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مصطفى  الوزير  أسهم 
الرضى،  بورصة  في  الخلفي 
تـــزداد ارتــــفاعا هـــذه األيام، 
ويظهر أن أصداء أنشطته اإلعالمية 
أمريكيين  صحــفيين  واستدعــــاء 
الناس  أنست  الصــــــحراء،  لزيارة 
الكبار)...( ارتباطاته بــــعبد اإللــه 
بن كيران وحزب العدالة. ومن يدري.

هكذا بدأ الوزراء الذين يبقون رغم 
خروج أحزابهم من الحكومة.
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الحقيقة

بنعبد اهلل اأمني عام بـ»التزوير« 
وحزب العدالة والتنمية يقدم 

»ر�شوة« للناخبني

قاطعت »م�شروع الهمة« لأين 

كنت اأعرف اأن م�شريه هو الف�شل

سعيد السعدي يكشف أوراقه لـ»األسبوع«:

 حــوار

امل�شت�شار الهمة اأمام جالل املوت
حتى جميد اأ�ش�س حزبا وتنازل عنه

صورة مؤثرة، 
للمستشار 
فؤاد الهمة، 
وزوجة 
الفقيد 
محمد مجيد، 
أمام جالل 
الموت، تفرض 
الظروف 
غالبا، على 
الشاهد.. 
حتمية 
التفكير 
في العالم 
اآلخر. في 
الموت الذي 
هو المرجع 
الحتمي 
للبشرية 
كلها.

اِقرأ 
الصفحات 
الداخلية.

هل هناك جوانب 

�شيا�شية يف حماكمة الزاز
02

كاتب فرن�شي يقول: »التي جي يف« 
يف بالد اجلمال واحلمري 

)تقرير ويكيليكس(

الملف
الفرن�شيون يبيعون القرد للمغاربة األسبوعي

وي�شحكون على من ا�شرتاه 
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هل هناك جوانب �سيا�سية يف حماكمة الزاز
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البيضاء. األسبوع
لعله �ضبه ح�ضار �ضرب على متابعة ملف 

الإرها�ضات  ح�ضب  املتابع  الزاز،  كرمي 

امل�ؤ�ض�ضة  اأم�ال  يف  بالتالعب  ال�ضحفية، 

�ضركة  يف  مر�ض�دة  كانت  التي  امللكية، 

وانا)...(.

تك�ضف  م�ؤخرا،  ظهرت  جزئية  اأن  اإل 

اإىل  من�ض�با  ت�ضجيال  ي�ضمل  اأمنيا  تقريرا 

يف  كان  عندما  الزاز،  كرمي  اأع�ان  اأحد 

عمارة بحي م�لي ر�ضيد بالدار البي�ضاء، 

وعلى �ضطحها عدة اأنطينات غري عادية، 

ر�ضالة  بالعمارة  املت�اجد  اأر�ضل  وحني 

يق�ل  الزاز  لكرمي   SMS ن�ضية  تلف�نية 

له: الب�لي�س جاو.

اأم�ال،  ب�ضرقة  يتعلق  ل  الأمر  وكاأن 

بقدر ما يتعلق مبركز لالت�ضال الال�ضلكي 

باخلارج.

الأ�ضب�ع وحدها التي كتبت اأن كرمي الزاز، 

البارا�ض�ت،  مظل  ا�ضتعمال  على  تدرب 

تدريبية  فرتة   ق�ضى  كان  اأنه  واأ�ضافت 

الفرن�ضية  الداخلية  وزارة  م�ضالح  يف 

)الأ�ضب�ع، عدد 13 مار�س 2014(.

املغربية،  ال�ضتخبارات  اأجهزة  ولكن 

يف  البحث  اجتاه  يف  حتركت  قد  كانت 

القت�ضادية)...(،  اجلا�ض��ضية  م��ض�ع 

التي تت�اجد يف اهتمامات الدولة الفرن�ضية 

جتاه املغرب، وه� ما مل ين�ضر فيما كتب 

ح�الت  عن  اأخبار  با�ضتثناء  الزاز،  عن 

بنكية كان يت��ضل بها بني الفرتة والأخرى 

بينما املتهم بتح�يل املاليري، ل ميكن اأن 

يت��ضل ب�ضبعمائة األف درهم، عرب ح�ضابه 

يف بنك التجارة اخلارجية.

م�ثق اآخر)...( ظهر ا�ضمه كم�ضري ل�ضركة 

ال�قت،  نف�س  يف  وه�  كاب«،  »�ض�فيان 

كرمي  ولكن  الزاز،  لكرمي  م�ضت�ضار)...( 

مائة  امل�ثق  هذا  حل�ضاب  يح�ل  الزاز 

وخم�ضني ملي�ن �ضنتيم..

تفا�ضيل كثرية، تعطي مللف الزاز، الذي 

ل  فيه)...(  البحث  ببداية  القرار  ينتظر 

مالية  حت�يالت  اإنه  قيل  مبا  فقط  يتعلق 

اأي  عنها  يظهر  مل  التي  وانا،  �ضركة  من 

ح�ضاب يف امللفات الأولية.

�سابقة خطرية تهدد ال�صحافة

املنطق املتخلف 
لل�سحافة واملاليري

كانت تلك ال�ضابقة يف العدد املا�ضي )الأ�ضب�ع 

�ضحفي  له  تعر�س  ما  هي   )2014 مار�س   20
جريدة امل�ضاء، حمزة املتي�ي ح�ل م�ضاءلته 

اإىل م�ضادر  �ضليم، ل يحتاج  عن م�ضادر خرب 

والي�م، ي�ضدر الغلط عن جريدة امل�ضاء نف�ضها، 

حني رفع اأحد امل�ضاركني فيها دع�ى �ضد الزميل 

م�ضطفى الفن مدير جريدة النا�س، لنكت�ضف اأن 

الأمر يتعلق بت�ضع دعاوى على طريقة املرح�م 

الطيب العلج، �ضاحب دع�ى.. دع�ى دع�ى، 

الدعاوى  رافعي  نعترب  ال�ضحافة،  يف  لأننا 

الدع�ى  رافع  يك�ن  فكيف  لل�ضحافة.  اأعداء 

ال�ضحفي  يظن  فهل  مليارا  ويطلب  �ضحفيا، 

طالب املليار، اأنه �ضرتفع عليه دعاوى ويطالب 

امل�ضتك�ن باملاليري.

متخلف  منطق  وال�ضحافة  املاليري  منطق 

ومرف��س.

الرئي�س الفرن�صي هولند 
يجيب اخلالدي:

 الأول مرة ال حديث 
عـــن احلتمـــيات 

القـــ�سائـــية

الرباط. األسبوع
اأم�ضاه  الذي  ال�ضتنكاري  البيان  بعد 

اأمني حزب النه�ضة والف�ضيلة اخلالدي، 

ا�ضتدعاء  �ضابقة  ب�ضاأن  �ضارمة،  ب�ضيغة 

مدير ال�ضتعالمات املغربية، احلم��ضي، 

باإر�ضال  الدبل�ما�ضية  الأ�ض�ل  وخرق 

كلف  املغربية،  لل�ضفارة  اأمني  ا�ضتدعاء 

دي�انه  رئي�ضة  ه�لند،  الفرن�ضي  الرئي�س 

�ضلمتها  ر�ضالة  بت�جيه  �ضيما«  »اإيزابيل 

م�ضي�  اإىل  بالرباط  الفرن�ضية  لل�ضفارة 

اأن  على  فيها  تطمئنه  اخلالدي،  حممد 

ه�لند  والرئي�س  ال�ضاد�س  حممد  امللك 

بني  اللقاء  عنه  اأ�ضفر  ما  على  اتفقا)...( 

لتبديد  واملغرب  فرن�ضا  خارجية  وزيري 

كل ب�ادر الأزمة ودرا�ضة ما ميكن تبنيه 

بني  ال�ضتثنائية)...(  ال�ضراكة  لتاأكيد 

املغرب وفرن�ضا.

وهي اأول وثيقة ر�ضمية فرن�ضية، م�ؤرخة 

بـ 18 مار�س 2014 ل ت�ضري من قريب ول 

من بعيد، لل�ضغ�ط امل�ضطرية التي ملحت 

اإليها كل الأج�بة الفرن�ضية ال�ضابقة، مبا 

فيها ت�ضريحات وزير اخلارجية الفرن�ضي 

ا�ضتحالة  اإىل  ملح  الذي  فابي��س  ل�ران 

هذا  طي  على  الفرن�ضي  الق�ضاء  اإرغام 

امللف.

الرباط. األسبوع

كرة  جمال  يف  م�ض��ض�ن  ا�ضتطاع  عندما 

القدم قطع الطريق ال�ضيار، حيث اأغمي على 

مينع�ن  والدرك  ال�ضيارات،  ركاب  من  عدد 

الطريق  دخ�ل  من  ال�ضيارات  اأ�ضحاب 

باحلجارة  امل�ضاغب�ن  احتله  الذي  ال�ضيار 

دبل�ما�ضية،  �ضيارات  و�ض�هدت  وال�ضكاكني 

املعاك�س،  ال�ضيار يف الجتاه  الطريق  تقطع 

الرباط  خمرج  عند  املا�ضي  الأحد  ع�ضية 

تبني اأن املغرب دخل عهد الف��ضى، وهيمنة 

ال�ضكاكني وال�ضي�ف.

كل  يف  ي�م  عن  ي�ما  ت�ضتفحل  اأخطار  وهي 

اأ�ضبحت  اأن  بعد  وخا�ضة  املغرب،  اأطراف 

ال�ضي�ف واخلناجر �ضيئا معتادا يف كل درب 

وزقاق، لي�ضبح الت�ضاوؤل م�ضروعا عما يق�له 

متى ي�سدر مدير االأمن مذكرة ملنع ال�سالح االأبي�ض
مدير  القان�ن  منفذ  يق�له  وما  القان�ن، 

الأمن.

اإن حمل ال�ضالح مطلقا للر�ضا�س اأو �ضالحا 

�ضيء  ه�  واخلناجر  ال�ضي�ف  اأبي�س، 

اأن  ال�ضرطة،  وعلى  القان�ن  يف  ممن�ع 

هناك  كانت  اإذا  وحتى  امل�اطنني،  حتمي 

فاإن  اجلنائي،  القان�ن  �ضط�ر  يف  ثغرات 

�ضابق،  جامعي  وه�  الأمن،  مدير  مهمة 

واعتقال  العام،  الراأي  حماية  عليه  حتتم 

كل من يحمل خنجرا اأو �ضيفا، وحماكمته 

باأق�ضى العق�بات.

اأ�ضبح  ال�ضي�ف،  ظاهرة  ا�ضتفحال  اإن 

عاديا،  �ضيئا  ي�ضبح  اأن  يكاد  بل  يتزايد 

املغرب  وعلى  للقان�ن،  خمالف  وهذا 

اأن ي�ضكل�ا جلنة  حك�مة وبرملانا و�ضلطة 

اأمنية)...( ملتابعة ظاهرة حمل ال�ضالح.

بن�سعبون والبنك ال�سعبي
هل يثري غرية االأبناك االأخرى

البيضاء. األسبوع
ر�ضحت امل�ؤ�ض�ضة العاملية »�ضطاندار ني�رز« 

للبنك ال�ضعبي املغربي، جائزة اأح�ضن بنك، 

لتع�د به اإىل اأيام املا�ضي، اأيام زمان، حني 

غزو  جمال  يف  مناف�س  بال  البنك  هذا  كان 

الأ�ض�اق املغربية يف الداخل واخلارج، منذ 

بن  عمر  احلاج  م�ؤ�ض�ضه  �ضبه  رئي�ضه  اأيام 

يعترب  البنك  هذا  كان  عندما  اجلليل،  عبد 

فرعا من حزب ال�ضتقالل.

الذي  للبنك  احلايل  الرئي�س  بن�ضعب�ن 

ال�دائع  اأ�ضبح عدد  ا�ضمه وقد  يكاد يحمل 

ال�ضعبية يرتفع بن�ضبة 4 يف املائة، اأ�ضبح 

املفتقدة عند كثري من  ثمار اجلدية  يجني 

البنك  جذور  لأن  رمبا  الأخرى،  الأبناك 

اأروبا  يف  املغاربة  املهاجرين  عند  ال�ضعبي 

التعامل  البنك  هذا  م�ض�ؤويل  على  تفر�س 

على اأ�ض�س امل�ضلحة امل�ضرتكة بني الزبائن 

والبنك، اأكرث من تعامل بع�س الأبناك على 

فال  املحظيني)...(  بع�س  تف�ضي�س  اأ�ضا�س 

مربر اإذن للغرية.

إذا فاتتكم واحدة من حلقات الحقيقة الضائعة، راجعوا:

كريم الزاز

هولند

بنشعبون



حول  تقعد  ومل  �أقيمت  �لتي  �ل�ضجة 

�ل�ضوت  مكرب�ت  مبنع  �ملطالب  بع�ض 

�آذ�ن �لفجر، كان من �ملمكن تفاديها  عن 

لو كانت هناك عقول مفكرة، فلو �ت�ضل 

�مل�ضاجد،  يف  مبوظفيه  �لأوقاف  وزير 

وقال لهم خف�ضو� قليال من حدة �ضوت 

�مليكروفون، ملا علم �أحد ب�ضيء.

من�ضاآت  لإقامة  كبري  خليجي  م�ضروع 

متوقف  هكتار�ت،  عدة  من  �أر�ض  على 

و�لأمو�ل �ملر�ضدة جممدة يف �لأبناك لأن 

رخ�ضة �لبناء تتوقف على �إ�ضكالية مائة 

مع  ت�ضف  مل  لز�لت  �لأر�ض،  من  مرت 

�لبلدية. �لتخلف �لذي يوؤخر �ملغرب.

يف  توقفت  �لإلكرتونية،  �لأخبار  مو�قع 

جنازة �ملرحوم جميد لتذكر قر�ءها باأن 

�جلرن�ل ح�ضني بن�ضليمان بكى، وكاأنهم 

 16 )عدد  �ل�ضائعة  باحلقيقة  يذكرون 

دموع  عن  حتدثت  �لتي   )2014 يناير 

�جلرن�ل.

�لعمالة  �أبو�ب  ي�ضتكي �ضكان متارة من 

ي�ضتقبل  ل  حيث  وجههم،  يف  �ملقفلة 

�ل�ضيد �لعامل �أحد� ب�ضبب كرثة �أ�ضفاره 

ي�ضتكي  كما  مكنا�ض)...(،  مدينة  �إىل 

�لتي  �ملزرية  �حلالة  من  �ملت�ضررون 

�ملحفرة،  متارة  طرق  عليها  توجد 

�مليز�نية  عن  �لأخري  يف  ليت�ضاءلو� 

�ملخ�ض�ضة مل�ضاريع �ملنطقة.

يف  �ملتقاعدين  �ل�ضباط  من  كبري  عدد 

مذكر�تهم،  كتابة  يف  يفكرون  �جلي�ض 

من  �لأخ�ضر  �ل�ضوء  ينتظرون  ولكنهم 

�لعزيز  عبد  د�رمي  كور  دو  �جلرن�ل 

وذكر  نو�ياهم)..(،  عن  لالإعالن  بناين 

قدمو�  �ل�ضباط  بع�ض  �أن  مطلع  م�ضدر 

لكتابة مذكر�تهم وحر�ضو� على  طلبات 

�إي�ضالها �إىل مكتب �ملفت�ض �لعام للقو�ت 

�مل�ضلحة �مللكية وقائد �ملنطقة �جلنوبية 

يف �نتظار �لتاأ�ضري عليها �أو رف�ضها)..(.

متيز حفل �لزفاف �لذي �أحيته، موؤخر�، 

ح�ضن  �ل�ضحر�ويني  �لقطبني  عائلتا 

�لرباط  يف  �حل�ضرمي  وعمر  �لدرهم 

بح�ضور عدة �ضخ�ضيات مل يكن متوقعا 

ح�ضورها، كما هو �حلال بالن�ضبة لنائب 

�ل�ضحر�وية  باجلمهورية  �لعدل  وزير 

ولد  �ضلمى  م�ضطفى  وو�لدة  �ملزعومة، 

�ضيدي مولود �ملبعد ق�ضر� عن �أبنائه يف 

�ملخيمات ب�ضبب مو�قفه �مل�ضاندة للحكم 

�لذ�تي.

يف �ضابقة من نوعها، وقع خمرج مغربي 

�لبالط  مع  عقد�  جالل  عبدو  ��ضمه 

 6 بتعليم  يق�ضي  عمان  يف  �ل�ضلطاين 

�ضباط فنون �ل�ضتعر��ض على �جلمال، 

»فا�ض  م�ضرحية  �ضاحب  حظي  وقد 

تكللت  �أن  بعد  خا�ض،  بتكرمي  فا�ض« 

�ضناعة  يف  جنح  وقد  بالنجاح،  مهمته 

�أ�ضماه  بالتد�ريب  خا�ض  جلمل  جم�ضم 

زبيدة.

�ل�ضنة  هذه  كبري  ب�ضكل  تفاقمت  ظاهرة 

و�ضط رجال �لتعليم، وهي ترك �لوظيفة 

�ضبب  بدون  �لعمل  عن  و�لنقطاع 

�أ�ضبحت  عملية  وهي  م�ضروع)..(، 

مربحة ملن له »�ملغاريف«)..( يف �لوز�رة 

�أح�ضن  �إنها  �لأ�ضاتذة  يقول  �ملعنية، 

�ضحايا  وطبعا  �لن�ضبي..  �لتقاعد  من 

هذه �لظاهرة هم �لتالميذ �ملقبلون على 

غادرو�  �أ�ضاتذتهم  بينما  �لمتحانات، 

�لأق�ضام، وتركوهم مل�ضري جمهول.
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ما خفي تحت األضواء

الرباط. مصطفى العلوي
مل يكن حممد جميد، رجال عاديا �أبد�، فقد 

�أطال �هلل عمره ت�ضعني عاما حتى يكون 

�ضاهد� على �لبد�ية و�لنهاية)...(، بد�ية 

�لأحز�ب �لوطنية �لتي نا�ضلت من �أجل 

عودة �مللك، و��ضتقالل �ملغرب و�ضاهد� 

يبق  �لتي مل  �لأحز�ب،  نهاية هذه  على 

لها �إل �أن ترمى يف »�ضطل �لزبل« كما قال 

يف �آخر ��ضتجو�ب يف حياته، وقبل موته، 

 29 عدد  �ل�ضحفي،  �لأ�ضبوع  به  خ�ض 

نونرب 2013.

�لأ�ضبوع، ومع مديرها  عالقة جميد مع 

لي�ضت �ضطحية ول بنت �ليوم، فالأ�ضبوع 

يكن  مل  �لذي  جميد،  من  �لكثري  تعلمت 

 le ي�ضاهيه �أحد يف ما ي�ضمى بالفرن�ضية

بالكلمات،  �لتالعب   jeu de mots
حتى ملا كان غري بعيد مني، ونحن معا 

يف معتقل د�ر �ملقري �ضنة 1963، ونحن 

�لعيون، و�ضط �جلالدين وهو  مغم�ضي 

يطلق كلماته �ل�ضتهز�ئية بهم.

يف  للبيت  عندي  جاء   ،1972 يف  ومرة 

�ضاعة بعد �لغذ�ء، وكان عادة ل يخفي 

حت�ضرها  �لتي  بالطو�جني  �إعجابه 

قد  كان  �ليوم  ذلك  يف  �أنه  �إل  زوجتي، 

تغذى عند �مللك �حل�ضن �لثاين، يف ق�ضره 

بال�ضخري�ت. وحكى يل �أن �مللك �حل�ضن 

�لثاين ��ضتدعاه، لين�ضحه بتاأ�ضي�ض حزب، 

ليقول يل �إين قلت له باأنني بارع يف �لتن�ض 

وماذ� بيني وبني �ل�ضيا�ضة، ورغم ذلك، 

�لأقطاب  بع�ض  له  �أجمع  �أن  على  �أ�ضر 

يف  ح�ضل  ما  وذلك  حزب،  لتاأ�ضي�ض 

�جتماع يف بيتي، ح�ضره �ملرحوم حممد 

و�حلاج،  �حماد  و�ملرحوم  �ل�ضنهاجي 

و�أقطاب �آخرون، حررو� �ضبه ت�ضريح، 

�أدى يف �لأخري �إىل تاأ�ضي�ض حزب.

وقد ظهرت مالمح هذ� �لغذ�ء �مللكي مع 

جميد يف جريدة لوموند �لتي كتب فيها يف 

عدد 27 مايو 1972 يدعو �إىل �خلروج من 

�لأغلبية  كتاب  )�نظر  �ل�ضيا�ضي  �لفر�غ 

حيث  �لعلوي(،  م�ضطفى  �ل�ضامتة. 

كتبت: ))�لتقت حول �لفكرة عنا�ضر من 

كل �لجتاهات كان جميد نف�ضه حا�ضر� 

يف �أغلبها مع �ملقاوم عبد �هلل �ل�ضنهاجي، 

ورجل �لأعمال �ملنا�ضل �حماد و�حلاج، 

و�لد �لوزير عزيز �أخنو�ض، وكان �حماد 

و�حلاج �ضبق له �أن و�ضع حد� لنتمائه 

لالحتاد �لوطني للقو�ت �ل�ضعبية.

على  �أطلق  و�حلاج  �حماد  �ملرحوم 

)�نظر  �لأمة((  حزب  ��ضم  �حلزب 

�لكو�لي�ض، عدد 1 غ�ضت 1973(.

وكان �لدكتور �ليعقوبي، قد ت�ضرر من 

حزب  على  �ل�ضو�ضية  �لعنا�ضر  هيمنة 

عائد  ب�ضاب  فا�ضتنجد  و�حلاج،  �حماد 

�ضو�ضان،  ي�ضمى  �ملتحدة،  �لوليات  من 

�لوطني  �لحتاد  لقطب  �ضهر�  كان 

عبد  �لإعالم  وزير  �ل�ضعبية  للقو�ت 

�لقادر �ل�ضحر�وي.

�ملهم �أن جميد، وبن�ضائح �مللك �حل�ضن 

�لثاين، �أطلق �حلزب �حلر �لتقدمي، ثم 

�أو  �ل�ضيا�ضة  يكره  وكاأنه  فجاأة  �نقطع 

يتجنبها.

جميد �لذي كانت جنازته قد حولته �إىل 

رجل دولة بح�ضور �حلكومة و�لأحز�ب 

ح�ضني  �جلرن�ل  ودموع  و�لأ�ضدقاء، 

�ملوؤثرة  �لنحناءة  وهذه  بن�ضليمان، 

للم�ضت�ضار فوؤ�د �لهمة، �لذي كان �لتاأثر 

مطبوعة  عنا�ضر  كلها  عليه،  باديا 

جميد،  ملحمد  �لأخري،  بال�ضتجو�ب 

كان  لأنه  �لأ�ضبوع،  به  خ�ض  �لذي 

باأفكاره  خ�ضها  �لتي  جريدته  يعتربها 

وهو يعرف �أنه يف طريقه �إىل �مل�ضت�ضفى، 

و�أر�ضل يف هذ� �ل�ضتجو�ب، �آخر ر�ضائله 

�ل�ضيا�ضية، وفرق فيها بني �حل�ضن �لثاين 

�لذي مل يكن يت�ضاور)...( مع �أحد وولده 

حممد �ل�ضاد�ض �ضاحب روؤية تقوم على 

�لت�ضاور)...( لكن �لأحز�ب يقول جميد 

تركت �مللك وحده، وهل يعقل �أن ينتهي 

حزب �ل�ضتقالل يف يد �ضباط.

�جلنة  يف  �أنه  ول�ضك  جميد،  �هلل  رحم 

�ل�ضيا�ضية  بالقف�ضات  نزلءها  �ضيتحف 

يف  مناف�ضته  �أحد  ي�ضتطيع  ل  �لتي 

�بتد�عها.

جميد م�ؤ�س�س احلزب احلر التقدمي مع احماد واحلاج
امل�شت�شار الهمة اأمام جالل املوت

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

الرباط. األسبوع

ب�ضعائر  بالقيام  يرخ�ض  لن 

ملن  �إل  �لآن،  من  �بتد�ء  �حلج 

63 عاما،  �لكرب عتيا،  يبلغ من 

وقد بد�أ تنفيذ هذ� �لقر�ر �لذي 

على  �ضنو�ت  ع�ضـــر  �ضــيدوم 

عمليات  تنتهي  �أن  �إىل  �لأقل، 

تو�ضيع �حلرم �ملكي.

�لذين  من  �لكثريين  �أن  ورغم 

عاجزين  يكونون   63 يبلغون 

عن �لتكلف ب�ضوؤونهم وحدهم، 

فيها  يفكر  مل  �إ�ضكالية  فاإنـــها 

م�ضدرو �لقر�ر.

�لأوقاف  وز�رة  بالغ  حتـــــى 

�لذي �ضدر �ضباح يوم �لثالثاء 

�ضن  حتديد  ينف  مل  �لأخري، 

�حلجاج يف 63 �ضنة، بل حتدث 

عن »�ل�ضلطات �ل�ضعودية �لتي 

�حلجاج  عدد  تخفي�ض  قررت 

�لأقطار  جلميع  بالنــــــــــ�ضبة 

�ملائة  يف   20 بن�ضبة  �لإ�ضالمية 

ب�ضبب  2013 و2014  ملو�ضــمي 

لتو�ضعة  �جلارية  �لأ�ضغال 

�ملكي«  باحلـــــرم  �ملطـــــاف 

على  مفرو�ضا  »كان  و�أ�ضاف: 

�ملغرب تطبيق هذ� �لقر�ر«.

�ضتكون  ماذ�  �أحد  يدري  ول 

�هلل  عباد  على  �لنف�ضية  �لآثار 

�لذين يعتربون �حلج ركنا من 

�أركان �لإ�ضالم.

احلج.. مل يبق من حق كل النا�س
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تت�فر وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية على 

اخلارج؛  يف  التمثيليات  من  العديد 

الدبل�ما�شية  بالبعثات  الأمر  ويتعلق 

الدائمة عددها  والبعثات  )ال�شفارات 

عددها  العامة  والقن�شليات   )93
ك�طا  ي�شبه  ما  منها  خ�ش�شت   ،53
مبن�شب  ن�شاء  ع�شر  من  اأقل  للمراأة، 

ال�طن  وخارج  داخل  امل�ش�ؤولية 

العل�ي  زه�ر  ال�شفريات  منهن  اأذكر 

باأ�شل�  العل�ي  وال�شعدية  بالي�ن�شك� 

ورجاء  بالت�شيك،  عثماين  و�ش�رية 

الت�ن�شي  ومينة  بالدمنارك،  غنام 

الدبل�ما�شية  ظلم  للمراأة  باأوكرانيا. 

واإهانة للد�شت�ر املغربي، غري املفعل 

يف م�شاألة امل�شاواة بني الرجل واملراأة، 

يف زمن »حكم« الإ�شالميني.

حرم اهلل الظلم على نف�شه وجعله بني 

العباد حمرماً، واهلل ل يحب الظاملني، 

وكم يف وزارة اخلارجية املغربية من 

التعيينات  م�شاألة  يف  وا�شتبداد  ظلم 

نقف  ودع�نا  امل�ش�ؤولية،  ملنا�شب 

يقع  الظلم،  من  جانب  على  الي�م 

اإنه ظلم املراأة  على فئة خا�شة فيها، 

ال�زراء  ظلمها   فقد  الدبل�ما�شية، 

ال�شابق�ن، العلماين منهم، والإ�شالمي، 

الإدارة  تظلمها  وقد  له،  ل�ن  ل  ومن 

املقبل  اأبريل  �شهر  نهاية  يف  جديد  من 

مبنا�شبة التعيينات للعمل باخلارج.

ووزارة  )امل�ت(  عزرائيل  اإذ، 

�شرط  يتقا�شمان  املغربية،  اخلارجية 

العمل  يف  وزوجته  الزوج  بني  الفراق 

الظامل،  الجتهاد  ،وبهذا  باخلارج 

»ما يج�ز وما ل  كتاب  يتف�قان على 

للعالمة  الزوجية«  احلياة  يف  يج�ز 

بن  العزيز  عبد  الراحل  الأ�ش�يل 

مينع  �شيء  وبالتايل ل  ال�شديق، 

ا�شتمرار  م�ظفات اخلارجية، يف حال 

الن�شاء  »رابطة  تاأ�شي�س  من  الظلم، 

الدبل�ما�شيات �شحايا التمييز«. 

رقم  الإعالن  كالمي،  منا�شبة 

101 بتاريخ 13 مار�س 2014، ال�شادر 
عن مكتب جمعية الأعمال الجتماعية  

املغربية  اخلارجية  ال�ش�ؤون  ل�زارة 

واملتعلق بتخليد الي�م العاملي للمراأة 

ب�شراكة مع ال�زارة، والذي تزامن مع  

بداية حركة امل�ظفني للعمل باخلارج 

ل�شنة 2014. تزامن غري بريء ح�شب 

�شناعة  اختاللت  بحكم  م�شادرنا، 

بالتعيينات يف من�شب  املتعلق  القرار 

امل�ش�ؤولية.

باخلارج؟  احللم  وظيفة  تريد  هل 

�شجل الآن قبل ف�ات الأوان! وظائف 

�شفري  من�شب  منها  )�شاغرة(،  خالية 

بالفاتيكان، اإىل جانب البابا فرن�شي�س، 

بابا الفاتيكان وامل�شيحيني الكاث�ليك، 

من�شب قد يك�ن ح�شب م�شادرنا، من 

ن�شيب ال�شيد »ب�ريطة«.

التي وقفت  الرئي�شية  الع�امل  اأعرف 

لل�شيد  ال�شاروخي  ال�شع�د  خلف 

نا�شر ب�ريطة، هذه الع�امل، مهددة 

هذه  منفردة  اأو  جمتمعة  بالنهيار 

الأيام، حتى اأن كثريين بات�ا يعتقدون 

وبالتايل   العامة،  بالكتابة  اأيامه  اأن 

بال�زارة، باتت معدودة، بعد »الك�د 

»مزوار«،  ال�زير  مع  �شريك�ي« 

)ال�ش�رة(  حنني  حممد  والدكت�ر 

ب�عيدة  ال�زيرة  من  املقرب  الربملاين 

ر�شيد  املرتقب،  الربملان  ومن  رئي�س 

حظا  الأوفر  ه�  العلمي،  الطالبي 

يف  »ب�ريطة«  خالفة  مبن�شب  بالف�ز 

خلية  م�شادر  ح�شب  العامة،  الكتابة 

»مزوار«.

مرحلته  يف  اللقاء  جنح     باخت�شار 

الذي  التقرير  ح�شب  فقط،  الأوىل 

ح�شلت عليه، و�شيك�ن الرهان الأكرب 

التي  الت��شيات  بتنفيذ  جناحه   يف 

تقدمت بها ال�ر�شات. وتلك مرحلة ل 

ميلك احلكم عليها �ش�ى الأيـام.

لعدم  العتذار  تقدمي   اأن�شى،  كدت 

تلبية  بامل�شاركة،  التزامي  احرتام 

بال�زارة،  املخت�شة  لدع�ة  اجلهة 

ال�طن،  خارج  طارئ  �شفر  لظروف 

وكانت  مداخلتي)مرافعتي(، مربجمة 

�شمن ور�شة: »رفع متثيلية الن�شاء يف 

حم�ر  وه�  الدبل�ما�شية«،  البعثات 

»ملياء  ال�زارة،  ح�شناء  تراأ�شته 

الحتاديني  �شيخ  بنت  الرا�شي«، 

ال�احد  عبد  الأ�شبق،  وزعيمهم 

الرا�شي.

وظائف خالية »�شاغرة« بوزارة اخلارجية املغربية يف عهد »الأحرار«؟!
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الأموي يعود لل�شارع رفقة 

موخاريق والعزوزي

الدار البيضاء: األسبوع

خ��س  عزمها  نقابات  ثالث  اإعالن  بعد  مبا�شرة 

بادرت  احلك�مة،  على  احتجاجا  وطنية  م�شرية 

وعبد  ال�فا  حممد  »ال�زير  حك�مية  و�شاطات 

لالت�شال  الت�شغيل«  وزيــــــر  ال�شديقي  ال�شــــالم 

بقيادات هذه النقابات يف حماولة لثنيها عن تنظيم 

هذه امل�شرية.

متثيلية  الأكرث  من  نقابية  مركزيات  ثالث  وكانت 

والفدرالية  لل�شغل  الدميقراطية  »الكنفدرالية 

الدميقراطية لل�شغل والحتاد العام لل�شغالني« قد 

اأعلنت عن تنظيم م�شرية احتجاجية، ي�م الأحد 

املقبل 6 اأبريل.

قرروا خ��س هذه  الأم�ي والعزوزي وخماريق 

امل�شرية ب�ش�ارع الدار البي�شاء، وذلك بعد انتهاء 

اأجل فتح احل�ار معها من طرف احلك�مة التي مل 

ت�شتجب لدع�تها.

مطلبيا  ملفا  رفعت  قد  النقابات  هذه  وكانت 

احل�ار  لفتح  �شهرا  واأمهلتها  مدة  قبل  للحك�مة 

ت�شتجب  مل  احلك�مة  اأن  غري  حمددة،  ب�شروط 

بعد. 

اختفت قبل اأزيد من �شهر مديرة ومالكة مدر�شة 

الريا�س  بحي  الراقية  بالفيالت  خا�شة  ابتدائية 

يف الرباط يف ظروف غام�شة.

هذا الختفاء لل�شيدة املديرة هز مدر�شي وتالميذ 

كانت  التي  املختفية  عن  بحث�ا  الذين  املدر�شة 

تعي�س وحدها دون اأثر لها.

رجال ال�شرطة دخل�ا على اخلط و�شرع�ا يف فك 

واملدر�شني  الآباء  الذي حري  الختفاء  هـــذا  لغز 

والتالميذ على ال�ش�اء.

وكانت جلنة من نيابة التعليم بالرباط قد زارت 

املديرة  م�شاعدة  وعينت  م�ؤخرا،  املدر�شة، 

املختفية »م�شـــــــ�ؤولة بالنـــــيابة«، على �ش�ؤون 

املدر�شــة حتـــــــى معرفة اآخر التط�رات وانتظار 

الإجراءات  لتخاذ  الدرا�شية  ال�شنة  نهايـــــة 

القان�نية يف هذا املجال.

األموي

محمد حنين

من يظلم المرأة الدبلوماسية المغربية؟

بلمختار  ر�شيد  »التقن�قراطي«  ال�طنية  الرتبية  وزير  ا�شتكى 

لرئي�س احلك�مة عبد الإله بن كريان الهج�مات املتكررة لن�اب 

حزب العدالة والتنمية عليه، وعلى �شيا�شته داخل الربملان.

لفريق  ال�شاخنة  الربملانية  الأ�شئلة  اأ�شبح يت�شايق من  بلمختار 

الرتبية  قطاع  يف  م�شاءلته  حدة  ارتفاع  ومن  والتنمية  العدالة 

والثقافة  التعليم  جلنة  عقد  طلبات  راأ�شها  وعلى  والتك�ين، 

ق�شية  اآخرها  الرتب�ية  الق�شايا  من  عدد  ملدار�شة  بح�ش�ره 

»م�شار« و»البكال�ريا الفرن�شية«.

بلمختار، وبعد �شيقه بتهجمات ن�اب العدالة والتنمية واأمام عدم 

اكرتاث بن كريان بتظلماته »خرج ليه ك�د« وواجه ن�اب العدالة 

والتعليم  بك�ن  والت�شال  الثقافة  جلنة  يف  مبا�شرة  والتنمية 

»جاللة امللك ه� من عينه ليق�م مبهمة الإ�شالح  يف جمال التعليم 

ولي�س �شخ�شا اآخر يف اإ�شارة اإىل بن كريان«.

بلمختار: جاللة امللك هو من عينني لإ�شالح التعليم

اختفاء مديرة مدر�شة 

خا�شة بالرباط
م�شاريــــع قوانــــني

 اأم م�شــــاريع حـــــروب
الرباط: األسبوع

حرب  الأخري  الأ�شب�ع  يف  ا�شتعلت 

الأغلبية  اأحزاب  بني  لي�س  »اللغات« 

واحلك�مة  املعار�شة  اأحزاب  وبني 

نف�شها  الأغلبية  داخل  حتى  بل  فقط، 

التقدم  وبني  والتنمية  العدالة  بني 

وال�شرتاكية.

يف  احلك�مة  معركة  تهداأ  تكد  فلم 

التقدمي  الثقافة  وزير  �شخ�س 

العدالة  فريق  مع  »ال�شبيحي« 

قان�ن،  مقرتح  قدم  الذي  والتنمية 

الأ�شب�ع املا�شي، يعيد العتبار للغة 

العربية وير�شمها فعال داخل الإدارة، 

حتى ن�شبت حرب اأخرى لكن مع فرق 

املعار�شة هذه املرة »حزب ال�شتقالل 

والحتاد ال�شرتاكي«.

اإقناع  يف  ال�شبيحي  جنح  وبعدما 

مقرتحها  ب�شحب  والتنمية  العدالة 

مربر  حتت  العربية  باللغة  اخلا�س 

اأن احلك�مة تعد م�شروعا �شامال ح�ل 

ال�طني  »املجل�س  اإطار  يف  اللغات 

للغات والثقافة« الذي �شيهتم باللغتني 

واللهجات  والأمازيغية  العربية 

والثقافات املحلية كاحل�شانية، برز اإىل 

ال�اجهة مقرتحان جديدان ح�ل هذا 

املجل�س من طرف الفريقني املعار�شني 

ال�شرتاكي«  والحتاد  »ال�شتقالل 

تناق�شهما  فهل  �شحبهما،  رف�شا  الذين 

احلك�مة اأم تعجل مب�شروع قان�ن 

من  الب�شاط  وت�شحب  امل��ش�ع  يف 

مبادرة الفريقني؟

بلمختار
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مر اأزيد من �شهر وحكومة بن كريان مل تِف 

بوعدها ومل ت�شادق بعد على م�شروع قانون 

الذي كانت قد در�شته يف  احلق يف املعلومة 

جمل�س احلكومة قبل حوايل �شهرين، واأعطت 

للم�شادقة  الأكرث  على  �شهر  مدة  لنف�شها 

عليه.

يحتج  ال�شرتاكي  الفريق  جعل  التاأخر  هذا 

الغبار  نف�س  اإىل  الربملان  ويدعو  جديد  من 

على مقرتح قانون حول احلق يف املعلومة، 

كان قد اأعده الحتاديون خالل بداية الولية 

الت�شريعية احلالية. وجمده الرئي�س ال�شابق 

الإن�شان  وحقوق  والت�شريع  العدل  للجنة 

الربملان   ينف�س  فهل  التجمعي حممد حنني، 

الغبار على هذا املقرتح اأم ي�شتمر يف انتظار 

مبادرة احلكومة التي قد تاأتي اأو ل تاأتي؟.

الرباط: األسبوع

انتقل ال�شتقاليل حممد الوفا وزير احلكامة وال�شوؤون 

العامة بحكومة بن كريان اإىل مرحلة »الف�شائح« يف 

من  املقربني  ال�شتقالل،  بحزب  خ�شومه  مواجهة 

الأمني العام حميد �شباط.

من  الكثري  بيوت«  »خبايا  جيدا  يخرب  الذي  الوفا 

اإىل  انتقل  �شباط  اأن�شار  من  وبخا�شة  ال�شتقالليني 

ف�شح امل�شتور يف معركته املقبلة، فبداأ بتهديد �شباط 

بف�شح الكثري من الأ�شرار حول م�شاره ثم انتقل اإىل 

عبد اهلل البقايل القيادي الآخر يف حزب ال�شتقالل.

تهديد الوفا بك�شف اأ�شرار البقايل انتقل اإىل ف�شح ما 

متهيدا  وثروته،  البقايل،  »زوجة«  مبلف  اإليه  اأ�شار 

حيث  مهاجمته،  حالة  يف  الأخرى  القيادات  لف�شح 

بحزب  عديدة  قيادات  حول  كثرية  ملفات  »ميلك 

للجنة  ينتمي  واأغلبها  �شباط،  من  مقربة  ال�شتقالل 

لعائالت  ومنتمون  �شابقون  وزراء  ومنها  التنفيذية 

نافذة، تلتزم ال�شمت حاليا على مهاجمة الوفا الذي 

بداأ يقت�شر على عنا�شر �شبيبة احلزب دون القيادات 

الأخرى كحجرية، وبادو، والأن�شاري، وغريهم«. 

جمل�س  مكتب  اجتماع  داخل  حتى  له  وت�شدى 

احلكومة  يدين  بيان  اإ�شدار  يف  ف�شل  الذي  النواب 

املو�شوع  اأن  الأغلبية  اعتربت  بعدما  املو�شوع،  يف 

اإىل  يرق  ومل  الطرفني  بني  داخلي  �شيا�شي  �شراع 

هما:  د�شتوريتني  موؤ�ش�شتني  بني  �شيا�شية  حرب 

احلكومة والربملان.

الوفا يهدد بك�شف 
»عورات« ال�شباطيني

العنصر

مبلف  مهتمة  اأطراف  عدة  عقدت 

ال�شحراء اجتماعات يف الفرتة الأخرية، 

اأبريل  �شهر  ملعركة  ا�شتعدادا  وذلك 

القادم.

وعلمت »الأ�شبوع« اأن اجتماعات مطولة 

وم�شرت�شلة انعقدت مب�شاركة م�شت�شاري 

»الفا�شي  الأمر  ويتعلق  امللك،  جاللة 

الفهري وفوؤاد الهمة « وبح�شور عدد من 

املغربي  الأمن  ب�شوؤون  املهتمة  امل�شالح 

داخليا وخارجيا.

اأن  املنتظر  من  التي  الجتماعات  هذه 

قرارات  عن  املغرب  اإعالن  اإىل  تف�شي 

حقوقية هامة يف القريب العاجل، اأف�شت 

للتحرك  حمكمة  خطة  و�شع  اإىل  كذلك 

على جميع امل�شتويات، ويف اإطار �شيا�شة 

التي ت�شتعد  ال�شر�شة  للهجمة  ا�شتباقية 

لها اجلزائر خالل �شهر اأبريل القادم.

من  عدد  زيارة  ت�شتبعد  مل  اخلطة 

وبخا�شة  الكربى  الدولية  العوا�شم 

لتفادي  ومو�شكو”  وبيكني  “وا�شنطن 
اأبريل، مبنا�شبة  �شهر  مفاجاأة خالل  اأي 

لالأمني  ال�شنوي  التقرير  مناق�شة 

ال�شحراء،  حول  املتحدة  لالأمم  العام 

والت�شويت كذلك على جتديد مهمة بعثة 

املينور�شو بالأقاليم اجلنوبية.

ورغم  اجلزائر  اأن  يت�شح  بداأ  ذلك،  اإىل 

الرئا�شية فهي مل  ان�شغالها بالنتخابات 

متهل املغرب بداية �شهر اأبريل للتحرك، 

وباتت تتحرك بقوة على ال�شعيد الدويل 

كانت  ال�شياق  هذا  ويف  املغرب،  �شد 

و�شاطتها لل�شحراوية النف�شالية اأمينة 

حيدر لتحا�شر داخل الربملان الأمريكي 

حول خروقات حقوق الإن�شان باملغرب.

تخوفات من �سفعة حمتملة مبجل�س الأمن يف ق�سية »املينور�سو«

احلكومــــة 
ترفـ�ض »احلق 

يف املعلـــومة«

العدل والإح�شان ت�شاند بن 

كريان يف مقاطعة م�شرية الطلبة
الرباط: األسبوع

قد  والإح�شان  العدل  جماعة  تكون  املقاطعة  بقرار 

بع�س  اإليها  دعت  التي  الوطنية  امل�شرية  اأف�شلت 

املغربية،  اجلامعات  خمتلف  يف  الطالبية  الف�شائل 

للخروج والحتجاج على رئي�س احلكومة عبد الإله 

بن كريان، يوم الأحد املا�شي اأمام الربملان.

اجلهة  حقيقة  ا�شتق�شت  والتنمية  العدالة  قيادات 

داخل  التظاهرة  هذه  اإىل  الداعي  للبيان  املروجة 

اجلامعة وداخل »الفاي�شبوك«، وبخا�شة حول مدى 

م�شاركة طالب العدل والإح�شان خالل هذه التظاهرة 

اأمرها  ت�شدر  مل  النتائج  �شوء  وعلى  عدمه  من 

نف�س  �شد  كريان  بن  لدعم  ينزل  كي  الطالبي  لتيارها 

التظاهرة.

الوطني  »الحتاد  خروج  اإعالن  اأن  بالذكر،  اجلدير 

كريان  بن  على  لالحتجاج  لل�شارع  املغرب«  لطلبة 

دعت اإليه بع�س الف�شائل الي�شارية الراديكالية داخل 

الحتاد الوطني لطلبة املغرب، و روج له بقوة داخل 

التيار  فيها  مبا  تيارات  عدة  طرف  من  الفاي�شبوك 

احل�شور  لكن  واملعا�شرة،  الأ�شالة  حلزب  الطالبي 

ال�شعارات  فقط  املا�شي،  الأحد  يوم  باهتا،  كان 

ال�شاخنة كعادة م�شريات النهجاويني والقاعديني.

زعماء الأحزاب يبحثون عن 
الإ�شارات يف جمل�ض النواب

الرباط: األسبوع

بخ�شو�س  كبريا  ارتباكا  ال�شيا�شية  الأحزاب  خمتلف  قيادات  تعي�س 

انتخابات رئا�شة جمل�س النواب، ول يزال يلهث خمتلف اأمنائها العامني 

ملعرفة التوجهات الفوقية واأين تتجه الرغبة يف هذا املجال.

وزاد من �شمت اأ�شحاب الإ�شارات �شخونة املعركة املقبلة لرئا�شة جمل�س 

النواب التي �شتجري خالل �شهر اأبريل املقبل، اإذ  مل حت�شم على م�شتوى 

الأمناء العامني لالأحزاب ال�شيا�شية الذين ينتظرون »الإ�شارات«.

فقد �شجلت »الأ�شبوع« ارتفاع وترية حترك الأمناء العامني وقياديني 

باملكاتب ال�شيا�شية لبع�س الأحزاب خالل الأ�شبوع اجلاري، ملعرفة اآخر 

الأخبار يف هذا املجال دون جدوى.

من جهة، انتقلت الت�شالت بني اأحزاب املعار�شة لتحقيق نوع من التوافق 

واحل�شم لفائدة مر�شح املعار�شة ال�شتقاليل كرمي غالب، و�شط بع�س 

نف�شها، وبخا�شة من احلركة  الأغلبية احلكومية  النواب وقيادات من 

ال�شعبية الغا�شبة على »الإر�شاء الكبري الذي مت لفائدة التجمع الوطني 

لالأحرار داخل الأغلبية اجلديدة على ح�شاب باقي املكونات«. ومن جهة 

اأخرى، م�شادر مقربة من قيادات يف الأغلبية اأكدت اأن »اإعالن الأغلبية 

قبل اأ�شبوعني عن دعمها لر�شيد الطالبي ل يزال يلقى النتقادات احلادة، 

وبخا�شة داخل نواب العدالة والتنمية الذين يرف�شون فر�س الأحرار 

ا�شما معينا عليهم »فهم يقبلون اتفاق بن كريان مع الأحرار بعودة املقعد 

اإليهم، لكن يرف�شون  اأن يفر�س مزوار ا�شما معينا عليهم«.

