
زوريطا«،  »مدام  اليهودية 
الذي كان مذكورا  زوجة زوريطا 
بنبركة  في قضية اختطاف المهدي 
األسبوع  البيضاء  الدار  في  تظهر 
المتهمين  ملف  في  شاهدة  الماضي، 

في قضية سلب أمالك األجانب. 
المعروف أن هذه المدام)...( على عالقة 
الذي  حيم..  مصطفى  األول  بالمعتقل 
قال أمام محكمة باريس إنه يشتغل مع 

جهاز الديسطي المغربي.   

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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الحكـم لفائــدة 
الهمــة.. 

خطـر على حرية 
الصحـافة

هل يفتح خادم الحقيقة الضائعة

احلرمني ملف ممتلكات 

املغاربة حول الكعبة 
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»رو�س« جاء لفرن�شا ليعرف حقيقة االتفاق 
الفرن�شي اجلزائري حول ق�شية ال�شحراء

عندما كادت اأن ت�شتعل حرب بني العلويني 
واآل بن�شودة ب�شبب »طباخ« امل�شت�شار

الف�شاد يكتنف اأعمال جلان العفو، يف عهد 
احل�شن الثاين وحممد ال�شاد�س

بوعي
ف األس

المل

حمكمة اأمريكية 
يف داال�س تعود لفتح 
ملف برتول تال�شينت

حممد حمداوي القيادي يف »جمل�س الإر�شاد« 

يرحب بعودة ال�شيخ  مطيع وي�شرح:

»العدل واالإح�شــان«  لها 
م�شكــل مع اال�شتبــداد 
ولي�س مع نظـام احلــكم

11 10

حـــوار
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باريس. األسبوع

ت�أكد الو�سول ال�سري)...( للمبعوث الأممي 

ر�سمي�  الإعالن  عدم  رغم  لب�ري�س  رو�س، 

مقرب  م�سدر  لن�  ليقول  التحرك،  هذا  عن 

ل�سك  ب�أنه  الفرن�سية،  الأنب�ء  وك�لة  من 

ال�سحراء،  مبلف  عالقة  الزي�رة  لهذه  اأن 

الفرن�سي  امل�سرتك  البالغ  بعد  خ�سو�س� 

الوزير  زي�رة  عند  �سدر  الذي  اجلزائري، 

16 و17  الأول الفرن�سي اإيرو، للجزائر، يف 

اأجهزة  اأطراف  على  ن�سر  والذي  دجنرب، 

الإعالم اجلزائرية ب�سيغة النت�س�ر، حيث 

اعرتف الطرف�ن)...( الفرن�سي واجلزائري 

نقطتني:  على  نظرهم�  وجه�ت  ب�تف�ق 

لل�سعب  يعطي  الذي  املخطط  دعم  الأوىل: 

بنف�سه.  م�سريه  تقرير  حق  ال�سحراوي 

يف  رو�س  الأممي  املبعوث  دعم  والث�نية: 

جهوده.

املوقف  يف  التحول  هذا  خطورة  اأن  ورغم 

املقرتح  احلل  يدعم  ك�ن  الذي  الفرن�سي، 

اأزمة  اإل  اإعالمي�،  تغطه�  مل  املغرب،  من 

الدولة  رئي�س  به  اأدىل  الذي  الت�سريح 

لرجوع  ارت�ح  عندم�  هولند  الفرن�سية 

وزير خ�رجيته �س�مل�)...( من اجلزائر، ف�إن 

ب�لن�سبة  تعو�س  اأن  ميكن  ل  الأزمة،  هذه 

وم�  فرن�س�،  مع  اجلديدة  اأزمته  للمغرب، 

اإذا ك�ن املبعوث الأممي رو�س، ج�ء لفرن�س� 

ب�سفة غري ر�سمية، لي�ستطلع حقيقة الأمر 

يف تغيري موقفه� من ق�سية ال�سحراء. 

ال�س�د�س،  حممد  امللك  ا�ستقب�ل  اأن  لول 

ج�ء  كيكو،  اإليزابيت  اخل��سة  للمبعوثة 

هذه  اأن  حيث  النتظ�ر  جدار  ليك�سر 

ال�سيدة رئي�سة جلنة اخل�رجية يف الربمل�ن 

الفرن�سي، ج�ءت ب�لت�أكيد لتطمئن املغرب، 

هي  احلقيقية  الفرن�سية  امل�س�لح  اأن  على 

مع املغرب ل مع اجلزائر.

»رو�س« جاء لفرن�سا ليعرف حقيقة االتفاق 

الفرن�سي اجلزائري حول ق�سية ال�سحراء
االأمريكيــــــون 

يحركون دعوى �سد 
املغرب يف الطك�سا�س
املتحدة،  الولي�ت  اإىل  امللكية  الزي�رة  بعد  مب��سرة 

اأحد  ق�م  اأوب�م�،  الرئي�س  طرف  من  ا�ستقبل  حيث 

امل�سمى  امل�سروع  يف  ال�س�بقني،  الأمريكيني  ال�سرك�ء 

»برتول ت�ل�سينت« بول دوجوري� بفتح امللف من جديد 

يف  اأو�ستني  مدينة  حم�كم  ب�إحدى  امل��سي،  الأ�سبوع  يف 

ولية الطك�س��س.

حيث   ،2001 �سنة  اإىل  يرجع  امللف  هذا  ف�إن  وللتذكري 

اأقط�ب  اأحد  مع  لالت�س�ل  اأمريكية  جمموعة  ج�ءت 

الهولدينغ امللكي، ق�سد ا�ستغالل م� �سمي يف ذلك الوقت 

اآب�ر البرتول يف منطقة ت�ل�سينت.

وك�ن وزير الط�قة وقته� قد �سرح ب�أن املغرب، اكت�سف 

الأمريكيني  اأطم�ع  يف  زاد  الذي  ال�سيء  للبرتول،  اآب�را 

الذين يظهر اأنهم اأم�سوا عقدا �سخم� مع املغرب.

يف  خبري  ب�سفته  ال�سرف�تي،  اأبراه�م  املع�ر�س  ليخرج 

جم�ل الط�قة.. ويعلن على �سفح�ت جريدة الأحداث« 

غري  النفط  وزير  كالم  ب�أن   »2000 �ستنرب   1 »عدد 

يف  �سقط  الط�قة  يف  املغربي  الوزير  اأن  واأكد  م�سوؤول، 

ال�سركة  تتدخل  اأن  قبل  الأمريكية  ال�سرك�ت  م�سيدة 

الأمريكية لون�ست�ر، نف�سه� ثالثة �سهور من بعد، وتن�سر 

بي�ن� موؤيدا لكالم ال�سرف�تي، ب�أنه مل يكت�سف يف املغرب، 

ل برتول ول غ�ز.

الطك�س��س  يف  ح�لي�  املدرجة  الدعوى  تكون  ورمب� 

بني  الفرق  عن  ب�لتعوي�س�ت  امللكي،  اللوبي  ملط�لبة 

الوعد بتواجد البرتول، واجلزم بعدم وجوده.

الرباط. األسبوع

حتول اأحد املط�عم الكربى غري بعيد 

من جممع ميك�مول اإىل مق�سف ليلي 

وخ��سة  املطعم  زبن�ء  يجد  حيث 

املرفوقني ب�أولدهم، اأن الأمر يتعلق 

ته�فت  حيث  ك�ب�ري)...(  ب�سبه 

ل  ب�سكل  والأ�سح�ب)...(  الفتي�ت 

نراه اإل يف املالهي الليلية، وهذا م� 

للزبن�ء  املطعم  يقدمه  م�  على  يوؤثر 

الراغبني يف الأكل ل يف الزهو)...(.

تعرف  التي  الرب�ط،  ولية 

يف  يح�سل  قد  فيم�  م�سوؤوليته� 

به  مرخ�س  غري  ليلي  مق�سف 

ب�لبحث يف اخللط  ب�لت�أكيد، مط�لبة 

غري  اأخرى  لغ�ية  ي�أتون  زبن�ء  بني 

التدخني)...(  فقط  ورمب�  الأكل، 

املط�عم  قوانني  لأن  وامل�سروب 

اإذا  اإل  املالهي،  قوانني  هي  لي�ست 

العني  ب�إغم��س  يتعلق  الأمر  ك�ن 

على خروق�ت، تكون عواقبه� دائم� 

حتى  انعدمت  اإذا  وخيمة  وخيمة، 

التي  وامل�أكولت  املط�بخ  مراقبة 

تقدم للزبن�ء.

هل تفرق والية الرباط بني 
املطعم واملق�سف

طنجة. األسبوع
ح�زم  ب�لرب�ط  العراقي  ال�سفري  يتم�لك  مل 

على  يرق�س  ق�م  حتى  عواطفه  اليو�سفي 

عبد  الفن�ن  ميدح  ك�ن  فيم�  الدبكة  نغم�ت 

املجموعة  تلك  من�ف�س�  الغ�وي،  الع�يل 

املتميزة من اأقط�ب الفن املغربي.. اأم�ل عبد 

الق�در، و�سالح الدين حم�سن، وعبد الرحيم 

ال�سويري، وعبد ال�سالم اخللويف، والته�مي 

يف  يربعون  وكلهم  �سريف،  وعمر  احلراق، 

لدرجة  وال�سرقي  املغربي  الفن  بني  اجلمع 

جعلت اأحد ال�سرقيني احل��سرين يقول: اإن 

اإحي�ء  على  ق�درة  املغربية،  املجموعة  هذه 

الفن امل�سري الذي تك�د الثورة الفو�سوية اأن 

تق�سي عليه يف بالد الكن�نة.

ال�سريفة  برئ��سة  ك�ن يف طنجة،  هذا  احلفل 

املرحوم  الأمري  كرمية  العلوي،  كلثوم  اأم 

مولي احل�سن بن املهدي وزوجته الأمرية 

ف�طمة الزهراء، وقد ح�سرت لال اأم كلثوم اإىل 

ال�س�ع�ت الأخرية من هذا احلفل الذي اأق�مته 

يف  املتخ�س�سة  طنجة«،  »ح�س�نة  جمعية 

تبني الأطف�ل املتخلى عنهم برئ��سة الف��سلة 

ك�ن عدد  وقد  )ال�سورة(  بوعبيدي  خديجة 

من هوؤلء الأولد والبن�ت املتخلى عنهم، هم 

الذين ي�ستقبلون ال�سيوف وقد اأ�سبح الكثري 

منهم �سب�ن� و�س�ب�ت يف منتهى الأن�قة.

طنجة، يف الواقع، ك�نت اأن�سب املدن ل�ستقب�ل 

البوغ�ز  مدينة  اأخذت  اأن  بعد  احلفل  هذا 

ط�بع� من الرقي، يوؤهله� مل�ستقبل زاهر.

عندما مل يفهم العميد طه ح�سني 

مقولة حممد اخلام�س: ديالكم
فرطت قنوات املخزن، الأوىل 

يف  وميــــــــدي1،  والث�نية 

تدوين �س�بقة نقلته� قن�ة 

فيه�  قدمت  اإلكرتونية، 

طه  العربية  اللغة  عميد 

ح�سني، وهو يتدخل، قبل 

مو�سوع  يف  ع�م�،  �ستني 

العربية والدارجة.

ح�سني  طه  العميد  �سرح  فقد 

بنف�سه وب�سوته، ب�أنه ج�ء للمغرب 

وكلمــه  اخل�م�س  حممد  املرحوم  امللك  وا�ستقبله  مرة 

الدعم  على  كثريا  اأ�سكركم  اإين  له:  ق�ل  واأخريا  طويال، 

دي�لكم، وق�ل طه ح�سني: خرجت مودع�، ولكني مل اأفهم 

اأن  اإىل  م� معنى »دي�لكم«، و�س�ألت عنه� فتم تف�سريه� يل 

اأ�سبحت كلمة اأردده�، وحتى قبل اأن اأغ�در املغرب، قلت 

ملودعي: �سكرا على العن�ية دي�لكم.

لو اأن قنوات التلفزة قدمت هذا الت�سريح لطه ح�سني عن 

امللك حممد اخل�م�س، لك�ن اأفيد من الكثري من اخلزعبالت 

التي يقدموه� لن�.

حفل خريي كبري بطنجة برئا�سة 
ال�سريفة اأم كلثوم

جواب املطرودين من حزب 
اال�ستقالل على �سباط

الرباط: األسبوع
من  بقرار  ال�ستقالل  حزب  من  املطرودين  جمموعة  اأ�سدرت 

الطرد  قرار  اأن  فيه  اأكدوا  موؤخرا  الع�م  للراأي  »بالغ�  »�سب�ط 

الذي �سدر يف حقهم له اأهداف و�سفوه� بـ»الدنيئة«، وج�ء يف 

اأن الأمني الع�م اجلديد للحزب، »يق�سد تنفيذ  البي�ن املذكور 

خمطط�ت من يوجهونه وي�سخرونه لينهي عقيدة وجه�د الفكر 

ال�ستقاليل يف اأ�س�لته وعمقه، كم� ن��سل يف �سبيله زعيم التحرير 

اخل�لد عالل الف��سي، رحمه اهلل، م�سترتا وراء فكرة عن�سرية 

مقيتة، و�سعبوية مف�سوحة)..(«.

ومل يخل البي�ن الذي �سدر ب��سم املطرودين وعلى راأ�سهم عبد 

اخلليفة  واحممد  الف��سي  عالل  الزعيم  جنل  الف��سي  الواحد 

هذه  مثل  خلطورة  اإ�س�رات  من  احلزب)..(  يف  الب�رز  القي�دي 

القرارات على م�ستقبل احلزب، وهي قرارات مت�سفة »ب�ملكر 

واخلديعة وال�ستئ�س�ل ح�سب لغة البالغ.

يذكر اأن �سب�ط ك�ن قد اأ�سدر موؤخرا قرار بطرد 30 ع�سوا من 

املجل�س الوطني حلزب ال�ستقالل بدعوى الغي�ب. 

روس

طه حسين





4
alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار
 العدد: 769  اخلميس 26 دجنبر 2013

�شريط الفيديو الذي 

اختلف حوله الإ�سالميون 

والحتاديون وال�ستقالليون

الرباط: األسبوع

التي قدمها »كرمي غالب«  الو�صالت  اأن  يت�صح 

رئي�س جمل�س النواب خالل االحتفال بالذكرى 

زوبعة  تثري  الربملان  تاأ�سي�س  على  اخلم�سني 

كبرية مل تهداأ بعد.

الزوبعة حتولت اإىل حماكمات لكرمي غالب على 

الفيديو«، مل تخمد  العر�س وبخا�سة »�سريط 

اأطلقها غالب  التي  الوعود  الكثري من  بعد رغم 

لتهدئة الو�سع.

يف هذا ال�سدد، قال االحتاديون اإنهم انتزعوا من 

كرمي غالب بعد ال�سغط الذي مار�سه كل من عبد 

العايل دومو نائب غالب و اأحمد الزايدي رئي�س 

الذي  الوثائقي  ال�سريط  باإلغاء  وعدا  الفريق، 

كان قد قدمه حول الربملان وا�ستعداده لت�سوير 

�سريط وثائقي جديد ال عالقة له باالأول.

مار�سه  الذي  ال�سغط  اإن  قالت  ذاتها،  امل�سادر 

حتى �سباط بعد تدخل ادري�س ل�سكر لديه، اأثمر 

على اإلغاء ال�سريط ال�سابق وبداية اإعداد �سريط 

الراحل  تراأ�س  حمطة  على  كثريا  يقف  جديد 

كثريا  ثم  يقف  برملان،  الأول  بنربكة  املهدي 

القوية  واملعارك  ال�سيا�سية  ال�سجاالت  على 

التي قادتها املعار�سة االحتادية على الواجهة 

من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  الربملانية خالل 

القرن املا�سي مبا فيها ملتم�س الرقابة الذي كان 

قد قدم اآنذاك.

حزب العدالة والتنمية بدوره طالب من غالب 

يف  الربملان  داخل  االإ�سالميني  ب�سمة  اإبراز 

ال�سابق  عهدهم  خالل  �سواء  املرتقب،  ال�سريط 

»حركة اخلطيب«، اأو فريق العدالة والتنمية يف 

حلته اجلديدة.

طرف  من  ال�سريط  باإعداد  اجلميع  وعد  غالب 

�سركة اإنتاج جديدة وعر�سه على اأنظار الفرق 

الربملانية اأوال، قبل تبنيه وعر�سه ب�سفة عامة.

�سنة  اإىل ذلك، �سملت االحتفال بذكرى خم�سني 

عن الربملان املغربي اإ�سدار طابع بريدي يوثق 

للحظة وورقة نقدية يف ذات املو�سوع،  يف انتظار 

الراحلني  الربملان  روؤ�ساء  كل  تكرمي  فعاليات 

والباقني على قيد احلياة.

م�سادرنا،  ح�سب  املوؤكد،  من  بات 

املغرب  �سفراء  اأغلب  تغيري  يقع  اأن 

وقنا�سله، الذين جتاوزتهم االأحداث، 

تكوينها  ي�ساير  بكفاءات،  وتعوي�سهم 

فهم طريقة ا�ستغال املنظمات الدولية 

ال�سحراء  لق�سية  الدويل  واملنتظم 

االقت�سادية  وللمناف�ســــــة  املغربية 

احتاد  يدخــــــل  و�ســـــــوف  الدولية، 

يف  اخلط،  على  املغربية  املقاوالت 

اأن  اأهمها،  نزولها،  اأ�سباب  لها  �سابقة 

بيد  اأ�سبح  بوزارة اخلارجية،  القرار 

منت�سبني له..

منا�سبة هذا القول تتمثل يف دعوة مرمي 

بن�سالح، رئي�سة الباطرونا املغربي، يف 

لقائها االأخري مع �سالح الدين مزوار، 

وزير اخلارجية، اإىل بلورة اآلية الذكاء 

املغربية  املقاولة  لتاأهيل  االقت�سادي 

الدولية  املناف�سة  ومراقبة  وملتابعة 

لها.

اأما ال�سبب احلقيقي ح�سب م�سادرنا، 

الفا�سي  الطيب  التكنوقراط،  اأن  فهو 

وبعده،  االأ�سبق  الوزير  الفهري، 

االإ�سالمي �سعد الدين العثماين، حاولوا 

اأن  البد  اآخر  طرفاً  اأنف�سهم  يثبتوا  اأن 

�سيادية  له ح�ساب، يف وزارة  يح�سب 

وعينوا  بهواية  ذلك  فعلوا  بامتياز، 

ح�سا�سة،  منا�سب  يف  »م�سامريهم« 

جهات  مع  مواجهة  يف  دخلوا  وبذلك 

نافذة، وقادهم ذلك يف حالة »االإخوان«، 

اإىل �سراع مع احتاد مقاوالت املغرب، 

الوزير  قرار مقاطعة زيارة  اإىل  و�سل 

طيب  الرتكي  االإ�سالمي  االأول، 

احتاد  طرف  من  للمغرب،  اأردوغان 

املقاوالت املغربية.

مرتقبة،  ترتيبات  من  االآن  نراه  وما 

هو ت�سفية وكن�س بقايا م�سروع)..(، 

وبعده  الفهري«  »الفا�سي  حاول 

اأن  اأجنداته،  ح�سب  كل  »العثماين«، 

للمجال  تنتمي  بوزارة  له،  ميهدوا 

املحفوظ.

و»الرجاوي  العذراء«  »مرمي  لقاء 

مـــــــــــزوار« )ال�سورة(، خطـــــــــوة 

املا�سي  اأخطاء  لت�سحيح  اأ�سا�سية 

الدبلوما�سية ولت�سخي�س اأ�سباب ف�سل 

االقت�ساديني  امل�ست�سارين  جتربة 

بحاجة  ونحن  املغرب،  ب�سفارات 

ت�ستنري  جديدة،  ا�سرتاتيجية  خلطة 

وت�سارك  امللكية  بالدبلوما�سية 

الدبلوما�سية املوازية، وهي يف احلقيقة، 

منها  متعددة،  باأو�ساف  دبلوما�سيات 

وت�ست�سري  االقت�سادية،  الدبلوما�سية 

والدبلوما�سية  الوقائية  الدبلوما�سية 

االفرتا�سية.

�سوف  م�سادرنا  ح�سب  كثرية  ملفات 

تزاح، ومع امللفات عزل رجال ون�ساء 

فائدة  وا�ستهلكوا  اأغرا�سهم  اأدوا 

دبلوما�سية  منا�سب  يف  وجودهم، 

اأقرب اإىل الريع ال�سيا�سي..

اآه، كدت اأن�سى اأن �سنة اأخرى تقرتب 

من النهاية وال زالت ق�سية ال�سحراء، 

العزيز  عبد  ال�سيد  اأجندة  يف  اأولوية 

ال  الذي  اجلزائر،  رئي�س  بوتفليقة، 

ال�سابة  انتظر  حيث  لتعنته،  حدود 

بوعيدة«،  »مباركة  ال�سحراويــــــــة، 

امل�سرية  قبل  باأ�سابيـــع  املـــــزدادة 

ت�سبح  اأن   ،1975 �سنة  اخل�سراء 

اأجدادها  اأر�س  عن  للدفاع  وزيرة، 

وعن اأهلها املحتجزين بتندوف. 

لقاء »مرمي العذراء« والرجاوي »مزوار«: 

خرائط دبلوما�سية جديدة تت�سكل..  من ير�سمها؟

القرار السياسي

أزوالي

الرباط: األسبوع

مكونات  بني  احلايل  ال�سراع  اأن  يبدو 

واالإ�سالميني  اأطيافه  مبختلف  الي�سار 

اجلامعات  داخل  اأطيافهم  مبختلف 

اإىل  ومنها  اإىل احلكومة  انتقل  قد  املغربية 

الربملان.

املرة  هذه  يج�سده  ال�سراع  هذا  عودة 

مقرتح قانون قد تقدم به حزب االإ�سالميني 

- العدالة والتنمية- ر�سميا داخل الربملان 

اجلامعات  من  عدد  جتميع  اإىل  يرمي 

والكليات يف جامعة واحدة وبخا�سة على 

م�ستوى مدن الرباط والدار البي�ساء.

العدالة  نواب  قدمه  الذي  القانون  هذا 

يف  القيادي  الوزير  بح�سور  والتنمية 

الداودي  حل�ســـــن  االإ�سالمـــــــي  احلزب 

امل�سروع،  نف�س  لوزارته  اإن  قال  والذي 

وداخل  الربملان  خارج  الي�ساريني  رف�سه 

الربملان.

بع�س  اعتربته  هذا  التجميع  قانون 

تكتيل  اإىل  خفيا  �سعيا  الي�سارية  االأو�ساط 

اجلامعة  داخل  االإ�سالمية  للقوى  �سيا�سي 

ورافعة  لواجهة  يوؤ�س�س  مما  املغربية، 

�سراعه  يف  االإ�سالمي  للحزب  جديدة 

احلكومة  م�ستوى  على  �سواء  اليوم  الدائر 

داخل  الطالبي  امل�ستوى  على  اأو  والربملان 

والكليات. بع�س هوؤالء  �ساحات اجلامعات 

الي�ساريني ذهبوا بعيدا واأكدوا اأن »جتربة 

االإخوان يف م�سر توؤكد تخوفنا امل�سروع من 

الطالبي  الف�سيل  اإن  بحيث  التجميع،  هذا 

الع�سيان  يقود  من  هو  م�سر  يف  االإ�سالمي 

امل�سري  االأمن  وعلى  ال�سي�سي  على  املدين 

وبالتايل �سيطرة االإ�سالميني على اجلامعات 

قد يوظف يف مثل هذا ال�سراع«.

هل هي حماولة »الإ�سالميني« لل�سيطرة على اجلامعات؟ 

بقلم: رداد العقباني

تارودانت: األسبوع

وقرى  بجبال  االأيام  هذه  يجري  ماذا 

وراء  يقف  ومن  العاملة؟  �سو�س  جهة 

دون  واحتقانها  اجلهة  �ساكنة  غ�سبة 

اآذان �ساغية حتى حدود اليوم؟.

ما  بحـــــ�سب  �سو�س  جهة  �ساكنــة 

ال�سبت  �سجلته »االأ�سبوع«، يــــــــــوم 

حتديدا،  تارودانت  بجبال  املا�سي، 

تعي�س غ�سبا �سديدا ب�سبب الهجومات 

من  القادمة  اجلمال  لقوافل  املتتالية 

ال�سمارة  ومن  العيون  من  اجلنوب 

وعدد من مدن ال�سحراء على مناطق 

الرعي بها.

ال�ساكنة هناك بجبال تارودانت و�سو�س 

جماعات  اكت�ساح  اليوم  تواجه  عامة 

من الرحل من الرعاة ب�سيارات الدفع 

الرباعية م�سلحني وقادمني من مناطق 

اجلنوب يرعون اآالف اجلمال واملاعز 

بالقوة يف مراعي اأهل عدد من اجلماعات 

القروية التابعة لتارودانت.

ت�سريح  يف  قال  الرعاة   اأحد 

الذي  اجلفاف  اأثار  “اإن  لـ»االأ�سبوع« 

خيم على مناطق ال�سحراء هذه ال�سنة 

املناطق  هذه  نحو  الرحيل  اإىل  دفعنا 

متنها  نقلنا على  �ساحنات كبرية  عرب 

مهددة  باتت  التي  وماعزنا  جمالنا 

بالهالك ب�سبب اجلفاف هناك”.

تنتف�س  التي  �سو�س  �ساكنة  بينما 

املاء  حتى  االكت�ساح  هذا  على  اليوم 

يف  االأمطار  من  خزنته  الذي  القليل 

م�سريات  يف  خرجت  “املطفيات”، 
احتجاج على ال�سلطات املحلية هناك، 

متهمينها بالتواطوؤ مع جهات نافذة يف 

ال�سحراء على هذا االقتحام والهجوم.

اليوم وبعدما رف�ست ال�سلطات التدخل 

ون�سحها لل�ساكنة باللجوء اإىل الق�ساء، 

من �سيتدخل الإنهاء حالة االحتقان هته 

بقرى وجبال �سو�س؟.

احتقان خطري يف نواحي تارودانت

جمال العيون.. تدك جبال �سو�س

مزواربنصالح

جواب بنكريان على �شباط 

بداية التح�سري لإيفاد جلنة 
لتق�سي احلقائق يف فا�س 

الرباط: األسبوع

يت�سح اأن معارك العدالة والتنمية واال�ستقالل مل تهداأ بعد نزول حزب 

�سباط من �سفينة حكومة العدالة والتنمية، بل احلرب اليوم مر�سحة 

لالنتقال وبقوة اإىل اجلهات واالأقاليم خا�سة مع وترية اقرتاب حرارة 

االنتخابات اجلماعية.

يف هذا ال�سياق، يواجه اإخوان بنكريان �سباط على العديد من الواجهات 

اآخرها ما ي�سعى اإليه رفاق بنكريان يف الربملان جاهدين لت�سكيل جلنة 

يف  وتبحث  العلمية  بالعا�سمة  الرحال  حتط  النواب  من  ا�ستطالعية 

اختالالت مالية كبرية تعرفها املناطق ال�سناعية املحدثة مبدينة فا�س.

تكوين هذه اللجنة يف هذا التوقيت بالذات وملدينة فا�س حتديدا دون باقي 

الذين اعتربوها ر�سالة  املدن، يطرح �سوؤاال عري�سا لدى اال�ستقالليني 

حرب مبا�سرة ل�سباط من فريق العدالة والتنمية مبجل�س النواب.

من جهته، قال قيادي بفريق العدالة والتنمية باأن املو�سوع ال عالقة له 

ب�سباط ويهم اختالالت عملية وكبرية عرفتها عملية تفويت العديد من 

اإىل اختالالت يف جتهيز هذه  اإ�سافة  ال�سناعية  املنطقة  داخل  املحالت 

املناطق وبناء طرقها وتزفيتها وغريها من االختالالت التي تتطلب على 

ينجح  فهل  تق�سي احلقائق،  نقل جلنة  اإن مل  ا�ستطالعية  االأقل جلنة 

اإخوان بوانو يف مترير هذا الطلب وحتقيق املوفقة الربملانية عليه اأم 

رفاق �سباط م�ستعدون لهزم هذه املبادرة يف مهدها؟.
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ما خفي كان أعظم
املغرب،  ال�سابق يف  ال�سعودي  ال�سفري 

موؤخرا  عني  الب�سر،  الرحمان  عبد 

دولة  يف  ال�سعودية  للمملكة  �سفريا 

للمغرب،  يعود  اأن  وينتظر  الإمارات، 

موؤقتا لتوديع جاللة امللك.

لباري�س  الرميد الأخرية  الوزير  رحلة 

اإطار  حركت مع الذين تقابلوا معه يف 

ال�سماح  م�سروع  الإن�سان،  حقوق 

عدة  بينهم،  فيما  للرجال  للزواج 

جمعيات حقوقية مغربية، خجلت من 

من  النوع  هذا  على  موافقتها  اإعالن 

احلريات.

الق�ساء  التي يعرفها جمال  احل�سرجة 

العدد  الأ�سبوع  )انظر  املغرب  يف 

كالمية  م�سادة  �سكل  اأخذت  املا�سي( 

الرميد،  الوزير  اجتماعات  اإحدى  يف 

الأعلى  للمجل�س  العام  الوكيل  مع 

الوكيل  مهمة  »اإفراغ  مو�سوع  حول 

و�سل  النقا�س  حمتواها«.  من  العام، 

حد القطيعة لتعود الأمور اإىل طبيعتها 

فيما بعد.

اأنه  غالب،  لرئي�سهم  النواب  يغفر  لن 

يف يوم ذكرى تاأ�سي�س الربملان، تركهم 

بدون غذاء، وذهب ع�سمان ليتغذى يف 

بيته، واأخريا اأعطوهم �سندويت�سات.

عني رئي�س دولة غينيا بي�ساو، قن�سله 

له  �سفريا  بال�سنغال،  دكار  يف  العام 

الأحد  الرباط  اإىل  و�سل  باملغرب، 

لغينيا  ال�سابق  ال�سفري  وكان  املا�سي، 

بي�ساو، قد تويف اأثناء مزاولة مهامه يف 

املغربي  الأعمال  رجل  وتكفل  الرباط، 

يف غينيا بي�ساو، ح�سن ال�سنتي�سي بنقل 

جثمانه اإىل بلده.

�سريفعها  التي  الق�سايا  عدد  بلغ 

�ستون  �سباط،  على  ال�ستقالليون 

ق�سية، �ستنظر فيها املحاكم يف خمتلف 

جهات املغرب.

ال�سحفي،  ال�ستجواب  هذا  عجيب 

ملرا�سل جملة »جون اأفريك«، مع وزير 

لعمامرة  رم�سان  اجلزائر،  خارجية 

ول  واإفريقيا،  العرب  �سوؤون  حول 

احلظ  ح�سن  من  املغرب،  عن  �سوؤال 

الأزرق،  العلمي  املغربي،  املقاول  اأن 

اأثرياء  بني   46 الدرجة  على  ح�سل 

اإفريقيا، لتتحدث عنه املجلة، التي كان 

مفرو�سا فيها، اأن تدافع عن املغرب.

من مهازل جمل�س امل�ست�سارين، بع�س 

عن  يتحدثون  الثانية  الغرفة  نواب 

تعديالت مت اإدخالها لقانون املالية)..( 

اأ�سقط  القانون  م�سروع  اأن  واحلال 

بكامله.

ال�سياحة  وزارة  يف  الغا�سبني  بع�س 

من  الوزارة،  مطبوعات  ي�ستعملون 

الوزير  مع  مل�ساكلهم  الرتويج  اأجل 

اأنهم  لالنتباه  واملثري  حداد،  حل�سن 

املر�سد  عبارات  ببع�س  ي�ستعينون 

والإح�سان،  العدل  جلماعة  الراحل 

حيث حمل اآخر بيان لهم ا�سم »مذكرة 

عما  يتحدثون  وفيها  الأمر«،  يهمه  ملن 

اأ�سموه بالتالعبات)..(. 

الرباط. األسبوع

حقوقية  جمعيات  عدة  كتبت 

العدل،  وزير  اإىل  مذكرات  مغربية، 

الظروف  واإىل الربملان، ق�سد تعديل 

على  امللكي  العفو  فيها  ي�سدر  التي 

امل�ساجني.

اأعقاب  يف  املبادرة،  هذه  وجاءت 

الف�سيحة الكربى التي هزت و�سائل 

امللك  اأ�سدر  عندما  العاملية،  الإعالم 

تاريخ  يف  قرار  اأول  ال�ساد�س،  حممد 

امللك  فيه  يرتاجع  املغربية  امللكية 

الإ�سباين  حق  يف  اأ�سدره  عفو  عن 

اأن  منطقيا  يكن  مل  الذي  »كالفان« 

على  ح�سل  ولكنه  العفو،  ي�ستحق 

من  الكثري  اأ�سالت  ظروف  يف  العفو، 

امللكي،  الق�سر  اأطراف  على  املداد 

املجرم  لذلك  �سهل  الذي  وا�ستطاع 

الإ�سباين عملية احل�سول على العفو، 

اأن يدفعه اإىل مغادرة املغرب، ويجتاز 

الذي  اليوم  نف�س  يف  وي�سل  احلدود 

مر�سيا،  مدينة  اإىل  البالغ  فيه  �سدر 

باإ�سبانيا قبل اأن يعلن امللك تراجعه 

امللكي  العفو  وكان  عليه،  العفو  عن 

ر�سميا، يتم حت�سريه بوا�سطة جلنة 

جل�ساتها  تعقد  العفو  جلنة  ت�سمى 

حتت رئا�سة وزير العدل، قبل تقدمي 

اأنه  اإل  اإىل امللك.  امل�ساريع واللوائح 

الثاين،  احل�سن  امللك  عهد  اأواخر  يف 

الك�سف  مت  كربى،  ف�سيحة  انفجرت 

اخرتقت  منظمة  ع�سابة  عن  فيها 

جلنة العفو، واأخذت متنح العفو، اأو 

مقابل  تعبري،  اأ�سح  على  تقرتحــــه 

الراغبـــون  يقدمـــها  التـــي  الأموال 

يف العفو.

العفو،  ق�سية  اأ�سبحت  وعندما 

كان  الأموال  من  للكثري  م�سدرا 

النافذين يف املحيط امللكي،  عدد من 

يتدخلون لبيع العفو، ومل تبق هذه 

الفر�سة امللكية، خا�سعة للمقايي�س 

التقليدية لإ�سدار العفو امللكي.

وكانت ثاين ف�سيحة يف تاريخ اإ�سدار 

العفو، هي ف�سيحة الإ�سباين كالفان، 

املغربي  ال�سرق  �سمعة  لطخ  الذي 

ورغم  املغربية،  الأجيال  يف  وعاث 

ظروف  يف  العفو،  على  ح�سل  ذلك 

من  يوم  يف  �ستنك�سف  اأنها  ل�سك 

يف  الأمر  واأن  خ�سو�سا  الأيام)...( 

ملك  من  بطلب  يتعلق  كان  بدايته 

الإ�سبانيني  اأحد  لإمتاع  اإ�سبانيا، 

املغرب،  يف  املر�سى،  املعتقلني 

الإ�سبانية،  ال�سجون  اإىل  بالنتقال 

�سفقة)...(  اإىل  املو�سوع،  ليتحول 

ا�ستفاد منها كل الإ�سبانيني املعتقلني 

جتار  منهم  وكثري  املغرب،  يف 

للمخدرات.

املغربية،  احلقوقية  اجلمعيات 

اإذن، حمقة يف طلب مراجعة ظروف 

اأيدي  بني  تبقى  ل  حتى  العفو، 

يناق�س  ل  معينة)...(  جمموعة 

اقرتاحاتها اأحد.

�سفية  املغربية  املحامية  وقالت 

اإن هذه الهيئات �ستجعل  العكوري، 

لن  مبداإ  ق�سية  املطالب،  هذه  من 

تعديل  يتم  حتى  عنها  ترتاجع 

احلقوقيني،  واإ�سراك  العفو  قانون 

لتظهر  للعفو،  املقرتحة  اللجان  يف 

حينما  التعديل،  هذا  قبول  بوادر 

�سرح وزير العدل يف اإحدى ندواته، 

يف  �سيتم  العفو،  قانون  تعديل  باأن 

ال�سهور القادمة.

الق�سر،  املقربة من  الأطراف  اأن  اإل 

اخت�سا�س  من  هو  العفو  اأن  تعترب 

امللك، ومن اخت�سا�س روؤ�ساء الدول. 

اإعطاء  عن  يتنازل  قد  امللك،  اأن  اإل 

عفوه للجنة اإ�سافية معنية بدرا�سة 

اإعطاء العفو، لبع�س امل�سجونني يف 

ق�سايا الفجور الأخالقي.

تحت األضواء

الف�ساد يكتنف اأعمال جلان العفو، يف عهد 
احل�سن الثاين وحممد ال�ساد�س

الرباط: األسبوع 
يف خطوة غري م�سبوقــــة داخل احلقـــــــل 

م�سجد  وخطيــب  اإمام  قام  ببالدنا  الديني 

باحلديث  الرباط  و�سط  كبيــــــــــر 

على  املا�سية،  اجلمعة  خطبة،  خــــــــالل 

فريق  جمعت  التي  القدم  كرة  مباراة 

الربازيلي  بنظريه  البي�ساوي  الرجاء 

والتي انتهت بانت�سار الرجاء البي�ساوي، 

ليلة الأربعاء املا�سي.

للم�سلني،  مفاجئة  خطبة  ويف  اخلطيب 

الرجاء  انت�سار  اأن  املنرب  على  من  اعترب 

واأن  وجل  عز  اهلل  من  »نعمة«  البي�ساوي 

هذه النعمة اأفرحت ال�سعب املغربي برمته 

وهي نعمة اأنعم بها اهلل تعاىل على ال�سعب 

اهلل  �سكر  ال�سعب  من  وت�ستدعي  املغربي 

كلها  النعم  لأن  النعمة  هذه  على  وحمده 

هبة من اهلل تعاىل.

امل�ستمعون خلطبة اجلمعة هاته ت�ساءلوا، 

اخلطيب  يناق�س  هل  اليوم  التوجه  بهذا 

كرة  �سفع  وخلفيات  الفيفا  قرار  ق�سية 

القدم ببالدنا اجلمعة املقبلة؟ وهل دخول 

الريا�سية  الفرق  وانت�سار  القدم  كرة 

التوفيق  لوزارة  قرار  الوطنية  والبطولة 

اأم هو الجتهاد اخلا�س للخطيب؟.

امل�ساندة  القلعة اخل�سراء  نظمت جمعية 

اخلمي�س  يوم  الريا�سي  الرجاء  لنادي 

املا�سي يف اإحدى ف�ساءات درب ال�سلطان 

حفال خرييا وزعت خالله بع�س الكرا�سي 

الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�س  املتحركة 

باأن  اجلمعية  رئي�س  اأكد  وقد  اخلا�سة، 

هذا العمل اخلريي الذي كان ب�سراكة مع 

املجتمعي  التاأهيل  برنامج  دعم  جمعية 

 )» RBC « ال�ســـــلطان  مــــــر�س  )الفداء، 

باأن  واأ�ساف  خرييتني،  منا�سبتني  �سبقته 

اجلمعية �ست�سري على نف�س النهج مبنا�سبة 

البي�ساوي  الرجاء  لنادي  الرائع  الإجناز 

جديدا،  حفال  القادم  ال�سهر  يف  و�ستنظم 

امراأة،  و100  طفل   200 منه  �سي�ستفيد 

وال�ستفادة  طبية  فحو�س  باإجراء  وذلك 

من نظارات طبية باملجان.

فريق الرجاء البي�ساوي يف خطبة اجلمعة

جمعية القلعة اخل�سراء تنظم حفال خرييا

الرباط: األسبوع 
يف جل�سة �ساخبة داخل جلنة برملانية، بحر الأ�سبوع املا�سي، 

كانت تناق�س قانونا جديدا للتعمري يحمل الع�سرات من ال�سنني 

�سجنا والغرامات باملاليني للمخالفني يف جمالت البناء، �سيحول 

نائب برملاين م�سار النقا�س نحو م�سار اآخر اأكرث جدل.

حتكي م�سادر برملانية ح�سرت الجتماع اأنه خالل هذا الجتماع 

تقدم نائب ا�ستقاليل عن مدينة تاونات واأخذ ميجد يف العن�سر 

زادتها  هائلة  �سيا�سية  جتربة  وذا  الكفء  بالوزير  اإياه  وا�سفا 

�سامي  من�سب  لقيادة  واأهلته  حنكة  الداخلية  وزارة  جتربة 

تعطى  ل  التي  التعمري  لوزارة  بالن�سبة  احلال  هو  كما  وقوي 

�سوى للكفاءات العالية.

النائب ذاته، وهو ميجد العن�سر اأراد اأن »يكحل ليه لكنه اأعماه« 

حني خاطب العن�سر بالكالم التايل: »هل تعلم الوزير املحرتم اأنه 

يف الدول الكربى ل يعطى من�سب وزير التعمري �سوى للكفاءات 

الكربى، مثال يف اإ�سرائيل اأعطي من�سب وزير التعمري ل�سخ�سية 

�سارون القوي«.

حرج  يف  نف�سه  وجد  الذي  كثريا  العن�سر  اأخجل  الو�سف  هذا 

كبري قبل اأن تتدخل النائبة احلركية فاطنة الكيحل لتدافع عن 

اأمينها العام احمند العن�سر وتطلب من النائب الَكفَّ عن كالمه، 

اأخرى لت�سبيه  اأخرى ودولة  واأن يبحث عن �سخ�سية �سيا�سية 

العن�سر.

برملاين �سبه احمند 
العن�سر بـ»�سارون«

»كالفان«
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من ي�سمع اأ�س�ات ه�ؤالء »الب�ؤ�ساء« يف وطنهم

�أب يطلب فتوى ت�سمح له بقطع رجلي »فلذة كبده« 
الرباط: األسبوع

لق�صة  تطرقت  ان  للأ�صبوع  �صبق 

)ال�صورة(  املعاق  ال�صاب  هذا 

وا�صمه »مراد حمدون« ال يقو على 

اإىل  تطرقت  اأن  �صبق  كما  احلركة، 

للت�صول  رخ�صة  طلب  الذي  والده 

على  ابنه  اإعانة  من  يتمكن  حتى 

تلزمه  التي  اخلا�صة  االإحتياجات 

التي  النداءات  كل  اأن  غري   ،)..(

امتداد  على  اجلريدة  اأطلقتها 

�صنتني مل جتد اأذانا �صاغية ح�صب 

ما اأكده والد ال�صاب املعاق حمدون 

عبد النبي.

من  للأ�صبوع  بعث  االأخري  هذا 

عدم  من  تذمره  عن  تعرب  ر�صالة 

ا�صت�صدار  يطلب  وفيها  االإهتمام، 

له  ت�صمح  نوعها  من  غريبة  فتوى 

يتمكن  حتى  ابنه،  رجلي  بقطع 

فتحميمه   « ظهره،  على  حمله  من 

تنق�صه  وال  امليت،  تغ�صيل  ي�صبه 

�صوى ال�صعائر، كما يجب اأن تكون 

ريا�صيا لتتمكن من تغيري ملب�صه« 

بخط  الر�صالة  من  مقتطف  )اأنظر 

يده(.

