل�صنة  بر�صم  �مليز�نية 

�ألف  و472  مليونا،   167 من  �أزيد  بلغت 

درهم من بينها �أزيد من 86 مليونا و375 

�ألف درهم مد�خيل �لت�صيري، و81 مليونا 

و96 �ألف درهم مد�خيل �لتجهيز. وبلغت 

�ألف  و19  مليونا   119 من  �أزيد  �لنفقات 

درهم  �ألف  و375  مليونا   86 منها  درهم 

و643  مليونا  و32  �لت�صيري،  م�صاريف 

�ألف درهم م�صاريف �لتجهيز. 

عمال التكوين املهني يبكون
 بعد ح�صولهم على 6000 

درهم يف التقاعد!!
كانت �ل�صدمة قوية و�صلت درجة �لبكاء بالدموع من طرف 

رجال �أ�صاتذة مكونون ق�صو� �أزيد من 17 �صنة من �لعمل يف 

موؤ�ص�صات تابعة للمكتب �لوطني للتكوين �ملهني.

نتائج  د�خل  �لهزيلة  �حل�صة  هو  �ل�صدمات  هذه  �صبب 

�متحانات �لرتقية �لتي �أعلن عنها، �لأ�صبوع �ملا�صي، و�صط 

خمتلف  يف  يدر�صون  �لذين  �ملهني  �لتكوين  �أ�صاتذة  �صفوف 

موؤ�ص�صات ومعاهد �لتكوين �ملهني باملغرب، و�لتابعني �إد�ريا 

للمكتب �لوطني للتكوين �ملهني.

هذه �لنتائج يف �لرتقيات لفائدة �أ�صاتذة ��صتغلو� �أزيد من 13 

جد  جد  �أعد�د  منها  و��صتفاد  جد�  حمدودة  كانت  �صنة  و17 

حمدودة، و�لباقي دون ��صتفادة ودون ترقية ودون حقوق 

ودون زياد�ت يف �لأجرة ب�صبب �لأقدمية، ودون تزحزح يف 

ذ�ت �لإطار رغم مرور 20 �صنة من �لعمل.

م�صاكل رجال �لتكوين �ملهني كما عاينتها »�لأ�صبوع« ل تقف 

�لعمل  ظروف  ب�صبب  �أو  �لرتقية  من  �حلرمان  حدود  عند 

�ل�صيئة ليال ونهار� فح�صب، ولكن تبلغ �أ�صد �أوجه »�حلكرة« 

بـ»�لنهاية  و�لذي  ي�صمونه  �لتقاعد  من  هوؤلء  يقرتب  حني 

�أ�صاتذة  من  رفاقه  ودعه  �لذي  ن«  »م.  كحالة  �ملاأ�صاوية«، 

�لفر�ق  ح�صرة  �ملزدوجة  و�حل�صرة  بالبكاء  �ملهني  �لتكوين 

يف  رفيقهم  تقاعد  �أن  �كت�صفو�  حني  �ملعا�ش  هز�لة  وح�صرة 

�لدرب من �صندوق �لتقاعد �خلا�ش بهوؤلء لن يتعدى كاأعلى 

�ألف   19 �أجرته هي  �آخر  كانت  �آلف درهم وهو من   6 �صقف 

درهم كمهند�ش و�إطار عاٍل، »وهو تقاعد �أقل بكثري من تقاعد 

و�ملفارقة  »�حلكرة«  �إنها  �لنائية،  �لقرى  �إحدى  يف  معلم 

�لغريبة بني رجال �لتكوين ورجال �لرتبية �لوطنية«، يختم 

هوؤلء يف ت�صريح لـ»�لأ�صبوع«.

الرباط: األسبوع
مقر  د�خل  مغلق  �جتماع  �ملا�صي،  �لإثنني  م�صاء  عقد 

�ملندوبية �لوز�رية �ملكلفة بحقوق �لإن�صان وذلك لإجر�ء 

تكوين دقيق وخا�ش مبجال حقوق �لإن�صان لفائدة وفد 

يف  للم�صاركة  لل�صفر  ي�صتعدون  و�لنائبات،  �لنو�ب  من 

�جتماع دورة جلنة حقوق �لإن�صان �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

بجنيف �ملنعقدة من 3 �إىل 28 مار�ش �جلاري.

له  �صيخ�صع  �لذي  �لع�صري  �حل�صاب  �إىل  نبه  �لجتماع 

حقوق  جو�نب  يف  �لدوري  �مللتقى  هذ�  د�خل  �ملغرب 

�لإن�صان، خا�صة �أن �جلز�ئر ح�صدت كل قو�ها ومنا�صريها 

�حلكوميني و�ملدنيني دوليا لت�صديد �خلناق على �ملغرب 

�أ�صبع  �ملغرب  �أن  علما  مت�صددة،  ب�صورة  وحما�صبته 

ع�صو� ر�صميا بهذ� �ملجل�ش للفرتة 1014 و2016 وي�صتعد 

لتقدمي �حل�صاب على هذه �لع�صوية.

�ملكونون �لذين دعمو� �لنو�ب بوثائق هامة حول حقوق 

من  كذلك  �ملغربي  �لوفد  ينتظر  �أخربوهم  مبا  �لإن�صان 

تقارير �إعالمية ومن �ملجتمع �ملدين �ملغربي و�لدويل حول 

�ملا�صية،  �ل�صنة  �لبالد  عا�صتها  �لتي  �خلروقات  بع�ش 

وحول ح�صيلة مالءمة قو�نينه مع �ملو�ثيق �لدولية يف 

جمال حقوق �لإن�صان.

على  �ملبا�صرة  بالإجابة  �صيتكلف  �لذي  �لر�صمي  �لوفد 

�لوز�رية  �ملندوبية  عن  وفد  من  يتكون  و�لذي  �لأ�صئلة 

حلقوق �لإن�صان وعلى ر�أ�صها �ملندوب �لوز�ري �ملحجوب 

�لهيبة، ووفد عن وز�رة �لعدل و�حلريات يرت�أ�صه ووزير 

�ملجل�ش  عن  ووفد  �لرميد  م�صطفى  و�حلريات  �لعدل 

�لوطني حلقوق �لإن�صان بقيادة �لرئي�ش �ليزمي و�لكاتب 

�لعام �ل�صبار، ينتظر من �لوفد �لربملاين �لذي �أن يلعب 

دور� دبلوما�صيا مو�زيا قويا على هام�ش موؤمتر جنيف 

للتخفيف من حدة �لتقارير وطبيعة �مل�صاءلة، فهل ينجح 

�لوفد �لربملاين �ملغربي يف هذ� �لباب �أم �صيحول �لزيارة 

كالعادة �إىل دبلوما�صية �ل�صياحة و�لت�صوق؟

بح�صب ل�صان �لربملانية و�لقيادية 

و�ل�صرت�كية  �لتقدم  حزب  يف 

نزهة �ل�صقلي �نتقل عدد من 

و�لربملانيات  �لربملانيني 

�ملغاربة �ملنتمني لـ»�صبكة 

وبرملانيات  برملانيون 

�إىل  �لإعد�م«  عقوبة  �صد 

�لعدد  كان  بعدما   ،215
�أثناء   167 يتجاوز  ل 

�لتاأ�صي�ش.

�ل�صبكة  هذه  يف  و�لغريب 

بعدما  �لعامل  برملانات  هزت  �لتي 

�عتربتها ثورة ت�صريعية غري م�صبوقة يف 

�أو  �لو�قع  �أر�ش  على  تتبلور  ل  �لعربي،  �لعامل 

على �لأقل خالل �لندو�ت �لتي تنظمها هذه 

�لأ�صبوع  عقدت،  �لتي  كتلك  �ل�صبكة 

�ملا�صي، مبنا�صبة �لذكرى �ل�صنوية 

�لأوىل على تاأ�صي�ش هذه �ل�صبكة 

�أربع  يتعد  مل  �حل�صور  حيث 

�صورة  يف  و�حد  ونائب  نائبات 

من  �أكرث  �ل�صحافيون  كان 

�ل�صبكة.

�إىل ذلك، ك�صف منظمو �لندوة �أن 

�لفريق  هم  و�لتنمية  �لعد�لة  نو�ب 

على  �أع�صاوؤه  يوقع  مل  �لذي  �لوحيد 

لئحة هذه �ل�صبكة �لتي حت�صي �ليوم حو�يل 

115 حمكوما بالإعد�م يف �ملغرب.

هل ميتلك املغرب »مفعالت نووية«؟
الرباط: األسبوع

نادي  �إىل  �ملغربية  �لدولة  تدخل  قد 

باب  من  لي�ش  لكن  �لنووية،  �لدول 

�لنووية،  و�لقنابل  �لأ�صلحة  �متالك 

ولكن فقط من حيث مالءمة قو�نينها 

�لنادي،  هذ�  �صروط  مع  �لد�خلية 

وبخا�صة �إحد�ث وكالة وطنية مثل 

نظري�تها يف �لعامل �صتتكفل مبر�قبة 

�ل�صتعمال  �لنووية خمتلفة  �ملفاعل 

د�خل �ملغرب.

ويف هذ� �ل�صياق، علمت »�لأ�صبوع« 

على  �صادقت  بنكري�ن  حكومة  �أن 

قانون جديد يتعلق بالأمن و�ل�صالمة 

و�لإ�صعاعي  �لنووي  �ملجالني  يف 

وباإحد�ث �لوكالة �ملكلفة مبر�قبتهما، 

و�أحالته على �لربملان للم�صادقة عليه 

د�خل جلنة �خلارجية كي يخرج �إىل 

حيز �لوجود.

هذ� �لقانون يدعو �إىل �إحد�ث ما ي�صمى 

بـ»�لوكالة �ملغربية لالأمن و�ل�صالمة يف 

�ملجالني �لنووي و�لإ�صعاعي« �صتكون 

بال�صتقالل  تتمتع  موؤ�ص�صة عمومية 

من  �لعتبارية،  و�ل�صخ�صية  �ملايل 

يخ�ش  ما  يف  �لد�ئمة  �ليقظة  مهامها 

�ل�صالمة �لنووية و�لإ�صعاعية ببالدنا، 

وتقوم باأي وظيفة تتعلق با�صتعمال 

�لطاقة �لنووية �أو م�صادر �لإ�صعاعات 

و�إعطاء �لرخ�ش و�لتفتي�ش يف جمال 

�ل�صتخد�م �لنووي د�خل �ملغرب.

�إحد�ث هذه �لوكالة يفر�صه �ملجتمع 

�ملر�قبة  �لدويل بغاية ت�صهيل عملية 

�لأممية وكذ� ربط عالقات �لتعاون مع 

�لهيئات �ملماثلة يف �لدول �لأخرى.

ويبقى ت�صيري هذه �لوكالة بعيد� عن 

�حلكومة حيث �صيتم مبجل�ش �إد�رة 

يف  بكفاءتها  معروفة  �صخ�صيات  من 

�ملجال �لنووي و�لإ�صعاعي تعني ملدة 

�أربع �صنو�ت.

اختفاء »الئحة« الربملانيني املوقعني
 �صد عقوبة االإعدام؟

الرباط: األسبوع
يبدو �أن روؤية فرقاء �لأغلبية �حلكومية خمتلفة 

�لأ�صا�صية  �ملو�د  بع�ش  يف  �لزياد�ت  جمال  يف 

كمادة �لكهرباء مثال، حيث يف �لوقت �لذي ت�صتعد 

�لزيادة يف  �إىل  فيه حكومة عبد �لإله بن كري�ن 

ت�صعرية ��صتهالك �لكهرباء على �ل�صعيد �لوطني، 

»ح�صب ت�صريحات ر�صمية للوزير �لوفا«، تدعو 

�حلركة �ل�صعبية لي�ش �إىل عدم �لزيادة فح�صب، 

بل �إىل تخفي�ش �لت�صعرية و�لإعفاء�ت وبخا�صة 

يف �ملناطق �لغابوية و�جلبلية.

قر�ر �حلركة هذ� �لذي �أعلن عنه قبل �أ�صبوعني 

�لعامل  بتقدميه  تكلف  قانون  مقرتح  يف  تبلور 

�حلركة  �صفوف  يف  �حلايل  و�لربملاين  �ل�صابق 

�ل�صعبية علي كبريي. هذ� �ملقرتح �لذي و�صع 

ر�صميا لدى جمل�ش �لنو�ب يدعو �إىل متتيع �صاكنة 

�لعامل �لقروي باملناطق �جلبلية �ملحايدة للغابة 

باإعفاء�ت عن �ل�صطر �لأول من ��صتهالك �لكهرباء 

و�إعفاء�ت �أخرى ت�صل �إىل ن�صبة 50 باملائة د�خل 

�ل�صطر �لثاين، على �أن تتحمل �لـ50 باملائة �ملتبقية 

كل من �إد�رة �ملياه و�لغابات من خالل �ل�صندوق 

من  �أو  �لغابوي«  �لوطني  »�ل�صندوق  �مل�صمى 

باملناطق  �لو�قعة  �لقروية  �جلماعات  طرف 

�جلبلية �لتي تتوفر على مو�رد غابوية.

لين�صف  �حلركيني جاء  بح�صب  �ملقت�صى  هذ� 

�صاكنة �جلبال و�لعامل �لقروي، وجاء من جهة 

�أخرى ملنح بديل ل�صاكنة �لعامل �لقروي للتخفيف 

�لتدفئة  حطب  ��صتهالك  يف  �لإفر�ط  حدة  من 

تعبري  حد  على  و�لبيئة  �لغابة  يخرب  �لذي 

�حلركيني.

متا�س كهربائي بني احلركة ال�صعبية والعدالة والتنمية

ح�صاب حقوقي ع�صري ينتظر املغرب يف جنيف
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ال�سعودية  الريا�ض  جريدة  قالت 

 23 بتاريخ  ال�سادر  عددها  يف 

فرباير املا�ضي، اإن اجلي�ش امللكي 

»اأعلن حالة ا�ضتنفار  ق�ضوى على 

اجلزائر،  مع  ال�ضرقية  احلدود 

على  عملي  فعل  رد  اأول  يف  وذلك 

جزائريني،  جنود  اإطالق  حادث 

النار على مركز ملراقبة احلدود.

بني  املذكورة  اجلريدة  وربطت 

حادثة  وبني  املغربية،  التحركات 

طرف  من  ناريني  عيارين  اإطالق 

مركز  على  اجلزائري  اجلي�ش 

ال�ضريط  على  للمراقبة  حدودي 

احلدودي باإقليم فجيج.

اجلريدة نف�ضها، قالت ا�ضتنادا على 

املغربي  »اجلي�ش  اإن  م�ضادرها، 

ال�ضريط  طول  على  وجوده  كثف 

حتر�ضه  اأ�ضبحت  الذي  احلدودي 

عنا�ضر من نخبة القوات امل�ضلحة 

كما  امل�ضاعدة«..  القوات  عو�ش 

اأ�ضارت اإىل ت�ضريحات كان قد اأدىل 

املكاوي  اال�ضرتاتيجي  بها اخلبري 

الذي حذر من اإمكانية تطور االأمور 

على اجلهة ال�ضرقية، ومل ي�ضتبعد 

اإمكانية اندالع نزاع ع�ضكري، بعد 

اأن �ضكك يف نوايا اجلزائريني الذين 

مكهرب  كبري  خندق  بحفر  قاموا 

على احلدود.

اأ�ضحاب  ك�ضف  ال�ضياق،  نف�ش  يف 

الع�ضكري  التوجه  عن  املقـــــال 

املغربي اجلديد من خالل االإ�ضارة 

»رايثون«  �ضركة  قالته  ما   اإىل 

اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة  االأمريكية، 

»عن  الع�ضكرية  التكنولوجيا 

توقيعها عقدا مع املغرب لتزويده 

متطورة  ع�ضــــــــكرية  مبعــــدات 

ورادارات جوية«.

التاريخي  ال�ضياق  اإىل  وبالعودة 

الذي اندلعت فيه حرب الرمال بني 

املغرب واجلزائر �ضنة 1963،جند 

املعطيات نف�ضها تتكرر هذه املرة، 

قامت   ،1963 اأكتوبر   8 فبتاريخ 

اإمرة  حتت  جزائرية  جريدة 

مركز  مبهاجمة  كطاف  ال�ضابط 

حا�ضي  منطقة  يف  مغربي  حدودي 

بي�ضا، فاأ�ضفر هذا الهجوم عن مقتل 

اأن  غري  مغاربة)..(  جنود  ع�ضرة 

الرئي�ش اجلزائري »بنبلة« حتدث 

مواجهات  عن  املوايل  اليوم  يف 

بني  ب�ضار،  ناحية  يف  اندلعت 

اجلي�ش الوطني ال�ضعبي اجلزائر، 

وبع�ش العنا�ضر املعار�ضة)..(.

يف نف�ش اليوم، وتتمة لق�ضة حرب 

ال�ضلطات   كذبت  االأوىل،  الرمال 

املغربية ت�ضريحات  بنبلة  قبل اأن 

ي�ضدر عن وزارة االإعالم املغربية  

يف اليوم  املوايل بالغ قالت فيه اإن 

على  الواقع  بي�ضا   حا�ضي  موقع 

املحاميد،  جنوب  من  كلم   40 بعد 

من  مفاجئ  لهجوم   عر�ضة  كان 

هذه  اجلزائرية،  القوات  طرف 

الرتاب  داخل   توغلت  االأخرية  

قتلى  عدة  يف  وت�ضببت  املغربي 

الواحات)..(  حرق  ومت  وجرحى 

ي�ضت�ضف  البالغ  نف�ش  خالل  ومن 

عقد  قد  كان  الثاين  احل�ضن  اأن 

اجتماعا طارئا يف اأ�ضفي �ضم كبار 

اجلي�ش والوزراء احلا�ضرين)..( 

بوطالب  الهادي  عبد  بعث  مت  كما 

وزير االإعالم وال�ضبيبة والريا�ضة 

اإىل  املذبوح  بالكومندو  مرفوقا 

الرئي�ش  من  يطلب  لكي  اجلزائر 

بنبلة اتخاذ االإجراءات  املنا�ضبة 

الرئي�ش  اأن  طاملا  الواقعة،  اإزاء 

�ضك  حمط  يكن  مل  اجلزائــــري 

بالن�ضبة للح�ضن  الثاين. ومبا�ضرة 

بعد عودة بوطالب اإىل الرباط عقد 

قال  �ضحفية  ندوة  االأخري  هذا 

فيها:  »لقد فتحنا حوار الطر�ضان 

الذين  اجلزائريني  اإخواننا  مع 

داخل  وقع  االعتداء  اأن  يدعون 

الرتاب اجلزائري«.

حرب بني الريف 
وال�شحراء حول �شبيبة 

الأ�شالة واملعا�شرة
�ضباقا  اجلرار  حزب  �ضبيبة  تعرف 

برئا�ضة  للظفر  باردة  وحربا  �ضاخنا 

حيث  احلزب،  داخل  ال�ضبابي  التنظيم 

التحركات  االأقاليم  خمتلف  يف  جتري 

متهيدا  و�ضاق  قدم  على  واال�ضتقطابات 

لفعاليات املوؤمتر  الوطني االأول ل�ضبيبة 

اأن يعقد  حزب اجلرار الذي من املنتظر 

�ضهر اأبريل القادم.

املحمومة  وال�ضراعات  التحركات 

ب�ضورة  اململكة  جهات  جميع  تعرفها 

عامة ويف ثالث مناطق باملغرب ب�ضورة 

خا�ضة وذلك دعما لثالثة مر�ضحني فوق 

تدفع  التي  احل�ضيمة  جهة  منها  العادة، 

وجهة  التنظيم  هذا  لقيادة  اأبنائها  باأحد 

مل�ضاندة  وتتعباأ  تر�ضح  التي  الرباط 

ال�ضحراء  جهة  بينما  بن�ضعيد،  املهدي 

هذا  برئا�ضة  وتظفر  املفاجاأة  تخلق  قد 

ال�ضحراء  برملانيو  رفع  ما  اإذا  التنظيم 

الدكتور  بقيادة  حتركاتهم  وترية  من 

ال�ضيخ بيد اهلل.

ي�ضتعد اأن�ضار بيد اهلل يف الغرفة الثانية بالربملان اإىل ا�ضرتجاع 

حق النقل التلفزي لالإحاطة علما التي منع عبد االإله بن كريان 

م�ضطفى  االت�ضال  يف  وزيره  من  بقرار  التلفزيون  على  بثها 

اخللفي.

جهات  مع  امل�ضاورات  عمقت  ومكتبها  الثانية  الغرفة  رئا�ضة 

و�ضفته  الذي  القرار  مواجهة  كيفية  حول  هامة  د�ضتورية 

قرر  حني  �ضهرين،  قبل  كريان  لنب  واملجحف«  بـ»الدكتاتوري 

اإىل  واأف�ضت  الثانية،  الغرفة  اأع�ضاء  على  التلفزي  البث  قطع 

املجل�ش  اأو  »الهاكا  اأخرى  د�ضتورية  موؤ�ض�ضة  اأي  اإدخال  عدم 

الد�ضتوري« للتحكيم يف هذا ال�ضراع بني موؤ�ض�ضتني د�ضتوريتني 

بح�ضب  امللك،  اخت�ضا�ش  من  ذلك  والأن  والربملان«  »احلكومة 

ذات امل�ضادر.

ومن جهة اأخرى، اعتربت هذه امل�ضاورات اأن واقعة بث االإحاطة 

علما من اخت�ضا�ش اخلط التحريري للتلفزيون، وبالتايل يجب 

اأن يكون  قرار  البث من عدمه بيد مدير التلفزيون وهيئة حترير 

التلفزيون ويدخل �ضمن اخلط التحريري للتلفزيون، وال عالقة 

له ب�ضلطة احلكومة على التلفزيون.

هل هي بوادر حرب الرمال الثانية؟ 

تفا�شيل مقال �شعودي يك�شف ا�شتبدال القوات 
امل�شاعدة باجلي�ش امللكي يف احلدود مع اجلزائر 

الرباط: األسبوع 
قرر رفاق نبيل بنعبد اهلل اأمني عام حزب 

يف  موقفهم  تعزيز  واال�ضرتاكية  التقدم 

باملجل�ش  والتنمية  العدالة  مواجهة 

الوطني حلقوق االإن�ضان.

التي يطلبها رفاق بنعبد  هذه »احلماية« 

اهلل يف الربملان من جمل�ش اإدري�ش االأزمي، 

جاءت من اأجل الدعم وامل�ضاندة يف تعديل 

وبخا�ضة  االأ�ضرة  مدونة  ف�ضول  بع�ش 

تلقى  التي  القا�ضر  بتزويج  االإذن  باب  يف 

العدالة  حزب  من  �ضديدة  معار�ضة 

والتنمية.

لتقييد  يدعون  الذين  بنعبداهلل  رفاق 

اأو  القا�ضر  منح  يف  القا�ضي  �ضلطات 

القا�ضرة دون اأهلية الزواج االإذن بذلك، 

واأال ي�ضبح هذا االإذن مطلقا بل ي�ضرتطون 

لها  املاأذون  اأو  له  املاأذون  �ضن  يقل  ال  اأن 

حيث  اليوم،  عك�ش  على  �ضنة   16 على 

وبدون  مفتوحا  االإذن  على  املدونة  تبقي 

�ضروط.

الذي  القانون  هذا  يدعو  اأخرى  جهة  من 

اإحالته  ب�ضرورة  بنعبداهلل  رفاق  طلب 

االإن�ضان  حلقوق  الوطني  املجل�ش  على 

تقارب  �ضرورة  على  فيه،  راأيه  ليقول 

الطريق  االأزواج، مبعنى قطع  ال�ضن بني 

ال�ضغريات،  من  الزواج  يف  ال�ضيوخ  على 

ال�ضرط  بهذا  والتنمية  العدالة  يقبل  فهل 

علما اأن قياديني ووزراء يف احلزب عددوا 

بني  �ضنة  الع�ضرين  فارق  رغم  زوجاتهم 

الطرفني؟.

ت�شابق حزبي للظفر 
باأ�شوات اجلالية

ال�ضعبية  للقوات  اال�ضرتاكي  االحتاد  حزب  دعا 

 90 اأ�ضل  من  برملانيا  مقعدا   30 تخ�ضي�ش  اإىل 

مقعدا برملانيا املخ�ض�ضة لالئحة الوطنية للن�ضاء 

وال�ضباب، وذلك لفائدة اجلالية املغربية باخلارج.

النواب  اال�ضرتاكي مبجل�ش  دعوة فريق االحتاد 

بتعديل  يطالب  قانون  مقرتح  يف  جاءت  هاته، 

الباب  هذا  يف  النواب  ملجل�ش  التنظيمي  القانون 

ويعمل على اإ�ضراك اجلالية املغربية باخلارج عمليا 

يف االنتخابات املقبلة.

حزبي  ت�ضابق  �ضياق  يف  جاء  الذي  املقرتح  هذا 

قوي على اجلالية املغربية املج�ضد يف ارتفاع عدد 

ال�ضيا�ضية  االأحزاب  الأمناء  الر�ضمية  الزيارات 

و�ضباط  ول�ضكر  الباكوري  وبخا�ضة  اخلارج،  اإىل 

وقياديني من البيجيدي، دعا كذلك اإىل مراعاة اأثناء 

عملية حتديد الدوائر االنتخابية باخلارج، البلدان 

التي يتوفر فيها املغرب على متثيلية دبلوما�ضية.

جاء  العملي  املقرتح  هذا  اأن  بالذكر،  اجلدير 

�ضهرا فقط على يوم درا�ضي نظمته فرق االأغلبية 

ال�ضيا�ضية  احلقوق  حول  بالربملان  احلكومية 

ملغاربة املهجر.

.. عودة »الإحاطة علما« 

الفح�ش التقني يجرب 
اأ�شحاب ال�شيارات 

املبيت يف اخلالء
مكناس: األسبوع

»حكرة«  والنواحي  مكنا�ش  مدينة  �ضاكنة  يعي�ش 

الفح�ش  مراكز  عمل  واأ�ضلوب  قلة  ب�ضبب  حقيقية 

التقني لل�ضيارات باملدينة.

ال�ضائقون ومالكو ال�ضيارات يعانون الكثري مع هذه 

ال�ضركات ب�ضبب خدماتها املحدودة وقلتها بالعا�ضمة 

رهن  املو�ضوع  الكثرية  الطلبات  رغم  االإ�ضماعلية، 

الإحداث  والنقل  التجهيز  وزارة  مندوبية  اإ�ضارة 

مراكز جديدة دون فائدة.

هذا االكتظاظ و�ضل درجة جعلت املواطنني ينامون 

طابورات  ويف  الطق�ش  برودة  رغم  �ضياراتهم  داخل 

طويلة من اأجل الظفر بالفح�ش التقني للعربات، بل 

من املواطنني من انتظر ثالثة اأيام كي يقوم بالعملية 

والتجهيز  النقل  وزارة  تتحرك  فمتى  فائدة،  دون 

على  خطاباته  حما�ضة  الرباح  الوزير  يرتجم  ومتى 

اأر�ش الواقع؟.

اإجراءات ملنع ال�شيوخ من الزواج بالقا�شرات

الحسن الثاني رفقة بنبلة والهواري بومدين 
رفقة ذبابات مغربية في الجزائر
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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

ل�ست مطرودا من احلزب
يفيد  �شيء  ب�أي  �أتو�شل  مل 

�أين خ�رج قي�دة �حلزب. لن� 

ق�نون �أ�ش��شي، ينظم م�شطرة 

يف  �حلزب  د�خل  �لتحكيم 

�ملن��شلني،  حلقوق  �حرت�م 

�شو�ء ك�نو� قو�عد �أو قي�د�ت. 

�أن �لزعيم �لر�حل،  و�أذكر هن�، 

�خت�ر  ك�ن  بوعبيد،  �ملعطي 

و�لق�نون”  �حلق  “دولة  �شع�ر 

�ملوؤ�ش�ش�ت،  �حرت�م  على  للت�أكيد 

و�إذ�  �حلزبية،  �ملوؤ�ش�شة  فيه�  مب� 

�لقو�نني  ف�إن  ب�ختالل،  م�شوبة  م�  من��شل  و�شعية  ك�نت 

�ال�شتدع�ء  منه�  �مل�ش�طر،  من  جمموعة  تفر�ض  �لد�خلية 

و�ال�شتم�ع �إىل وجهة نظره.

عبد اهلل فردوس )االتحاد الدستوري(

الفن النظيف
نظيف  فن  هن�ك  لي�ض 

هن�ك  نظيف،  غري  و�آخر 

غري  ك�ن  ف�إذ�  وكفى..  فن 

ي�شتحق  ال  فهو  نظيف 

روح،  هو  ف�لفن  فن،  كلمة 

�الإن�ش�ن،  يف  �شيء  �أرقى  هو 

�إنه  نقول  �أن  ميكنن�  فكيف 

غري نظيف؟ وكم� �أقول د�ئم�، 

م� يبقى يف �لو�دي �إال حجره، 

�أي �أن �لبق�ء لالأف�شل و�الأ�شدق.. 

للفن و�ملو�شيقى �لعربية ت�ريخ، وميكن ملن ي�شنفون �لفن 

ظهرت  �لغن�ئية  �الأمن�ط،  من  فمجموعة  �لت�ريخ،  هذ�  �إىل 

و�جلميلة،  �خل�لدة  �الأغ�ين  بقيت  فيم�  ب�شرعة،  و�ختفت 

من  متكنت  دع�ية  �أو  كليب�ت  الأ�شح�به�  يكون  �أن  ودون 

تر�شيخ نف�شه� يف �لذ�كرة، هذ� هو �لفن �ل�شحيح.

لطفي بوشناق )فنان تونسي(

احلكومة مل تت�أقلم مع الد�ستور
بني  �لق�ئمــــة  �لعالقـــــة 

�ملع�ر�شة و�حلكومة هي - 

يف �عتق�دي- نف�شه� �لعالقة 

�لنق�بية  �ملركزي�ت  بيـــــــن 

وحكومة بن كري�ن ولو ب�شكل 

�ختلفت  �إن  وحتى  حدة.  �أقل 

�ملو�قع و�ملوؤ�ش�ش�ت و�ملق�رب�ت 

و�خللفي�ت ف�إنه� جميعه� ت�شكو 

ال  �حلكومة  و�حد)..(  �أمر  من 

توؤمن مبنهجية �مل�ش�ركة يف �شنع 

تالئم  مل  بل  تت�أقلم  مل  كم�  �لقر�ر. 

طريقة تدبريه� مع �لد�شتور �جلديد، ف�لن�شو�ض �لد�شتورية 

يف و�د و�ملم�ر�شة يف و�د �آخر.

علي لطفي )المنظمة الديمقراطية للشغل(

هيمنة وزارة العدل على الق�س�ة
�أن  �أحد  على  يخفى  ال 

�لق�نون �لنظ�م �الأ�ش��شي 

�شنة  �شـــــدر  للق�شــــ�ة 

على  مطبق�  وظل   1974
�شنة،   40 زه�ء  �لق�ش�ة 

وقد �أفرز �لتطبيق �لعلمي 

�شدوره  منذ  �لق�نون  لهذ� 

�إىل �الآن هيمنة ك�ملة لوز�رة 

�لعدل على �لق�ش�ة، مم� �أثر 

�شلب� على ��شتقاللهم، فوز�رة 

)�ملفت�شية  �أجهزته�  خالل  من 

و�مل�شوؤولون  �جلن�ئية  �ل�شوؤون  ومديرية  �لع�مة 

للق�ش�ء(،  �الأعلى  �ملجل�ض  �إىل  �إ�ش�فة  �لق�ش�ئيون، 

تتحكم يف �مل�ش�ر �ملهني للق�ش�ة من خالل �ل�شلط�ت 

و�النتق�ل،  �النتد�ب  )�شلطة  عليه�  تتوفر  �لتي 

و�لرتقية، و�شلطة �لت�أديب، وتوزيع �مله�م د�خل �ملح�كم(.

احمد النويضي )المنتدى المغربي للدفاع عن القضاة(

جريدة  قر�ء  من  عدد  �نتب�ه  لفت 

حركة  ح�ل  بل�ش�ن  �لن�طقة  »�لتجديد« 

�لدعوي  �جلن�ح  و�الإ�شالح  �لتوحيد 

ليوم  عدده�  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حلزب 

خرب  �شدور  �جل�ري،  م�ر�ض   3 �الإثنني 

على �شدر �ل�شفحة �الأوىل يتعلق بوز�رة 

مرفوق�  و�لبيئة  و�مل�ء  و�ملع�دن  �لط�قة 

ب�شورة �لوزير �ل�ش�بق على ر�أ�ض �لقط�ع 

�ال�شتقاليل �مل�شتقيل، ع�دل �لدويري.

هذ� »�خلط�أ« �أث�ر ف�شول بع�ض �ملتتبعني 

من  كونه  فيه  ج�ء  �لذي  �ل�شي�ق  ب�شبب 

��شتقاليل  وزير  �شورة  حمل  قد  جهة 

من  �إعج�ب�  �الأكرث  �لوزر�ء  بني  من  ك�ن 

ومن  �حلكومة،  رئي�ض  كري�ن  بن  طرف 

�ال�شتقالليني  ليذكر  ج�ء  �أخرى  جهة 

وخروج  �حلكومة  يف  �ل�ش�بق  بوجودهم 

�ملع�ر�شة،  �إىل  مكرهني  �لوزر�ء  بع�ض 

�شورة  حمل  يف  ج�ء  ث�لثة  جهة  ومن 

�عم�رة«  �لق�در  »عبد  �الإ�شالمي  �لوزير 

بعد �أ�شبوع فقط على �إف�ش�ح بن كري�ن 

عن عدم �رتي�حه لتوزير عدد من وزر�ء 

�لعد�لة و�لتنمية.

جريـــدة بن كـــريان حتــن
 للوزيـــر الدويـــــري

الدولة خ�سرت 40 ملي�ر 
�سنتيم لرتبح 10 ماليري 

يف موندي�ل الأندية
خ�ش�ئر  تكبدت  �ملغربية  �حلكومة  �أن  مطلعة  م�ش�در  �أف�دت 

كبرية خالل من�ف�ش�ت ك�أ�ض �لع�مل لالأندية، �لتي �أقيمت يف دجنرب 

�مل��شي بكل من مر�ك�ض و�أك�دير، حيث بلغت جمموع �ملد�خيل 

10 ماليري �شنتيم فقط، بينم� قدم �ملغرب للفيف� �شم�نة بقيمة 40 
ملي�ر �شنتيم، خالل �لن�شخة �الأوىل للبطولة، و�شيكون جمرب� على 

دفع مبلغ مم�ثل خالل �لبطولة �لق�دمة.

وتوزعت مد�خيل �ملغرب بني 4 ماليري �شنتيم حت�شل عليه� فريق 

خلف  �لبطولة  و�ش�فة  ب�حتالله  �لفيف�  من  �لبي�ش�وي  �لرج�ء 

ب�يرن ميونخ، وبلغت مد�خيل �لتذ�كر 600 مليون �شنتيم، فيم� 

توزعت ب�قي �ملد�خيل من �ل�شي�حة و�لت�شويق.

�أكرث  يف  رف�ض  قد  �أوزين  حممد  و�لري��شة  �ل�شب�ب  وزير  وك�ن 

من مرة �حلديث عن مد�خيل �لبطولة، مكتفي� ب�لقول �إن �لبطولة 

�شورة  وت�شويق  �لتنظيمية  �لن�حية  من  كبري�  جن�ح�  عرفت 

�ملغرب يف �خل�رج.

�حتفت طنجة �الأ�شبوع �مل��شي، بذكرى مرور عقد 

على رحيل حممد �شكري )1935 ــ 2003( �ش�حب 

»رجل  م�شرحية  بعر�شه�  �حل�يف«،  »�خلبز  رو�ية 

�لر�حل  �لك�تب  �شرية  تع�لج  �لتي  �خلبز �حل�يف«، 

حممد �شكري بق�لب م�شرحي ي�شري، موؤلف �لن�ض يف 

حديث لـ»هن� �شوتك«.

 »�لك�تب �ملغربي حممد �شكري جتربة �أدبية �ش�بقة 

يف �ملغرب، نظر�ً للب�ش�طة �لتي �عتمده� يف �إي�ش�ل 

�ملعنى دون �هتم�م ب�لت�شنع و�لتكلف، وهو ي�شف 

�لقرن  �أربعيني�ت  خالل  للمغرب  �له�م�شي  �لع�مل 

�إىل جتربته �الإن�ش�نية و�الأدبية  �مل��شي، ب�الإ�ش�فة 

مت�أخرً�  ب�لتعليم  �لتحق  بعدم�  ع�ش�مي،  كك�تب 

ك�تب�ً  منه  �لذي جعل  �ل�شيء  �لع�شرين(،  �شن  )يف 

�لن�قد �ملغربي  ��شتثن�ئي�ً ذي �شيت ع�ملي«، يقول 

حممد بر�دة.

�شكري م� يز�ل حي�ً يف طنجة! روحه م� ز�لت حتلُق 

فوق �شم�ئه� �لتي ك�نت ح��شرة يف جل �أعم�له، يقول 

�خلبز  »رجل  م�شرحية  موؤلف  بو�شتى  بن  �لزبري 

ب�ملعهد  �لبح�رة  ب�ب  فرقة  قدمته�  �لتي  �حل�يف«، 

�لفرن�شي �الأ�شبوع �مل��شي مبدينة طنجة )�أق�شى 

�ل�شم�ل(، مبن��شبة مرور ذكرى ع�شر �شنو�ت على 

ت�أ�شي�ض  مع  ب�لتز�من  �الأبي�ض،  �ل�شحرور  رحيل 

حني  ب�رد�ً  م�ش�ء  »ك�ن  �شكري«.  حممد  »موؤ�ش�شة 

حملُت �شم�عة ه�تفه من منزله يف طنجة، و�ت�شلت 

به الأطمئن على �أحو�له. �أج�بني وهو م�شتلق على 

ب�لرب�ط، و�أخربين  �لع�شكري  �شريره يف �مل�شت�شفى 

لتنهمر  ير�م،  م�  على  لي�شت  �ل�شحية  ح�لته  ب�أن 

دموعي دون توقف«، هكذ� تقول »فتحية« خ�دمة 

�لر�حل حممد �شكري. تت�بع بعد �أن ت�شتعيد �أنف��شه� 

نتيجة �لت�أثر: »ك�ن ذلك يف 13 نونرب من ع�م 2003 

قبل رحيله بيومني، �الآن مرت ع�شرة �شنو�ت على 

�خلبز  برو�يته  بينن�  ح��شر�ً  م�ز�ل  لكنه  رحيله، 

�الأخرية:  �أي�مه  تف��شيل  بعده�  تتذكر  �حل�يف«. 

مل  م�ش�ء:  ذ�ت  يل  ق�ل  حني  برحيله،  تنب�أ  »�شكري 

يتبق يل كثري� الأغ�در هذ� �لع�مل ي� فتحية«، مبر�رة 

تكمل فتحية �لتي ��شتغلت معه ملدة 25 ع�م�. »بعد 

مرور خم�شة ع�شرة يوم� على دفن حممد �شكري، 

�الأ�شعري  �آنذ�ك حممد  �لثق�فة  بوزير  �للق�ء  طلبن� 

من �أجل �ال�شتف�ش�ر حول و�شية �شكري �لتي ط�لب 

فيه� �أ�شدق�ءه ب�إن�ش�ء موؤ�ش�شة حتمل ��شمه، �ل�شيء 

�لذي مل يحدث. وبعد مرور عقد على رحيله يعلن عن 

ت�أ�شي�شه� قبل �أ�شبوع فقط«، تقول مليكة �شيكر، �أخت 

حممد �شكري يف ت�شريح لـ »هن� �شوتك«، مت�بعة 

»نط�لب بتفعيل و�شية �لر�حل »حممد �شكري« يف 

�إن�ش�ء موؤ�ش�شة تخلُد ��شم �لر�حل«. وعن �شبب ت�أخر 

تفعيل موؤ�ش�شة �شكري، ق�لت �أخته �إنه� مل تتلق رد� 

من �أ�شدق�ئه »�لذين ك�نو� حميطني به ع�شية وف�ته، 

م�شروع  �الأبي�ض و�شية  �ل�شحرور  �شلمهم  و�لذين 

موؤ�ش�شة �شكري، لتختفي هذه �لو�شية بعد ذلك«.
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كيف خذل وزير الثق�فة ال�س�بق حممد الأ�سعري
 �س�حب رواية »اخلبز احل�يف« 

غ�سبة �سحفي على بوتفليقة 

 ن�شرت جريدة »�أجنري فوكي�ض« �جلز�ئرية �الإلكرتونية 

�شرخة مدوية على �شكل �فتت�حية بقلم �ل�شحفي �ملعروف 

كم�ل د�وود رئي�ض حترير جريدة »لوكوتيدي�ن دو وهر�ن« 

يومية وهر�ن، وذلك يف عدد فرب�ير 23 �مل��شي)..(.

