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م�سروع م�سرية فرباير نحو اجلزائر 
يتعر�ض ملناورات جزائرية في�سبوكية

الدعوة إلى الدارجة 
رسالة يهودية

28 03

16 15 14

◆ مقتطف من رسالة جمال حفصي إلى محمد كرين يقول له فيها: 
»لقد اطلعت على الخبر في جريدة األسبوع الصحفي« جمال حفصيكرين محمد، صاحب فكرة المسيرة.

عائلة مغربية، هي عائلة أحمد الشارة، مع أوالده وأحفاده، في الحرب
 بمنطقة دمشق إلسقاط بشار األسد.

الجريدة البريطانية » تيليغراف« نشرت الصورة والخبر تقديرا ألهمية الحدث.

المغاربة يحاربون األسد أبا عن جد هل يتدخل الديوان امللكي للك�شف عن احلقيقة

 يف ملف مدير املكتب الوطني للمطارات

�شماها عالل 

الفا�شــــي 

الزنقاوية

الضائعـة الحقيقــة

محاكمة 
بنعلو لم 

تتحدث ال عن 
الماليير وال 
عن حسابات 
في الخارج 

أمريكا ال ترغب في 
استمرار بوتفليقة على 
كرسي رئاسة الجزائر
الرئيس أوباما أوفد مبعوثا 
خاصا، وفي سرية تامة، إلى 

هيأة ضباط الجيش الذين 
يتحكمون في الجزائر، 

لينصحهم بعدم تجديد 
مهمة بوتفليقة كرئيس 

للجزائر، ويؤكد لهم رغبة 
الواليات المتحدة، في تواجد 

رئيس جزائري مسؤول نظرا 
لضخامة الملفات المعروضة.

السبق الصحفي والسياسي 
لملك المغرب يؤهله لتجديد 
مهمته رئيسا للجنة القدس

التح�شري 

لعقد  قمة 

جلنة  القد�س 

بالرباط

تزامنا مع حركة 
هــولنـــدا: 

بنشماس يرفض 
أن يكون بين 

الريفيين شريف 

من هو المستشار 
الملكي الذي سيرفع 
تقريرا حول الرسالة  
اإللكترونية المرفوعة 

إلى الملك محمد 
السادس
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02
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الرباط. األسبوع

حتولت دعوة التقدمي، حممد كرين 

اجتاه  يف  مغربية  م�سرية  لتنظيم 

حلبة  اإىل  اجلزائرية،  احلدود  نقطة 

للنقا�ش، ورمبا ال�سراع، بعد اأن بعث 

اجلزائري)...(  املغربي  ال�سحفي 

�ساحب  اإىل  بر�سالة  حف�سي،  جمال 

بالوعود  فيها  يغرقه  كرين  الفكرة، 

بتنظيم جتمع للم�ساركة يف امل�سرية، 

املتتبعني)...(  من  عدد  وليتدخل 

لتاأخذ  رمبا  التحول،  بهذا  اهتماما 

الق�سية طابعا ا�ستخباراتيا، يتبادل 

الر�ســــائل  املتطوعـــــون)...(  فيــــه 

امللغومة، ليت�ساءل عز العرب الكتاين 

من الدار البي�ساء، اإذا كانت جمموعة 

تفكــر يف تنظيم م�سرية  املغاربة  من 

يف احلـــدود فمـــا هو امل�سكل ليجيبه 

املغــــربوجزائري،  ال�سحــــــفي  هذا 

جمال حف�سي اأنها مبادرة ترجع اإىل 

جمموعة من اجلزائريني واملغاربة، 

اآالف  ع�سرة  نحن  ولي�سيف: 

يف  للم�ساركة  م�ستعدون  جزائري 

هذا،  حف�سي  اأن  اإال  امل�سرية،  هذه 

يقرتح اأن تكون اعت�ساما بدل م�سرية 

�ساربا على نغمة املوقف اجلزائري 

تفيد  لن  امل�سرية  هذه  اإن  وقائال 

حزب  موقف  واإن  معينا)...(  طرفا 

ال�سحراء  »حول  االأخري  اال�ستقالل 

ال�سرقية« هو جمرد مزايدة.

ودون اأن يعلن جمـــال حف�ســــي عن 

هويته، ي�ساأل حماور الفي�سبوك جمال 

ي�ستغل  ال�سخ�ش  هذا  اإن  ال�سو�سي: 

مع اجلزائر، مذكرا باأنه كان ي�ستغل 

قبل  اليوم«،  »بيان  جريدة  يف  قدميا 

اأن ي�ستغل يف »وكالة املغرب العربي 

بطاقة  منه  �سحبت  التي  لالأنباء«، 

ال�سحافة.

ذهبت  الفي�سبوك،  مرا�سالت  اإحدى   

جمال  و�ساألت  ال�سو�سي  من  اأبعد 

امللكية،  �سد  اأنت  هل  حف�سي: 

ليجيبها: وهل اأنت بولي�سية؟

تلفونه،  قطع  كرين،  الفكرة  �ساحب 

ومل يعد يجيب على املكاملات، ولكن 

اأبعاد  �ستاأخذ  يبدو،  كما  الق�سية، 

�سراع، متنع به اجلزائر، كل حترك 

على حدودها، ولو كان حتى م�سرية 

�سلمية )انظر االأ�سبوع عدد 5 دجنرب 

.)2013

ال�سفري ال�سعودي 

الب�سر من غري وداع

الرباط. األسبوع

ال�سعودي  ال�سفري  اأيام،  بعد  املغرب  يغادر 

الرحمان  عبد  االأ�ستاذ  ال�ساعر  الكاتب  االأديب 

الب�سر بعد انتهاء مهمته ك�سفري للمملكة العربية 

ال�سعودية بالرباط، وتكاد ال�سنوات الع�سر التي 

اأم�ساها يف املغرب تكون اأياما قليلة، نظرا للمكانة 

املتميزة التي ح�سل عليها هذا الدبلوما�سي الذي 

زين اخلزانة املغربية بكتبه عن ماآ�سي االأندل�ش، 

تاألقا،  ال�سعودية  العالقات املغربية  ولكنه زاد 

وداع  حفل  التقليد  هو  كما  ينظم  مل  اأنه  لوال 

الأ�سدقائه الكثريين يف املغرب. كما يغادر املغرب 

اأي�سا ال�سفري ال�سوداين يف الرباط.

املغربي الذي حرك الثورة امل�ضلحة �ضد م�سروع م�سرية فرباير نحو اجلزائر يتعر�ض ملناورات جزائرية في�سبوكية

فرن�ضا على �ضعيد املغرب العربي

بقلم: المقاوم عبد الرحيم الورديغي

هو العقيد املتقاعد الها�سمي الطود الذي احتفل بتكرميه يف االأ�سبوع 

املا�سي حتت اإ�سراف اجلمعية املغربية خلريجي اجلامعات واملعاهد 

بجمهورية م�سر العربية.

هو وليد مدينة الق�سر الكبري بال�سمال الذي اأ�سبح بطال من خمتلف 

اجلامعات املغربية واحتفلت مبغربي بطال و�سنه االآن ثالثة وثمانون 

�سنة.

فبعد حفظ القراآن الكرمي بالق�سر الكبري ودرا�سة عربية غري معمقة 

بتطوان ابتغى طموحه اأن يتوجه اإىل بالد الكنانة عرب اجلزائر بو�سائله 

اخلا�سة ومب�ساعدة �سديقنا ال�سحايف حممد بن ددو�ش، وليد تلم�سان 

البهيجة وجزائري االأ�سل. ملا و�سل الها�سمي اإىل م�سر العربية، التقى 

توا باالأمري الريفي حممد بنعبد الكرمي اخلطابي، كان قد ا�ستقر حديثا 

بالكنانة �سنة 1947 بعد رجوعه من منفاه ال�سحيق بجزيرة الرينيون 

ال�سجاعة  خ�سال  الطود  الها�سمي  يف  االأمري  وجد  �سنة.   27 مدة 

وال�سرامة واالإميان لتحرير بلده من اال�ستعمار االأوروبي، كان عمره 

اآنذاك ال يتجاوز الع�سرين، فوجهه االأمري توا ككل الطلبة ال�سماليني 

اإىل املدر�سة الع�سكرية العراقية ببغداد. كان �سيت االأمري الريفي 

يحرتم من لدن امللك في�سل االأول ووزيره االأعظم نوري ال�سعيد الذي 

�سيمد الثورة املغاربية باملال الكثري..

كانت نية االأمري هو اأن ين�سئ خاليا ع�سكرية متدربة لقتال الفرن�سيني 

املحليني باإفريقيا ال�سمالية ح�سب قولته ال�سهرية »اال�ستعمار دخل 

بالقوة ووجب اأن يطرد بالقوة«.. جنح ال�ساب الها�سمي الطود جناحا 

باهرا يف الكلية الع�سكرية العراقية املذكورة، ورجع توا عند االأمري 

حممد بنعبد الكرمي الأنه كان يقا�سمه اأفكاره، فاأدجمه هذا االأخري يف 

اجلي�ش امل�سري وو�سع حتت ت�سرفه ثكنة ع�سكرية لتدريب عنا�سر 

بالع�سرات  كانوا  واملغرب،  واجلزائر  تون�ش  �سباب  من  مغاربية 

وباملئات، وكان من جملة هوؤالء ال�سباب، ال�ساب حممد بنخروبة، 

اجلمهورية  رئي�ش  و�سي�سبح  بومدين  بالهواري  �سيكنى  الذي 

اجلزائرية امل�ستقلة بانقالب ع�سكري مفاجئ، داع �سيت الها�سمي 

الطود يف القاهرة بكفاءته الع�سكرية اأمام اأنظار االأمري حممد بنعبد 

الكرمي و�سقيقه اأحمد اخلطابي، لكن �سفارة فرن�سا بالقاهرة تابعت 

الها�سمي باالإرهابي اخلطري واأرادت تنحيته، لكن الها�سمي الطود كان 

حدقا يف قيامه مبهماته خارج م�سر.

اأخذ يتنقل مع رفاق له ما بني طرابل�ش واجلزائر يف مدينة تيب�سة 

بال�سبط واملغرب ال�سمالية، فكلف التون�سي عز الدين عزوز اإن�ساء 

كتائب من املقاومني ي�سمونهم الفرن�سيون بالفالقة، وات�سل الها�سمي 

خي�سر  واأحمد  بو�سياف  وحممد  بلة  بن  اأحمد  باجلزائريني  كذلك 

لينه�ش هممهم، وات�سل كذلك من املغرب باملجاهد عبد القادر اأبو زار 

كان الجئا مب�سر، فعلمهم ا�ستعمال ال�سالح وانطلقت �سرارة الثورة 

امل�سلحة �سنة 1952 بتون�ش، وباملغرب �سنة 1953، وباجلزائر �سنة 

1954، فاأنتجت ثمرات الها�سمي الطود وحققت اأحالم االأمري حممد 
بنعبد الكرمي ببداية حترير بلدان �سمال اإفريقيا بال�سالح.

الكرمي  بنعبد  ر�سالة  خدعوا  واملغرب  بتون�ش  ال�سيا�سيني  لكن 

مبفاو�سات مبا�سرة مع فرن�سا اأدت اإىل ا�ستقالل غري كامل لبالدهما، 

وبقي الها�سمي الطود يتابع تدريب الفدائيني اجلزائيني اإىل اأن فازت 

بالد االأمري عبد القادر باال�ستقالل. وكان ا�ستقبال الها�سمي الطود 

غداة ا�ستقالل اجلزائر ا�ستقبال االأبطال، لكن عندما و�سع اأقدامه 

اأبناء عمومته،  اأهني واعتقل وفتك بعائلته وذلك باغتيال  باملغرب 

الأنهم كانوا يعار�سون فكرة احلزب الوحيد، وينخرطون يف املقاومة 

وحزب ال�سورى واال�ستقالل، فلوال تدخل املجاهد عبد الكرمي اخلطيب 

رئي�ش جي�ش التحرير املغربي لق�سي على الها�سمي الطود الأنه ثابر يف 

الكفاح امل�سلح �سد فرن�سا اإىل اأن ا�ستقلت اجلزائر الذي بقيت وحدها 

يف املعركة)..(. لكن احلق يعلو وال يعلى عليه، �سمع املرحوم احل�سن 

الثاين ملا حدث لها�سمي الطود على ل�سان املرحوم الدكتور اخلطيب، 

فحماه من طاغوت احلزب الوحيد وعينه امللك احل�سن الثاين �سابطا يف 

اجلي�ش امللكي برتبة رقيب لكن بدون اخت�سا�ش ملجاملة فرن�سا)..(، 

وبقي يف اجلي�ش امللكي وعا�ش كرميا باأنفته املعهودة وبحلته من 

ال�سمت احلكيم حتى تقاعد تقاعدا هادئا.

فرنجو من العقيد الها�سمي الطود اأن يدبج مذكراته على حقيقتها، ولقد 

�سمعت تعهدا من املندوب ال�سامي للمقاومة م�سطفى الكثريي على اأن 

يقوم بطبعها ون�سرها على م�ستوى عاٍل ليقراأها املغاربة ال�سغوفني 

بتاريخ املقاومة املغربية �سد احلماية االأوروبية يف بلدنا العزيز.

الهاشمي الطود المحتفل به مع ابنه

الرباط. األسبوع

اأثناء النقا�ش الذي جرى يف جمل�ش امل�ست�سارين، 

بن�سما�ش  امل�ست�سارين  بني  املا�سي  االأ�سبوع  يف 

يقول  وهو  االأخري  هذا  اأ�سكت  حني  ودعيديعة، 

عمرك  بقوله:  بن�سما�ش،  عليه  رد  لـه: اأ�سريف، 

�سفتي �سي ريفي �سريف؟ لتهتز القاعة وينتهي االأمر 

بخروج دعيديعة. 

وهذه اأول مرة ي�سمع الريفيون اأنه لي�ش بينهم رجل 

االأ�سول االإدري�سية  عن  النظر  ب�سرف  �سريف. 

التي كان االأمري عبد الكرمي اخلطابي يتحدث عنها. 

واإن كان ال�سرف ال يكون فقط باالنتماء لعائلة ما، 

مادام النا�ش �سرفاء اأي�سا باأعمالهم. وهذا اأي�سا ال 

يهم. بقدر ما يتزامن رف�ش بن�سما�ش لل�سرف)...(. 

جمموعة  الإعالن  هذا،  ت�سريحه  م�سادفة  فاإن 

من الريفيني يف هوالندا عن رغبتهم يف االنف�سال عن 

الذي يحكمه  للمغرب  التبعية  املغرب، ورف�سهم 

االأمازيغ  اأعالم  �ساهرين  العلويون،  االأ�سراف 

واالأعالم التي رفعتها ثورة عبد الكرمي اخلطابي. 

وهو الواقع الذي طواه االأمري عبد الكرمي. عندما 

لتبقى املحاولة  امللك حممد اخلام�ش  اجتمع مع 

االنف�سالية التي دعت لها جمموعة هوالندة، جمرد 

لنقراأ  املغربي،  احلكم  ترف�ش  انف�سالية  حركة 

بني �سطور بالغهم اأفكارا من قبيل ما قاله الربملاين 

بن�سما�ش؛ هل �سبق لكم اأن �سفتوا �سي ريفي )..( 

�سريف. 

مراكش. األسبوع 

موالي  االأمري  ي�سدر  اأن  املنتظر،  من  اأ�سبح 

مهرجان  مدير  ت�سرفات  ب�ساأن  تو�سيحا  ر�سيد 

الذي  بارد،  برونو  امل�سيو  ال�سينمائي،  مراك�ش 

اإ�سرائيل  م�ساركة  اأمام  الباب  �سيفتح  اأنه  اأعلن 

كل  يف  مرددا  مراك�ش.  مهرجان  يف  امل�ستقبلية 

مرة اأنه ينوب عن االأمري موالي ر�سيد يف رئا�سة 

ال�سقيق جلاللة  االأخ  املهرجان. واملعروف عن 

مبادرات  باأخذ  هذا الفرن�سي  يكلف  مل  امللك 

تهم املغرب ملكا و�سعبا، ويف وقت يناق�ش فيه 

منها  اأخطر  اإ�سرائيل،  مقاطعة  و�سائل  الربملان 

اإنها  تقول  التي  االأخرى  الفرن�سية  ال�سيدة  اأن 

اإحراج يف  اأي  جتد  مل  لالأمري،  الثانية  النائبة 

يف  اإ�سرائيلي  �سحفي  يتواجد  باأنه  الت�سريح 

مهرجان مراك�ش راف�سة اأن تعلن عن ا�سمه. 

بت�سيري  الفرن�سيني  تكليف)...(  اأن  والواقع 

من  موجة  اأثار  مراك�ش،  مهرجان  �سوؤون 

�سغلت  التي  ت�سرفاتهم  هام�ش  امل�ساكل على 

حقيقة  عن  يتحدثون  وجعلتهم  ال�سحفيني 

للمهرجان،  النائب  االآخر  الرئي�ش  كان  اإذا  ما 

اأم  الزكام،  ب�سبب  فعال  تغيب  العراي�سي قد 

الفرن�سيني  ت�سرفات  من  ت�سايق  اأي�سا  هو  اأنه 

امل�سايقات  اإىل  اإ�سافة  املغربي،  يف املهرجان 

كما  املغاربة،  ال�سحفيون  لها  تعر�ش  التي 

ير�سى  ال  من  كل  لها  تعر�ش  التي  امل�سايقات 

عليه هوؤالء الفرن�سيون.

تزامنا مع حركة هولندا: بن�ضما�ض يرف�ض

 اأن يكون بني الريفيني �ضريف 

م�ضتبعد جدا اأن يكون االأمري موالي ر�ضيد قد كلف 

الفرن�ضيني بدعوة االإ�ضرائيليني ملراك�ض

الرباط: األسبوع

روؤ�ساء   7 اعفاء  بخ�سو�ش  االأنباء  ت�ساربت 

حممد  امللك  طرف  من  حملية  علمية  جمال�ش 

ال�ساد�ش باعتباره رئي�سا للمجل�ش العلمي االأعلى، 

غري القرار الذي اتخد اأياما قليلة قبل عقد املجل�ش 

 14 13 و  ال�سابعة ع�سرة يومي  لدورته العادية 

دجنرب اجلاري مبدينة فا�ش، والتي من املرتقب 

اأن يرتاأ�سها الكاتب العام للمجل�ش، حممد ي�سف، 

االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزير  جانب  اإىل 

اأ�سباب  له  تكون  ان  يرجح  التوفيق،  اأحمد 

تاأديبية.

فقد ربطت م�سادر اإعالمية بني قرار اإعفاء روؤ�ساء 

اخلمي�سات،  من  لكل  املحلية  العلمية  املجال�ش 

وخريبكة، والرا�سيدية، واإفران، و�سيدي �سليمان، 

وزاكورة، والدريو�ش و�سعف االداء الذي جنم 

عنه خالفات كبرية مع بع�ش ال�سكان اأو �سراع 

مع بع�ش الزوايا، اأو اختالالت يف التدبري املايل.

آخر ساعة

اإعفاء ر�ؤ�ضاء جمال�ض علمية 

الخطابي

السفير البشر
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ما خفي كان أعظم
اأو�ضح رئي�س جلنة اخلارجية يف الربملان، 

احلركي كبريي يف حديث �صحفي ب�أنه لي�س 

هو الذي حلق لل�صيخ�ت روؤو�صهن كم� ق�لت 

اأن  اإال   )2013 نونرب   14 )عدد  الأ�صبوع 

ق�ل  عندم�   )...( طب�صه�  املحرتم،  الن�ئب 

الذي  هو  عنه  ينوب  ك�ن  الذي  الق�يد  ب�أن 

رف�صن  اللواتي  ال�صيخ�ت  روؤو�س  حلق 

القدوم اإىل الرب�ط للغن�ء يف حفلة ب�لق�صر.

الإلكرتونية تلك  القنوات  اإحدى  ف�صحت 

جممع  من  ا�صرتت  التي  امل�صكينة،  املراأة 

23 مليون�. وك�أنه�  بـ  م�روكو مول، �ص�ك� 

خم�صني  يخ�صرن  فتي�ت  هن�ك  اأن  تن�صى 

و�صتني مليون يف دق�ئق ب�لك�زينو.  

الوزير  عنه  عرب  احل�متي،  الكرم  من  كثري 

القن�ة  مع  ا�صتجوابه  يف  العلمي  حفيظ 

اأكد  حني  االإثنني،  �ضباح   ،»24 »فران�س 

اأكرث من مرة اأن الفرن�صيني يحظون ب�ملك�نة 

واأن  املغرب،  مع  التع�مل  يف  املتميزة 

الفرن�صيني طبع� �صتكون لهم الأ�صبقية.

ينتظـــر اأن ي�صعـــــل املحــــ�مي الحت�دي، 

اإبراهيم را�صيدي، فتيل �صراع اآخر)...( بني 

الحت�ديني، من خالل �صل�صلة ال�صتجواب�ت 

التي بداأه� مع يومية الن��س.

العربية  الإم�رات  لدولة  اخرتاق  هو  هل 

للمغرب؟  امل�ص�ندة  مبواقفه�  املعروفة 

برئ��صة  البولي�ص�ريو  من  وفد  �ص�رك  فقد 

زوجة عبد العزيز املراك�صي للمرة الث�نية 

على التوايل يف اأ�صغ�ل منتدى الفكر العربي 

متتبعون  وق�ل  بدبي..  موؤخرا  انعقد  الذي 

ك�نت  املغربية  امل�ص�ركة  اإن  احلدث  لهذا 

�صعيفة.

ال�صبع  بعني  البتدائية  املحكمة  حكمت 

“كرمي  ب�إدانة  موؤخرا  البي�ص�ء  ب�لدار 

“من�صف بلخي�ط” ال�ص�بق  بوق�ع” �صريك 

و�صديقه احلميم اأي�م ك�ن م�صوؤول ب�صركة 

على  وذلك  �صجن�،  �صنوات   4 بـ  ميدتيل 

الأموال  حتويل  �صب�بيك  ف�صيحة  خلفية 

ن�فذا  �صجن�  ب�صنتني  وق�صت  “اإيفلو�صي”، 
يف حق �صريكه حممد العراقي مع تعوي�س 

املت�صررين من هذه ال�صفقة الف��صلة )..(.

عدده�  يف  “الأ�صبوع”  توقعت  كم� 

�صي��صية  اأحزاب  عدة  فقدت  فقد  امل��صي، 

“التطبيع مع  حم��صه� فيم� يتعلق بتجرمي 

الأ�ص�لة  حزب  �صرع  وهكذا  اإ�صرائيل”، 

لالن�صح�ب  اأوراقه  ترتيب  يف  واملع��صرة 

الق�نون  مقرتح  اأن  بدعوى  امل�صروع  من 

يف  الع�دية  للم�صطرة  يخ�صع  مل  املذكور 

التداول، ل داخل الفريق الني�بي ول داخل 

قد  »الأ�صبوع«  وك�نت  ال�صي��صي..  املكتب 

كتبت يف عدده� امل��صي اأن حترك�ت �صرية 

الق�نون  ملنع  ت�صغط  واإ�صرائيلية  اأمريكية 

الربمل�ين �صد التطبيع.

وزارة  بهيبة  الأج�نب  اإقن�ع  ميكن  كيف 

كل  يف�جئون  وزواره�  املغربية  العدل 

وهم  و»امل�صردين«،  بـ»ال�صك�رى«  �صب�ح 

ن�ئمون عند اأبوابه� قرب قي�ص�رية امل�مونية 

التي  الكريهة  الروائح  عن  ف�صال  ب�لرب�ط، 

الذي  الرميد  �صيقوم  فهل  الأنوف..  تزكم 

اأ�صرف موؤخرا على �صب�غة بع�س  اإنه  قيل 

الأق�ص�م، بجولة ليتفح�س جنب�ت وزارته.

يح�كي  اأ�صبح  وك�أنه  الوف�  الوزير  يبدو 

والتنمية  العدالة  حزب  وزراء  ت�صرف�ت 

فبعدم� ق�م بن�صر لوائح املوظفني الأ�صب�ح 

جديد  من  يهدد  هو  ه�  ال�ص�بقة،  بوزارته 

بك�صف لوائح امل�صتفيدين من الدقيق املدعم، 

يف اإط�ر »احلك�مة« التي مت تكليفه به�.

كواليس األخبار3
alousbouea@gmail.com

الرباط. خاص باألسبوع

جتـــرى ات�صـــ�لت على امل�صــــتوى 

املغربي الفل�صطيني، ويف �صرية ت�مة، 

الرب�ط،  يف  القد�س  للجنة  قمة  لعقد 

هذه  ال�ص�د�س،  حممد  امللك  ويراأ�س 

لرئ��صته�  ي�صبقه  ك�ن  التي  اللجنة، 

اأن  اإل  الث�ين،  احل�صن  امللك  والده 

بع�س الأطراف املتطرقة يف اجل�نب 

نزع  اإىل  ت�صعى  ك�نت  الفل�صطيني، 

حممد  امللك  من  اللجنة  هذه  رئ��صة 

له�  يعقد  مل  اأنه  بدعوى  ال�ص�د�س، 

�صنوات،  ع�صر  منذ  اجتم�ع  اأي 

ال�صفري  تبن�ه  الذي  الدع�ء  وهو 

اأحمد  الرب�ط  ال�ص�بق يف  الفل�صطيني 

اإبع�ده  يف  �صبب�  وك�ن  �صبح  ح�صن 

من مهمته ب�لرب�ط.

هذه  ت�ريخ  يف  الكبري  احلدث  وج�ء 

حممد  امللك  ك�صف  وهو  اللجنة، 

قرار  ق�صية  عن  موؤخرا،  ال�ص�د�س، 

ب�ب� الف�تيك�ن، الذي �صيبيع ممتلك�ت 

مم�  لإ�صرائيل،  القد�س،  يف  الكني�صة 

�صرعي  ب�متالك  لإ�صرائيل،  ي�صمح 

ال�صرقية  القد�س  من  كربى  لأطراف 

لدولة  ع��صــــمة  �صتـــ�صبح  التــــي 

فل�صطني.

اكت�ص�ف امللك حممد ال�ص�د�س، رئي�س 

يعترب  الواقعة،  لهذه  القد�س  جلنة 

م�دام  و�صي��صي�  �صحفي�)...(  �صبق� 

يك�صف  مل  فل�صطيني  م�صوؤول  اأي 

التواجد  �ص�ص�عة  قبل، رغم  عنه من 

الف�تيك�ن  اأطراف  يف  الفل�صطيني 

حتى  اإليه�،  ي�صر  مل  كم�  واإ�صرائيل، 

ملك  اهلل  عبد  امللك  املنطقة،  عميد 

الأردن، الذي علمت »الأ�صبوع«، اأنه 

ال�صهر،  نه�ية  قبل  املغرب،  �صيزور 

تقررت  التي  زي�رته  تتزامن  ورمب� 

يف  املغرب،  مبلك  له  اجتم�ع  خالل 

�صهر  خالل  العربية،  الإم�رات  دولة 

جلنة  انعق�د  مع  امل��صي  نونرب 

القد�س.

اإذن  اأ�صبح  القد�س،  جلنة  عقد 

مربرا، ليكون يف نف�س الوقت فر�صة 

ملك  حق  يف  الرئ��صة  مهمة  لتجديد 

بوا�صطة  وحده  بقي  الذي  املغرب، 

هي�أة �صندوق القد�س التي يرتاأ�صه� 

الوزير عبد الكبري العلوي املدغري، 

اخلريية  امل�ص�ريع  على  ي�صرف 

اأن  بعد  احلرمني،  ث�لث  لع��صمة 

بق�ص�ي�  الفل�صطينيون  ان�صغل 

ال�صرية  الت�ص�لت  اأهمه�  ج�نبية، 

حل  اإىل  للو�صول  اإ�صرائيل،  مع 

و�صط)...( كم� ان�صغلت اأغلب الدول 

وليبي�،  و�صوري�  م�صر  مثل  العربية 

وتونـــ�س، عــــــن الهتــــم�م بق�صية 

القد�س، بينم� تع�ين الدول اخلليجية 

من اأزم�ت غري م�صبوقة بعد اأن اأعلن 

�صلط�ن عم�ن، ق�بو�س، ان�صح�به من 

م�صروع اإق�مة وحدة لدول اخلليج.

تحت األضواء
التح�ضري لعقد قمة جلنة القد�س بالرباط

ال�صبق ال�صحفي 
وال�صيا�صي مللك املغرب 
ي�ؤهله لتجديد مهمته 

رئي�صا للجنة القد�س

من ه� امل�صت�صار امللكي الذي 

�صريفع تقريرا ح�ل الر�صالة 

الإلكرتونية املرف�عة اإىل 

امللك حممد ال�صاد�س

الرباط. األسبوع 

مــــوؤثرة،     ر�ص�لة 

الفرن�صية،  وب�للغة 

املواقــــع  تن�قلــته� 

الع�مليــــــــة، وقـــــد 

�ص�حبه�  قدمـــــــه� 

اإىل  ر�ص�لة مفتوحة 

حممد  امللك  جاللــة 

ال�ص�د�س، ب�ل�صـوت 

والــــــــــ�صـــــــورة 

املواطن  و�ص�حبه� 

اليهودي  املغربي 

�صحية  ايط�ح،  بن 

الع�ص�بة املغربية التي ا�صتولت له على اإثر وف�ة عمه يف 

عملية تزوير رهيبة، يتهم فيه� �ص�حب الر�ص�لة ق�ص�ة 

على  منهم ب�ل�صطو  اكتفى واحد  وموثقني،  وحم�مني 

املوؤ�ص�ص�ت  اإحدى  كيف  ويحكي  �صنتيم،  ملي�ر  اأربعني 

ج�ء  من  العم�رات،  جمموعة  املغربية  اأهدت الدولة 

واحد منهم وا�صتوىل عليه� �صخ�صي� بتواطوؤ مع م�صوؤول 

كبري. 

واإذا ك�ن ملك البالد ل ي�صمح له وقته بتتبع كل الر�ص�ئل 

التي توجه اإليه بوا�صطة الفي�صبوك، ف�ن دور م�صت�ص�ريه 

على  اطالعه  م�صوؤولية  يتحملون  اخل��صة  كت�بته  اأو 

والته�م�ت  والتف��صيل  ب�ملعلوم�ت  م�صحونة  ر�ص�لة 

�صورة  اأجمع  اأعطت للع�مل  كربى،  �صلطوية  لأطراف 

للملك،  وكيل  اأي  وعجز  املغربي  الو�صع  عن  ب�صعة 

ال�صرطة  ليكلف  البي�ص�ء،  للدار  الع�م  الوكيل  وخ��صة 

التي من  الواقعة  هذه  تف��صيل  عن  ب�لبحث  الق�ص�ئية 

تواطوؤ  يف  ال�صكوك  يكر�س  اأن  عنه�،  ال�صكوت  �ص�أن 

م�صوؤولني كب�ر يف ال�صتف�دة من هذا الو�صع. 

الرباط. األسبوع

كتبه�  امللكي،  الديوان  اإىل  ر�ص�لة  و�صلت 

اأع�ص�ء املجل�س امللكي ال�صت�ص�ري لل�صوؤون 

�صنة  املنتخب  »الكورك��س«  ال�صحراوية 

1981، يط�لبون فيه� بتعوي�ص�تهم ال�صهرية 
الب�لغ قدره� خم�صة اآلف درهم لكل ع�صو، 

ب�أجرة  تو�صلوا  اأن  بعد  توقفت)...(  والتي 

ثالث �صنوات فقط)...(.

بع�س  يدعيه  »م�  الر�ص�لة  كت�ب  ويفند 

م�صوؤويل اجله�ز الإداري عن مدة انتداب هذا 

املجل�س«، موؤكدين اأن املدة »لي�صت حمدودة 

يف ثالث �صنوات، بدليل اإحل�ق جمموعة من 

ال�صحراويني الع�ئدين اإىل اأر�س الوطن بهذا 

املجل�س، ومتكينهم من ظه�ئر ملكية �ص�مية، 

اكت�صبوا به� ع�صويتهم الر�صمية ب�ملوؤ�ص�صة 

التمثيلية املذكورة يف 19 يناير 1990«، كما 

تذكر الر�ص�لة ب�أوامر امللك املرحوم احل�صن 

�صنة  ال�صم�رة  مدينة  زار  عندم�  الث�ين 

1991، و»اأمر بتعوي�س امل�صت�ص�رين الذين 
التحقوا ب�لرفيق الأعلى، وب�أبن�ئهم وذويهم 

لت�أكيد  ت�أدية ر�ص�لتهم املثلى طبق�  ملوا�صلة 

م�  املجل�س  هذا  مهمة  دميومة  على  جاللته 

ا�صتمر دوام الدولة«.

ملط�لب  ال�صتج�بة  متت  م�  اإذا  ونت�ص�ءل 

الأوامر  واأعطيت  »الكورك��س«،  اأع�ص�ء 

اأو  اجلهة  عن  لتنفيذه�،  احلكومة  لرئي�س 

بن  منه  �صي�صرف  الذي  ال�صندوق)...( 

كريان هذه الأموال)...( بعد القي�م بعملية 

»الأحي�ء  املجل�س  اأع�ص�ء  عدد  ح�ص�ب، 

والأموات« وعدد ال�صنوات وعدد ال�صهور.

اأع�صاء »الك�ركا�س« يرا�صل�ن الدي�ان امللكي 

مطالبني بتع�ي�صاتهم ومذكرين باأن مهمة جمل�صهم 

دائمة مع دوام الدولة
بن ايطاح

خريبكة. األسبوع

الرحم�ن  عبد  النقيب  الأ�صت�ذ  املح�مي  رفع 

اإدارة  اإىل  ت�صمع،  التي رمب� مل  �صكواه  عاليل 

حول  العدل،  بوزارة  والعفو،  اجلن�ي�ت 

ق�صية تعترب فعال ا�صته�نة بحقوق الإن�ص�ن.

احلكم  ال�صتين�ف،  حمكمة  األغت  فقد 

يف  الخت�ص��س  بعدم  وق�صت  البتدائي 

�صبق  الذي  عزيز  ال�ص�وي  املواطن  ق�صية 

واأثن�ء  خريبكة،  ابتدائية  يف  عليه  احلكم 

يتم  مل  ال�صتين�ف،  على  الق�صية  عر�س 

�صجن  يف  معتقله  من  للجل�صة  اإح�ص�ره 

من  اأنه  رغم  ب�ل�صراح  يتمتع  ومل  خريبكة، 

حقه، ويت�ص�ءل املح�مون واأفراد الع�ئلة عن 

امللك  وكيل  ك�ن  اإذا  وم�  القرار،  هذا  خب�ي� 

هو الذي ق�صى)...( ب�إبق�ئه يف ال�صجن، رغم 

احلكم ال�صتين�يف.

ال�ضتهانة بحقوق الإن�ضان

براأته ال�صتيناف واحتفظت به 
النيابة يف احلب�س
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ح�صـــاد يتبــر�أ 
من تركة �لعن�صر

الرباط: األسبوع 

�إن  لـ»�لأ�سبوع«  ت�سريح  يف  قيادية  م�سادر  قالت 

من  كبرية  غ�ضب  عا�ضفة  تواجه  الداخلية  وزارة 

ب�سبب  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  جميع  قياد�ت  طرف 

من  عدد  حق  يف  الأخرية  العزل  قرارات  م�ضمون 

روؤ�ضاء اجلماعات.

على  بقوة  لالحتجاج  و�ضعيهم  هوؤلء  غ�ضب 

وزارة الداخلية بعد عودة امللك اإىل اأر�ض الوطن 

بالعزل  و�ضفوها  قرارات  على  احتجاجا  جاء 

بع�ض  رف�ضوا  بحيث  و»املنتقى«،  »الع�ضوائي« 

املربرات التي بنت عليها وزارة الداخلية تقريرها 

»كحالة رئي�ض جماعة بالبي�ضاء الذي عزل ب�ضبب 

خطاإ ارتكبه موظف باجلماعة حا�ضل على تفوي�ض 

ر�ضمي ول عالقة له به«.

العزل  قرارات  يف  تكرارها  خمافة  الأخطاء  هذه 

وزير  ح�ضاد  حممد  مكتب  على  حاليا  املوجودة 

الدفاع  اإىل  الأخري  هذا  دفعت  اجلديد،  الداخلية 

عن نف�ضه وعن براءته من هذه اللوائح التي رتبها 

عاجل  اجتماع  خالل  وذلك  العن�ضر  احمند  �ضلفه 

بحر الأ�ضبوع املا�ضي مع قيادات الأحزاب لتدارك 

لقرارات  الثانية  الالئحة  ت�ضمنتها  التي  الأخطاء 

العزل، والتي دفعت حممد ح�ضاد وزير الداخلية 

الر�ضمية  اجلريدة  يف  ن�ضرها  توقيف  اإىل  اجلديد 

خمافة ا�ضتمرار موجة الغ�ضب هاته، فهل �ضينجح 

هذه  غ�ضب  امت�ضا�ض  يف  اجلديد  الداخلية  وزير 

العن�ضر  �ضلفه  اأف�ضده  ما  واإ�ضالح  الأحزاب 

�ضابقا؟

ليو�ضف  خلفا  بوعيدة،  امباركة  ال�ضيدة  تعيني 

قوية  ر�ضالة  اإىل  ي�ضري  للجدل،  املثري  العمراين، 

بالهتمام باملراأة ال�ضحراوية التي ظلمتها حكومة بن 

كريان الأوىل، وتعيني رجل اأعمال مقرب من امل�ضت�ضار 

النافذ، فوؤاد عايل الهمة على راأ�ض اخلارجية، ر�ضالة 

اإقحام  اأقوى لنهاية »دبلوما�ضية الدباز«، وخطورة 

املوؤ�ض�ضة امللكية، وجمالها املحفوظ يف ملف ال�ضحراء 

املغربية، يف �ضراعات حزبية.

)ال�ضورة(  مزوار  الأحرار،  حزب  زعيم  وتبني 

ملوظفي  الجتماعية  الأعمال  جمعية  مل�ضروع 

يكون  قد  اأهميتها،  لها  وجزئية  �ضابقة  اخلارجية، 

لها ما بعدها، يف اأفق امل�ضاحلة بني الوزير واأطر ه، 

ح�ضب م�ضادرنا.

البداية، لتد�ضني امل�ضاحلة، �ضتكون باحلليب واخلبز 

وامللح على العادة املغربية.

مطعم  افتتاح  حلفل  التد�ضني  ي�ضبق  ا�ضتنفار 

ثمن  من  يقرتب  الغداء  لوجبة  مدعم  ب�ضعر  فاخر، 

12 دجنرب اجلاري، والذي قامت  »البي�ضرة«، يوم 

اخلارجية،  ملوظفي  الجتماعية  الأعمال  جمعية 

بعملية اإعداده وجتهيزه وكذا اختيار ممون م�ضهور 

اخلارجية  وزير  �ضرياأ�ضه  والذي  معه،  والتعاقد 

بوعيدة،  امباركة  بح�ضور  مزوار،  الدين  �ضالح 

الوزيرة املنتدبة والكاتب العام نا�ضر بوريطة. 

موظفي  اأن  احلدث،  اأهمية  لفهم  بالذكر،  جدير 

زمن  امل�ضهورة،  انتفا�ضتهم  يف  حر�ضوا  اخلارجية 

حركة 20 فرباير، على رحيل يو�ضف العمراين، الوزير 

رئا�ضة جمعيتهم، رغم �ضغط  من  ال�ضابق،  املنتدب 

الفا�ضي  الطيب  الأ�ضبق  الوزير  نعمته،  ويل  لوبي 

الفهري، حيث فاز تيار املهند�ض »قا�ضم عيار«، رئي�ض 

ق�ضم املعلوميات، باأغلبية الأ�ضوات.

لكن �ضعف الأداء الدبلوما�ضي وخطورة تداعياته على 

وحدتنا الرتابية، له اأ�ضباب اأخرى، اأهم من تناف�ض 

و«دبازهما«  اأخطائهما  واإرث  والعمراين  العثماين 

وجمعيتهما �ضابقا، ل يت�ضع املجال لذكرها.

بني  من  تكون  قد  مقلقة،  م�ضتجدات  منها،  هناك 

امللكية،  املوؤ�ض�ضة  دفعت  التي  الرئي�ضية  الأ�ضباب 

املجال  اإطار  يف  وثقلها،  ورمزيتها  مركزيتها  بحكم 

املحفوظ، اإىل ا�ضتثمار لقاء جاللة امللك حممد ال�ضاد�ض 

والرئي�ض باراك اأوباما، لرفع �ضوء الفهم عن العالقات 

وللـــدفاع  املغربيــــة-الأمريكية،  الإ�ضرتاتيجيـــــة 

الرهان  واأن  خا�ضة  الذاتي،  احلكم  م�ضروع  عن 

اجلزائري كان- ول يزال- هو اإف�ضال املفاو�ضات مع 

البولي�ضاريو، اإىل اأجل، ت�ضبح معه املبادرة املغربية، 

متقادمة ومتجاوزة.

وا�ضع  بوعيدة،  والودادية،  مزوار،  وللرجاوي، 

وارث  الكروية  نواديهما  �ضراع  تدبري  يف  النظر 

بتعبري  ال�ضابقة«،  الدباز  »دبلوما�ضية  �ضراعات 

كانت  والتي  العثماين،  الدين  �ضعد  ال�ضابق،  الوزير 

�ضفارة  خمابرات  م�ضادرنا،  ح�ضب  منها،  »تتقوت« 

جارة للوزارة)..(.

هل يوؤ�شر تعيني مزوار وبوعيدة على طي 

ملف »دبلوما�شية الدباز« نهائيا؟

القرار السياسي

أزوالي

الرباط: األسبوع 

قلوبهم  على  اأيديهم  �ضباط  اأن�ضار  و�ضع 

اإليهم  نقلتها  التي  الأخبار  يتابعون  وهم 

املواقع الإلكرتونية �ضاخنة، حيث ق�ضت 

حمكمة ال�ضتئناف بالرباط بقبول الدعوى 

اأمينا عاما  الرامية لنتخاب حميد �ضباط 

الوطني  املوؤمتر  عقب  ال�ضتقالل،  حلزب 

ال�ضاد�ض ع�ضر، وهي الدعوى التي رفعها 

يف وقت �ضابق ع�ضوان من املجل�ض الوطني 

بن�ضودة  اأن�ض  املهند�ض  هما:  ال�ضابق 

املحامي  فيها  وترافع  احل�ضني  وحمدون 

نعمان ال�ضديق من هيئة الدار البي�ضاء.

اأن  لـ»الأ�ضبوع«  �ضرح  نعمان  املحامي 

اأن »امللف ي�ضري من  يوؤكد  احلكم اجلديد 

الناحية القانونية يف الطريق ال�ضحيح«، 

خلفه  الذي  الو�ضع  لي�ضحح  جاء  وباأنه 

املحكمة  عن  ال�ضادر  ال�ضابق  احلكم 

امل�ضدر  اأو�ضح  كما   ،)..( البتدائية 

جل�ضاتها  يف  �ضت�ضتمع  املحكمة  اأن  نف�ضه 

القادمة ل�ضهادات جمموعة من املنا�ضلني 

ال�ضتقالليني الذين �ضيوؤدون اليمني اأمثال 

�ضمري�ض..  بناين  ولطيفة  اخلليفة  احممد 

ملف  يت�ضمنها  التي  اخلروقات  ب�ضاأن 

الدعوى.

التي  اخلروقات  عن  جوابه  معر�ض  ويف 

جزء  وهم  الدعوى  اأ�ضحاب  عليها  يرتكز 

يقوده  الذي  هوادة«  »ل  تيار  اأن�ضار  من 

عبد الواحد الفا�ضي، قال املحامي نف�ضه اإن 

عدد امل�ضوتني من اأع�ضاء املجل�ض الوطني 

ال�ضاد�ض ع�ضر جتاوز احلد القانوين بحوايل 

التنفيذية  اللجنة  اأن  علما  �ضوت،   200
ت�ضم اليوم بع�ض احلالت الغري م�ضتكملة 

يفر�ضها  كان  التي  القانونية  لل�ضروط 

احلزب )..(.

حمكمة اال�شتئناف حتيي اأحالم اإ�شقاط �شباط 

بقلم: رداد العقباني

التــازي يفـوت اأ�شهمــــه للحريـــــري 

يف »تيل كيل« تفاديا »خلطر« قادم
الرباط: األسبوع 

�ضركة  �ضاحب  التازي  كرمي  الأعمال  رجل  اأعلن 

راأ�ضمال  من  ان�ضحابه  املعروفة عن  »ري�ضبوند« 

عنها  ت�ضدر  التي  ديريكت«  »بري�ض  �ضركة 

يف  وجاء  كيل«،  »تيل  الفرنكفونية  الأ�ضبوعية 

البيان الذي عممه على ال�ضحافة بعد رف�ض ن�ضره 

من قبل امل�ضوؤولني عن التحرير يف املجلة املذكورة 

�ضريكه خالد احلريري  ل�ضالح  اأنه فوت ح�ضته 

للموؤ�ض�ضة  الإجرائية  بالإدارة  مكلفا  كان  »الذي 

ليكون وحده �ضاحب القرار«، ح�ضب قوله.

»اإن امل�ضاألة احلقيقية الكامنة وراء هذا الن�ضحاب 

لي�ضت م�ضاألة خالف بني م�ضاهمني يف �ضحيفة بقدر 

ما تتمثل يف ال�ضعوبة الق�ضوى التي ُي�ضكلها اإنتاج 

جريدة م�ضتقلة ا�ضتقالل حقيقيا يف املغرب«، بهذه الكلمات برر التازي مغادرته ل�ضفينة »تيل كيل« 

التي �ضرعت موؤخرا يف تغيري »حلتها« عرب »ماكيط« خمفف.

التازي الذي مي�ض على التحاقه بـ»تيل كيل« اإل ب�ضعة اأ�ضهر قال اأي�ضا: »لقد ك�ضفت الأ�ضهر الثمانية 

من العمل املكثف واملواجهات الفكرية عن وجود اختالفات فل�ضفية بني امل�ضاهمني حول بع�ض من 

هذه املوا�ضيع، وهي اختالفات حتمل يف طياتها خطراً حقيقياً بظهور احتدام لحق«.

»وظلم ذوي القربى اأ�شّد 
م�شا�شًة ...«

الرباط: األسبوع 

هذه  ع�ضو”،  “اأمينة  ا�ضمها 

موؤخرا  ظهرت  التي  ال�ضابة 

على �ضا�ضة التلفزيون لتحكي 

النا�ض”  “ق�ضة  برنامج  عرب 

ق�ضتها مع “الفقر”، تعر�ضت 

البال،  على  يخطر  ل  ملوقف 

جراء  زوجها  تويف  اأن  فبعد 

تعر�ض  قتل  جرمية  ت�ضميه  ما 

مواجهة  يف  وحيدة  اأ�ضبحت  لها، 

م�ضاق احلياة بدون معيل لها ولأولدها، وهذا ما حكته يف 

الربنامج.

غري اأن ظهورها على �ضا�ضة التلفزيون مل يكن لريوق بع�ض 

اأفراد عائلتها الذين ذهبوا عند اأ�ضحاب الربنامج ليكذبوا كل 

ما جاء على ل�ضانها، وبالتايل “حرموها” من كل امل�ضاعدات 

الذين  املح�ضنني  بع�ض  لدن  من  عليها  �ضتح�ضل  كانت  التي 

تعاطفوا معها، رغم اأنها ل تتوفر على اأب�ضط مقومات العي�ض 

الكرمي، ح�ضب ما ورد يف �ضكايتها لـ»الأ�ضبوع«.

مزوار

العبدالوي والحسني وبنسودة والمحامي نعمان
 في اليسار أصحاب فكرة مقاضاة شباط 

عبد الواحد الفاسي وشباط

التــازي

حصاد
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برملانيون يوقعون على الئحة 

للمطالبة بالعفو امللكي على 

مزارعي “الكيف”

الئحة  ت�سريب  رافقت  كثرية  اأفعال  ردود 

داخل الربملان جتمع توقيعات النواب الأجل 

توجيه التما�س اإىل امللك، من اأجل اإقرار العفو 

امللكي على ما ي�سمى مبزارعي نبتة »الكيف« 

املبحوث  باملغرب  ال�سمال  مناطق  من  بعدد 

عنهم من طرف �سلطات االأمن والدرك.

هذه الالئحة التي يعنى بها اأكرث من 140 األف 

النائبة  من  مببادرة  كانت  والتي  مواطن، 

دائرة  ابنة  الغايل«  »كنزة  اال�ستقاللية 

باملو�سوع  كذلك  املعنية  »املناطق  تاونات 

 ،»)..( عائ�سة  وعني  تاهلة،  غف�ساي،  هي: 

لقيت �سجة يف �سفوف حزب اال�ستقالل، اأوال، 

التي  املبادرة  حول  قياداته  اختلفت  بعدما 

مل تناق�س ب�سكل مف�سل يف اللجنة التنفيذية 

للحزب ومل جتد ذلك الدعم املنتظر، با�ستثناء 

دعم نور الدين م�سيان رئي�س الفريق ونائب 

مدينة احل�سيمة املعنية مبا�سرة بهذه االآفة 

دون باقي النواب.

تداعيات هذه الالئحة و�سلت باقي الفرق التي 

ورف�ست  رف�ستها  من  ومنها  بقوة  ناق�ستها 

املو�سوع  هذا  يف  امللك  ا�سم  اإقحام  معها 

العمل  ب�سرورة  وراأت  والدقيق،  احل�سا�س 

على مناق�سته بني النواب جلل�سات مطولة يف 

اأفق اإيجاد روؤية موحدة ملقاربته.