ت�صلح  ووالده  ال�صاب  هذا  معاناة 

اأفلم  من  لفيلم  �صيناريو  تكون  الأن 

الواقع، فقد توقع الطبيب وفاته بعد 

اأربع �صاعات من ميلده، وكان والداه 

�صيح�صل،  ما  هو  ذلك  اأن  يعتقدان 

�صاءت  االأقدار  لكن  وفاته  فانتظرا 

اأن يعي�ش 21 �صنة على حاله )اأنظر 

االأ�صبوع عدد 7 نونرب 2013(.

مادمت يف املغرب ال ت�ستغرب 

20 �سنة �سجنا و100 
مليون غر�مة لكل من 

ي�سغل طفال

الرباط: األسبوع

»معلمة«  اأو  »معلم«  كل  �صجن  اهلل  بنعبد  قرر 

اأو  بنات  ال�صنعة ملتعلمني  تعليم  جتروؤوا على 

الطرز  اأو  التقليدية  اخلياطة  ور�صات  يف  اأطفال 

التقليدية  الزرابي  اأو  احلدادة  اأو  النجارة  اأو 

والفخار وغريها من احلرف التي يتلقاها ال�صغار 

بعدد من املدن العتيقة باملغرب.

لهوؤالء  ال�صجن  يقرروا  مل  اهلل  بنعبد  رفاق 

�صولت  من  كل  و�صفوا  بل  فقط،  �صنة  بع�صرين 

الطفلت  اأو  االأطفال  هوؤالء  َل  ُي�َصغِّ اأن  نف�صه  له 

تاريخ  يف  يح�صل  كان  كما  احلرفة  يعلمهم  اأو 

واالجتار  التهريب  جمال  يف  بـ«املجرم«  املغرب 

يف الب�صر.

هذا لي�ش »خياال« بل حقيقة كر�صها رفاق بنعبد 

قدموه  جديد  قانون  مقرتح  عرب  الربملان  يف  اهلل 

داخل  والنائبات  النواب  اأع�صاء  اأمام  ر�صميا 

جلنة العدل بالربملان.

هذا املقرتح الذي جاء ملعاجلة اختلالت االجتار 

القانون  �صمن  جديدة  مبادة  جاء  الب�صر  يف 

اأن  اأي�صا  تعترب   ،232 رقم  اأعطاها  اجلنائي 

ت�صغيل القا�صرين كعمال يف املنازل والور�صات 

التجارية  املحلت  ويف  واحلرفية  ال�صناعية 

جرمية اجتار يف الب�صر يعاقب عليها بال�صجن من 

خم�ش اإىل ع�صر �صنوات وغرامة من 10 اآالف اإىل 

100 األف درهم.
وزاد يف تو�صيح العقوبات حني قال اإنه اإذا تعلق 

فالعقوبة  �صنة   18 عن  عمره  يقل  بقا�صر  االأمر 

ترتفع اإىل ع�صرين �صنة واإىل 100 مليون �صنتيم.

الرباط: األسبوع

رئي�ش  كريان  بن  االإله  عبد  اأن  »االأ�صبوع«  علمت 

احلكومة �صيق�صي ع�صية االحتفاالت براأ�ش ال�صنة 

امليلدية 2014 بالربملان.

يوم  اأن،  توؤكد  الربملان  قبة  داخل  من  م�صادر 

دجنرب   31 تاريخ  �صي�صادف  املقبل،  الثلثاء 

مع  �صيتزامن  ال�صنة  يوم يف  اآخر  باعتباره   ،2013
تاريخ مثول عبد االإله بن كريان يف جل�صة امل�صائلة 

ال�صهرية اأمام جمل�ش النواب.

وقد اأكدت ذات امل�صادر اأنه ال حميد اأمام بن كريان 

يف  التاريخ  هذا  خلل  االأمة  نواب  اأمام  املثول  من 

اإطار فعاليات اجلل�صة ال�صهرية الثانية خلل هذه 

الدورة، لكون الد�صتور ين�ش على مرور بنكريان 

مرة يف ال�صهر داخل جمل�ش النواب والثلثاء القادم 

هو اآخر يوم يف هذا ال�صهر، بح�صب هذه امل�صادر.

مو�صوع  اإن  امل�صادر  ذات  قالت  اأخرى،  جهة  من 

خلفات  حمل  يزال  ال  احلكومة  رئي�ش  ا�صتجواب 

طرف  كل  بحيث  واملعار�صة،  االأغلبية  بني  حادة 

واإن  الثاين  الطرف  عن  يختلف  مبو�صوع  يتم�صك 

كان هناك اتفاق مبدئي يجمع االأغلبية برمتها حول 

مو�صوع واحد، ويجمع املعار�صة بجميع ف�صائلها 

يف �صوؤال واحد، وتتوقع ذات امل�صادر اأن بنكريان 

ملزم باختيار مو�صوع م�صاءلته من بني املوا�صيع 

اأو  املتقدمة  التالية كاملتعلقة باجلهوية  االأ�صا�صية 

اأو  التعليم،  اإ�صلح  اأو  التقاعد،  �صناديق  اأزمة 

وال�صلم  االجتماعية  القطاعات  موؤ�صرات  تراجع 

االجتماعي.   

بنكري�ن   »حفل ر�أ�س �ل�سنة« بالربملان

�أكذوبة �سقوط �لقانون �ملايل 
الرباط: األسبوع

قرار  اأن  احلكومية  االأغلبية  من  �صيا�صية  قيادات  اعتربت 

عملية  من  اأقل  امل�صت�صارين  مبجل�ش  املايل  القانون  اإ�صقاط 

»جعجعة بل طحني«.

القيادات ذاتها قالت اإن اإ�صقاط امل�صت�صارين للقانون املايل لن 

يوؤثر يف اأدنى �صيء يف م�صريه اأو حتى يف م�صطرة امل�صادقة 

يف  يح�صل  كان  كما  االأوىل  الغرفة  داخل  جديد  من  عليه 

ال�صنوات املا�صية، رغم اأن القانون املايل قد �صقط نهائيا هذه 

ال�صنة داخل امل�صت�صارين.

املايل  القانون  مناق�صة  م�صطرة  اأن  القيادات  واأو�صحت هذه 

تختلف  ال  الثانية  القراءة  اإطار  يف  االأوىل  الغرفة  يف  اليوم 

�صواء �صوتت عليه الغرفة الثانية اأم رف�صته فاالأمر �صيان وال 

فرق بني العمليتني مهما كانت النتيجة.

النواب،  املالية مبجل�ش  االأ�صا�ش اجتمعت جلنة  وعلى هذا 

موؤخرا، ومتت درا�صة »كالعادة« التعديلت التي مت اإدخالها 

هذا  ترفع  اأن  قبل  امل�صت�صارين،  جمل�ش  املايل  القانون  على 

عليه  امل�صادقة  ق�صد  العامة  اجلل�صة  اإىل  برمته  القانون 

وانتهى االأمر، وهي نف�ش العملية التي كانت تتم يف ال�صابق 

�صواء قبل القانون املايل بالغرفة الثانية اأم ال.

الرباط: األسبوع

اإن  مطلعة  جد  جتمعية  م�صادر  قالت 

جاهدة  ت�صعى  االأحرار  بحزب  قيادات 

خللق من�صب جديد يف هياكل احلزب يف 

االأيام القليلة القادمة.

امل�صادر ذاتها، اأو�صحت باأن هذه القيادات 

الهيكلة  يف  جديد  من�صب  خلق  تتناق�ش 

عر�صه  �صيتم  الرئي�ش  نائب  �صفة  يهم 

للت�صويت خلل اجتماع املجل�ش الوطني 

للحزب بداية يناير القادم.

هذا  باأن  االأطراف  ذات  واأو�صحت 

مطلبا  اأ�صبح  مزوار«  »خليفة  املن�صب 

ملحا داخل حزب االأحرار لعدة اعتبارات 

منها: اجلمود الذي يعرفه ن�صاط احلزب 

بل حتى  داخليا  اإ�صعاع احلزب  وتراجع 

هياكل  باقي  يف  اال�صرتخاء  و�صعية 

امل�صوؤوليات  ب�صبب  احلزب  وتنظيمات 

اأر�ش  خارج  احلزب  لرئي�ش  الغزيرة 

الوطن با�صم وزارة اخلارجية والتعاون.

امل�صادر نف�صها، توؤكد اأن اال�صتمرار �صنتني 

من العمل بهذه الوترية �صيوؤدي باحلزب 

حمليا واإقليميا اإىل دفع الثمن باهظا خلل 

بحيث  املقبلة،  اجلماعية  االنتخابات 

احلزب  با�صم  مر�صحني  حتى  جند  »لن 

م�صتوى  يف  انتخابية  نتائج  وباالأحرى 

الوطني  ال�صعيد  على  احلزب  ومكانة 

لبع�ش  تفتقد  حزبنا  هيكلة  اأن  وبخا�صة 

التنظيم  مفا�صل  حتكم  التي  املنا�صب 

كرئي�ش املجل�ش الوطني مثل«، يقول ذات 

القيادي.

القيادات  بع�ش  اإن  امل�صادر  قالت  كما 

فاحتت مزوار يف املو�صوع ومل تلَق الرد 

بعد.

وبخ�صو�ش ال�صخ�ش املوؤهل لهذا املن�صب 

منحه  احتمال  امل�صادر  اإىل  ذات  ملحت 

املفاو�صات  ف�صل  حالة  يف  اأوجار  ملحمد 

اجلارية لتكليفه مبهمة دبلوما�صية كبرية 

عربيا.

صورة الشاب مراد حمدون وفي 
شكاية  من  مقتطف  اإلطار 
األب يطلب فتوى لقطع رجليه 

اأحمد  املقاوم  املرحوم  اأبناء  يتقدم 

منري املزايل، الذي وافته املنية اجلمعة 

 84 يناهز  �صن  عن  بالرباط  املا�صي 

وعبداحلكيم  عبدالكرمي  وهم  �صنة، 

و�صقيقه  ور�صيد،  ويو�صف  وعمر 

ال�صكر  عبارات  بخال�ش  �صعيد،  احلاج 

من  لكل  االمتنان  وعميق  والعرفان 

تف�صل مبوا�صاتهم، موؤ�ص�صات واأفرادا، 

وخ�صو�صا الطاقم الطبي يف امل�صت�صفى 

الع�صكري بالرباط  الذي قام مبجهودات 

يف  الراحل،  تطبيب  اأجل  من  م�صكورة 

اهلل،  برحمة  امل�صمول  الغايل  فقيدهم 

برقيا.  اأو  هاتفيا  اأو  ح�صوريا  �صواء 

اجلميع  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  وي�صاألون 

من كل �صوء واأال يريهم مكروها يف عزيز 

لديهم .

علــــــــى اإثر وفـــاة 

املرحـــــوم عبد 

يز  لعــــــــــز ا

ملنيـــــــــعي  ا

م  تتقــــــــــد

ة  ل�صيــــــــد ا

�صـــــــــــــية  اآ

بركـــــــــًا�ش و 

االأجنـــال حممد 

يا�صر و املهدي وعمر 

والزين  العوفري  االأ�صر  وكذا  املنيعي 

والبوعناين  اخلالق  وبنعبد  وبراهيمي 

والعمراين  وبتور  واملرًكاوي  وبنمن�صور 

واأمني والعلوي االإ�صماعيلي بال�صكر لكل 

يف  اآزروهم  الذين  واملعارف  االأ�صدقاء 

هذا امل�صاب اجللل٠

      اإنا هلل و اإن اإليه راجعون٠

شكر على تعزية شكر على تعزية

تعيني �أوجار نائبا ملزو�ر يف رئا�سة �لأحر�ر 
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كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

ع�شو باملجل�س اال�شت�شاري ال�شحراوي يك�شف

 العدد: 769  اخلميس 26 دجنبر 2013

»احلقيقة ال�ضائعة« يف ملف نحر مدير 

ديوان الوايل كبريي

مراك�ش احلرباء  تغري 
األوانها.. من احلمراء اإىل 

اخل�ضراء يف ليلة بي�ضاء
بقلم: بوسنين مصطفى

كل  من  الزوار  وت�ستقطب  احلمراء  املدينة  تلتهب  اأخرى  مرة 

اأنحاء املعمور، كل من اأدمن الكرة امل�ستديرة، م�سجعني حمليني 

اأذهب عن �سقيقتها يف املهرجان  واأجنبيني، عر�س كروي بامتياز 

اأكادير رونقها وجمالها، ك�سوف ب�سيط فقط، لأن البلد مبا حباه اهلل 

من جمال الطبيعة و�سعب م�سياف ما فتئ يحت�سن مهرجانات بكل 

اأنواعها واأحجامها، وتنظم هذه املهرجانات يف كل من مدن الرباط، 

اأ�سيلة، طنجة، تطوان، الدار البي�ساء، ال�سويرة، مراك�س. وكل 

فت�سفي  حتت�سنه،  التي  املدينة  بخ�سو�سية  ميتاز  منها  واحد 

عليه طابعها وثقافتها وعادات اأهلها، اأعرا�س �سنوية باتت توؤثث 

اأجندات املجال�س البلدية نظرا لأهميتها القت�سادية اأول ثم قيمتها 

اأو الفنية ثانيا ثم دعاية �سيا�سية ثالثا، فبداأً  اأو الثقافية  الأدبية 

بعرو�سة ال�سمال و مهرجانها »طنجاز« ن�سرد فيما يلي، على �سبيل 

املتو�سط،  الأبي�س  البحر  بلدان  ل�سينما  تطوان  مهرجان  املثال: 

مهرجان مرتيل للفيلم الق�سري، مهرجان املو�سيقى الروحية بفا�س، 

مهرجان فا�س لطرب امللحون، مهرجان الطرب الغرناطي بوجدة، 

بالرباط،  موازين  مهرجان  باأكادير،  املو�سيقي  تيميتار  مهرجان 

مهرجان كناوى و مو�سيقى العامل بال�سويرة، مهرجان املو�سيقى 

اأ�سبوع اجلمل مبدينة كلميم، مهرجان  بفا�س، مهرجان  الروحية 

درعة مبدينة زاكورة، مهرجان اأحوا�س مبدينة ورززات، مهرجان 

وليلي الدويل، مهرجان ال�سعر والغناء احل�ساين مبدينة الداخلة، 

ال�سعر  فن  مهرجان  اللوح،  بعني  لأحيدو�س  الوطني  املهرجان 

روافد بف�ساءات  مهرجان  ميدلت،  مبدينة  الأمازيغي  والغناء 

ليايل  باآ�سفي، مهرجان  العيطة  مهرجان  البي�ساء،  الدار  مدينة 

البحر الأبي�س املتو�سط �سمال املغرب »من تنظيم املركز الثقايف 

الفرن�سي ل�سمال املغرب« يف كل من مدن: طنجة، تطوان، �سف�ساون 

والعرائ�س، وغريها من املوا�سم وامللتقيات.

وملراك�س عدة مهرجانات كاملهرجان الدويل للفيلم، مهرجان الفنون 

واملديح،  للإن�ساد  مراك�س  مهرجان  ال�سحك،  مهرجان  ال�سعبية، 

جتعل من املدينة حمركا جلعل املغرب قبلة عاملية، وحمط اأنظار 

دول العامل عرب القنوات الف�سائية التي حت�سر لتغطية فعاليات 

هذه املنا�سبات، ولنقل ال�سورة ال�سياحية املغربية.

»املونديلتو«  العاملي  الكروي  املو�سم  وباحت�سانها  مراك�س  اإن 

منا�سفة مع جارتها اأكادير، تقا�سمت معها م�سوؤولية تنظيم اأكرب 

للنجاح يف  اختبار  البلد يف موقع  ريا�سية عاملية ت�سع  تظاهرة 

حلتها  ا�ستبدلت  اأن  فبعد  العامل،  كاأ�س  اأكرب  تظاهرات  احت�سان 

ال�سينمائية التي لب�ستها اأثناء املهرجان الدويل للفيلم الذي اختتمت 

قمي�سها  لب�ست   ،2013 ال�سابع من دجنرب  يف   13 دورته  فعاليات 

الريا�سي والذي كان لونه اأخ�سرا ن�سبة لفريق الرجاء البي�ساوي 

الذي مثل خري متثيل كرة القدم املغربية يف هذا الدوري، كاحلرباء 

تغري لونها وتاأخذ لون املحيط اخلارجي والإ�ساءة التي ت�سع من 

كل منا�سبة، ثقافية كانت اأم فنية اأم اأدبية اأم ريا�سية، وكالعادة 

احلمراء  العا�سمة  واملعوقات،  ال�سعاب  رغم  الرهان  تك�سب 

تكن  مل  مراك�س  اإن  فعل.  املغربي  ال�ستثناء  اإنه  اأخ�سر،  بزي 

قبلة للريا�سيني فقط، بل كانت بوؤرة لقاء ريا�سي وطني عاملي، 

فال�سعب املغربي قاطبة بجميع مكوناته اأ�سبح »راجويا«، وعلى 

كل امل�ستويات اأ�سحت مراك�س تلك النجمة القطبية جلميع حمّبي 

الن�سيب  العامل  وجهات  كل  من  واأخذت  القدم،  كرة  ومتتبعي 

كتب  الطرقية،  واملحطات  واملوانئ  املطارات  طريق  عن  الأكرب 

الريا�سية  والربامج  ال�سحف  عرب  العري�سة  وباخلطوط  ا�سمها 

التلفزيونية، تردد ا�سمها كذلك ملليني املرات عرب الأثري.

اأر�سنا  على  تنظم  التي  الكربى  املهرجانات  بع�س  كانت  اإذا 

اإ�سعاع  منح  يف  تطالها،  التي  النتقادات  جميع  رغم  �ساهمت، 

هذا  فاإن  ال�سياحية،  الناحية  من  له  وروجت  املغرب  ل�سم  دويل 

املهرجان الكروي جمع بني جميع الفعاليات، فقد اٱ�ستقطب من كل 

الكرة امل�ستديرة، ومعهم قلوب وعيون  قارة ممثليها الأخيار يف 

حمبيهم.

الأحمر  اللونني  ظلل  حتت  »احلرباء«  املدينة  جنحت  قد 

للزمن  نِحّن  البي�ساوي  الرجاء  فريق  جعلنا  وكما  والأخ�سر، 

ببنياتنا  نفتخر  اأكادير  وو�سيفتها  مراك�س  جعلتنا  فقد  اجلميل، 

والب�سرية،  واملعنوية  املادية  واإمكانياتنا  ومقدوراتنا  التحتية 

عا�سوا  الذين  املواطنني  من  الكثري  اٱ�ستفاد  قد  يكون  اأن  نتمنى 

وتعاي�سوا مع هذا العر�س الكروي اجلميل، واأن تكون احل�سيلة 

الكربى هي امتلك التجربة التي ت�سقل بهدف نتائج اأغنى واأكرب.

رئي�سا  يكون  اأن  له  اأريد  من  نف�سه  من  يخجل  مل 

للجنة اخلارجية بالربملان ملا اأجرى حوارا يف اإحدى 

اجلرائد يف حماولة منه نفي جرمية فظيعة ارتكبها 

�سابات  روؤو�س  �سلع  ملا   1988 �سنة  اأوا�سط  يف 

ذلك  بعد  واأطلق  خنيفرة  مبدينة  العمر  مقتبل  يف 

العنان لنف�سه يف حماولة منه لإبراز قدراته الفائقة 

الدبلوما�سي  العمل  لقيادة  ال�سحري  وبرناجمه 

واحلقوقي نا�سيا اأو متنا�سيا ما �سال من املداد يف 

قبيـل عزلـه وو�سع حد  الوطنيـة  ال�سحف  اأغلب 

ملهامه كرجل �سلطـة، عرفته الأو�ساط ال�سعبيـــــة 

بـ »علي الرتي�سيان« لذيوع ا�سرتاكه مع مقاولة اأو 

ال�سركة الكربى للأ�سغال الكهربائية.

واإذا حاول الوايل املعزول بكلميم متويه الراأي العام 

بنفي الإقدام اأو الأمر اأو الإ�سراف على حلق و�سلع 

روؤو�س بنات خنيفرة وهي حقيقة ل مراء فيها، فماذا 

عن جرمية فظيعة اأخرى حدثت ملا كان عامل على 

بطرد جندي  تعليماته  اأ�سدر  اأزيلل حينما  اإقليم 

متقاعد كان يرتدد على الإدارة بدون جدوى وهو 

ما دفع هذا املتقاعد ل�سحذ �سكينه فكان اأن هوى بها 

على راأ�س مدير ديوانه  قبل اأن ينحره من الوريد اإىل 

الوريد انتقاما من �سوء التعامل الإداري واحتقار 

املواطنني والمتناع عن �سماع �سكاويهم مما اأجرب 

العامل على مغادرة مقر العمالة  مذعورا خائفا من 

هول احلدث وهو ل يكاد ي�سدق اأنه فلت وجنا من 

النحر والذبح ومل يطله.

هذا املخلوق الإداري ابن جنان »تيلي�ست« - قملة 

العانة بالأمازيغية - بالري�س الذي تربى على يد 

اآنذاك جمرد موظف  العامل م�سطفى طارق وكان 

ب�سيط يف ق�سم ال�سوؤون العامة بعمالة مراك�س ثم 

زمن  يف  بطانطان  عزمي  حممد  للعامل  عاما  كاتبا 

عدد  اعتقال  يف  ت�سبب  حيث  الر�سا�س  �سنوات 

ال�سرية  املعاقل  يف  املغربية  ال�سحراء  �سباب  من 

اجلهنمية باأكدز وقلعة مكونة وغريها من املعتقلت 

يف  املخلوق  هذا  يتورع  مل  كما  الرهيبة،  ال�سرية 

الإف�ساح لإحدى اجلرائد يف الزعم باأنه كان منا�سل 

اأو متعاطفا اأو متعاونا مع حركة العن�سر متنا�سيا 

املغربية  القوانني  وكذا  املتعاقبة  الد�ساتري  باأن 

اإىل  النت�ساب  ال�سلطة  رجال  على  وحتظر  متنع 

خطري   اعرتاف  وهذا  احلزبي،  والعمل  الأحزاب 

كبريي،  علي  املعزول  والوايل  العامل  اأن  يك�سف 

ي�سرب  مقا�سه  على  يت�سرف  كان  ال�سلطة  رجل 

احلزب،  ذلك  مع  ويتعاون  والبيانات  املعلومات 

ولأجل ذلك رمبا تغريت نتيجة ال�ستحقاق املعلنة 

يف دائرة كلميم لفائدة حركة العن�سر بعدما اأ�ساع 

ذلك الوايل املعزول باأنه �سيعمل من اجلنوب على 

�سنة( طفله   28( املغرب  برملاين يف  اأ�سغر  اإجناح 

املدلل واأحد اأتباعه ومزلفيه بالإقليم، اأوتي به من 

املثقفني  على  �سدا  البنزين  بيع  حمطات  اإحدى 

والأطر العليا الذي اأبدى علي كبريي يف العديد من 

وازدرائه وحقده  كرهه  املنا�سبات واملحطات عن 

الرتخي�س  عن  امتناعه  ذلك  على  وكمثال  عليهم 

للندوات واملحا�سرات واملوائد امل�ستديرة وغريها 

من الأن�سطة الثقافية والتوا�سلية التي كان يعتزم 

اإجنازها املجتمع املدين يف كلميم واأ�سرير ب�سراكة مع 

اأ�ساتذة ودكاترة اأجلء اأجانب ووطنيني منتمني اإىل 

�سعب التاريخ واجلغرافيا و البحث العلمي حول 

تاريخ منطقة وادنون وال�سحراء وتفاعلتها عرب 

التاريخ واملجال وا�ساألوا اخلرب اليقني عند الدكتور 

م�سطفى ناعيمي وادري�س الناقوري.

اإن العهد اجلديد للدولة املغربية العريقة قد اأعلن 

الرهيبة  واأخطائه  الأليم  املا�سي  مع  تامة  قطيعة 

مقدامة  وخطوات  �سجاعة  مبادرات  على  باإقدامه 

الإن�ساف  هيئة  مثل  من  فاعلة  واآليات  وباأدوات 

الإن�سان  حلقوق  الوطني  واملجل�س  وامل�ساحلة 

خطب  وعرب  الو�سيط  وموؤ�س�سة  املظامل  وديوان 

مفهوما  ال�سلطة  اإعطاء  على  اأحلت  �سامية  ملكية 

جديدا وعلى مبادئ احلكامة والنجاعة والفاعلية 

واإعلن القطيعة مع اأ�ساليب وممار�سات عفى عنها 

الزمن. فاأحرى اأن ت�سند مهمة رئا�سة جلنة برملانية 

اإىل م�سوؤول �سابق، مار�س وراكم ثروات ل قبل لرجل 

�سلطة بها يف اأكادير وكلميم ومراك�س والبي�ساء يف 

�سكل دور وعمارات و�سيعات وعقارات  و..و..و.. 

اإىل  ن�سبه  من  ومنها  ا�سمه  يف  م�سجل  هو  ما  منها 

بخليج  نرج�س«  »مركب  مثل  بناته  من  ال�سغار 

اأكادير، واإقدامه بدون رقيب ول ح�سيب على انتهاك 

حرمة مقربة الويل ال�سالح �سيدي �سليمان بحماة 

اأباينو �سمال مدينة كلميم، بعمله على تو�سيع الطريق 

فوق القبور لتزيني فندق وحماة كان يتمتع ريعها 

مع ذوي النفوذ ومع  �سهره املتقاعد املن�سوب هو 

الآخر اإىل »تيلي�ست« وت�سييده لبناية اأنيقة قرب تلك 

احلماة، اإ�سافة اإىل احتفاظه ب�سقق ودور يف اإحدى 

العمارات بجانب مقر بلدية اأكادير، مما يت�ساءل معه 

حول ما اإذا كان قد �سرح بهذه العقارات يف نطاق 

الت�سريح باملمتلكات، وف�سل عن ذلك ا�ستطاع ربط 

علقات مع جهات عائلية �سريفة بخنيفرة والرباط 

املوقعة  العرائ�س  من  الع�سرات  مفعول  لتجميد 

والأحزاب  واجلمعيات  والفاعلني  املواطنني  من 

اأحر�سان  مبا يف ذلك احلركة الوطنية للمحجوب 

التي طالبت مبحاكمته جراء ما ارتكبه من فظاعات 

واختل�سات للمال العام يف برنامج الإنعا�س الوطني 

وهي من اإحدى نقط اخللف الأ�سا�سية بينه وبني 

رف�س  ملا  اأغ�سبه  التي  املحامي   ال�سابق  الرئي�س 

التوقيع على وثائق �سورية وجماراته، فدبر و�سنع 

له ملفا مفربكا ليجرجره اأمام املحاكم.

علي  �سحايا  يرى  اأن  واملعقول  املنطق  من  فهل 

واأزيلل  خنيفرة  مواطني  من  ومقهوريه  كبريي 

وكلميم وطانطان هذا الوايل املعزول يت�سلق �سلم 

مغرب العهد اجلديد ويف غفلة عن مغرب د�ستور 

امل�سوؤولية واملحا�سبة بعدما مل ميلك وزير الداخلية 

الأ�سبق اإدري�س الب�سري الذي علم  بتغلغل و�ساطاته 

واخرتاقه ملراكز النفوذ، مل ميلك اإل اأن يدحرجه يف 

�سلليم ودروج الوزارة بغ�سب ونرفزة.

❋ ع�شو املجل�س امللكي اال�شت�شاري 

لل�شوؤون ال�شحراوية

بقلم: المحامي بوجيد محمد أوحسون ❋

الشك أن سكان الريش وكليميم وأزيالل 
وطنطان وخنيفرة، سيعودون بقراءة هذا 

الموضع، الذي يكتبه محام مستشار في 
المجلس الصحراوي، عايش المسيرة الطويلة 

للوالي رئيس لجنة الخارجية في البرلمان، علي 
كبيري، الذي فتح بنفسه باب هذا النقاش عندما 

كذب إحدى الصحف، أنه هو الذي حلق رؤوس 
الشيخات عندما كان عامال على خنيفرة. ونحن 

في إطار االنفتاح الصحفي، نفتح صفحات 
جريدتنا للسيد علي كبيري، إذا تفضل بتصحيح 

هذه المعلومات الهامة عن مساره اإلداري.

الوالي السابق كبيري

إن العهد الجديد للدولة 
المغربية العريقة قد أعلن 

قطيعة تامة مع الماضي األليم 
وأخطائه الرهيبة بإقدامه على 

مبادرات شجاعة وخطوات 
مقدامة وبأدوات وآليات 

فاعلة من مثل هيئة اإلنصاف 
والمصالحة والمجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان وديوان المظالم 
ومؤسسة الوسيط



�إير«  »ر�يان  �شركة  هددت 

اجلوي  للنقل  الآيرلندية 

بتخفي�ض  التكلفة  املنخف�ض 

املغرب  اجتاه  يف  رحالتها 

لر�سوم  املغرب  اعتماد  ب�سبب 

الرحالت  تذاكر  على  جديدة 

�سحيفة  ون�سبت  اجلوية. 

الفرن�سية  وي�ست«  »�سود 

 30 نحو  اإلغاء  عزمها  لل�سركة 

رحلة بني املغرب واأوروبا.

وقال جنيب بوليف، وزير النقل 

الأو�سط«،  لـ»ال�سرق  املغربي، 

اإن ال�سلطات املغربية مل ي�سلها 

حتى الآن اأي اإ�سعار ر�سمي من 

اإىل  م�سريا  اإير«،  »رايان  طرف 

من  ال�سركة  خطوط  جميع  اأن 

واإىل املغرب تعمل ب�سكل عادي. 

التفاقيات  اأن  بوليف  واأو�سح 

املتعلقة بهذه اخلطوط �ستنتهي 

ذلك  واإىل  القادم،  مار�ض   31 يف 

�ست�ستمر  الرحالت  فاإن  احلني 

ب�سكل عادي.

�سركــــــة  يف  م�سوؤول  وقــــال 

»اخلطوط امللكية املغربية« اإن 

�سيكون  اجلوي  النقل  �سركات 

الر�سم  مبلغ  زيادة  اإما  عليها 

اجلديد يف �سعر التذاكر اأو اأداء 

اأرباحها،  هام�ض  من  الر�سم 

و�سطية.  �سيغة  اعتماد  اأو 

اأن �سركات  اإىل  امل�سوؤول  واأ�سار 

املنخف�ض  اجلوي  النقـــــــــــل 

هذا  فر�ض  من  م�ستاءة  التكلفة 

ارتفاع  اإىل  �سيوؤدي  لأنه  الر�سم 

اأن  ا�ستبعد  اأنه  غري  اأ�سعارها، 

اإلغاء  على  اإير«  »رايان  تقدم 

رحالتها يف اجتاه املغرب. 

مات »رئيس الحكومة«..
األستاذ  ليــــــــــــــــــس 
الله  أطال  بنكيران، 
مات؛  الذي  عمــــــره 
فهـــو ال يزال - حماه 
مبهورًا  يرتع   - الله 
املطلة  احلـــــدائق  في 
الذي  احلكم؛  قالع  على 
مات هو رئيس احلكومة 
الدستور؛  داخل  القابع 
كأمير  مات  إنه  يقولون 
عثمان  بني  أمراء  من 
ضغطته  أن  بعد  اختناقًا 
أو  املعطلة؛  بالصالحيات  املتورمة  وسادته 
إرادته؛ أو  لعله قضى بعد أن هوى من صهوة 
انحسرت نبضاته غيرة على عرض السياسة ؛ 
أو فارقت الروح جسده فوق مقصلة الكرامة في 
لم  أنه  الشرعية  اخلبرة  أثبتت  عمومي؛  صراع 
يضع حدًا حلياته منتحرًا وإنه كان إلى حدود 
أيام من تشكيل النسخة الثانية حلكومة األستاذ 

بنكيران في مظهر مقاومة.
حسناء أبو زيد )االتحاد االشتراكي(

اإلعجاز العلمي..»خرافة«
العلــــــمي  اإلعجـــــــاز 
خطير،  وعمل  خرافة 
مهمة  ليست  وهذه 
يأت  ولم  القرآن، 
فاالشتغال  لذا  لــهذا، 
املوضوع  هذا  على 
للــــــوقت  مضيعة  هو 
للعقول،  وتضليــــــــــــــل 
للجهود  وبعثـــــــــــــــــــرة 
والذهاب في غير االجتاه 

إن  مثال  نقول  الصحيح، 
سرعة الضوء موجودة في سورة املعارج: »تعرج 
املالئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسني 
ألف سنة«، لكن »فيزو« وصل إلى سرعة الضوء 
القرآن  ألن  مقدس،  إجنيل  وال  قرآني  نص  بال 

خالص جلبي )مفكر سوري( األساسي هو الطبيعة.

ال ديمقراطية بدون ثقافة
الترخيص  يجب  ال 
ألي حزب له أساس 
ديـــــــــني للمــــــــشاركة 
في االستشــــــــــــــــــارات 
السياسية، أيضا يجب 
سلطة  هناك  تكون  أن 
الكفاية  فيه  مبا  قوية 
هذه  تطبيق  أجل  من 
القاعدة)..( وعلى العكس 
علينا  يجب  ذلك،  من 
التي  األحزاب  كل  معاقبة 
تهني املتدينني، فقط ألنهم ال يسايرون توجهاتها، 
الدافع  الدينية  الكراهية  من  يجعلون  الذين  وكل 
الرئيسي لدعايتهم)..( إن الدميقراطية بدون ثقافة 

دميقراطية تؤدي إلى الطريق املسدود.
مالك شبال )باحث فرنسي(

لغاتي الشعرية الثالث
هي  األم  »لغتــــــــــي 
املغربية...  العربيــــة 
فرضها  التي  اللغــــــة 
االستعمار  علــــــــــــي 
الفرنســــية  اللغة  هـــي 
أما  بها...  كتبت  ولقد 
التي  الوحيدة  اللغة 
فهي  حر  بشكل  عشقتها 
اللغة  هذه  إن  اإلسبانية.. 
الكتابة  حلظة  في  تتفاعل 
نصا  النتيجة  في  وتعطي 

العميقة  طياته  في  يحمل 
عبقرية اللغات الثالث، وموسيقاها أيضا، وبالتالي 
بغنى  بل  املضامني،  من  أي  بفقدان  اشعر  ال  أنا 

وبفضاءات لغوية أرحب )..(
عبد اللطيف اللعبي )كاتب(

8

يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 

بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 

خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ال جمال ملقارنة تون�س وم�صر باملغرب

بن كريان واإخوانه.. اإداريون بال قرار �سيا�سي
من الإجحاف اأن نقارن بني احلالتني 

و�سول  يف  والتون�سية  امل�سرية 

احلالة  وبني  للحــــــكم  الإ�سالميني 

العدالة  حزب  حيـــث  املغربــــية 

والتنمية يرتاأ�ض احلكومة املغربية.

حني  امل�سرقي  ال�سيا�سي  املحـــلل 

اإىل  الإ�سالميني  و�ســول  يناقــ�ض 

مب�ساوئها  وجتربتهم  ال�سلطة 

املغربية  احلالة  يقحم  واإيجابياتها 

الإ�سالميني  فوز  على  اأي�سا  كمثال 

معمقة  ودراية  م�سبقة  معرفة  دون 

باحليثيات اخلا�سة بامل�سهد احلزبي 

املغربي وتكويناته وتاريخه.

يف  ال�سطحية  وهذه  التعميم  هذا 

حتليل الأحداث ناجت رمبا عن ندرة 

اإما  الغرب  من  القادمة  املعلومات 

لعدم ف�سح الإعالم العربي امل�سرقي 

عموما زاوية اأكرب ت�سلط من خاللها 

ال�سيا�سي  امل�سهد  على  الأ�سواء 

املغربي، قبل وبعد الربيع العربي، 

اأو لغياب اإعالم مغربي ينقل ال�سورة 

ال�سيا�سية واحلزبية ب�سورة اأو�سح 

لباقي العامل العربي.

احلرية  حزبا  وتون�ض  م�سر  ففي 

والنه�سة و�سال اإىل هرم امل�سوؤولية 

وقادا جتربة احلكم خالل هذه املدة 

اأحداث  من  رافقها  مبا  الق�سرية 

وال�سيا�سيني  املحللني  حرب  اأ�سالت 

جتربة  على  للتعليق  اأو  للنقد 

الثورات  بعد  احلكم  يف  الإ�سالميني 

العربية. 

�ستان بني احلزبني وبني حزب بالكاد 

ح�سل على من�سب رئا�سة احلكومة 

املحدود ال�سالحيات يف ظل د�ستور 

واإن  وحتى  امللك،  هرمه  ونظام 

و�سل اإىل �سدة الرئا�سة. فقد �سورك 

بنكريان يف �سالحياته، بل تخلى عن 

بع�سها تقربا وزلفى، حكومة اأ�سبه 

القرار  عنها  يغيب  اإداريني  بخلية 

ال�سيا�سي ال�سيادي املطبوع باأدبيات 

حزب طاملا حتدث عن اختالفه عن 

باقي الأحزاب.

التعومي  حكومة  القارعة  وكانت 

بدا  واحد،  اإل  وزيرا  الأربعني  اأو 

فريق  و�سط  اأقلية  فيها  احلزب 

مت�سعب من التكنوقراط واأ�سحاب 

وال�سمال  والأ�سفر  الأزرق  اليمني 

الي�ساري، لتن�ساف اإىل قائمة كبرية 

التي  من ال�ستنتاجات واملالحظات 

متكننا من القول باأن التجربة لهوؤلء 

جتربة منقو�سة ل ت�سل اإىل م�ساهاة 

املثالني التون�سي وامل�سري.

الفقيــــه اللــــي 
كتن�ســناو بركـتو..

امل�ساجد  باإحدى  يعمل  فقيها  اأن  علم 

�سواحي  من  ينحدر  »ت�سكدلت«  بجماعة 

وجهة  اإىل  املنطقة  غادر  قد  اعمرية  اآيت 

غري معلومة بعد علمه بو�سع بع�ض اآباء 

الدرك  لدى  ل�سكاية  املنطقة  من  تالميذ 

باآيت باها يتهمونه فيها باغت�ساب  امللكي 

اأكبادهم.بن كيرانبن كيران فلذات 

بن كيرانبن كيران
وبلغ اإىل علم املوقع اأن ال�سابطة الق�سائية 

اأجل  بـ»ت�سكدلت« من  امل�سجد  اإىل  انتقلت 

اآباء  اإليه  ن�سبه  ما  حول  اإليه  ال�ستماع 

التالميذ لكن الفقيه قد اختفى عن الأنظار 

حقه  يف  ت�ســــدر  اأن  املحتمـــــل  ومـــن 

مذكرة بحث.

آخر خبر 

فقط في مصر، علي فودة، المرشح السابق 
لحزب النور السلفي في مجلس الشعب يوقع 
على استمارة »كمل جميلك« لترشيح الجنرال 
واإلنتاج  الدفاع  وزير  السيسي  الفتاح  عبد 

الحربي، للرئاسة خلفا لمحمد مرسي)..(.

السلفي يدعم العسكري.. » نهاية«  النجم رونالدينو..
هكذا انتهى »رونالدينو« صانع ألعاب فريق » أتلتيكو مينيرو« البرازيلي، 
نهاية  نصف  في  البيضاوي  الرجاء  فريق  أمام  »المذلة«  الهزيمة  بعد 
»الموندياليتو«)..( ببساطة فقد تحول إلى مادة للسخرية في عدة مواقع 

)..( وكل رسمه على طريقته.

هل هي بداية اإغالق �شركات النقل 

اجلوي املنخف�ض التكلفة؟

بن كيران

علي فودة
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بعد رف�ض مقرتح الوزير بو�سعيد

املاليري املهربة يف اخلارج لن تعود اإىل املغرب
املغربية  احلكومة  اقرتاح  يثري 

اأ�صحاب  عن  �صامل  عفو  اإ�صدار 

يف  اخلارج  اإىل  املهربة  الأموال 

مقابل ا�صرتجاعها، جدًل وا�صعاً يف 

الأو�صاط ال�صيا�صية والقت�صادية 

واملالية التي انق�صمت بني مرحب 

للخطوة  ومعار�ض  ومتحفظ 

متويالت  حت�صيل  ت�صتهدف  التي 

املوازنة  عجز  ملعاجلة  اإ�صافية 

واحل�صابات الكلية.

حممد  القت�صاد  وزير  وقدم 

موازنة  مل�صروع  تعديالً  بو�صعيد 

جمل�ض  على  املعرو�ض   2014
يف  الثانية  »الغرفة  امل�صت�صارين 

الربملان«، يق�صي باإلغاء العقوبات 

اأ�صخا�ض  �صد  امل�صجلة  والغرامات 

اأمواًل  قانونية  غري  بطريقة  حولوا 

اإىل اخلارج يف فرتات �صابقة، ب�صرط 

اإعادة �صخها يف القت�صاد املغربي.

الأموال  مطلعة  م�صادر  وقدرت 

»اأربعة  بنحو  ا�صرتدادها  املنتظر 

ح�صابات  اإىل  ُهربت  دولر«  باليني 

م�صرفية يف دول يف الحتاد الأوروبي، 

وحمال  عقارات  يف  ا�صُتثمرت  اأو 

يف  وح�ص�ض  م�صاهمات  اأو  جتارية 

�صركات اأو يف متلك اأ�صهم غري مرخ�ض 

لها من قبل »مكتب ال�صرف« امل�صرف 

والنقد  اخلارجية  املبادلت  على 

الأجنبي وحتويل العمالت.

وكانت و�صائل اإعالم حملية ك�صفت عن 

تورط �صخ�صيات �صيا�صية يف امتالك 

وعوا�صم  باري�ض  يف  فاخرة  عقارات 

غري  اأموال  من  اأخرى  اأوروبية 

احلكومة  وت�صعى  امل�صدر.  حمددة 

اإىل دفع تلك ال�صخ�صيات ل�صرتجاع 

اأو  حما�صبة  دون  من  الأموال  تلك 

تلك  ت�صمل  ول  ق�صائية.  متابعة 

الأموال مّدخرات وح�صابات وودائع 

لها  امل�صموح  اجلهات  اأو  املهاجرين 

البلد  خارج  ودائع  بتملك  قانوناً 

الت�صدير،  يف  العاملة  ال�صركات  مثل 

و�صركات  التجارية  وامل�صارف 

التاأمني وغريها.

حتويل  املغربي  القانون  ومينع 

م�صبق،  ترخي�ض  دون  من  الأموال 

ال�صركات  اأرباح  ي�صمل  ل  وهو 

ولفت  املغرب.  يف  العاملة  الدولية 

اأن  اإىل  والقت�صـــــاد  املــــال  وزير 

احلكومة �صتعمل على �صمان حقوق 

اأ�صحاب الودائع اخلارجية مبا فيها 

الهدف  واأن  هوياتهم،  على  الت�صرت 

لفائدة  جديدة  متويالت  جلب  هو 

بع�ض  ومعاجلة  الوطني  القت�صاد 

اخللل امل�صجل يف ح�صابات اخلزينة 

والحــــــتياط  التجاري  واملــــــيزان 

النقدي.

جمل�ض  يف  املعار�صة  فرق  ورف�صت 

امل�صت�صارين اقرتاح احلكومة اإ�صدار 

اإىل  اأمواًل  هربوا  الذين  عن  عفو 

واعتربت  احتيالية،  بطرق  اخلارج 

تربر  ل  املالية  الأزمة  دواعي  اأن 

الت�صرت عن خمالفي القانون واملهربني 

الذين بينهم من حّول اأمواًل عامة اإىل 

نقابات  وتقرتح  �صخ�صية.  ح�صابات 

عمالية يف املقابل، فر�ض �صرائب على 

للخزينة من  الرثوة لتح�صيل مبالغ 

الفئات الأكرث ثراء يف املجتمع. 

