
الحكومة اإلسالمية لبن كيران تفرض ضرائب على اإلرث
بأن  روبورتير،  المجلة،  قالت 

لال  األميرة  ابنة  سكينة  الشريفة 
مريم، تعتبر أن خالها الملك محمد 
السادس، بمثابة أبيها وحاميها »الذي  لن 
أعطيت  كثيرة  تفسيرات  عنها«.  يتنازل 
لهذا التعبير الذي يفسر قرار أب العروسة 
عن عدم حضور إمضاء عقد القران الذي 
ترأسه الملك بنفسه، وأصرت وكالة األنباء 
الغياب،  مالحظة  تسجيل  على  الرسمية 
ربما تكريسا ألزمة عائلية ضخمها غياب 
على  ابنته  قران  عقد  عن  الفياللي  فؤاد 

حفيد فقيه القصر الرجراجي.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
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عندما قرر حزب االستقالل، في تركيبته الجديدة بقيادة شباط )اجتماع 25 أكتوبر 2013( 
المطالبة من جديد بالصحراء الشرقية »المحتلة من قبل حكام الجزائر« فإنه يطرق بابا للمجد 
العظيم، صادفت هذا الملف الذي يفتحه صاحب الحقيقة الضائعة، ليكتشف أن الجزائر لم يكن 
لها حق في استغالل الصحراء الشرقية يوم االستقالل، وأن فرنسا لم تسلم الصحراء الشرقية 
للجزائر.. وإنما العمى الذي أصاب المسؤولين المغاربة جعلهم ينشغلون عن استرجاع هذه 

المنطقة التي تدر على الجزائر اليوم ماليير الماليير من الدوالرات كل سنة.
مصطفى العلوي يقدم في حلقتين، ملخصا لكتاب جزائري صدر مؤخرا.. يعطي الحق لعالل 
دفنتها  التي  الشرقية،  الصحراء  موضوع  في  النظر  إعادة  في  المغاربة  ولجميع  الفاسي، 
الجزائر في ملف الصحراء الغربية، وعندما أعلن عن المقابلة التي ستجرى في واشنطن بعد 
يرغم  الملف،  هذا  على  االطالع  فإن  أوباما،  والرئيس  السادس  محمد  الملك  بين  أسبوعين 

األطراف كلها على مراجعة جذور الموضوع.

هل سيبلغ أوباما ملك 
المغرب أسرار القواعد 
األمريكية في الصحراء 

الجزائرية
كاتب جزائري يكشف:

أن فرنسا لم تسلم الصحراء الشرقية للجزائر
أن المغاربة أصيبوا بالعمى ولم يفقهوا شيئا

أن بوتفليقة سلم الصحراء لألمريكان خوفا من يقظة المغرب

االنفصاليون يقترحون إقامة دولة 
عاصمتها الكويرة مع احتفاظ 

المغرب على الصحراء

نشرت مجموعة من الناشطين الصحراويين، بعد لقائهم بالمبعوث روس، خريطة تنشر ألول 
مرة في تاريخ الصحراء قدمتها المجموعة المسماة »كاراسو« وسمتها »وثيقة مقترحات« تتضمن 
مخططا لتسليم هؤالء المتشددين، كل األراضي المسماة »المحررة«، مع المطالبة بإقامة طريق 
إقامة ثماني مدن جديدة  أنه يمكن  يبدو، مؤكدين  لتكون عاصمتهم كما  الكويرة،  اتجاه  في 
في الكويرة.. وتظهر التقنية العالية التي التقطت بها هذه الخريطة، لتؤكد االحتمال بأن هناك 
خبراء دوليين ساهموا في رسم هذا المخطط الذي يقولون عنه: إنه قد يساهم قي تطوير بناء 

الثقة بين الطرفين. 

هل األجهزة المغربية تجهل هذه الخبايا
 التي جعلت المغاربة يقطعون رأس وزير الخارجية

إقرأ الحقيقة الضائعة ص : 28

املحامي عمر الطيب يكذب »الأ�سبوع« 

و»الأ�سبوع« تكذب املحامي الطيب عمر

ما هي خبايا الصمت المحيط 
بمرض المستشار فؤاد الهمة

05 1011

من هي الشخصية النافذة 
التي صدمت الدكتورة 

بالفريج وسكت عنها التحقيق

الدعاية لألمازيغية غرضها 
التشويش على العرش 

وإحياء النزعات االنقالبية  

يف حادثة �سري و�سط �لرباطموحى �أوهتيت يرد على بوكو�س: 

الطيب عمر



الرباط. األسبوع

ن�شرته  الذي  املو�شوع  اأن  يظهر 

املا�شي:  العدد  �شدر  يف  »الأ�شبوع«، 

))ما هي خبايا ال�شمت املحيط مبر�ض 

زوبعة  اأثار  الهمة((  فوؤاد  امل�شت�شار 

ت�ؤكد �أن هناك خبايا.

�ملحامي  من  »�لأ�سب�ع«  ت��سلت  فقد 

�لأ�ستاذ �لطيب عمر، حمامي �مل�ست�سار 

ف�ؤ�د �لهمة بر�سالة ت��سيح، يق�ل فيها 

وجود  ال  �إليه  �مل�شار  �لتاأكيد  ))�إن 

�أكدت  �أن  يل  ي�سبق  مل  �إذ  نهائيا،  له 

غريها،  �أو  �سحفية  جهة  لأية)...( 

نقل  قد  �لهمة  عايل  ف�ؤ�د  �ل�سي  �أن 

و�عتبار�  �لعالج،  ق�سد  باري�س  �إىل 

ملا ميكن �أن ي�سببه �لن�سر �ملذك�ر من 

�أن  �إىل  بالنظر  ل�سخ�سي)...(  �إ�ساءة 

باملغرب  �لهمة  ف�ؤ�د  �ل�سيد  ت��جد 

�سحية  �أزمة  ب�سبب  �لعالج،  ق�سد 

�أملت به يجعل  عابرة)...( كانت قد 

ت�سريحا  �إيلَّ  �ملن�س�ب  �لت�سريح 

كاذبا)...( و�حلال �أن �خلرب ه� �لذي 

يفتقد لأي �سند)...( ثم �إن من �ساأن 

بلبلة)...(  يخلق  �أن  �ملذك�ر  �لن�سر 

ف�ؤ�د  لل�سيد  �ل�سحية  �ل��سعية  ح�ل 

�لهمة �لذي ��ستعاد كل عافيته، وعاد 

كم�ست�سار  م�س�ؤولياته  مز�ولة  �إىل 

ل�ساحب �جلاللة((.

ف�ؤ�د  �ل�سيد  باأن  خرب  ن�سر  كان  و�إن 

للعالج ل يعترب  باري�س  �إىل  نقل  �لهمة 

�سببا يف تعر�س حماميه لالإ�ساءة)...( 

قد  �خلرب  هذ�  ن�سر  و�إن  قال،  كما 

�ملحامي  بيان  فاإن  بلبلة)...(،  يحدث 

�ملحرتم يك�سف فعال �أن هناك ما يدع� 

لالهتمام.

عمر،  �لطيب  �لأ�ستاذ  بيان  خط�رة 

�أن  ي�سبق  مل  �أنه  باإم�سائه  �أكد  �لذي 

�أكد لأية جهة �سحفية �أو غريها، تكمن 

يف رغبته تكذيب �خلرب، بينما ه� �لذي 

قر�أ مثلنا ي�م �لأربعاء 16 �أكت�بر 2013 

خرب� يف م�قع �إخباري، ه� »�لي�م 24« 

ما يلي: ))ك�سف �لطيب عمر حمامي 

يف  �لهمة  علي  ف�ؤ�د  �مللكي  �مل�ست�سار 

حيثيات   24 �لي�م  مع  �ت�سال)...( 

�هلل  عبد  �سد  لدع�ى  �لهمة  رفع 

بالقذف  فيها  يتهمه  �لقادري، 

وجه  �لقادري،  حمامي  و�أن  �لعلني، 

�سلح،  �إجر�ء  عمر  �لطيب  لالأ�ستاذ 

م�كله  )�لطيب(  عمر  يطلع  ومل 

�ل�سلح،  طلب  على  الهمة(  )فوؤاد 

�لذي وجهه له �لقادري ب�سبب �سفر 

�ل�طن  خارج  �ملفاجئ)...(  �لهمة 

يق�ل �ملحامي((.

كتب  �لتي  �ل�سرعة  نقارن  وحينما 

ت��سيحه  عمر  �لطيب  �لأ�ستاذ  بها 

ن�ستغرب  فاإننا  لالأ�سب�ع،  وتكذيبه 

يف  ن�سر  �لذي  �خلرب  يكذب  مل  �أنه 

�أكت�بر،   16 ي�م  �ملذك�ر  �مل�قع 

وكذب ما ن�سرته »�لأ�سب�ع« ي�م 24 

�أكت�بر.

�ملحامي  بيان  يف  نقر�أ  عندما  ولكننا 

عاد  �لهمة  )ف�ؤ�د  باأن  �لن�سيط، 

كم�ست�سار  م�س�ؤولياته  مز�ولة  �إىل 

ل�ساحب �جلاللة( فاإننا نقا�سم �سيادة 

�ملحامي �أمنيته يف �أن يع�د �ل�سي ف�ؤ�د 

�إىل مكتبه.

�حلزب  هياأة  تكلف  �أن  ننتظر  وكنا 

�لهمة  ف�ؤ�د  �ل�سيد  عند  للذهاب  وفد� 

ي�سدر  �أن  �أو  �سالمته،  على  لتهنئته 

مكتب حزب �لأ�سالة و�ملعا�سرة �لذي 

�ملا�سي،  �ل�سبت  بال�سخري�ت  �جتمع 

ن�سمع  مل  لكن  �مل��س�ع،  ح�ل  بيانا 

�ملجتمعني  �أن  �إل  �لهمة،  ف�ؤ�د  عن 

تاأ�س�� على �لأيام �لذهبية لل�سيد 

ف�ؤ�د �لهمة، ومد�خلة �ل�سيخ بيد 

�هلل ح�ل »�لذين ينتقدون �حلكم 

الذاتي«.

عمر  �لطيب  �لأ�ستاذ  من  نرج� 

�أن ي�سلم باأن خرب »�لأ�سب�ع«، 

من  م�ستقى  ماد�م  �سحيح 

م�قع  �إليه  ن�سبه  ت�سريح 

»�لــــــــــــــي�م 24«، و�أكدته 

�لتي  و�لتفا�سيل  �لظروف 

مل نن�سرها)...(.
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�ملحامي عمر �لطيب يكذب »�لأ�سب�ع« و»�لأ�سب�ع« تكذب �ملحامي �لطيب عمر

ما هي خبايا ال�شمت املحيط مبر�ض امل�شت�شار ف�ؤاد الهمة

عن موقع »اليوم 24«

هجوم على مقر الأ�صبوع ال�صحفي بالرباط
و�لعامل�ن  �ل�سحفي�ن  غادر  وعندما  �لأ�سب�ع،  جريدة  من  �ملا�سي  �لعدد  �سدور  بعد 

 25 �جلمعة  ي�م  ع�سية  من  و�لن�سف  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  على  عملهم  م��قع  �جلريدة  مبكاتب 

مقر �جلريدة عندما جاء جمه�ل�ن  بها  ي�جد  �لتي  �لعمارة  �هتزت ط��بق  �أكت�بر �جلاري، 

�سكان  جعل  مما  مكانها،  من  �لباب  �أقفال  �قتلعت  حتى  رهيب  بعنف  �مل�ؤ�س�سة  باب  و�سرب�� 

وقع  باأنه  ليخربوه  �جلريدة  مقر  عن  بامل�س�ؤول  ويت�سل�ن  وهلعا،  خ�فا  يت��فدون  �لعمارة 

هج�م وتك�سري للباب، �ل�سيء �لذي جعل رجال �ل�سرطة يفدون على مكاتب �جلريدة �إىل �ساعة 

متاأخرة من �لليل.

قد ل  �آخر)...(  ب�سيء  يتعلق  �إذن  �لأمر  فاإن  �ملكاتب،  �أجهزة  �سرقة تخ�س  تقع  وماد�مت مل 

هذ�  بخ�س��س  بحثهم  بنتائج  �لن�سيطة  �لرباطية  �ل�سرطة  ت��فينا  حتى  تفا�سيله  يف  ندخل 

�لهج�م.

علق �لكاتب �ل�سيا�سي طالع �ل�سع�د �لأطل�سي، 

على  �لرقابة  ح�ل  �لأ�سب�ع:  م��س�ع  على 

�خلطاب �مللكي يف م��س�ع �ل�سحر�ء لي�ؤكد �أنه 

�ل�سرت�كي  �لحتاد  ن�سرته  �لذي  م��س�عه  يف 

قال:  �مللكي  �خلطاب  عن   )2013 �أكت�بر   14(

�أعطى  �لتاريخ،  حتريك  على  يحر�س  �مللك 

وقال  يكفي،  ما  �ل�سحر�ء  ح�ل  �مللكي  �لتدخل 

�مللكي،  �خلطاب  �عتبار  ميكن  م��س�عه:  يف 

�ملكا�سفة، خطاب  خطاب �حلقيقة)...( خطاب 

�لتعبئة، �سع�د رمبا مل يقبل �إذن كلمة حذفته 

ذ�كرة  يف  قبيحة  ذكريات  من  لها  ملا  �لرقابة، 

�لذين عان�� من م�سايقة �ل�سحف.

اخلطــاب امللكي )حذفته الرقابة 2(

�سع�د �لأطل�سي

�ملحامي عمر
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الإ�سالمية،  احلكومة  اإليه  اجتهت  خطري..  من�أى 

بحث،  اإ�سالمي  مو�سوع  يف  كريان،  بن  الإله  لعبد 

يتعلق بفر�ض ال�سريبة على الإرث.

ورغم اأن �سرع الدولة يف الد�ستور هو الإ�سالم، ف�إن 

ال�سوؤال املطروح هو هل بن كريان اطلع على هذا 

القرار قبل اأن يت�سرب اإىل ق�نون امل�لية الأخري)...( 

يف  �سطور  ب�إدراج  تكفلت  الذكية،  الأي�دي  اأن  اأم 

ق�نون امل�لية )املدونة الع�مة لل�سرائب( دون 

علم وزير امل�لية.

ق�نون  من   65 الف�سل  تعديل  مت  فقد 

ال�سرائب، واأ�سبح مغ�يرا مل� ن�ض عليه يف 

املدونة نف�سه� ل�سنة 2010، واأ�سبح الورثة، 

مبقت�سى الف�سل 65 من مدونة 2012 ملزمني 

عن  ال�سرائب  دفع  على  ملتوية  بطريقة 

الإرث.

وهي الإ�سك�لية التي تعر�ض له� امللك احل�سن 

الث�ين عدة مرات، حتى عندم� عرف املغرب يف 

عهده اأزمة خ�نقة، واأ�سبح الورثة، الذين �سمن 

لهم الإ�سالم، حق احل�سول على اإرثهم، مط�لبني 

الآن بدفع الفرق، بني ثمن املوروث كم� ك�ن عليه 

منذ خم�سني ع�م� اأو �ستني ع�م�، مثال، وثمنه يوم 

الإرث، ويقول الف�سل 65:

عق�رات وقع متلكه� عن طريق  تفويت  ))يف ح�لة 

الإرث. 

ورثه  الذي  للعق�ر  اله�لك  طرف  من  التملك  ثمن 

م�س�فة اإليه م�س�ريف ال�ستثم�ر..

ويف ح�لة التفويت بغري عو�ض )الهبة( ميثل ثمن 

اأحك�م  مراع�ة  مع  به�  امل�سرح  القيمة  التفويت 

امل�دة 224((.

املهم اأن الف�سول 65 و224 تفر�ض على الورثة، اأداء 

�سرائب متنوعة، ال�سيء الذي جعل عدة ورثة يف 

�سرائب  لأداء  بدعوات  يتو�سلون  ال�سنة  هذه 

مرتفعة، مرتبطة ب�إرثهم.

الذي  القراآن  يف  حمرمة  الإرث،  على  وال�سريبة 

من  اآي�ت  عدة  يف  حدده� 

الذين  ))اإن  ب�آية:  اأول  بداأ  الذي  الن�س�ء«  »�سورة 

ي�كلون اأموال اليت�مى ظلم� اإمن� ي�كلون يف بطونهم 

ن�را، و�سي�سلون �سعريا((.

لالإرث،  املنظمة  والقوانني  ال�سروط  اأم� يف حتديد 

فقد جرده� القراآن من كل �سريبة وحدده� ب�سيغة 

م�تيم�تيكية)...( ل ميكن الطعن فيه�.

حظ  مثل  للذكر  اأولدكم  يف  اهلل  ))يو�سيكم  اأول: 

النثيني، ف�إن كن ن�س�ء فوق اثنتني فلهن ثلث� م� 

ترك، واإن ك�نت واحدة، فله� الن�سف، ولأبويه 

ك�ن  اإن  ترك،  ال�سد�ض مم�  منهم�  واحد  لكل 

له ولد، ف�إن مل يكن له ولد وورثه اأبواه، 

اإخوة فالأمه  فالأمه الثلث، ف�إن ك�ن له 

ال�سد�ض((.

فكيف يتم تغيري هذه املعطي�ت 

ل�سنة  ال�سرائب  مدونة  يف 

يف  �س�درة  هي  كم�   ،2012
عدد  الر�سمية  اجلريدة 

 31 بت�ريخ  ال�س�در   ،6113
الإدارة  اأنزلت  مبقت�س�ه  الذي   ،2012 دجنرب 

وحررت  حت�يلية  بكيفية  الإرث،  على  �سريبة 

نواب  مقت�سي�ته  اإىل  ينتبه  اأن  دون  امل�سروع 

املنتدب  الوزير  وخ�سو�س�  واحلكومة،  الأمة، 

احلزب  اإىل  ينتمي  والذي  ب�مليزانية  املكلف 

اإجراء  يتجنب  اأن  فيه  املفرو�ض  احل�كم، 

خم�لف� ملقت�سي�ت ال�سرع الإ�سالمي، مذكرين 

مرة اأخرى ب�أن امللك احل�سن الث�ين قرر اإلغ�ء 

اأن جتند علم�ء  م�سروع هذه ال�سريبة بعد 

املغرب للمط�لبة ب�إلغ�ئه.

ال�سرع الإ�سالمي املحدد يف القراآن ملو�سوع 

اإن  اأزواجكم  ترك  م�  ن�سف  ))ولكم  اأكد:  الإرث 

مل يكن لهن ولد، ف�إن ك�ن لهن ولد فلكم الربع مم� 

))ف�إن  تو�سيح�:  الن�س�ء  �سورة  وتزيد  تركن((. 

ك�نوا اأكرث من ذلك فهم �سرك�ء يف الثلث((.

اإىل العق�ب الإلهي فيمن ل يحرتم  القراآن  ليخل�ض 

التي ق�ل عنه� امل�سحف: »وتلك حدود  حدود اهلل 

اهلل«.

الإرث،  على  ال�سرائب  ق�نون  يكون  اأن  عجيب 

منهم  وخ��سة  املغ�ربة،  ماليني  يعر�ض  والذي 

البوؤ�س�ء للمت�بعة واملح��سبة واجلرجرة يف مك�تب 

اإرث  يف  ن�سيبهم  على  ح�سولهم  مق�بل  ال�سرائب، 

حدد اهلل �سروطه يف م�سحفه الكرمي.

alousbouea@gmail.com
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احلكومة الإ�ضالمية لنب كريان تفر�ض �ضرائب على الورثة

هل كان الوزير الأول يعلم اأم اأن الن�ص �ُسرب بدون علمه

 الرسمية 31 دجنبر 2012.تعديل ضرائب قانون اإلرث كما صدرت في الجريدة

سطات. األسبوع

تفرج ي� وزير العدل، اأو ا�س�أل وكيلك 

الع�م يف �سط�ت، هذا الولد ال�سعيد 

بقبعته، وبعد اأن كرب ولزال يف �سن 

�سنوات  بع�سر  الق��سر، حكم عليه 

اأ�سروقي،  ب�أبيه  ليلتحق  حب�س�، 

الق�بع يف ال�سجن بحكم ثم�ن ع�سرة 

�سنة.

�سنة   18 الق��سية:  الأحك�م  غريب 

�سنوات �سجن� ت�سدر  �سجن�، و10 

دائم� يف هذه الق�س�ي� الغ�م�سة)...( 

بـ  امل�سجون  الن�ئية،  الأق�ليم  يف 

18 �سنة �سجن�، له عالقة ب�أر�ض يف 
خالف مع اأخ زوجته، ونظم له فخ 

امل�س�ركة يف جرمية ليودع ال�سجن 

رق�بة  حتت  الأر�ض  تبقى  حتى 

اخل�ل، وعندم� كرب الولد، وبداأ يهتم 

ب�لأر�ض، نظم له فخ مثل اأبيه واأدخل 

ال�سجن ع�سر �سنوات، لتبقى الأر�ض 

اآمنة يف اأيدي اخل�ل املحظوظ.

ع�م،  وكيل  يقراأ  اأن  جدا  م�ستبعد 

18 �سنة عن  املعتقل  الأب  عب�رات 

والتي  �سنوات،   10 املعتقل  الولد 

يقول فيه� عن اخل�ل: ))لقد �س�عده 

لعبت  حيث  النفوذ  ذوي  بع�ض 

دورا  والزبونية)...(  املح�سوبية 

كبريا((.

لو  الكبري،  املح�مي  العدل  وزير 

عليه  حكم  جمرم  عن  يدافع  ك�ن 

اعتق�ل  ومت  �سجن�،  �سنة   18 بـ 

ليحكم  �سنوات  بعد  ال�سغري  ولده 

نقطة  لو�سع  �سنوات،  بع�سر  عليه 

ا�ستفه�م.

الرباط. األسبوع

مبلف  املكلف  الأممي  القطب  ال�سورة  يف  يظهر 

من  يت�سلم  وهو  رو�ض  كري�ستوفر  ال�سحراء، 

اأيدي وايل ال�سحراء، ن�سخة من الكت�ب الوث�ئقي 

العظيم: »ال�سحراء املغربية من خالل الوث�ئق« 

بهيجة  الأ�ست�ذة  امللكية  الوث�ئق  مديرة  ملوؤلفته 

�سيمو.

رو�ض  لدخول  �سفر،  جواز  فيزا  من  اأكرث  الكت�ب 

الأ�سرار  �س�دفت  وث�ئق،  وكله  لل�سحراء)...( 

العلوي  م�سطفى  الأ�سبوع  مدير  ك�سفه�  التي 

العدد  هذا  يف  ال�س�ئعة  احلقيقة  )انظر  موؤخرا 

جزائري  كت�ب  فيه�  يوؤكد  والتي  الق�دم(  والعدد 

جديد، كيف اأن رو�ض، الأمريكي ع�رف مب� يجري 

وخمطط  اجلزائر  مع  ال�سرقية  ال�سحراء  يف 

التغطية الأمريكية لتواجده� �سراكة مع اجلزائر 

الت�س�وؤل: هل رو�ض  ال�سرقية ليحق  يف ال�سحراء 

�سيف�سل  وهل  املتحدة؟  الولي�ت  لف�ئدة  يعمل 

عنه  الك�سف  مت  م�  ليكذب  ال�سحراء  يف  مكتبه 

اأخريا.

جتاوزات الق�ضاء.. تتطلب اأكرث من حل 

النفوذ �سجن الأب و�سجن الولد

اإذا كان املبعوث رو�ص يقراأ العربية حقا

 فها هو كتاب �سيمو يحل له امل�سكل



4
alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار
 العدد: 761  اخلميس 31 أكتوبر 2013

التي  النزول  اأ�سباب  كثرية  هي 

�سالح  مل�سار  املتتبع  �سهية  تفتح 

حلزب  ال�سابق  القيادي  الوديع، 

ينتمي  الذي  واملعا�سرة،  الأ�سالة 

لـ»جيل بكى حممد اخلام�س بحرقة، 

وعار�س احل�سن الثاين، بال هوادة، 

اأجل  من  ال�ساد�س  حممد  يف  ووثق 

مغرب اآخر«، بتعبريه.

تقلد »الوديع« اأخطر مهمة يف تهييء 

مهمة  للحزب،  ال�ستثنائي  املوؤمتر 

رئا�سة جلنة الورقة التوجيهية.

مار�س   23 حركة  خريج  وثائق 

اعتمادها  مت  التي  هي  املارك�سية، 

يف �سياغة التقرير ال�سيا�سي حلزب 

م�سطفى الباكوري، وبعدها اختار 

ملن�سب  الرت�سح  عدم  »الوديع« 

قيادي، معتربا »اأن ال�سفينة و�سلت 

اختار  كما  بتعبريه.  الأمان«  بر 

اهلل  اأر�س  يف  ال�سعادة  عن  البحث 

الوا�سعة.

»موؤ�سر  يدعى  عاملي  موؤ�سر  هناك 

ال�سعادة«، واأن الدامنارك �ساحبة 

التفوق فيه.

تقرير »الوديع« عن زيارته الأخرية 

للدامنارك بدعوة من »الهيبة حممد 

بالهيبة«، مواطن دامناركي ومغربي 

�سحراوية  جذور  ذو  الأ�سل 

رئي�س جمعية »وهب حياته لأجل: 

الت�سامن الإن�ساين من اأجل التنمية 

الوديع، ي�سبه  بتعبري  الب�سرية« 

�سك اتهام ملا يجري باملغرب.

اجلمر  �سنوات  مع  املقارنة 

املغرب،  ب�سجون  واجلالدين 

واحلاج)..(  املرحا�س  و»م�سكلة 

التقرير  عن  غابت  له«  احلار�س 

ل�سبب ب�سيط، اأن »الوديع« مل يزر 

خم�سة  �سجون  الدامنارك.  �سجون 

جنوم.

اأح�سر  لكي  »دعاين »بالهيبة« 

منا�سبة خا�سة، ل ككل املنا�سبات: 

احلجم  من  حاوية  ب�سحن  القيام 

الكبري موجهة اإىل املغرب، باأنواع من 

الهبات العينية من معدات ريا�سية 

وطبية ومدر�سية ومن اأثاث لتاأثيث 

اإلخ.  اجلمعوية«...  الف�ساءات 

واأ�ساف »الوديع«: »مل اأكن اأعرف 

قبل اليوم، 16 �ستنرب املا�سي، ال�سيد 

العمدة وا�سمُه كار�سنت را�سمو�سن، 

للحزب  ينتمي  اأنه  فقط  �سمعت 

بدقائق  متاأخرا  ح�سر  اليميني، 

معدودات فوقف بجوارنا واعتذر، 

ثم غاب برهة وعاد بلبا�س العمل«.

عاديا  زائرا  �سالح  �سي  يكن  مل 

ال�سعيدة،  كوبنهاكن  �سوارع  يف 

»رجل  م�سادرنا  ح�سب  واإمنا 

لزيارة  واختياره  خا�سة«،  مهام 

اختيار  بريئا،  يكن  مل  الدامنارك، 

تربعات  جمع  من  اأكرث  هو  ملا 

جمعية اإن�سانية، ووحدها ل�سرين 

لكوبنهاكن )ال�سورة( تعرف اأ�سرار 

الزيارة)..( بعد اأن تو�سلت بن�سخة 

من ر�سالته، »ر�سالة اإىل اهلل: اإلهي، 

اأ�سكوهم اإليك«. واهلل اأعلم. 

يتبع 

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي

بكى حممد اخلام�س  
وعار�س احل�سن 
الثاين، ووثق 

يف حممد ال�ساد�س

الرباط: األسبوع

 يبدو اأن رئي�س احلكومة عبدالإله 

بعد  ي�سدق  اأن  يرد  مل  كريان  بن 

الكبري،  النت�سار  ن�سوة  ويعي�س 

ت�سكيل  من  متكنه  ب�سبب  لي�س 

ولكن  فح�سب،  جديدة  حكومة 

حلالة  ب�سالم  بتجاوزه  كذلك 

»النقالب« التي كانت قاب قو�سني 

من راأ�سه.

نقا�س  من  جزء  ال�ستنتاج  هذا 

قيادات  بع�س  عا�سته  �ساخن 

الأ�سبوع  طيلة  والتنمية  العدالة 

بت�سجيل  علمها  مبنا�سبة  املا�سي 

متلفز  حلوار  كريان  بن  عبدالإله 

-على  نكرة  �سعودية  قناة  مع 

وقيا�س  الأخبار،  جمال  يف  الأقل 

املغاربة  لدن  من  م�ساهدتها  ن�سبة 

قناة  ا�سمها  عموما-  والعرب 

»املجد«.

بث  الذي  احلوار  هذا  طبيعة 

القناة  املا�سي ونوع  الأحد  م�ساء 

بهذا  كريان  بن  عليها  تربع  التي 

طلبات  قاطع  بعدما  احلوار 

خلق  اأخرى،  لف�سائيات  مماثلة 

نقا�سا حادا داخل قيادات العدالة 

اإىل  الآراء  وق�سم  والتنمية 

ق�سمني.

احلوار  بهذا  رحب  الأول  الق�سم 

يكون  اأن  قبل  »الدبلوما�سي« 

لها  لدولة  تابعة  قناة  مع  اإعالميا 

املغرب،  مع  تاريخية  عالقات 

وت�سكل اأحد اأبرز اأ�سدقاء املغرب 

يف  خا�سة  ماديا  يدعمونه  الذين 

الظرفية القت�سادية احلالية.

هذه  رف�س  الثاين  والق�سم 

املربرات ورف�س احلوار مع قناة 

العداء  تكن  وهابية  لدولة  تتبع 

وللحكومات  الإ�سالمية  للحركات 

الإ�سالم  قيادات  تقودها  التي 

يف  متورطة  تزال  ول  ال�سيا�سي، 

النقالب على الإخوان يف م�سر.

جمعية عدالة تربئ جميلة  غ�سب ب�سبب حوار بن كريان مع قناة وهابية

البيضاء: األسبوع

هل الغ�سبة امللكية خالل افتتاح 

على  بالربملان  اأكتوبر  دورة 

التدبري ال�سيء لق�سايا وحاجيات 

جعلت  البي�ساء،  الدار  مدينة 

م�سوؤولية  من  ت�ستقيل  احلكومة 

دون  البي�ساء  �سوؤون  تدبري 

�سواها من باقي املدن املغربية؟.

ق�سية  بل  فل�سفيا،  لي�س  ال�سوؤال 

داخل  حاليا  تناق�س  �سيا�سية 

مكاتب �سيا�سية لبع�س الأحزاب 

يف  امل�ساركة  وخا�سة  الكربى 

احلكومة.

مبا�سرة  احلكومة  حترك  فعدم 

اأكرث  طرح  امللكي  اخلطاب  بعد 

�سمت  مقابل  ويف  �سوؤال،  من 

املعنية،  وزاراتها  بكل  احلكومة 

تتبنى  الداخلية  وزارة  جعل 

هو  به  تقوم  ما  واأول  امللف، 

وزارة  يف  القوي  الرجل  تعيني 

راأ�س  على  �سفري  خالد  املالية 

الإدارة الرتابية بالبي�ساء.

خالد  ت�سريحات  ذلك  من  واأكرث 

مبا�سرة  الإعالم  لو�سائل  �سفري 

وزير  بح�سور  تن�سيبه  بعد 

حملت  ح�ساد،  حممد  الداخلية 

الكثري من الر�سائل حول ا�ستقالة 

�سوؤون  تدبري  من  احلكومة 

البي�ساء، خا�سة حني قال �سفري 

وا�سح:  ب�سكل  الإعالم  لو�سائل 

كربى  ا�ستثمارات  جلب  »اإن 

البي�ساء  الدار  مدينة  اإىل  وهامة 

على  بالنفع  وتعود  لتزدهر 

املدينة هي اأولوياتي«.