العدالة  حزب  رف�س  التي  الالئحة  هذه 

والتنمية مناق�ستها مطلقا ورف�س ا�ستغاللها 

الفرق  بع�س  كذلك  رف�ست  �سيا�سويا، 

على  االأخرية  هذه  وقفت  بعدما  م�سمونها 

تكمن  والتي  البادرة  خطورة  اأوجه  بع�س 

قد  التي  عنهم  املبحوث  الئحة  م�سمون   يف 

لهم  عالقة  ال  وو�سطاء  جتار  اأ�سماء  تت�سمن 

باملزارعني.

 

بوادر اإغالق قناة »ميدي 1 تي يف« 
طنجة: األسبوع

م�سادر  من  »االأ�سبوع«  علمت 

املايل  الق�سم  يف  مطلعة  جد 

للقناة الدولية »ميدي1 تي يف« 

بطنجة، اأن الديون تراكمت على 

م�سبوقة  غري  ب�سورة  القناة 

جعل اإدارتها العامة تعقد �سل�سلة 

االأ�سبوعني  خالل  طارئة  اجتماعات 

املا�سيني دون حلول تذكر.

ذات امل�سادر اأفادت باأن ديون القناة لفائدة عدد من �سركات االإنتاج قد 

تراكمت ب�سورة قيا�سية، واأ�سبحت القناة عاجزة عن اأداء مئات املاليني 

من ال�سنتيمات لفائدة �سركات اإنتاج مغربية تتعاقد مع القناة وتنتج لها 

ع�سرات الربامج.

من جهة اأخرى، اأعلنت ذات امل�سادر اأن �سركات االإنتاج اخلا�سة التي يقع 

اأغلبها يف الرباط والبي�ساء نبهت القناة بوقف جميع التعامالت معها يف 

حال عدم ت�سوية ما بذمتها من متاأخرات خالل االأيام القليلة القادمة.

اأداء  عن  بدورها  عجزت  التي  ال�سركات  هذه  هددت  ذاته،  ال�سياق  ويف 

اأجور �سحافيني وتقنيني ي�ستغلون معها عن اأعمال �سهر نونرب، باإمكانية 

القيام بوقفات احتجاجية اأمام مقر القناة يف طنجة اإذا و�سل االأطراف اإىل 

الباب امل�سدود، فهل تتدخل احلكومة مرة ثانية الإنقاذ هذه القناة الر�سمية 

الوحيدة التي مل تعلن االإفال�س ر�سميا كما ح�سل بالن�سبة للقناة االأوىل 

والثانية؟ اأم الت�سحية براأ�س عبا�س العزوزي مدير القناة وتخ�سي�س 

تكاليف تعوي�ساته كحل اآخر لهذه املعظلة؟

الئحة »املحظوظني« التي يخفيها 
حزب التجمع الوطني لالأحرار 

�سرا  اأ�سبحت  االأحرار  اأن الئحة دواوين وم�ساعدي وزراء   يت�سح 

املكتب  اأع�ساء  حتى  يعلم  ال  الذي  التجمع  حزب  رئي�س  اأ�سرار  من 

ال�سيا�سي طريقة تدبريه لهذا امللف الذي بداأت اأ�سوات اإعالن نتائجه 

ترتفع وقد تفجر اجتماع املجل�س الوطني املقبل.

فبح�سب م�سادر جتمعية جد مطلعة، فاإن اأ�سحاب طلبات االلتحاق 

بدواوين وزراء االأحرار الذين و�سعوها منذ ان�سمام حزب التجمع 

بكل  النهائية  النتائج  اإعالن  ينتظرون  مازالوا  كريان  بن  حكومة  اإىل 

�سفافية ونزاهة، ويكثفون هذه االأيام من ات�سالهم بقيادات االأحرار 

داخل املكتب ال�سيا�سي للحزب ملعرفة م�سري ملفاتهم، بل اأكرث من ذلك 

ال يزال املقر املركزي للحزب بحي الريا�س يتو�سل بطلبات التحاق 

جديدة لهذه الدواوين التي يعتقدون اأن منا�سبها ال تزال �ساغرة.

الذي ال  اإن واقع احلال  ال�سمت، تقول ذات امل�سادر،  يف مقابل هذا 

عن  امتالأت  قد  االأحرار  حزب  وزراء  دواوين  اأن  هو  هوؤالء  يعلمه 

�سواء  تعيينهم  على  االختيار  وقع  الذين  بـ«املحظوظني«  اآخرها 

جد  بطرق  اإحلاقهم  مت  الذين  اأو  جدا،  قالئل  وهم  للحزب  املنتمني 

فقط  يلتحق عمليا  االأحرار ومنهم من مل  خا�سة ومن خارج هياكل 

االإحلاق االإداري وتطبيق م�سطرة التعيني، فهل تعلن قيادة االأحرار 

اأن  اأم  الكاملة؟  الالئحة  عن  املقبل  الوطني  املجل�س  اجتماع  خالل 

داخل  اال�ستوزار  مبنا�سبة  ال�سراع  هوة  جديد  من  �سيعمق  اإعالنها 

االأحرار؟
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به  التعليق  ميكن  ما  هذا  خبار«،  ت�سمع  نهار  »عي�س 

االأ�سالة  فريق  جلبه  �سوي�سري  عامل  ك�سفها  حقيقة  على 

درا�سي  يوم  اأ�سغال  يف  للم�ساركة  بالربملان  واملعا�سرة 

حول اال�ستعماالت البديلة طبيا و�سناعيا لنبتة الكيف.

العامل ال�سوي�سري اأذهل احل�سور حني ك�سف داخل علبة 

بال�ستيك عن مالب�س م�سنوعة من حرير تبدو عليه عالمات 

االأناقة »منوذج تلك املالب�س يرتديها العامل ال�سوي�سري يف 

ال�سورة اأعاله«، اأنها مل ت�سنع من احلرير اأو من ال�سوف 

بل من بقايا اأوراق نبتة »الكيف«.

هو  اليوم  العامل  يف  لبا�س  اأغلى  اأن  اأكد  الذي  الباحث 

امل�سنوع من اأن�سجة واألياف نبتة »الكيف«، ك�سف كذلك 

اأنه حتى املالب�س التي يرتديها هو �سخ�سيا يف تلك اللحظة 

هي يف اأ�سلها من بقايا ع�سبة »الكيف«.

وكان هذا العامل قد ك�سف عن ا�ستعماالت متنوعة لنبتة 

الكيف يف املجاالت الطبية وال�سناعية منها مادة التخدير 

ومادة ملعاجلة ال�سرطان حتى يف وقت متقدم.

»ال�صوي�صري« الذي جلبه حزب االأ�صالة واملعا�صرة
 ليدافــــع عن زراعــــة »الكـــيف« 

 فو�صى يف مراكز جتديد رخ�ص ال�صياقة
التي  الفو�سى  هذه  من  مل�سلحة 

عمت م�سالح جتديد رخ�س ال�سياقة 

باملغرب طيلة �سهر دجنرب اجلاري؟ 

من  العديد  طرحه  ال�سوؤال  هذا 

مكاتب  اأمام  يبتزون  وهم  املواطنني 

تتكلف  التي  اخلا�سة  ال�سركات 

بتجديد رخ�س ال�سياقة.

دجنرب  �سهر  خالل  املتزايد  االإقبال 

رخ�س  جتديد  مراكز  على  اجلاري 

تو�سح  اأعاله  »ال�سورة  ال�سياقة 

ب�سبب  الرباط«  يف  يقع  ما  منوذج 

فاحت  مع  �ستنطلق  التي  الغرامات 

االأ�سخا�س  باآالف  دفع   ،2014 يناير 

عزم جتديد رخ�سهم واالإقبال بكثافة 

ال  التي  ال�سركات  هذه  مكاتب  على 

اجلموع  كل  ت�ستوعب  اأن  ميكنها 

الغفرية، مما خلق نوعا من االأن�سطة 

و«�سما�سرة«  و�سطاء  ميار�سها 

بجوار هذه املكاتب.

يف  يتحكمون  »ال�سناقة«  هوؤالء 

مواعيد  خالل  املحجوزة  املقاعد 

اليوم املوايل، يحتكرونها وفق الئحة 

ب�سوق  بيعها  يف  وي�سرعون  خا�سة 

لت�سل  درهما  بـ20  تنطلق  �سوداء 

لولوج  وابتزاز  كر�سوة  درهما   250
رخ�سة  جتديد  وثائق  و�سع  مكتب 

ال�سياقة.

والغريب يف هذه العملية االبتزازية 

لتفاديها  �سعيهم  املواطنني ورغم  اأن 

التجهيز  وزارة  اإعالن  خالل  من 

املواعيد  اأخذ  خدمة  عن  والنقل 

العملية  هذه  اأن  غري  باالإنرتنيت 

حتى  بل  دجنرب،  �سهر  طيلة  معطلة 

هذه  يق�سدون  الذين  املواطنون 

ال�ساعة  الرابعة  من  ابتداء  املراكز 

�سباحا واآخرون يبيتون اأمام اأبواب 

فاأين  فائدة،  دون  االإدارات  هذه 

وزارة التجهيز والنقل؟ واأين وزارة 

التي  االبتزازات  هذه  من  الداخلية 

وهل  املواطنني؟  ملئات  اليوم  تقع 

هذه  جتديد  فرتة  لتمديد  قرار  من 

الرخ�س رحمة بهوؤالء؟

العالم السويسري
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يف  يتظاهرون  ال  �أنهم  غري  )�ل�صورة(،  يتظاهرون  �إ�صبان  مو�طنون 

بالدهم، اإنهم يحملون �ضعارات �ضد »الوحدة الرتابية« يف قلب مدينة 

العيون، يف نف�س احلي املعروف بن�ضاط »لوبي الإنف�ضاليني« داخله.

هذه املجموعة التي تظهر يف ال�ضورة كانت م�ضرة على حتدي قوات 

الأمن، احتجاجا على جتديد اتفاق ال�ضيد البحري مع املغرب، ورمبا 

هي املجموعة التي �ضاهمت يف توتر الأو�ضاع اإىل احلد الذي جنم عنه 

اإ�ضابات يف �ضفوف كل من املتظاهرين ورجال القوة العمومية، الذين 

كانوا يفرقون مظاهرة بدون ترخي�س.

»الصيد البحري«..في الماء العكر  االحتاديون يطلبون يف املعار�ضة 
ما مل يطلبوه يف احلكومة

طالب الحتاديون بتمويل متميز من ميزانية الدولة لفرق 

وجمموعات املعار�ضة داخل الربملان يختلف عن الدعم الذي 

يقدم لفائدة الأحزاب وفق امل�ضطرة املعمول بها حاليا.

قدمه  جديد  قانون  مقرتح  يف  ال�ضرتاكي  الحتاد  واأ�ضاف 

منه،  ن�ضخة  على  »الأ�ضبوع«  وح�ضلت  النواب  ملجل�س 

للمعار�ضة  ال�ضفوية تعطى  الأ�ضئلة  الأ�ضبقية يف طرح  اأن 

وكذلك منحها حق رئا�ضة جلان تق�ضي احلقائق والتمثيلية 

باملنا�ضفة يف جلان املهام ال�ضتطالعية وم�ضاهمتها يف اقرتاح 

املر�ضحني للمحكمة الد�ضتورية، ويف عملية انتخاب روؤ�ضاء 

اللجان باملنا�ضفة بني الأغلبية واملعار�ضة.

املعار�ضة  اإ�ضراك  �ضرورة  على  كذلك  اأكدوا  الحتاديون 

قاعة  وبتوفري  املغرب،  خارج  امل�ضافرة  الوفود  كل  يف 

كاف  ب�ضري  بطاقم  ومدعومة  باملعار�ضة  خا�ضة  جمهزة 

من املوظفني وجعل رهن اإ�ضارة فرق املعار�ضة ق�ضد عقد 

اجتماعاتها. وكذلك منحها عددا كافيا من املوظفني لال�ضتغال 

معها يف مقرات فرقها داخل الربملان، وجتهيز مكاتبها بنف�س 

جتهيزات الأغلبية احلكومية ودعمها يف ال�ضتعانة بخربات 

خارجية، اإ�ضافة اإىل متكينها من ح�ضة زمنية داخل خمتلف 

ال�ضيا�ضية  ال�ضبغة  ذات  والإذاعية  التلفزية  الربامج 

واحلوارية ر�ضميا وعرب مرا�ضلة ر�ضمية من الهاكا.

توقعات باندالع احلرب بني اأخوة بن كريان واإدري�س جطو 
الرباط: األسبوع

التي  اخلفية  احلرب  اأن  يبدو 

والتنمية  العدالة  حزب  يقودها 

على اإدري�س جطو رئي�س املجل�س 

تخرج  بداأت  للح�ضابات  الأعلى 

اأكرث  للظهور  ومر�ضحة  العلن  اإىل 

خالل الأيام القليلة القادمة.

هذه  من  ال�ضابقة  اخلطوات  فبعد 

الهجومات  ج�ضدتها  التي  احلرب 

العدالة  قيادات  من  لعدد  النارية 

والتنمية على جطو خالل مناق�ضة 

القانون املايل ال�ضهر املا�ضي، تتجه 

م�ضادر  بح�ضب  املقبلة  اخلطوة 

اإجبار  اإىل  البيجيدي  من  قيادية 

اإدري�س جطو على احل�ضور عاجال 

اإىل جمل�س النواب مل�ضاءلته حول 

الأخري املتعلق  تقريره  حيثيات 

مبيزانية الأحزاب ال�ضيا�ضية.

علمــــــــت  ال�ضيــــاق،  هـــــذا  ويف 

»الأ�ضبوع« اأن الإ�ضالميني قدموا 

املالية  جلنة  اإىل  ر�ضمية  طلبات 

العدل  جلنة  واإىل  يراأ�ضونها  التي 

مبجل�س النواب ل�ضتقدام اإدري�س 

وم�ضاءلته  اللجان  هذه  اإىل  جطو 

عنها  �ضكت  التي  التفا�ضيل  حول 

وتدقيق  الأحزاب  متويل  باب  يف 

اأن  علما  الداخلية،  ح�ضاباتها 

اأطرافا من العدالة والتنمية تتهم 

ح�ضابات  مبحاباة  �ضرا  جطو 

عن  و�ضكوته  الأحزاب  بع�س 

البع�س  فيها  مبا  اختاللتها 

احلكومية  الأغلبية  يف  املوجود 

احلالية.

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

ال مهنية »اللي�ضان�س املهني« 
فيما قبل، كان املرور ال�ضريع خلريجي اجلامعات باملدار�س 

العليا لالأ�ضاتذة، لتلقي ما ي�ضمى بـ”ا�ضتكمال التكوين” يدخلهم 

املدار�س  التحاق  اأما بعد  املوؤ�ض�ضات.  يف خانة خريجي هذه 

ي�ضمى  ما  ت�ضليم  بها  اأنيط  فقد  باجلامعة،  لالأ�ضاتذة  العليا 

“اللي�ضان�س املهني”، لكن بنف�س املوا�ضفات ال�ضابقة )املرور 
الوحدات  بنظام  التكوين” لكن  “ا�ضتكمال  وتلقي  املت�ضارع 

املدار�س  “خريجو”  يتلقاه  الذي  التكوين  هو  فما  املثري(. 

العليا لالأ�ضاتذة التي مروا بها مر الكرام، بحيث يتخرج جلهم 

وقد جنح مبيزة ل باأ�س به )A.B( وح�ضن )B(؟ 

برنامج ا�ضتكمال التكوين املثري للجدل، مت العمل به قبل اإحداث 

التخ�ض�س خالل ال�ضلك الثاين من التعليم اجلامعي “التفريق 

بني الفيزياء والكيمياء، بني اجليولوجيا والبيولوجيا، الخ”. 

ثم ا�ضتمر العمل بهذا الربنامج بعد اإحداث هذه التخ�ض�ضات، 

الذي خلق  التكوين اجلامعي بنظام الوحدات  ثم بعد تبني 

تخ�ض�ضات �ضيقة ويف مدة ق�ضرية. تغري كل �ضيء تغيريا 

جذريا على �ضعيد التعليم العايل، وكذا على �ضعيد التعليم 

التكوين”  “ا�ضتكمال  لربنامج  اأريد  لكن  اجلامعي،  قبل  ما 

املتحجر اأن ي�ضتمر، حيث �ضيتم العمل به حاليا حتت م�ضمى 

“اللي�ضان�س املهني”.   
ل  بينما  بيداغوجي،  هو  ما  التكوين” على  “ا�ضتكمال  يركز 

تعليمها،  املراد  “املواد  العلمية  واملفاهيم  املعارف  حتظى 

الريا�ضيات،  الكيمياء،  الفيزياء،  اجليولوجيا،  البيولوجيا، 

التعليمية  العملية  غاية  متثل  التي  واجلغرافيا”  التاريخ 

ترجى  تكوينية  فائدة  ل  حمت�ضمة  بالتفاتة  اإل  والتكوينية، 

منها بالن�ضبة لطالب يفتقدون للكثري من املوؤهالت املعرفية 

واللغوية. التكوين البيداغوجي اأمر جيد و�ضروري،  لكن اأن 

يكون هذا يف غياب املوؤهالت املعرفية الأ�ضا�ضية وال�ضرورية 

عند املتكونني، فهو عبارة عن م�ضكنات تعطى جل�ضد ي�ضتكي 

الأ�ضا�ضية  املعدنية واملكونات  الأمالح  النق�س احلاد يف  من 

كانت  اأيا  البيداغوجي،  التكوين  يعطي  لن  نعم،  لأن�ضجته. 

جودته وكفاءة ال�ضاهرين عليه، اأكله وينفع املتكونني ويي�ضر 

لغويا  تكوينا  مكّونني  كانوا  اإذا  اإل  التدري�س،  يف  مهمتهم 

ومعرفيا متكامال و�ضليما. فهل ُيت�ضّور اأن يتمكن من يجيد اآخر 

�ضرخات فنون املاركتني من ت�ضويق �ضلعة رديئة، ومن دون 

اإتقان لغة الت�ضويق؟ 

خالل  املتخ�ض�ضون  �ضابقا”  �ضنوات،   4“ الإجازة  حاملو 

ال�ضلك الثاين اجلامعي، يعّدون ن�ضف مكونني معرفيا، بالنظر 

ملهمة التدري�س والتكوين بالتعليم الثانوي “هذا اإذا افرت�ضنا 

حاملو  اأما  التخ�ض�س”،  مادة  يف  يجب  كما  مكونني  اأنهم 

اللي�ضان�س حاليا “3 �ضنوات” فُيعّدون �ضبه غري مكونني للقيام 

مبهمة التدري�س، حتى بالتعليم الإعدادي. وهنا يطرح ال�ضوؤال 

“ا�ضتكمال  برنامج  اإكراهات  ظل  يف  فعله  يجب  عما  اللغز 

لتدارك ما  التكوين” “اللي�ضان�س املهني” الأبرت، املتجاوز، 

ميكن تداركه قبل الزج باملتخرجني يف معرتك تكوين اأجيال 

اأن  يجب  وجيها،  جوابا  يتطلب  وجيه،  �ضوؤال  امل�ضتقبل؟ 

يف�ضي اإىل اإدخال اإ�ضالح جدري على ما ي�ضمى بـ”ا�ضتكمال 

العليا  باملدار�س  به  املهني” املعمول  التكوين” “اللي�ضان�س 

حتى ل ن�ضاب باخليبة املريرة فيما ن�ضتقبل من الأعوام. ل 

يهم اأن حُتّمل املدار�س العليا لالأ�ضاتذة تبعات ما �ضيح�ضل، 

كما تعودنا على ذلك من قبل، لكن الأهم اأن ن�ضتبق الأحداث 

قبل حدوث ما �ضيجهز على ما تبقى من خيوط الأمل لإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه. 

لقد مت و�ضع “العربة قبل احل�ضان” كما يقول املثل الفرن�ضي، 

بحيث مت العمل على اإ�ضالح التعليم بكل روافده مع العمل 

على اإبقاء تكوين املكونني “احللقة الأهم يف ال�ضل�ضلة” بعيدا 

عن اأي اإ�ضالح، فما هي اجلدوى من هذا العبث البيداغوجي؟ 

للقلب،  بالن�ضبة  التاجية  ال�ضرايني  ميثل  املكونني  تكوين 

دوره  الع�ضو  هذا  يوؤدي  فلن  بالدم،  اجل�ضد  اإمداد  ولعملية 

اإذا مل تكن هذه ال�ضرايني قادرة على تغذيته بطريقة �ضليمة 

ملهن  اجلهوية  املراكز  يف  قطعا  هذا  يكون  ولن  ومنتظمة، 

الرتبية والتكوين.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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وال�ضورة  بال�ضوت  اآخر  تقرير 

داخل  الر�ضوة  انت�ضار  يف�ضح 

باملغرب  ال�ضجنية  املوؤ�ض�ضات 

لإدارة  املتكرر  النفي  رغم 

تقرير  كل  ظهور  عند  ال�ضجون 

�ضريط  اأو  مكتوب  �ضحفي 

�ضوتي يف هذا املجال.

ق�ضة  لي�ضت  الرواية  املرة  هذه 

مكتوبة يف �ضحافة ورقية قابلة 

علنية  ال�ضهادة  بل  للت�ضكيك، 

مبا�ضر  تلفزيوين  برنامج  خالل 

الثانية  التلفزيونية  القناة  على 

الثالثاء  ليوم  قلبك«  »افتح 

�ضاب  يرويها  الق�ضة  املا�ضي. 

ق�ضى عقوبة �ضجنية يف ال�ضابق 

اأعلن  املخدرات  جتارة  ب�ضبب 

اأمام  وال�ضورة  بال�ضوت 

من  ر�ضوة  اأعطى  اأنه  املغاربة 

�ضجون  باإحدى  فقط  درهم   300
اململكة �ضمحت له باخلروج من 

غذاء  وجبة  وتناول  ال�ضجن 

بالبي�ضاء  اأ�ضرته  و�ضط  دافئة 

والعودة م�ضاء اإىل ال�ضجن.

اأ�ضر  باأن  قال  الذي  ال�ضاب  هذا 

من  هي  البيت  يف  ال�ضجناء 

داخل  امل�ضجون  اأما  تعاين فقط، 

 10 على  يتوفر  الذي  ال�ضجن 

اأن  ي�ضتطيع  فقط  درهم  اآلف 

من  خميم  اإىل  �ضجنه  يحول 

�ضراء  ي�ضتطيع  جنوم،  خم�س 

خارج  احلرية  حتى  يريد  ما 

ال�ضجن  مطعم  اأما  ال�ضجن، 

وبطباخيه،  برمته  في�ضرتيه 

للتعامل  بالن�ضبة  ال�ضاأن  كما هو 

جلميع  وال�ضتجابة  اللطيف 

م�ضموعة  ت�ضبح  التي  طلباته 

من طرف جميع حرا�س ال�ضجن 

خدمته  على  يتهافتون  الذين 

داخل ال�ضجن.

ف�ضيحة 300 درهـم تكــفي لكـــي يــغادر ال�ضجـــناء زنازينـــهم



7
alousbouea@gmail.com

بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

تبكي اآلف الأمهات املغربيات من العذاب الذي يعي�شه فلذات 

اأكبادهن دون ح�شيب �شوى اهلل تعاىل ويف جتاهل تام من طرف 

اجلهات الطبية الو�شية. حيث يتعر�ض اأطفالهن للموت الزوؤام 

من قلة ذات اليد وبعيدا عن اأي اهتمام اأو دعم وطني لعذابهن 

وعذاب اأبنائهن.

ويجهل عدد من املغاربة هذا النوع من اأمرا�ض املناعة الذاتية، 

من  ممنوعون  امل�شابني  اأن  �شيما  املر�شى،  حميط  يتفهمه  ول 

املواطن  غذاء  يف  الأ�شا�شي  العن�شر  العادي،  اخلبز  تناول 

املغربي، بينما تلزمهم ح�شا�شيتهم با�شتهالك الذرة والأرز.

القمح  يف  يوجد  نباتي  بروتني  وهو  »الغلوتني«،  اأو  الدابوق 

الأعرا�ض،  من  جمموعة  ظهور  يف  مل�شتهلكه  يت�شبب  وال�شعري، 

كالإ�شهال املزمن، وفقر الدم، وانتفاخ البطن، ما يوؤدي اإىل نق�ض 

العظام،  به�شا�شة  والإ�شابة  النمو  وتاأخر  والطول،  الوزن  يف 

وجفاف يف اجللد، وت�شاقط ال�شعر، والإ�شابة بالعقم يف بع�ض 

احلالت، ب�شبب نق�ض عدد من املواد الغذائية يف اجل�شم، لأن 

هذا النوع من احل�شا�شية مي�ض منطقة الأمعاء، ما يرتتب عنه 

عدم امت�شا�ض املواد الغذائية املهمة للج�شم.

ومن اأبرز م�شاكل مر�شى »ال�شيلياك«؛ عدم توفر املغرب على 

مواد م�شنوعة حمليا، خالية من مادة »الغلوتني«، ما ي�شطرهم 

لقتناء مواد من اخلارج، باهظة الكلفة، منها �شراء 500 غرام 

65 درهما، و250 غراما من  بـ  الغلوتني  الدقيق اخلايل من  من 

30 درهما،  بـ  الب�شكويت  60 درهما، و6 حبات من  بـ  العجائن 

دون  اأغذية  اإىل  املر�شى  حاجة  وتاأتي  درهما.   44 بـ  واملربى 

»غلوتني« يف غياب عالجات طبية اأو لقاحات خا�شة مما يجعل 

احلمية الغذائية الو�شيلة الوحيدة لتجاوز حالتهم املر�شية.

اأن تقدر  اأطفال املغرب  ولكن كيف لعائالت هوؤلء املر�شى من 

على حتمل غالء تلك املواد الغذائية. فالب�شكويت الذي ي�شرتيه 

 40 اأو   30 املر�شى  هوؤلء  لدى  ي�شاوي  بدرهم واحد  الآخرون 

درهما وهكذا)..(.

وقالت لطيفة مهاين، مري�شة بـ«ال�شيلياك«، وع�شوة يف اجلمعية 

املغربية حلاملي ح�شا�شية الدابوق يف مكنا�ض لـ«املغربية«، اإن 

املغرب ل يتوفر على معطيات دقيقة وح�شرية لعدد امل�شابني 

على ال�شعيد الوطني، لغياب درا�شات لدى وزارة ال�شحة، يف 

مقابل ت�شجيل 300 حالة مر�شية يف اجلمعية على م�شتوى مدن 

اإىل  اإدري�ض زرهون، م�شرية  فا�ض ومكنا�ض واحلاجب ومولي 

اأن منظمة ال�شحة العاملية، �شرحت باإ�شابة �شخ�ض واحد من 

بني 200 �شخ�ض باملر�ض يف اإفريقيا، و�شمنها املغرب.

تدابري  اتخاذ  اإىل  مدعوة  ال�شحة  وزارة  اأن  مهاين  واعتربت 

املواد  م�شنعو  راأ�شهم  وعلى  املتدخلني،  خمتلف  لدى  فورية 

مادة  من  خالية  مواد  اإنتاج  على  معهم  لالتفاق  الغذائية، 

»الغلوتني«، مع الإ�شارة اإليها يف منتوجاتهم املعلبة، والتدخل 

لدى اأرباب املطاحن لتوفري الدقيق اخلايل من بروتني »الرباق«، 

وتخ�شي�ض مطاحن خا�شة بالذرة املوجهة لال�شتهالك الآدمي، 

ل�شمان عدم ت�شرب حبوب اأو غبار طحني الدقيق املتوفر على 

»الغلوتني«.

و�شددت مهاين على �شرورة تدخل الوزارة لإعفاء املواد اخلالية 

من »الغلوتني«، امل�شتوردة من اخلارج، من الر�شوم ال�شريبية 

مهاين  ركزت  كما  الدابوق.  ملر�شى  �شحية  تغذية  يف  للم�شاهمة 

على �شرورة متكني املغاربة من الت�شخي�ض املبكر عن املر�ض 

باملجان يف امل�شالح ال�شحية لوزارة ال�شحة، مع الت�شجيع على 

تنظيم قوافل طبية لت�شخي�ض املر�ض والتعريف به والتح�شي�ض 

مبخاطره.

واخل�شر  اللحوم  الدابوق،  مر�شى  على  املمنوعة  املواد  ومن 

اجلاهزة،  والوجبات  واملجمدة،  واملعلبة  امل�شنعة  والفواكه، 

واملعلبة  امل�شنعة  والزبيب  والربقوق  والتمر  التني  جانب  اإىل 

يف الأكيا�ض اأو العلب، بينما ي�شمح بهذا النوع من املواد الطرية 

واملح�شرة يف البيت.

حني،  يف  واملجمد،  املعطر  وم�شتقاته،  احلليب  عليهم  ومينع 

ي�شمح با�شتهالك احلليب الكامل وم�شتقاته. كما مينع ا�شتهالك 

القمح وم�شتقاته، وال�شعري وم�شتقاته، وخبز الدقيق وال�شميد، 

احللويات  وجميع  اخلبز،  وم�شحوق  وال�شعرية،  والك�شك�ض 

التجارية، واأ�شناف الن�شا غري معروفة امل�شدر.

ومينع على املر�شى جميع احللويات غري احلم�شية، والق�شدة 

اإىل  وال�شكولتة،  والعلك  واملجمدات  واملرطبات  التجارية، 

جانب الزبدة النباتية التي حتتوي على مادة »املالت” اأي ن�شا 

حتتوي  التي  وامللونة  امل�شنعة  امل�شروبات  جانب  اإىل  القمح، 

على مادة »املالت”.

يا م�ص�ؤويل ال�صحة 
باملغرب.. ارحم�ا 

دم�ع الأمهات
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الرباط: األسبوع 

كان اأحد الربملانيني 

جدا،  متفائال  ال�شبان 

بدرا�شات  حممل  وهو 

فجاء  مهمة،  ا�شرتاتيجية 

موؤخرا عند اأحد العائدين من 

جبهة البولي�شاريو والذي اأ�شبح 

 ،)..( الدولة  يف  كبريا  م�شوؤول 

للتوا�شل  ا�شرتاتيجية  عليه  ليقرتح 

اأن  غري  الإفريقية،  البلدان  بع�ض  مع 

هذا الربملاين �شمع جوابا مل يخطر له على 

البال، حيث قال له امل�شوؤول ال�شابق يف جبهة 

البولي�شاريو والذي اأ�شبح م�شوؤول يف املغرب، 

اأن  وميكنها  ق�شرية  الربملاين  النتداب  مدة  اأن 

اأن  عليه  واقرتح  غازية«،  »حالة  ب�شرعة  تتبخر 

يحافظ على التجربة التي راكمها يف فرن�شا واأن 

يراهن بكل اأوراقه يف املغرب )..(.

برملاين  م�شوؤول  عن  ال�شادر  الت�شريح  هذا  هول 

من  يوازيه  ل  الإ�شبانية  اجلن�شية  على  حا�شل 

ل�شحراوي  �شابق  ت�شريح  اإل  اخلطورة  حيث 

التنفيذية  للجنة  اجتماع  داخل  وقف  اآخر 

عبا�ض  يرتاأ�شها  كان  عندما  ال�شتقالل  حلزب 

م�شتعد  غري  باأنه  �شوته  باأعلى  ليقول  الفا�شي، 

الإ�شبانية،  للتنازل عن اجلن�شية  »ك�شحراوي« 

التي ح�شل عليها هو وبقية اأولد عمه )..(.

عليها  ي�شهد  والتي  الأخري  الت�شريح  هذا  ق�شة 

يناق�شون  كانوا  الذين  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء 

بها  تقدم  قد  كان  الد�شتور  لتعديل  مقرتحات 

هام�ض  على  اخلليفة  احممد  ال�شتقاليل  القيادي 

النقا�ض حول التعديالت الد�شتورية الذي �شهده 

املغرب �شنة 2011، بداأت مع قراءة اخلليفة لأحد 

اجلديد  للد�شتور  طريقها  جتد  مل  التي  الف�شول 

جلن�شيات  احلاملني  »منع  ب�شرورة  ويق�شي 

اأجنبية من اأي وظيفة �شيا�شية يف الدولة ».

و�شعه  كان  الذي  الفا�شي  عبا�ض  تدخل  وقتها 

اخلليفة  من  ليطلب   )..( احلزب  داخل  �شعيفا 

الف�شل  هذا  عن  يتنازل  واأن  الطرح«  »يربد  باأن 

الذي كانوا يعتقدون اأنه �شيوؤدي اإىل خ�شارة كل 

بالنظر  بال�شحراء،  ال�شتقالل  حزب  منا�شلي 

لرتباطهم الكبري بهذا ال�شحراوي الذي دخل اإىل 

اللجنة التنفيذية مدعوما من �شباط.

نقا�ض  فيها  التي طرح  الأوىل  املرة  ومل تكن هذه 

حول اجلن�شية داخل حزب ال�شتقالل فقد حتدث 

عــــــــدد من القياديني عن حالة »التنايف« التي قد 

يقع فيها 

ي  د لقـــــــيا ا

كرمي  ال�شتقــــــــاليل 

يحمل  كان  الأخري  هذا  غالب، 

اخلرب«  يكذب  »مل  الإيطالية  اجلن�شية 

�شنة  نهاية  يف  الربملان  يرتاأ�ض  باأن  يحلم  وكان 

اأن  اجلن�شية  يحمل  لرجل  ميكن  كيف   ،2011
اأن الأمر كذلك  يرتاأ�ض الربملاين املغربي؟ وطاملا 

دولة  ككاتب  من�شبه  من  اخلريف  اأقيل  ملاذا 

اأنه  بدعوى   2008 �شنة  اخلارجية  ال�شوؤون  يف 

يحمل اجلن�شية الإ�شبانية، يت�شاءل اأحد ال�شهود 

عن النقا�ض الذي كانت ت�شهده اللجنة التنفيذية 

ب�شاأن  �شدر  الذي  فالبالغ  ال�شتقالل،  حلزب 

اخلريف كان وا�شحا ون�ض على ما يلي: »علمت 

حكومة �شاحب اجلاللة اأن ال�شلطات الإ�شبانية 

اجلن�شية  منح  يف  �شهور،  عدة  منذ  �شرعت، 

الإ�شبانية للعديد من �شامي امل�شوؤولني املغاربة، 

م�شوؤولية  يف  تربيره  يجد  قد  الإجراء  هذا  واأن 

كانت  املغربية  اململكة  من  مناطق  عن  اإ�شبانيا 

تخ�شع للحماية الإ�شبانية، ويف هذا ال�شياق، قرر 

�شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�ض، اأيده اهلل، 

اإنهاء مهمة ال�شيد اأحمد اخلريف، ككاتب للدولة 

لدى وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون«. ويبدو 

من خالل هذا الإعالن اأن �شبب اإقالة اخلريف هو 

ح�شوله على اجلن�شية الإ�شبانية. 

عدد  ملعرفة  اإح�شائيات  اأية  وجود  عدم  ورغم 

على  احلا�شلني  املغاربة  وامل�شوؤولني  الوزراء 

والإيطالية..  والأمريكية  الفرن�شية  اجلن�شيات 

تت�شدر  التي  الأخبار  تكذيب  عدم  فاإن  مثال 

هوؤلء  باأن  العتقاد  اإىل  يدفع  ال�شحف  عناوين 

اأخرى  بجن�شيات  اأنف�شهم  يحمون  امل�شوؤولني 

حالة  يف  لل�شفينة  املغادرين  اأول  يكونوا  حتى 

علما  اهلل،  قدر  ل  للغرق  معر�شة  كانت  اإذا  ما 

التي  اجلهة  عن  الت�شاوؤل  يقت�شي  و�شعهم  اأن 

يوالونها.

حتالف املحامني واملوثقني والق�ضاة �ضد الرميد 

اأ�صحاب اجلن�صيات الأجنبية الذين يحكم�ننا  
الحلقة األولى

يتبع

رغم عدم وجود أية 
إحصائيات لمعرفة عدد 
الوزراء والمسؤولين 

المغاربة الحاصلين على 
الجنسيات الفرنسية 

واألمريكية واإليطالية.. 
مثال فإن عدم تكذيب 
األخبار التي تتصدر 

عناوين الصحف يدفع 
إلى االعتقاد بأن هؤالء 

المسؤولين يحمون 
أنفسهم بجنسيات 

أخرى حتى يكونوا أول 
المغادرين للسفينة في 

حالة ما إذا كانت معرضة 
للغرق ال قدر اهلل

بن كيران يعانق غالب ..
 يعلم اهلل عدد حاملي 
الجنسيات األجنبية تحت

 قبة البرلمان



ال خوف على ال�صحراء من االنف�صال

اأنا ال اأتخوف من انف�صال 

من  الأنــــه  ال�صحـــــراء، 

االأمر  الواقعية،  الناحيــة 

االنف�صال  الأن  ممكن،  غري 

لي�س  اليوم  اإيل  بالن�صبة 

اإيديولوجية، وكل امل�صاكل التي 

تقع بالعيون ومبدن اأخرى هي 

م�صاكل ناجتة عن �صوء الت�صيري 

وعدم فتح الفر�س لل�صباب وعدم 

رف والعمل من اأجل فئة قليلة فقط  تطبيق العدالة ب�صكل �صِ

الواقعي حلل امل�صاكل..  التخطيط  نراها يف كل مكان، وغياب 

ب�صفافية وعدل والرتاجع عن  الد�صتور  واحلل هو يف تطبيق 

املخيمات  كما فعلت اجلزائر يف  ال�صاكنة  اأقلية على  فر�س 

بفر�صها ملجموعة معينة على �صاكنة تندوف منذ 40 �صنة.

البشير الدخيل )قيادي سابق في البوليساريو(

احلمد هلل على الف�صاد 
على  يحمد  ال  الذي  هلل  احلمد 

ف�صاد �صواه. فمازلنا يف هذا 

على  حمافظني  املكروه 

مكانتنا القدمية، وا�صتطعنا 

يف جمهود م�صكور لنا جميعا 

 37 الرتبة  على  نحافظ  اأن 

يتعلق  فيما   100 اأ�صل  من 

عبد  اأقنعنا  وقد  بالر�صوة.. 

داعي  ال  اأنه  بودرار  ال�صالم 

للخوف، اأو للحديث عن تراجع 

الر�صوة..  �صد  حربها  يف  البالد 

حماربة  كوماندو  رئي�س  يقول  فنحن، 

الر�صوة، يف ت�صريح لوكالة املغرب العربي لالأنباء، مل نتحرك 

من موقعنا الذي تركنا فيه العامل.

عبد الحميد الجماهري )االتحاد االشتراكي( 

املدينة التي تذكرين بحمالت التفتي�ش
بحمالت  تذكرين  خريبكة 

التفتي�س التي كان يخ�صع 

لها بيت االأ�صرة، وباعتقال 

املتكررة  والزيارات  اأ�صقائي 

لـ»العريفة« التي اأ�صبحت فيما 

بعد �صديقة العائلة اإذ اأ�صبحت 

اأن  اهلل،  رحمها  اأمي،  من  تطلب 

اآنذاك  املوجود  ال�صالح  تخبئ 

التفتي�س  جلنة  حلول  قبل  ببيتنا، 

والبولي�س الفرن�صي.

.. مدينة خريبكة هي مدينة الن�صال وال�صراع الطبقي بامتياز، 

مدينة الطبقة العاملة من جهة و»مدينة الربجوازية ال�صغرية« 

من جهة اأخرى.. يف هذه املدينة ع�صت العمل ال�صيا�صي الهادف من 

اأجل الق�صاء على اال�صتبداد والفوارق االجتماعية ال�صارخة.

إبراهيم رشادي )محام(

ال �صورى وال حوار بدون تعددية
جمعيات  تاأ�صي�س  يف  احلق 

مهنية منحة الد�صتور اجلديد 

مب�صودة  ورد  وما  للمملكة 

امل�صروع ما هو اإال تكري�س له، 

وامل�صرع عندما اأعطى للق�صاء 

االنخراط باجلمعيات  احلق يف 

مهنية  جمعيات  اإن�صــــاء  اأو 

انت�صر  قد  يكون  اجلمع  ب�صيغة 

�صواء  فالتعددية  التعددية،  ملبداأ 

ال�صيا�صية  باالأحزاب  االأمر  تعلق 

اأو النقابات املهنية اأو اجلمعيات هي خيار ا�صرتاتيجي 

بالن�صبة اإىل املغرب وهو جوهر الدميقراطية وغايتها فال 

�صورى وال حوار بدون تعددية.

يونس العياشي )نائب وكيل الملك بالقنيطرة(
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

يا�صمينة بادو تهاجم عبد الواحد الفا�صي بعد حواره مع »االأ�صبوع« 

األهلي  الفريق  لبعثة  األمني  المسؤول  مرجان  محمد  قال 
وسط  العب  تريكة  أبو  بمحمد  الخاصة  الصورة  أن  بالمغرب، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  تداولها  تم  والتي  الفريق 
جاءت أثناء تلبية أبوتريكة لرغبة أحد الجماهير في المطار عند 

وصول بعثة األهلي إلى »كازابالنكا« .
أن  إلى  للنادي األهلي،  الرسمي  للموقع  وأشار في تصريحات 
إحدى الفتيات قامت بإقحام نفسها في الصورة إلى جوار أبو 
تريكة وهي تمسك بإشارة »رابعة«، دون أن يكون هناك قصد 
بالمقابل،  الصورة.  بالترتيب اللتقاط هذه  أبو تريكة  من جانب 
المنصوري إنها  خديجة  واسمها  باألمر  المعنية  الفتاة  قالت 
رابعة في  رفع شارة  أجل  تمثل مجموعة »مغاربة من  كانت 
وقالت  الفيسبوك،  صفحات  على  الناشطة  األندية«  مونديال 
الفريق  خروج  انتظرت  هناك  إلى  وصولي  »وحين  المنصوري: 
ألستقبلهم ملوحة بإشارة رابعة قبل أن أطلب من أحد الشباب 
أن يلتقط لي صورة بواسطة هاتفي المحمول مع األسطورة 
مناهضة  في  شجاعة  الالعبين  أكثر  باعتباره  تريكة  أبو 

االنقالب«، حسب قولها.

 الصورة التي أحرجت فريق 
األهلي المصري 

يا�صمينة  اال�صتقاللية  القيادية  خرجت 

“جمعية  رئي�س  لتهاجم  �صمتها  عن  بادو 

الثوابت”  عن  الدفاع  يف  هوادة  ال  تيار 

هام�س خروجه  الفا�صي على  الواحد  عبد 

االإعالمي االأخري على �صفحات “االأ�صبوع” 

)عـــدد: 5 دجنبـــــر 2013(، عندما قال اإن 

يحرتم  يعد  مل  اجلديد  اال�صتقالل  “حزب 
امللك.

حوار “االأ�صبوع” مع عبد الواحد الفا�صي 

“ملعار�صي  رئي�صا  موؤخرا  انتخب  الذي 

كانـــــــــت مبثابة فر�صة  �صيا�صة �صباط” 

الظهور  اأجل  من  يا�صمينة  اأمام  �صانحة 

“على  اأنها  لتو�صح  جديد،  من  اإعالميا 

يقني را�صخ باأن ال�صي عبد الواحد ال ميلك 

مقومات ال�صخ�صية الكاريزمية التي توؤهله 

لقيادة حزب من حجم حزب اال�صتقالل”.

االأوىل  ال�صفحة  يا�صمينة على  واأو�صحت 

ال�صادرة  النا�س”  “�صحيفة  جريدة  من 

“ال�صي  اأن  املا�صي  دجنرب   9 بتاريخ 

عائلية  م�صلحة  عن  يدافع  الواحد  عبد 

عبد  اإليه  ذهب  ما  بخالف  �صيقة..”، 

مع  حواره  يف  اأكد  الذي  الفا�صي  الواحد 

“االأ�صبوع” اأن ممتلكات احلزب، ال توجد 
عالل  الزعيم  خلفه  الذي  الرتكة  ر�صم  يف 

اأن  الفا�صي. وكانت يا�صمينة قد اأو�صحت 

اللياقة..  عن  خرج  الفا�صي  الواحد  عبد 

واأن منا�صلي حزب اال�صتقالل يحرتمونه 

عالل  التاريخي  الزعيم  جنل  الأنه  فقط 

الفا�صي .. وكان وا�صحا من خالل خروجه 

االإعالمي املقت�صب اأنها مل تتقبل قول عبد 

الواحد الفا�صي باأن كال من توفيق احجرية 

ويا�صمينة كانا من م�صانديه اإىل اآخر دقيقة.. 

قبل اأن ينقلب موقفهما بعد تدخل ما ي�صميه 

“املدرعات”.
   يذكر اأن عبد الواحد الفا�صي اأكد يف حواره 

مع “االأ�صبوع” اأن حزب اال�صتقالل، كان 

يعطي للملك دائما �صالحية اتخاذ القرار 

املنا�صلني  رغبة  اقرتاح  بعد  املنا�صب، 

عليه، و�صرب مثاال لذلك بحالة االن�صحاب 

من احلكومة.. والتي تعك�س ح�صب قوله 

كانت  التي  االأمور  بع�س  احرتام  “عدم 
ت�صمن التوازن”، ح�صب قوله.

امتداد  على  النفطية  االكت�صافات  فتحت 

�صهية  االأطل�صي  على  االإفريقي  ال�صاحل 

ال�صركات الكربى للتنقيب عن النفط يف املغرب 

اكت�صافات  القادم  العام  يف  ي�صهد  رمبا  الذي 

كبرية جتعله مناف�صا قويا يف جمال الطاقة. 

اأ�صواق  يف  الطاقة  قطاع  يف  م�صوؤولون  ويطرح 

هل  االآتي:  االأ�صا�صي  ال�صوؤال  ونا�صئة  نامية 

القادم  الكبري  البلد  املغرب  ي�صبح  اأن  ميكن 

اأذهان  يف  ال�صوؤال  هذا  يدور  النفط؟  الإنتاج 

يف  العامل  يف  الطاقة  �صركات  كربى  من  العديد 

نه�صة  اأفريقي  ال�صمال  البلد  هذا  ي�صهد  وقت 

 30 وبانخراط  التنقيب.  جمال  يف  تاريخية 

املغرب  يف  والغاز  النفط  عن  البحث  يف  �صركة 

فاإن هذه اللحظة متثل اأكرب جمهود ا�صتك�صايف 

يف تاريخ املغرب. 

وكانت العديد من ال�صركات املبادرة اإىل العمل 

يف املغرب �صركات م�صتقلة �صغرية للتنقيب عن 

اأثار اهتمامها اكت�صاف حقول يف عموم  النفط، 

غرب اإفريقيا ويف ما ُي�صمى »الهام�س االأطل�صي« 

واالآن  بايرلندا.  مارا  اإفريقيا  غرب  من  املمتد 

دخلت احللبة �صركات كبرية اأي�صا بينها »بي 

بي« و»�صيفرون« و»ريب�صول« االإ�صبانية. 

كوزمو�س  �صركة  يف  املدير  هايز  وليام  وقال 

انريجي التي يوجد مقرها يف داال�س لـ»اإيالف« 

له«.  �صابق  املغرب ال  اليوم يف  ن�صهده  ما  »اإن 

ال�صركات  اأوائل  من  كوزمو�س  �صركة  وكانت 

التي دخلت املغرب وباعت يف االآونة االأخرية 

اأ�صهماً يف امتيازاتها لكل من »بي بي« و�صركة 

بيع  وميثل  الربيطانية.  انريجي«  »كرين 

يف  والغاز  النفط  باآفاق  ثقة  دليل  االأ�صهم 

املغرب. 

و�صيجري حفر ع�صرة اآبار يف املناطق البحرية 

من املغرب خالل العام املقبل، بحجم ا�صتثمار 

يبلغ زهاء مليار دوالر. ولتكوين فكرة وا�صحة 

عن هذا اال�صتثمار فاإنه يعني اأن عمليات احلفر 

يف املغرب عام 2014 �صتزيد على ما �صهده البلد 

الع�صرين  ال�صنوات  خالل  العمليات  هذه  من 

املا�صية جمتمعة. 

يقول  باملغرب؟  املفاجئ  االهتمام  �صبب  ما 

االكت�صافات  اإن  الطاقة  قطاع  يف  م�صوؤولون 

وعلى  الربازيل  يف  املاء  حتت  عميقا  االأخرية 

امتداد ال�صاحل االإفريقي على االأطل�صي دفعت 

باأن  االعتقاد  اإىل  اجليولوجيني  من  العديد 

يف  نفطية  ثروة  على  يعرث  قد  اأي�صا  املغرب 

مناطقه البحرية. 

وقال وليام هايز من �صركة »كوزمو�س اإنريجي« 

كبرية  فر�صة  يقدم  املغرب  »اإن  لـ«اإيالف« 

والتكنولوجيا  باملرة  م�صتك�َصفاً  لي�س  بلد  الأنه 

يف  التفكري  اإعادة  على  ت�صاعدنا  اجلديدة 

�صركة  و�صتبداأ  امل�صتك�َصفة..  غري  املناطق 

االأوىل  اآبارها  حفر  بي«  »بي  مع  »كوزمو�س« 

جنحت  »كوزمو�س«  وكانت   .2014 مطلع  يف 

يف اكت�صاف حقل نفطي �صخم يف غانا معروف 

با�صم »جوبيلي«، اأخذ يحول االقت�صاد الغاين. 

وتوا�صل ال�صركة تنقيبها بحثا عن حقل مماثل 

يف  تكت�صفه  قد  انها  وتعتقد  جوبيلي،  حلقل 

املغرب. 