خال�شات جطو يف اجتماع 
يرتاأ�شه غالب

الرباط: األسبوع
يت�شح اأن ال�شراع ال�شاخن الذي عا�شته العالقة بني كرمي غالب 

رئي�س جمل�س النواب، وقيادات العدالة والتنمية طيلة الأ�شبوعني 

حول  جطو  تقرير  مناق�شة  اجتماع  يرتاأ�س  من  حول  الأخريين 

املقا�شة، قد ح�شم اأخريا لفائدة كرمي غالب.

هذا اخلالف بني اجلانبني الذي كانت »الأ�شبوع« قد انفردت بن�شره 

قبل اأ�شبوعني، كان قد ا�شتد بني الطرفني يف الآونة الأخرية، حيث 

العدالة والتنمية التي تقول اإن من حق ع�شو اأمانتها العامة �شعيد 

خريون ب�شفته رئي�شا للجنة املالية املخت�شة مبجل�س النواب تراأ�س 

هذا الجتماع الذي �شيعقد يوم الإثنني املقبل، والذي �شيلقي خالله 

اإدري�س جطو خال�شات درا�شة قام بها جمل�شه حول املقا�شة، بينما 

كرمي غالب كان ي�شر على تراأ�شه هو لهذا الجتماع، على اعتبار اأن 

هذه الدرا�شة متت بطلب موقع منه وب�شفته رئي�شا للمجل�س.

الجتماع،  هذا  برتوؤ�س  والتنمية  العدالة  مت�شك  واأمام  وهكذا، 

عقد  عن  الإعالن  وهي  حمكمة  قانونية  خطة  اإىل  غالب  اهتدى 

وجلنة  املالية  »جلنة  برملانيتني  جلنيتني  بني  م�شرتك  اجتماع 

العدل والت�شريع وحقوق الإن�شان« ويف هذه احلالة يخوله القانون 

تراأ�س الجتماع لأنه م�شرتك وهو ما مت فعال، وبهذا يكون غالب قد 

وجه �شربة قوية للعدالة والتنمية اأياما قليلة على حمطة اأخرى 

من ال�شراع بني الطرفني بداية اأبريل املقبل، حيث انتخابات رئي�س 

جمل�س النواب اجلديد.

الوفا

بن كيران

 م�شت�شارو امللك ي�شتنفرون الأطراف الفاعلة يف ملف ال�شحراء
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تعاىل، ك هلل  حالها  ت�شكو  طانطان  مدينة 

الباخرة  العربة من  تاأخذ  فال�شلطات مل 

مبدخل  جنحت  التي  البرتول  حاملة 

كارثة  يف  تت�شبب  اأن  وكادت  امليناء 

على  الدور  ياأتي  املرة  هذه  عاملية.. 

3« وقد جنا  مركب �شيد ا�شمه »يا�شني 

باأعجوبة من الغرق، كما تعر�ض قاربان 

و»باري�ض«  »ميمون«  ال�شردين  ل�شيد 

طانطان.  مدينة  ميناء  ببوابة  للجنوح 

واملنطقة  امليناء  بوابة  ترمل  ب�شبب 

املحيطة به.

حالة من الذعر واالرتباك اأحدثها اإ�شدار 

من  جمموعة  طرف  من  موقع  بيان 

اجلمعيات ببوجدور، �شرعان ما حتركت 

على  لتطلع  املعنية  واجلهات  ال�شلطات 

لعامل  املوجهة  االتهامات  �شك  حقيقة 

اإىل  البيان  موقعو  ذهب  حيث  االإقليم، 

حد نزع البيعة من اأعناقهم، لياأتي بيان 

للدميقراطية  ال�شحراوية  الرابطة  من 

ما  وراء  البولي�شاريو  ليتهم  والتنمية 

الرابطة  توؤكد  حيث  ببوجدور،  ن�شر 

نقا�ض  بعد  اأنه  املدين  املجتمع  با�شم 

اإثارة  �شاأنه  من  ما  كل  تدين  م�شوؤول 

واأن  الدولة،  ثوابت  وا�شتفزاز  البلبلة 

البيعة ال�شرعية لي�شت جماال للمزايدات 

حماولة  هي  الوطنية  باملقد�شات  وامل�ض 

يائ�شة للتاأثري يف الراأي العام)..(.

�شهدت حتركات املنتخبني ال�شحراويني 

االأخرية،  الفرتة  يف  عميقة  حتوالت 

مع  املبا�شرة  االإذاعية  اللقاءات  اإثر 

بداأها  الرقابة  مق�ض  وبدون  املواطنني، 

حمدي  موالي  العيون  بلدية  رئي�ض 

مبا�شرا  �شيف  كان  الذي  الر�شيد  ولد 

وبعده  البي�شاء.  م«  ف  »ام  اإذاعة  يف 

من  للنقا�ض«  »ملفات  برنامج  ا�شت�شاف 

اأكادير عبد الوهاب بلفقيه رئي�ض  اإذاعة 

الر�شيد  ولد  من  كل  وكان  كلميم،  بلدية 

وعبد الوهاب م�شلحني مبعطيات واأرقام 

املطروحة  امللفات  من  العديد  جعلت 

وخا�شة  العام  الراأي  اأمام  وا�شحة 

والت�شغيل  اجلديدة  الرتابية  االإدارة 

واال�شتثمار)..(.

ربان  وهو  بلق�ض،  حممد  ال�شاعر  اأبرز 

اليوم  مبنا�شبة  تكرميه  عقب  طائرة 

»�شفر..  ديوانه  اأن  لل�شعر،  العاملي 

احتفاء  مبثابة  وترحال...«  ع�شق.. 

باالإنتاج االأدبي يف كونيته، وقالت جنالء 

اآباء  جمعية  رئي�شة  االإدري�شي  اجلماين 

تالميذ مدار�ض االأمني، باأن امل�شابقة التي 

مع  بتعاون  التالميذ  مئات  فيها  �شارك 

نيابة التعليم العيون، ومديرية الثقافة، 

االآباء  جمعيات  فدرالية  مع  وبتن�شيق 

ال�شعراء  الكت�شاف  جديدا  حافزا  تعد 

ال�شباب، باعتبار ال�شحراء ملهمة لل�شعر 

احل�شاين، وجتلى ذلك من خالل احل�شور 

الذي جتاوز 400 مدعو احت�شنتهم قاعة 

بتوقيع  احتفى  والذي  فو�شبوكراع، 

�شريف  ال�شحراوي  ال�شاعر  ديوان 

ال�شعري  الديوان  �شاحب  اخلوجاين، 

على  باحلفاظ  مطالبا  واأوراق«،  »رمال 

مقومات  من   كواحد  احل�شاين  ال�شعر 

املدون،  غري  املغربية،  الثقافية  الهوية 

واأن املحافظة على توارثه مل يتم اإال من 

خالل ملتقيات اخليمة ال�شعرية.

الرباط : األسبوع 
�شهد اأحد فنادق الرباط نهاية االأ�شبوع املن�شرم، 

حفال �شحراويا اأ�شطوريا، ح�شره اأكرث من 1200 

عائلتي  جمعت  التي  امل�شاهرة  مبنا�شبة  مدعو، 

الدرهم  ح�شن  االحتادي  ال�شحراويني  القطبني 

القيادي  احل�شرامي،  عمر  كلميم  جهة  ووايل 

ال�شابق يف �شفوف جبهة البولي�شاريو.

الدرهم«  »في�شول  ال�شاب  زفاف  حفل  ومتيز 

باالآن�شة »نكية احل�شرمي«، بح�شور �شخ�شيات 

فعاليات  وعدة  ال�شحراء،  واأقطاب  وازنة 

موالي  ح�شور  لالنتباه  الفتا  وكان  �شحراوية.. 

ادري�ض العلوي اأحد افراد العائلة امللكية، وخليهن 

حممد  اهلل  وبيد  الكوركا�ض،  رئي�ض  الر�شيد  ولد 

ال�شيخ رئي�ض جمل�ض امل�شت�شارين)..(.

وعمال،  والة  عدة  بح�شور  املنا�شبة  متيزت  كما 

اإىل وزير  باالإ�شافة  ال�شحراء،  اأن عملوا يف  �شبق 

الداخلية حممد ح�شاد، والوزير املنتدب ال�شرقي 

والوايل   الوفا،  حممد  احلكامة  ووزير  ا�شري�ض، 

الدولية  بالعالقات  املكلف  الوايل  �شبار،  حميد 

وال�شراكة، والوايل ابن املرحوم الزروايل، والوايل 

ر�شيد الركيبي، وال�شيخ الربا�ض، وختار اجلماين، 

حممد  والداه  فو�شبوكراع،  مدير  العينني  وماء 

االأغظف مدير قناة العيون، واحمد بوعيدة جنل 

املرحوم علي بوعيدة)..(.

اأجف  ال�شباب  من  ح�شر  الربملانيني،  جهة  ومن 

مولود، ومن�شور ملباركي، ورقية الدرهم، وحممد 

�شامل لبيهي، باالإ�شافة اإىل جمموعة من ال�شحفيني، 

وبريطانيا  موريتانيا  من  و�شيوف  وال�شيا�شيني، 

واإ�شبانيا)..(.

وكانت عدة  فرق مو�شيقية قد تناوبت على تن�شيط 

ال�شو�شية  الفنانة  جمموعة  ومنها  الزفاف،  حفل 

وجمموعات  تابعمرانت”،  “فاطمة  الربملانية 

مغيث)..(  ال�شعبي  والفنان  موريتانية  مو�شيقية 

فتهانينا للعرو�شني ال�شابني »نكية« و»في�شول«، 

الدرهم  ح�شن  ال�شحراويني  القطبني  ولعائلتي 

وعمر احل�شرمي)..(.

تندوف: األسبوع  
مازالت وزارة الطاقة واملعادن املغربية 

�شامتة اإزاء اإعالن البولي�شاريو عن منح 

تراخي�ض ا�شتغالل حقل بئر حللو ل�شركة 

ريد ريو الربيطانية للبرتول املحدودة، 

 18 منذ  به  العمل  ي�شري  عقد  مبوجب 

مار�ض 2014.

ويقــع حقل بئر حللو يف الزاوية ال�شمالية 

ال�شرقيــة من ال�شحراء املغربيـة، ويعتليه 

ال�شخور  ذو  تندوف  حو�ض  من  جزء 

ميتد  والذي  )البايلوزويك(،  القدمية 

و�شرق- اجلزائر  اإىل  ال�شرق  باجتاه 

جنوب داخل موريتانيا.

 ويقع احلو�ض على اجلزء العلوي من 

اأعمارها  ترتاوح  ل�شخور  طبقي  ق�شم 

الع�شر  اإىل  الكمربي  الع�شر  بني  ما 

احلو�ض  اأن  اخلرباء  ويرى  الكربوين، 

التي  الفرعية  االأطل�ض  م�شابه الأحوا�ض 

تنتج كميات كبرية من الغاز والنفط يف 

اجلزائر.

العام  املدير  ديكري«  »فريديريك  وقال 

ل�شركة ريد ريو للبرتول اإن العمل االأويل 

�شيعتمد على قيا�ض واأخذ عينات من بنية 

وحتليل  البارزة،  ال�شيلورية  ال�شخور 

العينات ملعرفة املحتوى االإجمايل للكربون 

الع�شوي ودرجة الن�شج املحقق.

باالعتماد على �شركة من الواليات املتحدة 

ال�شخري  بالغاز  دراية  ذات  االأمريكية 

والنفط ال�شخري للم�شاعدة يف ا�شتغالل 

احلقل يف املرحلة الثانية.

ويبدو اأن تويل احممد خداد ع�شو قيادة 

وت�شجيع  التن�شيق  مهمة  البولي�شاريو 

الغاز  ال�شتخراج  االأجنبية  ال�شركات 

والنفط، قد يكون الهدف منه البحث عن 

م�شدر جلمع  اأموال طائلة �شتعيد ت�شليح 

اجلي�ض، واال�شتعداد حلرب �شرو�ض مع 

املغرب)..(.

تاأ�سي�س جلنة مناوئة 
للمغرب ت�ضم يف ع�ضويتها 

ممثلني عن اجلنوب
الرابوني : االسبوع 

عني عبد العزيز املراك�شي زعيم اجلمهورية الوهمية، اأحد 

رفقاء الوايل م�شطفى ال�شيد، رئي�شا للجنة ال�شحراوية 

الذي  الفياليل  ب�شعيد  االأمر  ويتعلق  االإن�شان،  حلقوق 

وهران  مبدينة  قن�شل  من�شب  يف  طويلة،  ملدة  ا�شتغل 

اجلزائرية قبل اأن يتم تعيينه حربا على ورق قبل عامني 

ك�شفري بالفيتنام.

وقد تعر�شت الئحة التعيينات التي �شاحبت هذا التعيني 

بدورها النتقادات كثرية، وت�شم كال من:يحظيه القائد 

�شاملية  واأميمة  مولود،  املعلوم  ويربى  بريوك،  �شالح 

كباد، و�شيدي يحظيه اعبيليل، و�شيبتة الغيالين ال�شيخ، 

وحممد اباه عايل، والغالية عبد الرحمن ال�شغري، وافيطم 

ال�شالمي)..(.

اإبعاد  ال�شحراويني  االنف�شاليني  بع�ض  ي�شت�شغ  ومل 

احلقوقيني  باحتاد  يعرف  ملا  العام  االأمني  احلي�شن  اأبا 

ال�شحراويني من رئا�شة اللجنة اأو ع�شويتها على االأقل، 

وقد كان له الف�شل يف اإعداد جزء كبري من االأر�شية التي 

اخلالفات  جبهة  تفتح  وبذلك  اللجنة،  عليها  تاأ�ش�شت 

معاك�شة  منه  الهدف  حقوقي  اإطار  تاأ�شي�ض  بداية  مع 

املغرب، وخلق الفتنة واإ�شدار تقارير �شد املغرب واأمنه 

وا�شتقراره.. اللجنة تت�شكل من 32 ع�شوا موزعة بني 23 

ميثلون املجتمع املدين باملخيمات، واملهجر و10 اأع�شاء 

ميثلون االأقاليم اجلنوبية.

يف حفل بهيج ح�ضره �أزيد من 1200 مدعو 

اأكرب م�ضاهرة بني القطبني ال�ضحراويني
 ح�ضن الدرهم وعمر احل�ضرمي 

البولي�ضاريو متنح تراخي�ص التنقيب
 عن البرتول واملغرب �ضاكت 

لقطات من حفل الزفاف.. وفي أقصى اليسار يضهر كل من عمر الحضرمي وحسن 
الدرهم في استقبال الضيوف
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الرباط:األسبوع

مزوار  الدين  �صالح  بني  العالقة  تعرف 

لالأحرار  الوطني  التجمع  حزب  رئي�س 

وعبد الإله بن كريان، وقياديني من حزب 

توترات  الأيام،  هذه  والتنمية  العدالة 

حادة ويف �سمت مطبق ب�سبب الختالف 

»ميثاق  اأولها  اأ�سا�سية؛  نقط  ثالث  حول 

النواب  الأغلبية اجلديد ورئا�سة جمل�س 

وحماكمة مزوار ب�سبب الربميات«.

اإىل  والتنمية  العدالة  من  م�سادر  ونهبت 

»كيتبورد«  وبداأ  حدوده  فات  مزوار  اأن 

جميع  عليه  ويفر�س  بنكريان  على 

التي  الت�ساهالت  ب�سبب  وذلك  �سروطه، 

تقدميها  على  احلكومة  رئي�س  داأب 

لفائدة مزوار والأحرار عموما منذ بداية 

يف  احلكومة  ت�سكيل  حول  املفاو�سات 

ن�سختها الثانية«.

الفرقاء  باقي  »جعلت  التنازلت  هذه 

ال�سيا�سيني الآخرين يف الأغلبية يحتجون 

وعلى  املربرة  غري  الأف�سلية  هذه  على 

مزوار  يلعبه  اأ�سبح  الذي  الكبري  الدور 

داخل الأغلبية احلكومية فاق بكثري حتى 

دور احلزب الأغلبي وبخا�سة يف ا�سرتاط 

خا�سة  تعديالت  كريان  بن  على  مزوار 

توقيعه  و�سع  قبل  الأغلبية  ميثاق  يف 

عليه من جهة، ويف اإجبار بن كريان على 

�سياغة بيان يدعم �سديقه ر�سيد الطالبي 

غري  �سابقة  يف  النواب  جمل�س  لرئا�سة 

الكثري من  قانونية جلبت على بن كريان 

النتقادات ال�ساخنة، لكونه �سد املنهجية 

الدميقراطية » تقول ذات القيادات.

وجعلت هذه احلرب الباردة قيادات من 

العدالة والتنمية تخرج عن تعليمات بن 

كريان لتهدئة الو�سع وت�سرع يف مهاجمة 

حماكمة  مبنا�سبة  وقع  ما  مثل  مزوار 

املالية،  بوزارة  ال�ساميني  املوظفني 

يعرف  ما  ق�سية  يف  املا�سية،  اجلمعة 

وعلى  وبن�سودة«  مزوار  بـ»برميات 

للحزب  النيابي  الفريق  رئي�س  راأ�سهم 

عبداهلل بوانو والقيادي املثري للجدل عبد 

ثقلهم  بكل  نزولوا  حيث  اأفتاتي،  العزيز 

غري  »املحاكمة  باأن  عالنية  و�سرحوا 

تربئة  على  اأ�سفهم  على  والتعبري  عادلة 

اإىل مزوار،  اإ�سارة  املتهمني احلقيقيني يف 

وبن�سودة، واأن املحاكمة م�سخرة«.

كانت  الفريق  رئي�س  بوانو  ر�سالة 

التجمع  بقيادة  دفعت  ووا�سحة  قوية 

لالجتماع، وا�ستف�سار بن كريان عن هذه 

اخلرجة »املفاجاأة« مما يوؤ�سر على عودة 

ال�سراع من جديد داخل اأغلبية بنكريان، 

فهل تتفجر الأغلبية اجلديدة من جديد؟.

على هام�ش مقال: ر�سالة ملوك �إفريقيا 

�لتي مل ت�سل �إىل �مللك حممد �ل�ساد�ش؟

حكاية الأمرية بلقي�س وم�ؤامرة 

اأفقري �ضد والدها 

 بقلم: الشيخ  محمد هاشم صوصي علوي 
ب  معنون  الأول  ال�سحفي:  الأ�سبوع  بجريدة  ال�سادرين  للمقالني  تبعا 

»ر�سالة ملوك اإفريقيا التي مل ت�سل اإىل امللك حممد ال�ساد�س عدد 778 بتاريخ 

27/2/2014. و املقال الثاين املن�سور يف عمود) خبايا الأمور يف ما يجري 
و يدور( حكاية �سورة القذايف«بان كيمون كان �ساهدا على احتجاجات » 

ملوك اإفريقيا« على البولي�ساريو، ب�سيافة القذايف« عدد 780 اخلمي�س 13 

مار�س 2014 .

ت�ساءل بع�س املتتبعني والقراء عن هذه ال�سيدة األتي تدعى الأمرية بلقي�س 

من�سق  قالها  التي  اجلريئة  للكلمة  فرحتها  عن  عربت  والتي  الأن�ساري   

الرابطة ال�سعبية الجتماعية لقبائل ال�سحراء الكربى باملغرب ال�سيخ حممد 

�سو�سي علوي ها�سم، وهو بح�سرة الراحل القذايف حيث مت تخليد الذكرى 

بو�سفها  البولي�ساريو  جبهة  ح�سرته  الذي  الفريقي  لالحتاد  العا�سرة 

امِلوؤمتر  من  الن�سحاب  املغربي  الوفد  باإمكان  وكان  الحتاد  بهذا  ع�سوا 

كما يفعل جل امل�سوؤولني املغاربة عندما ي�سادفون وجود البولي�ساريو يف 

اي مكان لكن املن�سق املغربي حممد العلوي ال�سو�سي رف�س الن�سحاب 

ل نه بالن�سبة له فكرة خاطئة بالأ�سا�س،   اأما فيما يخ�س الأمرية بلقي�س 

التي حتدثت عنها يف املقال ال�سابق  فهي ابنة الأمريحممد علي الأن�ساري 

زعيما وقائدا واأمريا على كافة الطوارق ب�سمال مايل وهو الذي كان يدافع   

عن  ان�سمام �سمال مايل اإىل اململكة املغربية،  وهو الذي بايع جاللة امللك 

حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه يف حفل ع�ساء بح�سور �سخ�سيات فرن�سية مل 

يعجبهم الأمر، وهم الذين كانوا يرغبون يف اقامة دولة يف ال�سحراء الكربى 

تابعة لفرن�سا يراأ�سها الأمريعلي الأن�ساري الذي رف�س بقوة بحكم اأن له 

بيعة يف عنقه مللك املغرب حممد اخلام�س  ولأن اأغلبية الطوارق ب�سمال مايل 

من اأ�سل مغربي واأن دفاعه عن احلاق �سمال مايل باملغرب  عر�سه للمتابعة 

والتنكيل والنفي فاأ�سبح لجئا �سيا�سيا يتنقل بني ال�سعودية وم�سر وليبيا 

، وقد �سادف وهو مبنفاه بال�سعودية وفدا للحجاج املغاربة ف�سلمهم ر�سالة 

خطية اىل امللك حممد اخلام�س  طيب اهلل ثراه يحكي فيها عن معاناته فاأر�سل 

امللك يف طلبه واحلاقه وعائلته  باملغرب  لكن لالأ�سف ال�سديد بعد حرب 

الرمال بني املغرب واجلزائر وباإيعاز من املهدي بوكيتا  وبتاآمر مع اجلزائر 

وخالل احلوار حول وقف اطالق النار طلبت اجلزائر من اأوفقريان يقدم 

لها خدمة  وهي متكنها من الأمري علي الأن�ساري لتقدميه اىل املهدي بوكيتا 

كهدية  وملعاقبته ملطالبته بان�سمام �سمال مايل اىل املغرب وحتايل اأوفقري 

اعتقله  ثم  الجتماعات   احل�سورلأحدى  منه  وطلب   اأمريالطوارق  على 

وبعثه للجزائر دون علم امللك احل�سن الثاين رحمه اهلل ومن اجلزائرمت نقله 

اىل مايل وهو مقيد اليدين بالأ�سفاد لكن اأحد اأتباعه كان على نف�س الطائرة 

وملا �سلم عليه و�ساأله عن الأمرفقال له لقد �سدر يف حقي حكم الإعدام �سفويا  

حرقا من طرف الرئي�س املهدي بوكيتا الذي كان قد �سادر امالكه ونفاه من 

مايل  وهاهو يطلبه مرة اأخرى لإعدامه  فكان للرجل امل�ستف�سرله عالقة طيبة 

مع الرئي�س جمال عبد النا�سر والذي مبجرد و�سول الطائرة اىل مايل هاتف 

جمال عبد النا�سر واأخربه بالأمر فات�سل هذاالأخري باملهدي بوكيتا  طالبا 

بال�سجن وبعد  منه عدم اعدامه وذاك ماكان حيث ظل ثالثةع�سره  �سنة 

خروجه منه وطرده من مايل ذهب اىل موريتانيا لكن �سرعان ما و�سل اخلرب 

اىل امللك  الراحل احل�سن الثاين طيب اهلل ثراه فاأر�سل يف طلبه واأكرمه هو 

وعائلته وكلفه مبهمة يف الديوان امللكي واأ�سدى له العطاء  اىل ان تويف مبدينة 

متارة ولزالت الأمرية بلقي�س ابنته واأ�سرتها يعي�سان بتمارة  لكنها تعاين 

هي وا�سرتها من التهمي�س والإق�ساء بعد وفاة والدها وبعد وفاة املغفور له 

احل�سن الثاين ،  وقد كانت الأمرية بلقي�س من بني امل�ستقبلني جلاللة امللك 

حممد ال�ساد�س ن�سره اهلل مبايل حيث يعتربهااملاليون من الأعيان وخا�سة 

اأنها ابنة اأمري الطوارق ثم جددت بيعتها  وبيعة اأبيها واأجدادها وطوارق 

مبلتقى  فعال  ع�سو  وهي  اهلل  ن�سره  ال�ساد�س  حممد  امللك  جاللة  اىل  مايل 

امللوك وال�سالطني وال�سيوخ والزعماء التقليديني الأفارقة واأنا واإياها نعمل 

على تفعيل الدبلوما�سية املدنية خدمة مل�سالح بلدنا ووحدتنا الرتابية يف 

كل ربوع افريقيا. 

�ل�سوؤ�ل �ملطروح د�خل �لأغلبية

ملاذا ير�ضخ بن كريان لكل �ضروط مزوار؟

الطبقة  على  احلكومة  ن�سبت  هل 

تردد  ال�سوؤال  هذا  املتو�سطة؟ 

مناق�سة  مبنا�سبة  موؤخرا،  بقوة، 

احلكومة للقانون التنظيمي للمالية 

والأربعاء،  الثالثاء،  اأيام  طيلة 

املا�سية،  واجلمعة  واخلمي�س، 

مبجل�س النواب.

بع�س تدخالت املعار�سة نبهت اإىل 

اأن احلكومة التي ن�ست يف القانون 

�سريبة  على   2013 ل�سنة  املايل 

املتو�سطة  الطبقات  على  جديدة 

التي تتقا�سى اأجرة �سهرية �سافية 

لفائدة  درهم   األف    30 تقارب 

الجتماعي«،  التما�سك  »�سندوق 

على  التي  الأجرة  مبلغ  حترتم  مل 

اأ�سا�سها ثم القتطاع.

احلكومة  اأن  النواب  ذات  وك�سف 

مل تعتمد الأجر ال�سهري ال�سايف بل 

وجمموع  الأجر  جمموع  اعتمدت 

التعوي�سات  فيها  مبا  التعوي�سات 

ل  التي  املهام  وعن  التنقل،  عن 

الأجر، وهو ما  تدخل �سمن مكون 

بـ»غياب  املعار�سة  نواب  و�سفه 

ال�سفافية وا�ستعمال اأ�سلوب اإخفاء 

عمومية  ب�سبب  الأهداف  حقائق 

ال�سياغة التي تلجاأ اإليها احلكومة 

يف قوانني املالية«.

من جهة اأخرى، ك�سف ذات النواب 

اأن  وهي  املرة  هذه  اأخرى  حقيقة 

اإىل  اأموال هذا ال�سندوق مل تذهب 

الطبقات املحتاجة، كما كانت تقول 

»اأ�سبحت  اأمواله  ولكن  احلكومة 

عبارة عن �سندوق ي�ساهم يف احلد 

امليزانية  تعرفه  الذي  العجز  من 

الأعمال  اإىل  ميزانيته  توجيه  بدل 

الجتماعية ال�سرفة«.

اأكذوبة �ضندوق التكافل الجتماعي تف�ضح التحايل احلك�مي

بن كيران ومزوار

رسالة بوانو رئيس 
الفريق كانت قوية 

وواضحة دفعت بقيادة 
التجمع لالجتماع، 

واستفسار بن كيران عن 
هذه الخرجة »المفاجأة« 

مما يؤشر على عودة 
الصراع من جديد داخل 
أغلبية بنكيران، فهل 

تتفجر األغلبية الجديدة 
من جديد؟.
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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

البد من فتح احلدود
 يف املغرب العربي 

�إقليم  �لعـــــربي  �ملغــــــرب 

بلد�نه  وم�ستقبل  متجان�س، 

�سريها  �سرعة  مبدى  مرتبط 

وهذ�  �سعوبه،  وحدة  �سوب 

متوقف على مدى قدرة جتاوز 

�ل�سيقة  �مل�ســـــــــالح  �أقطاره 

�مل�سرتكة  للمـــ�سالح  حتـــــقيقا 

�مل�سرتكة  للأخــــطار  وجتاوز� 

كالتنمية و�لرفاه ل�سعوبنا، ولي�س 

�مل�سكلت  جتاوز  �سوى  �أمامنا 

فتح  نحو  و�الجتاه  و�ملعوقات، 

�ل�سوق  وبعث  و�لب�سائع،  �ملو�طنني،  �أمام  �حلدود 

�ملغاربية �مل�سرتكة. 

راشد الغنوشي )زعيم حركة النهضة التونسية(   

لن اأتر�شح للأمانة العامة 
يتم طرح ق�سية �لرت�سح �أكرث 

�أرف�س  كنت  وقد  مرة  من 

تر�سحي  �أعلـــــن  ولن  ذلك، 

�لتفاف  هناك  كان  �إذ�  �إال 

و�لـــــــت�ساور  للمنا�سلــني، 

�سيكون  فالرت�سح  معهم)..( 

وبـــــرنامج  لروؤية  حامـــــــل 

وتوجه، وبالتايل �ستكون هناك 

مقارعة يف �لرب�مج و�لتوجهات 

�للحظة  حدود  فاإىل  و�لروؤى. 

د�خل  منا�سل  �أوزين  حممد 

�حلزب وي�سرف على جمموعة من 

�الأور��س، و�الآن �أعترب نف�سي قياديا)..( وبغ�س �لنظر عن 

لن  �الإعلن  �أن  على  �التفاق  مت  فقد  �لعام،  �الأمني  من�سب 

يكون �إال يف �سهر ماي، و�إىل حدود �الآن لي�ست لدي نية وال 

محمد أوزين )الحركة الشعبية( ��ستعد�د للرت�سح.

  املراحل االأخرية للق�شاء الع�شكري 
يف  �لقانون  قوة  تتجلى 

�ملر�حل  نعي�س  كوننا 

�الأخــــــــرية للقــــــــــ�ساء 

�سيتم  حــــيث  �لع�سكري، 

�ال�ستثنائية  �ملحاكم  �إلغاء 

�ملو��سيع  كانت  كيفـــــــــــما 

وكيفما كانت �حلاالت، و�أظن 

ت�سكل �خليط  �لنقطة  �أن هذه 

�لعادل  �لق�ساء  بني  �لر�بط 

وم�ساألة حقوق �الإن�سان)..( �إن 

�أهمية هذ� �الإجر�ء تتمثل �أي�سا 

�ملحاكمة  �سروط  �إىل  �سيخ�سع  �لع�سكري  �لق�ساء  كون  يف 

�لقر�ر�ت  يف  �لطعن  للمتقا�سني  �سيتيح  حيث  �لعادلة، 

و�ملو�سوع  �لع�سكرية،  �ملحكمة  عن  �ل�سادرة  �لق�سائية 

�أثار �لعديد من �الن�سغاالت كذلك و�لعديد من  �الأهم �لذي 

�لق�ساء  �أمام  �ملدنيني  حماكمة  ق�سية  هو  �الأفعال  ردود 

و��سحة،  �ليوم  �أ�سبحت  �الأمور  �أن  و�أظن  �لع�سكري، 

فاملدنيون لن يحاكمو� �أمام �لق�ساء �لع�سكري. 

أمينة بوعياش )المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان( 

املغرب مل ينجح يف التعليم ال 

بالفرن�شية وال بالعربية 
�ملنظومة  جربــــت  لقد 

تدريـــــ�س  �لتعليمــــية 

بالفرن�سية  �لعـــــــــلوم 

قـــــبل  ما  �ســــــنو�ت  يف 

وجـــــربت  �لثمانيـنيات، 

�لعربية  باللغة  تدري�سها 

�بتـــــــــد�ء من �لثمانينيات 

�إىل �الآن، لكن مع ذلك �لكل 

�أن منظومتنا  يجمـــــع على 

تتـــــح�سن  مل  �لتعليمـــية 

�أو�ساعــــــــها، وال �إد�رتـــها، 

جماالت  مــــــــن  �لعديد  وال 

عبد العزيز إيوي )نقابي( حياتنا)..(. 

بعد �ملقال �لذي كتبته »�الأ�سبوع« يف عددها بتاريخ 

�لقانونية  غري  �ال�ستعماالت  حول   2014 يناير   2
ل�سيار�ت �لدولة »مثال �لوزيرة، ورئي�سة �لديو�ن، 

�أ�ســــدر  �الجتماعــــية«،  �لتنمية  بوز�رة  ومديرة 

بن كري�ن مر�سوما جديد� يقنن هذ� �ال�ستعمال.

�ملر�سوم �جلديد ال يقنن كيفية و�إجر�ء�ت ��ستعمال 

عملية  تنظيم  كذلك  بل  فقط  �لعمومية  �ل�سيار�ت 

ثمنها  �سقف  وحتديد  �لعمومية،  �ل�سيار�ت  �قتناء 

بح�سب كل م�سوؤولية على حدة.

�جلمع  منع  �ملر�سوم  هذ�  يف  جاء  ما  �سمن  ومن 

�لدولة،  �سيارة  و�متلك  �لتنقل  عن  �لتعوي�س  بني 

عن  دقيقة  مبعلومات  �ل�سائقني  تزويد  �إجبارية  ثم 

ومعلومات  حتديد�،  و�ملهمة  و�لر�كبني،  �لوجهة، 

دقيقة عن �لتزويد بالبنزين، و�ل�سيانة، وغريها.

�أكد  �ملالية  بوز�رة  �مل�ستوى  رفيع  م�سوؤول 

حتديد  وبا�ستثناء  �ملر�سوم  هذ�  �أن  لـ»�الأ�سبوع« 

يف  درجة  كل  بح�سب  �ل�سيار�ت  �قتناء  ثمن 

�مل�سوؤولية، فباقي �الإجر�ء�ت قدمية كانت حكومة 

عبد �لرحمان �ليو�سفي هي من و�سعتها غري �أنه ال 

يجب  ما  وهو  �ليومية  �ملمار�سة  يف  �حرت�مها  يتم 

فعله يف هذ� �لباب.

بن كريان يفعل قرارات عبد الرحمان اليو�شفي

فرن�شي �شمن جمموعة االإرهابيني 
املقبو�ض عليهم يف مليلية

�الأمن  قو�ت  �عتقلت 

فرن�سيا،  مو�طـــــــــــنا 

لل�ستباه يف »�نتمائه �إىل 

خلية �إرهابية« بح�سب 

وقالت  عنه.  �أعلنت  ما 

للأمن  �لعامة  �ملديرية 

�لوطني موؤخر� يف بيان 

»توقيف  مت  �إنه   ، لها 

جن�سية  من  مو�طن 

فرن�سية مبدينة �لرباط 

�نتمائه  يف  لل�ستباه 

�إىل خلية �إرهابية ين�سط �أع�ساوؤها يف جمال جتنيد متطوعني 

للقتال بالعديد من بوؤر �لتوتر يف �لعامل«. و�أ�ساف �لبيان �أن 

»�مل�ستبه فيه كان ي�سكل مو�سوع �أمر دويل باإلقاء �لقب�س عليه 

�سادر عن �ل�سلطات �لق�سائية �الإ�سبانية«.

�الأبحاث  خلفية  على  »جاءت  �عتقاله  عملية  �أن  و�أو�سح 

�مل�سرت�سلة �لتي با�سرتها �مل�سالح �الأمنية �ملغربية بتن�سيق 

تام مع مثيلتها باإ�سبانيا، بعد تفكيكها منت�سف �ل�سهر �جلاري 

�لعروي  مدينة  من  كل  يف  �أع�ساوؤها  ين�سط  �إرهابية«  خللية 

�لد�خلية  وز�رة  وكانت  وملقة.  ومليلية،  �ملغرب(،  )�سمال 

من  كل  يف  �الأمن  قو�ت  �أن  مار�س   14 يف  �أعلنت  �الإ�سبانية 

و�إر�سالهم  لتجنيد �جلهاديني  �إ�سبانيا و�ملغرب، فككت خلية 

للقتال يف �سوريا، و�عتقلت �سبعة م�ستبه بهم يف �لبلدين بينهم 

فرن�سيان.

رئـــي�س  �سو�ريث،  �أدولفو  رحـــــل 

�إ�سبانيا  قاد  �لذي  �الأ�سبق  �حلكومة 

بعد وفاة �جلرن�ل  �لدميقر�طية  �إىل 

فر�ن�سي�ســـــكو فر�نـــــــــكو، ويعترب 

تطوير  على  عمل  �لذي  �ل�سيا�سي 

ما  و�أر�سى  �الإ�سبانية  �لدبلوما�سية 

�للعب  �أو  �لغمو�س  �سيا�سة  ي�سمى 

�جلز�ئر  من  كل  مع  حبلني  على 

ورف�س  ذ�ته،  �لوقت  ويف  و�ملغرب 

�العرت�ف باإ�سر�ئيل.

�ل�سيا�سي عن �سن تناهز  وتويف هذ� 

�ملا�سي،  �ل�سبت  م�ساء  �سنة،   81
مر�س  من  كثري�  عانى  بعدما 

�الأخرية،  �ل�سنو�ت  خلل  �لزهامير 

و�أثنت عليه �لطبقة �ل�سيا�سية و�مللك 

�النتقال  �إجناح  يف  �لكبري  لدوره 

�لدميقر�طي يف �إ�سبانيا.

رئا�سة  �سو�ريث  �أدولفو  و�سغل 

�إىل   1976 �سنتي  بني  ما  �حلكومة 

1981، حيث و�سع �الأ�س�س �ل�سيا�سية 
�لدميقر�طية  عليها  قامت  �لتي 

�الإ�سبانية من بينها قانون �النتخابات 

�لذ�تي،  �حلكم  وقو�نني  و�لد�ستور 

�حلكومة  من  كل  ف�ساء  وحتديد 

على  علوة  �مللكية،  و�ملوؤ�س�سة 

�إ�سلحات �سيا�سية �أخرى.

�أنه  �الإ�سبانية  وتكتب عنه �ل�سحف 

�ملناورة  ��ستطاع  �لذي  �ل�سيا�سي 

�إ�سبانيا  يف  �لدميقر�طية  لقيادة 

يف  مت�سدد  بجناح  �الأمر  و�سل  حتى 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �إىل تنفيذ �نقلب 

حيث   ،1981 فرب�ير   23 يوم  فا�سل 

بقي �سهور� وقدم ��ستقالته ليعو�سه 

ون�سف،  �سنة  ملدة  �سوتيلو  كالفو 

�ملخ�سرم  �ال�سرت�كي  جاء  وبعدها 

�جلزء  قاد  �لذي  غونثالث  فيلبي 

�الآخر من �النتقال �لدميقر�طي.

مهند�س  �سو�ريث  �أدولفو  ويعترب 

بعد  ما  �الإ�سبانية  �لدبلوما�سية 

فر�نكو  فر�ن�سي�سكو  �جلرن�ل  فرتة 

�لعربي  �لعامل  مع  �لعلقات  ومنها 

وعلقته  �لعربي،  �ملغرب  و�أ�سا�سا 

�سغطت  فقد  �لفل�سطينية،  بالق�سية 

�أدولفو  حكومة  على  �إ�سر�ئيل 

�سو�ريث للعرت�ف بها. لكنه رف�س 

�لكل�سيكي  باملوقف  وت�سبث  ذلك 

�لر�ف�س للعرت�ف بل كان من روؤ�ساء 

حكومات �لغرب �لذين فتحو� �لباب 

�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  لزعيم 

يا�سر عرفات، حيث ��ستدعاه ر�سميا 

يوم 13 �ستنرب 1979 �إىل ق�سر رئا�سة 

�حلكومة “ملنكلو�” يف مدريد وبحث 

متثيلية  من  �لرفع  منها  ق�سايا  معه 

فل�سطني يف مدريد.

وو�جه �سو�ريث حتديات كبرية يف 

�ملغرب  مع  طبيعية  علقات  �إر�ساء 

�أن  �حلرب  كادت  وقت  يف  و�جلز�ئر 

تندلع بني �لطرفني ب�سبب �حل�سور 

�ل�سحر�ء  لنز�ع  وقتها  �لقوية 

�إ�سبانيا  غادرت  بعدما  �لغربية 

�ل�سحر�ء �سنة 1975.

وكان �سو�ريث كلما تعر�س ل�سغط 

ومليلية  �سبتة  نز�ع  يف  �ملغرب 

�إىل �جلز�ئر، وكلما  �ملحتلتني، مييل 

كانت �جلز�ئر توؤيد تقرير �مل�سري يف 

جزر �لكناري مييل �إىل �ملغرب، وهي 

تطبيقها  يف  ت�ستمر  �لتي  �ل�سيا�سة 

وق�سايا  �لظروف  تغري  رغم  مدريد 

�الأجندة �لدبلوما�سية.

وفاة �شديق فل�شطني ومهند�ض االنتقال 
الدميقراطي يف اإ�شبانيا 

وزيـر الثقافـة.. »ولـد الهيـبول«
خطأ مطبعي جعل من وزير الثقافة، 

مجرما حل محل ولد الهيبول زعيم 
عصابة تجار المخدرات في تمارة )الخبر، 

عدد 21 مارس 2014(.

أرشيف

اليوسفي وبن كيران

أدولفو



❏  ما الفرق بني منا�ضلي الأم�س ومنا�ضلي 
اليوم يف نظرك؟

ي�شتغلون  كانوا  القدماء  املنا�شلون   ■
ويف  ال�شعبية،  الأحياء  يف  ال�شعب،  مع 

ينتظرون  ول  اجلبال،  ويف  البوادي، 

والأحزاب  ال�شخريات،  يف  الجتماع 

�شفوف  يف  ميدانيا  موجودة  كانت 

و»اجلزارين«و»احلدادين«  »اخلرازة« 

عالقة  فاإن  اليوم،  اأما  و»النجارة«.. 

مبا  �شبيهة  اأ�شبحت  بال�شعب  الأحزاب 

يجري يف »جامع الفنا«... و»جامع الفنا 

اجلديد اليوم هو ال�شخريات«..

قدماء  كمنا�ضلني  اأنتم  تتدخلون  ل  ملاذا   ❏
لإ�ضالح الو�ضع؟ 

يحتاجونني؟  هل  �شن�شلح،  من  مع   ■

غر�شهم لي�س هو خدمة ال�شعب، لو كان 

الأمر كذلك لت�شاءلوا: ماذا فعل الإخوان 

بوعبيد  الرحيم  عبد  فعل  ماذا  قبلهم؟، 

ومولي  جميد  وحممد  بنربكة  واملهدي 

“..هل  اهلل..؟  رحمه  اإبراهيم  اهلل  عبد 

يد  يف  ال�شتقالل  حزب  ينتهي  اأن  يعقل 

ال�شي  فيه  مر  الذي  احلزب  وهو  �شباط 

عالل الفا�شي رحمه اهلل، وقا�شم الزهريي 

ال�شو�شي..؟  واملختار  بنربكة  واملهدي 

قوي،  ونقابي  “عفريت”  �شباط  طبعا 

الو�شائل  وجميع  كنقابي  الأمور  ي�شري 

بال�شبان  داربوهم  “خال  متاحة  عنده 

وال�شارع”..

دورها  فقدت  نظري  يف  الأحزاب  اإذن 

اأ�شبح  غر�شها  ولأن  التالعب،  ب�شبب 

الو�شول  يف  الرغبة  على  مقت�شرا 

للوزارة..

بات  امللكي  التدخل  اإن  يقول  من  هناك   ❏
ما  اأنت  احلزبي،  ال�ضاأن  ملعاجلة  مفرو�ضا 

راأيك؟

“لي�س لنا الثقة  ال�شعب يقول اليوم:   ■

القراآن  يف  املوجودة  حزبا   60 يف  اإل 

من   » »�شيدنا  يدي  بني  احلل  وامللك”.. 

ينتظرون  النا�س  يتدخل،  اأن  ال�شروري 

تدخل.. امللك.

يف  كثرية  اأحداثا  عاي�ضت  باعتبارك   ❏
امللك  حكم  مرحلة  اإىل  تنظر  كيف  املغرب، 

حممد ال�ضاد�س؟

■ امللك حممد ال�شاد�س جاء مبنهج جديد 

يقوم على ال�شيا�شة والقت�شاد، انظروا 

كانت  لو  يد�شنها..  التي  امل�شاريع  اإىل 

هناك اأحزاب معقولة ولها برامج لو�شلنا 

اإىل اأبعد مدى.. امللك الآن ي�شتغل وحده 

اأما  املدين،  املجتمع  يف  الأحزاب  وبع�س 

بع�شها  بتقطيع  م�شغولة  فهي  الأحزاب 

البع�س، واجلميع جمند لهدم احلكومة 

بتدبري  من�شغل  وزير  وكل  احلالية.. 

تفكري  اأي  هناك  ولي�س  وزارته،  م�شاكل 

يف املغرب..

❏ يف ظل هذه الأو�ضاع، هل ميكن اأن جنري 
الثاين  احل�ضن  امللك  حكم  فرتة  بني  مقارنة 

وامللك حممد ال�ضاد�س؟

اأحدا،  ي�شاور  يكن  مل  الثاين  احل�شن   ■

حممد  اأما  ويقرر،  اآراءه  يفر�س  كان  بل 

جديدة  روؤية  �شاحب  فاإنه  ال�شاد�س 

ويريد  وامل�شاركة،  الت�شاور  على  تقوم 

الدولة،  بناء  يف  ت�شارك  اأن  الأحزاب  من 

لأننا  خطر،  وهذا  وحده..  تركوه  لكنهم 

بينهم  من  الأعداء  فيما  الوقت،  ن�شيع 

اجلزائر يعملون على مهاجمتنا، هل هذا 

�شباط  لن�شوب حرب بني  منا�شب  الوقت 

يف  حتاربنا  اجلزائر  فيما  كريان،  وبن 

ال�شحراء..

اأعطي مثال، هذه الأثناء التي نتحدث فيها، 

املالب�س  بتوزيع  “البولي�شاريو”  تقوم 

املواطنني  على  و”الفلو�س”  والأغطية 

حزب  هناك  هل  يل  قولوا  ال�شحراء..  يف 

مغربي واحد يواجه هذا الو�شع..؟

❏ ولكن الأحزاب املغربية اليوم كلها تقول 
اإنها تدافع عن مقرتح احلكم الذاتي؟

مت�شي  خا�شها  كلها  الأحزاب  “هاذ   ■

للزبل”، يجب اأن ت�شكل اأحزاب جديدة، 

يف  وال�شباب  املراأة  اإ�شراك  وينبغي 

لهذه  الطبيعي  املكان  ال�شيا�شي..  العمل 

الأحزاب هو “الزبالة”.
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»البايي�س« تتخلى  

الإ�شبانية  “البايي�س”  جريدة  اإدارة  قررت 

تنقيل ال�شحايف اإيغنا�شيو �شامربيرو املعروف 

بخرجاته �شد املغرب، والتي ذهبت يف الكثري 

من الأحيان اإىل اخلروج عن املهنة الإعالمية، 

املغرب  مل�شالح  م�شادة  اأطروحات  وتبني 

عن  مدافعا  اأ�شبح  الإ�شباين  زميلنا  وكاأن 

املغاربة �شد حكمهم.