فهل حكومة بن كريان �ست�ستقيل 

التي  ال�ستثمارات  جلب  من 

وهل  اخت�سا�ساتها؟  من  تبقى 

جلب  اخت�سا�س  على  �ستتنازل 

يف  اخلارجية  ال�ستثمارات 

ولفائدة  الوايل  لفائدة  البي�ساء 

املدن  باقي  يف  عموما  الداخلية 

الر�سالة  فقط  اأم  املغربية؟ 

الوا�سحة من �سناع القرار على 

جعل الوايل اجلديد - الذي جمع 

اإتقان لغة احل�سابات املالية  بني 

لوزارة  عاما  كاتبا  باعتباره 

بروتوكولت  وبني  املالية 

وتربية دار املخزن كعامل �سابق 

اخلال�س  هو  نف�سها-  بالبي�ساء 

العجز احلكومي والتعرثات  من 

حتويل  م�سروع  يعرفها  التي 

مايل  قطب  اإىل  البي�ساء  الدار 

و�سوق للر�ساميل الدولية؟.

الداخلية مت�سك ملف البي�ساء بعد الغ�سبة امللكية

كل هذا من حتت راأ�س عبـــا�س 

الرباط: األسبوع 

تي   1 “ميدي  قناة  مدير  ت�سدقوا؟  ل  اأو  �سدقوا 

بطنجة  الفخمة  الفنادق  يف  الإقامة  يف�سل  يف” 

داخل الأجنحة امللكية مببلغ 25 األف درهم لليلة 

و�سعتها  التي  الفيال  يف  الإقامة  بدل  الواحدة، 

اأن  ت�سدقوا  ل  اأو  �سدقوا  ت�سرفه،  رهن  الإدارة 

نف�س ال�سخ�س �سرف مبلغ مليوين درهم يف مباراة 

جمعت فريق الرجاء البي�ساوي والبار�سا..

العدالة  فريق  وجهها  التي  التهامات  �سدقت  اإذا 

والتنمية اإىل عبا�س العزوزي، فاإن هذا امل�سوؤول عن 

اإحدى القنوات العمومية مل يرتك لباقي امل�سوؤولني 

ما يقولون خا�سة واأنه تعاقد مع �سركات للنظافة 

والعهدة  اأ�سهما،  املايل  مديره  فيها  ميتلك  والأمن 

على رئي�س فريق العدالة والتنمية.

اأمام  اإىل حما�سبة عبا�س  البي جي دي، دعا  فريق 

املجل�س الأعلى للح�سابات، لأن القناة التي يديرها 

�سفقات  عدة  يف  والتحقيق  للدولة،  كليا  مملوكة 

مببلغ  الريا�س  حي  يف  فيال  كراء  �سفقة  بينها  من 

الأثاث،  باأفخم  وتزويدها  �سنتيم،  مليون   144
لأب�سط  يفتقد  للقناة  الرئي�سي  الأ�ستوديو  اأن  علما 

التجهيزات.

الرباط: األسبوع

قال بالغ موقع با�سم املكتب التنفيذي جلمعية 

عدالة اإن جميلة ال�سيوري تتابع ق�سية ابنتها 

رئي�سة  ب�سفتها  ولي�س  اأما  ب�سفتها  »هبة« 

ل  الذي  البالغ  واأ�ساف  حقوقية،  جلمعية 

باأية  اأن اجلمعية مل تتو�سل  اأي توقيع  يحمل 

�سكاية من لدن خ�سوم جميلة، الذين حتدثت 

العدد  يف  ال�سادر  املقال  يف  »الأ�سبوع«  عنهم 

الذي  امللف  عنوان:»األغاز  حتت  املا�سي 

يف  كولونيل  �سمعة  من  للنيل  �سحفيون  وظفه 

اجلي�س«.

البالغ مل ي�سرح  بع�س التفا�سيل التي وردت 

 ،2013 اأكتوبر   24 بتاريخ  ال�سادر  املقال  يف 

»التغرير  حول  �سكاية  تقدمي  تاأخر  ومنها 

بعد  يوما   15 عن  تزيد  ملدة  هبة  بالقا�سر« 

الق�ساء  فيها  يبت  مل  التي  الواقعة  ح�سول 

على  البالغ  اأ�سحاب  حر�س  باملقابل  بعد، 

اأكدوا  كما  مغالطات،  اأ�سموه  ما  على  التاأكيد 

له »هبة وجيهان« هو جرمية  اأن ما تعر�ست 

مقرون  غري  الأخري  العمل  هذا  لأن  اغت�ساب، 

بافت�سا�س البكارة، يقول البالغ.

بع�س  قدمت  قد  كانت  »الأ�سبوع«  اأن  يذكر 

التفا�سيل يف امللف الذي يتابع فيه ابن كولونيل 

بتهمة التغرير بقا�سر هي ابنة رئي�سة جمعية 

الذي  البالغ  لكن  ال�سيوري،  جميلة  عدالة 

عن  تفا�سيل  اأية  يقدم  مل   ،)..( جميلة  براأ 

مالب�سات ما اأ�سماه جرمية اغت�ساب تعر�ست 

كلمة  انتظار  يف  وجيهان«،  هبة  »الطفلتان  لها 

الق�ساء.  

عباس العزوزي

خالد سفير

بن كيران
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ما خفي كان أعظم

النا�شرين  فيدرالية  م�ش�ؤويل  لقاء  اأثناء 

مناق�شة  طالت  اخللفي،  االت�شال  ووزير 

اأكدت  الذي  اأن�زال..  ق�شية  هام�شية ح�ل 

اأغلبية احلا�شرين خطاأ تقدمي وثيقة تدعم 

ب�بكر  اعرتاف  ذلك  من  واأخطر  االإرهاب، 

ماليا  تدعم  الدمنارك  دولة  باأن  اجلامعي 

تتعاطف  دولة  وهي  االإلكرتوين،  م�قعه 

اأنهى  الفيدرالية  رئي�س  الب�لي�شاري�.  مع 

املناق�شة باأن مكان اأن�زال يف مكتب فيدرالية 

النا�شرين الزال ينتظره.

نظريتها  مع  املغربية  املخابرات  �شراع 

االأخرية  اجلزائرية، ظهر يف �شغ�ط هذه 

عن  ليتنازل  خالد  ال�شاب  املغني  على 

م�شروعه باالإقامة يف املغرب، ال�شاب خالد 

غادر املغرب ب�شرعة، وت�جه اإىل فرن�شا.

هذه  لت�قيف  ال�قت،  جاء  اأنه  يظهر 

طرف  من  ت�شدر  التي  الكالمية  احلمالت 

الظاهرة  نف�س  وه�  ال�شيا�شيني،  بع�س 

التي �شمتها ملكة االأردن رانيا، باأنها خطب 

هذه  قراءة  ه�اية  نزلت  ولقد  �شعب�ية، 

الهجمات على بن كريان، حتى بعد ت�شكيل 

منا�شب  عن  وتنازله  اجلديدة،  حك�مته 

املالية، والداخلية واخلارجية.

هل هرب اأوجار الفاعل التجمعي امل�شه�ر، 

الذي  احلك�مي  التعديل  تفاعالت  من 

جتاهله، حيث �شافر اإىل القاهرة واالإمارات، 

يف اإطار اجلمعية املغربية التي يرتاأ�شها.

الكل يعرف ق�شة الفالح الذي اأ�شقط املدير 

بعد  خنيفرة  مبنطقة  للفالحة  االإقليمي 

م�شاريع  اأحد  دعم  يف  اختالالت  اكت�شاف 

هم  القليل  لكن   )..( الع�شري  ال�شقي 

هذا  ف�شح  الذي  الفالح  اأن  يعرف�ن  الذين 

امل�ش�ؤول انتهى ه� االآخر يف ال�شجن، فهل 

جمرد م�شادفة اأن يحدث كل ذلك )..(.

يف ال�قت الذي كان فيه بع�س االحتاديني 

يت�شارع�ن داخل مقر االحتاد اال�شرتاكي 

هام�س  على  الرباط  يف  العرعار  ب�شارع 

كان  م�ؤخرا،  انعقد  الذي  الكبري  االجتماع 

ال�زير ال�شابق يف الثقافة االحتادي بن�شامل 

حمي�س يحت�شي قه�ته رفقة بع�س اأ�شدقائه 

يف املقهى املجاور.. ِان�شرف حمي�س و�شرع 

ن�ش�ا  الذين  النادل يبحث عن االحتاديني 

اأ�شدقاء  اأحد  اأن  ليتاأكد  القه�ة،  ثمن  اأداء 

ما  ثمن  يدفع  مل  الذي  ه�  ال�شابق  ال�زير 

دائما  م�شاكني  �شربه)..(»االحتادي�ن 

ثمن  اأداء  وين�ش�ن  بامل�شاكل  ين�شغل�ن 

القه�ة«، هكذا علق النادل.

اأن�زال  ال�شحفي  اعتقال  ظروف  �شمحت 

اأ�شرار بع�س ال�شحافيني االآخرين  بف�شح 

الذين تهافت�ا م�ؤخرا على تاأ�شي�س م�اقع 

اآخر  اأجنبية..  اإخبارية بدعم من منظمات 

االأخبار ت�ؤكد اأن بع�س املنظمات ا�شرتطت 

على املتعاقدين معها ب�شكل �شري، اعتبار 

مقابل  عليها«  متنازع  كمنطقة  »ال�شحراء 

كثريا  اأن  كما  التم�يل،  على  احل�ش�ل 

حكاية  يعرف�ن  اأ�شبح�ا  املتتبعني  من 

االأماكن  بـ»ف�بيا«  امل�شاب  ال�شحفي 

املغلقة )..(.

الثقيل  العيار  من  عاملية  �شخ�شيات 

�شتحل �شيفة على املغرب انطالقا من هذا 

واملالية  ب�زيراالقت�شاد  بداية  االأ�شب�ع، 

ووزير  م��شك�في�شيي«،  »بيري  الفرن�شي 

اخلارجية االأمريكية »ج�ن كريي«.. فيما 

يع�ل الرو�س على زيارة وزير خارجيتهم 

باتخاذ  املغرب  الإقناع  »�شريغي الفروف« 

م�اقف غري م�شب�قة)..(.

الرباط: األسبوع 

اأعلن اإليا�س العماري اأنه ال يريد اأن ي�شبح زعيما 

اأن رغبته االأخرية تتمثل  حلزب االأ�شالة، م�ؤكدا 

يف امتالك »حمارة« بعيدا عن ال�شيا�شة وهم�مها، 

اأبناء  من  ال�شحفيني  الأحد  به  �شرح  ما  ح�شب 

مدينة احل�شيمة م�ؤخرا، وكان الفتا حتديده مل�عد 

االنتخابات  بعد  ال�شيا�شي،  املجال  ملغادرة  حمدد 

كبري  ب�شكل  ذلك  قبل  تفاعل  اأنه  غري  اجلماعية، 

م�شطفى  لل�شحايف  ال�شائعة  احلقيقة  مقال  مع 

حتت   2013 اأكت�بر   10 بتاريخ  ال�شادر  العل�ي، 

االأ�شالة  الذهبي/  للحزب  النهاية  عن�ان:)بداية 

واملعا�شرة.. وم�شرحية الفيل يا ملك الزمان(.

يف  داخلية  �شراعات  وج�د  العل�ي  اأكد  وبينما 

اعرتف  اأن  ي�شبق  واملعا�شرة، مل  االأ�شالة  حزب 

ب�ج�دها اأي قيادي يف حزب االأ�شالة، اأكد العماري 

�شتدفعه  التي  هي  احلرب  هذه  اأن  يرجح  والذي 

للمغادرة، اأن اأطرافا داخل احلزب قدمت مقرتحات 

اأن ذلك  بحل حزب االأ�شالة واملعا�شرة، وال �شك 

هناك  وكانت  الهمة،  ف�ؤاد  ان�شحاب  بعد  ح�شل 

�شيرتكه   كان  الذي  الفراغ  اإىل  فطنت  قد  جمم�عة 

اأح�ش�ا  الذين  للهمة،»اأولئك  املت�قع  االن�شحاب 

اأمثال  مبكرا:  فان�شحب�ا  هب�بها..  قبل  بالعا�شفة 

ال�شحفي االحتادي الب�شري الزناكي والذي كان يا 

وال�شا�شي  احلزب  با�شم  الر�شمي  الناطق  ح�شرة 

الذي كان من وا�شعي احلجر االأ�شا�س للم�شروع 

يف بيت اأخن��س بب�زنيقة، والقطب النقابي ح�شن 

وريادته  جتربته  بحكم  م�ؤهال  كان  الذي  بنعدي، 

النقابية، لرتوؤ�س احلزب، وكلهم غادروا �شاكتني 

االأ�شالة  حزب  اإن  قال:  الذي  الزناكي  با�شتثناء 

انتخابي  ما�شي  لهم  اأ�شخا�شا  اختار  واملعا�شرة 

اأ�ش�د« )امل�شدر: مقال احلقيقة ال�شائعة ال�شادر 

بتاريخ 10 اأكت�بر 2013(.

البام  حزب  تاأ�شي�س  فكرة  اإن  قال  الذي  العماري 

جاءت على ل�شان الراحل بنزكري، بدا اأي�شا متفقا 

مقرتح  “االأ�شب�ع” ح�ل  ن�شرته  قد  كانت  ما  مع 

)امل�شدر:  متجاوزا  حال  باعتباره  الذاتي  احلكم 

احلقيقة ال�شائعة عدد 24 اأكت�بر حتت عن�ان: 

للجه�ية  رف�شها  تعلن  اإ�شالمية  اأمازيغية  حركة 

واحلكم الذاتي(، حيث اأكد اأن هذا االقرتاح نابع من 

نخب بعيدة عن ال�اقع.. وه� م�قف خمالف مل�قف 

زميله ال�شيخ بيد اهلل الذي خرج بع�س �شدور مقال 

االأ�شب�ع وبعد �شدور ت�شريحات العماري ليهاجم 

الذين يهاجم�ن مقرتح احلكم الذاتي..

قطب الأ�سالة يتمنى امتالك حمارة يف نهاية م�سواره ال�سيا�سي 

العمــاري يو�ضــح الكثــري فــي مــقال العلـــوي 

مراكش: األسبوع

كاب��س حقيقي عا�شه م�اطن بي�شاوي عندما 

قرر م�ؤخرا زيارة حديقة اأكدال مبراك�س على 

االأ�شحى،  عيد  مبنا�شبة  عائلية  زيارة  هام�س 

يف  االأبي�س  بال�شالح  للتهديد  تعر�س  اأن  بعد 

الل�ش��س،  اأحد  طرف  من  النهار  وا�شحة 

وعن  النقال  هاتفه  عن  التخلي  على  اأجربه 

حافظة نق�ده التي ت�شم مبلغ 1800 درهم.

عندما  كبرية  “حممد”  مفاجاأة  كانت  وكم 

ت�جه اإىل حرا�س احلديقة لكي يخربهم ب�اقعة 

تعر�شه للتهديد بال�شالح االأبي�س ه� وزوجته، 

حيث قال�ا له: “ِاحمد اهلل على �شالمتك”، كما 

اأخربوه اأن هذا الل�س اعتاد على مهاجمة زوار 

احلديقة مرة اأو مرتني يف االأ�شب�ع، وغالبا ما 

ينهي هج�ماته باإ�شابة �شحاياه بجروح.

ال�شحية  كثريا  اأغ�شبت  احلرا�س  ت�شريحات 

التي  اجلرمية  هذه  تابع�ا  الذين  وكل  حممد، 

اأكرث  يك�ن  اأن  فيه  يفرت�س  مكان  يف  وقعت 

امللكي  الق�شر  من  قربه  ب�شبب  اأمنا  االأماكن 

االأمن  دوريات  تفعل  فماذا  واإال  مراك�س،  يف 

التقطت  التي  ال�شرطة  و�شيارات  ال�طني 

“ال�شلع  حتمل  وهي  �ش�رة  م�ؤخرا  الإحداها 

بدل املجرمني” )انظر ال�ش�رة(.

ل�ص يرعب زوار احلديقة القريبة من الق�ضر امللكي 

 �سيارة الأمن الوطني تنقل ال�سلع بدل املجرمني 

الرباط: األسبوع 

�شكتت جل ال�شحف عن تقدمي اأية تفا�شيل عن “اجلرمية” 

اخلطرية التي راحت �شحيتها الطبيبة اأمينة بالفريج، مديرة 

�شكت  كما  بالرباط..  االأطفال  مب�شت�شفى  ال�شكري  داء  ق�شم 

امل�ش�ؤول�ن عن تقدمي اأية ت��شيحات، بل اإن اجلاين مازال حرا 

طليقا، ح�شب ما اأكدته بع�س امل�شادر من عائلتها )..(.

واأمينة بالفريج ملن ال يعرفها هي اإحدى بنات اأحمد بالفريج 

بعد حك�مة  امل�شتقل  املغرب  ثاين حك�مة يف  رئي�س وزراء 

مبارك البكاي، خرجت ي�م 31 غ�شت املا�شي لتتجه اإىل مقر 

لتنطلق  االأخ�شر  ال�ش�ء  اإ�شارة  تنتظر  هي  وبينما  عملها، 

الي�م  �شباب  من  ال�شبان  باأحد  فاإذا  ب�شيارتها،  جديد  من 

ي�شدم  املعاك�س  االجتاه  من  قادما  كان  “امل�شتهرتين” 
�شيارتها ب�شيارته.. لتدخل اأمينة يف غيب�بة..

الذين  االإ�شعاف  ورجال  ال�شرطة  رجال  اأن  هي  املفاجاأة 

ح�شروا اإىل عني املكان، وه� �شارع رئي�شي يف مدينة الرباط 

غري بعيد عن مبنى الربملان ف�شل�ا االعتناء بال�شاب، حيث 

مت نقله على وجه ال�شرعة اإىل امل�شت�شفى، بينما ظلت اأمينة 

ت�شارع امل�ت وحدها داخل �شيارتها املحطمة دون اأن يلتفت 

اإليها اأي اأحد، ملدة 5 �شاعات، بل اإن رجال ال�شرطة مل يكتب�ا 

اأحد  ذلك  وكان  احلادثة،  عن  تفا�شيل  اأية  حما�شرهم  يف 

االأ�شباب التي جعلت اإدارة م�شت�شفى ابن �شينا تهمل حالتها 

 ..)x  بنت  x(بعد اأن مت ت�شجيلها با�شم

حقه  يف  يطبق  مل  الذي  املحظ�ظ  ال�شاب  هذا  يك�ن  من 

القان�ن والذي مت تهريبه من م�شرح اجلرمية؟ ت�ؤكد م�شادر 

هذا  ه�ية  اإىل  ت��شلت  ال�شحية  عائلة  اأن  “االأ�شب�ع” 
ال�شائق املته�ر، واأن االإجراءات الق�شائية اأخذت م�شارها 

بعدما تعرثت ملا يزيد عن �شهرين ب�شبب ال�شغط احلق�قي، 

كما اأكدت نف�س امل�شادر اأن اأمينة ت�جد بني احلياة وامل�ت 

اإىل  متاأخرة  اأن دخ�لها  ذلك  بباري�س،  امل�شت�شفيات  اأحد  يف 

و»هي  و�شعيتها،  تاأزمي  يف  فقط  �شاهم  الرباط  م�شت�شفى 

م�شابة بعدة ك�ش�ر يف اأطرافها العليا وال�شفلى، لكن االأطباء 

يركزون حاليا على االإ�شابات اخلطرية التي تعر�شت لها 

على م�شت�ى الراأ�س، وجعلتها تدخل يف غيب�بة ط�يلة«.. 

اأحد الذين زاروها يف امل�شت�شفى الباري�شي  اأكده  ح�شب ما 

منذ اأ�شب�ع..

وتطرح ق�شية اأمينة عدة اأ�شئلة عن دوافع هذا احلادث، 

خا�شة واأن م�ؤ�ش�شة اأول ق�شم ملحاربة داء ال�شكري �شنة 

وقد  ال�شحة،  قطاع  ل�بيات  مع  بحروبها  معروفة   1980
�شبق لهذه الل�بيات اأن هددت بت�شفية وزير ال�شحة نف�شه 

ال�شنة املا�شية، هل يعقل اأن يك�ن هناك من ي�شتهدف اأمينة 

اأحد  ال  �شنة؟  قبل  ال�ردي  ال�شحة  وزير  ا�شتهدف  مثلما 

ميلك اجل�اب طاملا اأن امل�ش�ؤولني بالكاد بدوؤوا يتحرك�ن 

ع�شرات  تط�راتها  يتابع  التي  احلادثة  تداعيات  لتط�يق 

اأطلقته  الذي  النداء  بعد  االأنرتنيت  على  امل�اطنني  اآالف 

م�شب�ق،  غري  بتعاطف  وحظي  ال�شحية  بنات  اإحدى 

عن  الك�شف  انتظار  يف  اأكرب،  لتط�رات  مر�شحة  والق�شية 

ه�ية اجلاين )..(.

بعد تعر �سها  حلادثة �سري يف العا�سمة 

من هي ال�ضخ�ضية 
النافذة التي �ضدمت 
الدكتورة بالفريج 
و�ضكت عنها التحقيق

أمينة بالفريج
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الرباط: األسبوع

 �صيناريو عجيب..�صالح الدين 

التجمع  حزب  زعيم  مزوار 

جديدا  رئي�صا  لالأحرار  الوطني 

دورة  خالل  النواب  ملجل�س 

اخلرب  هذا  القادمة،  اأبريل 

داخل  م�صدر  من  اأكرث  يتداوله 

الوطني  التجمع  حزب  قيادات 

لالأحرار يف �صرية تامة.

مل  اجلهات،  نف�س  تقول  اخلرب 

احلزب  مع  بعد  للنقا�س  يطرح 

الأغلبي داخل احلكومة، حزب 

العدالة والتنمية، بعدما اقت�صر 

املفاو�صات  خالل  التفاق 

بن  حكومة  لت�صكيل  الأخرية 

كريان يف ن�صختها الثانية، على 

مبداإ حق حزب التجمع الوطني 

لالأحرار وحده يف من�صب رئا�صة 

التفاق  دون  النواب  جمل�س 

على ال�صخ�س.

وعلى عك�س كل الأحاديث بكون 

املن�صب �صيعود لوزير التجارة 

ال�صابق ورئي�س الفريق النيابي 

الطالبي  ر�صيد  الأحرار  حلزب 

العلمي، تقول ذات القيادات اإن 

مزوار  منح  على  اتفق  احلزب 

اخلارجية  راأ�س  على  مهلة 

عالقات  ون�صج  اأكرث،  للتدرب 

من  قوية  خارجية  دبلوما�صية 

مهمته  عليه  ت�صهل  املوقع،  هذا 

الربملان  راأ�س  على  اجلديدة 

جمال  يف  وخا�صة  املغربي 

التي  الربملانية  الدبلوما�صية 

تعد ركيزة اأ�صا�صية يف الدفاع 

عن الق�صية الوطنية.

ف�صتعيد  النتخاب،  طريقة  اأما 

انتخابات كرمي غالب  �صيناريو 

رئا�صة  مقعد  على  ح�صل  الذي 

وزيرا  وهو  النواب  جمل�س 

اأن يقدم ا�صتقالته  للتجهيز قبل 

املن�صب  من  امل�صاء  ذات 

الوزاري تفاديا حلالة التنايف يف 

احلكومي  املن�صب  بني  اجلمع 

جمل�س  رئي�س  ومن�صب 

النواب.

مزوار �سيتخلى

 عن وزارة اخلارجية 

مقابل رئا�سة جمل�س 

النواب

ن�صختها  يف  كريان  بن  حكومة   جاءت 

مب�صروع  موؤخرا  الربملان  اإىل  الثانية 

وزجر  مبراقبة  يتعلق  جديد  قانون 

والبناء  التعمري  جمال  يف  املخالفات 

املتنقل«  »ال�صجن  به  يو�صف  ما  اأقل 

من  ال�صجن  حبل  وبقوة  قربت  بعدما 

عنق اأغلب املواطنني.

الذي  اجلديد  القانون   م�صروع 

للمناق�صة  الربملانيني  على  �صيعر�س 

رفع  القادمة  القليلة  الأيام  خالل 

ب�صورة قا�صية من العقوبات احلب�صية 

والغرامات املالية يف هذا املجال.

هكذا اأ�صبحت الغرامات مثال يف حالة 

اآلف   10 بني  ما  رخ�صة  بدون  البناء 

املخالف  عاد  واإذا  درهم،  األف  و100 

ت�صل العقوبة مابني ثالثة اأ�صهر و�صنة 

نافذا، والغرامات ت�صري كذلك  حب�صا 

حتى على من غري بيته دون رخ�صة.

اأكرث من ذلك، القانون اجلديد يغرم ما 

بني 10 اآلف و50 األف درهم حتى من 

ت�صلم رخ�صة بناء، واأقام بناء خمالفا 

اأ�صاف  ملن  ت�صل  بل  الرخ�صة  يف  ملا 

طابقا اإ�صافيا اإىل 100 األف درهم.

فقد  وحدها  الواجهة  تغيري  ثمن  اأما 

ت�صل  بينما  درهم،  األف   20 اأ�صبح 

 20 درهم  اأي  األف   200 اإىل  العقوبة 

فوق  بناء  اأقام  من  لكل  �صنتيم  مليون 

اخلا�صة  اأو  العامة  الأمالك  من  ملك 

وكذا  املحلية  واجلماعات  للدولة 

ال�صاللية  للجماعات  التابعة  الأرا�صي 

من غري الرخ�س القانونية.

رب  على  اأي�صا  ت�صري  العقوبة  نف�س 

املعماري  واملهند�س  واملقاول  العمل 

عدم  حالة  يف  والطبوغرايف  واملخت�س 

تبليغهم باملخالفات.

اأما التجزئات العقارية اأو املجموعات 

فت�صل  م�صبق،  اإذن  غري  من  ال�صكنية 

العقوبة فيها اإىل 5 ماليني درهم.

ِاحذروا.. خمالفات التعمري ..

فقد فتح لكم بن كريان اأبواب ال�سجن
قانون جديد

الرباط: األسبوع

ب�صمة  ينتظرون  واملتتبعني  الربملانيني  جل  كان  الذي  الوقت  يف 

حزب التجمع الوطني لالأحرار - كما �صرحت قيادات التجمع بذلك 

- على م�صروع القانون املايل اجلديد، تبني من الت�صريح الذي قدمه 

حممد بو�صعيد وزير املالية اجلديد اأمام الربملان بغرفتيه الأربعاء 

املا�صي، األ وجود لهذه الب�صمة.

الأحرار  ب�صمة  من  اجلديد  املايل  القانون  خلو  مقابل  ويف 

الربنامج  من  النابعة  اجلديدة  الليربالية  وخا�صة  التعديالت 

الب�صمة  وجود  م�صدر  من  اأكرث  اأكد  الأحرار،  حلزب  النتخابي 

القوية لوزير املالية اجلديد لي�س يف م�صمون القانون املايل اجلديد 

الذي يبدو اأنه اأعد قبل جميئه اإىل احلكومة، بل فقط يف الت�صريح 

الذي قدمه اأمام الربملان.

بو�صعيد و�صع بح�صب عدد من اخلرباء، ت�صريحا حكوميا وخطابا 

�صيا�صيا جديدا اأمام الربملان بغرفتيه بعيدا عن اأبجديات م�صروع 

اإدري�س  الوزارة  يف  لزميله  بو�صعيد  تركها  والتي  املايل  القانون 

الأزمي ليب�صطها اأمام اأع�صاء جلنة املالية.

فهل خطاب بو�صعيد تخريجة عملية لتجاوز ماأزق مطالبة النواب 

حكومة بن كريان يف ن�صختها الثانية بت�صريح حكومي جديد؟ وهل 

تقبل املعار�صة بهذا الت�صريح اأم تت�صبث بت�صريح حكومي جديد؟

الأزمـــي يقراأ »منا�سري« 
بو�سعيـــد  

 الرباط: األسبوع

الداخلية  وزير  بني  الع�صل  �صهر  اأن  يبدو 

العدالة  وحزب  ح�صاد  حممد  اجلديد 

من  عدد  بح�صب  يطول  لن  والتنمية 

املوؤ�صرات.

رو�س  وزيارة  املغربية  ال�صحراء  ق�صية 

النقطة  كانت  املا�صي  الأ�صبوع  للمنطقة 

الأوىل والأخرية التي اأفا�صت كاأ�س ال�صراع 

العلني بني الطرفني، والذي انتهى برد عاجل 

ا�صتدعى  حيث  والتنمية،  العدالة  حلزب 

للمثول  اجلديد  الداخلية  وزير  عجل  على 

اأمام جلنة الداخلية مبجل�س النواب.

تخلي  رف�صوا  الذين  امل�صباح  نواب حزب 

ما  لفائدة  الداخلية  وزارة  عن  كريان  بن 

ي�صتعدون،  جديد  من  »املخزن«  ي�صمونه 

الوزير  ل�صلخ  م�صدر،  من  اأكرث  بح�صب 

ي�صمونه  ما  م�صوؤولية  وحتميله  اجلديد 

ارتكبتها  التي  الكبرية  بـ»اخلروقات« 

بيوت  من  عدد  حق  يف  العمومية  القوات 

راأ�صها  وعلى  ال�صحراء،  من  برملانيني 

بيوت برملانيني من حزب العدالة والتنمية 

نف�صها.

ا�صتدعاء نواب البيجيدي لوزير الداخلية 

جاء مبا�صرة بعد مروره يف اجلل�صة العامة 

الأوىل جلل�صة الأ�صئلة ال�صفوية يوم الثالثاء 

اأن  نفيا مطلقا  نفى خاللها  والتي  املا�صي، 

وهو  البيوت،  اقتحمت  قد  اأجهزته  تكون 

»حممد  منهم  اإ�صالميون،  نواب  رف�صه  ما 

�صامل البيهي«، كانوا حا�صرين يف اجلل�صة، 

لالقتحام.  تعر�صت  بيوتهم  اأن  يوؤكدون 

وزير  بني  مبكرا  الع�صل  �صهر  انتهى  فهل 

الداخلية اجلديد وحزب بن كريان؟.

نهاية �سهر الع�سل بني ح�ساد وحزب العدالة 

لأول مرة حزب ال�ستقالل يعقد 

اجتماع جمل�سه الوطني خارج الرباط

بو�صتة اجلامعي برملاين 

ا�صتقاليل يف جمل�س الدار 

البي�صاء

البيضاء. األسبوع

مرة،  ولأول  ال�صتقالل،  حلزب  الوطني  املجل�س  عقد 

اجتماعه ال�صنوي خارج مدينة الرباط، وبال�صبط يف الدار 

البي�صاء.

وقد »طار«)...( حزب ال�صتقالل اإىل العا�صمة القت�صادية 

الأخري  امللكي  اخلطاب  خ�س  بعدما  الجتماع،  هذا  لعقد 

منا�صبة  فكانت  البي�صاء،  الدار  مل�صاكل  فقراته  معظم 

اأبدى فيها جميع املنتخبني ال�صتقالليني يف جمل�س املدينة 

ا�صتعدادهم لإعادة املدينة البي�صاء اإىل رونقها »بالرغم من 

خ�صو�صا  خ�صومهم«  طرف  من  يعانونها  التي  العراقيل 

واأن العا�صمة القت�صادية تعترب القطب املايل للمملكة.

من  بالعديد  خرج  الذي  الجتماع  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

الوطني  املجل�س  اجتماعات  عقد  فيه  تقرر  الإجراءات، 

القادمة يف 16 جهة، ولن يقت�صر على الرباط وحدها.

األزمي بوسعيد

مفاجأة

حصاد



الرباط. األسبوع

الدبلوما�سية  اأن  “الأ�سبوع”  علمت 

�سعوبة  وجدت  والر�سمية  الربملانية 

اأوروبي  تقرير  كبرية يف تغيري م�سمون 

خطري حول ال�سحراء كان قد مت اإعداده 

الربيطاين  الأروبي  النائب  طرف  من 

املحافظ �سارل طانوك، علما اأن اجلريدة 

اإىل التنبيه  اأ�سهر  كانت �سباقة قبل ثالثة 

اأكدت  عندما  املو�سوع،  هذا  خطورة  اإىل 

اأن تقريرا خطريا يجري طبخه على نار 

يونيو   27 عدد  الأ�سبوع  )انظر  هادئة 

.)2013
خطورة تقرير هذا النائب الذي و�سفته 

“الأ�سبوع” بعدو املغرب اجلديد، كادت 
اأن تقلب موازين القوى يف ال�سحراء، يوم 

الأوربي  الربملان  مبقر  املا�سي  الثالثاء 

الدبلوما�سية  اأن  لول  ب�سرتا�سبورغ، 

اإقناع  يف  املرة  هذه  جنحت  املغربية 

التقرير  اأ�سدقاء املغرب بتعديل م�سودة 

يف ن�سخته اجلديدة واملنقحة على عك�س 

“الأ�سبوع”  كانت  التي  الأوىل  الن�سخة 

قد اأ�سارت اإليها والتي ت�سمنت مقرتحات 

�سيئة الذكر )..( يف جمال حقوق الإن�سان 

بال�سحراء.