هل ي�صبــح املغــرب مــن كبــار منتجــي النفــط عـــام  2014

مقال يومية الناس مقال األسبوع

ديون اأخرى الإغراق املغرب

ب�صدد  املغرب  اأن  الدويل  بالبنك  م�صدر  اأكد 

البنك  من  قرو�صاً  دوالر  ماليري  اأربعة  تلقي 

الدويل بني عامي 2014 و2017، وذلك يف اإطار 

اتفاق يقدم مبوجبه البنك مليار دوالر �صنوياً 

لتمويل م�صاريع.

دوالر  مليون   600 على  ح�صل  املغرب  وكان 

�صنوياً مبوجب اتفاق �صابق مع البنك للفرتة 

بني 2011 و2013 لكن احلكومة طلبت زيادة 

الدعم املايل املقدم من البنك.

أسوأ خبر: 
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عندما كان مانديال يح�صل على 
ال�صالح برتخي�ص من احل�صن الثاين

تويف  الذي  ..جاء مانديال 

لأول  املغرب  اإىل  م�ؤخرا 

مرة يف �شهر مار�س 1962، 

املغرب  كان  وقت  يف 

التحرر،  رم�ز  من  رمزا 

ووجـــــد الدكتــــ�ر عبـــــد 

خماطبه  اخلطيب  الكرمي 

له  وفر  حيث  الرئي�شي، 

برتخي�س من امللك احل�شن 

الثاين ال�شالح والدعم املايل 

وكذلك التدريب الع�شكري 

ال�طني  امل�ؤمتر  ملقاتلي 

الإفريقي.

ي�شهد نيل�ش�ن مانديال، عندما كان رئي�شا جلن�ب اإفريقيا يف ر�شالة خا�شة له، تالها �شامي 

كليب، مقدم برنامج »زيارة خا�شة« على قناة اجلزيرة مع الدكت�ر اخلطيب بتاريخ 04 

ي�ني� 2004، قال فيها »يف �شهر اأبريل من العام 1962 زرُت عبد الكرمي اخلطيب يف املغرب 

وطلبت منه لقاء امللك احل�شن الثاين، ف�شاألني ملاذا فاأجبته »لقد اأن�شاأنا جي�شا ونريد تدريبه، 

كما اأننا يف حاجة اإىل ال�شالح واملال«، فاأجابني اخلطيب باأنه »يفهم الظروف التي متر بها 

بالدنا، لأنه ه� نف�شه مر يف نف�س املرحلة التي نحن ب�شدد خ��س غمارها«.

واأ�شاف مانديال متحدثا عن اخلطيب: »وقال يل اأح�شر جن�دك اإىل دار ال�شالم و�شاأبعث 

بطائرة لتح�شرهم اإىل بالدي )اأي املغرب(، و�شنق�م بتدريبهم، ف�شاألني )اأي اخلطيب( وكم 

من املال تريد؟ فاأجبته اأريد خم�شة اآلف جنيه بريطاين وه� ما يعادل خم�شة ماليني جنيه 

يف وقتنا احلايل، فقال يل عد يف الغد. ويف الغد عدت اإليه عند ال�شاعة الثامنة �شباحا، وكان 

قد طلب مني احل�ش�ر على ال�شاعة التا�شعة، وقال يل ها هي اخلم�شة اآلف جنيه اإ�شرتليني 

التي طلبت، ل اأريد و�شال اأريدك فقط اأن ت�دع املبلغ يف ح�شاب بنكي اإىل لندن«.

اململكة  من  اخلطيب  الكرمي  عبد  الدكت�ر  ه�  الرجل  »هذا  مانديال  وي�شيف 

امل�ؤمن  لهذا  احلارة  وت�شكراتنا  ذكرناهم  الذين  الزعماء  لكل  مدين�ن  اإننا  املغربية، 

.»1962 عام  ح�شل  هذا  طبعا  امل�شلح،  كفاحنا  مهند�شي  من  يعترب  الذي   ال�شجاع 

واعرتف الراحل عبد الكرمي اخلطيب، يف احل�ار ذاته مع قناة »اجلزيرة«، بتدريب رجال 

مانديال قائال: »قمنا بتدريب رجال نيل�ش�ن مانديال وجميع املنا�شلني �شد ال�شتعمار 

الربتغايل يف خميمات للتدريب باملغرب، وكان ال�شالح ياأتينا من ت�شيك��شل�فاكيا مبا�شرة 

وكنا ن��شله يف اأكيا�س كاأنها م�اد غذائية«.

مل تعد عمليات جتنيد الأطفال للقتال يف �ش�ريا 

جمرد ق�ش�س، بل اأ�شحت اأمرا واقعا وقف عليه 

املغاربة بعد اأن �شاهدوا �ش�رة الطفل املغربي 

اأ�شامة ال�شعرة )13 �شنة(، الذي يحمل بندقية، 

تغزو م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

ويف ال�قت الذي كان�ا يبحث�ن فيه عن اإجابات 

عن الأ�شئلة التي تزاحمت يف عق�لهم، ح�ل من 

يقف وراء الزج بهذا الطفل يف جحيم حرب ل 

ترحم، ك�شفت تقارير عن نقل اأب، قبل خم�شة 

اأيام  اأطفاله من طنجة اإىل �ش�ريا للقتال �شد 

ق�ات نظام الرئي�س ال�ش�ري ب�شار الأ�شد.

اأ�شامة  الطفل  اإن  اإلكرتونية  م�اقع  وقالت 

ال�شعرة، الذي كان ي�شارك يف طنجة مع والده 

ال�شبابية  فرباير«   20« حركة  م�شريات  يف 

املطالبة باإ�شالحات يف املغرب، لديه الآن بندقية 

اأن  بعد  ع�شكريا،  لبا�شا  ويرتدي  كال�شنيك�ف 

دخل اإىل �ش�ريا مع والده عرب تركيا..

..وقبل �شهر كان اأ�شامة يتج�ل يف حي »اأر�س 

اأحد  منه  اقرتب  عندما  بطنجة  الدولة« 

فف�جئ  معه،  للحديث  باملدينة  احلق�قيني 

بحرا�شة  يق�م�ن  البنية  اأق�ياء  �شبان  بثالثة 

الطفل، فاأ�شار لهم اأ�شامة باأنه ل خ�ف من هذا 

ال�شديق، ومنذ رحيل والده وحتمله م�ش�ؤولية 

كتيبة م�شلحة باأر�س �ش�ريا، حتى خ�ش�شت 

للفتى جمم�عة من احلرا�س ال�شخ�شيني، الذين 

كان يتج�ل معهم يف حي بني مكادة اأثناء اأيامه 

القليلة قبل ال�شفر اإىل اأر�س اجلهاد.

والإعالمي  الجتماعي  النا�شط  احلداد  ح�شن 

بطنجة اأكد لـم�قع »الي�م 24« املغربي اأنه يف حي 

بني مكادة وبال�شبط يف »ح�مة 12«، هناك عدد 

مهم من الأطفال، الذين ت�جه�ا اإىل �ش�ريا بطرق 

خمتلفة اأغلبهم �شافر عرب تركيا، وي�شيف ح�شن 

احلداد اأن »هناك ن�ع من الدعاية التحري�شية 

التي ت�شتغل بكثافة داخل هذا احلي، حيث اأ�شعل 

انتقال اأ�شامة اإىل �ش�ريا حما�س الكثريين، بل اإن 

احلديث ال�شائد يف احلي ه� كيف يتمكن طفل من 

الذهاب اإىل �ش�ريا دون متكن الكبار«.

وي�ؤكد م�شدر من احلي اأن »ماكينة« الرتحيل 

من  املهم�شة  املنطقة  داخل  بحما�س  م�شتغلة 

طنجة، خ�ش��شا واأن ال�شفر عرب تركيا اأ�شبح 

�شهال، واإمكانيات الت�شال مب�شهلي ال�ل�ج اإىل 

الأرا�شي ال�ش�رية مفت�حة.

بني  يف  وباخل�ش��س  طنجة  يف  والكل 

يرفع  الذي كان  اأ�شامة  الطفل  يتذكر  مكادة 

على الأكتاف للتنديد بال��شع الذي يعي�شه 

�شجناء ال�شلفية التكفريية يف املغرب، الكل 

يتذكر اأي�شا كيف كان اأ�شامة يخرج يف اأيام 

الأحد رفقة �شباب »الع�شرون من فرباير« 

الطفل  ال�شلفية.  احلركة  ن�شطاء  جانب  اإىل 

يف  ويدر�س  �شنة   13 العمر  من  يبلغ  الذي 

مدر�شة »املهدي بن ت�مرت«.

»وراء كل رجل عظيم امراأة« مق�لة ترددها الن�شاء دائما 

يف حالت كثرية تك�ن فيها املراأة �شببا يف جناح الرجل 

�ش�اء كان يف حياته العلمية اأو رقيه املهني، اإل اأن هناك 

ن�شاء اأي�شا ا�شتطعن الإيقاع بعرو�س الرجال وكن �شببا 

تداولها  عربة  لي�شبح�ا  وتدمريها،  حياتهم  حت�ل  يف 

�شط�ر التاريخ.

»م�قع كايرودار« قام بر�شد بع�س احلالت التي كانت 

فيها املراأة �شببا يف �شق�ط الرجل، وانتهت ق�ش�شها بزوال 

اأ�شحاب  اآخرين من  اأو بقاء  حكام ومل�ك من عرو�شهم 

ال�شهرة واملال خلف الق�شبان اأو حتت القب�ر .

حكمت فهمي والملك فاروق
الالتي  ال�شيدات  اأبرز  من  فهمي  حكمت  الراق�شة  تعد 

اأ�شقطن رجال احلكم فرتة امللك فاروق، حتى اأنها كانت 

عالقتها  اأدت  حيث  �شخ�شيا،  ه�  �شق�طه  اأ�شباب  اأحد 

امللكي  بالق�شر  الدائم  وت�اجدها  بفاروق  ال�طيدة 

الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  لعبته  الذي  دورها  اإىل 

املعل�مات  بع�س  على  وح�ش�لها  الأملان،  مع  بالتخابر 

الهامة من داخل البالط امللكي.

ومل يقت�شر دور حكمت على النح� ال�شابق فى م�شاعدة 

الأملان خالل حربهم �شد الإجنليز الذين كان�ا يحتل�ن 

م�شر يف هذا ال�قت، بل ا�شتطاعت اإمداد ال�شباط الأحرار 

�شف�فهم،  لتق�ية  �شاعدتهم  التي  املعل�مات  ببع�س 

مت  وحتى  وال�ش�دان  م�شر  ملك  فاروق  اأمام  لل�ق�ف 

الإيقاع به.

مارلين مونرو وكينيدي
الإغراء مارلني م�نرو  ن�شبت عالقة عاطفية بني جنمة 

والرئي�س الأمريكي الأ�شبق ج�ن كينيدي، اأثارت الراأي 

دائمة  م�نرو  وكانت  ال�قت،  ذلك  يف  الأمريكي  العام 

الرتدد على البيت الأبي�س، ومن خالل عالقتها بالرئي�س 

الأمريكي ح�شلت على الكثري من الأ�شرار وال�ثائق التي 

كانت ت�شكل تهديدا للبيت الأبي�س، الأمر الذي ا�شتنكره 

ت�تر  اإىل  واأدى  الأمريكي  الرئي�س  �شقيق  كينيدي  ب�بي 

العالقات، بعد ذلك بني جنمة الإغراء وبني كينيدي، ومت 

منع الفنانة من دخ�ل البيت الأبي�س.

لبع�س  بف�شحها  لكينيدي  الفنانة  تهديد  ذلك  عن  ونتج 

الأ�شرار من خالل ال�ثائق التي متلكها �شده بح�شب اآراء 

بع�س اأ�شدقائها والكتاب املقربني لها.

م�نرو وجدت جثتها عارية على الكنبة ب�شقتها، وبجانبها 

علبة دواء حلب�ب فارغة، ولكن بعد ت�شريح اجلثة مل 

يكن هناك اأثر للحب�ب. الأمر الذي جعل الكثري ي�شكك�ن 

يف وج�د ربط بني وفاتها وبني عالقتها بكينيدي، وبعدها 

بعام تقريبا لقي كينيدي م�شرعه يف حادث غام�س.

برلنتي وعبد الحكيم عامر
اأحد  فكانت  امل�شرية،  الفنانة  احلميد،  عبد  برلنتي  اأما 

ال�شباط  اأحد  عامر  احلكيم  عبد  امل�شري  ابتعاد  اأ�شباب 

حكم  فرتة  الأركان،  ورئي�س  الدفاع  ووزير  الأحرار 

وانتحاره  ال�شيا�شية  احلياة  عن  النا�شر  عبد  الرئي�س 

بعد نك�شة 67 .

فهي نفي�شة عبد احلميد »ال�شهرية« بربلنتي من م�اليد 

الفن  اإىل  طريقها  عرفت  زينب،  ال�شيدة  بحي   1935
وتعرفت على امل�شري عبد احلكيم عامر الذي ا�شتهر يف 

الفنانة  من  زواجه  اأن  اإل  زيجاته،  بكرثة  ال�قت  ذلك 

برلنتي اأزعج الرئي�س جمال عبد النا�شر وقيادة الث�رة 

حدثت  حتى  ال�شيا�شي  مب�شتقبله  يطيح  كاد  حد  اإىل 

النك�شة يف 1967، وف�جئ امل�شري�ن بخرب وفاة امل�شري 

عبد احلكيم عامر الذي و�شفته لنا قيادات الث�رة باأنه 

حادث انتحار ومازال هذا احلادث يرتك عالمات ا�شتفهام 

ويثري الت�شاوؤلت حتى الآن .

مونيكا وكلينتون
ل�ين�شكي  م�نيكا  بني  امل�شروعة  غري  العالقة  كانت 

املتدربة بالبيت الأبي�س والرئي�س الأمريكي الأ�شبق بيل 

كلينت�ن �شببا فى الإطاحة ب�شعبيته، حيث مت الك�شف 

عن هذه العالقة من خالل ت�شجيل �شجلته �شديقة م�نيكا 

املقربة حلديث دار بني م�نيكا وكلينت�ن ي��شح العالقة 

كينيت  للم�شت�شار  الت�شجيالت  هذه  ت�شليم  ومت  بينهما، 

�شتار، ومت فتح التحقيقات يف هذه ال�اقعة التي عرفت 

بف�شيحة م�نيكا وكلينت�ن.

17 غ�شت  ي�م  كلينت�ن يف  بيل  اعرتف  وحتت �شغ�ط 

على  كان  واأنه  الأمريكي  ال�شعب  على  كذب  اأنه   1998
عالقة غري �شرعية مع م�نيكا، وه� ما اأدى اإىل �شق�طه 

وانتهاء عالقة الثقة بينه وبني ال�شعب الأمريكي.

سوزان ومبارك
كانت �ش�زان ثابت زوجة الرئي�س املخل�ع حممد ح�شني 

مبارك اأحد الأ�شباب الرئي�شية يف اإ�شقاط مبارك ونظامه 

واندلع ث�رة 25 يناير، وذلك ب�شبب م�شروع الت�ريث 

الذي كانت تدعمه وتقف خلفه بكل ق�تها ل��ش�ل جنلها 

للحكم، وذلك باإجراء التعديالت على الد�شت�ر والتزوير 

لت�يل جنلها  الأخرية.. متهيدًا  النتخابات  الفاح�س فى 

�شدة الرئا�شة.

فيما اأكد ال�شيا�شي�ن املقرب�ن من حكم مبارك اإن �ش�زان 

وجمال واأع�انهما، كان�ا يتحكم�ن يف م�ؤ�ش�شة الرئا�شة 

حفيده،  وفاة  عقب  وخ�ش��شاً  الأخرية  الفرتة  خالل 

التحكم  �شيا�شات  يف  �ش�زان  متادي  اإىل  اأدى  ما  وه� 

بامل�شهد هى واأع�ان جنلها حتى جاءت ث�رة 25 يناير، 

والتي اأطاحت بكل اأوراقها حتى وجدت زوجها ورم�ز 

نظامه خلف الق�شبان.

إلهام شاهين وعبد اهلل بدر
بحدة  ا�شتهر  الذي  بدر  عبداهلل  الداعية  يتخيل  يكن  مل 

و�شجنه  �شق�طه  يك�ن  اأن  خل�ش�مه  و�شبه  لهجته 

امراأة، واأن تك�ن هذه  ب�شبب  الق�شبان  ووج�ده خلف 

املراأة هي الفنانة اإلهام �شاهني، التي قام ب�شبها واخل��س 

يف عر�شها على قناة احلافظ الف�شائية الدينية.

لإهانات  �شاهني  اإلهام  الفنانة  ت�شت�شلم  مل  جانبها،  من 

الداعية على قناته، خالل حكم النظام الإخ�اين ال�شابق، 

حيث وقفت اأمام املحكمة، وخا�شت معركة ق�شائية معه 

مت البث فيها، وق�شت بحب�س بدر �شنة مع غرامة 20 األف 

على  بدر  ظه�ر  ومنع  احلافظ  قناة  بث  واإيقاف  جنيه 

الف�شائيات.

عك�س مقولة »ور�ء كل رجل عظيم �مر�أة«

الرجــال الذيــن �صقطـت عرو�صهـم ب�صبــب النــ�صاء 

من “20 فرباير” �إىل “�حلرب �سد ب�سار �لأ�سد”

ق�صة الطفل املغربي الذي حمل الكال�صنكوف ودخل ق�صور الرئي�ص

إلهام شاهين مونيكا لوينسكيمارلين مونرو

الطفل المغربي أسامة الشعرة يقاتل في سوريا

نيلسون مانديال وإلى جانبه في اليسار كل 
من الدكتور الخطيب ومحمد الخليدي 
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 حينما يترباأ املخزن من خدامه  امللوثني

املو�سوع الذي يذكرنا باأوفقري، اللعبي وال�سرفاتي

المواجهة التلفزيونية بين رجل اإلشهار نور الدين عيوش والمفكر عبد اهلل العروي

بقلم: عبد الرحيم التوراني

تشهد الساحة المغربية هذه األيام سجاال مسترسال وجداال حادا حول موضوع 
التدريس بالدارجة اللهجة المغربية المحكية، والتي كان من ورائها 

رجل أعمال مقرب من القصر الملكي. وقد انبرى المفكر الكبير 
الدكتور عبد اهلل العروي لفضح خلفيات وأبعاد هذا 

المشروع ودحضه من خالل حديث صحفي مطول 
نشر بإحدى اليوميات المغربية، ثم جاء 

مؤلف »أزمة المثقفين العرب« 
إلى القناة التلفزية الثانية 

ليواجه صاحب الدعوة 
ويوجه »رسالة لمن 

يعنيه األمر«.

عيوشالسرفاتياللعبيأوفقير

كان نور الدين عيوش 
حريصا على اقتحام 

مجال الصحافة، 
والقصد لم يكن 
إعالميا محضا، بل 

بهدف االستفادة من 
صفحات اإلشهار التي 
كان يكلف بتوزيعها 
على المنابر الصحفية، 
»خيرنا ما يديوه غيرنا«. 

وبعد إصدار حوالي 
ثالثين عددا سيوقف 

عيوش مجلة »كلمة« 
المكتوبة باللغة 

الفرنسية، على إثر 
مصادرة عددين من 

أعدادها

 المسرحي المغبون
ن�شرت  املا�شي  القرن  من  ال�شتينيات  نهاية  يف 

اأعدادها  اأحد  يف  اأفريك«  »جون  الباري�شية  الأ�شبوعية 

التخرج  حديث  �شاب،  مغربي  م�شرحي  مع  حوارا 

كانت  التي   3 باري�س  )جامعة  بفرن�شا.  فني  معهد  من 

العر�س،  فنون  نظريات  يف  متخ�ش�شة  �شعبة  بها 

ال�شاب  حتدث  و�شينما(.  وم�شرح  ت�شكيلي  فن  من 

الفنية  م�شاريعه  عن  ال�شحفي  احلوار  هذا  خالل 

اعتقد  متثيلية،  اأعمال  من  لتحقيقه  ي�شعى  �شوف  وما 

املغربي. الفني  امل�شهد  يف  وجمدا  مكانة  �شتبوئه   اأنها 

بالأبي�س  ن�شفية  �شورة  املجلة  ون�شرت 

اأمرد،  فتى،  املتحفز،  ال�شاب  لهذا  والأ�شود 

عينيه«. يف  الأطفال  و»براءة   نحيال، 

وهو  املغرب،  اإىل  عيو�س  الدين  نور  وا�شمه  ال�شاب  عاد 

الفواكه  يف  يتاجــــــر  فا�شـــي  اأب  مــــن  باملنــــا�شبة 

العقار. ميدان  يف  وي�شتــــثمر  باجلمــلة   واخلـــ�شر 

يف  اأعماله  باكورة  �شتكون  كانت  مل�شرحية  اإعداده  وبعد 

امليدان الفني، تراجع عن عر�شها لإدراكه هزالتها والف�شل 

التي  والفنية  الثقافية  احلركة  و�شط  ينتظرها  الذي 

ال�شبعينيات  زمن  اإنه  كبريين.  وانتعا�شا  حيوية  تعرف 

وعامليا. وعربيا  مغربيا  ال�شبعينيات  ما  اأدراك   وما 

مل يكن بالإمكان اأن ينجح امل�شرح الذي تعلمه هذا الفنان 

ال�شاب يف املجتمع املغربي، لي�س لأنه كان م�شرحا ثوريا 

�شلطات  عليه  فمار�شت  احلاكمني،  اأزعج  حتري�شيا 

الي�شاري  �شاحبه  وقمعت  �شطوتها  املت�شددة  الرقابة 

العبثية  من  زائدة  جرعات  به  م�شرح  لأنه  اأو  الهوى، 

لأن  ولكن  وانغالقه.  لغمو�شه  اجلمهور  عنه  اأبعدت 

امل�شتهدف،  اجلمهور  عن  غريب  ب�شيء  جاء  �شاحبنا 

لغة  اإىل  منه  ليوطي«  »املاري�شال  لغة  اإىل  اأقرب  م�شرح 

»را�شني« اأو »موليري«. وات�شح ل�شاحبنا الذي ترعرع يف 

باب »اخلوخة« بفا�س اأنه �شيع وقته يف درا�شة وتكوين 

واأنفع. اأجدى  مهنة  اإىل  التوجه  فقرر  منهما.  ي�شتفيد   لن 

 سرقة أشعة الشمس
فرن�شية  �شركة  فرع  �شمن  للعمل  توظيفه  مت  هكذا 

طريقه  �شيلتم�س  هناك  »هافا�س«.  ت�شمى:  لالإ�شهار 

لزال  املجال  هذا  كان  وقتها  الإ�شهار،  اأبجدية  لتعلم 

اأكرث  يرتكز  املغربية،  ال�شاحة  يف  وحمدودا  �شيقا 

تر�شم  كانت  التي  الرئي�شية  ال�شوارع  جداريات  على 

فوقها اأ�شا�شا اإعالنات اخلمور واأنواع التبغ و�شركات 

وانتعا�شه  الإ�شهار  �شوق  منو  بداية  ومع  الأبناك. 

له،  �شديق  مع  ليوؤ�ش�س  »هافا�س«  �شاحبنا  غادر 

�شركة  الفرن�شية،  ال�شركة  نف�س  يف  معه  ي�شتغل  كان 

متخ�ش�شة يف ت�شويق الإ�شهار، اختار لها ا�شم »�شم�س 

املن�شوري،  العزيز  عبد  هو  ال�شديق  هذا  اإ�شهار«. 

جملة  اأعداد  يطالع  ومن  التقدمي،  املبدع  املثقف 

املن�شورة  ال�شعرية  ق�شائده  على  �شيعرث  »اأنفا�س« 

اللطيف  عبد  ق�شائد  جانب  اإىل  الفرن�شية  باللغة 

الني�شابوري  وم�شطفى  الدين،  خري  وحممد  اللعبي، 

وغريهم. ما اأن جنح م�شروع »�شم�س« وامتدت اأ�شعته 

غام�شة،  لأ�شباب  ال�شركة  املن�شوري  غادر  حتى 

دفع  من  هو  عيو�س  الدين  نور  اأن  حينها  تردد  ومما 

 بال�شاعر احلامل اإىل ال�شتقالة لينفرد وحده بامل�شروع.

بعد �شنوات �شيتوفى عبد العزيز املن�شوري يف �شمت 

باإحدى م�شحات الدار البي�شاء، و�شيهرع �شريكه القدمي 

لي�شرتي ن�شف �شفحة بيومية »ليكونومي�شت« تخرب 

بوفاة عبد العزيز املن�شوري، ويتلقى عيو�س التعازي 

يف وفاة �شاحبه، كما �شريق قلبه وي�شغل اإحدى بنات 

الراحل كعاملة يف �شركته »�شم�س اإ�شهار«.

 تمشيط رأس األقرع
كان نور الدين عيو�س حري�شا على اقتحام جمال ال�شحافة، 

والق�شد مل يكن اإعالميا حم�شا، بل بهدف ال�شتفادة من 

املنابر  على  بتوزيعها  يكلف  كان  التي  الإ�شهار  �شفحات 

ال�شحفية، »خرينا ما يديوه غرينا«. وبعد اإ�شدار حوايل 

ثالثني عددا �شيوقف عيو�س جملة »كلمة« املكتوبة باللغة 

الفرن�شية، على اإثر م�شادرة عددين من اأعدادها، يف املرة 

املثليني مبدينة »�شبعة  الأوىل حني ن�شرت حتقيقا حول 

حول  غالف  ت�شميم  ب�شبب  الثانية  املرة  ويف  رجال«، 

ال�شحافة املغربية، مل ينتبه امل�شمم اإىل ا�شم امللك احل�شن 

 الثاين الذي ظهر يف تلفيف ورق جرائد ب�شكل غري مق�شود.

للم�شاءلة وال�شتف�شار من  الدين عيو�س  نور  �شي�شتدعى 

�شتمنع  التي  الفرتة  نف�س  يف  القوي،  الوزير  معاوين  لدن 

داوود. زكية  ل�شاحبتها  »لماليف«  اأو  »ل«  جملة   فيها 

التخ�ش�س،  الن�شائية  ال�شلطات جمــــلة عيو�س  مل متنع 

وزير  الب�شري  اإدريــــ�س  مع  ا�شطــــدامه  بعـــــد  لكنه 

توقيف  الإ�شهار  رجــــل  قرر  والإعـــــــالم،  الداخليــــة 

املجلـــة، وذلك حر�شا منـــــه على ا�شتمرار »جتــــارته« 

الت�شييق  يطالهـــا  اأن  مــــــن  الإ�شهارية  وم�شالـــــحه 

را�شو«. لو  من�شطو  لقرع  لهاد  دانا  »اآ�س   واملحا�شرة. 

 المغرب أجمل بلد في العالم
ا�شتقطاب الرئي�س ال�شابق للمنظمة املغربية  عندما جنح 

حلقوق الإن�شان الأ�شتاذ عمر عزميان اإىل »الروى« املخزين، 

ومت تن�شيبه على راأ�س وزارة حقوق الإن�شان لأول مرة، 
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عيوشالعروي

أدرك صاحب اإلشهار بحسه 
االنتفاعي أن ضمان مواصلته 

التحكم في سوق اإلعالن 
في المغرب تتطلب منه أن 
يلعب أدوارا أخرى تجعله 

مقربا دائما من الدوائر العليا 
وأصحاب الشأن والقرار في 
البالد. فسعى إلى إحاطته 
ببعض المثقفين منهم 

بعض اليساريين المعارضين، 
بنية ترويضهم وإغرائهم 
بالمال، ومن بينهم من ال 

يخفون المجاهرة بكونهم 
جمهوريين

الوزارة  نظمتها  التي  الندوات  اإحدى  يف  عيو�ش  �سيظهر 

كنا�ضط جمعوي، و�أمام جمهور كان من بينهم قدماء �ضحايا 

معتقلي  من  تبقى  من  مقدمتهم  ويف  �لر�ضا�ص،  �ضنو�ت 

جحيم »تازمامارت« �لرهيب، �ضي�ضتعر�ص عيو�ص مهار�ته 

برناجما  عزميان  وز�رة  على  ليقرتح  �لكبرية  �لتو��ضلية 

»تنويريا« تتوىل �ضركته �لإ�ضهارية ت�ضويقه، لي�ضت حقوق 

�لإن�ضان �إل و�ضالت »ريكالم« ��ضتهالكية يف نظر �بن �لتاجر 

بكثري  �أقل  �ضتكون  عزميان  وز�رة  ميز�نية  لكن  �لفا�ضي. 

مما �نتظره عيو�ص، لذلك �ضيحول �ضهامه �ضوب ميز�نيات 

د�ضمة لوز�ر�ت وموؤ�ض�ضات ر�ضمية �أخرى، كوز�رة �لرتبية 

�لوطنية، �لتي كانت زمن �مل�ضت�ضار �لر�حل عبد �لعزيز مزيان 

بلفقيه ت�ضوق للميثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين، ووز�رة 

�ل�ضياحة �لتي ورطها عيو�ص يف �ل�ضعار �ملتبجح »�ملغرب 

للت�ضامن  �لعامل«، وموؤ�ض�ضة حممد �خلام�ص  بلد يف  �أجمل 

وحملتها �ل�ضنويـــة »لنتحــــد �ضد �حلاجـــة«، وموؤ�ضــــ�ضة 

�ل�ضفقات  من  وغريها  �ل�ضرطان«،  ملحاربة  �ضلمى  »لال 

�لدعاية  �ضركات  �أو  �إ�ضهار«  »�ضم�ص  تولتها  �لتى  �ل�ضخمة 

و�لإ�ضهار �لعديدة �لتي �أن�ضاأها عيو�ص للتحكم يف �ضوق �لإعالن 

و�ل�ضيطرة على مفا�ضله. مثل �ضركة »�أليف كومينيكا�ضيون«، 

وغريها. ديجيتال«  و»�أفريك  و»�أر�ضبيل«،   و»بوبل�ضي�ص« 

 أوفقير، اللعبي والسرفاتي
�أدرك �ضاحب �لإ�ضهار بح�ضه �لنتفاعي �أن �ضمان مو��ضلته 

يلعب  �أن  منه  تتطلب  �ملغرب  يف  �لإعالن  �ضوق  يف  �لتحكم 

�أدو�ر� �أخرى جتعله مقربا د�ئما من �لدو�ئر �لعليا و�أ�ضحاب 

�ل�ضاأن و�لقر�ر يف �لبالد. ف�ضعى �إىل �إحاطته ببع�ص �ملثقفني 

منهم بع�ص �لي�ضاريني �ملعار�ضني، بنية تروي�ضهم و�إغر�ئهم 

باملال، ومن بينهم من ل يخفون �ملجاهرة بكونهم جمهوريني، 

كاملحامي �ملعروف عبد �لرحيم بر�دة. عندما مت �لإفر�ج عن 

�أ�ضرة �جلرن�ل �لنقالبي حممد �أوفقري ظهرت �بنته مليكة يف 

�ملقر �لقدمي ل�ضركة »�ضم�ص بوبلي�ضيتي« ب�ضارع �أنفا بالد�ر 

�لبي�ضاء، كم�ضت�ضارة يف �لإ�ضهار مقابل ر�تب حمرتم، كما 

�ضتظهر يف فيلم »مكتوب« لعيو�ص �لبن من و�لدته مي�ضيل 

وت�ضتقر  �ملغرب  مليكة  تغادر  �أن  قبل  �لتون�ضية.  �ليهودية 

بفرن�ضي. وبعد  �مل�ضيحية وتقرتن  �لديانة  بفرن�ضا معتنقة 

�إطالق �ضر�ح �ل�ضاعر عبد �للطيف �للعبي من �ل�ضجن �ملركزي 

�ضيتم  �ضنو�ت،  ثماين  قر�بة  بزنازنه  �أقام  �لذي  بالقنيطرة 

��ضتقطابه من لدن عيو�ص، و�ضيبد�أ معه و�ضع لبنات تاأ�ضي�ص 

د�ر ن�ضر متخ�ض�ضة يف �أدب �لأطفال و�إ�ضد�ر�ت ثقافية، قبل 

�أن يفطن �ضاحب »�أنفا�ص« �إىل �مل�ضيدة �لتي كان مقاد� �إليها 

ويقرر »�لهروب« �إىل باري�ص رفقة زوجته جو�ضلني. ملا عاد 

�لعهد  �إىل �ملغرب مع  �ل�ضرفاتي  �أبر�هام  �لي�ضاري  �ملنا�ضل 

�جلديد للملك حممد �ل�ضاد�ص، كان من بني م�ضتقبليه �لالفتني 

لالنتباه رجل �ل�ضفقات �لإ�ضهارية �مل�ضرحي �لقدمي نور �لدين 

�ملارك�ضية  �لأمام«  »�إىل  لزعيم حركة  �لذي �ضيوفر  عيو�ص، 

�للينينية فيال مبدينة �ملحمدية �أقام بها زمنا قبل �أن يتكفل به 

�لديو�ن �مللكي ويعيد له رو�تبه منذ �عتقاله يف �ل�ضبعينيات 

�إقامة  مع  �ملعدنية  و�مل�ضاهمات  �لأبحاث  مبكتب  كمهند�ص 

�إليه  عيو�ص  و�ضيلفت  مر�ك�ص.  �حلمر�ء  باملدينة  فاخرة 

�لأنظار بلبا�ضه »�ل�ضبور« يوم �لأحد 20 فرب�ير 2011 حينما 

�نخر�ط  ليعلن  �لذي خرج  �لبي�ضاوي  �ل�ضباب  ظهر و�ضط 

�ملغاربة يف دينامية »�لربيع �لعربي«، �ضاح طالب متظاهر 

�ضاخر�: »�مللياردير �ضديق �مللك يف �ضاحتنا؟... يا مرحى...«. 

وعلق معتقل �ضيا�ضي قدمي: »�لنتحار �لطبقي لي�ص �ضلوكا 

مغربيا«. وبني بروز حركة 20 فرب�ير ثم خفوتها، �ختفى 

حدث  ح�ضوره  �أن  وتبني  �مللتهبة،  �ضاحاتها  عن  �لرجل 

�لنطالقة كان بهدف �إجناز تقريره �خلا�ص �ملكتوب بعني رجل 

�لتو��ضل ولي�ص بعني رجل »�ملكتب �لثاين«. �مللياردير ميلك 

عينا نادرة فوق �لت�ضنيفات وخارجها. قبلها �ضي�ضجل ��ضم 

نور �لدين عيو�ص كموؤ�ض�ص جلمعية »تر�ن�ضبار�تي« �ملغربية 

ملحاربة �لر�ضوة جنبا �إىل جنب مع �ملنا�ضل »�ضيون �أ�ضيدون« 

ورفاقه من »خريجي �ل�ضجن �ملركزي بالقنيطرة«، كما �ضماهم 

ذ�ت يوم �ل�ضحفي �لفرنكفوين حميد بر�دة �ضاحب �لربنامج 

�لثانية. �لقناة  على  بعد«  وماذ�  »لكن  �ل�ضهري   �حلو�ري 

 نصيحة خبير
�ملبا�ضر  �ل�ضيا�ضي  �لعمل  يف  عيو�ص  �لدين  نور  �نخر�ط 

�ملغرب  عرفه  �لذي  �ل�ضيا�ضي  �لنفر�ج  فرتة  مع  �ضيبد�أ 

و�ضيت�ضع  �لر�حل.  �مللك  حكم  من  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف 

تدريجيا مع �لعهد �جلديد. �إذ �ضيلجاأ »ملك �لإ�ضهار« كما 

 2007« جمعية  تاأ�ضي�ص  �إىل  �قت�ضادية،  �ضحيفة  و�ضفته 

د�با« �لتي تهدف لتحفيز �لناخبني و�ل�ضباب منهم �أ�ضا�ضا 

من  عيو�ص  �ضي�ضتفيد  �لقرت�ع،  �ضناديق  �إىل  للذهاب 

ت�ضهيالت مادية كبرية من طرف �ل�ضلطات، ومن منح مالية 

ومع  �لنبيل.  مب�ضعاه  للقيام  دولية  ومنظمات  هيئات  من 

�قرت�ب يوم �لقرت�ع و�ت�ضاح عدم حدوث تغري ملمو�ص 

يف موقف �لناخبني من �لت�ضويت، �ضيعمد رجل �لتو��ضل 

و�خلبري عيو�ص �إىل تقدمي �لن�ضيحة �إىل جهات عليا بالبالد 

للتدخل وحث �لناخبني على �مل�ضاركة. لكن ن�ضبة �مل�ضوتني 

و��ضحا. نق�ضانا  �ضجلت  بل  يذكر،  تقدم  �أي  ت�ضهد   مل 

�أن يتم �ل�ضتغناء عن خدمات هذ�  كان من �ملفرو�ص هنا 

�خلبري �لنا�ضح.

 طريق »زاكورة« تقتل
للقرو�ص  »ز�كورة«  مبوؤ�ض�ضة  عيو�ص  �لدين  نور  ��ضتهر 

��ضم  يف  »كـ«�مل�ضتعملة  حرف  لي�ضت  وكافها  �ل�ضغرى. 

يهودي  �أمازيغي  ��ضم  هو  ز�كورة  �أن  �إذ  ز�كورة.  منطقة 

عيو�ص.  �لدين  نور  و�لدة  للمرحومة  تكرمي  وهو  مغربي، 

يح�ضن  خري  كفاعل  �ملذكورة  مبوؤ�ض�ضته  عيو�ص  وبرز 

للفقر�ء و�ملعوزين، يف حني �أن �مل�ضاألة لديه ل تخرج عن 

هذه  ببيع  قام  فرتة  وبعد  �ملح�ص.  »�لتبزني�ص«  نطاق 

د�ر  عن  �أ�ضدره  كتابا  ون�ضر  �ل�ضعبي.  للبنك  �ملوؤ�ض�ضة 

هذ�  يف  بناين.  ب�ضر  �لي�ضاري  �أ�ض�ضها  �لتي  »طارق«  ن�ضر 

�نتحار  �إىل  و�ضلت  �لتي  �ملاآ�ضي  ذكر  عيو�ص  �أغفل  �لكتاب 

�لتي  �لديون  ت�ضديد  عن  عجزو�  �لذين  �لفقر�ء  من  عدد 

�ل�ضغرى. للقرو�ص  ز�كورة  موؤ�ض�ضة  ب�ضببها   قا�ضتهم 

على كل �ملو�ئد و�ملنابر يح�ضر �ضاحبنا من دون �أن يلفت 

�لنظر �إىل ��ضتبد�له للقبعات وتلونه �حلربائي بكل �ضال�ضة 

ناعمة.

 مل�ضلحة من يخدم نور �لدين عيو�ص؟

قناة »دارجة تي. في«
وحترير  �لب�ضري  �ل�ضمعي  �ملجال  �نفتاح  عن  �لإعــالن  مع 

�لــقــطــاع، و�إقــــر�ر �إنــ�ــضــاء �لإذ�عــــات و�لــقــنــو�ت �لتلفزية 

�إىل  بوبلي�ضيتي«  »�ضم�ص  �ضاحب  �ضيبادر  �خلــا�ــضــة، 

م�ضروع  يكن  ومل  �لو�ضية،  �جلــهــات  لــدى  ملفه  و�ــضــع 

من  لها  ــار  �خــت تلفزية.  قــنــاة  مــ�ــضــروع  كـــان  بــل  ــــو،  ر�دي

يف«. تي  »د�رجــة  نعم،   .»Darija TV« قناة   :  �لت�ضميات 

�لد�رجة  تعميم  �أجــل  من  �ملنهجي  بالن�ضال  �لرجل  �لتز�م 

توجه  يالحظ  و�جلميع  ــــام.  �لأي ــذه  ه وليد  ولي�ص  ــدمي  ق

�للغة �لعربية لفائدة  �لإعالنات �لإ�ضهارية نحو �لتخلي عن 

دبلجة  حتويل  �مل�ضاهدون  لحظ  كما  هجينة.  د�رجــة  لغة 

�للغة  من  و�لرتكية  و�لرب�زيلية  �ملك�ضيكية  �مل�ضل�ضالت 

�لبوغاز  مدينة  ويف  نف�ضها.  �لهجينه  �لد�رجة  �إىل  �لعربية 

فرن�ضية  �ضيدة  ـــرية  �لأخ �ل�ضنو�ت  يف  ��ضتقرت  طنجة 

مكتوبة  جريدة  فاأ�ضدرت  �لد�رجة،  عن  هو�دة  بال  تنا�ضل 

تاأ�ضي�ص  عن  و�أعلنت  »�خبارنا«،  عنو�ن  حتت  بالد�رجة 

�ملحكية. بــالــد�رجــة  �ملكتوبة  �ملغربية  للرو�ية   جــائــزة 

»وليدات فرنسا« ويتاماها
يف  �لعربية  �للغة  ��ضتعمال  عن  �لتخلي  �إىل  �لدعوة 

�لتدري�ص لي�ضت دعوة جديدة �إذن، هي �ضالح من تر�ضانة 

�ل�ضتعمارية،  �حلماية  �ضلطات  جربتها  �لتي  �لأ�ضلحة 

يطلق  �لذين  �لغالة  من  يتاماها  �ل�ضالح  حمل  وتابع 

يف  منت�ضرون  وهم  فرن�ضا«،  »وليد�ت  ��ضم:  عليهم 

منظمات  ويف  �ل�ضيا�ضية،  و�لتنظيمات  �لأحز�ب  �أر�ص 

ويوجدون  كالفطر،  �ملتنا�ضلة  �ملدين  �ملجتمع  وهيئات 

و�لإعالمية. و�ملالية  �لإد�رية  �ملوؤ�ض�ضات  �أهم  ر�أ�ص   على 

باري�ص  بجامعة  �لدكتور�ه  �ضهادة  لنيل  �أطروحته  يف 

عليها  �مل�ضرفني  بني  من  كان  و�لتي   ،1989 �ضنة  �لثامنة 

�لر�حل �لدكتور عبد �لكبري �خلطيبي، يذكر د. حممد �ضفيق 

�ل�ضحيمي �أن »مغربة« �أعمال موليري �مل�ضرحية وتدريجها 

ون�ضرها على �أو�ضع نطاق منذ خم�ضينيات �لقرن �لع�ضرين، 

�خلبري  يد  على  �مل�ضرح،  وخ�ضبات  �لر�ديو  خالل  من 

�ضقرون،  �هلل  عبد  مب�ضاعدة  فو�ز�ن«،  »�أندري  �لفرن�ضي 

و�أحمد �لطيب لعلج، و�لفيل�ضوف �لطاهر و�عزيز، مل تكن �إل 

عملية خمطط لها، تن�ضوي حتت لو�ء هزم �للغة �لعربية، 

�لهدف من ور�ئها هزم �لهوية �ملغربية، �أو كما �أ�ضار �إىل ذلك 

 ح�ضن �أوريد يف �ضياق ذي �ضلة بـ: »هزم �لروح �ملغربية«.

 »سبيل النجاح« المفتعل
هو �ضر�ع مفتعل مل ينجح من قدمي، و�لدعوة �إىل تطوير 

من  »ذريعة  هي  بنيخلف  م�ضطفى  د.  يوؤكد  كما  �لد�رجة 

�لذر�ئع �لتي يتو�ضل بها لتنفيذ �ملخططات �لتي ت�ضتهدف 

�لعربية،  �للغة  وهي  مكوناتها  و�أهم  �ملغربية  �لهوية 

فالد�رجة ح�ضب بن يخلف تتطور ب�ضكل طبيعي دون حاجة 

�لطاقات  فتجنيد  �لأكادميية،  للمو��ضفات  تخ�ضع  �أن  �إىل 

و�ملو�رد �لب�ضرية و�ملالية من �أجل تر�ضيم �لد�رجة ما هو 

�إل جهد �ضائع ميكن �أن يك�ضب منه �ملغرب م�ضاألة و�حدة 

دعت  وملا  و�لإ�ضالمي«.  �لعربي  حميطه  عن  عزله  هي 

عيو�ص  �لدين  نور  ل�ضاحبها  للرتبية«  »ز�كورة  موؤ�ض�ضة 

�نكبت  �لنجاح«،  »�ضبيل  �ضعار:  حتت  علمية  ندوة  �إىل 

عيو�ص  �أح�ضر  �ملغرب،  يف  �لتعليم  مو�ضوع  تد�ر�ص  على 

و�لأجانب  �ملغاربة  و�خلرب�ء  �ملخت�ضني  من  جمموعة 

باملدر�ضة  للتدري�ص  �لد�رجة كلغة  �أو�ضو� برت�ضيم  �لذين 

هذه  �أ�ضغال  حل�ضور  �لفر�ضة  يل  �ضنحت  وقد  �ملغربية. 

�لندوة على مدى يومني بالعا�ضمة �لقت�ضادية، لحظت 

بونيفا�ص،  ولكنة  ليوطي  �ملاري�ضال  ل�ضان  ت�ضتعري  �أنها 

وكان �ملنظمون حري�ضون على نقل �ملد�خالت بالإجنليزية 

تنتمي  �أمريكية  خبرية  مد�خلة  ومنها  �للغة.  نف�ص  �إىل 

»�ل�ضيا«. �لأمريكية  �ملركزية  للمخابر�ت  تابعة   ملوؤ�ض�ضة 

 رسالة إلى من يهمه األمر:
لقد ��ضتكرثت، ومعي عديدون غريي، على نور �لدين عيو�ص 

مناظرة  يف  �لعروي  �هلل  عبد  د.  �لكبري  �ملفكر  يجال�ص  �أن 

�لإلكرتونية  �ملو�قع  تد�ولته  �لذي  فكرية، وظننت �خلرب 

خرب� ز�ئفا، من منطلق �نعد�م �لتكافوؤ �ملطلوب يف �لتناظر 

�ضاحب  عيار  من  كبرية  ومعلمة  »�لريكالم«  مهرج  بني 

»�لإيديولوجيا �لعربية �ملعا�ضرة«. لكنني بعد نهاية برنامج 

�لقناة �لثانية، �أدركت �أن �لأ�ضتاذ �ملفكر و�ملوؤرخ و�لكاتب 

مقبعه  من  �خلروج  يقرر  مل  �لعروي،  �هلل  عبد  �لرو�ئي 

عبثا، و�إمنا ليوجه »ر�ضالة �إىل من يهمه �لأمر«، كان عبد 

�هلل �لعروي خالل �ملناظرة مثل لعب �لبليارد ي�ضرب �أكرث 

من كرتني لي�ضقط �لكرة �لثالثة يف �لهدف، وكان »�ملر�ضول« 

عيو�ص كحاطب ليل يخبط خبطا ع�ضو�ء، و�ختلطت عليه 

قناة  قبل دخوله حلبة بالطو  بها  �لتي �ضحن  �لتوجيهات 

عني �ل�ضبع، توجيهات لقنتها له جلينة من مريديه �ملنتمني 

ر�أ�ضه  يف  و�ضعو�  �لذين  و�لفكر،  و�لتعليم  �لرتبية  ملجال 

فكرة ��ضتخفافية تقول: »ومن يكون هذ� �مل�ضمى عبد �هلل 

من  و�خلرف..؟  �لكرب  �أ�ضابه  م�ضن  رجل  غري  �لعروي 

�جلهنمية«. و�لدعاية  �ملاركوتينغ  باأ�ضاليب  هزمه   �ل�ضهل 

 بين البيدوفيل والفرنكوفيل
توقعه  ما  غري  على  �لربنامج  نهاية  يف  �لنتيجة  جاءت 

و�لنا�ضح  �خلبري  يفطن  ومل  معه.  ومن  عيو�ص 

�إن �ضاحب  له،  ن�ضب  �لذي  �لفخ  �إىل  �لفكر  و�ملتطفل على 

�ملحرقة. �إىل  قدميه  على  وهو  �إر�ديا  به  �قتيد   »ز�كورة« 

لقد كادت �لدعوة �ملريبة لعيو�ص �أن تكون ف�ضيحة مدوية 

�أكرب بكثري من ف�ضيحة ما عرف بق�ضية »د�نييل مغت�ضب 

�لأطفال«. و�إح�ضار عيو�ص �أمام �ملالإ لتتم بهدلته وعزله، 

�لنتفاعي  خلادمه  �لر�ضمي  �ملخزن  من  تربئة  �إل  هي  ما 

�لقائلة:  �ملغربية  �ل�ضعبية  �حلكمة  من  يتعلم  مل  �لذي 

�ل�ضعبية  للثقافة  �لكامل  »ولد �ملخزن يتيم«، نظر� جلهله 

�ملغربية �لأ�ضيلة �لتي حاول �ليوم �أن ين�ضب نف�ضه بغري 

حق مد�فعا عنها.
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مهرجان حقوقي لالإعالن عن امليثاق
 الوطني حلقوق الإن�سان املحني

عن الهياأة العامة امل�صرية للكتاب بالقاهرة، 

و�صمن �صل�صلة »كتابات نقدية«، �صدر 

للدكتور عبد الرحمن غامني، الكاتب 

والناقد املغربي والأ�صتاذ اجلامعي 

بجامعة ال�صلطان مولي �صليمان، 

كلية الآداب ببني مالل، كتاب نقدي 

ومعريف يف جمال الرواية، بعنوان: 

قراءة  العربي،  الروائي  »اخلطاب 

�صو�صيول�صانية«، يف جملدين كبريين، 

كل جملد ي�صتمل على 500 �صفحة.