�ل�شرخة تف�شح مهزلة »�لعهدة �لر�بعة« و�لوجه �لقبيح 

لنظ�م بوتفليقة.. وهذه �شورة �ملق�ل ب�لفرن�شية، ح�شب 

موقع »�لن�قو�ض«.



بابت�شامة خفيفة ولغة �شاعرية يتحدث 

الق�صة  والكلمة،  احلرف  ويغازل 

والنرث،  ال�صعر  بني  ما  جتمع  عنده 

مغربي  وباحث  قا�ص  الورداين،  عماد 

اأحد  1980، يعد  �صنة  �صاب من مواليد 

الأ�صوات الإبداعية املغربية التي اأكدت 

العربي  الأدبي  امل�صهد  يف  ح�صورها 

النقد  بني  املتنوع  منجزه  خالل  من 

عالوة  الق�ص�صية،  والكتابة  الروائي 

عرب  جدا«  »الق�صرية  الق�ص�ص  على 

الويب، والتي تلقى اإقبال لدى ال�صباب 

املغربي.

 DW به  الورداين يف حديث خ�ص  يقول 

عربية حول املوا�صيع التي ت�صكل م�صتل 

اأفكاره الإبداعية »الكاتب حينما يكتب 

ل يحدد فئة اجتماعية معينة، هو يكتب 

ي�صتفزه،  وما  ذهنه،  يف  يختمر  ما  فقط 

يكتب ما يختمر يف ذاكرته، ويقدمه «.هو 

م�صبق  متييز  دون  للجميع  يكتب  اإذن 

الن�ص  مع  يتفاعل  دام  ما  القارئ  حول 

اأو  اأو جن�صه  �صنه  النظر عن  و»بغ�ص 

وكفى«،  قارئ  اإنه  عرقه،  اأو  عقيدته 

ي�صيف عماد.

الأوىل،  النظرة  يف  غريبا  الأمر  يبدو   ..

ويفند  الأدبي  ح�صه  يثبت  الرجل  لكن 

الأحكام اجلاهزة. حل�صن باكور، مفت�ص 

�صرطة، قا�ص وروائي، اأو حينما ي�صري 

الإبداع.  �صماء  يف  متاألقا  الأمن  رجل 

»جائزة  منها  هامة  جوائز  عدة  ت�صلم 

ال�صارقة  »جائزة  الثقافية«،  دبي 

نف�صي  اأعترب  »ل  )مرتني(.  لالإبداع« 

رجل اأمن يكتب، بل اأعترب نف�صي كاتبا 

الكتابة  لأن  ال�صرطة،  جمال  يف  ي�صتغل 

كانت �صابقة ب�صنوات على املهنة« هكذا 

يتحدث حل�صن بكل ثقة، فهو كان مولعا 

الثانوية،  درا�صاته  فرتة  منذ  بالكتابة 

و�صدرت له عدة جمموعات ق�ص�صية، 

الكرا�صي«  و»رجل  »امل�صعد«  منها 

اإ�صافة اإىل روايات مثل »�صريط منعرج 

من ال�صوء« و»الربزخ«.

.. »ي�صلني رقم غريب، هو بعيد كل البعد 

اأقلب  بعيدا،  النظر  اأجيل  عن موطني، 

كلماته، اأعيد تركيبها، يجيبني الوداع.. 

ق�ص�صه  عماد  يكتب  هكذا  الوداع«. 

املواقع  يف  الويب  عرب  جدا  الق�صرية 

الإلكرتونية  واملدونات  الجتماعية 

واملنتديات الأدبية،.. اإلخ. وغريها من 

الو�صائط احلديثة. رغم اأنه بداأ م�صاره 

بالن�صر يف جمالت وجرائد ورقية، غري 

اأن عماد يقول » كلما ن�صرت ن�صا ورقيا، 

اأ�صعه على مواقع التوا�صل الجتماعي 

حتى يتم تدويله بني قراء قد ل ي�صلهم 

الو�صائط  هذه  فمثل  الورقي«.  الن�ص 

متكن املبدع املغربي، من اإي�صال �صوته 

اإىل �صريحة كبرية من القراء، ومن ثمة 

حترره من »عقدة الن�صر الورقي« التي 

ظلت مبثابة حاجز منيع يقف يف وجه 

»فالن�ص  ولدتها،  ويوؤجل  ن�صو�صه، 

ل يكتمل اإل حينما يتلقفه قارئ ما..«، 

�صيف القا�ص ال�صاب.

الذي  الدعم املادي  .. »نعاين من غياب 

ل نحظى به من قبل اجلهات امل�صوؤولة 

وهذا  مرات،  عدة  الأبواب  طرق  رغم 

ال�صباب  اأن  للغاية بحكم  �صيء موؤ�صف 

اإبداعهم«،  وت�صجيع  دعمهم  يجب 

منجد  والأ�صتاذ  ال�صاعر  يتحدث  هكذا 

وعالمات  عربية   DW لـ  كوراين  النور 

المتعا�ص بادية على حمياه.

مناذج  النور،  ومنجد  وحل�صن  عماد 

ا�صتطاعت  �صابة،  اإبداعية  لتجارب 

تب�صم  اأن  احلواجز  كل  من  وبالرغم 

الثقايف  احلقل  داخل  باإ�صرار  اأ�صماءها 

باإرادة قوية وحلم بهي يف غد  املغربي 

م�صرق بدون حماباة، يحتفي باحلرف 

وي�صجع اأقالم امل�صتقبل.
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العديد  بح�صور  لإفريقيا  امللكية  الزيارة  متيزت 

مع  بتن�صيق  اختيارهم  مت  الأعمال  رجال  من 

اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  مزوار،  الدين  �صالح 

ملقاولت  العام  الحتاد  رئي�صة  بن�صالح  ومرمي 

اإن  لـ«الأ�صبوع«  مطلعه  م�صدر  وقال  املغرب، 

الزيارة لها اأبعاد اقت�صادية كربى حتمت اإ�صراك 

رجال الأعمال املغاربة، »و�صتعود بنفع كبري على 

البالد«.

وت�صم الالئحة، ح�صب موقع 360، رجل الأعمال 

ال�صركة  رئي�ص  بوحمو  وح�صن  بنجلون،  عثمان 

العام  املدير  العلمي  واأن�ص  لال�صتثمار،  الوطنية 

بن�صالح  وحممد  والتدبري،  الإيداع  ل�صندوق 

و�صعيد  لأوملاركوم،  العام  املدير  الرئي�ص 

العلج مدير �صانام، وعبد ال�صالم اأحيزون مدير 

الرئي�ص  بنهيمة  ادري�ص  ثم  املغرب،  ات�صالت 

املدير العام للخطوط امللكية املغربية.

كما ت�صمنت الالئحة ا�صم حممد الكتاين )التجاري 

ال�صعبي(،  وفا بنك(، و حممد بن�صعبون )البنك 

العلمي  وحممد  )ال�صحى(،  ال�صفريوي  اأن�ص  و 

لزرق )األيان�ص(، واأحمد قباج )ال�صركة الوطنية 

لالأ�صغال(، وعمر التازي عن »�صوتيما«، والعربي 

واإنعا�ص  املهني  التكوين  مكتب  مدير  ال�صيخ  بن 

ال�صغل، وحممد عبد اجلليل عن »مار�صا ماروك«، 

م�صطفى  جانب  اإىل  »ميدز«،  عن  اليازغي  وعمر 

ال�صريف  للمكتب  العام  املدير  الرئي�ص  الرتاب 

العام  املدير  الفهري  الفا�صي  وعلي  للفو�صفاط، 

للمكتب الوطني للماء والكهرباء، واأمينة بنخ�صرة 

املديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، 

وم�صطفى بكوري رئي�ص الوكالة الوطنية للطاقة 

العام  املدير  الإبراهيمي.  �صعيد  ثم  ال�صم�صية، 

ملركز الدار البي�صاء املايل.

م�س�ؤول ليبي يف املظليني يفقد حياته 
بعد »ارتطامه« باأر�ض املغرب

يف  اإ�صابته  بعد  الليبية،  املظلية  القوات  يف  م�صوؤول  تويف 

باملظلة،  احلر  للقفز  بالده  ملنتخب  تدريبات  اأثناء  حادث 

من  النوع  لهذا  واإفريقية  عربية  بطولتني  يف  امل�صاركة  قبل 

الريا�صة، بح�صب ما اأعلنه م�صدر ع�صكري.

وال�صاعقة  اخلا�صة  القوات  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وقال 

�صرب  واآمر  املظالت  جناح  »اآمر  اإن  الزوي  ميلود  العقيد 

املق�صود  عبد  �صامل  الرائد  اخلا�صة  القوات  يف  احلر  القفز 

يوم  ع�صر  بجراحه  متاأثرا  تويف  الربع�صي،  بوحرورة 

اجلمعة املا�صي«.

بتدريبات  قيامه  خالل  »تويف  ال�صابط  اأن  الزوي  واأو�صح 

يف  للم�صاركة  ا�صتعدادا  فريقه  مع  يجريها  كان  حت�صريية 

الإفريقية  والبطولة  العربية،  للبطولة  اخلام�صة  الدورة 

»حادث  اأن  اإىل  واأ�صار  املغرب.  يف  باملظالت«  للقفز  الأوىل 

ت�صادم ج�صدي وقع بينه وبني اثنني من زمالئه« يف املنتخب 

وتدريبات  عرو�ص  خالل  البطولة،  يف  امل�صارك  الليبي 

فقدانه  اإىل  اأدى  »مما  بها،  يقومون  كانوا  جوية  وحركات 

ما ت�صبب يف �صقوطه على  الهواء،  واإقفال مظلته يف  توازنه 

الأر�ص ووفاته«.

ي�صغل  الربع�صي  كان  الع�صكرية،  املهمات  اإىل  واإ�صافة 

من�صب مدرب املنتخب الليبي للقفز باملظالت.

لكن ل  القفز باملظلة،  للمدنيني مبمار�صة  ليبيا  ول ي�صمح يف 

ميكن لأي �صابط اأن يتخرج من الكليات احلربية دون اإمتام 

هذا النوع من التدريبات.

اجلولة امللكية الإفريقية يف عيون ال�صحافة 

رجال الأعمال الذين رافق� امللك حممد ال�ساد�ض اإىل اإفريقيا 

مشهد مؤثر، 
لمحمد البريني، 

مدير نشر صحيفة 
األحداث المغربية 

السابق، وهو 
يغادر الجريدة 

باكيا.. حصل 
ذلك خالل األيام 

األخيرة، بمناسبة 
تكريمه)..( وإحالته 
على التقاعد، وقد 

حل محله الشاب 
المختار الغزيوي 

في رئاسة التحرير.

اإبداعـــــــــات ال�ســــــــباب ل جتــــــد مــــــن ين�ســــــــرها 

البريني يغادر جريدة
 »األحداث المغربية« باكيا 

ا�ستثمــــار فـي 
»زراعة الريـــــاح«

عن   للكهرباء«  املغربي  الوطني  »املكتب  اأعلن 

طرح املناق�صة النهائية لبناء خم�ص مزارع رياح، 

 1.7 نحو  قيمتها  ميغاواط   850 اإجمالية  بطاقة 

بليون دولر، بعدما تاأهلت خم�ص جمموعات من 

ال�صركات لدخول املناق�صة.

اإيه. »اأك�صيونا  تقودها  جمموعات  وتاأهلت 

الفرن�صية،  و«اإيه.دي.اإف«  الإ�صبانية،  اإن.اإيه« 

املغربية،  و«ناريفا«  ال�صعودية،  باور«  و«اأكوا 

و«انرتنا�صونال باور« الربيطانية، العام املا�صي 

للمناق�صة.

اأكرب  من  واحد  امل�صروع  اأن  اإىل  املكتب  واأ�صار 

وتهدف  العامل.  يف  الرياح  مزارع  م�صروعات 

الدولة لال�صتفادة من طاقة الرياح لديها، لزيادة 

 2000 اإىل  الرياح  مزارع  من  الكهرباء  توليد 

ميغاواط   280 من   2020 عام  بحلول  ميغاواط 

حاليا، بتكلفة تزيد على 30 مليار درهم، اأي 3.7 

باليني دولر.

هل اأ�سيب قائد 
حرا�ض امللك ب�عكة 

�سحية يف اإفريقيا 
ذكرت جمموعة من امل�صادر جيدة 

ال�صخ�صي  احلار�ص  اأن  الطالع 

للملك حممد ال�صاد�ص غادر الطاقم 

زيارته  يف  للملك  املرافق  الأمني 

اإفريقيا وحزم حقائبه  لدول غرب 

وعاد اإىل املغرب.

�صبب  يكون  اأن  امل�صادر  ورجحت 

املغادرة راجع اإىل م�صاكل �صحية 

الأخريين،  اليومني  لها يف  تعر�ص 

يف  ال�صتمرار  من  ميكنه  مل  مما 

قيادة احلرا�ص ال�صخ�صيني للملك، 

وبالتايل العودة اإىل اأر�ص الوطن.
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 تقبيل الجيش ليد الملك يدخل
 في باب »الصواب«

امللك  اإن  م�ؤخرا،  اأ�صدرتها،  التي  مذكراتك  يف  قلت   ●

حممد اخلام�س قال لك �صنة 1943 باأننا حاربنا مع فرن�صا 

ب�صبب اأخطائنا)..( ماذا كنت تق�صد؟

●● .. ح�سل ذلك عندما كنت يف املدر�سة احلربية، كنا قد 

اأقبل  التقينا بامللك )يق�سد حممد اخلام�س(.. انحنيت لكي 

اأن  بعد  اإن اجلندي يحارب وي�سلم فقط،  يل  قال  لكنه  يده، 

طيلة  ذهني،  يف  را�سخة  ال�سورة  هذه  وظلت  يده،  �سحب 

ال�سوؤال:  اأطرح  ِبتُّ  اأن  اإىل  م�ساركتي يف معارك »البارود«، 

نحن نحارب، لكن لأجل من؟.. ويف اأحد الأيام ا�ستطعت اأن 

اأملاين، ففعلت كل ما يف و�سعي لألتقي  اأنتزع بندقية جندي 

ذلك  ومنذ  قويا،  بيننا  اللقاء  فكان  اخلام�س،  حممد  بامللك 

�سرنبح  “هل  يل:  قال  لكنه  جيدة)..(  عالقتنا  بقيت  احلني 

يكون  اأن  يجب  معركة،  هناك  تكون  لكي  واحدة؟  ببندقية 

هناك احتاد”، لأجل ذلك خلق الحتاد املغاربي، الذي اأ�سفر 

عن وجود املقاومة وجي�س التحرير)..(.

● حممد اخلام�س رف�س اأن تقبل يده، لكن اجلي�س الي�م 

بكامله يقبل يد امللك؟

● ● فهمت املق�سود، “البو�سان ديال اليد من عادتنا”، اأنا اليوم اإذا 
التقيت امللك حممد ال�ساد�س �ساأقبل يده، هو لن يرتكها، لكن يف عادتنا 

نحن ملكيون.. ملاذا نحن ملكيون؟ لأن امللك هو الذي يجمع املغرب، 

ولوله لكانت الريف يف جهة و�سو�س والأطل�س يف جهة اأخرى.. لهذا 

كان يف املغرب دائما ملك، منذ الع�سور القدمية)..(.

بن�سعيد �أيت �إيدر هو 
من اأ�شرف على اغتيال 
زعيم جي�ش التحرير 

عبا�ش امل�شاعدي

�لقطب �حلركي �ملحجوبي �أحر�ضان

 يجيب على �لأ�ضئلة �ملعقدة: 

أنا ملكي ولست »مخزني«.. وإذا تبعنا

 فرنسا سنصل إلى »زواج الرجال«
نحكم  »ال  األمريكي،  المثل  يقول 

على الكتاب من عنوانه«، لكن معظم الذين استمعوا 
للقطب الحركي المحجوبي أحرضان بمناسبة تقديم الجزء األول من 

مذكراته، لم يطبقوا هذه النصيحة األمريكية، فتم إغفال جزئيات كبيرة)..(، 
وجل الذين علقوا على الحدث تفاعلوا مع الكتاب حتى اآلن باعتباره صادرا عن أحد 

وجوه »المخزن القديم«.
يقول أحرضان، »أنا ديال الملكية.. ماشي ديال المخزن«، كما يؤكد حرصه على التشبث بكل ما 

ورد في مذكراته التي لم ينشر منها سوى الجزء األول في انتظار الجزئين الثاني والثالث)..( أكثر من 
ذلك، فهو يسميها »الماسطرا«، وتعني بالدارجة »اللي بغا يوقع يوقع«.

في هذا الصدد، وفي حوار خاص مع »األسبوع«، يؤكد أحرضان أن بنسعيد أيت إيدر، أحد رموز المعارضة 
)الحزب االشتراكي الموحد(، »هو الذي أشرف على اغتيال، زعيم جيش التحرير عباس المساعدي«)..( ويفضل 
عدم اإلجابة على كل سؤال يتعلق بالوضع السياسي الراهن، لكنه ينتقد القيادي االستقاللي العربي المساري، 
الذي لم يستسغ وصف أحرضان ألوفقير، بـ»الرجل الوطني«، ويؤكد أن كالمه يغطي فترة من الماضي عاشها 

مع أوفقير، ال يمكن إنكارها.
وفي معرض حديثه عن العالقات المغربية الفرنسية يؤكد أحرضان تفاؤله بالزيارة الملكية لدول إفريقية، 

تبعوا  إذا  المغاربة  أن  ويؤكد  باسل«،  »كالم  للمغرب  المسيئة  الفرنسيين  بعض  تصريحات  أن  ويعتبر 
فرنسا سيصلون إلى »زواج الرجال«.

اإلصرار  »سبق  مع  فعال  يرتكب  من  مثل  يبدو  ولكنه  للبعض،  صادما  أحرضان  كالم  يكون  قد 
والترصد«، فقد كان جالسا بشكل مريح على أريكة صغيرة قرب مدفئة، فيما كانت أصوات 

الموسيقى األطلسية المنبعثة من آلة تسجيل كفيلة بإضفاء هالة فنية على مكان 
انعقاد اللقاء، حيث كان يجيب على األسئلة التالية )نص االستجواب(، وكان 

ذلك  يتفادى  وكأن  الصامتة،  للموسيقى  اختياره  لالنتباه  الفتا 
التعصب اللغوي)..(.

 حاوره: سعيد الريحاني
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اليد  تقبيل  طقو�س  ب�أن  يقول  من  هن�ك   ●

وعر�صه� على التلف�ز يوؤدي اإىل الإ�ص�ءة ل�صورة 

املغرب؟

ال�صواب، نهار  فينا  مادام  علينا  البا�س  “احنا   ●●
ال  ذلك  يقول  اأروبا، �صايف”، من  با�صلني بحال  نكونوا 

يقبل يد امللك، هل �صريغمه اأحد على فعلها، ولكن هذه 

عادة مغربية، اأنا مثال كنت اأقبل يد والدي)..(.

● ولكن الفرن�صيني جعلوا هذه اللقط�ت موادا 

لل�صخرية يف قنواتهم؟

●● اإذا اأردنا اأن نتبع الفرن�صيني، �صن�صل اإىل “زواج 
الرجال” مع بع�صهم البع�س. 

بني  العالقة  يف  فرق  عن  احلديث  ميكن  هل   ●

فرن�ص� واملغرب بني عهدي امللك حممد اخل�م�س 

وامللك حممد ال�ص�د�س؟

●● يف زمن حممد اخلام�س كانت فرن�صا هنا )ي�صحك(، 
اهلل  ال�صاد�س  وحممد  رو�صنا”،  ديال  “احنا  اليوم 

خا�صهم  واملغاربة  جهدو..  من  مق�صر�س  ما  ين�صرو 

يعاونوه”.

 أوفقير كان رجال وطنيا.. وأنا قلت 
للملك إذا أطفأت نفسك بيدك “ما 

عندنا ما نديرو”
● من بني اأبرز التعليق�ت التي رافقت الإعالن عن 

العربي  حممد  ال�صتقاليل  ق�ل  مذكراتك، 

اأوفقري  ب�أن  املذكرات(  )يف  قولك  اإن  امل�ص�ري، 

رجل وطني ن�جت عن ت�ص�منكم� ك�ص�بطني من 

“�صب�ط فرن�ص�”؟!
املغربية،  احلربية  املدر�صة  يف  �صابطا  كنت  اأنا   ●●
وملك  املغاربة،  “القنا�صني”  فرقة  يف  �صابطا  وكنت 

“البارود”  املغرب كان متفقا على ذلك. عملي كان هو 

هذا  يف  تدخل  موؤخرا،  اأ�صدرتها،  التي  واملذكرات 

ال�صدد)..( اأنا كنت مع فرن�صا وتخا�صمت معها، فماذا 

فعل امل�صاري الذي يقول هذا الكالم.

على  وطني  للقب  اإطالقك  ب�أن  يقول  هو   ●

اأوفقري)..(.

يف  اأوفقري  عن  اأحتدث  اأنا  “بالتي”،  )مقاطعا(   ●●
ع�صناها  “فاتت”  اأمور  يف  وطنيا  رجال  كان  املا�صي، 

معه، اأما باقي االأمور فهي وا�صحة)..(.. نحن نتحدث 

عن الفرتة التي �صملتها املذكرات )من �صنة 1942 اإىل 

�صنة 1961(.

اأوفقري  به�  ق�م  اأمور  على  اأمثلة  توجد  هل   ●

تدخل يف اإط�ر الوطنية؟

بب�صعة  اخلام�س،  حممد  امللك  نفي  قبل  مثال،   ●●
اأيام ات�صل بي بع�س النا�س التابعني للمقاومة وجي�س 

ماذا  واأ�صاأله  بامللك  ات�صل  اأن  مني  وطلبوا  التحرير، 

اأبواب  فوجدت  الرباط،  اإىل  جئت  نفعل..  اأن  ميكن 

الق�صر مغلقة ومطوقة بالع�صكر، فاأخربوين باأن الدخول 

اإىل  نزلت  عندما  لكن  ممنوع، 

هو  بادو،  ي�صمى  حماميا،  رجال  اأعرف  كنت  املدينة، 

معه  جل�صت  ال�صابقة(،  )الوزيرة  بادو  يا�صمينة  اأب 

مقربا  وكان  زيدان،  بن  ي�صمى  �صخ�س  عندنا  فدخل 

الق�صر،  من  خرجت  كيف  ف�صاألته  امللكية،  العائلة  من 

“امل�صلى”، وهو غري خا�صع  فقال يل خرجت من باب 

بامللك  التقيت  وهكذا  مرافقته،  فطلبت  للحرا�صة، 

عندما  القدمي،  الزمن  “يف  له:  وقلت  اخلام�س،  حممد 

على  النريان  باإ�صعال  نقوم  حمدق  خطر  هناك  يكون 

تق�صد  هل  يل  فقال  اليقظة”،  بدافع  اجلبال،  روؤو�س 

“ال�صعالة”، فقلت له: “اأنت هو ال�صعالة ديالنا، ونحن 
اأطفاأت نف�صك  اإذا بقيت م�صتعال، واإذا  اإىل املوت،  معك 

بنف�صك معندنا مانديرو”. يف تلك اللحظات رن الهاتف، 

االأمانة  “عندي  يقول:  امللك حممد اخلام�س،  ف�صمعت 

يف يدي، لن اأفرط فيها”، فان�صرفت وفهمت باأن الكالم 

اأ�صدقاءنا،  بال�صباط  التقيت  بعدها،  ينفع..  يعد  مل 

ومنهم “اأوبجة”، و»عبد الغني القباج«، و»لوباريز«، 

دائما  كان  الذي  اأوفقري،  منزل  يف  اليو�صي«،  و»ح�صن 

جزءا من اجلماعة، ولهذا قلت اإنه وطني)..( وال�صيء 

الوحيد الذي قلته، هو اأنه كان “وا�صحا” ومل يهرب، 

ذهب نحو موته اأو حياته مبا�صرة)..( اأنا اأحتدث عن 

املا�صي، اأما ما وقع فيما بعد)حماولة االنقالب(، فقد 

اأدى الثمن)..(.

 عالل الفاسي كان يحتفل 
بالموسيقى قرب دار بريشة

● حتدثت اأي�ص� يف مذكراتك، عن عالل الف��صي، 

وقلت اإنه ك�ن يحتفل على اإيق�ع الطرب الأندل�صي 

بج�نب »دار بري�صة«، حيث ك�ن يعذب املعتقلون؟

النا�س  يقتل  كان  وفيها  معروفة،  بري�صة  دار   ●●
وهذا االأمر ال ميكن تغطيته..وعبد الكرمي اخلطيب هو 

له،  الفا�صي، وقلت  قال يل، كنت يف �صيافة عالل  الذي 

عالل  فقال  لالآلة”،  كن�صمعوا  واحنا  كتموت  “النا�س 
الفا�صي:»فليموتوا ب�صوت االآلة«)..(.

عالل  ب�أن  قلت  اإنك  ق�لو  ال�صحفيني  بع�س   ●

ذئ�ب�،  اأ�صبحوا  الذين  اخلرف�ن  من  الف��صي 

مبن��صبة تقدمي مذكراتك؟

له  الفا�صي  ذلك..عالل  اأقول  اأن  ميكن  ال  ال،   ●●  

حما�صنه وعيوبه مثلنا جميعا)..(.

● قلت مبن��صبة تقدمي مذكراتك اإن الرجل الذي قتل عب��س امل�ص�عدي )اأحد موؤ�ص�صي جي�س 

التحرير(، م�زال حي� بينن�؟

●●  قلت اإن الذي اأ�صرف على العملية، مازال حيا، ولكنه ف�صح نف�صه، يف خروج اإعالمي.

● من تق�صد؟

●● بن�صعيد، الذي عرف فيما بعد با�صم »اأيت اإيدر«، وكنا نعرفه كرفيق للفقيه الب�صري رحمة اهلل 
عليهم)..(، وكان قد اأ�صرف على العملية، بعدما رف�س »حجاج« تنفيذها، وهو رئي�س مركز جي�س التحرير 

يف نواحي فا�س.. حيث قال »ال ميكنني اأن اأقتل الرجل الذي تناولت معه ال�صم يف زنزانة واحدة«)..(. 

● م�هي الق�صة ب�ل�صبط؟

●● عندما مات عبا�س امل�صاعدي، اأر�صلت وزارة الداخلية مفت�صها العام احلمياين )اأ�صبح فيما بعد 
وزيرا للعدل ثم الداخلية(، ليقوم بالبحث، فتبني اأن عبا�س امل�صاعدي ذهب على اأ�صا�س تناول الع�صاء مع 

»حجاج«، لكنه اختطف على منت �صيارة، وقتل بوا�صطة م�صد�س �صغري )6.35(، وحلد االآن مل يعرف 

الرجل الذي قتله، بامل�صد�س، ولكن النا�س الذين اأر�صلوه جاوؤوا عند اإيدر و�صاألوه اأين هو عبا�س؟ فقال 

لهم دفناه.. فانتقل اإيدر وحجاج عند املهدي بنربكة، واأخربوه مبا وقع، وان�صرف بن�صعيد عند الفقيه 

الب�صري يف البي�صاء.. فيما  رجع  حجاج اإىل فا�س)..(.

● كيف عرفت هذه املعلوم�ت؟

●● ح�صرت البحث مع احلمياين ب�صفتي ممثال جلي�س التحرير، اأنا كنت اأ�صاعد فقط)..(.

● من يعرف هذه الق�صة غريك؟

●● هناك احلمياين، وويل العهد اأنذاك موالي احل�صن)..(. ر�صميا حجاج هو الذي قتل عبا�س امل�صاعدي، 
الأنهم ال يريدون توريط حزب اال�صتقالل اأو املهدي بنربكة، ولكي تعرفوا املزيد من التفا�صيل اقروؤوا 

املذكرات)..(.

● هل نعترب هذا جواب� على الفع�لي�ت الأم�زيغية التي ط�لبت ب�لك�صف عن حقيقة مقتل 

عب��س امل�ص�عدي؟

يذهب  مل  »احلمياين«  مع  والبحث  ال�صيارة،  داخل  امل�صاعدي  عبا�س  قتل  من  اأعرف  ال  اأنا   ●●
بعيدا)..(.

هذه حكاية مقتل عباس 
المساعدي بمسدس صغير

 شرف لي أن أكون من المخزن القديم
● ● هذا �صرف يل، اأن اأكون من املخزن القدمي، ماذا راأيكم يف موالي احل�صن ● هن�ك من ي�صفك بكونك اآخر وجوه املخزن القدمي؟

االأول؟ الرجل مات من اأجل املغرب فوق ح�صانه.. اأنا »ديال امللكية ما�س 
ديال املخزن«، واملخزن اإذا كان »اأعوج« �صاأقولها: »اأنا �صايف« و»ال�صايف 

يلعن البيطار«)..(.

● م� تعليقك على الزي�رة امللكية الأخرية لدول اإفريقية؟

●● »واهلي، كنا نديروها«، نحن معروفون يف اإفريقيا، ولنا دور معروف، ما قام به »�صيدنا« 

»االإ�صالم«  عن  احلديث  اأما  به)..(  القيام  ميكن  الذي  الوحيد  االأمر  وهو  جدا  مهم  �صيء 

و»العرب« واأ�صياء اأخرى من هذا القبيل، مل يعط اأي نتيجة كما هو وا�صح، وعندما تطلعون 

على اخلريطة، �صتجدون اأن راأ�س اإفريقيا هو املغرب، وميكننا اأن نقوم بجولة يف اإفريقيا 

بكاملها ب�صيدي احمد التجاين فقط )املق�صود قطب الزاوية التيجانية(.

● ولكن هذه الزي�رة امللكية اأغ�صبت بع�س الدول، مثل اجلزائر مثال؟

اأن  ميكن  ال  حدا  هناك  اأن  وتبني  »زيرهوم«..  ال�صاد�س  حممد  امللك  الأن  معلوم،   ..●●

يتجاوزوه)..(.

● هل تعتقد اأن املغرب ميهد لعودة حمتملة لالحت�د الإفريقي؟

●● نحن اأفارقة يف اإفريقيا، نحن م�صلمون.. ولكننا اأفارقة.

التحرك�ت  لهذه  الر�صى  بعني  تنظر  اأنه� مل  يعتقد  التي   الأخرى  الدول  بني  من   ●

امللكية، هن�ك فرن�ص�)..(.

●● ال اأعرف.. »وا�س اعجبها هاد�صي وال ما عجبها�س«.

● ولكن هن�ك اأزمة ح�لية بني املغرب وفرن�ص�؟

اإذا كانت يف  اإذا مل تعجبهم،  الزيارة امللكية، مل تعجب فرن�صا.. وحتى  اأن  اأعتقد  ال   ●●

م�صلحة املغرب يجب اأن نقوم بها.

● م� راأيك يف امل�صكل الذي طرح حول مدير املخ�برات )احلمو�صي(، والت�رصيح�ت 

التي قيل فيه� اإن املغرب »ع�صيقة فرن�ص�..«؟

وهي  دبلوما�صي،  �صخ�س  عن  ت�صدر  مل  عنها  تتحدثون  التي  االأخرية  الت�صريحات   ●●

ت�صريحات »با�صلة«، وامللك ال يجب اأن ي�صمح مبرورها هكذا)..(.

● وم� راأيك فيم� يتعلق مب�صكلة »احلمو�صي«؟ 

●● اأنا ال اأعود للوراء.. »اللي فات فات«.

التصريحات الفرنسية المسيئة للمغرب 
»باسلة« ولم تصدر عن شخص »دبلوماسي« 
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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.

وزارة  تعــــلن 

عن  الثقافــــــــة 

برنامج  انطـالق 

لدعم  جــــــــديد 

قطــــــــاع الن�شر 

بر�شم  والكتاب 

 2014 �شنـــة 

يف �شيغة طلبات 

عرو�ض م�شاريع، وذلك بغالف مايل ي�شل اإىل ع�شرة )10( 

ومقاوالت  املغاربة  الكتاب  منه  ي�شتفيد  درهم،  ماليني 

ن�شر  وم�ؤ�ش�شات  الثقافية  واجلمعيات  املغربية  الن�شر 

املجالت الثقافية واالإلكرتونية ومكتبات البيع واأ�شحاب 

اإقامات امل�ؤلفني ومنظمي معار�ض الكتاب.

قد فتحت هذه الطلبات خالل فرتتني:

-1 االأوىل من 5 فرباير اإىل غاية 5 مار�ض  2014  

-2 الثانية من 5 ماي اإىل 5 ي�ني� 2014

ويهم هذا الدعم املجاالت التالية :

ن�شر الكتاب.

ن�شر املجالت الثقافية.

اإطالق وحتديث املجالت الثقافية االإلكرتونية.

امل�شاركة يف معار�ض الكتاب ال�طنية والدولية.

م�شاركة الكتاب املغاربة يف اإقامات امل�ؤلفني.

اإحداث وحتديث وتن�شيط مكتبات البيع.

القراءة العم�مية والتح�شي�ض بها.

وللرت�شح لهذا الدعم يتعني على املر�شحني و�شع ملفاتهم 

لدى مديرية الكتاب واخلزانات واملحف�ظات الكائن بـ«17 

دفرت  وفق  وذلك  الرباط«،   – اأكدال   - مي�شليفن  �شارع 

املذك�رة  املديرية  مقر  من  �شحبه  ميكن  الذي  التحمالت 

الثقافـــــة:  م�قـــــع وزارة  انطــــالقا من  اأو حتميلــــــــه  

.http://www.minculture.gov.ma

الأ�صبوع ت�صدر عن 
دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000

 املدير العام  ورئي�س 
التحرير 

م�شطفى العلوي 

 مديرة الن�صر: 

حكيمة خلقي 

h.khalki@voila.fr

 �شكرتري التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

حممد بركو�س

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

رداد العقباين

 بو�شعيب االدري�شي

م�شطفى الطريبق

يو�شف الكتاين

 املرا�شلون: 

زهريالبوحاطي

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

�شعيد اأحتو�س

عبد الرحيم عواد

 العنوان:

�شارع االأمري موالي 
عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 
الرباط

 الهاتف:

0537708047

 الفاك�س:

0537708049

 االإيداع القانوين:

28 جوان 1965
 ال�صحب:

ماروك �شوار
 التوزيع:

�صابري�س

 الق�شم التجاري:

عادل ال�شبار

0664494024

م�شاريع لدعم قطاع 
الن�شر والكتاب

اجلمعة  ي�مي  الثقافة  وزارة  تنظم 

ابتداء   ،2014 مار�ض  و8   7 وال�شبت 

من ال�شاعة التا�شعة �شباحا باملركب 

الندوة  اأ�شغال  بالناظ�ر،  الثقايف 

العلمية الثانية للدورة الثامنة ع�شرة 

يف  ال�شريف  علي  م�الي  جلامعة 

عهد  من  الثانية  »املرحلة  م��ش�ع: 

ي��شف:  بن  حممد  �شيدي  ال�شلطان 

.»1955 - 1939
العلمية،  الندوة  برنامج  ويت�شمن 

املحطات  بع�ض  تربز  ثقافية  اأن�شطة 

املغف�ر  جاللة  حياة  من  البارزة 

ثراه،  اهلل  طيب  اخلام�ض  حممد  له 

وت�شمل:

حما�شرات يلقيها باحث�ن من خمتلف 

امل�ؤ�ش�شات اجلامعية ومعاهد البحث 

والتك�ين. 

وثائقي  �شريط  عر�ض 

»حممد  حـــــــــــــ�ل: 

امللك  اخلــــــــــــــام�ض: 

املجاهـــد« من اإنتاج ال�شركة 

ال�طنية لالإذاعة والتلفزة.

وال�ش�ر  ال�ثائق  معر�ض   

ال�ثائق  مديرية  اإعداد  من 

امللكية.

امل�شك�كات  معــــــــــــــر�ض 

اإجناز  من  البنكية  واالأوراق 

م�ؤ�ش�شة بنك املغرب.

واالأبحاث  الكتــــــب  معر�ض 

املنجزة ح�ل الدولة العل�ية، من 

تنظيم مديرية الكتاب واخلزانات 

ب�زارة الثقافة. 

رقراق،  اأبي  دار  عن  م�ؤخرا  �شدر 

النبل  ذوي  »مفاكهة  بعن�ان:  كتاب 

واالإجادة«، تاأليف القطب عبد احلي 

الكتاين، الذي ال يعرف عنه املغاربة، 

امللك  لنفي  فرن�شا  مع  تاآمر  اأنه  اإال 

حممد اخلام�ض.

وياأتي كتاب »املفاكهة« لينقل الطريقة 

قدميا،  ت�شتعمل  كانت  التي  الفكاهية 

من طرف عبد احلي الكتاين، وحديثا 

الفرن�شية،  اأن�شيني  الكانار  طرف  من 

ت�ؤدي  ال�شالطني  مفاكهة  كانت  واإن 

ه�  وها  عقباه،  حتمد  ما  اإىل  عادة 

يذهب  الكتاين  املفاكهة  كتاب  �شاحب 

�شحية اأ�شباب اأخرى.

خالل  من  يك�شف  الكتاين  احلي  عبد 

الكتاب  هذا  كتب  اأنه  املفاكهة  كتاب 

ال�شعادة  اال�شتعمار  جريدة  النتقاد 

كما  ال�شقاوة،  جريدة  �شماها  التي 

يعلن  الكتاين  احلي  عبد  ال�شيخ  اأن 

عبد  م�الي  لل�شلطان  معار�شته 

اأهل  جمال�شة  ))ا�شتبدل  الأنه  العزيز 

العلم واالقتبا�ض، باالأرذال املتجردين 

عن املعارف واللطائف((.

ال�شلطان  وزراء  الكتاين  ويعار�ض 

املالية  وزير  ))وخا�شة  العزيز  عبد 

مع  املخزن  مبالية  تالعب  الذي 

يكتف  فلم  الل�ش��شية  ظاهرة  تف�شي 

اأهم  وزير املالية لي�شتخدم اإخ�ته يف 

م�شالح الدولة((.

يف نف�ض كتاب املفاكهة، يغدق الكتاين 

على ال�شلطان اجلديد م�الي حفيظ، 

الذي �شماه »عامل ال�شالطني و�شلطان 

العلماء«.

كتاب  يف  االأخرى  اجلزئيات  لت�ؤكد 

احلي  عبد  �شراع)...(  اأن  املفاكهة، 

اخلام�ض،  حممد  امللك  مع  الكتاين 

كان  واإمنا  لفرن�شا،  اإر�شاء  يكن  مل 

اأن  يخفى  ال  �شيا�شية،  معار�شة 

ال�شلطان  اأعدم  عندما  كانت  جذورها 

م�الي حفيظ ال�شيخ حممد الكتاين.

كتاب املفاكهة يربئ ال�شيخ عبد احلي الكتاين

بعد فرتة ت�قف، ونتيجة للتعاون املثمر والبناء 

جامعة  من  بكل  العام  الدويل  القان�ن  ل�شعبتي 

قاد�ض  وجامعة  باملغرب  ال�شعدي  املالك  عبد 

املغربية  اجلمعية  طرف  من  وبدعم  باإ�شبانيا، 

واجلمعية  العام،  والقان�ن  الدولية  للعالقات 

والعالقات  الدويل  القان�ن  الأ�شاتذة  االإ�شبانية 

حترير  لهيئة  �شحفي  بالغ  وفق  تقرر،  الدولية. 

املجلة، اإعادة اإ�شدار جيل جديد من جملة ال�شلم 

واالأمن الدوليني. لت�شبح، يف �شيغتها اجلديدة، 

الدويل  بالقان�ن  تعنى  اإ�شبانية  مغربية-  جملة 

وبالعالقات  عام،  ب�شكل  الدولية  والعالقات 

االإ�شباين  املغربي-  والبعد  االأورومت��شطية 

ب�شكل خا�ض. 