طانطان: موؤ�س�سة عمومية
 بدون علم وطني

عدم  هو  طانطان  ملدينة  زائر  لكل  العجائب  من 

وجود العلم الوطني فوق موؤ�ص�صة تابعة لوزارة 

الإ�صكان والتعمري والتنمية املجالية، وهي الوكالة 

طانطان  متثيلية  ال�صمارة  لكلميم  احل�صرية 

فتكري�ض  للمراقبة  تام  غياب  يف  ال�صاطئ  ب�صارع 

خطرية  �صابقة  ي�صكل  دويل  طريق  يف  احلالة  هذه 

اإيالء  امل�صوؤولني املحليني  الذي يفر�ض على  الأمر 

الهتمام والعناية الالزمة بهذا امل�صكل حفاظا على 

للمملكة،  الوطني  العلم  ورمزية  وهيبة  قد�صية 

فالعلم الوطني مييز ذلك املرفق عن باقي املن�صاآت 

اخل�صو�صية، ويعطيه ال�صبغة العمومية والرمز 

الوطني ويوؤكد ا�صتمرارية الإدارة يف العمل.

صحراء نيوز 

الداخلة: حماولة اإ�سرام النار 
يف م�ساحة خ�سراء 

م�صاء  الدرك،  رجال  طرف  من  �صابني  اإيقاف  مت 

التي  لبري”،  “اأم  مبنطقة  املا�صي،  اخلمي�ض  يوم 

كيلومرتات،   8 بحوايل  الداخلة  مدينة  �صمال  تقع 

حاول اإ�صرام النار يف منتجع “اأم لبري” الذي ي�صم 

م�صاحة خ�صراء جد مهمة.

مت  اللذين  ال�صخ�صني  اأن  عيان  �صاهد  ذكر  وقد   

قد  زمالئهم  من  اآخرين  اأربعة  رفقة  كانا  اإيقافهما 

مت  الذين  الأ�صخا�ض  نقل  مت  وقد  بالفرار  لذوا 

الدرك  خمفر  اإىل  الدرك  رجال  طرف  من  اإيقافهم 

من اأجل التحقيق معهم. واأ�صاف ذات امل�صدر اأن 

ال�صبان املوقوفني ينتمون ل�صمال اململكة، وكانوا يف 

حالة �صكر �صديد هذا وينتظر اأن يتم تقدمي هوؤلء 

اإىل النيابة العامة مبدينة الداخلة. وجتدر الإ�صارة 

باأن هذه امل�صاحة اخل�صراء قد �صرفت عليها اأموال 

طائلة.    

الصحراوي. انفو 

العيون: جلنة تفتي�سية
 من وزارة العدل حتل باملدينة

اأن  موثوقة،  م�صادر  من   ”24 “�صحراء  علمت 

م�صاء  حلت  العدل،  وزارة  من  تفتي�صية  لجنة 

اليوم الثنين 23 دجنبر الجاري، بمدينة العيون، 

حيث قامت �صباح يوم الثالثاء، بزيارة لمحكمة 

ال�صتئناف بالعيون وبعدها المحكمة البتدائية.

وت�صم اللجنة التفتي�صية 5 مفت�صين منتدبين من 

طرف “م�صطفى الرميد” وزير العدل والحريات 

زيارتهم  اأ�صباب  م�صادرنا  تحدد  اأن  دون  العامة، 

للعيون.

الصحراء اآلن 

عزمه  الأوروبي  اخل�صر  حزب  اأعلن 

الأوروبية  العدل  حمكمة  اإىل  اللجوء 

ال�صيد  اتفاقية  باإلغــــاء  للمطــــالبة 

البحري املوقعة بني املغرب والحتاد 

ال�صحراء،  م�صكل  ب�صبب  الأوروبي 

نوابا  اأن  الدعوة  هذه  غرائب  ومن 

رغم  يتزعمونها  الذين  هم  اإ�صبان 

التفاق  يف  طرفا  تعترب  دولتهم  ان 

اجلديد.

وبينما مل يظهر اأي مغربي من الأحزاب 

التي تدعي انت�صابها ملنظمات اخل�صر 

الأنباء  وكالة  اأوردت  املغرب،   يف 

الإ�صبانية ت�صريحات للنائب الإ�صباين 

عن اخل�صر يف الربملان الأوروبي راوول 

اتفاقية  عر�ض  »ندر�ض  قوله:  رومايا 

ال�صيد البحري مع املغرب على املحكمة 

الق�صاء هو  اأن  نعترب  لأننا  الأوروبية 

 من يجب اأن يكون له الكلمة الأخرية«.

على  وقائية  ر�صوًما  املغرب  فر�ض 

�صادرات »جمموعة العز« اخلليجية 

احلديد  اأ�صالك  �صنف  من  لل�صلب 

وزارة  راأتها  والتى  �صنوات،   4 ملدة 

للبالد،  مغرقة  املغربية  ال�صناعة 

واأحلقت اأ�صراًرا بال�صركات املحلية.

بوزارة  م�صوؤول  م�صدر  و�صرح 

التجارة وال�صناعة باأن جهاز مكافحة 

»الإغراق املغربي« قام باإخطار منظمة 

التي  بالر�صوم  العاملية  التجارة 

فر�صت على »جمموعة العز« ومعها 

عدد من دول الحتاد الأوروبي.

وكان املغرب قد فر�ض يف اأكتوبر من 

العام املا�صي ر�صوًما على وارداته من 

الحتاد  من  الواردة  احلديد  اأ�صالك 

جمموعة  يدرج  ومل  الأوروبي، 

موؤخًرا،  عاد  ولكنه  بها،  »العز« 

وو�صعها �صمن جمموعة الدول التي 

ت�صري عليها الر�صوم اجلديدة.

اأ�صامة  ي�صبه  رجل  من  للغاية  ال�صبه  يقرتب 

“ورزازات” ال�صينمائية  مدينة  فى  لدن  بن 

من  عدد  يف  �صخ�صيته  بتج�صيد  يقوم  والذي 

رجل  وهو  والوثائقية،  ال�صينمائية  الأعمال 

يف  نف�صه  لدن  بن  اأ�صامة  عن  تفرقه  ل  يكاد 

جتاعيد  حتى  واملالب�ض  واملالمح  الطول 

من  جتعل  التي  الدرجة  اإىل  مطابقة،  الوجه 

واإنه  ميت  مل  لدن  بن  اأ�صامة  اإن  يقول  يراه 

على قيد احلياة.

ويعمل  بويدناين  العزيز  عبد  ا�صمه  ال�صبيه 

حياته  طوال  و�صارك  “كومبار�ض”،  ممثل 

املهنية كممثل “كومبار�ض” يف حوايل 60 عمال 

“الو�صايا  منها:  وم�صل�صالت  اأفالم  بني  ما 

و”�صالح  الطوائف”  و”ملوك  الع�صر” 

و”الطريق  و”الفراعنة”  الأيوبي”  الدين 

انتظار  و”يف  بطوطة”  و”ابن  كابول”  اإىل 

اكت�صفه  من  اأول  وكان  وغريها،  بازوليني” 

وفريق  اإيطايل  خمرج  ال�صينمائي  املجال  يف 

�صنة  حينذاك  معه  ي�صتغل  كان  مغربي  تقني 

.1985
اإىل  به  عالقته  تعود  لدن،  بن  اأ�صامة  �صبيه 

بلجيكي  خمرج  اختاره  حني   2008 �صنة 

امتدت  والتي  ال�صخ�صية،  تلك  دور  لتج�صيد 

عملية الت�صوير فيه حتى �صنة 2012، ودارت 

“ورزازات” باملغرب  اأطوارها ما بني مدينة 

واأفغان�صتان، واأجره ل يتجاوز الألف دولر، 

امل�صلحة  القوات  ال�صابقة كجندي يف  ومهنته 

امللكية �صهلت عليه اأداء الدور، لكونه متمر�صاً 

على ا�صتعمال جميع اأنواع الأ�صلحة، وهو ما 

جيوغرافيك”  “نا�صيونال  قناة  اأي�صاً  جعل 

يف  لدن  بن  اأ�صامة  دور  اإليه  ت�صند  الدولية 

الكبري  للت�صابه  نظرًا  الوثائقية،  اأفالمها  اأحد 

بينهما.

�صبيه اأ�صامة بن لدن ل ي�صدق اإىل الآن وفاته، 

كما ل يت�صايق من مناداة النا�ض له با�صم بن 

لدن لأنه كان �صبباً يف �صهرته.

اللحية،  عن  للعفو  مجال  هناك  يعد  لم 
التي يعقدها  فلقاءات المجتمع المدني 
الذي  الوطني  الحوار  إطار  في  الشوباني 
تفترض  اآلن  نتيجة حتى  أية  إلى  يصل  لم 
كان  ممـــا  أكثـــــر  و«ليونــــة«  أناقــــة 

يتوقعه الوزير. 

»عفوا« عن لحية الشوباني
اأ�سامة بن الدن.. »يظهر« يف ورزازات

أصداء صحراوية  

اأول اإجراء للحد من ن�ساط جمموعة 
خليجية يف املغرب

اأين اأنتم يا ممثلي »حزب اخل�سر«

 فـــــي املغـــــرب؟  



بعد مرور أكثر من سنة على وفاة »الشيخ ياسين« 
العدل  جماعة  تريد  ماذا  مطروحا:  السؤال  مازال 
واإلحسان بالضبط؟ ولعل أكثر األسئلة تداوال في 
األوساط الشعبية هو سؤال: لماذا لم يترجم حضور 

الجماعة في الساحة على شكل حزب سياسي؟ 
إن  اإلرشاد  مجلس  عضو  حمداوي  محمد  يقول 

السياسي، »بالعكس،  العمل  ليست ضد  الجماعة 
الواجهة  على  لالشتغال  يدفعها  لألمور  فهمها 
السياسية، لكن هذا االشتغال ينبغي أن تحكمه في 

نظر الجماعة أصول )..(«، حسب قوله، 
وعندما يطرح عليه سؤال 

هذا  ك��ان  إذا  عما 
مرتبطا  الموقف 

من  ب��م��وق��ف 

مع  مشكل  لها  واإلحسان  »العدل  يجيب:  النظام 
االستبداد وليس مع نظام الحكم)..(«.

هكذا هي جماعة العدل واإلحسان، معاِرضَة للنظام 
سواء في عهد »الشيخ ياسين« أو في عهد الذين 
خلفوه، وهو ما يظهر من خالل الحوار مع حمداوي 
الذي يشغل أيضا مهمة  »مدير مكتب العالقات 
الخارجية للجماعة«، لكنه يبدو أكثر احترازا في 

انتقاء الكلمات مقارنة مع قياديين آخرين.
ماذا تبقى من »الشيخ ياسين«؟ ولماذا كل هذا 
التراجع التنظيمي لعائلته؟ هذه بعض األسئلة التي 
يجيب عنها حمداوي فيما يلي بمناسبة مرور سنة 

على رحيل المرشد الروحي للجماعة.
حاوره:سعيد الريحاني
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�سنة  مرور  بذكرى  م�ؤخرا  احتفلتم   ♦
على وفاة املر�سد الروحي جلماعتكم، ماذا 

تبقى من »ال�سيخ يا�سني« يف نظرك، وكيف 

تعي�س�ن هذه اللحظة؟

♦♦.. الإمام املربي عبد ال�سالم يا�سني، 
كبري  م�سروع  م�ؤ�س�س  ه�  اهلل،  رحمه 

والبناء،  والتغيري  والتنظيم  للرتبية 

لأنه  له عمرا ط�يال،  نذر  امل�سروع  هذا 

مل  الأمة  تغيري  طريقة  يف  فكر  عندما 

نظرا  الب�سيطة  العادية  بالطريقة  يفكر 

الأمة  اإليه  و�سلت  الذي  ال��سع  له�ل 

والفاح�سة  املتاأنية  لقراءته  ونظرا 

يده  و�سع  فعندما  امل�سلمني،  لتاريخ 

يف  واملتمثل  لالأمة  الأ�سا�سي  الداء  على 

ان�سرام اخلالفة الر�سيدة وحت�لها اإىل 

اأمية،  بن�  جاء  عندما  مطلق  ا�ستبداد 

فقد علم اأن التخلف الذي تعي�سه الأمة 

حال  كل  وعلى  ال�ستبداد،  يف  يكمن 

بداية  يف  اهلل،  رحمه  املربي،  فالإمام 

ال�سبعينيات عندما فكر يف التغيري، وه� 

كما يعلم اجلميع رجل ذو خربة اإدارية 

الإ�سالمية  العل�م  من  ونهل  وتدبريية 

خمطط  من  لبد  قال  عظيما)..(  نهال 

املنهاج  بكتابة  فبداأ  التغيري  هذا  لر�سم 

النب�ي تربية وتنظيما وزحفا واعتربه 

والتنظيم  الرتبية  لهند�سة  خمططا 

قرابة  العمل  منهاج  تاأليف  يف  وا�ستمر 

ع�سر �سن�ات)..(.

اأذكر هذا ال�سياق، لأن الإمام عبد  ملاذا 

يكن  مل  اهلل«  رحمه  يا�سني»  ال�سالم 

معني  تيار  اأو  �سيا�سي  حلزب  م�ؤ�س�سا 

فكري  �سق  ذو  مل�سروع  م�ؤ�س�س  ولكنه 

معروف  �سيا�سي  و�سق  تنظريي، 

ترب�ي  �سق  وله  حركي  دع�ي  و�سق 

معروف باإعداد وتربية الرجال والن�ساء 

احلاملني لهذا امل�سروع)..(.

 

مشروع العدل واإلحسان 
يشمل معارضة النظام أيضا

♦ ال�سيخ يا�سني كان معروفا مبعار�سته 
ت�سريون  مازلتم  هل  لكم  بالن�سبة  للنظام. 

على نف�س اخلط؟

دع�ية  حركة  �سمة  هي  هذه   ♦♦
كجماعة العدل والإح�سان التي انطلقت 

م�سارها  فاإن  وبالتايل  م�سروع..  من 

بالعك�س  م�ؤ�س�سها،  مب�ت  ينتهي  ل 

البناء  ويك�ن  امل�ؤ�س�س  مي�ت  فعندما 

فهذا  وا�سحة،  واملبادئ  ور�سينا  ق�يا 

يف  جديدة  انطالقة  يعرف  امل�سروع 

م�ساره وهذا ما نحن ب�سدده.

معار�سة  ه�  م�رشوعكم  ♦)مقاطعا( 
النظام، اإذن؟

ه�  والإح�سان  العدل  م�سروع   ♦♦
م�ست�عب  وم�سروع  متكامل،  م�سروع 

ملجالت خمتلفة، من احلياة ال�سيا�سية 

والإدارية)..(  والتنظيمية  الفكرية 

اإن  قلت  لذلك  �سيا�سي،  �سق  له  وكذلك 

وفاة  بعد  جديدا  مددا  عرف  امل�سروع 

املر�سد »رحمه اهلل«.

كفاءة أبناء الشيخ ياسين هي التي 
تحدد مكانتهم داخل الجماعة 

كان  ما  على  حافظتم  اإنكم  تق�ل  اأنت   ♦
ينادي به ال�سيخ يا�سني قبل وفاته، باملقابل 

�سبب  عن  اخلارج  من  املتتبع�ن  يت�ساءل 

ال�سيخ  لعائلة  الكبري  التنظيمي  الرتاجع 

هياكل  يف  ح�س�رها  حيث  من  يا�سني 

اجلماعة، كيف ت�رشح هذه املفارقة؟

يف  اأنه  اجلميع  يعلم  اأن  ينبغي   ♦♦
ن�ساأت  الكرمية  العائلة  هذه  اأح�سان 

�سجرة ا�سمها العدل والإح�سان، مبعنى 

وهذا  اجلماعة  هذه  احت�سن  من  اأن 

مقدمتها  ويف  العائلة  هذه  ه�  اخلط 

رحمه  الإمام،  زوجة  خديجة  احلاجة 

اهلل، ثم الأبناء وبقية اأفراد العائلة، ول 

اأن  اأن نن�سى معاناة ه�ؤلء منذ  ينبغي 

كتب ال�سيخ »رحمه اهلل« ر�سالة الإ�سالم 

وما  الثاين  احل�سن  للملك  الط�فان  اأو 

ملا  ا�ستمرت  ومعاناة  �سجن  من  تالها 

يزيد عن 30 �سنة.

ال�سيخ  ابنة  يا�سني  ندية  مثاال،  لناأخذ   ♦
كان ير�سحها البع�س لتك�ن قيادية كبرية 

ذلك  من  ال�سيء  لكن  اجلماعة  �سف�ف  يف 

حتقق، ما ال�سبب؟

يف  الأيام  من  ي�م  يف  يطرح  مل   ♦♦
م�سكلة  ا�سمه  م�سكل  اجلماعة  تاريخ 

هذا  اهلل،  رحمه  يا�سني،  الإمام  عائلة 

الأمر ل يظهر اإل من خالل ما قراأناه يف 

ال�سحافة »ي�سحك«، اأما اأع�ساء العائلة 

الكرمية فهم م�ج�دون داخل اجلماعة 

طبيعية  ب�سفة  اأن�سطتهم  وميار�س�ن 

وكفاءاتهم هي التي متكنهم من ال�ل�ج 

اإىل جمال من جمالت امل�س�ؤولية داخل 

النا�س  بع�س  الأ�سف  مع  اجلماعة)..( 

اأو  الزاوية  منطق  ي�سقط�ن  الذين  هم 

حتكم  التي  ال�سيا�سية  التيارات  بع�س 

بال�راثة رغم اأنها تدعي الدميقراطية.

 حممد حمداوي القيادي يف »جمل�س الإر�صاد« يرحب بعودة ال�صيخ مطيع وي�صرح: 

»العدل واالإح�سان« لها م�سكل مع اال�ستبداد
 ولي�س مع نظام احلكم 

»الجماعة« عرفت انطالقة جديدة
مع موت الشيخ ياسين 

العدل واالإح�سان عرفت انطالقة جديدة 
مع موت ال�سيخ يا�سني 

لم يطرح في يوم من 
األيام في تاريخ الجماعة 
مشكل اسمه مشكلة 

عائلة اإلمام ياسين، رحمه 
اهلل، هذا األمر ال يظهر 
إال من خالل ما قرأناه في 

الصحافة، أما أعضاء 
العائلة الكريمة فهم 

موجودون داخل الجماعة 
ويمارسون أنشطتهم 

بصفة طبيعية وكفاءاتهم 
هي التي تمكنهم من 
الولوج إلى مجال من 

مجاالت المسؤولية داخل 
الجماعة)..(
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♦ تق�صد اأنه ال يوجد مكان للوراثة العائلية 
داخل جماعة العدل واالإح�صان؟

يف  ولكن  فقط  اجلماعة  يف  لي�س   ♦♦
امل�شكل  يف  ت�شبب  فما  ككل،  الإ�شالم 

التاريخي لالأمة هو احلكم الوراثي وهو 

الذي اأو�شلها اإىل ما و�شلت اإليه، عندما 

�شن بنو اأمية احلكم الوراثي واألغوا حكم 

ال�شورى  على  املبني  الر�شيدة  اخلالفة 

وعلى الختيار احلر لالأمة)..(.

موقف الجماعة من الواقع 
السياسي المغربي الحالي

بالظبط،  اأين ميكن ت�صنيف جماعتكم   ♦
هل هي جمعية �صيا�صية اأم حركة دعوية؟

هي  والإح�شان  العدل  جماعة   ♦♦
ذات  �شلمية،  مدنية،  تربوية،  حركة 

يف  وثقافية  وحركية  �شيا�شية  اأبعاد 

املجتمع، مبعنى اأن اجلماعة تنطلق من 

له  من  وكل  الإ�شالمي)..(  للدين  فهمها 

مرجعية تعتمد على دين الإ�شالم وعلى 

فهو   وال�شنة،  القراآن  من  الجتهادات 

ينطلق من الأ�شول لكنه يجتهد لزمانه 

ومتغرياته، وجمتمعه، وهنا تبدو قيمة 

اأي جتديد لأي مرٍب واأي منظر.

♦ يف هذا ال�صياق هناك مناذج حلركات مثل  
حركة التوحيد واالإ�صالح التي اأعطت حزب 

العدالة والتنمية واالأمر نف�صه ينطبق على 

والتي  م�رص  يف  امل�صلمني  االإخوان  حركة 

اأجنبت حزب احلرية والعدالة)..( ملاذا مل 

تتم ترجمة وجود جماعة والعدل واالإح�صان 

يف املغرب اإىل حزب �صيا�صي؟

بالوجود  لل�شق املرتبط  بالن�شبة   ♦♦
مرتبط  الأمر  فهذا  للجماعة،  ال�شيا�شي 

ال�شيا�شي  الواقع  من  اجلماعة  مبوقف 

لي�شت  اجلماعة  احلايل)..(  املغربي 

ففهما  بالعك�س  ال�شيا�شي،  العمل  �شد 

الواجهة  على  لال�شتغال  يدفعها  لالأمور 

ال�شيا�شية لكن هذا ال�شتغال ينبغي اأن 

حتكمه يف نظر اجلماعة اأ�شول ومبادئ 

على  والعام  اخلا�س  عليها  يتعارف 

امل�شتوى املعا�شر.

التي  االأ�صول  هذه  على  فكرة  من  هل   ♦
تتحدث عنها؟

اأن  هي  نحن،  راأينا  يف  الأ�شول   ♦♦
ينبغي  حقيقية  �شيا�شية  عملية  اأي 

يحكم  �شليم  و�شع  من  تنطلق  اأن 

الدميقراطية حتكيما حقيقيا، ول يعطي 

ويعمل  للدميقراطية  م�شوهة  �شورة 

هناك  تكون  واأن  ال�شلط  ف�شل  على 

وحكومة  حقيقية  ت�شريعية  موؤ�ش�شات 

م�شتقلة  ق�شائية  وموؤ�ش�شة  حقيقية 

وحرية  عامة،  وحريات  ال�شتقالل،  كل 

ال�شحافة)..(.

♦ كل هذا يف نظرك غري موجود يف املغرب؟
♦♦ يف تقديرنا نحن، املنطق املوجود 

واجهة  وهناك  ال�شتبداد،  منطق  هو 

واملحيط  العام  للراأي  ت�شويقها  يراد 

هناك  اأن  وهي  والدويل  الإقليمي 

يف  وهذا  حر)..(  واختيار  دميقراطية 

تقديرنا غري موجود يف املغرب وبالتايل 

فاإن اأي دخول يف جمال من املجالت يف 

املغرب هو تزكية »لو�شع قائم« واإعطاء 

�شليمة)..(  غري  لختيارات  امل�شروعية 

والأيام كانت كفيلة باحلكم على بع�س 

ومنها  الآن  حتى  مرت  التي  التجارب 

جتربة التناوب مع الحتاد ال�شرتاكي 

ثم التجربة احلالية)..( وبالتايل لبد من 

ال�شروط ال�شالفة.

اقتران بين الحكم الفردي 
وتاريخ االستبداد

هذه  حتقق  �رصورة  عن  تتحدث  ♦هل 
ال�رصوط يف ظل امللكية اأم خارجها؟

العامل  املبداإ،  عن  نتحدث  نحن   ♦♦
العربي منوذجا هل هو مق�شم من حيث 

ال�شلطة اإىل ملكيات وجمهوريات؟ ل. فهو 

مق�شم اإما على اأ�شا�س اأن هناك ا�شتبداد 

يكون  فعندما  دميقراطية)..(  اأو 

للحريات  وقمع  ا�شتبداد  م�شكل  هناك 

الختيارات  كل  �شيق�شي  امل�شكل  فهذا 

اأ�شول العمل  الأخرى، نحن نتحدث يف 

ول نتحدث يف ال�شكليات.

اال�صتبداد  مع  م�صكل  لديكم  اأنتم  اإذن   ♦
ولي�س مع امللكية؟

عرف  الأمة  تاريخ  اإن  قلت  اأنا   ♦♦
وتاريخ  الفردي  احلكم  بني  اقرتانا 

ال�شتبداد)..( اأنا اأحتدث منذ بني اأمية 

باحلكم  التفرد  اإن  اأقول  الآن)..(  اإىل 

�شواء كان يف ظل نظام جمهوري اأو نظام 

واإق�شاء  ا�شتبدادا  يعطيك  فهو  اآخر 

اأن  اأننا يجب  الآخر)..( مبعنى  للراأي 

نتحدث يف �شميم الأ�شياء)..(. 

♦ هل تعتقد اأن احلوار مع جماعة العدل 
واالإح�صان ينبغي اأن يبداأ من مناق�صة نوع 

النظام اأوال؟

♦♦ نحن دائما نقول يف احلوار، اإننا 
اأ�شاتذة منلي على النا�س مبادئ  ل�شنا 

على  اأنف�شنا  نقدم  دائما  نحن  احلوار، 

اأننا جزء من الكل، لذلك فاحلوار الذي 

اجلميع  ي�شمل  اأن  ينبغي  اإليه  ندعوا 

بدون اإق�شاء وينبغي اأن يناق�س الأمور 

كلها بدون حرج، وبدون خطوط حمراء 

واإن  جدا  معقد  و�شع  البلد  و�شع  لأن 

البلد  به  ت�شري  الذي  ال�شكل  ا�شتمرار 

للدميقراطية  م�شوهة  �شورة  اأعطانا 

وعدم تطبيق املبادئ الأ�شا�شية حلكم 

ر�شيد دائما يوؤدي اإىل خلل كبري ويعقد 

م�شاكل البلد)..( وامَلْخَرج لهذا الو�شع 

هو فتح حوار حقيقي مع كل »الف�شالء 

الدميقراطيني«)..( واأن تكون الوجهة 

معروفة وهي اأننا نريد اأن نتن�شم عبق 

احلرية والكرامة الإن�شانية.

♦ لكم جتربة عملية يف الدفاع عن اأفكار 
م�صريات  يف  اخلروج  خالل  من  جتلت 

ما  �رصعان  ولكن  فرباير،   20 حركة 

يف  اجلماعة  تنجح  مل  ملاذا  ان�صحبتم، 

خالل  من  هاته  اأفكارها  عن  الدفاع 

حركة 20 فرباير؟

♦♦ حركة 20 فرباير انطلقت باآمال 
من  جمموعة  فيها  وكانت  كبرية، 

هناك  كان  البداية  ومنذ  املكونات 

يف  اجلماعة  �شباب  من  انخراط 

حركة  اأي  وقلنا  اأ�شا�شية،  حمطات 

ينبغي  ال�شتبداد،  ملواجهة  تهدف 

اأن تتجلى داخلها بيئة دميقراطية، 

تكون  اأن  على  دائما  حر�شنا  فكان 

وقواعد  احلوار  من  اأجواء  هناك 

طريقة  لكن  العمل،  يف  معروفة 

ال�شتغال مل تعد ت�شمح فيما بعد باأن 

حتقق احلركة الأهداف التي خلقت 

من اأجلها.

20 فرباير ترجمة  �صكلت حركة   ♦
يف  العربي  الربيع  حلركة  فعلية 

املغرب، بالن�صبة لك، �رصحت موؤخرا 

بدايته،  يف  مازال  العربي  الربيع  اأن 

هل مازلت على راأيك؟

لي�س  ال�شعوب  ربيع  �شحيح،   ♦♦
الأفراد  حركة  الأفراد،  ربيع  هو 

حركة  اأما  باأعمارهم،  مرتبطة 

قد  تاريخية  حركة  فهي  ال�شعوب 

متتد لع�شرات ال�شنني واإذا قراأنا عن 

من  وغريها  مثال  الأوربية  الثورة 

عميقا  حتول  اأ�ش�شت  التي  الثورات 

يف اأممها �شتجد اأنها ا�شتمرت ع�شرات 

هو  الدميقراطية  ومطلب  ال�شنني 

العربي)..(  العامل  يف  ملح  مطلب 

جمموعة  يف  ع�شري  خما�س  هناك 

تقديرنا  ويف  العربية  الدول  من 

ال�شيء،  نف�س  يعي�س  املغرب  اأن 

وطريقة  معقدا  مازال  والو�شع 

ت�شتجيب  اأن  ميكن  ل  ال�شتغال 

وطموحات  املجتمع  لتحديات 

ال�شارع رغم اأنها خمدت)..(.

مهددا  نظرك  يف  املغرب  مازال  هل   ♦
بربيع عربي؟

♦♦ اأنا اأقول نعم، فكما هو معروف 
يف القاعدة، نف�س الأ�شباب قد توؤدي 

التي  والأ�شباب  النتائج  نف�س  اإىل 

انطلق منها الربيع العربي يف املغرب 

بني  الفرق  هو  ما  قائمة)..(  مازالت 

هو  ما  وال�شابق؟  احلايل  الد�شتور 

الفرق يف املمار�شة بني الد�شتور الذي 

مقارنة  انطلقت منه ممار�شة احلكم 

كان  تقديرنا  يف  �شابقا؟  كان  ما  مع 

هناك التفاف حول املطالب، والنظام 

انحنى للعا�شفة حتى متر.

على  الت�صويت  هناك  اأمثلة،  لناأخذ   ♦
الد�صتور بن�صبة عالية وبن كريان اأ�صبح 

رئي�س حكومة بعد االنتخابات)..( هل 

هذا كله جمرد انحناء للعا�صفة؟

بالإجابة،  كفيلة  الرقمية   ♦♦
تلت  التي  لالنتخابات  بالن�شبة 

جاءت  والتي  ال�شعبي  احلراك 

بحزب العدالة والتنمية اإىل ال�شلطة 

فيها  للت�شويت  ن�شبة  اأكرب  كانت 

ل�شالح الأوراق امللغاة، واأكرب حزب 

»العدالة  �شوت  مليون  على  ح�شل 

والتنمية« من بني اأكرث من 22 مليون 

مواطن يحق لهم الت�شويت، والأمر 

اأن  رغم  الد�شتور  مع  ح�شل  نف�شه 

الدولة هي �شاحبة املبادرة ومل تعط 

الفر�شة لأي �شوت معار�س)..(

العدالة  حزب  اإن  يقول  من  هناك   ♦
والتنمية ا�صتفاد من حترككم يف ال�صارع 

لي�صعد هو اإىل احلكومة، ما راأيك؟

اإىل  نتجه  ل  نحن  اجلماعة،  يف   ♦♦
من  متت  التي  فالطريقة  اجلزئيات، 

طريقة  للحراك  ال�شتجابة  خاللها 

كربى  لإجابات  ترقى  ول  جزئية، 

وال�شتبداد  الف�شاد  م�شكل  على 

اأن  نريد  ل  نحن  لذلك  باملغرب، 

اأمر جزئي  املغرب يف  نختزل م�شكل 

هو النتخابات التي جاءت باحلزب 

رئا�شة  اإىل  الأوىل  املرتبة  �شاحب 

احلكومة)..(

اإعالمي  خروج  اأول  يف  كريان  بن   ♦
اإن  قال  احلكومة  رئا�صة  توليه  بعد  له 

مبراجعة  مطالبة  واالإح�صان  العدال 

مواقفها، باملقابل اأنت تقول اإن الو�صع 

مل يتغري، هل بن كريان يزكي الف�صاد يف 

راأيك؟

الأ�شخا�س  نحن ل نحكم على   ♦♦
الأفراد  تقديرات  على  نحكم  ولكننا 

يفهم  اأن  ينبغي  ل  واختياراتهم)..( 

من كالمي اأننا ل ننتقد جتربة معينة، 

حتاكي  التجربة  هذه  اإن  قلنا  نحن 

ال�شابقة  التوافقي  التناوب  جتربة 

الأخرية  الأيام  مع  تزامن  التي 

كان  بعدها  الثاين،  احل�شن  للراحل 

فيه  ذهب  الذي  امل�شار  معروفا 

حزب الحتاد ال�شرتاكي، وهو اأننا 

اأ�شعنا اأكرث من 10 �شنوات من عمر 

هذا البلد يف ل �شيء)..( الآن، نقول 

اأراد  ال�شيء يف اجلماعة، ومن  نف�س 

اأن ي�شاهم يف هذا امل�شار فهو ي�شاهم 

يف ت�شييع املزيد من الفر�س)..(.

بين عودة الشيخ مطيع و»العفو« 
عن المعتقلين السلفيين 

موؤ�ص�س  مطيع  ال�صيخ  من  مقربني  بعودة  االأخرية  االآونة  متيزت   ♦
ال�صبيبة االإ�صالمية للمغرب، كيف تقراأ هذا احلدث؟

♦♦ نحن يف جماعة العدل والإح�شان �شد كل ا�شطهاد، واحلرية 
مغربي  مواطن  وكل  ايديولوجية،  �شبغة  لها  لي�شت  لنا  بالن�شبة 

يجهر براأيه ب�شكل �شلمي من حقه اأن يعي�س يف بلده.

♦ هل تدعو اإىل عودة ال�صيخ مطيع؟
♦♦ نحن يف اجلماعة ندعو اإىل رفع كل قيد �شيا�شي عن احلركات 
احلركة  �شجناء  اأي�شا  بينهم  ومن  كانوا  اأيا  والأفراد  املقموعة 

»متى  عمر:  ل�شيدنا  امل�شهورة  القولة  هو  و�شعارنا  ال�شلفية)..( 

ا�شتعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا”.

املغرب مازال مهددا بالربيع العربي لأن �شروطه موجودة 

محمد حمداوي في اليمين وإلى جانبه 
نائب األمين العام فتح اهلل أرسالن 

وقياديين آخرين.

مطيع
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 ادري�س اخلوري

املوؤمتر الوطني 

الأول للغة العربية

ينظم االئتالف الوطني من اأجل اللغة العربية، 

25 و26 دجنرب اجلاري، املوؤمتر الوطني  يومي 

اللغة  »واقع  مو�ضوع:  يف  العربية،  للغة  االأول 

التعددية والتنمية« حتت  باملغرب بني  العربية 

للنهو�ض  وطنية  ا�ضرتاتيجية  »نحو  �ضعار: 

باللغة العربية« تكرميا للعالمة االأخ�ضر غزال، 

وذلك باملركب الثقايف اأكدال بالرباط.

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

اجلمعية املهنية ل�شركات 

الإ�صمنت ت�صدر »روابط«
يف اإطار �ضيا�ضة 

على  انفتاحها 

كل من اأع�ضائها، 

القطاع  ومنهيي 

وخمتلف املهتمني 

البناء،  بقطـــــاع 

اجلمعية  �ضرعت 

ل�ضركات  املهنــــية 

اإ�ضدار  يف  االإ�ضمنت 

ا�ضم  حتت  اإخبارية 

تهدف  »روابط«، 

توثيق عالقات القرب مع حميطها.

بالعربية  ن�ضخة  يف  االإخبارية  هذه  ن�ضر  يتم 

هي  االإخبارية  هذه  وخا�ضية  والفرن�ضيـــة، 

التوا�ضل امل�ضوؤول والهادف، لكل املتلقني من اأطر 

وم�ضتخدمني اإ�ضمنتيني، و�ضركاء موؤ�ض�ضاتيني 

ومهنيني، ومناولني، وو�ضائل االإعالم، والزبناء، 

ومدار�ض ومعاهد التكوين)..(.

اخلا�ضة  واملقابالت  االفتتاحيات  اإىل  اإ�ضافة 

بالظرفية  املتعلقة  واالأنباء  االآنية  باالأحداث 

تت�ضمن  االإ�ضمنتي،  القطاع  وباأداء  الراهنة 

الوقائع  تعالج  اأ�ضا�ضية  اأبوابا  االإخبارية 

واملهن  والتقنيات  الناجحة،  واالبتكارات 

املرتبطة باالإ�ضمنت، اإ�ضافة اإىل اأن�ضطة اللجان 

املتخ�ض�ضة.

�ضهد رحاب قاعة »ف�ضاء املواطنة« باجلماعة 

اجلمع  فعاليات  تنظيم  لتطوان،  احل�ضرية 

البدائل  »منتدى  جلمعية  التاأ�ضي�ضي  العام 

بتطوان«،  والعلوم  والثقافة  التنمية  يف 

امل�ضري  املكتب  انتخاب  عملية  اأ�ضفرت  وقد 

نائبة  اأقلعي،  خالد  الرئي�ض:  للجمعية: 

العام: طارق  الكاتب  مل�ضري،  ندى  الرئي�ض: 

روؤى  العام:  الكاتب  نائبة  ع�ضراوي،  وكيلي 

نائبة  البحريي،  ه�ضام  املال:  اأمني  مل�ضري، 

اأمني املال: �ضارة �ضاّلق،

امل�ضت�ضارون: لطيفة التهامي الوزاين- حممد 

البقايل- حممد اأفيالل.

      �ضعيا اإىل تعزيز انفتاح اأن�ضطة جامعة موالي علي ال�ضريف 

تنظيم  الثقافة  وزارة  توا�ضل  اململكة،  من  وا�ضعة  جهات  على 

�ضل�ضلة الندوات العلمية  املربجمة يف اإطار الدورة الثامنة ع�ضرة 

من  الثانية  »املرحلة  مو�ضوع  يف  ال�ضريف  علي  موالي  جلامعة 

عهد ال�ضلطان �ضيدي حممد بن يو�ضف: 1939 - 1955«، وذلك وفق 

الربنامج الزمني التايل:

- الناظور: 6 - 7 مار�ض 2014

- بني مالل: 18 - 19 اأبريل 2014 

والباحثني  باملوؤرخني  الثقافة  وزارة  تهيب  املنا�ضبة،  وبهذه 

م�ضاهماتهم  تقدمي  املعا�ضر،  املغرب  بتاريخ  واملهتمني 

على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  باالإ�ضهام  الكفيلة  واقرتاحاتهم 

املغرب  تاريخ  من  املتميزة  الفرتة  هذه  من  هام  جزء 

اخلام�ض  حممد  امللك  له  املغفور  جاللة  عهد  على 

امل�ضاركة  ا�ضتمارة  بتعبئة  وذلك  ثراه،  اهلل  طيب 

اإىل  مدمج  قر�ض  بوا�ضطة  الثقافة  لوزارة  وتوجيهها 

 1- الثقافة:  لوزارة  العامة  )الكتابة  التايل  العنوان 

االإلكرتوين:  الربيد  عرب  اأو  الرباط(  غاندي-  زنقة 

اأجل  يف   ،my.alichrif@minculture.gov.ma
اأق�ضاه يوم الثالثاء31 يناير 2014.  

الدورة الثامنة ع�صرة جلامعة 
مولي علي ال�صريف

مائدة م�صتديرة حول ا�صتباق 

حاجيات الت�صغيل
تنظم الوكالة الوطنية الإنعا�ض الت�ضغيل والكفاءات يوم 27 

دجنرب 2013، وب�ضراكة مع عمالة �ضال، ندوة مبقر العمالة 

حتت رئا�ضة عبد ال�ضالم ال�ضديقي وزير الت�ضغيل وال�ضوؤون 

الوطنية  الرتبية  بلمختار وزير  ور�ضيد  االجتماعية، 

�ضال،  عمالة  بيكرات عامل  ال�ضالم  املهني، وعبد  والتكوين 

وحفيظ كمال املدير العام للوكالة الوطنية الإنعا�ض الت�ضغيل 

والكفاءات.

الفاعلني  خمتلف  م�ضاركة  اللقاء  هذا  �ضي�ضهد  كما 

املوؤ�ض�ضاتيني واالقت�ضاديني واالجتماعيني الذين انخرطوا 

باالإ�ضافة  �ضال،  عمالة  يف  الت�ضغيل  ودعم  خلق  م�ضل�ضل  يف 

اإىل توقيع العديد من اتفاقيات ال�ضراكة بني الوكالة الوطنية 

العام  القطاعني  الت�ضغيل والكفاءات و�ضركائها يف  الإنعا�ض 

املبادرة  اإطار  يف  �ضال  عمالة  مع  وباخل�ضو�ض  واخلا�ض، 

�ضركات  اأربع  مع  وكذلك  الب�ضرية،  للتنمية  الوطنية 

-Inf Econocom وLear Corporation و  وهي

.Groupe 4Sو team
م�ضتديرة  مائدة  تنظيم  �ضيتم  النقا�ض،  دائرة  ولتو�ضيع 

على هام�ض هذا احلدث حول مو�ضوع »ا�ضتباق حاجيات 

بعمالة  للتكوين  اأح�ضن  مطابقة  اأجل  من  الت�ضغيل 

�ضال« مب�ضاركة العديد من الفاعلني كاالحتاد العام ملقاوالت 

املغرب وكلية العلوم القانونية واالقت�ضادية واالجتماعية  

واالألب�ضة  الن�ضيج  ل�ضناعات  املغربية  واجلمعية  ب�ضال 

للبناء  الوطني  واالحتاد  لال�ضتثمار  اجلهوي  واملركز 

الت�ضغيل  الإنعا�ض  الوطنية  والوكالة  العمومية  واالأ�ضغال 

والكفاءات.

مكامن اخللل يف املنظومة التعليمية 

املغربية يف ندوة ال�صهر للمركز العلمي 

العربي بالرباط
ال�ضهر  ندوة  مو�ضوع  والتكوين  الرتبية  منظومة  �ضتكون 

والدرا�ضات  لالأبحاث  العربي  العلمي  املركز  ينظمها  التي 

االإن�ضانية ال�ضبت املقبل. وي�ضارك يف الفعالية العلمية ح�ضب 

بالغ �ضادر عن املركز عدد من الباحثني الرتبويني من بينهم 

االإله  عبد  الوطنية  الرتبية  لوزارة  ال�ضابق  العام  الكاتب 

الرتبوي  ال�ضاأن  يف  والباحث  اجلامعي  واالأ�ضتاذ  م�ضدق 

عبد احلق من�ضف باالإ�ضافة اإىل الباحث ال�ضو�ضيولوجي يف 

ال�ضاأن الرتبوي علي اأك�ضاب.

واأ�ضاف ذات البالغ اأن “هدفنا من هذه الندوة هو فتح احلوار 

اأجل  من  باملغرب  الرتبوي  ال�ضاأن  يف  املخت�ضني  خمتلف  بني 

الرتبوية  للمنظومة  واأ�ضمل  اأو�ضح  ت�ضخي�ض  يف  امل�ضاهمة 

حتمله  اأن  ميكن  ما  مع  وم�ضتوياتها  اأبعادها  بكل  بالدنا  يف 

الت�ضخي�ضات من مقرتحات لالإ�ضالح وجتاوز االختالل”.

وح�ضب اأر�ضية الندوة التي اأعدها فريق املركز، من املنتظر 

اأن يتطرق الباحثون اإىل مكامن خلل املنظومة الرتبوية، حيث 

ي�ضاءل امل�ضوؤول الرتبوي ال�ضابق عبد االإله م�ضدق ال�ضمات 

القرارات  من  جمموعة  اتخاذ  على  هيمنت  التي  البارزة 

لها،  العملي  الت�ضريف  يف  اعتمد  الذي  والنهج  والتو�ضيات، 

وتطبيقها على اأر�ض الواقع.