وينطلق الكتاب من روؤى واآليات منهجية 

مقومات  ت�صتقرئ  جديدة،  وثقافية 

املتخيـــــل الرتاثــــي العــــربي الأدبي 

يف  ومرجعياته،  بجمالياته  والثقايف 

�صوء الأ�صئلة الراهنة الروائية وما 

تطرحه من ق�صايا واأ�صئلة تخييلية 

ومعرفية ومنهجية. 

الذي  الإن�صان،  حلقوق  العاملي  لليوم  تخليدا 

ي�صادف هذه ال�صنة، الذكرى 65 ل�صدور الإعالن 

 15 للذكرى  واإحياء  الإن�صان،  حلقوق  العاملي 

عن  املدافعني  حلماية  العاملي  الإعالن  ل�صدور 

قمة  لآخر  الع�صرين  والذكرى  الإن�صان،  حقوق 

عاملية حلقوق الإن�صان املنعقدة يف فيينا،  وبعد 

مرور 23 �صنة عن الإعالن عن اأول ميثاق وطني 

حلقوق الإن�صان من طرف خم�س هياآت حقوقية 

مغربية. 

ينظم الئتالف املغربي لهياآت حقوق الإن�صان 

الوطني  امليثاق  لالإعالن عن  مهرجانا حقوقيا 

املهرجان  ويت�صمن  املحني.  الإن�صان  حلقوق 

للميثاق  وتقدميا  تكرمييا  وحفال  كلمات 

لالئتالف،  املكونة  الهياآت  وتوقيعه من طرف 

وفقرات فنية ومو�صيقية، وذلك يوم اخلمي�س 

12 دجنرب 2013 على ال�صاعة اخلام�صة م�صاء 
بقاعة باحنيني بوزارة الثقافة بالرباط.

احلوار احل�ساري وتعاي�ش الأديان

الثقافـــة12 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013
alousbouea@gmail.com

�صت�صهد  مميز،  ثقايف  اأ�صبوع  مدار  على 

مدينة اآ�صفي ما بني الثالث ع�صر والثامن 

الدورة  فعاليات  اجلاري،  دجنرب  ع�صر 

الثالثة من املعر�س اجلهوي للكتاب حتت 

الثقايف«  املغرب  لنعي�س  »نقراأ  �صعار: 

من  بدعم  الثقافة،  وزارة  تنظمه  الذي 

مديرية الكتاب، وب�صراكة مع ولية جهة 

دكالة عبدة، وجمل�س جهة دكالة عبدة، 

وبتعاون  لآ�صفي،  احل�صرية  واجلماعة 

اآ�صفي(،  )فرع  املغرب  كتاب  احتاد  مع 

وموؤ�ص�صات وجمعيات اأخرى.

ت�صارك يف هذه التظاهرة اأ�صماء معروفة 

الإعالم والن�صر،  الفن،  الأدب،  من عامل 

حيث �صيتم الحتفاء بال�صاعر عبد الرفيع 

اجلواهري يف اأم�صية �صعرية مب�صاحبة 

احلق  عبد  الفنان  برئا�صة  العود  ثالثي 

الرحيم  عبد  لل�صاعر  وبتقدمي  وردي، 

اخل�صار.

لفتح  منا�صبة  التظاهرة  �صتكون  كما 

الإعالم  يف  الثقافة  ح�صور  حول  نقا�س 

فيها  ي�صارك  ندوة  عرب  املغربي 

يا�صني  عمور،  ا�صمهان  الإعالميون: 

ندوة  اإىل  اإ�صافة  عنكر.  وحكيم  عدنان 

اأخرى تبحث يف اإ�صكاليات »كتابة التاريخ 

اأبو  الباحثون:  فيها  ي�صارك  املحلي«، 

عبد  كريدية،  اإبراهيم  ال�صربي،  القا�صم 

وعالل  حمزة  م�صطفى  اأمرير،  ال�صالم 

»القراءة  حول  ثالثة  وندوة  الركوك. 

ي�صارك  العمومية«  اخلزانات  وتدبري 

فيها املدير اجلهوي لوزارة الثقافة عبد 

الرابطة  عن  اأكار  وبولني  اأمرير  ال�صالم 

الفرن�صية املغربية والأ�صتاذ عبد اجلليل 

لبداوي عن املجل�س البلدي وممثلو جهة 

دكالة عبدة.

الدورة الثالثة للمعر�ش اجلهوي للكتاب باآ�سفي

الدرا�سة يف �سعبة 
ال�سحافة املكتوبة
 اأو الإلكرتونية 
بالدار البي�ساء

تعلـــــــــن الأكاديـــــمـــية الدولية 

الــــــدار   - والإعالم  لل�صحـــــافة 

التالميذ  كافة  علم  اإىل  البي�صاء- 

ال�صحافيني  والزمـــالء  والطلبـــة 

الت�صجيل  يف  الراغبني  واملهتمني 

ال�صـحافة  �صعبة  بالأكادميـــية 

اأن  على  والإلكرتونية  املكتوبة 

الت�صجيل مفتوحة يف وجه  عملية 

والت�صال  ولال�صتف�صار  العموم 

يرجى الت�صال على الرقم:

.0633585924
  academiepress@gmail.com 

الأكادميية  املعلومات  من  للمزيد 

ل�صتقبــــالكم  الإ�صـــارة  رهــــــن 

ب  ت�صاوؤلتكم  كل  على  ولالإجابة 

العنوان التايل: 10 �صارع اجلي�س 

امللكي الطابق الرابع فوق �صينما 

الريف الدار البي�صاء.

»املرا�سل ال�سحفي: اأدواره، 

تقنياته واأخالقياته«
يـــــوم  انطلقــــــت 

 2013 دجنبــر   08
ال�صبــــــاب  بــــــــدار 

احلفيــــــان  �صيـــــدي 

دورة  اجلعــــد  باأبي 

تكوينيـــــــــة يف مهارات 

ال�صحافة والإعــــــــالم 

مرا�صـــــــــلي  لفائــــدة 

ال�صحافة الإلكرتونيــــــة 

ومهتمـــــني باملــــــــــجال 

الإعالمي باملدينة.

ال�صحافة  نادي  ينظمها  التي  الدورة  هذه  وتهدف 

اأبي  اأبي اجلعد ب�صراكة مع بوابة  وتكنولوجيا الإعالم 

اجلعد الإلكرتونية، حتت عنوان: »املرا�صل ال�صحفي: 

من  متدربا   16 لتاأطري  واأخالقياته«،  تقنياته  اأدواره، 

املهتمني بال�صحافة الإلكرتونية وتطوير اأدائهم، ولن�صر 

ثقافة الإعالم واأخالقيات مهنة ال�صحافة.

و�صيتم تقدمي مواد هذه الدورة عرب ح�صتني يومي 08 و15 

احل�صة  خالل  املتدربون  تعرف  حيث  اجلاري،  دجنرب 

الأوىل على بع�س الأجنا�س ال�صحفية وتقنيات التحرير، 

فيما �صتخ�ص�س احل�صة الثانية لتعرف اأدوار املرا�صل 

ال�صحفي، م�صادره واأخالقياته.

قـراءة يف �سعريــات 
امل�ســـــايــــق

يف 146 �صـــــــفحة من 

ال�صغري �صدر  القطــع 

لل�صاعر والناقد د. حممد 

نقدي  كتاب  الديهاجي 

مو�صوم بعنوان: »حداثة 

الن�س ال�صعري- قـــراءة 

امل�صايق«،  �صعريات  يف 

الــــكتاب  يت�صمن  حيث 

و»الــــــــكتابـــــــة  ا�صتهالل 

واإ�صكـــــاليـــــة  التما�صــــــية 

الت�صنيـــــف« يف ثالثة اأق�صام، تطرق يف اأولها اإىل »حدود 

ال�صعر.. م�صايق ال�صعر«، يف ثانيها اإىل »الكتابة والأمل«، 

ويف ثالثها اإىل »�صلوك الأعمى«.

وتناول الناقد يف كتابه من خالل الأق�صام الثالث: حدود 

ال�صعر اأو الأرا�صي املجهولة، الثنيى وال�صعرية العربية، 

الغرتاب والأمل انف�صال عن الأ�صل، حالت الغرتاب 

و�صعريتها، الغرتاب يف ال�صعر العربي و�صعرية ال�صعلة 

بداية الغرتاب  العرفاين..  القلق  ال�صائغ،  عند عدنان 

الثقايف حممد ال�صرغيني، ثم هجرة الن�س.. �صبيل مفخخ 

ال�صعر  الكتابة،  يف  الوعي  امل  املفتقدة،  العاملية  نحو 

والربيع العربي.. بني الر�صالة والعقم الفني، الرواد.. 

منعطف العماء، �صعرية ال�صرير يف رماد اليقني ملحمد 

بلمو، جماز ال�صم�س عند جمال اأزراغيد، واأخريا »بالغة 

ال�صمت اأم م�صايق ال�صعر«.

عبد الرفيع الجواهري



 11 الأربعاء  يوم  منذ  املغرب  يحت�ضن 

دجنرب اإىل غاية 23 من نف�س ال�ضهر بطولة 

مبدينتي  البطلة  للأندية  العامل  كاأ�س 

اأكادير ومراك�س.

هذه  يف  ممثلنا  البي�ضاوي  الرجاء  فريق 

اأن  املفرو�س  من  العاملية،  التظاهرة 

يلعب مباراته الأوىل �ضد اأوكلند �ضيتي 

مطالب  الأربعاء،  اأم�س  النيوزيلندي، 

العر�س  هذا  يف  م�ضرف  بوجه  بالظهور 

املليني  ي�ضتقطب  الذي  العاملي  الكروي 

من النظارة.

خلل  عا�س  البي�ضاوي  الرجاء  فريق 

امل�ضاكل،  من  العديد  الأخرية  الأيام 

كاأ�س  نهاية  يف  هزميته  منذ  وبال�ضبط 

اجلديدي  احل�ضني  الدفاع  اأمام  العر�س 

الذي متكن مرة اأخرى من النت�ضار عليه 

خلل مباراة البطولة.

اإقالة  يف  �ضببا  كانتا  الهزميتان  هاتان 

بالرغم  من�ضبه  من  فاخر  احممد  املدرب 

مع  حققها  التي  الكبرية  الإجنازات  من 

الفريق الأخ�ضر، حيث يرجع له الف�ضل 

كاأ�س  نهائيات  اإىل  الرجاء  و�ضول  يف 

العامل للأندية.

الرجاء  م�ضاكل  كل  ن�ضيان  يجب  حاليا 

واأخطاء املكتب امل�ضري فعلى اجلميع اأن 

يتعباأ مل�ضاندة الرجاء البي�ضاوي يف هذا 

العر�س العاملي.

فريق الرجاء وت�ضكيلته احلالية قادر على 

الذهاب بعيدا يف هذه املناف�ضة التي �ضبق 

الربازيل  مونديال  خلل  فيها  �ضارك  اأن 

فريق  نتذكر  ول�ضك  وكلنا   .2000 �ضنة 

حيث  الربازيلي  املونديال  خلل  الرجاء 

لعبيه  بتقنيات  املتتبعني  جميع  اأبهر 

التي اأبهرت ريال مدريد وبنجومه الكبار 

كاحلار�س كا�ضيا�س، والربازيلي روبرطو 

وا�ضتغرب  ا�ضت�ضلم  الذي  كارلو�س 

ملوهبة املارد م�ضطفى م�ضتودع، بنجوم 

وراوول،  زيدان  الثنائي  بقيادة  الريال 

جنحت يف حتقيق الفوز ب�ضعوبة كبرية 

عبوب،  زكرياء  باأن  مقتنعة  وخرجت 

حميد ناطر، ملباركي واآخرون ي�ضتحقون 

اللعب يف اأقوى الأندية الأوروبية.

�ضنة  ففي  نف�ضه،  يعيد  التاريخ  وكاأن 

عا�س  الربازيل،  اإىل  الإقلع  وقبل   2000
مت  حيث  امل�ضكل،  نف�س  الرجاء  فريق 

فيلوين  اأو�ضكار  الأرجنتيني  تعوي�س 

الذي مل يتمكن من مرافقة الفريق لأ�ضباب 

�ضخ�ضية، باملدرب الوطني جمال فتحي 

قيادة  من  ومتكن  مهمته  يف  جنح  الذي 

الفريق يف هذا املوعد العاملي.

نتمنى اأن يكون فريق الرجاء يف م�ضتوى 

يربط  واأن  واأن�ضاره،  حمبيه  تطلعات 

للجميع  ويوؤكد  باحلا�ضر،  املا�ضي 

لقب  ي�ضتحقون  اخل�ضر  ال�ضياطني  باأن 

الرجاء العاملي.

ب�ضبب  �ضنتني،  بالتوقيف  مهدد  املغرب 

بتغرمي  تهدد  والكاف  املوؤقتة،  اللجنة 

اجلامعة ب�ضبب املحليني.

»وكاالت«

◆ تبهديلة هاذي.

للحتاد  املغرب  برتوؤ�س  ت�ضيد  اجلزائر 

الإفريقي.. للم�ضارعة.

»المساء«

◆ على �ضلمتها..

البو�ضريي مع الرجاء يف اأكادير.

»األخبار«

◆ �ضكون فيهم الإمام اأم امل�ضري ال�ضابق؟

فيفا يوفر 150 من موظفيه لتنظيم مونديال 

الأندية باملغرب.

»مواقع«
◆ واأين مالني العر�س؟

م�ضوؤولو اجلامعة تخلوا عنا يف التح�ضري 

للمونديال.

»طارق قباح عمدة مدينة أكادير«

◆ �ضوف مع الفيفا!

على  لتحري�ضهم  باملدربني  ات�ضلت  جهات 

عدم قيادة الرجاء.

»بودريقة رئيس الرجاء«

هذه  �ضمي  اأو  �ضويا  حت�ضم  كون   ◆

اجلهات.
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�لفيفا تعيد رئي�س �جلامعة �إىل مكانه

الفا�سي الفهري ب�سبعة اأرواح!!

نادر  احلار�س  اإىل  ر�ضالة  من  اأكرث  اأر�ضلنا  اأن  بعد 

ملياغري، نحثه على مغادرة عرين الوداد ب�ضرف ومن 

الباب الكبري، ها نحن جمددا نطالبه بوا�ضطة ر�ضالة 

م�ضمونة اأن يرتك مكانه للحرا�س ال�ضباب قبل اأن يطرد 

من النافذة.

ل ميكن لنا اأن نن�ضى اخلدمات الكبرية التي قدمتها للمنتخب 

املغربي ولفريقك الوداد الذي ع�ضت معه اأجل اللحظات، لكن 

الوقت قد حان للرحيل لأنك اأ�ضبحت وبكل �ضراحة عبئا ثقيل على فريقك.

املدرب عبد الرحيم طاليب الذي جنح يف اإبعاد بع�س »النجوم« مطالب اأكرث من اأي وقت 

م�ضى من متابعة عمله، وذلك باإقناع حار�ضه »الكبري« برتك مكانه للحار�س الحتياطي 

احلوا�ضلي الذي �ضيتاأثر كثريا من اجللو�س يف كر�ضي الحتياط وهو الذي يتوفر على 

كل الإمكانات للدفاع عن مرمى الوداد.

نتمنى هذه املرة اأن يفهم نادر ملياغري الر�ضالة، واأن يقلب �ضفحة الوداد، واأن يفكر يف 

مهنة تدريب احلرا�س واكت�ضاف مواهب جديدة لتكون خري خلف خلري �ضلف.

لمياغري

كلــــــــــنا رجــــاويــــون..

ر�سالة »م�سمونة«
جملة »البطولة« تعود يف حلة جديدة اإىل احلار�س ملياغري

جملة  تعود  ومهنية،  واإدارية،  فنية  لأ�ضباب  غياب  بعد 

»البطولة« اإىل الأك�ضاك الوطنية باإخراج وتبويب جديد.

فقد خ�ض�ضت املجلة عددا خا�ضا عن كاأ�س العامل للأندية التي 

الأندية  اأقوى  مب�ضاركة  واأكادير،  مراك�س  مدينتي  حتت�ضنها 

العاملية كبايرين ميونيخ الأملاين، واأتليتيكو مينريو الربازيلي، 

ومونتريي املك�ضيكي..

كما يت�ضمن العدد ملفا عن فريق الدفاع احل�ضني اجلديد الذي 

بكاأ�س  فوزه  يف  ويتجلى  له  لقب  باأول  مزهوا  اليوم  حلد  مازال 

العر�س اأمام الرجاء البي�ضاوي.

مبقالتهم  العدد  هذا  يف  �ضاهموا  اأي�ضا  املغاربة  الإعلميون 

القيمة.

الوقت  يف  الواجهة  اإىل  عادت  التي  »البطولة«  ملجلة  �ضعيد  حظ 

املنا�ضب.

المغرب عاصمة الكرة العالمية

مجلة رياضية شاملة

المدير المسؤول: كريم إدبهي

العدد 46 ــ دجنبر  2013 ــ الثمن 20 درهما

بطولة العالم ل�ندية البطلة

الفتيان  منتخب  حققه  الذي  الكبري  الإجناز  بعد 

الذي تاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل التي احت�ضنتها 

الإمارات العربية املتحدة موؤخرا، وبعد العرو�س 

الطيبة التي اأبهرت كل املتتبعني، بعد جتاوز الدور 

ال�ضاأن  امل�ضوؤولني عن  املغاربة من  الأول، ينتظر 

الكروي اأن يهتموا بهوؤلء ال�ضباب الذين ينتظرهم 

م�ضتقبل زاهر، ليكونوا خري خلف.

كلنا ول �ضك نتذكر املنتخب الوطني لل�ضبان، والذي 

و�ضل اإىل ن�ضف نهاية كاأ�س العامل التي احت�ضنتها 

هولندا �ضنة 2005.

متكون من جمموعة  املقايي�س  بكل  رائع  منتخب 

من ال�ضباب كاحلار�س بورقادي، والهداف بن دامو 

وعادل ال�ضيخي واآخرين..

هذه املجموعة املتاألقة التي كنا ننتظر منها ال�ضيء 

الهتمام،  جتد  مل  ال�ضديد  وللأ�ضف  لكن  الكثري، 

وتعر�ضت للتهمي�س ليكون م�ضريها ال�ضياع.

فهو  املجموعة،  تلك  »يفكرنا« يف  الفتيان  منتخب 

�ضوى  ينق�ضه  وما  نادرة،  مواهب  ذو  منتخب 

اللتفاتة والت�ضجيع املادي على اخل�ضو�س، حتى 

ل يكون هو الآخر عر�ضة لل�ضياع.

ب�ضلم،  مر  املايل  تقريره  اأن  ظن  اأن  بعد 

ها هو الفهري يعود جمددا اإىل اجلامعة 

وكاأنه ب�ضبعة اأرواح، فلم تفلح تو�ضلت 

املغربية  امللكية  اجلامعة  وا�ضتعطاف 

�ضرب  الذي  الدويل  للحتاد  القدم  لكرة 

بقوة، واأكد حكمه الأويل باإلغاء م�ضرحية 

وعدوانا  ظلما  �ضميت  التي  ال�ضخريات 

باجلمع العام.

اخلمي�س  يوم  عقدت،  الدولية  اجلامعة 

مبنا�ضبة  بالربازيل  اجتماعا  دجنرب،   5
اإجراء قرعة كاأ�س العامل 2014، اأرغمت 

علي الفا�ضي الفهري على العودة لرئا�ضة 

اجلامعة والإعداد للجمع العام بعد �ضتة 

اأ�ضهر من هذا القرار.

من  متكن  الذي  امللكية  اجلامعة  رئي�س 

اإقناع اجلمع العام الأخري بامل�ضادقة على 

التقرير املايل املليء باملغالطات التي �ضكت 

مطالب  متعددة،  لأ�ضباب  اجلميع  عنها 

رفقة جماعته،  مكانه  اإىل  بالعودة  اليوم 

والبحث عن حلول جديدة لتمرير تقريره 

املايل الغام�س.

لقد مر قرابة �ضهرين عن جمع ال�ضخريات، 

فاملنتخب  حالها،  على  الأمور  ومازالت 

املحلي الذي �ضي�ضارك خلل ال�ضهر القادم 

يف نهاية كاأ�س العامل للمحليني يف جنوب 

اإفريقيا، مازال م�ضريه، وحلد كتابة هذه 

ال�ضطور جمهول.

منتخب بدون مدرب، وبدون مع�ضكرات 

تدريبية، فماذا �ضننتظر منه؟

تنتظرهما  وال�ضبان  الفتيان  منتخبا 

قاعة  يف  مهمة  ومواعد  ا�ضتحقاقات 

النتظار. اإنه قمة العبث الذي تعي�ضه كرة 

القدم الوطنية التي حتيي خريف عمرها، 

ومتر من مرحلة ع�ضيبة ي�ضعب جتاوزها 

بهوؤلء الأ�ضخا�س احلاليني الذين دمروا 

لإغراق  م�ضتعدين  ومازالوا  �ضيء،  كل 

�ضفينة الكرة املغربية.

�إىل �مل�ش�ؤولني عن �ل�شاأن �لكروي

حتى ال ي�ضيع منتخب الفتيان

الفهريمنتخب الفتيان

كاأ�س �لعامل للأندية �لبطلة
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هل يتدخل الديوان 

امللكي للك�شف عن 

احلقيقة يف ملف 

مدير املكتب الوطني 

للمطارات؟

 حماكمة بنعلو مل تتحدث ال عن املاليري وال عن ح�شابات يف اخلارج 

املوظفة التي اتهمت املدير وات�شح اأنها »عم�شاء« 

كيف ي�شبح املوظف يف املطارات قا�شيا يحكم على مدير املطارات 
في الوقت الذي يوجد فيه االتحادي »خالد عليوة« خارج القضبان )..( رغم اتهامه من طرف المجلس األعلى للحسابات، وفي 

الوقت الذي لم يعتقل فيه »محماد الفراع« رئيس التعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية والمتهم بتبديد الماليير رغم 
الحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بالسجن، في قضية تبديد أموال تقدر بالماليير )..(، كرست محكمة االستئناف بالدار البيضاء 

شهر يوليوز الماضي بقاء المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات »بنعلو« في السجن لمدة يفترض أن تصل إلى خمس 
سنوات إذا لم تحمل األيام القادمة بعض المتغيرات لهذا الملف الشائك، كحالة عليوة الذي نوه به الملك في رسالة تعزية في 

وفاة والدته فكان ذلك منطلقا للتراجع )..(.
خالد عليوة كان محظوظا عندما وجد إلى جانبه حزبا سياسيا بقيمة االتحاد االشتراكي وكاتبا أول من عيار »ادريس لشكر« ، 

الذي بادر فور انتخابه كاتبا أوال إلى تعليق صورة خالد عليوة في المقر المركزي مع شعارات تطالب بإطالق سراحه.. لكن عبد 
الحنين بنعلو الذي لم يعرف له أي انتماء سياسي يقبع في سجن عكاشة في ظروف ال يعلمها إال اهلل، رغم أن بعض الصحف 

كتبت أن المدير اعتاد على حياة السجن، ويطالع الكتب ويواظب على الصالة)..(.
تصوروا أن واحدا مثل محماد الفراع يصول ويجول رغم أحكام السجن الصادرة في حقه، بالمقابل يقبع المدير السابق للمكتب 

الوطني للمطارات في السجن بناء على تقرير يبدو وكأنه صدر عن المجلس األعلى للحسابات خصيصا لكي يغرق هذا المدير.. 
فتقارير هذا المجلس تتسم باالنتقائية، بشهادة قطب حزب األصالة والمعاصرة »حكيم بنشماس« في وقت سابق )..(.

الرباط: سعيد الريحاني

عبد الحنين بنعلو »أيام العز « يقدم الشروحات للملك محمد السادس
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تقول  حتى  بنعلو  احلنني  عبد  فعله  الذي  ما 

املحكمة اإنه ي�ستحق 5 �سنوات من ال�سجن؟ طبعا 

�سيقول البع�ض اأن اجلواب عن ذلك حتمله مئات 

التي واكبت اعتقاله منذ �سنة  املقاالت ال�سحفية 

2011، والتي كانت جتد يف تقرير املجل�ض االأعلى 
ين�سر  مل  والذي   2008 ب�سنة  اخلا�ض  للح�سابات 

اإال �سنة 2010 يف انتظار التاأ�سري عليه )..(.

ال�سحــــفيـــة  باملقـــاالت  االأمـــر  تعلـــق  �ســــواء 

اأو املحاكمات فكالهما ا�ستند على ما ورد يف تقرير 

املجل�ض االأعلى للح�سابات املذكور )�سدر يف عهد 

كان  والذي  امليداوي(،  اأحمد  ال�سابق  الرئي�ض 

حول  مالحظاتهم  و�سع  على  حري�سني  اأ�سحابه 

ال�سفحات  يف  للمطارات  الوطني  املكتب  ت�سيري 

امللك،  �سورة  بعد  مبا�سرة  التقرير  من  االأوىل 

زمنية  مدة  افتحا�ض  على  حري�سني  كانوا  كما 

حمدودة متتد من �سنة 2003 اإىل �سنة 2005 وهي 

اإدارة  بنعلو  احلنني  عبد  فيها  توىل  التي  الفرتة 

ق�ساة  اختار  ملاذا  للمطارات..  الوطني  املكتب 

بالذات؟  الفرتة  هذه  للح�سابات  االأعلى  املجل�ض 

وملاذا مل ت�سمل تقاريرهم فرتات �سابقة..

»عالقات« المصالح والقرابة التي 
لم ينتبه إليها القضاة الذين 

حاكموا بنعلو
�سبق لعبد احلنني بنعلو اأن �سرح اأمام رئي�ض 

اال�ستئناف  مبحكــــمة  االأموال  جرائـــــم  غرفة 

بالبي�ساء اأنه راح �سحية �سبكات حركت ملفه بعد 

حرمانها من �سفقات املكتب الوطني للمطارات، كما 

اأ�سار اإىل وجود ما اأ�سماه ت�سفية ح�سابات مع اأحد 

اأع�ساء املجل�ض االأعلى للح�سابات، غري اأن رئي�ض 

اجلل�سة علي طر�سي ومعه بقية امل�ست�سارين رمبا 

مل يقفوا عند هذه اجلزئيات اخلطرية.

بنعلو  احلنني  عبد  اأن  اأكدت  »االأ�سبوع«  م�سادر 

رئي�ض  بني  عائلية  عالقة  »وجود  يق�سد  كان 

عبد  للح�سابات،  االأعلى  باملجل�ض  الثانية  الغرفة 

اهلل �سرحان، وبني املدير االأ�سبق للمكتب الوطني 

للمطارات اأحمد البياز«، كما اأنه كان يق�سد »كون 

�سغل  قد  كان  املعني(  )القا�سي  �سرحان  اهلل  عبد 

من�سب مراقب مايل للمكتب الوطني للمطارات قبل 

التحاقه باملجل�ض االأعلى للح�سابات«.

هي  للح�سابات  االأعلى  باملجل�ض  الثانية  الغرفة 

التي تكلفت باالفتحا�ض، ويوجد على راأ�سها عبد 

الوطني  باملكتب  ال�سابق  املوظف  �سرحان  اهلل 

عائلية  عالقة  تربطه  االأخري  وهذا  للمطارات، 

طرده  مت  موظف  وهو  �سرحان«  العايل  »عبد  مع 

ت�سابك  يقف  وال  للمطارات..  الوطني  املكتب  من 

املعطيات عند هذا احلد بل اإن مدير مكتب الدرا�سات 

الذي اأ�سند له املجل�ض مهمة اإجراء اإحدى اخلربات 

اخلام�ض،  حممد  ملطار  الثانية  املحطة  بناء  حول 

ال�سابق  املدير  اإمرة  حتت  موظفا  عمل  اأن  �سبق 

اأحمــد البياز.. علما اأن 

الدرا�سات  مكتــب 

املذكـــور �ســـبق 

ا�ستفاد  اأن  له 

اللجنة  جل�سة  جطو«  »ادري�ض  يح�سر  مل 

املجل�ض  ميزانية  مبناق�سة  اخلا�سة  الربملانية 

االأعلى للح�سابات الذي يرتاأ�سه، ورغم اأن نائبا 

ترك  غيابه  اأن  اإال  باملهمة  تكلف  الذي  هو  عنه 

بينها  �سيا�سية من  اأحزاب  غ�سة يف حلق عدة 

العدالة والتنمية واالحتاد اال�سرتاكي وحزب 

االأ�سالة واملعا�سرة. ورغم اأن النقا�ض يف هذا 

املو�سوع قد يبدو مرتبطا باملوؤ�س�سة الت�سريعية 

اجلهة  حول  مطروحا  يبقى  ال�سوؤال  فاإن  فقط 

االأعلى  املجل�ض  ق�ساة  حما�سبة  ميكنها  التي 

للح�سابات الذين يحا�سبون اجلميع، فلم يح�سل 

اإىل حدود اليوم اأن مت تكذيب اأي تقرير �سادر 

عن هذه الهيئة، كما اأن املحاكم التي حتال عليها 

هذه التقارير مل حتكم باإلغاء اأي تقرير )..(.

وعلى  �سريفة  موؤ�س�سة  اجلهوي  املجل�ض  »اإن 

اإن  �سرفاء،  يكونوا  اأن  فيها  يعملون  الذين 

ال�سيا�سي  بالعمل  مي�ض  املجل�ض  هذا  تقرير 

االأمني  عن  ال�سادر  الت�سريح  هذا  النبيل«، 

العام حلزب اال�ستقالل »حميد �سباط« يف وقت 

�سابق لي�ض �سوى واحد من بني االأ�سوات التي 

تنادي ب�سرورة التعامل باحتياط مع التقارير 

ال�سادرة عن هذا املجل�ض، بل اإن �سباط الذي 

مل تتم ال حماكمته وال توبيخه قال يف عز النهار 

للح�سابات  االأعلى  املجل�ض  اإن  اأن�ساره  و�سط 

تخرتقه »توجهات اإرهابية«.

خ�سوم  ير�سدها  التي  العيوب  اأكرث  ولعل 

تقارير املجل�ض االأعلى للح�سابات هو ات�سامها 

�سابق  وقت  يف  به  �سرح  ما  ح�سب  باالنتقائية 

االأ�سالة  حزب  يف  القيادي  بن�سما�ض  حكيم 

واملعا�سرة، وال�سوؤال الذي ميكن طرحه يف هذا 

ال�سياق هو ملاذا مت �سجن كل من خالد عليوة 

املدير لبنك القر�ض العقاري وال�سياحي و املدير 

ال�سابق للمكتب الوطني للمطارات عبد احلنني 

بنعلو بناء على تقارير هذا املجل�ض دون غريهم 

ممن متت االإ�سارة اإليهم، اأال يعني ذلك اأن جزءا 

من التقارير مت ا�ستغالله �سيا�سيا؟

وفاة  بعد  اخلط  على  امللك  دخول  �ساهم  وقد 

والدة  خالد عليوة الذي كان يواجه تهما ثقيلة 

للح�سابات  االأعلى  املجل�ض  تقرير  على  بناء 

2009، عن طريق توجيه تعزية  ال�سادر �سنة 

منح  مع  ال�سجن  يف  يقبع  كان  الذي  عليوة  اإىل 

تنتبه  مل  الذي  املتهم،  لهذا  املوؤقت  ال�سراح 

املحكمة اإىل خ�ساله احلميدة اإال بعدما نوه به 

امللك يف ر�سالة التعزية املذكورة )..(.

اأي حزب  يف حالة عبد احلنني بنعلو ال يوجد 

ليكتب  كاتب  يوجد  وال  عنه،  للدفاع  تطوع 

الذي  االأ�سعري  حممد  الثقافة  وزير  كتبه  ما 

موؤ�س�سة  راأ�ض  على  عليوة  تعيني  قال:«اإن 

باأن  القر�ض العقاري وال�سياحي، كان اعرتافا 

تتطلب  املوؤ�س�سة  هذه  يف  االأو�ساع  خطورة 

اإ�سناد م�سوؤولية اإنقاذها لكفاءة وطنية نادرة«، 

اأن ي�سيف »ها هو خالد عليوة ي�سل بعد  قبل 

زهاء خم�ض �سنوات اإىل حلظة احل�ساب، ح�ساب 

الديون  يف  متجليا  به  قام  الذي  االإنقاذ 

التي  املرموقة  واملكانة  امل�ستخل�سة 

اأ�سبحت للموؤ�س�سة، وح�ساب املجل�ض 

من  جعل  الذي  للح�سابات  االأعلى 

�سخ�ض خالد عليوة بوؤرة اختالالت 

يفرت�ض  التي  املوؤ�س�سة  يف  متعددة 

اأنه اأنقذها«.

حتدث  التي  نف�سها  املعطيات 

يوليوز  �سهر  يف  االأ�سعري  عنها 

كان  عندما  املا�سية  ال�سنة  من 

على  تنطبق  معتقال  عليوة 

الذي  بنعلو  احلنني  عبد 

م�ساعفة  يف  �ساهــــم 

رقم مــعامالت املكتب 

للمطارات  الوطني 

ويف م�ساعفة اأرباحه 

�سنوات  ثالث  خالل 

لالإدارة،  توليه  من 

امتلك  اأحد  ال  لكن 

عنه  ليدافع  اجلراأة 

ورمبا  االآن،  حتى 

ينتظر اجلميع اإ�سارة 

ح�سلت  التي  مثل 

عليوة  ق�سية  يف 

ليتحركوا )..(.

غياب الرئي�س جطو ترك غ�صة يف حلق الأحزاب

من يحا�سب املجل�س الأعلى للح�سابات 

جطو

سبق لعبد الحنين بنعلو أن صرح أمام رئيس 
غرفة جرائـــــم األموال بمحكــــمة االستئناف 
بالبيضاء أنه راح ضحية شبكات حركت ملفه 
بعد حرمانها من صفقات المكتب الوطني 
للمطارات، كما أشار إلى وجود ما أسماه 
تصفية حسابات مع أحد أعضاء المجلس 

األعلى للحسابات، غير أن رئيس الجلسة علي 
طرشي ومعه بقية المستشارين ربما لم يقفوا 

عند هذه الجزئيات الخطيرة.

 إن مدير مكتب الدراسات الذي أسند له 
المجلس مهمة إجراء إحدى الخبرات حول بناء 
المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، سبق أن 

عمل موظفا تحت إمرة المدير السابق 



ملف16
alousbouea@gmail.com

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

من �صفقات �ملكتب �لوطني للمطار�ت، قبل �أن يتم 

تكليف مكتب  �إذن كيف ميكن   ..2006 �صنة  طرده 

بافتحا�ص  بنعلو  �إد�رة  مع  خالف  على  در��صات 

�ملكتب �لوطني للمطار�ت خالل �لفرتة �لتي توىل 

�إذ� كانت  �إال  فيها هذ� �الأخري مهمة �الإد�رة �للهم 

هناك ح�صابات �أخرى )..(. 

هل كانوا يريدون إشهار لوائح 
الحاصلين على الهدايا على 

العموم؟
هناك عدة �تهامات وجهها تقرير �ملجل�ص �الأعلى 

منها  للتاأمل؛  وقفة  تقت�صي  لبنعلو  للح�صابات 

�إن  �لتقرير  من   32 �ل�صفحة  يف  يقول  �ملجل�ص  �أن 

�أقام  �ملدير �ل�صابق للمكتب �لوطني للمطار�ت قد 

 3 2007 �إىل غاية  27 دجنرب  يف �لفرتة �ملمتدة من 

يونيو 2008 باأحد �لفنادق مبر�ك�ص رفقة عائلته يف 

غرف تبلغ تكلفتها 2800 درهم لليلة.. وهي �لفرتة 

�لتي تتز�من مع حلول ر�أ�ص �ل�صنة.

�أن  يوؤكد  �ملو�لية  �ل�صفحة  ويف  نف�صه  �لتقرير 

�لهد�يا  �قتناء  يف  �أفرطت  للمكتب  �لعامة  �الإد�رة 

و�صلع  »�لكولف«  وحقائب  كاملحافظ  �لفاخرة 

من  و�أخرى  »�لبور�صلني«  من  و�صلع  ف�صية 

»�لكري�صتال«.. 

ت�صكل حطب مقاالت �صحفية  �ملعطيات  مثل هذه 

�صاخنة طاملا �أن �ل�صند هو تقرير �ملجل�ص �الأعلى 

�إد�رة  هناك  تكون  �أن  يعقل  هل  لكن  للح�صابات، 

بهذه �لبالدة )..(؟ علما �أن كر�ء غرفة مببلغ 2800 

ت�صرفات  مع  قيا�صا  �صيئا  يعترب  ال  بفندق  درهم 

م�صوؤولني �آخرين، مثل مدير قناة »مدي 1 تي يف« 

�لذي كان يكرتي �لغرفة ب 25 �ألف درهم لليلة يف 

�لعد�لة  فريق  �صكايات  يف  ورد  ما  ح�صب  طنجة، 

و�لتنمية.   

هذه  على  جو�با  توؤكد  »�الأ�صبوع«  م�صادر 

»تدخل  مر�ك�ص،  يف  بنعلو  �إقامة  �أن  �ملعطيات 

بني  من  يوجد  و�لذي  �لعام  �ملدير  مهام  �إطار  يف 

م�صوؤولياته �ل�صهر على �لتنقالت �مللكية بالطائرة 

�صاحب  تو�جد  خالل  باملطار  �حل�صور  وكذلك 

هذ�  يف  مر�ك�ص  يف  �الإقامة  وتدخل  به..  �جلاللة 

�إىل  �نتقل  قد  �جلاللة  �صاحب  كان  حيث  �الإطار، 

�صهر  من  �الأخريين  �الأ�صبوعني  خالل  مر�ك�ص 

دجنرب �صنة 2003، كما كان يرد على مطار مر�ك�ص 

ب�صفة �صبه يومية عدة �صيوف ل�صاحب �جلاللة 

على  �ل�صروري  من  فكان  �صخ�صيات،  وعدة 

يت�صنى  �ملدينة حتى  �أن ميكث بعني  �لعام  �ملدير 

له �ل�صهر على �صالمة وجودة عمليات �ال�صتقبال 

هذ�  يف  �ملعتمدة  للمقت�صيات  طبقا  وذلك  باملطار، 

�الإطار«.

وبخ�صو�ص �لهد�يا �لغالية �لثمن »�صجائر فاخرة، 

حمفظات جلدية، �أطقم للقهوة و�لع�صري..«، توؤكد 

د�ئما  تدخل  كانت  �لهد�يا  هذه  �أن  �مل�صادر  نف�ص 

عليها  ي�صادق  �لتي  �ل�صنوية  �مليز�نية  �إطار  يف 

�ملجل�ص �الإد�ري.. و�أن لو�ئح �مل�صتفيدين من هذه 

�لهد�يا ال ميكن و�صعها رهن �إ�صارة �لعموم الأنها 

ت�صمل �صخ�صيات بارزة )..(.

زلزال الحسيمة و»زلزال«
 المكتب الوطني للمطارات 

يعاتب  للح�صابات  �الأعلى  �ملجل�ص  �أن  ت�صورو� 

عبد �حلنني بنعلو مدير �ملكتب �لوطني للمطار�ت 

على ��صتعمال طائر�ت خا�صة رفقة بع�ص �الأطر، 

كانت  �لتنقالت  هذه  �أغلبية  �أن  �إىل  ي�صري  �أن  دون 

�صنة  للزلز�ل  �لتي تعر�صت  تهم مدينة �حل�صيمة 

الإنقاذ  �الآمن  �لوحيد  �ملمر  هو  �جلو  فكان   ،2004
�ل�صاكنة و�إيفاد �لفرق �لتقنية �ملتخ�ص�صة، وكذ� 

بعدة  قام  �لذي  �ل�صاد�ص  حممد  �مللك  ملر�فقة 

تنقالت للح�صيمة يف تلك �لفرتة.

�أي�صا يف �جتاه  كانت حتدث  �لتنقالت  هذه  »مثل 

و�لر�صيدية وورز�ز�ت  و�لعيون وكلميم  �لد�خلة 

كان  هل  وبوعرفة..  وز�كورة  وتازة  و�حل�صيمة 

�أطر  �صبعة  �أو  �صتة  تنقيل  �أردنا  �إذ�  مثال  �الأجدر 

�لبناء  �أ�صغال  ملر�قبة  �لد�خلة  مطار  �إىل  تقنية 

و�لتجهيز �أن ياأخذ كل �إطار �صيارته و�صائقه و�أن 

مطار  ليوم  يعمل  ثم  �لذهاب  يف  يومني  مي�صي 

�لد�خلة ثم ي�صتغرق رجوعه يومني �آخرين؟ وهل 

يكون ذلك جرمية �صيما و�أن هذه �لطريقة يف �لعمل 

ال مينعها �لقانون«، يعلق م�صدر »�الأ�صبوع«.   

الموظفة التي ال تبصر جيدا.. 
شهادة األعمش

�إليه يف تقرير �ملجل�ص  �الإ�صارة  �تهام متت  �أغرب 

وهمية  در��صة  »�إجناز  هو  للح�صابات  �الأعلى 

على  بناء  تو��صلية)..(«  ��صرت�تيجية  لتحديد 

�صبق  قالت:  �لعام،  للمدير  �صابقة  كاتبة  �صهادة 

�ملكلف  �ملدير  رفقة  �لعام  �ملدير  مرة  عاينت  �أن 

�ل�صركات  �إحدى  بالتو��صل وهما يتفح�صان ملف 

هذه   ،)..( �ل�صفقة  عليها  �صرت�صو  كانت  �لتي 

هذه  عن  �صيء  �أي  تعرف  ال  �إنها  قالت  �ملوظفة 

خالل  من  »يظهر  نيتها  �صوء  �أن  كما  �ل�صركة، 

��صتنتاج  ح�صب  تتذكر«،  تعد  مل  بكونها  ت�صبثها 

�لفرقة �لوطنية/ �ل�صفحة 25 من تقرير �ل�صابطة 

�لق�صائية)..(. 

�صوء نية هذه �ملوظفة قد يربره طردها من �لطاقم 

�خلا�ص �لعامل �إىل جانب بنعلو، وقد مت �لوقوف 

�لعام  �ملدير  حمامي  �أخرج  عندما  ترددها  على 

�ل�صابق للمكتب �لوطني للمطار�ت حا�صوبا خالل 

�جلل�صة، وفتحه �أمام هذه �لكاتبة، �لتي ��صتدعيت 

ك�صاهدة للمحكمة، ثم �صاألها هل ت�صتطيعني قر�ءة 

�لكمبيوتر؟  �صا�صة  على  �ملوجودة  �ل�صفحة 

فاأجابت: »�إن قوة نظري �صعفت ومل تبق على ما 

كانت عليه«.

�ملدير  لتغريق  �خلط  على  كاتبة  دخول  و�قعة 

يفكر  لن  ورمبا  �الأ�صئلة،  وطرح  �لتاأمل  ت�صتحق 

�أن  قر�أ  �إذ�  بكاتبة  �ال�صتعانة  يف  �ليوم  بعد  �أحد 

�صهادتها قد توؤدي به �إىل �ل�صجن.    

المدير الذي ضاعف المداخيل هو 
نفسه المدير المتهم  

فرتة  �أن  توؤكد  �أن  حاولت  �لتي  �الإ�صاعات  بخالف 

�إد�رة عبد �حلنني بنعلو للمكتب �لوطني للمطار�ت 

هي �الأ�صو�أ فاإن �ملعطيات توؤكد �لعك�ص، وهي مدونة 

يف تقرير �ملجل�ص �الأعلى للح�صابات نف�صه، هل يعقل 

�أن يكون عبد �حلنني بنعلو بكل هذ� �ل�صوء بينما 

ت�صاعف رقم معامالت �إد�رته مرتني لي�صل �إىل 2.3 

مليار درهم؟ هل يعقل �أن نقول �إن فرتة بنعلو كانت 

للمكتب من  �ل�صايف  �لربح  بينما تطور  �صوء�  �أكرث 

58 مليون درهم �إىل 859 مليون درهم ما بني 2003 
و2008؟ تت�صاءل م�صادر »�الأ�صبوع«.

باالطالع على بع�ص  �ملحاكمة  ت�صمح ظروف  ومل 

�لتفا�صيل ومنها �ملكا�صب �ملالية �ملهمة �لتي حققها 

�ملكتب �لوطني للمطار�ت يف عهد مديره �ل�صابق عبد 

�ال�صتيعابية  �لطاقة  �رتفعت  حيث  بنعلو  �حلنني 

للمطار�ت من 12 مليون م�صافر �صنويا �صنة 2003 

�إىل 22 مليون م�صافر �صنة 2008، ف�صال عن ت�صاعف 

عدد �لرحالت �جلوية �لدولية من 2.5 مليون م�صافر 

�إىل 11 مليون م�صافر.

كل هذه �الأرقام مل ت�صفع لبنعلو �لذي وجد نف�صه 

غارقا يف ف�صول حماكمة معقدة يذكره �لقا�صي فيها 

بربنامج �صفرياته وع�صاء�ته وخرجاته.. حتى �أن 

ورقة،   1500 �أور�قه  عدد  يتجاوز  �ملحاكمة  ملف 

�لعابدين بنعلي  �الأمر يتعلق مبحاكمة زين  وكاأن 

�أو �أوالد �لقذ�يف )..(.

وكان تقرير �ملجل�ص �الأعلى للح�صابات قد وقف عند 

بع�ص �ل�صفقات دون غريها، علما �أن عدد �ل�صفقات 

�لتي �أبرمها �ملكتب تتجاوز 1200 �صفقة، ليقول �أحد 

�ملطلعني على �مللف �إن �مل�صوؤولني يف �ملكتب �لوطني 

�الفتحا�ص،  �أثناء  حا�صرين  يكونو�  مل  للمطار�ت 

كما �أن خربة �لق�صاة �لذين �أجنزو� هذه �لدر��صات 

تبقى حمل ت�صاوؤل كما �أن بع�صهم مل يوؤدو� �ليمني 

قبل �ل�صروع يف مهامهم، بخالف منطوق �لقانون.

للح�صابات  �الأعلى  �ملجل�ص  تقرير  على  و�ملطلع 

ال�صك �أنه �صينتبه �إىل كون �لق�صاة مل يقدمو� �أرقاما 

عن مبالغ مالية خمتل�صة، ومل ي�صريو� �إىل ح�صابات 

»�لنب�ص«  على  �قت�صرت  مالحظاتهم  �إن  بل  بنكية 

�عتباره  ما ميكن  �ل�صفقات، وهو  تنفيذ  يف طريقة 

�ختالالت �إد�رية �أكرث من �أي �صيء �آخر، بناء على 

�الأعلى  �ملجل�ص  تقرير  يف  وردت  �لتي  �ملالحظات 

للح�صابات )..(.

هي  بنعلو  ملف  يف  �ل�صاخنة  �لنقاط  �أكرث  وتبقى 

حممد  ملطار  �لثانية  �ملحطة  بناء  �صفقة  ق�صية 

�خلام�ص، »فاإذ� �فرت�صنا جدال �أن هناك �ختال�صات 

�أو تبديد�ت يف هذ� �مل�صروع، فكيف نف�صر كون هذ� 

�مل�صروع قد حطم جميع �الأرقام �لقيا�صية يف ميد�ن 

بناء  ثمن  �إن  حيث  باملغرب،  �ملطار�ت  بناء  ثمن 

درهم  و500  �آالف   10 يتجاوز  مل  �لثانية  �ملحطة 

للمرت. يف حني جند �أن تو�صعة �ملحطة �الأوىل بنف�ص 

�ملطار متت �صنة 1992 بثمن 22 �ألف درهم للمرت، 

�الأثمان  حتيني  �العتبار  بعني  �الأخذ  دون  وهذ� 

لكون تو�صعة �ملحطة �الأوىل متت 15 �صنة قبل بناء 

�أكادير  �أن حمطة مطار  �لثانية. كما  �ملحطة 

�أجهزة  وبدون   ،1997 �صنة  بناوؤها  مت  �لتي 

تكييف، بنيت بـ27 �ألف درهم للمرت �ملربع«، 

تقول م�صادر »�الأ�صبوع«.

فاإن  �ختال�صات  هناك  �أن  �فرت�صنا  ..فاإذ� 

يف  مطار�ت  يف  عنها  �لبحث  يتطلب  �ملنطق 

ملطار   1 و�ملحطة  و�لناظور  �أكادير  مطار�ت  بناء 

يف  �ملحطات  هذه  بناء  مت  �إذ  �خلام�ص،  حممد 

 30 يتعدى  ال  �الإ�صمنت  كي�ص  ثمن  فيه  كان  وقت 

�إىل  350 درهما، باالإ�صافة  للكي�ص، و�حلديد  درهم 

رخ�ص ثمن �ليد �لعاملة )..(، فيما يبلغ ثمن كي�ص 

�الإ�صمنت �ليوم 60 درهما و�حلديد 700 درهم.

أين هو المال العام وأين
 هي الماليير المنهوبة؟ 

تقرير �ملجل�ص �الأعلى للح�صابات ت�صمن تهما ثقيلة 

و�صاهمت بع�ص �ل�صحف �ملعروفة )..( يف �لنفخ يف 

�مللف �إىل حد يوحي باأن �ل�صلطات �ألقت �لقب�ص على 

�أحد �أكرب �لل�صو�ص يف تاريخ �ملغرب، بينما توؤكد 

�أمو�ل  �أي حديث عن  �إثارة  �ملحاكمة عدم  �أطو�ر 

�الأطو�ر  نف�ص  توؤكد  كما  لبنعلو  بالن�صبة  منهوبة 

�لتي و�صلت �إىل درجة �ال�صتئناف عدم وجود �أي 

بنعلو)..(  ��صم  يف  باخلارج  ح�صابات  عن  حديث 

�للهم ذلك �لتقدمي �الأويل �لذي حتدث عنه كاأ�صتاذ 

ليطرح  بالرباط،  قا�صم  بئر  حي  يف  يقطن  جامعي 

ال  �الأمر  �أن  طاملا  »�جلذبة«  هذه  �صر  عن  �ل�صوؤ�ل 

يتعلق مباليري خمتل�صة من �ملال �لعمومي.