الن�سخة الأخرية اعرتفت ببع�س التقدم 

على  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  املغربي 

عك�س ن�سخة امل�سودة الأوىل، التي فر�ست 

حتركا قويا على اأكرث من م�ستوى ملواجهة 

تداعياتها املحتملة، خا�سة واأن اخلطاب 

اإىل  دعوته  كان وا�سحا يف  الأخري  امللكي 

امل�ستمرة،  واليقظة  القوية،  »التعبئة 

والتحرك الفعال، على ال�سعيدين الداخلي 

الوطن  لأعداء  للت�سدي  واخلارجي، 

امل�سروعة  غري  ولالأ�ساليب  كانوا،  اأينما 

ال�سحراء  »ق�سية  فـ  ينهجونها«...  التي 

واإمنا  البالد،  ملك  م�سوؤولية  فقط  لي�ست 

موؤ�س�سات  من  اجلميع،  ق�سية  اأي�سا  هي 

املنتخبة،  واملجال�س  والربملان،  الدولة 

والنقابية  ال�سيا�سية  الفعاليات  وكافة 

املدين،  املجتمع  وهيئات  والقت�سادية، 

املواطنني«.  وجميع  الإعالم،  وو�سائل 

الدورة  افتتاح  خالل  امللكي  )اخلطاب 

الت�سريعية الأخرية(.

�سكان  اإح�ساء  اإىل  دعا  اجلديد  التقرير 

بو�سعيتهم  والنهو�س  تندوف،  خميمات 

الأوىل  الن�سخة  حني  يف  احلقوقية، 

املحافظ  الربيطاين  النائب  �ساغها  التي 

»اأو�ساع  عنوان:  حتت  طانوك  �سارل 

جنوب  ودول  بال�ساحل  الإن�سان  حقوق 

ال�سحراء«، والتي جاءت يف 15 �سفحة، 

حقوق  لو�سعية  منها  جزءا  خ�س�ست 

قد  كانت  والتي  ال�سحراء،  يف  الإن�سان 

املهادن  املوقف  من  جذريا  حتول  اأبدت 

الذي اعتاده املغرب من الربملان الأوربي 

ومن اأ�سدقائه الربملانيني.

لل�سحراء  املخ�س�س  الباب  ويف  التقرير 

املغربية هاجم املغرب على غري العادة، 

ما  لغته، وحتدث مثال عن وجود  وحول 

اأ�سماه »اجلمهورية العربية ال�سحراوية 

قبل  من  حاليا  بها  املعرتف  الدميقراطية 

دولة   45 من  واأكرث  الإفريقي  الحتاد 

ع�سوا يف الأمم املتحدة«.

الأمم  »بعثة  اأن  ذكر  وبعدما  التقرير 

ال�سحراء  ا�ستفتاء  لتنظيم  املتحدة 

الأمم  بعثة  هي  )مينور�سو(  الغربية 

اآلية  اأية  هناك  ولي�س  فقط،  املتحدة 

لالإبالغ عن النتهاكات املزعومة حلقوق 

حقوق  م�ساألة  اأن  يوؤكد  الإن�سان«، 

الإن�سان هي عن�سر اأ�سا�سي يف اأي ت�سوية 

احلاجة  على  وي�سدد  لل�سراع،  �ساملة 

الإن�سان يف ال�سحراء  اإىل مراعاة حقوق 

الغربية دون انتظار اأية ت�سوية �سيا�سية 

نهائية«.

حق  اإن  يقول:»  اخلطري  التقرير  ذات   

تقرير امل�سري هو حق اأ�سا�سي من حقوق 

1 من العهد  الإن�سان، كما جاء يف املادة 

القرار  واأي�سا  باملدنية،  اخلا�س  الدويل 

1754 ملجل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة 
الذي حث الطرفني على التفاو�س بح�سن 

نية، دون �سروط م�سبقة  ي�سري اإىل تقرير 

امل�سري ل�سعب ال�سحراء الغربية«.

مت  امل�سودة  هذه  كل  احلظ  حل�سن 

تلطيف لغتها يف انتظار امتحانات اأخرى، 

الربملانية  الدبلوما�سية  تتحرك  فمتى 

ملحا�سرة  الر�سمية  بجانب  واحلزبية 

مثل هذه التقارير يف مهدها؟

�سوت  قد  الأروبي  الربملان  وكان 

موؤخرا، بـ361 �سوتا �سد التعديل الثاين 

يربط  الذي  طانوك،  �سارل  تقرير  من 

البحري  ال�سيد  اتفاقية  على  التوقيع 

�سوتا..   241 مقابل  ال�سحراء،  بق�سية 

اإل  جهد،  من  اللوبيات  بذلته  ما  ورغم 

مواقف  على  غلب  العقل  �سوت  اأن 

»الأ�سدقاء الأروبيني«.

وكان عبد الرحيم عثمون، رئي�س اللجنة 

الربملانية امل�سرتكة املغربية الأوروبية، 

ا�ستلهم  التقرير  �ساحب  اأن  اأكد  قد 

املتعلق   ،2012 دجنرب  تقرير  من  مواده 

و�سيا�سة  العامل  يف  الإن�سان  بحقوق 

بر�سم  املجال  هذا  يف  الأوروبي  الحتاد 

دجنرب   18 يوم  �سهد،  الذي   ،2011 �سنة 

حلقوق  فرعية  جلنة  انتداب   ،2012
الإن�سان تابعة للجنة ال�سوؤون اخلارجية 

حقوق  حول  تقرير  اإجناز  بالربملان، 

املغربية،  وال�سحراء  بال�ساحل  الإن�سان 

وهو ما عار�سه املغرب ب�سدة.

7
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من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور
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خلق اهلل الأر�س، ثم خلق اآدم ليعمرها بن�سله من حواء التي خلقها من �سلع من 

�سلوعه، وتنا�سل الثنان تاركني جيال وراء جيل حتى انت�سرت ذريتهما مبليارات 

الب�سر فوق هذا الكوكب. ومنذ مطلع احلياة وحتى يرث اهلل الأر�س ومن عليها 

فقد جعل للب�سر رزقا وفريا يخرج من الأر�س ومن البحر ليعي�سوا منه ثم يرحلوا 

ليعي�س القادمون بعدهم منه. وجعلت الأرا�سي �سا�سعة وا�سعة لت�سم اجلميع.

ولكن رغم ات�ساع الأر�س ووفرة خرياتها وتق�سيم اهلل للرزق بحكمته تعاىل بني 

النا�س، فقد طغى الإن�سان وانت�سر من ن�سله املف�سدون يف الأر�س.

ولأن الإن�سان طماع ول ميالأ عينه �سوى الرتاب، فقد اخرتع الأ�سلحة ليقتل بها 

ابن جن�سه.

واليوم، فال حديث للب�سرية عرب العامل اأجمع �سوى عن اأ�سلحة الدمار وعلى راأ�سها 

الأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية التي انت�سرت رغم التفاقيات املربمة بني دول 

العامل والتي تق�سي مبنع �سنعها وحظر ا�ستعمالها خالل احلروب واملواجهات 

الع�سكرية بني الدول.

فرغم املوؤمترات الكثرية التي انعقدت لهذه الأهداف فالزلنا ن�سمع عن هجمات 

متوا�سلة يف هذه الرقعة من العامل ويف تلك البقعة بوا�سطة الأ�سلحة الكيماوية 

والبيولوجية للق�ساء على اخل�سوم بطريقة لاإن�سانية وغري م�سروعة.. لزلنا 

والكارثة  الأ�سلحة.  من  الب�سع  النوع  هذا  بوا�سطة  الآلف  مقتل  عن  ن�سمع 

الكربى هي اأنه خالل املواجهات الع�سكرية يكون املدنيون دائما اأول �سحايا هذه 

والن�ساء  الأطفال  وخا�سة  باحلرب  لهم  عالقة  ل  اأنا�س  منهم  فيموت  الأ�سلحة، 

كل  يف  الأخبار  اأر�سيفات  مراجعة  وتكفي  العزل.  وال�سيوخ  احلوامل  فيهن  مبا 

ف�سائيات العامل لن�ست�سف حجم الكارثة وكمية الق�سوة التي تتعامل بها اجلحافل 

الالب�سرية بوا�سطة هذا النوع من الأ�سلحة املحظورة اإن�سانيا وقانونيا.

والأ�سئلة التي تطرح نف�سها باإحلاح على كل من يتابع املو�سوع هي: ملاذا يتم 

بني  م�ستعملوها  يرحم  ل  وملاذا  ت�سويقها؟  يتم  وملاذا  الأ�سلحة؟  هذه  ت�سنيع 

ال�سعوب  اأيتها  يا  ملاذا  ل�سرائها؟  الدولرات  مليارات  ت�سرف  وملاذا  جن�سهم؟ 

ويا اأيتها الأنظمة؟. اإن هناك ويف مناطق �سا�سعة من هذه الأر�س ماليني الب�سر 

الذين يعي�سون حتت عتبة الفقر وماليني اجلياع الذين ل يجدون ما ياأكلون ول 

قيد احلياة.. هناك  بها على  ليبقوا  يعرثون حتى على قطعة من اخلبز احلايف 

اآلف الأطفال الذين ميوتون حتت اأ�سعة ال�سم�س املحرقة حتت عيون اأمهاتهم، 

وقد تفرقت اأ�سلعهم من فرط الهزال، جفت جلودهم من �سدة اجلوع وانتفخت 

بطونهم باملياه ب�سبب الأمرا�س الناجمة عن املجاعات اجلماعية. ول ميكن للذين 

ي�سرتون الأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية مباليني الدولرات اإنكار تلك ال�سور 

القامتة لقبائل كاملة يفتك بها اجلوع حتت اأنظار العامل اأجمع. فلماذا ل ت�سخر 

تلك الأموال الطائلة التي ت�سرتى بها هذه الأ�سلحة لإنقاذ هوؤلء الب�سر من اجلوع 

واملوت يف العراء. ملاذا؟ ملاذا ل يتم تخ�سي�س تلك امليزانيات ال�سخمة التي يعجز 

العقل عن احت�سابها لإنقاذ الآلف من املوت يف عر�س البحر وهم يحاولون الهجرة 

بطريقة غري �سرعية هاربني من ويالت اجلوع والفقر يف بلدانهم؟ ملاذا؟ لقد خلق 

اهلل النا�س �سوا�سية، فلماذا ل ي�ساعد الإن�سان اأخاه بدل من اأن ي�سرتي ال�سالح 

الفتاك ليق�سي به عليه، تاركا اأخاه املحتاج لتلك الأموال حتت رحمة الفقر؟ ملاذا؟ 

حتى احليوان، فقد اأمرنا اهلل بالرفق به عند الذبح بهدف اإعداد الطعام اليومي 

لبني جن�سنا. فما هذا باهلل عليك يا اإن�سان، وملاذا تنتهك كل القوانني الإلهية لتدمر 

هذا العامل بيديك يا اإن�سان؟

اإن القانون الدويل الإن�ساين يت�سمن مبادئ وقواعد اأ�سا�سية حتكم اختيار الأ�سلحة 

اأو تقيدها، وت�سطلع اللجنة الدولية لل�سليب  اأ�سلحة معينة  وحتظر ا�ستعمال 

اأ�سلحة معينة،  ا�ستعمال  الذي ينظم  بالقانون  التعريف  الأحمر بدور ريادي يف 

وتطويره.

وقد جاءت ن�سو�س القانون الدويل الإن�ساين، منذ البداية، لت�سع حدا للمعاناة 

التي ت�سببها النزاعات امل�سلحة. ولهذه الغاية، يحدد القانون الدويل الإن�ساين كال 

من �سلوك املقاتلني وقواعد اختيار و�سائل احلرب واأ�ساليبها مبا فيها الأ�سلحة.

املقذوفات  ا�ستعمال  حظر  على  امل�سمار  هذا  يف  الأوىل  املعاهدات  ن�ست  كما 

املتفجرة التي يقل وزنها عن 400 غرام، والر�سا�سات التي تتفلطح ما اأن تخرتق 

يحظر  الذي  جنيف  بروتوكول  احلكومات  اعتمدت   ،1925 ويف  الإن�سان.  ج�سم 

ا�ستعمال الغازات ال�سامة وو�سائل احلرب اجلرثومية. ومت تعديل هذه املعاهدة 

باعتماد اتفاقية الأ�سلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأ�سلحة الكيماوية عام 

1993 اللتني جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خالل تو�سيع نطاق احلظر 
اإىل حظر تطوير الأ�سلحة البيولوجية والكيماوية واإنتاجها وحيازتها وتخزينها 

والحتفاظ بها ونقلها، واملطالبة بتدمريها.

ويف 30 مايو 2008، اعتمدت 107 دولة التفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية. 

واأ�سبحت اأحكام املعاهدة، اعتبارا من 1 غ�ست 2010، ملزمة قانونا لـ 30 دولة 

�سادقت عليها، وعلى الدول الأخرى التي ت�سادق على التفاقية، يف وقت لحق، 

وتكون الدول، باعتمادها التفاقية وتوقيعها، قد خطت خطوة كبرية نحو اإنهاء 

املوت واحلرج واملعاناة التي تت�سبب فيها تلك الأ�سلحة.

وي�سهم النت�سار غري املراقب لالأ�سلحة يف زيادة انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين، 

 2006 عام  منذ  الدول  وبداأت  ال�سحايا.  اإىل  امل�ساعدات  تقدمي  جهود  ويقو�س 

مناق�سات ب�ساأن اإبرام »معاهدة لتجارة الأ�سلحة« تطبق على ال�سعيد العاملي. 

وقررت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف يناير 2010، عقد موؤمتر الأمم املتحدة 

قانونا  ملزم  �سك  اإعداد  بهدف   ،2012 لعام  الأ�سلحة  جتارة  مبعاهدة  اخلا�س 

يحدد اأعلى املعايري الدولية املمكنة لتنظيم نقل الأ�سلحة التقليدية. وتوؤيد اللجنة 

الدولية اإعداد معاهدة �ساملة وملزمة قانونا ب�ساأن جتارة الأ�سلحة حتدد معايري 

دولية م�سرتكة لتنظيم نقل جميع الأ�سلحة التقليدية وذخريتها وال�سم�سرة فيها 

ب�سكل م�سوؤول.

الب�سر، واحموا  اأيتها الأنظمة.. ارحموا بني جن�سكم:  اأيتها ال�سعوب.. ويا  فيا 

لل�سياطني رديفة  اأ�سلحة مل ينزل بها اهلل من �سلطان، ولكنها كانت  الأرواح من 

حتى يوم الدين. ول حول ول قوة اإل باهلل خالق الإن�سان يف كل مكان.

يا اأيتها ال�شعوب..»الأ�ضبوع” كانت �ضباقة اإىل التنبيه خلطورة ع�ضو يف الربملان الأروبي 

 يا اأيتها الأنظمة ِا�شرتوا الطعام 

للجياع بدل من الأ�شلحة الفتاكة تفا�شيل تقرير “طانوك” 
الذي ا�شتهدف الوحدة 

الرتابية 

مقال الأ�صبوع الذي �صدر قبل 3�أ�شهر

خطورة تقرير هذا النائب الذي 
وصفته “األسبوع” بعدو المغرب 
الجديد، كادت أن تقلب موازين 

القوى في الصحراء، يوم الثالثاء 
الماضي بمقر البرلمان األوربي 

بستراسبورغ، لوال أن الدبلوماسية 
المغربية نجحت هذه المرة في 
إقناع أصدقاء المغرب بتعديل 
مسودة التقرير في نسخته 

الجديدة والمنقحة على عكس 
النسخة األولى



�لعد�لة و�لتنمية لي�س حزبا �إ�سالميا
لي�س من �ملعقول �أن ندعي 

�إ�سالميا..  حزبا  كوننا 

و�لتنمية  �لعد�لة  فحزب 

منطه  له  �سيا�سي  حزب 

و�سف  ي�سح  وال  �خلا�س، 

بلد  يف  باالإ�سالمية  �الأحز�ب 

�إ�سالمي..فاحلزب �لذي يقود 

م�سار  لديه  �حلالية  �حلكومة 

خا�سة،  و�جتهاد�ت  خا�س 

�مل�سلمني  مع  طيبة  عالقات  وله 

وهو  �أجمع،  �لعامل  يف  وغريهم 

بتنظيم  بارتباطه  �حلزب  فيه  يتهم  �أن  ميكن  ال  �لذي  �الأمر 

معني )بت�سرف( .

عبد اإلله بن كيران )العدالة والتنمية( 

الفنان املغربي الوحيد يف حفل زفاف الأمرية
�ملغربي  �لفنان  كنت 

�لوحيد �لذي �أحيى حفل 

زفاف �الأمرية لال�سكينة، 

�إفريقية  فرقة  قدمت  كما 

�ل�ساعات  يف  و�سلة 

�ساعة  ملدة  �الأخرية 

�لوقت  وباقي  و�حدة، 

ملدة  لوحدي  �حلفل  �أحييت 

�لر�بعة  �ل�ساعة  من  متتد 

�ل�ساعة  غاية  �إىل  ع�سر� 

�لر�بعة �سباحا.. حفل زفاف 

تقليدي، بحيث حافظ على  زفاف مغربي  كاأي  كان  �الأمرية 

خ�سو�سيات �لعر�س �ملغربي �الأ�سيل، فكانت طقو�س �لزفاف 

�حلناء  ونق�س  “�لربزة”  من  حا�سرة،  �الأ�سيلة  �ملغربي 

وخروجهما  �لعرو�سني  دخول  ومر�فقة  “�للب�سة”  وتغيري 

بـ“�لته�سرية” و�لزغاريد و�ل�سالة على �لنبي.

الحاج عبد المغيث )مغني شعبي( 

ت�شابه بني احلرب العاملية الثانية و»الربيع العربي«
ما ي�سهده �لعامل �لعربي 

وفارقة  هامة  حلظة 

الأي  �خلام  �ملادة  توفر 

حلظة  يف  الأننا  فنان، 

تغيري �جتماعي و�سيا�سي 

حلظة  ويف  وثقايف، 

وت�سكيل  �لتاريخ  كتابة 

مرة  �لعربية  �ملنطقة 

�أخرى، فكل مد�ر�س �ل�سينما 

�ل�سيا�سية  باالأحد�ث  تاأثرت 

�إذ  �لكربى،  و�الجتماعية 

ظهرت خالل �حلرب �لعاملية �لثانية مثال مد�ر�س فنية جديدة 

�لتي  �الآن  �لفر�سة  هذه  لدينا  �لعربي  �لعامل  ويف  �لغرب،  يف 

�ست�سمح لنا بطرح ت�ساوؤالت جديدة غري تقليدية عن �ل�سيا�سة 

و�لثقافة و�ملجتمع..

أحمد محفوظ نوح )الجزيرة الوثائقية( 

تراجعات امليزانية..
“مو�رد  تر�جع  يعترب 

�مل�سكلة  �لعامة”  �مليز�نية 

�ملختلفة  �ل�سر�ئب  من 

وحقوق  �جلمارك  وعائد�ت 

�مل�سوؤول  وغريها،  �لت�سجيل 

يف  �لرت�جع  هذ�  عن  �الأول 

�لرت�جع  وبلغ  �لعامة،  �ملو�رد 

 283 )من  �ملائة  يف   6.7 حدود 

مليار و 504 مليون درهم �إىل 264 

مليار و 430 مليون درهم يف قانون 

2014 (، ب�سبب تر�جع �الإنتاج غري �لفالحي وما تبعه 
من �نكما�س يف �مل�ستحقات �ل�سريبية �ملفرو�سة عليه 

بفعل  تر�جعت  �لتي  �ملبا�سرة  غري  �ل�سر�ئب  جمموع  وكذ� 

�نكما�س �لطلب �لد�خلي.

عبد الرحمن الصديقي )عميد كلية(

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

»�شندات اإ�شالمية مغربية« 
جلمع ماليني الدولرات 

�إ�سافية  750 مليون دوالر   ي�سعى �ملغرب جلمع نحو 

�لعام �حلايل،  �إ�سد�ر �سند�ت دولية، بنهاية  من خالل 

بح�سب م�سودة �مليز�نية �ملغربية لعام 2014 وت�سريح 

م�سدر بوز�رة �ملالية.

وقال �مل�سدر �لذي طلب عدم ن�سر ��سمه: �إن �الإ�سد�ر�ت 

قد تكون �سند�ت تقليدية �أو �سكوكا )�سند�ت �إ�سالمية(. 

�حلكومة  �أن  �إىل  ذلك  �القت�ساديون  �ملحللون  و�أرجع 

�تخذت خطو�ت لتعزيز و�سعها �ملايل عن طريق خف�س 

دعم �ل�سلع.

من  دوالر  مليون   750 �ملا�سي  ماي  يف  �ملغرب  وجمع 

يف  جيد  ب�سكل  تد�ولها  يجري  تقليدية  �سند�ت  خالل 

�ل�سوق �لثانوية منذ ذلك �حلني.

مقال  �سدور  من  �أ�سبوعني  من  �أقل  بعد 

�حلقيقة  ركن  يف  �ل�سحفي  �الأ�سبوع 

�ل�سائعة حتت عنو�ن: » �أال ليت �ل�سباب 

�أقدمت  �إىل قياد�ت �جلي�س«،  يعود يوما 

�مللكية  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 

جذرية  تغيري�ت  �إجر�ء  على  موؤخر� 

و�الأفو�ج  �لفيالق  قيادة  م�ستوى  على 

�مليد�نيني، بن�سبة ت�سل �إىل 50 يف �ملائة، 

يف  �لنا�س«  »�سحيفة  �أكدته  ما  ح�سب 

عددها �ل�سادر يوم �لثالثاء 29 �أكتوبر 

�الأ�سبوع  ر�سالة  �أن  ليظهر   ،2013
�ل�سحفي و�سلت باأق�سى �سرعة ممكنة 

�إىل من يهمهم �الأمر.

و�أكدت �سحيفة �لنا�س �أن هذه �لتغيري�ت 

همت باالأ�سا�س، ت�سبيب قياد�ت �لفيالق 

�جلنوبية  للمنطقة  وكانت  و�الأفو�ج، 

�للو�ء  �أن  و�أ�سافت  فيها..  �الأ�سد  ح�سة 

عبد  د�رمي«  »دوكور  �جلرن�ل  �لركن 

للقو�ت  �لعام  �ملفت�س  بناين،  �لعزيز 

�مل�سلحة �مللكية وقائد �ملنطقة �جلنوبية، 

�ل�سلط  لتبادل  ر�سمي  حفل  على  �أ�سرف 

وتن�سيب قياد�ت �لقطاعات �لثالثة يف كل 

من �لعيون وكلميم و�لد�خلة.

ت�ساءلت  قد  »�الأ�سبوع«  كانت  و�إذ� 

 17 �خلمي�س  يوم  �ل�سادر  عددها  يف 

�أكتوبر:»�أما �آن �لوقت، للعودة �إىل �لتفكري 

يف �إعادة هيكلة �جلي�س �ملغربي وت�سبيب 

قياد�ته ��ستعد�د� للعب دور فيما �أ�سماه 

�مللك يف خطابه، �إجماع �ملكونات للدفاع 

�ملذكورة  فاإن �جلريدة  عن �سحر�ئنا«، 

�أكدت على �سدر �سفحتها �الأوىل �أن هذه 

و�فق  بعدما  تاأتي  �جلديدة  �لتعيينات 

�الأعلى  �لقائد  �ل�ساد�س،  حممد  �مللك 

باإحالة  مقرتح  على  �مل�سلحة،  للقو�ت 

�لرتب  خمتلف  من  �جلرن�الت  من  عدد 

على �ملعا�س، بعد و�سولهم �سن �لتقاعد، 

وتعيني �سباط �سباب يف قياد�ت �لفيالق 

و�الأفو�ج.

وهكذ� عني �للو�ء �جلرن�ل »دوديفزيون« 

�لفاحتي، �لذي كان ي�سغل من�سب قائد 

�حلامية �لع�سكرية يف �لد�ر �لبي�ساء، على 

ر�أ�س �لقطاع �لع�سكري لو�دي درعة، خلفا 

للو�ء حبيبي، �لذي �أحيل على �لتقاعد، 

وحل �جلرن�ل »دوديفزيون« �لز�وي على 

ر�أ�س �لقطاع �لع�سكري لل�ساقية �حلمر�ء، 

و�لذي كان على ر�أ�س �لقطاع �لع�سكري 

لو�دي �لذهب، مكان �لفريق �جلرن�ل »دو 

ديفزيون« حدو، �لذي �أحيل على �لتقاعد، 

�مل�سرف  لكد�يل،  �ل�سالم  عبد  عني  فيما 

�ملنطقة  قيادة  يف  �لتكوين  مكتب  على 

�جلنوبية، على ر�أ�س �لقطاع �لع�سكري 

لو�دي �لذهب.

�سكرا.. لقد و�سلت الر�سالة 

تغييـــــرات جذريــة يف �شفــوف قيــادة اجليــ�ش 

كاريكاتور

�سارك ع�سر�ت من موثقي وعدول 

�ملغرب موؤخر� يف وقفة �حتجاجية 

�أمام مقر وز�رة �لعدل و�حلريات 

م�سروع  على  �حتجاجا  بالرباط، 

مينح  �لوز�رة  �أعدته  قانون 

�لعقود  حترير  �خت�سا�س 

للكتاب  �أو  �الأعمال  لوكالء  �لثابتة 

�لعموميني.

وتز�منت هذه �لوقفة �لتي نظمتها 

�لوطنية  �لهيئة  م�سرتك  ب�سكل 

للموثقني و�لهيئة �لوطنية للعدول 

باملغرب، مع بدء �لهيئتني �إ�سر�با 

يف  يندرج  �أيام  �أربعة  ملدة  وطنيا 

برناجمهما �الحتجاجي �سد  �إطار 

م�سروع هذ� �لقانون.

وطالب �مل�ساركون يف هذه �لوقفة 

�لذي  �مل�سروع  هذ�  ب�سحب 

نظاما  »�سي�سكل  �أنه  �عتربو� 

�إن  قالو�  وقت  يف  �ساذ�«،  قانونيا 

�ملغرب �نخرط يف م�سل�سل مالءمة 

�ملو�ثيق  مع  �لقانونية  تر�سانته 

و�ملعاهد�ت �لدولية.

و�عتربت �لهيئتان يف بيان لهما �أن 

من �ساأن منح حترير �لعقود �لثابتة 

لفئة جديدة من �ملهنيني يف غياب 

�سروط �لكفاءة و�لتكوين �لقانوين 

و�خلربة �ملهنية و�الحرت�فية، �أن 

يوؤدي �إىل �سياع حقوق وممتلكات 

وجماعات.. �أفر�د�  �ملو�طنني 

�سي�سكل  �لو�سع  هذ�  �أن  و�أ�سافتا 

�لقانونية  للجاذبية  »�سربا 

لكاهل  �إثقاال  وكذ�  و�القت�سادية 

�ملنازعات  من  هائل  بكم  �ملحاكم 

هي يف غنى عنها«، م�سريتني �إىل �أن 

�ملجتمعية  للحاجة  »�نتفاء  هناك 

جديدة،  قانونية  هيئة  خلق  �إىل 

لنتائج  م�سبقة  در��سة  �أي  وغياب 

م�ستوى  على  �خليار  هذ�  و�آثار 

�الأمن �لتعاقدي وعلى �مل�ستويات 

�القت�سادية و�الجتماعية«.

العدول واملوثقون يحذرون من �شياع ممتلكات املواطنني ب�شبب قانون جديد

مقتطف  من مقال  �حلقيقة �ل�ضائعة �لذي دعا �إىل ت�شبيب اجلي�ش  مقال �ضحيفة �لنا�س �لذي ي�ؤكد �أن �لر�ضالة و�ضلت. 

أرشيف
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قال حممد اليازغي الكاتب االأول ال�شابق حلزب االحتاد اال�شرتاكي: 

»اإن عبد االإله بن كريان ف�شل مرتني، ف�شل حكوميا، وف�شل اأي�شا على 

م�شتوى التدبري احلزبي، فال �شك اأنه بعد اإعالن احلكومة اجلديدة، 

يف  والتنمية«..  العدالة  حزب  داخل  و�شتحدث  حدثت  عديدة  اأمور 

اإ�شارة اإىل االأزمة الداخلية التي يعي�شها هذا احلزب.

خالل  بو�شت«  »العا�شمة  جريدة  مع  حوار  يف  اليازغي  واأو�شح 

االأ�شبوع اجلاري، اأن رئي�س احلكومة اأخطاأ الأنه مل يذهب اإىل انتخابات 

�شابقة الأوانها، حتى ال ي�شقط فيما �شقط فيه، ويجنب املغرب اأزمات 

م�شتقبلية، فلو اختار االنتخابات لكان الو�شع مغايرا، »�شحيح اأن 

االنتخابات فيها م�شاريف كبرية، لكن عندما تكون االأزمة، ت�شبح 

امل�شاريف حال لهذه االأزمة، واالأهم من املال هو اإعطاء الكلمة لل�شعب 

ليختار اخلريطة ال�شيا�شية التي تنا�شبه يف هذه الفرتة، ويرى فيها 

حال مل�شاكله واأزماته، لكن بن كريان اختار حكومة جديدة، جديدة 

بكل املقايي�س، ال من حيث هيكلتها، وال من حيث توزيع املهام فيها، 

وال من حيث عدد الوزراء«، يقول اليازغي.

تقدمي  هو  �شيء  كل  وقبل  فعله  احلكومة  رئي�س  على  يتوجب  »ما 

ت�شريح حكومي جديد، يتم الت�شويت عليه داخل الربملان بغرفتيه، 

الثانية من احلكومة اجلديدة،  الن�شخة  اأ�شا�س هذه  لي�س على  لكن 

مع  االئتالف  بها  مت  التي  ال�شيغة  معروف  غري  ال�شاعة  حلد  الأنه 

باقي االأطراف، لهذا فالت�شويت �شيبني القاعدة احلقيقية لالأغلبية 

اجلديدة«، يو�شح اليازغي.

هل ي�سل »حليب احلمري« اليازغـــــي يتوقـــع �سقـــوط بن كيـــران 

الرتكي اإىل املغرب؟ 

يف  »اأتان«)حمارة(  حلب  يحاول  تركي  ملزارع  هي  ال�شورة 

مزرعته اخلا�شة التي �شرعت يف اإنتاج هذا النوع من احلليب 

الذي يعتقد اأنه قادر على �شفاء اأمرا�س كثرية، اأهمها الربو 

اإىل  االأقرب  كونه  اإىل  باالإ�شافة  ال�شرطانات،  اأنواع  وبع�س 

اأثبتت درا�شات علمية.. هذا املواطن يدعى  حليب االأم، كما 

له بع�س املواقع حيزا كبريا  يالت�شني خ�ش�شت  حممد علي 

هو:  مطروحا  يبقى  الذي  ال�شوؤال  لكن  ن�شاطه،  لتغطية 

كيف �شتتعامل ال�شلطات مع هذا النوع من احلليب يف حالة 

و�شوله اإىل املغرب، خا�شة مع هذا االنفتاح اجلديد على بالد 

مثل تركيا؟ )..(.

»امل�سيحيون املغاربة« بني 
الري�سوين والزمزمي 

 

اإىل الع�شور االأوىل، بح�شب  يعود وجود امل�شيحيني باملغرب 

تقرير ملوقع »معرفة« الذي يعنى بق�شايا امل�شيحيني يف العامل. 