يعد ال�شعر احل�شاين احلافظ لر�شيد املالحم البط�لية 

�شد  ال�طني  الكفاح  فرتة  خالل  التحرير  جلي�ض 

اعتمدته  وقد  والفرن�شي،  االإ�شباين  اال�شتعمارين 

يف  هاما  مرجعا  املغربية  ال�شحراوية  االأقاليم  �شاكنة 

واالأحداث،  ال�قائع  وت�شجيل  االأخبار  وتداول  نقل 

احلركة  وتن�شيط  ترويج  يف  فيا�شا  ينب�عا  باعتباره 

هذه  على  وبناء  الرب�ع.  بهذه  واملقاومة  ال�طنية 

املندوبية  ارتاأت  وامل��ش�عية،  الذاتية  املرتكزات 

التحرير  جي�ض  واأع�شاء  املقاومني  لقدماء  ال�شامية 

»البعد  بعنــ�ان:  اأط�يف  بلعيد  االأ�شتاذ  م�ؤلف  ن�شر 

يف  واملقاومة  وال�طنية  االنتماء  وجتليات  اجلمايل 

مناذج من ال�شعر احل�شاين بال�شحراء املغربية«.

ي�شم هذا االإ�شدار ال�شيق زخما من الق�شائد امل�ثقة 

وامل�ؤرخة مل�ا�شيع واأحداث ووقائع املقاومة والعمل 

ارت�شفها  املغربية،  اجلن�بية  االأقاليم  يف  ال�طني 

النه�شة  اإبان  قائليها  اأف�اه  على  م�طنها  من  الباحث 

ال�شعرية الكربى التي �شهدتها هذه املناطق مثلها مثل 

كافة االأقاليم املغربية.

الندوة العلمية الثانية للدورة 18 جلامعة موالي علي ال�شريف

املقاومة الوطنية واالنتماء الوطني يف قلب ال�شعر احل�شاين االأتيل

جملة ال�شلم و االأمن الدوليني ت�شدر من جديد بلون مغربي- اإ�شباين
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قالوا ونقول
ال نريد �أن نكون �أ�ضحوكة وال �أر�ضى 

بدور �ملتفرج.

»المدافع بنعطية«

�ملثال، وتعرف  تعطي  �أن  عليك   ●
حدودك.

�جلامعة  ير��ضل  �لتطو�ين  �ملغرب 

الإلغاء �لورقات �حلمر�ء لالعبيه.

»صحف«

�أبرون  �ضنع  من  جديد  قانون   ●
و�أبنائه!

لتدريب  �ل�ضريف  يقود  »�عتذ�ر« 

�لود�د.

»المساء«

عن  �أكرم  �لرئي�س  يعتذر  متى   ●
�الأخطاء �لفادحة �لتي كانت �ضببا يف 

�إغر�ق �لود�د.

كنت �أتفادى �خلروج من �ملنزل.

»الرجاوي بورزوق«

● عليك �الآن �أن تتفادى د�ك �ل�ضي 
�للي على بالك.

للمنتخب  ظهره  يدير  بنمرزوق 

�ملغربي ويختار �للعب لفرن�ضا.

»وكاالت«

على  منكبني  �مل�ضوؤولني  الأن   ●
�لبحث عن �ملنا�ضب.

�لكرة �ملغربية ت�ضوبها عدة خروقات

»الدولي السابق مصطفى حجي«

● و�ضهد �ضاهد من �أهلها.

�ملو�ضم  هذ�  �لفا�ضي  �ملغرب  فريق  يعي�س 

�أو�ضاعا �ضيئة ال يح�ضد عليها، من كان يظن 

ثالث  قبل  فاز  �لذي  �لعريق  �لفريق  هذ�  �أن 

�ضفري  خري  وكان  خالدة،  بثالثية  �ضنو�ت 

�أن  �الإفريقية  �لو�جهة  على  �ملغربية  للكرة 

ظرف  يف  �حل�ضي�س  �إىل  �لقمة  من  ينتقل 

وجيز.

�الحتاد  وكاأ�س  �لعر�س  بكاأ�س  فوزه  فبعد 

�جلميع  �نتظر  �ملمتازة،  و�لكاأ�س  �الإفريقية 

على  �ضي�ضري  �لعلمية  �لعا�ضمة  ممثل  باأن 

�ل�ضاحة  �إىل  جمدد�  و�ضيعود  �خلطى  نف�س 

�لدولية بقوة، لكن ولالأ�ضف �ل�ضديد �ضرعان 

ما �نهار بالرغم من �الإمكانيات �لب�ضرية �لتي 

يتوفر عليها.

لهذ�  �حلقيقية  �الأ�ضباب  هي  ما  ترى 

�لرت�جع؟

كل  جيد�  يعرفه  وكما  �لرئي�ضي  �ل�ضبب 

�لتطاحنات  هي  �لفا�ضي  �لبيت  من  �ملقربني 

�ل�ضجار  �إىل  �الأحيان  بع�س  يف  و�ضلت  �لتي 

باالأيدي بني �أفر�د �ملكتب �مل�ضري �لذي �نق�ضم 

�لفريق  تركا  مع�ضكرين  �إىل  قادر  وبقدرة 

وم�ضاكله ليتفرغا �إىل �ل�ضر�ع على �ملقاعد.

هناك مع�ضكر فا�س ويقوده بع�س �الأ�ضخا�س 

��ضتقالتهم،  قدمو�  �أنهم  �ملفرو�س  من  �لذين 

�إال �أن �ملنا�ضب ماز�لت تغريهم، ليقومو� بكل 

�ضيء من �أجل عرقلة م�ضرية �لطريق.

بقيادة  �لبي�ضاء  �لد�ر  مع�ضكر  كذلك  هناك 

�لرئي�س مرو�ن بناين �لذي ي�ضتيقظ من حني 

وع�ضو�ئية  �نفر�دية  �إجر�ء�ت  التخاذ  الآخر 

م�ضاكل  يف  �لعلمية  �لعا�ضمة  ممثل  �أغرقت 

كان يف غنى عنها.

بع�س  غر�ر  وعلى  ذهب  �لفا�ضي  �لفريق 

جلبو�  �لذين  �ل�ضما�ضرة  �ضحية  �الأندية 

جي�ضا عرمرما من �لالعبني �لذين ميار�ضون 

�أوروبا،  يف  �لهو�ة  بطوالت  بع�س  يف 

�لذي �ضرف  وفر�ضوهم على �ملكتب �مل�ضري 

ب�ضخاء على هوؤالء �لالعبني بدون ��ضت�ضارة 

�الأطر �لتقنية.

بناين  مرو�ن  فيه  �ضقط  �لذي  �لثاين  �خلطاأ 

هو �لطريقة �مل�ضينة �لتي تعامل بها مع �بن 

�لفريق �ملدرب �ل�ضاب طارق �ل�ضكيتوي �لذي 

خدمة  �أجل  من  �لفر�س  من  بالعديد  �ضحى 

مربر،  بدون  �الإبعاد  م�ضريه  فكان  فريقه، 

رو�ضلي  �ملرتزق  �ل�ضوي�ضري  حمله  ليحل 

�ضد  �ل�ضكاوي  من  �لعديد  قدم  كان  �لذي 

�ملغرب �لفا�ضي، ومع ذلك جلبه بناين و�أعطاه 

فر�ضته �الأخرية لالنتقام وذلك بخلق �لبلبلة 

بقوة  �حتجو�  �لذين  �لالعبني  بني  و�لتفرقة 

على هذ� �ملدرب »�لكارثة«  ليفر بجلده تاركا 

�لفريق يف �أ�ضفل �لرتتيب.

�حلد،  هذ�  عند  تتوقف  مل  �ملا�س  م�ضاكل 

من  �لعديد  يف  بالتفريط  وذلك  ت�ضاعفت  بل 

�لقمة،  �إىل  �لفريق  رفعو�  �لذين  �لالعبني 

وحمزة  و�لزكرومي،  �لزنيتي،  كاحلار�س 

�لدحماين  �لو�ضط  ورجل  وملر�ين،  حجي، 

و�لهد�ف  بورزوق.

هذه �ملجموعة �لتي منحت �لن�ضوة و�لفرحة 

�لالمباالة  م�ضريها  كان  �لفا�ضية  للجماهري 

ب�ضبب �لت�ضيري �الرجتايل للرئي�س ومن معه.

مرتعا  �أ�ضبح  �لفا�ضي  �ملغرب  فريق 

وماز�لو�  ��ضتفادو�  �لذين  للو�ضوليني 

�لكعكة. من بني هوؤالء،  ينتظرون حقهم من 

�الأزمات،  يف  �إال  يظهر  ال  �ضخ�س  هناك 

م�ضتفيد� من �لفر�غ و�لغياب �لد�ئم للرئي�س، 

�لذي  �نه هو  �لرئي�س عاد جمدد� مدعيا  هذ� 

كما  عالقاته  بف�ضل  �لفريق  �إنقاذ  باإمكانه 

�أكد  �لريا�ضية، حيث  �لرب�مج  �حد  �دعى يف 

باأنه جاء بطلب من و�يل �ملدينة، لكن �حلقيقة 

مع  تتز�من  عودته  الأن  ذلك،  عك�س  �أثبتت 

�ضر�عات بع�س �لو�ضوليني للظفر مبكان �أمن 

�ضمن �ملكتب �مل�ضري �جلديد للجامعة �مللكية 

�ملغربية لكرة �لقدم، وهو �لذي ��ضتفاد كثري� 

من جامعة �جلرن�ل ح�ضني بن �ضليمان.

ي�ضتحق  ال  �لفا�ضي  �ملغرب  فريق  هل  ترى 

�الأب  �ضنف  من  �مل�ضتوى  يف  م�ضريين 

�لرجال  من  وثلة  بنز�كور  �حلاج  �لروحي 

ل�ضنو�ت  �لفريق  تاألق  يف  �ضاهمو�  �لذين 

فا�س  �أهل  �أبناء  يعود  �أن  نتمنى  طويلة، 

�لو�ضع  هذ�  من  �ضئمو�  �لذين  �حلقيقيني 

وكانو�  �ملا�س  حاليا  يعي�ضه  �لذي  �ل�ضاذ 

مكانهم  وترك  �البتعاد،  على  مرغمني 

لالنتهازيني و�لو�ضوليني.

املغرب الفا�سي يف مفرتق الطرق

مـــن ينقــذ املـا�ص مــن الو�صولييـــن؟

الرت�شيح  اإىل  الذي دفعك  ال�شبب  ●  ما هو 
لرئا�شة الوداد؟

هذ�  �أحب  �أنني  هو  �الأول،  �ل�ضبب   ●
كما  ود�دية،  لعائلة  و�أنتمي  �لفريق، 

كالت�ضريحات  �أخرى،  �أ�ضبابا  هناك  �أن 

�أن  �أكد  �لذي  �أكرم  �الإله  لعبد  �مل�ضتفزة 

كاأن  �لود�د،  يرت�أ�س  �أن  باإمكانه  �أحد  ال 

�ملليء  تاريخه  يف  يعرف  مل  �لفريق  هذ� 

بالبطوالت و�الألقاب �إال �أكرم �لذي ف�ضل يف 

تدبري �أمور فريق كبري يف حجم �لود�د.

�لفريق بديون  �أن يثقل كاهل  فكيف يعقل 

فالفريق  تدبريه،  �ضوء  ب�ضبب  �ضخمة 

تعاقد منذ واليته مع 22 مدربا، باالإ�ضافة 

�أجل  من  �ضرفت  �لتي  �لباهظة  �ملبالغ  �إىل 

جلب العبني مل يعطو� �أي �ضيء للود�د.

● ما هو برنامج ال�رشايبي يف حالة ما اأ�شندت 
له رئا�شة الفريق؟

●  قبل �جلو�ب عن هذ� �ل�ضوؤ�ل، يجب �أن 
يعرف �لبع�س باأنني حا�ضل على دكتور�ه 

يف �لت�ضيري �لريا�ضي، وبرناجمي م�ضبوط 

لهيبتها  �لود�د  �إعادة  هو  هدفه  وو�قعي 

هذ�  يف   فريقا  �أن  يعقل  فكيف  �ملفقودة. 

�حلجم  يتوفر على 150 منخرطا فقط.

�لود�ديني  �إبعاد  هــــي  �أكــرم  �ضيا�ضة 

�إمكانياتهم  �أن  يعرف  و�لذي  �حلقيقيني، 

�ملبلغ  بهذ�  باالنخر�ط  لهم  ت�ضمح  ال 

�لتعجيزي، فهديف �الأول هو تخفي�س �ضومة 

�النخر�ط لت�ضبح 3000 درهم وبالتق�ضيط 

�ملربح.

�ضن�ضمن  �ملعقول  �ملبلغ  هذ�  وبف�ضل 

فريقهم،  �أح�ضان  �إىل  �لود�ديني  كل  عودة 

منخرط   10000 من  �أكرث  ثقة  و�ضنك�ضب 

يف �لبد�ية، وهذ� �ملبلغ وحده ي�ضاوي 40 

مليون درهم �ضنويا.

حول  �مل�ضاريع  من  �لعديد  كذلك  هناك 

�أخرى  و�أ�ضياء  و�لتكوين،  �الإ�ضهار 

�ضنتطرق �إليها م�ضتقبال.

● كلمتك للرئي�س احلايل عبد الإله اأكرم.
●  لو كنت يف مكانه الن�ضحبت يف �ضمت 

وبدون �ضجيج.

يطالبونه  �لود�ديني  كل  �أن  يعقل  فكيف 

بالرحيل، وهو ماز�ل م�ضر� على �إقبار هذ� 

�لفريق �لعريق.

بالرحيل  مطالب  فهو  �لذريع،  ف�ضله  فبعد 

�ضاقو�  �لذين  �لود�ديني  مل�ضاعر  �حرت�ما 

ولن  مل  �لتي  �لطائ�ضة،  بت�ضرفاته  ذرعا 

تخدم م�ضالح ود�د �الأمة.

: 
إدريس الشرايبي❋ أسئلــة لـ  :

بعد ف�صله.. على اأكرم اأن يحرتم م�صاعر الوداديني ويرحل
م�ضكني �أمر �حلار�س �لرجاوي خالد �لع�ضكري، فال يكاد 

يخرج من ورطة، حتى يدخل يف م�ضكل جديد هو يف غنى 

عنه.

ب�ضبب  �ضنو�ت  قبل  �عتز�له  �أعلن  �لذي  �لع�ضكري 

�مللكي  �جلي�س  على  �ضيعت  �لتي  �ل�ضهرية  �حلادثة 

�ملغرب  �ضد  �لعر�س  كاأ�س  نهاية  مبار�ة  �إىل  �لتاأهيل 

غريبة  جز�ء  �ضربة  �ضباكه  �إىل  دخلت  حيث  �لفا�ضي، 

تقف  مل  �لعاملية،  �الإلكرتونية  �ملو�قع  جميع  تناقلتها 

مغامر�ته عند هذ� �حلد، فخالل لقاء �آخر للجي�س �مللكي 

�ضد �لكاك حاول مر�وغة �أحد �ملهاجمني �لذي متكن من 

�أخذ �لكرة ورميها يف �ضباك �لع�ضكري �لذي غادر �مللعب 

مبا�ضرة بدون ��ضتئذ�ن، معلنا عن �عتز�له.

�العتز�ل  عن  تر�جع  �لغريبة،  �الأحد�ث  هذه  كل  بعد 

و�لتحق ب�ضباب �لريف �حل�ضيمي وظهر مب�ضتوى جيد 

خول له �اللتحاق بفريق �لرجاء.

�لع�ضكري وبعد فرتة »�ضلم« ها هو يعود �إىل حماقاته 

وت�ضرفاته �لغريبة.

�لبي�ضاوي  �لرجاء  قام  �لكروي،  �ملو�ضم  بد�ية  قبل 

مبع�ضكر تدريبي بهنغاريا، فبعد �لتوقف يف �إيطاليا تفاجاأ 

�جلميع بغياب جو�ز �ضفر خالد �لع�ضكري �لذي ��ضطر 

بل  �ملع�ضكر،  هذ�  من  وحرمانه  �ملغرب  �إىل  �لعودة  �إىل 

كاد يحرم من �مل�ضاركة من نهائيات كاأ�س �لعامل لالأندية 

�لبطلة �لتي �حت�ضنها �ملغرب يف دجنرب �ملا�ضي، لوال 

تدخل �جلرن�ل ح�ضني بن�ضليمان قائد �لدرك �مللكي علما 

باأن »�ضاحبنا« �لع�ضكري ينتمي �إىل هذ� �جلهاز.

�مل�ضري  �ملكتب  تفاجاأ  �لذي ودعناه،  �الأ�ضبوع  بد�ية  يف 

للرجاء �لذي ي�ضتعد للرحيل �إىل غينيا ملو�جهة حوريا 

كوناكري بر�ضم مناف�ضات �لدور �الأول لع�ضبة �الأبطال، 

على  �لثانية  للمرة  �لع�ضكري  جو�ز  ب�ضياع  »تفاجاأ« 

�لتو�يل يف ظروف غام�ضة.

و�أجرو�  �لطو�رئ  حالة  عن  �أعلنو�  �لرجاء  م�ضوؤولو 

�أجل  من  �جلهات  من  �لعديد  مع  مكثفة  �ت�ضاالت 

�ضفر هذ� �حلار�س  ل�ضمان  ثالث  �ضفر  ��ضت�ضد�ر جو�ز 

�إىل غينيا. فاإذ� كان �ملكتب �مل�ضري قد جنح يف هذه �ملهمة 

بعد جهد جهيد، فال�ضوؤ�ل �لذي يحري كل �لرجاويني هو، 

كيف نثق يف �لع�ضكري �لذي مل ينجح يف �ملحافظة على 

�حلفاظ  م�ضوؤولية  متنحه  �أن  فباالأحرى  �ضفره،  جو�ز 

على �ضباك �لن�ضور �خل�ضر؟

وهلل يف خلقه �ضوؤون!!

مازالت �صل�صلة الع�صكري »�صو Show« متوا�صلة!

13
> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com

❋ املر�شح لرئا�شة وداد الأمة

تلقينا ببالغ �الأ�ضف و�حلزن �لعميق، 

وفاة �حلاج عبد �لرحمان �ملي�ضاوي 

�ضهر عزيز �إدبهي.

وبهذه �ملنا�ضبة �الأليمة، نتقدم باأحر 

زوجته  �إىل  و�ملو��ضاة  �لتعازي 

�ضعيد،  و�أبنائه  لطيفة،  �حلاجة 

ب�ضرى،  خديجة،  �ضمرية،  يو�ضف، 

�أحفاده  كل  و�إىل  نادية،  �أمينة، 

وعائلته، طالبني من �هلل عز وجل �أن 

ي�ضكن �لفقيد ف�ضيح جناته، و�أن يلهم 

ذويه �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن.

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

الرئيس بناني يدخن »السيجار الكوبي« 
في عز أزمة الفريق.

تعزية

خالد العسكري
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جلس أحد السياسيين الكبار في حزب االستقالل ليتناول الشاي 
رفقة ضيوفه، فدخل عليهم شاب تبدو عليه تلك العالمات 

المخيبة لألمل في هذا الجيل؛ شعر منفوش وسروال أصغر من 
الالزم)..( فانتبه هذا الرجل إلى ضيوفه وأغلبهم سياسيون، 

كانوا ينظرون باستغراب لهذا اإلبن، وانتهز األب فرصة خروج 
ابنه ليقول لهم بلهجة ساخرة: »العافية« تلد الرماد.

مواصفات هذا اإلبن لم تترك فرصة لهذا الزعيم االستقاللي 
كي يفتخر بفلذة كبده، لكن بالمقابل هناك زعماء سياسيون 

أنجبوا أبناء يسعون بكل طاقتهم لملء الفراغ الذي قد يتركه 
رحيل اآلباء، بل إن هناك من استغل سمعة وعالقات والده 

ليضمن لنفسه ترٍق سريع في الدرجات)..(.
مثل »أولياء العهد« يظهرون ويختفون، وتتكرر أسماؤهم 

بين الفينة واألخرى في قصاصات األخبار، ولكنهم بالتأكيد 
سيظهرون بشكل جلي في وقت من األوقات عندما تصل 

اللحظة المناسبة.
فيما يلي ترصد »األسبوع« شبابا؛ منهم من يصعد على أمجاد 

أبيه، ومنهم من قادته الصدفة للتألق في تجارب مهنية 
ناجحة، ولكن نجاحهم يبقى مرتبطا بأسماء آبائهم مهما 

فعلوا)..( أليس المغاربة هم الذين يقولون بأن من عنده أمه 
في العرس، يجب أن ال يخاف.

الرباط: سعيد الريحاني 

اأولياء العهد اجلدد ..

كان ل�شنوات الر�شا�ص اأثرها على وجه حممد اليازغي الكاتب االأول ال�شابق لالحتاد اال�شرتاكي، 
عندما انفجر يف وجهه ظرف »خمدوم« �شنة 1973، قبل اأن ينتهي �شيا�شيا، ب�شبب لعبة ق�شور 
املوز الذي يجيد الي�شاريون عموما تطبيقها)..( غري اأنه كان حري�شا على تكوين اأبنائه بعيدا عن 
األغام ال�شيا�شة، والنموذج من ابنه علي اليازغي الكاتب العام لل�شبيبة االحتادية، الذي حجز 

مقعده ب�شهولة كنائب برملاين �شاب يف اإطار الالئحة الوطنية التي غلب عليها التوافق.
�شبق لعلي اليازغي اأن واجه تيارا داخل ال�شبيبة االحتادية اأطلق على نف�شه ا�شم تيار »اوالد 
ال�شعب«، غري اأن اوالد ال�شعب �شرعان ما ت�شتتوا، ولعل اأحرج اللحظات التي عا�شها على راأ�ص 
ال�شبيبة عندما وقع 13 ع�شوا من املكتب الوطني على ورقة ل�شحب الثقة منه ككاتب عام، منهم: 
عبد الكرمي اأ�شبون، وجواد فرجي، وخالد بوبكري، وحنان رحاب، وح�شن اأزرقان، والطاهر اأبو 
زيد، وحممد مكيل، وعلي الغنبوري، وعبد احلق ال�شماخ، و�شمرية ال�شنو�شي، ور�شا حموز، 

ونوفل بلمري، ونوفل البوعمري.
اليازغي موظف كبري يف �شندوق  علي  باأن  البع�ص  بع�شهم  اأذن  يف  دائما  يهم�شون  االحتاديون 
االإيداع والتدبري ويح�شل على راتب حمرتم، وهناك من يلمح لدور حمتمل لوالده يف الق�شية، 
اإىل  الو�شول  اليازغي راكم جتربة حمرتمة مكنته من  اأن  لـ»االأ�شبوع«  اأكد  امل�شوؤولني  اأحد  من�شب مدير »ميد زيد« وهي املجموعة املكلفة بتهيئة املناطق احلرة.لكن 
باملظلة،  اإنزاله  االأطر املحرتمة، وي�شتبعد فر�شية  اأحد  اليازغي  اأن علي  يوؤكد  نف�شه،  امل�شوؤول 
اإنه ي�شتغل يف ال�شندوق منذ ما يزيد عن ثماين �شنوات، ويوؤكد اأن املجهود الذي قام به  ويقول 
علي هو الذي اأهله ليكون واحدا من مرافقي امللك حممد ال�شاد�ص يف رحلته االأخرية اإىل جمموعة 

من الدول االإفريقية.
يو�شف علي اليازغي بكونه اأحد اأبناء »الف�شو�ص«، لكنه يقول »اأنا ولد بابا وماما وولد القوات 
ال�شعبية«، وهو معروف بوقوفه على الطرف النقي�ص مع الكاتب االأول لالحتاد اال�شرتاكي �شاأنه 
ل�شكر  بني  جمعت  التي  الطويلة  ال�شداقة  تفا�شيل  غريه  من  اأكرث  يعلم  اأنه  رغم  اأبيه)..(  �شاأن 

واليازغي قبل اأن تتفرق بينهما ال�شبل.
هو اأي�شا واحد من الذين يف�شلون العزف على اأنغام ال�شحراء، حتى اأنه فاجاأ رئي�ص احلكومة 
يف لقاء خا�ص بقوله، »اإن ال�شحراويني ال يثقون يف اإجراءات احلكومة اإزاء ال�شحراء«، وت�شاءل 
اإىل هذه املناطق رغم املدة الطويلة التي ق�شاها  يف من�شبه  م�شتغربا كيف مل ي�شافر بن كريان 

اجلديد.

علي اليازغي:  عندما 

تتحول �صنوات الر�صا�ص اإىل 

»ا�صرتاكية بورجوازية« 

 علي اليازغي في نشاط حزبي تحت راية
 البوليساريو وصورة عبد العزيز المراكشي

الأبـناء الذين  
ورثـوا اأجمـاد 
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ما الذي ميكنه اأن يفعله �شاب يف الثالثينيات من 
عمره؟ بغ�ص النظر عن تلك احلكاية ال�شعبية 
التي تتحدث عن الزين فالثالثني)..( فاإن �شابا 
عن  بالبحث  من�شغال  يكون  قد  املرحلة  هذه  يف 
احلال،  متو�شطة  الأ�شرة  ينتمي  كان  اإذا  عمل 
ورمبا يكون قد و�شل اإىل �شن الياأ�ص يف حاالت 
بتاتا  ينطبق  اأن  ميكن  ال  الو�شع  لكن  اأخرى، 
الذي  الفهري،  الفا�شي  اإبراهيم  ال�شاب  على 
ينتمي لعائلة يجتمع فيها الطيب الفا�شي الفهري 
م�شت�شار امللك حممد ال�شاد�ص، والوزير االأول 
الفهري  الفا�شي  الفا�شي، وعلي  ال�شابق عبا�ص 
رئي�ص اجلامعة امللكية لكرة القدم ومدير املاء 
والكهرباء، وعثمان الفا�شي املدير العام ال�شابق 
رئي�ص  بركة  ونزار  ال�شيارة،  الطرق  ل�شركة 

املجل�ص االقت�شادي واالجتماعي)..(.
اأخطبوطية،  اإبراهيم لعائلة  باخت�شار، ينتمي 
اإحدى  يف  بالرتقي  ين�شغل  مل  ذلك  الأجل 
ال�شبيبات احلزبية، بل اإنه حاول اأن يركب على 
ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شات عندما  االأحزاب  جميع 
على  ي�شرف  الذي  »اأماديو�ص«  معهد  اأ�ش�ص 
عودته  بعد  مبا�شرة  »ميدايز«،  منتدى  تنظيم 

من باري�ص �شنة 2007.
املعهد يحاول اأن يظهر ب�شفته منتدى للتفكري، 
لذلك فاإن اأول ن�شاط احت�شنه الفا�شي كان حول 
ت�شقط  اأن  قبل  املفتوحة«،  »ال�شماء  مو�شوع 
طريق  عن  ال�شماء  من  املاليني  مئات  عليه  
ينظم  لكي  واأبناك،  كربى  مالية  موؤ�ش�شات 
ندوات تتحدث عن »البحر االأبي�ص املتو�شط« 

و»اإفريقيا«.
ال�شيوف  يف  ميدايز«  »منتدى  قيمة  تكمن 
اأن  يوؤكد  اإبراهيم  لكن  للقاءات،  املدعوين 
النقا�شات،  بجودة  مرتبط  املعهد  »جناح 
بعفوية،  يقبلون  الذين  املتدخلني  وجودة 
الكالم  هذا  مثل  ت�شديق  لكن  امل�شاركة«،  على 

ابن  هو  �شاحبه  اأن  خا�شة  م�شتع�شيا  يبدو 
املعروف  ال�شابق  املغربي  اخلارجية  وزير 

باأجندته)..(.
وحتى عندما كتبت ال�شحافة الدولية اأن اإبراهيم 
الفا�شي اأ�شبح مثريا للجدل وهو اليزال يف �شن 
27 �شنة)..(، فاإن ذلك ارتبط با�شت�شافته على 
االإ�شرائيلية،  لوزيرة اخلارجية  املغرب  اأر�ص 
االأوىل مع  ليفني، فكانت تلك ف�شيحته  ت�شيبي 

التطبيع)..(.
ويتداول الن�شطاء الفي�شبوكيون على االإنرتنت 
فيديوهات كثرية الإبراهيم الفا�شي وهو يتلعثم 
عندما  يتلعثم  مل  اأنه  غري  خطبه)..(  اإلقاء  يف 
�شرح ذات يوم باأن االحتجاجات التي يعرفها 
املغرب يف اإطار 20 فرباير يجب اأن ت�شتمر)..(، 
اإحدى  كانت  الفا�شي  عائلة  اأن  من  الرغم  على 

العائالت امل�شتهدفة باالحتجاجات)..(.
ي�شر اإبراهيم على نفي اأية عالقة حمتملة بينه 
ال�شحفيني،  اأحد  �شاأله  وعندما  اأبيه،  وبني 
وزيرا  كان  )عندما  والدك  دعم  من  ت�شتفيد  اأال 
للخارجية( قال: »والدي له عمله، وكما تعلمون 
فهو عمل جد ح�شا�ص ال ميكنه اأن يقدم يل اأي دعم 
مهني.  خلطاإ  نف�شه  �شيعر�ص  واإال  كان،  كيفما 
نفوذ  ا�شتغالل  ميكنني  كيف  اأفهم  ال  وحقيقة 
والدي، واأق�شم لك اأين مل اأَر والدي منذ اأكرث من 
�شهر، فكيف يل اأن اأطلب منه هذه امل�شاعدة)..( 
اليوم اأرى اأن �شمعة منتدى »اأماديو�ص« �شارت 
الدول  من  جمموعة  بنا  تعرتف  اإذ  دولية، 
اأريد  العاملية)..( كل هذا  االأجنبية واملنظمات 
عالقتي  اأ�شتغل  ال  اأنني  خالله  من  اأو�شح  اأن 
نف�شه  �شنع  »اأماديو�ص«  منتدى  واأن  بوالدي، 
كان  اإذا  طاقم.  �شمن  فرد  جمرد  واأنا  بنف�شه، 
البالد،  خارجية  وزير  من�شب  يف  عني  والدي 
فماذا بودي اأن اأفعل؟ هل اأبقى دون عمل ودون 

ن�شاط اجتماعي و�شيا�شي وفكري؟. 

ابراهيم الفا�صي الفهري: 

�صاحب اجلمعية التي 

تبي�ص ذهبا  

عبد ال�صمد عر�صان:  دميقراطية

 على طريقة اأمراء قطر 

ال �شوت يعلو على �شوت عائلة الكوم�شري حممود عر�شان يف تيفلت، املدينة املعروفة، بن�شاطها الدائم، 

اأي حاكم  اأن احلقوقيني ي�شرون على نعته دائما باجلالد)..(، ولكنه مثل  قرب اخلمي�شات)..(، رغم 

قوي يجد دائما من ين�شر االأخبار التي متجده ومتجد اأعمال ابنه الربملاين عبد ال�شمد عر�شان.

ح�شب  عر�شان،  ال�شمد  عبد  هو   2013 ل�شنة  »تيفلت«  يف  ال�شنة  �شخ�شية  اأن  ت�شدقوا،  ال  اأو  �شدقوا 

ا�شتطالع للراأي اأجراه موقع »تيفلت بري�ص«، وكتب اأ�شحابه اأن هذا االختيار كان ب�شبب الدور الذي 

اخلام�ص  حممد  �شارع  هيكلة  اإعادة  متت  »حيث  املدينة،  معامل  تغيري  يف  عر�شان  ال�شمد  عبد  به  قام 

والتعاقد مع  للقرب،  ت�شييد مالعب  املدينة وكذلك  اأحياء  واأزقة جمموعة من  �شوارع  بتيفلت وتهيئة 

�شركة خا�شة بالنظافة وجلب جمموعة من امل�شاريع التنموية للمدينة فكل هذه االإجنازات موجودة 

على اأر�ص الواقع وال ينكرها اإال جاحد. ورغم االنتقادات فالرجل خالل واليته احلالية اأعطى ال�شيء 

ملدينة  قدمها  التي  اجلليلة  باخلدمات  االعرتاف  هو  له  نقدم  اأن  ميكن  ما  واأقل  تيفلت،  ملدينة  الكثري 

تنفلت«، )انتهت نتيجة اال�شتطالع، ح�شب املوقع(.

مكانة عبد ال�شمد، تنبع من مكانة الكوم�شري، الذي اأ�ش�ص احلركة الدميقراطية االجتماعية �شنة 1997 

2011، حيث ورثه البنه،  اإىل حدود �شنة  ال�شعبية، وبقي يف من�شبه  ان�شقاقه من حزب احلركة  بعد 

بطريقة م�شابهة ملا يحدث يف بع�ص البلدان مثل قطر، حيث تنازل »ال�شيح حمد بن خليفة اآل عن العر�ص 

ل�شالح ابنه ويل العهد ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين«.

عبد ال�شمد، ومبا اأنه ويل عهده حممود، ال يحبذ االحتكاك باحلقوقيني وحتى عندما طرقوا بابه كرئي�ص 

م�شاكل  وجود  بدعوى  املبادرة  هذه  يف  ينخرط  مل  بنكري«،  »ادري�ص  دوري  لدعم  اجلماعي  للمجل�ص 

قدمية يف املو�شوع)..(.



عبا�ص  عائلة  كون  يف  اثنان  يختلف  ال 

الفا�شي قد تبدو كبرية جدا، لكن واحدا 

يحجز  اأن  ا�شتطاع  الذي  هو  فقط  اأبنائه  من 

مكانا �شمن �شفوف ال�شبيبة اال�شتقاللية مثله مثل اأي منا�شل اآخر يف احلزب، ورغم 

الالئحة  اأع�شاء  كاأحد  بالربملان  االلتحاق  اأجل  من  الوطني  املجل�ص  ثقة  ينل  مل  اأنه 

الوطنية اإال اأنه كان حا�شرا يف كل االجتماعات ال�شاخنة)..(.

عبد املجيد الفا�شي، الذي مت تكليفه ذات يوم مبهمة يف ديوان في�شل العراي�شي، قبل اأن 

يختفي عن االأنظار خالل الفرتة االأخرية و�شط دهاليز التلفزيون)..(، كان له الف�شل 

الكبري يف ف�شح بع�ص التالعبات التي وقعت قبيل االنتخابات، ب�شبب الرغبة يف توزيع 

»ريع« الالئحة الوطنية، لكنه مل ي�شتطع الوقوف يف وجه التيار ال�شباطي)..(.

اأنه مل ي�شمح  ال�شابق ملدينة �شال، ورغم  العمدة  ال�شنتي�شي  ادري�ص  اأ�شهار  اأحد  هو 

بخروج �شور الزفاف، اإال اأن الذين ح�شروا حكوا اأن املنا�شبة كانت اأ�شطورية، بل اإن 

بع�ص املواقع كتبت اأن ال�شيخة حليمة)..(، رق�شت يف العر�ص الذي وحد احلركيني 

واال�شتقالليني.

االأ�شخا�ص  اأبرز  اأحد  كان  بكونه  اإخوته  بني  �شنا  االأ�شغر  وهو  املجيد  عبد  ا�شتهر 

عاما  اأمينا  يكون  كي  الواحد  عبد  ل�شالح  للت�شويت  املنا�شلني  يعبئون  كانوا  الذين 

حلزب اال�شتقالل، غري اأن حميد �شباط فاز باالأمانة العامة يف انتظار قرار املحكمة)..( 

منا�شلني  ح�شور  ل�شمان  اإمكانيته  كل  �شخر  الذي   ال�شباب  اأحد  املجيد  عبد  وكان 

اأحد  ال�شنتي�شي  ح�شن  اال�شتقاليل  مبنزل  انعقد  حا�شدة  اجتماعات  يف  ا�شتقالليني 

اأغنياء البحر)..(.

 

عندما اأ�شدل ال�شتار على االنتخابات الت�شريعية 

عن  ال�شوؤال  يطرح  اأن  الطبيعي  من  كان   ،2011 ل�شنة 

العربي  الربيع  رياح  عن  بعيدا  القبة)..(  دفء  اإىل  االقرتاع  �شناديق  حملته  برملاين  اأ�شغر 

املزعجة اأنذاك،  فجاء اجلواب على ل�شان عدة قنوات اإخبارية، ليوؤكد اأن اأ�شغر برملاين ال يبلغ 

من العمر �شوى 21 �شنة، ازداد مبدينة �شيدي يحيى الغرب، ح�شل على البكالوريا يف العلوم 

االقت�شادية ورحل اإىل كندا ملتابعة درا�شته، وبعدها عاد مرة اأخرى اإىل بلده املغرب كمقاول 

وع�شو يف حزب االحتاد الد�شتوري، )امل�شدر موقع ه�شربي�ص(.

يف  املا�شية  ال�شنة  بطنه  عرى  الذي  الرا�شي،  ادري�ص  الربملاين  ابن  الرا�شي  يا�شني  هو  هذا 

جمل�ص امل�شت�شارين احتجاجا على رئي�ص احلكومة عبد االإله بن كريان)..(، وعمه هو القيادي 

اإىل الربملان منذ �شنة  1963، وتراأ�شه عدة مرات  االحتادي عبد الواحد الرا�شي الذي دخل 

متتالية.

اإن »الوطن واملواطن  يقول ادري�ص الرا�شي، الذي توجه له عدة تهم تتعلق باالأرا�شي)..( 

الرثوة،  ويعفي  الفالح  ي�شرب  الفقري،  يفقر  م�شروع  على  بنعم  �شوتنا  نحن  اإن  �شيحا�شبنا 

ويطبع مع االأموال املجهولة املن�شاأ ويجازي الريع، ويتنكر حلق املعطلني يف ال�شغل ويلب�ص 

ثوب الردة على الد�شتور والقانون«.

الذين يعرفون  بالتاأكيد عددا كبريا من غرباوة  لكنه لن يطرب  الرا�شي جميال  قد يبدو كالم 

ابنه يف  اأجل و�شع  ال�شغط من  له دور كبري يف  اأن يكون  الرا�شي)..(، كما ال ي�شتبعد  ق�شة 

املركز الثاين �شمن الالئحة الوطنية لل�شباب، يف حزب مل تك�شف اأ�شراره املالية بعد)..( ولكنها 

قد تنفجر يف �شكل قنابل بعدما قرر ع�شو املكتب ال�شيا�شي عبد الفردو�ص املطرود من جريدة 

احلزب، فتح فمه)..(.
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لهذا  و�شوله  لكن  االأول،  الكاتب  ملن�شب  ل�شكر  ادري�ص  و�شول  االحتاديني  بع�ص  ي�شت�شغ  مل 

الو�شع املتقدم لي�ص �شوى تتويجا الكت�شاح تنظيمي، انطلق خالل ال�شنوات االأخرية، اإبان اندالع 
»احلرب الباردة« بني اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي حلزب الوردة)..(.

ل�شكر يف معركة  ادري�ص  املقربات من  الن�شاء  انت�شار  كان هو  التنظيمي  االكت�شاح  اأحد عناوين 

القطاع الن�شائي التي �شبقت انعقاد املوؤمتر الوطني االأخري، وهي املحطة االنتخابية التي متيزت 

الذي  الن�شائي  للقطاع  كمقررة  »�شابقا«  الربملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  ابنة  بانتخاب 
اأ�شبحت تقوده االحتادية »خديجة القرياين«، بدل ن�شاء اأخريات.

ورغم اأن خولة مل تظهر يف ال�شفوف االأمامية اإال يف حاالت نادرة عندما ي�شتد ال�شراع، اإال اأن جل 

االحتاديني يتذكرون تلك الفتاة الذي ظهرت يف �شريط فيديو بلبا�ص عادي جدا)..( وهي تدافع 
عن حق والدها يف الرت�شح ملن�شب الكاتب االأول، »والذي يعول عليه«.

اإن بع�ص منا�شري ادري�ص يعولون عليها  التي تعول على والدها، بل  لي�شت خولة وحدها هي 

اأكرث مما يعولون على اأخيها »احل�شن ل�شكر«، الذي �شوهد وهو يخو�ص معركة حامية الوطي�ص، 

انتهت بخ�شام بالكرا�شي مبنا�شبة انعقاد املوؤمتر اجلهوي لل�شبيبة االحتادية يف الرباط، موؤخرا، 

حيث ح�شرت خولة يف نف�ص املوؤمتر لكنها مل ت�شاهد اإال يف ال�شفوف اخللفية)..(.