الأ�صبوع ت�صدر عن 
دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 50.000
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مراكش. األسبوع

يفتخرون  احلقيقيون  الرجاويون  كان  اإذا 

بانتمائهم اإىل حي درب ال�سلطان العريق، هذا 

احلي البي�ساوي الذي يعترب منبعا للمواهب 

وفنانني،  مفكرين،  من  املجاالت،  جميع  يف 

و�سيا�سيني، وريا�سيني كبار، كما اأن الفريق 

االأخ�سر خرج من رحم درب ال�سلطان، فاإن 

بفريقهم  افتخارهم  �سيت�ساعف  الرجاويني 

الذي انتقل عرب ال�سنني من درب ال�سلطان، 

املغربية،  املدن  كل  يف  جماهريه  واأ�سبحت 

لينتقل بعد ذلك لي�سبح م�سهورا يف كل بقاع 

العامل.

الذي  العاملي  الرجاء  اإىل  ال�سلطان  من درب 

اأكادير  مللحمتي  مغوارا  بطال  فعال  كان 

ومراك�ش.

فريق الرجاء الكبري، اأخرجنا ولو موؤقتا من 

عزلتنا ومن خيباتنا حتى ت�سربت ال�سكوك يف 

اأنف�سنا، ومل نعد نفكر اأو نحلم باأننا اأ�سبحنا 

قادرين على حتقيق ولو انت�سار �سغري �سد 

منتخب مغمور.

العبيه  رجولة  وبف�سل  الرجاء  فريق 

اأكرب االأندية بنجومها  وعزمهم على حتدي 

العامليني، اأعاد لنا االأمل يف هذا الوطن الذي 

املغرب  باأن  لنا  واأكد  كبارا،  جنوما  اأجنب 

الذي منحنا العربي بنبمبارك، وبلمحجوب، 

والنيبت،  وبيت�سو،  وبامو�ش،  واأق�سبي، 

وب�سري واآخرين، لي�ش بلدا عاقرا، بل مازال 

متويل،  طينة  من  رجاال  منحنا  على  قادرا 

ياجور، اأوحلاج، الع�سكري واآخرين.

باأبنائها  ال�سلطان  درب  ل�ساكنة  فهنيئا 

الربرة، وهنيئا لكل املغاربة بفريق الرجاء 

الذي كان خري �سفري للكرة املغربية التي اأعاد 

تلوثت  التي  و�سمعتها  املفقودة،  هيبتها  لها 

امل�سوؤولني  لكل  الع�سوائي  الت�سيري  ب�سبب 

عن ال�ساأن الكروي باملغرب.

فاألف حتية وقبلة جلميع الرجاويني.

تفا�سيل ما قاله امللك لالعبي الرجاء.

»صحف«

◆ قال لهم: تبارك اهلل عليكم..

نال منا التعب.

»البنزرتي مدرب الرجاء«

◆ كل �سيء يهون، اأمام هذا االإجناز 
التاريخي.

التلفزيون املغربي يربح 200 مليون 

بف�سل الرجاء.

»الصباح«

»خردة«  ل�سراء  حمرتم  مبلغ   ◆
امل�سل�سالت الرتكية واملك�سيكية.

ال�سحافة  عيون  يف  يكرب  الرجاء 

العاملية.

»مواقع«

◆ الرجاء اأ�سبح ماركة عاملية.

الرجاء تعيد امللك اإىل املالعب بعد 13 

�سنة من الغياب.

»المساء«

◆ عودة ميمونة اإن �ساء اهلل.

الهيبة  اأعادوا  والالعبون  البنزرتي 

للكرة املغربية.

»بودريقة رئيس الرجاء«

الذين  واجلمهور  الالعبون   ◆
اأعادوا الهيبة للكرة املغربية، ولي�ش 

البنزرتي وحده..

مع  ب�سبعة  خل�سرنا  غامرنا  لو 

البايري.

»بلمعلم مدافع الرجاء«

◆ هذي كاينة..
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فريق  فرحة  تن�سينا  ال  اأن  يجب 

اإىل  و�سل  الذي  امل�ستحقة  الرجاء 

مع  خ�سرها  التي  النهاية  مباراة 

بايري  وهو  العامل  يف  فريق  اأقوى 

له  كان  �سخ�سا  هناك  باأن  ميونيخ، 

ن�سيب كبري يف هذا النجاح.

م�سوؤوليه،  وبع�ش  الرجاء  جمهور 

اأكرث  خالل  حتدثوا  اهلل،  �ساحمهم 

املدرب  »ب�سمة«  عن  منا�سبة  من 

مكان  حل  الذي  البنزرتي  التون�سي 

و�سرحوا  مدحه،  يف  واأطالوا  فاخر، 

لنا »و�سفته ال�سحرية« التي حولت 

اإىل فريق جنح يف  الرجاء بقدرة قادر 

جتاوز اأكرب االأندية العاملية.

هوؤالء امل�سريون الذين وجدوا الوقت 

احل�سابات  بع�ش  لت�سفية  املنا�سب 

الن�سيب  باأن  تنا�سوا  الرخي�سة، 

للمدرب  يعود  االإجناز  لهذا  االأكرب 

نهار  ليل  ا�ستغل  الذي  فاخر  احممد 

لفريق  ليعيد  ون�سف  �سنة  قرابة 

وقوته  املفقودة،  هيبته  الرجاء 

املعهودة.

نتفق  ال  رمبا  وللتاريخ،  فاخر  احممد 

معه يف بع�ش االأحيان، لكننا ال ميكن 

التي  احلقيقية  ب�سمته  ننكر  اأن  لنا 

اأو�سلت الرجاء اإىل هذه املرحلة.

فريقه  اإىل  عودته  وبعد  فاخر  احممد 

االأم، انطلق من ال�سفر وقام بانتدابات 

الوطني  اللقب  للرجاء  اأعطت  وازنة 

نهاية  اإىل  للو�سول  بوابة  كان  الذي 

لالأ�سف  البطلة،  لالأندية  العامل  كاأ�ش 

اإىل  فريقه  قيادة  يف  يفلح  مل  ال�سديد 

ال  متعددة  الأ�سباب  النهائيات  هذه 

داعي لذكرها، ولكن نعود لنقول باأنه 

االإجناز،  هذا  يف  امل�ساهمني  اأكرب  من 

اأحب من اأحب وكره من كره.

بايري ميونيخ بطل العامل للأندية

من رجـــاء درب ال�ســـــلطان 
اإىل الرجـــاء العـــاملي

رسالة الملك إلى المسؤولين 
عن الشأن الكروي

ح�سور �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ش اإىل نهاية كاأ�ش العامل 

لالأندية البطلة، رفقة ويل العهد االأمري موالي احل�سن، و�سقيقه املوىل 

اإ�سماعيل، هذا احل�سور الوازن الذي خلق  ر�سيد، وابن عمه املوىل 

فهو  داللة،  من  اأكرث  له  املغاربة،  جميع  قلوب  يف  واحلبور  البهجة 

باأن املغاربة كانوا  ال�ساأن الكروي،  اإىل امل�سوؤولني عن  يعترب ر�سالة 

و�سيظلون دائما بجانب اأبطالهم، وبرفقة كل ال�سباب الذين ي�سرفون 

ويدافعون عن �سمعة الراية الوطنية.

ماديا  املغاربة  االأبطال  ويحفز  يدعم  دائما  كان  الذي  امللك  فجاللة 

اأخرى،  تارة  البناء  والنقد  تارة،  الن�سائح  ويعطيهم  ومعنويا، 

كالر�سالة امللكية التي وجهها للمناظرة الوطنية حول الريا�سة �سنة 

2008، والتي كانت مبثابة خارطة الطريق، وتوجه جديد ونربا�سا 
ينري الريا�سة الوطنية، اإال اأن امل�سوؤولني ولالأ�سف ال�سديد مازالوا مل 

ي�ستوعبوا درو�سها واأهدافها.

فامللك الذي غاب عن املالعب الكروية منذ 13 �سنة، وبال�سبط منذ 

اللقاء الذي جمع املنتخب املغربي بنظريه الفرن�سي مبنا�سبة دوري 

احل�سن الثاين والذي انتهى ل�سالح الفرن�سيني بخم�سة اأهداف لهدف 

عدم  مفادها  ر�سالة  كذلك  ومبثابة  مربراته،  له  الغياب  هذا  واحد، 

ر�ساه على امل�ستوى الذي و�سلت اإليه كرة القدم والريا�سة الوطنية 

ب�سكل عام.

بعودة  �ساهم  التاريخي  اإجنازه  وبف�سل  البي�ساوي  الرجاء  فريق 

هذه  تكون  اأن  نتمنى  والتي  الريا�سية،  املالعب  اإىل  االأول  الريا�سي 

العودة فال خري على الكرة الوطنية التي اأ�سبحت اأكرث من اأي وقت 

م�سى يف حاجة ما�سة اإىل النهو�ش بها لتعود اإىل تاألقها ورونقها.

الفهري الذي يظهر 

ويختفـــــــي

ذكرنا املرحوم االأديب الكبري االأ�ستاذ حممد 

يظهر  الذي  »الثعلب  روايته  يف  زفزاف 

ويختفي« ذكرنا، مبا قام به رئي�ش اجلامعة 

ال�سابق اأو احلايل، مبا قام به خالل مونديال 

االأندية.

علي الفهري ظهر وا�ستقبل رئي�سي اجلامعة 

الدولية والكاف باملطار، ليختفي عن االأنظار 

ومل يظهر له اأثر.

للجميع  اأكد  امل�سني  ال�سلوك  وبهذا  الفهري 

باأنه غري معني بهذه التظاهرة العاملية التي 

ح�سر نهايتها ملك البالد.

التي  امل�ساكل  ين�سى  اأن  االأف�سل  من  كان 

يعي�سها وهو طرف فيها، اإىل نهاية هذا املحفل 

الكبري، وليعرب يف نف�ش الوقت عن »مغربيته« 

وروحه الريا�سية.

لالأ�سف وكعادته كان يف حالة �سرود لت�سجل 

من  للعديد  تن�ساف  �سلبية،  نقطة  مرماه  يف 

رئا�سة  توليه  منذ  ارتكبها  التي  االأخطاء 

اجلامعة.

احممد فاخر من اأكرب �سناع امللحمة الرجاوية

حتى ال يكون اإجناز الرجاء الفزاعة التي �ستغطي خيبة كرة القدم الوطنية
ال يختلف اثنان باأن االإجناز الهالمي الذي حققه 

نادي الرجاء الريا�سي والذي اأعاد للجماهري 

املغربية الب�سمة، واأخرجها لل�سوارع لالحتفال 

بالفعل  االإجناز  هذا  فرحتها،  عن  والتعبري 

مفخرة لكل املغاربة، لكن املنطق يفر�ش علينا 

اأن نح�سب كل هذه االنت�سارات لفريق الرجاء 

وجمهوره ومكتبه امل�سري فقط، خا�سة بعد اأن 

الحظنا اأن بع�ش اأ�سباه امل�سوؤولني اأرادوا اأن 

يقفزوا على هذا االإجناز الذي ال عالقة لهم به.

من  خرجوا  وكعادتهم،  االأ�سخا�ش  بع�ش 

كهوفهـــــم، واأطلقـــــــوا العنان لت�سريحاتهم 

بهذا  البع�ش  بع�سهم  مهنئني  الع�سوائية 

االإجناز الكبري الذي حققته كرة القدم املغربية 

حتت اإ�سرافهم طبعا..

املغربية  الكرة  باأن  نقول  االأ�سخا�ش  لهوؤالء 

ال  احل�سي�ش  اإىل  بها  وو�سلوا  هدموها  التي 

فالواجب  العظيم،  الرجاء  باإجناز  لهم  عالقة 

والعودة  اأفواههم  اإغالق  عليهم  يفر�ش 

لكهوفهم، كما اأننا ال نريد اأن تكون انت�سارات 

الرجاء كال�سجرة التي تغطي الغابة.

فاخر

الفاسي الفهري

اعتراف



14
alousbouea@gmail.com

الملف
 العدد: 769  اخلميس 26 دجنبر 2013

إعداد :سعيد الريحاني
عدد  هدم  يف  م�ؤخرا  ال�سع�دية  ال�سلطات  �سرعت 

كبري من املعامل املحيطة بالكعبة، يف اإطار تنفيذ 

م�سروع ت��سعة احلرم املكي، ال�ستقبال عدد اأكرب 

خادم  اإن  امل�سادر  بع�ض  وتق�ل  احلجاج،  من 

ق�س�ى  عناية  يعطي  الذي  ال�سريفني  احلرمني 

اأوامره ب�سرورة معاجلة كل  اأعطى  لهذا احلدث 

امل�ساكل املتعلقة مبلكية العقارات واالأرا�سي التي 

�سيتم »نزعها« من اأ�سحابها.

لكن، يبدو اأن اجلرافات التي مت جلبها لعني املكان 

االأر�ض  حتفر  مل  احلفر،  باأ�سغال  القيام  اأجل  من 

اأهمها ملف  ملفات قدمية،  بل »ا�ستخرجت«  فقط 

واملت�اجدة  للمغاربة«  اململ�كة  االأرا�سي   «

مبحيط الكعبة ال�سريفة)..( هل يعقل اأن املغاربة 

ميلك�ن عقارات واأرا�ٍض يف حميط الكعبة ال�سريفة 

وغريها؟

على  »االأ�سب�ع«  اإليه  ت��سلت  الذي  اجل�اب 

»�سعيب  جمعية  رئي�ض  الدكايل«  »حممد  ل�سان 

الدكايل« ي�ؤكد وج�د عقارات ممل�كة للمغاربة يف 

ال�سع�دية قرب احلرم املكي، وي��سح باأن املعني 

باالأمر هم عائلة �سيخ االإ�سالم اأب� �سعيب الدكايل، 

كاإمام  االأوقات  من  ا�ستغل يف وقت  الذي  املغربي 

ظل  يف  املرم�قة  العلمية  مبكانته  وعرف  للحرم، 

االأول،  احل�سن  ال�سلطان  هم:  عل�يني  �سالطني   5
وامل�ىل عبد العزيز، وامل�ىل عبد احلفيظ، وامل�ىل 

ي��سف، وال�سلطان حممد اخلام�ض.

امل�سدر نف�سه ي��سح اأن عدد اأحفاد �سعيب الدكايل 

طرق  يف  مدة  منذ  �سرع�ا  املغرب  يف  القاطنني 

على  احل�س�ل  اأجل  من  املعنية  اجلهات  اأب�اب 

»�سعيب  جدهم  تركه  الذي  االإرث  من  ن�سيبهم 

الدكايل« يف ال�سع�دية، لكن ال�س�ؤال يبقى مطروحا 

على  الدكايل  �سعيب  بها  ح�سل  التي  الطريقة  عن 

هذه املمتلكات.

يجيب »حممد الدكايل« وه� واحد من اأحفاد �سعيب 

اإقامته  فرتة  خالل  متزوجا  كان  جده  باأن  الدكايل 

اإحدى بنات »حممد �سالح حممد  بال�سع�دية من 

اإ�سماعيل الب�« وه� ينتمي اإىل اأحد اأكرب العائالت 

الكثرية،  مبمتلكاتها  املعروفة  ال�سع�دية  يف 

وت��سح »�سجرة الن�سب« التي ي�ستند عليها حممد 

يف ادعائه باأن »حممد �سالح حممد اإ�سماعيل الب�« 

ولدان  له  كان  باخدلق«  �سامل  »زين  من  املتزوج 

وخم�ض بنات؛ االأوالد هم: اإبراهيم حممد واأحمد 

حممد �سالح، اأما البنات فهن: عي�سة حممد �سالح 

حممد  ورقية  الب�،  �سالح  حممد  وجميلة  الب�، 

الب�، وم�سلحة  الب�، وهيف حممد �سالح  �سالح 

حممد �سالح الب�.

ه�ؤالء  اإحدى  من  تزوج  قد  الدكايل  �سعيب  وكان 

البنات وهي »جميلة حممد �سالح الب�« واأجنبت 

اأ�سل  ه�  وهذا  واحدة،  وبنت  اأوالد  اأربعة  منه 

احلكاية، ح�سب ما يحكيه م�سدر »االأ�سب�ع«.

اأن تتدخل  اأمله كبري يف  اإن  يق�ل »حممد الدكايل« 

امللف  هذا  لتفتح  ال�سع�دية  يف  العليا  اجلهات 

وتعطيه العناية الالزمة من اأجل تع�ي�ض االأحفاد 

ِمْثَلَما  االأ�سل،  ال�سع�دية  جدتهم  ممتلكات  عن 

ح�سل مع باقي اأ�سحاب املمتلكات االأخرى الذين 

اأفراد  بع�ض  باأن  ي��سح  كما  باحلرم،  يحيط�ن 

االت�سال  يف  �سرع�ا  قد  كان�ا  بال�سع�دية  العائلة 

م�سكلة  ت�س�ية  اأجل  من  املغرب  يف  باإخ�انهم 

االإرث، وا�ستخراج ر�سم االإراثة منذ ما يزيد عن 

اأربع �سن�ات ومت تف�ي�ض اثنني منهم للقيام مبهمة 

اأمام املحاكم واجلهات املخت�سة يف  متابعة امللف 

ال�سري  اأثرت يف  اأحدهما  اأن وفاة  ال�سع�دية، غري 

اأن يفتح من جديد هذه  انتظار  للملف، يف  العادي 

االأيام مع �سفر »حممد الدكايل« اإىل ال�سع�دية.

ال�كالة  عقد  وي��سح 

ماي   11 بتاريخ  امل�ؤرخ 

 2185 عدد  حتت   ،2005
ق�ساء  ق�سم  يف  وامل�سجل 

االأ�سرة باملحكمة االبتدائية 

عليه  وامل�سادق  الرباط،  يف 

القن�سلي  الق�سم  طرف  من 

ال�سع�دية  اململكة  ل�سفارة 

املقتطفات«  »اأنظر  الرباط  يف 

حممد  العائلة«  »اأفراد  اأن 

بنعبد اهلل بن�س�دة ابن خديجة 

وعبد  الدكايل  �سعيب  اأبي  بنت 

اأبي  ابن  اهلل  عبد  بن  العزيز 

عبد  بنت  ونادية  الدكايل  �سعيب 

اهلل بن اأبي �سعيب الدكايل واأمينة 

بن  اهلل  عبد  بن  وحممد  العبدي 

بت�كيل  قام�ا  الكايل)..(  �سعيب 

بن  واإبراهيم  ب�،  �سامل  بن  ف�ؤاد 

اجلن�سية  �سع�دَيْي  ب�،  عمر  حممد 

اأو  جمتمعني  عنهم  »ين�با  كي 

الدوائر  كافة  مراجعة  يف  منفردين 

والر�سمية  وال�سرعــــية  احلك�مية 

واجلهات املخت�سة ذات العالقة مبا يف 

ذلك اأمانة العا�سمة املقد�سة والبلديات 

وهيئة  ال�سرعية  واملحكمة  الفرعية 

التمييز وكتابات العدل، ويف ال�ق�ف مع مهند�ض 

واملحكمة  الفرعية  والبلديات  املقد�سة  العا�سمة 

العدل)..(«،  وكتابات  التمييز  وهيئة  ال�سرعية 

اأن  علما  املذك�رة)..(  ال�كالة  يف  ورد  ما  ح�سب 

كل االأ�سماء ال�سالفة الذكر هم ال�رثة امل�ج�دون 

�سعيب  »عائلة  ممتلكات  ملف  وكان  املغرب.  يف 

الدكايل« قد مر من عدة حمطات ق�سائية، مل يت�سن 

بالكامل)..(  تفا�سيلها  معرفة  االآن  حتى  لالأ�سرة 

مما اأثر يف معرفة قيمة هذه العقارات واملمتلكات، 

اإحداها  ت�سري  والتي  املتفرقة  الن�سخ  اللهم بع�ض 

ريال  ملي�ن   50 تبلغ  العقارات  اأحد  قيمة  اأن  اإىل 

العقار  هذا  قيمة  تت�س�روا  اأن  ولكم  �سع�دي، 

الذي يعك�ض �سخامة امللف اإذا علمنا اأن 50 رياال 

�سع�ديا، ت�ساوي 150 درهما مغربيا.

شيخ اإلسالم شعيب الدكالي »يتحرك« في قبره بمناسبة توسيع الحرم الشريف

هل يفتح خادم احلرمني 

ملف ممتلكات املغاربة 

حول الكعبة ال�شريفة؟ 

 جانب من أشغال التوسعة الجارية بالحرم المكي

فيه أسماء الورثة والنائبين السعوديين.عقد وكالة مصادق عليه من السفارة السعودية ويظهر 
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عهد  يف   1878 عام  الدكايل  �شعيب  اأبو  ال�شيخ  ولد 

�شنواته  ومنذ  الأول،  احل�شن  مولي  ال�شلطان 

الأوىل كان له ح�شور على جانب ال�شلطان، وجاء 

يف كتاب “�شيخ الإ�شالم اأبي �شعيب الدكايل” ملوؤلفه 

حممد ريا�ض اأن الدكايل كان يبلغ من العمر 16 �شنة 

عندما التحق املوىل احل�شن الأول بالرفيق الأعلى 

عام 1894 ميالدية، واأنه بقي يتلقى العلم ويحفظ 

التي  ال�شنة  وهي  هجرية،   1314 �شنة  اإىل  املتون 

�شيغادر فيها اإىل اأر�ض الكنانة.

بداية  اأدرك  قد  ال�شيخ  يكون  التواريخ  “ومبقابلة 
يف  وال�شيخ  اهلل،  رحمه  العزيز،  عبد  املوىل  عهد 

ب�شوؤونه  وال�شغف  للعلم  وطلبه  �شبابه،  عنفوان 

و�شجونه، ومن �شنة 1314 هجرية، اإىل �شنة 1325 

كانت  �شنوات   10 من  تقرب  مدة  وهي  ميالدية، 

مبا  امل�شرق،  اإىل  �شعيب  اأبي  ال�شيخ  هجرة  متثل 

فيها م�شر واأر�ض احلجاز، ويف رجوع ال�شيخ اإىل 

املغرب عام 1325 هجرية، وهي ال�شنة التي �شادف 

فيها تويل املوىل عبد احلفيظ امللك، وهو امللك العامل 

اإىل  اأر�ض احلجاز  لل�شيخ باملجيء من  اأوعز  الذي 

بلده املغرب يف لقاء خا�ض به عند قيامه مبنا�شك 

احلج، ويف هذا العهد توىل الق�شاء مبدينة مراك�ض 

عام 1329هـ”، امل�شدر نف�شه.

العدل  ال�شيخ وزارة  ويف عهد املوىل يو�شف، توىل 

واملعارف، عام 1912، وهو العام الذي فر�شت فيه 

هذا  يف  وبقي  املغرب،  على  ال�شتعمارية  احلماية 

حممد  مبايعة  متت  اأن  اإىل  عاما   12 مدة  املن�شب 

الدكتور  ويقول  للمغرب)..(  �شلطانا  اخلام�ض 

اأبو  الإ�شالم  “�شيخ  كتاب  �شاحب  ريا�ض،  حممد 

مهمة  له  اأ�شندت  الراحل  اإن  الدكايل)..(”  �شعيب 

املوىل  عهد  يف  ال�شلطانية  العلمية  الدرو�ض  رئا�شة 

حفيظ واملوىل يو�شف، وحممد اخلام�ض وبقي على 

هذه احلال اإىل اأن تويف �شنة 1937 ميالدية.

الفتنة الكبرى في المغرب
 والشيخ في مصر 

يوؤكد حممد ريا�ض باأن انتقال ال�شلطان املوىل عبد 

1319 هجرية،  عام  فا�ض  اإىل  مراك�ض  العزيز من 

تكن  مل  لكنها  وفنت)..(  حوادث  عنه  جنمت 

التمويه والكتمان، من  ال�شلطان بدافع  اإىل  ت�شل 

“فقد  والأمان)..(  الثقة  فيهم  يفرت�ض  الذين 

ناجما  البي�شاء  الدار  ملدينة  فرن�شا  احتالل  كان 

عن فو�شى عارمة قام بها جماعة من اأهايل الدار 

الأحجار  بو�شع  القطار  ممر  بعرقلة  البي�شاء 

والأعواد، مما نتج عنه انقالب وانك�شار القطار، 

ف�شال  الأجانب  العمال  من  ت�شعة  بذلك  ومات 

عن النهب والقتل الذي اأحدثوه داخل البلد ويف 

مبدافعها  فرن�شا  فتدخلت  والأ�شواق)..(  الديار 

وبواخرها احلربية واقتحمت باب املر�شى، وقد 

�شفوف  يف  القتلى  من  كبري  عدد  ذلك  عن  ترتب 

والحتالل  احلماية  اأركان  توطيد  مع  الأهايل، 

لهذه املدينة املجاهدة”.

مكان  عن  ال�شوؤال  يطرح  الأجواء  هذه  ظل  يف 

التاريخية  الكتب  لتجيب  الدكايل،  �شعيب  ال�شيخ 

باأنه غادر البالد اإىل م�شر وقتها عندما كان الوزير 

كان  وقتها  احلكم،  على  قب�شته  “باحماد” يحكم 
اإىل  يعد  ومل  العلمي  التح�شيل  يف  غارقا  ال�شيخ 

كانت  ذلك  ورغم  حفيظ،  املوىل  عهد  يف  اإل  وطنه 

الفتنة مازالت قائمة.

 المولى عبد الحفيظ يطلب عودة 
الشيخ إلى المغرب

 

عبد  مولي  حكم  ظل  يف  هادئة  الأجواء  تكن  مل 

اأول  عليه  كان  فقد   ،”1863 عام  “ولد  احلفيظ، 

مواجهة ثورة “اجلياليل الزرهوين” وهو املعروف 

بـ”بوحمارة”، والذي كان ينجح يف  عند املغاربة 

حدة  على  دليل  اأكرب  ولعل  الثورية)..(  م�شاعيه 

ثورته هو كلفة الق�شاء عليه والتي كانت كبرية اإىل 

درجة اأنها مهدت لدخول احلماية.

بالقالقل، ح�شب  املغرب مهددا  كان  الوقت  يف هذا 

هناك  كانت  فقد  ريا�ض،  حممد  الدكتور  يحكيه  ما 

ال�شلطان  يرتبط مبنازعة  ما  ثورات متعددة منها 

العابدين  زين  اأخيه  كخروج  احلفيظ،  عبد  املوىل 

عليه، اأو حركة الري�شوين، وثورة ال�شريف اأمزيان 

املوىل  كان  الظروف  هذه  ظل  يف  ال�شمال)..(  يف 

ال�شلطان الذي �شجع على عودة  عبد احلفيظ هو 

اإىل  �شارع  اإنه  بل  املغرب،  اإىل  الدكايل”  “�شعيب 
اإكرام وفادته فور عودته اإىل املغرب.

 بين السلطان موالي يوسف 
ومحمد الخامس 

يف عهد ال�شلطان مولي يو�شف توىل �شعيب الدكايل 

مهمة وزير العدل، “فقام باإ�شالحات مهمة يف �شلك 

جلامعة  الدرا�شي  الربنامج  تنظيم  ويف  الق�شاء 

القرويني، فاأحدث بف�شل جمال�ض العلم ثورة غري 

رجال  كبار  يده  على  فتتلمذ  املغرب،  يف  م�شبوقة 

احلركة الوطنية)..( رغم اأن عهد مولي يو�شف مل 

يكن هو الآخر عهدا �شلميا فقد مر هو الآخر بلحظات 

اخلطابي،  الكرمي  عبد  ثورة  اأقلها  لي�ض  حرجة 

الذي  الرببري  الظهري  من  الأول  اجلزء  و�شدور 

عهد  يف  له  املنظمة  الن�شو�ض  بع�ض  �شت�شدر 

ال�شلطان حممد اخلام�ض فيما بعد.

هكذا بات لل�شيخ �شعيب الدكايل مكانة مرموقة قرب 

ال�شلطان حممد  مع و�شول  اأوجها  بلغت  احلاكم، 

اخلام�ض اإىل احلكم، حيث كان ال�شيخ هو الذي اأ�شار 

على والده مولي يو�شف بتوليه “حممد اخلام�ض” 

عر�ض املغرب رغم �شغر �شنه)..(، فنتج عن هذه 

هذا  يف  الألقاب  كل  نال  الدكايل  �شعيب  اأن  العالقة 

العهد، ف�شال عن تراأ�شه للدرو�ض ال�شلطانية.

 شعيب الدكالي في مكة 
المكرمة 

التي  املدة  عن  كثرية  تاريخية  م�شادر  تتحدث 

ق�شاها ال�شيخ اأبو �شعيب الدكايل يف م�شر)..( لكن 

كتابات قليلة هي التي �شلطت ال�شوء على املدة التي 

“مكة املكرمة”، وتوؤكد بع�ض امل�شادر  ق�شاها يف 

اأن ال�شيخ رحل اإىل مكة بناء على طلب من وايل مكة 

عون” لأنهم كانوا يريدون اإماما ومفتيا  “الرفيق 
يف  �شعيب  جنح  وقتها  املكي)..(  للحرم  وخطيبا 

مباراة الولوج التي مت تنظيمها باملنا�شبة وكان 

ينجح فيها بتفوق عدة مرات، رغم اإعادتها.

يف اأر�ض احلرمني كان �شعيب الدكايل اإماما اأجاز 

الكثري من طلبة العلم واأجازه كثري من العلماء، 

وكان يفتي يف املذاهب الأربعة وكانت له حظوة 

عند اأمري مكة، ولكن م�شاره يف ال�شعودية انتهى 

بعودته اإىل املغرب، بطلب من املوىل عبد احلفيظ، 

اأنه تزوج من اإحدى  رفقة زوجته واأبنائه، علما 

الذين  هم  واأحفادها  هناك،  العائالت  اأكرب  بنات 

يف  جدتهم  تركة  من  بن�شيبهم  اليوم  يطالبون 

وحده  املكي)..(  احلرم  من  القريبة  البقاع 

التاريخ ي�شهده على عظمة هذا العامل الذي تتلمذ 

على يده كل من العالمة املختار ال�شو�شي والفقيه 

عالل الفا�شي)..(.

اأبو �صعيب الدكايل ال�صديقي

العامل املغربي الذي عاي�ش خم�سة 
ملوك وو�سل اإىل الإمامة يف احلرم املكي 

بعض  أبواب  على  المعلق  اسمه  سوى  الدكالي”  “شعيب  من  يعرفون  ال  المغاربة  من  كثير 
أيضا  يوصف  الذي  العالم  هذا  يكون  فمن  المغرب،  أنحاء  مختلف  في  التعليمية  المؤسسات 
“بشيخ اإلسالم” والذي “قدمه علمه ليكون إماما للحرمين، ومفتيا ألهله وللوافدين على الحرم 

وفق المذاهب األربعة”، “المصدر: كتاب الدكتور أحمد كافي/ الشيخ أبو شعيب الدكالي”.
الكبير،  والعالم  الشهير،  المحدث  الصديقي،  الدكالي  الرحمان  عبد  بن  شعيب  أبو  الشيخ  هو 
المتقدمين،  الحفاظ  رأينا على طريق  “آخر من  المفسر،  المحدث  المغرب ومحدثيه،  آخر حفاظ 
الذين بلغنا وصفهم ولوال أني رأيته، رحمه اهلل، يملي لدخلني الشكل في وصفهم”، “المصدر: 

إتحاف المطالع”.

أشغال التوسعة وملف اإلرث 
ي�شهد احلرم املكي منذ مدة اأ�شغال للتو�شعة كان قد اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز لتهنئة الأجواء املنا�شبة للحج، وينتظر اأن ت�شل الطاقة ال�شتيعابية للم�شجد 

احلرام حوايل 1.6 مليون م�شل، كما تن�ض توجيهات ملك ال�شعودية على زيادة عدد “الطواف” 

الدور  �شعة  ورفع  ال�شاعة،  يف  طائف  األف   20 لي�شتوعب  املطاف  �شحن  �شعة  رفع  �شيتم  حيث 

الأر�شي بنحو خم�شة اآلف طائف وزيادة ا�شتيعاب ال�شطح اإىل 30 األف طائف يف ال�شاعة ي�شاف 

ذكرته وكالة  ما  ال�شاعة، ح�شب  األفي طائف يف  اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة  املوؤقت  املطاف  اإليها 

الأنا�شول يف وقت �شابق.

اجلرافات املتواجدة بعني املكان تهدف لهذه املهمة لكن من يدري قد تفتح معها وهي حتفر ملفا اأكرث 

تعقيدا وهو ملف عقارات املغاربة يف مكة املكرمة والنموذج من اأحفاد �شعيب الدكايل الذين يطالبون 

اليوم بن�شيبهم من الإرث يف والدتهم ال�شعودية الأ�شل.

مقتطف من شجرة النسب وتظهر من خاللها عالقة المصاهرة بين شعيب الدكالي ومحمد إسماعيل البو الثري السعودي.

شعيب الدكالي





الرباطي الذي خاطب العامل 
من القد�س ال�شريف

يف مثل هذا ال�صهر »دجنرب« من �صنة 1931، اعتلى من�صة 

بفل�صطني  ال�صريف  القد�س  مدينة  يف  واأين؟  اخلطابة، 

املحتلة، لي�جه نداء اإىل العامل، خمتتما انعقاد اأول م�ؤمتر 

اإ�صالمي يف تلك الديار الفل�صطينية، ليلفت اأنظار امل�ؤمترين 

اإىل معاناة ال�صعب املغربي مع اال�صتعمار، وليد�صن بذلك 

مدينة  ومن  ال�طنية  للحركة  الن�صايل  العمل  انطالقة 

القد�س ال�صريف.

ومل يكن �صاحب هذه املبادرة التاريخية �ص�ى الرباطي 

ال�طني واملجاهد والعالمة املرح�م ال�صيخ حممد املكي 

النا�صري، رحمه اهلل، الذي اغتنم وج�ده بالقاهرة الإمتام 

درا�صته، والتحق بالقد�س ال�صريف لتبليغ معاناة اململكة 

الدول  وحلث  امل�صتعمر،  وبط�س  ظلم  من  و�صعبا  ملكا 

املحبة لل�صالم واحلرية على امل�صاندة والتعبئة وال�صغط 

الإنقاذ اململكة من العب�دية التي فر�صها عليها اال�صتعمار، 

وكان ذلك اخلطاب التاريخي بداية لتد�صني ن�صال احلركة 

ال�طنية.

وعند ع�دته اإىل اأر�س ال�طن املغ�ص�بة، التحق باملنطقة 

املقاالت  لكتابة ون�صر مئات  قلمه  ال�صمالية ومنها جند 

يف ال�صحف االإ�صبانية »ومنطقة ال�صمال كما نعلم كانت 

خا�صعة للنف�ذ االإ�صباين«، واألف ع�صرات الكتب الإثارة 

الراأي العام العاملي ملعاناة ال�صعب املغربي، كما حتمل 

مهام �صلة ال��صل وقنطرة االت�صال ال�طني والروحي 

بني املنطقتني ال�صمالية واجلن�بية.

ويف مدينة تط�ان اأ�ص�س حزب »ال�حدة املغربية« ليك�ن 

لتن�ير ممثلي  ال�صمال،  ال�طنية يف  ل�صان حال احلركة 

العامل يف مدينة طنجة التي كانت عاملية، بت�صبث امللك 

وال�صعب باحلرية واال�صتقالل، وظل هناك جماهدا مكافحا 

منا�صال حتى بزوغ فجر احلرية واال�صتقالل، ليع�د اإىل 

مدينته الرباط بعدما فارقها ح�ايل 25 �صنة كانت كفاحا 

وجهادا ون�صاال من اأجل اململكة.

ر�صالة  اإىل  »�صاأع�د  امل�صه�رة:  ق�لته  قال  الرباط  ويف 

اأجله قد حتقق  اأبائي واأجدادي، واإن ما كنا نكافح من 

وه� اال�صتقالل وال�حدة فين�صرف كل واحد اإىل جهاده 

الكبري«.

رحم اهلل هذا ال�طني الكبري واملجاهد الذي كان من اأنبل 

بعد  تقلد  فلقد  ال�طنية،  واأنزه رجال احلركة  واأ�صرف 

اال�صتقالل مهاما �صيا�صية واإدارية ودبل�ما�صية وعلمية، 

�صرعان ما ف�صل عليها ما متناه، الع�دة اإىل ر�صالة االآباء 

واالأجداد، ر�صالة العلم والعرفان وتن�ير العق�ل، فان�صم 

العامة  االأمانة  وتراأ�س  اململكة،  اأكادميية  ع�ص�ية  اإىل 

لعلماء اململكة، واأ�صبح رئي�س املجل�س العلمي للعدوتني 

اهلل،  رحمه  ربه،  ج�ار  اإىل  انتقل  اأن  اإىل  و�صال  الرباط- 

وه� الذي مالأ قل�بنا واأب�صارنا واأ�صماعنا باأن�ار االإميان 

ودرا�صاته واأبحاثه وتفا�صريه يف خمتلف اأ�صناف الفكر 

والثقافة واآيات القراآن الكرمي، وبقيت منجزاته اخلالدة 

من  املاليني  منها  يقتب�س  ن�را  للب�صرية  خلدها  التي 

امل�صلمني وال تزال االإذاعات تذيع هذه التفا�صري اإىل الي�م.

احلركة  اإىل  االنت�صاب  يدع�ن  الذين  من  نتمنى  كنا 

ال�طنية، ل� فكروا يف تخليد الذكرى 82 ل�ق�ف هذا الهرم 

االأول  امل�ؤمتر  من�صة  على  املكافحني  وعميد  الرباطي 

للدول االإ�صالمية املنعقد يف القد�س ال�صريف، ليعلن للعامل 

ت�صبث املغاربة باحلرية واال�صتقالل، فرحمه اهلل واأ�صكنه 

ف�صيح جناته.

حديث العاصمة
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بقلـــــم 

مع حل�ل ال�صنة اجلديدة ويف منت�صف �صهر يناير املقبل، 

�صيختار امل�صري�ن د�صت�رهم، وه� اأمر يهمهم، ويقررون 

وحدهم يف �صاأنه، دون تدخالت ممن ال يعنيهم امل��ص�ع، 

لكن الرباط من املعنيني واملهتمني بحكم ارتباط �صكان 

وال�صداقة  التاآخي  ب�ثيقة  القاهرة  و�صكان  الرباط 

املت�صمنة خلم�س بن�د هي كالتايل:

مادة اأوىل: يعلن الطرفان االأخ�ة الدائمة اأمام التاريخ 

بني �صكان مدينة الرباط ومدينة القاهرة.

مادة ثانية: تتبادل مدينة الرباط ومدينة القاهرة اخلربة 

واملعرفة يف كافة مهام االإدارة املحلية، وب�صفة خا�صة يف 

املجاالت التالية:

اأعمال  والعربي،  االإ�صالمي  الرتاث  واإحياء  �صيانة 

البلديات واخلدمات االأ�صا�صية للمدن، حماية البيئة من 

التل�ث، التخطيط العمراين للمدن.

مادة ثالثة: ت�صرتك املدينتان يف ت�ثيق الروابط بينهما 

عن طريق التبادل الثقايف والفني وتبادل اأف�اج ال�صباب 

واأي جماالت اأخرى يتم االتفاق عليها يف هذا ال�صاأن.

مادة رابعة: ي�صع الطرفان برامج عملية لتنفيذ بن�د هذه 

االتفاقية يت�الها جهاز تن�صيقي مك�ن من اأع�صاء ميثل 

املدينتني.

مادة خام�صة: ي�صرع يف التنفيذ ابتداء من تاريخ الت�قيع 

على هذه ال�ثيقة التي تعترب ر�صمية، وحررت مبدينة 

الرباط بتاريخ 8 ي�لي�ز 1987.

لن نعلق على هذه ال�ثيقة الر�صمية، فقط نذكر باأن الرباط 

�صيدت حديقة على الطراز املغربي و�صط القاهرة ود�صنها 

معر�س  اأول  بتنظيم  القاهرة  وبادلتها  الدولة،  رئي�س 

اأ�صهر مب�صرح   3 دام  الذي  االإ�صالمية  الفرع�نية  لالآثار 

حممد اخلام�س بالرباط، وكان اأول عر�س من ن�عه يف 

العاملني االإ�صالمي والعربي.

ومع الد�صت�ر امل�صري اجلديد نتمنى عالقات جديدة مع 

القاهرة وهي رغبة اأكيدة ل�صكان العا�صمة املغربية.

ومتعن�ا جيدا يف ن�س املادة الثانية من ال�ثيقة لتعلم�ا 

الفر�س التي �صيعتها الرباط وباملجان، وتف�صل �صرف 

املاليري على خدمات هي معرو�صة على وجه االأخ�ة بني 

عا�صمة اأر�س الكنانة وعا�صمة اأر�س اململكة.

الرباط يا حسرة

االأديب الكبري - وطه ح�صني اململكة – و�صاحب  الرائعة االأدبية: »املمكن من 

امل�صتحيل« وعدة م�ؤلفات قيمة وكاتب عم�د: »بخط اليد« الذي كان يزلزل به 

الفا�صدين واالنتهازيني واالحتكاريني وقنا�صي ن�صاالت املنا�صلني.

الكاتب  ال�صحيمي،  اجلبار  عبد  املرح�م 

االأخالق  مببادئ  امللتزم  الالمع  وال�صحفي 

ال�طنية ومن اأجلها باع الدنيا ليت�صبث مببادئه 

الرا�صخة.

يدخل  ومل   ،1938 �صنة  الرباط  م�اليد  من 

تعلم  حيث  �صنة   20 ابن  وه�  اإال  املدر�صة 

القراءة والكتابة مبدار�س حممد اخلام�س، ثم 

ك�ن نف�صه بنف�صه، حتى تخرج من اأعظم كلية 

هي كلية احلياة، و�صار ع�ص�ا فعاال يف املكتب 

املركزي الحتاد كتاب املغرب ورئي�س حترير 

ثم مديرا جلريدة »العلم«، نتذكره بكل اإجالل 

وتقدير.

رحمه اهلل واأ�صكنه ف�صيح جناته.

من

 أرشيف

 الرباط

الهدم  �صنة  ن�دعها،  التي  ال�صنة  هذه  كانت 

بنايات  وت�صاميم  ملالمح  ال�صلبي  والتغيري 

املدينة العتيقة، حيث هجمت الف�ؤو�س لتحطم 

وت�ص�ه وتعيث ف�صادا يف ماآثر تاريخية جت�صده 

البحر  رط�بة  مل�اجهة  �صممت  بلدية  دي�ر 

اختيار  مت  وبف�صلها  االأجداد  عبقرية  ولتخلد 

الرباط مدينة للرتاث االإن�صاين العاملي من طرف 

الي�ني�صك�.

به اجلماعة وتطلب  تت�ص�ل  الذي  الرتاث  هذا 

من  الإنقاذها  اأجنبية  بلديات  من  امل�صاعدة 

الرتاث  بلدية، هذا  اأية  االندثار، ومل ت�صتجب 

فبعدما  وتخريب  ملجازر  يتعر�س  الي�م 

واإقبار  دكاكينها  من  التجارة  اأن�اع  طم�صت 

م�اد العطارين والف�اكه اجلافة واخل�صارين 

واجلزارين وبائعي »الهركمة« واأن�اع لن جتدها 

حتيي  كانت  حيث  التاريخية  االأحياء  يف  اإال 

ما�صيها الذي ميتد اإىل قرن من الزمن، وكانت 

باأل�ان  العتيقة ل�حة فنية زاخرة  بها املدينة 

الرباط،  حل�صارة  مكت�ب  وتاريخ  الزينة  من 

بائعي  من  واالأزقة  ال�ص�ارع  كل  احتالل  فتم 

الفنية  الل�حة  تلك  واختفت  »ال�صين�ا«  م�اد 

اهتمامات  ال�ص�اح والزوار وتثري  التي تغري 

ال�ص�يقة  ح�مات  و�صارت  الدولية،  املنظمات 

ولكزة والقنا�صل و�صيدي فاحت وباب الب�يبة 

وباب �صيدي خمل�ف وباب املالح، عبارة عن 

ج�طيات ي�صتحيل اأن متر منها امراأة حامل اأو 

اأطفال اأو عجزة اأو ذوي االحتياجات اخلا�صة، 

اأو �صياح الكت�صاف الرباط العتيقة ذات ت�صعة 

قرون من احل�صارة، لي�صطدم�ا بهذه ال�ص�هة 

التي ال مثيل لها يف العامل.

