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في  رياضي،  نادٍ  توصل 
بإنذار من إدارة الضمان  الرباط 
مليونا  ثمانين  االجتماعي، ألداء 
الذي  النادي  هذا  المتأخرات.  من 
ذي  غير  أنه  على  قوانينه  تنص 
مصلحية،  أو  تجارية  طبيعة 
لم  الذي  التهديد،  بهذا  فوجئ 
النادي  هذا  مع  له  نظير  يحصل 

الذي أسس سنة 1919.

سري
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الملف

هل تدافع السفارة الفرنسية  األسبوعي
عمن يخطط لكسر أكبر
 مشروع في الداخلة؟

ال�سريك الفرن�سي يبعد 

القطب ال�سحراوي ح�سن 

الدرهم.. ويعني ولده حاكما 

على 7000 �صحراوي
تتفاعل في إقليم الداخلة، كأول قضية مطروحة على 
الوالي الجديد، عناصر هذا الملف الضخم، الذي يشكل 

خطرا واضحا على سبعة آالف مغربي، يعملون في هذه 
الشركة التي يترأسها القطب الصحراوي، االتحادي، 

حسن الدرهم بشراكة مع الفرنسي »بويش بيريك«، 
الذي يتصرف في صادرات هذه الشركة الفالحية، وهي 
بالماليير، بعد أن كان أيام والي الصحراء السابق سعيد 
 ،R4 واسو، مجرد باحث صغير عن الكسب، يركب سيارته
قبل أن يشتغل في إحدى الضيعات الملكية في أكادير.

�سهر منتقد الهمة واليا يف ال�سحراء  

هل كان االحتاد اال�سرتاكي يعرف
 عالقة ع�سوه ال�سكاف بالداخلية؟ 

وايل طنجة.. هل يبداأ ب�سحب 
االخت�سا�سات من اأوالد العماري
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الضائعـة الحقيقــة
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التاريخ بين الملك محمد السادس 
ومصطفى كمال أتاتورك
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تطورات خطرية 
يف ال�صحراء
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القا�سي الرياحـــي يتكــــلم عن: »الفريو�ســـات
 ال�سيا�سـية التــــي ت�ســيـئ اإىل الق�ســــاء«

10

نائبة من العيون تفجر ف�سيحة 
يف وجه الوزير اأوزين

فاطمة زوجة اأوفقري
 مل تخلف اأية ثروة

حتركات لتاأ�سي�س حزب �سيا�سي 
بنكهة العدل واالإح�سان

ضرب واحتجاجات أثناء تنصيب والي العيون

�سراع الهيمنة على الداخلية بني ح�ساد ومن �سبقوه: 
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العيون: األسبوع

ح�صاد،  حممد  الداخلية،  وزير  وقف 

مدينة  يف  امل�ؤمترات  ق�صر  و�صط  م�صدوها 

ح�ص�د  تدفق  ي�صاهد  وه�  العي�ن، 

احلا�صرين يف القاعة الف�صيحة على املن�صة 

ال�ايل  ت�صهد تن�صيب  اأن  التي كان يفرت�ض 

ال�ايل  بدل  يحظيه،  ب��صعيب  اجلديد 

حظه  وحل�صن  الدخيل،  خليل  ال�صابق 

وقذف  ب�صب  اكتف�ا  الغا�صبني  ه�ؤالء  اأن 

اأكده  ما  ح�صب  الدخيل)..(،  خليل  ال�ايل 

نقال،  هاتف  ب�ا�صطة  �صجل  فيدي�  �صريط 

واأعداء  الرتابية  ال�حدة  خ�ص�م  وتناقله 

من  اأيام  قبيل  وا�صع،  نطاق  على  املغرب 

رو�ض  كري�صت�فر  االأممي  املبع�ث  زيارة 

ه�  ال�صريط  من  الغر�ض  وكان  لل�صحراء، 

اإظهار املغرب، كبلد �صعيف ومتخلف غري 

قادر على �صبط االأمن يف ال�صحراء)..(.

نقل  يف  ال�صريط  هذا  اأ�صحاب  جنح  وبينما 

�ص�رة �صلبية عن املغرب)..( حاول حممد 

تداعيات احلادث من خالل  ح�صاد تط�يق 

اإزاء  اإننا  فيه  قال  الربملانيني  اأمام  ت�صريح 

»خمطط دعائي خارجي، يبحث عن ت�ص�ير 

م�صاهد عن مغرب ال يق�م بدوره يف احلفاظ 

على االأمن«، واأو�صح اأن عدد النا�صطني يف 

احلمالت الدعائية ال يتجاوز 400 �صخ�ض 

عددهم  البالغ  العي�ن  �صكان  جمم�ع  من 

األفا.  260
اأ�صحاب  مع  الت�صاهل  ب�ادر  وكانت 

التجاوزات يف ال�صحراء قد بلغت اأوجها يف 

اأر�ض  الفرتة االأخرية، وه� ما ترجم على 

ال�اقع يف �صكل هج�م »باجلباد« على ال�زير 

نبيل بنعبد اهلل، الذي كاد يفقد اإحدى عينيه 

اأن  االأولية  التحقيقات  اأكدت  بينما  اأ�صا،  يف 

العمل من تدبري جمم�عة انف�صالية، ح�صب 

اال�صتقالل على  اأع�صاء حزب  اأحد  اأكده  ما 

ومل  الفي�صب�ك)..(،  يف  ال�صخ�صي  ح�صابه 

ي�ؤكد  ر�صمي  بالغ  اأي  االآن  حلد  ي�صدر 

معاقبة اجلناة.

منطلقا  ت�صكل  قد  الن�ع  هذا  من  ح�ادث 

ميكن  ال  اإذ  امل�صتقبل)..(  من  للخ�ف 

ورمبا  التجاوزات  هذه  مثل  على  ال�صك�ت 

اإىل  وجهت  التي  االأخرية  االأوامر  ت�صكل 

مع  الت�صاهل  بعدم  الرتابية  االإدارة  ممثلي 

قبل  من  لها  يتعر�ص�ن  قد  التي  االإهانات 

هيبة  ال�صرتجاع  فر�صة  امل�اطن�ن)..(، 

الدولة، بعد اأن ق�صت االأوامر يف وقت �صابق 

من  التجاوزات  بع�ض  عن  العني  باإغما�ض 

قبيل احتالل امللك العام، تفاديا لتط�رات قد 

التي �صهدت  الدول  ت�صع املغرب على �صكة 

انفجارات اجتماعية)..(.

يف  االأخرية  التعيينات  تك�صف  وبينما 

التي  العناية  حجم  والعمال  ال�الة  �صف�ة 

احلذر  اأن  اإال  ال�صحراء،  ملنطقة  اأعطيت 

اأي وقت م�صى من  اأكرث من  اأ�صبح مطل�با 

االأن�صطة االنف�صالية، التي ت�ؤكدها تعليقات 

والتي  االإنرتنت،  على  »االنف�صاليني« 

مع  االرتباط  بفك  املطالبة  حد  اإىل  و�صلت 

»الدولة املغربية«، على اعتبار اأن التعيينات 

للمنت�صبني  تعيني  اأي  تت�صمن  مل  االأخرية 

وانظروا  مثال،  تدرارين«  »اوالد  لقبيلة 

اأحد  كتبها  التي  العبارات  هذه  لفظاعة 

االنف�صاليني يف م�قع �صحراوي حيث يق�ل: 

»اإذا كان للمخزن يف ملكه �ص�ؤون فاإن لقبيلة 

هذا  ي�صكل  ورمبا  �صاأنها..«،  تدرارين  اوالد 

احلادث فر�صة لتحرك غري م�صب�ق الأجهزة 

االأمن املغربية من اأجل اإيجاد �صيغ للدعاية 

فمثل  االإنرتنت)..(  �صبكة  على  امل�صادة 

جتاوزات  اأمام  الباب  تفتح  االأحداث  هذه 

واملنظمات  اجلزائر  دامت  ما  اأخرى)..( 

م�صتعدة  للب�لي�صاري�  امل�الية  احلق�قية 

لالأداء مقابل الت�ص�ي�ض)..(.

اإىل متى ي�ستمر ال�سكوت عن »التجاوزات«؟ 

تطورات خطرية يف ال�صحراء 
ل�صكـــــــــر..

 »ادري�س الفاحت« 

الرباط: األسبوع 
  

متيز االجتماع االأخري الذي عقدته اللجنة 

اال�صرتاكي  االحتاد  حلزب  االإدارية 

بح�ادث طريفة وغري م�صب�قة يف تاريخ 

بقراءة  احلا�صرين  اأحد  حيث  احلزب، 

ب�عبيد«  »املعطي  روح  على  الفاحتة 

وكان  الد�صت�ري،  االحتاد  رم�ز  اأحد 

يق�صد احلديث عن الزعيم االحتادي عبد 

متيز  نف�صه،  ب�عبيد.االجتماع  الرحيم 

اإحدى ع�ص�ات اللجنة االدارية،  بتدخل 

حديثا  التحقت  اأنها  يرجح  والتي 

اأن  بعد  االأنظار  �صرقت  والتي  باحلزب، 

بـ«ادري�ض  للحزب  االأول  الكاتب  لقب 

فتح  من  اأول  اأنه  اعتبار  على  الفاحت« 

للن�صاء  م�صراعيها  على  احلداثة  اأب�اب 

بني  االإرث  باقت�صام  املغربيات، مبطالبته 

الن�صاء والرجال)..(.

والع�ص�  االإعالمي  املن�ص�ري،  االإله  عبد 

ال�صابق باملكتب ال�صيا�صي للحزب اال�صرتاكي 

رافقت �ص�رته، يف خطاإ  الذي  امل�حد، ه� 

يف  املن�ص�ر  االأ�صب�ع  خرب  مق�ص�د،  غري 

العدد املا�صي حتت عن�ان: »عندما ارتفع 

املعني  بينما  املن�ص�ري«،  الدكت�ر  �صغط 

باخلرب ه� ال�صيديل عبد االإله املن�ص�ري، 

اال�صتقاليل �صهر امل�صت�صار ف�ؤاد الهمة، الذي 

مت اعتقاله يف حادث اعتداء بع�ض ال�صيادلة 

على وزير ال�صحة داخل الربملان.

كاريكاتير
فاس: األسبوع 

من  غريبة  حادثة  فا�ض  مدينة  �صهدت 

املدينة  وايل  مبع�ث�  تدخل  حيث  ن�عها، 

ليطلب�ا من اأع�صاء من »جميعة ال ه�ادة« 

الفا�صي،  عالل  الزعيم  جنل  يق�دها  التي 

باأن يتجنب�ا الذهاب اإىل منزل مك�ار الذي 

باال�صتقالل،  املطالبة  عري�صة  فيه  وقعت 

للجمعية  املنت�صب�ن  يعتزم  كان  حيث 

تنظيم زيارة تفقدية للمكان والرتحم على 

اأن يخربهم بع�ض  �صهداء اال�صتقالل، قبل 

رجال ال�صلطة باأن »اأن�صار �صباط« احتل�ا 

ينذر  ما  وه�  للمنزل،  املقابلة  ال�صاحة 

ب�ق�ع تط�رات ال حتمد عقباها.

اأع�صاء  قرر  امل�صح�ن  اجل�  هذا  ظل  يف 

حل�  قد  كان�ا  الذين  ه�ادة«  ال  »جمعية 

ي�ؤدوا  اأن  فرع جلمعيتهم،  لتاأ�صي�ض  بفا�ض 

ال�صالة يف م�صجد القرويني، ولكن املفاجاأة 

اأن جمم�عة  التي ح�صلت يف الطريق، هي 

ال�احد  عبد  على  تعرف�ا  امل�اطنني  من 

الفا�صي رئي�ض اجلمعية، وجتمهروا ح�له، 

و�صاروا يهتف�ن ب�صق�ط �صباط)..(.

و�صكل االجتماع الذي عقده اأع�صاء تيار ال 

ه�ادة، يف منزل رءوف العبدالوي من اأجل 

تاأ�صي�ض فرع جديد للجمعية على اعتبار اأن 

اللقاء متيز بالتحاق اأ�صماء وازنة بحركة 

امل�صت�صار  قبيل  �صباط، من  الغا�صبني من 

الفياليل،  عزيز  الثانية  بالغرفة  الربملاين 

والقيادي  املدينة،  فا�ض  مقاطعة  ورئي�ض 

اال�صتقاليل بن�صامل الك�هن رئي�ض املجل�ض 

البلدي لفا�ض �صابقا، باالإ�صافة اإىل الكاتب 

االإقليمي للحزب قا�صم القا�صمي.

روجت  قد  »العلم«  جريدة  وكانت 

ه�ادة«  »ال  تيار  اأع�صاء  بع�ض  لرتاجع 

ال�صاأن  ه�  كما  ال�صابقة،  ت�صريحاتهم  عن 

هذا  اأن  غري  العبدالوي،  له�صام  بالن�صبة 

ما  االأ�صب�ع  مع  ات�صاله  يف  نفى  االأخري 

جلنة  اأمام  اعتذاره  »اإ�صاعة  اأ�صماه: 

حلزب  التابعة  والتاأديب  التحكيم 

كافة  م�ص�ؤولية  حتمله  واأكد  اال�صتقالل«، 

ت�صريحاته باعتبار اأنها نابعة من قناعات 

وطنية ون�صالية ال من ظرفية م�صلحية، 

اال�صتقالل  حزب  يف  يقع  ما  اأن  واأو�صح 

ملنع  ت�ؤ�ص�ض  حزبية  لدكتات�رية  ي�ؤ�ص�ض 

داخل  والتعبري  االنتقاد  حلرية  ممنهج 

االأحزاب.

�أهل فا�س ينتف�شون على �شباط

بلغ عدد المعلقين على مواضيع 
»األسبوع« في الفسيبوك 98000 في 
الشهر الماضي، شاركوا وزيدوا على:
www.alousboue.com

 مقتطفات من شريط »الهجوم« على الوالي الدخيل في العيون

يقرؤون  ال هوادة«  »تيار  في  قياديون 
الفاتحة في مسجد القرويين بفاس

ما بني عبد �لإله �ملن�شوري وعبد �لإله �ملن�شوري

المنصوري النقابيالمنصوري الصيدلي



ما خفي كان أعظم
واملجالت،  كلها  ال�صحف  �صكتت 

وكذا جميع القنوات الإخبارية، عن 

امللف الذي فتحته الأ�صبوع »العدد 

املقاول  خالف  حول  املا�صي« 

وورثة  ال�صفريوي،  اأن�س  املغربي 

عبد  بن  �صلطان  ال�صعودي  الأمري 

املغربية  ال�صحافة  عجز  العزيز. 

يك�صف  امللف،  هذا  يف  اخلو�س  عن 

رجال  يف  املتحكمة  اليد  قوة  عن 

ون�صاء)...( الإعالم املغربي.

املجلة  اأطلقتها  ت�صمية  اأح�صن 

الفرن�صية »نوفيل اأوب�صرفاتور« على 

الأ�صد،  ب�صار  ال�صوري  الديكتاتور 

ونظرا لكونه حول بالده اإىل اأطالل، 

ب�صار  الفرن�صية:  املجلة  �صمته  فقد 

الرجل الذي ي�صحك يف املقابر.

ن�صرته  الذي  املو�صوع  اأعقاب  يف 

يف  وامللهى  املطعم  بني  »الأ�صبوع« 

 26 الأ�صبوع  »انظر  زعري  طريق 

عن  اأخبار  �صدرت   »2013 دجنرب 

قرار ولية الرباط، اإغالق 26 مطعما 

وملهى يف الرباط.

املراك�صيون يقولون: �صرنى، خا�صة 

بعد اأن ا�صتقبل امللك حممد ال�صاد�س، 

التي  املوؤ�ص�صة  عمال حليب مراك�س 

لهم  فقال  حلوب،  بقرة  فعال  كانت 

�صيء  باملو�صوع،  �صاأتكفل  امللك: 

هذه  يف  به  يحلمون  العمال  يكن  مل 

من  عنا�صر  تعترب  التي  املوؤ�ص�صة 

الذين  بني  من  الأ�صالة،  حزب 

ر�صعوا حليب مراك�س.

مل تظهر بعد خلفيات اإقدام جمهولني 

ب�صواحي  واحي  اآيت  قبيلة  يف 

اخلمي�صات على حتطيم قرب اإدري�س 

جلمعية  ال�صابق  الرئي�س  زكري  بن 

الإن�صاف وامل�صاحلة، ورغم اإعادة 

بناء القرب عاد املجهولون لتحطيمه، 

هناك من يقول اإنه احتجاج على اأنه 

يعطهم  منهم ومل  املظلومني  جتاهل 

القرب  حتطيم  ولكن  تعوي�صات، 

جرمية يف دول اأخرى.

مل  الذي  مبديع  الوزير  َدْخل  ما 

اإن  ليقول  بعد،  مقعده  ي�صخن 

واأنا  بريء،  برلو�صكوين  الزهواين 

عقد  حمروق،  لبنت  اأعطيت  الذي 

كلها  الإيطالية  ال�صحف  الزدياد، 

ق�صاة  وقال  املغربي  الوزير  هزاأت 

تدخل  املغربي  الوزير  اإن  اإيطاليون 

فيما ل يعنيه.

بعد  اأخرى،  مرة  مراك�س  حليب 

امللك،  طرف  من  العمال  ا�صتقبال 

تبنى �صباك العملية حل�صابه، وقال 

للعمال اإنه هو الذي �صيجد احلل مع 

الوايل بيكرات، »العلم« التي اأعطت 

اخلرب، مل ت�صر ل من قريب ول من 

بعيد لتدخل امللك.

الرباط. األسبوع

لوفاة  الأربعني،  الذكرى  اأقيمت 

اأرملة  اأوفقري،  فاطمة  الفقيدة 

الذي  اأوفقري  حممد  اجلرنال 

ال�صيغة  ح�صب  منتحرا  قتل)...( 

وقد   ،1972 غ�صت   16 ليلة  الر�صمية 

دفع  اخلا�صة،  امللكية  الكتابة  تولت 

التي  الأربعينية،  الذكرى  م�صاريف 

اأ�صدقاء  من  عدد  مبح�صر  اأقيمت 

اأخيها،  بيت  يف  الفقيدة،  ورفاق 

اأي  تواجد  لنعدام  ال�صنا،  وحيد 

اأوفقري، ول يف  فاطمة  ا�صم  منزل يف 

ا�صم زوجها.

وكانت اآخر ممتلكات فاطمة اأوفقري، 

التي  ال�صا�صعة  الأر�س  قطعة  هي 

بجانب  ا�صرتاها  قد  اجلرنال  كان 

ت�صمى  كانت  التي  املنحو�صة،  الدار 

املقري، يف منتهى طريق زعري،  دار 

ملوؤ�ص�صة  مقرا  اأ�صبحت  والتي 

املخابرات املغربية، املعروفة با�صم 

التي  املوؤ�ص�صة  وهي  »لدجيت« 

القطعة  تلك  مقرها،  اإىل  اأ�صافت 

الأر�صية التي كانت يف ملك اجلرنال 

اأوفقري، خالل الفرتة التي كانت فيها 

وبناتها  واأولدها  اأوفقري،  زوجة 

خمتطفني جمهويل املقر.

من  اأوفقري  عائلة  خروج  بعد  ولكن 

اإل بيوتا  ال�صري، مل يجدوا  املعتقل 

م�صاريفهم،  لتغطية  ببيعها  اكتفوا 

امللك  بتدخل  ي�صتنجدوا  اأن  قبل 

اأر�س  ل�صرتجاع  ال�صاد�س  حممد 

اأبيهم يف طريق زعري.

حيث  �صريعة،  ال�صتجابة  وكانت 

الأر�س  ثمن  الدولة  لهم  دفعت 

وتو�صلت  املخابرات  ملقر  املال�صقة 

ثالثة  قدره  ب�صيك  اأوفقري،  مدام 

اجلرنال  ورثة  تقا�صمها  ماليري، 

اأوفقري،  فاطمة  كانت  فيم  اأوفقري، 

الكازينوهات  ارتياد  على  متعودة 

موائد  على  ثروتها  اأغلب  وخ�صرت 

القمار.

بعد  الثاين،  احل�صن  امللك  وكان 

اأوفقري  وبنات  اأولد  عن  الإفراج 

واأمهم، قد ن�صحهم رغبة يف �صحبهم 

من ال�صاحة ال�صيا�صية، اأن يتوجهوا 

منحة  واأعطاهم  الكندا،  يف  لل�صكن 

ملغادرة  �صنتيم  مليون  اأربعمائة 

رف�صت  فاطمة،  اأن  اإل  املغرب، 

التوجه لكندا، وبقيت يف املغرب.
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فاطمة زوجة �أوفقري 

مل تخلف �أية ثروة

تحت األضواء

هكذا دشن 
رجل األعمال 
الحاج ميلود 

الشعبي، مالك 
مجموعة 

أسواق السالم، 
ظاهرة احترام 
مواعيد صالة 

الجمعة.

�لأثرياء هم �لذين 
��ستفادو� من خمطط 

�لر�ميد
الرباط. األسبوع

الأثرياء  من  مواطن  األف   220 حوايل 

نظام  من  ا�صتفادوا  الذين  هم  املغاربة 

الراميد، وح�صلوا على البطاقة املخ�ص�صة 

للمعوزين لال�صتفادة من اخلدمات الطبية.

وزير  اأن   »20 »زنقة  موقع  ك�صف  وقد 

ملتابعة  خلية  �صكل  قد  الوردي،  ال�صحة، 

هذا امللف، بعد اأن قامت الوزارة مبرا�صلة 

هوؤلء الأثرياء لإرجاع امل�صاريف املرتتبة، 

اأو تقدمي ملفاتهم للمحكمة.

ال�صاكنة  عدد  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

مع  و�صل  قد  راميد،  بطاقة  على  املتوفرة 

اإىل حوايل خم�صة   2013 اأكتوبر  نهاية �صهر 

ماليني ون�صف م�صتفيد.

العيون: األسبوع

فجرت نائبة من العدالة والتنمية 

قنبلة  العيون  مدينة  من  تنحدر 

ثقيلة يف وجه حممد اأوزين وزير 

ال�صباب والريا�صة، حني طرحت 

عليه ملفا ثقيال يهم وفاة طفلة يف 

ظروف غام�صة مبخيمات تابعة 

والريا�صة  ال�صباب  لوزارة 

مبدينة العيون.

النائبة التي فجرت الف�صيحة يف 

والريا�صة  ال�صباب  وزير  وجه 

حممد اأوزين حني كان يعقد لقاء 

بلجنة  والنائبات  النواب  مع 

مبجل�س  الجتماعية  ال�صوؤون 

املا�صي،  الأ�صبوع  النواب، 

ملف  على  تتوفر  باأنها  قالت 

على  ت�صكت  لن  واإنها  متكامل 

التي  والتدخالت  ال�صغوطات 

متت لطي امللف)..(.

�صرخة  وجهت  ذاتها  النائبة 

التدخل  اأجل  من  لأوزين  اأخرى 

وجهة  بالعيون  الريا�صة  واإنقاذ 

�صيطرة  من  عموما  ال�صمارة 

على  ال�صيا�صيني  املتنفذين 

اجلهة  يف  عامة  ب�صفة  احلياة 

قالت  حيث  الريا�صة،  فيها  مبا 

اجلهات  هذه  اإن  النائبة  ذات 

فوق  ت�صتغل  بالعيون  النافذة 

ول  املوؤ�ص�صات  وفوق  القانون 

باحلكومة  بالوزارة ول  تعرتف 

يف امليدان.

فالوزير  امل�صادر  ذات  وبح�صب 

لأية  وزارته  ت�صجيل  نفا  اأوزين 

التابعة  باملخيمات  وفاة  حالة 

تو�صله  حني  ووعد  لوزارته 

بامللف فتح حتقيق يف املو�صوع.

نائبة من �لعيون تفجر ف�سيحة يف وجه �لوزير �أوزين

الوردي
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هل هي نهاية رجل يحب 

»ال�شكوالطة«؟!

الوزير »الكروج« 
مكتئب ويقاطع عمله

 

دخل عبد العظيم الكروج الوزير املنتدب لدى وزير 

�لرتبية �لوطنية و�لتكوين �ملهني �لذي �أ�صبح يعرف 

التقارير  جراء  �شديد  حزن  يف  »ال�شكوالطة«  بوزير 

االإعالمية التي اتهمته باقتناء ال�شكوالطة من ميزانية 

الوزارة لفائدة زوجته مبنا�شبة اإجنابها ملولود.

 َّ األمَ بليغ  الكروج حتكي عن حزن  م�شادر مقربة من 

مبقر  النه�شة  بحي  مكتبه  يقاطع  جعله  بالرجل، 

وزارة التكوين املهني �شابقا، بل جعله يوقف اأن�شطته 

داخل هذه الوزارة بعدما كان يتجه نحو التكفل مبلف 

التكوين املهني وبلمختار بالرتبية الوطنية.

حتكي ذات امل�شادر، اأن الكروج الذي كان قد �شرع يف 

عقد لقاءات مكثفة مع مدراء وم�شوؤويل وزارة التكوين 

االأ�شابيع  خالل  بكثافة  يعقدها  كان  والتي  املهني 

املهني  التكوين  قطاع  على  للتعرف  املا�شية  القليلة 

وعلى ت�شعباته، توقف منذ االإعالن عن الف�شيحة عن 

هذه االجتماعات وعن العمل ول يعد يلج مكتبه بحي 

النه�شة.

من جهة اأخرى، اأكدت ذات امل�شادر اأن الكروج غا�شب 

ب�شدة من رئي�شه املبا�شر يف احلكومة، عبد االإله بن 

كريان، الذي ل يتخذ اأي موقف من ق�شيته على عك�س 

كل ما ثم تداوله.

مقربون من الكروج قالوا باأن هذا االأخري كان ينتظر 

�شماه  ما  يف  كريان  بن  من  ومطلقا  معلنا  ت�شامنا 

خالل  كريان  بن  لكن  له،  يتعر�س  الذي  بالت�شهري 

مع  املطلق  ت�شامنه  اأعلن  االأخري  املجل�س احلكومي 

بنعبد اهلل ول يعر ق�شية الكروج اأي اهتمام مما جعل، 

ويعلن  كريان  بن  على  ويرد  يتكفل  العن�شر،  احمند 

الت�شامن املطلق مع وزيره يف احلزب الكروج.

 مقربون من بن كريان اأكدوا اأن ها االأخري رف�س اإبداء 

اأي موقف من الق�شية حتى تو�شله بالتقرير النهائي 

الذي يعده الوزير مبدع حول املو�شوع.

أزوالي

االإ�شالمية  اجلماعات  �شوؤون  يف  الباحث  اأعلن 

واالإ�شالم ال�شيا�شي، حممد ظريف، عن ال�شروع 

ا�شم  حتت  جديد  �شيا�شي  حزب  تاأ�شي�س  يف 

“الدميقراطيون اجلدد”.
غري  االأكادميي  الباحث  طرف  من  االإعالن  هذا 

الذي  الوقت  يف  العمومية  القنوات  يف  املاألوف 

جمال  يف  االأكادميية  حتليالته  على  تتهافت 

االأجنبية،  القنوات  خمتلف  ال�شيا�شي  االإ�شالم 

ال�شيا�شيني  و�شط  خمتلف  اأفعال  ردود  اأثار 

واملهتمني على ال�شواء.

الغ�شب  هي  �شجلت،  التي  االأفعال  ردود  اأوىل 

كريان  بن  لرفاق  الكا�شح  والهجوم  ال�شديد 

التي  الدعوة  هذه  على  والتنمية  العدالة  يف 

املخزن  ي�شتخدمها  جديدة  ورقة  اعتربوها 

ملحاربة بن كريان وحزب البيجيدي.

هذا الهجوم بح�شب متتبعني اعترب عاديا ب�شبب 

وحزب  ظريف  بني  التاريخي  العداء  حجم 

العدالة والتنمية، والذي كانت جت�شده �شاحات 

اجلامعات وخمتلف الندوات الفكرية التي كان 

وبني  ظريف  بني  خاللها  من  متبادال  الهجوم 

قيادات حركة التوحيد واالإ�شالح.

حتليل اآخر، اعترب دعوة ظريف لتاأ�شي�س حزب 

�شيا�شي هي حماولة عملية الإدخال جماعة العدل 

العالقة  بحكم  ال�شيا�شي  العمل  اإىل  واالإح�شان 

املتينة التي تربط ظريف بقيادات جماعة العدل 

نف�شه  الذي يطرح  ال�شوؤال  اأن  واالإح�شان، غري 

هو: هل ظريف يتحرك باإرادة منفردة اأم ورائه 

باإدخال  ال�شلطة  له  ت�شمح  وهل  معينة؟  جهات 

العدل واالإح�شان اإىل العمل ال�شيا�شي؟

يف  تتكلم  العدوي،  زينب  القا�شية  �شمعت 

اللغة  ال�شوت، ونف�س  نف�س  منا�شبات خمتلفة، 

حقها  يف  �شهادات،  و�شمعت  املنطق.  ونف�س 

املجل�س  وقا�شيات  ق�شاة  من  غريها،  حق  ويف 

رئا�شة  مني  طلبت  عندما  للح�شابات،  االأعلى 

املجل�س، تهييء درو�س  لهم يف مادة »ال�شفقات 

العدوي،  زينب  الوايل  و�شمعت  العمومية«. 

يف  خبرية  مثل  اجلديدة،  مهمتها  عن  تتكلم 

طريق  خارطة  هناك  اإذن  اجليدة.  احلكامة 

اإذ اعتدنا  نادرة،  الغرب، يف �شابقة  النقاد جهة 

يعرف  وال  يتكلمون  ال  اٌد  �ِشدمَ ِغالٌظ  والة  على 

امل�شوؤولية  ربط  يتعذر  وبالتايل  اأهدافهم،  اأحد 

باملحا�شبة الد�شتورية، بعد نهاية مهامهم. 

القنيطرة،  لبلدية  بالنيابة  العمدة  و�شمعت 

يتكلم،  عمله،  مبقر  لقاء  يف  بلمقي�شية،  ر�شيد 

ولقد  خزاين.  اإدري�س  رحيل  قليلة قبل  �شاعات 

وقد  دراية،  به وال  علم  اأكن على  ما ل  �شمعت 

اأح�ش�شت من خالل ما لديهم)..( من معلومات، 

اأتوا بها، ما يكفي وزيادة،  اأين  اأدري من  ل�شت 

اجلهة  »لوبي  ت�شرفات  يف  حتقيق  لفتح 

واالإقليم« ومن يت�شرت على اأفعاله، يف مو�شوع  

اأو  هروب  مبالب�شات  بالتحديد،  يتعلق  خطري 

طرد امل�شتثمرين من اجلهة.

الوايل  �شاأن  وما  �شوؤال،  يطرح  اأن  البد  وكان 

ال�شابق، ادري�س خزاين، طيلة ذلك الوقت؟

ل اأكن باأمانة قادرا على ت�شديق ما راأيت وما 

على  قادرا  اأكن  ل  اأي�شا  باأمانة  لكني  �شمعت، 

جتاهله.

اأخبار  ت�شريبات  اأو  تلميحات  تعد  ل  فالق�شية 

اأكرب،  الق�شية  واإمنا  بال�شحف،  ن�شرها  بق�شد 

وخطورة الوقائع وتفا�شيلها، ال ميكن مقابلتها 

�شهود  اأمام  تكليفي  خا�شة بعد  بال�شمت، 

يف  اجلديد،  للوايل  ر�شالة  باإي�شال  نافذين)..(، 

�شيغة »ن�شيحة«.

الن�شيحة باحلرف: »بغينا الوالية تكون قاطرة 

جارة كل�شي، بدون اعتبارات حزبية، وبغيناها 

تهتم كثريا بجلب اال�شتثمار للجهة، وبغيناها ما 

املواطنني وفعاليات  ت�شقط�س يف فخ عزلها عن 

اجلهة، واإلهائها يف م�شاكل هام�شية من طرف.. 

واالإقليم،  اجلهة  على  )جمموعة م�شوؤولني 

واألفاظه  ب�شجاعته  بلمقي�شية،  ال�شيد  ذكرهم 

م�شتعدين  واحنا  وال�شفة(،  باال�شم  املعروفة، 

مواطني  ل�شالح  مهمتها  اإجناح  يف  للم�شاركة 

جهتنا«. انتهى كالم بلمقي�شية.

وكان البد اأن يطرح �شوؤال ثاٍن، يتعلق مبا ي�شبه 

اإمكانياتها،  وتعطيل  اجلهة  تهمي�س  »موؤامرة« 

م�شلول(  القنيطرة  )ميناء  والبحرية  الفالحية 

املهدية  )�شاطئ  وال�شياحية  وال�شناعية 

وموالي بو�شلهام مهجوران( والب�شرية، بق�شد 

ومتا�شيحه  الرباط  لوبي  لفائدة  اإلغائها  تربير 

ح�شاد،  حممد  �شهادة  بعد  كالم  وال  وعفاريته. 

وزير الداخلية يف املو�شوع، يف كلمته مبنا�شبة 

تن�شيب زينب العدوي.

الوايل  ت�شرفات  قراءة  يجب  االإطار،  هذا  يف 

االأوىل من طرف عزيز  ال�شابق، واالنتفا�شتني، 

النقل  ووزير  القنيطرة  مدينة  عمدة  الرباح 

بتعبري  البي�شارة«،  و�شعب  امللك  و«مر�شي 

امل�شهورة  �شليمان و�شرخته  منه، بنب  مقربني 

ال�شوؤال  امللك«؟،  م�شاخيط  احنا  »وا�س 

لال�شتنكار ولي�س لال�شتفهام، والثانية من طرف 

اإدري�س  مع  حادة  كالمية  »م�شادات  يف  نائبه، 

اخلزاين،  خالل ح�شورهما، حفل تن�شيب عبد 

اهلل حم�شون على راأ�س والية اأمن القنيطرة..«، 

و�شائل  تداولته  وما  ال�شهود  على  والعهدة 

االإعالم. وق�شة �شدام »خزاين« مع »االإخوان«، 

طويلة وال يت�شع املجال لرواية تفا�شيلها)..(.

تعيني  يوؤ�شر  هل  االأخري،  ال�شوؤال  ليبقى 

وايل  امراأة  اأول  اأنها  �شرفا،  يكفيها  قا�شية، 

باملغرب، على راأ�س جهة ارتبط ا�شمها باأحداث 

موؤملة و«خيانات« وحماكمات واإعدامات ،جهة 

باالإلغاء. هل يوؤ�شر على طي  مر�شحة ومهددة 

ملفات املا�شي وبداية امل�شاحلة مع مواطنني 

ال ذنب لهم يف ما ح�شل)..(؟

امراأة، »مر�شية امللك« بتعبريها، و«عظيمة«، 

عام  اأمني  كريان  بن  االإله  عبد  ب�شهادة، 

احلكومة  ورئي�س  والتنمية  العدالة  حزب 

حممد  امللك  املوؤمنني  اأمري  قدمها،  املغربية، 

احل�شنية،  الدرو�س  كر�شي  لت�شعد  ال�شاد�س، 

بينما جل�س جاللته على االأر�س، وعاملة، زينب 

من  عاجلت  قيم،  لدر�س  العدوي)ال�شورة(، 

االإ�شالمي،  االقت�شاد  يف  ح�شا�شة  نقطة  خالله 

هي: »حماية املال العام يف االإ�شالم«، وقد وفقت 

يف ذلك باعرتاف العلماء.

وزيادة،  »الن�شيحة«  بلغت  اأين  ا�شهد  اللهم 

للقا�شية والوايل ول�شيمون دي بوفوار املغربية. 

والزيادة مباركة اإن �شاء اهلل، من طرف الوليني 

بو�شعيب  موالي  القطب الدكايل  ال�شاحلني، 

العربي  �شيدي  الغرباوي  والقطب  الرداد 

بوجمعة.

مكتوبة  تقارير  رفع  يف  املتخ�ش�شة  وللجهات 

جهتهم  ووايل  الغرب  والأهل  رجعي)..(  باأثر 

اجلديد، راأيهم وقرارهم االأخري)..(.

الوايل زينب العدوي: �سيمون دي بوفوار يف ح�سرة »م�ساخيط امللك«!؟
القرار السياسي

أزوالي

بقلم: رداد العقباني

»الدميقراطيون اجلدد«

حتركات لتاأ�سي�س حزب �سيا�سي بنكهة العدل والإح�سان

الرباط: األسبوع
ال�شيا�شي حلزب  الديوان  اأع�شاء  اأعلن 

التقدم واال�شرتاكية، االأ�شبوع املا�شي، 

رف�شهم لقرار حكومة بن كريان يف رفع 

الدعم العمومي ب�شفة نهائية عن املواد 

النفطية.

اهلل  بنعبد  رفاق  �شيعتربه  القرار  هذا 

قرارا انفراديا لرئي�س احلكومة ثم دون 

ا�شت�شارتهم.

واال�شرتاكية  التقدم  قيادة  من  مقربون 

اأكدوا لـ»االأ�شبوع« اأن اإحراجات كبرية 

بنعبد  لرفاق  كريان  بن  فيها  ت�شبب 

على  التهجم  اأولها  ال�شاحة،  على  اهلل 

حليف ا�شرتاتيجي للتقدم واال�شرتاكية 

واتهام  اال�شتقالل  حزب  هو  الكتلة  يف 

الذي  التهجم  وهو  بالف�شاد  رموزه 

رئي�س  بقبعة  كريان  بن  طرف  من  ثم 

االأغلبية احلكومية مبا فيها حزب التقدم 

كثريا  اأغ�شب  اأمر  وهو  واال�شرتاكية 

قيادات التقدم واال�شرتاكية.

امل�شادر،  ذات  بح�شب  اخللفيات  ثاين 

اقرتاب موعد  الذي يخلفه  ال�شغط  هو 

حيث  الكتاب،  حلزب  الوطني  املوؤمتر 

الراف�شة  االأ�شوات  من  عدد  ارتفاع 

خالل  من  احلزب  مب�شتقبل  للمغامرة 

اال�شتمرار يف حكومة بن كريان، وح�شم 

�شوؤال مدى التخلي النهائي عن احللفاء 

يف  واال�شتقالل«  اال�شرتاكي  »االحتاد 

الكتلة، وهو ال�شوؤال املطروح بقوة على 

املوؤمتر املقبل لرفاق بنعبد اهلل للجواب 

عليه ب�شكل قطي ونهائي.

الرباط: األسبوع
تعرف العالقة بني احلكومة والربملان 

م�شبوقة  غري  وحربا  حاميا  �شراعا 

واإىل  الت�شريع  اإىل  ال�شبق  حول 

القوانني.

هذا ال�شراع طفا على اأجندة الربملان 

وعلى خمتلف اأ�شغال اللجان والفرق 

الربملانية، موؤخرا. واآخر ف�شول هذه 

املعارك هو ما جرى االأ�شبوع املا�شي 

يف  احلق  بقانون  �شمي  ما  مبنا�شبة 

وتقول  املعلومة،  على  احل�شول 

علم  اإىل  بلغ  حينما  اإنه  امل�شادر  ذات 

على  عزموا  الربملانيني  اأن  احلكومة 

خا�س  قانون  مقرتح  مناق�شة  برجمة 

يف  احلق  حول  اال�شرتاكي  بالفريق 

يف  و�شعه  املعلومة  على  احل�شول 

مدة،  منذ  والت�شريع  العدل  جلنة 

بادرت احلكومة اإىل نف�س الغبار على 

عجل  على  واأخرجته  امل�شروع  هذا 

للمناق�شة داخل جمل�س احلكومة خالل 

احلكومة  املا�شي.  اخلمي�س  اجتماع 

االأ�شبوع  النواب،  اإىل  ر�شالة  اأعطت 

املا�شي، من خالل تاأكيدها اأنها ال تزال 

منه يف  و�شتنتهي  القانون  هذا  تدر�س 

اأجل اأق�شاه �شهر، مبعنى على النواب 

االنتظار حتى جميء هذا القانون من 

احلكومة بدل قانون النواب. وال�شوؤال 

الذي يطرح نف�شه اليوم هو: هل ينتظر 

النواب قانون احلكومة اأم �شي�شرعون 

يف  بهم  اخلا�س  قانونهم  مناق�شة  يف 

مو�شوع احلق يف املعلومة؟

ت�سابق غري ماألوف بني احلكومة والربملان حقيقة غ�سب رفاق بنعبد اهلل على بن كريان

ظريف

زينب العدوي
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اأن النخبة ال�سيا�سية  حتكي م�سادر �سيا�سية عليا 

بع�ض  يف  �سواء  العليا  للقيادات  املنتمية  املغربية 

الأحزاب الكربى اأو يف الدولة عموما، تناق�ست كثريا 

نهاية الأ�سبوع املا�سي حالة الرتباك الكبري الذي 

يعي�سه بن كريان خالل الأ�سبوعني املا�سيني، ب�سبب 

املواجهة  حدة  وارتفاع  ال�سيا�سية  الأحداث  توايل 

مع بع�ض الأطراف ومنها الدعوى الق�سائية التي 

بن  اعتربها  والتي  كريان  بن  �سد  �سباط  و�سعها 

كريان ر�سالة جديدة من جهة »ما وراء« �سباط.

حالة  يعي�ض  كريان  بن  اأن  امل�سادر  ذات  ت�سيف 

قلق كبرية انفجرت مرة اأخرى مع �سربة الأرقام 

والتي  الأخرية  احلليمي  اأحمد  ملندوبية  املحبطة 

�سكلت النقطة التي اأفا�ست كاأ�ض غ�سب بن كريان 

اأعلن لبع�ض مقربيه عزمه بالفعل هذه املرة  الذي 

ترك احلكومة واجلمل مبا حمل.

توؤكد ذات اجلهات اأن هذا الغ�سب الذي يعي�سه بن 

كريان يحمله معه حتى خارج املغرب حني �سارك 

حيث  الدويل  دافو�ض  منتدى  يف  املا�سي  ال�سبت 

ل  قد  املقبلة  ال�سنة  اأن  مرة  ولأول  عالنية  �سيلمح 

جتد بن كريان على راأ�ض احلكومة.

بن كريان  ت�سربت من  التي  املقلقة  املوؤ�سرات  هذه 

اأربكت خمتلف وجعلت  وحميط رئا�سة احلكومة، 

البع�ض ي�ستعجل بالرد املبا�سر على بن كريان كما 

فعل اإدري�ض ل�سكر الكاتب الول لالإحتاد ال�سرتاكي 

الحتاد  حلزب  الإدارية  اللجنة  اجتماع  مبنا�سبة 

بر�سالة  �سريد  حيث  املا�سي  ال�سبت  ال�سرتاكي 

الأطر  خماطبة  خالل  من  كريان  بن  على  وا�سحة 

الحتادية بال�ستعداد ال�سنة املقبلة لإنقاذ البالد، 

باملغرب  اأن  مفادها  كريان  بن  اإىل  ر�سالة  وهي 

والتنمية  العدالة  رحيل  لتعوي�ض  جاهزة  اأحزاب 

عن احلكومة، فهل يفعلها بن كريان ويعلن ب�سكل 

مفاجاأ عن ا�ستقالته من رئا�سة احلكومة هذه املرة؟ 

اأم الأمر جمرد �سغط على من يهمهم الأمر حل�سد 

اأوراق جديدة ومواقع اأكرث ارتياحية؟

رو�س يف �ضيافة الوزير 
الأول املوريتاين و�سط 

اقرتاحات جامدة

العيون: األسبوع 
دخلت ق�سية النزاع حول ال�سحراء يف نفق م�سدود 

منذ اأكرث من 23 �سنة ب�سب العراقيل التي تطرحها 

اأو�ساط  داخل  يعرف  اأ�سبح  ما  اإطار  يف  اجلزائر 

املخيمات باأكذوبة »ال�ستفتاء«.. الذي طرح املغرب 

بديال عنه بتقدمي مقرتح احلكم الذاتي والذي وجد 

ترحيبا كبريا من اأمريكا وفرن�سا ورو�سيا، واعرتف 

كل من عبد العزيز ورئي�ض جمل�سه الوطني ورئي�ض 

بف�سل  اأدوه،  خطري  املفاو�ض  ال�سحراوي  الوفد 

املتحدة  الأمم  عجزت  التي  ال�ستفتاء  اأطروحة 

الذي تعرث يف خطواته  على تطبيق م�ساره الأويل 

الإجرائية الأولية.

حل  يف  تراهن  البولي�ساريو  اأن   من  الرغم  وعلى 

نزاع ال�سحراء املغربية على خيار ال�ستفتاء فاإن 

اأر�ض  الدويل يدرك �سعوبة تطبيقه على  املجتمع 

الواقع، ال�سيء الذي �سيجعل من زيارة كري�ستوف 

رو�ض الأخرية للمنطقة روتينية، وعلى الرغم من 

جبهة  يف  القيادي  املتحدة  الأمم  مع  املفاو�ض  اأن 

للمبعوث  جدد  اأحمد،  البخاري  البولي�ساريو، 

الأممي طلبه بتمكني ال�سعب ال�سحراوي من تقرير 

م�سريه عرب ا�ستفتاء حر، فاإنه يدرك اأكرث من غريه 

اأن اجلبهة تواجه انتكا�سات ب�سبب �سحب جمموعة 

من الدولة لعرتافها بالبولي�ساريو، وبذلك حتافظ 

خطاب  التقليدي؛  خطابها  على  اجلبهة  قيادات 

ب�سبب  ا�ستعابه  الأممي  املبعوث  على  ي�ستحيل 

الأممي  املبعوث  يقودها  التي  وامل�ساعي  تناق�سه 

هذا  للنزاع.  �سلمية  ت�سوية  اإىل  التو�سل  اأجل  من 

لغظف،  حممد  ولد  مولي  الدكتور  خ�س�ض  وقد 

بالوزارة  مبكتبه  ا�ستقبال  الأخري،  ال�سبت  يوم 

كري�ستوف رو�ض، حيث حتدثت م�سادر موريتانية 

باأن اللقاء تناول مو�سوع النزاع وراأي موريتانيا 

املغرب  بني  م�سرتكة  حدود  دولة  باعتبارها  فيه 

واجلزائر.

الرباط: األسبوع

مل يفهم اأحد ردة فعل وزير الداخلية، حممد 

ح�ساد، القوية وهو يناق�ض اقرتاح قانون 

من نواب العدالة والتنمية خا�ض باملراقبة 

بحر  لالنتخابات،  واملحايدة  امل�ستقلة 

الأ�سبوع املا�سي.

هذا  م�سمون  من  بقوة  غ�سب  ح�ساد 

القانون وخاطب العدالة والتنمية بالقول، 

»اأنا اأحتفظ على هذا القانون، فبلدنا لي�ض 

املراقبة  باب  نفتح  كي  كال�سودان  متخلفا 

النتخابية على م�سراعيه وبهذا ال�سكل«.

وتقول م�سادر برملانية ح�سرت الجتماع 

الإ�سراف  دائرة  تو�سيع  رف�ض  ح�ساد  اإن 

النتخابات  رقابة  ومنح  النتخابات  على 

اأن  »الأح�سن  وقال  كان،  لأي  املغرب  يف 

الإن�سان  حلقوق  الوطني  للمجل�ض  نعطي 

مهمة الرتخي�ض ملراقبة النتخابات بذل اأن 

نفتحه يف وجه اجلميع وبالتايل قد يتحول 

التي  ال�سارة  النتخابات من خالل  مراقب 

يحملها اإىل مفت�ض عام يدخل يف املكاتب ول 

ندري ماذا يعمل وملن ي�ستغل«.

قد  والتنمية  العدالة  قانون  مقرتح  وكان 

مراقبة  قانون  على  تعديالت  بثالثة  جاء 

النتخابات وال�ستفتاءات، يعطي التعديل 

حق  الدولية  للمنظمات  احلق  الأول 

والثاين  املغربية.  النتخابات  على  الرقابة 

الدولية  املنظمات  الرتخي�ض  من  ي�ستثني 

ت�سمن  اتفاقيات  املغرب  مع  تربطها  التي 

مالحظات انتخابية، بينما التعديل الثالث 

التي مل  املغربية  املتعلق بحق اجلمعيات 

يقبل طلباتها ملراقبة النتخابات يف الطعن 

اأمام املحكمة الإدارية بالرباط، وهو الذي 

اأغ�سب ح�ساد ب�سدة لأنه تعديل قد يفتح 

الباب  الداخلية  اأطر وزارة  الباب بح�سب 

من  الأحزاب  لبع�ض  املوالية  للجمعيات 

التدخل يف العملية النتخابية.

