
تامة، عن  البحث في سرية  يجري 
أربعة مديرين جدد يخلفون العرايشي 
الرئيس المدير العام للشركة الوطنية 
القناة  مدير  سليم  الشيخ  وبن  للتلفزة، 
الثانية، والعزوزي مدير »ميدي آن سات«، 
األسباب  عياد.  األولى محمد  القناة  ومدير 
عالقة  لها  تكون  أن  يستبعد  وال  كثيرة، 
»لوماتان«،  الجوهري من مؤسسة  بإبعاد 
وتعيين الخبير المالي الهيثمي للبحث في 

الشؤون المالية، لكل هذه المؤسسات.   

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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سري

جـــون �أفريـــك.. 
ن�سيت حممد �ل�ساد�س

4

04

الضائعـة الحقيقــة

عندما قال قا�سي الأ�سبوع: 

النـاس مقامــــات

تحركات سرية أمريكية 
لمنع القانون البرلماني 
المغربي ضد التطبيع 

مع إسرائيل
الرباط. خاص باألسبوع

الخاصة،  بوسائلها  »األسبوع«  علمت 
األجهزة  مستوى  على  عليا  اتصاالت  أن 
الخارجية،  عن  بعيدا  وربما  المخابراتية، 
المستوى  أمريكية عالية  تجريها عناصر 
من أجل توقيف القانون المعروض على 
البرلمان بشأن منع التطبيع مع إسرائيل، 
والقانون الذي يقضي بفرض ذعائر على 

كل من يزور إسرائيل.
وكانت خمس فرق برلمانية مغربية، قد 
رفعت موافقتها على هذا القانون، في 
اتفاق غير مسبوق، وكاد يتم عرض هذا 
األيام،  لتكشف  التصويت،  على  القانون 
ما إذا كانت الرغبات األمريكية في وقف 
هذا المشروع، أقوى من إرادة اإلجماع 

الوطني في البرلمان.

المغرب بدون صحرائه كما نشرته خريطة مجلة جون أفريك

ح�ساد �سرب
 على �لطاولة 

يف طنجةفجاءته 
وز�رة �لد�خلية 

يف �لرباط
03

ألول مرة في تاريخ اإلسالم المغربي

أمازيغية تدعو إلى مقاطعة المساجد
الرباط. باألسبوع

اعتبرت هذه الشاعرة األمازيغية، مليكة مزان، أن جميع 
المغاربة الذين ال تعطيهم الدولة بيوتا للسكنى، هم 
يتعرضون لإلهانة وكتبت على موقعها: »يا عباد اهلل 

المهانين انتفضوا وقاطعوا كل المساجد«.
لم  »هسبريس«،  موقع  عنها  نقل  وكما  مزان، 
تكتف فقط بهذه الدعوة الماجنة، التي تفتح أمام 
أعلنت  للتحرك)...(  أخرى  بابا  والمتطرفين  السلفيين 
الرجل  بلغ  ))مهما  وقالت:  للرجال  احتقارها  أيضا 
وضيع  كائن  مجرد  يظل  التقوى،  من  أو  الثقافة  من 

حقير((

الكشـــف عن 
أجانـب يعملون 
لفائـدة الجزائر 
فـــــي شركات 

وطنـــــــية

عبد الواحد الفاسي يعاتب 
»احجيرة« و»ياسمينة 

بادو« ويصرح: 

حزب االستقالل 
الجديــــد لم 
يعــد يحترم 
الملــــــــك 

20 عاما على إغالق 
الحدود

التفكيـر في 
مسيــــرة 

مغاربيـة عبر 
حدود زوج 

بغــــــال
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1105 10

28

انظر تفاصيل أخرى في الصفحات الداخلية





مراكش. األسبوع

مل ي�سبق لأي مهرجان يف �أية جهة من �لدنيا، �أن كلف 

�سعب �لدولة �لتي يقام بها، ثمانية ماليري، حو�يل �سبعة 

�لإعالم  و�سائل  تفرح  �لذي  �لوقت  يف  دولر،  ماليني 

�ملغربية، بت�سليف �ملغرب مائة مليون دولر من �لأبناك 

�خلارجية.

�ملمثل  �أن  �لأخبار  �أكدت  وقد  �سرفت،  ماليري  ثمانية 

مليونا،   250 بـ  �سيكا  �أخذ  �إمام،  �لهرم عادل  �مل�سري 

1400 هو لعدد �ملدعوين  بينما رقم  ملجرد ح�سوره، 

و�ل�سو�ق  و�ل�سيار�ت  �لفنادق  �أفخم  يف  نزلو�  �لذين 

و�ملاآدب.

يف  �إعالمية  قناة  �أية  توجد  ومل  �ملغرب،  ��ستفاد  ماذ� 

�خلارج حتدثت عن هذ� �حلدث، وها هو معلق �إذ�عة 

عن  مروعا  و�سفا  يقدم  �لإثنني،  ع�سية  �آن«،  »ميدي 

�جلو�نب �ل�سلبية يف هذ� �ملهرجان �لذي �سرف �ملاليني 

على تخ�سي�ض ق�سر �ملوؤمتر�ت لتقدمي بع�ض �لأفالم، 

فلم يح�سر �أحد، بعيد� عن مقر �ملهرجان، حيث �لبذخ 

وبع�ض مظاهر �لفجور، �لتي تثري غ�سب �لر�أي �لعام.

و�سيتعني على �لربملان، �أن يفتح هذ� �مللف وي�ساأل عمن 

دفع ثمانية ماليري على ثالثة �أيام لزيادة »�ل�سحمة« يف 

�أطر�ف جنوم �سينمائيني �أثرياء.
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ما خفي كان أعظم
وعلي،  �آيت  �لإمار�ت،  يف  �ملغرب  �سفري 

قد  بتون�ض  �ملغرب  �سفارة  يف  عمله  وكان 

نر�ه  �أ�سبحنا  ظبي،  �أبو  ل�سفارة  له  �أهَّ

يف  �لر�غبات  �ملغربيات  بحكاية  م�سغول 

�لزو�ج بالإنرتنيت. باأبو ظبي، �ملفرو�ض 

�أن �لعالقات �ملغربية �لإمار�تية، هي �أهم 

من هذه �جلزئيات.

ع�سو  منوذج  هو  �لكبري،  �ل�سقوط 

�لثانية،  �لغرفة  يف  �مل�ست�سار  �لربملان، 

�ملا�سي،  �لثالثاء  ع�سية  تدخل  و�لذي 

بال�سوت و�ل�سورة، و�أبان عن �مل�ستوى 

�لرديء حينما كان يتحدث �أمام �لوزيرة 

عنهم  �ملتخلى  �لأطفال  عن  �حلقاوي 

وينطق هكذ�: »�لأطفال �ملتخلى عندهم« 

ويقول  �مل�ستويات،  بكلمة  وينطق 

رئي�ض  ين�سح  �سامع  »�مل�ستتو�ت«، 

�لربملان، بفتح مدر�سة ملحاربة �لأمية، يف 

�أركان �لربملان.

رئي�ض  ير�فق  باها،  �لوزير  يبق  مل 

وتعددت  ظله،  مثل  كري�ن،  بن  �حلكومة 

ظله  ي�ساهد  �أن  دون  كري�ن  بن  حتركات 

بها معه، تغيري يف �ملخطط رمبا ي�ستهدف 

هذه  على  �لإعالمية،  �ل�سغوط  تخفيف 

�لظاهرة.

�ختفت يف ظروف غام�سة ق�سا�سة لوكالة 

�ملغرب �لعربي لالأنباء تقول: »�إن عيو�ض 

موؤ�س�سة  نظمتها  �لتي  �لندوة  �أن  �سرح 

�سخ�سية  مبادرة  �لتعليم  حول  ز�كورة 

خال�سة«.. هذه �لق�سا�سة �ختفت ب�سرعة 

بعدما ن�سرتها �لوكالة مبا�سرة بعد �نتهاء 

��ست�ساف،  �لذي  �لثانية  �لقناة  برنامج 

�لدين عيو�ض  �لأربعاء �ملا�سي، نور  يوم 

و�ملفكر عبد �هلل �لعروي ملناق�سة »تو�سية 

�لتدري�ض بالد�رجة«.

لل�سينما  مر�ك�ض  مهرجان  يف  حديث  ل   

وز�رة  موظفي  �أحد  نفوذ  تنامي  عن  �إل 

مع  بالتن�سيق  تكليفه  مت  �لذي  �ل�سياحة 

قبل  و�ملحلية،  �لوطنية  �جلر�ئد  ممثلي 

ببع�ض  »�لتنكيل«  �إىل  �لأمور  تتطور  �أن 

مدعوة  غري  �أنها  بدعوى  �جلر�ئد  ممثلي 

�أن �لرجل ل  تاأكد  لتغطية �ملهرجان، وقد 

و�جلر�ئد  �جلهوية«  »�جلر�ئد  بني  يفرق 

�لوطنية، علما �أن بع�ض �ل�سحفيني �لذين 

�أية  مع  يعملون  ل  �ملهرجان  يف  ظهرو� 

جريدة حاليا.

 

�هلل  بنعبد  �لوزير  تلقاها  كبرية  �سربة 

مد�ر�ض  على  �لإ�سر�ف  من  »منعه«  بعد 

لهذ�  �ملتتبعة  �مل�سادر  وتوؤكد  �لهند�سة، 

�لوزر�ء  �أحد  من  مقربا  �أن  �ملو�سوع 

كل  يفعل  �خلا�ض  �لقطاع  يف  م�ستثمر 

بتكوين  �لدولة  ت�سمح  لكي  و�سعه  يف  ما 

عن  بعيد�  خا�سة  مد�ر�ض  يف  �ملهند�سني 

باملقابل  للمهند�سني،  �ملحمدية  �ملدر�سة 

�لذين  �لتالميذ  من  جمموعة  �إدماج  مت 

بها  معرتف  غري  دبلومات  على  ح�سلو� 

بهذه  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  �إحدى  من 

لعدم معاقبة �ساحب  �ملوؤ�س�سة، كمخرج 

�ملدر�سة �ملوجودة يف �لرباط.

�ل�سجن  �إىل  �خلليفي«  »�أ�سامة  نقل  مت 

�لفالحي مبنطقة �لرماين بعيد� عن �سجن 

منذ  �سال  يف  يوجد  كان  حيث  �لز�كي 

�أنه  �مل�سادر  بعد  توؤكد  بينما  �عتقاله، 

تدخل  بعد  �لطعام  عن  �إ�سر�به  �أوقف 

�أبيه.و�أكدت م�سادر �أخرى �أن هذ� �لأخري 

رفع دعوى ق�سائية �أمام �ملحكمة �لإد�رية 

بالرباط يطالب فيها بالعودة �إىل �لعمل.

كواليس األخبار3
alousbouea@gmail.com

مل ي�سبق يف �لعهد �جلديد، �لذي �بتد�أ مع 

وزير  عن  كتب  �أن  �ل�ساد�ض،  حممد  �مللك 

للد�خلية، ما كتب عن حممد ح�ساد، �لذي مت 

��ستح�ساره يف ظروف غاية يف �ل�سرية)...( 

ليحل �إ�سكالية �حلكومة �لثانية لنب كري�ن.

ل  كنتم  و�إن  تذكرون،  �لذي  هذ�  ح�ساد 

تذكرون، فاإن �لوقت مل يحن بعد للتذكري، 

كان  عندما  �لطاولة  على  �سرب  �لذي  هو 

�لأ�سالة  حزب  وجاء  طنجة،  على  و�ليا 

و�ملعا�سرة، لين�سب)...( �سمري عبد �ملوىل 

زمن  يف  �لبي�ساء،  �لد�ر  ملجموعة  رئي�سا 

كانت فيه �أور�ق �لت�سويت مطعونا فيها لأن 

كثري� من �مل�سوتني كتبو� ��سمني يف بطاقة 

و�حدة)...( ورغم ذلك مت قبول �لت�سويت 

ليحتج ح�ساد، ويدخل يف دو�مة من �ملتاعب، 

�إىل  �لطاحونة)...(  من  �أحد  فيها  ينقذه  مل 

�لكبري  �ملر�سى  لرئا�سة  �إبعاده)...(  مت  �أن 

بطنجة.

هذه  �إل  تذكر،  مل  �أخرى،  تفا�سيل  هناك 

 28 يوم  �لطنجويون،  �سمع  عندما  �لأيام 

ح�ساد،  �لد�خلية  وزير  �أن  �لأخري،  نونرب 

�أوقف �لو�يل �ملدير �ملكلف بامليز�نية ومالية 

�حتل  و�لذي  باملغرب،  �ملحلية  �جلماعات 

�جلبارة  �لأعمال  بعد  �لهام،  �ملن�سب  هذ� 

�لتي قام بها عندما كان مع ح�ساد بطنجة 

ومل يكن يو�فقه، على مو�قفه من ت�سرفات 

�حلزب �جلديد)...(.

ولي�ض قر�ر توقيف �لو�يل �ملهم يف �لد�خلية 

هو �لإجناز �لوحيد حل�ساد، �لذي يت�سرف 

فقر�ره  ومرتكبيها،  �لأخطاء  عن  كباحث 

�لأ�سباح)...(  �ملوظفني  عن  �لأجور  بقطع 

وكان كثري منهم يحظون بهذه �لمتياز�ت 

لوظائفهم،  ح�سورهم  عدم  رغم  �ملالية، 

للن�ساط  ليتفرغو�  �سيا�سية،  مبربر�ت 

�حلزبي)...( ))وتتجه وز�رة �لد�خلية �إىل 

م�ستوى  على  و�لولة  �لعمال  مع  �لت�سدد 

خمتلف �لعمالت و�جلهات.

بينما �أوقفت وز�رة �لد�خلية جمموعة من 

رجال �ل�سلطة بينهم قو�د، وتنقيل بع�سهم 

م�سوؤول  �لعامل  �أو  �لو�يل  لي�سبح  عقابيا، 

�أمام �لق�ساء(( )�ل�سباح 2013/11/27(.

وهكذ� ي�سفق �لإعالم، على حتركات �لوزير 

ح�ساد �لذي لبد �أنه ب�سدد تد�رك �أخطاء 

طويلة،  �سنو�ت  �إىل  تعود  �لتي  �لد�خلية، 

�أمر�،  �لد�خلية ل يردون  حيث كان وزر�ء 

مل�سدري �لأو�مر)...( �لذين كانو� كثريين 

حمتمني بالأ�سو�ر �لعالية.

بادرة  �لأخرية،  �لأيام  يف  ظهرت  �أنه  �إل 

خطرية، هي بد�ية حترك فو�سوي ورمبا 

خمطط له، و�سبه �إ�سر�بات من طرف بع�ض 

رجال �ل�سلطة، �سد قر�ر�ت وزير �لد�خلية.

��ستنفرت  نونرب،   30 �لأخري  �ل�سبت  ففي 

�أجهزة �لأمن قو�تها بعد �لتمرد �لذي عرفه 

�إقليم تاونات وخا�سة غف�ساي حني جتمع 

عدد من �ل�سيوخ و�ملقدمني، و�أعلنو� �إ�سر�با 

عن �لعمل ورمو� طو�بع �ملخزن، وهو�تفهم 

مع  �لتعاون  رف�سهم  معلنني  �خلا�سة، 

�ل�سلطة، �حتجاجا على �عتقال �لدرك لو�حد 

منهم ي�سمى عبد �ل�سالم وهو �سيخ من نايت 

�لكيف. وهي ظاهرة  بوفر�ح بتهمة زر�عة 

تكررت يف مناطق �أخرى تك�سف عن خطورة 

�ل�سلطة  رجال  بع�ض  تعود  وعن  �لو�سع، 

ي�سبق  مل  للقانون  خمالفة  ممار�سات  على 

لأي م�سوؤول �أن حا�سبهم عليها.

ح�ساد �إذن، رمبا هو �لرجل �لذي كان �لر�أي 

�لد�خلية  وزير  ليكون  عنه  يبحث  �لعام 

يوم  كتبت  قد  »�لأ�سبوع«  وكانت  �لأمثل، 

تعيينه، �أنه �لوزير �لذي مل يتعامل مع �أي 

�أحد)...( �إل مع �مللك )�لأ�سبوع 17 �أكتوبر 

.)2013

تحت األضواء

ح�ضاد �ضرب على 

الطاولة يف طنجة

فجاءته وزارة 

الداخلية يف الرباط

كفى من التبذير

8 ماليري و1400 مدعو 
ملهرجان مراك�ش
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كواليس األخبار
�شقيق الوزير الأول عند 

»البولي�شاريو« ع�شو يف 

معار�شة �شباط 
الرباط: األسبوع 

»جمعية  عقدته  الذي  الأخري  العام  اجلمع  متيز 

من  واملكونة  الثوابت«  عن  الدفاع  يف  هوادة  ل 

املنا�سلني والقياديني ال�ستقالليني  جمموعة من 

املعار�سني ل�سيا�سة �سباط، بوقوع عدة مفاجاآت 

من العيار الثقيل، حيث ح�سر اللقاء جمموعة من 

حمدي  �سيا�سة  يعار�سون  الذين  ال�سحراويني 

�سقيق،  بينهم  ومن  ال�سحراء  يف  الر�سيد  ولد 

الأول يف حكومة جبهة  الوزير  الطالب عمر،  ولد 

بولي�ساريو.

اأع�ساء من  كما متيز اجلمع العام بح�سور عدة 

املجل�س الوطني احلايل، كلهم اأكدوا على �سرورة 

تاأ�سي�س تن�سيقيات جهوية لتيار »ل هوادة« الذي 

حترك  انتظار  يف  الفا�سي،  الواحد  عبد  يقوده 

م�ستقبلي جديد، غري اأن »اجلمعية لي�ست مقدمة 

عبد  يوؤكده  ما  ح�سب  احلزب«  على  لالن�سقاق 

الواحد الفا�سي رئي�سها )اأنظر مزيدا من التفا�سيل 

يف احلوار داخل هذا العدد(.

ال�ساوي  تعيني  ظهري  اأن  لن�سدق 

غري مزور)..(، ما دام قبول اعتماده 

�سفريا بدولة ت�سيلي. ولكن اأن ن�سدق، 

�سهادة تثبت اأنه حتول اإىل دبلوما�سي 

حمرتف، م�ساألة فيها نظر.

عبد القادر ال�ساوي لـ »م�سر اليوم«: 

»ل�سُت حّمال خطاب وزارة اخلارجية 

�ساغها  ر�سالة  ُمبّلغ  ول  املغربية، 

الأوامر  مكتب  يف  تافه  بريوقراطي 

بالدارجة،  اأي  التوجيهات..«،  اأو 

اأو  خمزين  مهنة  يرف�س  ال�ساوي 

بالتافهني  و�سفهم  ملن  الربيد،  �ساعي 

بوزارته)..(.

هكذا فهمت ت�سريح �سفري املغرب ببالد 

بع�س  اأ�سيف  وكدت  نريودا،  بابلو 

جدا)..(،  اخلا�سة  ونوادره  نكته 

والتي  خلطابه،  فهمي  وتربير  لتاأكيد 

�سمعها كل من زاره مب�ست�سفى ال�سيخ 

املوت  فرا�س  على  كان  عندما  زايد، 

بقلب مطمئن  ينتظر زيارة عزرائيل، 

لقدر اهلل وق�سائه.

فمن هو هذا ال�سفري الثائر؟

)ال�سورة(،  ال�ساوي  القادر  عبد  بداأ 

البي�ســـــاء  بالدار  كاأ�ستـــــاذ  حياتـــه 

مار�س   23 بحركــــة  ومنا�ســــــــل 

املارك�سية، ويف 3 نونرب 1974 تعر�س 

»حجاج«  عند  وال�سيافة  لالعتقال 

عليه  وحكم  ال�سريف،  مولي  درب 

�سجنا،  �سنة  بع�سرين   1977 يناير  يف 

 ،1989 �سنة  اإل  �سراحه  يطلق  ومل 

بعدها التحق بالعمالىل جانب �سديقه 

)حاليا  الناجح  وال�سفري  الوزير 

عزميان،  عمر  امللك(  جاللة  م�ست�سار 

ب�سفارة  ثم  الن�سان،  حقوق  بوزارة 

املغرب باإ�سبانيا. وُيعترب »ال�ساوي« 

الذاتية  ال�سجون وال�سرية  اأدب  رائد 

من  العديد  له  �سدرت  املغرب،  يف 

الق�س�سية  والن�سو�س  الكتب 

والروائية نذكر منها: كان واأخواتها، 

ال�ساحة  تازة،  باب  العنفوان،  دليل 

ال�سرفية، من قال اأنا..

ب�سجن  معتقل  وهو  لل�ساوي،  كانت 

يف  وال�سبق،  اجلراأة  القنيطرة، 

الي�سار املغربي ولزمن  تناول جتربة 

يف  وقال  والت�سريح،  بالنقد  الوهم، 

الأو�ساف،  من  العتقال،  رفاق  حق 

ما  منها  اخلمر،  يف  مالك  يقله  مل  ما 

له يف زمنه وقع »اخليانة«. هذا  كان 

الذكي«.  النفي  ب�سيغة  اعرتافه  رغم 

)كان  روايتي  يف  الي�سار  اأنتقد  مل 

عر�سية...،  بطريقة  اإل  واأخواتها( 

املنتقدين  من  واحد  �سوى  اأكن  ومل 

)الذين اأ�سبحوا يف الواقع خليطا من 

واخلائنني  واملرتاجعني  ال�سامدين 

بدون متييز يف بداية الثمانينيات على 

وجه التحديد(«.

املر�س  مع  جتربة  لل�ساوي،  وكانت 

اخلبيث ومواجهة املوت.

مر�سه؟  على  الرجل  تغّلب  كيف 

ليلى  تعرفها  التي  الألغاز  من  تلك 

ال�سافعي، طليقة عبد القادر ال�ساوي، 

امل�سرتكني،  واأ�سدقائنا  معارفنا  »كل 

رعيته  كيف  املعرفة  متام  يعرفون 

بنكران للذات. لقد بت معه يف امل�سحة 

اأدق  واألبي  به  واأهتم  اأراعيه  ليلة   15
رعاية  زواره«.  واأ�ستقبل  احتياجاته 

حت�سب لالإعالمية والكاتبة ال�سافعي.

ال�سوؤال، اإىل اأين �سيذهب ما تبقى من 

مذهبهم،  موت  بعد  الآن  الي�ساريني 

لل�سلطة،  الإ�سالمــــــيني  وو�ســــــول 

بعد  وحتديدا  الرفيق،  ال�سفري  اأيها 

عرفها  التي  التاريخية  امل�ساحلة 

املغرب مع ما�سيه الأليم، وتوبة كبار 

رفاق الي�سار الذين »باعوا وبايعوا«؟

ال�شفيــر الـــ�شاوي ورفـــاق الي�شـــار الذيــــن »باعوا وبايــــعوا«!
القرار السياسي
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بقلم: رداد العقباني

السفير الشاوي

الرباط: األسبوع 

قالت م�سادر مطلعة اإن يهوديان مغربيان ب�سدد 

اإفريقيا  يف  املغرب  �سفري  �سد  �سكاية  تهييء 

الو�سطى، على خلفية رف�سه ا�ستقبالهما والتعامل 

معهما كمواطنني من »الدرجة الثانية«.

مطلع على خبايا هذا اخلالف كتب لـ»الأ�سبوع« 

ر�سالة اأو�سح فيها اأن المر يتعلق بكل من »اإخوان 

اإ�سحاق« و»اإ�سحاق كوهن« وهما مغربيان ثريان 

كانا يزوران اإفريقيا الو�سطى بحثا عن »الأحجار 

الثمينة«، وكانا يريدان لقاء ال�سفري يف العا�سمة 

»بانكي« لكنه رف�س ا�ستقبالهما.

يقول نف�س امل�سدر اإن اليهوديني املغربيني حاول 

هم  زمالئه  بع�س  لكن  مرات  خم�س  ال�سفري  لقاء 

اأن  قبل  عنه،  بدل  باملهمة  يتكلفون  كانوا  الذين 

العارم ت�سود  الغ�سب  اأن هناك حالة من  يكت�سفا 

يف �سفوف جل املتعاملني مع هذه ال�سفارة، ح�سب 

امل�سدر نف�سه.

الرباط. األسبوع

يوم  النواب  جمل�س  احتفل 

 2013 نونرب   25 الإثنني 

بالذكرى اخلم�سينية لإن�سائه 

روؤ�سائه  بع�س  ح�سور  يف 

ال�سابقني الأحياء. وقد متيز 

هذا الحتفال بتالوة الر�سالة 

امللكية التي هناأت املحتفلني 

بهذا احلدث..

العامة  الأجواء  اأن  الغريب 

الحتفاء  هذا  فيها  مر  التي 

املفارقة،  من  بالكثري  ت�سي 

بل والعرتاف على الطريقة 

»تكرمي«  يتم  باأن  املغربية، 

النواب  ملجل�س  حمافظ  اأول 

والرمي  اأرملته  بت�سريد 

وطردها  ال�سارع  اإىل  بها 

به  تكرم  قد  كان  م�سكن  من 

احل�سن  له  املغفور  الراحل 

الثاين لفائدة زوجها الأ�ستاذ 

الريغي  القادر  عبد  الراحل 

عمره  زهرة  اأفنى  الذي 

هذا  خدمة  يف  وكهولته 

دار  اإىل  اأن رحل  اإىل  املجل�س 

عمله  يزاول  وهو  البقاء، 

كرميا  املجل�س،  بداخل 

بال�ستقامة  له  م�سهودا 

ولو  الوطن.  وحب  والعفة 

كاأترابه  الغنى  يروم  كان 

لغتنى!

املقعدة  الأرملة  طردت 

من  بلغت  والتي  واملري�سة 

باب  و�سمع  عتيا،  ال�سن 

وحجزت  ال�سغرية  �سقتها 

املنزلية  واأمتعتها  ثيابها 

الأمر  يف  هل  ترى  بداخله. 

احل�سابات  لت�سفية  تغليب 

مع اأموات مزعجني؟

يهوديان مغربيان ي�شتكيان من 

ت�شرفات �شفري مغربي يف اإفريقيا 

يف الذكرى اخلم�سينية ملجل�س النواب

»تكرمي« اأول حمافظ ملجل�س النواب بت�شريد 

اأرملته ورميها يف ال�شارع

اأيها املغاربة »اح�شيو 
فلو�شكم«
الناظور: األسبوع 

�سهدت مدينة الناظور موؤخرا وقوع �سل�سلة جرائم 

مالية خطرية، توؤكد �سرورة التعامل بحذر �سديد مع 

موظفي وم�ستخدمي بع�س الأبناك، وتقول م�سادر 

البنكية  الوكالت  اإحدى  موظفي  بع�س  اإن  مطلعة 

وفروا  الزبناء  ودائع  من  كبرية  مبالغ  اختل�سوا 

املحتلة،  امليلية  بوابة  عرب  الوطن،  اأر�س  خارج 

ويحتمل اأن يكون من بينهم املدير نف�سه.

من  جرائم  العروي  بلدية  �سهدت  نف�سه،  ال�سياق  يف 

نف�س النوع بعد اأن حيث ا�ستفاق العديد من الزبناء 

على وقع اختال�س مبالغ مالية مهمة، تفوق ملياري 

حول  ال�سكوك  فيه  حتوم  الذي  الوقت  ويف  �سنتيم، 

اأحد املوظفني، فاإن هاتفه ظل يرن بدون اأن يجيب.

ر الناظوريني بحادثة قدمية �سهدتها نف�س  احلادث ذكَّ

املنطقة بعدما اختل�س اأحد املوظفني يف بنكا معروفا 

حوايل 20 مليار �سنتيم، م�ستغال جهل الزبناء، ولذ 

بالفرار.

فريق العدالة والتنمية

غالب

باريس. األسبوع

رغم اأن املقابلة الر�سمية للملك حممد ال�ساد�س، 

والرئي�س اأوباما يف البيت الأبي�س، ح�سلت يوم 

جملتنا)...(  من   2759 العدد  فاإن  نونرب،   22
جون اأفريك، ال�سادر بتاريخ 24 نونرب مل تن�سر 

وزيري  مع  امللك  ملقابلة  �سغرية  �سورة  اإل 

يف  ن�سرت  بينما  الأمريكي،  والدفاع  اخلارجية 

نف�س العدد �سورة �سخمة للزعيم اجلديد)...( 

 2760 رقم  املوايل  العدد  اأما  اليزمي،  اإدري�س 

للقراء  يقدم  اأن  فيه  مفرو�سا  كان  والذي 

اأهمية قطب  الأفارقة)...( مو�سوعا مف�سال عن 

الأمريكي  للقطب  ال�ساد�س،  حممد  هو  اإفريقي، 

للقارة  بالن�سبة  الزيارة  هذه  واأهمية  اأوباما، 

اأفريك،  جون  جملة  واأن  خ�سو�سا  الإفريقية، 

تعترب ماديا)...( ومعنويا)...( مراآة املغرب يف 

اإفريقيا.

حممد  زيارة  عن  �سورة  اأو  خرب  اأي  وانعدام 

 ،2013 دجنرب  فاحت  عدد  يف  لأمريكا  ال�ساد�س 

لهذه  تخليدا  حتى  ول  اأفريك،  جون  جملة  من 

ال�سورة التاريخية بني حممد ال�ساد�س واأوباما، 

يخفي الكثري من الحتمالت، التي يعرف الوزير 

اخللفي، يف الت�سال تف�سريها.

جند  عندما  �سخامة  تزداد  الحتمال،  �سخامة 

بالألوان، يجعل  اإعالنا جتاريا   ،81 ال�سفحة  يف 

املغرب  عن  معزولة  الغربية  ال�سحراء  منطقة 

للمغرب،  املعادية  الأجهزة  تريده  كما  بخط.. 

دون اأن ن�سمع عن احتجاج حكومي مغربي كما 

هو املعهود.

مادام  اأفريك،  جون  خطاإ  على  عتب  ل  رمبا 

البيت  كتبة  اأحد  خطاإ  اأمام  ب�سيطا  اخلطاأ  هذا 

الأبي�س الأمريكي، الذي ن�سي اأن يدرج يف �سجل 

اأن�سطة البيت الأبي�س، اليوم، حدث مقابلة امللك 

�سجل  حيث  اأوباما،  والرئي�س  ال�ساد�س  حممد 

اأوباما  ا�ستقبال  حدث  نونرب،   22 اليوم  ذلك  يف 

مل�ست�سارته �سوزان راي�س، املعار�سة للمغرب.

جـــون اأفـــريك.. ن�شيت حممد ال�شاد�س
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كواليس األخبار

وجدة. األسبوع

حقق النا�شط التقدمي، حممد كرين، املعجزة، 

اجتاه  يف  اجلزائرية  املغربية  احلدود  وعرب 

نقطة احلدود اجلزائرية التي بقيت كما �شماها 

الفرن�شيون، ت�شمى زوج بغال، »والزال البغال 

اأغلقت  اجلزائر،  اإن  بل  يفيقوا«..  مل   )...(

فوجئ  حتى  عاما،  ع�شرين  منذ  احلدود  هذه 

الزائر كرين، باالأفاعي والفئران تغزو املنطقة 

وهو  وجدة،  اإىل  ليعود  املهجورة،  اجلزائرية 

يفكر يف م�شروع تنظيم م�شرية يف �شكل قافلة يف 

�شتنظم  املغرب،  من  وانطالقا  اجلزائر،  اجتاه 

ا�شتدعاء  �شيتم  حيث  القادم،  فرباير  يف  مبدئيا 

فرن�شا،  يف  املقيمني  اجلزائريني  من  جمموعة 

الفتات  يحملون  وهم  للعبور  اأي�شا  واملغاربة 

�شيكتب عليها »ع�شرون عاما كفى«.

نوعه  من  فريدا  احلدود،  هذه  اإغالق  ويعترب 

ال�شمالية  كوريا  بني  �شبيهها  مادام  العامل،  يف 

وكوريا اجلنوبية تفتح مرة يف ال�شنة باتفاق بني 

تني. الدولتني العدوَّ

وكان حممد كرين، عند عودته من وجدة على 

موعد مع مرا�شلة القناة التلفزيونية، امليادين، 

التحرير  جبهة  عن  بامل�شوؤول  جمعته  التي 

اجلزائرية بوكطاية، الذي تهجم على املغرب، 

ب�شكل بدائي)...( وهو يعلق على الزيارة امللكية 

للواليات املتحدة والتي اعتربها زيارة فا�شلة، 

هي  احلجة،  اأن  م�شيفا 

مل  اأوباما،  الرئي�س  اأن 

حممد  امللك  ي�شتدع 

ال�شاد�س للع�شاء.

باأن  عليه  رد  الذي  كرين 

تخدم  الزيارة،  هذه 

فوجئ  كلها،  املنطقة 

له  ت�شمح  ال  باملذيعة، 

على  لالإجابة  بالتدخل 

اجلزائري بوكطاية.

بنخليفة

 العدد: 766  اخلميس 05 دجنبر 2013

�لك�شف عن �أجانب يعملون لفائدة 
�جلز�ئر يف �شركات وطنية

العيون. األسبوع

فوجئ اأحد كبار رجال االأعمال ال�شحراويني، جنوب 

بوجدرو، ب�شريكه ورجل ثقته، وهو فرن�شي من اأ�شل 

ت�شغل  التي  ال�شركة  هذه  لن�شف  يخطط  جزائري، 

�شبعة اآالف عامل.

اأن  ليظهر  املحكمة  على  الق�شية  عر�شت  وقد 

املخابرات  لفائدة  يعمل  اجلزائري  الفرن�شي  هذا 

اجلزائرية.

ورمبا يتعلق االأمر، مبخطط جزائري �شري، لن�شف 

ويحتم  ال�شحراء،  يف  املغربية  االقت�شادية  الهياكل 

التي  اأن يبحث يف كثري من اجلزئيات  على املغرب، 

املغربية)...(  العنا�شر  بع�س  االحتياط، من  حتتم 

لن�شف  اجلزائري  املخطط  تخدم  التي  واالأجنبية 

املغرب من الداخل.

لزلزال  تعر�شت  قد  بدورها  طنطان،  منطقة  وكانت 

اقت�شادي، حينما ا�شطرت موؤ�ش�شة اأومنيون ال�شيد، 

اأن توقف اأعمالها، وتعر�س ثالثة اآالف عامل للبطالة 

رواق  ال�شاد�س  حممد  امللك  فيه  زار  الذي  الوقت  يف 

هذه املوؤ�ش�شة يف معر�س اأكادير، ود�شن عملية فتح 

عمال  اآالف  ثالثة  ي�شغل  ال�شردين  لتعليب  م�شروع 

اآخرين.

وقد ك�شفت التحقيقات مع ال�شريك الفرن�شي اجلزائري 

مبخطط  فعال،  يتعلق  االأمر  اأن  الداخلة  م�شروع  يف 

لتخريب االقت�شاد ال�شحراوي.

20 عاما على اإغالق احلدود

�لتفكري يف م�شرية مغاربية عرب حدود زوج بغال

مراكش. األسبوع

املن�شورية،  مراك�س،  رئي�شة  ت�شرفت 

ب�شكل غري مربر يف املعامالت ال�شيا�شية، 

�شورة  ال�شورة،  هذه  �شاهدت  عندما 

امل�شوؤول يف مكتب جماعة مراك�س، حممد 

االأ�شالة  حزب  يف  ع�شوا  ب�شفته  احلر 

التي  الندوة  هذه  فح�شر  واملعا�شرة، 

نظمها حزب االحتاد الد�شتوري مبراك�س، 

اجلزويل،  عمر  بجانب  ال�شورة  يف  وظهر 

وحممد اأبي�س، لتتخذ الرئي�شة قرارا بعد 

اأن قدمت �شكاية، وانتزعت منه التفوي�س، 

ارتكب  وكاأنه  ال�شيارة،  منه  و�شحبت 

جرمية ال تغتفر.

عيب.. يا مدام املن�شوري.

وزر�ء �ل�شياحة يف �ملن�شورية طردت �حلر الأنه ح�شر ندوة حزب �الحتاد �لد�شتوري
�لعر�ق وتون�س يدر�شان 

�الأزمة مع حد�د
الرباط. األسبوع

ا�شتقبل الوزير املغربي يف ال�شياحة حداد، وزير 

الذي  �شمي�شم  لواء  الدكتور  العراقي  ال�شياحة 

جاء مبخطط مواجهة الظروف احلالية لل�شياحة 

املغربية العراقية، حيث اتفقا على �شرورة فتح 

خط جوي بني بغداد والرباط، وت�شهيل ت�شليم 

التاأ�شريات ال�شياحية ورمبا قيام املغرب بتكوين 

اأطر ال�شياحة العراقية.

وزوال الثالثاء 3 دجنرب اجتمع الوزير املغربي 

يف ال�شياحة، بوزير ال�شياحة التون�شي الذي جاء 

لنف�س الغاية.

حممد بن �شقرون 

�لعامل �لذي ترجم 

�لقر�آن �لكرمي كما 

مل ي�شبقه �أحد

الرباط. األسبوع

بباري�س،  دجنرب   5 يوم  الفرن�شية  االأكادميية  تعقد 

)قاعة الكونت�س دوكان الكي دوكونتي( دورة لتكرمي 

�شقرون  بن  حممد  االأ�شتاذ  الكبري  املغربي  العامل 

واالأدب  اللغة  اإ�شعاع  جائزة  وت�شلمه  )ال�شورة( 

الفرن�شي.

الكرمي،  للقراآن  ع�شرية  ترجمة  اأول  �شاحب  هو 

كما  التف�شري،  جمال  يف  �شبقا  بها  قدم  التي  الرتجمة 

مل يحدث من قبل.. وهي ترجمة امل�شحف، يف ثالثة 

فقرة  مثال  فرتجموا  التجربة،  اأردمت  واإذا  اأجزاء، 

�شبحا،  ))والعاديات  تقول:  القراآن  من  واحدة 

ملاذا  لتفهموا  �شبحا((  فاملغريات  قدحا،  فاملوريات 

قال امللك حممد ال�شاد�س يف ر�شالته لالأ�شتاذ حممد بن 

�شقرون، مهنئا له على هذا التكرمي: ))نعرب لك عن 

اعتزازنا البالغ بهذا التكرمي من طرف هذه املوؤ�ش�شة 

يف  االإبداعية  اأعمالك  يثمن  والذي  العريقة  الفرن�شية 

ميدان علم االجتماع الثقايف يف املغرب((.

برتجمة  ت�شرف  الذي  �شقرون،  بن  حممد  االأ�شتاذ 

القراآن الكرمي، ح�شل اأي�شا على جائزة حممد ال�شاد�س 

يف الدرا�شات االإ�شالمية ل�شنة 2013.

�زدحام يف �لعيد �لوطني 
42 لــدولة �الإمـــار�ت

 �لعــربية �ملتحـــدة

الرباط: األسبوع 

لقيه  الذي  االإقبال  هذا  عرف  اأن  بالرباط،  دبلوما�شي  حفل  الأي  ي�شبق  مل 

االإمارات  لقيام دولة  الثانية واالأربعني،  الذكرى  الكبري، مبنا�شبة  احلفل 

العربية املتحدة، والذي نظمه ال�شفري االإماراتي يف الرباط ال�شيد الع�شري 

للعالقات  امل�شبوق،  الت�شخم غري  بهذا  امتاز عهده  وقد  الظاهري،  �شعيد 

حممد  امللك  جاللة  بها  قام  التي  الزيارة  اأعقاب  يف  االإماراتية،  املغربية 

ال�شاد�س لدولة االإمارات، وزيارة �شمو ويل العهد االإماراتي ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان للمغرب، وهي التحركات التي زامنت االتفاقية الكربى 

اأ�شهم موؤ�ش�شة  اأغلب  يف جمال االت�شاالت، حيث ا�شرتت دولة االإمارات، 

ات�شاالت املغرب.

رفقة  احلفل  هذا  ح�شر  كريان  بن  االإله  عبد  االأ�شتاذ  احلكومة  رئي�س 

املال  واأقطاب  وال�شابقني،  احلاليني  وامل�شوؤولني،  الوزراء  من  جمموعة 

العالقات بني  زاهر يف  م�شتقبل  اإىل  موؤ�شرا  وال�شحافة  والثقافة  واالأعمال 

البلدين.

الرباط: األسبوع 

فريق  رئي�س  ا�شتقبل 

العدالة والتنمية مبجل�س 

»مكتب  رئي�س  النواب، 

املراقبني« ال�شابق بوكالة 

�شال لل�شمان االجتماعي، 

الذي  امللف  خلفية  على 

يف  االأ�شبوع  اأجنزته 

عددها ال�شادر بتاريخ 21 

نونرب 2013 حول املوظف 

هذا  بلعربية،  احلق  عبد 

االأخري قدم لعبد اهلل بوانو 

ملفا �شخما حول ما ي�شميه 

داخل  ح�شلت  »خروقات« 

موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي 

قبل  العام،  املدير  بها  واأبلغ 

من  بطرده  قرارا  ي�شدر  اأن 

وظيفته بعد اتهامه باالإ�شاءة 

لالإدارة التي يوجد على راأ�شها 

�شعيد احميدو�س.

على  والتنمية  العدالة  دخول 

خط ال�شجة القائمة داخل اإدارة 

دخول  حلد  ياأتي  االجتماعي  ال�شمان 

الهيئة الوطنية حلماية املال العام باملغرب 

هي االأخرى على اخلط، حيث باتت تعترب 

اأن عبد احلق بلعربية واحد من »فا�شحي 

الف�شاد«)..(.

 وتاأتي كل هذه التحركات عقب �شدور حكم 

نهائي يق�شي ب�شرورة اإعادة، بلعربية، اإىل 

عمله حتت طائلة 1000 درهم عن كل يوم 

تاأخري، وال ي�شتبعد دخول رئي�س احلكومة 

اأي�شا على اخلط، ال�شيما اأن عبد االإله بن 

كريان حث وزراء حكومته يف اآخر اجتماع 

للمجل�س احلكومي على »االإ�شراع يف تنفيذ 

الدولة  �شد  ال�شادرة  الق�شائية  االأحكام 

ب�شفة  والوزارات  العمومية  واالإدارات 

نهائية، واحلائزة لقوة ال�شيء املق�شي به 

حتى ال تتعطل م�شالح املواطنني، وت�شمن 

الدولة م�شداقيتها اأمام املجتمع وحترتم 

القانون«، ح�شب قوله.

�لعد�لة و�لتنمية يقدم �شوؤ�ال برملانيا حول 

ت�شيري �ل�شمان �الجتماعي 

الضمان االجتماعي وفيها يشكر بلعربية رئيس الفريق على  الرسالة التي تؤكد تسلم فريق العدالة والتنمية لملف 
العناية التي أحاطه بها

محمد كرين

الحر بجانب الجزولي خالل ندوة االتحاد الدستوري

أمير اإلماراتولي العهد
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�سورة الأ�سبوع التي »األهمت« املحققني 

يف ملف عقارات الأجانب املنهوبة 
الرباط: األسبوع 

من  لي�س  ب�أنه  الرامي«  »بو�شعيب  فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف 

الهاربني)..( رغم وقوفه اإىل جانب اأحد املعتقلني يف ملف العقارات 

بوزوبع  الراحل  العدل  وزير  رفقة  البي�ضاء  بالدار  املنهوبة 

ال�ضادر  عددها  يف  الأ�ضبوع  ن�ضرتها  اأن  �ضبق  التي  ال�ضورة  يف 

اأن  2013، تاأكد موؤخرا ح�ضب م�ضادر مطلعة  14 نونرب  بتاريخ 

تداول بع�ض ال�ضور على نطاق وا�ضع هو الذي اأو�ضل املحققني 

عقارات  على  ال�ضطو  ملافيا  املحرك  »الدينامو  على  القب�ض  اإىل 

الأجانب« )االأخبار عدد 22 دجنرب 2013(.

يف  املغاربة  امل�ضتثمرين  نادي  رئي�ض  وهو  الرامي  بو�ضعيب 

اأن التقاط �ضورة مع وزير  اأكد لـ»الأ�ضبوع«  اأن  اخلارج، �ضبق 

بني  �ضراكة  اتفاقية  توقيع  �ضببه  كان  بوزوبع  الراحل  العدل 

النادي والوزارة »اأنظر جواب الرامي يف عدد 28 نونرب 2013«، 

على  امللف  فتح  جديدة  �ضور  وظهور  الأخرية  التطورات  لكن 

انعطافة غري م�ضبوقة.

العقار«،  »مافيا  ملف  يف  الرئي�ضي  املتهم  اإن  تقول  الأخبار  اآخر 

مذكرة  مبوجب  الدويل  ال�ضعيد  على  عنه  مبحوثا  كان  والذي 

�ضادرة عن الأنرتبول، ذكر جمموعة من الأ�ضماء الوازنة، اأثناء 

التحقيق معه اأمام الفرقة الوطنية لل�ضرطة الق�ضائية، حيث اأتى 

اإىل  بالإ�ضافة  كبرية  �ضركة  و�ضاحب  م�ضهور  منتخب  ذكر  على 

موظف �ضابق يف اإحدى املقاطعات)..(.

كواليس األخبار

»البابا بنديكتوس يستقبل الدكتور أبو زيد المقرئ اإلدريسي«، الخبر ليس 
أن  بعد  الظهور مؤخرا  إلى  لكنها عادت  ليست جديدة،  والصورة  جديدا، 
أشهرها بعض »أنصار التعليم بالدارجة« في وجه هذا القيادي في حزب 
العدالة والتنمية، والذي خصص شريطا على موقع »اليوتوب« لمهاجمة، 

نور الدين عيوش، على هامش مناظرته مع المفكر عبد اهلل العروي.
االتصال  للجنة  عشرة  الرابعة  الدورة  في   2008 سنة  التقطت  الصورة 
اإلسالمي – الكاثوليكي »الفاتيكان«، وفيها يظهر أبو زيد وهو يضع يده 

في يد البابا.