املغربية بفعل  االأو�شاط  الكثري من  الديانة يف  وانت�شرت هذه 

منا�شبات  يف  ودخلت  البلد.  بهذا  للمب�شرين  الدائم  احل�شور 

قامت  الرباط  وكانت  اخلط.  على  املغربية  ال�شلطات  خمتلفة 

حفيظة  اأثار  مما  �شابقة  منا�شبة  يف  املب�شرين  من  عدد  بطرد 

العديد من املنظمات احلقوقية يف الداخل واخلارج، ووجهت 

حتدث  اأوروبيا  تقريرا  اأن  كما  املغربية،  للحكومة  انتقادات 

ب�شكل �شلبي عن و�شعية الت�شامح الديني يف البالد.

واإن كان البع�س من املح�شوبني على التيار االإ�شالمي يف املغرب 

يت�شاهلون مع ن�شر امل�شيحية يف املغرب، فالكثري منهم يرف�شون 

ذلك، وي�شغطون بقواهم على الدولة لتتعاطى مع هذه الفئة 

اأن انتقد ال�شيخ  بالكثري من ال�شرامة. ويف هذا ال�شياق �شبق 

بفتاوى مثرية  املغاربة  لدى  املعروف  الزمزمي،  الباري  عبد 

للجدل، ال�شيخ اأحمد الري�شوين الذي اعرت�س على منع التب�شري 

يف البالد.

موقع  اأوردها  والتي  الري�شوين،  اآراء  وقال الزمزمي ب�شاأن 

ه�شربي�س، اإنها »اآراء عجيبة تنم عن تفكري غري منطقي وغري 

�شرعي، وقد تكون �شدرت منه بال تريث بعيدا عن الواقع يف 

البلدان االإ�شالمية«.

زواج أطول رجل في العالم..
ِا�شمه »�شلطان كو�شن« وهو اأطول رجل يف العامل متكن اأخريا من عقد 

قرانه على امراأة �شورية يف حفل كبري باأحد املراكز التجارية برتكيا، 

وكان منتظرا اأن ي�شارك يف هذا احلفل وزير الداخلية الرتكي لوال اأنه 

اعتذر يف اآخر حلظة.. 

نفى جنم منتخب املغرب للنا�شئني الالعب عمر اأرجون اأن تكون 

الريا�شية  قناة اجلزيرة  بها على  التي ظهر  التلفزيونية  اللقطة 

كاأ�س  �شمن   )1  -  3( كرواتيا  على  املغربي  املنتخب  فوز  بعد 

العامل للنا�شئني حتت 17 �شنة، املقامة حالياً يف االإمارات حتى 

الثامن من ال�شهر املقبل، وهو يقوم بحركة فرك اأ�شابع يده باأنها 

تدل كما ف�شره اجلمهور، على اأنه طلب مبلغاً مالياً من اجلامعة 

امللكية لكرة القدم مكافاأة على الفوز.

اأمام  املباراة  خو�س  رف�س  قد  يكون  اأن  قاطع  ب�شكل  نفى  كما 

اأوزبك�شتان قبل اأن يت�شلم حقوقه املادية، موؤكدًا اأن الق�شة التي 

اأن  الق�شة  ما يف  واأو�شح:»كل  تداولها اجلمهور غري �شحيحة، 

جماعية  طعام  وجبة  على  معي  تراهنوا  املغرب  يف  يل  اأ�شدقاء 

باأين لن األعب يف الت�شكيلة االأ�شا�شية للمباراة مع كرواتيا اأو اأين 

لن اأظهر بامل�شتوى الالئق، ومن يخ�شر عليه اأن يقوم بدفع قيمة 

الطعام وعلى ح�شاب الت�شلية واملزحة، واأنا ك�شبت الرهان، الأين 

خ�شت املباراة كاملة، وجنحت يف اأن اأكون فاعالً ب�شناعة هدفني 

من اأهداف املباراة، ما يعني اأنني تفوقت عليهم«.

ق�سدت الرهان ومل اأق�سد اأ�سياء اأخرى 
اآخر ت�صريح قبل املغادرة: 

اآخــر اأجـــل لتجديـــد 
البطاقـــة الوطنيــة 

اأعلنت املديرية العامة لالأمن الوطني اأن اآخر اأجل لتجديد 

بطاقات التعريف الوطنية يف ن�شختها القدمية واحل�شول 

 31 هو  االإلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  على 

دجنرب 2013.

توفرها  التي  للمزايا  نظرا  اأنه   ، املديرية  واأفادت 

يف  خا�شة  االإلكرتونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة 

وتوثيق  والقانونية  االإدارية  امل�شاطر  تب�شيط  جمال 

املعطيات الت�شخي�شية و�شمان اأمن الوثائق وامل�شتندات 

تهيب  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  فاإن  التعريفية، 

بجميع املواطنات واملواطنني التعجيل بتجديد بطاقات 

تعريفهم القدمية بهدف احل�شول على البطاقات الوطنية 

دجنرب   31 يف  املحدد  املوعد  قبل  االإلكرتونية  للتعريف 

املقبل.

ولالإ�شارة، فاإن برنامج تعميم البطاقة الوطنية للتعريف 

بطاقات  لتجديد  اأوليا  موعدا  حدد  قد  كان  االإليكرتونية 

قبل   ،2011 دجنرب   31 يف  القدمية  الوطنية  التعريف 

اأن يتقرر متديد هذا االأجل ملدة اإ�شافية واأخرية اإىل غاية 

املواطنات  جميع  متكني  اأجل  من   2013 دجنرب   31
الوطنية  تعريفهم  بطاقات  جتديد  من  واملواطنني 

الزمزميالريسونيالقدمية.
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● ما تعليقك على بع�ض الت�رصيحات التي 
تقول، اإن ثلثي املغاربة يتكلمون باللغة 

االأمازيغية وال يعرفون العربية؟

لأننا  ال�صحة،  من  له  اأ�صا�س  ل  الكالم  هذا   ❍
والقراآن  والإ�صالم  الأوىل،  بالدرجة  م�صلمون 

اأ�صول  اأنا كباحث من  ال�صاد..  لغة  يعتمدان على 

بها  ن�صنع  مل  كاأمازيغيني  اأننا  اأوؤكد  اأمازيغية، 

)يق�صد ال�صلحة( اأية اآلة، وحتى نكون واقعيني هل 

ميكن لل�صيديل اأن يعطيك الدواء بناء على و�صفة 

مكتوبة باللغة الأمازيغية، كم عدد ال�صيادلة الذين 

يعرفون اللغة الأمازيغية يف املغرب..

الخطابي هزم الجيوش الفرنسية 
واإلسبانية وكان يتكلم العربية

● اأحمد بوكو�ض مدير املعهد امللكي للثقافة 
اأالأمازيغية يقول اأي�ضا اإن القنوات الوطنية ال 

حترتم حقوق االأمازيغيني، ما راأيك؟

متى  منذ  تكفي،  وهي  متازيغت،  اإذاعة  هناك   ❍
بتيفناغ..،  الأمازيغيني  مع  يتحدث  الطبيب  كان 

الوداد مثال هو فريق مغربي م�صلم، وهناك  فريق 

اأي�صا فريق خنيفرة وفريق بني مالل، ملاذا ل نقول 

مثال هذا الفريق اأمازيغي، حتى القبائل اجلزائرية 

والليبية ل يوجد عندها هذا املنطق..

● هل تعتقد اأن ن�ضاط املعهد امللكي للثقافة 
االأمازيغية واجلمعيات االأمازيغية قد يت�ضبب 

يف م�ضكل؟

القبائل  بني  كبري  م�صكل  يف  �صيت�صبب  نعم،   ❍
عبارة  املغرب  ي�صبح  وقد  والعرب،  الأمازيغية 

عن دويالت.. دعني اأ�صاأل هوؤلء، ملاذا عبد الكرمي 

اخلطابي الذي هزم اجليو�س الفرن�صية والإ�صبانية، 

وكان قا�صيا يف �صبتة مل يكن يق�صي بتيفناغ رغم 

اأ�صوله الأمازيغية التي مل متنعه من الكتابة باللغة 

العربية وحفظ القراآن الكرمي؟.

اأبو  الكبري  العامل  اأخرى،  حكاية  لكم  �صاأحكي 

القا�صم الزياين ذهب اإىل اأفغان�صتان، وملا و�صل اإىل 

اأولئك النا�س  اإماما مل�صجد، فوجد  كابول، انتخب 

يتخا�صمون دائما ب�صبب اختالف لهجاتهم، فاقرتح 

عليهم اأن يتكلموا بلغة القراآن، فق�صى �صنة هناك، 

وقال لهم يوم اجلمعة الأخري الذي ق�صاه معهم: 

لغزيل  اأجد  مل  فلما  رقيقا،  غزل  للنا�س  »غزلت 

مبا�صرة  ذلك  بعد  وخرج  مغزيل«،  ك�صرت  ن�صجا، 

اإىل ال�صودان ومنها عاد اإىل قبيلة ا�صقرين، وذهب 

الرتبية  جمال  يف  درا�صته  يتم  كي  القرويني  اإىل 

الإ�صالمية، وخرج من درا�صته متفوقا، فاأق�صم باأن 

يبقى يف فا�س دوحة العلم اإىل اأن مات فيها، وهو 

مدفون يف زاوية �صيدي احمد التيجاين اليوم..

الباحث األمازيغي موحى أوهتيت يرد على بوكوس: 

تثير تحركات بعض النشطاء األمازيغيين الكثير من الجدل أحيانا، لكنها تثير في بعض اللحظات القلق 
أيضا )..(، ما معنى أن يقول بعض النشطاء األمازيغيين إن ثلثي المغاربة ال يعرفون اللغة العربية، 

مباشرة على شاشة التلفزيون؟ ألن يساهم ذلك في تشتيت صفوف المغاربة؟
أن  أمازيغية،  أصول  ومن  األمازيغية،  الثقافة  في  باحث  وهو  أوهتيت«  »موحى  يؤكد 
المغاربة مسلمون بالدرجة األولى، وأن أقطاب إيمازيغن أمثال موحى أوحمو الزياني 
والعالمة المختار السوسي كانوا يفضلون الحديث بلغة »الضاد«، فاألمازيغية في 
نظره ليست لغة علم، ولم نصنع منها أية آلة حسب قوله، وعن رأيه فيما يتعلق 
باللغة  باالعتراف  شبيه  باألمازيغية  االعتراف  أن  الباحث  نفس  يؤكد  بدسترتها، 

الفالمانية لدى البلجيكيين.
يذهب موحى بعيدا عندما يؤكد في حواره مع »األسبوع« أن الدعاية لألمازيغية 
إعادة  إلى  العرش«، كما يدعو  التشويش على  في بعض األحيان »غرضه هو 
»أشبه  فحالته  األمازيغية؛  للثقافة  الملكي  المعهد  اشتغال  آليات  في  النظر 
فوق  الحناء  توضع  ال  يقولون،  واألمازيغيون  بالقمل،  المملوء  المرأة  بشعر 
القمل، وهذا بالضبط ما يقوم به المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، حسب 

قول أوهتيت.
ال يتفق هذا الباحث الذي كان شاهدا على انقالب الصخيرات بصفته ضابطا ممتازا 
في الجيش مع كتابة األمازيغية بحروف »تيفناغ«، فهي مجرد خطوط جيومترية 
كانت قد اختفت من الوجود، ولم تظهر من جديد إال في عهد الحسن الثاني، 
قادوا  الذين  هم  »أمازيغيين«  لكون  عقدة  األمازيغية  له  تشكل  كانت  الذي 
االنقالبات ضد العرش في الصخيرات سنة 1971 و1972.. حسب »أوهتيت« الذي 
يعتقد أن الدعاية لألمازيغية بهذا الشكل لها تأثير خطير على المغرب في هذه 

الظروف الصعبة التي تجتازها البالد، ويرى فيها إحياء لألفكار االنقالبية.
أجرى الحوار : سعيد الريحاني

الدعاية للأمازيغية غر�ضها 
�لت�شوي�ش على �لعر�ش و�إحياء 

�لنزعات �النقالبية  

موحى أوهتيت

أحمد بوكوس

لماذا عبد الكريم الخطابي 
الذي هزم الجيوش 
الفرنسية واإلسبانية، 

وكان قاضيا في سبتة لم 
يكن يقضي بتيفناغ رغم 
أصوله األمازيغية التي لم 
تمنعه من الكتابة باللغة 
العربية وحفظ القرآن 

الكريم؟.
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 األمازيغية مثلها مثل الفالمانية 
وخذوا العبرة من المختار السوسي  
● ولكن اللغة الأمازيغية معرتف بها 

يف الد�ستور؟

هو  كما  الد�ستور،  يف  بها  معرتف  نعم   ❍
ال�ساأن بالن�سبة للبلجيكيني الذين يعرتفون 

الذهاب  اأي�سا  ميكننا  »الفالمانية«،  باللغة 

املعرتف  اللغات  عدد  عن  �الت�سا�ؤل  بعيدا 

بها يف الد�ل االإفريقية، �قد الحظنا كيف اأن 

جمموعة من الد�ل اختارت اأمام هذا الو�سع 

التحدث باللغة الفرن�سية، �مل تف�سح اأ�سال 

املجال للكتابة بلهجاتها املحلية..

● هذه لي�ست اأول مرة ي�رصح فيها 
بوكو�س باأ�سياء من هذا القبيل، ملاذا يف 

نظرك؟

❍ �ساأحكي لكم ق�سة، قبل اأن تخرج اللغة 
االأمازيغية اإىل الوجود، �سبق للملك احل�سن 

الثاين رحمه اهلل اأن حتدث مع حممد الفا�سي 

كان  اإذا  ��ساأله  للتعليم،  �زيرا  كان  ملا 

»تيفناغ« موجودا على اأر�ض الواقع، فقال 

له الوزير،»نعم �سيدي، اإنها موجودة �لكن 

الذين اأخرجوها للوجود ماتوا منذ زمن، اأما 

مثل  مثلها  تكتب  فهي  بالكتابة،  يتعلق  فيما 

بع�ض اللهجات االأخرى كالفالمانية �لغات 

اأن  احلني  ذلك  منذ  عليه  فاقرتح  اأخرى.. 

تكتب االأمازيغية بحر�ف عربية.

كبري  اأن  ف�سنجد  التاريخ،  اإىل  عدنا  �اإذا 

يكتب  كان  ال�سو�سي  املختار  �سو�ض،  علماء 

�سنجد  كما  عربية،  بحر�ف  االأمازيغية 

تفا�سيل حكاية اأخرى غري معر�فة، عندما 

ا�ستقبل امللك احل�سن االأ�ل �هو م�سافر من 

الربج،  يف  توقف  قد  كان  فا�ض،  اإىل  مراك�ض 

الزياين،  �حمو  موحى  القطب  �سكن  �هو 

باللغة  تتكلموا  ال  ملقربيه،  قال  االأخري  هذا 

�يتكلم  النبي  ابن  امللك  الأن  االأمازيغية، 

موالي  اأن  يعرفون  �املتتبعون  العربية.. 

حفيظ كان متز�جا من اإحدى بنات موحى 

باللغة  اإال  يتكلم  يكن  �مل  الزياين  ا�حمو 

كانوا  الذين  التجار  مثل  مثله  العربية.. 

يتجولون يف املناطق االأمازيغية..

الفرن�سيون على  �حتى ال نن�سى، ملا هاجم 

1914، ماذا  القائد موحى ا�حمو الزياين يف 

قال الأخيه اأمهر�ق؟ قال له: ال رجعة لنا اإىل 

خنيفرة، �سنموت هنا، �رفعوا علم االإ�سالم 

راأ�سهم  650 جنديا ن�سرانيا، �على  �قتلوا 

اجلرنال »الفريدير«..

● حتدثت عن العالمة املختار ال�سو�سي 
الذي كان يكتب اللغة الأمازيغية بحروف 

عربية، يف حني اأن دعاتها اليوم يطالبون 

بكتابتها بحرف تيفناغ، كيف ترى هذا 

الأمر؟

❍ حر�ف تيفناغ، هي خطوط جيومرتية، 
اخرتعها الفنيقيون اأ� غريهم، �مل تر النور 

اإال قبل 40 �سنة يف عهد احل�سن الثاين.. مثل 

للموؤ�س�سات  ا�ستغالل  جمرد  هو  الكالم  هذا 

املعهد  مثل  عليها  تتوفر  التي  �االإمكانيات 

اأي�سا  يقولون  االأمازيغية..  للثقافة  امللكي 

اأت�ساءل:  اأنا  �طنية،  لغة  االأمازيغية  اإن 

�مكنا�ض؟  فا�ض  يف  االأمازيغية  تدر�ض  هل 

يف  تدر�ض  اإنها  بل  ال.  هو  قطعا  اجلواب 

الد�ا�ير التي يركب فيها املدير على البغل، 

�ال م�ستقبل لتدري�ض االأمازيغية.

اخليام،  يف  كانوا  االأمازيغيني  بع�ض   ..

�كانوا ي�سر�ن على تدري�ض اأبنائهم اللغة 

بد�ر  تقوم  كانت  التي  اخليام  يف  العربية 

القطب  االأمازيغي  مثال  منهم  امل�ساجد، 

كان  الذي  اأحر�سان  املحجوبي  احلركي 

حافظا لـ 25 حزبا قبل اأن يتوجه لالأكادميية 

الع�سكرية..

املغاربة  اأغلبية  اأن  تعتقد  هل   ●
اأمازيغيون اأم عرب؟

ال�سوق  من  زمور  من  هنا،  من  �سنبداأ   ❍
حديث  اأي  ن�سمع  ال  حيث  الكاموين،  يف 

اخلمي�سات..  يف  االأمر  نف�ض  باالأمازيغية، 

�االأمازيغية ال �جود لها اليوم حتى يف املدن 

الرببرية..

ال�سكان االأ�سليون يف املغرب هم املخل�سون 

للد�لة العلوية، �مع ذلك ميكن القول اإنه ال 

العلوية  الد�لة  يحب  من  املغرب  يف  يوجد 

اأكرث من االأمازيغيني، من ن�سر املوىل ادري�ض 

)يت�ساءل م�ستغربا؟!(.

تدري�س  عن  بالرتاجع  تطالب  هل   ●
اللغة الأمازيغية؟

تدري�ض  عن  بالرتاجع  اأطالب  اأنا  نعم   ❍
يف  االأ�ل  االنقالب  اإىل  لرنجع  االأمازيغية.. 

ال�سخريات �اأنا كنت حا�سرا، الذين هجموا 

�سوى  يكونوا  مل  ال�سخريات  ق�سر  على 

�سبب  ذلك  �كان  االأمازيغيني،  اجلرناالت 

االأمازيغيني..  جتاه  الثاين  احل�سن  عقدة 

كان هناك اجلرنال املذبوح �اجلرنال حمو 

�اجلرنال  امللك(،  اأخوال  )من  اأحمز�ن 

من  له  خطط  االنقالب  �اعبابو..  بوكرين 

طرف جرنال اأمازيغي ا�سمه املذبوح حممد 

�سابطا  كنت  �قتها  قائدا،  اأبوه  كان  الذي 

كذلك  الثاين  االنقالب  اجلي�ض..  يف  ممتازا 

ل�ست  اأمقران..  اكويرة،  اأمازيغيون،  نفذه 

مت�سائما، �لكن االإ�سارة اإىل ذلك مهمة.

لغة م�شوهة تنت�شر 
يف اأو�شاط ال�شباب املغربي 

بقلم:  عبد اهلل النملي

بها يف  تتمتع  التي  املكانة  قدر  العربية  اللغة  اأعداء  عرف 

بكل  حماربتها  اإىل  فبادر�ا  العربي،  ال�سف  �حدة  حفظ 

�ال�سليبية  ال�سعوبية  فظهرت  ميلكون،  التي  الو�سائل 

�بقيت  انقر�ست  لكنها  �اال�ستعمار،  الترتيك  �حمالت 

على  االإقبال  فيه  يزداد  الذي  الوقت  �يف  العربية.  اللغة 

العامل،  بها يف  الناطقني  قبل غري  العربية من  اللغة  تعلم 

تتعر�ض يف عقر دارها لالإهمال. �القول العربي »ال كرامة 

لنبي يف �طنه« ينطبق على حال اللغة العربية يف املغرب، 

الثانوي  التعليم  اأن تالميذا يف  االأمر،  لدرجة ��سل معها 

َيْعَجز�ن عن ر�سم بع�ض الكلمات  �طالبا يف  اجلامعات، 

ن. ��سار�ا يجهلون اأغلب معاين كلماتها  اأ� ُنْطقها د�ن حَلْ

َيَتَهّجْونها َتهجي  اأ�  الف�سيحة، �ينطقون حر�فها بالكاد، 

الُغَرباء املُْبَتدئني. ��سار اأكرثهم ُيح�ض عند تعلمها كاأنه 

هذا  من  �االأخطر  عنه.  غريبة  اأ�  عنها  غريب  �سخ�ض 

�امل�سنجر  ال�سات  اأ�سحاب  من  �سار�ا  �سبابنا  اأن  كله، 

الفكر  مبواقع  كبرية  �سلة  لديهم  تعد  �مل  �الفاي�سبوك، 

اهلوا متاما، اأن هناك  �الثقافة. �قد َجهل كثري منهم اأ� جَتَ

الغث  كالمهم  يكتبون  فاأخذ�ا  العربية،  للمفاتيح  لوحة 

�الركيك كله بحر�ف التينية �اأرقام ح�سابية. 

هذه االأبجدية املُ�ْسَتْحدثة ُت�ْسَتخدم على نطاق �ا�سع بني 

االأنرتنيت،  على  �الدرد�سات  الكتابة  يف  املغربي  ال�سباب 

اأ�سفل  املتحرك  �ال�سريط  املحمول،  ر�سائل  عرب  اأ� 

�سا�سات الف�سائيات، �ُتْنَطُق مثل العربية، اإال اأن الطريقة 

الالتينية،  �االأرقام  احلر�ف  هي  الكتابة  يف  املُ�ْستخدمة 

بطريقة ت�سبه ال�سيفرة. �يرجع البع�ض ال�سبب يف انت�سار 

هذه االأبجدية اإىل ظهور الهاتف اجلوال يف املنطقة العربية، 

ذلك اأن خدمة الر�سائل الق�سرية تتيح لالأبجدية الالتينية 

حر�فا اأكرث يف الر�سالة الواحدة عنها يف نظريتها العربية، 

اأ� الفرن�سية  ُيْتقنون االإجنليزية  مما دفع بع�ض الذين ال 

اإىل الكتابة باحلر�ف الالتينية ب�سيغة عربية، كما ف�ّسلها 

امل�ستخدمون املُعتاد�ن على ا�ستخدام االأبجدية الالتينية، 

لكونها حتل م�سكلة عدم دعم بع�ض االأجهزة للعربية.

�قد تباينت االآراء بني موؤيد للظاهرة �راف�ض لها، حيث 

اللغة  مفردات  على  االأنرتنيت  تاأثري  اأن  البع�ض  يرى 

املخت�سرة  املفردات  من  عدد  فر�ض  عن  اأ�سفر  املتدا�لة، 

العربية  اللغة  �جود  عدم  �كذا  ال�سباب،  بني  للتعامل 

كن امل�ستخدم  اأحيانا باحلا�سوب، اأ� غياب لوحة مفاتيح مُتَ

من الكتابة بالعربية.  فيما يرى اآخر�ن اأن تركيز املدار�ض 

على تعليم اللغات االأجنبية نتج عنه عز�ف اأفراد اجليل 

�ت�سخيم  جتاهها،  �سلبية  مواقف  اتخاذ  بل  لغتنا،  عن 

يف  كتابتها.  يف  البطء  تعلمها، �كذا  يف  ال�سعوبة  حاجز 

حني يرى اأحد ال�سباب اأنها طريقة للتخل�ض من االأخطاء 

رجه، نظرا لظر�ف تعليمه املتوا�سعة  االإمالئية التي حُتْ

هو  »املهم  عبارة  َرْفع  االآخر  البع�ض  �ف�ّسل  بالعربية. 

التوا�سل  يكون  حوار  اأي  اأثناء  اأنه  معتربين  التوا�سل« 

هو االأهم.  

�بتفح�ض كل املربرات التي ي�ستند عليها ال�سباب للكتابة 

باأحرف التينية �اأرقام ح�سابية، يتبني مبا ال يدع جماال 

لل�سك اأنها مربرات �اهية لالأ�سباب التالية:

حله  يتم  العربية  اللغة  على  احلا�سوب  توفر  -1 عدم 

�عدم  لتثبيتها،  الت�سغيل  برنامج  قر�ض  اإدخال  باإعادة 

التوفر على ملم�ض باحلر�ف العربية َي�ْسهل التغلب عليه 

باقتناء �سريحة حر�ف عربية �اإل�ساقها على االأزرار.

التغلب  ي�سهل  العربية،  باللغة  الكتابة  يف  -2  البطء 

عليه اإذا توفرت االإرادة، فيكفيه اأن ي�سحي ببع�ض الوقت 

ليتعود على الكتابة بحر�ف لغته، كيف ال �كل ال�سعوب 

ال ترت�سي التعبري اأ� الكتابة بغري لغتها، بل منها من �َسّن 

قوانني زجرية حماية للغتها، كفرن�سا التي اأ�سدرت قانونا 

يحرم اللجوء »اإىل األفاظ اأ� عبارات اأجنبية يف حال �جود 

لفظ اأ� عبارة مماثلة يف الفرن�سية توؤدي املعنى نف�سه«.

به  اأريد  حق  املهم«  هو  »التوا�سل  بعبارة  التذرع   3-

باطل، حيث مل َيُعد يخفى على اأحد، ما يوؤكده الباحثون، 

هي  فح�سب، بل  توا�سل  اأداة  اللغة لي�ست  كون  من 

اللغويني  اأكرث  �يرى  اأ�سحابها.  �ثقافة  حاملة لفكر 

فال  مطلقاً،  تالزماً  �الفكر متالزمان  »اللغة  اأن  �الفال�سفة 

َيتاأتى التفكري جمردًا من اللغة، �ال اللغة جمردة من غري 

فكر«. 

لإحياء  دعوة  طياتها  يف  تت�سمن  لالأمازيغية  الدعاية  اأن  تعترب  هل   ●  

الأفكار النقالبية؟

❍ نعم اإنها تت�سمن اإحياء للدعوات االنقالبية، هذا ت�سوي�ض على العر�ض، 
�ت�سوي�ض خطري جدا على املغرب يف هذه الظر�ف ال�سعبة التي جتتازها 

البالد، �متر منها ق�سية ال�سحراء.. اأخطر لغة �ست�ساهم يف ف�سل القبائل 

العربية عن الرببرية هي »ال�سلحة«، يف حالة �سبيهة بالظهري الرببري، 

�هو عبارة عن خيال )..( الأن الن�سارى كانوا يحثون التالميذ املغاربة على اأداء �سلواتهم يف اأ�قاتها..

يجب على املعهد امللكي للثقافة االأمازيغية اأن ي�ستغل ب�سفة علمية، الأن اإحياء متازيغت يف نظري، اأ�سبه ب�سعر 

املراأة اململوء بـ »القمل«، �االأمازيغيون يقولون: »ال تو�سع احلناء فوق القمل« �هذا بال�سبط ما يقوم به 

املعهد امللكي للثقافة االأمازيغية..

األمازيغيون أنفسهم 
يقولون: ال توضع 
الحناء فوق القمل 

عبد الكريم الخطابي يدافع عن اللغة العربية في رسالة لألسبوع الصحفي بتاريخ  30 - نونبر 1962

يقولون أيضا إن 
األمازيغية لغة وطنية، 
أنا أتساءل: هل تدرس 
األمازيغية في فاس 

ومكناس؟ الجواب قطعا 
هو ال. بل إنها تدرس 

في الدواوير التي يركب 
فيها المدير على البغل، 

وال مستقبل لتدريس 
األمازيغية.

يتبع
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دولة   30 من  م�شارك   400
يف ندوة ت�شغيل ال�شباب مبراك�ش

نظمـــــت الوكـــــالة الوطنية 

لإنعا�ش الت�شغيل والكفاءات 

بتعاون مع اجلمعية العاملية 

للم�شالح العمومية للت�شغيل 

اأكتوبر  و30   29 يومي 

حول  دولية  ندوة  مبراك�ش 

ال�شباب:  مو�شوع:»ت�شغيل 

تقاطع القنوات، ا�شرتاتيجية ناجحة«.

وعرفت هذه الندوة الدولية ح�شور 400 م�شارك 

من 30 دولة ومن قارات خمتلفة، و10 منظمات 

للتنمية،  الإفريقي  البنك  الدويل،  )البنك  دولية 

مكتب العمل الدويل، منظمة العمل العربية...( 

وتهدف اإىل م�شاركة امل�شالح العمومية للت�شغيل 

املمار�شات يف جمال  اأف�شل  البع�ش  مع بع�شها 

التدابري التحفيزية واخلدمات عن بعد املبتكرة 

اأن  ميكن  التي  الأدوار  وفهم  ال�شباب،  لت�شغيل 

تاأثري  على  للح�شول  اخلدمات  هذه  بها  تقوم 

بعد  عن  اخلدمات  اأمناط  ومناق�شة  اأف�شل، 

لفائدة فئات معينة )مر�شحون، مهاجرون، ذوو 

الحتياجات اخلا�شة، الباحثون عن �شغل ملدد 

طويلة..(.

اعتادت  الذي  ال�شنوي  تقريرها  يف 

اإ�شداره يف �شهر اأكتوبر من كل �شنة، 

اأ�شدرت اجلمعية البي�شاوية للكتبيني 

اأكد  والذي  احلايل،  للمو�شم  تقريرها 

على ما يلي :  

يعي�ش  التوايل،  على  الثاين  للعام 

الكتبيون باملغرب بداية مو�شم درا�شي 

من  مبيعاتهم  تراجع  بفعل  اأبي�ش 

املقررات الدرا�شية وعجزهم ماليا عن 

عددا  طالت  التي  التغيريات  م�شايرة 

من املقررات من جهة، واختالفها بني 

من  والأقاليم  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

ت�شبب  الذي  الأمر  وهو  ثانية.  جهة 

وراء  كانت  مهمة  خ�شارات  يف  جللهم 

التخلي  اأو  ال�شتدانة  اإىل  جلوئهم 

املدر�شي  الكتاب  ترويج  عن  نهائيا 

التجارية  فر�شتهم  ي�شكل  اأنه  رغم 

الوحيدة خالل ال�شنة بالنظر اإىل واقع 

القراءة وم�شتواها املتدين يف ما يخ�ش 

الكتب الثقافية.

احلقيقة  يف  لي�ش  الواقع  هذا  لكن 

ذلك  فقط،  الأخريتني  ال�شنتني  وليد 

يربو  ما  منذ  فتئوا  ما  الكتبيني  اأن 

ناقو�ش  يدقون  الزمن  من  عقدين  عن 

انقرا�ش مهنتهم  اخلطر حمذرين من 

طرف  من  جدية  مبادرات  غياب  يف 

املدين،  واملجتمع  واملنتخبني  الدولة 

برامج  لت�شطري  ت�شاركية  مبادرات 

اأو�شاط  يف  القراءة  لتطوير  �شمولية 

وتدعيم  اخل�شو�ش،  على  ال�شباب 

الدور اجلوهري الذي يلعبه الكتبيون 

يف  واأي�شا  الوطني  الثقايف  امل�شهد  يف 

املعيقات  بني  فمن  التعليمي.  املجال 

يف  اإزالتها  على  الكتبيون  يعمل  التي 

طريق الولوج اإىل الكتاب، هناك عائق 

للقراءة؛  املتدنية  ال�شرائية  القدرة 

باأثمنة  الكتب  فُهْم غالبا ما يعر�شون 

الجتماعية،  ال�شرائح  متناول  يف 

ما  يف  �شواء  املحدود،  الدخل  ذات 

الثقافية  اأو  املدر�شية  بالكتب  يتعلق 

العامة. هذا عالوة عن كون مكتباتهم 

ت�شكل اأندية ثقافية حقيقية وملتقيات 

والطلبة  واملبدعني  للمثقفني  قارة 

التي  الأدوار  وهي  والباحثني، 

الذاتية  باإمكانياتهم  الكتبيون  ي�شعى 

من  وتطويرها  بلورتها  اإىل  املحدودة 

من  عدد  يف  جمعياتهم  تاأ�شي�ش  خالل 

املدن املغربية. 