ميكن القول اإن امل�شتوى التعليمي خلولة يخول لها ح�شم عدة معارك تنظيمية دون احلاجة اإىل 

الدرا�شات  معهد  يف  حمرتمة  وظيفة  حجز  من  موؤخرا،  مكنها  الذي  الر�شيد  نف�ص  وهو  جمهود، 

واال�شت�شارات االقت�شادية العاملي »ماكينزي«، وهو اأحد املعاهد التي تقرر يف الق�شايا ال�شيا�شية 

معهد  ليقرتح  يوم  ياأتي  قد  يدري  فمن  واحلكومات)..(  لل�شركات  بالن�شبة  العامل  م�شتوى  »ماكيزي« حال الأزمة االحتاد اال�شرتاكي املغربي.على 

خولة لشكر:
 هل ير�صم معهد 

ماكينزي خطة  لنقاذ 

الحتاد ال�صرتاكي 

ناجي العماري:اإليا�ص العماري 
يف ن�صخة مزيدة ومنقحة   

ال�شور املوثقة مل�شريات 20 فرباير توؤكد اأن بع�ص امل�شاركني كانوا يطالبون 

مبحا�شبة اإليا�ص العماري)..(، لكن ال اأحد يتوقع اأن اأحد امل�شاركني يف بع�ص 

االأخري  هذا  العماري،  ناجي  العماري،  اإليا�ص  ابن  هو  كان  امل�شريات  هذه 

اختفى ا�شمه منذ ذلك احلني اإىل اأن ظهر ا�شمه ال�شنة املا�شية، �شمن حملة 

»مترد« يف ن�شختها املغربية وهي ن�شخة »رديئة« حلملة مترد امل�شرية، فاإذا 

كان املتمردون امل�شريون قد اأ�شقطوا مر�شي، فاإن حركة »مترد« املغربية مل 

تتجاوز كونها حركة في�شبوكية.

اإ�شقاط  �شعار  البداية  يف  اأنها حملت  هو  املغربية  الغريب يف حركة »مترد« 

من  خالية  ومنقحة  مزيدة  ن�شخة  حملها  وتظهر  تختفي،  اأن  قبل  النظام، 

اأن مي�شي بوجه  الذي ي�شتطيع  ال�شاب  االإزعاج، مثلها مثل هذا  كل عنا�شر 

مك�شوف مع ال�شعب دون اأن يثري غ�شب اأي طرف بخالف والده)..(.

»االأ�شبوع«  تنفرد  والتي  فرباير،   20 مظاهرات  يف  العماري  ناجي  �شورة 

كفيل  وحده  الوقت  اأن  غري  العماري،  الآل  اآخر  وجه  وجود  توؤكد  بن�شرها 

االأ�شالة  مطبخ  خارج  يتطور  التي  اجلديد،  التوجه  هذا  مالمح  بتاأكيد 

واملعا�شرة)..(.

عبد المجيد الفاسي: 
»ل هوادة« يف الدفاع 

عن عبد الواحد 

الفا�صي  

ياسين الراضي: 
عمي هو ملك 

الربملان واأنا اأ�صغر 

برملاين 

 تنفرد »األسبوع« بنشر صورة ناجي العماري بن
 إلياس العماري في مظاهرات 20 فبراير
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ما الذي ميكنه اأن يفعله �شاب يف الثالثينيات من 
عمره؟ بغ�ض النظر عن تلك احلكاية ال�شعبية 
التي تتحدث عن الزين فالثالثني)..( فاإن �شابا 
عن  بالبحث  من�شغال  يكون  قد  املرحلة  هذه  يف 
احلال،  متو�شطة  لأ�شرة  ينتمي  كان  اإذا  عمل 
ورمبا يكون قد و�شل اإىل �شن الياأ�ض يف حالت 
بتاتا  ينطبق  اأن  ميكن  ل  الو�شع  لكن  اأخرى، 
الذي  الفهري،  الفا�شي  اإبراهيم  ال�شاب  على 
ينتمي لعائلة يجتمع فيها الطيب الفا�شي الفهري 
م�شت�شار امللك حممد ال�شاد�ض، والوزير الأول 
الفهري  الفا�شي  الفا�شي، وعلي  ال�شابق عبا�ض 
رئي�ض اجلامعة امللكية لكرة القدم ومدير املاء 
والكهرباء، وعثمان الفا�شي املدير العام ال�شابق 
رئي�ض  بركة  ونزار  ال�شيارة،  الطرق  ل�شركة 

املجل�ض القت�شادي والجتماعي)..(.
اأخطبوطية،  اإبراهيم لعائلة  باخت�شار، ينتمي 
اإحدى  يف  بالرتقي  ين�شغل  مل  ذلك  لأجل 
ال�شبيبات احلزبية، بل اإنه حاول اأن يركب على 
ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شات عندما  الأحزاب  جميع 
على  ي�شرف  الذي  »اأماديو�ض«  معهد  اأ�ش�ض 
عودته  بعد  مبا�شرة  »ميدايز«،  منتدى  تنظيم 

من باري�ض �شنة 2007.
املعهد يحاول اأن يظهر ب�شفته منتدى للتفكري، 
لذلك فاإن اأول ن�شاط احت�شنه الفا�شي كان حول 
ت�شقط  اأن  قبل  املفتوحة«،  »ال�شماء  مو�شوع 
طريق  عن  ال�شماء  من  املاليني  مئات  عليه  
ينظم  لكي  واأبناك،  كربى  مالية  موؤ�ش�شات 
ندوات تتحدث عن »البحر الأبي�ض املتو�شط« 

و»اإفريقيا«.
ال�شيوف  يف  ميدايز«  »منتدى  قيمة  تكمن 
اأن  يوؤكد  اإبراهيم  لكن  للقاءات،  املدعوين 
النقا�شات،  بجودة  مرتبط  املعهد  »جناح 
بعفوية،  يقبلون  الذين  املتدخلني  وجودة 
الكالم  هذا  مثل  ت�شديق  لكن  امل�شاركة«،  على 

ابن  هو  �شاحبه  اأن  خا�شة  م�شتع�شيا  يبدو 
املعروف  ال�شابق  املغربي  اخلارجية  وزير 

باأجندته)..(.
وحتى عندما كتبت ال�شحافة الدولية اأن اإبراهيم 
الفا�شي اأ�شبح مثريا للجدل وهو ليزال يف �شن 
27 �شنة)..(، فاإن ذلك ارتبط با�شت�شافته على 
الإ�شرائيلية،  لوزيرة اخلارجية  املغرب  اأر�ض 
الأوىل مع  ليفني، فكانت تلك ف�شيحته  ت�شيبي 

التطبيع)..(.
ويتداول الن�شطاء الفي�شبوكيون على الإنرتنت 
فيديوهات كثرية لإبراهيم الفا�شي وهو يتلعثم 
عندما  يتلعثم  مل  اأنه  غري  خطبه)..(  اإلقاء  يف 
�شرح ذات يوم باأن الحتجاجات التي يعرفها 
املغرب يف اإطار 20 فرباير يجب اأن ت�شتمر)..(، 
اإحدى  كانت  الفا�شي  عائلة  اأن  من  الرغم  على 

العائالت امل�شتهدفة بالحتجاجات)..(.
ي�شر اإبراهيم على نفي اأية عالقة حمتملة بينه 
ال�شحفيني،  اأحد  �شاأله  وعندما  اأبيه،  وبني 
وزيرا  كان  )عندما  والدك  دعم  من  ت�شتفيد  األ 
للخارجية( قال: »والدي له عمله، وكما تعلمون 
فهو عمل جد ح�شا�ض ل ميكنه اأن يقدم يل اأي دعم 
مهني.  خلطاإ  نف�شه  �شيعر�ض  واإل  كان،  كيفما 
نفوذ  ا�شتغالل  ميكنني  كيف  اأفهم  ل  وحقيقة 
والدي، واأق�شم لك اأين مل اأَر والدي منذ اأكرث من 
�شهر، فكيف يل اأن اأطلب منه هذه امل�شاعدة)..( 
اليوم اأرى اأن �شمعة منتدى »اأماديو�ض« �شارت 
الدول  من  جمموعة  بنا  تعرتف  اإذ  دولية، 
اأريد  العاملية)..( كل هذا  الأجنبية واملنظمات 
عالقتي  اأ�شتغل  ل  اأنني  خالله  من  اأو�شح  اأن 
نف�شه  �شنع  »اأماديو�ض«  منتدى  واأن  بوالدي، 
كان  اإذا  طاقم.  �شمن  فرد  جمرد  واأنا  بنف�شه، 
البالد،  خارجية  وزير  من�شب  يف  عني  والدي 
فماذا بودي اأن اأفعل؟ هل اأبقى دون عمل ودون 

ن�شاط اجتماعي و�شيا�شي وفكري؟. 

ابراهيم الفا�سي الفهري: 

�ساحب اجلمعية التي 

تبي�ض ذهبا  

عبد ال�سمد عر�سان:  دميقراطية

 على طريقة اأمراء قطر 

ل �شوت يعلو على �شوت عائلة الكوم�شري حممود عر�شان يف تيفلت، املدينة املعروفة، بن�شاطها الدائم، 

اأي حاكم  اأن احلقوقيني ي�شرون على نعته دائما باجلالد)..(، ولكنه مثل  قرب اخلمي�شات)..(، رغم 

قوي يجد دائما من ين�شر الأخبار التي متجده ومتجد اأعمال ابنه الربملاين عبد ال�شمد عر�شان.

ح�شب  عر�شان،  ال�شمد  عبد  هو   2013 ل�شنة  »تيفلت«  يف  ال�شنة  �شخ�شية  اأن  ت�شدقوا،  ل  اأو  �شدقوا 

ا�شتطالع للراأي اأجراه موقع »تيفلت بري�ض«، وكتب اأ�شحابه اأن هذا الختيار كان ب�شبب الدور الذي 

اخلام�ض  حممد  �شارع  هيكلة  اإعادة  متت  »حيث  املدينة،  معامل  تغيري  يف  عر�شان  ال�شمد  عبد  به  قام 

والتعاقد مع  للقرب،  ت�شييد مالعب  املدينة وكذلك  اأحياء  واأزقة جمموعة من  �شوارع  بتيفلت وتهيئة 

�شركة خا�شة بالنظافة وجلب جمموعة من امل�شاريع التنموية للمدينة فكل هذه الإجنازات موجودة 

على اأر�ض الواقع ول ينكرها اإل جاحد. ورغم النتقادات فالرجل خالل وليته احلالية اأعطى ال�شيء 

ملدينة  قدمها  التي  اجلليلة  باخلدمات  العرتاف  هو  له  نقدم  اأن  ميكن  ما  واأقل  تيفلت،  ملدينة  الكثري 

تنفلت«، )انتهت نتيجة ال�شتطالع، ح�شب املوقع(.

مكانة عبد ال�شمد، تنبع من مكانة الكوم�شري، الذي اأ�ش�ض احلركة الدميقراطية الجتماعية �شنة 1997 

2011، حيث ورثه لبنه،  اإىل حدود �شنة  ال�شعبية، وبقي يف من�شبه  ان�شقاقه من حزب احلركة  بعد 

بطريقة م�شابهة ملا يحدث يف بع�ض البلدان مثل قطر، حيث تنازل »ال�شيح حمد بن خليفة اآل عن العر�ض 

ل�شالح ابنه ويل العهد ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين«.

عبد ال�شمد، ومبا اأنه ويل عهده حممود، ل يحبذ الحتكاك باحلقوقيني وحتى عندما طرقوا بابه كرئي�ض 

م�شاكل  وجود  بدعوى  املبادرة  هذه  يف  ينخرط  مل  بنكري«،  »ادري�ض  دوري  لدعم  اجلماعي  للمجل�ض 

قدمية يف املو�شوع)..(.



عبا�س  عائلة  كون  يف  اثنان  يختلف  ال 

الفا�سي قد تبدو كبرية جدا، لكن واحدا 

يحجز  اأن  ا�ستطاع  الذي  هو  فقط  اأبنائه  من 

مكانا �سمن �سفوف ال�سبيبة اال�ستقاللية مثله مثل اأي منا�سل اآخر يف احلزب، ورغم 

الالئحة  اأع�ساء  كاأحد  بالربملان  االلتحاق  اأجل  من  الوطني  املجل�س  ثقة  ينل  مل  اأنه 

الوطنية اإال اأنه كان حا�سرا يف كل االجتماعات ال�ساخنة)..(.

عبد املجيد الفا�سي، الذي مت تكليفه ذات يوم مبهمة يف ديوان في�سل العراي�سي، قبل اأن 

يختفي عن االأنظار خالل الفرتة االأخرية و�سط دهاليز التلفزيون)..(، كان له الف�سل 

الكبري يف ف�سح بع�س التالعبات التي وقعت قبيل االنتخابات، ب�سبب الرغبة يف توزيع 

»ريع« الالئحة الوطنية، لكنه مل ي�ستطع الوقوف يف وجه التيار ال�سباطي)..(.

اأنه مل ي�سمح  ال�سابق ملدينة �سال، ورغم  العمدة  ال�سنتي�سي  ادري�س  اأ�سهار  اأحد  هو 

بخروج �سور الزفاف، اإال اأن الذين ح�سروا حكوا اأن املنا�سبة كانت اأ�سطورية، بل اإن 

بع�س املواقع كتبت اأن ال�سيخة حليمة)..(، رق�ست يف العر�س الذي وحد احلركيني 

واال�ستقالليني.

االأ�سخا�س  اأبرز  اأحد  كان  بكونه  اإخوته  بني  �سنا  االأ�سغر  وهو  املجيد  عبد  ا�ستهر 

عاما  اأمينا  يكون  كي  الواحد  عبد  ل�سالح  للت�سويت  املنا�سلني  يعبئون  كانوا  الذين 

حلزب اال�ستقالل، غري اأن حميد �سباط فاز باالأمانة العامة يف انتظار قرار املحكمة)..( 

منا�سلني  ح�سور  ل�سمان  اإمكانيته  كل  �سخر  الذي   ال�سباب  اأحد  املجيد  عبد  وكان 

اأحد  ال�سنتي�سي  ح�سن  اال�ستقاليل  مبنزل  انعقد  حا�سدة  اجتماعات  يف  ا�ستقالليني 

اأغنياء البحر)..(.

 

عندما اأ�سدل ال�ستار على االنتخابات الت�سريعية 

عن  ال�سوؤال  يطرح  اأن  الطبيعي  من  كان   ،2011 ل�سنة 

العربي  الربيع  رياح  عن  بعيدا  القبة)..(  دفء  اإىل  االقرتاع  �سناديق  حملته  برملاين  اأ�سغر 

املزعجة اأنذاك،  فجاء اجلواب على ل�سان عدة قنوات اإخبارية، ليوؤكد اأن اأ�سغر برملاين ال يبلغ 

من العمر �سوى 21 �سنة، ازداد مبدينة �سيدي يحيى الغرب، ح�سل على البكالوريا يف العلوم 

االقت�سادية ورحل اإىل كندا ملتابعة درا�سته، وبعدها عاد مرة اأخرى اإىل بلده املغرب كمقاول 

وع�سو يف حزب االحتاد الد�ستوري، )امل�سدر موقع ه�سربي�س(.

يف  املا�سية  ال�سنة  بطنه  عرى  الذي  الرا�سي،  ادري�س  الربملاين  ابن  الرا�سي  يا�سني  هو  هذا 

جمل�س امل�ست�سارين احتجاجا على رئي�س احلكومة عبد االإله بن كريان)..(، وعمه هو القيادي 

اإىل الربملان منذ �سنة  1963، وتراأ�سه عدة مرات  االحتادي عبد الواحد الرا�سي الذي دخل 

متتالية.

اإن »الوطن واملواطن  يقول ادري�س الرا�سي، الذي توجه له عدة تهم تتعلق باالأرا�سي)..( 

الرثوة،  ويعفي  الفالح  ي�سرب  الفقري،  يفقر  م�سروع  على  بنعم  �سوتنا  نحن  اإن  �سيحا�سبنا 

ويطبع مع االأموال املجهولة املن�ساأ ويجازي الريع، ويتنكر حلق املعطلني يف ال�سغل ويلب�س 

ثوب الردة على الد�ستور والقانون«.

الذين يعرفون  بالتاأكيد عددا كبريا من غرباوة  لكنه لن يطرب  الرا�سي جميال  قد يبدو كالم 

ابنه يف  اأجل و�سع  ال�سغط من  له دور كبري يف  اأن يكون  الرا�سي)..(، كما ال ي�ستبعد  ق�سة 

املركز الثاين �سمن الالئحة الوطنية لل�سباب، يف حزب مل تك�سف اأ�سراره املالية بعد)..( ولكنها 

قد تنفجر يف �سكل قنابل بعدما قرر ع�سو املكتب ال�سيا�سي عبد الفردو�س املطرود من جريدة 

احلزب، فتح فمه)..(.
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لهذا  و�سوله  لكن  االأول،  الكاتب  ملن�سب  ل�سكر  ادري�س  و�سول  االحتاديني  بع�س  ي�ست�سغ  مل 

الو�سع املتقدم لي�س �سوى تتويجا الكت�ساح تنظيمي، انطلق خالل ال�سنوات االأخرية، اإبان اندالع 
»احلرب الباردة« بني اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي حلزب الوردة)..(.

ل�سكر يف معركة  ادري�س  املقربات من  الن�ساء  انت�سار  كان هو  التنظيمي  االكت�ساح  اأحد عناوين 

القطاع الن�سائي التي �سبقت انعقاد املوؤمتر الوطني االأخري، وهي املحطة االنتخابية التي متيزت 

الذي  الن�سائي  للقطاع  كمقررة  »�سابقا«  الربملان  مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  ابنة  بانتخاب 
اأ�سبحت تقوده االحتادية »خديجة القرياين«، بدل ن�ساء اأخريات.

ورغم اأن خولة مل تظهر يف ال�سفوف االأمامية اإال يف حاالت نادرة عندما ي�ستد ال�سراع، اإال اأن جل 

االحتاديني يتذكرون تلك الفتاة الذي ظهرت يف �سريط فيديو بلبا�س عادي جدا)..( وهي تدافع 
عن حق والدها يف الرت�سح ملن�سب الكاتب االأول، »والذي يعول عليه«.

اإن بع�س منا�سري ادري�س يعولون عليها  التي تعول على والدها، بل  لي�ست خولة وحدها هي 

اأكرث مما يعولون على اأخيها »احل�سن ل�سكر«، الذي �سوهد وهو يخو�س معركة حامية الوطي�س، 

انتهت بخ�سام بالكرا�سي مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر اجلهوي لل�سبيبة االحتادية يف الرباط، موؤخرا، 

حيث ح�سرت خولة يف نف�س املوؤمتر لكنها مل ت�ساهد اإال يف ال�سفوف اخللفية)..(.

ميكن القول اإن امل�ستوى التعليمي خلولة يخول لها ح�سم عدة معارك تنظيمية دون احلاجة اإىل 

الدرا�سات  معهد  يف  حمرتمة  وظيفة  حجز  من  موؤخرا،  مكنها  الذي  الر�سيد  نف�س  وهو  جمهود، 

واال�ست�سارات االقت�سادية العاملي »ماكينزي«، وهو اأحد املعاهد التي تقرر يف الق�سايا ال�سيا�سية 

معهد  ليقرتح  يوم  ياأتي  قد  يدري  فمن  واحلكومات)..(  لل�سركات  بالن�سبة  العامل  م�ستوى  »ماكيزي« حال الأزمة االحتاد اال�سرتاكي املغربي.على 

خولة لشكر:
 هل ير�سم معهد 

ماكينزي خطة  النقاذ 

االحتاد اال�سرتاكي 

ناجي العماري:اإليا�س العماري 
يف ن�سخة مزيدة ومنقحة   

ال�سور املوثقة مل�سريات 20 فرباير توؤكد اأن بع�س امل�ساركني كانوا يطالبون 

مبحا�سبة اإليا�س العماري)..(، لكن ال اأحد يتوقع اأن اأحد امل�ساركني يف بع�س 

االأخري  هذا  العماري،  ناجي  العماري،  اإليا�س  ابن  هو  كان  امل�سريات  هذه 

اختفى ا�سمه منذ ذلك احلني اإىل اأن ظهر ا�سمه ال�سنة املا�سية، �سمن حملة 

»مترد« يف ن�سختها املغربية وهي ن�سخة »رديئة« حلملة مترد امل�سرية، فاإذا 

كان املتمردون امل�سريون قد اأ�سقطوا مر�سي، فاإن حركة »مترد« املغربية مل 

تتجاوز كونها حركة في�سبوكية.

اإ�سقاط  �سعار  البداية  يف  اأنها حملت  هو  املغربية  الغريب يف حركة »مترد« 

من  خالية  ومنقحة  مزيدة  ن�سخة  حملها  وتظهر  تختفي،  اأن  قبل  النظام، 

اأن مي�سي بوجه  الذي ي�ستطيع  ال�ساب  االإزعاج، مثلها مثل هذا  كل عنا�سر 

مك�سوف مع ال�سعب دون اأن يثري غ�سب اأي طرف بخالف والده)..(.

»االأ�سبوع«  تنفرد  والتي  فرباير،   20 مظاهرات  يف  العماري  ناجي  �سورة 

كفيل  وحده  الوقت  اأن  غري  العماري،  الآل  اآخر  وجه  وجود  توؤكد  بن�سرها 

االأ�سالة  مطبخ  خارج  يتطور  التي  اجلديد،  التوجه  هذا  مالمح  بتاأكيد 

واملعا�سرة)..(.

عبد المجيد الفاسي: 
»ال هوادة« يف الدفاع 

عن عبد الواحد 

الفا�سي  

ياسين الراضي: 
عمي هو ملك 

الربملان واأنا اأ�سغر 

برملاين 

 تنفرد »األسبوع« بنشر صورة ناجي العماري بن
 إلياس العماري في مظاهرات 20 فبراير



وق�سم  اخل�سراء،  واملناطق  للأغرا�س  ق�سم  للجماعة 

للمحافظة على البيئة، وحتت ت�سرفها اإمكانيات مادية وب�سرية 

تقدر باملليري �سنويا، وها هي الرباط اأمامكم بتلوثها القاتل، 

وم�ستودعات  املحركات  اأدخنة  اأنواع  بكل  امللطخة  وبيئتها 

وخملفات  العدمية  املياه  وم�ستنقعات  والقاذورات  الأزبال 

وهذه  و�سباغتها،  ال�سيارات  اإ�سلح  و»كراجات«  الباعة 

الكوارث كلها متواجدة يف الأحياء ال�سعبية من املدينة العتيقة 

وح�سان اإىل يعقوب املن�سور، وجزء من اأكدال، واليو�سفية، 

والدوم.ويف  واملحاريك،  واملعا�سيد،  والنه�سة،  والتقدم، 

الرباط حدائق، ولكنها يف ملكية مندوبية الغابات، مثل نزهة 

ح�سان ونزهة ابن �سينا وحدائق التجارب وكلها متوا�سعة من 

حيث التجهيزات والأغرا�س والأ�سجار، واملرافق ال�سرورية 

مثل املراحي�س واملاء ال�سروب. فاأما حدائق اجلماعة بالرغم 

مثل  والإهمال  والرتدي  التقهقر  من  حالة  يف  فاإنها  قلتها  من 

اجلي�س  �سارع  وحديقة  ال�سبانات،  وحديقة  الكفاح،  حديقة 

امللكي، والغابة الوحيدة الكائنة بجوار حي املنزه بيعقوب 

املن�سور، واحلديقة املقفلة ب�سارع حممد اليزيدي، واحلديقة 

املهملة ب�سارع �سومعة ح�سان واملنطقة اخل�سراء ب�ساحة 

الوداية، واحلديقة املهجورة بزاوية �سارع حممد ال�ساد�س 

و�سارع حمان الفطواكي، واملناطق اخل�سراء املهملة ب�سارع 

البيئ�سة  الأحياء  اإىل  وتعالوا  اإلخ)..(.  بوعبيد  الرحيم  عبد 

الت�سجري  هذا  ت�سجري،  بدون  الرئي�سية  �سوارعها  لتعاينوا 

الذي ر�سدت من اأجله املليري، ونعتقد باأن هذه املليري ب�سدد 

البحث عن اأ�سجارها، وحتى الأغرا�س التي علقت على اأعمدة 

ب�سوارع الإمام مالك واأزيلل، ذبلت ثم اختفت، وكنا نعتقد 

باأنها �ستعمم يف املدينة القدمية القاحلة اجلرداء التي ل �سجرة 

فيها ول نبات.

فمدينة الرباط هي يف الواقع مدينتان ن�سبة 80 % من �سكانها 

يعي�سون يف مدينة ملوثة وقاحلة، و20 % يتمتعون مبناطق 

الأ�سجار  ت�سجري  وحتى  الناظرين،  ت�سر  يافعة  خ�سراء 

والأغرا�س يتم بطريقة وع�سوائية وفو�سوية على يد عمال من 

»املوقف« يف حني اأن العملية تتطلب هند�سية وجمالية واإبداعية 

ونو�سي  وت�سويه.  و»تقزيب«  قطع  عملية  ولي�ست  وفنية، 

ق�سم الأغرا�س باأن يتوا�سع ويطلب من ق�سم اأغرا�س جماعة 

مراك�س ن�سائح واإر�سادات وتقنيات ملعاجلة و�سيانة املناطق 

اخل�سراء للعا�سمة، كما هو موجود يف مدينة النخيل.

التلوث  من  تقلل  التي  الأغرا�س  اقرتاح  البيئة  ق�سم  وعلى 

وت�سمد اأمام رياح ال�ساحل يف �سارعي جازوليط وال�سايح.

�لزيارة �مللكية لدول �إفريقية 

تلقن �لدر�س ملنتخبي �لرباط

مبراجعة  اإحلاح  وبكل  مطالبة  العا�سمة  بلدية 

ح�سب  وترتيبها  وتنظيمها  اخلارجية  علقاتها 

العامة  ال�سا�سية  ملواكبة  وامل�ستجدات  الأولويات 

للمملكة، فمنذ �سهور لحت اإ�سارات دولية واإقليمية 

من  عدد  يف  مبهام  للقيام  املغرب  توؤهل  ووطنية 

الدول الإفريقية اعتمادا على مكانته الروحية التي 

يتمتع بها عند �سعوبها امل�سلمة، واعتبارا للتاريخ 

ال�ستقلل  اأجل  من  والن�سال  الكفاح  يف  امل�سرتك 

واحلرية.

فر�ست  الأخوية  العلقات  وتلك  الإ�سارات  هذه 

حترك اململكة لإنقاذ وم�ساعدة اإخواننا الأفارقة؛ 

القت�سادي،  الإفل�س  ومن  القتتال،  من  اإنقاذهم 

بدولهم  تع�سف  تكاد  التي  اخلانقة  الأزمات  ومن 

ثرواتهم  يف  للطامعني  �سائغة  لقمة  وجتعلهم 

التي  الإ�سلمية  عقيدتهم  يف  وحتى  واأرا�سيهم، 

ن�سرها اأجدادنا ملوك اململكة.

اإمارة املوؤمنني التي قامت على  والرباط، عا�سمة 

رباطا  وكانت  كلمته،  واإعلء  اهلل  �سبيل  يف  اجلهاد 

انطلق منه الفتح الإ�سلمي تلبية لنداءات ورغبات 

وامل�ساواة  للحرية  التواقة  الإفريقية  ال�سعوب 

الرباط  الكرمي.  والعي�س  الجتماعية،  والعدالة 

عوا�سم  مع  علقات  ن�سجوا  ومنتخبوها  وبلديتها 

يف ال�سرق والغرب، واأهملوا عوا�سم دول اجلنوب 

من  اإل  لها،  ح�سر  ل  م�ساكل  يف  تتخبط  وتركوها 

غينيا  دولة  عا�سمة  مع  ووحيدة  يتيمة  اتفاقية 

وتاآخت   1988 �سنة  اأبرمت  التي  ال�ستوائية 

وكانت  الرباط،  مدينة  مع  ملبو  مدينة  مبوجبها 

�ستكون انطلقة للتاآخي مع عوا�سم دول اجلنوب. 

على  التوقيع  بعد  ال�ستوائية  الغينية  العا�سمة 

م�ساعدتها  الرباط  اأختها  من  طلبت  التاآخي، 

يف  الدرا�سية  احلجرات  لتجهيز  وكرا�ٍس  بطاولت 

اأن  »مبا  الرباط:  بلدية  رد  وكان  املدينة،  مدار�س 

الأف�سل  فمن  والأخ�ساب،  بالغابات  غني  بلدكم 

وتقنيني  وجنارين  ومكونني  مبوؤطرين  تزويدكم 

لتعليم وتكوين يف عني املكان من ي�سنع لكم ولباقي 

املدن ما حتتاجونه من املعدات املطلوبة«، وهكذا 

مع  العا�سمتني،  بني  اأخوية  ون�ساأت علقات  كان، 

اللحقة  اجلماعية  املجال�س  ت�ستثمرها  مل  الأ�سف 

والتي اأقربت تلك التفاقية واأهملت ملف التواأمات 

�سبه  يف  للأ�سفار  وجتندت  اأر�سيفاتها،  يف  ودفنته 

عن  وتخلت  راقية  لعوا�سم  �سياحية  زيارات 

اإفريقيا.

القيام  عن  الرباط  بلدية  ابتعدت   ،1993 ومنذ 

مغايرة  �سيا�سة  وانتهجت  ال�سعوب،  بدبلوما�سية 

)وهذا من حقها( فاأقربت كل التفاقيات والتواأمات 

لأن  حقها،  من  لي�س  طبعا  وهذا  واملعاهدات 

بني  ولي�ست  عوا�سم  بني  كانت  املعاهدات  تلك 

اأ�سخا�س.

واليوم، وقد تعززت اجلماعة بق�سم ي�سمونه خطاأ 

الدبلوما�سية  ق�سم  من  بدل  الدولية«  »العلقات 

متخ�س�سني  من  موؤطر  �سك  دون  وهو  املوازية، 

من  مكونة  الدويل، ومراقب من جلنة  التوا�سل  يف 

بع�س املنتخبني، ومع ذلك ن�سمع عن اأ�سفار تنظم 

التخ�س�س  ول  الكفاءة  ولي�س  التناوب  اإطار  يف 

�سواء  العلقات  بركود يف  والخت�سا�س، ونتفاجاأ 

العاملية،  العوا�سم  مع  اأو  املوازية  املنظمات  مع 

وتقهقر ملكانة العا�سمة يف عدة منتديات.

وبعد 5 �سنوات من الأ�سفار وامل�ساريف نت�ساءل: 

ماذا حققت اجلماعة من مكت�سبات للمملكة؟ وماذا 

اأ�سافت من علقات جديدة؟

والعمل  بالفعل  متثلوا  اأن  نتمنى  املنتخبون،  اأيها 

مع  التعاون  وحتاولوا  املوؤمنني  اإمارة  عا�سمة 

العوا�سم الإفريقية، فم�ستقبل �سكان الرباط هناك 

ينتظر تدخلكم ومبادراتكم.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

بعد يومني يحل اليوم العاملي للمراأة الذي ي�سادف كل �سنة 8 مار�س، وهي منا�سبة نتذكر 

فيها رائدات وطنيات وجماهدات نا�سلن وكافحن و�سحني من اأجل ا�ستقلل اململكة، فلقد 

برزت منا�سلت على �سعيد الرباط، �سل، ومن بينهن: للرقية الأمراين، وفاطمة ح�سار، 

وفاطمة زنيربية، والباتول ال�سبيحية، وخدوج م�سطي�سية، وزبيدة الزعرية، ورقية 

عواد، وفاطمة املالقية، وللة خناتة الروندة، ولطيفة الفلو�س، وغريهن. ونتكلم يف هذا 

العدد عن املرحومة للرقية الأمراين املولودة مبكنا�س 1915، واملتوفية يف 9 دجنرب 

2004، هذه الأم التي �سنعت اأجيال الوطن وامل�ستقبل والتي دخلت التاريخ بجهادها 
لتحرير الوطن، ون�سالها من اأجل تعليم املراأة، وتاأ�سي�س اجلمعيات الن�سوية، وهي 

التي تعلمت من مدر�سة احلياة وكلية الوطنية وانتمائها للجمعيات، وكانت رحمها اهلل 

تن�سر الوعي الوطني يف املنازل وامل�ساجد واحلمامات واحلدائق العمومية.

رحمها اهلل واأ�سكنها ف�سيح جناته، ورحم املنا�سلت اللواتي خلدن اأ�سماءهن من جهادهن، 

وكل �سنة واملراأة املغربية تتاألق وتتزعم �سفحات التاريخ.

من ال�سرائب التي يوؤديها �سكان الرباط 

بحيث  الأرباح،  �سريبة  للجماعة: 

اأرباحه  اقت�سام  يفر�س على كل مواطن 

اأو  العقارية  اأو  التجارية  معاملته  يف 

ال�سناعية اأو اخلدماتية، مع »ال�سريك« 

بدون علمه: اجلماعة.

بلغت  املا�سي،  الإداري  احل�ساب  ويف 
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ميثل  ل  املبلغ  هذا  باأن  علما  مليارا، 

حقيقة املح�سول ال�سريبي من الأرباح 

واملكاتب  الوطنية،  ال�سركات  مادامت 

�سبه العمومية، واملوؤ�س�سات احلكومية، 

وغريها من كربيات املقاولت، ل تتقيد 

الأرباح  من  ح�ستها  دفع  باإلزامية 

للجماعة. وهذه اإ�سكالية، �سيبقى ال�سكان 

حق  تتحقق  اأن  اإىل  بحقوقهم  يطالبون 

ا�ستخل�س ال�سرائب من كافة الإدارات 

الراهن  الوقت  يف  فاإنهم  واملوؤ�س�سات، 

اأموال  برجمة  كيفية  عن  يت�ساءلون 

�سرائبهم من طرف املنتخبني، وهل تربمج 

يف م�ساريع واإجنازات اأم فقط تنفق على 

الكماليات التي على بالكم؟ فمنذ 5 �سنوات 

والرباط بدون ميزانيات للتجهيز، لأنها يف 

عجز مايل دائم ويف غياب تر�سيد النفقات، 

وحتديد الأولويات، وح�سر التوظيفات، 

مبراجعة  اجلبايات  جهاز  وتقوية 

النظام اجلبائي، وعقلنة وهيكلة الأملك 

اجلماعية، وتنظيم الأ�سواق مع مراقبتها 

اجلملة،  يف  املخت�سة  منها  خ�سو�سا 

وفر�س مع تنفيذ اإلزام كربيات املوؤ�س�سات 

كل  اجلماعة  توؤدي  كما  �سرائبها  باأداء 

فجماعة  الوزارات.  ملختلف  واجباتها 

عافيتها  ت�سرتد  اأن  ميكن  ل  العا�سمة 

املالية اإل اإذا برهن املنتخبون على اأنهم 

�سد الريع والف�ساد، وا�ستغلل اإمكانيات 

ال�سكان يف ق�ساء م�ساحلهم. فال�ستفادة 

ا�ستغلل،  هو  اجلماعة  �سيارات  من 

وتبذير الأموال يف التلفونات هو احتيال، 

والتمتع باملنح املالية لبع�س اجلمعيات 

العا�سمة،  تقدم  يعرقل  مايل  نزيف  هو 

واإغراق اجلماعة باأزيد من 6000 موظف 

مع »تلوث« امليزانية بـ: 500 �سيارة واآلة 

و1000 دراجة نارية هو قمة ال�ستهتار 

واللمبالة باآراء ال�سكان يف هذه املع�سلة 

التي ت�ستنزف حوايل 45 مليارا. وحوايل 

30 �سريبة ور�سم يوؤديها �سكان وجتار 

و�سناع وخدماتيون للجماعة، وكلها مع 

وتعوي�سات  لرواتب  تخ�س�س  الأ�سف 

متتنع  الأ�سباب  لهذه  ورمبا  املوظفني، 

الوزارات والإدارات عن تاأدية �سرائبها، 

خوفا من ا�ستغللها من طرف املنتخبني 

واملوظفني.

العنصر

فرباير  دورة  اأعمال  جدول  يف  اأدرجت 
ملجل�س العا�صمة، نقطة تتعلق بربجمة 
اأن  على  م�ؤ�صر  وهذا  امليزانية،  فائ�س 
املجل�س اجلماعي وبعد »�صخ�صخته« اأمام 
الراأي العام، اجتهد لي�صمن »�صي بركة« 
لري�س بها بع�س »الربيك�الج«، حتى اإذا 
حلت االنتخابات بعد �صنة، �صي�صتعملها 

يف احلملة االنتخابية.

الكل يالحظ - اإال جمل�س اجلماعة - باأن 
حركة ال�صري يف الطرقات تك�ن هادئة 
وعادية و�صل�صة خالل العطل املدر�صية، 
ممل يدل على اأن االكتظاظ واالختناق 
ال�صكان  من  املدار�س  اإبعاد  اإىل  مرده 
والرتخي�س لها بع�ص�ائية دون التفكري 
يف تقريبها من التالميذ. فهل �صرتاجع 
التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  خريطة  اجلماعة 

التي هي �صبب اأزمات ال�صري؟

يف ال�صال�نات ال�صيا�صية، يتحدث�ن عن 
اجله�ية  االنتخابات  تنظيم  ا�صتحالة 
امل��صعة خالل ال�صنة القادمة، ومن املمكن 

ا�صتئناف العمل بالنظام احلايل للجهات.

و�ص�احيها،  الرباط  جهة  جمل�س  حقق 
فائ�صا ماليا من ميزانية ال�صنة الفارطة، 
فبعدما كانت تقديرات املداخيل 6 ماليري 
و700 ملي�ن، �صجل مداخيل مقب��صة 10 
ملجل�س  و»العقبة«  ملي�ن،  و300  ماليري 

اجلماعة.

�أعلى دخل للجماعة من �شريبة �لأرباح: يف �أي م�شاريع 

تربمج مد�خيل �شر�ئب �شكان �لرباط؟

من

 أرشيف

 الرباط

بالرغم من املاليري املر�ص�دة

�لرباط بني �لأحياء �ل�شعبية �لقاحلة 
و�لأحياء �لر�قية �خل�شر�ء
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احلر يفهم بـ »الغمزة «
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أحمد موشيم
تعر�ض مواطن بدوار »اإكروما« التابع 

بتزنيت،  لأنزي  القروية  للجماعة 

لهجوم و�شف بـ»ال�شنيع«، من طرف 

الذي هاجمه قبل  الرحل  الرعاة  اأحد 

الزراعي  حم�شوله  على  يتهجم  اأن 

بوا�شطة قطعان من املاعز والأغنام، 

 80 ال�شحية)حوايل  اأ�شيب  حيث 

�شنة(، باإ�شابات بلغية على م�شتوى 

نقله على  اإىل  اأدى  والراأ�س، مما  الفم 

الإقليمي  للم�شت�شفى  ال�شرعة  وجه 

بتيزنيت لتلقي العالجات ال�شرورية.

وانتقلت عنا�شر درك »اأنزي« والقائد 

الإداري، فور تو�شلها بخرب احلادث، 

ملعاينة ال�شحية والوقوف على حجم 

الأ�شرار التي خلفتها ما�شية املعتدي 

هوية  ومازالت  ال�شحية،  مبحا�شيل 

على  عمل  حيث  جمهولة  املعتدي 

حلول  قبل  العتداء  م�شرح  مغادرة 

و�شبق  املكان.  عني  اإىل  الدرك  رجال 

التابعة  الدواوير  من  عدد  ل�شكان 

للجماعة القروية لأنزي اأن انتف�شوا، 

على ال�شلطات املحلية ب�شبب الهجوم 

طرف  من  ممتلكاتهم  على  الوا�شح 

مناطق  من  القادمني  الرحل  الرعاة 

مدا�شري  بع�س  وخا�شة  خمتلفة 

ال�شحراء، رفقة اآلف من الإبل واملاعز 

املنطقة  �شكان  بات  حيث  والأغنام، 

اأكرث ا�شتعدادا ل�شتعمال العنف من 

ا�شتنزفوا  الذين  الرحل  طرد  اأجل 

املوارد املائية ال�شعيفة، خا�شة بعد 

اأن ف�شلت ال�شلطات املحلية يف اإقناعهم 

ب�شرورة الرحيل عن املنطقة ب�شبب 

على  ي�شكلونه  باتوا  الذي  اخلطر 

م�شري اأزيد من 3000 اأ�شرة يف منطقة 

جبلية فقرية من حيث املوارد، حيث 

معظم ال�شكان يعتمدون على الرعي 

وبع�س الأن�شطة الفالحية املو�شمية 

كقوتهم اليومي.

