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استدعـــــت النيابة العامـــــة 
مــــحاميا  البيضــــــــاء  بالدار 
في  للبحــــــث  مشهــــــورا)...( 
في  مغربـــــي  أعمال  رجل  شكاية 
اإلمـارات، سلــبه المحامي البيضاوي، 
أرض،  صفقة  في  طائلة  أمواال 

بضواحي البيضاء.
على  المحامي  إلزام هذا  عن  العجز 

الحضور، يخفي أشياء أخرى.
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امللك يفتتح اجتماع جلنة القد�ش مبراك�ش وُيلقي 

خطابا اأمام ملوك وروؤ�ساء الدول الإ�سالمية

اأكيـد اأن امللــك 
يف حاجـــة اإلـى 
ديـوان جديـــد

»إن لجنة القدس .. ال قيمة لها إال برجالها«
)الحسن الثاني(

الضائعـة الحقيقــة

من هو هذا الو�سيط ال�سيا�سي 
القوي)...( الذي ت�سبب يف 
هزة اأدت اإىل اإبعاد م�سوؤول 

نافذ..ورمبا اختفاء ال�سيا�سي
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الرباط. األسبوع

هزت  الثقيل،  الوزن  من  حادثة 
الأجهزة  يف  كربى  كيانات 
الوريث  و�ضع  حينما  النافذة)...( 
الأمري  عائلة  طرف  من  املفو�ض 
عبد  بن  �ضلطان  الفقيد  ال�ضعودي 
الديوان  مكاتب  يف  �ضكاية  العزيز، 
املقاول  بني  نزاع  حول  امللكي، 
الأمري  وورثة  ال�ضفريوي،  اأن�ض 

ال�ضعودي.
�ضلطان،  ال�ضعودي  الأمري  وكان 
وعدا  اأعطى  قد  وفاتـــــــــــه،  وقبل 
قطعة  ببيعه  املغربي،  للمقـــــاول 
اأر�ض يف اأنحاء اأكادير، اإل اأن ورثة 
الأمري بعد وفاته، رف�ضوا ا�ضتمرار 
حماكمات  يف  ودخلوا  الوعد  ذلك 
وعندما  ال�ضفريوي،  اأن�ض  مع 
الديوان  تدخل  ال�ضعوديون  طلب 
ال�ضفريوي  تنازل  امللكي)...(، 

بن�ضر  اجلميع،  ليفاجاأ  مطالبه،  عن 
على  والوثائق)...(  التفا�ضيل 
يقول  اإلكرتونية،  قناة  �ضفحات 
املطلعون، اإنها قريبة من امل�ضت�ضار 
امل�ضت�ضار  م�ضت�ضار  بوزيدة،  كرمي 
ما  يعرف  ل  الذي  الهمة،  فوؤاد 
مكتبه  يف  و�ضع  قد  امللف  كان  اإذا 
ت�ضربت  ))والذي  امللكي  بالديوان 
مت  اأنه  اإلكرتونية  مواقع  يف  اأخبار 
بالديوان بوزيدة((  توقيف امللحق 

)كود. 11 يناير 2014(.
املقاول  كان  التي  الأر�ض  وهذه 
�ضواحي  يف  �ضي�ضرتيها  ال�ضفريوي 
ت�ضعني  م�ضاحتها  تبلغ  اأكادير، 
هكتارا، وتنازل عنها مبقت�ضى وثيقة 
تنازل يف 25 نونرب 2013، واإن كانت 
تعترب يف جوهرها ظلما لل�ضفريوي، 
واإمنا قرار الديوان امللكي كان حفظا 
فاإن  ال�ضعودية،  املغربية  للم�ضالح 
املفو�ض  اأراد  عندما  تعقدت  الأمور 

ال�ضعودي عبد اهلل ال�ضهري ت�ضجيل 
عند  من  امل�ضرتجعة  الورثة،  ار�ض 
اإنزكان،  حمافظة  يف  ال�ضفريوي، 
اإدارة  طرف  من  مبعار�ضة  فوجئ 
املحافظة ليكتب �ضحفي املوقع 360، 
باأن ))�ضخ�ضية �ضيا�ضية قوية)...( 
تنتمي حلزب معار�ض)...( تدخلت 
لدى املحافظة، لتمنعها من ت�ضجيل 
العقود اجلديدة يف ا�ضم ورثة الأمري 

�ضلطان((.
القوي)...(  ال�ضيا�ضي  هذا  هو  فمن 
كما جاء يف امللف الذي مينع حمافظا 
اأ�ضرة  اأمالك  يهم  عقد  ت�ضجيل  من 

�ضعودية كربى.
اأحد  اإلى  التخمينات،  ترجع  هنا 
املعروفني)...(  ال�ضيا�ضييــــــــــــن 
موؤخرا  تدخل  قد  وكان  بتدخلهم، 
لفائدة امل�ضتثمر الكبري، يف احل�ضول 
يف  كبري  م�ضروع  بناء  موافقة  على 
تدخل  رمبا  الذي  وهو  بوزنيقة، 

ت�ضجيل  بعدم  اإنزكان،  حمافظ  لدى 
ال�ضيء  ال�ضعودية،  الأ�ضرة  اأر�ض 
الذي دفع الأطراف ال�ضعودية، اإلى 
الديوان  اإلى  جديدة  �ضكوى  تقدمي 
امللكي لتحدث الهزة الكربى املتمثلة 
امللف  م�ضتلم  اإبعاد  يف  نتائجها 
تتحدث  بينما  امللكي،  الديوان  يف 
الأخبار، عن اختفاء هذا ال�ضيا�ضي، 
القوي)...( الذي تدخل لدى حمافظ 
حلد  يعرف  ل  والذي  اإنزكان، 
العام  املدير  قرار  كان  ماذا  الآن، 
الأمر  ومادام  العقارية،  للمحافظة 
يتعلق ب�ضكاية ورثة �ضعوديني اإلى 
الق�ضية  فاإن  امللكي)...(  الديوان 
اإذن، معر�ضة للمزيد من التحركات 
ورمبا اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية، 
ملعاقبة هذا ال�ضيا�ضي، الذي يتدخل 
لدى مكتب املحافظة، من اأجل اإبطال 
�ضاأنه  يف  �ضدرت  اأن  �ضبق  قرار 

تعليمات الديوان امللكي.

من هو هذا الو�سيط ال�سيا�سي القوي)...( 
الذي ت�سبب يف هزة اأدت اإلى اإبعاد م�سوؤول 

نافذ.. ورمبا اختفاء ال�سيا�سي

الباكوري رئي�س حزب 
الأ�سالة مر�سح لإدارة مكتب 
الفو�صفاط وم�صطفى الرتاب 

مر�سح لوا�سنطن

الرباط. خاص باألسبوع

يف الوقت الذي يتم فيه التح�ضري، ملراجعات 
امل�ضوؤوليات  جمال  على  ت�ضحيحية 
الرئي�ض  من�ضب  ي�ضند  اأن  ينتظر  الكربى، 
املدير العام للفو�سفاط، اإلى الإطار التقني 
الباكوري، رئي�ض حزب الأ�ضالة  م�ضطفى 
الأمور  اإرجاع  باب  من  رمبا  واملعا�ضرة، 
اإلى ن�ضابها)...( وتعوي�ضه عن �ضياع وقته 

كتقني كبري، يف م�ضاكل حزب �ضغري.
ويظهر اأن الرئي�س احلايل ملكتب الفو�سفاط، 
املغرب،  �ضري�ضحه  الرتاب،  م�ضطفى 
خربته  م�ضتوى  على  ملن�ضب  اأي�ضا،  هو 
ال�ضيا�ضية، يف من�ضب يحتاج اإليه، هو من�ضب 
�ضفري للمغرب يف وا�ضنطن، تر�ضحه اإمكانياته 
ليكون رجل ال�ضاعة، لإعطاء انطالقة جديدة 
للعالقات املغربية الأمريكية، على �ضوء ما 

تقرر خالل الرحلة امللكية الأخرية لأوباما.

كاريكاتير
العيون: األسبوع

جمموعة  عن  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت 
التحتية  بنايتها  تعزيز  تخ�ض  التي  امل�ضاريع  من 
الذي  الكبري  امل�ضروع  بينها  ومن  اجلنوبية،  بالأقاليم 
�سبق اأن اأعلن عنه وايل الأمن ال�سابق حممد الدخي�سي 
لقوات  وثكنة  لل�ضرطة  مدر�ضة  باإحداث  واملتعلق 
الربنامج  الواد؛ ويت�ضمن  التدخل »GMMO« فم 
اخل�ضو�ض  كلميم  على  �ضتهم  م�ضروعا   12 اإجناز 
كلميم  يف  الإقليمية  الأمنية  املنطقة  مقر  تهيئة 
لقوات  ثكنة  وبناء  لل�ضرطة  اأولى  دائرة  وبناء 
التدخل »GMMO«، وبناء دائرة رابعة لل�ضرطة وبناء 
مفو�ضية  ال�ضريع »GIR« وبناء  التدخل  لقوات  ثكنة 
افني  �ضيدي  مدينة  و�ضتعرف  بويزكارن،  يف  لل�ضرطة 
ال�ضريع »GIR« وبناء  التدخل  لقوات  ثكنة  اإن�ضاء 
بناء  �ضيتم  طانطان  ومبدينة  جديدة.  اأمنية  دائرة 
املنطقة  مقر  التدخل »GMMO« وبناء  قوات  ثكنة 
الوطية.  يف  لل�ضرطة  ومفو�ضية  الإقليمية  الأمنية 

رابعة  اأمنية  دائرة  اإن�ضاء  ال�ضمارة  مبدينة  و�ضيتم 
مقر  وبناء  كيز  بحي  خام�ضة  الربيب ودائرة  حي  يف 
�ضيتم  طرفاية  مدينة  ويف  الإقليمية.  الأمنية  املنطقة 
جهة  يف  اأما  الإقليمية،  الأمنية  املنطقة  مقر  بناء 
قوات  م�ضروع ثكنة  ف�ضينجز  الكويرة  الذهب  وادي 

التدخل »GMMO« بالداخلة.

البيضاء. األسبوع

ال�ضديق  اجلامعي،  الباحث  اأكد 
ورفيق  ال�ضاد�ض،  حممد  للملك  القدمي 
ال�ضابق  الر�ضمي  الناطق  درا�ضته، 
يتحدث  وهو  امللكي،  الق�ضر  با�ضم 
الأ�ضبوع املا�ضي، اإلى اإذاعة »لوك�ض 

راديو« اأنه م�ضتعد خلدمة وطنه.
خالل  من  القناة،  هذه  اإدارة  وكانت 
اأوحي  وكاأنه  تظهر  م�ضتجوبها، 
�ضوء  على  راأيه،  ت�ضتطلع  اأن  اإليها، 
من  الإليكرتونية،  القنوات  اأذاعته  ما 
حممد  امللك  وبني  بينه  لقاء  احتمال 
يف  وال  ملن�ضب  وتر�ضيحه  ال�ضاد�ض، 

الرباط، حيث كذب ح�سن اأوريد خرب 
التعيني اأو الرت�ضيح، وينفي كل رف�ض 
امل�ضلحة  لفائدة  التعاون  اأو  للعمل 

العليا للبالد.
تن�ض  مل  التي  الأطــــــراف  وكانت 
تاأ�ض�ض  التي  للظروف  انتقاداتـــــه 
قد  واملعا�ضرة،  الأ�ضالة  حزب  فيها 
لت�ضب  الأخبار،  هذه  على  انق�ضت 
اأوريد متهمة  جام غ�ضبها على ح�ضن 
على  واليا  كان  عندما  بالف�ضل  اإياه 
اأع�ضاء  خوف  يوؤكد  مما  مكنا�ض، 
الأغلبية املفجوعة)...( من اأن يتحرك 
ال�ضتعانة  اجتاه  يف  امللكي،  الختيار 

بالعنا�ضر املبعدة.

ح�سن اأوريد م�ستعد خلدمة وطنه

م�ساريع لتعزيز نفوذ الأمن الوطني بال�سحراء

آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة: 
رمزي صوفيا - محمد بركوش - إدريس أبايا على: 

تقرؤون في

أوريد

الباكوري

www.alousboue.com



ما خفي كان أعظم
عندما كان اأحد املعتقلني يف ملف �ضخم، 

قا�ض  وياأتي  املحكمة،  قاعة  اإىل  ي�ضاق 

وقت  ويف  ويقبله،  ليعانقه  املحكمة  يف 

الغذاء، يذهب حماموه مع جمموعة من 

الغذاء،  طعام  لتناول  املحكمة  اأع�ضاء 

ف�ضالم على العدالة.

م�ضتوى  على  مغربي،  جزائري  اتفاق 

رئي�ض  براعة  فبعد  احلكومة،  روؤ�ضاء 

العيارات  ا�ضتنباط  يف  املغرب  حكومة 

�ضارع  ال�ضيا�ضي،  الأدب  يف  اجلديدة، 

رئي�ض احلكومة اجلزائرية، عبد املالك 

�ضينية،  �ضحفية  اإجابة  اإىل  �ضالل، 

له:  وقالت  العربية،  باللغة  كلمته 

ال�ضالم عليكم، فاأجابها: »ال�ضالم عليك 

ثارت  اجلزائرية  ال�ضحف  بطاطا«،  يا 

و�ضنت حملة على قباحة تعبري رئي�ض 

حكومتها.

يتفقون  يكادون  والزاك،  اآ�ضا  �ضكان 

بنعبد  نبيل  �ضرب  حكاية  اأن  على 

الغ�ضبة  مع  تتوافق  باحلجارة،  اهلل 

الدائمة، لنائبة املنطقة يف حزب بنعبد 

مل  ملاذا  تفهم  ل  التي  كجمولة،  اهلل 

ير�ضحها نبيل لأي من�ضب يف احلكومة.

الق�ضية  على  اخلطرية  الظاهرة 

الإ�ضباين  القرار  تتمثل يف  ال�ضحراوية، 

املغاربة،  احلا�ضلني  باإرغام  الأخري، 

بالتنازل  الإ�ضبانية،  اجلن�ضية  على 

على  للمحافظة  املغربية  اجلن�ضية  عن 

من  الآلف  مئات  الإ�ضبانية،  اجلن�ضية 

�ضكان ال�ضحراء يتوفرون على اجلن�ضية 

الإ�ضبانية، واملغزى ال�ضيا�ضي وا�ضح.

جل ال�ضحفيني الذين �ضبق اأن اأكلو من 

جتنبوا   )..( الكروج  الوزير  �ضكالط 

التي  ف�ضيحة  الفاتورة  عن  احلديث 

يفوق مبلغها 33 األف درهم، اأدى الوزير 

10 اأكتوبر املا�ضي،  الكروج ثمنها يوم 

تن�ضيب  فيه  مت  الذي  اليوم  نف�ض  وهو 

الن�ضخة الثانية من احلكومة من طرف 

امللك )..(.

املهني  التكوين  مكتب  يف  كبري  م�ضوؤول 

بالدار البي�ضاء بداأ ير�ضم طريق الهرب، 

مع  ات�ضالته  اأكدته  الذي  الأمر  وهو 

�ضاءت  اأن  بعد  للت�ضغيل  وكالت  عدة 

عالقته باملوظفني، وبعد مغادرة العديد 

تتعلق  بف�ضائح  لالإدارة  اأ�ضدقائه  من 

بالبتزاز، واأمور اأخرى )..(.

و�ضف  اأن  احلكومة  لرئي�ض  �ضبق 

مرا�ضال �ضحفيا بكونه »ما�ضي راجل«، 

ولكنه ا�ضتغل ح�ضوره يف اللقاء الأخري 

الرحيم  عبد  موؤ�ض�ضة  نظمته  الذي 

كان  اآخر  �ضحفيا  لي�ضف  بوعبيد، 

باملنافق  الأوىل  ال�ضفوف  يف  جال�ضا 

والكذاب والرجل غري املحايد.. رغم اأن 

هذا ال�ضحفي كان يحتمي دائما برجال 

وحركة  والتنمية  العدالة  حزب  من 

التوحيد والإ�ضالح.

�ضالة  فيه  نظمت  الذي  اليوم  نف�ض  يف 

اململكة،  م�ضاجد  ال�ضت�ضقاء يف خمتلف 

لتطوان  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  نظم 

على  بنف�ضه  هو  ووقع  غنائية،  �ضهرة 

الدعوة التي ت�ضمنت اأخطاء فادحة من 

قبيل احلديث عن الحتفال بالذكرى 58 

لتقدمي وثيقة ال�ضتقالل عو�ض الذكرى 

ال�ضبعني.

تحت األضواء

الرباط. األسبوع

الليل،  منت�ضف  ال�ضاعة  كانت 

يناير،   9 اخلمي�ض  ليلة  بال�ضبط، 

بوزنيقة،  منطقة  �ضكان  اأحد  وكان 

منت  على  زوجته  ملرافقة  م�ضطرا 

الرباط،  عيادات  اإحدى  اإىل  �ضيارته، 

ملتقى  يف  اأوقفه  حني  با�ضتعجال، 

الأزرق،  ب�ضوئه  دركي  المفرتيت، 

الأخرى،  ال�ضيارات  دون  من  وحده 

ارتكبت  هل  للدركي:  ال�ضائق  ليقول 

اأ�ضكن  م�ضتعجل..  اإين  ل،  خطاأ.. 

يقاطعه  ل..  للرباط،  ومتوجه  هنا 

وكان  »كونطرول«،  اإنه  الدركي، 

بكونطرول  يتعلق  ل  الأمر  اأن  يظهر 

ال�ضيارة  اأن  لحظ  الدركي  واإمنا 

فخمة.. ولبد اأن الأمر يتعلق بغر�ض 

اآخر)...(. 

ناق�ض  ال�ضيارة  �ضائق  اأن  ورغم 

اأوراق  اإليه  قدم  اأن  بعد  الدركي، 

اأين  يتثاقل:  والدركي  ال�ضيارة، 

التاأمني،  اأين  الرمادية،  الورقة 

النقا�ض  فاإن  ال�ضريبة،  و�ضل  اأين 

املرتفع، مل يدفع الدركي الثاين الذي 

بقي بعيدا)...( وكاأن الأمر ل يهمه يف 

منت�ضف الليل، تاأكيدا على اأن الأمر ل 

يتعلق بكونطرول عاٍد، ورمبا مل يكن 

عندما  ال�ضائق  فاإن  زميله،  مع  متفقا 

باإدارة  �ضاأت�ضل  غدا  للدركي:  قال 

اأوراقه،  الدركي  اأعطاه  الدرك، حتى 

وذهب مبتعدا عن ال�ضيارة.

ومعروف اأن توقيف الدركي ل�ضيارة، 

كان  الكونطرول،  ي�ضميه  ما  ب�ضبب 

الغاية  اأجل  من  حالت،  عدة  يف 

اأي  اأجل  من  ولي�ض  املعلومة)...( 

�ضيء اآخر.

دركي  طرف  من  �ضيارة  اإيقاف  لأن 

اأو  مزورا  دركيا  يكون  وقد  واحد 

الدركي.  ك�ضوة  يلب�ض  طريق  قاطع 

وقد اعتقل موؤخرا بالداخلة، واأحيل 

باملحكمة  العامة  النيــــابة  علــــــى 

من  خمزين  بالرباط  الع�ضكرية 

لأحد  �ضرق  اأوك�ضيليري«  »الفور�ض 

الدركيني ك�ضوته، لي�ضتعملها كدركي 

يف �ضاعاته الفارغة، اإذن اإيقاف �ضيارة 

اإل  لي�ض  من طرف دركي واحد)...( 

نوعا من الدكتاتورية البولي�ضية، من 

الدركي،  نف�ض  يف  التي  الغاية  اأجل 

يكون  الكونطرول«،  »باراج  مادام 

الدرك،  قوانني  وح�ضب  اإلزاميا، 

قف..  وعالمات  م�ضيئة  ب�ضارات 

هذا  يكون  ول  ال�ضرعة،  خفف  اأو 

الرباج من مهمة دركي واحد، كما اأن 

الرباج من اأجل املراقبة، يكون باأمر 

للدرك  العامة  الإدارة  من  مكتوب 

دركي  اأي  حق  من  ولي�ض  امللكي، 

يوقف  اأن  اجلندرمية  ك�ضوة  يلب�ض 

لها  ليقول  يختارها)...(  �ضيارة  اأية 

كونطرول)...(.

ومادام هذا التقليد)...( ال�ضتفزازي، 

لأي  يعطي  واحد،  دركي  طرف  من 

دركي يلب�ض الك�ضوة اأن يوقف وحده 

اأن  اأي دركي ميكنه  اأية �ضيارة، فاإن 

�ضاء،  متى  اإرادته  مبح�ض  يت�ضرف 

وقد ي�ضادف رجال يحمل زوجته اإىل 

الأمر  فاإن  خطر،  حالة  يف  امل�ضت�ضفى 

تتفادى  اأن  الدرك  اإدارة  على  يحتم 

يكون  الذي  الت�ضيب،  من  النوع  هذا 

يف اأغلب الأحيان، لأن ي�ضمع ال�ضائق 

اأن هذه ليلة العيد. اإلخ ما نعرفه من 

تعبريات.

النواب  اأحد  علــــــى  اإذن،  يتعني 

يقدم  اأن  املحرتمني،  الربملانيني 

اإ�ضكالية »الكونطرول«،  �ضوؤال حول 

و�ضروطه،  قواعده  للكونطرول  لأن 

ملطالبة اإدارة الدرك بتجديد واإعالن 

تبقى  ل  حتى  الكونطرول  ظروف 

بر�ضوق  معلقة  املواطن،  حريــــــة 

اإيقاف  يف  رغبته  اأو  الدركيني،  اأحد 

اأ�ضحاب ال�ضيارات الفخمة ليقول لهم 

اإنه الكونطرول، ويقول لهم من بعد: 

مربوك العيد.

اإدارة الدرك امللكي مطالبة بتو�ضيح 
معنــــــى »الكونطــــرول«
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مراكش. األسبوع
اجلنوب،  �ضيادلــــة  رئي�ض  اأكـــد 

�ضحفي،  ا�ضتجواب  يف  املنفلوطي، 

عبد  ال�ضتقاليل)...(  زمـــــيله  اأن 

امل�ضت�ضار  �ضهر  املنـــــ�ضوري  الإله 

يف  ليلة  ق�ضى  قد  الهــــمة،  فوؤاد 

الكومي�ضارية، واملفيد يف ت�ضريحات 

الر�ضمي  املندوب  وهو  املنفلوطي، 

هو  اجلنوب،  يف  الأ�ضالة  حلزب 

حلادثة  اأعطاه  الذي  الو�ضــــــف 

الذي  ال�ضحة،  وزير  على  العتداء 

حل  قرار  اإن  املن�ضوري  له  قال 

جمعية ال�ضيادلة لي�ض بدميقراطي، 

فاأجاب وزير ال�ضحة بجواب خارج 

عن املقا�ض، ))ال�ضيء الذي اأثار)...( 

املن�ضوري، فارتفع ال�ضغط، قبل اأن 

ال�ضغط  ارتفاع  البولي�ض((  يتدخل 

�ضبب  يكون  قد  املن�ضوري  عند 

املحكمة  فيه  �ضتنظر  الذي  احلادث 

ال�ضغط  ارتفاع  لأن  يناير   28 يوم 

ل  ما  اإىل  يوؤدي  قد  اخل�ضام  اأثناء 

حتمد عقباه)...(.

ملجلة  ت�ضريحه  خـــــتم  املنفلوطي 

اأطلق  بقوله  اأيبدو«  »ماروك 

�ضراحنا، وق�ضى املن�ضوري ليلة يف 

الكومي�ضارية.

على  غ�ضبه  اأعلن  الذي  املنفلوطي 

ينفع)...(  مل  الذي  الأ�ضالة،  حزب 

ترك  الذي  الأخري،  التـــــحول  مع 

على  يحالون  احلزب،  من  اأع�ضاء 

املحاكم، ليعلن املنفلوطي ان�ضحابه 

من حزب الأ�ضالة وان�ضمامه للحزب 

اجلديد، الذي اأ�ض�ضه الباحث حممد 

�ضريف.

عندما ارتفع �ضغط الدكتور املن�ضوري

الرباط. األسبوع

ل يحدث هذا اإل يف املغرب، �ضالح التامك الذي عني 

مديرا لل�ضجون، يعترب من قدماء امل�ضاجني، م�ضاجني 

الراأي يف املغرب، منذ اأيام تنظيم اإىل الأمام.

الكبري،  املعار�ض  التامك،  �ضامل  علي  عم  ابن  وهو 

والذي ل عالقة له باإقليم ال�ضحراء التي كانت حمتلة 

ال�ضجون  مدير  عمه  وابن  فهو  اإ�ضبانيا،  طرف  من 

اجلديد، من اإقليم اآ�ضا الزاك.

اجلديد،  ال�ضجون  مدير  التامك،  �ضالح  حممد  وكان 

ال�ضابق  الوزير  قربه  الإجنليزية،  اللغة  يف  خريجا 

الوزير  كلفه  عندما  الداخلية،  من  الب�ضري  اإدري�ض 

القوي ال�ضابق بتعليم اللغة الإجنليزية لأولده.

عهدا  �ضيعرفون  رمبا  الآن،  من  ابتداء  امل�ضاجني 

تلك  العام،  مديرهم  جتربة  من  م�ضتفيدا  جديدات 

التجربة التي يعي�ضونها الآن.

عميد امل�ضاجني مديرا لل�ضجون

حسني بنسليمان

المنصوري

التامك
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حما�سرة جمل�س املناف�سة 
من لدن احلكومة 

الرباط: األسبوع

انتقلت ال�صراعات الباردة والعلنية بني العدالة 

والتنمية وجمال�س ما ي�صمى باحلكامة »املجل�س 

والهاكا  واملناف�صة  واالجتماعي  االقت�صادي 

لهذه  املنظمة  القوانني  م�صتوى  اإىل  وغريها..« 

املجال�س.

 اآخر جمل�س و�صلته هذه ال�صراعات بح�صب ما 

املتعلق  اجلديد  القانون  هو  »االأ�صبوع«  علمته 

مبجل�س املناف�صة الذي يراأ�صه الي�صاري بنعمور، 

الذي  قانونه  على  االأغلبية  و�صعت  حيث 

يناق�س اليوم بالربملان جمموعة من التعديالت 

اجلوهرية والعميقة.

نائب  يكون  اأن  على  التعديالت  هذه  واأكدت 

الرئي�س من اخلرباء االقت�صاديني اأو من جمال 

املناف�صة والنائب الثاين من اخلرباء القانونيني، 

ت�صجيل  �صرورة  التعديالت  ذات  اأوجبت  كما 

ميزانية هذا املجل�س يف امليزانية العامة للدولة 

ووفق مقت�صيات القانون التنظيمي للمالية.

الرئي�س  تفوي�س  التعديالت  رف�صت  وبعدما 

هذا  بال�صرف  االآمر  امللك«  من  يعني  »الذي 

تفوي�س  على  اأجربته  لنوابه،  االخت�صا�س 

وحيد يف هذا املجال قد يكون لفائدة االأمني العام 

للمجل�س الأنه يعينه رئي�س احلكومة.

املجل�س  تقارير  باأن  التعديالت  ذات  واأ�صافت 

واحلكومة  امللك  اإىل  ترفع  كانت  التي  ال�صنوية 

فقط يجب اأن ترفع كذلك اإىل الربملان، ودافعت 

فرق االأغلبية على احلكومة وحذفت من الن�س 

كل اإجبار للحكومة يف �صرورة ا�صت�صارة املجل�س 

يف الق�صايا املتعلقة مبجال املناف�صة.

أزوالي

العدل  وزير  الرميد  م�صطفى  جاء  اأين  من 

الزيادات  متويل  وميزانية  مببلغ  واحلريات 

االأخرية لفائدة الق�صاة والتي اأعلن عنها خالل 

مر�صوم حكومة، اخلمي�س املا�صي؟

اخلرباء  �صفوف  بني  نف�صه  فر�س  ال�صوؤال  هذا 

االقت�صاديني علما اأن حكومة بن كريان ت�صتكي 

يف ميزانية هذه ال�صنة وبقوة من �صعف ال�صيولة 

النقدية واملوارد املالية والتق�صف، وبالتايل من 

اأين جاء الرميد بهذا املبلغ لتمويل هذه الزيادات 

املفاجئة؟ فهذه الزيادات التي قد ت�صل بح�صب 

درهم  ماليري   10 حوايل  اإىل  مطلعة  جد  م�صادر 

يف ال�صنة، وبالتايل هل وافق وزير املالية حممد 

بو�صعيد على هذه الزيادات  ب�صفة منفردة واإن 

مل  والتي  امليزانية  يف  جديدة  تكاليف  فيها  كان 

ي�صملها القانون املايل احلايل؟ واإذا كان اجلواب 

بالنفي طبعا؟ فمن اأين جاء بها الرميد؟.

الرميد  باأن  توؤكد  احلكومة  داخل  من  م�صادر 

�صيقوم بتحويل  5 ماليري  داخل ف�صل ميزانية 

اأن  �صبق  التي  بامل�صاعدات  اخلا�س   وزارته 

اإطار  يف  املحامني  لفائدة  العدل  وزارة  اأعلنتها 

تنفذ  مل  الق�صائية، والتي  امل�صاعدة  اأتعاب 

واملحامني  الرميد  بني  الكبري  اخلالف  ب�صبب 

اخلم�صة  �صيتدبر  بينما  تنفيذها،  طريقة  حول 

امليزانية  اأبواب  باقي  من  االأخرى  ماليري 

وكان  جدد.  ق�صاة  توظيف  باب  من  وبخا�صة 

اخلمي�س  يوم  العدل،  وزير  من  �صدر  قد  بالغ 

16 يناير، مبا�صرة بعد انتهاء املجل�س  املا�صي 

اأجور  يف  الزيادة  على  وافق  الذي  احلكومي 

الزيادة  وهي  مر�صوم،  بوا�صطة  الق�صاة 

التي تزامنت مع عودة احلديث عن ا�صتقالة 

تاريخ  على   �صنتني  مرور  مبنا�صبة  الرميد 

تتحدث  يده  بخط  اإ�صهاد  لوثيقة  توقيعه 

العدل  وزارة  من  ا�صتقالته  تقدميه  عن 

واحلكومة يف حالة ما مل تتح�صن الو�صعية 

املادية للق�صاة.

ال يفاجئني الرف�س الذي اأعلنه  املوؤرخ والناطق 

يف  جملته،  يف  امللكي،  للق�صر  ال�صابق   الر�صمي 

جترمي  م�صروع  يف�صل  اأن  وال  نادرة،  �صابقة 

ولكن  امللك.  تدخل  اإىل  احلاجة  دون  التطبيع 

واأ�صاليبه  ال�صيا�صي  العمل  منطق  يده�صني 

ال�صيا�صية،  االأحزاب  اأدخلت  لقد  باملغرب. 

واأ�صلوب  منطق  ببلدنا،  واملعار�صة  »احلاكمة« 

اأوراق اليان�صيب يف العالقات الدولية، يف الوقت 

ال�صاد�س  حممد  امللك  جاللة  زيارة  اخلاطئ، 

الأمريكا ولقاءه مع الرئي�س باراك اأوباما.

ورجل  املفكر  اأوريد،  مع  الدكتور  اأختلف  وال 

موقف  عن  دفاعه  حيثيات  يف  الدولة  املتميز، 

الرف�س، لكني اأ�صيف واجباً دينيا، يتعلق بحق 

اأ�صل مغربي، يف زيارة ذويهم  االإ�صرائيليني من 

والرتحم على قبور موتاهم وح�صور حماكمة من 

مهامي  بحكم  واأوؤكد  ارثهم،  على  ظلما  ا�صتولوا 

القد�س،  زيارة  دعوة  اأن  ال�صابقة،  الدبلوما�صية 

هي ا�صتجابة لنداء املقد�صيني اأنف�صهم، واأن رفع 

الكبري  عبد  الدكتور  عن  املعنوي«  »احل�صار 

مال  بيت  عام وكالة  مدير  املدغري،  العلوي 

القد�س ال�صريف ومن معه، �صرورة ملحة لنجاح 

مهمته ميدانيا.

وقد اأكد جاللة امللك حممد ال�صاد�س، رئي�س جلنة 

القد�س، يوم اجلمعة االأخري مبراك�س، اأن حماية 

ودعم  التهويد،  خمططات  من  املقد�صة  املدينة 

املرابطني بها، لن يتاأتى بال�صعارات الفارغة، اأو 

با�صتغالل هذه الق�صية النبيلة كو�صيلة للمزايدات 

العقيمة.  

واأبرز جاللة امللك، يف خطاب األقاه خالل تراأ�صه 

اأن  القد�س،  للجنة  الع�صرين  الدورة  افتتاح 

تكفي  ال  اأهميتها،  على  الدبلوما�صية،  امل�صاعي 

موؤكدا  االأر�س،  على  الو�صع  لتغيري  وحدها 

القد�س،  تعزيز عمل جلنة  حر�س جاللته »على 

بتكثيف وكالة بيت مال القد�س ال�صريف الأعمالها 

يف  وامللمو�س  املبا�صر  اأثرها  لها  التي  امليدانية، 

حت�صني ظروف عي�س املقد�صيني«. 

مقرتح  رف�س  الرف�س،  اأ�صبح  االأ�صباب،  لهذه 

بال�صيا�صة  له  عالقة  ال  الذي  التطبيع،  جترمي 

»فر�س  االإ�صرائيلية،  االإجرامية  اال�صتيطانية 

عني«، الأن ق�صية القد�س، ق�صية االأمة االإ�صالمية 

وللمغرب ن�صيب »مكلف مبهمة« داخل موؤ�ص�صاتها 

الدولية.

ال�صوؤال هل نغ�صب اأم ال، من معركة خا�صرة، مع 

بلد غري عدو للمغرب؟، الأن ال�صوؤال الذي يخطر 

على بال ال�صرفاء وكل الوطنيني يف املغرب هو: 

من  اإىل  ر�صالته  ونو�صل  الغ�صب  نعرب عن  كيف 

يهمهم االأمر؟

دعمه  واملعا�صرة  االأ�صالة  �صحب حزب  بعد 

فقد  االأخري  هذا  فاإن  امل�صوؤوم،  القانون  ملقرتح 

زخمه الذي حظي به بحكم موقع وقرب احلزب 

من مراكز القرار، ويف بلد دميقراطي مثل ما نريد 

اأن نكون، ال يت�صور اأن يقع توريط املغرب، �صعبا 

مثل  اأهله،  دون  ا�صت�صارة  ر�صمية،  وموؤ�ص�صات 

فيها،  الطعن  ب�صهادة ي�صعب  بالربملان،  ما وقع 

عبيدات  وعا�صقة  مالل  بني  حل�صناء  من�صوبة 

الرمى.

فريق  رئي�صة  )ال�صورة(،  حازب  ميلودة  قالت 

االأ�صالة واملعا�صرة مبجل�س النواب يف ت�صريح 

مقرتح  �صحب  يف  ال�صبب  »اإن  االإعالم،  لو�صائل 

مل  انه  هو  اإ�صرائيل،  مع  التطبيع  جترمي  قانون 

يخ�صع لنقا�س داخل فريقهم النيابي«.

اأ�صك �صخ�صيا ما اإذا كانت جميع الفرق النيابية 

خطة  بتفا�صيل  علم  على  املتورطة،  باالأحزاب 

التطبيع  جترمي  قانون  يف مقرتح  فرقهم،  رئا�صة 

مع اإ�صرائيل.

كنت اأريد، اأن اأك�صف لتربير �صكي، اأ�صماء مغربية 

وازنة، �صمن الئحة طويلة)..(، زارت اإ�صرائيل 

و»تقوتت« من خرياته، اأو اأنقل ن�س رواية الراحل 

يا�صر عرفات عن دور امللك الراحل احل�صن الثاين 

االإ�صرائيلية وعن  الفل�صطينية  ال�صالم  عملية  يف 

تدخل  بف�صل  احلياة،  قيد  على  بقائه  ا�صتمرار 

بيت  يف  رواها  كما  ال�صاد�س،  حممد  امللك  جاللة 

وبنف�س  اخلطيب،  الكرمي  عبد  الراحل  �صديقي 

األفاظه املوؤثرة املعروفة، لتفا�صيلها. لكن ذلك - 

ل�صوء احلظ - حمظور ب�صبب »واجب التحفظ 

الدبلوما�صي«.

لهذا اأ�سبح الرف�س والغ�سب »فر�س عني«؟؟
القرار السياسي

أزوالي

بقلم: رداد العقباني

ميلودة حازب

كيف مولت وزارة العدل »الزيادات الأخرية«؟

الرميد يقتطع من »حلية« املحامني ليزيد من اأجور الق�ساة 

الرباط. األسبوع

ال ي�صع املتتبع الأجواء التقومي التكويني 

اأن  اإال  العمومية،  التعليمية  باملوؤ�ص�صات 

ي�صرب كفا بكف من فرط االرجتال ال�صيئ 

الذي يطبعها. فاملدر�صون خا�صة بالثانوي 

تدبري  من  اأوتوا  ما  بكل  �صهروا  التاأهيلي 

حمكم الإجناز فرو�س املراقبة امل�صتمر يف 

وقتها بناء على العدد املحدد يف املذكرات 

املندجمة  باالأن�صطة  واالهتمام  الفرعية، 

التي تتجلى من خاللها جمهودات التالميذ، 

خ�صو�صيات  تبني  من  االأ�صاتذة  ومتكن 

وموؤهالت كل تلميذ، اإال اأن نظام »م�صار« 

اأو زيادة يف عدد  ا�صتلزمه من حذف  وما 

لكل  تبعا  املندجمة،  واالأن�صطة  الفرو�س 

�صعبة اأو م�صلك، ع�صف بال�صري املتوازن 

تقوميه  وترية  يف  واأربكه  االأ�صتاذ  لعمل 

للتالميذ، خا�صة يف حلظة حرجة تطالبه 

وهنا  االأول،  االأ�صد�س  بنقط  باإحلاح 

يح�صر �صيل من الت�صاوؤالت املحرجة:

هل متت مراعاة اجلهود امل�صنية لل�صادة 

ا�صتح�صارهم  جمرد  مت  وهل  االأ�صاتذة؟ 

ال�صاهرون  وهل  القرارات؟  اإ�صدار  عند 

على العملية التعليمية مدركون ملوؤهالت 

التالميذ وقدرتهم على ا�صتيعاب الكفايات 

من  التع�صفية  لالنتقاالت  خ�صوعهم  بعد 

م�صتوى اإىل اآخر اأدى بهم اإىل انقطاع التيار 

وا�صتع�صاء  املدر�صني،  مع  التعليمي 

التقومي ال�صليم الهادف؟ وهل متت مراعاة 

االأن�صطة  حذف  عند  التلميذ  م�صلحة 

التكوين  وهل  املواد؟  جل  من  املندجمة 

جل  له  خ�صع  الذي  واالعتباطي  الهزيل 

االأ�صاتذة خالل برنامج » Génie « ميكنهم 

من اإجناز العمليات الدقيقة التي يفر�صها 

برنامج »م�صار«؟

تعدادها  يف  ا�صرت�صلنا  لو  ت�صاوؤالت 

الحتجنا اإىل �صفحات ي�صتع�صي ح�صرها، 

لكن وزير التعليم بلمختار مطالب باالإجابة 

عنها.

ارجتالية الوزير بلمختار يف اإ�سالح املنظومة التعليمية

بنعمور

الرميد
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م�صادر  من  »الأ�صبــــــوع«  علــــمت 

اأن حممد الها�صمي  اأمنية جد مطلعة 

الف�صائية  الإ�صالمية  القناة  �صاحب 

»احلقيقة« يقبع ب�صجن الزاكي ب�صال، 

منذ ال�صبت املا�صي.

الها�صمي  اأن  امل�صادر  ذات  واأ�صافت 

بالقراآن  للعالج  قناة  اأكرب  �صاحب 

الأع�صاب  من  ومبجموعة  الكرمي 

فيها  مبا  الأمرا�ض  جلميع  الطبية 

حممد  مبطار  اعتقل  ال�صرطان، 

البي�صاء،  الدار  النوا�صر  اخلام�ض 

يوم ال�صبت املا�صي، حينما كان يهم 

املغرب يف اجتاه دولة  باخلروج من 

عربية.

ال�صلطات  اأن  امل�صادر  ذات  واأ�صارت 

الها�صمي  اعتقلت  املغربية  الأمنية 

وحتقق معه حاليا يف انتظار اإحالته 

اأمرت  التي  الدولية  ال�صرطة  على 

اعتقال  مذكرة  بوا�صطة  باعتقاله 

دولية  �صكايات  على  بناء  دولية، 

والحتيال  بالن�صب  تتهمه  متعددة 

على املر�صى وانتحاله �صفة �صيدلين 

قانونية  ودبلومات  وثائق  بدون 

توؤهله ملمار�صة كل ذلك.

اأ�صدقاء  للها�صمي  اأن  بالذكر  اجلدير 

امل�صوؤولني  من  املغـــــرب  يف  كـــــرث 

من  عدد  ومن  الكبار  ال�صيا�صيني 

الوزراء كان يزورهم با�صتمرار داخل 

املغرب ويحل �صيفا على بيوتهم ملدة 

طويلة واليوم تنكروا له.

»الرقية  قناة  �صاحب  للها�صمي  كما 

كثرية  جتارية  حمالت  ال�صرعية« 

الرباط  مبدينتي  وخا�صة  باملغرب 

بتوزيع  طريقهما  عن  ويقوم  و�صال 

الكثري من الأع�صاب املعاجلة جلميع 

الأمرا�ض مبا فيها ال�صرطان.

من  عددا  اأن  كذلك  بالذكر   وجدير 

املغاربة  املر�صى  بع�ض  اأولياء 

من  جرعات  اأخذ  جراء  املتوفني 

الأدوية اخلطرية امل�صنعة مبع�صبات 

الها�صمي، يرفعون دعاوى ق�صائية يف 

عدد من حماكم اململكة على الها�صمي، 

فهل يقدم الها�صمي اليوم لالأمن الدويل 

وهو يف حالة اعتقال؟ اأم قد تنفعه مرة 

اأخرى التدخالت والو�صاطات لإطالق 

�صراحه وت�صفريه خارج املغرب؟

دوام احلال من املحال

�صاحب قناة »احلقيقة« و�صديق الوزراء 
وال�صخ�صيات  ال�صامية يقبع يف �صجن الزاكي 

 الرباط: األسبوع

مقرتح  حول  الأفعال  ردود  تزال  ل 

مبقت�صى  »املكفرين«  ومتابعة  جترمي 

الأ�صالة  فريق  به  تقدم  الذي  القانون 

واملعا�صرة قوية يف ال�صاحة الوطنية يف 

الوقت الذي ليزال املعنيون املبا�صرون 

بق�صية التكفري من قيادات حزب الحتاد 

ال�صرتاكي التي كفرها ما �صمي بال�صيخ 

بخ�صو�ض  �صامتون  النعيم«  »اأبو 

الت�صريع قانونيا ملحاربة هذه الظاهرة، 

ي�صجل ا�صتمرار ردود اأفعال الإ�صالميني 

ال�صيا�صية  ال�صـــــــاحة  داخل  بقوة 

والفكرية. الإ�صالميون وبعدما كانوا قد 

اعتربوا اأن خطوة الت�صريع �صد التكفري 

هي �صعي نحو الفتنة يرف�صون اليوم ما 

ق�صايا  يف  الت�صريع  بـ»ا�صتغالل  �صموه 

ال�صراع ال�صيا�صي والراأي«.

بع�ض هوؤلء الإ�صالميني كان طريفا جدا 

اقرتاح  ب�صرورة  وطالب  بعيدا  وذهب 

الإ�صالميني بدورهم لقانون جديد يجرم 

الإ�صالميني  ينعتون  الذين  احلداثيني 

بـ»الظالميني« اأو »الرجعيني«.

واملعا�صرة  الأ�صــــــالة  فريق  وكان 

مبجل�ض النواب الفريق الربملاين الوحيد 

جمل�ض  اأنظار  اأمام  ر�صميا  تقدم  الذي 

تكفري  يجرم  قانون  مبقرتح  النواب 

الو�صائل  بجميع  والهيئات  الأ�صخا�ض 

يف  عليها  من�صو�ض  عقوباته  ويجعل 

القانون اجلنائي.

مقرتح اإ�سالمي طريف

جترمي م�صطلح »الظالميني« مقابل
 جترمي »املكفرين«!

الوزير بو�صعيد »يختلي« 

باملهربني بعيدا عن بن كريان 

الرباط: األسبوع
الأموال  حجم  ملف  على  التامة  ال�صرية  من  حالة  �صربت 

والعقارات املهربة نحو اخلارج والتي قد تعود اإىل املغرب يف 

اإطار الإعفاء الذي اأعلنته حكومة بن كريان مبوجب القانون 

من  ابتداء  التنفيذ  حيز  دخل  الذي   2014 ل�صنة  الأخري  املايل 

فاحت يناير اجلاري.

م�صادر من داخل احلكومة توؤكد باأن املو�صوع ي�صرف عليه 

ر�صالة  يف  واملالية  القت�صاد  وزير  بو�صعيد،  حممد  �صخ�صيا 

احلكومة  رئي�ض  كريان  بن  الإله  عبد  اإبعاد  وهي  وا�صحة 

واأمني عام العدالة والتنمية عن الإ�صراف املبا�صر على امللف 

ب�صبب ح�صا�صيته ال�صيا�صية وكي ل يتم م�صتقبال التالعب اأو 

املزايدات ال�صيا�صية يف هذا امللف بال�صبط.

اإىل  الأموال  هذه  عودة  وترية  اأن  امل�صادر  ذات  اأفادت  كما 

كانت  حيث  منتظرا  كان  ما  مع  مقارنة  بطيئة  جد  املغرب 

احلكومة تراهن من خالله على عودة اأزيد من 6 ماليري درهم 

طرف  من  اأكرث  ثقة  اإىل  احلاجة  يفيد  مما  الدولة،  خلزينة 

املتعاملني يف هذا امللف احل�صا�ض جدا.

ويخو�ض الوزير بو�صعيد حتركات قوية و�صط بع�ض اللوبيات 

هذه  لإجناح  حماولة  يف  املعنية  الفئات  وبع�ض  القت�صادية 

العملية ملا �صيكون لها من اأثر كبري على موارد امليزانية العامة 

التي تعي�ض ال�صح الكبري ب�صبب الأزمات القت�صادية واملالية، 

اأن بوادر مو�صم فالحي �صعيف بداأت تلوح يف الأفق  خا�صة 

منذ الآن.

احلكومة،  ت�صــــــادق  اأخـــــريا 

مر�صوم  على  املا�صي،  اخلمي�ض 

القوات  لرجال  تعوي�صات  مبنح 

بالغ  يف  واأو�صحت  امل�صاعدة. 