عندما تجتمع العدالة والتنمية ببابا المسيح  ال�سوريون املكنا�سيون 

يجددون رف�سهم 

»للهياكل املغ�سو�سة« 
الرباط: األسبوع 

ال�ضورى  »حزب  منا�ضلي  من  جمموعة  عقد 

مبنزل  كبريا  اجتماعا  موؤخرا  وال�ضتقالل« 

فيه  جددوا  الأجاين«  »حممد  الراحل  املنا�ضل 

مبدينة  انعقد  الذي  املوؤمتر  لنتائج  رف�ضهم 

وانتهى   ،  2013 يونيو   22 بتاريخ  اخلمي�ضات 

فاقدة  حزبية  »قيادة  ت�ضكيل  عن  بالإعالن 

ح�ضب  م�ضداقية«،  باأية  تتمتع  ول  لل�ضرعية 

البيان ال�ضادر عن املجموعة املذكورة.

عن  نيابة  وقعها  التي  الر�ضالة  يف  وجاء 

احلا�ضرين كل من »احممد العلوي احل�ضني« 

و«املهدي الأجاين« والتي بعثتت ن�ضخ منها اإىل 

احلزب  ومنا�ضلي  »اأطر  اأن  الداخلية،  وزارة 

مبقررات  العرتاف  عدم  يوؤكدون  مبكنا�ض 

موؤمتر  عن  �ضادرة  لكونها  اخلمي�ضات،  موؤمتر 

مطعون يف �ضرعيته تعمد منظموه اإق�ضاء غالبية 

املعروفة..  ال�ضورية  والقيادات  املنا�ضلني 

التنظيمية  ال�ضوابط  يحرتم  مل  ولكونه 

وميثاقه  احلزب  قوانني  يف  عليها  املن�ضو�ض 

الأ�ضا�ضي، من جهة ثانية.

باريس. األسبوع

حممد  للملك  الر�ضمية  املقابلة  اأن  رغم 

البيت  يف  اأوباما  والرئي�ض  ال�ضاد�ض، 

الأبي�ض، ح�ضلت يوم 22 نونرب، فاإن العدد 

2759 من جملتنا)...( جون اأفريك، ال�ضادر 
�ضورة  اإل  تن�ضر  مل  نونرب   24 بتاريخ 

�ضغرية ملقابلة امللك مع وزيري اخلارجية 

نف�ض  يف  ن�ضرت  بينما  الأمريكي،  والدفاع 

اجلديد)...(  للزعيم  فخمة  �ضورة  العدد 

اإدري�ض اليزمي، اأما العدد املوايل رقم 2760 

للقراء  يقدم  اأن  فيه  مفرو�ضا  كان  والذي 

اأهمية  عن  مف�ضال  مو�ضوعا  الأفارقة)...( 

للقطب  ال�ضاد�ض،  حممد  هو  اإفريقي،  قطب 

الزيارة  هذه  واأهمية  اأوباما،  الأمريكي 

خ�ضو�ضا  الإفريقية،  للقارة  بالن�ضبة 

ماديا)...(  تعترب  اأفريك،  جون  جملة  واأن 

ومعنويا)...( مراآة املغرب يف اإفريقيا.

زيارة  عن  �ضورة  اأو  خرب  اأي  وانعدام 

فاحت  عدد  يف  لأمريكا  ال�ضاد�ض  حممد 

ول  اأفريك،  جون  جملة  من   ،2013 دجنرب 

بني  التاريخية  ال�ضورة  لهذه  تخليدا  حتى 

من  الكثري  يخفي  واأوباما،  ال�ضاد�ض  حممد 

الحتمالت، التي يعرف الوزير اخللفي، يف 

الت�ضال تف�ضريها.

عندما  �ضخامة  تزداد  الحتمال،  �ضخامة 

جند يف ال�ضفحة 81، اإعالنا جتاريا بالألوان، 

يجعل منطقة ال�ضحراء الغربية معزولة عن 

املغرب بخط.. كما تريده الأجهزة املعادية 

احتجاج  عن  ن�ضمع  اأن  دون  للمغرب، 

حكومي مغربي كما هو املعهود.

اأفريك، مادام  رمبا ل عتب على خطاإ جون 

هذا اخلطاأ ب�ضيطا اأمام خطاإ اأحد كتبة البيت 

يدرج يف  اأن  ن�ضي  الذي  الأمريكي،  الأبي�ض 

اأن�ضطة البيت الأبي�ض، اليوم، حدث  �ضجل 

والرئي�ض  ال�ضاد�ض  حممد  امللك  مقابلة 

نونرب،   22 يوم  ذلك  �ضجل يف  اأوباما، حيث 

�ضوزان  مل�ضت�ضارته  اأوباما  ا�ضتقبال  حدث 

راي�ض، املعار�ضة للمغرب.

بع�ض �ضور التق�ضف على م�ضتوى �ضيارات 

عبد  الحتادي  بداأها  قد  كان  التي  الدولة 

حلكومة  قيادته  اإبان  اليو�ضفي  الرحمن 

تراجعت   ،1998 عام  التوافقي  التناوب 

اإىل  الدولة  �ضيارات  على  ال�ضطو  ليعود 

الواجهة مع احلكومة احلالية.

ال�ضياق  هذا  يف  »الأ�ضبوع«  �ضجلت  فقد 

�ضيطرة عدد من امل�ضوؤولني داخل الوزارات 

الدولة  �ضيارات  على  العمومية  والإدارات 

وا�ضحة  خمالفة  ويف  حق  وجه  بدون 

الإدارات،  هذه  يف  بها  املعمول  للقوانني 

والعلو  اهلل  فتح  كان  التي  التعديالت  بعد 

قانون  على  اأدخلها  قد  ال�ضابق  املالية  وزير 

التعيني يف الدواوين واملواقع ال�ضامية حني 

كان وزيرا للمالية.

اليوم على ترامي  بحيث وقفت »الأ�ضبوع« 
وعدد  والأق�ضام  امل�ضالح  روؤ�ضاء  من  عدد 

من املديرين املركزيني يف عدد من الوزارات 

رغم  العمومية  اخلدمة  �ضيارات  على 

اإ�ضايف  جزايف  �ضهري  تعوي�ض  تخ�ضي�ض 

على  �ضهريا  درهم   2000 من   ابتداء  ينطلق 

والمتناع  ال�ضخ�ضية  ال�ضيارات  ا�ضتعمال 

طرف  من  الدولة  �ضيارات  ا�ضتعمال  عن 

�ضنة  القانون  عنها  منع  التي  الفئة  هذه 

هذا  اأن  اإل  ال�ضيارات،  هذه  ا�ضتعمال   1998
املقت�ضى اأ�ضبح غري مفعل بل اأكرث من ذلك 

اإ�ضايف  بتعوي�ض  ينعمون  هوؤلء  اأ�ضبح 

جديد وعادت حليمة اإىل عادتها القدمية.

املديريات  بع�ض  قامت  اأخرى،  جهة  من 

قليلة،  خدمة  �ضيارات  على  تتوفر  التي 

اأن�ضطة  لفائدة  ال�ضيارات  هذه  فتح  مبنع 

على  حكرا  املدراء  بع�ض  وجعلها  املديرية 

عائلية  ولأغرا�ض  ال�ضخ�ضية  ا�ضتعمالتهم 

�ضيقة.

ال�سطو علـى �سيارات الدولة و2000 درهم زيـادة
هل هو برملاين هارب يف فرن�سا

املكنا�ضي يت�ضاءل عن م�ضري  الوطني ومعه  العام  الراأي  ل يزال 

من ميثله داخل جمل�ض النواب يف �ضفوف حزب التجمع الوطني 

لالأحرار.

املبا�ضرة  اجلل�ضة  كثريا  انتظر  والوطني  املكنا�ضي  العام  الراأي 

عبدالإله  احلكومة  رئي�ض  م�ضاءلة  مبنا�ضبة  النواب  ملجل�ض 

اأ�ضماء  عن  علني  ب�ضكل  الإعالن  ليتم  املا�ضي،  الثالثاء  بنكريان، 

اأربعة نواب جدد قد التحقوا ر�ضميا مبجل�ض النواب مكان اأربعة 

مزوار  الدين  �ضالح  التجمعيون  باحلكومة وهم  التحقوا  وزراء 

وحممد عبو واأني�ض بريو والتقدمية �ضرفات اأفيالل.

الأحرار  عن  جديدان  نائبان  ح�ضر  حني  مقلقة  كانت  املفاجاأة 

ونائبة جديدة عن التقدم وال�ضرتاكية والرابع النائب ال�ضاب بدر 

الطاهري الذي خلف مزوار يف دائرة مكنا�ض مل يح�ضر اإىل الربملان 

بعد.

عن  يغب  مل  الطاهري  بدر  اأن  توؤكد  الأحرار   من  مقربة  م�ضادر 

الربملان فقط، بل ل يزال غائبا عن اأر�ض الوطن ويقبع مند �ضهور 

احلاج  والده  رفقة  ا�ضمه  ورود  ب�ضبب  وذلك  الفرن�ضية،  بالديار 

ق�ضايا ومتابعات  الغرفة �ضمن  نوابه يف  الطاهري وبع�ض  اأحمد 

ناجمة عن اختاللت يف تدبري غرفة ال�ضناعة والتجارة واخلدمات 

وهو امللف املفتوح حاليا على اأنظار ق�ضم جرائم الأموال مبحكمة 

العا�ضمة  قدر  فهل  بعد.  يغلق  ومل  فا�ض  مبدينة  ال�ضتئناف 

الإ�ضماعيلية هو غياب من ميثلها من الأحرار داخل جمل�ض النواب 

مند ولية النائب الطيب بن ال�ضيخ وبعده ولية »الراي�ض«؟

موظفــو  الوكـــالت  احل�ســـرية 

�سي�سبحون �سباطا   لل�سرطة الق�سائية
الرباط: األسبوع 

يف ترقية رفيعة امل�ضتوى وغري منتظرة قام احمند العن�ضر وزير 

التعمري، بالرفع من مكانة مراقبي التعمري من املوظفني بالوكالت 

احل�ضرية اإىل رتبة �ضابط لل�ضرطة الق�ضائية ميار�ضون مهامهم 

حتت اإ�ضراف النيابة العامة. هذا القرار جاء به الوزير العن�ضر، 

اخلا�ض  اجلديد  القانون  داخل  النواب  اأمام  املا�ضي،  الأربعاء 

بزجر املخالفات التي تتم مبنا�ضبة البناء وهو القانون الذي رفع 

الوكالت  العقوبات ب�ضورة كبرية، زاد لهوؤلء املوظفني يف  من 

بالإعذار  كذلك  املتعلقة  التدابري  اتخاذ  �ضالحية  احل�ضرية 

والأوامر بالإيقاف الفوري لالأ�ضغال وباإنهاء املخالفة.

الوكالت  يف  املوظفني  من  الفئة  هذه  واإعطاء  ال�ضفة  هذه  منح 

النواب  وبخا�ضة  النواب  اأ�ضاب  كربى،  �ضلطات  احل�ضرية 

الذي  الرتقي  هذا  من  لي�ض  كبرية،  ب�ضدمة  اجلماعات  روؤ�ضاء 

اأق�ضاهم ومل يرفع من مكانتهم يف هذا املجال فح�ضب، ولكن لكونه 

زاد من تهمي�ض دورهم حني اأجربهم على �ضرورة اإخبار ال�ضلطات 

املعنية من الداخلية والعدل وال�ضكنى و�ضيا�ضة املدينة والتعمري 

بكل ت�ضريح يعطونه يف جمال التعمري �ضواء الإ�ضالح اأو البناء 

اأو غري ذلك، »وهي حكرة جديدة تكر�ض يف حق املنتخبني« يقول 

هذا  مل�ضمون  �ضر�ضة  معار�ضة  فريقه  يتوعد  الذي  النواب  اأحد 

القانون.

جون اأفريك.. ن�سيت حممد ال�ساد�س
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بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

ب�سابع  تو�سف  �أن  ميكن  �لبي�ساء  �لد�ر  يف  �ل�سياقة 

�مل�ستحيالت، فقد تفاقمت م�ساكل �لطرقات بالد�ر �لبي�ساء 

م�سطر�  نف�سه  �ملدينة  هذه  يحب  �سحفي  �أي  يجد  ب�سكل 

و�جلوالن  �ل�سري  م�ساكل  عن  �لكتابة  ثم  و�لكتابة  للكتابة 

بالعا�سمة �القت�سادية وذلك لعل وع�سى..

ومنذ �سنتني �عتقد �جلميع باأن »�لرت�مو�ي« �سيحل �مل�ساكل 

�الزدحام  ب�سبب  �لطرقات  على  �لتوتر  حدة  من  ويخفف 

و�لت�سققات  �حلفر  وف�سائح  �لتحتية  �لبنيات  و�سعف 

و�سيق �لطرقات و�رتفاع �ل�سيار�ت يوما بعد يوم، �عتقد 

�جلميع باأن »�لرت�مو�ي« �سيخفف من كل ذلك.

يف  و�جلوالن  بال�سري  ترتبط  �لتي  �ل�سادمة  �لظو�هر  �إن 

تعاون  عدم  ب�سبب  موؤ�سف  تفاقم  يف  هي  �لبي�ساء  �لد�ر 

�ل�سائقني مع �ل�سلطات وب�سبب خملفات �لقر�ر�ت �ل�سلبية 

للمجال�س �ملنتخبة. ففي عز �الزدحام جند ظو�هر �لتوقف 

�لالقانوين يف �ل�سف �لثاين بل �لثالث - كما يحدث يوميا يف 

جاءت  �لتي  �ملدونة  �أن  كما  �لرئي�سية،  و�ملعابر  �ل�سو�رع 

�أخرى  دون  �أماكن  يف  تطبيقها  يتم  �ل�سري  و�سبط  لتنظيم 

ومبجرد  نالحظ  حيث  �ملرور  �سرطة  رجال  قلة  ب�سبب 

�ختفاء �ل�سرطي باأن �ل�سائقني وخا�سة �ل�سباب و�أ�سحاب 

�ل�سياقة �جلديدة وهم ي�ستعر�سون فتوتهم وقوة  رخ�س 

طري�نا  فيطريون  �الآخرين  �سالمة  ح�ساب  على  �سبابهم 

�هلل  فيها  يرحم  �لتي  �حلاالت  يف  �إال  �ل�سفوف  ويخرتقون 

�ل�سو�رع ب�سرطي مرور يكبح جماح �لطائ�سني. و�لظاهرة 

�ل�سخمة  �ل�ساحنات  تلك  �أي�سا  �خلطرية  �لبي�ساوية 

يف  �الأرو�ح  ع�سر�ت  ح�سدت  و�لتي  للحاويات،  �حلاملة 

وال  ح�سيب  بدون  �سنو�ت  طيلة  وقاتلة  ب�سعة  حو�دث 

�سائقي  ن�ساهد  ونحن  �سنو�ت  ومنذ  �هلل.  �سوى  رقيب 

�ل�سيار�ت و�لدر�جات يف �لد�ر �لبي�ساء ومبجرد روؤية �أي 

و�حد منهم ل�ساحنة من هذ� �لنوع ي�سعى جاهد� ويحاول 

�إمكانية  من  متاأكد�  يكون  الأنه  عنها،  و�البتعاد  جتنبها 

وت�سحق  لت�سحقه  حلظة  �أية  يف  عليه  حاوياتها  �نزالق 

�سيارته. و�ل�سبب هو �أن من ميلكون هذه �ل�ساحنات ومن 

ي�ستغلون  بالب�سائع  �ملحملة  لنقل حاوياتهم  ي�ستاأجرونها 

�ملعروفة عامليا يف جمال  �لقو�نني  بطريقة خارجة عن كل 

نرى جميعا  �ساحنات، حيث  �ملتنقلة على ظهر  �حلاويات 

يوميا حاويات �سخمة وخميفة وقد مت و�سعها على ظهر 

�ساحنات وربطها بخيوط �أو حبال ال تتنا�سب حتى بن�سبة 

1 يف �ملائة مع وزن وحجم تلك �ل�سحنات.
حياة  يف  �لوحيدة  �ل�سود�ء  �لنقطة  هي  هذه  ولي�ست 

�لبي�ساويني، بل هناك �أي�سا تلك �ل�سركة �لعتيدة و�لقوية 

حيث  �لقو�نني،  كل  خارج  �سيار�تهم  عجالت  تعتقل  �لتي 

�أ�ستغرب و�أعجب و�أتو�سل �إىل من يفهم ذلك �أن يجيبني عن 

�سوؤ�ل و�حد هو: كيف يقولون لنا �إن �لقانون مينع ظاهرة 

�عتقال عجالت �ل�سيار�ت �خلا�سة بو��سطة قفل حديدي يف 

و�سط مدينة �لد�ر �لبي�ساء، ثم ن�ساهد ��ستمر�ر م�ستخدمي 

تلك �ل�سركة بو�سع �الأقفال يف عجالت �سيار�ت �لنا�س بدون 

وجه حق وبدون ح�سيب �أو رقيب يف بلد �حلق و�لقانون.. 

�جلو�ب من ف�سلكم �أيها �مل�سوؤولون.

و�ليوم وبعد �أن عني جاللة �مللك خالد �سفري و�ليا على والية 

�ل�سالح  خدمة  يف  بانخر�طه  معروف  وهو  �لبي�ساء  �لد�ر 

�ملخل�س  للم�سوؤول  مثاال  د�ئما  كان  باأنه  ومعروف  �لعام 

حيث  به،  �أنيطت  �لتي  �ملنا�سب  كل  يف  ولوطنه  لعمله 

�نخرط ومبجرد ��ستالمه ملن�سبه �جلديد يف تد�بري �ستعود 

�ملتعاونون  الحظ  �إذ  �لبي�ساء  �لد�ر  والية  على  باخلري 

�ملقربون منه باأنه عازم على ت�سحيح كل مو�طن �ل�سعف 

و�الختالل بالعا�سمة �القت�سادية للبالد.

للظو�هر  رئي�سا  �هتماما  يويل  باأن  به  �أهيب  فاإين  هذ�  لكل 

كل  م�ساجع  تق�س  و�لتي  و�جلوالن  بال�سري  �ملرتبطة 

طرقات  يوميا  ي�ستعملون  �لذين  و�مل�ستخدمني  �ملوظفني 

�ل�سلطات  مع  �لو�يل  �ل�سيد  بتعاون  وذلك  �لبي�ساء،  �لد�ر 

وفورية  �سارمة  غر�مات  بفر�س  �ملجال  هذ�  يف  �الأمنية 

ملدونة  �ملخالفني  �ل�سائقني  من  �ل�سياقة  رخ�س  و�سحب 

�ل�سري، وعدم �لت�ساهل مع �أ�سحاب �ل�سيار�ت �لتي تطلق 

�أدخنة خطرية مهددة �سحة �لكبار و�ل�سغار.

اأخطر ظواهر وم�شاكل 
الدار البي�شاء على 
مكتب الوايل اجلديد
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الرباط: األسبوع 

بني  و�ل�سرية  �لعلنية  �حلرب  �أن  يبدو 

�لرميد  م�سطفى  و�حلريات  �لعدل  وزير 

�إىل  تتجه  �لق�سائي  �جل�سم  مكونات  وباقي 

»�لبلوكاج« �لكامل للعد�لة يف �لقريب.

�ملحامون يتجهون نحو �لت�سعيد مبا�سرة بعد 

�لربملان،  �أمام  �لوطنية  �الحتجاجية  �لوقفة 

�جلمعة �ملا�سية، ويتهياأون لت�سطري برنامج 

مو�جهة مفتوح مع �لوزير �الإ�سالمي �لو�سي 

على �لقطاع.

�خللف  �إىل  تر�جعو�  �لذين  �ل�سبط  كتاب 

من  الأجورهم  �ملتو��سل  »�لق�سف«  ب�سبب 

�ل�سهرية  �القتطاعات  ن�سبة  �رتفاع  خالل 

جحورهم  من  خرجو�  �مل�سربني،  �أجور  من 

�ملحامون  يد  يف  �أيديهم  وو�سعو�  جديد  من 

�جلمعة  يوم  رمزي  �سكل  يف  معهم  ووقفو� 

�ملا�سية ويف ر�سالة قوية للرميد.

�لق�ساة بدورهم ي�ستعدون عرب جمعية نادي 

�لت�ساور  لقاء�ت  عمقت  �لتي  �ملغرب  ق�ساة 

مفاجئات  �إعالن  �إىل  �ملحامني  مع  و�لتن�سيق 

من �لعيار �لثقيل يف وجه �لرميد خالل �الأيام 

�لقادمة.

يهددون  �لذين  و�ملوثقون  �لعدول  بقي 

�لرميد  م�سطفى  على  بدورهم  ويحتجون 

�لتي  �جلديدة  �لقو�نني  م�سمون  ب�سبب 

�ت�ساالت  يجرون  قطاعهم،  لتنظيم  بها  جاء 

�الأحز�ب  من  عدد  ومع  �ملحامني  مع  �سرية 

�ل�سيا�سية و�لفرق �لربملانية مبجل�س �لنو�ب 

ملو�جهة  جديدة  خطة  لر�سم  و�مل�ست�سارين 

�لرميد  ي�سمد  فهل  �لعدل،  وزير  �إ�سالحات 

م�سروعه  وينزل  �ملو�جهات  هذه  �أمام 

�الأغلبية  دعم  على  م�ستند�  �الإ�سالحي 

�ل�سيا�سية د�خل �لربملان؟

�لتحالف  هذ�  ��ستبق  قد  �لعدل  وزير  وكان 

»�إننا  فيه:  قال  �النباء  وكالة  يف  بت�سريح 

م�سممون على �مل�سي قدما يف طريق �إ�سالح 

�لتكاليف«،  كانت  مهما  �لعد�لة  منظومة 

�أن  باعتبار  يتوقف  لن  �حلو�ر  �أن  موؤكد� 

�ملنظومة  هذه  الإ�سالح  �لوطني  �مليثاق 

�لنقا�س«،  من  مزيد  على  مفتوح  »�جتهاد 

لكون  متفهم  �لعدل  وزير  �أن  و��سحا  وكان 

علما  رف�س،  دون  مير  �أن  ميكن  ال  �الإ�سالح 

من  �إىل  ر�سائله  �إي�سال  على  م�سر�  كان  �نه 

�لعد�لة   منظومة  �إ�سالح  بكون  �الأمر  يهمه 

على  �لق�ساء،  قطاع  �إ�سالح  على  يقت�سر  ال 

�ملرتبطة  �ملهن  كافة  ي�سمل  بل  �أهميته، 

وكتابة  و�ملحاماة  )�لتوثيق  �ملنظومة  بهذه 

�ل�سبط..(..

حتالف املحامني واملوثقني والق�ضاة �ضد الرميد 

م�شاورات �شرية لالإطاحة مبخطط الإ�شالح 

الذي قدمه وزير العدل 
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�حلرب  مو�سوع  �أن  يبدو 

بـ»�لكيف«  �ملرتبط  و�ل�سر�ع 

لن تبقى حبي�سة جبال جماعة 

»باب  �أو  »�إ�ساكن«  �أو  كتامة 

»نبتته«  بل  وغريها،  برد« 

�سمن  �لتموقع  من  �قرتبت 

بع�س  بر�مج  د�خل  �الأولويات 

وبخا�سة  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب 

من �ملعار�سة وقد يتخذ �إحدى 

�ل�سيا�سي  �لت�سابق  مو��سيع 

بني هوؤالء.

فريقا  �سارع  �ل�سياق،  هذ�  يف 

بالربملان  و�ملعا�سرة  �الأ�سالة 

خا�سا  در��سيا  يوما  وبرجما 

لنبتة  �الإيجابي  �لدور  بت�سليط 

�لطبية  �ل�سناعات  يف  �لكيف 

و�لذي  �لبديلة  و�لتجميلية 

يوم  يعقد،  �أن  �ملفرو�س  من 

د�خل  مرة  والأول  �الأربعاء، 

ردهات �لربملان.

جمل�س  يف  �ال�ستقاليل  �لفريق 

بدوره  �سبق  �لذي  �لنو�ب 

�ملو�سوع  هذ�  من  �تخذ  �أن 

عند  �ساخنا  �سيا�سيا  �سجاال 

�لفرعية  للميز�نية  مناق�سة  كل 

�إطار  يف  �لد�خلية  لوز�رة  

رف�س  �ملايل،  �لقانون  مناق�سة 

هذه  �إىل  »�لبام«  ي�سبقه  �أن 

و�سعى  �خلا�سة  �لبادرة 

برجمة  �إىل  عجل   وعلى  بدوره 

�ملو�سوع  يف  �آين  �سفوي  �سوؤ�ل 

قبل  وجهه  قد  �لفريق  كان 

و�ألح  �لد�خلية،  لوزير  �سهور 

وفق هذ� �مل�ستجد �أن يربمج يف 

ليوم  �ل�سفوية  �الأ�سئلة  جل�سة 

ي�سجل  كي  �ملا�سي  �لثالثاء 

حفل  وي�سبق  بدوره  �حلدث 

»�لبام« بليلة.

طرح  كلما  �أنه  بالذكر  �جلدير 

�لكيف  �ل�سجال حول مادة  هذ� 

�الأغلبي  �حلزب  ويتو�رى  �إال 

–�لعد�لة و�لتنمية- �إىل �لور�ء، 
�الأحز�ب  باقي   تلتحق  فهل 

حول  و�ل�سر�ع  �لنقا�س  بركب 

هذه �ملادة �ملثرية؟

�شراع بني البام وال�شتقالل حول »ح�شي�ش كتامة«

شباطالباكوري



اأوالد عيو�ش يتكلمون الفرن�سية 
مع  �صخ�صيا  �أنا 

والف�صحى  الدارجة 

الدارجة  مع  معـــا.. 

يف  لليومــــي،  كلغــــة 

والعــــالقات  التعامــل 

ال�صينما  يف  االجتماعية 

واالأدب  وامل�صـــــــرح 

الف�صحى  ومع  وال�صعر، 

يف الــــتدري�س ويف الكتابة 

والـقراءة، واإذا كان ال�صيد 

فاإنه فعل  الق�صية  اأثار هذه  الدين عيو�س قد  نور 

ذلك خلدمة اأجندة اأخرى.. ال�صيد عيو�س واأبناوؤه 

ال يتحدثون الدارجة وال العربية، بل الفرن�صية.

ادريس الخوري )كاتب(

حل�سن الداودي ال يعرف اجلامعة 
حل�صن  اأن  يبــــــدو 

وزيــــــــــــر  الداودي 

يعرف  ال  التعليــــــم 

اجلامعة  عن  الكثري 

فــــــــقد  واجلامعيني، 

�صـــــــــلته  انقطعــــت 

الــــجامعي  بالعـــــــمل 

كاأ�صتاذ باحث منذ زمن 

التحق  اأن  منذ  بعيد، 

فيه،  وا�صتوطن  بالربملان 

الطوعية،  املغادرة  من  ذلك  بعد  ا�صتفاد  اأن  اإىل 

ر�صالة  عن  املحرتم  التعوي�س  بذلك  مف�صال 

اليوم يتخذ قرارات  لذلك نراه  البحث والتكوين. 

حم�صوبة  اأو  مدرو�صة  وغري  مت�صرعة  ع�صوائية، 

العواقب وتوؤكد �صوء فهمه لواقع القطاع وم�صاره 

القرارات  هذه  واآخر  وخ�صو�صيته..  وتطوراته 

اإغراق اجلامعة بحاملي الدكتوراه املوظفني.

رضوان زهرو )أستاذ جامعي(

قناة اجلزيرة تعمل ل�سالح اأمريكا 
بوجود  علم  لدي 

ا�صمــــــــها  قنـــــــاة 

االإخبارية،  اجلزيرة 

تعمل  القناة  وهذه 

ما  نقل  على  باالأ�صا�س 

ما  وتنفذ  اأمريكا  تريده 

وهذا  �صيا�صتها،  ي�صاير 

بداية  مع  حتديدا  حدث 

تخ�س  الزمنية  الفرتة 

كان  حني  العراق،  حــرب 

جورج بو�س رئي�صا للواليات املتحدة االأمريكية، 

تعتمد  كانت  االأمريكية  االإخبارية  والقنوات 

القناة  تلك  على  العربي  العامل  عن  اأخبارها  يف 

شارون ستون )ممثلة أمريكية(املذكورة.

ال�سوباين واآلية الإنتاج التحكم 
حـــول  الــــــحوار  اإن 

الذي  املدين  املجتمع 

يقوده الوزير ال�صوباين 

»حــــوار  عن  عبـــــارة 

للحكـــــــــــومة  ر�صمي« 

يف  التحكم  �صينتج  فقط، 

والواقع  املدين،  املجتمع 

اأن  يجب  الذي  االأمر  اأن 

يكون هو عالقة الندية بني 

واحلكومة،  املدين  املجتمع 

ولي�س عالقة حتكم من الطرف 

الثاين على االأول.

عبد اهلل ساعف )مرشح سابق لقيادة الحوار(

8

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

اليازغي يتوقع »انتحار« املغرب واجلزائر يف مواجهة ع�سكرية 

االرتباك  من  حالة  �صادت 

داخل النادي االأهلي امل�صري، 

عقب تلقيه ر�صالة من املغرب 

الفا�صي، يخطره فيه ب�صعوبة 

املتفق  الودية  املباراة  تاأمني 

يف  الطرفني  بني  اإقامتها  علـــى 

املقبل،  دجنبــــر  من  الثامــن 

�صمــــن ا�صتــــعدادات النادي 

االأحمر ملونديال االأندية .

املغرب  اأن  »كورابيا«  وعلم 

خطابه  يف  �صرح  الفا�صــــي، 

مبلعب  املحيطة  الطبيعـــة 

املباراة، و�صعوبة تاأمينها من 

قبل اأفراد ال�صرطة يف املغرب، 

وذلك لعدم وجود اأ�صوار حول 

ملعب املباراة. 

الكرة باالأهلي،  وتدر�س جلنة 

اإر�صـــــال خـــــــطاب لل�صــــفارة 

اأجل  من  املغرب،  يف  امل�صرية 

اإيجاد حل لتلك االأزمة، واإقامة 

املباراة يف ظروف مطماأنة من 

اأجل �صالمة الالعبني.

صنفت المجلة العالمية »فوربس« التي تهتم بأخبار األثرياء عبر 
العالم المالكم المغربي بدر هاري ضمن الئحة تضم أغنى 200 
رياضي في العالم، واحتل بدر هاري الرتبة األولى عربيا بإيرادات 
هاري  بدر  أن  أمريكي.ويذكر  دوالر  مليون   25 من  أزيد  بلغت 
بطولة  في  وبطل  بوكسينغ«  »الكيك  رياضة  في  مقاتل  هو 
يلقب   .1984 دجنبر   8 يوم  بأمستردام  ولد  الشهيرة،   K1الـ
بالفتى الذهبي لموهبته الكبيرة وأيضًا بالفتى الشرير لتهجمه 
الشديد على خصومه في المؤتمرات الصحفية.هو بطل العالم 

.K1في الـ

بدر هاري ضمن الئحة أثرياء العالم 

االحتاد  يف  البارز  القيادي  اأعلن 

ال�صابق  الدولة  وزير  اال�صرتاكي، 

بخيار  التلويح  اأن  اليازغي  حممد 

احلرب يف ال�صحراء الغربية »يدفع 

يف اجتاه االنتحار«.

وقال يف جل�صة حوار حملت عنوان: 

»ال�صحراء بني حتدي االأمم املتحدة 

»املغرب  اإن  الداخلي«  واالإ�صالح 

يوا�صل جهود التنمية يف �صحرائه«.

حاًل  الذاتي  احلكم  خطة  واقرتح 

بديالً للخروج من املاأزق، م�صرياً اإىل 

االأمم  طاولة  على  باتت  الق�صية  اأن 

املتحدة.

ووّجه كالمه اإىل جبهة بولي�صاريو.. 

االأمم املتحدة تخلت عن  »اإن  قائالً: 

االأطراف  ودعت  اال�صتفتاء  خيار 

املعنية اإىل البحث يف حل بديل وبرر 

قبول بالده اال�صتفتاء يف فرتة �صابقة 

يف  الدخول  جتاوز  بهدف  كان  باأنه 

حرب مبا�صرة مع اجلزائر«، التي قال 

النزاع«،  يف  احلقيقي  »الطرف  اإنها 

م�صرياً اإىل اأن احلرب »�صتكون مدمرة 

للبلدين معاً«.

وُتعد تلك املرة االأوىل التي يعيد فيها 

باملخاطر  التذكري  حزبي  م�صوؤول 

التي كانت تهدد العالقات املغربية - 

اجلزائرية يف نهاية ت�صعينيات القرن 

االأمني  خطة  اإ�صدار  قبل  املا�صي، 

برييز  املتحدة  لالأمم  ال�صابق  العام 

النار.  وقف  اأقرت  التي  ديكويار 

اإن�صاء  االأذهان  اإىل  اأعاد  الذي  االأمر 

بني  عازلة  منطقة  املغربية  القوات 

واالأرا�صي  الدفاعي  اجلدار  �صرقي 

اجلزائرية لتاليف اأي احتكاك.

اأمريكي  اأفاد تقرير  اأخرى،  من جهة 

نفقاته  لرفع  مر�صح  املغرب  باأن 

يف  دوالر  بليون   4.5 اإىل  الدفاعية 

عام 2018. وتطرق التقرير اإىل تكلفة 

املغرب،  يف  الع�صكرية  ال�صناعة 

حواىل  عند  ا�صتقرت  اأنها  اإىل  م�صريًا 

املقبل،  للعام  دوالر  بليون   3.8
النفقات  بني  الربط  اإىل  اإ�صارة  يف 

قد  الذي  النمو  ومعدل  الع�صكرية 

ي�صل اإىل 4.2 يف املئة.

الر�سالة التي خوفت امل�سريني 
من مونديال املغرب 

يوما  املغربي  الربملان  يحت�صن  اأن  ينتظر 

طلب  على  بناء  م�صبوق،  غيـــــر  درا�صيا، 

جمموعات  اإحدى  من  مدعوم  مدين  ائتالف 

تقنني  اإمكانية  حول  ال�صيا�صية،  املعار�صة 

الهندي  القنب  اأو  الكيف«  »نبتة  ا�صتعمال 

طبيا و�صناعيا.

»دور  عنوان  الدرا�صـــــي  اليوم  ويحمــــــل 

يف  الكيف  لنبتة  االيجابية  اال�صتعماالت 

فيه  يعترب  وقت  يف  بديل«،  اقت�صاد  خلق 

الواليات  بعد  النبتة  لهذه  ثاين منتج  املغرب 

املتحدة، واأول م�صدر غري قانوين لها، وذلك 

الطبي  لال�صتخدام  ولي�س  الفردي  لال�صتهالك 

اأو ال�صناعي.

االأ�صالة  حزب  ع�صو  بن�صعيد  املهدي  وقال 

الذي  اللقاء،  هذا  ينظم  الذي   ، واملعا�صرة 

انه  واأجانب  مغاربة  خمت�صون  �صيح�صره 

يهدف اىل »خلق نقا�س اأو�صع حول اإمكانيات 

لهذه  و�صناعيا  طبيا  القانوين  اال�صتعمال 

النبتة، على غرار جتارب دولية عديدة«.

وح�صب بن�صعيد فاإن هذا النقا�س »هو خطوة 

اأجل  من  قانون  م�صروع  اقرتاح  نحو  اأوىل 

اال�صتعمال الطبي وال�صناعي لهذه النبتة«.

اأحد  يعترب  الذي  اخلياري،  ل�صكيب  و�صبق 

تقنني  عن  املدافعني  املدنيني  الن�صطاء  اأبرز 

ا�صتعمال هذه النبتة التي ي�صتهر بها املغرب، 

املا�صي  اأبريل  يف  قانون  م�صروع  اقرتح  اأن 

مكون من 109 مواد على اأربعني �صفحة، من 

اأجل » تقنني زراعة وا�صتغالل الكيف الطبي 

وال�صناعي«.

املغربي،  امللكي  الدرك  قام   2010 عام  ويف 

الزراعي، على  برفقة املعهد الوطني للبحث 

باإجراء جتارب �صرية يف  اأ�صهر،  اأربعة  مدى 

و�صدرت  املغرب،  من  خمتلفة  مناطق  اأربع 

نتائج تلك التجارب يف وثيقة من 20 �صفحة، 

ن�صرت �صنة 2011 حتت عنوان »يف اأفق تقنني 

زراعة الكيف يف املغرب«.

نقا�ش غري م�سبوق حول تقنني زراعة »احل�سي�ش« باملغرب

محمد اليازغي

بدر هاري رفقة والدته

النادي األهلي المصري



 العدد: 766 
 اخلميس 05 دجنبر 2013
alousbouea@gmail.com

1 يف املئة فقط من ال�شبان 
املغاربة منخرطون يف 

الأحزاب.. اأين البقية؟

ك�سف �سندوق �لأمم �ملتحدة لل�سكان، �أن  ن�سبة 

يف  منخرطون  �ملغاربة  �ل�سباب  من  �ملائة  يف   1
عدد  يتجاوز  ل  حني  يف  �ل�سيا�سية،  �لأحز�ب 

�لذين ي�ساركون يف �لأن�سطة �حلزبية ن�سبة 4 يف 

ن�سبة  �أن  �ل�سندوق،  معطيات  و�سجلت  �ملائة. 

يف  �عتيادي  ب�سكل  ي�ساركون  �لذين  �ل�سباب 

�لنتخابات ل تتجاوز36 يف �ملائة، يف حني ت�سل 

�إىل  �عتيادي  غري  ب�سكل  ي�ساركون  �لذين  ن�سبة 

14 يف �ملائة.
�ل�سباب  �ملائة من  55 يف  �أن  �ل�سندوق   و�أظهر 

و42  �ل�سيا�سية،  �لأحز�ب  يف  ثقة  لديهم  لي�ست 

يف �ملائة فاقدون للثقة يف �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية، 

�جلماعات  يف  للثقة  �لفاقدين  ن�سبة  ت�سل  فيما 

60 يف �ملائة، و32 يف �ملائة ل  �إىل ن�سبة  �ملحلية 

يثقون يف �حلكومة، و28 يف �ملائة ل ثقة لهم يف 

�ملجتمع �ملدين ون�سبة 26 يف �ملائة من �ل�سباب ل 

يثقون يف �لعد�لة، فيما 24 يف �ملائة تنعدم لديهم 

�لثقة يف �ل�سحافة. 

و�أوردت �ملنظمة �لأممية يف هذ� �ل�سدد معطيات 

�أعدتها جمعية �إ�سبانية »قو�رب �حلياة«، ذلك 

�لذين طالتهم هذه  �ل�سباب  �ملائة من  70 يف  �أن 

�ل�ست�سارة عربو� عن �لرغبة يف �لهجرة.

�لرجل  بن�سعبان  عبد�لرز�ق  ُيعد 

�لعربي  �ل�سعيد  على  �لوحيد 

يكون  �أن  ��ستطاع  �لذي  و�لإ�سالمي 

مكتبة  �سمن  ح�سور  عطوره  لعالمات 

ت�سم  و�لتي  بفر�ساي،  »�أوزموتيك« 

عددها  �لبالغ  �لعاملية،  �لعطور  كنوز 

من  �أغلبها  تاريخ  ميتد  عطر   1500
�لقرن 14 �إىل �لآن.

�جلامعي  �لأ�ستاذ  بن�سعبان،  ويقول 

�حلا�سل على دبلوم يف علوم �لأحياء 

نت«،  لـ«�لعربية  مقابلة  يف  و�لنبات، 

�إن ولعه �لعطري باحلد�ئق و�لعطور 

يعود �إىل طبيعة �لو�سط �لذي ن�ساأ فيه، 

�لعطارين  و�سوق  �حلد�ئق  مر�ك�ش 

يتمركز  طفولته،  بهما  ق�سى  �للذين 

فيه حتى �لآن �لعطارون �لتقليديون، 

وماء  �لزهر  مباء  عامرة  »حمالت 

و�لر�تنج  �لبخور  وب�سناديق  �لود، 

يقاوم  ل  �سحرها  رو�ئح  و�ل�سندل، 

ورع�ستها ل تنام«، ي�سيف بن�سعبان.

وي�سري �ساحب عالمة »م�ساء مر�ك�ش« 

�إىل �أن هذه �لذ�كرة �لتقليدية �لتي منت 

خميلته،  ويف  حناياه  ويف  �أح�سائه  يف 

لديه  �ستقرتن  و�لعطور(،  )�حلد�ئق 

من  �لعلمي،  �ملعريف  �لبحث  مبجال 

�لأحياء  علوم  يف  تخ�س�سه  خالل 

و�لنبات، وحتديدً� �لنباتات �لعطرية، 

لور�ن«  �سان  »�إيف  مع  لقاءه  �أن  غري 

و«بيري بريجي« �سيكون عاماًل �أ�سا�سياً 

يف جتربته �ملهنية و�لإبد�عية.

�لرز�ق  عبد  يحكي  �لإطار  هذ�  ويف 

له  �سيعهد�ن  وبريجي  لور�ن  �سان  �أن 

�إحياء ما كانت تزهر به حديقة  مبهمة 

لها  يعيد  و�أن  �ل�سهرية،  ماجوريل 

مبجرد  وذلك  �لقدمي،  وبهاءها  تاألقها 

حيازتها.

»�إنها  بن�سعبان  عنها  يقول  فرتة  وهي 

كانت غنية بالإبد�عات وتبادل �لأفكار، 

ففي يوم من �لأيام طرح علّي �إيف �سان 

لور�ن فكرة �إحد�ث عطر مغربي يكون 

من توقيعي، فاأجبته �إنك ب�سفتك خبري� 

�لتجربة،  هذه  خلو�ش  �ملوؤهل  فاأنت 

وبعد �إ�سر�ره قبلت �ملغامرة«.

مغامرة كانت ح�سبه حمفوفة بالبحث 

�سديقه  من  �لن�سح  و�أخذ  و�لجتهاد، 

توقيع  من  �لأخري  يف  ليتمكن  لور�ن، 

�سّماه  باملائة،  مائة  مغربي  عطر  �أول 

حديقة  �أي  ماجوريل«،  »جرد�ن 

 ،  2002 �سنة  ذلك  وكان  ماجوريل، 

ويف  �ل�ستمر�رية،  على  بعدها  ليحثه 

�ل�سنة نف�سها �سيوؤ�س�ش - كما جاء على 

لتتعدد  �ل�سم�ش،  »د�ر عطور  ل�سانه - 

�لتي  �لعطرية،  �لبتكار�ت  ذلك  بعد 

به  يفوح  وما  �ملغرب  ثقافة  ت�ستح�سر 

�إبد�عاتها  يف  وت�ستلهم  عبري،  من  �لبلد 

مدن  ب�ساتني  �أريج  عبق  من  �لأ�سيلة 

مغربية �ُسميت �لعطور باأ�سمائها كفا�ش 

وموغادور، وكاز�بالنكا«.

ل  �لتي  �لفر�سة  و�قتنا�ش  �حلظ   ..

عو�مل  �أي�سا  كانت  د�ئما،  يتكرر�ن 

م�ساعدة لهذ� �ل�ساب، �لقادم من »حي 

�لبي�ساء.  باملدينة  �ملوجود  �ل�سالم« 

نحن هنا يف �سنة 2007 على بعد �أ�سهر 

�لت�سريعية،  �ل�ستحقاقات  من  قليلة 

»كليم«  �سركة  �لد�خلية.  وز�رة  مبقر 

�لتي يعمل بها، قررت �أن ميثلها »كرمي 

�ل�سرت�تيجية  تقدمي  يف  بوزيدة« 

�لنتخابية  للحملة  �لتو��سلية 

ل�ستحقاقات 2007، �لتي متكنت �ل�سركة 

�إعد�دها  �سفقة  على  �حل�سول  من 

وز�رة  قدمته  عرو�ش  طلب  على  بناء 

�لد�خلية. قدرته على تقدمي �ملعطيات 

يف  وثقته  �لآيل  �لعار�ش  يف  �لو�ردة 

نف�سه كانت مثرية لالنتباه. فبينما كان 

بوزيدة يقدم �حلملة �لدعائية �ملقرتحة 

 ،2007 لنتخابات  �سركته  لدن  من 

و�إبر�ز خمتلف �لفئات �مل�ستهدفة منها 

كان  �لإجر�ئية،  �لتو��سلية  و�لأهد�ف 

�لدولة  هرم  يف  م�سوؤول  �سخ�ش  هناك 

�ل�ساب وكيف  هذ�  يردده  ما  كل  يتابع 

كان يتحرك ويالحظ مدى قدرته على 

عن  هنا  �حلديث  �حلا�سرين.  �إقناع 

�مللك  در��سة  �سديق  �لهمة،  عايل  فوؤ�د 

حينها  كان  و�لذي  �ل�ساد�ش،  حممد 

�لوزير �ملنتدب يف �لد�خلية و�لذي كان 

يومها مرفوقا بالعديد من �ل�سخ�سيات 

زليخة  �أبرزها  �لدولة  هرم  يف  �لكبرية 

ن�سري، �مل�ست�سارة �مللكية. 

�سبقت  �لتي  �ملرحلة،  هذه  خالل 

من  �لهمة  ��ستقالة  وجيزة،  مبدة 

�لرت�سح  وقر�ره  �لد�خلية،  وز�رة 

�سديق  كان  �لت�سريعية،  لالنتخابات 

�سركة  لإن�ساء  يخطط  �مللك،  در��سة 

يتعلق  ما  كل  يف  تتخ�س�ش  كبرية، 

�لدولة  باأجهزة  �خلا�ش  بالتو��سل 

وتدبري  �لد�خلية  ووز�رة  �لأمنية 

در��سات  و�إجناز  �ل�سغط  لوبيات 

�لرغبة  تكن هذه هي  ��سرت�تيجية. مل 

يهدف  كان  �أي�سا  بل  للهمة،  �لوحيدة 

�مل�ساهمة يف تغيري  �أجل  �لعمل من  �إىل 

و�سائل  بع�ش  ر�سمتها  �لتي  �ل�سورة 

�لإعالم �ملكتوبة ذ�ت �لنف�ش �ملعار�ش 

�لهمة  و�قرتح  و�أجهزتها.  �لدولة  عن 

لهذ� �لغر�ش على �مللياردير �ل�سعودي، 

�سو�ر«،  »ماروك  مالك  �لعمري،  عثمان 

�إن�ساء �سركة »مينا ميديا«. ومل ين�ش 

�لهمة �ل�ساب �لذي �أثار �هتمامه خالل 

 ،2007 لنتخابات  �لتو��سلية  �حلملة 

و�قرتح على عثمان �لعمري ��سم كرمي 

بوزيدة من �أجل �لإ�سر�ف على �ل�سركة 

حيث  كان،  ما  هذ�  وبالفعل  �جلديدة. 