اأغلبهم  ي�صتفيد  من  هم  »يحر�ص�نها«  والذين 

من اإتاوات ارتفعت اإىل ثالثة ماليني يف الي�م، 

وت�صليم  اأذانهم  و�صم  عي�نهم  اإغما�س  مقابل 

املدينة العتيقة ب�صاكنها وجتارها القان�نيني اإىل 

خمالب هذه الكارثة، وكاأن هذه الف��صى مل تكن 

كافية، ف�صلم�ا البنايات واالآثار العتيقة للهدم 

وبناء عمارات حديثة، لطي ودفن تاريخ واآثار 

العا�صمة.

اهلل  فتح  تعيني  مت   1998 مار�س   14 ي�م 

ولعل� وزيرا لالقت�صاد واملالية واخل��ص�صة 

ت�صكل  حك�مية  قطاعات  اأربع  وال�صياحة، 

بحكمة  قادها  وقد  احلك�مة،  ت�صكيلة  ربع 

ماأم�رياته احلك�مية  انتهاء  وكفاءة حتى 

ي�م 15 اأكت�بر 2007.

عمدة  انتخابه  مت   2009 ي�ني�   23 وي�م 

على العا�صمة بـ 47 �ص�تا �صد 39 �ص�تا 

الر�صمية  ال�ثائق  وح�صب  ملناف�صه، 

العدالة  هي:  �صاندته  التي  فاالأحزاب 

والتنمية وحزب اال�صتقالل والتجمع ال�طني 

واالحتاد  واال�صرتاكية  والتقدم  لالأحرار، 

حزب  املعار�صة  اختار  بينما  اال�صرتاكي، 

مناف�صه، احلركة ال�صعبية وحزب االأ�صالة 

واملعا�صرة.

حروب  وتبداأ  ال�صه�ر،  ومت�صي 

والت�ظيفات  وال�صفقات  االخت�صا�صات 

من  ا�صتقاالت  لتليها  اجلمعيات،  ومنح 

اختلطت  حتى  باأخرى  وااللتحاق  اأحزاب 

املعار�صة ال�صابقة بامل�الية و�صارت �صمنا 

بل  مناف�ص�ن،  هناك  يعد  ومل  ع�صل  على 

مكتب  اأن  حتى  االمتيازات  عن  باحثني 

املجل�س �صارت ت�صريه كل االأحزاب وبدون 

ا�صتثناء، بل وو�صع�ا ع�ص�ية املكتب ول� 

للرت�صية  اأخرى  بعنا�صر  القان�ن«  »�صد 

منا�صب  و»خلقت«  احلاجيات،  وتلبية 

الآخرين،  مبيزانياتها  واأ�صندت  جديدة 

ومنحت مقاعد يف املجال�س االإدارية لبع�س 

تاأ�صي�س  يف  اآخرون  واجتهد  امل�ؤ�ص�صات، 

مالياتها،  تدبري  اأمل  على  �صركات جماعية 

احتالل  ملفات  ف�صح  على  اآخرون  واأق�صم 

على  �صكت�ا  ما  �صرعان  ثم  العم�مي  امللك 

نغمات االمتيازات.

اأربع  تدبري  يف  جنح  الذي  ال�زير  وف�صل 

عمدة  وه�  ف�صل  حك�مية،  قطاعات 

من  اأ�صغر  مبيزانية  �صغرية  لعا�صمة 

التي  القطاعات  الإحدى  م�صلحة  ميزانية 

قادها اإىل االزدهار، فلماذا جنح هناك وف�صل 

اأ�صحاب  من  تقن�قراط  هناك  الأن  هنا؟ 

وامل�ص�ؤولية  والتك�ين  والتجربة  اخلربة 

»ت�صقلبات«  وهنا  االإداري،  واالن�صباط 

عنا�صر يف االأحزاب واإقاالتهم من منا�صبهم 

االنتخابية تدل عليهم وعلى النع�ت التي 

ي�صتحق�نها، وبني النجاح واالإخفاق »داخ« 

ه�  احلل  احلل؟  ه�  فما  العا�صمة.  عمدة 

لفح�س  للح�صابات  االأعلى  املجل�س  دع�ة 

الدرا�صات،  واأتعاب  التف�يتات  ملفات 

وكيفية اإبرام ال�صفقات والبحث عن اأ�صباب 

ال�صك�ت على احتالل امللك العم�مي، وعن 

بالت�ظيفات  اجلماعة  مالية  وتفقري  غزو 

منح  من  الكماليات  يف  الباهظة  والنفقات 

فبدون  التليف�نات،  ونفقات  للجمعيات 

حما�صبة �صت�صتمر »االبتزازات« حتى اإىل ما 

بعد هذا املجل�س اجلماعي.

طبق�ا، من ف�صلكم، الد�صت�ر مبحا�صبة كل 

من حتمل�ا امل�ص�ؤولية.

امل�سريون يتاأهبون ال�ستقبال د�ستور جديد

وثيقــة ر�شميـــة تقـــر بوجـــود اأخــوة دائمـــة 

بيــــن �شــــكان القاهـــرة والربـــــاط

 العدد: 769  اخلميس 26 دجنبر 2013

♦الهدايا التي تت�سلمها اجلماعة واملقاطعات 
عن  عبارة  هي  والتي  املغرب  ات�ساالت  من 
وح�سب  »فيليو«  مبادرات  اإطار  يف  هواتف 
للإجراءات  االأ�سف  مع  تخ�سع  ال  النقط، 
لقبول  املجال�س  موافقة  ومنها  القانونية 
يف  وت�سجل  �سفافة  تكون  حتى  الهدايا  تلك 
لوائح اأملك اجلماعة واملقاطعات ولي�س كما 
يجري حاليا وحتت الطاوالت، واالأمر يتعلق 

مبئات التليفونات!.

♦ من املنتظر اأن ي�ستقبل مقر اجلماعة اأول 
مدير يدير م�ساحلها بدال من الكاتب العام، 
ومن املر�سحني لهذا املن�سب املهم الذي �سيكون 
العام  الكاتب  احلكومة،  لرئي�س  مبر�سوم 

االأ�سبق للجماعة باقرتاح من العمدة.

يف  باالنهيار  مهددون  ومنزل  عمارة   300 ♦
االأمطار،  ت�ساقطات  ومع  ح�سان،  مقاطعة 
اأ�سبحت اأزيد من 250 دارا يف املدينة العتيقة 
اأزقة:  يف عدد الديور املنكوبة، خ�سو�سا يف 
اأزقة  وكل  والكويف  وللق�سية،  ال�سباغني، 
بركا�س،  والقايد  احلمام  وحتت  امللح،  حي 

وال�سم، وفرج، وبن �سلمة وغريها.

♦ �سجلت جماعة العا�سمة خلل ال�سنة التي 
زيارة  منها  فريدة،  مبادرات  عدة  نودعها 
ملقر  االإ�سباين  العاهل  كارلو�س  خوان  امللك 
وانعقاد  املدينة،  ملفتاح  وت�سليمه  اجلماعة 
موؤمتر احلكومات املحلية واملدن العاملية، فاأما 

ال�سوؤون املحلية »زيرو على زيرو«.

ماذا تخفي اأ�سوار املدينة العتيقة؟

اأقدم حـــــي تاريخـــي يف الربـــاط يحتـــ�شر يف �شمــــت

الوزير الذي جنح يف تدبري ميزانيات 

�شخمة للمملكة »يدوخ« يف ت�شيري 

ميزانية �شغرية للعا�شمة
فتح اهلل ولعلو
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عرثت ال�شرطة الإيطالية على طفل 

مراك�شي تائه يبلغ عمره 12 �شنة، 

وجاء  بفريونا،  امللعب  متجر  قرب 

بدران  حممد  املواطن  عمه  نداء  يف 

والذي يقدم نف�شه كم�شوؤول عن فرع  

ال�شباب  املغاربة  املحامني  جمعية 

قليل  �شعر  له  الطفل  اأن  باإيطاليا، 

يرتدي  وكان  �شوداوتان  وعينان 

�شروال من نوع دجينز و�شرتة.

اأن ال�شم  امل�شدر نف�شه يوؤكد على 

احلقيقي للطفل مل يعرف بعد رغم 

“ومل  م�شطفى،  با�شم  اعرتافه 

على  اأي�شا  احل�شول  من  نتمكن 

�شورته لأن القانون الإيطايل مينع 

القا�شرين  الأطفال  �شور  ن�شر 

يت�شن يل  الإعالم، ومل  على و�شائل 

�شخ�شيا اأن اأت�شل ملعرفة تفا�شيل 

احلادث”، يقول بدران.  

البلدية  ال�شرطة  من  م�شدر  وقال 

متجر  من  قريبا  عليه  عرثت  اإنها 

بفريونا،  بامللعب  للت�شويق 

ل  اأنه  عرفت  ا�شتجوابه  ومبجرد 

يتكلم اللغة الإيطالية، وا�شتطاعت 

الرغم  على  �شريعا  عليه  التعرف 

كان  حيث  التمويه  حماولته  من 

لكن  وارتباك،  خوف  بعدم  يتظاهر 

مالحمه كانت توحي بعدم الرتكيز 

والتحكم يف كالمه املتعرث واملختلط 

م�شاهدته  منذ  خباأها  طاملا  بدموع 

ال�شرطة.

بالتف�شيل  وردت  الطفل  هذا  ق�شة 

“فّر  البحث:  قا�شي  اأ�شماع  على 

الغري  ال�شم  )م�شطفى(  الطفل 

�شمال  من  �شحته  من  موثوق 

�شندوق  داخل  خمتبئا  مراك�ش 

اأربعة  على  مرورا  كبرية،  �شاحنة 

دول اإىل اأن و�شل اإىل مبتغاه اأمال 

يف حت�شني و�شعيته والفرار من 

البوؤ�ش الذي كان يعي�شه بجنب 

اأهله كما زعم. لكن  حظه ال�شيئ 

ال�شلطات  اأيدي  بني  اأوقعه 

الإيطالية )..(.

اجلمـــعوي  النا�شط  ويت�شــــاءل 

حقنا  “من  الق�شية:  ن�شر  الذي 

اأن نت�شاءل كيف اأمكنه قطع م�شافة 

2500 كيلومرت دون اأكل اأو �شرب، 

هذا”)..(  عمله  على  �شاعده  ومن 

مر�شحة  تبقى  كلها  واحلكاية 

لتطورات اأخرى مع مرور)..(.

كواليس جهوية

أصداء سوسية

عمالة  عامل  يخ�ش�ش  لكي  الوقت  جاء    ◆
للقيام   وقته  من  بع�شا  ملول،  اأيت  اإنزكان 

بجولة تفقدية »مباغتة«  للمراكز الجتماعية 

مع  النزلء،  حالة  على  للوقوف  ملول  باأيت 

هذه  ومداخيل  م�شاريف  يف  حتقيق  اإجراء 

املوؤ�ش�شات املعروفة )..(، وكذلك يف الإعانات 

املح�شنون  بها  يغدق  التي  واملعنوية  املادية 

بني  تختفي  والتي  املوؤ�ش�شات  هذه  على 

ال�شنوري  فالعامل   ،)..( و�شحاها  ع�شية 

الأول عن ال�شتجابة ل�شيحات  امل�شوؤول  هو 

النزلء)..(.

املجزرة  عليها  توجد  التي  احلالة   ◆
اجلماعية بـ»بلفاع« باإقليم اأ�شتوكة اأيت باها 

من  كثري  اإىل  وتدعو  ت�شاوؤل  من  اأكرث  تطرح 

ورغم  الهائلة،  مداخيلها  فرغم  ال�شتغراب، 

كونها مكانا يفرت�ش فيه اأن يكون طاهرا نظيفا 

نقي�ش  على  فاإنه   فيه،  امل�شتخدمني  وكذلك 

ومت�شخ  متعفن  هناك  �شيء  كل  اأن  جند  ذلك 

وكاأن ما يذبح وي�شلخ يف املجزرة يقدم لغري 

ينتحلون  من  يا  ت�شتفزوننا  واإنكم  الب�شر، 

املواطنني  و�شالمة  ب�شحة  امل�شوؤولني  �شفة 

بـ»بلفاع«.

◆ على طول الطريق املوؤدية من بيوكرى اإىل 
باها  اأيت  اأ�شتوكة  باإقليم  ميلك«  اأيت  »�شبت 

اثنان  يختبئ  حيث  امل�شهد  نف�ش  يتكرر   )..(

اأحد  يظهر  اأن  يلبث  وما  املرور،  �شرطة  من 

ال�شيارة  لتوقيف  فجائي  ب�شكل  ال�شرطيني 

ي�شوق  كان  �شاحبها  اأن  بدعوى  القادمة، 

اأن  هو  الأمر،  يف  والغريب  مفرطة،  ب�شرعة 

الأ�شلوب  بنف�ش  يتعامل  ل  املعلوم  ال�شرطي 

يعطي  اأنه  يالحظ  مرة  حيث  ال�شائقني،  مع 

يركبها  ال�شيارة  كانت  اإذا  الع�شكرية  التحية 

فاإن  العك�ش،  كان  اإذا  اأما   )..( مهم  �شخ�ش 

»يجبد«  اأن  ال�شائق  من  يطلب  �شاحبنا 

الأوراق.

◆ ل حديث لزوار �شاطئ »�شيدي بولف�شايل« 
بجماعة »ما�شة« باإقليم اأ�شتوكة اأيت باها اإل 

اأمر  البحر، وهو  الذي �شيد و�شط  عن املنزل 

يطرح اأكرث من �شوؤال حول دور عون ال�شلطة 

املكلف برفع تقارير يومية حول ما يجري يف 

من  منزل  بناء  مت  حيث   ،)..( نفوذه  منطقة 

�شريح   عن  بعيد  غري  البحر  و�شط  طابقني 

�شيدي بولف�شايل مبا�شة، وقد بداأت التبا�شري 

املكان يف وقت  اأثناء قدوم جلنة بعني  الأوىل 

�شابق لكن ووجهت من طرف ال�شلطة املحلية 

املنازل  تهدمت  حني  يف  قدمي  البناء  بكون 

املجاورة على روؤو�ش اأ�شحابها نهارا جهارا 

.)..(

◆ براأت غرفة اجلرائم املالية التابعة ملحكمة 
ال�شتئناف الإدارية مبراك�ش رئي�ش املجل�ش 

معه  ومن  اأمولود«  »حممد  لإنزكان  البلدي 

اجلديد  بـ«ال�شوق  تعرف  التي  الق�شية  يف 

لإنزكان«. وكان حممد اأمولود قد توبع يف هذه 

عامة  اأموال  تبديد  اأجل جنايات  من  الق�شية 

مو�شوعة حتت يده مبقت�شى وظيفته، وتلقى 

اإدارتها،  يتوىل  عمومية  موؤ�ش�شة  يف  فائدة 

اأي�شا بجنحة الغدر، كما يتابع نائبه  وتوبع 

يف  التهمة،  بنف�ش  اأخراز  اإبراهيم  التا�شع 

الوقت الذي توبع فيه م�شري ال�شركة �شاحبة 

امتياز ا�شتغالل وبناء ال�شوق البلدي اجلديد 

يف  بامل�شاركة  لإنزكان،  اجلنوبية  باملنطقة 

هذه التهم. 

◆ اأرجاأت املحكمة البتدائية لإنزكان النظر 
اإىل  �شابقا  للقن�ش  متطوع  حار�ش  ق�شية  يف 

اإثرها  على  تخلف   2013/02/03  : جل�شة 

للمرة الثالثة، وهو متهم بال�شطط يف ا�شتعمال 

ال�شلطة والتهديد.

احلالة التي مل تظهر يف برنامج خمتفون

ماهي حكاية �لطفل �ملر�ك�شي �لذي عرث عليه يف �إيطاليا؟

سعيد أحتوش

و�شف  لقاء  ال�شويرة  مبدينة  موؤخرا  انعقد 

ممثلي  من  كل  جمع  وال�شريح،  باملتميز 

التقدم  وحزب  والتنمية،  العدالة  حزب  حملية 

ال�شرتاكي  الحتاد  حزب  وكذا  وال�شرتاكية، 

حي  ملف  بخ�شو�ش  ال�شويرة،  اإقليم  بعامل 

املالح باملدينة العتيقة، عربت فيه هاته الهيئات 

اجلارية  العمليات  حيال  موقفها  عن  ال�شيا�شية 

القرتاحات  كل  طرحت  كما  املذكور،  باحلي 

التن�شيقية  اجلل�شات  خالل  من  راكمتها  التي 

الفعاليات  مبختلف  �شابقا  جمعتها  التي 

اأي�شا  الإقليم  عامل  قدم  جهته  ومن  وال�شاكنة، 

املقاربة التنموية ال�شاملة املعتمدة فيما يخ�ش 

هذا امللف ال�شائك)..(.

وخا�شة  املدينة  فعاليات  ا�شتح�شنت  وقد   

من  بعد  ي�شتفيدوا  مل  ممن  املالح  حي  �شاكنة 

عملية اإعادة الإ�شكان تبني الأحزاب ال�شيا�شية 

اأمل  يحدوهم  الوقت  نف�ش  ويف  لق�شيتهم،  تلك 

لتن�شيق  بداية  البادرة  تكون  اأن  يف  كبري، 

يف  ال�شويرة  �شاكنة  لتطلعات  يرقى  �شيا�شي 

القادم من الأيام.

الصويرة

وادي زم

ما يجري ويدور في المدن 

م�شروع �إعد�دية يدفع 

جمعيات لالحتجاج
بوطيب الفياللي

اأكد م�شدر مطلع باأن م�شروع اإعدادية »اخلليل 

بن اأحمد« مازال قائما ومل يطراأ عليه اأي تغيري 

ويف نف�ش املكان الذي خ�ش�ش له مقابل مدر�شة 

طلب  اأن  اإىل  كذلك  م�شريا  ملول،  باآيت  اأكدال 

يف  �شيبداأ  امل�شروع  هذا  اإجناز  حول  العرو�ش 

�شهر فرباير2014  اأي بعد �شهرين من الآن)..( 

اأما بخ�شو�ش م�شروع الثانوية التاأهيلية »عمر 

انطالق  باأن  امل�شدر  ذات  اأكد  فقد  اخلطاب«  بن 

اأ�شغال بناء هذه املوؤ�ش�شة الرتبوية �شيتم ابتداء 

من يوم اخلمي�ش القادم، مع امكانية تخ�شي�ش 

انتظار  يف  الإعدادي  تالميذ  لتدري�ش  اأق�شام 

انتهاء بناء اإعدادية »اخلليل بن اأحمد«، ح�شب 

امل�شوؤول نف�شه)..(. وقد جاء هذا بعدما وقعت 

املجتمع  فعاليات  من  وهيئة  جمعية  اأربعون 

قبل  ما  الأربعاء  بيان  على  ملول  باآيت  املدين 

من  خالله  وطالبت  امل�شكل  هذا  تناول  املا�شي، 

رئي�ش املجل�ش البلدي وعامل عمالة اإنزكان اأيت 

الفوري  الوقف  اأجل  من  العاجل  بالتدخل  ملول 

كان  الذي  العقاري  الوعاء  جتهيز  لأ�شغال 

الثانوية الإعدادية »اخلليل بن  لبناء  خم�ش�شا 

اأحمد«، ح�شب البيان الذي تو�شلت »الأ�شبوع« 

الفعاليات  فيه  طالبت  والذي  منه،  بن�شخة 

�شامل  حتقيق  بفتح  امل�شوؤولة  اجلهات  من 

التي  باملدينة  العقارات  تفويت  مالب�شات  حول 

للم�شاريع،  ال�شتثمارية  الطبيعة  وراء  تت�شرت 

خالله  من  حملت  والذي  البيان،  منطوق  ح�شب 

الهيئات  لكل  امل�شوؤولية  املوقعة  الفعاليات 

تردي  م�شوؤولية  املحلية   وال�شلطات  املنتخبة 

الو�شع التعليمي باملدينة.

أيت ملول
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امل�شرية  بحي  حتفه  عمره  من  الع�شرينيات  يف  �شاب  لقي   

اأخيه  طرف  من  ال�شدر  يف  طعنة  تلقيه  بعد  زم«  »وادي 

القا�شر.

وذكرت م�شادر بعني املكان اأن خالفا بني الأخوين اندلع يف 

اأحد اأندية الألعاب بعد و�شول ال�شحية و�شروعه يف تاأنيب 

اإىل  ليتطور  املنزل،  اإىل  العودة  اإرغامه على  اأخيه وحماولة 

�شجار متكن خالله القا�شر من ت�شديد �شربة ب�شالح اأبي�ش  

اإىل �شدر اأخيه الذي لقي حتفه.

وفور علمها باخلرب �شنت اأجهزة ال�شرطة وال�شلطات املحلية 

حملة كبرية للقب�ش على القا�شر الهارب، حيث متكنت من 

الو�شول اإليه بعد �شاعات من وقوع اجلرمية.

غر�ئب �لزمان.. �لأخ يقتل �أخاه 

�لعامل يفتح �أبو�به لثالثة �أحز�ب �شيا�شية
 لتجاوز م�شاكل حي �ملالح
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كواليس جهوية

بنعبد اهلل ياأكل »امل�سوي« ورفاقه ي�ستغلون جتهيزات عمومية 

اإعفاء حار�ص متطوع للقن�ص ال يجيد القراءة 

شيشاوة

دار بوعزة

تارودانت

ادريس لمهيمر

ر املن�سق الإقليمي حلزب التقدم  �سخَّ

وال�سرتاكية ب�سي�ساوة، جتهيزات 

املبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية 

واآليات  وطاولت،  كرا�ٍس  من 

اجلماعة من خيم وزراٍب واأثاث يف 

اإطار احتفال رفاق حزب علي يعتة 

بالذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�سه، وهو 

ح�سره  الذي  ال�سيا�سي  احلدث 

الأمني العام حلزب الكتاب “نبيل 

بقياديني  مرفقا  اهلل”،  عبد  بن 

نف�س احلزب،  اآخرين ووزراء من 

فيما ا�ستدعى املن�سق الإقليمي لهذا 

بع�س  روؤ�ساء  احلزبي  الحتفال 

اجلماعات واملنتخبني واملح�سوبني 

ل�ستقبال  ال�سيا�سي  لونه  على 

الذي ما فتئ يعد  الوزاري،  الوفد 

كتلته النتخابية، بدعوتهم لزيارة 

منطقة “مزو�سة”.

زيارة نبيل بنعبد اهلل ل�سي�ساوة مل 

تاأِت باأي جديد، فبعد تناول ما لذ 

وال�َسلطات  امل�سويات  من  وطاب 

املتنوعة، �سرع اأمني حزب الكتاب 

“ت�سكوين”  فرقة  م�ساركة  يف 

اإيقاعاتها الفلكلورية التي ترق�سها 

كابدت  التي  املنطقة  جراح  على 

الويالت ومازالت ترزح حتت اأنني 

كل األوان التهمي�س والإق�ساء، كما 

هذه  يف  يعتة  علي  رفاق  ا�ستمتع 

قدمها  اأمازيغية  بق�سائد  اجلولة 

كلها  الأمازيغي  ال�سعر  فطاحلة 

احلزب  من�سق  لإجنازات  متجيد 

التي  مزو�سة  جماعة  ورئي�س 

يعتربها املواطنون “خيالية”.

 ويف �سياق اآخر، ا�ستنكر جل منا�سلي 

احلزب املدعوين للحفل النتقائية 

�سلكها  التي  الطبقية  و�سيا�سة 

املنظمون خالل وجبة الغذاء حيث 

حظي روؤ�ساء ومنتخبو املجالـــ�س 

بالطابق  بال�سفوة  اجلماعــــية 

العلوي لبيت املن�سق الإقليمي اإىل 

جانب الوزراء، فيما انح�سر مكان 

�سنعوا  الذين  املنا�سلني  جلو�س 

اأجماد احلزب و�ساهموا يف بنائه 

اأحد  وقال  ال�سفلي،  بالطابق 

هذه  مثل  اإن  باحلزب  النا�سطني 

لها  يعد  مل  الطبقية  الت�سرفات 

مكان يف الوقت احلا�سر وتتنافى 

مع مبادئ ال�سرتاكية التي تدعو 

اإىل امل�ساواة يف كل �سيء، ي�سيف 

املتحدث. 

�سوهدت  فقد  اآخر،  جانب  ومن 

�سيارات اجلماعات  جمموعة من 

املحلية ب�ساحة الحتفال احلزبي، 

وهو الأمر الذي يتنافى وا�ستغالل 

ن�ساط  يف  امل�سلحة  �سيـــــارات 

ت�سريحه  معر�س  ويف  حزبي. 

املوازية  التنظيمات  غياب  حول 

للحزب وهياكله التنظيمية باإقليم 

�سي�ساوة بعد اأكرث من 20 �سنة من 

تواجده �سمن ال�ساحة ال�سيا�سية، 

قال بنعبد اهلل اإن التواجد احلزبي 

له خ�سو�سيات ول يقا�س مبا هو 

�سكلي، وهو القدرة على اأن يكون 

�سخ�سيات  عرب  امتداد  للحزب 

بارزة يف املنطقة.

جواد البوهالي
�سب حريق مهول مب�سنع لتجميد 

مبنطقة  يوجد  ال�سمك  وتعليب 

الـــجماعة  بتـــــراب  »طماري�س« 

وقد  بوعزة«،  »دار  احل�ســرية 

خلف هذا احلادث خ�سائر مادية 

على  النريان  اأتت  حيث  ج�سيمة 

العديد من الآليات وو�سائل العمل 

بالإ�سافة اإىل تخريب كل الأ�سقف 

احلظ  وحلــ�سن  واجلـــدران، 

خ�سائر  احلريق  هذا  يخلف  مل 

العمال كانوا يف  اإن  ب�سرية حيث 

اأثار  الذي  احلار�س  ماعدا  عطلة 

النريان  األ�سنة  وجود  انتباهه 

باأحد جوانب امل�سنع، اإل اأن عدم 

وجود و�سائل ال�سالمة ال�سرورية 

طلب  هو  الوحيد  احلل  جعلت 

بالوقاية  والت�سال  النجدة 

التي �سجل  الأخرية  املدنية هذه 

كل احلا�سرين تاأخرا يف و�سولها 

اإىل مكان احلادث.

كل  احلادث  م�سرح  اإىل  هرع  وقد 

امللكي  للدرك  اجلهوي  القائد  من 

كل  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة  وبا�سا 

رجال الدرك امللكي التابعني ل�سرية 

2 مار�س، ودار بوعزة، وطماري�س 
ال�ساطئية  الطريق  قطع  ومت 

تفاديا  �ساعات   3 ملدة  لطماري�س 

لنفجار قنينات الغاز املتواجدة 

داخل امل�سنع.

من  حالة  احلادث  هذا  خلق  وقد 

اخلوف والهلع يف �سفوف �ساكنة 

وخا�سة  املجاورة  الدواوير 

ال�سكنية  الذين يقطنون بالإقامة 

مما  املكان،  عني  من  القريبة 

يجعلنا نت�ساءل وبكل ا�ستغراب: 

كيف يتم الرتخي�س لإقامة �سكنية 

بالقرب  فارهة  فيالت  عن  عبارة 

من م�سنع. 

 اإن هذا احلريق هو منا�سبة لتجدد 

طلب املجتمع املدين بدار بوعزة 

والرامي اإىل �سرورة اإقامة مركز 

بالتدخل  خا�س  املدنية  للوقاية 

ل  ما  لتفادي  والعاجل  الفوري 

يحمد عقباه، خ�سو�سا واأن »دار 

بوعزة« اليوم هي منطقة ح�سرية 

تعرف تو�سعا عمرانيا مهما. 

اأم تقا�سي ممر�سا بتهمة »عدم تقدمي 

م�ساعدة ل�سخ�ص يف حالة خطر«

خالد عبداللطيف 
بجماعة  املواطنني  من  جمموعـــــة  ي�ستكــــــي 

ممر�س  ت�سرفات  من  »الق�سيبة«  »تاكزيرت« 

بـ»تاكزيرت«،  القروي  بامل�ستو�سف  يعمل 

والذي يعامل املر�سى معاملة �سيئة، وميار�س 

التمييز بينهم، بحيث اإنه يدخل اإىل الطبيب من 

ي�ساء من املر�سى من باب �سري، دون احرتام 

من له حق الأ�سبقية يف زيارة الطبيب.

من  بابنتي  جئت  »لقد  الن�ساء  اإحدى  وقالت 

اأجل اإدخالها عند الطبيب لأنها تعاين من مر�س 

اإدخايل  رف�س  املذكور  املمر�س  لكن  الربو، 

وابنتي بالرغم من و�سعيتها احلرجة، وبالرغم 

اإهانته  على  م�سرا  ظل  فقد  اإليه  تو�سلي  من 

معي  املر�سى  جميع  تعاطف  من  وبالرغم  يل، 

يف  �سرع  اأنه  اإل  دورهم،  اأخذ  على  وموافقتهم 

تطبيق قانونه اخلا�س، واأ�سافت امل�ستكية، اأنها 

�سرتفع دعوى ق�سائية �سد هذا املمر�س بتهمة 

ل�سخ�س يف حالة خطر«،  »عدم تقدمي م�ساعدة 

ويت�ساءل ال�سكان عمن يحمي هذا املمر�س الذي 

ميار�س الزبونية واملح�سوبية �سدهم.

بركاش سعيد

اأجرى قا�سي التحقيق، موؤخرا، يف 

البتدائية  باملحكمة  مكتبه 

يف  تف�سيليا  باإنزكان حتقيقا 

مواجهة اأحد احلرا�س املتطوعني 

�سابقا للقن�س بجهة �سو�س، املتهم 

اإطار �سكاية مبا�سرة بالتزوير  يف 

يقرر  اأن  قبل  الكاذبة  والو�ساية 

القا�سي اإنهاء التحقيق يف الق�سية 

�سهر  اأوائل  منذ  تفجرت  التي 

اأيت باها  دجنرب 2012 ب�سواحي 

باإقليم اأ�ستوكة اأيت باها.

وكان قا�سي التحقيق لدى املحكمة 

يف  ا�ستمع  قد  باإنزكان  البتدائية 

جل�سات �سابقة اإىل ال�سهود الواردة 

اأ�سماوؤهم يف ال�سكاية املبا�سرة؛ اأدىل 

الطرف  دفاع  لئحة  من  �ساهدان 

دفاع  لئحة  من  امل�ستكي و�ساهد 

املتهم ب�سهاداتهم كما اأجرى مواجهة 

ومن  وامل�ستكي.  املتهم  بني  �سابقة 

بعد  الق�سية  حتال  اأن  املنتظر 

التحقيق الأويل على الغرفة  انتهاء 

املحكمة  لإف�ساح  بذات  اجلنحية 

الأطراف  بني  للمواجهة  املجال 

املعنية وتقدمي مرافعات املحامني.

فاإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب 

املندوبية ال�سامية للمياه والغابات 

اأخريا  اأ�سدرت  الت�سحر  وحماربة 

من  فريدا  ف�سال  يت�سمن  قرارا 

حار�س  تعيني  باإلغاء  يتعلق  نوعه 

القن�س املتطوع بجهة �سو�س ما�سة 

درعة من مهامه، وذلك بعد وقوف 

عدم  على  املندوبية  هذه  م�سالح 

لل�سروط  احلار�س  هذا  ا�ستيفاء 

املهام  هذه  مثل  مبمار�سة  الكفيلة 

احلار�س  كون  ثبوت  بعد  خا�سة 

املذكور ل يح�سن القراءة وحترير 

متكنه  وعدم  املخالفات،  حما�سر 

املنظمة  والت�سريعات  القوانني  من 

بخرائط  كذلك  وجلهله  للقن�س 

القن�س.
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اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي  ❋

االإفال�ص احلتمي للمنظومة 
الرتبوية 

 
لتاأمني م�سارات تنموية �ساملة وا�سحة واآمنة لبد لكل دولة 

والبعيد،  واملتو�سط  القريب  املدى  على  ا�سرتاجتيات  من 

بخ�سو�س  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  راأ�سها  وعلى 

ال�ساملة  التنمية  و�سائل  كل  و�سيلة  التعليمية،  املنظومة 

احلقيقية. لكن هل منتلك روؤيا وا�سحة ملا نريده من تعليمنا يف 

هذا البلد الأمني، العريق التح�سر؟ فقد تبني بالدلئل القاطعة 

اأننا اأ�سبحنا نتخبط خبط ع�سواء، وندور يف حلقات مفرغة، 

�سروريا  يعد  الذي  ال�سليم،  التموقع  على  القدرة  اأفقدتنا 

لتحديد الوجهة التي نريدها. كل اأطوار التعليم تئن من فرط 

التخبط الذي طبع تعاملنا مع منظومتنا الرتبوية منذ اأوا�سط 

الدوران  حّدة  ازدادت  بل  املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات 

عجالت  معه  اأ�سبحت  الذي  احلد  اإىل  املفرغة،  احللقات  يف 

بالعد  موؤذنة  الوراء،  اإىل  تدور  املتجاوزة  الرتبوية  قاطرتنا 

العك�سي ملا كنا نتطلع اإليه من اأهداف وغايات، ليخرج علينا 

“الدارجة”  الأمية  اأبنائنا  لتدري�س  ُينّظرون  من  النهاية  يف 

باحلروف العربية. نعم، تعلم الأمية بحروف اللغة العربية 

التي تكلمها العامل “وثائقي اإ�سباين” يف زمن الثورات العلمية 

غريت  التي  وامل�سلمني  العرب  العلماء  واكت�سافات  الرائدة 

النه�سة  وما  الو�سطى،  القرون  يف  الب�سرية  احل�سارة  وجه 

الأوروبية والثورة ال�سناعية يف القرن الثامن ع�سر اإل اإحدى 

جتلياتها. 

وعلى نف�س النهج النتكا�سي الرتاجعي، مت اإ�سدار مر�سوم 

العايل م�ساعد من بني حاملي  للتعليم  اأ�ستاذ   500 “توظيف 
اأجل  من  العمومية”  بالإدارات  العاملني  الدكتوراه  �سهادة 

اجلامعي  بالتعليم  البيداغوجي  التاأطري  م�ستوى  “حت�سني 
الباحثني”.  الأ�ساتذة  اإىل  اجلامعية  املوؤ�س�سات  حاجة  و�سد 

التاأطري  م�ستوى  لـ”حت�سني  عليهم،  معول  دكاترة  نعم، 

البيداغوجي”، كاأن الإدارات العمومية عندنا ور�سات للتكوين 

يف  اهلل  كان  الداودي،  ال�سي  تعليق؟  من  فهل  البيداغوجي، 

عونك؛ اأظنك مل جتد اإل خمرج الطوارئ هذا ملحاولة اإنقاذ ما 

ميكن اإنقاذه بعد اأن اأ�سبحت اجلامعة مهددة بال�سكتة القلبية 

ب�سبب ما تعرفه من اختاللت على كل الأ�سعدة، وخا�سة 

التقل�س املثري يف عدد الأ�ساتذة اجلامعيني بعد كارثة  منها 

املغادرة الطوعية وكذا بلوغ ن�سبة كبرية من رجال التعليم 

العايل عتبة �سن التقاعد. نعم �سكلت املغادرة الطوعية اأكرب 

�سربة للتعليم العايل، خا�سة وقد انق�س على هذه الفر�سة 

ن�سبة كبرية من الأ�ساتذة اجلامعيني الأكفاء الذين وجدوا 

فيها فر�سة �سانحة للفرار من بيئة جامعية اأ�سبحت موبوءة، 

وتتدهور با�ستمرار.

 �سيادة الوزير، فحتى واإن مل يكن لك الختيار فيما قمت به، 

�سرح  من  تبقى  ما  على  متاما  �سيجهز  عليه  اأقدمت  ما  فاإن 

التعليم العايل املت�سدع وباقي املنظومة الرتبوية، تبعا لذلك، 

ول اأظنك تريد اأن تكون اأنت من تدق امل�سمار الأخري يف نع�س 

اجلامعة املغربية. 

يبدو اأننا قد تخطينا كل الطابوهات يف التعامل مع منظومتنا 

الرتبوية التي اأ�سررنا بها اإىل حد بعيد، بحيث خرج علينا، يف 

اآخر املطاف، بعد ما يقارب 60 �سنة من ال�ستقالل، من ينادي 

بتعليم اأطفالنا الأمية “الدراجة” ملحاربة الهدر املدر�سي. كما 

اأن ما اآل اإليه التعليم العايل يتماهى متاما مع هذا النهج املدمر 

ملنظومتنا الرتبوية. يا لها من عجائب وغرائب تعدت حدود 

التفكري  يف  احلق  كل  الوزير  ال�سيد  فمع  وعليه،  ال�سريالية، 

الأجنبية،  للجامعات  م�سراعيها  على  املغرب  اأبواب  بفتح 

وملاذا ل للمدار�س البتدائية والإعداديات والثانويات كذلك. 

وما دامت منظومتنا الرتبوية قد بلغت هذا احلد من التدهور 

الكافية،  بال�سجاعة  نت�سلح  اأن  اإل  علينا  فما  والنحطاط، 

بقدر جراأة من يطالبون بتعليم اأطفالنا الأمية، لتخاذ قرار 

اإعالن اإفال�س منظومتنا الرتبوية، فنعمل على توفري املاليري 

للقطاعات  وحتويلها  الغر�س  لهذا  املخ�س�سة  الدراهم  من 

الجتماعية النفعية.     

                                                                                                                                                                                                                         

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

إقليم بني مالل

حريق م�سنع ال�سردين الذي كان �سيمتد الإقامة �سكنية 

بنعبد اهلل
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

من  ال�شاذلية  امل�شي�شية  الطريقة  تعترب 

يدي  على  اأ�ش�شت  التي  املدار�س  اأعرق 

الهادي  »عبد  العلمني  ال�شرفاء  نقيب 

بركة« ب�شريح الويل ال�شالح موالي عبد 

 ،2010 عام  مطلع  يف  م�شي�س  بن  ال�شالم 

التي  الكربى  املدار�س  اإحدى  من  وهي 

كما  الروحاين،  ال�شويف  باملجال  تعتني 

تعمل على جمع �شمل االإخوان من بينهم 

اململكة  داخل  من  واملريدين  ال�شيوخ 

كاأوربا  خارجها  ومن  ال�شريفة  املغربية 

اخلليج  دول  وبع�س  ورو�شيا  واأمريكا 

يوم  كل  االإفريقية  الدول   وكذا  العربي 

تكون  ليلة  يف  العربي،  ال�شهر  من  �شبت 

واملواعظ  بالدرو�س  مليئة  موائدها 

الدينية وكذلك االأمداح واالأوراد النبوية  

الربية  خري  على  بال�شالة  املخ�ش�شة 

ذلك  ختم  يكون  كما  القراآن،  وقراءة 

بكرثة الدعاء والت�شرع اإىل اهلل �شبحانه 

وتعاىل باأن ين�شر اأمري املوؤمنني)..(.

على  بدوره  بركة،  الهادي  عبد  واأكد 

بال�شاأن  املهتمني  جلل  ح�شور  دعوة 

اإحياء ذكرى  الروحاين مبنا�شبة  الديني 

�شتقام  التي  ال�شريف  النبوي  املولد 

ب�شريح الويل ال�شالح ببني عرو�س يوم 

11 ربيع االأول والتي مل يتبق لها �شوى 
اأيام قليلة، وذلك بامل�شاهمة الفعالة عن 

تقام  التي  االأفكار  و  الدرو�س  طريق 

حتت  ال�شاذلية  امل�شي�شية  بالزاوية 

يرتاأ�شها  التي  املكلفة  اللجنة  اإ�شراف 

نقيب ال�شرفاء العلميني.

تيزنيت. األسبوع

املا�شي،  نونرب  يف  تيزنيت  وايل  تو�شل 

�شكان  كتبها  نوعها،  من  فريدة  ب�شكاية 

ر�شموكة«  د  »الربعا  امل�شماة  املنطقة 

يو�شف  ل�شد  جماورة  �شو�شية  منطقة  يف 

اأ�شبحت هذه املنطقة  بن تا�شفني، حيث 

ويف  رئي�شها،  الأن  النفوذ،  عن  خارجة 

الداخلية،  وزارة  عليها  تعرث  قد  ظروف 

االأ�شالة  حزب  من  انتخب)...( 

طرف  يف  يت�شرف  واأ�شبح  واملعا�شرة، 

من �شو�س، وكاأنه احلاكم باأمر اهلل.

ر�شالتهم  يف  كتبوا  الذين  ال�شو�شيون 

ي�شرفها  التي  امل�شاريف  تفا�شيل  للوايل 

رئي�س املجل�س القروي، مي�شي وي�شرف 

على  لها  وجود  ال  خيالية  م�شاريع  على 

الذي  التلي«  »ال�شد  قبيل  من  االأر�س، 

�شرفت ميزانيته وال وجود له والطريق 

وطولها  ويجان،  جماعة  مع  يربط  الذي 

13 كيلومرتا بني اأثناء اإجنازها اأنها �شتة 
كيلومرتات.

والطريق ما بني »اقاللن« و«بوا�شتاي« 

خم�شة  الإ�شالحها  عليها  �شرفت  التي 

ال�شيء  نف�س  ت�شلح،  اأن  دون  ماليني، 

دوار  ويف  ال�شروب،  باملاء  التزويد  يف 

»متكرط«، بينما �شرفت ميزانية جتهيز 

دار ال�شباب، فلم جتهز.

عن  اأي�شا  بالتفا�شيل  م�شحونة  ر�شالة 

على  تفر�س  التي  املالية  العقوبات 

املرتكبني ملخالفات البناء.

اأن �شكان »ر�شموكة«، ي�شمعون  حقيقة 

جلان البحث التي يبعثها وزير الداخلية 

اأحد  جاء  اإن  ي�شمعوا  ومل  اجلديد، 

الذي  الرئي�س،  هذا  ت�شرفات  للبحث يف 

يظن اأن انتخابه باالأغلبية، يعطيه احلق 

يف الت�شرف يف امليزانية كما ي�شاء. 

األي�س كذلك يا �شي ح�شن.

ر�ؤ�ساء جماعات الغرب 

يرتبون اأ�راقهم يف انتظار 

زيارة »جلنة الرباط«

عمران ابو جاسم

ا�شتنفار كبري �شهدته اأغلب اجلماعات املحلية والقروية 

باإقليم �شيدي قا�شم بعد علمها بزيارة ل�شيف ثقيل ا�شمه 

اللجنة  هذه  الداخلية،  لوزارة  التابعة  التفتي�س  جلنة 

�شبق لها اأن زارت اإقليم �شيدي قا�شم واأوقفت عدة روؤ�شاء 

ببع�س اجلماعات القروية كرئي�س جماعة »احلوافات« 

البحث،  لتتمة  االحتياطي  االعتقال  قيد  مازال  الذي 

الق�شبان  وراء  يوجد  الذي  »زيرارة«  جماعة  ورئي�س 

ويق�شي عقوبته ال�شجنية.