الو�شع،  لحتواء  منها  حماولة  ويف 

عقدت ال�شلطات املحلية مبقر قيادة 

ح�شره  مو�شعا  اجتماعا  اأنـزي، 

وممثلو  املت�شررة  الدواوير  �شكان 

خالله  تطرق  حيث  الرحل،  الرعاة 

امل�شاكل  من  عدد  اإىل  املت�شررون 

الوافدون  يخلقها  التي  واملتاعب 

خالل  من  املنطقة  على  اجلدد 

وت�شرر  املائية  املوارد  ا�شتنزاف 

واأن  خا�شة  الزراعة  حما�شيلهم 

طيلة  جاف  مناخ  ي�شودها  املنطقة 

التفاق  ومت  الأخرية،  ال�شنوات 

مهلة  اإعطاء  على  الجتماع  ذات  يف 

عن  للرحيل  للرعاة  اأيام  ع�شرة 

م�شادر  ح�شب  نهائيا،  املنطقة 

انتظار  ويف  الجتماع.  ح�شرت 

تنفيذ الرعاة الرحل لعملية الرحيل 

النهائي عن املنطقة يف ظرف ع�شرة 

اأيام، علق �شكان الدواوير املت�شررة 

املوقف  مع  جتاوبا  احتجاجهم 

لأنزي،  الإداري  للقائد  الإيجابي 

الكفيلة  الو�شائل  كل  يف  التفكري  قبل 

بالدفاع عن ممتلكاتهم وحقوقهم يف 

املحلية  ال�شلطات  وفاء  عدم  حالة 

والرعاة بوعودها)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

التي  وال�شرعة  الفعالــية  بنفـــ�س   ◆
اإنزكان  يف  »ال�شو«  مكتب  بها  ي�شتخل�س 

على  يعمل  اأن  يجب  الكهرباء،  فواتري 

العمومية  الإنارة  اإ�شالح بع�س م�شابيح 

اإنزكان  بني  الرابط  الرئي�شي  الطريق  يف 

منذ  الظالم  يف  الغارقة  ملول  اأيت  �شوب 

مدة)..(.

الإدارية  امللحقات  قياد  اأحد  يعي�س   ◆
من  بحبوحة  باها  اأيت  اأ�شتوكة  باإقليم 

على  ياأ�شفون  »ال�شتوكيون«  العي�س)..( 

الزمن الذي وىل، حني كان العامل املتقاعد 

وال�شهول ملراقبة  يطوف باجلبال  اأمغوز 

اأداء القياد يوما بيوم.

موؤخرا،  تافراوت،  مدينة  احت�شنت   ◆ 

فعاليات مهرجان اللوز والذي عرف جناحا 

كبريا يف كل فقراته، وم�شاركة اأزيد من 40 

اململكة)..(  مناطق  خمتلف  من  عار�شا 

يف  العاملة  ال�شركات  بني  يتنوعون 

الفالحية،  والتعاونيات  الفالحي،  امليدان 

القت�شادي)..(  النفع  ذات  واملجموعات 

وقد ا�شتقبل خالل اليوم الأول ما يزيد عن 

6000 زائر، ونظم على م�شاحة تقدر بـ800 
مرت مربع. 

الليبي  الفريق  اأع�شاء  اأحد  تويف   ◆ 

للبطولة  اخلام�شة  الدورة  يف  امل�شارك 

للقفز  الأوىل  الإفريقية  والبطولة  العربية 

 27 بني  ما  الفرتة  يف  املنظمة  باملظالت،  

فرباير املن�شرم و8 مار�س اجلاري، مبطار 

قيامه  اأثناء  بتارودانت،  دحمان  �شيدي 

بالتداريب على القفز)..(.

◆ مثل اأمام وكيل امللك باأكادير، الأ�شبوع 
املا�شي، �شخ�س يف عقده الثالث من ذوي 

�شواحي  من  ينحدر  الق�شائية  ال�شوابق 

والحتيال  بالن�شب  متهم  باها،  اآيت 

وممار�شة  متدرب  قا�ٍس  �شفة  وانتحال 

املعني  ومت اعتقال  اجلن�شي)..(  ال�شذوذ 

اأحد ال�شحايا  بالأمر بعد �شكاية تقدم بها 

تفيد  بِتكوين،  الق�شائية  ال�شرطة  اإىل 

مايل  مبلغ  يف  والحتيال  للن�شب  تعر�شه 

قدره 5 ماليني ون�شف درهم، كان قد قدمه 

ال�شحية يف وقت �شابق للمعني بالأمر)..( 

والعمل  بلجيكا  اإىل  بال�شفر  وعده  اأن  بعد 

والده  ميلكها  التي  املخبزات  باإحدى 

هناك)..(.

◆ عربت جمموعة من �شاكنة اإقامة الأمان 
ا�شتغرابها  عن  اجلهادية  بالد�شرية   5
هدم  يف  الإدارية  اجلهات  لتماطل  ال�شديد 

من  العديد  وجود  رغم  م�شيج«  »كوخ 

الإقليم)..(  عامل  اإىل  املوجهة  ال�شكايات 

اأن  دون  اأ�شهر  �شبعة  عليها  مرت  والتي 

يكلف نف�شه عناء مراجعة م�شالح عمالته 

وما اإن كانت كل القرارات التي يتخذها يتم 

تنفيذها طبقا للقانون)..(.

شكيب جالل
امل�شاكل،  من  العديد  يف  اأزمور  مدينة  تغرق 

من  املتوجهون  املر�شى  ي�شتكي  حيث 

امل�شت�شفى  اإىل  باأزمور  املحلي  امل�شت�شفى 

الإقليمي باجلديدة، وخا�شة الن�شاء احلوامل، 

للم�شت�شفى  الإ�شعاف  �شيارات  �شائقي  من 

ل  مبلغ  بدفع  يطالبونهم  الذين  باأزمور  املحلي 

يقل عن 100 درهم)..( مما ي�شكل عبئا اإ�شافيا 

اأخرى،  على جيب املر�شى الفقراء. ومن جهة 

املدينة  �شوارع  اأر�شفة  احتالل  ظاهرة  عادت 

من طرف اأ�شحاب املقاهي، والباعة املتجولني 

والأ�شماك  اخل�شر  وباعة  العربات  واأ�شحاب 

لل�شلطة  �شافر  حتٍد  يف  الواجهة،  اإىل  جديد  من 

مرغمني  اأ�شبحوا  الذين  واملواطنني  املحلية 

مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�شوارع  يف  ال�شري  على 

اأنف�شهم  معر�شني  وال�شاحنات،  ال�شيارات 

للخطر يف اأية حلظة. 

أزمور

خريبكة

تيزنيت
ما يجري ويدور في المدن 
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سعيد الهوداني
كبري  قطيع  �شرقة  ابراهيم  اأولد  مبنطقة  مت 

والذي  باملنطقة،  ك�شاب  ملكية  يف  املوا�شي  من 

اإىل  لتن�شاف  الأغنام،  من  راأ�شا  بـ49  يقدر 

خريبكة. مدينة  قرى  �شهدتها  �شابقة   �شرقات 

اأحد املالك الذين تعر�شوا لل�شرقة اأكد اأن غياب 

خلريبكة،  القروية  باملناطق  الأمن والإنارة 

خ�شو�شا  ال�شرقات،  هاته  مثل  تكرار  يف  �شاهم 

فك  عن  الأمنيون  امل�شوؤولون  عجز  بعدما 

الذي  ال�شيء  ال�شرقات،  من  العديد  خيوط 

�شطو  لعمليات  الل�شو�س  نف�س  تكرار  يف�شر 

من  بكل  البع�س  بع�شها  من  قريبة  مناطق  يف 

 حطان، واملفا�شي�س، وبولنوار، واأولد ابراهيم.

ويطالب املت�شررون، اجلهات املخت�شة ب�شرورة 

التي  هاته اجلرائم،  ملثل  الت�شدي  على  العمل 

املنطقة. فالحي  وا�شتقرار  و�شكينة  اأمن   تهدد 

منه  يعاين  ال�شطو،  من  النوع  هذا  اأن  ويذكر 

وجه  على  ورديغة  ال�شاوية  بجهة  الفالحون 

وال�شرقات  العتداءات  تتكرر  حيث  اخل�شو�س 

دون اأن حترك ال�شلطات �شاكنا.

غــــارات »الفراق�شـــية« تن�شــط من جديـــد

ادفعوا 100 درهم قبل ركوب �سيارة الإ�سعاف

لقطات مراكشية 

◆ ماز�ل و�دي �إي�صيل ينتظر �إ�صالحات 

قرى  من  به  يحيط  ملا  نظر�  جوهرية، 

�صكنية وخا�صة بع�ض �مل�صاكن �لع�صو�ئية 

�لتي توجد على �صفاف �لو�دي �ملذكور.

مطاعم  لبع�ض  مر�قبة  من  هل   ◆

�نت�صار�  تزد�د  �لتي  �خلفيفة  �لأكالت 

ل  منه  �لبع�ض  �أن  كما  �ملدينة؟  د�خل 

حيث  من  قانونية  رخ�صة  على  يتوفر 

�جلودة �ملطلوبة.

�لباعة  �حتله  “�صب�صي”  حي   ◆

و�صط  �إىل  وي�صار�،  ميينا  �ملتجولون 

وو�صائل  �لر�جلني  جعل  مما  �لطريق 

�لنقل يجدون �صعوبة يف �لتنقل لق�صاء 

ماآربهم �ليومية.

م�صجد  حجابة  هيكلة  تعاد  هل   ◆

بعظمة  يليق  ورونق  بجمال  �لكتبييني 

ماز�لت  �لذي  �لعظيم  �مل�صجد  هذ� 

وعمر�ن  تن�صيد  عن  تتحدث  �أعمدته 

عمار�ت  من  �ملن�صور  يعقوب  به  قام  ما 

دينية يف ربوع �ملغرب �لكبري.

�لكتب  وت�صفري  جتليد  ◆�صناعة 

جمال  تعطي  بالفعل  كانت  �لقدمية 

للخز�نة �ملغربية يف �أبهى حلة، فهل من 

�هتمام بهذ� �جلانب �لثقايف �ملن�صي؟. 

عندما تدك �جلمال و�ملاعز.. ما تزرعه 3000 �أ�صرة

حروب املياه يف منطقة �سو�س
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الحسيمة

 مريرت 

مراكش

األسبوع
اأمتار من مركز بلدية احل�سيمة، يغرق  على بعد 

حي “كوزينا” و�سط كمٍّ من امل�ساكل والإكراهات 

اأ�سبحت تعرفها  التي  الكارثية  الو�سعية  ب�سبب 

خلدون،  ابن  زنقة  خ�سو�سا  احلي  اأزقة  بع�ض 

واأكادير، وال�سهداء، وتازة، وغريها)..( فرغم قدم 

هذا احلي وكثافته ال�سكانية وقيمته اإل اأن ذلك مل 

ي�سفع له يف اأن يحظى قاطنوه ببنية حتتية تليق 

بهم، حيث جعل منه بع�ض امل�سوؤولني عن ال�ساأن 

اإذ  ح�ساباتهم)..(  لت�سفية  مرَتعا  باملدينة  العام 

تفاجاأت �ساكنة احلي با�ستثنائه من مبادرة تزفيت 

�سوارع واأزقة املدينة على الرغم من تبليطه مت �سنة 

ح�سارا  يعرف  واحلي  الوقت  ذلك  فمنذ   ،1987
يف  امل�سوؤولني  بع�ض  بني  �سيا�سية  و�سراعات 

املجال�ض املتعاقبة ل طائل من ورائها �سوى املزيد 

املغرب  فيه  يرفع  الذي  الوقت  يف  التهمي�ض،  من 

�سعارات عن وحدة املدينة، وامل�سوؤولية يف تدبري 

وغريها)..(،  العامة،  وامل�سلحة  املحلي،  ال�ساأن 

ال�سيء خلف ا�ستنكارا �سديدا و�سط �ساكنة احلي 

والتي قررت الدخول يف اأ�سكال احتجاجية تعبريا 

املجل�ض  ينهجها  التي  ال�سيا�سة  على  غ�سبها  عن 

البلدي للح�سيمة ومن ي�سريه.

املذكور عدة  �ساكنة احلي  را�سلت  فقد  للإ�سارة، 

مرات اجلهات امل�سوؤولة باملدينة تطالب فيها باإيجاد 

هذه  تعرفها  باتت  التي  الكارثية  للو�سعية  حل 

ال�سوارع اإل اأنها مل تتلَق اأي جواب مقابل ا�ستمرار 

ال�سالح  املاء  قنوات  انفجار  تزايد  مع  معاناتها 

لل�سرب وجماري الوادي احلار، واحلفر)..(. 

● عزيز الفاطمي

ال�سلم  عبد  مراك�ض  جلهة  اجلديد  الوايل  اأقدم 

بيكرات، على اإنزال قرارات متعلقة باإغلق جمموعة 

من مقاهي ال�سي�سا ملدة �سهر واحد ب�ساحة جامع 

الفنا، بالإ�سافة اإىل قيامه بتنقيلت و�سط رجالت 

ال�سلطة مبلحقتها الإدارية، �سملت القائد اجلديد 

الوافد من امللحقة الإدارية �سيدي يو�سف بن علي، 

دون مراعاة اأهمية النفوذ الرتابي للملحقة الإدارية 

»جامع الفنا« وح�سا�سية مكوناتها، اإذ كان عليه اأن 

ي�ستح�سر اأهمية املنطقة وما لها من خ�سو�سيات 

جتعل منها بوؤرة مل�ساكل كثرية)..( فمن اأجل �سمان 

على  العتماد  وجب  امللحقة  لهذه  العادي  ال�سري 

عن�سر التوا�سل املبا�سر بكل م�سوؤولية مع جميع 

مكونات ال�ساحة مواطنني، وجتار، وحليقية)..( 

وفق مفهوم جديد للمواطنة ومقاربة مبنية على 

احلق والواجب، وو�سع قطيعة مع عهد ال�سطط 

والت�سلط، رغبة من اجلميع يف اإيجاد حلول اآنية 

لكل ما من �ساأنه عرقلة حركية ال�ساحة خدمة للرواد 

والزوار.  

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

خرجنا من اجلهاد الأ�صغر 

اإىل اجلهاد الأكرب.. وبعد 
خرج املغاربة من اجلهاد الأ�سغر اإىل اجلهاد الأكرب )امللك 

الذي  الأ�سغر  اجلهاد  �سلح  البارود  اخلام�ض(.  حممد 

اجلهاد  �سلح  والتعليم  الرتبية  من  نحن  فاأين  ربحناه، 

الأكرب الذي نخو�سه؟ جنيب مبا هو متداول من املقولت: 

»التعليم قطاع غري منتج، منهك خلزينة الدولة«، »التعليم 

العايل يخرج املعطلني«، »التعليم العايل يخرج جمازين ل 

يح�سنون الكتابة«، »النف�سام اللغوي بني التعليم ما قبل 

اجلامعي املعرب والتعليم العايل املفرن�ض وغياب التكوين 

البيداغوجي لأ�ستاذ التعليم العايل �سببا امل�سكل«، »عطالة 

خريجي اجلامعات جعلت نا�سئتنا ل تعيري للتعلم والتكوين 

اأي اهتمام«، الخ. فكما يبدو، اإن مل نكن قد خ�سرنا معركة 

اجلهاد الأكرب، فنحن يف الطريق. الرتبية والتعليم و�سيلتا 

كل و�سائل البناء والتعمري يف املجتمعات التي تن�سد التقدم؛ 

حيث  من  متكاملة  تعليمية  منظومة  يف  يكمن  ال�سر  فكل 

الإمكانات الب�سرية واملادية، ومتنا�سقة من حيث الأهداف 

الرتبوية؟ هل  فاأين يكمن اخللل يف منظومتنا  والو�سائل. 

مت ت�سخي�ض الختللت ت�سخي�سا علميا، بعيدا عن القيل 

والقال حتى ن�سع الأ�سابع على مكامن الداء احلقيقية؟

الوقوف على احلقيقة ل يتطلب اإل متحي�ض ما هو متداول 

منتج  غري  قطاع  »التعليم  جاهزة.  واأحكام  مقولت  من 

يف  ق�سور  عن  ينم  عري�ض  عنوان  الدولة«  خلزينة  منهك 

اأن »التعليم  التفكري واختلل يف التدبري. فاإن كان الق�سد 

غري منتج للعن�سر الب�سري الكفء«، فاإنها كلمة حق، واإن 

اأريد بها غري هذا فهي كلمة باطل. فالتعليم منتج للعن�سر 

كل  ت�سيع  اأعطب  اإذا  الإنتاج،  و�سائل  و�سيلة  الب�سري، 

الو�سائل، لي�سيع الإنتاج، وهو الأمر الذي ينهك اخلزينة 

حقا. اأما مقولة »التعليم العايل يخرج املعطلني« فهي من 

�سنف املقولة التي قبلها، فالتعليم العايل ل ُي�سّغل خّريجيه. 

فاإما اأنهم غري موؤهلني للعمل وهو عنوان لإفل�ض املنظومة 

اأن الدولة مل تتمكن من ا�ستيعابهم وهنا  التعليمية، واإما 

مكمن اآخر للخلل. 

اأما مقولت »خريجي التعليم العايل ل يح�سنون الكتابة« 

و»انحطاط م�ستوى خريجي التعليم العايل املفرن�ض ب�سبب 

املعرب  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  مع  اللغوي  النف�سام 

العايل«  التعليم  لأ�ستاذ  البيداغوجي  التكوين  وغياب 

و»عطالة خريجي اجلامعات جعلت نا�سئتنا ل تعيري للتعلم 

والتكوين اأي اهتمام« فتنم عن �سوء فهم و�سوء ت�سخي�ض 

ملكامن الداء احلقيقية. فالكلمة املفتاح يف هذه املقولت هي 

»�سياع التكوين اللغوي«.  

ّيع   فمتى كان التكوين اللغوي من مهام التعليم العايل؟ لقد �سُ

تواىل  ثم  الأ�سا�سي،  التعليم  لبنة  عند  الأ�سا�ض،  البناء يف 

الت�سييع يف الت�سخم ككرة الثلج املتدحرجة. الت�سخي�ض 

اجلامعي  قبل  ما  التعليم  اأطوار  كل  اأن  يظهر  ال�سليم 

واملناهج  الربامج  �سلبيات  تفاعل  نتيجة  معاملها  طم�ست 

اللبيداغوجية. فلقد تف�سى الت�سخم املعريف الكمي والنوعي، 

الكفاءات  وا�سمحلت  واختلت،  املعارف  فا�سطربت 

توالت  وت�سخمت.  النقط  معدلت  وانتفخت  واملوؤهلت، 

حمطات اإ�سلح التعليم، لكن النتائج ظلت خميبة للآمال، 

مظهرة الثبات يف خطها الرتاجعي فاأ�سبحنا نرى املجاز 

الذي ل يح�سن العربية ول الفرن�سية، بل وحتى اأ�سحاب 

الدبلومات العليا. من هنا ُي�سار باأ�سبع التهام لتغيري لغة 

التعلم من العربية اإىل الفرن�سية عند ولوج التعليم العايل، 

فقد مت  للأ�ستاذ. وعليه  البيداغوجي  التكوين  ويف �سعف 

اختزال اإ�سلح التعليم يف الإ�سلح البيداغوجي وا�ستعمال 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، لي�سبح التعليم حقل 

لتجارب نظريات بيداغوجية عقيمة على ح�ساب الهتمام 

بالغايات املتمثلة يف التكوين اللغوي واملعريف للمتكونني. 

ومع تغييب جانب املعارف، ُغيب التكوين امل�ستمر واإعادة 

التكوين بهذا اخل�سو�ض، ويا لها من مفارقة غريبة. فبدل 

الأعرا�ض  على  الرتكيز  مت  احلقيقية  العلل  على  الوقوف 

والهوام�ض، فتحولت الو�سائل )بيداغوجيا( اإىل اأهداف يف 

حد ذاتها، فتعاظمت حدة الختللت فاأ�سبحنا اأقرب ما 

يكون اإىل خ�سران رهان اجلهاد الأكرب.  

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

حماٍم  وهو  �ساو�ض  اهلل  عبد  وجه 

بهيئة الرباط، �سكاية تظلمية لفائدة 

فاطمة  �سد  الفرتوتي  الدين  نور 

الرميد  م�سطفى  اإىل  اخلمري�سي، 

وزير العدل واحلريات،  ي�ستنكر فيها 

ال�سادر    310 رقم  اجلنحي  القرار 

الغرفة  عن   2013  /12  /31 بتاريخ 

باملحكمة  ال�ستئنافية  اجلنحية 

رقم  امللف  يف  بالعرائ�ض  البتدائية 

والقا�سي   ،2801  /2  /13  /242
منع  بخ�سو�ض  املتهمة  بتربيء 

البيت  العار�ض واأخيه من ا�ستغلل 

واملوجود  بال�سكن،  النزاع  حمل 

باملدينة  املن�سور  يعقوب  ب�سارع 

نف�سها.

رفعت العديد من الهيئات اجلمعوية 

اإىل وزير  ر�سالة  والنقابات برب�سيد، 

فيها  يوؤازرون  واحلريات  العدل 

الباز  بزنقة  ال�ساكنة  مدين،  خدوج 

خللها  من  يطالبونه  عمر،  �سيدي 

بالتدخل لإن�سافها هي وزوجها الذي 

باملدينة،  املحامني  اأحد  عليه  اأجهز 

اإذ قام بتعنيفه ومتزيق زيه الر�سمي 

اأمام امللإ مع ما �ساحب ذلك من �سب 

وقذف وتهديد م�ستغل نفوذه، ح�سب 

ال�سكاية.

متقاعد،  جبوتي،  املواطن  ا�ستنكر 

قاطن بدوار اأولد عبد الكرمي دائرة 

يف  مي�سور،  اإقليم   احلاج  اأوطاط 

الداخلية،  وزير  اإىل  موجهة  ر�سالة 

ومعنوي  مادي  �سرر  من  حلقه  ما 

الذي  الأ�سخا�ض،  اأحد  طرف  من 

الورثة،  ملك  اأر�سية يف  حرث قطعة 

ما  )الف�سة(،  الرب�سم  على  حتتوي 

نتج عنه اجتثاثها نهائيا، دون مقرر 

ق�سائي.

شكايات

شجيع محمد 
العديد  مرة،  لأول  اأ�سدرت 

ب�سوؤون  املعنية  اجلمعيات  من 

والتنمـية  والرمايـــة  القنــــ�ض 

الفلحية  والتعاونيات  الغابوية 

اللهجة،  جديد  ا�ستنكاريا  بيانا 

الأ�سخا�ض  اأحد  قيام  فيه  تدين 

لأعمال  مراقب  �سفة  بانتحال 

املياه  لإدارة  وممـــثل  القن�ض 

بهدف  باملنطقة،  والغابات 

الن�سب والحتيال على جمموعة 

يجربهم  الذين  القنا�سني  من 

والإدلء  اأ�سلحتهم  ت�سليم  على 

بوثائق القن�ض. وقـــد مت توجيه 

بخ�سو�ض  ال�سكايات  من  العديد 

العامة،  للنيابة  املو�سوع  هذا 

تقدم  التي  ال�سكاية  اآخرها  كان 

النيابة  لدى  املكي«  »زروايل  بها 

املركزية  باملحكــــمة  العامة 

من  يو�سح  والتي  مبريـــرت، 

و�سفه  الذي  املراقب  اأن  خللها 

م�سوؤول  باأنه  اأوهمه  بـ«املزور« 

عن مراقبة القن�ض وتابع لإدارة 

عليه  وفر�ض  والغابات،  املياه 

نزع  حاول  كما  بوثائقه  يديل  اأن 

عنوة)..(  منه  املرخ�ض  ال�سلح 

علما اأن املندوبية ال�سامية للمياه 

حتت  مذكرة  اأ�سدرت  والغابات 

 ،2012  /02  /24 21 بتاريخ  عدد 

مت مبوجبها منع هذا الأخري من 

القن�ض  مراقب  مهنة  ممار�سة 

ب�سفة نهائية، كما �سدرت يف حقه 

اأحكام ق�سائية كان اآخرها القرار 

حمكمة  عن  ال�سادر   1327 عدد 

ال�ستئناف مبكنا�ض بتاريخ 24/ 

02/ 2012، والذي اأدانه ب�سهرين 
وغرامة  التنفيذ  موقوف  �سجنا 

مالية)..(.

رف�سها  عن  اجلمعيات  واأكدت 

غري  الت�سرفات  هذه  ملثل  التام 

هذا  نهجها  التي  امل�سوؤولة 

يتمتع  اأنه  يدعي  الذي  ال�سخ�ض 

والتي  املنطقة،  داخل  بنفوذ 

اإىل عواقب وخيمة  �ستوؤدي حتما 

خ�سو�سا واأن هذا الأخري انتحل 

للتحايل  القانون  ينظمها  �سفة 

ال�سحايا،  املواطنني  على 

باتخاذ  الو�سية  اجلهات  مطالبة 

عند  لإيقافه  الكفيلة  الإجراءات 

حده.

اجلمعيات  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

البيان  هذا  على  املوقعة 

فتح  جمعية  هي:  ال�ستنكاري 

والرماية،  للقن�ض  بوخمي�ض 

للتنمية  اأولبا�ض  وجمعية 

والتعاونية  الع�سل،  واإنتاج 

الفلحية للتنمية الفلحية اأزغار، 

والتعاونية الفلحية اأزار لرتبية 

للقن�ض  اأزغار  وجمعية  املاعز، 

على  واملحافظة  والرماية  الربي 

للرماية  النور  وجمعية  الغابة، 

بوخمي�ض  وجمعية  القن�ض،  و 

للقن�ض الربي والرماية مبريرت، 

وجمعية اأزغار للتنظيم والتنمية 

اإحروقن  وجمعية  امل�ستدامة، 

الرعي  لتنظيم  نبوخمي�ض 

واملحافظة على املوارد الغابوية، 

احلمراء  اللحوم  وجمعية 

وم�ستقاته.

»منع ال�شي�شا«.. اأوىل قرارات الوايل 
اجلديد يف مدينة البهجة 

حي »كوزينــا« باحل�شيــمة.. وت�شفيــة
 احل�شابــات ال�شيا�شيـــة 

انتحال �شفة مراقب لأعمال القن�ص
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

عرفت مدينة طنجة يوم الإثنني 24 فرباير، هجوما 

لنقل  خم�ص�صة  عربة  على  النارية  بالأ�صلحة 

الأموال، حيث كانت ب�صدد تفريغ حمولتها املالية 

عبد  بن  في�صل  ب�صارع  متواجدة  بنكية  وكالة  يف 

العزيز بطنجة، وقد اأ�صيب حار�صان كانا يعمالن 

بالعربة املذكورة، باإ�صابات بليغة اخلطورة نقال 

على اإثرها اإىل امل�صت�صفى من اأجل تلقي الإ�صعافات 

ال�صرورية، وقد خلف هذا احلادث حالة من الرعب 

يف نفو�س الطنجويني. واأكدت م�صادر مطلعة اأنه 

قد �صوهد �صابان يقطنان بحي برين�صيبي ب�صبتة 

املحتلة يعربان املعرب احلدودي، يوم اخلمي�س 20 

فرباير على ال�صاعة 1.00 زوال يف اجتاه املغرب، 

يقومان بتوفري الأ�صلحة ملن يريد احل�صول عليها 

باأثمنة باهظة، بل اأكرب من ذلك يتم نقلها اإىل املدن 

ال�صمالية ح�صب طلب الراغبني فيها. ومل ي�صتبعد 

امل�صدر ذاته اأن تكون تلك الأ�صلحة نف�صها املهربة 

من �صبتة قد ا�صتعملت يف عملية ال�صرقة التي وقعت 

بطنجة.

وقد اأكد العديد من م�صتعملي املعرب احلدودي اأنه 

عرف يف الآونة الأخرية ت�صيبا ولمبالة لالأجهزة 

الأمنية املكلفة بالتفتي�س، حيث �صبط احلر�س املدين 

الإ�صباين، يوم الثالثاء 25 فرباير 2014 �صخ�صني 

من  تهريبها  مالية كبرية، مت  مبالغ  كانا يحمالن 

املغرب يف جتاه اإ�صبانيا. ناهيك عن تهريب بع�س 

املح�صورات كاملخدرات والأموال من واإىل �صبتة، 

مقابل غ�س الطرف لل�صلطات املحلية، ما جعل �صكان 

والهلع،  اخلوف  وترية  حتت  يعي�صون  ال�صمال 

بالأ�صلحة  تكون  اأغلبها  جرائم  من  يقع  ما  جراء 

من  حذرت  اأن  لـ»الأ�صبوع«  �صبق  وقد  النارية.  

ال�صالح الذي يتم تهريبه اإىل مدن ال�صمال عرب املعرب 

احلدودي باب �صبتة املحتلة، بعنوان »حذار �صالح 

�صبتة الذي يباع يف مدن ال�صمال« حتت عدد: 768، 

ليوم اخلمي�س 19 دجنرب 2013.

قناص بنسليمان
ت�صهد خمتلف الإدارات مبدينة بن�صليمان 

فو�صى عارمة يف الوقت الذي تتغنى فيه 

بالإ�صالح  كريان  بن  الإله  عبد  حكومة 

يلحظه  قد  ما  منها  الف�صاد،  وحماربة 

الدولة  ل�صيارات  ا�صتعمال  من  املواطن 

ذات  �صيارة  تلحظ  كاأن  خا�صة،  اأمور  يف 

ترقيم اإداري تتجول يوم الأحد اأو خارج 

بال�صاأن  يرتبط  ما  ومنها  اخلدمة،  نطاق 

ل  حيث  البن�صليماين،  للمواطن  اليومي 

يلتحق بع�س امل�صوؤولني واملوظفني اإل بعد 

ال�صاعة العا�صرة)..( وخالل جولة ب�صيطة 

مل�صت�صفى املدينة مثال جتد طوابري طويلة 

من املواطنني مردها اأن الطبيب الفالين مل 

يلتحق بعد! وامل�صهد يتكرر بنف�س احلال 

فاإذا ما  للمقاطعة  بالن�صبة  كل يوم. كذلك 

اأراد املرء امل�صادقة على وثيقة ما فعليه 

املوظف،  يلتحق  حتى  ل�صاعات  النتظار 

وخمتلف  للبا�صوية  بالن�صبة  الأمر  وهكذا 

مندوبيات الوزارات بالإقليم)..( مما يطرح 

الت�صاوؤل حول ما اإذا كان هوؤلء ي�صبطون 

املتحدة  الوليات  توقيت  على  �صاعاتهم 

�صبطها  واإعادة  الدخول،  عند  الأمريكية 

اخلروج  عند  ال�صعودية  توقيت  على 

 ليقل�صوا يوم العمل اإىل دقائق معدودة!؟.

محمد بورزوق
حل�صن  ب�صارع  احتجاجية،  وقفة  مومن  ب�صيدي  الأ�صر  من  عدد  نظم 

اأحكام  ب�صبب  يعي�صونها  التي  املاأ�صاوية  بالو�صعية  تنديدا  ال�صو�صي 

معايري  بتوحيد  املحتجون  وطالب  بالت�صرد،  تهددهم  التي  الإفراغ 

ال�صتفادة كباقي �صاكنة مقاطعة �صيدي مومن من بقع 84 مرتا، واإعادة 

الإح�صاء من جديد وكذا ت�صريع وترية ال�صتفادة باعتبار �صيدي مومن 

القدمي هو الأ�صل والأقدم.

على  »حمتل«  كلمة  ال�صلطة  رجال  بع�س  باإطالق  ال�صاكنة  نددت  كما 

اأ�صحاب  بتعوي�س  مطالبني  فقط،  امل�صتعمر  على  تطلق  لأنها  ال�صكان 

الأرا�صي والت�صريع يف الرتخي�س للمالكني بالبناء، ومتكينهم من �صهادات 

الوطنية اجلديدة)..(  البطاقة  اإجناز  اأجل  اأخرى من  ال�صكنى ووثائق 

كما دعا املحتجون العامل اإىل اخلروج من مكتبه والتوا�صل مع ال�صكان 

من اأجل معرفة م�صريهم، والو�صول اإىل حل ير�صيهم، والت�صدي لبع�س 

»املنع�صني« العقاريني الذين جعلوا من �صيدي مومن القدمي بقرًة حلوبا، 

الفارغة  الأرا�صي  جميع  على  بـ»ال�صطو«  املحتجون  �صماه  مبا  وقاموا 

باأثمنة غري مقبولة، بتواطوؤ مع بع�س املنتخبني الذين اغتنوا بني ع�صية 

و�صحاها)..(.

بنسليمان

سطات

سيدي مومن

مرة اأخــــرى.. حـــذار من �شـــالح �شبتـــة الـــذي  يبــاع فــي ال�شمـــال

التح�شري لإذاعة روبورتاج م�شيء للمغرب
باملدن  للمغرب)..(، حاليا،  معادية  لقناة  تابع  يتواجد طاقم �صحفي 

معاناة  يحكي  �صحفي  بروبورتاج  القيام  اأجل  من  للمملكة  ال�صمالية 

املعرب  عرب  اإ�صبانيا  اإىل  الهجرة  يريدون  الذين  الأفارقة  املهاجرين 

من  اإر�صاديا  دعما  الأخرية  هذه  طلبت  حيث  �صبتة،  باب  احلدودي 

جمعية للدفاع عن حقوق الإن�صان.

غري  القناة  هذه  روبورتاج  يكون  اأن  مطلعة  م�صادر  ت�صتبعد  ومل 

املرخ�صة داخل املغرب)..( له عالقة باملبادرة التي قامت بها اململكة، 

الأ�صواء  �صت�صلط  حيث  الإقامة،  �صهادات  املهاجرين  مبنح  موؤخرا، 

على الفئات التي مل حتظ بالعناية لت�صوه هذه املبادرة.       

مو�شالت كهربائية مك�شوفة تعجل 
مبوت �شاكنة تطوان

املا�صي،  الأ�صبوع  املقاومة،  ب�صارع  اأمه  برفقة  كان  �صغري  طفل  تعر�س 

ل�صاعقة كهربائية كادت تودي بحياته لول لطف اهلل)..( يف الوقت الذي 

ت�صهد العديد من املو�صالت الكهربائية ب�صوارع تطوان حالة من الإهمال 

والالمبالة يف ناحية احلفظ وال�صيانة، حيث �صرق معظمها)..( و�صارت 

الأطفال  وخ�صو�صا  املارة  على  خطرا  ي�صكل  مما  مك�صوفة  الأ�صالك  جل 

ال�صغار، كما توجد اأعمدة تابعة للجماعة احل�صرية تتوفر على اأ�صالك ذات 

ال�صغط املرتفع والتي تعجل مبوت كل من جتراأ على مل�صها اأو القرتاب 

اإىل متى �صيالزم  الت�صاوؤل،  اإىل  اأحد املواطنني  ال�صيء الذي دفع  منها)..( 

هذه  ت�صكل  �صتظل  وهل  املع�صلة؟  هده  جتاه  ال�صمت  اجلماعي  املجل�س 

الأ�صالك الكهربائية املك�صوفة خطرا على ال�صاكنة؟  

بعد احلملة التي قام بها ومازال يقوم بها املخرج 

بعدائه  املعروف  باردمي«  »خافيري  الإ�صباين 

للمغرب واملغاربة خ�صو�صا يف ق�صية ال�صحراء 

بجميع  هجوما  ل�صنه  اجلزائر  تدعمه  التي 

الو�صائل ال�صينمائية وامللتقيات والندوات، كما 

�صبق اأن قام باإخراج فيلم وثائقي عنوانه »اأطفال 

عر�س  الذي  تندوف  خميمات  حول  ال�صحاب« 

ق�صد  البولي�صاريو  من  ومتويل  بطلب  بفرن�صا 

حظي  وفعال  الفرن�صي،  العام  الراأي  يف  التاأثري 

الفيلم باإقبال من طرف و�صائل الإعالم الفرن�صية، 

والأكرث من هذا ي�صتغل »خافيري باردمي« بع�س 

كو�صيلة  باإ�صبانيا  الإعالم  وو�صائل  الفعاليات 

لل�صغط على الدول التي ت�صاند املغرب يف وحدته 

الرتابية.

»الأ�صبوع« قامت ببع�س الت�صالت واللقاءات 

مع جمعيات اإ�صالمية بالأندل�س جنوب اإ�صبانيا 

اآرائهم  اأخذ  اأجل  و�صبتة ومليلية املحتلتني، من 

حول العداء الذي يحمله املخرج الإ�صباين حول 

املغرب، حيث قال »اأنا�س الرهوين« ع�صو اجلمعية 

الثقافية الإ�صالمية بالأندل�س: »نحن يف اجلمعية 

املدافعة  اجلهات  بع�س  به  تقوم  ما  ن�صتنكر 

واملد�صو�صة يف الهجوم على املغرب وعلى وحدته 

من  املغرب  اإليه  و�صل  ما  م�صتغلني  الرتابية، 

اإ�صالحات وا�صتقرار بقيادة اأمري املوؤمنني، وهذا 

اأعدائه،  طرف  من  املغرب  عليه  يح�صد  الو�صع 

ونحن كمغاربة يف بلد املهجر مت�صبثون ومقتنعون 

من  وكره  اأحب  من  اأحب  املغربية  بال�صحراء 

كره)..(«.

كما عرب »كرمي الهاليل« فاعل جمعوي بقرطبة الذي 

مل يختلف راأيه عن »اأنا�س« عن ا�صتنكاره ال�صديد 

للت�صريحات املن�صوبة لل�صفري الفرن�صي باأمريكا 

التي كيفها املخرج الإ�صباين لتحقيق مبتغاه. 
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قام اأع�صاء من املجل�س 

قا�صم  ب�صيدي  البلدي 

بنقل مكاتبهم اإىل بع�س 

حــــيث  »املقاهي«)..( 

امل�صوؤولني  اأحد  �صوهد 

يقوم  وهو  باملجلـــ�س 

وثائق  على  بالتوقيع 

ملواطــــــنني،  اإداريــــة 

يغنيهم  الذي  ال�صـــيء 

عن التوجه اإىل الإدارة 

الوقوف  عناء  وحتمل 

والنتظــــار، وذلـــــــــك 

مبقابل)..(.

�شاع املواطنون.. بني توقيت ال�شعودية وتوقيت اأمريكا

ثانوية بدون 
»دستور«

نموذج لثانوية لم 
تعترف بعد باللهجة 

األمازيغية رغم الضجة 
الدستورية)..( يحدث 

هذا في سطات

جمعيات �شد �شاحب فيلم »اأطفال ال�شحاب«

الوردي

»حمتلون« اأم مواطنون وجب اإن�شافهم

نور الدين هراوي
يف  تلوح  هادئة  حت�صريات  اأن  لـ»لأ�صبوع«  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 

حركة  اأو  تغيريات  اإجراء  اأجل  من  و�صاق  قدم  على  جتري  امل�صتقبل 

جديدة يف بع�س الإدارات وامل�صالح اخلارجية بعمالة �صطات، ي�صعى 

من خاللها حممد مفكر الوايل اجلديد اإىل تو�صيع �صالحيات الكاتب العام 

للعمالة ومتتيعه بالإ�صراف الكامل على تدبري وت�صيري اإدارة امل�صالح 

على  حكرا  ال�صابق  يف  كانت  مهام  العمالة،  لنفوذ  التابعة  اخلارجية 

ال�صاوية  جهة  لتنمية  التفرع  اأجل  من  املتعاقبني)..(  الولة  موؤ�ص�صة 

الأورا�س  ومتابعة  املواطن  م�صاكل  وحل  امليداين،  واخلروج  ورديغة 

اأو قيد  اأو امل�صاريع التنموية املفتوحة يف عهد الوايل ال�صابق املتقاعد 

الإجناز والتي مازالت تراوح مكانها)..( وما اأكرثها يا ح�صرة!.