�لأربعيني،  �ل�ساب  �لعمري،  ��ستقدم 

للقادري،  �ململوكة  »كليم«  �سركة  من 

و�قرتح عليه �سعف �لر�تب �لذي كان 

يرق  مل  �لذي  �لأمر  وهو  يتقا�ساه، 

للقادري.

ب�سكل  �لد�خلية  وز�رة  �لهمة  غادر  ملا 

تاأ�سي�ش  عملية  يف  و�نغم�ش  نهائي، 

وفيما  �لدميقر�طيني«  لكل  »حركة 

و�ملعا�سرة«،  »�لأ�سالة  حزب  بعد 

�أ�سهم  من  �لأكرب  �لن�سبة  ميلك  �أ�سبح 

بوزيدة  وبات  ميديا«،  »مينا  �سركة 

هو �لذر�ع �لأمين ل�سديق �مللك ورجل 

ر�أ�سها  على  كلف  �أنه  خ�سو�سا  ثقته، 

ملختلف  �إعالمية  ��سرت�تيجية  بو�سع 

�جلديد،  ملالكها  �ل�سيا�سية  �مل�ساريع 

»كان �لوحيد �لذي ميلك كل �ملعطيات 

و�أجندته  �لهمة  بتحركات  �ملتعلقة 

وذر�عه  �لهمة  عني  كان  فقد  �ليومية، 

يحر�ش  كان  وقت  يف  بامتياز،  �لأمين 

فيه �سديق در��سة �مللك على توظيف 

مو�كبة  �أجل  من  ميديا«  »مينا  �سركة 

وت�سويق ن�ساطه وم�سروعه �ل�سيا�سي 

م�سروع  تاأ�سي�ش  ومو�كبة  �إعالميا، 

�لأ�سالة و�ملعا�سرة”، يحكي لـ»كود«، 

�أحد �لأطر �ل�سابقة ب�سركة »مينا ميديا«، 

نف�سه،  �مل�سدر  وفق  بوزيدة،  و�أ�سبح 

حتركاته  كل  يخ�ش  فيما  بر�أيه  »يديل 

�ل�سيا�سية، كما كلف بالعمل على تن�سيق 

�لجتماعات، و�ساعده يف ذلك قدرته على 

�لتفاعل �ل�سريع مع خمتلف �لتطور�ت 

�جلارية و�إن كان حينها غري ملم بال�سكل 

�لكايف مبختلف �ملعطيات �ل�سيا�سية، كما 

مل يكن يتخذ �لقر�ر�ت �حلا�سمة لوحده 

دون �لرجوع �إىل رئي�سه من �أجل �لت�ساور 

ب�ساأنها«، ي�سيف م�سدر »كود«.

غادر  ملا  كبرية  �سعوبات  و�جهته   ..

جولت  �حدى  ففي  �لد�خلية  �لهمة 

مانها�ست ظل بوزيدة وحيد� »�سدو عليه 

كل�سي خا�سة �لطيب �لفا�سي �لفهري �للي 

كان فاخلارجية وما عندو�ش مع �لهمة. 

تعاملو معاه بال مبالة وهم�سوه بز�ف 

حقا�ش كانو مقتنعني باللي �لهمة �نتهى« 

يف  حا�سر�  كان  ع�سو  لـ»كود«  يحكي 

�ملفاو�سات. 

هبت ن�سائم رياح »�لربيع �لدميقر�طي« 

 20 »حركة  يف  �ملتمثلة  �ملغرب،  على 

�جل�سر،  حتت  مياه  وجرت  فرب�ير« 

ووقعت تغري�ت كربى غري منتظرة يف 

�لبالد.

فرب�ير   20 حركة  بني  ما  �ملرحلة  يف 

فاحت  د�ستور  على  �لت�سويت  وحلظة 

�إىل  حاجة  يف  �ل�سلطة  كانت  يوليوز، 

�إ�سرت�تيجية تو��سلية ملو�جهة مد �سباب 

و�ل�سبكات  �لإعالم  و�سائل  يف  �حلركة 

تكفل  �لتي  �ملهمة  وهي  �لجتماعية، 

بجزء منها هذ� �ل�ساب �لبي�ساوي �لذي 

�أقحمه �لهمة يف عو�مل �لرباط. وبعد �أن 

مرت موجة »�لربيع« هاته برد� و�سالما 

على �ملغرب فر�ش و�سول �لإ�سالميني 

لل�سيا�سة  جديد�  تدبري�  �ل�سلطة  �إىل 

ل�سورة  مغاير�  وت�سويق  �لتو��سلية 

�ملهام  وهي  �لإعالم،  و�سائل  يف  �مللك 

�لتي كلف بها كرمي بوزيدة، لكن �لرياح 

فقد  �ل�سفن  ت�ستهيه  مبا  د�ئما  تاأتي  ل 

جاءت ف�سيحة �خلطاإ عن �لعفو �مللكي 

عن مغت�سب �لأطفال د�نيال كالفان ليجد 

بالتو��سل  �ملكلفني  طاقم  وكل  بوزيدة 

�سعب  �متحان  �أمام  �مللكي  �لديو�ن  يف 

للغاية و�أول �أزمة حقيقية و�سلت �سظايا 

نري�نها �إىل �مل�سا�ش ب�سكل غري م�سبوق 

ب�سورة �لعاهل �ملغربي، و�إن كان قد مت 

جتاوز هذه �لأزمة باأقل �خل�سائر �إل �أن 

�لعديد من �ملر�قبني و�ملتتبعني �سجلو� 

مل  �لأزمة  لهذه  �لتو��سلي  �لتدبري  �أن 

تكن يف �مل�ستوى ومل يتفاعلو� مع حجم 

�أجل  من  �ملنا�سب  �لوقت  يف  �حلدث 

تطويقه بال�سكل �ملطلوب...

يف مقال يدافع عن مكانة كرمي بوزيدة: 

»الأدوار اخلفية« ل�شركة التوا�شل التي ميلكها فوؤاد الهمة 

بوزيدة

املراكـ�شي الذي �شار على خطــــــى
 »اإيف �شان لـــوران« و»بيـري بريجــــي«

فوائد مهرجان مراكش
يعتقد  وبينما  األحذية،  ماسحي  أنشطة  ينعش  مراكش  مهرجان 
كثير من الناس أن هذه المهنة ال تدر دخال محترما على أصحابها، 
أكدت جريدة »temps« الفرنسية أن أصحاب المهنة »غير المصنفة« 
يربحون ثالثة أضعاف ما يربحه الموظفون.. في الصورة يظهر بعض 
السياح وهم يلمعون أحذيتهم، فالبساط األحمر ال يقبل األحذية 

المتسخة. 

عبدالرزاق بنشعبان
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ما  وهو  هوادة«  »ال  جمعية  موؤخرا  ◆اأ�س�ستم 

ميكن اعتباره ا�ستمرارا للقطيعة بني جمموعة من 

املنا�سلني والأمني العام احلايل حميد �سباط، هل 

كانت هذه الغاية الوحيدة؟

◆◆ اأظن اأن الفكرة الأ�س��سية التي ج�ء به� الت�أ�سي�س 

)ت�ريخ   2012 �ستنرب   23 منذ  بداية  �سرعن�  اأنن�  هو 

انتخاب اأمني عام للحزب( يف التفكري بطريقة معينة 

احلزب،  يف  املنا�ضلني  من  جمموعة  بني  للتوا�ضل 

وهناك  اآخر  حزب  تاأ�ضي�س  اإمكانية  البع�س  فطرح 

من يقول ل، واأنا مع الفئة الأخرية، لذلك اعتربنا اأن 

تاأ�ضي�س تيار اأو حركة داخل احلزب، موجود ولكنه 

تاأ�ضي�س جمعية  باملوازاة مع ذلك، فكرنا يف  �ضعب، 

�ضميناها »جمعية ل هوادة يف الدفاع عن الثوابت«، 

اأجل احلفاظ على املبادئ والقيم التي تعلمناها  من 

عرب تاريخ احلزب.

ياسمينة بادو وتوفيق احجيرة ساندوني 
إلى آخر دقيقة

◆كنتم تتحدثون عن تيار داخل حزب ال�ستقالل 

ولكنكم اليوم تتحدثون عن جمعية، ما هو الفرق؟

◆◆ طبعا اجلمعية »غري �ضيا�ضية« والتيار موجود 

داخل حزب ال�ضتقالل، فيما اجلمعية توجد خارجه.. 

التيار �ضي�ضتمر داخل احلزب، وهو يتكون من جمموعة 

احلالية،  القيادة  مع  يتفقون  ل  الذين  املنا�ضلني  من 

من  خزان  لإن�ضاء  فكرة  عن  عبارة  فهي  اجلمعية  اأما 

املنا�ضلني الذين يدافعون عن مبادئ حزب ال�ضتقالل 

ا�ضتمرت  اإذا  اأنه  نعترب  لأننا  للم�ضتقبل،  والتهييء 

الأمور هكذا داخل حزب ال�ضتقالل، فاإنه �ضي�ضبح مثل 

جمموعة  هناك  تكون  اأن  لبد  لذلك  الفارغة،  الق�ضرة 

لتحافظ على ما هو اأ�ضا�ضي..

ا�ستقطاب  يف  هوادة«  »ل  تيار  ينجح  مل  ◆ملاذا 

ا�ستقطاب  يف  جنحتم  اأنكم  علما  وازنة،  اأ�سماء 

احممد اخلليفة؟

◆◆.. الأمور لي�ضت هكذا، من تراأ�س اجلل�ضة )جل�ضة 

ي عبد احلق التازي ول اأعتقد اأنه  اجلمع العام( هو ال�ضِّ

من العيار اخلفيف، هناك اأي�ضا مولي احممد اخلليفة 

وهو الآن ع�ضو يف التيار، وهناك لطيفة بناين �ضمري�س، 

وال�ضي احممد بو�ضتة، وال�ضي بنجلون الأندل�ضي، الذي 

مل يح�ضر لأنه مري�س، وكان من املفرو�س اأن حت�ضر 

احلا�ضرين  من  جمموعة  اأي�ضا  هناك  اأخرى..  اأ�ضماء 

هم اأع�ضاء يف املجل�س الوطني احلايل.. وبالتايل اأنا ل 

اأفهم املق�ضود بالأ�ضماء الوازنة، احممد بو�ضتة، وعبد 

الكرمي غالب، هما ع�ضوان يف جمل�س الرئا�ضة ويجب 

اأن يبقيا على احلياد، اأما عبا�س الفا�ضي فقد اختار عدم 

الدخول يف هذه الأمور..

وتوفيق  بادو  يا�سمينة  هناك  اأمثلة،  لناأخذ   ◆

يف  �سباط  مع  ال�سطفاف  اختارا  ملاذا  احجرية.. 

نظرك؟

◆◆اأنا �ضخ�ضيا اأعترب اأن كثريا من هوؤلء النا�س 

دقيقة، وهم من  اآخر  اإىل  كانوا معي  الذين ذكرت 

النا�س الذين مت ق�ضفهم من طرف »املدرعات«.. 

األخطاء التي مهدت الطريق لحميد شباط
◆ جرت العادة يف املغرب اأن الأحزاب هي التي تخرج 

من رحم اجلمعيات، مثل حركة التوحيد والإ�سالح 

و»حركة  والتنــــمية  العدالة  حـــــزب  اأجنــــبت  التي 

الأ�سالة  »حزب  اأجنبــت  التي  الدميقراطيني«  لكل 

واملعا�رصة«، ملاذا ذهبتم يف الجتاه املقلوب؟

مازالت صفحة الخالف داخل حزب االستقالل مفتوحة، ومازال هناك من يناصر عبد 
الواحد الفاسي في مواجهة األمين العام، حميد شباط، رغم أن المؤتمر الوطني 
السادس عشر انعقد منذ ما يزيد عن سنة، وقد تأكد رسميا خالل الفترة األخيرة 

أن كال الطرفين يسبح كل منهما ضد »تيار« اآلخر.
تأسيس »جمعية تيار ال هوادة في الدفاع عن الثوابت« بالدار البيضاء، هو 

تكريس للقطيعة بين مجموعة من االستقالليين، ولكن عبد الواحد الفاسي 
يؤكد أن الهدف ال يتعلق بالتمهيد لالنشقاق من الحزب، بل هو مجرد 

تأسيس إلطار مرجعي وخزان للقيم والمبادئ التي تربى عليها االستقالليون، 
حسب قوله.

يعترف عبد الواحد الفاسي بأن جزًء من ممتلكات حزب االستقالل مسجل 
باسم والده »عالل الفاسي«، لكنه يؤكد أن رسم التركة الذي تركه الراحل 

ال يتضمن أيَّ إشارة لهذه الممتلكات وهو ما يلغي إمكانية استحواذ 
العائلة »الفاسية« عليها، لكنه يؤكد أن جزًء  من ممتلكات الحزب مسجل 

باسم امحمد بوستة، وقد يكون مسجال باسم األمين العام السابق 
عباس الفاسي.

كما يؤكد نجل عالل الفاسي في حواره مع »األسبوع« أنه كان يتوقع 
الفوز باألمانة العامة لحزب االستقالل، ولكن تدخل »المدرعات« هو 

الذي رجح كفة حميد شباط، حسب قوله، ويضيف بأن كال من ياسمينة 
بادو وتوفيق احجيرة أخال بوعدهما في آخر لحظة )..(.

حاوره:  سعيد الريحاني  

حزب اال�ستقالل اجلديد
 مل يعد يحرتم امللك 

عبد الواحد الفا�صي يعاتب »احجرية« و»يا�صمينة بادو« وي�صرح: 

التيار سيستمر داخل الحزب وهو يتكون من 
مجموعة من المناضلين الذين ال يتفقون مع 
القيادة الحالية، أما الجمعية فهي عبارة عن 

فكرة إلنشاء خزان من المناضلين الذين يدافعون 
عن مبادئ حزب االستقالل والتهييء للمستقبل عبد الواحد الفاسي



للحزب،  التابعة  اجلمعيات  من  عدد  هناك   ◆◆

ولكن هذه جمعية خمتلفة نظرا للظرفية، ولكن اإذا 

عادت الأمور اإىل ن�سابها �ستكون هذه اجلمعية من 

ال�سحفيني  بع�ض  للحزب..  املوازية  اجلمعيات 

يكتبون اأنها بداية ان�سقاق داخل حزب ال�ستقالل، 

ولكن ل اأ�سا�ض لذلك من ال�سحة.

متهدون  هل  فعال،  مطروح  �س�ؤال  هذا  ولكن   ◆

لالن�سقاق داخل احلزب؟

يكون  اأن  ي�ستحيل  اأنه  وتكرارا  مرارا  قلنا   ◆◆

يل  و�سبق  ال�ستقالل،  حزب  داخل  ان�سقاق  هناك 

اأن قلت حتى لو طردونا من احلزب ب�سكله احلايل 

)يق�سد حزب �سباط( مَلَا خرجنا منه.

نظرك،  يف  اال�ستقالل  حزب  يف  وقع  الذي  ما   ◆

حتى اأ�سبح من ال�اجب تاأ�سي�س جمعية للدفاع عن 

املبادئ اال�ستقاللية خارج احلزب؟

◆◆ وقعت  يف احلزب اأ�سياء كثرية، ومل يعد هو 

لقد  اخلم�سينيات..  يف  عرفناه  الذي  احلزب  ذلك 

يف  ت�سببت  التي  هي  تنظيمية  اأخطاء  هناك  كانت 

اختالل التوازن داخل احلزب، لدرجة اأن املجل�ض 

باحلزب،  لهم  عالقة  ل  اأنا�سا  ي�سم  بات  الوطني 

ونحن كلنا م�سوؤولون، لأننا اأغم�سنا اأعيننا.. نف�ض 

الأمر ح�سل يف املوؤمتر ما قبل الأخري والتنازلت 

التي ح�سلت فتحت الباب لأمور كثرية.. 

لعبا�س  امل�س�ؤولية  حتمل  هل  وا�سح  ب�سكل   ◆

الفا�سي؟

◆◆ ل اأريد اأن اأحمل لعبا�ض الفا�سي امل�سوؤولية، 

تراأ�ض  من  اأنا  األ�ست  امل�سوؤولية،  اأحتمل  اأي�سا  اأنا 

املوؤمتر ما قبل الأخري؟ ما وقع هو بع�ض التغيريات 

التي ح�سلت من اأجل فتح الباب للبع�ض كي يدخلوا 

الع�سوية  ي�سرتط  القانون  كان  التنفيذية،  للجنة 

واأ�سبحت  الوطني  املجل�ض  لدورتني متتاليتني يف 

ب�سرعة  الباب  فتحت  الق�سية  هذه  دورة واحدة، 

حت�سني  مبداأ  مع  يتعار�ض  ما  وهو  اجلميع  اأمام 

احلزب..

هناك مؤامرة على جميع األحزاب ونحن 
كنا »مغرورين«

◆ هل تعترب اأنكم تعر�ستم مل�ؤامرة؟

◆◆ رمبا كنا مغرورين بع�ض ال�سيء وكنا نعترب اأن 

حزب ال�ستقالل له من القوة ما ميكن اأن يحميه.. ومما 

ل�سك فيه اأنها موؤامرة كذلك، لي�ض اإزاء حزب ال�ستقالل 

وحده، ولكنها موؤامرة على جميع الأحزاب، بحيث اأن 

هناك اإرادة اإبادة الأحزاب..

◆ الغرور الذي تتحدث عنه يجد ترجمته يف بع�س 

ت�رصيحاتك لل�سحافة ال�طنية، حيث �سبق لك اأن 

وال  املعركة  طبيعة  يعرف  ال  �سباط  »حميد  قلت: 

يعرف مدى نف�ذ عائلة الفا�سي..عائلة الفا�سي لن 

ترتك من�سب االأمني العام لغري ابنها«. 

◆◆ )مقاطعا( مل يح�سل اأبدا اأن �سرحت مبثل هذا 

الكالم.. وهذا معناه اأن ال�سحفي الذي كتبه ن�سبه يل 

�سخ�سا  اأن هناك  اأعترب  �سخ�سيا  اأنا  نف�سه،  تلقاء  من 

ا�سمه عالل الفا�سي كان ميكن اأن يكون ا�سمه »الفا�سي« 

يغري  ل  هذا  الفا�سي  ا�سم  نحمل  كوننا  اآخر،  ا�سما  اأو 

�سيئا.. ال�سيء الوحيد الذي �سبق اأن �سرحت، به هو 

فيما  ورمزية  تاريخ  لها  عائلة  هي  الفا�سي،  عائلة  اأن 

ذلك  على  والدليل  الوطن،  اأجل  من  بالكفاح  يتعلق 

�ستة  �سفوفها  يف  ت�سم  بال�ستقالل  املطالبة  فوثيقة 

توقيعا،  �ستني  اأ�سل  من  الفا�سي  عائلة  من  موقعني 

الفا�سي، هناك  ولكن هذا ل يغري �سيئا، فو�سط عائلة 

وال�سرتاكية والحتاد  التقدم  داخل حزب  يوجد  من 

الد�ستوري، ووزارة الداخلية..

»المدرعات« هي التي ساندت حميد شباط

◆ اأنت االآن تق�د تيار »ال ه�ادة«، باملقابل كنت من 

اأول املهنئني حلميد �سباط بعد انتخابه اأمينا عاما 

حلزب اال�ستقالل؟

◆◆ �سيء طبيعي، لأن انتخابات الأمانة العامة 

وكانت  عادي  ب�سكل  مرت  التقنية  الناحية  من 

كانت  طبعا  كفرق..  �سوتا  ع�سرون  هي  النتيجة 

الأمني  على  الت�سويت  عملية  قبيل  تدخالت  هناك 

العام، كانت هناك بداية حميمية ويف الأخري جاءت 

»املدرعات«.. ولكني مبا اأنني قبل الت�سويت كنت 

يف  ولكن  الفكرية،  النزاهة  باب  من  بتهنئته  ملزما 

التنفيذية وقع »اخلوا�ض  مرحلة انتخاب اللجنة 

الكبري«..

◆ اإذا رجعنا اإىل ت�قيت امل�ؤمتر جند اأن جمم�عة 

من اأن�ساركم هم الذين ان�سحب�ا من احلزب؟

◆◆ كان هناك اإحباط ول اأحد كان يتوقع اأن تكون 

اأنني  اأعتقد  اأنا �سخ�سيا كنت  هذه النتيجة، ولكن 

�ساأح�سل على 670 �سوتا ولكن بعد التدخل الذي 

اأ�سياء  ح�سلت  النتخاب،  ليلة  ال�سبت،  يوم  وقع 

اأخرى..

◆ من هم الذين تدخل�ا ي�م ال�سبت؟

◆◆ »املدرعات«..

◆ ماذا تق�سد؟

تفهم«  مبغتي�ض  يقال، »غري ل  ل  الأمر  هذا   ◆◆

واملغاربة يرددون املثل القائل »اإيال عرفتي اأ�سنو 

يف ُقبِّي نعطيك منو عنقود«.

أمالك حزب االستقالل ال توجد في رسم 
التركة الذي خلفه عالل الفاسي

◆ ت�جه اإليكم عدة اتهامات، واإىل حدود الي�م هناك 

من يق�ل اإن ا�ستمرار عداوة حميد �سباط وتيار »ال 

ه�ادة« ناجت عن ك�ن عائلة الفا�سي ال تريد اإرجاع 

ممتلكات احلزب التي مازالت م�سجلة با�سم الزعيم 

»عالل الفا�سي« حلزب اال�ستقالل؟

اأن  وهو  متعددة،  لأ�سباب  فارغ،  كالم  هذا   ◆◆

اأمالك احلزب كانت ت�سجل با�سم عالل الفا�سي، رحمه 

اهلل، لأنه كان رئي�ض احلزب، والقانون مل يكن ي�سمح 

لالأحزاب باأن تكون لها ممتلكات، تبعا لذلك فاإن بع�ض 

اأي�سا با�سم، حممد بو�ستة،  ممتلكات احلزب م�سجلة 

با�سم  م�سجلة  اأخرى  ممتلكات  هناك  تكون  ورمبا 

»عبا�ض الفا�سي«..

كررتها  ق�سية  هناك  الفا�سي  عالل  لق�سية  بالن�سبة 

ع�سرة اآلف مرة، وهي اأن كل اإن�سان عندما يتوفى تتم 

واحلالة  املمتلكات..  ي�سمل  الذي  الرتكة  َر�ْسم  كتابة 

هاته، فاإن ر�سم الرتكة لي�ض فيه اإل ما كان ميلكه عالل 

الفا�سي كاأب اأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فهي لي�ست 

لعالل  كورثة  لنا  بالن�سبة  الرتكة..  ر�سم  يف  موجودة 

الفا�سي ل ميكن اأن نرث اأمورا غري موجودة يف ر�سم 

الأخالق«  عن  »اخلارجني  كالم  هذا  ثانيا  الرتكة.. 

ول اأحد ميكنه اأن ي�سدق اأن اأحد اأفراد عائلة الفا�سي 

ميكنه اأن ياأخذ ولو حبة رمل من احلزب.
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◆ هناك من يق�ل اإن تياركم له عالقات خفية مع 

حزب العدالة والتنمية؟

يف  ع�سوا  اإن  قال  من  هناك  ذلك،  من  اأكرث   ◆◆

العدالة والتنمية هو الذي كان يكتب بالغاتنا، ولذلك 

اأو�سح باأنه لي�ست لنا عالقات مع هذا احلزب، ولكن 

بطبيعة احلال كل واحد فينا له عالقات �سخ�سية مع 

والعدالة  ال�ستقالل  حزب  بني  والعالقة  البع�ض.. 

والتنمية كانت دائما عالقات جيدة.. ولكن اأن نقول 

اإن هناك تدخال من العدالة والتنمية داخل احلزب 

واجلمعية فهذا الأمر ل �سحة له.

التجربة  من  االن�سحاب  �ستقبل�ن  كنتم  هل   ◆

االأمني  اأنت  اأنك  لنفرت�س  احلالية،  احلك�مية 

العام؟

كان  فلو  كريان،  بن  ب�سبب  لي�ض  م�ستحيل،   ◆◆

هناك �سخ�ض اآخر رئي�سا للحكومة ملا ان�سحبنا منها، 

عندما ح�سل بن كريان على 107 مقاعد يف الربملان، 

اأن  ينبغي  ال�ستقالل  حزب  باأن  قال  من  اأول  كنت 

يدخل للحكومة احلالية لعدة اأ�سباب؛ اأولها اأننا كنا 

م�ساركني يف احلكومة، اأما ال�سبب الثاين فهو اأننا كنا 

قد انتقلنا للتو من مرحلة الربيع العربي والد�ستور 

اجلديد..

التابعني  الوزراء  اأغلبية  اأن  الواقع   ..

حلزب ال�ستقالل تبني اأن اأغلبهم يقوم 

بعمل اإيجابي ولكن ذلك يبقى يف اإطار 

قطاعاتهم.. من الناحية ال�سيا�سية كان 

�سوؤال:  اأطرح  وهنا  اآخر،  اأمر  هناك 

عز  يف  ال�ستقالل  حزب  �سيخرج  ملاذا 

الأزمة ب�سبب خالف �سخ�سي بني بن 

اإىل  اإ�سافة  �سباط؟..  وحميد  كريان 

ذلك اأنا اأعتقد اأن الن�سحاب من 

احلكومة موقف غري مفهوم 

اإىل حدود اليوم..

الأوقات  من  وقت  يف 

اأنـــهم  نعتقد  كنــــــا 

الأمر   لهذا  مدفوعني 

املجل�ض  يف  ح�سل  الذي  الكبري  النزلق  بعد  لكن 

هذه  م�سدر  عن  نت�ساءل  بداأنا  الأخري،  الوطني 

اأحدهم  اأن قرر  القرارات.. لأنه مل ي�سبق 

ب�سفة  الن�سحاب  املغرب  تاريخ  يف 

نهائية من احلكومة ثم يطلب فيما بعد 

هناك  اأن  اأعتقد  امللكي«..  »التحكيم 

اختالل وا�سح يف الفهم خالل املرحلة 

الأخرية )ي�سحك(.

◆ بعد ان�سحاب حزب اال�ستقالل من 
»نزار  من  كل  اأثارت و�سعية  احلك�مة، 

ال�فا«  و»حممد  بركة« 

اهتمامــــــــا كبــــــريا 

اأن  اإىل  بالنظر 

هما  حـــــد اأ

�ســــبح  اأ

رئي�سا للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي فيما 

كيف  احلك�مة،  يف  م�قعه  على  حافظ  االآخر 

تقراأ ذلك؟

كان  الوفا  حممد  ي  لل�سِّ ◆◆بالن�سبة 
اختياره وا�سحا وهو البقاء يف احلكومة، وقد بنى 

ذلك على منطق اأن �ساحب اجلاللة هو الذي عينه يف 

احلكومة من مت فهو كان يقول اإن �ساحب اجلاللة 

هو الذي يجب اأن يقرر يف و�سعه، وهذا منطق �سليم، 

عندما  ال�ستقالل  حزب  اأن  تاريخيا  املعروف  فمن 

اأراد اخلروج من احلكومة يف الثمانينيات، مل يقدم 

ا�ستقالته مبا�سرة ولكن ال�ستقالليني اأخربوا امللك 

باأن لهم اإرادة لالن�سحاب من احلكومة، والهدف من 

اأن يبقى للملك حق اتخاذ القرار النهائي،  ذلك هو 

وهذا من اأدبيات ال�سيا�سة املغربية، »امل�سكل الكبري 

لبع�ض  احرتام  هناك  يعد  مل  اأنه  هو  البالد  فهاذ 

الأمور التي ت�سمن التوازن« .. بالن�سبة لنزار بركة 

فهو كان يلعب دورا اأ�سا�سيا يف وزارة املالية واأعتقد 

العتبار  بعني  اأخذ  املذكور  املن�سب  تعيينه يف  اأن 

الدور الذي كان يقوم به يف احلكومة.

ان�سحاب حزب اال�ستقالل من احلكومة
  اأمــــر غـــري مفهـــوم

ال أريد أن أحمل 
لعباس الفاسي 
المسؤولية، أنا 
أيضا أتحمل 

المسؤولية، ألست 
أنا من ترأس 

المؤتمر ما قبل 
األخير؟

منصة الجمع العام التأسيسي
لـجمعية »ال هوادة« 
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من املعلوم اأن اال�ستعمار الفرن�سي ملا نفى امللك 

ال�سعب  انتف�ض   .. بالده  من  اخلام�ض  حممد 

وتكونت منه املقاومة يف املدن ثم جي�ض التحرير 

املغربي الذي �سعد اإىل جبال الريف واالأطل�ض 

باإقليم تازة؛ ود�سن معارك التحرير امل�سلحة 

امل�ستعمر  ح�سابات  اأربكت  بطولية  بهجومات 

امل�ستعمر  الذي جعل هذا  الل�سيء  ؛  الفرن�سي 

ي�سارع اإىل اإرجاع رمز االأمة حممد اخلام�ض اإىل 

بالده ومعه ا�ستقالل املغرب.

املغربي  التحرير  جي�ض  ُجلُّ  انخرط  عندها 

منذ  امللكية«  امل�سلحة  »القوات  اجلي�ض  يف 

التاأ�سي�ض يوم  14 ماي 1956. جزء منه حتول 

اإىل  ذهب  اآخر  جزء  فيما   . ال�سحراء  لتحرير 

اإخوانه اجلزائريني يف  للم�ساهمة مع  اجلزائر 

حتريرها . هذا اجلزء االأخري ال نعرف بال�سبط 

على  بقي  ومن  منهم،  مات  ومن  اأفراده  عدد 

احتفاالت  يف  �سارك  حتى  جماهدا  احلياة  قيد 

يوليوز   5 يوم  متت  التي  اجلزائر  ا�ستقالل 

.1962
     من جميل ال�سدف؛ واأنا مبدينة تازة؛ يف 

عرثت  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات  اأواخر 

اجلنود  هوؤالء  اأحد  ملف  على  يل  جار  عند 

املنا�سلني؛ وا�سمه »ملود بن عياد ِغالن« هذا 

الرجل املغربي الذي ا�ست�سهد يف حرب اجلزائر 

حياً  منوذجاً  ُيعّد  الفرن�سي..  اال�ستعمار  �سد 

ملا  يجب ا�ستح�ساره من اإيجابيات يف عالقات 

املغرب باجلزائر. 

اأب�ُسطها  باالهتمام  جديرة  امللف  هذا  اأطوار 

كاالآتي:

    منا�سلنا ا�سمه »ملود بن عياد املغربي« كما 

الوطني  التحرير  جي�ض  �سجالت  يف  مقيد  هو 

العائلي  وا�سمه  الغايل  وا�سم جده  اجلزائري، 

عدي  اأوالد  بدوار   1934 �سنة  ولد  »ِغالن«، 

قبيلة بني يازغة يف املغرب. وكان اأخوه اأحمد 

غالن ي�ستغل بامل�ست�سفى االإقليمي تازة، وي�سكن 

بهذه املدينة بجواري بدرب الزاوية اجلب�سية، 

وهو الذي يعرف مثل غريه  �سغفي واهتمامي 

واأطلعني  بثقته  فاأحاطني  الوطن؛  بق�سايا 

»ح�سريا« على ملف اأخيه الأكتب �سيئا حوله 

يبقى للتاريخ. وها اأنا اأفعل..

        »ملود بن عياد غالن« كان منخرطا يف جي�ض 

ال�سمالية،  الريفية  باجلبال  املغربي  التحرير 

ومبجرد ما مت اإم�ساء وثيقة ا�ستقالل املغرب 

يوم 2 مار�ض 1956  حتى انتقل مع جماعة من 

رفاقه اإىل اجلزائر وان�سموا جميعا »كمنخرطني 

يف جي�ض التحرير املغربي« اإىل جي�ض التحرير 

الوطني اجلزائري.

        و�سجلوا انخراطه يوم 15 مار�ض 1956 

يف �سجالت جي�ض التحرير الوطني بوالية رقم 

وهو   )2( رقم  منطقة  النمام�سة  اأورا�ض   )1(

باندفاع  ودخل  �سنة،   22 اآنذاك  عمره  �ساب 

حما�سي يف خ�سم املعارك احلربية التي كانت 

على اأ�سدها بجبال االأورا�ض.

اأن ق�سى هناك �سهرين؛ �سيبعث          وبعد 

 23 اإىل عائلته يف املغرب وهي بتاريخ  بر�سالة 

رم�سان 1375 هـ املوافق 13 ماي 1956.. بداأها 

بتوجيه التحية اإىل اإخوانه يف العروبة واالإ�سالم 

يف كامل املغرب العربي. ويخرب اجلميع باأنه يف 

ثم  اأجل حتريرها.  ال�سالح من  اجلزائر يحمل 

يوجه اخلطاب اإىل اأمه ويرجوها الدعاء ويقول 

لها: ».. اإنه ال يرجع لها اإال بعد حترير اجلزائر.

اأو ميوت موتة االأبطال ال�سجعان«. 

االأ�سرة  وجمموع  اأخيه  اإىل  ب�سالمه  يبعث  ثم 

اأبناء  بتهنئة  ر�سالته  يختم  ثم  والع�سرية، 

�سيدي  ون�سرة  واحلرية  باال�ستقالل  املغرب 

اأعدائه،  على  »اخلام�ض«  يو�سف  بن  حممد 

الن�سر للجزائر كذلك. وهذا جممل ما  ويرجو 

جاء فيها: »احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم 

على من ال نبي بعده )يوم اجلمعة 23 رم�سان 

1375هـ املوافق 13 ماي 1956م(.
اإخواين  االإ�سالم  يف  اإخواين  العروبة  يف  اإخواين 

يف كامل املغرب العربي ؛ بعد التحية واالإكرام 

الأبناء  اخلال�سة  احلارة  التحية  اإليكم  اأهدي 

بالدماء  اأحييكم  اإخواين  وبعد:  العزيز  الوطن 

اإىل  االأق�سى  املغرب  من  ت�سيل  التي  الطاهرة 

ال�سرق االأدنى. هاته ر�سالة من اأخيكم �سي ملود 

بن عياد  فهو االآن يتمتع ب�سحة جيدة وهو االآن 

يكافح؛ وغيور على دينه العزيز وعلى وحدة 

العرب وَعزِّ رايتهم يف اأنحاء املغرب العربي.

نا اجلليلة كثري ال�سالم.. اأوجه  وال�سالم على اأُمِّ

طلقات  �سمعت  اإذا  اأماه..!  يا  اإليك  اخلطاب 

الر�سا�ض فاعلمي وتيقني اأن ابنك ملود هو من 

يطلقه على االأعداء.. لكن يا اأماه.. اأنا يف حاجة 

اإىل دعواتك ال�ساحلة والناجحة والفاحلة؛ الأين 

الفرن�سي الإخراجه  العدو  اأكافح واأجاهد  االآن 

وطرده من اجلزائر.. ا�سمعيني يا اأماه: اأنا ال 

اأرجع اإليك اإال بعد ما تكون اجلزائر حرة ك�سائر 

الدول. اأو اأموت موتة االأبطال ال�سجعان.

اإليك  اأتوجه  اأبي،  اأنت مثل          اأخي حممد، 

لنا  تدعو  اأن  منك  واأطلب  احلارة  بالتحية 

باخلري، ونطلب من اهلل اأن ين�سرنا على الظامل 

الفرن�سي  اال�ستعمار  اإنه  والفا�سد  واملعتدي 

ون�سفه  اجلزائر  يف  انهزامه  نرتقب  الذي 

واإخراجه منها كما قال ال�ساعر العربي:

وكل دولة طغت وجارت         

رها بخ�سف ثم ن�سف       فب�سِّ

اأفراد االأ�سرة منهم اأحمد          وال�سالم على 

وعلى  العزيز  وعبد  وحممد  ال�سالم  وعبد 

علي  اوالد  وجماعة  اأحمد  بن  حممد  �سديقنا 

كلها كبريا و�سغريا حا�سرا وغائبا وعلى اأبناء 

الوطن العزيز.

        واليكم نوجه اخلطاب يا اأبناء مراك�ض، 

ح�سول  عيد  وهو  املبارك  بعيدكم  ُئكم  نهنِّ

واأهنئكم  واال�ستقالل،  احلرية  على  املغرب 

مبلكنا �سيدي حممد بن يو�سف اخلام�ض، ن�سره 

اهلل، على اأعدائه، ونطلب من اهلل اأن ين�سرنا يف 

اجلزائر على العدو وتكون للجزائر دولة؛ كما 

قال ال�ساعر العربي:

مت�سائلني عن اجلزائر هل دنى      

     حتريرها اأم حظها احلرمان 

                                   وال�سالم عليكم ورحمة«.

قصة صورة شخصية
وبعث ملود اإىل اأ�سرته �سحبة الر�سالة ب�سورته 

الفوتوغرافية ال�سخ�سية وهو ب�ساحة الوغى 

التحرير  لبا�ض جي�ض  يرتدي  االأورا�ض  بجبال 

ويحمل ر�سا�سه، وبجانبه جماهد مغربي اآخر.. 

وبقي هذا املواطن املغربي املجاهد يف منطقة 

املعارك  كل  يف  م�ساركا   النمام�سة  االأورا�ض 

التي دارت �سد املحتل الفرن�سي اإىل اأن ا�ست�سهد 

بن  ملود  فيكون   .  1957 ماي   10 يوم   هناك 

عياد املغربي قد ق�سى يف الكفاح امل�سلح بجبال 

االأورا�ض اإىل جانب اإخوانه اجلزائريني »�سنة 

كاملة واأربعني يوما«.

وبعد �سهر من وفاته حررت اإدارة قيادة جي�ض 

 )1( رقم  والية  اجلزائري   الوطني  التحرير 

 10 النمام�سة منطقة رقم )2( بتاريخ  اأورا�ض 

يونيو 1957 ر�سالة »تعزية« اإىل اأقارب واأهل 

اجلندي ملود بن عياد املغربي.. وهذا ن�سها:  

واأهل  اأقارب  اإىل  ر�سمية  �سبه  ر�سالة  »هذه 

اجلندي املدعو املولود بن عياد املغربي.. من 

جي�ض التحرير الوطني اجلزائري.

بدموع  نكتبها  تعزية  ر�سالة  اإنها  نعم!          

االأ�سى وبدماء القلوب ونقدم تعزيتنا احلارة 

اإىل اأهل ال�سهيد..« رحم اهلل �سهداءنا واأ�سكنهم 

ف�سيح اجلنان.

    وا�ست�سهد املرحوم املولود بن عياد بتاريخ 

العتيد  باالأورا�ض  ميالدية   10/5/1957
وبجباله ال�ساهقة ويف �ساحة الوغى وقد عا�ض 

مع اإخوانه االأحرار �سعيدا.. ومات وا�ست�سهد 

اإخوانه  مع  والت�سحية  ال�سرف  ميدان  يف 

احلياة  يف  اأج�سادهم  تعانقت  الذي  ال�سهداء 

بارئها  اإىل  مرفرفة  متعانقة  اأرواحهم  و�سارت 

وباأنف�سهم  بحياتهم  �سحوا  اإنهم  املمات...  يف 

احلرة  اجلزائر  �سبيل  يف  باأرواحهم  وجادوا 

املكافحة ويف �سبيل االإ�سالم املتوثب.

        وقد �سجلوا اأ�سماءهم يف �سفحات املجد 

اهلل  رحم  والكرامة،  العزة  مبداد  والفخار 

�سهداءنا االأبرار االأطهار... واألهم اأهلنا وذوينا 

ال�سرب وال�سلوان.. واإىل اأعلى عليني يا اأبطالنا 

املغاور االأحرار«.

من جبالنا:  10/6/1957              

        )طابع واإم�ساء القيادة(

تنكر للجميل.. واستحواذ 
على األرشيف

�سديقي وجاري اأحمد بن عياد غالن اأخ اجلندي 

املغربي امل�ست�سهد يف اجلزائر بعث بعدة ر�سائل 

اإىل وزير املجاهدين باجلزائر »بعد ا�ستقاللها« 

ملود  اأخيه  ت�سوية و�سعية ملف  فيها  يرجوه 

بن. فيما يخ�ض التعوي�سات واملعا�ض؛ وذلك 

مثل ما هو معمول به يف �سائر بلدان العامل.

        لكن االإخوان يف اجلزائر تهربوا من ت�سوية 

اإدارة  اإىل  بالتوجه  عليه  واأ�ساروا  امللف  هذا 

ال�سامية  )املندوبية  املغربي  التحرير  جي�ض 

التحرير(  جي�ض  واأع�ساء  املحاربني  لقدماء 

لتقوم بتعوي�ض اأ�سرة هذا اجلندي الفقيد الذي 

ا�ست�سهد فداء ال�ستقالل اجلزائر. ))والكل يعلم 

اأن اجلنود  املغاربة واجلزائريني الذين توفوا 

يف فرن�سا عو�ستهم فرن�سا((.

ا�ستح�سار  اجلزائر  حكام  االإخوان  علـــــــى 

وما  اجلزائر  اأجل  من  املغاربة  ت�سحيات 

اأكرثها.

والباحثني  لل�سحفيني  ال�سماح  عليهم  كما 

يف  املغاربة  املجاهدين  ملفات  على  باالطالع 

االأر�سيف اجلزائري  وقد مرت عليه 50 �سنة. 

ثم ال�سماح لوفد مغربي بزيارة قبور املغاربة 

الذين ا�ست�سهدوا يف معارك ا�ستقالل اجلزائر؛ 

فداء  وهبوها  التي  اأرواحهم  على  والرتحم 

ال�ستقالل اجلارة اجلزائر.

البد من �إنهاء 
التعامل مــــع 

�ملينور�ســـو

حسن أكرام 

ودون  مقدمات،  وبدون  اأقول، 

التاريخ،  �سواهد  اإىل  الرجوع 

اللحظة  يف  الوجيه  املقرتح  باأن 

الراهنة بالن�سبة للمملكة املغربية، 

مادام اأن حكام اجلزائر ال يريدون 

والوقائع،  للحقائق  ين�ساعوا  اأن 

هو قطع العالقات مع هذا النظام 

ورائه  من  املغرب  يجن  مل  الذي 

اإال الويالت، بل اأكرث من هذا فاإننا 

بيننا  فا�سل  حائط  بناء  نقرتح 

وبينهم، والتخلي نهائيا، على االأقل 

يف الوقت الراهن، على فكرة فتح 

احلدود الأنها اأ�سبحت متجاوزة. 

كفانا  مو�سوعية،  وبكل  واأقول 

نرددها  ظللنا  التي  امل�سكنات  من 

والتي  عاما  خم�سني  مدة  على 

اجلوار  ُح�ْسَن  مراعاة  يف  تتجلى 

والتاريخ امل�سرتك والدين واللغة 

الواحدة اإىل غري ذلك من الروابط، 

ف�ساعدا،  االآن  من  علينا  بل 

ولالأ�سف ال�سديد، اأن نعترب النظام 

اجلزائري عدوا بكل املوا�سفات، 

كذلك  املغرب  على  يتوجب  كما 

حمكمة  اإىل  وب�سرعة،  يلجاأ،  اأن 

باأرا�سيه  للمطالبة  الدولية  العدل 

التي اقتطعها اال�ستعمار الفرن�سي 

و�سمها اإىل اجلزائر، والتي ي�سهد 

االأر�سيف املوجود لدى فرن�سا على 

اأي�سا  نقوله  نف�سه  وال�سيء  ذلك. 

ومليلية  �سبتة  ملدينتي  بالن�سبة 

واجلزر اجلعفرية امل�ستعمرة من 

التوجه  هذا  اإن  اإ�سبانيا.  طرف 

ليعرف  الدويل  املجتمع  �سيدفع 

من  املغرب  له  تعر�ض  ما  حقيقة 

ملازال  بغي�ض  ا�ستعماري  تق�سيم 

هو  واأنه  اليوم،  اإىل  منه  يعاين 

اال�ستعمار  ت�سفية  بطلب  االأوىل 

خالفا ملا يدعيه اخل�سوم.

باأن  يعرف  اأن  اجلميع  وعلى 

وجمل�ض  املتحدة  االأمم  منظمة 

م�ساألة  يعرفان  لها،  التابع  االأمن 

ت�سوية اخلالفات الدولية بالطرق 

ح�سب  وال�سيا�سية،  ال�سليمة 

لها  التي  القوية  الدول  م�سالح 

الغلبة والتاأثري يف قرارات جمل�ض 

االأمن. ويف هذا ال�سدد، فاإين اقرتح 

اإنهاء  املغرب  يقرر  باأن  كذلك 

التعامل مع املينور�سو، نظرا لعدم 

توفر عن�سر احليادية.

اإين متيقن باأن املغاربة م�ستعدون 

عن  والنفي�ض  بالغايل  للدفاع 

كرامتهم و�سمعة وطنهم وملكهم، 

الدخول  احلال  اقت�سى  واإن 

اخلالف  هذا  الإنهاء  حرب  يف 

اخل�سوم  يريد  والذي  امل�سطنع، 

املغرب  اإخ�ساع  ورائه  من 

وتركيعه.

وبكل  لهوؤالء،  نقول  اخلتام  ويف 

�سيظل  املغرب  اأن  وحزم،  يقني 

الذي  وملكه  مبوؤ�س�ساته  �ساخما، 

لن  واإنه  االأمة،  هذه  رمز  ميثل 

يركع اإال هلل الواحد القهار.