بع�ص ف�صول �ملحاكمة تبدو غريبة فعال، فالق�صاة 

�ل�صابق  �لعام  �ملدير  تو�صط  عن  ي�صاألون  كانو� 

للمكتب �لوطني للمطار�ت لتوظيف بع�ص �الأ�صماء 

عن  ي�صاألون  كانو�  �أنهم  كما  �ملحاكمة،  بد�ية  يف 

يف  ي�صرع  �أن  يعقل  هل  �لتنقل..  م�صاريف  بع�ص 

حماكمة رجل يفرت�ص �نه ناهب كبري للمال �لعام 

لك  �أين  من  �صوؤ�ل  طرح  يجب  �أال  �لطريقة،  بهذه 

هذ�، و�أين هي �ملاليري �ملنهوبة؟ قبل كل �صيء.

نموذج لبعض االتهامات التي وجهها المجلس األعلى للحسابات ، والتي أجاب عنها بنعلو.

بخالف اإلشاعات التي حاولت أن تؤكد أن 
فترة إدارة عبد الحنين بنعلو للمكتب الوطني 
للمطارات هي األسوأ فإن المعطيات تؤكد 
العكس، وهي مدونة في تقرير المجلس 

األعلى للحسابات نفسه، هل يعقل أن يكون 
عبد الحنين بنعلو بكل هذا السوء بينما 

تضاعف رقم معامالت إدارته مرتين ليصل 
إلى 2.3 مليار درهم؟



الرئي�س الثالث.. مفخرة الرباط
تعاقب على رئا�سة املجل�س البلدي ملدينة الرباط عدة 

�سخ�سيات من العيار الذهبي، وكان لهم ح�سور قوي 

على ال�ساحة الوطنية، ومتيزوا بثقافاتهم الوا�سعة، 

وح�سهم بالواجب، وكفاءاتهم يف الت�سيري، وقدراتهم 

املدينة  ممثلي  بني  واجلمع  الإجماع  �سمان  على 

و�سكانها.

تناوب   ،1960 �سنة  البلدي  املجل�س  تاأ�سي�س  فمنذ 

على رئا�سته اأهرام يف ال�سيا�سة والعلم وحب اخلري 

والغرية على العا�سمة ومن بينهم: 

- ال�سيد الها�سمي بناين الذي تراأ�س املجل�س البلدي من 

�سنة 1960 اإىل �سنة 1963.

رئي�س  اأي�سا  وكان  ال�سرقاوي  املف�سل  وال�سيد   -

جمل�س امل�ست�سارين من 1963 اإىل �سنة 1969.

اإبراهيم فرج الرئي�س الثالث للمجل�س من  - وال�سيد 

�سنة 1969 اإىل �سنة 1973 وهو مو�سوع هذا احلديث. 

فبالرغم من الفرتة الق�سرية التي تراأ�س فيها البلدية 

ول الالحقون من الروؤ�ساء، حقق اإجنازات مل يحققها 

ل ال�سابقون ول الالحقون من الروؤ�ساء، معتمدا على 

ذلك  يف  و�ساعده  وحتركاته،  وات�سالته  اجتهاداته 

تكوينه القت�سادي واملايل و�سعبيته الوا�سعة.

واأمام ميزانية فارغة ل تتعدى بع�س املاليني، ا�ستطاع 

لأمالك  و�سمها  الأرا�سي  من  الهكتارات  اآلف  �سراء 

والب�ستان  القامرة،  يف  »فيتا«  اأرا�سي  مثل  البلدية 

اهلل،  يف  الرجاء  دوار  ويف  وال�سبانات،  ال�سوي�سي،  يف 

واأحياء خمتلفة يف يعقوب املن�سور، وب�سارع �سالة، 

احل�سن  و�سارع  اجلولن،  و�ساحة  م�سر،  و�سارع 

الثاين يف ح�سان، و�سارع الأمري عبد القادر، و�سارع 16 

نونرب، و�سارع عالل الفا�سي، و�سارع فرن�سا يف اأكدال، 

واأرا�سي اأخرى يف اأحياء اليو�سفية والتقدم، لي�سرع 

يف البناء بالتحفة املعمارية قاعة ابن يا�سني، وقاعة 

عالل الفا�سي، وعمارات �سكنية وفيالت بحي اأكدال، 

لريتفع ر�سيد الأمالك البلدية يف الرباط وي�سري زادا 

لتمويل م�ساريع العا�سمة من طرقات، وم�ستو�سفات 

وملحقات اإدارية، ونقل ح�سري.

هذه امل�ساريع العمالقة اأهلته يف ظرف اأربع �سنوات باأن 

يرتقى ويتوىل من�سب عامل على الرباط و�سواحيها. 

ات�سال  وعلى  مكتبه  هي  �سيارته  كانت  عامل،  وهو 

ورغباتهم،  وطلباتهم  وبق�ساياهم  بال�سكان،  مبا�سر 

العمالة  ويرتك  واأح�سن  اأف�سل  من�سبا  لي�ستحق 

للعامل ال�سيد الفزازي.

املتقاعدين،  ككل  لي�س  �سهر  منذ  تقاعد  فرج  ال�سيد 

تقاعد وعلى �سدره اأرفع و�سام ملكي، وهذا الو�سام 

الواقع  به تاريخ م�سريته، هو يف  الذي زين  ال�سامي 

 1969 �سنة  يف  اكت�سفوه  الذين  الرباط  ل�سكان  و�سام 

ملواهبه  الكا�سفة  الأ�سواء  عليه  و�سلطوا  وانتخبوه 

التي فجرتها وطنيته وغريته على  الإدارية واملالية 

املدينة التي اأجنبته.

ظل  ال�سامي  املن�سب  يف  وهو  حتى  اإبراهيم،  وال�سي 

على ات�سال دائم بالرباط، متتبعا اأخبارها وم�ساكلها 

املفتاح  واإجنازاتها و�سعودها وهبوطها لأنها كانت 

التي فتحت له اأبواب خدمة اململكة بكل تفان واإخال�س 

ووفاء ونكران الذات.

�سابق،  بلدي  ملجل�س  الثالث  برئي�سنا  فخورون  اإننا 

وهذا  ال�سرف،  هذا  على  ومدينتنا  اأنف�سنا  ونهنئ 

الو�سام ال�سامي، وهذا الهرم الرباطي الذي نتمنى باأن 

ل يبخل على مدينته بالن�سيحة والتوجيه ومل �سمل 

العائالت.

الطيبة  الرباط  فطول حياته كان طيبا وفيا وها هي 

تبادله الوفاء واملحبة.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

بجرة قلم مت »قطع« معا�سات املوظفني املتقاعدين 

يف الرباط منذ �سهر اأكتوبر اإىل يومنا، وعندما �سمحت 

اإىل  الظروف ال�سحية واملادية لبع�سهم وانتقلوا 

الرباط،  حي  يف  للتقاعد  املغربي  ال�سندوق  مقر 

اأخربوهم باأنهم مل يدلوا بوثيقة �سهادة احلياة يف 

وقتها، و�سلموهم ا�ستمارة لتعبئتها وتوقيعها مع 

واإرفاقها  املقاطعة  م�سالح  يف  التوقيع  ت�سحيح 

املتعنت،  البدائي  الإجراء  فهذا  احلياة،  ب�سهادة 

ما هو اإل تاأكيد لبريوقراطية اإدارة ال�سندوق التي 

ملجرد  العائالت  لآلف  العي�س  مورد  قطع  قررت 

ت�سوية و�سعية اإدارية، كان من املمكن معاجلتها 

وبكل ي�سر عرب تكليف مفت�سني لالنتقال اإىل �سكن 

املتقاعدين وهي تتوفر على عناوينهم وهواتفهم، 

لتنقيطهم يف عني املكان والتاأكد باأنهم اأحياء بدل 

من مفاجاأتهم بتوقيف معا�ساتهم واإجبارهم على 

»بغينا  اجلواب:  ليكون  الأ�سباب  عن  البحث 

نعرفوكهم وا�س حيني ول ميتني« ويكون العقاب 

برتكهم بدون معا�س ول موارد ملدة 3 �سهور. وكل 

وم�سطرين  ملتزمني  ا�ستثناء  بدون  املتقاعدين 

و�سوائر  الأدوية  نفقات  مع  معا�ساتهم  لقت�سام 

التطبيب، ون�سفهم ل يقوى على امل�سي وطريحي 

الفرا�س، ليجربهم ال�سندوق على معاناة التنقل 

والتفتي�س عن معا�ساتهم، وانتظار �سهور لت�سويتها.

يقول ال�سندوق باأن املوتى من املتقاعدين ي�ستمرون 

يف �سرف احلوالت ول ي�سرح بهم! فهل احلل هو 

قطع الأرزاق وتعذيب الأحياء؟

احلل يا عباقرة ال�سندوق هو توقيع اتفاقية مع 

اجلماعة لتحيل عليها ويف يوم الدفن اأ�سماء املتوفني 

كانوا  التي  والإدارات  التعريفية  بطائقهم  واأرقام 

يعملون بها واأرقام معا�ساتهم، ويف هذه احلالة لن 

يحتاج ال�سندوق اإىل تعذيب منخرطيه ولن متتلئ 

املكاتب ب�سهادات احلياة، و�سيقت�سر العمل على 

الهتمام بالأموات مبا�سرة من م�سالح اجلماعة، ثم 

زيارات مفاجئة من وقت لآخر اإىل �سكنى املتقاعدين 

لتق�سي احلقائق يف عني املكان.

ونتمنى باأن يكون عملها كذلك حتى ل تتكرر ماأ�ساة 

قطع اأرزاق املتقاعدين امل�ست�سعفني »املحكورين«.

الرباط يا حسرة

ال�سورة التقطت �سنة 1987 بقاعة احلفالت للولية مبنا�سبة التوقيع 

على وثيقة التواأمة والتاآخي مع مدينة القاهرة، ويظهر يف ال�سف الأمامي 

املرحوم الوايل عمر بن�سم�سي واإىل جانبه رئي�س جمل�س جماعة الرباط - 

ح�سان الدكتور حمزة الكتاين، واللواء يو�سف �سربي اأبو طالب حمافظ 

القاهرة واإىل جانبه ال�سيد حممد الإبراهيمي من وزارة الداخلية ثم ال�سيد عبد 

اللطيف بلطية رئي�س املجل�س ال�سعبي ملدينة القاهرة.

ويف اخللف: ال�سيد عبد اهلل القا�سمي وال�سيد اخلوري وهما كاتبان عامان لولية الرباط 

وحمافظة القاهرة.

�سورة للذكرى لعلها تنفع يف حتريك الدبلوما�سية ال�سعبية.

من

 أرشيف

 الرباط

الذين ي�سريون مدينة الرباط هم اأع�ساء يف مكتب 

املجل�س اجلماعي وعددهم 11 مبا يف ذلك الرئي�س، 

وممثلو  اللجان  روؤ�ساء  هم  ي�ساعدونهم  والذين 

لبع�س  الإدارية  املجال�س  خمتلف  يف  املجل�س 

اجلماعية  املرافق  باإدارة  واملكلفون  املوؤ�س�سات، 

هذه  املكتب،  اأع�ساء  عدد  ي�ساعف  وعددهم 

»الوزيعة« اعتمد فيها على املعيار احلزبي، بناء 

على اقرتاحات الهيئات ال�سيا�سية حتى ت�سابكت 

الأمور واأ�سبحت كل الأحزاب امل�ساركة يف اجلماعة 

م�سرية وم�سوؤولة عن او�ساع العا�سمة، مبا يف ذلك 

حزب الأ�سالة واملعا�سرة الذي يدعي املعار�سة 

وهو م�سوؤول يف مكتب املجل�س بع�سو واحد، وبقيادة 

فهذه  مقاطعات،  خم�س  اأ�سل  من  مقاطعات  ثالث 

»اخللطة« احلزبية زيادة على تنقالت املنتخبني 

من حزب لآخر ح�سب »البور�سة« ال�سيا�سية هي 

التي ميعت العمل اجلماعي يف العا�سمة، فاأكرث من 

ن�سف اأع�ساء املجل�س غريوا اأحزابهم وارمتوا يف 

»دفء« اأخرى طبعا لتحقيق منافع �سخ�سية.

هذا  على  لي�س  متفرجة  �سامتة،  والأحزاب 

»اجلمباز« احلزبي، ولكن على ما يجري ويدور يف 

اجلماعة واملقاطعات، فهل �سمعتم باأن حزبا فر�س 

على منت�سبيه من املنتخبني تقارير على اأن�سطتهم 

اأو جمعهم لي�ساألهم عن »الكوارث« التي تتخبط فيها 

املدينة من »ديور« مهددة بال�سقوط وبراريك تغزوا 

كل املقاطعات، واحتالل للملك العمومي، وانت�سار 

جماعية  وخدمات  خميف،  ب�سكل  »اجلوطيات«، 

بئي�سة ومرتدية وتلوث فظيع حتى اأنه فرخ اأمرا�سا 

تنخر ال�سكان ب�سمت، وتفتك بال�سغار قبل الكبار، 

ونقل ح�سري يتقهقر يوما عن يوم، وبنايات مت�سخة 

و�سوارع مظلمة، وطرقات بدون ممرات للراجلني 

اإلخ.. ون�ساأل هذه الأحزاب، هل لها مقرات خا�سة 

بفروع الرباط؟ واجلواب طبعا: ل، نعم لها مقرات 

اإىل  بها  الهروب  الأحزاب  بع�س  ف�سلت  وطنية 

الأحياء الراقية ون�سوا الكادحني الذين حملوها على 

اأكتافهم وباأ�سواتهم اإىل ال�سلطة، يف كوارث ح�سان 

ويعقوب املن�سور واليو�سفية وعني خلوية.

نتمنى من الأحزاب اأن ت�سبط اأع�ساءها وتطالبهم 

مداخالتهم  باأن  فت�ستك�سف  املجل�س،  مبداولت 

»للذين تدخلوا وهم من النوع النادر« باأنها تدخالت 

العا�سمة  جماعة  جمل�س  يف  باأع�ساء  تليق  ل 

ال�سيا�سية ول فرق بني تدخالت اأغلبهم وبني حديث 

املقاهي.

يف عدد من املدن الأجنبية مثل مدينة بوردو الفرن�سية، ت�ساميم 

بناياتها مقننة على الحتفاظ واللتزام بواجهات تراعي تاريخ 

اأهلها يف جمالت العلم  املدينة، وموقعها اجلغرايف، ومكانة 

واملعرفة والكفاح من اأجل حترير فرن�سا. لذلك مت الحتفاظ 

على هند�سة معمارها الراقية التي ل ميكن اأبدا تغيريها، مع 

حرية الت�سرف داخل البنايات فقط.

تخرب  والفوؤو�س  �سنوات  خم�س  ومنذ  الرباط،  يف  وعندنا 

وتهدم بنايات تاريخية داخل املدينة العتيقة واآخرها 

كانت بزنقة �سيدي بن رزوق بعدما نالت عدة 

والهدم  الت�سويه  يف  حقها  معمارية  معامل 

بالرغم من الو�سع اخلا�س للمدينة العتيقة 

الذي تتقا�سمه وزارة الثقافة مع 

اجلماعة.

على  ال�سكوت  وبعد 

»احلي  جمزرة 

العتيق« امتدت الفوؤو�س لتهدم بنايات بت�ساميم فريدة يف حي 

ح�سان ب�سارع العلويني و�سارع املوحدين، و�سارع عبد الكرمي 

ال�سوارع  من  وغريها  اإ�سماعيل  مولي  و�سارع  اخلطابي، 

و�سارع املقاومة يف حي املحيط. وكانت عا�سمة اململكة تزينها 

بنايات بت�ساميم مقتب�سة من مكانتها وتاريخها وموقعها مثل: 

بنايات املقر ال�سابق لبنك املغرب، وكل عمارات �سارع حممد 

اخلام�س مبا يف ذلك 

عمارة وزارة الربيد التي اأ�سبحت مقرا للمجل�س الد�ستوري، 

للربملان،  مقر  اإىل  حتول  الذي  البتدائية  املحكمة  ومقر 

واخلزينة العامة التي التحقت باملوؤ�س�سة الد�ستورية.

فدلونا على بناية واحدة بت�سميم وهند�سة هذه البنايات التي 

والزخرفة  والأقوا�س  والنقو�س  بالأحجار  قرن  منذ  �سيدت 

والفن املعماري الأ�سيل، ندلوكم على اآلف »ال�سناديق« التي 

ت�سيد بدون ذوق ول مل�سة فنية ول طعم تاريخي ول و�سفة 

بالرتخي�س  الت�سميم  ق�سم  يكتف  ومل  جغرافية. 

على  عينه  واأغم�س  بل  »ال�سناديق«،  لهذه 

التجاوزات عر�سا وطول وعمقا حتى �سارت 

بنايات  وكاأنها  ح�سرة  يا  العا�سمة  عمارات 

لقرية مت اإحداثها يف �سنة 2000، يف حني مدينة 

الرباط موجودة منذ القرن ال�سابع ولي�س القرن 

الع�سرين، فاأين هي اآثار ذلك القرن با�ستثناء 

�سومعة ح�سان؟

املدينة القدمية يف الحت�سار وحي ح�سان يف 

الندثار، وال�سناديق الزجاجية التي تخلت 

اأ�سعة  مع  خلطورتها  اإجنلرتا  اأخريا  عنها 

ال�سم�س، هذه ال�سناديق هي الآن من مل�سات 

ق�سم الت�سميم، وهي مل�سات خاطئة اعتبارا 

لتاريخ الرباط.

وق�سم الت�سميم يف اجلماعة »زيرو«، فما هو 

موقف املنتخبني امل�سوؤولني على هذا الق�سم.

العنصر

ال�ضندوق املغربي للتقاعد وجها لوجه مع امل�ضت�ضعفني

حتى ال تتكرر ماأ�ضاة »قطع« معا�ضات املوظفني املتقاعدين

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

♦ والية الرباط واجلماعة وجمل�س العمالة 
لتجديد  �سنتيم  ماليري  باأربعة  �ساهموا 

الن�سر،  ب�سارع  التجارب  حديقة  جتهيز 

فهذه احلديقة ذات 17 هكتارا من االأرا�سي 

املغرو�سة والتي اأقفلت اأبوابها يف �سنة 1996 

لتفتحها يف �سنة 2012، مع االأ�سف تعاين من 

م�سكل ال�سيانة.

املدار�س  خمتلف  يف  االأ�ساتذة  تغيبات   ♦
عادية  اأ�سبحت  والثانويات  واالإعداديات 

وبدون تعوي�س الغائبني باأ�ساتذة فائ�سني 

كما جرت العادة. و�سحايا هذه التغيبات هم 

التالميذ، فال االأكادميية اأو النيابة تدخلتا 

الإنقاذ التالميذ من هذا االإخالل بالواجب 

الرتبوي.

♦ يف اإطار قانون العرائ�س املنتظر، �ستكون 
الرباط ال�سباقة باأول عري�سة من املتوقع اأن 

حت�سل على مائة األف توقيع ملطالبة املجل�س 

اجلماعي با�سرتداد املنح التي منحت لبع�س 

اجلمعيات منذ 10 �سنوات وبذرت فيها اأموال 

تقدر بثالثني مليارا.

امل�ستفيدين  كبار  من  »لوبي«  تاأ�س�س   ♦
اجتماع  يف  وقرروا  اجلماعة  خريات  من 

جمعهم اأخريا، ت�سعيد �سغوطاتهم لفر�س 

وللتح�سري  اخلريات،  بتلك  امل�سا�س  عدم 

لالنتخابات القادمة باالن�سحاب من احلزب 

خم�سة  يف  واالنت�سار  حاليا،  ي�سمهم  الذي 

قوائم  يف  الرتتيب  راأ�س  ل�سمان  اأحزاب 

الرت�سيحات.

هجوم البناءات »ال�ضندوقية« واختفاء الفن املعماري!

على هام�س دورات املجل�س

ملاذا االأحزاب �ضامتة متفرجة على تكا�ضل ممثليها يف جمل�س اجلماعة ؟

هل يف العا�سمة ق�سم للت�سميم؟
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زهير البوحاطي

حتولت مدينة تطوان يف الأيام الأخرية 

اإىل مدينة املتناق�صات وال�صراعات حول 

القراآن  قراءة  وعدم  امليت،  دفن  كيفية 

عليه من طرف اأتباع ال�صلفية اجلهادية اأو 

الوهابية كما ي�صميهم عند البع�ض، حيث 

اأدى ذلك اإىل ن�صوب �صراعات يدوية بني 

الأ�صر املوؤيدة للعادات والتقاليد املغربية 

لهذه  واملعار�صني  امللكي”،  “املذهب 
التقاليد من اأتباع ال�صيخ ال�صلفي “حممد 

بن عبد الواهب” ال�صلفي حنبلي املذهب 

و�صعودي الأ�صل، حيث تاأثر العديد من 

�صكان ال�صمال بكتبه وخ�صو�صا ال�صباب 

ت�صيع  العائالت  بع�ض  بداأت  اإذ  منهم، 

جنائزها بالكتمان دون قراءة القراآن على 

والأعراف  بالتقاليد  اللتزام  اأو  موتاها 

املغربية كـ”الأربعني” و”التفريق” عند 

املقربة. 

بع�ض  اإىل  و�صلت  قد  كانت  الظاهرة 

اإليها  يدعون  و�صاروا   )..( امل�صوؤولني 

املجال�ض  روؤ�صاء  اأحد  بينهم  من  �صرا، 

من  للعديد  واملوؤلف  �صبتة  يف  العلمية 

واخلطاب،  والإر�صاد  الوعظ  يف  الكتب 

والعادات  البدع  يف  كتاب  اأ�صهرها  ومن 

‘’تعظيم  امل�صمى  ال�صمالية  والتقاليد 

مطبعة  يف  طبع  والذي  واملنة’’  املعري 

“النور”، التي اأغلقت منذ زمان، لكن هذا 
الكتاب اأحجب عن الأنظار حيث ل يتوفر 

عليه اإىل القليل من �صكان تطوان القدماء، 

ورغم اأنه كان متاأثرا بالوهابية اإل اأنه كان 

يخفي ذلك بحكم تراأ�صه للمجل�ض العلمي.

وخري دليل على �صحة هذه املعطيات هو 

كبرية  �صدمة  �صكلت  التي  الواقعة  تلك 

لكل من ح�صرها، حيث مت ت�صييع جنازة 

رئي�ض املجل�ض العلمي موؤخرا )..( ب�صمت 

ت�صيع  والذي  “الذكر” املعروف  وبدون 

ح�صر  عند  خالف  وقع  كما  اجلنائز،  به 

لقراءة  املعار�صني  بني  قربه  يف  امليت 

القراآن واملوؤيدين لها، لكن الطابع ال�صلفي 

غطى على جميع احلا�صرين وت�صرفوا يف 

اجلنازة كما يحلو ويبدو لهم.

ما حدث يوم الأحد املا�صي بني عائالت 

القلق،  اإىل  يدعو  بوجراح  بحي  امليت 

الفقيد  اأ�صرة  من  �صاب  اأقدم  حيث 

اإ�صكات  على  ال�صلفية  للجماعة  املنتمي 

القراآن  قراءة  من  ومنعهم  احلا�صرين 

عليه يف املقربة الإ�صالمية بتطوان. هذا 

الأ�صرة  اأفراد  اأحد  ي�صت�صغه  مل  الأمر 

ترعرع  التي  والتقاليد  للعادات  املوؤيد 

عليها املغاربة، لتتحول املقربة اإىل حلبة 

قراءة  حول  ال�صخ�صني  بني  للمالكمة 

القراآن على امليت، مما اأجرب رجال الأمن 

على  املقربة  يحر�صون  الذين  اخلا�ض 

التدخل.

هذه واحدة من بني النماذج التي تعرفها 

املدن ال�صمالية حول كيفية وطريقة دفن 

ال�صلفية  واجلماعة  ال�صاكنة  بني  امليت 

يقع  ما  اأحد  على  يخفى  ول  الوهابية. 

امتدت  حيث  تطوان  م�صاجد  داخل 

وا�صتطاعت  اإليها  اجلماعات  هذه  اأيدي 

وزارة  كانت  تقاليد  عدة  من  تقل�ض  اأن 

�صبيلها  يف  وتنفق  عليها  حتث  الأوقاف 

اأمول طائلة؛ كقراءة احلزب جماعة بعد 

اجلمعة،  ويوم  والفجر  املغرب  �صالة 

اخلطيب  يبداأ  اأن  قبل  احلديث  ورواية 

والأذان الثالثة، والتهليل يف اأذان الفجر، 

الرياح  اأدراج  وذهب  تبخر  ذلك  كل 

مندوبية  تعرفه  التي  الف�صل  ب�صبب 

بهذه  اهتمامها  وعدم  بتطوان  الأوقاف 

العادات والتقاليد التي مازال جاللة امللك 

يحر�ض عليها وبف�صله امتدت اإىل الدول 

الإفريقية)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
بدوار  اأقدم  رجال  اأن  حملية  م�صادر  اأفادت    ◆
»اكيدار« بجماعة »الدراركة« باأكادير، على ذبح 

هددها  اأن  بعد  املا�صي،  ال�صبت  �صباح  زوجته 

مرارا بت�صفيتها وهو ما كان مو�صوع �صكوى من 

�صابق  وقت  يف  الدرك  م�صالح  لدى  الزوجة  لدن 

باملنطقة التي مل حترك �صاكنا.

واأفاد �صهود عيان، اأن الزوج ومبا�صرة بعد تنفيذ 

عملية القتل يف حق زوجته، ظل بالقرب من جثتها 

اإىل اأن جاء رجال الدرك واعتقلوه، بعد اأن اأُْبِلغوا 

باحلادثة من طرف ال�صكان املحليني.

املا�صي،  يوم اخلمي�ض  اأكادير،  �صهدت مدينة   ◆
حالة من ال�صلل التام يف حركة النقل واملوا�صالت 

ت�صبب  ما  »اإلزا«،  �صركة  عمال  اإ�صراب  ب�صبب 

وقوف  حمطات  اأمام  املواطنني  املئات  تكد�ض  يف 

املوظفني  مـــن  العـــــديد  وتاأخــــر  احلافــــالت، 

عملهم  عن  والطلبة  والتالميذ  وامل�صتخدمني 

�صيارات  �صائقي  بع�ض  �صرع  كما  ودرا�صتهم. 

الأجرة يف رفع تعريفة الأجرة وحدثت م�صاحنات 

وم�صادات على اأولوية الركوب بني الركاب. 

النقل  �صيارات  �صائقي  بع�ض  ا�صتغل  وقد  هذا، 

ال�صري الفر�صة لنقل املواطنني بني عدد من اأحياء 

اأكادير واإنزكان واملناطق املجاورة.

من  امتعا�صهم  عن  الطلبة  من  العديد  عرب   ◆
لهم  املخول  الربيد  وكالت  موظفي  بع�ض  تعامل 

يتم  حيث  معهم،  والتوا�صل  الطلبة  منح  توزيع 

اأحيانا  والتحقري  معهم  املماطلة  اأ�صلوب  نهج 

اإىل هذه امل�صاكل قال جمموعة من  اإ�صافة  اأخرى، 

اإنهم يجدون عائقا  الطلبة يف ت�صريحات متطابقة 

اآخر يتمثل يف ال�صباك الإلكرتوين التي ت�صحب منه 

النقود بوا�صطة بطاقة »منحتي« الإلكرتونية، ففي 

غري  »�صباك  عبارة  تواجههم  املرات  من  العديد 

جاهز« اأو يتم ال�صحب املفاجئ للبطاقة املذكورة 

ما يتطلب النتظار ل�صاعات اأخرى للقاء امل�صوؤول 

عن ال�صباك.

اأمواج  على  اإذاعي  برنامج  من  اأ«  »م.  هرب   ◆
قد  كان  والذي  باأكادير،  اإم«  اإف  »اإم  اإذاعة 

حممد  املن�صوري،  �صعيد  املن�صط  فيه  ا�صت�صاف 

بازين و»م. اأ« ملناق�صة حيثيات ال�صراع الدائر بني 

الطرفني بخ�صو�ض مو�صوع ال�صيد البحري، بعد 

الزعيمني، والتي  الأخرية بني  الأحداث  تداعيات 

انتهت بال�صرب واإر�صال بازين اإىل امل�صت�صفى.

وزارة  ا�صتمرار  عن  مطلعة  م�صادر  ك�صفت   ◆
ال�صحة يف الت�صرت عن نتائج التحقيق الذي اأجنزته 

العمليات  بخ�صو�ض  اجلهوية  م�صاحلها  اأحد 

داخل  رو�ض  اأطباء  ثالثة  بها  قام  التي  اجلراحية 

امل�صت�صفى الإقليمي لإنزكان يف الفرتة ما بني 6 و8 

م�صادر  ت�صتبعد  ل  حيث   ،2012 �صنة  من  دجنرب 

متتبعة اأن تكون جهات قد تدخلت من اأجل اإيقاف 

م�صار التحقيق املنجز قبل �صنة.

اأن  اأفادت  بدايته،  منذ  امللف  تتبعت  م�صادر 

والنقابات  واملمر�صني  الأطباء  من  جمموعة 

تنتظر  مازالت  اأكادير،  مبدينة  والطبية  ال�صحية 

التحقيق  نتائج  عن  ال�صحة  وزارة  تفرج  اأن 

خ�صو�صا  اإجنازه،  على  �صنة  مرور  بعد  املذكور 

واأن هوؤلء الأطباء كانوا قد منعوا من ولوج غرفة 

الرو�ض  الأطباء  هوؤلء  بها  اأجرى  التي  العمليات 

ت�صوهات  لإ�صالح  اأطفال  ل�صتة  جراحية  عمليات 

خلقية بتقنيات غري معروفة عامليا.

◆ قام وزير التجهيز، ال�صبت املا�صي، رفقة وفد 
هام باإعطاء انطالقة تقوية عدة طرق بجهة �صو�ض 

ال�صعداء  تنف�ض  يف  ي�صاعد  قد  مما  درعة،  ما�صة 

�صيقة  اأ�صبحت  التي  الطرق  هذه  م�صتعملي  لدى 

الذي  الهائل  الكم  مرور  ا�صتيعاب  ت�صتطيع  ول 

الغريب  لكن  رئي�صي)..(  كممر  الطريق  ي�صتعمل 

يرفق  ول  معبدة  غري  طرق  تواجد  هو  الأمر  يف 

الرابطة  الطريق  بينها  ومن  اإ�صالحها،  حال  من 

بني اإنزكان وق�صبة الطاهر، مبحاذاة »املجزرة« 

الطريق  اجتاه  يف  ميمون«  »�صيدي  اجتاه  يف 

الرئي�صية رقم واحد الرابطة بني اأكادير وتيزنيت 

على م�صتوى كلية ال�صريعة باأيت ملول.

هل يعرف التوفيق ما يجري يف م�شاجد ال�شمال

�سراعات اجلنائز.. تف�سح حرب ال�سلفيني على املذهب املالكي يف تطوان

سعيد أحتوش
مرة اأخرى ياأبى التهور وال�صرعة “اجلنونية” 

التي يقود بها بع�ض ال�صبان مبدينة ال�صويرة 

من  املزيد  يح�صد  اأن  اإل  النارية،  دراجاتهم 

الأرواح كما حدث يوم الأربعاء املا�صي، حيث 

لقي اأحد ال�صبان حتفه، فيما اأ�صيب اآخر بك�صور 

عديدة يف اأطرافه العليا وال�صفلى، بينما ثالثهم 

ل يزال يف غيبوبة.

ال�صبان  امتثال  اإىل عدم  الق�صة  اأحداث   تعود 

اأوناغة،  بجماعة  دركي  حاجز  لأوامر  الثالثة 

مبدخل  املراب�ض  ال�صرطة  حاجز  اإبالغ  ليتم 

لل�صبان  ملحها  وفور  بالأمر.  ال�صويرة  مدينة 

ال�صالفي الذكر قامت ال�صرطة بو�صع ال�صل�صلة 

اأن  اإل  هروبهم،  دون  للحيلولة  “املدببة” 
كلفهم  التوقف  عدم  على  جمددا  اإ�صرارهم 

غاليا، حيث ا�صطدموا تباعا باإحدى ال�صيارات 

املتوقفة باحلاجز املذكور.

وقد جتمهر العديد من التالميذ زمالء ال�صحية 

اأمام امل�صت�صفى الإقليمي باملدينة يرتقبون اآخر 

احلادثة  �صبب  غالبيتهم  اأرجع  كما  الأخبار، 

بعد  املراقبة  حاجز  وتدخل  تدبري  �صوء  اإىل 

و�صعهم ل�صل�صلة الإجبار على التوقف ب�صكل 

معيب، ح�صب ت�صريح بع�صهم لـ”الأ�صبوع”.

الصويرة  

سيدي معروف - البيضاء

تطوان
ما يجري ويدور في المدن 

جرمية “اإحراق �سيارة” تف�سح 

جرمية “خيانة زوجية”
سعيد الهداني

على  القب�ض  من  بخريبكة  الق�صائية  ال�صرطة  متكنت 

تقدم  بعد  باملدينة  الأمنية  الأجهزة  اأفراد ع�صابة حريت 

مواطن ب�صكاية اإىل م�صلحة الدميومة باملديرية الإقليمية 

لالأمن الوطني تفيد تعر�صه لالعتداء و�صرقة �صيارته من 

طرف جمهولني ليال بالقرب من ال�صجن املحلي بالعا�صمة 

الفو�صفاطية.

مكان  يف  ليال  وقع  احلادث  اأن  متطابقة  م�صادر  وتفيد 

ال�صرطة  دخول  اأن  م�صيفة  خالء،  منطقة  بكونه  معروف 

البحث  مل�صار  قوية  دفعة  اأعطى  اخلط  على  الق�صائية 

بعد متكن فرقة من املحققني من اإعادة جتميع العديد من 

اإعداد  اأدىل بها ال�صحية، حيث متكنوا من  التي  املعطيات 

الفرقة  خالله  عملت  اجلناة  اأحد  ملالمح  تقريبي  ر�صم 

من  املحلية  ال�صلطة  واأعوان  املخربين  ببع�ض  م�صتعينة 

البحث داخل الدواوير القريبة من مكان احلادث اعتمادا 

على الأو�صاف املدىل بها.

يف  النار  لإ�صرام  امل�صروقة  ال�صيارة  تعر�ض  �صاعد  وقد 

العثور على بع�ض احلجج والدلئل التي اأدت اإىل اعتقال 

بدوار  ويقطن  العدلية  ب�صوابقه  املعروف  املتهمني  اأحد 

جماور ملكان احلادث والذي تنطبق عليه الأو�صاف املدىل 

بها �صابقا.

متوقفة على  �صيارة  ليلتها  اأنه �صادف  املوقوف  واعرتف 

اإىل القرتاب منها بداعي  قارعة الطريق، دفعته و�صريكه 

و�صعية  يف  ال�صيارة  �صاحب  وجود  ليكت�صف  الف�صول، 

خملة باحلياء رفقة امراأة قاما على اإثرها بتهديد ال�صائق 

وقاما  بخليلته  بعدها  وانفردا  ال�صيارة  مغادرة  اأجل  من 

وعمدا  �صراحها  يطلقا  اأن  قبل  اغت�صابها  على  بالتناوب 

بعدها اإىل اإحراق ال�صيارة من اأجل طم�ض معامل اجلرمية.

وكان ال�صحية قد اأنكر حني تقدم بال�صكاية وجود طرف اآخر 

يف الق�صية خوفا من الف�صيحة ومتابعته بالف�صاد باعتباره 

برفقته  خليلته  بوجود  يقر  اأن  قبل  عائلة،  ورب  متزوجا 

املتهمان  واأحيل  بهويتها،  للمحققني  مدليا  احلادث،  اأثناء 

على الوكيل العام للملك مبحكمة ال�صتئناف بخريبكة.

خريبكة 
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عني  لعمالة  التابع  معروف  �صيدي  حي  يف 

ا�صتفحلت اجلرمية  البي�صاء،  الدار  ال�صق - 

وهو  ملحوظ؛  ب�صكل  الأخريتني  ال�صنتني  يف 

20 �صنة،  حي حديث العهد مل يتجاوز عمره 

وقد وجد قبل ال�صواحي الفالحية ملدينة الدار 

�صاحبته  العمراين  التو�صع  اأن  اإل  البي�صاء. 

كثري من ال�صلبيات وعلى راأ�صها غياب الأمن 

لل�صرطة  مراكز  عدة  على  املنطقة  توفر  رغم 

تظهر  لهوؤلء  ال�صتغال  طريقة  اأن  غري 

املوارد  لقلة  لي�ض  اأمرهم  على  مغلوب  اأنهم 

املراكز  هذه  على  القائمني  لأن  بل  الب�صرية 

والعمل  اجلرمية  مكافحة  يف  جديني  غري 

على الوقاية منها، بل هناك من املتظلمني من 

يعوز ذلك اإىل تواطوؤ بع�ض العنا�صر الأمنية 

التذرع  اأو  وحماباتهم  الإجرام،  �صبكات  مع 

على  احلبل  ترك  ق�صد  الإن�صان  بحقوق 

اأبعادها،  هم  يعلمون  ما  مل�صلحة  الغارب، 

اأو عدم  ال�صكوت  يف�صل  اأن هناك من  اإىل حد 

تقدمي ال�صكاوى لأنهم فقدوا الثقة يف الإدارة 

الأمنية.

الأمـــن يتحــــول اإىل الالاأمــــن

هل �ساهم حاجز ال�سرطة يف مقتل اأحد ركاب
 الدراجات النارية الهاربة 
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كواليس جهوية

هل يعرف بيد اهلل فداحة القرار الذي 
اتخذه عندما كان وزيرا لل�صحة 

معلمة تطرق اأبواب وزير التعليم.. هل ي�صمعها؟

ظالم حالك واحتالل فا�صح للِملك العام

أكاديربن احمد

سطات

نبيل بكاني  

�أحمد«  »�بن  مدينة  معامل  �أهم  بني  من 

�لبناية  تلك  �ملهمل،  �حل�ضاري  وتر�ثها 

�ملعروفة  �لبي�ضاء  �لكولونيالية 

�ل�ضل  لد�ء  �ضابق  جهوي  كم�ضت�ضفى 

�ضيده  و�لذي  �لتنف�ضية،  و�لأمر��ض 

و�أعطيت  �حلماية  عهد  يف  �لفرن�ضيون 

1945، و�لذي  �لنطالقة للعمل فيه �ضنة 

�نت�ضار  من  �حلد  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهم 

من  عقود  مدى  على  �لفتاك  �ل�ضل  وباء 

�ُضهد  طبية  طو�قم  من  وفره  ملا  �لزمن؛ 

لها بالكفاءة �لعالية، ومن �أجهزة فح�ض 

وت�ضخي�ض متخ�ض�ضة.

و�لبيئية«؛  �ل�ضحية  »�جلرميتان 

على  �ل�ضكان  يجمع  يكاد  �لتي  �لتهمتان 

�ل�ضادر  �لوز�ري  للقر�ر  توجيههما 

بتاريخ 2004 يف عهد وزير �ل�ضحة حممد 

هذه  باإغالق  �لقا�ضي  �هلل،  بيد  �ل�ضيخ 

�ملتخ�ض�ضة،  �ل�ضت�ضفائية  �ملوؤ�ض�ضة 

وتوقف  �لد�ء  هذ�  رقعة  �نح�ضار  مبربر 

وز�رة  �إح�ضاء�ت  �أن  �إل  �نت�ضاره، 

�ل�ضحة تفند هذ� �لدعاء، فح�ضب تقرير 

مت  لها  �لتابعة  �لأوبئة  مر�قبة  منظومة 

ت�ضجيل 27 �ألف حالة �إ�ضابة جديدة بد�ء 

�ل�ضل �ضنة 2012. وح�ضب بالغ �لوز�رة 

�ملغرب  تخليد  مبنا�ضبة  �ل�ضنة  نف�ض  يف 

ليوم  �مل�ضادف  �ل�ضل  لد�ء  �لعاملي  لليوم 

د�خل  حالة   83 ت�ضجيل  يتم  مار�ض،   24
100 �ألف ن�ضمة و�أغلبهم من �ل�ضباب  كل 

�ملرت�وحة �أعمارهم ما بني 18 و45 �ضنة. 

و�إخالوؤه من  �مل�ضفى  �إغالق  قر�ر  وخلف 

تاأثري�  و�لعمال  و�ملوظفني  »�لكو�در« 

فبعد  �أي�ضا،  �لبيئي  �ملجال  يف  �ضلبيا 

و�حتالله  �لد�خلية  مر�فقه  تخريب 

غابة  �أم�ضت  �ملت�ضردين،  طرف  من 

مهددة  ببنايته  �ملحيطة  »�ل�ضنوبري« 

�ملعاول  �جتاحتها  بعدما  بالندثار 

بع�ض  مع  بتو�طوؤ  �لكهربائية  و�ملنا�ضر 

�لغابة  هذه  حمليا.  �مل�ضوؤولة  �جلهات 

�ضتالت  �أ�ضناف  �ختيار  يكن  مل  �لتي 

من  �أر�ضها  على  زرعت  �لتي  �لأ�ضجار 

قبل �ضلطات �حلماية، عبثا، و�إمنا لعالقة 

وثيقة جتمع بني هذ� �لنوع من �لأ�ضجار 

بالأمر��ض  �خلا�ضة  �ل�ضت�ضفاء  ومر�كز 

�أحزمة  بخلق  يو�ضى  حيث  �لتنف�ضية، 

�لأ�ضجار  هذه  من  غابوية  ومد�ر�ت 

�أور�قها  كون  حولها؛  »�ل�ضنوبري« 

على  ت�ضاعد  نفاثة  ومو�د  عنا�ضر  تفرز 

تنظيف �لهو�ء من �جلر�ثيم ويف مقدمتها  

كوخ«  بـ«ع�ضية  �ملعروفة  �جلرثومة 

�مل�ضببة لد�ء �ل�ضل.

�أكرب   2010 عام  يف  �لغابة  �ضهدت  وقد   

عملية �جتثاث لأ�ضجارها طالت �لأ�ضجار 

للقانون  �ضافر  خرق  يف  و�ملورقة  �حلية 

تفويت  بعد  �لغابوي؛  لال�ضتغالل  �ملنظم 

�مليتة  �لأ�ضجار  من  لال�ضتفادة  �ضفقة 

�لعاملة  �ملقاولت  لإحدى  و�ملك�ضورة 

ذ�ت  تتحول  كادت  كما  �ملجال،  هذ�  يف 

ع�ضر�ت  على  �ملمتدة  �لغابوية  �لبقعة 

لول  �ضخم  �ضكني  جممع  �إىل  �لهكتار�ت 

حترك فعاليات حقوقية ومدنية خا�ضت 

�أ�ضكال �حتجاجية �أدت بعد تدخل جمعية 

يهودية تعود لها ملكية �لعقار، �إىل توقف 

لنائب  �ضبق  كما  عليه،  �لرت�مي  حماولة 

�ملو�ضوع  �أثار  �أن  �لد�ئرة،  بالربملان عن 

�ضنة 2008 يف �إحدى �جلل�ضات �لربملانية 

حينذ�ك،  �ل�ضحة  وزيرة  د�عيا  �لعلنية، 

�لعاجل حلماية  بالتدخل  بادو،  يا�ضمينة 

�إىل  حتويلها  مقرتحا  وغابتها،  �لبناية 

وقد  �لتمري�ض.  علوم  لتدري�ض  موؤ�ض�ضة 

�حل�ضني  �لدكتور  �حلايل  للوزير  كانت 

من  عاين  له،  مفاجئة  زيارة  �لوردي 

خاللها عن كثب بناية �مل�ضت�ضفى؛ �ل�ضيء 

يلبث  مل  لكن  �لأمل،  بع�ض  ر�ضم  �لذي 

حتى تبدد مع مرور �لوقت)..(.
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية

    عمالة مكناس
 الجماعة الحضرية لمكناس

قسم الممتلكات والشؤون القانونية
 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض �إىل �لعموم �أنه 

قد �أودع بامل�ضلحة �لقانونية ملفا يتعلق باإحد�ث 

باب  درب   119 برقم  وللحفالت  لالأفر�ح  قاعة 

�ل�ضيد:  طرف  من  مكنا�ض  �لروى  جامع  �لبطيوي 

�ملف�ضل �لعثماين و�ل�ضيدة عتيقة �لعر�بي.

بامل�ضلحة  �لت�ضال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�ضرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�ضد  �حلبول( 

مالحظاته، وذلك خالل �أجل مدته )15 يوما( �بتد�ء 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.

As 0183/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض �إىل �لعموم �أنه 

قد �أودع بامل�ضلحة �لقانونية ملفا يتعلق باإحد�ث 

�إقامة وردة  3 عمارة وردة  �لدكان  �أ1  مقهى برقم 

حممد  �ل�ضيد)ة(:  طرف  من  مكنا�ض  �ل�ضالم  حي 

موت�ضو.

بامل�ضلحة  �لت�ضال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�ضرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�ضد  �حلبول( 

مالحظاته، وذلك خالل �أجل مدته )15 يوما( �بتد�ء 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.

As/0184/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

يعلن رئي�ض �ملجل�ض �لبلدي ملكنا�ض �إىل �لعموم �أنه 

قد �أودع بامل�ضلحة �لقانونية ملفا يتعلق باإحد�ث 

مقهى برقم 70 جتزئة �لنكا�ضة �لزرهونية مكنا�ض 

من طرف �ل�ضيد)ة(: �ضعيد �حلامدي.

بامل�ضلحة  �لت�ضال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�ضرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�ضد  �حلبول( 

مالحظاته، وذلك خالل �أجل مدته )15 يوما( �بتد�ء 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.

As/0185/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

�لعموم  �إىل  ملكنا�ض  �لبلدي  �ملجل�ض  رئي�ض  يعلن 

يتعلق  ملفا  �لقانونية  بامل�ضلحة  �أودع  قد  �أنه 

باإحد�ث حمل لبيع وتريي�ض �لدجاج برقم 3 بلوك 

ج �إقامة �ل�ضعدي طريق �أكور�ي مكنا�ض من طرف 

�ل�ضيد)ة(: حميد �لبد�وي.

بامل�ضلحة  �لت�ضال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 

)ملحقة  ملكنا�ض  �حل�ضرية  باجلماعة  �لقانونية 

و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�ضد  �حلبول( 

مالحظاته، وذلك خالل �أجل مدته )15 يوما( �بتد�ء 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.

As 0186/13

المملكة المغربية 
وزارة العدل والحريات  

محكمة االستئناف بالدار البيضاء 
المحكمة االبتدائية بالمحمدية 

حساب خصوصي 78737
ملف بيع 44/2013

�إعالن عن بيع �أ�ضل جتاري

باملحكمة  �ل�ضبط  كتابة  م�ضلحة  رئي�ض  يعلن 

توثيقي  عقد  مبقت�ضى  �أنه  باملحمدية  �لبتد�ئية 

�يت  نزهة  �ل�ضيدة  باعت   2013/3/20 يف  �ملوؤرخ 

حمند بنت �بر�هيم �ل�ضاكنة بز�وية �جلي�ض �مللكي 

وزنقة حمان �لفطو�كي رقم 5 �إقامة ر�ضا �ملحمدية 

�ل�ضيد عبد �هلل غايبي �لقاطن  �إىل   162165xب ت و

طريق   2 رقم   2 زنقة  كرم  جتزئة  �لبي�ضاء  بالد�ر 

�لتجاري  �لأ�ضل   ،2492Hو ت  ب  كاليفورنيا  مكة 

عن  عبارة  وهو  �ملحمدية  �ل�ضم�ض  بحي  �لكائن 

حتت  �لتجاري  بال�ضجل  و�مل�ضجل  عمومي  حمام 

وذلك  باملحمدية  �لبتد�ئية  باملحكمة   15750 عدد 

بثمن �إجمايل قدره 200.000.

�إىل  تقدم  �أن  يجب  �لتعر�ضات  جميع  فاإن  وعليه 

كتابة �ضبط �ملحكمة د�خل �أجل 15 يوما من تاريخ 

�لن�ضرة �لثانية.   

As 0187/13

المملكة المغربية    
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بجرسيف
ملف التنفيذ رقم: 759/12

�إعالن عن بيع عقار حمفظ 

باملز�د �لعلني

لفائدة: عزوز �لز�وي

�ضد: جماهد جدياين

�لبتد�ئية  باملحكمة  �ل�ضبط  كتابة  رئي�ض  يعلن 

�أن بيعا ق�ضائيا باملز�د  �إىل علم �لعموم  بجر�ضيف 

�ملحكمة  بهذه  �ل�ضبط  كتابة  مبحل  �ضيقع  �لعلني 

�ضباحا   11 �ل�ضاعة  على   2014/01/16 يوم: 

للعقار �لآتي و�ضفه وبيانه: 

»بالد  �مل�ضمى  �لعقار  يف  عليه  �ملنفذ  ن�ضيب  بيع 

 12321/22 عدد  �لعقاري  �لر�ضم  ذي  �خلليفة« 

�لكائن بهو�رة �أولد حمو�ضة جر�ضيف و�لذي هو 

يعادل  ما  �أي  �ضهما   7040 �أ�ضل  من  �ضهما   3034
1477م مربع ح�ضب تقرير �خلربة.