لها اأن امل�صادقة على هذا املر�صوم 

جاءت تنفيذا لأوامر امللك حممد 

ال�صاد�ض رئي�ض اأركان حرب عامة 

ويروم  امللكية،  امل�صلحة  للقوات 

هذا امل�صروع حتيني وتقومي اأجور 

اخلا�صة برجال القوات امل�صاعدة 

عن طريق الرفع من التعوي�صات 

املمنوحة لهم. وكانت »الأ�صبوع« 

قد علمت اأن جاللة امللك حني بلغ 

اإىل علمه الو�صعية ال�صعبة التي 

امل�صاعدة  القوات  رجال  يعي�صها 

والإق�صاء الذي يعانون منه رغم 

مع  قيادتهم  تكوين  ظروف  نف�ض 

قيادات رجال الأمن قد ا�صتجاب 

واأعطى  امللتم�صات  لهذه  فورا 

لأجراأتها  للحكومة  اأوامره 

وتنفيذها.

وكانت جريدة »الأ�صبوع« )عدد 

اجلريدة  املا�صي(  يوليوز   18

هذه  عن  دافعت  التي  الوحيدة 

التعوي�صات  يف  حقها  وعن  الفئة 

الأمن  فئات  باقي  مثل  مثلها 

وعن  املهام  عن  والع�صكر 

من  وغريها  الإ�صافية  ال�صاعات 

ال�صتجابة  ومتت  التعوي�صات، 

فيها  مبا  اأعاله  املر�صوم  يف  لها 

اإحداث حتى منحة الأهلية والتي 

احلا�صلني  الهيئة  »هذه  تهــدف 

�صهادات  اأو  دبلومـــــات  علــــى 

ع�صكرية من ال�صتفادة من نف�ض 

الن�صو�ض  تخولها  التي  املنـــح 

امل�صلحة«  بالقوات  اخلا�صــــة 

فهنيئا لهذه الفئة املحكورة بهذه 

املكا�صب. 

امل�صاواة بني القوات امل�صلحة امللكية والقوات امل�صاعدة يف املنح

نــــــزوح  عـــــــدوى  ◆انتقلــــــت 
مــــخيمات  اإىل  ال�صحراويــــــــــني 

ال�صباب  اأقدم بع�ض  تندوف حيث 

اأمام  اعت�صام  يف  ال�صروع  على 

مبنطقة  الالجئني  غوث  مفو�صية 

قيادة  ملطالبة  احلافظ”  “ال�صهيد 
البولي�صاريو باحلقوق القت�صادية 

والجتماعية  التي يراها املحتجون 

كحقوق الالجئ التي تكفلها القوانني 

على  وفر�ض  الدولية،  واملواثيق 

املحتجني طوقا اأمنيا حمكما ومتكن 

باملكلفة  اللقاء  من  املعت�صمون 

بال�صوؤون الجتماعية التابعة لالأمم 

املتحدة  التي بررت قرار عدم بناء 

الإداري  القرار  و�صفته  مبا  خميم 

لل�صلطات ال�صحراوية.

◆ قدم القيادي بجبهة البولي�صاريو 
»عبد الرحمن زيدو« املكلف باأمانة 

ما ي�صمى وزارة الوظيفة العمومية 

والتكوين املهني والأفراد ا�صتقالته، 

على  احتجاجا  وذلك   موؤخرا، 

وا�صتحواذ  الت�صيري وهيمنة  �صوء 

امل�صوؤول الأول يف اجلهة ومركزية 

وتعترب  واحدة،  بيد  ال�صالحيات 

نوعها  من  �صابقة  ال�صتقالة  هذه 

باجلبهة  العامني  الأمناء  �صف  يف 

ي�صمى  ما  ا�صتقالة  بعد  والثانية 

وزير التعاون احلاج اأحمد.

 

باملركب  الثقايف  امل�صهد  تعزز   ◆
الرتبوي الثقايف والريا�صي »الأمل« 

الثقايف  »املركز  بتد�صني  بالعيون 

الكنتي«، والذي قام بتد�صينه عدد 

راأ�صهم  على  ال�صحراء  اأعيان  من 

الرئي�ض  الدويهي  اإبراهيم  احلاج 

ال�صابق للمجل�ض الإقليمي للعيون.

 ومتيز هذا الف�صاء الثقايف اجلديد 

واأكد  الأطياف  اإىل جميع  بانفتاحه 

مدير املركز »القطاب البكاي« اأن من 

اأهدافه العمل على  �صيانة الرتاث 

ال�صحراوي  للمجتمع  الثقاقي 

احلـــ�صاين،  بالرتاث  والهتــــمام 

والرتبوي  الثقايف  العمل  وتن�صيط 

جمالت  ودعم  والجتمــــاعي 

وطباعة  والدرا�صات  البحـــــوث 

وحتقيق املخطوطات)..(«. 

موري�ض  جزر  دولة  ◆ ان�صافت 

الدول  من  جمموعة  اإىل  الإفريقية 

التي �صحبت اعرتافها باجلمهورية 

يف  وذلك  املزعومة،  ال�صحراوية 

اإطار مراجعتها لعالقاتها الدولية. 

واأعلنت ذلك ب�صكل ر�صمي ونهائي، 

قد  موري�ض  جزر  دولة  وكانت 

اأعلنها  التي  باجلمهورية  اعرتفت 

البولي�صاريو يوم فاحت يوليوز 1982 

الدول  من  عدد  اعرتاف  اإطار  يف 

بهذه اجلمهورية نتيجة ان�صمامها 

اإىل منظمة الحتاد الإفريقي.
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لعنيكريبناني
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�لبحث عن �الختالف لن يوؤدي �إىل هوية

الأمازيــــغ يحتفلـــون باآلهــة رومانـــي

اجللياين  الإ�صالح  قبل  روما  كانت 

التقومي  بتقومي �صنوي قريب من  تعمل 

القمري، يرتكب من 355 يوما تبداأ فيه 

يعترب  كان  الذي  مار�س   15 يوم  ال�صنة 

اإل  الربيع  ف�صل  بداية  الرومان  عند 

با�صتمرار  يحتاج  كان  التقومي  هذا  اأن 

كل  يوما   27 ي�صمل  ت�صحيح  اإجراء  اإىل 

�صنتني وهو الأمر الذي اأدى اإىل ارتباك 

م�صتمر يف تـحـديـد التـواريـخ بـدقة اإلـى 

جوليو�س  ال�صهري  روما  قي�صر  جاء  اأن 

قي�صر »Jules César« بالتقومي اجللياين 

كما �صرنى.

العمل  كان  فقد  الفرعونية  م�صر  يف  اأما 

فيه  ترتكب  الذي  ال�صم�صي  بالتقومي 

باأ�صمائها  �صهرا  ع�صر  اإثنى  من  ال�صنة 

�صاعات   6 يوما ونحو  الفرعونية و365 

على  �صنوات  اأربع  كل  يف  نح�صل  حيث 

كان  وقد  يوما   366 من  كبي�صة  �صنة 

النتظام  وهذا  الو�صوح  هذا  م�صدر 

لدى امل�صريني القدماء هو في�صان النيل 

على  البلد  هذا  عا�س  الذي  ال�صنوي 

اإيقاعه.

م�صر  غازيا  قي�صر  جوليو�س  دخل  وملا 

بالتقومي  اأعجب  امليالد  قبل   48 �صنة  يف 

و�صوح  من  فيه  ملا  ال�صم�صي  امل�صري 

حتقيق  �صاأنهما  من  العملي  وجلانبه 

الأحداث  و�صبط  املعامالت  ا�صتقرار 

وتدوينها بدقة، تقرر العمل به يف روما 

قبل  �صنتني  اأي  امليالد  قبل   46 �صنة 

اأ�صماء  تعوي�س  مـع  ال�صهري  م�صرعه 

بنف�س  الفرعونية  امل�صرية  ال�صهور 

بها  العمل  كان  التي  الرومانية  ال�صهور 

يناير  بينها  ومن  ال�صابق،  التقومي  يف 

التي  ال�صنة  �صهور  اأول  اأ�صبح  الذي 

حملت ا�صمه فاأ�صبح هذا التقومي ي�صمى 

التقومي اجللياين ن�صبة اإىل جليو�س قي�صر 

الذي   »Calendrier julien«

مازال العمل به اإىل اليوم كما �صرنى.

ا�صتمر العمل بهذا التقومي اإذن من �صنة 

ميالدية   1582 �صنة  اإىل  امليالد  قبل   46
يوم  الثامن  كريكوار  البابا  قرر  حيث 

15 دجنرب من هذه ال�صنة حذف اإحدى 
ع�صر يوما من هذا ال�صهر فتحول تاريخ 

15 يناير 1582 اإىل 4 يناير 1582 والدافع 
لهذا التقومي الذي قام به البابا كريكوار 

 25 وهو  امل�صيح  ال�صيد  ميالد  جعل  هو 

النويل  احتفالت  مع  يتطابق  يناير 

التي كانت احتفالت ل دينية، وحولها 

فاأ�صبحت  كاثوليكي،  ديني  احتفال  اإىل 

هذه ال�صنة ت�صمى بالتقومي الكريكواري 

nCale املذكور  البابا  اإىل  »ن�صبة 

drier Grégorien« اأو امل�صيحية 
اإىل  ن�صبة  امليالدية،  اأو  الكاثوليكية  اأو 

ميالد ال�صيد امل�صيح.

اإل اأن الكنائ�س ال�صرقية الأورثودوك�صية 

الكاتوليك  بابا  ب�صلطة  تعرتف  ل  التي 

ال�صنوي  التعديل  هذا  اإىل  تن�صم  مل 

بالتقومي  بالعمل  الآن  اإىل  وا�صتمرت 

دجنرب   31 يوم  اأ�صبح  حيث  اجللياين 

الكريكوري  يناير   11 يقابل  اجللياين 

 13 اإىل   1582 �صنة  عن   11 رقم  وانتقل 

يومان  ان�صاف  اأي  احلا�صر  الوقت  يف 

خالل ما يقارب 500 �صنة ب�صبب الفرق 

يعني  وهذا  التقوميني،  بني  ال�صئيل 

بعد   14 �صت�صبح  احلالية   يوما   13 اأن 

ي�صهر على  15 وهكذا، والذي  ثم  قرون 

هذه احل�صابات لي�س املغاربة مبا فيهم 

الأمازيغ واإمنا الكنائ�س الأرثودوك�صيـة 

وكني�صة  رو�صيا  كني�صـة  ال�صرقية، 

اليونان وكني�صـة الأقبـاط اإلخ.

م�صتعمرة  اإفريقيـا  �صمال  كانت  وملا 

جوليـو�س  عهـد  يف  حتى  رومانيـة 

بالتقومي  �صعوبها  عملت  فقـد  قي�صر 

الإ�صالم  انت�صار  من  وبالرغم  اجللياين، 

خا�صة  التقومي  بهذا  العمل  بقي  فيها 

فـي املحـطـات الفالحـيـة  فمـثـال يوافق 

اجللياين(   31( الكريـكوري  يناير   13
 40 تدوم  التي  »الليايل«  فرتة  منت�صف 

يوما وكذلك بالن�صبة ملحطات »الرثيا« 

اإلخ...  و»وال�صمامي«  احلوت«  و»بطن 

حيث ي�صتعمل ال�صهر القمري يف الأمور 

الدينيـة، واجللياين يف الأمور الفالحية، 

ما جعل املغاربة بكل ف�صائلهم ي�صمون 

هو  كما  الفالحية  بال�صنة  ال�صنة  هذه 

التي  ال�صهرية  بوعياد  يومية  يف  احلال 

حتتوي على التقومي اجللياين والتقومي 

الكريكوري والتقومي الهجري.

 31 يعترب  قرون  منذ  اأ�صبح  وهكذا 

دجنرب اجللياين )13 يناير الكريكوري( 

)ولي�س  اإفريقيا  �صمال  يف  فالحيا  عيدا 

اأمازيغيا( ي�صمى يف املغرب »حاكوزاء« 

اأواحلواكز » يتميز بطقو�س خا�صة بكل 

منطقة ذات اأ�صول عـربيـة اأو اأمازيـغـيـة 

دون متييز. ففي مدينة اأبي اجلعـد يتم 

 13( اجللياين  دجنرب   31 يف  الحتفال 

يناير الكريكوري( بحاكوزاء بتح�صري 

خ�صر  ب�صبـع  الك�صك�س  قوامه  ع�صاء 

امل�صلوق،  والبي�س  البلـدي  والدجاج 

املناطق  جل  يف  الطق�س  هذا  ويوجـد 

اجلعـد  اأبي  يف  يتميز  اأنه  غري  املغربية 

فوق  الرمان  حبات  باإ�صافـة  ونواحيـه 

مت  الذي  الرمان  ذلك  الك�صك�س،  طبق 

اإىل  اخلريف  منذ  جاف  مكان  يف  حفظه 

بالذكر  واجلدير  الكريكوري.   13 يوم 

اأن قبائل اأبي اجلعـد تنحدر من اأعراب 

بني جابر الهاللية.

ويف مدينة فا�س التي اختلطت فيها كل 

الأعراف املغربية يتم الحتفال بح�صاء 

باملنا�صبة  يح�صر  �صغري  وخبز  القمح 

كما يتم الحتفال بهذه املنا�صبة يف جبال 

)الكرعني(  الأبقار  اأرجل  باأكل  �صو�س 

عند  اجلزائر  ويف  »اإيفـنـزا«  امل�صماة 

القبائل يتم نحر البهائم وتوزيع اللحم 

الطري على �صكان القريـة. 

واأخريا ولي�س اآخرا جتدر الإ�صارة اإىل 

اأنه يف تافياللت عند قبيلة عرب ال�صباح 

املحاطة باأمازيغ اآيت عطا واأيت مرغاد 

ولكنه  خ�صر  ب�صبـع  الك�صك�س  يح�صر 

هذا  داخل  مترة  علف  باإدخال  يتميز 

الك�صك�س، ومن يعرث عليها اأثناء تناول 

ذوي  املحظوظني  من  يعترب  الوجبـة 

الطالع احل�صـن.

بالدرا�صة  جدير  كهذا  مو�صوعا  اإن 

البعيـد  العلمي  والبحث  امل�صتفي�صـة 

امل�صبقـة،  والأحكام  العاطفة  عن 

اإىل  نتطرق  املقال  هذا  ختم  وقبل 

اأن  متمنيـا  يعنيـه  وماذا  يناير  ا�صم 

بال�صنـة  املحتفلـون  الـ�صـادة  يتفحـ�س 

الأمازيغيـة معانيه.

 يعبـر ا�صم يناير عن ال�صهـر الأول لل�صنـة 

الكريكوريـة  لل�صنـة  وكذلك  اجلليانيـة 

وهو يرمز اإىل »يانواريو�س«

 »JANUARIUS« اأو  »IANUARIUS« 

التجار  اإله  ي�صمى  روماين  اآلهة  وهو 

املفاتيح  اإله  والختبارات،  والنهايات 

اإله يف الرتتيب الروماين  اأول  والأبواب 

يذكر قبل كل املقد�صات به تفتح ال�صنة 

وزمان احلرب لأن اأبوابه تكون مغلقة 

اأهـمـهـا  متاثـيـل  عـدة  وله  ال�صلم  وقت 

تـمـثـال ذو وجهني متظاهرين يف متحف 

الدويلة  لهذه  زائر  لكل  ميكن  الفاتيكان 

اأن ي�صاهده.

اإن املحتفلني بيوم 31 يناير اجللياين )13 

لأنهم  يفعلون  ما  الكريكوري( ل يعون 

يف  يبحثون  ل  ما،  هوية  عن  بحثهم  يف 

احلقيقة �صوى عن الختالف، والبحث 

عن الختالف ملجرد الختالف لن يوؤدي 

اإىل هوية، واإمنا اإىل جمرد الختالف.

بقلم: عبد الرحمن فريقش

يقوم األمازيغ في السنوات 

األخيرة يوم 13 يناير باالحتفال 

بما أسموه السنة األمازيغية.

وأعتقد أن المحتفلين بهذا 
التاريخ ال يعرفون حق 

المعرفة ما يعنيه تاريخ 13 

يناير، من حيث نشأته وتطوره 

عبر التاريخ و هو األمر الذي 

يستوجب الكثير من التوضيح 

حتى ال يكون هذا االحتفال 

مجرد اقتباس من غير ال 

عالقة له بالثقافة أو الهوية 
األمازيغيتين. 

يجدر بنا أوال أن نستقرئ 

التقاويم التي كانت تتواجد 

في محيط البحر األبيض 

المتوسط لكي نتوصل إلى 

ظهور 13 يناير في منطقتنا 
المغاربية.

إن المحتفلين 
بيوم 31 يناير 
الجلياني )13 
الكريكوري( 

ال يعون ما 
يفعلون ألنهم 

في بحثهم 
عن هوية ما، 
ال يبحثون في 
الحقيقة سوى 

عن االختالف

شباب أمازيغ يقبلون العلم األمازيغي خالل االحتفال برأس السنة األمازيغية
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خبايا األمور في ما يجري ويدور
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العيون : األسبوع

لقائمة  �أولية  �لقر�ءة  تك�شف 

�لوالة و�لعمال �لذي مت تعيينهم 

بعد  �جلاري  �الأ�شبوع  من  بد�ية 

�لذي  �لوز�ري  �ملجل�س  م�شادقة 

�ل�شاد�س،  حممد  �مللك  تر�أ�شه 

خا�شة يف الئحة �ملكلفني باالإد�رة 

�لرت�بية للأقاليم �جلنوبية.

بف�شل  �لد�خلية  وز�رة  و�أقرت 

مهام  يف  �ل�شحر�ء  �أبناء  تعيني 

ور  بوجد  �لعيون  جهة  والية 

�ل�شاقية �حلمر�ء، و�أعادت تعيني 

م�شوؤوليني من �أبناء �ل�شمال ولهم 

باالأقاليم  وعملية  مهنية  در�ية 

�جلنوبية تلفيا الأي ما من �شاأنه 

خا�شة  �حل�شا�شيات،  يثري  �أن 

�لدخيل  �خلليل  �لو�يل  فرتة  و�أن 

و�أحد�ث  لتز�منها  �شعبة  كانت 

�لغليان  ثم  �أزيك  �كدمي  خميمات 

�لباحثة  �لطبقات  لكل  �الجتماعي 

بكر�مة،  و�لعي�س  �ل�شغل  عن 

قوي  �شر�ع  يف  �لو�يل  دخول  ثم 

و�شامت بينه وبني رئي�س �لبلدية 

يتهم  �لذي  �لر�شيد  ولد  حمدي 

�لقر�ر�ت  ع�شر�ت  بتجميد  �لو�يل 

يف  �شرخ  ز�د  ما  وهو  �لبلدية، 

و�ملجال�س  �ل�شلطة  بني  �لعلقة 

�لدور  من  �لرغم  على  �ملنتخبة 

�لذي  و�ال�شرت�تيجي  �حليوي 

بالكتابة  �ملكلف  �لعامل  به  يقوم 

�لعامة حميد �ل�شرعي �لذي ر�فق 

كل من �لظريف و�ل�شرقي ��شري�س 

وجلمو�س  و�لكر�وي  و�لغر�بي 

بو�شعيب  فتعيني  �لدخيل،  ثم 

على  �ل�شاوية  جهة  و�يل  متوكل 

ر�أ�س والية جهة �لعيون بوجدور 

عو�س خليل  �حلمر�ء  �ل�شاقية 

�شليما على  موؤ�شر�  دخيل، يعترب 

يعرف  �لذي  �ملتوكل  �ختيار 

بها  بد�أ  �لتي  �جلنوبية  �ملنطقة 

�إقليم  بعمالة  ل�شنو�ت  عاما  كاتبا 

�آ�شا  �إقليم  على  عامل  ثم  طانطان 

�لز�ك ثم و�ليا على جهة �ل�شاوية. 

متميز  �لعارفون  يعرفه  كما  وهو 

باأخلقه وطيبوبته ونهج �شيا�شة 

كان  و�إذ�  �ل�شاكنة،  مع  �لقرب 

عامل  �نتقل  قد  �ل�شرعي  �لعامل 

و�حد  فهو  �لز�ك،  �آ�شا  �إقليم  على 

و�لثو�بت  �لتو�فق  مهند�شي  من 

��شتطاع  �لكربى  �الأزمات  وحل 

رجل  �أقدم  يعترب  �لذي  �ل�شرعي 

بد�أ  �لتي  �لعيون  بوالية  �شلطة 

�لو�يل  مع  عاما  كاتبا  مهامه  بها 

�لكر�وي �لذي ��شتقدمه من وز�رة 

دولة،  كمهند�س  و�ملعادن  �لطاقة 

و�شيكون خلفه �بن مدينة �لعيون 

�ملغرب  �شفري  يحظيه  بو�شعاب 

مهمتا  له  �أ�شندت  �لذي  بال�شويد 

�لعيون،  كاتبا عاما وعامل جلهة 

�شلطة  كرجل  بد�يته  وكانت 

و�شبق  بالعيون  �الأوىل  بالد�ئرة 

كثرية،  وطنية  مبهام  تكلف  �أن 

حل  يف  �ل�شويد  من  له  كان  كما 

�لعيون.  م�شاكل من د�خل مدينة 

�إال  كلميم  مدينة  يف  حديث  وال 

عن تعيني �بن �ل�شحر�ء �لقيادي 

�لبولي�شاريو  جلبهة  �ملوؤ�ش�س 

جلهة  و�ليا  �حل�شرمي  عمر 

�لفتاح  لعبد  �ل�شمارة خلفا  كلميم 

لبجيوي �لذي عني و�ليا على جهة 

�إقليم  وعامل  ورديغة  �ل�شاوية 

�لو�يل  و�حل�شرمي  �ل�شطات، 

�ملكلف باالإنعا�س �لوطني بوز�رة 

�الد�رة  توىل  �أن  �شبق  �لد�خلية 

عمالة  �إقليم  من  كل  يف  �لرت�بية 

جهة  ووالية  �ل�شر�غنة  قلعة 

كذلك  �لتغيري  �شطات، و�شمل 

لكويرة  �لذهب  و�دي  جهة 

�شقيق  بنعمر  بتعيني �لقادري 

و�ليا  بنو�ك�شوط  �ملغرب  �شفري 

على �جلهة خلفا حلميد �شبار �لذي 

ديبلوما�شية،  مهام  له  ت�شند  قد 

وتوىل خد�د �ملو�شاوي عامل عمالة 

�أو�شرد خلفا حل�شن بولعو�ن �لذي 

�بناء  �لتعاقد، وحظي  �حيل على 

�لد�خلة بتعيني حممد �شامل �شكاف 

�خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  رئي�س 

على  عامل  �مل�شت�شارين  مبجل�س 

�الرتياح  وعم  زناتة،  �ملحمدية 

�ل�شحر�وي �لدحا  تعيني  �الطار 

عامل  �جلنوب  بوكالة  �ل�شلوح 

باعمر�ن  �أيت  �إفني  �شيدي  الإقليم 

�لركيبات  قبيلة  �ملنحدر من  وهو 

�جلماين،  �أهل  �أعيان  من  وو�حد 

و�ملطلع على م�شاريع �ال�شتثمار، 

و�لذي كان له دور كبري يف �للجنة 

بنيويورك  �ملتحدة  للأمم  �لر�بعة 

�لتي جعلت مهمة �ملينور�شو تبقى 

على حالها.

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

احلاجة اإىل تكوين املكونني.. 

ما هكذا تورد يا �سعد الإبل
ما �ملغزى من �إحد�ث تكوينات ال طائلة تكوينية ترجى منها، 

�لتعليمية  منظومتنا  باأن  ُيقّر  �جلميع  فيه  �أ�شبح  وقت  يف 

�لرتبية  عن  �مل�شوؤولون  فحتى  �حل�شي�س.  �إىل  و�شلت  قد 

�لرتبوية،  منظومتنا  �أحو�ل  تدهور  مبدى  �أقرو�  �لوطنية 

وحملو� م�شوؤولية هذ� �لرتدي للجميع. ويف �لوقت �لذي كان 

يجب فيه تكثيف �جلهود بني �لتعليم �لعايل و�لتعليم ما قبل 

�جلامعي وتن�شيقها للعمل على تقييم �الأو�شاع تقييما علميا 

�شامل و�شليما، فقد �زد�دت حدة �النزو�ء و�لتخندق �إىل حد 

�النف�شام �لتام. 

�ملر�كز �جلهوية ملهن �لرتبية و�لتكوين �مل�شتحدثة، �لتابعة 

�جلامعي  قبل  ما  للتعليم  �ملدر�شني  ُتكّون  �لوطنية،  للرتبية 

للتعليم  �لتابعة  للأ�شاتذة،  �لعليا  �ملد�ر�س  بينما  �لعمومي، 

�لعايل، ُتكّون للتعليم �لثانوي �خل�شو�شي، على �خل�شو�س. 

�ل�شبب يف تغيري م�شار  �لوز�رتني كانت  حدة �النف�شام بني 

يهدف  كان  �لذي  عاطل،   10000 لتكوين  �حلكومي  �مل�شروع 

باملر�كز  و�شنة  للأ�شاتذة  �لعليا  باملد�ر�س  �شنة  �لتكوين  �إىل 

ال  مبا  �لريح  جرت  فلقد  و�لتكوين.  �لرتبية  ملهن  �جلهوية 

و�لتقوقع على  �لتمرت�س  نزعة  �ل�شفن، حيث طغت  ت�شتهيه 

�شرورة �لتن�شيق و�لتكامل بني �لوز�رتني، لتحدث �لقطيعة 

بني ر�أ�س �ملنظومة �لرتبوية وباقي �جل�شد، فكيف لها �إذن �أن 

تتعافى، بل و�أن تبقى على قيد �حلياة؟

�إىل متى �شن�شتمر يف �لت�شكي مما �آلت �إليه �أو�شاع تعليمنا من 

�شوء، يف �لوقت �لذي نعمل فيه على �زدياد �الأو�شاع �شوء� 

وتدهور�؟ �إىل متى هذ� �النف�شام �خلطري بني �أقو�لنا و�أفعالنا؟ 

يتعلق  فيما  �الخت�شا�س  الأ�شحاب  �هتمام  �أي  يعار  ال  ملاذ� 

مبا يجب فعله وما ال يجب فعله لتد�رك ما ميكن تد�ركه قبل 

فو�ت �الأو�ن، �إن مل يكن قد فات؟ ملو�جهة �الختلالت �لكربى 

و�ال�شطر�بات �ل�شديدة �لتي تعرفها بر�مج ومناهج �لتعليم، 

�لتعليم،  رجال  �الخت�شا�س،  �أ�شحاب  �إىل  �لعودة  من  البد 

�لتعليم  مبقولة  فالعمل  �خل�شو�س.  على  منهم  �جلامعيني 

جمعيات،  نقابات،  »�أحز�ب،  �ملجتمع  مكونات  كل  ق�شية 

تردي  تزيد  لن  مقاربة  و�لرب�مج  باملناهج  يتعلق  فيما  �لخ« 

بخ�شو�س  كذلك  �الأمر  يكون  قد  ��شتفحاال.  �إال  �الأو�شاع 

�أو  �لتدري�س،  �أو عدمها، وكذ� لغة  �لتعليم  �لنظر يف جمانية 

ما يتعلق بتفعيل �لبحث �لعلمي وطرق متوينه، وغريها من 

�الأمور �لتي تتطلب �لتو�فق حولها. ال ميكن �أبد� �ال�شتمر�ر 

يف نف�س �لنهج �ملدمر بعد كل ما ح�شل ملنظومتنا �لرتبوية من 

تدهور خطري، نتيجة م�شل�شل �الإ�شلحات �ملعطبة �ملتتالية. 

يف  �لنظر  �إعادة  تتطلب  تعليمنا  الإ�شلح  �لطريق  بد�ية 

م�شل�شل �لدرد�شات �لبيد�غوجية �لعقيمة وكذ� يف نهج �عتماد 

�ملدمر  �للبيد�غوجي  و�الت�شاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 

للتعليم و�لتعلم؛ فاالأمر يتطلب �إعادة �لنظر جذريا يف بر�مج 

ومناهج �لتعليم، مع �الإ�شر�ع باإدخال �إ�شلحات جذرية »لب 

�الإ�شلح« على بر�مج تكوين �ملكونني »رجال �لتعليم ما قبل 

عميقة  �ختلالت  من  �ملكونني  تكوين  يعرفه  ما  �جلامعي«. 

جد� يعد �أمر� خطري� �إىل حد بعيد، ينذر مبا هو �أدهى و�أمر 

يف �ل�شنني �لقادمة. 

�ل�شنة،  هذه  من  �نطلقا  للأ�شاتذة،  �لعليا  �ملد�ر�س  تكّون 

د«  م  »ل  نظام  خريجي  �للي�شان�س،  حاملي  من   10000
حال  باأي  توؤهلهم  ال  �شيقة  تكوينات  تلقو�  �لذين   ،»LMD«

»��شتكماال  يتلقون  �لثانوي.  بالتعليم  للتدري�س  �الأحو�ل  من 

للتكوين« عبثيا، حتت م�شمى »�للي�شان�س �ملهني«، لي�س له من 

�ملهنية �إال �مل�شمى؛ فلقد بّينت �ملبار�ة �لتي �أجريت حلاملي 

�ملوؤهلة  �ملعارف  من  �الأدنى  للحد  يفتقدون  �أنهم  �للي�شان�س 

للتدري�س و�لتي لن مُيّكنهم برنامج �للي�شان�س �ملهني �ملتجاوز 

باملد�ر�س �لعليا للأ�شاتذة من تد�ركها. وعلى �جلانب �الآخر 

�لتعليم  بني  �لفا�شل  �ملقوى  و�الإ�شمنت  �حلديد  حاجز  من 

�لعايل و�لرتبية �لوطنية، توجد �ملر�كز �جلهوية ملهن �لرتبية 

و�لتكوين، حيث �فتقاد �أدنى �ل�شروط �ملو�شوعية ال�شتكمال 

�لتكوين �ملعريف �ملعول عليه لتاأهيل حاملي �للي�شان�س للقيام 

مبهام �لتدري�س.   

❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين

ر�سالة اأوباما للملك حممد ال�ساد�س يف القانون املايل الأمريكي
العيون: األسبوع

�مللكية  �لزيارة  ثمار  بد�أت 

حيث  نتائجها،  تعطي  الأمريكا 

بار�ك  �الأمريكي  �لرئي�س  وقع 

�ملا�شي،  �الأ�شبوع  نهاية  �أوباما، 

�ملالية  قانون  �إ�شد�ر  وثيقة  على 

على  ين�س  �لذي   ،2014 ل�شنة 

لتمـــــويل  م�شاعدة  تخ�شيـــــ�س 

باالأقاليم  �لتنمـــــــية  م�شاريــــع 

�جلنــــوبية للمغرب. وعلى غر�ر 

�الأمريكية  �لت�شريعية  �ملوؤ�ش�شة 

وقت  يف  عربت،  قد  كانت  �لتي 

لهذ�  عديدة،  مر�ت  ويف  �شابق 

من  �لعديد  طريق  عن  �الإجر�ء 

�لر�شائل و�لتقارير، وموؤخر� عن 

طريق ت�شويت �شفوي يف يوليوز 

�ملا�شي، فاإن �لقانون �ملايل �حلايل 

وو��شح  ملمو�س  دعم  عن  يعرب 

جتاه  �الأمريكية  �الإد�رة  ملوقف 

خمطط �حلكم �لذ�تي بال�شحر�ء، 

و�لذي  �ملغربية،  �ل�شيادة  حتت 

بـ»�جلدي  و��شنطن  و�شفته 

و�لو�قعي وذي م�شد�قية«.

بعد  �ملايل  �لقانون  هذ�   وياأتي 

�لزيارة  على  قليلة  �أ�شهر  مرور 

�لتي قام بها �مللك حممد �ل�شاد�س 

و�لتي  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل 

�لرئي�س  لقاء قمة مع  عقد خللها 

�أوباما بالبيت �الأبي�س.

ملاذا مت ا�ستبعاد اأبناء اجلنوب 

عن بع�س العمالت؟ 

أوباما



فوائد الت�صوف
وقاية  الت�صوف  اإن 

الهدامة  املظاهر  �صد 

املنحرفة،  والأفكـــــــار 

قلوب  يف  يغر�س  لأنه 

اجلمايل  البعد  الــــــنا�س 

يف  التدريجية  واملقاربة 

الأ�شياء  وفهم  ا�شتيعاب 

ت�شدد،  ول  عنف  بدون 

اأ�شوة بالر�شول )�س( الذي 

الأخالق  مكارم  ليتمم  بعث 

فمنهج  للعاملني،  رحمة  وكان 

املفا�شد  دفع  يراعي  مقا�شدي  اإ�شالحي  الإ�شالم 

يف  الت�شوف  عليه  يحث  ما  وهذا  امل�شالح،  وجلب 

بعده البيداغوجي.
منير القادري »الزاوية البودشيشية«

التوزيع العادل للرثوات 
احلماية  مو�شوع 

يتطلب  الجتماعية 

وطنيا  تفكــــــــريا 

انطالقا من املعطيات 

ية  د قت�صـــــــــــا ل ا

مــــــن  والجتماعية، 

نظام  و�شع  اأجـــــــل 

ي�شتجيب  حـــــــماية 

احلقيقية  للمتطلبـــــات 

بف�شل  املواطنني  لكافة 

من  العادلة  ال�شتفادة 

خريات البالد، يجب اأن نت�شامن يف كل �شيء ولي�س 

فقط يف التوزيع الأزمة.

ونحن ل نريد اأن تكون العدالة يف البوؤ�س ولكن نريد 

عدالة اجتماعية حقيقية انطالقا من توزيع عادل ملا 

فوق الأر�س وما حتتها يف هذا البلد 

عبد القادر طرفاي »نقابي«

ل�ست مغنيا لرئي�س احلكومة 
رئي�س  »مغني  لقب 

احلكومة« مل يلت�شق 

واأنا  احلمد،  وهلل  بي 

ول  اللقب،  هذا  اأكره 

اأحب اأن يناديني النا�س 

األقب  ل  اأن  واأمتنى  به، 

به اأبدا. 

بنكريان  اأمام  غنــــــــائي 

»البيجيدي«  وجمــــــــهور 

�شرف يل لكن حمل هذا اللقب 

ل ي�شرفني اإطالقا)..(.

الشيخ سار »مغني«

ا�ستقالة رئي�س احلكومة اأوال 
من  هم  النواب 

ومل  علي،  �شوتوا 

الت�شويت  هذا  يكن 

والذين  م�شروطــــــــا، 

ا�شتقالتي  اإىل  يدعون 

الأمر  يطرحون  ل  ملاذا 

نف�شـــــــــــه علــــى رئي�س 

قدم  الذي  احلكومة. 

وح�شل  احلكومي  برناجمه 

مبكونات  اأغلبية  على  بناء  الربملان،  ثقة  على 

ا�شتقالته  رئي�س احلكومة  يقدم  فلماذا مل  مغايرة. 

وملاذا  الأغلبية؟  من  ال�شتقالل  حزب  خرج  عندما 

مت الرتكيز فقط على رئي�س جمل�س النواب؟ الذين 

احلكومة  وقتها  يدعوا  مل  ملاذا  ذلك  يقولون  كانوا 

باأكملها اإىل تقدمي ا�شتقالتها ب�شبب التغري الذي طراأ 

على الأغلبية.

كريم غالب »رئيس مجلس النواب«
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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

متخلفة  دولة  يف  وزيرا   39 فائدة  ما 

اقت�شـــــــــــاديا واجتــــماعيا وثقافيا 

واخلارجي  الداخلي  بالدين  ومثقلة 

يف  مرتفعة  معدلت  من  وتعاين 

الوزراء  جي�س  يكلف  كم  البطالة، 

امللحقني  واملوظفني  والربملانيني 

بالدواوين خزينة الدولة �شنويا، هل 

املالية  املبالغ  تلك  فعال  ي�شتحقون 

التي تقتطع من  ال�شخمة وال�شخية 

قيمة  ما  الكادحة،  الطبقات  جيوب 

ب�شفة عامة  الف�شيف�شائية  احلكومة 

هل  للبالد؟  العامة  احلياة  تدبري  يف 

مل�س املواطن العادي تغيريا جدريا 

العمومية  الإدارات  يف  طفيفا  اأو 

حجم  ما  الد�شتورية؟  واملوؤ�ش�شات 

ت�شتجيب  وهل  التغيريات؟  تلك 

وتف�شح  املغربي  ال�شعب  لطموحات 

احل�شاري  والتقدم  للرقي  املجال 

احلق  لدولة  فعال  وت�شتجيب 

والقانون واملنهجية الدميقراطية؟

عاجزة  املغربية  احلكومة  اإن 

تدبري  يف  واملعايري  املقايي�س  بكل 

واخلارجية،  الداخلية  ال�شيا�شية 

عن  الفارق  تقدمي  عن  عاجزة 

احلكومات ال�شابقة لأنها تعمل بدون 

م�شاريع ول روؤية م�شتقبلية ب�شبب 

ال�شراع بني مكوناتها الأ�شا�شية اأمام 

بامل�شوؤولية  العميق  الوعي  غياب 

الإ�شالمي  احلزب  لطراوة  الوطنية 

الذي يقود التجربة بقليل من اخلربة 

واحليلة وتنق�شه الحرتافية لفر�س 

توجهات معقولة، واإجمال فالتدبري 

م�شتواهم  من  اأكرب  يكون  اأن  ميكن 

والثقايف  والعلمي  واملعريف  الفكري 

ال�شتمرار  على  وي�شرون  والأدبي 

يف اإدارة احلكم والبقاء يف ال�شلطة،

العمل  يف  بالحرتافية  ونعني 

اخلالفات  تدبري  طريق  ال�شيا�شي 

وت�شريف الأعمال بحثا عن التوافق 

فالحرتافية  الوطني،  والإجماع 

اأداة  كونها  نادرة  عملة  اأ�شبحت 

وفعال  منتج  اإداري  وعاء  لتكوين 

التناف�شية  خلق  على  ي�شجع 

املثمر  التعاون  وروح  ال�شيا�شية 

والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطة  بني 

والق�شائية.

يف ظل الت�شرذم احلكومي والرتا�شق 

احلكومة  اأن  نعترب  هل  ال�شيا�شي، 

للعمل  حمرتفة  حكومة  احلالية 

تنفيذ  على  وقادرة  ال�شيا�شي 

ال�شعب  وطموحات  ال�شالحات 

الحرتافية  اأن  علما  املغربي، 

بالربنامج  التقيد  تعني  ال�شيا�شية 

اأو  جميعه  وت�شريفه  ال�شيا�شي 

اإىل خلق جو من  جزء منه وال�شعي 

الأحزاب  بني  والدينامية  التعاون 

يف  العجز  ولأن  للحكومة،  امل�شكلة 

وموجود  كائن  هو  ملا  بدائل  طرح 

وانحبا�س احللول و�شعوبة الإقناع 

فاإن الأغلبية مل جتد من و�شيلة لربح 

وح�شو  الثقوب  �شد  �شوى  الوقت 

احلكومة باأ�شماء زائدة عن احلاجة 

عرب خلق وزارات مطاطية وهالمية 

»وزير منتدب« ل قيمة لها يف امل�شهد 

تر�شية  �شوى  العام  ال�شيا�شي 

بعد  حزبية  توازنات  وخلق  جهات 

اإ�شابة احلكومة باإ�شهال الن�شحاب 

ال�شتقاليل.

التعديل  بعد  اليوم  ونت�شاءل 

احلكومي ما قيمة 16 وزيرا منتدبا، 

والقيمة  النوعية  الإ�شافة  ما 

الحتياطي  للجي�س  احلقيقية 

العمل  لوزراء النتداب يف �شريورة 

العملية  هذه  تدخل  األ  احلكومي، 

غري الفعالة يف خانة تبذير املال العام 

حتتاج  األ  النفقات،  تر�شيد  وعدم 

لأن  ال�شعبية  امل�شاءلة  اإىل  امل�شاألة 

زيادة م�شاريف احلكومة يحتاج اإىل 

ا�شت�شارة �شعبية اإل اإذا كان رئي�س 

اجلي�س  هذا  اأجور  يوؤدي  احلكومة 

من املال اخلا�س.

الحتياطي  اجلي�س  من  الفائدة  ما 

يف  املنتدبني  بالوزراء  ي�شمى  ملا 

الالئحة التالية: عبد اهلل باها »وزير 

»وزير  ال�شوباين  احلبيب  الدولة«، 

فاطمة  الربملان«،  مع  العالقات 

التقليدية  ال�شناعة  »وزيرة  مروان 

والت�شال الجتماعي والت�شامني«، 

عبد اللطيف لوديي »الوزير املنتدب 

املكلف  احلكومة  رئي�س  لدى 

ال�شرقي  الوطني«،  الدفاع  باإدارة 

لدى  املنتدب  »الوزير  ال�شري�س 

بوعيدة  امباركة  الداخلية«،  وزير 

»الوزيرة املنتدبة لدى وزير ال�شوؤون 

اخلارجية والتعاون«، حممد الوفا: 

الوزير املنتدب لدى رئي�س احلكومة 

العامة واحلكامة،  بال�شوؤون  املكلف 

لدى  املنتدب  »الوزير  عبو  حممد 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شتثمار 

والقت�شاد الرقمي املكلف بالتجارة 

الكروج:  العظيم  عبد  اخلارجية«، 

الرتبية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

�شمية  املهني،  والتكوين  الوطنية 

لدى  املنتدبة  »الوزيرة  خلدون  بن 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

جنيب  حممد  الأطر«،  وتكوين 

وزير  لدى  املنتدب  »الوزير  بوليف 

التجهيز والنقل واللوج�شتيك املكلف 

الإدري�شي  الأزمي  ادري�س  بالنقل«، 

»الوزير املنتدب لدى وزير القت�شاد 

حممد  بامليزانية«،  املكلف  واملالية 

املنتدب لدى رئي�س  مبديع »الوزير 

احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية 

وحتديث الإدارة«، حكيمة احليطي 

»الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة 

املكلفة  والبيئة  واملاء  واملعادن 

»الوزيرة  اأفيالل  �شرفات  بالبيئة«، 

املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن 

باملاء«،  املكلفة  والبيئة  واملاء 

املنتدب  »الوزير  بوهدهود  مامون 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  لدى 

الرقمي  والقت�شاد  وال�شتثمار 

املكلف باملقاولت ال�شغرى واإدماج 

القطاع غري املنظم«.

الحسان عشاق »موقع: هذا ما كان«

»اإ�شرائيل  مــــوقع  ن�شر 

عن  نقال  وذلك  دفيني�س«، 

الذي   »farmrocoo« موقـــع 

املغربي،  اجلي�س  اأخبار  يغطي 

اجلوية  »ال�شناعات  اأن 

بوا�شطة  باعت  الإ�شرائيلية، 

الفرن�شية،   dassault �شركة 

طيار  دون  من  طائرات  ثالث 

املغرب«. اإىل  )هريون(  تدعى 

على  اإ�شافية  ملعلومات  ووفقا 

»هذه  فاإن  الإنرتنت،  �شبكة 

الطائرة تنتج من قبل ال�شناعات 

وتقوم  الإ�شرائيلية  اجلوية 

ال�شناعات  ل�شالح  بت�شويقها 

اجلوية ال�شركة الفرن�شية حتت 

.»gnafraH SDAE« شعار�

على  اأخرى  معلومات  وبح�شب 

ن�شخة  فاإن   ،»triqoso« موقع 

الطائرة التي مت بيعها اإىل املغرب 

كامريات  ثالث  على  حتتوي 

تعقب، منظومة ت�شوير فيديو، 

بر،   - جو  ات�شالت  ومنظومة 

الطائرة  حتتوي  اأي�شا  كذلك 

على منظومات اإلكرتو - ب�شرية 

للروؤية الليلية.

عقد  مت  فقد  للمعلومات،  ووفقا 

 2013 مار�س  �شهر  يف  ال�شفقة 

و�شلمت الطائرات اإىل املغرب يف 

�شهر اأبريل. وتاأتي عملية �شراء 

عملية  من  كجزء  الطائرات  هذه 

التحديث التي يقوم بها اجلي�س 

املغربي يف ال�شنوات الأخرية.

ما جدوى وجود عبد اهلل باها و16 وزيرا منتدبا 

وزراء بال فائدة.. يف حكومة بال قيمة

اإلسالميون ضد اإلسالميين 
الأوىل  ال�شفحة  �شدر  على  من�شور  كاريكاتور 

لـ»international courrier« يلخ�س حالة العداء بني 

الإ�شالميني يف عدة دول)..(.

الطائرات الإ�سرائيلية يف املغرب بو�ساطة فرن�سية 



الهولندي،  اخلارجية  وزير  تيمرمانز،  فران�س  دعا 

امللك حممد ال�شاد�س اإىل التخلي عن م�شاريع القوانني 

االت�شاالت  بتجرمي  املغربي  الربملان  اإىل  املقدمة 

وقت  يف  بها  تقدمت  والتي  االإ�شرائيلي،  الكيان  مع 

املغربية. ال�شيا�شية  االأحزاب  من  جمموعة   �شابق 

واأوردت وكالة اأنباء »نوفوم« الهولندية اأن تيمرمانز 

اأدىل يف بيان له، موؤخرا، مبجل�س النواب الهولندي اأن 

»العنوان الرئي�شي للغاية من م�شاريع القوانني هاته 

ينذر باخلطر«، م�شيفا اأن »على امللك واحلكومة اأن 

يعملوا على منعهم من اإقرار هذا القانون«)..(.

املغربي  بالربملان  نيابية  فرق  اأربعة  اأن  ويذكر 

واال�شرتاكية  والتقدم  والتنمية  العدالة  الأحزاب 

مقرتح  تبنت  واال�شتقالل،  اال�شرتاكي  واالحتاد 

قانون يق�شي بتجرمي التطبيع مع الكيان ال�شهيوين، 

مكتب  لدى  املقرتح  بت�شجيل  ذاتها  الفرق  وقامت 

ليكون   ،2013 يوليوز  من   30 يف  النواب  جمل�س 

ومببادرة  التطبيع،  يناه�س  مغاربي  قانون  اأول 

االأ�شالة  حزب  �شحب  بينما  املدين،  املجتمع  من 

واملعا�شرة  مقرتحه، معلال ذلك على ل�شان ميلودة 

حازب، رئي�شة فريق االأ�شالة واملعا�شرة مبجل�س 

للمرحلة  �شالح  اأنه  يعتقد  »كان  باأنه  النواب، 

احلالية، ولكن بني الوقت الذي و�شع فيه املقرتح 

وقعت  املقرتح،  برجمة  فيه  متت  الذي  والوقت 

تغريات كثرية لي�شت مواتية لتقدمي هذا املقرتح، 

املنطقة  يف  يح�شل  ما  كل  االعتبار  بعني  اأخذا 

االآن«)..(.
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اجلزائر تغري مواقفها 

يف ق�صية ال�صحراء 
املا�شي،  االثنني  يوم  اجلزائرية،  االأنباء  وكالة  عممت 

الرئي�س  جمع  الذي  االجتماع،  عن  م�شرتكا  بيانا 

اجلزائري، عبد العزيز بوتفليقة، و الرئي�س املايل، بوبكر 

كيتا، يدعو اإىل حل مقبول من اجلانبني مل�شاألة ال�شحراء 

العامة  اجلمعية  و  الدويل  االأمن  جمل�س  للوائح  »طبقا 

لالأمم املتحدة ذات ال�شلة، كما -جددت اجلزائر و مايل 

التاأكيد على دعمهما للجهود املبذولة من اجل اإيجاد حل 

»�شيا�شي «.