»لتاوغيلت«  القروية  اجلماعة  رئي�س  عزل  �شبق  كما 

ورئي�س اجلماعة القروية »ل�شلفات« والبقية تاأتي، الأن 

البوؤ�س والالمباالة  االإقليم تعاين  بهذا  اأغلب اجلماعات 

يقطنون  ال  الروؤ�شاء  هوؤالء  واأكرث  م�شرييها،  طرف  من 

باجلماعة التي يراأ�شونها بل ي�شتعملون اأ�شوات �شاكنتها 

ر كون الروؤ�شاء الذين  للو�شول اإىل اأهدافهم. فبماذا ُيَف�شَّ

حتى  يح�شروا  ومل  بجماعتهم،  نادرا  اإال  يح�شروا  مل 

للت�شويت على احل�شاب االإداري ومع ذلك تتم امل�شادقة 

باالإجماع »�شبحان اهلل.. والفاهم يفهم«، األي�س هذا قمة 

التهور يف الت�شيري.

اجلماعات  بع�س  موظفو  تلقى  االأخرية  االأيام  وخالل 

تعليمات �شارمة من روؤ�شائهم ل�شبط اأمورهم ا�شتعدادا 

يرابطون  املوظفني  جعلت  التعليمات  هذه  طارئ،  الأي 

اأن  يف مكاتبهم حتى �شاعات متاأخرة من الليل، يف حني 

البع�س االآخر ينتظر اأن تزور هذه املفت�شية مدينة �شيدي 

قا�شم التي اأ�شحت �شحية لت�شيري ارجتال ممنهج، حتى 

اأ�شبح ال�شكان يت�شاءلون من ي�شري من؟

سيدي قاسمتيزنيت

الطريقة امل�سي�سية ال�ساذلية ت�ستعد لإحياء ذكرى املولد النبوي

 لغز ال�ساب الذي انتحر يف ثالجة
اأقدم �شاب يف عقده الثالث والذي ينحدر من حي طابولة 

بتطوان، على و�شع حد حلياته موؤخرا داخل متجر لبيع 

التجارية  باملنطقة  �شقيقه  رفقة  فيه  يعمل  كان  اللحوم، 

املحاذية ملعرب باب �شبتة.

وح�شب م�شادر من عني املكان فاإن ال�شقيقني كانا ي�شتغالن 

يف املحل املعروف)..( املزود الرئي�شي للمدينة باللحوم، 

ي�شتغلهما  املحل  كان �شاحب  قانونية حيث  بطريقة غري 

ومل ي�شرح بهما لل�شمان االجتماعي كما ال يتوفران على 

اأي وثيقة تثبت مكان عملهما.

واأكد �شديق ال�شحية على اأن اأب هذا االأخري كان مدمنا 

على لعب القمار مما جعله ي�شتنزف مبلغا ماليا مهما من 

الذي كان يتوفر عليه املنتحر، هذه من بني امل�شاكل التي 

م�شاء  فعلته،  على  يقدم  جعلته  والتي  منها  يعاين  كان 

اأخيه، لكن  يوم اجلمعة، حني كان ي�شتعد للخروج رفقة 

الراحل طلب من اأخيه اأن ينتظره اأمام باب املحل ليق�شد 

قد  كان  حيث  اللحوم  لتخزين  املخ�ش�شة  الثالجة  هو 

خطط ل�شنق نف�شه داخلها.

الغريب يف االأمر اأن �شاحب املحل املذكور قال للمحققني 

يت�شوقون  كانوا  الذين  الزبائن  �شمن  كان  املنتحر  اإن 

داخل حمله، واأغلقت الق�شية على هذه احلالة )..( بينما 

ال�شهود يوؤكدون العك�س.

ترحيل  االإ�شبانـــية  ال�شلطــات  تعــتزم 

الع�شرات من �شكان حي بنزو املطل على 

معرب  من  والقريب  طارق  جبل  م�شيق 

بليون�س، والذي �شبق اأن مت اإغالقه يف وجه 

املغاربة القاطنني يف القرى املجاورة.

االإ�شبانية  ال�شلطات  اتخذته  الذي  القرار 

هوؤالء  برتحيل  وجيز  ظرف  يف  املحتلة 

احلي  يف  اأعينهم  فتحوا  الذين  ال�شكان 

املذكور، رجحت العديد من امل�شادر على 

اأن �شببه الرئي�شي يكمن يف بع�س امل�شاريع 

التي اأقامها املغرب مبنطقة الق�شر ال�شغري 

وكذلك القاعدة الع�شكرية البحرية، اإال اأن 

لها  بالغ  يف  ذكرت  االإ�شبانية  ال�شلطات 

منتجع  اإىل  »بنزو«  حي  حتويل  عزمها 

�شياحي، لكن م�شادر جمعوية اأكدت على 

اأن الغاية من هذا الرتحيل هو اأن �شلطات 

املنطقة  يف  بالتو�شع  �شتقوم  االحتالل 

الأي  حت�شبا  �شياحيا  ولي�س  ع�شكريا 

طارئ قد يحدث، و�شتعمل على اإحداث 

ثكنة جمهزة بتقنيات ع�شكرية متقدمة.  

اأن  اأو�شح  ب�شبتة  حزبي  م�شدر 

احلكومة املحلية التي يرتاأ�شها احلزب 

ال�شعبي �شتعمل على دعم هذه املبادرة 

بطريقتها )..(. 
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يوم  �شاب،     حاول 

رمي  املا�شي،  اجلمعة 

مبنى  فوق  من  نف�شه 

بعد  وذلك  طاطا،  عمالة 

من  ا�شتقباله  االإقليم  عامل  رف�س 

اأجل احل�شول على بطاقة االإنعا�س 

الوطني. ومبا�شرة بعد اإعالمه من 

طرف مدير ديوان عامل االإقليم رف�س 

املوطن  انتابت  ا�شتقباله  العامل 

املذكور نوبة ه�شتريية واجته نحو 

جانب من فوق مبنى العمالة حماوال 

اأن  غري  فوقه،  من  بنف�شه  الرمي 

موظفني من عمالة االإقليم منعوه من 

ذلك.

س
تلك

�شكان »ر�شموكة« ي�شتكون لوايل تيزنيت

رئي�س جماعة الأ�سالة واملعا�سرة يعمل يف ملكه ما يريد

الرحالة المعطل..
لكل معطل طريقته في 
االحتجاج، وهذا المعطل 

)الصورة( اختار تنظيم مسيرة 
احتجاجية من طانطان إلى 

الرباط مشيا على األقدام، غير 
أن رحلته لم تخُل من بعض 

المفاجآت أهمها »توقيفه« 
من أجل التأكد من الهوية كما 

حصل له مؤخرا في تمارة، حسب 
ما تناقلته مصادر إعالمية.

حتركات اإ�سبانية »م�سبوهة« يف الثغور املحتلة 

وقفة احتجاجية سابقة لسكان رسموكة

أحد موريدي الزاوية المشيشية الشاذلية
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يعترب �لأ�شتاذ �أحمد بن�شودة، م�شت�شار 

ومدير  الثاين  احل�سن  العظيم  الراحل 

ديوانه، من اأكرب ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

التي عملت مع امللك الراحل، حيث متيز 

م�ساره بدهاء �سيا�سي وحكمة كبريين. 

وقد ولد يف مدينة فا�س يف �شنة 1920، 

علمائها  كبار  يد  على  تتلمذ  وفيها 

العربي  بالفكر  ت�سبع  حتى  ومفكريها، 

والإ�سالمي احلداثي اإ�سافة للدرا�سات 

ذكيا  قلما  منه  جعلت  التي  الع�سرية 

خلف للخزانة املغربية والعربية عدة 

كتاباته  جانب  اإىل  واأ�سعار  موؤلفات 

ال�سيا�سية.

اأحمد  الأ�ستاذ  الراحل  عرفت  وقد 

بن�سودة عندما كان �سفريا للمغرب يف 

لبنان، حيث ا�ستطاع بلباقته وكيا�سته 

الأو�ساط  بكل  قوية  عالقات  يخلق  اأن 

وخا�سة  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

ال�سحفية، حيث جعل كبار ال�سحفيني 

املغرب  عن  يكتبون  الأقالم  واأعظم 

الراحل  راأ�سهم  وعلى  الكثري،  ال�سيء 

�سليم اللوزي، �ساحب جملة احلوادث 

لقلمه اجلريء،  ثمنا  الذي دفع حياته 

وملحم كرم، نقيب املحررين اللبنانيني 

اليومية  البريق  جريدة  و�ساحب 

األف  ملجلة  اإ�سافة  فرن�سية  ويومية 

ليلة وليلة. وكانت كل كتاباتهم ت�سب 

م�سالح  عن  وتدافع  املغرب  ل�سالح 

املغرب وذلك بف�سل ال�سخ�سية املوؤثرة 

والدهاء ال�سيا�سي واللباقة الدبلوما�سية 

و�سفري  �سديقهم  بها  يتمتع  كان  التي 

اأحمد  اآنذاك الراحل  املغرب يف بريوت 

اإىل  بدوري  ان�سممت  وهكذا  بن�سودة. 

عن  املدافعني  ال�سحفيني  جمموعة 

املغرب وذلك يف كل املجالت واجلرائد 

 ،1975 اأكتب بها. ويف عام  التي كنت 

الكويتية  ال�سيا�سة  جريدة  تلقت 

اأعمل بها دعوة من املغرب  التي كنت 

للم�ساركة يف امل�سرية اخل�سراء. 

فاقرتح علي الأ�ستاذ اأحمد عبد العزيز 

اجلار اهلل اأن اأمثل دار ال�سيا�سة يف هذا 

الكبري.  وال�سيا�سي  التاريخي  احلدث 

والتوجه  حقائبي  حزم  يف  اأتردد  فلم 

م�سوؤول  اأول  فكان  املغرب.  نحو 

ا�ستقبلني يف املغرب هو الأ�ستاذ اأحمد 

امل�ساعدة  كل  منه  فوجدت  بن�سودة، 

بح�سن  مهمتي  �سهل  حيث  والرتحيب 

وفادته وطيبوبته املعهودة. 

توطدت  اخل�سراء  امل�سرية  وبعد 

بن�سودة  اأحمد  بالأ�ستاذ  عالقتي 

كنت  حيث  اأ�سدقائه  من  واأ�سبحت 

غالبا ما اأتواجد على مائدة الغذاء اأو 

الع�ساء ببيته العامر يف الرباط. وكانت 

كل الأطباق املغربية اللذيذة من اإعداد 

كنت  وعندما  الكرمية.  حرمه  ال�سيدة 

مائدته  على  املقدمة  بالأكالت  اأ�سيد 

حكى يل عن ق�سة وقعت له مع الأمري 

الراحل مولي عبد اهلل، �سقيق احل�سن 

ذات  يل« ّ قال  اهلل، حيث  الثاين رحمهما 

يوم دعوت �سمو الأمري مولي عبد اهلل 

لتناول  ال�سلح  ملياء  الأمرية  وحرمه 

النتهاء من ذلك،  الغذاء. وبعد  طعام 

التفت الأمري اإيل وقال يل: يا ال�سي اأحمد 

اأريد منك �سيئا«. فاأجبته فورا: »اأمرك 

الأمري  فقال يل  الأمري«.  �سمو  يا  مطاع 

مولي عبد اهلل: »اأطلب منك اأن تعطيني 

الطباخ الذي يعمل يف بيتك«. فانتف�ست 

م�سدوما، وقلت لالأمري: »�سيدي، اإن اآل 

بن�سودة قد خدموا العر�ش العلوي منذ 

زمن بعيد، واأنا خمل�ش للعر�ش العلوي 

حتى النخاع، ولكن اإذا اأ�سررت �سموك 

حرب  ف�ستقوم  منزيل  طباخ  اأخذ  على 

لأن  �سودة  وبني  العلويني  بني  كربى 

الأمري  ف�سحك  زوجتي«.  هو  الطباخ 

وزوجته حتى كادا يغ�سى عليهما من 

زياراتهما  و�سارت  ال�سحك.  �سدة 

متكررة اإىل بيت بن�سودة.

اأجال�سه خالل ظهرية  وذات يوم كنت 

»اأرجو  ف�ساألته:  ال�سيف،  اأيام  اأحد 

ووقائع  ق�س�ش  عن  حتدثني  اأن  منك 

الثاين«. فقال يل  حدثت لك مع احل�سن 

عن  ت�ساألني  اإنك  رمزي،  »يا  مبت�سما: 

فعالقتي  ال�سوؤال،  بهذا  كلها  حياتي 

باحل�سن الثاين وخدمتي للح�سن الثاين 

لك  �ساأحكي  ولكني  حياتي،  حمور  هي 

ع�ستها  التي  الهامة  الق�س�ش  بع�ش 

و�سمت قليال«، ثم تابع حديثه قائال يل: 

»لقد كانت جل املهام التي كان ي�سندها 

الثاين ح�سا�سة، ولكن  امللك احل�سن  يل 

اهلل كان ي�ساعدين يف ق�سائها على اأح�سن 

وجه. واأذكر اأنني ذهبت ذات مرة اإىل 

فقابلت  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

امللك الراحل في�سل. وبعد حديث دار 

بيني وبينه وبطريقتي اخلا�سة متكنت 

من جعله ي�سدر اأمره على الفور بتقدمي 

�سيك مببلغ 300 مليون دولر هبة من 

اململكة  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املغربية. وبعد ا�ستالمي لل�سيك موقعا، 

ات�سلت على الفور بامللك احل�سن الثاين 

من  يرتع�ش  و�سوتي  بذلك  واأخربته 

اإهداأ  باحلرف:  يل  فقال  فرحتي.  فرط 

قليال يا بن�سودة واقراأ يل الأرقام التي 

الأ�سفار«.  بالتدقيق وبعدد  ال�سيك  يف 

اأن�سى  لن  التي  املهام  من  تلك  وكانت 

فرحتي باإجنازها ما حييت يا رمزي«.

وقد  حكى اأحد متابعي �سرية الرجل اأن 

اأ�سعب مهمة كلفه بها امللك احل�سن الثاين 

يف عام 1982 همت توجيه الدعوة اإىل 

الثاين  ال�سطر  يف  للم�ساركة  عرب  قادة 

من قمة فا�س، التي علقت بعد اجلل�سة 

وكان  الأوىل،  فا�س  لقمة  الفتتاحية 

عليه اإقناع كل من الرئي�سني ال�سوري 

الأ�سد والعراقي �سدام ح�سني  حافظ 

التاأمت  التي  القمة،  تلك  يف  بامل�ساركة 

الثالث.  اخلرطوم  لءات  خلفية  على 

ح�سني  �سدام  فيه  بدا  الذي  وبالقدر 

غرميه  اختار  للم�ساركة،  متحم�سا 

�سيا�سة  البعث  حزب  يف  التاريخي 

الرتدد. لكن اأحمد بن�سودة اأقنعه باأن 

يغيب  تاريخية  قرارات  تتخذ  قمة 

ناق�سة. �ستكون  الأ�سد  الرئي�ش   عنها 

عرف عن الأ�سد وقتذاك اأنه كان �سديد 

ينهك  �سعبا  مفاو�سا  وكان  املرا�ش 

�ساعات  تدوم  جل�سات  يف  حماوريه 

�سرع  واإذا  الكالم،  عن  خاللها  مي�سك 

اأنه  على  موؤ�سرا  ذلك  كان  احلديث  يف 

�سيطول �ساعات. بيد اأن اأحمد بن�سودة 

يقنعه،  اأن  ا�ستطاع  وذكائه  بدهائه 

وا�ستخدم من اأجل ذلك ملكة الإقناع، 

ال�ستقبال  قاعة  يف  البقاء  اختار  حني 

األ  الُعلويني  ق�سر  يغادر  األ  واأق�سم 

وهو يحمل موافقة الأ�سد.

ول زلت اأذكر وك�سحفي متابع للق�سية 

الفل�سطينية ودعم املغرب عندما ح�سر 

املرافق  والوفد  بن�سودة  الأ�ستاذ 

املغاربية  الدول  �سم  اجتماعا  له 

الراحل  الفل�سطيني  الرئي�ش  بح�سور 

بيا�سر  اجلميع  ففوجئ  عرفات،  يا�سر 

مرتزقة  زعيم  يحت�سن  وهو  عرفات 

البولي�ساريو حممد عبد العزيز ويقبله 

اأن  اإل  بن�سودة  من  كان  فما  بحرارة. 

انتف�ش واقفا ومعه الوفد املرافق له، 

يلتفت  اأن  دون  الجتماع  قاعة  فغادر 

وراءه وهو يف قمة الغ�سب. ويومها لن 

كيف  الفل�سطينية  الف�سائل  كل  تن�سى 

اأغلق احل�سن الثاين الباب يف وجه كل 

ما يرتبط بالق�سية وقاطعها حتى جاء 

عرفات بنف�سه اإىل املغرب طارقا اأبواب 

علنيا  اعتذارا  ومقدما  الثاين  احل�سن 

للمغرب.

ثقة  فيه  يثق  الثاين  احل�سن  كان  وقد 

كبرية. وقد قال يل: »اأحيانا كنت اأحمل 

عنه،  اأفت�ش  وعندما  مهما.  ملفا  معي 

يزاول  وهو  امللكي  الغولف  يف  اأجده 

ريا�سته املف�سلة. فاأتقدم نحوه بامللف، 

واتركني  الآن  »ان�سرف   : يل  فيقول 

اأزاول ريا�ستي. لكني كنت اأ�سر على 

البقاء وراءه حتى يطلع على الأوراق. 

امللف،  لبداية  جاللته  قراءة  ومبجرد 

يتوقف عن الريا�سة ويقول يل اتبعني 

هذا  لأهمية  اعتبارا  فورا  الق�سر  اإىل 

امللف«. وقد وقعت هذه الق�سة مرارا 

وتكرارا معي، لهذا كان امللك يثق بي 

للعر�ش  اإخال�سي  مدى  يعرف  لأنه 

العلوي ول�سخ�سه بالذات«.

لقد كان بن�سودة فقيها وعالمة وحمدثا 

وعندما كنت اأجري معه اأي حوار فاإين 

كنت اأ�سع م�سجلتي لأحتفظ بحديثه 

غزير  من  به  يحفل  كان  ملا  كامال 

الكالم  ولباقة  الطالع  ووافر  العلم 

واحلكمة والبيان رحمه اهلل. كما كان 

حتى  كرميا  ومغربيا  غيورا  وطنيا 

مفتوحا  بيته  كان  حيث  الكرم،  اأبعد 

يف كل يوم ل�ستقبال القادمني من كل 

جهات املغرب لق�ساء حاجة اأو طلب 

اأحد  يرد  ل  بن�سودة  فكان  م�ساعدة، 

ي�ستقبل  كان  م�ست�سعفا.  يحرم  ول 

املحتاجني والفقراء بنف�سه واأنا �ساهد 

�سمحاء  اأخالقه  كانت  لقد  هذا.  على 

والكرم  بالطيبوبة  مليئة  ونف�سه 

والتفاوؤل.

وجعل  العظيم،  الرجل  هذا  اهلل  رحم 

ولبني  لوطنه  قدمه  ملا  اجلنة  مثواه 

خدمات  من  جميعا  وللعرب  وطنه 

جليلة بف�سل تربيته العالية وكيا�سته 

وح�سن ت�سرفاته.

شخصيات مغربية عرفتها 
عنـدما كــادت اأن ت�شتعــل حــرب بــني العلويــني

 واآل بن�شــودة ب�شبــب »طبـــاخ« امل�شتـــ�شار

بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع المرحوم أحمد بنسودة

أصعب مهمة كلفه بها 
الملك الراحل الحسن الثاني 
في عام 1982 همت توجيه 

الدعوة إلى قادة عرب 
للمشاركة في الشطر الثاني 

من قمة فاس، التي علقت بعد 
الجلسة االفتتاحية لقمة فاس 
األولى، وكان عليه إقناع كل 
من الرئيسين السوري حافظ 

األسد والعراقي صدام حسين 
بالمشاركة في تلك القمة، 

التي التأمت على خلفية الءات 
الخرطوم الثالث



»�ل�سفة بالكرعني« حتت هذ� �لعنو�ن، �إن كنتم تذكرون، مقاال تنباأت به بالهزة 

�لعنيفة �لتي كانت �لن�سخة �الأوىل حلكومة بن كري�ن �ستتعر�ض لها، وقلت حينئذ 

�إنها لن تعمر طويال الأنها غري متجان�سة، وقد �سبهتها بطبق �ل�سفة بالكرعني، الأن 

�لعنا�سر �ملكونة لها فيها �أ�سظاد ال تلتقي يف جمموعة و�حدة، فاإذ� كان طبق 

»�ل�سفة« �ملعروف لدى �ملغاربة بحالوة طعمه فاإن »�لكرعني« 

تتميز بطعمها �ملائل »للمرورة«، وكان �الختالط هو �ل�سمة 

�لتي �نفردت بها �أول حكومة يرت�أ�سها بن كري�ن، فحزبه 

�سلفي �ملرجعية وحزب �ال�ستقالل مرجعيته �إ�سالمية 

فهو  و�ال�سرت�كية  �لتقدم  �أما  و�سطحية،  معتدلة 

حد�ثي تقدمي له مبادئ مناه�سة متاما ملا يت�سدق 

�لطابور  ويكتمل  �حلكومة،  يف  زمالوؤهم  به 

�ملربع �لذي �عتمدت عليه �لت�سكيلة �حلكومية 

باحلركة �ل�سعبية �لذي ال ندري حلد �الآن، ما 

ن�ساطها،  لتوظيف  حددتها  �لتي  �الإيديولوجية 

فهي على كل حال ت�سارك يف جميع �حلكومات 

مهما كان لونها �أو برناجمها الأن قادتها يدركون �أن 

�لقو�عد �ل�سعبية ال يجلبها وي�ستهويها �إال �حلزب 

�لظروف  ولنتفهم  �حلكومة،  يف  كبري  حظ  له  �لذي 

�لتي تعي�ض يف كنفها �حلكومة �حلالية، البد  �ل�سعبة 

�أن نلقي نظرة خاطفة على �لو�سعية �لتي �ساحبت ت�سكيل 

وباالأخ�ض  �ملغربي  �ل�سعب  �سيع  لقد  �سبقتها،  �لتي  �حلكومات 

�لتيار  بني  ومناو�سات  حرب  يف  �سنة  �أربعني  عن  يقل  ال  ما  �لي�سارية  �الأحز�ب 

يلجاأ  �لثاين  �حل�سن  �ملرحوم  كان  �لتي  �ملخزن  �سيا�سة  وبني  �ملتطرف  �لتقدمي 

�إليها يف حماربة خ�سومه من �ملعار�سة، فعرفت �لبالد فرتة من �سيا�سة �لقمع 

و�ال�سطهاد �ختارها �حل�سن �لثاين وهياأ لها �لرجال �الأكفاء لتطبيقها بكل �سر�مة 

بعد حماولتني �نقالبيتني فا�سلتني كادتا �الإطاحة به لوال �الألطاف �لربانية و�لربكة 

�إ�سقاط  لل�سحافة بعد جناته من  �لتي كانت ت�ساحبه، كما جاء يف ت�سريحاته 

�لطائرة �لتي نزلت مبطار �لرباط باأعجوبة �أثارت �هتمام و�ندها�ض جميع �خلرب�ء 

�أعقبته  �لذي  �لتي تت�سبب يف كو�رث �لطري�ن، وهو �حلادث  يف جمال �الأعطاب 

فرتة طويلة �ندلعت خاللها حرب بني �لق�سر و�لتيار�ت �ل�سيا�سية وكانت تتجلى 

يف �الأن�سطة �لثورية من �حلزب �ال�سرت�كي للقو�ت �ل�سعبية، وهكذ� ظل �لر�حل 

و�لتي  و�لنفي  و�ملحاكمات  �العتقال  طريق  عن  خ�سومه  يطارد  �لثاين  �حل�سن 

مل تنج منها حتى �الأحز�ب �ملو�لية للق�سر �أو �لتي مت �إحد�ثها يف مطبخ وز�رة 

�لد�خلية، وعرف �ملغرب خاللها فرتة ع�سيبة ظل �أثناءها �لر�حل �حل�سن �لثاين 

يغازل بع�ض �لقادة �لوطنيني �ملعتدلني �إىل �أن بد�أت �الأعر��ض �ملر�سية تظهر 

عليه فاأدرك �أنه البد �أن ير�جع نف�سه ويغري �سيا�سته بت�ساحله مع 

�أحز�ب �ملعار�سة، فكانت مالقاته مع رموز �أحز�ب 

�لي�سار وعلى ر�أ�سهم �لزعيم عبد �لرحمن �ليو�سفي 

�لذي ماز�ل �سر �لق�سم �لذي �أد�ه على �مل�سحف �أمام 

�حل�سن �لثاين ال يعلم فحو�ه �إال �هلل، ومت �إثر ذلك 

ت�سكيل حكومة �لتناوب. 

�لي�ساريون  �نتقل  �نتظار  طول  وبعد  و�أخري�؛ 

من �ملعار�سة �إىل �حلكم �لذي ��ستطابو� طعمه 

�ل�سلطة  حالوة  وتلذذو�  طويل،  حرمان  بعد 

�لتي  �ل�سعبية  �لقو�عد  وتنا�سو�  و�متياز�تها  

يف  و�نغم�سو�  �النتظار  فرتة  �أهو�ل  قا�سمتهم 

�سيا�سة �خلو�س�سة وباعو� جل ممتلكات �لدولة 

�لقرو�ض  كانت تعتمد على  �لتي  �مليز�نية  لتطعيم 

من  �حل�ساب  فرتة  وحلت  و�خلارجية،  �لد�خلية 

ملعاقبتهم،  �لفر�سة  �ل�سعب  فاغتنم  �النتخابات  خالل 

فنزلت نتائج �النتخابات عليهم كال�ساعقة، وهكذ� فاز حزب 

�لعد�لة و�لتنمية بال�سف �الأول بعدما كان ال ياأمل �إال يف �حل�سول 

على ثمانني مقعد� ح�سب تخمينات عبد �الإله بن كري�ن نف�سه يف ت�سريح قبل فرز 

نتائج �لت�سويت، �الأمر �لذي جعله يعتقد  خطاأ �أن منا�سليه هم �لذين �أو�سلوه 

�إىل �حلكم، و�حلالة �أن �لكثري من �أتباع �حلزب �ال�سرت�كي هم من �ساهمو� يف هذ� 

�الكت�ساح غري �ملنتظر، ويف غمرة �لفرح مل ينتبه �حلزب �لفائز �إىل �أن من �سبقوه �إىل 

�حلكم قد تركو� له �سناديق فارغة بعد �أن بالغ بن كري�ن خالل حمالته �النتخابية 

�لق�ساء على  �لكرمية عن طريق  �لز�هر وباحلياة  بامل�ستقبل  �لوعود  و�أفرط يف 

�لف�ساد بجميع �أ�سكاله، �إذ� به يو�جه �لو�قع �ملر، وي�سطدم باحلقيقة وي�سطر �إىل 

�إغر�ق �لبالد يف بحر من �لديون �لتي �ستتحمل عبئها �الأجيال �ملقبلة لعدة عقود، 

و�ملهم لدى �إخو�ننا �الإ�سالميني �لبقاء يف �حلكم ولو على ر�أ�ض حكومة مزلوطة، 

�سمن جمموعة »خالوطة« عن طريق �لكوطة. 

بني حوار اللغة 
الف�صحى والدارجة

�ملكتوب  »ز�كورة«  عيو�ض  �لدين  نور  كتاب  يقروؤو�  مل  �لذين 

بالفرن�سية ال يدركون بع�ض �خل�سائ�ض بل �الأ�سباب �لتي �أدت 

�لد�رجة  �للغة  ��ستعمال  �إىل  د�عيا  عقريته،  يرفع  �أن  بالكاتب 

منها،  �لقريبة  �أو  �لف�سحى  �لعربية  �للغة  بدل  ر�سمية،  كلغة 

رغم  �ملو�سوع  هذ�  �إىل �خلو�ض يف  نف�سي م�سطر�  لقد وجدت 

وعن  �إبر�هيم  �هلل  وعبد  �لعلوي  مب�سطفى  �لكتابي  �هتمامي 

بع�ض �لذكريات �لوطنية كوثيقة �ال�ستقالل، و�آليت على نف�سي 

�أال �أترك كل مو�سوع خ�ست فيه دون �إمتامه �إن مل يكن بالن�سر 

على �الأقل فبالر�سد و�لتدوين)..(.

�أر�د عيو�ض فر�سها يف وطننا كلغة  �إن �للغة �لد�رجة �لتي 

مقنع  كعمل  يطرحه  �أن  ميكن  مبا  نظريته  يربر  مل  ر�سمية 

دعت �إليه �حلاجة �حل�سارية و�لفكرية وحتى �القت�سادية 

نحو  من  �لعربية  �للغة  �إىل  ترجمته  وقع  ما  �إىل  وبالرجوع 

 Grammaire de« »بال�سري«  وكذلك  »كوديفري«  يد  على 

.»l’Arabe Classique
�للغة  من  ترجمته  يف  م�ستعمال  هذ�  بعمله  يقوم  جنده  وهكذ� 

�ل�سرورة  �أن  مبعنى  �لف�سحى،  �لعربية  �للغة  �إىل  �لفرن�سية 

تدعوه �إىل تعليم �الأجانب �للغة �لعربية ملكانتها وتو�سع تد�ولها 

�إىل  يدعو  ��سبيو«  و�لغربي وجند »روبري  �لعربي  �ملجتمع  يف 

��ستعمال �للغة �لرببرية كحو�ر يجب �أن يفهم عن »�ل�سلوح« 

eApprenonsle Berbère« »Initiation aux Dial «

ومقدمة هذ� �لكتاب كتبها �جلرن�ل �لع�سكري   »tes Chleuhs
حكمو�  �لذين  �لفرن�سيني  �ال�ستعماريني  �أ�ساطني  �أحد  »كيوم« 

�للغة  تعليم  �إىل  دعت  �ال�ستعمارية  فامل�سلحة  �ملغرب، 

بها  �حلو�ر  ملعرفة  ولكن  بها  �الإ�سادة  �أجل  من  ال  �الأمازيغية 

و�لتد�ول مع ناطقيها و�لتفاهم معهم!! وكانت �سرورة كتابة 

حرف - تيفناغ- مق�سور� على �ساكنة قليلة بالن�سبة لل�سكان 

وغربه  و�سماله،  �لبالد  �سرق  يف  �ملغربية  �جلهات  يف  �ملغاربة 

وجنوبه، ودعت ظروف �حلو�ر بني �سكان �ملغرب يف �أكرث من 

جهة �إىل ��ستعمال �حلرف �لعربي وكتابته فيما يحتاجه جميع 

�ساكنة �لوطن من �لذين ي�سكنون �جلبال و�ملناطق �لتي ي�سكنها 

�إخو�ننا �الأمازيغيون)..( وهكذ� جند علماء �ملغرب يخاطبون 

وحروفها  �لعربية  �للغة  معاين  يفهمون  ال  �لذين  �إخو�نهم 

على  ويعملون  �لعربية  باللغة  �الأحاديث  عليهم  وي�سردون 

تعبريها باللغة �الأمازيغية وكذلك تالوة �لقر�آن يتم �إفهامه لهم 

بلهجاتهم �الأمازيغية)..( ومن بني �أولئك �لعلماء �لذين �ساهمو� 

بدور م�سكور يف هذ� �الإطار �لعالمة �ملختار �ل�سو�سي خ�سو�سا 

�أو  �لوطنية،  �الإذ�عة  يف  يلقيها  كان  �لتي  �لدينية  بر�جمه  يف 

ي�سكن  كان  �لتي  يلقيه يف �خلطب �جلمعية يف منطقته  كان  ما 

علماء  �ل�سو�سي  �ملختار  �لعالمة  �أ�سباه  من  وجند  فيها)..( 

�لفقه و�لنحو، كما  �الأمازيغية يف  باللغة  �أر�جيز  �ألفو�  فطاحل 

و�سعو� منظومات تعليمية �سميت بـ»�أوز�ل«؛ ناهيك عن تلك 

�لق�سائد �ل�سعرية �لتي كانت تردد بلهجاتهم يف منا�سبات دينية 

ووطنية و�جتماعية.

 لقد �أر�د �مل�ستعمر �أن يحدث �سرخا باإن�ساء ظهري بربري خللق 

تفرقة بني �أبناء وطن و�حد، و�لت�سكيك يف تلك �لوحدة �لتي دعا 

�إليها �الإ�سالم ملا جاء به نبينا �سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 

من نبذ للعن�سرية و�الإقليمية ورعاية �مل�سالح، و�ل�سورى بني 

�مل�سلمني، و�سن قو�نني منظمة للعالقات، فتعالت �حتجاجات 

�ملغاربة د�خل م�ساجد �ملدن و�لقرى، ورفعت �أ�سو�ت �ملناد�ة 

باإبطال هذ� �لظهري برتديد جملة: »�للهم يا لطيف ن�ساألك �للطف 

�لرب�بر  �إخو�ننا  وبني  بيننا  تفرق  وال  �ملقادير،  به  جرت  فيما 

وقع  �مل�ستعمر  مو�جهة  يف  �حلا�سمة  �للحظة  جاءت  وعندما 

ن�سيان ما كان �مل�ستعمر يخطط له بالتفريق بني �ملغاربة بدعو�ته 

و�أعطيت  موحدين،  و�لن�سال  �ملو�جهة  فكانت  �الإقليمية، 

�حل�سن  �لر�حل  �إليها  دعا  �لتي  �خل�سر�ء  للم�سرية  �النطالقة 

فوقع  �مل�ستعمر،  يد  يف  �أر��سينا  من  بقى  ما  ال�سرتجاع  �لثاين 

�لذود على �ملحافظة  �إن  �لذ�ت)..(  �اللتفاف و�لتوحد ونكر�ن 

�الأدبي  وتر�ثها  وبالغتها  ووحدتنا  �لوطنية  مقوماتنا  على 

و�لفكري و�لفل�سفي وما �أجنزت من بحوث باللغة �لعربية وما 

�أن�سئت من موؤلفات يف �مليد�ن �لقانوين و�القت�سادي و�لفل�سفي 

مناحيها  تعدد  على  جامعاتنا  يف  حما�سر�ت  من  يلقى  وما 

�إن�سانيا  تر�ثا  يعترب  ذلك  كل  �لعربي  �لعامل  يف  و�خت�سا�سها 

باالإ�سافة �إىل ما هو موجود يف خز�نات �لعامل من خمطوطات 

مكتوبة باللغة �لعربية من طرف علماء يف �ستى �مليادين، كل ذلك 

يدعو �إىل �الفتخار و�الهتمام به و�سيانته على طول �لزمان. 

�إن �لنظرة �لق�سرية �ملبنية على �الأفق �ل�سيق هي �لتي تدعو 

�إىل تع�سب �إقليمي فيما له �إيجابيات تهم وتدفع �إىل �سيانة وحدة 

�لوطن وفر�ض مكانه يف عامل ال يقول بالتجزئة و�النطو�ء، وهذ� 

ما يخلق يف �لنف�ض عقدة �النطو�ء و�لتحجر �لفكري)..(.

يتبع

نظمت يوم �جلمعة �ملا�سي »20 دجنرب 2013« ندوة علمية ذ�ت �أهمية كربى بالقاعة �لكربى 

لنادي �الأعمال �الجتماعية لوز�رة �لعدل و�حلريات من طرف مكتب �مللحقني �لق�سائيني 

ب�سر�كة مع �ملكتب �جلهوي للود�دية �حل�سنية للق�ساة بجهة مر�ك�ض، حول مو�سوع ر�هن 

كما قال �أحد �ملتدخلني، ت�ستغل عليه كل �لفعاليات �ملهتمة باأمر �لعد�لة و�سوؤونها، وهو 

مو�سوع بعنو�ن: »تعزيز ثقة �ملو�طن يف �لعد�لة، من خالل ت�سهيل �لولوج �إليها«، و�أكيد �أن 

�الن�سر�ف وبهذ� �لثقل ومن كل �لفاعلني و�مل�سوؤولني �لق�سائيني يوؤ�سر على وجود خلل ما يف 

�ملنظومة هو رمبا �سبب زعزعة تلك �لثقة و�إن يف حدود.

كانت �لندوة �لتي غاب عنها رجال �لدفاع وعنا�سر �لنيابة �لعامة مبثابة جت�سيد الأو�ر 

�أحا�سي�ض وطنية لدى �جلميع، ولرغبة �أكيدة يف �إ�سالح نابع من رحم و�قع ملمو�ض، مثقل 

باأ�سئلة عميقة رمبا ال يز�ل �لبحث م�ستمر� للعثور على �أجوبة �سافية لها، خا�سة و�أن 

منظومة �الإ�سالح �لتي تعب �حلقوقيون و�ملهنيون »با�ستثناء رجال �لدفاع« يف جتريدها 

من �ل�سلبيات �لتي �أ�ساءت �إىل �لقطاع وم�ست �حلريات و�سربت �حلقوق، قلت 

�إن تلك �ملنظومة رغم ما قيل عنها وما كتب، ت�ستدعي ت�ساوؤالت بعناوين 

كربى، وت�ستوجب غري قليل من �لتاأمل �لهادئ و�ملتابعة �لل�سيقة 

و�لروؤيا �ل�سليمة �لتي يتحكم فيها �لعمق �الإن�ساين قبل �لقانوين، ملاذ� 

�أقول بذلك؟ الأنها لي�ست عملية تدبريية �سهلة و�سل�سلة، تنتهي 

مبجرد �النتهاء من حترير �مل�سودة ورفع �الأقالم عنها، بل هي 

عملية م�ستمرة ومتو��سلة تتعرى �أو باالأحرى تطفو عيوبها 

ونقائ�سها عندما تبا�سر على �أر�ض �لو�قع، ويتعامل معها 

»وجها لوجه« كما قال رئي�ض �لود�دية �حل�سنية �لعيا�سي 

يف كلمة �الفتتاح »مرحلة �الإ�سالح ال تكون �إال �إذ� وجدت 

بالو�قع«،  و��سطدمت  �لتطبيق  �إىل  طريقها  �لتو�سيات 

و�لرفع  �الإمناء  بها  يتوخى  �لتي  �لعمليات  كباقي  والأنها 

يتوفر  مل  �إذ�  جناحها  ي�ستحيل  �ملتقن  �لعمل  وترية  من 

لها �إطار ت�ساركي بعيد عن �لكو�بح �لقوية كما قيل و�لتي 

توجد خارج �لد�ئرة �لتنظيمية، �إذ من باب �ال�ستمالة توجيه 

�سلطة �لفعل �الإ�سالحي من د�خل �ملكاتب و�ل�سالونات، ودون 

�سعي �إىل ت�سخي�ض طبيعة �لعقل �الإ�سالحي، وثو�بته �لتي توؤطر 

كما قال عبد �حلق خليفة عملية �لتفكري يف �مل�سكالت ويف �لعو�ئق �لتي 

ي�ستع�سي تطويقها �إذ� مل تتفاعل كل �الإمكانيات وتت�ساهر كل �لفعاليات وتر�جع 

كل �لرت�كمات �ل�سابقة »من �إجناز�ت ودر��سات« يف حماولة للبد�ية على �الأقل من منت�سف 

�لطريق ولي�ض من �ل�سفر.

يف بد�ية �لندوة �لتي �فتتحت باآيات من �لذكر �حلكيم »كنا نتمنى �أن يقف �حل�سور دقيقة 

�سمت ترحما على فقيد �لعد�لة �الأ�ستاذ �لفا�سل عبد �لعزيز بنجبايل �لذي و�فته �ملنية، 

موؤخر�، بعد �أن ق�سى عقود� ما بني حماكم مر�ك�ض و�ملجل�ض �الأعلى �سابقا«.

يف �لبد�ية �ألقى رئي�ض �لود�دية �حل�سنية كلمة ب�سيطة وهادئة وب�سوت حنون كاأنه و�لد 

يتحدث �إىل �أبنائه، ذكرتني مب�سطفى فار�ض رئي�ض حمكمة �لنق�ض، و�لذي كان يختار يف 

مثل هذه �ملنا�سبات �لكلمات �لر�ئعة و�لعبار�ت �لهادفة، ويتحرى �لدقة و�ملو�سوعية، قال 

فيها رئي�ض �لود�دية باأن �ختيار �ملو�سوع هو دليل على ن�سج �لوعي بامل�سوؤولية �لعظمى 

�لتي �أ�سبح �لكل ويف هذه �ملرحلة بالذ�ت ي�ست�سعرها دون ��ستثناء، م�سيد� بعمل �ملنظمني 

و�ل�ساهرين على �لندوة وباالأخ�ض �لرئي�ض �الأول ملحكمة �ال�ستيناف مبر�ك�ض �لذي �أبى 

�إال �أن ي�سارك بح�سوره �ل�سخ�سي رغم �ن�سغاالته و�رتباطه مع زمرة من رجال ون�ساء 

�لعد�لة مبو�عيد بع�ض �المتحانات �ملقرر �إجر�وؤها بالعا�سمة يف �ليوم �ملو�يل، مذكر� يف نف�ض 

�لوقت بكون �لعد�لة »�لتي مل ت�سب بعد بد�ء فقد�ن �ملناعة« لها رجال يحمونها وي�سقون 

تربتها ويتعهدونها بو�فر �جلهد لتتقوى من جديد و»تعود ثقة �ملو�طن فيها« بعد �أن قتل 

فيها �مل�ستفيدون �سوءها �مل�سع يف حقب �نت�سبت فيها متاري�ض �أمام كل حماولة لالإ�سالح، 

متاري�ض م�سيدة ممن كانو� ي�سبحون يف طقو�ض �لن�سوة، ن�سوة �النت�سار لالإف�ساد و�سنق 

�حلريات وه�سم �حلقوق.

��ست�سعر  �إنه  قال  �ملنعم  عبد  �للطيف  عبد  �الأ�ستاذ  �البتد�ئية مبر�ك�ض  �ملحكمة  رئي�ض 

�لر�هنية  �أهميته  له  مبو�سوع  �لتعاون  حلقة  لتد�سني  كربى  �سعادة 

»وهو مو�سوع تعزيز ثقة �ملو�طن يف �لعد�لة من خالل ت�سهيل 

حتمية  »قناعة  هناك  و�أن  خا�سة  �إليها«،  �لولوج 

يف  �الأمن  دور  باأهمية  مفرو�سة  �الأهمية«،  بتلك 

حياة �الأفر�د و�جلماعات، وتوفري �لعد�لة �لتي هي 

�لعد�لة  تلك  �ملنعم،  عبد  قال  كما  منو  كل  �أ�سا�ض 

قوية،  و�أر�سية  لها مقومات  توفر  �أن  �لتي يجب 

�مل�ساطر،  وتب�سيط  �لق�سائية،  �لنجاعة  منها 

»وهذ�  �جلودة  تلك  �الأحكام،  يف  و�جلودة 

�لقر�ر�ت  من  كثري  يف  �ملفقودة  كالمه«  لي�ض 

بتاأييد  فيها  يكتفى  �لتي  �جلنحية  �ال�ستينافية 

لل�سو�ب«،  »م�سادف  الأنه  �البتد�ئي  �حلكم 

وهذ� فيه �إجحاف لدور �ملحامي �لذي يبذل جهد� 

م�ساعفا من �أجل �إعادة �الأمور �إىل ن�سابها، وفيه 

حمو للهدف �ملتوخى من طرف �مل�سرع من �إحد�ث 

درجة ثانية يف �لتقا�سي.