»املغرب لي�س متخلفا كال�سودان« 

بو�سعيب  اجلديد،  اجلهة  وايل  بداأ   ◆
تن�سيبه  حفل  بعد  مبا�سرة  يحظيه، 

يوم  ويف  عمله  الداخلية  وزير  طرف  من 

اإىل  طريقه  يف  كان  حني  “الأحد”  عطلة 

جمموعة  وقوف  انتباهه  فاأثار  الواد،  فم 

نقطة  من  بالقرب  ينددون  املواطنني  من 

مرتجال  فتوقف  الوطني،  لالأمن  تفتي�ض 

املمثلني  املحتجني  مع  حوار  يف  ليدخل 

ملقاولت البناء الذين اأحاطوا الوايل علما 

مبا اعتربوه ظلم اأ�سحاب �سيارات اجلر، 

احلفر  حمركات  جر  من  منعهم  ب�سبب 

الوايل  التاأمني. ووعد  رغم ح�سولهم على 

له،  واإيجاد حل عاجل  امللف  بدرا�سة هذا 

املقاولت  اأرباب  معه  جتاوب  ما  وهو 

الوايل  و�سجاعة  تعامل  ا�ستح�سنوا  الذين 

الثقة  اإعادة  نحو  طريقه  اأن  يبدو  الذي 

بني ال�سلطة واملواطن �ستكون �ساقة وغري 

م�ستحيلة.

الوايل  تن�سيب  حفل  هام�ض  على   ◆
تراأ�سه  الذي  يحظيه،  بو�سعيب  اجلديد، 

الأحد  ح�ساد،  حممد  الداخلية  وزير 

املا�سي بق�سر املوؤمترات بالعيون، طالب 

»قناة  بثته  ت�سريح  يف  العيون  منتخبو 

العيون اجلهوية« بزيارة ملكية للمنطقة.

واعترب حمدي ولد الر�سيد رئي�ض املجل�ض 

باأن  القناة  لذات  ت�سريحه  يف  البلدي 

كبري  �سرف  هو  التن�سيب  حلفل  ح�سوره 

له، واأن م�سمون ر�سالة جاللة امللك لوايل 

دائم  جاللته  اإن  بل  جديدا،  لي�ض  اجلهة 

الربوع،  بهده  برعاياه  والهتمام  العناية 

الر�سيد،  ولد  ي�سيف  عندنا،  والأهم 

جاللة  بزيارة  نطالب  اأننا  هو  كمنتخبني 

مدينة  وخا�سة  اجلنوبية،  لالأقاليم  امللك 

رئي�ض  وجهه  الطلب  ونف�ض  العيون 

املجل�ض الإقليمي للعيون.

الوطنية  للجمعية  طاطا  فرع  نظم   ◆
حلاملي ال�سهادات املعطلني باملغرب وقفة 

احتجاجية، يوم الإثنني 27 يناير 2014 

ابتداء من ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف 

اأمام املحكمة البتدائية بطاطا.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على اأ�سماه 

التي  ال�سورية  املحاكمة  املحتجون 

اللطيف  وعبد  ف�سيلي  عمي  لها  يتعر�ض 

بلقايد اأمام حمكمة ال�ستئناف باأكادير بتهم 

من قبيل اإهانة موظف عمومي وا�ستعمال 

العنف �سد اأفراد القوة العمومية.

البولي�ساريو �سيا�سيا وع�سكريا  ف�سل   ◆
جعل  اجتماعيا  وحتى  واإيديولوجيا 

جليل  تتقوى  وامل�ساكل  ترتاكم  الأحداث 

واحلرمان،  القهر  يف  العي�ض  يرف�ض 

والق�سور  بالفيالت  القيادات  تتمتع  فيما 

با�سم  عليها  التح�سل  يتم  التي  والأموال 

ماآ�سي ال�سعب ال�سحراوي.

اأحداث ولية ال�سمارة مبخيمات تندوف قد 

جتر وراءها ا�ستقالة القيادة ال�سحراوية 

الأحداث  وهي  العزيز،  عبد  راأ�سها  وعلى 

�ساكنة  تعي�سه  ما  ترجم  باتت  التي 

املخيمات من قهر واحتقان وقالقل موؤ�سفة 

القيادات  جتد  ومل  �سابقاتها.  اإىل  تن�ساف 

من حلول اإل بتغذيتها لزرع »القبيلة« بكل 

الو�سائل ويف كل املنا�سبات.
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تلميحات رئي�س احلكومة يف دافو�س

بن كريان يهدد بال�ستقالة بعد �سماع اأرقام احلليمي

بوادر الرتاجع عن تنظيم 
النتخابات 

مل يفهم جل املتتبعني واحلا�سرين يف اجتماع بلجنة الداخلية 

وزير  ح�ساد  حممد  بها  تعامل  التي  الربودة  النواب  مبجل�ض 

اجلماعية  لالنتخابات  الإعداد  مو�سوع  مع  موؤخرا،  الداخلية، 

املقبلة. م�سادر من داخل الربملان اأكدت لـ«الأ�سبوع« اأن قيادات 

من  نواب  ثم  خريات«  الهادي  وعبد  الزايدي  »اأحمد  احتادية 

العدالة والتنمية، حا�سروا ح�ساد خالل هذا الجتماع وطالبوه 

باإعالن روؤية احلكومة وخمططها واأجندتها لتنظيم النتخابات 

املقبلة، لكن ح�ساد مل يجب ولو بكلمة واحدة. امل�سادر ذاتها 

تقول باأن جتاهل ح�ساد لطلب النواب دفع باأحمد الزايدي رئي�ض 

حل�ساد  مبا�سرا  �سوؤال  اأخرى  مرة  توجيه  ال�سرتاكي  الفريق 

اأجندة  معرفة  يريدون  الربملانيني  اإن  الوزير  ال�سيد  بالقول: 

احلكومة يف املجيء بالقوانني النتخابية جميعها اإىل الربملان؟ 

الفراغ؟  النواب مقرتحات قوانني مللء  متى؟ واإل �سنقدم نحن 

لكن دون جواب من ح�ساد الذي ظل يبت�سم ويقول باأن النقا�ض 

مع النواب جيد. العدالة والتنمية بح�سب ذات امل�سادر بدورها 

كانت وا�سحة وخاطبت ح�ساد بالقول: كنا ن�سمع يف ال�سابق »يف 

اإ�سارة اإىل وزير الداخلية ال�سابق احمند العن�سر« اأن احلكومة 

جاهزة وتتوفر على مدونة �ساملة جلميع القوانني النتخابية، 

بينما اليوم مل نعد ن�سمع عن هذه املدونة، ونف�ض ال�سيء دون 

جواب من الوزير ح�ساد، فهل تراجع هذا الأخري عن احلما�ض 

الذي اأعلن عنه يف بداية ا�ستوزاره؟ وما هي اأ�سباب هذا الرتاجع؟ 

هل هي غ�سبة من بن كريان حني حاول ح�ساد النفراد مبو�سوع 

النتخابات؟ 

ل اأحد ي�ستطيع اأن يفهم 

كيف يتم تدبري العالقات 

حزب  داخل  ال�سخ�سية 

ال�سرتاكي،  الحتاد 

يجتمع  بات  حيـــــــث 

املح�سوبني  مــن  عدد 

الزايدي،  تيار  عــــــلى 

اليازغي  يعترب  والذين 

نعمتهـــــــم«)..(،  »ويل 

على  حم�سوبني  مـــــع 

الأول  الكاتب  تيار 

اأن  رغم  ل�سكر،  ادري�ض 

بع�سهما  يف  قال  كالهما 

يف  مالك  يقله  مل  »ما 

الذي  الأمر  اخلمر«)..( 

بتحركات  تف�سريه  ميكن 

موؤمتر  تطويق  اأجل  من 

الحتادية  ال�سبيبة 

خالل  انعقاده  املزمع 

مدة لي�ست بالطويلة. 

إشارة



الوزير الرباطي الذي 

ف�سل ال�سجن على الوزارة
الن�سيان  هذا  كان  اإذا  اإال  التاريخ  ن�سيه  كبري  وطني 

مق�سودا، فهل ين�سى التاريخ رجال األقي عليه القب�ض 

اأجل  من  املجاهدين  املنا�سلني  من  عمالقة  �سحبة 

اال�ستقالل اأمثال: اأحمد بالفريج وعمر بن عبد اجلليل 

وقا�سم  مكوار  واأحمد  والفقيه غازي  اليزيدي  وحممد 

ال�سو�سي وحممد  الكتاين واملختار  واإبراهيم  الزهريي 

الديوري وعبد الكرمي حجي، رحمهم اهلل. وقد ذكرهم 

التاريخ اإال حممد الر�سيد ملني رحمه اهلل مو�سوع هذا 

لالنخراط  االأوىل  البطاقات  وقع  الذي  وهو  احلديث، 

ويف  الوطنية  احلركة  لرواد  الوطني  العمل  كتلة  يف 

بلح�سن  وحممد  الفا�سي  عالل  املرحومني  مقدمتهم 

الوزاين واحلاج اأحمد بالفريج، وهو الذي اأ�س�ض �سنة 

الكتلة،  ان�سقاق  بعد  امل�ستقلني  االأحرار  حزب   1937
وهو  املقاومة،  وتاأطري  الوطني  العمل  لتنظيم  وذلك 

حممد  امللك  له  للمغفور  املرافقة  اللجنة  تراأ�ض  الذي 

اخلام�ض، طيب اهلل ثراه، يف رحلته التاريخية اإىل طنجة 

�سنة 1947، وهو الذي عني �سنة 1952 مندوبا بال�سدر 

واملعادن  ال�سناعي  باالإنتاج  مكلفا  »وزيرا«  االأعظم 

وقد  املهم  الوزاري  املن�سب  هذا  يتقلد  مغربي  كاأول 

اغتنمه فر�سة ليقوم بدور وطني حيث كلفه املغفور له 

حممد اخلام�ض، رحمه اهلل، باإي�سال ر�سائل اإىل رئا�سة 

باال�ستعمار  منددة  كلها  وكانت  الفرن�سية  اجلمهورية 

ومطالبة باال�ستقالل واحلرية لل�سعب، وبعد �سهور من 

1952 مت  10 دجنرب  بتاريخ  تعيينه وزيرا وبال�سبط 

اعتقاله من مكتبه واأخرجوه م�سفد اليدين اإىل ال�سجن، 

ملواقفه  وذلك  كلميمة  ب�سواحي  املنفى  اإىل  وبعده 

الوطنية وم�ساندته ملطالب احلرية واال�ستقالل.

وبعد اال�ستقالل �سارك يف حكومات با�سم حزب االأحرار، 

املكلف  الدولة  منها وزير  منا�سب وزارية  فتقلد عدة 

هو  باأنه  التاريخ  له  ي�سهد  حيث  العمومية  بالوظيفة 

الذي و�سع القوانني االأوىل لالإدارة املغربية، ثم وزيرا 

للتعليم والفنون اجلميلة وقبلها وزيرا للدفاع الوطني.

الذين  اململكة  رجال  نبغاء  طليعة  يف  اهلل  رحمه  كان 

اجتهدوا الإر�ساء اأ�س�ض تقدم اململكة امل�ستقلة بالعديد 

من الرت�سانة القانونية والتنظيمية والت�سريعية التي 

تنظم املجتمع واالقت�ساد والفالحة والتعليم والثقافة 

العمومية،  واالأ�سغال  والتجارة  واملعادن  والتعليم 

»ع�سر  منها:  قيمة  كتبا  اهلل  رحمه  ورائه  من  وترك 

املن�سور املوحدي«، و»ن�سال ملك«، و«ف�سل ال�ستاء 

كتاباته  كل  ويف  اإليها(،  نفي  التي  )القرية  اأ�سول«  يف 

التي  كان يحررها يف اجلريدة  التي  الكثرية  ومقاالته 

اأ�س�سها »الن�سال«، كان رحمه اهلل ين�سر الوعي الوطني 

واالإخال�ض للملكية ال�سرعية.

على  ال�سجن  ف�سل  الذي  الرباطي  الوزير  هو  هذا 

الوزارة، وجترع مرارة ال�سجن وذاق الآالم املنفى من 

اأجل الوطني، و�ساهم يف بناء قواعد االإدارة املغربية 

للمملكة احلرة، هذا هو الوطني التي »ن�سيه« التاريخ.

وملدة 40 �سنة التزم داره اإىل اأن وافته املنية رحمة اهلل 

عليه واأ�سكنه ف�سيح جناته وجزاه خريا على ما قدمه 

لوطنه وملكه. واأمثال هذا الوطني منهم الع�سرات يف 

الرباط ال يكاد يعرفهم اأحد حتى اإذا تو�سعت املدينة 

الطيور  اأ�سماء  �سوارعها  على  اجلماعي  املجل�ض  وزع 

واالأ�سجار واحليوان ون�سي اأو اأهمل الرجال والن�ساء 

الذين �سحوا بت�سحيات ج�سيمة ليحكم العا�سمة اليوم 

اأع�ساء املجل�ض اجلماعي.

فمتى يا رباط الفتح ت�ستيقظ ال�سمائر لتن�سف املق�سني 

واملن�سيني من التاريخ؟ ومن املنتخبني؟

حديث العاصمة

6
alousbouea@gmail.com

بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

كان  هكذا  الدنيا«  ح�سنات  من  »ح�سنة 

الكبري  املكافح  املرحوم  زوجها  ي�سميها 

واملجاهد الوطني: علي بركا�ض، رحمه اهلل.

العائلي  »احلركي«  اال�سم  هو  و»بيدا« 

الأبنائها واأحفادها.

ويكتب رفيق حياتها، رحمه اهلل، بخط يده 

�سهادة اعرتاف باجلميل يف حقها ويقول: 

اإخال�ض واقر بكل وفاء مبا  »اأعرتف بكل 

كان ل�سريكة حياتي واأم اأوالدي بارك اهلل يف 

عمرها من اأثر فعال يف كل مراحل واأطوار 

حياتي«.

اأطال اهلل  ال�سيدة امل�سونة زبيدة بركا�ض 

واملربية،  واملكافحة،  املقاومة،  عمرها، 

والظل الذي كان وراء رجل عظيم. 

وتفتخر  بكفاحك  وتعتز  حتييك  والرباط 

بن�سالك يا »بيدا« الرباط.

»جاهزة«  وهي  واالأزقة  ال�سوارع  على  االعتماد  من  بدال 

عن  والبحث  االجتهاد  ينبغي  كان  ال�سيارات،  وقوف  ال�ستقبال 

العا�سمة،  مركز  و�سط  خ�سو�سا  واالأزقة  ال�سوارع  لهذه  بديل 

اجلماعية  ال�سركة  طرف  من  واقرتاحات  ت�سورات  واإعداد 

ال�سوارع  يف  املواقف  لتدبري  �سركة  اإن�ساء  يكفي  ال  اإذ  للمواقف، 

اإىل  فقط  بل  �سركة  اإىل  يحتاج  ال  اأمر  فهذا  وال�ساحات،  واالأزقة 

بربامج  ال�سمو  فعليها  اأجنزت،  ال�سركة  ومادامت  حرا�ض، 

املواقف والبحث عن احللول وتهيئ ت�سور للم�ستقبل الذي يهدد 

العا�سمة بال�سكتة القلبية لل�سري واجلوالن ووقوف ال�سيارات.

ومن اأكرث املناطق املت�سررة بهذه ال�سكتة املنتظرة و�سط الرباط 

الذي تكرث وتتواجد فيه التمركزات التجارية والطبية وال�سناعة 

التقليدية وال�سكنية، فهذه املنطقة تتخبط منذ اأزيد من 4 �سنوات 

يف اأزمة ا�سمها: مواقف ال�سيارات مما اأثر ب�سكل كبري يف احلركة 

التجارية والعيادات الطبية، واأن�سطة املدينة العتيقة.

ونعتقد باأن »دواء« هذه االأزمة ميكن و�سفه من خالل م�سروع 

وهو  العا�سمة،  و�سط  بجانب  يقع  �سيارة  األف  من  الأزيد  يت�سع 

يف  تومرت  ابن  ب�سارع  يقطع  الذي  القطار  ممر  ت�سقيف  م�سروع 

جهتها  يف  م�سماة  غري  زنقة  واأمامه  الدكايل  �سعيب  �سارع  اجتاه 

هذا  كيلومرتين،  حوايل  طول  على  جدار  واأمامها  فيالت  اليمنى 

املكتب  مع  باتفاق  طبعا  املمر،  وت�سقيف  ت�سويته  ميكن  اجلدار 

اأزيد  �ستوفر  متت  اإن  العملية  وهذه  احلديدية،  لل�سكك  الوطني 

من األف مكان لوقوف ال�سيارات، و�سينتع�ض و�سط احلا�سرة من 

مركز  داخل  الرئي�سية  بال�سوارع  االكتظاظ  من  و�سيخفف  جهة 

املدينة من جهة ثانية.

هذه هي امل�ساريع التي ينبغي حتقيقها ولي�ض فقط االكتفاء مبا 

هو موجود يف ال�سوارع واالأزقة، ثم البد من التفكري على املدى 

القريب يف االأزمة املرتقبة و�سط حي اأكدال والتي بداأت بوادرها 

تلوح يف االأفق. وعلى ال�سركة التفكري يف اآفة التلوث الذي ت�سنعه 

اأدخنة ال�سيارات، فهذا التلوث اأ�سبح من الهواج�ض للمواطنني.

املمار�سة  من  �سنوات  اأربع  بعد 

مقاطعاتها،  فيها  مبا  اجلماعية 

كثرية  عيوب  الرباط  يف  ظهرت 

مقاطعاتها  نظام  يف  وكبرية 

التي حولها اإىل جمرد اآالت ل�سخ 

االأموال يف ميزانية اجلماعة دون 

هذه  من  اال�ستفادة  من  التمكن 

يف  حقها  و�سلبها  بل  االأموال، 

وحرمها  �سكانها،  م�سري  تقرير 

ففي  مداخيلها.  يف  الت�سرف  من 

من  ينتظر  كان  الذي  الوقت 

اأو  ب�سكل  االإ�سهام  املقاطعات 

القرب  خدمات  حت�سني  يف  باآخر 

�سكانها،  من  اإداراتها  وتقريب 

امل�ستع�سية  امل�ساكل  وجمابهة 

والتي  املواطنني  توؤرق  التي 

غلبتها  حتى  وتكاثرت  تفاقمت 

واليوم  اجلماعة،  حتى  وهزمت 

اأرواح  يزهق  »غوال«  اأ�سبحت 

املهددة  الدور  النا�ض مثل كارثة 

�سنة  كل  حت�سد  التي  باالنهيار 

على  اآمالها  علقت  بريئة  نفو�سا 

املوت  من  حلمايتها  منتخبيها 

اإىل  نبهت  جريدة  اأول  كنا  وقد 

هذه املاأ�ساة قبل االأمطار وحددنا 

االأماكن املهددة، وطالبنا باتخاذ 

املواطنني  حلماية  االحتياطات 

من الهالك، وما توقعناه وقع يف 

ديور  يف  و�سيقع  الرحبة  ديور 

ولالق�سية،  ووقا�سة،  الدباغ 

والقنا�سل،  ولوبرية،  واملالح، 

غربية  و�سانية  وبوقرون 

وقريون وغريه)..( واملنتخبون 

الباردة،  باحلرب  م�سغولون 

فيما  »ال�سخونة«  واحلرب 

بني  يفرق  ال  اأغلبهم  الأن  بينهم، 

يفرق  ال  كما  وال�سخون  البارد 

ومقت�سيات  اجلماعة  نظام  بني 

من   99 فالف�سل  املقاطعات. 

امليثاق  من  الرابع  الف�سل 

اجلماعي يحدد بالن�ض: »يف�سل 

يف  مبداوالته  املقاطعة  جمل�ض 

اإليه  امل�سندة  احلوار  ق�سايا 

»يبدي  القانون«،  هذا  مبقت�سى 

تهم  التي  امل�سائل  جميع  يف  راأيه 

الرتابية  الدائرة  جزئيا  اأو  كليا 

ذلك  ا�ستوجبت  وكلما  للمقاطعة 

بها  اجلاري  واالأنظمة  القوانني 

العمل اأو طلب املجل�ض اجلماعي 

ذلك«.

مبقاطعات  امل�ست�سارين  ونوجه 

املقـــت�سيات  اإىل  العا�سمــــــــة 

احل�سرية  باجلماعات  اخلا�سة 

املقاطعات  لنظام  اخلا�سعــة 

132 من  اإىل املادة   84 من املادة 

القانون اجلماعي ليعرفوا ما لهم 

االن�سغال  ولتجنب  عليهم  وما 

باحلرب الباردة التي ت�سببت يف 

نتيجة  الرباط يف موت مواطنني 

فيما ال يعني  االإهمال واخلو�ض 

ال�سكان.

االجتهاد  عليهـــــم  املنتخبـــون 

والن�سال والكفاح من اأجل اإنقاذ 

�سكان مقاطعاتهم ولو باالكتتاب، 

واالت�سال باجلمعيات وال�سركات 

اأما  واملتربعني،  واملح�سنني، 

امليزانية  »هميزات«  انتظار 

عمال  بل  ن�ساليا  عمال  لي�ض  فهذا 

لي�سوا  واملنتخبون  اإداريا، 

بل منا�سلني وانتخابهم  اإداريني 

و»يعتقوا«  م�ساكلنا  ليحلوا 

اإخواننا  الردم  حتت  املوت  من 

ب�سبب  �سنويا  ميوتون  الذين 

بواجبهم  امل�ست�سارين  قيام  عدم 

االنتخابي.

العنصر
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ا�شتهر  والذي  للعا�شمة  اجلديد  الوايل    ♦
�شمالية  مدن  ت�شاميم  هيكلة  باإعادة 
الرباط  حتظى  اأن  نتمنى  عمرانها،  وطور 
بالأولوية خ�شو�شا يف معاجلة اآفة الدوواير 
املقاطعات  كل  يف  املنت�شرة  الق�شديرية 
املهددة  الديور  كوارث  من  ال�شكان  واإنقاذ 
وم�شائب  ح�شان،  مقاطعة  يف  بالنهيار 
مركز  اإىل  و�شلت  التي  الع�شوائي  ال�شكن 

العا�صمة.

♦ منذ 3 �شنوات مت جتميد: »جلنة امل�شاواة 
وتكافوؤ الفر�س« التابعة للمجل�س اجلماعي 
وتتكون من �شخ�شيات؛ البع�س منها مرموقة 

وتتمتع باحرتام ال�شكان.
 فهل بعد هذا التجميد »يطلق اهلل �شراحها« 
جلنة  املجل�س  رئي�س  ويعني  حلها  يتم  اأم 

جديدة«.

اأرا�شي  �شاأن  يف  ن�شرناه  مقال  على  بناء   ♦
امل�شتقلة  اجلماعية  الوكالة  »املرحومة« 
هذه  حل�شر  جمع  انعقد  احل�شري،  للنقل 
بني  ومن  م�شاريع،  واقرتاح  الأرا�شي 
القرتاحات املهمة، بناء قاعات للموؤمترات 

الدولية التي تفتقد اإليها العا�شمة.

املنتخبني على تدبري  بعد تهافت بع�س   ♦
اأخرى  تاأ�شي�س  وعلى  جماعية،  �شركات 
مبقت�شيات  هنا  نذكر  والأبناء،  للزوجات 
متنع  التي  اجلماعي  امليثاق  من   22 املادة 
اأن  العزل  طائلة  حتت  املجل�س  اأع�شاء  على 
اأو  جماعتهم  مع  خا�شة  م�شالح  يربطوا 
اأما �شاأن  تدبري املرافق العمومية اجلماعية 

املنح فهذه ف�شيحة.

�سهداء الردم والهدم »يحا�سبون« منتخبي املقاطعات

حتى ل تختنق �شوارع العا�شمة

الأزمة املفتعلة ملواقف ال�سيارات

هل ف�شلت جتربة املقاطعات يف الرباط؟!

من

 أرشيف

 الرباط

التي  ال�سرو�ض  احلرب  خاٍف  يعد  مل 

ا�ستعلت يف بع�ض اجلمعيات املكلفة بتدبري 

مادامت  االجتماعية،  املركبات  بع�ض 

تف�سح  اإعالمي  منرب  اإىل  وثائق  و�سلت 

يف  والفقراء  البوؤ�ساء  ا�ستغالل  وبامللمو�ض 

واإهمالهم  جتويعهم  ح�ساب  على  االغتناء 

وتر�سيدهم.

حممد  احلاج  الكبري  املح�سن  اهلل  ورحم 

اخلريية  اجلمعية  تراأ�ض  الذي  حكم 

وينظم  ماله  من  عليها  ينفق  وكان  الرباط 

باملدار�ض  العيون  لفح�ض  حملة  �سهر  كل 

ل�سعاف  النظارات  اآالف  ب�سراء  ويتربع 

بقاعة  �سهر  كل  عليهم  ويوزعها  الب�سر، 

باالأكل  عائالت  وي�ساعد  للوالية،  احلفالت 

الذي  وهو  بيوتها  اأكرية  اأداء  لها  وي�سمن 

�سيد م�سجدا كبريا بحي املحيط لوجه اهلل 

وخدمة لل�سكان. وع�سنا حتى »�سفنا« كيف 

اأن منتخبني يت�سابقون لتاأ�سي�ض جمعيات، 

هو  وباطنها  اهلل«،  لوجه  »للعمل  ظاهرها 

ال  ممار�سات  من  ون�سمعه  اليوم  نقراأه  ما 

طبقة  ت�سغل  الأنها  اأخالقية  وال  اإن�سانية 

وال�سيخوخة  باحلرمان  الدهر  عليها  ق�سى 

»البع�ض«  ليزيدهم  واالأمرا�ض،  والفقر 

لهم  املخ�س�سة  املوارد  با�ستغالل  ق�ساوة 

لي�ست  وهذه  ح�ساباتهم،  اإىل  ويحولونها 

امل�سالح  تدخل  تتطلب  كارثة  بل  جرمية 

و�سفاف  نزيه  حتقيق  لفتح  املخت�سة 

فقراء  لدماء  امل�سا�سني  املتالعبني  وف�سح 

وعجزة الرباط.

من  »جماعة«  الظروف  هذه  ظل  ويف 

والنهار  بالليـــل  »يجــــرون«  املنتـخبني 

ويربطون ات�ساالت مكثفة لتاأ�سي�ض جمعية 

املزمع  االجتماعي  املركب  بت�سيري  للفوز 

ونرجو  اليو�سفية،  مقاطعة  يف  تد�سينه 

ولي�ض  اهلل  لوجه  »اجلري«  ذلك  يكون  باأن 

على  واحل�سول  »ميزانية«  على  لل�سيطرة 

مكاتب مبوظفني و�سيارات وهواتف خلدمة 

االأو�سياء  امل�سوؤولني  وعلى  م�ساحلهم. 

على هذه املوؤ�س�سات االت�سال ب�سخ�سيات 

اأ�سلها  ونبل  ونزاهتها  بكرمها  معروفة 

مثل املرحوم احلاج حممد حكم رحمه اهلل، 

اخلريية  املوؤ�س�سات  هذه  بتدبري  واإقناعهم 

لرعاية م�سنني وفقراء ومر�سى، فما و�سلت 

االإح�سانية  املوؤ�س�سات  بع�ض  حالة  اإليه 

التي حتولت اإىل مورد مايل وعيني للبع�ض، 

يجعل الرباط اأ�سحوكة عند باقي املدن.

مهزلة تدبري املركبات الجتماعية 

والتكوينية يف العا�سمة ال�سيا�سية
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هل تدافع ال�سفارة الفرن�سية عمن يخطط لك�سر

 اأكرب  م�سروع يف الداخلة؟
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تتف�عل يف اإقليم الداخلة، ك�أول ق�ضية مطروحة 

على الوايل اجلديد، عن��ضر هذا امللف ال�ضخم، 

اآالف  �ضبعة  على  وا�ضح�  خطرا  ي�ضكل  الذي 

مغربي، يعملون يف هذه ال�ضركة التي يرتاأ�ضه� 

القطب ال�ضحراوي، االحت�دي، ح�ضن الدرهم 

الذي  برييك«،  »بوي�ش  الفرن�ضي  مع  ب�ضراكة 

الفالحية،  ال�ضركة  هذه  يت�ضرف يف �ض�درات 

وهي ب�ملاليري، بعد اأن ك�ن اأي�م وايل ال�ضحراء 

ال�ض�بق �ضعيد وا�ضو، جمرد ب�حث �ضغري عن 

الك�ضب، يركب �ضي�رته R4، قبل اأن ي�ضتغل يف 

اإحدى ال�ضيع�ت امللكية يف اأك�دير.

الدرهم،  ح�ضن  يقدم  عندم�  امللف،  ويت�ضخم 

الفرن�ضي  هذا  فيه�  يتهم  الق�ض�ء  اإىل  �ضك�ية 

اأن يكتب  ال�ضركة، قبل  ب�لتالعب يف �ض�درات 

بن  احلكومة  رئي�ش  اإىل  ر�ض�لة  الدرهم  ح�ضن 

كريان، واإىل وزير امل�لية بو�ضعيد، واإىل وزير 

عن  للبحث  تدخلهم  يطلب  اأخنو�ش،  الفالحة 

�ضدرت  ملي�را«   40« اأورو  مليون   35 م�ضري 

اإىل فرن�ض�، دون اأن يظهر له� اأثر يف املغرب.

كريان..  بن  احلكومة  رئي�ش  به  ق�م  م�ذا 

ووزراوؤه اأو اأنهم ال يريدون زعزعة امل�ض�لح 

الفرن�ضية يف املغرب.

هذا  قرر  حينم�  اأخرى  اأبع�دا  اأخذت  الق�ضية 

الفرن�ضي عقد جمل�ش غري ق�نوين، لطرد رئي�ش 

ال�ضركة ح�ضن الدرهم، وتعيني ولد الفرن�ضي، 

�ضبعة  ت�ضغل  التي  لل�ضركة  رئي�ض�  »فيليب« 

حتت  كلهم  اأ�ضبحوا  مغربي،  مواطن  اآالف 

رحمة النفوذ الفرن�ضي.

واأكدت م�ض�در »مل�روك االآن« اأن رجل االأعم�ل 

رفع  قد  الدرهم  ح�ضن  ال�ضحراوي  والربمل�ين 

جمموعة  يف  �ضريكه  �ضد  ق�ض�ئية  دع�وي 

»بوي�ش  اجلن�ضية  الفرن�ضي  »اكروديب« 

و»خي�نة  »ب�ل�ضرقة«  فيه�  يتهمه  برييك«، 

�ضفة«،  و»انتح�ل  و»التزوير«  االأم�نة« 

و»الت�ضرف يف م�ل م�ضرتك ب�ضوء نية«.

اأن  التطور ت�ضيف م�ض�درن�، بعد  وي�أتي هذا 

ا�ضتنفذ ح�ضن الدرهم جميع املح�والت احلبية 

ال�ض�ئك  امل�ضكل  ملع�جلة 

الذي اندلع منذ عدة �ضهور 

اختال�ض�ت  اكت�ضف  عندم� 

بعدة  مهمة  جد  م�لية 

للمجموعة،  ت�بعة  �ضرك�ت 

تدقيق  بعملية  القي�م  فقرر 

حم��ضب�تي من طرف خرباء 

اأن  اإال  وفالحني،  م�ليني 

�ضريكه »بوي�ش بيــــــــــريك« 

فريق  تزويد  عن  امتنع 

تف�ضر  تق�رير  اأو  رقمية  اخلربة ب�أي معطي�ت 

�ضرك�ت  تتكبده�  التي  املتوالية  اخل�ض�رات 

عمد  املق�بل  ويف  الفالحي،  والت�ضدير  االإنت�ج 

ال�ضرك�ت  اإدارة  جم�ل�ش  حم��ضر  تزوير  اإىل 

من�ضبه  من  الدرهم  ح�ضن  اإزاحة  اأجل  من 

ال  حتى  االإدارية  املج�ل�ش  لهذه  كرئي�ش 

يتمكن من الطعن يف احل�ض�ب�ت ال�ضنوية لهذه 

ال�ضرك�ت.

على  نتوفر  التي  املزورة  املح��ضر  وت�ضري 

ب�إق�لة  ق�م  برييك«  »بوي�ش  ب�أن  منه�،  ن�ضخ 

ح�ضن الدرهم من رئ��ضة جمل�ش اإدارة كل من 

�ضركة »�ضوبروفيل« و»رزافلور« دون توفر 

»فيليب  ابنه  بتعيني  وق�م  الق�نوين،  الن�ض�ب 

بوي�ش« رئي�ض� لهذه ال�ضرك�ت.

هو  هذا  بوي�ش«  »فيليب  اأن  ب�لذكر  وجدير 

رئي�ش ال�ضركة الفرن�ضية »اإيديل »التي حتتكر 

ل�ضرك�ت  الفالحية  املنتوج�ت  ت�ضويق 

من  واململوكة  و»رزافلور«  »�ضوبروفيل« 

بعد  توقفت  والتي  االأب  بوي�ش  بيريك  طرف 

م�ضتحق�ت  ت�ضديد  عن  النزاع  هذا  ن�ضوب 

ب�أداء  بدوره�  امللتزمة  املغربية  ال�ضرك�ت 

ك�ن  هذا  كل  املغربية  االأبن�ك  لف�ئدة  القر�ش 

الهدف من ورائه ال�ضغط على ح�ضن الدرهم 

التي  االختال�ض�ت  الطرف عن  اإىل غظ  ودفعه 

اكت�ضفه�. 

خالل  اجلن�ضية  الفرن�ضي  ال�ضريك  عمد  كم� 

ب�لو�ضط  اإ�ض�ع�ت  ن�ضر  اإىل  االأخرية  ال�ضهور 

الفالحي ب�أك�دير مف�ده� اأن ال�ضعوب�ت امل�لية 

اختال�ش  عن  ن�جتة  ال�ضرك�ت  تواجهه�  التي 

ق�م به ح�ضن الدرهم يف حني توؤكد الوث�ئق التي 

اأن جميع عملي�ت  نتوفر على ن�ضخ منه� على 

ال�ضحب التي ق�م به� ح�ضن الدرهم هي عملي�ت 

وم�ض�دق  ال�ضرك�ت  ح�ض�ب�ت  يف  م�ضبوطة 

من  وم�ضحوبة  احل�ض�ب�ت  مراقب  طرف  من 

احل�ض�ب اجل�ري اخل��ش بح�ضن الدرهم. 

اأن  ه�تفي  ات�ض�ل  يف  الدرهم  ح�ضن  واأكد 

فرتات  وكذا  وال�ضي��ضية  املهنية  ان�ضغ�الته 

ومن  موؤخرا،  منه�  مر  التي  والعالج  املر�ش 

برييك  يف  و�ضعه�  التي  الكبرية  الثقة  منطلق 

جعلت  الفالحية  م�ض�ريعه  لت�ضري  بوي�ش 

ال�ضرك�ت  م�لية  يف  الن�هي  االآمر  �ضريكه 

املذكورة. ليكت�ضف بعد ذلك اأن طريقة ت�ضيري 

الفرن�ضي برييك ت�ضوبه� الكثري من االختالالت، 

على  �ضلب�  انعك�ضت  عندم�  وا�ضحة  وظهرت 

ال�ضرك�ت الفالحية التي ت�ضغل اأكرث من 7000 

اأ�ضرا ب�أكمله� وي�ضتغلون  ع�مل، كلهم يعيلون 

اأن  نف�ضه  الوقت  يف  موؤكدا  ال�ضيع�ت..  يف 

منو  يدي  ج�  يل  حلوب�  »بقرة  لي�ش  املغرب 

»مرحب�ً  الدرهم:  ح�ضن  واأ�ض�ف  الفلو�ش«، 

ت�م  احرتام  يف  ولكن  االأجنبي  ب�ال�ضتثم�ر 

للقوانني وموؤ�ض�ض�ت هذا الوطن«، حيث ط�لب 

موؤقت  مت�ضرف  بتعيني  الدولة  من  الدرهم 

اإىل حني �ضدور االأحك�م  يف  لت�ضيري ال�ضرك�ت 

النزاع. 

على هام�ش »الأمازيغ 

يحتفلون باآلهة روماين«

بقلم: عبد اللطيف الفارسي حقيقي

عبد  الكاتب  الباحث  مقال  أن  فيه  شك  ال  مما 
املاضي،  العدد  في  املنشور  فريقش  الرحمان 
مفادها  تاريخية  حقيقة  عن  الكشف  في  توقف 
إخواننا  بعض  اتخذه  الذي  السنوي  العيد  أن 
األمازيغ عيدا سنويا لهم لم يكن سوى أحد أعياد 
الرومان القدمية التي اختلف في حتديد إحيائها 
واالحتفال بها بعد مجيء النصرانية/ املسيحية، 
البابوية  التوجهات  وتضارب  مذاهبها  وتعدد 

والكنائسية حسب الزمن واملكان)..(
لقد احتفظت روما وبيزانطا من الغرب إلى الشرق 
اختراق  بعد  حتى  وآلهتها  ولغتها  بهويتها 
وتربعها  القيصر  قصر  املسيحية  النصرانية/ 

على عرش سلطة الدولة الرومانية الالتينية.
لم تتخَل روما عن تاريخها العميق وهي احلضارة 
من  أن  حتكي  غريبة  أسطورة  على  انبنت  التي 
بناها وأسس اللبنة أألولى لدولتها هما األخوان 
oRomus et R  o و«رومولوس«  »»روموس« 
mulus« أبناء اإلاله »يونون« »junon« واألميرة 
 la Vesta Rhea« »اإلالهة »الفستال رحيا سيلفيا
شمال  الذئاب  غابة  وسط  ولدا  واللذان   »Silvia

إيطاليا وتركا ملصيرهما املجهول.
جاءت  الذئاب  ملكة  أن  حتكي  األسطورة  لكن 
وأرضعتهما  غارها  إلى  وحملتهما  لنجدتهما 
احلكاية  هذه  الرومان  خلد  لقد  جرائها.  مع 
الرخام  من  منحوت  كبير  بتذكار  امليتولوجية 
األبيض ميثل ذئبة وهي ترضع األخوان »روموس« 
»Romus et Romulus« ونحتت  و«رومولوس« 
ومازال   »Téteo Love« لوف«  »تيت  عبارة  عليه 
هذا التمثال بارزا وسط روما وشاهدا على هذه 

األسطورة الغريبة..!
لقد خلد الرومان آلهتهم من الكواكب والقياصرة 
في أيام األسبوع والشهور، كما قاموا بتعديالت 
أول  هو  اإلثنني  يوم  ليصبح  تربيتها  في  عديدة 
أيام األسبوع واسمه بالالتيني هو »لوناo دييس« 
القمر،  يوم  ومعناه   »Lunea Diés« )Lundi(
ويليه يوم الثالثاء )Mardi( وأصله الالتيني هو 
»مارتيسo دييس« أي يوم الكوكب مارس)...(، أما 
الالتيني  بالفرنسي   )Mercredi( األربعاء  يوم 
Mercuriuso« دييس«   oميركوريوس« واصله 
 .Mercure ميركور)...(  الكوكب  يوم  أي   »Diés
 Joviso« بالالتيني   )Jeudi( اخلميس  ويوم 
 Jour« جوبتير«  »الكوكب  يوم  ويعني   »Diés
بالالتيني  يقابله  اجلمعة  ويوم   ،»de Juputer
 Jour de« )...(أي كوكب فينوس »VenrisoDiés«
Sa o« أصله )Samedi( ويوم السبت .»Venus
 »Samadi« من   »Sambedi« من   »batioDiés
واحتفل العبريون به كيوم صوم وعبادة، أما آخر 
 )Dimanche( أيام األسبوع الروماني هو األحد
 »EcclesoDiéso Dominica« وأصله بالالتيني

.»Jour de Seigneur« أو يوم العبادة
اجلوليانية  الرومانية  للشهور  بالنسبة  أما 
والكريكورية فهي ال تتغير مع الفصول بل تظل 
مستقرة في مكانها مع فصول السنة وكأن األرض 
ال تدور حول الشمس بل جعلوها هي مركز املدار 
الشمسي والكواكب تدور حولها، ولم يتم مراجعة 
وتصحيح هذا اخلطإ حتى بعد اكتشاف استدارة 
الشمس  وحول  نفسها  حول  ودورانها  األرض 
التوقيت  عن  املعبرة  هي  القمرية  الشهور  لتظل 
احلقيقي املتعلق باأليام والشهور خالل كل سنة.
يتبع

ال�سريك الفرن�سي يبعد القطب 

ال�سحراوي ح�سن الدرهم.. ويعني 

ولده حاكما على 7000 �سحراوي

الفرنسي بويش بيريك



 ال يمكن طي الملفات التاريخية
مكانة  ال  التاريخ  يف 

امللفات  طي  ملقولة 

ميكن  نهائية،  ب�صفة 

امللفات  تطوى  اأن 

اأو ق�ضائيا، لكن  �ضيا�ضيا 

تطوى  ال  التاريخ  علم  يف 

يهمني  الذي  امللفات)..( 

ك�ضخ�ص يزاوج بني العلوم 

هو  والتاريخ  ال�ضيا�ضية 

يقبل  ملاذا  التايل:  الت�ضاوؤل 

بهذا  تاريخهم  على  املغاربة 

م�ضكونون  الأنهم  ب�ضاطة  بكل  االهتمام؟  من  القدر 

بامل�ضتقبل، فهم يحملون �ضعوريا اأو ال �ضعوريا كل 

املطاف  نهاية  ويف  تاريخهم،  من  ال�ضابقة  الفرتات 

االإن�ضان هو نتاج املا�ضي وال ميكن ف�ضله عنه، لذلك 

عندما توؤرقه ت�ضاوؤالت احلا�ضر على االأ�ضح.

حسن أوريد »مؤرخ«

اجتهادات عمر بن الخطاب 
الكرمي  القراآن 

البيع  اأن  على  ن�ص 

البيع  »واأحل  حالل 

وهذا  الربا«،  وحرم 

ال�ضلطات  مينع  ال 

املجتمع  يف  املخت�ضة 

منع  من  امل�ضلم 

اأو  البيوع  من  اأنواع  

فعله  ما  وهو  تقييدها، 

الر�ضول )�ضلى اهلل عليه 

بالنهي  حياته  يف  و�ضلم( 

ال  ال�ضيا�ضية  امل�ضوؤولية  موقع  من  منها  اأنواع  عن 

اأكل  اأباح  تعاىل  فاهلل  والر�ضالة،  النبوة  موقع  من 

اخلطاب  بن  عمر  لكن  واالإبل  والبقر  الغنم  حلوم 

بحتة  واقت�ضادية  اجتماعية  الأ�ضباب  �ضراءها  قيد 

يف فرتة ال�ضائقة االقت�ضادية، فمنع النا�ص من اأكل 

اللحم اأكرث من ثالثة اأيام يف االأ�ضبوع حتى ال ي�ضتاأثر 

بها االأغنياء وحدهم، وكان يراقب من جتاوز ذلك. 

سعد الدين العثماني »العدالة والتنمية«

الزيادة بلغة اإلجماع 
الإ�ضالح  العليا  اللجنة 

نظام العدالة مل تناق�ص 

التنظيمية  القوانيـــــــن 

وال املرا�ضم، بل ناق�ضت 

وقالت  االإجمال،  بلغة 

اأولويات  بني  من  اإن 

راتب  اإ�ضالح  االإ�ضالح، 

اللجنة  يف  وقيل  الق�ضاة 

وثمن  ثمنه  �ضيء  كل  اإن 

االإ�ضالح هو االعتناء براتب 

القا�ضي وااللتفاتة اإىل و�ضعه 

القوانني  وال  املرا�ضم  بتاتا  تطرح  ومل  االجتماعي، 

التنظيمية التي حتتاج اإىل مناق�ضة مف�ضلة، يف حني 

اأن االجتماع كان بلغة االإجماع. 

عبد الحق العياسي »قاضي«

مفارقات دفاتر التحمالت 
التحمالت  دفاتر 

و�ضعت دون اأن تتوفر 

لنا اإمكانياتها، التقنية 

واللوج�ضتكية واملادية 

عن  النظر  ب�ضرف  هذا 

م�ضامينها)..( حلد االآن 

جاءت  عما  تربهن  مل 

دمقرطة  ومنه  اأجله،  من 

فر�ص  واإعطاء  االإبداع 

مل�ضتحقيها، ومل تثبت ال�ضفافية 

التي نادت بها واأقول هذا ب�ضكل ودي الأين مع النا�ص 

الغيورين على االإبداع التلفزيوين واملغربي عموما.

إدريس الروخ »ممثل« 
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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

العيون: األسبوع
 

حفل  اختتام  قبيل  حدث  ما  بالعيون، 

العيون  جلهة  اجلديد  الوايل  تن�ضيب 

بو�ضعيب  احلمراء  ال�ضاقية  بوجدور 

للمغرب  ال�ضابق  ال�ضفري  يحظيه 

بال�ضويد، من تهجم على الوايل ال�ضابق 

وم�ضمع  مراأى  وعلى  الدخيل  اخلليل 

والوزير  ح�ضاد  الداخلية  وزير  من 

ا�ضري�ص  ال�ضرقي  للداخلية  املنتدب 

واملدير العام لالأمن الوطني بو�ضعيب 

خليهن  الكوركا�ص  ورئي�ص  الرميل 

املدير  حجي  واأحمد  الر�ضيد  ولد 

وع�ضرات  اجلنوب،  لوكالة  العام 

واملنتخبني  الرتابيني  امل�ضوؤولني  من 

وبوجدور،  طرفاية  اأقاليم  وعمال 

ي�ضكل حالة ا�ضتثناء تك�ضف بامللمو�ص 

جعل  الذي  والهيجان  الغ�ضب 

ال�ضحراوي  ال�ضباب  من  جمموعة 

ينتف�ص يف وجه الوايل اخلليل الدخيل 

حفل  »بالكذاب«،  اإياه  وا�ضفني 

اإىل  يكتمل  اأن  له  يكتب  مل  التن�ضيب 

من  بالدعاء  عادة  يختتم  الذي  نهايته 

الربا�ص  العينني  ماء  ال�ضيخ  طرف 

رئي�ص املجل�ص العلمي نتيجة الفو�ضى 

وهو  الر�ضمية،  باملن�ضة  حلت  التي 

اأن  يف�ضل  ا�ضري�ص  ال�ضرقي  جعل  ما 

النقطة  هذه  يف  التن�ضيب  حفل  يختتم 

مع  كالمية  مواجهات  يف  الدخول  بدل 

بحقوقهم  طالبوا  الذين  املحتجني 

االجتماعية، وحتى ال يرتجم تدخلهم 

ال�ضابق  للوايل  املبا�ضرة  واتهاماتهم 

باأنه  الدخيل  اخلليل  ال�ضحراء  ابن 

من  واحد  قال  انف�ضايل،  �ضنع  من 

املحتجني »اهلل ين�ضر امللك« و�ضمعها 

ما  وهو  املوؤمترات،  ق�ضر  يف  من  كل 

املنتف�ضني  ال�ضحراويني  اأن  يعني 

يطالبون  مغاربة  ال�ضابق  الوايل  �ضد 

من  ويرف�ضون  الد�ضتوري  بحقهم 

ان�ضراف  طريقة  اأما  عليهم،  يكذب 

الوفد الر�ضمي من العيون، فقد توجه 

حيث  االأول  احل�ضن  ملطار  مبا�ضرة 

اأ�ضرف  التي  الداخلة  مدينة  اإىل  انتقل 

تن�ضيب  على  الوزاري  الوفد  فيها 

�ضقيق  بنعمر  قادري  اجلديد  الوايل 

على  واليا  بنواك�ضوط  املغرب  �ضفري 

اجلهة خلفا حلميد �ضبار الذي اأ�ضندت 

الدويل  التعاون  مدير  وايل  مهمة  له 

للرجل  ترقية  مبثابة  تعترب  وهي 

الذي ق�ضى �ضنوات يف خدمة  الق�ضية 

الوطنية، كما مت تن�ضيب عبد الرحمان 

اأو�ضرد  اإقليم  عمالة  عامل  اجلوهري 

خلفا حل�ضن بولعوان الذي اأحيل على 

التعاقد.