ماذ� لو قر�أ حكام �جلز�ئر �أر�شيفهم:

»وثائق ر�شمية« تف�شح ملف �شهداء
 مغاربة قتلوا يف �شبيل اجلزائر 

التصعيد العدائي الذي يجنح له قادة الجارة الجزائر ضد المغرب.. يجعل المغاربة يفكرون في األمر.. 
ويبحثون في تاريخهم المشترك مع الجزائر »في سلبياته وإيجابياته« علَّهم يجدون ما يبرر األسباب 
»أفعال  أفعالهم  من  يجدوا  فلم  ويعاكسونه..   المغرب  على  يتهجمون  الجزائر  قادة  تجعل  التي 

المغاربة« إال ما يرضي اهلل والضمير.  
فيما يلي استعراض لنضال أحد رجال التحرير المغربي الذي كافح وجاهد إلى أن استشهد وسط صفوف 

جيش التحرير الجزائري إلى جانب مغاربة آخرين نسيهم التاريخ، وتم التعتيم عليهم واحدا تلو اآلخر..

أعـداد: محمد العلوي الباهي

رسالة تعزية من قيادة جيش التحرير الوطني الجزائري إلى أسرة الشهيد مولود بن عياد المغربي 

لقطات من »بيان إثبات« من قيادة جيش التحرير الوطني الجزائري بها إقرار بكفاءة
 مولود في خوضه لمعارك طاحنة.

صورة مولود بن عياد في جبال األوراس



انطالق  من  قليلة  اأيام  بعد  على 

بطولة العامل لالأندية البطلة التي 

واأكادير،  مراك�ش  �ضتحت�ضنها 

متت اإقالة املدرب احممد فاخر من 

طرف رئي�ش الرجاء، بعد الهزمية 

الدفاع  �ضد  التوايل  على  الثانية 

احل�ضني اجلديدي.

كان  الذي  فاخر  احممد  املدرب 

التاأهيل لهذا  اأكرب �ضناع هذا  من 

ومعه  يتفاجاأ  العاملي،  احلدث 

العديد من الرجاويني بهذا القرار 

املت�ضرع والذي ال يخدم امل�ضلحة 

العامة للفريق االأخ�ضر. 

ترى ما هي االأ�ضباب احلقيقية التي 

كانت وراء هذه االإقالة؟ وهل الظروف احلالية 

التي مير منها الفريق كانت �ضببا يف التخل�ش 

من هذا العبء الثقيل الذي ميثله فاخر؟

اأ�ضئلة عديدة يطرحها اجلمهور الرجاوي الذي 

انق�ضم اإىل موؤيد ومعار�ش لهذه االإقالة.

نحن يف »االأ�ضبوع« كنا ال�ضباقني ويف العديد 

ب�ضبب  املدرب  هذا  انتقاد  اإىل  املنا�ضبات  من 

وباخلطط  باملزاجية،  تت�ضم  التي  اختياراته 

وب�ضكل  اأثرت  والتي  ينهجها،  التي  العميقة 

كبري على مدر�ضة الرجاء التي كانت تتميز على 

جل االأندية الوطنية، بلعبها الذي يعتمد على 

الفرجة والفعالية.

بكل �ضراحة، فاملدرب فاخر »قتل« وهدم هذه 

مف�ضال  اأبنائها  جل  عن  تخلى  التي  املدر�ضة 

اإعطاء  نف�ضه  يكلف  اأن  بدون  اجلاهز  الالعب 

الفر�ضة للعديد من املواهب الرجاوية ال�ضابة.

مزاجية فاخر دفعته اإىل اإق�ضاء الالعب الهداف 

ال�ضاحلي من هذا العر�ش العاملي الذي يحلم به 

كل العب. 

فجرت  اأخرى،  واأخطاء  ال�ضاحلي  اإبعاد 

امل�ضكوت عنه، وكان �ضببا كافيا الإبعاد فاخر 

بع�ش  ل�ضان  على  جاء  كما  النزيف،  واإيقاف 

املقربني من الفريق.

�ضحيح اأن فاخر ارتكب اأخطاء كثرية، وكلف 

الفريق العديد من االأموال وذلك بجلب كتيبة 

من الالعبني بدون اأن يقدموا ما كان منتظرا 

على  تعود  بع�ضهم  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  منهم، 

من  املباريات  ومتابعة  االحتياط  كر�ضي 

املدرجات.

اأخطاء كثرية ارتكبت، ولكن هذا ال مينعنا اأن 

نوؤكد باأن فاخر جنح يف حتقيق كل االأهداف 

التي خططها مع املكتب امل�ضري، كفوزه بلقب 

البطولة والكاأ�ش خالل املو�ضم املا�ضي، وجنح 

العامل  كاأ�ش  نهائيات  اإىل  الرجاء  تاأهيل  يف 

لالأندية.

التي  الكبرية  املبالغ  باأن  البع�ش  �ضيقول 

�ضرفت اأكرب بكثري من االأهداف 

فاخر  اأن  هو  املهم  امل�ضطرة 

التزم بهذه االأهداف.

احممد  عن  ندافع  ال  هنا  نحن 

اأكرب  من  كنا  الأننا  فاخر 

املهينة  الطريقة  لكن  منتقديه، 

التي عومل بها ال ت�ضرف املدرب 

لفريق كبري  امل�ضري  املكتب  وال 

يف حجم الرجاء.

امل�ضري  املكتب  �ضئم  رمبا 

املتعددة،  فاخر  نزوات  من 

فكان  تنتهي،  ال  التي  وطلباته 

عنه  ي�ضتغني  اأن  باإمكانه 

بطريقة تت�ضم بالليونة والروح 

باأن  واإبالغه  اجتماع  كعقد  الريا�ضية، 

النادي مل يعد باإمكانه تلبية طلباته الكثرية 

والغريبة يف بع�ش االأحيان.

يتوفر  الذي  الرجاء  كنادي  عريق  فريق 

اأن  كذلك  عليه  كبرية،  �ضعبية  قاعدة  على 

يجيدون  امل�ضتوى  يف  م�ضريين  على  يتوفر 

ما  عك�ش  على  اللبق  والتعامل  االإن�ضات 

م�ضريون  حاليا،  ال�ضديد  ولالأ�ضف  نرى 

املدرب،  الإقالة  الالعبني  بع�ش  ي�ضت�ضريون 

وهذا يعترب قمة الهواية يف الت�ضيري يف زمن 

مهزلة االحرتاف.

وللحديث بقية.

◆ بودريقة ا�ضت�ضار العميد متويل قبل 
اإقالة فاخر.

»المساء الرياضي«
العميد يقيل »اجلرنال«.. اآخر الزمان هذا..

◆ مديح �ضاندين يف بحر التما�ضيح!!

»الصحابي مدرب أولمبيك خريبكة«

بن كريان ديال الكرة هذا؟

مر�ضت،  مر�ضت،  مري�ش  اأنـــــا   ◆

مر�ضت!

»المدرب رشيد الطاوسي«

اهلل ي�ضافيك يا حنيني، وا�ضكت �ضوية

◆ »عرتو�ش« لطرد نح�ش »الواف«

»الصباح«

زمن  يف  وال�ضعوذة  بالبطولة  للفوز  ناقة 

االحرتاف!!

◆ احلائط خدعني.

»العسكري حارس الرجاء«
حائط املبكى!

يف  واالإدري�ضي  بنحيدة،  البكاوي،   ◆

اجلزائر ملحاربة الف�ضاد الريا�ضي.

»جريدة المنتخب«

يف  جامعتهم  داخل  الف�ضاد  يحاربوا  اأن  عليهم 

املغرب..

عقال  »يوبخ«  بن�ضليمان  اجلرنال   ◆

وال�ضعيدي ب�ضبب مكاملة هاتفية.

»المساء«
ما بقا حيا، لعب الدراري هذا!

فريق  يكون  اأن  ترغب  ال  اجلامعة   ◆
الرجاء قويا.

»بودريقة رئيس الرجاء«

عن اأي جامعة تتحدث؟
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قالوا ونقول

الثكـــنة تلفــظ اجلنـــــرال...
اإن كان البد من تلقيبه باجلرنال، فلن يكون ذلك بعيدا عن الثكنة..

ذلك هو فريق الرجاء الذي اأخرج مدربه من النافذة، لي�ش ل�ضقوطه اأمام الدفاع 

اأن ت�ضريحات الرباطي واتهاماته نالت من غ�ضب  اجلديدي مرتني، بل يظهر 

املكتب امل�ضري بالرغم من كونهم فندوا وكذبوا كل ما جاء فيها..

كانت  الذي  ملدربه  االإعالمية،  املتكررة، وخرجاته  الرئي�ش من وعوده  تن�ضل 

اأوامره كلها مطاعة يف املو�ضم الفارط، جاءت ب�ضغط من ال�ضارع، ليت�ضح مرة 

اأخرى باأن هناك من الفرق من ت�ضري يف املقاهي، كما قال اللوزاين قبل �ضنني..

وكيفما كانت اأ�ضباب طرد املدرب االأكرث تتويجا يف املغرب، فاإن ذلك يعرب عن �ضيء 

واحد فقط ال غري، وهو اأننا نحرتف اأمرا واحدا، اأال وهو الهواية..

نعم بعد اخلطوة التي اأقدم عليها بودريقة ومن يهم�ضون يف اأذنه، قبل اأيام قليلة 

من دخول غمار مناف�ضة عاملية، باإمكاننا اأن نفتخر باأننا نحرتف الهواية.. اأميا 

احرتاف.
محمد طالل

رأي
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حول الإقالة »ال�صدمة« ملدرب الرجاء

واأخريا ينتهي »�سهر الع�سل« بني بودريقة وف�خر ب�أبغ�ض احلالل

بعد االإجناز الرائع الذي ب�ضم عليه فريق 

الذي حقق  الدفاع احل�ضني اجلديدي 

العر�ش  بكاأ�ش  بفوزه  له  لقب  اأول 

على ح�ضاب الرجاء، البي�ضاوي، 

هذا االإجناز انتظره ممثل دكالة 

اأكرث من ن�ضف قرن.

احلق  عبد  اجلزائري  املدرب 

اأهم  بني  من  كان  بن�ضيخة 

�ضناع هذا اللقب، حيث اأ�ضبح 

يتمتع ب�ضعبية كبرية يف مدينة 

اجلديدة.

فريق الرجاء البي�ضاوي فقد لقب 

املو�ضم املا�ضي اأمام الدفاع احل�ضني 

اجلديدي الذي متكن كذلك من هزمه يف 

اللقاء املوؤجل عن البطولة، ا�ضتغنى مبا�ضرة 

بعد هذه الهزمية عن مدربه فاخر وعو�ضه 

بالتون�ضي نبيل معلول.

ببالدنا  الكروي  بال�ضاأن  املهتمون 

روؤ�ضاء  بع�ش  من  ينتظرون 

ال�ضفوف  يف  تقبع  التي  االأندية 

مدربني  )ينتظرون(  االأخرية 

حتى  وموريتانيا  ليبيا  من 

يكتمل الن�ضاب املغاربي وتكون 

الريا�ضة جنحت يف اإعادة توحيد 

ف�ضل  اأن  بعد  املغاربي  االحتاد 

ال�ضيا�ضيون يف مل �ضمل هذا االحتاد 

الذي يعي�ش جمودا كبريا منذ �ضنوات 

عديدة.

هل �صيعود الحتاد املغاربي.. الريا�صي؟

..رمب� تنجح الري��سة فيم� ف�سلت فيه ال�سي��سة

: 
مصطفــى أبيــض ❋ أسئلــة لـ 

التي مير  الو�ضعية احلرجة  ترى  كيف   ◆

منها فريقك الرجاء البي�ضاوي؟.

الو�ضعية  هذه  اأن  اأرى  �ضخ�ضيا   ◆◆

اأن  العاملية، البد  طبيعية، فجل االأندية 

امل�ضاكل،  بع�ش  م�ضارها  خالل  تعي�ش 

وتتجاوزها ب�ضالم.

بتاريخه  كبريا  يبقى  الرجاء  فريق 

يف  �ضيعود  اأنه  كما  الرائع،  وجمهوره 

اأقرب االآجال اإىل تاألقه ورونقه.

فاخر  احممد  املدرب  اإقالة  عن  ماذا   ◆

اأيام قليلة من كاأ�س العامل للأندية  على بعد 

البطلة؟

◆◆ احممد فاخر مدرب كفء، فتاريخه 

الغزير باالألقاب والبطوالت التي حققها 

له  �ضاهد  دربها،  التي  االأندية  مع معظم 

بذلك.

فاخر اأعطى كل ما ميلكه للرجاء، فاأظن 

اأن القرار كان �ضائبا، واأن الظروف التي 

حملها،  يف  كانت  االإقالة  هذه  فيها  متت 

اآفاق  عن  والبحث  للتغيري  ومنا�ضبة 

جديدة للفريق.

مظلم،  نفق  من  الوطنية  القدم  كرة  ◆متر 

اأ�ضباب  ما  �ضمعتها،  على  كبري  ب�ضكل  اأثر 

ذلك؟

◆◆ االأ�ضباب كثرية ومت�ضعبة، ما يهمنا 

حاليا هو اخلروج من هذا النفق ب�ضالم، 

الوطنية..  للكرة  االعتبار  واإعادة 

اأ�ضاهد  ال  اأن  اأمتنى  كنت  باملنا�ضبة 

عر�ضت  التي  الهزيلة  امل�ضرحية  تلك 

ظلما  �ضميت  والتي  ال�ضخريات  مبدينة 

ف�ضخ�ضيات  العام،  باجلمع  وعدوانا 

اأن يكونوا  هذه امل�ضرحية من املفرو�ش 

اأقوى  يف  م�ضريين  اأنهم  علما  مربيني، 

االأندية الوطنية.

التنظيمية  اللجنة  ورئي�س  مال  اأمني   ❋

�ضابقا لفريق الرجاء البي�ضاوي.

مل تعد تف�ضلنا عن نهائيات كاأ�ش اإفريقيا للمحليني �ضوى اأ�ضابيع 

معدودة، وامل�ضوؤولون عن ال�ضاأن الكروي خارج التغطية.

اإىل  املوؤدية  املقاعد  عن  وال�ضراعات  التطاحنات  ظل  ففي 

اجلامعة، يعي�ش املنتخب الوطني للمحليني و�ضعية ال يح�ضد 

عليها، فهذا املنتخب الذي من املفرو�ش اأن يبداأ ا�ضتعداداته 

لهذه التظاهرة االإفريقية غري موجود متاما، يف غياب املكتب 

اجلامعي، ويف غياب املدرب الذي �ضي�ضرف عليه، بعد نهاية 

عقد ر�ضيد الطاو�ضي الذي اأ�ضبح مدربا لفريق اجلي�ش امللكي. 

فعلى من الزال يتوفر على قليل من الغرية على الكرة الوطنية التي 

و�ضلت اإىل احل�ضي�ش، اأن ينقذ ما ميكن اإنقاذه قبل فوات االأوان.

ففي البداية يجب البحث عن املدرب الوطني الذي �ضيقود هذا املنتخب »ال�ضبح« يف هذه التظاهرة 

خا�ضة واأن معظم املتتبعني للمنتخبات الوطنية يرون يف مدرب ح�ضنية اأكادير االإطار الكفء 

م�ضطفى مديح الرجل املنا�ضب لهذه املهمة ال�ضعبة.

م�ضطفى مديح املعروف له بقدراته وتوا�ضعه، يقوم بعمل جبار مع الفريق ال�ضو�ضي رغم االأزمة 

املادية التي يعي�ضها الفريق.

م�ضطفى ميكنه اأن يجمع �ضمل هذا املنتخب بف�ضل خربته الطويلة، ومعرفته بخبايا كرة القدم 

العليلة.

نتمنى اأن يتم تعيني امل�ضرف على هذا املنتخب يف اأ�ضرع وقت.

من �سيقود منتخب املحليني

 يف نه�ئي�ت ك�أ�ض اإفريقي� لالأمم؟
فريق الرج�ء �سيعود ب�سرعة اإىل ت�ألقه ورونقه

المدرب التونسي نبيل معلول

مديح

بودريقةفاخر
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يف  امليـــــادين،  كل  يف  هنـــا  حا�ضرون  »املغاربة 

حرا�ضة املباين، يف املطاعم، يف دواليب ال�ضيا�ضة، 

البحثية  واملراكز  اجلامعات،  يف  ال�ضحافة،  يف 

اأنك  يعرفوا  اأن  ملجرد  يعانقونك  املرموقة، 

اأن يكون ملك  اإ�ضرائيل يريدون  مغربي..مغاربة 

املغرب ر�ضول ال�ضالم يف ال�ضرق الأو�ضط، وعرب 

فل�ضطني التقيتهم كانوا واقعيني يدركون اأن دولة 

الدميوقراطية والعمل والأمل خري من  متنحهم 

اأوهام دويلة يحكمها الف�ضاد والتخلف، م�ضيجة يف 

عامل متقدم.. ال�ضحافيون وال�ضيا�ضيون املغاربة 

هنا يريدون التحدث يف كل �ضيء، نقا�ضات ل تنتهي 

والكالم نف�ضه؛ متى يحل ال�ضالم؟ متى يكف جتار 

الأمل واملاآ�ضي النفخ يف نار احلروب؟«.

كتبه  ما  هو  اإ�ضرائيل،  لدولة  املمجد  الكالم  هذا 

طبيعية  عالقات  لإقامة  املغاربة  املتفائلني  اأحد 

ال�ضريف، وما كتابته  للقد�س  الدولة املحتلة  مع 

اجتاه  يف  ت�ضب  كلها  اأخرى  لكتابات  منوذج  اإل 

من  كثري  يكرهه  الذي  الكيان  �ضورة  تلميع 

املغاربة )..(.

الت�ضاوؤل  تقت�ضي  النوع)..(  هذا  من  كتابات 

م�ضاند  لوبي  بن�ضاط  يتعلق  الأمر  كان  اإذا  عما 

جواب  عن  والباحث  املغرب،  داخل  لإ�ضرائيل 

لهذا الت�ضاوؤل قد يجد جزءا من �ضالته يف �ضفحة 

في�ضبوكية اأن�ضئت موؤخرا حتمل عنوان » احلملة 

ة  الوطنَيّة لرف�س مقرتح قانون يكر�س العن�ضريَّ

عدة  وت�ضم  املغرِبي«،  املجتمع  يف  واحلقد 

�ضحافيني ون�ضطاء �ضيا�ضيني.. علما اأن وكالت 

الأنباء كانت قد كتبت منذ مدة لي�ضت بالطويلة 

قاموا  املغاربة  ال�ضحافيني  من  جمموعة  اأن  

بزيارة للدولة العربية بناء على دعوة من وزارة 

�ضديدا  تكتما  اأن  غري  الإ�ضرائيلية  اخلارجية 

اأحيطت به لئحة هوؤلء ال�ضحفيني الذين زاروا 

وحيفا،  اأبيب  وتل  كالقد�س  املدن  من  جمموعة 

املحتلة  فل�ضطني  )�ضمايل  الكرملب  اأداليا  وقرية 

والبحر امليت(، واملوقع التذكاري اأياد فا�ضيمب 

لذكرى �ضحايا املحرقة النازية..

الأ�ضماء  كون  على  دليل  اأي  يوجد  ل  طبعا 

قد  اإ�ضرائيل«  مع  التطبيع  »لتجرمي  املناه�ضة 

زارت اإ�ضرائيل يف يوم من الأيام، لكن اأحد اأع�ضاء 

املر�ضد الوطني ملناه�ضة التطبيع اأكد لالأ�ضبوع 

�ضدرت  التي  ال�ضحفيني  مقالت  يتابعون  اأنهم 

يف الفرتة الأخرية والتي تدخل يف اإطار احلملة 

امل�ضادة مل�ضروع القانون الذي يجري التح�ضري 

له يف الربملان.

عالقات  اإقامة  عن  املدافعني  ن�ضاط  يقت�ضر  ول 

اإن  بل  ال�ضحافيني  على  اإ�ضرائيل  مع  اإيجابية 

الظهور  على  حري�ضني  كانوا  الفنانني  بع�س 

قانون  تفعيل  »اإن  اإ�ضرائيل،  عن  املدافع  مبظهر 

�ضورة  �ضيعطي  املغرب  يف  التطبيع  يجرم 

�ضيئة عن البالد«، هذا ما يعتقده املخرج املثري 

تنغري  »فيلم  و�ضاحب  ه�ضكار  كمال  للجدل 

جريوزاليم«.

األعمال التي تدخل في خانة 
التطبيع   

مل ت�ضمح الظروف التي يجري فيها النقا�س حول 

م�ضامني  مبعرفة  اإ�ضرائيل  مع  التطبيع  جترمي 

لم يكن أحد يتوقع أن يخلق 
مقترح قانون يتعلق بتجريم 

التطبيع مع إسرائيل كل 
هذه الضجة، بما في ذلك 

أصحابه الذين اقترحوه أول 
مرة على مجموعة من الفرق 

البرلمانية قبل أن تتبناه 
مؤخرا خمسة أحزاب سياسية 

هي حزب العدالة والتنمية 
واالتحاد االشتراكي، واألصالة 

والمعاصرة، وحزب التقدم 
واالشتراكية، وحزب االستقالل.

النقاش حول مشروع قانون من 
هذا النوع كان من الممكن أن 

يمر في ظروف عادية لوال حالة 
االستنفار التي أثبتت أن هناك 

»لوبيا« عاشقا إلسرائيل ناشطا 
بكثافة في المغرب.. هذا 

اللوبي فتح عدة جبهات على 
القانون المذكور قبل ميالده.

إعداد: سعيد الريحاني 

لأول مرة.. 
اللوبي الإ�سرائيلي 

يواجه خم�سة 
اأحزاب حتت قبة 

الربملان املغربي

كتابات من هذا 
النوع)..( تقتضي 

التساؤل عما إذا كان 
األمر يتعلق بنشاط 

لوبي مساند إلسرائيل 
داخل المغرب، والباحث 
عن جواب لهذا التساؤل 
قد يجد جزءا من ضالته 
في صفحة فيسبوكية 

أنشئت مؤخرا تحمل 
عنوان » الحملة الوطنية 

لرفض مقترح قانون 
يكرس العنصريَّة 

والحقد في المجتمع 
المغرِبي«

تظاهرة سابقة لمساندة فلسطين بالدار البيضاء



هذا القانون الذي وافقت على م�ضمونه خم�س فرق 

التي  املقت�ضبة  املواد  بع�س  با�ضتثناء  برملانية، 

اأكدت اأن ال�ضجن هو م�ضري »املطبعني«.

بتجرمي  اخلا�س  القانون  مقرتح  م�ضودة  ترتكز 

اأ�ضا�ضية،  مواد  خم�س  على  اإ�ضرائيل  مع  التطبيع 

التي  الأعمال  تعريف  على  الأوىل  املادة  وتركز 

اإ�ضرائيل وهي: اإجناز  اإطار التطبيع مع  تدخل يف 

اأي عملية من العمليات التجارية املن�ضو�س عليها 

يف املدونة املغربية للتجارة مع اإ�ضرائيل، �ضواء قام 

بها �ضخ�س ذاتي اأو معنوي..

وي�ضمل التطبيع يف اإطار املادة الأوىل من امل�ضودة 

كل عملية مالية مع اإ�ضرائيل مبا يف ذلك العمليات 

عليها يف  املن�ضو�س  التاأمينية  والعمليات  البنكية 

القوانني واملرا�ضيم و القرارات املنظمة لها باملغرب 

وكذا كل خدمة من اخلدمات املهنية اأو احلرفية.

املايل  التعامل  على  املجرمة  الأفعال  تقت�ضر  ول 

ي�ضمل  الأمر  اأن  يوؤكدون  امل�ضودة  اأ�ضحاب  اإن  بل 

كذلك جميع الأن�ضطة التي تقام بالكيان الإ�ضرائيلي 

اأ�ضخا�س  يح�ضرها  اأو  فيها  ي�ضارك  اأو  وي�ضاهم 

و�ضواء  باملغرب،  يقيمون  معنويون  اأو  ذاتيون 

واقت�ضادية  �ضيا�ضية  طبيعة  ذات  الأن�ضطة  كانت 

من  ذلك  غري  اأو  ريا�ضية  اأو  فنية  اأو  ثقافية  اأو 

الأن�ضطة، و�ضواء كانت منظمة من جهات ر�ضمية 

اأو غري ر�ضمية.

ب�ضفة عامة فاإن اأع�ضاء املر�ضد الوطني ملناه�ضة 

اأنواع التعامل  التطبيع يوؤكدون على حظر جميع 

اأو  �ضيا�ضي  جمال  اأي  يف  اإ�ضرائيل،  مع  والتبادل 

ريا�ضي  اأو  ثقايف  اأو  مايل  اأو  اأو جتاري  اقت�ضادي 

اأو فني اأو �ضياحي  اأو اإعالمي، و�ضواء كان اأطراف 

هذا التعاون اأو التبادل، ذاتيون اأو معنويون.

الحبس هو مصير كل 
من سيزور إسرائيل

قد  التي  العقوبة  عن  ي�ضاألون  املتتبعني  من  كثري 

تت�ضمنه  طبعا  واجلواب  »مطبع«،  كل  يواجهها 

م�ضودة القانون التي توؤكد حرفيا ما يلي: »يعاقب 

كل من ي�ضاهم اأو ي�ضارك يف ارتكاب اأفعال التطبيع 

مع الكيان الإ�ضرائيلي اأو يحاول ارتكابها بعقوبة 

�ضنوات  وخم�س  اثنني  بني  ترتاوح  حب�ضية 

درهم  ومليون  األف  مائة  بني  ترتاوح  وبغرامة 

الأ�ضلية  العقوبة  اإىل  بالإ�ضافة  للمحكمة،  ويجوز 

املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة اأن حتكم 

على املدانني باأحد العقوبات الإ�ضافية املن�ضو�س 

عليها يف املادة 36 من القانون اجلنائي«.

التن�ضي�س على عقوبة حب�ضية يف م�ضودة القانون 

املذكور كان م�ضتفزا بالدرجة الأوىل لكل الن�ضطاء 

اأو  منتظم  ب�ضكل  اإ�ضرائيل  يزورون  الذي  املغاربة 

متقطع، والنموذج هو حالة الباحث اأحمد ع�ضيد 

القانون  هذا  �ضد  املنتف�ضني  اأوائل  من  كان  الذي 

كما  التفتي�س«،  حماكم  اإىل  »�ضيقود  باعتباره 

داخل  القانون  هذا  مبقاومة  نف�ضه  املتحدث  توعد 

الربملان.

اللوبي اليهودي يستنجد بالملك 
ورغم اأن جل الأحزاب ال�ضيا�ضية التي تبنت الدفاع 

عن هذا القانون �ضكتت عن مواجهة خ�ضوم الفكرة 

باأي �ضكل من الأ�ضكال فاإن امل�ضي قدما نحو مناق�ضته 

حتت قبة الربملان عجل بخرجات »اللوبي اليهودي 

يف املغرب« وهو اأمر غري مفهوم ح�ضب ما �ضرح به 

التطبيع مع  الوطني ملناه�ضة  م�ضدر من املر�ضد 

اإ�ضرائيل، فهذا القانون موجه لل�ضهاينة ولي�س �ضد 

اليهود املغاربة.

الطوائف  جمل�س  رئي�س  وهو  كودي�س«  »جاكي 

يف  قال  وال�ضويرة  مراك�س  مدينتي  يف  اليهودية 

الإ�ضرائيلية  »هاآرتز«  جريدة  ن�ضرتها  ت�ضريحات 

باأن »هذا القانون لي�س اأمامه اأي حظ حتى مير يف 

كودي�س  بذلك«،  ي�ضمح  لن  امللك  اأن  كما  الربملان، 

عقالنية  »غري  باأنها  القانون  م�ضروع  بنود  و�ضف 

منفتح  بلد  يف  متر  اأن  ميكن  ول  منطقية  وغري 

كاملغرب«.

يف  اليهودية  الطوائف  بع�س  اأن  يظهر  اإذن  هكذا 

النقا�س،  خط  على  امللك  اإدخال  حتاول  املغرب 

اإن  بل  فقط  الداخل  على  يقت�ضر  ل  ذلك  اأن  غري 

حيث  نف�ضه  الجتاه  يف  ت�ضب  خارجية  مبادرات 

»�ضيمون  مركز  رئي�س  �ضامويز«،  »�ضيمون  بعث 

امللك  اإىل  بر�ضالة  الدولية«،  للعالقات  وي�ضنتهال 

حممد ال�ضاد�س، تدعوه اإىل التدخل لإلغاء م�ضودة 

هذا القانون، لأن ذلك » من �ضاأن امل�ضادقة على هذا 

القانون اأن يوؤثر يف �ضورة املغرب كبلد الت�ضامح، 

واملعروف بعالقاته املتميزة مع اجلالية اليهودية 

عرب اأنحاء العامل«. 

من  التالية  الفقرة  يف  تظهر  اليهودي  ال�ضغط  قمة 

حاولت  اجلاللة،  �ضاحب  غيابكم  »يف  الر�ضالة: 

بع�س التنظيمات الإ�ضاءة اإىل �ضورة املغرب كبلد 

الدوام حليفا تاريخيا،  الت�ضامح، والذي ظل على 

وحافظ على عالقات وروابط متميزة مع الطائفة 

اأوروبا،  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  اليهودية 

حاولت  لقد  اجلاللة،  »�ضاحب  واإ�ضرائيل«.. 

جمموعة من الأحزاب ال�ضيا�ضية، من خلف ظهركم، 

التطبيع  بـ»جترمي  معنون  قانون  م�ضروع  مترير 

منع  يروم  الذي  امل�ضروع  وهو  اإ�ضرائيل«،  مع 

ينظمها  التي  الأن�ضطة،  يف  اإ�ضرائيلية  م�ضاركة  اأي 

ال�ضعب املغربي..«.

حسابات الربح والخسارة
يف عز هذا النقا�س ل يرتدد بع�س اأن�ضار التطبيع 

الدعم  ورقة  بينها  من  الأوراق  بع�س  اإ�ضهار  يف 

الأوىل  املغاربة  لق�ضية  املفرت�س  اليهودي 

اأخرى  �ضحفية  تقارير  تتحدث  كما  )ال�ضحراء( 

املغرب  بني  التجارية  املبادلت  انتعا�س  عن 

واإ�ضرائيل حيث توؤكد الدرا�ضات ال�ضادرة موؤخرا 

يف  البلدين،  بني  التجارية  العالقات  حجم  اأن 

الإح�ضاء  ملكتب  تقرير  يف  م�ضتمر،وجاء  ارتفاع 

نحو  الإ�ضرائيلية  ال�ضادرات  الإ�ضرائيلي،اأن 

اأحد  �ضجلت  املن�ضرم  اأكتوبر  �ضهر  املغرب،خالل 

�ضنوات خالل  منذ  الإطالق  م�ضتوياتها على  اأكرب 

ماليني    18.5 املا�ضي،متجاوزة  اأكتوبر  �ضهر 

دولر،مقابل 400 األف دولر يف �ضهر اأكتوبر2012.. 

تنفي  كريان  بن  الإله  عبد  يقودها  التي  احلكومة 

يبقى  الأرقام  هذه  ظل  يف  لكن  تطبيع  اأي  وجود 

خ�ضارة  وجود  اإمكانية  عن  مطروحا  ال�ضوؤال 

اقت�ضادية عقب جترمي التطبيع مع اإ�ضرائيل.

ملف15
alousbouea@gmail.com

 العدد: 766  اخلميس 05 دجنبر 2013

الزمـــــــزمـــي..
 هل هو في شرود

الباري  عبد  انتقد  الإ�ضالميني،  كل  وبخالف  التيار  �ضد 

للجدل، وع�ضو  املثرية  بفتاويه  املعروف  الزمزمي، 

الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني، مبادرة املر�ضد 

املغربي ملناه�ضة التطبيع واعتربها جمرد عمل 

عبثي ل طائل منه ول نتائج ملمو�ضة لها واقع 

الفل�ضطينيني.

يجرم  قانون  ل�ضن  تفاوؤله  عدم  يربر  الزمزمي 

التطبيع بكون اأمريكا �ضتعاقب كل من �ضيقطع 

واقت�ضاديا،  �ضيا�ضيا  اإ�ضرائيل  مع  عالقاته 

اخلليجية  بالدول  مثال  نف�ضه  املتحدث  و�ضرب 

التي  تراعي هذه العتبارات رغم غناها وثرواتها، 

ح�ضب ما �ضرح به يف اآخر خرجاته 

الإعالمية.

ل  مرفوعة  و�ضعارات  مر�ضل  كالم  هو  القانون  هذا  فمثل 

اإذللهم  يتم  الذين  الفل�ضطينيني  على  لها  اأثر  ول  فيها  فائدة 

وت�ضريدهم كل يوم من طرف الإ�ضرائليني يقول الزمزمي.

اأن  للجدل  املثري  القانون  اأ�ضحاب  التطبيع وهم  الوطني ملناه�ضة  املر�ضد  اأع�ضاء  يعترب 

»اخرتاق  خمططات  تنفيذ  بدء  على  وموؤ�ضرات  بوادر  بظهور  متيزت  الأخرية  ال�ضنني 

اأوغلوا  اأو  املجتمع املغربي« عرب من ي�ضمونهم »الذين �ضقطوا يف جرم التطبيع وتوغلوا 

فيه حتى �ضاروا يف مربع العمالة الرخي�ضة للم�ضروع ال�ضهيوين«.

ال�ضهيوين  الت�ضلل  مظاهر  تخطئ  اأن  اليوم  اأن  املدين  والفاعل  املراقب  لعني  ميكن  »ل 

الرموز وت�ضويه  التي و�ضلت م�ضتويات خطرية على م�ضتوى �ضهينة بع�س  والخرتاق 

وا�ضتهداف عنا�ضر خمتارة من معامل الهوية املغربية وتزوير التاريخ عرب د�س ال�ضبهات 

واملغالطات، وذلك يف �ضبيل خلق بوؤر اخلالف والفتنة العرقية والإثنية كمقدمة لإ�ضعال 

فو�ضى باملنطقة املغاربية و�ضناعة كيانات تابعة وملحقة بامل�ضروع ال�ضهيوين«، هذا ما 

عقدها  التي  الأخرية  الندوة  خال�ضات  يف  مدون  هو  ما  ح�ضب  التطبيع  مناه�ضو  يعتقده 

املر�ضد حتت عنوان »التطبيع وخماطر الخرتاق ال�ضهيوين«، غري 

الذي  املر�ضد  رئي�س  به  ي�ضرح  ما  م�ضتوى  اإىل  ي�ضل  ل  ذلك  اأن 

الإ�ضرائيلي  للمو�ضاد  اأن هناك �ضخ�ضيات مغربية عميلة  يعترب 

)جهاز املخابرات الإ�ضرائيلي(.

عمالء للموساد 
اإلسرائيلي 

نمودج لبعض العناوين التي تؤكد وجود تطبيع سري مع إسرائيل

يعاقب كل من يساهم أو يشارك 
في ارتكاب أفعال التطبيع مع 

الكيان اإلسرائيلي أو يحاول 
ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح 

بين اثنين وخمس سنوات وبغرامة 
تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم
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واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  ينظم 

والبيئي ندوة �صحفية لتقدمي الراأي الذي 

ال�صحية  “اخلدمات  املجل�س حول:  اأعده 

يف  وامل�صاواة  التعميم  نحو  االأ�صا�صية، 

دجنرب   9 االإثنني  يوم  وذلك  الولوج”، 

2013 يف ال�صاعة العا�صرة �صباحا، مبقر 
املجل�س، بالرباط.

وياأتي هذا الراأي يف اإطار طلب االإحالة التي 

واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  تلقاها 

احلكومة،  رئي�س  طرف  من  والبيئي 

احلالية  الو�صعية  تقييم  اإىل  والرامية 

لولوج املواطنات واملواطنني اإىل اخلدمات 

جودتها،  ومدى  االأ�صا�صية،  ال�صحية 

وكلفتها و�صبل متويلها، وبلورة اقرتاحات 

عملية ب�صاأنها، من اأجل الو�صول اإىل تغطية 

التغطية  نطاق  بتو�صيع  كفيلة  �صاملة 

ال�صحية ببالدنا.

تنظم م�صالح املكتب الوطني لل�صالمة ال�صحية 

)امل�صلحة  بالعيون  الغذائية  للمنتوجات 

املواد  مراقبة  وم�صلحة  االإقليمية  البيطرية 

امل�صتهلك  حلماية  العيون  وجمعية  النباتية(، 

حملة   ،2013 دجنرب   21 اإىل  نونرب   23 من 

ب�صالمة  للم�صتهلك  املبا�صرة  ال�صحية  للتوعية 

العيون  مبدينة  اال�صتهالك  نقط  االأغذية، باأهم 

ح�صب الربنامج االآتي، بعدما نظمتها يف كل من 

قيادة بوكراع، و�صوق اجلمال:   

- ال�صبت 7 دجنرب 2013 على ال�صاعة اخلام�صة 

م�صاء بحي العودة )نقطة االنطالق اأمام امللحقة 

االإدارية 17(.

- ال�صبت 14 دجنرب 2013 على ال�صاعة اخلام�صة 

م�صاء بحي الوفاق )نقطة االنطالق اأمام امللحقة 

االإدارية 21(.

ال�صاعة  على   2013 21 دجنرب  - ال�صبت 

االنطالق  )نقطة  الرحيبة  بحي  م�صاء  اخلام�صة 

عند املركز االأمني(.

الهامل  زكرياء  املغربي  ال�صاب  منح 

يف  املتميز  العربي  ال�صباب  جائزة 

ذلك  جاء  االإن�صان.  حقوق  جمال 

ال�صباب  �صمن  من  اختياره  خالل 

العربي؛  الوطن  يف  املتميز  العربي 

من  و�صابة  �صاب   200 تناف�س  حيث 

هذه  على  العربية  الدول  خمتلف 

اجلائزة، ويتم منح اجلائزة لل�صباب 

املتميز واملبدع يف جماالت متعددة منها العمل الطوعي والتنموي 

يف  واأي�صا  العلمي،  والبحث  الب�صرية  والتنمية  االأعمال  وريادة 

مايل  مبلغ  عن  عبارة  واجلائزة  واالإعالم.  ال�صحافة  جماالت 

باالإ�صافة اإىل الع�صوية يف املجل�س ال�صبابي، وهي جائزة جمل�س 

ال�صباب العربي للتنمية املتكاملة - جامعة الدول العربية. 

اجلدير ذكره، اأن ال�صاب زكرياء الهامل رئي�س وموؤ�ص�س منظمة 

�صباب من اأجل ال�صالم؛ نا�صط يف اأكرث من 50 دولة ح�صل على 

االإن�صان  حقوق  جائزة  �صمنها  من  ودولية  عربية  جوائز  عدة 

وحقوق  ال�صالم  �صفري  وو�صاح  بجنيف،  املتحدة  االأمم  بق�صر 

االإن�صان.

»اخلدمات ال�صحية 

الأ�صا�صية: نحو التعميم 

وامل�صاواة يف الولوج«

املكتب اجلهوي لل�صالمة ال�صحية 

للمنتوجات الغذائية بالعيون 

ينظم حملة حت�صي�صية

تقدمي وتوقيع ديوان »رماد اليقني« لل�صاعر حممد بلمو

زكرياء الهامل يفوز 

بجائزة ال�صباب 

العربي املتميز           
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تعلن وزارة الثقافة عن تنظيم جائزة املغرب للكتاب بر�صم �صنة 2014، والتي 

للن�صر والكتاب  الدويل  الدورة الع�صرين للمعر�س  �صتمنح يف حفل افتتاح 

بالدار البي�صاء، املزمع تنظيمها ما بني 13 و23 فرباير 2014.

والباحثني  والنقاد  وال�صعراء  الكتاب  من  والراغبني،  الراغبات  فعلى 

اأن يوجهوا طلباتهم مرفقة بثماين )8(  واملفكرين املغاربة، يف امل�صاركة 

ن�صخ من الكتب التي �صدرت �صنة 2013، والتي يودون تر�صيحها للجائزة، 

اإ�صافة اإىل ن�صخة من اأ�صل الكتاب املر�صح اإذا كان الكتاب مرتجما، مع 

االإدالء مبا يثبت حقوق الرتجمة، ويودعونها مبكتب ال�صبط مبديرية 

الكتاب واخلزانات واملحفوظات، 17 �صارع م�صليفن، اأكدال، الرباط. 

كما يحق تر�صيح الكتب ال�صادرة لكتاب مغاربة باخلارج خالل نف�س 

ال�صنة.

وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه يتم قبول تر�صيح امل�صنفات لنيل اجلائزة من 

موؤلفي الكتب، وكذا من لدن الهيئات املهنية النا�صرة، واملوؤ�ص�صات 

الثقافية واالأكادميية والرتبوية الوطنية، على اأن يكون تر�صيحها 

م�صحوبا بطلب خطي موقع من طرف املوؤلف، وذلك يف اأجل اأق�صاه 

يوم اخلمي�س 03  يناير 2014.

وت�صتمل جائزة املغرب للكتاب على االأ�صناف التالية:

للعلوم  املغرب  وجائزة  االإن�صانية،  للعلوم  املغرب  جائزة 

والفنية  االأدبية  للدرا�صات  املغرب  جائزة  االجتماعية، 

واللغوية، جائزة املغرب لل�صعر، وجائزة املغرب لل�صرديات 

واملحكيات )رواية، ق�صة، م�صرحية...(، ثم جائزة املغرب 

للرتجمة. 

الدورة الرابعة للملتقى الوطني 
للفنانني الت�صكيليني ال�صباب

للفنانني  الوطني  »امللتقى  الثقافة  وزارة  تنظم 

الت�صكيليني ال�صباب« يف دورته الرابعة  يوم اجلمعة 20 

دجنرب 2013 بقاعة حممد الفا�صي بالرباط.

يهدف هذا امللتقى اإىل حتفيز الفنانني الت�صكيليني ال�صباب 

االإبداعية  جهودهم  ودعم  واالبتكار،  املبادرة  على 

الواعدة  واجلمالية، كما يروم رعاية الطاقات الوطنية 

وت�صجيعها ماديا واإعالميا.

يتبارى على جوائز امللتقى �صتة ع�صر فنانا من املبدعني 

يف  االأوىل  املرتبة  اأحرزوا  اأن  �صبق  الذين  ال�صباب، 

جهات  كل  عرب  تنظيمها  مت  التي  االإق�صائية  املناف�صات 

اململكة.

تتوج فعاليات هذا امللتقى بحفل اإعالن وتوزيع اجلوائز 

ال�صبيحي،  االأمني  حممد  الثقافة  وزير  اإ�صراف  حتت 

للمر�صحني  اجلماعي  املعر�س  تد�صني  مع  تزامنا  وذلك 

يوم  الفا�صي،  حممد  بقاعة  املنا�صبة  بهذه  �صينظم  الذي 

اجلمعة 20 دجنرب 2013 يف ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف 

م�صاء.

يوم  وطنيا  لقاء  املغربي  القانوين  املعهد  ينظم 

»حماية  مو�صوع:  يف  بالرباط   2013 دجنرب   6
امل�صتهلك يف القرو�س العقارية«.

اجلوانب  ومناق�صة  درا�صة  اللقاء  هذا  يهدف 

القانونية للقرو�س العقارية على �صوء م�صتجدات 

حلماية  بتدابري  جاء  الذي   ،31  -  08 قانون 

خا�صة  مقت�صيات  ت�صمن  والذي  امل�صتهلكني 

بحماية امل�صتفيدين من القرو�س العقارية.

من  االأول  الوطني  العلمي  اللقاء  هذا  �صيعرف 

م�صاركة   31  -  08 قانون  تطبيق  منذ  نوعه 

املوؤ�ص�صات املعنية وخرباء يف قانون اال�صتهالك 

وكذا ممثلني عن جمعيات امل�صتهلكني.

يف اإطار اأن�صطته االأدبية، نظم امل�صرح الوطني حممد 

اخلام�س، يوم الثالثاء 2 دجنرب 2013، حفل تقدمي 

حممد  لل�صاعر  الثالثة  ال�صعرية  املجموعة  وتوقيع 

الثقافة  وزارة  من�صورات  �صمن  ال�صادرة  بلمو، 

»�صل�صلة اإبداع«. 

يذكر اأن املجموعة ال�صعرية مو�صومة بـ»رماد اليقني«، 

الرتاب«  »�صوت  جمموعة  بعد  لل�صاعر  الثالثة  هي 

احتاد  من�صوات  �صمن   2000 �صنة  �صدرت  التي 

�صدرت  التي  ال�صلمون«  و»حماقات  املغرب،  كتاب 

�صنة 2007 م�صرتكة مع ال�صاعر عبد العاطي جميل. 

وتتوزع ن�صو�س »رماد اليقني« على 75 �صفحة من 

بق�صيدة:  الديوان وجوده  ي�صتهل  املتو�صط.  القطع 

وبني  اليقني«؛  »رماد  ق�صيدة  اإىل  وينتهي  »غياب« 

املبتدى واملنتهى يتابع القارئ جملة ن�صو�س: »لو 

مبقدوري«، »حلم«، هل اأنا الريح اأيها احلداد«، 

»ال موطئ قلم يل«، »ور�صات مرتبكة �صد املوت«، 

اأن«، يقول  »تعريفات بدائية جدا«، »هل يحدث 

عبد اجلليل االأزدي يف تقدمي الديوان، وي�صيف: 

حجمها  يف  وتتنوع  تختلف  اإياها  »الن�صو�س 

و�صيغها ونرباتها، وتراوح بني الن�س وال�صذرة 

الن�س  �صذرية؛  مقاطع  عرب  املَُتَلوِلب  الن�س  اأو 

املعنى  الإنتاج  وتنثني  تنب�صط  اآلية  ب�صفته 

تعبرييا  حتايال  باعتبارها  وال�صذرة  والداللة، 

لتكثيف معنى وا�صع وعميق يف اأقل ما ميكن من 

الكلمات«. 

جتدر االإ�صارة اإىل اأن ن�صو�س املجموعة كتبت بني 

�صنتي 2005 و2011، ور�صم لوحة الغالف االأنيق 

الفنان الت�صكيلي حممد املن�صوري االإدري�صي.