العامل يو�شع توزيع �شالحيات 
الكاتب العام

تلكس

خافيير بارديم صاحب فيلم 
»أصحاب السحاب« رفقة 

زعيم البوليساريو
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حممد اأبي�ض .. �صيا�صي لكل الع�صور
 ع�صق �صينما الأبي�ض والأ�صود 

�لأ�صتاذ حممد �أبي�ض هو من �أعز �أ�صدقائي، 

ول  �لنادرة.  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  ومن 

يعرف همته يف �لعمل �ل�صيا�صي وذكاءه يف 

�تخاذ �لقر�ر�ت �إل �لذين ر�فقوه عن كثب 

لأنه قليل �حلديث عن نف�صه ول يبحث نهائيا 

�لكثري.  و�لظهور  و�لدعاية  �لبهرجة  عن 

�ل�صخ�صيات  من  �أبي�ض  حممد  فالأ�صتاذ 

�ملغربية �لقليلة �لتي عرفت �صخ�صيا فيها 

حب �لعمل يف �صمت تام.

وجاء حممد �أبي�ض �إىل �ل�صيا�صة من �لعمل 

�لقيادية  �لعنا�صر  �أحد  كان  فقد  �لنقابي، 

)�حتاد  لل�صغل«،  �ملغربي  »�لحتاد  يف 

عمايل( �لذي �أ�ص�صه وقاده �ل�صيا�صي �لر�حل 

�أبي�ض  وكان حممد  بن �صديق.  �ملحجوب 

�لأمر  يتعلق  عندما  �لد�ئم  �لع�صو  هو 

لل�صغل«  �ملغربي  بالتفاو�ض بني »�لحتاد 

نائبا  �أ�صبح   1976 �صنة  ويف  و�لآخرين. 

عام  ويف  �ل�صلطان«،  »مر�ض  بلدية  لرئي�ض 

1983 �أ�صبح رئي�صا لبلدية »�آنفا«، ثم بعد 
ذلك رئي�صا لبلدية �لد�ر �لبي�صاء �لكربى. 

وهو موقع مهد له �لطريق �إ�صافة �إىل عالقته 

�ل�صخ�صية مع �ملعطي بوعبيد ليتقلد يف عام 

�لتقليدية  لل�صناعة  وزيٍر  من�صب   ،1985
و�ل�صوؤون �لجتماعية، و�صغل ذلك �ملن�صب 

حتى عام 1992.

قيادة  توليه  بعد  �أبي�ض  حممد  عمل  وقد 

�لأول  �جتاهني،  يف  �لد�صتوري  �لحتاد 

�حلزب  خانة  �إىل  فعال  �حلزب  ينقل  �أن 

»�لليرب�يل«، ذلك �أن »�لحتاد �لد�صتوري« 

من  جمموعة  »تثبيت  تقول  فل�صفة  �عتمد 

�ملفاهيم �لتي �أ�صبحت متد�ولة على نطاق 

�لفعلية  �لدميقر�طية  قبيل  من  و��صع 

�حلرة  و�ملناف�صة  �لتامة  و�ل�صفافية 

و�جلهوية  �مل�صوؤولة  و�حلرية  و�لنزيهة، 

ليرب�لية  �إطار  يف  ذلك  وكل  �ملتو�زنة، 

�جتماعي  وتكافل  حر  و�قت�صاد  �جتماعية 

عمل  �لذي  �لثاين  �لجتاه  �أما  متجذر«. 

للحزب  تكون  �أن  فهو  �أبي�ض  حممد  عليه 

عالقات خارجية متينة مع دو�ئر ذ�ت وزن 

�حلزب  �صمعة  على  ذلك  وينعك�ض  دويل، 

»�لحتاد  �أ�صبح  �لإطار  هذ�  ويف  د�خليا، 

»�لليرب�لية  يف  ن�صيطا  ع�صو�  �لد�صتوري« 

»�لليرب�ليني  �صبكة  يف  وكذلك  �لأممية« 

�لعرب« و»�ل�صبكة �لليرب�لية �لإفريقية«.

على  �حلزب  �أع�صاء  �أن�صط  من  وكان   

يف  معه  �صافرت   ،1989 �صنة  ويف  �لدو�م، 

نف�ض �لطائرة �صحفية كانت تعمل معنا يف 

�لرحلة  وكانت  �لكويتية  �ل�صيا�صة  جريدة 

بدعوة  �لعيون  مدينة  �إىل  و�حد  ليوم 

ل�صوؤون  �مللكي  �ل�صت�صاري  �ملجل�ض  من 

�ل�صحر�ء. وعادت لتحكي يل كيف ��صتقبل 

�ملغربي  �ل�صحر�ء  �أبناء  من  غفري  جمهور 

حيث  �ألقاه،  �لذي  �أبي�ض  حممد  خطاب 

�هتزت �لقاعة بالت�صفيقات وبالهتاف بحياة 

وبالوحدة  �لثاين  �حل�صن  �لر�حل  �مللك 

جهات  وباقي  �ل�صحر�ء  بني  �لوطنية 

�ململكة.

وكثري� ما كنت �أزوره يف بيته بالد�ر �لبي�صاء 

�لذي يطل على �لبحر مبا�صرة فاأجال�صه يف 

مو��صيع.  عدة  معه  متناول  �لبيت  �صرفة 

مو�صوع  من  ينتقل  �أجده  عندما  فيذهلني 

حديث  ومن  �صيا�صي  مو�صوع  �إىل  علمي 

�أو �جليولوجيا.  �لتاريخ  �إىل كالم عن  فني 

لقد عرفت يف �لأ�صتاذ �أبي�ض �طالعا كبري� 

وذكاء ثاقبا يف �لتحدث عن عظماء �لتاريخ 

كانو�.  كيفما  حترتمهم  جتعلك  بطريقة 

ف�صاألته ذ�ت يوم عن ذلك، فقال يل: »�لتاريخ 

نف�ض  ي�صنعه  بل  يقال،  كما  نف�صه  يعيد  ل 

�لنوعيات من �لرجال، لأن كل �لذين حكمو� 

غريهم خالل خمتلف �لقرون كانو� على قدر 

بزعماء  �لأمثلة  و�أعطيك  �لذكاء.  من  هائل 

�لقانوين.  و�صليمان  نابليون،  مثل  �لتاريخ 

مثل  �لع�صرين  �لقرن  رجال  �أقوى  وحتى 

كانو�  فقد  وت�صر�صل،  ومو�صوليني،  هتلر، 

يف  جنحو�  ملا  و�إل  و�لدهاء  �لذكاء  ثاقبي 

�حتالل �صفحات من تاريخ �لب�صرية. فكيف 

دولة  رئا�صة  �إىل   ي�صل  �أن  عادي  لرجل 

وت�صيري �صعب لو مل يتوفر على قدر هائل 

كالمه  ويو��صل  و�لتكتيك«.  �لدهاء  من 

�إىل  رمزي  يا  »�أنظر  �لبحر:  �إىل  ينظر  وهو 

�لقوي  �ل�صمك  فيه  فاإن  �لبحر،  هذ�  عظمة 

و�ل�صمك �ل�صعيف وهكذ� �حلياة، فالقوي 

د�ئما«.  فيها  ينجح  �لذي  هو  و�لذكي 

يا  �أنت  عنك  »وماذ�  ممازحا:  عليه  فاأرد 

يف  كبرية  مكانة  ذو  فاأنت  �أبي�ض  �أ�صتاذ 

�حلزب �لذي تنتمي �إليه وقد ر�صحت عدة 

مر�ت ملنا�صب عليا كما �أن فئة كبرية من 

�لطيبة؟«  ملو�قفك  باخلري  تذكرك  �ل�صعب 

فيجيبني: »�حلمد هلل �أنني قمت و�أقوم بكل 

ما يف و�صعي خلدمة بلدي. فالذكاء عند �أي 

خلدمة  توظيفه  يجب  �صيا�صية  �صخ�صية 

من هم �أقل مكانة و�أكرث حرمانا وفقر�. لهذ� 

تخليت  �أن  �لأيام  من  يوم  يف  يل  ي�صبق  مل 

و�حد  مو�طن  طلب  جتاهلت  �أو  �أحد  عن 

غر�ض  لق�صاء  �أو  للم�صاعدة  �أبو�بي  طرق 

�إد�ري. وذلك يف حدود ما ي�صمح به من�صبي 

»وماذ�  ل�صوؤ�له:  فاأعود  �حلال«.  بطبيعة 

تاريخك مع �حلزب وظروف وجودك  عن 

فيه؟، »�أنا وكما تعلم من موؤ�ص�صي �حلزب 

�لد�صتوري �لذي ر�أى �لنور على يد �لعالمة 

�لكبري �لأ�صتاذ �ملعطي بوعبيد.  و�لوطني 

منا�صب  لعدة  ر�صحني  �لذي  هو  وحزبنا 

وز�رية كان �أولها وزير �ل�صناعة �لتقليدية 

و�ل�صوؤون �لجتماعية يف ثمانينيات �لقرن 

بوعبيد  �ملعطي  �لأ�صتاذ  �أن  كما  �ملا�صي. 

يّف ثقة كبرية وي�صت�صريين يف كل  كان يثق 

رحمه  كان  وقد  �حلزب.  وبر�مج  قر�ر�ت 

�هلل �صخ�صية فذة حيث ر�صحه �مللك �لر�حل 

فرط  من  �أول  وزير  �لثاين ملن�صب  �حل�صن 

ذكائه وحبه لوطنه«.

ويف يوم من �لأيام زرت �ل�صيد حممد �أبي�ض 

�أحاديثنا.  دفة  تغيري  قررت  وقد  بيته  يف 

على  غيور  وطني  »�أنت  مبا�صرة:  ف�صاألته 

بلدك و�صيا�صي كبري، ولكن لكل �إن�صان حياة 

يل  �لتحدث  منك  �صاأطلب  و�ليوم  خا�صة، 

عن هذ� �جلانب«. فقال يل مبت�صما: »ماذ� 

�ملغاربة  باقي  مثل  مغربي  �أنا  لك،  �صاأقول 

ر�حتها  على  و�أحر�ض  عائلتي  �أحرتم 

من  هو  �لعائلي  �لهناء  لأن  و�صعادتها 

دعامات �لنجاح لأي �صخ�صية كبرية. وجل 

�أوقاتي �أق�صيها �إما يف �لعمل د�خل مكتبي 

يف �حلزب حلل م�صاكل �ملو�طنني ودر��صة 

�ل�صيا�صية  �لجتماعات  يف  �أو  ملفاتهم، 

�مل�صتقبلية  بر�جمنا  لتخطيط  �ملتو��صلة 

كما  حلزبنا.  �لكربى  �ملبادئ  وحي  من 

�أعمل جاهد� جلمع �أكرب عدد من �ملوؤيدين 

�ألتقي بعائلتي �إل يف وقت  ل�صيا�صاتنا. ول 

�مل�صي  ريا�صة  �أز�ول  ما  وقليال  �لإفطار. 

جد�.  �لباكر  �ل�صباح  يف  �لبحر  بجانب 

ولكني رغم كل هذه �مل�صوؤوليات و�لأن�صطة 

�أن�صى �أ�صدقائي  و�ملو�عيد �لكثرية فاإين ل 

لل�صوؤ�ل  بهم  �لت�صال  على  و�أو�ظب  �أبد�. 

�لتي  �لأوقات  �أغتنم  كما  �أحو�لهم.  عن 

ت�صنح مل�صاهدة �لأفالم �مل�صرية عن طريق 

�لفيديو كا�صيت وذلك يف منزيل، وباملنا�صبة 

فاأنا من �أ�صد �ملعجبني بالر�حل �أنور وجدي 

�لذي تويف وهو يف عز �صبابه، كما يعجبني 

كثري� �لفنان �لكبري وعميد �مل�صرح �مل�صري 

وهبي،  يو�صف  �لر�حل  �ملا�صي  �لقرن  يف 

�أباظة.  ر�صدي  �مل�صرية  �ل�صا�صة  وو�صيم 

�صينما  عباقرة  ع�صاق  �أكرب  من  �أنا  �ملهم 

مت�صائال:  فقاطعته  و�لأ�صود«،  �لأبي�ض 

�لفنانة  »تعجبني  يل:  فقال  »و�لفنانات؟« 

�لتي قامت بتج�صيد دور �ملنا�صلة  ماجدة 

�جلز�ئرية جميلة بوحريد بطريقة ر�ئعة. 

�أما �لأ�صو�ت �لغنائية فاأنا و�حد من جمهور 

�لعندليب �لر�حل عبد �حلليم وطبعا حممد 

عبد �لوهاب �أما �لأ�صو�ت �لن�صائية فلي�ض 

هناك �أف�صل من �لر�حلتان �إ�صمهان وفايزة 

�أحمد.

وقد متيز م�صار  ومو�قف حممد �أبي�ض د�ئما 

ومقد�صات  �لوطن  ثو�بت  على  بالغرية 

�لبالد، وماز�ل حمافظا على نف�ض �ملو�قف 

�لوطنية حيث �أكد د�ئما باأن حزبه يرف�ض 

»رف�صا قاطعا« �أي تغيري يف طبيعة مهمة 

جمال  �إىل  وتو�صيعها  )�ملينور�صو(  بعثة 

مي�ض  ذلك  �أن  باعتبار  �لإن�صان٬  حقوق 

لعدة  �أدىل  وموؤخر�  �ملغربية.  بال�صيادة 

على  و�صريح  هام  بتعليق  �صحفية  منابر 

ملف  ي�صهدها  �لتي  �لأخرية  �لتطور�ت 

هذ�  »�إن  قائال:  للمملكة  �لرت�بية  �لوحدة 

�لقرت�ح مرفو�ض جملة وتف�صيال ول ميكن 

�لوطنية. بال�صيادة  مي�ض  لكونه   قبوله« 

و�صدد �أبي�ض على �أن »هناك ثو�بت ل ميكن 

�أدى  �ملغربي  �ل�صعب  و�أن  فيها٬  �لنقا�ض 

�لق�صم على عدم �لتفريط ولو ب�صرب و�حد من 

�صحر�ئه«٬ مربز� وجاهة وجدية �ملقرتح 

�ملغربي �ملتمثل يف تخويل حكم ذ�تي لالأقاليم 

ما  �ملغرب  باأن  موؤكد�   للمملكة،  �جلنوبية 

فتئ٬ منذ بروز هذ� �لنز�ع �ملفتعل٬ يتعاون 

مع هيئة �لأمم �ملتحدة من �أجل �إيجاد حل 

»�ململكة  �أن  �أكد  �لأطر�ف٬  جميع  ير�صي 

تعمل جاهدة من �أجل م�صاعدة �جلميع على 

�لتو�صل �إىل حل٬ �إميانا منها بعد�لة ق�صيتها 

مت�ض  باأن  ير�صى  لن  فاملغرب  �لوطنية٬ 

 كر�مته و�صيادته مهما كلفه ذلك من ثمن«.

�لإن�صان٬  حقوق  مو�صوع  وبخ�صو�ض 

كثري� عندما  عام  فقد �صفق ح�صور جمع 

»وهل  �صر�حة:  بكل  �أبي�ض  حممد  قال 

يف  وحترتم  تطبق  نف�صها  �حلقوق  هذه 

�جلز�ئر �أو يف خميمات �لحتجاز بلحمادة 

مقابل  �جلز�ئري٬  �لرت�ب  فوق  وتندوف 

�لتطور �لذي يعرفه جمال حقوق �لإن�صان 

يف �ملغرب٬ و�لتي ما فتئت ترت�صخ وتتعزز 

من خالل �جلهود �لتي يتم �لقيام بها يف هذ� 

�ملوؤ�ص�صاتي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  �لإطار٬ 

عن  �ل�صدد٬  هذ�  يف  معربا٬  �لقانوين«٬  �أو 

��صتغر�به لعدم �حلديث عن دول ل تطبق 

ول حترتم حقوق �لإن�صان.

وبعد وفاة �ل�صماليل يف يناير 2001، �نتخب 

�لحتاد  حلزب  عاما  �أمينا  �أبي�ض  حممد 

�ملهند�ض  لهذ�  ويح�صب  �لد�صتوري. 

�ملو�قف  من  كثري  �ل�صيا�صة  �حرتف  �لذي 

�لوطنية و�ل�صيا�صية �لطيبة �لأثر.

�ملتمهلني،  �ل�صيا�صيني  من  �أبي�ض  وحممد 

�ل�صيا�صة عنده هي �لتفاو�ض، لذلك يتوقف 

كل  وياأخذ  ليتفاو�ض  منعطف،  كل  بعد 

�لأحيان  بع�ض  يف  بالتق�صيط.  لكن  �صيء 

ي�صعب فهمه. متحفظ جد�. ويف كثري من 

�لأحيان يبدو حذر� ومنطويا. رجل �إد�رة 

ت�صغله �لتفا�صيل. يف بع�ض �ملر�ت تخونه 

يرفع  �مل�صتقبل.  ��صت�صفاف  على  �لقدرة 

�لنتخابية  حلملته  �صعار�  �أبي�ض  حممد 

يقول »�ختيار�ت �صيا�صية من �أجل مغرب 

للجميع« رغبته �حلقيقية �أن يعود �حلزب 

�إىل مو�قع �حلكومة بعد �أن ظل يف �ملعار�صة 

هذه  �أن  يعرف  وهو   ،1998 عام  منذ 

�لعودة ل متكن �إل عرب فوز حتالف ثمانية 

�أحز�ب �لذي يطلق عليه »حتالف من �أجل 

�لدميقر�طية«. وهو حتالف �صبيه بـ »قو�ض 

�لتحالف،  هذ�  د�خل  حزب  لكل  لأن  قزح« 

مرجعيات تختلف عن �لآخر، وهناك �لكثري 

يقول  �لن�صاأة«.  »ظروف  يف  �لتباينات  من 

حممد �أبي�ض »من �ل�صعب على �أي حزب 

ويقول  �ل�صتحقاقات،  غمار  يف  �لدخول 

�إنه يهدف �إىل �مل�صاركة فقط، �أو للح�صول 

على �ملر�تب �لأخرية«. ويدرك �أبي�ض )70 

�آخر جتربة  �أنه رمبا يخو�ض غمار  �صنة( 

�لأور�ق  لذلك رمى كل  �لقيادة،  من موقع 

على �لطاولة. الصحفي رمزي صوفيا في لقاء مع األستاذ محمد أبيض

بقلم : رمزي صوفيا

محمد أبيض 
من السياسيين 

المتمهلين، السياسة 
عنده هي التفاوض، 
لذلك يتوقف بعد كل 
منعطف، ليتفاوض 
ويأخذ كل شيء 

لكن بالتقسيط. في 
بعض األحيان يصعب 
فهمه. متحفظ جدا. 
وفي كثير من األحيان 
يبدو حذرا ومنطويا. 
رجل إدارة تشغله 

التفاصيل. في بعض 
المرات تخونه القدرة 

على استشفاف 
المستقبل



بني حوار اللغة 
الف�صحى والدارجة

واملكتوبة  املنطوقة  اللغات  بني  مكانتها  العربية  اللغة  اأخذت 

كان  واإن  قيا�سي و�سماعي -  تعابريها مبوؤدى  بف�ساحتها ودقة 

تعبري  جمرد  اللغة  هذه  تكن  فلم  ا�ستعماال-  اأكرث  فيها  ال�سماع 

يح�سل بوا�سطته التفاهم بني متكلمني فقط، ولكن البد من مراعاة 

اختيار ما ينا�سب التفهم بتمام ما يت�سف به طبيعة املنطوق به 

اإىل  باأبنائهم  يرحلون  العرب  كان  ولهذا  بكتابته،  واملو�سوف 

واالألفاظ  الكلمات  من  امل�ستعمل  ف�سيح  فيها  متوخني  البوادي 

الدقة �سعرا ونرثا،  املتوفرة فيها ا�ستعمال واحد ولكن يتوخى 

اأ�سوات، وعن احلاالت  ومبا ي�سدر عن االإن�سان واحليوان من 

اجلوية وما ي�سدر من اأ�سوات مبهمة كما جند عندما نقول فالن 

اأن  يتكلم باأ�سوات مبهمة ويراد بها تلك التي ي�سمع نغمها دون 

يفهم معناها، وكذلك الهيمنة: وهي �سبه قراءة غري بينة، وكذلك 

ال�سوت  جر�س  وهو  والنغم:  مفهوم،  غري  كالم  وهي  الدندنة: 

الغناء  جمال  يف  ال�سوتية  االأداءات  وتعترب  وقعه،  اأو  احل�سن 

وهي  ال�سديدة:  )االأ�سوات  ال�سوتيني  عند  ي�سمى  ما  واالإن�ساد 

ذلك  يدر�س  كما  النف�س،  حاالت  ح�سب  ال�سوت  فيها  يعلو  التي 

الكلمات  هذه  وتختلف  – االإي�سائيات-  علم  يف  املخت�سني  عند 

الزجل  وغري  ال�سخب  وغري  ال�سراخ  غري  فال�سياح  مبعانيها، 

وغري الهديد، كما توجد اأ�سوات ال تفهم وهي كاأ�سوات مبهمة اإال 

اأنها م�سرتكة بني االإن�سان واحليوان، وتطلق كلمة - اللغط - على 

الع�سكر، والوغى: �سوت  ال�سون املبهم، واللجب: على �سوت 

اأ�سوات حت�سل  اجلي�س يف احلرب، وال�سو�ساء: وهو جمموع 

بالنداء وغالبا ما تطلق على ما يفعله االإن�سان كمناداة للحيوانات 

)يدعوها اإىل طعام اأو غريه( وذلك ما يطلق على �سوت االإن�سان 

عندما ينادي �سخ�سا بعيدا )كيا - هياه( وي�سمى ذلك بـ)التهييت( 

وتبقى املنطقة ال�سكنية لها ا�سطالحاتها - واإن كان الف�سيح - 

فيها م�ستعمال يف ال�سعر العربي ونرثه كـ)القهقهة( وهو �سوت 

ال�سحك وال�سه�سهة: وهو قول االإن�سان: �سه، �سه اأي ا�سكت( 

وعند اال�ستح�سان تقول: ا�ستحق البخبخة: اأي بخ، بخ، وجند 

للمري�س اأ�سواتا ح�سبما يخرج من فمه، كالرنني: �سوت املري�س 

الرقيق، واالأنني: �سوت اأقوى من الرنني واأقوى منه اخلنني، كما 

ذكر �ساحب االأغاين)..(.

وكذلك  الطويل،  االأنني  وهو  الزفري:  جند  ذكر  ملا  وي�ساف 

اأن  ذكر  عما  ونزيد  املوت،  عند  النف�س  ترديد  وهو  احل�سرجة: 

اأ�سواتا الأع�ساء االإن�سان كال�سخري، والنخري، والفرقعة،  هناك 

وهذه  االأمعاء)..(  من  والقرقرة:  ال�سدر  من  اخلارج  والكرير: 

االأ�سماء هي من امل�سطلحات امل�سموعة باالأذن واملنطوقة بالل�سان 

من االإن�سان واحليوان حتفل بها الدواوين والق�س�س واالألعاب 

التي جترى بني االأطفال وتتداول بينهم وبني من يتوىل تربيتهم 

من اأمهاتهم ومن يتوىل رعايتهم)..( فاللغة العربية ا�ستطاعت اأن 

بها  التوا�سل  ويقع  واحليوانية،  االإن�سانية  اللغات  هذه  تر�سد 

بني راكب اجلمل واحلمار ودابته، بل يح�سل التفاهم بينهما كما 

يالحظ يف احلوا�سر والبوادي)..( وهنا يطرح هذا ال�سوؤال هل 

ما ذكر يدخل يف اإطار ف�سيح اللغة ودارجتها، وهل يحتاج تفهيم 

ذلك اإىل ح�س�س تعليمية خم�س�سة من االإن�سان للحيوان، اأو من 

االإن�سان الأوالد احليوان كما جاء ذلك يف لغتنا العربية التي تطلق 

كلمة: دغفل على ولد الفيل، وحوار على ولد الناقة، ومهر على 

ولد الفر�س، وجح�س على ولد احلمار، وعجل على ولد البقرة، 

وحمل على ولد ال�ساة، وجدي على ولد العنز، و�سبل على ولد 

االأ�سد)..(. 

ومن االإطالقات يف ترتيب �سن املراأة جند طفلة، مادامت �سغرية، 

ثم وليدة، اإذا حتركت، ثم كاعب، اإذا كعب ثديها، ثم ناهد، اإذا زاد 

ثم عان�س ثم خود، اإذا تو�سطت ال�سباب، ثم م�سلف اإذا جاوزت 

االأربعني، ثم كهلة اإذا كربت وفيها �سيء من القوة ثم حيزبون)..( 

االأو�ساف  يف  ت�ستعمل  كانت  �سابقا  املذكورة  االأو�ساف  هذه 

اللغوية  احلاجة  بح�سب  معانيها  توؤدي  وكلها  ملو�سوفاتها، 

و�سف  يف  اأخطاأ  اإذا  زواج  عقد  كاتب  يخطئ  وقد  عنها  املعربة 

بعلها  وحق  التزوج،  يف  حقها  يحدد  الذي  �سنها  ح�سب  االأنثى 

بالبناء بها اأم ال)..( فاجلواب الذي ما يزال معلقا يقت�سي القول 

اإن تعليم اللغة الدارجة التي ينادي بها - عيو�س - ال حتتاج اإىل 

بذل جمهود الأنها تاأتي تلقائيا بحكم ال�سرورة الطبيعية لالإن�سان 

واحليوان يف جميع حاجياته، فما رفع التكليف فيه فهو فطري وال 

يحتاج اإىل بذل جمهود يف معرفته اأو تالفيه الأنه معلوم بال�سرورة 

التي وهب اخلالق ت�سخريها لالإن�سان منذ خلقه اهلل حتت ح�سانة 

يتبعاأمه واأبيه.

العلمي  اإيقاعها  على  ع�سنا  الروعة  منتهى  يف  اأقل  مل  اإن  رائعة  اأم�سية 

املغربية(  االأحداث  من  رد�سي  اأحمد  قال  )كما  بهية  املا�سي  االأ�سبوع 

من بهاء وجه �ساحبها املحتفى به االأ�ستاذ االإدري�سي العلمي م�سي�سي 

الذي كرمته كلية العلوم القانونية واالقت�سادية التابعة جلامعة حممد 

املجال  يف  اأ�سداه  مبا  واعرتافا  الغزيرة  بعطاءاته  عرفانا  اخلام�س، 

للعدل،  االأ�ستاذ وزيرا  الوراء عندما كان  اإىل  اأعادتنا  اأم�سية  احلقوقي، 

فيها  كان ميد  اإىل فرتة ذهبية  اأرجعتنا  كلمة »حريات«  اأن ت�ساف  قبل 

الغ�سون اإىل احلياة دون اأن يتملكه الوهم الذي يدفع اإىل ركوب اأح�سنة 

الغرور، بعد اأن اختار اخرتاق م�سالك التغيري نحو االأف�سل يف ف�ساء كان 

�سياديا، رغم علمه باأن الكبار هم الذين كانوا يتحكمون يف اللعبة، ومع 

ذلك مل ي�سمح لل�سجاعة اأن تخونه حتى يف حالة طوارئ، حاالت ال ينزعج 

التي  ال�سلبة  القناعة  عمق  من  الطريق  اإ�ساءة  يتلم�س  كان  الأنه  منها، 

تكونت لديه من درا�سة القانون، ومن التجربة الطويلة التي 

تر�سخت معها مبادئ قارة ال تتزحزح، مل يتوقف قط 

العام واخلا�س  امل�سهد  واإر�سائها يف  تاأكيدها  على 

احلقوقي  ال�سوؤال  تربة  يف  وجتذيرها  اأي�سا، 

كانت  اأ�سا�سية  اأخرى  وباأ�سماء  كرائد  با�سمه 

تعمل اإىل جانبه بال �سجيج وال ادعاء.

بهم  امل�سكونني  الطلبة  من  غفري  جمهور 

الرجل،  قيمة  يعرفون  الذين  الثقافة 

االأفق  و�سعة  ال�سدر  برحابة  يعرفونه 

مي�سون  جميعا  هبوا  االطالع  و�سمولية 

فرحته  امل�سي�سي  ي�ساركوا  موؤملة،  ب�سرعة 

التي ج�سدت احلب والتقدير  اللحظة  بتلك 

املثقفني  من  عينة  جانب  اإىل  واالحرتام 

واالأ�سدقاء،  االإعالم  ورجال  وال�سا�سة 

الذي كان مبثابة م�سباح يف  ال�سحاك  كاإدري�س 

زجاجة يهتدى بنوره )علمه( حتى وهو يف اأجواء 

ال تبعث على ال�سوؤال اأو اال�ست�سارة.

لقد كان االأ�ستاذ امل�سي�سي )وهو وزير للعدل( يطرح اأفكارا 

�سبيه  كن�س  وروية  بعناية  يرعاها  ظل  للع�سر،  �سابقة  متقدمة  واآراء 

باملقد�س، من اأجل تنوع املعطى القانوين الذي كان يف تلك الفرتة ي�سهد 

تطورا وا�سحا وقفزة �سريعة من خالل االجتهادات واالأحكام والبحوث 

التي كان ي�سرف عليها اأو ينجزها مبجلون، تنامت لديهم فكرة االنخراط 

يف جمرى التحول الهادف الذي ال يرجى من ورائه �سوى خدمة احلق 

مراكز  داخل  ولي�س  عمليا،  عليها  القائمني  وتكوين  العدالة  واإ�سالح 

التي  االأخرية  هذه  جاهزيتها،  يف  خلخلة  اإىل  حاجة  يف  اليوم  اأ�سبحت 

املح�سنة  القانونية  ال�سخ�سية  وفر�س  املفاهيم  تطوير  على  ت�ساعد  ال 

والقادرة على مواكبة كل امل�ستجدات التي تطراأ بني احلني واحلني دون 

النزول اإىل م�ستويات تنزع املهابة واالحرتام.

البحث عن  اأقل عقودا يف  اإن مل  �سنوات حمرتمة  الكبري  االأ�ستاذ  ق�سى 

بديل لتجاوز ثقل امل�ساكل، م�ساكل احلا�سر وامل�ستقبل الأن طموحه مل 

وحتطيم  االعتناء  من  املزيد  ذلك  اأجل  من  وظف  موؤقت،  �سقف  له  يكن 

الواقع  م�سادقة  يف  قيل  كما  اال�ستمرار  حماولة  يف  القدمية  الت�سانيف 

مرة  كل  يف  ي�سطدم  كان  ولذلك  الق�ساء،  مكانة  من  والرفع  ب�سفافية 

يتاأبط  كان  التي  االإ�سالح  وثيقة  يهابون  كانوا  الذين  احلال  باأ�سحاب 

بها، ويعملون يف اخلفاء من اأجل االإيقاع به يف حالة تلب�س بتعرية واقع 

مري�س وعدالة معطوبة وف�ساد م�ست�سٍر، كان ي�سعى بكل قواه اإىل اإحداث 

�سبه انقالب بطريقة هادئة غري ثورية يف املفاهيم ال�سائدة اأنذاك، انقالب 

كما قال ال�ساعر م�سطفى ملح »يف حالة الطق�س ويف وردة امليتمني« يف 

االأخرية  اإىل هذه  الأنه كان ينظر  به،  اأو ت�سري  بالعدالة  ي�سري  كل �سيء 

كنهر باطني »كما �سماه امليموين« ميكن ب�سهولة اأن ينهار به حتى الذي 

يتقن ال�سباحة، وميكن اأن ينجو )رغم اجلهل بالعوم( املتحلي باالأخالق 

اإىل  واملحتكم  اخلالق،  �سفات  من  ك�سفة  بالعدل  واملوؤمن 

ال�سمري.

باحلب  املفعمة  اللحظة  تلك  يف  الكل 

الرجل  جدية  عن  يتحدث  كان  واالإن�سانية 

ب�سهولة  ا�ست�سالمه  وعدم  القوي  و�سموده 

قال  كما  لل�سوت(  الكامتة  )للم�سد�سات 

وملكته  املبكر  نبوغه  عن  اأ�سدقائه،  اأحد 

من  وفكها  الن�سو�س  قراءة  يف  النادرة 

لتكون  الدفع بها  اأغاللها وق�ساوتها، ويف 

باطن  اأو  اأ�سرار  بدون  كالعجني  طيعة 

امل�ستغلني  اأو  معها  املتعاملني  اأيدي  يف 

للعدل  وزيرا  كان  عندما  ولذلك  عليها، 

كان يحث على التخفيف ما اأمكن ومراعاة 

االأحكام  اإ�سدار  يف  الت�سرع  وعدم  الظروف 

واإعطاء فر�سة للدفاع لتكتمل �سورة املحاكمة 

اأثر بالغ ووا�سح يف  لها  العادلة: قلت ملكة كان 

ت�ستدعي  كانت  التي  ندواته  ويف  املتنوعة،  موؤلفاته 

واحلقوق،  القانون  جمال  يف  املنيعة  املناطق  اأق�سى 

ب�سهادة اجلميع  اأ�سرف عليها وهي بحوث  التي  البحوث  وكذلك يف 

وعمقه  واأ�سالته  بامل�سرف  يذكران  واللتني  واجلودة  اجلدة  منتهى  يف 

وح�سه القانوين.

ك�سهادة حية  الذاكرة  يف  عالقة  �ستبقى  الروعة  كامل  اأم�سية يف  ق�سينا 

مع  ق�سيناها  له،  وتقديرهم  اإليه  النا�س  واحرتام  الرجل  كربياء  على 

وما  وجتاربها  عطاءاتها  لوال  االأيام  بفعل  مالحمها  نن�سى  كدنا  وجوه 

اأ�سرار علمية، وما �سنعت  من  املغربية  للجامعة  اأهدته  وما  لنا  تركته 

حتافظ  اأن  وا�ستطاعت  وتاأطريها،  باإنتاجاتها  الدنيا  مالأت  نخب  من 

واالختالف  االإبداع  على  امل�سي�سي  االأ�ستاذ  اأ�س�سها  التي  املدر�سة  على 

املوؤ�س�س وعلى احلرية املطوقة بامل�سوؤولية، واأن ن�سيف اإليها جرعات 

من اجلراأة العلمية واالبتكار ونوع من ال�سمولية والعاملية.

 إدريس أبايا

الكل في تلك 
اللحظة المفعمـــــة 

بالحب واإلنسانية كــــان 
يتحدث عن جدية الرجل وصموده 
القوي وعدم استسالمه بسهولة 
»للمسدسات الكاتمة للصوت« 

كما قال أحد أصدقائه، عن نبوغه 
المبكر وملكته النادرة في قراءة 

النصوص وفكها من أغاللها 
وقساوتها
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للتكرمي  املر�سحني  بني  من  كان   ..

مذكراته  اأ�سدر  الذي  البكاي  عا�سور 

دون  بكاي«  »ال�سي  �سماه  كتاب  يف 

اأبيه،  حياة  عن  وطرائف  اأعمال  فيه 

واملرحوم بن عبد اهلل الوغوتي الذي 

مقاوم«،  »مذكرات  كتاب  اأ�سدر 

موؤلف  الدرفويف  احلبيب  واملرحوم 

�سجل  املا�سي«،  من  »اأ�سياء  كتاب 

املنا�سل  اأخيه  مع  ذكرياته  فيه 

الدرفويف  حممد  املرحوم  واملجاهد 

ومازلت  الوجديني،  الوطنيني  قدوة 

االإ�سدارات  هذه  من  بن�سخة  اأحتفظ 

طبعتها  التي  التقديرية  وبال�سهادات 

بنماذج  وكذلك،  ح�سابي  علـــــــى 

تاجر  ب�سنعها  قام  التي  امليداليات 

العلوي  اأحمد  احلاج  املجوهرات 

والتي مازلت اأحتفظ بها والتي اأديت 

ثمنها من مايل اخلا�س.

االأخرى  هي  املبادرة  هذه  باءت  وقد 

اإال  يعلمها  ال  الأ�سباب  باالإحباط 

اأحمد ع�سمان، وبعد هذه املحاوالت 

الرامية اإىل اإحياء ن�ساط جمعية اأنكاد 

واإخراجها من ركودها، جاءت الطامة 

الكربى التي جتلت يف الت�سطيب على 

واأطول  اأكرب  من  يزنا�سن  بني  ا�سم 

با�سم  وتعوي�سه  بالرباط  �سارع 

ال�سهيد املهدي بنربكة، وهي مبادرة 

ليغازل  الب�سري  اإدري�س  اتخذها 

كان  الذين  الي�سار  اأحزاب  زعماء  بها 

يف  امل�ساركة  اإىل  ا�ستدراجهم  يحاول 

الت�سكيالت احلكومية التي كان ي�سرف 

بنربكة  ا�سم  فاختار  هند�ستها،  على 

بهما  ليتحف  بوعبيد  الرحيم  وعبد 

اأكرب �سوارع حي الريا�س، وقد كتبت 

يف هذا ال�سدد عدة مقاالت اأحتج فيها 

الذي  االإق�ساء  هذا  واأ�ستنكر  بقوة 

بني  قبائل  حق  يف  جحودا  اعتربته 

املرحوم  عنها  قال  التي  يزنا�سن، 

الوفد  ا�ستقبل  يوم  الثاين  احل�سن 

الوجدي الذي قدم له برنامج االحتفال 

بالذكرى االألفية ملدينة وجدة، والذي 

عا�سور  وتكليف  منه،  اإق�سائي  مت 

�سهرين  بجانبي  ق�سى  الذي  البكاي 

رحمه  قال  الربنامج،  ذلك  لتح�سري 

اهلل: »لوال �سمود قبائل بني يزنا�سن 

على احلدود ال�سرقية لتمكنت جيو�س 

احتالل  من  العثمانية  االإمرباطورية 

املغرب«. 

ومل اأكتِف بتلك ال�سل�سلة من املقاالت 

بل طلبت من مئات الوجديني التوقيع 

�سافرت  احتجاجية  عري�سة  على 

حيث  وجدة،  مدينة  اإىل  اأجلها  من 

مقاهي،  عمومية:  اأماكن  بعدة  طفت 

ومطاعم جلمع االإم�ساءات من طرف 

عن  عربوا  الذين  الوجديني  ع�سرات 

ت�سامنهم معي �سد هذا احليف وهذا 

اال�ستفزاز، وقد �سادفت حملتي هذه 

وفاة املنا�سل الغيور املرحوم حممد 

منزله  اإىل  ق�سدت  الذي  زيان  بن 

لتقدمي التعازي بالرباط، حيث وجدت 

حزب  من  الوجديني  من  جمموعة 

اللتقاط  فر�سة  واغتنمتها  اال�ستقالل 

التي  العري�سة  على  االإم�ساءات 

حملتها معي، وكان من بني احل�سور، 

بادو  الرحمن  عبد  املرحوم  املنا�سل 

اأب الوزيرة ال�سابقة الذي �ساألني عن 

فحوى العري�سة وطلب مني اأن يوقع 

اأحق منكم  اأنا  قائال:  اأي�سا عليها  هو 

الأنني  العري�سة،  هذه  على  بالتوقيع 

االنتفا�سة  اإ�سارة  اأعطى  الذي  اأنا 

التي قام بها الوجديون يوم 16 غ�ست 

اال�ستعمار  �سلطات  اعتقلتني  التي 

اإخ�ساعي  بعد  وحاولت  اأجلها،  من 

ل�ستى اأنواع التعذيب اأن تنتزع مني 

حينئذ  العهد  ويل  بتواطوؤ  اعرتايف 

مدينة  اأحداث  يف  احل�سن  موالي 

اهلل  رحمه  فتف�سل  املجاهدة،  وجدة 

مازلت  التي  العري�سة  على  واأم�سى 

اأحتفظ بها.