ومل تفرط وزارة الداخلية يف ابراهيم  

الذي  الزاك  اأ�ضا  اإقليم  عامل  زيد  اأبو 

وحل  قا�ضم  �ضيدي  اقليم  بعمالة  عني 

الذي  العامل  �ضدقي  ح�ضن  مكانه 

مت  فيما  اجتماعية،  ملفات  تنتظره 

اإقليم  على  عامال  خليل  ح�ضن  تعيني 

العامل  كذلك  التغيري  و�ضمل  طاطا، 

من  عاد  الذي  باملينور�ضو  املكلف 

ومل  بارز.  حميد  الدار  ابن  اإىل  جديد 

بوجدور  اأقاليم  عمال  العملية  ت�ضمل 

ب�ضبب  وطانطان  وطرفاية  وال�ضمارة 

قناعة االدارة الرتابية بجدوى العمل 

واالأورا�ص املفتوحة يف هذه االأقاليم.

الوزير  تكليف  مهتمون  واعترب 

اأخنو�ص باالإ�ضراف نيابة عن احلكومة 

يف تن�ضيب، حممد عايل العظمي، واليا 

على جهة كلميم ال�ضمارة وعامل اإقليم 

ت�ضالح  ر�ضالة  ال�ضحراء،  باب  كلميم 

عالمات،  من  اأكرث  طياتها  يف  حتمل 

املجل�ص  رئي�ص  دخل  اأن  �ضبق  حيث 

البلدي االحتادي القوي والذكي عبدا 

لوهاب بالفقيه يف نقا�ص حاد حتول اإىل 

وال�ضيد  الفالحة  لوزير  اتهامه  حد 

اأي  بغياب  اأخنو�ص،  عزيز  البحري، 

ا�ضرتاتيجية للمغرب االأخ�ضر باجلهة 

والتي  الورق  على  مل�ضاريع  وعر�ضه 

بزيارة  ووعد  الوزير،  حفيظة  اأثارت 

وهو  فر�ضة،  اأقرب  يف  كلميم  ملدينة 

ع�ضفورين  ي�ضرب  الوزير  جعل  ما 

وفتح  الوايل  تن�ضيب  واحد،  بحجر 

�ضفحة جديدة مع منتخبي جهة كلميم 

املوؤ�ض�ص  القيادي  وخلف  ال�ضمارة، 

الكبري  واملحاور  البولي�ضاريو  جلبهة 

والية  راأ�ص  على  باحل�ضرمي  امللقب 

الفتاح  عبد  ال�ضمارة  كلميم  جهة 

البجيـوي الذي عيـن على راأ�ص والية 

جهـة عبدة والذي مت توديعه بتقدمي 

القاعة  ووقوف  وتذكارات  هدايا 

املهني  مل�ضاره  وفاء  لتحيته  فيها  مبن 

مع  وتوا�ضله  التنموية  واجنازاته 

ال�ضاكنة واملنتخبني.

لل�ضلطات  ر�ضميا  احتاجا  املغرب،  قدم 

الجئني  ترحيل  عمليات  تكرر  على  اجلزائرية 

�ضوريني اإليها عرب حدودهما الربية املغلقة منذ 

20 �ضنة.
وقال بيان لوزارة الداخلية املغربية اإن املغرب 

تقدم باحتجاج ر�ضمي لل�ضلطات اجلزائرية على 

وتخالف  تكررت  والتي  تلك  الرتحيل  عمليات 

قواعد ح�ضن اجلوار التي ما فتئت تدعو اإليها 

»اأ�ضفها  عن  نف�ضه  الوقت  يف  معربة  الرباط، 

للو�ضعية املزرية لهوؤالء املهاجرين«.

املغربية  ال�ضلطات  اأن  امل�ضدر  نف�ص  واأ�ضار 

�ضجلت، اأخريا، تكرر عمليات ترحيل الالجئني 

ال�ضوريني »كما املنحدرين من اإفريقيا جنوب 

ال�ضلطات  قبل  من  ال�ضابق«  يف  ال�ضحراء 

احلدود  عرب  املغربي  الرتاب  نحو  اجلزائرية 

ال�ضرقية.

واأ�ضاف البيان اأنه بالن�ضبة للفرتة املمتدة من 

ال�ضلطات اجلزائرية  يناير، رحلت   28 اإىل   26

امراأة و43   18 بينهم  �ضوريا، من  77 مواطنا 
طفال »بع�ضهم تقل اأعمارهم عن �ضهرين«.

اأحد  عن  نقلت  املغربية  االأنباء  وكالة  وكانت 

ويدعى  املرحلني  ال�ضوريني  الالجئني  هوؤالء 

فيا�ص حممد النع�ضان فيا�ص اأبو قا�ضم، قوله 

اإنه »ق�ضى واأفراد عائلته ثالثة اأيام يف اجلزائر 

يف  وذلك  البارد  اجلو  ظل  يف  بالعراء  يبيتون 

غياب لالإيواء واملوؤونة«.

مفاجأة �شراعات وم�شاكل »زوج بغال« 

املحتجون على الوايل الدخيل قالوا “اهلل ين�شر امللك” 

طرح �ضندوق االإيداع والتدبري، فر�ضا ا�ضتثمارية 

الفنادق  قطاع  يف  ال�ضعوديني  االأعمال  رجال  على 

وال�ضياحة والعقارات والبنى التحتية واالإ�ضكان، 

باأكرث من 280 مليون دوالر.

املغرب  اإن  ال�ضندوق،  مدير  علمي  اأن�ص  وقال 

بعينها،  لل�ضعوديني  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  طرح 

يف  »وجدة«  وم�ضروع  »اأكادير«  م�ضروع  منها 

ال�ضرق، بجانب م�ضاريع �ضياحية وفندقة واإ�ضكان 

اقت�ضادية ومكاتب كفنادق الدار البي�ضاء ومارينا، 

ف�ضال عن م�ضاريع البنى التحتية يف جميع اأنحاء 

 - ال�ضعودي  االأعمال  جمل�ص  اأن  اإىل  البالد.ي�ضار 

عقد  الذي  اللقاء  خالل  موؤخرا،  تو�ضل،  املغربي 

موؤخرا، اإىل �ضيغة �ضراكة ت�ضتهدف دعم ال�ضندوق 

اال�ضتثماري امل�ضرتك، الذي اأ�ض�ص خ�ضي�ضا لتحفيز 

بزيادة  مطالبات  و�ضط  امل�ضرتكة،  اال�ضتثمارات 

التبادل التجاري الذي وقف منوه عند ن�ضبة 4.7 

يف املائة، يف حني اأن حجم اال�ضتثمارات يف املغرب 

يزيد على 3.75 ماليري دوالر.

امل�ضروع  طرح  عن  الك�ضف  مت  اآخر،  �ضعيد  على 

الطبي ال�ضعودي - االأملاين من قبل جمل�ص االأعمال 

يف  اال�ضتثمار  خارطة  الإدخاله  املغربي  لل�ضندوق 

املغرب وفق اآلية �ضراكة حمددة، مبينا اأنه ي�ضتمل 

على اإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفيات بخربات واأجهزة 

وكوادر اأملانية.

�شندوق الإيداع والتدبري يتزعم مبادرة فتح الأبواب للخليجيني 

م�شت�شار رئي�س الوزراء الإ�شباين يقرتح 

اقت�شام ال�شلطة على �شبتة ومليلية 
ت�ضريح جريء ومثري وغري متوقع، ذاك الذي اأدىل به 

االإ�ضباين  الوزراء  لرئي�ص  ال�ضابق  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار 

خابيري  امل�ضت�ضار  ثباتريو،  رودريغيز  لوي�ص  ال�ضابق 

يخ�ص  ح�ضا�ص  مو�ضوع  يف  خا�ص  بعدما  بالن�ضويال، 

�ضبتة  مدينتي  على  ب�ضيادة  يتعلق  وا�ضبانيا  املغرب 

ومليلية، اخلروج جاء عقب ما ك�ضفته الوثائق ال�ضرية 

الربيطانية من اأن امللك خوان كارلو�ص عرب للربيطانيني 

عن عدم جدية بالده يف املطالبة ب�ضخرة جبل طارق، 

اإميانا منه باأن ذلك �ضيفتح املجال ملطالبة امللك الراحل 

احل�ضن الثاين بالثغرين املحتلني.

خابيري بالن�ضويال قال »على اإ�ضبانيا وبريطاين البحث 

عن �ضنع جديدة حلل امل�ضكلة مثل التفكري يف �ضيادة 

متكن  طارق  جبل  �ضخرة  على  البلدين  بني  م�ضرتكة 

�ضبتة  مبدينتي  واالإ�ضباين  املغربي  العلمني  و�ضع  من 

ومليلية«.

الوالي السابق الدخيل



طبول  فيه  تدق  كانت  الذي  الوقت  يف 

اال�ستعداد  فرتة  يف  االأمريكية  احلرب 

لل�سربة الع�سكرية على �سوريا التي مل 

»االحتاد  اأ�سدر  االإطالق،  على  حتدث 

الر�سايل  )اخلط  املغربي«  ال�سيعي 

باملغرب( بياناً اأدان فيه التدخل املقرتح. 

»االحتاد«  اأكد  موقفه،  تربير  ويف 

يحدَّده  اأن  يجب  �سوريا  م�سري  اأن 

اخلارجية،  القوى  ولي�س  ال�سوريون 

يقوي  اأن  االأمريكي  التدخل  �ساأن  ومن 

فعل  رد  واأن  »القاعدة«،  تنظيم  �سوكة 

ال�سوري ب�سار االأ�سد على �سن  الرئي�س 

�سربة ع�سكرية �سد نظام حكمه �سيكون 

الذي  العنف  زيادة  املوؤكد  �سبه  من 

يرتكبه �سد مواطنيه.           

وبالذهاب اأبعد من ذلك، تناول »االحتاد« 

- الذي ميثل الطائفة ال�سيعية ال�سغرية 

جدًا يف املغرب - املوقف املغربي ب�ساأن 

اأو  تعاون  اأي  اأن  ذاكرًا  الق�سية  هذه 

»غري  �سيكون  ال�سربة  هذه  يف  م�ساركة 

ي�ستند  كان  اإذا  اإال  مربر«  وغري  �سرعي 

املتحدة؛  االأمم  عن  �سادر  قرار  على 

واأ�ساف اأنه حتى احلديث فقط عن �سن 

تاأجيله  ينبغي  كان  �سوريا  على  هجوم 

حتى �سدور تقرير االأمم املتحدة ب�ساأن 

الهجمات الكيماوية يف الغوطة. ووفقاً ملا 

ذكره اأع�ساء »االحتاد«، فمن »املفارقة« 

اأن املوقف االأمريكي قد تغري كثريًا بحيث 

اجلهاديني  جانب  اإىل  يكون  اأن  ميكن 

ال�سنة والتكفرييني امل�سلحني.

وُيعد هذا الف�سيل اجلديد من النا�سطني 

جديدة  ظاهرة  ال�سيعة  ال�سيا�سيني 

ال�سيعة  واأولئك  املغرب،  يف  ن�سبياً 

املذهب  ذلك  اعتناق  اإىل  ينزعون  كانوا 

العمل  من  اأو  التعليم  من  عودتهم  عقب 

�ستى  ويف  ال�سام.  بالد  يف  كمهاجرين 

اأنحاء بالد املغرب العربي، ا�ستمر اأتباع 

الطائفة ال�سيعية يف اإخفاء ديانتهم لوقت 

طويل، لذا من ال�سعب جمع اإح�سائيات 

موثوق بها عن اأعدادهم رغم التقديرات 

باأنها ت�سل اإىل �سبعة اآالف فرد يف املغرب. 

لكن من الوا�سح اأنهم يواجهون �سغوطاً 

الدينية  هويتهم  اإخفاء  موا�سلة  الأجل 

التي  لل�سيعة  الكراهية  يف �سوء م�ساعر 

ب�سكل  اأقلقهم  كما  يوم.  بعد  يوماً  تزداد 

وا�سح ان�سمام عدد من املغاربة للقتال 

وعلى  ال�سوريني.  الثوار  �سفوف  يف 

اجلانب االآخر، تتجه احلكومة املغربية 

اعتنقوا  الذين  ال�سيعة  بني  التمييز  اإىل 

بقناعة  ال�سعور  بدافع  ال�سيعي  املذهب 

نظر  »يف  الذين  ال�سيعة  واأولئك  دينية 

دعماً  املذهب  هذا  يعتنقون  احلكومة« 

لق�سايا ال�سيعة الدولية. وقد جتلى ذلك 

املمنوحة  الن�سبية  امل�ساحة  حجم  يف 

املغرب،  يف  البارزين  ال�سيعة  للقادة 

ومن بينهم اإدري�س هاين، مقارنة بالرقابة 

القريبة للمغاربة العاديني الذين يبدون 

اهتماماً باملذهب ال�سيعي.
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القصيدة التي أنشدها 
سفير السعودية قبل 

أن يغادر الرباط 
عبد  بن  حممد  ال�سعودي  ال�سفري  يغادر  ان  قبل 

مهمة  نحو  بالرباط  من�سبه  الب�سر  الرحمن 

دبلوما�سية جديدة بدولة االإمارات ترك للمغاربة 

ر�سالة خا�سة وهي عبارة عن ق�سيدة تقول:  

جادك الغيُث اإذا الغيُث همـى فرِّحــاً فــوَق 

�سمـــاِء املغــرِب

واإذا الطوُر جتلى الب�ســـــــاً ُحلٌة من لــوؤلــوؤٍ 

لـم يــثـــقـب

رق�س الرنج�س �سوقــاً وبكى جمريا نــهــرًا 

بدمــع عـــــذِب

فرتى الرو�س يناغى بع�سه منحٍن �سـكـرًا 

ملجلــي الُكــرب

❀ ❀ ❀
قد م�سى عقد ومـــا كنت اأرى غـيـر اإح�سـان 

و�سـْدر رحـــب

قد م�سى عقد كحلٍم يف الكرى اأو كبــرٍق الح 

ُحــب بـيـن ال�سـُـّ

قد م�سى عقد وح�سبي وكفــى �سيََّع الُعـمـَر 

ُمـ�سـيـُم اخلــّلــب

مـّر  اأنــه  �ســـوى  عيٍب  من  فيه  ما  وطٌر 

ـُهـــب كـومـــ�س ال�سُّ

وطــٌر ما فيه �ســرٌّ قد خفـــــى المــع مـثـل 

بــريــق الذهــــب

❀ ❀ ❀
والتـذاذي  املنى  اأطياف  بني  عي�سي  طاب 

مــن رحـيـق الكـتـب

ا�ستكت اأنـــدل�س تفريطنـــــــا وروت اآثـــار 

مــجـــد العــرب

وعـلـت �سيحاتهـا من مكـثهـــــا يف حيـا�س 

ال�ســانئ املـغـتـ�ســب

اأم  م  ُقــوَّ حالكــــم  بعدي  كيف  �ساءلتني 

م يف التــــــــرب نــــوَّ

مل اأجبها، واأنا االأدرى بهــــــا الذ بال�سمــــت 

جـلـيـل االأرب

❀ ❀ ❀
اأيهـا املـغـرب اهـنـاأ، حــــامداً مـلـك اجلــود 

نـقـي املــــاأرب

فالنوايــا  لــــــه  اخلري  فاأنربى  خريًا  راَم 

ــجــب كاملطايــــا النُّ

تهتــدي اأن �س�ستهــا يف حكمـة وجمـوح اإن 

تـقـد فـي �سـغـب

❀ ❀ ❀
يا ميـاُم نقــــــري اأو �سفـــري قد �سفا اجلو 

فبي�سي واأطربي

واعتلي  م�سى  فيما  م�سى  قد  ما  واتركي 

االأرَز وِعلِّي وا�سربي

حمى  قد  جائــــــر  من  ماأمن  يف  وارقدي 

الطري �سريف الن�سب

❀ ❀ ❀
حـــان ترحايل بخري مـفـعــم طاَب َمْن حـــــلَّ 

جــوار الطيِّب

الدُّجى  يف  للوغــى  هزبر  الداعي  دعا  قد 

ي�سطع �سوء الكوكب

قد برت ج�سمي تباريح الهوى تلك حــــال 

ال�سابــر املحت�سب

❀ ❀ ❀
العفو  جلل  مــــا  عدَّ  لطفا  ثم  �سرتا  ربِّ 

ذنــوب املـذنــــــب

غـيـٍث  مـثـل  �ســــادق  حمب  من  و�سالم 

واكــف كال�سيِب

لك يا �سعب عزيٌز، مكــرٍم كل من زار ديار 

املغـــــــرب

فانظري يا نف�س جمدا قادماً وار�سفي منه 

زالل امل�ســرب

االآ�ُس  قـبــل  بعدمـــــا  تباهى  ال�سفح  واإذا 

كــروم العـــنـــب

الكــون  �سنن  هــكـــذا  ولكن  هجراً  اأرد  مل 

الف�سيح الرحــب

د. محمد بن عبد الرحمن البشر

ال�سفري ال�سابق للمملكة العربية ال�سعودية باملغرب

معهد و��صنطن: �لطائفة �ل�صيعية يف �ملغرب �أ�صبحت �أكرث جر�أة

خير اهلل خير اهلل 

هناك  فراغ،  من  املغرب  يتحّرك  ال 

ت�ستدعي  املنطقة  يف  جديدة  معطيات 

القد�س. حماية  اأجل  من   التحرك 

االإ�سرائيلية  الهجمة  املعطيات  هذه  بني 

التي  واجلهود  جهة  من  املدينة  على 

جون  االأمريكي،  اخلارجية  وزير  يبذلها 

حتقيق  على  م�سّرا  يبدو  الذي  كريي، 

طريق  عن  التاريخ  يدخله  اإجناز 

الفل�سطينيني  بني  بت�سوية  ا�سمه  ربط 

اأخرى. جهة  من   واالإ�سرائيليني 

قد ينجح كريي، كما قد ال ينجح يف حتقيق 

ما ي�سعى اليه. لكّن الثابت اأن القد�س تظّل 

جزءا ال يتجّزاأ من اأي ت�سوية مقرتحة، 

املنطلق،  هذا  من  الت�سوية.  قلب  يف  بل 

ال�ساد�س  حممد  امللك  مبادرة  كانت 

رئي�س جلنة القد�س الذي دعا اإىل انعقاد 

الدورة الع�سرين للجنة يف مراك�س. كانت 

خ�سو�سا  طبيعية،  من  اأكرث  مبادرته 

اأن املغرب اأخذ دائما على عاتقه حماية 

بعيدا  املدينة  هوّية  وتاأكيد  القد�س 

والتزمت. العن�سرية  من  نوع  اأي   عن 

عن  الدفاع  اأن  هو  جتاهله  ميكن  ال  فما 

امل�سجد االأق�سى بعد االحتالل االإ�سرائيلي 

للقد�س يف العام 1967، انطلق من املغرب 

حيث انعقدت قمة من اأجل القد�س وحماية 

مقد�ساتها يف العام 1969 رّدا على حماولة 

امل�سجد. اإحراق  اإ�سرائيلي  متطّرف 

 

يتخل  مل  وقبله،  التاريخ،  ذلك  منذ 

اأن  فارق  مع  التزاماته.  عن  املغرب 

اآخرين  كثريين  خالف  على  املغرب، 

يت�سّدى  ال  وخارجها،  املنطقة  يف 

بال�سعارات  االإ�سرائيلية  لل�سيا�سة 

ماآرب  اأجل  الفارغ ومن  الطنانة والكالم 

يقاوم  ذلك،  من  العك�س  على  ذاتية. 

تهويد  وحماوالت  االحتالل  املغرب 

ح�ساري  وبخطاب  باالأفعال  املدينة 

العربي  اجلانب  اأن  يوؤّكد  ومنفتح 

العن�سرية. عن  بعيد   واالإ�سالمي 

خالل  ومن  املغرب  اأن  ذلك،  من  اأكرث 

الق�سية  دعم  جمال  يف  الطويلة  جتربته 

الفل�سطينية وكّل الق�سايا العربية، امنا 

مل  اليه.  ويتوق  ال�سالم)..(  اىل  يدعو 

ر املغرب يوما ال يف دعم جهود ال�سالم  يق�سّ

العربي  الع�سكري  املجهود  دعم  يف  وال 

دليال  يريد  من  ذلك.  االأمر  تطّلب  عندما 

على ذلك، ي�ستطيع العودة بالذاكرة اإىل 

امل�ساركة املغربية يف حرب ت�سرين االأول 

دافعوا  �سهداء  للمغرب   .1973 اأكتوبر  ـ 

االنتهاء  اإىل  و�سعوا  العربي  احلق  عن 

اأبلغ من  من االحتالل. �سهادة الدم تظل 

كل كالم ي�سدر عن هذا الطرف العربي اأو 

ذاك، حاول الت�سكيك بال�سيا�سة املغربية 

وحا�سرا. ما�سيا  املغربي   وبالدور 

القريبني  العرب  بع�س  هنا  واملق�سود 

بعيدين  واآخرين  املغرب، جغرافيا،  من 

املزايدة  خطابات  احرتفوا  عنه، 

الفل�سطينية. بالق�سية   واملتاجرة 

مل ياأبه املغرب بالكالم الذي ال معنى له 

وجد  عندما  حتّرك  الواقع.  اأر�س  على 

حممد  اخت�سر  �سرورة.  بات  ذلك  اأن 

كلمة  يف  قال  عندما  الكثري  ال�ساد�س 

الع�سرين  الدورة  اأعمال  بها  اختتم 

املنا�سبة  هذه  »نغتنم  القد�س:  للجنة 

احلقوق  بن�سرة  ت�سبثنا  لنوؤكد 

يف  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة 

اقامة دولته امل�ستقّلة الكاملة ال�سيادة 

بلوغ  اإن  ال�سريف.  القد�س  وعا�سمتها 

وحدة  يتطّلب  االأ�سمى  الهدف  هذا 

التحلي  مع  الفعال  والتحرك  ال�سف 

باأعلى درجات الت�سامن وااللتزام، وهو 

ما نوؤّكد حر�سنا على جت�سيده، كرئي�س 

الإخواننا  لعهدنا  وفاء  القد�س  للجنة 

الوطنية  ول�سلطتهم  الفل�سطينيني 

مازن،  اأبو  االأخ  برئا�سة  ال�سرعية 

وعلى موا�سلة اجلهود لدعم �سمودهم 

وامل�سي قدما يف عملية ال�سالم وجوهرها 

القد�س  لق�سية  املن�سفة  الت�سوية 

هذا  بلوغ  يقت�سي  كذلك،  ال�سريف. 

التوافق  بروح  التحلي  االأ�سمى  الهدف 

التخاذ  الالزمة  وال�سجاعة  والواقعية 

فيها  ينت�سر  وحا�سمة  �سعبة  قرارات 

منطق العقل واحلكمة واالأمل واحلياة 

على نزعات التطّرف والياأ�س والعدوان 

مبا فيه �سالح �سعوب املنطقة«.

على هام�س اجتماع جلنة القد�س

ملاذ� يجب �أن ن�صدق �ملغرب؟ 

التي تحدثت عن استقالته  الروايات  الوديع كل  لطالما كذب صالح 
في  الناشطات  إحدى  استقالة  ولكن  والمعاصرة،  األصالة  حزب  من 
حركة »ضمير« التي أسسها مؤخرا، أكدت أنه استقال فعال برسالة 
الحركة،  عقدته  الذي  العام  الجمع  في  منها  نسخة  قرأ  مكتوبة 
وهو ما يؤكده أيضا القيادي في حزب التقدم واالشتراكية »سعيد 
إنه »يحيي شجاعة األخت وداد«،  لـ»األسبوع«  الذي قال  السعدي« 
ويؤكد أن دخوله إلى الحركة كان مرتبطا باستقالة وديع األسفي 

من البام.

»�شوارع الذهب«.. مبادرة مل أول تصدع في ضمير الوديع 
يقم بها اأي ثري مغربي 

ترك رجل االأعمال »عارف مريزا« وهو رجل ثري، حياة البذخ لريكن اإىل 

حياة الب�سطاء وليتحول فجاأة اإىل عامل ب�سيط، ومل يتوقع املقربون منه ما 

قام به �سديقهم الذي عا�س ل�سنوات حياة الرفاهية و�سكن يف اأجمل املدن 

يف العامل، اآخرها يف دبي، حيث ميتلك �سقة يف برج خليفة اأطول برج يف 

العامل. الرجل، وهو م�ستثمر كندي من اأ�سول باك�ستانية، عا�س ملدة �سهر 

تقريبا مع عمال االإن�ساءات ناقال خالل هذه الفرتة معاناة الطبقة الكادحة، 

التي تعي�س بدخل يقل عن 1000 درهم �سهرياً.

وقال ميزرا يف لقاء مع �سحيفة »ذا نا�سيونال« اإنه جنى ثروته من خالل 

 6 اإدارة عدة �سركات يف  �سل�سلة م�ساريع عرب االإنرتنت، بعد جناحة يف 

اأن  الفقراء بعد  لكنه قرر جتربة حياة  املئات،  يبلغ عدد موظفيها  دول، 

�سادف حمتاجاً بالقرب من املركز ال�سحي الذي يزوره.

واأ�ساف اأنه تعاطف مع العامل الذي مل يتمكن من احل�سول على طعام 

لـ3 اأيام، وعيناه متقدة باالأ�سى وقلة احليلة، الفتاً اإىل اأن لقاءه بالعامل 

جعله اأكرث حر�ساً على م�ساعدة املحتاجني، لكنه قرر عي�س منط حياتهم 

جتربته  ونقل  اأكرب،  ب�سكل  املعي�سية  ظروفهم  تفهم  لي�ستطيع  الب�سيطة 

القا�سية ل�سريحة اأكرب من املي�سورين مادياً.

وبالفعل، قرر ميزرا ترك �سقته الفارهة يف برج خليفة يف ال�ساد�س من �سهر 

 12 33 يوماً، ليعمل كعامل يدوي، ويت�سارك غرفة كبرية مع  ماي ملدة 

عامالً، يتقا�سى من خالل عمله اأجرًا �سهرياً اأقل من 1000 درهم.

و�سراء  بيع  خالل  من  العي�س  �سعوبات  مقاومة  من  متكن  اأنه  واأ�ساف 

اخلردة امل�ستعملة، والعمل يف مواقع البناء حتت حرارة ال�سم�س احلارقة 

الأكرث من 12 �ساعة.

من هنا وهناك 

حشد من الشيعة الذين 
ينشطون في مدينة 

طنجة  



مبن��سبة تو�سيح جمموعة من الق�س�ة ب�أو�سمة 

للق�س�ة  احل�سنية  الودادية  ع�سو  اأث�ر  ملكية، 

اأجوبة  اأطراف  الري�حي،  الدين  نور  الأ�ست�ذ 

عدة، على ت�س�وؤلت جمة حول ح��سر الق�س�ء 

ال�سي��سية«،  »الفريو�س�ت  اأ�سم�ه:  م�  واآث�ر 

التي اأكد الق��سي الري�حي اأن الق�س�ة ال�سليمي 

النية، هم الذين يوؤمنون ب�أن: ))العمل الق�س�ئي 

الق�س�ة  قدم�ء  بني  يربط  م�سرتك  عمل  هو 

وجددهم بني الع�ملني واملتق�عدين بني الواقفني 

واجل�ل�سني فهي لوحة مثل الف�سيف�س�ء ل تكتمل 

الق�س�ة  و�س�حب�ته�  اأ�سح�به�  بوجوه  اإل 

فعال  جعلتن�  �سورة  لعمري  وهي  والق��سي�ت 

اأ�سم�ء  من  ا�سم  ذكر  كلم�  وننت�سي  مرتني  نكرم 

والأجي�ل  ال�س�ق  املهنة  طريق  لن�  اأن�روا  من 

الق�س�ئية لي�س له� رابط اأقوى من هذا امل��سي 

بينه� والذي ل يقدر مب�ل  الذي يربط  امل�سرتك 

وامل�ستقبل الواعد ب�لآم�ل التي نراه� متج�سدة 

يف هذه النخبة النرية من �سب�بن� التي تتطلع مل� 

تطلعن� اإليه يوم� م� وحققن� منه م� قدرن� وقدرن� 

له  اأهل  هم  م�  حتقيق  لهم  وتركن�  عليه  الزم�ن 

وال�ستقاللية  املن�سودة  الكرامة  اإىل  للو�سول 

احلق  اأعداء  يكنه  مب�  اآبهني  غري  املعهودة 

واملتلفعني بن�ر احلقد واملكر والغرية واحل�سد 

والق�س�ء  العدالة  امل�كرة لفر�س�ن  وامل�س�لح 

من اأجل اللعب على تفرقة �سفوفهم والنيل من 

�سمعتهم ب�لب�طل الذي �سيظل الق�س�ة يح�ربونه 

التي  ڤريو�س�ته  اجتث�ث  اأجل  من  وين��سلون 

اأ�سبحت معروفة �سي��سي� واقت�س�دي� وجمعوي� 

للبيت  ب�أن  متن��سية  اأو  ن��سية  للق�س�ة  بعدائه� 

رب� يحميه ويذود عليه وب�أن الق�س�ة يح�سنون 

للغري  يرتكون  ول  جم�ل�سهم  خالل  من  اأنف�سهم 

الأذى  من  ي�سلم  الذي ل  �سرفهم  و�سم  فر�سة 

الظلم  وحم�ربة  الن�س�ل  دم  عليه  يراق  حتى 

مهم� ك�ن اختف�وؤه وراء قلم اأو اإعالم م�سلل اأو 

م�  الذي  واملجرمني،  املت�بعني  قدم�ء  مذكرات 

لول �سج�عة ق�س�ة مل  للحق  اأن يخ�سعوا  ك�ن 

اأوط�نهم يف وقت اكت�س�ف خيوط  يت�آمروا على 

الي�ق�ت  اأ�سح�ب  الذي ظل  القت�س�دي  البالء 

ن�سخ  وم�زالت  بالدهم  �سد  يحيكونه  البي�س�ء 

ومك�تب  املح�كم  اأر�سيف  يف  متوفرة  امللف�ت 

التي  ال�سنع�ء  جرائمهم  على  دالة  الق�س�ة 

اأرادوا اأن يغطوه� برداء التق�دم واملذكرات على 

قد  وق�س�تن�  ذلك  لهم  اأنى  لكن  الق�س�ء  ح�س�ب 

هبوا كع�دتهم كرجل واحد للوقوف مع زمالئهم 

والذود عن حو�سهم وكت�بة ت�ريخهم الق�س�ئي 

مدونة  �سفح�ت  على  والعتزاز  الفخر  مبداد 

قيمهم وجمعي�تهم العتيدة واإن�س�فهم من ِقبل 

نف�س الت�ريخ الذي زج ب�أعدائهم واأعداء احلق 

بهذا  وزميالتن�  لزمالئن�  فهنيئ�  مزبلته،  يف 

ي�سكك  من  على  جواب  خري  هو  الذي  التكرمي 

وهنيئ�  ق�س�تن�  على  ي�سو�س  ومن  عدالتن�  يف 

م�دي�  والزميالت  الزمالء  من  ت�س�من  من  لكل 

ومعنوي� ب�مل�س�ركة ب�حل�سور اأو على �سفح�ت 

م�  اأجمل  م�  بني  من  اإن  اله�تف.  اأو  الفي�سبوك 

قراأت للمفكر العظيم امر�سون قولته امل�سهورة: 

الأمور اأن ي�س�ء فهمك.. قدمي�  �سر  من  “ولي�س 
اأ�سيئ فهم امل�سيح وحممد واأ�سيئ فهم �سقراط 

وبوذا ومن بني كل ع�سرة من الرواد ال�سجع�ن 

فال  منهم..  خم�سة  فهم  الأقل  على  اأ�سيئ 

الفهم معوقة خلط�ك ول مثبطة  اإ�س�ءة  جتعل 

تطلب  ول  بل  فح�سب  ذلك  لي�س  لعزميتك.. 

على ولئك للحق ول على فعلك اخلري والعدل 

اأجرا ف�إن اأكرث الن��س جهال بقيمتهم� هو اأعالهم 

م�  ف�ن  لذلك  عليهم�”..  الأجر  طلب  يف  �سوت� 

والتكرمي  املعنوي  الن�سر  هو  الق�س�ة  به  يعتز 

واإخال�سهم  امل�سرتك  ق��سمهم  هي  التي  واملحبة 

ل�سع�رهم الدائم اهلل الوطن امللك وذلك هو �سرهم 

و�سر ثب�تهم على احلق ودف�عهم عليه حتى واأن 

الذي  ربهم  مبعونة  يزهقونه  فهم  ب�طل  به  اأريد 

الذي  الب�طل  واإزه�ق  ن�سره  نف�سه  على  كتب 

الق�س�ئية  �سلطتن�  م�ستقبل  اإن  ذلكم  زهوق�  ك�ن 

الق�س�ة  ن�س�ل  ج�سده�  التي  مع�مله  تظهر  بداأت 

اآبهني  غري  ا�ستقاللهم  عن  الدف�ع  يف  وا�ستم�تتهم 

امل�أجورة  والأقالم  اخلبيثة  النفو�س  تبيت  مب� 

ل�سدنة احلق من كراهية«. 
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الرياحـي يتكـــلم عـــن: »الفيـــرو�سات 
ال�ضيا�ضية التي ت�ضيئ اإىل الق�ضاء«

د. زكي مبارك
وحده�  الع�سكرية  القوة  على  فرن�س�  تعتمد  مل 

لحتالل املغرب، بل جل�أت كذلك اإىل الر�سوة واخلداع 

النفوذ  واأ�سح�ب  املخزن  رج�ل  ل�ستم�لة  والتزوير 

من  اإليه  واملقربني  ال�سلط�ن  ح��سية  حتى  البالد  يف 

اأجل ا�ستقط�بهم ب�مل�ل والهداي� والإغراءات املختلفة 

ب�أقل  والحتاللية  ال�ستعم�رية  خمطط�ته�  لإجن�ز 

اخل�س�ئر والنفق�ت احلربية، وتعد اتف�قية لال مغنية 

التي اأبرمه� املغرب مع فرن�س� يوم 18 م�ر�س 1845م 

واجلزائر  املغرب  بني  احلدود  حتديد  بخ�سو�س 

»امل�ستعمرة« منوذج� لهذه ال�سي��سة التي اأث�رت يف 

احلني �سخط ال�سلط�ن مولي عبد الرحمن وا�ستنك�ره 

اأن  بحجة  التف�قية،  هذه  على  التوقيع  ورف�سه 

اإقليم  ع�مل  ال�سجعي  حميدة  املغربيني  املف�و�سني 

خدعهم�  الأخ�سر،  اأحمد  املخزين  والك�تب  وجدة، 

املف�و�سون الفرن�سيون وا�سرتوا ذمتهم� و�سمريهم� 

ب�مل�ل فتج�وزوا تعليم�ت ر�س�لة ال�سلط�ن التي تن�س 

على اأن تبقى احلدود بني الإي�لة املغربية واجلزائر 

اإل  الأتراك،  حكم  اأي�م  عليه  ك�نت  كم�  امل�ستعمرة 

امللكية  التعليم�ت  خ�لف�  املغربيني  املف�و�سني  اأن 

للفرن�سيني  ال�سريح وتخلي�  التفوي�س  ون�س ر�س�لة 

على  �سهل  واملراعي  والقب�ئل  القرى  من  العديد  عن 

امل�ستعمر  اإىل  �سمه�  الفرن�سية  الحتاليل  اجليو�س 

اجلزائرية مبربرات واهية، يت�سبث به� حك�م اجلزائر 

اليوم يف احتاللهم لأرا�سي مغربية �سرق املغرب.

 Léon Roches الفرن�سي  الدبلوم��سي  لعب  لقد 

ب�سرورة  الفرن�سية  احلكومة  اإقن�ع  يف  فع�ل  دورا 

م�لية  وتعوي�س�ت  والهداي�  الر�س�وى  اإىل  اللجوء 

لرج�لت املخزن، واأيده يف هذا التوجه القن�سل الع�م 

الفرن�سي بطنجة de Chasterau حيث وجه تعزيزا 

حلكومته ورد فيه:

مثل  يكون  اأن  يجب  ل  امل�سلمني  مع  التع�مل  ))اإن 

النفوذ  امل�سيحية.. فلكي حتقق  البلدان  التع�مل مع 

اأو  و�سيلت�ن: احلرب  هن�ك  البالد،  الفرن�سي يف هذه 

ال�سي��سة. مب� اأن احلكومة تتجنب احلرب، فلم يبق 

رج�لت  ا�ستم�لة  يعتمد  الذي  ال�سي��سي  احلل  اإل 

املخزن وا�ستقط�بهم((.

وهكذا خ�س�ست احلكومة الفرن�سية لل�سيد ابن عبو 

 18000 بحوايل  بقدر  �سنوي�  تعوي�س�  طنجة  ب��س� 

قب�س  الذي  اإدري�س  بن  حممد  والوزير  فرنك، 

اأزطود  علي  بن  وبو�سله�م  فرنك،   25.900 مبلغ 

علي  بن  حميدة  اأم�  فرنك�ت،   10.368 قب�س  الذي 

بلال مغنية  اتف�قية احلدود  اأم�سى  الذي  ال�سجعي 

فقب�س مبلغ 25.000 فرنك حوله� له الفرن�سيون اإىل 

طنجة)..(.

م�سوؤولية  املم�ر�س�ت  هذه  من  ن�ستخل�س 

املغربي  املجتمع  اإف�س�د  يف  ال�ستعم�رية  فرن�س� 

احلدود  حول  النزاع  يف  الت�ريخية  وم�سوؤولي�ته� 

تت�سبث  التي  اجلزائرية  املغربية 

احلكومة اجلزائرية ببنوده� 

مولي  ال�سلط�ن  اأن  علم� 

التوقيع  رف�س  الرحمن  عبد 

التي  التف�قية  هذه  على 

والتزوير  الر�سوة  اعتمدت 

اأ�س��س� لإبرامه�، »انظر ر�س�لة 

ال�سلط�ن حول هذا املو�سوع«. 

واملغرب م�زال اإىل اليوم يواجه 

هذه املم�ر�س�ت كم� عرب عن ذلك، 

امللك  و�سج�عة  �سراحة  وبكل 

حممد ال�س�د�س يف خط�ب 6 نونرب 

2013 والذي ج�ء فيه: 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  غري   ...((

املغرب،  املن�سف  التع�مل غري  هذا 

ب�لأ�س��س مل� يقدمه اخل�سوم  يرجع 

من اأموال ومن�فع، يف حم�ولة ل�سراء 

املنظم�ت  بع�س  ومواقف  اأ�سوات 

اإهدار  يف  وذلك  لبالدن�،  املع�دية 

�سقيق،  �سعب  وخربات  الرثوات 

تعنيه هذه امل�س�ألة، بل اإنه� تقف ع�ئق� 

متى  ف�إىل  املغ�ربية((.  الندم�ج  اأم�م 

متم�سكون  اجلزائر  يف  الإخوة  �سيظل 

العهد  عن  املوروثة  ال�سي��سة  بهذه 

ال�ستعم�ري؟

فرنسا هي التي أدخلت الرشوة للمغرب

المركزية وفعاليات قضائية رفيعة المستوى.األولى بمحكمة النقض ومديري اإلدارة والسيد الوكيل العام للملك ورئيس الغرفة وموظفي وزارة العدل برئاسة وزير العدل واألستاذ اليوعناني وثلة من خيرة قضاة المتقاعدين من بينهم األستاذ بن الطالب التكالتتي زبيدة، وتم تكريم مجموعة من العام للملك بمراكش، نور الدين الجمال، الحسنية للقضاة، أنيس محمد الوكيل النقض وعضو المكتب المركزي للودادية الرياحي المحامي العام لدى محكمة للملك بها، مصطفى حلمي، نور الدين النقض، مصطفى مداح الوكيل العام مصطفى فارس الرئيس األول لدى محكمة تم تكريم واالحتفاء بالموسمين األساتذة 

متابعات
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بكل  يو�ضح  �أن  �لزعيم  بهذ�  حريا  كان 

تدقيق تلك �ملرحلة �لع�ضيبة عن رجوع 

حممد �خلام�س من �ملنفى و�لتي متيزت 

مبحاولة ت�ضفية �حل�ضابات �ل�ضيا�ضية 

ما بني �أن�ضار وخ�ضوم �لعاهل �ملغربي 

فرن�ضا  و�فقت  بعدما  منفاه  من  �لو�رد 

للمغرب  �لكامل  �ال�ضتقالل  منح  على 

�لت�ضفية  هذه  �حلماية.  عقد  باإلغاء 

�ل�ضيا�ضية تزعمتها �أمام حياد �ل�ضلطات 

�لفرن�ضية،  و�لبولي�ضية  �لع�ضكرية 

كان  �لذي  �ال�ضتقالل  حزب  ميلي�ضيات 

لت�ضفية  وجيز  ظرف  يف  �أن�ضاأها  قد 

�ملتعاونني مع فرن�ضا وطحنهم، م�ضيفة 

�خلام�س  حممد  �لعاهل  �أن�ضار  �إليهم 

�آنذ�ك حتت لو�ء �ملقاومة  �لذين كانو� 

وجي�س �لتحرير �ملغربي.

�مليلي�ضيات  تلك  قطعته  ر�أ�س  �أول  كان 

�حل�ضرية،  �ملقاومة  يف  �ال�ضتقاللية 

�الأ�ضود،  �لهالل  ملنظمة  ن�ضيط،  زعيم 

��ضمه عبد �هلل �حلد�وي �ملو�يل للملكية 

�ملقاومون  بكاه  و�لذي  �لعلوية، 

�مليلي�ضيات  تلك  فبادرت  �حلقيقيون، 

باختطاف بع�س روؤ�ضاء جي�س �لتحرير 

�لبي�ضاء  بالد�ر  منهم  وقتلت  �ملغربي، 

�ل�ضاعر،  �لبقايل،  بلمختار  حممد 

فيما  تلته  مالل،  بني  منطقة  ورئي�س 

مبنطقة  �ملكلف  �مل�ضعدي  عبا�س  بعد 

حجاج،  كرمي  يد  على  �ل�ضرقية  �لريف 

�لتحرير  رئي�س جي�س  تقتل  �أن  وكادت 

�ملغاربي،  �جلز�ئري  بنف�ضه،  لالأطل�س 

من  باخرة  �أورد  �لذي  �أبوز�ر  ندير 

�ل�ضالح من م�ضر وكون مدر�ضة حربية 

قر�بة تطو�ن و�ضاق �أطرها �إىل �الأطل�س 

وهنا   - �لفرن�ضي  �جلي�س  ملحا�ضرة 

�أورد �إىل �لقارئ ظروف حماولة �غتيال 

ميلي�ضيات  طرف  من  �أبوز�ر  ندير 

ير�أ�ضها  كان  و�لتي  �ال�ضتقالل  حزب 

فعليا �ملهدي بن بركة وم�ضاعده حممد 

�لب�ضري �ملكنى بالفقيه وجمموعة من 

�خل�ضو�س:  على  منهم  �جلنوبيني، 

وعبد  باالأعرج  �ملكنى  �ل�ضافعي  ح�ضن 

�إليد�ر  �آيت  و�ضعيد  �حلبلي  �ل�ضالم 

وعمالء موزعني على خمتلف �الأقاليم، 

»د�ر  باملعتقل  �ملكلف  �ل�ضكوري  منهم 

�ال�ضتقاليل  بولي�س  ي�ضاندهم  بري�ضة«، 

و�ل�ضالح  باملال  �لغز�وي  حممد 

�إدري�س  بالبي�ضاء  �ل�ضرطة  ورئي�س 

با�ضتعمال  لهم  يرخ�س  �لذي  �ل�ضالوي 

�مليلي�ضيات  هذه  كانت  �لكومي�ضاريات. 

�جلمهوري  �لتوجه  ذ�ت  �ال�ضتقاللية 

كل  ت�ضفي  �أن  تريد  و�لتي  �ل�ضريح 

ل�ضخ�ضية حممد  ملكي خمل�س  من هو 

�ملهدي  فيه  يقول  كان  و�لذي  �خلام�س 

متلب�س  �إقطاعي  �ضلطان  باأنه  بركة  بن 

�لبالد  يحكم  �أن  يريد  فقيه  بجالبة 

�لثورة  ويخالف  متخلفة،  باإ�ضالموية 

�ل�ضيوعية  و�ل�ضناعية  �القت�ضادية 

لذ�  وخلفائه.  �ال�ضتعمار  بقايا  �ضد 

ر�أ�س  بقطع  عاجال،  تنحيته  وجب 

�الأفعى كما يرددها ك�ضعار �ل�ضيوعيني 

خ�ضومهم  �ضد  �ل�ضوفياتي  �الحتاد  يف 

�لدميقر�طيني �لليرب�ليني..