اأعقاب  يف  اأنه،  اجلزائرية،  الر�شمية  الوكالة  ون�شرت 

اإىل  املايل  الرئي�س  بها  التي قام  العمل  ال�شداقة و  زيارة 

اجلزائر انه »فيما يخ�س م�شاألة ال�شحراء الغربية فقد 

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظريه املايل 

اإبراهيم بوبكر كيتا عن دعمهما جلهود االأمني العام لالأمم 

كري�شتوفر  ال�شخ�شي  مبعوثه  و  مون  كي  بان  املتحدة 

رو�س الرامية اإىل اإيجاد حل �شيا�شي مقبول من اجلانبني 

طبقا للوائح جمل�س االأمن الدويل و اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة ذات ال�شلة«.

من هنا وهناك

عبد  عا�شور  ال�شابق  االأعمال  رجل  ميثل 

العا�شمة  اأمام جنايات  الرحمن، جمددا، 

ح�شان«،  »ب.  من  كل  رفقة  اجلزائرية، 

»ز.  واملتهم  تيبازة،  والية  اأمن  رئي�س 

الوالئية  امل�شلحة  رئي�س  الها�شمي«، 

ذاتها،  بالوالية  الق�شائية  لل�شبطية 

وا�شتعمال  التزوير  بجناية  واملتابعان 

املزور وا�شتغالل النفوذ، ف�شال عن اإتالف 

عن  البحث  ت�شهيل  �شاأنها  من  م�شتندات 

جناية اأو جنحة.

 2002 �شنة  اإىل  ترجع  الق�شية  حيثيات 

اأمن والية تيبازة  عندما با�شرت م�شالح 

اإجراءات التحقيق �شد املتهم عا�شور عبد 

الرحمن بخ�شو�س حت�شله على قرو�س 

اجلزائري،  الوطني  البنك  من  م�شبوهة 

عدم  ت�شفي  خربة  اإجناز  وبعد  اأنه  غري 

ال�شرعية على  جميع املعامالت امل�شرفية 

تيبازة  والية  اأمن  رئي�س  قام  للمتهم، 

اجلمهورية  لوكيل  كتابي  تقرير  باإر�شال 

�شالح  يف  ين�شب  القليعة  حمكمة  لدى 

عا�شور عبد الرحمن، حيث ينفي التقرير 

الطابع االإجرامي للوقائع املن�شوبة للمتهم 

كان هدفه احليلولة  املزور  التقرير  وهذا 

دون ت�شليم املتهم من ال�شلطات املغربية 

الذي  التقرير  وهو  اجلزائرية،  لنظريتها 

التقرير  وكان  املغرب  يف  حماميه  اأظهره 

مت  حتريره  تاريخ  اأو  رقم  اأي  يحمل  ال 

لالأمن  العام  املدير  ال�شيد  اإىل  توجيهه 

الوطني العقيد علي تون�شي، موقع با�شم 

تيبازة  والية  اأمن  رئي�س  اأو�شليم«،  »م. 

مفاده  املذكورة،  الوالية  اأمن  يحمل ختم 

املدعو عا�شور  التي تخ�س  املعامالت  اأن 

الوطني  البنك  مع  ريا�س،  الرحمن  عبد 

اجلزائري، وبال�شبط تعامالته مع وكالة 

القليعة هي معامالت م�شروعة.

العام  للمدير   2006 تعليمات  على  وبناء 

هذا  حول  حتقيق  فتح  مت  الوطني  لالأمن 

حمامي  اإىل  ت�شريبه  وظروف  التقرير 

باملغرب،  الرحمن  عبد  عا�شور  املتهم 

فقامت م�شلحة قمع االإجرام بفتح حتقيق 

يف الق�شية، وبعد حل هذه امل�شلحة اأ�شند 

التحقيق اإىل رئي�س اأمن والية اجلزائر.

الع�شور  عرب  متواترة  مقولة  هناك 

موؤداها »اأهل امل�شرق اأهل اإبداع واأهل 

اأهل فقه وهوام�س« مما يفيد  املغرب 

امل�شرق  م�شدره  احلق  االإبداع  اأن 

يف  املغاربة  دور  ينح�شر  حني  يف 

الهوام�س.  وو�شع  والتعليق  ال�شرح 

متويل  يف  املهم  بدروه  االعرتاف  مع 

من  واملت�شوفة.  بالفقهاء  امل�شرق 

منطوقها  يف  املقولة  هذه  اأن  الوا�شح 

جتعل  اأن  اإىل  ت�شعى  ومفهومها 

وهو  للم�شرق.  اإبداعيا  تابعا  املغرب 

ال�شيت  الذائعة  املقولة  تختزله  ما 

قالها  التي  اإلينا«  ردت  »ب�شاعتنا 

و�شله  عندما  عباد  بن  ال�شاحب 

ربه.  عبد  البن  الفريد«  »العقد  كتاب 

تعريفا  فيه  يجد  اأن  يتوقع  كان  لقد 

باأدب  ي�شج  فوجده  املغاربة  باأدب 

امل�شارقة. ويف ذلك توكيد للراأي الذي 

يقرر اأ�شحابه اأن املغاربة كانوا على 

وماأخوذين  بامل�شرق  مفتونني  الدوام 

اهلل  عبد  األف  وقد  اأعالمه.  باإنتاجات 

من  املغربي«  »النبوغ  كتابه  كنون 

اأجل اإبراز االإ�شهام املغربي يف االأدب 

اأحمد  املعا�شرين جند  العربي. ومن 

اجلامعية  ر�شالته  يكتب  املجاطي 

اأن  دون  احلديث«  ال�شعر  »ظاهرة 

املغاربة  ال�شعراء  اإىل ن�شو�س  ي�شري 

العربية  الق�شيدة  ودورهم يف تطوير 

احلداثية.

كثريا  يثري  اأن  �شاأنه  من  اأمر  وهو 

اإىل  بالن�شبة  واالإحراج  االإرباك  من 

كيف  املغاربة؛  والنقاد  املبدعني 

ر�شالة  يقدم  مغربي  وباحث  ل�شاعر 

اإىل جامعة مغربية ويناق�شها اأ�شاتذة 

جامعيون دون اأن ي�شري ال من قريب 

ال�شعري  املنت  اإىل  بعيد  من  وال 

برادة  ملحمد  درا�شة  ويف  املغربي. 

القاهرية  ف�شول  جملة  يف  ن�شرها 

تناول فيها مالمح وجتليات احلداثة 

من  بعديد  فيه  ا�شت�شهد  الرواية  يف 

اأي  اإىل  ي�شر  ومل  امل�شرقية  الروايات 

اأكرث من  يثري  ما  رواية مغربية وهو 

واملثقف  الناقد  موقف  حول  �شوؤال 

التي  االإبداعية  الكتابات  من  املغربي 

االأمر  يتعلق  هل  املغاربة.  ينتجها 

جتعل  واإبداعية  فكرية  بازدواجية 

من  امل�شرق  يخا�شم  املغربي  املثقف 

ثانية؟ هل هو  ليغازله من جهة  جهة 

هو  هل  بامل�شرق؟  املغربي  االفتتان 

التنكر  يف  يتج�شد  املغربي  اجلحود 

اأم  حملية؟  تربة  من  ينبثق  من  لكل 

املطاف  نهاية  يف  يعدو  ال  االأمر  اأن 

ميكن  الذي  االإحراج  جتنب  حماولة 

اأن ت�شببه املناولة النقدية الأعمال مل 

تنجح يف فر�س نف�شها واإقناع الدار�س 

بقيمتها االأدبية واجلمالية؟  بعيدا عن 

»عقدة امل�شرق« اأقول اإن االأمر بالفعل 

التحقيق  اىل مزيد من  ظاهرة حتتاج 

على  الوقوف  اأجل  من  والتدقيق 

اأ�شبابها وحتديد مالب�شاتها.

االأمر يف جمال  اأن   ومن ح�شن احلظ 

النقد يختلف نوعا ما عن حال االإبداع؛ 

اأن  املغاربة  النقاد  ا�شتطاع  فقد 

يراكموا اإجنازات مهمة �شكلت اإ�شافة 

املغربية  النقدية  ال�شاحة  اإىل  نوعية 

�شهادة  عززته  واقع  وهو  والعربية. 

بع�س النقاد امل�شارقة البارزين اأمثال 

جابر ع�شفور الذي خ�ش�س مقاال من 

كتابه »زمن الرواية« ملا اأ�شماه »طفرة 

النقد املغربي« اعترب فيه اأن النقد يف 

املغرب �شهد طفرة نوعية يف ال�شنوات 

املرتكزات  م�شتوى  على  االأخرية 

وقد  التحليلية.  واالأ�ش�س  النظرية 

النظر  اإعادة  الطفرة  هذه  ا�شتدعت 

بالنظر  واالأطراف  املركز  م�شاألة  يف 

املغربي  الثقايف  االإجناز  تبواأه  ما  اإىل 

احلداثة  م�شاعي  يف  كبرية  مكانة  من 

املغاربة  النقاد  برز  فقد  العربية.  

االأدبي،  النقد  جمال   يف  ملفت  ب�شكل 

حيث حققوا اإجنازا مفهوميا وحتليليا 

مهما اأهلهم الأن ي�شحوا ريادات فكرية 

وثقافية ت�شيء امل�شهد النقدي املغربي 

ع�شرات  ذلك  على  وي�شهد  والعربي، 

االأ�شماء والرموز التي راكمت جتربة 

يف  مرجعا  منها  جعلت  وازنة  نقدية 

الدرا�شات االأدبية والنقدية؛ فقد انفتح 

اإجنازات  على  مبكرا  املغاربة  النقاد 

بناء  ب�شكل  وتفاعلوا  الغربي  النقد 

االأدب  نظرية  جمال  يف  منجزاته  مع 

خا�شة  واخلطابات  الن�شو�س  ونقد 

الدرا�شات املكتوبة باللغة الفرن�شية اأو 

املنقولة اإليها. وقد برزت اأ�شماء عديد 

اأبحاثهم  �شكلت  الذين  املغاربة  من 

اإ�شافات نوعية اأغنت ال�شاحة النقدية 

املغربية والعربية. ي�شتدعي النجاح 

يف  املغاربة  الدار�شون  حققه  الذي 

الذهن  اإىل  النقدية  الدرا�شات  جمال 

ميز  الذي  العقلي  املنزع  م�شاألة 

املثقفني املغاربة ب�شكل عام على نحو 

اجلابري  اأطروحة  ذلك  اإىل  ذهبت  ما 

على  فكرية  قطيعة  وجود  قرر  الذي 

مدر�شة  الفل�شفي؛  الفكر  م�شتوى 

مغربية عقالنية مثلها ابن ر�شد وابن 

ج�شدت  حزم  وابن  طفيل  وابن  باجة 

قطيعة مع الفل�شفة امل�شرقية العرفانية 

كما جت�شدت يف كتب ومقوالت ال�شيخ 

الرئي�س ابن �شينا. وهي القراءة التي 

ب�شطها يف كتابه املاتع »نحن والرتاث« 

احلقيقي  املدخل  اعتباره  ميكن  الذي 

العربي«  العقل  »نقد  عمره  مل�شروع 

اأربعة  من  كتاب  يف  ب�شطه  الذي 

الكبرية  القدرة  من  وبالرغم  اأجزاء. 

فيما  اجلابري  اأعمال  بها  متيزت  التي 

يخ�س عر�س الراأي واال�شتدالل عليه 

فاإين اأرى اأن تق�شيمه اإىل مغرب عقالين 

وم�شرق عرفاين يحتاج اإىل مزيد تدقيق. 

فلدى املغاربة اإبداع ال يقل عن اإبداع 

امل�شارقة ولكنه يحتاج اإىل من ينربي 

الكت�شافه والك�شف عنه.

العقدة التي مل تنته بعد  

�أهل �مل�شرق �أهل �إبد�ع و�أهل �ملغرب �أهل فقه وهوام�ش

�شغط هولندي ملنع �لت�شويت على �لقانون �لذي يجرم �لتطبيع 

كاريكاتير�لتقرير �لأمني �لذي يبحث عنه �لق�شاء �جلز�ئري 
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لكن من هو 
»إدوارد موحا« أوال؟ 

هذا  طالع  وقد  ال�شاب،  ال�شحفي  �شديقي  �شاألني 

اال�شم املركب، �شمن حوار �شحفي للزعيم الطالبي 

املقيم  املنبهي  عزيز  املعار�ض  واملارك�شي  القدمي 

حاليا بفرن�شا.

فاأجبته: - اأوه.. لقد ذكرتني بهذا الرجل الذي مل 

األتق به من مدة طويلة .

انده�ض حمدثي، وقال: - اإذن اأنت ال تعرفه فقط، 

بل يبدو اأنك على �شلة به.. لكن الذي مل اأكن اأعرفه 

ل�شديقي  املادية  االأحوال  اأن  هو  عني،  وغاب 

رغم  تدهورا،  وزادت  اأكرث،  �شاءت  موحا  اإدوارد 

عن  قط  يتنازل  ال  املحارب  ال�شحراوي  هذا  اأن 

اأناقته، ولو و�شلت  كربيائه وعفته، وال يفرط يف 

به اإىل العظم. كما اأنه ظل دائما، وما يزال، من�شغال 

بها  ال�شحراوية، مهموما  الق�شية  بتطورات ملف 

م�شاراتها  ا�شتطاع  ما  يتتبع  الهو�ض،  درجة  اإىل 

وكوالي�شها، يكتب بلغة نابليون مقاالته حول النزاع 

املغربي اجلزائري حول ال�شحراء، ويحلل ويفتي 

يف املو�شوع بني حمدثيه وجال�شه. ات�شلت مبوحا 

يف الهاتف، فجاءين �شوته م�شحوبا ب�شعال التبغ 

الغليون،  يف  تدخينه  على  يدمن  الذي  الهولندي 

وتواعدنا على اللقاء.

محمد وإدوارد ورشيد
اأما  احلقيقي،  ا�شمه  هو  هذا  الركيبي،  حممد 

اإدوارد موحا اأو اأحمد ر�شيد فمن اأ�شمائه احلركية 

وتوقيعاته التي داأب على تذييل كتاباته وموؤلفاته 

بها. كان موؤ�ش�ض اأول حركة حترير يف ال�شحراء 

الغربية، »احلركة الثورية للرجال الزرق«، التي 

تعرف باخت�شار االأحرف االأوىل ال�شمها الالتيني 

قبل  اأي   ،1969 �شنة  وذلك  ب»املوريهوب«، 

الركيبي،  الوايل  امل�شطفى  مبادرة  �شبقت  اأعوام 

حركة  وتزعم  تاأ�شي�ض  اإىل  عمومته،  اأبناء  اأحد 

البولي�شاريو. 

بدعم  ا�شتقبلت  قد  »املوريهوب«،  وكانت 

وقت  يف  ومتكنت  م�شتوى،  اأعلى  على  جزائري 

حيث  اإ�شبانيا،  قلب  اإىل  تعاونها  مد  من  وجيز 

ال�شيوعي  احلزب  من  �شيا�شية  م�شاندة  وجدت 

الكناري.                                                                              جزر  ا�شتقالل  حركة  ومن  االإ�شباين 

االأ�شبق  اجلزائري  الرئي�ض  نوايا  ظهور  وبعد 

ملغربية  املناوئة  بومدين  الهواري  الراحل 

ال�شحراء، �شين�شق اإدوار موحا عن اجلزائريني، 

ويهرب اإىل العا�شمة الفرن�شية �شنة 1973 بجواز 

االحتاديون  �شيهرع  حيث  مزور،  ت�شادي  �شفر 

املنفيون حينها يف فرن�شا، املرحوم حممد بنيحيى 

وموالي املهدي العلوي وعبد الرحمان اليو�شفي، 

لفك  اأوريل  مطار  اإىل  البارودي،  اهلل  عبد  مع 

من  ومتكينه  املطار،  اأمن  �شلطات  من  احتجازه 

على  للح�شول  الفرن�شيني  اال�شرتاكيني  م�شاعدة 

�شيتعر�ض  باري�ض  يف  وهناك  ال�شيا�شي،  اللجوء 

رجال  ب�شمات  حملت  اغتيال  حماولة  اإىل  موحا 

�شاحبه القدمي قا�شدي مرباح رئي�ض املخابرات 

اجلزائرية وقتها.

عقب امل�شرية اخل�شراء �شيلتحق موحا باملغرب 

ليوا�شل كفاحه من اأجل ا�شتكمال الوحدة الرتابية 

اجلبهة  »موقع  اآخر،  موقع  من  لكن  املغربية، 

ال�شيا�شية والدبلوما�شية واالإعالمية« كما يقول، 

املديدة  قامته  املتحدة  االأمم  اأروقة  �شهدت  حيث 

البولي�شاريو  ومزاعم  اأطروحات  وتفنيد  لدح�ض 

االنف�شالية.

يساري في البؤرة الثورية

ازداد موحا �شنة 1943 و�شط عائلة تنتمي الإحدى 

الطالب(.  اأوالد  )قبيلة  املعروفة،  الركيبات  قبائل 

�شيتاأثر  حيث  وفرن�شا،  باملغرب  درا�شته  تابع 

املد  تنامي  �شهدت  فرتة  يف  الي�شارية  باحلركات 

يجد  اأن  اإىل  به  دفع  ما  وهو  التحرري،  الي�شاري 

�شد  امل�شلح  ال�شري  الثوري  العمل  بوؤرة  يف  نف�شه 

من م�شت�شار جلاللة امللك 
وعامل بوزارة الداخلية 
اإىل فقري يكرتي بيتا مع 

اجلريان يف حي �شعبي

ق�صة اإدوارد موحا وما جرى له

بقلم: عبد الرحيم التوراني

بعد أن كان من المقربين من الملك الراحل الحسن الثاني، 
وأحد مستشاريه المهمين في الشؤون الصحراوية، وبعد 

أن كان الملك الراحل قد أنعم عليه برخصة مأذونية مقلع 
للرخام، وبست مأذونيات أخرى للصيد البحري، سيأمر إدريس 

البصري في سنة 1997 بإيقاف راتبه، واإللغاء العملي 
للظهير الملكي الذي تم بموجبه تعيينه عامال بوزارة 
الداخلية منذ سنة 1987، إثر اطالع الوزير القوي على 

تقرير سري حول ترويج المخدرات بالمملكة، كتبه إدوارد 
موحا وسلمه للعاهل الراحل، وتضمن هذا التقرير الخطير 

أسماء كبيرة نافذة في الدولة، وكانت غلطة العمر 
الكبرى التي سيؤدي عنها مقترفها الثمن غاليا.

بعد كل هذا يعيش اليوم إدوارد موحا، وهو في العقد 
الثامن من عمره، منعزال، وحيدا، يعد أيامه البئيسة، يرعى 

الذكريات، ويتأسف أليام العز، حيث يسكن حاليا بغرفة 
ضيقة بين الجيران بالحي الحسني بالدار البيضاء، يؤدي ثمن 

كرائها والد طليقته وجد ابنته الوحيدة.
فأين ذابت أموال رخصة مقلع الرخام وقبلها رخص الصيد 

البحري؟

كانت »الموريهوب«، 
قد استقبلت بدعم 
جزائري على أعلى 
مستوى، وتمكنت 
في وقت وجيز من 

مد تعاونها إلى قلب 
إسبانيا، حيث وجدت 
مساندة سياسية من 

الحزب الشيوعي 
اإلسباني ومن حركة 
استقالل جزر الكناري
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القوات الإ�صبانية املحتلة لل�صحراء املغربية.

ن�صر اإدوار موحا اأزيد من 13 كتابا باللغة الفرن�صية 

�صدرت عن كربيات دور الن�صر يف فرن�صا واإ�صبانيا، 

وهي الكتب التي باتت مرجعية يف ق�صية ال�صحراء 

املغربية، ومتت ترجمة بع�صها اإىل اللغة ال�صبانية، 

ومن بينها: 

- بوح �صحراوي، من�صورات األبني مي�صيل، باري�س، 

1983
األباترو�س،  من�صورات  وهمي،  لبلد  مرتزقة   -

باري�س، 1984  

القذرة،  بومدين  وحرب  الغربية  ال�صحراء   -

من�صورات جان بيكوليك، باري�س، 1990 .

- العالقات الإ�صبانية املغربية، من�صورات األكازارا، 

مالقا، 1992.

جان  من�صورات  املغربية،  الفرن�صية  العالقات   -

بيكوليك، باري�س، 1995.

فرنكو واأوفقري واملوريهوب

حركة  لتاأ�صي�س  التاريخية  الظروف  حول 

»املوريهوب« حتدث اإدوار موحا على اأن اجلرنال 

التاأ�صي�س،  هذا  وراء  كانا  اأوفقري  واجلرنال  فرنكو 

كيف؟!

يو�صح اإدوار موحا: »كان كلو�س فوينت�س الأخ غري 

»لوب�صدي«،  رجال  واأحد  فرنكو،  للجرنال  ال�صقيق 

وهي من اأقوى كنائ�س اإ�صبانيا، كان لها تاأثري كبري 

كانت  ملا  تعاليمها  لفر�س  الإ�صباين،  الديكتاتور  يف 

تخدمه يف التحكم يف اجلماهري، وملا كانت حتميه من 

كل الهتزازات. كان هذا الأخ غري ال�صقيق قد كلف يف 

اأوائل �صنة 1968 بالت�صال باجلرنال حممد اأوفقري 

ال�صحراء  مو�صوع  يف  ت�صوية  خمطط  معه  ليهيئ 

يف  اإدماجها  اإىل  ت�صعى  مدريد  كانت  التي  الغربية، 

اإ�صبانيا مبقت�صى و�صع قانوين �صبيه بالو�صع الذي 

على  التعاقد  مت  وعندما  اخلالدات.  جزر  يف  يتحكم 

احلدود  بر�صم  اأوفقري  اجلرنال  اأمر  الت�صوية  هذه 

بني املغرب و�صماله، اأي مع ال�صحراء املغربية مبا 

ير�صي اجلرنال فرنكو.

حتت   1969 �صنة  احلدود  عالمات  و�صع  مت  وقد 

ي�صغل  كان  الذي  امبابا  اإدري�س  الكولونيل  قيادة 

طانطان.  اإقليم  على  وعامل  ع�صكري  قائد  مهمة 

جنوب  كلم   40 بعد  على  احلدود  هذه  ر�صم  ومت 

فرنكو مطامعه  للجرنال  مدينة طرفاية، مبا يحقق 

يف  اأوفقري  اجلرنال  تورط  فاإن  كذلك  ال�صحراء.  يف 

احل�صن  امللك  نظام  �صد  الفا�صلة  النقالب  حماولة 

خمطط  تنفيذ  الإ�صباين  للديكتاتور  اأتاح  الثاين، 

لل�صكان  اإح�صاء  تنظيم  والبدء يف  ال�صحراء  اإدماج 

ن�صمة.  األف   73 رقم  فر�س  وتعمد  ال�صحراويني، 

وعلى اإثر هذه املناورات �صعيت مع ثلة من الرفاق 

»احلركة  تاأ�صي�س  اإىل  ال�صحراويني  ال�صباب  من 

تعد  التي  )املوريهوب(،  الزرق«  للرجال  الثورية 

ملقاومة  ال�صحراء  يف  ن�صاأت  حترير  حركة  اأول 

املحتلني، وهي احلركة التي �صتتحول لحقا اإىل ا�صم 

ال�صحراء  من  املتحدرين  رابطة  اأي  »الأوزاريو«، 

حظيت  فقد  ولالإ�صارة   .1976 �صنة  وذلك  الغربية، 

حركة )املوريهوب( باعرتاف الأمم املتحدة، بينما 

منحها  جتاوزت  الإفريقية  الوحدة  منظمة  تكن  مل 

�صفة مالحظ �صنة 1973«.

اإن حركة »املوريهوب«، التي كان مقرها يف اجلزائر، 

�صعت اإىل اإ�صالح اخلطاإ الذي اأدى اإىل حتكم فرنكو 

عالقات  اإقرار  جانب  اإىل  ال�صحراء،  م�صري  يف 

وات�صالت مع املغرب ومع موريتانيا. ومل يكن هذا 

العمل، ح�صب اإدوارد موحا، يتطلب �صوى الإميان 

اإىل  بحاجة  يكن  ومل  وا�صحا،  ليكون  واملواطنة 

�صناديق �صوداء ت�صاعد على التحرك. ومن املوؤ�صف 

اأن ذلك مل يعد قائما بعد �صنوات الت�صعينيات التي 

اإن  بل  املقيتة،  النتهاز والأطماع  فيها روح  �صادت 

يتعلق  فيما  الأمر  تولوا  الذين  اأن  ذلك  من  الأخطر 

قد  كان  ما  كل  تخريب  مهمتهم  كانت  امللف  بهذا 

�صحى به كل الرجال والن�صاء من اأجل هذه الق�صية 

املقد�صة، نا�صني اأن القاعدة ال�صائدة هي اأن ال�صعوب 

لها ذاكرة الأفيال، ومبعنى اآخر، فاإن »ينتظر الوقت 

املنا�صب لي�صفي احل�صابات. اإن الرتوي يفر�س عدم 

توجه  التي  القاعدة  اأن  ذلك  باخل�صم،  ال�صتهانة 

ال�صلوك هي اأ�صا�س كل ا�صرتاتيجية«.

الرد على جيل بيرو
على  فيه  يرد  كتابا  ن�صر  قد  موحا  اإدوارد  كان 

بريو،  جيل  للفرن�صي  امللك«  »�صديقنا  كتاب 

وهو الكتاب - الرد الذي مل يكتب له النت�صار، 

كانت  التي  النتائج  قطف  ي�صتطع  مل  اأنه  ويبدو 

خلف الإيحاء بن�صره، يف هذا ال�صدد يقر موؤ�ص�س 

»املوريهوب«: »فيما يتعلق بجيل بريو اأعرتف 

باأنه لي�صت هذه هي املرة الأوىل التي يطرح علي 

فيها هذا ال�صوؤال، �صواء يف اأوروبا اأو يف اإفريقيا 

من  ربحت  كم  يعرف  اأن  يريد  فالكل  غريها،  اأو 

�صمعتي.  تلطيخ  حاولوا  الذين  اأولئك  وراء 

اأجيب  دائما  كنت  �صاألوا  الذين  اأولئك  ولكل 

باأنني جنحت يف اإبطال مفعول الأذى الذي اأراد 

على  وجوابي  باملغرب..  يلحقه  اأن  بريو  جيل 

�صاحبنا  باأن  طالعوه،  الذين  اأولئك  لكل  بريو، 

كان ي�صتهدف �صيئا اآخر، واأنه مل يكن يف املكان 

ملا�صيه  نظرا  الدرو�س،  باإعطاء  له  ي�صمح  الذي 

ال�صتخبارات  مع  وتواطوؤاته  احلالك،  الأ�صود 

اأملانيا  وخمابرات  )الكاجيبي(،  ال�صوفياتية 

ال�صرقية )ال�صتازي(.

 اإن كتاب »�صديقنا امللك« �صدر يف وقت حا�صم، 

الثاين  احل�صن  بني  مواجهة  خلق  هدفه  وكان 

وال�صعب املغربي، وذلك بغاية النجاح يف خلق 

ولكي  الأ�صا�صي.  هدفه  عن  يحوله  مترد  انفجار 

ل اأتناول ما ك�صف عنه بريو على الأقل يف الوقت 

الراهن، اأكتفي بالقول باأنني دافعت عن احل�صن 

اإليها  ي�صعى  كان  التي  الأهداف  لأجنبه  الثاين 

جيل بريو.

- لكن هل امللك احل�صن الثاين هو من كلفك بالرد 

على جيل بريو؟

اإدوارد موحا بالنفي، ويقول: »ملا �صدر  يجيب 

من  عدد  بن�صر  قمت  امللك«  »�صديقنا  كتاب 

املقالت بكربيات ال�صحف الفرن�صية والبلجيكية 

الذي  بريو  جيل  على  فيها  اأرد  وال�صوي�صرية، 

اإىل  مقالتي  قدموا  وملا  قبل،  من  اأعرفه  كنت 

امللك، اأخربه م�صت�صاره املرحوم حممد عواد باأن 

تاأليف كتاب يف املو�صوع،  اإدوارد موحا ب�صدد 

وجدت  هكذا  البتة.  �صحيحا  يكن  مل  ما  وهو 

نف�صي اأعكف على حترير كتاب الرد على بريو. 

وملا �صدر الكتاب عن دار ن�صر باري�صية، وو�صلت 

مع  يجتمع  وكان  الراحل،  امللك  اإىل  منه  ن�صخ 

حا�صيته، الذين كان حا�صرا من �صمنهم اجلرنال 

ح�صني بن�صليمان واجلرنال عبد احلق القادري، 

رفع امللك الكتاب بيمناه وهو يف غاية الن�صراح 

�صخ�صي  عن  بالفرن�صية  قائال  والعتزاز، 

املتوا�صع: »ها هو مغربي حر...«. مع العلم اأن 

امل�صتفيدين  امللك ومن  هناك من هم من حا�صية 

�صارحني  اأو  تلميحا  ن�صحني  من  النظام،  من 

بريو  جيل  على  الرد  يف  اخلو�س  عن  بالبتعاد 

الذي اأغ�صب كتابه احل�صن الثاين غ�صبا ل ميكن 

ت�صوره.

إخفاء شجرة األنساب...
حول  موؤلف  ن�صر  عن  باإحجامه  يتعلق  فيما 

يو�صح  ال�صحراوية،  القبائل  اأن�صاب  �صجرة 

حممد الركيبي: »اإن الكتاب الذي اعتزمت ن�صره 

اأن�صاب  �صجرة  ت�صكيل  »اإعادة  عنوان  حتت 

القبائل ال�صحراوية« الذي يحدد مهد الأجداد، 

الوقت  اأمتمه يف  اأن  الواقع كتاب رف�صت  هو يف 

م�صل�صل  على  للت�صوي�س  جتنبا  وذلك  احلا�صر، 

احلكم الذاتي الذي انخرط فيه املغرب بالن�صبة 

اأترك  اأن  اخرتت  كذلك  الغربية،  لل�صحراء 

للذين تكلفوا مبلف هذه الق�صية اأن يتحملوا كل 

اأي�صا  قدمت  الكتاب  لهذا  وك�صند  م�صوؤولياتهم. 

من  املليونني  جمع  بينها  من  خمتلفة  اقرتاحات 

لهذه  انت�صابهم  على  والتاأكيد  ال�صحراويني، 

من  يبتدئ  تراب  على  يعي�صون  وهم  املنطقة، 

بويزكارن، وينطلق من منطقة واد نون لينتهي 

القبائل  بني  والتما�صك  واجلغرافيا  الكويرة.  يف 

كل  فاإن  وبعد،  ذلك.  تاأكيد  على  كالهما  يعمل 

املقد�س  هذا احلق  رف�س  على  يتجروؤون  الذين 

من  املئات  عودة  الأجداد،  مهد  اإىل  العودة  اأي 

الآلف املنت�صبني اإىل ال�صحراء، والذين تفرقوا 

كل  اإبعاد  يحاولون  املغرب،  بالد  اأنحاء  عرب 

الطعن  وي�صتهدفون  املغرب،  يف  ت�صتتوا  الذين 

فيما ل �صك فيه اأمام العامل«.

... وإفشاء السالم للماركسي
 35 واأنا اأهم بتوديعه اأمام موقف احلافلة رقم 

الرابطة  املعاريف،  املن�صور-  يعقوب  ب�صارع 

ين�س  مل  احل�صني،  واحلي  املدينة  و�صط  بني 

لالحتاد  ال�صابق  الرئي�س  و�صف  موحا  اإدوارد 

الوطني لطلبة املغرب عزيز املنبهي له باملخزين 

وهو  يل  وقال  »امل�صاء«،  جريدة  �صفحات  على 

»اأبلغ  �صاخرة:  ابت�صامة  وراء  مرارة  يخفي 

مبلذات  اليوم  ينعم  الذي  الثوري  �صاحبك 

موحا  اإدوارد  عن  باأنوارها  وي�صتحم  باري�س 

العميل املخزين، ال�صاكن يف غرفة مع اجلريان يف 

اإدوارد  لقد رف�س  له  دار باحلي احل�صني، وقل 

يف  ثوري  مبدئي  منطلق  من  الت�صرف  موحا 

ماأذونيات ال�صيد البحري والرخام واأعادها ملن 

وهبها له. مبداأ ثوري نقي نقاوة رمال ال�صحراء 

حتياتي  وبلغه  الأ�صالء،  وال�صحراويني 

الن�صالية«.

دنت احلافلة من حمطة الوقوف، فاقرتب اإدوارد 

موحا مني ليختم لقاءنا بالقول: اأتعرف .. هناك 

ال�صحراويون  يرددها  قدمية  �صحراوية  حكمة 

ل  »اهلل  ومفادها:  دعاء،  �صيغة  يف  باحل�صانية 

يعطيك حال املخل�صني«.

ال�صعبية  احلكم  �صائر  مثل  �صعبية،  حكمة 

واملعنى،  بالدللت  غنية  والعميقة،  الب�صيطة 

ويف غنى عن كل تف�صري. فهل �صيتم اللتفات اإىل 

حالة موحا الركيبي واإن�صافه، واإعادة العتبار 

اأ�صحاب  طرف  من  العمر،  اآخر  يف  وهو  اإليه 

حالته  �صتظل  اأم  البالد،  هذه  يف  والقرار  ال�صاأن 

الغنب  على  واملثرية  املرعبة  الأمثلة  من  مثال 

واجلحود املخزين؟

رفع الملك الكتاب بيمناه 
وهو في غاية االنشراح 

واالعتزاز، قائال بالفرنسية 
عن شخصي المتواضع: 
»ها هو مغربي حر...«. 
مع العلم أن هناك من 
هم من حاشية الملك 
ومن المستفيدين من 
النظام، من نصحني 
تلميحا أو صارحني 

باالبتعاد عن الخوض في 
الرد على جيل بيرو الذي 

أغضب كتابه الحسن 
الثاني غضبا ال يمكن 

تصوره
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جملة  من   22 العدد  ب�صدور 

هذه  تكون  الوطنية  الذاكرة 

املعرفية  الت�آليف  من  ال�سل�سلة 

للذاكرة  املوثقة  والفكرية 

اأكملت  قد  الوطنية  الت�ريخية 

موا�سلة  ع�سر،  احل�دي  ربيعه� 

ب�نتظ�م   الثق�فية  ر�س�لته�  ت�أدية 

التنمية  مل�سروع  خدمة  واإ�سرار 

العدد  هذا  ويت�سمن  ببالدن�.  الت�ريخية 

التي  العلمية  الندوة  اأ�سغ�ل  دفتيه  بني 

الت�أمت مبدينة بوجدور يوم 16 اأبريل 2011 

طرف�ية  وح��سرة  »الت�ريخ  مو�سوع:  يف 

اال�ستعم�رية  املخطط�ت  يف  قراءة  خالل  من 

ع�سر«،  الت��سع  القرن  خالل  املغرب  جنوب  يف 

من  وتب�رى  اجتهد  فكري�  م�سم�را  ك�نت  والتي 

لتقدمي  والب�حثني  الدار�سني  من  نخبة  خالله 

ع�س�رة اأفك�رهم واجته�داتهم.

واأع�س�ء  املق�ومني  لقدم�ء  ال�س�مية  واملندوبية 

22 من جملة  جي�ش التحرير وهي ت�سدر العدد 

واأبدا  دائم�  دافعه� يظل  ف�إن  الوطنية،  الذاكرة 

املعرفة  جم�ل  يف  ق�ئمة  حل�جة  اال�ستج�بة 

من  م�سرقة  �سفح�ت  وا�ستقراء  الت�ريخية 

الزاخر  الوطني  والرتاثي  الت�ريخي  الر�سيد 

و�سمو  الت�سحي�ت  وعظيم  االأعم�ل  بجليل 

املواقف واملق��سد. 

عن  �سفحة   225 يف  يقع  الذي  العدد  هذا  �سدر 

دار اأبي رقراق للطب�عة والن�سر، وهو معرو�ش 

لدى  اقتن�وؤه  وميكن  درهم�،   25 ب�سعر  للبيع 

لقدم�ء  ال�س�مية  ب�ملندوبية  املداخيل  �س�سيع 

لدى  اأو  التحرير  جي�ش  واأع�س�ء  املق�ومني 

املحلية  ومك�تبه�  واالإقليمية  اجلهوية  ني�ب�ته� 

واملتحفية  والتثقيفية  الرتبوية  وف�س�ءاته� 

للمق�ومة وجي�ش التحرير عرب الرتاب الوطني.

مبن��سبة �سدور ديوان امللتقى االأول لل�سعر والزجل 

اأم�سية  املعرفة  ف�س�ء  جمعية  تنظم  بوعزة،  لدار 

�سعرية واأدبية، وذلك يوم ال�سبت 25 ين�ير 2014، 

الزوال.   بعد  والن�سف  الث�نية  ال�س�عة  من  ابتداء 

ب�رك  كري  ومقهى  مطعم  بف�س�ء  االأم�سية  تق�م 

»Chez Zioui« املوجود و�سط بلدية دار بوعزة، 
على الطريق املوؤدي الأزمور. 

يوم درا�صي حول النهو�ض بالإنتاج ال�صمعي الب�صري الوطني

حيـــن تن�صــــد اأمــــواج
 طماري�ض... �صعرًا

»نار ودخــان«
هو  ودخ�ن«  »ن�ر  �سعر  ديوان 

عرب  اأ�سدره  الذي  الث�ين  الديوان 

ال�سرق«،  »اإفريقي�  الن�سر  دار 

وي�سم  ب�ست�وي،  اأحمد  ال�س�عر 

ت�سنيفه�  ميكن  ق�س�ئد  جمموعة 

حيث  احلديث،  ال�سعر  اإط�ر  يف 

ال�سعر،  عمود  يحكمه�  ال  اللغة 

والثورات  الث�لثة  االألفية  لغة 

ال�س�عر  ينتمي  التي  العربية 

يف  اخل��سة  ب�أ�س�ليبه  جيله�  اإىل 

الكت�بة والتعبري، »والتي تختلف 

مف�هيم  عن   - اأبين�  اأم  �سئن�   -

تخل�ش  فقد  ال�س�بقة،  االأجي�ل 

جيلن� املثقف من اإرث ع�سر اأبيه، 

�سمي  الذي  اجلميل  الزمن  حيث 

يكون  اأن  واخت�ر  الكب�ر،  زمن 

ع�سب م�ء، مع العلم اأن لكل ع�سر 

كب�ره«.

�صدور العدد 22 من »جملة الذاكرة الوطنية«

اإ�سراف  حتت  االت�س�ل،  وزارة  تنظم 

و�س�ئل  وتنمية  الدرا�س�ت  مديرية 

االت�ســـــ�ل، ب�سراكة مـــع الهي�آت املهنية 

الب�سري  ال�سمعي  القط�ع  ومتعهدي 

فرباير2014  يوم�  ف�تـــــح  ال�سبت  يوم 

درا�سي� حول النهو�ش ب�الإنت�ج ال�سمعي 

الع�يل  ب�ملعهد  وذلك  الوطني،  الب�سري 

وهو  ب�لرب�ط،  واالت�س�ل  لالإعالم 

اللقـــــــ�ء الدرا�سي  الذي انطلقت اأعم�له 

التح�سريية يوم اخلمي�ش 9 ين�ير 2014 

والهيئ�ت  ال�سرك�ت  من  عدد  بح�سور 

املهنية املعنية.  

امل�س�ركون  يتدار�ش  اأن  املنتظر  ومن 

يف  احليوي  القط�ع  بهذا  النهو�ش  �سبل 

اإط�ر ال�سراكة بني القط�ع الع�م والقط�ع 

الراهنة  ح�جي�ته  ومواكبة  اخل��ش 

التحدي�ت  وا�ستيع�ب  وامل�ستقبلية، 

املتن�مية  والتكنولوجية  الب�سرية 

الب�سري،  ال�سمعي  ب�الإنت�ج  املنوطة 

اأوىل  ن�حية  من  املتعلقة  الق�س�ي�  وكذا 

ق�نون  ك�إ�سالح  الق�نونية  ب�جلوانب 

وتطوير  الب�سري،  ال�سمعي  االت�س�ل 

ال�سينم�توغرافية،  ال�ســـــــن�عة  ق�نون 

ومراجعة اإجراءات تطبيق واآلي�ت تنزيل 

دف�تر حتمالت متعهدي القط�ع ال�سمعي 

اخل�رجي  االإنت�ج  يخ�ش  فيم�  الب�سري 

واالإنت�ج امل�سرتك، و�سبل تعزيز املن�ف�سة 

وتك�فوؤ الفر�ش، ثم الق�س�ي� املرتبطة من 

ب�الإنت�ج  النهو�ش  ب�آلي�ت  ث�نية  ن�حية 

حتفيز  مع  وبجودته  الب�سري  ال�سمعي 

اللق�ء  يتوج  اأن  املنتظر  اال�ستثم�ر. ومن 

للنهو�ش  عملية  بتو�سي�ت  ب�خلروج 

ب�لقط�ع.

اجلم�عي  التع�ون  الإرادة  وتعزيزا 

القط�ع  بهذا  للنهو�ش  والت�س�ركي 

احليوي، واإ�سه�م� يف اإجن�ح هذا اللق�ء، 

ف�إن وزارة االت�س�ل و�سعت رهن اإ�س�رة 

جميع ال�سرك�ت والهي�آت املهنية والف�علني 

يف جم�ل االإنت�ج ال�سمعي الب�سري، على 

موقعه� االإلكرتوين، ا�ستم�رة خ��سة بهذه 

هذا  يف  الت�سجيل  اأجل  من  املن��سبة 

عرب  امل�س�همة  وكذا  الدرا�سي  اليوم 

يف  اأولية  واقرتاح�ت  مالحظ�ت  اإر�س�ل 

املو�سوع.

كرة القدم  تفوز 

بجائزة بوزغيبة الدولية
يف �س�بقة من نوعه�، �سكال وم�سمون�، يف ت�ريخ ج�ئزة 

للدور  ال�س�خر، واعتب�را  الدولية  للفن  بوزغيبة 

ال�سيكولوجي الذي لعبته كرة القدم، يف اأواخر �سنة 

املغرب،  احت�سنه  الذي  املوندي�ليتو  خالل   ،2013
حيت عمت الفرحة  يف نفو�ش ماليني املغ�ربة، ع�دت 

الذي  ال�سكل،  الكروي  الك�ئن  اإىل   2013 �سنة  ج�ئزة 

ال نراه اإال متدحرج� بني االأرجل، اأال وهو كرة القدم. 

م�  االإعج�ز،  من  حتقق  االأخرية اأن  هذه  ا�ستط�عت 

وال�سيتكوم�ت  الكوميدية،  الفرق  جمموع  حتققه  مل 

التلفزية، وكذا االأفالم ال�سينم�ئية. فهنيئ� لكرة القدم 

على هذا االإجن�ز الرائع.

ومت   ،2005 �سنة  بوزغيبة للفك�هة  ج�ئزة  انطلقت 

اإحداثه� من طرف الفن�ن الت�سكيلي والن�قد ال�سينم�ئي 

اأو  الفردية  القدرات  لتتويج  الرزاق،  عبد  رزاق 

فنون  جم�ل  يف  عط�ئه�  بجودة  تتميز  التي  اجلم�عية 

التعبري  اأ�سك�ل  كل  وت�سجع  ال�سحك والرتفيه، 

عن  عب�رة  وهي  وخ�رجه،  املغرب  يف  الفني ال�س�خر 

بوزغيبة  �سخ�سية  مبدع  توقيع  حتمل  فنية  لوحة 

الهزلية .

اإن ج�ئزة 2013 تختلف عن �س�بق�ته�، كونه� منحت 

ك�لطبيب النف�س�ين  لكن ت�سرف  ب�سري،  ك�ئن غري  اإىل 

عن  حيث اأزال  عمله،  ب�أدوات  واملتمكن  املتمر�ش، 

نفو�ش املغ�ربة، غ�سة حفل االفتت�ح الذي ك�ن رديئ�، 

وال يليق ببلد يطمح اإىل املزيد من الت�ألق على جميع 

االأ�سعدة وامل�ستوي�ت.



رئي�س  اتخذه  الذي  االنفرادي  القرار  مازال 

الرجاء حممد بودريقة جتاه رئي�س اللجنة 

باإبعاده  وذلك  ب�صري  الدين  �صالح  التقنية 

بدون مربر، يلقي بظالله على امل�صهد الكروي 

الفريق  وع�صاق  حمبي  وعلى  عام،  ب�صكل 

احلقيقية،  الق�صة  يفهموا  مل  مازالوا  الذين 

ومازالوا ينتظرون احلقيقة.

بع�س الرجاويني العارفني بخبايا االأمور مل 

يتفاجاأوا لقرار الرئي�س الذي �صبق له اأن اتخذ 

العديد من القرارات اخلاطئة دون الرجوع 

اإىل املكتب امل�صري الذي يعترب معظم اأفراده 

جمرد كومبار�س، ال حول لهم وال قوة، وال 

القرارات  هذه  مثل  مناق�صة  ي�صتطيعون 

اأو  الطرد  م�صريهم  �صيكون  واإال  الطائ�صة، 

االإهمال.

كلنا وال�صك نتذكر الطريقة التي و�صل بها 

ذلك  ومع  الفريق،  رئا�صة  اإىل  ال�صاب  هذا 

تو�صم فيه كل الرجاويني خريا، و�صاندوه 

لينجح يف امل�صروع الذي جاء به، حيث كان 

�صعاره هو اإعادة الرجاء العاملي اإىل الواجهة، 

وهيكلة النادي لي�صبح منوذجا يحتدى به 

داخل وخارج املغرب.

االأخ�صر  بح�صد  الرجاء  قاطرة  انطلقت 

والياب�س وبتحقيق العديد من االنت�صارات 

حيث عاد الفريق اإىل ال�صكة ال�صحيحة بف�صل 

دائما  كان  الذي  جلمهوره  القوية  امل�صاندة 

بجانبه اأينما حل وارحتل.

فراغ  بفرتة  الفريق  مر  الدورات  مرور  مع 

االألطاف،  لوال  به  تع�صف  اأن  كادت  كبرية 

ومتكن يف نهاية املطاف بالفوز باالزدواجية 

واإنهاء املو�صم الكروي كبطل للمغرب، هذا 

اللقب الذي �صاهمت فيه كل مكونات الفريق، 

منح له ال�صوء االأخ�صر للم�صاركة يف مونديال 

االأندية. 