عن  يت�ساءل  اأن  للقارئ  ويحق 

م�سري املبلغ الذي اأخذته من احلاج 

ح�ساب  يف  و�سعته  فقد  املدل�سي، 

احلاج م�سطفى بن حمزة الذي وظفه 

يف بناء دار للعجزة جزاه اهلل خريا، 

العلوي  م�سطفى  االأخ  ح�سور  اأما 

اأقامها املرحوم  التي  الغذاء  يف ماأدبة 

املح�سن احلاج املدل�سي فذلك الأن هذا 

االأخري كان رفيقه يف املعتقل ال�سري 

االأخ  اأخرب عائلة  الذي  بوجدة، وهو 

قيد  على  مازال  ابنهم  باأن  م�سطفى 

احلياة واأنه يوجد بذلك املعتقل بعد 

العلوي  م�سطفى  اأن  اجلميع  ظن  اأن 

قد مت اغتياله، بعد اختطافه من طرف 

زبانية اأوفقري)..( هي بع�س احلقائق 

اإن�سافا  عنها  اأك�سف  اأن  اأحببت 

للتاريخ.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
من اأقرب جمعية اأنكاد املغرب ال�صرقي

الحلقة الخامسة

الحلقة الثانية عشرة
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مقا�صد ال�صريعة  وم�صاكل الع�صر

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

واحلل  لها،  عد  وال  ح�صر  ال  مب�صاكل  يعج  اليوم  عاملنا  اإن 

ال�صريعة  اأحكام  اإىل  الرجوع  هو  امل�صاكل  لهذه  الوحيد 

هي  املقا�صد  هذه  مادامت  ال�صامية،  مقا�صدها  االإ�صالمية 

التي  االأ�صرار  وهي  ال�صمحاء،  ال�صريعة  هذه  من  الغاية 

و�صعها ال�صارع عند كل حكم من اأحكامها. فعلى العامل اأن 

يدرك اأن ال�صريعة االإ�صالمية جاءت الإنقاذ الب�صرية و�صمان 

الينبوع  وهي  كله،  للعامل  االأمان  �صمام  فهي  �صعادتها. 

اإىل  العامل  انتبه  ولو  واالطمئنان،  بال�صعادة  يفي�ض  الذي 

اأ�صرار هذه ال�صريعة، ملا غرق فيما هو غريق فيه اليوم من 

اأزمة اقت�صادية حادة اأدت اإىل الركود. واإىل ت�صريح العمال 

واملوظفني واإىل اإقفال عدد من املعامل، واإىل نك�صة اجتماعية 

التي  امل�صاكن  ديون  اأداء  عن  النا�ض  عجز  واإىل  خطرية 

�صك  بال  الربا  هو:  االأ�صا�صي  االأزمة  هذه  فمرجع  اقتنوها، 

وال رجحان، ولذلك اأخذت ال�صريعة االإ�صالمية موقفا �صارما 

برتك  واأمر  الربا  االإ�صالم  حرم  فقد  ذلك،  وحرمت  الربا  من 

التعامل به، قال تعاىل: »يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل وذروا 

ما بقي من الربا«، وهدد كل من مل ميتثل لذلك فقال: »فاإن مل 

للذين  الباب  وفتح  ور�صوله«  اهلل  من  بحرب  فاأذنوا  تفعلوا 

روؤو�ض  فلكم  تبتم  »فاإن  وتعاىل:  �صبحانه  فقال  يرتكونه 

يقرت�صه  الذي  املبلغ  من  زاد  ما  كل  هو  فالربا  اأموالكم«، 

ال�صخ�ض حني �صداده ل�صاحبه وهذه الزيادة يف الدين هي 

ال�صداد  وكذلك  االإ�صالم،  حكم  يف  للمدين  الدائن  من  ظلم 

فقاعدة  مقبول،  غري  وكالهما  للدائن،  ظلم  هو  بالنق�ض 

املعاملة يف االإ�صالم هي احلالل. قال تعاىل: »ال تظلمون وال 

الربا  تاأكلوا  ال  اآمنوا  الذين  اأيها  »يا  تعاىل:  وقال  تظلمون« 

اجتهد  وقد  تفلحون«،  لعلكم  اهلل  واتقوا  م�صاعفة  اأ�صعافا 

اإن »األ«  العلماء امل�صلمون يف هذا املجال، فقال املف�صرون: 

تفعلونه،  الذي  املعهود  املعروف  الربا  اأي  للعهد،  الربا  يف 

احلقيقة  يف  يجمعها  خمتلفة  اأقوال  اإىل  بيانه  اإىل  ذهبوا  فقد 

اأن يفر�ض على املدين اأو يطلب هو زيادة على الدين مقابل 

ال�صداد  على  القدرة  لعدم  ال�صداد  وقت  وتاأخري  املدة  مد 

الدين نظري  زيادة على  فهو  املتفق عليه،  الوقت  يدفعها يف 

املدة، يدفعها املدين للدائم وميكن اأن ت�صمر ال�صتمرار عجز 

املدين فعال اأو تقديرا كما كان االأجل لعدة �صنني، وكل �صنة 

فيها زيادة عن �صابقتها وعن االأ�صل حتى يت�صاعف الدين، 

الدائن.  مل�صلحة  ملكه  فينتزع  املدين،  ميلكه  ما  وي�صتغرق 

وهذا هو االأ�صل يف الربا الذي كان منت�صرا يف اجلاهلية، وهو 

االأوربية وغريها  الدول  اليوم  به  تتعامل  الذي  الربا  نف�صه 

ي�صمى  ما  وهناك  زيادة،  فهناك  العقار،  ب�صراء  يتعلق  فيما 

»لو نوار« وهو تعامل بالربا، ولذلك و�صل االأمر اإىل ما و�صل 

االأمالك من  االأداء ونزعت  العجز عن  كارثة فوقع  اإليه من 

واأحكام  تعاليم  اإىل  العودة  يف  يوجد  والعالج  اأ�صحابها. 

ال�صريعة االإ�صالمية التي حترك الربا وحترم كل تعامل قائم 

على الفائدة، والدليل وا�صح اأمامنا وهو االأبناك االإ�صالمية 

التي ال تتعامل بالربا وال تتعامل بالفائدة فاإن زلزال الكارثة 

م�صاكل  من  يعترب  املو�صوع  وهذا  ي�صبها،  مل  االقت�صادية 

ال�صريعة  مقا�صد  باب  من  تناوله  من  البد  ولذلك  ع�صرنا، 

باأمواج  �صاخب  معرتك  يف  اأنف�صنا  نرى  الأننا  االإ�صالمية، 

املبادئ االقت�صادية من راأ�صمالية اأو ا�صرتاكية اأو �صيوعية. 

ولعلنا يف العامل العربي غرقنا يف النظام املايل الراأ�صمايل، وقد 

دل الواقع واأكد اأن هذه االأنظمة املالية االقت�صادية كلها غري 

�صاحلة، وخا�صة بعدما اأ�صيبت بهذه الهزة العنيفة، ونحن 

كم�صلمني منتلك نظاما كامال يوؤدي اإىل االإ�صالح ال�صامل من 

خالل توجيهات الدين االإ�صالمي احلنيف، فالدين االإ�صالمي 

العامل  بها  عمل  لو  اأ�صا�صية  مبادئ  املايل  لالقت�صاد  و�صع 

الأنها  م�صاكلنا  كل  حللت  حقيقتها  وفق  وطبقها  االإ�صالمي 

خالية من الربا وال�صحت اأخذا اأو عطاء.

يتبع 

الحلقة السادسة

درهم   600 زيادة  كانت  ملا 

 2012 �صنة  الدولة  ملوظفي 

ال�صرائية  القدرة  �صعف  بحكم 

وتاآكلها، وارتفاع تكاليف العي�ض 

باملعاملة  املتقاعدون  طالب 

اإىل  يذهب  اجلميع  لكون  باملثل 

ال�صوق ويعول االأبناء مبا فيهم 

حكومة  وجدت  وقد  املعطلني، 

يف  تتمثل  تخريجة  كريان  بن 

على  ال�صريبة  ن�صبة  تخفي�ض 

واعتربتها  املعا�ض-   - الدخل 

زيادة اأعلن عنها الوزير االأزمي 

وللتذكري  بامليزانية،  املكلف 

اإن  لي�ض دخال، كما  فاإن املعا�ض 

الدخل  على  العامة  ال�صريبة 

كان  عندما  املوظف  اأداها  قد 

قد  اأموال  هي  للمتقاعد  ي�صرف 

املغربي  ال�صندوق  له  جمعها 

مدى  على  وا�صتثمارها  للتقاعد 

�صنوات طويلة.

واإذا كان هناك خلل، فامل�صوؤولية 

دبروا  ملن  وكذا  للدولة  ترجع 

التقاعد.  �صندوق  ويدبرون 

املالية  لوزير  نقول  لذلك 

االأحرار  حزب  من  واالقت�صاد 

وجدت  اإذا  بو�صعيد  حممد 

باآخر  املتقاعد  خروج  تخريجة 

العامة  ال�صريبة  الإعادة  اأجر، 

على الدخل كما كانت عليه قبل 

�صنة 2013 وهو لي�ض بدخل بل 

معا�ض، نقول فذلك منكر يف حق 

زهرة  اأفنوا  الذين  املتقاعدين 

طويلة  �صنني  العمل  يف  حياتهم 

عليا.  �صهادات  له  من  ومنهم 

التعوي�صات  تن�صاف  حني  يف 

للوزراء  االأجــــــور  وترفع 

وامل�صت�صارين  والربملانيـــــــــني 

�صبه  من  مهمة  ن�صبة  ومنهم 

مبعا�صات  ويتمتعون  االأميني، 

ال  قد  وجيز  ظرف  يف  �صمينة 

بع�ض  يف  ال�صنة  حتى  يتعدى 

 39.000 اإىل  وت�صل  االأحيان 

عدالة  اأية  احلياة،  مدى  درهم 

معا�ض  له  من  هناك  بل  ؟  هذه 

ا�صتثنائي ومل ي�صتغل قط.

وزير  م�صامع  على  نردد  لهذا 

املالية واالقت�صاد اأن املتقاعدين 

البحث  قاطعا  رف�صا  يرف�صون 

عن حل اأزمة مالية على ح�صابهم 

مل يت�صببوا فيها، وان ال يكونوا 

بحقوقهم  وامل�ض  �صحاياها، 

وزير  فعلى  اكت�صبوها  التي 

النظر  اإعادة  واالقت�صاد  املالية 

باالإلغاء  املجحف  القرار  يف 

على  العامة  لل�صريبة  الكلي 

وهي  الدخل،  ولي�ض  املعا�ض 

مغالطة وجب ت�صحيحها.

محمد عباسي )وجدة( 

ال�صريبة العامة على املعا�ش باطلة وغري قانونية

العامل املغربي الذي انتقد 

كالم امللك احل�صن الثاين
اجلواد  �صيدي  العالمة  املرحوم  اأن  املعلوم  من 

حوايل  بفا�ض  ال�صريعة  كلية  عميد  كان  ال�صقلي 

وقيل  الذاكرة)..(  تخن  مل  اإن  الثمانينيات)..( 

اأن  علمه  اإىل  و�صل  اإنه  الراوي  على  والعهدة  يل، 

در�ض  على  تعليقه  حني  الثاين  احل�صن  املرحوم 

ح�صني رم�صاين، جاء على ل�صانه اأن ظاهرة ع�صا 

مو�صى ماهي اإال ظاهرة علمية فيزيائية.

العالمة  من  املرحوم  امللك  تو�صل  ذلك  اإثر  وعلى 

االأمر  اأن  فيه  يوؤكد  منه  بخطاب  هذا  مقالنا  حيث 

بالظاهرة  له  ارتباط  وال  اإلهية،  مبعجزة  يتعلق 

خطابه  يف  الواردة  املالحظة  ولعل  الفيزيائية)..( 

ا�صت�صاغتها  يتم  مل  املوؤمنني  اأمري  اإىل  املوجه  هذا 

كلية  عمادة  من  باإعفائه  االأوامر  فاأعطيت 

ال�صريعة)..( وانزوى يف بيته.

وهكذا، فاإن هذا العامل مل يعلق على هذا االإجراء 

الذي اتخذ يف حقه)..(

“طه” والتي يقول فيها  واالآية الواردة يف �صورة 

احلكيم العليم: »وما تلك بيمينك يا مو�صى قال هي 

ع�صاي اأتوكوؤا عليها واأه�ض بها على غنمي ويل فيها 

هي  فاإذا  مو�صى فاألقاها  يا  األقها  اأخرى قال  ماآرب 

حية ت�صعى قال خذها وال تخف �صنعيدها �صريتها 

االأوىل..«، فكان ملوقفه من اأبعاد تف�صري االآية ثمن 

ا�صرتخا�صه ملقعده اجلامعي عمال بقول ال�صاعر:

وها اأنا يف خندق العي�ض  

اأحمل قو�صي وادراأ بالكربياء 

وبذلك فاإن طينة علماء اأجالء اأمثال املرحوم �صيدي 

اأقالء،  هذا  زمننا  يف  اأ�صبحوا  ال�صقلي  اجلواد 

اأحدهم  اأن علماءنا املعا�صرين قلما يتجراأ  ال�صيما 

جلعل حد للمناو�صات التي تقع لبع�ض العلمانيني 

الدو�ض  بها  يراد  الهوجاء  االآراء  اإ�صدار بع�ض  يف 

و�صائل  ا�صتغالل  عرب  االإ�صالم  اأمة  ثوابت  على 

االإعالم املتعددة ال�صيما منها التي تخدم االأجندة 

له  هو  ما  بكل  بالتبخي�ض  االإمعان  يف  ال�صهيونية 

�صلة وطيدة باأعراف وتقاليد ديننا احلنيف)..(.

العالمة  املرحوم  موقف  فاإن  القول،  وخال�صة 

مو�صى  ع�صا  م�صاألة  يف  ال�صقلي  اجلواد  �صيدي 

كان  الذي  الطالئعي  للدور  م�صع  اإبراز  اإال  هو  ما 

يتجلى يف مواقف العلماء االأجالء انطالقا من اأنهم 

ورثة االأنبياء.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

اللغة  لقواعد  اأن  اأحد  على  يخفى  ال 

يتو�صل  حيث  خا�صة  اأهمية  العربية 

ومبادئ  وداللة  مفهوم  اإىل  بوا�صطتها 

اللغة العربية الف�صحى العزيزة، اإال اأن 

ومقدمات  مقدمي  بع�ض  االأ�صف-  مع   -

االأخبار املرئية يرتكبون بع�ض االأخطاء 

بع�ض  ففي  وال�صرفية)..(  النحوية 

اأخبار �صا�صتنا املرئية املحرتمة  ن�صرات 

والفنية  الثقافية  الربامج  بع�ض  وكذلك 

يف  به  »املفعول«  يتقدم  والريا�صية: 

فين�صب  الفاعل  ويتاأخر  فريفع،  اجلملة 

على  ا�صطرارهما  اإال  لهما  ذنب  وال 

�صياق  يف  اأحيانا  التاأخري  اأو  التقدمي 

كما  الف�صيحة)..(  العربية  اجلملة 

ي�صرف املمنوع من ال�صرف)..( ومينع 

اال�صم املت�صرف، واأن كلمة اأو ا�صم على 

ذلك  على  عيان«  لـ«�صاهد  اأفعال  وزن 

اأو  كلمة  كل  ال�صرف  من  مينعون  حيث 

الن�صرات  جل  يف  اأفعال  وزن  على  ا�صم 

االإخبارية ولو مل يكن هذا اال�صم خمتوما 

ن�صب  اإىل  باالإ�صافة  اجلمع)..(  بهمزة 

ال�صامل،  املوؤنث  وجمع  اإليه  امل�صاف 

ي�صاءون  كما  العدد  وتاأنيث  وتذكري 

مركبا)..(  العدد  هذا  كان  اإذا  خ�صو�صا 

عنها  ينوب  ما  اأو  الظروف  اإعراب  اأما 

فحدث وال حرج، و�صاأكتفي مبثال يتكرر 

االإخبارية  الن�صرات  يف  عديدة  مرات 

ويف جل القنوات العربية وهو ما يتعلق 

بكلمة »نحو« املن�صوبة وامل�صافة حيث 

اإىل  اأ�صيفت  اإذا  زمان  ظرف  نائب  تعرب 

ا�صم دال على مكان، اأو نائب ظرف زمان 

اإذا اأ�صيفت اإىل ا�صم يدل على زمان: وهنا 

تعرب  كما  الظاهرة  بالفتحة  دائما  تفتح 

مثل:  بالفتحة  من�صوبا  مطلقا  مفعوال 

به  يرفع  ما  على  يبنى  العلم  »املنادى 

»نحو«  فكلمة  انتبه«،  اإبراهيم  يا  نحو: 

فقط:  واحدة  حالة  يف  اإال  جتر  ال  هذه 

ال�صرورة  اأو عند  اإذا �صبقت بحرف جر 

على  جاء  ما  مثل  ال�صعر  يف  خ�صو�صا 

ل�صان العدد:

عددا  كنُت  اإذا  اجلزاأين  فتح  على  اأُْبَنى 

ع�صر  خم�صة  زارنا  »نحو«:  يف  مركبا 

نحويا.

واأرجو اأن جتد هذه املالحظات املوجزة 

�صاغية  اآذانا  في�ض  من  غي�ض  هي  التي 

واملتفرجات  املتفرجني  على  ن�صفق  علنا 

املتعلمني واملتعلمات كي ال تختلط عليهم 

االأمور)..(.

وابتكارا  اجتهادا  هناك  اأن  ننكر  ال  نعم، 

ولكن لي�ض على ح�صاب النحو وال�صرف 

العربيني.

إبراهيم بن منصور قمشة )أمزميز(

الأخطـاء اللغوية فــي التلفزة املغربيـــة

اعتذار عن ق�صية 

عــــزرائيــــل
اهلل  ت�صــــــــتغفروا  اأن  عليكم 

الزور  عن  للقراء  وتعتذروا 

اأحد  عن  كتبتم  الذي  والبهتان 

ف�صهدمت  املقربني  املالئكـــــــة 

اأرواح  اأخــــــذ  عن  باإ�صــــرابه 

الثاين،  احل�صن  بعـــد  املغاربة 

وكاريكاتري  ا�صتهزاء  وهــــــــذا 

اخلالئق  اأعظم  اأحد  حـــــــق  يف 

الذين يرونا وال نراهم نقد�صهم 

ونوؤمـــــن بهم ونوقرهم ونرجو 

اهلل  بعد  ور�صـــاهم  دعاءهم 

�صبحانه وتعاىل. اهلل يهديكم.

حاكي

الصبر  تقاضى
وا�ش هاذ احلكومة ما بغات تعيق

ا اأحنا جمرد بالدة ول كظنَّ

وعود زائفة من غري توثيق

اأما التطبيق غري يف الزيادة

اللي خالتنا نعي�صو اأزمة و�صيق

ولكان غال�صرب منا تقا�صا

ملينا ال�صعارات ملينا التزويق

وهذا احلزب معادي مع هذا

ويف قبتهم ما ت�صمع غري التبقبيق

ولينامي خ�صو بطانية وو�صادة

اأما احلزم يف الأمور.. والت�صديق

ل �صيء يذكر كيف العادة

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(
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هياكل  الآن جتديد  من  اأيام  قبل  مت 

للقوات  ال�شرتاكي  الحتاد  حزب 

ال�شعبية مبدينة فا�س، ول�شوء حظي 

فيه  مت  الذي  باملكان  حا�شرا  كنت 

�شمعت  حيث  الهياكل  هذه  انتخاب 

اأذناي وراأت عيناي ما جعلني اأحمد 

قبل  تويف  بركة  بن  املهدي  كون  اهلل 

داخل  حتدث  مهزلة  هكذا  ي�شهد  اأن 

حزبه الذي كان ي�شرب له احل�شن 

جتديد  فخالل  ح�شاب!  األف  الثاين 

هذه الهياكل غاب الن�شج ال�شيا�شي 

والدميقراطي وح�شر مكانهما ال�شب 

وال�شتم والرتا�شق بالكرا�شي، فلكل 

م�شلحة يدافع عنها.

كانت بداية ال�شراع ناجتة عن عدم 

اأنه يجب على  التفاق حول م�شاألة 

قبل  درهما   20 يدفع  اأن  ناخب  كل 

الإدلء ب�شوته، وعلى كل مر�شح اأن 

يدفع 120 درهما،وهو الأمر الذي مل 

يعهده ل الناخبون ول املر�شحون، 

انتهى  طويل  جدال  وقع  ثم  ومن 

كامال  للمبلغ  املنا�شلني  اأحد  بدفع 

�شراع  ن�شاأ  بعدها  الناخبني..  بدل 

على  البع�س  اإ�شرار  ب�شبب  اآخر  

اإل  الت�شويت  قاعة  يدخل  لن  اأنه 

اللوائح  يف  امل�شجلون  الناخبون 

هذا  الوطنية،  للبطاقة  واحلاملون 

الأمر كان كافيا حتى نرى الكرا�شي 

تقذف  النابية  والكلمات  تتطاير 

نحو  ترك�شن  والن�شاء  امل�شامع 

بداأ  ثم  مذعورات!!  خائفات  الباب 

الت�شويت دون اأن تهداأ العا�شفة... 

انتهى احلدث الأول.

كان  قليلة  باأيام  احلدث  هذا  قبل 

الوطني  املوؤمتر  انعقاد  موعد 

ح�شر  والذي  الحتاديات  للن�شاء 

للحزب  الأول  الكاتب  افتتاحه 

اإدري�س ل�شكر الذي �شبق له اأن طالب 

وجترمي  الإرث  اأحكام  مبراجعة 

مدونة  من  بحذفه  الزوجات  تعدد 

الأ�شرة. فعلى نف�س هذا املنوال جاء 

البيان اخلتامي لهذا املوؤمتر ال�شابع 

اإقرار  اإىل  الحتاديات  دعت  حيث 

بني  امل�شاواة  على  ين�س  د�شتور 

وبدون  امليادين  كافة  يف  اجلن�شني 

بالتن�شي�س  طالنب  كما  حتفظات، 

الدين  بني  الوا�شح   الف�شل  على 

بكونية  والعرتاف  وال�شيا�شة، 

يجوز  ل  بحيث  الإن�شان  حقوق 

الدينية  باخل�شو�شيات  التذرع 

حقوق  على  للت�شييق  والثقافية 

الإن�شان املغربي امراأة اأو رجال. من 

جهة اأخرى اأكدن على �شرورة املنع 

تزويج  وجترمي  للتعدد  الوا�شح 

القا�شرات، بالإ�شافة اإىل التن�شي�س 

على احلق يف الإجها�س.

عليه  ن�س  مما  نقاط  جمرد  هذه 

اأنها كافية لإدراك رغبة  البيان غري 

احلزب يف العزف على وتر املرجعية 

الإ�شالمية للحزب احلاكم »العدالة 

ل�شكر  اأن  الوا�شح  ولكن  والتنمية« 

بن  كون  تنا�شوا  قد  ورفيقاته 

كريان واأخواته واإخوانه قد تركوا 

حلق  من  ومنهم  خلفهم  مرجعيتهم 

وخنق  جلبابه  من  وجترد  حليته 

نف�شه بربطة العنق التي قالوا عنها 

اأنها بدعة! ل�شكر ورفيقاته  بالأم�س 

قد تنا�شوا اأي�شا اأنهم ببيانهم هذا قد 

الإن�شان  اأن  بحكم  الكثري  يخ�شرون 

انتهى  بالفطرة.  متدين  املغربي 

احلدث الثاين.

ولكن قبل هذا وذاك، نظمت ال�شبيبة  

ندوة  بوملان  فا�س  جلهة  الحتادية 

جهوية حتت عنوان “ قانون املالية 

بني الأزمة القت�شادية وانعكا�شاته 

وقد  ال�شباب”  علـــى  الجتماعيـــة 

اأع�شاء  الندوة جمموعة من  ح�شر 

مقدمتهم  يف  ال�شيا�شـــي  املكتــــب 

ح�شناء اأبو زيد،عبد العزيز عبودي 

عاينه  ما  الفاحتي...  العزيز  وعبد 

ومنذ  الندوة  هذه  خالل  احل�شور 

بدايتها هو اأن املحا�شرين جتاوزوا 

عنوان  عليها  ا�شتمل  التي  املحاور 

باملقابل  وخ�شـــــــ�شوها  الندوة 

بلغة  وحكومته  كريان  بن  ملهاجمة 

احلا�شر  ال�شباب  ا�شتفزت  قا�شية 

الذي مل تت�شن له الفر�شة بعد ليفقه 

جعل  الذي  الأمر  ال�شيا�شـــة،  لغة 

القاعة تبدو �شبه فارغة بعد دقائق 

انتهى  اللقاء.  انطالق  عن  قليلة 

احلدث الثالث.

اإىل  حتتاج  ل  الثالثة  الأحداث  هذه 

مزيد من التعليق فهي ت�شرح نف�شها 

لنا بجالء ما و�شل له حزب  وتبني 

نقل  مل  اإن  تذبل  بداأت  التي  الوردة 

اأنها ذبلت.

عبد السالم المساتي

الحلقة الثانية

نعود مرة ثانية اإىل هذه الندوة الناجحة املتميزة التي غطت 

جميع ع�شور الت�شوف منذ ن�شاأته اإىل اليوم، والتي حتدث 

ال�شحابة  منذ  الت�شوف  رواد  عن  والكتاب  العلماء  فيها 

الكتاين  بكر  واأبو  واجلنيد  الب�شري  فاحل�شن  والتابعني، 

وريادته  ال�شاذيل  فالإمام  م�شي�س،  بن  ال�شالم  عبد  واملوىل 

فالإمام  عربي،  بن  الدين  حميي  الأكرب  وال�شيخ  ال�شوفية، 

عبد  ومولي  الرفاعي،  فالإمام  ال�شوفية،  حمت�شب  زروق 

القادر اجليالين وغريهم من �شيوخ الت�شوف واأعالمه حتى 

اإننا متنينا لو امتدت الندوة اأياما اأخرى لنتملى بهذا العامل 

الروحي اجلميل الذي يرفعك عن الدنايا ومتع الدنيا الغرارة 

وقيم،  كله روح، ومبادئ،  �شامي  اإىل عامل علوي  ومفاتنها، 

عامل الأخالق الكرمية التي ميز اهلل بها ر�شوله الأمني.

اإىل  الت�شوف  علم  باإرجاع  متيزت  حما�شرتي  كانت  واإذا 

هو  علما  وكونه  وال�شنة،  الكتاب  الأ�شا�شيني:  م�شدريه 

ال�شحابة  وحياة  امل�شطفى،  و�شرية  وال�شنة،  القراآن  زبدة 

والتابعني، فاإنها متيزت با�شتقطاب �شويف واإمام معا�شر هو 

ال�شيخ حممد بن عبد الكبري الكتاين ومنهجه ال�شويف الرائع، 

وما اأنتج من تراث قيم، واأعالم ومريدين �شوفيني، وما نتج 

اهلل،  بذكر  مزدهرة  قائمة  مازالت  ومدار�س  زوايا  من  عنه 

ال�شالة على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، وبث العلوم 

واملعارف، وخرجت اأعالما كبارا كاأبي بكر التطواين، واحلاج 

حممد املريني، واحلاج عبد الرحمن بن�شقرون ومالوي علي 

العدلوين، والفقيه احل�شمي، والعمراين، و�شواهم ممن تركوا 

اآثارا حافلة يف جمال الت�شوف ال�شني الكرمي.

�شفاء  على  عملوا  ومن  باهلل،  العلماء  هم  ال�شوفية  كان  اإن 

الأعمال والأحوال، والقلوب والأ�شرار والعقول، عما يحجبها 

التي  ال�شوائب  ونبذ  لالإميان،  املنتج  امللكوت  م�شاهدة  عن 

العمال من كرب وحقد، وح�شد و�شحناء، مما يجعل  حتبط 

الت�شوف هو عني ال�شريعة، ويعني اتباع القراآن وال�شنة.

لذلك ح�شر ال�شيخ الكتاين الت�شوف يف كلمتني:

- الذوق وهو تلم�س املعرفة احلقيقية.

- وجتلي النور الإلهي يف قلب املوؤمن العابد.

ال�شويف  يعي�شه  وحقيقتها،  ال�شريعة  بجوهر  تقيد  اأنه  اأي 

مما  جوارحه،  وقبل  وقلبه،  ج�شده  قبل  وروحه  بوجدانه 

يجعله �شموا كماليا ينال به ال�شويف �شرف التخلق باأخالق 

ال�شفات الإلهية.. مما يجعله م�شاهدة وتذوقا، واإ�شراق نور 

والورع  التقوى  هو  الت�شوف  حقيقة  وتكون  القلب،  يف  اهلل 

والأخالق كما ذهب اإىل تعريفه ر�شي اهلل عنه وحتديد �شروط 

ال�شيخ اأو املر�شد:

- اإذ لبد اأن يتطابق �شلوكه مع ميزان ال�شرع.

- واأن يكون عاملا بال�شريعة الإ�شالمية.

- واأن يكون عارفا مب�شالك الطريق.

- واأن يكون تخرج على يد �شيخ اأو مر�شد كامل.

الأمرا�س  مبداواة  خبريا  القلب،  طيب  يكون  واأن   -

املعنوية.

مما يجعل الت�شوف يقوم على خ�شائ�س اأهمها:

1 - الرتقي الأخالقي.
2 - الفناء يف احلقيقة املطلقة.

3 - العرفان الذوقي املبا�شر.
4 - الطماأنينة وال�شعادة.

5 - الرمزية يف التعبري.
ولقد خل�س ذلك يف اأركان طريقته الأربعة:

- ت�شحيح مقام التوجه الواجبة فورا.

- ت�شحيح مقام التقوى.

- التما�س املعذرة للم�شلمني.

- نظرة التعظيم جلميع املخلوقات.

وقد جمع خ�شائ�س الت�شوف وحقائقه يف هذا ال�شالم الرائع 

الذي جعله جزءا من ورده ال�شريف بقوله خماطبا الر�شول 

الأمني: 

»ال�شالم عليك يا عني العيون

ال�شالم عليك يا روح الأرواح

ال�شالم عليك بل�شان اإن الذين يبايعونك اإمنا يبايعون اهلل«، 

وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

ندوة �صوفية روحية يف تركيا

ملاذا  واأكرر:  واأقول  نف�شي  مع  اأت�شاءل 

باأن  نفهم  مل  ملاذا  بعد؟  اللعبة  تنته  مل 

لأخذ  ت�شابق  الكل  املق�شود؟  فهم  الآخر 

ق�شط من احللوى وكم هي احلقيقة مرة، 

اأهل بالتغا�شي وال�شكوت وغ�س الطرف 

�شن�شل اإىل ذلك النفق الذي اأغلق من طرف 

من �شبقونا. يف بع�س الأحيان ترى اأنا�س 

وهلم  والر�شيد  واملدخول  الربح  همهم 

جرا، وهناك اآخرون كالمهم هو ا�شتقبال 

ما  جمعية  اأو  املدينة  خارج  من  �شيف 

يف  النفخ  الأخري  ويف  مو�شيقي  جوق  اأو 

الفاتورة. الإن�شان لحق عنده ول وجود 

وله  الغري  حقوق  ويه�شم  الآخر  عند  له 

اأمل  الإن�شان.  حقوق  عن  ويتكلم  �شوابق 

يحن بعد الوقت ملراجعة ال�شمري. 

»الكاميال  اأ�شحاب  بع�س  اأمر  غريب 

الآن  حتى  ي�شتوعبوا  مل  فهم  والهمزة« 

منهم  اأحد  ل  واأن  وىل.  قد  زمنهم  اأن 

اأ�شتن�شق  اإنني  امل�شاءلة.  من  �شينجو 

مدة  منذ  والتخلوي�س«  »اخلوا�س  ريح 

اأت�شاءل  رقيب.  ول  حما�شب  ل  مبدينتي 

ل  ملاذا  واأقول  ومرات  مرة  نف�شي  مع 

مع  واأ�شبح  ورقتي  واأمزق  قلمي  اأك�شر 

�شيئا  اأفقه  ل  باأنني  واأعرتف  التيار. 

وك�شول »خبز الدار ياكلو الرباين«.

حفيظ صادق )الصويرة(

نقتنع بالنا�س �لذين لهم �أقنعة!؟

حزب االحتاد اال�صرتاكي يف ثالثة اأحداث

مقهى  اأمام  �شباحا  للمار  ميكن  ل 

التجار املعروف مبقهى »نيكو�شيا« 

  )les négociants( بتحفة مراك�س 

جلي األ يلفت نظره بني زبناء املقهى 

بجلبابه النا�شع البيا�س وهو منهمك 

عادته  هي  هذه  كانت  القراءة)..(  يف 

منذ زمن)..( ذاك هو العالمة ال�شاعر 

جامعة  خريج  مراك�س،  ودعته  الذي 

املرموقني  اأ�شاتذتها  واأحد  يو�شف  بن 

كان  املا�شي،  القرن  خم�شينيات  يف 

من�شغال  نهما،  قارئا  ال�شديق  مولي 

ما  وهو  الب�شري،  العقل  ينتجه  مبا 

وفكرية  ثقافية  مو�شوعة  منه  جعل 

تثري اإعجاب وتقدير جميع من عرفوه 

اأو جال�شوه اأو جال�شهم، وعلى راأ�شهم 

اهلل  طيب  الثاين  احل�شن  له  املغفور 

 31 اجلمعة  يوم  �شبيحة  تويف  ثراه، 

�شنة   94 يناهز  �شن  عن   2014 يناير 

ودفن مبولي علي ال�شريف.

محمد العلوي 

عندما ودعت مر�ك�س �لعالمة موالي �صديق �لعلوي
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مرت ثالث �سنوات على ميالد �سفري الربيع 

العربي املعتمد باملغرب، حركة 20 فرباير 

التي مالأت الدنيا و�سغلت النا�س واتخذت 

ال�سارع ف�ساء ر�سميا لالحتجاج على  من 

الف�ساد، ووجد فيها �سيا�سيون وحقوقيون 

ونقابيون الأم التي كانت مغيبة وجاء بها 

بدون  اأح�سانها  يف  فارمتوا  فجاأة،  القدر 

ومل  مب�سريها،  م�سريهم  رابطني  تردد، 

مينع هذا من اتخاذ البع�س موقفا عدائيا 

�سريحا منها حينما اعتربوها نبتة غريبة 

�سالمة  على  حفاظا  ال�ستئ�سال  ت�ستلزم 

اجل�سد املغربي مما �سموه الفتنة الزاحفة 

التي تو�سك اأن تع�سف بقد�سية ال�ستثناء 

املوقفني  هذين  ظل  ويف  به،  يتمتع  الذي 

املتناق�سني ثمة فئة ثالثة اتخذت لنف�سها 

موقفا من احلركة ميكن اأن ن�سفه باملنزلة 

م�سوؤويل  تناوب  خالل  من  املنزلتني،  بني 

هيئاتهم على تبادل الأدوار، واإظهار وجود 

للحركة،  ينت�سر  اأحدهما  داخلها   تيارين 

ليتاأتى  وذلك  عدائي،  ا�ستئ�سايل  والآخر 

حيثما  وتغرياته  الزمن  مع  الدوران  لهم 

املنا�سرون  ظهر  ن�سر،  من  كان  فاإن  دار، 

وقالوا اأمل نكن معكم؟ اأمل نخ�س املعارك 

واإن  اأجلكم؟...،  من  زمالئنا  مع  الطاحنة 

هوؤلء،  �سكت  والندحار  الهزمية  كانت 

الرباءة،  ليعلنوا  املناوئون  الكلمة  واأخذ 

واملمانعة  الت�سدي  يف  ريادتهم  ويوؤكدوا 

لأباطيلها وترهاتها!.

ن�سالت  من  ال�سعبي  املوقف  ويبقى 

وميكيافيلية،  انتهازية  اأكرث  احلركة 

عن  تراقب  ظلت  التي  ال�ساحقة  فالغالبية 

اأ�سلوب  ا�ستغلت  ن�سطائها،  حتركات  بعد 

للحبل،  واإرخائها  احلذر،  ال�سلطات 

غالب  يف  التهدئة  على  املبنية  ومقاربتها 

واإ�سعال  الو�سع  لتفجري  تفاديا  الأحيان 

ال�سيطرة،  عن  اخلارج  الحتجاج  �سرارة 

والوقوع يف دوامة حلقة مفرغة من النفالت 

الأمني املجهول امل�سري)..( اأقول ا�ستغلت 

هذه الفئة العري�سة اأ�سلوب ال�سلطات هذا، 

فحملت ع�سا 20 فرباير لته�س بها على من 

اتخذتها  امتيازات  �سلبها  نف�سه  له  ت�سول 

ولتق�سي  البهيم،  الليل  دياجري  يف  لنف�سها 

التهافت  ال�سخ�سية يف نوع من  ماآربها  بها 

الكالم  دائرة  من  نخرج  وحتى  املجنون، 

من  واحد  مظهر  ب�سط  �سنحاول  املجرد 

مظاهر الت�سيب التي خلقها قنا�سو الفر�س 

على هام�س احتجاجات احلركة، من الذين 

جعلوا هدفهم الوحيد قطف ثمار مل تينع بعد 

ل�سجرة مل ي�ساركوا يف غر�سها اأو ت�سذيبها، 

عن  امتالأت  التي  العامة  ال�سوارع  ولعل 

باأنانية  املتجولني  الباعة  بب�سائع  الآخر 

العبور  يف  املواطن  حق  تراع  مل  مفرطة 

الآمن املطمئن، ول حرمة امللك العمومي، 

الت�سيدية  القتنا�سية  الرغبة  على  ت�سهد 

اآلة الربيع املغربي، والتي  ملا كانت تفرزه 

كان يهدف اأ�سحابها اإىل مراكمة المتيازات 

الوطنية،  الروح  عن  بعيدا  ال�سخ�سية 

وبعيدا عن الأهداف التي �سطرتها احلركة، 

وهذا ما �سمح بتدحرج كرة الف�ساد الفارغة 

واملتو�سطة  الدنيا  الطبقات  اإىل  الهواء  من 

التي تبادل اأفرادها ركالت اجلزاء وت�سجيل 

الإ�سابات يف ال�سباك الفارغة، مما �ساهم يف 

اإلهاء اجلميع عن اللعب املنظم بكرة الف�ساد 

احلقيقية، الذي اأجاد لعبوه خطط الت�سلل 

اجتاهات  يف  بعيد  من  والقذف  واملراوغة 

�سباك  يف  باأمان  ال�ستقرار  لكرتهم  ت�سمن 

ال�سوق  هرج  م�ستغلني  امللعب،  خارج 

ال�سعبي، وان�سغال من كان من املفرو�س 

اأن يكونوا جمهورا متابعا ي�سيح ويهتف 

بقانون  املخلة  الأ�سماء  على  وينادي 

مغالطاتهم  اإىل  احلكام  وينبه  اللعبة، 

وخروقاتهم من اأجل رفع البطاقة احلمراء 

يف وجوههم، وفر�س العقوبات عليهم(..) 

هذا اجلمهور تغيب عن كل اأطوار املباراة 

ب�سبب ان�سغاله بتثبيت املكا�سب الفتاتية 

واقعة  بتكرار  ذاك  اأو  هذا  تهديد  حتت 

البوعزيزي وا�ستنابتها فوق �سطح الرتبة 

املغربية. 

عوامل  جانب  اإىل  العامل  هذا  �ساهم  لقد 

دور  تراجع  ذاتية ومو�سوعية يف  اأخرى 

احلركة وانح�سارها وخفوت جنمها. 

● نور الدين الطويليع

بعد مرور ثالث �سنوات ماذا تبقى من حركة 20 فرباير؟      
اأي م�ستقبل 

يريده الوزير 
مبلختار للتعليم؟

�سيك على بيا�س هو ما قام بتوقيعه ال�سيد 

»اإعالنا  زورا  امل�سمى  بلمختاربدل  ر�سيد 

»اتفاق  الأو�ساف  اأح�سن  يف  اأو  للنوايا« 

الإعالمية  املنابر  تناقلت  فقد  �سراكة«. 

مع  �سراكة  اتفاقية  بلمختار  ر�سيد  توقيع 

الدولية  ال�سعبة  حول  الفرن�سي  نظريه 

والبكالوريا املغربية الدولية ودعم الأق�سام 

التح�سريية للمدار�س العليا ونظام التربيز، 

واأكرث  اأو�سح  وبتعبري  املهني.  والتكوين 

�سراحة هو ت�سليم تام وعن ر�سا واقتناع 

حتى  الإليزيه،  �سيد  اإىل  املغربي  للتعليم 

جيدا.  دوره  ويوؤدي  كاملة،  اخلدمة  تكون 

وبالتايل هو ت�سليم لعقول اأبنائنا ومقدراتنا 

القدمي / اإىل امل�ستعمر  الوطنية وم�ستقبلنا 

اجلديد.