هنا �أورد حكاية حماولة ت�ضفية رئي�س 

�أبوز�ر  ندير  �ملغربي  �لتحرير  جي�س 

�ضفوف  توحيد  يحاول  كان  �لذي 

حممد  �لعاهل  �ضخ�ضية  ور�ء  �ملقاومة 

بكل  �أحر�ضان  تكلم عنها  �خلام�س وقد 

و�ضوح، فبعد �ضهر على توقيع �تفاقية 

ورد   ،1956 مار�س   2 يوم  �ال�ضتقالل 

�الأطل�س  جبال  من  �لرباط  �إىل  �أبوز�ر 

�خنيفرة،  نو�حي  من  وباخل�ضو�س 

وب�ضحبته قادة مناطق جي�س �لتحرير 

بقادة  �الت�ضال  �ل�ضاحلة  نيتهم  كانت 

�بن  ي�ضوقهم  فكان  �ال�ضتقالل.  حزب 

�لغني  عبد  �لرباطي  �ل�ضاب  عمي، 

�لف�ضيح  باملنزل  فاأنزلهم  �لورديغي، 

بحي  �لورديغي  م�ضطفى  �حلاج  الأبيه 

�أع�ضاء  الأن  �أورليان  بزنقة  �لعكاري 

�لقيادة �حلربية لي�س لديهم مكان �إقامة 

خمفية �أو عائلة بالرباط با�ضتثناء ندير 

�الأرملة  �أمه  �ضقة  كانت  �لذي  �أبوز�ر 

بهم،  للرتحاب  تت�ضع  ال  �أبوز�ر  مد�م 

�حلاج  عمي  د�ر  يف  �أيام  عدة  فاأقامو� 

موكول  مع  ميعاد  �نتظار  يف  م�ضطفى، 

وكان  ال�ضتقالل  حزب  من  �ضيا�ضي 

�أ�ضتاذ  بركة  بن  �ملهدي  �أن�ضطتهم  من 

للريا�ضيات و�ضجني �ضابق حب�س لعلو 

بالرباط، تقدم �إىل د�ر عمي، و�أول حاجة 

طلب من ندير �أبوز�ر بح�ضوري، قائمة 

�لكاملة  باأ�ضمائهم  �لتحرير  قادة جي�س 

وقياد�تهم، و�أ�ضاف باأنهم وجب عليهم 

�اللتحاق تو� بحزبه ليكونو� فيما بعد 

�لبالد  »حتر�س«  �إ�ضافية  ميلي�ضيات 

�لفرن�ضي،  �جلي�س  �ضد  �ملخاطر  من 

فرد  فرن�ضية ف�ضيحة،  بلغة  يتكلم  كان 

ال  باأنه  �لفرنكفوين  �أبوز�ر  ندير  عليه 

حاجة لو�ضع الئحة ��ضمية وال حاجة 

الأن  �ال�ضتقالل  حلزب  �إطار�ته  �ضم  يف 

يف  علمهم  الأنه  م�ضي�ضا،  لي�س  �جلي�س 

مدر�ضته �حلربية بتطو�ن عدم �لتدخل 

يف �ل�ضيا�ضة �لوطنية وحماربة �جلي�س 

�لفرن�ضي يف ثكناته ليطرد با�ضم �ضعار: 

�ملهدي  فا�ضت�ضاط  �مللك،  �لوطن،  �هلل، 

عمي  منزل  وغادر  غ�ضبا  بركة  بن 

�ال�ضتقاللية  �ل�ضرطة  م�ضلحة  ب�ضيارة 

�أخرى  مرة  يرى  ال  �أن  على  �أق�ضم  ثم 

فمر  �أبوز�ر.  ندير  وجه هذ� �جلز�ئري 

�أ�ضبوع، فاأر�ضل �ملهدي بن بركة م�ضخر� 

مرة  بااللتقاء  �أبوز�ر  ندير  يطالب  له 

�أخرى بد�ر عائلة حكم �لرباطية �لكائنة 

وهنا   – �جلز�ء  حي  مورينو،  بزنقة 

ورد �أبوز�ر مبعية قادة جي�س �لتحرير 

وحممد  �لورديغي  �لغني  عبد  ومنهم 

ورد  ثم  �ضعيد،  �آيت  �مل�ضفيوي  بنحمو 

كذلك بطلب �أبوز�ر �لبي�ضاوي عبد �هلل 

�هلل �جلالوي  عبد  �حلد�وي وم�ضاعده 

�مل�ضوؤوالن عن �ملنظمة �لفد�ئية �لهالل 

توحيد  �أبوز�ر  من  غاية  �الأ�ضود، 

�ل�ضرية  �ملنظمة  مع  �مل�ضلحة  �ملقاومة 

�أن�ضاأها �ملهدي بن بركة  �لتي  �جلديدة 

د�ر  كانت  �لب�ضري.  حممد  وزميله 

�حلاج  د�ر  �ضاكلة  على  �لرباطية  حكم 

�ملوؤقت  �ملركز  هي  �لورديغي  م�ضطفى 

�ملركز  )ال  �ال�ضتقالل  حلزب  �حلقيقي 

ثكنة  �ضبه  كان  �لذي  بالرباط  �حلايل 

ع�ضكرية فرن�ضية بباب �حلد( فح�ضرت 

�الأخو�ن  ر�أ�ضها  وعلى  حكم  عائلة 

�ضحونا  يقدمان  حكم  وحممد  �جلياليل 

�نتظرنا  �ل�ضاي،  وم�ضروبات  غذ�ئية 

طويال و�ضول �ملهدي بن بركة، فدخل 

علينا وهو يك�ضك�س من فرط تاأخره عن 

بينه وبني  ما  �ملناق�ضة  وبد�أت  �ملوعد، 

ورد  باأنه  �الأخري  هذ�  يقول  �أبوز�ر. 

بجي�ضه وم�ضوؤويل �لهالل �الأ�ضود للتقدم 

بهم �إىل ق�ضر �ل�ضلطان حممد بن يو�ضف 

�لطاعة  وتقدمي  �أمامه  �ل�ضالح  وو�ضع 

بركة  بن  �ملهدي  فثار  �إليه.  و�لوالء 

�أن  لك  يحق  ال  �إنه  له  وقال  وجهه  يف 

تقوم بهذه �ملبادرة، فما هو �إال �أجنبي 

غ�ضبا  �أبوز�ر  فا�ضت�ضاط  �ملغرب،  عن 

حكم،  د�ر  من  باخلروج  �إلينا  و�أ�ضار 

و�جتهنا خارج زنقة مورينو يف فرقتني 

�جلمهور  ود�خل  �جلز�ء،  حي  د�خل 

�جلديد  باب  �إىل  �جتهت  فرقة  �لعام، 

لعلو،  باب  �جتاه  عمي  �بن  وفرقة 

�لكائنة  د�رنا  �إىل  �أبوز�ر  بندير  ذهبت 

برقم 5 زنقة �ضيدي �أحمد بنعلي لريتاح 

ولي�ضرب �ل�ضاي �ملح�ضر من طرف �أمي 

يذكرين بخطورة  كان  �ملنعنع.  �الأرملة 

هذ� �لرجل �ال�ضتقاليل، فدقت علينا باب 

منزلنا دقات �ضر�ضة، خرجت، فوجدت 

وعلى  �جلز�ء  حومة  �أ�ضدقاء  �أمامي 

�ملكنى  �ل�ضرقاوي  �ملقاومان  ر�أ�ضهم 

»بطانطو«،  �ملكنى  وحممد  »بولو« 

�لغني  عبد  عمي  �بن  »باأن  يل  فقاال 

عليهم  �أطلق  قد  له  ورفقاء  �لورديغي 

�لر�ضا�س من قبل ع�ضابة م�ضلحة قرب 

مقربة �ضيدي �خلطاب، ولرمبا قتل �بن 

باالأمر  �أبوز�ر  ندير  »�أخربت  عملك! 

�الختفاء  �إىل  حاال  يذهب  باأن  له  فقلت 

عند �أمه �الأرملة �الإيطالية ويت�ضل تو� 

ليديل  �ليو�ضي  حل�ضن  �لد�خلية  بوزير 

له بحماية ما، الأن �ملغرب كان كله بيد 

حممد  ر�أ�ضه  وعلى  �ال�ضتقاليل  �الأمن 

�لغز�وي - كان ما وقع بعد هو �أن ندير 

حمميا  تافياللت  �إىل  تو�  توجه  �أبوز�ر 

عدي  �ملرحوم  وهو  �ليو�ضي  ب�ضديق 

�أوبيهي بقرية غر�ندو�.

�ضيدي  مقربة  قرب  تو�  ذهبت  ملا 

جمروحا  عمي  �بن  وجدت  �خلطاب 

�ملهدي  �أن�ضار  ر�ضا�س  من  بتكاثر 

ر�ضا�ضتان  مرت  لقد  بركة،  �بن 

�أمعاءه، ور�أيت حممد بنحمو  وخرقت 

جمروحا  بن�ضعيد  �آيت  �مل�ضفيوي 

كان  ولقد  �أ�ضنانه،  وتك�ضرت  فمه  يف 

د�فع  �لثقيل،  مب�ضد�ضه  حيث  �ضجاعا 

هرب  حتى  بالر�ضا�س  �جلماعة  عن 

�ملهاجمون �لنذالء.

�إىل  عمي  بابن  �إ�ضعاف  �ضيارة  توجهت 

م�ضت�ضفى �بن �ضينا، فورد يف �حلني �إىل 

�ليو�ضي  حل�ضن  �لد�خلية  وزير  غرفته 

�لبكاي  �مبارك  �حلكومة  ورئي�س 

و�أمر  وبنحمو  �لغني  عبد  ليو��ضيا 

�إقليم  �إىل  بالتوجه  ��ضت�ضفائهما  بعد 

عدي  �مللكي  �ضديقهما  عند  تافياللت 

وقع  ما  وكان  �لنبيل،  �لكرمي  �أوبيهي 

حيث بقي ندير �أبوز�ر عدة �ضهور عند 

عدي �أوبيهي �إىل �أن �ضلمه �إىل �الأمري ويل 

�لعهد �حل�ضن �لثاين �لذي �ضلمه بدوره 

�لكولونيل  ورز�ز�ت  �إقليم  عامل  �إىل 

�ملذبوح ليخفيه خم�س �ضنو�ت ببوملان 

د�دي�س، وذلك بعد �أن �أ�ضقطت حكومة 

على  �خلطرية  �إبر�هيم  �هلل  عبد 

�ملوؤ�ض�ضة �مللكية، قدم ندير �أبوز�ر وهو 

�حل�ضن  �مللك  �إىل  �لكلي،  بد�ء  مري�س 

عن  �الأول  �مل�ضوؤول  عينه  �لذي  �لثاين 

مكتب �ملقاومة وجي�س �لتحرير.

�لعربي  �الأمازيغي  تدخل  كان  لقد 

�ملجاهد  الإنقاذ  �أحر�ضان  �ملحجوبي 

ندير �أبوز�ر حا�ضما حيث �ضاهم يف عدم 

بركة  بن  �ملهدي  لرفقاء  �أبوز�ر  ت�ضليم 

و�لذي كان �أق�ضم على قتله بالتدخل لدى 

�إدري�س �ملحمدي وزير �لد�خلية فاأخفاه 

ويل �لعهد موالي �حل�ضن بورز�ز�ت �إىل 

�أن �ضعد �ملحجوبي �أحر�ضان �إىل �حلكم 

جديد  من  ليحمي  �لدفاع  وزير  بدرجة 

 - ي�ضتحقها  وظيفة  يف  ويعني  �أبوز�ر 

وظيفته  غادر  حظه  ل�ضوء  �أبوز�ر  لكن 

�ال�ضتقالل،  حزب  بط�س  من  خوفا 

عليه  تعدى  حيث  باجلز�ئر  و�لتحق 

بنبلة  �أحمد  �الأول �جلز�ئري  �مل�ضوؤول 

يف  بو�ضعه  بركة(  بن  �ملهدي  )�ضديق 

�إقامة جربية بالعا�ضمة �جلز�ئرية �إىل 

�أن تويف بالغم و�لهم وعلى ما عوم لبه 

كان  �لذي  �لرجل  فهو  من خزي وعار، 

يف قمة وظيفة فرن�ضية بالبي�ضاء كعميد 

بالقاهرة  ليلتحق  وغادرها  للحكومة، 

جي�س  وين�ضئ  �ضالح  ب�ضفينة  وياأتي 

حترير لطرد فرن�ضا من �ملغرب ويعامله 

الأنه  �خليانة  معاملة  �ال�ضتقالل  حزب 

للملكني  خمل�ضا  ملكيا  مغاربيا  كان 

حممد �خلام�س و�حل�ضن �لثاين.

والز�لت �حلكومة �ملغربية مل تعرتف 

تعنت  ومل  �جلليلة  بخدماته  �الآن  �إىل 

بعائلته �لكائنة باجلز�ئر.

تو�ضيحات عن مذكر�ت �لزعيم �مللكي �ملحجوبي �أحر�ضان

تفا�سيل عن الت�سفيات اجل�سدية يف بداية اال�ستقالل

بقلم: المقاوم عبد الرحيم الورديغي

يحق في نظري أن يحمل األمازيغي العربي 
المحجوبي أحرضان لقب زعيم مغربي من الطراز 

العالي ألنه كان دائما من دعاة الحفظة على العرش 
العلوي المغربي، الموحد اآلن لألمة المغربية. 

هذا العرش الذي قادنا إلى يومنا هذا في االتجاه 
السياسي الصحيح، لدرء األخطار عن بلدنا الهش الذي 
تدور حوله المطامع وتريد أن تستغل اختالفا ألسنتنا 

وألواننا وتجعل منه مرتعا لالستغالل وللفوضى.

الحاج مصطفى الورديغي صاحب منزل المفاوضات ما بين 
جيش التحرير والمهدي بن بركة.

التصفية السياسية 
تزعمتها أمام حياد 

السلطات العسكرية 
والبوليسية 

الفرنسية، ميليشيات 
حزب االستقالل الذي 
كان قد أنشأها في 
ظرف وجيز لتصفية 

المتعاونين مع فرنسا 
وطحنهم، مضيفة 

إليهم أنصار العاهل 
محمد الخامس 

الذين كانوا آنذاك 
تحت لواء المقاومة 

وجيش التحرير 
المغربي

متابعات



الرتبوية  اأن�شطتها  اإطار  يف 

حركة  تنظم  الكربى  والثقافية 

الناظور  فرع  ال�شعبية  الطفولة 

اأقاليم  تنمية  وكالة  مع  ب�شراكة 

املهرجان  ال�شرقية،  اجلهة 

يف  الطفل  مل�شرح  الدويل  الربيعي 

�شعار:  حتت  الع�شرين  دورته 

من  عقدين  ذاكرة  الطفل  م�شرح 

من  املمتدة  الفرتة  خالل  الإبداع 

باملركب   2014 اأبريل   19 اإىل   15
املغربية.  اململكة  للناظور  الثقايف 

والفرق  اجلمعيات  فعلى 

امل�شاركة  يف  الراغبة  امل�شرحية 

يف هذه التظاهرة الثقافية والفنية 

الكربى تقدمي طلب امل�شاركة قبل 

وملء  و�شحب   ،2014 فرباير   20
باملهرجان  اخلا�شة  املطبوعات 

اأو  اجلمعية  موقع  يف  توجد  التي 

مواقع التوا�شل الجتماعية.
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املغربي  الت�شيكيلي  الفنان  يوا�شل 

جولته  خربو�ش«  »حممد  هروان 

العاملية، ويحط الرحال يف العا�شمة 

الت�شكيلي  جديده  لتقدمي  الرباط 

والزمن«  »الف�شاء  عنوان  حتت 

يف معر�ش بامل�شرح الوطني حممد 

2014 و2  24 فرباير  اخلام�ش بني 

مار�ش 2014، احتفاء بالفنان الفرن�شي جاك بريل، بعد م�شاركته 

الناجحة واملتميزة يف معار�ش فنية بكل من بروك�شيل ولندن 

وباري�ش اإىل جانب اأكرب الأ�شماء يف الفنون الب�شرية الأوربية 

والعاملية.

ويعرف هروان، وهو اأي�شا كاتب وخمرج، بنفحته التجديدية 

الفن التجريدي، من خالل مزجه اخلالق بني الألوان  يف عامل 

والأ�شاليب. و�شيوا�شل هروان جولته بعد معر�شه يف الرباط 

بكل من كولونيا، ومونرتيال، واأم�شرتدام، ثم ليل.

ندوة »اختالالت املمار�سة احلزبية« بالرباط

جتديد مكتب جمعية خريجي املعهد الوطني لعلوم االآثار والرتاث

ينظم املركز العلمي لالأبحاث 

والدرا�شـــــــات الإن�شانية 

حتت  ندوة  بالرباط 

عنـــوان: »اختاللت 

احلزبية«  املمار�شة 

من  كل  مب�شاركة 

حمـــــــــمد ال�شا�شي، 

املودن،  وعبد احلي 

الأبي�ش،  وفوزية 

الطويل،  ال�شالم  وعبد 

فرباير  فاحت  يوم  وذلك 

.2014
الأحزاب  درا�شة  وتكتــــــــــــ�شي 

ح�شب  العربية،  البلدان  يف  ال�شيا�شية 

املغرب،  و�شمنهــــــا  املنظمني،  ورقة 

التحولت  بعد  خا�شة  كبرية  اأهميــــة 

التي عرفتها هذه البلدان خالل احلراك 

بالغ  يقول  حيث  الأخري،  العربــــــــي 

�شـــــــادر عن املركز: »نود 

مقاربـــــــــــــــة الظاهرة 

والأحزاب  احلزبية 

 ، �شية ل�شـــــــــــــيا ا

مناخ  يف  مت�شائلني 

احلراك  هــــــــــــذا 

ونتائجه عن اأدوار 

هـــــــــــذه الأحزاب 

اأو  قوتها  ومــــدى 

�شعفــــــها يف التعبئة 

اجتاه  يف  والتاأطــــــــري 

الدمقرطة واملواطنة ودولة 

احلق والقانون؟ وهل هبت على 

التحولت  هذه  بفعل  الأحزاب  هذه 

بقيت  اأنها  اأم  والتحديث  التغيري  رياح 

على  اإن  وال�شتمرارية  للتقليد  حبي�شة 

على  اأو  والقيادات  النخب  م�شتوى 

امل�شتوى التنظيمي اأو الإيديولوجي؟

دورتان تدريبيتان حول 

ال�سحافة االإلكرتونية

تنظم املديرية اجلهوية لالت�شال بجهة طنجة/ تطوان 

 ،)ISIC( ب�شراكة مع املعهد العايل لالإعالم والت�شال

دورتني تدريبيتني حول »ال�شحافة الإلكرتونية« بكل 

موقعا   43 حوايل  فيها  ي�شارك  وتطوان،  طنجة  من 

اإلكرتونيا باجلهة.

الدورة الأوىل �شت�شمل مدن: طنجة، اأ�شيال، العرائ�ش، 

والدورة  وتاونات.  وزان  الكبري،  الق�شر  �شف�شاون، 

امل�شيق  الفنيدق،  تطوان،  مدن:  �شت�شمل  الثانية 

ومرتيل يف ربيع ال�شنة اجلارية.

اجلمعة  يوم  �شباح  �شتنطلق  التي  طنجة،  دورة 

بطنجة،  بويرتو«  »اأمنية  بفندق   ،2014 فرباير   7
اأ�شاتذة  بتاأطريها  يقوم  موقعا،   29 فيها  �شي�شارك 

من املعهد العايل لالإعالم والت�شال بالرباط، ويتعلق 

امل�شاعد  املدير  املنقاري،  اإ�شماعيل  بالدكاترة:  الأمر 

بالتكوين  املكلف  والت�شال،  لالإعالم  العايل  باملعهد 

امل�شتمر والتداريب، عبد الوهاب الرامي، عبد اللطيف 

بن�شفية والأ�شتاذ ر�شيد اإي�شاري.

يف ال�شياق ذاته، ن�شري اإىل اأن امل�شاركني يف الدورتني 

من  امل�شاركة  �شهادة  على  �شيح�شلون  التدريبيتني 

املعهد العايل لالإعالم والت�شال.

م�سرح الطفل ذاكرة عقدين من االإبداع

الفنان الت�سكيلي هروان 

يوا�سل جولته الفنية 

خريجي  جلمعية  الأ�شا�شي  للقانون  طبقا 

والرتاث  الآثار  لعلوم  الوطني  املعهد 

 18 ال�شبت  يوم  اجلمعية  عقدت  بالرباط، 

لعلوم  الوطني  املعهد  مبقر   2014 يناير 

العام  جمعها  بالرباط  والرتاث  الآثار 

العادي ال�شنوي لتقدمي ح�شيلة عمل املكتب 

خالل مو�شم 2013. 

كما مت تقدمي العدد الرابع من جملة اجلمعية 

والذي  حديثا  ال�شادر  املغربي«  »الرتاث 

الرباط  مدينة  بت�شجيل  لالحتفال  خ�ش�ش 

�شمن لئحة الرتاث العاملي لالإن�شانية. ومت 

الباحث  اأخالقيات  »مدونة  م�شروع  تقدمي 

الأثري املغربي«. ومن بني الق�شايا الراهنة 

التي  الوطني  الرتاث  بت�شيري  املتعلقة 

تدار�شها اجلمع العام كذلك، ق�شية »التدبري 

الإعالم  و�شائل  تناولتها  التي  املفو�ش« 

موؤخرا. وبعد اأن قدم املكتب امل�شري ا�شتقالته 

طالبا من اجلمع العام انتخاب مكتب اإداري 

عملية  على  خا�شة  جلنة  اأ�شرفت  جديد، 

حيث  الأ�شوات  وفرز  والقرتاع  الرت�شيح 

اأفرزت عملية الت�شويت ال�شري فوز �شبعة 

ملو�شم  اجلديد  املكتب  ت�شكيل  ومت  اأع�شاء، 

2014 - 2017 كما يلي:
- الرئي�ش: ال�شرقي دهمايل )حمافظ متحف 

ات�شالت املغرب بالرباط(

املرجتي  �شعيد  حممد  الرئي�ش:  نائب   -

جامعة   - ال�شق  عني  الآداب  بكلية  )اأ�شتاذ 

احل�شن الثاين، الدار البي�شاء(.

-  الكاتب العام: منت�شر لوكيلي )حمافظة 

املباين التاريخية، املديرية اجلهوية لوزارة 

الثقافة جلهة فا�ش بوملان(.

العزوزي  حممد  العام:  الكاتب  نائب   -

واملالية  الإدارية  ال�شوؤون  م�شلحة  )رئي�ش 

تازة  الثقافة  لوزارة  اجلهوية  للمديرية 

احل�شيمة تاونات(. 

بكلية  )اأ�شتاذ  عمار  حكيم  املال:  اأمني    -

اخلام�ش،  حممد  جامعة   - اأكدال  الآداب 

الرباط(.

)مفت�ش  اإ�شخاخ  الفتاح  عبد  م�شت�شار:   -

املباين التاريخية بال�شويرة(.

املباين  لكحل )حمافظة  - م�شت�شار: ر�شيدة 

التاريخية، وزارة الثقافة، الرباط(.

صدر حديثا



للمنتخب  املفاجئة  الهزمية  ترى  كيف   ●

املحلي؟

تلك  ننتظر  نكن  مل  وال�شك  كلنا   ■

ت�ؤمن  ال  القدم  كرة  لكن  النتيجة، 

اأو  املدرب  نل�م  ال  اأن  يجب  باملنطق، 

الالعبني الذين قام�ا مبجه�دات كبرية 

منذ انطالق هذه البط�لة.

امل�شت�ى،  يف  تكن  مل  اال�شتعدادات 

�شفحة  نط�ي  اأن  يجب  العم�م  وعلى 

نيجرييا ونفكر منذ االآن يف اال�شتحقاقات 

القادمة.

● ماذا عن الو�شعية احلالية التي يعي�شها 

فريقك الوداد الريا�شي؟

ال�داد  فريق  ال�شديد،  لالأ�شف   ■

ي�شتحق ال�شيء الكثري، فال ميكن لنا اأن 

الذي  ال�داد  م�شت�ى  يف  فريقا  نت�ش�ر 

والبط�الت،  االألقاب  من  بالعديد  فاز 

الدولية  املنتديات  يف  املغرب  و�شرف 

كبري  ب�شكل  اأثرت  �شراعات  يعي�ش 

ال��ش�ليني  بع�ش  ب�شبب  م�شت�اه  يف 

الفريق  هذا  �ش�رة  �ش�ه�ا  الذين 

العريق.

● واأين م�شطفى ال�رشيف حاليا؟

■ اأرى نف�شي حماربا من طرف ه�ؤالء، 

بني  تربيت  ال�داد،  فريق  ابن  اأنا 

الكثري  ال�شيء  له  وقدمت  اأح�شانه، 

وكم�ؤطر  فئاته،  جميع  يف  كالعب 

مر  على  الالعبني  من  العديد  اأعطيت 

كبارا،  جن�ما  اأ�شبح�ا  الذين  ال�شنني 

ولعب�ا نهائيات كاأ�ش العامل.

ال  واملتخلق،  ال�شاب  ال�داد،  جمه�ر 

خ�ش��شا  ال��شعية،  هذه  ي�شتحق 

�شكة  اإىل  فريقه  بع�دة  يحلم  واأنه 

االنت�شارات واالألقاب.

االأ�شخا�ش  كل  يبتعد  اأن  اأمتنى  ما  كل 

الذين ي�شتغل�ن الفريق لتحقيق اأهدافهم 

و�شيظل  كان  ال�داد  فريق  الدنيئة، 

فريقا كبريا رغم كل امل�ؤامرات.

✻ هداف البطولة الوطنية  �شابقا واإطار وطني

ينتظر  يكن  مل  املت�شائمني  اأكرب  حتى   ..

اأمام  املحليني  ملنتخب  الغريب  االإق�شاء 

اأهداف  اأربعة  نتيجة  النيجريي  نظريه 

لثالثة.

خالل  خ�شمه  فاجاأ  املغربي  املنتخب 

اأهداف  االأول و�شجل عليه ثالثة  ال�ش�ط 

بنتيجة  االأول  ال�ش�ط  لينتهي  نظيفة 

كافية  تك�ن  اأن  املفرو�ش  من  مريحة 

للمرور اإىل دور الن�شف.

االأهداف  من  املزيد  منتخبنا  من  انتظرنا 

اأن العك�ش ه� الذي  اإال  بعد �ش�ط رائع، 

النيجريي  املنتخب  متكن  حيث  ح�شل، 

من قلب الطاولة بت�شجيله هدفني مبكرين 

الذي  الثالث  الهدف  ذلك  بعد  لي�شيف 

منحهم الثقة يف اأنف�شهم ليجروا منتخبنا 

اإىل االأ�ش�اط االإ�شافية التي عرفت انهيارا 

اأمام  ا�شت�شلم�ا  الذين  للمغاربة  كبريا 

الهدف  �شجل�ا  الذين  النيجرييني  ق�ة 

الرابع الذي منحهم ورقة املرور اإىل ن�شف 

النهاية.

ه�  الثانية،  اجل�لة  خالل  الحظنا  ما  كل 

منتخب مغربي منهار، بدون ه�ية.

افتقدوا  امللعب،  و�شط  تائه�ن  العب�ن 

خالل  به  يتميزون  كان�ا  الذي  للحما�ش 

املباريات ال�شابقة.

وللحقيقة  لكن  ومفاجئة،  مذلة  هزمية 

تتحملها  امل�ش�ؤولية  فاإن  والتاريخ 

القدم  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة 

التي عا�شت ومازالت تعي�ش العديد من 

هذا  ليذهب  اأع�شائها،  بني  ال�شراعات 

املنتخب الذي ُن�دي على العبيه ومدربه 

يف اآخر حلظة، �شحية احلرب ال�شرو�ش 

بني مك�نات هذه اجلامعة التي اأغرقتنا 

يف وحل امل�شاكل والهزائم.

ول�  يقم  مل  منتخب  من  ننتظر  كنا  ماذا 

ا�شتعدادا  واحد،  تدريبي  مبع�شكر 

لتظاهرة قارية من املفرو�ش اأن ن�شتعد 

اأن  باإمكاننا  كان  بل  جدي،  وب�شكل  لها 

الظروف،  ت�فرت  ل�  اللقب  بهذا  نف�ز 

جامعي  مكتب  على  نت�فر  كنا  ول� 

م�ش�ؤول ويف امل�شت�ى.

للكرة  اأخرى  وهزمية  جديد  اإق�شاء 

املغربية التي تعي�ش اأ�ش�اأ اأيامها ب�شبب 

الت�شيري االرجتايل والهاوي الأ�شخا�ش 

ابتليت بهم الكرة املغربية.

يف  االآن  ومنذ  التفكري  املفرو�ش  فمن 

التي   2015 اإفريقيا  كاأ�ش  نهائيات 

امل�ش�ؤولني  وعلى  بالدنا،  �شتحت�شنها 

اأن ينقذوا ما ميكن  ال�شاأن الكروي  عن 

العبث  م�شل�شل  بت�قيف  وذلك  اإنقاذه، 

ي�شرفهم  ال  املغاربة  الأن  طال،  الذي 

املت�ا�شع  امل�شت�ى  عن  را�شني  وغري 

الذي و�شلت اإليه كرة القدم ال�طنية، 

التي  ال�شخمة  االإمكانيات  من  بالرغم 

ال�شديد  ولالأ�شف  لكن  الدولة  ر�شدتها 

اإذا اأ�شندت االأم�ر اإىل غري اأهلها، فانتظر 

ال�شاعة.

�شاعة الهزائم واالإق�شاء تل� االآخر.

االأبي�ش  اخليط  دور  نلعب  غادي 

فال�داد.

»عزيز بودربالة«

 ● بال خبار ن�شيمة احلر.

ب�دريقة »يخطف اإي�شن من ال�داد«.

»صحف«

● خطف مي�شي وال رونالدو؟

باال�شتدعاء  �شاأت��شل  عندما 

�شاأح�شر.

»أمين الرباطي«

ن�شيفط�ليك،  اللي  ال�شيء  وذاك   ●

ا�شتدعاء ديال العر�ش؟

جامعة ت�شريف االأعمال.

»المساء«

● وا�ش هادي جامعة وال بنك؟

ان�شمامي  يف  مهما  دورا  لعب  ب�شري 

هذه  اأنكر  اأن  ميكن  وال  للرجاء، 

احلقيقة.

»المصري عمرو زكي«

● ق�لها لل�شاب ب�دريقة.

انتظروا وح�شا ا�شمه عمرو زكي.

»العب الرجاء مايبدي«

● ال�ح�ش فالغابة..

التالعب يف مباريات كرة القدم وارد.

»أوزين وزير الشباب والرياضة«

● و�شهد �شاهد من اأهلها.
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ال�شباب  وزير  اأوزين  حممد  �شرح 

خالل  الربملان  قبة  حتت  والريا�شة 

اإجابته عن بع�ش اأ�شئلة ن�اب االأمة، 

باأن التالعبات يف مباريات كرة القدم 

اأ�شبحت  التي  كالر�ش�ة  وارد،  اأمر 

اأمرا واقعا يف املجتمع املغربي.

نف�ش  يف  و�شجاع  خطري  ت�شريح 

ال�شاأن  عن  االأول  للم�ش�ؤول  ال�قت 

الريا�شي يف البلد.

حتقيق  يفتح  اأن  ال�اجب  من  األي�ش 

جدي عن م�شل�شل التالعبات والبيع 

القدم  كرة  تعي�شها  التي  وال�شراء 

م��شم  كل  نهاية  خالل  ال�طنية 

كروي؟

ف�شيحة  ع�شنا  القريب  باالأم�ش 

ورجاء،  القنيطري  النادي  مباراة 

العبيه  بع�ش  اتهم  الذي  مالل  بني 

دخل  حيث  للكاك  »املات�ش«  ببيع 

النادي املكنا�شي على اخلط بعد اأن 

كان �شحية هذا التالعب.

التي  املدوية  الف�شيحة  هذه  بعد 

مازال الق�شاء مل يح�شم فيها، تتبعنا 

الت�شريحات اخلطرية لالعب الدويل 

الحتاد  امل�شاعد  واملدرب  ال�شابق 

اخلمي�شات الذي اتهم بع�ش م�شريي 

خالل  والتالعب  بالر�ش�ة  الفريق 

واحتاد  اخلمي�شات  احتاد  مباراة 

اأجل  من  ي�شارع  كان  الذي  طنجة 

البقاء يف الق�شم ال�طني الثاين.

رمبا حان ال�قت لل�شرب بق�ة على 

الذين  وال�شما�شرة  املتالعبني  اأيدي 

املغربية  القدم  كرة  �شمعة  �ش�ه�ا 

التي و�شلت اإىل احل�شي�ش.

بدون عنوان

وبعد  البقاء،  دار  اإىل  �شبابه  عز  يف  غادرنا 

مر�ش مل ينفع معه عالج، الدويل عبد القادر 

اجلي�ش  لفريق  ال�شابق  احلار�ش  لربازي، 

امللكي واملنتخب ال�طني.

االأم  فريقه  مع  لربازي  م�شرية  انطلقت 

النه�شة الربكانية، قبل اأن يلتحق بالفريق 

من  بالعديد  معه  فاز  الذي  الع�شكري 

اجليل  جاور  كما  والك�ؤو�ش،  البط�الت 

كان  الذي  امللكي  اجلي�ش  لفريق  الذهبي 

الذهبية  الكرة  ك�شاحب  بالنج�م  مليئا 

حممد التيم�مي، دحان، خريي، اح�شينة، 

الفا�شلي، هيدام�، لغري�شي، �شي�شا، العزيز 

املهدي  املرح�م  قيادة  حتت  واآخرون، 

فاريا.

اإهداء املغرب  هذا اجليل الرائع متكن من 

الف�ز  من  متكن  حيث  اإفريقي  لقب  اأول 

ببط�لة اإفريقيا لالأندية البطلة �شنة 1985.

كما تاألق املرح�م لربازي مع جيل حم�شن 

ب�هالل، ال�شمدي، اأنفل��ش، ال�شمامي...

املنتخب  قمي�ش  كذلك  لربازي  حمل 

واأبلى  الزمن،  من  عقد  من  اأكرث  ال�طني 

البالء احل�شن، حيث كان م�شه�را بت�شديه 

جتربة  له  كانت  كما  اجلزاء،  ل�شربات 

احرتافية يف البط�لة امل�شرية.

بعد تاألقه كحار�ش، ولج املرح�م عبد القادر 

حلرا�ش  كم�ؤطر  التدريب،  ميدان  لربازي 

كاحتاد  االأندية  من  العديد  داخل  املرمى 

طنجة، الك�كب املراك�شي ورجاء بني مالل 

خالل  حرا�شها  تدريب  على  اأ�شرف  الذي 

املر�ش  يفاجئه  اأن  قبل  املا�شي،  امل��شم 

اللعني الذي اأنهكه واأبعده، ب�شفة نهائية عن 

امليادين.

�شارع عبد القادر لربازي املر�ش اخلبيث 

بكل �شجاعة اإىل اأن اأ�شلم الروح اإىل الباري 

تعاىل يف �شن اخلمي�ش �شنة.

رحم اهلل احلار�ش املتاألق عبد القادر لربازي 

واأ�شكنه ف�شيح جناته، واألهم اأ�شرته ال�شرب 

وال�شل�ان.

تعازينا احلارة لعائلته ال�شغرية ولفريق 

حار�شني  م�ؤخرا  فقد  الذي  امللكي  اجلي�ش 

القادر  وعبد  بنق�ش�  عالل  هما  عمالقني 

لربازي.

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

نهائيات كاأ�س �إفريقيا للمحليني

قطار املنتخب يتوقف يف حمطة الربع

أوسكار

أسئلــة لـ : مصطفى الشريف*
فريق الوداد ال ي�شتحق الو�شعية التي يعي�شها حاليا

لقطة  من  مباراة  المنتخب 

الوطني  ضد  نيجيريا

عبد القادر لبرازي في ذمة اهلل

بالرغم من الهزمية القا�شية ملنتخب 

النيجريي  نظريهم  اأمام  املحليني 

بر�شم ربع نهاية كاأ�ش اإفريقيا التي 

فاإن  اإفريقيا،  جن�ب  حتت�شنها 

اأعذارا  بنعبي�شة مل يخلق  املدرب 

بع�ش  يفعله  كما  الهزمية  لتربير 

م�ش�ؤوليته  حتمل  بل  املدربني، 

التي  التغيريات  باأن  واأكد  كاملة 

ناجحة على عك�ش  بها مل تكن  قام 

كي�شي  �شتيفان  نيجرييا  مدرب 

تغيري  من  احتياطي�ه  متكن  الذي 

النتيجة ل�شاحلهم.

نقطة ح�شن حت�شب للمدرب ح�شن 

بنعبي�شة الذي اعرتف كذلك بق�ة 

اخل�شم الذي ا�شتعد مبا فيه الكفاية 

وا�شتحق االنت�شار والتاأهل.

التصريحات الجريئة لحسن بنعبيشة
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تكمن اأهمية التعيينات الأخرية يف كونها ت�سبق 

�سيعرفها  ت�سريعية  انتخابات  لأوىل  التح�سري 

وتاريخ  اجلديد،  الد�ستور  عهد  يف  املغرب 

املغرب �ساهد على الدور الذي ميكن اأن يلعبه 

العمال والولة يف عملية القرتاع، والذي كان  

لكن  ال�سافر)..(،  التدخل  طابع  اأحيانا  يتخذ 

ممار�سات مثل هذه، قد ل يكون لها جمال طاملا 

د�ستورية  مبقت�سيات  م�سبوطة  العملية  اأن 

جديدة، رغم اأن بع�ض الفاعلني ال�سيا�سيني مل 

للحكومة  اجلديد  التعديل  من  تخوفهم  يخفوا 

وزيرا  ح�ساد  حممد  بتعيني  متيز  والذي 

حزب  يف  ال�سابق  القيادي  مثل  للداخلية، 

اأن  يعتقد  الذي  اخلليفة،  احممد  ال�ستقالل، 

»تعيني ح�ساد وزيرا للداخلية تراجع للوراء 

احلكومة«،  من  الأوىل  الن�سخة  مكا�سب  وعن 

»الأ�سبوع عدد: 19 دجنرب 2013«.

وعمال  لولة  الأخرية  التعيينات  ت�سلم  ومل 

جريدة  اأن  حتى  النتقاد،  من  بدورها  اململكة 

اأو�ساط رجال املال والأعمال كتبت  مقربة من 

اأن »منطق ال�ستقطاب، حّول الالئحة اجلديدة 

حولها  حتوم  اأو  مبتدئة،  لأ�سماء  مرتع  اإىل 

�سبهات، القرابة واملعرفة ال�سابقة، اأحدهم ورد 

للح�سابات،  الأعلى  املجل�ض  تقارير  يف  ا�سمه 

واآخرون ترقوا اإىل �سالمل اأعلى، علما اأن مكانهم 

التاأديب  وجلان  التحقيق  غرف  هو  احلقيقي، 

الإداري، ب�سبب كل الكوارث التي ت�سببوا فيها 

يف منا�سبهم ال�سابقة«.

ولعله من غرائب الأمور اأن يتم تن�سيب هوؤلء 

العمال اجلدد وهم ممثلو الإدارة، يف اليوم الذي 

ل تفتح فيه الإدارات اأبوابها، ورغم اأن املغاربة 

يقولون: »نهار الحد مكاين حد«، اإل اأن عددا 

الأحد  يوم  حا�سرين  كانوا  ال�سحراويني  من 

تن�سيب  حفل  �سهدت  التي  القاعة  يف  املا�سي 

الذي  احلدث  وهو  للعيون،  اجلديد  الوايل 

ح�سره ب�سكل ا�ستثنائي، وزيران هما:  حممد 

الألطاف  ولول  ا�سري�ض،  وال�سرقي  ح�ساد 

الوزير  م�سري  نف�ض  لقي  ح�ساد  لكان  الإلهية، 

الغ�سب  موجة  ب�سبب  اأ�سا)..(،  يف  اهلل  بنعبد 

العارم التي خلفها الوايل ال�سابق خليل الدخيل، 

والذي عو�سه الوايل اجلديد بو�سعيب يحظيه، 

ليكتب موقع �سحراوي اأن »احلكم البائد للوايل 

ت�سد(«،  )فرق  �سيا�سة  بانتهاج  متيز  ال�سابق 

»موقع: ال�سحراء بر�ض، 22 يناير 2014«.

يف  الداخلية  وزير  ف�سل  حول  قيل  ما  ورغم 

النهائية،  الالئحة  من  الأ�سماء  بع�ض  اإبعاد 

تبقى  ح�ساد  ب�سمات  اأن  اإل  والعمال،  للولة 

فالوايل  اجلديدة،  التعيينات  يف  بقوة  حا�سرة 

اجلديد للرباط، عبد الوايف الفتيت كان هو اليد 

اليمنى حل�ساد يف طنجة، وكان حا�سرا رفقته 

يف حلظات الغ�سب الطاحن)..( لأقطاب حزب 

�سراع الهيمنة على الداخلية بني ح�ساد ومن �سبقوه 

�صهر منتقد الهمة القادري)..( 
واليا  يف ال�صحراء  

بوا يوم  عطلة الأحد  لئحة الولة  الذين ُن�صِّ
هل كان الحتاد ال�صرتاكي يعرف عالقة ع�صوه ال�صكاف بالداخلية؟ 

الرباط : سعيد الريحاني
قبل انطالق أولى مسيرات حركة 20 
فبراير ببضعة أيام سنة 2011، قال 

الناطق الرسمي السابق باسم القصر، 
سابقا، في لقاء عمومي »إن رجال نافذا 

ال مسؤولية له في هرم الدولة، بات 
يملك سلطة كبيرة على بعض الوالة 

والعمال«، غير أن حسن أوريد لم يذكر 
هذا الشخص باإلسم وإن كان الجميع قد 

فهم المقصود بكالمه)..(، وقبل هذا 
التاريخ بسنتين تقريبا كان الرأي العام 
قد تتبع باستغراب كبير تصريحات غير 

مسبوقة ألحد »المهيمنين« السابقين 
على الداخلية، ويتعلق األمر بفؤاد 

الهمة، الذي قال: »إن الداخلية التي 
يعرف، ليست هي وزارة الداخلية حاليا«، 

كما أشار وقتها، سنة 2009، إلى »وجود 
تواطؤ بين بعض الوالة والعمال وبعض 
المنتخبين الفاسدين في مجموعة من 

المدن المغربية لفبركة الئحة المرشحين، 
وهندسة التقطيع االنتخابي المناسب 
من أجل التحكم في نتائج االستحقاق 
الجماعي القادم«، »المساء عدد: 16 

أبريل 2009«.
تصريحات من هذا النوع كانت محرجة جدا 

لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، 
الذي اكتفى بالقول إن باب وزارته مفتوح 

أمام الهمة، »إذا كانت لديه معطيات 
تؤكد ادعاءاته«، )المصدر نفسه(، وربما 

شكلت هذه التصريحات، أولى فصول 
بداية تراجع هيبة رجال السلطة في بعض 

األقاليم)..(، قبل أن يتم اإلعالن مؤخرا 
عن تعيين 15 واليا، و29 عامال، في ظل 

الدستور الجديد، منهم 10 والة باإلدارة 
الترابية »الجهات« و5 والة باإلدارة 

المركزية، و29 عامال، من بينهم 9 عمال 
تم إلحاقهم باإلدارة المركزية، وانظروا 

لهذا الكم الهائل من الوالة والعمال 
الذين باتوا يجتمعون في مقر وزارة 
الداخلية الذي كان يسمى »الكراج«، 

فإذا به يتحول بين عشية وضحاها إلى 
»قيسارية«، فكل عامل أو واٍل سيحتاج 

إلى مكتب خاص وموظفين يعملون 
لحسابه. خالفا لما كان عليه الوضع، أيام 
الرجل القوي المنتهي)..( ادريس البصري، 

الذي كان يقول: »هوما والة.. وحنا والو«.

لعله من غرائب األمور أن 
يتم تنصيب هؤالء العمال 
الجدد وهم ممثلو اإلدارة، 
في اليوم الذي ال تفتح فيه 
اإلدارات أبوابها، ورغم أن 
المغاربة يقولون: »نهار 
االحد مكاين حد«، إال أن 

عددا من الصحراويين كانوا 
حاضرين يوم األحد الماضي 

في القاعة التي شهدت 
حفل تنصيب الوالي الجديد 
للعيون، وهو الحدث الذي 
حضره بشكل استثنائي، 

وزيران هما:  محمد حصاد 
والشرقي اضريس، ولوال 

األلطاف اإللهية، لكان حصاد 
لقي نفس مصير الوزير 

بنعبد اهلل في أسا

الوزير حصاد يشرف على تنصيب العامل بكرات المتهم بالتدخل  في االنتخابات من لدن اللجنة الوطنية لحماية المال العام



حفالت  يف  احلا�ضرون  يحاول  ما  غالبا 

الإ�ضارات  التقاط  والعمال  الولة  تن�ضيب 

م�ضوؤول  تعيني  �ضبب  فهم  على  ت�ضاعد  التي 

ترابي جديد اأو اأ�ضباب اإبعاد امل�ضوؤول الذي 

يف  حملت  اجلديدة  التعيينات  لكن  �ضبقه، 

طياتها ر�ضائل غري م�ضبوقة)..( ما معنى اأن 

يتجاهل الوزير املنتدب يف الداخلية احلديث 

اللقاء  خالل  للح�ضيمة،  ال�ضابق  الوايل  عن 

»جلول  اجلديد  الوايل  لتن�ضيب  نظم  الذي 

احلد  هذا  عند  الأمور  تقف  ومل  �ضم�ضم«، 

عن  اليوم  ذلك  اختفى  احلايف  الوايل  اإن  بل 

الإلكرتونية  الواقع  اأحد  اأن  حتى  الأنظار، 

كتب اأن الأمر يتعلق بـ«غ�ضبة« ملكية طالت 

الوايل ال�ضابق جلهة احل�ضيمة تاونات، والتي 

غري  ا�ضطدامات  الأخرية  الفرتة  يف  عرفت 

احل�ضي�ش  ومزارعي  ال�ضكان  بني  م�ضبوقة 

وممثلي ال�ضلطة املحلية.

وطاملا اأن البالغ ال�ضادر عن الديوان امللكي 

الولة والعمال اجلدد »قد  اأن  تعيني  يوؤكد 

مت مببادرة من وزير الداخلية وباقرتاح من 

رئي�ش احلكومة«، فاإن ال�ضوؤال يغدو مطروحا 

حول ب�ضمة العدالة والتنمية يف هذه الالئحة، 

اإدري�ش  الوايل  اإبعاد  يف  بارزة  تبدو  ولعلها 

اخلزاين عن املعقل النتخابي للوزير الرباح، 

ومن املعروف اأن حبل الود مقطوع بني وزير 

املتتبعني  اإن  بل  القنيطرة،  وعامل  التجهيز 

فيها  يردد  كان  التي  الأيام  يتذكرون  الذين 

فوؤاد  عند  وتغذى«  »تع�ضى  اأنه  الوايل  هذا 

الهمة، يتذكرون اأي�ضا كيف اأن الوزير الرباح 

ا�ضتدعى عددا من ال�ضخ�ضيات حلفل زفاف 

ابنته ومل يكن الوايل بينهم، الأمر الذي يرجح 

اأن هذا الإبعاد كان هدفه اإر�ضاء الرباح، الذي 

ظهرت ب�ضمته اأي�ضا يف تعيني رئي�ش ديوانه 

العام  املدير  من�ضب  يف  بنعزوز«  »اأنور 

باملغرب،  ال�ضيارة  للطرق  الوطنية  لل�ضركة 

خلفا لعثمان الفا�ضي الفهري)..( وكاأن الأمر 

يتعلق ب�ضربة جديدة لآل الفا�ضي.

بع�ش  ومتثيلية  الفا�ضي  اآل  تراجع  ومقابل 

الولة  خريطة  داخل  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 

بع�ش  تعيني  لالنتباه  لفتا  كان  والعمال، 

اأبناء الريف يف مواقع مهمة وهي حالة عبد 

الوايف الفتيت وايل الرباط، والعامل اجلديد 

الداخلية  بوزارة  القروية  ال�ضوؤون  مدير 

وهو اأحد اأ�ضهار قطب الأ�ضالة واملعا�ضرة 

اإليا�ش العماري، والذي �ضغل يف وقت �ضابق 

مهمة عامل الفنيدق.
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الأ�ضالة واملعا�ضرة على وايل طنجة تطوان والذي مل 

يكن �ضوى حممد ح�ضاد نف�ضه.

اأ�ضماء  عند  �ضيقفون  املتتبعني  من  العديد   اأن  ول�ضك 

عدة عمال جدد �ضبق لهم اأن ا�ضتغلوا مع وزير الداخلية 

احلايل، حتى اأن العامل الذي عني رئي�ضا لديوان ح�ضاد 

طنجة،  يف  ال�ضابق  زميله  الغنو�ضي  م�ضطفى  نف�ضه  هو 

ف�ضال عن عبد الوايف الفتيت الذي اأ�ضبح واليا للرباط، 

وبات يرتبع على عر�ش »الأمر بال�ضرف« يف كل �ضغرية 

ال�ضابق  الوايل  على  ينطبق  نف�ضه  والأمر  وكبرية، 

لأم  جديدا  عاما  كاتبا  عني  الذي  فوزي  حممد  ملراك�ش، 

الوزارات، فهل ا�ضتقطب ح�ضاد جل زمالئه ال�ضابقني يف 

طنجة اإىل الرباط؟.

ويف مراك�ش التي �ضهدت حفل تن�ضيب الدفعة اجلديدة 

على  ح�ضاد  راأي  ا�ضتقر  املركزية،  الإدارة  ممثلي  من 

اختيار اأحد املقربني منه وهو عبد ال�ضالم بيكرات، هذا 

الأخري كان ي�ضغل من�ضب كاتب عام لعمالة مراك�ش يف 

عهد ح�ضاد، وتطارده تهم ثقيلة من لدن الهيئة الوطنية 

وزير  كان  ذلك  ورغم  باملغرب،  العام  املال  حلماية 

الداخلية حري�ضا على تن�ضيبه بنف�ضه)..(.