لقاء وطني بالرباط:

حماية امل�صتهلكني يف القرو�ض العقارية

الثقافـــة16 العدد: 766  اخلميس 05 دجنبر 2013
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عندما تطالب احلمري باملنا�صب
يوم 24 فرباير 2009 ودعت الرباط اإىل دار البقاء، وحيد 

زمانه، عالمة، واأديب و�صاحب موؤلفات عديدة، وندوات 

كثرية حتى فا�صت عن حدود اململكة لرتوي حقول العلم 

واملعرفة يف اأوروبا واآ�صيا واإفريقيا.

من مواليد �صنة 1934 بالرباط، ويف �صنة 1946 وهو ابن 12 

�صنة ح�صل على ال�صهادة االبتدائية لينخرط ككل الوطنيني 

يف النادي اجلراري وعمره ال يتعدى اآنذاك 16 �صنة، ليتعلم 

مبادئ العمل الوطني، فتكون ثم تاأهل خلو�ض اجلهاد من 

اأجل ا�صتقالل اململكة، وجتند للقيام مبهمة التدري�ض لفائدة 

اأبناء املدينة، وهي مهمة مل تكن اإدارية، بل جعلها ر�صالة 

ر�صالة  النا�صئة؛  عقول  يف  غر�صها  عن  م�صوؤول  وطنية، 

خمالب  و�صحق  اال�صتعمار،  عار  حمو  اأجل  من  اجلهاد 

اجلهل واالأمية، اإميانا منه، رحمه اهلل، باأن اجلهاد واجلهل 

واالأمية ال يلتقون وال يتعاي�صون، فنذر نف�صه الإنقاذ اأبناء 

مدينته من الظلمات التي فر�صها اال�صتعمار الغا�صم.

وزارة  تاأ�صي�ض  وبعد  �صنوات،  باأربع  اال�صتقالل  وبعد 

التعليم وتكلفها مبهام االإنقاذ التي تطوع لها، ان�صحب من 

التدري�ض وعاد اإىل قاعات الدرا�صة يف اجلامعة �صنة 1960، 

ليتخرج منها باإجازة م�صتحقة �صنة 1963.

وت�صوروا وطنيا باإجازة ويف �صنة 1963، يف الوقت الذي 

كانت فيه ال�صهادة االبتدائية كافية للح�صول على وظيفة 

العمل يف جملة  املريحة، ويختار  الوظيفة  يرف�ض  عالية، 

العامل  يف  الفكرية  املراجع  اأهم  من  �صاعتها  كانت  علمية 

املنا�صب  تغوه  مل  احلق«،  »دعوة  جملة  وهي  العربي 

واالمتيازات واالأجر بقدر ما كان م�صغوال بتهييء االأر�ض 

القاحلة وزرعها ببذور كان يعلم، رحمه اهلل، باأنها �صتتحول 

اإىل ب�صاتني ولو بعد مماته.

وها هي موؤلفاته اليوم تعد من االأعمال االأكادميية ودرا�صاته 

م�صنفة �صمن املراجع ذات قيمة علمية عاملية، واأبحاثه 

من اجلواهر النفي�صة التي تزين اليوم جبني الرباط التي 

اأجنبته فاأحبها وخلد لها جملدات من االإجنازات العلمية 

من بينها: »مو�صوعة الرباط يف جزاأين« والرائعة الفكرية 

»املاء يف الفكر االإ�صالمي واالأدب العربي« يف اأربعة اأجزاء، 

املعروف  االإن�صان  وهو  هادفة  مب�صتملحة  ر�صعها  وقد 

مب�صتملحاته ومرحه اجلاد، وكل اأحاديثه فوائد �صاحكة 

وذات معاين ثاقبة.

وتقول امل�صتملحة التي وقعت وقائعها يف البيت االأبي�ض يف 

وا�صنطن يف فرتة الرئي�ض االأمريكي اأبراهام لنكولن، حيث 

اجتمع عدد من الطامعني يف تويل الوزارة، وت�صايق منهم 

الرئي�ض فحكى لهم الق�صة التالية: »قال: اإن اأحد احلكام 

اجلو،  اأحوال  عن  وزيره  ف�صاأل  لل�صيد،  يخرج  اأن  اأراد 

وهل يتوقع اأن متطر ال�صماء يف ذلك اليوم، فاأجابه الوزير 

بالنفي، واأكد باأن اجلو �صوف يكون على ما يرام، فانطلق 

موكب احلاكم ويف الطريق اعرت�ض املوكب فالحا ي�صوق 

حمارا، ويحذر موكب احلاكم من قرب هطول املطر، لكن 

احلاكم ورجاله مل يهتموا بقول الفالح، وحدث اأن املناخ 

تغري واأخذ املطر يف النزول، وا�صطر املوكب اإىل العودة، 

كيف  له:  وقال  احلمار  �صاحب  احلاكم  ا�صتدعى  وهنا 

عرف  الذي  اأنا  ل�صت  قال:  يهطل،  �صوف  املطر  اأن  عرفت 

ذلك واإمنا حماري فعندما ي�صم رائحة املطر يرفع باأذنيه 

اإىل فوق، فقال احلاكم: علي بهذا احلمار وعيَّنه وزيرا بدال 

اأبراهام  من الوزير امل�صوؤول عن اأحوال اجلو. وهنا علق 

لنكولن قائال: لكن ذلك احلاكم اقرتف بذلك خطاأ كبريا فقال 

اليوم  ذلك  منذ  الأنه  قال  اأخطاأ؟  ملاذا  ال�صيا�صيني:  اأحد  له 

واحلمري تطالب باملنا�صب«.

هذه امل�صتملحة مقتطفة من رائعة »املاء يف الفكر االإ�صالمي 

الرباطي  احلديث  هذا  و�صاحب  ملوؤلفه  العربي«  واالأدب 

العالمة حممد بن عبد العزيز بنعبد اهلل، تغمده اهلل برحمته 

واأ�صكنه ف�صيح جناته.

حديث العاصمة
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بقلـــــم 

تن�صيط  ومهمته  اخلارجية،  للعالقات  ق�صم  اجلماعة  يف 

الدويل،  التعاون  اأبواب  وفتح  اجلماعية  الدبلوما�صية 

اإىل  واملدن  العوا�صم  مع  املربمة  االتفاقيات  وتنزيل 

التنفيذ الفعلي، ويظهر باأن هذا الق�صم الذي يكلف ميزانية 

هو  وتعوي�صات،  اأجور  من  باهظة  م�صاريف  العا�صمة 

من  ويخرجه  ويخلخله  ين�صطه  من  اإىل  حاجة  يف  نف�صه 

الرتابة التي تنخره.

لها  الرباط  باأن العا�صمة  الق�صم يعلم  باأن هذا  وال نعتقد 

وهي  وتاآخي،  تواأمة  باتفاقيات  معها  مرتبطة  اأخوات 

جمهودات  وتطلبت  معقدة،  مبوافقة  خ�صعت  اتفاقيات 

واجتهادات، وحظيت مبوافقة خا�صة من الدوائر العليا 

وبتزكية من �صلطات الو�صاية، والتزال اإىل اليوم �صارية 

املفعول ومع االأ�صف حمجوزة يف «حب�ض« االأر�صيف للق�صم 

الذي رمبا ال علم له باأخوات الرباط والتي نذكره بها:

●  فمدينة الرباط لها اأخت هي مدينة اإ�صبيلية وقعت معها 

اتفاقية يف املو�صوع، وكان ال�صق االأول يف اإ�صبيلية بتاريخ 

15 اأكتوبر 1985، وال�صق الثاين يف الرباط بتاريخ 14 يناير 
.1986

من  االأول  ال�صق  وكان  طرابل�ض،  هي  ثانية  واأخت   ●

االتفاقية وقع يف طرابل�ض بتاريخ 11 مار�ض 1986، وال�صق 

الثاين يف الرباط بتاريخ 14 يونيو 1986.

● واأخت ثالثة هي القاهرة، وكان ال�صق االأول يف القاهرة 

بتاريخ 25 �صتنرب 1986، وال�صق الثاين يف الرباط بتاريخ 

8 يوليوز 1987.
● واأخت رابعة هي تون�ض، وكان ال�صق االأول يف الرباط 

بتاريخ 2 مار�ض 1987، وال�صق الثاين يف تون�ض بتاريخ 18 

مار�ض 1987.

يف  االأول  ال�صق  وكان  نواك�صوط،  هي  خام�صة  واأخت   ●

نواك�صوط بتاريخ 21 يناير 1988، وال�صق الثاين يف الرباط 

بتاريخ 4 فرباير 1988.

يف  االأول  ال�صق  وكان  ل�صبونة،  هي  �صاد�صة  واأخت   ●

ل�صبونة بتاريخ 22 مار�ض 1988، وال�صق الثاين يف الرباط 

بتاريخ 18 يوليوز 1988.

● واأخت �صابعة هي مالبو، وكان ال�صق االأول يف الرباط 

بتاريخ 2 مار�ض 1988، وال�صق الثاين يف مالبو بتاريخ 13 

يونيو 1988.

�صنعاء  يف  االأول  ال�صق  وكان  �صنعاء،  ثامنة  واأخت   ●

اأبريل 1988، وال�صق الثاين يف الرباط بتاريخ  بتاريخ 12 

21 يونيو 1988.
● واأخت تا�صعة هي عمان الكربى، وكان ال�صق االأول يف 

عمان بتاريخ 9 اأبريل 1988 وال�صق الثاين يف الرباط بتاريخ 

28 يونيو 1988.
مدريد  االأول يف  ال�صق  مدريد، وكان  عا�صر هي  واأخت   ●

بتاريخ 16 ماي 1988، وال�صق الثاين يف الرباط بتاريخ 14 

�صتنرب 1988.

● واأخت اإحدى ع�صرة هي مر�صيليا، وكان ال�صق االأول يف 

الرباط بتاريخ 28 غ�صت 1989، وال�صق الثاين يف مر�صيليا 

بتاريخ 23 يونيو 1990.

يف  االأول  ال�صق  وكان  اأثينا،  هي  ع�صرة  اثنتا  واأخت   ●

اأثينا  يف  الثاين  وال�صق   ،1990 يوليوز   9 بتاريخ  الرباط 

بتاريخ 10 �صتنرب 1990.

● واأخت ثالث ع�صرة هي اإ�صطنبول، وكان ال�صق االأول يف 

الرباط بتاريخ 23 اأبريل 1991، وال�صق الثاين يف اإ�صطنبول 

بتاريخ 20 �صتنرب 1991.

االأول يف  ال�صق  وكان  اأنت�صريابي،  ع�صرة  اأربع  واأخت   ●

الرباط بتاريخ 23 اأبريل 1992، ومل يتم ال�صق الثاين... فما 

هو قرار املنتخبني؟!

الرباط يا حسرة

الرباط  يف  ازداد  ولقد  اهلل،  رحمه  بركا�ض،  علي  املجاهد  الوطني  تويف 

بتاريخ 4 غ�صت 1917، ومل ن�صر اإىل تاريخ وفاته اإميانا منا باأن هذه 

ال�صخ�صية الفذة ماتزال بيننا باأعمالها اجلليلة وت�صحياتها 

الكثرية ون�صاالتها الكبرية.

هذا الوطني، رحمه اهلل، كان يطوف العامل خ�صو�صا 

اأمريكا واإجنلرتا وباري�ض للتعريف بق�صية ال�صعب 

املغربي ومعاناته مع املحتل. واألَّف موؤلفات ي�صرح 

فيها ظلم اال�صتعمار ووزعها يف اأمريكا ومقر االأمم 

املتحدة و�صاعده يف ذلك اإتقانه للغة االإجنليزية، 

وكان قد مت �صجنه على جهاده ون�صاله ثم نفيه اإىل 

ال�صحراء بتاريخ 11 دجنرب 1952.

اأنه  حتى  من�صب،  اأي  يتقلد  اأن  رف�ض  اال�صتقالل  بعد 

رحمه اهلل ا�صتعطف خاله املرحوم احلاج اأحمد بركا�ض ليتدخل 

الإعفائه من تقلد من�صب ممثل اململكة يف االأمم املتحدة، واكتفى باأعماله التجارية يف 

لبي�صاء والرباط وبع�ض البلدان االإفريقية.

كرمي و�صهم وويف وخمل�ض و�صاحب مبادئ، لذلك فهو مل ميت؛ هو بيننا مبا خلده من 

اأفعال وت�صحيات، رحمه اهلل تعاىل واأ�صكنه ف�صيح جناته.

من

 أرشيف

 الرباط

يف  االأجانب  املقيمون  ي�صارك  اأن  املنتظر  من 

االنتخابات اجلماعية املقبلة، و�صتكون العا�صمة 

يف  جذريا  تغريا  �صت�صهد  التي  اجلماعات  من 

التزكية االنتخابية بحكم امل�صاركني اجلدد الذين 

يختلفون عن باقي االأجانب �صواء يف مراك�ض اأو 

يف فا�ض وطنجة والدارالبي�صاء وغريها، فهوؤالء 

امل�صاركون يف جماعة الرباط، هم من الدبلوما�صيني 

والهيئات الدولية واملوؤ�ص�صات العاملية ووكاالت 

االأنباء ومبعنى اآخر من النخبة ال�صيا�صية الراقية 

التي كانت يف ال�صابق جمرد »مالحظني ومراقبني 

امل�صاركة  حق  الد�صتور  ليمنحهم  م�صترتين«، 

الفعلية، مما �صيجعلهم يف قلب االأحداث االنتخابية 

ومر�صحيها  وحمالتها  واأو�صاخها  »عيوبها  بكل 

ونتائجها ومعاركها وجتمعاتها وبراجمها و�صَكِرها 

وزيتها وخرفانها امل�صوية ووعودها املع�صولة«.

املمار�صات،  من  عدد  �صتتقل�ض  �صك  وبدون 

و»�صتلتزم« االأحزاب برت�صيح مر�صيحن على االأقل 

بـ»�صكارتني«  ولي�ض  بلغتني  التوا�صل  يح�صنون 

ر�صيدا  تت�صمن  حمرتمة  ذاتية  �صريا  ويقدمون 

من العلم والتجربة ال�صيا�صية واملعرفة بامليثاق 

العا�صمة  ب�صوؤون  التام  واالإملام  اجلماعية، 

وم�صاكلها مع احللول املقرتحة واجلدولة.

»لي�ض  املعايري  بهذه  االأحزاب  التزمت  ما  واإذا 

يف  و�صركائنا  جلرياننا  ولكن  الرا�ض«  لكحل 

االنتخابات، املقيمون االأجانب، فاإنها والأول مرة 

و�صتربز  املاألوفة،  االنتخابية  اخلارطة  �صتغري 

خارطة جديدة ال مكان فيها للخالدين اجلماعيني 

وال للموزعني لالأوهام اأو املتقم�صني لـ»الن�صال« 

واإقامة  وال�صفقات  »الهميزات«  عن  الباحثني 

ال�صهرات على ح�صاب اأموال اجلماعة.

واأمام الرباط يف االنتخابات املقبلة ناخبون جدد، 

وجمل�ض جماعي جديد، ودون �صك برامج جديدة 

وجيدة وملتزمة ومعقولة، لتحفيز الناخبني من 

تلك  يف  الأن  بكثافة،  للم�صاركة  االأجانب  املقيمني 

امل�صاركة املرجوة خدمة للمملكة ال تقدر بثمن.

باالأ�صعة«  »لفحو�صات  �صتخ�صع  فالعا�صمة 

من خالل االنتخابات املقبلة لت�صخي�ض و�صعها 

احلزبي احلقيقي، و�صت�صبح يف حكم املا�صي كل 

اخلرائط ال�صيا�صية ال�صابقة.

العا�صمة؟  ينتظرها يف  االأحزاب واعية مبا  فهل 

فالأول مرة �صيكون الرابحون من هذه املبادرة، هم 

الناخبون املحليون ومدينة الرباط.

حاليا  ويحتل  ال�صكري  مر�ض  باالإن�صان،  الفتاكة  االأمرا�ض  من 

وال�صرايني  القلب  اأمرا�ض  بعد  الرابعة  املرتبة  الرباط  يف 

واحل�صا�صية واالأورام، ويقدر عدد املر�صى الرباطيني بال�صكري 

باأزيد من 100 األف مري�ض، وهناك ن�صبة كبرية من املر�صى ال 

يعلمون باأنهم م�صابون مما يت�صبب يف م�صاعفات خطرية على 

والكلي  والعظام  والعيون  والكبد  وال�صرايني  القلب  م�صتوى 

واجللد اإلخ..

فهذا املر�ض ال�صامت منت�صر يف العامل ويعاين من ويالته 380 

مليون م�صاب، يعي�ض اأغلبهم يف الدول النامية التي تعتمد على 

وقلة  املريحة  املوا�صالت  وو�صائل  احلديثة  التكنولوجيات 

احلركة الإن�صانها.

الدويل  االحتاد  يف  من�صوية  جمعيات  تاأ�ص�صت  الدول  هذه  ويف 

لل�صكري، من بينها »جمعية ال�صكري وقاية وتكفل يف الرباط« 

والتي حتاول ح�صب اإمكانياتها املتوا�صعة الن�صح والوقاية ثم 

التكفل بامل�صابني بهذا املر�ض الفتاك. 

ُكَتيِّبا يت�صمن عدة ن�صائح واإر�صادات  ويف اإطار الوقاية اأعدت 

لتجنب احلالة، ووزعته باملئات يف االأحياء، ولكن هل هذا كاف 

اإال وهو جثة  اأمام هذا الغول الزاحف والذي ال يرتك االإن�صان 

هامدة بعدما �صلب منه ب�صره واأطرافا من ج�صمه، ويخرب كبده 

وقلبه وعظامه؟

واأمام هذه »املجزرة« الب�صرية التي يتعر�ض لها مر�صى ال�صكري 

يف العا�صمة، يت�صاءل عن مهام وزارة ال�صحة وعن دور املنتخبني 

م�صوؤوليات  وعن  واالإقليمية  واجلهوية  اجلماعية  املجال�ض  يف 

املكاتب ال�صحية البلدية والتي مع االأ�صف اأ�صبحت مكلفة فقط 

مبعاينة املوتى وت�صليم �صهادات الدفن، فاأما االأحياء من الفقراء 

فهم يعانون مع عدو جبار ا�صتغل ان�صغال املنتخبني »ومن املمكن 

باأن يكون اأغلبهم مر�صى بال�صكري وهم غافلون« بتوزيع املنح 

وامل�صاعدات على االأجواق واالأبواق التي ت�صم االآذان ب�صجيجها، 

من  الأزيد  طبيعية  حلياة  و�صرورية  ملحة  حاجيات  وتهم�ض 

100 األف م�صاب ب�صم ال�صكري؛ واأكرثهم يف االأحياء املهم�صة 

والفقرية 

التـــــــــــــي 

انت�صـــــــر فيها 

هذا ال�صم القـــــاتل 

اأنا�ض  يف  فعلته  ليفعــل 

يف  ممثلوهم  عنهم  تخلــــــى 

للح�صول  يت�صولون  فالعديد من املر�صى  املجــال�ض اجلماعية، 

على الدواء ومن مل ت�صمح لهم كرامتهم بالت�صول، فاإنهم ميوتون 

ويف تلك اللحظة ي�صلم لهم املكتب ال�صحي البلدي �صهادة الوفاة 

باأن  ت�صهد  اإدارية  وثائق  مع  للمقربة  بنقلهم  اجلماعة  وتتربع 

املوتى مل يعد يربطهم باملنتخبني اأي رابط ومل يعودوا �صاحلني 

للت�صويت.

نتمنى من اجلماعة اأن تعيد طبع ذلك الُكتيب واأن توزعه على 

ال�صكان للوقاية من املر�ض الفتاك، وهذا اأ�صعف االإميان.

العنصر

نتيجة الدبلوما�صية ال�صعبية اجلامدة

اأخوات الرباط املن�صيات يف اأرجاء العامل!

 العدد: 766  اخلميس 05 دجنبر 2013

»تقنية  اليو�سفية  �سواحي  يف  ♦ا�ستهرت 

البا�ش« مب�ساركة ال�سلطة واملنتخبني، وذلك 

لإقامة  وكاأنه  الزنقة  يف  »با�ش«  برتكيب 

على  الت�سرت  منه  والغاية  قرح  اأو  فرح 

ف�سيحة البناء الع�سوائي الذي يغزو حاليا 

تلك ال�سواحي، وطبعا لكل »با�ش« ثمنه.

بال�سيارة  الريا�ش  حي  ف�سيحة  بعد   ♦

اجلماعية املعلومة، وهذه املرة مل يعد ركاب 

تلك ال�سيارة من اجلن�ش اللطيف، بل انتقلت 

فيه  يعمل  الذي  اجلوق  »معدات«  نقل  اإىل 

امل�ستفيد من ال�سيارة املح�سوبة على مقاطعة 

تقع قرب »الرقراق«.

♦ ب�سارع حمان الفطواكي »وعلى عينك يا 

البلدية  الإنارة  واأ�سالك  خيوط  عدي«  بن 

املتجولني  الباعة  خدمة  يف  اأ�سبحت 

التجارية على  الع�سوائيني وبع�ش املحالت 

ح�ساب �سكان املدينة، مبباركة من يطوفون 

يف الليل جلمع الإتاوات.

♦ حتول »املار�سي �سنطرال« و�سط العا�سمة 

وخارجها،  داخلها  يف  كبرية  »جوطية«  اإىل 

»التعريفة«  بت�سليم  ملزمون  وامل�ستفيدون 

م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  قبل  يجمعها  للذي 

ويف بداية ال�ساعة التا�سعة �سباحا.

380 مليون م�صـاب 
بال�صكـري يف العــامل 

بينهم 100 األـف بالرباط

الد�ستور مينحهم حق الت�سويت

املقيمون االأجانب »�صي�صقلبون« االنتخابات اجلماعية يف العا�صمة
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شجيع محمد 

التي  املعلمة  هذه  مريرت،  م�سجد 

الثالثينيات  حقبة  خالل  �سيدت 

�سمد  والذي  امل�ستعمر  اأنف  رغم 

العديد  ليعرف  التاريخ  وجه  يف 

احلداد  فيه  واأقيم  الأحداث  من 

خالل نفي ال�سلطان حممد اخلام�س 

ورفعت  املقاومة  رجال  وارتاده 

فيه اأكف ال�سراعة لل�سهداء واأبطال 

التحرير، هذه املعلمة التي اأ�ساءت 

م�سافة  على  لتظهر  املدينة  �سماء 

عر�سة  يرتك  اأن  قبل  كيلومرتات 

لعوامل الزمن.

ال�سامية  التعليمات  اإطار  ويف 

الداعية اإىل القيام مبعاينات ميدانية 

جلميع م�ساجد اململكة والعناية بها، 

ال�سعيد  على  م�سرتكة  جلنة  قامت 

امل�سجد  حالة  مبعاينة  الإقليمي 

املذكور واأعطت تقارير يف املو�سوع 

منع  مت  اإثره  وعلى   ،2011 �سنة 

ال�سالة يف اجلهة  اأداء  من  امل�سلني 

الذكر  ال�سالف  للم�سجد  الأمامية 

و�سقوق  ت�سدعات  لوجود  نظرا 

مبن يف ذلك ال�سومعة، واأمام توايل 

عوامل  وبفعل  املطرية  الت�ساقطات 

تقريرا  ال�سلطات  اأ�سدرت  الزمن 

واأداء  دخوله  من  امل�سلني  مينع 

ال�سالة به ب�سفة نهائية لكونه ي�سكل 

�ستعمل  واأنها  خطورة على حياتهم 

على اإعادة النظر يف املو�سوع واأنها 

�سرت�سل مهند�سا لتقييم الو�سع ول 

�سيء حتقق من ذلك..؟

لهم  ليت�سح  امل�سلني  انتظار  وطال 

الرياح  اأدراج  ذهبت  الوعود  اأن 

واجبات  بتاأدية   املح�سنون  ليقوم 

الو�سع  بتقييم  قام  الذي  املهند�س، 

فيه  اأكد  مف�سال  تقريرا  واأعطى 

�سرورة اإعادة بنائه لتدخل الوزارة 

على اخلط من جديد وت�سرح باأنها 

له  ور�سدت  بنائه  على  �ستعمل 

ميزانية و�سيتم ال�سروع يف ذلك خالل 

حتقق  �سيء  ل  فيما   .2012 �سنة 

ليدخل امل�سلون يف توقيع العرائ�س 

لهذه  العتبار  رد  باإعادة  مطالبني 

قلب  يف  امل�سجد  ملوقع  نظرا  املعلمة 

النتظار  اأمد  طول  وبعد  املدينة، 

ال�سلوات  يوؤدون  امل�سلون  اأ�سحى 

يف الأزقة وال�سوارع وحمالت منحها 

ال�سالة  فيها  لتوؤدى  املح�سنون 

هذا  والتهمي�س  الإهمال  طال  بعدما 

امل�سجد.

بالبلدة  املواطنون  ا�ستب�سر  وقد 

خريا بعد �سماعهم اأن امل�سجد �سيتم 

ظنا  الفارطة   ال�سنة  خالل  بناوؤه 

اإعادة  �ستتم  الأخري  هذا  اأن  منهم 

�سيء  ل  لكن  به  والعناية  بنائه 

عليه  هو  ما  على  احلال  وظل  تغري 

للوزارة  الإقليمية  املندوبية  لتبقى 

الو�سية وال�سلطات امل�سوؤولة تلعب 

اإدارة عمومية  املتفرج وجمرد  دور 

اإعادة  اإىل  يهدف  ن�ساط  باأي  تقم  مل 

بناء وترميم هذا الأخري �سوى عدم 

الكرتاث.

املواطنون يت�ساءلون اليوم اإىل متى 

مهملة  امل�سوؤولة  ال�سلطات  �ستبقى 

اإىل  الإغالق  لهذا  امل�سجد  هذا  حلال 

اأجل غري م�سمى. 

كواليس جهوية

أصداء سوسية

اأحد  ت�سرفات  من  املواطنني  اأحد  انده�س   ◆
ا�ستوكة  باإقليم  للعمل  الأقدار  �ساقته  الأطباء 

اأيت باها، لكون معاملته للمر�سى تكاد تخلو من 

الرحمة والإن�سانية الذي يفرت�س اأن تتوفر يف هذا 

النوع )..(.

 وحتى ن�سع امل�سوؤولني يف ال�سورة فاإن �ساحبنا 

ل يكلف نف�سه حتى القرتاب من املر�سى وكاأنه 

يكتفي  بل  يلم�سه  اأن  فاأحرى  العدوى،  يخ�سى 

بتقدمي و�سفة طبية عن بعد)..(.

ملول  باأيت  الجتماعي  التكافل  مركز  نزلء    ◆
اأن  ومعلوم  »الرديئة«،  الوجبات  من  يعانون 

كعادتها �سيا�سة  تنهج  املذكورة  املركز  اإدارة 

تلميع الواجهة خالل زيارة تفقدية مبنا�سبة ما! 

مطلوب اإذن اإيفاد جلنة مباغتة للتحقيق والتق�سي 

يف النازلة التي تتكرر بني الفينة والأخرى.

�سو�س  بجهة  العدل  قطاع  مر�سى  يعد  ◆  مل 
للتاأميـــن  التعا�سديـــة  هيئة  يف  املنخرطـــــــني 

»OMFAM« را�سني على طريقة ت�سفية ملفاتهم 

اأ�سبحت هذه  التعا�سدية، بعدما  من طرف هذه 

ت�سفى  كانت  التي  فامللفات  جدا،  بطيئة  العملية 

يف ظرف �ستة اأ�سهر �سارت تق�سي �سنة، وامللفات 

التي من املفرو�س ت�سفيتها يف ثالثة  امل�ستعجلة 

اأكرث  التعا�سدية  مكاتب  يف  تق�سي  �سارت  اأ�سهر 

من اأربعة اأ�سهر، مما يزيد يف تعقيد �سحة املر�سى 

وخا�سة امل�سابني بداء ال�سكري.

 2013 نونرب   29 اجلمعة  يوم  �سباح   ◆ مت 

الطالعة  املتواجد مبنطقة  الزيت  املا�سي، بدوار 

التابعة جلماعة احمر لكالل�سة باقليم تارودانت، 

»حممد  امل�سمى  الطفل  قتل  جرمية  متثيل  اإعادة 

طرف  من  �سنوات،   7 العمر  من  والبالغ  انظام«، 

بلقب  الذكر  ال�سالف  بالدوار  املعروف  والده 

»ال�سوء«.

 هذه اجلرمية الب�سعة التي ارتكبها ال�سفاح »ع.ن« 

م�ساعر  يف  واملتجرد  �سنة   57 العمر  من  البالغ 

الأبوة والأحا�سي�س الإن�سانية، روعت من جديد 

وجدان �ساكنة مدينة تارودانت و�سواحيها، نظرا 

خلطورة وف�ساعتها.. هذه اجلرمية اأعيد متثيلها 

بابتدائية  للملك  العام  الوكيل  نائب  بح�سور 

باملدينة  امللكي  الدرك  �سرية  وقائد  تارودانت 

وال�سلطات املحلية وقوات الدرك امللكي وعنا�سر 

القوات امل�ساعدة وممثلي و�سائل الإعالم املكتوبة 

جماعة  �ساكنة  من  غفري  وجمهور  وامل�سموعة 

احمر لكالل�سة.

◆ي�سهد هذه الأيام امل�ست�سفى الإقليمي لإنزكان 
حملة تربعات من طرف حم�سنني من اأجل اإيواء 

بالعديد  عنهم  واملتخلى  املت�سردين  من  العديد 

وا�ستعدادات  تزامنا  وذلك  املدينة،  اأحياء  من 

الأندية. مونديال  وتنظيم  لحت�سان   املدينة 

بادرة اأكد بع�س املواطنني منهم جمعيات حملية 

ا�ستعداداهم التام لدعمها ولو بالق�سط القليل رغم 

اأنها تبقى بادرة ذات طابع منا�سباتي، لكنها فر�سة 

للتعود على مثيالتها كنوع من التكافل والتاآزر يف 

مّل �سمل املجتمع وبعث روح الت�سامن بني اأفراده 

يف ظل غياب دور امل�سوؤولني واجلهات املعنية يف 

التح�سي�س والتكفل بهذه الفئة من الأ�سخا�س التي 

تعاين من اأكرب ق�سط من التهمي�س داخل املجتمع.

الذين  الأجرة  �سيارات  �سائقي  بع�س  ◆اأبدى 
اأيت  �سبت  بني  الرابط  اخلط  على  ي�سغلون 

املطار  عمرية وبطريق  اأيت  واخلمي�س  ميلك 

مما  ا�ستياءهم  باهـــــا،  اأيـــت  باإقليم ا�ستوكـــــــة 

العنا�سر  بع�س  طرف  من  يوميا  له  يتعر�سون 

الأمنية وهم على مثن �سيارتهم اخلا�سة.

يتعر�سون  اأنهم  النقل  �سيارات  �سائقو  واأو�سح 

دون  املحجز  اإىل  �سيارتهم  باإر�سال  للتهديد  يوميا 

اأ�سباب وا�سحة ومربرة. 

 �مل�صجد �لذي وعد �لتوفيق باإ�صالحه �أكرث من مرة بدون فائدة   

نور الدين هراوي
ووفد  الوطني  الأمن  مدير  ارميل  بو�سعيب  اأ�سرف 

املركزي  امل�ستوى  على  امل�ستوى  عايل  اأمني  ر�سمي 

مبعية وايل الأمن حممد احلايلي، ووايل جهة عمالة 

تابعة  واأطر  وامل�سرح  التمثيل  وجنوم  �سطات 

الأعمال  فرع  تد�سني  على  اخلارجية  للم�سالح 

الجتماعية ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�س ب�سطات، وذلك 

والجتماعي  الإن�ساين  اخلدماتي  للبعد  تعزيزا 

والنف�سي لرجال الأمن ون�سائه �سواء املتقاعدين اأو 

الذين مازالوا يبا�سرون مهامهم.

الجتماعي  احليوي  املرفق  اأو  املركز  هذا  ويروم   

املدينة وبكلفة  م�ساحة وا�سعة مبدخل  املنجز على 

ح�سب  تقريبا،  درهم  مليون   30 قدرها  اإجمالية 

لو�سائل  ال�ساد�س  حممد  موؤ�س�سة  مدير  ت�سريحات 

افتتاح  بدوره  ح�سر  الذي  وال�سحافة،  الإعالم 

الوطني،  لالأمن  الجتماعية  اخلدمات  انطالق  حفل 

»يروم« تعزيز وتقوية قدرات الأمنيني باجلهة نف�سيا 

وطبيا واجتماعيا ومهنيا من خالل املرافق املتعددة 

والريا�سية  والطبية  كال�سحية  الخت�سا�سات 

والثقافية والجتماعية التي يتوفر عليها.

نوعه  من  الرابع  يعد  الذي  ذاته  املرفق  يهدف  كما   

امل�ستمر  للتكوين  مركزا  الوطني  ال�سعيد  على 

وتكري�س  تفعيل  اإىل  ال�سرطة،  لرجال  واملواكبة 

املقاربة الت�ساركية واإ�سراك جمعيات املجتمع املدين 

يف مواجهة ظاهرة الإجرام واحلد منها على م�ستوى 

جميع اأقاليم اجلهة اأو الأحياء ال�سكنية.

سطات 

تارجيست

ما يجري ويدور في المدن مريرت

هل يعلم �لعامل ما يجري 
عند �صائقي �لعمالة؟ 

 فضيلي عمي  

املغربية  للجمعية  املحلي  الفرع  ا�ستنكر       

حلقوق الإن�سان ما يتعر�س له عدد من ال�سائقني 

العاملني بعمالة اإقليم طاطا من ظلم وحيف وهدر 

بالكرامة. للحقوق وم�سايقات ما�سة 

عددا  الثالث  ومرا�سالتها  اجلمعية  بيان  و�سرد   

كبريا من املظامل التي تعانيها هذه الفئة املحرومة 

الغمو�س  حيث  احلقوق،  من  جمموعة  من 

بالقيام  الأمر  ال�سائقني  تعوي�سات  �سرف  يلف 

تو�سيح  دون  املزاجية  اعتماد  يتم  بحيث  مبهمة 

ق�سم  رئي�س  طرف  من  ذلك  يف  املعتمدة  املعايري 

التعوي�س  من  احلرمان  وكذا  وال�سفقات،  املالية 

عرب  التنقل  ومن  وامللوثة،  ال�ساقة  الأعمال  عن 

الطريق ال�سيار يف حال �سفرهم مبفردهم، يف حني 

روؤ�ساء  اأحد  مرافقة  اأثناء  بذلك  لهم  ال�سماح  يتم 

امل�سالح اأو غريهم. 

اأثناء  اإ�سايف  تعوي�س  من  حرمانهم  يتم  كما 

مثال(  الوزارة  اإىل  )تنقالت  الإقليم  خارج  تنقلهم 

ال�سيارة،  داخل  الليل  ق�ساء  اإىل  ي�سطرهم  مما 

اأخرى )م�ساريف خا�سة  اإىل م�ساريف  بالإ�سافة 

حار�س  واأجرة  القت�ساء  عند  ال�سحن  بعمال 

ال�سيارات..(، احلرمان من التعوي�س عن حالت 

يف  ت�سل  والتي  الإ�سافية،  وال�ساعات  الدميومة 

بعد احلالت اإىل العمل يومي ال�سبت والأحد. 

الداخلية ووايل  بيانها وزير  وطالبت اجلمعية يف 

من  املعنيني  متكني  اأجل  من  بالتدخل  اجلهة 

كما  وامل�سروعة،  بالعادلة  و�سفتها  التي  حقوقهم 

عربت اجلمعية عن ا�ستعدادها الدخول يف اأ�سكال 

وا�سرتجاع  كرامة  �سون  �ساأنها  من  ن�سالية 

احلقوق امل�سلوبة لهذه الفئة.

طاطا
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المالكي مروان   

مبدينة  والعام  اخلا�س  لدى  املعلوم  من  بات 

تارجي�ست الكرم الذي ينعم به اأحد املنتخبني 

خالل  من  امل�سوؤولني  بع�س  على  باملدينة 

ل�سياراتهم  باملحروقات  با�ستمرار  تزويدهم 

ال�سخ�سية مقابل التقرب اإليهم والتغا�سي عن 

جتاوزاته. وهي املمار�سات التي تدر عليه دخال 

اأر�سية  بقعا  ميلك  �سار  حيث  باملاليني  يعد 

ور�سيدا مهما بالأبناك مل يكن ليحلم به، اإ�سافة 

اإىل �سيارة تفوق م�ستواه بكثري ومازال اجلميع 

يتذكر ذلك ال�ساب الذي كان منوذجا لالن�سباط 

وال�ستقامة ف�سار اليوم من اأكرب املتالعبني.

�حلبــــة و�لبـــارود مــــن د�ر �لقايـــــــــد 

�رميل يد�صن ر�بع مركز للعناية مبتقاعدي �لأمن  

ارميل
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كواليس جهوية

اإ�سراب عـــــمال »ال�سرديـــن« بنكــــهة �سيا�ســـية 

�سكان »اأولد زيان« يطالبون بتوفري الأمن

اجلماعة تهمل »جنان اجلامع« وكارثة بيئية يف الأفق

بوجدور

برشيدالصويرة

تارودانت

أسامة باخي
ال�صناعي  ال�صمك  ب�صركات  العاملون  نظم 

اأجنبية  �صركات  حتتكره  الذي  »ال�صردين« 

احتجاجية  وقفة  بوجدور  مبدينة  كربى 

موؤخرا اأمام ميناء بوجدور احلديث احتجاجا 

امل�صوؤولة  اجلهات  حترك  عدم  دواعي  على 

ملواجهة ما ي�صمونه اإق�صاء اأبناء الإقليم من 

العمل. 

على  احتجاجا  الإ�صراب،  هذا  ياأتي  كما 

منعهم من ولوج ميناء بوجدور لأداء عملهم 

اأنهم  حيث  املحلية،  ال�صلطات  طرف  من 

يقومون  كما  بالتناوب  امليناء  داخل  يعملون 

ال�صاحلي  ال�صيد  مراكب  حمولت  بتفريغ 

و�صحنها  للت�صدير.  املعد  بال�صردين  املحملة 

يف ال�صاحنات املتوجهة نحو معامل الت�صبري 

باملدن ال�صمالية.

ما  بوجدور  ميناء  م�صتخدمو  انتقد  ذلك،  اإىل 

يف  الو�صية،  للوزارة  حتكميا  نهجا  اعتربته 

تدبري �صوؤون امليناء منذ تد�صينه، كما قاموا 

مبرا�صلة  وذلك  وحتركات،  اإجراءات  بعدة 

ال�صلطات املحلية والهيئات املنتخبة.

اأنه  املتتبعني  بع�ض  يوؤكد  ذاته،  املنحى  يف 

على وزارة الفالحة وال�صيد البحري اأن جتد 

حال للو�صع القت�صادي والجتماعي لبحارة 

يهدد  الذي  احلديث،  بوجدور  ميناء  وعمال 

ال�صتقرار وال�صلم الجتماعي يف املنطقة.

سعيد أحتوش

خالل  وملفتا،  قويا  لل�صويرة  احل�صرية  الوكالة  ح�صور  كان 

الوطنية  للجائزة  ال�صابعة  الدورة  جوائز  توزيع  حفل  فعاليات 

الوظيفة  وزارة  نظمته  الذي   »2012 »امتياز  الإلكرتونية  لالإدارة 

العمومية وحتديث الإدارة حتت الرئا�صة الفعلية لرئي�ض احلكومة 

مبقر املدر�صة الوطنية بالرباط.

اأن اجلائزة متنح لأجود اخلدمات العمومية  اإىل   وجتدر الإ�صارة 

الإلكرتونية التي تقدمها الإدارات العمومية، واجلماعات الرتابية 

التدبري  �صركات  اأي�صا  ثم  العمومية،  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات 

احل�صرية  الوكالة  �صاركت  وقد  العمومية،  للخدمات  املفو�ض 

»رمز  تقنية  خدمة  خالل  من  الدورة،  هاته  فعاليات  يف  لل�صويرة 

ال�صتجابة ال�صريعة CODE QR«، وجتدر الإ�صارة اإىل اأن املوؤ�ص�صة 

ال�صابقة الذكر تعترب من بني اأوائل الإدارات العمومية باململكة التي 

بالهواتف  الذي ميكن دجمه  الأخري  هذا  الرمز،  ذلك  مثل  ت�صتعمل 

اخللوية، وباأجهزة التوا�صل اللوحية لولوج املواقع الإلكرتونية، 

اأو لتحميل كم هائل من البيانات. 

بر�صيد،  باإقليم  زيان  اأولد  القروية  اجلماعة  دواوير  �صاكنة  تطالب 

من  الأخرية  الآونة  يف  ت�صكو  التي  لل�صاكنة  والأمان  الأمن  بتوفري 

ارتفاع عدد حالت اعرتا�ض �صبيل املارة والعتداء على املواطنني 

امل�صالك  من  بعدد  واأمتعتهم  نقالة،  هواتف  من  بحوزتهم  ما  و�صلب 

الذروة احل�صرية يف اجتاه  الرابطة بني جماعة  القروية خ�صو�صا 

الظالم  الق�صائية  ال�صوابق  ذوو  ي�صتغل  حيث  »الو�صا�صنة«،  دوار 

جماعة  دواوير  من  عدد  بني  تربط  التي  امل�صالك  من  بعدد  الدام�ض 

اأولد زيان  لتنفيذ عملياتهم وا�صتهداف العابرين واأ�صحاب الدرجات 

النارية على وجه اخل�صو�ض.

وقد اأ�صحت ال�صاكنة املت�صررة ت�صتنجد بامل�صوؤولني حمليا واإقليما 

ال�صلوح  امللكي بكل من دوار  الدرك  بتكثيف دوريات  الإ�صراع  ق�صد 

والو�صا�صنة والكرار�صة وبطيوة وغريها من القرى الآهلة بال�صكان 

والتي ينعدم فيها الأمن، وو�صع حد لالعتداءات املتكررة.

أحمد آيت أومغار

يف  الإن�صانية  الأزمة  ت�صتمر 

اأزمة  خا�صة  اجلامع«  »جنان 

والتـــــلوث،  والنظافة  الأمـــــن 

اجلامع«  »جنان  فمراحي�ض 

اإىل  تفتقر  التي  الأماكن  اإحدى 

النظافة والكهرباء والتجهيزات 

باملرفق  اخلا�صة  ال�صرورية 

الروائح  عن  ناهيك  العمومي، 

�صبكة  من  املنبعثة  الكريهة 

ال�صرف املعطوبة  يف مدخل هذا 

الأيام  يف  خ�صو�صا  املرحا�ض 

فيها درجة احلرارة  التي تكون 

مرتفعة، و�صط عجز امل�صوؤولني 

املراقبة  وانعدام  التدخل  عن 

ونق�ض اخلدمات ال�صحية، لكون 

امل�صالح  اإل  يهمهم  ل  املعنيني 

املتبادلة،  وال�صخ�صية  النفعية 

حيث بلغ الو�صع  درجة كارثية 

للتنمية  النور  جمعية  اأجربت 

وحرفيي  لتجار  والت�صامن 

يف  و�صواحيه   اجلامع  جنان 

وتقدمي  الحتجاج  �صابق  وقت 

ب�صرورة  املطالبة  مع  �صكايات 

اأكدتها  حتقيق،  جلنة  اإيفاد 

ال�صكايات واملعاناة املرفوعة اإىل 

كل اجلهات املعنية، تلخ�صت يف 

ال�صامل  الق�صاء  الإداري  امللف 

132/2003 باملحكمـــــــة الإدارية 
باأكادير وال�صتئنافية مبراك�ض، 

هو  ما  على  بقي  الو�صع  اأن  اإل 

عليه.

وعملية  املراقبة  غياب  ففي 

بالر�ض  ال�صحية  املرافق  تطهري 

امل�صـــادة  الكيماوية  باملـــــواد 

خا�صة  واحل�صرات،  للجراثيم 

املراحي�ض  م�صتوى  عـــــــــلى 

الأمرا�ض  ملكافحة  العمومية  

والأمرا�ض  ال�صل  كداء  املعدية 

تراكم  اإىل  بالإ�صافة  املتنقلة، 

هذه  وداخل  مبحيط  الأو�صاخ 

اهرتاء اجلدران  الأماكن، وكذا 

�صوداء  ونقاط  والأ�صقف 

اأخرى.

يعاين  مازال  ال�صاعة  وحلد 

للمراحي�ض  املجاورون  التجار 

من  ال�صوق  مبدخل  املتواجدة 

و�صحية،  بيئية  »كوارث« 

البيئي  التلوث  و�صعية  نتيجة 

بالإ�صافة  الكريهة،  والروائح 

الأزبال  لتجمع  مكانا  كونها  اإىل 

وما  والقاذورات،  والنفايات 

يخلفه ذلك من اأمرا�ض واأوبئة، 

والكل مت�صرر.
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

التعليم بالدارجة.. لغة الأميني
انطلق تعليمنا، بعد ال�صتقالل، وغايته تعليم املغربي القراءة 

والكتابة واحل�صاب. اإنها اأهداف اأولية ما لبثت اأن حتولت اإىل 

اأفق  و�صائل لبلوغ غايات اأخرى، من قبيل مغربة الأطر، يف 

توطيد اأ�ص�ض ا�صتقالل البالد والعباد، وهو الأمر الذي حتقق يف 

نهاية الثمانينيات من القرن املا�صي. ويف خطاب للملك احل�صن 

الثاين، قال اإن الأمي من يتكلم العربية والفرن�صية فقط. اإنها 

بع�ض املحطات التي تو�صح التطور املرحلي مل�صروع الرتبية 

ال�صنني  يف  معاي�صته  ب�صدد  نحن  ما  لكن  ببالدنا.  والتعليم 

الأخرية من اختاللت يف املنظومة التعليمية يجعلنا نخ�صى 

على اأمن بالدنا التعليمي واملعريف والجتماعي واحل�صاري.