 221.550.00« مبلغ  يف  حدد  �ملز�د  �فتتاح  ثمن 

درهم«.

�إر�ضاء  تاريخ  من  �أيام  ع�ضرة  د�خل  �لثمن  يوؤدى 

�خلزينة  لفائدة   3% ن�ضبة  زيادة  مع  �ملز�د 

�لعامة، وي�ضرتط �ضمان �لأد�ء.

وللمزيد من �ملعلومات �أو تقدمي عرو�ض �لت�ضال 

مبكتب �لتنفيذ �ملدين حيث يوجد دفرت �لتحمالت.

As 0188/13

إعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات

  طالبت �إحدى معلمات �لتعليم �لبتد�ئي ��ضمها »�ضومية بونو��ضر« كانت تعمل مبدر�ضة 

لإعادة  �لوطنية  �لرتبية  وزير  بتدخل  »�إد�وتنان«  �أكادير  لنيابة  �لتابعة  �لعربي  �ملغرب 

تربوي  تنظيم  باعتماد  �ضكناها  مقر  بعيدة عن  ق�ضر� مبوؤ�ض�ضة  �أ�ضمته »تكليفها  فيما  �لنظر 

جتاهل �لن�ضو�ض �لقانونية �ملنظمة« وذلك بـ»عدم �إعمال �ملذكرة �لإطار للحركات �لنتقالية 

بناء على حاجيات  �ملدر�ضني  من  �لفائ�ض  تن�ض على حتديد  و�لتي   ،2013 �ضنة  �ل�ضادرة 

�ملوؤ�ض�ضة من �أ�ضاتذة مزدوجي �للغة ومعربي �للغة«، ح�ضب �ضكايتها.

�لثاين  �مل�ضتوى  لتالميذ  بالغا  �ضي�ضبب �ضرر�  تنقيلها  قر�ر  �أن  �ملذكورة  �ملعلمة  و�أو�ضحت 

مبدر�ضة �ملغرب �لعربي يتمثل يف حرمانهم من تدر�ضيهم �للغة �لفرن�ضية، و�ضرب �خلطاب 

�لر�ضمي حول تطبيق ما جاء يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين.

»كما �أحيطكم علما، �ل�ضيد �لوزير، باأنني ل�ضت فائ�ضة حيث �نتقلت �إىل مدر�ضة �ملغرب �لعربي 

عرب �حلركة �جلهوية ل�ضنة 2009 وباأن �أ�ضل م�ضكل �لفائ�ض بهذه �ملوؤ�ض�ضة ر�جع بالأ�ضا�ض 

�إىل �ضوء تدبري �لنيابة �لإقليمية حلركية �ملو�رد �لب�ضرية مو�ضم 2009 - 2010، ويتجلى يف 

متكني �أ�ضتاذتني خارج �إطار �حلركة �لنتقالية من �نتقال من �أجل �مل�ضلحة �إىل �ملدر�ضة �لتي 

�أعمل فيها رغم �أن هذه �لأخرية ل تتوفر على منا�ضب �ضاغرة، .. مما عر�ضني لعملية �إعادة 

�لنت�ضار ويف خرق �ضافر للن�ضو�ض و�ل�ضو�بط �لقانونية«، تقول �ضاحبة �ل�ضكاية.

نور الدين هراوي

��ضتفحلت ظاهرة �حتالل �مللك �لعمومي و�لأزقة يف �لآونة �لأخرية ببا�ضوية �ضطات، و�أفادت م�ضادر عليمة 

�أن �أ�ضلوب غ�ض �لطرف �لذي تنهجه �ل�ضلطات �ملحلية �لو�ضية �ملمثلة يف با�ضا �ملدينة �أو رئي�ض �لبلدية �ضجع 

على �لرت�مي على �مِللك �لعام، �إىل درجة �أن بيوت �هلل �أو �مل�ضاجد بقد�ضيتها �لدينية �أ�ضبحت تنتهك حرمتها بكم 

هائل من �لأزبال على �أبو�بها وجنباتها، وجميع �أنو�ع �لكحول وبقاياه ترمى حوله من طرف �لفر��ضة �أو باعة 

�خل�ضر باخل�ضو�ض )جامع �لأندل�ض بدرب عمر منوذجا( دون �أن تتدخل �جلهات �ملعنية.

 ورغم �ل�ضكايات �ملتكررة و�ملتو�لية �لتي رفعتها �لود�ديات و�لئتالف �جلمعوي لإنقاذ �ملدينة �إىل من يهمهم 

�لأمر، يبقى �لتجاهل �ملق�ضود و�ضيا�ضة �ضم �لآذ�ن �لتي نهجها �ل�ضلف و�خللف يف مكاتب بلدية �ضطات هو 

�لغالب، »�للهم بع�ض �حلمالت �ملحت�ضمة من جمعة �إىل جمعة �أيام عطلة �لفر��ضة«.

 ويف �ضياق �آخر، ماز�ل �لظالم �لد�م�ض يكت�ضح منذ مدة طويلة بع�ض �ضو�رع و�أزقة �لعا�ضمة �لفالحية كال�ضارع 

�خللفي لإعد�دية »�لعرو�ضية« �ملوؤدي �إىل حي »دل�ض �ل�ضعبي« قرب مقربة مولي �حمد �إىل درجة �أن �ملو�طن 

بات يتحا�ضى �ملرور منه خوفا من �أن يعرت�ض �ضبيله قطاع �لطريق و�لل�ضو�ض..

بيد اهلل



20
alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

حميد بوعادي

�صفيح  على  القا�صمي  االحتاد  يعي�ش 

حلظة،  اأية  يف  لالنفجار  قابل  �صاخن 

�صعيد  ال�صابق  الرئي�ش  تقدم  اأن  بعد 

لعامل  ا�صتنكار  بر�صالة  مهداوي، 

حول  بورقية  �صكيب  ال�صيد  االإقليم 

و�صعية املكتب امل�صري احلايل للفريق 

الذي يرتاأ�صه جمال الداودي.

اإىل  الر�صالة  حول  العامل  ال�صيد   

للبت  والريا�صة،  ال�صباب  مندوب 

فيها. هذا االأخري مل يزِك اأي مكتب من 

بالتقريرين  يتو�صل  مل  الأنه  املكاتب 

املايل واالأدبي، ومل يح�صر اأي اجتماع 

جمال  اأفرزت  التي  االنتخابات  �صواء 

الداودي رئي�صا اأو االجتماع الذي اأقيل 

فيه �صعيد مهداوي من ت�صيري الفريق.

الفريق  مكتب  جعلت  االإ�صكالية  هذه 

اأنه،  علما  دوامة،  يف  يعي�ش  احلايل 

توافق  هناك  كان  ذلك،  تتبعنا  وكما 

ولي�ش انتخابا يف ت�صكيل املكتب امل�صري 

الداودي  جمال  يرتاأ�صه  الذي  للفريق 

واملهداوي رئي�صا منتدبا، والذي يخول 

املجموعة  �صمن  البقاء  القانون  له 

حني  يف  باجلامعة،  ومن�صبا  الوطنية 

االحتاد  بت�صيري  الداودي  يتكلف 

كر�صي  على  ال�صراع  لكن  القا�صمي. 

يف  �صلبي  ب�صكل  اأثر  اجلامعة  رئا�صة 

�صعيد  الأن  الذكر؛  ال�صالف  الثنائي 

مهداوي كان يف �صفوف فوزي القجع. 

يف حني ف�صل جمال الداودي االن�صمام 

اإىل الئحة اأكرم. وهذا ما ترك االن�صقاق 

فوق  االحتاد  وجعل  الرجلني  بني 

بركان قابل لالنفجار يف اأية حلظة.

والكلمة االآن بيد العمالة التي �صتبت 

فيها قريبا، وتبقى اإىل اأن املكتب الذي 

قام  من  هو  الداودي  جمال  يراأ�صه 

وتاأهيل  امل�صاركة  م�صاريف  بتاأدية 

الفريق خلو�ش بطولة الق�صم الوطني 

بع�ش  بجلب  قام  كما  هواة،  االأول 

نتمنى  الفريق.  ل�صفوف  العنا�صر 

االحتاد  م�صرية  يف  هذا  يوؤثر  ال  اأن 

خ�صا�صا  ي�صكو  الذي  القا�صمي 

لـ»حفار  الروح  وتعود  مهوال  ماديا 

القبور«.

املغرب: �ضكاية �ضد رئي�س 
ق�ضم اال�ضتعالمات العامة

ادريس لمهيمر
التدخل  بـ»اأمزميز«  اجلمعوي  الف�صاء  طالب 

العاجل ملحا�صبة رئي�ش ق�صم ال�صوؤون الداخلية 

واال�صتعالمات العامة بعمالة احلوز، تتهمه من 

خاللها بتدخله املبا�صر لن�صف الف�صاء اجلمعوي 

اإىل  املحلية  اجلمعيات  بدعوته  وذلك  القائم، 

تاأ�صي�ش ف�صاء بديل اعتربوه م�صدرا للت�صوي�ش 

اأن  بعد  خ�صو�صا  احلايل،  الف�صاء  ن�صطاء  على 

اأ�صحى هذا الف�صاء احلايل م�صدر قلق واإزعاج 

احتجاجات  »دينامو«  لكونه  احلوز  ل�صلطات 

لنف�ش  »اأمزميز«  مركز  �صهدها  التي  ال�صاكنة 

اأحياوؤه،  الذي ترزح حتته  التهمي�ش  الغبار عن 

وزير  اإىل  موجهة  ر�صالة  يف  ورد  ما  ح�صب 

الداخلية، حتت اإ�صراف ال�صلم االإداري.

سيدي قاسم 

العيون

أمزميز

الحسيمة

 �ل�سلطات �ملحتلة يف �سبتة »تد�هم« �أكرب متجر للخمور 
تعر�ش موؤخرا متجر متخ�ص�ش يف بيع اخلمور بجميع اأ�صنافها قرب 

لالإدارة  تابعة  جلنة  طرف  من  للمداهمة  »طرخال«،  احلدودي  املركز 

املالية لل�صلطات املحتلة معززة بفرق اأمنية، ويرجع �صبب هذا االقتحام 

اإىل التهرب من تاأدية ال�صرائب، حيث �صنت ال�صلطات االإ�صبانية حملة 

احلملة  هذه  لُتْخَتم  لالأموال  املبي�صني  من  بالعديد  اأطاحت  مو�صعة 

بالقب�ش على من كان �صببا يف اإغراق مدن ال�صمال بجميع اأنواع اخلمور 

التي تهرب عرب ال�صيارات املرقمة باملغرب.      

�إعادة توظيف �ملتقاعدين على ح�ساب بطائق �لإنعا�ش
هذه  ميزانية  ت�صتنزف  قد  التجاوزات  من  العديد  تطوان  جماعة  تعرف 

غادروا  الذين  االأ�صخا�ش  بع�ش  توظيف  على  رئي�صها  اأقدم  حيث  االأخرية، 

اجلماعة ب�صبب اإحالتهم على التقاعد. وح�صب اآراء املتتبعني لل�صاأن التطواين، 

املوظفني  من  العديد  ت�صغيل  على  اإدعمار«  »حممد  اجلماعة  رئي�ش  اأقدم  فقد 

باجلماعة احل�صرية، بعدما اأحيلوا على التقاعد، فاأ�صبحوا يتمتعون برواتب 

من  واأخرى  التقاعد  �صندوق  اأجرة  يتقا�صون  اأنهم  مبعنى  مزدوجة  �صهرية 

قطاع االإنعا�ش الوطني، فنتج عن ذلك حرمان العديد من امل�صاكني وال�صعفاء 

واملحتاجني من �صمان القوت اليومي الأ�صرهم..

يف الوقت الذي نالحظ فيه ولالأ�صف غيابا تاما للوالية وامل�صوؤولني عن االإنعا�ش 

بحكم  الب�صرية  للتنمية  ومدعما  م�صاهما  يكون  اأن  يفرت�ش  الذي  الوطني، 

تواجده على مدى عقود من الزمن، ومع ذلك ال توجد موؤ�صرات على ما اأجنزه، 

اللهم توفري بع�ش فر�ش العمل املو�صمية يف غياب جميع احلقوق االجتماعية 

مقابل اأجور هزيلة، والتي تفوت الأنا�ش هم لي�صوا اأ�صال يف حاجة اإليها وبطرق 

تلفها الكثري من اال�صتفهامات.

التابعة  الدوائر  اإحدى  يف  القياد  اأحد  نقل 

التي  اخلا�صة،  �صيارته  اإىل  مكتبه  لتطوان 

يتجول فيها تارة رفقة اأ�صدقائه ال�صلطويني، 

وتارة رفقة بع�ش االأ�صخا�ش الذين ال هدف 

لهم �صوى احل�صول على الوثائق من املقاطعة 

املعنية، يف حني يبقى املواطن العادي ينتظر 

قدوم القائد اإىل مقر عمله، وم�صاحله معطلة.. 

ولهذا حتولت حياة العديد من املواطنني اإىل 

جحيم ال يطاق ب�صبب غيابه املتكرر.

من  الع�صرات  ي�صتنكر  ال�صبب،  ولهذا 

املقاطعة  هذه  يق�صدون  الذين  املواطنني 

وم�صاحلهم  االإدارية  اأغرا�صهم  لق�صاء 

املختلفة الالمباالة التي يلقونها جراء الغياب 

الدائم لقائد املقاطعة املذكورة، اإال اأن الغريب 

يف االأمر هو اأن مكتب با�صا املدينة متواجد يف 

هذا  يف  �صاكنا  يحرك  ال  ولكنه  البناية  نف�ش 

املو�صوع لتظل م�صالح املواطنني معلقة اإىل 

اأجل غري م�صمى.  

مل يعد يتوفر فالحو جماعة بني اأحمد القروية على اأي مكان 

اأحمد،  بني  وقيادة  جماعة  قرب  املتواجد  ال�صبت  �صوق  يف 

مكان  اإىل  االأخري  هذا  اإذ حتول  الفالحية،  منتجاتهم  لعر�ش 

ال�صلطوية  اجلهات  من  واملقربني  النفوذ  الأ�صحاب  مف�صل 

واملنتخبة، حيث اإن بع�ش فالحي املنطقة ال ينعمون باالأمن 

واالأمان واال�صتقرار، علما اأن املنطقة معروفة بزراعة القنب 

الهندي »الكيف«، الأنها حتولت يف االآونة االأخرية اإىل �صيعة 

خا�صة ببع�ش مزارعي »الكيف« الذين ا�صتولوا على املنطقة 

وا�صرتوا كل ما فيها، حتى �صار �صعفاء القوم ي�صتغيثون وال 

من مغيث.

ون�صب  ف�صاد  بوؤرة  املنطقة  اأ�صبحت  فقد  ال�صبب،  ولهذا 

با�صم  ال�صكان  من  الغنائم  واأخذ  وت�صول  وابتزاز  واحتيال 

انتظار تدخل  املحلي)..(. ويف  ال�صاأن  امل�صوؤولني عن  بع�ش 

اجلهات املعنية وعلى راأ�صها وزارة الداخلية فاإن اجلماعة 

تعي�ش على وقع الت�صيب ال�صلطوي.  

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

�سر�عات �جلامعة �لتي �أثرت يف فريق »غرباوة«

»نافذون« يفر�سون �سلطتهم على �سوق جماعة بني �أحمد 

تكريــم موظــف ق�ســـى

 32 �سنـــة يف �لبلديـة
نظم موظفو وموظفات واأطر با�صوية احل�صيمة، يوم االإثنني 

»حممد  �صرف  على  تكرمييا  حفال  البا�صوية  ببهو  املا�صي، 

را�صدي« مبنا�صبة اإحالته على التقاعد بح�صور موظفي واأطر 

واأع�صاء  البلدي  املجل�ش  ورئي�صة  احل�صيمة  مدينة  وبا�صا 

املجل�ش وجمموعة من القواد العاملني بدائرة احل�صيمة.

ويف كلمته باملنا�صبة، اأ�صاد با�صا مدينة احل�صيمة باخل�صال 

�صنة   32 ق�صى  الذي  را�صدي  حممد  به  للمحتفى  احلميدة 

واملواظبة  الواجب  اأداء  يف  متفانيا  احل�صيمة  با�صوية  يف 

الوفاء  جمعية  رئي�ش  احلجاجي  ح�صن  وعرب  العمل.  يف 

خالل  وملحقاتها  البا�صوية  ملوظفي  االجتماعية  لالأعمال 

يف  التالحم  قيم  يج�صد  التكرمي  اأن  على  باملنا�صبة  كلمته 

ال�صلوك اليومي للموظف بني اأداء الواجب الوظيفي واالأخوة 

ال�صادقة.

االجتماعي  بعده  هذا احلفل يف  برمزية  نوه احلجاجي  كما 

رمزية  ا�صتح�صار  اأجل  من  فر�صة  واعتربها  والت�صامني، 

الواعية  للكفاءة  ومثاال  الدائم  العطاء  يف  را�صدي  حممد 

لكل  وامل�صوؤولية  االأداء  يف  وقدوة  املخل�صة  واملواظبة 

املوظفني ال�صاهرين على خدمة ال�صالح العام.

الحسين رضيت

ال�صاليم،  الدكتورة، كرمية  تعر�صت موؤخرا 

اأخ�صائية يف طب وجراحة العيون مب�صت�صفى 

االخت�صا�صات  املتعدد  الثاين  احل�صن 

اإحدى  مرافقة  طرف  من  العتداء  بالعيون، 

املري�صات، وقد عرف امل�صت�صفى املذكور �صلال 

�صبه تام الأزيد من �صاعة وحالة من احل�صرة 

ال�صحية،  الطبيبة  مع  والت�صامن  واالأ�صف 

كانت  العمل  يف  زمالئها  بع�ش  ح�صب  الأنها 

منوذجا يقتدى ومثاال يف االأخالق واجلدية، 

ال�صيء الذي اأك�صبها احرتام وتقدير العاملني 

معها ومر�صاها على ال�صواء.

نظمت  طالها،  الذي  االعتداء  هذا  اإثر  وعلى 

مدعومة  بامل�صت�صفى  ال�صحية  ال�صغيلة 

»اجلامعة  هي:  نقابية  تنظيمات  باأربعة 

الوطنية لل�صحة، والنقابة الوطنية لل�صحة 

واجلامعة الوطنية لقطاع ال�صحة، والنقابة 

وقفة  العام«  القطاع  الأطباء  امل�صتقلة 

فيها  ا�صتنكروا  امل�صت�صفى،  ببهو  احتجاجية 

ال�صحية  االأطر  يطال  اأ�صبح  الذي  االعتداء 

بني الفينة واالأخرى، واأعلنوا عن ت�صامنهم 

مع الطبيبة املعتدى عليها)..(.

وال�صلطات  القطاع  م�صوؤويل  طالبوا  كما   

باملراكز  االأمن  توفري  على  بالعمل  املحلية 

اال�صت�صفائية حماية للعاملني بها، مت�صائلني 

اخلا�ش  االأمن  دور  عن  نف�صه  الوقت  يف 

م�صدر  وح�صب  املوؤ�ص�صات،  بهذه  املتواجد 

اليوم  نف�ش  يف  جرى  قد  لحا  �صُ فاإن  نقابي 

بتنازل  توج  املعتدية  واأ�صرة  الطبيبة  بني 

الطبيبة عن الدعوى.

تنازل �لطبيبة �لتي مت »�لعتد�ء« عليها مب�ست�سفى �حل�سن �لثاين
اشتوكة أيت باها

عبد الرزاق شاكر
باها عن  اأيت  اأ�صتوكة  باإقليم  باها  اأيت  �صكان دواوير  ي�صتعد 

طريق جمع التوقيعات يف العرائ�ش لالحتجاج على التالعبات 

الدولة  تخ�ص�صه  الذي  املدعم  الدقيق  ت�صويق  تطال  التي 

مل�صاعدة الفقراء، فاإذا باالأغنياء هم الذين ي�صتفيدون من هذا 

الدقيق، لي�ش الأنهم ياأكلونه، ولكنهم يبيعونه بطرق ملتوية، 

جعل  الذي  االأمر  االأثمان،  يف  م�صروعة  غري  بزيادات  غالبا 

الدقيق  اال�صتفادة من هذا  تتمكن من  امل�صتهدفة ال  ال�صريحة 

الذي حددت الدولة ثمنه يف 100 درهم، بينما التجار يبيعونه 

باأثمان ترتاوح ما بني 115 اإىل 130 درهما.

 ويقول بع�ش ال�صكان اإن الدقيق املدعم بداأ توزيعه يف جماعة 

اأيت باها منذ ثالثني �صنة، لكن املهيمنني على قطاع التجارة 

اأمام �صمت م�صلحة  على هواهم..  يوزعون  باملنطقة، ظلوا  

يطالب  لذلك  باها،  اأيت  اأ�صتوكة  بعمالة  االقت�صادية  ال�صوؤون 

اأن  علما  املتالعبني،  ملحا�صبة  حتقيق  جلنة  بتكوين  ال�صكان 

�صكان حوايل 20 دوارا يعتمدون على هذا الدقيق .

دقيق �لفقر�ء يبيعه �لأغنياء 

�لقائــــــد �لـــذي نقـــل مكتــــبه �إىل �سيارتـــه

فريق االتحاد القاسمي

سوق جماعة بني أحمد



اأعمال ال�سحر وال�سعوذة لي�ست وليدة اليوم بل اإن تاريخها يعود اإىل عهد الفراعنة 

وما جاء يف القراآن الكرمي من اآيات يوؤكد ذلك »ع�سا مو�سى عليه ال�سالم مع �سجرة 

الو�سائل  هذه  اإىل  جلاأوا  اليهود  ومعهم  قري�ش  كفار  اأن  كما  منوذجا«،  فرعون 

ال�سيطانية لالإ�ساءة اإىل الر�سول »�سلى اهلل عليه و�سلم«. وقد ح�سم الإ�سالم اأمر هذه 

الرتهات يف حكمه عليها يف الآية التي جاء فيها: »ول يفلح ال�ساحر حيث اأتى، وملن 

الإن�سان ليطغى« م�سداقا لقوله تعاىل: »قتل الإن�سان ما اأكفره«. 

ومبا اأن املجتمع فيه ال�سالح والطالح، فاإن �سريحة كبرية منه تظل تعي�ش يف عامل 

يف�سر  ما  وهذا  جهلها،  �سحية  ت�سبح  اأنها  درجة  اإىل  وال�سذاجة  بالغباوة  يت�سم 

اأننا جند بيننا مع الأ�سف الكثري من املواطنني مازالوا يف القرن الواحد 

الذي  الأمر  وال�سحرة،  امل�سعوذين  باأعمال  يوؤمنون  والع�سرين 

جعلني منذ ال�سبا اأحارب هذه الظاهرة، و�ساأروي لكم بع�ش 

معاركي معها. 

كان  الفرن�سي  ال�ستعمار  اأن  ال�سابقة  احللقات  يف  ذكرت 

النا�ش  ت�سجيع  يعني  »املارابوتيزم«  �سيا�سة  يطبق 

على زيارة املقابر والأ�سرحة والإكثار من تواجدها 

يف جميع اأحياء املدن، حيث ل يخلو حي من تواجد 

احلي  �سكان  زيارته  على  يرتدد  �سالح  ويل  �سريح 

وجدة  ومدينة  والجتماعية  الدينية  املنا�سبات  يف 

كما  ال�سادات  باأ�سرحة  تعج  املدن  من  كغريها 

ي�سمونها، ويكفي اأن اأذكر بع�سها ومتوقعها يف جل 

اأحياء املدينة لنتاأكد اأن هوؤلء ال�ساحلني مت توزيعهم 

على هذه ال�سكيلة وكاأنهم مقاطعات يق�سدهم الزوار 

بينهم  كو�سطاء  والدينية  الروحية  حاجتهم  لق�ساء 

قائل:  من  عز  قال  الذي  وتعاىل  �سبحانه  اخلالق  وبني 

»ادعوين اأ�ستجب لكم«، وي�سيف: »واإذا �ساأل عني عبادي 

فاإين قريب اأجيب دعوة الداعي اإذا دعان«، فال و�سيط اإذن بني 

اخلالق واملخلوق.

وهكذا جند يف اأحياء املدينة بالإ�سافة اإىل الأقطاب الثالثة وهم: �سيدي 

يحيى بن يون�ش و�سيدي اإدري�ش و�سيدي معافة، ثلة من الأولياء من الدرجة الثانية 

وهم: �سيدي عبد الوهاب يف قلب املدينة، و�سيدي زيان، و�سيدي حممد بن �سقرون، 

عي�سى  اأولد  وهو  اإليه  اأنتمي  الذي  احلي  اأما  طبية.  بن  و�سيدي  عا�سم،  و�سيدي 

وفيه وليان �ساحلان وهما: �سيدي �سعيب و�سيدي عبد ال�سالم الأ�سيلي؛ وينفرد 

�سريح هذا الأخري بنافذة �سغرية يطل من خاللها الزوار على قرب الدفني وي�سعون 

ال�سموع  تلك  ي�سعلون  يكادون  ل  بحيث  بهوؤلء  اأترب�ش  فكنت  فيها،  ال�سموع 

فيها  ليعيد  بن كرمي  ا�سمه  لبقال  واأ�سلمها  واأطفئها  عليها  اأنق�ش  وين�سرفون حتى 

ياأتيها  الفقراء، وقد انبلى حينا بـ»�سوافة« �سهرية كان  البيع بثمن بخ�ش لزبنائه 

الزبناء من كل حدب و�سوب منهم اإخوة جزائريون.

وبعد اأن اأيقنت خالتي زهرة »ال�سحارة« اأنني اأتزعم انتفا�سة لتخليها من احلي، 

ترب�ست بي اإىل اأن ا�ستفردت بي واأخذتني من ذراعي واأدخلتني دارها واأنا اأرتع�ش 

خوفا من انتقامها يف انتظار �سربة �سر�سة ولكنها كانت داهية حيث قدمت يل حلوى 

من الكراميل وقالت يل اأنا اأتيت بك اإىل هنا لتعلم اأين ل�ست �ساحرة ولكنني اأ�ستعمل 

زبنائي  ينتظر  ما  قراءتها  من  اأ�ستخل�ش  التي  »الكارطة«  اأوراق 

اأن  بعد  اأمامي  الأوراق  ت�سفف  اأخذت  وبالفعل  اأحداث،  من 

ق�سمتها اإىل ثالثة اأكوام ونطقت باملقدمة املعروفة: 

قلبي، تخمامي، با�ش ياأتينا اهلل، ثم اأخذت ت�سرح 

يل املعنى الذي ترمز له كل ورقة ح�سب متوقعها 

بالن�سبة لباقي الأوراق، الأمر الذي اأثار ف�سويل 

كلها  الأوراق  اأ�سماء  بحفظ  اأهتم  وجعلني 

ما  ا�ستنباط  على  اأمترن  اأ�سبحت  بحيث 

تعلمت  اأن  اإىل  ورقة  كل  و�سعية  به  توحي 

اأبهر خالتي  طريقة قراءة »الكارطة« ب�سكل 

ك�سفت  التي  جاراتنا  اإحدى  وكانت  زهرة، 

اأجرب  اأن  مني  فطلبت  الأوراق  به  تنبئ  ما 

يل  وات�سح  لطلبها،  فا�ستجبت  مهارتي،  فيها 

الذي  العبديل  اأن زوجها عمي  اأول جتربة  من 

غاب منذ اأربع �سنوات يف حرب الهند ال�سينية 

�سيعود بعد ثالثة اأوقات، وبالفعل �سدقت الراأي، 

عاد الزوج املفقود بعد ثالثة اأيام، والتجربة الثانية 

اأنها  الكرطة  حقها  يف  قالت  عان�ش  فتاة  ل�سالح  كانت 

ف�ساعت  ما ح�سل،  وذلك  للحكومة  تابع  �ستتزوج من رجل 

جناحاتي يف احلي وكدت اأن اأ�سبح �سوافا ل قدر اهلل.

اأما خالتي فاطنة فهي الأخرى كانت معروفة بف�سخ »التقاف«، وكانت ت�ستعمل لهذا 

الغر�ش اإما احلرباء »تاتا« بالن�سبة للن�ساء، اأو طري الليل بالن�سبة للرجال، بحيث 

يلقى باحلرباء يف لهيب النار باملجمر، فاإذا انفجر فذلك معناه اأن الزبونة »متقفة« 

واأن ال�سحر قد مت اإبطاله، واإن مل تنفجر فمعنى ذلك اأن الزبونة »غري متقفة«، وقد 

تعلمت من هذه ال�ساحرة اأ�سياء غريبة.

حزب االحتاد الوطني للقوات 
ال�سعبية ي�سبح مطمو�سا

فيها  حترك  التي  ال�سيا�سية  الو�سعية  عن  ت�ساءلت 

على  ي�سرف  وهو  ال�سعبية  للقوات  الوطني  الحتاد 

عملية و�سع احلجر الأ�سا�سي يف احلفل الذي اأقيم يوم 

بالدار  جديد  �سارع  تد�سني  مبنا�سبة   ،2013 نونرب   16
البي�ساء با�سم اأحد رجال الوطنية املوقعني على وثيقة 

ال�ستقالل مولي عبد اهلل اإبراهيم، لقد كان احلفل لقاء 

الوطني  الكفاح  يف  ومنا�سلني  برجال  حا�سدا  وطنيا 

ال�سالم اجلبلي  اليو�سفي وعبد  الرحمن  اأمثال عبد  من 

اإىل  بالإ�سافة  اإيدر  اآيت  وبن�سعيد  الورزازي  واملهدي 

للقوات  الوطني  الحتاد  ومنا�سلي  املقاومة  رجال 

املفارقات  ومن  لل�سغل،  املغربي  والحتاد  ال�سعبية 

بالإ�سافة  �سخ�سيات  ي�ساهد ح�سور  اأن  هذا احلفل  يف 

اجلماعة  ميثلون  وحزبيني  اإداريني  لرجال  ذكر  ملا 

ال�سارع  وت�سمية  اإعداد  على  اأ�سرفوا  الذين  احل�سرية 

عن  نف�سي  مع  ت�ساءلت  لقد  املكرم..  ا�سم  يحمل  الذي 

موقع حزب الحتاد الوطني للقوات ال�سعبية - كحزب 

�سيا�سي- عن دوره وح�سوره يف هذه املنا�سبة، حيث مل 

يذكر التد�سني با�سمه كحزب، واإن كان املحتفى با�سمه 

وهو اأمينه العام اأو قل رئي�سه احلزبي.. ما يبدو جليا 

اأن الكلمتني اللتني األقيتا من طرف عبد الرحمن اليو�سفي 

الوطني قد خل�ست برتكيز  كمنا�سل يف حزب الحتاد 

من  عنه،  ان�سقاقا  يعرف  اأن  قبل  وحزبه  الراحل  دور 

ال�سعبية، كما كانت  للقوات  طرف الحتاد ال�سرتاكي 

حمطات  املغربية  املقاومة  عن  الكثريي  الأ�ستاذ  لكلمة 

اإبراهيم املولود مبراك�ش يف  بها عبد اهلل  ن�سالية عرف 

ام« )بت�سديد امليم املفتوحة( وهو مو�سع  درب »احلمَّ

وذكر  اأج�سامهم،  لتطهري  املراك�سيني  غ�سل  فيه  يتم 

 ...... احلاء  بفتح  »احلمام«  كلمة  الكثريي  ال�سيد 

وهو ا�سم لطائر يتجول فوق ال�سطوح، وفوق منارات 

بتد�سني  الكتفاء  فهل  و«عرا�سيها«،  مراك�ش  م�ساجد 

�سارع با�سم عبد اهلل اإبراهيم هو ما يكفي منا�سلي حزبه 

نيابة عما ي�ستوجبه الن�سال يف اتباع رئي�سه يف الن�سال 

الذي اختطه وهو يوؤلف مقالته وافتتاحياته ومواقفه 

من خالل ما ين�سره يف جريدة الحتاد الوطني للقوات 

ال�سعبية التي كان ي�سرف على اإ�سدارها بعد حتريرها 

اإبراهيم!  اهلل  عبد  احلزب  اأمني  عنها  امل�سوؤول  مديرها 

اإبراهيم مواجهة لكل ت�ساوم  لقد كانت مواقف عبد اهلل 

وزارة  مع  يدخل  اأن  يقبل  ل  بل  حزبه،  مع  �سيا�سي 

بال�سعارات  بالتالعب  اإليه  جتره  كانت  فيما  الداخلية، 

مقابل احل�سول على المتيازات والإغراءات يف تاأ�سي�ش 

مكاتب حزبية يف املدن والقرى لتهييء الفر�سة لإ�سكات 

يف  حزبه  تعوي�ش  يف  ا�ستعداد  له  من  كل  وجر  الرجل 

اإطار حلة جديدة و�سعارات ن�سالية براقة �سماها عبد 

ال�سعارات  وتبقى  الأك�سجني«  »�سخة  اإبراهيم  اهلل 

لتهييء  انتخابية  موا�سم  يف  بها  التداول  ليقع  حممولة 

الو�سول بها اإىل كرا�سي برملانية وا�ست�سارية وطنية.. 

وكان من اأ�سرار الداخلية اأن تقوى هذا الجتاه اإذ ذاك 

وبالأخ�ش  املتالعبني  ت�سرب  حد  اإىل  اأدواره  بتلميع 

وقبلها  الأمة  اأفراد  متثيل  م�سوؤوليات  يتحملون  عندما 

عرب عنها عبد اهلل اإبراهيم، وقبل الن�سقاق عنه ب�سهور 

عدم امل�ساركة فيها بجملة - ل ن�سارك ول نعرقل - اإن 

املتتبع لالفتتاحيات التي كانت تن�سر يف جريدة الحتاد 

الوطني للقوات ال�سعبية كانت دعوة �سريحة للمطالبة 

خلف  من  احلزب  ل�سرب  الهوة  يف  ال�سقوط  بعدم 

»البي�ساء«  الأول  قبل عن اجلناح  باأجنحة  بتعوي�سه 

والآخر »الرباط«، وتاأتي احلمالت يف اإطار »الأجنحة« 

بطرق التهديد حيث يقع ت�سريب من ل مياثل اأو ميثل 

واإعداماتهم  حماكماتهم  ظروف  يف  الحتاديني  معاناة 

املا�سي  عن  التجاوز  ويقع  بالختطاف،  ومواجهاتهم 

اإدري�ش  �سنها  التي  الوطيئة  ال�سكة  يف  املرور  بت�سهيل 

الب�سري واكديرة من جهة وتهييء نقي�سها يف اأحداث 

والقنيطرة،  ال�سخريات  يف  انقالبني  حماولة  وت�سميم 

النقابية  القيادة  م�ستوى  على  �سراعات  وتاأتي 

واحلزبية ل من اجتاه واحد، بل خللق رديفني واحد 

يخدم الن�سف احلزبي - العبدلوي - والآخر ل�سرب 

يتبعاحلزبي والنقابي معا..

الأ�سبوع  بو�سعيد،  حممد  املالية  وزير  األقاها  التي  الفتتاحية  الكلمة  يف 

املا�سي، يف الندوة الدولية اخلام�سة حول احلوار ال�سريبي الدويل املنعقدة 

مبراك�ش احلمراء مدينة اللقاءات والندوات الكربى بامتياز. يف تلك الكلمة 

الظرف  يف  عنها  حميد  ل  ال�سريبي  املجال  يف  احلكامة  اأن  على  الوزير  اأكد 

التنمية  حتقيق  يف  »حا�سمة  م�ساألة  نظره  يف  لأنها  باخل�سو�ش،  احلايل 

الإدارة  بني  ال�سلط  بتوزيع  ارتبطت  ما  اإذا  خا�سة  املرجوة«  القت�سادية 

اإىل  ال�سياق  نف�ش  يف  م�سريا  املحلية،  اجلبائية  والإدارة  املركزية  اجلبائية 

تطلع املغرب اإىل تكري�ش وتر�سيخ هذا املفهوم اأو امل�سطلح بالأحرى، بعد اأن 

تبنت البالد نظام الالمركزية كاأحد الأعمدة غري اله�سة التي يقام عليها اخليار 

الدميقراطي، باعتباره يف نظر كل اخلرباء املجاليني الإطار الأمثل لتحقيق 

م�ساركة مبا�سرة وفعالة وذات جدوى للمواطنني يف تدبري �سوؤونهم اليومية، 

التنمية،  جهود  ت�سريع  من  ولوجه  ميكن  الذي  الأو�سع  والباب 

التي  املجالية  الختاللت  من  واحلد  التباينات،  ومقاربة 

توؤدي يف الكثري من الأحيان اإىل ت�ساعد وترية التهمي�ش 

والتفاوتات اجلغرافية؛ ولعل هذا كما ورد على ل�سان 

اأحد املتدخلني هو الدافع الأ�سا�ش الذي حرك ويحرك 

بع�ش الدول ذات التجارب املهمة اإىل التوجه نحو 

القدمية  الإطارات  اختيار وظائف معينة خارج 

ت�سند اإليها مهمة الإ�سراف على الهيكلة، وتق�سيم 

زيادة  اجلهات  خمتلف  بني  املح�سلة  الإيرادات 

على �سرورة تنوع املناهج، التي يكون لها تاأثري 

العامة،  اخلدمات  وتكوين  م�ستوى  على  كبري 

التي  الإدارية  العتبارات  لبع�ش  اللتفات  دون 

توؤثر »خا�سة مع اخليارات ال�سيا�سية« يف حتديد 

ال�سرائب  جمع  له  يحق  الذي  احلكومي  امل�ستوى 

وغريها  ال�سركات  اأرباح  على  وال�سريبة  الدخل،  على 

كل الوفود احلا�سرة هنا يف مدينة اخللود اعتربت انعقاد 

الدورة اخلام�سة يف املغرب هو ربح للبلد، وقيمة م�سافة اكت�سبها 

ا�ستقرار واإمكانيات هائلة وموارد ب�سرية، وتر�سانة  نظرا ملا يتمتع به من 

مببادئ  لالفتخار  املجال  تف�سح  تطوير(  اإىل  حاجة  يف  كانت  )واإن  قانونية 

العدالة ال�سريبية، واأ�سادوا بالتجربة املغربية يف هذا الإطار خ�سو�سا واأن 

الد�ستور اجلديد كما قال وزير املالية الذي عمل على تكري�ش اجلهوية املتقدمة 

لتحديث  وكمدخل  الوطني  الرتاب  اإعداد  �سيا�سة  يف  ا�سرتاتيجية  كمقاربة 

هياكل الدولة، قد مكن ذلك الد�ستور من اإر�ساء وحدات ترابية اأ�سحت ت�سكل 

فاعال تنمويا واقت�ساديا ن�سيطا، داخل ما ي�سمى باجلهة التي اأ�سبحت تتمتع 

ال�ساأن  تدبري  �سهية  املحلية  للجماعات  فتحت  ات�ساعا،  اأكرث  باخت�سا�سات 

املحلي تدبريا �سموليا، يهم جل القطاعات ذات البعد القت�سادي والجتماعي 

والثقايف والريا�سي والبيئي، ولذلك تخ�س�ش الدولة املغربية لدعم ميزانيات 

اجلماعات املحلية واحدا يف املائة من مداخيل كل من ال�سريبة العامة على 

املقابل  يف  يحتاج  كبري  مايل  جمهود  وهو  ال�سركات  على  وال�سريبة  الدخل 

الهدف  ويتحقق  ال�ستفادة  تكون  حتى  �سارم،  وتتبع  م�ستمرة  مراقبة  اإىل 

املن�سود، لأنه لالأ�سف ال�سديد هذه امل�ساعي وتلك املجهودات املالية تغيب عن 

املواطن، لأنها ل ترتجم بفاعلية وب�سفافية على اأر�ش الواقع.

يف  العاملية  الجتاهات  لكل  بنجاحها  اجلميع  �سهد  التي  الدورة  قدمت  لقد 

الهياكل  على  الرتكيز  اإىل  وملحت  ال�سريبي  التعاون  ويف  املالية،  العالقات 

ال�سريبية وم�ستوى الالمركزية، وو�سعت كثافة من الأجوبة الدقيقة واملقنعة 

على كل الأ�سئلة املطروحة حاليا والتي ميكن اأن تطرح م�ستقبال، خا�سة واأن 

املجال ال�سريبي ل يخ�سع لل�سكون، بل هو جمال متحرك 

يقت�سي  املتدخلني،  اأحد  قال  كما  »م�ساغب« 

وامل�سرعني  امل�سرفني  قبل  من  مماثال  حتركا 

الذين يكون لهم الدور الأهم يف �سنع احللول 

لالأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات الكربى، قلت 

و�سعت اأجوبة على ل�سان خرباء حمنكني 

جاوؤوا من اأق�سى العامل ي�سعون، امتازت 

مداخالتهم ومناق�ساتهم باجلودة العاملية 

مقدورها  يف  التي  العملية  والقرتاحات 

والغمو�ش  اللب�ش  من  الكثري  تزيل  اأن 

التعقيدات  من  الكثري  على  وتق�سي 

والعقبات، تلك املداخالت واملناق�سات التي 

عبد  لل�سرائب  العام  املدير  قال  كما  �سكلت 

اللطيف زغنون »ف�ساء لتو�سيع دائرة احلوار 

الدوليني  اخلرباء  بني  اجلاد  والنقا�ش  البناء 

وكذلك  والرتابية،  املركزية  بالإدارات  وامل�سوؤولني 

»ال�سرائب  مو�سوع  يف  املخت�سني  اجلامعيني  الأ�ساتذة 

والت�سيري املحلي« )لالأ�سف مل يح�سر ق�ساة املحاكم الإدارية ورجال 

اجلوانب  لتدار�ش  فر�سة  العام  املدير  ردد  وكما  اللقاء  كان  حيث  الدفاع(، 

ال�سرتاتيجية والعملية للق�سايا ال�سريبية املتعلقة بتحديد الخت�سا�سات 

عن  الناجتة  املوارد  وتوزيع  املداخيل  وحت�سيل  عوي�ش(  م�سكل  )وهو 

مهمة  موا�سيع  ولب�سط  املحلية،  والإدارة  املركزية  ال�سلطة  بني  التفاعالت 

�ست�ساهم يف »تو�سيح الروؤية امل�ستقبلية التي �ستمكننا من �سنع برنامج عمل 

تدبري  اأجل  من  بلداننا  تواجه  التي  وامل�ستقبلية  الآنية  التحديات  ملواجهة 

اأ�سار اإىل ذلك  عقالين لل�ساأن العمومي بني الإدارتني املركزية واملحلية« كما 

 إدريس أبايا

     
المملكة 

تخصص لدعم 
ميزانيات الجماعات 

المحلية نسبة 1 % وهو 
مجهود مالي كبير يحتاج في 

المقابل إلى تتبع صارم، حتى تكون 
االستفادة ألنه لألسف الشديد 

هذه المجهودات المالية تغيب 
عن المواطن، ألنها ال تترجم 

بفاعلية وبشفافية على 
أرض الواقع

 
  أضرحة 

األولياء الصالحين 
تم توزيعها بمدينة 

وجدة وكأنها مقاطعات 
يقصدها الزوار لقضاء 

حاجتهم الروحية والدينية 
كوسطاء بينهم وبين الخالق 

سبحانه وتعالى الذي قال 
عز من قائل: »ادعوني 

أستجب لكم«
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الرأي

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
يا اأمة �سحكت من جهلها االأمم!!

مراك�ش تغرق يف احلوار ال�سريبي

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

الحلقة الثالثة

الحلقة األولى
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المنبر الحر
 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

تعليمنــــا دخـــل مرحـــلة 
متقــــدمة مـــن املـــر�ض

العربي بن املختار اجلامعي ال�صدر الأعظم
بقلم: الطيب الجامعي

تذكرنا �لو�قعة مبا جرى بعد �أكرث من مئة �سنة 

الثاين«  »احل�سن  احل�سن  موالي  العهد  ويل  بني 

وعبد اهلل اإبراهيم �سنة 1959.             

قيادة  ال�سدارة وويل  العربي اجلامعي من  عزل 

ذلك  »ومع  و�سراكة.  جامع  اأوالد  قبيلتا  جي�ش 

عدا  ما  �سيئا  حاله  من  له  نق�ش  ما  �سيدنا  فاإن 

ح�سرته  مالزما  يزل  فلم  احلجابة،  عن  التاأخري 

اإنه اأعطى  وبابه وخطته التي هي الكتابة، وقيل 

ما تي�سر له من مال عن غري تكليف وال اإلزام...« 

لالأحداث  معا�سرا  كان  الذي  اأكن�سو�ش  يقول 

الوزير.  مع  �سداقة  نف�سه  الوقت  يف  وتربطه 

ه�سام  بن  الرحمن  عبد  بن  حممد  �سيدي  بيعة 

يوم  يف  ه�سام  بن  الرحمن  عبد  املوىل  وفاة  بعد 

الروكي  اجلياليل  ثورة  وقبل   1859 غ�ست   24
ال�سفياين والق�ساء عليها يقول حممد بن م�سطفى 

البهية  »احللل  كتابه  يف   »1839-1916« امل�سريف 

عبد  املوىل  ثائر  »قام  العلوية«:  الدولة  ملوك  يف 

موت  مبجرد  »ال�سلطان«  �سليمان  بن  الرحمن 

فا�ش  على  وورد  ه�سام  بن  الرحمن  عبد  املوىل 

�سجلما�سة مبوافقة  الرببر معه من  ب�سرذمة من 

من  فا�ش  اأهل  وبع�ش  اأقاربه  من  االأعيان  بع�ش 

الفقيه  الوزير  ملحاربتهم  فخرج  االأندل�ش.  عدوة 

العربي بن خمتار اجلامعي مبن معه من  ال�سيد 

خيل اأوالد جامع و�سراكة. فلما تراءى اجلمعان 

املوىل  وذهب  الرببر  انهزم  املهرا�ش،  ظهر  بقرب 

عبد الرحمن منهزما وجلاأ اإىل زاوية العيا�سي ومل 

بن  ال�سلطان »حممد  وملا حل  بعد.  قائمة  له  تقم 

البيعة من  له  الرابع« بفا�ش ومتت  عبد الرحمن 

املوافقني  باالأعيان  املذكور  الوزير  اأخربه  اأهلها 

وقيد  باملجيء،  الرحمن  عبد  للموىل  والباعثني 

ال�سحيفة،  تلك  بحرق  اهلل  رحمه  فاأمر  اأ�سماءهم 

ومل ينظرها حلما منه و�سفحا عن اإ�ساءتهم وذلك 

اأحدا  يعاقب  ومل  عقله،  وكمال  حلمه  من  يعد 

منهم«. وجاء يف »فوا�سل اجلمان يف اأنباء وزراء 

وكتاب الزمان« ملحمد الغريط االأندل�سي الفا�سي: 

اهلل  قد�سه  حممد  �سيدي  ال�سلطان  بويع  ملا  اأنه 

بخ�سراء  املغرتين  للفنت  املتع�سقني  بع�ش  رام 

ْمِن مبايعة بع�ش ال�سرفاء ال�سليمانيني بفا�ش  الدَّ

»العربي  ف�سعى  اأ�سا�ش  غري  على  اأمرهم  وبنوا 

اجلامعي« يف اأبطال حكمهم مباله واأبطال رجاله 

وفرق يف اأهل فا�ش ثمانية ع�سر األف مثقال واأمر 

بالفتك بكل من فعل اأو قول، وي�سيف بن اإبراهيم 

املراك�سي يف كتابه »االإعالم مبن حل  الطعرجي 

املوىل  ظهر  وملا  اأعالم«:  من  واأغمات  مبراك�ش 

الرحمن بن �سليمان وقرب من فا�ش، طالبا  عبد 

للملك يف �سدر دولة �سيدي حممد بن موالنا عبد 

�سراكة  اأمر  يلي  اجلامعي  العربي  كان  الرحمن 

بها، فقام يف ذلك اأح�سن قيام، وحمل النا�ش على 

الثبات والتم�سك بطاعة ال�سلطان �سيدي حممد، 

وانح�سام  الفتنة  هذه  �سكون  يف  �سببا  ذلك  فكان 

�سليمان  بن  الرحمن  عبد  املوىل  فرجع  مادتها. 

واأقام  ق�سده.  بلوغ  من  وياأ�ش  بدئه  على  عوده 

بزاوية العيا�سي عند الرببر اإىل اأن ا�سمحل اأمره، 

وكان العربي اجلامعي على راأ�ش قائمة املوقعني 

على بيعة �سيدي حممد بن عبد الرحمن، حممد 

واأوالد  �سراكة  فا�ش  جي�ش  عمود  يف  الرابع، 

)انظر  باهلل.  العايل  املقام  كاتب  ب�سفته  جامع 

وثيقة بيعة اأهل فا�ش(.         

1276هـ  �سنة  اأواخر  اجلامعي  العربي  وتويف 

من�سور  �سيدي  بزاوية  ودفن  1859م،  املوافق 

عقد  بعد  اأ�سبح  الذي  العائلة  ق�سر  قرب  بفا�ش 

احلماية فندق ق�سر اجلامعي ذو خم�ش جنوم. 

بن  الفقيه  مبقولة  نختم  اجلامعي  العربي  وعن 

الن�سمة  تلك  اهلل  »فرحم  الطعرجي:  اإبراهيم 

وجه  كان  فاإنه  ال�سيبة،  والغمامة  الطيبة، 

وعدة  لها  االنت�سار  و�سارم  الدولة،  ابت�سام 

حرمته،  املوؤمنني  اأمري  له  راعى  وقد  ال�سولة، 

ومل  اأوالده  �ساأن  فرفع  نومه،  كيقظته  وجعل 

يرزاأهم �سيئا من اأطرافه وتالده، بل اأبقى عليهم 

واأ�سوله  اأمالكه  اأبيهم ووظيفته، وجميع  والية 

وبالده«.  