بالولة  اخلا�ضة  الالئحة  ت�ضمنته  ما  اأغرب  ويبقى 

لأقارب  املعلنة  غري  الغزوة  هذه  هو  اجلدد،  والعمال 

املندوب ال�ضامي اجلديد لل�ضجون، والذي تزامن تر�ضيمه 

يف مهمته مع الإعالن عن التعيينات اجلديدة، ورمبا لن 

يخطر ببال اأحد، اأن �ضالح التامك، اأقدم م�ضاجني الراأي 

يف املغرب، »اأنظر الأ�ضبوع عدد: 23 يناير 2013«، بات 

الرتابية،  الإدارة  يف  كبريا  لوبيا  اأ�ضهاره  رفقة  ي�ضكل 

قا�ضم، هو  ل�ضيدي  العامل اجلديد  ابراهيم«  زيد  فـ»اأبو 

زوج اأخت زوجة التامك، وهو العامل الذي ظل ي�ضرف 

على ت�ضيري الأمور يف اأ�ضا اإىل اأن مت �ضرب الوزير بنعبد 

اأن الحتادي »�ضكاف علي« العامل  اهلل باحلجارة، كما 

اأبو  ح�ضناء  الحتادية  زوج  وهو  للمحمدية،  اجلديد 

ليطرح  اأ�ضهاره)..(  ل�ضبكة  ينت�ضب  اأي�ضا  وهو  زيد 

ال�ضوؤال عما اإذا كان الغر�ش من التعيني هو �ضحبه من 

الحتاد ال�ضرتاكي اأو اإر�ضاء الحتاديني، الذين برزت 

يف �ضفوفهم الربملانية ح�ضناء، والتي ل يعلم اأحد كيف 

حتت  نهارا  احلكومة  �ضتهاجم  عندما  �ضعورها  �ضيكون 

قبة الربملان، ويف الليل تبيت عند زوجها ممثل احلكومة 

يف املنزل.

كما ت�ضري بع�ش امل�ضادر اإىل كون بع�ش زمالء التامك، يف 

فرتات �ضابقة من العمل، حجزوا اأي�ضا مقاعدهم �ضمن 

ح�ضن  بينهم  ومن  والعمال،  للولة  اجلديدة  الالئحة 

�ضدقي عامل اأ�ضا الزاك، والذي كان ي�ضغل من�ضب با�ضا 

املنطقة،  هذه  على  واليا  التامك  كان  عندما  الداخلة  يف 

والأمر نف�ضه ينطبق على عبد الرحمان اجلوهري، عامل 

اإقليم اأو�ضرد، الذي كان ي�ضغل مدير الأمالك بالداخلة.

واإذا كان تعيني التامك على راأ�ش اإدارة ال�ضجون قد يفهم 

منه الرغبة يف الت�ضالح مع ما�ضي النتهاكات اجل�ضيمة 

تقل  ل  اأخرى  اإ�ضارة  فاإن  باملغرب)..(  الإن�ضان  حلقوق 

اأهمية متثلت يف تعيني حمزة بلكبري يف من�ضب عامل مدير 

املالية املحلية بوزارة الداخلية، وبلكبري ملن ل يعرفه هو 

ابن الكابتان بلكبري املعتقل ال�ضابق يف »تازمامارت«.

ورغم اأن الالئحة اجلديدة حتمل ب�ضمات ح�ضاد ب�ضكل 

وا�ضح، فاإنها تفتح الباب على م�ضراعيه اأمام التاأويل، 

مع تعيني �ضهر الكولونيل عبد اهلل القادري، ملني بنعمر، 

يف من�ضب وايل جهة وادي الذهب لكويرة، رغم اخلالف 

والذي  الهمة،  فوؤاد  امللكي  امل�ضت�ضار  وبني  بينه  الكبري 

و�ضل �ضداه اإىل املحاكم. 

مفاجاآت �لتن�ضيب.. بني �إر�ضاء 

العدالة والتنمية و»غ�صبة« الق�صر 

يف  كبرية  اأدوارا  ال�ضابق  يف  امللكيون  امل�ضت�ضارون  لعب 

اختيار الولة والعمال، على اعتبار اأن القانون كان ي�ضميهم 

»ممثلو جاللة امللك واحلكومة«، حتى اأن بع�ش ال�ضحفيني 

ال�ضاوية  الذي عني واليا على جهة  اإن حممد مفكر  قالوا 

ورديغة وعامل اإقليم ال�ضطات، كان يقرتح بع�ش الأ�ضماء 

لتويل امل�ضوؤولية يف الإدارة الرتابية، ب�ضبب عالقة امل�ضاهرة 

بينه وبني امل�ضت�ضار امللكي الراحل، مزيان بلفقيه.

امل�ضت�ضارين  اأحد  عن  للحديث  جمال  هناك  يكون  ل  قد 

امللكيني يف التعيينات الأخرية للولة والعمال، على اعتبار 

اأن هذا الأمر من ممار�ضات املا�ضي )..( ول يتطابق مع 

روح الد�ضتور ح�ضب القانونيني، ولكن ا�ضم الراحل مزيان 

الفتيت »ابن  الوايف  بلفقيه برز من جديد مع تعيني عبد 

الرباط، خلفا  بالريف« يف من�ضب وايل  تافري�ضت  منطقة 

للراحل ح�ضن العمراين.

فف�ضال عن كونه اأحد خريجي مدر�ضة القناطر، املعروفني 

اأحد  اأنه  البع�ش يرجح  فاإن   ،)..( ال�ضيا�ضة  ببعدهم عن 

اكت�ضافات امل�ضت�ضار امللكي الراحل الذي كان متخ�ض�ضا 

يف ا�ضتقطاب الكفاءات من التقنوقراط، فالرجل مل يظهر 

ا�ضمه يف اأي حزب ولكنه كان ناجحا يف تويل امل�ضوؤوليات 

الإدارية منذ ح�ضوله على دبلوم من مدر�ضة »البوليتكنيك« 

�ضنة 1991، ليلتحق مبا�ضرة �ضنة 1992 مبكتب ا�ضتغالل 

املوانئ ثم على راأ�ش مديرية املوانئ �ضنتي 1992 و2002، 

 2003 �ضتنرب   13 يوم  الداخلية  يلج عامل وزارة  اأن  قبل 

اإقليم الفح�ش- اأجنرة، حيث �ضيجاور  عندما عني على 

الذي كان وقتها واليا على  الداخلية حممد ح�ضاد  وزير 

طنجة، وهناك عا�ضا معا بوادر ال�ضراعات الأوىل من اأجل 

ت�ضكيل حزب الأ�ضالة واملعا�ضرة الذي روجت له حركة 

لكل الدميقراطيني)..(.

الناظور،  اإقليم  على  عامال  الفتيت  �ضي�ضبح   2006 �ضنة 

املعروف ب�ضبكاته القوية)..(، ولكنه جتربته يف هذا الإقليم 

مل تخلف الر�ضى املطلوب لدى بع�ش ال�ضكان الذين مازالوا 

التي عرفها الإقليم يف عهده  التهيئة  اأ�ضغال  اأن  يعتربون 

مل تكن بامل�ضتوى املطلوب، وكانت مو�ضوعا لأحد تقارير 

املجل�ش الأعلى للح�ضابات.

يف �ضنة 2010 �ضيعود الفتيت اإىل طنجة، كرئي�ش مدير عام 

ل�ضركة التهيئة من اأجل اإعادة توظيف املنطقة املينائية 

لطنجة، وعندها �ضي�ضعر بالطمئنان على م�ضتقبله، حتى 

ال�ضخم يف  الكوبي  ال�ضيجار  ي�ضاهد وهو يدخن  بات  اإنه 

لقاءات ر�ضمية)..(.

وايل الرباط عبد الوا يف الفتيت: 

الراحل مزيان بلفقيه.. يتحرك يف قربه لتعيني واٍل يف الرباط  

عبد الوا في الفتيت

طالما أن البالغ الصادر 
عن الديوان الملكي 

يؤكد أن  تعيين الوالة 
والعمال الجدد »قد 
تم بمبادرة من وزير 
الداخلية وباقتراح من 

رئيس الحكومة«، 
فإن السؤال يغدو 

مطروحا حول بصمة 
العدالة والتنمية في 
هذه الالئحة، ولعلها 
تبدو بارزة في إبعاد 

الوالي إدريس الخزاني 
عن المعقل االنتخابي 

للوزير الرباح
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وايل طنجة حممد اليعقوبي 

عدو »اأوالد العماري« 
الذي قل�ص اخت�صا�صات 

عمدة طنجة 
الوالة  تن�صيب  حلفل  امللك  تراأ�س  بعد  يومني 

والعمال اجلدد مبراك�س، قالت اإحدى ال�صحف، التي 

تدخل  ح�صاد  حممد  اإن  الداخلية،  وزارة  تكذبها  مل 

ب�صكل قوي، الإبعاد وايل طنجة حممد اليعقوبي، ولكنه 

اإزاحته من املن�صب الذي ظل ي�صغله منذ �صنة  ف�صل يف 

ون�صف بالنيابة، »ال�صباح: عدد 23 يناير 2004«.

ت�صوروا م�صدر قوة هذا الوايل الذي كتبت عنه ال�صحف، اإنه 

»قل�س مهام الكاتب العام لوالية طنجة« م�صطفى الغنو�صي الذي 

كان  الغنو�صي  اإن  قيل  فقد  الداخلية،  وزير  لديوان  رئي�صا  موؤخرا  عني 

يف  كل امللفات وينوب عن ح�صاد عندما كان واليا على طنجة يف كل �صيء)..(، ولكن يتدخل 

اليعقوبي و�صع حدا لنفوذه، وال�صك اأن ت�صرفا من هذا النوع ينم عن وجود قوة معينة)..(.

قوة وايل طنجة، ظهرت خالل الفرتة االأخرية عندما اتخذ قرارا باال�صتحواذ على جزء كبري من ميزانية طنجة، التي 

يرتاأ�صها فوؤاد العماري، اأخ اإليا�س العماري، القيادي النافذ يف حزب االأ�صالة واملعا�صرة، وخ�ص�صه لتزيني مداخل 

املدينة، بل اإن م�صادر �صحفية قالت اإن الوايل اليعقوبي يحظى بثقة ملكية كبرية منذ كان عامال على عمالة امل�صيق 

حيث كان ي�صرف على امل�صاريع امللكية، »موقع امل�صتقل: 24/5/2013«.

ف�صول ال�صراع بني العمري والوايل اليعقوبي طويلة جدا، ولكن فقرات مما يكتبه ال�صحفيون كفيلة ب�صرح ما يقع 

مثل الفقرة التالية: »م�صادر من داخل االأغلبية مبجل�س طنجة قد عربت عن تخوفها من اأن ي�صتمر الوايل بالنيابة 

يف اال�صتحواذ على اخت�صا�صات املجل�س اجلماعي، خ�صو�صا اأنه هو الذي ي�صهر فعليا على اإعداد دفاتر التحمالت 

بداأ  املوؤقت،  طنجة  وايل  اأن  للجماعة  امل�صري  املكتب  اأع�صاء  بع�س  غ�صب  يف  يزيد  وما  احل�صري،  للنقل  اجلديدة 

يتجاوز عمدة املدينة ويت�صل مبا�صرة ببع�س كبار موظفي البلدية، وي�صدر االأوامر لهم، لتنفيذ تعليماته حرفيا، 

دون الرجوع اإىل رئي�س اجلماعة«. 

يرتاأ�س  اأن  على  ح�صاد  حممد  الداخلية  وزير  حر�س 

جلهة  اجلديد  الوايل  تن�صيب  مرا�صم  �صخ�صي  ب�صكل 

لالنتباه  الفتا  وكان  بيكرات،  ال�صالم  عبد  مراك�س، 

ال�صامني  ال�صباط  من  كبري  ح�صد  اأمام  ت�صريحه 

الوايل  هذا  تعيني  باأن  الق�صائيني)..(  وامل�صوؤولني 

يندرج يف اإطار »املفهوم اجلديد لل�صلطة«.

من  خا�س  باهتمام  حتظى  مراك�س  مدينة  اأن  وال�صك 

يف  املثل  بها  �صرب  الذي  ال�صاد�س  حممد  امللك  لدن 

النظافة، من خالل خطاب ملكي، ولكن تعيني بيكرات 

ي�صتحق وقفة للتاأمل، فهذه لي�صت هي املرة االأوىل التي 

الكاتب  �صغل من�صب  اإنه  بل  فيها والية مراك�س،  يلج 

احلايل  الداخلية  وزير  كان  ملا  نف�صها،  للوالية  العام 

اأن  البع�س  ويرجح  مراك�س،  يف  واليا  ح�صاد،  حممد 

تكون خيوط ال�صداقة بني الرجلني قد ن�صجت يف تلك 

املرحلة.

وايل  اإحلاق  خرب  اجلهات  بع�س  روجت  اأن  �صبق 

العك�س  ولكن  بالكراج،  بيكرات،  ال�صالم  عبد  مراك�س 

تروج  التي  االأخبار  كل  كانت  فقد  ح�صل  الذي  هو 

ت�صطدم برتقي ميداين لهذا الرجل الذي يحكى عنه اأنه 

ن�صج اأي�صا عالقة مع امل�صت�صار امللكي اأندري اأزوالي 

عندما كان االأول عامال على عمالة ال�صويرة.

عن  احلديث  دون  بيكرات  عن  احلديث  ميكن  وال 

حلماية  الوطنية  »الهيئة  له  وجهتها  التي  االتهامات 

طارق  رئي�صها  ل�صان  على  باملغرب«  العام  املال 

البلدية  رئي�س  ل�صالح  تدخل  اإنه  قال  الذي  ال�صباعي 

ال  حما�صبة  تتم  ومل  مادي)..(،  مبقابل  الفراع  حمماد 

طارق ال�صباعي �صاحب الت�صريح وال حما�صبة الوايل 

بيكرات.

بقدرته  بيكرات يف مراك�س رهينا  الوايل  ويبقى جناح 

على �صبط التوازنات بني اللوبيات املتحكمة يف املدينة 

والتي توجه اإىل بع�صها تهم تتعلق بالف�صاد املايل)..( 

ولعله من غرائب العمل اجلمعوي يف املغرب اأن يبادر 

مبراك�س«  العام  املال  حلماية  الوطنية  »الهيئة  فرع 

لنفي تنظيم اأية وقفة �صد بيكرات يف الوقت الذي يوجه 

للهيئة اتهامات ثقيلة لهذا  فيه رئي�س املكتب املركزي 

الوايل.

عبد ال�سالم بيكرات وايل مراك�ش

�صديق الوزير ح�صاد وامل�صت�صار اأزوالي.. الذي مل تنل منه االتهامات

جلول �سم�سم وايل 

جهة احل�سيمة تاونات 

وايل  متخ�ص�ص 

يف »التجارة« يقطف 

ثمار غ�صبة كربى 
كانت الفتا لالنتباه عدم ح�صور الوايل حممد احلايف الوايل ال�صابق للح�صيمة خالل حفل تن�صيب الوايل 

اجلديد جلول �صم�صم، بخالف ما ح�صل يف عدد مناطق اململكة، حتى اأن ال�صرقي ا�صري�س الوزير املنتدب 

يف الداخلية والذي كان من املفرت�س اأن ي�صرف على ت�صليم ال�صلط مل ي�صر اإىل هذا الوايل ال�صابق املعروف 

بعالقته مع بع�س الوجود ال�صيا�صية، خا�صة مع الدكتور حممد بودرا رئي�س اجلهة والع�صو يف حزب 

االأ�صالة واملعا�صرة.

اأن املواقع  اأال يتعلق االأمر بغ�صبة كربى؟ كل االفرتا�صات تبقى واردة طاملا  ما معنى غياب احلايف؟ 

االإلكرتونية املهتمة باأخبار الريف �صبق اأن حتدثت عن حفل ع�صاء ح�صره الوايل ال�صابق احلايف يوم 15 

دجنرب 2012 باإحدى االإقامات الفاخرة مبحيط �صاطئ املنظر اجلميل، وهو اللقاء الذي ح�صره عدد من 

ال�صخ�صيات املنتمية حلزب اجلرار)..( وكان الوايف قد ح�صر هذا الع�صاء بعد اأن ا�صتقدمه اإليه، حممد بودرا 

على منت �صيارته اخلا�صة، »هبة ريف: 23/12/2012«.

وكان جلول �صم�صم احلا�صل على دبلوم مهند�س دولة قد وقع على م�صار حافل من خالل تنقله بني العديد 

من املهام منها رئي�س م�صلحة اجلودة بال�صركة الوطنية لل�صكر ببهت، ورئي�س مفو�س لدعم تر�صيح مدينة 

طنجة الحت�صان املعر�س الدويل �صنة 2005، ومدير غرفة التجارة وال�صناعة باإقليم �صطات، ف�صال عن 

مزاولته ملهمة التدري�س باملدر�صة الوطنية للتجارة والتدبري- جامعة احل�صن االأول ب�صطات اإىل حدود �صنة 

2002، حيث �صي�صبح مديرا للمركز اجلهوي لال�صتثمار بجهة ال�صاوية ورديغة، ثم واليا على جهة تطوان 
�صنة 2005، واأخريا عامال باإفران.

»عمر احل�سرمي« و«يحظيه بو�سعاب« و»ملني بنعمر« 

و�صفة غري م�صبوقة لعالج م�صاكل ال�صحراء.. والة يجيدون »لغة االنف�صال« 
عندما �صمع املتتبعون خرب تعيني »حممد علي العظمي« 

املعروف بـ»عمر احل�صرمي« كوال  جلهة كلميم - ال�صمارة 

وعامل اإقليم كلميم، ت�صاءل البع�س عن فحوى الر�صالة 

التي يريد اإي�صالها اأ�صحاب الئحة الوالة والعمال اجلدد، 

اأحد موؤ�ص�صي  فالرجل لي�س انف�صاليا �صابقا فقط ولكنه 

»جبهة البولي�صاريو«، ومل يعد على اأر�س الوطن اإال �صنة 

1989 عندما ُعنينّ ممثال للبولي�صاريو بوا�صنطن)..( وكان 
قبلها م�صوؤوال عن االأمن الع�صكري يف اجلبهة.

ال�صحراء  مناطق  يف  االأخرية  التجاوزات  اأن  �صك  وال 

والتي ترجمت على اأر�س الواقع يف �صكل اعتداءات على 

م�صوؤولني حكوميني كان لها تاأثريها يف اختيار واٍل يعرف 

ظاهرة  تنامي  ت�صهد  منطقة  يف  جيدا«  االنف�صال  »لغة 

التطرف والطي�س ب�صكل غري م�صبوق.

وقد يكون الغر�س من هذا التعيني اإعطاء �صورة اإيجابية 

للمنتظم الدويل مفادها اأن املغرب ال يخ�صى تنزيل جهوية 

الذي  الذاتي،  اإطار احلكم  الواقع يف  متقدمة على ار�س 

�صيكون من اأثاره بال �صك بروز اأ�صماء انف�صالية يف �صلك 

ال�صلطة.

ميكن القول اإن جتربة احل�صرمي يف الداخلية قد اختمرت 

كثريا فقد انتقل يف ظرف 24 �صنة من عامل ملحق بامل�صالح 

املركزية اإىل وايل مدير االإنعا�س الوطني بامل�صالح املركزية، 

ولعله اأعلم من غريه مب�صكلة بطائق االإنعا�س باالأقاليم 

اجلنوبية وما تخلقه من توترات)..(.

القيمة مت تعينها  �صخ�صية �صحراوية ال تقل من حيث 

موؤخرا على راأ�س جهة العيون، رغم اأن حفل تبادل ال�صلط 

بني الوايل ال�صابق الدخيل ويحظيه بو�صعاب الوايل اجلديد 

�صهد احتجاجات غري كبرية من لدن بع�س املحتجني الذين 

ح�صره  الذي  احلفل  »يف�صدوا«  لكي  خ�صي�صا  ح�صروا 

وزير الداخلية ب�صكل �صخ�صي.

»ف�صل خليل الدخيل« الذي ترجمته االحتجاجات، مهد 

طريق »الوالية« الأحد اأبناء قبيلة اآيت حل�صن وهي اإحدى 

من  بو�صعاب  ا�صتقدام  مت  حيث  »تكنة«،  قبيلة  ف�صائل 

ال�صويد حيث كان يعمل ك�صفري، هذه الدولة التي تغلغل 

تعرتف  كادت  اأنها  حتى  النخاع  اإىل  البولي�صاريو  فيها 

طوقت  التي  العليا  التحركات  لوال  اجلبهة«  »بدولة 

م�صاريع االنف�صال عند حدود الربملان ال�صويدي، من مت 

يطرح �صوؤال حول الدور الذي ميكن اأن يلعبه هذا الوايل 

يف حما�صرة االنف�صاليني، طاملا انه ف�صل يف حما�صرتهم 

بال�صويد.

وكانت منطقة ال�صحراء قد ا�صتاأثرت بح�صة االأ�صد من 

تعيينات الوالة اجلدد ومن بني االأ�صماء اجلديدة يظهر 

الكويرة   - الذهب  وادي  جهة  وايل  بنعمر«  »ملني  ا�صم 

من  �صريته  تخلو  ال  الذي  الذهب،  وداي  اإقليم  وعامل 

ح�صابات ال�صحراء نظرا لكونه �صقيق �صفري املغرب يف 

العا�صمة املوريطانية نواك�صوط، ولعله هو االآخر قاد على 

تفكيك طال�صم »لغة االنف�صال«.

عبد السالم بيكرات

محمد اليعقوبي

جلول صمصم

عمر الحضرمي يحظيه بوشعاب
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 10 والة باإلدارة الترابية في مختلف
 جهات المملكة وهم: 

1 -  عبد الويف لفتيت، وايل جهة الرباط - �سال - زمور - زعري وعامل عمالة الرباط.
2 - حممد اليعقوبي، وايل جهة طنجة - تطوان وعامل عمالة طنجة -اأ�سيال.

3 -  حممد علي العظمي، وايل جهة كلميم - ال�سمارة وعامل اإقليم كلميم.
4 -  يحظيه بو�سعاب، وايل جهة العيون - بوجدور- ال�ساقية احلمراء وعامل اإقليم العيون.

5 -  ملني بنعمر، وايل جهة وادي الذهب - الكويرة وعامل اإقليم وداي الذهب.
6 -   عبد الفتاح لبجيوي، وايل جهة دكالة - عبدة وعامل اإقليم اآ�سفي.

7 -   عبد ال�سالم بيكرات، وايل جهة مراك�ش - تان�سيفت - احلوز وعامل عمالة مراك�ش.
8 -   جلول �سم�سم، وايل جهة تازة - احل�سيمة - تاونات وعامل اإقليم احل�سيمة.

9 -   حممد مفكر، وايل جهة ال�ساوية - ورديغة وعامل اقليم �سطات.
10 -    زينب العدوي، وايل جهة الغرب – ال�سراردة - بني اح�سن وعامل اإقليم القنيطرة.

 5 والة باإلدارة المركزية 
1 -        ادري�ش اجلوهري، وايل مدير عام ال�سوؤون الداخلية.

2 -        حممد فوزي، وايل مفت�ش عام لالإدارة الرتابية.
3 -        عبد اللطيف بن�سريفة، وايل مدير عام للجماعات املحلية.

4 -        حميد �سبار، وايل مدير التعاون الدويل.
5 -        عالل ال�سكروحي، وايل مدير عام ل�سندوق التجهيز اجلماعي.

 20 عامال في مختلف عماالت 
وأقاليم المملكة 

1 -  حممد �سربي، عامل اقليم قلعة ال�سراغنة.
2 - م�سطفى خيدري، عامل عمالة �سال.

3 -  جمال خمططر، عامل اإقليم ال�سويرة.
4 -  حل�سن اأوبولعوان، عامل اإقليم اأزيالل.

5 -   حممد برنيباك، عامل اإقليم اإفران.
6 -  براهيم اأبوزيد، عامل اإقليم �سيدي قا�سم.

7 -   جناة زروق، عامل على عمالة مقاطعات بنم�سيك.
8 -  حميد ال�سرعي، عامل اإقليم الفح�ش - اأجنرة.

9 -   علي �سامل �سكاف، عامل عمالة املحمدية.
10 - ح�سن خليل، عامل اإقليم طاطا.

11 - املعطي البقايل، عامل اإقليم تاوريرت.
12 -  اإ�سماعيل اأبو احلقوق، عامل اإقليم �سف�ساون

13 - ح�سن �سدقي، عامل اإقليم اأ�سا - الزاك.
14 -   عبد العايل ال�سمطي، عامل اإقليم تازة.

15 -  عبد الكرمي حمدي، عامل عمالة امل�سيق - لفنيدق.
16 -   مربوك تابت، عامل اإقليم جرادة.

17 -  حنان تاجاين، عامل عمالة مقاطعة احلي احل�سني.
18 -  ه�سام ملدغري العلوي، عامل اإقليم مديونة.

19 -   عبد الرحمن اجلوهري، عامل اإقليم اأو�سرد.
20 -   �سالح الدحى، عامل اإقليم �سيدي اإفني.

 

 9 عمال باإلدارة المركزية :
-1        عبد املجيد احلنكاري، عامل مدير ال�سوؤون القروية.

-2        م�سطفى الغنو�سي، عامل رئي�ش ديوان وزير الداخلية.

-3        حميد بارز، عامل مكلف بالتن�سيق مع »املينور�سو«.

-4       يو�سف الناهي، عامل مدير الدرا�سات والتحاليل.

-5       عبد الرحيم احلجاجي، عامل مدير ال�سوؤون الإدارية.

-6       حمزة بلكبري، عامل مدير املالية املحلية.

-7       ر�سيد عفريات، عامل مدير املمتلكات.

-8       احل�سن بوكوطا، عامل مدير الوكالت وامل�سالح ذات المتياز.

-9       م�سطفى الهبطي، عامل مدير املاء والتطهري باملديرية العامة للجماعات املحلية.

الالئحة الكاملة 
للوالة والعمال الجدد 

15 واليا و29 عامال، هي حصيلة التعديالت األخيرة على مستوى 
اإلدارة الترابية، وقد كان بالغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد 

على احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور، حيث يتم اقتراح 
الوالة والعمال بمبادرة من وزير الداخلية واقتراح من رئيس 

الحكومة، وهذه هي الالئحة النهائية: 

زينب العدوي وايل 

جهة الغرب - ال�شراردة

�مـــر�أة
 و�سط ُدهات 

�ل�سيا�سة 

عبد الفتاح البجيوي، 

وايل دكالة عبدة 

اإحالة على »الوالية« 

بدل االإحالة 

على التقاعد 
للمرة الثانية على التوايل يتم تنقيل الوايل عبد الفتاح البجيوي يف ظرف وجيز ل 

اأ�سفي،  اإقليم  يتجاوز مدة �سنة، لي�سبح واليا على جهة دكالة عبدة وعامل على 

قادما اإليها من جهة كلميم ال�سمارة.

ويعد الوايل البجيوي اأحد اأكرث الولة تعر�سا للنقد خالل احلركية الأخرية بحكم 

الرتابية،  الإدارة  يف  جتربته  رغم   ،)1953 مواليد  )من  التقاعد  �سن  اإىل  و�سوله 

حيث �سبق له اأن عمل كقائد مبنطقة اأقا يف اإقليم طاطا، ثم اأ�سبح رئي�ش دائرة »فم 

البجيوي  �سي�سبح   1994 مراك�ش«.�سنة  يف  اأورير«  »اآيت  دائرة  ورئي�ش  اأزكيد« 

عامال على اإقليم طاطا، قبل اأن ي�سبح عامال يف خريبكة �سنة 1998.

القالئل احلا�سلني على  اأحد  فاإنه  الوايل  هذا  اإىل  توجه  قد  التي  النتقادات  ورغم 

و�سام ملكي من درجة فار�ش، رغم اأن م�ساره مليء باحلوادث)..( وله ذكريات غري 

طيبة مع �سكان �سي�ساوة يف مو�سوع الدقيق املدعم)..( وملفات اأخرى، حتى اأن 

�ساكنة �سيدي املختار يف �سي�ساوة معروفة مب�سريتها الحتجاجية �سد هذا العامل 

وهي نف�ش الواقعة التي تكررت يف ظل »حكمه« مبنطقة اإمينتانوت.

حفل  مت  حيث  م�سبوقة،  غري  بحادثة  اأ�سفي  يف  مهمته  الفتاح  عبد  الوايل  بداأ  وقد 

املن�سة  اأ�سقائه كر�سيا يف  اأحد  التن�سيب، ح�سب م�سادر �سحفية، حيث مت منح 

ال�سرفية اإىل جانب الوزير الداودي والوايل ال�سابق، والوكيل العام للملك، يف حني 

اأن اأخوه �سخ�ش متقاعد، ل عالقة له بالإدارة الرتابية، وكان حريا به اأن يجل�ش 

مع العموم، ل مع علية القوم)..(. 

التي متثلت يف  املفاجئة  م�ستوى»الواقعة«  ت�سل   ل  التي  اأن  هذه احلادثة  غري 

وفاة القا�سي خمال�ش، �ساعات قليلة بعد تالوة ظهري تعيني الوايل البجيوي .

�سرقت زينب العدوي الأ�سواء من باقي زمالئها الولة اجلدد باعتبارها 

�سلفها  حمل  حلت  وقد  املن�سب،  هذا  على  ت�سل  مغربية  امراأة  اأول 

العزيز  عبد  الوزير  مع  الكبرية  بعداوته  املعروف  اخلزاين«  »اإدري�ش 

اإمكانية  على  ينطوي  الوايل  هذا  عن  ال�ستغناء  اأن  قيل  وقد  الرباح، 

ال�ستجابة لطلب خا�ش تقدم به حزب العدالة والتنمية، وهكذا حلت 

هذه املراأة يف عا�سمة الغرب، والتي ميكن اعتبارها منطقة هادئة مقارنة 

مع بع�ش املناطق.

القناة  يف  ال�سحفي  البدوي،  الرحمان  عبد  اأخت  هي  العدوي،  زينب 

الأوىل، و�ساحب راديو بلو�ش، من مواليد اجلديدة �سنة 1960 �سغلت 

مهمة ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية للجهوية، وقد كانت رئي�سة للمجل�ش 

اجلهوي للح�سابات بالرباط اإىل حني تعيينها والية، وكانت اأول امراأة 

ترتاأ�ش فرع املجل�ش الأعلى للح�سابات.

�سيا�سية  اأطراف  عدة  لت�سالح  فر�سة  القنيطرة  يف  تعيينها  �سكل  وقد 

ح�سور  خالل  من  جت�سد  ما  وهو  ونواحيها  القنيطرة  يف  متنافرة 

وزير  تراأ�سه  الذي  تن�سيبها  حفل  يف  واليمني  الي�سار  على  حم�سوبني 

الداخلية، والذي اعترب اأن تعيينها حدثا تاريخيا للمراأة املغربية، ولكن 

الأيام وحدها كفيلة بتاأكيد جناعة هذا الختيار، يف منطقة يجتمع فيها 

اأ�سهر »الدهات« ال�سيا�سيني.

زينب العدوي

عبد الفتاح البجيوي
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يخرج  التوايل،  على  الثانية،  للمرة 

املئات من �سكان جماعة �سيدي علي 

بن حمدو�ش، �سواحي اأزمور باإقليم 

اجلديدة يف م�سرية احتجاجية دعت 

املجتمع  جمعيات  تن�سيقية  اإليها 

املدين.

�ساكنة  وا�ستياء  �سخط  عم  وقد 

تقريب  �سيا�سة  نهج  على  اجلماعة 

اأحد  )خا�سة  املواطن  من  اخلمر 

ال�سباب  وباخل�سو�ش  املحالت( 

تخريب  يف  ي�ساهم  مما  واملراهقني، 

العقول والبيوت، اأي الأ�سر، وانت�سار 

اجلرمية بدل �سيا�سة التنمية املفقودة 

من خالل لفتات حملها �سكان، منددين 

تعي�سه  الذي  الكارثي  بالو�سع 

وانت�سار  فقر وه�سا�سة  اجلماعة من 

واإق�ساوؤها  مكان)..(  كل  يف  الأزبال 

التنمية وامل�ساريع  من جميع برامج 

ومالعب  ال�سباب  كدار  الجتماعية 

ريا�سية.. الخ.

املجتمع  جمعيات  لتن�سيقية  و�سبق 

اأن  حمدو�ش  بن  علي  ب�سيدي  املدين 

وزعت عدة بيانات وبالغ للراأي العام 

دعت من خاللهم اإىل ا�ستمرار الن�سال 

حمل  اإغالق  حني  اإىل  والحتجاج 

اخلمور، والغريب يف الأمر اأنه عبارة 

عن بناية ع�سوائية.

كما �سبق لل�سلطة املحلية اأن حررت 

الذي  التجاري  املحل  بهدم  حم�سرا 

بتاريـــــــــخ  اخلمور  لبــــيع  اتخـــــذ 

بجماعة  مودع   ،2012  -  04  -  02

�سيدي علي بن حمدو�ش ق�سد تفعيل 

قرار الهدم بناء على قوانني التعمري 

غرابة  والأ�سد  العمل،  بها  اجلاري 

هو اأن املنطقة التي توجد فوقها هذه 

حقها  يف  �سادر  الع�سوائية  البناية 

احل�سن  الراحل  للملك  �سريف  ظهري 

الثاين مينع فوقها البناء ب�سكل نهائي. 

ويف ال�سياق نف�سه، فاإن جماعة �سيدي 

�ساكنة  تعرف  ل  حمدو�ش  بن  علي 

اأجنبية ول مرافق �سياحية، ول تتوفر 

على �سرية للدرك امللكي باأزمور. كما 

تعرف اأعلى ن�سبة يف معدل اجلرمية 

باعتبار  الإقليمي،  امل�ستوى  على 

للتفريخ  وم�ستل  اخلبائث  اأم  اخلمر 

قدهم  “ما  لنقول  اجلرمية  وانت�سار 

فيل زادوهم فيلة”.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

◆ ق�ست املحكمة البتدائية باأكادير باأربعة 
مالية  وغرامة  التنفيذ،  موقوفة  حب�سا  اأ�سهر 

قدرها األف درهم، يف حق 16 م�سجعا املتهمني 

كاأ�ش  التي �سبق واأن عرفتها  ال�سغب  باأعمال 

العامل لالأندية يف دجنرب املا�سي مبلعب اكادير 

الكبري، اإثر متابعتهم من طرف النيابة العامة 

للمنفعة  خم�س�ش  �سيء  تعييب  اأجل  من 

العامة واإهانة موظفني عموميني اأثناء قيامهم 

بعملهم وا�ستعمال العنف يف حقهم .

عن  �ساحبة  �سو�ش  يف  النا�ش  يتحدث   ◆
تيزنيت  حمكمة  اأمام  املدوية  ال�سرخة 

وزوجها الهرم وابن لهما ا�ستاأنفا اعت�سامهم، 

اأمام   ،2014 يناير   21 الثالثاء  يوم  �سباح 

املحكمة البتدائية بتيزنيت، ومن املنتظر اأن 

هناك يف)..(  اعت�سامها  العائلة  هذه  تق�سي 

ظل الربودة ال�سديدة للطق�ش، يف افق انتظار 

فتح حتقيق نزيه.

◆ تعرف مدينة اأكادير عرو�سة اجلنوب بني 
اخلدمات  من  لنوع  ترويجا  والأخرى  الفينة 

الدولية  ال�سياحية  البواخر  عرب  ال�سياحية 

يتم  حيث  بعينها،  جمموعات  منها  ت�ستفيد 

اإدراج مدينة اأكادير كنقطة يق�سي فيها ال�سياح 

بع�ش ال�ساعات من �سباح اليوم اإىل م�سائه)..( 

من  العديد  يطرح  وما  الأمر  يف  الغريب  لكن 

الأ�سئلة هو اأن اخلدمات تقدم خارج املدينة 

مما يف�سح املجال لعفاريت ال�ساحة »�سركات 

�سائغة  لقمة  ال�سياح  من  يجعلوا  باأن  النقل« 

لنقلهم عرب حافالت كبرية اأو �سغرية احلجم 

اإىل  اأورو«   8« درهما   80 اإىل  ي�سل  قد  وبثمن 

القريبة  باملدينة  املتواجدة  ال�ساحات  اإحدى 

لل�ساطئ »�ساحة بيجاوان« و»�ساحة الأمل« 

كاأبعد �ساحة.

◆ هاجم ثالثة اأ�سخا�ش ملثمني يف ال�ساعات 
املا�سي،  يوم اخلمي�ش  �سباح  من  الأوىل 

بوا�سطة  باأكادير  اجلامعي  احلي  اإدارة  مقر 

واأحلقوا  “مولوتوف”،  حارقة  زجاجات 

وبعدها  ال�ستقبال  مركز  يف  الأ�سرار  بع�ش 

قاموا بتك�سري اأبواب ونوافذ مكتب الت�سال 

قبل اأن يلوذوا بالفرار.

حرا�ش  هاجموا  امللثمني  اإن  امل�سادر  وقالت 

�سباح  من  باكرة  �ساعات  يف  اجلامعي  احلي 

عراك.  يف  معهم  دخلوا  اأن  بعد  اخلمي�ش، 

الطلبة  امللثمون جتمهر عدد من  ا�ستغل  وقد 

اجلامعي  احلي  بهو  بداخل  ال�سحراويني 

كانوا يطالبون باإح�سار �سيارة اإ�سعاف لنقل 

بعد  الراأ�ش  م�ستوى  على  اأ�سيب  لهم  زميل 

حول  خالف  بعد  له  زميل  مع  جمعه  عراك 

فتاة .

◆ حظي عامل اإقليم اإنزكان اأيت ملول “حميد 
انتهاء  رغم  امللكية  الثقة  ال�سنوري” بتجديد 

هذا  الفتي،  الإقليم  راأ�ش  على  الأوىل  وليته 

التي  الإ�ساعات  بامللمو�ش  يكذب  التمديد 

يطال  تغيري  عن  اجلهات  بع�ش  تداولتها 

عامل اإنزكان اأيت ملول، اإذ اأن لئحة العمال 

والولة امل�سادق عليها يف املجل�ش الوزاري، 

امللكي  بالق�سر  تراأ�سه �ساحب اجلاللة  الذي 

اإ�سارة  اأي  طياتها  يف  حتمل  مل  مبراك�ش، 

لذلك.

العاملة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  كل  تعي�ش   ◆
الأخرية  الآونة  ما�سة درعة يف  �سو�ش  بجهة 

ف�سادا غري م�سبوق من كل نوع لدرجة يخيل 

معها للمتتبع اأن هذه املوؤ�س�سات تو�سك على 

الوقت  يف  نهائي،  ب�سكل  العمل  عن  التوقف 

من  ت�ستفيد  املوؤ�س�سات  هذه  اإن  يقال  الذي 

اعتمادات مهمة من ميزانيات الدولة، ل�سيانة 

ال�سرورية  امل�ساريف  وتغطية  التجهيزات 

لتح�سني اأدائها .

فيلة” زادوهم  فيل  قدهم  “ما 
الرتخي�ض لبيع اخلمور فوق اأر�ض منع احل�سن الثاين البناء فوقها

محمد الحمراوي 

يف  للغنم  راٍع  موؤخرا  تعر�ش 

بوملان  باإقليم  احلاج«  »اوطاط 

املعروفة  العليا  النجود  مبنطقة 

قرية  من  مقربة  على  بالظهرة 

اإىل اعتداء وح�سي يف  اأهل تي�ساف 

به  ترب�ش  حيث  النهار،  وا�سحة 

وقد  اأ�سخا�ش،  خم�سة  من  اأكرث 

ا�ستعملوا �سالحا ناريا لل�سيد ذو 

فوهتني. 

ويف حماولة للدفاع عن نف�سه اأ�سدر 

اإ�سارة خا�سة اإىل كلبني للحرا�سة 

ميلكهما مما جعل الع�سابة تطلق 

اإىل  باأحدهم  اأدى  ما  عليهما  النار 

الآخر  الكلب  اأ�سيب  فيما  املوت 

على  �سهل  الذي  ال�سيء  بجروح 

الع�سابة الو�سول اإىل الراعي الذي 

ينحدر من اجلماعة القروية اولد 

يف  �سرعوا  حيث  اأويو�سف،  علي 

عنه  ترتب  وح�سي  ب�سكل  �سربه 

الراأ�ش،  م�ستوى  على  اإ�سابات 

ما  ب�سرقة  وقاموا  رجليه  واإحدى 

يناهز   26 راأ�سا من الغنم. 

من  الراعي  ا�ستفاق  اأن  وبعد 

اخوته،  باأحد  ات�سل  غيبوبته 

القروية  باجلماعة  م�ست�سار  وهو 

ال�سالف ذكرها حيث ات�سل مبركز 

الدرك امللكي بـ»اأوطاط احلاج« من 

اأجل الإخبار، وقد حتركت عنا�سر 

الدرك امللكي فورا اإىل مكان العتداء 

يف  معمق  حتقيق  باإجراء  والقيام 

دون  املنطقة  مت�سيط  مع  النازلة 

العثور على اأفراد الع�سابة ب�سبب 

�س�ساعة املنطقة، اإل اأن بحثا �سريا 

�سمل اأرقام هواتف بع�ش امل�سكوك 

امل�سالح  على  اأحيلت  اأمرهم  يف 

اجلرمية  خيوط  لك�سف  املخت�سة 

الغريبة عن املنطقة.

 ولالإ�سارة فاإن هذه اجلرمية خلقت 

حالة من الرعب، وعدم ال�ستقرار 

النف�سي والجتماعي لدى بقية رعاة 

يعي�سون  والذين  باملنطقة،  الغنم 

ويعيلون  املا�سية  قطيع  رعي  من 

عدة عائالت)..(.

بولمان 

خريبكة

سيدي علي بن حمدوش

ما يجري ويدور في المدن 
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سعيد الهوداني
»اجلندية«  يف  يعمل  �سنة   26 عمره  �ساب  اأجهز 

ي�ستغل بالثكنة الع�سكرية »حطان« بخريبكة  على 

ع�سيقته �سنقا، وذلك ع�سر يوم اجلمعة 24 يناير 

ال�سبان  من  جمموعة  مع  يكرتيه  منزل  يف   2014
بحي الفتح.

اأن  امل�سادر من مكان اجلرمية  اأكدت بع�ش   وقد 

التخل�ش  رف�ست  وعندما  حامال،  كانت  ال�سحية 

اجلندي  قام  حاد  نقا�ش  اإثر  وعلى  اجلنني  من 

غري  جهة  اإىل  ليهرب  املوت  حتى  ع�سيقته  ب�سنق 

معلومة. 

وبعد مرور يومني على ارتكاب اجلرمية، وعذاب 

هروبه،  فرتة  خالل  اجلاين  عا�سه  الذي  ال�سمري 

�سلم نف�سه لل�سلطات الأمنية و�سرح بقتل ع�سيقته 

التي مت نقل جثتها اإىل م�ستودع الأموات مب�ست�سفى 

احل�سن الثاين بخريبكة  .

ومت و�سع ال�ساب حتت تدابري احلرا�سة النظرية 

يف انتظار تقدميه اأمام النيابة العامة.

جندي من ثكنة »حطان« متهم يف جرمية قتل  

اإطالق النار واالعتداء على راٍع لل�سرقة 
بـ»اوطاط احلاج«

رفع املواطن »احمد التزيلي«   ■
القاطن ب�سارع احلاج حممد بنونة 

بتطوان،   ،01 رقم  �سارة  اإقامة 

احل�سرية  اجلماعة  لرئي�ش 

برتحيل  فيها  يطالب  بتطوان، 

احلي  اإىل  اخل�سب  معامل  اأحد 

املادية  لالأ�سرار  نظرا  ال�سناعي، 

واملعنوية والإزعاج الذي يت�سبب 

فيه جلميع �سكان الإقامة املذكورة، 

الذين �سبق لهم اأن وجهوا بدورهم 

عدة �سكايات اإىل اجلهات املخت�سة 

دون جدوى.

1 )حي  الأمل  �سكان حي  وجه   ■

ر�سالة  بوجدة  �سابقا(  ملحر�سي 

يطالبون  املحلية،  ال�سلطات  اإىل 

لرفع  الفوري  بالتدخل  خاللها  من 

بهم  يلحق  الذي  املحتمل  ال�سرر 

ب�سبب اإقدام اأحد الأ�سخا�ش على 

بناء �سقق يف البقعة املقابلة مل�سجد 

احلي.

واأورد ال�سكان يف ر�سالة ا�ستنكارية 

خم�س�سة  كانت  البقعة  هذه  اأن 

لت�سييد مركز �سحي، واآخر  اأ�سال 

احلي،  ل�سباب  وملعب  لل�سرطة 

عن  للتنفي�ش  ترفيهي  وف�ساء 

ال�ساكنة.

■ قال “عبد الواحد يا�سني” اأحد 

اإن  الإدري�سية  للزاوية  املنت�سبني 

اأتباع  اأحد  تون�ش”  بن  “عدلن 
وهو  العالوية  ال�سوفية  الطريقة 

جزائري الأ�سل، يتالعب من اأجل 

املذكورة  الزاوية  على  ال�ستيالء 

يف  للتحكم  للجزائريني  وت�سليمها 

ما  باملغرب، ح�سب  الديني  ال�ساأن 

الإقليمي  للمدير  ر�سالته  يف  جاء 

لالأمن الوطني باحل�سيمة.                                                                         

شكايات



19
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

مواطنون ينتف�صون على اخلدمات ال�صحية املرتدية يف »بويزكارن«
كلميم

جهة تازة 
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

»م�سار« من ال م�سار له 

»املزّوق من بّرا اأ�ش خبارك 

مــــــــن الداخــــل«
اأول حل، واأول خطوة اإ�صالحية فعالة ملنظومتنا الرتبوية، 

تتمثل يف اإعادة العتبار للتكوين املعريف والأكادميي لرجال 

التعليم، قبل اخلو�ض يف التكوين املهني الرتبوي، فال يقبل 

عقال ول نقال مطالبة املدر�ض بتدري�ض ما ل يح�صن، بل ما ل 

يعرف، والتعوي�ض عن ذلك بالتكوين البيداغوجي “اجليد”. 

ففاقد ال�صيء ل يعطيه باأي حال من الأحوال، ولن يت�صف 

التكوين البيداغوجي باجلودة اإل اإذا كان املتكون ُيجيد ما 

�صُيدّر�ض، وما عدا هذا يعد جمرد عبث، مدمر لروح التعليم 

و�صيهينه  باملهانة  ُيح�ّض  يعطي  ملا  الفاقد  املدر�ض  والتعلم. 

اأي اعتبار ل�صوابط  ُيدّر�صهم، ومن ُيهني نف�صه لن يويل  من 

مهمته واأخالقياتها، ومن يهني ُمدّر�صه لن يعري اأي اهتمام ملا 

ّيعت �صوابط مهام التدري�ض، ف�صاعت اأدبيات  ُيدّر�ض له. �صُ

التعلم، ف�ُصّيع التعليم والتكوين، ف�صاع م�صتقبل الأجيال، 

م�صتقبل البالد.

عجيب اأمرنا، اأ�صبحنا ل نعري اأي اهتمام مل�صمون الأمور يف 

كل ميادين احلياة، ونركز بدل ذلك على املظاهر وال�صكليات؛ 

فحتى ثقافتنا الدارجية مل تعد ت�صعفنا، فاأين نحن من املثل 

ال�صعبي “املزّوق من بّرا اأ�ض خبارك من الداخل؟” بالرغم 

من م�صل�صل النتكا�صات التي يعرفها تعليمنا منذ اأن اأ�صبح 

حقال ل�صتنبات مقاربات بيداغوجية عقيمة، ومنذ اأن اعتمدنا 

يوفره  الذي   )copier - coller( وُكول”  “ُكب  نهج 

“املالح غوغل” على “الويب” كو�صيلة لتعليم اأبنائنا تعلما 
ذاتيا منذ طور البتدائي، فمازلنا م�صرين على نف�ض النهج 

“البيداغوجي”  اأخرج املنظومة الرتبوية عن امل�صار  الذي 

وزارة  لتبني  الإ�صافية  الإ�صالحية  القيمة  ما  ال�صليم. 