فبعد مرور اأكرث من ن�صف قرن من عمر منظومتنا التعليمية 

اأ�صبحنا غري قادرين حتى على تاأمني �صعار املرحلة الأوىل 

املتمثل يف تعليم املغربي كيف يقراأ ويكتب ويح�صب. انحدرنا 

اإىل هوة �صحيقة بدت معها غاية تعلم املغربي اأكرث من لغتني 

كو�صيلة لكت�صاب املعارف واملهارات جمرد �صراب. انتك�صت 

مغربية  كلغة  بالدارجة  للتعليم  الرتويج  حد  اإىل  التطلعات 

لتاأمني احلد الأدنى من التوا�صل بني املدر�ض وكل من التلميذ 

والطالب. اللغة املغربية الدارجة! يا لها من انتكا�صة خطرية، 

فقد متخ�ض جبل اجلهاد الأكرب »خرجنا من اجلهاد الأكرب اإىل 

اجلهاد الأ�صغر، مقولة امللك حممد اخلام�ض« ليلد خنف�صاء 

الأمر.  نتدارك  مل  ما  املقايي�ض  بكل  الإفال�ض  اإنه  الدارجة؛ 

املتاأ�صلة  الدارجة  اإىل مربع  الدورة وها نحن نعود  اكتملت 

كعنوان لأمية �صعب تنّكر لأ�ص�ض ح�صارته الرائعة. انتقلنا 

اآخر  من مربع الأمية ملا بعد ال�صتقالل لي�صتقر بنا املقام يف 

املطاف يف خانة اجلهل اللغوي املف�صي اإىل اكت�صاب املعارف 

اخلاطئة والأفكار امل�صوهة التي اأفقدتنا القدرة على حتري 

ال�صواب والتفكري يف ان�صجام مع هويتنا احل�صارية كمغاربة، 

فاأ�صبحنا نتقاذف م�صوؤولية النحطاط على بع�صنا البع�ض. 

العربية  خللط   »Midi I« اآي«  »ميدي  اإذاعة  اأ�ص�صت 

والفرن�صية يف الكالم، ثم جاء زمان العودة اإىل مربع الدارجة، 

بحيث ظهرت اإذاعات جهوية و�صحف تروج للدارجة »لغة 

يتكلمون  املغاربة  من  اآخر  �صنف  جاء  ثم  اأ�صيلة«.  مغربية 

الأمازيغية »اأمازيغية كل املغاربة«، يريدون كتابتها بحروف 

هريوغليفية.

 لقد اتخذنا اجلهاد الأكرب مطية للتفريط يف مكت�صبات اجلهاد 

العرب- »الأمازيغ-العرب،  اأجدادنا  اأف�صل  حيث  الأ�صغر، 

قل  و�صهامة،  و�صموخ  همة،  وعلو  نف�ض،  بعزة  الأمازيغ«، 

امل�صوؤوم.  ال�صتعماري  الرببري  الظهري  م�صروع  نظريها، 

اأن  ال�صليم،  العقل  ي�صت�صيغها  ل  انتكا�صة خطرية  من  لها  يا 

فمادام  الو�صائل.  ب�صتى  الذات  لتدمري  و�صيلة  التعليم  ُيتخذ 

البع�ض يطالب باتخاذ الدارجة، »لغة توا�صل« الأميني، كلغة 

بالهريوغليفية  الأمازيغية  تكتب  اأن  يف  عيب  فال  للتدري�ض، 

جمتمع  اإفال�ض  املقايي�ض،  بكل  الإفال�ض  اإنه  بالالتينية؛  اأو 

نتيجة اإفال�ض منظومته الرتبوية واإفال�ض املنظومة الرتبوية 

تنحط  فحينما  املجتمع.  نخب  اإفال�ض  نتيجة  والتعليمية 

املروءة  النخوة، وتفتقد  التطلعات، وتغتال  الهمم، وتتقزم 

والرجولة، وي�صود اجلهل الثقايف وتتف�صى ثقافة اجلهل، فال 

معطاء  اأر�ض  النفراط.  يف  املجتمع  عرى  تبداأ  اأن  يف  عجب 

املرتامي  الوطن  لكن  التاريخ،  عمق  يف  �صاربة  وح�صارة 

الأطراف �صاق ذرعا ب�صاكنته، فاأ�صبح �صبابه يحاول الهروب 

منه بكل الو�صائل، اإما ج�صديا، وما قوارب املوت اإل وجها من 

التعليم   ظواهر  وما  ووجدانيا،  فكريا  واإما  الظاهرة،  اأوجه 

فرقتي  ونوادي  بـ»تيفيناغ«،  الأمازيغية  وكتابة  بالدارجة 

املدن املغربية وظاهرة النتكا�ض  ريال مدريد وبر�صلونة يف 

اخللقي والتنكر للح�صارة العريقة لالأمة، و...، اإل »كليبات« 

اأ�صبح  فيه.  املواطنة  عرى  تنف�صم  تكاد  جمتمع  واقع  من 

املغاربة يترباأ بع�صهم من بع�ض، ويحملون بع�صهم البع�ض 

م�صوؤولية �صلبيات الواقع املعي�ض وانتكا�صاته، فتف�صت ظاهرة 

احلقد والنتقا�ض حتى على ما كان يحظى بالحرتام و�صيء 

من القد�صية كاملدر�صة واملدر�ض.  

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

جائزة الإنرتنت 
للوكالة احل�سرية 
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

اجلماعية  االنتخابات  يف  فوزه  منذ 

لتطوان االأخرية التي جرت �سيف �سنة 

2009 مل تطاأ رجل ر�سيد الطالبي العلمي 
مقر جماعة تطوان واحل�سور يف اأ�سغال 

لهذا  اال�ستثنائية  اأو  العادية  الدورات 

املجل�س،اإال يف اأحيانا قليلة حم�سوبة على 

روؤو�س االأ�سابع، اقل من ح�سورين، مما 

يطرح عدة ت�ساوؤالت حول تطبيق قانون 

االنتخابات  ومدونة  اجلماعي  امليثاق 

تن�س  التي  والقرارات  البنود  من  وعدد 

على اأن كل ع�سو م�ست�سار، تغيب بدون 

عذر الأكرث من اجتماعني للمجل�س، يجب 

الت�سطيب عليه من ع�سويته هذا االأخري.

وتعلم �ساكنة تطوان �سغريا وكبريا اأن 

ر�سيد الطالبي العلمي والفائز عن دائرة 

نف�س  ويف  الربملان،  يف  مبقعد  تطوان 

طنجة  جهة  جمل�س   االآن  يراأ�س  الوقت 

النيابي  الفريق  كذلك  ويراأ�س  تطوان 

حلزب التجمع الوطني للأحرار مبجل�س 

النواب، انه مل يح�سر اجتماعات دورات 

رئي�س  وان  تطوان،  جماعة  جمل�س 

املنتمي  لتطوان  احل�سرية  اجلماعة 

للحزب احلاكم العدالة والتنمية »حممد 

اإدعمار«، مل يجروؤ على مطالبة  ال�سلطات 

وعلى رئ�سها وايل والية تطوان الت�سطيب 

يعد  الذي  الع�سو،  امل�ست�سار  هذا  عن 

»�سبحا« يف جمل�س تطوان.

م�سادر  من  ))االأ�سبوع((  وعلمت 

لتطوان،  اجلماعة  رئي�س  اأن  متطابقة، 

املخ�س�سة  احل�سور  ورقة  يف  ي�سري 

ر�سيد  اأن  تطوان،  دورات  الجتماعات 

الطالبي العلمي يغيب عن عذر معلل، اإذن 

5 �سنوات،  العذر �ساحلا ملدة  متى كان 

كل  مري�سا  العلمي  الطالبي  ر�سيد  وهل 

هذه املدة؟، وهل هو يف مهمة يف املريخ اأو 

زحل اأو عطارد و...

لو كان »الطالبي« موظفا �سغريا وغاب 

عن عمله، لقامت الدنيا ومل تقعد، ول�سال 

ال�سغري  املوظف  ال�سبح  عن  كثري  مداد 

املغلوب على اأمره، ولو كان غيابه مربرا 

ال  ملاذا  املطروح،  وال�سوؤال  و�سحيحا، 

املطالبة  تطوان  جماعة  رئي�س  ي�ستطيع 

ال�سبح؟،  امل�ست�سار  هذا  عن  بالت�سطيب 

هذا  من  املحلية  ال�سلطات  موقف  وما 

اخلرق ال�سافر للميثاق اجلماعي؟، ملاذا 

مل تقم جمعيات املجتمع املدين والهيئات 

بتطبيق  باملطالبة  والنقابية  ال�سيا�سية 

القانون يف هذا ال�ساأن؟ 

بوطيب الفياللي
للمرة الثانية خلل هذه ال�سنة، حلت 

باإنزكان،  العربي  املغرب  مبدر�سة 

اإنزكان  الأمن  تابعة  فرقة  موؤخرا، 

و�سابط  �سرطة  عميد  من  تتكون 

و�سابطة �سرطة، ق�سد االإ�سراف على 

ال�سلمة  حول  تربوية  ح�سة  تقدمي 

الطرقية والرتبية على املواطنة وذلك 

لفائدة متعلمي ومتعلمات املوؤ�س�سة، 

اإذ بعد ترديد الن�سيد الوطني جماعيا، 

الذي  املو�سوع  تقدمي  ال�سروع يف  مت 

مت الرتكيز فيه على ثلث نقط رئي�سة 

هي: ال�سلمة الطرقية والرتبية على 

املواطنة اأبعادها واأهدافها االأ�سا�سية، 

اإحدى  حول  كرتوين  فيلم  وتقدمي 

املتعلمني  على  يجب  التي  الظواهر 

الذي  ال�سريط  من  ا�ستخل�سها 

وخلل  اأنظارهم...  على  �سيعر�س 

تناوب العميد جلل وال�سابطة هدى 

التطرق  يف  الهادي  عبد  وال�سابط 

متت  الذكر  ال�سالفة  الثلثة  للمحاور 

التوا�سل  بتكنولوجيا  اال�ستعانة 

املرئية وامل�سموعة  يف جت�سيد املعارف 

واملعلومات املقدمة للمتعلمني.

بتو�سيحات  تعزيزه  مت  هذا  وكل 

طرح  تبادل  تخللها  واقعية  واأمثلة 

جمموعة من االأ�سئلة بني املحا�سرين 

اإىل  اأدى  الذي  ال�سيء  واملتعلمني، 

طبعها  �سيقة  تربوية  اأجواء  خلق 

ح�سور  نتيجة  التلقائي  التجاوب 

نحو  والدافعية  الت�سويق  عن�سري 

اال�ستفادة، والتي جت�سدت خ�سو�سا 

الكرتوين  الفيلم  ملتابعة  االنتقال  عند 

املتعلمني  من  طلب  والذي  ال�سامت 

واملحورية  العامة  الفكرة  ا�ستخراج 

ظاهرة  وهي  حولها  يدور  التي 

اختطاف االأطفال.

الوردي يف »زيارة 

�شيا�شية« ل�شي�شاوة

ادريس لمهيمر
كلف احل�سني الوردي من�سق حزب الكتاب باإقليم 

�سي�ساوة بتويل نقل حاجيات ال�ساكنة اإىل مكاتبه 

بالرباط على هام�س الزيارة التي قام بها اإىل بيت 

هذا االأخري بدوار »الغريبي« بجماعة امزو�سة 

بح�سور رموز ومنتخبي احلزب باالإقليم، ومن 

خلل �سريط فيديو بث على موقع »اليوتوب«.

 ووعد الوزير الوردي اأع�ساء احلزب احلا�سرين 

وجتهيزه  امزو�سة  مبركز  للوالدة  دار  ببناء 

الطبية  االأطر  اللزمة وتوفري  الطبية  باملعدات 

العاملة، كما وعد ببناء مركز �سحي.

اللقاء  هذا  يف  مزو�سة  جماعة  رئي�س  بدا  وقد 

منت�سيا وهو ي�ستمع اإىل االإجنازات التي يعتزم 

وزيره يف احلكومة تنفيذها بدائرته االنتخابية 

الزيارة  هذه  وانتهت  باالإقليم.  احلزب  وقلعة 

املدعوين  احلزب  منتخبي  ت�سفيقات  حتت 

التي  الوعود  بهذه  الوردي  على  اأثنوا  الذين 

جاد بها على منتخبي حزب الكتاب، فيما خلفت 

هذه الزيارة الع�سوائية ا�ستياء عميقا يف نفو�س 

�سواء،  حد  على  ال�سحية  واالأطر  املواطنني 

واعتربوها زيارة �سيا�سية بكل املقايي�س.

آيت ملولإنزكان

من الذي مينع رئي�س جماعة تطوان من الت�شطيب على »الطالبي العلمي«

وزير ا�شتقاليل يقتني �شقة يف تطوان 

مببلغ 200 مليون
�سابق،  ا�ستقليل  اإقدام وزير  ))االأ�سبوع(( من م�سادر خا�سة،  علمت 

على اقتناء �سقة فاخرة  املحاذية للطريق الوطنية رقم 13  قرب املركز 

التجاري اإىل  200 مليون �سنتيم، وح�سب العملية احل�سابية التي قامت 

بها ))االأ�سبوع(( فاإن الوزير املعني اأ�سرتى املنزل مب�ساحة تقدر بحوايل 

170  مرت بن�سبة 12000 درهم لكل مرت وربع.

ال�سنة املا�سية حول نقل  رغم الوعود الذي د�سنها عمدة مدينة طنجة 

املحطة الطرقية اإىل مكان تتوفر فيه ال�سروط املعمول بها يف هذا املجال، لكن 

مل يتحقق اأي �سيء من ذلك، وامل�سافرين الذين يق�سدون هذه املحطة التي 

اع الطرق، يجدون  حتولت اإىل ملجاإ مف�سل للمت�سكعني واملنحرفني وُقطَّ

اأنف�سهم متورطني يف مواجهة ما حتتويه من االأو�ساخ والقاذورات.

كما تعمد بع�س املحلت التجارية املتواجدة بعني املكان اإىل رفع اأ�سعار 

بع�س املواد الغذائية والتي ال تخدع للرقابة، وال تعمل اجلهات املعنية 

على التاأكد من �سلحية املواد املعرو�سة.

كرثة  ملواجهة  له  �سبيل  ال  يتيم  موظف  �سوى  بها  يوجد  ال  واملحطة 

رون  ال�سكايات التي تتهاطل عليه يف ظل تكاثر عدد الن�سابني الذين يَزوِّ

تذاكر ال�سفر.
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اأوالد  دوار  عرف 

لوطا،  قيادة  �سالح، 

حالة  الرحامنة،  اإقليم 

اإثر  والهلع  الرعب  من 

يف  مازالت  ر�سيعة  جثة  اكت�ساف 

اأيامها االأوىل من والدتها مرمية يف بئر 

قرب الدوار، مما ا�ستنفر رجال الدرك 

يف  املكثف  للبحث  املحلية  وال�سلطات 

الق�سية.

من  وجمموعة  التحريات  بعد   

اأم  على  العثور  مت  اال�ستنطاقات 

يف  دخلت  اأنها  يرجح  حيث  الطفلة 

اأو  اأحدهم  مع  م�سروعة  غري  علقة 

تعر�ست الغت�ساب و�سكتت يف انتظار 

التحقيق.

محمد الدفيلي

س
تلك

رجال ال�شرطـــة يتحولــــون اإىل معلميـــن 

وقفة �شد »النابيك« 
بخـــريبكـــة

املدين  املجتمع  فعاليات  من  جمموعة  نفذت 

مبدينة خريبكة، وقفة احتجاجية، موؤخرا، 

اأمام املقر الرئي�سي للوكالة الوطنية للت�سغيل 

ال�ساد�س  حممد  ب�سارع  الكفاءات  واإنعا�س 

اإق�ساء  اأ�سموه  ما  بخريبكة، احتجاجا على 

�سباب املدينة من حقهم يف الت�سغيل، ورف�س 

الذاتية  لل�ِسرَي  ونهج  ال�سغل  طلبات  ت�سلم 

عليها،  احلا�سلني  املوؤ�س�سات  ودبلومات 

علما اأن املحتجني حتدثوا اأي�سا عن علقات 

ببع�س  امل�سوؤولني  بع�س  جتمع  عائلية 

موؤ�س�سات للتكوين.

حمــــطة طرقيــة اأم م�شيــدة للم�شافريـــن!

الطالبي العلمي

الوردي



»األهاكم التكاثر حتى زرمت املقابر«.. لقد قمت معكم يف احللقة ال�سابقة 

�سكان  يق�سدها  واأ�سرحة  مقابر  فوق  معا  حلَّْقنا  ا�ستك�سافية  برحلة 

اإىل اأغرا�ض ال ميلك لها �سبيال  اململكة للت�سرع والتو�سل ق�سد الو�سول 

االأولياء ال�ساحلون، الذين قال يف حقهم القراآن الكرمي فيما معناه اأنهم لو 

اجتمعوا كلهم ق�سد خلق بعو�سة ما وجدوا اإىل ذلك �سبيال.

ناقو�ض  ندق  اأن  يجب  بالدنا  يف  وال�سعوذة  ال�سحر  مظاهر  تكاثر  واأمام 

هذه  اإىل  واأمنية  واإدارية  دينية  �سلطات  من  االأمر  بيده  من  ننبه  اخلطر 

على  تدل  كما  فيها  ينغم�ض  جمتمعنا  مازال  التي  امل�ستنقعات 

اأربعة  اأن  علمنا  فاإذا  املهولة.  الر�سمية  االإح�سائيات  ذلك 

يوميا  بهم  يلقى  عنهم  املتخلى  الر�سع  من  وع�سرين 

واأن  الزنى،  ف�سيحة  من  وخوفا  درءا  ال�سارع،  يف 

يف  يعي�سون  امل�سردين  االأطفال  من  األفا  ثالثني 

ال�سوارع ومنهم ثمانية اآالف موجودين مبدينة 

فتاة  اآالف  خم�سة  واأن  وحدها،  الدارالبي�ساء 

مغربية يتعاطني الدعارة يف اخلليج العربي، 

األف طفل يتم اغت�سابهم  واأن مائة وع�سرين 

خطورة  مدى  اأدركنا  الواحدة،  ال�سنة  يف 

تكاد  الذي  جمتمعنا  تهدد  التي  االأهوال 

فيها  يقول  القراآنية تنطبق عليه والتي  االآية 

نهلك  اأن  اأردنا  »اإذا  وتعاىل:  �سبحانه  احلق 

عليها  فحق  فيها  فف�سقوا  .مرتفيها  اأمرنا  قرية 

القول  لنا  يحق  فهل  تدمريا«،  فدمرناها  القول 

اإذا ا�ستمر احلال على ما هو عليه، وظلت االأرقام 

�سفا  على  اأننا  �سك  فال  ذكرت،  التي  واالإح�سائيات 

حفرة من الهالك ال قدر اهلل، فهل يعلمون اأن املغرب بات 

يعاين من �سمعة م�سينة يف جمال ال�سحر وال�سعوذة، فهو ينفرد 

اأجل  من  اأراد  من  ي�سطادون  كنوز  بوجود  يوؤمنون  فقهاء  بوجود  فعال 

اكت�سافها وا�ستخراجها، من اأر�ض ويف بع�ض االأ�سرحة، �سحاياهم من 

بني املغفلني الذين يبتزونهم وي�سلبونهم اأمواال طائلة ويوهمونهم اأنهم 

ي�ستثمرون اأموالهم للفوز مبا تكتنزه االأر�ض من الذهب الذي �سيحولهم 

بني ع�سية و�سحاها اإىل اأغنياء ينتمون اإىل رجال املال واالأعمال، فتنطلي 

اأحالمهم  اأن  اأعينهم الغ�ساوة ويكت�سفون  اأن تزول عن  اإىل  عليهم احليل 

تبخرت واأنهم كانوا لعبة يف يد �سحرة وم�سعوذين مهرة، واالأفظع من 

ال�سحرية،  اأعمالهم  الإجناز  ي�سطرون  ال�سحرة  الفقهاء  هوؤالء  اأن  ذلك 

باالإ�سافة اإىل الطال�سم والبخور و»احلروز« اإىل البحث عن اأطفال اأبرياء 

ي�سفونهم بـ»الزهريني« يختطفونهم ويقدمونهم ح�سب معتقداتهم قربانا 

لالأ�سياد »اجلنون« الذين يتحكمون يف ا�ستخراج الكنوز ق�سد احل�سول 

على رخ�ستهم يف اال�ستفادة من ا�ستخراجها، وهكذا ن�سمع من حني الآخر 

و»الزهري«  غام�سة،  ظروف  يف  »زهري«  طفل  اختطاف  عن 

يف عرف هوؤالء ال�سحرة هو الولد الذي ينفرد بوجود 

ال�سمال  اإىل  اليمني  من  ميتد  كفه  يف  خط 

اإال لدى  انقطاع، وهي ميزة ال تتوفر  دون 

ال�سروع  وقبل  لذلك  االأطفال،  من  قليلة  قلة 

يف حتديد مكان وجود الكنز فهم يبحثون 

اأوال عن هذه الطريدة الغريبة اأي الولد 

»الزهري«!

هل �سبق لكم اأن �سمعتم عن بلد عربي 

فيه  وتبا�سر  جترى  املغرب  غري 

التي تعرف عندنا  ال�سحرية  العمليات 

ن�سب  عمليات  وهي  بـ»ال�سماوي«، 

ال�سحرة  بع�ض  ميار�سها  واحتيال 

عن  �سحاياهم  بتخدير  املخت�سني 

ومال  حلي  من  ميلكون  ما  �سلبهم  طريق 

ال�سارع  يف  �سبيلهم  يعرت�ض  الذي  للفقيه 

بعد  الإمالءاته  يخ�سعون  ويجعلهم  العمومي، 

يفقدون  جتعلهم  واأ�ساليب  لطال�سم  يخ�سعهم  اأن 

ال�ساحر  الفقيه  لتعليمات  طبقا  ويت�سرفون  اإرادتهم 

اأن يفوز  اإال بعد فوات االأوان، اأي بعد  وال ي�ستفيقون من غفلتهم 

ال�ساحر بالغنيمة ويرتكهم يف دار غفلون. 

على  يجب  بالدنا  يف  ومتار�ض  ت�ست�سري  التي  االإجرامية  االأعمال  هذه 

اجلهات امل�سوؤولة اأن تتجند ملحاربتها؛ فهي ال تقل خطورة عن االإرهاب 

الأنها تنت�سر كالنار يف اله�سيم.

لنتد�رك ما فات »�أر�شيفنا«
 يف �ملجال �لإد�ري

اإحدى املحطات التلفزية  يف االأ�سبوع املن�سرم عر�ست يف 

حفلة تد�سني وتاأ�سي�ض »االأر�سيف املغربي«، والغريب يف هذه 

العملية تاأخرها عن اإعالنها منذ قرون باعتبار اأن »االأر�سيف 

والر�سائل  ال�سيا�سية  واملعاهدات  الوثائق  هو  املغربي« 

املبعوثة من زعماء وروؤ�ساء وملوك املغرب ملن يوؤمر بعمل 

حربي اأو فكري اأو جهادي لفتح ما وقع ا�ستعماره، وقبل 

ا�ستقالل وطني، وبال�سبط يف اأيام املواجهة مع امل�ستعمر 

كاإن�ساء وثيقة املطالبة باال�ستقالل »11 يناير 1944« وكم هي 

الوثائق التي كتبت يف هذا ال�ساأن، وكذلك ما قيل عن املوىل 

حفيظ يف توقيعه على وثيقة املعاهدة مع امل�ستعمر 1912، 

واأكرث الوثائق االأ�سلية اأو املناق�سة لها مل يقع العثور عليه 

وقع  ما  هذا  من  االأكرث  املغربي«  »االأر�سيف  �سمن  لتكون 

م�سادرته �سمن الوثائق املحمولة يف �سناديق عرب بها يف 

البحر ليبقى االأر�سيف املغربي منها خايل الوفا�ض، وعلى 

�سبيل الذكر، �سحة توقيع ال�سلطان املوىل حفيظ على وثيقة 

الوثيقة،  على  يوقع  مل  اأنه  يوؤكدون  اأبناءه  فاإن  احلماية 

كما اأن�ساأ ق�سيدة يف ذلك لديهم مثبتة وم�سار اإليها يف كتابه 

املوؤلف بعنوان »داء العطب« فاالأر�سيف املغربي ال يتجلى 

فيما كتب يف التاريخ ال�سيا�سي والدبلوما�سي، اأو املعاهدات 

والر�سائل املبعوثة اإىل ال�سيوخ ال�سوفية من طرف ملوك 

فات  ما  تدارك  »وباالإمكان  واحلماية،  بالرعاية  املغرب 

امل�سرفون على جمعه يف هذا االإطار«.. وباعتبار اأن العمل 

االإداري من اأ�سل العمل »االأر�سيفي« الذي يجب املحافظة 

عليه يف جميع املجاالت الع�سكرية واملعاهدات االقت�سادية 

وجدناهم  خمت�سني  تكوين  مع  وال�سيا�سية  واالجتماعية 

قد كتبوا فهار�ض باأ�سماء العلماء واملخت�سني يف ال�سنائع 

واحلرف التي عرفها ميدان الثقافة على اختالف تعددها 

ماآثرنا  يف  بادية  اآثارها  تزال  ما  التي  ال�سنائع  وكذلك 

اأن  وقبل  والرخام..  واجلب�ض  اخل�سب  يف  التاريخية 

التفكري يف  ال�سائع واملهمل وقع  اأر�سيفنا  نفكر يف تكوين 

جانبه االإداري من طرف امل�ستعمر الذي اأ�سبح يدرك اأن 

�سي�سبح  االإداري«  »االأر�سيف  الإثبات  الوطنية  احلاجة 

من املوؤاخذات التي �سيالم امل�ستعمر عليها، واأكدت ذلك 

االأحداث التي عرفها القرن املا�سي يف مواجهة امل�ستعمر 

هذا  يف  الوطنية..  االأحداث  اأثناء   – امليم  بك�سر   –
املغربية  »املدر�سة  اال�ستعمارية  االإدارة  اأن�ساأت  االإطار 

االإدارية« تــــــــحت عنــوان »التمـــدن املغربـــي«

.La Modernisation du Maroc
وكان افتتاح تلك املدر�سة يف 9 يناير 1950، فبعد هذا التاريخ 

»موؤ�س�سة  وتد�سني  تكوين  فكرة  تاأتي  �سنة   60 يفوق  مبا 

االأر�سيف املغربي!!«، وكان قد تراأ�ض تلك املدر�سة االإدارية 

كمدير لها جهاز ع�سكري يراأ�سه اجلرنال جوان و»با�سكيلني« 

موالي  مدير  و»روك�ض«  العليا  العلمية  االأبحاث  كمدير 

مدير  و»ياريو«  »كورو«  لي�سي  مدير  و»مريوز«  يو�سف، 

املدر�سة امللكية، وتعددت اأ�سماء ال�سخ�سيات امل�سرفة على 

ح�سد  كما  )اال�ستعمارية(  االإدارية  املدر�سة  هذه  ت�سيري 

فيها طلبة من ذوي االأعيان، كما ا�ستدعى ال�سدر االأعظم 

كممثل جلاللة امللك الراحل حممد اخلام�ض �سخ�سيات كان 

بوع�سرين،  وحممد  احلجوي،  كمحمد  ذاك،  اإذ  �ساأن  لها 

احل�سني  وحممد  معمري،  وحممد  احل�سني،  بن  واملدين 

بنعي�ض وغريهم، وباعتبار ما كان للمدر�سة من اأهداف يف 

خدمة امل�ستعمر فقد وقع اإن�ساوؤها يف »14 دجنرب 1949«، 

وحج اإليها التالميذ من خمتلف النواحي املغربية.. وجند 

من بني الطلبة الذين عرفتهم املدر�سة االإدارية من مراك�ض 

ال�سرادي..  اأحمد بن عمر احلوتة واأقدمي ح�سن وحممود 

مما اأثار انتباهي يف تد�سني موؤ�س�سة -االأر�سيف املغربي- 

الكلمة  تناولوا  الذين  الطلبة  اأحد  اأن  املا�سي  االأ�سبوع  يف 

قال: اإنه يعد بحثه يف االأر�سيف املغربي، وا�سرت�سل قائال 

اإن ثمن ال�سكر يف الع�سرينيات ي�ساوي 250 فرنكا »�سنتيما«، 

اأو  »القالب«  ثمن  الثمن هو  اأن هذا  الطالب  يذكره  وما مل 

»القوالب« مع  الذي يحتوي على ع�سرات  »الكي�ض«  ثمن 

�سنتيما   250 فثمن  كبري  حد  اإىل  فيه  مبالغ  الثمن  هذا  اأن 

ميكن اأن يكون يف الع�سرينيات ثمن دار مبراك�ض، وال ميكن 

القرن  من  ال�سبعينيات  زمن  اإال  املذكور  الثمن  ينا�سب  اأن 

املا�سي.. واأ�سري باملنا�سبة اأن تدارك ما فات من ت�سجيالت 

يف االأر�سيف ميكن الرجوع اإليه باإجراء بحوث مع امل�سنني 

يف املجال ال�سناعي واحلريف، ومع الدار�سني املخت�سني يف 

املجاالت احلرفية ومع العلماء واملفكرين يف املجال الفكري 

على ح�سب تخ�س�ساتهم.

وقفة لي�ست ككل الوقفات املتعود عليها واملاألوفة يف ذلك املكان الذي حولوا 

قبلة العدالة عنه، وقفة التجاأ اإليها مئات املحامني بعد كل اللطف كما قيل، 

وكل املدارات التي ا�ستح�سنت يف فرتة �سابقة، كان البد اأن تتغري لغة املهادنة 

بلغة اأخرى مبلولة باحلدة وال�سرامة.. اأن ت�سري لرجال الدفاع ون�سائه قلعة 

واأ�سلحة كما قال اأزغاي عزيز للذود عن حيا�سهم.. عن جمد �ساحب بثقل 

التاريخ وقوة الن�سال وال�سمود. تاريخ يعيد نف�سه، ينفث روحه اجلديدة 

الرغبة يف هدم اجلدار  باالأحرى  اأو تغمرهم  �سباب غمرتهم  بف�سل حمامني 

القدمي، واإقامة اآخر اأكرث �سمكا واأكرث مناعة.

لقد ا�سطف املحامون بانتظام بعد اأن وقفوا باأنف�سهم على احلد امل�سنن للخطر 

بلون  قوية  �سعارات  يرددون  ا�سطفوا  النبيلة،  املهنة  با�ستقاللية  املحدق 

تتوحد فيه كل االألوان، اأعادتنا اإىل املا�سي الذي يزخر بالبطوالت واملرافعات 

واملواجهات  االأعطاب  اأنهكته  ب�سريط طويل  ذكرتنا  القيمة، حيث 

الدرو�ض  القتبا�ض  قابال  مازال  ذلك  ومع  البع�ض،  وتخاذل 

فيها  ت�ستحم  اأن  ميكن  جمة  بذكريات  �سريط  والعرب، 

ك�ساطئ ال ينتهي دون اأن تتعب اأو متل من احلكي كما 

الطبيعية  امليكروفونات  كانت  خالل،  م�سطفى  قال 

تزرع املكان الف�سيح املطوق برجال يحبون املحامي 

قلت  غالب«،  اهلل  »ولكن  ال�ساق  عمله  ويقدرون 

تزرع بجليل االأ�سوات قوة اإ�سافية، تك�سف ملن ال 

يزال يف حاجة اإىل ا�ستك�ساف عن جدوى االمتناع 

الرف�ض املعرب عنه من طرف اجلميع،  وحقيقة 

والذي اخت�سره رئي�ض جمعية املحامني باملغرب 

االأ�ستاذ ح�سن وهبي يف كلمة جامعة مانعة، ذلك 

الرف�ض الذي لي�ض اعرتا�سا جمانيا كما قال وزير 

العدل واحلريات »ابن الدار« على االإ�سالح يف حد 

ذاته، ولي�ض عرقلة خلطوات ت�سري باأ�سحابها يف قبو بال 

اإنارة، ولي�ض اإغالقا الأبواب ال وجود لها يف مهنة املحاماة 

املعادية للتقوقع واالنكما�ض و�سد النوافذ.

لقد ر�سمت الوقفة االحتجاجية ال�ساخبة كما و�سفها االأ�ستاذ ح�سن 

بع�ض  نقلت  كما  �سوداء  لي�ست  لوحة  غا�سب  يوم  يف  نظمت  والتي  وهبي، 

ال�سحف الوطنية، بل هي لوحة بكل االأ�سباغ املتفائلة واملعربة عن الت�سامن 

واحلوار الذي خربناه وخربه ال�سابقون عرب �ساحة زمانية لن تطوى مهما 

التي  الكربى  للمبادئ  واملكر�سة  املفيد،  غري  والكالم  باالأب�سار  ا�ستقووا 

والتي  ب�سببها،  ال�سجون  ودخلوا  بل  اأجلها  من  و�سحوا  االأولون  نا�سدها 

هي اال�ستقاللية واحلرية والكرامة، اإ�سافة اإىل احل�سانة التي مل يعد اأحد 

اإبقاءها  ال�سوداء  البذل  اأ�سحاب  تعمد  االأ�سكال،  بكل  رائعة  لوحة  يذكرها. 

دون اكتمال، يف انتظار طبعا ما �سياأتي من ت�سعيد، من قبل كل املحامني الذين 

ن�سوا ميوالتهم ال�سيا�سية وتخلوا عن اأقم�ستهم احلزبية، وذابوا يف ريا�ض 

مهنة يرف�سون الو�ساية عليها، وميانعون يف �سربها باأيادي خفية يف ال�سميم، 

على اعتبار اأنها املهنة الوحيدة التي ال يزال اأبناوؤها يتكلمون ويعار�سون 

ويرف�سون وجودهم بالقانون اأمام كل التجاوزات واخلروقات، وكل م�سا�ض 

باحلقوق واحلريات من طرف موؤهلني من قبل املخزن للت�سييق »والزَّْمت« 

من اأجل التخويف والرتكيع وفر�ض االأمر الواقع.

اأن  يحاولون  فا�سدة وم�سرت�سلة  لهم م�سلحة  »املربزطني« ممن  بع�ض  اإن 

ي�سو�سوا على جناح الوقفة التي جاءت كرد فعل عن �سم االآذان ودخول بع�ض 

امل�سوؤولني يف نفق ال�سمت، وذلك باختزال مطالب رجال الكلمة يف امل�ساعدة 

الق�سائية، رغم اأن اأمر هذه االأخرية اإمنا ورد يف �سياق معني وحمدد، و�سمن 

جمموعة من املطالب املعرتف بها كونيا؛ مطالب م�سروعة لكونها تنطلق من 

مبادئ كربى يقد�سها حمامو العامل بدون ا�ستثناء، ويعملون 

على تر�سيخها واحلفاظ على بقائها ل�سمان ا�ستمرار 

كما  ال  اال�ستمرار،  يكون  ما  اأبهى  يف  املهنة 

يريده اأولئك الذين يحملون الع�سا بيد والكفن 

بيد اأخرى، قلت يحاولون اأن يطم�سوا معامل 

احلرية  ب�س�ساعة  واأكرب،  اأعظم  اأ�سئلة 

غري امل�سروطة اإال باحرتام حرية االآخر، 

ال  والتي  املجردة  اال�ستقاللية  ورمزية 

تقبل باأي تدخل، ولو كان ب�سبب اأتعاب 

امل�ساعدة الق�سائية، وجدوى ال�سمانات 

قابلة  غري  اأجواء  خلق  يف  ت�ساهم  التي 

اأو املنع من اال�سرت�سال يف الف�سح  للقمع 

على  طبعا  زيادة،  احلقائق،  واإظهار 

لكل حماٍم  بالن�سبة  االأهم  الراأ�سمال  الكرامة، 

�سريف، ي�سبو اإىل تثبيت الذات اإىل جانب النزهاء 

وال�سرفاء وباقي الفئات التي ال تعرف م�سار التلوث 

والف�ساد، وهذه كلها اأ�سياء �سنعرتف جميعا كما اعرتف 

ال�ساعر االأملاين رايز ماريار بيلكه باأننا »�سنموت اإذا فقدناها اأو 

�ساعت من بني اأيدينا«.

واإجراءات  تو�سيات  حمل  االإ�سالح  ميثاق  باأن  اأو�سح  اأن  اأود  اخلتام؛  يف 

التي  ال�سلبيات  �ساأن تفعيلها احلد من  باأنها تنظيمية ومن  البع�ض  و�سفها 

تعاين منها املهنة، واأكيد اأن القول �سحيح »رغم خلوها من ب�سمات مهنية« 

لو اأن ذلك �سادر ب�سكل ت�ساركي وباإجماع كل الفاعلني الذين لهم عمق و�سلة 

ما مب�ساكل املهنة، ولي�ض عن طريق االإمالءات كما قال اأحدهم والتعليمات 

املقامة على االإق�ساء وتهمي�ض املعنيني باأمر قطاع حيوي يف العامل كله، يوؤ�سر 

على العدالة ويوؤ�س�ض للملك احلقيقي.

 إدريس أبايا

المحاماة 
المهنة الوحيدة 
التي اليزال أبناؤها 
يتكلمون ويعارضون 

ويرفضون وجودهم بالقانون 
أمام كل التجاوزات والخروقات، 
وكل مساس بالحقوق والحريات 

من طرف مؤهلين من قبل 
المخزن للتضييق »والزَّمت« من 

أجل التخويف والتركيع 
وفرض األمر

 الواقع

هل 
سبق لكم 

أن سمعتم عن بلد 
عربي غير المغرب تجرى 

وتباشر فيه العمليات السحرية 
التي تعرف عندنا بـ»السماوي«، 

وهي عمليات نصب واحتيال 
يمارسها بعض السحرة بسلبهم 
ما يملكون ما تيسر من حلي ومال 

للفقيه الذي يعترض سبيلهم، 
وال يستفيقون من غفلتهم إال 

بعد فوات
 األوان
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

يا �أمة �شحكت من جهلها �لأمم!!

�ملحـــــامون فـــي يــوم غا�شـــب

 العدد: 766  اخلميس 05 دجنبر 2013
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عمــــال الأقاليــــم املجهولـــــني
رحم اهلل اأيام زمان، يوم كنا �سغارا، وكنا ن�سمع على اأمواج الإذاعة 

ود�سن  ما  مبنطقة  حل  قد  عامال  اأن  التلفاز  �سا�سة  على  ن�ساهد  اأو 

م�سروعا يعود على ال�ساكنة بالنفع العميم، ومن خالل التغطية التي 

تقوم بها منابر الإعالم اآنذاك، كنا نحفظ اأ�سماء العمال عن ظهر قلب 

يف خمتلف الأقاليم والعمالت، وهنا نحن اليوم جنهل اأ�سماء هوؤلء 

نظرا لعدم تفعليهم ل�سيا�سة القرب و�سربهم املفهوم اجلديد لل�سلطة 

عر�ض احلائط، اإذ نرى اأغلبهم يف الأقاليم املهم�سة يرابطون باأبراجهم 

ليطلعوا  القرى  مدا�سر  اأو  املدن  �سوارع  اإىل  ينزلون  ول  العاجية، 

على اأحوال ال�ساكنة وان�سغالتها، ورحم اهلل اخلليفة الرا�سيدي اأبا 

بكر حني قال: »يا قوم اإين وليت عليكم ول�ست بخريكم، فاإن اأ�سبت 

ف�سجعوين واإن اأخطاأت فقوموين.

هكذا نريد اأن يكون عمالنا يف الأقاليم والعمالت؟ نريدهم اأن يحتكوا 

باملواطنني واأن يكونوا على اطالع وا�سع مب�ساكلهم ومعاناتهم عمال 

بالقول املاأثور: »لي�ض من راأى كمن �سمع«.

محمد السغروشني )بولمان(

�سلطان الزجل
قصيدة زجلية بمناسبة حلول الذكرى السادسة 

لرحيل الشاعر الغنائي الكبير المرحوم برحمة اهلل 
والمشمول بعنايته األستاذ علي الحداني

�سكون بحالك فبحور القوايف عوام         يغو�ض فاأعماق الو�سف واملعاين

ينقــــ�ض احلـــرف ويزوق الكــــالم       ويــــهديـــــنا باقــــة �سعر واأغــاين

�سكــــــــون بحـــالك اآيـــة فالإلــــهام      يغـــني باجلــــمال والفكر الإن�ساين

روائــــع مـــدى ال�ســـني والأعـــوام     عنـوان للحب والإخال�ض والتفاين

غنيتي للمحـــبة واخلــري وال�سـالم     وحييــتي فيــنا الطــموح والأمـاين

ون�ســـرتي ثقافـــة احلــب والوئــام      بالفـــن الأ�ســـيل واأروع الأغاــني

رجعتي البهجة والفرحة والبت�سام      وخليـــتي الــــنا�ض يتبادلو التهاين

باأجــــمل تعبـــري واأحـــلى الأنغــام      ب�سوت نعيمة وبلخياط واحلياين

فـــــات الفـــــوت وتقـــ�سى الكــــالم     واأخــــرها املوت وكلــــ�سي فــــــاين

بجــــــاه ال�سفـــيع �سيـــد الأنـــــــــام      �ساحب ال�سفاعة والـ�سر الربــــاين

واآل البــــــيت عليـــــــهم ال�ســــــــالم     والقـراآن العظيم وال�سبــــع املثاين

تدعيـو بالرحــــمة للــفار�ض الهــمام      �سلــــطان الزجل عــــلي الــــحداين

مثواه الفــــردو�ض فاأعلــــى مقــــــام    هو اخل�سر وعبد الرحمن والتوزاين

بقلم: الشاعر الغنائي الحسين أبو ريكة

فين األصالة
فني الأ�صالة              والإن�صان الأ�صيل

تبدلت احلالة           وتغري ال�صبيل

خيمة حدا خيمة

ول من زار خليام

فني هي النا�ض لقدمية

وفني ديك ليام

عجوبة للنا�ض كيف �سارو

اجلار يجهل جارو وهو فجوارو

كانت الأ�سالة �سجرة 

غر�ساتها لعباد جمموعة

�سقاتها قطرة قطرة

باملحبة ال�سادقة املطبوعة

واليوم ا�سنو بها جرى

مال اغ�سانها ياب�سة مكلوعة

عال�ض النفو�ض ولت متكربة

عال�ض �سلة الرحم مقطوعة.

دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

2العربي بن املختار اجلامعي ال�سدر الأعظم

بقلم: الطيب الجامعي
ملَّا وفى اأجل الوزير ال�سدر حممد بن اإدري�ض 

علي  بن  حممد  ال�سلطان  عني  العمراوي 

احلاحي النكنايف وزيرا لي�سغل هذا املن�سب 

الفرن�سي  املوؤرخ  يقول  كما  له،  يظهر  حتى 

مياج، من هو جدير به، فعني بعد ذلك )�سنة 

املختار  بن  العربي  املخزين(  الكاتب   1847
اجلامعي »الفقيه النجيب الوجيه احل�سيب 

ذو الأخالق العطرة...«، كما جاء يف كتاب 

حممد ابن اأحمد اأكن�سو�ض »اجلي�ض العرمرم 

اخلما�سي يف دولة مولنا علي ال�سجلما�سي«، 

وزارة  فرتة  عرفت  »وقد  مياج:  وي�سيف 

العربي اجلامعي بع�ض امل�ساعب بالن�سبة 

�سنة  ففي  للمغرب.  اخلارجية  لل�سيا�سة 

واإ�سبانيا مطامع  فرن�سا  لكل من  كان   1848
تو�سعية يف م�سب نهر ملوية، كما اأ�سبحت 

بريطانيا ت�سغط على املغرب لإنهاء �سيا�سة 

ي�ستفيد  التي  )الكنطردات(  الحتكارات 

منها التجار املغاربة وتطالب املغرب اأي�سا 

باأن يعمل على تخفي�ض الر�سوم اجلمركية 

على ال�سلع يف املر�سي. كان الوزير العربي 

اجلامعي يعار�ض اإلغاء �سيا�سة الحتكارات 

لأ�سباب عامة وخا�سة منها اأنه كان ي�ستفيد 

منها..«.                              

وكما كانت مهمة املختار اجلامعي يف عزل 

قائد تطوان )انظر الأ�سبوع عدد 760(، فقد 

كاتب  وهو  اجلامعي  العربي  كلف  اأن  كان 

مترد  باإخماد   ،1844 �سنة  يف  املخزن  بدار 

بني  بعد خالف  ن�سب  الرباط  مدينة  اأعيان 

القائد احلاج حممد ال�سوي�سي وال�سخ�سية 

بن  حممد  احلاج  الرباطيني  لدى  املحبوبة 

رف�ض  القائد  لأن  الزبدي.  الطاهر  احلاج 

طلبا ل�سالح اأحد ال�سكان، فثار اأهل الرباط 

احلاج  عليهم  ون�سبوا  اأعيانها،  وخا�سة 

حممد الزبدي. ا�ستاء ال�سلطان مولي عبد 

ر�سالة  لهم  الرحمن من ت�سرفاتهم، ووجه 

�سديدة اللهجة فلم ي�ستجيبوا، فاأر�سل القائد 

ف�سل  لكنه  التمرد،  لإخماد  الوديني  الطيب 

ال�سلطان  قرر  املخزن.  لدار  حمبطا  ورجع 

العربي  فاأر�سل  كالعادة،  احليلة  ا�ستعمال 

باأعيان  اجتمع  الذي  الرباط  اإىل  اجلامعي 

فاأقروا  مطالبهم  عن  وا�ستف�سارهم  املدينة 

ما  لهم  وكان  الزبدي  حممد  احلاج  بتولية 

اأ�سهر  �ستة  بعد  ال�سلطان.  من  باأمر  اأرادوا 

حل مولي عبد الرحمن بالرباط ومكث بها 

الفتنة  روؤو�ض  على  تعرف  حتى  اأيام  عدة 

القب�ض عليهم وبينهم احلاج حممد  واأُلقي 

اإىل  واأُر�سلوا    1846 فرباير  يف  الزبدي 

بعد  فيما  �سراحهم  اأطلق  ولكن  العرائ�ض 

الرباط امل�سمي احلاج  بفا�ض. وتوىل قيادة 

عبد اللطيف، ح�سب املوؤرخ جاك كيي.               