ال�صطح  على  طفت  احلايل  املو�صم  بداية  يف 

العديد من امل�صاكل املرتاكمة، اأهمها االإبعاد 

الالعب  الريا�صي  املدير  مهينة  وبطريقة 

املعروف  رو�صي  يو�صف  ال�صابق  الدويل 

بذماتة اأخالقه وحبه الكبري للفريق باالإ�صافة 

اإىل م�صاهماته املادية وم�صاعدة كل من طرق 

بابه.

كبري  بعمل  قام  والذي  رو�صي  يو�صف 

ومدر�صة  ال�صباب  م�صتوى  على  خ�صو�صا 

و�صحاها  ع�صية  بني  اأ�صبح  القدم،  كرة 

�صخ�صا غري مرغوب فيه، الأنه �صحب الب�صاط 

من حتت امل�صتفيدين من خريات الفريق.

حممد بودريقة وكعادته وبدون �صابق اإنذار 

اأن  بدون  املهمة  هذه  من  رو�صي  اإبعاد  قرر 

يك�صف للمعني باالأمر عن االأ�صباب احلقيقية 

لهذا القرار.

يو�صف رو�صي االإن�صان الهادئ املتخلق، التجاأ 

اإىل اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم التي 

اأن�صفته، وفر�صت على بودريقة تعوي�صه، 

لي�صت�صلم هذا االأخري لهذا القرار الذي فر�س 

يف  ف�صل  الذي  رو�صي  مع  اجللو�س  عليه 

نهاية املطاف االبتعاد ب�صمت حتى ال يتهم 

امل�صطلح  هذا  و«ال�صابوطاج«  بالت�صوي�س 

اأ�صبح الزمة يرددها الرئي�س يف كل منا�صبة.

بعد يو�صف رو�صي جاء دور املدرب احممد 

مت  حيث  هيبته  للفريق  اأعاد  الذي  فاخر 

كاأ�س  انطالق  قبيل  خدماته  عن  اال�صتغناء 

اأكرب  من  وهو  البطلة،  لالأندية  العامل 

امل�صاهمني يف و�صول الرجاء لهذه البطولة.

ال  فاخر  احممد  بها  عومل  التي  الطريقة 

ت�صرف فريقا يف حجم الرجاء، اإال اأن النتائج 

املبهرة التي حققها الالعبون خالل املونديال 

غطت عن هذه احلادثة.

قوم  عند  قوم  »م�صائب  املثل:  يقول  وكما 

فوزي  التون�صي  املدرب  جاء  فوائد«، 

احلدث  هذا  انطالق  قبل  يومني  البنزرتي 

فاخر  احممد  زرعه  ما  كل  وح�صد  العاملي 

طيلة مو�صم ون�صف.

احلد،  هذا  عند  بودريقة  ال�صاب  يقف  مل 

ومت  الع�صوائية،  قراراته  يف  متادى  حيث 

كذلك اإبعاد �صالح الدين ب�صري ابن الفريق، 

عومل  التي  الطريقة  والحظنا  ع�صنا  وكلنا 

بها ب�صري.

كاإنزال  اأخرى،  نن�صى قرارات  اأن  هذا دون 

الالعب ال�صباعي من حافلة الرفيق املتوجهة 

حممد  الدكتور  وطرد  اأكادير،  اإىل  موؤخرا 

عتيق وطاقمه الطبي.

الرجاوي بودريقة، ولكننا  ل�صنا �صد  نحن 

الرئي�س  هذا  ن�صاطر  ال  املتتبعني  وكمعظم 

اأثرت  التي  ال�صادمة  قراراته  يف  »ال�صاب« 

و�صتوؤثر يف ال�صري العام لفريق كبري ا�صمه 

الرجاء العاملي.

فعلى »ال�صاب« بودريقة اأن يكرب وين�صج، 

واأن يتجاوز هذه املرحلة، كما اأن الواجب 

يفر�س عليه اإبعاد بع�س االنتهازيني الذين 

اأ�صبحوا يتحكمون يف كل �صيء، والويل ملن 

اقرتب اإىل »مربعهم« حيث �صيكون م�صريه 

الطرد واالإبعاد.

ياأخذ  اأن  بودريقة  »ال�صاب«  على  واأخريا 

العربة من الروؤ�صاء الذين �صبقوه، واأبانوا 

بف�صل  للفريق،  وحبهم  كفاءتهم  عن 

ال�صارع  لنب�س  واإن�صاتهم  توا�صعهم، 

الرجاوي..

فما خاب من ا�صت�صار.

املونديال  يف  للم�صاركة  اختياري  يتم  مل 

عن طريق ال�صدفة.

»الحكم الدولي عتيق«

● ال�صدفة خري من األف ميعاد!!

ودادي يتزعم حركة لتحويل »املا�س« اإىل 

�صركة.

»األخبار«

● ما �صدقات�س ليه فالوداد، بغا يجربها 

فاملا�س.

الرجاء يك�صف جم�صم اأكادمييته.

»صحف«

عن  يك�صف  اأن  االأخ�صر  الفريق  على   ●

الو�صوليني واالنتهازيني.

اجلديدة  مهامه  يف  ي�صرع  قامو�س 

بالرجاء.

»الصباح«

ومعجم  قامو�س  اإىل  حاجة  يف  الرجاء   ●

لفهم األغازها.

ورامي  ملنا�صفي  جندي،  الوداد:  العبو 

الإثبات  ق�صائي  مبفو�س  ي�صتعينون 

ح�صورهم.

»مواقع«

● هذا جزء من امل�صاكل التي تتخبط فيها 

وداد االأمة.

جتاريا  �صوقا  زاروا  املحليون  الالعبون 

بعا�صمة جنوب اإفريقيا.

»صحف«
وال  يلعبوا  م�صاو  هاذوا  وا�س   ●

يت�صوقوا؟

اأحتدى بودريقة اأن يقول احلقيقة.

»صالح الدين بصير«

● يا اله جاوبو.
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يتخبط  التي  العديدة  امل�صاكل  بعد 

والتي  املا�صي،  املو�صم  منذ  فيها 

م�صريته  يف  كبري  وب�صكل  اأثرت 

يعقد  الوطنية،  البطولة  داخل 

ال�صبت  يوم  الفا�صي  املغرب  فريق 

ا�صتثنائيا،  عاما  جمعا  يناير   25
مروان  احلايل  الرئي�س  قرر  اأن  بعد 

املجال  وترك  اال�صتقالة،  بناين 

الرفيق  اإنقاذ  باإمكانه  لرئي�س جديد 

والعودة به اإىل الواجهة.

فريق املغرب الفا�صي وبكل �صراحة 

ال ي�صتحق الو�صعية التي مير منها 

اأجنب  الذي  الفريق  هذا  حاليا، 

الزمن،  النجوم على مر  العديد من 

�صاهموا  كبار،  روؤ�صاء  كذلك  اأجنب 

الفريق،  تطور  يف  كبري  وب�صكل 

وحافظوا على �صمعته الطيبة.

القادم  الرئي�س  يكون  اأن  نتمنى 

وطموحات  تطلعات  م�صتوى  يف 

الفا�صي  املغرب  جماهري  واأحالم 

التي حتن اإىل املا�صي اجلميل الذي 

عا�صه ممثل العا�صمة العلمية.

بدون عنوان

الرجاء �ضد فيتوريا غيماريت�ش 
يف تكرمي املدرب اأو�ضكار

اليـــــــوم  يحت�صـــــــن 

اخلمي�س، مركب حممد 

اخلام�س مباراة تكرمي 

املدرب  االأرجنتيني 

حيث  فيلوين  اأو�صكار 

�صيواجه فريق الرجاء 

غيــــــماريت�س  نـــــادي 

الربتغايل. 

�صبق  اأو�صكار  املدرب 

الرجاء، حيث  االألقاب مع فريق  اأن فاز بالعديد من  له 

لقب بال�صاحر بف�صل دهائه وخربته الكبرية، كما فاز مع 

فريق الوداد بكاأ�س االحتاد االإفريقي، ويرجع له الف�صل 

اإىل  النزول  من  القنيطري  النادي  فريق  اإنقاذ  يف  كذلك 

الق�صم الوطني الثاين.

املدرب اأو�صكار جاء اإىل الرجاء بعد االإجنازات الكبرية 

التي حققها مع فريق اأ�صيك اأبيدجان االإيفواري، وع�صق 

هذا البلد الذي ف�صله على كل االإغراءات.

زميبابوي  منتخب  مع  تعادله  بعد 

الوطني  املنتخب  متكن  وبوركينافا�صو، 

اأهداف  بثالثة  اأوغندا  للمحليني من هزم 

لواحد ليتاأهل اإىل دور الربع حيث �صيواجه 

يوم ال�صبت املنتخب النيجريي.

منتخب املحليني وكما الحظنا مل ي�صتعد 

مت  حيث  الكفاية،  فيه  مبا  البطولة  لهذه 

بنعبي�صة  ح�صن  املقتدر  املدرب  تعيني 

�صاعات قبل الرحيل اإىل جنوب اإفريقيا، كما 

اأن املنتخب مل يقم باأي مع�صكر تدريبي 

على غرار جل املنتخبات امل�صاركة يف هذه 

التظاهرة االإفريقية.

من  تنل  مل  الكبرية،  االإكراهات  هذه  كل 

عن  اأبانوا  الذين  ال�صباب،  هوؤالء  عزمية 

كانت  فاإذا  نظريها.  قل  ورجولة  قتالية 

غري  زميبابوي  منتخب  �صد  البداية 

مقنعة، واملباراة الثانية �صد بوركينافا�صو 

العديد  اأهدروا  حيث  متناولهم  يف  كانت 

الثالثة  املباراة  فاإن  ال�صهلة،  الفر�س  من 

اأوغندا كانت حا�صمة وقوية، متكن  �صد 

من خاللها املنتخب الوطني من االنت�صار 

والتاأهيل اإىل الدور الثاين.

مازال  الذي  اجلامعي  املكتب  غياب  ففي 

من�صغال ب�صراعاته التي اأو�صلت كرتنا اإىل 

احل�صي�س، فما علينا اإال اأن ن�صد بحرارة 

ومبدربهم  ال�صباب  هوؤالء  اأيدي  على 

بنعبي�صة، حيث اأبانوا  عن غريتهم على هذا 

ب�صي�صا  واأعطوا  مزايدات،  بدون  الوطن 

من االأمل، باأن امل�صتقبل �صيكون اإن �صاء اهلل 

واعدا.

كل ما نتمنى لهم هو الذهاب بعيدا يف هذه 

البطولة،  بهذه  الفوز  ال  ومل  املناف�صة، 

باأنهم »رجال« يف  وبامللمو�س  لنا  ليوؤكدوا 

غياب »رجال اجلامعة«.

حول ما يدور داخل البيت الأخ�ضر

الأخطــاء القاتلـــة 
»لل�شـــاب« بودريقــــة

بودريقة

فاخربصيرروسي

هوؤلء �ضحايا »ال�ضاب« بودريقة

نهائيات كاأ�س اإفريقيا للمحليني بجنوب اإفريقيا

املنتخب الوطني مير ب�شالم اإىل الدور الثاين

أوسكار

بودريقة

حظ �صعيد.



14
alousbouea@gmail.com

 العدد: 773  اخلميس 23 يناير 2014الملف

إعداد : سعيد الريحاني
اأكرث من 1000 مواطن يتجمهرون م�ساء كل 

يوم مبحطة احلافالت قرب املدينة القدمية، 

اخلارجني  املوظفني  ع�سرات  يطارد  بينما 

القليلة  الأجرة  �سيارات  عملهم  مقر  من  للتو 

الفينة والأخرى)..(  الطريق بني  التي تعرب 

جمال  ول  الرباط  العا�سمة  يف  هذا  يحدث 

الراهن  الوقت  يف  الظاهرة  من  للتخل�ص 

عن  املفو�ص  التدبري  �سركة  عجزت  اأن  بعد 

الوفاء بالتزاماتها..وبات كثري من املواطنني 

هذا  من  لتجاوز  طائرة  بامتالك  يحلمون 

انتظار  هو  املحتوم  قدرهم  لكن  الزدحام، 

»الطوبي�ص«.

احللم عند الب�سطاء، ي�سبح حقيقة عند رجال 

الأعمال، الذين يعرفون اأن الوقت من ذهب، 

ال�سالم  عبد  اأن  نت�سور  اأن  ميكن  ل  حيث 

املغرب  لت�سالت  العام  املدير  اأحيزون 

اأن  ميكن  ل  كما  »الطوبي�ص«،  وراء  يجري 

وهي  �سقرون  بن�سالح  مرمي  باملطلق  ن�ساهد 

قد  نف�سه  الأمر  الأجرة،  �سيارة  متتطي 

العام  املدير  ال�سفريوي  اأن�ص  على  ينطبق 

ال�سعبي  ميلود  واحلاج  ال�سحى،  ل�سركة 

اأغنياء  كاأحد  الدولية  املجالت  ت�سنفه  الذي 

العامل)..(.

ولكنهم  الأعمال،  رجال  من  عينة  فقط  هذه 

الطائرات  يركبون  الذين  الوحيدين  لي�سوا 

اخلا�سة، ففي كل مطار يوجد جناح خا�ص 

اأ�سحابه  يعرتف  ل  جناح  الأعمال،  برجال 

بالوقوف يف ال�سف، ومرورهم يف هذا املكان 

مبقامهم،  تليق  خا�سة  معاملة  يتطلب 

ل  تقني  اداري  اإجراء  هو  هنا  فوجودهم 

جميع  نزول  ي�سرتط  القانون  اأن  طاملا  غري، 

الطائرات يف املطارات املرخ�سة)..(.

يف  امل�ساهري  على  اأي�سا  ينطبق  الأمر  هذا 

عامل الريا�سة والفن)..( حيث توفر ال�سالة 

حممد  مبطار  الأعمال  لرجال  املخ�س�سة 

اخلام�ص يف الدار البي�ساء، مثال، عدة خدمات 

ال�سغري«  »الكولف  بينها  من  ملرتاديها، 

و�سالة للريا�سة)..( بالإ�سافة اإىل ال�سيارات 

تتكلف  والتي  اأبوابها  على  املركونة  الفخمة 

الطائرة  من  قريبة  م�سافة  اإىل  الزبون  بنقل 

التي �سيمتطيها فوق املدرج)..(.

يعني  ماذا  العا�سمة،  زحمة  عن  بعيدا 

اللجوء  يعني  وماذا  امتالك طائرة خا�سة؟ 

�سركة  لدن  من  خا�سة  طائرة  ا�ستئجار  اإىل 

معينة؟ علما اأن الأخبار املن�سورة توؤكد على 

باع  ال�سعبي  ميلود  احلاج  اأن  املثال  �سبيل 

العديد  يف  ي�ستعملها  التي  اخلا�سة  طائرته 

 ،»421 تنقالته وهي من طراز »�سي�سنا  من 

ح�سن  ال�سحراوي  امللياردير  �ساأن  �ساأنه 

»كني  نوع  من  طائرته  باع  الذي  الدرهم 

باعها  التي   الطائرة  نف�ص  وهي   ،»200 اإير 

فينان�ص  »هولدينغ  �ساحب  بنجلون  عثمان 

على  املتزايد  الإقبال  ب�سبب  كوم«)..( 

اأ�سبحت  التي  اخلا�سة  الطائرات  ا�ستئجار 

يعتقده  ما  ح�سب  ال�سركات  بع�ص  توفرها 

بادوالبع�ص.

الرحلة الواحدة تكلف اأزيد من ثالثة ماليني �سنتيم عن كل �ساعة يف اجلو

اأ�صرار »الطائرات اخلا�صة« التي يحلق

 على متنها رجال الأعمال 

الحلم عند البسطاء، 
يصبح حقيقة عند رجال 
األعمال، الذين يعرفون 

أن الوقت من ذهب، 
حيث ال يمكن أن نتصور 
أن عبد السالم أحيزون 
المدير العام التصاالت 

المغرب يجري وراء 
»الطوبيس«، كما 
ال يمكن أن نشاهد 

بالمطلق مريم بنصالح 
شقرون وهي تمتطي 

سيارة األجرة
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 لكل قاعدة استثناء
اجلوي  النقل  مدير  وهو  لكحل  نبيل  يوؤكد 

بوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك والذي 

يخت�ص يف جزء من عمله بتنظيم النقل اجلوي 

ال�سركات  اإطار  يف  الأعمال  برجال  اخلا�ص 

املخولة بالنقل اجلوي، باأن العملية م�سبوطة 

مبقت�سى ما تن�ص عليه مدونة الطريان املدين، 

وهي نف�سها املدونة التي ت�سبط ال�ستثمارات 

يف هذا املجال، وهي موزعة ح�سب قوله بني 

 20 اإىل  طائراتها  �سعة  ت�سل  كربى  �سركات 

مقعدا فما فوق، وتعمل يف اإطار النقل اجلوي 

تقوم  �سغرية  و�سركات  اجلهوي  اأو  العاملي 

هو  و»هذا  الطلب؛  ح�سب  جوية  برحالت 

الذي  نبيل  يقول  الأعمال«،  رجال  طريان 

يوؤكد اأن �سراء طائرة خا�سة بالن�سبة لرجل 

اأعمال معني مثله مثل �سراء �سيارة مع فارق 

التجهيز  وزارة  لدى  الت�سجيل  اإجراءات  يف 

والنقل.

رجال  اأن  ي�سرتي  ميكن  للقانون  طبقا 

ل  بهم،  خا�سة  طائرات  وامل�ساهري  الأعمال 

ي�ستعملونها يف خدمة جتارية، وميكنهم اأي�سا 

حتركاتهم  اأن  غري  الطائرات،  ي�ستاأجروا  اأن 

نطاق  يف  تتم  واأن  م�سبوطة  تكون  اأن  يجب 

املطارات املعروفة واملرخ�ص لها، ويف جميع 

بـ»برنامج  مرتبطة  رحالتهم  تبقى  احلالت 

خا�سة  ا�ستمارة  عن  عبارة  وهو  الطريان« 

الإذن  على  خاللها  من  يح�سلون  بالرحلة، 

بالتحليق والنزول يف مطار معني باتفاق مع 

اإدارته.

عن  خاللها  من  احلديث  ميكن  القاعدة  هذه 

النزول  ميكن  حيث  ال�ستثناءات  بع�ص 

على  بناء  ال�ستثنائية  املطارات  بع�ص  يف 

ترخي�ص من املديرية العامة للطريان املدين، 

ويح�سل ذلك يف املناطق التي ل تتوفر على 

مدرج، كما هو ال�ساأن بالن�سبة لأ�سحاب بع�ص 

الذين  الفالحية  امل�ساريع 

طائرات  ي�ستعملون 

خفيفة ملعاجلة املحا�سيل، اأو الأثرياء الذين 

ميلكون م�ساكن معزولة عن العامل)..(.

  الطائرات الخاصة بين المهنيين 
والوزارة 

تفر�سه  اأ�سبحت  خا�سة  طائرة  اإىل  اللجوء 

رجال  باإمكان  يعد  مل  اإذ  الع�سر،  تطورات 

الأعمال تاأجيل اقتنا�ص الفر�ص القت�سادية 

خا�سعة  جماعية  طائرة  امتطاء  انتظار  يف 

اخلطوط  �سركة  اإطار  يف  قبلية،  لربجمة 

ال�سركات،  من  غريها  اأو  اجلوية  امللكية 

فالوقت اأ�سبح من ذهب، وهذه هي القاعدة 

بع�ص  ظهور  على  �سجعت  التي  الذهبية 

من  النوع  هذا  تقدمي  يف  املخت�سة  ال�سركات 

اخلدمات لرجال الأعمال.

ل�سركة  العام  املدير  حدا�سي  خالد  يقول 

اإن  لـ»الأ�سبوع«،  ت�سريح  يف  جيت«  »فيب 

�سركته املخت�سة يف املناولة الأر�سية تعفي 

زبناءها املفرت�سني من اأي اإجراءات اإدارية 

اإذ تتكلف هي بتوفري الطائرة وكل ما يتعلق 

التن�سيق  وكذا  املطار،  يف  نزولها  برخ�ص 

الوطني  واملكتب  اجلوي  النقل  مديرية  مع 

يف  متاحة  غري  اخلدمة  وهذه  للمطارات)..( 

الزبون  يف  يفرت�ص  حيث  العادية  احلالت 

ح�سب  �سارمة  اإدارية  لإجراءات  اخل�سوع 

دوره، كما يفرت�ص فيه اأن يكون حا�سرا وقت 

ال�سفر يف رحلة مربجمة يف وقت �سابق.

ال�سركات؟  هذه  مثل  عمل  ينظم  الذي  ما 

يجيب، ه�سام قبلي وهو مهني يف القطاع باأن 

العمل يف اإطار املناولة يخ�سع لعدة �سروط 

من بينها احل�سول على ترخي�ص من وزارة 

ال�ستجابة  يفرت�ص  كما  والنقل،  التجهيز 

لدفرت حتمالت معني، من بني �سروطه تغطية 

عدة مطارات وت�سغيل يد عاملة جديدة.

ل  الطائرات  يركبون  الذين  الأعمال  رجال 

الثلج«  »جبل  من  ال�سغري  اجلزء  اإل  يرون 

توفري  لأن  املاء،  �سطح  فوق  يظهر  الذي 

اأول  تبداأ  مراحل،  عدة  عرب  مير  طائرة 

اأن  ميكنها  التي  بالطائرة  ات�سالت  باإجراء 

توؤمن الرحلة املزمع اإجنازها، علما ان هذه 

الطائرة قد تكون طائرة م�سجلة يف ا�سم رجل 

اأعمال اآخر تنازل عنها لإحدى ال�سركات من 

اأجل ت�سغيلها يف اأوقات الفراغ، ح�سب اتفاق 

حمدد.

كما اأن �سركة املناولة واملثال هنا من �سركة 

»خالد حدا�سي« هي التي تتوىل توفري الفندق 

للطاقم الذي �سي�سهر على خدمة الطائرة اإذا 

كما  الإقامة،  تفرت�ص  الرحلة  ظروف  كانت 

تتدخل نف�ص ال�سركة للح�سول على الرخ�ص 

الطائرة  واإقالع  نزول  اأجل  من  الالزمة 

وتوفري التغذية للم�سافرين على متنها.

طاقم  توفري  اخلدمات  هذه  اإطار  يف  ويدخل 

يف  وهم  الزبناء،  راحة  على  ي�سهر  خا�ص 

يجب  الأوىل  الدرجة  من  زبناء  احلالة  هذه 

اإحاطتهم بعناية خا�سة، قد يكون من بينهم 

اأمراء اأو م�ساهري)..(.

يوؤكد خالد اأن املجال يعرف بع�ص الفو�سى 

الو�سطاء  بع�ص  دخول  خالل  من  حيث 

الأ�سفار على خط »املناولة« رغم  ووكالت 

ت�سمح  التي  الرخ�ص  على  توفرهم  عدم 

بع�ص  يف  ذلك  يت�سبب  ما  وغالبا  بذلك،  لهم 

امل�ساكل بالن�سبة للزبائن)..(.

 أنواع سيارات األجرة الطائرة 
وتسعيراتها   

املغربية  ال�سركات  عدد  اأن  املهنيون  يوؤكد 

لرجال  رحالت  توفري  اإطار  يف  تعمل  التي 

الأعمال، تبقى قليلة جدا ول يتجاوز عددها 

اأ�سطول  على  تتوفر  اإحداها  �سركات،  ب�سع 

ت�سويق  يف  عليه  العتماد  ميكن  ل  متهالك، 

�سورة اإيجابية عن املغرب، بينما ي�ستع�سي 

اللجوء اإىل خدمات بع�ص ال�سركات املعروفة 

التي تتوفر على طائرات كبرية، »ل ميكن اأن 

نكرتي حافلة من اأجل تنقل ثالثة اأ�سخا�ص«، 

يقول اأحد العاملني يف املجال.

يقول خالد حدا�سي، اإن 99 يف املئة من احللول 

التي توفرها �سركته للزبناء تاأتي من اخلارج، 

غري اأن اللجوء اإىل هذه التقنية يفر�ص تكاليف 

التي  امل�ساريف  يف  تكمن  باه�سة،  اإ�سافية 

يتطلبها تنقل الطائرة من اخلارج اإىل املغرب، 

ثم من املغرب يف اجتاه الوجهة التي يريدها 

للمطار  العودة  رحلة  اإىل  بالإ�سافة  الزبون، 

الأم.

اللجوء اإىل خدمات الطائرة اخلا�سة يفرت�ص 

بينها  من  اأ�سئلة  عدة  على  القبلية  الإجابة 

ونوعيتها،  الطائرة  حجم  حتديد  �سرورة 

وعدد املقاعد، »فالطائرات التي ميكن ال�سفر 

على متنها واقفني لي�ست هي الطائرات التي 

الثمن  اأن  كما  الركوب،  بوقوف  ت�سمح  ل 

يختلف ح�سب ما اإذا كانت الطائرة تتوفر على 

مرحا�ص اأم ل.

ميكن احلديث يف اإطار اخلدمات عن الطائرات 

ذات املروحيات من الطائرة التي تتميز بهدوء 

التمييز بني طائرات حتتاج  اأكرب، كما ميكن 

لربان، وطائرات حتتاج لربانني، علما اأن ثمن 

الرحلة على منت طائرة �سغرية قد ي�سل اإىل 

اأكده املدير  اأورو لل�ساعة، ح�سب ما  اآلف   3
العام ل�سركة »فيب«. كمثال على ذلك، تتطلب 

رحلة من الدار البي�ساء اإىل باري�ص 3 �ساعات 

درهم،  األف   96 يناهز  ما  اأي  الطريان  من 

اإىل  الألف  من  امل�ساريف  جميع  باحت�ساب 

الياء، اأما الطائرات الكبرية، »و�سف كبرية 

يطلق اأي�سا على الطائرات التي تقطع م�سافات 

التزود  اأجل  من  للنزول  حاجة  دون  طويلة 

بالوقود« فتكلف ما بني 6500 اإىل 9000 اأورو 

يف ال�ساعة الواحدة، علما ان اأغلب اأ�سحاب 

الطلبات يبحثون عن رحالت مبا�سرة.

 دورة اقتصادية كاملة 
مل ي�سل الإقبال على الطائرات اخلا�سة لرجال 

الأعمال اإىل م�ستوى التطلعات يف املغرب، كما 

للخطوط  تام  بغياب  يتميز  املجال  هذا  اأن 

بالرحالت  تكتفي  التي  اجلوية،  امللكية 

اإن طائرة  املنظمة، لكن مع ذلك ميكن القول 

واحدة باإمكانها ت�سغيل ع�سرات اليد العاملة، 

من مرحلة التزود بالوقود، اإىل تغذية الطاقم 

املطار  يف  طائرة  وجود  اأن  علما  والركاب، 

خم�س�سة  »قاطرة«  قبل  من  جرها  يفرت�ص 

اأر�سية  خدمات  اإىل  بالإ�سافة  الغر�ص،  لهذا 

اأخرى يف اإطار ما يعرف بـ»الهاندلينغ«. ورمبا 

اأن ركن طائرة  ل يعرف كثري من املواطنني 

فبقاء  كبري،  مايل  مبلغ  اإىل  يحتاج  املطار  يف 

2000« يوما كامال يف املطار  طائرة »فالكون 

ترتاوح  مبالغ  �سيوؤدون  اأ�سحابها  اأن  يعني 

بني 3500 اإىل 4000 درهم، ويبقى مطار حممد 

اخلام�ص هو الأغلى ثمنا بني جميع املطارات 

ولكن  القطاع،  يف  العاملون  يوؤكده  ما  ح�سب 

ذلك ل ي�سل اإىل م�ستوى 

الأ�سعار املعمول بها 

يف اخلارج.

داخل كل قاعدة يوجد ا�ستثناء 

يوؤكد خالد حدا�سي وهو املدير العام لإحدى 

املناولة  اإطار  يف  العاملة  املغربية  ال�سركات 

الرحالت  بع�ص  بتنظيم  تقوم  والتي   »vip«

اخلا�سة برجال الأعمال، بيان القطاع يعرف 

الأ�سفار  الفو�سى، بعد دخول وكالت  بع�ص 

يحملون  الذين  الو�سطاء  وبع�ص  اخلط  على 

مكاتبهم يف حمافظهم، غري اأن هذا الكالم ل يبدو 

مقبول بالن�سبة لنبيل لكحل مدير النقل اجلوي، 

املناطق  اأكرث  من  املطارات  اأن  يوؤكد  الذي 

ح�سا�سية ول ميكن اأن ي�سمح فيها بالفو�سى، 

والنقل  التجهيز  وزارة  باب  اأن  يوؤكد  كما 

مفتوح اأمام �سكاوى املت�سررين اإن كان هناك 

�سرر)..(. كما يطالب خالد ب�سفته واحدا من 

املهنيني ب�سرورة اإيجاد حل مل�سكل تكرار جمع 

نف�ص الوثائق املقدمة لوزارة التجهيز والنقل 

اأي  تنظيم  عند  للمطارات  الوطني  واملكتب 

رحلة بهدف ربح الوقت، ويعرتف اأن املغرب 

قطع اأ�سواطا كبريا يف املجال بف�سل الت�سجيع 

الذي تقدمه احلكومة اجلديدة )..(، بخالف ما 

كان عليه احلال يف �سنوات اأخرى.

يوؤكد نبيل اأن اأي �سخ�ص باإمكانه امتالك طائرة 

خا�سة كما لو اأنه ميتلك �سيارة، بغ�ص النظر 

عن الأ�سماء، غري اأنه يوؤكد على منع ا�ستعمال 

نطاق  خارج  جتارية  لأغرا�ص  الطائرة  هذه 

ال�سركات، وتنق�سم هذه ال�سركات، ح�سب قوله، 

اإىل �سركات ت�سل �سعة طائراتها اإىل 20 مقعدا 

فما فوق »تعمل يف اإطار النقل اجلوي العاملي 

اأو اجلهوي« اأو �سركات �سغرية تقوم برحالت 

جوية ح�سب الطلب وهذا هو جمال الطريان 

اخلا�ص رجال الأعمال.

بالوقت  فيه  متحكم  غري  بطائرة  »التحرك 

ورجل الأعمال الذي يحدد وجهته لكنه ملزم 

بـ«برنامج الطريان« وهو عبارة عن ا�ستمارة 

�سلطات  ملوافقة  خا�سعة  بالرحلة،  خا�سة 

احلاجة  اأن  يوؤكد  الذي  نبيل،  يقول  املطار«، 

ميليه  الطائرة«  »الطاك�سيات  من  النوع  لهذا 

التطور الكبري لن�ساط ال�سركات التي يفرت�ص يف 

طاقمها التنقل بني عدة دول اأو مدن، ويعترب اأن 

ركن كل طائرة على �سطح الأر�ص هو مبثابة 

للطائرة  الطبيعي  املكان  لأن  مالية،  خ�سارة 

هو التحليق، ويوؤكد ان هذا املجال تعمل 

وغري  منفتح  اإطار  يف  �سركات،   8 فيه 

خا�سع لالحتكار)..( علما اأن الطريان 

اخلا�ص برجال الأعمال حقق يف وقت 
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مليون درهم.

وجود  اأن  على  نبيل  يوؤكد   

الطائرات اخلا�سة يف بلد معني 

اقت�سادية،  حيوية  على  دليل 

ر�ساميل  حترك  على  ودليل 

وزارة  اأن  يوؤكد  كما  كبرية، 

التجهيز والنقل ب�سدد حت�سري 

برامج طموحة من بينها بناء 

حمطات خا�سة برجال الأعمال 

يف عدة مطارات، كما يتم التفكري 

اأ�سطح  على  مدرجات  لبناء 

امل�ست�سفيات لنجدة امل�سابني 

واملر�سى بطريقة جد متطورة 

با�ستعمال الطائرات.

»�سيارات الأجرة الطائرة«..  

هكذا يحلق الأثرياء يف �سماء اململكة 

الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، حيث ينتظر أن 
يجتمع األمين العام لحزب العدالة والتنمية مع 

مناضلي حزبه في إقليم وجدة، على الساعة 
الواحدة زواال، وفي اليوم ذاته ينتظر أن يجتمع 

نفس الشخص بصفته رئيسا للحكومة مع ممثلين 
عن أحزاب األغلبية في إطار التنسيق الحكومي، 
عند الساعة السابعة مساء)..( قد تبدو المهمة 

مستحيلة إذا ما افترضنا أن عبد اإلله بن كيران 
يسافر على متن السيارة الحكومية، ولكنها 

تبدو سهلة إذا عرفنا أن الطاقم المرافق لرئيس 
الحكومة عمل على اكتراء طائرة خاصة لهذه 
الرحلة، تماما كما يحدث عند استعمال سيارة 

األجرة.

نبيل لكحلخالد الحداشي

متى ي�سل املغرب اإىل اإ�سعاف املر�سى وامل�سابني بالطائرات؟

وجود الطائرات اخلا�سة دليل على حترك ر�ساميل �سخمة 

يؤكد المهنيون أن عدد 
الشركات المغربية التي تعمل 
في إطار توفير رحالت لرجال 
األعمال، تبقى قليلة جدا وال 

يتجاوز عددها بضع شركات، 
إحداها تتوفر على أسطول 
متهالك، ال يمكن االعتماد 
عليه في تسويق صورة 
إيجابية عن المغرب، بينما 

يستعصي اللجوء إلى خدمات 
بعض الشركات المعروفة 

التي تتوفر على طائرات كبيرة



متابعات16 العدد: 773  اخلميس 23 يناير 2014
alousbouea@gmail.com

الرباط:األسبوع
يدخل ن�ضاط »البالك اأرمي« �ضمن ما يطلق عليه »الإلرتا�س«، 

وامل�ضطلح الأخري هو كلمة لتينية تعني »املتطرفون« وهي 

لفرقها، »ومت  ال�ضديد  بانتمائها وولئها  جمموعات معروفة 

تكوين اأول فرقة اإلرتا�س يف العامل بالربازيل �ضنة 1940)..( 

ومتيل هذه املجموعات اإىل ا�ضتخدام الألعاب النارية)..(«، 

الإلرتا�س  ولدى  احلرة،  املو�ضوعة  يف  ورد  ما  ح�ضب 

التيفو  مثل  جيدا  اجلمهور  يعرفها  بهم  خا�ضة  م�ضطلحات 

»لوحة فنية« و»الكابو« )املتحكم يف الإلرتا�س وهو �ضخ�س 

معروف ب�ضالبته(، و»املي�ضاج« )الر�ضالة املوجهة للخ�ضم( 

يف  للمالعب  الطرقية  املحطات  من  و»الكورطيج«)النتقال 

قوافل(.

امل�ضوؤولني  الأ�ضخا�س  هوية  يعرف  اأن  ي�ضتطيع  اأحد  ول 

للمنطق  تخ�ضع  ل  حتركاته  اأن  طاملا  اأرمي«  »البالك  عن 

عدة  اأن�ضاأوا  التنظيم  هذا  يف  النا�ضطني  لكن  اجلمعوي، 

اخلا�ضة  �ضورهم  لن�ضر  الإنرتنت  �ضفحات  على  �ضفحات 

وللحديث عن م�ضاغلهم ومن بينها تلك ال�ضفحات التي تطالب 

اإحالة على ما وقع  بـ«احلرية للمعتقلني الع�ضكريني« وهي 

�ضهر اأبريل املا�ضي يف الدار البي�ضاء)..( »حيث كانت مهمة 

اجلمهور الع�ضكري هي الدفاع عن الفريق يف عا�ضمة الف�ضاد 

وبعدها العودة اإىل الثكنات الع�ضكرية يف الرباط«، ح�ضب ما 

اأوردته ال�ضحافة نقال عن الأع�ضاء.

تدوينات  ح�ضب  البي�ضاء  الدار  يف  وقع  عما  فامل�ضوؤول 

ما  »كل  املخزن،  الأمن  هو  الأ�ضود«  »للجي�س  املنت�ضبني 

التنظيم  لهذا  املنت�ضبون  يعتقده  ما  هذا  مدبرا«  كان  وقع 

الذي يجد دائما من يدافع عنه، واملثال من هذا املدون الذي 

يقول: »اأكيد اأن العديد من متتبعي ال�ضاأن الكروي باملغرب 

قد لحظوا يف الآونة الأخرية ارتفاع حدة ت�ضييق اخلناق 

القوى  طرف  من  املغرب  يف  الإلرتا�س  جمموعات  جل  على 

الريد  ال�ضارك،  بالوما،  وال�ضمربي  اأرمي،  والبالك  املخزنية 

مان، الويرنز، غرين بويز، عانت من �ضطط وت�ضلط ال�ضلطات 

املخزنية الغا�ضمة والتي ما فتئت متار�س �ضتى اأنواع ال�ضغط 

والرتهيب على ممثلي احلركة باملغرب«.

تتعر�س  اجلماهري  هذه  باأن  يوحي  قد  القبيل  هذا  من  كالم 

لعتداء ممنهج، لكن ال�ضحافة التي غطت اأحداث اخلمي�س 

الأ�ضود كتبت مقالت خطرية عن جمهور البالك اأرمي، »اإن 

اأعمال التخريب  القا�ضرين ا�ضتخدمت كل �ضي يف  ميل�ضيات 

تتاأبط  واأغلبيتهم  باحلجارة،  حمملني  جاوؤوا  والتحطيم، 

�ضيوفا واأ�ضلحة بي�ضاء ومفاتيح، وبراغي، عاثوا ف�ضادا يف 

ال�ضلع والتجهيزات وكل ما وجدوه اأمامهم، يف غ�ضون دقائق 

خلف هوؤلء الهمج خ�ضائر بقيمة ثمانية اآلف درهم«،«�ضهادة 

اأبريل   ،22 عدد:  ال�ضباح،  جريدة  يف  من�ضورة  التجار  اأحد 

.»2013
جمال  ل  الإلرتا�س  من  وغريه  اأرمي  البالك  �ضفوف  داخل 

مع  )العداء  ميديا«  فـ»الأنتي  ال�ضحافة،  كالم  لت�ضديق 

امل�ضجعني  العداء املعروف بني  ال�ضحافة( يجد جذوره يف 

لرئي�س  موالية  كانت  التي  الإيطالية  وال�ضحافة  الإيطاليني 

الوزراء بريلو�ضكوين، وكانت ت�ضفهم بالل�ضو�س ومنعدمي 

حدود  عند  تقف  ل  اخل�ضومة  مظاهر  اأن  غري  ال�ضمري، 

اإىل العداوة مع البولي�س »انظر �ضورة  ال�ضحافة بل ت�ضل 

م�ضجع يتفاخر ب�ضرب بولي�ضي«.

اأن  مبادئ الإلرتا�س اجلميلة هي نف�ضها املبادئ التي ميكن 

توؤدي اإىل حالة من النفالت غري امل�ضبوق، ف�ضرقة »البا�س« 

مثال وهو قطعة ثوب كبرية حتمل ا�ضم الف�ضيل »البالك اأرمي، 

مثال«، قد توؤدي اإىل حروب دامية، حيث يعترب »البا�س« مثل 

الفتاة العذراء، و�ضرقته �ضبيهة باغت�ضابه عنوة، الأمر الذي 

يتطلب انتقام العائلة وهي اجلمهور يف هذه احلالة.

وقد كان اجلميع يعتقد اأن م�ضكلة البالك اأرمي قد طويت مع 

املعتقلني على خلفية اخلمي�س  اإطالق ع�ضرات  الإعالن عن 

اإىل  تعليماته  ال�ضاد�س  حممد  امللك  »اأعطى  عندما  الأ�ضود 

وزير العدل واحلريات م�ضطفى الرميد ب�ضفته رئي�ضا للنيابة 

العامة، لتقدمي ملتم�ضات للهيئة الق�ضائية املعنية، من اأجل 

الأمن  قوات  وكانت  القا�ضرين)..(  �ضراح  باإطالق  الق�ضاء 

اأعمال  يف  تورطهم  يف  ي�ضتبه  �ضخ�ضا   193 زهاء  اعتقلت  قد 

اأحلقوا  البي�ضاء، حيث  الدار  اأحياء مدينة  ببع�س  تخريب 

�ضررا باملمتلكات العامة عقب املباراة التي جمعت بني فريقي 

يونيو   4 »ه�ضربي�س:  البي�ضاوي،  والرجاء  امللكي  اجلي�س 

للعا�ضمة:  ال�ضعبية  الأحياء  ب�ضيطة يف  لكن جولة   .»2013
دوار احلاجة وجبل الراي�ضي واليو�ضفية)..( وا�ضتقاء بع�س 

املح�ضوبني على  امل�ضجعني  اأن عدة بع�س  يوؤكد  ال�ضهادات 

الفريق مازالو معتقلني على خلفية الأحداث الأليمة وهو ما 

يف�ضر عبارات الت�ضامن املنت�ضرة يف كل مكان، غري اأن عدم 

تعاطي ال�ضلطات مع هذه الكتابات يبقى حمل ت�ضاوؤل، كيف 

ميكن تاليف تطور الأمور، طاملا اأن اأحداث الدار البي�ضاء كانت 

بداأت مبجدرد كتابات على الفي�س بوك)..(.

البالك  مثل  ف�ضيل  اأو  الإلرتا�س  بقوة  البع�س  ي�ضتهزئ  قد 

اأرمي لكن الواقع يوؤكد اأن هذه املجموعات اأ�ضبحت تتحكم 

فهذه  اجلماهري،  اآلف  م�ضري  يف  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث 

التنظيمات هي التي اأرغمت عبد الإله اأكرم رئي�س فريق الوداد 

البي�ضاوي على الرحيل بعد اأن تركت املدرجات فارغة، وهي 

ال�ضابق  الرئي�س  رحيل  يف  �ضاهمت  التي  نف�ضها  املجموعات 

لفريق الرجاء البي�ضاوي)..( لكن امل�ضكلة ل تقف عند حدود 

التحكم يف الفرق بل اإنها تتطور اإىل حالت �ضاذة عندما يكت�ضي 

ال�ضراع بينها طابع ا�ضتعرا�س القوة.

ال�ستهتار مبطالب »الإلرتا�س« يفتح اأبواب املجهول 

ما هي حقيقة ظاهرة »اجلي�ش الأ�سود« 
ال يمكن لعين المالحظ أن تغفل وجود كتابات حائطية ضخمة تطلب »الحرية للمعتقلين العسكريين«، وهي منتشرة في عدة أحياء شعبية في مدينة الرباط وتمارة 
وسال)..( لكن األمر ال يتعلق بإدانة أو اعتقال بعض أفراد القوات المسلحة الملكية، ولكن هذه الكتابات التي عادت للظهور بشكل كبير في اآلونة األخيرة تحيل 
على أحداث الخميس األسود بالدارالبيضاء، عندما قامت جحافل من »المشجعين« باجتياح شارع محمد الخامس في شهر أبريل الماضي وانتهت باعتقال عشرات 

مساندي الجيش الملكي على خلفية الشغب.
ال أحد يستطيع أن يعرف من يقف وراء هذه الكتابات، التي تبقى مجهولة المصدر في ظل تواصل الصمت األمني، ولكن أبناء العاصمة يربطون بين هذه العبارات 
وبين »نشاط البالك« وهو مصطلح يعني »الجيش األسود«، أحد الفصائل التي تساند فريق الجيش الملكي في العاصمة ونواحيها، وهو ما تؤكده عشرات صفحات 
الفيس بوك التي تحمل اسم هذا التنظيم، وتظهر فيها نفس العبارات المكتوبة في الشارع)..( بشكل يوحي بأن شيئا ما قد يحدث في المستقبل)..( فمثل هذه 

التنظيمات تضم آالف األنصار وقد ال يكون هناك مجال لضبطهم.

نموذج الستعراض 
»بلطجي« في صفحات 

الفيس بوك.. يستدعي 
التحقيق

»البالك أرمي« 
ي اإلنتساب لـ 

جماهير تدع

مارسة العنف 
تفتخر بم



ر�سالة من حتت امليزانية
عدة  �إىل  �لعا�صمة  يف  �جلماعية  �لتجربة  تعر�صت 

عن  �صهر  ملدة  جماعة  رئي�س  توقيف  �أبرزها  هز�ت، 

�لتوقيف  حيثيات  يف  جاءت  لأ�صباب  مهامه  مز�ولة 

�لر�صمية، وق�صية �لطعن يف  �لذي ن�صر يف �جلريدة 

رئي�س  طرف  من  �لإد�رية  �ملحكمة  �أمام  �مليز�نية 

�آخر، مما جمد وكاد ي�صل حركة �جلماعة وحتركات 

�أطو�ر�  ع�صنا  �حلايل  �ملجل�س  مع  وحاليا  �ملدينة، 

ل�صنة  �لت�صيري  ميز�نية  �إعد�د  تطور�ت  مع  م�صوقة 

تلك  وم�صببات  �أ�صباب  يف  �لتغلغل  وقبل   ،2014
�لقانون  بن�صو�س  �لتذكري  من  لبد  »�لتطور�ت«، 

رقم 45.08 �ملتعلق بالتنظيم �ملايل للجماعات �ملحلية 

جماعة  يف  بال�صرف  �لأمر  ماأمورية  �أ�صند  �لذي 

�لعا�صمة �إىل �لو�يل عامل عمالة �لرباط ح�صب �ملادة 

2 �لفقرة �لر�بعة من نف�س �لقانون، وما يروج خارج 
على  وموؤ�خذ�ت  نقا�صات  من  �ملجل�س  مد�ولت 

�ل�صيا�صة �ملالية للعمدة رمبا �أخطاأت طريقها ماد�م 

�لقانون حدد �مل�صوؤوليات.

ولكن.. ملاذ� تكهرب �جلو فجاأة يف جمل�س �لعا�صمة؟ 

جلنة  وتزعمو�  معار�صني؟  �إىل  �ملوؤيدون  وحتول 

ت�صحيحية لها جتارب يف »�إبعاد« �لروؤ�صاء كما وقع 

وحدث يف �ملجل�س �ل�صابق بعدما متت تنحية �لعمدة 

�لعمدة  وتن�صيب  �لقانوين  وبالنتخاب  �ل�صابق 

عالقة  ما  ثم  �لنتخابي،  بالقانون  ود�ئما  �حلايل 

�لر�بع  �ملوؤمتر  بانعقاد  �جلماعية  »�لثورة«  هذه 

�لذي  �لرباط  يف  �لعاملية  و�ملدن  �ملحلية  للحكومات 

�نعقد قبل �لت�صويت على �مليز�نية باأيام! فلقد قر�أنا 

�حتجاجات على �إق�صاء بع�س �لنافذين من �لت�صيري 

و�رتفعت  للموؤمتر،  و�للوجي�صتيكي  �ملايل  و�لإعد�د 

ذلك  ونفقات  مب�صاريف  منددة  �لأ�صو�ت  بع�س 

�ملوؤمتر، و�صربت �أخرى �أ�صماء ��صتفادت من �صفقات، 

علما �أن مالية �جلماعة مل تتحمل هذه �لنفقات و�أن 

�لوز�رة �لو�صية هي �لتي تكلفت وتكفلت.