“م�صار” الرقمية وكذا ال�صبورة  الرتبية الوطنية ملنظومة 

التفاعلية؟ اإنه اللعب خارج امليدان وما ي�صببه من هدر مايل 

الرتبوية  املنظومة  اأو�صاع  تردي  يزيدا  لن  تعليمي،  وهدر 

والت�صالت  املعلومات  لتكنولوجيا  نعم  ا�صتفحال.  اإل 

كو�صيلة ذات قيمة م�صافة ي�صتعملها املدر�ض املوؤهل معرفيا 

تاأهيال �صليما، الكفء مهنيا، ا�صتعمال انتقائيا ذكيا يف القيام 

مبهامه الكال�صيكية، التي ل بديل عنها؛ لكن ل للتعامل معها 

كغاية يف حد ذاتها “كما هو احلال مع املقاربات البيداغوجية 

العبثية”، واإل فعلى كل من ي�صر على تبني هذا النهج اأن 

اإليه  �صتوؤول  ما  بخ�صو�ض  م�صوؤولياته  الآن،  من  يتحمل، 

الأو�صاع من تردي يف القريب املنظور. 

بد  فال  احلروب،  حت�صم  وحدها  املتطورة  بالأ�صلحة  لي�ض 

من العن�صر الب�صري املوؤهل املدرب املوؤمن بق�صيته. ل بد 

ملن يريد اإ�صعاف ج�صد املنظومة الرتبوية املتهالك من البدء 

بالك�صف عن احلالة ال�صحية لقلبها الناب�ض املتمثل يف تكوين 

التكوينات  نوعية  على  اإطاللة  اإلقاء  من  بد  ل  املدر�صني. 

“ا�صتكمال  والتكوين  الرتبية  ملهن  اجلهوية  باملراكز 

التكوين” وباملدار�ض العليا لالأ�صاتذة “ما ي�صمى باللي�صان�ض 

املكونني،  تكوين  هدر  م�صاهد  اأب�صع  على  املهني” للوقوف 

حجز الزاوية لأي اإ�صالح تعليمي. انطلق، باملدار�ض العليا 

بنظام  “اللي�صان�ض”  املهني  بالتكوين  ي�صمى  ما  لالأ�صاتذة، 

التكوين  من  الأول  ال�صنة  ن�صف  انق�صاء  بعد  الوحدات، 

�صنوات من   3 تنق�صهم  لطلبة   ”première semestre“
تخرجهم.  بعد  �صُيدّر�صونها  التي  املواد  يف  املعريف  التكوين 

-seme  2“  اإذن، نحن جمربين على اإدماج ن�صفي ال�صنة

تت�صوروا  اأن  ولكم  semestre”؛   1“ واحد  يف   ”tres
ما ينتظر تعليمنا من دمار يف ال�صنني القادمة. على اجلانب 

اللي�صان�ض  لدبلوم  احلاملني  الطلبة  �صنف  نف�ض  الآخر، 

ملهن  اجلهوية  املراكز  يف  للتكوين  ا�صتكمال  يتلقون  املبتور 

ن�صف  انق�صاء  بعد  كذلك،  هناك  انطلق  والتكوين،  الرتبية 

ال�صنة الأول، زيادة على اأن ظروف التكوين اأدهى واأمر مما 

افتقاد  ب�صبب  لالأ�صاتذة،  العليا  باملدار�ض  احلال  عليه  هو 

النوع  لهذا  املطلوبة  للخربات  ال�صباب  الدكاترة  الكثري من 

للكفاءات  باقي املكونني  العديد من  التكوينات، وافتقاد  من 

املعرفية الالزمة املعريف للمتكونني.  

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

إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات
المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�صرار

يعلن رئي�ض املجل�ض البلدي ملكنا�ض 

اأودع بامل�صلحة  اأنه قد  اإىل العموم 

باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

مولي  جتزئة   3 برقم  مقهى 

من  مكنا�ض  �صعيد  �صيدي  م�صعود 

طرف ال�صيد)ة(: عادل �صراوي.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

)ملحقة  ملكنا�ض  احل�صرية 

هذا  على  الطالع  ق�صد  احلبول( 

وذلك  مالحظاته،  واإبداء  امللف 

خالل اأجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

As 201/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�صرار

يعلن رئي�ض املجل�ض البلدي ملكنا�ض 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

باإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 

حمل لبيع وتريي�ض الدجاج برقم 6 

اإقامة الإخال�ض جتزئة الت�صامن 1 

املن�صور مكنا�ض من طرف ال�صيدين: 

امل�صطفى اأعبابو ويو�صف اأعبابو.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�ض )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر  تاريخ  من  ابتداء  يوما(   15(

هذا الإعالن.

As 202/14

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

اإعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�صرار

يعلن رئي�ض املجل�ض البلدي ملكنا�ض 

بامل�صلحة  اأودع  قد  اأنه  العموم  اإىل 

القانونية ملفا يتعلق باإحداث �صقة 

 142 اأمنية  اإقامة   5 برقم  مفرو�صة 

مرجان مكنا�ض من طرف ال�صيد)ة(: 

طاهرة بن طريف.

الت�صال  الأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

باجلماعة  القانونية  بامل�صلحة 

احل�صرية ملكنا�ض )ملحقة احلبول( 

ق�صد الطالع على هذا امللف واإبداء 

مدته  اأجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 

ن�صر  تاريخ  من  ابتداء  يوما(   15(

هذا الإعالن.

As 203/14

المملكة المغربية
الجماعة الحضرية لمراكش

مقاطعة جليز
الكتابة العامة

مصلحة الشرطة اإلدارية 
وشغل الملك العمومي

اإعــــــــــالن

 3 يف  املوؤرخ  ال�صريف  للظهري  طبقا 

 )1914 غ�صت   25(  1332 �صوال 

املوؤ�ص�صات  قانون  ين�ض على  الذي 

وكذا  واخلطرية،  املالئمة  الغري 

الظهائر التي غريته اأو متمته.

يفتح بحث مبقاطعة جليز مراك�ض 

وامل�صار  املنافع  عن  الك�صف  ق�صد 

هذا  ن�صر  من  ابتداء  يوما   15 ملدة 

الوطنية  اجلرائد  باإحدى  الإعالن 

الهادي  ال�صيد عبد  وذلك بطلب من 

ال�صلكي.

ع�صرية  خمبزة  ا�صتغالل  ق�صد 

الداوديات   126 رقم  بتالوجبت 

مراك�ض.

جليز  مبقاطعة  امللف  و�صع  وقد 

البلدي  امللك  تدبري  م�صلحة 

والبحوث لالطالع عليه اأثناء افتتاح 

املكاتب.

As 204/14

المملكة المغربية
الجماعة الحضرية لمراكش

مقاطعة جليز
الكتابة العامة

مصلحة الشرطة اإلدارية 
وشغل الملك العمومي

اإعــــــــــــالن

 3 يف  املوؤرخ  ال�صريف  للظهري  طبقا 

�صوال 1332 )25 غ�صت 1914( الذي 

الغري  املوؤ�ص�صات  ين�ض على قانون 

الظهائر  وكذا  واخلطرية،  املالئمة 

التي غريته اأو متمته.

مراك�ض  يفتح بحث مبقاطعة جليز 

ق�صد الك�صف عن املنافع وامل�صار ملدة 

15 يوما ابتداء من ن�صر هذا الإعالن 
باإحدى اجلرائد الوطنية وذلك بطلب 

من ال�صيدة لطيفة اغالل.

بتجزئة  م�صبنة  ا�صتغالل  ق�صد 

الزدهار 2 رقم 283 مراك�ض.

جليز  مبقاطعة  امللف  و�صع  وقد 

م�صلحة تدبري امللك البلدي والبحوث 

لالطالع عليه اأثناء افتتاح املكاتب.

As 205/14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال

الكتابة العامة
قسم المالية والميزانية

اإعالن عن اإلغاء طلب 
عرو�ش مفتوح

ينهي رئي�ض اجلماعة احل�صرية ل�صال 

اإىل علم العموم واملتناف�صني املعنيني 

اأن طلبات العرو�ض املفتوحة التالية:

رقـــــــم  عــــــــــــــــرو�ض  طـــــلب   -

CUS/2013/89
اجلبايات  تدبري  برنامج  اقتناء   -

املحلية للجماعة احل�صرية ل�صال. 

رقـــــــم  عــــــــــــــــرو�ض  طـــــلب   -

CUS/2013/90
اجلملة  �صوق  تهيئة  اأ�صغال   -

عمالة   - ل�صال  احل�صرية  باجلماعة 

�صال - ح�صة 1. 

رقـــــــم  عــــــــــــــــرو�ض  طـــــلب   -

CUS/2013/91
�صوارع  لتهيئة  الكربى  الأ�صغال   -

الأزهار  وغر�ض  )�صراء  �صال  مدينة 

وال�صجريات(. 

رقـــــــم  عــــــــــــــــرو�ض  طـــــلب   -

CUS/2013/92
- اأ�صغال تهيئة ال�صاحة املركزية ل�صال 

اجلديدة.

رقـــــــم  عــــــــــــــــرو�ض  طـــــلب   -

CUS/2013/93
املعلوماتي  العتاد  لوازم  �صراء   -

للجماعة احل�صرية ل�صال.

املقرر فتح اأظرفته يوم 2 فرباير 2014 

على ال�صاعة العا�صرة �صباحا واملعلن 

عليه باجلرائد الوطنية: 

قد األغي لل�صبب التايل:

باملوقع  للن�صر  املحددة  املدة   -

الإلكرتوين غري كافية.

و�صيتم ن�صره لحقا.

As 206/14

الحسين رضيت
نظم الع�صرات من �صاكنة جماعة بويزكارن )احل�صرية 40 كلم 

�صمال مدينة كلميم(، خالل الأيام الأخرية، تظاهرة احتجاجية 

ا�صتنكروا من خاللها تردي اخلدمات ال�صحية واإغالق امل�صت�صفى 

الع�صكري الذي كانوا يلجونه عند املر�ض.

�صعارات  حملية  جمعيات  اأطرتهم  الذين  املتظاهرون  ورفع 

اأو على الأقل تخ�صي�ض  طالبوا فيها بفتح امل�صت�صفى املحلي، 

وتزويد  به،  الأ�صغال  انتهاء  اأفق  يف  للم�صتعجالت  منه  جناح 

املركز ال�صحي بالأطر الطبية ال�صرورية، والعمل على توفري 

كل الظروف املالئمة لها من اأجل ال�صتجابة حلاجيات ال�صاكنة، 

وكذا توفري �صيارة اإ�صعاف حديثة وجمهزة بالبلدية لتكون رهن 

ال�صاكنة املحلية، مع املطالبة بتوفري الأدوية املجانية  اإ�صارة 

اخلا�صة بالأمرا�ض املزمنة والعمل على تنظيم املداومة الليلية 

ب�صيدليات املدينة. 

العادية  دورته  الإقليمي  املجل�ض  عقد 

اجلمعة  يوم   ،2014 �صنة  بر�صم 

تازة  جهة  ولية  مبقر  املا�صي، 

باإجماع  و�صادق  تاونات،  احل�صيمة 

اأع�صائه على النقط املدرجة يف جدول 

الأعمال  والتي  حظيت باأهمية خا�صة، 

عقارات  اقتناء  بالأ�صا�ض  وت�صمنت 

 11 مبدينة ترجي�صت، تقدر بـاأكرث من 

هكتارا لإقامة م�صاريع تنموية مهيكلة، 

وذلك لالإ�صراع بتوفري الوعاء العقاري 

امل�صاريع،  هذه  اإجناز  اإمتام  اأجل  من 

اعتماد م�صطرة  اإىل  املجل�ض  حيث جلاأ 

تعذر  الذين  مالكيها  من  امللكية  نزع 

القتناء منهم عرب �صيغة الرتا�صي. 

يف  املجل�ض  قرر  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

الناجت  ال�صايف  الفائ�ض  برجمة  اإطار 

ملعب  بناء   2013 ميزانية  تنفيذ  عن 

الرتابية  باجلماعة  وجتهيزه  للقرب، 

خا�ض  ف�صاء  خلق  اأجل  من  ا�صاكن، 

ال�صرورية  للحاجيات  ي�صتجيب 

املختلفة،  املجالت  يف  لل�صباب 

الريا�صية والرتفيهية.

خا�صة  اعتمادات  املجل�ض  ر�صد  كما 

ق�صد جتهيز وتاأثيث املرافق الإدارية 

ب�صيدي  الكائنة  اجلماعية  للمجزرة 

ال�صتغال  �صتنطلق  حيث  بوعفيف، 

بعد  مبا�صرة  املقبلة،  الأ�صهر  خالل 

النتهاء من جتهيزها.

جملـــــ�ش تارجيــــ�صت يقتـــــــني العــــــــــــقارات 
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

عماليات  من  العديد  يف  تورط  بعدما 

التزوير وبيع اأرا�ضي احلبو�س وغريها 

مزاولة  من  توقيفه  مت  الف�ضائح،  من 

مهامه كعون �ضلطة باإحدى مقاطعات 

تطوان، لكنه وخالل عملياته التي كان 

ويوهمهم  �ضحاياه  على  بها  ين�ضب 

�ضلطة  عون  ولي�س  »�ضيخ«  بكونه 

امل�ضوؤولني  اإىل جل  حتى و�ضل �ضداه 

باملدينة، و�ضار حديث العام واخلا�س 

فتم توقيفه، ثم بعد ذلك ق�ضد مديرة 

اأجل  من  العمومية  املوؤ�ض�ضات  اإحدى 

الأمر  يف  الغريب  لكن  بها،  الزواج 

وبف�ضل  متزوجة،  الأخرية  هذه  اأن 

حتقيق  ا�ضتطاع  املت�ضعبة،  عالقاته 

غري  عريف  بعقد  بها  فتزوج  غر�ضه 

بعدما  املفاجاأة  كانت  حيث  �ضرعي، 

ا�ضرتى لها �ضقة فاخرة باملال املنهوب 

من »اأرزاق عباد اهلل«، فوجدها يف يوم 

من الأيام باإحدى املنازل مبدينة مرتيل 

ليتاأكد  الأ�ضخا�س،  اأحد  رفقة  نائمة 

فيما بعد باأنه زوجها ال�ضرعي، وهو ما 

مل ي�ضت�ضغه فتقدم ب�ضكاية يف املو�ضوع 

اإىل وكيل امللك بابتدائية تطوان، يتهم 

بالن�ضب  ال�ضرعية  غري  زوجته  فيها 

اأموال كبرية  والحتيال عليه و�ضلبه 

اآخرين  منزلني  وترميم  واإ�ضالح 

م�ضتلزمات  و�ضراء  طائلة،  باأموال 

واأ�ضياء  �ضيارة وحلي  املنازل و�ضراء 

طريق  عن  املالية  كاملبالغ  اأخرى 

�ضيكات بنكية.

سعيد الهوداني
التي  التالميذ  احتجاجات  و�ضلت 

ثانوية  اإىل  اأ�ضبوع  قبل  انطلقت 

الفو�ضفاط بخريبكة حيث نظم تالمذتها 

باإلغاء  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 

القا�ضية  الأخرية،  الوزارية  املذكرة 

اجلديد  املعلوماتي  الربنامج  باإدماج 

»م�ضار« يف تدبري جزء كبري من احلياة 

املدر�ضية اآليا مبا يف ذلك التتبع الفردي 

املدر�ضي،  الزمن  وتدبري  للتالميذ، 

عمليات  وتدبري  الرتبوية  والبنيات 

املراقبة  نقط  وتتبع  الدعم الجتماعي، 

الحتجاج  �ضبب  كانت  التي  امل�ضتمرة، 

من  عدد  اعتربه  الذي  بالإقليم،  املكثف 

م�ضلحتهم،  يخدم  ل  البكالوريا  تالميذ 

ولن يحافظ على مبداإ تكافوؤ الفر�س مع 

لن  الذين  اخل�ضو�ضي  التعليم  تالميذ 

»م�ضار«  اأن  خ�ضو�ضا  النظام  ي�ضملهم 

الكتابية  الفرو�س  بتقدمي  الأ�ضتاذ  يلزم 

تتوىل  التي  املدر�ضة  لإدارة  املربجمة 

اإدخالها اإىل النظام وهو ما �ضيلغي نقط 

امل�ضاركة داخل الق�ضم والفرو�س املنزلية 

والعرو�س التي كان التالميذ ي�ضتعينون 

. ال�ضنوية  نتائـــــجهم  لتح�ضـــني   بها 

وفيما رفع التالميذ يف كل هذه الوقفات 

املذكرة  باإلغاء  تطالب  قوية  �ضعارات 

م�ضادر  اأكدت  الحتجاج،  مو�ضوع 

كبري  فهم  �ضوء  هناك  اأن  تعليمية، 

ا�ضتمرار  اإىل  يوؤدي  املو�ضوع  يف 

يوؤثر  لن  الربنامج  واأن  الحتجاجات، 

ل يف تكافوؤ الفر�س ول يف �ضري العلمية 

التعليمية عموما، واأن الإكراهات احلالية 

اإكراهات تقنية  املرتبطة بالربنامج هي 

ومنهجية ب�ضبب ت�ضرع الوزارة يف تنزيله 

حتتية.  بنية  ول  م�ضبق  تكوين   دون 

النقابات  من  عددا  اأن  اإىل  وي�ضار 

الربنامج  على  حتفظت  قد  التعليمية 

املذكور اآخرها املكتب الوطني للجمعية 

باملغرب  الثانويات  ملدراء  املغربية 

الإدارة  حتديث  باأهمية  اأ�ضاد  الذي 

الرتبوية، لكنه حتفظ على مكون التقييم 

يف  الأقل  على  امل�ضتمرة«  »املراقبة 

املرحلة احلالية، اإىل حني توفر ال�ضروط 

مع  وتدبرييا،  ماديا  باإجناحه  الكفيلة 

ا�ضتمرار العمل بالطرق ال�ضابقة حفاظا 

الرتبوية. املنظومة  ا�ضتقرار   على 

الأطر  م�ضار  برنامج  باإلغاء  ذلك  ممربا 

تقومي  لنظام  ال�ضابــــطة  املرجعــــية 

الفرو�س والتي جعلها الربنامج منطية، 

فر�ضان ونقطة لالأن�ضطة املندجمة لبع�س 

املواد وحرمان مواد اأخرى من نقطة هذه 

بدمج  التالميذ  الأن�ضطة، و�ضط مطالبة 

املراقبة امل�ضتمرة.

خريبكة

فلـــــو�س اللبــــن كياخــــذهم »زعطـــــوط« 

الجئون �سوريون يبيتون يف العراء 

قرب  ريا�س،  كاجي  �ضاحة  ت�ضهد 

اعت�ضام  املحتلة  �ضبتة  عمالة  مقر 

ال�ضوريني،  الالجئني  من  العديد 

يطالبون من ال�ضلطات ال�ضتعمارية بت�ضوية و�ضعيتهم الغري قانونية، 

الإ�ضبانية  ال�ضلطات  لكن  الأقل،  على  الب�ضيط  العي�س  لهم  توفر  واأن 

مرارة  يتذوقون  الطلق،  الهواء  يف  ينامون  فترتكهم  مطالبهم  تتجاهل 

الربد القار�س واجلوع، اإل اأن بع�س املح�ضنني من املغاربة والإ�ضبان 

على حد �ضواء، يقومون بتقدمي وجبات الأكل لهم، لإنقاذهم من ق�ضاوة 

الربد القار�س)..(.

اأر�ضفة وطرقات مدينة  يف كل �ضارع وعلى جنبات 

الزائرين  اأعني  تر�ضد  اأن  لبد  املحتلة،  �ضبتة 

ت�ضولهم؛  طرق  اختلفت  وقد  اإ�ضبانيني  مت�ضولني 

اآلة مو�ضيقية وغريها، ومن ي�ضع  بني من ي�ضتعمل 

ولدي  العمل  على  اأتوفر  ل  »اأنا  عليها  كتب  لفتات 

ثالثة اأطفال واأريد الأكل«، كما هو ظاهر يف ال�ضورة 

رفقته.
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اأكد  م�ضبوق،  غري  خروج  يف 

امل�ضت�ضار ونائب رئي�س اجلماعة 

عبد  لتـــــطوان،  احل�ضــــــرية 

من  العديد  اأن  اأخوم�س،  ال�ضالم 

الرئي�س  ونواب  امل�ضت�ضارين 

ي�ضتفيدون من امتيازات باجلملة 

الهاتف  ا�ضتعمال  بينها  مــــــن 

اجلماعة  و�ضيــارات  النقال 

حال  هو  كما  ال�ضياقة،  لتعــلم 

اأحد  اأن  واأ�ضاف  النواب.  اأحد 

يتوفر على جن�ضية  امل�ضت�ضارين 

اإ�ضبانية وكذلك على بطاقة بنكية 

حتويل  من  متكنه  دولية)فيزا( 

البلدان  جتاه  املغربية  الأموال 

ح�ضوره  عن  ف�ضال  الأوربية، 

الدائم يف كل الأن�ضطة التي حتدث 

يف املدن الإ�ضبانية بدعوى متثيل 

جماعة تطوان بها.    

تالميذ ينوبون عن النقابات يف اإ�سرابات التعليم 

العمومي ومصلى  المِلك  احتالل  األندلس  ادريس ومصلى مسجد  زنقة موالي  استنكر سكان 
المسجد المذكور من طرف الباعة المتجولين وأصحاب العربات المربوطة بالدواب ومحل لغسل 
السيارات)la vage(، والذين يسببون عرقلة في حركة المرور باإلضافة إلى ما يخلفونه من أزبال 
وحرمته،  المسجد  جمالية  يخدش  مما  الجمعة  يوم  في  خاصة  كريهة  وروائح  عادمة  ومياه 

)انظر الصورة(.

االإ�سبــــان يت�سولـــــون 
يف �سبتــــة املحتلـــــة

بولمان 

برشيد

محمد تيلولوت
بوملان  اإقليم  املر�س  بجماعة  الطالبة  دار  حتت�ضن 

البتدائي  امل�ضتويني  يف  درا�ضتهن  يتابعن  نزيلة   67
والإعدادي، رغم اأن الطاقة ال�ضتيعابية لهذه املوؤ�ض�ضة 

تعرف  اأنها  الكربى  والطامة  نزيلة.   32 لــ  اإل  تكفي  ل 

خ�ضا�ضا كبريا يف املوؤن واملواد الغذائية، ال�ضيء الذي 

علمنا  اإذا  الدرا�ضة  عن  لالنقطاع  النزيالت  اأغلب  يهدد 

اأن ال�ضواد الأعظم فيهن ينحدرن من اأ�ضر فقرية ت�ضكو 

العوز و�ضيق ذات اليد.

لتاأمني  العاجل  بالتدخل  امل�ضوؤولة  اجلهات  ننا�ضد  لذا 

وذلك  النزيالت  لهوؤلء  والجتماعي  النف�ضي  ال�ضتقرار 

ويف  الطالبة،  دار  وتو�ضيع  الغذائية  الوجبات  بتوفري 

يدعو  الذي  اخلطاب  جدوى  عن  نت�ضاءل  الوقت  نف�س 

اإىل ت�ضجيع متدر�س الفتاة يف الو�ضط القروي وحماربة 

الهدر املدر�ضي، كما ننا�ضد ذوي الأريحية من املح�ضنني 

بتقدمي يد امل�ضاعدة لهوؤلء النزيالت حتى ل يفكر اأولياء 

اأمورهن يف انقطاعهن عن الدرا�ضة.

خالد الدرقاوي
الواقعتني �ضمن  »القونا« و»نعيمة«  �ضكان جتزئتي  اأعلن 

ا�ضتنكارهم  عن  بر�ضيد،  مبدينة  الرابعة  املقاطعة  نفوذ 

انت�ضار الباعة املتجولني وحما�ضرتهم اأبواب منازل ال�ضاكنة 

طيلة النهار وما يخلفونه وراءهم من اأزبال والتفوه بالكالم 

من  مراأى  على  بينهم  ما  يف  النزاعات  عن  ناهيك  ال�ضاقط، 

ال�ضري واجلولن  الت�ضبب يف عرقلة  اإىل  بالإ�ضافة  اجلميع، 

ببع�س الأزقة وحما�ضرة اأبواب م�ضجد »البي�ضي«.

 ويف هذا ال�ضدد، يطالب �ضكان التجزئتني بتدخل ال�ضلطات 

بهم  حلق  الذي  ال�ضرر  لرفع  البلدي  واملجل�س  الإقليمية 

نتيجة كرثة العربات املجرورة واملدفوعة والتي حتا�ضر 

منازلهم وحمالتهم التجارية منذ �ضهور. 

حتى ال تنقطع طالبات جماعة
 املر�س عن الدرا�سة

»�سيبة« وكالم �ساقط
 اأمام م�سجد

من يحمي حرمة 
المساجد؟!

تلكس
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وزير الداخلية حممد ح�صاد مع 
املواطنني مبا�صرة على الفاي�صبوك

ق�ضيت  فقد  �ضنة،  كل  يف  كعادتي 

اجلديدة  امليالدية  ال�ضنة  راأ�س  عطلة 

من  فيها  اأرتاح  التي  مراك�س،  مبدينة 

ذهني  �ضفاء  واأ�ضتعيد  م�ضاغلي  كل 

وان�ضيابية اأفكاري.

�ضيدة  التقيت  الرائعة  املدينة  وبهذه 

ببيت �ضديق من امل�ضتثمرين املغاربة، 

اأ�ضتاذ؟ لقد  ف�ضاألتني: »اأال تتذكرين يا 

التقيتك ذات مرة عندما جئت لزيارة 

االأ�ضتاذ حممد ح�ضاد يف مكتبه عندما 

كان رئي�ضا مديرا عاما للخطوط امللكية 

باملكتب  موظفة  اأنا  وكنت  املغربية، 

معه  عملت  وقد  لل�ضركة،  الرئي�ضي 

امللكية  للخطوط  رئا�ضته  فرتة  طيلة 

�ضنتني.  منذ  تقاعدت  وقد  املغربية. 

واأنا اأعي�س يف مدينة مراك�س منذ ذلك 

ويدعو  يثني  هنا  واجلميع  احلني، 

على  ح�ضاد  حممد  لالأ�ضتاذ  باخلري 

اإليها  فانظر  مراك�س.  ملدينة  قدمه  ما 

واجتهاده  همته  بف�ضل  �ضارت  كيف 

على  واليا  كان  عندما  جنح  وكيف 

روؤو�س  ا�ضتقطاب  اإىل  املدينة  هذه 

القطاعات  كل  يف  لال�ضتثمار  االأموال 

وخا�ضة  مراك�س  �ضكان  لفائدة 

بف�ضل  جعلها  الذي  ال�ضياحي  القطاع 

واأنا  عاملية.  �ضياحية  بوابة  جهوده 

عندما  مهامه  يف  جناحه  اأ�ضتغرب  ال 

فاأنا  مراك�س  مدينة  على  واليا  كان 

عدة  معه  عملت  الأنني  جيدا  اأعرفه 

�ضنوات يف اخلطوط امللكية املغربية«. 

تلك  عن  تتذكرين  »وماذا  لها:  فقلت 

اأن�ضى  »لن  فاأجابتني:  ال�ضنوات؟« 

تلك املرحلة من حياتي املهنية. وهذا 

املوظفني  اإن  بل  لوحدي  موقفي  لي�س 

واالأطر  والطيارين  بل  وامل�ضتخدمني 

ين�ضوا  لن  امللكية  للخطوط  العليا 

مفتوحا  مكتبه  كان  فقد  ح�ضاد.  اأيام 

�ضواء  للجميع  ين�ضت  وكان  للجميع 

اخلطوط  يف  العليا  املنا�ضب  ذوي 

كان  لقد  الب�ضطاء.  العمال  اأو  امللكية 

اليومي  والتوا�ضل  ال�ضديد  التوا�ضع 

باملقابل  وكنا  االأ�ضا�ضية.  مبادئه  من 

فرط  من  تفاٍن  بكل  عملنا  على  نقبل 

التعاون  يف  ورغبتنا  جلهوده  تقديرنا 

ومداخيل  مكانة  تنمية  على  معه 

هو  اأقول  ما  على  والدليل  ال�ضركة. 

يف  واالحتجاجات  االإ�ضرابات  انتفاء 

كان  الأنه  معنا  ق�ضاها  التي  الفرتة 

للعمل  االإخال�س  يف  املثال  يعطينا 

وا�ضلت  ثم  قليال  و�ضكتت  وللوطن«. 

اإحدى  يف  اأنني  »اأذكر  قائلة:  كالمها 

�ضديدا حتى  مر�ضا  ال�ضنوات مر�ضت 

علمه  ومبجرد  املوت.  على  اأ�ضرفت 

على  يوميا  عني  ي�ضاأل  �ضار  مبر�ضي 

هاتفي النقال و�ضار ير�ضل يل من ماله 

عالجي.  م�ضاريف  ملواجهة  اخلا�س 

وعندما �ضفيت قررت التوجه اإىل الديار 

فكان  احلج،  فري�ضة  الأداء  املقد�ضة 

اأمام  واقفة  واأنا  به  قمت  �ضيء  اأول 

لل�ضيد  الدعاء  هو  )�س(  الر�ضول  قرب 

وعندما  باخلريات،  ح�ضاد  حممد 

عدت حكيت لزمالئي عما قمت به خالل 

عطلة احلج. فقال يل الذين �ضبقوين اإىل 

الأن  ال�ضيء  بنف�س  قاموا  باأنهم  احلج 

هذا الرجل نادر املثيل وقليل الوجود 

جعلك  حيث  العمل  يف  مبا�ضر  كرئي�س 

وت�ضاعف  مكتبك  وحتب  عملك  حتب 

الطيبة  معاملته  بف�ضل  جمهوداتك 

وجديته وان�ضباطه«.

طريقة  عن  يل  حكيت  »لقد  ف�ضاألتها: 

معكم  ح�ضاد  حممد  ال�ضيد  تعامل 

كان  فكيف  له،  تابعني  كموظفني 

االآخرين؟«  املواطنني  مع  يتعامل 

فقالت يل:»لقد كانت ت�ضرفاته واحدة 

وموحدة الأن الطيبوبة هي من �ضميم 

�ضهدته  �ضيئا  لك  و�ضاأحكي  طباعه، 

التابعة  ال�ضكرتارية  يف  واأنا  بنف�ضي 

�ضيدة  االأيام  اأحد  يف  جاءت  فقد  له، 

الهزال  عليها  يبدو  العمر  متو�ضطة 

حممد  ال�ضيد  روؤية  وطلبت  واملر�س، 

كان م�ضغوال يف  لكنه  باإحلاح،  ح�ضاد 

وفجاأة  الرتيث.  منها  فطلبنا  اجتماع 

تلقى  اأن  بعد  االجتماع  مكتب  غادر 

ات�ضاال هاتفيا من وزارة النقل ياأمره 

بالتوجه على جناح ال�ضرعة اإىل مدينة 

هناك.  وعاجل  هام  الجتماع  الرباط 

ومبجرد خروجه من مكتبه اعرت�ضت 

ورغم  منه  كان  فما  طريقه،  ال�ضيدة 

 »: يل  وقال  وقف  اأن  اإال  ا�ضتعجاله 

املعلومات عن  ال�ضيدة  خذي من هذه 

عند  يل  تعطيها  اأن  تن�ضي  وال  طلبها 

مني  فطلب  عاد  الظهر  وبعد  عودتي. 

املعلومات. وقد كانت هذه املراأة اأرملة 

طفالن  ولها  ال�ضرطان  بداء  مري�ضة 

وبنفقة  بعالجها  فتكفل  �ضغريان، 

درا�ضة طفليها من ماله اخلا�س وهذا 

ي�ضهد على  بنف�ضي واهلل  �ضهدته  واقع 

�ضدق ما اأقول«.

من  موؤثرة  ال�ضهادة  هذه  كانت  وقد 

ح�ضاد  مع  عملت  �ضابقة  موظفة 

اأكمل  مل  باأنني  اأ�ضعر  جعلتني  لدرجة 

الغيور على  امل�ضوؤول  حديثي عن هذا 

من  عنه  الكتابة  اأقرر  وجعلتني  بلده 

عنه.  ال�ضابق  مو�ضوعي  بعد  جديد 

الكثري  واأ�ضمع  اأعرف  �ضخ�ضيا  واأنا 

وكذلك  النا�س  مع  الطيبة  مواقفه  عن 

الطيبوبة وال�ضهامة التي تتعامل بهما 

زوجته املحرتمة الدكتورة ال�ضيدالنية 

مع الفقراء.

يف  ُولد  الذي  ح�ضاد  حممد  ال�ضيد  اإن 

االأوىل  تربيته  وتلقى  ب�ضيطة  منطقة 

كان  الطيبة  التافراوتية  عائلته  من 

منذ مطلع حياته موؤهال خلدمة وطنه 

لها  م�ضهود  مدر�ضة  من  تخرج  حيث 

التكنوقراط  امل�ضوؤولني  كبار  بتخريج 

وهي  اأال  كثريا  املغرب  اأفادوا  الذين 

التي  بباري�س  بوليتيكنيك  مدر�ضة 

ح�ضل فيها ح�ضاد على دبلوم مهند�س 

مهند�س  دبلوم  وعلى   1974 �ضنة  يف 

من املدر�ضة الوطنية للطرق والقناطر 

بباري�س �ضنة 1976، حيث �ضغل بعدها 

من�ضب مدير االأ�ضغال العمومية باأقاليم 

فا�س وتاونات وبوملان بني �ضنة 1976 

و1981.

مكلف  من�ضب  تقلد   1982 �ضنة  ويف 

ثم  التجهيز  وزير  لدى  بالدرا�ضات 

مدير بالنيابة يف التخطيط والدرا�ضات 

بوزارة التجهيز. وتوىل من�ضب املدير 

مليناء  والتفريغ  ال�ضحن  لوكالة  العام 

و1984   1983 بني  ما  البي�ضاء  الدار 

املوانئ  ا�ضتغالل  ملكتب  العام  واملدير 

ما بني 1985 و1993.

وعني حممد ح�ضاد يف 11 نونرب 1993 

والتكوين  العمومية  لالأ�ضغال  وزيرا 

املهني وتكوين االأطر٬ ثم رئي�ضا مديرا 

عاما ل�ضركة اخلطوط امللكية املغربية 

�ضنة 1995.

ح�ضاد  ان�ضم   1996 اأبريل  فاحت  ويف 

التي  التفكري  جمموعة  اإىل  كع�ضو 

توىل  ثم  الثاين  احل�ضن  امللك  اأ�ض�ضها 

من�ضب رئي�س اجلمعية الدولية الأرباب 

الفرنكفونية  بالبلدان  اجلوي  النقل 

ودادية  رئي�س  ثم   1997 فرباير  يف 

باملغرب يف  الطرق والقناطر  مهند�ضي 

دجنرب 1997. خريج املدر�ضة املتعددة 

التكنولوجيات بفرن�ضا. 

ويف 12 نوفمرب 2012 عينه امللك حممد 

الرقابة  جمل�س  على  رئي�ضا  ال�ضاد�س 

للوكالة اخلا�ضة طنجة- املتو�ضط«.

حلكومة  احلكومي  التعديل  ويف 

ال�ضيد عبد االإله بن كريان �ضار حممد 

جدارة  عن  للداخلية  وزيرا  ح�ضاد 

وا�ضتحقاق، فكانت اأول اهتماماته هي 

العام  ال�ضاأن  تدبري  بطريقة  النهو�س 

من طرف ما كان ي�ضطلح عليها �ضابقا 

على  منكب  اليوم  وهو  الوزارات.  باأم 

تنمية االأقاليم التي هي يف حاجة لذلك 

حيث علمت، موؤخرا، باأنه وبعد اإطالقه 

لعملية حتيني اللوائح االنتخابية،  فقد 

الإقليم  تنموية  خطة  الإعداد  لقاء  عقد 

العرائ�س الإخراج اتفاقية يف هذا ال�ضاأن 

اإىل حيز الوجود يف اجلريدة الر�ضمية«، 

طرف  من  امل�ضاكل  هذه  اإىل  والتطرق 

من  جمموعة  �ضمن  الداخلية  وزير 

امللفات التي تهم اإقليم العرائ�س، موؤكدا 

على بذل ُق�ضارى جهده للدفع بتاأهيل 

املغرب  �ضمال  اأقاليم  كباقي  العرائ�س 

على �ضاكلة مدن مرتيل وطنجة. دون 

املنطقة  عن  احلديث  فر�ضة  ُيفّوت  اأن 

�ضيتم  التي   polygone ال�ضناعية 

مايل  بغالف  املاللح  مبنطقة  اإحداثها 

حددته م�ضادرنا يف 240 مليون درهما 

تعبري  حّد  على  �ضلفا،  ُمهياأة  بدرا�ضة 

اإحداث  خرب  موؤكدة  امل�ضادر،  هذه 

وحدة اإنتاجية �ضناعية بذات املنطقة 

اإنتاجية  وحدة   230 اإىل  ي�ضل  بعدد 

اإىل  الـ4000  بني  ترتاوح  ومب�ضاحة 

الـ5000 مرتا مربعا بتعاون مع امليناء 

املتو�ضطي و�ضركاء اآخرين.

ورغبة منه يف التوا�ضل مع املواطنني، 

�ضفحة  ح�ضاد  حممد  ال�ضيد  فتح  فقد 

خا�ضة على املوقع االجتماعي املعروف 

فاي�ضبوك ليتلقى مالحظات النا�س التي 

ان�ضغاالته  رغم  �ضخ�ضيا  عليها  يرد 

اجتماعية  �ضابقة  وهذه  الكبرية. 

كل  واثق  واأنا  التاريخ.  له  �ضي�ضجلها 

كيف  �ضيعرف  ح�ضاد  اأن  من  الثقة 

يدبر كل امللفات الكبرية والثقيلة التي 

للداخلية،  كوزير  مكتبه  على  تنتظره 

و�ضيعرف كيف يوقف حمالت الغ�ضب 

التي تتزايد من طرف هيئة املت�ضرفني 

املغاربة الأنه يعرف كيف ي�ضتمع وينفذ 

وهو  ال  كيف  املطلوبة.  االإ�ضالحات 

الذي يذكره الطنجويون اليوم بكل خري 

�ضنوات  خالل  مدينتهم  حول  اأن  بعد 

اجلهة  هذه  على  واليا  فيها  كان  قليلة 

الرائعة من املغرب، )حول طنجة( اإىل 

مركز �ضياحي وا�ضتثماري �ضخم متكن 

�ضكانها  لفائدة  هائلة  مبالغ  اإدرار  من 

واأجيالها املقبلة. فبف�ضل جهوده جنح 

من  اأموال طائلة  روؤو�س  ا�ضتقطاب  يف 

ماليا  موعدا  طنجة  جعلت  اإ�ضبانيا 

و�ضياحيا وعقاريا كبريا. وزير الداخلية محمد حصاد في حديث مع الصحفي رمزي صوفيا

بقلم : رمزي صوفيا

المنبر الحر

فتح محمد حصاد 
صفحة خاصة على 
الموقع االجتماعي 

المعروف 
»فايسبوك« 

ليتلقى مالحظات 
الناس التي يرد 
عليها شخصيا 
رغم انشغاالته 
الكبيرة، وهذه 
سابقة اجتماعية 

سيسجلها له 
التاريخ



اعتبارا بكل تلك املعطيات التي ال تقبل ال�شك اأدركت اأن امللف الذي اعتمدت 

عليه ال�شرطة الق�شائية بوجدة ملف فارغ ال يحتوي على اأية حجة اأو حتى 

اأن تعتمد عليها املحكمة ملتابعة االأظناء املتهمني  قرينة ميكن 

الق�شية  عر�ض  مت  ذلك  كل  من  وبالرغم  العملة  بتهريب 

حالة  يف  فيها  املتهمني  وكل  االبتدائية  املحكمة  على 

يف  مرة  والأول  وهكذا   - �شمنهم  واأنا  اعتقال 

حياتي اأدخل ال�شجن ظلما وعدوانا- ولكن اهلل 

ميهل وال يهمل الأن العاقبة للمتقني. 

الق�شاء يومئذ كان يخ�شع  اأن  املعلوم  ومن 

اأحد  بذلك  يل  اعرتف  كما  الهاتفية  للمكاملات 

حيث  اجلل�شات،  يراأ�ض  كان  الذي  الق�شاة 

�شرح يل اأن الهيئة كانت تعاين من �شغوطات 

قوية، اأما االأ�شتاذة الفرن�شية فقد مت اإطالق 

لك�شف  اعتبارا  جل�شة  اأول  من  �شراحها 

احل�شاب الذي اأدلت به هيئة الدفاع التي كانت 

النقيب  راأ�شهم  اأربعة حمامني وعلى  تتكون من 

الفذ الذي تطوع ملوؤازرتي االأ�شتاذ حممد اجلدايني 

جزاه اهلل خريا عني واأطال عمره، وقد ق�شت املعلمة 

امل�شكينة 15 يوما مبقر مفو�شية االأمن بوجدة حيث مكثت 

اأنا االآخر 17 يوما دون احت�شاب 10 اأيام التي ق�شيتها يف �شيافة 

البولي�ض بالرباط. ثم بداأت اجلل�شات تتواىل واحلمد هلل اأن مدير ال�شجن املدين 

ملا الحظ اآثار التعذيب التي كانت بادية على اأج�شامنا قرر اإ�شكاننا باملحل 

املحكمة  تعنت  اأمام  الدفاع  هيئة  ي�شع  ومل  ال�شجناء،  لتمري�ض  املخ�ش�ض 

امللف  بفراغ  تعرتف  مل  التي  املحكمة  موقف  على  احتجاجا  االن�شراف  اإال 

من كل حجة، االأمر الذي ا�شطرين اإىل الدفاع عن نف�شي حيث كانت اأ�شئلتي 

حترج الهيئة اإىل درجة اأن وكيل امللك اأ�شابه مغ�ض وقفت من اأجله اجلل�شة، 

ودامت املحاكمة ثالثة اأ�شهر انتهت بقرار عدم املتابعة، ومل تنته بالن�شبة 

يل الق�شية حيث قررت متابعة اجلالدين اخلم�شة الذين مار�شوا علي اأفظع 

اأنواع التنكيل والتعذيب الذي مازالت حتى االآن اأعاين من بع�ض تداعياته، 

وهكذا وبعد اأن ح�شلت على رخ�شة خا�شة من وزير العدل تقدمت ب�شكاية 

مبا�شرة للوكيل العام لدى حمكمة اال�شتئناف بوجدة عززتها ب�شهادة طبية 

اأن  توؤكد  والتي  اجلامعي،  الدكتورة  طرف  من  زوجتي  للمرحومة  م�شلمة 

لها  تعر�شت  التي  ال�شدمة  ب�شبب  باإجها�ض  اأ�شيبت  الفقيدة 

مزقوا  الذين  اجلالدين  طرف  من  منزيل  تفتي�ض  اأثناء 

الدار  اأثاث  جميع  وبعرثوا  والو�شادات  املطارح 

بح�شور اأبنائي ال�شغار 

بدوري  اأنا  ح�شلت  وقد  اهلل،  رحمها  ووالدتي، 

لوركا  الدكتور  طرف  من  طبية  �شهادة  على 

اآثار التعذيب وتدركون  اأعاين من  اأنني  تثبت 

كل  اأمام  واجبي  من  اأنه  القراء  اأعزائي 

املجرمني،  اأولئك  اأقا�شي  اأن  الفظائع  هذه 

وبالفعل بعد تبني �شكايتي من طرف الوكيل 

العام واإحالتها على قا�شي التحقيق قرر هذا 

االأخري متابعتهم بتهمة ا�شتعمال العنف اأثناء 

من  يتهربون  املتهمون  وظل  مبهمتهم،  قيامهم 

التو�شل باال�شتدعاءات اإىل اأن نفذ �شرب القا�شي 

وجدة  ابتدائية  فحكمت  باإح�شارهم،  اأمرا  فاأ�شدر 

مليون   12 بلغ  وبتعوي�ض  �شنة  ملدة  النافذ  بال�شجن 

املطاف  اآخر  ويف  املحاكم  بني  يتاأرجح  امللف  وظل  �شنتيم، 

وبعد اأن ا�شتنفذت الق�شية جميع مراحل احلكم ومنها حكم املجل�ض 

اإثنى  اأ�شهر موقوفة التنفيذ وبتعوي�ض  االأعلى، حكم على اجلالدين بثالثة 

ع�شرة  ثمانية  املجرمني  لهوؤالء  متابعتي  وا�شتغرقت  �شنتيم،  مليون  ع�شر 

حيث  اإليهم  �شبقني  عزرائيل  اأن  وجدت  التنفيذ  مرحلة  و�شلت  وملا  �شنة، 

ماتوا كلهم بعد معاناة طويلة مع مر�ض ال�شرطان با�شتثناء واحد منهم مل 

يفلت من االأداء، ورغم اأن اهلل تعاىل توىل عقابهم مل اأفتاأ اأت�شاءل مع نف�شي 

من  امل�شيبة  هذه  يف  يل  ت�شبب  من  كان  فاإذا  املوؤامرة،  هذه  وراء  كان  عمن 

النافذين بالرباط، كما اأخربين بذلك العميد زنان اأثناء فرتات التعذيب، فاإين 

اأطلب من اهلل اأن ياأخذ يل حفي منه يف الدنيا ويف االآخرة، اإذ و�شيعلم الذين 

ظلموا اأي منقلب ينقلبون« �شدق اهلل العظيم.

بني حوار اللغة 

الف�صحى والدارجة

و�شعت  اأن  منذ  التعريبية  احلركة  املغرب  واكب  لقد 

اأوىل  والعلوم«  والثقافة  للرتبية  العربية  »املنظمة 

خطواتها، واأن�شئ مكتب لتن�شيق التعريب يف هذا االإطار 

غزال  خل�شر  ال�شيد  ت�شيريه  على  اأ�شرف  خا�ض  مكتب 

القومية  باللغة  العناية  هذه  واكبت  ولقد  اهلل)..(  رحمه 

»العربية« عدة درا�شات وبحوث، وكان الهدف االأ�شا�شي 

للمعرفة،  ملتقى  »اللغة  يجعل  تكوينا  املنظمة  تلك  من 

واأداة التفكري ورمزه وجت�شيده« اإنها الفكر نف�شه يف حالة 

العمل، فلي�ض ثمة فكر جمرد بغري رموز لغوية »وال تفكري 

منظمة  حية  دقيقة  اللغة  تكون  ما  وبقدر  االألفاظ،  يف  اإال 

الهادف  االأول  البند  هذا  منظما«  حيا  دقيقا  الفكر  يكون 

اإىل العناية باللغة العربية �شمن خمطط املنظمة العربية 

عن  ي�شدر  كان  ما  خالل  من  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 

من  ي�شدر  كان  وما  باملغرب  للتعريب  التن�شيقي  املكتب 

مقاالت ي�شرف على اإبرازها بالت�شجيل والكتابة واالإ�شدار 

اإنتاج م�شطلحات يف  لهم غريتهم وتخ�ش�شهم يف  اأ�شاتذة 

اإعطاء اأ�شماء يف ميادين متعددة.

التعريفي  املجال  يف  عليها  الهيمنة  االأجنبية  للغة  كان 

والريا�شي،  والثقايف  ال�شناعي  امليدان  العربية يف  باللغة 

املواكبة  له  كانت  الذي  املغربي  املجهود  هذا  يخل  ومل 

املقايي�ض  على  املحافظة  مع  االأجنبية  اللغات  بجانب 

اللغوية والنحوية وال�شرفية واإخ�شاعها كلها لال�شتعمال 

»قوامي�ض«  عدة  االإطار  هذا  يف  وبرزت  ونطقا)..(  كتابة 

باملغرب  التعريب  تن�شيق  مكتب  واكب  كما  و«مناجد«، 

غ�شيان �شوق العمل االجتماعي بالتحري�ض على ا�شتعمال 

التداول لتلك امل�شطلحات التي كان النطق بها معتمدا على 

اللغة االأجنبية مع بع�ض الت�شويه �شواء باللغة الفرن�شية 

دفع  من  الغاية  وكانت  اأواالإيطالية)..(  االإ�شبانية  اأو 

الطلبة والتالميذ بتعريب تلك امل�شطلحات اإىل ا�شتعمالها 

»عربية« وهم يدر�شون الريا�شيات والفيزياء والكيمياء.