ويف اآخر �سنة 1853 ُعزل العربي اجلامعي 

وقد  من�سبه،  من 

حول  الآراء  ت�ساربت 

فابن  عزله؛  اأ�سباب 

زيدان ي�سري اإىل اأن عزله 

اخلليفة  من  بطلب  كان 

العهد  ويل  ال�سلطاين 

عبد  بن  حممد  �سيدي 

الرابع  )حممد  الرحمن 

فيما بعد( لأن الوزير �سار 

ل يبايل به. يقول ابن زيدان 

اأعالم  »اإحتاف  كتابه:  يف 

النا�ض بجمال اأخبار حا�سرة 

مكنا�ض«: » وملا تويف الوزير 

ال�سدر وتوىل الوزارة ال�سيد 

حملته  �سن  اجلامعي  العربي 

الدالة باملظاهرة لدى ال�سلطان 

)بويل  يبايل  ل  �سار  اأنه  على 

مكانته،  من  ويغ�ض  العهد( 

فتذمر لذلك وا�ستكى لوالده باأن 

مكاتبها  ت�سله  ل  املهمة  الأوامر 

اأحقيتها  مع  الوزير  باإم�ساء  اإل 

عند  ذلك  وكان  ال�سريف  بالطابع 

فوعده  ال�ساوية،  ببالد  مالقاتهما 

مراك�ض  اإىل  و�سل  اإذا  باأنه  والده 

عزله...«.    

يتبع

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاري

حساب رقم - 87723
إعالن عن بيع أصل تجاري
يعلن رئي�ض م�سلحة كتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية بتازة.

اأنه مبقت�سى عقد توثيقي لالأ�ستاذ حل�سن البويو�سفي املوثق مبدينة تازة موؤرخ 

 2013/10/07 بتاريخ  الت�سجيل  باإدارة  وم�سجل   2013/10/01 يف 

حتت عدد: 4448 باعت ال�سيدة اآ�سية بلمني زوجة املرحوم عز الدين جابري 

احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية C378444 وال�ساكنة 4 زنقة لال مليكة 

اأ�سالة عن نف�سها وباعتبارها نائبة �سرعية على  اإقامة مرمي فا�ض   16 ال�سقة 

ابنتها القا�سرة �سكينة جابري ومبقت�سى وكالة عدلية عن ابنها اإ�سماعيل جابري 

 S407946 الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلاملة  اأ�سن  �سهيلة  ال�سيدة  لفائدة 

ال�ساكنة حي اخلطيب زنقة 26 رقم 47 الناظور، جميع الأ�سل التجاري املعد 

ل�سيدلية واملعروف حتت �سعار �سيدلية املحطة الكائن بحي الأدار�سة عمارة 

بلخ�سر تازة املقيد بال�سجل التجاري حتت رقم 1910 بجميع عنا�سره املادية 

واملعنوية بثمن اإجمايل قدره 1.300.000.00 درهم.

ال�سجل  ق�سم  اإىل  بتعر�ساتهم  يتقدموا  اأن  اأعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

التجاري باملحكمة البتدائية بتازة داخل اأجل يبتدئ من تاريخ ن�سر الإعالن 

الأول وينتهي يف اليوم اخلام�ض ع�سر من ن�سر الإعالن الثاين.

As 0181/13                                                                    الن�سرة الأوىل

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
مكتب السجل التجاري

حساب رقم- 83597
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئي�ض م�سلحة كتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية بتازة.

باإدارة  وامل�سجل   2012/09/14 يف  موؤرخ  عريف  عقد  مبقت�سى  اأنه 

ال�سيد  باع   7429 عدد:  حتت   2012/10/12 بتاريخ  الت�سجيل 

وردي عبد النظر بطاقته الوطنية Z284714 ال�ساكن ب�ساحة الطريان 

جمموعة 5 رقم 52 تازة لل�سيد بدر املزكلدي بن حممد احلامل لبطاقة 

الوفاق  جتزئة   408 بـ  ال�ساكن   Z368289 عدد  الوطنية  التعريف 

تازة، جميع الأ�سل التجاري للدكان الكائن ب�ساحة الطريان جمموعة 

5 رقم 52 تازة، وامل�سجل بال�سجل التجاري للمحكمة البتدائية بتازة 
حتت عدد: 6022 بثمن قدره 90.000.00 درهم كما حدد ثمن الكراء 

يف مبلغ )1100 درهم( �سهريا تدفع للبائع.

فعلى دائني البائع املذكور اأعاله اأن يتقدموا بتعر�ساتهم اإىل ق�سم ال�سجل 

ن�سر  اأجل يبتدئ من تاريخ  بتازة داخل  التجاري باملحكمة البتدائية 

الإعالن الأول وينتهي يف اليوم اخلام�ض ع�سر من ن�سر الإعالن الثاين.

الن�سرة الأوىل

As 0182/13

إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات
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1وحدة �لفكر �لعربي �أ�ضا�س نه�ضتنا

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

و�أن  وطن،  له  لي�س  �لفكر  �أن  يعتقد  من  فظيعا  خطاأ  يخطئ  قد 

�لفكر �حلقيقي هو ذلك �ملتحرر من �النتماء �إىل وطنه، و�لو�قع 

باالأر�س  مرتبطا  كان  �إذ�  �إال  حقيقيا،  فكر�  يكون  ال  �لفكر  �أن 

وبالوطن، و�إال فاأي معنى لفكر �لكندي، و�لغز�يل و�بن تيمية، 

ففكر  عربيا،  فكر�  يكن  مل  �إن  وغريهم  �جلرحاين  �لقادر  وعبد 

و�إمنا يعرب عن عبقرية  فقط،  هوؤالء يف �حلقيقة ال يعرب عنهم 

�إىل  �النطالق  ينبغي  هنا  ومن  �لعربية،  �الأمة  هي  عظيمة  �أمة 

ونبذل كل جهودنا  نعمل  �أن  �أي  �لعربي،  �لفكر  بوحدة  �الإميان 

هو  و�حد  دين  يجمعنا  ماد�م  وذلك  م�شرتكا،  فكر�  لي�شبح 

�أل�شنتنا لغة و�حدة هي  �الإ�شالم �حلنيف، وماد�مت ُتالقي بني 

�للغة �لعربية، وماد�مت همومنا و�حدة، ومطاحمنا و�حدة.

�ملاء،  �إىل  �ملاء  من  و�حدة،  عربية  وكاأمة  كعرب،  جميعا  �إننا 

�أمامه،  وو�شعنا  �شدنا،  وتاآمره  �ل�شاغطة،  �لغرب  قوة  ن�شكو 

وغلبته �لفكرية و�القت�شادية و�لتكنولوجية كما ن�شكو تذبذبنا 

و�شعفنا، و�نت�شار عدة مظاهر �شلبية، ومن جملة هذه �ملظاهر، 

و��شحة  ممنهجة  خطة  �الآن  حلد  ن�شع  مل  �لتي  �الأمية  مظهر 

منها،  بالتقلي�س  كفيلة  �الأ�شح  على  �أو  عليها،  بالق�شاء  كفيلة 

ولن تكون هناك و�شيلة كفيلة بذلك، مادمنا مل نعمل على �إحد�ث 

وز�رة خا�شة مبحاربة �الأمية �أو جمل�س �أعلى ل�شوؤون وم�شاكل 

وم�شاركني،  د�ئمني،  �أع�شاء  من  مكون  عربي  جممع  �أو  �الأمية 

�الأمية  وبعد  �الأمية،  م�شكل  يف  للبحث  ومالحظني  وم�شرفني، 

ياأتي مظهر �آخر وهو �لفقر �لذي �أ�شبح غوال مفرت�شا تثري �أنيابه 

وق�شاوته،  حدته،  من  �لرغم  وعلى  و�لهلع،  �خلوف  �لد�مية 

�لعرب  �إذ كيف يكون  فاإنه يبقى لغز� حمري�،  بيننا،  و�نت�شاره 

وي�شيل  �ل�شعبة  �لعملة  يجلب  �لذي  برتولها  لها  غنية  �أمة 

�أر�شدتها وعائد�تها و�أرباحها،  �للعاب لل�شركات �لكربى، ولها 

و�شعوبها فقرية؟ لعل ذلك يرجع �إىل �أ�شباب رئي�شة وهي �أننا ال 

نعرف كيف نوزع ثروتنا، وال نعرف كيف ن�شتثمر �أمو�لنا د�خل 

�أوطاننا �لعربية، فلذلك نرتكها يف �الأبناك �الأجنبية لي�شتفيد منها 

غرينا ويوظفها يف م�شاحله ونبقى نحن حمرومون منها، وهذه 

طامة كربى يجب �لوقوف عندها، كما يجب �لبحث عن �حللول 

�لتي ميكن بو��شطتها تغيري هذ� �لو�شع، ولن يتغري �إال بتوحيد 

�جلهود، و�تخاذ �لِعلم رفيقا و�لتكنولوجيا �شالحا، على �أ�شا�س 

خدمة �جلماهري وتنوير �أفكارها وم�شارحتها باحلقائق، ون�شر 

�لدميقر�طية �أمامها، وتوزيع �لرثوة بني �شفوفها، وترك مظاهر 

ونبذ  م�شوغ،  بدون  �لعام  �ملال  و�شرف  و�الإ�شر�ف  �لتبذير 

�لتعايل و�ال�شتعالء و�حتقار �الأفر�د، وعلى ذكر �لدميقر�طية، 

�حلياة،  بف�شله  تلذ  �لذي  �حلقيقي  �ملناخ  باأنها  �الإميان  يجب 

رفاهيتها،  وحتقيق  �ل�شعوب  لتقدم  �لناجعة  �لو�شيلة  وهي 

وقد  �حلياة،  ودعامة  �أ�شا�س  و�لعدل  عدل،  �لدميقر�طية  الأن 

وترى  نقول  ما  عك�س  تعتقد  متحجرة  عقوال  بيننا  فيما  جند 

�عتقاد  ولكنه  و�نحر�فا،  وجنوحا  فو�شى  �لدميقر�طية  يف  �أن 

خاطئ، الأن منع �لدميقر�طية معناه �نت�شار �الإرهاب و�لت�شلط 

و��شتعمال �ل�شطط، ويف هذ� قمع لل�شعوب، و�لقمع يعلم �خلوف، 

و�خلوف يورث روح �النهز�م، و�النهز�مي ال يرجى منه خري، 

و�الأوطان  ينفع،  ي�شر وال  و�ملنافق  منافقا  يكون  ما  غالبا  الأنه 

�إىل  حاجة  يف  هي  و�إمنا  ومنافقني،  خائفني  �إىل  حاجة  يف  لي�شت 

جريئني ومد�فعني عنها ومعلنني �آر�ءهم جهار� وعالنية ومثل 

هوؤالء ال نح�شل عليهم، وال نكونهم �إال حتت �شماء �حلرية ويف 

مناخ �لدميقر�طية.

�إن جناح �الأمة �لعربية، يكمن يف �حتاد �شفوفها وتوحيد فكرها، 

�لعربية،  �للغة  تزكيه  �لعميقة،  جذوره  له  �أ�شيل  فكر  الأنه 

وي�شمو به �لدين �الإ�شالمي �حلنيف، و�لعرب بفكرهم �ل�شحيح 

ذلك  عرف  وقد  �ال�شتعمار،  على  خطر�  ي�شكلون  و�الأ�شيل، 

�أن �لعوملة  و�أدركه ف�شار ينادي بالعوملة، ولو تاأملنا، لوجدنا 

نتبع فكر� كونيا ونتخلى  �أن  �أنه يريد منا  �أي  �لكونية،  معناها 

�إىل  عن فكرنا �لعربي، وهذ� يعد خطر� �شيوؤدي باالأمة �لعربية 

متاهات ال حدود لها، فاالأمة �لعربية لي�س يف �شاحلها �النتماء 

�أو �إىل �لفكر �لكوين، و�إمنا هي يف حاجة �إىل �لت�شبث  �إىل �لعوملة 

بفكرها و�لدفاع عنه وفر�شه على �الآخرين الأنه فكر غني، وله كل 

�ملقومات و�الأ�ش�س �لكفيلة بنجاحه يف مو�جهة كل �لتحديات.

�إن �لغرب �أنكر �الأ�شل يف �ملر�أة مبا جاء به �الإ�شالم و�شيدنا حممد ر�شول �هلل �شلى �هلل 

عليه و�شلم. 

لقد قام �لغرب بت�شويه �ملر�أة يف �حلمالت �الإ�شهارية، ويف �الأفالم �ل�شينمائية �خلليعة، 

للتقليل من قيمتها  �ملر�أة  �إنها حملة �شر�شة �شد  �الإعالم.  ويف �ملجالت وباقي و�شائل 

�شعيا لتفكيك �الأ�شرة، وت�شجيعها على �لتدخني و�لتمرد على �الأ�شرة، ويحاربونها يف 

�حلجاب؛ لقد �أ�شبحت ت�شتعمل يف جميع �ملجاالت الإثارة �لفتنة و�النحر�ف لتخريب 

�الأ�شرة وت�شتيتها، الأن �ملر�أة م�شدر �لرتبية و�الإ�شالح لبناء جمتمع �شالح، لهذ� علينا 

�لت�شدي لهذ� باالإر�شاد و�لتوجه �ل�شحيح و�إعالء كلمة �حلق و�العرت�ف بحقوقها يف 

�لعي�س �لكرمي و�شيانة كر�متها خ�شو�شا �شد �لعنف.
بنت الوادي )القنيطرة(
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 - �لقر�ء  نحن   - نادينا  مدة  منذ 

�ملقاالت  من  جمموعة  خالل  ومن 

وذكرنا  �لعربية،  �للغة  حلماية 

قلنا  �لت�شييق عليها، وقد  م�شاكل 

وخا�شة  �مل�شل�شالت  ظاهرة  باأن 

ترجمة �الأجنبي منها �إىل �للهجات 

�لعربية �ملتعددة يف �لوطن �لعربي 

لكن  �إىل غري ذلك،  �لعربية  �شيدمر 

�ليوم حني ن�شمع رجال من و�شط 

تدري�س  عن  يتحدث  �شرف  مادي 

�ملغربية  �لد�رجة  تعميم  �أو 

و�خلا�شة  �لعامة  �ملد�ر�س  يف 

للمملكة، هذ� �أمر ال يجب �ل�شكوت 

�لرجل  �أن  جند  �أننا  رغم  عنه. 

مع  ي�شتحق  مما  �أكرث  له  �أُعطي 

�حرت�منا لل�شيد نور �لدين عيو�س، 

وخا�شة �إعالميا، ي�شت�شاف مرتني 

خالل �أ�شبوع يف قناتني عموميتني، 

من  بهما  ي�شتهان  ال  وبرناجمني 

خالل متابعة �مل�شاهدين لهما.

باأن  يدعي  كبري،  وهم  يف  و�لرجل 

�ملغاربة  من  باملائة   96 ن�شبة 

كان  حني  يف  �قرت�حاته،  يدعمون 

�ملر�جع،  من  مبجموعة  ي�شت�شهد 

�لعروي  �الأ�شتاذ  مع  نتفق  و�لتي 

باأنها ت�شتخل�س معطياتها بطريقة 

�شطحية غري دقيقة، ونقول للرجل 

�ملغاربة  جيوب  يف  �ال�شتثماري 

يف  باال�شتثمار  لك  ن�شمح  لن  كفى 

عليهم.  و�لتدلي�س  �ملغاربة  عقول 

و�مل�شكلة �أننا ال نعار�س ��شتعمال 

مل�شاندة  �البتد�ئي  يف  �لد�رجة 

�لتالميذ يف تو�شيل �ملعلومات �إليهم 

بطريقة �شل�شة، وهذ� لي�س بجديد 

در�شنا  فنحن  �لتعليم  رجال  على 

لغتنا  بالعربية  مقرونة  بالد�رجة 

�الأم يا �شيدي هي �لعربية، وكيف 

�لعروي؟..  باالأ�شتاذ  نف�شك  تقارن 

مغربيا  مفكر�  به  نفتخر  �لذي 

الجما  جنمه،  �شاطعا  وعربيا، 

بتخ�ش�شاته،  قائما  خ�شومه، 

تو��شع  �لفكر.  مبتاهات  عارفا 

�ل�شي عيو�س »بر�كة« من �لوهم.

�مل�شكلة يا عيو�س، لي�س ��شتعمال 

تاأطري  يف  بل  دونها،  �أو  �لد�رجة 

�لتعليم  رجاالت  من  جمموعة 

و�الأطر �مل�شتغلة يف وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �ملغربية، ووجود خارطة 

�الأعلى  للمجل�س  و��شحة  طريق 

�الألو�ن  تغريت  مهما  للتعليم 

ومرة  �لوز�رة،  لهذه  �حلزبية 

�ملقرر�ت،  بتوحيد  ننادي  �أخرى 

عملية  يف  �جلهد  من  مزيد  وبذل 

�إىل  و�لطالب  �لتالميذ  توجيه 

وقدر�تهم  �ل�شحيحة  �لوجهة 

�لفكرية و�لعلمية، و�إعادة �العتبار 

وذلك  �لعمومية  �ملوؤ�ش�شة  �إىل 

باإعادة �لنظر يف حال جمموعة من 

تلك �ملد�ر�س، �ل�شبه مد�ر�س.

�أما يف عودة �إىل �لد�رجة نقول لل�شيد 

مل  �لتجارب  من  جمموعة  عيو�س 

على  حبي�شة  تبقى  بل  �أكلها  تاأت 

باالأحرى  �أو  �لنا�س  من  جمموعة 

�أو  �ملقاالت  تلك  من  فمجموعة 

�الإلكرتونية  �ملو�قع  �أو  �ل�شحف 

�لناطقة بالد�رجة، �لكل من يطالعها 

هم من يقروؤون نظري�تها بالعربية 

ونظيف  �لفرن�شية.  �أو  �لف�شحى 

�إن  �لعروي،  �الأ�شتاذ  �إىل  �شوتنا 

وخا�شة  �لد�رجة  تعميم  �شاأن  من 

�ملغربية هو تقوقع �ململكة وتخلفها 

ومن  جهة،  من  هذ�  �لركب،  على 

دَوْيلة  كل  �شتبد�أ  ح�شارية  جهة 

باتخاذ  �لعربية  �الأم�شار  هذه  من 

�شي�شعف  مما  �ملحلية،  لهجاتها 

�الأمة �لعربية وحمو �إرث ح�شاري 

ال يقدر بثمن.

بعدم  ننادي ومازلنا  كنا  قبل مدة 

لن  و�إنها  �الأمازيغية،  د�شرتة 

ت�شيف �أي جديد للنهو�س بالدولة 

وتقدم �ل�شعب �ملغربي، لهذ� نقول 

للد�رجة  ويزمرون  يطبلون  ملن 

على  ويجب  تتوهمون.  �إنكم 

�الإعالم �أن يقوم بو�جبه يف حتديد 

هوية �ل�شعب �ملغربي.

محمد الدفيلي

عيــــو�س و.. وهـــم �لد�رجــــة

�أحد  �لفنية  �أن تفقد �ل�شاحة  ت�شاء �الأقد�ر 

�أكرب رو�دها على �ل�شاحة �لفنية �لوطنية 

�شو�ء على م�شتوى �مل�شرح �أو �ل�شينما �أو 

م�شاء  �هلل،  ذمة  �إىل  �نتقل  �لتلفزيون، لقد 

بالد�ر   2013 نونرب   21 �خلمي�س  يوم 

�حلب�شي،  حممد  �ملغربي  �ملمثل  �لبي�شاء 

�لذي  �ملر�س  م�شاعفات  حدة  تز�يد  بعد 

�لكريزمية  �ل�شخ�شية  طويلة،  به ملدة  �أمل 

�لتي �أثثت �شاحة �لفن �ل�شابع بكل �أريحية 

ترجت  �ملغرب  م�شارح  خ�شبات  وجعلت 

�الأفالم  من  عدد  يف  برز  لقد  قدميه،  حتت 

�ملغربية  مثل »عر�س �لدم« ل�شهيل بنربكة 

و»حالق  �لبوعناين  ملحمد  و»�ل�شر�ب« 

وتقا�شم  �لركاب،  ملحمد  �لفقر�ء«  درب 

تز�ل  وما  كانت  م�شرحية  فرق  م�شو�ر 

�لوطنية،  �الأكادميية  للبحوث  مر�جع 

�ل�شديقي  كالطيب  �مل�شرح  رو�د  عا�شر 

�ختفى  ثم  و��شتح�شن،  فاأح�شن  وغريهم، 

)قيل  �إ�شعار  �شابق  دون  �الأنظار  عن 

يظهر  مل   2005 فمنذ  �شخ�شية(،  الأ�شباب 

�ملجالني  من  �أي  يف  م�شاركة  وال  عمل  له 

دربه  رفاق  �أن  �شك  �فتقد�ه، ودون  �للذين 

مل  �أنهم  غري  بو�شعيته،  علم  على  كانو� 

يف  فاملهرجانات  جتاهه،  �شاكنا  يحركو� 

بالدنا و�لتكرميات بها �أ�شبحت و�حلمد هلل 

ملتقيات �شنوية للفعاليات �لفنية و�الأدبية، 

�أمام  ��شمه  ذكر  يوما على  �أحد  ومل يجروؤ 

�جلمهور. 

و�أدخلك  حممد  �حلب�شي  �ل�شي  �هلل  رحمك 

يتذكرك  يز�ل  ال  من  فهناك  جناته،  ف�شيح 

�أنت كما �أنت، دون �لتبا�س �أو غلط، فاأنت 

عقده  من  �ملغربي  �لفن  فقدها  جوهرة 

�ملا�شي، و�أحر �لتعازي و�شادق �ملو��شاة 

الأفر�د �أ�شرتك. 

مصطفى بوسنين

�ملر�أة �أ�ضا�س �ملجتمع

- بطل �ل�شر�ب الأحمد �لبوعناين )�ملغرب( �أربع 

جو�ئز.

- بطل �شم�س �ل�شباع لر�شى باهي )تون�س(.

- �لوحيد من �ملمثلني �لذي �شاركو� يف �لفيلم 

د�فيد لني مع عمر  لـ:  �لعرب  لور�ن�س  �لر�ئع 

�أوتول و�لطيب  �أنطوين كوين وبيرت  �ل�شريف 

�ل�شديقي وح�شن �ل�شقلي.

�أما �أنا فكان عمري 18 �شنة لعبت دور �لطفل 

�ملدلل للور�ن�س �لعرب �لذي بلعته �لرمال وبكى 

عنه لور�ن�س �لعرب.

ملحمد  �لفقر�ء  درب  حالق  �شريط  تذكرو�   -

للعربي  �الأندل�س  ليايل  وتذكرو�  �لركاب 

�لدجاجة   - عطيل   - عملت  وتذكرو�:  بناين 

فرقة  مع  م�شرحية  و20  قي�شر  يوليو�س   -

�ملعمورة )1976-1966(.

- مات �أخي حممد �حلب�شي، �ملمثل �لقدير �بن 

نفرتق  مل   1959 �شنة  منذ  بو�شنتوف  دربي: 

حتى تخرجنا معا من �ملركز �ملغربي لالأبحاث 

 4 طيلة  �لتمثيل  فن  در��شة  بعد  �مل�شرحية 

�ل�شالم  عبد   - �لعمر�ين  �هلل  عبد  مع  �شنو�ت 

�لعماري  مليكة   - �لناجي  �أحمد   - �لعمر�ين 

- فاطمة �لركر�كي - عزيز موهوب - حممد 

زكي   - دينية  �ل�شمد  عبد   - عفيفي  �شعيد 

�لهو�ري - زهور �ملعمري..

�مل�شرح  �أنتجها  �لتي  �ملالحم �خلم�س  تذكرو� 

�لوطني حممد �خلام�س ووز�رة �لد�خلية.. مل 

ي�شافر معنا يف �مللحمة �خلام�شة �إىل م�شر الأنه 

�عتزل �لتمثيل رغم حبه �لكبري له، الأنه ورث 

600 مليون عن �أبيه �لذي كان ال يحبه الأنه ف�شل 
�لتمثيل على �لتوظيف مثل �أخيه م�شطفى.

روعة  عن  مدبلجا  �شريطا   120 معي  تذكرو� 

�هلل،  رحمه  �ل�شايح،  �إبر�هيم  �لكبري  �الأ�شتاذ 

�أفالم هندية وفرن�شية و�أمريكية ورو�شية، �أيام 

عز �ل�شينما.

كان رحمه �هلل، حممد �حلب�شي، عندما يتقا�شى 

�أجرته �آنذ�ك 250 درهم لليوم، م�شروبة يف 4 

�أيام )250 درهما x 4 = 1000 درهم(، وعندما 

نغادر ��شتوديوهات عني �ل�شق بالبي�شاء يقول 

يل، رحمه �هلل.

هو: بات معايا هاذ �لليلة عفاك �أم�شطفى وغد� 

�شري للرباط.

�أنا: ب�شرط، �أنا كنفيق بكري.

لفجر..  حتى  �لنعا�س  كيجيني  ما  و�أنا  هو: 

)ن�شحك معا(.

»�ل�شبنيول«  ودرب  »بو�شنتوف«  درب  ويف 

�ل�شايح..  �الأ�شتاذ  يرتكنا  �أبيه  د�ر  حيث 

وقبل �أن ندخل �لد�ر ونطلع �إىل �ل�شطح حيث 

�هلل،  رحمها  �مليلودية،  و�لدته  له  خ�ش�شت 

بيتا كبري� جميال عتيقا.. ال تلفزة وال ر�ديو.. 

كان يكره �لتليفزيون و�الإذ�عة الأنه عا�س معي 

جتربة موؤ�شفة من حيث �لتعوي�شات و�ملعاملة 

الأننا كنا عروبية.. حمكورين.

يتبع

مات اأخي حممد احلب�شي

يوميات فنان

● مصطفى منير

ر�ضالة 
اإىل جنم 

»حالق درب 
الفقراء«

نور الدين عيوش
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المنبر الحر

حمنة الفالحني 

ال�صغار بالرماين
ب�إ�صالح  يتعلق  فيم�  املبذولة  املجهودات  رغم 

حكومية  موؤ�ص�ص�ت  وبن�ء  املغربية  الإدارة 

بكل احرتام  املواطنني  مع  التع�مل  ق�درة على 

وال�صهر على خدمتهم وق�ص�ء م�ص�حلهم…

القط�ع�ت  بع�ض  يف  املوظفني  بع�ض  اأن  اإل 

املب�دئ  هذه  عن  البعد  كل  بعيدين  ليزالون 

والتم�طل  الت�صويف  اأ�ص�ليب  كل  ومي�ر�صون 

مع املواطن الع�دي، لكنهم يتع�ملون يف الوقت 

منتخبني  من  والنفوذ  اجل�ه  ذوي  مع  نف�صه 

عليهم  يدخل  اأن  فم�  خمتلفة،  بطريقة  وغريهم 

دون  خلدمته  اجلميع  يتجند  حتى  هوؤلء  اأحد 

مت�طل.

الزبونية  من  تتخل�ض  اإداراتن�  نرى  فمتى 

ال�صلوك  هذا  على  حي  وكمث�ل  واملح�صوبية؟ 

مم�  غريه�  اأو  الإدارات  بع�ض  داخل  ال�صيء 

يع�نيه  م�  املواطنني؛  مب�ص�لح  ارتب�ط  له 

اإقليم  ب�لرم�ين  �صركة  مع  ال�صغ�ر  الفالحون 

يتذمرون  الفالحون  بداأ  اإذ  اخلمي�ص�ت، 

به�  يقوم  التي  الت�صرف�ت  من  ويت�ص�يقون 

الع�ملون بهذه املوؤ�ص�صة الفالحية التي يق�صده� 

م�  ك�قتن�ء  فالحي  مو�صم  كل  خالل  الفالحون 

عندم�  يف�جوؤون  لكنهم  البذور  اأنواع  من  يلزم 

لذوي  تعطى  والأولوية  الأ�صبقية  اأن  يرون 

الذين  واملنتخبني  والروؤ�ص�ء  والنفوذ  اجل�ه 

م�ص�لح  على  ال�صخ�صية  م�ص�حلهم  يقدمون 

لكن  البذور،  اأنواع  اأف�صل  املواطنني وي�أخذون 

اإذا ك�ن �ص�حب الطلب فالح� �صغريا ومواطن� 

ع�دي� ف�إن اأ�صلوب الت�صويف والتم�طل و�صي��صة 

ال�ص�ئدة،  اللغة  هي  ت�صبح  جتي«  حتى  «�صري 

من  ح�صته  امل�صكني  الفالح  ي�أخذ  ذلك  وبعد 

البذور وغ�لب� م� تنق�صه� اجلودة بعك�ض اأولئك 

املحظوظني.

الفالحة  راأ�صه� وزارة  الدولة وعلى  ك�نت  ف�إذا 

ال�ص�مية  التوجيه�ت  بف�صل  ج�هدة  ت�صعى 

كبرية  عن�ية  يويل  الذي  اجلاللة  ل�ص�حب 

الت�صهيالت  كل  بتقدمي  وي�أمر  ال�صغ�ر  للفالحني 

بدوره  يقوم  الفالحة  وزير  اأن  كم�  مل�ص�عدتهم. 

وي�صهد له ب�لكف�ءة واجلدية يف العمل وال�صعي 

لكن  الأخ�صر…  املغرب  برن�مج  حتقيق  اإىل 

بع�ض الت�بعني لهذه الوزارة ي�صيوؤون اأكرث مم� 

يح�صنون وك�أين ب�ل�ص�عر حني ق�ل: 

متى يبلغ البني�ن يوم� مت�مه 

  اإذا كنت تبني وغريك يهدم

جد بوشتى )الرباط(

حكاية مكان
العتيق  يو�صف«  »ابن  ج�مع  من�ر  ك�ن 

الأعي�د  �صهور  ملراقبة  اإ�صع�عي�  مركزا 

ب�ملكرب  �صواء  بدائية  بو�ص�ئل  الدينية 

بح�صور  الب�صري  النظر  مبجرد  اأو 

اأ�صت�ذن� الع�مل الفلكي ال�صيخ حممد بن 

بن ف�صيل واملوقتني  اأحمد  الرزاق  عبد 

مل�كني،  العب��ض  وبن  الطيب  بن  اأحمد 

وهم  املدينة،  فقه�ء  علية  من  وغريهم 

مم�  متن�هية،  بجدية  الهالل  يراقبون 

يدل على اعتن�ء املغ�ربة ب�لر�صد �صواء 

اأو القرى ويت�أكدون من ثبوته  يف املدن 

املن�ر  �صطوح  اأعلى  من  روؤيته  عدم  اأو 

اإخب�ر  الفور  على  يتم  حيث  اليو�صفي، 

ق��صي املدينة ب�صه�دة العدول، كم� اأن 

�صوامع مدينة مراك�ض ت�أخذ رفع الآذان 

عن املن�ر املذكور دون اإ�صك�ل يف الوقت.

فتح اهلل شهيد )مراكش(
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ابــــن �صيـــنا وابـــن �صمــــ�صي
قربه!  يف  وهو  اهلل  رحمه  �صين�  ابن  تظلموا  ل 

بت�ريخ  »الأ�صبوع«،  جريدة  يف  قراأت  فقد 

قراأت  اأقول   ،764 عدد  �ض.17   21/11/2013
البلدي  املجل�ض  من  يطلب  املدين  املجتمع  اأن 

للع��صمة تغيري ا�صم حديقة »ابن �صين�« ال�صهرية 

يف الرب�ط ب��صم حديقة ابن �صم�صي رحمه اهلل.

�صين�  بن  قيمة  يجهلون  بع�صهم  اأو  بهوؤلء  وك�أين 

ف�إن  وللتذكري  كله،  الع�مل  على  وف�صله  العلمية 

بن �صين�، رحمه اهلل، املولود �صنة 980م واملتويف 

الكب�ر  امل�صلمني  فال�صفة  من  يعد  1037م  �صنة 

ابن  الرئي�ض  »ب�ل�صيخ  عرف  وقد  واأطب�ئهم، 

�صين�«، ومن موؤلف�ته: الق�نون يف الطب - ال�صف�ء 

وم�زالت  والتنبيه�ت،  الإ�ص�رات   - الفل�صفة  يف 

بع�ض كتبه خمطوطة يف بع�ض اخلزائن. وله يف 

النف�ض ق�صيدة م�صهورة بداأه� بقوله:

يف  املنجد  انظر  الأرفع)  املك�ن  من  اإليك  هبطت 

الأعالم �ض 11( .

اإن بن �صين� رحمه اهلل طبقت �صهرته الآف�ق، ك�أنه 

مدح  يف  اخلن�ص�ء  تقول  كم�  ن�ر،  راأ�صه  يف  جبل 

اأخيه� �صخر.

فوا ا�صمه حل�جة يف  ومن املوؤ�صف اأن الأج�نب حرَّ

 Avicenne اأطلقوا عليه ا�صم  نف�ض يعقوب، فقد 

اأن  اجل�هلني  نحن  نعتقد  وحتى  علين�  ت�صليال 

ه�ته ال�صخ�صية ا�صم اأجنبي.

له  لأق�م  م�صيحي�  اهلل،  رحمه  �صين�،  بن  ك�ن  ولو 

اأمة  ولكنن�  لذكراه،  تخليدا  �صنة  كل  هوؤلء حفال 

�صحكت من جهلن� الأمم..

املعروف  فمن  اهلل،  رحمه  �صم�صي،  لبن  ولنعد 

اأنه وطني غيور على بالده فقد �صجن ونفي  عنه 

على  املوقعني  من  وك�ن  ْنَكْرُدو�ض،  اأغب�لو  اإىل 

اهلل  رحمه   ،1944 ين�ير   11 ال�صتقالل  عري�صة 

رحمة وا�صعة وجزاه اهلل خريا عن بالده اأح�صن 

اجلزاء.

»ابن  ه�ته  حديقة  ا�صم  فتغيري  �صبق،  مل�  ونظرا 

جم�نب  �صم�صي«  »ابن  حديقة  ب��صم  �صين�« 

الرب�ط  جمل�ض  فعلى  يغتفر،  ل  وغلط  لل�صواب 

اهلل،  رحمه  �صين�،  بن  نظلم  ل  حتى  ملي�  يفكر  اأن 

وللمجل�ض املوقر وا�صع النظر.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

بديهي اأن ج�صم الإن�ص�ن كم� يحت�ج 

كذلك  يحت�ج  والهــــواء  املــــ�ء  اإىل 

ي�صتطيع  حتى  الك�مل  الطع�م  اإىل 

م�ص�كل  اأيَّ  دون  واحلي�ة  العي�ض 

�صحية، ومع ذلك يبقى هذا الغذاء 

يوؤدي مهمته كم� يجب  ن�ق�ص� ول 

اإذ لبد له من تكملة غذائية متنحه 

غداوؤه  وهي  األ  ال�صحي  التوازن 

الروحي.

به�  ي�صته�ن  ل  عري�صة  و�صريحة 

اأنف�صهم  عن  للرتويج  املغ�ربة  من 

ومتنوعة  كثرية  فنون�  يع�صقون 

والغريبة  العربية  الفنون  منه� 

بينه�  من  التي  القحة  واملغربية 

فنون  اأروع  من  وهي  »العيطة« 

املو�صيقى املغ�ربية مل� متت�ز به من 

اإيق�ع�ت تطرب النف�ض والوجدان، 

اإل اأن م� يحط من قيمته� الفنية هي 

ي�صتحيي  التي  ال�ص�قطة  الكلم�ت 

املرء �صم�عه�، وطبع� هن�ك ق�ص�ئد 

اأغنت  ورائعة  جميلة  »عيوط« 

الرثات املغربي يف هذا املج�ل وهي 

تترباأ من التع�بري »ال�صوقية«.

الأعزاء،  العيطة  �صعراء  في� 

لهذه  جميلة  كلمة  لن�  اخت�روا 

املو�صيقى الرائعة لننه�ض ب�لذوق 

يف  املت�ه�ت  عن  ونبعده  املغربي 

هذا املج�ل الفني والروحي.

شهيد عبد الجليل )الدار البيضاء(

اأ�صبحت  الذي  ال�ص�مل  الإهم�ل 

من  ال�صويرة  مدينة  منه  تع�ين 

طرف ممثليه� »منتخبيه�«، يتجلى 

اأزقة  كل  يف  النظ�فة  انعدام  يف 

ودروب املدينة القدمية، اأم� رائحة 

الأنوف  تزم  فهي  احل�ر  الوادي 

اأم�  دك�لة،  ب�ب  مدخل  من  ابتداء 

منعدمة  فهي  الأزب�ل  ح�وي�ت 

مت�م�.

مدينة  منه�  تع�ين  نف�صه�  املع�ن�ة 

»الغزوة«  اجلديدة:  ال�صويرة 

الق�طنني  الأج�نب  اأن  لدرجة 

يتهيوؤون  اأ�صبحوا  »ب�لغزوة« 

النف�ي�ت  جلمع  جمعية  لت�أ�صي�ض 

و�صراء احل�وي�ت.. م� هذه املهزلة 

ي� منتخبين�؟ 

املدينة  لهذه  املوؤدية  الطريق  اأم� 

ف�خلطر  ح�صرة«  »ي�  اجلديدة 

عالمة  ل  بك،  يحيط  بعينيه 

ب�ملنعرج�ت،  الإخب�ر  اأو  ت�صوير، 

توجد  ل  الق�صب  وادي  وقنطرة 

ف�رق  �صب�غة  حتى  اإ�ص�رات،  فيه� 

األهذه  منعدمة،  فهي  الطريق 

الدرجة اأ�صبح ال�صتهت�ر يجري يف 

الدم؟ م� على ال�ص�دة امل�صوؤولني اإل 

زي�رة كل هذه الأم�كن للوقوف على 

ال�صم�ئر  ت�صتيقظ  رمب�  احلقيقة 

ذلك  انتظ�ر  يف  لر�صده�،  وتعود 

لي�ض لدين� من متنف�ض غري الكت�بة 

عن هذه املهزلة.

أ. عبد الرحيم )الصويرة(

ال�صويرة »املو�صخة« !؟التعابري ال�صوقية �صوهت فن »العيطة«

ريجي�ض  الفرن�صي/  للم�صت�صرق  ُتعزى  عب�رة  هذه 

ابال�صري )Régis Blachere(، ُيفَهم منه� - على الأقل 

- اأن العرب ل يقدرون اللغة العربية حق قدره�. 

الت�ريخ  اأعم�ق  ال�ص�ربة بجذوره� يف  اللغة،  هذه 

ال�صرتاتيجية  الدرا�ص�ت  تتنب�أ  والتي  الب�صري، 

اخلم�ض  اللغ�ت  �صمن  �صتكون  ب�أنه�  احلديثة 

العمالقة يف الع�مل، بحلول الع�م )2050 م(. ومع 

ذلك، ف�إنن� جند بع�ض الأ�صخ��ض، املح�صوبني على 

ب�صرورة  ين�دون  العربية،  للغة  مع�دية  جه�ت 

ب�للغة  العلمية  املواد  تدري�ض  يف  ال�صتمرار 

الأجنبية، متذرعني ب�أن اللغة العربية غري ق�درة 

على القي�م بهذه املهمة. ومم� ُيوؤ�َصف له اأن اأ�صح�ب 

لدى  �ص�غية  اآذان�  يجدون  امل�صللة،  الدعوة  هذه 

الذين  العربي،  الوطن  يف  القرار،  اأ�صح�ب  معظم 

على  الإقدام  من  ويتخوفون  يرتددون  زالوا  م� 

تعريب التعليم اجل�معي، متوج�صني خيفة مم� قد 

يرتتب على ذلك من تعقيدات، يف الوقت الذي يوؤكد 

لي�ض  التخوف  هذا  اأن  الخت�ص��ض  اأ�صح�ب  فيه 

اإطالق�، لأن اللغة العربية  غ له  يف حمله ول م�َصوِّ

واملع�رف  العلوم  نقل  على  جدارة  بكل  ق�درة 

ومواكبة الع�صر. 

اأن  اأدركوا  قد  العربية  اللغة  اأعداء  اأن  ويبدو 

حم�ولتهم  واأن  اأحدا،  تقنع  تعد  مل  حججهم 

من  والتقليل  العربية  اللغة  لتبخي�ض  الي�ئ�صة، 

�ص�أنه�، ب�ءت ب�لف�صل الذريع، فتفتقت “عبقريتهم” 

دوه�  ج�صَّ  - قدمية  جديدة/   - فكرة  عن  موؤخرا 

يف  الدارجة  ب�عتم�د  فيه�  يط�لبون  تو�صي�ت  يف 

وال�صوؤال  الف�صيحة!  العربية  من  بدل  التعليم، 

الذي يطرح نف�صه، بهذا اخل�صو�ض، هو: اإذا ك�ن 

موؤهلة  غري  الف�صحى  العربية  اأن  يرون  هوؤلء 

لأن حتل حمل اللغة الأجنبية يف التدري�ض، فهل 

الدارجة موؤهلة لأن تقوم بهذه امَلهمة؟ اجلواب 

وا�صح، ول يحت�ج اإىل تفكري، ف�لهدف من كل هذا 

هو اإخالء اجلو للغة الأجنبية لتظل مهيمنة على 

التعليم، عن طريق 

هي  اإذ  طريقه�،  من  الف�صحى  العربية  اإزاحة 

وهو  واإق�ص�ئه�،  من�ف�صته�  على  الق�درة  وحده� 

م� تعجز عنه الدارجة التي ل تتوفر على مقوم�ت 

الأمر  الف�صحى،  عليه�  تتوفر  التي  ة  الع�ملمِ اللغة 

اللغة  مع  تتع�مل  الأخرية  هذه  يجعل  الذي 

الأجنبية مع�ملة الند للند، بل تتفوق عليه�. وقد 

العديد  لدى  الدعوة ردة فعل قوية،  اأحدثت هذه 

من الأو�ص�ط الفكرية والثق�فية املغربية، وتع�لت 

اأ�صوات ال�صتهج�ن وال�صتنك�ر لهذا العبث بقيم 

الأمة وح�ص�رته� وهويته�.

إيسلمو سيدي أحمد

»العرب ال ي�ستحقون لغتهم«

ابن سينا
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سيـــر وأجــي..
ما اتفك ما تحاجي..

وا�ش ب�لت�أكيد الإدارة قربت من املواطنني..؟!

واإل ه�دي غري ه�ضرة راحن� به� مفتونني

لأن الإدارة مازال كتخ�ف بامل�ظفني وامل�س�ؤولني

جربته� �ضخ�ضي� م� ق�لوه��ش لي� ال�ض�معني

على وثيقة ب�سيطة اجريت عليها �سهرين

فاإدارة يا ح�سرة حمرتمة ونا�سها متعلمني

لكن التجرجري تيتقن�ه وعليه متع�دين

�سري ال�سباح.. ارجع لع�سية وما ان�س�فك�ش لثنني

تيكرثوا عندنا الجتماعات مع املديرين واملفت�سني

وانهار �سهل رب العاملني احالويل الأ�سليني

عليهم زدت فالطل�ع ولهب�ط من الأيام ع�سرين

با�ش عاد ات�سكدت ل�ريقة ملحررة ف�سطرين

من ثم اقتانعت باأن الإدارة خا�سها �سنني

واأفكار جديدة ونقية خاليا من الت�سيطني

مع م�ساطر لينة ما فيها تعقاد ولتمر�سني

اأما اإيال ابقينا دميا كرتدد �سعارات الطماأنني

راه واهلل ما نزيدوا للقدام ول� �سربين

هادي ماأكدة ما فيها �سك.. ك�ن�ا على يقني

أحمد محمد العرابي )وجدة(

الذي  واآراء«  »ق�ضايا  برنامج  يف 

عبد  املقتدر  ال�صحفي  يقده 

ندوة  كانت  العدوي،  الرحمن 

7/11/2013 قد ا�ضت�ضافت  ليلة 

الربملانيني  من  جمموعة 

الأحزاب  بع�ض  ميثلون  الذين 

الأ�صتاذ  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيا�صية 

احل�صيني،  الدين  تاج  اجلامعي 

يدور  الندوة  مو�صوع  وكان 

الر�صمية  الدبلوما�صية  حول 

اأثار  ما  اأن  غري  واملوازية، 

متقاعد  �صف  ك�صابط  انتباهي 

التي  اخلطة  عن  الإف�صاح  هو 

خ�صوم  مواجهة  يف  نهجها  يجب 

وحدتنا الرتابية، الذين ل يدعون 

وُي�صخرونها  اإل  �صانحة  فر�صة 

م�صتعملني  املغرب،  اإىل  للإ�صاءة 

النزيه،  الإعلم غري  فيها و�صائل 

احلكام  اأجندة  يخدم  الذي 

هوؤلء  باجلزائر.  الع�صكريني 

الدفني  العداء  يكنون  الذين 

ثورة  يف  �صاندهم  الذي  لوطننا 

فلما  والنفي�ض،  بالغايل  التحرير 

ال�صتينيات  بداية  يف  ا�صتقلوا 

بجزاء  املغرب  جميل  قابلوا 

هذا  يف  قوله  اأريد  ما  »�صنمار«، 

لدينا  كانت  »اإذا  كالتايل:  املقال 

عداء  ل�صد  وخطة  ا�صرتاتيجية 

�صرا  بها  فلنعمل  اخل�صوم 

با�صتمرار يف  توظيفها  ولنحاول 

املحافل الدولية، اإ�صافة اإىل ذلك 

اأمثال:  العائدين  فئة  غابت  اأين 

حكيم  واإبراهيم  احل�صرمي 

وغريهما من النخب ال�صحراوية 

التي يجب اأن تقوم بالدور املنوط 

الوطنية،  الق�صية  خلدمة  بها 

ال�صت�صاري  املجل�ض  واأين 

واأين  ال�صحراء؟  ل�صوؤون  امللكي 

املجتمع  وجمعيات  املنتخبون 

اأن  يجب  جميعا  هوؤلء  املدين؟ 

ملواجهة  منيعا  �صدا  يكونوا 

يف  واأ�صيادهم  النف�صاليني 

اجلزائر.