وعزا الكثري من املالحظني هذا التنقيل، ح�شب 

ال�شادر  عددها  يف  “العلم”  جريدة  اأكدته  ما 

مبا�شرة  كنتيجة  اجلاري،  مار�س   24 يوم 

�شد  املغربية  احلكومة  رفعتها  التي  للدعوى 

“البايي�س” الإ�شبانية، لدى حماكمها  جريدة 

يف اأواخر �شهر �شتنرب املن�شرم، بينما اعتربت 

ل  داخلي  اإجراء  التنقيل  اأن  اجلريدة  اإدارة 

من  ي�شتوجب  اأنه ل  كما  باملو�شوع  له  عالقة 

الإدارة املذكورة تقدمي اأي تف�شري عنه.

�شامربيرو  اإيغنا�شيو  اأن  اإىل  بالإ�شافة  هذا   ..

على ما يبدو ا�شتنفد كل اأوراقه وبات تناوله 

على  خطر  حمط  املغربي  ال�شاأن  لق�شايا 

اأن  رغم  الق�شائية،  مالحقتها  وعلى  اجلريدة 

املعني بالأمر ما فتئ يوؤكد اأن الإجراء مبثابة 

“عقاب له”، ح�شب ما اأكدته جريدة “العلم” 
يف العدد امل�شار اإليه.

جناح ملكي يف اإفريقيا وغياب تام للجزائر طيلة ع�سر �سنوات 

موؤ�ش�شي  اأحد  الدخيل  الب�شري  اأكد 

خميمات  اأن  القدامى،  البولي�شاريو 

احلقوق،  اأب�شط  اإىل  تفتقر  تندوف 

وحتولت اإىل �شك جتاري جلني الربح 

لقيادة البولي�شاريو التي يح�شى عدد 

اأفرادها على روؤو�س الأ�شابع.

واأ�شاف الدخيل رئي�س جمعية منتدى 

�شحفية،  ت�شــــــريحات  يف  البـــــدائل 

موؤخرا، اأنه من غري املعقول »اإخ�شاع 

من  جمموعة  اإىل  ال�شحراء  �شاكنة 

الأ�شخا�س، تقوى نفوذهم فقط ب�شبب 

من  بيد  وال�شيطرة  اجلزائري  الدعم 

التي  تندوف،  خميمات  على  حديد 

الربح  جلني  جتاريا  �شكا  اأ�شبحت 

لقيادة البولي�شاريو التي يح�شى عدد 

اأفرادها على روؤو�س الأ�شابع«.

اإىل  تفتقر  تندوف  »خميمات  اأن  واأكد 

اللجوء  حق  خا�شة  احلقوق،  اأب�شط 

لكنه  املتحدة،  الأمم  به  تعرتف  الذي 

»قادة  اأن  اإىل  واأ�شار  عليهم«،  حمرم 

ل  رتبهم  اختلفت  مهما  البولي�شاريو، 

يتجاوز عددهم الـ 200 �شخ�س، يف حني 

اأنه يف الأقاليم اجلنوبية هناك اأزيد من 

كل  ميثلون  �شحراوي  منتخب  األف 

بل  ال�شحراء،  يف  املنتخبة  الهيئات 

للدولة  التابعة  املوؤ�ش�شات  اأغلب  اإن 

ي�شريها �شحراويون«.

من  هي  اجلزائر  اأن  الدخيل  واأكد 

»لأن  البولي�شاريو،  قرارات  يف  تفتي 

اإفراغه  مّت  احلقيقي  البولي�شاريو 

دمى  عن  عبارة  لي�شبح  حمتواه  من 

اأيدي جرنالت اجلزائر«،  يف  متحركة 

اأ�شبح  ال�شحراء  م�شكل  اأن  م�شيفا 

عن  اجلزائريني  اأنظار  للفت  »و�شيلة 

م�شاكلهم الداخلية والدعاء باأن اأمنهم 

مهدد«.

موؤ�ســـــــ�سو »البوليـــ�ساريو« يف�ســــحون التالعـــبات 

قالت جملة »اأوريون 21« الفرن�شية اإنه 

منذ عام 2013، انتهز املغرب الفر�شة 

عن  اجلزائر  بغياب  لها  اأتيحت  التي 

الزيارات،  لزيادة  الإفريقية  ال�شاحة 

والدعوات  وامل�شاعدات،  والتفاقات، 

للدول الإفريقية، ويف مار�س، زار امللك 

ديفوار،  وكوت  مايل،  ال�شاد�س  حممد 

وغينيا، واجلابون.

ميكننا  اأنه  اإىل  النتباه  املجلة  ولفتت 

العودة  هذه  كانت  اإذا  نت�شاءل  اأن 

النزاع   لإنهاء  فقط  تهدف  الناجحة 

النفوذ  تعزيز  مع   ، ال�شحراء  حول 

لتمثل  اأي�ًشا  اأو  اإفريقيا  يف  املغربي 

خا�شة  الغربية  للم�شالح  خالفة 

الفرن�شية يف اإفريقيا.

احل�شن  الراحل  املغرب  ملك  كان  فقد 

الثاين يقول اإن املغرب �شجرة جذورها 

وقد  اأوروبا،  يف  واأوراقها  اإفريقيا  يف 

الدول  بع�س  مع  قوية  عالقات  اأ�ش�س 

واجلابون،  ال�شينغال  مثل  الإفريقية 

اعرتاف  من  لغ�شبه  نظرا  اإنه  اإل 

منظمة الوحدة الإفريقية باجلمهورية 

1984 من  ان�شحب عام  املزعومة)..(، 

بعد  تاأ�شي�شها  يف  �شاعد  التي  املنظمة 

ذلك بواحد وع�شرين عاًما.

حممد  امللك  خليفته  اأن  املجلة  وراأت 

الدول  مع  تفاهما  اأكرث  يبدو  ال�شاد�س 

يف  خا�شة  والده،  من  الإفريقية 

يرغب  فاملغرب  واجلابون،  ال�شينغال 

لتعزيز  اأ�شبقيتها  من  ال�شتفادة  يف 

�شراكة  اجتاه  يف  الإفريقية  �شيا�شتها 

اإىل  تهدف  اجلنوب  دول  مع  متوازنة 

ا�شتغاللها،  من  بدل  اإفريقيا  تطوير 

ول  كم�شتعمرة  تدخل  ل  فالرباط 

عن  واإمنا  مالية  م�شاعدة  عن  تتحدث 

واأخوة،  وتكامل  اقت�شادية  �شراكة 

ويلعب قربها مع الدول الأخرى دوره.

الديني، يوثق املغرب  وعلى ال�شعيد 

ذات  بالدول  التاريخية  عالقاته 

ال�شينغال  مثل  امل�شلمة  الأغلبية 

املغربي  العاهل  قام  حيث  وغينيا، 

ووعد  م�شحًفا  اآلف   10 بتوزيع 

بتدريب الأئمة يف املوؤ�ش�شات املغربية، 

املالكي  الإ�شالم  ن�شر  اإىل  ذلك  ويهدف 

القارة  دول  يف  واملعتدل  املت�شامح 

والذي  والتكفري،  بالتطرف  املهددة 

يرغب املغرب يف مكافحتهما عن طريق 

الإجراءات الأمنية.

ال�شاد�س  حممد  اأن  املجلة  واأو�شحت 

كان  اإقليميا  بعدا  �شيكت�شبان  وبالده 

غائبا عنهما يف املا�شي، م�شرية اإىل اأن 

اجلزائريني،  اأغ�شبت  ال�شيا�شة  هذه 

ل �شيما ب�شاأن نهجها املتبع يف م�شاألة 

غياب  اإن  حيث  مايل،  يف  الطوارق 

اجلزائر ورئي�شها عبد العزيز بوتفليقة 

مت  �شنوات  ع�شر  من  يقرب  ما  منذ 

ا�شتغالله من جانب املغرب.

امللك  عن  ناقلة  املجلة  واختتمت 

على  املغرب  اإن  قوله  ال�شاد�س  حممد 

وامل�شداقية  الثقة  لو�شع  ا�شتعداد 

التي متلكها لدى �شركائها الغربيني يف 

خدمة الدول الإفريقية، وهو ما ي�شري 

اإىل نهج ثالثي يرغب املغرب يف اتباعه 

ول يبدو م�شتبعدا وهو نقطة انطالق 

اإىل اأوروبا واأمريكا من اإفريقيا.

إلياس العماري

الراحل حممد جميد يقارن بني احل�سن الثاين وحممد ال�ساد�س يف اآخر حوار له مع »الأ�سبوع«:

المكان الطبيعي لألحزاب المغربية هو»الزبالة«.. والمغاربة ال يثقون إلى في 60 حزبا والملك
حوار10
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.èeGÈH ÜGõMC’G É¡«a iQÉÑàJ

 ..Qƒ¡°ûŸG z¢ùæàdG{ π£Hh ..∫Gƒ£dG äGƒæ°ùdG ÈY ÉjÉ°†≤dG øe Òãc ‘ »°SÉ«°ùdG Qô≤ŸG ..ó«› óª :á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG Égó¡°ûJ »àdG çGóMC’G ≈∏Y ≥∏©j ,Üô°†ŸG Iôc á©eÉ÷ ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdGh

في وضع يسمح لنا بقيام حرب بين شباط وبن كيران في هذا الظرف وحده رفقة بعض أعضاء المجتمع المدني.. يتساءل مستغربا: هل نحن في نظره هو «الزبالة»، طالما أن الملك محمد السادس هو الذي يشتغل بنفس النزعة «االنتقادية» لألوضاع، فالمكان الطبيعي لألحزاب المغربية بعيدا عن مساره كهرم من أهرام الرياضة الوطنية، الزال مجيد محتفظا أن الحسن الثاني كان يدافع عن هذا الرجل المعروف بمواقفه..الراحل إدريس البصري، وكادت األمور أن تتطور إلى ما ال تحمد عقباه لوال المقري» الرهيبة بعد االستقالل، بسبب عدائه المعروف مع وزير الداخلية أكثر من مرة السجن قبل االستقالل بسبب أعماله الوطنية، وعاد إلى «دار الحركة الوطنية، وكان من بين رواد حزبي االستقالل واالتحاد االشتراكي.. دخل شارك محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية لكرة المضرب في أعمال 
فيما يلي، يعلق محمد مجيد على بعض الدقيق الذي تمر منه البالد.

األحداث التي تشهدها الساحة، 
ويقارن بين فترة حكم الملك 

الحسن الثاني والملك محمد 
السادس، ويدعو إلى إحداث 
«مندوبية سامية للرياضة» 

لوقف الفوضى، وإبعاد 
الوزارة عن شؤون الجامعات 

الرياضية.
حاوره:  سعيد الريحاني  

 ..zádÉHõdG{ ƒg á«Hô¨ŸG ÜGõMCÓd »©«Ñ£dG ¿ÉµŸG
 ∂∏ŸGh zÜõM 60{ ‘ ’EG ¿ƒ≤ãj ’ áHQÉ¨ŸGh

محمد مجيد

الدستور، كل واحد 
يترجمه على حسب 

مرجعيته وأغراضه.. 
هو عبارة عن وثيقة 

مهمة في الدولة، ولكن 
يجب أن نتركها جانبا، 
«ونشوفوها نوبة نوبة 

ونزيدو للمعقول راه 
المغرب ما محتاجش 

للخوا الخاوي».

مقتطف من حوار مع األسبوع الصحفي، 
عدد:28 نونبر 2013
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❐ يتوقع كثير من المتتبعين انعقاد 

التقدم  ل���ح���زب  ����س���اخ���ن  م���وؤت���م���ر 

واال�ستراكية على اعتبار اأن هناك من 

الحكومة  من  الخروج  عن  �سيدافع 

اإمكانية  ي��ط��رح  م��ا  وه���و  ال��ح��ال��ي��ة، 

الثانية، هل تتفق مع  للمرة  تعديلها 

هذا االعتقاد؟

■ اأكيد اأن الم�ؤتمر �شيعرف نقا�شا 

�شريحا  يك�ن  اأن  اأتمنى  �شيا�شيا، 

المرحلة،  تقييم  اأجل  من  واإيجابيا 

منذ  جرى  فيما  الم�ش�ؤولية  وتحديد 

الم�ؤتمر ال�طني الأخير، خا�شة عملية 

الإنزال للنفخ في عدد اأع�شاء اللجنة 

المركزية، والذي انتقل بقدرة قادر من 

لتغليب  700 ع�ش�،  اإلى  450 ع�ش�ا 
ذلك  في  فيه  المرغ�ب  المر�شح  كفة 

ال�قت.

بعد ذلك، كانت هناك محطات مهمة 

الحالية  القيادة  فيها  اأخطاأت  جدا 

ال�شلبي من  الم�قف  الم�عد، خا�شة 

حركة 20 فبراير، والتي تم اعتبارها 

خارج  تعمل  م�ش�ؤولة  غير  حركة 

بالغ  عنه  عبر  ما  وه�  الم�ؤ�ش�شات 

�شادر عن المكتب ال�شيا�شي، ثم مرحلة 

�شياغة الد�شت�ر وما عرفته من تذبذب 

ح�ل مفه�م الملكية البرلمانية، رغم 

هذه  في  وا�شحا  م�قفا  اتخذنا  اأننا 

الم�شاألة، وكان هذا ه� الت�جه الذي 

من  المئة  في   42 ن�شبة  على  ح�شل 

الأ������ش������ات رغ�����م الإن���������زالت، 

والتزوير)..(.

 بعض أعضاء اللجنة المركزية ال 
عالقة لهم بالحزب 

❐ اأين تجلى التزوير؟

■ ه��ذا م��ع��روف، حيث ك��ان هناك 

اأ�شخا�ص اأ�شبح�ا اأع�شاء  في اللجنة 

في  ت�اجدهم  مدة  اأن  رغم  المركزية 

الحزب لم تكن تزيد عن �شهر واحد، كما 

اأن هناك بع�ص الأ�شخا�ص الذين �ش�ت�ا 

بدل اآخرين، واأذكر هنا: حالة منا�شلي 

مكنا�ص الذين كان�ا قد غادروا الم�ؤتمر، 

بالإ�شافة اإلى ممار�شات اأخرى)..(.

في هذا ال�شياق، يمكن الحديث عن 

يمكن  التي  الحك�مة،  في  الم�شاركة 

اعتبارها انقالبا على ال�شرعية الحزبية 

لأن التحالفات محددة ب�شكل وا�شح من 

لدن الم�ؤتمر ال�طني التا�شع، ومعل�م اأن 

الم�ؤتمر ه� اأعلى هيئة تقريرية، وبالتالي 

ل يمكن للجنة المركزية كيفما كان �شكلها 

اأن تغير هذا ال��شع، اإل بتنظيم م�ؤتمر 

هذه  على  مثال  اأعطي  ا�شتثنائي)..( 

النقطة، مما ح�شل �شنة 1997، عندما 

في  ي�شارك  اأن  ال�شتقالل  حزب  اأراد 

الحك�مة، وكان هناك �شخط عارم على 

م�ؤتمر  فنظم   الن��ت��خ��اب��ات،  ت��زوي��ر 

ا�شتثنائيا وا�شطر الأ�شتاذ عبد الرحمان 

لمدة  انعقاده  ينتظر  اأن  الي��شفي 

على  الم�شادقة  تتم  اأن  قبل  �شهرين، 

الم�شاركة في الحك�مة، اأما عندنا »في 

حزب التقدم وال�شتراكية« فقد قرروا 

قرروا  كما  �شاعات،   5 في  الم�شاركة 

كان�ا  �شيا�شي  ط��رف  م��ع  التحالف 

الخطاب  يمار�ص  بك�نه  ينعت�نه، 

المزدوج، وباأنه يتاجر بالدين)..( كيف 

»البريك�لج«  هذا  مع  نتفق  اأن  يمكن 

ال�شيا�شي.

اأع�د اإلى مرحلة �شياغة الد�شت�ر، 

حيث كانت القيادة الحالية متخ�فة من 

طرح مطلب الملكية البرلمانية، ونف�ص 

الأمر بالن�شبة للمنا�شفة بين الجن�شين، 

م�قع  في  المن�ش�رة  والفيدي�هات 

»ي�ت�ب« ت�ؤكد ذلك)..( هذه كلها ق�شايا 

طرحناها في وقت �شابق وتميزنا فيها)..( 

سعيد السعدي يكشف أوراقه لـ»األسبوع:

عندما قال المتتبعون قبل مدة ليست بالطويلة إن 
»صالح الوديع القيادي في حزب األصالة والمعاصرة 
يعتزم تأسيس حزب سياسي رفقة سعيد السعدي«، 

القيادي في حزب التقدم واالشتراكية، خرج األول 
ليكذب ما كتبته الصحف، ولكن مع مرور األيام، 

ظهر اسم الوزير السابق الذي تزعم »الخطة الوطنية 
إلدماج المرأة في التنمية« )السعدي( ضمن أعضاء 

حركة »ضمير«.
فيما يلي يؤكد السعدي أنه قبل المشاركة في حركة 
ضمير التي ترأسها الوديع بعد أن قرأ هذا األخير على 

المكتب التنفيذي رسالة استقالته من حزب األصالة 
والمعاصرة، وينوه بالناشطة »وداد ملحاف« التي 
كانت أول من استقالت من الحركة بسبب غموض 

وضعية الرئيس تجاه حزب البام.
في حواره مع »األسبوع« يتفق السعدي مع ادريس 
لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي الذي دعا إلى 

مراجعة أحكام اإلرث، ويدعو إلى فتح نقاش مع 
من يسميهم »العلماء المتنورون«، ويكشف ألول 

مرة أنه تعرض للتهديد إبان مناقشة الخطة الوطنية 
إلدماج المرأة في التنمية سنة 2000، حيث اتخذت كل 
اإلجراءات األمنية لحمايته وحماية أسرته، كما يكشف 

أن اللجنة الملكية التي سهرت على إعداد مدونة 
األسرة كانت مغرقة بـ»المحافظين«.

بالنسبة للسعدي سيشكل المؤتمر المقبل للحزب 
فرصة لتقديم الحساب، ويعتبر أن األمين العام نبيل 

بنعبد اهلل، انتخب بالتزوير)..(، كما ينفي كل ما راج 
حول إمكانية التحاقه بحزب األصالة والمعاصرة، 

ويقول: »كنت الوحيد الذي قاطعت اجتماع المكتب 
السياسي لحزب التقدم واالشتراكية مع حركة لكل 

الديمقراطيين داخل مقر الحزب، بخالف قياديين 
آخرين«، كانوا يدافعون عن »حركة الهمة«.

حاوره: سعيد الريحاني    

قاطعت »م�شــروع 
الهمــة« لأنـي كنت 
�أعـرف �أن م�صــريه 

هـــو �لفــــ�صل 
❍ بنعبد اهلل أمين عام بـ »التزوير« وحزب 
العدالة والتنمية يقدم »رشوة« للناخبين

سعيد السعدي رفقة نزهة الشقروني 
الوزيران السابقان في حكومة التناوب 

َ

َ

َ

كانت هناك محطات مهمة 
جدا أخطأت فيها القيادة 
الحالية الموعد، خاصة 

الموقف السلبي من حركة 20 
فبراير، والتي تم اعتبارها 
حركة غير مسؤولة تعمل 

خارج المؤسسات وهو ما عبر 
عنه بالغ صادر عن المكتب 

السياسي، ثم مرحلة صياغة 
الدستور وما عرفته من تذبذب 

حول مفهوم الملكية 
البرلمانية، رغم أننا اتخذنا 
موقفا واضحا في هذه 
المسألة، وكان هذا هو 

التوجه الذي حصل على نسبة 
42 في المئة من األصوات 
رغم اإلنزاالت، والتزوير)..(.
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قاطعت »م�شــروع 
الهمــة« لأنـي كنت 
�أعـرف �أن م�صــريه 

هـــو �لفــــ�صل 

التجربة  ه��ذه  ظل  وف��ي  الأ�سف  مع  الآن، 

الحكومية الفا�سلة يجب على القيادة الحالية 

اأن تقدم الح�ساب وهذا �سيخلق بال �سك نقا�سا 

�سيا�سيا، لأن هناك نواة �سلبة داخل الحزب، 

مازالت نقية ومت�سبثة بالمرجعية ال�ستراكية 

للحزب وتوؤمن بالن�سال مع الجماهير، وهذا 

هو اأملنا في ت�سحيح الم�سار)..(.

❐ اإذن، اأنت ال تكتفي باتهام المدافعين 

بتزوير  ال���ح���ال���ي  ال���ع���ام  االأم����ي����ن  ع���ن 

الم�ؤتمر؟

■ »مقاطعا« تماما، قلت اإن انتخاب الأمين 

العام تم وفق عملية اإنزال، وتزوير للقواعد، 

بمباركة جهات خارجية)..(. 

❐ من تق�صد بهذه الجهات؟

تقديم  عن  )يمتنع  الحال  اأ�سحاب   ■

المزيد(.

 الخروج من الحكومة مرتبط بالمؤتمر 
❐ قمت باإح�صاء مجم�عة من االأخطاء 

التي راأيت اأن القيادة الحالية وقعت فيها، 

القرارات ال�صادرة  اإحدى  اأن  هل تعتبر 

عن الم�ؤتمر قد تك�ن هي »الخروج من 

الحك�مة«؟

■ كل الحتمالت واردة، والموؤتمر �سيد 

نف�سه.

❐ ما الذي �صي�صمن لك ذلك، طالما اأنك 

تميز  ال�����ص��اب��ق  ال���م����ؤت���م���ر  اأن  ت����ؤك���د 

بالتزوير؟

ال�سبر  على  تربينا  منا�سلون،  نحن   ■

وال�ستماتة و»النف�س« لأننا نحمل م�سروعا 

ال�سعيدة،  البالد  هذه  في  متميزا  �سيا�سيا 

والمنا�سل غير المتفائل يجب اأن يبتعد عن 

ال�سيا�سة، اأي الهتمام بال�ساأن العام وتقديم 

ورفع  الكبرى  الم�ساكل  لحل  المقترحات 

التحديات التي تواجه بالدنا و�سعبنا، اأي عمل 

نبيل من اأجل المواطنة.

❐ قلت اإن الحك�مة الحالية اأبانت عن 

ف�صلها، اأين يتجلى هذا الف�صل؟ 

■ هو ف�سل ذريع، اأول: هذه الحكومة لم 

النقطة  نقطتين،  با�ستثناء  بجديد،  ت��اأت 

ال�سيا�سي  التاريخ  في  مرة  لأول  الأول��ى: 

للمغرب نرى اأن الحكومة التي يوجد من بين 

مكوناتها حزب تقدمي، تخ�س�س 7 �سفحات 

عن  للحديث  الحكومي  الت�سريح  م��ن 

»الهوية«، وكاأن المغرب ل هوية له، اأو اأننا 

اإزاء بلد يكت�سف لأول مرة اأنه �سي�سيع في 

العولمة.

النقطة الثانية: وتتعلق بما �سموه محاربة 

الف�ساد والريع، وهذا �سيء اإيجابي من الناحية 

المبدئية، و�سبق لحكومة التناوب اأن قدمت 

تقريبا،  نف�س المقترح ب�سيغة مغايرة و�سمته 

»ميثاق ح�سن التدبير«، ومازلت اأتذكر، اأن 

الملك الح�سن الثاني قال في المجل�س الوزاري 

الأول قال بح�سور اليو�سفي، اإن اأح�سن ما 

ح�سن  ميثاق  هو  الحكومة  تلك  به  ج��اءت 

التدبير، لكننا مع الأ�سف لم نتوفق فيه، اإذ ل 

يكفي اأن تقول اإنك �ستحارب الف�ساد، بل يجب 

والإج���راءات  والمنهجية  الآليات  تحديد 

القانونية والمالية والإدارية والتوفر على 

الوقت الكافي )..(.

❐  هل تق�صد اأن الحك�مة الحالية رفعت 

ون�صيت  ال���ف�������ص���اد  م���ح���ارب���ة  ����ص���ع���ار 

االإجراءات؟

■ لم تكتف بذلك، ولكنها زكت الف�ساد لأنها 

عفت المف�سدين، وهو ما يتجلى من خالل 

مقولة رئي�س الحكومة،»عفى اهلل عما �سلف«، 

بالإ�سافة اإلى الت�سامح مع مهربي الأموال)..( 

اأ�سحاب  لوائح  اإع���الن  هناك  ك��ان  فقط، 

الطاك�سيات »الم�ساكين«، في حين اأن الريع 

الكبير لم يتم التطرق له، ولم يتم القتراب من 

الف�ساد الم�ست�سري في قطاع الأعمال والإدارة 

والعدل وال�سرطة)..( بالإ�سافة اإلى الف�ساد 

ال�سيا�سي الذي مازال �سائدا.

حزب  ب���اأن  �صرحت  اأن  ل��ك  �صبق   ❐

العدالة والتنمية الذي يق�د الحك�مة يقدم 

ر�ص�ة للناخبين، ماذا تق�صد؟

■ طبعا، هذا عمل منظم وممنهج طيلة 

ال�سنة، حيث يتم  �سراء النظارات للبع�س 

وتحمل م�ساريف المدر�سة بالن�سبة لبع�س 

الفئات المعوزة، بالإ�سافة اإلى �سراء اأكبا�س 

العيد، وتنظيم الرحالت الترفيهية ل�سيدي 

حرازم على �سبيل المثال)..( كل هذا ت�ستفيد 

منه مجموعة تدلي باأ�سواتها في النتخابات، 

لكنهم يغلفون ذلك بكونهم يقدمون بالعمل 

الخيري لوجه اهلل)..(، اإذن هذا الأمر يجب 

ال�سيا�سي، هو طرح  العمل  لأن  ينظم،  اأن 

حلول لم�ساكل المواطن)..(.

❐ ن��ف��ى ���ص��اح ال���دي��ع ف��ي وقت 

حزب  تاأ�صي�س  على  عزمكما  �صابق، 

م�ؤخرا  ظهر  ا�صمك  ولكن  �صيا�صي، 

اأع�صاء حركة �صمير، ما  كع�ص� من 

الغاية من التحاقك بهذه الحركة؟

اأ���س��ف��ق م��ن ح���ال بع�س  اأن���ا    ■

ال�سحفيين، �سامحهم اهلل، لو كنت اأريد 

في  �سرعت  قد  لكنت  حزب  تاأ�سي�س 

تاأ�سي�سه منذ الموؤتمر الوطني التا�سع 

عندما ح�سلت على ن�سبة 42 في المئة 

من الأ�سوات، الرفاق كانوا م�ستعدين 

لذلك عندما �ساهدوا التزوير)..(.

بحركة  التحاقك  من  الهدف  ما   ❐

�صمير؟

المثقفين  من  مجموعة  ه��وؤلء   ■

اعتبروا اأن لهم م�سوؤولية تاريخية في 

بت�ستت  يتميز  مناخ  في  البالد،  هذه 

والديم���قراطية،  الح����داثية  القوى 

في  الم�ساركة  عن  المثقفين  وتراجع 

تيار  وظهور  للبالد،  م�سيرية  ق�سايا 

اأن��ي��اب��ه،  ع��ن  يك�سر  ب���داأ  م��ح��اف��ظ، 

وا�ستمرار م�ساهد التحكم ال�سيا�سي في 

الدولة)..( هوؤلء المثقفين يعتبرون 

اأننا �سن�ساهم في رفع م�ستوى النقا�س 

تنظيم  في  والم�ساهمة  ال�سيا�سي، 

جامعات  وتنظيم  وعرائ�س،  ندوات 

�سيفية وتوعية المواطنين على اأ�سا�س 

والعدالة  الجن�سين  بين  الم�ساواة 

لها  الجتماعية)..( هي حركة مدنية 

الحركة  على  وال�سغط  للتغيير  ُبْعد 

ال�سيا�سية لتبني مواقف وا�سحة تجاه 

الم�سروع الديمقراطي الحداثي)..(.

ك�ن  م��ن  م�صكل  ل��ك  يخلق  األ��م   ❐

ال�ديع  ���ص��اح  الحركة  ه��ذه  رئي�س 

ينتمي لحزب االأ�صالة والمعا�صرة؟

■ �سالح الوديع، وبح�سور جميع 

علينا  قراأ  التنفيذي  المكتب  اأع�ساء 

الأ�سالة  حزب  من  ا�ستقالته  ر�سالة 

والمعا�سرة)..( بالن�سبة لي هذه هي 

الوثيقة التي طماأنتني على ا�ستقاللية 

ولكني  لحزب،  اأنتمي  اأن��ا  الحركة، 

اأحترم الأعمال المدنية واأترك قناعاتي 

ال�سيا�سية)..(.

❐ تميزت الفترة االأخيرة با�صتقالة 

في �صف�ف حركة  النا�صطات  اإحدى 

�صمير، ب�صبب ما اأ�صمته اللغط ح�ل 

االأ�صالة  ح��زب  من  ال���دي��ع  ا�صتقالة 

المعني  �صك�ت  مقابل  والمعا�صرة، 

باالأمر)..(.

اأن��ا اأوؤك���د ل��ك اأن��ه ق��راأ علينا    ■

ا�ستقالته المكتوبة، وهذا الأمر لبد اأن 

اأحترم  واأنا  الحركة،  داخل  نو�سحه 

عن  عبرت  التي  ملحاف  وداد  الأخت 

راأيها بهذه الجراأة)..(.

التي  االأول��ى  المرة  ه��ذه  لي�صت   ❐

االأ�صالة  بحزب  ا�صمك  فيها  ارت��ب��ط 

ت�قعت  اأن  �صبق  فقد  والمعا�صرة، 

التحاقك  ال�صحفية  المقاالت  بع�س 

عقب  والمعا�صرة  االأ���ص��ال��ة  ب��ح��زب 

التقدم  ل��ح��زب  ال�����ص��اب��ق  ال��م���ؤت��م��ر 

واال�صتراكية؟

وي�ستغرب  م��ك��ان��ه  م���ن  »ي��ق��ف 

»ي�سير  ملغوم  مقال  هذا  وي�سحك«، 

اأن  المقالت«، هل تعرفون  اأحد  على 

حركة لكل الديمقراطية عقدت لقاء مع 

التقدم  ل��ح��زب  ال�سيا�سي  المكتب 

وال�ستراكية، في مقر الحزب، وكنت 

الجلو�س  رف�����س��ت  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

معهم)..(.

❐  هل كان »الهمة« من بين اأع�صاء 

الذين  الديمقراطيين«  لكل  »ح��رك��ة 

زاروكم؟

الذي  الوحيد  وكنت  رف�ست،    ■

رف�س الجلو�س معهم)..( اأ�ستغرب اأن 

يقال عني هذا الأمر في حين اأن بع�س 

اأع�ساء حزب التقدم وال�ستراكية الذين 

برزوا موؤخرا، دون اأن اأذكر الأ�سماء، 

لكل  »ح��رك��ة  م��ع  يتعاطفون  ك��ان��وا 

اإن هناك من كان  بل  الديمقراطيين«، 

يدافع عن التحالف مع حزب الأ�سالة 

والمعا�سرة في اأفق 2012، واأنا كان 

موقفي وا�سحا بهذا الخ�سو�س)..(.

❐ هناك من يق�ل باأن حزب االأ�صالة 

هل  للديمقراطية،  اأ�صاء  والمعا�صرة 

تتفق مع هذا الق�ل؟

�سد  فبراير،   20 حركة  خروج   ■

الم�سهد  في  التحكم  و�سد  ال�ستبداد 

هذا  اأن  على  دليل  خير  ال�سيا�سي، 

الم�سروع كان م�سيره الف�سل.

االأول لاتحاد اال�صتراكي، ح�ل  الكاتب  اأث��ارت ت�صريحات   ❐
م��ص�ع االإرث، عدة انتقادات، و�صلت اإلى حد تكفيره، ما راأيك؟

■ اأنا لم اأ�ستغرب ت�سريحات ادري�س ل�سكر التي اأدلى بها في اجتماع 
الن�ساء التحاديات، حيث تم تكريمي في ذلك اللقاء، لم اأ�ستغرب ما قاله لأن 

بين  بالم�ساواة  نوؤمن  فيه جراأة فعال، نحن كتقدميين وحداثيين  الأمر 

الجن�سين، ونوؤمن بالقيم الكونية لحقوق الإن�سان ونعتبر اأن هذه القيم ل 

تتعار�س مع المقا�سد النبيلة لالإ�سالم، وبالتالي فاإن طرح اإ�سكالية الإرث 

هي دعوة لمناق�سة هذا الم�سكل المعقد، ودعوة لجتهاد العلماء)..( اأنا ل 

اأتفق مع من يقول باأنه ل اجتهاد مع وجود الن�س، فعمر بن الخطاب، ر�سي 

اهلل عنه، اجتهد في مو�سوع قطع يد ال�سارق واأوقف تنفيذ العقوبة ب�سبب 

المجاعة)..(.

نحن لدينا م�ساكل مرتبطة بالإرث في مو�سوع التع�سيب مثال)..( وهنا 

دعني اأعطي مثال، ع�سته �سخ�سيا، بامراأة كانت ت�سهر على رعاية اأخيها 

الم�سن طيلة مدة مر�سه اإلى اأن وافته المنية)..( وبعدها بقدرة قادر، �سيظهر 

بع�س الأ�سخا�س الذين لم ي�سبق اأن �ساهدتهم، يدعون اأنهم اأعمامه، ويطالبون 

بالإرث)..( فماذا عن هذه الم�سكينة؟

ق�سية التع�سيب يجب اأن تطرح للنقا�س، وهناك العديد من الطبقات   

المتو�سطة، تلجاأ اإلى الو�سية للم�ساواة بين البن والبنت في الإرث)..( 

هذه اأمور مطروحة يجب اأن نناق�سها، والعلماء »على را�سنا وعينينا« ولكن 

يجب اأن ل نناق�س مع علماء من تيار واحد بل يجب اأن نناق�س علماء متنورين، 

م�ستعدين لتملك روح الع�سر واإيجاد اإجابات جديدة للم�ساكل المطروحة 

في القرن 21.

❐ هل يحيلك هذا النقا�س على االأيام التي كنت تناق�س فيها الخطة 

ال�طنية الإدماج المراأة في التنمية؟

■ طبعا، ل يجب اأن نن�سى اأننا نعي�س اليوم مرور ع�سر �سنوات على 

تبني مدونة الأ�سرة، ول�سك اأن الأخ ادري�س ل�سكر اعتبر اأن هذه المدة كافية 

من اأجل الم�سي اإلى الأمام)..(.

وقت مناق�سة »الخطة« تم الهجوم علي، وتم تهديدي ب�سكل �سخ�سي، 

الإجراءات  الأمنية  ال�سلطات  واتخذت  الأمر،  هذا  عن  اأتحدث  لم  لكني 

ال�سرورية، لتاأمين حياة زوجتي واأبنائي)..( في هذا ال�سياق، اأعطي مثال 

ب�سيطا: قبل اأحداث 16 ماي 2003 بب�سعة اأيام، كانت قد �سدرت افتتاحية 

في جريدة »التجديد«، وكان رئي�س تحريرها في ذلك الوقت هو »محمد 

يتيم«، وكانت تتحدث عما اأ�سمته »الالدينيون« وذكرهم بالأ�سماء وهم في 

نظره، �سعيد ال�سعدي »�ساحب الخطة الجهنمية«، وعبد العالي بنعمور  

رئي�س جمعية بدائل، والمرحوم محمد العيادي، الذي كان يقدم برنامجا في 

القناة الثانية، ا�سمه مناظرات)..( األي�س هذا تكفيرا؟

في ذلك الوقت كانت هناك اتهامات اأخرى تقول باأنني تقا�سيت 20 مليون 

دولر، من البنك الدولي، وهذا ورد على ل�سان المقرئ اأبو زيد الإدري�سي، 

قيل اأي�سا اإنني اأعمل لالإمبريالية ،وملحد، و�سيوعي، وزوجتي يهودية.

❐ ح�صمت االأم���ر في ذل��ك ال�قت بتدخل ملكي وبتعيين لجنة 

ا�صت�صارية ح�ل الخطة؟

■ النا�س »غالطين«، كانت هناك لجنة اأولى اختارها ال�سي عبد الرحمان 

اليو�سفي، لكن عبد الكريم الخطيب بو�سفه اأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، 

رف�س، والالئحة من�سورة في التحاد ال�ستراكي، وكانت ت�سم 5 ن�ساء من 

اأ�سل 20 ع�سوا، وكانت ت�سم فقهاء متنورين، وبع�س علماء الجتماع)..( 

ولكن عندما تم تن�سيب اللجنة الأخرى الملكية، كان اأغلبية اأع�سائها من 

التيار المحافظ)..( وعانى معهم كثيرا رئي�سها الأول ادري�س ال�سحاك لمدة 

عامين، وتم تغييره بال�ستقاللي »امحمد بو�ستة«، »حتى هو قهروه«، وبقي 

الم�سكل مطروحا في بع�س الق�سايا الأ�سا�سية مثل »الولية« و»القوامة«)..( 

باهر  انت�سار  هناك  وك��ان  الأم���ور،  ف�سل  ال��ذي  هو  الملك  تدخل  ولكن 

للمغرب.

❐ بعد مرور 10 �صن�ات على اعتمادها، اأال تخ�صى التراجع النهائي 

عن مدونة االأ�صرة؟

في ال�سيا�سة، تبقى التراجعات ممكنة، ولكن هناك اإرادة �سيا�سية وا�سحة 

على اأعلى م�ستوى في الدولة، بالذهاب قدما في ق�سية الم�ساواة، وقد ك�سفت 

التعيينات الأخيرة على اأن هناك ا�ستمرارية وت�سورا يتم تنزيله ب�سكل 

تدريجي من اأجل تمكين المراأة المغربية، وهذا �سيء اإيجابي جدا، رغم اأن 

هناك تاأخرا كبيرا في الحقوق القت�سادية والجتماعية)..( وقد كان من 

اإيجابيات الخطة هو كونها فتحت اأورا�س التمكين ال�سيا�سي، حيث لم تكن 

هناك �سوى امراأتين في البرلمان، فاإذا لم تخِن الذاكرة، فقد تم انتخاب بديعة 

ال�سقلي ولطيفة بناني ا�سمير�س من اأجل ع�سوية مجل�س النواب �سنة 

1993)..( اأما الآن فهناك اأكثر من 60 امراأة، ولكن الن�سبة متاأخرة مقارنة 
مع العالم)..(.

❐ هل تعتبر اأن قيادة العدالة والتنمية لهذه الحك�مة خطر على 

مكا�صب التقدميين؟

طبعا، وهناك عدة اأدلة على ذلك، منها اأن الت�سريح الحكومي اعتمد كل 

البرامج الموجودة في حكومة ادري�س جطو وعبا�س الفا�سي، اإل اأجندة 

الم�ساواة، ولم تكن هناك ولو كلمة واحدة حولها في الت�سريح الحكومي، 

فقط هناك ن�سف �سفحة تتحدث عن اقتراحات، ل اأ�سا�س لها)..(. هذا من 

جهة، ومن جهة اأخرى، ل يمكن لم�سوؤولة حكومية اأن ت�سبح م�سوؤولة عن 

ملف المراأة، وهي نف�سها التي »�سبنت« وزير الخارجية، بمنا�سبة رفع 

المغرب لتحفظاته حول اتفاقية »�سيداو« )اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد المراأة(، هذه الوزيرة كانت تعتبر اأن مقاربة النوع الجتماعي، 

تحري�س على المثلية في المغرب، وطبعا هناك اأمثلة اأخرى مثل ما وقع في 

ق�سية القيم المجتمعية والقيم الكونية)..(.

 الخطة الوطنية إلدماج المرأة في 
التنمية كانت سببا في تهديدي 

دخولي لحركة »ضمير« كان مرتبطا 
باستقالة »الوديع« من البام 

صالح الوديع، وبحضور 
جميع أعضاء المكتب 

التنفيذي قرأ علينا رسالة 
استقالته من حزب 

األصالة والمعاصرة)..( 
بالنسبة لي هذه هي 
الوثيقة التي طمأنتني 

على استقاللية الحركة، 
أنا أنتمي لحزب، ولكني 
أحترم األعمال المدنية 

وأترك قناعاتي 
السياسية)..(.
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الدورة الثالثة ملهرجان جائزة 

حممد اجلم للم�سرح املدر�سي

اجلم«  حممد  »جائزة  مهرجان  اإدارة  عقدت 

برنامج  لتقدمي  �صحفية  ندوة  املدر�صي  للم�صرح 

جمعية  تنظمه  الذي  للمهرجان  الثالثة  الدورة 

اأ�صدقاء حممد اجلم للم�صرح ب�صراكة مع اأكادميية 

زمور  �صال  الرباط  جلهة  الوطنية  الرتبية  وزارة 

بني  ما  رقراق  اأبي  جمعية  مع  وبتعاون  زعري، 

و�صال  الرباط  من  بكل  اجلاري  مار�س  و30   28
خمتلف  من  مدر�صية  م�صرحية  فرق  ومب�صاركة 

مناطق اجلهة.

القاهرة: جمال القصاص

يف  للكتاب  الإ�صكندرية  معر�س  فعاليات  تنطلق 

وحتى  مار�س   27 من  الفرتة  يف  العا�صرة  دورته 

من  ن�صر  دار   80 نحو  مب�صاركة   ،2014 اأبريل   8
م�صر وعدد من الدول العربية، وت�صتمر الأن�صطة  

املتنوعة على مدار اأيام املعر�س، وت�صتهدف جذب 

للتعرف  والأعمار  الفئات  خمتلف  من  اجلمهور 

على اأحدث الإ�صدارات يف �صتى جمالت املعرفة، 

وم�صاريع  جتارب  على  التعرف  اإىل  بالإ�صافة 

يف  لفت  ب�صكل  برزت  اجتماعي  ثقايف  طابع  ذات 

املجتمع.

قطاع  رئي�س  عزب،  خالد  الدكتور  اأعلن  وقد 

العام  امل�صرف  الإ�صكندرية،  مبكتبة  امل�صروعات 

بالإ�صكندرية  �صحفي  موؤمتر  خالل  املعر�س  على 

املعر�س  فيها  �صيعرف  التي  الأوىل  املرة  باأنها 

جتربة روائية متبادلة بني الإ�صكندرية واملغرب، 

روائيني  اإبداعات  املغرب  نقاد  يتناول  حيث 

الإ�صكندرية  من  نقاد  يتناول  بينما  �صكندريني، 

موؤمتر  خالل  وذلك  املغرب،  من  مبدعني  مناق�صة 

امل�صري واملغربي«.  الأدب  »الرواية واملدينة يف 

ال�صرديات  خمترب  عليها  ي�صرف  التي  التجربة 

)كلية الآداب والعلوم الإن�صانية بالدار البي�صاء( 

لن�صو�س  قراءة  الإ�صكندرية، يف  ونظريه مبكتبة 

واأحمد  �صامل  �صعيد  من  لكل  م�صر  من  روائية 

الروايات  اأما  ن�صر،  وم�صطفى  حميدة  حممد 

غرناط،  وحممد  بنجلون،  للطاهر  فهي  املغربية 

وامليلودي �صغموم، وموليم العرو�صي، وم�صطفى 

اتفاقية  توقيع  يتم  اأن  املتوقع  ومن  الورياغلي. 

�صراكة بني املخترب واملكتبة، و�صدور كتاب ي�صم 

اأبحاث هذا اللقاء.

الرواية املغربية امل�سرية مبعر�ض مكتبة الإ�سكندرية

الوجــديون حري�ســـون

 علـــى تاريخــــهم
من  الثانية  الطبعة  الرباطية لبورط،  الن�صر  دار  اأ�صدرت 

كتاب: »وجدة والعمالة« للموؤرخ الفرن�صي لوي فوانو.

الن�صر  تاريخ  يف  حت�صل  التي  النادرة  احلالت  من  وهذه 

باللغة الفرن�صية يف املغرب، وذلك نظرا لالإقبال الذي لقيته 

الطبعة الأوىل لهذا الكتاب.

ال�سجـــــــرة امللعــــونة
بريكي  واملوثق حممد  والروائي  لل�صاعر  اأخريا  �صدرت 

امللعونة« تقع  »ال�صجرة  بعنوان:  جديدة  بلقائد رواية 

الرواية يف 290 �صفحة من القطع املتو�صط، حتكي ق�صة 

تتنازعان  خمتلفتني  لديانتني  مقربتني  تتو�صط  �صجرة 

ملكية هذه ال�صجرة. داع �صيتها وتعدت �صهرتها احلدود 

جديرة  عاملية  معلـمة  اليون�صكو  منظـمة  �صنفتها  حني 

بالعناية واملـحافظة... تنا�صلت حول بركتها الإ�صاعات، 

اأحد  ن�صب  امللهوفون من كل حدب و�صوب...  فق�صدها 

فتقا�صما  لها،  حمافظا  نف�صه  اليزيد(  )ال�صيخ  املتقاعدين 

ال�صهرة والحرتام.

يف الأك�ساك

الإعالمية  ال�صاحة  تعززت 

»الرباط  بجريــدة  الوطنية 

جهة  بق�صايا  املهتمة  نيوز« 

زعري  زمور  )�صــال  الربــــاط 

بني  ال�صــــــراردة  والغــرب 

اح�صن(.

حتريرها  هيئة  اختارت  وقد 

الثالث  العـــــدد  تخ�صيــــ�س 

الأك�صاك  يف  حاليا  املوجـــود 

يومها  مبنا�صـــــبة  للمـــــراأة 

العاملي.

تاأ�سي�س جمعية الفرج 

املغرب للتوحد

انعقد مبقر جمموعة مدار�س الزيتونة باجلديدة 

عاما  جمعا   2014 مار�س   23 الأحد  يوم 

ومت  للتوحد،  املغرب  الفرج  جمعية  لتاأ�صي�س 

ت�صكيل مكتب اجلمعية من ت�صعة اأع�صاء الذي 

جاء كما يلي:

النا�صريي،  العزري  الدين  عز  حممد  الرئي�س: 

امليلودي  العام:  الكاتب  مفتاح،  �صعيد  نائبه: 

حممد  الأمني:  فار�صي،  حممد  نائبه:  ال�صريي، 

الراعي،  الدين  عز  نائبه:  النا�صري،  العزري 

ال�صعدية كوكو�س،  برادة،  امل�صت�صارون: هدى 

م�صطفى بلفرجي.
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قالوا ونقول
واحلكم  انتقام  جمرد  توقيفي  قرار 

التيازي كاذب.
»مدرب الفتح السالمي«
❍ وحتى انت زدت فيه هاذ الأيام.

دقائق  ع�شر  الواف..  الرجاء- 

باأربعة اأهداف!!
»االتحادي االشتراكي«

❍ واأين اخلبري ال�شحابي؟

»املاط«   خو�ض  يرف�ض  اأبرون 

مباراته املوؤجلة �شد اجلي�ض امللكي.

»األخبار«
❍ اأمل نقل باأنها جامعة اأبرون.