تلقني  يف  واللبنانيني  امل�شريني  االأ�شاتذة  الإ�شهام  وكان 

تلك املواد باللغة العربية يف املعاهد - االأ�شلية - بفا�ض 

التي  املواكبة  هذه  االإيجابي،  دوره  وغريهما  ومراك�ض 

للنهو�ض  مثقفني  غرية  عن  منبثقة  كانت  املغرب  عا�شها 

لتحقيق رغبات  با�شتعمالها كمعرب  القراآن  بلغة  يليق  مبا 

واإرادات الناطقني بها، وكانت الغاية من كل ذلك اأن يعم 

هذا الوعي اللغوي با�شتعماله اإداريا باعتبار اأن اللغة من 

تراثها،  فيها  وتختزن  االأمة،  ذاكرة  »متثل  اأخرى  جهة 

للتوا�شل  كاأداة  االأم  اللغة  با�شتعمال  وقيمها  ومفاهيمها، 

العمل  اإنعا�ض  واكب  وممن  واحلا�شر«  املا�شي  بني 

اللغوي واال�شطالحي جند  التعريبي بكثري من احلر�ض 

»خل�شر غزال« و«عبد العزيز بنعبد اهلل« وحتركت الفكرة 

الدعوية و�شط ال�شاكنة على امل�شتوى االإعالمي �شمن ما 

با�شتعمال  ينادي  كحزب  اال�شتقالل  حزب  حتقيقه  يهدف 

االإدارية  والوثائق  العقود  حترير  يف  العربية  اللغة 

والدعوة اإىل النطق بها على �شعار »قل وال تقل«، بل جند 

يواجه  غالب  الكرمي  عبد  االأ�شتاذ  احلزب  هذا  رواد  اأحد 

االألفاظ  تبقى  اأن  اأراد  الذي  باملغرب  التعليم  وزراء  اأحد 

املناهج  يف  ومتداولة  مكر�شة  االأجنبية  باللغة  واملواد 

االحتجاج  اإىل  الدعوة  هذه  واأدت  املدر�شية،  واملقررات 

ملا  �شده  ق�شائية  عدوى  باإقامة   - غالب   - الكاتب  على 

مبعنى   - ردة   - الوزير  عمل  باأن  غالب  املحتج  و�شفه 

الدرو�ض،  تلقني  وحمتوى  طرق  عليه  كانت  عما  رجوع 

وكانت دعوى وزير الرتبية الوطنية اإذ ذاك ال�شيد بنهيمة 

مف�شرة باأن اتهامه بكلمة - ردة - خروجا على امللة، وكان 

بجانب هذه الواقعة وقعة فكرية تتلخ�ض يف تناول كلمة 

الغالب مع  تاأتي من�شوبة يف  ما  التي غالبا  - م�شرتكة - 

العلم اأنها غالبا ما تاأتي ا�شمها )فاعال اأو مفعوال( وباعتبار 

رائها  وبفتح  فاعل  ا�شم  فهي  »م�شرِتكة«  الكلمة  راء  ك�شر 

»م�شرَتكة« فهي ا�شم مفعول، وقد جاءت اللفظة يف مقال اأو 

خطاب اإذاعي ملو�شوع »ال�شوق االأوروبية امل�شرتكة« وقد 

نوق�ض هذا املو�شوع من طرف االأ�شاتذة »عزيز حلبابي« 

و»حممد الفا�شي« و»خل�شر غزال« الذي األف يف املو�شوع 

كتيبا تناول تقدميه العالمة حممد الفا�شي، رحمه اهلل.

يتبع

ا�شتح�شن جل الذين ح�شروا املنتدى ال�شحفي املنظم بوكالة املغرب العربي 

العام  املدير  ا�شت�شاف  الذي  اللقاء  ا�شتح�شنوا  الفارط،  االأ�شبوع  لالأنباء 

بداية م�شجعة يف درب امل�شاحلة:  اللطيف زغنون واعتربوه  لل�شرائب عبد 

م�شاحلة املواطن مع ال�شرائب، التي ظل ينظر اإليها من ثقب الت�شاوؤم كغول ال 

هم له اإال اخرتاق جيوب املواطنني والتهام ما بها من اأموال، وراأوا فيما اأثري 

وم�شاركة  وجمهورا  و�شحافة  اإدارة  اجلميع  اهتمام  وت�شاوؤالت  م�شاكل  من 

اأ�شا�شا  ال�شريبي، وجعلهما دافعا  الوعي  الرفع من م�شتوى  هامة وفعالة يف 

لالنخراط التلقائي يف اأداء الواجب الوطني امللقى على كاهل امللزم بكل وطنية 

وبكل ح�ض ت�شامني، ودون اأي �شغط اأو مكا�شفة �شبيهة باملحا�شبة، ومتنى 

كل  تعمم  اأن  واأ�شئلتهم  مبداخالتهم  النقا�ض  اأثروا  الذين  امل�شاركني  بع�ض 

جديد،  من  ن�شرها  يعاد  اأو  لل�شرائب،  العام  املدير  بها  فاه  التي  االإي�شاحات 

اأو بثها عرب برنامج تلفزي، لكي ي�شهل على امللتزمني الذين مازالوا يف 

حرية من اأمرهم اأخذ ق�شط من االطمئنان والطماأنينة، خا�شة 

�شغار التجار الذين قال عنهم املدير العام باأنهم غري معنيني 

هذه ال�شنة مب�شك املحا�شبة اإىل حني تدييعها عن طريق 

غرف ال�شناعة والتجارة، م�شيفا اأن الهدف االأ�شا�ض 

التجار،  تكاليف �شغار  لي�ض هو »رفع  االإجراء  من 

وراء  يختبئون  الذين  كبارهم  ف�شح  هو  ولكن 

تاجر  األف   300 »اإن  اإذ  اجلزافية«،  الر�شوم  اأداء 

يوؤدون فقط 800 مليون درهم �شنويا«، وهو رقم 

معامالتي غري �شامل من ال�شكوك واالتهامات، الأن 

اإدارة ال�شرائب لديها معلومات ح�شب قول املدير 

العام تفيد اأن »جتارا كبارا تدر جتارتهم املاليري 

الئحة  �شمن  بالبقاء  يكتفون  ولكنهم  الدراهم،  من 

التجار ال�شغار«.

وبلغة  هادئة  اأجوبة  عرب  زغنون  ال�شيد  اأظهر  لقد 

يف  »ت�شيري  املغربية  الدولة  باأن  فيها  تكلف  ال  ب�شيطة 

يف  ويخدم  اختارته،  اأن  لها  ي�شبق  مل  رمبا  جديد،  اجتاه 

عمقه م�شلحة امللزمني بال�شريبة، وهو اجتاه تخفيف ال�شغط 

ورفعوا  االقت�شاديون  الن�شطاء  به  طالب  طاملا  الذي  ال�شريبي 

العرائ�ض من اأجل تثبيته على اأر�ض الواقع، وهذا املنحنى يقول املدير العام 

ال ميكن االهتداء به اأو اختياره من قبل االإدارة ال�شريبية اإال بتو�شيع الوعاء 

غري  القطاع  الوعاء  ذلك  لي�شمل  التعبري،  �شح  اإن  قاعدته  ومتديد  ال�شريبي 

املهيكل، وت�شجيع االأ�شخا�ض النا�شطني به على تقنني و�شعيتهم، واالنتقال اأو 

الدخول باقتناع ووطنية يف �شف القطاع املنظم، واأكيد اأن االنتقال الذي نتمنى 

اأن يكون �شريعا وغري مكلف حتى تتوقف امل�شاكل املطروحة ب�شببه �شواء على 

اهتمام  ال�شيا�شي حتى، هو مو�شوع  اأو  اأو االجتماعي  االقت�شادي  امل�شتوى 

بالغ من طرف امل�شوؤولني ال�شريبيني، ولذلك عمدوا اإىل اتخاذ اإجراء م�شجع 

وحمفز يتمثل يف »عفو �شريبي �شامل« ي�شتفيد منه كل مقبل وكل مقتنع، )20 

األف و�شعية متت ت�شويتها وتقنينها نتيجة احلافز املذكور(.

مل يتوقف زعنون عن اال�شرت�شال يف االإي�شاح وطرح املفاجاآت وك�شف الكثري 

من امل�شتور يف مو�شوع ال�شرائب وا�شتخال�شها، حيث ذكر يف حديثه وبثقة 

عالية يف النف�ض ا�شتعداد املديرية العامة ))التي يديرها بكل دقة واإخال�ض، 

وبكل حب اأي�شا كما �شهد بذلك كل العاملني بها للبدء يف تطبيق اأ�شعار مرجعية 

تفيد يف  ن�شر الئحة مرجعية حمددة ومعلن عنها  العقار عن طريق  يف قطاع 

وم�شاربة،  وفو�شى  اأزمات  من  تخلفه  وما  ال�شابقة  االأخطاء  واإزالة  حمو 

وا�شتغالل لظروف املواطن املقهور الذي ال يجد بدا اأمام حاجته و�شيق ذات 

اليد من اخل�شوع لتقوى االأقوياء، كما تكلم بعد اإ�شارة التهدئة واالطمئنان 

و«الرجوع اإىل اهلل« كما يقال بالدارجة على اإقدام املديرية وب�شفة تامة على 

والتي  ب�شرى«  »وهذه  ال�شغرى  الفالحية  التعاونيات  اإعفاء 

5 ماليني درهم من ال�شريبة عن  يقل رقم معامالتها عن 

اأن  على  الدخل،  على  وال�شريبة  ال�شركات 

تبقى تلك ال�شريبة مفرو�شة عن االأن�شطة غري 

الفالحية((، مو�شحا على اإثر �شوؤال مهم متعلق 

بالرثوة واأ�شحاب الرثوة، اأن فر�ض ال�شريبة 

ولي�ض  �شيا�شي  قرار  االأخرية هو  على هذه 

اإداري اأو مديري، يف اإ�شارة رمبا اإىل مواقف 

الذين  الربملانيني  االأحزاب وبع�ض  بع�ض 

حما�ض  ودون  بربودة  املو�شوع  تناولوا 

على  زيادة  عليهم،  انعكا�ض  من  له  ملا 

جدواه،  وعدم  ف�شله  اأثبتت  التجارب  اأن 

الباب  هذا  يف  اأجنزت  »درا�شات  على  بناء 

مبجموعة من الدول منها �شوي�شرا وبلجيكا، 

مما دفع اإىل التخلي عنه تفاديا لنتائجه ال�شلبية، 

ولل�شعوبة يف فر�ض تلك ال�شريبة، تلك ال�شعوبة 

ت�شريح  على  تعتمد  »اأنها  يف  الكامنة  املدير  يقول 

ممتلكاته  تقدمي  االأخري  هذا  من  يتطلب  مما  امللزم، 

والت�شريح بها بنف�شه ملعرفة ما اإذا كان داخال يف االإطار املحدد 

الأ�شحاب الرثوة، وهذا بال�شك �شعب، ولذلك دعا املدير العام اإىل فر�ض �شريبة 

ت�شامنية توزع مداخيلها على الطبقات املعوزة والفقرية، وهي التفاتة اإن�شانية 

من اإدارة ال�شرائب التي اأ�شبحت تتفهم و�شعية املهم�شني واملحتاجني، وتعي 

دورها اجلديد الذي يحتاج اإىل اأطر موؤهلة وكفاأة وموارد ب�شرية »بزايد«، وهو 

دور يالزم دورها املعروف واملح�شور يف ا�شتخال�ض م�شتحقات الدولة، واملمثل 

يف مالحقة ذوي املمتلكات باخلارج باالإجراءات القانونية، لكي تتمكن الدولة من 

توفري ما يقارب 6 ماليري درهم يف ال�شنة، وكذا ال�شركات االأجنبية التي حتول 

اأرباحها اإىل اخلارج.

 إدريس أبايا

إن 300 
ألف تاجر يؤدون 

فقط 800 مليون درهم 
سنويا«، وهو رقم معامالتي 

غير سالم من الشكوك واالتهامات، 
ألن إدارة الضرائب لديها معلومات 
حسب قول المدير العام تفيد أن 

»تجارا كبارا تدر تجارتهم الماليير 
من الدراهم، ولكنهم يكتفون 

بالبقاء ضمن الئحة التجار 
الصغار«

أدركت 
أن الملف الذي 

اعتمدت عليه الشرطة 
القضائية بوجدة ملف فارغ ال 

يحتوي على أية حجة أو حتى قرينة 
يمكن أن تعتمد عليها المحكمة 
لمتابعة األظناء المتهمين بتهريب 

العملة وبالرغم من كل ذلك تم عرض 
القضية على المحكمة االبتدائية وكل 
المتهمين فيها في حالة اعتقال وأنا 

ضمنهم - وهكذا وألول مرة 
في حياتي أدخل السجن 

ظلما وعدوانا
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ملاذا اأرادوا اأن يجعلوا مني مهربا

حماولة عقد �صلح بني املواطن وال�صرائب
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الحلقة الثامنة
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مقا�صد ال�صريعة  وم�صاكل الع�صر

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

ال�سريعة االإ�سالمية �سريعة اال�ستمرارية واخللود، ال تتقيد بزمان وال 

مبكان، فهي �ساحلة لكل الع�سور، وهذا اخللود ثابت فكرا وفعال وفقها 

الر�سول  اأحاديث  يف  وما ورد  املنزل  الوحي  واعتمادا على  وتنزيال، 

ما  اأبدا مع  تتعار�ض  االإ�سالمية ال  فال�سريعة  اهلل عليه و�سلم.  �سلى 

التقدم والتمدن واالرتقاء  اإىل  ينفع االإن�سان يف حياته، وما ي�سري به 

اإىل االأمام يف ال�سبيل امل�ستقيم والعمل على بناء جمتمع معافى من كل 

االأخطار التي تهدد �سالمته، وتت�سبب يف انهياره وتداعيه، فال�سريعة 

االإن�سان،  وكرامة  واحلرية،  العلم  اإىل  الدعوة  فيها  االإ�سالمية 

واحرتام املراأة واعتبارها �سقيقة الرجل، فقد »اأعلن الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأن الن�ساء �سقائق الرجال يف االأحكام، فلي�ض للرجل من 

حق ال متلكه املراأة اأو ما يقابله، ولي�ض يجب على املراأة اإال ما يجب 

اإذا ت�ساوت املهمات، فالواجبات واملحظورات ال�سرعية  على الرجل 

يخاطب بها الرجل واملراأة، والثواب والعقاب مت�ساويات يف اجلزاء 

اإذا ت�ساوت االأعمال«.

االإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  »انظر  املراأة  حترير  ابتداأ  هنا  ومن 

الدار  العربية  الوحدة  مكتبة  ط.1  الفا�سي  عالل  للزعيم  ومكارمها 

الزمن  اإىل معرفة  االإ�سالمية تدعونا  البي�ساء �ض:244«. وال�سريعة 

ما  اعوج منه ورف�ض  ما  الذي نعي�سه والعمل على تطويره وتقومي 

اال�ستقامة  اإطار من  االإن�سان يف  يتعار�ض مع واقع  قبيح و�سيئ  هو 

متكاملة  فا�سلة  حياة  اإىل  يهدف  �سالح  هو  ما  وقبول  والف�سيلة، 

ومنزهة من كل ال�سوائب. ومن مزايا ال�سريعة االإ�سالمية اأنها تدعو 

اإىل التفكري وا�ستعمال العقل.

ال�سريعة االإ�سالمية وجعلته �سروريا لي�سمن  اإليه  واأ�سمى ما دعت 

امل�سلم لنف�سه اأن يعي�ض حياة اإ�سالمية، ولي�سمن لنف�سه التعرف على 

كل ما يجب االإقدام عليه، وما يجب االبتعاد عنه: االجتهاد.

فقد جعلت ال�سريعة االإ�سالمية لالجتهاد مكانة وقيمة ومنزلة عليا، 

للم�سيب يف االجتهاد  فاإن  املجتهد  لقيمة  واإظهارا  وت�سهيال لالجتهاد 

االجتهاد  اهلل  جعل  »وقد  واحدا،  اأجرا  فيه  للمخطئ  واإن  اأجرين، 

االأحكام  ا�ستنباط  الذين يقومون على  من مهام ووظائف املجتهدين 

ا�ستمرار  و�سرورة  املعلومة  واالإمارات  االأحوال  من  املعلومة  غري 

)انظر  ال�سرر«  كذلك  ويعلم  والبقاع،  االأزمنة  كل  يف  الوجود  ذلك 

ط.1  الفا�سي  عالل  للزعيم  ومكارمها  االإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد 

مكتبة الوحدة العربية الدار البي�ساء �ض:160(. وال�سك اأنه اإذا ذكر 

ال�سريعة  يف  كبري  حيز  لها  فالفتوى  ولذلك  الفتوى،  ذكرت  االجتهاد 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بعد  ال�سحابة  بها  عمل  وقد  االإ�سالمية، 

و�سلم، وتبعهم يف ذلك التابعون ومن تبعهم اإىل زمننا هذا، وهي لي�ست 

مباحة يف االإ�سالم لكل من هب ودب، بل البد من �سروط، الأن املفتي 

هو امل�ستقل باأحكام ال�سرع ن�سا وا�ستنباطا، ولهذا يجب اأن تتوفر فيه 

�سروط منها: العقل والبلوغ والورع الأن الفا�سق ال ي�سدق وال يعول 

على قوله، والبد من علم اللغة الأن ماآخذ ال�سرع األفاظ عربية، والبد 

من التعمق يف غرائب اللغة وعلم النحو الإمكان اإدراك اإ�سكاالت القراآن 

الكرمي، والبد من علم االأحاديث املتعلقة باالأحكام، ومعرفة النا�سخ 

واملن�سوخ يف القراآن الكرمي الأن �سيدنا علي كرم اهلل وجهه �ساأل قا�ض: 

فقال له: »هل تعرف النا�سخ واملن�سوخ؟ فقال: ال، فقال له علي كرم 

ملعرفة  التاريخ  علم  من  اأي�سا  والبد  واأهلكت«،  هلكت  وجهه:  اهلل 

االأحاديث،  من  وال�سحيح  بال�سقيم  العلم  وكذلك  واملتاأخر،  املتقدم 

مذهبنا  على  وال�سري  االأئمة  ومذاهب  ال�سحابة  وحياة  �سري  وكذلك 

ال  لكي  وذلك  عنه،  اهلل  ر�سي  مالك  االإمام  مذهب  وهو  عندنا  املتبع 

يخرق االإجماع، ثم البد من اأ�سول الفقه ومعرفة اأحكام ال�سرع، واإذا 

باعتماد االجتهاد،  اإال  اإفتاء  يكون  االإفتاء وال  �سروط  كانت هذه هي 

فيجب اأن ندرك اأن االجتهاد قيا�ض، وال يخلو من �سروط. وقد حددها 

االإمام ال�سافعي فقال: »وال يقي�ض اإال من جمع االآلة التي له القيا�ض 

ومن�سوخه،  ونا�سخه،  فر�سه،  اهلل  كتاب  باأحكام  العلم  وهي  بها، 

وعامه وخا�سه، واإر�ساده، وي�ستدل على ما احتمل التاأويل منه ب�سنن 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علما باأن التاأويل عند اأهل ال�سنة من 

يكن  مل  فاإن  امل�سلمني،  فباإجماع  �سنة  يجد  مل  فاإذا  باتفاق،  املظنون 

اإجماع فبقيا�ض، وال يكون الأحد اأن يقي�ض حتى يكون عاملا مبا م�سى 

قبله من ال�سنن، واأقاويل ال�سلف، واإجماع النا�ض واختالفهم، ول�سان 

العرب، وال يكون له اأن يقي�ض حتى يكون �سحيح العقل، وحتى يفرق 

بني امل�ستبه وال يعجل بالقول به دون التثبت، وال مينع من اال�ستماع 

ممن خالفه الأنه قد ينتبه باال�ستماع لرتك الغفلة ويزداد به تثبتا فيما 

بلوغ غاية جهده واالإن�ساف من  ال�سواب، وعليه يف ذلك  اعتقد من 

نف�سه، حتى يعرف من اأين قال ما يقول وترك ما يرتك )انظر الر�سالة 

�ض:509 حتقيق الدكتور اأحمد �ساكر(.

واملبادرة  االجتهاد  يت�سرع يف  اأال  املفتي يجب  على  اأمر  واإذا عر�ض 

فاإن  الكتاب،  ن�سو�ض  على  ذلك  يعر�ض  اأن  عليه  واإمنا  باجلواب، 

اأعوزه فعلى االأخبار املتواترة، فاإن اأعوزه فعلى االآحاد، فاإن اأعوزه 

فعلى ظاهرة القراآن، واإن مل يعرث على لفظ من كتاب وال �سنة نظر اإىل 

مذهنبنا ال�سني احلنيف مذهب االإمام مالك ر�سي اهلل عنه، وعليه اأن 

يتبع االإجماع ويالحظ القواعد الكلية اأوال ويقدمها على اجلزئيات.

يتبع

الحلقة األولى

لتدفق  قبلة  املغرب  اأ�سبح 

من  باالأفواج  املهاجرين 

احلدود  عرب  االإفريقية  القارة 

تتوىل  اأن  بدون  اجلزائرية 

هذا  اإيقاف  اجلزائر  اجلارة 

عواقب  ي�سكل  الذي  النزيف 

ج�سيمة  واأ�سرارا  وخيمة 

املغرب،  �ساكنة  م�ستقبل  على 

يوؤدي  اأن  اأ�سافه  ما  واأخوف 

اآبائهم  نوم  ثمن  اأحفادنا 

واأجدادهم الأنهم مل يعريوا لهذا 

ي�ستحقه  ما  العوي�ض  امل�سكل 

اإن  قائل:  �سيقول  اهتمام،  من 

الهجرة وراءها اأ�سباب ودوافع 

اأو  طبيعية  كوارث  تكون  قد 

حروبا اأو جفافا وما اإىل ذلك من 

امل�ستقبلة  والدول  االأ�سباب، 

املهاجرين  من  الطوابري  لهذه 

تخ�سع التفاقيات �سدوق عليها 

لكن  واحلكومات،  الدول  بني 

لنفتح ب�سرنا وب�سريتنا ولنتاأمل 

الذين  املهاجرين  هوؤالء  �سحنة 

اأن  دون  وقرانا  مدننا  يعربون 

وجن�سياتهم،  بهوياتهم  نكرتث 

عنا�سر  �سفوفهم  يف  تند�ض  فقد 

تدخل  اجلزائرية  املخابرات 

متى  وتخرج  ت�ساء  كما  املغرب 

ما  ذلك  على  والدليل  ت�ساء، 

نراه اليوم يف اأقاليمنا اجلنوبية 

حيث االنتفا�سات التي حتركها 

ال�سوارع  يف  اجلزائر  خمابرات 

من  طغمة  ذلك  يف  م�سخرة 

يدخرون  ال  الذين  االنف�ساليني 

اال�ستقرار  زعزعة  يف  جهدا 

باملناطق اجلنوبية.

ت�سوية  اأن  اليوم  �سمعنا  وقد 

املهاجرين  هوؤالء  و�سعية 

فماذا  و�ساق،  قدم  على  قائمة 

جموع  اإلينا  رحلت  لو  �سنفعل 

املهاجرين من جنوب ال�سحراء 

وقرانا  مدننا  واكت�سحوا 

بتوفري  ملزمني  واأ�سبحنا 

انطالقا  لهم  احلياة  متطلبات 

والتطبيب  وال�سكن  التعليم  من 

يف  الراأي  وحرية  الت�سغيل  اإىل 

ذلك  اإىل  وما  والدين  ال�سيا�سة 

جمربين  �سنكون  املطالب،  من 

اجلوانب  تلبية  اإىل  باالإ�سافة 

اإىل  وال�سيا�سية  االجتماعية 

فكيف  ومعابد)..(  كنائ�ض  بناء 

االأزمات  عاين  الذي  باملغرب 

ويعت�سم معطلوه اأمام الربملان 

اأن يتكفل بهوؤالء الغرباء.

االأمني  البلد  هذا  ارحم  فاللهم 

كل  من  خمرجا  له  واجعل 

دركيا  اأ�سحى  فقد  مكروه، 

ومراقبتهم  املهاجرين،  يراقب 

ماديا  بهم  التكفل  ت�ستدعي 

على  نحن  فهل  ومعنويا، 

ا�ستعداد لتلبية هذه احلاجيات 

نف�سه  يطرح  �سوؤال  برمتها؟ 

حل  اإىل  نهتدي  ع�سانا  باإحلاح 

التحديات  من  ماأمن  يف  يجعلنا 

التي تواجهنا يوما بعد يوم.

عباسي موحى )ميدلت(

املغرب يعاين الأزمات  ويتكفل بالغرباء

جماعة الغوامل 

و�صيا�صة الإق�صاء

اإن الرهان على الفالحة واملوارد املائية هو يف نف�ض الوقت 

الغذائي والنمو االقت�سادي والت�سامن  االأمن  رهان على 

لظاهرة  والت�سدي  الفقر  ذلك حماربة  االجتماعي، مبا يف 

املوارد  ا�ستغالل  اأن  كما  املدن،  نحو  القروية  الهجرة 

�سمن  اأي�سا  يندرج  معقلنة  بطريقة  واملائية  الطبيعية 

اأهداف خمطط املغرب االأخ�سر.

الأنه  الفالحي  بالقطاع  االهتمام  يجب  كله  هذا  اأجل  ومن 

اأقوى م�سدر اقت�سادي ببالدنا، ومن اأجل ذلك فاإن وزارة 

يف  كالت�سهيالت  امل�ساعدات  بع�ض  بتقدمي  تقوم  الفالحة 

لكن  الزراعي،  املح�سول  على  والتاأمني  القرو�ض  اأخذ 

املنتخبني  بع�ض  بها  يقوم  التي  والزبونية  املح�سوبية 

وبع�ض ممثلي ال�سلطة بالعامل القروي حتول بني الفالحني 

تقدمها  التي  وامل�ساعدات  الدعم  كل  من  اال�ستفادة  وبني 

م�ستفيدة  جهة  جند  وبالتايل  ال�سغار  للفالحني  الدولة 

واأخرى غري م�ستفيدة وال علم لها مبا ح�سل، وكمثال على 

ذلك ما يقع بجماعة حد الغوامل التابعة الإقليم اخلمي�سات، 

فموؤخرا حلت باجلماعة جلنة تابعة لوزارة الفالحة ق�سد 

ت�سجيل الفالحني الذين يرغبون يف اال�ستفادة من التاأمني 

الفالحي لكن معظم �سكان قبيلة اأوالد زيد مل يكن لهم علم 

بذلك حتى غادرت اللجنة مقر اجلماعة، ورمبا اأن بع�ض 

ب�سعار:  يعملون  وغريهم  منتخبني  من  هناك  امل�سوؤولني 

�سكان  وكاأن  بالكتمان«  حوائجكم  ق�ساء  على  »ا�ستعينوا 

واالإدارية  الرتابية  اخلريطة  خارج  زيد  اأوالد  قبيلة 

اأن هذه  اال�ستغراب  اإىل  يدعو  الغوامل، ومما  جلماعة حد 

اإال م�سافة  املر�سو�ض  القبيلة ال يبعدها عن جماعة �سبت 

قليلة اأما مقر جماعة الغوامل فهو يبعد عنها �سعفي هذه 

امل�سافة اأو اأكرث وهذا �سيء غري منطقي، فمتى يتم اإعادة 

النظر يف مثل هذا التق�سيم؟ 

اإن ال�سكان البعيدين عن جماعة الغوامل بقبيلة اأوالد زيد 

اجلماعة  اإىل  التوجه  اأرادوا  كلما  معاناة  عدة  يعي�سون 

مع  معاناتهم  تبداأ  اإذ  اإدارية  وثيقة  على  احل�سول  ق�سد 

االإدارية  االإجراءات  مع  ثم  واملوا�سالت  النقل  م�سكل 

املعقدة اأما التالميذ الذين يدر�سون يف م�ستوى االإعدادي 

اأي�سا عن جماعة حد الغوامل فاإن معاناتهم  البعيدين هم 

ومعاناة اآبائهم اأكرث من معاناة من يق�سد اجلماعة لغر�ض 

جد بوشتى )الرباط(اإداري واحل�سول على وثيقة اإدارية.

منذ  انطلقت  التي  ال�سليبية  احلمالت 

باالإ�سالم  للم�ض  خطة  هي  �سنوات  عدة 

�سيدنا  الب�سرية  �سيد  اهانة  وحماولة 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  وحبيبنا 

والهجمات الع�سكرية على لبنان واإيران 

والعراق،  وفل�سطني  واأفغان�ستان 

ال�سريفة،  بامل�ساحف  امل�ض  وحماولة 

االإ�سالم  اآثار  على  تق�سي  اأن  تريد  اإنها 

ولكنها خمطئة يف كل هذا بل اإنها تقويه 

دون اأن ت�سعر.

الأية  العامل وال ميكن  را�سخ يف  االإ�سالم 

قوة يف الكون اأن تزيله اأو تذله اأو تهينه، 

الأن هذا الدين مل يكن لدولة اأوقارة، بل 

للعاملني يف كل زمان ومكان الأنه من  هو 

خلق اهلل.

كتابه  يف  قال  تعاىل  و�سبحانه  ال،  كيف 

يحمل  اإذ  احلمار  »كمثل  العزيز: 

احلمالت  هذه  فاأ�سحاب  اأ�سفارا«، 

هذا  على  الق�ساء  يحاولون  ال�سليبية 

الدين وطم�سه ولكنهم اليفهمون حمتواه 

وتعمقوا،  وتبحروا  فيه  متعنوا  ولو 

ولتابوا  ال�سابق  جرمهم  على  ولندموا 

وحموه.

الكون،  من  النور  هذا  اإطفاء  يريدون 

اإىل  النور  هذا  يدمي  اأن  ق�سى  اهلل  ولكن 

االأزل ولو كره الكافرون وال�سالون، الأنه 

وال�سفاء  والرحمة  والعدل  احلق  نور 

ال�سفات  وكل  والت�سامح،  واحلب 

النبيلة، كره من كره واأحب من اأحب.

تاج الدين المصطفى )تاونات(

ديننا الإ�صالم .. اأرادوا اأو مل يريدوا

�صبتة ومليلية
�سبتة ومليلية جوج خواتات

غدرت بهم االأقدار

وحدة من تطوان قريبة

واالخرى جهة بني ن�سار

ر�سعوا من بزولة وحدة

وترباو يف نف�ض الدار

فرقتهم ظروف �سعيبة

حتت القهر واال�ستعمار

فرقتهم على اأمهم حلبيبة

ما بني ليلة ونهار

بقات االخت على ختها غريبة

ملي كانوا �سغار

اليوم كربوا طالبني النجدة

يرجعوا المهم وللدوار

وحدة ت�سوف وحدة

ويتعانقو تعناق حار

يرجعوا للوطن يكونوا الوحدة

ميحيوا الذل والعار

�سمية �سبتة جميلة

ومليلية ت�سلي االنظار

فينكم يا هل لقبيلة

تريبوا �سور االحت�سار

مصطفى بصير )فاس(

كافل اليتيم ماأجور
يعرف جمتمعنا املغربي م�ساكل ال تعد وال حت�سى، 

املتخلى  االأطفال  م�ساكل  امل�ساكل:  هاته  جملة  ومن 

اأو  الطريق  قارعة  على  اأحيانا  جندهم  والذين  عنهم 

هوؤالء  املارة،  قليلة  االأماكن  يف  اأو  االأزبال  قمامة  يف 

االأطفال املتخلى عنهم ال ذنب لهم اإال اأنهم كانوا نتيجة 

عالقة جن�سية غري �سرعية ينتج عنها حمل، وخوفا من 

الف�سيحة تقوم االأم برمي ذلك الولد اأو تلك البنت يف 

قارعة الطريق من غري حياء ال من خالق وال خملوق، 

وبذلك يكون الزاين والزانية ارتكبا اإثمنا عظيما بجرمية 

الزنا وبرمي خملوق ال ذنب له.

ويف احلقيقة فاإن هذا الولد اأو هاته البنت لي�سا يتيمني 

باملفهوم اللغوي الذي هو وفاة االأم اأو االأب اأو كليهما 

فاأمهما احلقيقية مازالت تتمتع بحريتها كاملة وكذلك 

اأبوهم اأو اآباوؤهم. ولي�ض املجتمع املغربي وحده الذي 

�سرق  يف  املجتمعات  جميع  بل  امل�سكلة  هاته  يعرف 

اأن الدولة م�سوؤولة عن  وغرب و�سمال وجنوب. ومبا 

اإنقاذ هوؤالء االأطفال بح�سانتهم وبرتبيتهم واإطعامهم 

منهم  اأن يجعل  تعاىل  اهلل  فلعل  وك�سوتهم وتعليمهم، 

رجاال ون�ساء �ساحلني و�ساحلات، نافعني ونافعات.

وبهاته املنا�سبة اأنوه بكل االأ�سر املغربية املي�سورة التي 

بح�سانتها  وذلك  امل�سكل  هذا  من  التخفيف  يف  ت�ساهم 

لرتبيتهم  وبتحملها  عنهم  املتخلى  االأوالد  لبع�ض 

وماأجور  م�سكور  لعمل  اإنه  وتعليمهم،  واإطعامهم 

�سيجدون ثوابه عظيما، اإذ خريكم اأنفعكم لعباد اهلل، ويف 

ذلك فليتناف�ض املتناف�سون ويتبارى املتابرون.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(
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المنبر الحر
 العدد: 774  اخلميس 30 يناير 2014

بقلم: علي العلوي )سال(
 2013 دجنرب   26 اخلمي�س  يوم  يف 

مبنا�شبة انطالق اجلامعة ال�شعبية 

ملوؤ�س�سة »الفقيه التطواين« حاورت 

تاج  الأديب  الأ�ستاذ  الأعز  الأخ 

مو�سوع  حول  احل�سيني  الدين 

الوحدة الرتابية للمملكة.

الرتابية  الوحدة  نطاق  ويف 

يطالب  مل  ملاذا  تطرقت  للمغرب 

ومليلية«  »�سبتة  مبدنيتي  املغرب 

بني  املفاو�سات  خالل  وال�سحراء 

1956؟  �سنة  واإ�سبانيا  املغرب 

الدرا�سة  �سديق  على  طرحت  كما 

املغرب  وعجيب  غريب  �سوؤال؛ 

م�ستعمر من طرف فرن�سا التي هي 

حمتلة من لدن اأملانيا خالل �سنوات 

ذاته  حد  يف  فهذا   1945  -  1939
لي�س  اأن فرن�سا  العلم  تناق�س، مع 

لها �سيادة من اأجل احتالل املغرب. 

فهل كان املغرب يف بحر الظلمات؟ 

ويف اإطار الوحدة الرتابية لبالدنا، 

كنت  �سخ�سيا  التذكري،  من  لبد 

بنربكة  املهدي  بالأ�ستاذ  معجبا 

حينما كان وطنيا غيورا على وطنه 

لدرجة زرته يف بيته الب�سيط ب�سارع 

متارة �سنة 1955 عقب خروجه من 

بكرم  املرحوم  رجوع  قبل  ال�سجن 

اهلل حممد اخلام�س اإىل عر�سه ق�سد 

املغرب،  ل�سالح  اأ�سدله  عما  �سكره 

زيارتي  فا�ستح�سن  بظفره  وهناأته 

جوابه  وكان  �سني،  ل�سغر  نظرا 

وطني«.  واجب  »هذا  باحلرف 

اأ�ساطره جملة وتف�سيال  اأين ل  بيد 

عندما �ساند اجلزائر العدو اللذوذ 

 ،1963 �سنة  املغرب  ح�ساب  على 

تلو  مقال  وكتبت  كرهته  لدرجة 

باللغة  اجلرائد  بع�س  يف  مقال 

اخليانة  حول  والفرن�سية  العربية 

�سد  الزعيم  كان  فاإذا  العظمى، 

النظام امللكي باملغرب فهذا من حقه 

واأن يكون �سد املغرب العزيز حيال 

اجلزائر فهي طامة كربى ل تغتفر، 

عمال باملنظومة ال�سعرية:

ومن يظلم الأوطان اأو ين�سى حقها 

احلادثات  فنون  جتئه   

باأظلم

يروقني  بال�سحراء،  يتعلق  وفيما 

اأم  نعمة  ال�سحراء  هل  اأعرف  اأن 

نقمة؟ فاإذا كانت نعمة فمن اأوجب 

الواجبات اأن ي�سهر املغرب احلرب 

اأظلم،  والبادي  اجلزائر  على 

ولن ن�ست�سلم حتى ت�سع احلرب 

�سحرائنا  لفائدة  اأوزارها 

املحبوبة بدل اأن نبعث بجيو�سنا 

اإىل بع�س الدول الإفريقية ق�سد 

اإعانتها على وحدة ترابها ونحن 

اجلزائر،  جارتنا  مع  حرب  يف 

اإفريقيا  دول  معظم  اأن  علما 

ناكرة العرفان واملعروف ح�سب 

حيث  الدميقراطية  فل�سفتهم 

اأنهم مت�سبعون باحلق والعدالة. 

اإفريقيا  دول  روؤ�ساء  اأن  يعقل  فال 

ع�سابة  وي�ساندون  اجلحاف  �سد 

الوحدة  داخل  ومزيفة  مرتزقة 

من  طردها  على  عو�سا  الإفريقية 

القمة الإفريقية نظرا لعدم توفرها 

الدولة  يف  املطلوبة  ال�سروط  على 

من  لذا  �سيادة،  ولها  امل�ستقلة 

اأوجب الواجبات رفع هذا احليف 

فورا وتوا.

لأتب�سع  التجاري  حمله  يف  عليه  دخلت 

بنوعية  واأعجبت  ملكتبي  وثريا  كر�سيا  منه 

الكرا�سي التي اأخذين الإبداع فيها، �سواء فيما 

الطبية  الأعمال  ومبعدات  باملكاتب  يتعلق 

ف�سويل  فدفعني  املتعددة)..(  اأ�سنافها  على 

ل�ساأله عن الدواعي التي جعلته يغري حرفته 

التكييف  اأو  بالتربيد  يتعلق  كلما  اإ�سالح  يف 

�سناعة  اإىل  احلرفة  هذه  عن  ان�سحب  ما  اأو 

با�س  ل  ربحا  عليه  تدر  اأنها  ات�سح  اإبداعية 

درجة  على  مبنيا  هذا  �سوؤايل  وكان  به)..( 

عالقته بي)..( نظرا لكونه يعد زبونا مبكتبي 

فرد  ال�سبعينيات،  اأوائل  يف  به  معرفتي  منذ 

علي قائال: اأنت تعرفني جيدا، وتعرف اأن يل 

بالتربيد  يتعلق  كلما  باإ�سالح  وا�سعة  دراية 

اأو التكييف، وهذه ال�سناعة تعلمتها من عدة 

الرباط،  اأو  بالبي�ساء  �سواء  مهرة  �سناع 

منذ  جتولت  حيث  الناظور،  حتى  اأو  وفا�س 

عدة  على  اخلم�سينيات  اأوائل  يف  �سغري 

حرف، �سواء ما يتعلق باحلدادة اأو النجارة 

اأن  اإل  بال�سانتري،  يتعلق  ما  اأو  الكهرباء  اأو 

راأيي ا�ستقر يف الأخري منذ اأوائل ال�سبعينيات 

ات�سال  له  ما  كل  اإ�سالح  على  النكباب  على 

بالتربيد اأو التكييف)..(.

�سبه  اأو  عمومية  مرافق  مع  اأتعامل  وكذا 

عمومية اأو مع �سركات ي�ستوجب عملها الدائم 

فكانت  التكييف،  اأو  التربيد  على  العتماد 

ربحا  علي  يدر  لعملي  واإخال�سي  ا�ستقامتي 

م�سرفا اأحمد اهلل عليه واأ�سكره)..( اإل اأن عملي 

متعودا  اأكن  عليه عن�سر غريب مل  هذا دخل 

كبرية  �سركة  مع  به  وا�سطدمت  عليه)..( 

حمطتها  باإ�سالح  قمت  ملا  اخلمر  �سناعة  يف 

التربيدية ملا اأ�سابها عطب، فحررت فاتورتي 

كاملعتاد التي مل تكن تتعدى 19.000.00 دراهم 

اطلعت  فلما  الثمانينيات،  اأوا�سط  ذلك  وكان 

مدير تلك ال�سركة على الفاتورة، اقرتح علي 

اأربع  �سيارتي  يف  معي  اآخذ  اأن  باإمكاين  اأنه 

�سناديق من اخلمر الأحمر فاعتذرت له لكوين 

الإ�سالم  بديني  اأ�سرب اخلمر، لأين متم�سك  ل 

وبتعاليمه، واأواظب على �سالتي ووقتها مما 

له  اأرتاح  الذي  اليومي  �سلوكي  مع  يتناق�س 

اأميا ارتياح)..( فكان جوابه مفاجئا اإذ �ساألني 

�سريعا،  ردي  فكان  الغالف)..(  اأح�سرت  اإن 

ذلك اأين ان�سحبت فورا من مكتبه ورجعت اإىل 

مقر عملي)..(.

حان  اأنه  بيميني  اأق�سمت  الواقعة  تلك  ومن 

حرفتي)..(  اجتاه  تغيري  يف  لأفكر  الوقت 

امل�سوؤول من جديد ولعدة مرات  بي  وات�سل 

من  اأغلظ  تكون  اأخرى  بفاتورة  اأزوده  باأن 

الأوىل حتى ل اأ�سيع يف حقوقي، فلم يفلح يف اأن 

يح�سل مني على اأي رد اأو يورطني يف مكيدة 

الذي  باحلالل  قانعا  كنت  يل)..(  يدبرها  قد 

اقتات منه، ف�سمحت يف اجلمل وما حمل)..( 

ومن مت جاءتني فكرة النكباب على �سناعة 

الأدوات الطبية وبكل ما يتعلق باملكاتب عن 

وهلل  فتوفقت  احلديد)..(  مادة  اإعمال  طريق 

الأ�سخا�س  مع  اأتعامل  و�سرت  احلمد)..( 

العاديني ذوي احلرف احلرة، وعامة النا�س 

احلرام  اأعمال  اإىل  النزلق  اإىل  حاجة  دومنا 

لك�سب مال احلرام)..( يف اآخر اأيام عمري.

عبد الرحمن المريني)القنيطرة(

عندما ي�سمح احلريف يف اجلمل وما حمل

كنــــت معجــــــبا باملهــــــدي بنبــــركة

ل حديث ل�سكان دائرة بوملان، اإل عن اأعوان ال�سلطة 

مبختلف  تعيينهم  مت  والذين  و�سيوخ،  مقدمني  من 

التي  ال�سيقة،  احلزبية  ملعايري  تبعا  اجلماعات 

الولءات  ذوي  وقربت  ال�سهادات  ذوي  ا�ستبعدت 

لأهداف انتخابية �سرفة، ولنا يف جماعتي »املر�س« 

و»�سرغينة« مناذج �سارخة عن هذه التجاوزات التي 

ل ت�سع �سبابنا العاطل على قدم امل�ساواة، والآن وقد 

فهل  الداخلية،  حقيبة  عن  احلزبية  الوزارة  رحلت 

بو�ساطة  املعينني  ال�سلطة  اأعوان  يف  النظر  �سيعاد 

حزبية ل غبار عليها؟!
محمد السغروشني)بولمان(

دللة  له  متداول  �سعبي  مثل  الدقيق«،  زيد  املاء  »زيد 

تنهجها  التي  امل�سكوتة  فالزيادة  وبعد  ومغزى)..( 

احلكومة مثل القنبلة املوقوتة ل تعرف متى واأين تنفجر.

الب�سيط ذو  املغربي  املواطن  كاهل  تثقل  الزيادات  فهذه 

الدخل املحدود، فقط وحدها متار�س على اأر�س الواقع، 

الأجور  يف  كالزيادة  املحمودة:  املن�سودة  الزيادات  اأما 

وحت�سني و�سعية العامل والأجري تبقى حربا على ورق 

وجمرد وعود زائفة.

ول غرابة يف ذلك فمتى كانت البطون »ال�سبعانة« حت�س 

املنتفخة  البطون  تلك  فاأ�سحاب  اجلوعانة،  بالبطون 

يوؤثر  �سيء  ل  العمالقة  وامل�ساريع  املدكوكة  واجليوب 

يهمهم  ل  نزلت  اأو  املواد  اأ�سعار  ارتفعت  اإن  �سواء  فيهم 

ارتفاع �سعر ال�سكر اأو الزيت اأو احلليب اأو الغاز.. اإلخ، 

زائد  ال�سهري  راتبهم  عندهم  �سيء،  يف  ذلك  يعنيهم  ل 

م�ساريع التي تعود عليهم بالربح الكبري والتي يجنونها 

من عرق جبني هذا ال�سعب املكافح ال�سبور زائد التهرب 

من ال�سرائب واملح�سوبية)..( ومن يدفع الثمن هم نحن 

الطبقة املتو�سطة امل�سحوقة.

وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.

سعيد إحديدو)الدار البيضاء(

الزيادة امل�سكوتة مثل القنبلة املوقوتة�سيـــــوخ الداخلية

اإنقاذ منظومة القيم 

يف البالد رهني برد 

االعتبار للمدر�سة 

واالأ�ستاذ
اإن النق�س الذي قد يعرفه الهتمام بالأ�ستاذ 

بزوال  تف�سريه   ميكن  الوطنية،  واملدر�سة 

اأو  املجتمع،  يف  حمفزات  من  بهما  يرتبط  ما 

بالنق�س يف اأهمية القيم  ودرجتها واأولويتها 

اأو اأهميتها واأثرها فيه .فكيف ملجتمع يريد اأن 

ي�سنع فردا �ساحلا اأن ل يكون يف حاجة اإىل 

الأ�ستاذ اأو املدر�سة؟، اأو اأن يكون لديه اأ�سياء 

منهما؟  اأكرث  والهتمام  العناية  ت�ستحق 

الأ�ستاذ  ول  احلالية  املدر�سة  ل  اأن  فرمبا 

قادران  لكنهما  ال�سغل،  توفري  على  قادران 

للفرد  ال�سلوكية  املمار�سات  حت�سني  على 

والرتقاء بالقيم العامة للمجتمع.

الأ�ستاذ  يظل  حوله،  اجلدل  كرث  فمهما  

وح�سنت  عقله  تثقف  من  اأكرث  املجتمع  يف 

تربيته  وا�ستقامت  عقيدته  و�سحت  اأخالقه 

الأخالق  رجل  فهو  ب�سريته،  وا�ستنارت 

يف  يتلخ�س  جدا  ب�سيط  ل�سبب  والعفة، 

اأحد ميتنع  ويتوانى عن و�سع  ما من  كون 

املربي  هذا  عنق  يف  اأمانة  اأكباده  فلذات 

ونقلها  الأخالقية،  القيم  غر�س  على  املوؤمتن 

الإن�ساين  امليثاق  و�سيانة  ال�ساعدة  لالأجيال 

امل�سرتك.

ترتبط  تعاريفها،  تعددت  واإن  القيم،  فهذه 

على  املبنية  الفرد  �سلوكات  بدوافع  حتما 

النهاية  يف  ت�سكل  معينة،  اأهداف  حتقيق 

بعادات وتقاليد ترتجم  ثقافة جمتمع حممل 

املجتمع  يحكمها  �سلوكية  ممار�سات  اإىل 

والبيئة، م�سدرها تاريخ اجلماعة اأو تراثها 

جانب  اإىل  بنقله،  تتكفل  الذي  التاريخي، 

املجتمع،  املدر�سة بوا�سطة الأ�ستاذ  من جيل 

اإىل جيل، عن طريق التن�سئة؛ للمحافظة على 

القيم الأ�سا�سية، اأفقيا بني اأفراد نف�س اجليل، 

وعموديا بني الأجيال املتالحقة. 