لتمرير  �مليز�نية  على  �مل�صادقة  فر�صة  وجاءت 

ر�صالة من حتت هذه �مليز�نية ملن يهمه �لأمر.

�مليز�نية  �إعادة  »مفاو�صات«  حول  ي�صاع  وما 

لها من �ل�صحة ماد�م  �أ�صا�س  �أن ل  للمناق�صة نعتقد 

على  تن�س   18 فاملادة  و�حرتم،  ��صتعمل  �لقانون 

�لو�صية  �ل�صلطة  م�صادقة  على  �مليز�نية  عر�س 

باأنه   19 �ملادة  وتف�صر  نونرب،   20 �أق�صاه  تاريخ  يف 

�ملجل�س  يدعي  للميز�نية  �لت�صويت  عدم  حالة  يف 

تاريخ  من  �بتد�ء  يوما   15 �أجل  د�خل  لالجتماع 

ويلزم  �مليز�نية،  رف�س  خالله  مت  �لذي  �لجتماع 

يف  �لو�صية  �ل�صلطة  �إىل  يوجه  �أن  بال�صرف  �لآمر 

و�إل  �ملعتمدة  �مليز�نية  دجنرب   15 �أق�صاه  تاريخ 

�مليز�نية غري �ملعتمدة، وحت�صم �ملادة 21 �إذ� مل يتم 

عر�س �مليز�نية على �مل�صادقة يف �لآجال �ملحددة، 

من  ��صتف�صار�ت  طلب  بعد  �لو�صاية  ل�صلطة  ميكن 

بو�صع  يناير  فاحت  قبل  تقوم  �أن  بال�صرف  �لآمر 

�آخر ميز�نية م�صادق  �أ�صا�س  �لت�صيري على  ميز�نية 

لالآمر  �ملادة،  نف�س  من  �خلام�صة  �لفقرة  ويف  عليها، 

�مليز�نية  در��صة  لإعادة  يوما   15 �أجل  بال�صرف 

�صلطة  على  جديد  من  وعر�صها  عليها  و�لت�صويت 

 15 يتعدى  ل  تاريخ  يف  عليها  للم�صادقة  �لو�صاية 

من  �بتد�ء  يوما   45 �أجل  �لو�صاية  ول�صلطة  يناير، 

تاريخ �لتو�صل، وتبني �ملادة 26 �إذ� مل تتم �مل�صادقة 

�أن يوؤهل �لآمر  على �مليز�نية قبل فاحت يناير ميكن 

بتح�صيل  �لقيام  �لو�صاية  ل�صلطة  بقر�ر  بال�صرف 

�ملادة  وجترب  �لت�صيري،  بنفقات  و�للتز�م  �ملد�خيل 

27 باإيد�ع �مليز�نية مبقر �جلماعة 15 يوما �ملو�لية 
للم�صادقة عليها وتو�صع رهن �إ�صارة �لعموم.

باإقفال  ويتعلق  �ملنتخبني  بع�س  �أقلق  �آخر  وجانب 

»زنبور« �ملنح وتر�صيد ��صتعمالت �صيار�ت »جابها 

هذه  باأن  ونعتقد  �لتليفونات  نفقات  وتقلي�س  �هلل« 

�لطريق �صتوؤدي حتما خالل هذه �ل�صنة �إىل �ملحا�صبة 

�ملاء  يف  تغرق  �مليز�نية  »ر�صالة«  جعل  ما  وهذ� 

وت�صيع �إ�صار�تها �ملرموزة.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

مع  تون�س  مدينة  وقعت  عندما 

�لتاآخي  وثيقة  �لرباط  مدينة 

�ملرحوم  ��صتقبل  و�ل�صد�قة، 

بورقيبة  �حلبيب  �لرئيـــ�س 

وفد �لرباط و�أبلغهم ��صتياقه 

حممد،  �صيدي  �لأمري  لروؤية 

رغبته  رفع  منهم  وطلب 

جلاللة �مللك.

�إىل  �لوفد  عاد  وعندما 

�لر�صالة  بلــــــغ  �لرباط، 

�لو�لية  �إىل  �ل�صفوية 

 15 �صوى  مت�س  ومل 

ُلبَيت  حتى  يومــــــــــا 

�لرغبة و�صافر �لأمري 

�صيدي حممد لزيارة 

�ملرحوم بورقيبة.

�ملمكن  من  كان  وقد 

بني  �لثنائية  �لعالقات  تطوير 

يف  تون�س  وجتربة  خ�صو�صا  �لعا�صمتني 

مدينة  �إىل  حولته  �لذي  �ل�صاحل  ��صتغالل 

بعدما جنحت يف �لتوغل د�خل �لبحر لتو�صعة 

جتربة  �لإجناز  هذ�  ويعترب  �لعا�صمة، 

�لرباط  �صاحل  على  تطبيقها  ميكن  ر�ئدة 

من حي �ملحيط �إىل حــــي يعقوب 

 ، ر ملن�صـــــــــو �

�صا  خ�صـــــــــــو

�ملنطقة  وهـــــذه 

فة  و معــــــــــــــر

ميمها  بت�صــــــــــا

مما  �لع�صو�ئيــــــــة 

تدير  �لرباط  جعــل 

بدل  للبحر  بظهرها 

�إليه  �لتوجــــه  مـــــــن 

وجتربة  بوجهـــــــــــها، 

معاجلة  يف  تونـــــ�س 

�لإ�صكالـــــــــــــــية  هـــــذه 

ما  مع  و�عتماد  بنـجاح 

جاء يف بنود وثيقة �لتاآخي 

�ل�صتفادة  ميكن  و�لتو�أمة 

من جتربتها، »�نظر نــــــــ�س 

�لوثيقة �لر�صمية«.

يف  �لعا�صمة �لرباط جمل�س لتفعيل فهل 

�لعالقات  �لتفاقية؟ وما هو دور جلنة  هذه 

باملبادر�ت  �ملكلف  و�لق�صم  �خلارجـــية 

�لدولية؟

الرباط يا حسرة

يف زنقة خالية فارغة من �لديور و�حلو�نيت، 

علق �ملجل�س �جلماعي لوحة �صغرية و�حدة 

�لزنقة  كتب عليها: زنقة حممد حكم، وهذه 

تقع على جانب من غابة هلتون.

و�حلاج حممد بن �لعبا�س حكم، رحمه �هلل، 

يجهلون  وللذين  »�لزنيقة«  هذه  من  �أكرب 

تاريخ �لرجل نذكر بن�صالت هذ� �لوطني.

�زد�د رحمه �هلل �صنة 1919 بالرباط، و��صتغل 

يف �صبابه يف جتارة �حلو�م�س ومنها �نطلق 

�لأعمال  رجال  بني  مرموقة  مكانة  ليتبو�أ 

�ملغربية  �ملقاومة  خدمة  يف  جتارته  وجعل 

وكان رحمه �هلل، من �أبطال �نتفا�صة �لرباط 

�صد  ثارو�  �لذين   1944 يناير   19 يوم 

�ل�صتعمار فاألقي عليه �لقب�س وعذب عذ�با 

�أليما، وما ز�ده ذلك �لعذ�ب �صوى �ل�صمود 

يف وجه �مل�صتعمر. و��صتمر مكافحا وممول 

و�نتقل  �ل�صتقالل،  حتى  �لفد�ئية  لالأن�صطة 

و�لعطاء  �لإح�صانية  �لأعمال  �إىل  �لكفاح  من 

�ل�صباب،  ومنظمات  للخرييات  �لالحمدود 

�لطالب  د�ر  �إن�صاء  يف  �هلل  رحمه  و�صاهم 

ع�صر�ت  باإعالة  وتكلف  »�لعكاري«،  بحي 

من  �لتالميذ  �آلف  و�إنقاذ  �ملعوزة  �لأ�صر 

كل  جمعيات  ودعم  م�صاجد  و�صيد  �لعمي، 

ذلك بطريقة م�صتورة، كما »�صرت« �ملجل�س 

�جلماعي ��صمه يف �لزنيقة �ملعلومة، وتويف 

رحمه �هلل يوم 13 نونرب 2000.

رحمه �هلل و��صكنه ف�صيح جناته. و�ل�صورة 

�لتقطت يف �خلم�صينيات. �ملرحوم وهو يحمل 

�لوطنية  �حلركة  رفاق  بح�صور  كتفه  على 

�ملجاهد حممد �ليزيدي، رحمهم �هلل.

يف 29 يناير 1944 وكان يوم �ل�صبت 

و�ل�صاعة �حلادية ع�صرة �صباحا، 

مظاهر�ت  يف  �لرباط  خرجت 

عارمة منددة بال�صتعمار ومطالبة 

باإطالق �صر�ح �لوطنيني �ملعتقلني 

�ملطالبة  وثيقة  تقدمي  ب�صبب 

�ل�صاعة  ويف  و�حلرية،  بال�صتقالل 

عليهم  هجمت  �لزو�ل  بعد  �لثالثة 

و�لفيلق  »�جلندرمية«  من  قو�ت 

�لثاين للمدرعات وعدد من �لبولي�س 

و�أطلقو�  �خليالة،  من  وقوة 

ونكلو�  وبط�صو�  �لر�صا�س، 

�لوطنيني،  �ملتظاهرين  وعذبو� 

�لرباط  �أح�صت  �مل�صاء  وعند 

ومعتقليها  وجرحاها  �صهد�ءها 

ومن  ثقيلة،  جد  �حل�صيلة  وكانت 

ليحيا  �صقطو�  �لذين  �ل�صهد�ء  بني 

�لوطن �ل�صهيدة تودة، �ملر�أة �لتي 

دوخت �ل�صتعمار بن�صالها وحبها 

ت�صييع  �إثر  لوطنها ومللكها، وعلى 

جنائز �ل�صهد�ء جتددت �ملظاهر�ت 

و�لدبابات  بالقمع  ووجهت  �لتي 

وفريق من �لكوكبة �خلا�صة بالقتل 

حامية  معركة  ووقعت  و�لفتك 

�صكان  وبني  ظاملني  م�صلحني  بني 

باحلرية،  مطالبني  م�صاملني  عزل 

هو  مار�صال،  �صقط  �ملرة  هذه  ويف 

�ملار�صل »ديلوجي« وكومند�ر هو 

ول  �لبولي�س  وكبري  »�أر�بيري«، 

يقل عن ع�صرة عنا�صر من �لقو�ت 

بجروح  �صقطو� جرحى  �ملهاجمة، 

�إىل  �لرباط  وحتولت  خطرية، 

وكاأنها  �ل�صتعمار  وجه  يف  بركان 

قادها  �لتي  �لثورة  تلك  فيها  حتيا 

�ملجاهد بناين رحمه �هلل �صنة 1915 

�أجل  من  �لكفاح  بذور  زرع  �لذي 

�ل�صتقالل، لتتحول هذه �لبذور �إىل 

حياة  يف  حقها  عن  تد�فع  �صو�عد 

حرة م�صتقلة، وكانت �نتفا�صة 29 

يناير 1944 مل�صة كهربائية زلزلت 

باأن �خللف  له  و�أكدت  �ل�صتعمار، 

من  خ�صو�صا  �ل�صلف  طريق  على 

�ل�صباب �لذين من بينهم من �أطرو� 

�ملختار  �ل�صهيد  مثل  �لنتفا�صة 

جزوليت، و�ملرحوم حممد �ملدور، 

�لعي�صاوي،  �ل�صيتل  و�ملرحوم 

وغريهم.

�مل�صبوق  غري  �لن�صال  هذ�  و�أمام 

�ل�صورية  للمحاكمة  �مل�صتعمر  قدم 

�لعتيقة  �ملدينة  من  ب�صباب 

للمحاكمة، وحكمت عليهم �ملحكمة 

بالإعد�م وهم �ل�صهد�ء.

وحممد  جزوليت،  �ملختار 

�لغمر�وي  و�ل�صابان  �ل�صحر�وي، 

و�لعربي؛ هوؤلء �لنو�بغ �لأ�صفياء 

رميا  �حلكم  فيهم  نفذ  �لوطنيني 

مار�س   7 �لثالثاء  يوم  بالر�صا�س، 

�أجل  من  �لكفاح  ولي�صتمر   ،1944
�لرباط  ولتقدم  �لقادمة  �لأجيال 

�ملزيد من �ل�صهد�ء.

�لتي  �ملجاهدة،  �لرباط  هي  هذه 

ل�صكانها  فد�ء  �صبابها  �أرو�ح  قدمت 

هوؤلء  ممثلي  بع�س  �لأ�صف  ومع 

تاريخها وكفاحها  �ل�صكان يجهلون 

ون�صال رجالها ون�صائها.

فاأملنا باأن يت�صالح �ملجل�س �جلماعي 

مع �ل�صكان، ويعرتف لهم بت�صحيات 

ندو�ت  وينظم  و�أجد�دهم  �آبائهم 

للتعريف بكفاح �ل�صلف للخلف.

ويف غياب ذلك حتيي مدينة �لرباط 

�لذكرى �ل�صبعني ل�صت�صهاد �صبابها 

من �أجل ��صتقاللنا وحريتنا، ورحم 

ورجالتها  �صهد�ءها  تعاىل  �هلل 

ون�صاءها �لذين �صحو� باأنف�صهم من 

�أجل هذ� �لوطن.

العنصر

توأمة الرباط - تونس:
املرحوم بورقيبة يطلب من الوفد الرباطي

 تبليغ ا�ستياقه لر�ؤية �سيدي حممد

 العدد: 773  اخلميس 23 يناير 2014

من  الت�سيري،  ميزانية  »هزات«  بعد   ♦
املنظر اأن تهداأ العا�سمة يف �سهر فرباير 
ليمر  الإداري  احل�ساب  مداولت  مع 
ب�سالم، بعدما �سعر »زعماء« هذه الهزات 
باأن الأمور رمبا لي�ست يف �ساحلهم، واأن 
موؤ�سرات اقرتاب �ساعة احل�ساب اآتية ل 

ريب فيها.

الآخرة  يف  للفوز  النا�س  يعظ  رئي�س   ♦
الدنيا  يف  فاز  هو  بينما  اجلنة،  بنعيم 
وال�سناع  البناوؤون  يزال  ل  ق�سر  ببناء 
راأ�سه  رفع  اإذا  حتى  �سقوفه  يزخرفون 
ونعمة  الدنيا  حالوة  تذكر  لل�سماء 

االنتخابات.

�سينا«  »ابن  حديقة  ا�سم  يتغري  لن   ♦
ليحل حمله ا�سم »عمر بن�سم�سي«، وذلك 
املحتمل  ومن  وعزيزة،  نبيلة  لأ�سباب 
�سارع  على  الراحل  الوايل  يطلق  اأن 
مهم مبنطقة ح�سان، ونتمنى خمل�سني 
ح�سن  املرحوم  املنتخبون  يتذكر  باأن 
خدمة  يف  مات  الذي  الوايل  العمراين 

�سكان الرباط ويكرمون املرحومني معا.

»حممد  ب�سارع  لالأمن  مراكز  حتولت   ♦
الغايل«  »مولي  قراآن  قرب  الفطواكي« 
لبع�س  مقرات  اإىل  املعا�سيد  وو�سط 
اجلمعيات، فهل الأ�سبقية لأمن ال�سكان 
تكون  قد  التي  اجلمعيات  لبع�س  اأم 

لبع�س املنتخبني؟

متى يت�سالح منتخبو الرباط مع تاريخ كفاح �سكانها؟
الذكرى 70 النتفاضة 29 يناير 1944

من

 أرشيف

 الرباط

الشهيد المختار جزوليت، 
مؤطر انتفاضة الرباط
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سعيد أحتوش

قال الم�شرحي الفرن�شي ال�شهير بول 

كلوديل يوما »في علمي ال توجد غير 

بداخلها،  المرء  يرتاح  واح��دة  قلعة 

ويف�شل الموت على اأن ي�شلم مفاتيحها، 

اإنها موكادور اإفريقيا ال�شويرة«، ليبقى 

الت�شاوؤل مطروحا هل ريا�شيو المدينة 

يتمتعون اأي�شا ب�شبل الراحة النف�شية 

والمادية، لتحقيق المزيد من االإنجازات 

كما هو ال�شاأن بالن�شبة لنادي االتحاد 

ذلك  للم�شايفة،  الريا�شي »موكادور« 

النادي الفتي والذي تبلغ مدة تاأ�شي�شه 

فقط �شنتين، حقق خاللها �شتة ع�شرة 

لقبا وطنيا، بل اأ�شبح يتوفر على اأربع 

مبارزين دوليين تمت المناداة عليهم، 

لتمثيل المغرب في الملتقيات الدولية 

القادمة كالبطلة ح�شناء بورباح، �شهام 

�شعد  ثم  مبروكي،  بو�شرى  الحيان، 

�شجرة  بمثابة  هي  اإنجازات  اأجطاي. 

تخفي غابة من الم�شاكل واالإكراهات، 

تدريبية  ح�شة  من  النادي  كا�شتفادة 

واحدة فقط بالقاعة المغطاة يتقا�شمها 

اإلى  باالإ�شافة  اليد،  لكرة  فريق  مع 

ت�شحيات  لوال  المادي،  الدعم  غياب 

الذي  الم�شير  المكتب  اأع�شاء  بع�ض 

ريا�شة  في  الدولية  الحكمة  تتراأ�شه 

والمدرب  القوني،  �شميرة  الم�شايفة 

ال�شنف  ه��ذا  النمحى  �شكار،  ه�شام 

الريا�شة  خ��ري��ط��ة  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي 

ال�شويرية. 

لم  الفريق  اأن  اإلى  االإ�شارة  وتبقى 

غمار  لخو�ض  للبي�شاء  موؤخرا  يتنقل 

في  اإال  للم�شايفة،  الوطنية  البطولة 

حدود ال�شاعة الثانية ع�شرة ليال، ليتجه 

فور و�شوله �شباحا مبا�شرة لخو�ض 

ال�شاعة  من  االإق�شائية  المباريات 

التا�شعة �شباحا اإلى حدود الخام�شة 

زواال، بعد اأن اقتر�ض اأمين مال النادي 

المبلغ الالزم للتنقل من اأحد التجار.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
● م�شهد اأ�شحى ماألوفا عند م�شتعملي الطريق 
الرئي�شية الرابطة بين اإنزكان �شوب اأيت ملول، حيث 

ح�شرة”  “يا  الرئي�شي  بالطريق  االإن��ارة  اأن  نجد 

يتم  لم  الذي  المحوالت  اأحد  تعطل  ب�شبب  منطفئة 

اإ�شالحه منذ حوالي خم�شة اأ�شهر، ح�شب ما اأفاد به 

عدد من المواطنين الذين يطلبون من عامل االإقليم 

زيارة ميدانية ليال للطريق الرئي�شي.

● ي��ع��ان��ي ���ش��ك��ان ق���ب���ائ���ل اإذاوك���ران واأي���ت 
ميلك و�شيدي بو�شحاب باإقليم اأ�شتوكة اأيت باها، من 

مجموع  اإلى  ت��وؤدي  التي  الجهوية  الطريق  �شيق 

الدواوير المحاذية للطريق المعروف بطريق �شبت 

وكذا  التجهيز  وزارة  م�شالح  ولعل  ميلك،  اأي��ت 

الم�شالح التقنية بعمالة ا�شتوكة اأيت باها التزال في 

دار غفلون وربما لم يكلف الجال�شون على كرا�شيهم 

التنقل وتفقد  اأنف�شهم عناء  الم�شالح  بتلك  الوثيرة 

اأحوال الطريق واالطالع على هموم ال�شاكنة التي 

تعودت اأن ال اأحد يبالي اأحد بم�شاكلها)..(.

المر�شى  اأن  االط���الع  جيد  م�شدر  ●  اأف���اد 
بم�شت�شفى الح�شن الثاني باأكادير يعانون مع طبيبة 

هناك، ال تق�شي في عملها اإال �شويعات تلتحق متاأخرة 

وتغادر باكرا تاركة وراءها الع�شرات من المر�شى 

قدموا من مناطق بعيدة من اأجل اال�شت�شفاء عر�شة 

ل��الإه��م��ال وال���الم���ب���االة)..(، وال��ن��م��وذج م��ن يوم 

.2014/01/17

●  �شيتعزز النفوذ الترابي لما�شة باإقليم ا�شتوكة 
على  لل�شهر  لل�شرطة  مفو�شية  باإن�شاء  باها  اأي��ت 

التغطية االأمنية بالمنطقة، خا�شة واأن م�شاحتها قد 

ال�شنوات  في  ارتفع  قد  �شاكنتها  وع��دد  ات�شعت 

ترويج  ظاهرة  ملحوظ  وب�شكل  فتنامت  االأخيرة، 

المنطقة  �شباب  يعر�ض  مما  والخمور،  المخدرات 

راحة  يقلق  الذي  ال�شيء  ال�شياع،  اإلى  ومراهقيها 

االآباء واالأمهات مخافة اأن تت�شرب هذه ال�شموم اإلى 

اإعدادية المنطقة وثانويتها.

العمومية،  االأ���ش��غ��ال  قطاع  موظفو  نظم   ●
لقطاعات  الوطنية  النقابة  لواء  تحت  المن�شوون 

االأ�شغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 

لل�شغل، وقفة احتجاجية، �شباح الخمي�ض الما�شي، 

باأكادير بعدما اكت�شفوا اأن الم�شاحة التي تم الت�شريح 

بخ�شو�ض كل �شقة داخل م�شروع االجتماعي الحي 

المحمدي، تم التالعب فيها من قبل موؤ�ش�شة االأعمال 

االجتماعية بنق�ض ما بين 20 اإلى 13 مترا مربعا في 

كل �شقة. وطالب المحتجون وزير التجهيز والنقل 

بالتدخل، لك�شف حقيقة التالعبات التي �شادت هذا 

الم�شروع االجتماعي الذي ارتفع ثمن المتر المربع 

به من 4450 درهما الذي �شبق االتفاق عليه اإلى 5200 

درهم.

●  تمكنت عنا�شر ال�شرطة بمدينة انزكان من اإلقاء 
ثالثة  وبحوزتهم  ع�شكريين  ثالثة  على  القب�ض 

معدة  “الح�شي�ض”  ال�شيرا  مخدر  من  كيلوغرامات 

للبيع. العملية جرت �شباح االأربعاء الما�شي، بعد 

مداهمة منزل بحي “ال بيركوال” بالد�شيرة الجهادية 

بعد تو�شلها باإخبارية تفيد تواجد اأ�شخا�ض يتاجرون 

في المخدرات، وبعد اإلقاء القب�ض تبين اأنهم ينتمون 

ل�شلك الجندية وينحدرون من مدينة تاونات، كما وجد 

بحوزتهم مبلغ 4800 درهم.

لحقوق  الوطني  المجل�ض  ل��دور  تر�شيخا    ●
حقوق  حماية  مجال  في  الجهوية  ولجانه  االإن�شان 

االإن�شان والنهو�ض بها، وترجمة لدور اللجن الجهوية 

في اإثراء الحوار والنهو�ض بق�شايا حقوق االإن�شان 

وفق اإ�شتراتيجية القرب، ا�شتقبلت نيابة انزكان ايت 

ملول يوم الجمعة موؤخرا قافلة حقوق االإن�شان التي 

تنظمها اللجنة الجهوية باأكادير بتن�شيق مع �شركائها 

نهو�ض،  حماية،  االإن�شان  “حقوق  �شعار:  تحت 

اإثراء،.. مهمتنا”. وتهدف هذه المبادرة اإلى تر�شيخ 

بين  الو�شاطة  في  الجهوية  ولجانه  المجل�ض  دور 

المجتمع واالإدارة وفق مقاربة ت�شاركية مع مختلف 

الفاعلين.

التجار يقر�ضون النادي مبالغ التنقل 

اأبطال »امل�شايفة« ال يجدون ثمن تذكرة للم�شاركة
 يف البطولة الوطنية 

بوطيب الفياللي
الذي  الو�شف  هو  هذا  الظاهرة،  الم�شت�شفى 

اأ�شحى يطلقه المواطنون الذين ي�شتفيدون يوميا 

من الخدمات الراقية للمركز الجراحي الطبي االأول 

متعارف  ما هو  الع�شكري ح�شب  الم�شت�شفى  اأو 

عليه عند العموم، المتواجد بالجماعة الح�شرية 

للد�شيرة، والتي توؤكد جميع ال�شواهد والمعطيات 

باأننا اأمام م�شت�شفى ي�شاهي الم�شت�شفيات الكبرى، 

والتي يوؤكدها اأولئك المر�شى الذين يعانون من 

اأمرا�ض مزمنة، اأو الذين يخ�شعون فيه لمختلف 

العمليات الجراحية والذين يدفعهم ذلك للتعامل 

تجعلهم  طويلة،  لمدة  وم�شالحه  خدماته  مع 

م�شتوى  على  قرب  عن  ويقفون  ذلك  يعي�شون 

االمكانيات الطبية الجيدة التي يتمتع بها اأو من 

حيث جدية وكفاءة االأطر الطبية ذات التدريب 

والتكوين العاليين والذين ي�شرفون على العالج 

�شواء اأكانوا ممر�شين اأم اأطباء، والذين يمتازون 

ب�شدة ان�شباطهم لعملهم والذي ي�شتلهمونه من 

التدبير  في  يتج�شد  والذي  الع�شكري،  تكوينهم 

والتنظيم المحكمين لمختلف االأجنحة اال�شت�شفائية 

بالم�شت�شفى المذكور والذي ينعك�ض بدوره على 

المر�شى  م���ع  وال���م���رن  ال�����ش��ل�����ض  ال��ت��ع��ام��ل 

وزائريهم)..(.

كما يظهر االن�شباط كذلك على الف�شاء االأخ�شر 

م�شاحة  يحتل  والذي  الورود  بمختلف  المر�شع 

وا�شعة و�شط الم�شت�شفى والذي يتم االعتناء به 

يوميا والذي ي�شاهم بدوره في التخفيف من حاالت 

التوتر المرافقة للحاالت المر�شية، هذا دون ن�شيان 

جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمر�شى، والتي 

تحمل بين طياتها تنوعا يحترم ال�شروط ال�شحية 

االخت�شا�شات  تنوع  ورغ��م  م��ري�����ض)..(  لكل 

المتواجدة بالمركز الجراحي الطبي االأول، فاإن 

ي�شهدها  التي  الم�شتمرة  والتمديد  البناء  اأعمال 

�شتعرف ال محالة اإ�شافة تخ�ش�شات اأخرى �شتمكن 

من نقل هذا الم�شت�شفى اإلى م�شاف الم�شت�شفيات 

التي �شتكون لها الكلمة االأولى واالأخيرة في المجال 

دفعت  المميزات  ه��ذه  ك��ل  ب��ب��ل��دن��ا)..(  الطبي 

المواطنين اإذن اإلى تف�شيل التعامل معه ومع اأطره 

ومع اإمكانياته)..(.

الدشيرة 

فاس

الصويرة
ما يجري ويدور في المدن 
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الطيب العلوي 
المدني  للمجتمع  الد�شتور  اأعطى  االأ�شف  مع 

حقه في م�شاركة ال�شلطة اتخاذ القرارات ولكن 

بفا�ض،  النبيل  هدفها  عن  ابتعدت  الجمعيات 

وخ�ش�شت كل جهدها ل�شكر االأمن والتنويه به 

بل وباأ�شماء الم�شوؤولين االأمنيين بفا�ض عبر اأحد 

المواقع االإلكترونية المحلية المخت�شة في �شباغة 

اإل��ى  ال��ت��ق��رب  ف��ي  منهم  �شعيا  الم�شوؤولين، 

الم�شوؤولين لق�شاء اأغرا�شهم ال�شخ�شية والتباهي 

بالعالقات ور�شم �شورة ح�شنة عن االأمن بفا�ض 

لالأمن  العامة  االإدارة  من  الترقيات  ينال  كي 

الوطني.

اإن ما تعي�شه فا�ض العتيقة من �شرقة واعتداءات 

المواطنين  جعلت  وغيرها  والجرح  بال�شرب 

يعي�شون في حالة رعب، وتعتبر الفترة الممتدة 

من الحادية ع�شرة ليال اإلى ال�شابعة �شباحا هي 

وهي  االعتداء،  عمليات  فيها  تكثر  التي  الفترة 

بدروب  �شرطي  اأي  فيها  يتواجد  التي ال  الفترة 

اأقول،  ما  على  الحية  االأدلة  بين  ومن  المدينة، 

�شرقة هاتف محمول يوم االأربعاء على ال�شاعة 

الثانية ع�شرة والن�شف ليال من اأحد المواطنين 

بحي المخفية تحت التهديد باالأ�شلحة البي�شاء 

من طرف ع�شابة واأمام كاميرا المراقبة المثبتة 

المثبتة  والكاميرا  المخفية  م�شجد  �شومعة  في 

اأمن  لوالية  الخا�شعتين  بردلة«  »عر�شة  اأمام 

فا�ض، فما راأي الم�شوؤولين في هذه النازلة؟ 

»اأمن فا�س يف �شبات«.. �شرقة املواطنني اأمام كامريات املراقبة 

ملاذا ال يقوم املغرب بتعميم جتربة

 امل�شت�شفيات الع�شكرية؟ 

الزيتوني«  العلي  »عبد  المواطن  وجه   ●
االأربعاء،  �شوق  دائرة  عرباوة  بقيادة  القاطن 

�شكاية لكل من وزير العدل والحريات والوكيل 

للدرك  الجهوي  والقائد  بالقنيطرة  للملك  العام 

الملكي بالقنيطرة، لفتح تحقيق جاد وم�شوؤول في 

ال�شرقة  في  متخ�ش�شة  اإجرامية  �شبكة  ق�شية 

والتخريب وال�شكر العلني وال�شرب والجرح، 

م�شتنكرا تعر�ض ُك�ْشِكه للخدمات العمومية لل�شرقة 

مرتين متتاليتين وال من ين�شفه.

● قدم رئي�ض جمعية مهنيي و�شائقي �شيارة 
»عبد  الب�شرية  للتنمية  الثاني  ال�شنف  االأجرة 

الرزاق حا�شر« �شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة 

باتخاذ  مطالبا  ال�شراغنة،  بقلعة  االبتدائية 

االإجراءات القانونية في حق رئي�ض م�شلحة النقل 

ب�شبب ما ي�شميه “تماطله” في ت�شليم الوثائق 

االإدارية وتمديد �شهادة الثقة، ح�شب ال�شكاية.

● طالب المواطن “المكي الرامي” ال�شاكن 
بحي الزهراء تماللت باإقليم قلعة ال�شراغنة بفتح 

م�شطرة واإجراء بحث في حق اأحد موظفي عمالة 

االإقليم، وتقديمه للعدالة ومتابعته واإرغامه على 

اأداء مبلغ خم�شة ع�شرة اآالف درهم دون وجه 

واالحتيال،  الن�شب  حول  له  �شكاية  في  حق، 

مو�شوعة لدى وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية.

للكونفدرالية  المحلي  االتحاد  ا�شتنكر   ●
الديمقراطية لل�شغل بالداخلة ما اأ�شماه “الهجمة 

ال�شر�شة” التي يتعر�ض لها منا�شلو الكونفدرالية 

اإدارة  ط��رف  م��ن  التعليم  قطاع  ف��ي  بالجهة 

لخدمة  والتكوين  للتربية  الجهوية  االأكاديمية 

“اأجندة جهة �شيا�شية معينة”، ح�شب ما جاء 
في البيان.

ويطالب االتحاد بتدخل وزارة التربية الوطنية 

لحماية المت�شررين، م�شيرا اإلى تنظيم م�شيرة 

احتجاجية اإنذارية يوم االإثنين 27 يناير، انطالقا 

من مقره ب�شارع عبد الرحيم بوعبيد في اتجاه مقر 

االأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دفاعا عن 

كرامة منا�شليه. 

شكايات

البطلة حسناء بورباح 
رفقة مدربها
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كواليس جهوية

�سالليون يحتجون على قائد ال�سلطة املحلية ونوابهم  
بن احمد

الدار البيضاء وجدة

طنجة

نبيل بكاني
الأهالي  من  الع�شرات  نظم 

»فخذة«  ع�شر  لخم�شة  ينتمون 

ت�شكل منطقة المعاريف التابعة 

لبا�شوية ثالثاء الأولد دائرة ابن 

اأحمد، وقفة احتجاجية، موؤخرا، 

مبا�شرة بعد انتهاء لقائهم بقائد 

قيادة المعاريف، حول الخروقات 

التي �شابت مراحل التعامل مع 

باأرا�شي  يتعلق  »ثقيل«  ملف 

���ش��ال��ي��ة ت�����ش��م م�����ش��اح��ة جد 

لمعامل  تفويتها  ثم  �شا�شعة، 

الإ�شمنت.

 اإل اأن بع�ض الخروقات طفت 

ال�شاليين  ال�شطح، ح�شب  على 

المت�شررين، بعد ما تم اكت�شاف 

النواب  اتخذه  اإداري  اإج��راء 

ال�شاليون، والذي يروم اإق�شاء 

لهذه  المنتمين  ال�شاليين  كل 

بتراب  القاطنين  غير  الأرا�شي 

قيادة المعاريف، وهو ما اعتبره 

اإق�شاء  المت�شررون  ال�شاليون 

د�شتوري،  وغير  قانوني  غير 

التي  العري�شة  ن�ض  ح�شب 

طرف  م��ن  توقيعها  يتوا�شل 

العائات المت�شررة من الإجراء. 

بعد اأن وقع 7 نواب من بين 15 

»وثيقة«  على  ر�شميا،  نائبا 

و�شفها المت�شررون ب�«قرار« في 

حين اأكد قائد القيادة باأن الأمر 

ولي�ض  بملتم�ض،  فقط  يتعلق 

8 نواب  قرارا. ملتم�ض تقدم به 

�شاليين، يقول القائد، من اأجل 

ح�شر ال�شتفادة من تعوي�شات 

�شركة ال�شمنت الم�شتغلة لهذه 

الأرا�شي، في العائات القاطنة 

بتراب قيادة المعاريف فقط، ما 

يعني اإق�شاء »الخراجيين«، اأي 

كل الأ�شخا�ض المتواجدين خارج 

تراب المنطقة. في حين اأكد باقي 

اأن العدد الحقيقي  المت�شررون 

للنواب الموقعين على »القرار« 

هو 7 و لي�ض 8 كما ادعى القائد. 

ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية 

مقر  اأم��ام  اللقاء،  انتهاء  بعد 

القيادة، مطالبين باإن�شافهم من 

اأمام  اتخذ  الذي  الجائر  القرار 

اأنظار القائد)..(.
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بعد حكومة ال�سباب.. 
جمل�س جماعي لل�سباب 

األسبوع 
عقدت موؤخرا »حركة طنجة للحرية والكرامة « لقاء مع 

ال�شباب لعر�ض »الأر�شية التاأ�شي�شية للمجل�ض الجماعي 

لل�شباب«، بغرفة التجارة وال�شناعة والخدمات بطنجة.

»عبد  الجمعوي  والفاعل  الحقوقي  اللقاء  هذا   ح�شر 

ال�شام ال�شعباوي« لتوجيه كلمة لل�شباب  اأبدى من خالها 

مجموعة من الماحظات حول ت�شور المجل�ض اإ�شافة اإلى 

التنويه بالفكرة الذكية للمجل�ض كونها و�شيلة تمكن ال�شباب 

من المرافعة وتقييم ال�شاأن المحلي بطنجة.

واألقى رئي�ض حركة طنجة » يو�شف المن�شوري « كلمة 

بالمنا�شبة ذّكر من خالها ب�شياق فكرة المجل�ض الجماعي 

المدينة، وباقي  للتوا�شل بين �شباب  كونها ت�شكل ج�شرًا 

مكونات التنمية المحلية، كما اأكد اأن اأهداف الم�شروع  ت�شعى 

من خالها » حركة طنجة » اإلى ا�شطاع ال�شباب باأدوار 

ريادية كقوة اقتراحيه ا�شت�شارية و م�شتقلة.

الجماعي  للمجل�ض  التح�شيرية  اللجنة  ع�شو  واعتبر 

لل�شباب » عادل حداد « من خال مداخلته لعر�ض الأر�شية 

التاأ�شي�شية للمجل�ض للنقا�ض، اأن المجل�ض �شيجعل في �شلب 

اهتماماته تر�شيخ ون�شر مبادئ الم�شاركة المواطنة لدى 

حياتهم  تدبير  في  النخراط  على  وتحفيزهم  ال�شباب 

الحوار  واآليات  اإقرار وتفعيل قيم  الجماعية مع �شرورة 

والنقا�ض العمومي حول ق�شايا ال�شباب المرتبطة بال�شاأن 

المحلي مع تذكيره لمقترح المنا�شفة و�شط المجل�ض واإياء 

ذوي الحتياجات الخا�شة الأهمية التي ي�شتحقونها.

 حمولة قوية عرفتها نقا�شات ال�شباب من حيث المحتوى 

والتقييم المرحلي لمخططات المدينة،  ا�شتخل�شت من خال 

ت�شورات واقتراحات عملية للبناء ال�شليم للمجل�ض.

إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالناتإعالنات
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات 
محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاري

�إعالن عن بيع �أ�صل جتاري

يعلن رئي�ض م�شلحة كتابة ال�شبط باملحكمة البتدائية 

بتازة. 

اأنه مبقت�شى عقد عديل موؤخر يف 16/09/2013 وم�شجل 

عدد:  حتت   25/09/2013 بتاريخ  الت�شجيل  باإدارة 

بطاقته  ال�شام  عبد  بن  امل�ض  حممد  ال�شيد  باع   5869
اأبو عبد اهلل تازة  81 حي  Z197954 ال�شاكن  الوطنية 

 A466939 عدد  الوطنية  بطاقته  ملو�ض  جمال  لل�شيد 

الأ�شل  جميع  تازة  ال�شحية  املنازل   63 رقم  ال�شاكن 

عمارة  اهلل  عبد  بن  عال  بنزقة  الكائن  للدكان  التجاري 

التجاري  بال�شجل  وامل�شجل  تازة،   10 رقم  الرنج�ض 

للمحكمة البتدائية بتازة حتت عدد: 11140 بثمن قدره 

110.000.00 درهم.
فعلى دائني البائع املذكور اأعاه اأن يتقدموا بتعر�شاتهم 

بتازة  البتدائية  باملحكمة  التجاري  ال�شجل  ق�شم  اإىل 

داخل اأجل يبتدئ من تاريخ ن�شر الإعان الأول وينتهي 

يف اليوم اخلام�ض ع�شر من ن�شر الإعان الثاين.

الن�شرة الثانية

As 0197/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ض املجل�ض البلدي ملكنا�ض اإىل العموم 

اأنه قد اأودع بامل�شلحة القانونية ملفا يتعلق 

واملعلوميات  للتدبري  عليا  مدر�شة  باإحداث 

والت�شال برقم 35 زنقة بدر الكربى مكنا�ض 

.»Sup MTI« :من طرف �شركة

فعلى كل من يهمه الأمر الت�شال بامل�شلحة 

ملكنا�ض  احل�شرية  باجلماعة  القانونية 

هذا  على  الطاع  ق�شد  احلبول(  )ملحقة 

اأجل  خال  وذلك  ماحظاته،  واإبداء  امللف 

مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�شر هذا 

الإعان.

As 0198/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

اإىل  ملكنا�ض  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  يعلن 

القانونية  بامل�شلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم 

ملفا يتعلق باإحداث �شقة مفرو�شة برقم 12 

مكنا�ض  الب�شاتني  وليلي  جتزئة   28 العمارة 

من طرف ال�شيد)ة(: �شفاء نويري.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�شال بامل�شلحة 

ملكنا�ض  احل�شرية  باجلماعة  القانونية 

هذا  على  الطاع  ق�شد  احلبول(  )ملحقة 

اأجل  خال  وذلك  ماحظاته،  واإبداء  امللف 

ن�شر هذا  تاريخ  ابتداء من  مدته )15 يوما( 

الإعان.

As 199/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

اإىل  ملكنا�ض  البلدي  املجل�ض  رئي�ض  يعلن 

القانونية  بامل�شلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم 

ور�ض  الإمام  موؤ�ش�شة  بتو�شعة  يتعلق  ملفا 

بالغازي  علي  درب   73 برقم  للتعليم  بنات 

الإمام  جمعية  طرف  من  مكنا�ض  الزيتون 

ور�ض القراآنية.

فعلى كل من يهمه الأمر الت�شال بامل�شلحة 

ملكنا�ض  احل�شرية  باجلماعة  القانونية 

هذا  على  الطاع  ق�شد  احلبول(  )ملحقة 

اأجل  خال  وذلك  ماحظاته،  واإبداء  امللف 

مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ ن�شر هذا 

الإعان.

As 0200/14

األسبوع

»عمر  ال��م��واط��ن  يجد  ل��م 

ال�شافعي« وهو مهجر مغربي 

ي�شمع  الإيطالية، من  بالديار 

يطالب  وهو  المتكرر  ن��داءه 

بتنفيذ قرار �شادر عن مجل�ض 

تحت  ال�شبع  عين  مقاطعة 

رقم:19/ح. �ض. ع. �ض بتاريخ 

14 يونيو 2012، يق�شي باإخاء 
البناية الكائنة بممر تماري�ض 

3 عين ال�شبع.
قد  كان  المذكورة  البناية 

اقتناها ال�شافعي منذ �شنوات 

في اإطار التح�شير لا�شتثمار 

في وطنه الأم بعد العودة من 

فوجئ  لكنه  المهجر،  دي��ار 

باحتالها من لدن �شخ�شين، 

بعد م�شار ق�شائي دام ع�شرات 

ال�شنين ربحه في النهاية)..( 

لكن فرحته بالحكم ا�شطدمت 

بالواقع فلم يبق اأمامه �شوى 

طرق اأبواب عامل عمالة عين 

اأك��دت��ه  م��ا  ح�شب  ال�����ش��ب��ع، 

م��را���ش��ل��ت��ه الأخ���ي���رة ح��ول 

نف�شي  »اأج����د  ال��م��و���ش��وع، 

الطلب  ه��ذا  ل��رف��ع  م�شطرا 

ممثا  ب�شفتكم  ل�شيادتكم 

�شلطة  اأي  الداخلية،  لوزارة 

المجل�ض  ع��ل��ى  ال��و���ش��اي��ة 

الجماعي لمدينة الدار البي�شاء 

ومقاطعاتها)..(.

محمد سعدوني
تعر�ض العميد »ف.ج« ورئي�ض 

الدائرة الرابعة لل�شرطة بوجدة، 

اأثناء  �شنيع  لعتداء  م��وؤخ��را، 

القيام بعمله من طرف اأحد تجار 

الأدوية المهربة و�شاحب �شوابق 

عدلية، ونقل اإثر ذلك اإلى مدينة 

ال�����رب�����اط ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���اج 

ال�شروري.

ونظمت مجموعة من الجمعيات 

وقفات  وال��م��دن��ي��ة  الحقوقية 

الأمن  ولي��ة  اأم��ام  احتجاجية 

بوجدة  ال�شتئناف  ومحكمة 

ت�شامنا معه.

الجمعيات ا�شتنكرت من خال 

العنف  وتيرة  ت�شاعد  وقفاتها 

والعتداءات على رجال الأمن في 

ال�شهور الأخيرة، رافعة �شعارات 

رجال  �شد  للعنف  »ل  قبيل  من 

الأمن«، و»ماتقي�ض اأمن بادي«، 

فمن  يحموننا..  الأمن  و»رجال 

يحميهم اإذن«)..(.

يذكر اأن الجمعيات التي رفعت 

هذه ال�شعارات هي: جمعية ذوي 

الحتياجات الخا�شة والم�شردين 

والم�شنين، والجمعية الح�شنية 

الجتماعية والثقافية، وجمعية 

م����ولودي���������ة، وجمعية  دي��ما 

وجمعية  للت�شامن،  الإخ���اء 

الأمه�ات المعاقات.

هل ي�سمع عامل عني ال�سبع تظلم
 مهاجر مغربي  يف اإيطاليا؟

»رجال الأمن يحموننا.. فمن 
يحميهم اإذن؟ 

حصاد
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

محمد  الما�ضي  الإثنين  زوال  ف�ضل 

الح�ضرية  الجماعة  اإدعمار، رئي�س 

في  الم�ضباح،  لحزب  المنتمي  لتطوان 

نقطة  لمناق�ضة  خ�ض�ضت  نقطة  تمرير 

وحيدة، تتعلق بحكم نهائي ق�ضى باإلغاء 

القرار الجماعي مع اإرجاع الم�ضت�ضار عبد 

رابع  كنائب  لمن�ضبه  اأخما�ش  ال�ضالم 

للرئي�ش، كان قد اأقيل من مهامه و�ضحبت 

غيابه  بحجة  التفوي�ضات  بع�ش  منه 

م�ضائل  ب�ضبب  اأو  المجل�ش  ومعار�ضته 

اأخرى اأهل تطوان اأدرى بها)..(.

ورغم محاولته العديدة والمتكررة 

المذكور  المجل�ش  اأغلبية  اإق��ن��اع  في 

بالت�ضويت بنعم على مقرر ق�ضائي �ضادر 

الإداري���ة،  ال�ضتئنافية  المحكمة  عن 

يفقد  بدا  الذي  الجماعة  رئي�ش  ا�ضطر 

اأ�ضغال  وقف  اإلى  رويدا  رويدا  تحالفه 

جراء  مرات  لعدة  ال�ضتثنائية  الدورة 

الأجواء الم�ضحونة، التي طبعت نقا�ضات 

المعار�ضة والأغلبية التي بداأت تتقل�ش 

ب��غ��ي��اب اأع�����ض��اء م��ن ح���رب ال���وردة 

وان�ضحاب اأع�ضاء حزب التجمع الوطني 

تاأجيل  الرئي�ش  يقرر  اأن  قبل  لالأحرار، 

الدورة اإلى اأجل اأخر.     

وتبادل بع�ش اأع�ضاء المجل�ش التهم 

اأن  بينهم وكادت  فيما  النابية  والألفاظ 

تتحول اأ�ضغال الدورة اإلى �ضجار وعراك 

الأع�ضاء  بع�ش  تدخل  ل��ول  ب��الأي��دي 

لتهدئة الو�ضع.

مناق�ضة  اأن  المعار�ضة،  واعتبرت 

اأحكام ق�ضائية داخل اأ�ضغال الدورة غير 

قانوني يف�ضي اإلى تحقير مقرر ق�ضائي 

جاللة  با�ضم  �ضادرة  اأحكام  وتحقير 

الملك)..(.