عن  غايبي  لإبعاد  يخطط  بودريقة 

»الخبر«لئحة لقجع.
❍ عليه اأن يبعد م�شت�شاريه الذين 
�شورة  و�شوهوا  ف�شادا  عاثوا 

الرجاء.

جمموعة من املالعب املغربية مهددة 

بالإغالق من قبل »الفيفا«.
»مواقع«
❍ غري ي�شدوهم، ما كاينة ل كورة 

ول جمهور.

ِاحت�شنت العا�شمة ال�شينغالية دكار ما بني 10 و13 من مار�ض 

اجلاري اجلمع العام للجمعية الإفريقية لليان�شيب الريا�شي، 

حيث اأ�شفر هذا اجلمع اإىل انتخاب املغربي يون�ض امل�شريف املدير 

العام للمغربية لالألعاب والريا�شة، كاتبا عاما لهذه اجلمعية.

فيه  �شاركت  الذي  اجلمع  هذا  تدار�شها  التي  النقاط  اأهم  من 

العديد من الدول الإفريقية ال�شقيقة هي حتويل مقر اجلمعية 

اإىل العا�شمة القت�شادية الدار البي�شاء، وهذا بالذات يعترب 

مك�شبا اإيجابيا للمغرب، كما اأن املكتب اجلديد �شيتوىل و�شع 

موؤ�ش�شات  التبادل بني  دينامية  اإطار  يف  ا�شرتاتيجية جديدة 

وامل�شوؤول  النظيف  اللعب  قيم  وتعزيز  الإفريقية  اليان�شيب 

لفائدة املجتمعات الإفريقية.

للتذكري فاإن املوؤ�ش�شة املغربية لالألعاب والريا�شة نالت يف ظل 

الن�شاط والتحول العميق الذي تعرفه، نالت»�شهادة« اللعب 

امل�شوؤول.

انتخاب يون�ض امل�شريف كاتبا عاما لهذه اجلمعية يعترب كذلك 

انت�شارا للريا�شة الوطنية ب�شكل عام التي ظلت غائبة ب�شكل 

والفيفا،  كالكاف  الدولية  واجلمعيات  املنتديات  كل  يف  كبري 

ال�شيء الذي اأثر ب�شكل �شلبي على املكانة التي كان من املفرو�ض 

اأن يحتلها املغرب الذي كان �شباقا يف اأخذ العديد من املبادرات 

التي �شاهمت يف تطوير الريا�شة الإفريقية.

مازال الهجوم العدواين والإرهابي الذي 

الوداد  فريق  واأطر  لعبو  له  تعر�ض 

حديث ال�شارع الريا�شي، الذي ا�شتنكر 

من  عزل  لعبون  له  تعر�ض  ما  ب�شدة 

عددهم  فاق  حمرتفني  جمرمني  طرف 

املائة �شخ�ض، �شالوا وجالوا ومار�شوا 

نهبوا  والتنكيل،  العنف  اأنواع  �شتى 

و�شرقوا كل ما خف وزنه وغال ثمنه يف 

ظرف وجيز، وعادوا اإىل ديارهم �شاملني 

غامنني. ما حدث طبعا، فعل م�شني، ل 

يجب ال�شكوت عنه، لأنه يعترب جرمية 

منظمة وراءها ول �شك اأ�شخا�ض هدفهم 

عام،  ب�شكل  الكروي  امل�شهد  متييع  هو 

وت�شويه �شورة و�شمعة وداد الأمة التي 

اأ�شبحت يف احل�شي�ض.

فهذه  اآخر،  اأو  طرفا  نتهم  ل  هنا  نحن 

مهمة امل�شوؤولني عن ال�شاأن الأمني الذين 

يعملون حاليا على البحث عن املجرمني 

كانوا وراء اخلمي�ض  الذين  احلقيقيني 

يف  والهلع  الرعب  اأدخل  الذي  الدامي 

نف�ض كل الوداديني.

ظواهر  من  العديد  عقود  ومنذ  ع�شنا 

ال�شغب، لكن اأن ي�شل الأمر مبجموعة 

الالعبني،  قتل  حماولة  املجرمني  من 

الأمور غريبة عن  فهذه  بهم،  والتنكيل 

بلد  املغرب  وعن  املغربية،  القدم  كرة 

الأمان وال�شتقرار.

بهدوء وب�شراحة حول  نتحدث  دعونا 

والدموية  الدامية  الأحداث  بع�ض 

املالعب  عرفتها  التي  العنف  وم�شاهد 

الكروية يف الآونة الأخرية، فاخلمي�ض 

اأذهان كل  الأ�شود الذي مازال عالقا يف 

البي�شاويني، خالل املباراة التي جمعت 

املو�شم املا�شي فريق الرجاء باجلي�ض 

امللكي، حينما متكن بع�ض املح�شوبني 

على الفريق الع�شكري من تدمري مدينة 

الأ�شرار  من  العديد  واإحلاق  باأكملها 

باملن�شاآت العمومية، ومبنازل و�شيارات 

فا�ض  وداد  جمهور  هو  ها  املواطنني، 

الآخر فو�شى عارمة ويهدد  يخلق هو 

احلار�ض  على  اعتدى  بل  الالعبني، 

اأمني البورقادي الذي نال حقه  ال�شاب 

من ال�شرب وال�شتم.

ياأت عن  الوداد مل  لفريق  اإن ما ح�شل 

طريق ال�شدفة، بل هو نتيجة تراكمات، 

�شارك فيها امل�شري واملنخرط واجلمهور 

اأن ن�شمع  باآخر. فكيف يعقل  اأو  ب�شكل 

باأ�شلوب  يتحدث  م�شوؤول  اأو  رئي�شا 

اخلا�شة  الإذاعات  بع�ض  يف  »�شوقي« 

هي  �شاهمت   كالفطر،  انت�شرت  التي 

هذه  يف  مبا�شرة  غري  بطريقة  الأخرى 

من  لكل  اأبوابها  بفتح  وذلك  اجلرمية، 

هب ودب للتنظري« ون�شر الغ�شيل القذر 

على اأثريها دون احرتام ذوق امل�شتمع، 

ودون التفكري يف عواقب ذلك.

اأندية نعتربها كبرية وعريقة، اأ�شبحت 

ت�شري من طرف ع�شابات من »احلياحة« 

امل�شريين،  وترهب  املدربني،  تعزل 

وتبعد كل من �شولت له نف�شه القرتاب 

من م�شاحلها. فعلى كل امل�شوؤولني عن 

ي�شربوا  اأن  والأمني،  الكروي  ال�شاأن 

امللي�شيات  هوؤلء  اأيدي  على  ب�شدة 

املغربية،  الكرة  �شورة  �شوهوا  الذين 

�شلوك  �شيء  كل  وقبل  الريا�شة  لأن 

واأخالق نبيلة، ولي�ض مرتعا للمف�شدين 

والإرهابيني الذين يعتربون دخالء على 

هذه اللعبة.

وللحديث بقية.

هجوم �إرهابي مدبر على العبي ومركب الوداد

من امل�س�ؤول عن هذا الفعل الإجرامي؟
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ي�ن�س امل�سريف كاتبا عاما 
للجمعية الإفريقية لليان�سيب

فقد املغرب واحدا من رجالته الربرة 

الريا�شي  تاريخه  طبعوا  الذين 

تاريخ  بعد  وال�شيا�شي  واجلمعوي 

رحل  الذات،  ونكران  بالعطاء  حافل 

لريا�شة  الروحي  الأب  اجميد  حممد 

رهيب  حمفل  يف  البقاء  دار  اإىل  التن�ض 

حيث �شارك يف مرا�شم وداعه الآلف من 

املواطنني، ومن اأ�شدقائه الريا�شيني، 

وال�شيا�شيني، والفاعلني اجلمعويني.

حممد اجميد الذي غادرنا عن �شن 97 

�شنة، وهب كل حياته و�شبابه لوطنه، 

املقاومني  كبار  اهلل من  كان رحمه  فقد 

ا�شتقالل  عن  بقوة  دافعوا  الذين 

بن يو�شف  املغرب وعن رجوع حممد 

اإىل عر�شه، هذه املقاومة كلفته ال�شجن 

والتعذيب  التنكيل  مرارة  ذاق  حيث 

على يد امل�شتعمر الفرن�شي رفقه العديد 

اأن  اإىل  من املجاهدين، فلم يهداأ له بال 

ا�شرتجع املغرب ا�شتقالله وكربياءه.

حممد  باأن  يعرفون  الذين  هم  قليلون 

التن�ض  لريا�شة  مزاولته  وقبل  اجميد 

ال�شام  فريق  يف  مرموقا  لعبا  كان 

اأقوى  من  اآنذاك  كان  الذي  املراك�شي 

الفرق املغربية يف عهد احلماية.

اأ�شفي  مبدينة  املزداد  اجميد  حممد 

لعب بجانب املرحوم الدكتور يو�شف 

للمغرب  ال�شابق  ال�شفري  بلعبا�ض 

بباري�ض، وجمموعة اأخرى من الالعبني 

الذين حتولوا اإىل اأطر عليا �شاهمت يف 

بناء �شرح املغرب اجلديد. 

موؤ�ش�شي  بني  من  كان  اجميد  حممد 

اجلامعة امللكية املغربية لكرة امل�شرب 

من  العديد  وليته  حتت  عرفت  التي 

يف  الف�شل  له  يرجع  بل  النت�شارات، 

من  تعد  كانت  التي  اللعبة  هذه  تطور 

ريا�شات النخبة، لأنها كانت منح�شرة 

املرحوم  فبف�شل  الأغنياء،  اأبناء  على 

ممار�شة  الفقراء  من  العديد  متكن 

ريا�شة التن�ض حيث حتولوا من �شبيان 

مهمتهم جمع الكرت، اإىل اأبطال عامليني، 

ففي عهده ظهرت العديد من املواهب، 

فمن جيل عمر ليمينا �شابر، دي�شالم ، اإىل 

جيل عرفة ال�شقروين، خالد اأوطاليب، 

املتكون  الذهبي  الثالثي  و�شول  اإىل 

العلمي  كرمي  العيناوي،  يون�ض  من 

وامل�شاك�ض ه�شام اأرازي، هذا الثالثي 

التن�ض  ريا�شة  اأ�شبحت  وبف�شله 

حا�شرة بقوة يف كل املحافل الدولية.

حممد اجميد كان من اأ�شد املعار�شني 

ال�شابق  القوي  الوزير  ل�شيا�شة 

اإدري�ض الب�شري الذي مل يكن يحتمل 

الت�شريحات النارية لرئي�ض اجلامعة 

الريا�شة  قويا عن  مدافعا  كان  الذي 

وال�شباب، وكان يف نف�ض الوقت خ�شما 

�شر�شا لكل الو�شوليني والنتهازيني.

على  يوؤكد  دائما  كان  اجميد  حممد 

الدور الكبري الذي تقوم به الريا�شة 

وجدت  اإذا  خا�شة  املجتمع،  داخل 

بطل  من  فكم  الدولة،  من  الهتمام 

الإجرام  عامل  من  انت�شلته  ريا�شي 

�شاحلا،  مواطنا  واأ�شبح  والت�شرد، 

عطف  وبف�شل  معوز  �شاب  من  فكم 

املرحوم اجميد تابع م�شاره الريا�شي 

والدرا�شي.

الكبري  بن�شاطه  املرحوم  يكتف  مل 

قدمها  التي  اجلليلة  وباخلدمات 

للريا�شة املغربية، بل كان كذلك فاعال 

فقام  الرفيع،  امل�شتوى  من  جمعويا 

بالعديد من املبادرات الإن�شانية يعجز 

وجال  �شال  وكما  ذكرها،  عن  املرء 

وزار  وجنوبا  �شمال  اململكة  اأنحاء 

املناطق النائية حممال باملواد الغذائية 

وباملالب�ض لالأطفال وللعجزة.

احلديث عن هذا الرجل الوطني الكبري 

ل ميكن لنا اأن نح�شره يف هذه الكلمات، 

ومنذ  يفكروا  اأن  امل�شوؤولني  على  بل 

الآن يف رد العتبار لهذا الرجل الكرمي، 

باإن�شاء متحف يحمل ا�شمه اعرتافا لكل 

ما قدمه لوطنه وبدون م�شاومات.

 رحم اهلل ال�شي حممد اجميد واأ�شكنه 

ال�شرب  ذويه  واألهم  جناته،  ف�شيح 

وال�شلوان. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.      

بعد عمر حافل من �لعطاء ونكر�ن �لذ�ت

ال�سي حممد اجميد ي�دعنا اإىل دار البقاء

كريم إدبهي يتوسط المرحوم محمد امجيد والدكتور زهير 
رئيس نادي الراسينغ البيضاوي للتنس. 

�شادقت   ،2013 غ�شت   26 يوم 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة على 

م�شروع قرار يق�شي باإقرار يوم عاملي 

للريا�شة وحددت يوم 6 اأبريل لتخليده 

كل �شنة على ال�شعيد العاملي.

يف  الف�شل  اأن  هنا  التذكري  من  ولبد 

هذه املبادرة يعود للمغرب الذي تقدم 

 ،2011 ماي   22 يوم  القرتاح  بهذا 

بق�شر  املنعقد  الدويل  املنتدى  خالل 

جمع  والذي  بجنيف  املتحدة  الأمم 

ومنظمة  الدولية  الأوملبية  اللجنة 

الأمم املتحدة، فقد دعا ممثل اللجنة 

هذا  يف  املغربية  الأوملبية  الوطنية 

اإقامة  اإىل  ال�شيد كمال حللو  املنتدى 

التذكري  بهدف  للريا�شة  عاملي  يوم 

بالقيم النبيلة،  للريا�شة وتوظيفها يف 

خدمة التنمية وال�شالم.

كما ذكر كمال حللو باأن منظمة الأمم 

اأقرت �شنة 2005  املتحدة �شبق واأن 

�شنة عاملية للريا�شة، لكن هذه املبادرة 

الأمم  انخراط  تعك�ض  ول  حمدودة 

التنمية وال�شالم  املتحدة يف م�شل�شل 

عرب العامل.

الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون 

كان حا�شرا خالل هذا املنتدى الذي مت 

فيه تقدمي املقرتح املغربي من طرف 

ال�شيد كمال حللو، وتاأكيده من طرف 

الأوىل  النائبة  املتوكل  نوال  ال�شيدة 

لرئي�ض اللجنة الأوملبية املغربية،

ارتياحه  عن  العام  الأمني  عرب  حيث 

م�شاندتها  اإىل  ودعا  املبادرة  لهذه 

وتفعيلها بعد �شنة، وحتديدا يوم 22 

ال�شنوي  املوؤمتر  خالل   2012 اأبريل 

الأوملبية  الوطنية  اللجان  جلمعية 

املنعقد بالعا�شمة الرو�شية مو�شكو، 

هذا  حللو  كمال  املغرب  ممثل  جدد 

املقرتح بالنظر اإىل اأهميته وانعكا�شاته 

الإيجابية على الريا�شة العاملية.  ويف 

اأقرت اجلمعية  يوم 23 غ�شت 2013 

هذا  ر�شميا  املتحدة  لالأمم  العامة 

 6 املقرتح املغربي، وجعلت من يوم 

لتخليده  منا�شبة  �شنة  كل  من  اأبريل 

اللجنة  اقرتحته  الذي  التاريخ  وهو 

�شاد�ض  اأن  حيث  الدولية  الأوملبية 

اأبريل ي�شادف يوم افتتاح اأول األعاب 

�شنة  املعا�شر  التاريخ  يف  اأوملبية 

1896. قرار تاريخي �شاهم املغرب يف 
�شنعه على يد كل مقرتحيه كمال حللو 

بو�شفه نائبا لرئي�ض اللجنة الوطنية 

املتوكل  ونوال  املغربية،  الأوملبية 

النائبة الأوىل لرئي�ض اللجنة الأوملبية 

وات�شالتها  عالقتها  بحكم  الدولية 

على �شعيد احلركة الأوملبية العاملية 

بهدف احل�شول على امل�شاندة الدولية 

ال�شرورية لهذا املقرتح عيد �شعيد لكل 

الريا�شيني عرب العامل مبنا�شبة حلول 

ن�شخته  يف  للريا�شة  العاملي  اليوم 

الأوىل يوم 6 اأبريل املقبل.

�جلمع �لعام �ال�ستثنائي 

جلامعة كرة �لقدم

امل�سادقة على الق�انني املعدلة، 
يف انتظار اجلمع العام العادي 

لنتخاب الرئي�س
لكــرة  املغربية  امللكيــــة  اجلامعة  عقـدت 

حيث  ال�شتثنائــي،  العام  جمعـها  القدم 

متت امل�شادقة على البـنود املعدلة للنظـام 

الأ�شا�شي للجامعة.

 51 ال�شتثنائي  اجلمع  هذا  اأ�شغال  ح�شر 

ممثالن  ح�شره  كما   ،60 اأ�شل  من  ع�شوا 

التي  الأجواء  ملراقبة  والكاف،  الفيفا  عن 

ب�شكل  مر  الذي  اجلمع  هذا  بها  �شيدور 

العام  اجلمع  عك�ض  على  وعادي  طبيعي 

املناو�شات  من  العديد  عرف  الذي  الأخري 

وال�شطدامات بلغت حد تبادل التهامات 

بني امل�شاركني.

كما عرف هذا اجلمع نقا�شا م�شوؤول حيث 

واأفكارهم  اآرائهم  عن  املتدخلني  كل  عرب 

يف جو من امل�شوؤولية، كما متت امل�شادقة 

على العديد من املقرتحات اأهمها اأن يتكون 

 ،10 بدل  ع�شوا   14 من  املديري  املكتب 

كما �شيتم اإحلاق رئي�ض الع�شبة الوطنية 

للهواة باأع�شاء املكتب املديري.

مبادرة مغربية

األمم المتحدة 
تقر يوم 

سادس 6 أبريل 
2014 لتخليد 

اليوم العالمي 
للرياضة

المشرفي

كمال لحلو
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بغض النظر عما إذا كان سريعا أم ال.. لم يكن القطار فأل خير على المغاربة في أي يوم من األيام، ويمكن 
االستشهاد على صحة هذا االعتقاد بالعودة إلى كتب التاريخ، والنموذج البارز في هذا السياق هو حالة السلطان 
المولى عبد العزيز الذي اقتنى قطارا من أوربا، قبل أن يكتشف بأن المغرب ال يتوفر على سكة حديدية)..(، فاقتصر 

استعماله لهذه اآللة على اللعب، حسب ما حكاه المصور الفرنسي »غابرييل فير«، الذي وصف الظروف التي نََقل فيها 
حوالي 60 بَغْاًل عربتين للقطار من ميناء العرائش إلى فاس، حيث كان يقيم السلطان، الذي اكتفى ببناء كيلومترين من 
السكة الحديدية بغرض التنزه، فوق أرض كانت محل نزاع مع الساكنة)..(. وغير بعيد عن الفترة التي خضع فيها المغرب 

لحكم السلطان المولى عبد العزيز، وما حكاه المصور الفرنسي صاحب كتاب »في صحبة السلطان«، فقد سبق للسلطان 
موالي الحسن األول أن استفتى الفقهاء سنة 1888 حول موضوع القطار، لكنهم حرموه، تحريما شبه جماعي باعتباره 

وسيلة من وسائل االختراق األوربي)..(.
هكذا إذن كان القطار دائما مصدرا إللهام األوربيين، بالنكت حول المغرب والمغاربة، ولعله من سخرية 

القدر أن يأتي، كاتب فرنسي اسمه »مارك فريسوز« )MARC FRESSOZ ( ليسخر من 
المغاربة مجددا، سنة 2011، بمناسبة اقتناء القطار فائق السرعة )التي جي في(، حيث 
يخصص محورا كامال للمغرب، من خالل حديثه عن »هدية المغرب«، وفيه يشرح أسرار 

هذه الصفقة المثيرة للجدل)..(. »في هذه الدولة )المقصود هو المغرب( ذات الكثافة 
السكانية التي تصل إلى 30 مليون نسمة، حيث مازالت الحمير تجر العربات في مركز 
المدينة، سيقدم قطار »التي جي في« خدماته من خالل عربات مكونة من طابقين، 

على متن سكة تقطع المسافة بين طنجة والدار البيضاء، على امتداد 340 كلم)..( 
»التي جي في« يمر تحت أشجار النخل في بلد الجمال، منظر لم يسبق أن رآه أي أحد، 

ولكن األمر ال ينتهي عند هذا الحد، بل إن الخطوط سيتم تمديدها نحو الجنوب.. أمر 
ال يصدق، عندما نعرف أن أكثر من نسبة 15 في المئة من سكان المملكة، 

يعيشون تحت عتبة الفقر«.
الفقرة أعاله مقتطف بتصرف من كتاب 

»اإلفالس بسرعة فائقة«، لصاحبه 
»مارك فريسوز«، صدر سنة 2011 عن 

مجموعة »Cherche Midi«، وفيه 
يكشف الكاتب الذي سخر من المغرب 

والمغاربة، أسرار العالقة بين شركة 
»ألستوم« الفرنسية، التي باعت »التي 

جي في« للمغرب، وبين الرئيس الفرنسي 
السابق نيكوال ساركوزي، الذي شوهد 

وهو يدشن انطالق أشغال »التي جي في« 
سنة 2011 مبتهجا في طنجة، في أوج 

انطالقة »الربيع العربي«)..(.
الرباط: سعيد الريحاني 

الفرنسيون يبيعون القرد للمغاربة
 ويضحكون على من اشتراه 

كاتب فرن�سي يقول: »التي جي يف« 
يف بالد اجِلَمال واحلمري 

 ساركوزي الرئيس الفرنسي
 السابق هو الذي باع »التي

   مقتطف من كتاب اإلفالس  فائق السرعة جي في« للمغاربة.

 30سنة من« التي جي في« .
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ال اأحد يعرف �سبب اأفول جنم تلك املجموعات التي كانت 

تطالب بالرتاجع عن اإن�ساء م�سروع القطار ال�سريع يف 

املغرب، كما ال يعرف اأحد �سر هذا التكتم حول الكتاب 

الفرن�سي الذي يتحدث عن »30 �سنة من التي جي يف« 

يف فرن�سا ل�ساحبه »MARC FRESSOZ« رغم 

�سنة  ال�سادر  املوؤلف  هذا  ت�سمنها  التي  املعطيات  اأن 

2011، تبدو �سادمة وكانت تتطلب على االأقل حتركا 
من االأطراف املعنية بهذه ال�سفقة.

يقول مارك: “مبجرد �سعوده يف االنتخابات الرئا�سية 

ل�سنة 2007، و�سع الرئي�س نيكوال �ساركوزي نف�سه يف 

ال�سركات  بهم  ويق�سد  الوطنيني-،  االأبطال   - خدمة 

والتي  واأريفا..”،  “األ�ستوم،  مثل  العمالقة  الفرن�سية 

حتظى بالدعم على ال�ساحة الدولية من اأجل ت�سجيع 

قدرتها التناف�سية، ويو�سح باأن جمموعة “األ�ستوم”، 

مهددة  كانت  للمغرب،  ال�سريع  القطار  باعت  التي 

باالإفال�س منذ �سنة 2000، ولكن �ساركوزي قام بعدة 

جمهودات الإنقاذها منذ تعيينه من طرف جاك �سرياك 

رئي�سا للحكومة.

مبثابة  كانت  “األ�ستوم”  اأن  يوؤكد  نف�سه،  الكاتب 

جمموعة مدللة لدى �ساركوزي، رغم النقا�سات احلادة 

التي رافقت عملها، مثل ما حدث داخل اللجنة االأوربية، 

بني العمدة ال�سابق لدائرة “نويي”، و”ماريو موتي” 

يطالب  كان  الذي  االإيطايل  واملالية  االقت�ساد  وزير 

بتفكيك هذه ال�سركة.

اأن املجموعة التي فازت  من خالل كالم مارك، يت�سح 

والرباط  البي�ساء  الدار  يف  “الرتامواي”  ب�سفقتي 

فََّق لها املغاربة، كانت يف  و�سفقة “التي جي يف”، و�سَ

احلقيقة �سركة على حافة االإفال�س، “فزيادة على دعم 

االأبناك، قامت الدولة الفرن�سية ب�سراء ن�سبة 21 يف املئة 

720 مليون  �سخ  يعني  مما  “األ�ستوم”،  راأ�سمال  من 

اأورو يف �سناديقها، باملقابل قام “باتريك كرون” املدير 

�ساركوزي،  الفرتة واملقرب من  تلك  لل�سركة يف  العام 

يف  اال�ستغال  ي�سببه  كان  الذي  العبء  من  بالتخل�س 

بع�س املجاالت مثل توزيع الطاقة واملوانئ، واحتفظ 

ببناء املحطات الكهربائية وال�سككية لـ”التي جي يف”، 

اإىل  يرمي  كان  �سيناريو  املجموعة من  اإنقاذ  وبذلك مت 

اإدماجها يف �سركة “�سيمان�س” االأملانية، وعلى اإثر ذلك 

�سنة  اأورو  مليار   17 من  اأقل  اإىل  املعامالت  رقم  هبط 

2007، بعد اأن كان ي�ساوي، 24 مليارا ون�سف..”.
لتبيع  الدولة  عادت  الدوامة،  هذه  مرور  “وبعد 
تتجاوز  م�سافة  قيمة  حمققة  “األ�ستوم”  يف  ح�ستها 

ل�سالح  البيع  وجرى  اأورو،  مليون  و200  مليار   1
�سركة “بويغ” التي كان يديرها “مارتان بويغ” �سنة 

2007، هذا االأخري ا�سرتى ن�سبة 25 يف املئة من راأ�س 
يف  تنويع  عملية  اإىل  ذلك  وراء  من  يرمي  وكان  املال، 

اهتمامات ال�سركة من خالل اال�ستثمار يف جمال مقاومة 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري، ح�سب الكتاب، 

خ�سو�سا يف �سياق التقارب بني “األ�ستوم” و”اأريفا”، 

اأما  النووية..  الطاقة  جمال  ولوج  من  �سيمكنه  مما 

حقيقية،  اأوراقا  متلك  “األ�ستوم”  فاإن  النقل  قطاع  يف 

وقد توقعت اأن تقوم جمموعة من الدول بالتحول من 

بني  ومن  الفائقة،  ال�سرعة  قطاع  اإىل  ال�سيارات  قطاع 

تلك الدول: العربية ال�سعودية، والربازيل، والواليات 

املتحدة، والهند، ورو�سيا.. بل اإن دول اأقل غنى حتلم 

يقينا بـ”التي جي يف” مثل املغرب”، )مقتطف من كتاب 

مارك فرو�سوز(.

 قاطرة “التي جي في” تساوي 25 
مليون أورو

لبيع  و�سعه  يف  ما  كل  عمل  �ساركوزي  اأن  مارك  يوؤكد 

يف  اأ�سدقاوؤه  ميلكها  التي  املتقدمة  التكنولوجيا 

“األ�ستوم”، ولكن “التي جي يف”، رغم اأنه قطار �سريع 
واأنيق، اإال اأن هذا القطاع ال�سككي يعاين من عيب خطري 

مثله مثل الطائرة الع�سكرية، املقاتلة رافال، امل�سنعة 

من طرف “دا�سو”، والتي مل ي�سبق اأن مت بيعها خارج 

احلديدية  لل�سكك  الوطنية  ال�سركة  اأن  حيث  فرن�سا، 

بفرن�سا هي الزبون الوحيد لـ”األت�سوم”)..(.

ولعل ما يف�سر عدم االإقبال على اقتناء قاطرات “التي 

واحدة  فقاطرة  املرتفعة،  اإنتاجها  تكلفة  يف” هو  جي 

بناء  مبلغ  اإليها  ين�ساف  اأورو،  مليون   25 ت�ساوي 

ال�سكك التي ي�ستعملها “لتي جي يف”، 16 مليون اأورو 

اإىل  اأنظروا  ال�سيانة،  تكاليف  على  زيادة  للكيلومرت، 

فداحة االأرقام املعلن عنها، والتي مل يتم تكذيبها.

 فرنسا تسحب البساط من تحت 
أقدام إسبانيا 

يوؤكد �ساحب الكتاب، اأن التحول نحو القطارات الفائقة 

ال�سرعة، مبثابة ثقافة ال ميكن الو�سول اإليها بني ع�سية 

مل  الذين  املغاربة  من  ي�سخر  بذلك  ولعله  و�سحاها، 

بالك  فما  العادي  القطار  بوا�سطة  التنقل  بعد  يتعودوا 

بـ”التي جي يف”، “تلك الفخامة املحجوزة لالأغنياء”. 

كما ي�سرح نف�س الكاتب كيف اأن فرن�سا متكنت من �سحب 

الب�ساط من حتت اأقدام اإ�سبانيا التي كانت تطمح لدفع 

املغرب نحو القطارات الفائقة ال�سرعة، علما اأنها كانت 

تناق�س اإمكانية اإقامة قطار حتت املاء عرب نفق من جبل 

طارق اإىل طنجة.

اأهدافه،  حتقيق  اأجل  ومن  �ساركوزي  اإن  مارك،  يقول 

ثالثة  وق�سى  املغرب،  لدولة  زياراته  اأوىل  خ�س�س 

اأن  اأيام يف �سيافة امللك حممد ال�ساد�س، وي�سرح كيف 

ف�سل عقد �سفقة طائرة رافال الفرن�سية، لعب دورا يف 

الدفع ب�سكل تلقائي لتنفيذ �سفقة ل�سالح القطار ال�سريع 

الفرن�سي، حيث اأن املغرب وقع عقودا القتناء 24 طائرة 

حربية اأمريكية )f 16(، راف�سا كل عرو�س �سراء طائرة 

رافال الفرن�سية، التي قدمت له مبنا�سبة اإعالن الرغبة يف 

جتديد االأ�سطول الع�سكري)..(.

ي�سخر »مارك« من املغرب عندما يقول باأن »التي جي 

يف« �سي�سل اإىل املغرب الذي جتر فيه احلمري العربات 

و�سط املدن.. ويقول باأن ن�سبة 15 يف املئة من ال�سكان 

يعي�سون حتت عتبة الفقر، وي�سيف باأنه بغ�س النظر 

عما اإذا كان ال�سكان �سي�ستجيبون مللء عربات »التي جي 

يف«، فاإن املغرب يراهن على ال�سياح، ويحددهم �ساحب 

املتقاعدين،  الفرن�سيني،  ال�سياح  يف  املذكور  الكتاب 

والطبقات املي�سورة يف اململكة.. اإنه ي�ستهزئ )الكاتب(، 

ولكنه مع ذلك يقول اإن فرن�سا حققت االأهم، فهذه ال�سفقة 

ن�سر مقد�س للقطار الذي مل ينجح يف اخلارج.

ح�سب  جيدا  يعرف  �ساركوزي  كان   2007 �سنة  ففي 

قوة  اأي�سا  ويعرف  االإ�سبانية،  املناف�سة  قوة  مارك، 

االأمريكان الذين �ساعفوا قوة فرن�سا يف جمال الطائرات 

احلربية، كما مل تكن هناك فر�سة لرتك املجال اأمام 

االأملان الذين كانوا يتطلعون بدورهم لهذه ال�سفقة.

 هل حصل فعال تزوير التوقعات؟ 
ي�سرح �ساحب الكتاب، كيف اأن فرن�سا ا�ستعملت كل 

الو�سائل كي ال تفلت �سفقة »التي جي يف« من بني يديها، 

ال�سيما واأنها كانت �ستعزز البعد اجليو�سرتاتيجي لهذه 

الدولة جتاه دول جنوب املتو�سط، األي�ست فرن�سا هي 

�ساحبة فكرة »احتاد املتو�سط«، ذلك امل�سروع الذي 

اأن  علما  هرني..  �ساركوزي  الرئي�س  م�ست�سار  اأطلقه 

الدولة الفرن�سية ا�ستعملت اأ�سلوب، دفاتر ال�سيكات، من 

اأجل فك ال�سفرات، ح�سب قول �ساحب الكتاب الذي مل 

ي�سرح املق�سود بهذا االأ�سلوب)...(.

ويبقى اأخطر ما يك�سفه »مارك« هو قوله باأن االأطراف 

م�ستوى  من  رفعت  »التي جي يف«،  املعنية مب�سروع 

اإن  قيل  حيث  �سعيدا،  اجلميع  يكون  لكي  التوقعات، 

القطار فائق ال�سرعة �سيحمل يف �سنته االأوىل اأكرث من 

6 ماليني م�سافر، وهو الرقم الذي اأعلنه املكتب الوطني 
لل�سكك احلديدية.

»ميكننا دائما اأن نحلم« يقول مارك، الذي ي�سرح اأ�سباب 

ذي  غري  م�سروع  دعم  من  االأوربي  البنك  ان�سحاب 

اأن تدخل وكالة  قبل  االأملاين،  الفيتو  ب�سبب  مردودية، 

التنمية الفرن�سية والتي ي�سريها منذ �سنة 2010 �سخ�س 

ذو ميوالت »�ساركوزية«، ومت التوقيع على �سيك مببلغ 

220 مليون اأورو)..(.

 الكاتب الفرنسي يستهزئ..
 هل هو كالم مسؤول؟ 

احلديث  فيه  مت  الذي  ال�سياق  ذلك  عن  النظر  بغ�س 

عن كون املغرب “ع�سيقة فرن�سا”، وبع�س النظر عن 

االأزمة التي تبعت ذلك، فاإن الكتاب الذي اأ�سدره “مارك 

فري�سوز” ي�ستحق اأكرث من وقفة للتاأمل، بل يتطلب دخول 

اأو  لت�سحيح  اخلط  على  بامل�سروع  املعنية  االأطراف 

تكذيب املعطيات اخلطرية الواردة فيه، ورمبا لن يقبل 

اأحد ذلك اال�ستفزاز عندما قال يف كتابه “بعد ثالث �سنوات 

من التملق على ح�ساب اأع�ساب الفرن�سيني”، كان هناك 

ارتياح كبري يف دجنرب �سنة 2010، عندما مت توقيع عقد 

“التي جي يف” بني املدير العام ل�سركة “األ�ستوم”، وكرمي 
غالب..”.

اأن حكومة العدالة والتنمية قد �سكتت نهائيا عن  يذكر 

مناق�سة م�سروع “التي جي يف”، بل اإنها اأ�سبحت تربر 

التاأخر يف اإجنازه بدعوى اأن هناك م�ساكل مرتبطة بنزع 

امللكية، علما اأن امل�سروع مت تد�سينه بطريقة احتفالية 

كبرية يف �ستنرب 2011، يف مدينة طنجة، ومت التاأكيد على 

تكلفته التي تبلغ ح�سب ما هو معلن عنه 20 مليار درهم 

مغربي، اأي ما يعادل 1.8 مليار يورو.

فرن�سية  ل�سركات   2007 عام  املوقع  االتفاق  وي�سمح 

النقل«  للطاقة وهند�سة  اأيه  اأ�س  »األ�ستوم  �سركة  بينها 

بت�سميم، وبناء، وت�سغيل، و�سيانة خط ال�سكك احلديدية 

للقطارات فائقة ال�سرعة املعروفة يف فرن�سا با�سم »تي جي 

يف«، وح�سر التد�سني االأمري مقرن بن عبد العزيز، رئي�س 

اال�ستخبارات العامة ال�سعودية، واالأمري عبد العزيز بن 

عبد اهلل بن عبد العزيز، نائب وزير اخلارجية ال�سعودي، 

وعدد من امل�سوؤولني وال�سفراء.. ورغم ارتفاع االأ�سوات 

التي كانت تطالب باإيقافه ممثلة يف بع�س اجلمعيات مثل:  

اآفاق الدميقراطية«،  اأ�س«، و«كابدميا  »مبادرة بي دي 

و«جمعية حماربة الر�سوة«، و«تران�سبارن�سي املغرب«، 

و«منتدى بدائل املغرب«، و«اأطاك املغرب«، و«ال�سبكة 

العاملية الإلغاء ديون العامل الثالث«.. اإال اأن »التي جي 

من  اأكرث  يطرح  ب�سكل  اجلميع،  فوق  مر  الفرن�سي  يف« 

عالمة ا�ستفهام مثله مثل هذا الكتاب املليء باملعطيات 

اخلطرية)..(.

كاتب فرن�سي يقول: »التي جي يف« 
يف بالد اجِلَمال واحلمري 

قطار »التي جي يف« مثل طائرة رافال.. غري قابل للت�سويق يف اخلارج

»األ�ستوم«.. ال�سركة »املفل�سة« و»املدللة«

 التي اأنقـذها �ساركوزي على ح�ساب املغرب

 الكتاب الذي فضح إفالس 
 شركة »ألتسوم« لصاحبه

مارك فرسوز

يقول مارك، إن ساركوزي ومن 
أجل تحقيق أهدافه، خصص 
أولى زياراته لدولة المغرب، 
وقضى ثالثة أيام في ضيافة 

الملك محمد السادس، ويشرح 
كيف أن فشل عقد صفقة 
طائرة رافال الفرنسية، لعب 

دورا في الدفع بشكل تلقائي 
لتنفيذ صفقة لصالح القطار 

السريع الفرنسي

بغض النظر عن 
ذلك السياق الذي 
تم فيه الحديث 

عن كون المغرب 
“عشيقة فرنسا”، 
وبعض النظر عن 
األزمة التي تبعت 
ذلك، فإن الكتاب 

الذي أصدره 
“مارك فريسوز” 
يستحق أكثر من 

وقفة للتأمل، 
بل يتطلب دخول 
األطراف المعنية 
بالمشروع على 

الخط لتصحيح أو 
تكذيب المعطيات 
الخطيرة الواردة 

فيه



الدار البيضاء. األسبوع

االحتاد  حاليا  يعي�شه  الذي  الو�شع  ترى  كيف   ■

الد�ستوري؟

فاحلزب  الد�ستوري،  االحتاد  داخل  �ساذ  الو�سع   ■

القيادة،  اإىل انعدام  اإىل االحت�سار، وهذا راجع  ي�سري 

فاالأمني العام احلايل الذي ق�سى على راأ�س احلزب 13 

�سنة، مل يحقق �سيئا اإال اإ�سعاف احلزب وت�سغريه.

يكفي االإ�سارة اأن هناك اأحزابا اأقل حجما من االحتاد 

يف  االآن  يتواجدون  منه  قاعدة  واأ�سغر  الد�ستوري، 

احلكومة بخم�س حقائب وزارية، اأما حزبنا مل ي�ستطع 

اإىل ت�سيري ال�ساأن العام وقد  اأن ي�سل به  االأمني العام 

اهلل،  رحمه  ال�سماليل  اللطيف  عبد  االأ�ستاذ  عن  ورثه 

الذي متكن من خلق فريق يتكون من 38 برملانيا. ففي 

اأول انتخابات حتت قيادة االأمني العام احلايل تراجع 

احلزب ب�سكل مهول، فمن 38 برملانيا اإىل فريق يتكون 

يف  مرة  والأول  ا�سطررنا  حيث  فقط،  برملانيا   14 من 

احلزب  مع  م�سرتك  فريق  ت�سكيل  اإىل  احلزب  تاريخ 

الوطني الدميقراطي.

تراأ�س  اأن  له  ي�سبق  مل  العام  االأمني  اأن  يعقل  فكيف 

اأو �سارك يف  �ساند مر�سحا برملانيا،  اأو  جتمعا حزبيا، 

حوار تلفزي، على غرار »اأقرانه« من اأحزاب �سيا�سية 

اأخرى، الذين ال يتاأخرون يف م�ساندة منا�سليهم يف كل 

احلمالت التي تدافع عن اأفكارهم ومبادئهم.

»ر�شالة  باأن جريدة  لل�شاأن احلزبي،  املتتبعون  ■ يالحظ 

االأمة« عرفت تراجعا كبريا منذ اأن غادرت اإدارتها؟

■ اأنا مل اأغادر اإدارة »ر�سالة االأمة«، ومازلت امل�سوؤول 

واملدير ال�سرعي للجريدة، الذي وقع اأن حممد اأبي�س، 

اجلريدة  على  �سطو  بعملية  قاما  العلوي  واملحمدي 

بدون حق، واأ�سبحا يت�سرفان فيها بدون �سند قانوين، 

اإىل  هذا مو�سوع خطري جدا، و�سيعرف قريبا طريقه 

الق�ساء.

■ ما هي و�شعيتكم احلالية داخل احلزب؟

وع�سوا  قياديا  مازلت  فاأنا  تتغري،  مل  و�سعيتي   ■

ومل  احلزب،  هياكل  جميع  ويف  ال�سيا�سي،  املكتب  يف 

اأغادره مادمت اأنني مل اأتو�سل من احلزب باأي �سيء 

فحزب  الو�سعية.  هذه  يف  تغيريا  هناك  باأن  يفيد 

االحتاد الد�ستوري الذي ورثناه عن املرحوم الزعيم 

ليربايل  بوعبيد، حزب  املعطي  االأ�ستاذ  الدولة  ورجل 

لتدبري  اآليات  وبه  اأ�سا�سي،  قانون  يحكمه  وع�سري 

اخلالف، و�سوابط للتحكيم والتاأديب، كلما كان هناك 

مربر لذلك، كما اأنه يتوفر على معايري حمددة حتفظ 

عن  الدفاع  يف  حقهم  وللمنا�سلني  املنخرطني  جلميع 

اأو جربوت،  اأو ت�سلط  اأنف�سهم يف مواجهة اأي طغيان 

ولو كان من طرف االأمني العام اأو من يدور يف فلكه.

يالحظ  املرء  اأن  اإال  االأبواب،  على  القادمة  االنتخابات   ■

اجلمود الذي يعي�شه حزبكم؟

■ االحتاد الد�ستوري حاليا غائب عن ال�ساحة، كما اأن 

هذه االنتخابات لي�ست من اأولوياته، فجميع االأحزاب 

الوطنية تتوفر على جلن ال�ستقطاب الكفاءات القادرة 

على اإعطاء االإ�سافة والرت�سيح والنجاح الذي يخول 

لها ت�سيري ال�ساأن الوطني.

تدفعني  احلزب  قواعد  داخل  املوجودة  التذمر  حالة 

ولالأ�سف ال�سديد اأن اأت�ساءم)...( وبالن�سبة للمنا�سلني 

اأخرى،  اأحزاب  با�سم  للرت�سح  احلاليني قد ي�سطرون 

املوؤهالت  تتوفر على  القيادة احلزبية احلالية ال  الأن 

التي تخول لها م�ساندة منا�سليها. فخالل 13 �سنة التي 

اأم�ساها االأمني العام وكما ذكرت، مل يقم باأي �سيء، 

الرحيل عن  اأهبة  اأن يفعل حاليا وهو على  فما ع�ساه 

احلزب.

لتحمل  الكفاءة  على  يتوفرون  منا�شلون  هناك  هل   ■

م�شوؤولية االأمانة العامة للحزب؟

الكفاءة  من  له  الد�ستوري  باالحتاد  قيادي  كل   ■

واملوؤهالت ما تخول له قيادة �سفينة احلزب.

املعطي  املرحومني  نعو�س  اأن  لنا  ميكن  طبعا،ال 

اأ�سخا�سا  هناك  لكن  ال�سماليل،  اللطيف  وعبد  بوعبيد 

باإمكانهم ت�سيري دفة احلزب اأح�سن من االآن، و�سيظهر 

ذلك جليا خالل املوؤمتر القادم للحزب، كما اأن االأمر بيد 

القاعدة احلزبية التي �ست�سوت على من تراه �ساحلا 

بكل �سفافية ودميقراطية.

■ ماذا عن امل�شهد ال�شيا�شي حاليا؟

واأحزاب  حراك  هناك  يتفاعل،  ال�سيا�سي  امل�سهد   ■

�سيا�سية ترتب بيتها الداخلي، وحتفز منا�سليها على 

�ستكون  التي  القادمة  لالنتخابات  اجليد  التح�سري 

جتربة  وبعد   ،2011 د�ستور  بعد  وفا�سلة  حا�سمة 

حكومة العدالة والتنمية.

القادمة على  اأن تق�سي االنتخابات  اأخ�سى هو  ما  كل 

االأمور  تاأخذ  التي مل  واالأحزاب  ال�سغرية،  االأحزاب 

باجلدية املطلوبة.

يتتبع  الذي  الوطني  االإعالم  باأن  اأقول  اأن  اأود  وهنا 

اأن�سطة واجتماعات االأحزاب ال�سيا�سية، وت�سريحات 

اأ�سف  وبكل  �سنالحظ  اأ�سبوع،  كل  ال�سيا�سيني  القادة 

وال  اجتماعات  فال  الد�ستوري،  لالحتاد  التام  الغياب 

تظاهرات، وال مواقف �سيا�سية جريئة حول ما يجري 

يف ال�ساحة الوطنية، بل اأكرث من ذلك، كل ما ن�سمعه من 

حني الآخر ال يتعدى لغة اخل�سب.

املوؤمتر  عليه  الذي �شادق  االأ�شا�شي  القانون  باأن  قيل   ■

اال�شتثنائي للحزب والذي مت اإيداعه يف وزارة الداخلية وقع 

فيه حتريف وتزوير؟

ال�سيء  فيه  قيل  االأ�سا�سي،  بالقانون  يتعلق  فيما   ■

التي  الوطنية  ال�سحافة  �سواء على �سفحات  الكثري، 

تناولته، اأو اأثناء انعقاد اجتماع اللجنة االإدارية الذي 

جاء بعد املوؤمتر اال�ستثنائي، والذي احتج فيه اأع�ساء 

اللجنة بقوة على ما وقع من حتريف وتزوير، طال هذا 

العام  االأمني  اأودع من طرف  الذي  االأ�سا�سي  القانون 

وموؤ�س�سي  قيادي  اأحد  اأن  كما  الداخلية،  وزارة  لدى 

جلريدة  له  ت�سريحات  يف  الوقعة  هذه  اأكد  احلزب 

اأن هناك م�سا�سا  فالثابت هو  ال�سباح، على كل حال، 

من  عليه  امل�سادقة  وقعت  ما  واأن  املوؤمترين،  باإرادة 

الداخلية،  بوزارة  اأودع  ما  لي�س  املوؤمترين  طرف 

وبغ�س النظر عن هذه الواقعة اخلطرية، واإن كان هذا 

الفعل مق�سودا اأو غري مق�سود، اأو بح�سن النية، فاإن 

القانون االأ�سا�سي
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عبد اهلل الفردو�س القيادي وع�سو املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الد�ستوري لـ:»الأ�سبوع«:

الأمــني الــعام لــم 
يحقق �ضيئا اإل اإ�ضعاف 

احلـزب وت�ضــغريه
أكد عبد اهلل الفردوس القيادي في االتحاد الدستوري، بأن الحزب يسير نحو االحتضار بسبب انعدام القيادة والحكامة، وأضاف 

بأن األمين العام الحالي الذي قضى أكثر من 13 سنة، فشل فشال ذريعا بل كان سببا في إضعاف الحزب مقارنة مع ما كان عليه 
في فترة األستاذين المعطي بوعبيد وعبد اللطيف السماللي، وتأسف عضو المكتب السياسي لألجواء الكئيبة داخل الحزب والتي 
تنذر باالنفجار، والتي ستدفع ال محالة ببعض القياديين لمغادرته والترشيح باسم أحزاب أخرى خالل االستحقاقات القادمة، ألنهم 
لم يجدوا المساندة المطلوبة من طرف األمين العام الذي لم يسبق له أن ترأس تجمعا حزبيا، أو شارك في حوار تلفزي على غرار 

أقرانه من زعماء األحزاب.