يخطئ من يتوهم اأن اال�ستقرار �سيعود اإىل 

العراقي  ال�سعب  واأن  يوم،  ذات  العراق 

البال  وراحة  واالأمن  بالطماأنينة  �سينعم 

كباقي ال�سعوب، ذلك اأن االأمور واحلياة 

يف هذا البلد العرب اأ�سبحت بعد اغتيال 

ال�سهيد �سدام ح�سني ال تطاق وت�سري من 

�سيء اإىل اأ�سواإ يف ظل حكم الطائفية وعمالء 

اإيران وخدام ال�سهيونية االأمريكية الذين 

ت�سببوا يف جلب االحتالل االأمريكي الذي 

خرب ل�سالح ال�سهيونية العراق واأعاده 

اإىل القرون الو�سطى بعد اأن كان يف مقدمة 

الدول العربية التي تنعم ن�سبيا بقدر من 

اال�ستقرار والتقدم يف الكثري من امليادين 

اأن  بعد  بدا  فالعراق  املختلفة،  والعلوم 

حد  اإىل  وانح�سرت  قليال  الغمة  اجنلت 

لقد  »االأمريكان«.  التتار اجلدد  ما هجمة 

ال�سامل  الدمار  بفعل  كان  خرب  يف  اأ�سبح 

خلفتها  التي  الهائلة  واالإبادة  واملمنهج 

اإذ  احلاقدة  االأمريكية  الرببرية  الهجمة 

العراق  مقومات  كل  امنحت  اأو  تبخرت 

كدولة كاملة ال�سيادة، فال جي�ش وال اأمن 

وتعليمية  �سحية  مرافق  وال  اإدارة  وال 

الهـــائل  الدمــــار  تركها  اأواجتماعـــــية 

واالأ�سلحة احلديثة التي ا�ستعملتها الأول 

مرة اأمريكا كتجربة لفعاليتها يف العراق، 

باالإ�سافة اإىل املمار�سات االإرهابية لعمالء 

الذين  العراقي  وال�سعب  العروبة  اأعداء 

اأتى بهم االحتالل وفر�سهم على العراقيني 

اأوامره  وينفذوا  احتالله  لري�سخوا 

ويعيثوا ف�سادا يف اأر�ش العراق احلبيب، 

والغيورين  العراق  باأحرار  دفع  مما 

املزرية  واملتاأملني من جراء احلالة  عليه 

والفرات  دجلة  بالد  اإليها  و�سلت  التي 

هجماتهم  ويكثفوا  ال�سالح  يحملوا  اأن 

اخلائنة  والبيادق  وجنوده  املحتل  على 

حلكم  العراقيني  على  �سدا  ن�سبها  التي 

العراقيني  الثوار  اأن هجمات  اإال  بالدهم، 

غري  ع�سوائية  االأحيان  بع�ش  يف  كانت 

كانت  اإنها  بحيث  م�سوؤولة  وال  من�سبطة 

ال تفرق بني العدو وال�سديق والتي كان 

الكثري من �سحاياها من االأطفال االأبرياء 

من  اتخذت  لكونها  وامل�سنني،  والن�ساء 

واالأحزمة  املفخخة  امللغمة  ال�سيارات 

من  قدر  اأكرب  الإحداث  و�سيلة  النا�سفة 

الفظائع واخل�سائر وال�سحايا ولكن يف 

ين�سى  ولن  العزل،  املواطنني  �سفوف 

العراقيون والعرب وامل�سلمون كافة تلك 

رئي�ش  الإعدام  الب�سعة  الهمجية  الطريقة 

العراق ال�سرعي، ويبدو اأن مغزى توقيت 

منه  املق�سود  كان  تلك  االإعدام  جرمية 

اإ�ساءة للم�سلمني ال�ُسنة  اأكرب  هو توجيه 

وتعميق اخلالفات وتو�سيع الهوة بينهم 

وبني ال�سيعة، بدليل اأن عملية اأو جرمية 

االإعدام وافقت ذكرى اأو منا�سبة عظيمة 

�سيدنا  ق�سة  يف  الكرمي  القراآن  يذكرها 

اإبراهيم عليه ال�سالم.

محمد نرجيس )الدار البيضاء(

حديث ال�ساعة هو التعليم وكيفية اإ�سالحه 

والنهو�ش به، والكل بدون ا�ستثناء يقر باأن 

تعليمنا دخل يف مرحلة حرجة ومتقدمة من 

املر�ش ويحتاج اإىل عملية جراحية دقيقة 

وعاجلة، لكن يف نف�ش الوقت هذه العملية 

ال  حتى  متمكن  جراح  طبيب  اإىل  حتتاج 

حتدث م�ساعفات خطرية توؤدي ال قدر اهلل 

اإىل وفاة التعليم. 

على الدولة اأن تفتح نقا�سا وا�سعا ت�ستدعي 

واملخت�سة  املعنية  االأطراف  جميع  اإليه 

لالإدالء بدلوها يف كيفية اإنقاذ التعليم، واأن 

تبعد كل من هب ودب عن هذا امليدان، الأنه 

لي�ش ميدان املزايدات ال�سيا�سوية وميدان 

كاأمثال عيو�ش  االإ�سهار  التجار واأ�سحاب 

وغريه، الأن اأمثال اأولئك من اأ�سباب اأزمة 

التعليم، وال اأدل على ذلك فكرته.. بتدريج 

التعليم، واأنا هنا اأطرح عليه �سوؤاال واحدا 

اأمتنى اأن يجيب نف�سه بنف�سه عليه، يا �سيد 

�ش تالمذته واأراد اأن  عيو�ش اإن اأ�ستاذا يَدرِّ

لهم  �سيقولها  كيف  باغية  امراأة  لهم  يقول 

بالدراجة، اأو اأراد اأن يحدثهم عن �سخ�ش 

�ساذ جن�ســـيا  كيف �سيرتجمها بالدراجة 

للتالميذ، ويف الق�سم ذكور واإناث، اإذن �سيد 

عيو�ش حلل وناق�ش هذا املعطى، واالأدلة 

كثرية يف هذا ال�سدد.

ذوي  اإىل  يحتاج  التعليــــم  اإن  قلـــت 

االخت�سا�ش واإىل تقدمي امل�سلحة الوطنية 

ال�سيد  اأحيل  وهنا  اآخر،  اعتبار  اأي  على 

طرح  اإىل  امليدان  يف  واملخت�سني  الوزير 

�ستقودنا  حتما  عنه  واالإجابة  هام  �سوؤال 

اإىل ال�سري قدما يف اإيجاد حلول لهذا امل�سكل 

العوي�ش، ملاذا جنح التعليم اخل�سو�سي 

وف�سل  ن�سبي«  جناح  هو  »طبعا  بلدنا  يف 

التعليم العمومي؟ 

يدار  اخلا�ش  التعليم  اإن  قائل  يقول  قد 

بعقلية مقاوالتية، نعم وما ال�سري يف ذلك، 

بل ذلك هو املطلوب، يجب على الدولة اأن 

التعليم ك�سخ�ش مقاول ميلك  تدير قطاع 

هو  وهذا  لكن  كثرية،  تعليمية  موؤ�س�سات 

ناجعة،  الت�سيري  طريقة  تكون  اأن  املهم، 

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  كان  فاإذا 

يحققون اأرباحا كبرية من وراء م�ساريعهم 

التعليمية اإال اأن ذلك ال مينع من القول اإن 

يجعلهم  �سر  على  حتتوي  موؤ�س�ساتهم 

يربحون املاليني ويف الوقت نف�سه يقدمون 

واإال  عالية،  جودة  ذات  تعليمية  خدمات 

تتق�سف  ال�ســـاحقة  االأغلبية  كانــــت  ملا 

يف معي�ستها لتدخل اأبناءها لتلك املدار�ش 

العمومي  التعليم  رجال  حتى  اخلا�سة، 

خا�سة،  مدار�ش  يف  اأبناءهم  يدر�سون 

من  االأعظم  ال�سواد  اأن  على  يدل  وهذا 

اخلا�ش  التعليم  يف  ثقتهم  ي�سعون  االآباء 

ف�ساحب  العام؛  �سقيقه  يف  ي�سعونها  وال 

كبرية  كل  على  يقف  اخلا�سة  املوؤ�س�سة 

يبداأ  تنجح،  حتى  موؤ�س�سته  يف  و�سغرية 

اأكفاء  اأ�سخا�ش  اإىل  االإدارة  باإ�سناد  االأمر 

التي  املوؤهلة  االأطر  على  التنقيب  يتم  ثم 

�ستدر�ش يف املوؤ�س�سة والتي ال تخ�سع لنف�ش 

طريقة اختيار االأ�ساتذة يف القطاع العام، 

بل اإن بع�ش اأ�ساتذة القطاع العام يدر�سون 

تكون  ومردوديتهم  خا�سة  موؤ�س�سات  يف 

اأعلى، ملاذا؟ الأنه يعرفون باأنهم مراقبون، 

وباأنهم ملزمون بالنتائج ويجب عليهم اأن 

يثبتوا كفاءتهم ل�ساحب املوؤ�س�سة، يف حني 

اأن االأ�ستاذ يف القطاع العام يعرف اأنه غري 

مراقب اللهم من �سمريه، وهوؤالء لالأ�سف 

قلة يف تعليمنا. 

يونس كحال 

بطاقة الرميد
بطاقة الرميد بطاقة مترميد

بطاقة الرميد بطاقة ت�شعويد

نحكي ليكم عليها �أُربي عليَّ �شهيد

م�شا �مل�شت�شفى �لر�جل قد �لو�ليد

�أُ حالتو كيف �لقديد

��شتقبلو طبيب بقلب ْق�َشح من حلجر �أُ حلديد

ي �أُجيب كيف �شاعي �لربيد �أُبد� عليه بالأور�ق دِّ

�أما لفلو�س ما كاين غري ْجبيد

�أُمن بعد عطاه موعد من �ملو�عيد

�أُكتب لو و�شفة فيها �شريو �أُ لفنيد

�أُ �لر�جل غادي �إميوت بالفق�شة �أُ لغديد

قال �للهم ن�شرب ل�شيد

�أُ نتهنى من هاذ �مل�شاكل يل علي باملزيد

عجبنا بالإ�شهار�ت يف �لتلفزة و�جلر�ئد

غري �له�شرة �خلاوية و�ل�شعار�ت و�لأنا�شيد

ر�حنا بغينا نعرفو �شكون �مل�شتفيد؟

و��س �لطبيب وىل �ملري�س!

تويت اإلدريسي سعيد )البيضاء(

العراق يف خرب كان!؟

من املنخرطني يف جتزئة 

الأمان اإىل وزير التجهيز
نحن منخرطو جتزئة االأمان ب�سطات التابعة ملوؤ�س�سة 

االأعمال االجتماعية لوزارة التجهيز والنقل، نعرب لكم 

عن احتجاجنا وتذمرنا من جراء التماطل امل�ستمر يف 

عدم ت�سليم البقع االأر�سية الأ�سحابها المتالك �سكن 

الئق »قرب احلياة« رغم انتهاء اأ�سغال التجهيز، فاللهم 

اإن هذا ملنكر، التماطل املق�سود ملا يقارب 18 �سنة من 

عمر امل�سروع من طرف املوؤ�س�سة التي هدفها االأ�سا�سي 

هو م�ساعدة امل�ست�سعفني من �سغيلة القطاع، خا�سة 

هو  العك�ش  لكن  املحدود  الدخل  ذوي  املوظفني  فئة 

احلا�سل ظلت تقوم بعمل نخبوي لفائدة االأطر العليا.

كما ن�سجل ا�ستغرابنا من احلياد الذي تلزمه ال�سلطات 

التاأخري  عن  تغا�سيها  حيال  واملركزية  املحلية 

والت�سويف احلا�سل، حيث �ُسِلبنا حقنا ال�سغري يف 

امتالك ال�سكن الذي يعترب من االأولويات واأكرب هاج�ش 

يوؤرق حياتنا ونحن مثقلني بالديون التي اقرت�سناها 

الأجل اقتناء البقع االأر�سية.

منخرطو تجزئة األمان )سطات(

المولى عبد الرحمان

الحلقة الثالثة
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المنبر الحر

وحدة الفكر العربي 
اأ�ضا�س نه�ضتنا

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

لقد �آن �لأو�ن لندرك �أننا �أمة يجب �أن تكون، و�أن 

يجب  �لتي  �لعظيمة  �شعوبنا  ولنا  مكانتنا،  لنا 

�ملجال  لها  نفتح  �أن  ويجب  بقدر�تها،  �لإميان 

للإبد�ع و�إظهار �مللكات و�لنبوغ وحتقيق فر�ص 

للبناء يف �شف موحد  ننطلق  �أن  �لطموح وعلينا 

يت�شدى ويو�جه كل من يحاول �إ�شعافنا و�إ�شعارنا 

بالنق�ص، مع �لعلم �أننا �أقوياء بكل �شيء، �أقوياء 

بتاريخنا وبفكرنا، ويكفي �أن نذكر �أن �أكرث �ملر�فق 

�لعلمية، و�ملوؤ�ش�شات �لفكرية يف �أمريكا و�أوروبا 

�شيا�شة  ب�شبب  هذ�  وكل  عرب،  علماء  ها  ي�شيرِّ

�ل�شتلب �لتي متار�ص علينا من طرف �ل�شتعمار. 

ذنب  يتحملون  �لذين  هم  �لعرب  و�مل�شوؤولون 

ذلك؛ ل يْعَنون بعلمائنا ومفكرينا ول يوفرون لهم 

فاإنهم يرحلون بعيدين  �حلياة �ملن�شودة، ولذلك 

خطية  ظاهرة  ي�شكل  مما  وزر�فات  وحد�ن  عنا 

بالن�شبة  �ملعريف  و�ل�شتنز�ف  �لفكري  لل�شتلب 

ونحاول  نقف  �أن  يجب  �لظاهرة  هذه  و�أمام  لنا، 

�لبحث عن �لو�شائل �لتي ميكن بو��شطتها �لق�شاء 

باعتبار  �إل  عليها  �لق�شاء  لنا  يتم  ولن  عليها، 

�لكفاء�ت �لعلمية وتقدير �لعلماء وتو�شيع جمال 

�حلرية �لفكرية ب�شرط �أن تكون حرية تهدف �إىل 

�لبناء و�حرت�م �ملقد�شات وحقوق �لآخرين، مع 

�لت�شهي  وعدم  غاية  لأجل  باملو�شوعية  �لتحلي 

بالأفر�د لأجل غاية يف نف�ص يعقوب، مع ت�شجيع 

�لبحث �لعلمي وت�شريف �أهله.

�أنف�شنا  مع  نت�شاءل  �أن  يجب  عربية  كاأمة  �إننا 

وملاذ�  متاأخرين؟  �أ�شبحنا  ثم  متقدمني  كنا  ملاذ� 

وهل  متخلفون؟  باأننا  غينا  طرف  من  نو�شف 

نحن متخلفون حقا؟ ولعل �جلو�ب �ل�شحيح هو 

للعامل وكنا  �أ�شاتذة  كنا فعل متقدمني وكنا  �أننا 

�أقوياء، وكنا عظماء، فما �إن تويف �لر�شول �شلى 

�هلل عليه و�شلم �شنة 636م، حتى ترك �جلزيرة 

�لعربية موحدة، وما �إن جاءت �شنة 635م حتى 

كانت  ب�شنتني  ذلك  وبعد  منهزمة،  بيزنطة  كانت 

642م  عام  وجاء  كلها،  ُهّدَّت  قد  �لفر�ص  دولة 

هذه  �لعرب  يحقق  ومل  فتحت،  قد  م�شر  لتكون 

�لنت�شار�ت �إل ب�شماحتهم �لتي ورثوها عن �لدين 

�لبطل  �مللك  بذلك  وي�شهد  بها،  وعملو�  �لإ�شلمي 

ل  �ملنت�شرين  هوؤلء  »�إن  قال:  �لذي  »كيو�ص« 

فاإمنا  �شيء  على  هذ�  دل  و�إن  كمخربني«  ياأتون 

يدل على �أننا كنا متقدمني، ولكننا تاأخرنا ب�شبب 

تاأخرنا �ل�شتعمار  ظروف قاهرة، و�أهم عامل يف 

�لظامل، فقد ت�شلط علينا وجاء لتمزيقنا وتفقينا 

�أخرنا  �لذي  هو  �ل�شتعمار  فدخول  و��شتنز�فنا، 

ن�شره  على  عمل  مبا  �لدين  جوهر  عن  و�أبعدنا 

ولكن  و�ل�شعوذة،  �لدجل  مظاهر  من  وت�شجيعه 

�ملخل�شني مل ي�شت�شلمو� له، فحاربوه حتى خرج 

ملوما مدحور�، ولكنه مل يخرج �إل ع�شكريا، �أما 

فكريا فهو و�قف لنا باملر�شاد، و�إذ� كنا قد بذلنا 

�لع�شكري،  �ل�شتعمار  لإخر�ج  كبية  جهود� 

�ل�شتعمار  ملو�جهة  �جلهود  ن�شاعف  �أن  فيجب 

فكرنا،  بوحدة  �إل  عليه  نتغلب  ولن  �لفكري، 

و�إ�شاعة �لدميقر�طية بني �أفر�د �شعوبنا، و�إعد�د 

�حلرية  م�شعل  وحمل  �مل�شتقبلية  �لدر��شات 

منابعه  �أ�شفة  يف  �لإ�شلمي  �لدين  �إىل  و�لعودة 

مع �لعتز�ز بلغتنا وحمايتها من كل هدمة حاقدة 

و�لإميان �جلازم باأن وحدة �لفكر �لعربي �أ�شا�ص 

نه�شتنا.

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

مكانة  �لف�شحى  �لعربية  للغة 

كبية يف نفو�ص �لعرب و�مل�شلمني 

نزل  �لذي  �لكرمي  �لقر�آن  لغة  لأنها 

هو  و�لذي  مبني  عربي  بل�شان 

د�شتور هذه �لأمة.

هذه  بقاء  على  �حلفاظ  �أجل  ومن 

�لرو�د  �شعى  و��شتمر�ريتها  �للغة 

تكوين  �إىل  و�ملربني  �لأ�شاتذة  من 

مبادئ  �لنا�شئة  �لأجيال  وتلقني 

تعد  �لتي  �لعربية  �للغة  وقو�عد 

�نت�شار�  �حلية  �للغات  �أكرث  من 

يتجز�أ  ل  جزء  وهي  �لعامل  يف 

و�لفكرية  �لثقافية  �لهوية  من 

�للغة  لكن هذه  للعرب و�مل�شلمني، 

ملجموعة  �ليوم  تتعر�ص  �لعريقة 

طرف  من  �ل�شر�شة  �حلملت  من 

للظهور  �ملغر�شني و�ملحبني  بع�ص 

ور�ء  �لد�فع  يكون  وقد  �لإعلمي، 

و�جلهل  �لعجز  هو  �حلملة  هذه 

بقو�عد �للغة �لعربية وعدم معرفة 

ما تت�شمنه من معاين غزيرة و�أ�شر�ر 

بليغة مما دفع بهوؤلء �إىل �ل�شتهانة 

و�شاأنها.  قدرها  من  و�لتقليل  بها 

فاحلد�ثيون يرون �أن �للغة �لعربية 

يف ع�شر �لعوملة مل تعد قادرة على 

مو�كبة �لركب �حل�شاري و�لتطور 

�لعلمي و�لتكنولوجي وكاأين ب�شاعر 

على  يرد  �إبر�هيم  حافظ  �لنيل 

ل�شان  على  يتحدث  وهو  هوؤلء 

�للغة �لعربية حيث يقول:

ولدت وملا مل اأجد لعرائ�سي 

                 رجاال اأكفاء واأدت بناتي

و�سعت كتاب اهلل لفظا وغاية 

         وما �سقت عن اأي به وعظاتي

فكيف اأ�سيق اليوم عن و�سف اآلة  

              وتن�سيق اأ�سماء ملخرتعاتي

اأنا البحر يف اأح�سائه الذر كامن  

     فهل �ساألوا الغوا�ص عن �سدفاتي

فيه  �أ�شبح  �لذي  �لوقت  يف  �إنه 

�شعيفا  لأبنائنا  �لتعليمي  �مل�شتوى 

خا�شة يف مادة �للغة �لعربية و�لذي 

�إىل  �لنتباه  يتم  �أن  �لأوىل  من  كان 

جند  �أننا  �إل  �لو�شع  هذ�  خطورة 

�لعربية  عن  �لتخلي  �إىل  يدعو  من 

�لتدري�ص  يف  وتعوي�شها  �لف�شحى 

دعوة  وهي  �لد�رجة  باللهجة 

�أ�شحابها  جهل  عن  تنم  �شخيفة 

قد  ما  بخطورة  معرفتهم  وعدم 

يلحقها من تبعات، وقد خلفت هذه 

�لدعوة جمموعة من ردود �لأفعال 

»�لفاي�شبوك«  فاأ�شحاب  �ملختلفة 

جعلو�  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  ورو�د 

وتبادل  لل�شخرية  مو��شع  منها 

�لهدف  �أن  يرى  و�لبع�ص  �لنكت، 

�لر�أي  �شغل  هو  �لدعوة  هذه  من 

ما  حقيقة  عن  نظره  و�شرف  �لعام 

�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  و�شط  يجري 

و�لقت�شادية و�لجتماعية.. وكيفما 

كان هدف هذه �لدعوة فاإن �أخطر ما 

�للغة  على  �لق�شاء  هو  �إليه  تهدف 

تدريجيا  �ملغاربة  و�إبعاد  �لعربية 

هو  وكما  وعقيدتهم  دينهم  لغة  عن 

مكونة  �لد�رجة  لهجة  فاإن  معروف 

�لعربية  �لكلمات  من  مزيج  من 

�إ�شافة  و�لإ�شبانية..  و�لفرن�شية 

يتكلم  �لتي  �لأمازيغية  �للهجة  �إىل 

لكن  �ملغاربة  من  كبي  جزء  بها 

�لذي يجمع هوؤلء جميعا هي �للغة 

�لعربية �لف�شحى لغة �لقر�آن �لذي 

هو للعربي و�لأمازيغي و�لإفريقي، 

و�إىل كل �لنا�ص جميعا.

جد بوشتى )الرباط(

اللغــــة العربيـــة وحمــالت املغر�ضـــني

�لعربي »ي�شرف عليه ويديره«  �لتمثيل  ق�شم 

�لأ�شتاذ عبد �هلل �شقرون �لذي در�شنا باملعهد 

يف  علينا  يبخل  كان  ولكنه  �لإلقاء«،  »فن 

�لإذ�عة، »�حنا غي  لفرقة  �لرئي�شية  �لأدو�ر 

و�حلب�شي  �أنا  معا  كنا  �أننا  مع  عروبية«.. 

بامتياز، لأننا در�شنا يف  �لعربية  �للغة  ننطق 

بو�شتى  �ملنا�شل  �لر�حل  �أيام  �لأزهر،  معهد 

�جلامعي �أب �لأديب و�ل�شحفي �ملحنك، �أطال 

�هلل عمره، خالد �جلامعي.

طيلة 50 �شنة كنا نعي�ص على ما ياأتي وما ل 

�أ�شبت  نتقا�شم �حلار و�حللو وعندما  ياأتي، 

بوعكة �شحية دخلت �مل�شت�شفى بحي �لعكاري 

»�للقاء  �شريط  �أنهيت  بعدما   ،1963 �شنة 

�لأخي« لعبد �هلل �مل�شباحي، �شافاه �هلل و�أطال 

�أثناء  �لبحر  مبر�ص  �أ�شبنا  ثلثة  كنا  عمره. 

ت�شوير �ل�شريط يف ميناء �لد�ر �لبي�شاء.

�أنا  يل:  قيل  يو�شف،  بن  م�شت�شفى  دخلت 

م�شاب مبر�ص �لرئة »�شافاكم وعافاكم �هلل«، 

�أخي حممد �حلب�شي هو �ملمثل  كان �ملرحوم 

�لوحيد �لذي يزورين كل يوم.. وقبل خروجه 

»م�شطفى  ح�شمة:  يف  يل  يقول  غرفتي  من 

لعزيز.. �أعطيني �شي بركة«.

�أقول له: »جبد ملخدة وخوذ �للي بغيتي«.

با�ص  فرنك  ع�شرلف  غي  بغيت  »ما  هو: 

نخل�ص لوطيل ر�هم غادي يطردوين لأنني مل 

�أوؤدي ثمن �لغرفة«.

ن�شحك ون�شحك..

عن  يزيد  ما  �لو�شادة  حتت  �أن  يعرف  وكان 

ع�شرة �آلف درهم ثمن دوري يف �شريط »�للقاء 

�لأخي«.
يتبع

مات اأخي 
حممد 
احلب�ضي

يوميات فنان

● مصطفى منير

و�خلوف  �ل�شمت  حاجز  نك�شر  �أن  يجب 

يكون   �أن  نريد  ل  بال�شويرة،  و�للمبالة 

باأن  يعتقد  فالبع�ص  مهول.  فر�غ  هناك 

يجب  �لتي  �للحظة  يف  �ل�شمت  هو  �لإجماع 

فيها �لكلم.

�شوى  تر�ثها  من  يتبق  مل  مدينة  �ل�شويرة 

عليها  يخيم  فالذي  �ملهمل  و�آثارها  ما�شيها 

و�لفقر  �لقت�شادي  �لرت�جع  هو  �لآن 

معامل  جل  �إغلق  فبعد  طويلة،  مدة  منذ 

�ل�شياحة،  على  و�لعتماد  �ل�شمك  ت�شبي 

�أكرثية �لفنادق �مل�شنفة فارغة �إل يف بع�ص 

�ملنا�شبات. �آخر كارثة هي �إغلق �أكرب معمل 

معمل  وهو  �لإفريقي  �ل�شعيد  على  للجلد 

“جان كاريل للدباغة” �لذي كان ي�شغل �أزيد 

�ل�شياظمة  مد�بغ  ومعمل  عامل،   650 من 

جتار  بع�ص  وهجرة  �ل�شركات  وبع�ص 

�ملدينة وعدم �إعطاء �أهمية لأعيانها. 

وقلة  �لتقليدية  �ل�شناعة  م�شاكل  نن�شى  ول 

ن�شبة  �زدياد  �أفرز  ما  فهذ�  �ل�شمك؛  مدخول 

�ملختلني عقليا.  �لعاطلني وفرخ جيو�شا من 

رغم �أن �ملدينة كان باإمكانها �أن حتظى بفر�ص 

و�لجتماعية  �لب�شرية  �لتنمية  يف  �أف�شل 

و�لفلحية  �لبحرية  موؤهلتها  �إىل  بالنظر 

و�ل�شياحية �إذ بالرغم من ذلك تبدو �حلركة 

�لقت�شادية و�لتجارية فيها �شبه منعدمة.

حفيظ صادق )الصويرة(

�أ�شرة  ملو��شاة  �لر�شيدية  مدينة  زرت 

�ألزمه  ع�شال  مر�ص  بعد  معيلها  تويف  يل 

له  وغفر  و��شعة  رحمة  �هلل  رحمه  �لفر��ص 

و�شرت عيوبه.

يرتحمو�  �أن  �لر�شيديني  عادة  جرت  وقد 

على �مليت بقر�ءة �لقر�آن �لكرمي ليل ونهار� 

�لفقهاء وحملة كتاب �هلل وغيهم  يح�شره 

فيقروؤون �لقر�آن فر�دى وجماعات، وغالبا 

ما يتطوع �أحد �لفقهاء باإلقاء در�ص �أو كلمة 

يعظ من خللهما �لنا�ص ويذكرهم ويرتحم 

وبالدعاء  �ل�شالح  بالدعاء  �مليت  على 

بال�شرب �جلميل لعائلة �لفقيد.

وكنت من �حلا�شرين يف هذ� �جلمع �ملبارك 

حيث تف�شل �أحد �لفقهاء م�شكور� فاألقى يف 

و�عظا  خي�  �هلل  جز�ه  قيما  در�شا  �جلمع 

�حل�شنة،  باملوعظة  �هلل  ود�عيا  ومنبها 

�أعله  �ملذكور  �حلديث  ذكر  در�شه  و�أثناء 

»�لعنو�ن« نا�شبا �إياه للنبي �شلى �هلل عليه 

و�شلم.

هذ�  فاإن  �لو�عظ  �جلليل  �أ�شتاذنا  ولتذكي 

و�شع  من  هو  بل  �شحيح،  غي  �حلديث 

�ل�شيعة �لذين نا�شرو� عليا بن �أبي طالب، 

تعاىل:  لقوله  م�شد�قا  وجهه،  �هلل  كرم 

)�شورة  فرحون«  لديهم  مبا  حزب  »كل 

�حلديث  هذ�  �أن  ذلك   ،)53 �آية  �ملوؤمنون، 

�لد�ل  )بك�شر  �ملحدثني  من  كثي  يذكره  مل 

�أنكره  من  هناك  بل  �ملعتمدين،  �مل�شددة( 

كال�شيخ �لألباين، رحمه �هلل، و�بن �جلوزي 

يف مو�شوعاته.

بهذ�  �ل�شتدلل  عدم  فالرجاء  وعليه، 

�حلديث مرة �أخرى كاأنه �شحيح، وكان 

يقول  �أن  �جلليل  �أ�شتاذنا  على  �لو�جب 

�إن   - حديثا  لكم  �شاأذكر  �لأقل:  على 

كرم  طالب  �أبي  بن  علي  حق  يف   - �شح 

�أن نقول  �أنه من �ملحرم  �هلل وجهه، ذلك 

فالوعظ  �شحيح،  علم  به  لنا  لي�ص  ما 

لي�ص �شهل كما يتخيله كثي من �لنا�ص، 

كثيون،  و�ملتفقهون  قليلون  فالفقهاء 

وهذ� حال ع�شرنا.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

الإجماع هو ال�ضمت بال�ضويرة

اأنا مدينة العلم وَعِليٌّ َباُبَها

الحلقة  الثانية

الحلقة  الثانية

اِنتهى
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المنبر الحر

عندما ت�صبح 
احلرارة مرارة..!

اأقدمت م�ؤخرا على زيارة اأحد اأ�صدقائي، الذي يقطن 

العمارات  باإحدى  بالرباط  اجلامع«  »دي�ر  بحي 

املقابلة للقن�صلية الفرن�صية، واأنا جال�س برفقته ب�صرفة 

منزله بالطابق العل�ي املطل مبا�صرة على بناية هذه 

القن�صلية، �صاهدت جمم�عة من امل�اطنني وامل�اطنات 

املغاربة، وهم م�صطف�ن اأمام املدخل ال�صغري املخ�ص�س 

ال�صتقبال الراغبني منهم يف احل�ص�ل على تاأ�صرية ال�صفر 

اإىل فرن�صا، ولعل ما اأثار انتباهي وف�ص�يل، ه� بقاء ه�ؤالء 

امل�اطنني معر�صني مبا�صرة الأ�صعة ال�صم�س احلارقة، 

راأ�صه، ق�صد  اإىل و�صع ملفه على  مما ي�صطر بع�صهم 

حمايته من اأ�صعة ال�صم�س، واأنا اأنظر اإليهم، تخيلت مع 

نف�صي كيف �صيك�ن و�صعهم، ونحن مقبل�ن على ف�صل 

ال�صتاء؟ لك�نهم ال حمالة �صيتعر�ص�ن مبا�صرة للأمطار 

ف�صل  يف  ال�صم�س  حلرارة  التعر�س  على  تع�دوا  كما 

القن�صلية، يعتربون  بامل�ص�ؤولني على  ال�صيف، وكاأين 

لتتحمل  خلقت  التي  الب�صرية  االأجنا�س  من  املغاربة 

اأنها من �صكان  حرارة ال�صم�س وبرودة ال�صتاء، بحكم 

دول القارة االإفريقية، ذوي الب�صرة ال�ص�داء وال�صمراء 

الذين تع�دوا على حتمل ق�صاوة احلرارة والربودة!!

هل  نف�صي:  مع  ت�صاءلت  املعطيات  هذه  �ص�ء  وعلى 

القن�صلية تع�زها االإمكانيات املادية، التي متكنها من 

امل�صافة  ط�ل  على  البل�صتيك  من  وقائي  غطاء  و�صع 

التي ي�صطف بها ي�ميا زوارهم من املغاربة، والتي ال 

وبينما  25 مرتا ط�ال، ومرتا واحدا عر�صا؟  تتجاوز 

اأمتعن يف هذا ال��صع ف�جئت ب�ج�د مكان حماٍذ  اأنا 

للباب امل�صتعمل، به باب للدخ�ل اإىل القن�صلية ن�صب 

اأ�صعة  على ط�ل حائطه غطاء بل�صتيكيا للحماية من 

واأنا يف  30 مرتا،  يزيد ط�له على  واالأمطار،  ال�صم�س 

غاية اال�صتغراب واالندها�س، �صاألت �صديقي عن �صبب 

للزوار ع��س  الباب  اأو تخ�صي�س هذا  ا�صتعمال  عدم 

تعري�صهم لل�صم�س واالأمطار باملكان املعتاد؟ فكان ج�اب 

القن�صلية، اتخذوا هذا  باأن امل�ص�ؤولني على  �صديقي: 

القرار بدون مربر، ولي�س من حق اأي م�اطن اأو م�ص�ؤول 

مغربي اأن ي�صائلهم يف ذلك، الأن القن�صلية تعترب م�قعها 

بال�صيادة  ي�صم�نه  ما  اإطار  يف  فرن�صية،  اأر�س  مبثابة 

واحل�صانة الدبل�ما�صية، ف�جئت بهذا املنطق، اأنا الذي 

كنت اأعترب فرن�صا، من�ذجا مثاليا للدميقراطية والعدالة 

واالجتماعية، فكيف يل اأن اأت�ص�ر قب�ل القن�صل الفرن�صي 

ومن معه من امل�ص�ؤولني بهذه القن�صلية، التعامل بهذا 

اأجل  من  عليهم  يفدون  مغاربة  م�اطنني  مع  ال�صكل 

احل�ص�ل على تاأ�صرية، هدفها اجتماعي بالدرجة االأوىل، 

يتعلق باإحياء �صلت الرحم مع ذويهم بفرن�صا، اأو من 

اأجل الدرا�صة، اأو التداوي باإحدى امل�صحات الفرن�صية، 

ولي�س من املنطق اأن تتعامل القن�صلية مع كل املغاربة، 

اإىل  الهجرة  عن  يبحث�ن  »حراكة«  جمرد  اأنهم  على 

فرن�صا.

الطاهر طه

حكاية مكان
كانت  العظيمة  يو�سف  ابن  كلية  خزانة 

واملعرفة،  الثقافة  لطالب  ملتقى  مبثابة 

الفقهية  العلوم  ينهلون  حينذاك  وهم 

الفطاحل  العلماء  اأفواه  من  والأ�سولية 

الذين كان لهم باع طويل يف ما يلقون من 

وكان  ودينية،  بالغية  ون�سو�ص  درو�ص 

الأجالء  ال�سادة  اأن  النتباه  يثري  مما 

دون  تلقائيا،  املنرب  على  درو�سهم  يلقون 

حلقات  اأمام  �سردية  وبكيفية  ورقة  اأية 

طالبي العلم. 

كان  اليو�سفية  الكلية  خزانة  اإن  واأقول 

بن  علي  العالمة  الأ�ستاذ  عليها  القيم 

اهلل  رحم  اأحمد  مولي  وم�ساعده  املعلم، 

كتاب  فاأي  ذلك،  يف  غرابة  ول  اجلميع، 

ياأتي  الطالب للبحث والتمحي�ص،  يريده 

يف  تعب  ودون  عني  رم�سة  يف  امل�ساعد  به 

رفوف اخلزانة، تبعا للرتقيم واحلروف 

الهجائية فقط!

فتح اهلل شهيد )مراكش(

 العدد: 767  اخلميس 12 دجنبر 2013

�سبعة رجال مدينة الق�سر الكبري.. بني الأ�سطورة والواقع
 تعترب مدينة الق�صر الكبري من املدن العريقة 

باالأولياء  تعج  وهي  املغرب،  يف  والقدمية 

بها  وت�جد  ون�صاء،  رجاال  وال�صلحاء، 

اأ�صرحة عديدة وكثرية، وهي مدينة املفكرين 

والفنانني  واالأدباء،  والكتاب  والعلماء، 

الع�ص�ر  مر  على  اأجنبت  وقد  وال�صعراء. 

كبرية  مكانة  لهم  كانت  االأعلم،  من  العديد 

وامليادين  املجاالت  خمتلف  يف  عظيم  و�صاأو 

الثقافية والفكرية، ت�صهد على ذلك اإ�صهاماتهم 

املجاالت  يف  الكثرية  واإنتاجاتهم  العديدة 

ملتقى  قدميا  كانت  واإنها  والعلمية.  االأدبية 

يخل�  وال  والعلم،  والت�ص�ف  الدين  رجال 

اأي حي اأو زنقة باملدينة من �صريح »ويل« اأو 

»ولية«، وي�جد من �صمن ه�ؤالء �صريح �صبعة 

تخدمهم  كانت  التي  امراأة،  وثامنتهم  رجال 

رحلتهم  يف  وترافقهم  الطعام،  لهم  وتعد 

بربهم،  اآمن�ا  جمه�ل�ن،  وهم  وتنقلتهم، 

واتق�ا اهلل يف اأفعالهم واأق�الهم، وهم من عباد 

اهلل ال�صاحلني ومن رجال الت�ص�ف والتق�ى، 

 -  915« ال�صعدية  الدولة  ع�صر  يف  عا�ص�ا 

1069هـ/  1510ـ 1658م«. �صارك�ا يف معركة 
وادي املخازن ال�صهرية، التي وقعت بالقرب 

من مدينة الق�صر الكبري على وادي املخازن، 

تاريخ  يف  البارزة  االأحداث  من  تعد  والتي 

املغرب املجيد، بل يف تاريخ العامل، وتعرف 

كذلك مبعركة الق�صر الكبري، ومبعركة املل�ك 

الثلثة »عبد امللك ال�صعدي وحممد املت�كل 

�صب�صتيان«،  دون  الربتغال  وملك  ال�صعدي 

فهذه االأ�صماء اإن تعددت فالهدف واحد، واإنها 

بني  وقعت  التي  املعركة  اإىل  ت�ؤدي  جميعا 

ال�صعديني والربتغاليني ي�م 04 غ�صت �صنة 

1578م، حيث انهزمت اجلي��س ال�صليبية، 

وكان الن�صر حليف اجلي��س املغربية. وقد 

ت�يف امللك ال�صعدي عبد امللك نتيجة مر�س 

َّ به، ونقل جثمانه اإىل مدينة مراك�س حيث  اأمَملمَمَ

ال�صعدي  واملت�كل  ال�صعديني،  مبقربة  دفن 

غرقا  ت�فيا  الربتغال  ملك  و«�صب�صتيان« 

بال�ادي، وكذلك ت�يف فيها القا�صي ابن ع�صكر 

كتاب  �صاحب  ال�صف�صاوين،  احل�صني  حممد 

»دوحة النا�صر ملحا�صن من كان باملغرب من 

م�صايخ القرن العا�صر«، ودفن بها.

   وقد كانت م�صاركة ه�ؤالء ال�صبعة رجال يف 

هذه املعركة حبا يف اجلهاد واال�صت�صهاد يف 

�صبيل اهلل، ودفاعا عن ح�زة ال�طن. وكان�ا 

يعي�ص�ن مبدينة الق�صر الكبري، وبق�ا بها اإىل 

حممد  �صيدي  مبقربة  ودفن�ا  بها  ت�ف�ا  اأن 

�صبعة  زاوية  عليها  يطلق  كما  اأو  اخلطيب 

رجال، بحي القطانني بعدوة »باب ال�ادي«، 

�صيدي  قرب  ي�جد  حيث  املراأة،  تلك  ومعهم 

1030هـ/   -  960( الفهري  الفا�صي  ي��صف 

1553 - 1621م(. ونظرا مل�صاركتهم يف حرب 
بها  معركة »وادي املخازن«، وا�صت�صهادهم 

مبثابة  �صريحهم  ُعدَّ  فقد  جمه�ل�ن،  واأنهم 

رمز للجندي املجه�ل. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن 

ظاهرة �صبعة رجال باملغرب ظاهرة معروفة 

وم�ج�دة ببع�س املناطق واملدن املغربية، 

»رجراجة«  ومنطـــقة  مراكــ�س  كمدينـــــة 

ومنطقة »بني عرو�س« باالإ�صافة اإىل �صبعة 

رجال مدينة الق�صر الكبري، التي يجب على 

املهتمني بتاريخها وتراثها املتن�ع اأن ينكب�ا 

على البحث والدرا�صة، من اأجل الك�صف عن 

حقيقة ه�ؤالء الرجال ال�صبعة الذين ظل�ا بني 

االأ�صط�رة وال�اقع.    

عبد القادر الغزاوي )القصر الكبير( 

بها  نطق  حقيقة  عن  لتعرب  االأيام،  ت�الت 

اإدمان  اأبدية،  معاناة  األيم،  واقع  الل�صان. 

بقناع  الف�صيلة  ه�ية  اختلطت  واندثار. 

اللحياء. مهل فمقايل لي�س اإال حماولة ل�صخ 

اأن�ص�دة الغد التي تق�د  الدماء يف �صرايني 

اأن  اأمل  على  الفناء،  بحر  يف  االرمتاء  نح� 

معامل  ر�صم  اإعادة  رغبة  بذاكرتنا  ترت�صخ 

اأين  واإىل  �صنبداأ  فبماذا  االأخلق.  مكارم 

�صننتهي؟ ومتى امل�عد اأيها الزمان اخلج�ل 

من خطيئة ال�عي املغل�ل؟

اإعادة  من  اأمتكن  حتى  قليل  انتظرت 

ا�صتح�صار كل ما عك�صته مراآة االأيام. ق�صمات 

وجه �صبابية، كلم باح به اأخر�س البلغاء، 

لكن الل�م قد يتحمله اجلميع دون ا�صتثناء، 

فاإليكم اأيها ال�صادة حقيقة غابت خلف �صتار 

اللع�دة: اأق�صم اأنني اأتاأمل كلما نظرت اإىل 

وجه ال�صماء وعلى ا�صتحياء تذرف ال�صحب 

دمع االنتماء. فلقد قيل ي�ما: 

فواعجبا كم يدعي الف�ضل ناق�ص 

                   ووا اأ�ضفا كم يظهر النق�ص فا�ضل

امل�صاب  علمت  ل�  املحب�صني  رهني  فيا      

غابت  غريب،  واقعنا  اخلطاب.  الأطلت 

عليهم  وا�صتح�ذت  اجلدية،  اأفراده  عن 

اللم�ص�ؤولية. رمبا كانت مكامن الداء ذلك 

اأن  �صحيح  العناء.  فر�صه  الذي  اخللل 

الب�صاطة والت�ا�صع، ثم حب العلم والعلماء، 

هي مفاتيح لطرق باب ال�صعادة رغم البلء، 

اإال اأن م�صلكنا مليء باألغام الرغبات النكراء. 

قد نريد ون�صيطر، ومع ذلك فامل�صافة تزداد 

قدما. كلما اقرتبنا علمنا اأن لكل زمن رجاله، 

ولكل فر�س كب�ة، لكل مقام مقال، لكل حادث 

حديث، لكل بداية نهاية، لكل غروب �صياء، 

لكل م�صكل حل، ولكل �صبب نتيجة. فالتاريخ 

�صاهدة  ارت�صمت  وتبا�صريه  نف�صه،  يعيد 

على اأننا لن نر�صى اأن نتهم باجلفاء، اأو اأن 

احلياة  ليت  فيا  الكربياء.  بعدميي  ننعث 

متهلنا حلظة جنل�س فيها مع اأنف�صنا نحا�صب 

عربها ذواتنا، ون�جه من خللها ر�صالتنا 

�صنتحدى  و�صعارنا:  مبداأنا  �صت�صكل  التي 

العلماء  علم  فنجان  من  و�صنحت�صي  االأمل 

العظماء.

هشام الحجوجي )تازة(

اأثبتت االأبحاث العلمية احلديثة �صدق 

عليه  اهلل  �صلى  حممد  الر�ص�ل  معجزة 

و�صلم ب�صاأن ان�صقاق القمر يف بداية بعثه 

خلل  من  ذلك  اإثبات  ومت  للأمة،  نبيا 

الف�صاء  مركبة  التقطتها  التي  ال�ص�رة 

االأمريكية ون�صرت خلل الفرتة املا�صية 

يف خمتلف اأنحاء العامل، وجاء يف تقرير 

العلمية  امل�ؤ�ص�صات  على  ت�زيعه  جرى 

يف خمتلف اأنحاء العامل، اأن ال�ص�رة التي 

القمر  �صطح  على  ان�صقاق  حدوث  تظهر 

خلل  ن�صفني  اإىل  ان�صق  القمر  اأن  ت�ؤكد 

عمره اجلي�ل�جي مع بداية ظه�ر الدع�ة 

مل  العلماء  اأن  التقرير  واأكد  االإ�صلمية. 

يتمكن�ا من اإعطاء تف�صري علمي لظاهرة 

ان�صقاق القمر، حيث مل يحدث اأي ان�صطار 

جلرم من االأجرام ال�صماوية من قبل مثلما 

حدث للقمر.

 يذكر اأن معجزة ان�صقاق القمر حدثت يف 

اأول عهد النبي الكرمي حممد بن عبد اهلل 

عليه ال�صلة وال�صلم، حني طلبت منه 

قري�س ان�صقاق القمر، لي�ؤكد ذلك �صدقه 

ونب�ته..

مكة  �صكان  و�صاهد  االن�صقاق  فحدث 

العربية  اجلزيرة  يف  والب�ادي  املكرمة 

بالعني املجردة حدوث انق�صام القمر اإىل 

ن�صفني حال حدوثه.

األحمادي عبد الرزاق )باريس(

ر�سالة من باري�صخلف �ستار التغيري

القمر ان�سق فعال يف بداية 
دعوة الإ�سالم

دور الرتبية يف الإدمان على املخدرات ووقاية املدمنني
من املعل�م اأن الطفل ي�لد جمردا من كل ال��صائل خاليا من 

معرفة االأ�صياء عدمي الب�صرية وكما عرب عنه نبينا �صلى 

بق�له: »كل  ال�صريف  النب�ي  احلديث  يف  و�صلم  عليه  اهلل 

م�ل�د ي�لد على الفطرة واإمنا اأب�اه يه�دانه اأو ين�صرانه 

اأو ميج�صانه« لذلك كان دور الرتبية يف االأ�صرة مهم جدا، الأن 

البيت ه� اإحدى حلقات احلياة، بالن�صبة لكل فرد من اأفراد 

املجتمع، فبمقدار ما تغر�س االأم يف ولدها بذور الف�صيلة 

واخلري، بقدر ما يجني املجتمع ثمار التقدم والفلح، وهنا 

االأب�ان  كان  فاإذا  املرحلة،  هذه  يف  رئي�صيا  االأم  دور  كان 

اأما  منهم اخل�صال احلميدة  يرث�ن  االأبناء  فاإن  �صاحلني 

فاإن  االأ�صرة،  واإهمال  بالطلق  مفككة  االأ�صرة  كانت  اإذا 

االأبناء يرتب�ن تربية معقدة قد ت�صاعدهم على االنحراف 

م�صتقبل، فاالأم كما و�صفها اأحد املربني بق�له: »االأم مدر�صة 

اإذا اأعددتها اأعددت �صعبا طيب االأعراق« اأما عندما يدخل 

الطفل اإىل املدر�صة تتغري حياته كليا فيتعلم القراءة والكتابة 

وكذا االن�صباط فتقلل من حريته الفردية، غري اأن ظاهرة 

انت�صار املخدرات قرب امل�ؤ�ص�صات التعليمية وتناولها داخل 

حدود  تخرتق  التي  العاملية  االآفات  من  اأ�صبح  االأق�صام، 

اأن  كما  املنظم،  التهريب  طريق  عن  ا�صتئذان  دون  الدول 

املروجني لهذه االآفة اخلطرية، هم جمم�عة من العنا�صر 

اأباطرة  اأن بع�س  ت�صتمد ق�تها من املال وال�صلطة، حتى 

املخدرات اأ�صبحت لهم كرا�ٍس داخل الربملان، االأمر الذي 

جعل بع�س خدامهم من املروجني يتمادون يف طغيانهم، 

يرتب�ص�ن  اأ�صبح�ا  بل  العام  ال�صارع  يكفيهم  يعد  فلم 

بالتلميذ اأمام اأب�اب املدار�س واملعاهد والكليات، ق�صد بيع 

�صلعهم اخلبيثة للمزيد من ا�صتقطاب تلميذ جدد من اأجل 

جمع االأم�ال على ظه�رهم وانت�صار الرذيلة ال�صيء الذي 

يجعل بع�س التلميذ ينقطع�ن عن الدرا�صة يف �صن مبكرة، 

اأجل  ومن  هذا  اخللقي،  واالنحراف  للبطالة  فيتعر�ص�ن 

الت�صدي اإىل انت�صار املخدرات فعلى الدولة اأن تخ�ص�س 

فرقا خا�صة من االأجهزة االأمنية، تك�ن مهمتها الت�صدي 

له�ؤالء املجرمني من اأجل اإلقاء القب�س عليهم يف حالة تلب�س 

ْور ال�صرطة  وتقدميهم اإىل العدالة، وكما ال يخفى على اأحد دمَ

املنحرفني  ملتابعة  املدار�س  على  املفرو�صة  الرقابة  يف 

واملروجني للمخدرات بجميع اأ�صنافها، كما اأن ال�قاية من 

اأخطار املخدرات يجب ا�صتغلل وا�صتعمال خمتلف م�صادر 

االإعلم من جرائد وجملت وحتقيقات �صمعية ب�صرية عن 

طريق التلفزة لت�عية امل�اطنني حتى ال نزيد من انت�صار 

املعت�هني واملختلني عقليا.