   عزيز الفاطمي
لأ�ضحاب  التنبيه  تجديد  من  لبد 

التي  المتجددة،  بالحا�ضرة  القرار 

تغرق في فو�ضى عارمة م�ضكوت عنها 

الذين  المقاهي  اأرباب  بع�ش  اأبطالها 

حولوا ممرات الراجلين اإلى �ضالونات 

م��ج��ه��زة ب��ال��ط��اولت وال��ك��را���ض��ي 

مخ�ض�ضة للزبناء، وبذلك يغت�ضبون 

حق الراجلين  ويدفعونهم اإلى ال�ضير 

من  ال�ضلوك  لهذا  وما  الطريق  على 

مخاطر على �ضالمة الأرواح الب�ضرية، 

بحي  المقاهي  بع�ش  نموذج  اأب�ضع 

جليز، فمن الم�ضوؤول المجل�ش الجماعي 

اأم قائد المنطقة؟

اأما الحديث عن مواقف ال�ضيارات 

والدراجات فهو حديث عن الت�ضيب في 

اأب�ضع �ضوره ول حرج، حيث تحولت 

اأماكن عمومية بقدرة قادر اإلى مواقف 

اأ�ضحاب  بع�ش  تجاوزات  لل�ضيارات 

فر�ش  ف��ي  لها  المرخ�ش  المواقف 

ت�ضعيرتهم الخا�ضة، ا�ضتغالل م�ضاحة 

تفوق تلك المرخ�ش بها)..( لذا نقول 

بعد  ي�ضلكم  األم  الم�ضوؤولة  للجهات 

النموذج المعمول به بولية اأكادير؟ 

هذا  تنظيم  اأجل  من  الوقت  يحن  األم 

الأي��ادي  �ضيطرة  من  للحد  المجال 

الخفية التي اأحكمت قب�ضتها على جل 

بمراك�ش وحولتها  ال�ضيارات  مواقف 

اإلى بقرة حلوب؟)..( اإن كانت تعلم 

ال�ضيدة عمدة مراك�ش تعلم ما يجري 

ويدور فالأمر فظيع، واإن كانت ل تعلم 

فالأمر اأفظع؟.

انهيار اأ�سعار اللحوم احلمراء 

يف عا�سمة الفو�سفاط 
سعيد الهوداني

باإقليم خريبكة  اأ�ضعار اللحوم الحمراء  تهاوت 

لم�ضتويات غير م�ضبوقة لت�ضل اإلى الأربعين درهما 

في بع�ش المناطق المجاورة لالإقليم »بير مزوي 

مثال«، في الوقت الذي �ضارع فيه عدد من جزاري 

الإقليم اإلى التناف�ش لتقديم اأف�ضل العرو�ش ون�ضرها 

اأبواب  على  علقت  التي  واللوحات  الالفتات  عبر 

المحالت اأثمنة تراوحت بين 45 و50 درهما، وهو 

وما يمثل تراجعا باأكثر من 25 في المائة عن الأثمنة 

المحددة منذ �ضنوات .

ويرجع ال�ضبب في هذا التراجع، ح�ضب بع�ش 

الم�ضببات  من  ع��دد  اإل��ى  والجزارين،  الفالحين 

المترابطة بداأ بتاأخر الأمطار المو�ضمية التي دفعت 

بعدد من الفالحين للتخل�ش من القطعان المتبقية 

من عيد الأ�ضحى، اإ�ضافة اإلى التناف�ش بين مختلف 

ال���ج���زاري���ن ب���اأح���ي���اء الإق���ل���ي���م ب��ع��د ت��ه��اوي 

اأ�ضعار  على  يحافظ  كان  الذي  العرف«الحتكار« 

. القتناء  اأ�ضعار  تغيرت  ولو  م�ضتقرة   اللحوم 

هذا وا�ضتغل عدد من �ضاكني الإقليم الذي يعد من 

هذا  على  وطنيا  الحمراء  اللحوم  م�ضتهلكي  اأكبر 

الجزارين  بيع  بالتجوال  متوقع  الغير  »ال�ضولد« 

وحتى التنقل للمناطق بحثا عن اأف�ضل العرو�ش 

لقتناء كميات كبيرة في الوقت الذي حذر فيه اآخرون 

ال�ضتثنائية  المنا�ضبة  لهذه  البع�ش  ا�ضتغالل  من 

�ضحة  تهدد  التي  ال�ضرية  الذبيحة  لحوم  لترويج 

و�ضالمة الم�ضتهلكين .

هذا ولم تعرف مدة هذا العر�ش ال�ضتثنائي، حيث 

اأكد جزارون ممن ا�ضتطلعت »الأ�ضبوع« اآراءهم اأن 

الأ�ضعار �ضتعود في النهاية لطبيعتها بفعل ارتفاع 

التكلفة في الأ�ضل وتراجع الفائ�ش عند الفالحين اأو 

زيادة اأ�ضعار الموا�ضي ب�ضبب الت�ضاقطات المطرية 

وكذا تقل�ش هام�ش ربح الجزارين ب�ضكل كبير في 

. الزبناء  على  للحفاظ  هذه«  ال�ضتنزاف   »حرب 

الحي في  الدجاج  اأ�ضعار  اأخرى، ت�ضتقر  من جهة 

م�ضتويات مرتفعة تتجاوز ال�15 درهما حيث لم تتاأثر 

كثيرا بحمى تهاوي اأ�ضعار اللحوم الحمراء .

مراكش

 اشتوكة أيت باهامراكش

خريبكة

النقطة التي مل ي�ستطع رئي�س بلدية تطوان متريرها

زوجة تطالب بتوقيع اأق�سى 
العقوبات على زوجها 

القنيطرة: األسبوع 

بمدينة  الق�ضائية  ال�ضلطات  من  اأهران،  العيا�ضي  ال�ضيدة  عائلة  طالبت 

اأدانته محكمة  القنيطرة ت�ضديد العقوبة ال�ضادرة في حق زوجها، بعدما 

�ضيدي قا�ضم باأربعة اأ�ضهر حب�ضا نافذا، عقوبة اعتبرتها ال�ضحية غير من�ضفة 

ول تتالءم والأ�ضرار التي لحقت بها.

وتوجد ال�ضحية بمدينة تطوان عند اأقاربها، حيث تتردد على الم�ضحات 

والم�ضت�ضفى لتلقي العالج من الر�ضوخ والجروح والإ�ضابات البليغة في 

الراأ�ش والعنق وال�ضدر والظهر وبع�ش الأطراف، منحت على اإثرها �ضهادة 

�ضيدي  في  القاطن  زوجها  اإثرها  على  اعتقل  يوما   26 العجز  مدة  طبية 

قا�ضم.

وتحكي ر�ضيدة، اأنها تزوجت المعتدي منذ عقدين اأنجبا ثالثة اأبناء، غير 

اأن حياتها كانت كالجحيم، حيث كان يعتدي عليها بال�ضرب وي�ضبها ويقذفها 

وينهرها اأمام اأطفاله، اإن هي امتنعت عن اإعطائه بع�ش النقود الممنوحة لها 

من طرف عائلتها، ح�ضب ت�ضريحاتها.

وفي اأحد الأيام، ا�ضتد غ�ضب الزوج عندما ترددت لأكثر من مرة في منحه 

مبلغا ماليا، وانهال عليها بال�ضرب وحاول خنقها واأ�ضربها قر�ضا منوما اأفقدها 

عالمات  لم�ضح  المنزل  عن  بعيدا  ورماها  المبلغ  ف�ضرق  وحركتها،  وعيها 

الجريمة، وت�ضليل �ضكان الدوار بكون ع�ضابة اإجرامية هي من اعتدت عليها، 

وبقيت في الخالء اأمام الطريق لعدة �ضاعات ت�ضيل وتنزف دما، حتى وجدتها 

في  والتحقيق  البحث  ق�ضد  »زكوطة«  درك  باإ�ضعار  قامت  من  هي  امراأة 

الجريمة)..( لأجل ذلك توؤكد اأنها �ضتلجاأ الى ال�ضتئناف.

تعر�ش اأحد باعة ال�ضمك بالتق�ضيط 

يوم  الهوائية،  دراجته  يمتطي  كان 

الدائرية  بالطريق  الما�ضي،  الإثنين 

بحي المطار قرب الولية، لحادثة �ضير 

مميتة.وعلمت »الأ�ضبوع« من م�ضادر 

مطلعة، اأن �ضاحب ال�ضيارة الذي كان 

بائع  ده�ش  مفرطة،  ب�ضرعة  يقودها 

ال�ضمك الذي يق�ضد يوميا ميناء مدينة 

الم�ضيق من اأجل اقتناء و�ضراء بع�ش 

الأحياء  في  لبيعها  ال�ضمك  �ضناديق 

المجاورة لحي المطار.

وتنامت في الآونة الأخيرة، ظاهرة 

القيادة ب�ضرعة جنونية دون احترام 

قانون ال�ضير، مما �ضبب ارتفاعا مهول 

لعدد من ال�ضحايا زيادة على خ�ضارة 

مالية كبيرة تتكبدها الدولة.
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»ر�سالة للعمدة املن�سوري«.. اإن كانت تعلم فالأمر فظيع 

�سيـــارة جمنونـــة تدهـــ�س بائع �سمـــــك 

األسبوع
 اأو�ضح المكتب النقابي للمكتب 

الوطني لل�ضالمة ال�ضحية للمنتجات 

الغذائية اأن 138 موظفا يعملون لدى 

المكتب الوطني لل�ضالمة ال�ضحية 

يتو�ضلوا  لم  الغذائية،  للمنتجات 

برواتبهم عن �ضهر دجنبر 2013.

وقد جاء في ر�ضالة وجهها موظفو 

ال�ضحية  لل�ضالمة  المكتب الوطني 

طريق  الغذائية عن  للمنتجات 

الفالحة،  لقطاع  الوطنية  الجامعة 

التحاد  ل��واء  تحت  المن�ضوية 

المغربي لل�ضغل، اإلى وزير الفالحة 

وال�ضيد البحري والموؤرخة في 10 

»م��وظ��ف��ي  اأن   ،2014 ي��ن��اي��ر 

عند  فوجئوا  المكتب  وم�ضتخدمي 

بعدم  الأخ��ي��ر،  دجنبر  �ضهر  متم 

ا�ضتف�ضروا  ولما  رواتبهم،  �ضرف 

له  الم�ضكل  باأن  اأخبرتهم  الإدارة 

المالية  ال�ضيولة  في  بنق�ش  عالقة 

لل�ضالمة  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��ك��ت��ب 

ال�ضحية«.

واأ�ضاف الموظفون في ر�ضالتهم، 

بم�ضتحقاتهم  تو�ضلهم  »ع��دم  اأن 

راتبهم  في  والمتمثلة  الب�ضيطة، 

م�ضيره  يجهلون  والذي  ال�ضهري، 

يليه،  وم��ا  يناير  ل�ضهر  بالن�ضبة 

يدفعهم اإلى الت�ضاوؤل عن الظروف 

المكتب،  هذا  اإحداث  فيها  تم  التي 

ومدى �ضالبة الرهانات التي �ضبقت 

خلق هذه الموؤ�ض�ضة والتي و�ضفتها 

في  والفاعلة،  بالمهمة  الحكومة 

والب�ضرية  المالية  الموارد  غياب 

المكتب  ا�ضتمرار  ل�ضمان  الكافية 

الوطني لل�ضالمة ال�ضحية في اأداء 

المنتجات  م��راق��ب��ة  ف���ي  دوره 

من  الموظفون  الغذائية«.وطالب 

البحري،  وال�ضيد  الفالحة  وزير 

الإ�ضراع بالتدخل لإيجاد حل لم�ضكل 

منه  تعاني  التي  المالية  ال�ضيولة 

الموؤ�ض�ضة التابعة لوزارة الفالحة، 

لت�ضحيح  التدابير  ك��ل  وات��خ��اذ 

العمومي،  المرفق  بهذا  الو�ضع 

وتمكينه من كل و�ضائل العمل.

األسبوع
ا�ضتنكر �ضكان مدينة بيوكرى بعمالة 

اأو�ضاع  اإليه  اآلت  ما  باها  اأيت  ا�ضتوكة 

العديد من مقابر المدينة منها مقبرة حي 

“معال “ومقبرة حي “الدايمة”، ومقبرة 
“غابة  وم��ق��ب��رة  “التوامة”،  ح��ي 

المرابطين”)..(.  

وطالبوا من خالل عرائ�ش احتجاجية 

رئي�ش المجل�ش البلدي لبيوكرى ومن معه 

وال�ضوؤون  الأوقاف  وزارة  م�ضالح  من 

لهاته  تفقدية  بزيارة  بالقيام  الإ�ضالمية 

اأنها  اإذ  فيها موتاهم،  يرقد  التي  المقابر 

تفتقد اإلى العناية الالزمة حيث ل تتوفر 

على بع�ش الموؤهالت مثل �ضهاريج المياه 

اإدارة  اإلى  وتفتقد  الكهرباء،  ومولدات 

قادرة على َم�ضك كل ال�ضجالت الخا�ضة 

بها. كما اأن اأغلبها غير محاط باأ�ضوار مما 

والمت�ضردين،  للمت�ضكعين  قبلة  يجعلها 

الجثث  نب�ش  اإل��ى  الأم���ر  يتطور  وق��د 

ال�ضحر  لأغ����را�����ش  وا���ض��ت��ع��م��ال��ه��ا 

وال�ضعوذة.

املقابر التي يعبث بها “امل�سعوذون”هل هو اإفال�س اإدارة تابعة للوزير اأخنو�س؟ 

فاطمة الزهراء المنصوري
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الثمانينيات،  مطلع  يف  عليه  تعرفت 

وكان ذلك عن طريق املنا�ضل الكبري، 

يف  اهلل  اأطال  اأحر�ضان،  املحجوبي 

عمره، وكان ال�ضيد احمند العن�ضر �ضابا 

يتوقف  وال  وحما�ضا  طموحا  يفي�ض 

املغربية  ال�ضحراء  ق�ضية  طرح  عن 

ال�ضاملة  الوطنية  والتنمية  باإخال�ض 

دون فرق بني العرب واالأمازيغ.

وبعد تعارفنا التقيته عدة مرات وكان 

دائما رفقة املنا�ضل الفنان املحجوبي 

اأحر�ضان، وكان هذا االأخري يثني عليه 

اليمني  ذراعه  باأنه  موؤكدا  توقف  دون 

االأمازيغي هو يف حاجة  وباأن احلزب 

من  البالد  م�ضالح  على  غيور  ل�ضباب 

نف�ض طينة ال�ضيد العن�ضر.

العن�ضر  احمند  دعوت  اأنني  واأذكر 

بيتي،  يف  الغذاء  مائدة  على  يوم  ذات 

وعندما دخل فوجئ بوجود لفيف هام 

من كبار ال�ضخ�ضيات املغربية وبع�ض 

اجللو�ض  فاختار  العرب  ال�ضحفيني 

بجوار �ضديقي واأخي العالمة الراحل 

وكان  بوطالب.  الهادي  عبد  الدكتور 

وعدم  ب�ضراحته  معروفا  بوطالب 

غادر  وعندما  النا�ض.  تقييم  يف  خطئه 

الهادي  عبد  معي  بقي  بيتي  اجلميع 

بوطالب. فقال يل وهو يبت�ضم: »ال�ضك 

و�ضيذهب  كبري  �ضاأن  له  �ضيكون  اأنه 

تق�ضد  »من  له:  »فقلت  بعيدا. 

بكالمك؟« فاأجابني: »احمند العن�ضر، 

اإن فيه موا�ضفات رجل الدولة بامتياز، 

المعا«.  �ضيا�ضيا  م�ضتقبال  له  واأتوقع 

نبوءة  و�ضدقت  ال�ضنوات،  ومرت 

انطلق  حيث  بوطالب،  الهادي  عبد 

ال�ضيد احمند العن�ضر يف تقلد منا�ضب 

امل�ضوؤولية حمققا جناحا تلو االآخر يف 

كل القطاعات التي توىل تدبريها.  

وقد اأجريت معه عدة حوارات �ضحفية 

للربيد  وزيرا  كان  عندما  وخا�ضة 

والال�ضلكية.  ال�ضلكية  واملوا�ضالت 

ناجحا  التوقعات  كل  خرق  يومها 

ب�ضكل  االت�ضاالت  قطاع  تطوير  يف 

كبري، حيث يعود له الف�ضل يف تطوير 

من  ال�ضيارات  ا�ضتفادة  حلد  الهواتف 

اإىل  لو�ضوله  اإ�ضافة  متنقلة،  هواتف 

عتبة مليون خط هاتفي يف املغرب عند 

الذي  االأمر  وهو   ،1990 �ضنة  نهاية 

من  متكن  كبريا  حتديا  يومها  اعترب 

االإعجاب  ح�ضد  من  العن�ضر  خالله 

وم�ضاعفة ثقة اجلهات العليا للدولة. 

ال�ضيد  وبعد الربيد واملوا�ضالت تقلد 

والتنمية  الفالحة  �ضوؤون  العن�ضر 

القروية �ضنة 2002، ويف 2004، اأ�ضبح 

البحري،  وال�ضيد  للفالحة  وزيرا 

املنا�ضبات  اإحدى  يف  التقيته  ويومها 

عن  يتوقف  ال  فوجدته  الوطنية 

بالن�ضبة  الفالحة  اأهمية  عن  احلديث 

من  اأول  كان  ولكنه  املغرب  مثل  لبلد 

دعا لكهربة العامل القروي والكثريون 

كان  حيث  الكالم،  هذا  على  ي�ضهدون 

توليه  خالل  العن�ضر  احمند  ال�ضيد 

زيارة  عن  يتوقف  ال  الفالحة  لوزارة 

كل املناطق والبحث عن �ضبل تنميتها 

جاء  ثم  احل�ضرية.  احلياة  لتوازي 

اإىل  العن�ضر  ليحمل  حكومي  تعديل 

حقيبة  لتويل  الفا�ضي  عبا�ض  حكومة 

وزير للدولة. وبعدها، مت ت�ضليم حقيبة 

وزارة الداخلية لل�ضيد العن�ضر فاأبلى 

من  االإدارة  تقريب  يف  احل�ضن  البالء 

املواطنني. وقد التقيته خالل تلك الفرتة 

ف�ضرح يل بطموحه املعهود قائال: »اإن 

اأملي هو جعل وزارة الداخلية بنف�ض 

باقي  مثل  املواطن  من  القرب  درجة 

االإدارة  جعل  هو  وهديف  الوزارات. 

اإ�ضوة  املواطن  اإ�ضارة  رهن  الرتابية 

الداخلية  وزارة  الأن  املتقدمة  بالدول 

وكما تعلم هي اأكرب القطاعات ارتباطا 

وبعد  للمواطنني«،  اليومية  باحلياة 

من�ضب  ليتوىل  العن�ضر  غادرها  مدة 

وزير للتعمري واإعداد الرتاب الوطني.

فيها  قدم  التي  املراحل  هذه  وطيلة 

ال�ضيد احمند العن�ضر �ضورة م�ضرقة 

لرجل الدولة القادر على تقلد من�ضب 

فاإن  قطاع،  اأي  يف  االأول  امل�ضوؤول 

وهمته  تخُب  مل  احلزبية  اهتماماته 

ال�ضيا�ضية مل تخفت. 

خالف  فحدث  تباعا  ال�ضنوات  ومرت 

وبني  بينه  النظر  وجهات  حول 

املحجوبي اأحر�ضان، ومع ذلك فقد ظل 

الكربى  وللتوجهات  الأحر�ضان  وفيا 

فر�ضة  يرتك  وال  ال�ضعبية،  للحركة 

اأمامي،  فيها  ميدحه  اأن  دون  متر 

اأجال�ضه يف بيت  اأنني كنت  اأذكر  حيث 

حول  احلوار  فدار  م�ضرتك،  �ضديق 

وبني  بينه  النا�ضب  اخلالف  مو�ضوع 

املحجوبي اأحر�ضان، ف�ضمت العن�ضر 

طويال ثم قال ملحاوريه: »اإن اأحر�ضان 

يبقى كبرينا واأخونا يف الن�ضال، واإذا 

وهو  واحد  هو  هدفنا  فاإن  اختلفنا 

خدمة م�ضالح وطننا فنحن مل نختلف 

بل  عائلية  م�ضاكل  حول  اأو  اإرث  حول 

احلركة  حزب  باأن  يعني  خالفنا  اإن 

ال�ضعبية هو يف حراك متوا�ضل خدمة 

للمواطن الذي يعطينا �ضوته من فرط 

ثقته فينا«.

فيها  اختلف  التي  املرحلة  هذه  ويف 

العن�ضر  اأ�ض�ض  احلركيان  الزعيمان 

والتطلعات  االأهداف  بنف�ض  حزبا 

منذ  دائما  بها  اآمن  التي  املواطناتية 

تلك  وخالل  ال�ضيا�ضية،  حياته  مطلع 

عن  و�ضاألته  التقيته  بالذات  الفرتة 

ف�ضمت  بديل،  حلزب  تاأ�ضي�ضه  �ضبب 

احلركي  »احلزب  يل:  وقال  طويال 

اأ�ض�ضته مع جمموعة من الرفاق  الذي 

يا رمزي،  بديال  لي�ض حزبا  املنا�ضلني 

لنف�ض  وا�ضتمرارية  امتداد  هو  بل 

يف  ونحن  ال�ضعبية  احلركة  توجهات 

هذا احلزب منفتحون على كل القرائح 

التنموية  الغايات  خلدمة  الهادفة 

لبالدنا وملواطني املغرب«.

�ضعادة  بكل  علمت  وجيزة  مدة  وبعد 

بني  جماريها  اإىل  عادت  قد  املياه  باأن 

املحجوبي  وبني  العن�ضر  احمند 

ان�ضجاما  اأكرث  اأحر�ضان واأنهما �ضارا 

لزيارة  العن�ضر  فعاد  ال�ضابق،  من 

اأحر�ضان يف منزله الريفي الكبري الذي 

يع�ضق فيه ال�ضيد املحجوبي جمال�ضة 

الزيتية  لوحاته  وا�ضتيحاء  الطبيعة 

منها.

من  بالكثري  العن�ضر  احمند  ويتميز 

رفاقه،  قلوب  قربته من  التي  ال�ضفات 

وال�ضراحة  الكبري  التهذيب  وهي 

اللباقة  بالغ  حمادث  اأنه  كما  الفائقة 

كل  مهمة  يجعل  مما  الذكاء  و�ضديد 

الذين يقومون بحوارات �ضحفية معه 

املعلومات  على  اإال  منه  يح�ضلون  ال 

ون�ضرها  تعميمها  نف�ضه  يريد هو  التي 

اأو  ا�ضتدراجه  عليك  ي�ضعب  حيث 

منه  مدرو�ضة  غري  ت�ضريحات  اأخذ 

وذلك بف�ضل حنكته ال�ضيا�ضية الكبرية 

ومهارته يف تدبري علم اخلطابة.

حزب  يراأ�ض  الذي  العن�ضر  ويبدي 

 ،1994 �ضنة  منذ  ال�ضعبية  احلركة 

قدرا كبريا من احلكمة والدبلوما�ضية، 

فبف�ضل قدرته على التدبري، عمل الرجل 

احلركية  االأ�ضرة  وحدة  �ضمان  على 

�ضمن  موقعها  وتعزيز  بل  واملحافظة 

امل�ضهد ال�ضيا�ضي الوطني.

وال�ضيد العن�ضر من اأ�ضهر القراء لكل ما 

يكتب يف ال�ضحف واجلرائد حيث قال يل 

ذات يوم التقيته فيه خالل حفالت عيد 

العر�ض، ف�ضاألته: »ملاذا ال تفارق الكتب 

يا اأ�ضتاذ العن�ضر؟« فاأجابني �ضاحكا: 

»�ضوف اأجيبك ب�ضوؤال يا رمزي وهو: 

ومباذا �ضوف اأ�ضتبدل الكتب واجلرائد 

اأتابع اأي برنامج على  يا ترى، فاأنا ال 

ال  ولكنني  وقتي  ل�ضيق  التلفزيون 

اأ�ضتغني اأبدا عن قراءة كل ما يقع حتت 

ووا�ضل  ورقية،  مطبوعات  من  يدي 

واحلمد  اليوم  »ولكن  قائال:  كالمه 

ت�ضلني  �ضارت  املعلومات  فكل  هلل 

باالأنرتنيت واأنا �ضعيد جدا بالتوا�ضل 

عن  يبحثون  الذين  املواطنني  كل  مع 

ق�ضاء غر�ض ما اأو يحتاجون اإىل خدمة 

ما حيث اأحر�ض كل ليلة على التوا�ضل 

وم�ضاعدتهم  طلباتهم  لتدبري  معهم 

ثم  وملفاتهم«  م�ضاكلهم  حل  على 

ترّوح  وقتا  لنف�ضك  ترتك  »اأال  �ضاألته: 

فيه عن نف�ضك؟ فقال يل �ضاحكا: »بلى 

الغولف.  ريا�ضة  ع�ضاق  اأ�ضد  من  فاأنا 

امللك  جاللة  بف�ضل  بها  �ضغفت  وقد 

اأتابع ع�ضقه  الذي كنت  الثاين  احل�ضن 

نف�ضي  الأجد  واحدة  مرة  فجربتها  لها 

متم�ضكا بق�ضاء وقت ممتع بني جنبات 

الغولف اخل�ضراء �ضيفا و�ضتاء وذلك 

كلما �ضنحت يل الفر�ضة«.

م�ضار  متيز  فقد  والتاريخ  وللحقيقة 

يف  الدائم  باالنخراط  العن�ضر  احمند 

يدافع  ظل  التي  الوطنية  االأولويات 

وظل  ال�ضيا�ضية،  حياته  طيلة  عنها 

الوطن  اهلل  هي:  كلمات  لثالث  وفيا 

امللك، بغ�ض النظر عن كل ال�ضراعات 

ال�ضيقة واالآفاق املحدودة، حتى اأنه 

ال�ضروع  ومنذ مدة وجيزة عندما مت 

حكومة  لتعديل  اال�ضتعدادات  يف 

مل  العن�ضر  فاإن  كريان،  بن  ال�ضيد 

حلمل  املعار�ضة  مغادرة  يف  يرتدد 

املعدلة،  احلكومة  يف  وزارية  حقيبة 

عن  تخليه  �ضبب  عن  �ضاألوه  وعندما 

موقع املعار�ضة وهو الذي يقود حزبا 

الن�ضال  يف  عريق  تاريخ  له  كبريا 

مع  »اأنا  اقتناع:  بكل  قال  ال�ضيا�ضي 

فوائد  لها  تكون  عندما  املعار�ضة 

على  �ضوتوا  الذين  وللنا�ض  لوطني 

للتخلي  ا�ضتعداد  على  ولكني  حزبنا، 

ونف�ض  االأهداف  لنف�ض  املعار�ضة  عن 

الغايات، ومبا اأن متطلبات املرحلة قد 

حكمت بدخويل معرتك اال�ضتوزار مرة 

رحابة  بكل  النداء  لبيت  فقد  اأخرى 

لدي ثالث  لكم  الأنني وكما قلت  �ضدر 

قراراتي  يف  تتحكم  التي  هي  كلمات 

وهي: اهلل الوطن امللك. 

فاإن  املراقبني،  من  العديد  نظر  ويف 

التي يدافع عنها حزب احلركة  القيم 

تدافع  التي  ذاتها  القيم  هي  ال�ضعبية 

االأخرى،  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  عنها 

العن�ضر  لل�ضيد  بالن�ضبة  الفرق  لكن 

هو  كما  االأولويات  ترتيب  يف  يكمن 

ال�ضاأن بالن�ضبة لق�ضية االأمازيغية.

احلركة  حزب  بقرار  يتعلق  ما  ويف 

بن  حكومة  يف  امل�ضاركة  ال�ضعبية 

اأن  اأو�ضح  قد  العن�ضر  كان  كريان، 

اجتاه  يف  تدفع  عوامل  عدة  هناك 

م�ضاركة احلركة ال�ضعبية يف حكومة 

على  بينها  من  كريان،  بن  االإله  عبد 

اخل�ضو�ض وجود »نوع من التقارب 

يف وجهات النظر حول عدد من االأمور 

التي تهم حل م�ضاكل البالد«

متيزت  فقد  ال�ضيا�ضية  حياته  وطيلة 

خطوات العن�ضر بكونها حم�ضوبة اإىل 

رجال  بني  من  واحد  الأنه  الدقة،  حد 

يت�ضاوى  الذين  القالئل  ال�ضيا�ضة 

الفرح والغ�ضب يف مالمح وجوههم.

العن�ضر ورغم  ال�ضيد  فاإن  ولالإ�ضارة 

م�ضاغله الكبرية وم�ضوؤولياته اجلمة 

القدامى  اأ�ضدقائه  ين�ضى  ال  فاإنه 

بهم  االت�ضال  على  يواظب  حيث 

رب  اأنه  كما  اأحوالهم  عن  وال�ضوؤال 

اأوؤكد  حيث  النادر  النوع  من  عائلة 

فقد  ك�ضيا�ضي  جنح  وكما  باأنه  لكم 

خري  اخلم�ضة  اأبنائه  تربية  يف  جنح 

العائلية  اأ�ضوله  على  حمافظا  تربية 

االأمازيغية.

احمند العن�صر...
عندما قال يل عنه عبد الهادي بوطالب: »هذا 

ال�صاب �صيكون له م�صتقبل المع«
بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا رفقة امحند العنصر

 شخصيات مغربية عرفتها



غيرَّ �جلالدون �أ�صلوب معاملتهم معي بعدما عملت �لن�صيحة، وبعد �أن 

�لتي جاوؤو�  �لتهمة  �أخي�  �لعميد »زنان« علمت  قر�أ علي ن�ص �ملح�صر 

ح�صبما  �أنهم  خ�صو�صا  يل،  لتلفيقها  مدينة  من  �أجلها  من 

�أخربوين به �أن �صركائي يف �لتهمة قد �عرتفو� بكل ما 

ن�صب لهم، و�إليكم تفا�صيل �ملوؤ�مرة.

قد جاء يف �ملح�صر �لذي وقعت عليه وعيناي 

َبة، �أنني �صاهمت يف �صر�ء فندق ميلكه  ُمَع�صرَّ

قدره  مبا  �لبي�صاء  بالد�ر  فرن�صي  مو�طن 

عمر  �صاهم  بينما  �صنتيم،  مليون  ع�صرون 

بن  حممد  خاله  �أما  �ملبلغ  بنف�ص  �لتازي 

مليون  �أربعني  بلغت  فبم�صاهمة  دمير�د 

�صاركنا  �جلوهري  حممد  �أن  كما  �صنتيم، 

بنف�ص �ملبلغ فيكون جمموع ثمن بيع �لفندق 

�إىل مائة وع�صرين مليون �صنتيم، قام  و�صل 

يف  جاء  ما  ح�صب  �لرئي�صي  �ملتهم  بتهريبها 

لدى  �مل�صت�صار  �لتازي«  »عمر  �لر�صمي  �ملح�صر 

�إىل  مت  ومن  مليلية  �إىل  �صافر  �لذي  �لأعلى  �ملجل�ص 

يف  �لفرن�صية  بالعملة  كله  �ملبلغ  باإيد�ع  قام  حيث  باري�ص 

ح�صاب زوجة خاله �ل�صيدة بن دمير�د وهي �صيدة فرن�صية ت�صتغل كمعلمة 

�للغة �لفرن�صية باإحدى ثانويات مدينة وجدة، وذلك يف �نتظار ��صتيالم 

هذ� �ملبلغ من طرف �صاحب �لفندق �لذي مل يخ�صع لأي ��صتنطاق من 

طرف �ل�صرطة ومل يتم حتى ��صتدعاوؤه لأنه كان يف عطلة مبدينة �إفر�ن. 

كل هذه �ملعطيات مدونة يف �ملح�صر �لر�صمي، وهكذ� �أ�صبحت بقدرة قادر 

�أ�صكن د�ر مكر�ة وحمكوم علي  �أنني  �ملال و�لأعمال و�حلالة  من رجال 

بالإفر�غ!!

وملا �نتهت مهمة فرقة �ل�صرطة �لق�صائية وح�صلت على �لنتيجة �لإيجابية 

�لتي جاءت من �أجلها حيث عرفو� �ملتهم �لر�بع و�لأخي يف ق�صية تهريب 

�إىل مدينة وجدة حيث  �ل�صيارة ليال  �أفر�دها و�أنا معهم يف  �لعملة، عاد 

و�صلنا على �ل�صاعة �ل�صابعة �صباحا حيث توقفنا مبدينة تازة، تناولنا 

وجبة �لفطور وقد �غتنمتها فر�صة لأناق�ص رفقائي رجال �لأمن يف حدة 

�لتهمة، حيث قلت لهم �إذ� كانت لكم �أية وثيقة تثبت عملية 

�صر�ئنا لهذ� �لفندق كما تدعون، فبحثكم على 

�صو�ب، فاعرتفو� �أنهم يعتمدون على �عرت�ف 

�ملتهمني فقط، وهنا �ألهمني �هلل فقلت لهم ملاذ� 

ل تعتقلون �ل�صيدة بن دمير�د وهي م�صاركة 

يف �جلرمية لكونها �صاحبة �حل�صاب �لبنكي 

لت�صبح  �لتهريب  عملية  من  ��صتفاد  �لذي 

عليها  و�أملو�  �جلرمية  يف  متو�طئة  بذلك 

مدير  �إىل  يدها  بخط  توجهه  طلب  فكرة 

حل�صابها  ك�صفا  لها  لي�صل  بباري�ص  �لبنك 

يت�صمن فرتة من �لزمن ت�صمل تاريخ �إيد�ع 

�ملبلغ �ملذكور وهكذ� يكون بحثكم ي�صتند على 

�لتهمة  �لطعن  يقبل  ل  مبا  توؤكد  ر�صمية  وثيقة 

�ملن�صوبة لنا – فرحبو� بالفكرة – و�عتقلو� �ملعلمة 

�لزنز�نة  �لتي كانت وهي يف  �لفرن�صية �صاحبة �حل�صاب 

�لتي ت�صكنها  �لفيال  �لذي تو�صل به حار�ص  تطلب ك�صف �حل�صاب 

تعليمات  ذلك  يف  خمالفا  »�حلد�يني«  �لنقيب  �لأخ  �إىل  �صلمه  و�لذي 

�لبولي�ص، فاإذ� �أ�صفنا لهذه �لوثيقة �لتي كذبت مز�عم �لبولي�ص و�أكدت 

�ملذكورة يف  �لفرتة  مبالغ خالل  �أية  فيه  تودع  �ملذكور مل  �أن �حل�صاب 

حم�صر �لبولي�ص �إىل كون �ملتهم �لرئي�صي �لأخ »عمر �لتازي« �لذي يدعي 

يتم  مل  و�أنه  باري�ص،  �إىل  مليلية  من  �ملبلغ  هرب  �لذي  هو  �أنه  �ملح�صر 

قط ��صتدعاوؤه و�ل�صتماع �إليه من طرف �لبولي�ص لأنه مت ��صتدعاوؤه من 

طرف وزير �لعدل �لذي تاأكد من بر�ءته من خالل جو�ز �صفره.

يتبع

بني حوار اللغة الف�صحى 
والدارجة

ت�صعفني  ل  ولكن  �صديق  مع  ذكرياتي  ت�صعفني  قد 

حمادثته و�لتالقي معه!! فهل هذ� ما يطرح �صوؤ�ل طويال 

يف  �لع�صرة  و�صيانة  �للياقة  �أدب  باب  يف  د�خال  وعري�صا 

�لر�حل عبد  لقد طرح  �ل�صد�قات«.  »�ملحافظة على  �إطار 

يف  له  من�صور  مو�صوع  يف  �لإ�صكال  هذ�  جلون  بن  �ملجيد 

�ملا�صي..  �لقرن  من  �ل�صبعينيات  منذ  »�لعلم«  جريدة 

كتبه  �لذي  �ملو�صوع  �لإله عيو�ص يف  عبد  ما طرحه  فاإذن 

متنكر� »لأي قرينة يف �لنطق بالتعريف �للغوي �لف�صيح« 

هذ� �ل�صديق �لذي يكون قد �صمع به »عيو�ص« »حلبابي« 

�أو بعد وفاته قد طرح �صوؤ�ل فل�صفيا هو »من ي�صنع  قبل 

حلبابي«  »عزيز  كون  �إىل  فبالإ�صافة  �لعربية(  �لنه�صة 

كونه  �إىل  بالإ�صافة  و�ل�صيا�صي  �لفكري  موقفه  فل�صف  قد 

»مفكر� مغربيا معروفا بكتبه يف �لق�صة و�لرو�ية، كما كتب 

يف �لفل�صفة وعلوم �لع�صر، وله �أكرث من ع�صرين كتابا« وقد 

�أجريت معه مقابلة مبر�ك�ص عندما �نعقد فيها �أول لقاء عن 

دورة �لقا�صي عيا�ص حول �صخ�صية »�لإمام مالك« »�نظر 

جريدة �لعلم، 20 نونرب 1981، �صفحة: 6« فعندما نرفع 

�لعربية  �للغة  بدل  »�لد�رجة«  �للغة  با�صتعمال  عقيتنا 

وحممد  �هلل،  بنعبد  �لعزيز  وعبد  حلبابي،  عزيز  غياب  يف 

�لعهد  زمن  �خت�صار  معناه  فهذ�  كثي،  وغيهم  �لفا�صي 

على  �لتحري�ص  كذلك  ثم  �إ�صالمية،  مببادئ  و�للتز�م 

ترويج فكر ��صتعماري ي�صتمد �أ�صوله من �لظهي �لرببري، 

�أ�صمى  »ويف  و�لإ�صالمية  �لفكرية  للقيم  �لتلكوؤ  فيكون 

ترويج  على  ونعمل  �لكرمي«  »�لقر�آن  �هلل  كتاب  دللتها« 

فكر �أ�صبح متد�ول يف زماننا مما مل يتوفر تد�وله حتى يف 

لقد  وغاية..  لفظا  يتحد�ه  من  �صيجد  لأنه  �مل�صتعمر،  �أيام 

�لعربي  �لفا�صي و�لعامل عبد �هلل كنون ومولي  كان عالل 

�ملقولت  هذه  مثل  ينكرون  �ل�صو�صي  و�ملختار  �لعلوي 

لغة  ملحاربة  �مل�صتعمر«  »�أطروحات  من  �أنها  ويح�صبون 

�لدفاع  �لتعليم و�صرورة  و�أن�صئت فكرة تعريب  �ل�صاد.. 

عن �إثباته يف �ملجال »�لنطقي و�لكتابي« و�أقيمت �صعار�ت: 

�إبر�هيم روجا تعتع  لق�صيدة حافظ  »قل ول تقل« ووقع 

عنو�ن: »�للغة �لعربية تندب حظها« لتقول عن نف�صها:

و�صعت كتاب �هلل لفظا وغاية

                    فكيف �أ�صيف �ليوم عن و�صف �آلت

�أنا �لبحر يف �أح�صائه �لدر كامن

                         فهل �صاألو� �لغو��ص عن �صدفاتي

ما  �صيجد  �لقر�آنية  و�لتفا�صي  �لأدب  كتب  �إىل  و�لر�جع 

�لد�رجة  تدري�ص  بقوله:  �ملتزعم  �أن  نف�صه  لإقناع  يكفيه 

وبالغته  بف�صاحته  �لقر�آن  لغة  تاركني  �ملغاربة  لأبناء 

وحمكمه  ومن�صوخيه  ونا�صخيه  وت�صميناته  وِجَنا�صاته 

و�إ�صكاله وف�صيحه وغريبه وليقر�أ »عيو�ص« قوله تعاىل: 

»�صورة:  خلفه«  من  ول  يديه  بني  من  �لباطل  ياأتيه  »ل 

ف�صلت، �لآية: 41«.

روى �لقرطبي يف تف�صيه »�جلامع لأحكام �لقر�آن« �جلزء 

�لعا�صر �صفحة 5 يف قوله تعاىل: »�إنا نحن نزلنا �لذكر و�إنا له 

حلافظون« �أن يهوديا دخل على �ملامون وهو �أمي �إذ ذ�ك، 

وكان �ليهودي ح�صن �لثوب، ح�صن �لوجه، طيب �لر�ئحة، 

قال فتكلم فاأح�صن �لكالم و�لعبارة، فقال له �ملامون �أ�صلم، 

�آبائي، و�ن�صرف فلما كان بعد  فقال �ليهودي ديني ودين 

�صاحبنا  �أل�صت  وقال:  �ملامون  فدعاه  م�صلما،  جاءنا  �صنة 

بالأم�ص؟ قال له بلى: فما كان �صبب �إ�صالمك؟ قال �ن�صرفت 

�إىل  �أمتحن هذه �لأديان، فعمدت  �أن  من ح�صرتك فاأحببت 

�لتور�ة فكتبت ثالث ن�صخ فزدت فيها ونق�صت، و�أدخلتها 

�لكني�صة فا�صرتيت مني، وعمدت �إىل �لإجنيل، فكتبت ثالث 

فا�صرتيت  �لبيعة،  و�أدخلتها  ونق�صت،  فيها  فزدت  ن�صخ 

فيها  وزدت  ن�صخ  ثالث  فعملت  �لقر�آن  �إىل  وعمدت  مني، 

ونق�صت، و�أدخلتها �إىل �لور�قني فت�صفحوها، فلما وجدو� 

فعلمت  ي�صرتوها،  فلم  بها  رمو�  و�لنق�صان،  �لزيادة  فيها 

�أن هذ� كتاب حمفوظ، فكان هذ� �صبب �إ�صالمي.. م�صد�قا 

حلافظون«،  له  و�إنا  �لذكر  نزلنا  نحن  »�إنا  تعاىل:  لقوله 

»�صورة �حلجر �لآية 9«.

يتبع

�أتى على �أحر�صان �لزعيم �أو »�لز�يغ« حني من �لدهر وهو ما�صك بل�صانه يف 

�نتظار �نتهاء مكر �مل�صافات، �أتى عليه وهو تائه »بلغة �ل�صتلطاف« و�صط 

وثائق وخمطوطات وت�صجيالت، ي�صتولد من رحمها �ملا�صي حلظات م�صعة 

لليوم و�لذي بعده، يف حماولة جيدة للرتخي�ص �أو �لإذن لل�صغب �لتاريخي 

�أن تغرب كثي�، وكف عن �لبوح باإ�صر�ر  �إن �صح �لتعبي كي ينمو بعد 

طاعنة يف �ل�صيق، ولكنها حارقة، يف مقدورها �أن �أطلق �صر�حها �أن تدمي 

�أ�صطورة م�صنوعة من �نحر�ف �ل�صرد �أو حيف يف �لنقل.

فجاأة ودون �إخبار �أو �إ�صعار قرر �لزعيم �أن يغادر �ل�صفح، �أن يحط بقدميه 

باأعلى قمة يف �جلبل �لناطق، �أدرك كما قيل �أن يكون »هم« ونف�صه و�أ�صياء 

مي  يف  ينعمون  روؤيتهم  يتحمل  ل  لأنا�ص  �لأخطاء  هول  يلملم  �أن  �أخرى 

�لفرت�ء، وي�صربون من كاأ�ص �لنت�صار بف�صل هذ� �لأخي، فجاأة 

�أ�صرجت �خليول، وجهزت �لقو�فل بكل �ملوؤن، و�حت�صد خلق 

�حلقل  �لزمان  من  لردح  ب�صم  و�زن،  ��صم  ببيت  كثي 

من  م�صافة  بقيمة  و�أمده  �أثرية،  بب�صمة  �ل�صيا�صي 

�لن�صغالت و�لأ�صئلة �لتي ��صتاأثرت لهتمام �لكثي 

�أجل  من  فقط  يزحفون  كانو�  �لذين  �لكبار  من 

هو  �إل  �لدميقر�طية  مبادئي  �أهم  من  �لقرت�ب 

مبد�أ �لتعددية، ��صم �صنع مقعده و�صط �صيوخ 

ح�صرته  يف  ي�صت�صعرون  كانو�  �لذين  �لري�صة 

�لتقدير و�لحرت�م، ويكت�صفون يف كل مرة �أنهم 

�أمام »طفل يف �لت�صعني« يحكي يف �للوحات عن 

عمليات باإ�صر�ر، يحكيها بدون خ�صيبات.

لالإبد�ع يف مر�صمه  �لذي كان يخلد  �لزعيم  خرج 

�ملطل على زرقة �أبي رقر�ق متاأبطا نحافته، يدور مع 

�لري�صة كما تدور رغبات �حلياة، ويردد معها تر�نيم 

�صم�ص غاربة، �عتذر على �جللو�ص لأنه غي متعود عليه، 

�لبا�صقة،  كال�صجرة  بالوقوف و�ل�صمود  �مل�صكون  قال  هكذ� 

بد�أت �لأ�صياء حت�صر تلو �لأ�صياء و�لأحد�ث �لتي �صتحطمك بع�ص 

�لأ�صنام �ل�صيا�صية كما قال »�أوريد« تتو�رد تلو �لأخرى، وبدت �لعبار�ت 

�لعنيفة �لتي ترتب فو�صى �لتاريخ �ملن�صاأ م�صوبة مبهارة وم�صاغة بذكاء 

�لكلمة كما قيل، �لكلمة �لتي ت�صبه �لرجل �إىل �ملنتهى، نف�ص �لو�صوح �لذي 

يفوح منها »�أي من �لكلمة« يتاألق على ل�صانه، نف�ص �لقيم �لنبيلة �لتي تزخر 

بها مذكر�ته حتملها �صخ�صيته �لعميقة، ذ�ت �لقوة �لنادرة يف تاأجيج نار ل 

تهب من جرها، كما قال �ل�صاعر »�لرباوي« �إل �لأزهار.

يف �جلزء �لأول من �ملذكر�ت »يف �نتظار �جلزء �لثاين �لذي يت�صرف يف حرملة 

�ل�صموين  �لها�صمي  و�لأخ  �أنا  ذ�كرتي  يف  لها  و�أحفظ  �لكثي  عنها  �أعرف 

�لأكرث«، يف ذلك �جلزء حتدث بلغة مبلولة بالتحدي، حم�صوة �إن �صح 

�لناطقة، و�لتي عا�صها  �لذكريات  ب�صيل من  بال�صدق، مرموزة  �لتعبي 

�لرو�يات �لأخرى كما عرب عن ذلك ح�صن  من ز�وية خمالفة لأ�صحاب 

�أوريد، كان ي�صي بلغته �لهادئة يف �ل�صرد على هوى مبد�إ و�حد يخوله 

بطريقة  يقال  �أن  ميكن  ل  »ما  يقول  لكي  »لأمانته«  �ل�صالحيات  كافة 

�أخرى«، على حد تعبي »كارلو�ص فوينتي�ص« وهو �ملبد�أ �لذي ��صتطاع 

»�إيتلو كالفينو« �لتنظي له يف كتابه »�صت و�صايا لالألفية �لقادمة«، وكان 

�إىل  بهم  وتبحر  �لباحثني  وت�صغل  �لدنيا  �صتمالأ  �لتي  �صهادته  يف  ينطلق 

�صط �حلقيقة من �أ�ص�ص ثابتة، وعرب م�صفاة ��صمها �لتدقيق، ومن تعاقد 

�صامل، للم�صي يف خلخلة وقائع كنا ن�صمع عنها من �أفو�ه 

ل تختلف عن غيها، ولل�صي باأحذ�قها يف دروب من 

دروب  عو�ص  �لكا�صفة  و�لأ�صو�ء  �لنور 

�مل�صلحي  و�لتحليل  لها  �ل�صيئ  �لتوظيف 

�لذي ل يخدم �إل �صعي �لر�غب يف �مل�صلحة 

كله  وذلك  �لعائلية،  �أو  �ل�صخ�صية 

�لتعريف  وهو  �أل  و�أعلى  �أ�صمى  بهدف 

يف  حمدودة  ود�مية،  حارقة  بحقبة 

�لفاعلة،  �لأوجه  وكذ�  و�ملكان  �لزمان 

وتوجيه �لأنظار �إليها لكي تقر�أ قر�ءة 

جيدة، وجمردة غي م�صوبة بالأخطاء 

�ملق�صودة و�لإ�صافات �ملف�صوحة.