لم يسبق 
لألمين العام 

أن ترأس 
تجمعا حزبيا 
أو شارك في 
حوار تلفزي

لم أغادر رسالة األمة، فمازلت 
المدير الشرعي للجريدة

عبد اهلل الفردوس 
ومحمد األبيض



اأ�سغر مقاطعة يف جهة الرباط هي مقاطعة ح�سان ب�سبع 

حجمها،  يف  �سغرية  هي  ما  وبالقدر  مربع،  كيلومرتات 

كبرية يف م�ساكلها التي تكرب يوما عن يوم، فهي عا�سمة 

 400 حوايل  اإىل  و�سلت  والتي  باالنهيار  املهددة  الديور 

عمارة ودار، ومركز للرباريك ويف العكاري وحده حوايل 

350 براكة دون دوار الع�سكر وحي 7، اأما اجلوطيات فهي 
منت�سرة ومتتد على كل تراب املقاطعة من املدينة القدمية 

اإىل �سارع الرجراجي مرورا بحي املحيط وديور اجلامع.

وقد جنح املنتخبون احلاليون يف اإ�سافة م�سكل جد خطري 

على �سحة املواطنني، وهو التلوث الذي ينخر يف �سمت 

اأج�سام النا�س ناهيكم عن تاآكل االأثاث املنزيل، فالتاك�سيات 

الكبرية حتتل حي ح�سان برمته وحمركاتها ال تتوقف ال 

يف النهار وال يف الليل، والطوبي�سات جعلت من حمطاتها 

اأبواب عمارات ال�سكان مثل ما هو واقع يف زنقة مليلية، 

الكبرية  التاك�سيات  جانبها  واإىل  الثاين  احل�سن  و�سارع 

ال�سواق  �سياح  هناك  التلوث،  �سموم  على  عالوة  التي 

بع�س  ويف  عالية  باأ�سوات  الركاب  على  ينادون  الذين 

الليل  من  متاأخرة  اأوقات  ويف  ال�سوت  مبكربات  االأحيان 

وحاملا »يخمد« �سياح ال�سواق حتل حمركات الطوبي�سات 

وهديرها املذوي، فالتلوث من جهة واحلرمان من النوم 

من جهة اأخرى، هي ال�سريبة التي فر�سها منتخبو ح�سان 

على �سكان حي ح�سان.

تطرقنا  اأن  �سبق  الرباط،  اأحياء  اأم  القدمية  املدينة  ففي 

النقل  �سابق، ويف ح�سان فو�سى  اإىل م�سائبها عن تقرير 

غري  وال�سكن  اجلوطيات  اآفة  املحيط  ويف  والتلوث، 

الالئق بزنقة طهران، ويف العكاري الرباريك واجلوطيات 

وممرات  املنظمة  غري  والطرقات  الع�سوائية  واالأ�سواق 

الراجلني غري املوجودة، وتنظيم املرور الغائب، وغياب 

الت�سجري، واالهتمام بال�ساحل املهمل.

فهذه هي خدمات القرب التي يجب متويلها من 600 مليون 

خا�سة  وهي  عام.  كل  للمقاطعة  اجلماعة  متنحها  التي 

بنفقات مثل هذه اخلدمات القريبة وامللحة لل�سكان، فلو 

ال�سغرية كل  املقاطعة  لتمكنت من حتويل  بذلك  اهتمت 

اأربع �سنوات باأربع »ميزانيات« اإىل اأجمل واأنظف واأرقى 

مقاطعة يف اململكة.

االأولوية  اإعطاء  الواجب  من  يكن  اأمل  حمري،  و�سوؤال 

مليون   600 من  الدور  الإ�سالح و�سيانة هذه  واالأ�سبقية 

الأرواح  اإنقاذا  مراحل؟  على  ولو  للمقاطعة  املمنوحة 

النا�س؟ اأم ال�سيارات والتليفونات والتعوي�سات، و�سراء 

باأن  ويقولون  املواطنني؟  اأرواح  من  اأهم  هي  املعدات، 

التي  امل�سائب  هذه  عنه بني  فابحثوا  للمقاطعة جمل�س، 

جوهرة،  م�سى  فيما  كانت  التي  املقاطعة  فيها  تتخبط 

واأ�سبحت منكوبة.

اأول رباطي متطوع يف امل�ضرية اخل�ضراء 
هو اأول راف�ض ملن�ضب م�ضت�ضار �ضبح

حينما قرر املغفور له امللك احل�سن الثاين تنظيم امل�سرية 

اخل�سراء لتحرير ال�سحراء، وفتح اأبواب الت�سجيالت 

للمتطوعني الراغبني يف امل�ساركة يف هذه امل�سرية، فاأول 

رباطي تقدم لت�سجيل ا�سمه يف قائمة املتطوعني ويحمل 

رقم 1، رجل ازداد �سنة 1897، ومل يتكف هذا الرباطي 

يف  اأر�س  قطعة  وهب  بل  امللكي،  للنداء  حياته  بتقدمي 

هبة  وجعلها  ميلكه  ما  كل  فهي  العكاري،  بحي  ملكيته 

لتمويل م�ساريف تلك الثورة ال�سعبية. فهذا ال�سيخ اجلليل 

اجلمعة  خطيب  اهلل  رحمه  كان  الذي  الغيور  والوطني 

مب�سجد العكاري، �سبق له يف �سنة 1929 اأن تطوع جلمع 

امل�ساعدات للمكافحني لتحرير فل�سطني، وقاد مظاهرات 

يف الرباط �سنة 1930 �سد اال�ستعمار مما كلفه ال�سجن 

وعودته  ال�سجن  من  خروجه  وعند  والعذاب،  والنفي 

من املنفى، �سافر اإىل الديار ال�سعودية ومن احلرم املكي 

بالكعبة ال�سريفة كان يلقي درو�سا يف الوعظ واالإر�ساد 

ويرفع اأكفه اإىل اهلل عز وجل لن�سرة امللك وال�سعب على 

امل�ستعمر الغا�سم.

والأنه متبحر يف العلم وحائز على عدة اإجازات، اأن�ساأ اأول 

مدر�سة للتعليم احلر بحي العكاري الإنقاذ اأبناء ال�سعب 

الوطنية،  على  وتربيتهم  الفكري  والتخلف  اجلهل  من 

الرباطي،  اجليل  و�سط  الوطني  الوعي  هذا  وليعمم 

فتح مدار�س اأخرى مثل الغازية واملباركية والقجريية 

والعبا�سية واملعطاوية  والعي�ساوية، وليعلن بذلك عن 

جتنيده لتثقيف وتعليم اأبناء الرباط وتهيئتهم خلو�س 

املعارك من اأجل اململكة.

بابه  من  التاريخ  املجاهد  هذا  يدخل   ،1944 �سنة  ويف 

باال�ستقالل،  املطالبة  وثيقة  على  وقع  بعدما  الوا�سع، 

واإميانا منه رحمه اهلل بدور املعرفة يف تكوين املواطن 

مدار�س حممد اخلام�س  املوؤ�س�سني،  مع  اأ�س�س  ال�سالح 

امل�سهورة وتكلف باإدارة اإدارتها ابتداء من �سنة 1947، 

ومنها كان ين�سر حب الوطن والدفاع عن امللك، مما اأغا�س 

امل�ستعمر، فاألقي عليه القب�س للمرة الثانية �سنة 1952، 

حمطات   6 على  به  وطاف  الرباط  خارج  ونفاه  وعذبه 

للمنفى م�سهورة بالتعذيب والتنكيل وق�ساوة العي�س، 

لروح  الوفاء  مببداإ  واإخال�سا  اإميانا  اإال  ذلك  زاده  وما 

احلق،  وانت�سر  املوؤمنني.  اإمارة  يف  املتج�سدة  اململكة 

وحل الن�سر وعاد اأمري املوؤمنني من منفاه و�سجنه ومعه 

هدية اال�ستقالل واحلرية ل�سعبه بف�سل باقات من الرجال 

االأ�ساو�س املجاهدين املنا�سلني املوؤمنني بعدالة الق�سية 

الوطنية ونزاهة امللكية املنا�سلة.

وبعد اال�ستقالل، رف�س الوطني الكبري واملجاهد املنا�سل، 

كل الوظائف التي اقرتحت عليه، وعند االإحلاح ال�سديد، 

ف�سل التقرب اإىل اهلل وال�سالة يف الكعبة، فتقبل من�سب 

م�ست�سار ب�سفارة اململكة وكانت اآنذاك يف جدة باململكة 

اإىل  ليعود   ،1962 �سنة  حوايل  اإىل   1957 من  ال�سعودية 

املرحوم  اآنذاك  اخلارجية  وزير  عليه  ويقرتح  الرباط 

وي�سجل  ديوانه،  يف  م�ست�سار  من�سب  بالفريج  اأحمد 

التاريخ موقفا نبيال لهذا العائد من بيت اهلل، هذا الرباطي 

املثقل باالأجماد، فحاملا اكت�سف باأنه »م�ست�سار« �سبح، 

�سارع اإىل تقدمي ا�ستقالته راف�سا باأن يتقا�سى اأجرا بدون 

عمل وبذلك يكون اأول مغربي يحارب ويندد بالوظائف 

اهلل  برحمة  املرحوم  هو  ال�سامخ  الطود  اخليالية.هذا 

احلاج اأحمد ال�سرقاوي الذي تويف يوم 22 يونيه 1978 

عن �سن 80 �سنة مبدينة الرباط.

وت�سوروا عن �سن 76 �سنة، وبكل االأر�سدة التي تدعم 

تاريخه، ولوؤلوؤة توقيعه على وثيقة املطالبة باال�ستقالل، 

املنفى  وكدمات  جبينه،  تر�سع  التي  الن�سال  واأو�سمة 

الهرم  هذا  ياأبى  والتعذيب  ال�سجون  واآثار  ال�سحيق، 

�سبيل  يف  للتطوع  امللكي  للنداء  �سماعه  بعد  الرباطي 

اأول  التاريخ  من  بتوثيق  ليكون  ال�سحراء،  ا�سرتجاع 

على   1 رقم  حتت  الوطني  للواجب  تلبية  يتطوع  من 

م�ستوى الرباط. فهذه نبذة خمت�سرة من حياة وطني 

كبري، لنتعرف عليه، وتتعرف عليه االأجيال ال�ساعدة 

يف عا�سمة اململكة التي تكاد ال تعرف �سيئا عن التاريخ 

احلديث واملعا�سر جلل رجال ون�ساء املدينة.

اعتذر  االأر�سية،  القطعة  الوطني  هذا  وهب  فعندما 

للحالة  قبولها رمبا  1975 عن  �سنة  البلدي يف  املجل�س 

املادية املزرية للمجاهد الكبري، فبالقدر ما كان غنيا حتى 

تلك  اإال  يرتك  ومل  فقريا  كان  وكفاحه،  بجهاده  الرثاء 

القطعة و�سجالت من التاريخ احلافل ببطوالته، رحمه 

اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

وجتمع  الرباط،  مبدينة   1957 �سنة  التقطت  �سورة 

اأقطابا كبارا من الرباطيني الذين دخلوا التاريخ بف�سل 

كفاحهم من اأجل ا�ستقالل اململكة. 

ال�سيدة  الي�سار،  من  اجلال�سون  ال�سورة:  هذه  ويف 

من  الوطني  املقاوم  بجانب  الفلو�س  لطيفة  الفا�سلة 

املرحوم  باال�ستقالل،  املطالبة  وثيقة  على  املوقعني 

ن�سوي  زائر  وفد  مع  يتحدث  وهو  القباج  اجلليل  عبد 

البلدي  املجل�س  ورئي�س  املقاوم  والواقفون:  اأجنبي، 

الكرمي  عبد  املرحوم   )1977  -  1974( الرباط  ملدينة 

بع�س  �سحبة  بركا�س  علي  املرحوم  واملقاوم  الفلو�س، 

اأ�ساتذة الفكر والقلم والراأي.

وتخد�س  تلوث  �سوداء  نقط  العا�سمة  يف 

جمالها، وهذه مقاطعة ال�سوي�سي، املقاطعة 

ومن  املفرو�س  من  كان  والتي  املن�سية 

بدال  الرباط  »�سوي�سرا«  تكون  باأن  املرتقب 

يف  الغارقة  ال�سوي�سي  هذه  ال�سوي�سي،  من 

كبار  انتماء  لها  ي�سفع  مل  والتي  امل�ساكل 

املنتخبني اإىل مقاطعتها، وال رجال االأعمال 

اجلماعة  يف  ميثلونها  الذين  وال�سيا�سة 

االنتخابية  دائرتهم  والربملان. ويف  واجلهة 

خلوية،  بينها:  من  ق�سديرية  دواوير   10
مرجة، �سيدي قا�سم الناظوري، ال�سروري، 

عكرا�س، الوجلة، �سيدي حمزة، وابن حممد. 

هذه الدواوير التي حتيط بها اأفخم الفيالت 

املنتخبني  كبار  ي�ستلهم  مل  جانب،  كل  من 

حلوال واقرتاحات من�سفة وعادلة لتخلي�س 

الق�سديرية  االآفة  من  االنتخابية  دائرتهم 

املقاطعة برمته،  التي تنخر م�ستقبل تراب 

هذا  والدليل  وتطورها،  منوها  وتعرقل 

»الفقر«  وهذا  عليها،  يخيم  الذي  اجلمود 

العجيب الذي ت�سلط على مرافق موجودة 

يف كل املقاطعات اإال مقاطعة ال�سيو�سي، فال 

وال  مالعب،  وال  م�ستو�سفات،  وال  مدار�س 

اأ�سواق  وال  للثقافة،  دور  اأو  لل�سباب،  دور 

وال حتى عيادة لطبيب.

مقاطعة باال�سم وعلى االأوراق وبدون مقر 

ورئي�س  مب�ست�سارين  ومقاطعة  اإداري، 

اهلل(  )جابها  ب�سيارات  ونوابه،  جمل�س 

)اهلل  وتعوي�سات  )فابور(  وتلفونات 

برواتب  بارزة  انتخابية  ومنا�سب  يخلف( 

مهمة، وكاأن هذه »الهميزات« هي كل همهم 

ومبتغاهم.

وفيها  املن�سية،  ال�سوي�سي  مقاطعة  هذه 

منتخبون يتحملون م�سوؤوليات وطنية وهم 

املتجاهلون  اأو  املتقاع�سون  اأو  الفا�سلون 

انتخبوهم  الذين  ال�سكان  ومعاناة  مل�ساكل 

يحلوا  باأن  لهم  فكيف  �سغرية،  دائرة  يف 

اململكة،  �سكان  »م�سائب«  على  ويق�سوا 

يف  ونواب  اجلهة،  يف  م�سوؤولون  ومنهم 

الربملان، وحكام يف اجلماعة.

معطوبة،  واالإنارة  حمفرة،  فالطرقات 

ال�سوئية،  واالإ�سارات  الت�سوير  وعالمات 

املقاطعة  هذه  اإىل  بعد  ت�سل  مل  واحلدائق 

التي تتجرع يوميا �سموم االإهمال والالمباالة 

بينما  �سمت،  يف  اليوم  حتت�سر  اأنها  حتى 

ليذرفوا  »انهيارها«  ينتظرون  املنتخبون 

عليها دموع التما�سيح، ويجعلون منها عربة 

املقبلة،  االنتخابية  املحطات  اإىل  لتو�سلهم 

وتقهقرها  ماآ�سيها  على  امل�سوؤولون  وهم 

اأمل يكن يف و�سعهم  الهاوية.  اإىل  وتدحرجها 

معارفهم  وجتنيد  اإنقاذ؟  عملية  اقرتاح 

و�سركاتهم وهم االأغنياء والزعماء الإنعا�س 

اأرا�سيهم  اإىل  بالتنازل  ولو  مقاطعتهم؟ 

�سكان  اإ�سكان  الإعادة  هناك  ال�سا�سعة 

املعارك  �سر  هي  االأرا�سي  فهذه  الدواوير؟ 

الأغلبية  الهدف  هي  ونعتقد  االنتخابية 

يحلمون  الذين  املقاطعة  يف  املوجودين 

بت�ساميم وم�ساريع على تلك االأرا�سي، فاأما 

ال�سكان فهم يف براريكهم مرهونني واآخرون 

بع�س  يق�سي  حتى  حما�سرين  فيالتهم  يف 

املنتخبني ما يف اأنف�سهم مما ينتظرون. 

م�سروع  تهييء  على  العمل  حاليا  يتم 

مبراجعة  اجلماعي  للميثاق  تعديل 

احل�سرية  باجلماعة  اخلا�س  النظام 

التجربة  �سوء  على   ،133 املادة  للرباط 

الراهنة والتي كانت كارثية، �سيتقل�س 

ويف  اجلماعة  يف  املنتخــــبني  عـــــدد 

املقاطعات اإىل حدود نطق العدد احلايل 

تقريبا.

بعد توقيف وتنقيل بع�س روؤ�ساء م�سالح 

اخلالدون  تزعزع  الرتابية،  االإدارة 

و�ساروا  االإدارية،  الفو�سى  ممار�سة  يف 

اإحالتهم على منازلهم.  اأوامر  يرتقبون 

حق  يف  اأخريا  اتخذت  التي  االإجراءات 

بع�سهم، دليل وموؤ�سر على بداية اإ�سالح 

�سامل ملا مت هدمه من طرف الفا�سدين.

»ترميم«  يعاد  ورزينة  ثابتة  بخطى 

طرف  من  الرباط  جهة  جمل�س  اأن�سطة 

اإىل  الظل  من  انتقل  الذي  رئي�سه 

االأ�سواء الكا�سفة، بعدما جنح يف اإنعا�س 

وثانيا  مهم  مايل  بفائ�س  اأوال  اجلهة 

من  اجلهة  اأخرجت  وم�ساريع  باأن�سطة 

الن�سيان والتهمي�س.

يوجد يف العا�سمة حوايل 57520 موظفا 

وبذلك  موظفة،   24000 حوايل  منهم 

عدد  يف  االأوىل  املرتبة  الرباط  حتتل 

املوظفني على �سعيد اململكة، تليها الدار 

البي�ساء بحوايل 41880 موظفا ومراك�س 

القنيطرة  ثم  موظفا   16350 بحوايل 

بحوايل 15120 موظفا، وهذه االأرقام ال 

تت�سمن موظفي اجلماعات املحلية. 

النقط ال�ضوداء يف مقاطعة الدواوير: مقاطعة ال�ضوي�ضي

من

 أرشيف

 الرباط

مقاطعة الديور املهددة باالنهيار والرباريك واجلوطيات والتلوث

ح�ضان تعاين يف �ضمت من م�ضاكلها 
واملنتخبون يت�ضارعون على االمتيازات

 العدد: 782  اخلمي�س 27 مار�س 2014

اإىل متى وهذه املقاطعة بدون مرافق؟
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شجيع محمد

املا�ضي،  الأربعاء  ليلة  �ضهدت 

حادثة خطرية باأحد مناجم مدينة 

نقل  م�ضعد  �ضقوط  اإثر  مريرت 

نظرا  حبله  انقطاع  ب�ضبب  العمال 

احلادث  واأ�ضفر  املرتدية،  حلالته 

عن وفاة عاملني يف احلني واإ�ضابة 

يف  خطرية  بك�ضور  اآخرين   11
حالة  اجل�ضد،  اأنحاء  جميع 

اإىل  نقلهم  مت  وقد  خطرية،  اأحدهم 

امل�ضت�ضفى اجلهوي مبكنا�س.

الإنقاذ  وحدات  وا�ضتعانت 

لنقل  واملخ�ض�س  الثاين  بامل�ضعد 

لكانت  الأخري  هذا  فلول  املعادن، 

ا�ضتغرقت  حيث  اأ�ضواأ،  الأمور 

العملية نحو ثالث �ضاعات وخلف 

وذهول  ا�ضتنكارا  احلادث  هذا 

�ضكان  من  غفري  عدد  و�ضط 

اإر�ضكيكن،  قبيلة  و�ضكان  املدينة، 

املجاورة  والقبائل  وتيغزى، 

ال�ضحايا،  وذوي  اأهل  فيهم  مبن 

الذين  العمال،  وباقي  ومعارفهم، 

وفور  احلادث  موقع  اإىل  حجوا 

باخلرب  املحلية  ال�ضلطات  تو�ضل 

اإقليم  عمالة  عامل  من  كل  ح�ضر 

خنيفرة، والعميد رئي�س مفو�ضية 

قيادة  وقائد  مبريرت،  ال�ضرطة 

امللكي،  الدرك  وم�ضالح  احلمام، 

ح�ضور  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضرطة)..( 

املجتمع  جمعيات  خمتلف  ممثلي 

املجل�س  اأع�ضاء  وكذا  املدين 

حلقوق  املغربية  لل�ضبكة  الوطني 

الإن�ضان فرع خنيفرة.                                                      

ال�ضركة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 

بداأت  منذ  عوام  جبل  يف  املنجمية 

اإطار  يف  املناجم  هذه  ت�ضتغل 

تعر�ضت  التي  الق�ضائية  الت�ضفية 

تابعة  كانت  ملا  الأخرية  هذه  لها 

العديد  وتعرف  العام،  للقطاع 

جعلت  واخلروقات،  امل�ضاكل  من 

م�ضريات  يف  يدخلون  العمال 

ت�ضاحبها  متناهية  ل  احتجاجية 

ما  غالبا  مكثفة  اأمنية  اإنزالت 

ول  واعتقالت،  بحوادث،  تنتهي 

مير �ضهر دون �ضقوط �ضحايا داخل 

املنجم املذكور، حيث اأ�ضحى هذا 

بـ«نفق  بالبلدة  معروفا  املنجم 

املوت« وهو الأمر الذي هز الراأي 

اأمام ال�ضمت املريب  العام املحلي 

التي  امل�ضوؤولة  للنقابات واجلهات 

الأيدي  ومكتوفة  �ضامتة  وفقت 

جتاه احلوادث واملاآ�ضي اخلطرية 

عن  النظر  بغ�س  املتوالية، 

الظروف ال�ضعبة التي يزاول فيها 

الأنفاق،  العمال عملهم داخل هذه 

علما اأن حياة العمال يهددها خطر 

حقيقي يف كل وقت وحني)..( فكم 

حتت  من  انت�ضالها  مت  �ضحية  من 

وال�ضخور،  والرمال  الأكوام 

واأغلب العمليات ي�ضتغرق اإنقاذها 

ح�ضيلة  اأما  يومني،  اأو  يوما 

حرج)..(  ول  فحدث  املعطوبني 

اأن  مبا  املواطنني  اأحد  وي�ضتاءل 

املناجم  اأغنى  من  يعد  املنجم 

باملنطقة لأنه يحتوي على الذهب، 

والر�ضا�س،  والزنك،  والف�ضة، 

ال�ضركة  تنتهج  ملاذا  والف�ضة)..( 

العمال  حق  يف  التفقري  اأ�ضلوب 

لالأجور  نظرا  املنطقة  واأبناء 

مقابل  يتقا�ضونها  التي  الهزيلة 

ل  والتي  بحياتهم،  املخاطرة 

املتعارف  الأدنى  احلد  اإىل  ت�ضل 

عليه قانونيا، وملاذا يتم ت�ضغيلهم 

معر�ضني  جتعلهم  عمل  بعقود 

للطرد يف اأي وقت، علما اأن بع�س 

ببع�س  م�ضابني  اأ�ضبحوا  العمال 

بعد  التاأكد  يتم  مل  التي  الأمرا�س 

من عالقتها بظروف العمل)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

يف  كالنار  جمعيات  عدة  ب�ضو�س  انت�ضرت   ◆
الريا�ضة،  ت�ضجيع  يدعي  بع�ضها  اله�ضيم، 

وجد  وقد  الرتاث،  حماية  تدعي  واأخرى 

بع�س  يف  �ضالتهم  اجلمعيات  هذه  اأ�ضحاب 

امل�ضت�ضارين اجلماعيني، حيث يتم مترير دعم 

�ضخم على اأ�ضا�س اإرجاع ن�ضبة منه اإىل اجلهة 

املانحة.. والكل ياأكل)..(.

�ضديد  باندها�س  الآباء  بع�س  ي�ضجل   ◆
املعايري التي يتم اعتمادها عند تنقيط التالميذ 

من طرف بع�س اأ�ضاتذة الرتبية البدنية، ذلك 

اأن املراتب الأوىل حتجز لأبناء رجال ال�ضلطة 

اأبناء  ثم  التدري�س،  هيئة  بع�س  اأبناء  يليهم 

الأعيان، واأخريا اأبناء اأيها النا�س)..(.

مت توقيف اأحد الأ�ضاتذة مبدينة تفراوت   ◆
باإقليم تيزنيت، موؤخرا، من طرف جلنة موفدة 

من »مندوبية التعليم« �ضبق واأن ا�ضتمعت اإليه 

الآباء بنف�س املوؤ�ض�ضة،  ا�ضتمعت جلمعية  كما 

يف الوقت الذي ا�ضتمع رجال الدرك امللكي لـ7 

امللك  وكيل  من  باأمر  تلميذتني  بينهم  تالميذ 

باملحكمة البتدائية بتيزنيت)..( وجاء توقيف 

الأ�ضتاذ ب�ضبب ت�ضرفات ل اأخالقية بعدما كان 

اأ�ضكال الرتهيب، والتخويف، وال�ضبِّ  ميار�س 

وال�ضرب، والتلفظ بكلمات نابية.

◆ لقي �ضخ�س من جن�ضية فرن�ضية م�ضرعه 
اأم�ضوان  مبنطقة  املا�ضي،  الأ�ضبوع  منت�ضف 

وذلك  اأكادير،  مدينة  من  القريبة  ال�ضاحلية 

باملظالت،  القفز  هواية  مبمار�ضة  قيامه  اأثناء 

يف  وهو  الهالك  فاإن  طبية  م�ضادر  وح�ضب 

اخلم�ضينيات من العمر، �ضقط اأثناء ا�ضتعداده 

للقفز من اأعلى مرتفع �ضخري، حيث ا�ضطدم 

بال�ضخور ليلقى حتفه يف احلال.

◆ اعتقلت عنا�ضر ال�ضرطة الق�ضائية التابعة 
اأجهز على  اإنزكان، موؤخرا، رجال  لأمن مدينة 

زوجته بوا�ضطة �ضكني، وذكرت م�ضادر مطلعة 

تلقت  الزوجة  لكون  راجع  ال�ضجار  �ضبب  اأن 

الزوج..  وف�ضول  �ضكوك  اأثارت  ن�ضية  ر�ضالة 

ليتطور اخلالف اإىل جرمية قتل.

العامة  املندوبية  من  مركزية  جلنة  حلت   ◆
ملول  اآيت  املحلي  بال�ضجن  ال�ضجون،  لإدارة 

ال�ضكايات  من  العديد  بعد  الفارط،  الأ�ضبوع 

من  باملندوبية،  املعنية  امل�ضالح  تلقتها  التي 

طرف عدد من النزلء الذين ا�ضتكوا من �ضوء 

الأو�ضاع داخل ال�ضجن املحلي ومعاناتهم مع 

مع  التعاطي  رف�ضت  التي  احلالية،  الإدارة 

نحو  وكان  اإيجابي)..(  ب�ضكل  النزلء  م�ضاكل 

عن  اإنذاري  اإ�ضراب  يف  دخلوا  قد  نزيال   150
الطعام.

للفرع املحلي  العادي  العام  انعقد اجلمع   ◆
بالقليعة  الإن�ضان  حلقوق  املغربي  للمركز 

باإقليم اإنزكان اآيت ملول، وذلك يوم  الأحد 16 

مار�س 2014، على ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا، 

ح�ضن  الع�ضري، وبح�ضور  ال�ضعيد  مبنزل 

للمركز  التنفيذي  املكتب  ع�ضو  تال�س،  اآيت 

املنخرطني  الإن�ضان، وبع�س  املغربي حلقوق 

بالفرع املحلي للمركز املغربي حلقوق الإن�ضان 

امل�ضري  املكتب  انتخاب  مت  وقد  بالقليعة)..( 

اجلديد للفرع)..(.

هشام قدوري 

جمارك  عنا�ضر  موؤخرا  حجزت 

مي�ضار  زمرة  مع  بتعاون  »زايو« 

�ضيارة  الناظور،  لإقليم  التابعة 

وعلى  مزورة  باأرقام  للوحة  حاملة 

الهندي  القنب  من  كلغ   38 متنها 

)الكيف( و9 كلغ من اأوراق )طابا(، 

وجاءت متابعة امل�ضتبه فيهم بعدما 

تو�ضل رئي�س جمارك زايو مبعلومة 

نوع  من  �ضياحية  �ضيارة  باأن  تفيد 

»مرييدي�س 250« يوجد على متنها 

جتار املخدرات، قادمون من نواحي 

اجلهة  اإىل  طريقها  يف  كتامة  قرية 

ال�ضرقية وهي حمملة بالقنب الهندي 

اإحاطة  وبعد  )طابا(،  واأوراق 

اخلناق  وت�ضديد  مبراقبة  العملية 

بالأمر ومطاردتهم يف  املعنيني  على 

الطريق ال�ضاحلية الرابطة بني قرية 

لإقليم  التابعة  املاء  وراأ�س  اركمان، 

عنا�ضر  متويه  حاولوا  الناظور، 

اجلمارك بتحويل اجتاههم اإىل �ضوب 

مدينة الناظور، لكن دورية اجلمارك 

فطنت لالأمر وظلت تتعقب امل�ضتبه 

باملنطقة  اإىل غاية حما�ضرتهم  فيهم 

من  حما�ضرتهم  وبعد  املذكورة، 

عن  التخلي  مت  اجلمارك،  طرف 

ال�ضائق ومرافقه يف  ال�ضيارة وفرار 

حجز  مت  حيث  ال�ضا�ضعة،  احلقول 

بالقنب  حمملة  كانت  التي  ال�ضيارة 

الهندي »الكيف« واأوراق طابا.

واأو�ضحت امل�ضادر باأن ال�ضيارة مت 

زايو،  جمارك  م�ضلحة  اإىل  اقتيادها 

واإحالة امللف على ال�ضرطة الق�ضائية 

اأجل  من  بالناظور  امللكي  للدرك 

تعميق البحث، وتفكيك هذه ال�ضبكة 

اإىل  املخدرات  تهرب  التي  املنظمة 

املنطقة ال�ضرقية، مع اأخذ الب�ضمات 

فيهما  امل�ضتبه  هوية  عن  للتعرف 

مداهمتهم  اأثناء  بالفرار  لذا  اللذين 

من قبل اجلمارك.

يتعر�س  ما  غالبا  فاإنه  وللتذكري، 

امللكي  والدرك  اجلمارك  اأفراد 

املخدرات،  لتجار  مالحقتهم   اأثناء 

من  النحا�س  وتهريب  واخلمور، 

الر�ضق  اإىل  اجلزائري،  القطر 

بوا�ضطة  طلقات  اأو  باحلجارة 

حيث  »البندقية«،  الناري  ال�ضالح 

تابعان  جمركيان  تعر�س  كان 

للمديرية اجلهوية للجمارك باجلهة 

اإىل  بالناظور  ال�ضرقية  ال�ضمالية 

مهربي  قبل  من  وح�ضي،  اعتداء 

اإىل  اإثره  على  نقل  الذي   املنطقة 

بالناظور  احل�ضني  امل�ضت�ضفى 

لتلقيهم العالج.

امل�ضلحتني  نف�س  جنحت  كما 

للمديرية  التابعتني  اجلمركيتني 

اجلهوية للجمارك بال�ضمال ال�ضرقي 

 19 الأربعاء  يوم  م�ضاء  بالناظور، 

�ضاحنة  اإيقاف  مار�س اجلاري، من 

حمملة  بي�ضي«  »ميت�ضي  نوع  من 

من  ون�ضف  اأطنان   07 بحوايل 

من  واملهربة  امل�ضتعملة  املالب�س 

مدينة مليلية، كانت خمباأة باإحكام 

بني جمموعة �ضناديق من الربتقال 

لإيهام العنا�ضر الأمنية.

الناظور  مراكش

مريرت 

 العدد: 782  اخلميس 27 مارس 2014

رجال الدرك يك�سفون اأ�سرار الطريق ال�ساحلي بزايو  هل ي�شمل تطبيق القانون 

جميع املخالفات؟

�سوؤال موجه للوايل 
املهيدية

عزيز الفاطمي

يروج و�ضط املراك�ضيني اأ�ضئلة كثرية ت�ضتوجب 

القرار)..(  اأ�ضحاب  طرف  من  تاأملية  وقفة 

بها  تقوم  التي  باحلمالت  مرتبطة  اأ�ضئلة  وهي 

تقوم  حيث  اأ�ضكالها،  بكل  املحلية  ال�ضلطات 

العمومي،  امِللك  حترير  اأجل  من  قوي  باإنزال 

بعد  الذهبي  الثالوث  �ضمن  ي�ضنف  والذي 

املحتل  ال�ضيارات،  وموافق  البلدية  الأ�ضواق 

وهو  “الفرا�ضة”،  املتجولني  الباعة  طرف  من 

املو�ضوع الذي �ضبق التطرق اإليه يف عهد الوايل 

املعني  الوايل  عهد   يف  طرحه  ونعيد  ال�ضابق، 

البائع  ميثل  حيث  مهيدية،  حممد  موؤخرا، 

فو�ضى  منظومة  يف  الأ�ضعف  احللقة  املتجول 

اأرباب  مع  مقارنة  العمومي  امللك  ا�ضتغالل 

حولوا  الذين  واحلانات)..(  واملطاعم  املقاهي 

�ضالونات  اإىل  للراجلني  املخ�ض�ضة  الأر�ضفة 

قياد  اأعني  اأمام  والطاولت  بالكرا�ضي  موؤثثة 

جليز  “حي  واملنتخبني  الإدارية  امللحقات 

منوذجا”. 

ويت�ضاءل املراك�ضيون هل هي حمالت جادة اأم 

اأن الأمر ل يعدو �ضحابة �ضيف؟ وهل �ضيطبق 

اأم  احلمالت  هذه  يف  اجلميع  على  القانون 

�ضي�ضتمر ال�ضتثناء؟ وما البدائل املطوحة على 

الباعة املتجولني؟.

هل تعرف وزارة الت�سغيل

 ما يجري يف »اأنفاق املوت«؟

ما يجري ويدور في المدن 

الصديقي وزير 
التشغيل
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سطات

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

ارجعوا اإىل »ابن الهيثم« 
لتعرفوا اأن اللغة العربية 

هي لغة العلم 
لي�س من اأولويات مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم للرتبية 

والتكوين التطرق للغة املطلوب اعتمادها للتدري�س باأطوار 

منظومتنا الرتبوية، لأن هذا الأمر يتطلب اإ�سراك الأحزاب 

على  زيادة  املجتمع،  فعاليات  وكل  واجلمعيات  والنقابات 

اخلرباء من رجال التعليم. يعمل املركز على تق�سي مكامن 

الختاللت يف املناهج والربامج املعتمدة، بحيث يعد تقييمها 

من اخت�سا�س الأخ�سائيني، رجال التعليم الباحثني ذوي 

اخلربة يف امليدان. من هذا املنظور نقول: »التعليم البتدائي 

�سيعت اللغة«، على منوال »ال�سيف �سيعت اللنب«. نعم، 

لقد مت الإجهاز على طور التعليم البتدائي )اأما »التعليم« 

الأويل فيعد، حاليا، خارجا عن ال�سياق البيداغوجي(، طور 

لغة(؛  اأية  اأو  فرن�سية  )عربية،  بامتياز  اللغوي  التكوين 

التي متثل  الدماغ،  اللغوية يف  املراكز  اإر�ساء وتنمية  طور 

الرتبة اخل�سبة ال�سرورية ل�ستيعاب النمو ال�سليم ل�سجرة 

الكفايات  بني  »التعليم  )كتاب  قبل  من  اأو�سحنا  املعارف. 

والإدماج، من كرة القدم اإىل نظرية داروين«، وكتاب »الهدر 

قو�ست  التي  العميقة  اللغوية  الختاللت  اأن  اجلامعي«( 

بالتدري�س  لها  عالقة  ل  الرتبوية  منظومتنا  �سرح  قاعدة 

بالعربية خالل اأطوار التعليم ما قبل اجلامعي، ثم بالفرن�سية 

فيما بعد؛ لكن الأمر يتعلق بنهج غريب، يتنكر للغة العربية 

الغربيني  باأن  اأقول  للكالم  واخت�سارا  وعلوم.  علم  كلغة 

املذهلة،  العلمية  احلقائق  بع�س  باإظهار  ي�سمحون  بدوؤوا 

تفيد باأن العربية لغة العلم والعلوم بامتياز، تكلمها العامل 

تعرف   ،2010 منذ  اأ�سبحت،  التي  الو�سطى  الع�سور  يف 

بالع�سر الذهبي للح�سارة الب�سرية )كتاب »�سم�س العرب 

على  فاملطلع  انكه(.  زيغريد  لالأملانية  الغرب«  على  ت�سطع 

تاريخ العلوم والخرتاعات التي عرفتها الب�سرية، بعد اأن 

اأ�سبح الغربيون ي�سمحون بتداول بع�س ما ُتخفيه مكتباتهم 

من موؤلفات ووثائق علمية للعلماء العرب، يفاجاأ باأن اأكرب 

الثورات العلمية واأعمقها حدثت يف الع�سور الو�سطى على 

اأيدي العلماء العرب وامل�سلمني. 

فهذا، مثال، العامل ابن الهيثم )»الهازن« عند الغربيني( اأ�س�س 

لعلم الب�سريات بكل تعقيداته، مل ت�سف اإليه فيما بعد اإل 

مربهنتي )théorèmes 2( »ول�سون« و«ليبنيتز« )املجلة 

 Pour la Science، N°315، الأمريكية  العلمية 

Janvier 2004(. نقراأ يف مو�سوعة »ويكيبيديا« اأن ابن 
من  واأول  الكامريا،  اخرتاع  مبادئ   و�سع  من  هو  الهيثم 

�سّرح العني ت�سريًحا كامالً وو�سح وظائف اأع�سائها، واأول 

فالعني  لالإب�سار.  النف�سية  والعوامل  التاأثريات  در�س  من 

جهاز لالإب�سار ينقل ال�سور اإىل الدماغ الذي يقوم مبعاجلتها 

موحدة  �سورة  يف  بالعينني  املنقولة  ال�سورتني  واإدماج 

تتميز بالبعد الثالثي ملا تتم راأيته؛ وابن الهيثم هو من ابتكر 

املوؤ�س�س  فهو  الب�سر.  �سعف  لت�سحيح  املكربة  العد�سات 

الدرجة  من  »املناظر« معادلة  كتابه  يف  لعلم املناظر، اأورد 

الرابعة حول انعكا�س ال�سوء على املرايا الكروية، ما زالت 

رواد املنهج  من  وهو  الهيثم«.  ابن  »م�ساألة  با�سم  تعرف 

تعاملوا  التجريبيني الذين  اأوائل الفيزيائيني  العلمي، ومن 

مع نتائج الر�سد والتجارب و حماولة تف�سريها ريا�سيا. كل 

هذا مت باللغة العربية، فهل من تعليق؟ 

لن اأتطرق للثورة العلمية الرائدة التي اأحدثها اأبو القا�سم 

اأبيلك�سي�س( يف عامل الطب وال�سيدلة،  الزهراوي )امل�سمى 

والثورة التي اأحدثها البتاين )األبتينو�س( والزرقاين يف علم 

الفلك، والثورة التي اأحدثها عبد الرحمان اخلازين والبريوين 

بالتاأ�سي�س لعلم ميكانيكا احلركة وعلم »قوى اتزان املوائع 

املتحركة«، ولعلم اجلاذبية، و الثورة التي اأحدثها اجلزري 

يف الهند�سة املائية وامليكانيكا والأنظمة الآلية، بحيث يلقبه 

وما  الروبوتات،  واأب  املحركات  هند�سة  باأ�ستاذ  الغربيون 

املقال  ت�سمح م�ساحة  التي ل  العلمية  الثورات  ذلك من  اإىل 

اللغة  ترتبع  مل  العلوم  من  ميدان  هناك  فهل  لها.  بالتطرق 

العربية على عر�سه مبا يفي من امل�سطلحات العلمية الدقيقة 

للقيام  الغربي  العامل  تلقفها  التي  حت�سى  ول  تعد  ل  التي 

بنه�سته على اأر�سية عّبدتها هذه اللغة؟

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

بلمختار يجني على اأكادمييات التعليم 

ملدينة  الطرقية  املحطة  اأحدثت 

اجلماعي  القرار  مبقت�سى  طنجة 

يناير1990،   09 بتاريخ   11 رقم 

اجلامعة  �ساحة  من  بالقرب  وتقع 

امللتقى  ي�سكل  حيث  العربية 

حماور  لأهم  تقاطعا  املداري 

الثاين  الف�سل  وح�سب  املدينة. 

هذه  فاإن  الذكر،  �سالف  القرار  من 

املحطة هي يف ملكية مدينة طنجة، 

من  جزءا  ميزانيتها  وت�سكل 

 9 ميزانية اجلماعة ح�سب الف�سل 

املحطة  وتتوفر  القرار.  نف�س  من 

24 ر�سيفا وت�سريرَّ من طرف  على 

28 موظفا، كما اأنها ت�سم 16 حمال 
12مكتبا.  و  14�سباكا  و  جتاريا 

الأعلى  املجـــــل�س  �سجل  وقـــــد 

للح�سابات جمموعة من التو�سيات 

واملالحظات حول اخلروقات التي 

عرفتها املحطة والتي من بينها:

كراء الممتلكات العقارية 
للمحطة دون احترام القانون

فح�سها  مت  التي  الكراء  عقود  اإن 

احل�سرية  اجلماعة  بني  واملوقعة 

املكاتب  وم�ستغلي  لطنجة 

حمينة،  غري  تبقى  وال�سبابيك 

يف  الواردة  الأكرية  مبالغ  اأن  ذلك 

هذه العقود مغايرة وتقل عن تلك 

املن�سو�س عليها بالقرار اجلبائي 

رقم 36 بتاريخ 26 فرباير2008 ، 

اجلاري به العمل.

م�ستحقات  فاإن  اأخرى،  جهة  من 

م�ستغلي  ذمة  على  املحطة 

على  تقدر  واملكاتب  ال�سبابيك 

بـ12.000.00 درهــــــم  التـــــــوايل 

و00. 96.000درهم اإىل غاية نهاية 

مار�س2013، ويعزى هذا الأمر اإىل 

النزاع الق�سائي احلايل القائم بني 

الطرفني، كنتيجة لرف�س م�ستغلي 

املبالغ  يف  للزيادات  مكاتب   7
بلغت  التي  لالأكرية،  ال�سهرية 

 600.00 عو�س  درهم   1000.00
لوحظ  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  درهم. 

اأن  امليدانية  الزيارات  خالل  من 

12 �سباكا توجد يف و�سعية اإهمال 
مداخيل  يف  �سلبا  يوؤثر  مما  تام، 

من  ويحرمها  الطرقية  املحطة 

يف  تقديرها  ميكن  �سهرية  مداخيل 

12.000.00 درهم، وذلك بافرتا�س 
كراء �سهري قدره 1000.00 درهم 

لل�سبابيك  بالن�سبة  حاليا  املطبق 

�سنوية  بخ�سارة  اأي  امل�ستغلة، 

بـ144.000.00  تقديرها  ميكن 

باملحالت  يتعلق  وفيما  درهم. 

املحطة  داخل  تقع  التي  التجارية 

تبقى  كرائها  عقود  فاإن  الطرقية، 

اأي�سا غري حمينة واملبالغ الواردة 

املن�سو�س  لتلك  مطابقة  غري  فيها 

اجلاري  اجلبائي  القرار  يف  عليها 

الباقي  بخ�سو�س  اأما  العمل،  به 

مب�ستغلي  املتعلق  ا�ستخال�سه 

واملحالت  واملكاتب،  ال�سبابيك، 

التوايل  على  فيقدر  التجارية، 

بـ12.000.00 درهم و96.000.00 

ما  اأي  درهم،  و6.000.00  درهم 

جمموعه 114.000.00 درهم.

كراء واجهات المحطة بدون 
رخص استغالل 

لطنجة  احل�سرية  اجلماعة  تقوم 

قدره  �سنوي  مبلغ  با�ستخال�س 

31.000.00 درهم مقابل ا�ستغالل 
داخل  تقع  حمالت   7 واجهات 

امللك  �سمن  وتدخل  املحطة، 

هذا  وميثل  العمومي.  اجلماعي 

درهما   50 مبلغ  تطبيق  املبلغ 

م�ساحة137   على  مربع  مرت  لكل 

اإ�سافة  مع  حمل،  لكل  مربع  مرت 

900.00 درهم عن كل ثالثة  مبلغ 

م�سواة،  با�ستغالل  يتعلق  اأ�سهر 

 31.000.00 جمموعه  ما  اأي 

اأن  لوحظ  حني  يف  �سنويا،  درهم 

اأية رخ�سة من  ت�سلم  اجلماعة مل 

الواجهات،  هاته  ا�ستغالل  اأجل 

 34 الباب  ملقت�سيات  خالفا  وذلك 

من القانون رقم 30.89 مقت�سيات 

مبقت�سى  املفعول  �سارية  انتقالية 

القانون رقم 39.07.

قصور في استخالص الواجبات 
وخسارة في المداخيل

ال�سنوية  املبالغ  مقارنة  خالل  من 

املتعلقة  املتوقعة  للمداخيل 

بانطالق وعبور خمتلف احلافالت 

لطنجة  الطرقية  املحطة  من وعرب 

اعتمادا على معطيات �سنة2012 ، 

مع تلك امل�ستقاة من اإدارة املحطة 

 2008 �سنة  بداية  من  واملمتدة 

يتبني   ، �سنة2012  نهاية  غاية  اإىل 

ت�سكل  فروقات جد مهمة  اأن هناك 

املداخيل  م�ستوى  على  خ�سارة 

الواجب ا�ستخال�سها، وهكذا، فاإن 

وال�سياحي  الدويل  النقل  حافالت 

داخل  اإىل  نهائية  ب�سفة  تلج  ل 

امل�سافرين  اإنزال  ق�سد  املحطة 

للمقت�سيات  خالفا  والأمتعة، 

التنظيمية املعمول بها، خ�سو�سا 

قرار  من  والثانية  الأوىل  املادتني 

وزير النقل رقم 90 - 342 بتاريخ  

تن�سان  اللتان   ، فرباير1990   02
النقل  اأرباب  على  يجب  اأنه  على 

لهم  املاأذون  للم�سافرين  العمومي 

ي�ستعملوا  اأن  اخل�سو�س،  بهذا 

من�ساآت حمطة النقل لطنجة، واأنه 

اإنزال  اأو  يح�سر على هوؤلء حمل 

امل�سافرين اأو الأمتعة اأو الب�سائع 

هذا  اأي�سا  وي�سكل  املحطة.  خارج 

الختالل خرقا للف�سل  48 )الفقرة 

رقم  اجلبائي  القرار  من  الثالثة( 

الذي  العمل،  به  اجلاري   36
النقل  حافالت  اأن  على  ين�س 

اإىل  تلج  التي  وال�سياحي  الدويل 

املحطة الطرقية لإنزال امل�سافرين 

قدره  واجبا  توؤدي  والأمتعة 

150،00  درهم.