 مو�شم اأبي�ش الكتبيون باملغرب يدقون ناقو�ش اخلطر 

ن�شر معهد ماكينزي العاملي موؤخرا درا�شة 

م�شهد  احل�شري:  »العامل  عنوان:  حتت 

درا�شة  وهي  العاملية«،  التجارة  حتول 

ت�شتبق امل�شهد امل�شتقبلي لل�شركات متعددة 

اجلن�شيات يف اأفق �شنة 2025.

من  الكبري  العدد  اأن  الدرا�شة  هذه  وتظهر 

املقاولت )التي يفوق رقم معامالتها مليار 

العاملي  امل�شتوى  على  �شيت�شاعف  دولر( 

العمالقة  اأغلبية  واأن   ،2025 �شنة  بحلول 

فيما  ال�شاعدة،  البلدان  �شياأتون من  اجلدد 

�شياأتي منو الأ�شواق من املدن الكربى بهذه 

البلدان.

ويرتكز هذا التقرير على بنك معطيات جديد 

ملعهد ماكينزي العاملي، وهو كومباين �شكوب 

املقاولت  ي�شّرح  الذي  ال�شركات(،  )اأفق 

والفروع التي يفوق رقم اأعمالها مليار دولر 

مقارنة مع موقع مقرها الر�شمي.

العامل احل�شري: م�شهد حتول التجارة العاملية

دراسة جديدة لمعهد ماكينزني

الجمعية المغربية لحماية 
 اللغة العربية 

  أهم المحطات 
2013-2007  

إصدار جديد  

�ُشعيب َحليفي: اأوراق يف ال�شرية والرحلة
ـ اجلزائر(  بلعبا�ش  الدكتورة �شمي�شة غربي )جامعة �شيدي  للباحثة  �شدر 

كتاب جديد بعنوان �ُشعيب َحليفي: اأوراق يف ال�شرية والرحلة  عن من�شورات 

�شفاف ببريوت �شمن �شل�شلة معامل نقدية.

للكاتب  اإبداعيني  كتابني  متكاملني،  بابني  يف  بالدرا�شة،  الكتاب  هذا  يتناول 

املغربي �شعيب حليفي، وهما :

ـ ل اأحد ي�شتطيع القفز فوق ظله )الحتمالت الع�شر لكتابة رواية واحدة(، 

وهو عبارة عن �شرية ذاتيةـ  روائية للكاتبة من خالل يوميات �شنة واحدة.

ـ اأ�شفار ل تخ�شى اخليال )كتاب الأيام(، وهو عبارة عن رحالت قام بها الكاتب 

اإىل عدد من الدول العربية.

انطالق  ذكرى  تخليد  مبنا�شبة 

امل�شرية اخل�شراء املظفرة واحتفاء 

بعيد ال�شتقالل املجيد، يعلن املكتب 

لالإبداع  املغربي  للمنتدى  التنفيذي 

اأنه  الوطنية  الذاكرة  واإنعا�ش 

�شينظم حفال فنيا وذلك حتت اإ�شراف 

املقاومني  لقدماء  ال�شامية  املندوبية 

وبتعاون  التحرير  جي�ش  واأع�شاء 

اجلهوية  املديرية  مع  وتن�شيق 

�شال  الرباط  بجهة  الثقافة  لوزارة 

“دور  �شعار:  حتت  زعري  زمور 

الذاكرة  اإنعا�ش  يف  الوطنية  الأغنية 

الأدباء  من  ثلة  مب�شاركة  الوطنية” 

والفنانني ورجال الإعالم، وذلك يوم 

الأربعاء 6 نونرب 2013 على ال�شاعة 

املرحوم  بقاعة  م�شاء  اخلام�شة 

بوزارة  باحنيني  حممد  احلاج 

الثقافة بالرباط.

اأخرى،  جهة  من  املكتب  يعلن  كما 

لتنظيم  اأنه تقرر حتديد موعد جديد 

الوطني  للمهرجان  الثالثة  الدورة 

الرواد  واملبدعني  الفنانني  لتكرمي 

الأ�شتاذ  املرحوم  املو�شيقار  “دورة 
 29 يومي  وذلك  البي�شاوي”،  اأحمد 

و30 يوليوز 2014 مبنا�شبة الحتفال 

بعيد العر�ش العلوي املجيد. 

دور الأغنية الوطنية يف اإنعا�ش الذاكرة



م�شتعد للتحالف مع ال�شيطان.

»فوزي لقجع المرشح لرئاسة الجامعة«

ال�شرق  ع�شبة  مع  تتحالف  اأن  املفرو�ض 

التي تنتمي اإليها ولي�ض مع ال�شيطان!

ترعبهم  ال  الذين  احلرفيني  ِاخرتت 

االحتجاجات، والكرة ملن يحركها.

»أكرم المرشح لرئاسة الجامعة«

ال�شناعة  وزير  اأو  م�شري  هذا  وا�ض 

التقليدية؟

اأوزين يتجاهل ا�شرتاتيجيتي.

»رشيد الطاوسي«

بقاليك غري الوزير.

ولكن  اال�شتقالة،  عن  تراجعت 

ب�رشوط!

»طاليب مدرب الوداد«

�شروط احلديبية اأم �شروط اخلزيرات؟

مليار   60 بـ  ماليا  توازنا  �شن�شمن 

�شنتيم.

»لقجع المرشح لرئاسة جامعة كرة القدم«

نر  مل  حاليا  الواد،  وقطعت  بعد،  جنحت 

�شوى التاأجيالت.

الكرة كائن غري عاقل.

»2M الموجز الرياضي«
وا�ض فهمتوا �شي حاجة؟

حب  قلبي  من  ينتزع  اأن  ميكنه  اأحد  ال 

الرجاء.

»حنات: رئيس الرجاء السابق«

كل  ال�شالم...  عبد  ال�شي  اأ  كاينة  هاذي 

اخلدمات  يعرفون  احلقيقيني  الرجاويني 

اجلليلة التي قدمتها للرجاء.
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قالوا ونقول

: 
عبد السالم حنات ❋ أسئلــة لـ  :

العام  اجلمع  موعد  اأن  مقررا  كان  اأن  بعد 

هو  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 

نتفاجاأ  اجلاري،  اأكتوبر   25 اجلمعة  يوم 

جمددا، وعلى بعد 48 �شاعة، بتاأجيل جديد 

لهذا اجلمع الذي مازال مل يكتب انعقاده.

بعد  يه�شموا  مل  املهتمني  من  العديد 

»�شقور«  اإليها  اجته  التي  »التخريجة« 

املربر،  غري  التاأجيل  هذا  لفر�ض  اجلامعة 

م�شريهم  باأن  اقتنعوا  اأن  بعد  خ�شو�شا 

اأ�شبح على كف عفريت.

من  تربر  اجلامعة  اأ�شدرته  الذي  البالغ 

الئحتي  يف  العيوب  بع�ض  هناك  اأن  خالله 

اجلامعة،  لرئا�شة  املر�شحني  ولقجع  اأكرم 

اجلامعة  »فقهاء«  باإمكان  كان  مربر  وهذا 

اأن يتجاوزوه حفاظا على امل�شلحة العامة 

غ�ض  بل  �شبط  جميعا  علينا  تفر�ض  التي 

على  حفاظا  »االأخطاء«  بعد  على  الطرف 

اإىل  و�شلت  التي  الريا�شة  هذه  م�شالح 

االنتهازيني  بع�ض  ب�شبب  احل�شي�ض 

والو�شوليني.

البالغ اأكد اأن و�شعية م�شكوت املتواجد 

�شمن الئحة اأكرم وال�شهبي الذي اعتمد 

عليه لقجع �شمن فريقه، غري قانونية.

امل�شرفون  اأو  امل�شوؤولون  علم  متى  ترى 

هذين  باأن  »ال�شريك«  هذا  على 

اختار  وملاذا  موؤهلني؟  غري  ال�شخ�شني 

قبل  االأخرية  الدقائق  العباقرة  هوؤالء 

انطالق هذا اجلمع ليزفوا لنا هذا اخلرب 

»امللغوم«؟.

وبكل  كانت  اجلامعة  �شقور  »تخريجة« 

�شراحة مق�شودة وغري بريئة لربح الوقت 

املر�شحني  من  واحد  وا�شتمالة  جهة،  من 

ال�شتقطابهم للمكتب اجلامعي اجلديد.

كريان  بن  حكومة  تن�شيب  ومنذ  كنا  فاإذا 

من  حول  �شكاياته  ن�شمع  �شنتني،  قبل 

الذين  والتما�شيح  بالعفاريت  �شماهم 

الفهري  علي  فاإن  م�شاريعه،  يعرقلون 

رئي�ض اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

هو االآخر يتوفر على التما�شيح والعفاريت 

التي خربت ومازالت تخرب جامعته، وهو 

يتفرج.

واإذا كانت متا�شيح بن كريان جمهولة، فاإن 

بل  اجلميع،  يعرفهم  الفهري  علي  عفاريت 

هم اأ�شخا�ض يتحركون، ويقب�شون بيد من 

اأنف اجلميع، ترى  حديد زمام االأمور رغم 

من هم هوؤالء التما�شيح؟

متا�شيح وعفاريت علي الفهري يعرفهم هو 

يف  باأخرى  اأو  بطريقة  �شاهم  بل  �شخ�شيا، 

امل�شتفيدون  هم  هوؤالء  وتقويتهم.  تزكيتهم 

من الرحالت الفارهة مع املنتخب الوطني، 

الدرجة  يف  الآخر  بلد  من  ينتقلون  والذين 

بل  اجليب،  مب�شاريف  ويتمتعون  االأوىل، 

عنهم،  البعيدة  املهام  بع�ض  يف  يتدخلون 

كفر�ض بع�ض الالعبني على املدرب ال�شتمالة 

ال�شما�شرة وما اأكرثهم، والأخذ العمولة من 

اأجل هذا العمل »الكبري« الذي يقومون به، 

الوطني  املنتخب  يخربون  باأنهم  متنا�شني 

بت�شرفاتهم الرخي�شة.

هم  الفهري،  علي  وعفاريت  متا�شيح 

القيام  التقني  الطاقم  على  يفر�شون  الذين 

اأماكن  يف  الوطن،  خارج  مبع�شكرات 

يحددونها هم باأنف�شهم، وما على املدرب اإال 

م�شريه  �شيكون  واإال  لنزواتهم،  اخل�شوع 

الت�شوي�ض واالإبعاد، ولنا يف مع�شكر ماربيا 

على  دليل  خري  االإماراتية  ودبي  باإ�شبانيا، 

ما نقوله.

هوؤالء هم متا�شيح الفهري الذين يجب علينا  

حماربتهم وحماكمتهم قبل اجلمع العام.

وللحديث بقية.

نف�شه،  التاريخ  �شيعيد  �شنة،   36 بعد 

البي�شاوي  الرجاء  فريقا  و�شيلتقي 

نهاية  يف  اجلديدي  احل�شني  والدفاع 

كاأ�ض العر�ض ملو�شم 2013.

 1977 �شيف  يف  جرت  االأوىل  النهاية 

مبلعب الفتح الرباطي، وانتهت ل�شالح 

ال�شياطني اخل�شر بهدف رائع للمرحوم 

من   119 الدقيقة  يف  بكار  اللطيف  عبد 

ال�شوط االإ�شايف الثاين.

ما يجرنا اإىل احلديث عن هذا النهائي 

املمتعة  واللحظات  اجلميل  الزمن  هو 

التي  النهاية  هذه  خالل  ع�شناها  التي 

ال تن�شى.

يتوفر  كان  اجلديدي  احل�شني  الدفاع 

الالعبني  من  جمموعة  على  اآنذاك 

جنيب  املرحوم  كاحلار�ض  املتاألقني 

املدافع  نتذكر  الدفاع  ويف  النعامي، 

احل�شني،  واالأخوين  بابا،  ال�شلب 

وبيهي، باالإ�شافة اإىل عز الدين اأمان اهلل 

يف الو�شط واآخرين.

يف  خمل�ض  فكان  الرجاء،  فريق  اأما 

حرا�شة املرمى، واآيت الرامي وجواد، 

واملرحومان عبد الرزاق وفالي، وبتي 

عمار، والهداف العرابي...

الذي  الكبري  امل�شتوى  نتذكر  كلنا 

اجلديدي  الدفاع  جنم  به  يتمتع  كان 

مدرب  جعل  مما  اهلل،  اأمان  الدين  عز 

الرجاء املرحوم التباري يفر�ض عليه 

كبري  وبنجاح  نفذها  ل�شيقة  حرا�شة 

املرحوم فالي الذي الزمه كظله، مما 

تغيريه  اإىل  اجلديدي  باملدرب  دفع 

االأخرية  الدقائق  يف  األعابه  ب�شانع 

اأن  وبعد  ال�شيقة،  املباراة  هذه  من 

�شتنتهي  املباراة  باأن  اجلميع  ظن 

بال�شربات الرتجيحية يفاجئ املدرب 

املرحوم  باإدخال  الرجاويني  التباري 

اللطيف بكار الذي كان يعاين من  عبد 

اآالم مربحة على م�شتوى الظهر، بدل 

فالي الذي اأنهى مهمته بنجاح كبري.

بكار مل ينتظر كثريا، بل مبا�شرة بعد 

دخوله �شجل الهدف القاتل يف الدقيقة 

واأفرح  اجلديديني،  اأبكى  الذي   119
جماهري اخل�شراء.

�شيعود  بكار  اللطيف  عبد  املرحوم 

�شنوات  خم�ض  وبعد  اأخرى  مرة 

جديدة  كاأ�شا  لفريقه  ليهدي   )1982(

جمعت  التي  النهائية  املباراة  خالل 

ظاهرة  القنيطرية،  بالنه�شة  الرجاء 

ذلك املو�شم والتي عرفت ميالد حار�ض 

كبري ا�شمه �شعيد  اآيت �شالح.

اجلميلة،  الذكريات  لهذه  اأحوجنا  ما 

والتي نتمنى اأن تكون النهاية القادمة 

بني فريقني يرتديان القمي�ض االأخ�شر 

ال�شتعرا�ض  رائعة  منا�شبة  مبثابة 

تلك الذكريات املفقودة.

عرف الدوري ال�شنوي لنادي مر�ض ال�شلطان للكرة احلديدية جناحا 

كبريا، بف�شل التنظيم املحكم، وم�شاركة كل االأندية املن�شوية حتت 

لواء اجلامعة امللكية املغربية للكرة احلديدية.

وقفة  اإيقاع  على  امل�شاركون  عا�ض  الدوري،  هذا  انطالق  فقبل 

ونددوا  احلديدية،  للكرة  ال�شاوية  ع�شبة  رئي�ض  �شد  احتجاجية 

يف  رئي�شيا  �شببا  كانت  والتي  يتخذها،  التي  االنفرادية  بالقرارات 

القريب،  باالأم�ض  كانت  التي  ال�شاوية  ع�شبة  يف  اللعبة  هذه  تدهور 

من اأقوى الع�شب يف املغرب، كما كانت منبعا غزيرا للمواهب التي 

�شاهمت يف التعريف باملغرب يف املحافل الدولية.

امل�شاركون نادوا كذلك باإعادة الروح لهذه الع�شبة، وذلك باإبعاد هذا 

الرئي�ض وحا�شيته، وبعودة امل�شريين ال�شابقني الذين اأعطوا ال�شيء 

الكثري لهذه الريا�شة.

جناح كبري لدوري 
مر�س ال�سلطان

■ تفاجاأ معظم املتتبعني اللتحاقك بالئحة 
اأكرم املر�شح لرئا�شة اجلامعة؟

االإله  ات�شل بي عبد  االأمر،  ❏ كل ما يف 
كان  اإن  مني  وطلب  الوداد  رئي�ض  اأكرم 

باأن  يل  واأكد  الئحته،  اأعزز  اأن  ممكنا 

مع  امليدان  هذا  يف  الطويلة  جتربتي 

القدم،  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة 

ومع فريقي الرجاء، كانت �شببا رئي�شيا 

لالت�شال بي، لو�شع جتربتي املتوا�شعة 

يف خدمة الكرة املغربية. يف البداية طلبت 

برناجمه،  در�شت  اأن  بعد  للتفكري،  مهلة 

وقابل  طموح  برنامج  باأنه  الحظت 

للتطبيق، كما اأن هذه الالئحة تتوفر على 

يف  خربوا  الذين  االأ�شخا�ض  من  العديد 

جمال الت�شيري، باالإ�شافة اإىل اأنها �شاملة 

ومتثل جميع مناطق اململكة.

العام  اجلمع  �شيناريو  ترى  كيف   ■
القادم؟

هذه  و�شط  اأقول  اأن  ع�شاين  ماذا   ❏
املهتمني  كل  اأزعجت  التي  التاأجيالت 

العام  اجلمع  اأن  اأظن  الكروي،  بال�شاأن 

م�شريه  االآخر  هو  �شيكون  القادم 

التاأجيل.

■ وماذا عن فريقك الرجاء؟

فهو  القلب،  يف  دائما  الرجاء   ❏
كل  الثانية..  واأ�شرتي  االأول  ع�شقي 

البع�ض  حماولة  هو  عليه  اأتاأ�شف  ما 

ال�شابقني..  والروؤ�شاء  امل�شريين  اإبعاد 

الروؤ�شاء  كان  القريب  فباالأم�ض 

ندق  م�شت�شارين،  مبثابة  ال�شابقون 

اأبوابهم وناأخذ بن�شائحهم، فهم حكماء 

اإليه  و�شل  ما  كل  يف  الف�شل  لهم  يرجع 

اأدري ملاذا يزعجهم هوؤالء  الفريق، فال 

احلكماء؟.

✻ ع�شو جامعي ورئي�س الرجاء �شابقا.

حتى ال نن�سى عبد اللطيف بكار

حول تاأجيالت اجلمع العام جلامعة كرة القدم

مــن هـــم متا�سيح وعفاريت علي الفهري؟

تفاجاأ معظم املهتمني باجلمع العام جلامعة كرة القدم، بعودة حكيم دومو، 

الوطني  املنتخب  ي�شارك  حيث  باالإمارات،  املتواجد  املغربي  الوفد  رئي�ض 

للفتيان يف نهائيات كاأ�ض العامل.

عودة حكيم دومو اإىل املغرب، مل تكن بريئة، بل جاء مل�شاندة فوزي لقجع 

بعد  خا�شة  ال�شاحر،  على  انقلب  ال�شحر  اأن  اإال  اجلامعة،  لرئا�شة  املر�شح 

تاأجيل اجلمع العام اإىل يوم 10 نونرب القادم.

حكيم دومو، وبعد اإبعاده من رئا�شة النادي القنيطري الذي عانى معه العديد 

من امل�شاكل، كادت اأن تعود بهذا الفريق العريق اإىل الق�شم الوطني الثاين، 

دومو اأراد اأن يعو�ض هذا االإبعاد برئا�شته لع�شبة الغرب، لكنه ف�شل خا�شة 

واأن املحكمة حكمت ل�شالح الرئي�ض الفعلي حممد الكرتيلي.

بعد كل هذه االإخفاقات، عاد وبدون �شابق اإنذار من الديار االإماراتية ليبحث 

عن  مكان �شمن الئحة لقجع.

�شوؤالنا هو، من هو ال�شخ�ض الذي اأ�شند حلكيم دومو رئا�شة الوفد املغربي 

يف تظاهرة عاملية كربى، وليعود مهروال اإىل املغرب تاركا املنتخب الوطني 

وحيدا. هل مبثل هذه االأ�شناف من امل�شريين غري امل�شوؤولني �شندخل عامل 

االحرتاف كما ندعي؟ هل هذا ال�شخ�ض اأهل للم�شوؤولية التي اأنيطت به؟

فمن االأف�شل لهذه النماذج اأن تن�شحب بدون �شجيج لترتك مكانها الأ�شخا�ض 

يف  م�شوؤولني  ي�شتحق  الذي  الوطن  هذا  ويحرتمون  امل�شوؤولية،  يقدرون 

امل�شتوى.

واهلل عيب

جانب من الفعاليات الريا�شية

 التي �شاهمت يف اإجناح هذا الدوري
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املغربي الذي قبل جبني ب�سار الأ�سد.. 

في حوار مع رئيس سوريا: 

بعد انتهاء فعاليات الّلقاء الت�صامني »لدعم �صمود 

�صوريا يف مواجهة العدوان الإمربيايل وال�صهيوين«، 

بالغولدن  املوؤمترات  قاعة  يف  وقائعه  جرت  الذي 

 12 ال�صبت  يوم  �صباح  اجتمعنا  ببريوت،  تيليب 

ذلك  بعد  لن�صتقل  الفندق  بهو  يف  2013م  اأكتوبر 

حافلة خم�ص�صة لنقل الوفد والتوجه اإىل دم�صق. 

اأع�صاء  من  �صطرا  �صّمت  جماعية  الرحلة  كانت 

املحرو�صة  ال�ّصام  للتجمع..دخلنا  العامة  الأمانة 

ول �صيء يوحي باأّنها غري اآمنة. تذكرت قبل يومني 

»ال�صرق  جريدة  يف  قراأته  خربا  الّتاريخ  ذلك  من 

اخلمي�س،  يوم  الطائرة  منت  على  واأنا  الأو�صط« 

العا�صر من ت�صرين الأول، باأّن اجلي�س احلّر ي�صيطر 

على احلدود من درعا اإىل اجلولن. وهو خرب و�صع 

رحمة  حتت  باتت  �صوريا  باأّن  ليوحي  الواجهة  يف 

اجلي�س احلّر. غري اأّن �صوريا يف الواقع لي�صت هي 

�صوريا يف ا�صتوديوهات القنوات العربية املعادية 

ل�صوريا. هنا تبادلنا مع زمالئنا ع�صرات الطرفات 

الإعالمية.  املهزلة  هذه  على  و�صحكنا  والنكات، 

اإّن الإعالم العربي الذي تهيمن عليه بع�س الّدول 

اخلليجية ميعن يف التلبي�س واملبالغة. وقد ابتعد 

الأحداث  تغطية  يف  املهنية  الأخالق  عن  كثريا 

ال�صورية  الأزمة  بدايات  يف  هذا  يذّكرين  ال�صورية. 

دم�صق،  اإىل  املتوّجهة  الوفود  اأحد  �صاركنا يف  حني 

كان الإعالم يغطي مناطق يعتربها يف حكم املناطق 

ال�ّصاخنة، يف حني كّنا نتجّول فيها يف اأق�صى الليل. 

ولعّله من الّطرافة اأّن الإعالم نف�صه حتّدث موؤّخرا 

عن �صقوط �صواريخ يف منطقة اأبي رّمانة بدم�صق 

باأ�صلوب يوحي باأّن اجلي�س احلّر على و�صك احتالل 

دم�صق، يف ال�صاعات نف�صها التي كّنا نتحّدث فيها مع 

ب�ّصار الأ�صد ونحت�صي ال�ّصاي والع�صري، ون�صحك 

اأحيانا، ومل ن�صمع بتلك الأخبار اإّل بعد اأن غادرنا 

احلدود ال�صورية.

ال�صوريني  اأ�صراب  كانت  دم�صق،  طريق  على   

العائدين اإىل �صوريا متالأ املمرات والطرقات. وبني 

الفينة والأخرى تلمح جنودا من اجلي�س العربي 

ال�صوري يف متوقعاتهم ال�صرتاتيجية يف اله�صاب 

واملرتفعات مما يوحي باأّن اجلي�س العربي ال�صوري 

ي�صيطر على املنافذ الأ�صا�صية داخل �صورّيا. التفت 

اإيّل �صديقي النائب يف الربملان الكويتي وقال: لناأخذ 

لهم:  ولنقول  �صوريا  خل�صوم  نبعثها  �صورة  لنا 

اإننا ندخل �صوريا من اأبوابها ول�صنا مثلهم ندخلها 

يق�صد  وهو  واملجرمني.  الّل�صو�س  مثل  مت�صللني 

بالتاأكيد النائب املتطرف وليد طباطبائي الذي رئي 

التابع  الن�صرة  تنظيم  ي�صاند  اأطراف حلب  داخل 

للقاعدة.نعم، دخلنا ال�ّصام فعال بروؤو�س مرفوعة 

ومن اأبوابها و)خبطة قدمنا ع الأر�س هّدارة( كما 

مرفوعة  اأم�صي  القامة  و)منت�صب  فريوز،  غّنت 

الهامة اأم�صي(، كما غّنى مار�صيل خليفة. مل نر اأثرا 

ل  املمنهج.  والقتل  التدمري  وجحافل  للخفافي�س 

يوجد يف الواجهة �صوى اجلي�س العربي ال�صوري 

اإ�صارات الن�صر  و�صبابه الذين كّنا نتبادل واإّياهم 

اإىل دم�صق املحرو�صة.  املوؤّدية  الطريق  على طول 

اإّل حلظات حتى التّف بنا البا�س لنعّرج  وما هي 

باجتاه ق�صر ال�ّصعب.

 غريب أمر بعض المغاربة.. بعضهم ذهب للجهاد في سوريا ضد بشار األسد، بل إن بعض األصوليين أسسوا »كوميساريات« هناك، وسبق لألسبوع أن انفردت 
بنشر صورة سيارة »الشرطة اإلسالمية المغربية« التي تجوب شوارع دمشق )انظر األسبوع عدد 17 أكتوبر 2013(، بينما اختار آخرون الدفاع عن بشار األسد، 

ويؤمنون إيمانا مطلقا بأنه لن يسقط..
واحد من هؤالء الذين يسبحون ضد التيار هو ادريس هاني عضو األمانة العامة للتجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة و»زعيم الشيعة المغاربة« 
)انظر األسبوع عدد 23 ماي 2013(، هو أول من بادر إلى انتقاد حزب العدالة والتنمية بسبب استضافته لمؤتمر أصدقاء سوريا.. يمكن القول إنه »يقدس« 

بشار األسد، إلى درجة أنه قبل جبينه عندما سنحت له الفرصة بلقائه مؤخرا في »قصر الشعب«.
حصل ذلك خالل األيام األخيرة، حيث انتقل ادريس هاني برفقة عشرات الفعاليات ينتمون إلى بلدان مختلفة من بيروت إلى دمشق عبر الحافلة، ولعل أهم 

ما ميز اللقاء ما أكده بشار األسد من وجهات نظر حول المغرب، حيث أكد أنه لم يتحرك يوما لدعم أي انقالب في المغرب، كما أكد أنه غير منزعج من 
المغاربة، ألن موقف المغاربة ممن يسميهم »المتطرفين« )يقصد المغاربة الذين يقاتلونه( هو نفسه موقف بشار، حسب قوله.

فيما يلي تنفرد »األسبوع« بنشر تفاصيل »أربع ساعات« قضاها الرئيس بشار األسد في الحوار مع الوفد الذي حط الرحال بالعاصمة دمشق، وكان من بين 
أعضائه المغربي ادريس هاني، هذا األخير هو الذي كتب عن اللقاء بأسلوبه الخاص، مع ما يرافق ذلك من تفاؤل كبير بالمستقبل... بل إن وجهة نظر 

ادريس هاني كما سيظهر من خالل المقال فيما بعد، قد تكون صادمة للبعض، فهو يرى ما يحدث في سوريا مجرد 
مؤامرة، بل إنه يعتبر أن مسايرة حكومة العدالة والتنمية للمنتظم الدولي في عدائه لبشار األسد مرتبطة 

بحقد تاريخي وتخندق في رهان مشروع انتقامي قديم لإلخوان المسلمين، حسب قوله.
هما إذن وجهتا نظر متناقضتان تماما، بعض المغاربة يسعون لقتل بشار األسد وإسقاط نظامه، فيما 

آخرون ال يرون فيه سوى ضحية.. قد يكون إغماض العينين عما يجري في سوريا حال بالنسبة للبعض اآلخر، 
لكن ماذا لو انتقل هذا الصراع الخطير بين وجهتي نظر متناقضتين إلى المغرب؟ )..(.

فيما يلي تفاصيل أربع ساعات قضاها بشار األسد في الدفاع عن رؤيته لألمور، بقلم ادريس هاني الذي 
يرسم صورة وردية عن الوضع في بالد الشام، و»األسبوع« إذ تنشر هذا المقال تؤكد أن ما يتضمنه من 

أفكار ال تعني إال صاحبها.. علما أن المقال األصلي كان يستعمل فيه صاحبه عبارة »األخ الرئيس..«. 
الرباط: األسبوع 

السالح الذي كنا نعده ضد إسرائيل 
اضطررنا اليوم أن نوجهه للداخل 

في مواجهة »اإلرهابيين«

بشـــار األســــد :
 لست قلقا من المغاربة  
ولم أسع لدعم أي انقالب

 في »المملكة«
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في قصر الشعب
وجدنا  حتى  الق�صر،  ممرات  يف  كثريا  نتوغل  مل   

انتظارنا  يف  الأ�صد  ب�ّصار  الدكتور  الرئي�س  ال�صيد 

منت�صب القامة �صاخما. ِا�صتقبلنا بحفاوة وتوا�صع 

يوحي  هناك  ما  كّل  حمّياه.  تربح  مل  وابت�صامة 

بالهدوء وال�صمت والطماأنينة. تقّدم الوفد مل�صافحة 

لقد  عادية.  مب�صافحة  اأكتف  مل  الرئي�س.  ال�صيد 

قبلت  ثم  الوجه  من  حميمّيا  �صالما  عليه  �صلمت 

جبينه. كنت اأخ�صى اأن يكون واجدا يف نف�صه على 

املغاربة ل �صيما بعد الذي تناقلته و�صائل الإعالم 

عن وجود ما يقارب 1200 متطّرف مغربي منخرط 

مع الن�صرة يف القتال داخل الأرا�صي ال�صورية. اأو 

حزب  من  لكوادر  قانونية  غري  حركات  من  واجدا 

�صورّيا  يف  الأحداث  حيال  ت�صّرف  الذي  امل�صباح، 

رهان  يف  والتخندق  الّتاريخي  احلقد  منطلق  من 

م�صروع انتقامي قدمي لالإخوان امل�صلمني جرّيه بلغة 

اإقليمي  دبلوما�صية و�صيا�صية ذات طابع ت�صامني 

غري  بطرق  ال�صوري  الرتاب  دخلوا  حيث  ودويل، 

ت�صيطر  التي  الرتكية  احلدود  من  انطالقا  قانونية 

وع�صابات  لأردوغان  الّتابعة  املخابرات  عليها 

الّن�صرة. قلت له: ل توؤاخذونا مبا فعل املخطئون 

ناعما جّدا.  األفيته �صخ�صا  لقد  الأ�صد.  مّنا. �صحك 

�صوف اأقول له اأثناء كلمتي باأننا ل جند لدى الرئي�س 

�صمات اأو »كراكتري« امل�صتبد خالفا ملا �صعت و�صائل 

الإعالم اإىل ترويجه. كان الرئي�س واثقا مما يقول. 

ل يوجد اأو�صح منه يف فهم وحتليل جوهر ال�صراع 

الدائر حول �صوريا. اإّنه على قدر هائل من املرونة. 

عميق الفكرة. وا�صح العبارة. م�صتمع جيد. مثقف 

�صمح قائد حازم. باخت�صار هنا ت�صتطيع اأن تقراأ يف 

مالمح الرئي�س كّل قواعد وفنون القيادة احلكيمة. 

ِا�صتمّر اللقاء مع الرئي�س الأ�صد ملدة اأربع �صاعات. 

وهو �صيء نادرا ما يح�صل يف الربوتوكول الرئا�صي. 

كانت اجلل�صة مغلقة وطويلة اإىل حّد اعتربناها �صبه 

موؤمتر بح�صور الرئي�س الأ�صد. كانت رغبة الأ�صد 

وطبيعيا  �صريحا  احلديث  يكون  اأن  البداية  منذ 

ومفتوحا من دون قيود. ل توجد فراغات ول �صيء 

غري قابل للفهم. لقد راكم الأ�صد خربة كبرية. واأنا 

اأتاأّمل اأجوبته العميقة، ا�صتح�صرت كل اأحكام القيمة 

ل  ل�صوريا،  اخل�صيم  العربي  الإعالم  رّوجها  التي 

�صيما حينما كان الكل ميلك اأن يقول ما �صاء يف الأ�صد 

حتى اأراذلنا. 