�ملقتدر  �لزعيم  �أيها  و�متطيت  ركبت  لقد 

غي  بجمر  �أنفا�صك  تلونت  �أن  بعد  زورقا 

ريح  من  �ل�صر�ع  يف  مما  باأ�صرع  ي�صي  بارد، 

�أن  دون  بو�صريف،  �صالح  قال  كما  عاتية  غي 

�صربت  �لأمو�ج،  تالطم  ول  �ملياه  زرقة  بك  ت�صرد 

بكفيك �صطح �لأر�ص �لر�كدة، م�صتغيثا برت�بها، وخطو�ت 

و�ل�صتحو�ذ  �لرث�ء  باأ�صحابها يف  غا�صت  �أن  بعد  �آثارها  �قتفيت  �أقد�م 

و�متالك �لبالد �لتي لهم ولي�صت لنا، فعلت كل ذلك لتغيي م�صار ملتو، 

فيك،  م�صاحة  �أن يرتبع �جلنب  قدمية، من غي  رفوف  من  وحرق جزء 

و�أي�صا لت�صلط �إ�صعاعا كثيفا على حقائق مبهمة، يف حاجة �إىل �أن تخرج 

من  ومر�صاها،  جمر�ها  �هلل،  ب�صم  بنف�صها:  وتقول  �لغمو�ص،  رحم  من 

�ليوم �صنبد�أ ح�صة �لتاريخ �جلديد، �صنكتبه بي�ع موحد وحرب كذلك، 

دومنا �إ�صافة �أو ��صتغالل �أو تفاخر بهكذ� دور �أو عملية �أو توقيع.

 إدريس أبايا

أتى على أحرضان 
الزعيم أو« الزايغ »حين 

من الدهر وهو ماسك بلسانه 
في انتظار انتهاء مكر المسافات، 

أتى عليه وهو تائه« بلغة االستلطاف» 
وسط وثائق ومخطوطات وتسجيالت، 
يستولد من رحمها الماضي لحظات 

مشعة لليوم والذي بعده ،في محاولة 
جيدة للترخيص أو اإلذن للشغب 
التاريخي- إن صح التعبير -كي 

ينمو بعد أن تغرب 
كثيرا

مجموع 
ثمن بيع الفندق وصل 

إلى 120 مليون سنتيم، قام 
بتهريبها المتهم الرئيسي، 

حسب ما جاء في المحضر الرسمي، 
»عمر التازي« الذي سافر إلى مليلية ومن 
تم إلى باريس حيث قام بإيداع المبلغ كله 

بالعملة للغة الفرنسية بإحدى ثانويات مدينة 
وجدة، وذلك في انتظار استيالم هذا المبلغ 
من طرف صاحب الفندق الذي لم يخضع 

ألي استنطاق من طرف الشرطة ولم 
يتم حتى استدعاؤه ألنه كان في 

عطلة بإفران
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ملاذا اأرادوا اأن يجعلوا مني مهربا

اأحر�صان �صرب بكفيه على الأر�ض الراكدة
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المنبر الحر

املغرب و�ضرورة االهتمام 

بالقراءة لدى الطفل

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

احلقيقة اأن عندنا كتابا اأخذوا على اأنف�سهم اأن يكتبوا للطفل مما جعل 

كتاباتهم تدخل يف جمال ما يقروؤون، �سواء يف ميداين ال�سعر والنرث، 

اأن  باأ�س بها ممن عانوا بهذا النوع من الكتابة، كما  وهناك قائمة ال 

اأ�سا�سا بالطفل، وخ�س�ست له ولكننا مع ذلك  هناك جماالت اهتمت 

نت�ساءل هل هذا يف امل�ستوى املطلوب بالن�سبة للطفل؟ وهنا اأخ�سى 

اأن يكون اجلواب �سعبا ومثريا لكثري من احل�سا�سيات، وهو اأن هذا 

النوع من الكتابة بعيد يف اأغلبه عن حميط الطفل، اإذ اأنه كتب بعقلية 

الكبار لالأطفال، ويعالج اأمورا ال تهمهم، فالبد من ميدان الكتابة للطفل 

من التطرق بواقع الطفل، ومعاجلة م�ساكله وانتقاء موا�سيع تتالءم 

وحياته وواقعه النف�سي واالجتماعي، وهذا نادرا ما جنده عندنا، بل 

غالبا ما جند ما يكتب لالأطفال ممتزجا بال�سطحية، وخال من الفكاهة 

التي غالبا ما يكون الطفل يف حاجة لها، كما جنده بعيدا عن الو�سوح 

و�ساذجا لدرجة اأنه ال ميكن الطفل من روؤية احلياة ب�سورة واقعية، 

مما ينفره من الكتاب ويبعده عن القراءة، ويجعله يقبل على �سا�سة 

القراءة يف  التلفزة و�سبكة االأنرتنيت، ويدمن على ذلك ويعزف نع 

الوقت الذي نحن فيه يف حاجة اإىل طفل قارئ، وهذا �سيء يجب تالفيه 

ويجب اأن نتغلب عليه، واإال اأ�سبحت املفارقة كبرية ما بني االأنرتنيت 

واأجهزة االإعالم، وما بني القراءة، وما بني الكتاب، فتطغى اأجهزة 

االإعالم واالأنرتنيت وجتذب اإليها الطفل، وتبقى القراءة والكتاب �سيئا 

مهمال، ويف هذا خطر كبري على حياة الطفل، لذلك البد من معاجلة 

االأمور، والبد من حتبيب الكتاب للطفل، والبد من تعويده على القراءة 

وجعلها هواية من هواياته املف�سلة، وعادة من عاداته اليومية خالل 

مراحل حياته، واإذا كان مو�سوع الكتاب ومو�سوع القراءة بالن�سبة 

يبدي  اأ�سبح  الطفل  كان  واإذا  عندنا،  التعرثات  بع�س  يالقي  للطفل 

عزوفا عن الكتاب وعن القراءة، فاإنني اأقدم بع�س االقرتاحات يف هذا 

امليدان، خدمة للطفل، وم�ساعدة له ليقبل على القراءة، ومن ذلك اأنه 

يجب على وزارة الثقافة اأن تبادر باإن�ساء مراكز درا�سة كتب االأطفال، 

وبحثها واإعطاء الراأي فيها، واأن نتكون هذه املراكز من هيئة للبحث 

موؤهلة تاأهيال عاليا مهمتها درا�سة العالقة بني الطفل وما يقدم اإليه من 

وفقا  وحاجاتهم  االأطفال  ميول  حول  ببحوث  والقيام  للقراءة  مادة 

خل�سائ�س النمو يف م�ستويات االأعمار املختلفة، ومدى اإ�سباع الكتب 

التي يقروؤها االأطفال لهذه امليول و�سدها لهذه احلاجيات، كما ح�سل يف 

م�سر، حيث اأن�ساأت وزارة الثقافة امل�سرية يف فرتة من الفرتات مركزا 

بالرو�سة  لبحوث كتب االأطفال واأحلقته باملكتبة املركزية لالأطفال 

وو�سعته حتت اإ�سراف اأحد الدكاترة، وقد قام هذا املركز بدرا�سات 

وبحوث ن�سرها يف جزاأين:

اجلزء االأول وي�سمل:

1 - بطاقة الطفل املكتبية وتهدف اإىل غايتني:
اأ( جعلها اأداة نافعة للعاملني باملكتبة ي�ستعينون بها للتعرف على ميول 

الطفل، ومدى قدرته على القراءة.

ب( م�ساعدة الباحثني توؤدي اإىل حت�سني اخلدمات املكتبية التي تقدم 

للطفل، واإر�ساد املوؤلفني والق�س�سيني اإىل بع�س االعتبارات اللغوية 

والفنية.

اأنها  التي تبني  االبتدائية  للمرحلة  ال�سامتة  القراءة  اختبار   -  2
الكلي  االختبار  يت�سمنها  فرعية  اختبارات  ثمانية  بوا�سطة  تناق�س 

املتنوع وهي: تعريف املفردات، تعريف اجلمل، متييز الكلمات، القدرة 

على فهم اجلملة، القدرة على فهم الفقرة، فهم الرتكيب اللغوي، فهم 

معاين املفردات، املعلومات العامة.

3 - درا�سة عوامل التخلف يف القراءة يف املرحلة االبتدائية واأغرا�سها 
ال�سخ�سية.

4 - درا�سة حتليلية لق�س�س االأطفال.
اجلزء الثاين وي�سمل:

1 - ح�سر ثروة املكتبة من الكتب، وت�سنيفها ح�سب تق�سيم )ديوي( 
الع�سري للعلوم، حيث مت اختيار مائة وخم�سة و�سبعني كتابا.

2 - ا�ستعانة هيئة البحث بفريق من املوظفني واملوظفات اجلدد بعد 
انتهائهم من الدورة التدري�سية يف فرز الكلمات الواردة يف هاذ الكتاب 

متتبعني يف ذلك:

اأ( اختبار �سفحات اأول الكتاب وو�سطه واآخره.

واأ�سماء  االإعالم  ا�ستبقاء  بعد  الكتب  يف  الواردة  الكلمات  ر�سد  ب( 

االإ�سارة واأ�سماء املو�سول وحروف العطف واجلر واأدوات ال�سرط.

ج( ر�سد كل الكلمات على بطاقة خا�سة مع ح�ساب تواترها، على 

البطاقة نف�سها، وقد اأدى هذا املركز خدمة جليلة يف جمال قراءة الطفل 

والكتب املقدمة اإليه، وو�سع بطاقة املكتبة وذلك بف�سل اأع�سائه.

وحقق املركز بحوثا لكل من الدكتورة منى برادة، والدكتور ال�سيد 

العزاوي، باالإ�سراك مع الدكاترة: جابر عبد ال�سمد، فاروق �سادق، 

حممد عبد القادر، عامر الفقي.

وكل هذه البحوث طبعت يف كتاب »االأطفال يقروؤون«، وهذا ما اأمتنى 

اأن ت�سري عليه عندنا وزارتا التعليم والثقافة حتى نخدم اأطفالنا يف 

ميدان القراءة ونزرعها فيهم ونعودهم عليها لريتفع م�ستوى القراءة 

لدى االأطفال جميعا مبغربنا العزيز.

اِنتهى
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الحلقة الثالثة

ت�ساور يف ذهني �سريط موؤمل حني 

يل  حميم  �سديق  حديث  تذكرت 

عن حمنته مع ابنته املتخرجة من 

حيث  االأجنبية،  اجلامعات  اإحدى 

تو�سم اخلري يف ثالثة وزراء تربطه 

الطفولة،  منذ  بهم  قدمية  عالقة 

اأح�سان  يف  يرمتي  اأن  فاهتدى 

البنته  خمرجا  يجد  لعله  اأحدهم 

التي طحنها االنتظار اأزيد من اأربع 

فالتم�س  تخرجها،  عن  �سنوات 

موعدا من الوزير فتم اإحالته على 

مدير ديوانه الذي ا�ستقبله بحفاوة 

التي تربطه  القدمية  للرابطة  نظرا 

لقائه  ب�سرورة  واأطلعه  بالوزير، 

يخ�سه،  لغر�س  �سخ�سيا  بالوزير 

فرد مدير الديوان اأنه مكلف بتلقي 

طلباته مبا�سرة بدعوى اأن الوزير 

م�سغول يف اجتماع مع وفد، فمكنه 

بوثائق تخ�س ابنته طالبا اأن يجد 

يف  اأو  الوزارة  هذه  يف  عمال  لها 

غريها تالئم تخ�س�سها، فتم وعده 

ق�سيته  يف  ينظر  �سوف  الوزير  اأن 

باالإمعان الالزم �ساربا معه موعدا 

للرجوع اإليه بعد اأ�سبوع)..( وفعال 

بعد م�سي ذلك االأ�سبوع رجع عند 

على  اعتذر  الذي  الديوان  مدير 

عدم ا�ستقباله بدعوة ان�سغاله مع 

الوزير)..(.

عليه  فوت  �ساحبي  يكون  وهكذا، 

مبن�سبه  لتهنئته  فر�سة  الوزير 

منه  ياأمل  كان  حيث  اجلديد، 

من  ابنته  الإخراج  الكثري  ال�سيء 

اأمله  خيب  اأنه  اإال  عرثتها)..( 

ولو  ا�ستقباله  عن  ا�ستنكف  حيث 

لب�سع دقائق علما اأن �ساحبي هذا 

مثل  عن  يغنيه  االجتماعي  مركزه 

تعر�س  الذي  املركب  التعايل  هذا 

العنت  لرفع  نزوال  ولكنه  له)..( 

تلح  التي  زوجته  وعن  نف�سه  عن 

نخوته  عن  التنازل  ب�سرورة 

حتتم  ال�سرورة  وبكون  وكربيائه 

القدمي  ب�سديقه  اال�ستنجاد  عليه 

الذي اأ�سبح وزيرا لعله يفتح اآفاق 

ال�سالة)..(  ابنته  اأمام  امل�ستقبل 

وحكى خيبته هاته اإىل �سديق اآخر 

له يعي�س نف�س همه، فواخذه قائال 

له كان عليك اأن ترتقب الوزير حني 

وت�ستعطفه  مكتبه  من  خروجه 

يف  مرتجما  ل�سديقه  جوابه  فكان 

عينيه  من  ب�سرعة  م�سحها  دموع 

قبل اأن تنذرف على خديه قائال له: 

»تبا لزمن قل فيه الرجال«.

اأن  كغريي  رمبا  جزمت  وهكذا 

ميكن  بالدنا  يف  البطالة  مع�سلة 

حامل  ف�ساء  فتح  طريق  عن  حلها 

يتحقق  قد  وهذا  ح�سابات،  كله 

حكومة  ظل  يف  ال؟)..(  ومل 

فعال  االأمر  ال�سعب  من  منبثقة 

وبتنازالت  باحل�سابات  مرتبط 

احل�س  منبعها  وت�سحيات)..( 

اأكرث)..(  وال  اأقل  ال  الوطني 

م�سكل  اأن  يتذرعون  فامل�سوؤولون 

اأمر  وهذا  عاملي،  م�سكل  البطالة 

الدول  يف  ولكن  اأحد)..(  ينكره  ال 

املتقدمة حتاول جاهدة يف حماربة 

حتفيز  طريق  عن  املع�سلة  هذه 

عن  ومواكبتها  اال�ستثمارات 

حني  يف  املثال؛  �سبيل  على  كثب 

�سيا�سيا  يعترب  عندنا  امل�سكل  اأن 

بالدرجة االأوىل)..( الأن احلكومات 

تقوم  اأن  تريد  ال  عندنا  املتعاقبة 

باأي تنازالت �سواء �سيا�سة تر�سيد 

االأ�سعدة  جميع  على  النفقات 

يقوم  من  اأيدي  على  وال�سرب 

احلالية  فاحلكومة  بتبذيرها، 

اإرادة  اإن كانت تتوفر على  ميكنها 

بقفزة  تقوم  اأن  �سجاعة  �سيا�سية 

املغربي،  ال�سعب  بها  تبهر  نوعية 

ذلك عن طريق �سن �سيا�سة �سارمة 

الوزراء  رواتب  تقلي�س  اإىل  تروم 

على  واملدراء  ال�سامني  واملوظفني 

من  والتقلي�س  م�ستوياتهم  جميع 

اال�ستثناء  ورفع  النواب  رواتب 

يطالهم  ال  الذين  املحظوظني  على 

عال  ما  كيف  التقاعد  �سن  اأمد 

كعبهم)..(.

هذه  مثل  مترر  اأن  باإمكانها  حيث 

امل�ساريع يف قبة الربملان مادام اأنها 

يعقل  ال  اإذ  االأغلبية،  على  تتوفر 

رواتب  املدراء  بع�س  يتقا�سى  اأن 

اآالف  ثالثة  اأزيد من  تفوق رواتب 

ميكن  وقت  يف  واحدة  دفعة  عامل 

�سرفها يف ا�ستثمارات تعود باخلري 

على املعطلني.

مناه�سة  �سيا�سة  �سن  تظل  ولرمبا 

لكل مظاهر التخلف جمرد اأ�سغات 

اأحالم.

عبد الرحمن المريني)القنيطرة(

تبـــا  لزمــن قــل فيـــه الرجــال

زمن كالربيع، حل وزال 

             ليث اأيامه خلقن طوال

مراحل  وكل  ال�سنة  ف�سول  كل  ماآل  وهذا 

واال�ستمرار  والدوام  واخللود  البقاء  احلياة، 

ال  �سفات  هي  انقطاع  بدون  واال�سرت�سال 

اأو  اإن�سانا  كان  خملوق  باأي  مطلقا  تلت�سق 

حيوانا اأو نباتا اأو اأي �سيء اآخر)..(.

املوؤ�سف اأن بو�سلة �سعوب واأمم ودول العامل 

�سمنها  ومن  املتخلفة،  اأقول  ال  حتى  الثالث، 

االأ�سقاء العرب، وقفت وتوقفت بل جتمدت فيما 

تعارف عليه بالربيع »العربي«!

وال�سيا�سية  االجتماعية  احلركات  كل 

التي  واالإيديولوجية  والعلمية  واالقت�سادية 

ربيعا،  كانت  بدايتها  يف  االإن�سانية،  عرفتها 

حتى الثورات وتاأ�سي�س الدول، كما اأثبت ذلك 

رائد علم االجتماع عبد الرحمن بن خلدون يف 

مقدمته، فكل الذين هم االآن يف اخلريف، انطلقوا 

من الربيع، فتجاوزهم وطلَّقهم بل نبذهم يف جل 

االأحوال.

تغيري  عوامل  هي  والتقادم  والتاآكل  ال�سداأ 

ت�سيب كل �سيء: 

لكل �سيء اإذا ما مت نق�سان 

      فال يغرتن بطيب العي�س اإن�سان

و»ال ينق�س البدر اإال حني يكتمل«.

التي  الزائلة  باالأوهام  النا�س  �سغل  من  كفى 

»بيغ  ف�ساعة  جوع،  من  تغني  وال  ت�سمن  ال 

بن« ال تتوقف دقات اأجرا�سها، وتدل بذلك عن 

والعوا�سف  ال�سقيع  رغم  الذوؤوبة  احلركية 

واحلرارة املنخف�سة. علينا اأن ال نطيل املكوث 

يف  »الب�ساط«  وحلقات  الفرجة  يف  والوقوف 

�سواحي و�ساحات بع�س التجمعات ال�سكنية، 

اخل�سراء  االأع�ساب  وكل  تذبل  االأزهار  فكل 

الربيع تعرى  اليانعة يف  جتف، وكل االأ�سجار 

من اأوراقها ون�ساهد جدعها واأغ�سانها كئيبة، 

وهياكل خميفة تقاد اأحيانا لالحرتاق يف االأفران 

كحطب. الربيع جميل واأجمل منه اأن يكون على 

الريا�سية  والروح  والتناوب  التجديد  �سكة 

»لو  بفكرة:  االقتناع  مع  ال�سريف  والتناف�س 

دامت لغريك ما و�سلت اإليك«.

الحاج محمد عروصي شنتوفي)الدار البيضاء( 

دوام احلـــــال مـــن املحـــال

وال�ساعر  ال�سوداين  والروائي  الكاتب  مداد  جتمد 

والفنان الت�سكيلي »حممد ح�سني بهن�س« فجر يوم 

 اخلمي�س، من �سدة الربد على اأحد اأر�سفة القاهرة.. 

وكان »بهن�س« البالغ من العمر 43 عاما، م�سردا بال 

ماأوى وال غطاء، حيث جاء اإىل القاهرة منذ اأكرث من 

عامني، ليقيم معر�سا ت�سكيليا بها. وهذا ما دفعه ليقرر 

االإقامة فيها.. عا�س هذا القلم يف البداية باأحد منازل 

منطقة »العتبة«، ثم تدهورت اأو�ساعه املالية وكذا 

و�سعه النف�سي، فاتخذ من ميدان التحرير م�سكنا له، 

واأر�سفة القاهرة من�سة الإعالن ال�سخط على الو�سع 

ال�سيا�سي والثقايف واالإن�ساين يف دنيا التخلف. كان لهذا 

القلم اأن حج اإىل فرن�سا وداعب ترابها خم�س �سنوات، 

جميلة  امراأة  تهبه  الأن  كافية  ال�سنوات  تلك  كانت 

طلقها  اأن  وبعد  لكنه   .2005 �سنة  طفال  له  اأجنبت 

طردته احلكومة الفرن�سية من رحابها.

�سطر حممد بهن�س ا�سمه بحروف من نور، كان اإن�سانا 

مثقفا وواعيا. مرت اأيامه كلمح الب�سر اأو اأقرب يف 

دنيا االأدب. �سريته البي�ساء حافلة باالأعمال الفنية 

التي جعلته من اأهم فناين ال�سودان. رمته االأقدار اإىل 

اأم الدنيا، ليعي�س اآخر �سنوات حياته فيها. �سال مداده 

االأحمر على هذه االأر�س، فعرب عن ثورة عا�س يف 

ظلها.. اإنه الروائي والت�سكيلي حممد بهن�س. املزداد 

و�ساعر،  كاتب  ال�سودان.  درمان  اأم   1971 بتاريخ: 

له عدد من الق�سائد امللحنة، عازف جيتار وملحن 

وروائي. �ساحب رواية )راحيل( ال�سهرية، كما اأنه 

�ساحب اأ�سلوب مميز يف الفن الت�سكيلي. تعامل معه 

امل�سريون على اأنه �سخ�س مت�سرد اأو جمنون، اللهم 

�سوى بع�س الن�سطاء واملرتددين على مقاهي و�سط 

البلد هم الذين عرفوه. 

الدافئة.  قلم �سادق يف قلب م�سر  الربد مداد  جمد 

ومل ي�ستطع االأدب الذابل وال االإن�سانية املقتولة اأن 

يحمياه من الربد القار�س. فهلك يف غري رجوع. وراح 

دون اأن يعرف ال�سبب.

علي عبيد )فاس(

ده الربد.. مداد جمَّ

مواطنو »واحد األف«
يف القهوة التي اأفطر فيها كل �سباح يجل�س اإىل جانبي كالعادة �سرطيان 

ال يكف جهازهما الال�سلكي عن اإ�سدار »مي�ساجات« مل اأفرزها اأبدا، 

ويف طاولة غري بعيدة يجل�س �سخ�س ب�سرتة اأنيقة ي�سميه الكاماريرو 

اأنه وحده من يعرف فطور  عادة »الطبيب«، هذا الكاماريرو يظن 

تواجده  األفنا  كلنا  اأننا  ولكن احلقيقية  يطلبه،  اأن  قبل  »الطبيب« 

وحفظنا قهوته وخبزة املقال بالبي�س وجنب البوال التي يطلق عليها 

اخت�سار ا�سم »فحال داِئيما« اجلورناالت هنا مترر من يد اإىل اأخرى 

ب�سال�سة عك�س املقاهي االأخرى. 

الطبيب وحده من يقراأ لوماتان لذلك جتدها يف اآخر النهار وكاأنها 

ت�سبح  التي  االأخرى  اجلرائد  عك�س  املطبعة  من  لتوها  خرجت 

فاف، �سوداء كئيبة من كرثة ما نفث فيها من دخان ال�سجائر وما  كاجلَّ

حتلل من مدادها من كرثة االأيادي. قدميا كانوا يقولون )كل نهار اأو 

رزقو(، يف اأيامنا اأ�سبح )كل نهار اأو خبارو(، اخلرب مهما كان كبريا 

اأو موؤثرا له تاريخ �سالحية ال يتعدى �ساعات النهار؛ مانديال مات.. 

ْعملها  �سباط  ال�سرطي..،  يقول  �سمعت اخلرب  لقد  ذلك  اعرف  نعم 

ورفع الدعوى يخربين بهم�س �ساحب املقهى!! ايييه لقد قراأت ذلك 

يف �سفحة احلزب على الفي�سبوك.. اأنا ماعندي�س معا في�سبوك يرد 

اإذا كانت اجلرائد  اأنه  اأجبته واحلقيقة هي  اأنا  مول القهوى!! وال 

الورقية مترر ب�سال�سة بني اأيادي مرتادي املكان فالأن الكل اأ�سبح 

يف�سل ت�سفح االأخبار على جهازه ال�سمارط و بالتحديد على �سفحته 

يف الفي�سبوك؛ التويرت ْمعقد �سويا، لدرجة تعتقد معها اأن التطور 

الفيزيولوجي لالإن�سان �سوف يجعل من اأ�سابعه اإبهاما فقط، ال حاجة 

مواد  والهبوط بني  للطلوع  كاف  االإبهام  اليد وحده  اأ�سابع  لكامل 

ال�سفحة االإلكرتونية. ولكن الغريب هو الكفر بهذا الف�ساء االأزرق، 

الكفر مبعنى التغطية واالإخفاء كما قال الفيزازي يف برنامج مبا�سرة 

معكم وهو يتحدث عن مو�سوع التكفري، الربنامج الذي �ساهدته هو 

االآخر على �سفحة جامع كلح�سن يف الفي�سبوك.. 

العديد ي�سر على اإنكار ا�ستعماله اأو جلوئه اإىل في�سبوك الذي يتحدث 

عنه العامل كاأنه ثورة، بينما ن�سر نحن على اعتباره عورة!! هذا 

هو التف�سري الوحيد ملوقفنا جتاهه؛ الفي�سبوك عورة، ولي�س ثورة 

والعورة ت�سرت وال تظهر للعيان! 

مو�سيقى �سرقية �ساخبة تك�سر الهدوء.. اأعرف هذه النغمة فقد �سبق 

يل اأن ا�ستمعت اإليها.. نعم اإنها املو�سيقى التي رق�س على اإيقاعها 

فنادق  اأحد  يف  الراق�سات  من  جمموعة  مع  ميونيخ  بايرن  العبو 

مراك�س احتفاال بفوزهم بـ»كاأ�س« العامل لالأندية، يبدو اأنني ل�ست 

وحدي من تعرف على تلك املو�سيقى والدليل اأن كل من باملقهى حرك 

راأ�سه بطريقة توحي اأن هناك اإجماعا على التنديد... ما عدا ال�سرطيان 

اللذان كانا يغادران الأن وقت العمل قد حان..، جهاز الراديو على غري 

العادة ي�سدر �سوتا م�سموعا وا�سحا يخربهم اأن �سيارة حتمل ترقيم 

واحد األف قد حرقت ال�سوء االأحمر يف تقاطع �سارعني يف مكان ما 

باملدينة..، قّل�س كل من باملقهى اأذنه على اأمل اأن ي�ستمع اإىل مزيد من 

التفا�سيل، فاالأمر يبدو طارئا وتبادلنا نظرات غريبة وعجيبة لدرجة 

اأيامنا  يف  اليوم؛ اخلرب  يكون خلرب  ما  اأقرب  معها احلدث  اأ�سبح 

هذه اأ�سبح ي�سنع، ب�سم الياء، وال َيحدث كما يف ال�سابق.. �سيارة 

واحد األف ال ت�سبه باقي ال�سيارات والذين يركبونها ال ي�سبهون باقي 

املواطنني، عينة خا�سة يطلق عليها رمبا مواطنو واحد األف.

الحسين العيساتي

محمد حسين بهنس
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معاجم اللغة تعرف الكيا�سة باأنها متكني 

النف�س من ا�ستنباط ما هو اأنفع، وتعرف 

»الكي�س« باأنه الظريف، والفطن، واحل�سن 

الفهم والإدراك والأدب.

وعليه فالَكيِّ�س بهذا املعنى هو الذي يعرف 

خطابه  يف  ويراعي  يقال،  ومتى  يقال،  ما 

الذي  املحيط  ومراعاة  احلال،  مقت�سى 

يتلقى خطابه، مبا فيه من ثوابت وعادات 

حمالته  يف  مثال،  فهو،  وقيم،  وتقاليد 

النتخابية ل يعد مبا يعلم اأنه ل ي�ستطيع 

الوفاء به، كما ل يعر�س بفئة معينة.

وهذه الكيا�سة هي التي غابت عن الأمني 

العام حلزب الحتاد ال�سرتاكي، اإدري�س 

الفتتاحية  كلمته  يف  يدعو  وهو  ال�سكر، 

ال�سرقية  اجلهة  يف  عقد  الذي  املوؤمتر  يف 

تعدد  واإلغاء  الإرث  يف  »امل�ساواة  اإىل 

ل  ونحن  الأ�سرة،  مدونة  من  الزوجات« 

اأن  كان  لأي  ميكن  ول  عقيدته،  يف  ن�سك 

يطعن فيها، ونعرف اأي�سا �سدق وطنيته، 

و�سفاء �سريرته، ولكن ب�ساعته املزجاة 

ال�سريعة  ومقا�سد  الإ�سالمي،  الفقه  يف 

هذه  يف  اأوقعه  الذي  هو  التنزيل  واأ�سرار 

الزلة الل�سانية.

ن�ساله  من  جزءا  خ�س�س  لو  وحبذا 

يف  اأ�سده،  على  اليوم  وهو  ال�سيا�سي، 

ليعلم  واأ�سوله؛  الإ�سالمي  الفقه  درا�سة 

اإذا  اأنه ل اجتهاد مع الن�س، وخ�سو�سا 

والدللة،  الثبوت  قطعي  الن�س  هذا  كان 

فق�سمة الرتكة توىل اهلل �سبحانه القيام بها 

»يو�سيكم  قال:  حيث  لأحد،  يوكلها  ومل 

اهلل يف اأولدكم للذكر مثل حظ الأنثيني...« 

وختمها بقوله: »تلك حدود اهلل«.

ولعل الباعث النف�سي الذي كان وراء هذه 

الزلة الل�سانية، هو اأن الأمني العام اأخذته 

حمية الي�سار، والرغبة اجلاحمة يف الظهور 

مبظهر املتزين مبو�سة احلداثة، بالإ�سافة 

الن�سوة  عواطف  دغدغة  حماولة  اإىل 

املنا�سالت الالئي مل يقطعن اأيديهن، واإمنا 

األهبنها بالت�سفيق وبحت منهن احلناجر 

بالهتاف والزغاريد.

العام  الأمني  عن  الكيا�سة  غابت  وكما 

عن  كذلك  غابت  ال�سرتاكي،  لالحتادي 

ال�سيخ اأبو النعيم، الذي قيل عنه اإنه نكرة، 

ولكنه بني ع�سية و�سحاها اأ�سبح معرفة 

حني خ�سب حليته، و�سحذ ل�سانه، وجرد 

تكفري  يف  احلق  لنف�سه  واأعطى  �سيفه، 

ال�سحيح  الفهم  عنه  غاب  وبهذا  النا�س، 

الإ�سالمي  الدين  ال�سريعة وروح  ملقا�سد 

احل�سنة  الأ�سوة  له  تكن  ومل  ال�سمح، 

ر�سول  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  بالر�سول 

الراأفة والرحمة، وغابت عنه قولته: »هال 

نقبت على قلبه«.

الدعوة  يف  بالر�سول  يقتد  مل  حني  وليته 

باحلكمة واملوعظة احل�سنة واجلدل بالتي 

�سئل  بـ«الفران« حني  اقتدى  اأح�سن،  هل 

من اأين اأتته النار، قال من فمي لأين حني 

حتدوين باأن اأعمل على اإن�ساج اأكرب قدر من 

اخلبز قلت - وهذه غلطتي – »اأنا فران اأُ 

قاد بحومة«.

ويف اخلتام ها نحن مع ثالثة واإن اختلفت 

الل�سان:  زلة  بينهم  فقد وحدت  م�ساربهم 

ال�سكر واأبو النعيم والفران!.

محمد إكرام السباعي)مراكش(

رئي�س  كريان،  بن  الإله  عبد  الأ�ستاذ  اأن  يبدو 

الإعجاب،  يكون  ما  اأ�سد  بنف�سه  معجب  احلكومة 

فكلما تناول الكلمة اإل وردد اأ�سطوانته املحفورة: 

اأكرث  الربملان  اأمام  رددها  معنا«،  ال�سعب  »اإن 

يف  وا�ستح�سرها  خ�سومه،  بها  ليواجه  مرة  من 

الفرن�سية  القناة  طرف  من  الأخري  ا�ستجوابه 

.France 24
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه باإحلاح: ما هو املقيا�س 

القناعة  هذه  احلكومة  رئي�س  عليه  بنى  الذي 

اأن يكون ال�سعب بجانبه  اإذ كيف ميكن  اخلاطئة؟ 

ال�سرائية،  قدراته  من  تبقى  ما  على  اأجهز  وقد 

فاأ�سحى غري قادر على حتمل تكاليف املعي�سة التي 

عرفت ارتفاعا �ساروخيا مل ي�سبق له مثيل، �سوؤال 

ما اأحوج رئي�س احلكومة اإىل الإجابة عنه يف اأقرب 

وقت ممكن ق�سد اإقناعنا.

عباسي موحى)أمالكو- الرشيدية(

نعود يف هذا الأ�سبوع اإىل احلديث عن نبينا الكرمي وبيان 

مكارمه، لقد ن�ساأ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف اأكرم 

اأرومة، ون�سل من اأ�سرف نبعة واأزكى مغر�س، اأدبه ربه 

فاأح�سن تاأديبه، و�سنعه على عينيه، واأهله للنبوة، واأعده 

للر�سالة، فكان الر�سول امل�سطفى املختار، كما روي عن اأبي 

العجفاء قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »راأت 

اأمي حني و�سعتني �سطع منها نور فاأ�ساءت له ق�سور 

اأمامة قلت يا ر�سول اهلل: ما كان بدء  ب�سري« وعن اأبي 

اأمرك؟ قال: دعوة اأبي اإبراهيم، وب�سرى عي�سى بن مرمي، 

وراأت اأمي اأن خرج منها نور اأ�ساءت له ق�سور ال�سام«.

ففي خروج هذا النور معه �سلى اهلل عليه و�سلم ح�سن 

و�سعته اأمه، اإ�سارة اإىل ما يجيء به من النور »قد جاءكم 

من اهلل نور وكتاب مبني يهدي به اهلل من اتبع ر�سوانه �سبل 

ال�سالم ويخرجهم من الظلمات اإىل النور، باإذنه ويهديهم اإىل 

�سراط م�ستقيم« وهو ما اأ�سار اإليه �سوقي اأمري ال�سعراء:

ولد الهدى فالكائنات �سياء

                               وفم الدنيا تب�سم وثناء

الروح واملالأ املالئك حوله 

                               للدين والدنيا به ب�سراء

والعر�س يزهو واحلظرية تزدهي

واملنتهى وال�سدرة الع�سماء  

وقد انحدر عليه ال�سالة وال�سالم من طهارة اأ�سل، و�سرف 

حمتد، واأكرم ن�سل، فكان نخبة بني ها�سم، و�ساللة قري�س، 

واأ�سرف العرب، واأعزهم نفرا من قبل اأبيه واأمه، ومن اأهل 

مكة اأكرم بالد اهلل كما قال �سبحانه: »اهلل اأعلم حيث يجعل 

ر�سالته« فعن عطاء يف الآية قال: »مازال نبي اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم يتقلب يف اأ�سالب الأنبياء حتى ولدته اأمه 

لقوله عليه ال�سالم: فيما اأخرجه البخاري قال: بعثت من 

خري قرون بني اآدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي 

كنت فيه« وقراأ عليه ال�سالم »لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم 

وقال: »اأنا اأنف�سكم ن�سبا و�سهرا وح�سبا، لي�س يف اآبائي من 

لدن اآدم �سفاح كلها نكاح«.

من اأجل هذا كله اأثنى اهلل على نبيه اإظهارا لعظيم قدره، 

ورفعا لذكره، وخلع عليه من �سفاته ما ميزه عن بقية 

الأنبياء واملر�سلني، واأعلى مقامه يف الأوىل والآخرة فقال: 

»لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم عزيز عليه ما عندمت حري�س 

عليكم باملوؤمنني روؤوف رحيم«.

لقد كان من هذه اخل�سائ�س واملزايا اأن نبوته تقدمت على 

نفخ الروح يف اآدم عليه ال�سالم م�سداقا لقوله عليه ال�سالة 

وال�سالم: اإين عند اهلل من اأم الكتاب خلامت النبيئني واأن اآدم 

ملنجدل يف طينته)..( وهو م�سداق ما اأخرجه البخاري عن 

م�سرية قلت: يا ر�سول اهلل متى كنت نبيا؟

قال: واآدم بني الروح واجل�سد.

ومن خ�سائ�سه تقدم اأخذ امليثاق عليه فقد روى اأبو �سهل 

القطان، عن �سهل بن �سالح قال: �ساألت اأبا جعفر حممد بن 

علي كيف �سار حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يتقدم الأنبياء 

وهو اآخر من بعث؟ قال: اإن اهلل ملا اأخذ من بني اآدم من 

بربكم  األ�ست  اأنف�سهم  على  واأ�سهدهم  ذرياتهم  ظهورهم 

كان حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اأول من قال: بلى: ولذا 

�سار يتقدم الأنبياء وهو اآخ من بعث. ومن ذلك اأخذ اهلل 

امليثاق على النبيئني اآدم فمن دونه من الأنبياء اأن يوؤمنوا 

به �سلى اهلل عليه و�سلم وين�سروه اإذا بعث فيهم، ويف ذلك 

يقول اهلل تعاىل: »واإذا اأخذ اهلل ميثاق النبيئني ملا اآتيناكم 

من كتاب وحكمة ثم جاءكم ر�سول م�سدق ملا معكم لتوؤمنن 

به ولتن�سرنه قال اأقررمت واأخذمت على ذلكم اإ�سري قالوا: 

اأقررنا قال: فا�سهدوا واأنا معكم من ال�ساهدين«.

التنويه  من  الآية  هذه  يف  ال�سبكي:  الإ�سالم  �سيخ  قال 

بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقدره ما ل يخفي اأنه على 

تقدير جميئه يف زمانهم يكون مر�سال اإليهم، فتكون نبوته 

ور�سالته عامة جلميع اخللف من زمن اآدم اإىل يوم القيامة، 

وتكون الأنبياء واأممهم كلهم من اأمته وهو م�سداق قوله 

عليه ال�سالم: »ف�سلت على الأنبياء ب�ست: اأعطيت جوامع 

الكلم، ون�سرت بالرعب، واأحلت يل الغنائم، وجعلت يل 

الأر�س م�سجدا وطهورا، واأر�سلت اإىل اخللق كافة وُخِتم 

بي النبيئون«.

ور�سالة  الإميان  بنور  نبيه  �سدر  اهلل  �سرح  ولذلك 

الإ�سالم، وحماه ووقاه، ومالأ قلبه حكمة وعلما، وطهره 

واقرتان  ذكره،  برفع  و�سرفه  اخلنا�س،  الو�سوا�س  من 

ا�سمه با�سمه تعاىل يف ال�سهادة والأذان والإقامة، وخ�سه 

قال تعاىل:  العاملني جميعا، كما  العظمى، من  بال�سفاعة 

»هو الذي بعثت يف الأميني ر�سول منهم يتلو عليهم اآياته 

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة واإن كانوا من قبل لفي 

�سالل مبني واآخرين منهم ملا يلحقوا بهم، ذلك ف�سل اهلل 

يوؤتيه من ي�ساء واهلل ذو الف�سل العظيم«. وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

النبــــي اخلاتــــم

كنا جلو�سا يف حفلة عائلية، ن�ساء ورجال، 

مثقفني واأميني، فكان احلا�سرون يحدث 

وبداأ  حميمية،  بكل  البع�س  بع�سهم 

املناخ  عن  يتحدث   - متجهما   - اأحدهم 

اأن  تعلم،  هل  للبلد:  العام  القت�سادي 

»كذا«  ال�سنة  هذه  تكون  النمو  ن�سبة 

واأن ن�سبة العجز كذلك تكون »كذا« واأن 

ن�سبة الت�سخم ت�سل اإىل »كذا«.

اقت�سادية،  مع�سلة  اإنها  �سديقي  نعم، 

فعلى التو قام رجل من القوم متجها اإليه 

خاطئة،  املعطيات  هذه  كل  اإن  بالكالم، 

واأن ال�سواب هو: كذا وكذا.

جد  الأخرية  املعطيات  هذه  فكانت 

مطمئنة، وكاأن كالم الأول ل حمل له من 

الإعراب القت�سادي.

�سمعنا  حتى  هنيهات  ب�سع  اإل  هي  وما 

بع�سبية  ي�سيح  اآخر  رجل  �سوت 

املواطن  اإن  املختلفان:  الرجالن  فاأجاب 

عامة  ب�سفة  املغربي  واملواطن  الب�سيط 

يف  ال�سدق  اإل  منا  يريد  ول  يحب  ل 

العمل،  يف  والإتقان  والإخال�س  القول، 

واإذا اأح�س فعال بذلك فبدون تردد وبكل 

مع  كانت  كيفما  النتائج  يقبل  تلقائية 

الختالف الذي يكون �سروريا بل رحمة 

جمانية  ان�سقاقات  دون   - ب�سرط   - بنا 

وهذه  حم�سة  �سخ�سية  مزايدات  اأو 

منه،  نبال  املغربي  من  كلها  الأحا�سي�س 

م�ستعد  هو  الذي  لوطنه  �سادقة  وحمبة 

والنفي�س،  بالغايل  اأجله  من  لي�سحي 

حتى يرى علمه يرفرف زاهيا فوق �سماء 

العزيز. املغرب 

عبد الجليل شهيد)البيضاء(

املواطن ال يريد اإال ال�صدق 

يف القول والعمل!

العر�س  مل�ساهدة  موؤخرا،  الفر�سة  يل  اأتيحت 

املو�سيقي، الذي نظمه اجلوق ال�سمفوين املغربي 

مب�سرح  »بن�سعيد«،  الأ�ستاذ  املاي�سرتو  بقيادة 

اأنني  عليكم  اأخفي  بالرباط، ول  حممد اخلام�س 

املو�سيقيني  من  الهائل  بالعدد  اأعجبت  ما  بقدر 

املغاربة، الذي يناهز املائة وما فوق من العازفني 

املهرة ذوو الكفاءات العالية يف املجال املو�سيقي، 

بالغنب  �سعور  الوقت  نف�س  يف  امتلكني  ما  بقدر 

برنامج  فقرات  كل  اأن  اكت�سفت  عندما  والظلم، 

هذه ال�سهرة، خ�س�ست لعزف املقطوعة التا�سعة 

»لبيتهوفن«، التي ان�سجم معها على اخل�سو�س 

ال�ستمتاع  تعودوا  الذين  الأجانب،  جمهور 

لإر�ساء  اأن�ساأت  التي  الفرقة،  هذه  مبو�سيقى 

للمغاربة،  العام  الذوق  ح�ساب  وعلى  ذوقهم 

الفني  احلقل  على  امل�سوؤولني  بع�س  من  باإيعاز 

ببلدنا، الذين ت�سبعوا بالثقافة الغربية، لدرجة 

اأنهم اأ�سبحوا ي�سعون اإىل تعميمها على م�ستوى 

مكوناته  مبختلف  املغربي  املجتمع  فئات  كل 

ال�سو�سيوثقافية والفنية، معتمدين يف ذلك على 

اللغوية  لي�س فقط  ن�سر وتعميم ثقافة الأجنبي 

على  منها  املو�سيقية  وحتى  بل  والفكرية، 

اخل�سو�س، وكم من مرة �ساهدت عرو�س هذه 

تعزف  وهي  امل�سرح،  خ�سبة  على  وهم  الفرقة 

و»فاكرن«  »ت�سيكوف�سكي«  �سمفونيات  دوما 

ملعزوفات  اأ�سمع  واأنا  و»بيتهوفن«،  و»موزار« 

واملعروف  الأخري  هذا  ل�سمفونية  الفرقة  هذه 

تذكرت  حياته،  اآخر  يف  اأخر�سا  اأ�سبح  بكونه 

ا�سمه:  �سريرا  الآخر  هو  كان  مغربيا  مو�سيقيا 

»القمر  رائعة  �ساحب  عامر«،  ال�سالم  »عبد 

األي�س  نف�سي:  مع  فقلت  و»راحلة«،  الأحمر«، 

الفرقة  هذه  تعزف  اأن  واملنطق،  الإن�ساف  من 

الذي �سحر  العبقري؟  لهذا  مقطوعات مو�سيقية 

مبو�سيقاه كل املغاربة، وتعدت �سهرته املغرب، 

امللحنني  لعدد كبري من  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 

واملبدعني املغاربة، وهنا تذكرت املرحوم »عبد 

جوقا  اأ�س�س  قد  كان  الذي  اأكومي«،  الوهاب 

�سمفونيا، ي�سم خرية العازفني املغاربة وكثري 

ومع  واأملانيا،  فرن�سا  من  الأجانب  العازفني  من 

وجوقه  املاي�سرتو  هذا  قلد  اأن  يحدث،  مل  ذلك 

رحمه  اإنه  بل  كال�سيكية،  غربية  معزوفة  اأية 

اهلل، كان يفر�س على اجلميع مغاربة واأجانب، 

الع�سرية  والأغاين  الأندل�سية  املو�سيقى  عزف 

املعطى،  هذا  من  وانطالقا  والوطنية،  املغربية 

قلت يف قرارة نف�سي كان من الأجدر بامل�سوؤولني 

املو�سيقي  بالرتاث  الهتمام  الفرقة،  هذه  على 

العاملي،  الطابع  اإعطاءه  وحماولة  املغربي، 

اأن  ي�ستحق  ما  املغربية،  الأحلان  من  فهناك 

العلمي  والتحليل  بالدر�س  الفرقة  هذه  تتناوله 

دخيلة  ملو�سيقى  البديل  هي  لت�سبح  املو�سيقي، 

وم�ستوردة. 

    الطاهر طه)الرباط(

اال�ستالب الثقايف يطال حتى جمال املو�سيقى..!

ا�ســــة عن الديـــن وال�سيا�ســـــة حيــــن تغيـــب الِكيَّ

ال�سعب معنا!