منوذج للفو�ضى التي تعرفها املحطات الطرقية

املجل�س الأعلى للح�شابات ي�شرح اأخطاء
 »احل�شاب والتدبري« يف طنجة
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واآباء  اأ�ساتذة  ا�ستب�سر  اأن  مبجرد 

جمموعة  تالميذ  اأمور  واأولياء 

بدائرة  الإثنني،  �سوق  مدار�س 

لإقليم  التابعة  الغربية  الربوج 

موؤ�س�ستهم  باإ�سالح  �سطات 

التعليمية)املركزية(، واإعطائها كل 

نيابة  طرف  من  اخلا�سة  العناية 

التعليم ب�سطات بعد طول �سنوات 

طال  الذين  والالمبالة  الإهمال 

هذه املوؤ�س�سة التعليمية التي كانت 

يرجع  والتي  بالنموذجية،  ُتنعت 

ال�ستقالل،  عهد  فرتة  اإىل  بناوؤها 

الأطر  خرية  منها  وَتَخرج 

والكفاءات الوطنية، ح�سب م�سادر 

وهيئة  اأطر  موؤخرا  تفاجاأ  موؤكدة، 

على  احلري�سني  وكل  التدري�س 

ال�ساأن التعليمي بجماعة بني خلوف 

القروية التابعة لها املدر�سة ترابيا، 

بتوقف الإ�سالحات واأ�سغال البناء 

كانت جترى على  والتي  والرتميم 

خمتلف  همت  والتي  و�ساق،  قدم 

الأق�سام املتقادمة واملخربة، والتي 

انطلقت مبا�سرة مع بداية الدخول 

املدر�سي 2013 - 2014، وقد اأ�سارت 

م�سادر عدة اإىل اأن املقاولت املكلفة 

بالبناء والرتميم على �سعيد خمتلف 

اأكادمييات اململكة للتعليم �سدمت 

بت�سوية و�سعيتها املادية، بعد ما 

و�سعت ملفاتها املالية لدى اجلهات 

املعنية، حيث خ�س�ست لها وزارة 

املبالغ  مع  مقارنة  الفتات  بلمختار 

ت�ستخل�سها  مل  التي  الهامة  املالية 

بعد، واأن الوزارة الو�سية مل تر�سل 

لها �سوى مبالغ مالية هزيلة مقارنة 

الديون املرتاكمة على خمتلف  مع 

إحدى المدارس التي توقفت فيها األشغالاأكادمييات قطاع التعليم)..(.
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

  زهير البـوحاطي

مبدينة  املحلية  ال�سلطات  اأقدمت 

العديد من  مليلية املحتلة على ن�سب 

اخليام الع�سكرية قرب مركز اخلريي 

الإيواء الجئني وغريهم.

وح�سب بع�ض امل�سادر من مليلية، فقد 

على  اال�ستعمارية  ال�سلطات  اأقدمت 

للفعاليات  اإظهار  اأجل  من  العمل  هذا 

التابعة  االإن�سان  بحقوق  املهتمة 

ا�ستطاعة  عدم  االأوربي  لالحتاد 

املهاجرين  من  املزيد  حتمل  املدينة 

الذين  االأفارقة،  اأو  ال�سوريني  �سواء 

يدخلون املدينة عرب معرب ابن ن�سري. 

600 مهاجر يف و�سعية  فاإيواء حوايل 

يف  عارمة  بلبلة  يخلق  قانونية  غري 

و�سعية  ت�سوية  متت  اإذا  اإال  املدينة 

هوؤالء املهاجرين.    

عبد اهلل الشرقاوي
الهبول” اإعطاء  “ولد  امللقب  املخدرات  بارون  اأجل 

بتمارة  االأمن  رجال  من  للمتهمني  االأخرية  الكلمة 

اأمام ا�ستئنافية الرباط، م�ساء االأربعاء املا�سي، ملدة 

اإزالة  اأجل  من  امل�ست�سفى  اإىل  نقله  ب�سبب  �ساعتني 

احتجاجا)..(  عينيه  جفني  بها  خاط  التي  اخليوط 

بالرباط  اال�ستئنافية  اجلنائية  الغرفة  اأمام  ومثل 

كاالأعمى و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة، حيث عاين 

احلا�سرون تديل اخليوط من جفني العينني، والذي 

ال�ساعة  اأنه ا�ستعان بخيوط جلبابه، وذلك يف  يبدو 

اخلام�سة واأربع دقائق، حيث اأعطيت الكلمة االأخرية 

للمتهمني الذين اأكدوا ت�سريحاتهم، ليتم اإدراج امللف 

للمداولة، املتابع فيه 18 متهما، من �سمنهم 16 عن�سرا 

اأمنيا تابعني للمنطقة االأمنية االإقليمية ال�سخريات 

متارة. وتوبع املتهمون بتهم مرتبطة بت�سليم مبالغ 

اأعمال  من  بعمل  القيام  عن  االمتناع  اأجل  من  مالية 

الوظيفة، واالإر�ساء واالرت�ساء وامل�ساركة يف ذلك.

وبعد �ساعتني من الزمان، ق�ست هيئة املحكمة بتاأييد 

احلكم االبتدائي القا�سي برباءة متابع واحد، وتربئة 

ثمانية اآخرين من رجال االأمن بتمارة، �سبق اأن متت 

حمكمة  م�ستوى  على  حب�سية  بعقوبات  موؤاخذتهم 

الدرجة االأوىل، والذين يوجد من بينهم رئي�ض دائرة 

برتبة  وثالثة �سباط، وعنا�سر  عميد،  برتبة  اأمنية 

مفت�ض، ومقدم.وق�ست املحكمة برفع العقوبة من �سنة 

اإىل ثالث �سنوات حب�سا نافذا يف حق متهم،  ون�سف 

وب�سنة حب�سا اإىل �سنتني يف مواجهة اأربعة متهمني، 

مبن يف ذلك الو�سيطة، ومن 4 اأ�سهر اإىل 6 اأ�سهر حب�سا 

اإىل �سنة نافذة يف مواجهة كل واحد من ثالثة متهمني.

كما حكمت املحكمة بحفظ العقوبة يف حق »ميلودي 

الزحاف« امللقب »ولد الهيبول« من 3 اإىل 4 �سنوات 

حب�سا نافذا، والذي كان قد حوكم اأي�سا اأمام ابتدائية 

متارة بـ10 �سنوات �سجنا يف ق�سية خمدرات. ويذكر 

اأن امللقب »ولد الهيبول« ُي�سر على توريط عدد من 

ال�سريا  يروج  كان  اأنه  ويوؤكد  بتمارة،  االأمن  رجال 

واالأقرا�ض املهلو�سة بتمارة بعائدات مالية تقدر بـ800 

مليون.

مق�طعة �شيدي طلحة بتطو�ن تتحول �إىل ملج�إ للم�شردين

فر�ر ت�جر خمدر�ت بقيوده
فر تاجر خمدرات بطريق »وادي لو« ال�ساحلية من قب�سة 

رجال الدرك امللكي. وح�سب م�سادر مطلعة، فاإن ال�سخ�ض 

الذي مت توقيفه كان رفقة �سابة، ليفاجاأ برجال الدرك امللكي، 

داخل  تكبيله  ليتم  ال�سيارة  من  النزول  منه  طلبوا  الذين 

بع�ض  منها  واأخذوا  الفتاة  ا�ستجواب  مت  كما  �سيارتهم، 

املعلومات عن املوقف)..( ويف غفلة من رجال الدرك قام هذا 

االأخري بالفرار بالقيود من داخل �سيارة الدرك.

مو�د منتهية �ل�شالحية مهربة تب�ع يف �ل�شم�ل
التجارية  املحالت  من  العديد  تبيع 

املواد  بيع  يف  واملخ�س�سة  بال�سمال 

الغذائية املهربة من مدينة �سبتة املحتلة 

اأو التي  بع�ض املواد منتهية ال�سالحية 

اأحد  بينها  من  االنتهاء،  على  اأو�سكت 

اأنواع الب�سكويت امل�سهور، كما هو ظاهر 

يف ال�سورة. وهو واحد من النماذج التي 

اجلمارك  رجال  اأعني  اأمام  تهريبها  يتم 

جتد  كما  املذكور.   باملعرب  املراب�سني 

املزورة  الغذائية  املواد  من  العديد 

باأثمنة  �سبتة  داخل  تباع  التاريخ 

رخي�سة وهو االأمر الذي جعل املهربني 

يقبلون على اقتنائها، وتهريبها وبيعها 

مواد  �سمنها  من  ال�سمالية  باملناطق 

خطرية كم�ستقات احلليب واللحوم.    
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يحمل  متهما  �أن  مطلع  م�صدر  �أفاد 

�جلن�صية �ملالية كان متورطا �صمن خلية 

مايل �ملتابعة �أمام ��صتئنافية �لرباط تويف 

نقله  بعد  �ل�صيد�  مبر�ض  �إ�صابته  نتيجة 

ذ�ت  و�أكد  �لعالجات.  لتلقي  للم�صت�صفى 

�ملتهم  به  �أ�صيب  �لذي  �لد�ء  �أن  �مل�صدر 

مبقت�صى  توبع  و�لذي  م�صتفحال،  كان 

 03.03 رقم  �لإرهاب  مكافحة  قانون 

وتزوير �لنقود، �صمن خلية مايل، �ملتابع 

فيها حو�يل 24 متهما من بينهم 7 يف حالة 

�رس�ح. وكان �ملتهم قد دخل �ملغرب بهدف 

�لبحث ك�صف  �أوروبا، لكن  �لهجرة نحو 

�أمام  بامللف �ملعرو�ض حاليا  �رتباطه  عن 

لنف�ض  تبعا  غرفة �جلنايات مبلحقة �صال، 

�مل�صدر.

تلكس

الرباطتمارة
اأكرب ملف خمدرات يف متارة

تربئة عميد وثالثة �شب�ط يف ملف ولد 
»�لهيبول« �لذي خ�ط عينيه

بتطوان،  امل�سوؤولني  جميــــــع  اأعني  واأمام  اإن�ساين  غري  و�سع  يف 

خلل  من  تعاين  والتي  عنها  املتخلى  ال�سيدات  اإحدى  اتخذت 

للنوم واال�سرتاحة،  لها  �سيدي طلحة ملجاأ  باب مقاطعة  نف�سي، 

�ساكنا  يحرك  من  وال  ال�سماء،  وتلتحف  االأر�ض  تفرت�ض  حيث 

�سواء  املواطنني  تهاجم  االأحيان  بع�ض  ويف  املو�سوع)..(  يف 

القا�سدين للمقاطعة اأو غريهم من املارة.

التي تهتم  للجمعـــــــــيات والــــــفعاليات  تام  �سبـــــه  ويف غيــــاب 

مبعاناة الن�ساء وباخل�سو�ض املري�سات باأمرا�ض نف�سية وعقلية 

واللواتـــــــي يتعر�سن لالغت�ساب، فاإن ال�سلطات املعنية من�سودة 

للتدخل العاجل حلماية باقي الن�ساء املتخلى عنهن.

عم�ل مط�حن �ل�ش�حل �ملعت�شون 

يف �ل�شوي�شي يعلقون �إ�شر�بهم

حميد أورحو

قرر عمال مطاحن ال�ساحل، تعليق اعت�سامهم املفتوح منذ 

مقر  من  بالقرب  يخو�سونه  كانوا  والذي   2013 نونرب   25
املجل�ض االأعلى لل�سركة الكائن بزنقة االإمام الغزايل رقم 28 

الطرد  اأحكام  بتنفيذ  للمطالبة  وذلك  الرباط،  )ال�سوي�سي( 

التع�سفي ال�سادرة ل�ساحلهم منذ 2002.

للطرد  ال�ساحل  مطاحن  عمال  من  عامال   50 وتعر�ض 

1998، اإثر تفويت املطاحن ملالك  التع�سفي من العمل �سنة 

جديد؛ ال�سيء الذي اأدى توقف املعمل عن االإنتاج.

ت�سوية  اأية  اإىل  ال�سغلية  ال�سلطات  تو�سل  لعدم  ونظرا 

القانون،  تطبيق  من  وتهربه  امل�سغل  تعنت  ب�سبب  مللفهم 

باإ�سدار  كللت  املو�سوع،  يف  ق�سائية  دعاوى  رفعوا  فقد 

التع�سفي  الطرد  بتعوي�سهم عن  2002 تق�سي  �سنة  اأحكام 

جراء  من  حلقتهم  التي  االأ�سرار  وعن  له،  تعر�سوا  الذي 

جلاأ  التعوي�سات،  تلك  اأداء  من  التهرب  اأجل  ذلك. ومن 

بخ�سو�ض  االأوراق  خلط  خالل  من  التحايل  اإىل  امل�سغل 

�سخ�سية،  باأ�سماء  بع�سها  وت�سجيل  ال�سركة  ممتلكات 

واإدخال �سركاء على اخلط، وغريها من اأ�ساليب التحايل.

يف  مبرا�سالت،  وبعثوا  اعت�سامات  العمال  نظم  اأن  و�سبق 

اأكرث من منا�سبة، للجهات املعنية »وزير العدل واحلريات، 

وايل  الت�سغيل،  وزير  بالرباط،  االبتدائية  املحكمة  رئي�ض 

للمطالبة  بالرباط..«  للت�سغيل  اجلهوي  املندوب  الرباط، 

قبل  من  وا�ستقبلوا  القانون،  وتطبيق  حقوقهم  بحماية 

دون  لكن  الفارطة،  ال�سنة  يف  واحلريات  العدل  وزارة 

جدوى حتى االآن اللهم بع�ض الوعود التي مل يتحقق منها 

اأي �سيء.

هل هي بو�در �نفالت 

�أمني يف طنجة؟ 
 

�سرقة  بعدما عرفت مدينة طنجة 

على  بنكية  لوكالة  تابعة  �سيارة 

طريقة االأفالم االأمريكية يف �سارع 

كان  حيث  النهار،  و�سح  ويف  عام 

غذاءهم،  يتناولون  االأمن  رجال 

البوغاز)طنجة(  مدينة  حتولت 

واالعتداءات  للجرائم  م�سرح  اإىل 

املواطنني  على  والنهار  الليل  يف 

تفاقمت  كما  ممتلكاتهم،  و�سرقة 

على  ال�سيارات  �سرقة  وتكاثرت 

االأحياء  يف  اأما  اخل�سو�ض،  وجه 

وبئر  �سدام،  كحومة  الع�سوائية 

�سفاء، وغريها، فحدث وال حرج، 

يوميا  االأحياء  هذه  ت�سهد  اإذ 

من  اأبطالها  اجلرائم  من  العديد 

جرائم  ومرتكبي  عنهم  املبحوث 

فاالإجرام  العام)..(  احلق  �سد 

اإىل  �سداه  و�سل  املدينة  بهذه 

اأبعد مدى، وذلك ناجت عن انعدام 

طرف  من  والالمباالة  االأمن 

اجلهات امل�سوؤولة، وعدم توا�سل 

هذه اجلهات مع ال�ساكنة واإهمال 

الذي  ال�سيء  املواطنني،  �سكايات 

حول طنجة اإىل مدينة يخاف املار 

فيها من خياله)..(.

بن�ء خميم�ت 

للمه�جرين يف مليلية

وجدة

م�ش�ريع �جتم�عية 
تتحول �إىل �شقق للبيع

محمد سعدوني
االأمل )حي ملحر�سي  ما زال �سكان حي 

الذي  احليف  رفع  ينتظرون  �سابقا( 

يف  �سقق  بناء  ب�سبب  يطالهم  �سوف 

خم�س�سة  كانت  التي  االأر�سية  البقعة 

اجتماعية،  م�ساريع  الإقامة  االأ�سل  يف 

واملتمثلة يف ت�سييد مركز �سحي وف�ساء 

اأخ�سر لال�ستجمام، وهو ما كان خمططا 

له يف الت�سميم االأول.

�سكايات  عدة  رفعوا  قد  ال�سكان  وكان 

عرب ودادية النجاح، ورا�سلوا اجلهات 

رد،  بدون  لكن  املو�سوع،  يف  املعنية 

بناء  يف  ال�سر  عن  يت�ساءلون  اأنهم  كما 

بالذات  البقعة  هذه  يف  ال�سقق  هذه 

بقعا  ميلك  امل�سروع  �ساحب  اأن  رغم 

اأر�سية �سا�سعة يف اأماكن متفرقة تفوق 

م�ساحة  املرات  ع�سرات  م�ساحاتها 

النزاع،  مو�سوع  هي  التي  االأر�ض 

�سحايا  يكونوا  اأن  يرف�سون  اأنهم  كما 

ح�سابات �سيقة.

مواطن 
للبيع
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ملاذ� مل تتحقق �مل�صاحلة بني �إدري�س 
�لب�صري وبني م�صطفى �لعلوي

�صيف هذه الزاوية اليوم هو �صخ�صية 

عنها  وكتب  الكثري  فيها  قيل  مغربية 

الداخلية الأقوى يف  اإنه وزير  الكثري، 

اإدري�س  الثاين:  احل�صن  الراحل  عهد 

الب�صري، فقد كان وزيرا غري الآخرين 

عن  متاما  خمتلفة  و�صعية  له  وكانت 

مع  عملوا  الذين  الدولة  رجال  باقي 

امللك الراحل احل�صن الثاين.

من  هو  الب�صري  اإدري�س  والراحل 

در�س  �صطات،  مبدينة   1938 مواليد 

حتى ح�صل على �صهادة البكالوريا، ثم 

الدكتوراه  �صهادة  على  ح�صل  بعدها 

وقد اأ�صدر عددا من املوؤلفات يف جمال 

الإدارة الرتابية منها:

- رجل ال�صلطة

النظام  باملغرب:  الرتابية  الإدارة   -

والتنمية

- الإدارة الرتابية: التجربة املغربية

البلدان  يف  الإدارية  النزاعات   -

املغاربية

- الالمركزية يف املغرب: من اجلماعة 

اإىل اجلهة.

وقد عا�س ل�صيقا باملربع امللكي للملك 

اإليه،  املقربني  اأقرب  وكان  الراحل 

ومتيز عهده بعدة مفارقات بني كرثة 

على  و�صيطرته  قوته  وبني  خ�صومه 

حتى  الوزارات  كل  ت�صيري  دواليب 

راأ�صها  على  ظل  التي  الوزارة  �صميت 

احلال  دوام  ولكن  الوزارات،  باأم 

احلياة  تلك  كل  فبعد  املحال،  من 

ووهب  اجلديد  العهد  جاء  ال�صاخبة 

اهلل لهذا البلد ملكا �صابا طموحا وحمبا 

ال�صاد�س  حممد  وهو  األ  للدميقراطية 

قراراته  اأول  من  فكانت  اهلل،  ن�صره 

اأنه و�صع حدا ملهام اإدري�س الب�صري 

اللياقة وحتى يك�صف عن  ومن جانب 

والده  رجال  كانوا  ملن  احرتامه  قمة 

امللك  جاللة  قام  فقد  الراحل،  امللك 

حممد ال�صاد�س بتو�صيح �صدر اإدري�س 

الب�صري باأعظم و�صام ملكي.

اأعرا�س  ظهرت  وجيزة  مدة  وبعد 

القوي  الوزير  على  والوهن  املر�س 

ال�صحية  اأحواله  وتدهورت  �صابقا 

خملفا  البقاء  دار  اإىل  رحل  اأن  اإىل 

الكتابات  من  واأطنانا  اأطنانا  وراءه 

�صده  كتبت  والتي  عنه،  كتبت  التي 

احلافلة  العملية  حياته  مدى  على 

بالأحداث التي ميكن اإدراج بع�صها يف 

الكبري  الإ�صراب  مثل  اخلطرية  خانة 

راح  والذي   1981 �صيف  يف  مت  الذي 

ال�صعب،  اأبناء  �صحيته عدد كبري من 

بـ  ت�صميتهم  يف  الب�صري  يرتدد  ومل 

عليه  فتح  مما  كومرية«،  »�صهداء 

عارم  جماهريي  غ�صب  اأبواب  يومها 

الذي  والتقدي�س  الكبري  احلب  لول 

احل�صن  امللك  جلاللة  ال�صعب  يكنه 

القاين رحمه اهلل.

و�صخ�صيا فقد كانت عالقتي به وثيقة 

ومبنية على الحرتام والتقدير حيث 

واحدة  عبارة  دائما  يل  يردد  كان 

اإحدى  يف  التقيته  كلما  يل  يقولها  كان 

جمعتني  التي  الكثرية  املنا�صبات 

كنت  التي  امللكية  الق�صور  داخل  به 

اأعياد  منا�صبات  يف  �صيوفها  من  دائما 

واأعياد  ال�صباب  واأعياد  العر�س 

امل�صرية اخل�صراء املظفرة، حيث كان 

اأن مي�صكني  الب�صري يعجبه  اإدري�س 

من  �صلة  نحو  بي  ومي�صي  يدي  من 

ليقول  احلفل  يف  املوجودين  الوزراء 

كلهم  باأنهم  يعرف  وهو  �صاحكا  لهم 

اأ�صدقائي: »اأقدم لكم �صديقنا جميعا، 

�صداقة  اكت�صب  الذي  املغرب  �صديق 

معنا  خطاها  خطوة  باأول  مغربنا 

امل�صرية  يف  املغربية  ال�صحراء  نحو 

وقد  فيها«.  �صارك  التي  اخل�صراء 

يعلم  كان  لأنه  كثريا  يحرتمني  كان 

مبكانتي التي �صرفني بها دائما الراحل 

دافع  ك�صحفي  الثاين  احل�صن  العظيم 

دائما عن الق�صية الأوىل للمغرب وهي 

حقه التاريخي يف �صحرائه املغربية.

على  تعرفت  الب�صري  طريق  وعن 

عبد  اخلدوم  ال�صهم  الرجل  �صهره 

جماعة  رئي�س  ال�صليماين  املغيث 

الدار البي�صاء يف ذلك العهد، فاأ�صبح 

اأ�صدق  من  ال�صليماين  املغيث  عبد 

ابن  على  تعرفت  كما  اأ�صدقائي، 

والفائق  الن�صيط  ال�صاب  الب�صري 

لحظت  الذي  الب�صري  ه�صام  الذكاء 

يفارق   ل  كان  باأنه  الفرتة   تلك  يف 

لالأمريين  املرافقني  ال�صباب  جمموعة 

اجلليلني �صيدي حممد ومولي ر�صيد. 

ولكني كنت األحظ وجود خالف كبري 

بني ه�صام الب�صري وبني عبد املغيث 

القرابة  عالقة  رغم  وذلك  ال�صليماين 

التي تربط بينها فعبد املغيث هو خال 

ه�صام.

يف  الب�صري  اأزور  كنت  وعندما 

من  طويلة  �صفوفا  اأجد  كنت  بيته 

تنتظر  الرتابية  ال�صلطات  �صخ�صيات 

الب�صري  منزل  لدخول  ال�صتئذان 

ي�صتقبل  الب�صري  وكان  ملقابلته، 

وبابت�صامة  بهدوء  ال�صيوف  هوؤلء 

طيبة وبتوا�صع كبري، وكان يخت�صر 

املوا�صيع  عن  وي�صاألهم  معهم  كالمه 

التي جاوؤوا من اأجلها وماذا مت فيها، 

جاللة  ا�صم  ذكر  عن  يتوقف  ل  وكان 

عباراته.  كل  يف  الثاين  احل�صن  امللك 

يهرول  وهو  اأ�صاهده  كنت  ما  وكثريا 

م�صرعا خارج بيته، تاركا اجلميع وهو 

باحل�صور  اأمرين  »مولي  لهم:  يقول 

ب�صرعة، فاأنا ذاهب اإىل الق�صر، �صاأعود 

اإليكم«، واأذكر مرة اأنني كنت يف بيته 

وكان  ال�صليماين،  املغيث  عبد  ومعنا 

بالوافدين من كل  الب�صري يعج  بيت 

مكان لق�صاء اأغرا�صهم، وهوؤلء كانوا 

مع  وف�صيح  جميل  فناء  يف  يوجدون 

يف  للنظر  الب�صري  وم�صاعدي  كتاب 

ملفاتهم وطلباتهم، وكانت هناك عدة 

الب�صري  علينا  فدخل  �صخ�صيات، 

اثنان  ومعه  هواتف  بعدة  مم�صكا 

ال�صاي  وتناول  فجل�س  كتابه،  من 

احلديث،  اأطراف  وتبادلنا  معنا 

ق�صية  عن  تقريبا  كله  احلديث  وكان 

يقول:  الب�صري  كان  التي  ال�صحراء 

»اإنها ق�صية حم�صوم فيها عندنا نحن 

يف  الطامعة  للدول  وميكن  املغرب،  يف 

التاريخ  تغيري  حتاول  اأن  ال�صحراء 

الذي يزخر ب�صفحات البيعة لأ�صالف 

»وكيف  له:  فقلت  الثاين«،  احل�صن 

فاأجابني:  امللف؟«  هذا  انتهاء  تتوقع 

بالن�صبة  رمزي  يا  منتٍه  »امللف 

هي  اأر�س  عن  لدينا  تنازل  فال  لنا 

فاهتزت  و�صعبا«.  تاريخا  مغربية 

من  العبارة  لهذه  بالت�صفيقات  القاعة 

فورا  انقطع  حديثنا  ولكن  الب�صري، 

الب�صري فهب  اأحد هواتف  عندما رن 

عن  لنتوقف  بيده  لنا  وم�صريا  واقفا 

جاللة  اخلط  على  كان  فقد  الكالم، 

الب�صري  فطار  بنف�صه،  الثاين  احل�صن 

ملفاته  من  ملف  بحمل  م�صاعده  اآمرا 

الزمن  من  �صاعة  عنا  وغاب  الكثرية، 

يقول  وهو  ومبت�صما  ب�صو�صا  عاد  ثم 

بفخر: »لقد كنت مع مولي يف اجتماع 

انتظاره  يف  مااأزال  وكنت  طارئ«، 

فوا�صلنا حديثنا ولكنه قال يل: »اأنت 

�صحفي لمع و�صديق لكل ال�صحفيني 

عن  جتيبني  اأن  اأرجو  لهذا  املغاربة، 

�صديقك  يكرهني  ملاذا  واحد،  �صوؤال 

العلوي؟  م�صطفى  الكبرية  ال�صحفي 

وتوجيه  انتقادي  عن  يتوقف  ل  اإنه 

فقلت  قراراتي«،  كل  على  يل  اللوم 

الأ�صتاذ  اإن  ب�صري،  اأ�صتاذ  »يا  له: 

اأن  له  ميكن  ل  العلوي  م�صطفى 

ميتلك  ل  باخت�صار  لأنه  اأبدا،  يكرهك 

م�صاعر الكراهية اأ�صال، ولكن الأ�صتاذ 

م�صطفى العلوي ميتلك قلما حرا يحق 

واجبه  من  اأنه  يرى  ما  كل  انتقاد  له 

وكل  قراراتي  »كل  يل:  فقال  انتقاده« 

ت�صرفاتي هي اأخطاء يف نظره؟« فقلت 

العلوي  م�صطفى  الأ�صتاذ  »اإن  له: 

الراأي  لديه ق�صية كبرية وهي تنوير 

العام، واأنت تعرف كم عانى وتعر�س 

اآرائه  ب�صبب  عليها  يح�صد  ل  ملواقف 

ل  لهذا  الهادفة،  وكتاباته  ال�صريحة 

اأو  العلوي  الأ�صتاذ  يتغري  اأن  اأوقع 

من  يعترب  الذي  ال�صحفي  خطه  يغري 

حتتم  فمهنته  ك�صحفي،  عمله  مبادئ 

عليه انتقاد كل ما ي�صب �صد مبادئه، 

الأخري  تكون  ولن  الأول  ل�صت  واأنت 

الأ�صتاذ  ينتقدهم  الذين  ال�صا�صة  بني 

م�صطفى العلوي«، فقال يل الب�صري: 

»وما العمل لوقف كل هذا؟« فقلت لها: 

»اإذا اأردت الرد على ما يكتبه الأ�صتاذ 

ت�صليمي  �صوى  عليك  فما  م�صطفى 

�صيقوم  اأنه  من  واق  واأنا  �صتكتبه  ما 

بن�صره مبجرد تو�صله به«، وعند هذا 

دائما:  يل  يقول  الب�صري  كان  احلد 

اإثارة املزيد من امل�صاكل مع  اأريد  »ل 

منازلته  على  قادر  غري  لأين  العلوي، 

م�صطفى  باأن  اأعرتف  فاإين  �صحفيا، 

العلوي له قلما قلَّما جتد مناف�صا له«.

ومل يكن الأ�صتاذ م�صطفى العلوي هو 

الوحيد الذي ينتقد اإدري�س الب�صري، 

الدعاة  من  متزايد  عدد  هناك  كان  بل 

كانت  الذين  الإن�صان  حقوق  ملبادئ 

و�صد  قراراته  �صد  تتعاىل  اأ�صواتهم 

جهاز  اإىل  الداخلية  وزارة  حتويل 

اأقوى من باقي الوزارات.

وذات يوم دعاين �صديقي عبد املغيث 

بيته  يف  الغذاء  مائدة  على  ال�صليماين 

بالدار البي�صاء، فذهبت وكان اإدري�س 

ف�صلمت  البهو  يف  جال�صا  الب�صري 

عليه واأخذنا نتبادل اأطراف احلديث، 

الب�صري  اإيل  نظر  الغذاء  وخالل 

مهمة  يف  »اأريدك  يل:  قال  ثم  طويال 

»اأهال  له:  فقلت  ما«،  اإىل حد  ح�صا�صة 

و�صهال«، فقال يل: »اأريدك اأن تتو�صط 

العلوي  م�صطفى  �صديقك  وبني  بيني 

فقلت  وبينه«،  بيني  م�صاحلة  لعقد 

اأن  من  واثق  اأنني  رغم  »حا�صر  له: 

بينه  ما  يعترب  ل  م�صطفى  الأ�صتاذ 

وبينك ق�صية �صخ�صية واإنه ك�صحفي 

م�صاعر  اأية  �صخ�صيا  لك  يكن  ل 

تدبريك  طريقة  �صد  ولكنه  �صلبية 

»اأريد  فقال يل جازما:  العام«،  لل�صاأن 

اأنقل  »�صوف  له:  فقلت  م�صاحلته«، 

فتحدثت  م�صطفى«،  لالأ�صتاذ  رغبتك 

طلب  حول  م�صطفى  الأ�صتاذ  اإىل 

الب�صري فقال يل: »مهمتي حتتم علي 

لقاء الب�صري وال�صتماع اإليه«.

ولكن وكما نعلم دوران عجلة احلياة 

اليوم  ذلك  فبعد  احلال،  دوام  وعدم 

الثاين  احل�صن  رحل  ق�صرية  بفرتة 

ت�صاوؤلت  اأوىل  وكانت  البقاء،  دار  اإىل 

التغيري  اإ�صارات  مل�س  عندما  ال�صعب 

اجلديد  امللك  ومواقف  قرارات  على 

حممد ال�صاد�س، هي هل �صيبقى اإدري�س 

الب�صري يف نف�س مكانته، خا�صة واأن 

باأن  تقول  كانت  العام  الراأي  كوالي�س 

الب�صري �صبق له كثريا م�صايقة امللك 

واأنه  للعهد،  وليا  كان  عندما  ال�صاب 

كان يراقب حركاته و�صكناته وينقلها 

لوالده احل�صن الثاين.

ظهر  وجيزة  فرتة  مرور  بعد  وفعال 

اإدري�س الب�صري وقد نقل اإليه اأتباعه 

اإىل  فوقف  مهامه  اإنهاء  قرب  خرب 

اأمام  ال�صاد�س،  حممد  امللك  جانب 

كامريات العامل اأجمع وظل يقبل كتفه 

امللك  كف  اإىل  ي�صل  حتى  الأعلى  من 

عن  وتت�صاءل  تنظر  والنا�س  فيقبلها 

بها  يقوم  كان  التي  تلك احلركات  �صر 

الب�صري يف اإحدى التظاهرات، وفعال 

بعد مرور مدة ق�صرية اأعلنت اجلهات 

اإدري�س  مهام  اإنهاء  الر�صمية عن خرب 

ومن  الداخلية  وزارة  من  الب�صري 

كل املنا�صب الر�صمية، وهكذا مل يعد 

هناك داع لأية م�صاحلة بني الب�صري 

والعلوي.

يف  العلويني  امللوك  اأ�صالفه  وكعادة 

اأو  التقدير لكل من عملوا معهم  اإبداء 

احلكم،  دواليب  يف  �صبقوهم  من  مع 

فقد وهب جاللة امللك حممد ال�صاد�س 

لإدري�س  امل�صتوى  رفيع  و�صاما 

الب�صري حتت اأنظار ماليني املغاربة.

اإىل  الب�صري  اإدري�س  رحل  مدة  وبعد 

2007، ومن  27 غ�صت  جوار ربه يوم 

اإدري�س  وفاة  اأن  الأقدار  �صخرية 

فقط  اأيام  بع�صرة  جاءت  الب�صري 

التي  الربملانية  النتخابات  يوم  من 

اأجريت يف املغرب يوم 7 �صتنرب 2007، 

ولأول مرة بدون الب�صري.

بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا يصافح الراحل ادريس البصري



بني حوار اللغة الف�صحى 
والدارجة

ال اأذكر ما مل اأذكره يف جمال الكتابات املرتوكة الت�سجيل من املجالت 

يف العدد املا�سي من جريدة »االأ�سبوع« كمجلة »عامل الفكر« لرئي�س 

حتريرها الدكتور عبد اهلل احمد املهنا، ومديرة حتريرها نوال املرتوك 

كما مل اأذكر جملة »الثقافة االأ�سبوعية لالآداب والعلوم والفنون« لرئي�س 

اأبو حديد التي كان لها اهتمام باللغة العربية  حتريرها حممد فريد 

الف�سحى، وقد ن�سرت مو�سوعا يف الف�سحى، واللغة الرمزية، وفن 

الرتجمة والتعريب يف االأدب العربي، ثالثة موا�سيع من�سورة يف اأحد 

اأعدادها ال�سادرة برقم )94( ال�سادرة بتاريخ الثالثاء 1965/5/4... 

وباعتبار ما �سردته يف العدد املا�سي من اإ�سهامات تلك املجالت املذكورة 

وامل�سرفني عليها والكاتبني فيها باللغة العربية الف�سحى نتبني اأن هناك 

درا�سات اهتمت بلغتنا وتاريخها واأدبها وفنونها م�سطرة بلغة ف�سيحة 

الدرا�سات  متيزت  لقد  االأجنبية،  باللغات  وين�سر  ن�سر  ما  ت�ساهي 

اأو املرقونة وكذلك االأطاريح للباحثني التي ما  املكتوبة واملن�سورة 

تزال غري من�سورة، وحتى التي اندثرت يف االأر�سيفات بحكم االإهمال 

واالإتالف من طرف الغزاة وما اأ�سابها بحكم احلرق والغرق، كل ذلك 

تردده الدرا�سات التاريخية امل�سجلة، والذكريات التي امنحت معاملها 

بطريقة اأو باأخرى... اأقول هذا وعيناي تتجوالن يف مئات املخطوطات 

املهملة يف الرفوف، اأو ما جرى عليه االمنحاء حتى اأ�سبح كتابه جمهويل 

مهتمني  طرف  من  الف�سحى  لغتنا  عن  كتب  اإىل  وبالرجوع  الهوية، 

املخ�سو�سة  جملته  يف  التعريب  مكتب  ن�سره  ما  وبالذات  وباحثني 

التي كان يديرها الراحل عبد العزيز بنعبد اهلل حيث جند له مو�سوعا 

كمقدمة ومو�سوعا اآخر »درا�سات واأبحاث لغوية« ومو�سوعا بعنوان 

»فعالية اللغة العربية« للراحل عالل الفا�سي، ومو�سوع »الرتجمة من 

العربية اإىل العربية« لعبد الرحيم بدر، و»يف اجلديد اللغوي« الإبراهيم 

فا�سل  احلق  لعبد  واملو�سوف«  »ال�سفحة  ومو�سوع  ال�سمرائي 

و»ازدواجية اللغة« لكمال حمدي، و»امل�سطلحات الثابتة« لعبد احلميد 

اإبراهيم اإبراهيم، ومو�سوع »االأرقام العربية« للمرحوم حممد ال�سراج، 

ومو�سوع »ال�سراع بني الف�سحى والعامية« الأديب ال�سالوي... وجند 

اأكرث من عدد ملجلة التعريب مبكتبها يف املغرب ت�سدر عدة اأجزاء يف 

مو�سوع اللغة وما يتعلق بها ثم ن�سره واإ�سداره كما جند جامعة 

)مكتب  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  مبنظمة  العربية  الدول 

تن�سيق التعريب بالرباط( ي�سدر اأكرث من ع�سر اإ�سدار يف �سكل معاجم 

مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر الثالث للتعريب املنعقد بالدار البي�ساء �سنة 

1977... ومن جملة ما �سدر م�سطلحات اجلغرافيا والفلك يف التعليم 
م�سطلحات  وكذلك  واالإجنليزية،  والفرن�سية  العربية  باللغة  العام 

التاريخ يف التعليم العام باللغات الثالث كذلك... وم�سطلحات الفل�سفة 

يف التعليم العام باللغات الثالث، وم�سطلحات الريا�سيات يف التعليم 

العام باللغات الثالث كذلك، وم�سطلحات على ال�سحة وج�سم االإن�سان 

يف التعليم العام باللغات الثالث، وم�سطلحات الريا�سيات يف التعليم 

العايل باللغات الثالث، وم�سطلحات الفلك يف التعليم العايل كذلك... 

وباعتبار ما بذل من جمهودات من طرف املكتب املخ�س�س لتن�سيق 

التعريب ورجاله واالأ�ساتذة امل�ساهمني مبو�سوعاتهم يكون املغرب قد 

اأدى خدمة جلية للغة العربية والناطقني بها والداعني ال�ستعمالها ملا 

لها من قدرة و�سعت كتاب اهلل لفظا اأو غاية كما ي�سري اإىل ذلك ال�ساعر 

وم�ساركات  بوادر  وتاأتي  امل�سهورة...  ق�سيدته  يف  اإبراهيم  حافظ 

اأ�ساتذة يف خدمة اللغة العربية عرفتهم مدينة مراك�س ذكرت منهم 

الراحل احمد ال�سرقاوي اإقبال بكتابه »معجم املعاجم« وكذلك ما قدمه 

االأ�ستاذ الباحث الذي ق�سى عمره يف التاأليف الرتبوي واللغوي بالبحث 

والرتجمة وخدمة لغتنا االأ�سيلة، اإنه االأ�ستاذ بلقزيز عبد اجلليل الذي 

األف منذ ال�ستينات كتبا درا�سية يف طرق التعليم والرتبية، ويف �سنة 

1991 يوؤلف كتاب )الطريقة العربية اجلديدة للتحليل اللغوي( كما 
يوؤلف كتابا »عربيا فرن�سيا - وفرن�سيا عربيا«، يف مفردات »العني« �سنة 

1980، كما اأن موؤلفات وكتب له ما تزال يف طريق الطبع وباأكرث من لغة 
مل جتد من وزارة التعليم والثقافة اهتماما. 

تذكرت ما قام به ويقوم بع�س اأ�ساتذة مراك�س من جمهودات م�سكورة 

يف غري تزلف اأو جلب ال�سهرة )بدعوى غزارة تاأليفهم الفارغة( من 

وبحوثهم  وال�سعرية  املفيدة  الرتبوية  مبوؤلفاتهم  امل�ساهمني  اأولئك 

اللغوية جند االأ�ستاذ اإبراهيم الهاليل، وال�ساعر اأبو القا�سم، والراحل 

اأبو بكر اجلرموين، وزوريق اإ�سماعيل، ومن املوؤ�سف اأن تبقى االإبداعات 

الفكرية والعلمية وطبع اإنتاجاتها حم�سورة فيمن يريد اأن تنح�سر فيه 

هذه البادرة واملبادرة، مع العلم اأن روجان الثقافة مبراك�س اأ�سبح 

حم�سورا يف يد من تزكيه ال�سلطة بالت�سهري واالإملاع يف حني اأن هناك 

من له اإ�سهامات يف التاأليف واإلقاء املحا�سرات بف�ساحة وبالغة وقدرة 

على خماطبة املثقفني ورغم ذلك ال يلتفت اإليهم، وهنا نت�ساءل ما �سبب 

غياب االإبداع االأدبي املراك�سي من اأ�ساتذة اأكفاء، وباحثني، و�سعراء 

اأ�سبحت املنابر خالية منهم، واملطابع ال تتحرك بطبع اإنتاجاتهم خللو 

اأيديهم وجيوبهم؟.

هذه  واإعطاء  �سكواه،  اإىل  واالإ�سغاء  املواطن،  من  التقرب  يتم  اأن  جدا  جميل 

اإحالة  امل�سوؤولون على  يعمل  اأن  ت�ستحق من عناية، وجميل جدا  ما  االأخرية 

باأهمية  ي�سعروه  لكي  بالبحث،  املكلفة  االأجهزة  على  به  املتعلقة  ال�سكايات 

التجاوب معه، ومع ما يوؤمله من ظلم اأو �سطط اأو ا�ستغالل للنفوذ، ويجعلوه 

مري�س  باأنه  �سعبه  عن  يقولون  كانوا  بلد  يف  احلا�سل  التغيري  بيديه  يتلم�س 

باخل�سومات، ويتمكن من ا�ستيعاب اللحظة الراهنة التي اأ�سبح فيها االهتمام 

باملواطن وحقوقه من االأولويات اإن مل تكن من اأوىل االأولويات.

�سمته  )كما  الهام  احلدث  هو  التوطئة  هذه  اأو  الب�سيطة  املقدمة  هذه  منا�سبة 

احلمراء،  مراك�س  مبدينة  احلقوقي  ال�سطح  على  طفا  الذي  اجلهات(  بع�س 

املتمثل يف اإحالة »نتائج التحقيق يف اتهام م�سوؤولني اأمنيني بال�سطط على املدير 

العام لالأمن الوطني« )جريدة االأخبار، العدد: 416(، وهو حتقيق 

»الربان�س«  �سارع  �سبعة من جتار  »�سكاية  بناء على  اأجنز 

اال�ستيالء  »يف  بتورطه  ال�سباط  اأحد  تتهم  الفنا  بجامع 

بالهواتف  لها  نقال، ال عالقة  16 هاتف  اأزيد من  على 

املحجوزة« )نف�س امل�سدر(، الواقعة بقرب امل�سافة 

الزمانية ذكرتني بق�سية مماثلة قد اأدانت ب�سببها 

لبث  ما  نافذا،  �سجنا  �سنوات  بع�سر  جمركيني 

تركت  ظروف  يف  الرباءة  اإىل  احلكم  حتول  اأن 

العديد من املتتبعني لل�ساأن القانوين يت�ساءلون 

عن ال�سر، وينتظرون اأن يتلقوا اجلواب املقنع 

من طرف اجلهات امل�سوؤولة.

املعروف  الوطني  لالأمن  العام  املدير  طبعا 

ومهنيته  الطويلة  وجتربته  ومتكنه  ب�سجاعته 

الوا�سعة  وثقافته  كفاءته  على  زيادة  العالية 

ال�سهادة  تلك  كانت  فرتة  يف  عليها  اأحرز  )دكتوراه 

نادرة خا�سة يف املو�سوع املختار، وهو مو�سوع كتبت 

بالواجب  �سيقوم  االأ�سبوع(  جريدة  يف  مقاال  اآنذاك  عنه 

امللقى على عاتقه دون حتيز، و�سيقف بنف�سه كما هي عادته على 

االإجراءات و�سريها العادي، حتى تلوح احلقيقة املن�سودة، الأن بع�س 

االأ�سماء التي وردت يف حديث ال�سارع اأو جاء بها الكالم كما يقال ال ي�سك اأحد يف 

نزاهتها، وال ينازع يف كفاءتها وترفعها نظرا ملا اأبانت يف منا�سبات عدة من حزم 

وا�ستقامة وم�سوؤولية، و�سيوا�سل اأي املدير العام البحث مع كل االأطراف التي 

لها عالقة باملو�سوع كي يفوز بثوابني اأو اأجرين كما يقولون، دون اأن يتاأثر اأو 

يتفاعل مع االإ�ساعة والكالم غري املحكوم.

قبل هذه الواقعة كان قطاع االأمن مبدينة مراك�س قد �سهد تنقيالت وتغيريات، 

وهي رغم اأهميتها مل تكن كافية يف نظر املهتمني، الأن املالحظة املهمة التي تبدو 

�سامدة يف كل مرة هي االقت�سار على روؤ�ساء بع�س الدوائر اأو العاملني بها، 

امل�ساء،  الدامون يف جريدة  قال  باتهامات غري ر�سمية )كما  والذين يتالعبون 

من  حمرتم  ر�سيد  له  الذي  املواطن  نف�س  يف  يحز  ما  اأن  رغم   ،)2329 العدد: 

و�سوء  الق�سايا  بع�س  مع  ال�سلبي  والتعامل  ال�سفافية  غياب  هو  االنتظارات 

الرفوف  فوق  عليها  االإبقاء  ي�ستمر  التي  ال�سكايات  بع�س  واإهمال  املعاملة 

العامة  النيابة  اإىل  باإعادتها  »�سداعها«  من  التخل�س  يتم  اأن  اإىل  ل�سنوات 

بدون  ال�سيك  �سكايات  بالذكر  واأخ�س  اإليها  االطمئنان  ي�ستحيل  مبالحظة 

ر�سيد، واالإكراه البدين، زيادة على ال�سكايات املرتبطة باملراأة ما يطالها من 

تعنيف، والتي عمل امل�سوؤولون بوزارة العدل على متكني وكيل امللك والوكيل 

�سح  اإن  واحلماية  االإ�سراع  عملية  لتفعيل  واالآليات  الو�سائل  كل  من  العام 

حما�سر  ويف  العامة  النيابة  مبقر  ال�سحية،  املراأة  اإىل  كاال�ستماع  التعبري، 

وما  املعنفة  ال�سيدة  كرامة  وعلى  الوقت  على  حفاظا  متوفرة 

ربط  )تتطلب  فاقعة  م�ساهد  من  تعنيفها  �سور  حتمله 

اجلزاء باجلرم(، باالإ�سافة اإىل تخ�سي�س ق�سم 

حمكمة  كل  يف  الن�ساء  ب�سكايات  خا�س  فرع  اأو 

�سواء اأكانت ابتدائية اأو ا�ستينافية.