... لقد وجدناه رئي�صا خبريا ومثقفا وفائق الّذكاء. 

قلت ل�صديقي على �صبيل املداعبة، حني �صاألني بعد 

الّلقاء عن انطباعي ال�صخ�صي حول الرئي�س الأ�صد، 

قلت له: حينما كان يحّلل بع�س الق�صايا حتليال فكرّيا 

ن�صيت اأّنه رئي�س دولة، واعتقدت اأّنه مفّكر �صاحب 

درا�صة  منه  اأطلب  اأن  يف  وطمعت  فكري،  م�صروع 

نن�صرها يف جمّلتنا. ولقد كان بالفعل كذلك، �صخ�صا 

مثّقفا مل نلم�س منه حديثا خارج �صلطة املفاهيم. قلت 

يف نف�صي: ترى، هل هذا هو الرئي�س ب�ّصار الأ�صد؟ 

واأّنه  املدين،  املجتمع  �صليل  اأّنه  يوما  اعتقدنا  لقد 

رمّبا  واحلرب.  بال�صيا�صة  له  عهد  ل  عيون  طبيب 

كانت �صورة املرحوم با�صل الأ�صد طاغية حينئذ، 

ملّا تناهى اإىل م�صامعنا يف ذلك اليوم من ت�صعينيات 

القرن املا�صي خرب مقتله يف حادثة �صري مروعة. لكن 

ال�صورة بداأت تّت�صح �صيئا ف�صيئا. فلقد كان ب�ّصار 

الأ�صد �صديقا لل�صعب، وا�صت�صعر نب�صه ودخل يف 

مغامرة الإ�صالحات، وله الف�صل يف حتويل �صورّيا 

وحّيانا  مكانه  الرئي�س  اأخذ  املعلوماتية.  عامل  اإىل 

جميعا بدماثة، وعّقب الأمني العام للتجمع يحيى 

�صد  ال�صامد  �صوريا  موقف  عن  باحلديث  غّدار 

بّت�صبثها  ال�صورية  القيادة  العدوان، ونّوه مبوقف 

يف  واأي�صا  لل�صراع،  كمحور  الفل�صطينية  بالق�صية 

حتدث  كما  للعدوان.  وال�صت�صالم  الر�صوخ  عدم 

لدى  للتجمع ببريوت..كانت  الت�صامني  اللقاء  عن 

الإ�صادة  ملوؤها  وت�صاوؤلت  مداخالت  امل�صاركني 

العدوان  وجه  يف  ال�صامد  ب�صار  الرئي�س  مبوقف 

�صادها الكثري من املديح والت�صاوؤل حول مو�صوع 

وتركيا  والكيماوي  وحما�س  الجتماعي  الن�صيج 

اأجاب الرئي�س على تلك  وامل�صاحلة وغريها. وقد 

الرئي�س  تناوله  ما  اأهم  �صنقّدم  التي  الت�صاوؤلت 

اأن  قبل  الوفد،  ت�صاوؤلت  على  جوابا  منها  الأ�صد 

الرئي�س وجوابه على بع�س  لل�صيد  اأتناول كلمتي 

الّت�صاوؤلت التي وردت يف هذه الكلمة. لقد ذكر الأ�صد 

جملة من الأمور غاية يف الأهمية.

أثر الحرب على النسيج االجتماعي
وردت  ت�صاوؤلت  على  جوابا  الأ�صد  ب�ّصار  يقول 

لها  �صيكون  املواجهة  هذه  كانت  اإذا  ما  حول 

قال  ال�صوري؟  الجتماعي  الن�صيج  على  انعكا�س 

الأ�صا�س  يف  هو  العربي  الجتماعي  الن�صيج  باأّن 

هذا  على  الغرب  لعب  فلقد  بالّت�صّدعات.  م�صاب 

على  �صاعدناه  قد  كعرب  جهتنا  من  وكّنا  العامل 

نعّلق  األ  يجب  اأكرث.  الت�صّدع  فازداد  اأنف�صنا، 

امل�صكلة فقط على العامل اخلارجي. اإن احلل يف 

اأ�صا�صه  نظر الرئي�س الأ�صد ثقايف واجتماعي لكن 

لبنان  مثل  احلّل  كان  اإذا  وبالّتاأكيد  �صيا�صي. 

اأهمية  على  اأّكد  ثم  الّدولة.  �صاعت  العراق  اأو 

الوطنية  الوحدة  حماية  يف  الدين  رجال  ودور 

اأّن  موؤكدا  الطائفية.  احلرب  خماطر  ومواجهة 

املعركة  هذه  يف  قتلوا  �صّنّيا  �صيخا   60 يقارب  ما 

ال�صيخ البوطي  اأن  ب�صبب موقفهم الوطني. على 

واأ�صار  الطائفي.  ولي�س  الوطني  موقفه  ثمن  دفع 

�صوريا.  يف  طائفي  نزوع  وجود  عدم  اإىل  الأ�صد 

اأن ي�صاأل الآخر عن دينه  ال�صوري يخجل من  اإن 

الّدولة  عن  الطائفية  تهمة  ولدح�س  طائفته.  اأو 

ال�صورية، ذكر اأنه اأيام الوحدة وقبل حكم حزب 

باإح�صائية  ال�صورية  ال�صتخبارات  قامت  البعث 

هم  اجلنود  من  املائة  يف   55 هناك  اأن  فوجدت 

ي�صتح�صر  هنا  فالأ�صد  �صحيح،  وهذا  علويون.. 

العلويني  بو�صعية  عالقة  لها  تاريخية  حادثة 

الجتماعية ل باأ�س بتو�صيحها. لقد كان العلويون 

اجلي�س  فكان  القت�صادية.  الّناحية  من  حّظا  اأقل 

ولذا  اأو�صاعهم.  لتح�صني  الأخرية  فر�صتهم  هو 

ال�صتخبارات  �صعبة  رئي�س  قام  1955م  �صنة  يف 

فيه  اأكد  با�صتطالع  ال�صراج  احلميد  عبد  ال�صورية 

ف يف اجلي�س  55 يف املائة من �صباط ال�صّ اأّن  على 

ال�صوري هم من العلويني. وكانت ثالث وحدات من 

من  ال�صوري  للجي�س  املكونة  وحدات  ثماين  اأ�صل 

اأّيام النتداب. وهذه حقيقة تاريخية  العلويني يف 

يف  احلجم  بهذا  العلويني  وجود  ق�صية  اأّن  تظهر 

اجلي�س ال�صوري راجع اإىل اأو�صاع �صو�صيولوجية 

ولي�صت من افتعال الأ�صد. لقد كانت لفتة الأ�صد اإىل 

امل�صاألة  علل  حني  وذلك  مهّما.  اأمرا  احلادثة  هذه 

بالهجرة من الريف اإىل املدينة. واعترب الأ�صد باأّن 

اخلطر  مواجهة  يف  جّدا  مهما  دورا  الدين  لرجال 

وذلك  اأي�صا.  النخب  من  واعتربهم  �صوريا،  على 

لأّننا جمتمع حمافظ يف نهاية املطاف. لكنه تطّرق 

الأزمة  اأّن  واعترب  الديني،  الإ�صالح  م�صكلة  اإىل 

العقل.  علوم  غياب  اإىل  ترجع  الديني  اخلطاب  يف 

وقال باأنه اإذا مل نكر�س الفكر والفل�صفة، فلن يكون 

هناك عقل يف الّدين ول عقل يف القومية. وقد تبنى 

الأ�صد هاهنا �صكال من النقد املزدوج، حيث اعترب 

كان  كالهما  العربي  العامل  يف  والقومية  الدين  اأّن 

انفعاليا. وهو ما يقت�صي نخبا حقيقية.

مصير جنيف2
الأ�صد  قال  انعقاده،  املتوقع   2 ملوؤمتر جنيف  بالن�صبة 

النظام  اأن  ت�صاءل  فقد  �صينعقد.  اأنه  يعتقد  ل  باأنه 

فاأما  ترى؟..  يا  املقابل  الطرف  �صيكون  من  لكن  جاهز 

لها يف  توجد  فال  ت�صكيلها يف اخلارج  مّت  التي  اجلماعة 

لها وجود  ال�صورية  القيادة  باأن  اأر�صية. يقول  الداخل 

ويرون  ياأتون  ل  فلم  ال�صعب،  داخل  ونفوذ  الداخل  يف 

اإن كان لهم نفوذ اأو اأي موقع اإن كانوا يزعمون اأّن لهم 

اأنف�صهم  اأقنعوا  اإذن. فهم  اإليها  فلياأتوا  مناطق حمررة 

بالكذب. وقد اأكد الأ�صد على اأّن �صالبة الدولة هي من 

ال�صعب  ت�صحيات  عن  مثال  و�صرب  ال�صعب.  �صالبة 

ال�صوري، بذلك ال�صوري الذي له 11 ابنا، قتل منهم 9 

ول يزال يوؤمن مبواجهة العدوان. ويقول باأنهم يقّدرون 

موؤّكدا  احلياد.  على  والواقفة  احلاملة  الأ�صر  ظروف 

ثمة  بل  جي�س.  مقابل  بجي�س  يتعلق  ل  الأمر  اأن  على 

وا�صعة.  الإرهاب  �صّد  م�صتمر وم�صاحة احلرب  اإمداد 

واأنهم يخو�صون حرب املدن وهي حرب لي�صت �صهلة. 

اأربعة  اأّن �صورّيا قبل الأزمة كانت  يتاأ�صف الأ�صد على 

يف الأمان يف العامل. موؤّكدا على اأّننا �صعب لي�س عنيفا. 

يقول على الرغم من اأنهم ي�صفوننا باأننا متطرفون، اإّل 

اأن احلقيقة هي اأننا كّنا دائما مرنني يف ال�صيا�صة مثل ما 

ح�صل يف م�صاألة ال�صالح الكيماوي. وبالن�صبة للم�صلحني 

يذكر الأ�صد اأن هناك ما يقارب 2000 منظمة م�صلحة 

لديها.  اإيقاف احلرب  اليوم يف �صوريا. فمن ميلك قرار 

ومن ميلك اأن يجمع كل هذه املنظمات. فحتى القاعدة 

هي يف �صوريا اأكرث من تنظيم ولي�صت تنظيما واحدا. اأّما 

اجلي�س احلّر فهو اليوم �صعيف جدا جدا. فالبع�س منهم 

هرب اإىل القاعدة يقاتل يف �صفوفها، والبع�س منهم عاد 

ليقاتل يف �صفوف اجلي�س العربي ال�صوري. فالذين نريد 

اأن نحاورهم لي�س لديهم �صيء على الأر�س، والذين لهم 

وجود على الأر�س ل ميكن حماورتهم، يق�صد القاعدة. 

ويقول الأ�صد باأّن الغرب اليوم يف ورطة كبرية. بع�س 

الغربيني طلبوا منه امل�صاعدة بطريقة اأو باأخرى. فهم 

طلعوا اإىل ال�ّصجرة ويطلبون مّنا اأن ن�صاعدهم للنزول 

من فوق ال�صجرة)ي�صحك(. رمبا قد نتوجه اإىل جنيف2 

رغم كل ذلك باعتباره م�صاألة �صكلية. وحينئذ نبحث عن 

لو  به حتى  نقبل  اأن  �صريك حقيقي يف احلوار، وميكن 

و�صع العلم الذي يريد.

حماس وأزمة الّثقة
 وعن حما�س حتدث الأ�صد بو�صوح اأي�صا. يقول باأنهم 

زعموا اأّنهم تدّخلوا يف البداية ون�صحوا النظام ال�صوري 

ببع�س الأمور لكنه مل يلتزم. يكّذب الأ�صد هذا الكالم. 

ويت�صاءل: ما اأدراهم بال�صاأن ال�صوري الّداخلي؟ اإّنهم مل 

يتو�ّصطوا ب�صيء. يقول الأ�صد باأن القر�صاوي وهو �صيخ 

حينما  ويق�صد  واإ�صرائيل،  �صوريا  بني  قارن  الإخوان 

وح�صار  لغّزة  اإ�صرائيل  ح�صار  بني  الأخري  هذا  قا�س 

القيادة  حّق  من  وبالتاأكيد  لل�صعب.  ال�صوري  النظام 

ال�صورية اأن تنزعج من هذا الت�صريح، وهي التي دافعت 

يقول  ال�صبب  ولهذا  الفل�صطينيني.  واآوت  فل�صطني  عن 

الأ�صد باأّننا انتظرنا من حما�س اأن تقول كلمة اإزاء هذا 

ادري�س هاين يقود مظاهرة 

لدعم ب�صار يف الرباط.. 

وب�صار ي�صتقبله يف دم�صق

 لقد كان العلويون أقل 
حّظا من النّاحية االقتصادية. 
فكان الجيش هو فرصتهم 
األخيرة لتحسين أوضاعهم. 

ولذا في سنة 1955م قام 
رئيس شعبة االستخبارات 

السورية عبد الحميد السراج 
باستطالع أكد فيه على أّن 55 
في المائة من ضباط الصّف 
في الجيش السوري هم من 

العلويين



حما�س  يا  بالقول:  وخاطبناهم  تقل.  فلم  الت�صريح 

لقد  �صيئا.  يحكوا  مل  ولكنهم  القر�صاوي.  مع  احكوا 

غلبت اإخوانيتهم على مقاومتهم. ومن هنا يعترب الأ�صد 

اأّن الق�صية يف النهاية ق�صية انتهازية. يقول باأّنهم يوم 

احت�صنوا حما�س كانت هناك ن�صائح تاأتيهم من جهات 

كثرية. وكثريون قالوا للقيادة ال�صورية: كيف تاأوون 

حما�س وهم من الإخوان امل�صلمني؟ فكان الرد ال�صوري 

فالأ�صد  عادوا  لو  وحتى  كمقاومة.  اإليهم  ننظر  باأّننا 

يتحّدث عن كيف ميكن اأن تعود الّثقة. فهو يقول باأن 

حما�س اإذا تغريت، واأنا اأ�صّك يف ذلكـ  يقول الأ�صدـ  حيث 

بعد 80 �صنة كلها ـ يق�صد الإخوان ـ مل يتغريوا. وعن 

الأ�صد  �صحك  دم�صق  يف  م�صعل  خالد  ا�صتقبال  اإمكان 

وقال من باب املزاح:ل ت�صتغربوا اأن يكون عندي هنا 

وليد جنبالط ولي�س فقط خالد م�صعل)ي�صحك(.  

ورقة السالح الكيماوي
يف مو�صوع ال�صالح الكيماوي قال الأ�صد باأننا بعد 2006م 

ا�صتفدنا من املقاومة يف لبنان، وطورنا بنيتنا الع�صكرية 

ومنظومتنا ال�صاروخية، وا�صتغلنا على تطوير �صالحنا 

كّنا نعده �صّد  الذي  ال�صالح  لالأ�صف  اأّنه  التقليدي. غري 

اإ�صرائيل ا�صطررنا اليوم اأن نوّجهه للّداخل يف مواجهة 

الإرهابيني. فاملهم يف احلرب هو ال�صالح التقليدي. ولذا 

1997م.  منذ  الكيماوي  ال�صالح  تطوير  اأوقفنا  قد  كنا 

اإّل  اإىل ا�صتعماله  اإن ال�صالح الكيماوي ل ي�صار  وعمليا 

ملّرة  ي�صتعمل  بر�صا�صة  اأ�صبه  النتحار، وهو  يف حالة 

اإليه كان ورقة �صّدنا. وهذا يعطي  واحدة. فاإذا بادرنا 

ذريعة لإ�صرائيل يف ا�صتعمال ال�صالح الّنووي. هذا ف�صال عن 

تطور و�صائل الوقاية من الكيماوي مما خّفف من خطورته. 

يف تقدير الأ�صد مل يعد الكيماوي. على اأهميته ينفع يف عملية 

الردع. ومن هنا يعترب الأ�صد باأّننا من خالل مبادرتنا هذه 

�صعينا اإىل تقوية املوقف الرو�صي. فلقد كان بوتني معزول 

اأوباما يف  يف الأمم املتحدة ففككنا عنه العزلة، وو�صعنا 

العزلة. لقد لعبنا �صيا�صة واقعية. يعني لقد خ�صرنا 5 يف 

املائة لكن باملقابل ربحنا 50 باملائة. يقول:اإّن الكيماوي 

كان ورقة �صورية مقابل النووي الإ�صرائيلي، واليوم اأ�صبح 

هو ورقة مقابل الأمن القومي ال�صوري. وعن فوز الوكالة 

الدولية حلظر ال�صالح الكيماوي بجائزة نوبل لل�صالم لعام 

2013م، قال الأ�صد باأّنه كان يفرت�س اأن ي�صتلمها هو ولي�س 
الوكالة)ي�صحك(. 

الوضع االقتصادي السوري
الأخطر.  هو  القت�صادي  الو�صع  باأّن  الأ�صد  ِاعترب 

املناطق  بع�س  جتتاح  التي  الفقر  حالة  اإىل  وتطرق 

ل�صيما و�صع حلب. حيث عمد امل�صلحون ومب�صاعدة من 

الأتراك اإىل تفكيك قرابة األف م�صنع وتهريبها اإىل تركيا، 

مما خلف اأ�صرارا على القت�صاد. بالإ�صافة اإىل هروب 

الراأ�صمال. لكنه نّبه اإىل بدء قيام البورجوازية الوطنية 

قبل  ال�صوري  الراأ�صمال  عودة  خالل  من  اإيجابي  بدور 

نّظمنا حالنا ع�صكرّيا ب�صكل  باأّننا  حوايل �صهرين. وقال 

جيدا  اأنف�صنا  ننظم  مل  اأّننا  غري  اجلي�س،  يف  فقط  جّيد 

باأّننا  اأي�صا  يقول  والقت�صادي.  الجتماعي  املجال  يف 

ت�صرعنا قليال يف م�صاألة اخل�صخ�صة. ولعله من اخلطاإ 

الكربى  ال�صناعية  القطاعات  على  ان�صّب  الهتمام  اأن 

واإهمال ال�صناعات ال�صغرى. يف حني اأن دعم ال�صناعات 

ال�صغرى مهّم جّدا. نحنـ  يقول ال�صيد الرئي�سـ  اأكرث من 

املائة من ال�صعب ال�صوري يعتمد على الفالحة.  60 يف 
وكان ل بّد من الهتمام بهذا القطاع احليوي. لقد كان 

الأ�صد اأكرث اهتماما هنا مبواطن ال�صعف والنقد الّذاتي. 

املعار�صة  لدى  ن�صمعه  مما  اأكرث  للتغيري  يتطّلع  كان 

التي كان هّمها منذ الوهلة الأوىل هو الو�صول اإىل تقا�صم 

رحمة  حتت  فا�صلة  دولة  اإىل  �صوريا  وحتويل  ال�ّصلطة 

الّناتو والرجعية العربية.

المعركة فكرية
اأّن املعركة اجلوهرية هي معركة فكرية   ِاعترب الأ�صد 

اأكرث مما هي ع�صكرية. وقد اأ�صار اإىل اأّننا اأمام جيل جديد 

غري مدرك للق�صايا القومية. جيل ترّبى على الأنرتنيت 

ال�صيا�صية  الأحزاب  وحتى  متاما.  خمتلفة  ومطالبه 

اجلديدة، يق�صد يف �صوريا بعد �صدور قانون الأحزاب 

وخطاب  فكر  لبناء  وقت  اإىل  حتتاج  تزال  ل  اجلديد، 

يف  الّدين  على  ال�صتغال  �صرورة  اإىل  نّبه  ثم  متطور. 

الأ�صد،  يقول  فالدميقراطية،  الدميقراطية.  العملية 

حتتاج اإىل �صعب دميقراطي يعرتف بالآخر. وقال باأّننا 

لن نفعل مثل القذايف الذي زّج بنف�صه يف اإفريقيا، فنحن 

مت�صّبثون بالقومية والعروبة. وهجا �صيا�صة اأردوغان، 

وقال باأّنه اأّول مّرة يرى رئي�س دولة يخاطب �صعبه بلغة 

طائفية. فهو يف نظر الأ�صد غبّي. قال باأّننا �صنبقى دولة 

علمانية. لكننا يف حاجة اإىل الّدين. على اأّن الدين يف نظر 

نف�صها.  ال�صيا�صة  وفوق  القطاعات  كّل  فوق  هو  الأ�صد 

�صلوك  كل  يف  حا�صر  وهو  الأهم  هو  الديني  امل�صمون 

املدنية.  الدولة  على  يراهن  اإذن  فهو  الّنا�س.  ومواقف 

وقال باأّنه ل يتعامل كدولة مع املواطن على اأ�صا�س ديني 

اأو مذهبي اأو عرقي. وقد قال كلمة تلّخ�س كّل ذلك: طاملا 

اأن  الدين، فال ميكن  اإىل  جمتمعك ديني ودولتك ت�صتند 

تكون علمانيتك ملحدة.

سوريا والدول العربية واإلسالمية
فالأ�صد  م�صاحلها.  على  حر�صها  ثمن  �صوريا  دفعت 

يبحثون عن  �صوريا  مع  الغربيني يف حوارهم  باأّن  يقول 

م�صاحلهم. فاإذا كانوا هم يبحثون عن امل�صالح فال جمال 

للحديث عن املبادئ. فليكن احلديث عن امل�صالح. لعّل 

الغرب  اأبداها  التي  املواقف  يف  الزدواجية  م�صدر  هذا 

جتاه �صوريا. والأمر نف�صه بالن�صبة للعرب. فهم يف نظر 

ب�ّصار ل�صيما بع�س الدول اخلليجية التي ترعى الإرهاب 

يف �صوريا يعتربها تابعة لوا�صنطن. وباأّن العالقة املتوترة 

بينهما راجعة اإىل املوقف الأمريكي. فاإذا ر�صي الأمريكي 

ر�صوا واإذا مل ير�س تاأزمت العالقات. ويعترب الأ�صد اأّن 

هذه الّدول هي اآخر من يجب اأن يعطي �صوريا درو�صا يف 

الدميقراطية. فهم ل يتوفرون على د�صاتري ول انتخابات 

حتّدث  الدميقراطية.  مو�صوع  يف  الأ�صواأ  وهم  حقيقية 

الدور  عن  جواب  يف  العربية  الّدول  جامعة  عن  الأ�صد 

القطري يف طرد �صوريا من اجلامعة. فقال باأّن دور �صوريا 

يف اجلامعة مل يكن يف الأ�صا�س اأكرث من دور تفكيك الألغام. 

والآن وبعد اأن انف�صحت الأمور، ما احلاجة اإىل وجودنا يف 

اجلامعة العربية؟.. اأما عن بع�س الدول التي بدا موقفها 

غري وا�صح كاجلزائر وال�صودان، يقول الرئي�س الأ�صد باأّنهم 

بعثوا لل�صودان �صالحا غري اأّنهم باعونا. اأما بخ�صو�س 

اجلزائر فهو يعترب اأن بوتفليقة رجل قومي جيد، لكن كلما 

و�صلنا اإىل نتيجة اإلّ وعدنا اإىل املوقف الأّول، ل ندري اإن 

كان هناك يف اخلارجية من ي�صّخ�س الأمور ب�صكل خمتلف. 

وعن م�صر يقول الأ�صد باأّن هذه عالقة تعود اإىل قرون قبل 

امليالد. ويرى اأّن العالقة اليوم هي اأف�صل من عهد مر�صي 

امل�صرية  نعترب اخلارجية  كنا  فلقد  مبارك.  عهد  وحتى 

اأّما العراق فموقفه يف نظر  اأمريكية بامتياز.  اأّيام مبارك 

الأ�صد جّيد جّدا. وعن الأكراد قال الأ�صد باأّنهم عرب الّتاريخ 

كانوا وطنيني. ويت�صاءل: هل عدد الأكراد الذين تعاملوا 

مع الأجنبي اأكرث من العرب الذين تعاملوا مع الأجنبي؟ 

ويعرتف الأ�صد بوجود نوع من التق�صري، حيث قال باأن 

ثمة اأمورا تاأخرنا فيها يف مو�صوع الأكراد، مثل احلقوق 

الثقافية. وعن اخلرب الذي �صبق اأن ن�صر يف و�صائل الإعالم 

اأبي  للتقارب عن طريق  اأّن قطر بلغت الأ�صد ر�صالة  من 

مازن رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية، قال الأ�صد اإن هذا خرب 

غري �صحيح ومل نتناول مو�صوع قطر يف هذا اللقاء. ويف 

مو�صوع تركيا يقول الرئي�س الأ�صد باأنه كانت العالقات مع 

الأتراك جيدة. وكانت هناك جلنة تعاون م�صرتكة بيننا، 

قبل  من  ل�صوريا  معادية  مواقف  اتخذت  النهاية  يف  لكن 

اأردوغان ووزير خارجيته، واأدخل ال�صباط املوجودين 

يف اللجنة اإىل ال�صجن. وقال باأّن �صوريا حتر�س على اأمن 

الّدول العربية وعلى م�صلحة ال�صعب الرتكي. 

من  اأكرث  املثقفني  لقبيلة  اأنتمي  باأّنني  اأدرك  كنت 

انتمائي لقبيلة ال�صيا�صيني. ومن هنا حر�صي على 

لأكذب  لي�س  هنا  فاأنا  وم�صاعري.  عباراتي  نقاوة 

له:  قلت  الرئي�س.  وعلى  و�صمريي  نف�صي  على 

�صيادة الرئي�س نحن نحّبك ونحب �صمودك. وهذه 

لي�صت جماملة. فنحن على مزاجنا املغربي اإن كرهنا 

كرهنا واإن اأحببنا اأحببنا. فمن كرهكم مّنا جاوؤوا 

ليحاربوكم. ونحن جئنا لنقول اإّن هوؤلء ل ميّثلون 

على  خطرا  �صّكلوا  فهوؤلء  واملغاربة.  املغرب 

املغرب واحت�صنتهم ال�صجون املغربية يف ملفات 

الإرهاب. اأّما املغاربة، فتمّثلهم التجريدة املغربية 

حترير  معارك  يف  ال�صوريني  مع  قاتلت  التي 

للتجريدة  اأهدّي  ن�صيدا  نحفظ  كّنا  لقد  اجلولن. 

املغربية مطلعه:

                     با�صم العروبة والإ�صالم 

              والقد�س و�صينا واجلولن

لقد تعرفت على �صوريا وق�صاياها اأول ما تعرفت 

على �صوريا يف اأدبيات الإخوان امل�صلمني. وحينئذ 

حافظ  يكره  �صخ�صا  مّني  يجعلوا  اأن  يف  جنحوا 

اكت�صفت  طويل  حتقيق  بعد  اأّنني  غري  الأ�صد. 

كذب الإخوان. اإّنني اأفاجاأ اليوم اأنني اأمام رئي�س 

رئي�س  ال�صتبداد.  �صيمات  عليه  تبدو  ل  �صيا�صي 

مثقف، وهو اأمر نادرا ما ن�صادفه. ورمبا �صاهدنا 

كيف اأن مداخالتكم داخل املحافل الدولية وجامعة 

الّدول العربية ت�صلح اأن تكون دورة تثقيف لكثري 

النطق  يح�صنون  ل  الذين  العرب  الّروؤ�صاء  من 

دولة  �صوريا  اأعترب  اإّنني  ال�ّصاد)ي�صحك(.  بلغة 

جيوا�صرتاتيجية بامتياز. تعرف كيف تدير الأزمة 

ال�صالح  ق�صية  من  واملوقف  بالأوراق.  وتلعب 

اأعتقد  لأّنني  القناعة.  هذه  لدّي  يعّزز  الكيماوي 

اأن ال�صالح الكيماوي ا�صتعمل جيدا كورقة ل�صالح 

�صوريا  جّنب  فلقد  بيئية.  اأ�صرار  دون  من  �صوريا 

ال�صالح  وجد  ولهذا  القومي.  اأمنها  يتهّدد  خطرا 

اإّنني وخالفا للكثريين ل�صت فقط  الكيماوي اأ�صال. 

�صّد املعار�صة يف اخلارج، بل اأنا �صّد املعار�صة يف 

اخلارج والّداخل معا. ففي مثل هذه الظروف التي 

متّر منها �صوريا وحينما يكون الوطن مهّددا، فاملوقف 

الوطني يقت�صي عدم التعامل مع الأجنبي وتاأجيل 

دخلت  اأن  وبعد  الوطن.  نزيف  لإيقاف  �صيء  كّل 

عمليات  وبعد  اأمنها  على  التاآمر  مرحلة  يف  �صوريا 

التخريب التي ت�صتهدف بنيتها ون�صيجها الجتماعي، 

فال اأهمية ول اأولوية للحديث عن املعار�صة. ويبقى 

اأ�صاألكم �صيادة الرئي�س عن بع�س الأمور، منها  اأن 

بينكم  بو�صاطة  القيام  البع�س  بزعم  يتعّلق  ما 

وبني املعار�صة، ومنها ما يتعّلق مب�صاألة م�صتقبل 

بال�صرورة  اأحتدث  الدميقراطية يف �صوريا. هنا ل 

عن دميقراطية )اأبو �صاكو�س( اأو )اأبو �صندوق(

)ي�صحك الأ�صد(، بل عن وجود �صعب �صمد مع 

ننتظر  هل  اخلري.  كل  ي�صتحق  وجي�صه،  دولته 

النفراج  م�صتوى  على  نوعيا  حتّول  �صوريا  من 

بخرب  يتعّلق  �صوؤال  يل  وبقي  والدميقراطية؟ 

رّوجته ال�صحافة وهو �صوؤال �صاأطرحه ك�صكل من 

الكوميديا ال�صخيفة.. حتّدثت ال�صحافة بناء على 

اجلي�س  من  »املجاهيل«  ال�صباط  اأحّد  ت�صريح 

احلّر عن اأّن ب�صار الأ�صد قبل اندلع الأحداث كان 

ممرا  ليوؤّمن  املغرب  يف  انقالب  مل�صروع  يخطط 

�صيادة  �صحيح  طارق..هل  جبل  باجتاه  لإيران 

الرئي�س كنت تريد فعل ذلك؟

مّرة  اأّول  اأنا  هذا؟  قيل  اأين  وقال:  الأ�صد  �صحك 

خيم  لقد  بالفعل  الكالم.  هذا  مثل  حقيقة  اأ�صمع 

اأمام هذا اخلرب. مما  جّو من الده�صة والتعّجب 

اأن يكون جمرد  الأمر ل يعدو  باأّن  اأوؤكد  جعلني 

»الربيع  كوميديا  ف�صول  من  ف�صل  عن  حديث 

املعار�صة  عوائد  من  وهذه  فلرمّبا  الأعرابي«. 

ال�صورية يف اخلارج التي نهجت اأ�صلوب الكذب، 

�صوريا  �صد  التحري�س  ذلك  خالل  من  وحتاول 

ل�صتجالب الّدعم وا�صتعداء الّدول على �صوريا. 

الكالم،  لهذا  منده�س  وهو  كالمه  الرئي�س  تابع 

اإرادة  نحرتم  البداية  يف  نحن  غريب،  �صيء  وقال: 

اأنها تريد  اإيران  ال�صعوب املختلفة. ومل ن�صمع من 

يف  تتمّدد  اإيران  طارق..ول  جبل  باجتاه  تتمّدد  اأن 

التي عر�صت  الو�صاطة  قال بخ�صو�س  ثم  �صوريا. 