جعفر المرتجى
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بقلم: حسن أكرام
كثري� ما يقال »عاد و�لعود �أحمد« 

عيو�ش،  �لدين  نور  عودة  �أن  �إال 

معنى  عليها  ينطبق  جديد،  من 

�أ�سو�أ«  و�لعود  م�ساد وهو »عاد 

به  كلف  ما  يتذكر  �لكل  فماز�ل 

من عمل ��ست�سهاري �سمـي �آنذ�ك 

�أنفقت  حيث  د�با«،  بـ»2007 

على هذه �لعملية �لبئي�سة �أمو�ل 

�ليوم الأية  �إىل  طائلة، مل تخ�سع 

رقابة �أو حما�سبة بعدية �أو قبلية، 

مما طرح ت�ساوؤالت حول كل هذ� 

�ساحبه  وما  �حلامتي،  �لكرم 

ظن  لقد  �إعالمي.  �سخب  من 

�لتجربة  هذه  مثل  باأن  �لكثريون 

و�أن  م�ستقبال،  تتكرر  لن  �لفا�سلة 

�إال  رجعة.  بدون  ذهب  �ساحبها 

�لكثريين،  ��ستغر�ب  و�أمام  �أنه 

عاد �أو �أعيد مع جمعيته �مل�سماة 

در��سيا  لقاء  وعقد  »ز�كورة« 

متخ�ست  �لتعليم،  م�ساكل  حول 

بينها،  من  كان  تو�سيات،  عنه 

�عتماد »�للهجة �لد�رجة«، خالل 

�ملده�ش  من  �إنه  �الأويل.  �لتعليم 

�جلمعية  هذه  ت�سمح  �أن  حقا، 

و�ساحبها، لنف�سها باأن حتل حمل 

موؤ�س�سات �لدولة، و�أن تتدخل يف 

حجمها.  من  �أكرب  تعترب  �سوؤون 

بكفاء�ت  يزخر  �لتعليم  قطاع  �إن 

�آليات  ولها  مب�ساكله  �أدرى  هي 

به  تفتقت  ما  �إن  �أغو�ره.  ل�سرب 

ليدعو  �ل�سخ�ش،  هذ�  عبقرية 

وبكل  لنقل،  �أو  �ال�ستغر�ب،  �إىل 

بعينه،  �لعبث  هو  �إنه  و�سوح، 

معروف  هو  كما  �الأخري،  وهذ� 

فالد�ستور  �لفو�سى،  �إىل  يوؤدي 

�للغتني  �أن  على  ب�سر�حة  ن�ش 

�لر�سميتني �لوحيدتني �ملعتمدتني 

�لعربية  �للغتان  هما  باملغرب 

�عتمادهما  و�أن  و�الأمازيغية، 

لثقافة  �إطارين  كونهما  من  نابع 

عرب  تطور�  م�سرتكني،  وتاريخ 

حموالت  خالل  من  �لع�سور 

�إن  متنوعة.  و�إن�سانية  تر�ثية 

حد  يف  �للغة  يف  تكمن  ال  �مل�سكلة 

بالعن�سر  �سلة  لها  بل  ذ�تها، 

بها،  يتو��سل  �لذي  �لب�سري، 

�للغة  فاإن  معلوم  هو  وكما 

باال�ستقاقات وهذ�  �لعربية غنية 

للتطور،  وقابليتها  غناها  �سر  هو 

�إبر�هيم  حافظ  �ملرحوم  و�سدق 

ملا �عتربها بحر� يف �أح�سائه �لدر 

كامن.

و�إذ� كان نور �لدين عيو�ش، له كل 

هذه �لعبقرية، فليتف�سل للم�ساعدة 

�ل�سائكة  للملفات  �حللول  �إيجاد  يف 

�ملغربية،  �ل�سحر�ء  قبيل:  من 

�ل�سرقية،  �ل�سحر�ء  و��ستعادة 

من  ومليلية  �سبتة  ومدينتي 

و�الإ�سباين،  �جلز�ئري  �الحتاللني 

و�إ�سالح منظومة �لق�ساء و�الإد�رة، 

و�لقطاع �ل�سريبي و�لتوظيفات.

�لعبث  من  كفى  �أقول  �خلتام  ويف 

�لعبث  الأن  عيو�ش،  �لدين  نور  يا 

�إذ�  خ�سو�سا  �لفو�سى،  �إىل  يوؤدي 

�لعنا�سر  من  بعن�سر  �الأمر  تعلق 

و�أذكر  كالهوية،  بالثو�بت  �ملت�سلة 

باأ�سا هي  �الأ�سد  �لعد�وة  باأن  كذلك 

تلك �ل�سادرة عن �أبناء �لوطن، فاإن 

م�سيبة،  فتلك  وعي  غري  عن  كانت 

و�أما �إن كانت بوعي فامل�سيبة �أ�سد 

و�أعظم.

»�عطنا  بالد�رجة  لك  �أقول  كما 

ر��سك،  ف�سوق  وديها  بالت�ساع، 

وباركة من �خلزعبالت«.

ما كل هذه العبقرية يا عيو�ش!؟

�أو  لنا  �أ�سندت  قد  ما  مهمة  يف  نف�سل  حينما 

كلفنا بها ولو على م�س�ش د�ئما نبحث عن 

مربر�  جند  ال  وحينما  �لف�سل.  لهذ�  تربير 

خارجيا نل�سق فيه �سبب ف�سلنا نلوم �أنف�سنا 

وهذ� �أ�سعف �الإميان. مع  حر�سنا على �أال 

بال�سعف  ُنرمى  ال  حتى  للعلن  ذلك  نظهر 

�ملنوطة  باملهام  �لقيام  على  �لقدرة  وعدم 

بنا. وحينها قد نقبل على �رتكاب حماقات 

�لف�سل  من  �أكرب  �سيء  �إىل  بنا  توؤدي  قد 

نح�سن  �أننا  نعتقد  هاته  بحماقاتنا  ونحن 

�تخذت  �لتي  �حلماقات  من  فكثري  �سنعا. 

يف ظروف  م�سابهة �أدت مبرتكبها وباأمة ما 

�إىل �لهالك. وعلى ذكر �حلماقات  فقد خرج 

علينا يف هذ� �لوقت �حلرج، �سخ�ش يدعي 

�سيئا، جمند� بجي�ش  بد�ر  �لدر�ية وما هو 

باأكرب  �لعرفني.  �أي  �ملدرين  من  عرمرم 

حيث  �حلديث.  �ملغرب  يعرفها  قد  حماقة 

قال من حيث ال يعلم باأن قوله هذ� قد يوؤدي 

دفن  �أر�د  الأنه  بكثري.  منه  �أكرب  �أ�سياء  �إىل 

مري�ث �أمة يف ملحة ب�سر.

جعله  �لتعليم،  مبجال  �لل�سيق  فالف�سل 

يقبل على �رتكاب خطاإ �أكرب من �لزلة. حيث 

�ملغاربة  �أبناء  جعل  على  عبقريته  تفتقت 

يرتكون ويتخلون يف تعليمهم عن �أكرب كنز 

�للغة  �أي م�سلم. يتخلون عن  به  قد يفتخر 

�لعربية ويقبلون على �لتعلم بلغة خليط ال 

ميكن ت�سميتها لغة.

�للغة  ترك  �أنَّ  به  �خلا�ش  �عتقاده  ففي 

بالد�رجة  و��ستبد�لها  �ملد�ر�ش  يف  �لعربية 

للنهو�ش  �لوحيد  �ل�سبيل  هو  �ملغربية 

بقطاع �لتعليم وجعل �ملغرب بو��سطة هذ� 

�خلليط من �للغات ر�ئد� يف �لبحث �لعلمي. 

ومن مت �سننقذ �لعرب و�مل�سلمني من �ملذلة 

�لتي  �للغة  بف�سل  و�سن�سبح  و�لهو�ن.  

�لدول  مناف�سي  من  �ل�سخ�ش  هذ�  بها  �أتانا 

�ل�سناعية ودول �لعامل �الأول.

يف  علماء  د�رجتنا،  بف�سل  لدينا  �سي�سبح 

على  و�سيح�سلون  �لعلوم.  �أنو�ع  جميع 

جو�ئز »نوبل«.

م�ستوى  على  ولو  �أمية  لدينا  ي�سبح  فلن 

�لكالم، الأن كل �ملغاربة يتكلمون بهذه �للغة 

�لدول  ��ستح�سان  نالقي  و�سوف  �خلليط. 

�حرت�م  على  حتر�ش  �لتي  �لدميقر�طية 

�ملوؤ�س�سات  ود  و�سنك�سب  �الإن�سان  حقوق 

�لقرو�ش  �ستمنحنا  �لتي  �لدولية  �ملالية 

�سروط  دون  من  نطلبها  �لتي  و�مل�ساعد�ت 

حتقق  عربية  دولة  �أول  �سنكون  م�سبقة. 

�لن�سر على �الأمية و�جلهل.

“�ملدحي”،  �لكالم  هذ�  مثل  يف  نطيل  فقد 

�لقلب  تدَمى  كلما  فيه،  �أطلنا  كلما  لكننا 

�لتهم  هذه  على  وح�سرة  بخيبة  و�أ�سيب 

�لعلم  بلغة  وبهتانا  زوًر�  �أل�سقت  �لتي 

بها  تكلم  ما  �إذ�  كان  لغة  على  و�ل�سعر، 

��سرت�ق  وثم  �ل�سمت  وعمَّ  �لفوؤ�د  �طمئن 

�بن  ولغة  و�لغز�يل  ر�سد  �بن  لغة  �ل�سمع؛ 

�ملقفع.. فاالأ�سف كل �الأ�سف على من نظرهم 

ال يكاد ي�سل م�ستوى �أنوفهم. و�حل�سرة ثم 

�حل�سرة على دول تنفي �ملدركني و�لعاملني 

و�لعارفني. وجتد �جلهلة �ملرثثرين.

فهذ�  �أنه يدري  فهناك من يدري وال يدري 

وجب تنبيهه.

يدري  ال  �أنه  ويدري  يدري  ال  من  وهناك 

فذ�ك وجب تعليمه.

فهذ�  يدري  �أنه  ويدري  يدري  من  وهناك 

عامل فاتبعو� قوله.

ورجل ال يدري وال يدري �أنه ال يدري فهذ� 

مفنت فاحذروه.

و�لنوع �الأخري حينما يكرث يف �أمة ما فاعلم 

�أن �النحطاط �آت ال حمالة. 

�لقيم  تذهب  �النحطاط  يحل  وحينما 

قوقعتهم  يف  �لعلماء  وينكم�ش  و�ملبادئ 

يدخل  ال  بحجاب  �أنف�سهم  على  �ساربني 

لكننا  وو��سح  بنَي  �سيء  فكل  �سدى،  له 

نتعامى ون�سمت ونحن جاهلني �أن للزمان 

�سيف و�سلطان، فهو يتكفل بالباقي.

بوز عبد الغاني )القنيطرة(

مهرجـــان مــراك�ش: مـال وجـمالملن ل يدري اأن اللغة �سر الأمة 

من وحي الف�ساد الدميقراطي
من �ملوؤكد �أن �مل�ساور�ت �لتي بادر �إليها رئي�ش �حلكومة لت�سكيل ن�سخته 

�ال�ستقالل، متخ�ش عنها  بدل حزب  �الأحر�ر  بدعم من  للحكومة  �لثانية 

وثالثني  خلم�سة  متثيال  وزير�  وثالثني  ت�سعة  من  يتكون  حكومي  فريق 

مليون مغربي.

و�إن  �لفريق،  هذ�  ت�سكل  �لتي  �حلزبية  �الألو�ن  �أن  �الأمر  ي�ستلزم  وهكذ� 

كانت متناق�سة يف تركيباتها �ل�سيا�سية يف عني �ملو�طن �ملغربي �لو�عي 

�ل�سيقة  �حلزبية  �خلالفات  نبذ  ت�ستلزم  �حلالية  �لظرفية  فاإن  باالأمور، 

على  كثرية  وهي  تنتظرها،  �لتي  �لتحديات  على  للركوب  بجد  و�لعمل 

ر�أ�سها م�سكل تقومي �سندوق �ملقا�سة و�إ�سكالية �سندوق �لتقاعد و�لبحث 

عن خمرج م�سرف لتح�سني ظروف �لعي�ش للمو�طن �لب�سيط.

و�لتقدم  و�لتنمية  �لعد�لة  لها:  �ملكون  �حلزبي  �لت�سارب  مع  �أنه  �إال 

عن  توجهاتها  يف  تختلف  ال  �لتي  و�حلركة  و�الأحر�ر  و�ال�سرت�كية 

�الأحر�ر.. فاإن �خلطاب �مللكي �أثناء �فتتاح دورة �خلريف �الأخرية �أبان 

عن �مل�ستور، وتبني �أن هناك جرحا عميقا يئن فيه �سكان �لد�ر �لبي�ساء 

من خالل غياب �حلكامة �جليدة و�ملنتجة للركوب على مظاهر �لتخلف 

�لتي هيمنت على كل �ملنجز�ت �لتي مت �إجنازها يف هذه �ملدينة �لتي تعد 

�لقطب �القت�سادي للمملكة �ملغربية.. ذلك �أن �ملتتبعني الأعمال �ملجال�ش 

بل  فعال،  ب�سكل  ت�سري  ال  �أنها  بامللمو�ش  لهم  �ت�سح  للبي�ساء،  �لبلدية 

�أو  �لقانوين  �لن�ساب  �كتمال  عدم  ب�سبب  �لتاأخري�ت  يف  وقتها  تق�سي 

حتى �إذ� مت هذ� �لن�ساب، فاإن معاجلة �مل�ساكل ال يتم ب�سبب �النتقاد�ت 

باختالف  بينهم  فيما  �مل�ست�سارين  بني  �ملتبادلة  و�التهامات  �لالذعة 

َهمُّ كل فريق هو �الإطاحة باالآخر و�لعمل  �ألو�نهم �حلزبية، حيث يكون 

على �ال�ستيالء على �لرئا�سة يف غياب تام الأي مبادرة قد ُت�سعر �ملو�طن 

�لعادي باأن هناك تغيري� بد�أ يظهر يف �الأفق على حياته �لعامة.

�ملجال�ش  تت�سكل  منها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لرتكيبات  �أن  يت�سح  هنا  ومن 

�لبلدية بالبي�ساء عجزت عن تلبية �حلد �الأدنى ملطالب �ل�سكان.

ولعل تعيني �لو�يل �جلديد للعا�سمة �القت�سادية من لدن ملك �لبالد.. يفيد 

فعال �أن هناك تعرث� خطري� يف �إ�سكالية �حلكامة �لقائمة بني �ملنتخبني مما 

يوحي �أن حكومة عبد �الإله بن كري�ن عليها �أن تنف�ش عنها غبار م�ساكلها 

لتنكب على ترك ب�سماتها يف كل �إ�سالح قد يطر�أ على �لقطب �القت�سادي 

باملغرب.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

دور  يف  ت�سكن  فقرية  �أ�سرة  �أفر�د  قرر 

�فتتاح  حل�سور  �لذهاب  �ل�سفيح 

دورته  يف  مبر�ك�ش  �لدويل  �ملهرجان 

من  رجوعهم  وعند  ع�سرة،  �لثالثة 

�ساألهم  منزلهم،  �إىل  �حلمر�ء«  »�ملدينة 

�جلري�ن عن �نطباعاتهم فقالو�: و�سلنا 

وعناء،  ب�سعوبة  �ملوؤمتر�ت  ق�سر  �إىل 

وطبعا مل ي�سمحو� لنا بالدخول: لبا�سنا 

�ملطلوب،  �مل�ستوى  يف  يكن  مل  و�سكلنا 

فوقفنا ننظر ما يجري ويدور عن بعد.

نرى  ونحن  كبرية  ده�ستنا  كانت  كم 

�أنحاء  كل  من  جاوؤو�  عامليني،  ممثلني 

جموهر�ت  �أنيقة،  �ألب�ستهم  �ملعمور، 

فاخرة  �سيار�ت  من  ينزلون  ثمينة، 

وكاأننا  �الأحمر،  �ل�سجاد  فوق  ومي�سون 

وقفاطني  ف�ساتني  كبري�:  عر�سا  نح�سر 

�أنيقة، مل نر مثلها قط، �أ�سو�ء، و�ألو�ن 

كامري�ت،  ر�ئعة،  مو�سيقى  جميلة، 

تكرميات،  ت�سفيقات،  �أفالم،  �أبو�ق، 

عامل  يف  نعي�ش  �أننا  نظن  كنا  ور�يات.. 

ثر�ء  وجمال،  مال  كله  عامل  �آخر، 

ب�سعادة  �سعرنا  و�أبهة..  عز  ورخاء، 

كبرية ونحن نح�سر هذ� �حلفل �لبهيج 

»�ألف  حكايات  يف  وكاأننا  بعيد  من  ولو 

ده�سة  كلها  كانت  نظر�تنا  وليلة«،  ليلة 

و�إعجاب، ��ستغر�ب و�نبهار، مل ن�سدق 

�أنف�سنا، �أنحن يف حلم �أم ِعلم؟

حاولنا كثري� �لتقرب من بع�ش �ملمثلني 

ذلك  كان  جدوى،  دون  ولكن  و�ملمثالت 

�ملوؤطرين  نظر�ت  كانت  �مل�ستحيل،  من 

كلها �سخرية و�حتقار و��ستهز�ء.

عامل  �آخر،  عامل  �إىل  ننتمي  �أننا  ن�سينا 

عامل  وحرمان،  وجوع  وبوؤ�ش  فقر  كله 

دور �ل�سفيح، مليء باالأزبال و�لنفايات 

فقرية  باأكملها؛  عائالت  و�الأو�ساخ، 

�إىل  مييل  عاطل  �سبابها  ومهم�سة، 

مت�سردون  �أطفال  و�الإجر�م،  �النحر�ف 

حفاة  و�ملخدر�ت،  للت�سول  يتعاطون 

�الأقد�م، يلعبون يف �ملهمالت، متقاعدون 

�لنهار  طو�ل  �الأر�سفة  فوق  يجل�سون 

يف  خادمات  وطفالت  ملوثة،  بيئة  يف 

هذه  �إىل  ننتمي  �أننا  ن�سينا  �لبيوت. 

فيها  تتحكم  �لتي  �ملجتمع  من  �لفئة 

يخنقها  و�جتماعية،  �قت�سادية  عو�مل 

�ملفارقات  بهذه  نح�ش  �الأ�سعار.  �رتفاع 

�لتوتر  �إىل  توؤدي  �لتي  �الجتماعية 

و�حلزن و�الكتئاب.

بالد  على  ي�سعب  هل  نت�ساءل:  ومازلنا 

مو�سيقية  �سينمائية  مهرجانات  تنظم 

م�ساكل  حل  �سنة  كل  كربى  دولية 

�ملو�طنون  فيها  يتخبط  �جتماعية 

و�لت�سول  �لالئق  غري  و�ل�سكن  كالبطالة 

و�لفقر و�له�سا�سة؟

دليل  و�أبلغ  �ساهد  خري  �لبالد  و�قع  �إن 

�لتكافل  �إىل  �لنا�ش  حاجة  مدى  على 

�لفقر  حدة  من  للتخفيف  و�لت�سامن 

و�حلرمان و�لتهمي�ش و�له�سا�سة.

هناك مغربان: مغرب �لطبقة �لرثية �لتي 

طغت عليها �ملادة و�لكربياء، ��ستباحت 

�لبالد  بخري�ت  ومتتعت  �سيء  كل 

عن  �لعاجزة  �لطبقة  ومغرب  و�لعباد، 

حتقيق حياة كرمية لها والأبنائها.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

نور الدين عيوش



بقلم: أبو أزهار

ذو أنف فطيح
اِدعى بالصريح

أنه جاء بالتلقيح
وبالغربلة والتنقيح

وأنه لنا نصيح
ليقول عن لساننا الفصيح

أنه مريض طريح
ولندرّجه فهو الصحيح!!

فما له تجرأ ليطيح
باللسان العربي الفصيح

وإنه لعلى صفيح
عاجز طريح
يئن ويصيح

كالحيوان النطيح
فهل من توضيح
وهل من تصحيح

لهذا الجرم الوقيح؟؟!

الوقاحة!!

الكالم الموزون

المنوعات

طبيعي اأن ال يخلو جو احتفايل كالذي غمر ذكرى عيد العر�ش يف 

تلك ال�صنة، طبيعي قلت اأن ال يخلو من عنا�صر الفتنة املبثوثة 

نني يف اأكرث من �صفة. كان الوطنيون ينعتونهم  املد�صو�صة، املتلوِّ

لل�صلطات  املتملقني  و»البّياعة«  اأو»الزوفرّيا«  بـ»االأذناب«، 

ما  بكل  للقيام  واال�صتعداد  والطاعة  اخل�صوع  كل  املظهرين 

ُيْدَفُعوَن اإليه من ترويج االإ�صاعات املغر�صة، وت�صتيت ال�صفوف 

املتوّحدة، وف�ّش االجتماعات والتجمعات بافتعال اخل�صومات 

ومظاهر العربدة، واإل�صاق االتهامات مبن ي�صعب عليهم جّرهم 

جتمعات  على  �ُصوَن  ُي�َصوِّ وَن«  »�ُصوِريُّ هم  فتارة  اإغراوؤهم..  اأو 

يف�صدون  »ا�صتقالليون«  هم  اأخرى  وتارة  لال�صتقالل،  املنتمني 

فتنطلي حيلهم على اجلميع،  »ال�ّصورية«،  القلة  لتلك  احلفالت 

واأحيانا تتحقق اأغرا�صهم فتقدم لهم املكافاآت، وبع�ش االمتيازات 

ِبَغ�شِّ الّطْرِف عن اأن�صطتهم يف بيع احل�صي�ش واخلمور، وموائد 

القمار يف �صاحة جامع الفناء ل�صلب النا�ش اأرزاقهم. وي�صتغيث 

املنهوبون وال اأحد يلتفت اأو يحركه ا�صتنجادهم. 

مبثل هذه النماذج كانت حتارب اأجنح جتمعات الوطنيني وحتى 

جتمعات اأولئك الذين يحتفلون على طريقتهم يف اأماكن متفرقة 

من مراك�ش، حيث اأ�صقط كالم »العياطات« ن�صيدهم، وال�صينيتني 

باأباريقها »الرباريد«، وال�صغرية »بزنابلها« اخلا�صة  الكبرية 

خمتلف  على  والنعناع  وال�صكر،  االأخ�صر،  ال�صاي  بحبوب 

اأحجامها ديكورهم، للتمويه والتغطية على ما تكد�ش من �صناديق 

»برية« ال�صعري واأخرى ملُ�ْصَتْخرجات العنب املخّمرة، اإىل جانب 

منتوج امليعارة باالأيادي اليهودية مبهارة، من ثمرات كرم التني 

املاجنة  ت�صلم جتمعاتهم  بـ»املاحيا«، حتى هوؤالء مل  املعروف 

املدينة  يف  �صلطة  اأعلى  احتفاالت  اأما  من الت�صييق.  

واالإقليم، فتنح�صر يف ذلك املوكب »البا�صوي املثري« الذي �صبقت 

اأبلوح«،  اأبواب »�صوق  اإىل  بال�صيارات  اإذ ينطلق  اإليه.  االإ�صارة 

ثم يرتجل اجلميع وراء البا�صا ل�صق كل االأ�صواق املتجاورة من 

»ال�صمارين« و«النجارين« و»ال�صكايرة« وبع�ش »القي�صاريات« 

باإظهار  التجار  يكتفي  قبل، وهنا ال  التي ذكرتها من  الهام�صية، 

واالأمناء   املال،  من  قدرا  لالأمناء  يدفعون  بل  فح�صب،  الزينة 

للخلفاء، واخللفاء ل�صيادة البا�صا. 

اأما اإذا �صادف العيد زيارة امللك اإىل مراك�ش كمثل �صنتنا تلك، فاإن 

االأمر يختلف متاما. كان ال�صلطان ي�صتعمل احل�صان اإ�صافة اإىل 

ال�صيارة، ويقوم بزيارة »�صبعة رجال«، وتختفي عجرفة البا�صا 

فرتاه يعطي التعليمات الأعوانه بنف�صه. 

ومن مظاهر احلفاوة وح�صن اال�صتقبال التي كان  يحر�ش عليها 

البا�صا اأثناء زيارة »حممد بن يو�صف«، ظاهرة »الْعالمات«، وهي 

املالب�ش  يلب�صونها  الق�صب،  امراأة من  ت�صكيل هيكل  عبارة عن 

الن�صائية »القفطان« ويغطون راأ�صها باأح�صن املناديل ويزينون 

الوجه االفرتا�صي مب�صاحيق التزيني، اإ�صافة اإىل بع�ش الزهور 

والورود على »�صدة الراأ�ش«، وحزام اخِل�صر.

 كانت كل هذه الطقو�ش يف وادي، واحتفاالت الوطنيني يف �صاحة 

 ، بالوطن  تتغنى  اخلطب  كانت  اآخر.  واد  يف  اليزيد«  »موالي 

اإليه الظهري الرببري من تفكيك  وحُتذر من مغبة ما كان يرمي 

ومتزيق لل�صفوف، والعودة باملغرب اإىل ما كان عليه من معارٍك 

وتطاحٍن بني القبائل واالأعراف. كان الوطنيون يعيدون قراءة 

»وثيقة اال�صتقالل« وُينّوهون باملوقعني عليها، ويرددون هتافات 

احلرية والت�صامن مع »امللك حممد بن يو�صف« يف كل ما يتخذه 

من مواقف.

العنا�صر  بع�ش  جلب  على  العمل  جماعتنا  اجتهادات  من  كان 

املغرر بها من اأزالم ال�صلطة البا�صاوية اإىل �صفوفنا باأ�صلوب قد 

اأ�صاليب رجال الدعوة الدينية.. و�صرنى يف  ي�صبه اإىل حد بعيد 

اأفلحنا يف جلب بع�صهم، واأن منهم من  اأننا  ال�صطور  االآتي من 

ُكِتبْت له ال�صهادة يف �صبيل الوطن والعر�ش، ومن بينهم ال�صهيد 

البطل »ح�صن بن بوجمعة« الذي اختفى عن مدينة مراك�ش يف 

تلك ال�صنة، فكنا ن�صاأل عنه با�صتمرار الأنه »العزوا« الذي ال ي�صق 

له غبار، وكان من اأف�صل »عزاوى« املوا�صني. فحني كان ي�صري 

ال�صبان وال�صغار.  اإىل حي، تتبعه بافتخار جماعة من  من حي 

وكان هو االآخر من املرتددين على »ال�صوليما القنارية« وكثريا 

ما كان ُيَقلُِّد بع�ش مواقف مغامرات االأبطال.. ويف الفرتة التي ُقّدَم 

فيها الفيلم املرعب »كينغ كونغ« ظهرت قوته، وكرثت معاركه 

بـ»كينغ  املعجبون  فلقبه  يناف�صوه،  اأن  اأرادوا  ملن  وحتدياته 

كونغ«، ثم اأ�صبحنا نحن ال�صغار ن�صميه »ح�صن كينغ كونغ«، 

ونح�ش حني نكون برفقته خارج اأ�صوار املدينة، اأننا يف حماه. لذا 

كان اختفاوؤه عن مدينة مراك�ش مثريا لالنتباه.
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◆ اإليمان باهلل الواحد الفرد الصمد، 
إالها خالقا، وربا رازقا وداعيا، يبدد 

مقاليد كل شيء وإليه المصير، هو 
أساس اإليمان الكامل، والعقيدة 

الصادقة، وهو مصدر السعادة 
واالستقرار، والرضا واألمان، فلنعمل 

على تحقيق معاني اإليمان في قلوبنا، 
ودواعي اليقين في نفوسنا وعقولنا، 

لنكون من المتقين.
◆ استقم في حياتك وسلوكك كما 

أمرت، والتزم طاعة موالك ورضاه، 
باالستجابة ألوامره، واالنتهاء عن 
نواهيه، وكن لربك عابدا وطائعا، 

ولخلقه مناصرا ومواسيا، فذلك وحده 
مناط الوجود، وأساس االستقامة في 

الحياة والسلوك.
د. يوسف الكتاني

بعد معر�صني ت�صكيليني له بكل من بروك�صيل ولندن، حيث لقيت 

لوحاته  جناحا كبريا من حيث احل�صور اجلماهريي واهتمام 

املخت�صني والنقاد، يوا�صل الفنان املغربي هروان جولته الفنية 

 »Thuillier« برواق  الت�صكيلي  جديده  بعر�ش  العاملية 

بالعا�صمة الفرن�صية باري�ش يف الفرتة ما بني 6 و19 دجنرب 

اجلاري.

امل�صاركة اجلديدة للفنان املغربي املقيم بهولندا �صتتم اإىل جانب 

اأ�صماء فنية كبرية الفرن�صية منها واالأجنبية يف عامل الت�صكيل. 

يذكر اأن الفنان املغربي هروان، حممد خربو�ش، يحاول حتويل 

الفو�صى املحيطة اإىل قوة والدة جديدة، قوة حياة يف مواجهة 

القوة التدمريية للموت امل�صنع، من خالل ركوب حرية خياله 

اخلالقة، ليوفر لع�صاق الفن الت�صكيلي االطالع على جتربة 

فنان مغربي متميز.

مغربية،  كمواطنة  ال�صخ�صي  راأيي  »�صاأقول 

وخ�صو�صا  املدبلجة،  امل�صل�صالت  اأحب  ال  اأنا 

ب�صكل  مقدمة  الأنها  الدارجة،  اإىل  تدبلج  التي 

التي  الرتجمة  ناحية  من  ال  احرتايف،  غري 

اإذ  جميلة،  لغة  والدارجة  الدارجة،  تقتل 

وتقبيحها..  اإهانتها  ويتعمدون  بقبح  متار�ش 

هذا  عيب..«.  االأمر  هذا  على  للقائمني  واأقول 

حوار  يف  العلوي  ثريا  الفنانة  به  �صرحت  ما 

لها مع »لال فاطمة«، واأ�صافت موجهة كالمها 

تعليم  اأردمت  »اإذا  امل�صل�صالت:  هذه  ملرتجمي 

وال�صوريني  اللبنانيني  اإىل  انظروا  الدبلجة 

اأننا ظننا  الذين عرفناها عن طريقهم، لدرجة 

اأما  يغريونها..  االأ�صماء  حتى  لغتهم،  اأنها 

امليكروفونات  وراء  التي  االأ�صماء  )عندنا( 

ينطقون بها ب�صكل �صيء جدا، وبدون اإح�صا�ش 

موظفون  هم  ال�صخ�صيات..  مع  متاهي  وال 

بدون  منهم  يطلب  �صخ�ش  اأي  بعمل  يقومون 

احرتافية، حتى لو مل يكن عندهم عالقة بالفن 

اأو الت�صخي�ش نهائيا«.

و�صمن  بالقاهرة،  للكتاب  امل�صرية  العامة  الهياأة  عن   

الرحمن  عبد  للدكتور  �صدر  نقدية«،  »كتابات  �صل�صلة 

اجلامعي  واالأ�صتاذ  املغربي  والناقد  الكاتب  غامني، 

ببني  االآداب  كلية  �صليمان،  موالي  ال�صلطان  بجامعة 

بعنوان:  الرواية،  جمال  يف  ومعريف  نقدي  كتاب  مالل، 

يف  �صو�صيول�صانية«،  قراءة  العربي،  الروائي  »اخلطاب 

جملدين كبريين، كل جملد ي�صتمل على 500 �صفحة.

وثقافية  منهجية  واآليات  روؤى  من  الكتاب  وينطلق 

العربي  الرتاثي  املتخيل  مقومات  ت�صتقرئ  جديدة، 

االأدبي والثقايف بجمالياته ومرجعياته، يف �صوء االأ�صئلة 

الراهنة الروائية وما تطرحه من ق�صايا واأ�صئلة تخييلية 

ومعرفية ومنهجية. 

اخلطاب الروائي العربي 

عر�صت جموهرات »هيفن« االإيرانية خالل م�صاركتها 

يف اأ�صبوع دبي الدويل للمجوهرات، لوحة فنية فريدة 

من  قطعة  على  ت�صميمها  مت  قراآنية،  الآية  نوعها  من 

اجللد وتطريزها بالذهب واالأحجار الكرمية، وقد ابتكر 

اللوحة الرائعة نخبة من الفنانني االإيرانيني والعامليني، 

االأملا�ش  لو�صع  عاما   15 مدة  فيها  العمل  وا�صتغرق 

اللوحة  وتعد  والذهب،  واللوؤلوؤ  والزمرد  والياقوت 

الدويل  دبي  اأ�صبوع  يف  املعرو�صات  اأبرز  اأحد  النادرة 

ع�صرة  الثامنة  دورته  فعاليات  انتهت  الذي  للمجوهرات 

ليلة ال�صبت 7 دجنرب، و�صهد م�صاركة اأكرث من 360 �صركة 

عار�صة من خمتلف اأنحاء العامل قامت با�صتعرا�ش اأحدث 

واالأحجار  الرائعة  والت�صاميم  املجوهرات  من  جمموعاتها 

الثمينة.

لوحـة نـادرة لآية قـر�آنية 

��ستغرق تطريزهـا 15 عاما!

�لفنان �ملغربي هرو�ن يعر�ض

 جديده بعا�صمة الأنوار

الفنانة ثريا العلوي:

امل�صل�صالت   املدبلجة  
قتلت  الدارجة  واأهانتها

شكر على تعزية
ومبا  العرفان،  عبارات  باأ�صدق 

من  االأليم  امل�صاب  يقت�صيه 

خ�صوع وت�صليم مل�صيئة اهلل، تتقدم 

وال�صيداتــــــي  اخلربيلي  عائالت 

من  لكل  اخلال�صة  بت�صـــــكراتها 

يف  اجللل  م�صابها  يف  وا�صاها 

اأحمد  اخلربيلي  احلاج  فقدان 

الذي انتقل اإىل الرفيق االأعلى يوم 

اأال  اهلل  داعية   ،2013 دجنرب   2
يريهم مكروه يف عزيز عليهم، واأن 

يتغمد الفقيد برحمته الوا�صعة.

و»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

alousbouea@gmail.com





األخيرة

�سماها عالل الفا�سي الزنقاوية

الدعوة إلى الدارجة رسالة يهودية

))�سمعتي يا خاه دي موالي،  واحد 

الن�سارى،  ديال  ربـــعة  النــهار، 

داملليك،  املال  بيــت  على  حافـــو 

ي�سرقوه،  با�ش  �سماعيل،  موالي 

املليك  حب  الالغذا،  وقب�سوهم 

يتفرج عليهم، ويعطيهم لل�سبوعا 

ياكلوهم، وطلع املليك فوق ال�سور 

وهبطوا  عليهم،  يتفرج  با�ش 

ال�سبوعا،  لعند  بربعة  الن�سارا 

واحد  وكان  �سي،  كالوهوم  وال 

ال�سبع،  واحد  مع  هدر  الن�سراين 

ال�سور،  فوق  نقز  قالو  بالعجمية 

)كتاب  وكولو((  املليك  وطيح 

التواريخ اليهودية. تاأليف بن دنان(.

اليهودي  الأدب  من  منوذج  وهو 

الدارجة،  بلهجة  املكتوب،  املغربي 

يف  الفا�سي  عالل  املرحوم  كان  التي 

اللغة  ي�سميها  مواطن«  »راأي  كتابه 

من  تنطلـــق  والتـــي  »الزنقاوية«، 

للغة  املتاأ�ســـــل،  اليهــــودي  الرفـ�ض 

مع  الرف�ض،  هـــذا  وتطابق  العربية، 

الربوتوكولت التي تكاد تكون د�ستور 

والتي  لالإ�سرائيليني،  بالن�سبة  الع�سر 

عن  املعرفة  و�سائل  منع  على  تنــ�ض 

))نحن  يهودي:  لي�ض  هو  من  كل 

كثرية،  قرون  جتارب  من  نعرف 

ويهتدون  يعي�سون  الرجال  اأن 

باأفكار واأن ال�سعب اإمنا يلقن هذه 

الرتبية،  طريق  عـــن  االأفكـار، 

واأننا �سرناقب ما قد بقي من ذلك 

اال�ستقالل الفكري، الذي ن�ستغله 

ا�ستغالال تاما لغايتنا اخلا�سة منذ 

زمن م�سى، باإخ�ساع عقول النا�ش 

قادرين  غري  االأميني،  لنجعل 

ليبقوا  با�ستقالل،  التفكري  على 

كاحليوانات الطيعة(( )الربوتوكول 

17 من بروتوكولت حـكماء �سهيون(.
كان  واإذا  يتعلم،  اأن  يجب  ل  فال�سعب 

النا�ض،  عيون  يفتح  الـــذي  هو  التعليم 

فيجب اإغالق اآفاق التعليم، واإلزام ال�سعب 

على الكتفاء بلغة الزنقة، الدارجة، اأو ما 

وف�سره  »الدياليكت«،  الفرن�سيون  �سماه 

اإىل  اأقرب  باأو�ساف  الفال�سفة  خمتلـــف 

الفو�سوية، منها اإىل اأي �سيء اآخر. 

وبالرجـوع اإىل القوامي�ض، جند الفيل�سوف 

»كانط« ي�سف الدياليكت: »اإبراز متا�سك 

»تفاوت  هيـــكل:  وعند  املتناق�ســــات« 

»ا�ستدلل  اأفالطـــون:  وعنــد  الأفــكار« 

يف�سر  واأر�سطو  الحــــتمال«  وجه  علــــى 

الدياليكتية بـ »منطق الوهم«، لأنه مادام 

الذي  اخلطر  يقدرون  الع�سر،  علمانيو 

يتهددهم عندما يتطاولون على الدين)...( 

فاإنهم - وباتفاق موؤكد مع ال�سهيونيني - 

التي  التعليم،  بو�سيلة  امل�سا�ض  يريدون 

هي اأ�سا�ض العلم، بينما، فطن كبار العلماء 

لهذا اخلطر، وكتب واحد منهم: ))الدين 

ف�سلهما  متال�سقني،  كتواأمني  والعلم 

يوؤدي اإىل هالكهما معا، لهذا ي�سرتط 

الديني  االأدب  يكون  اأن  املدار�ش  يف 

يرتبى  ما  اأول  الوطني،  واالأدب 

اهلل  عبد  اأبو  )العامل  التلميذ((  عليه 

ال�سليماين 1880. كتاب الل�سان املعرب 

عن تهافت الأجنبي حول املغرب(.

الأميني،  لغة  هي  الدارجة،  ومادامت 

اأن  وال�سورة،  بال�سوت  ظهر  وقد 

هو  الأيام،  هذه  الدارجة،  عن  املدافع 

عاجزا  »مكلخا«  اأميا  عيو�ض،  امل�سمى 

املدرحة)...(  خرجته  تربير  عن 

برتديد  مكتفيا  اليهودية)...(  بالنكهة 

اأحد  �سبهه  حتى  زوينة«  »الدارجة 

»يون�ض  امل�سري  باملمثل  ال�سحفيني 

»مدر�سة  م�سرحية  بطـــل  �سلبي«، 

عيو�ض  و�سف  فاإن  امل�ساغبــني« 

بالنكرة)...( كما جاء على قلم ال�سيدة 

على  عتبت  التي  العينني  ماء  اأمينة 

ملناظرة  نزوله  العروي،  الأ�ستـــاذ 

اأن  هو  احلقيقي،  اخلطر  فاإن  عيو�ض، 

بالدارجة،  بالكتفاء  التلويح  حكاية 

ح�سلت مع و�سول ال�ستعمار للمغرب 

املغاربة  حماربة  اأ�سا�ض  و�سكلـــت 

لال�ستعمار، منذ اأن اكت�سفوا اأن املغرب 

للمب�سرين  مرتعا  كان  احــتالله،  قبل 

يبلغون  كانوا  الذين  امل�سيحيني، 

التي  الـــدارجة،  باللهـــجة  ر�سالتهم 

املخطط  املب�سر  مدر�سة  يف  تعلموها 

الحتالل  جيو�ض  اأمام  الطرق  لفتح 

 )1916  -  1858( دوفوكو«  »�سارل 

من  عانوا  ممن  حيا  بقي  من  ولزال 

احلكام  اأن  يذكرون  ال�ستعمار،  حكام 

لغة  ي�ستعملون  كانوا  الفرن�سيـــني 

هنا«،  من  يدوز  »انت  »دوفوكو«: 

»اآجي كردف مل�سيو«.

لتطبيق ميهدون  الواقع  يف   وكانـــوا 

ت�سهد الذي  ليوطي،  املار�سال   �سيا�سة 

اأنه راقيا،  مثقفا  وكان  موؤلفاته،   كل 

 كان يخطط مبنتهى الدقة، ف�سكل جلنة

 مبجرد اإم�ساء عقد احلماية، يف �ستنرب

يناير يف  م�سروعها  له  قدمت   1912 

 1913، اأربعة �سهور من بعد، ولحظوا

اللجنة، هذه  رئي�ض  وكان   اجلدية، 

ليوطي اأح�سره  »بيل«  امل�سيو   ي�سمى 

تلم�سان، يف  للتعليم  اإدارته  من   موؤقتا 

على املغرب،  يف  املدار�ض   ليق�سم 

البوادي يف  الرببرية  الرتكيبة   اأ�سا�ض 

 ))الربابر لي�ش لهم حرف كتابة

ي�ستعملون اال�سطرار   وعند 

علمنا لذلك  العربي،   احلرف 

القراءة، يف  منهم   الراغبني 

وق�سمنا الالتيني،   باحلرف 

لطبقة مدار�ش  اإىل   املدار�ش 

اأوالد ومدار�ش   »االأنديجني«، 

اأبناء  ال�سعب ومدار�ش املرفحني، 

 االأعيان. ومادامت مل تكن هناك

يجب فاإنه  ليوطي،  قبل   مدار�ش 

 االإبقاء على الدارجة والرببرية

الفرن�سية اإىل  راأ�سا      ))للمرور 

)l’œuvre Française d’E -

seignement. R. gaudefroy  
demombyns. Paris 1928).

القاعدة  من  انطالقا  ذلك  كل  وكان 

))اإن  تقول:  التي  ال�ستعمارية 

القراءة  يعرف  الذي  املغربي 

على  خطرا  ميثل  والكتابة 

 Revue des Temps( ))فرن�سا

.)Modernes. Avril 1951
ففي  لال�ستغراب،  مكان  يكون  ل  وقد 

مغاربة،  اأقطاب  هناك  كان  الزمن  ذلك 

ي�ساعدون على ن�سر ودعم هذه الأفكار 

فا�سيون  هناك  لزال  ورمبا  الفرن�سية، 

فرن�سا  اإعالن  اأيام  كانوا  ممن  اأحياء، 

للظهري الرببري، يذكرون تواجد مفكر 

فا�سي، كان يدعم اجتاه املحافظة على 

الدارجة، وكان هو اأي�سا ي�سمى عيو�ض، 

العظيم،  الكتاب  �ساحب  اأورد  وقد 

�سنة  »األف  كتابه  يف  الزعفراين،  حاييم 

اأ�سماء  ي�سرد  وهو  اليهود«  تاريخ  من 

االأ�سماء  ))من  وكتب  اليهود 

املاأخوذة من الكتاب املقد�ش: 
عمرام، وعيو�ش((.

يف  املعروف  هذا  عيو�ض  كان  ورمبا 

الرببري  الظهري  ملرحلة  نتاجا  فا�ض 

ال�سباب  من  ))زمرة  اأعطت  التي 

ممن كانوا كلهم اأو جلهم قروؤوا يف 

مدار�ش فرن�سية ولعبت بعقولهم 

املنقحة،  غري  الفل�سفة  تعاليم 

التدين((  يف  نظرهم  فاأف�سدت 

)الفكر الإ�سالحي يف املغرب. تاأليف 

د. �سعيد بن�سعيد العلوي(.

هذا  اأثارها  �سجة  اإنها  حقا 

بالنار،  يلعب  وهو  العيو�ض)...( 

حماول بها اأن يحرق الكيان العلمي 

يدري..  ومن  املغرب،  يف  والديني 

كان  عندما  الذي  وهو  يدري،  ومن 

يف  النف�سالية  خزعبالته  يذيع 

امل�ساء  ذلك  يف  املغربي  التلفزيون 

عيو�ض،  نبـــيل  ولده  كان  نف�سه، 

ت�سفيقات  من  ق�سف  حتت  يتلقى 

اأيــــدي  ومن  اجلزائريني، 

»زهرية  اجلزائرية  امل�سوؤولـــة 

مهرجان  يف  تكرميية  جائزة  ياحي« 

الفيلم اجلزائري.

الزعيم  ا�ستنجد  ملاذا  اإذن،  نفهم 

املرحوم عالل الفا�سي بالفاأ�ض، الآلة 

احلـادة، لك�سر املخطط ال�ستعماري 

املغاربة  جتريد  فكرة  وراء  الكامن 

من و�سيلة الثقافة، فخطب رحمه اهلل 

يف املجل�ض الوطني حلزب ال�ستقالل 

جلنة  ))اأ�س�سنا  وقال:   1956 �سنة 

الفاأ�ش)...( لهدم ما يلزم هدمه، 

خلفه  الذي  التعليم  نظام  الأن 

العربية،  اللغة  يق�سم  اال�ستعمار 

لي�سبح جهاز التعليم ي�سمل ق�سم 

اال�ستقالل  وحزب  »الزنقاوية« 

التق�سيم  ذلك  ا�ستمرار  يربر  ال 

ما  اإلغاء  الرتبية،  وزير  ونطالب 

)راأي  العامية((  مبناهج  يتعلق 

مواطن. عالل الفا�سي(.

وعندما ظهرت بوادر العجز احلكومي 

له  خطط  ما  اإ�سالح  عن  املغربي، 

ال�ستعمار، وجعلنا بعد خم�سني عاما 

تخبطنا  منار�ض  والتعليم  الرتبية  من 

اجلهلة  من  جمموعة  اأيدي  على  فيها، 

هزلت  اإذا  حتى  بالتعليم،  املكلفني 

�سامها كل مفل�ض)...( من قبيل مناذج 

عيو�ض، ليقرتح علينا الرجوع اإىل اأيام 

قبل وقوعه،  به  �سعر  ما  ليوطي، وهو 

الدكتور  الأمازيغية  احلركة  قطب 

))اإننا  كتب:  الذي  �سفيق،  حممد 

اللغة  تعـــلم  اأنف�سنا  علـى  نوجب 

اإىل  وحتبيبها  واإتقانها  العربـــية، 

النا�ش، بل ونقد�سها، الأنها اإحدى 

اللغات التي نزل بها الوحي، وهي 

نحن  اإننا  الفرقان..  لغة  بذلك 

االأمازيغ نقدر العروبة ونوؤاخيها 

مع  )حوار  واملواطنة((  باالإ�سالم 

�سديق اأمازيغي. عبد ال�سالم ي�ض(.

له  ر�سالة  يف  يحاور  �سفيق  وكان 

القطب اخلالد)...( ال�سيخ املرحوم 

حملال  كتب  الذي  ي�ض،  ال�سالم  عبد 

يقرتحون  الذين  هوؤلء  خطاأ 

لغة  العامية،  بلغة  الحتفاظ 

الطفولة، لنتوقف بها عن اخلو�ض يف 

امل�ستقبل، كما تو�سي بروتوكولت 

))ق�سية  حكمــاء �سهيون، وكتب: 

باهلل  اإمياين  ومماتي،  حياتــي 

ور�سولـه واليوم االآخر، فال ي�سري 

يف  يخد�ش  وال  الكربى،  ق�سيتي 

لغة  بذاكرتي  تعلق  اأن  اإميانــي، 

جـــدة،  واأهـــــازيج  طفولة)...( 

حكمة،  وتركيبة  لهجة،  ونكهة 

�ساغتها عبقرية جدودي ال�سلوح 

وجـدودي  االأمازيـــغ،  وجـــدودي 

فرع  يتنازع  كما  اإال  الريفيني 

)نف�ض  ال�سجرة((  جذع  ال�سجرة، 

امل�سدر(.

ورحم اهلل القطب عالل الفا�سي الذي 

حكى يوما: ))اإنه جاء عنده ال�ساب 

من  رجوعه  بعد  بالفريج،  اأحمد 

الدرا�سة بفرن�سا وقال له: اإن العلم 

واإذا  اأخذته،  بلغتك  اأخذته  اإذا 

اأخذك((  غريك،  بلغة  اأخذته 

)النقد الذاتي. عالل الفا�سي(
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الدارجة التي �سماها عالل الفا�سي  باللغة الزنقاوية

مادامت الدارجة، هي 
لغة األميين، فقد ظهر 
بالصوت والصورة، أن 
المدافع عن الدارجة، 

هذه األيام، هو المسمى 
عيوش، أميا »مكلخا« 
عاجزا عن تبرير خرجته 
المدرحة)...( بالنكهة 
اليهودية)...( مكتفيا 
بترديد »الدارجة زوينة«