جهاز  منه  يعاين  الذي  الداء  ت�سخي�س  اإن 

االأمن )واإن بن�سبة اأقل من بع�س القطاعات 

بتجربة  رجل  على  �سعبا  لي�س  االأخرى( 

نادرة،  وا�ستقامة  فاعلة  ودينامية  عالية 

ل�سنوات  كانت �سببا يف م�سايقته واإبعاده 

واالإمكانات  املوؤهالت  رغم  امل�سوؤولية  عن 

العلمية، قلت لي�س كذلك خا�سة واأن نداءات 

تعد  مل  احلقوق  بكل  ووعيهم  املواطنني 

تذهب اأدراج الرياح، بل ال�سعب اأو االأ�سعب 

هو توفري و�سفات للعالج الذي ميكنه اأن يجفف 

ولعل  يقال(،  )كما  البعو�س  يقتل  اأن  ال  امل�ستنقع 

املقامة  اأ�سبحت تداهمنا يف كل حلظة  التي  التحركات 

)مع  واالنتباه  التفتي�س  عملية  من  واالإكثار  املراقبة  على 

البحث  مذكرات  وحتيني  ال�سحافة  تن�سره  ما  اإىل  احلذر(  من  نوع 

الراقدة.

 اإن تلك التحركات من �ساأنها اأن تعيد الثقة اإىل املواطن يف رجل االأمن، وحتفزه 

املواطن  اأي  منه  وجتعل  وطنه،  و�سالمة  �سالمته  على  التام  االطمئنان  على 

عن�سرا فاعال يف العملية التي ال ي�ستبعد اأن حتقق م�ساحلة حقيقية يحتاجها 

القطاع ويحتاجها املواطن بعد ق�سائه ل�سنوات اإن مل اأقل عقودا من املقاطعة، 

كانت كافية خللق اأثرياء، واأغنياء رغم و�سعياتهم التي ال ت�سمح بذلك، راكموا 

تعد مقبولة  التي مل  امك«  القوة واال�ستبداد و�سيا�سة »دين  بف�سل  الرثوات 

اليوم يف عهد جديد ومبفهوم جديد لل�سلطة اأقره ملك البالد حممد ال�ساد�س.

»ُقتل االإن�سان ما اأكفره«، والكفر هنا لي�س معناه التكفري بل اجلحود 

ونكران اجلميل، والق�سد من االآية القراآنية، ي�ستهدف النا�س 

الذين ال يعرتفون مبا اأكرمهم من نعم وهم من يعتقدون اأن 

اأ�سبحوا يتمتعون به من خريات اإمنا هو ناجت عما  من 

فيه،  الربانية  لالإرادة  دخل  وال  وعمل  جهد  من  بذلوه 

واحلالة اأن جميع االأرزاق بيد اهلل، حيث قال عز وجل 

»اإن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يوتيكم خريا« مما يوؤكد 

الذي  هو  عليهم حيث  اهلل  لف�سل  يتنكرون  الذين  اأن 

يرزقهم من حيث ال ي�سعرون، لي�س يف قلوبهم خري 

اإمنا هم جمبولون على فعل ال�سر ومن �سمن اأفعالهم 

الغ�س، وقد جاء يف احلديث ال�سحيح: »من غ�سنا لي�س 

منا«، لذلك يفتقر اأعمال واأقوال الغ�سا�سني للم�سداقية، 

يف  واالحرتاز  الظن  �سوء  ويربز  يحتم  الذي  االأمر 

من  متل�س  من  كل  غ�سا�سا  ويعترب  معهم،  التعامل 

تعترب  عمليات  وهي  العملة،  بتهريب  قام  اأو  ال�سرائب 

خيانة لالأمانة الأن الدولة ت�سدق ما ي�سرحون به من اأرقام يف 

كل معامالتهم التجارية، واإذا كان الغ�س هو ال�سمة الطاغية على 

كل ما ي�سرحون به من معامالت، تكون هذه املواقف مبنية على 

الكذب والنفاق وهذه الفئة من املواطنني ت�سكل بالن�سبة القت�ساد البالد 

معاول هدم لالأ�س�س التي تبنى عليها تنمية البالد، وهي الفئة التي قال يف حقها 

اهلل تعاىل: »هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهلل« ومن ال يحرتم واجب املواطنة كاأداء ال�سرائب 

والزكاة يعترب عن�سرا مق�سيا من االأمة، ولنا يف �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سوة 

ح�سنة حيث تعامل ب�سرامة �سديدة مع ثعلبة وهو رجل جاء اإىل النبي وطلب منه اأن يدعو له 

حتى يزداد رزقه فاأو�ساه النبي بالقناعة ولكن �ساحبنا األح على الر�سول حتى دعا له مبوفور 

الرزق، ومل مي�س على هذا الدعاء اإال فرتة وجيزة حتى تكاثرت موارد ثعلبة حيث اأخذت 

االأغنام واملوا�سي التي كان يربيها تتوالد بكرثة اأده�ست اجلميع، وملا حل موعد اأداء الزكاة 

بعث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم رجلني ملطالبته باأداء هذه الفري�سة، ولكنه رف�س وقال 

ملبعثي الر�سول عليه ال�سالم، ملاذا اأخرج الزكاة وهذا مايل، ك�سبته بف�سل عملي وجهدي، فعاد 

الرجالن واأخربنا النبي مبا ح�سل، فقال لهما عودا اإليه لعله ي�ستجيب لكما، فعادا اإليه ولكنه 

ظل معهما على موقفه، وكانت نتيجة هذا البعث اأن اأخذت املوا�سي 

التي كان يربيها ثعلبة تنقر�س ب�سكل خميف، فاأيقن ثعلبة اأن 

ذلك ناجت عن غ�سب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

عليه، فاأراد اأن ي�ستدرك االأمر وجاء اإىل النبي وقدم 

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ولكن  الزكاة،  واجب  له 

الر�سول  تويف  وملا  منه،  يقبلها  اأن  رف�س  و�سلم 

�سلى اهلل عليه و�سلم، اأعاد الكرة وجاء ليقدم 

الزكاة للخليفة �سيدنا اأبي بكر ال�سديق الذي 

الر�سول  اأن  مبا  له  وقال  االآخر،  هو  رف�سها 

عليه ال�سالة وال�سالم رف�سها فال ميكنني اأن 

اأقبلها منك، ونف�س املوقف اتخذه �سيدنا عمر 

ثم بعده �سيدنا عثمان، بنف�س احلجة، وكان 

ثعلبة  نف�سية  على  كبري  اأثر  املواقف  لهذه 

الذي �سار يطوف بني النا�س وهو ي�سيح يا 

ويح ثعلبة.

نبي  التي �سدرت عن  ال�سارمة  املعاملة  هذه 

رئي�س  على  يجب  التي  الطريقة  هي  الرحمة 

احلكومة بن كريان اأن يعتمدها يف معاجلته لظاهرة 

التمل�س ال�سريبي واأعمال التهريب الأن �سعار: »عفا 

اهلل عما �سلف« ال يجوز يف حق الغ�سا�سني واملتنطعني، 

وذلك اأ�سوة مبا قام به الر�سول الكرمي وخلفاوؤه الرا�سدون من 

بعده م�سداقا لقوله تعاىل: »وما اأتاكم به الر�سول فخذوه وما نهاكم 

عنه فانتهوا«.

فاإذا كان امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم الذي بعثه اهلل رحمة للعاملني يلجاأ اإىل ال�سرامة يف 

تعامله مع اأقرب النا�س اإليه يف �سخ�س فلذة كبده الوحيدة �سيدتنا فاطمة الزهراء ر�سي اهلل 

عنها، حيث قال: »واهلل لو فاطمة بنت حممد بن عبد اهلل �سرقت لقطعت �سدها«.

فاإن ت�سامح بن كريان مع العفاريت والتما�سيح يعترب موقفا �سعيفا غري مربر بل ت�سجيعا 

للف�ساد واملفد�سني خ�سو�سا واأن جل وزراء وكبار امل�سوؤولني املغاربة ميتلكون عقارات 

باخلارج ا�سرتوها عن طريق تهريب العملة التي تقدر مباليني الدراهم، وهو االأمر الذي ال 

يخفى على قنا�سلنا وعلى م�سوؤويل مكتب ال�سرف الذين مل ينج مديره من هذه التهمة، حيث 

ذكرت بع�س ال�سحف اأنه متورط يف عملية التهريب  واإذا كان حاميها حراميها فب�سر بال�ساعة.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

كذب املهربون ولو �صدقوا!؟

ق�صة اأمن مراك�ش مع الهواتف النقالة

ما يحز في نفس 
المواطن الذي له رصيد 

محترم من االنتظارات هو غياب 
الشفافية والتعامل السلبي مع 

بعض القضايا وسوء المعاملة، وإهمال 
بعض الشكايات التي يستمر اإلبقاء عليها 
فوق الرفوف لسنوات إلى أن يتم التخلص 

من »صداعها« بإعادتها إلى النيابة العامة، 
بمالحظة يستحيل االطمئنان إليها، وأخص 

بالذكر شكايات الشيك بدون رصيد، 
واإلكراه البدني، زيادة على الشكايات 

المرتبطة بالمرأة)..(

تسامح بن كيران مع 
العفاريت والتماسيح يعتبر 
موقفا ضعيفا غير مبرر بل 

تشجيعا للفساد والمفدسين خصوصا 
وأن جل وزراء وكبار المسؤولين 

المغاربة يمتلكون عقارات بالخارج 
اشتروها عن طريق تهريب العملة 
التي تقدر بماليين الدراهم، وهو 
األمر الذي ال يخفى على قناصلنا 

وعلى مسؤولي مكتب 
الصرف)..( 
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اِنتهى

الحلقة الخامسة عشرة

الحلقة الثانية
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المنبر الحر
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�لإرث يف �لإ�سالم عامل من عو�مل �لتحديث 

مب�سطرته �لعادلة للذكور و�لإناث
● بقلم: 

مصطفى الطريبق

18 اجلمعة  ال�سبت  يوم  ال�سادرة  اال�سرتاكي«  ن�سرت جريدة »االحتاد 

ال�سابعة  ال�سفحة  10604 يف  العدد:   2014 يناير �سنة   24
وعوائق  االإرث  املراأة،  “حقوق  عنوان:  حتت  مو�سوعا 

التحديث، مع اإ�سارة من اجلريدة اأنه مو�سوع “مثري للجدل” 

وهذه العبارة جعلتني اأقراأ املو�سوع، واحلقيقة اأنني فوجئت 

كيف ياأتي من مفكر يف م�ستوى الدكتور عبد اهلل العروي هذا 

العنوان يف حق االإرث بالن�سبة للمراأة، اإذ كيف يخطر بباله اأن 

االإرث من عوائق التحديث، مع العلم اأنني قراأت اأن عاملا اأوربيا 

�سرح وقال: “لو اجتمع علماء كثريون اأخ�سائيون يف االقت�ساد 

لتق�سيمهم االإرث لعجزوا اأن ياأتوا به على الوجه الذي جاء به 

االإ�سالم وعلى الكيفية العادلة التي اأخرجه عليها”. 

اأنه ملا اقرتح عليه مو�سوع عوائق  لقد ذكر االأ�ستاذ العروي 

اأبدا مبثال ملمو�س وانطلق  اأين يبداأ. فقال  التحديث فكر من 

اختاره  الذي  واملثال  انتقادات،  من  عليه  يجره  ما  رغم  منه 

مطالبا  دائما  كنت  اأنني  مبا  قال:  ثم  املراأة،  بحقوق  يتعلق 

بتحريرها، فيمكنني اأن اأقول ما اأراه حقيقة بالن�سبة اإيل، وهنا 

املراأة وموقف  �سيتحدث عن  العروي  االأ�ستاذ  اأن  اأعتقد  كنت 

تكابده،  الذي  والتمزق  تعي�سه،  الذي  وال�سياع  منها،  الدولة 

املتدين  الذي هو عليه، والرتتيب االجتماعي  املزري  والواقع 

الذي يطولها، وعدم اإقبال الدولة على ت�ساوي املراأة والرجل يف 

عدد من الوظائف ال�سامية ويف الربملان ويف احلكومة ويف املهام 

اأن االأ�ستاذ العروي  اأظن  احل�سا�سة واأنواع امل�سوؤولية، كنت 

�سيقول اإن املراأة مه�سومة احلقوق من طرف الدولة ويعطي 

لذلك اأمثلة كثرية ماأخوذة من الواقع املعي�س ويا ما اأكرثها، 

كنت اأظن اأنه �سيقول اإن املراأة حمرومة احلقوق دنيويا ومدنيا 

مراعاة  حقوقها  جند  الذي  الوقت  يف  واجتماعيا،  و�سيا�سيا 

الرومان  لدى  لو�سعها  خالفا  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  وثابتة 

ولدى ال�سريعة اليهودية، وحتى يف بريطانيا واأملانيا، يف جمال 

م�سوؤولية  �سيحمل  العروي  االأ�ستاذ  اأن  اأظن  كنت  ثم  االإرث، 

فقال  للمجتمع  حملها  ولكنه  للم�سوؤولني،  التخلف  ظاهرة 

اأما املجتمع املغربي وغريه  املجتمع الدويل يطالب بامل�ساواة 

من املجتمعات املماثلة ال يود وال يريد؟ اأمل ير هذه املظاهرات 

واالحتجاجات  واالعت�سامات  املتكررة،  واملطالب  املتعددة 

اأمل ير  بال�سمم والتجاهل؟  الدولة  التي جتيب عنها  املتعددة 

هذه اجلمعيات احلقوقية وبالغاتها واجتماعاتها و�سيحاتها 

اإال ما  لي�س من اجلواب عليها  داخل املغرب وخارجه؟ ولكن 

وال�سرب  االأحيان  من  كثري  يف  املطاردة  ثم  ويجدي  يفيد  ال 

بقوله:  العروي  االأ�ستاذ  يق�سد  ماذا  اأدري  ول�ست  بالع�سي، 

يعني ما تقبله ال�سني واليابان واإفريقيا ال�سوداء تاأتينا  “هذا 
اأنت وتقول اإن ح�سارتي ال ت�سمح بذلك، اإذا اأقفل عليك الباب 

و�سر الأدغال اإفريقيا واترك العامل الأ�سحابه فيتحايل، ويذكر 

علماء  فيها  اجتهد  التي  فمدونتا  )املدونة(  التحايل  من جملة 

اأجالء وتوخوا امل�سلحة العامة يجعلها حتايال، ثم ي�سفق لها 

الأنها قالت بامل�ساواة يف االإرث وذلك بتوريث اأبناء البنت، ثم 

ي�سع �سوؤاال وهو كيف يرث اأبناء االبن وال يرث اأبناء البنت، 

وهذا �سوؤال يجيب عليه ال�ساعر جوابا منطقيا وهو قوله:

بنونا بنو اأبنائنا وبناتنا             بنوهن اأبناء الرجال اإال باعد

فاأبناء البنت ذكورا واإناثا فاقدين ن�سب املتوفى، ولكن البنت 

مل تكن ترث بتاتا يف اجلاهلية، حتى اأنزل اهلل قوله: “للرجل 

ن�سيب مما ترك الوالدان واالأقربون وللن�ساء ن�سيب مما ترك 

مفرو�سا”  ن�سيبا  اأكرث  اأو  منه  قل  مما  واالأقربون  الوالدان 

و�سبب نزول هذه االآية الكرمية اأن اأو�س بن تابت تويف وترك 

امراأته وا�سمها اأم كحة وثالث بنات، واأقام و�سيني وا�سمهما 

�سويد وعرفجة ولدا عمه، فاأخذا املال جميعه، فجاءت املراأة 

للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقالت مات اأو�س بن تابت وترك 

ثالث بنات واأنا امراأته ومل يكن عندي ما اأنفقه عليهن، وترك 

بناته  وال  يعطياين  ومل  وعرفجة  �سويد  فاأخذه  ح�سنا  ماال 

�سيئا فدعاهما النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقاال: “اأوالدها ال 

يركنب فر�سا وال يحملن كال وال ينكني عدوا، فنزلت هذه االآية 

وبني اأن االإرث غري خمت�س بالرجال البالغني واأوقف النبي 

الرتكة حتى نزلت “يو�سيكم اهلل يف اأوالدكم للذكر مثل حظ 

وابنى  الثلثني،  والبنات  الثمن،  الزوجة  فاأعطى  االأنثيني” 

عمه ما بقي.

يتبع

الحلقة األولى

قد ال يعلم كثري من النا�س اأن عندنا 

اأو  مواطنون  يوجد  املغرب  يف 

باالأحرى ب�سر  ينتمون اإىل الدرجة 

ال�سابعة ع�سر من �سلم املواطنة، 

عن  تعرب  التي  الدرجة  وهي 

تنتفي  مزرية  اإن�سانية  ال  ظروف 

يعطي  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  فيها 

لالإن�سانية اإن�سانيتها وكرمها، التي 

القوانني  جميع  بقوة  له  اأعطيت 

�سواء ال�سماوية اأو الو�سعية.

�سلم  يف  ع�سر  ال�سابعة  والدرجة 

الب�سرية هي الدرجة االأخرية، ال 

درجة  اإنها  حتتها.  درجة  توجد 

العدم واالنعدام. تعرب عن البوؤ�س 

االأوىل  االإن�سان  وبدائية  ال�سديد 

االآدمي  التيه  بعد  ما  اأتت  التي 

على  الب�سر  حتول  حيث  االأول، 

اإىل  معزز  مكرم  اإن�سان  من  اإثره 

�سفات  اكت�سب  متوح�س،  اإن�سان 

زائغة  ت�سرفات  بفعل  التوح�س 

عن املاألوف وعما حدد له.

من طبيعة احلال اأن هوؤالء النا�س 

الرغيد  لعي�سهم  رمبا  احلقوقيني 

ونظرا الأنهم ال يتعدون »الربعني« 

يدرون  ال  الكبرية.  مدينتهم  عن 

االأ�سخا�س  هوؤالء  مثل  بتواجد 

ومبثل هده الظروف املزرية. الأنهم 

بو�سلة  لغريوا  بذلك  علموا  لو 

من  النوع  هذا  ناحية  ن�سالهم 

الب�سر اأو اأنهم �سيقدمون ا�ستقالتهم 

من عملهم الن�سايل املزيف.

من  يخ�س�س  اأن  الفرد  فيكفي 

وقته ولو القليل، لكي يتجه ناحية 

املغرب  اجتاهات  من  اجتاه  اأي 

العميق ومن املوؤكد �سيجد املفاجاأة 

الكربى.

اإنك �ستجد مر�سوم على وجوههم 

مكتوب  عيونهم  ويف  البوؤ�س 

االنتظار واال�ستياق، واالأمل يف اأن 

مير عابر �سبيل يجود عليهم بتحية 

برفع يده فريدون التحية ومعها 

يدخل  بها  الربيئة،  االبت�سامة 

عليهم ال�سرور والبهجة. اأو ياأتيهم 

بخرب بناء مدر�سة اأو تعبيد طريق 

اأو تزويدهم باملاء والكهرباء لكي 

من  ينتهون  عندما  ي�ستطيعون 

التلفاز  م�ساهدة  ال�ساق،  يومهم 

هوؤالء  املغاربة.  كل  مثل  مثلهم 

احلق  لهم  املن�سيني  االأ�سخا�س 

كل  ي�ستفيدوا من  اأن  كمغاربة يف 

لهم ظروف  اأن يوفر  �ساأنه  ما من 

العي�س الكرمي واحلياة الكرمية من 

تعليم وتطبيب وم�سكن وم�سرب.

وقانون املواطنة يقت�سي ذلك اإذ ال 

فرق بني قروي وغريه وبني فقري 

وغني.

فلو اأننا فتحنا كتاب تاريخ املغرب 

لوجدنا بني �سفحاته الف�سل الكبري 

لهوؤالء النا�س، ونعني بهم �ساكني 

اخلدمات  يف  واالأرياف  القرى 

الكربى التي قدموها للمغرب يف كل 

املحن التي مَر منها. فاأغلبية الذين 

اخل�سراء  امل�سرية  يف  �ساركوا 

قرويني.

للحالة  تف�سري  وال  معنى  فال 

والظروف املزرية التي يعي�س فيها 

هوؤالء النا�س. فالبد لهم من التفاتة 

كل  لهم  وتوفر  االعتبار  لهم  ترد 

الظروف املنا�سبة للعي�س الكرمي.

 بوز عبد الغاني 

�لتقنوقر�ط
وعليهم  حقوق  لهم  عاديون،  مواطنون  هم 

و�سرائح  وفئات  النا�س  ك�سائر  واجبات 

ينتمون  اأو  �سمنها  يتعاي�سون  التي  املجتمع 

من  ميزة  اأو  خا�سية  لهم  كانت  واإذا  اإليها. 

من  م�سمار  اأي  يف  واخلربة  التكوين  حيث 

العليم  اأو  املعريف  التمكن  واأ�سناف  جماالت 

املهارات  حيث  من  االقت�سادي  اأو  التقني  اأو 

كم�ست�سارين  اإليهم  الرجوع  فاإن  الفنية، 

وخرباء وحمللني ي�ستعان وي�ستنار مبعطيات 

و�سناع  امل�سوؤولني  طرف  من  ا�ستنتاجاتهم، 

واالجتماعيني  ال�سيا�سيني  والتدبري  القرار 

وحتى  وخارجيا،  داخليا  والبالد  للدولة 

والفعل  اأن اخلطاب  حمليا وجهويا. ومعلوم 

ال�سيا�سيني مغيبان يف جل ممار�ساتهم، الأنهم 

يقوم  اأو  يعو�سها  وال  االأر�س  ينري  كالقمر 

مقامها، باأي حل من االأحوال، ذلك اأن منهجية 

االعتبارات  ترجيح  اإىل  ميالة  التقنوقراط 

على  والظرفية  النوعية  واملعطيات  املادية 

االإن�سانية  واالهتمامات  الب�سرية  العوامل 

مل�سوؤوليات  حتقريا  نقول  ال  حتى  تقزميا، 

الظرفية عموما يف نظرهم.

وقد تع�سف اأحوال وظروف بالتقنوقراط اإىل 

والتقريري،  ال�سيا�سي  واحلكم  التدبري  �سدة 

يكمن  واالإيجابي  الطبيعي  موقعهم  اأن  بيد 

ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني  وحميط  خفر  يف 

اأو  اخلدماتية  اأو  االإنتاجية  القطاعات  عن 

الت�سريعية، ذلك اأنهم دون اأي مرجعية فعلية 

اأو مذهبية واإيديولوجية ويفتقدون  �سيا�سية 

ال�سعبية  القواعد  لدن  من  وال�سند  الدعم 

وهي  وجوهر،  كطقو�س  عليها  املتعارف 

وحتديد  املتابعات  تعو�س  التي  االإ�سكالية 

اجلزاء  جمال  يف  االقت�ساء  عند  امل�سوؤوليات 

احل�سيلة  دقائق  يف  خا�سة  واإيجابا،  �سلبا 

عند انتهاء عهدة املاأمورية، لي�س كالتنظيمات 

وقانونا،  �سيا�سيا  عليها  واملتعارف  القارة 

وبراجمها  لتزكياتها  رهينة  تبقى  والتي 

وتعهداتها والتزاماتها يف احلفالت التعاقدية 

التوازنات  تغريت  ومهما  االنتخابات،  اإبان 

الدرا�سات  مكاتب  ومكانا.  زمانا  واملوازين 

وبحريات  ف�ساءات  هي  اال�ست�سارية  واملهام 

غو�س التقنوقراط.

الحاج محمد عروصي شنتوفي)الدار البيضاء(

يعمد بع�س اأرباب املقاهي بفا�س على 

كعامالت  امل�سنات  الن�ساء  ا�ستغالل 

على  �سدا  الليل  فرتة  خالل  نظافة 

وحقوق  االأ�سيلة  املغربية  التقاليد 

عامليا،  عليها  املتعارف  االإن�سان 

الو�سعية  ه�سا�سة  بذلك  م�ستغلني 

االجتماعية للن�ساء.

تزكية  يف  املحلية  ال�سلطات  وت�ساهم 

هذه الو�سعية نظرا النعدام املراقبة 

والدوريات الليلية.

واإىل جانب اجلهد البدين تعاين الن�ساء 

باخلوف  املرتبط  النف�سي  القلق  من 

طرف  من  عليهن  حمتمل  هجوم  من 

ل�سو�س اأو جمرمني خا�سة يف غياب 

االأمن.

بحماية  مطالبة  العمومية  فال�سلطات 

ومعاقبة  العامالت  الن�ساء  حقوق 

املخالفني للقوانني اجلاري بها العمل 

يف مثل هذه احلالة.

مريم الريفي )فاس(

��ستغالل �لن�ساء �مل�سنات

احل�سن  ولد  حممـــد  ا�سمـــــي 

احلامل  الرب�س  الها�ســــمي  ولد 
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اجلنوبية  االأقاليم  من  منحــدر 

�سكان  من  حل�سن  اآيت  قبيلة 

العمر  من  اأبلغ  القنيطرة  مدينة 

44 �سنة. 
متجها  ال�سباح  هذا  خرجت  ملا 

ق�سد  القنيطرة  والية  اإىل 

يعلمه  الذي  مبطلبي  املطالبة 

علماء والية القنيطرة منذ 2002 

اإىل اليوم بدون جدوى، اأوقفتني 

ال�ساعة  على  �سورية  عائلة 

اأمدها  لكي  تقريبا،   08:30
كان  ما  معها  فاقت�سمت  ب�سيء. 

يف جيبي، وحني اأخذت طريقي، 

هاجت �سيدة م�سنة كانت معهم: 

ملك  فاإنه  ملككم،  اإىل  »ِاذهبوا 

لها  اأبدا« فقلت  لن يخيبك  عادل 

اأتكلمينني؟ قالت نعم، وقلت لها 

اأين اأجده، قالت �ستجده.

يف  وقلت  االأمر،  من  فتعجبت 

اهلل،  من  ب�سارة  اإنها  نف�سي، 

وتذكرت ملا قال ر�سول اهلل �سلى 

للمهاجرين:  و�سلم  عليه  اهلل 

لها  فاإن  احلب�سة  اإىل  »اذهبوا 

ملك عادل ال يظلم عنده اأحدا«، 

فرجعت عن طريقي الأن االنتظار 

يجدي  ال  الوالية  اأروقة  يف 

بالنفع، وبالكتابة على �سفحات 

هذه اجلريدة، األتم�س من جاللة 

والبت  طلبي  يف  النظر  امللك 

الواجب  �سحايا  من  الأنني  فيه 

تنفيذا  لبيته  الذي  الوطني، 

له  للمغفور  ال�سامية  للتعليمات 

احل�سن الثاين �سنة 1998م.

الحسن الهاشمي )القنيطرة(

�لدرجة 17 من �ملو�طنة  
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اإن الإجراءات ال�شجاعة التي اتخذتها 

يف  الأخرية  ال�شهور  يف  احلكومة 

اأثمان  على  املقاي�شة  �شيا�شة  تطبيق 

البنزين ب�شفة عامة ليعد فعال قرارا 

يف  حا�شمة  نية  هناك  اأن  يفيد  �شجاعا 

جعل حد لالنهيار الذي تعرفه خزينة 

الدولة.. بكرثة املديونية التي تتهاطل 

ترهف  اأن  �شاأنها  من  والتي  عليها 

اجليل القادم.. ذلك اأن �شيا�شة اأعمال 

املقاي�شة يق�شد بها بالأ�شا�س تخفيف 

ب�شكل  املقا�شة  �شندوق  على  العبء 

تدريجي، واإن كان هذا الإجراء �شوف 

اأمرها  من  حرية  يف  املقاولت  يجعل 

لأنها تعودت على دعم الدولة.. وهذا 

لإيجاد  الندوات  باب  يفتح  �شوف  ما 

مقاولتنا  الناجعة ل�شتمرار  احللول 

على جمابهة مع�شلة املقاي�شة ب�شكل 

م�شرف)..(.

واإذا كنا نالحظ اأن من �شمن العوامل 

التي تقع�س مناف�شة اأي مقاولة يتمثل 

خ�شو�شا  املنتوج  ثمن  يف  بالأ�شا�س 

والطاقة  العمال  واأجور  الراأ�شمال 

اأن كل  اإل  وكذا املرتتبات ال�شريبية، 

ذلك مرتبط بجودة املنتوج الذي يكون 

ال�شامن الأ�شا�س ل�شتمرار املقاولة يف 

اأح�شن الظروف وفقا ملتطلبات ال�شوق 

ول  املقاولة  اخت�شا�س  من  وهذا 

للدولة فيه.. لأن دورها يقت�شر  دخل 

حيث  من  املالئم  املناخ  �شمان  على 

حيث  والأمني  الجتماعي  ال�شتقرار 

ت�شجيع  يتم  الأجواء..  هذه  ظل  يف 

الإنتاجية،  املبادرة  على  املقاولت 

طبقا ملعايري اقت�شاد ال�شوق)..(.

على  ت�شجل  �شلبية  ظاهرة  وهناك 

من  ت�شتكي  التي  املقاولت  بع�س 

ثمنه  اأن  حني  يف  الفيول  ثمن  ارتفاع 

باملغرب يظل من اأخف�س الأثمنة على 

�شعيد دول البحر املتو�شط.. ذلك اأنه 

�شرورية  الدولة  م�شاعدات  كانت  اإذا 

لبقاء مثل هذه املقاولت فاإنه يالحظ 

اأنها ل تعد منتجة ول مربحة بالن�شبة 

للدولة، ل ل�شيء اإل لكونها اليد العاملة 

التي ت�شغلها تعد هزيلة بقدر ما يكون 

الأرباح  ر�شد  على  من�شبا  همها 

للم�شاهمني فيها.

اإ�شالح  �شيا�شة  فاإن  ذلك،  مع  ولكن 

يبدو  والذي  املقا�شة  �شندوق 

على  عازمة  كريان  بن  حكومة  اأن 

ذهبية  فر�شة  لتعد  فيها  ال�شتمرار 

اإىل  للميل  لتنه�س  للمقاولت  بالن�شبة 

خيار النقد الذاتي.. ول اأدل على ذلك 

هو اأن امل�شرفني على اأرباب املقاولت 

باملغرب مقبلون على ن�شر درا�شات يف 

�شاأن اإ�شكالية املناف�شة.

ومن ال�شروري اأن الإعانات العمومية 

كما هو احلال �شار يف الدول املتقدمة 

يتعني اأن ين�شب على املقاولت اأكرث 

على  جاهدة  تعمل  والتي  تناف�شية، 

البطالة، ومن هنا  التخفيف من �شبح 

الأ�شعار  حقيقية  اإثبات  �شل�شلة  تبداأ 

بكل �شالم.

عبد الرحمن المريني)القنيطرة(

بقلم: األستاذ عبد الواحد بن مسعود
من هياأة املحامني بالرباط

الحلقة الثانية
الف�شل  يف  ورد  ما  عجالة  يف  ن�شتعر�س  اأن  ميكن  ل   ..

منه  اخرتنا  ولكن  الكتاب،  ذلك  من  ع�شر  احلادي 

اأثار زوبعة ولكنها زوبعة يف فنجان،  مو�شوعا واحدا 

هو مو�شوع الدعوة اإىل املنا�شفة يف اأحكام املرياث.

رتفعت اأ�شوات تدعو اإىل املنا�شفة يف توزيع الإرث بني 

الذكر والأنثى، بحيث اأن عددا من تلك الأ�شوات تنتقد 

الآية الكرمية التي وردت يف �شورة الن�شاء رقم 4 الآية 

رقم 11، وجاء فيها ))يو�شيكم اهلل يف اأولدكم للذكر مثل 

الأنثيني((.

يقول الأ�شتاذ عبد الهادي بوطالب: ))وهذه - الدعوة 

الإ�شالم  اأن  ذلك  النظره،  ق�شرية  جمازفة  تعترب- 

اإليها  املراأة ويرد  ين�شف  ت�شريعاته مبا  جاء يف جميع 

جميع  يف  الرجل  مع  امل�شاواة  لها  وحقق  العتبار، 

الأحكام املت�شلة مب�شوؤولياتهما امل�شرتكة، ولكنه افرد 

كال من الذكر والأنثى بخ�شو�شيات يف الت�شريع نتيجة 

ملا خ�س به كال منهما من ادوار بحكم طبيعتها ملا بينهما 

من جوامع وقوا�شم(( �شفحة 189.

بع�س  يف  املراأة  و�شعية  اإىل  مفكرنا  اأ�شار  اأن  وبعد 

املجتمعات، وقبل الإ�شالم ذكر اأن العلماء املتخ�ش�شني 

اإن حظ الأنثى يف  ا�شتنتاج  اإىل  انتهوا  الفرائ�س  يف علم 

الفر�س  وان  الذكر،  من  حظا  اأوفر  الإ�شالم  يف  الإرث 

من  جمال  اأو�شع  الإرث  ا�شتخال�س  يف  الأنثى  املتاحة 

الفر�س املتاحة للذكر. 

واجلدية  باملو�شوعية  مطبوع  العلماء  هوؤلء  وبحث 

ومعزز بالدليل الكا�شف، اإذ ذكروا اأن اهلل ق�شم يف القران 

الرتكات على اأق�شام �شتة هي: مرياث الن�شف، والربع، 

اإىل  وبالرجوع  والثلث،  والثلثني،  وال�شد�س،  والثمن، 

ما ينوب الإناث والذكور يف ق�شمة هذه لفرو�س ال�شتة 

وجدوا ما يلي: 

يف فر�س الن�شف ينوب الأنثى 80 % وينوب الذكر 20 

% وينوب الذكر   50 % ويف فر�س الربع ينوب الأنثى 
50 % ويف فر�س الثمن ينوب املراأة 100 % ل يتقا�شم 
الثلثني  فر�س  ويف   ، الثمن  من  ح�شة  اأية  الذكر  معها 

ينوب الأنثى 100 % ول ي�شارك الذكر يف ذلك ويف فر�س 

فر�س  ويف   %  25 والذكر   % الأنثى75  ينوب  الثلث 

وبناء  للذكر  والباقي   % الأنثى62.5  ينوب  ال�شد�س 

عليه فمجموع حظوظ الأنثى يف هذه الفرو�س اإذا اأخذنا 

يبلغ  والأنثى،  الذكر  جن�شي  بني  ووزعناه   600 رقم 

حظ  يبلغ  بينما   467.5 الأنثى  حظ  يبلغ  الأنثى،  حظ 

الذكر 132.5 فقط. وفعال، فاإن الأنثى الوارثة بالفر�س 

حتجب الذكور الذين يرثون ما يبقى بعد ق�شمة الفر�س 

ممن يدعون بالع�شبة. 

اآية  اأما  بوطالب:  الهادي  الأ�شتاذ عبد  املرحوم  ويقول 

اأنها  على  اإليها  امل�شار  الأنثيني((  حظ  مثل  ))للذكر 

فاإمنا  الإناث،  على  للذكور  الإ�شالمي  التف�شيل  قاعدة 

والبنت  البن  حالة  هي  خا�شة  حالت  على  تطبق 

الزوج والزوجة وذلك من منطلق ما فر�س اهلل  وحالة 

على الذكور لفائدة الإناث من التزامات مالية حرر منها 

الإ�شالم املراأة.

�شلى  اهلل  ر�شول  حث  التي  العلوم  من  املواريث  وعلم 

الفرائ�س  تعلمها وتعليمها، وعلم  اهلل عليه و�شلم على 

من العلوم التي ل تدرك ب�شهولة، ب�شبب تعدد اأ�شناف 

الورثة، والإرث بالفر�س اأو بالتع�شيب اإىل غري ذلك مما 

ل ي�شع املجال ل�شرحه بالتف�شيل.

بني  قد  بوطالب  الهادي  عبد  املرحوم  يكون  وبذلك 

بو�شوح وبتف�شيل كيف يجب علينا اأن نفهم الآية التي 

تعالج حالة واحدة من عدة حالت تتعلق بالإرث، واأن 

القول بوجود مفا�شلة اأو متييز قول ل يقوم على اأ�شا�س 

وينطوي على حتريف لكالم اهلل الذي �شوى بني الرجل 

امل�شوؤوليات  وحتمل  والواجبات  احلقوق  يف  واملراأة 

اإبداء  يف  امل�شاهمة  حق  للمراأة  واأعطى  الدولة  داخل 

راأيها يف ال�شوؤون العامة.

�إ�شكالية للذكر مثل 
حظ �لأنثيني

حترير �لأ�شعار.. �أمر ل مفر منه

والحتفاء  الحتفال  اإىل  �شباقا  الإ�شالم  كان 

بجميع حقوقها  باملراأة وتكرميها ومتتيعها 

وما ت�شتحقه من عناية وراأفة وعطف وحنان، 

كاأم وزوجة واأخت وابنة، ي�شهد ويقر بذلك 

حتى اأعداء الإ�شالم، ومن الثابت اأن الغربيني 

قد اأخذوا عن الإ�شالم الكثري مما يتبجحون 

به اليوم وين�شبونه اإىل اأنف�شهم م�شيفني اإليه 

اأحطت  التي  واملوبقات  البدع  من  هائال  كما 

من كرامة املراأة و�شلبتها اإن�شانيتها واأحالتها 

اإىل كائن تافه و�شلعة رخي�شة قابلة للتداول 

املليء  النخا�شة  �شوق  يف  وال�شراء  والبيع 

بالذئاب الب�شرية، بل اأ�شبحت املراأة عندهم 

غياب  يف  والرهن  الإعارة  اإىل  حتى  عر�شة 

اأنهم  يدعون  فالغربيون  والأخالق،  القيم 

حرروا املراأة، ولكن من كل ما متعها اهلل به 

لديهم  فالزوجة  واآدمية،  ووقار  حياء  من 

من  بزوجها  يربطها  وما  قد�شية  كل  فقدت 

مواثيق وعهود، وحتريرها يف مفهومهم هو 

اإطالق لها احلبل على الغارب، اأي اأ�شبحت 

لها حرية الت�شرف يف اجلائز واملمنوع.

القراآن  يف  ورد  للمراأة  الإ�شالم  تكرمي  اأما 

ويكفي  ال�شريفة،  النبوية  وال�شنة  الكرمي 

املراأة امل�شلمة فخرا اأن ال�شنة النبوية جعلت 

املدونة  اأ�شافت  وقد  اأقدامها،  حتت  اجلنة 

حقوقا ومزايا ل�شالح املراأة و�شون حقوقها 

وم�شاحلها وكرامتها، وهكذا اأ�شبحت املراأة 

العديد  يف  تقريبا  له  وم�شاوية  للرجل  يدا 

الوزيرة  فاأ�شبحت  واحلقوق،  امليادين  من 

والدكتورة  والعمدة  والعاملة  والوالية 

والقا�شية واملحامية وال�شفرية والأ�شتاذة 

املنا�شب  من  الكثري  وتقلدت  اجلامعية، 

ال�شامية واحل�شا�شة.

واإذا كان العامل ا�شتيقظ من �شباته واأحدث 

فاإن  املراأة،  بتكرمي  لالحتفال  خا�شا  يوما 

ذلك،  يف  يعار�س  ول  ميانع  ل  الرجل 

ويكرم  الأنظار  اإليه  تتجه  اأن  ينتظر  ولكنه 

بدوره  العرتاف  باب  من  ولو  الآخر  هو 

وعمودها  الأ�شرة  رب  اأنه  بحكم  ومكانته 

على  قوامون  فالرجال  ذلك  وفوق  الفقري، 

الن�شاء كما جاء ذلك يف اآية من اآيات القراآن 

الكرمي.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

بعد �ليوم �لعاملي لتكرمي �ملر�أة �أين نظريه لتكرمي �لرجل؟!

املراأة  حق  يف  احليف  هذا  ملاذا 

القروية؟ اإنها ت�شتحق اأن تكرم نظرا 

لعملها الدوؤوب داخل احلقول، وجمع 

وم�شاعدة  اجلبال،  اأعايل  يف  احلطب 

زوجها يف حرث الأر�س وحت�شريها 

للزراعة، و�شناعة الأن�شجة ال�شوفية 

املوارد  وبقلة  �شعبة   ظروف  يف 

املالية، والنهو�س باكرا حللب الأبقار 

على  الطعام  وحت�شري  عناية  بكل 

بتوليد  كذلك  والقيام  احلطب  نار 

املا�شية)..(.

حتية اإجالل لها وتقدير خلدماتها 

وعلى  العام  لل�شالح  خدمة  النبيلة 

اأ�شرتها  ل�شتقرار  اخل�شو�س 

تربية  يف  توازنها  على  واحلفاظ 

اأبنائها تربية �شاحلة، ما زالت املراأة 

الرحم،  �شلة  على  حتافظ  القروية 

والهتمام  والتاآزر  التالحم  وعلى 

بالعادات والتقاليد، مزيدا من التهاين 

واملتمنيات لك يا اأختي القروية رغم 

الظروف املعي�شية القا�شية.

بنت الوادي )القنيطرة(

�ملر�أة �لقروية 

ت�شتحق 

�لتكرمي �أكرث

كفى باملوت و�عظا
»كفى باملوت واعظا« هو عنوان كتاب جديد لف�شيلة القا�شي اجلليل 

بتاريخ  الكتاب  �شدر  عمره،  يف  اهلل  اأمد  ال�شباعي  طارق  اإدري�س 

.2013/1/25
كنت ذاهبا لزيارته يف بيته بحي ال�شالم ب�شال يوم 2014/1/5 �شباحا 

وقبل الو�شول اإىل املنزل راآين من غرفته قادما فهرع م�شرعا ل�شتقبايل قبل 

الو�شول اإىل املنزل بوجه ب�شو�س وا�شتقبال حار يف بيته.

اإن اإدري�س طارق ال�شباعي يتمتع باأخالق عالية اإ�شالمية، فيكون بذلك 

باأحبكم  اأخربكم  »األ  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  لقوله  اهلل  عند  حمبوبا 

ياألفون  الذين  اأكنافا  املوطوؤون  القيامة  يوم  منازل  مني  واأقربكم  اإيل 

ويوؤلفون..« فهنيئا لقا�شينا باأخالقه الفا�شلة.

الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  الغزير  علمه  من  واأ�شتفيد  اإل  زرته  وكلما 

والقانونية، وعندما اأردت توديعه قدم يل الكتاب املذكور اأعاله هدية.

بالب�شملة واحلمدلة  بداأه موؤلفه  نفي�س جدا يف فقه اجلنائز،  والكتاب 

والو�شية  والتوبة  املوت  حقيقة  كتابه:  يف  تناول  ثم  والت�شلية، 

والحت�شار والقراءة على امليت والتعزية اإىل غري ذلك من املوا�شيع، 

ثم اأثبت يف ال�شفحة 122 ق�شيدة لالإمام علي زين العابدين تتكون من 

35 بيتا.
وقد اعتمد ف�شيلته على عدة مراجع يف تاأليف كتابه بلغت 36 مرجعا، اإنه 

ملجهود م�شكور وعمل مربور، فاللهم وفق م�شعاه.

وعلى الورقة الأخرية من الكتاب عرفنا ف�شيلته بنف�شه وعن مراحل 

درا�شته واملهمات التي قام بها خالل حياته الإدارية باملغرب وخارجه. 

بارك اهلل يف عمر قا�شينا اجلليل الذي مل يخلد للراحة بعد تقاعده كما 

فعل اأمثاله.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

انتهى
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لفت نظري حر�س رئي�س احلكومة عبد الإله بن 

عليها  ي�ضغط  بيمينه،  �ضبحة  حمل  على  كريان 

حينا، وميرر حباتها بني اأنامله حينا اآخر، يفعل 

ذلك وهو يجال�س الوفود التي تزور اململكة ال�ضريفة 

يف مهمات ر�ضمية، اأو يف زيارة خا�ضة. هذا الفعل 

اأفكر  وجعلني  ف�ضويل،  واأثار  حريين  الرئي�س  من 

جديا يف البواعث الكامنة وراءه.

اإن ال�ضبحة و�ضيلة ل�ضبط عدد الأذكار يف الأوراد 

يف عمل اليوم والليلة من ت�ضبيح وتهليل وتكبري 

متار�س  اأن  اأهمها  واآداب،  �ضروط  ولها  وحتميد، 

خ�ضوع  مع  الرياء،  ملظنة  دفعا  وخفية،  تكتم  يف 

الألفاظ  يف  وتدبر  قلب،  وح�ضور  وخ�ضوع، 

وا�ضتح�ضار جالل اأ�ضماء اهلل احل�ضنى الواردة يف 

الذكر.

كما اأن جمال�س الوفود تتطلب تركيزا ودبلوما�ضية 

وفن اإ�ضغاء ومهارة يف اإدارة احلوار، وقدرة على 

الإقناع مب�ضروعية ما يثار من ق�ضايا تهم الوطن، 

فالرئي�س حينئذ يف عمل.

حمل  على  الباعث  هو  فما  كذلك  الأمر  كان  واإذا 

اإما  الأمر  يخلو  ل  يقت�ضيها؟  ل  واملقام  ال�ضبحة 

اأن ح�ضرة الرئي�س له قلبان وهذا م�ضتحيل، فاهلل 

يف  قلبني  من  لرجل  اهلل  جعل  »ما  يقول:  تعاىل 

الدينية  املرجعية  على  تاأ�ضري  اأنها  واأما  جوفه« 

للحزب الذي هو اأمينه، واأغلب الظن اأنها ريا�ضة 

ج�ضد، وعادة بلد.

واأختم مبا يردده �ضاعر يف �ضبحته:

و�ضبحة م�ضودة لونها           يحكي �ضواد القلب والناظر

كاأنني عند ا�ضتغايل بها     اأعدد اأيامــــك يا هاجـــري

محمد إكرام السباعي )مراكش(

املغرب يلقن دعاة التفرقة 

در�سا يف التوحد باإفريقيا

بقلم: عماد بنحيون

بالعتدال  اخلارجية  �ضيا�ضته  يف  املغرب  متيز 

وال�ضلم، ودعا دوما اإىل ال�ضتثمار امل�ضرتك لطاقات 

البلدان التي تتقا�ضم اللغة، اأو الدين، اأو العرق، اأو 

اأو... يف �ضبيل  التاريخ،  اأو  الت�ضاري�س،  اأو  املناخ، 

اإىل حتقيقها  ل�ضعوبها، والو�ضول  الرفاهية  حتقيق 

باأقل تكلفة.