أبو النعيملشكر
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اأين اختفى علماء الأمة؟
الن�ساء  اإىل  مهداة  »ن�سو�ص  بعنوان  مقالة  يف 

وقد  ع�سيد،  اأحمد  لكاتـــــــــــبه  االحتاديــــــــات« 

الفقه  موا�سفات  هي  هذه  وقـــــــال  كثريا  حتدث 

: هذا  لع�ســــــــرنا  املطلـــــــــوب   اجلـــــــــديد 

قــــــراءة  يف  واأولويتـــــــه  العــــقل  ح�ســــــــور  ـ 

القدمي. الرتاثي  الفقه  اآراء  علــــــــــــــى  النـــــــ�ّص 

 

ـ اعتبار الواقع وما يجري فيه من مظامل، واأولوية 

املنافقة. واخلطابات  احل�سنة  النوايا  على   ذلك 

مقا�سد  اأن  واعتبار  االإن�سانية  الكرامة  احرتام  ـ 

ولي�ص  امل�سرة  ودفع  املنفعة  جلب  هي  ال�سريعة 

تكري�ص الظلم واالأمل.

لكن  ونقال،  عقال  ومقبول  جميل  كالم  هذا  كل  نعم 

الثابتة  الدينية  الن�سو�ص  توؤولون  اأ�سبحتم  هل 

فيه،  االخت�سا�ص  اأهل  جمال  لكل  اإن  هواكم.  على 

�سبحان اهلل اإال املجال الديني فكل من هب ودب يفتي 

نرحب  وفكرية  اجتماعية  ناحية  من  النوازل.  يف 

اأنها  التي ممكن  البناءة  واالأفكار  االقرتاحات  بكل 

�ستغني املجال الفكري املجتمعي لكن يف حدود. ومع 

احرتامنا للموؤ�س�سات العلمية الدينية يف املغرب لكن 

ب�سراحة جند اأن اأهلها يعي�سون يف كوكب اآخر لي�ص 

املغرب. فال نعلم علماءه حتى يحملون فوق االأكتاف 

يف النعو�ص اإىل القبور. هذا �سوؤال كبري يطرح نف�سه، 

وهذا هو بالتحديد ما وقع يف كل جل االأقطار العربية 

فارغة  �سبه  ال�ساحة  اأ�سبحت  حتى  واالإ�سالمية، 

للتكفرييني والعلمانيني وخ�سوم الدين واالأمة)..( 

اأين هم رجاالت الدين االإ�سالمي الو�سطي املعتدل؟

كما للج�سم حاجياته الغذائية حتى يتقوى وي�ستطيع 

والعلمية،  الفكرية  حاجياته  وللعقل  احلراك، 

وكذا النف�ص بحاجة اإىل حياة اإميانية �سليمة الفكر 

ي�سرح  التكفريي  االأ�سويل  الفكر  فهاهو  والعقيدة. 

وميرح على طول خط طنجة جاكارطا، يهدم ويكفر 

مينة وي�سرة. بينما علماء االأمة يف غياب تام قلما 

هنالك من ين�سح الأمته. هذا من جهة، كما واجب 

االأمة االإن�سات اإىل علماء ال�سدق والو�سطية وعدم 

االن�سياع اإىل كل من اأ�سدل حليته وقراأ بع�ص اآيات 

اهلل اجلهادية فا�سل اإياها على جممل اآيات القراآن 

تعج  والعربية  االإ�سالمية  ال�ساحة  اليوم  الكرمي. 

ال�سيا�سة  لكن  الدين  با�سم  واملتحدثني  باملتفيقهني 

طغت على الفكر والتوجه الديني ال�سمح ال�سرف، 

فغدت تخرج من هنا وهناك فتوى القتل والتطرف 

هذه  مع  �سراحة  البيرتودوالر.  مليارات  بدعم 

دوامة  يف  نعي�ص  واأ�سبحنا  الربكة  قلت  الكرثة 

الفتوى والتنطع على الدين.

اأن  اهلل  من  نرجو  التي  اأفكارنا  نقول  نحن  ختاما، 

املنهج، ونرجو من  الطريق، و�سطية  �سوية  تكون 

اإىل  االإدعان  املحمدية  االأمة  وجل  املغرب  علماء 

احلق  والنزول قليال اإىل الواقع االإ�سالمي والعربي 

املعي�ص.

محمد الدفيلي

ال�سالة  عليه  الر�سول  بعثة  تعترب 

وال�سالم انقالبا �سامال بكل ما حتمله هذه 

غريت  الواقع  يف  فهي  معان  من  الكلمة 

جميع النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية 

وع�سائر  متناحرة  قبائل  كانت  اأن  بعد 

فاختفى  متما�سكة،  اأمة  اإىل  مت�سارعة 

تنظيم  حمله  وحل  القبلي  التنظيم 

مركزي قوي فتغريت احلياة اجلاهلية 

واأ�سبحت  واالأجداد،  لالآباء  املقلدة 

بحكم الر�سول حكما جديدا يف معايريه 

ليكون  اأ�ساليبه  يف  مبتكرا  ومقوماته 

اأ�سا�سا للدولة احلديثة والتي �ستظل اإىل 

اأن يرث اهلل االأر�ص ومن عليها.

من�سب  ي�سغل  الر�سول  كان  وقد  هذا 

�سيا�سة  بني  جمع  الذي  الديني  النبوة 

اأمام قانونه الذي  الدين والدنيا جميعا 

ينظم  الذي  الكرمي  القراآن  هو  به  يحكم 

واملحكوم  احلاكم  بني  العامة  ال�سالت 

النا�ص جميعا  الرعية وبني  اأفراد  وبني 

النبي  فكان  �سارمة،  عادلة  بقوانني 

والقا�سي  والقائد  واحلاكم  امل�سرع 

العالقات  بتنظيم  يقوم  وكان  االأعلى، 

االجتماعية و�سياغة القوانني واالأحكام 

امل�ستمدة من القراآن وكان يحر�ص على 

ويعمل  اجليو�ص  بجمع  فياأمر  تنفيذها 

على تنظيمها ويقودها اإىل الغزوات من 

اأجل ن�سر االإ�سالم واتخذ امل�سجد النبوي 

ال�سنة  اأ�سبحت  وقد  حلكمه،  مقرا 

قمرية عددها  النبي  �سنها  كما  الهجرية 

354 يوما اأو 355 يوما يف اإحدى ع�سرة 

�سنة من كل دورة قدرها 30 �سنة وال�سنة 

�سم�سية  �سنة  كل  على  تتقدم  القمرية 

اأن  اأحد ع�سر يوما، ومن مت جاز  بنحو 

يقع اأي �سهر هجري معلوم يف اأي ف�سل 

على  اإثقال  هذا  ويف  ال�سنة،  ف�سول  من 

النفو�ص وخا�سة اإذا حل �سهر رم�سان يف 

ال�سيف الأن ال�سوم الذي يبداأ من الفجر 

اإىل املغرب يق�سي االمتناع عن ال�سرب 

بح�ساب  واليوم  ال�سواء،  على  واملاأكل 

امل�سلمني من مغرب ال�سم�ص اإىل مغربها 

وهذا يعقد حتويل ال�سنني الهجرية اإىل 

�سنني ميالدية حتويال دقيقا، وقد بداأت 

ال�سنة الهجرية كما �سنها اخلليفة عمر 

15 يوليوز  بن اخلطاب من مغرب يوم 

�سنة 633م »وهي ال�سنة التي هاجر فيها 

اأن  يفوتني  ال  وهنا  املدينة«.  اإىل  النبي 

االحتفال  يف�سلون  الذين  الغافلني  اأنبه 

امل�سيح  ميالد  واأعياد  امليالدية  بال�سنة 

عليه ال�سالم على املولد النبوي باالأبيات 

والتي  اأتذكرها،  مازلت  التي  ال�سعرية 

�سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمري  بها  مدح 

العمرة  اأو  باحلج  اهلل  ر�سول  لزيارة 

بقوله: 

غريي يبيت على االأموال يجمعها  

كاأنه راكع فيها اإىل �سنم  

ويل بحب ر�سوال هلل كنز هدى  

           اأهديه روحي واأفدي دينه بدمي

لو كان عندي جناح الطري األب�سه  

            ول�سبقت قافلة احلجاج للحرم

جعفر المرتجى

النبي الذي جمع بني �سيا�سة الدين والدنيا

ل تلومونا
 

دموع �سايحة...

ما لقات اللي يوا�سيها

�سياح حزين...

كيف االإع�سار

قلوب مظيومة...

اهلل العامل بيها

وجوه ذابلة...

حد ما جاب خبار

�سموع باكية...

جا الريح يطفيها

الظالم حاكم...

... ليل ونهار

جروح غايره...

�سكون يداويها

كرثة االأحزان...

تطيب اال�سفار

نا�ص فالهموم...

عامية بيديها

ونا�ص فاالأفراح

... تبدل وتختار

ال تلوموا القلوب...

اإيل فيها يكفيها

و�سكون يلوم...

حكمة االأقدار

كيف ت�سكي...

احلالة مثل ما �سفتيها

وملن اليوم...

تقدر تبوح باالأ�سرار

ال�سحبة ماتت...

الكل ينعيها

واألوفا... اآه...

م�سا مع النا�ص اخليار

هاد ما�سي ق�سة...

�ساير نحكيها...

هاد الدنيا ليوم...

كي تعي�سوها يا حظار

عبد الرحيم موساوي )مراكش(

توجد عند مدخل مدينة خريبكة �ساعة جميلة 

املنظر، جتلب اأنظار ال�سكان والزائرين للمدينة 

بحكم طول علوها وجماليتها خا�سة عند امل�ساء 

م�سى  ما  يف  �سيدت  التي  الو�سائل  من  وهي 

وعلى ما يظهر ق�سد تزيني منظر املدينة)..( 

لكنه اليوم - ويا اأ�سفاه - قد اأ�سبحت عاطلة 

عن العمل و�سلت نب�سات حمركها ب�سبب عطب 

اجلماعي  املجل�ص  يبادر  فهل  ح�سل،  قد  ما 

ببلدية خريبكة باإ�سالح هذه ال�ساعة اجلميلة 

لكنها نائمة يف �سبات عميق فمن يوقظها؟ واإىل 

متى �ستظل عاطلة عن العمل يا ترى؟

المصطفى الدرمومي )خريبكة(

اإىل متى �ستظل هذه ال�ساعة عاطلة عن العمل؟

و�سرق  �سمال  الواقعة  املنطقة  تعترب 

م�سب نهر اأم الربيع بدائرة اأزمور من 

احليوية  االقت�سادية  املناطق  اأبرز 

ظل  يف  الراهن  الوقت  يف  لكنها  بدكالة، 

وتن�سيب  املطرية  الت�ساقطات  ندرة 

الرتابية  بالقيادات  جدد  �سلطة  رجال 

الع�سوائي  البناء  ملحاربة  تفرغوا 

�ساكنة  اأ�سحت  املتجولني  والباعة 

هول  من  اللطيف  تردد  الناحية  هذه 

ك�سفت  حيث  والبطالة،  العطالة  اأزمة 

الظروف عن �سريحة وا�سعة من النا�ص 

املجال،  هذا  دخل  من  وتقتات  تعي�ص 

ه�سا�سة  الع�سوائي  البناء  ف�سح  كما 

ال  الذي  املغربي  التعمري  قانون  بنود 

ين�سجم وال يتناغم مع املغاربة الفقراء 

متوا�سع  �سكن  امتالك  يف  الراغبني 

بدوار ناٍئ اأو بادية قاحلة، هذا القانون 

وامل�ساكني  الفقراء  يحرم  الذي  اجلائر 

املالكني مل�ساحة خدام اأر�سي اإىل ت�سعة 

وال  �سكن  ت�سييد  من  فالحية  خدادمي 

تقدر  م�ساحة  فوق  اإال  بالبناء  ي�سمح 

القانون  وهو  فوق،  وما  واحد  بهكتار 

القروية  الهجرة  على  امل�سجع  نف�سه 

الذي  نف�سه  القانون  هو  املدن،  اإىل 

يخدم ال�سما�سرة من منتخبني واأعوان 

�سلطة مللء بطونهم وجيوبهم من عرق 

الفقراء، من هنا عرفت ال�سلطة املحلية 

ووقفت  وقالت  الكتف،  توؤكل  اأين  من 

وعملت على حماربة البناء الع�سوائي 

وتوقفت  االأزمة  فحدثت  البوادي  يف 

امل�سكلة  اأن  جليا  يو�سح  مما  احلركة، 

يف القانون ولي�ست يف البناء الع�سوائي، 

املن�سغل  املحرتم  برملاننا  على  وكان 

هو اأي�سا بالتنابز باالألقاب وقلة االأدب 

واحلياء اأن يراجع هذا القانون اإن�سافا 

للفقراء واملحتاجني بالبوادي كي يجد 

لهم  ت�سمح  اأخرى  قانونية  �سيغة  لهم 

فوق  متوا�سع  قروي  �سكن  بامتالك 

م�ساحة خدام اأر�سي اإىل ت�سعة خدادمي 

دائرة  �ساكنة  معظم  واأن  خ�سو�سا 

وكان  هكتار،  على  يتوفرون  ال  اأزمور 

اأوال  يحاربوا  اأن  ال�سلطة  رجال  على 

بارونات ومافيات نهب رمال جماعات 

واملهارزة  علي  و�سيدي  ه�ستوكة 

ل�ساحل وحماربة اأغنياء �سرقة الغابات 

واأن  خا�سة  الطبيعية،  وثرواتها 

الدائرة تتوفر على غابة »ال�سياظمة« 

اجلديدة  باإقليم  نباتي  غطاء  كاأكرب 

وغابة  ال�ساحلي  ال�سريط  غابة  وكذلك 

االأغنياء  كبار  تلزم  واأن  »احلوزية« 

يحرتمون  ال  الذين  باملنطقة  واملالكني 

واإقاماتهم  فيالتهم  بناء  ت�ساميم 

يف  االختالل  يتجلى  هنا  اإىل  الوردية، 

قانون التعمري املعمول به حاليا الذي 

البورجوازيني  مع  ويتالءم  ين�سجم 

اأمام  الطريق  ويقطع  واالإقطاعيني 

خانة  يف  لين�سفهم  وامل�ساكني  الفقراء 

البناء  اأ�سحاب  اأو  للقانون  املخالفني 

احلكومة  هذه  اأحوج  فما  الع�سوائي، 

اإىل  املعطوب  الربملان  وهذا  امل�سكينة 

اأن يلبي حاجيات املواطنني االأ�سا�سية 

اليومية  م�ساكلهم  حل  على  وي�سهر 

اأن  والعار  العيب  فمن  احلقيقية، 

قائال:  فقريا  مواطنا  م�سوؤول  يخاطب 

»معندك�ص هكتار معندك�ص حق تبني 

براكة« علما اأن �سومة الهكتار الواحد 

 30 بني  ترتاوح  اأزمور  بدائرة  اليوم 

فكفى  �سنتيم،  ومليار  �سنتيم  مليون 

�سحكا على ذقون فقرائنا.

عبد الواحد سعادي)أزمور(

قانون يخدم الربجوازيني وي�سحق الفقراء

حممد فائق .. يكتب 

جلون اأفريك حول 

مالحظة »الأ�سبوع«
حممد فائق.. كاتب متطوع خلدمة الق�سية 

الوطنية، �سارع بعد ن�سر االأ�سبوع، ملالحظة 

اخلريطة املغربية املبتورة »عدد 5 دجنرب 

اأفريك عن  اإىل تنبيه جمموعة جون   »2013
مفاجاأته بهذا املوقف الرتاجعي)...( وبعث 

حول  درا�سات  ملجموعة  ملخ�سا  للمجلة، 

جون  مذكرا  املغربية،  الوطنية  الق�سية 

املا�سية،  ال�سنوات  طوال  كان  اأنه  اأفريك، 

قارئا مواظبا لهذه املجلة.

�سفري  من  بر�سالة  اأخريا  تو�سل  فايق 

للمغرب  الدائم  املمثل  هالل  عمر  املغرب، 

حممد  فيها  ي�سكر  االأروبي،  االحتاد  لدى 

فائق على التقرير الهام الذي اأر�سله لل�سفري 

املغربي.



اأعربت الفنانة امل�شرية انت�شار عن �شعادتها اإزاء م�شاركتها يف العر�ض 

امل�صرحي »يف �صحتك يابا«، والذي يتناول بعمق اأوجاع وهموم املواطن 

اأن بالده �صتلبي له كل طموحاته وتوفر له حياة  العربي الذي يعتقد 

كرمية ليتمتع بكافة حقوقه، غري اأنه يفاجئ اأن احلكومات قد ت�صحك 

على املواطن وت�صتغله يف بع�ض االأحيان وتطالبه باأكرث من واجباته وال 

متنحه حقوقه، فتنهار اأحالمه يف وطن كرمي، فيقرر بيع اأبنائه ليتخل�ض 

من م�صئوليتهم.

وقالت الفنانة امل�صرية يف ت�صريحات خا�صة جلريدة الوفد: اإن امل�صرحية 

تعد منا�صبة لكل وقت حيث تتعر�ض للعديد من امل�صكالت التي تواجه 

املواطن العربي وتعرب عن التطلعات التي ين�صدها يف حكومة بالده.

بقلم: أبو أزهار

الوضع دون محله
والقطار بال منبه
والخطو متوجه

دون موجه
ورب العمل في معلمه

فرعون متأله
والمسؤول في مكتبه

غائب ال ينتبه
والنائب في مجلسه

سعيد متفكه
ساكت غير متفوه!!

وهذا عبد ربه
غريب في موطنه
ومن شدة بؤسه

متألم متأوه
وذاك الحامل لشهادته

يستقبل بركله!!

عبد ربه

الكالم الموزون

االأقدار.  كوابي�ض  عني  تبعد  حمماد  خايل  م�صتملحات  عادت  ما 

فاأ�صبح ال�صرود يالزمني بالليل والنهار. وكلما كنت اأحاول اأن اأجّر 

عن  االنقطاع  مو�صوع  حول  خا�صة  يفيدين،  جاد  حديث  اإىل  خايل 

الدرا�صة، كان يفلت باأ�صلوبه ال�صاخر، و ي�صغلني بتحويله احلديث 

من  ال�صوق  تقطع  التي  الغريبة  العجيبة  ال�صخ�صية  تلك  �صوب 

�صرقه اإىل غربه كل يوم.. �صخ�صية البهلول.

كان ذلك الرجل واحدا من الع�صرات اأمثاله مّمن ا�صتهروا يف ذلك 

ال�صوق اجلامع لكل املتناق�صات.. كان اأميًّا، ورجال فقريا تعلق قلبه 

بامل�صاجد وبحلقات جامع علي بن يو�صف على اخل�صو�ض، يح�صر 

درو�ض خرية علماء مراك�ض من اأمثال ال�صيخ الفاروقي.. و�صيدي 

حماد اأٌكرام، وال�صي عبد ال�صالم امل�صفيوي، وابن عثمان، وال�صيخ 

اخلليل الورزازي، والفقيه بلح�صن، و�صيدي حممد بن عبد القادر 

العلوي ال�صهري بـ«م�ّصو«، وغريهم من اأجلِّ واأكفئ العلماء. وبالرغم 

من اأنه كان ال يكتب وال يقراأ، فاإن ملكة احلفظ عنده كانت قوية مع 

تذبذب يف اال�صتيعاب واالإدراك والتدّبر.. ومع ذلك فاإنه كان يفاخر 

اِل�ٌض من الدرجة االأوىل، ويرقى اإىل تعليم كل جاهل ومتكرب،  َ باأنه مجُ

وخجول. وقد وجد �صالته املن�صودة يف �صوق االأ�صواق املراك�صية 

ّفَتْه التي ال ي�صمح الأي اأحد اأن يّطِلع  الذي يعربه كل اأم�صية حامال قجُ

�ّض بداخلها. على ما دجُ

من املعلوم اأن جل جتار �صوق االأ�صواق هم بالدرجة االأوىل حرفّيون 

م مل ياأخذ ن�صيبا كافيا من التح�صيل واملعرفة، مل ي�صلموا من  وجّلهجُ

ذلك الداء االجتماعي اخلطري ال�صريع االنت�صار يف عقل كل خجول 

وكل متكرّب، ذلك الداء الذي ي�صري مفعوله ليجعل املرء ال يبارح 

طائ�ض  حديث  فر�صة  منتظرا  وال�صنني  االأعوام  مر  على  مكانه 

والربح  وال�صر،  واخلري  واحلرام،  احلالل  لفهم  لري�صده  يلتقطه 

والربا، فكان بع�صهم ي�صتعمل احليل، ولي�ض هذا الذي ينق�صهم، 

فيعرت�صون طريق البهلول ويدعونه للجلو�ض اإىل جانبهم و�صرب 

بلغيت  موالي  ال�صريف  ا�صتهر  الذي  املنعنع  ال�صاي  من  كاأ�ض 

بالتفنن يف ت�صحريه وع�صره.. ثم يبداأ التاجر منهم يف طرح اأ�صئلته 

البهلول وكاأنه يخترب ذاكرته وفهمه  اأخينا  العايل على  من برجه 

ملا يح�صده من حلقات العلماء، فينطلق ّبا بهلول يخرج كل ما يف 

جعبته، ثم يح�صل على بع�ض النقود ن�صري فتاويه.. ذلك باخت�صار 

هو البهلول..

كبري  اإزعاج  م�صدر  ويقال-  يحكى  ما  -ح�صب  اهلل  رحمه  وكان 

موقفا  اأذكر  لذلك،  وكنموذج  حترج.   قد  باأ�صئلة  العلماء  لبع�ض 

حدث بينه وبني العامل اجلليل �صيدي حممد بن عبد القادر العلوي، 

حني كان ي�صرح در�صا يف الفيزياء بعد اإقرار برنامج التعليم احلديث 

بدل التعليم القدمي، ف�صرب مثال باحتكاك مادة �صلبة مبادة مثلها.. 

فت�صّدى له البهلول متنّطعا وهو يخرج من قفته طا�صة نحا�صية 

وق�صيبا حديديا، فطلب من ال�صيخ اأن مي�صك بالطا�صة، ففعل، ونقر 

موالنا  يا  اأخربتنا  هالّ  قائال:  احلديدي،  بالق�صيب  عليها  البهلول 

عن �صر ال�صوت الذي �صمعناه بعد نقري لهذه الطا�صة، اأهو �صوت 

اإن البهلول كان يكرث  اأم الق�صيب؟.. وكان يقال  اأ�صدرته الطا�صة 

من اأمثال هذه اخلزعبالت يف جل�صات هذا ال�صيخ اجلليل الذي عيل 

اأهو  بدوره:  مت�صائال  البهلول  خد  اإىل  �صفعة  بكفه  فوجه  �صربه، 

�صوت كفي ما �صمعناه بعد �صفعك، اأم هو �صوت خّدك؟.. ف�صحك 

اجلميع وان�صرف البهلول ين�صر بني العامة هذه الواقعة متباهيا 

اأنه اأفحم الفقيه واأظهر عجزه.

قِنع البهلول باجللو�ض عند عتبة الدكان بب�صاطة  ماد يجُ كان خايل حمجُ

من غري �صاي وال نقود. فاأحلحت عليه اأن يفعل حتى نعرف منه 

اأخبار الوقت وحال امل�صاجد، فجل�ض فعال لفرتة ق�صرية جدا خّل�ض 

فيها كل ما كنا نود االطالع عليه.

قال البهلول:

»احلالة مكف�صة.. وال�صيباين اللي كان خمّبيه لٌكالوي يف ال�صتينية 

ومدّور به املوؤن�صني.. هزو يف طوموبيل وّداه للرباط ورجعو �صلطان 

يف حمل ال�صلطان.. والبالد كلها هنا ولهيه الطايح اأكرث من الناي�ض.. 

وعلى اجلوامع كاع ال ت�صال.. االإقامة قبل االآذان.. وال�صالة بال 

و�صو.. واملهم هو الدعاء.. »اللهم ان�صر جاللة ال�صلطان حممد بن 

عرفة«.. وابتداء من اجلمعة اجلاية اللي ما �صال يف اجلامع ودعا 

ا�ض من اأزفل والبنيقة..«. مع ال�صلطان اجلديد، ما خ�ض مّياه خ�صّ
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البهلول

يتبع..              

 كن م�ؤمنا �صادقا كما 
كان ر�سولك الأمني واتبعه 

»قل اآمنت باهلل ثم ا�ستقم« 

وكن متوا�سعا لربك كما 

كان يدعو ويقول: »اإمنا اأنا 

ابن امراأة تاأكل القديد« وكن 

على هدي خلقه العظيم 

كما و�سفه ربه وزكاه »واإنك 

لعلى خلق عظيم« تفز 

بال�سعادة والنعيم املقيم.

كن يف الدنيا كعابر 
�سبيل، ول تعمل عمل 

الغافلني اخلاملني، لأنها 

معرب زائل، وممر فائت، 

اأقامنا اهلل فيها موؤقتا 

لنعبده ولنوحده ولنوؤدي 

ر�سالة الإميان، والتوحيد يف 

احلياة، وتكون عونا ومالذا 

لإخواننا املوؤمنني، ونعمل 

عمل ال�سادقني كي نفوز 

بالر�سى والنعيم.

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 + صورة
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alousbouea@gmail.com

االأردنية  اإىل رحمة اهلل يف عمان باململكة  انتقلت 

الها�صمية �صقيقة املهند�ض ورجل االأعمال العراقي 

انهالت  وقد  النقيب.  نزار  االأ�صتاذ  املعروف 

االأ�صتاذ  على  العامل  اأنحاء  كل  من  االت�صاالت 

النقيب ملوا�صاته يف م�صابه االأليم والدعاء للفقيدة 

لعائلة  وال�صلوان  وبال�صرب  واملغفرة  بالرحمة 

النقيب. 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

شقيقة المهندس نزار 
النقيب في ذمة اهلل

»مهند« مهدد باملوت املفاجئ!
ال�صدمة  من  حالة  اأ�صابت 

جمهـــــــور الفنان الرتكي 

تاتليتوغ،  كيفيــــــاجن 

بـ»مهند«،  ال�صهـــــــري 

تفجري  ب�صبب  وذلك 

 sozcu �صحيفــــــة 

الرتكية مفاجاأة من العيار 

الثقيل بعد ن�صرها خرباً توؤكد 

التنف�ض  »توقف  مبر�ض  اإ�صابته  فيه 

اأثناء النوم« الذي يهدد حياته يف حال عدم معاجلته يف 

وقت مبكر. وحتدثت عن توّجه مهند اإىل عيادة طبية 

اإذ  الالزمة،  الفحو�ض  الإجراء  اأيام  ع�صرة  كل  خا�صة 

ك�صف اأحد اأفراد فريق عمل م�صل�صله اجلديد »ال�صيد 

مرة  من  اأكرث  الت�صوير  موقع  تركه  و�صوري«  كورت 

لل�صفر اإىل ا�صطنبول لالطمئنان على حالته ال�صحية.

يذكر اأن هذا املر�ض يعني توقف التنف�ض اأثناء النوم 

ملدة ت�صل اإىل ع�صرة ثواٍن كل خم�ض �صاعات، ويوؤدي اإىل 

اإ�صابة اجل�صم بحالة من االإرهاق ال�صديد، وقد يت�صبب 

بتوقف القلب وانخفا�ض �صغط الدم واملوت املفاجئ 

اأثناء النوم.

.د. يوسف الكتاني

لت�صنيفها  دعما مللف تر�صيح �صال 

تراثا وطنيا وعامليا، يلتقي ع�صاق 

اخلبرية  مع  ال�صعبية  الثقافة 

ال�صعبي  التــــــراث  يف  الدوليــــــة 

الباحثة جنيمة طاي طاي غزايل يف 

جل�صة مفتوحة حول خ�صو�صيات 

من  ال�صالوية  ال�صعبية  احلكاية 

زهور  واملمثلة  ال�صاعرة  تن�صيط 

 23 اخلمي�ض  يوم  وذلك  زرييق 

يناير 2014 على ال�صاعة الرابعة 

والن�صف مبقر جمعية اأبي رقراق 

الكائن بحي املنزه بطانة - �صال.

ويف اإطار �صيانة الذاكرة ال�صالوية 

بكل مقوماتها، ومن منطلق الوفاء 

الأرواح الذين �صاهموا يف �صناعة 

اأبي  جمعية  تنظم  وجداننا، 

يناير   24 اجلمعة  يوم  رقراق 

العا�صرة  ال�صاعة  على   2014
)10.00( �صباحا مبقربة �صيدي 

اإقامة  مرا�صم  �صال،   - بلعبا�ض 

الراحلني  للفنانني  تذكاري  ن�صب 

حممد،  وابنه  ال�صالوي  احل�صني 

مع اإعادة بناء قرب الرائد احل�صني 

ال�صالوي والرتحم عليهما.

لقاء مفتوح مع جنيمة طاي طاي ون�سب تذكاري للح�سني ال�سالوي وابنه حممد

والتي  للعراق  الكويت  ب�صم  رغدة  مطالبة  متر  مل 

القت ا�صتياء كبريا يف اأو�صاط جمهور مواقع التوا�صل 

كربى  حمالت  بداأت  حيث  الكرام،  مرور  االجتماعي 

ت�صن �صدها يف الكويت تطالبها باالعتذار عن ت�صريحها. 

وكانت رغدة وبعد ان�صحابها من برنامج »نورت« الذي 

تقدمه الفنانة اأروى، �صرحت ت�صريحا غريبا من نوعه 

دولة  ب�صم  تطالب  اللبنانية  الف�صائيات  اإحدى  على 

�صم  اإىل  رغدة  دعت  اللقاء  ويف  العراق.  اإىل  الكويت 

الكويت للعراق مدعية اأنها جزء منها، وذكرت يف �صياق 

احلوار مع القناة باأنها تربية »اأبو با�صل« يف اإ�صارة اإىل 

حافظ االأ�صد.

ويف هذا ال�صياق، وجه النائب الكويتي مبارك اخلرينج، 

اإىل وزير  نائب رئي�ض مل�ض االأمة )الربملان( �صوؤاال 

االإعالم ال�صيخ �صلمان احلمود، عن »االإ�صاءة الكبرية« 

»ت�صريحاتها  اأن  معتربا  رغدة،  عليها  اأقدمت  التي 

م�صا�ض ب�صيادة دولة الكويت«. وت�صاءل عن االإجراءات 

القانونية التي قامت بها الوزارة جتاه رغدة.

مربية  اإىل  حتتاج  خليجية  عائلة 

�صنوات  خم�ض  عمرها  لطفلـــــة 

واملغرب،  تون�ض  بني  ما  تعي�ض 

االإجنليزية  اللغة  تتقن  اأن  على 

كتابة وقراءة واأن يرتاوح عمرها 

ما بني 30 اإىل 40 �شنة.

الوظيفة  �صغل هذه  لكل راغبة يف 

التايل:  الهاتفي  بالرقم  االت�صال 

.0522392525

مطلوب مربية أطفال

رغدة مطلوبة للمحاكمة يف الكويت

انت�سار : احلكومات العربية 
ت�سحك على املواطن





األخيرة

أكيد أن الملك في حاجة إلى ديوان جديد

و�أنا  ك�صحفي،  نف�صي  من  خجلت 

حمرج �أمام �أحد �أ�صدقائي �ل�صحفيني 

الئحة  مني  يطلب  وهو  �لفرن�صيني، 

�الإ�صالمية،  �لدولة  وروؤ�صاء  ملوك 

�لذين ح�صرو� يف موؤمتر جلنة �لقد�س 

�أقول  و�أنا  �الأ�صبوع،  هذ�  مبر�ك�س 

رئي�س  مازن  �أبو  فقط  ح�صر  لقد  له 

خرب  هو  ها  يل  يقول  وهو  فل�صطني، 

�مللك  باأن  �لذي يقول  �لقناة »رو20« 

وروؤ�صاء  ملوك  �أمام  خطابه  �ألقى 

�لدول �الإ�صالمية.

كانت  �ل�صحفية   �لفو�صى  فبجانب 

�فتتاح  غطت  �لتنظيمية،قد  �لفو�صى 

�إثني  بعد  عقدت  �لتي  �لدورة  هذه 

�لنظارة  يذكر  بينما  �صنة)...(  ع�صر 

�لتنظيم  ذلك  منهم،  بقي  من  �أو 

�ملوؤمتر�ت  يطبع  كان  �لذي  �ملتكامل 

�لعديدة ملختلف �لقمم �لعاملية، �لتي 

�حل�صن  �أيام  �ملغرب  يف  تعقد  كانت 

�لثاين، مقارنة مع هذ� �الرجتال �لذي 

مبر�ك�س،  �لقد�س  جلنة  موؤمتر  طبع 

حيث توىل بع�س �ل�صفر�ء �لنيابة عن 

�الجتماع  هذ�  يف  خارجيتهم  وزر�ء 

�أقطاب  كل  �الأوىل  بالدرجة  يهم  �لذي 

�لعامل �الإ�صالمي.

يذكر  نف�صه،  �ل�صاد�س  حممد  �مللك 

عن  وناب  يافعا،  �صابا  كان  عندما 

�أبيه �حل�صن �لثاين يوم 6 يناير 1986 

جلنة  �أع�صاء  على  خطاب  �إلقاء  يف 

�لقد�س، ويذكر �ل�صخامة �لتنظيمية 

�للجنة  هذه  �أعمال  طبعت  �لتي 

تاأ�ص�صت  و�لتي  �ليوم،  ير�أ�صها  �لتي 

 1981 �صنة  بال�صعودية  �لطائف  يف 

بندو�ت  متبوعة  د�ئما  كانت  و�لتي 

�صحفية يدعى لها كبار �ملر��صلني من 

�لعامل،  �أنحاء  جميع  ومن  �ملغرب، 

�جتماع  لعقد  �لثاين  �حل�صن  و�صارع 

يف  باملغرب  مبا�صرة  �لقد�س  جلنة 

�ملرحوم  بح�صور   1981 �أبريل   24
�حل�صن  �مللك  لي�صافر  عرفات،  يا�صر 

رئي�س  ب�صفته  و��صنطن  �إىل  �لثاين 

قر�ر�تها  وليعر�س  �لقد�س،  جلنة 

ريغان،  �الأمريكي  �لرئي�س  على 

�لقمة   1984 يناير   17 يف  ويعقد 

جميع  بح�صور  �لر�بعة،  �لعربية 

م�صر  با�صتثناء  و�لروؤ�صاء،  �مللوك 

�جلامعة  من  مطرودة  كانت  �لتي 

يف  �لقد�س  جلنة  يعقد  ثم  �لعربية، 

يناير 1988.

�لثاين،  �حل�صن  �صدق  لقد  حقا.. 

ال  القد�س،  جلنة  ))اإن  قال:  عندما 

)خطاب  برجالها((  اإال  لها  قيمة 

.)1981 اأبريل   24
ورغم �أن �أعمال موؤمتر �للجنة �الأخري 

�جلبارة  �ملجهود�ت  تلك  عن  ك�صفت 

�ل�صاد�س  حممد  �مللك  بذلها  �لتي 

خليقا  وكان  �لقد�س،  �أجــــل  من 

�ل�صــــعودية  ملوك  باأ�صدقائنا)...( 

�الأقل  علــــــى  يوفدو�  �أن  و�الأردن، 

هذ�  يف  ميثلونهم  كبار�  م�صوؤولني 

باأنه  �لذي يجب �العرت�ف،  �حلدث، 

�مل�صتحق من طرف  مل يلق �الهتمام 

�ل�صحافة �ملغربية، �لتي مت تغييبها، 

مرة �أخرى)...(.

�لتلفزة،  نظارة  يخف  مل  كما 

عن  �لبث  توقيف  من  �متعا�صهم 

تغطية �ملوؤمتر مبجرد �نتهاء �لعاهل 

�ملتعمد  و�لقطع  كلمته،  من  �ملغربي 

�لوحيد  �لدولة  رئي�س  خلطاب 

ر�صالته  ومنع  مازن،  �أبو  �حلا�صر، 

�ل�صاد�س، من  �لتنويهية بامللك حممد 

�أن ت�صل �إىل �لنظارة و�مل�صتمعني.

للفر�غ  عابرة،  �صورة  جمرد  �إنها 

ويف  �ملغرب،  عزلة  يف  يت�صبب  �لذي 

�إىل  �لقالئل،  �الأ�صدقاء  حتويل بع�س 

متذمرين من هذه �لت�صرفات.

وطبعا.. لي�س هذ� �لعجز �لتنظيمي، 

�إ�صاءة  �إال  �الإعالمية،  و�لفو�صى 

جهود�  �صرف  �لذي  �مللكي،  للمقام 

على  �ملوؤمتر،  هذ�  الإجناح  جبارة 

يرجع  مما  �لعاملي،  �مل�صتوى 

�لتي  �لكربى  �مل�صوؤولية  �إىل  بنا 

و�الإطار  �مللكي،  �ملحيط  يتحملها 

�حلكومي، وخا�صة م�صت�صارو �مللك، 

�لق�صر،  يف  �الإعالم  عن  و�مل�صوؤولون 

�لذين  �الأبديــــــون)...(  و�مل�صرفون 

يعترب �الهتمام باالإ�صعاع �ملغربي يف 

جمال �لتنظيم و�الإعالم، �صيئا غريبا 

عنهم.

�لهادي  عبد  �الأ�صتاذ  �هلل  ورحم 

من  و�حد  عن  كتب  �لذي  بوطالب، 

�لثاين،  �حل�صن  �مللك  م�صت�صاري 

مقد�س،  �صبه  �جلانب  مهاب  وكان 

�ل�صالوي،  �إدري�س  �مل�صت�صار  هو 

كيف  اأعلم  ))ال  عنه:  قال  �لذي 

كانت جترى االأمور بينه وبني امللك 

فلم  انفراد،  على  اإليه  يخلو  عندما 

يكن اإدري�س ال�سالوي اجتماعيا بل 

كاأنه  حتى  نف�سه،  على  منكفئا  كان 

من  قرن  )ن�صف  مغلق)...(((  قفل 

�ل�صيا�صة. عبد �لهادي بوطالب(.

حيا..  بوطالب  �الأ�صتاذ  كان  لو  ترى 

�لديو�ن  ماذ� �صيكتب عن م�صت�صاري 

�مللكي يف هذ� �لزمان.

ورغم ذلك، كان �ملقربون من �حل�صن 

�أثناء عقد  �ملعجز�ت  �لثاين، يحققون 

مرة  كل  يف  كانت  �لتي  �ملوؤمتر�ت 

�لعربي  �لعامل  �أقطاب  روؤ�صاء  جتمع 

�ملوؤمتر�ت  ق�صور  يف  و�الإ�صالمي، 

�ملغربية.

فر�صة  �لقد�س،  موؤمتر  كان  حقا.. 

لت�صهد  �لعاملية  �ل�صحافة  ال�صتدعاء 

هذه  يف  �لوحيد..  �لبلد  هذ�  ��صتقر�ر 

ال  حيث  �لعربي  �لعامل  من  �ملنطقة 

تنفجر �لقنابل يف كل حي، وال ت�صتبك 

�لف�صائل يف كل درب، وحيث �ملمار�صة 

لدرجة  �أوجها  بلغت  �لدميقر�طية، 

�لت�صيب)...(، ولكن - وبكل �أ�صف - 

كان هذ� �ملوؤمتر - ب�صرف �لنظر عن 

على  �آخر،  موؤ�صر�   - �لدولية  �أهميته 

حتمية �إعادة �لنظر يف هياكل �لدولة، 

كان  �إذ�  عما  �لت�صاوؤل،  طرح  ويف 

هوؤالء �لذين يحكموننا، بارعني فقط، 

�أقطابهم،  بني  فيما  �ل�صتائم  تبادل  يف 

و�لرب�عة يف �بتد�ع �لفقر�ت �لقبيحة 

على �صفحات �جلر�ئد، دون ر�دع.

من  �ل�صاد�س،  حممد  �مللك  وماد�م 

ر�غبا  �ملعلنة،  وخططه  خطبه  خالل 

يف �إنقاذ هذه �لبالد، ويف تاأهيل �ملغرب 

من  �ملوروث  �ل�صخم  دوره  ملمار�صة 

�أجماد �حل�صن �لثاين، فاإن �الأمر يحتم 

هذه  م�صتوى  على  رجال  عن  �لبحث 

�لتطلعات.

لقد تتبعنا كيف تدخل رئي�س �ملنظمة 

�لعاملية للكرة بالطري، ليحكم باإلغاء 

جامعة  لرئي�س  د�خلية  �نتخابات 

�صابقة  وهي  �ملغربية،  �لقدم  كرة 

�أجنبي،  رجل  يبطل  �أن  �لتاريخ،  يف 

�ملغرب،  يف  د�خلية  �نتخاب  عملية 

�ل�صابق  �ملغربي  �لرئي�س  فيها  �كتفى 

بالقول:  علي،   �لفا�صي  للجامعة، 

خذلوين،  امل�ست�ساريـــــــن  ))بع�س 

مغلوطة((  مبعطيات  واأمدونــــــي 

)�خلرب. عدد 27/3/2013(.

�آخرون،  م�صت�صارون  يكون  ال  فلماذ� 

وميدونه  �لبالد،  رمـــــز  يخذلــــــون 

مبعطيات مغلوطة. معطيات من طرف 

نف�س �ل�صخ�س، وما �أ�صقى ظروفنا يف 

�ملغرب، من تنا�صي بع�س �الأ�صخا�س 

�لفا�صلني، على ر�أ�س كربى �ملوؤ�ص�صات 

ذ�ت �لطابع �القت�صادي، و�لتي يخلد 

�حلاالت،  من  كثري  ويف  ر�أ�صها،  على 

م�صوؤولون �أقرب ما يكونون، ب�صهادة 

�لعاجزين. ورغم ذلك  �إىل  م�صاعديهم 

باأي  خالدون،  �ملنا�صب  تلك  يف  فهم 

�الإعالم  وزير  وهذ�  وملاذ�..؟  حق، 

�لنموذج  هذ�  باأن  يخربنا  �خللفي 

�لقدم،  باملاء و�لكهرباء وكرة  �ملكلف 

قد �ختلطت عليه �ملاليري يف هذ� �لبلد 

�إد�رة  و�أن  �الأزمة،  من  يعاين  �لذي 

�ملاء و�لكهرباء، �لتي �أ�صبحت مدينة 

مبا  �لفا�صي،  �ملدير  �صعادة  عهد  يف 

وكانت  درهم)...(  مليار   20 قيمته 

ح�صابات جامعة كرة �لقدم، مل تظهر 

على يديه، لتربير �صرفه لـ 123 مليار 

�سنتيم.

�أن ي�صجل علينا  �مل�صتوى،  بنا  لينزل 

�ل�صحفيني،  �أحد  كتبه  ما  �لتاريخ، 

�حلكومية  �لت�صكيلة  ظروف  عن 

اأن  ي�سدق  اأحد  من  ))ما  �حلالية 

لن  اأنه  اأعلن  الذي  االأحرار  حزب 

اأ�سبح  �سوكور)...(  روي�سة  يكون 

�سوى  ينتظر  وال  العجلة،  حمور 

ميكانيكي الديوان امللكي كي يقفلوا 

العجلة.  »كوجونات«  مبفاتيحهم 

من  خيوطه  ين�سج  العبث،  اإنه 

اأن  يريدوننا  الذي  ال�سراع  وهم 

�لعبدي.  �لعزيز  )عبد  ن�سدقه(( 

موقع كود(.

�حلاالت،  كل  يف  �أخرى،  منا�صدة 

دوره  يلعب  �أن  �مللكي،  للديو�ن 

�مل�صريي، كحكم.. وكمنقذ.

ف�صول  على  وبناء  وبالتاأكيد.. 

للف�صل  وطبقا  �حلايل،  �لد�صتور 

الدولة  رئي�س  ))امللك  فاإن   ،42
وا�ستمرارها  الدولة  دوام  و�سامن 

املوؤ�س�سات  �سري  ح�سن  على  ي�سهر 

الد�ستورية، وعلى �سيانة االختيار 

وحريات  وحقوق  الدميقراطي، 

واجلماعات،  واملواطنات  املواطنني 

الدولية  التعهدات  احرتام  وعلى 

للمملكة(( وهي م�صوؤوليات �صخمة، 

ال ميكن للملك ممار�صتها وحده، و�إمنا 

�الأجهزة �ملح�صوبة  عرب جمموعة من 

وبالتايل  �مللكية،  �ملوؤ�ص�صة  على 

يكون  باأن  مطالب  بدوره  �مللك  فاإن 

قوي  رجل  ال  �أقوياء،  رجال  بجانبه، 

على  حتر�س  هياأة  ر�أ�س  على  و�حد، 

�صري  ح�صن  وعلى  �الختيار  »�صيانة 

�ملوؤ�ص�صات« حتى ال يقع �خللل، بينما 

�الأمر يحتاج �إىل رجال �أقوياء، و�لقوة 

لي�صت يف �لع�صالت، وال يف �حل�صابات 

�لقوة  و�إمنا  �الأبناك،  يف  �ملر�صودة 

هي يف �لعطاء، ويف �لفكر �خلالق، ويف 

�لنبل ويف �صمو �الأخالق، لي�صت �لقوة 

�مل�صاكل  حلل  �لتلفون،  ��صتعمال  يف 

و�لرحالت،  �الأ�صفار  يف  وال  �ملعلقة، 

�ملن�صب  ��صتعمال  يف  لي�صت  �أنها  كما 

�ل�صامي من �أجل خلط �الأور�ق.

�صفارة  يف  �لثاين  �ل�صخ�س  حادثة  وما 

�أنه  ك�صفت  و�لتي  بباري�س  �ملغرب 

مغربية،  نفوذ  مناطق  هناك  الز�لت 

وكاأن  تت�صرف  و�خلارج،  �لد�خل  يف 

�ملخزن،  بعقلية  يت�صرف  كله  �لعامل 

لوموند،  جريدة  ن�صرت  حيث 

�لغذ�ء،  مائدة  حول  حمادثة  حمتوى 

و�أحد  �ملغربي،  �لدبلوما�صي  بني 

�ملت�صايق  �لفرن�صيني،  �ملال  �أقطاب 

له  ليقول  �ملغاربة،  �أحد  طرف  من 

�لدبلوما�صي)...( �ملغربي: )) عندما 

نتكفل  ف�سوف  للمغرب،  ي�سل 

به)...(. ((

باالأقد�م  �ل�صغط  حتتم  حاالت  كلها 

�ل�صيارة  هذه  فر�مل  على  �مللكية 

لتغيري �الجتاه.
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الضـــائعة
الحقيقة

ما أشقى ظروفنا في  مصطفى العلوي
المغرب، من تناسي 

بعض األشخاص 
الفاشلين، على رأس 

كبرى المؤسسات ذات 
الطابع االقتصادي، 

والتي يخلد على 
رأسها، وفي كثير من 

الحاالت، مسؤولون 
أقرب ما يكونون، 

بشهادة مساعديهم 
إلى العاجزين.
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