�خل�سر�وي حممد دكتور وم�ست�سار فعال مبحكمة �لنق�ض 

يتحدث بلغة عيو�ض الإي�سال �ملعلومة �إىل �جلميع، قلت حتدث 

ملحكمة  �الإ�سرت�تيجية  �خلطة  خالل  من  �لعد�لة  �إىل  �لولوج  عن 

�لنق�ض، حيث �أعطى يف �لبد�ية بع�ض �الأرقام عن ر�سى �ملو�طنني عن �الأحكام 

»43 يف �ملائة« من �لر��سني، وعن ثقة �ل�سباب يف �لق�ساء، وهي �أرقام ون�سب رمبا غري 

مقنعة، الأن ن�سبة »43 يف �ملائة« وهي �أقل من �لن�سف ال ت�سكل �إال �لعدد �مل�ستفيد من تلك 

�أو باأخرى، مذكر� باأن �سنة 1997 كانت بد�ية تنفيذ �مل�سروع �جلديد  �الأحكام بطريقة 

�أ�سلوب �لعمل باملجل�ض �الأعلى، �عتماد� على ��سرت�تيجية جديدة  �لقائم على حتديث 

دفعت �إىل �لتفكري يف �لهيكلة و�إ�سافة �أق�سام حديثة حتت �إ�سر�ف روؤ�ساء �لغرف، وذلك 

للم�ساعدة على �لرفع من وترية �الإجر�ء�ت و�لبت يف ظرف وجيز كرتجمة ملفهوم �لقرب 

�لعملي و�الإن�ساين ولي�ض �جلغر�يف.

 إدريس أبايا

العدالة 
المغربية »التي لم 
تصب بعد بداء فقدان 

المناعة« لها رجال يحمونها 
ويسقون تربتها ويتعهدونها بوافر 

الجهد لتتقوى من جديد و»تعود 
ثقة المواطن فيها« بعد أن أطفأ 

المستفيدون ضوءها المشع في حقب 
انتصبت فيها متاريس أمام كل محاولة 
لإلصالح؛ متاريس مشيدة ممن كانوا 

يسبحون في طقوس النشوة، 
نشوة االنتصار لإلفساد وشنق 

الحريات وهضم 
الحقوق.

لم ينتبه 
الحزب الفائز إلى أن من 

سبقوه إلى الحكم قد تركوا 
له صناديق فارغة بعد أن أفرط بن 

كيران خالل حمالته االنتخابية في الوعود 
بالمستقبل الزاهر وبالحياة الكريمة عن طريق 

القضاء على الفساد بجميع أشكاله، إذا به يواجه 
الواقع المر، ويصطدم بالحقيقة ويضطر إلى 
إغراق البالد في بحر من الديون التي ستتحمل 
عبئها األجيال المقبلة لعدة عقود.. والمهم 

لدى إخواننا اإلسالميين البقاء في الحكم 
ولو على رأس حكومة مزلوطة، ضمن 

مجموعة »خالوطة« عن طريق 
الكوطة.
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 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

احلكومة »املزلوطة« بني الكوطة و»خالوطة«

مراك�ش تناق�ش مدى ثقة املواطن يف العدالة
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الحلقة الثالثة
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المنبر الحر

اأعداء الإ�سالم خططوا 

للق�ساء على اللغة العربية 

بالدعوة اإىل الدارجة

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

باملغرب من  التعريب  بذله مكتب  ما  ال ميكن جهل 

جهود خلدمة اللغة العربية وال�سيما على م�ستوى 

هذا  جنح  وقد  العربي،  العلمي  امل�سطلح  توحيد 

املكتب جناحا باهرا، وجناح هذا املكتب دليل على 

اأن اللغة العربية لغة العلم واحل�سارة، وعن هذا 

الذي  اهلل  بنعبد  العزيز  عبد  االأ�ستاذ  يذكر  املكتب 

عمل رئي�سا له اأنه حينما و�سع جمل�س الطريان املدين 

املقابالت  مع  االإجنليزية  باللغة  معجمه  بالقاهرة 

اأجل  من  باملغرب  التعريب  مبكتب  ات�سل  العربية 

العربي،  املغرب  الإفادة  الفرن�سية  املقابالت  و�سع 

فوجد مكتب التعريب بالرباط اأن هناك م�سطلحات 

يجب التاأكد منها اأوال، من ذلك: الغل�س، وال�سفق، 

اإىل  الرجوع  فتم  امل�ساء؟  يف  اأو  ال�سباح  يف  هو  هل 

القامو�س املحيط للفريوزبادي فقال: ال�سفق هو كذا 

ويقال له �سفق، وامل�سكل حل بالرجوع اإىل االأحاديث 

�سلى  النبي  عن  وردت  التي  ال�سحيحة  النبوية 

للغل�س  الدقيقة  الفروق  واأعطتنا  و�سلم  عليه  اهلل 

وال�سفق فقد ورد عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان  »لقد  قولها: 

ي�سلي الفجر بغل�س، في�سهد معه ن�ساء من املوؤمنات 

متلفعات يف مروطهن ثم يرجعن اإىل بيوتهن ما يعرفن 

اأحد من الغل�س«.

اإذا الغل�س يف ال�سبح، وهناك حدث اآخر وهو ال�سفق 

احلمرة اأي احلمرة لل�سفق.

العربية �ساحلة  اللغة  اأن  العلماء  من  عدد  ويوؤكد 

االجتماعية  للعلوم  �سواء  اجلامعات  يف  للتدري�س 

اأو االإن�سانية اأو العلوم احلديثة، وامل�سكل الوحيد 

هو عدم وجود مراجع علمية باللغة العربية ونق�س 

امل�سطلحات التقنية والعلمية العربية، ثم اختالف 

امل�سطلحات بني الدول العربية، زد على ذلك �سعف 

الطالب واالأ�ساتذة اجلامعيني املدر�سني لهذه املواد 

العلمية يف اللغة العربية، ثم تق�سري اجلامعات يف 

ميدان البحث العلمي، ثم عدم وجود خطة موحدة 

بني اجلامعات العربية يف اختيار املناهج واملراجع 

هو  والعائق  املعرقل  وال�سبب  الدرا�سية،  والكتب 

والل�سان  امل�سرق،  يف  االإجنليزي  الل�سان  اتباع 

توحدت  فلو  العربي،  املغرب  دول  يف  الفرن�سي 

امل�سطلحات العلمية بل�سان عربي واحد، ودر�ست 

املواد العلمية يف كل اجلامعات العربية بل�سان عربي 

ملا كان هناك م�سكل، الأن اللغة العربية قادرة على 

اأداء كل نوع من اأنواع التعليم برباعة يف كل م�ستوى 

ويف كل �سعبة مهما كان نوعها، ولهذا فاملطلوب هو 

تعريب امل�سطلحات واإ�سدار كتب درا�سية موحدة 

ما  هذا  ولعل  اجلهود،  وتن�سيق  العربي  العامل  يف 

بالرباط  التعريب  تن�سيق  مكتب  اأجله  من  اأن�سئ 

الذي يعترب اأول بادرة قام بها املغرب، وقد قام هذا 

لغات  بثالث  معجم  مائة  من  اأكرث  باإ�سدار  املكتب 

توحيد  له  ومت  واالإجنليزية،  والفرن�سية  العربية 

امل�سطلح العربي يف العامل العربي يف كل ما يت�سل 

بالتعليم العام.

اإقرار  مت  موؤمتر  كل  ويف  موؤمترات  اأربعة  وعقد 

املغرب،  يف  عقد  االأول  املوؤمتر  معينة.  م�ساريع 

وكان موؤمترا تنظيميا خا�سا بو�سع اخلطة العامة، 

 12 بتاريخ  اجلزائر  مدينة  يف  عقد  الثاين  واملوؤمتر 

دجنرب 1973م، وفيه تقرر توحيد م�سطلحات املواد 

الكيمياء،  الفيزياء،  الريا�سيات،  ال�ست:  العلمية 

احليوان، النبات، اجليولوجيا، واملوؤمتر الثالث عقد 

يف طرابل�س ليبيا، من 7 اإىل 16 فرباير 1977 واأقرت 

فيه م�سطلحات موحدة يف مو�سوعات اجلغرافيا، 

التاريخ، الفل�سفة، املنطق وعلم االجتماع والنف�س 

وعلم  والتطبيقية  البحثة  والريا�سيات  والفلك 

ال�سحة وج�سم االإن�سان واالإح�ساء والفلك.

يتبع

 العدد: 769  اخلميس 26 دجنبر 2013

�سنة 1962 حل مبدينة ورزازات الأول مرة فريق �سينمائي بريطاين على راأ�سه 

املخرج املبدع دافيد لني لت�سوير فيلمه الرائع »لوران�س العرب«.

1962 هي ال�سنة الثانية لرتبع العر�س العلوي جاللة امللك احل�سن الثاين، 
رحمه اهلل.

دافيد لني كان يعرف املغرب جيدا واختار ت�سوير معظم امل�ساهد لفيلمه يف 

مدينة ورزازات التي كانت يف تلك لفرتة عبارة عن واحة: ال�سم�س، الرمال، 

اخليول، اجلمال، اخليام الناكرات، هذه هي العنا�سر املهمة التي جعلت من 

املخرج دافيد لني االختيار النهائي الإنتاج »لوران�س العرب«)..(.

قبل بداية التهييء والت�سوير لهذا الفيلم الذي يعترب اإىل حد ال�ساعة اأجمل 

واأح�سن االأفالم يف العامل »7 جوائز«.

بالرباط كان هناك املركز املغربي لالأبحاث امل�سرحية »تخرج منه كبار املمثلني 

والتقنيني 1960-1965«.

اخليل تعرف ركابها)..(.

جاء دافيد لني »املخرج واملنتج وال�سيناري�ست« اإىل هذا املركز ب�سحبة الفنان 

الكبري املخرج حممد الزياين، رحمه اهلل، حيث كان امل�ساعد الثالث للمخرج)..(. 

وكان رحمه اهلل يعرف ال�ساذة والفاذة يف جمال امل�سرح والتلفزة وال�سينما)..( 

وهو الذي تقلد من�سب مدير االإذاعة والتلفزة املغربية ومدير املركز ال�سينمائي 

املعهد،  خ�سبة  على  »الطلبة«  واملمثالت  املمثلني  نحن  وقفنا  املغربي)..( 

و�سورنا املخرج، وبعد اأ�سبوع ا�ستدعينا اإىل ورزازات.

اأمام  اإىل ورزازات وبال�سبط  الرباط  املتوا�سع، حملنا من  »الكار«  بنا  حل 

اآنذاك جيديت طاب، جاء وال�سي حممد الزياين، رحمه اهلل،  الفندق الوحيد 

ينادي علينا، وبعد �ساعة اختار من اختار »املخرج« والباقي �سي�سارك كما 

يقال »�ستورك كومباين«.

اأول ممثل مغربي فاز بدور الفنان الطيب ال�سديقي ثم الفنان ح�سن ال�سقلي، 

رحمه اهلل، والفنان حممد احلب�سي، رحمه اهلل.

عبد ربه كان عمري 19 �سنة، مت اختياري واأنا فتى ورزازي. الأكون رفيق 

البطل »لوران�س العرب«.

والباقي عملوا: كنا كرات طيلة 3 اأ�سابيع. جل املمثلني واملمثالت �ساركوا يف 

هذا العمل ال�سخم واجلميل.

بداأ الت�سوير على اأربع كامريات احرتافية كبرية)..( �ساهدت الأول مرة اأمامي 

اأوليفي،  اإيرين بابا�س، لوران�س  اأنطوين كوين،  عمر ال�سريف، جميل راتب، 

اآالن كيز »عباقرة امل�سرح ال�سك�سبريي«، كانوا يتحركون اأمامي واأنا م�ساب 

بالعجب، هل اأنا يف حلم؟

اخليل تعرف ركابها)..(.

ح�سن ال�سقلي كان بارعا كما كان يف الر�سالة مل�سطفى العقاد.

الطيب ال�سديقي »كان غري قادر على ركوب احل�سان«.

حممد احلب�سي »رئي�س فريق اجلمال« كان رائعا)..( يف حواره »هاط هاط« 

اهلل اأكرب.

ومن خلفه عمر ال�سريف يقول له: تقدم اأيها البطل. يه

اخليل تعرف 
ركابـــــها

يوميات فنان

● مصطفى منير

الحلقة الثانية

اإله،  يا  رحمــــاك 

اإله،  يا  لطفـــك 

اإننا نرجــــــوك 

اأن تخــــــــفف 

جتري  ما  عنا 

جـــــــــرت  وما 

االأقــــــــــدار،  به 

تخفف  اأن  نرجوك 

الدنــيا  م�سائـــــب  عنــــــا 

الزبى  ال�سيل  بلغ  فقد  وحوادثها، 

االأر�س  م�سارق  امل�سائب  وعمت 

ومن�سي  ن�سبح  فنحن  ومغاربها، 

اجلبني  لها  يندى  كوارث  وقع  على 

وي�سيب لها الوليد ويذوب من �سماعها 

وح�سا  االإن�سان  اأ�سبح  فلقد  احلديد، 

قتل  عن  يتورع  ال  اإن�سان  �سفة  يف 

اأخيه واأمه واأبيه و�ساحبته، واأ�سبح 

االإن�سان يقتل اأخاه بالع�سرات واملئات 

واالألوف على �سبيل املثال ال احل�سر: 

ال�سقيقة،  �سوريا  ال�سقيق،  العراق 

يفعله  ما  نن�سى  وال  العزيزة،  م�سر 

واأ�سحاب  والل�سو�س  املجرمون 

الذين ال يتورعون عن قتل  املخدرات 

من وقف اأمامهم.

االأر�س  باإعمار  تعاىل  اهلل  اأمرنا  لقد 

واإ�سالحها ونهانا عن االإف�ساد فيها فقد 

قال تعاىل: »وال تف�سدوا يف االأر�س بعد 

اإ�سالحها« )�سورة االأعراف 56(. 

اإن تخريب العمران اأينما كان يف بالد 

حمرم  البلدان  من  غريها  اأو  االإ�سالم 

�سرعا، وقتل االإن�سان لغري �سبب حمرم 

�سرعا، فقد قال اهلل تعاىل: »وال تقتلوا 

باحلق«  اإال  اهلل  حرم  التي  النف�س 

)�سورة االأنعام 151(.

قــــــــــــــــــــــــد  و

همـــــــــــت  �سا

حوادث ال�سري 

النــــاجتة عن 

يف  التــــــــهور 

ال�ســــــــــــــرعة 

احـــرتام  وعدم 

وال�سكر  القانــــــون 

وقع  كـــــــــــــــما  العلني 

اأخريا مبـــــــدينة الر�سيدية حيث دا�س 

قتيال وفر  فاأرداه  �ساحنة رجال  �سائق 

اإلقاء  وبعد  ح�سرة،  قتل  كاأنه  هاربا 

كان  اأنه  تبني  ال�سائق  على  القب�س 

خممورا، اأقول، �ساهمت حوادث ال�سري 

وتيتيم  واالأزواج  الزوجات  ترميل  يف 

االأوالد وتعطيب االأ�سحاء.

خلالق  يقع  ما  نن�سب  الأن  داعي  وال 

عباده بل االإن�سان على نف�سه ب�سرية 

على  فما  اهلل  نعم  من  نعمة  فالعقل 

اليقني  ويل  ي�ستعمله،  اأن  اإال  االإن�سان 

مطمئنا  هنيئا  و�سيعي�س  �سينجو  اأنه 

مرتاح البال.

بالعمالء  الع�سر  هذا  ابتلى  وقد 

الذين  اخلونة  وهم  عميل«  »جمع 

دراهم  مقابل  لل�سيطان  اأنف�سهم  باعوا 

االأر�س  يف  يعيثون  فاأخذوا  معدودة 

ف�سادا)..( اأمل اأقل لكم: اإن هذا الزمن 

زمن اأالأهوال! اأمل اأقل لكم: اإن االإن�سان 

اأ�سبح �سيطانا، فاختار لنف�سه طريق 

نف�سها  وعلى  اخلري  طريق  بدل  ال�سر 

جنت براق�س.

ال�سفهاء  فعل  مبا  توؤاخذنا  ال  »اللهم 

منا«.

مالكي علوي موالي الصادق )سال(

بقلم : الطيب الجامعي    
 مع اأ�سدقاء اأجانب اإىل زيارة اأطالل 

وليلي، تلك املدينة االأمازيغية التي 

بعد   42 �سنة  من  الرومان  �سكنها 

 285 غاية  اإىل  ال�سالم  عليه  امل�سيح 

الفالحية  امل�ساحة  من  والظاهر  م. 

اأ�سجار  كرثة  وخا�سة  اخل�سبة 

ا�ستوطنوها  الرومان  اأن  الزيتون، 

يتمكنوا  وحتى  ثروتها  اأجل  من 

لكنهم  مبواردها.  روما  تزويد  من 

�سغط  حتت  مرغمني  ان�سحبوا 

ا�ستقبلوا  الذين  االأمازيغية  القبائل 

االأزهر.  اإدري�س  موالي  بعد  فيما 

وردة  ا�سم  وهي  وليلي،  وخلت 

بناء  بعد  �سكانها  من  باالأمازيغية، 

زرهون.  اإدري�س  موالي  مدينة 

اأن حطمها  اإىل  �ساخمة  ولكنها ظلت 

زلزال القرن الثامن ع�سر الذي �سرب 

بالعا�سمة  ح�سان  �سومعة  كذلك 

الرباط. وينده�س زائر اأطالل وليلي 

اليوم مبخلفات احل�سارة الرومانية 

حيث بقايا ت�ساميم املنازل الفاخرة 

املياه  وقنوات  احلجرية  والطرق 

واحلمامات و�ساعة حجرية �سم�سية، 

تلك  ت�سبه  التي  الزيتون  ومعا�سر 

كالفورم  روما  مبدينة  توجد  التي 

م�ساحة النقا�س الدميقراطي وف�ساء 

املحاكم والكوليزي، وقو�س الن�سر 

ال�ستعطاف  ال�سكان  �سيده  الذي 

اأجل  من  »كركيال«  االإمرباطور 

ال�سرائب واأعاد الفرن�سيون ترميمه 

الظهري  مع  متزامنا   1930 �سنة 

التنقيب  عملية  وابتداء  الرببري 

ونهب القطع االأثرية الثمينة. 

اأطالل وليلي  وما يثري االنتباه بني 

احتفظت  التي  املوزيك  لوحات  هو 

األوانها  وبريق  رونقها  على 

امل�سنوعة من املواد الطبيعية حتكي 

لوحة  من  اليونانية  امليتولوجيا 

الف�سول ومغامرات بكي�س واأ�سغال 

حتتفظ  مل  ما  لكن  هريكلي�س)..(، 

عليه اأطالل وليلي هي تلك الع�سرات 

التماثيل  من  املئات  اأقل  مل  اإن 

ثمن  ال  التي  الرومانية  اليونانية 

اأ�سبحت  والتي  التاريخية  لقيمتها 

اليوم بعد نهبها من موقعها �سجينة 

اأمل  فرن�سا.  وخا�سة  اأوربا  متاحف 

يحن الوقت للمطالبة باإعادة متاثيل 

وليلي اإىل مقرها االأ�سلي لي�ساهدها 

ال�سواح، وكم هم �سغوفون بوليلي. 

اأمل يكن هذا املطلب من اخت�سا�س 

الفنون  ومديرية  ال�سياحة  وزارة 

الأن  املغربية  واملتاحف  اجلميلة 

للـــــرتاث  ملكا  يعـــــــترب  ذلــــك 

العديد  �سبقتنا  وكانت  الوطني؟ 

من الدول ملثل هذا الطلب امل�سروع 

من  كثريا  ا�سرتجعت  التي  كم�سر 

القطع املنهوبة من اأثرها.

كيف �ساعت التماثيل الرومانية 

من اأطالل وليلي؟         

زمـــن 
األهوال

حكايـــــــــــــة مــــــــكان
املوحدين بخرياته  الكبري، كان يف ع�سر  اأو اجلنان  بـ»اأكدال«  ي�سمى  ما  هناك 

واألوان الزهور على م�سارف اجلداول وال�سواقي ذات املياه العذبة التي ُجلبت 

اأوريكة، فكانت الب�ساتني املخ�سرة واأنواع الفواكه، ميينا  اأعايل قمم جبال  من 

اأمكنة لبع�س احليوانات وتربيتها بني االأودية  و�سماال، مبا يف ذلك تخ�سي�س 

وخرير املياه. وبني اأ�سوار »اأكدال« تاأخذ تربية اخليول ق�سطا من التدريب يف 

كة كربى  ميدان ال�سابق، وفنون احلرب، وهناك كذلك ا�سم يحمل »دار الهناء« بربرِ

ورواق جميل ي�سرف على احلوز وجبال االأطل�س.

فتح اهلل شهيد )مراكش(
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لل�سلطة،  اجلديد  املفهوم  اأن  اأظن  كنت 

و�سيا�سة القرب من املواطنني، وتقريب 

ل�سيا�سات  برامج  كلها  منهم،  الإدارة 

حقيقية تخدم م�سالح املواطن امل�سكني 

ما  �سرعان  لكني  اأمره،  على  املغلوب 

وال�سهور  الأيام  مرور  مع  اكت�سفت 

للتزويق  �سعارات  اأنها جمرد  والأعوام 

التي  املنا�سباتي  والتنميق وال�ستهالك 

جتعل املواطن عند �سماع ترديدها عرب 

وامل�سموعة  املكتوبة  الإعالم  و�سائل 

انتظار  يف  التفاوؤل  فرط  من  يعي�ش 

واآمال  التحقيق  و�سعبة  فارغة  وعود 

بعيدة املنال خا�سة اأمام كرثة الندوات 

واملنتديات واملجال�ش العليا والوطنية 

بجميع اأ�سناف الهيئات.

وعالقة بكل هذا هو اأنني تقدمت كمواطن 

مظلوم بطلب مقابلة عامل اإقليم �سيدي 

�سكايتي  اإىل  قرب  ي�ستمع عن  قا�سم كي 

وتظلمي، لكن وحلد كتابة هذا املقال مل 

مكتوب.  برد  ول  با�ستدعاء  ل  اأتو�سل 

كما تقدمت بطلب مماثل اإىل وايل اجلهة، 

لكن مع الأ�سف ال�سديد مل اأتو�سل منه 

من  تيقنت  عندها  يذكر.  رد  باأي  كذلك 

الأخرى  القرب وال�سعارات  �سيا�سة  اأن 

لال�ستهالك  اختريت  اإمنا  لها  امل�سابهة 

تكونت  كما  فقط.  والت�سكني  والتهدئة 

يل �سورة وا�سحة على اأن طلباتي كان 

ماآلها �سلة املهمالت، واأن اإهمال طلباتي 

ل�سخ�سي  اإهمال  هو  مغربي  كمواطن 

وللمواطنة التي تتج�سد فيه. واإذا كان 

مع  امل�سوؤولني  هوؤلء  ت�سرف  هكذا 

مواطن مثقف، فكيف �سيكون يا ترى مع  

املواطن الأمي الذي ل يعرف ل القراءة 

اإداري  تقطيع  اأي  اإىل  ول  الكتابة  ول 

فيها  ي�سبح  التي  النتخابات  يف  ينتمي 

ثمن احلمار اأغلى من بع�ش الرجال.

�سيا�سة  ال�سيا�سة.  هذه  نهج  فاإن  ولهذا 

وعدم  واملحرو�سة  املو�سدة  الأبواب 

جاللة  رعايا  من  للمظلومني  الإن�سات 

امللك هو الذي ي�سيب املواطن املغربي 

بالغنب  وال�سعور  والياأ�ش  بالإحباط 

اإىل حد الن�سالخ من الهوية واملواطنة 

والهجرة من املنطقة والدوار واملدينة، 

على  الإقليم  عامل  اأجربين  اليوم  فاأنا 

بلق�سريي  م�سرع  مدينة  من  الرحيل 

لل�سالح  خدمة  عمري  فيها  اأفنيت  التي 

قبيلتي  اإىل  والإن�ساين  الجتماعي  العام 

اخلزازنة.

محمد بوسعدان )مشرع بلقصيري(

الأبواب املو�صدة لعامل الإقليم ووايل اجلهة

ن�سطر مرة اأخرى ل�ستح�سار املقولة 

فال  املغرب  يف  دمت  »ما  ال�سهرية: 

ت�ستغرب« اأقول هذا بعدما خرج علينا 

عيو�ش«  »نورالدين  الإ�سهار  رجل 

ما  الغرابة والعجب  فيه من  باقرتاح 

يتم  اأن  معنى  فما  اجلبني،  له  يندى 

بدل  الدارجة  باللغة  اأطفالنا  تعليم 

اللغة العربية الف�سحى؟ ما معنى اأن 

يتم التخلي عن الإرث العربي املكتوب 

الثقافة  مع  القطيعة  واإحداث  الغني 

على  ننغلق  اأن  معنى  ما  العربية؟ 

فيه  اختلفت  جمتمع  داخل  اأنف�سنا 

اللهجات اختالفا عميقا؟ قبل �سنوات 

النقا�ش  كان  قليلة  اأيام  حدود  واإىل 

الرتبوية،  املنظومة  داخل  اللغوي، 

ولكنه  النقا�سات  �سطح  على  طافيا 

التعريب  عن  املدافعني  بني  من  كان 

حيث  اليوطي،  للغة  واملنا�سرين 

ح�سرت  ثم  بحق.  �سحيا  نقا�سا  كان 

هذا  يف  لها  مكانا  لتتخذ  الأمازيغية 

النقا�ش قبل اأن يتم تر�سيمها من خالل 

به  جاد  ما  ولكن   )..(  2011 د�ستور 

“زاكورة” هو  موؤ�س�سة  فكر �ساحب 

اأمر �ساذ لي�ش لعاقل اأن يناق�سه، وكم 

الكبري  املفكر  اأن  �سمعت  ملا  انزعجت 

“عبد اهلل العروي” جند نف�سه لي�سارك 
يف هذا النقا�ش التافه خم�س�سا جريدة 

طويل  بحوار  املغربية”  “الأحداث 
دام ثالث �ساعات والن�سف، وم�ساركا 

يف مناظرة تلفزية على القناة الثانية 

مناظرا نورالدين عيو�ش الذي ات�سح 

اأنه خارج الن�ش، ف�ساحبنا ما اعتقد 

اأن فكرته العبقرية �ستحظى بكل هذه 

البهرجة والغوغائية.

الأجندة  بخدمة  عيو�ش  نتهم  لن 

اأن  �سنحاول  ولكننا  الفرانكفونية 

بعيدا عن  فكرته مبو�سوعية  نناق�ش 

النقا�ش  هذا  يخدم  ل  الذي  التع�سب 

هذا  الإ�سهار  فخبري   )..( �سيء  يف 

ولكي  الفكرة  هذه  اأن  بنف�سه  اعرتف 

مبعنى  عام  مائة  اإىل  حتتاج  تنجح 

اأننا وعلى مدى هذه املائة عام �سننتج 

مقدرة  ل  الذين  الفا�سلني  من  اأفواجا 

لهم على النفتاح على ما كتب باللغة 

العربية، وغري قادرين على اإنتاج اأدب 

ما  امل�سرقيون،  اجلريان  يفهمها  بلغة 

يعني اأن الأعمال الأدبية التي �ستنتج 

بالدارجة �ستظل حبي�سة جدران الوطن 

للجرائد  بالن�سبة  نف�سه  الأمر   ،)..(

لن  الإلكرتونية،  واملواقع  واملجالت 

يقراأها اأحد غري املغاربة الذين يتقنون 

الدارجة، ولكن عن اأية دارجة اأحتدث 

اجلهة  دارجة  ال�سمال،  دارجة  اأنا؟ 

الداخلية  املناطق  دارجة  ال�سرقية، 

“احل�سانية”؟  اجلنوب  دارجة  اأم 

تخيلوا  املبكي،  الهزل  �سبيل  وعلى 

حقيقة،  �سارت  الفكرة  هذه  اأن  معي 

كيف �سي�سرح اأ�ستاذ الطبيعيات در�ش 

اأم  بالدارجة  �سي�سرحه  هل  التوالد؟ 

بلغة الإ�سارات؟ هنا ننتقل من اإمكانية 

ا�ستحالة  اإىل  عام  مائة  بعد  النجاح 

اأن  يعدو  ل  فالأمر  باملطلق.  النجاح 

يكون نكتة “با�سلة”، فلعل عيو�ش كان 

يق�سد التنكيت فاتخذ الآخرون كالمه 

عن  يدافعون  و�ساروا  اجلد  حممل 

واملوؤ�س�سات  باجلامعات  النكتة  هذه 

اأن  قبل  وبالإعالم  الأخرى  الرتبوية 

يخر�سهم الكبري العروي ومن قبله عبد 

القادر الفا�سي الفهري. 

عبدالسالم المساتي

املزوق من برا اآ�ش 

اخبارك من الداخل...!
رقراق،  اأبي  ل�سفتي  ال�سياحية  للمنطقة  زيارتي 

تهيئة  »وكالة  هيكلتها  اإعادة  على  ت�سرف  والتي 

التغيري  اأبي رقراق«، مكنتني من مالم�سة  �سفتي 

الكبري، الذي ح�سل على م�ستوى املدار ال�سياحي 

الذي  ال�سيء  لكن  »مارينا«،  امل�سمى  الرتفيهي 

ما  بني  ال�سارخ  التناق�ش  ذلك  هو  انتباهي،  اأثار 

الأوداية،  لق�سبة  املحادية  باملنطقة  اإجنازه  مت 

املجاور  ال�سباغني  �سارع  وممر  مدخل  وبني 

واملقابل للم�سروع، والذي يحجبه �سور كبري، هذا 

املمر الذي هو عبارة عن »جوطية« بها ما يناهز 

ي�سمى  ما  اإىل  بالإ�سافة  جتاريا،  حمال  اخلم�سني 

القدمية  �سلعهم  يعر�سون  الذين  »بالفرا�سني«، 

خم�سني  عددهم  والبالغ  مبا�سرة،  الأر�ش  على 

املقاهي  اإحدى  يف  جتل�ش  فعندما  تقريبا،  �سخ�سا 

واملنجز  الوادي،  جنبات  على  مبا�سرة  امل�سيدة 

بناوؤه ب�سكل معماري ع�سري جديد، حت�ش وكاأنك 

يف اأوروبا، وت�سعر وتلم�ش التغيري ال�سريع الذي 

�سهدته هذه املنطقة، فالأر�ش مك�سوة ب�ستى اأنواع 

بديع،  ب�سكل  م�سممة  والأر�سفة  الرفيع،  الزليج 

مع  يتنا�سب  ب�سكل  انتقاوؤها  مت  الكهرباء  واأعمدة 

لالأ�سجار والورود  بالن�سبة  ال�ساأن  املوقع، وكذلك 

اأن تطاأ قدماك  ونباتات التزيني، ولكنك مبجرد ما 

اجتاه  يف  ال�سباغني  ممر  اإىل  املوؤدي  ال�سور  باب 

اله�سة،  البنايات  اأمامك  ترتاءى  ال�سباط،  �سوق 

والتي هي على و�سك ال�سقوط، وتلمح باأم عينيك، 

كثريا من املواطنني الفقراء، وهم يعر�سون على 

بيعها  اأجل  من  م�ستعملة  قدمية  اأ�سياء  الأر�ش 

ق�سمات  يف  النظر  خالل  من  وحت�ش  بخ�ش،  بثمن 

اليومية،  وجوههم، احلرمان، والياأ�ش، واملعاناة 

عن  عبارة  هو  الذي  املمر،  بهذا  ت�سري  واأنت 

املاأكولت،  بائعي  جتد  نهايته  اإىل  لت�سل  عقبة، 

عن  عبارة  هي  التي  املاأكولت؟  ما  اأدراك  وما 

بطاطة م�سلوقة، اأو �سردين مقلي يف زيت قدمية، 

ويت�سرب اإىل نف�سك احلزن والأ�سى، عندما ت�ساهد 

رواد و�سكان هذا احلي الفقري، وهم يتناولون هذا 

النظافة  �سروط  اأدنى  فيه  تتوفر  ل  الذي  الأكل 

والوقاية ال�سحية، والغريب يف الأمر اأن هذا املمر 

يجاور ويت�سل ب�سارع القنا�سل املوجود به �سوق 

كل  عند  واملعروف  امل�سهورة،  الرباطية  الزربية 

املغاربة وال�سياح الأجانب، والذين يرتددون عليه 

ال�سياح،  هوؤلء  من  الكثري  يجعل  مما  با�ستمرار 

ال�سباغني  يعرجون على حي اجلوطية عرب ممر 

مو�سوع حديثنا، لي�ساهدوا عن قرب بوؤ�ش وياأ�ش 

اإىل  يدفعهم  مما  احلي،  بهذا  ال�سعبية  الطبقات 

اإىل  يطمح  كبلد  املغرب،  عن  �سيئة  فكرة  تكوين 

تلميع �سورته على امل�ستوى ال�سياحي، باملوازاة 

مع الدول املجاورة.

وعلى �سوء هذه العتبارات ال�سالفة الذكر، فاإنه 

على  امل�سوؤولون  يراجع  اأن  ال�سروري  من  بات 

التهيئة  جمال  يف  مقرراتهم  املذكورة،  الوكالة 

احل�سرية ل�سفاف اأبي رقراق، على اأ�سا�ش الأخذ 

بعني العتبار م�ساألة اإدماج هذا الن�سيج العمراين 

باعتباره  بكل مكوناته الجتماعية والقت�سادية، 

الب�سرية  التنمية  خمططات  مع  حتى  يتناق�ش 

الناجحة، بل اأكرث من ذلك، فهم مطالبون بتهييء 

املعطيات  جميع  على  يحتوي  اجتماعي،  ملف 

ال�سو�سيواقت�سادية ل�سكان هذه الأحياء العتيقة، 

وجتدر  هذا  واله�سا�سة،  الفقر  من  يعانون  الذين 

منظمة  اعتربتها  الأحياء،  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة 

اليون�سكو تراثا عامليا، لذلك فاإنه بات من الالزم، اأن 

تعقد �سراكة بني كافة الأطراف املعنية بهذا الرتاث، 

ال�سياحة،  ووزارة  الثقافة،  وزارة  ذلك  يف  مبا 

وال�سناعة التقليدية، بالإ�سافة اإىل جمل�ش مدينة 

الرباط، واملجل�ش الإقليمي، وجمل�ش اجلهة، فكل 

هذه  هيكلة  باإعادة  مبا�سرة  معنية  الأطراف  هذه 

الأحياء، مع اإعطائها الطابع املعماري احل�ساري 

الالئق بها، من اأجل خلق مدار �سياحي، يربط ما 

و«�سوق  القنا�سيل،  و�سارع  ال�سباط،  �سوق  بني 

الزربية«، وممر ال�سباغني، مع �سرورة ربط هذا 

ال�سياحية  املنطقة  م�ستوى  على  اأجنز  مبا  املدار 

ل  حتى  »بركامة«.  قدميا  وامل�سماة  »مارينا« 

ينطبق على هذا الو�سع احلايل املتناق�ش، مقولة 

الدارجة املتداولة: »�سي معلي و�سي مديل«.

● الطاهر طه )الرباط( 

البهرجــــة والغوغـــــاء العيو�صيـــة

كنت  اجلاري،  دجنرب   19 اخلمي�ش  يوم  �سباح 

اأتابع درد�سة يف اإحدى القنوات الإذاعية اخلا�سة 

حول مباراة الرجاء �سد الربازيل، املباراة التي 

اإىل  دجنرب   18 الأربعاء  ليلة  املغاربة  اأخرجت 

ال�سوارع للتعبري عن فرحتهم بفوز فريق الرجاء 

لالأندية،  العامل  كاأ�ش  نهاية  ن�سف  يف  البي�ساوي 

التي جترى اأطوارها فوق ترابنا املغربي.

وقد اختار من�سط الربنامج يف هذه الإذاعة الت�سال 

اإذاعة »اإم. اإف.  باأحد ال�سحفيني الريا�سيني من 

اإم«، لأخذ ارت�ساماته واإبداء مالحظاته حول هذا 

الإجناز الكبري، وفعال ا�ستمتع امل�ستمعون باملقدمة 

التي ا�ستهل بها ال�سحفي تدخله، خ�سو�سا عندما 

اإن هذا الفوز يعترب ر�سالة قوية للم�سوؤولني  قال 

للمغرب  اأن  يعرفوا  حتى  الريا�سي  احلقل  عن 

طاقات ب�سرية يجب العتناء بها.

اإىل هنا والأمر عادي، لكن غري العادي والذي مل 

يفهمه املتابعون لهذا احلديث، هو خروج ال�سحفي 

فجاأة عن مو�سوع املباراة املذكورة، وانخراطه 

- بدون منا�سبة - يف متجيد مديره، كمال حللو، 

التي  اإم«  اإف.  »اإم.  اإذاعة  مدير  طبعا  هو  الذي 

ي�ستغل فيها ال�سحفي، هذا الأخري الذي فاجاأ بهذه 

»اخلرجة« من�سط الإذاعة التي ات�سلت به وكانت 

تبث تدخله مبا�سرة على الهواء، فاأ�سرع املن�سط 

الت�سال،  واأنهى  تدخله  على  ال�سحفي  �سكر  اإىل 

مديره  مدح  يف  ال�سحفي  يزيد  اأن  من  خوفا  رمبا 

باإلقاء ق�سيدة �سعرية.

الحاج محمد العلوي

ترجمة جديدة للقراآن 

الكرمي يف رو�صيا

بداأ علماء دين م�سلمون فطاحل يف رو�سيا العمل 

للقراآن  جديدة  تف�سريية  ترجمة  و�سع  على 

رئي�ش  نائب  وذكر  الرو�سية.  اللغة  اإىل  الكرمي 

عبا  رو�سان  رو�ســــيا  يف  املفــــــتني  جمل�ش 

�سوف، لوكالة اأنباء »اإيتار- تا�ش« موؤخرا اأنه 

يجب و�سع ترجمة ملعاين القراآن الكرمي ميكن 

اأن يفهمها ويقراأها اأي اإن�سان �سواء كان يحمل 

�سهادة عليا اأم ل، و�سواء كان من امل�سلمني اأو 

من �سواهم.

واأ�سار اإىل اأن الرتجمات احلالية للقراآن الكرمي، 

علماء  ولي�ش  مرتجمون  و�سعها  ترجمات  هي 

الفقه، موؤكدا اأن الرتجمة التف�سريية اجلديدة 

�سحيح،  ب�سكل  ال�سباب  تربية  يف  �ست�ساعد 

والوئام  لل�سالم  كدين  الإ�سالم  �سمات  وتظهر 

والرحمة والت�سامح والو�سطية والعتدال.

األحمادي عبد الرزاق )باريس(

اهلل يعطينا زهرك اآ ال�صي كمال حللو

كمال لحلو

عبد اهلل العروي
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يف  ال�ستينيات  اأوائل  يف  نعي�ش  كنا 

ي�سر تام )..( وقد ال ي�ساطرين الكثري 

يتجلى  كان  وذلك   )..( الراأي  هذا 

يتلقاها  كان  التي  االأجور  خالل  من 

املوظفون يف �سلك الدولة، حيث كانت 

تالئم اإىل حد بعيد ما هو متواجد يف 

ال�سوق من �سلع �سواء منها املتعلقة 

بامللب�ش،  املرتبطة  اأو  باال�ستهالك 

وكان جل املغاربة يح�سون اأن هناك 

�سلما اجتماعيا فر�ش نف�سه بالرغم 

 1965 ل�سنة  البي�ساء  اأحداث  من 

الأ�سباب منها اأن الفوارق االجتماعية 

مل تكن ملحوظة بالب�ساعة الفا�سحة 

كما هو حالنا اليوم.. وكانت الهجرة 

انفجار  حد  اإىل  ت�سل  مل  القروية 

بع�ش املدن احليوية كالبي�ساء التي 

�سيا�سة   1981 اأحداث  بعد  عرفت 

اأن  �سيما   )..( االأمنية  االأحزمة 

االإيجابي  دورها  لها  كان  الطبيعة 

من  واملغاربة  املغرب  حفظ  يف 

عا�سفة هوجاء حمتملة تق�سي على 

االأخ�سر والياب�ش، لقد كانت االأمطار 

يكن  ومل  ال�ستينيات،  يف  غزيرة 

املغاربة اآنذاك يدركون على الوجه 

عنايتهم  بقدر  املاء  قيمة  ال�سحيح 

تبخل  ال  كانت  ال�سماء  الأن  االآن  به 

املعتادة،  اأوقاتها  يف  بعطائها  علينا 

ت�ستهيه  مبا  تعج  االأ�سواق  وكانت 

االأنف�ش باأثمنة تنا�سب قيمة الدرهم 

م�سدودا  نف�سي  اأجد  ولعلني   )..(

عندما  ال�سيما  الغابر  املا�سي  اإىل 

تتواىل املنا�سبات؛ كما حالنا اليوم، 

الكرمي  رم�سان  �سهر  ان�سرام  فبعد 

�سرعان  ثم  املدر�سي،  الدخول  اأتى 

حيث  االأ�سحى،  بعيد  التقى  ما 

�ستى  معرو�سات  حاليا  اأ�سبحت 

املتو�سط  املوظف  لي�ست يف متناول 

وال حتى ال�سامي النزيه )..( واأثمنة 

اأمام  ذلك  على  ل�ساهدة  ال�سمك 

الظاهرة اجلديدة التي بداأت تنت�سر 

يف و�سائل االإعالم ب�سرورة ا�ستهالك 

ال�سمك لفوائده اجلمة.

حرج،  وال  فحدث  العاملة  اليد  اأما 

تعد  مل  االأجور  لكون  اإال  ل�سيء  ال 

كل  طال  الذي  الغالء  غزل  ت�ساير 

كبرية و�سغرية، فاأ�سبحنا ن�ساهد 

ال�سوارع مكتظة باأنا�ش يبان التذمر 

الذي  الزمن  بفعل  �سحناهم  على 

عن  �سورته  يف  يختلف  ال  اأ�سبح 

�سورة العفريت، الذي يرعبهم من 

منها،  مفر  ال  التي  االلتزامات  تعدد 

�سيانة  وغالء  ال�سكن  غالء  ومن 

ال  التي  احلياة  موؤثرات  من  النف�ش 

تعد وال حت�سى.

�سيا�ستها  على  طراأ  واإن  فال�سحة، 

بع�ش التطورات من خرافة الرميد 

وما اإىل ذلك، فاإنه على اأر�ش الواقع 

اأ�سبح اأمرا يطول �سرحه )..(.

اأما عبء اجلبايات التي متطر على 

العباد وبا�ستمرار وب�سكل ت�ساعدي 

اأن  علما  امل�سرف،  بالغد  يب�سر  ال 

من  حت�سن  العباد  عي�ش  م�ستوى 

الرهيب  االكتظاظ  ظاهرة  خالل 

الطرق  يف  االأداء  نقط  تعرفه  الذي 

ال�سيارة يف منا�سبات االأعياد الدينية 

والوطنية.