اأ�ضدقائه  مع  عالقاته  متتني  دوما  املغرب  حاول 

ال�ضعوب  توحيد  اأجل  من  جبارة  جمهودات  وبذل 

ما  بقدر  الثقافة  اأو  اللغة  اأو  الدين  يفرقها  مل  التي 

فرقتها، يف الأ�ضا�س، امل�ضالح الذاتية حلكامها اأو من 

يقتاتون  من  م�ضالح  ففرقتها  الأمور،   زمام  بيدهم 

الإن�ضانية  وامل�ضاعدات  والنف�ضال  الت�ضرذم  على 

اإىل  جاهدا  هذا،  رغم  املغرب،  ف�ضعى  الفنت،  وزرع 

ثني الإخوة الأعداء عن العناد يف الت�ضاد، وحاول 

دفعهم نحو امل�ضاحلة مع الذات والتاريخ.

زيارة ملك املغرب للدول الإفريقية الأربعة، موؤخرا، 

التي �ضكلت زيارة العا�ضمة املالية باماكو، املرحلة 

التي  التاريخية  الإفريقية  جاللته  جولة  من  الأوىل 

ديفوار  والكوت  كوناكري،  غينيا  من  كل  اإىل  قادته 

من  متخل�ضا  عوا�ضمها  يف  وجتوله  والغابون، 

به  خ�ضته  الذي  الكبري  وال�ضتقبال  الربوتوكول، 

اقت�ضادي  قطب  بخلق  جاللته  ومبادرة  �ضعوبها، 

بينها وبني املغرب، مل تكن اأبدا املبادرة الأوىل من 

�ضبقتها  بل  املوحد،  القطب  هذا  مثل  خللق  طرفه، 

ب�ضفة خا�ضة  املنطقة  هذه  مبادرات من جاللته يف 

ويف املنطقة العربية والإ�ضالمية ب�ضفة عامة.

هذا التحرك املغربي يف املنطقة خلف ردة فعل قوية 

منابرها  بع�س  لدى  فطرح  اجلزائر،  اجلارة  لدى 

الإعالمية اأكرث من عالمة ا�ضتفهام حول الدور الذي 

يلعبه املغرب يف الدول الواقعة يف اجلنوب الغربي 

بلعب  اجلزائر  فيها  حلمت  طاملا   والتي  للجزائر، 

ال�ضروق  )جريدة  بع�ضها  جعل  مما  الأبرز،  الدور 

على �ضبيل املثال ل احل�ضر(، يعلق عليه واأرغمت 

اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية بجامعة 

ورڤلة، بلحبيب عبد اهلل، ليقول عن توقيت الزيارة: 

»يف علم ال�ضيا�ضة ل يوجد توقيت بريء، �ضواء يف 

كل  اخلارجية،  اأو  الداخلية  والأجندات  القرارات 

�ضيء يجب اأن يكون مدرو�ضا«، حيث نبه بلحبيب، 

تبقى  ل  اأن  �ضرورة  اإىل  لـ»ال�ضروق«،  حديث  يف 

اجلزائر مكتوفة الأيدي مع احلراك املغربي ويقول 

»للجزائر عالقات متينة مع مايل، ولكن ل ينبغي اأن 

نبقى مكتويف الأيدي، ومن ال�ضروري بذل جهد اأكرب 

بعدا  تعد  التي  ال�ضحراء  جنوب  ودول  مايل  يف  لنا 

ا�ضرتاتيجيا للجزائر«.

الأيدي،  مكتوفة  تبقى  ل  اأن  اجلزائر  حق  من  نعم 

التي  الدينامية  يف  تنخرط  اأن  يجب  والأحق 

جلريانها  يدها  متد  واأن  املنطقة  يف  املغرب  اأطلقها 

مبا  والقتداء  الفقر،  على  للتغلب  وم�ضاعدتها 

حمت�ضن  فاملغرب،  حتقيقه،  اإىل  املغرب  ي�ضعى 

ذلك  ومازال  كان  املغاربي،  لالحتاد  الأوىل  البذرة 

له  �ضنحت  كلما  يدعو  الذي  امل�ضامل  الآمن  البلد 

وال�ضتفادة  والتالحم  التاآزر   اإىل �ضرورة  الفر�ضة 

والآن  الكبري،  املغرب  بلدان  يف  الرثوات  تنوع  من 

التنموي  ال�ضحراء، وا�ضعا منوذجه  حتى جنوب 

واخلا�س  العام  وراأ�ضماله  القت�ضادية  وخربته 

رهن اإ�ضارة اأ�ضقائه يف اجلنوب. 

تاأجيل التحرك املغربي يف البلدان الإفريقية الأربعة 

خلخل ميزان القوى، واأظهر اأن القوة لي�ضت يف زرع 

العربات  واإهداء  الإرهاب  واحت�ضان  التفرقة، 

امل�ضاعدات  يف  واملتاجرة  الع�ضكرية  واملدرعات 

والتاآزر  التالحم  زرع  يف  القوة  بل  الإن�ضانية، 

التعاليم  وفق  ال�ضليمة  الإن�ضانية  القيم  وت�ضدير 

الدينية احلنيفة وتبادل اخلربات وتكامل اخلريات، 

لأن ما حتتاجه هذه الدول هو دعم ال�ضقيق ل�ضقيقه 

ولي�س  والوحدة  والحتاد  ل�ضديقه  وال�ضديق 

ا�ضتغالل ال�ضيد للعبد، وزرع الفتنة ومنح الأ�ضلحة 

وبيع الأوهام ليظل ال�ضعيف عبدا للقوي، لأن عهد 

ال�ضتعمار قد وىل واندثر ملن يعترب. 

رفقا بالأيادي ال�سغرية العاملة!
اأن عدد  الدويل يف جنيف  العمل  ال�ضادرة من مكتب  الإح�ضائيات  اآخر  توؤكد 

العمل  اأ�ضواق  اإىل  دخلوا  والذين  بعد،  الر�ضد  �ضن  يبلغوا  مل  الذين  الأطفال 

الالتينية،  واأمريكا  واإفريقيا،  اآ�ضيا،  من  طفل  مليون   160 من  اأكرث  يتجاوز 

وحتى من بع�س الدول ال�ضناعية.

كما اأظهرت اإح�ضائيات منظمة اليون�ضيف اأن اأطفال دون ال�ضاد�ضة ع�ضرة عاما 

�ضاركوا يف حروب جرت داخل 25 بلدا)..(.

اأطفال يف �ضن الدرا�ضة ي�ضتغلون، ا�ضطرتهم الظروف ال�ضعبة اإىل العمل يف 

وقت مبكر �ضعيا لتاأمني لقمة العي�س. وميار�س هوؤلء الأطفال واأغلبيتهم ل 

يتجاوزون ثماين �ضنوات كثريا من املهن تفوق طاقاتهم اجل�ضدية، ويعانون 

من حرمانهم لأب�ضط احلقوق الرتبية، والتعليم، والرتفيه، والرعاية ال�ضحية، 

والعناية الأ�ضرية، واحلق يف اللعب، والريا�ضة)..(.

ويف الأرياف، يوجد عدد كبري من الأطفال خطفهم العمل من مقاعد الدرا�ضة، 

والزراعة،  والأبقار،  الغنم  كرعي  اأ�ضرهم  لدعم  زراعية  اأن�ضطة  ميار�ضون 

واحل�ضاد، والعمل يف احلقول، وذلك لعدة اأ�ضباب نذكر منها الفقر والبوؤ�س، 

وهجرة الآباء، والتفكك ال�ضري، والطالق، كما اأن الفتيات ال�ضغريات حملن 

ل  الذي  امل�ضني  ال�ضغل  عامل  اإىل  ودخلن  والبوادي  القرى  يف  العمل  عبء 

يتنا�ضب وقدراتهم اجل�ضدية.

اأما يف املدن الكربى، فنجد اأطفال �ضغارا يتعاطون للت�ضول، ينتمون اإىل طبقة 

فقرية معوزة، يقفون اأمام املخبزات واملقاهي واملطاعم واملحالت التجارية 

وحمطات امل�ضافرين، واأمام الإ�ضارات ال�ضوئية لطلب ال�ضدقة من ال�ضائقني 

اأو لبيع اأ�ضياء �ضغرية، ويف غالب الأحيان يتعر�ضون لل�ضتم وال�ضب والإهانة 

من طرف بع�س املارة.

ويف  اخلياطة،  ويف  البناء،  ويف  امليكانيكية،  الور�ضات  يف  ي�ضتغل  من  هناك 

الأ�ضواق الأ�ضبوعية، وميار�ضون حرفا متنوعة: بائعني متجولني، ما�ضحي 

الأحذية، حمالني، بائعي ال�ضجائر واجلرائد)..(.

كل هذا ي�ضكل خطرا على حياتهم وتهديدا ل�ضحتهم، فهم معر�ضون لأخطار 

وحلوادث  والحتيال،  وللن�ضب  وللعنف،  اجلن�ضي،  وللتحر�س  ال�ضارع، 

ال�ضري، وللربد القار�س يف ف�ضل ال�ضتاء، وللجوع والعط�س، ولل�ضرقة)..(.

فبالرغم من اأن قانون العمل مينع ت�ضغيل الأطفال القا�ضرين اإل اأن الواقع وقف 

متحديا القوانني التي تبقى حربا على ورق، ف�ضتظل هذه امل�ضكلة مطروحة يف 

جمتمعنا يف ظل انعدام حلول ناجعة وعاجلة.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

كاتب »احلقيقة ال�سائعة« يخطف 

الكرة من فريق البذلة ال�سوداء
اإذا كان اخلرب مقد�ضا وتعليق م�ضطفى العلوي حرا 

- على حد تعبريه يف مقال احلقيقة 

فاإن   ،1218  -  781 العدد  ال�ضائعة: 

تعليقي املتوا�ضع على تعليقه الغاية 

يف الدهاء، يجب اأن يكون حرا بامتياز، 

فما اأنا ب�ضحايف حتى اأ�ضاأل عن م�ضدر 

وما  جهة،  لأية  اأنتمي  ول�ضت  خربي 

اأم�ضي  ال�ضعب  عامة  من  واحد  اإل  اأنا 

اأو�ضلني  رب  يا  واأقول  احليط  احليط 

البيت)..(.

نحن قراء “الأ�ضبوع ال�ضحفي” الأوفياء 

احلقيقة  �ضاحب  خطف  كيف  راأينا  وقد 

ال�ضائعة كرة ما �ضماه: “القوة اخلفية” 

على  ال�ضوداء”  “البذلة  فريق  اأيدي  من 

طريقة لعب درمي تيم الأمريكي، ثم رفعها 

برباعة اإىل �ضلة العدالة الإلهية قائال - واإىل 

اهلل ترجع الأمور، ما يهمنا من اأن “دول” اأخذوا ملكية “دول”- كما يقول عادل 

اإىل  واأعادوها  اإمام - فتدخل “دول” لدى “دول” ونزعوا امللكية من “دول” 

اإىل اأ�ضحابه واأن الباطل قد زهق، اإنه كان  اأن احلق رجع  “دول” ما يهمنا هو 
زهوقا. فكما لي�س غريبا اأن تن�ضب هذه القوة اخلفية اإىل اهلل عز وجل الذي بيده 

اخلري وهو على كل �ضيء قدير، فكذلك لي�س غريبا اأن يكون �ضاحبها هو من اأتاه 

اهلل امللك فاأراد العدل، والعدل - �ضرا وعالنية - اأ�ضا�س امللك.

اأيام كان وليا للعهد - يروي الرباطيون عنه حكايات تدخله يف  وهو الذي - 

منا�ضبات عديدة من اأجل اإن�ضاف امل�ضت�ضعفني الذين طالهم ظلم ذوي النفوذ 

ومنهم - على �ضبيل املثال ل احل�ضر - تلك الأ�ضرة الرباطية التي قتل ابنها 

الوحيد، وكان �ضابا يف عمر الزهور، على يد ولد مدلل وثلة من بلطجيته بعد اأن 

اأو�ضعوه �ضربا حتى املوت على اإثر خالف ب�ضيط خالل حفل زفاف. وكان والد 

املعتدي من النا�س النافذين، يجاهر با�ضتحالة اعتقال ولده وتقدميه للعدالة ما 

جعل الأ�ضرة املكلومة تياأ�س من املتابعة الق�ضائية وتفو�س اأمرها اإىل اهلل. لكن 

العناية الإلهية �ضاءت اأن يعلم ويل العهد اآنذاك بالنازلة، فيعطي تعليماته ليتم 

اإلقاء القب�س على املعتدي، ووالده، وجميع بلطجيته، واأحيلوا على وكيل امللك 

قبل اأن تغرب �ضم�س ذلك اليوم .

الطيب العلمي )الدار البيضاء(

املجتمع  �ضطح  على  يطفو  اأخرى  مرة 

زواج القا�ضرات  نقا�س  املغربي 

ناقو�س  حقوقية  جمعيات  دقت  بعدما 

التزايد  لوقف  منها  اخلطر حماولة 

املت�ضارع لعدد القا�ضرات الالئي يدخلن 

القف�س »اجلهنمي« كل �ضنة. فقد بلغ عدد 

األف  املتزوجات قبل �ضن 18 حوايل 39 

األف حالة �ضنة  �ضنة 2011 مقابل 33 

2009. يحدث هذا يف جمتمع قفز خطوات 
اإىل الأمام يف ما يتعلق بامل�ضاواة  كثرية 

بني اجلن�ضني ولكنه قفز نف�س اخلطوات 

اإىل الوراء يف ما يخ�س زواج القا�ضرات. 

وهو التناق�س الذي ل ميكن تف�ضريه اإل 

بالعودة اإىل طبيعة املجتمع املغربي الذي 

يبقى تقليدي التفكري اأي مرتبط بالأ�ضل، 

مرتبط مبجموعة من الأعراف والتقاليد 

التي ن�ضاأت عليها بع�س الأجيال ال�ضابقة، 

ومرتبط اأي�ضا بالأ�ضلني ال�ضرعيني الذين 

هما القراآن وال�ضنة.

جاءت  الأ�ضرة  مدونة  اأن  املعلوم 

وا�ضحة فيما يخ�س باب الزواج حيث 

بالن�ضبة  �ضنة   18 يف  �ضنه  حددت  

كاملغرب  جمتمع  يف  ولكن  للجن�ضني، 

ت�ضبح القوانني واملدونات جمرد حرب 

على ورق ي�ضهل التحايل عليها خا�ضة 

بالقرى واملناطق املهم�ضة، حيث يبذل 

الأب ق�ضار جهده من اأجل تزويج ابنته 

التي بداأت مفاتن ج�ضدها تربز، مربرا 

ذلك بارتفاع حالت الغت�ضاب، دعارة 

خارج  اجلن�س  وممار�ضة  القا�ضرات، 

موؤ�ض�ضة الزواج... فدرءا لكل هذا يختار 

الأب الطريق الأ�ضهل الذي يريحه من 

قد  جحيم  اإىل  هي  ويقودها  ابنته  هم 

ينتهي مبا حاول الأب جتنبه بدءا!!

ولكن األي�س الأب حمق يف اخلوف على 

يحمي  اأن  القانون  مبقدور  هل  ابنته؟ 

حالت  تعرف  األ  القا�ضرات؟  بناتنا 

موؤ�ض�ضة  خارج  واجلن�س  الغت�ضاب 

األي�س  ارتفاعا مهول كل �ضنة؟  الزواج 

من حق الآباء اأن ي�ضعروا بالرعب وهم 

ي�ضاهدون مقاطع فيديو تخد�س احلياء 

منت�ضرة هنا وهناك لتلميذات، يف �ضن 

الزهور؟!.

ل�ضت يف حاجة اإىل اأجوبة على اأ�ضئلتي 

واملقنع  الوحيد  اجلواب  لأن  هاته 

�ضحية  بناتنا  اأن  هو  يل  بالن�ضبة 

ل�ضراع اإيديولوجي تافه بني ال�ضلفيني 

بحيث  �ضموليتهم،  يف  واحلداثيني 

تزويج  اأن  على  ال�ضلفي  الجتاه  ي�ضر 

مبا  ارتباط  لها  م�ضاألة  هو  القا�ضرات 

هو ديني �ضرعي ودليلهم يف ذلك زواج 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه  و�ضلم بال�ضيدة 

عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها وهي يف ربيعها 

فيها  امل�ضاألة  هذه  اأن  رغم  التا�ضع، 

احلداثي  الجتاه  اأما  كبري.  اختالف 

زواج  هكذا  على  اعرتا�ضه  فريبط 

بحقوق الإن�ضان )حقوق الطفل واملراأة 

هو  القا�ضر  تزويج  اأن  اأي  خا�ضة(، 

خرق  احلقوق،  لهذه  وا�ضح  خرق 

يوجب العقوبة يف حق مرتكبيه.

وبني اإ�ضرار الجتاه الأول على عر�س 

العلمي  املجل�س  على  امل�ضاألة  هذه 

على  الثاين  الجتاه  واإ�ضرار  الأعلى، 

عر�ضها على املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�ضان، تبقى القا�ضر عر�ضة لزواج ل 

يختلف كثريا عن الغت�ضاب.

عبد السالم المساتي

زواج القا�سرات معلق بني جمل�سني



بقلم: أبو أزهار

كغثاء السيل
كعتمة الليل

كأقرن ينش بالذيل
كذلك صار الجيل!!

كأسهل من سهيل
كراسب يجر الذيل

كسكاعى الليل
هو الواقع فيا للويل!!

فالبصر داهمه الليل
والخيمة جرفها السيل

والظهر أنبت الذيل
والرأس كأنه لأليل

والصدور مألى بالغيل
واالستواء أصابه الميل

ولذلك سقط الجيل
من صهوة الخيل!!

... خرج مائال

الكالم الموزون

الباب يف ت�شابق �شديد، وهي احلالة  اإىل  ال�شينما  تدافع كل من يف قاعة 

التي وجدنا عليها النا�س يف ال�شوارع ال�شيقة بني ذاهب وعائد. واأردنا 

اأبلوح لنقع يف فخ  اأن نخت�شر الطريق نحو حي الق�شور ف�شلكنا �شوق 

راأ�س  على  كان  الذي  نف�شه  اخلليفة  عليه  ي�شرف  با�شاوي  اأمني  حاجز 

زبانية الكالوي اإىل جانب رجال ال�شرطة الفرن�شية يوم اعتقايل.. ومبجرد 

ما راأيته ياأمر ويوجه وهو هائج كالثور، ترددت اآخر كلماته يف اأذين عندما 

كان عبا�س يجرين اإىل �شيارة ال�شيرتوين:

- عندك الزهر اللي طحتي يف يد الن�شارى، اأنت خ�شك جتي عندنا با�س 

تنزل كل ما فم�شارنك... 

حاولت اأن اأجر م�شطفى واأن نعود من حيث اأتينا، فراأيت ا�شتحالة ذلك، 

ثم تنّبهت اإىل مقدم احلي احلاج احممد بن �شعود ي�شري اإيل اأن اأتقدم اأنا 

وم�شطفى، ومبجرد اأن وقفت اأمامه، بادرين بال�شوؤال:  اأين كنت ؟.. فقلت: 

ال�شوليما.. 

فاأجاب املقدم: وهل هذه اأيام ال�شوليما ؟.. واأ�شار اإلينا باالن�شراف، ولكن 

اخلليفة ا�شتوقفنا مرة اأخرى، فقلت يف نف�شي »لقد تعرف علي«. ولكنه 

وحل�شن احلظ قد ظل من�شغال بحديث مع غرينا موجها الكالم لنا دون 

تركيز. قال: 

-  ا�شنو كتخدم اأنت؟..

مل يخطر ببايل اأي جواب فطاأطاأت راأ�شي يف خجل مفتعل حتى ال اأعطيه 

فر�شة التاأكد من �شخ�شي واأجبت:

-  اأنا كنبيع الكرمو�س.. 

فرفع هراوة كانت بيده ونزل بها على راأ�شي قائال:

-  هاذ القلدة كلها وكتبيع الكرمو�س، زيد خلفة علي..

واجته اإىل اآخرين باحلديث، فاأ�شار اإلينا املقدم مرة اأخرى: 

- يا اهلل حتركو لداركم، ا�شنو كت�شناو.. 

وهي املرة الثانية التي يظهر فيها هذا الرجل النبيل حبه لوالدي.

وعندما ابتعدنا عن احلاجز �شرع م�شطفى يقهقه بنف�س الطريقة التي ما 

يزال يقهقه بها حلد االآن كلما تذكرنا هذا املوقف.

كان املقدم احلاج احممد بن �شعود �شديقا وفيا لوالدي ولكثري من اأبناء 

حومة الق�شور اإىل درجة اأنه كان يغامر مبهمته وم�شوؤوليته، ومعروف 

من  يفلت  كان  حومته،  يف  الوطنيني  عدد  عن  ي�شاأل  كان  حني  اأنه  عنه 

االإحراج بجواب ي�شر البا�شا اأن ي�شمعه، خ�شو�شا اإذا كان بجانبه بع�س 

ال�شباط املحتلني ويقول:

-  اأنا حومتي عامرة غري بال�شكايريا.. 

يف اإ�شارة اإىل مو�شم الوايل ال�شالح الغزواين مول لق�شور، الذي حتولت 

ذكراه اإىل مو�شم لل�شعوذة واخلرافات والعربدة بت�شجيع من ال�شلطات 

الذين مل ينخرطوا يف  ال�شرفاء من  اأن بع�س  املدنية والع�شكرية.. غري 

هذه االأجواء ظلوا اأوفياء لتلك ال�شنن احلميدة للويل مول الطابع املمثلة 

يف ختان االأطفال، وبع�س ال�شدقات التي ت�شرف عليها دار الزاوية واأهل 

االإح�شان من تام�شلوحت ومن البا�شا نف�شه الذي كان له احل�شور البارز 

يف اخلري كله وال�شر كله..

ونفي  غ�شت  �شهر  من  الع�شرين  منذ  واحدة  حلظة  ولو  املدينة  تهداأ  مل 

امللك، وكان ا�شت�شهاد حممد باحلاج البقال مبثابة الفتيل الذي اأنار طريق 

الفداء، واأحيانا الع�شيان، واال�شتفزاز لل�شلطات واأعوانها والكتابات على 

اجلدران داخل االأحياء العتيقة ثم خارجها. و�شاهمت تلك االعتقاالت يف 

اإزالة بع�س اخلوف من النفو�س، بل اأ�شبح االعتقال �شرفا ُيغبط عليه 

كل من امتدت له يد اال�شتعمار مبا�شرة اأو عن طريق اخلونة، واأدركت 

القاعدة اأن ال جمال لتحقيق االأهداف اإال باالعتماد على الذات خ�شو�شا 

اأ�شال  يوؤمن  ال  وبع�شها  القيادات  جل  غيبت  قد  واملنايف  ال�شجون  واأن 

بالكفاح امل�شلح وقمة ما يراه منا�شبا هو املفاو�شات. غري اأن ترويج بع�س 

ال�شعارات قد بداأ يدفع ال�شباب، وحتى ال�شيوخ للمزيد من املغامرات، 

مثل: ما اأخذ بالقوة، ال ي�شرتجع اإال بالقوة.. واحلق يوؤخذ وال يعطى.. 

و�شرف املرء يف دينه وِعر�شه ووطنه .. 

وا�شتدت يد الفداء واأ�شبحت ترعب االأعداء بالليل اأوال، ثم بالنهار، ومل 

يعد اأفراد منها، وال حتى جنود جي�شها يقبلون املهام التي ت�شند اإليهم 

داخل املدينة العتيقة، فا�شتعانت االإقامة العامة باملرتزقة واملجندين من 

م�شتعمراتها االأخرى، وخا�شة ال�شينغال. كما اأن البا�شا بداأ يوظف رجال 

القبائل و�شكان اجلبال ويرغمهم على حمل الهراوات وم�شايقة ال�شكان 

واإلزامهم  ودروبهم،  اأزقتهم  وحرا�شة  اأمنهم،  على  املحافظة  بدعوى 

بالتناوب على تقدمي وجبات الطعام وال�شراب »حلرا�شهم« فازداد جنم 

البا�شا يف �شماء احلماية ملعانا و�شطوعا، بينما غدا جنم اجلرنال كيوم 

ون�شح  العليا،  هي  البا�شا  كلمة  واأ�شبحت  �شقوطه،  عن  ويعلن  يهوي 

بتنظيم جولة لبع�س االأقاليم لل�شلطان املزعوم، وعلى راأ�س هذه االأقاليم 

اإقليم مراك�س الذي كان  يف قب�شة الكالوي احلديدية، دون اأن يخطر بباله 

ما تخبئه االأقدار من مفاجئات.
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وال�شحافيون  ال�شحافيات  عقدت 

املهنيون العاملون مبجموعة »ماروك 

 11 الثالثاء  يوم  عاما  جمعا  �شوار« 

مار�س 2014، وقد جاء جتديد مكتبهم 

الوطنية  للنقابة  التابع  النقابي 

لل�شحافة املغربية على ال�شكل التايل:

نائبته  القبا،  العزيز  عبد  الكاتب: 

الثاين:  نائبه  حجيب،  مينة  االأوىل: 

اإبراهيم خمل�س،

املقرر: عز الدين خملويف، نائبه: عبد 

ليلى  امل�شت�شاران:  اإي�شي،  الرحمان 

اأنوزال، وعبد احلكيم حمدان.

◆ الزهد يف الدنيا خلق 
وكمال، وه� للم�ؤمن زينة 

وجمال، ويعني ق�صر الأمل، 

وعدم الرك�ض والإغراق يف 

اجلري وراء الدنيا، لذلك 

كان يف احلالل ف�صيلة، ويف 

احلرام واجبا، »قل متاع 

الدنيا قليل والآخرة خري ملن 

اتقى« اأي ه� عزوف النف�ض، 

عن الدنيا بال تكلف، وخل� 

القلب عما خلت منه اليد، 

اأي الثقة فيما عند اهلل، 

والزهد فيما �ص�اه.

◆ ا لزهد ثالثة اأوجه ترك 
احلرام، وترك الف�ص�ل من 

احلالل، وترك ما ي�صغلك 

عن اهلل تعاىل، وحقيقته 

ثالث خ�صال، عمل خال�ض 

هلل، وق�ل بال طمع، وعز بال 

ريا�صة، ومن هنا يعطي 

اهلل الزاهد ف�ق ما يريد، 

ويجعل مفتاح كل خري يف 

الزهد.   

لالحتاد  اجلهوية  اجلمعية  تنظم 

ب�شال  املغرب  لن�شاء  الوطني 

ن�شاء  ملنتدى  االأوىل  الدورة 

�شعار:  حتت  ب�شال  االحتاد 

يف  الن�شائي  والتمكني  »الفعل 

وذلك  املحمدية«،  امل�شرية  ظل 

يوم 29 مار�س 2014 على ال�شاعة 

الثالثة زواال مبقر عمالة مدينة �شال 

الكائن بحي ال�شالم. 

املراأة  واقع  تناول  الدورة  هذه  خالل  و�شيتم 

الرهانات  وم�شـــــــــــل�شل  باملغــــــــــرب 

خالل  من  خا�شتها  التي  واملكت�شبات 

من  املو�شوع  يف  النقا�س  تعميق 

جناة  الن�شائية:  الوجوه  طرف 

ب�شرى  الناجي،  رجاء  املريني، 

احمد،  بابا  الزهراء  فاطمة  توفيق، 

جميلة م�شلي ومليكة جنيب. و�شتدير 

رئي�شة  النا�شم  زبيدة  االأ�شتاذة  اجلل�شة 

غرفة املجل�س االأعلى.

بكل حزم  لوراق«، هكذا  را�شك.. عطيني  برملانية على  برملانية..  كنتي  »يال 

واإ�شرار، اأجاب �شرطي املرور النائبة اال�شتقاللية، نعيمة الرباع، التي اعتربت 

هذه الواقعة اإهانة لكرامة الربملانيني، فقررت نقل تفا�شيلها اإىل قبة الربملان، 

رمبا طمعا يف ت�شامن النواب معها �شد �شرامة ال�شرطي الذي مل يقم �شوى 

بواجبه، اإال اأن ال�شحر انقلب على ال�شاحر، كما يقول املثل.

فخالل اجتماع جلنة التعليم والثقافة واالت�شال الذي انعقد �شباح يوم االإثنني 

املا�شي مبجل�س النواب، ويف اإطار دعمها لزميلها يف احلزب، عبد اهلل البقايل، 

لكرامة  اإهانات  تعتربه  عما  الرباع  نعيمة  النائبة  دافعت  الوفا،  الوزير  �شد 

الربملانيني، وقال معرتفة اإنها كانت تتحدث يف الهاتف عرب الكيت وهي ت�شوق 

�شيارتها، فاأوقفها بولي�شي: »واأنا نقول ليه راين برملانية« وهو يجاوبني: »اإيال 

كنتي برملانية.. برملانية على را�شك.. عطيني لوراق«.

هذه  تدخل  اأن  االجتماع  هذا  ح�شروا  الذين  النواب  من  العديد  اعترب  وقد 

الربملانية يف غري حمله، واأنها حاولت ا�شتغالل �شفتها الربملانية يف التهرب من 

املحا�شبة، ومل يوؤيدوها فيما كانت تنوي جرهم اإليه، وهو الت�شامن معها.

جتديد املكتب النقابي 
ملجموعة »ماروك �سوار«

.د. يوسف الكتاني

النائبة اال�ستقاللية التي ارتكبت خمالفة 

�سري وقالت للبولي�سي: »اأنا برملانية«

الدورة االأوىل ملنتدى االحتاد الوطني لن�ساء املغرب

املوؤمتر الدويل ل�ساحبة 
 اجلاللة »اللغة العربية« 

ــة دبــي  ــن يــنــعــقــد مبــدي

الثالث  الـــدويل  املــوؤمتــر 

لــلــغــة الــعــربــيــة الـــذي 

الدويل  املجل�س  ينظمه 

بالتعاون  العربية  للغة 

ومكتب  اليون�شكو  مــع 

لدول  العربي  الرتبية 

العربية  العربية، واملنظمة  اخلليج، واحتاد اجلامعات 

للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو( يف موعده وبالتحديد 

يقرب من 1500  ما  بح�شور   ،2014 مايو   10  -  7 من 

بحثا  ملناق�شة 435  دولــة،  عن 75  يزيد  ما  �شخ�شية من 

ودرا�شة ويتحدث يف املوؤمتر اأكرث من 550 متحدثا.

للت�شامن  واحل�شور  بامل�شاركة  للجميع  والدعوة 

»اللغة  اجلاللة  ل�شاحبة  التاأييد  والدعم وح�شد 

العربية«.

فتح باب الرت�سيح للم�ساركة 
يف املهرجان الوطني  للم�سرح 

)الدورة 16(
باب  فتح  عــن  الثقافة  وزارة  تعلن 

الرت�شيح للم�شاركـة يف املهرجان الوطني 

للم�شرح )الدورة 16(، واملزمع تنظيمه 

هذا  ويهم   .2014 يونيو   10 اإىل   3 من 

املنجزة  امل�شرحية  االأعمال  الرت�شيح 

من قبل الفرق امل�شرحية املغربية خالل 

بني  واملنتجة   2014  -  2013 املو�شم 

الدورتني 15 و16 للمهرجان، وذلك من 

اأجل امل�شاركة يف امل�شابقة الر�شمية لنيل 

جوائز املهرجان: التاأليف - االإخراج - 

ال�شينوغرافيا - املالب�س - الت�شخي�س 

جائزة   - ذكــور  الت�شخي�س   - ــاث  اإن

االأمل واجلائزة الكربى.

نعيمة الرباع





يف �سنة 1982، رافقت الوزير املرحوم، 

اإىل  رحلة  يف  بوطالب،  الهادي  عبد 

العراق حل�ضور موؤمتر لوزراء الإعالم 

الذي  ح�ضني،  �ضدام  الرئي�س  ومقابلة 

املطار،  ويف  ملكه  يف  كالإله  فعال  كان 

طائرة  ننتظر  ال�ضرف  قاعة  يف  ونحن 

الرجوع، �ضاألت ال�ضي بوطالب عن راأيه 

يف هذا البلد.. فعقد يديه ولقى �ضبابتيه 

ووجههما اإىل ال�ضقف، يعني احذر هناك 

اآلت للت�ضنت.

ال�ضحفي الربيطاين »روبرت في�ضك« يف 

كتابه ال�ضخم، احلرب الكربى، يحكي 

هو اأي�ضا، اأنه كان مع وزير اخلارجية 

املطار  يف  احلديثي  ناجي  العراقي، 

ببغداد و�ضاأله عن اأحد املوا�ضيع، فرفع 

الوزير عينيه اإىل ال�ضقف، م�ضريا اإىل اأن 

هناك اأجهزة ت�ضنت. 

�ضدام  الرئي�س  كان  هل  اأدري،  ول�ضت 

ح�ضني، وهو يف املعتقل حتت الأر�س، 

البولي�ضي،  النظام  اأفاده  ماذا  يف  يفكر 

وقد حكى عنه ال�ضحفي روبري في�ضك، 

اأنهم عندما اأخذوا �ضدام ح�ضني لغرفة 

اإل  نومه  غرفة  يف  يجدوا  مل  الإعدام، 

ال�ضافعي،  الإمام  كتب  من  ن�ضختني 

وتاريخ ابن خلدون.

البولي�ضية،  الأنظمة  تهــــاوت  لقـــد 

اأ�ضا�س  هو  ال�ضـــــيا�ضي  والبوليـــــــ�س 

القذايف  فال  و�ضالحها،  الديكتاتوريات 

مبارك،  ول  بنعلي  ول  �ضـــدام  ول 

جمرد  اأنهم  الأوج،  يف  وهم  عرفوا، 

بيادق يف لعبة الأمم، واأن لعبة الأمم، 

الوليات  بقوة  اإ�ضرائيل  حتركـــها 

اأن  على  تدل  القرائن،  وكل  املتحدة.. 

 the game is over اللعبة انتهـــت

يرفعون  اأ�ضبحوا  الإ�ضرائيليني،  واأن 

اأ�ضواتهم وهم يقروؤون يف التوراة:

كلِّم بني اإ�ضرائيل وقل لهم

اإنكم عابرون الأردن اإىل اأر�س كنعان

من  الأر�س  �ضكان  كل  �ضتطردون 

اأمامكم

ومتحون جميع ت�ضاويرهم

وتخربون جميع مرتفعاتهم

لتملكون الأر�س وت�ضكنوا فيها

)ال�ضفر 33 من التوراة(.

كيف ل.. وها هو ال�ضفاح ب�ضار الأ�ضد، 

كل  بتخريب  الإ�ضرائيليني  اأمل  يحقق 

بعماراتها  �ضوريا،  اأر�س  يف  ارتفع  ما 

وماآذنها،واآثارها، ومقد�ضاتها، واإر�ضال 

م�ضلم  كل  على  املتفجرة  الرباميل 

اإل  اإله  ل  اأن  اأ�ضهد  يقولون  وم�ضلمة 

العرب  وكل  ونحن  اأر�ضها،  على  اهلل 

�ضاكتون ويف موقف املتفرج �ضامدون، 

فالإ�ضرائيليون مت�ضايقون من تواجد 

دول الإ�ضالم من حواليهم ولن يتوقفوا 

اإل بعد احتالل مكة واملدينة، كما هو يف 

خمططاتهم، بعد اأن حطم ب�ضار الأ�ضد، 

يف  بناها  التي  الأجماد  عنهم،  نيابة 

اأبو عبيدة اجلراح،  ال�ضحابي  حم�س 

ويف دم�ضق خالد بن الوليد، ويزيد بن 

بزعامة  الروم  طردوا  الذين  �ضفيان 

هرقل..

ال�ضوريون  يقتل  كيف  راأيتم  واإذا 

ويذبحون، يف الوقت الذي يفاو�س فيه 

ب�ضار الأ�ضد، جمموعة من ال�ضيا�ضيني 

عقائديا  يت�ضارعون  الذين  ال�ضوريني 

اأكرث مما ي�ضارعون جي�س  فيما بينهم 

ال�ضالونات  يف  وهم  الأ�ضد،  ب�ضار 

ب�ضار  اأجهزة  اأن  رغم  ال�ضوي�ضرية، 

اخلا�ضة..  بالو�ضائل  جيو�ضهم  خربت 

وبعد اأن كنا نراهم ي�ضقطون الطائرات 

يوميا، اأ�ضبحت هذه الطائرات النفاثة 

وهي  �ضوريا،  �ضماء  يف  بحرية  تتجول 

اأولد  لتقتل  املتفجرة  الرباميل  تلقي 

وم�ضمع  مراأى  على  ال�ضعب  وبنات 

اأ�ضبحت  التي  الإن�ضانية  من املنظمات 

عارية عن كل م�ضداقية، لأنها هي اأي�ضا 

جزء من لعبة الأمم الإ�ضرائيلية.

ذكرى  اأن  كيف  املغرب،  يف  راأينا  وقد 

برودة  باردة  مرت  فرباير،   20 ثورة 

املغربي  ال�ضعب  لأن  ال�ضيكوك)...( 

اأ�ضبح يخ�ضى ويخاف، وهو يرى ماذا 

وقع للدول التي �ضدقت الربيع العربي، 

فقدانها  تبكي  دولة  اإىل  ليبيا  فتحولت 

للطاغوت القذايف، وم�ضر التي اأ�ضبحت 

تن�ضب  هي  وها  مبارك  حكم  اإىل  حتن 

م�ضت�ضار مبارك حازم الببالوي رئي�ضا 

فيها  اأ�ضبح  التي  وتون�س  حلكومتها، 

التون�ضيون يتمنون عودة زين العابدين 

بن علي.

اجلبابرة  هوؤلء  الواقع،  يف  ويخطئ 

ال�ضريون)...( الذين يفتحون زجاجات 

ال�ضامبانيا يوميا يف �ضهراتهم، احتفال 

�ضعبهم  يلقى  اأن  من  املغاربة  بخوف 

م�ضري ليبيا وم�ضر وتون�س، والعراق، 

دون اأن يكون بينهم واحد يقول ملوله، 

اإن تفادي الفو�ضى الدموية، ل يكون اإل 

بالإ�ضالح وتدارك الأخطاء، لأن اخلطر 

القوى يف  كله كامن يف اختالل موازين 

املغرب، ودون اأن يفطن رئي�س احلكومة 

تواجده  اأن  اإىل  كريان،  بن  الإ�ضالمية 

احلكومي  اجلهاز  راأ�س  على  وحزبه 

وهو الذي �ضاهم يف تربيد الأحداث لي�س 

اإل هدية اأخرى لهذا ال�ضعب املحظوظ 

اأوليائه  وبركة  الإلهي،  بالعطف 

لكي  امل�ضلني،  ودعوات  وال�ضاحلني، 

ينقذ املغرب من خطر القنابل املوقوتة، 

فيالق  ومن  النا�ضفني،  والنتحاريني 

الإقليمية  النف�ضالت  ومن  املوت، 

املتطابقة مع املخطط ال�ضهيوين، الذي 

املغرب  يف  تكون  اأن  بعد  اإل  يرتاح  لن 

يكفهم  مل  مثلما  دول،  �ضت  اأو  خم�س 

هم  وها  دولتني،  اإىل  ال�ضودان  تق�ضيم 

الو�ضطى،  اإفريقيا  تق�ضيم  يف  يفكرون 

عنهم  نيابة  تتبنى  املتحدة  والأمم 

تق�ضيم اليمن ال�ضعيد، اإىل �ضت دول.

واملخابرات،  الأمن  اأجهزة  تفرحن  فال 

قوم  عند  قوم  م�ضائب  من  يجعلن  ول 

فوائد.

حولنا،  كارثية  الأو�ضاع  ومادامت 

نتيجة الرياح العا�ضفة حوالينا وعلينا، 

فاإن اأية قوة مهما ارتفعت خم�ض�ضاتها 

وميزانياتها، غري قادرة على التنبوؤ مبا 

�ضتفر�ضه علينا، فرحتنا باإفالتنا)...(.

عنت  مهما  اأجهزتنا  اأن  املوؤكد،  من 

تكون  لن  وتك�ضكطت)...(  وجتربت، 

وخمابرات  القذايف،  اأجهزة  من  اأقوى 

الذي  علي،  بن  بولي�س  ودهاء  مبارك، 

يفر�س  كان  املثال،  �ضبيل  وعلى 

الإفال�س على كل ال�ضركات التي ميلكها 

املعار�ضون.

بلون  امل�ضبوغة  حكومتنا  ومادامت 

عليه  الر�ضول  من  ت�ضتلهم  مل  الإ�ضالم، 

ال�ضالم، �ضيا�ضته القت�ضادية ال�ضاحلة 

ل�ضعبه الفقري، وقد حقق به رغم فقره 

املعجزات، فر�ضم �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

وقال:  حلكومته  العري�ضة  اخلطوط 

واملاء،  النار  جميعا:  للنــــــا�س  ))ثـــالث 

هذه  يك�ضف  واقعنا  بينما  والكالأ(( 

الأيام، اأن هذه امل�ضادر الثالثة للطاقة 

الب�ضرية، هي املعر�ضة اأثمانها للزيادة، 

حتت يافطة تر�ضيد امليزانية، امليزانية 

التي يت�ضرف فيها من ياأخذون اأجورا 

الأمريكي،  الرئي�س  اأوباما،  ياأخذها  ل 

لتكون  الفرن�ضي،  الرئي�س  هولند  ول 

الغازوال،  �ضعر  يف  املتتالية  الزيادات 

زيادة يف كل �ضهر، موؤ�ضرا على جحيم 

الأ�ضعار، ويف النقل ويف املواد املنقولة، 

ويف التاك�ضيات والأطوبي�ضات، ودعوة 

من م�ضتعملي هذه الو�ضائل اإىل الثورة.

اأكيد اأننا على م�ضتوى امل�ضوؤولني الذين 

مداخيلهم)...(  لرفع  اإل  يخططون  ل 

العنا�ضر  هذه  عن  بالبحث  مطالبني 

املد�ضو�ضة التي ل تراعي حقيقة ال�ضعب 

ب�ضمته)...(  وت�ضتهني  بل  املغربي، 

ومن يدري، فرمبا هناك اأياد �ضهيونية 

تخطط لإدماج املغرب، يف عداد الدول 

التي حتتاج اإىل فتنة، واإىل تق�ضيم.

ماذا  اإذن،  لنقراأ  مبالغة؟؟  هناك  هل 

التي  الويكيليك�س،  ن�ضرته عنا م�ضادر 

الربيع  انفجار  يف  �ضببا  ن�ضرها  كان 

اأن:  تقريرها،  يف  ورد  والتي  العربي، 

يهتم  يكن  مل  الإ�سرائيلي  ))املو�ساد 

الوقت  يف  به  اهتمامه  من  �أكرث  باملغرب، 

املغرب  �ساركوزي  زار  فعندما  احلا�سر، 

يف بداية رئا�سته، وكان على مائدة امللك 

عن  اأخبار)...(  ت�سربت  ال�ساد�س  حممد 

ل  هذا  ولكن  �ساركوزي،  قالها  قف�سات 

يف  املنت�سرين  املو�ساد  اأع�ساء  اأن  يعني 

والقف�سات  النكت  بجمع  يكتفون  املغرب 

يف الو�سط ال�سيا�سي، واحلكومي. اإن املغرب 

والإ�سالمي،  العربي  العامل  يف  رقعة  اأهم 

املو�ساد  اإن  املو�ساد.  به  ي�ستهني  فكيف 

واإمنا  ال�سيا�سيني،  مبراقبة  يكتفي  ل 

املغربي  املجتمع  نب�س  ياأخذون  خرباوؤه 

يف  بو�سط«  »اجلريوزاليم  �سنفت  وقد 

عدد �ستنرب 2010 املغرب يف عداد الدول 

املناه�سة لل�سامية، ف�ساح املتظاهرون باأن 

من  ي�ستعمل  املو�ساد  اإن  �سفاك،  ناتانياهو 

فتيات ال�سوارع املغربيات جي�سا للو�سول 

اإىل غاياته((، )من تقرير ويكيليك�س(.

»جاكوب  الباحث  اليهودي  وكان 

�ضحفي،  حديث  يف  كتب  قد  كوهني« 

»ال�سايانيم«  املو�ساد  عمالء  اآلف  ))اأن 

متواجدين يف املغرب، ويف مكنا�س وحدها، 

�سهيونية  خاليا  خم�سة  هناك  كانت 

الإ�سرائيلي  الوجود  لفر�س  تعمل  �سرية 

 7 عدد  اأكتويل.  )جريدة  املغرب((،  يف 

يناير 2011(.

املغربي،  للنظام  املجاملني  من  عدد 

التعاطف  عن  العني  باإغما�س  يقولون 

يف  تدعمنا  التي  اإ�ضرائيل،  مع  املغربي 

لإ�ضرائيل  نقدم  فهل  الأممية،  املحافل 

لهم  قدمه  مما  اأكرث  الإغ�ضاء،  بهذا 

كانت  وقد  م�ضر،  يف  مبارك  ح�ضني 

الراية الإ�ضرائيلية ترفرف على عمارة 

فيلم  و�ضاهدوا  الإ�ضرائيلية،  ال�ضفارة 

ال�ضفارة يف العمارة لعادل اإمام.

اإن املخطط الإ�ضرائيلي، كما هو منطلق 

اإل  يتوقف  لن  التوراة)...(  اأ�ضفار  من 

اأو  عربية  دولة  هناك  تبقى  لن  عندما 

وهو  الكون،  ظهر  على  قوية  اإ�ضالمية 

اإليه رجل عظيم،  خمطط مر�ضوم فطن 

كان ملكا على اإيران، هو اأب �ضاه اإيران 

املخلوع ر�ضى بهلوي، الذي قبل تنازله 

اإفريقيا، واقتناعه  اإىل جنوب  وهجرته 

تبقى  اأن  تريد  العظمى  الدول  باأن 

ر�ضى  ولده  فا�ضتدعى  عظمى،  وحدها 

التايل كما  بهلوي ودار بينهما احلديث 

رواه ال�ضاه بنف�ضه:

))قال ر�سى بهلوي، اإنها املرة الأوىل التي 

كلمني فيها كاأب، ولي�س كملك، وقال يل 

الحتفاظ  ت�ستطيع  هل  العجوز،  الرجل 

بالعر�س، ومل اأجبه، فاأ�ساف:

بالعر�س،  الحتفاظ  يف  اأف�سل  مل  اأنا 

اأحكمت  مني)...(  اأقوى  قوى)...(  لكن 

احل�سار حويل، فاأن�ست يا بني، ل تقاوم 

فنحن والعامل اأجمع)...( نواجه عا�سفة 

اإىل  لها..  راأ�سك  فاحن  جميعا  منا  اأقوى 

ح�ضنني  اهلل.  اآيات  )مدافع  متر((،  اأن 

هيكل(.

األخيرة

))جيش من بنات الشوارع المغربيات
 في خدمة الموساد اإلسرائيلي((
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بنات الشوارع، أصبحت ظاهرة مستفحلة يستعملها من له أغراض أخرى

)تقرير ويكيليكس(

مادامت األوضاع 
كارثية حولنا، نتيجة 

الرياح العاصفة 
حوالينا وعلينا، فإن 

أية قوة مهما 
ارتفعت مخصصاتها 

وميزانياتها، غير 
قادرة على التنبؤ 

بما ستفرضه علينا، 
فرحتنا بإفالتنا)...(