هذه  الندوة،  �صيوف  �صادة  يا 

التي  والقرتاحات  الن�صائح 

اأن  يجب  الندوة،  يف  بها  اأدليتم 

عو�ض  الواقع  اأر�ض  على  تفعل 

الأوىل  القناة  يف  عنها  التعبري 

�صيبحث  �صلحا  للخ�صوم  لتكون 

عن بديل له يف حتركاته.

املغربية  ال�صحراء  ق�صية  اإن 

الذين  وعلى  اجلميع  ق�صية 

يف  الناجعة  الو�صائل  ميتلكون 

الدفاع عنها اأن يتزودوا باحليطة 

واحلذر، واأن تكون الدبلوما�صية 

ب�صكل  للعمل  واملوازية  الر�صمية 

ل يف�صح حتركاتنا اإل اإذا اأقبلنا 

ل  حتى  وتفعيلها  تطبيقها  على 

املنابر  يف  عنها  التعبري  يكون 

نقدمها  منهجية  خطة  الإعلمية 

من  طبق  على  اخل�صوم  اإىل 

عباسي موحى )ميدلت(ذهب«.

اأبعث لكم هذه ال�صورة التي جتمع 

اإبراهيم  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  املرحوم 

بكلية  الطلبة  من  جمموعة  مع 

احلقوق بالبي�صاء �صنة 1982 اأثناء 

املنا�صبة  وهي  ال�صرتاحة،  فرتة 

راأيه  �صوؤال حول  فيها  التي طرحت 

»الكتاب  يحملها  التي  الأفكار  يف 

كنت  والذي  للقذايف  الأخ�صر« 

اأتابع فقراته املن�صورة عرب جريدة 

واأتذكر  اآنذاك،  الأو�صط«  »ال�صرق 

اأن املرحوم عبد اهلل اإبراهيم �صاألني 

اإن كنت اطلعت على الكتاب املذكور، 

ل�صعوبة  نظرا  بالنفي  اأجبته  وملا 

فقراته  قراأت  واإمنا  عليه  احل�صول 

اأجابني  املذكورة،  اجلريدة  عرب 

ممزوج  �صامخ  عبقري  باأ�صلوب 

بالتوا�صع، باأن تلك الأفكار جتاوزها 

الع�صر.

اأتاأمل حمتوى  بقيت يف مكاين  حينها 

والوا�صح،  اجلريء  اجلواب  هذا 

كان  التي  املرحلة  تلك  يف  خ�صو�صا 

الأمر  جربوته.  اأوج  يف  القذايف  فيها 

الذي جعل �صديقا يل يتدخل ويقول: 

اإن اأ�صتاذنا �صيذكره التاريخ، وها قد 

حتققت واحلمد هلل مقولة زميلي عرب 

تد�صني ال�صارع املذكور وبجوار كلية 

احلقوق بالدار البي�صاء وبناء عليه 

فاإنني اأهدي هذه ال�صورة له ولكافة 

القراء.

البطاح المصطفى )برشيد(

عبـد اهلل اإبراهـيم وحكمه على »الكتـاب الأخـ�ضر«

ل تقدموا خل�ضومنا �ضالحا ل�ضربنا

ملاذا التمييز بني مغاربة 

الداخل ومغاربة اخلارج؟

تهم  التي  بالق�صايا  الهتمام  اإىل  تروم  احلكومة  �صيا�صة  اأن  يلحظ 

املهاجرين املغاربة بالدرجة الأوىل دون الهتمام بالق�صايا العامة التي تهم 

بقية املغاربة القاطنني يف الداخل.. ذلك اأن هناك عدة امتيازات ممنوحة 

للمغاربة املهاجرين ق�صد تدليل جميع ال�صعوبات عليهم يف ميادين عدة 

من �صمنها على �صبيل املثال ل احل�صر؛ امتياز تع�صري ال�صيارات باأثمنة 

تف�صيلية حمظورة على باقي مغاربة الداخل، يف حني اأن املغاربة جميعهم 

جديرين باإحاطتهم بالهتمام الكامل وذلك تكري�صا للمبداإ الد�صتوري الذي 

يق�صي باأن جميع املغاربة �صواء اأمام القانون دون متايز اأو متييز.

العادي عند تردده على  التي يلحظها املواطن  العجيبة  املفارقات  ومن 

بع�ض املحاكم اأو الإدارة العمومية اأن هناك مكاتب خا�صة ُتْر�صد للمغاربة 

املهاجرين ق�صد تدليل جميع املعوقات عليهم مقابل العنت الذي يلقيه 

املواطن العادي عند حماولته معاجلة اأموره الإدارية اأو الق�صائية، وذلك 

اأن الرقي يف اخلدمات الق�صائية والإدارية لفئة دون اأخرى هو ل حمالة 

اإىل »دهن ال�صري« لق�صاء  تدين اخلدمات للمواطن العادي التي ت�صطره 

ماآربه.. وهنا يكمن �صبب تف�صي الر�صوة يف جميع املرافق..، ب�صبب هذا 

التميز الذي يحظى به املغاربة املهاجرين دون الآخرين..

واأن تتويج كل هذه املظاهر بتخ�صي�ض وزارة خا�صة بهم يفيد فعل اأن 

الدولة تعمد ب�صكل اأو باآخر خدمة فئة على ح�صاب الأخرى، ل�صيما اأن 

نفقة  على  هي  الب�صرية  مواردها  بجميع  القطاع  لهذا  املعتمدة  الوزارة 

دافعي ال�صرائب خ�صو�صا منهم مغاربة الداخل، والأ�صل اأن احلكومة 

متثل وتدافع على جميع حقوق وم�صالح املواطنني �صواء كانوا يف الداخل 

اأو اخلارج واأن املواطنة احلقة ت�صتلزم على جميع املغاربة املهاجرين 

اأو القاطنني بالبلد الت�صحية بالغايل والنفي�ض خلدمة هذا الوطن العزيز. 

اأجل توحيد الأعباء واملنافع لفائدة جميع املواطنني �صواء كانوا  ومن 

مهاجرين اأو غري مهاجرين.

وهذا ل مينع باأن مغاربة الداخل يقرون فعل اأن املغاربة املهاجرين لهم 

الف�صل الكبري يف امل�صاهمة يف ازدهار البلد عن طريق ال�صتثمارات التي 

يقومون بها من حني لآخر ق�صد الرفع من م�صتوى معي�صة دواويرهم التي 

كربوا وترعرعوا فيها.. وهذا موؤ�صر جميل ُيح�صب لهم، اإل اأنه مع ذلك 

يتعني على جميع املغاربة �صواء يف الداخل اأو اخلارج اأن يح�صوا اأنهم 

يواجهون جميعا امل�صري نف�صه فل فرق بني زيد ول عمرو.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

مقر  اإىل  املوؤدي  ال�صارع  امتداد  على 

ال�صباب  من  طوابري  ا�صطف  العمالة، 

جتمهرت  معهم  وباملحاذاة  وال�صابات، 

تقدمُت  املواطنني،  من  كبرية  ح�صود 

هذه  جتمع  �صبب  عن  اأحدهم  و�صاألت 

الأمر  هل  ال�صباب،  من  الهائلة  الأعداد 

بعملية  اأم  اإعانات،  بتوزيع  يتعلق 

اأو  الإ�صبانية  للديار  جماعي  »حريك« 

يجيبني  الأوروبية..!  الدول  اإحدى 

وجهه  على  تبدو  الذي  امل�صطفني،  اأحد 

»اإن  قائل يل:  والن�صراح  الفرح  علمات 

ال�صتعجايل  بالربنامج  يتعلق  الأمر 

تطبيقه  على  احلكومة  عملت  الذي 

تنفيذا لوعدها بذلك، والذي اأطلقت عليه 

حاملي  لإدماج  الوطنية  »العملية  ا�صم 

هذه  واملتو�صطة،  العليا«  ال�صهادات 

ت�صغيل  �صيتم  مبقت�صاها  التي  العملية 

حاملي  من  عاطل   78.000 يناهز  ما 

البكالوريا،  وم�صتوى  العليا  ال�صهادات 

املحدثة  املالية  املنا�صب  بف�صل  وذلك 

اأنحاء  كل  �صت�صمل  والتي  الغر�ض،  لهذا 

تخ�صي�ض  اأ�صا�ض  على  العزيز،  وطننا 

على  توزعها  جهرة  لكل  من�صب   1000
التابعة  واجلماعات  والعمالت  الأقاليم 

لها بناء على حاجياتها يف هذا الباب.

لدرجة  والندها�ض،  بالذهول  اأ�صبت 

يف  واأجه�صت  نف�صي،  اأمتالك  مل  اأنني 

امل�صطفني،  اأمام  ال�صغري  كالطفل  البكاء 

ال�صيء الذي جعل اأغلبهم يتعاطف معي 

امل�صاعر  ملوؤها  بعبارات  ويوا�صيني 

عل�ض  عندك  ما  هلل  »احلمد  الرقيقة: 

ها هو  كنتمناوه،  كنا  اللي  النهار  تبكي، 

احلمد هلل جا على يد احلكومة اجلديدة«، 

اأخذت مكاين بال�صفوف، واأنا منده�ض ل 

عانيت  قد  لكوين  يحدث،  ما  اأ�صدق  اأكاد 

وال�صياع  التهمي�ض  �صنوات من   10 ملدة 

الإجازة  على  ح�صويل  رغم  والبطالة، 

العليا،  الدرا�صات  ودبلوم  احلقوق  يف 

الرجال  وهتافات  الن�صاء  زغاريد  تعالت 

حاملي  واأقارب  عائلت  من  والأطفال 

لي�صاركونهم  جاوؤوا  الذين  ال�صهادات، 

هذا احلدث العظيم.

ومن  النوم  من  ا�صتيقظت  وفجاأة، 

�صربة  وقع  على  اجلميل  احللم  هذا 

بالزرواطة اأ�صابت راأ�صي، حيث اأم�صكني 

املخازنية  اأحد  بقوة  ودفعني  يدي  من 

انت  ْبِتي  �صَ »ما  يل:  قائل  اهلل  �صاحمه 

غري  معت�صمني،  ْتَباُتو  فني  وا�صحابك 

قدامي  زيد  اهلل  يا  الربملان،  باب  قدام 

اطلع للفاركونيت، ول َنْخِلي دار بوك«، 

�صعدت اإىل »الفاركونيت« دون مقاومة، 

ي�صيل  كان  الذي  بالدم  اأكرتث  اأن  ودون 

من راأ�صي، اقتناعا مني باأن حالتي تعترب 

البليغة  الإ�صابات  مع  باملقارنة  عادية 

التي تعر�ض لها باقي زملئي من الطلبة 

املعت�صمني.

واأنا داخل »الفاركونيت«، مكبل اليدين، 

»ال�صكع  املخزين  هذا  اأن  لو  متنيت 

ب�صربة  يزعجني  مل  مثلي،  املزلوط« 

ولو  فر�صة  منحني  لو  ومتنيت  ع�صاه، 

من  اأمتكن  حتى  اإيقاظي،  قبل  ق�صرية 

على  خلله  من  كنت  الذي  حلمي  اإمتام 

و�صك اأن اأح�صل على وظيفة، واأحقق حلم 

املغربية  العائلت  كل  حلم  بل  عائلتي، 

الو�صع،  هذا  من  يئ�صت  التي  الفقرية 

اأبناءها  اأن  را�صخا  اقتناعا  واقتنعت 

دبلوم  اأو  الإجازة،  على  ح�صولهم  رغم 

الدكتوراه،  بل وحتى  العليا،  الدرا�صات 

لن يتم توظيفهم ل يف الواقع »ول حتى 

يف احللم«، و�صيبقى م�صريهم العت�صام 

ح�صولهم  رغم  ال�صوارع  يف  والت�صكع 

على حكم ق�صائي يق�صي با�صتفادتهم من 

م�صطرة التوظيف املبا�صر، وذلك ل�صبب 

ب�صيط، وهو اأن بع�ض جهابذة وفل�صفة 

العمومية،  والوظيفة  املالية  وزارة 

التوظيف  م�صطرة  تطبيق  على  ي�صرون 

ما  اأن  علمهم  رغم  املباراة،  طريق  عن 

مت  ال�صهادات،  حاملي  من   1000 يناهز 

عهد  يف  مباراة  بدون  �صابقا  توظيفهم 

يدركون  وهم  الفا�صي(،  )عبا�ض  حكومة 

ينجح  لن  املباريات،  هذه  مثل  اأن  اأي�صا 

من  اأمثالهم  الأغنياء  اأبناء  اإل  فيها 

خريجي »ديكارت« والبعثات الفرن�صية، 

اأما خريجو املدار�ض احلكومية من اأبناء 

اجلامعات  اإىل  و�صولهم  فرغم  ال�صعب، 

والكليات فم�صريهم الر�صوب، خ�صو�صا 

الدرا�صة  مقررات  ن�صوا  قد  اأغلبهم  واأن 

باجلملة، نظرا لطول املدة التي ق�صوها 

درا�صتهم  اإنهائهم  بعد  البطالة،  يف 

اجلامعية.

القوات  اأفراد  اأن  الأمر،  يف  والغريب 

وُيح�صون  يعرفون  وال�صرطة  امل�صاعدة 

امل�صحوقة  الطبقات  اإىل  ينتمون  باأنهم 

مثل هوؤلء املعت�صمني، ومع ذلك كله فهم 

جمربون على تنفيذ اأوامر روؤ�صائهم، ويف 

امل�صوؤولني  اأن  اأنف�صهم، يدركون  قرارات 

مقابل  املواجهة  هذه  اإىل  بهم  يدفعون 

»اخلبز  اأو  »املان�صة«  على  ح�صولهم 

احلار«، كما اأن روؤ�صاءهم، �صاحمهم اهلل، 

يطبقون  الأمني،  الهاج�ض  غطاء  حتت 

امل�صوؤولني  تعجب  التي  القاعدة  عليهم 

اأي�صا  وتروق  والعباد،  البلد  اأمن  على 

»ادفع  يف  واملتمثلة  البلد  هذا  اأغنياء 

املزلوط ي�صرب املزلوط بحالو واللي ما 

لقاه  اإىل  البلوط  عجبو حال مي�صي يبيع 

لي�صان�ض  �صمن  وخا  را�صو  يحرق  ول 

وىلىَّ غايل«.

الطاهر طه )الرباط(

واأخريا وجدت احلكومة احلل املنا�ضب..!

عبد الرحمان العدوي



بقلم: أبو أزهار

بالنفس الزكية
والشهامة األبية

ندفع شر البلية
وصبحا وعشية

نروض األمواج العتية
ونقول بروح وفية:

صحراؤنا الغربية
أرض مغربية

 تهنأ بالحرية
وهي الحقيقة جلية..

ومن يسيء النية
ويخالها وجبة شهية

فاعتباراته غبية
وخطواته شقية

وليسألوا هاماتنا العلية
ولن تثنينا ثنية

عن إيماننا بالقضية

مغربية

الكالم الموزون

المنوعات

اأدخل �ضاعر احلمراء الراديو يف �ضمن اهتماماته الإبداعية الأدبية 

ال�ضعرية  ّمَن جمموعته  للبا�ضا الكالوي. ف�ضَ اأ�ضلفت  جماملة كما 

بع�ضا من الأبيات التي انت�ضرت بف�ضل ما كان له من �ضعبية، حتى 

�ضاعر  على  يعيبونه  كانوا  ما  رغم  اليو�ضفية  الكلية  �ضباب  عند 

يحفظ  بع�ضهم  وكان  الوطنية،  مواقفه  يف  �ضعف  من  احلمراء 

اأخباره  لبع�ض  م�ضاحبة  تاأتي  التي  اأ�ضعاره  من  الأبيات  بع�ض 

وطرائفه واأ�ضفاره، ومنها:

ْحـاَلُم الَكَرى ْحـُر َهَذا َما اأََرى ❈ ❈ ❈ ❈ اأَْم ِتْلَك اأَ ال�ضِّ

ْبْل ِهَي اأَْفَكاُر الـَوَرى ❈ ❈ ❈ ❈ اأَتْت ِبُعْجـِب الَعَجِب

َها َبْع�ٍض َم�َضْت  ُكَرُة الأَْر�ِض اْنَكَم�َضْت ❈ ❈ ❈ ❈ يِف َبْع�ضِ

�َضـْت ❈ ❈ ❈ ❈ فال�ضرُق َجـاُر امَلغرِب ويِف َح�َضاُه ع�ضَّ

ِطيٍب َقـْد �َضَكْن❈ ❈ ❈ ❈ ِمْنَبـَرُه َفـُكـلُّ َمـْن َيا َلَ

َي�َضـاوؤُُه  َعَلْيـِه  اأَْن ❈ ❈ ❈ ❈ َيْطُلَبـُه َفَيْخُطـــِب 

َيْدِري ُلَغـاَت الَعاَلِ ❈ ❈ ❈ ❈ َوَليـــْ�َض ِبابـِْن اآَدِم

َوُهَو ِل�ضاُن َتَفاُهــِم ❈ ❈ ❈ ❈ ِمْن اأعجمـيٍّ وعرِبيٍ 

ـا َتَرى اأوَل َتَرى  فُكلُّ حـادٍث َجـَرى ❈ ❈ ❈ ❈ ِمَّ

ْدِق اأو بالَكـِذِب يِف احِلنِي َعْنُه اأَْخَبَ ❈ ❈ ❈ ❈ بال�ضِّ

الزيتون  رو�ض  ديوان  بف�ضل  متوفرة  اأ�ضبحت  الأبيات  وبقية 

ل�ضاعر احلمراء الذي ن�ّضقه ودّققه الدكتور اأحمد بينبني.

�ضري  يواكبون  ّمن  قلة  والعلماء  التجار  من  قلت  كما  كان 

مكينات  من  قبله  وما  اجلهاز  هذا  وميلكون  الب�ضرية  احل�ضارة 

خا�ضة بالأ�ضطوانات، اأما يف بيوت بع�ض املت�ضددين وال�ضوفيني 

ُتَكلُِّم النا�ض يف  فهو من املحرمات، وهناك من ف�ّضره بالّدابة التي 

بيوتهم كعالمة لفناء الدنيا ونهاية احلياة.. ومن هنا كان اأي�ضا 

وجوب حماربة مثل هذه الزعبالت من طرف نخبة ابن يو�ضف 

والوطنيني منهم على ال�ضو�ض، �ضدا يف الذين كانوا يروجون 

اأن  اجُلمعات  اإحدى  يف  بلغت  التي  املعتقدات  من  التفاهات  لهذه 

فقيها م�ضهورا وحمبوبا قد حدد يوما معلوما لقيام ال�ضاعة، وخلق 

ذلك بلبلة تخّطى �ضداها حتى حزام مراك�ض، وانتظر النا�ض فعال 

ل  احلال  بطبيعة  �ضيئا  ولكن  قيل،  ما  فيه  قيل  الذي  اليوم  ذلك 

اَعة ُقْل  ا�ض َعِن ال�ضَّ ُلك النَّ يحدث و�ضدق اهلل العظيم اإذ قال:«َي�ْضاأَ

«. غفر اله لنا ولفقيهنا املتنبئ بتلك الفتنة. ا ِعْلمَها ِعْنَد اهللَّ َ اإِنَّ

املهم اأن الراديو قد اأ�ضبح يلعب دورا هاما يف تكوين الوطنيني، 

حوله  فنتحلق  اجلهاز،  هذا  يوجد  حيث  اللقاء  نف�ضل  ف�ضرنا 

خا�ضة  والإعجاز،  والتعجب  ال�ضتفهام  وبعالمات  باندها�ض 

عند نقله اأخبار تلك الديار التي غزت بفنها الغنائي، وامل�ضرحي، 

ْر. وبداأنا نتناول بالتدقيق ما حدث  وال�ضينمائي، جل الأقطار: ِم�ضْ

راأ�ضهم حممد  اأحرار، جعلوا على  ن�ضبت ل�ضباط  فيها من ثورة 

وانتهز  مغوار،  كفار�ض  منا  والتنويه  الثناء  نال  الذي  جنيب، 

الوطنيون فر�ضة احلدث وما يحمله من ِعب فوظفوا كل ذلك يف 

عمليات التوعية، واعتباره قوة تدعم الق�ضية، وتعلن عن قرب 

بزوغ �ضم�ض ال�ضتقالل واحلرية.

اأعوانه  وين�ضر  امل�ضالك  يو�ضد  ذلك،  مقابل  يف  امل�ضتعمر  وقام 

اإىل  يجر  الراديو  اأخبار  تداول  باأن  للتخويف  النا�ض  عامة  بني 

اإليه  اأ�ضارت  اجتاه  كل  اإىل  للت�ضوي�ض  بالباء  ودفع  املهالك، 

اأ�ضابع التفتي�ض، فاأ�ضبح ما يعرف بـ»الَباَراِزيْت« يخفي و�ضوح 

الأ�ضوات ويقطع بع�ض املحطات، بال�ضبط يف اأهم الأوقات. غري 

اأن اأيادي الوطنيني ل تعد مغلولة، ول عقولهم عاجزة م�ضلولة، 

اأن  للمعلومة  ي�ضرت  التي  الأ�ضاليب  واكُت�ضفت  املواهب،  فبزت 

يف  ي�ضاعد  ال�ضعب  بداأ  ق�ضد  بغري  اأو  وبق�ضد  تغيب،  ول  ت�ضل 

ا�ضتفزاز ال�ضتعمار واإ�ضعاره مبواكبة ما يذاع من اأخبار »ثورة 

املرحلة  تلك  يف  ذكر  مبولود  رزق  من  كل  فاأ�ضبح  م�ضر«  اأحرار 

ي�ضميه حممد جنيب.

ومر احتفالنا بعيد عر�ضنا يف غمرة هذه الأفراح، وت�ضابق ال�ضباب 

اإىل من�ضة الطابة والن�ضال والكفاح لتتبارى »احلومات« والأقالم 

يف انتقاء كلمات التنويه بطلبة ابن يو�ضف املْفَرْج عنهم، وهم من 

خرية ال�ضبان، وت�ضرُخ احلناجر للمطالبة بالإفراج عن الزعماء 

�ضاحة  ما يجري يف  الق�ضبان، وينت�ضر �ضدى  وكل من هم وراء 

مولي اليزيد املزينة بالّرايات احلمراء واأقوا�ض اجلريد، و�ضور 

الرمز حممد ابن يو�ضف يف اإطار جديد، فاأقبل النا�ض يت�ضابقون، 

ي�ضفقون،  التاأييد  ولإظهار  يهتفون،  الطباء  يردده  كان  ومبا 

ويحم�ضون. اأما اأنا فقد كنت اأتنقل بني الق�ضور والق�ضبة، احمل 

�ضورة ابن يو�ضف التي ا�ضتعنت باملعلم لعوينة النفافري بحي 

�ضيدي اإ�ضحاق، على �ضنع اإطار جميل لها واأحاطتها بنجوم مذهبة 

ازداد  وكلما  مثرية.  حتفة  اأ�ضبحت  اأن  اإىل  �ضغرية  اأحجام  يف 

حما�ض املتحلقني يف جتاوب مع امل�ضاركني اإل وكنت اأرفعها فيزداد 

لهيب احلما�ض و ترتفع الهتافات من حويل.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

تاأبينيا  حفال  الغيوانية«  »الظاهرة  جمموعات  حتيي 

ع�ضو  مفتاح،  ح�ضن  املرحوم  عائلة  مع  وت�ضامنيا 

5 دجنب  جمموعة جيل جياللة، وذلك يوم المي�ض 

2013 يف الثامنة ليال بامل�ضرح الوطني حممد الام�ض 
مل�ضاهب  جياللة،  جيل  الغيوان،  نا�ض  مب�ضاركة 

وال�ضهام.

ح�ضن  املتميز  واملو�ضيقي  الفنان  اأن  بالذكر  واجلدير 

يوم  تويف  قد  جياللة،  جيل  جمموعة  ع�ضو  مفتاح 

مبدينة  طفيل  بن  مب�ضت�ضفى   2013 غ�ضت   26 الإثنني 

مراك�ض بعد معاناة طويلة مع املر�ض.
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ح�ضد كبري من اأقطاب مراك�ض وال�ضحافة، �ضيعوا ع�ضية الإثنني 2 

2013، الفقيد �ضيدي حممد التهاين بن مولي العربي، والد  دجنب 

مدير الأعالم، الأ�ضتاذ عبد الإله التهاين.

التهاين،  الإله  عبد  ال�ضيد  اإىل  احلارة  بتعازيها  تتقدم  والأ�ضبوع 

راجني  العائلة،  اأفراد  جميع  واإىل  والدته  الفقيد،  حرم  وال�ضيدة 

لدى  �ضدق  مكان  وميكنه  جناته،  وا�ضع  الفقيد  ي�ضكن  اأن  اهلل  من 

العاملني.

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

تعازينا الحارة
لألخ عبد اإلله 

التهاني

تعتز الفنانة املغربية هدى �ضدقي بدورها يف فيلم »خربو�ضة« الذي جعلها حت�ضل 

عنه  قالت  الذي  الدور  »�ضيخة«،  دور  فيه  اأدت  حيث  اجلوائز،  من  جمموعة  على 

اأن  قبل  اإن�ضانة  »ال�ضيخة«  اأن  فكرة  اإي�ضال  خالله  من  حاولت  اأنها  لن�ضمة  هدى 

تكون فنانة، واكت�ضفت اأن »ال�ضيخات« ل�ضن كما ينظر اإليهن النا�ض، اإذ ل�ضن بذلك 

املفهوم القدحي، فال�ضيخة »خربو�ضة« كانت تنظم الكلمات، وتبعث من خالل 

فنها ر�ضائل هادفة.

وت�ضيف هدى اأنه قبل اإجناز هذا الفيلم، ل يكن لديها اإملام بفن »العيطة« ول 

تعرف �ضيئا عن »العيوط«، لكنها �ضافرت اإىل اآ�ضفي وجال�ضت جمموعة من 

فناين »العيطة«، وحفظت الأغاين التي ا�ضتغرقت منها وقتا 

طويال، ما جعلها تتقن دور »ال�ضيخة خربو�ضة«.

◆ كن مع اهلل وال تبالي، كن معه في 
السراء يكن لك في الضراء، اعرف اهلل 

على كل أحوالك بالخوف من عذابه، 
والرجاء في عفوه ورضاه، بمراعاة 
الحدود، والتزام األوامر والنواهي، 

يكن لم نصيرا ومعينا وظهيرا.

◆ لقد خلقك موالك وأوجدك، وصورك 
فأحسن تصويرك، ووهبك عقال هاديا، 

وفكرا راشدا، وضميرا حيا مراقبا، 
فقابل جميع تلك العطايا والمواهب 

بالحمد والشكر، والبر والعطاء، 
واستعمال نعمه فيما يرضى ويهدي، 

لتكون من الشاكرين.
د. يوسف الكتاني

الفنانة املغربية هدى �صدقي:

دور »�ل�صيخة« هو �لذي �أن�صفني

يوم  جنم  فوؤاد  اأحمد  امل�ضري  ال�ضاعر  توفى 

الثالثاء 3 دجنب 2013، عن عمر 84 عاما.

وقد ارتبط ا�ضم ال�ضاعر الراحل با�ضم ال�ضيخ الراحل اإمام 

وتعب  مرة،  من  اأكرث  واعتقال  غنائيا  ثنائيا  �ضكال  حيث 

بعد  بداأ  الذي  اجلماهريي  الحتجاج  روح  عن  اأغانيهما 

املجموعة  عام 2007 اختارته  ويف  يونيو 1967،  نك�ضة 

املتحدة  لالأم  التابع  الفقر  مكافحة  �ضندوق  يف  العربية 

التي  الأغاين،  من  العديد  جنم  األف  كما  للفقراء.  �ضفريا 

تعب جميعها عن رف�ضه للظلم وحبه الكبري مل�ضر.

حفل تاأبني الفنان ح�سن مفتاح

رحيل ال�ساعر امل�سري اأحمد ف�ؤاد جنم

العربية  اللغة  اإعداد  خمتب  ينظم 

الإن�ضانية  والعلوم  الآداب  بكلية 

ماي  و09   08 يومي   بالقنيطرة 

2014، الندوة الدولية الرابعة عن 
الل�ضانيات العربية املقارنة. وت�ضعى 

درا�ضات  تقدمي  اإىل  الندوة  هذه 

مقارنة، تركيبية ودللية و�ضواتية 

يف  العربية  اللغة  عن  و�ضرفية، 

حميطها املحلي، ويف حميطها الكوين 

متنوعة  طبيعية  بلغات  املرتبط 

ال�ضائ�ض  من  جمموعة  تقا�ضمها 

الكلية. وتقدم الندوة اإطارا متطورا 

اللغوي  التنوع  لدرا�ضة  ومفتوحا 

ال�ضيق  التنوع  بني  داخله  مييز 

وبني  اللهجي،  بالتنوع  الا�ض 

التنوع الوا�ضع الذي يهتم باملقارنة 

بني اأن�ضاق لغوية متعددة تختلف، 

اإىل حد ما تاريخيا واأ�ضريا اأو نطيا 

فيما بينها.

وجه  يف  كذلك  مفتوحة  الندوة 

الأعمال التطبيقية املهتمة باملعاجلة 

وبال�ضناعة  العربية  للغة  الآلية 

املجالت  من  وبغريها  املعجمية 

الل�ضانية التطبيقية.

الندوة الدولية الرابعة ملخترب اإعداد اللغة العربية:

الل�سانيات العربية املقارنة





األخيرة

عندما قال قا�سي الأ�سبوع: 

النــــاس مقامــــات

مثلي،  الطيب  وابن  قبلي،  علوي 

القا�سي الكبري، املرحوم �سيدي حممد 

بن الطيب العلوي، نذر اأيامه الأخرية، 

حقه،  يف  �سدر  ظامل  حكم  على  للرد 

))الرد  ا�سمه:  كتابا  �ساأنه  يف  واألف 

النفي�س على احلكم اخل�سي�س(( واإن 

كانت مقت�سيات هذا احلكم وم�ساطره 

ال�ستعمار،  قانون  بني  ما  خليطة 

اأنه  اإل  ال�ستقالل،  بعد  ما  وقانون 

الذي  احلكم  هام�ش  وعلى  يل  تبني 

�سهر  يف  الأ�سبوع  جريدة  على  �سدر 

ال�سحافة  م�سكلة  اأن  اجلاري  نونرب 

جتذر  �سحية  اأي�سا  هي  والق�ساء، 

ق�ساة  عقول  يف  القدمية)...(  العقلية 

العهود احلا�سرة.

مبقت�سى  اأتتبع  واأنا  اقتنعت  وقد 

ممار�ستي ال�سحفية ل غري، اجلل�سات 

رفعها  التي  الق�سية  لهذه  املطولة 

اخلا�ش،  با�سمه  بنهيمة،  اإدري�ش 

حممد  �سارع   5 كلم  اخلا�ش  وعنوانه 

اإذن  ال�ساد�ش، ل مدير ول ابن وزير، 

من  ا�ستكى  عادي..  كمواطن 

جريدة الأ�سبوع، اأنها نقلت من 

للكاتب  »الإ�سالميون«  كتاب 

بنهيمة،  باأن  كرا�سي،  الفرن�سي 

خريجي  مع  له  اجتماع  وخالل 

بباري�ش،  البوليتكنيك  مدر�سة 

الإ�سالمي  اخلطر  من  حذرهم 

ن�سر  الكتاب  باأن  علما  القادم، 

بنهيمة،  ال�سي  واأن   ..2006 �سنة 

ن�سر  احتجاجا ول  يرفع �سده  مل 

تكذيبا، اإل بعد ما ن�سرت الأ�سبوع 

الكتاب،  من  النقل  هذا   2013 �سنة 

جاللة  لإقدام  �سورة  ن�سرت  كما 

تعيني  على  ال�ساد�ش،  حممد  امللك 

اإحدى  على  والية  امن�سار  ال�سيدة 

جهات الدار البي�ساء، بعد اأن اأبعدت 

اأيام  احل�سرية،  الوكالة  اإدارة  من 

كان بنهيمة واليا على الدار البي�ساء، 

ال�سحفي  التعليق  اإطار  ويف  ولذلك 

احلر)...( وبعد اأن ن�سرت ال�سحف لها 

الأ�سبوع  فاإن  العاهل،  �سورة بجانب 

�ستغ�سب  التي  ال�سورة  اأنها  كتبت 

بنهيمة اأو اأغ�سبت بنهيمة.

التي  ال�سحفية  اجلرمية  هي  هذه 

ارتكبتها الأ�سبوع)...(، وكنا مطمئنني 

من  اأبعد  يذهب  لن  القا�سي  اأن  اإىل 

وذلك  الطرفني  بني  بالت�سالح  الن�سح 

القا�سي مادام ما قراأمتوه ل  ما فعله 

يت�سمن قذفا ول �سبا ول تلميحا اإىل ما 

قاله يف حقه الكثري، خ�سو�سا بعد اأن 

حتلى بخ�سال ال�سحابة وال�ساحلني، 

وقال مرة: اإن كل من يدخل قاعة هذه 

كل  مع  �سوا�سية  ي�سبح  املحكمة، 

النا�ش.

باأن  وقتها)...(  اطمئنان  لنا  ح�سل 

املوطاأ  كالم  يحفظ  القا�سي  هذا 

الذي حكم  اليهودي  مالك، عن  لالإمام 

فقال  اخلطاب،  بن  عمر  اخلليفة  له 

قا�س  هناك  ))لي�س  اليهودي: 

ميينه  عن  كان  اإل  باحلق،  يق�سي 

ي�سددانه،  َمَلك،  �سماله  وعن  َمَلك 

ويوفقانه للحق مادام مع احلق، فاإذا 

ترك احلق عرجا وتركاه((.

حمامي  بطعن  اجلل�سات،  وابتداأت 

الواحد  عبد  الأ�ستاذ  الأ�سبوع، 

ال�ستدعاء  �سرعية  بعدم  بنم�سعود 

املوجه لالأ�سبوع، لأنه �سادر عن كتابة 

ال�سحف  قانون  يقول  بينما  ال�سبط، 

يكون  اأن  يجب  اإنه   )72 )الف�سل 

ال�ستدعاء �سادرا عن النيابة العامة، 

ليبطل ال�ستيناف اأو املجل�ش الأعلى، 

مبقت�سى  ال�سادرة  الأحكام  كل 

ا�ستدعاء ل يوجهه وكيل امللك.

ل�سعادة  الأ�سبوع،  حمامي  وقدم 

هياآت  عن  �سادرة  اأحكاما  القا�سي، 

اأعلى من املحكمة البتدائية، رف�ست 

ال�سبط،  كتابة  من  ا�ستدعاء  كل 

ت�سوروا حمامي بنهيمة مل يفطن لهذه 

اجلزئية:

●  حكم املجل�ش الأعلى 1269/10 يف 
ملف �سحفي يبطل احلكم ويقول ))اإن 

كتابة  طرف  من  املوجه  ال�ستدعاء 

ال�سبط ولي�ش من ال�سيد وكيل امللك، 

يعترب جوابا فا�سدا)...( وحتريفا((.

رقم  ال�ستيناف  حمكمة  وحكم   ●

�سحفي  ملف  يف   2460/2009/20
واحلكم  امل�ستاأنف  احلكم  ))واإلغاء 

بعدم قبول ال�سكاية((.

● ويف حكم �سادر عن املجل�ش الأعلى 

يف ق�سية ال�سحافة 24/6/2009 القرار 

))وحيث  يقول:  الذي   944/10

كتابة  طريق  عن  ال�ستدعاء  اأن 

هذا  لكون  باطال  يعترب  ال�سبط 

ا�ستدعاء  القانون  يخوله  ل  الأخري 

الأطراف((.

يوجد  ول  بنهيمة،  حمامي  و�سكت 

عنه  مكتوب  جواب  الق�سية  ملف  يف 

واكتفى  الدفوعات،  هذه  على  للرد 

على  غطت  اأن  بعد  بال�سمت  الأ�ستاذ 

يف  الأمل  فقدان  من  م�سحة  مالحمه 

طويلة،  عطلة  لتاأتي  الق�سية،  ك�سب 

العطلة الق�سائية حيث يذهب الق�ساة 

وت�ستاأنف  والف�سحة)...(  للتجوال 

بنهيمة  حمامي  ليدخل  اجلل�سات، 

من�سرحا)...( تظهر مالحمه،  �ساحكا 

من  للتاأكد  فر�سة  كانت  العطلة  اأن 

�سخامة خطاأ توجيه ال�ستدعاء، عن 

طريق كتابة ال�سبط.

القا�سي،  املنطق و�سالمة مهنة  وكان 

كان  اإذا  القا�سي  اأن  فيهما،  مفرت�سا 

و�سغل  املحكمة  تطويل  اأن  يعرف 

حما�سر  ومكاتب  العامة  النيابة 

وحتريره،  احلكم  واإ�سدار  اجلل�سة، 

على  مبني  اأنه  يعرف  والقا�سي 

الباطل  على  بني  ما  وكل  الباطل، 

العطلة،  تلك  اأن  يظهر  اأنه  اإل  باطل، 

جعلت �سعادة القا�سي يت�سبث باحلكم 

حكم  �سدور  ودون  الق�سية)...(  يف 

حمامي  دفوعات  رف�ش  يربر  جانبي 

ال�ستدعاء)...(  ببطالن  الأ�سبوع 

خ�سو�سا عندما قال حمامي الأ�سبوع 

مليون،  مائة  طلبتم  بنهيمة،  ملحامي 

تربر  التي  الأ�سرار  لنا  تربروا  ومل 

هذا القدر، فيجيبه حمامي بنهيمة بكل 

عند  اأذهب  اأن  تريدون  هل  ب�ساطة: 

طبيب نف�ساين)...(.

الأ�سبوع  طلبت  وطبعا 

امن�سار  والوالية  بنهيمة،  ا�ستدعاء 

لل�سهادة.. وهو املو�سوع الذي مل يرث 

من بعد، ومل يح�سل تربير اأ�سباب عدم 

به  اجلاري  بينما  ال�ستدعاء،  توجيه 

ال�سحافية  الق�سايا  جميع  ويف  العمل 

يكون  اأن  التجارية،  اأو  اجلنائية  اأو 

ا�ستدعاء ال�سهود اأ�سا�سا لقبول اإدراج 

حكم  وقد  حمكمة،  اأية  اأمام  الق�سية 

الذي  احلكم  برف�ش  الأعلى  املجل�ش 

التي  الدعوى  يف  الأ�سبوع  على  �سدر 

و�سفري  اخلارجية  وزير  �سده  رفعها 

املغرب يف ليبيا، الق�سية التي عر�ست 

اأطراف  ومتزيق  القذايف  �سقوط  بعد 

اأبطل  الأعلى  املجل�ش  ولكن  ج�سمه، 

احلكم، لأنه مل يتم ا�ستدعاء ال�سهود..

و�سنعمل  التالية،  اجلل�سات  وكانت 

على احل�سول على حما�سرها عندما 

ن�سر  مديرة  على  القا�سي  نادى 

قد  بنهيمة  حمامي  وكان  الأ�سبوع، 

قال اإن اأم بنهيمة فرن�سية، ورغم ذلك 

جد  واإن  الفرن�سي،  البا�سبور  رف�ش 

ال�سلطان  عهد  يف  وزيرا  كان  بنهيمة 

مولي عبد الرحمن.

قال  الذين  املالئكة  اأجنحة  لتتزعزع 

عنهم اليهودي اإنهم ير�سدون القا�سي 

مالمح  وتظهر  اخلطاب،  بن  عمر 

اأثناء  ح�سل  الذي  املعاك�ش  الجتاه 

العطلة الق�سائية.

اأثناء  الكرام،  مرور  املحكمة  ومرت 

اأخرى  حماكمة جانبية ملدير �سحيفة 

كتب اأن اإماما يف �سال �سرق مليار ون�سف 

مليار، وجاء حمامي الإمام ليدفع هذا 

بروح  اليومية،  مدير  ليتدخل  التهام 

�سيدي  ويقول:  عالية)...(  �سحافية 

يف  اخلرب  ذلك  ن�سرنا  لقد  الرئي�ش، 

ال�سفحة الأوىل حتى ل يطلع عليه 

اأحد)...(، ويتفرغ القا�سي ملا هو 

اأهم، جريدة الأ�سبوع، التي نقلت 

عن بنهيمة فقرة ن�سرت يف كتاب 

ل  تتهمه  ومل  املغاربة  كل  قراأه 

ب�سرقة مليار ول ب�سرقة كب�ش، 

باجلل�سة  امللك  وكيل  اأن  ورغم 

قال: اإن ناقل الكفر لي�ش بكافر. 

ملديرة  يقول  القا�سي  فاإن 

اأن  تعرفني  اأنت  الأ�سبوع، 

النا�ش مقامات)...( يف تناق�ش 

قال  الذي  الآخر  القا�سي  مع 

القاعة  هذه  يدخل  الذي  اإن 

يبقى �سوا�سية مع الآخرين.

النا�ش مقامات، وليته توقف 

املخالف  التعبري  هذا  عند 

ل  النا�ش  لأن  للقانون، 

الق�ساء  اأمام  يقفون 

القا�سي  وليت  مقامات، 

توقف عند هذا الت�سريح، 

اإىل  حتول  �سباح  فذات 

الق�سائية  لل�سرطة  قا�ش 

ال�سحفية  على  وو�سع 

هذه الأ�سئلة:

هذا  حيثيات  هي  ))ما 

قراأت  هل  اخلرب؟ 

يوجد  ل  الكتاب؟ 

كاتب  ال�سحفي  ا�سم 

اخلرب  اأمامي!!  اخلرب 

غري موقع!! اإذن اأنت 

م�سوؤولية  تتحملني 

اخلرب.. هل تقرئني 

هل  الأخبار؟  كل 

قراأت الفقرات التي 

ترجمتها؟  متت 

لهياأة  اجتماعات  تعقدين  هل 

التحرير؟.. احكي لنا ما دار يف هذا 

بنهيمة)...(  ال�سيد  الجتماع!! 

يعترب املقال عبارات قذف يف حقه، 

فلماذا   ،2006 �سنة  �سدر  الكتاب 

ترجمتموه �سنة 2013. 

اخلطر  من  حذر  بنهيمة  اإن  قلت 

م�سا  امل�سلم  املغربي  وهو  الإ�سالمي 

ال�سيد  ووطنيته..  بعقيدته)...( 

بحكم  مهمة  �سخ�سية  بنهيمة 

ومن  �سغلها،  التي  الوزارية  املنا�سب 

ال�سورة  اأن  كتبتم  كبرية،  عائلة 

اأغ�سبت بنهيمة، ماذا تق�سدون، هل 

عليها  اعتمد  التي  امل�سادر  تعرفني 

على  تتوفرين  هل  الكتاب،  اأ�سحاب 

الكتاب(( واملحامون �سامتون.

وكان الرئي�ش مرة اأخرى يتكلم ويقول: 

ما لك وال�سيد بنهيمة، وهو �سخ�سية 

الأول  الوزير  اأمام  م�سوؤول  حمرتمة 

الذي ميكن له وحده حما�سبته.

عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سدق  لقد 

ثالثة:  ))الق�ساة  قال:  حني  و�سلم 

اأما  النار،  يف  واثنان  اجلنة  يف  واحد 

احلق  عرف  فرجل  اجلنة،  يف  الذي 

النار،  يف  اللذان  واأما  به،  فق�سى 

فرجل عرف احلق فجار يف احلكم، 

فهو يف النار، ورجل ق�سى للنا�س عن 

جهل.. فهو يف النار((.

للق�ساء  بالن�سبة  الق�سية،  لتبقى 

الظلم  هذا  يف  كامنة  ال�سحفي، 

الفادح، الذي يجعل �سحفيي املغرب 

للحكم  ويتعر�ســــــون  يعر�ســـــون، 

وبينما  واحد،  قا�ش  ي�سدره  الذي 

ال�سخ�سي  والنزاع  الطالق،  ق�سايا 

تعر�ش على حمكمة بها ثالثة ق�ساة، 

تتعلق  ملفات  يف  واحد  قا�ش  ليحكم 

ما  ح�سب  يحكم  والن�سر،  بال�سحافة 

الفردية  قرار  بينما  ي�ساء..  وما  يرى 

هذا �سدر يف عهود اأوفقري والب�سري 

يرن  كان  اأيام  بال�سحف،  للتنكيل 

تلفون ذلك القا�سي يف ال�سباح الباكر 

ترقيته  تتم  اأو  اجلل�سات)...(،  قبل 

بينما  املهمة،  هذه  عن  لتعوي�سه 

ال�سحافة  ق�سايا  يف  الواحد  القا�سي 

الذي  العهد  به يف  العمل جاريا  لزال 

ن�سميـــــــه عهد النفـــــتاح، والـحرية 

مناطق  وانعدام  الإن�سان  وحقــــوق 

النفوذ.

ك�سحفي  مهمتي  خ�سم  ويف  ولكن.. 

النا�سرين  احتاد  اإطار  يف  ونا�سر 

فيها  اأطالب  مذكرة  رفعت  املغاربة 

اأن ل يبقى مدير ال�سحيفة ميثل اأمام 

قا�ش واحد يحكم مبا ي�ساء.

اأ�سدر  الذي  املحرتم،  القا�سي  فهذا 

ع�سرين  بدفع  الأ�سبوع  على  حكما 

اإدري�ش  للمواطن  تعوي�سا  مليونا 

اإنه  قالت  اجلريدة  لأن  بنهيمة، 

غ�سب)...( اأ�سدر يف نف�ش اليوم حكما 

ثمانية  بدفع  دوزمي  قناة  مدير  على 

هريم�ش..  الفرن�سية  لل�سركة  ماليني 

بع�سرين  حكما  اأ�سدر  باأيام  وقبلها 

ال�سعبي  ميلود  الرثي  لفائدة  مليونا 

وكاأننا  ليكونومي�ست،  جريدة  �سد 

بهذا القا�سي املحرتم، يحكم باملاليني 

فلهم  ال�سعفاء..  اأما  الأثرياء،  لفائدة 

اهلل ظاملني اأو مظلومني.

الطيب  بن  حممد  القا�سي  اهلل  ورحم 

فاألف  اأي�سا،  هو  ظلم  الذي  العلوي، 

النفي�ش  »الرد  �سماه:  كتابا عن ظلمه 

على احلكم اخل�سي�ش«.
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