ورحم اهلل الفقيه الرثي البخيل الذي 

اأنفا�سه  لفظه  حلظة  اأبناءه  ن�سح 

عليه  »املخزن  لهم:  بقوله  االأخرية 

بالزيادة واأنتم عليكم بالقلة«.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

جرت يف االأ�سبوع االأخري ندوة هامة حول عقوبة االإعدام، 

وهل ينبغي اأن نقوم باإلغائها اأو االإبقاء عليها ح�سب االأ�سباب 

االإبقاء على  فريق  الفريقني،  من  كل  التي عددها  والدواعي 

العقوبة، وفريق اإلغائها وحذفها وا�ستبدالها بعقوبة اأقل.

واملالحظة الهامة التي خرج بها املتتبعون لهاته الندوة وما 

املناق�سني  اأن  يح�سب  طويل،  وحوار  نقا�ش  من  فيها  جرى 

اأعرافها  لها  دولة  يف  يعي�سون  مغاربة  لي�سوا  واملحاورين 

وت�سريعاتها، وتقاليدها، واأنها تدين باالإ�سالم الذي له موقف 

جرائم  كانت  �سواء  واجلرائم،  العقوبات  من  ظاهر  وا�سح 

معينة  احلدود  جرائم  واأن  تعازير،  اأو  ق�سا�ش  اأو  حدود 

وحمدودة ال تتعدى �سبعة، وعقوبتها مقدرة حقا هلل تعاىل، 

اأي ال تقبل االإ�سقاط ال من االأفراد وال من اجلماعة، واملق�سود 

من ذلك دفع الف�ساد عن النا�ش، وحتقيق ال�سيانة وال�سالمة 

لهم.

وجرائم الق�سا�ش وهي التي يعاقب عليها بق�سا�ش اأو دية، 

وعددها خم�ش يف مقدمتها القتل.

وميتاز كل من الق�سمني مبزايا وخ�سائ�ش اأهمها اأن جرائم 

احلدود ال يجوز فيها العفو مطلقا �سواء من طرف املجني 

الق�سا�ش  الدولة، واأن جرائم  اأي رئي�ش  اأو ويل االأمر  عليه 

فالعفو جائز من املجني عليه اأو وليه، ويكون ال�سلطان ويل 

من ال ويل له يف حالة انعدام الويل للمجني، كما اأن االأمر يحتاج 

�سرورة اإىل مراعاة املقا�سد الت�سريعية للعقوبة يف ال�سريعة 

للعقوبة  غاية  حتقيق  ممكنا  يكن  مل  فاإذا  �سروطه،  وبتوفر 

العقوبة  بناء  من  البد  جادة  هامة  مقا�سد  وهي  االإ�سالمية 

عليها وا�ستح�سارها، كلما هممنا بو�سع ت�سريع اأو مراجعته، 

ال�سرعي  املق�سد  اإىل  الرجوع  من  فالبد  اإلغاءها،  رمنا  اأو 

املتوخى لكل عقوبة وخا�سة اإذا كانت جنائية ناهيك اأن علماء 

االأ�سول ح�سروا مقا�سد ال�سارع العامة من الت�سريع يف ثالثة 

مقا�سد:

اأوال: وهو حفظ كل �سروري للنا�ش يف حياتهم، وهو الدين، 

والنف�ش، والعقل، والن�سل واملال.

مل�ساق  واحتماال  تي�سريا  للنا�ش  ما هو حاجي  توفري  ثانيا: 

احلياة والتكليف، اأي ما يرفع احلرج عنهم.

ثالثا: حتقيق ما فيه حت�سني حلال االأفراد واجلماعة، وهو ما 

تقت�سيه املروءة واالآداب و�سري االأمور على اأح�سن منهاج.

من هنا تكون العقوبة هي اجلزاء املقرر مل�سلحة اجلماعة 

على ع�سيان اأمر امل�سرع، ويكون الق�سد منها هو اإ�سالح حال 

الب�سر، وحمايتهم من املفا�سد، واإر�سادهم من ال�ساللة، لذلك 

فهي متتع الكافة عن اجلرمية قبل وقوعها، ويكون حدها هو 

حاجة املجتمع وم�سلحته التي قد تقت�سي م�سلحة حمايته 

من �سر املجرم مما يقت�سي قتل املجرم وا�ستئ�ساله اأو ح�سبه 

ما مل يتب اأو ين�سلح باعتبار العقوبات تاأديبا وزجرا يختلف 

من  املجتمع  حماية  هي  الغاية  اإذ  الذنب،  اختالف  بح�سب 

االأجرام، كما لو قام قاطع الطريق بالقتل فيجب قتله عقابا 

له، وتكون عقوبته حدا ال ق�سا�سا، وكما هو االأمر يف جرمية 

ال�سرقة املقرتنة بالقتل تعاقب بنف�ش عقوبة القتل حدا راجع 

للفاعل، وذلك كله يجعل عقوبة الق�سا�ش اأعدل العقوبات اإذ 

ال يجازى املجرم اإال مبثل فعله وهي اأف�سل العقوبات لالأمن 

والنظام، الأن املجرم اإذا علم لن يبقى بعد اإجرامه اأبقى على 

نف�سه قبل اإجرامه.

واإذا كان الق�سا�ش هو عقوبة القتل العمد واجلرح العمد، 

امتنع  �سروطه  تتوفر  مل  واإذا  باإمكانه  مقيد  الق�سا�ش  فاإن 

احلكم به، ولذلك يكون الق�سا�ش هو العقوبة االأ�سلية للقتل 

واجلرح يف حالة العمد، اأما الدية اأو التعزير، عقوبة اأقل ما 

دون القتل، فكالهما عقوبة بديلة حتل حمل الق�سا�ش.

وقد جعلت ال�سريعة عقوبة القتل يف اأربعة جرائم هي: الزنا، 

واحلرابة، والردة، والبغي، وجعلته من عقوبة واحدة هي 

جرمية القتل العمد، مما جعلها ال تتو�سع يف هذه العقوبة، 

األغت عقوبة  والنم�سا  اإيطاليا ورو�سيا  مثل  دول  كانت  وقد 

فالقيا�ش  جديد،  من  اإليها  عادت  التجربة  بعد  لكن  االإعدام 

ال�سحيح لنجاح عقوبة ما هو اأثرها على املجرمني واجلرمية، 

فكيف تقبل اأعذار القتلة وال�سفاكني وهم ال يقبلون عذرا من 

�سحاياهم؟ فعيب االإعدام يرجع اإىل تطبيقه ال اإىل طبيعته، 

وهو اإباحة قبول ظروف التخفيف يف اجلرائم اخلطرية على 

املجتمع وعلى حياة االأفراد. وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

ل و�ألف ل لإلغاء عقوبة 

�لإعد�م

هل �أ�صبح �لزمن فعال ل يختلف عن �لعفريت؟

ول�شعبنا يوم اقتبالك عيد يوم رجوعك يا ملك �شعيد   

من �شفرة والعود حقا حميد يوم رجعت مظفرا وموؤزرا  

يزهو ال�شباب به وحتى الغيد يوم كوجهك يف الطالقة با�شم 

وزكت غ�شون رانها التوريد كبحور �شعدك قد تفتح �شعده 

اإن ال�شعادة للبالد تعود بك نال �شعادة وجمدا و�شولة  

ما كان عطوه يف البالد يجور لوالك يا �شبط طه نور الهدى  

اأن املظفر لل�شعوب تقود واهناأ مبا تلته من ن�شرة  

ملكا عظيما يحفه الت�شديد و�شتبقى لالأوطان خري ذخرية 

وعال بهم فوق العلى التوحيد اأ�شالفك اخللفاء قد زانوا الهدى 

اأيامنا يف كل يوم جديد ا وازدهت  اأثنى عليك ال�شعب طرًّ

حتمي الديار وللبناء ت�شيد �شان االإله جهادكم من اأجلنا  

من مات من اأجل البالد �شهيد قد رحم االإله الرحيم والدكم 

وارع �شقيقته خديجة يا ودود واحفظ اإالهي �شبله �شامي اخل�شال 

شمس الضحى العلوي اإلسماعيلي

عاد الملك والعود حقا حميد

االأحزاب  جربوا  املغاربة  اأن  البيان  عن  غني 

منذ  العام  ال�ساأن  تدبري  يف  �ساركت  التي 

مروا  كلما  يطمحون  اأغلبهم  وكان  اال�ستقالل، 

هذه  عن  تنبثق  باأن  ت�سريعية  با�ستحقاقات 

النتظاراتهم  ت�ستجيب  حكومة  االأخرية 

اآمالهم  اأن  غري  معاناتهم،  اأوزار  من  وتخفف 

تتبخر بعد ت�سكيل احلكومات املتعاقبة، وجاء 

العدالة والتنمية  العربي فحمل حزب  الربيع 

اإىل الواجهة بعدما ت�سدر امل�سهد ال�سيا�سي يف 

االنتخابات االأخرية، وتو�سم املواطنون خريا 

ب�سعود احلزب االإ�سالمي الذي دغدغ عواطف 

ال�سواد االأعظم من املهم�سني واملحرومني، غري 

عليها  بنى  التي  للوعود  تنكر  االأخري  هذا  اأن 

ملف  اأمام  عاجزا  ووقف  االنتخابي،  برناجمه 

�سريــــحة:  بلغة  للوبيات  وقال  االإ�سالحات 

عفا اهلل عما �سلف، ثم انتقل اإىل الطبقات الفقرية 

قدراتها  من  تبقى  ما  على  فاأجهز  واملتو�سطة 

املحروقات  يف  الزيادة  طبق  حيث  ال�سرائية، 

التي ترتب عنها عامل الزيادة يف االأ�سعار، ناهيك 

اأثارت امتعا�ش املواطنني  عن زيادات اأخرى 

يف  والزيادة  ال�ساعة،  يف  الزيادة  قبيل  من 

اأع�ساء احلكومة )الن�سخة الثانية( والزيادة 

يف ال�سرائب، والزيادة يف �سن التقاعد، وهذه 

االأخرية مل يح�سم فيها بعد، اأما الوعود التي 

عليها  فينطبق  نف�سها  على  احلكومة  قطعتها 

عرقوب«،  من  »اأخلف  القدمي:  العربي  املثل 

وعرقوب هذا كان قد وعد اأخاه متر نخلة، فلما 

اأينعت اأخلف الوعد ومل يعطه �سيئا.

محمد السغروشني )بولمان(

حكومـــــة �لزيـــــــــــــاد�ت ملاذ� �لحتفال بال�صنة 
�مليالدية يفوق �لحتفال 

بال�صنة �لهجرية؟
اإال  اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  حلول  موعد  اقرتب  كلما 

وتبداأ اال�ستعدادات على اأ�سدها للم�ساركة يف هذا االحتفال 

تلك  خا�سة  التجارية  املحالت  فاأ�سحاب  ال�سنوي، 

بامل�سابيح  بتزيينها  يقومون  احللويات  تبيع  التي 

الكهربائية ذات االألوان املتعددة حمراء وزرقاء و�سفراء 

وخ�سراء)..( اأما واجهتها الزجاجية فتو�سع عليها بع�ش 

الر�سومات والكتابات املعربة التي ترمز اإىل هذا االحتفال 

حلة  بذلك  لرتتدي  �سنة  كل  خالل  جتدد  ما  عادة  والتي 

جديدة)..(.

اإن اأغلب النا�ش ال حديث لهم اإال عن االحتفال براأ�ش ال�سنة 

اجلديدة، ومنهم من ي�ستعد لها ماديا ومعنويا ويخ�س�ش 

لذلك ميزانية كبرية، وقد يلجاأ اإىل االقرتا�ش من املوؤ�س�سات 

اإن ا�سطر اإىل ذلك، ما يهمه هو اأن ال يفوته هذا االحتفال 

اإىل  التي �ستن�ساف  التاريخية  العام  وتفوته �سهرة راأ�ش 

التهاين،  وتبادل  الهدايا  تبادل  ذلك  يف  مبا  ذكرياته  �سجل 

بيع  اأما حمالت  اإقباال كبريا  بيع حلويات تعرف  اأن  كما 

اخلمور فاإنها حتطم اأرقاما قيا�سية يف املبيع اإذ اأن ن�سبة 

بيع  ارتفاعا كبريا، وتعرف حمالت  �سرب اخلمر تعرف 

اخلمر واالأماكن اخلا�سة باخلمر داخل املحالت التجارية 

الكربى ازدحاما كبريا اإذ اأن �سرب اخلمر يف هذه الليلة هو 

اأحد الطقو�ش الرئي�سية لهذا االحتفال، ومن طقو�ش هذا 

الفنادق  اأحد  اأي�سا ق�ساء �سهرة ليلة ال�سنة يف  االحتفال 

الفخمة ويف اأحد احلانات اأو املالهي الليلية حيث الرق�ش 

والكاأ�ش وتناول ال�سي�سة وغريها)..( اأما بع�ش االأ�سر فاإنها 

حتتفل باحللويات وامل�سروبات والقلة القليلة هي التي ال 

حتتفل بهذه املنا�سبة.

اإن االحتفال براأ�ش ال�سنة امليالدية هو اأحد التقاليد التي 

دخلت اإلينا عن طريق الثقافة الغربية اإذ ال عالقة لذلك مبا 

يوجد يف ديننا وال تقاليدنا االإ�سالمية والعربية وم�ساركتنا 

للغربيني يف هذا االحتفال هو نوع من اال�ستخفاف بثقافتنا 

فهل  واالإ�سالمية،  العربية  لهويتنا  وطم�ش  وتقاليدنا 

هوؤالء يحتفلون معنا يف اأعيادنا ومنا�سباتنا الكبرية كعيد 

يقول  قد  النبوي؟  املولد  وذكرى  الفطر  وعيد  االأ�سحى 

البع�ش اإننا جزء من هذا العامل الذي اأ�سبح اأ�سبه بقرية 

�سغرية وبالتايل ال يجب اأن نبقى معزولني عن بقية العامل 

واالحتفال براأ�ش ال�سنة امليالدية هو اأمر طبيعي، لكن ما 

يجهله هوؤالء اأن يف اأعيادنا وذكرياتنا ما يغنينا عن كل هذا 

فلماذا هذه ال�سجة. وملاذا نت�سبث بتقاليد غرينا يف حني 

متر علينا ذكرى املولد النبوي وذكرى حلول راأ�ش ال�سنة 

الهجرية يف �سمت دون اأن نخ�س�ش لها من الوقت مثل ما 

نخ�س�سه لل�سنة امليالدية يف حني اأن الكثري من �سبابنا ال 

يعرفون عن �سرية ر�سول االإ�سالم �سيئا ويجهلون حياته 

وحياة اأ�سحابه.

جد بوشتى )الرباط(

اجتماع سابق لحكومة بنكيران



بقلم: أبو أزهار

للوطن بناة
يبنون القناة
ورجال حماة

يدفعون الغزاة
وكتاب عتاة

يفضحون الجناة
ليسوا بالغالة

وكلهم سعاة
نحو طرق النجاة..
وفي الوطن بغاة

مكرة دهاة
عديمو الالمباالة

وإنهم لسعاة
في هدم الحياة

كي نعيش المعاناة
جياعا عراة حفاة!!

ال�سعــــاة

الكالم الموزون

كنت العني الالقطة جلل هذه امل�ضاهد، والع�ضو احلري�ص على 

ح�ضور كل املواعيد، اأثِبُت تواجدي يف نادي املالكمة ومالعب 

ال�ضوليما  تقدمه  ما  مواكبة  مع  القدم،  لكرة  اجلديد  الباب 

القنارية بالتحديد، واأحفُظ اأغاين الأفالم لأُمّتع اأبناء حومتي 

خا�ضة من كان يقنعهم اأدائي، كل ذلك طبعا دون اأي تفريط 

يف عملي عند احلاج بوعالم الذي بداأ يغ�ص الطرف عن بع�ص 

الغياب، وعلى م�ض�ص يتقبل الأعذار والأ�ضباب، طاملا اأنني 

اإّل ن�ضبة مئوية فيما توفره كل ب�ضاعة من  كنت ل اأتقا�ضى 

ل  املُعوَّ العن�ضر  اأ�ضبح  حمماد  خايل  فاإن  الدكان،  اأما  اأرباح. 

عليه دون منازع.

�ضنة  لن�ضتقبل  ال�ضعبة  ال�ضنة  تلك  وتنتهي  الأيام  متر 

اأ�ضعب، وتعي�ص البالد يف ظروف اأرعب. فالعالقة بني امللك 

الوطنيني  على  الْكالوي  وغ�ضبة  وانقطعت،  �ضاءت  والبا�ضا 

زادت  قد  الالّمنتمني  وحتى  بل  وال�ضوريني  ال�ضتقالليني 

وا�ضتدت، واإىل اأق�ضى ما ينتجه احلقد بلغت، ت�ضري يف تواز مع 

القب�ضة احلديدية للمقيم العام ال�ضتعماري اجلرنال ٌكيوم، 

قف�ص  يف  عامة  ب�ضفة  واجلنوب  مراك�ص  مدينة  فاأ�ضبحت 

واأعقاب  باأفواه  ُيَنّكُل  فالأول  والْكالوي.  الْكيومي  ال�ضتعمار 

الثاين  اأما  واملدنية،  الع�ضكرية  �ُضرطته  واأ�ضفاد  بنادقه، 

فبهراوات زبانيته، وفلقات خلفائه و�ضط �ضاحة حمكمته. فكان 

لكل ذلك تاأثريه، ال�ضيء الذي دفع ُحّكام فرن�ضا اإىل �ضّم اآذانهم 

عن �ضوت حممد بن يو�ضف الذي ارتفع يذكرهم بوعودهم يف 

اإىل جانبهم. بل  اأحلك ظروفهم التي وقف فيها �ضعب املغرب 

ٌكّيوم  بفكرة  القتناع  اإىل  الب�ضرية،  الغطر�ضة وعمى  قادتهم 

نفي  بذلك  واملق�ضود  الأفعى  راأ�ص  قطع  اإىل  يدعو  كان  الذي 

حممد بن يو�ضف. وكذلك فعل، فدق بذلك اآخر م�ضمار يف نع�ص 

حمايتهم املزعومة امل�ضمومة املذمومة، التي ل يخرجها ا�ضمها 

من اإطار ال�ضتعمار.  

قام ال�ضعب كله، وحترك املراك�ضيون)..( ومن اأبرز عنا�ضر 

ذلك اليوم احلزين املوؤمل جماعة حممد باحلاج البقال، ومن 

الذين مل يكونوا قد ظهروا بو�ضوح يف  الرجال  هم خلفه من 

ال�ضورة بعد.

فتقرر التجمـــــع يف امِل�ْضـــــَور اأمام الق�ضــــر امللكي املراك�ضي 

والعت�ضام هناك، وذلك م�ضهد لي�ص من ال�ضعب و�ضفه، ولكن 

ل قدرة لكاتب على ترجمة ما ُيخالج هذه النفو�ص ال�ضابة من 

حما�ص و�ضجاعة و�ضدق يف رغبة ال�ضت�ضهاد، ورحم اهلل ذلك 

ال�ضاب الو�ضيم حممد ابن احل�ضن، احلالّق الب�ضيط الذي �ضاءت 

ظروفه هو الآخر اأن ي�ضتغل عند املعلم مكوار بعد انتقاله من 

َبا�ِضي«. ال�ضوق اجلديد بجامع الفنا اإىل مدخل »درب �ضَ

و�ُضّلت  اأنفا�ضه  ُحب�ضت  �ضهيد  اأول  احل�ضن  ابن  حممد  كان   

حركته حتت الأج�ضام الهائلة من املعتقلني الذين يرمى بهم 

على ظهر ال�ضاحنات بعد فك العت�ضام، واخرتاق ال�ضفوف 

باجلنود املدججني بال�ضالح، واإطالق الر�ضا�ص. وكل من مل 

يكن خبريا وله معرفة بكل خمارج امل�ضاور فقد مت اعتقاله، بل 

حتى بع�ص الذين ن�ضاأوا وترعرعوا يف اأزقة حي الق�ضبة قد 

�ضاق بهم ال�ضبيل ومت اعتقالهم، وكان من �ضمنهم ريا�ضيون 

وفنانون واعدون، غري اأن الكثري منهم اأُفرج عنهم فيما بعد، 

واأذكر هنا الفنان اأحمد الُعماري، رحمه اهلل.

كان العماري �ضخ�ضية مرحة ي�ضبه اإىل حد كبري والده يف ظرفه 

ولطفه وخفة دمه واإجماع النا�ص على حبه)..( فالأب كان بارزا 

يف حمافل الطريقة التيجانية، ل يغيب عن طقو�ص الذكر ول 

عن اجلل�ضات اخلا�ضة احلميمية واملاآدب احلامتية. اأما الولد 

اأقرانه، وحاميا  اأحمد فقد كان هو الآخر �ضهما وعزوا و�ضط 

اأحزاب من القراآن الكرمي على  لأبناء حومته، وحافظا لعدة 

يد �ضقيقه، ي�ضارك اأ�ضر حومته الق�ضبة اأفراحهم واأحزانهم، 

فاعل خري بامتياز، ورغم اأن والده كان �ضديقا ورفيقا لوالدي، 

فاإيّن مل اأتعرف عليه اإّل يف هذه املظاهرات التي رغم ما كانت 

حتمله من ماأ�ضاة، فاإن العماري قد حول بع�ص م�ضاهدها اإىل 

م�ضتملحات ونكات)..( ومنها كنموذج لذلك اأقدم هذه احلقائق 

التي حولها ل�ضان العماري اإىل كاريكاتورات بعد الإفراج عنه.
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زياد  فريوز،  اللبنانية  املطربة  لبن  ت�ضريح  اآخر  هو  العنوان  هذا 

»الأخبار«  جريدة  يف  كتاباته  عرب  ثوريا  نف�ضه  يقدم  الذي  الرحباين 

اللبنانية، بل اإن زياد مل يكتف بهذا الت�ضريح عن اأمه، فجدد تاأييده 

ملا يقوم به ب�ضار الأ�ضد يف �ضوريا، وقال اإنه لو كان مكانه لفعل الأمر 

نف�ضه.

يف  انت�ضرت  ونكت  عدة،  و�ضحف  مواقع  وتناقلته  الكالم  كرث  وملا 

مواقع التوا�ضل الجتماعي عن حب وتاأييد الفنانة فريوز لأمني عام 

حزب اهلل، ح�ضن ن�ضر اهلل، خرجت ابنتها عن �ضمتها، وح�ضب ما جاء 

يف »الن�ضرة الفنية«، ردت رميا الرحباين على كالم �ضقيقها زياد، حيث 

اأكدت اأن »هذا املو�ضوع واملوا�ضيع والت�ضريحات ال�ضيا�ضية وغري 

ال�ضيا�ضية التي تناولت فريوز الآن و�ضابقا، ل تتعدى كونها تكهنات 

وتركيبات »زيادية« على ح�ضاب فريوز فقط ل غري«.

»فريوز حتب ح�سن ن�سر اهلل«

يف م�ضاهمة منها مل�ضاعدة املواهب ال�ضابة 

الوطنية  املدر�ضة  اأبدعت  باملغرب، 

جديدا  عر�ضا  »�ضم�ضي«  لل�ضريك 

ا�ضم  حتت  والفرجة،  الع�ضاء  مع 

احلكاية  من  امل�ضتلهم  »اأمبوكتو« 

ومن  با«،  اأمبتي  »لآمادو  الإفريقية 

اإخراج كل من »تيريي بوكي« املتوج 

بجائزة اأوارد، و«يوها مر�ضلو« م�ضمم 

كارل�ضون،  لكارولني  وراق�ص  الرق�ص، 

وهما معا اأخرجا للفنانني الطلبة باملدر�ضة 

الوطنية لل�ضريك هذا العر�ص املميز، مع الع�ضاء 

املقامة  »املو�ضم«  خيمة  �ضقف  حتت  والفرجة، 

اأمام ق�ضبة اكناوة مبدينة �ضال، كل 

ال�ضاعة  على  و�ضبت  جمعة  يوم 

الثامنة م�ضاء.

ال�ضيــــــــرك  فنانو  ي�ضتدعــــــي 

الفرجة  �ضفر  اإىل  امل�ضاهدين 

معدة  �ضحون  بتذوق  حمفوف 

مدر�ضة  طلبة  طرف  من  بدقة 

فنون الطبخ.

من اأجل حجز الأماكن

الهاتفي:  بالرقـــم  الت�ضــــال  ميكـــن 

05.37.84.49.14

تعازينا للزميل خليل الها�سمي الإدري�سي

احلـــــــــــزن  بــبالغ 

والأ�ضـــــى تلقـــــينا 

امل�ضــــــــــمول  وفاة 

املقاوم  اهلل،  برحمة 

الها�ضمي  بو�ضعيـب 

والد  الإدري�ضــــي، 

لوكالة  العام  املدير 

العربي  املغـــــــــرب 

لالأنباء، الزميل خليل 

الها�ضمي الإدري�ضي.

رحمه  الفقيــــد  وكان 

اهلل، مــــــنذ حداثة �ضنه، من املنخرطني يف الكفاح 

من اأجل ال�ضتقالل الوطني، و�ضارك يف العديد من 

العمليات الفدائية املناه�ضة للقوات ال�ضتعمارية. 

عهد  اإبان  الربيهي  بدار  التحق   1950 �ضنة  ويف 

احلماية، و�ضاهم غداة ال�ضتقالل يف تاأ�ضي�ص املحطة 

البي�ضاء،  الدار  ال�ضق يف  الإذاعية اجلهوية بعني 

حيث �ضغل من�ضب مدير تقني لهذه املحطة.

تتقدم »الأ�ضبوع«  الأليم،  امل�ضاب  اإثر هذا  وعلى 

الها�ضمي  خليل  للزميل  واملوا�ضاة  التعازي  باأحر 

داعية  املرحوم،  اأ�ضرة  اأفراد  وجلميع  الإدري�ضي 

بال�ضرب  ولأهله  واملغفرة،  بالرحمة  للفقيد 

وال�ضلوان.

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

عر�ض جديد يف خيمة »املو�سم« ب�سال

»اأمبوكتـــــو«

   مبـروك أوسـكار
العراقي  الأعمال  رجل  على  اهلل  منَّ 

املقيم  اخلمي�ضي  �ضعد  املعروف 

حرمه  وال�ضيدة  البي�ضاء  الدار  يف 

مبولود ذكر اختار له ا�ضم اأو�ضكار.

من  وجعله  والديه  عني  به  اهلل  اأقر 

اأبناء ال�ضعادة وال�ضالمة.





امل�شت�شار  يوما،  التلفزة  مذيع  �شاأل 

بوطالب،  الهادي  املرحوم عبد  امللكي 

امللكي،  امل�شت�شار  لقب  مدلول  عن 

اال�صطالحي  ))املعنى  فاأجاب: 

فيه  تتوفر  دولة،  رجل  يعني 

جتارب  خلفه  وتكون  كفاءات 

حني  امللك  وي�صتعمله  وا�صعة، 

ال�شيا�شة.  يف  قرن  )ن�شف  ي�صاء(( 

عبد الهادي بوطالب(.

العام  الراأي  مع  نتتبع  نحن  ها  بينما 

احلكم  خملفات  ال�شحفيني،  وح�شود 

 400 وبالتحديد  مليار،  ن�شف  بحوايل 

امللكي  للم�شت�شار  تعوي�شا  مليون، 

جعل  الذي  العقاب  وهو  الهمة،  فوؤاد 

ال�شحفيني ومديري ال�شحف، يكادون 

يفر�شون على �شحفييهم، كلما ذكروا 

ا�شم امل�شت�شار فوؤاد الهمة، اأن ي�شيفوا 

والتعظيم،  التبجيل،  عبارات  اإليه 

كانت  التي  اال�شطالحات  وا�شتعمال 

ت�شتعمل يف القرون الو�شطى من طرف 

واخلائفني  الر�شى)...(،  يف  الراغبني 

اأغلبهم  كان  والذين  الغ�شب،  من 

يكتبون مثال بعد ذكر ا�شم املخاف منه: 

القدم،  ر�صوخ  لكم  اهلل  ))كتب 

مقامكم  وزاد  النعم،  و�صبوغ 

حت�صينا وحت�صينا((.

ذلك اأن ذلك ال�شي فوؤاد.. الذي عرفناه 

كل  حوله  يجمع  لطيفا  ظريفا  �شابا 

اجلديد،  النظام  دعم  اإىل  املتطلعني 

األوانهم  كانت  مهما  وي�شت�شريهم 

ال�شيا�شية، وحتى عندما قرر االبتعاد 

وقرر  الداخلية،  وزارة  نفوذ  عن 

خو�س غمار ال�شيا�شة بتاأ�شي�س حزب 

اأ�شبح  فاإنه  واملعا�شرة،  االأ�شالة 

الزعيم ال�شيا�شي، الذي يرف�س اأن يقال 

عنه: اإنه اأ�ش�س حزبه بو�شائل الدولة.. 

لتقوية  الدولة  و�شائل  ا�شتغل  اأنه  اأو 

حزبه.

ال�شيا�شة  اأن  اكت�شـــف  وعنــــــدمــــــا 

كما  زبالة  املغرب،  يف  وال�شيا�شيني 

قال حممد جميد، جمال ال ي�شتحق اأن 

حياته،  من  جزءا  املرء  عليه  يخ�شر 

وتنازل  كربى،  ب�شجاعـــة  حتلـــــى 

هذا  �شوؤون  عن   - يظهر  ح�شبما   -

تلفوناته،  قطع  اإنه  وقالوا  احلزب، 

بع�س  على  حتى  يرد  ال  واأ�شبح 

يجعلوا  اأن  اأرادوا  الذين  االأقطاب 

اأو  اأغرا�شهم،  لتحقيق  مطية  منه، 

الذين كان ت�شكيل حكومة بن كريان، 

كارثة عليهم.

يف  م�شت�شارا  فوؤاد  ال�شي  واأ�شبح 

رهن  خرباته  ي�شع  امللكي،  الديوان 

اإ�شارة �شيده، قبل اأن تهيمن �شداقته 

مع ملك البالد على دوره اال�شت�شاري، 

اأمرا  ال�شداقة،  هذه  واأ�شبحت 

ب�شاط  اإىل  يعيدها  اأن  قبل  مق�شيا، 

الذي  عيو�س  االأعمال  رجل  الدر�س، 

اأمام  ف�شحى)...(  بعربية  �شرح 

اأي�شا)...(  هو  اأنه  املتفرجني  ماليني 

�شديق امللك، ليو�شع دائرة اأ�شحاب 

نف�شه  فالقراآن  ال..  وملاذا  امللك.. 

يف  مرموقة  مكانة  لالأ�شحاب  اأعطى 

عن   - جالله  جل   - فتحدث  اآياته، 

ال�شراط  واأ�شحاب  الكهف،  اأ�شحاب 

واأ�شحاب  اهتدى،  ومن  ال�شوي 

مدين، واأ�شحاب الر�ّس، كما يف �شورة 

الفرقان، واأ�شحاب مو�شى، واأ�شحاب 

اليمني  اأ�شــــــحاب  بعد  امليمــــــــنة، 

اأ�شحاب  وحتى  ال�شمال،  واأ�شحاب 

واأ�شحاب  القبور،  واأ�شحاب  الفيل، 

القراآن،  حدثنــــــا  كما  االأخــــــدود.. 

واأ�شحاب  ال�شعـــــري،  اأ�شحاب  عن 

الظاملني،  االأيكة  واأ�شحاب  امل�شاأمة، 

عن  طويلة  حكايات  القراآن،  ليحكي 

حتى  ال�شحبة،  وم�شائر  االأ�شحاب، 

))فقال  الكهف:  �شورة  يف  لنا  حكى 

له �صاحبه، وهو يحاوره، اأنا اأكرث 

منك ماال((.

عمل  الهمة،  امل�شت�شار  اأن  واحلق، 

بن�شائح الفقهاء واأ�شبح فعال يتقم�س 

اأنه  رغم  امللكي،  امل�شت�شار  �شخ�شية 

يعرف، اأن ال وجود يف الد�شتور، ملهمة 

م�شت�شار.

بطلب  موؤخرا،  ال�شادر  احلكم  اأن  اإال 

يوؤدي  باأن  الهمة)...(  امل�شت�شار  من 

القادري،  اهلل  عبد  املتقاعد  ال�شابط 

اأربعمائة مليون عقابا له على ت�شريح 

اأدىل به، رغم ما ن�شر قبل هذه املحاكمة 

اعتذاره، وجرى ورغب وترجى،  من 

دعواه،  عن  فوؤاد  ال�شي  يتنازل  اأن 

التعليق  عن  ال�شحافيني  �شكوت  فاإن 

تنازال  لي�س  املخيف،  على هذا احلكم 

ال  الذي  املتقاعد،  ال�شابط  هذا  عن 

معه،  يت�شامنون  الكثريين  اأن  اأظن 

من  اأكرث  الهمة،  فوؤاد  اأ�شحاب  اأن  اأو 

اأ�شحابه، الأن �شكوت ال�شحفيني، كان 

من باب اخلوف، والرع�شة.. خ�شو�شا 

االأ�شتاذ  الهمة،  �شارع حمامي  اأن  بعد 

حممد الطيب عمر، اإىل االإم�شاك ب�شيغة 

ا�شتعجال  يف  �شدر  الذي  احلكم،  هذا 

اأمام املحكمة، مل ي�شبق له نظري)...( 

وحول املحامي هذا احلكم اإىل �شوط، 

ليفهموا)...(  ال�شحفيني،  وجه  يف 

الغاية من هذا احلكم االأول من نوعه 

املحامي  ويقول  ال�شحافة،  تاريخ  يف 

مليون:  باالأربعمائة  يقنع  ال  وكاأنه 

بتعوي�صات  يق�صي  املغرب  ))اإن 

منا�صبة مقارنة بنظريه يف دول 

كثرية(( ونحن نذكر اأن امللك احل�شن 

الثاين العظيم، طلب عندما رفع ق�شية 

رمزي،  بدرهم  لوموند:  جريدة  �شد 

ولكن االأ�شتاذ الطيب عمر، ي�شر على 

ال�شحفيني  اإىل  املي�شاج)...(  توجيه 

جمرد  القادري  كان  ورمبا  املغاربة، 

ا�شتهالل.. ومن يدري جمرد مقدمة.

باعتبار  يتعلق  االأمر  كان  اإذا  اإال 

املهاب  للم�شت�شار  هدية  احلكم  هذا 

اجلانب)...( مبنا�شبة االحتفال بعيد 

الهمة  ال�شيد  باأن  املعروف  ميالده، 

مزداد يوم 6 دجنرب، وهو يوم �شدور 

احلكم لفائدته، جزئية، من املوؤكد، اأن 

املحامي املحرتم يعرفها حق املعرفة 

ولهذا علق على احلكم بقوله:

))االإعالم م�صوؤول عندما ين�صب 

واقعة غري �صحيحة من �صاأنها اأن 

م�صوؤول  اعتبار  اأو  ب�صرف  مت�س 

�صيا�صي)...( اأو ق�صائي اأو اإداري، 

ال�صائنة  االدعاءات  تراكم  الأن 

على  القائمني  اإىل  املن�صوبة 

يوم،  بعد  يوما  العام)...(  ال�صاأن 

لدى  يخلق  اأخرى،  بعد  وواقعة 

يتولون  من  اأن  فكرة  العام  الراأي 

غري  العام)...(  الت�صيري  �صاأن 

كان  اإن  الذي،  االأمر  �صاحلني. 

له  فاإن  مكانتهم،  من  ينتق�س 

م�صتقبل  على  خطريا  انعكا�صا 

على  اإن  واال�صتقرار،  االأمن)...( 

البعيد)...(((  اأو  املتو�صط  املدى 
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ا�شتجــــــوابات  تتبعــــوا  الذيـــــــن 

القادري،  اهلل  عبد  الرثثار)...(، 

عليه:  الغ�شب  اأثار  ما  باأن  يجزمون 

اإما احلديث عن خبايا موت اجلرنال 

ظروف  عن  احلديث  اأو  الدليمي)...( 

واملعا�شرة،  االأ�شالة  حزب  تاأ�شي�س 

من  ال  ي�شر  مل  ال�شكاية  ن�س  وحتى 

قريب وال من بعيد، اإىل هاته العنا�شر 

التي �شطرها املحامي الطيب، حدودا 

رغم  والتعليق،  اخلرب  بني  فا�شلة 

اخلرب  قال:  اخلام�س  حممد  امللك  اأن 

�شليم  وحتليل  حر،  والتعليق  مقد�س 

لت�شريحات القادري، يك�شف اأن االأمر 

جمرد اأخبار.

ومل يثبت يف تاريخ العبا�شيني، املر�شع 

اأطراف  على  املقطوعة  بالروؤو�س 

الق�شور، اأن هارون الر�شيد قطع راأ�س 

املواطن الذي اأم�شى اإليه ر�شالة كلها 

العظيم:  للملك  فيها  يقول  اأخبار.. 

))يا هارون، جل�صت على ال�صرير، 

�صرتا  وا�صبلت  احلرير،  ولب�صت 

باحلجبة  وت�صبهت  بابك،  دون 

اأجنا�صا  اأقعدت  ثم  العاملني  لرب 

الظلمة دون �صرت، يظلمون النا�س 

ويحدون  يزنون  ين�صفون،  وال 

الزاين، وي�صربون اخلمر ويحدون 

�صاربها، وي�صرقون، ويقطعون يد 

اأفال كانت هذه االأحكام  ال�صارق، 

ابن  العبا�شيني.  )تاريخ  عليك(( 

وادران(.

واإذا كان امل�شت�شار فوؤاد الهمة، لي�س 

عمليا قائما على ال�شاأن العام، ولي�س 

وال  ق�شائيا،  وال  �شيا�شيا،  م�شوؤوال 

اأية  حقه  يف  يوما  تن�شر  ومل  اإداريا، 

ادعاءات �شائنة، فلماذا التلميح يف حق 

الكتابات ال�شحفية، يف حق االآخرين، 

م�شتقبل  على  خطرا  ت�شكل  باأنها 

اإذا  اإال  واال�شتقرار)...(،  االأمن)...( 

كان االأمر يتعلق بتنبيه، �شيء به)...( 

اأن يكون تد�شينا لعهد �شحفي، نعود 

فيه اإىل االأيام اخلوايل، التي كان يرمى 

بها يف ال�شجون، كل من يعرب عن راأيه.. 

ين�س  ومل  العام،  باالأمن  امل�س  بتهمة 

قراء التاريخ، عهد م�شت�شار امللك لوي�س 

اجلبار   ،1775 �شنة  ع�شر  ال�شاد�س 

قانون  ))اأ�صدر  الذي  »روبي�شبيري« 

الرجل  اأ�صبح  اأن  بعد  الت�صكيك 

قانون  وهو  الثورة،  بعد  االأول 

يطال  االإعدام  اأن  على  ين�س 

اأو  بت�صرفاتهم)...(  اإما  النا�س 

عالقاتهم)...( اأو كلماتهم)...( 

اأو كتاباتهم)...((( )تاريخ الثورة 

الفرن�شية. جمدي كامل(.

يف  اخللفي  االت�شال  وزير  اأن  اأم 

حكومة الد�شتور الدميقراطي، مطالب 

العايل  املعهد  مقررات  يف  يدرج  باأن 

لل�شحافة، تاريخ ابن املقفع، الذي بعد 

اأن �شربه احلجاج بن يو�شف الثقفي يف 

عهد العبا�شيني، �شربه على يديه التي 

ابن  ف�شمي  تقفعت)...(  حتى  تكتب 

املقفع، الأنه كتب: ))ال�صلطان يجب 

اأهل الدين  اأن يجعل يف حا�صيته 

الغ�صب،  يف  يفرط  وال  واملروءة، 

وال ي�صرع يف الر�صى(( فا�شطر ابن 

لكنه  الكتابة،  عن  التوقف  اإىل  املقفع 

بيدبا  للفيل�شوف  هنديا  كتابا  اختار 

ودمنة«،  »كليلة  بعنوان  وترجمه 

عن  نيابة  تتكلم  احليوانات  ليجعل 

الب�شر، املمنوعني من الكتابة.

وعندما يقول حمامي امل�شت�شار الهمة، 

مثل  يف  حتكم  االأخرى،  الدول  باأن 

من  اأكرب  بتعوي�شات  احلاالت،  هذه 

ين�شى،  رمبا  فاإنه  مليون،  اأربعمائة 

بني  من  كان  فوؤاد،  ال�شي  موكله  اأن 

مايل  دعم  تخ�شي�س  على  املوافقني 

اأن  يعرف  الأنه  لل�شحافة  �شنوي 

حمامي  ربحها  مليون،  اأربعمائة  رقم 

دام  املحكمة  اأمام  نقا�س  يف  الدعوى 

ثالث �شاعات - ح�شب ت�شريح املحامي 

- فاإن القا�شي الذي نطق بهذا احلكم، 

هو وحده يعرف خبايا املربرات، وهو 

الذي كان من بني الذين و�شلتهم بعد 

يف  ال�شابق  الوزير  تعليمات  تعميمها 

العدل املرحوم حممد النا�شري، الذي 

التجاوزات املليونية  لهذه  و�شع حدا 

ال  باأن  واأو�شى  ال�شحف،  ق�شايا  يف 

ماليني  اخلم�شة  العقوبات  تتعدى 

اال�شتمرار  مادام  اأعالها،  يف  �شنتيم 

اإليها،  الرجوع  اأو  االأ�شاليب،  هذه  يف 

لهفة  ب�شيغة  امل�شتكني،  لهفة  يوؤكد 

الت�شرف  اإىل  تطلعاتهم  اأو  اجلائعني، 

الو�شطى،  القرون  يف  كانت  باأ�شاليب 

تعرف بالرغبة يف اال�شتغناء احلرام، 

ا�شتغنوا  الذين  الربامكة  طريقة  على 

بحكم  الربمكي  جعفر  اأ�شبح  حتى 

�شلبه الأموال النا�س، اأغنى من هارون 

اأملى على كاتبه:  الذي  الر�شيد نف�شه 

))اأو ي�صكي جعفر الربمكي ال�صعف، 

و�صيد  واجلاه  املال  اختار  الذي  وهو 

اأمر  ال  كنت  حتى  وال�صياع،  الق�صور 

هذا  يل:  قيل  اإال  ب�صتان،  اأو  ب�صيعة 

جلعفر الربمكي.. وقد كنت اأنا امللك 

اأحتاج لقليل من املال، طلبت مرة من 

درهم  اآالف  ع�صرة  الربمكي  جعفر 

فاعتذر يل(( )كتاب هارون الر�شيد. 

حممد اأبو رحمة(.

جعفر  م�شري  يعرفون  النا�س  لعل 

الربمكي.  

األخيرة

الحكـم لفائــدة الهمــة.. 
خطــر علـــى حريـــة الصحــــافة
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الحق، أن المستشار 
الهمة، عمل بنصائح 

الفقهاء وأصبح 
فعال يتقمص 

شخصية المستشار 
الملكي، رغم أنه 
يعرف، أن ال وجود 

في الدستور، 
لمهمة مستشار

الضابط المتقاعد عبد اهلل القادري الذي حكم عليه بـ 400 مليون 
تعويضا للمستشار فؤاد الهمة.