الأ�ستاذ  اإىل  حاجته  اإنكار  على  يجروؤ  فمن 

واملدر�سة وي�ستغني عنهما. فهما، رغم اأنفه، 

اللذان يتكلفان بتاأمني التوا�سل والتفاعل بني 

القيم  باأهمية  بالتعريف  ويهتمان  الأجيال، 

الأخالقية يف حتقيق ال�سلم والأمن والأمان، 

والبالد،  املجتمع  اأو  الأ�سرة  م�ستوى  على 

اأن   على  يحر�سان  اللذان  اأي�سا،  وهما، 

الأخالقية،  القيم  على  النا�سئ  اجليل  يرتبى 

وعمال  اأداًء  وممار�ستها  معها  والتفاعل 

الإيجابية  جوانبها  على  والوقوف  و�سلوكا 

احللول  اأجنع  وتقدمي  ون�سرها،  وتعزيزها 

يف  منها  واحلد  الأخالقية  امل�ساكل  ملعاجلة 

املجتمع.

عماد بنحيو

علي العلوي
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ل�شنا �شعبا يف »دار غفلون«
�إن تهريب �لأمو�ل �صو�ء كانت عمومية �أو خا�صة �إىل 

�جلنائي.  �لقانون  عليها  يعاقب  جناية  يعد  �خلارج 

�ملغربية  �حلكومة  رئي�س  كري�ن  بن  علم  �إن  وحيث 

بهوؤلء �ملهربني - كما يزعم يف ت�صريحه - وعدم ك�صف 

�ل�صلطات  �إ�صعار  وعدم  عليهم  و�لت�صرت  بل  �أ�صمائهم 

�لتهريب  جناية  مرتكبي  �أي  �ملهربني  بقائمة  فور� 

عقوبتها  وعلى  عليها  ين�س  جرمية  �لآخر  هو  يعترب 

باحلب�س  »يعاقب   299 �لف�صل  يف  �جلنائي  �لقانون 

درهم  �ألف  �إىل  مائتني  �صنتني وغر�مة من  �إىل  �صهر  من 

بوقوع  علم  من  وحدها  �لعقوبتني  هاتني  باإحدى  �أو 

 جناية �أو �صروع فيها ومل ي�صعر بها �ل�صلطات فور�«.

�حلكومات  لدى  �لف�صاد  حماربة  �صعار  رفع  ورغم 

مل  كري�ن،  �بن  �لإله  عبد  حكومة  ومنها  �ملتعاقبة 

لكي  �لأوروبية  �لدول  �إىل  طلب  توجيه  على  تقدم 

يف  �ملقيمني  غري  �ملغاربة  �أ�صماء  لئحة  ت�صلمها 

وعقار�ت. بنكية  ح�صابات  ميتلكون  ولكنهم   �أوروبا 

على  �لأوروبية  �لدول  تقدم  و�لآخر،  �حلني  وبني 

هو  �لبارز  �ملثال  ويبقى  �ملهربة،  �لأمو�ل  �أثر  تقفي 

و�لربتغال  و��صبانيا  فرن�صا  مثل  دول  �صغطت  عندما 

و�أملانيا على �لأبناك �ل�صوي�صرية للك�صف عن ح�صابات 

يف  ح�صابات  ميتلكون  �لذين  �لدول  هذه  مو�طني 

�أ�صحاب  �إجبار  �لدول  هذه  و��صتطاعت  �صوي�صر�. 

 20% ن�صبة  وتاأدية  بها  �لت�صريح  على  �حل�صابات 

معرفة  يف  �لغربية  �ملخابر�ت  حتى  وف�صلت  عليها. 

 ح�صابات مو�طنيها حتى �صغطت �لدول على �صوي�صر�.

وكان موظف بنكي وهو هرييف فيل�صياين قد �صرب منذ ثالث 

�صنو�ت ح�صابات م�صرفية يف بنك HSBC �ل�صوي�صري 

تهريب  بتهمة  �أوروبيني  و�صيا�صيني  �أعمال  لرجال 

�لأمو�ل. وكان وزير �خلز�نة �ملالية �لفرن�صي جريوم 

كاوز�ك قد قدم ��صتقالته خالل �أبريل �ملا�صي لأنه كان 

يعلن عنه. �صوي�صر� ومل  بنكي يف   يتوفر على ح�صاب 

�ملهربة نحو �خلارج  لالأمو�ل  �لإجمالية  �لقيمة  وتبلغ 

خالل �لعقود �لأخرية قر�بة 30 مليار دولر و�أ�صا�صا يف 

 �أبناك �صوي�صرية و�أبناك بريطانية عالوة على �مل�صاريع.

ويعود جزء من هذه �لأمو�ل ح�صب م�صادر �إعالمية �إىل 

�أغنياء يهربون  م�صدر �صرعي، ويتجلى هذ� يف وجود 

ومليلية  �صبتة  عرب  �خلارج  �إىل  جتارتهم  من  �أمو�ل 

�صبكات  �أو  و�جلنوبية  �ل�صرقية  و�حلدود  �ملحتلتني 

مغربية �أوروبية.

 وما حادث �صبط يوم �لأحد 24 نونرب 2013 �صخ�صني 

على منت �صيارة من نوع »رونو 25« وبحوزتهما مبلغ 

مايل ُقدر بــ108 مليون �صنتيم، يف عملية تفتي�س روتينية 

بال�صد �لأمني �ملوجود مبدخل مدينة جر�صيف بالطريق 

�صو�حي  من  قادمني  كانا  حيث   ،06 رقم  �لوطنية 

�لتي  �ل�صجرة  �إل  جر�صيف  مدينة  �جتاه  يف  مزكيتام 

�لأمو�ل  وتبيي�س  �لتهريب  �آفة  يف  كبرية  غابة  تخفي 

ب�صتى �أنو�عه. حيث �نتهت عملية �لتفتي�س بالعثور على 

�ل�صيارة �لذي كان يحتوي  حقيبة ريا�صية ب�صندوق 

على �ملبلغ �ملذكور، ليتم توقيفهما مبا�صرة و�قتيادهما 

�لأمو�ل  هذه  م�صدر  حول  للتحري  �ل�صرطة  مركز  �إىل 

 �لذي نتمنى �أن يذهب �لتحقيق فيها �إىل �أبعد �حلدود.

وتتجلى  �لأمو�ل  لتهريب  �أخرى  طريقة  وهناك 

�ل�صتري�د  عند  �لتجارية  بالفو�تري  �لتالعب  يف 

�لوقت  يف  ��صتعمال  �لأكرث  �لطريقة  وهي  و�لت�صدير 

ح�صابات  وجود  ��صتبعاد  ميكن  ل  كما  �لر�هن. 

م�صرفية لنافذين يف �لدولة م�صدرها ن�صب مئوية من 

�صركات يف �خلارج. تتم مع  �لتي  �لعمومية   �ل�صفقات 

يف �لوقت ذ�ته، ويف ظل �لف�صاد �لذي كان منت�صر� وي�صتمر، 

رخ�س مكتب �ل�صرف للكثري من �ملغاربة باإخر�ج �أمو�ل 

للخارج لقتناء عقار�ت �أو �إقامة م�صاريع دون �أن تتوفر 

 فيهم �صفة �ل�صتري�د و�لت�صدير بل فقط ��صتغالل �لنفوذ.

وح�صب �مل�صادر نف�صها، توجد �صبهات حول �ملغاربة 

�لنافذين بتورطهم يف تهريب �لأمو�ل لأن �لكثري منهم 

�أوروبا وح�صابات م�صرفية �صخمة  ميتلك عقار�ت يف 

�ملغاربة  �لنافذون  وينقل  م�صدرها.  معرفة  دون 

ورجال �لأعمال ح�صاباتهم من دول �أوروبية �إىل �أبناك 

مب�صدرها. تطالبهم  ل  لأنها  وبريطانيا  �صوي�صر�   يف 

ويبقى �لت�صاوؤل، ملاذ� مل تقدم �لدولة �ملغربية وخا�صة 

و�أ�صا�صا  �لأوروبية  �لدول  مطالبة  على  �حلكومة 

�صوي�صر� وبريطانيا مبدها باحل�صابات �لبنكية للنافذين 

�ملغاربة؟  

محمد الطبيب

�لقجريي  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �صيدي 

�أولياء  من  و�لفقيه  �لويل  �لق�صري 

ولد  �لكبري،  �لق�صر  مدينة  و�صلحاء 

بهذه �ملدينة، ول يعرف �صيء عن تاريخ 

ول  وتعليمه،  ون�صاأته  وحياته  ولدته 

�إىل مدينتي �صال  �ل�صنة �لتي هاجر فيها 

فيها  رجع  �لتي  �ل�صنة  ول   ، و�لرباط 

�إىل مدينة �لق�صر �لكبري، �صوى ما ذكر 

�لتاريخ  كتب  بع�س  يف  معلومات  من 

عليها  �لطالع  يل  تاأتى  �لتي  و�لرت�جم 

معلومات  وهي  حياته،  تناولت  و�لتي 

عا�س  �أنه  ومتكررة،  وحمدودة  قليلة 

�لقرن  وبد�ية  �لعا�صر  �لقرن  �أو�خر  يف 

حكم  خالل  �لهجري،  ع�صر  �حلادي 

هـ/   1069  915-( �ل�صعدية  �لدولة 

يف  �نت�صرت  �لتي  م(،   1658  1510-

للذكر  تتخذ  �لتي  زو�يا  عدة  عهدها 

و�لعبادة وكذلك �لدر��صة و�لعلم. ومن 

�لفا�صية و�لز�وية  �لز�وية  �لزو�يا  هذه 

�مل�صلوحية  و�لز�وية  �لنا�صرية 

و�لز�وية �جلزولية.

وعاملا،  فقيها  كان  �لقجريي  و�لويل 

تتلمذ على يد بع�س �لعلماء و�ل�صيوخ 

�لذين كان لهم �لف�صل يف تكوينه �لفكري 

�لعلماء  �أمثال  و�لفقهي،  و�لديني 

حممد  بن  �هلل  عبد  �صيدي  و�لأولياء 

1556م(،  963هـ/  �صنة  )تويف  �لهبطي 

�صنة  )تويف  �لغزو�ين  �هلل  عبد  و�صيدي 

�لعزيز  عبد  و�ل�صيخ  935هـ/1528م(، 
1508م(،  هـ/   914 �صنة  )تويف  �لتباع 

�صنة  )تويف  �جلزويل  حممد  و�صيدي 

869 هـ/ 1464م(، و�صيدي عبد �هلل بن 
�صنة  )تويف  �صال  مدينة  دفني  ح�صون 

1013هـ -/ 1604م(.
لل�صريف حممد �لقجريي �صحبة  كانت 

علمية كبرية مع �لويل �صيدي عبد �هلل بن 

ح�صون �لذي يعترب من كبار �ل�صوفية 

وذوي �لعلوم �لدينية، حيث تتلمذ عليه 

�لعلماء  من  وجمموعة  هو  عنه  و�أخذ 

�لدكايل  بن علي  يقول حممد  و�لفقهاء.  

1945م(  يف كتابه )�لإحتاف   - 1868(

�لوجيز تاريخ �لعدوتني. �لطبعة �لثانية 

له  )وكانت   :118 �ل�صفحة  1996م( 
تالمذة عظام مثل �صيدي حممد بن �صعيد 

�لعتابي �صجيعه يف قربه وخليفته من 

بعده، و�صيدي حممد �لعيا�صي �ملجاهد 

�لعارف �لكبري، و�صيدي حممد �لقجريي 

�لق�صري و�أ�صر�بهم(.  

�لرباط  مبدينة  ز�وية  �لقجريي  للويل 

كان يجتمع فيها مع �لأولياء و�ل�صلحاء، 

وهي ل ز�لت قائمة �إىل �ليوم حيث تقام 

ب�صارع  توجد  �خلم�س،  �ل�صلو�ت  بها 

�ل�صويقة يف �جتاه �جلامع �لأعظم بدرب 

وبه  �لقجريية،  �لز�وية  ��صم  يحمل 

لوحة رخامية مكتوب عليها : )�لز�وية 

�لقجريية ن�صبة ل�صيدي حممد �لقجريي 

�صيدي  تلميذ  وهو  �لكبري  �لق�صر  دفني 

عبد �هلل بن ح�صون(. يقول �أبو عبد �هلل 

يف  1926م(   -  1886( بوجند�ر  حممد 

�لرباط  �أعالم  )�لغتباط برت�جم  كتابه 

 :)87 �ل�صفحة  2008م.  �صنة  طبعة   .

... و�لقجريية )ن�صبة �إىل �صيدي حممد 

�جليم(  وفتح  �لقاف  )ب�صم  �لقجريي 

تلميذ  �ل�صهري  �ل�صالح  �لويل  �لربكة 

كان  ب�صال،  ح�صون  بن  �هلل  عبد  �صيدي 

بنى هذه �لز�وية بالرباط يف حياته وحفر 

فبها بئر� ل ز�ل يتربك به، وحب�س عليها 

عدة حو�نيت، وملا �أمت بناءها �صافر �إىل 

بلده �لق�صر �لكبري وبه تويف �صنة خم�س 

�أو �صت و�أربعني(. وقد ترتبت على هذه 

على  مبنية  �لدينية   �لعلمية  �لعالقة 

�لحرت�م و�لتقدير �ملتبادل. 

�ل�صالم  عبد  �حلاج  �لأ�صتاذ  عنه  يقول 

�لقي�صي يف خمطوطه �لذي يحمل عنو�ن: 

مدينة  و�صلحاء  �أولياء  �أ�صهر  تر�جم 

يعظمونه  �صال  )و�أهل  �لكبري.  �لق�صر 

ويقدرونه، كما �أن له مكانة و�عتبار� هو 

وذريته لدى �صكان مدينة �لق�صر �لكبري، 

عا�صر �أو�خر ملوك �ل�صعديني(.

وقد تويف �لويل �ل�صالح حممد �لقجريي 

مبدينة  �لقجريية  �لز�وية  �صاحب   -

�لرباط - �صنة 1044هـ/1635م. مبدينة 

ويوجد  فيها،  ودفن  �لكبري  �لق�صر 

ما  يربط  ��صمه  يحمل  بدرب  �صريحه 

عائ�صة  للة  وحومة  �لهري  حومة  بني 

ز�ل  ول  �ل�صريعة.  بعدوة  �لقجريية 

بع�س �أحفاد �ل�صريف �لقجريي يعي�صون 

بهذه �ملدينة.

عبد القادر الغزاوي )القصر الكبير(

ماذا تعرف عن ال�شريف �شيدي حممد القجريي الق�شري

�إنه و�صيلة للمعرفة و�كت�صاب 

جمالت:  عدة  يف  �ملعلومات 

�لفل�صفة،  �ل�صـــــعر،  �لأدب، 

�لهند�صــــــة  �لريا�صيــــــــات، 

�لتاريخ  �لفكاهة،  �ملعمارية، 

و�لدين، ولكن ل يجب �لإدمان 

�لعقل  يدمر  بحيث  عليه 

و�لقدر�ت  �لتفكريية  و�خلاليا 

خري  ف�صيئا،  �صيئا  �لذهنية 

نافذة  �إنه  �أو�صطها،  �لأمور 

للدرد�صة و�حلو�ر و�لتو��صل، 

لكن يبقى �لكتاب هو �لذي ينمي 

ويك�صب  ويطورها  �لذ�كرة 

وفرة من �ملعرفة و�ملعلومات، 

بينما �لإنرتنيت �صلبياته �أكرث 

ظهور  بحيث  �إيجابياته  من 

�لدين  وت�صويه  خليعة  �صور 

و�لو�صو�صة و�لإ�صاءة بالر�صول 

�صلى �هلل عليه و�صلم، وف�صح 

للدول  متنح  �لتي  �ملعلومات 

�لدول  على  �لتعرف  �ملتقدمة 

و�أ�صر�رها  �لنمو  طريق  يف 

وخباياها، �إنه ي�صيء لالأخالق 

كله  �لدينية وهذ�  �لقيم  وتدين 

�لعربية  للدول  �لإ�صاءة  هدفه 

ثقافتها  وتخريب  ومر�قبتها 

ودينها.

بنت الوادي)القنيطرة(

الإنرتنيت و�شلبياته

حكاية مكان مراك�شي
للحركة  منتدى  مبثابة  كانت  بالق�صور،  �ل�صعب  مكتبة 

متعهد  ل�صاحبها  و�لعلم  �لثقافة  رجال  من  ونخبة  �لوطنية، 

�ملرير  �لن�صال  �لعا�صمي، ونخبة يف  �ملهدي  �ملجاهد  »�لعلم« 

ومنا�صلوها  �ملكتبة  تعر�صت  حيث  �لكتبي،  بلحاج  �مل�صمى 

غري ما مرة �إىل �لتع�صف و�لعتقال و�صل �إىل حد �لإغالق ومنع 

�إثر  �آنذ�ك من �لت�صال مع �لوطنيني  بيع »�لعلم« وما تعرفه 

وكان  �لكفاح،  و�صائل  ب�صتى  �مل�صتعمر  �صد  �ملقاومة  ت�صعيد 

�لأ�صتاذ بلحاج �ل�صهيدي �مل�صمى �بن �لق�صور مر��صال »للعلم« 

وبعده قام بنف�س �ملهمة �أ�صتاذنا �لوطني �لغيور �لذي كان ل 

يخاف يف �هلل لومة لئم، �حممد �خلليفة.

�إنها �صورة ناطقة بحدث يف وقته وزمانه.
فتح اهلل شهيد)مراكش(

لأنك �سري
 

لأنك �صري...

... فم�صاعري �صاأد�ريها

�صاأحمو �آثارها... و�أخفيها

�صتحزن عيناي... و�لدمع �صيو��صيها

�صت�صل ق�صيدتي... ولن �أكون ر�ويها

�صتك�صر �أقالمي... و�أعجز �أن �أبريها

لأنك �صري... لأنك �صري

�إن �صاألوين عنك... لن �أجيب

لن �أبوح بها... ولن �أناجيها

لن �أر�صم �صورتك يف قلبي

فقد يظهرها �لقلب ويعريها

لن �أكتب حروف ��صمك يف دفرتي

و�إن كتبت �أق�صم �صاحميها

لن �أ�صف �صحكتك �جلميلة

رغم �أنها �جلنة وما فيها

لأنك �صري... لأنك �صري

�صاأن�صى جروحي

و�صاأحاول وحيد� �أن �أد�ويها

�صاأمزق ق�صتنا

و�صاأقطع �أيامها ولياليها

لأنك �صري... لأنك �صري

لن �أتذكر ما�صينا

لن �أعي�س حا�صرنا

لأنك �صري... لأنك �صري

 عبد الرحيم موساوي)مراكش(

كثافة الدخان على 

�شا�شة التلفزة!
�مل�صل�صالت  بع�س  تقدمي  �أثناء 

�لأ�صى  كامل  مع  نالحظ  �ملغربية 

وجوه بع�س �ملمثلني وهم يدخنون 

�أن  حتى  مت�صاعدة،  كثافة  بكل 

�أمام  مدخنة  �إىل  تتحول  �ل�صا�صة 

�لذين  �لأطفال  وخا�صة  �مل�صاهدين 

كانت  ما  ظاهرة  �مل�صهد  يف  يرون 

�أو  �مل�صل�صل  خمرج  �أن  لول  لتكون 

�لت�صوير  �أثناء  �لتدخني  �لفيلم منع 

يف بع�س �للقطات، خا�صة و�أن هناك 

�ل�صاحات  يف  �لظاهرة  مينع  قانونا 

�لآفة  هذه  مبحاربة  �لعمومية 

�خلطرية، فما ر�أي وزير �ل�صحة؟

أبو اعتماد فتح اهلل)مراكش(



بقلم: أبو أزهار

عاطل عن العمل
عليه الضيم نزل

وفي الغيس وحل
وعنه ما رحل
 ليصيبه الخلل

وال مسؤول عنه سأل!!
إنه مجاز دون عمل

وله البرد والبلل
والعجز والشلل

والهموم والخبل
وعليه بصبر الجمل!!

ولهم السمن والعسل
والمديح والزجل
والباقات والقبل

وأعذب الجمل
وكذلك الحلي والحلل

وإشراقات األمل!!

لكل نصيبه!!

الكالم الموزون

�ساأل خايل حممد:

خايل: والعلماء اآّبا البهلول؟ ..

البهلول: مالهم؟ ..

خايل: ا�سكان منهم؟ ..

يو�سف  بن  حممد  د  النفي  على  )وقع(  �سينا  �سي  كل  البهلول: 

والن�سر د بن عرفة..

خايل: حتى �ساحبك مول الطا�سة والطر�سة؟ ..

البا�سا  وجاوب  رجال،  طلعو  اللي  من  واحد  هذاك  البهلول: 

فوجهو ملي �سيفط ليه  يت�ساور معاه على ال�سلطان اجلديد.. قال 

ليه عاله نعم ال�سي ت�ساورو معنا مللي بغاو يحيدو لقدمي با�ش 

يت�ساورو معنا عل اجلديد؟ .. 

قاله الْكالوي نو�ش غّب علّي كمارتك.. 

وعندي معاك ح�ساب.. 

فرتامى اإىل اأ�سماعنا �سوت الباح يقول: 

البا�سا  �سيد  كيخبكم  خري..  اإال  ت�سمعو  ما  اهلل  “اأعباد  الباح: 

كيتهرب  اللي  وجميع  فري�سة،  امل�ساجد  يف  اجلمعة  �سالة  باللي 

التجار  اأ�سيادنا  مزيان  �سمعوا  للعقوبة..  يتعر�ش  غدي  منها 

حد  وحتى  اجلمعة،  �سالة  على  يتغيب  ما  حد  حتى  واالأعيان، 

ما يخرج قبل من الدعاء لل�سلطان اجلديد �سيدي حممد ين عرفة 

بالن�سر والتاأييد.. عليكم بال�سدان قبل االآذان..”.

اأُْقِحم الباح امل�سكني الذي كان حمبوبا من اأهل مراك�ش و الذي 

طاملا حمل الكثري من الب�سائر الأهل املدينة، قلت اأُقِحم غفر اهلل لنا 

وله، يف تلك الورطة الكبى التي اأ�سعلت ثورة كبى.

كان ال�سعب املغربي بعد نفي حممد بن يو�سف، يقود نف�سه بنف�سه، 

وكلما بط�ست يد امل�ستعمر واأعوانه اخلونة بزعامة البا�سا وولده 

لها  الفداء وت�سدت  عنا�سر  وبرزت  اإاّل  الْكالوي،  اإبراهيم  القائد 

العامل  اإعجاب  اأمام  اال�ست�سهاد،  ورغبة  االإميان  وقوة  ب�سدق 

اأولوياته ح�سب  اأوىل  اأدخل ق�سية املغرب يف  احُلر الذي كان قد 

اإذاعة طنجة الدولية، و�سوت العرب الذي تاأ�س�ش اأ�سال لُيعلن 

بالد  حرية  تكتمل  »ال  �سعار  حتت  الهوية  عن  االأمة  هذه  با�سم 

اإ�سالمية«. فكان امل�سهد العظيم الذي لو  عربية دون بالد عربية 

ما  له  ووّفرت  وطنية،  بروح  تتاأ�س�ش  اأن  املغربية  لل�سينما  ر  ُقدِّ

يلزمه من فهم واإدراك ثم اإنتاج واإخراج، لكان لها حقا اأن تفتخر 

وُتعلن عن ميالدها، م�سهد البطل عالل بن عبد اهلل.

 �ساهد العامُل يومها موقف »االأك�سن« الذي كان بطله عامل ب�سيط 

ي�سكن قلبه حب الوطن، فانتف�ش يف اأول خروج لذلك ال�سيخ الذي 

مل ت�ستطع اأ�سوار م�سور »التواركة« وال ما ت�سمه من اأمهر خباء 

�سّباغ  من  حمايته  من  تتمكن  مل  االأمنية،  واحلرا�سة  التنظيم 

متوا�سع ال يحمل اإال �سالحا اأبي�سا يعلم علم اليقني اأن حمله لهذا 

ال�سالح لي�ش له مردود اإال ال�سهادة يف �سبيل ما خرج من اأجله.

�سقط ال�سهيد عالل بن عبد اهلل يف م�سور الرباط ليلتحق ب�سهداء 

الفتى  احلجام،  احل�سن  بن  حممد  مقدمتهم  ويف  مراك�ش  م�سور 

وجماعة  اأ�سرته  اإال  تبكيه  ومل  �سمت،  يف  ذهب  الذي  الو�سيم 

البقال.

تورط اجلرنال ٌكيوم مع اأ�سياده يف فرن�سا، وتورط البا�سا بدميته 

يبحث عن  وبداأ  �سرق �سومعة  كالذي  واأ�سبح  كله،   املغرب  يف 

يعود  اأن  اإال  الْكالوي  العنيد  هذا  على  كان  فما  الإخفائها..  بئر 

»بح�سلته« اإىل مراك�ش التي تخ�سع لقب�سته احلديدية وانت�سار 

الوطنيني،  لدماء  تعط�سا  عنه  يقل  ال  الذي  االأكب  ابنه  زبانية 

والذي كان يزيد عنه حّبا واإخال�سا ووفاء الأ�سهاره الفرن�سيني، 

ينفرد  االآخر  هو  بداأ  الذي  الٌكالوي،  التهامي  ابن  اإبراهيم  القائد 

ببع�ش القرارات اخلانقة ملدينة احلمراء واأهلها البوا�سل، اإ�سافة 

اإىل النخبة الرائعة القادمة من بع�ش املدن املجاورة ملراك�ش من 

اأجل العلم والتح�سيل يف كلية ابن يو�سف.

اعتمد اإبراهيم بالدرجة االأوىل على اخلليفة حممد ابن املكي وهو 

خادم مطيع عادي حّوله اإىل رتبة خليفة عو�ش ابن العبا�ش الذي 

�سبق اأن عنّي هو االآخر يف من�سب اخلليفة البّياز بطل »م�سلخة« 

الظهري الببري، وهذا االأخري �سجل كل مواقفه ال�ساعر حممد ابن 

ابراهيم يف ق�سيدة توجد يف ديوانه »رو�ش الزيتون«، اأما اأنا فلم 

اأكن �ساهدا على ع�سره، ولي�ش يل احلق اأن اأخو�ش يف اأمره �سوى 

ف�سل  يف  عنه  احلديث  �سياأتي  الذي  حياته  من  االأخري  اجلزء  يف 

الحق.

نّظم البا�سا الٌكالوي لل�سيخ ابن عرفة زيارة لقبور �سبعة رجال 

اإىل مراك�ش، وكنا على علم بها، فبداأنا  يف بداية عودته الر�سمية 

نعد العدة جتهزا لو�سول املوكب اإىل حي الق�سور لزيارة �سريح 

الغزواين. 
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الشهيد بن عبد اهلل

يتبع..              

دوام على اخلري 
وافعله، وابتعد عن 

ال�صر واأق�صر عنه، واجعل 

هدفك يف احلياة تفريج 

هموم النا�س، والتخفيف 

من اآالمهم وكروبهم، 

وكن للخري مكرثا، وعليه 

مداوما، وابتعد عن ال�صر 

فاإن عاقبته ذميمة، واتق 

اهلل تكن من ال�صادقني 

الفائزين.

ال حت�صر همك يف تراث 
الدنيا ونعيمها الزائل، وال 

ت�صغل حياتك بهمومها 

واأحوالها، وال ت�صيع 

اأوقاتك يف اجلري وراءها، 

وجمعها، بل اعمل لدنياك 

كاأنك تعي�س اأبدا، واعمل 

الآخرتك كاأنك متوت غدا، 

يحقق لك ربك م�صعاك، 

وينيلك ما تريد.

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

 + صورة
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alousbouea@gmail.com

.د. يوسف الكتاني

الفا�سي،  عالل  موؤ�س�سة  تنظم 

ل�سنة  الثقايف  برناجمها  اإطار  يف 

»كتاب  حول:  حما�سرة   ،2014
الإرن�ست  والر�سيدية«  ر�سد  ابن 

 :Ernest. Renan رونان 

ال�سيا�سية  تاأليـــــــــــفه  ظروف 

والتاريخية«.

 »1892  -  1823« رينان  واإرن�سـت 

وم�ست�سرق  وكاتب  ،مــــــــــوؤرخ 

من  هذا  كتابه  يعتب  فرن�سي، 

بدقة  حتدثت  التي  الكتب  اأوائل 

يف  ر�سد  ابن  فل�سفة  تاأثري  عن 

الفكر  اإي�سال  يف  ودوره  اأوربا، 

اليوناين اإليها، وخا�سة االأر�سطي 

منه.

�سحالن،  اأحمد  الدكتور  يلقيها 

والفكر  العبية  اللغة  اأ�ستاذ 

يف  الفل�سفي  والفكر  اليهودي 

حممد  بجامعة  الو�سيط  الع�سر 

اخلام�ش، اأكدال- الرباط.

فباير   07 اجلمعة  يوم  وذلك 

الرابعة  ال�ساعة  على   ،2014
مبقر  م�ســــــــــــــاء،  والن�سف 

املوؤ�س�سة.

م�ؤ�س�سة عالل �لفا�سي تقر�أ كتاب 
»�بن ر�سد و�لر�سيدية«

مل يتاأخر البملاين عبد ال�سمد 

االإدري�ســــــــي، املنتمي حلزب 

عبد االإله بن كريان، عن الرد 

االأخرية  الت�سريحات  على 

التي اأدلت بها الفنانة �سمرية 

»االحتاد  ليوميـــــة  �سعــــيد 

اال�سرتاكي«، حـــــــني ك�سفت 

اأنهــــــا �سوتت بنــــعم ل�سالح 

الد�ستور امل�سري، موؤكدة اأن 

م�سر(  )يف  احلايل  »الو�سع 

ظل  يف  عليه  كان  مما  اأح�ســن 

حكـــــــــم االإخوان امل�سلـــمني 

بكثيــر«، ف�سارع البملاين عبد 

على  تدوينة  ن�سر  اإىل  ال�سمد 

الفاي�سبوك ي�سف فيها �سمرية 

�سعيد بـ«البائ�سة« بعدما ذكر 

بت�سريحها وعلق عليه قائال: 

»ميكنكم االطالع على احلوار 

ملعرفة بوؤ�ش �ساحبته، وبوؤ�ش 

من حاورها وبوؤ�ش املعار�سة 

يف هذا البلد«.

�سميـــــــــرة يف احلوار نف�سه، 

اأنها  اأخرى،  جهة  من  اأكـــدت 

�ستدخل املغرب لت�ستقر نهائيا 

يف  ببيتها  االحتفاظ  مع  فيه، 

القاهرة الذي �ستحتاجه كلما 

من  م�سر  لزيارة  ا�سطرت 

اأجل م�ساريعها الفنية.

�سعار  �سقرون،  اهلل  عبد  االأ�ستاذ  ي�سع  ومل 

الثورة امل�سرية، الأربعة اأ�سابع على ال�سفحة 

االأوىل لكتابه اجلديد، م�سرية اإىل موقع رابعة 

لالإخوان  دعما  لي�ش  كتابه  الأن  العدوية، 

امل�سلمني، اأ�سحاب القنابل واملتفجرات، حتى 

كتاب  واإمنا  ال�سينمات،  واأبواب  امليرتو،  يف 

عبد اهلل �سقرون، هو رواية جديدة، عن �سيدة 

عظيمة، ال عالقة لها باملتفجرات، ا�سمها رابعة 

كتابه:  عنوان  ح�سب  �سنفها  التي  العدوية، 

اأن رابعة العدوية  يف عداد »اأحباء اهلل«، ذلك 

عا�ست  زاوية،  من  اأكرث  كانت  التي  ))املراأة 

من  اأخرى،  م�سرقة  بوجوه  ازدانت  ظروفا، 

بينها الكثري من املت�سوفني االأجالء((.

اأكيد اأن االأ�ستاذ عبد اهلل �سقرون، ال يهمه الربح 

كتابه  �سمى  لكان  واإال  املبيعات،  كرثة  من 

لالأحداث،  مطابقة  اأكرث  بعنوان  اهلل«  »اأحباء 

وهو رابعة العدوية.

عبد �هلل �سقرون يكتب عن ر�بعة �لعدوية

يف  للبي�ش  الوطني  باليوم  االحتفال  اإطار  يف 

الوطنية  اجلمعية  تنظم  ال�ساد�سة،  دورته 

اإ�سراف  تـــحت  اال�ستهالك  بيــــ�ش  ملنتـــــــجي 

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب، 

فباير   10 اإىل   08 من  املغربية  البي�سة  قافلة 

لتوزيع  وذلك  ونواحيها،  وجدة  مبدينة   2014
500.000 بي�سة لفائدة دورة الطالب واملدار�ش 
االبتدائية واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي 

برتاب االإقليم.

امل�ستهلك  حت�سي�ش  اإىل  التظاهر  هذه  تهـــــــدف 

ا�ستهالكه  وت�سجيع  للبي�ش  الغذائية  بالقيمة 

باعتباره مادة اأ�سا�سية يف التوازن الغذائي. كما 

على  ال�سوء  لت�سليط  فر�سة  اليوم  هذا  ي�سكل 

ومدى  باملغرب  اال�ستهالك  بي�ش  اإنتاج  �سعبة 

واملجهودات  املنجزة  اال�ستثمارات  اأهمــــــية 

القطاع  يف  الفاعلني  طــــرف  من  املبــذولة 

ل�سمان منتوج ذي جودة عالية. و�ستعرف هذه 

الطريق  على  �سباق  تنظيم  اأي�سا  التظاهـــرة 

م�سافته 3 و8 كيلومرتات وذلك مب�ساركة 3500 

عداءة وعداء.

ت�زيع 500.000 بي�سة مبنا�سبة �الحتفال 
بالي�م �ل�طني للبي�ض

�لربملاين عبد �ل�سمد �الإدري�سي 

ي�سف �سمرية بـ»�لبائ�سة«





األخيرة

التاريخ بين الملك محمد السادس
 ومصطفى كمال أتاتورك

عر�ش  على  كان   ،1918 �سنة  يف 

العظيمة،  العثمانية  الإمرباطورية 

رو�سيا،  اأطراف  اإىل  النفوذ  املمتدة 

وما يتعدى حدود املنطقة العربية، 

من املو�سل يف العراق، اإىل وجدة يف 

واخلليج،  ال�سعودية  عرب  املغرب، 

ا�سمه  و�سحارى م�سر وليبيا، ملك 

الأ�سغر  وا�سمه  ال�ساد�ش،  حممد 

حممد  جده  حفيد  الدين«،  »وحيد 

�سلطان  كان  الذي  اخلام�ش)...( 

الإمرباطورية، امل�سماة اإمرباطورية 

الباب العايل، �سنة 1844 الذي اأجمع 

كتاب الزمان، اأنه كان يتمتع بخ�سال 

امللك العادل، عمر بن عبد العزيز.

ذكيا،  رجال  ال�ساد�س  حممد  ))وكان 

لكنه كان �سعيفا، مرهف الإح�سا�س، 

اأنه  عليه،  امل�ؤثرة  العنا�سر  اإحدى 

من  فيها  طرفا  يكن  مل  حربا  ورث 

تطاولت  عندما  �سدمته  قبل)...( 

الي�نان،  اجلارة،  الدولة  عليه 

اأطراف  اإىل  جي��سها  و�سلت  وقد 

ا�سطنب�ل، يف 18 ماي� 1918، فجاءته 

برقيات الحتجاج، واأطلقت اجلرائد 

�سيحات  الأوىل  �سفحاتها  على 

كان  عندما  اأنه  لدرجة  ال�ستنكار، 

اأحد  من  خارجا  ال�ساد�س،  حممد 

جمال�س الدولة، و�سع يده على كتف 

له:  وقال  امل�سيد«،  »عبد  عمه  ابن 

اإين اأبكي كما تبكي الن�ساء(( )كتاب 

م�سطفى كمال. بول دومون(.

حني  مليا،  ال�ساد�س  حممد  ))وفكر 

ا�ست�لت جي��س الأعداء كل اأطراف 

البالد فقرر ال�ستعانة ب�سابط ا�سمه 

باإنقاذ  اإليه  وعهد  كمال  م�سطفى 

العثمانية.  الدولة  البالد(( )تاريخ 

حممد فريد(.

عهد  يف  املغرب،  اإىل  ب�سرعة  نعود 

يف  لن�سمع  ال�ساد�ش،  حممد  امللك 

التي  الهامة،  الندوات  من  واحدة 

التي  »ها�سومي«،  موؤ�س�سة  نظمتها 

الوطني  املكتب  مدير  يراأ�سها 

للمناف�سة، حممد بن عمور، عقدت يف 

يوم 12 دجنرب الأخري، وتدخل فيها 

مفكرون، الأ�ستاذ عبد اهلل حمودي، 

يف  الراأي  لإعطاء  اأوريد،  وح�سن 

بعيدا  املقلق،  املغربي  الو�سع  هذا 

املفرو�سة  الوردية،  الآمال  عن 

املبثوثة)...(،  التفاوؤل  زرابي  على 

املافيا  ظاهرة  يف  الندوة،  وتعمقت 

الدولة،  �سوؤون  على  تهيمن  التي 

بدور  ال�ستهانة  من  »حمذرة 

اجلي�ش، الذي ل يقبل اأن يت�سع�سع 

الو�سع يف املغرب«، حيث ))اأ�سبح 

بالأزمة،  يح�س  املغربي  املجتمع 

لدرجة اأنه اإذا ا�ستمر ال��سع على ما 

فعلينا  واجتماعيا،  �سيا�سيا  عليه  ه� 

لأن  البلد،  م�سلحة  على  نخاف  اأن 

طريقة التدبري التي ن�ستغل بها مل 

تعد م�ج�دة حتى يف عدد من الدول 

�سيا�سيا  خما�سا  تعي�س  التي  العربية 

التجاذب  من  حالة  جراء  ع�سريا، 

بني عقلية الأمري وعقلية الدولة(( 

جريدة  عن  الندوة.  يف  )حمودي 

القد�ش(.

لدرجة بلوغ النقا�ش يف هذه الندوة، 

الأمر،  كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  حد 

يقت�سي البحث عن منوذج ملا ح�سل 

املا�سي،  القرن  بداية  يف  تركيا  يف 

حيث اأدى اخللل اإىل ثورة م�سطفى 

كمال �سانع تركيا اجلديدة. 

مبا�سرة بعد هذه الندوة تكتب املجلة 

ماكازين«  »كومنرتي  الأمريكية 

مقارنة حالية، بني النموذج املغربي 

مع  لكن  الرتكي)...(  والنموذج 

النموذج  اأمام  ال�سعف،  بع�ش 

املغربية  ال�سرطة  ))حيث  املغربي 

وديعة)...( وال�سحافة حرة، وتركيا 

ي�سجع  واأردوغان  حما�س  حتت�سن 

ماكازين.  )كومنرتي  املتطرفني(( 

13 دجنرب 2013(.
بريئة،  املقارنة  هذه  لي�ست  وطبعا 

حمودي  ندوة  يف  امل�ساركني  لأن 

تركيا  اإىل  التلميح  رددوا  واأوريد، 

م�سطفى  ومنوذج  العثمانيني،  اأيام 

ا�ستفحال  عند   ،1919 �سنة  كمال 

�سعف الدولة العثمانية.

حممد ال�ساد�ش الرتكي مل يرث مثل 

مل  حربا  املغربي،  ال�ساد�ش  حممد 

يكن م�سوؤول عن اندلعها فقط.. وقد 

احلرب  هي  ال�سحراء  حرب  كانت 

ال�ساد�ش  حممد  امللك  ورثها  التي 

ومل يكن طرفا فيها)...( ولكن حممد 

اأ�سبه  دولة  ورث  الرتكي  ال�ساد�ش 

ما تكون مبكونات الواقع ال�سيا�سي 

املغربي، الذي ورثه حممد ال�ساد�ش 

بني  للمقارنة  مربرا  لنجد  املغربي، 

و�سعنا وو�سع تركيا الذي اأدى اإىل 

ظهور م�سطفى كمال.

الرتكي  للملك  ال�سابق  العهد  ففي 

الدولة  عرفت  ال�ساد�ش،  حممد 

الذي  النهيار،  بداية  العثمانية، 

مهد لو�سول م�سطفى اأتاتورك، عرب 

الذي  العربي  بالربيع  �سبيهة  ثورة 

فرباير،   20 بحركة  عندنا  انطلق 

جغرافيا،  تو�سعت  عندما  التي 

اأ�سبحت ت�سمى الربيع العربي، ويف 

هو  �سماها  اأتاتورك،  م�سطفى  عهد 

بنف�سه: »الربيع ال�ساخن«)...(.

وابحثوا عن نقط الت�سابه.

ففي عهد ال�سلطان عبد احلميد الثاين، 

على وزن احل�سن الثاين، قبل حممد 

ال�ساد�ش، وكان عهده مطبوعا ب�سبه 

اأرغمته  اأن  بعد  دميقراطية)...( 

املظاهرات على اإ�سدار د�ستور)...(، 

حماولة منه لطي عهد الإمرباطورية 

باحلل  والهتمام  العظمى، 

ي�سمى  حزب  فتاأ�س�ش  ال�سيا�سي، 

بجانب  والرتقي«  الحتاد  »جمعية 

»تركيا  ي�سمى  عنفا)...(  اأكرث  تيار 

الفتاة«، لي�سارع ال�سابط امل�ست�سار 

وهو  احلميد،  عبد  للملك  الع�سكري 

م�سطفى كمال، اإىل الن�سمام لتجمع 

»تركيا الفتاة«، وكان احلزب الأول 

»الحتاد والرتقي« تقدميا، اأ�سبه يف 

عقيدته من حزب »الحتاد الوطني 

وكانت  املغربي«  ال�سعبية  للقوات 

الحتاد  حزب  ت�سميه  ال�سحف 

حزب  ي�سميه  احلميد  عبد  وامللك 

الحتاد، تغلغل يف اجلماهري واأ�سبح 

الأتراك كلهم احتاديون، بينما هو يف 

واأ�سحاب  الأثرياء  حزب  الواقع، 

امل�سالح املالية، لي�سايرهم امللك عبد 

احلميد الثاين، ويح�سل على بطاقته 

وليفاجاأ  احلزب،  هذا  يف  كع�سو 

برت�سيح  احلزب  موؤمترات  اأحد  يف 

اإل  احلزب،  رئي�ش  ملن�سب  امللك، 

جتمع  تركيا  يف  وكان  رف�ش.  اأنه 

ديني تابع للطريقة ال�ساذلية، كانت 

ت�سغط على امللك من اأجل و�سع حد 

لن�ساط الحتاديني، وب�سيغة اأخرى 

كان الإ�سالميون �سد الحتاديني.

يف  الع�سكريون،  ال�سباط  ويغ�سب 

يف  الع�سكرية  الطبية  املدر�سة  اإطار 

ا�سطنبول، فلم يهتم امللك بت�سكيلهم، 

يف  جنيف  اإىل  قيادتهم  وانتقلت 

اأعلنوا  حيث  باري�ش،  ثم  �سوي�سرا، 

مطالبتهم باإ�سقاط امللكية، وحت�سري 

حترك  كاأول  للبالد  جديد  د�ستور 

ال�سلطان  ولكن  للجي�ش،  �سري 

جهاز  بتكليف  اكتفى  احلميد،  عبد 

خمابراته لتتبع اأخبارهم، بوا�سطة 

جوا�سي�سه.

ال�سهيونية  حركة  حتركت  وقد 

تبحث  كانت  التي  وهي  العاملية، 

اإ�سرائيل،  دولة  لإقامة  موقع  عن 

حركة  �سكل  يف  التغلغل  فاختاروا 

املحفل  هو  عمقها  اإ�سالمية)...( 

طلعت  يراأ�سه  الذي  املا�سوين 

ب�سراكة  الأتراك،  جهة  من  اأفندي، 

كان  التي  ال�سهيونية  احلركة  مع 

وهو  �سو«  قره  »عمانويل  يراأ�سها 

على  كبري  نفوذ  ذو  اأرمني  يهودي 

املجتمع الرتكي.

دينية،  �سيا�سية  فو�سى،  لتبداأ 

اأن  لول  حولكم)...(  وانظروا 

حركة  يف  املنا�سل  كمال،  م�سطفى 

»تركيا الفتاة« ، األقى كلمة م�سريية 

))نحن  قال:  حني  تركيا  تاريخ  يف 

الآن يف القرن الع�سرين، ل ن�ستطيع 

الذي  »القراآن«  كتاب  وراء  ن�سري  اأن 

يبحث عن التني والزيت�ن(( )كتاب 

املا�سونية. حممد علي الزغيبي(.

الت�سيب  هذا  حوايل  وتنت�سر 

الفو�سى،  مكونات  ال�سيا�سي)...( 

واحلركات النف�سالية)...( ))وبعد 

اأن ح�سلت اأحداث من قبيل الع�سابات 

التي تهجم على الب�لي�س بال�سكاكني، 

يدع�ن  الهر�سك،  من  اأفراد  انت�سر 

وتخرج  الدولة،  عن  النف�سال  اإىل 

ب��سع  تطالب  العلن،  اإىل  املا�س�نية 

حركة  وتظهر  الديني،  للنف�ذ  حد 

انف�سالية اأخرى يتزعمها الأرمني�ن، 

ثم الأكراد الذين يطالب�ن باأرا�سيهم 

العثمانية.  الدولة  قبل  كانت  التي 

الذين  العرب  طم�حات  وا�ستفحلت 

اإيران،  يطالب�ن مبناطق احلدود مع 

الذين  وال�س�ري�ن  والكلداني�ن 

يطالب�ن بامل��سل والفرات وحركات 

تطالب باإلغاء احلروف العربية)...( 

من الكتابة الرتكية((.

ال�سباط  من  فئة  حتركات  ))وتظهر 

حماية  حروب  يف  �سارك�ا  الذين 

اأطراف تركيا، ولكنهم �سباط در�س�ا 

كتب الفيل�س�ف الفرن�سي جان جاك 

رو�س�، وم�نتي�سكي�، وفيكت�ر ه�ك�، 

الفرن�سية،  الث�رة  تاريخ  يعرف�ن 

وحفظ�ا التعبريات ال�سحرية ل�سنة 

امل�ساواة((  احلرية.  ال�طن.   ،1789
بول  كمال.  م�سطفى  )كتاب 

دومون(.

وح�سل موؤخرا يف عهد ال�سلطان عبد 

احلميد الثاين،اأن حتالف الحتاديون 

املهيمنون  واليهود  واملا�سونيون، 

على حزب »تركيا الفتاة«: ))ليملي 

فت�ى  �س�«  قره  »عمان�يل  اليه�دي 

�سياء  حممد  الإ�سالم  �سيخ  على 

الذي  الربملان  على  عر�ست  الدين، 

وه�  حمت�اها،  على  بالإجماع  �سادق 

اإبعاد امللك عبد احلميد، الذي �سبقهم 

اإىل تقدمي ا�ستقالته، ب�ا�سطة ر�سالة 

ال�ساذلية،  الطريقة  �سيخ  اإىل  �سلمها 

»اإن  فيها:  يق�ل  ال�سامات  اأب�  حمم�د 

اأ�سروا  قد  الحتادي�ن)...(  ه�ؤلء 

دولة  تاأ�سي�س  على  اأ�سادق  اأن  على 

اأقبل،  فلم  فل�سطني  اأر�س  يف  لليه�د 

واإنكم ل� دفعتم يل ملء الدنيا ذهبا 

خلعي«((  على  فاتفق�ا  اأقبل،  فلن 

)ال�سلطان عبد احلميد الثاين. حممد 

قربان(.

�سنة  ملكا  ال�ساد�ش  حممد  لي�سبح 

1918 وريثا لهذه الو�سعية الكارثية، 
م�سطفى  مع  لوجه  وجها  ويبقى 

حوله  جمع  اأن  بعد  الذي  كمال، 

امللك  على  مترده  واأعلن  اجلي�ش، 

حكومته  رئي�ش  ي�سنده  كان  الذي 

طرد  قرر  الذي  فريد«  »داماد 

و�سن  اجلي�ش،  من  كمال  م�سطفى 

قانون حكم الإعدام على كل من يتبع 

ليخلع  اهلل،  عدو  كمال،  م�سطفى 

الع�سكرية  بذلته  كمال  م�سطفى 

لعب  �سيا�سية،  حربا  ويخو�ش 

خاللها الورقة الإ�سالمية، والرايات 

اخل�سراء، اإىل اأن دخل ا�سطنبول يف 

23 اأبريل 1920.
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