لي�س  هذا  باأّن  العرب،  بع�س  قبل  من  �صوريا  على 

�صحيحا. ومل يعر�س اأي م�صوؤول عربي الو�صاطة، 

باأجندة  تاأتي  كانت  عربية  جمموعات  فقط  هناك 

اأّن  الأ�صد  يعترب  ال�صدد  وبهذا  واأمريكية.  قطرية 

الغربيني كانوا اأف�صل من العرب. يقول باأّننا نحن يف 

البداية رف�صنا تلك القرارات من الإبراهيمي واملمثل 

حالوا  »احرتم  عنان  كويف  راأينا  قد  العربي.وها 

وراح، والإبراهيمي ل يزال«. لقد لحظت اأّن الأ�صد 

مل يكن يعترب اأي مبادرة حتاول اإمالء وجهة نظر 

الو�صاطة  لأّن  ذلك  للو�صاطة.  مبادرة  �صوريا  على 

درو�س  اإعطاء  حّق  الو�صطاء  متنح  ل  اعتقادي  يف 

لدولة اأو اأن يكونوا ر�صال للمجموعات امل�صلحة اأو 

التي تدعمها يف اخلارج ل �صيما اإذا كان الو�صطاء ل 

داخل  م�صّلحة  منظمة   2000 على  نفوذا  ميلكون 

�صورّيا. اإّن هوؤلء الو�صطاء كانوا يعتقدون دائما اأّن 

�صوريا هي �صبب وجود م�صلحني على اإثر الطريقة 

التي اأدار بها النظام الأزمة الأوىل يف درعا. وهوؤلء 

نظرة  ال�صورية  الأزمة  اإىل  ينظرون  احلقيقة  يف 

�صاذجة جّدا لالأ�صف.

قبل توديع بشار
اأثناء  الأ�صد  الرئي�س  مع  ق�صرية  درد�صة  ح�صلت 

توديعه، �صاألته مازحا: هل اأنت منزعج من املغاربة؟ 

قال وهو ي�صحك:لللل، اأبدا، ل يوجد اأي موقف، 

مما  اأكرث  املتطرفني(  هوؤلء)يق�صد  من  هنا  لدينا 

عندكم.

أسئلة مغربية للرئيس بشار األسد 

ملف العدد: 761  اخلميس 31 أكتوبر 162013
alousbouea@gmail.com

بشار األسد:لقد كان 
بوتين معزوال في األمم 
المتحدة ففككنا عنه 
العزلة، ووضعنا أوباما 
في العزلة. لقد لعبنا 

سياسة واقعية. يعني 
لقد خسرنا 5 في المائة  
بالمقابل ربحنا 50 بالمائة

يعتبر األسد أّن الغربيين 
كانوا أفضل من العرب. يقول 

بأننا نحن في البداية رفضنا 
تلك القرارات من اإلبراهيمي 
والممثل العربي.وها قد رأينا 

كوفي عنان »احترم حالوا 
وراح، واإلبراهيمي ال يزال«



  

الأمانة: من ال�سلف للخلف
نداء  لبت  التي  املدن  اأوائل  من  الرباط  مدينة  كانت 

العر�ش لتحرير اأقاليمنا اجلنوبية، و�ساركت يف م�سرية 

القرن ب�سبابها ون�سائها ورجالها الذين تطوعوا للدفاع 

وبعد  القادمة،  الأجيال  وحرية  واأمن  م�ستقبل  عن 

واحدة،  دم  قطرة  اإراقة  بدون  حتقق  الذي  التحرير 

وبعد ا�سرتجاع اأرا�سي الأجداد التي كانت مغت�سبة 

باأن  اهلل  كتاب  على  املغاربة  اأق�سم  ال�ستعمار،  من 

يحافظوا على �سحرائهم واأن يلقنوا ق�سمهم لأبنائهم 

للخلف  املجاهد  ال�سالح  ال�سلف  من  كاأمانة  وذريتهم 

البار الويف املحافظ على عهد اهلل وو�سية الوالدين.

ففي مثل هذه الأيام من �سنة 1975 اأبهر املغاربة العامل 

مب�سريتهم ال�سلمية التاريخية احلكيمة ال�سجاعة، ومل 

تكن هي الأوىل ولن تكون هي الأخرية، فلقد �سحى امللك 

بالعر�ش وف�سل النفي على اأن يبقى ال�سعب م�سجونا 

يف حدود مبتورة وحمدودة يف مئات الكيلومرتات من 

قرية �سوق الأربعاء اإىل قرية تيزنيت، وثار ثورة عارمة 

�سد ال�ستغالل والت�سلط والقهر وال�ستعباد واجلهل، 

واأعلن عن م�سريات حتى الن�سر املبني.

قد  العر�ش،  بقيادة  اليوم  ذلك  يف  ال�سعب  كان  واإذا 

ك�سروا احلدود الوهمية وا�سرتجعوا اأزيد من مليون 

كيلومرت مربع بدون حرب ول �سالح، وال�سالح الذي 

ا�ستعملوه هو كتاب اهلل، دون �سياع اأرواح، بل اأ�سبغ 

اهلل نعمته على تلك امل�سرية التي �سارك فيها 350 األف 

م�ساركات،  اأمهات  من  مبواليد  اهلل  وزكاها  م�سارك 

اأغا�ش  ما  امل�ساركني، وهذا  العدد يفوق عدد  فاأ�سبح 

م�سرية  ذكرى  حلت  وكلما  والطامعني،  احلا�سدين 

الغرية  نريان  وت�ستعل  اإل  واحلكمة،  وال�سلم  املجد 

والبغ�ش واحل�سد يف قلوب من ل يعرفون ال�سر الرباين 

الذي يربط بني �سعب وعر�ش حققا املعجزات.

وبعد اأيام حتل ذكرى امل�سرية اخل�سراء التي اأ�سبحت 

عيدا وطنيا ويوما خالدا ليلقن فيه الآباء ق�سم امل�سرية 

ويقلدوهم  وليذكروهم  الر�سد،  �سن  البالغني  لالأبناء 

اأمانة الأجداد للمحافظة على الإرث الثمني الغايل.

والرباط تتذكر تلك الأيام من �سنة 1975، عندما ودع 

من  القطار  وا�ستقلوا  والأحباب،  الأهل  متطوعوها 

يف  لل�سهادة  م�ستعدين  وهم  اأكدال   - الرباط  حمطة 

�سبيل وحدة ال�سعب من �سماله اإىل جنوبه، ويف �سبيل 

�ساملني،  منت�سرين  اأيام  بعد  وليعودوا  العر�ش،  نداء 

معجزة  وحققوا  وخلقوا  اململكة  وحدوا  وقد  غامنني 

ال�سامن  والعر�ش  ال�سعب  �سنع  من  معجزة  القرن، 

لوحدتنا وحريتنا.

الرباط �سارع امل�سرية اخل�سراء، وحي امل�سرية  ويف 

اقت�سادية  ومرافق  املن�سور،  يعقوب  مبقاطعة 

امل�سرية  ا�سم:  واجهاتها  على  »نق�ست«  واجتماعية 

اخل�سراء حتى ل نن�سى مغزاها.

ويف الرباط اأي�سا، عائالت �سحراوية وقد اأ�سبحت متثل 

العا�سمة يف الربملان، وت�سري وتدبر �سوؤون �سكانها مثل 

عائلة اجلماين التي حتكم مقاطعة اليو�سفية، واأخرى 

ان�سهرت كليا يف الو�سط الرباطي مثل عائلة العدلين 

وغريها، وللم�سرية عيد، وللمغاربة ق�سم اأمام اهلل.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

من  غا�ضبون  الرباط  في  الموثقون 

م�ضروع مر�ضوم ي�ضمح لرجال الأعمال 

بممار�ضة بع�ض من اخت�ضا�ضاتهم، كما 

اأن الموثقات غا�ضبات من عدم تفعيل 

في  والن�ضاء  الرجال  بين  المنا�ضفة 

الموثقين،  لهياأة  الم�ضير  المكتب 

ويعتزمن اإحداث اإطار خا�ض بهن.

لمقاطعة  التابع  ال�ضناعي  بالحي 

الدار  بطريق  الريا�ض  اأكدال- 

البي�ضاء اأمام محطة الم�ضافرين، فيال 

وقد  بالقانون،  المحمي  التراث  من 

حتى  والإهمال  للتخريب  تعر�ضت 

�ضارت خربة وماأوى للكالب والقطط، 

الندثار،  من  اإنقاذها  من  وبدل 

اأحد،  يراها  ل  حتى  ب�ضور  اأحاطوها 

في  تاريخية  اإقامة  كانت  الفيال 

الرباط.

العكاري،  بحي  ح�ضن  الحاج  وب�ضارع 

واأحد  الحي  موؤ�ض�ض  �ضكنى  تعر�ضت 

ح�ضن  المرحوم:  الرباط  علماء 

لواجهتها  تدمير  لعملية  العكاري، 

وزجاجها  نوافذها  اإطارات  ونزع 

الأمطار  مع  تنهار  وربما  وزخرفتها، 

حماية  على  الم�ضوؤول  فمن  القادمة، 

اآثار المدينة؟

ميزانية  م�ضروع  في  جديد  ل 

والأجور  المقبلة،  لل�ضنة  العا�ضمة 

على  ت�ضتحوذ  الموظفين(  )اأجور 

للجماعة،  الحقيقية  المداخيل  كل 

)تليفونات،  النفقات  في  والتبذير 

تعوي�ضات،  مالية،  منح  �ضيارات، 

القرو�ض،  فوائد  جمعيات،  م�ضاعدات 

اإلخ..(.

ن�ست املقت�سيات اخلا�سة باجلماعات احل�سرية، 

املادة  يف  خ�سو�سا  املقاطعات  لنظام  اخلا�سعة 

املقاطعة،  جمل�ش  باخت�سا�سات  املتعلقة   101
وتتكون من �سبع فقرات، اأهمها الفقرة التي ت�سمح 

واملنتزهات  البيع  واأماكن  الأ�سواق  باإقامة  له 

واحلدائق العمومية وال�ساحات اخل�سراء ودور 

ودور  ال�سباب  ودور  الأطفال  وريا�ش  احل�سانة 

احلفالت،  وقاعات  الن�سوية،  والأندية  العجزة، 

واخلزانات واملراكز الثقافية، واملعاهد املو�سيقية، 

املالعب  ول�سيما  الريا�سية،  التحتية  والبنيات 

الريا�سية  واملعاهد  املغطاة  والقاعات  الريا�سية 

وامل�سابح اإلخ..

تقدمي  املقاطعة  ملجل�ش  »ميكن   102 املادة  ويف 

اقرتاحات واإبداء اآراء حول كل امل�سائل التي تهم 

املقاطعة«.

هما:  مقاطعتان  املقاطعات،  بني  من  الرباط  ويف 

اليو�سفية وال�سوي�سي، وكاأنهما غري معنيتني بهذه 

املقت�سيات القانونية، خ�سو�سا مقاطعة ال�سوي�سي 

ملقاطعة  تابع  كبري  دوار  وكاأنها  تزال  ل  التي 

ل  املقاطعتني  مكاتب  مقرات  وحتى  اليو�سفية، 

مقر  يف  مكاتب  با�ستعمال  وتكتفيان  لها  وجود 

اجلماعة لت�سيري �سوؤون املواطنني.

ملقري  بنايات  توفري  عن  املنتخبون  عجز  وهكذا 

مقاطعتني بجانب ال�سكان، وا�ستطابوا فخامة ق�سر 

واحلالة  فكيف  النا�ش.  هموم  عن  بعيدا  البلدية 

هذه ميكن لهم حتقيق رغبات املواطنني من دور 

احل�سانة والأ�سواق، واملنتزهات وامل�سابح؟ وهم 

وتقريب  الإدارية  اأحوالهم  تنظيم  عن  عاجزون 

اإداراتهم من �سكان املقاطعتني؟

اإنها بهدلة ما بعدها بهدلة، باأن تكون مقاطعة بدون 

املنتخبون  ويكتفي  العا�سمة،  يف  كمثيالتها  مقر 

»فابور«  وتليفونات  اهلل«  »جابها  ب�سيارات 

والتعوي�سات، وخو�ش املعارك من اأجل الو�سول 

واجلهة  العمالة  وجمل�ش  اجلماعة  مقاعد  اإىل 

والربملان، فاأما تاأ�سي�ش اإدارة حملية م�ستقلة بني 

يف  ماداموا  يهمهم  ل  رمبا  فهذا  املقاطعة،  قاطني 

�سيافة مقر ق�سر البلدية.

ويف الواقع، ومن اجلانب العملي، فال وجود ملجل�ش 

مقاطعة ال�سوي�سي، والدليل هو اأنه مل يحقق اأي 

�سيء منذ ن�ساأته، اأما جمل�ش اليو�سفية، فقد وجد 

كنوزا من الإجنازات اأجنزها الذين �سبقوهم، ومل 

ي�سف اإليها ول عمودا، بل هذه الإجنازات دخلت 

يف دوامة الإهمال والندثار.

الرباط يا حسرة

�ضورة  وهي   ،1930 �ضنة  حوايل  التقطت  �ضورة 

طينة  من  اأفذاذ  رجال  لن�ضال  توؤرخ  تاريخية 

بكر  واأبو  بالفريج،  اأحمد  اجلال�ضني:  املرحومني 

القادري، ومولي العربي العلوي، وحممد غازي، واأبو 

بكر زنيرب، والفقيه التطواين، وهم يف مهمة تاأطريية ل�ضباب 

العدوتني الرباط- و�ضال. فما اأحوجنا ملثل هذه املبادرة لالأخذ 

باأيدي ال�ضباب الرباطي التائه بني املقاهي وال�ضوارع.
ورحم اهلل الوطنيني ال�ضادقني، وجزاهم خريا على ن�ضالهم.

من

 أرشيف

 الرباط
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يف انتظار الإح�ساء العام الذي من املقرر ال�سروع فيه 

يف ال�سنة املقبلة، نقدر �سكان الرباط بحوايل مليون 

ن�سمة، علما باأن هذا العدد ين�ساف اإليه مليون ن�سمة 

اآخر من الذين يفدون يوميا من ال�سواحي للعمل اأو 

لأ�سياء اأخرى، لي�سري العدد يف النهار مليوين ن�سمة، 

تقريبا  اإح�سائيات  وهذه  ن�سمة،  مليون  الليل  ويف 

ر�سمية.

»امل�سي�سون«  هم  فكم  مليونا،  القاطنون  كان  فاإذا 

اأو املنتمون لأحزاب �سيا�سية؟ فلي�ست هناك اأرقام 

املعطيات  على  بناء  تخمينات  فقط  بل  ر�سمية 

اللوائح  يف  امل�سجلون  فالناخبون  النتخابية، 

النتخابية ل يتعدى 350 األف ناخب، واملمار�سون 

اأح�سن  يف  يتجاوز  ل  النتخابية  العمليات  يف  منهم 

الأحوال الثلث اأي 116 األف ناخب، منهم املنتمون 

يف  املر�سحني  واأ�سدقاء  اأقارب  ومنهم  لأحزاب، 

ال�سيا�سة  عا�سمة  هي  مدينة  يف  بينما  النتخابات. 

واحلكومة  واحلزبيني،  والأحزاب  وال�سيا�سيني، 

عدد  يكون  اأن  املفرو�ش  من  كان  واحلكوميني، 

امل�سجلني يف القوائم النتخابية يف حدود حوايل 600 

األف م�سجل وناخب، وما بني هذا الرقم ورقم 116 

األف ناخب احلايل فرق يتمثل يف 484 األف »ممتنع« 

موؤ�سر  هي  التي  النتخابية  العمليات  عن  ومبتعد 

ن�سف  هذا  فاإذن  الرباط،  يف  املمار�سة احلزبية  عن 

املليون من الذين يحق لهم الت�سويت على مر�سحي 

النتخابية، مما  العملية  ي�ساركون يف  ل  الأحزاب، 

املنتمني،  غري  املحايدين  خانة  يف  ت�سنيفهم  ميكن 

ال�سيا�سية، فهل هناك عزوف  العا�سمة  واأين؟.. يف 

اأو هروب اأو ا�سمئزاز اأو فقدان الثقة اأو عدم الإميان 

بالعمل ال�سيا�سي؟ فرقم ن�سف مليون »حمايد« يدق 

اإىل  ال�سيا�سة  عا�سمة  اقرتاب  من  اخلطر  ناقو�ش 

للمحايدين  ت�سكل جتمع  فلو  خط عا�سمة احلياد! 

الهاربني من الأحزاب، لكانت الرباط يف ال�سف الأول 

للمنخرطني يف هذا التجمع.

فكيف ميكن ت�سحيح اأو اإعادة الثقة للمواطنني يف 

مدار�ش  اإحداث  ينبغي  اأنه  نعتقد  احلزبي؟  العمل 

تكوينية حزبية لالإملام بالأمور ال�سيا�سية، ثم ال�سروع 

م�ستوى  على  بالتدريج  النتخابية  التداريب  يف 

املقاطعات كمرحلة اأوىل، ثم اجلماعة كمرحلة ثانية، 

ثم الربملان كمرحلة ثالثة، فالوزارة كمرحلة اأخرية 

ثم خلق من�سب اأ�ستاذ ال�سيا�سة للتاأطري والتنظيم 

والتوجيه لأ�سحاب هذه املرحلة. فهل العا�سمة على 

هذه ال�سكة؟ ل نعتقد.

نتيجة املمار�ضات الالم�ضوؤولة للمنتخبني 

احلزب الأول يف العا�سمة ال�سيا�سية: هو حزب املحايدين

الرباطيون غا�ضبون على املنتخبني

مقاطعتان من�سيتان: اليو�سفية وال�سوي�سي!

هل هو خريف حزب احلركة 
ال�سعبية يف الرباط؟

احلركة  حزب  حققه  �سيا�سي  اإجناز  اأكرب 

ال�سيا�سية  لل�ساحة  اكت�ساحه  هو  ال�سعبية، 

عمالتها  وجمل�ش  بجماعتها  والفوز  الرباط  يف 

ومقاعد يف جمل�ش النواب!

كانت مفاجاأة اأن ي�سيطر احلركيون على عا�سمة 

وانت�سارهم  بنفوذهم  م�سهورون  وهم  اململكة 

كانوا  اأنهم  حتى  ومعروفة  معينة  �سواحي  يف 

يف  مرورهم  يكن  ومل  ال�سواحي،  بتلك  ينعتون 
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اجلماعة  رئا�سات:  بني  ب�سال�سة  متنقلني  �سنة 

من  وكان  اجلهة.  وجمل�ش  العمالة  وجمل�ش 

املمكن ال�ستمرار يف هذا التتويج احلزبي الفريد 

اأخطاء  ترتكب  مل  لو  العا�سمة،  يف  نوعه  من 

تنظيمية.

فهل هو خريف حزب احلركة ال�سعبية يف الرباط؟ 

ال�سرتاكي  الحتاد  حزب  اأزاح  الذي  احلزب 

وهزمه واأخذ مكانه؟ ثم ماذا - وهذا هو املهم - 

التي  العا�سمة؟ ما هي الإجنازات  ل�سكان  حقق 

اأو  العمالة،  اأو جمل�ش  �سواء يف اجلماعة  تركها 

وتنظيم  تاأطري  يف  �ساهم  هل  ثم  اجلهة؟  جمل�ش 

حل  يف  برملانيوه  �ساهم  ومباذا  املواطنني؟ 

م�ساكل ال�سكان؟ فهذه الأ�سئلة لن جتد اأجوبتها 

اإل مع النتخابات املقبلة، ولكن يبدو اأن احلزب 

اإىل راحة متكنه  الرباط، ويف حاجة  »تعب« من 

من اإعادة النظر يف هياكله املحلية، ويف ترميمها 

وتلحيمها باملنا�سلني احلركيني احلقيقيني الذين 

ظل جلهم على قارعة التهمي�ش.

بف�سل  وطني  حزب  باأنه  احلزب  اأثبت  فلقد 

جهوي  بحزب  ولي�ش  العا�سمة  يف  »انت�ساره« 

هذا  �سنعوا  الذين  ولكن  البع�ش،  ي�سوره  كما 

تقلد  من  ومق�سيني  مهم�سني  ظلوا  النت�سار 

املهام احلكومية، مما خلق لديهم نوعا من التذمر 

جعلهم يف�سلون البتعاد عن احلزب.

جذور  غر�سوا  رجال  بن�سال  نذكر  ولالأمانة، 

وحلقوا  الرباط،  تربة  يف  ال�سعبية  احلركة 

له  وحققوا  امل�ستويات،  اأعلى  على  باحلزب 

حتليقه  بعد  احلزب  ليرتكهم  مرموقة،  مكانة 

كان �سراع  لقد  الأر�ش.  على  من�سورين  وعلوه 

طرف  من  باحلزب  حلق  من  له  يتعر�ش  خفي 

حتجيم  اإىل  �سعوا  ورمبا  ذلك،  غا�سهم  الذين 

ذلك الن�سال الذي مل يكن له مثال يف مدن وقرى 

اململكة.

التي  بالثقة  اأ�سر  ولكنه  داخلي،  �سراع  وهذا 

ت�سحيح  يتم  فهل  احلزب،  يف  ال�سكان  و�سعها 

ذلك؟

العنصر
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لكبرية«  »راوي  املواطنة  اأكدت 

قيمتها  تقدر  �سلعا  خ�سرت  �أنها 

جلبتها  قد  كانت  درهم  �ألف  بـ50 

بيعها،  لتعيد  �ملحتلة  �سبتة  من 

لرئي�س  رفعتها  ر�سالة  يف  وجاء 

كري�ن  بن  �لإله  عبد  �حلكومة 

عليها  �عتدو�  جمركيني  ثالثة  �أن 

بال�سم  ذكرتهم  �ملربح  بال�سرب 

)..(، بعد خروجها من �ملعرب يوم 

�أن  �أو�سحت  كما   ،2013 ماي   22
�إىل  دفعها  �لذي  هو  �إن�سافها  عدم 

�ل�سارع  باإحر�ق نف�سها يف  �لتهديد 

هو  �ل�سبب  نف�س  �أن  كما  �لعام، 

�لذي جعلها »تتجرد« من مالب�سها 

على  �حتجاجا  �سابق  وقت  يف 

ت�سرفات �جلمركيني �لذين تتهمهم 

باإتالف �سلعتها، »فنحن مو�طنات 

مغربيات ول�سنا �إرهابيات«، تقول 

�ساحبة �ل�سكاية.

قادتني   .. لكبرية:»  ر�وي  حتكي 

�إىل  �ملادية  و�لظروف  �ل�سرورة 

�أز�وله  �لتهريب، وبد�أت  �لعمل يف 

 22 يوم  ويف  �سنو�ت،  �ست  ملدة 

من  �سلعتي  ��سرتيت   2013 ماي 

علبة   108 كالتايل:  وهي  �سبتة 

24 وحدة،  علبة  ريدبول، ويف كل 

مانطة  و36  كبرية  مانطة  و56 

�ل�سلع  هذه  �أخرجت  �سغرية.. 

م�ساريف  و�أديت  و�سديقاتي،  �أنا 

�سيار�ت  موقف  �إىل  �لإخر�ج 

�لأجرة، وهذ� �أمر معمول به..«.

من  ثالثة  �أن  لكبرية  ت�سيف  كما 

على  تناوبو�  �جلمارك  رجال 

�سربها، قبل �أن يتم نقلها  من طرف 

زوجها �ل�سرطي �ملتقاعد، وهي يف 

توؤكد  كما  منهارة،  �سبه  و�سعية 

لها  �أكد  �أن مدير �جلمارك بتطو�ن 

عدم وجود ��سمها يف �ملح�سر �لذي 

وت�سيف  �ليوم،  ذلك  ت�سجيله  مت 

بتهمة  �مللك  وكيل  �إىل  قدمت  باأنها 

وتعري�س  �لنار  �إ�سر�م  حماولة 

�أن  قبل  للخطر..  �لنا�س  حياة 

يطلق �سر�حها.

�مل�ستكـــــــية ختــــــــمت ر�سالتــــــها 

با�ستعطاف وجهته لرئي�س �حلكومة 

كي يبت يف حالتها، علما �أنها قدمت 

ومل  �لعدل،  لوزير  �أخرى  �سكايات 

�إنها كانت  بل تقول  لقائه  تنجح يف 

تطرد ب�سكل مهني من وز�رة �لعدل 

و�حلريات.. ح�سب �ل�سكاية 

كواليس جهوية
 العدد: 761  اخلميس 31 أكتوبر 2013

من كل مدينة خبر

 ◆  مكناس: 
خالل  مبكنا�س  �لأمنية  �مل�سالح  �أحالت 

�لأ�سهر �لت�سعة �لأخرية من �ل�سنة �جلارية، 

15 �ألفا و188 �سخ�سا على �لعد�لة يف �لفرتة 
�ستنرب  و30  يناير  فاحت  بني  ما  �ملمتدة 

�ملا�سي، و�أكدت م�سادر �أمنية �أن �لأ�سخا�س 

�جلنايات  مبختلف  �ملتلب�سني  �ملوقوفني 

�سخ�سا،  و921  �ألفا   11 عددهم  بلغ  و�جلنح 

هوؤلء  تقدمي  مت  �أنه  ذ�ته  �مل�سدر  و�أو�سح 

خمتلف  يف  لتورطهم  �لعد�لة  �إىل  �لأ�سخا�س 

يف  و�لجتار  كال�سرقة  و�جلنح  �جلنايات 

�ملخدر�ت و�لف�ساد و�لتحري�س على �لف�ساد، 

وتورطهم يف جر�ئم �لأمو�ل.

◆ مراكش 
حفل  �لقادم  نونرب   14 يوم  مر�ك�س  حتت�سن 

�لثقافية  �خل�سو�سيات  يتناول  كتاب  تقدمي 

و�لإيكولوجية  و�ل�سياحية  و�لقت�سادية 

عنو�ن:»مر�ك�س  حتت  �حلمر�ء  للمدينة 

�جليدة«. �حلكامة  من  �سنو�ت  �أربع   .. 

ن�سخة  يف  �سدر  �لذي  �لكتاب،  هذ�  وي�سم 

حتريرية،  جلنة  �إ�سر�ف  حتت  فاخرة 

�ملدينة  هذه  جمالية  عن  معربة  ن�سو�سا 

�لتاريخية و�ل�سياحية معززة ب�سور تعك�س 

يليق  م�ستوى  من  مر�ك�س  �إليه  و�سلت  ما 

ب�سهرتها �لعاملية.

◆ العيون: 
حفال  �لعيون،  مبدينة  فعاليات  عدة  �أحيت 

لوفاة  �لأربعينية  �لذكرى  مبنا�سبة  تاأبينيا 

ولد  باهيا  �ملرحوم  �لكبري  و�ملجاهد  �ملقاوم 

�أقطاب  �أحد  �ملو�ساوي،  ديدي  ولد  �لنوف 

مندوب  و�أو�سح  �لوطني،  �لكفاح  ورموز 

�إحياء  �أن  �لكثريي،  م�سطفى  �ملقاومني 

وتخليد  يتز�من  �لذي  �لفقيد،  �أربعينية 

�ملظفرة،  �خل�سر�ء  للم�سرية   38 �لذكرى 

و�سمائل  �جلهاد  لقيم  تقدير  حلظة  يج�سد 

�لفد�ء، كما �أكد �أن �ملندوبية �ستعمل، بتعاون 

هذ�  ��سم  �إطالق  على  �ملحلية،  �ل�سلطات  مع 

و�لأماكن  �ل�ساحات  �إحدى  على  �ملجاهد 

�لعمومية.

◆ الرواضي:  
�لأزبال �أ�سبحت تنت�سر يف كل مكان بجماعة 

�لرو��سي، و منظر �أكو�م �لأزبال و�حليو�نات 

�أزقة  بني  معتاد�  �أمر�  �أ�سبح  عليها،  تقتات 

�لرو��سي و�ل�سوق �لأ�سبوعي.

من  تعاين  �لرو��سي  �ساكنة  �أ�سبحت  لقد 

�نت�سار �لأزبال يف �ل�سوق �لأ�سبوعي وبجانب 

حيث  �لعادمة،  مياهها  لت�سريف  �ملجزرة 

تنت�سر فوق �سطح �لأر�س خمتلطة بالنفايات 

قد  وما  كريهة،  ر�ئحة  �نت�سار  ي�سبب يف  مما 

�لأطفال،  لدى  خمتلفة   �أمر��س  من  ي�سببه 

ب�سرية  مو�رد  على  تتوفر  �جلماعة  �أن  رغم 

على  �حلفاظ  ت�ستطع  مل  مهمة،  ومالية 

�لبيئة، لتنت�سر �لأزبال يف كل مكان وب�سكل مل 

ي�سبق له مثيل، �أمام �سمت �ملجل�س �جلماعي 

بجولة  يقوم  �أن  ز�ئر  لأي  يكفي  �لرهيب، 

�ملحيطة  و�لأزقة  �لأ�سبوعي  �ل�سوق  د�خل 

به لت�ستقبله �لأزبال وخمتلف �لرو�ئح �لنتنة 

�ل�سوق  تتو�سط  �لتي  �ملجزرة  وخملفات 

�لأ�سبوعي  ...

لقطات مراكشية 

مت توقيع ديو�ن ح�سن بنم�سور معد بع�س 
بر�مج �إذ�عة مر�ك�س �جلهوية )مهال يا �سيدتي( 

بح�سور  �لنخيل  فنادق  باأحد  كبري  حفل  يف 

تكرمي  مت  كما  �ملدينة،  و�سعر�ء  مثقفي  من  ثلة 

وجوه �سيد�ت لهن ح�سور على و�جهة �ل�ساحة 

�ملر�ك�سية.

�حلر�ر  �لعزيز  عبد  �سيدي  �سريح  رحاب 
�ل�سور  بع�س  ياأخذون  لل�سياح  ممر�  �أ�سبح 

�ل�سياحية، خا�سة من نافذة �لقبة �لتي كانت يف 

ماأمن من �لعبث �أيام زمن  له حرمته �لقوية.

�لدكتور  رئي�سه  �سخ�س  يف  �لعلمي  �ملجل�س 
دوؤوبة  �ملحيار يعرف حركة  �لإدري�سي  �لعالمة 

يف �أن�سطته �لدينية و�لعلمية، مبا يف ذلك �لفتاوى 

وغريها، توؤطرها نخبة من �لعلماء �لأجالء د�خل 

رحاب �لولية و�ملدينة على �خل�سو�س.

رفوفها  بني  حتت�سن  بنعباد  �لأ�ستاذ  مكتبة 
�لتاريخية،  و�لكتب  �مل�سادر  من  كثرية  �أعد�د� 

خا�سة منها �ملوؤلفات �لأدبية �لتي تغري �لباحث 

و�لد�ر�س بالتنقيب عن �لقدمي و�جلديد يف �ستى 

ميادين �سالونات �ل�سعر و�ل�سعر�ء.

�لأوقاف  ونظارة  �خلام�س  حممد  ثانوية 
ب�ساحة رو�س �لعرو�س �أ�سبحت تعرف فو�سى 

�لنقل  وو�سائل  و�ل�ساحنات  �ل�سيار�ت  وقوف 

غري  �أ�سبحت  �ملذكورة  �ل�ساحة  �أنو�عها،  على 

مد�ر  وعلى  عليها  �لثقل  من  �حلجم  لهذ�  قابلة 

�لليل و�لنهار!..فما ر�أي جمل�س وعمدة �ملدينة؟

�آخر،  �سيء  هي  ول  عربية،  هي  ل  عناوين 
عمومية  وموؤ�س�سات  باأبو�ب  لغتنا  م�سخ  �سوى 

بتحريف �لأ�سل عن �للغة �لأم دون مر�قبة. فهل 

هناك جلنة للمتابعة؟

هل ي�شمع رئي�س احلكومة �شكايات »باب �سبتة«

زوجة �شرطي تتعرى يف ال�شارع 

العام وتهدد باإحراق ج�سدها 

احتجاجا على اجلمارك 

 بوطيب الفياللي

�لظالم ...يك�سو...» �بن حنبل«.. و�ملق�سود هنا 

لي�س هو �لعامل �جلليل �أحمد بن حنبل �ساحب 

حنبل  �بن  �إعد�دية  هي  بل  �مل�سهور،  �مل�سند 

�لرمل قرب تر��ست، و�لتي ما  �ملتو�جدة بحي 

حميطها  يتحول  حتى  �ستاره  �لليل  يرخي  �أن 

�إىل ظالم و�سو�د ي�سبه ذلك �لذي مييز �لرب�ري 

و�ل�سحاري �ملرت�مية.