لي�س مفاجئا اأن يخرج بالغ وزارة بلمختار 

ليربر هذا ال�سلوك الالقانوين والالد�ستوري 

)وِنعم  الفرن�سية  اخلربة  من  بال�ستفادة 

اخلربة( يف جمالت الهند�سة البيداغوجية، 

والإ�سهاد،  والتقومي  الأ�ساتذة  وتكوين 

يف  ويحدثنا  بل  الدولية،  البكالوريا  لدعم 

جوابه لأحد ال�سحافيني عن اأزمة النماذج 

يتحدث  به  وكاأين  العامل،  عرب  التعليمية 

�سفة  وكاأن  اآخر  وتعليم  اأخرى  دولة  عن 

كلف  فلو  ال�سانزيليزيه.  قبلة  تعني  الدويل 

ما  مبتابعة  الأقل  على  نف�سه  الوزير  ال�سيد 

الفرن�سية يوميا عن حال  ال�سحافة  تن�سره 

بالن�سبة  كارثيته  اإىل  لتو�سل  النموذج  هذا 

املا�سي  فرباير  من  الرابع  لأ�سحابه.ففي 

النت�سار  الوا�سعة  لوموند  جريدة  ن�سرت 

النموذج  ملاذا  »التعليم:  معنونا:  حتقيقا 

الدولة  اأن  فيه  توؤكد  عطب«  يف  الفرن�سي 

الفرن�سية تخ�س�س 65 مليار يورو �سنويا 

للرقي  اآلية  القطاع مل يعد  للتعليم لكن هذا 

التفاوت  على  ي�سجع  حيث  الجتماعي، 

وحمدودية  انغالق  من  حمذرة  الطبقي، 

املعرفة  تعميم  يف  الفرن�سي  النموذج 

دول  فيه  والإبداع يف وقت حتقق  واملهنية 

الأمر  التعليم  م�ستوى  على  تقدما  اأخرى 

لال�ستمرار  �سواء  قوية  مكانة  الذي يعطيها 

الدول  نادي  اإىل  الن�سمام  اأو  الكبار  �سمن 

ال�ساعدة بقوة. 

املغرب  ي�سلم  وهو  الوزير  ال�سيد  �ساأل  هل 

يريده  م�ستقبل  اأي  اإىل �سيفه عن  التعليمي 

للتعليم؟ ل نعتقد اأنه اأتعب نف�سه يف البحث 

عن  بحث  لكان  واإل  املقلقة،  الأجوبة  عن 

�سناعة  يف  هل  عنها،  يتحدث  التي  اخلربة 

ففي  حاليا؟.  املطبق  من  اأكرث  طبقي  تعليم 

الوقت الذي غدا التعليم اجلامعي الفرن�سي 

على  القدرة  وعدم  ال�سبابية  يف  يتخبط 

التناف�سية، ياأتينا من كان من املفرو�س فيه 

الدفاع عن م�ستقبل اأبنائنا ليحدثنا عن بهاء 

هذا النموذج وقوته وعلميته.

د. فؤاد بوعلي

المملكة المغربية 
وزارة العدل والحريات  

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش 

المحكمة التجارية بأكادير 
مكتب السجل التجاري 

ملف عدد: 17 - 2014
حساب خصوصي: 9981م

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
)النشرة الثانية(

مبوجب القانون الأ�سا�سي امل�سحح الإم�ساء بتاريخ 4 

دي�سمرب 2013 وتقرير مراقب احل�س�س املوؤرخ يف 04 

دي�سمرب 2013.

احلامل  اجلن�سية،  مغربي  زيد،  ر�سوان  ال�سيد  قدم 

بال�سجل  وامل�سجلة   JC14044 رقم  الوطنية  للبطاقة 

اأ�سله   38120 التجارية حتت رقم  باملحكمة  التجاري 

 ASSISTAS« املدعوة  ال�سركة  يف  كح�سة  التجاري 

SARL A.U«، الكائن مقرها الجتماعي برقم 11 زنقة 
335 حي مولي ر�سيد اأكادير. 

وبذلك فاإن رئي�س م�سلحة كتابة ال�سبط يعلن لكل ذي 

التعر�سات ت�سجل مبكتب �سبط املحكمة  اأن  م�سلحة 

التجارية باأكادير داخل اأجل 15 يوما املوالية للن�سرة 

الثانية طبقا للمادة 84 83 و104 من مدونة التجارة.

  AS 225/ 14
❉ ❉ ❉

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان 

شعبة السجل التجاري
عدد 36/ 2014
حساب 34564

إعالن عن تقديم أصل
تجاري حصة في شركة

مبقت�سى القانون الأ�سا�سي املوؤرخ يف 2013/12/26 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة  واملودع 

ال�ساكن  حممد  حمامي  ال�سيد  قدم   .2014/01/24
لبطاقته  احلامل   اإنزكان   85 ال�سوق  زنقة  بتجزئة 

الوطنية عدد   J102839 الأ�سل التجاري الكائن زنقة 

املدعــــــوة:  �سركــــة  يف  كح�سة  اإنزكان   85 ال�سوق 

�سخ�س  يف   .  STE H.M DISTRIBUTION SARL
قدره  اإجمايل  بثمن  حممد  حمامي  القانوين  ممثلها 

املحلف  اخلبري  تقرير  ح�سب  درهم   2248600.00
باأكادير عالوي اإبراهيم واملوؤرخ يف 25/12/2013. 

وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�س م�سلحة كتابة ال�سبط 

املذكور  البيع  على  التعر�سات  اأن  م�سلحة  ذي  لكل 

اأق�ساه  اأجل  داخل  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة  تودع 

 84 للمادة  طبقا  الثانية  للن�سرة  املوالية  يوما   15
و104 من مدونة التجارة. 

الن�سرة الولــــى
As 226/14

❉ ❉ ❉

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان 

شعبة السجل التجاري
عدد 37 /2014
حساب 34587

إعالن عن بيع 
أصل تجاري 

مبقت�سى القانون التوثيقي املوؤرخ يف 2014/01/13 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة  واملودع 

 2014/01/27
لل�سيد  وحممد  وح�سن  اإبراهيم  بيربان  ال�سادة  باع 

املحل  املن�سب علي  التجاري  الأ�سل  كرامو  اهلل  عبد 

الكائن برقم 02 طريق تزنيت عمارة اأبو الهوى اآيت 

ملول اإنزكان.

19780- الرقم  حتت  التجاري  بال�سجل  وامل�سجل 

بجميع  التحليلي  ال�سجل  يف   19784  -  19782
قدره  اإجمايل  بثمن  واملعنوية  املادية  عنا�سره 

250000.00 درهم.

وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�س م�سلحة كتابة ال�سبط 

املذكور  البيع  على  التعر�سات  اأن  م�سلحة  ذي  لكل 

اأق�ساه  اأجل  داخل  املحكمة  هذه  �سبط  بكتابة  تودع 

15 يوما املوالية للن�سرة الثانية طبقا للمادة 84 من 
مدونة التجارة. 

الن�سرة الولــــى
As 227/14

❉ ❉ ❉        

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية بالمحمدية

حساب خصوصي: 81435
ملف للبيع: 14 /2014

إعالن عن هبة أصل تجاري

باملحكمة  ال�سبط  كتابة  م�سلحة  رئي�س  يعلن          

البتدائية باملحمدية اأنه مبقت�سى عقد توثيقي املوؤرخ 

املوحد  حممد   ال�سيد  وهب   ،2014/01/30 يف: 

 T42926 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل 

جميع الأ�سل التجاري امل�سمى »عطار الأمان« املتمثل 

 28 رقم   1 الريا�س  بدرب  الكائن  التجاري  املحل  يف 

بالتق�سيط  العطارة  يف  وامل�ستغل  املحمدية  العالية 

وامل�سجل بال�سجل التجاري للمحمدية حتت عدد 12.

لبطاقة  احلامل  املوحد  اإبراهيم  ال�سيدين  لفائدة 

التعريف الوطنية عدد T 87911 وال�سيد امل�سطفى 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل  املوحد 

بينهما  فيما  بامل�ساواة  ال�سياع  على   T  152506
 )100.000.00( درهم  األف  مبائة  يقدر  وبثمن 

درهم.

وعليه فاإن جميع التعر�سات يجب اأن تقدم اإىل كتابة 

تاريخ  من  يوما   15 اأجل  داخل  املحكمة  هذه  �سبط 

الن�سرة الثانية.
As 228/14

إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات



الفرن�سي  والكومي�سري  الأول  للطابق  و�سعدنا  ال�سرطة،  مركز  بلغنا   

يتقدمنا اإىل  اأندخلنا مكتبه نحن الثالثة. قام ابن رحال بتفتي�ش جيوبي، 

فوجد حمفظة لي�ش فيها اإّل ورقة لفح�ش طبي يخ�ش �سيدة ما، وكنت قد 

عرثت على املحفظة قريبا من عر�سة مو�سى، وحاولت اأن اأعيدها اإىل هذا 

املركز الطبي اإّل اأنه كان مغلقا، ثم حدث ما حدث من اعتقايل.

 نظر ابن رحال اإىل املحفظة واأخرج البطاقة ال�سحية وعليها �سورة تلك 

املراأة ثم �ساأل:

هو: ا�سكون هذي؟ ..

حاولت اأن اأختبئ وراء ابت�سامة ماكرة متظاهرا باخلجل لأفهم امل�سرفني 

اأنتمي اإىل عامل املجون والعبث ول�ست بذلك ال�سيد  اأنني  عن التحقيق 

الثمني الذي ي�ستهدفون. وكذلك كان، فقد دفعتهم ردة فعلي ال�سريعة 

هذه اإىل تبادل النظرات واعتبار الأمر يف منتهى التفاهة.

رحال  وابن  بالفرن�سية،  اأ�سئلته  يطرح  ا�سمه  ن�سيت  الذي  العميد  بداأ   

يرتجمها اإىل العامية. 

هم:  فني ا�سحابك.. بن جلون ووهبي؟ .. 

اأنا:  ا�سكون بن جلون؟.. اجلياليل؟ .. 

هم:  �سوف يف مزيان وحل وذنيك.. وحّيد ذاك التربهي�ش كلو، وجاوب 

كود..         اجلياليل بن جلون.. راك عارف على من كن�سول..

اأنا: هذي مدة ما �سفتو�ش.. كان قايّل غادي ي�سافر..

هم: فني؟..  

اأنا: لوجدة.. 

هم: هو وهبي..؟

اأنا:  وهبي اأنا ما كنعرفو�ش، وعمرين ما �سمعت بهاذ ال�سمية.. 

هم:  كيفا�ش ما �سمعتي�ش هاذ ال�سمية؟ .. انتما يف جماعة وحدة.. 

اأنا:  اأنا نعم ال�سي ما داخل يف حتى جماعة، وعمرين ما عرفت �سي واحد 

ا�سمو وهبي.. باحلق اجلياليل اإىل كان هو بن جلون اللي كت�سولني عليه 

انعم

�سفتو كيجبد �سي كالم كيخلعني بعدت  ال�سي.. هذاك كنعرفو، وملي 

منو..

هم:  ا�سنو هاذ الكالم ؟..

اأنا:  كان نعم ال�سي �ساعة �ساعة كيقول ليا اهلل يديني للحب�ش ، غري ما 

من�سي�ش    على ت�سفارت وّل ال�سكرة وّل ملدابزة..

هم:وعال�ش بغى مي�سي؟..

اأنا: هذاك ال�سي هو اللي كان كيخلعني با�ش كنتهرب منو، حتى لهاذي 

واحد  ال�سهراين وّل �سهر ون�ش، كان قايل بغى ي�سافر لوجدة..

فاجاأتني يده القوية التي قب�ست على اأذين الُي�سرى حتى كادت تنتزعها 

وما�سي  تربهي�ش..  بال  لوالديك  قلت  راين  هو:  قائال:  راأ�سي  على  من 

دخلك  ووقتا�ش  جلون،  بن  كتعرف  فني   نحني..  بغيت  عاد  فعر�سك 

جلماعة البقال؟.. وغادي جتبد ال�سميات ديال اأفراد اجلماعة كلهم واحد 

بواحد.. قبل ما جنبد ليك  م�سارنك با�سباعي  هاذو.. وبالفعل اأخربتهم 

بق�سة لقائي الأول مع بن جلون يف يوم حماكمته التي جّرتها عليه اأنفته 

وجمابهته ملولي احل�سن ال�سر�سار وزبانيته، وكيف اأبديت له اإعجابي 

به كـ»عزوا« ي�سبه اأبطال ال�سوليما التي كنت وما زلت اأع�سقها. اأخربتهم 

اأي�سا كيف وجدته بال�سدفة مرة اأخرى بباب نادي املالكمة، فقدمت له 

نف�سي وطلبت منه اأن ي�سجلني مبعيته .. وما اأن ذكرت الت�سجيل يف نادي 

املالكمة حتى تبادل الثالثة النظرات، و�ساألني »الكومي�سري« هذه املرة 

بالدارجة، اإن كنا نقدم ال�سور عند الت�سجيل يف النادي. ففهمت على الفور 

اأن غر�سهم احل�سول على �سورة لبن جلون للتعرف عليه رمبا على 

احلدود اإذا مل يكن قد قطعها بعد. 

النادي،  اأن ابن جلون كان كلما طلب منه مولي ر�سيد، مدير  تذكرت 

اأحدو  باأن  ن�سحني  و  الأعذار،  وقدم  اإّل  له،  �سم�سية  �سورة  اإح�سار 

حدوه.

اأجبت الكومي�سري »اأن نعم« واأنا متاأكد اأنهم لن يجدوا ل�سورته اأثرا. ثم 

�سرنا جميعا اإىل النادي. 

عند و�سولنا اأخربنا حار�ش النادي اأن ال�سريف يف مثل هذه الأوقات يكون 

يف املقهى الذي ميلكه يف حي املوا�سني بجوار دكان �ساحب الدراجات 

الالعب  الوقت  نف�ش  يف  القدم  لكرة  املوا�سني  حومة  فريق  ورئي�ش 

املخ�سرم ال�سهري بـ»فاي فاي«. وعند و�سولنا اإىل �سويقة املوا�سني خّيم 

اأو تربطني به عالقة ما)..( ومل  ال�سديد على كل من يعرفني  اخلوف 

يكن مولي ر�سيد حا�سرا يف مقهاه، غري اأننا وجدنا بع�ش اأبناء احلومة 

واقفني عند الباب واأظن كان بينهم الالعب ال�سهري املتميز يف تاريخ فريق 

الكوكب املراك�سي الأخ عبد الكرمي امل�سهور بكرميو، ومعه رفاقه عبد 

الغني احلليب، واملهدي الكو�سي، ومولي عبد ال�سالم واملكلف باملقهى 

من طرف مولي ر�سيد امللقب بـ»خورو« و�ساحبه »ب�ستوت«. فتطوع 

اأحدهما بالذهاب لإخبار ال�سريف يف منزله وطلب ح�سوره، بينما �سرع 

الآخر يف فتح زجاجات امل�سروبات وتقدميها لرجال الأمن.
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◆  الت�صوف علم قائم 
على الكتاب وال�صنة، 

مبناه تزكية النف�س 

و�صفاء القلب، وال�صعي اإىل 

مقامات اليقني، وت�صليم 

الأمور لرب العاملني، من 

غري اإهمال لواجب، ول 

مقاربة ملحظور، والوفاء 

هلل على احلقيقة واتباع 

الر�صول الأكرم يف كل �صغرية 

وكبرية.

◆ اأ�صول الت�صوف 
ومن�صوؤه على اأمور �صبعة: 

التم�صك بالقراآن الكرمي، 

والقتداء بالر�صول الأمني، 

واأكل احلالل، وكف الأذى 

عن خلق اهلل، واجتناب 

املعا�صي، والتوبة يف 

كل الأحوال، واأداء حقوق 

العباد، فمن فعل هذا بلغ 

مقام الإح�صان و«هو اأن 

تعبد اهلل كاأنك تراه«.

اأبوها عامال يدويا يف  ا�سمها، ولدت حينما كان  بارا« هو  »ماري 

اليوم  واأ�سبحت  الأمريكية، جرنال موطور،  ال�سيارات  م�سانع 

�سمتها  ال�سركة،  لهذه  العامة  املديرة  الرئي�سة 

الأقوى يف  املراأة  الأمريكية »فورتون«  ال�سحافة 

العامل، رغم اأنه يف كل املوؤ�س�سات الأمريكية تتوىل 

الن�ساء احتالل ن�سبة 15 يف املائة من املقاعد، فاإن 

ماري بارا هي الأقوى لأنها تاأخذ اأجرا �سنويا اأربعة 

ماليري  اأربعة  حوايل  دولر،  األف  واأربعمائة  ماليني 

�سنتيم مغربي، كل �سنة.

�أعظـــــم �مــــر�أة

 اقت�صادية يف العامل

بقلم: أبو أزهار

من ثمار الواحة
قطفوا تفاحة
ناضجة فواحة

بل أزاحوها إزاحة
وفي صدر الباحة

استباحوها استباحة
وأباحوها إباحة

واقتسموها بكل 
سماحة!!

ومن أطراف الساحة
تجزأت الواحة

وكال بنى مساحة
فيها مسبح للسباحة

ومرفق للسياحة
ومنزه للراحة

فلك اهلل يا واحة
وها نحن نبكيك بالنياحة

ونسأل السالمة للفالحة!!

السالمة يا ربي

الكالم الموزون

احلاج  ال�سيد  احلمد،  �سيبة  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 

حميد ال�سنتي�سي، بعد مر�ش طويل، واأقيمت له يوم 

من  الكثري  ح�سرها  كربى  جنازة  املا�سي  ال�سبت 

اأقطاب احلركة ال�سعبية وحزب ال�ستقالل، واأ�سدقاء 

الفقيد.

رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الفقيد  ولد  اإىل  احلارة  بتعازيها  تتقدم  و»الأ�سبوع« 

وحكيمة  نادية  واأخواته  ال�سنتي�سي،  اإدري�ش  ال�سيد 

اإدري�ش،  ال�سي  اأخوة  اإىل  بتعازيها  تتقدم  ومنية، كما 

اأن  اهلل  من  راجية  وجمال،  وعمر،  حمادي،  ال�سادة 

ال�سهداء  من  ويجعله  جناته،  وا�سع  الفقيد  ي�سكن 

وال�سديقني وال�ساحلني.

انتقل اإىل عفو اهلل احلاج علي املانوزي، املنا�سل 

اأجل حترير الوطن �سمن خاليا  الذي كافح من 

الدفاع  يف  حياته  �سخر  والذي  التحرير،  جي�ش 

عن حقوق الإن�سان، وظل مت�سبثا اإىل اآخر يوم يف 

ابنه احل�سني  بالبحث عن حقيقة م�سري  حياته 

املانوزي الذي مت اختطافه يوم 29 اأكتوبر 1972، 

ومل يظهر له اأثر.

احلار  وعزاوؤنا  املانوزي،  علي  احلاج  اهلل  رحم 

لزوجته الفا�سلة خديجة، وجلميع اأبنائه وخا�سة 

الدكتور عبد الكرمي املانوزي، واملنا�سل م�سطفى 

املانوزي، ولباقي اأفراد عائلة اآل املانوزي، واإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون.

تعازينا لعائلة املانوزيتعزية لعائلة اإدري�س ال�سنتي�سي

تنظـــــــــم جمعية اأبـــــي رقراق حفل تقدمي وتوقــــــيع 

كـــــتاب »احلاج اأحمــــــــــد معنينو املجاهد« ال�سادر 

عن دار اأبي رقراق للطباعة والن�سر.

ويت�سمن الكتاب الذي األفه الإعالمي حممد ال�سديق 

معنينو قراءة حتليلية وتوثيقية ملحطات اأ�سا�سية يف 

تاريخ املغرب من خالل ال�سرية الذاتية للراحل التي 

مت جتميعها يف ذكرياته ومذكراته ال�سادرة يف اأحد 

ع�سر جزء.

عدد  و�سيتوىل 

الأ�ساتذة  من 

زوايا  من  الإ�سدار  هذا  يف  قراءات  تقدمي  الباحثني 

حممد  امل�ساري،  العربي  حممد  مب�ساركة  خمتلفة 

�سبيال، و�سعيد بن�سعيد العلوي.

ينظم اللقاء يوم اجلمعة 7 مار�ش 2014 على ال�ساعة 

الرابعة والن�سف بعد الزوال مبقر جمعية اأبي رقراق 

بطانة – �سال.

.د. يوسف الكتاني

نعمان حللو 
يغني للن�صاء

 يف 8 مـــار�س

حبيبتي عجيبة غريبة قريبة من عالم المحال
كل مرة فحال ... سبحان مبدل األحوال!

فالصباح تلبس عصرية
تكلمني باللغات .. تبهرني بالشخصية

وفالعشيا تلبس قفطان أو جالبة وسبنية
وتحكي ليا حكايات األزلية

مرة قالت لي شلحة ومرة قالت لي عربية
ومرة قالت أندلسية ومرة قالت صحراوية

يال تكلمات تسحركم بكالمها
تتكلم فالعلوم والفنون والقانون

وآه اشحال ذكية
ويال شفتوها فالدار مستحيل تقولوا هيا

لال وموالتي السينية داتاي ومرحبا باللي جاي
األدب والصواب ولمحبانية

مرة كتسمع موزار ومرة عيطة مرساوية
هيا هيا هيا ... حبيبتي مغربية

حبيبتي مغربية

تقدمي وتوقيع كتاب احلاج 
معنينو املجاهد يف مدينة �صال

اأ�صبـــوع الت�صغيل 
للطــــالب

الت�سغيل  لإنعا�ش  الوطنية  الوكالة  تنظم 

بجامعة   2014 مار�ش   10 يوم  والكفاءات 

على  بالرباط،  ال�سوي�سي  اخلام�ش  حممد 

افتتاح  مرا�سيم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

»اأ�سبوع الت�سغيل للطالب«.

ينظم  الذي  الهام  احلدث  هذا  و�سيتميز 

وال�سوؤون  الت�سغيل  وزير  بح�سور:  �سنويا 

ال�سديقي، ووزير  ال�سالم  عبد  الجتماعي، 

وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

جامعة  ورئي�ش  الداودي،  حل�سن  الأطر، 

حممد اخلام�ش ال�سوي�سي، ر�سوان مرابط، 

لإنعا�ش  الوطنية  للوكالة  العام  واملدير 

الت�سغيل والكفاءات، حفيظ كمال.

كما �سيعرف تد�سني املرافق اجلديدة لف�ساء 

الت�سغيل الرباط- العرفان مبركز ال�ستقبال 

حممد  جلامعة  التابع  والتوجيه  والإعالم 

اخلام�ش ال�سوي�سي.





األخيرة

DST الديسطي تعاطف الحموشي مع 
اإلسالميين هل يرشحه لمنصب وزير الداخلية

امل�ست�سار الفرن�سي، رو�سي، وقد كان 

هو الأ�ستاذ اجلامعي الذي جمع بني 

مهمة اال�ست�سارة، عند امللك احل�سن 

الثاين ووزيره اإدري�س الب�سري، ذكر 

اإدري�س  اأن  مغربية(  )حياة  كتابه  يف 

رائحة  ت�سم  حترك،  كلما  الب�سري، 

امل�سوي حواليه..

الداخلية  وزير  الب�سري  اإدري�س 

حوايل ع�سرين عاما، كان طبعا، ويف 

الدي�سطي،  مدير  هو  الوقت  نف�س 

جهاز حماية الرتاب الوطني، باللغة 

اأن  منذ  الب�سري  واإدري�س  العربية، 

املوؤ�س�سة)...(  هذه  راأ�س  على  عني 

هو الذي فر�س القاعدة املاتيماتيكية، 

والتي  بنربكة،  املهدي  اهلل  ورحم 

ثالثة  هناك  كان  اأينما  اأنه  تفر�س، 

ثالثهم  يكون  اأن  فالبد  بولي�س، 

�سابطا يف الدي�سطي، فيكون هو اأرفع 

البولي�سيني االآخرين اأجرا، واأكرثهم 

م�سداقية)...( واأو�سعهم نفوذا.

الذهبي)...(  القف�س  هذا  كان  واإذا 

عنه  تن�سر  وال  اأخبار  منه  تفلت  ال 

مكنونا  كنزا  اأ�سبح  قد  معلومات، 

للمخابرات، بعد اأن دخلت تكنولوجية 

الت�سنت التلفوين، بدون حدود، حتى 

املغاربة،  من  الواعني  كل  اأ�سبح 

مائدة  اأية  حول  اجللو�س  وقبل 

يبعدون عنهم، وكاأنه الطاعون، جهاز 

تلفونهم، الأن الكثري منهم يعرفون عن 

ولو  �سيقولونه،  ما  اأن  جتربة)...(، 

حتولت  قد  م�ستعملة  غري  تلفوناتهم 

كالم  لنقل  ميكروفونات  جمرد  اإىل 

املكاتب  يف  الت�سجيل  جلهاز  النا�س 

الع�سرية املجهزة للمتابعة.

كانت  لو  جت�س�سية،  نعم  وهي 

تتوفر بهذه التقنية، يف عهد اإدري�س 

اأطاحت  ملا  عالبو�س،  اأو  الب�سري 

حممد  عهد  يف  للدي�سطي  مدير  باأول 

العنيكري،  اجلرنال  ال�ساد�س، 

تفاعله  �سخونة  اأن  يقولون  الذي 

التي  هي  الدي�سطي،  �سخامة  مع 

اأحرقته، وكما يظهر من م�سريه)...( 

االإ�ساعات  واأن  خ�سو�سا  االأبد،  اإىل 

اجلرنال  ميول  عن  تتحدث  كانت 

االأمريكي،  االأ�سلوب  اإىل  العنيكري 

والعلنية  ال�سرية  عالقاته  نتيجة 

ملا  خالفا  �سام،  العم  اأجهزة  مع 

ذكرياته  عن  مرة،  كل  يحكيه  كان 

))اجلرنال  فرن�سا:  عن  اجلميلة 

جهاز  راأ�س  على  وهو  العنيكري، 

كل  يراقب)...(  حيث  الدي�سطي 

التي  احل�سا�سة)...(،  الأخبار 

الرجل  وهو  للق�سر)...(  يقدمها 

كاأ�س  احلياة،  يحب  الذي  الودود، 

وال�سيكار  اليد،  هذه  يف  الوي�سكي 

وهو  الأخرى،  اليد  يف  الكوبي 

الأقاليم  الأيام اجلميلة عن  يحكي 

الكثري  بها  يتواجد  التي  الفرن�سية 

من اأ�سدقائه، اإن العنيكري يذكرين 

كتاب  توكوا.  )بيري  بالقط)...((( 

امللك(.

الغام�س،  اجلانب  هناك  طبعا، 

رئي�س  وهو  للعنيكري،  جرى  عما 

انفجارات  اأحداث  من  للدي�سطي، 

من  وغريها  البي�ساء،  بالدار  مايو 

احلكومة  واكبت  التي  االأحداث 

اليو�سفي،  الرحمن  لعبد  الثانية، 

اال�ستعالماتية،  املطابخ  كانت  والتي 

احلكومة)...(،  عن  الإبعاده  حت�سر 

احلمو�سي  فيها  كان  فرتة  وهي 

وربط  الدي�سطي  يف  للعنيكري  نائبا 

عالقات متينة هو اأي�سا مع االأجهزة 

جعل  مما  والفرن�سية،  االأمريكية 

�سودان  فران�سوا  الفرن�سي  ال�سحفي 

بتلك  احلمو�سي،  يذكر  االأيام  هذه 

االأيام، ويقول يف مقاله االأخري: ))ماذا 

املوؤ�س�سة  هذه  يف  »احلمو�سي«  يعمل 

امل�سيبة، التي لزالت حتمل مالمح 

اإىل  لرنجع  الر�سا�س((،  �سنوات 

اأياد  فيها  قامت  التي  الفرتة  تلك 

مكاتب  جميع  باإحراق  جمهولة)...( 

على  اجلميع،  اتفاق  رغم  الدي�سطي، 

ال�سابق  املدير  الب�سري  اإدري�س  اأنه 

تخلف  ما  باإحراق  قام  الذي  هو  لها 

وثائق  من  الدي�سطي،  يف  عهده  عن 

وم�ستندات. 

املثري،  املا�سي  هذا  رغم  ولكنه 

اهتمام  فاإن  الدي�سطي،  جلهاز 

كان  اجلهاز  بهذا  املغربي،  االإعالم 

ف�سحته  ما  با�ستثناء  منعدم،  �سبه 

قدم  حاالت  عن  االأمريكية،  االأجهزة 

العون)...(  يد  اجلهاز،  هذا  فيها 

االأمريكيني  لدى  معتقلني  ال�ستنطاق 

معتقل  يف  وغريهم،  كوانطانامو،  يف 

لنفاجاأ  �سري،  اإنه  يقال  الذي  متارة، 

يكون  اأن  وبدل  20 فرباير)...(،  يوم 

�سنوات،  ع�سر  منذ  الدي�سطي،  مدير 

 20 يوم  احلمو�سي  اللطيف  عبد 

قد  ملا  متح�سبا  مكتبه،  يف  فرباير، 

مظاهرات  من  املغرب،  يف  يحدث 

فهو  فرباير،   20 ذكرى  مبنا�سبة 

باردة،  �ستكون  اأنها  يعرف،  كان 

نتيجة تعامله التقني)...( مع حركة 

باري�س  اإىل  ف�سافر  فرباير،  ع�سرين 

رفقة وزير الداخلية ح�ساد، حل�سور 

داخلية  وزراء  مع  اأمني  اجتماع 

واإ�سبانيا والربتغال، لرتتكب  فرن�سا 

ت�سرفا،  الفرن�سية  االأجهزة  حقه  يف 

احرتام  اأو  جماملة  كل  عن  بعيدا 

وزير  قال  كما  الدبلوما�سية،  للتقاليد 

مراعاة  اأو  فابيو�س،  فرن�سا  خارجية 

ليذهب  املغربية،  الفرن�سية  لل�سداقة 

�ستة بولي�س فرن�سيني اإىل بيت ال�سفري 

املغربي يف باري�س، الإبالغ احلمو�سي، 

ا�ستدعاء للمثول اأمام القا�سية االأوىل 

املكلفة بالتحقيق باملحكمة االبتدائية 

مو�سوع  يف  اإليه،  لال�ستماع  بباري�س 

قالت  اأغلبها م�سجلة - كما  �سكايات، 

جريدة لوموند عدد 28 فرباير 2014 

- �سباح الو�سول املحتمل للحمو�سي 

القانوين  بالتعديل  عمال  باري�س،  اإىل 

لل�سرطة  ))ي�سمح  الذي  الفرن�سي، 

ق�سايا  كل  يف  بالنظر  الفرن�سية، 

جميع  يف  ح�سلت  اأينما  التعذيب، 

الذي  القانون  وهو  العامل((،  اأنحاء 

البولي�س  مبقت�ساه، هجمت فرقة من 

بباري�س،  الفرن�سي على عيادة طبية 

متابع  جزائري  جرنال  العتقال 

اأن  اإال  هناك،  يعالج  كان  بالتعذيب 

كانت  وخمابراتها،  اجلزائر  دي�سطي 

الأنها  باري�س)...(  يف  ن�ساطا  اأكرث 

عرفت بالهجوم البولي�سي على غرفة 

اجلرنال اجلزائري، قبل وقوعه، ليتم 

الغرفة،  نافذة  من  اجلرنال  تهريب 

قبل و�سول البولي�س الفرن�سي.

�سجلت  اأي�سا  هي  احلمو�سي  اأجهزة 

انت�سارا على االأجهزة الفرن�سية، الأنه 

ال�سفري  اإقامة  فغادر  بو�سولها..  علم 

قبل و�سول كوماندو البولي�س.

على  علقت  العدد،  هذا  يف  لوموند، 

عن  الالذع،  باأ�سلوبها  احلادث  هذا 

ال�سداقة  ت�سمى  التي  الكذبة  هذه 

فكتبت:  املغربــــية  الفرن�ســــــــية 

كما  املثال،  نادرة  �سراكة  ))اإنها 

تدعي)...( باري�س، ولكنها �سراكة 

اأ�سبحت اليوم، منطوحة بقرنني(( 

قالت لوموند هذا.. بعد اأن اأكدت، اأن 

نظمها  التي  االحتجاجية  املظاهرات 

الفرن�سية  ال�سفارة  بباب  املغاربة 

يوم 25 فرباير كانت منظمة من طرف 

ال�سباب امللكي)...(.

مل تتعمق ال�سحف املغربية، يف جوهر 

احلادث.. ولكنها فاجاأت العامل، باأنها 

عن  الدفاع  تبنت  �سحف  اأغلبها،  يف 

حبوك  واإذا  احلمو�سي،  اللطيف  عبد 

هاليل،  �سليم  اأغنية  تقول  كما  ارتاح، 

ال�سحافة  تاريخ  يف  مرة  اأول  فهي 

اإىل  الدي�سطي  مدير  حولت  املغربية، 

بطل، حيث غطت، حتى االفتتاحيات 

ب�سريح  ين�سر  مل  ما  يوجز  كان  ما 

العبارة: عا�ست الدي�سطي. ليعلم اهلل 

احلميمية،  العالقات  هذه  �سر  وحده 

بني اأغلب ال�سحف املغربية، واملدير 

ر�سى  بني  جمع  الذي  احلمو�سي 

يقدم  وهو  امللك،  ور�سى  ال�سحافة، 

له منذ �سنوات التقارير ال�سرية، وهو 

الر�سى الذي جعل احل�سن الثاين يعني 

دي�سطي  العامة،  ال�سوؤون  يف  مديره 

ذلك الزمان، وزيرا للداخلية.

جــــريدة  يف  العقــــــباين  الكاتـــــب 

اللطيف  عبد  قــــرب  »االأ�سبوع«، 

من  الداخلية،  وزارة  من  احلمو�سي 

الذين  االإ�سالميني،  خالل عالقاته مع 

لن يعار�سوا تعيينه وزيرا للداخلية 

قدم  الذين  االإ�سالميني،  حكومة  يف 

من  هناك  خدمات،  احلمو�سي،  لهم 

يف  يحمل  اإنه   - اأعلم  واهلل   - يقول 

�سيارته، عدة ت�سجيالت  راديو  علبة 

للقراآن الكرمي.

هذه  من  احلمو�سي  خرج  وقد  لكن، 

االأزمة، ك�سورة جديدة كدنا نفتقدها، 

تظهر  قوة  املغرب،  يف  القوي  للرجل 

 - املغربي  الغ�سب  هذا  خالل  من 

والق�سائي،  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي 

يف  اجلزائري  ال�سفري  ي�ستدع  مل  اإذ 

ر�سا�سات  اخرتقت  اأن  بعد  الرباط، 

مدينة  موؤ�س�سة حكومية يف  جزائرية 

ال�سفري  ولكن  املا�سي،  ال�سهر  فجيج 

من  ا�ستدعي  الرباط،  يف  الفرن�سي 

طرف الوزيرة املنتدبة، يف اخلارجية 

لها  ت�سمح  ال  التي  وهي  بوعيدة، 

اخلــــارجية،  يف  القليــــلة  �سهورها 

لالطالع على الطقو�س الدبلوما�سية، 

اأزمة  اأقرب  االأحداث،  ت�سل�سل  اإن  بل 

حينما  اأكرب،  مغربية،  حكومية 

مزوار،  احلقيقي)...(  الوزير  اأبدى 

ال�سفري  ا�ستدعاء  على  اتفاقه  عدم 

بل  فعال)...(  رف�س  فهل  الفرن�سي، 

باأن  فاأمر  اأبعد من ذلك،  اإىل  اإنه ذهب 

اخلارجية،  وزارة  موقع  من  مي�سح 

الفرن�سي  ال�سفري  ال�ستدعاء  اأثر  كل 

الفرن�سية  الغ�سبة  عن  خرب  وكل 

ليكون  املغربية،  االأفعال  ردود  وعن 

الدبلوما�سية  تاريخ  يف  وزير  اأول 

املغربية، يت�سرف وب�سجاعة نادرة، 

�سد م�سار، رمبا يعتربه خاطئا.

اللطيف  عبد  يكن  مل  لو  اأنه  مبعنى 

وكان  امل�ستهدف،  هو  احلمو�سي 

الفعل  ردة  تكون  فلن  اآخر،  �سخ�سا 

هاته، باحلدة التي اأدركتها.

اأكيد اأن التعذيب الهمجي للمعتقلني، ال 

يجرى يف معتقالت الدي�سطي وحدها، 

واإمنا يجرى، كما نقراأ يوميا، يف اأغلب 

واأبجديات  املغرب.  كومي�ساريات 

باأن  وتنتهي،  تبداأ  احلا�سر،  الع�سر 

التعذيب، هو الذي يدفع �سحاياه اإىل 

اأن يتوجهوا نحو ما ي�سمى بالتطرف، 

واحلمو�سي نف�سه، كم�سوؤول عن هذا 

اعتقال  اأ�سباب  يف  تعمق  لو  اجلهاز، 

زكريا،  املومني  العاملي،  البطل 

امللك  ا�ستقبله  والذي  به  امل�ستكي 

حممد ال�ساد�س، وو�سمه واأغدق عليه 

اأن  لزكريا  كان  ما  االإكراميات،  من 

ي�سل اإىل مركز الدي�سطي، ليعذب كما 

يقول، جزئيات ميكن تفاديها، حتى ال 

ي�ستنجد املغاربة بالبولي�س الفرن�سي، 

ليحميهم من ظلم البولي�س املغربي.

اإدري�س  الدي�سطي،  قطب  ونذكر 

نهاية حياته،  قرر يف  الذي  الب�سري، 

جتاربه  فيه  دون  كتاب  تاأليف 

احلكومية، وخبايا الدي�سطي بالتاأكيد، 

درو�سا  يت�سمن  الكتاب  كان  ورمبا 

احلمو�سي،  اللطيف  عبد  الأجيال 

الكتاب،  مقدمة  واأن  خ�سو�سا 

اخلبري  الفرن�سي  م�ست�ساره  كتبها 

))رغم  كتب:  الذي  رو�سي  مي�سيل 

الظروف التي اأحاطت باإبعاد اإدري�س 

علي  ال�سعب  من  كان  فاإنه  الب�سري، 

اأن اأتبنى كل ما دونه يف كتابه)...(، 

فاإين اأعترب هذا الكتاب �سهادة)...( 

الكتاب  هذا  ليكون  احلقيقة..  توؤكد 

حياة  رو�سي.  )مي�سيل  مرجعا((، 

مغربية(.

))وبكل  اأخربنا  الذي  هو  الكاتب 

اأ�سف ولأ�سباب ل اأعرفها فاإن كتاب 

ين�سر)...(  مل  الب�سري،  اإدري�س 

وولده توفيق املطلع على التفا�سيل 

اأباه  جعلت  التي  الأ�سباب  يعرف 

يرتاجع عن اإ�سداره((.

يذكرين،  فاإنه  احلمو�سي،  ال�سي  اأما 

ب�سديق  يذكرين  ق�سدي،  ويفهم 

حممد  اجلرنال  الثاين،  احل�سن 

ال�سرقاوي، الذي كتب عنه ال�سيا�سي 

خواطر  يف  العروي،  اهلل  عبد  االأديب 

ال�سرقاوي  اجلرنال  ))اإن  ال�سباح 

الأعمال،  رجال  لأحد  ي�سغي  بقي 

وهو يتكلم عن امل�ساريع فعلق عليه 

هذه  له:  وقال  اجلرنال،  �سامعه 

ونحن  املال  جتمعون  اأنتم  ق�سمتنا، 

نحميكم((.

ال�سعب،  هذا  حماية  من  فقليال 

ويرهنون  ويخربونه  ينهبونه  ممن 

املجرمون  هم  فاأولئك  م�ستقبله، 

جميع  يف  املنت�سرون  احلقيقيون، 

مناطق نفوذ حماية الرتاب الوطني.
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