و�ل�سارع  �ملحيط  جتهيز  عدم  هو  و�ل�سبب   

يلزم  مبا  �لإعد�دية  �لثانوية  لهذه  �ملحاذي 

�لأحياء  وعن  عنها  تبعد  و�إ�ساءة  �إنارة  من 

�لتي  �حلالكة  و�لظلمة  �لوح�سة  لها  �ملجاورة 

�ملنحرفني  طرف  من  ��ستغاللها  �سيتم  �سك   ل 

لق�ساء ماآربهم )...( مع �لعلم �أن هذه �لإعد�دية 

��ستغاللها  ميكن  �سقيفة  تغطيه  مبدخل  متتاز 

لتجمع هوؤلء.

و�لأ�ساتذة   �ملتعلمني  خروج  �أن  �إىل  بالإ�سافة 

�ملظلمة  و�لفرتة  �سيتز�من  م�ساء  �ل�ساد�سة  يف 

�لأبو�ب،  يطرق  �لذي  �ل�ستاء  ف�سل  متيز  �لتي 

�لفتيات  على  �سعوبة  من  ذلك  ي�سكله  وما 

�أ�سر  تعانيه  ما  ن�سيان  دون  هذ�  خ�سو�سا، 

�لأطر �لإد�رية �ملقيمة د�خل �لإعد�دية من عدم 

�ل�سعور بالطمئنان يف حالة مغادرتها مل�ساكنها 

...فهل  غريه  �أو  ل�سفر  �سو�ء  ليال  �لوظيفية 

لإنارة  باإنزكان  �مل�سوؤولة  �ل�سلطات  �ستتدخل 

حميط �إعد�دية �بن حنبل؟ �أم �أن �لظالم �سيكون 

قدرها �ملحتوم؟.

خالد عبد اللطيف

�لنظافة  ل�سركة  تابعة  �لأزبال  لنقل  �ساحنة  تعر�ست 

بحياة  يودي  كاد  مفاجئ  حلادث  موؤخر�  تادلة  بق�سبة 

يف  عطب  ب�سبب  �حلافلة  يف  يتحكم  مل  �لذي  �ل�سائق، 

�أكدت لنا م�سادرنا، وبقي معلقا على  �لفر�مل ح�سب ما 

جرف كهف عميق �لقعر، ومل يتمكن �ل�سائق من �خلروج 

من مقر قيادته، �إل بعد جميء �ساحنة �لإنقاذ من مدينة 

بني مالل �لتي قامت بتحميل �ل�ساحنة برمتها �إىل منطقة 

�ل�سالمة.

ولالإ�سارة، فقد متت �ملناد�ة على �ساحنة �لإغاثة �خلا�سة 

باجلندية، �إل �أنها مل تتوفق يف ذلك. وقد ظلت �ل�ساحنة 

معلقة على �جلرف زهاء ثالث �ساعات، جعلت كل �لذين 

�لو�سعية  �أمام  �لأيدي،  مكتويف  يقفون  �حلادث  عاينو� 

�حلرجة �لتي كان عليها �ل�سائق. ويذكر �أن هذ� �جلرف 

�سياج  و�سع  غياب  ب�سبب  �حلو�دث،  من  �لكثري  عرف 

�ل�سقوط من  �لنقل من  وكافة و�سائل  �ملو�طنني  ليحمي 

�أعاله. 

ابن حنبل.. يغرق و�سط الظالم 

�سائق �ساحنة ينجو باأعجوبة اأمام الهاوية

إنزكــــان

أزيــــالل

ما يجري ويدور في المدن 

عالمات »�لتنكيل« ظاهرة على �ضاعدي »لكبرية« �لتي تقول �إنها تعر�ضت

 لل�رضب على يد رجال �جلمارك 

�ل�ضاحنة وهي معلقة على جرف عال، وقد �أخرج 

�ل�ضائق باأعجوبة.



داهمت عنا�شر ال�شرطة 

بخريبكة  الق�ضائية 

معززة بفرقة من الوقاية 

الثالثاء  يوم  املدنية 

الزيتونة،  بحي  منزال  املا�ضي 

واأوقفت ثالثة اأفراد يوجدون حاليا 

يف  االجتار  بتهمة  االعتقال  رهن 

املخدرات القوية )الكوكايني(، جاء 

هذا بعد مراقبة وتر�ضد امتدا لعدة 

اأيام، حيث  متكنت  عنا�ضر الوقاية 

باب  ك�ضر  من  وال�ضرطة   املدنية 

من  كمية  وحجز  وتفتي�ضه  املنزل 

الكوكايني التي ف�ضل املقبو�ض عليه 

نقلته  ما  ح�ضب  منها  التخل�ض  يف 

م�ضادر قريبة من املو�ضوع.
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األسبوع
ال�ضحي  الو�ضع  على  االحتجاج  اإطار  يف 

املتدهور، نظمت موؤخرا اللجنة املحلية من 

اأجل احلق يف العالج والتطبيب باليو�ضفية 

االإقليمي  امل�ضت�ضفى  اأمام  اعت�ضاما 

احتجاجية،  وقفة  تخللته  لالح�ضناء، 

وختم مب�ضرية انطلقت من اأمام امل�ضت�ضفى 

وتوقفت اأمام مبنى العمالة، قاطعة ما يناهز 

كيلومرتين م�ضيا على االأقدام، وذلك للتنديد 

والتطبيب  العالج  �ضروط  اأب�ضط  بغياب 

ال�ضحي  الو�ضع  وا�ضتنكار  بامل�ضت�ضفى، 

خطريا  م�ضتوى  و�ضل  به  الذي  الكارثي 

ما يكون مبقربة،  اأ�ضبه  التدهور جعله  من 

على حد تعبري من�ضق اللجنة يف كلمته اأمام 

اجلموع التي حجت حل�ضور الوقفة، م�ضيفا 

اأن عامل االإقليم والقائمني على تدبري ال�ضاأن 

بتدهور  بهم   لقائه  اأثناء  اأقروا  ال�ضحي 

االرتقاء  عن  وتخلفه  ال�ضحي  الو�ضع 

م�ضددا  املواطنني،  انتظارات  م�ضتوى  اإىل 

الكرامة  اإرجاع  اإىل  ت�ضعى  اللجنة  اأن  على 

املهدورة لن�ضاء �ضرن يلدن يف الطرقات ويف 

�ضيارات االأجرة، ورجال واأطفال يعانون يف 

�ضمت وت�ضفعهم عبارة » �ضري الآ�ضفي، ما 

كاين�ض طبيب املداومة«.

اأكد من�ضق اللجنة على اأنه ال ميكن ال�ضكوت 

احلكرة  و�ضع  عن  االأحوال  من  حال  باأي 

مدينة  تعرفه  الذي  واالإق�ضاء  واملوت 

اليو�ضفية على امل�ضتوى ال�ضحي، مردفا اأن 

هدف اللجنة هو اإي�ضال ر�ضالة اإىل القائمني 

امل�ضتوى  على  ال�ضحي  ال�ضاأن  تدبري  على 

لوقف  العاجل  التدخل  بوجوب  املركزي 

االختالالت الكربى التي يعرفها امل�ضت�ضفى 

الب�ضرية  املوارد  م�ضتوى  على  االإقليمي 

والتجهيزات الطبية..

وامل�ضرية  الوقفة  خالل  ورفعت 

االحتجاجيتني �ضعارات من قبيل »ال�ضبيطار 

الوقفة  ختام  فيناهو« ..ويف  والعالج  هاهو 

املواطنات  بع�ض  اأدلت  االحتجاجية 

من  عربن  �ضادمة  عفوية  بت�ضريحات 

ال�ضحي  الو�ضع  من  �ضجرهن  عن  خاللها 

يعدن  مل  اأنهن  على  موؤكدات  بامل�ضت�ضفى، 

للذهاب  دعوتهن  القدرة على حتمل  ميلكن 

و�ضحن  باآ�ضفي،  اجلهوي  امل�ضت�ضفى  اإىل 

بالن�ضيد   يختلط  مبحوح  جماعي  ب�ضوت 

نداوو  بغينا  الطبيب،  بغينا  الدوا،  »بغينا 

راه  والو،  فيه  كاين  ما  ال�ضبيطار  اأوالدنا، 

عيينا من ال�ضرب«.

نور الدين هراوي 

ع�ضابة  تفكيك  من  ب�ضطات  االأمنية  املوؤ�ض�ضات  متكنت 

اأقرا�ض  ترويج  متورطة يف  باخلطرية،  اإجرامية و�ضفت 

الطاك�ضيات  اأ�ضحاب  وا�ضتهداف  املخدرة  الهلو�ضة 

ال�ضغرى الذين كانت تهددهم بال�ضالح االأبي�ض وت�ضلبهم 

كل ما بحوزتهم من هواتف ومبالغ مالية... مت�ضببة يف هلع 

وفزع كبري لدى ال�ضطاتيني.

 واأفادت م�ضادر عليمة اأن امل�ضالح االأمنية كثفت من حمالتها 

البطوار،  حي  وخا�ضة  االأحياء  من  بالعديد  التم�ضيطية 

حيث يتكاثر الل�ضو�ض وذوو ال�ضوابق االإجرامية، و�ضنت 

حمالت وا�ضعة النطاق، واأوقفت امل�ضتبه بهم يف ظرف 3 

اأيام.. قبل اأن تعود احلركة اإىل طبيعتها.

القب�ض على ع�صابة روعت 

الطاك�صيات و�صكان حي »البطوار«

ببويزكارن  تاف�ضوت  منظمة  نظمت 

مو�ضوع   حول  م�ضتديرة  مائدة  موؤخرا 

حتت  بال�ضحراء«  االأمازيغية  »الهوية 

بال�ضحراء  االأمازيغية   �ضعار:»الهوية 

بف�ضاء  من�ضي«  وحا�ضر  متجذر  تاريخ 

فاعلني  بح�ضور  بويزكارن  الثقافة  دار 

املجتمع  من  فعاليات  وكذا  اأمازيغيني 

هذه  خالل  طرحت  وقد  املحلي،  املدين  

املائدة امل�ضتديرة ثالثة حماور للنقا�ض..

مبداخلة  امل�ضتديرة  املائدة  وافتتحت 

البعد  على  فيها  ركز  الذي  لهنود  ح�ضن 

التاريخي للمكون االأمازيغي يف ال�ضحراء، 

الثقايف  والتنوع  التعدد  اإغناء  يف  ودوره 

واللغوي باملغرب، ودوره يف احلفاظ على 

الوحدة الوطنية، يف حني ركزت املداخلة 

الثانية للمنا�ضل املختار الفريا�ضي على 

حول  املفتعل  لل�ضراع  التاريخي  امل�ضار 

ق�ضية ال�ضحراء و�ضرورة اإ�ضراك املكون 

امل�ضريية   القرارات  جل  يف  االأمازيغي 

التي يعرفها  ملف ال�ضحراء.

ال�ضفري،  حل�ضن  الثالثة  املداخلة  اأما 

اجلديد  النظري  املولود  على  ركزت  فقد 

لتن�ضيق احلركة االأمازيغية بال�ضحراء، 

والذي يهدف باالأ�ضا�ض اإىل جتميع وتوحيد 

الروؤى حول ق�ضية ال�ضحراء، ورهان هذا 

التن�ضيق يف ظل امل�ضتجدات التي يعرفها 

هذا امللف .

وقد اختتمت املائدة امل�ضتديرة باخلروج 

رد  �ضرورة  اأهمها:  كان  بتو�ضيات 

االعتبار للمكون االأمازيغي ال�ضحراوي، 

و�ضرورة اإ�ضراك الفاعلني االأمازيغ يف كل 

ما من �ضاأنه اأن يف�ضي اإىل حل نهائي عادل 

و�ضامل لق�ضية ال�ضحراء.

امل�ضاركون  له  اختار  توقيع بالغ  كما مت 

باإقرار  املطالبة  ب�ضاأن  بويزكارن  بالغ   «

واإ�ضراك  لل�ضحراء  االأمازيغية  الهوية 

االأمازيغ ال�ضحراويني يف تدبري امللف«.

»اأمازيغ ال�صحراء« ي�صعون للم�صاركة
 يف حل ق�صية ال�صحراء 

بويزكارن سطات

 مظاهرة وم�صرية للمطالبة 
باحلق يف ال�صحة 

اليوسفية

تاأجيل حماكمة وح�ض اإ�صباين جديد 

الثالثاء  يوم  �ضباح  بتطوان  اال�ضتئناف  حمكمة  ِاحت�ضنت 

22 اأكتوبر 2013 اجلل�ضة االأوىل ملحاكمة املواطن االإجنليزي 
حماولة  وهي  التهم،  من  مبجموعة  بيل  اإدوارد  روبرت 

االختطاف واالختطاف وحماولة هتك عر�ض قا�ضر بالعنف، 

والف�ضاد واالإقامة غري ال�ضرعية باملغرب، غري اأنه مت تاأجيلها 

ال�ضمال  مر�ضد  اأكده  ما  ح�ضب  القادم،  نونرب   19 يوم  اإىل 

حلقوق االإن�ضان.

وعرفت هذه اجلل�ضة ح�ضور ثالث �ضحايا قا�ضرات، واحدة 

كويلما  بحي  تقطنان  واالأخريان  �ضف�ضاون  مبدينة  تقطن 

بتطوان، تعر�ضن ملحاولة االختطاف واالختطاف وحماولة 

هتك عر�ض قا�ضر بالعنف..وتقدمي �ضيدة يف حالة �ضراح مت 

القب�ض عليها باملنزل الذي كان يكرتيه االإجنليزي بجماعة 

اأزال بتهمة الف�ضاد.

ال�ضنة  من  يونيو   18 يوم  اإىل  الق�ضية،  اأطوار  وتعود     

عنه  واملبحوث  بيل«  اإدوارد  »روبرت  قام  عندما  اجلارية، 

من طرف االأنرتبول، مبحاولة اختطاف طفلتني تبلغ االأوىل 

ال�ضاد�ض  عامها  يف  واالأخرى  عمرها،  من  �ضنوات   8 حوايل 

بحي كويلما ال�ضعبي بتطوان.

اإىل  هرب  قد  كان  بيل«  اإدوارد  »روبرت  اأن  بالذكر،  جدير 

رة  مذكِّ االإ�ضبانية  الداخلية  وزارة  اأَ�ضَدرت  عندما  املغرب 

اعتقال يف حقه ب�ضبب حماولته اختطاف فتاة تبلغ من العمر 

12 �ضنة يف بيليز مالقا جنوب البالد، حيث تعتقد ال�ضرطة اأنه 
قد يكون ارتكب جرائم اأخرى.

يف  متتاليتني  عقوبتني  ق�ضى  اأن  بعد  اإ�ضبانيا  ق�ضد  روبرت 

بريطانيا ب�ضبب ارتكاب جرائم جن�ضية �ضد اأطفال، حيث مت 

اعتقاله �ضنة 2007 بتهمة حماولة اختطاف قا�ضر يف هولويل 

بتهمة  الحقا  اأُديَن  كما  �ضجنا.  �ضنوات  ب�ضت  عليه  واحلكم 

خرق املراقبة املفرو�ضة عليه واحل�ضول على �ضور جن�ضية 

لالأطفال.. ح�ضب ما اأكده مر�ضد ال�ضمال حلقوق االإن�ضان يف 

بالغ له.

تطوان

امل�ضفوعة  املرحومة  وفاة  واالأ�ضى  احلزن  من  مبزيد  علمنا 

بن  م�ضطفى  الدكتور  اأم  العلو�ضي  ماما  ال�ضيدة  اهلل  برحمة 

حمزة رئي�ض املجل�ض العلمي ملدينة وجدة. وبهذه املنا�ضبة 

التعازي  باأحر  ال�ضحفي  االأ�ضبوع  جريدة  تتقدم  االأليمة 

الرحمة واملغفرة، والبنها  للفقيدة  الدكتور، راجية  لف�ضيلة 

البار ال�ضرب وال�ضلوان.

و»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

ــدة
وجــ وفــاة والدة رئيــ�ض

 املجلــ�ض العلمــي

طاطا
اجلي�ض امللكي ي�صادر 80 كيلو غراما من املخدرات 

فضيلي عمي
من  مهمة  كمية  م�ضادرة      متت 

خمدر ال�ضريا من طرف قوات اجلي�ض 

امللكي بنواحي  منطقة تيزونني التي 

تبعد بحوايل 80 كيلومرتا عن مركز 

من  م�ضادر  وذكرت  طاطا.  مدينة 

املحجوزة  الكميات  اأن  املكان  عني 

موؤخرا مت العثور عليها يف مكان خال 

بعد اإخبارية تو�ضل بها اأفراد الدرك 

امللكي، وهذه االأخرية قامت باإخبار 

القوات امل�ضلحة التي تكلفت بعملية 

يعرف  مل  ال�ضاعة  حد  احلجز..واإىل 

م�ضدر الكميات املحجوزة.

املناطق  اأن  ذكره،       جدير 

تعرف  طاطا  ملدينة  احلدودية 

اأنباء عن  اأمنيا بعد ورود  ا�ضتنفارا 

اأن�ضطة مكثفة ملروجي املخدرات.

س
تلك

�ضال  مدينة  يف  الكريهة  الرائحة  فاحت  اأن  �ضبق 

يعمد  كان  حيث   )..( ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  ب�ضبب 

جمهولون اإىل ت�ضتيت حاويات االأزبال يف كل مكان.. 

لكن هذا املنظر له خ�ضو�ضيته، حيث حر�ض بع�ض 

ال�ضياح االأجانب الذين كانوا يتجولون بهذا املكان 

اخلا�ضة،  بكامرياتهم  الفو�ضى  هذه  توثيق  على 

�ضت�ضتغل  الذي  الغر�ض  اأحد  اأي  يعرف  اأن  دون 

الثانوية  فيها  تظهر  التي  ال�ضور  هذه  اأجله  من 

االإعدادية لالح�ضناء.

ال�صور التي ت�صيء اإىل �صمعة البالد 
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كواليس جهوية

عني على

إعــــداد:
 زهير البـوحاطي

املغلوبني  البي�ضاء،  احلمامة  ل�ضكان  حديث  ال 

للملك  الكبري  االحتالل  عن  اإال  اأمرهم،  على 

واأرباب  املقاهي  اأ�ضحاب  طرف  من  العمومي 

جل  ي�ضتغل  حيث  التجارية،  واملحالت  املطاعم 

والدروب  واالأزقة  واالأر�ضفة  املمرات  هوؤالء 

وجوار اأبواب املنازل ال�ضكنية، دون وجه حق.

زيادة على  االأخرية،  االآونة  بع�ضهم  يف  وقام   

اخليام  باإقامة  والطاوالت،  الكرا�ضي  و�ضع 

ال�ضل�س  املرور  بذلك  مانعة  باالأر�س،  املثبتة 

احلوامل  الن�ضاء  خا�ضة  للمواطنني  وال�ضهل 

واالأطفال وذوي االإعاقة واالحتياجات اخلا�ضة 

اأن  ومعلوم،  املتحركة.  الكرا�ضي  واأ�ضحاب 

احل�ضرية  للجماعة  التابع  االقت�ضادي  الق�ضم 

لتطوان، مينح تلك الرتاخي�س الع�ضوائية وغري 

وامل�ضاطر  باالإجراءات  القيام  دون  القانونية، 

املنظمة لتلك الرخ�س. ويعرف الق�ضم املذكور، 

منذ  التجارية  الرخ�س  منح  يف  كبريا  تهورا 

الرخ�س  مينح   )..( امل�ضوؤولني  اأحد  تعيني 

دليل على  املزاجية واالنتقائية، وخري  ح�ضب  

ذلك اإقدام رئي�س م�ضلحة على تقدمي ا�ضتقالته، 

ت�ضود  حيث  الت�ضرفات،  بع�س  على  احتجاجا 

الهاتف  الزبونية واملح�ضوبية والتعليمات عرب 

بحجة  الآخر،  ت�ضليمها  منع  اأو  رخ�ضة  ملنح 

االأ�ضرار  واإحلاق  التهوية  وعدم  املكان  �ضيق 

وال�ضجيج و.... يف حني حمالت جتارية اأخرى 

لها  و...منحت  �ضجيجا  واأكرث  م�ضاحة  اأقل 

طرف  يرتد  اأن  وقبل  عني  رم�ضة  يف  الرخ�س 

العارف )..(.

املواقع  داخل  �ضجة  تثري  �ضورة 

اأن  حيث  ال�ضمال،  بجهة  االإلكرتونية 

�ضابة مري�ضة  ت�ضتعمل  الكر�ضي املتحرك 

للم�ضت�ضفى و هو غري �ضالح لال�ضتعمال 

)مت االعتماد على كر�ضي بال�ضتيكي بدال 

من  مكان اجللو�س( وعلمت »االأ�ضبوع« 

الفتاة  هذه  اأن  مطلعة  م�ضادر  من 

وذلك  االنتظار  قائمة  على  دوما  كانت  

الفح�س  جهاز  اأمام  للمثول  �ضهور  لعدة 

هذا  يف  ياأخذونها  يوم  وكل  )راديو(، 

عجز  والذي  نوعه  من  الفريد  الكر�ضي 

من  �ضاعات  وبعد  التحرك،  عن  بدوره 

االنتظار يخربون والدتها باأن اجلهاز به 

الحق،  وقت  يف  املجيء  واملرجو  عطب 

فمن يتحمل م�ضوؤولية هذا العبث ب�ضحة 

التطوانيني داخل اأكرب م�ضت�ضفى  ب�ضمال 

اململكة؟.

حاولت »االأ�ضبوع« رفع ال�ضوؤال اإىل مدير 

قدماه  تطاأ  مل  لالأ�ضف  لكن  امل�ضت�ضفى، 

مكتب امل�ضت�ضفى)..(.
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 ف�ساد وت�سيب واأزبال يف املحطة ِاحتالل امللك العم�مي.. الدنيا حظ�ظ )..(

الطرقية ملدينة وزان
تعرف املحطة الطرقية ملدينة وزان، فو�ضى وت�ضيبا كبريين مع انعدام 

لالأمن واكت�ضاح �ضبه كلي لالأزبال، وانعدام املرافق العمومية وال�ضحية 

تزكم  الكريهة  الروائح  حيث  ومراحي�س  وكرا�ضي،  لل�ضم�س  واقيات  من 

االأنوف وت�ضق الروؤو�س وت�ضاعد على االنت�ضار املهول للح�ضرات والذباب 

والبعو�س.

وينت�ضر باملحطة الطرقية، العديد من املت�ضكعني والل�ضو�س واأ�ضحاب 

املواطنني،  على  ويعتدون  امل�ضافرين  على  يحتالون  العدلية،  ال�ضوابق 

من  اإال  االأمن،  لرجال  تام  �ضبه  غياب  يف  والن�ضاء،  بالفتيات  ويتحر�ضون 

رجل �ضرطة الذي ال يحرك �ضاكنا ويبقى يراقب االأمر عن بعد، دون تدخل 

الإلقاء القب�س عليهم حماية للمواطنني وممتلكاتهم.                                    

التي  واملطاعم،  اخلفيفة  االأكالت  حمالت  من  العديد  باملحطة  ويوجد 

ت�ضمئز منها النفو�س، فاملواد الغذائية واالأطعمة والع�ضائر واحللويات 

واالأزبال  واحل�ضرات  للغبار  ومعر�ضة  الطلق،  الهواء  يف  معرو�ضة 

بع�س  �ضالحية  مدة  انتهاء  على  زيادة  منعدمة  فالنظافة  واالأو�ضاخ، 

والبي�س  واحلوت  والنقانق  كاللحم  معظمها  وف�ضاد  امل�ضتعملة،  املواد 

والفطائر ...، وال وجود ملراقبة من طرف املكتب البلدي لل�ضحة، الذي 

يجب عليه قبل كل �ضيء اإ�ضدار قرار عاجل باإغالق تلك املحالت امل�ضرة 

ب�ضحة املواطنني، حيث الت�ضمم يهدد كل من اأجربته الظروف على االأكل  

اأو التزود منها.            

ويوجد باملحطة لوبي خطري، ين�ضب على املواطنني، ويقومون باحتكار 

النقل والتالعب بثمنها، فال يبيعونها داخل �ضباك �ضركات  وحجز تذاكر 

النقل ال�ضبه املنعدمة  بل مينحونها ل�ضما�ضرة ق�ضد بيعها بثمن م�ضاعف 

يختلط  حيث  احلافالت،  وقوف  عند  �ضوءا  االأمر  ويزداد  وخيايل، 

امل�ضافرون باحلافالت، وتكاد تده�س االأطفال والن�ضاء وخا�ضة ال�ضيوخ 

واملر�ضى واأ�ضحاب االإعاقة. 

  بي�ل�جي ي�سري وزارة 

الأوقاف ولي�س فقيها
قدر ملدينة تطوان، اأن يتحمل م�ضوؤولية 

مندوبية االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضالمية 

على  حا�ضل  اإطار  م�ضاجدها،  وي�ضري 

وال  واالأر�س،  احلياة  علوم  يف  دبلوم 

اأية عالقة باحلقل الديني، مما  تربطه 

ي�ضعب عليه التوا�ضل ب�ضكل جيد مع 

الدينيني  والقيمني  واالأئمة  املر�ضدين 

والعاملني يف جمال الوقف االإ�ضالمي..

تطوان  خطباء  بع�س  �ضار  حتى 

الرتبية  لوزارة  تابعني  اأ�ضاتذة  كلهم 

القراآن  حفظ  يتقنون  وال  الوطنية، 

ا�ضتح�ضار  عليهم  ي�ضعب  مما  الكرمي 

لال�ضتدالل  القراآن  من  االآيات  بع�س 

اإلقاء خطب اجلمعة، كبع�س  بها عند 

القطاعات  من  العديد  يف  املوظفني 

كاجلماعة احل�ضرية لتطوان واملجل�س 

مت  الذين  اأخرى،  واإدارات  العلمي 

تعيينهم خطباء يف العديد من امل�ضاجد 

  .)..(

سعيد أحتوش

ال�ضيا�ضية  الهياآت  من  العديد  نددت 

اجلمعوية  وكذا  واحلقوقية  والنقابية 

»االأ�ضبوع«  تو�ضلت  بيان  يف  بال�ضويرة 

اليومية  اإطار متابعتها  بن�ضخة منه، ويف 

ب�ضروع  املالح،  حي  ملف  لتطورات 

ال�ضلطات املحلية يف عملية الهدم املبا�ضر 

نهائية  حلول  اإىل  التو�ضل  قبل  للمنازل 

االحتياطات  اتخاذ  ودون  ومر�ضية، 

الوقائية الالزمة، حيث حملت امل�ضوؤولية 

يف  واملنتخبة  املحلية  لل�ضلطة  الكاملة 

الهدم  عملية  عنه  ت�ضفر  اأن  ميكن  ما  كل 

الع�ضوائي وا�ضتعمال االآليات، من تهديد 

اأبدت  كما  املجاورة،  وللبنايات  لالأرواح 

اللجنة  نتائج  بخ�ضو�س  حتفظها  اأي�ضا 

املكلفة بتحديد عدد امل�ضتفيدين من عملية 

اإعادة اإ�ضكان قاطني حي املالح، يف نف�س 

بكل  الذكر  ال�ضابقة  الهياآت  الوقت رحبت 

املبادرات الرامية اإىل دعم وم�ضاندة �ضاكنة 

وقد  االإن�ضانية،  حمنتهم  املذكوريف  احلي 

ال�ضيا�ضي  النا�ضط  مع  ت�ضامنها  اأعلنت 

جمعية  رئي�س  واحلقوقي  والنقابي 

اأي�ضا،  املالح  حلي  والت�ضامن  الرتبية 

ملفقة  بتهم  ال�ضلطة  طرف  من  واملتابع 

�ضخ�ضني  بال�ضرب على  االعتداء  اأبرزها 

يف  وهما  باحلي،  الكرامة  معت�ضم  هاجما 

حالة �ضكر طافح، علما اأنه يف تلك اللحظة 

وقد  االأحداث،  مب�ضرح  متواجدا  يكن  مل 

االأطباء  اأحد  اأن  موثوقة،  م�ضادر  اأكدت 

بامل�ضت�ضفى االإقليمي بال�ضويرة يتعر�س 

منح  اأجل  من  واإغراءات،  ل�ضغوط 

يرقد  الزال  والذي  عليهما  املعتدى  اأحد 

بامل�ضت�ضفى، �ضهادة طبية ت�ضرع باعتقال 

النا�ضط احلقوقي.

سعيد الهداني

ق�ضت غرفة اجلنايات مبحكمة 

ب�ضنة  بخريبكة  اال�ضتئناف 

�ضبط  تلميذ  حق  يف  موقوفة 

باحلياء  خملة  و�ضعية  يف 

باإحدى  للدرا�ضة  ف�ضل  داخل 

مبدينة  التاأهيلية  الثانويات 

بنف�س  تلميذة  رفقة  خريبكة 

املوؤ�ض�ضة .

اإىل  الق�ضية  تفا�ضيل  وتعود 

املا�ضي،  العام  من  نونرب  �ضهر 

اإحدى  مدير  �ضبط  حيث 

املوؤ�ض�ضات التعليمية العمومية 

يتابعان  وتلميذة  تلميذا 

باكالوريا  االأوىل  يف  درا�ضتهما 

يف و�ضعية خملة باحلياء داخل 

مت  اإذ  الدرا�ضية،  االأق�ضام  اأحد 

التي  املخت�ضة  اجلهات  اإخطار 

التلميذين  مع  حتقيقا  فتحت 

حني  يف  والديهما،  اإخبار  بعد 

جمريات  التلميذة  ويل  ح�ضر 

التحقيق لكونها قا�ضرا.

وجود  اأثبتت  التحقيقات 

التلميذين  بني  غرامية  عالقة 

اأف�ضت فيما �ضبق اإىل افت�ضا�س 

و�ضع  التلميذة  لبكارة  جزئي 

من  البالغ  التلميذ  اإثرها  على 

االعتقال  رهن  �ضنة   18 العمر 

على  عر�ضه  ومت  االحتياطي، 

بتهمة  للملك  العام  الوكيل 

قا�ضر  عر�س  وهتك  التغرير، 

نتج عنه افت�ضا�س بكارة، وبعد 

القا�ضر  التلميذة  عائلة  تنازل 

بعد اتفاق الطرفني على الزواج 

بظروف  التلميذ  متتيع  مت 

موؤاخذة  ومتت  التخفيف، 

اإليه  املن�ضوب  اأجل  من  املتهم 

واحدة  ب�ضنة  عليه  واحلكم 

�ضجنا موقوف التنفيذ.

 الزواج ه� احلل.. احلكم ب�سنة م�ق�فة هل �سيهدم�ن الدور دون تن�سيق مــع اأ�سحابـها ؟
التنفيذ يف حق �ساب غرر بقا�سر

منزل مهج�ر ي�ؤرق ال�سكان يف فا�س 

خريبكة الصويرة

برشيد

فاس

 �سكان يطالب�ن برفع ال�سرر
خالد الدرقاوي

يطالب عدد من �ضكان املمر 14 بحي التي�ضري 2 مبدينة بر�ضيد، 

الذي  رفع  ال�ضرر  ق�ضد  واملنتخبني  املحلية  ال�ضلطات  بتدخل 

الذين  االأ�ضخا�س  بع�س  لدن  من  االأخرية  املدة  يف  بهم   حلق 

يزاولون مهمة غ�ضل وتنظيف �ضيارات االأجرة من احلجم الكبري 

وتنظيفها على طول املمر واأمام منازل ال�ضكان، ما ت�ضبب لهم يف 

اأ�ضرار متنوعة كالربك املائية واالأوحال اأمام بيوتهم باالإ�ضافة 

اأمام الن�ضاء من طرف بع�س  اإىل ظاهرة التفوه بالكالم ال�ضاقط 

الزبناء.

األسبوع 

االأندل�س  االإدارية  امللحقة  نفوذ  يف  الواقع  الراحة  درب  �ضكان  ي�ضتكي 

وملقاطعة فا�س املدينة من م�ضكلة منزل تهاوت جدرانه وحتول اإىل مطرح 

لل�ضقوط،  االآيلة  الدور  من  املجلوبة  واالأحجار  االأتربة  وحاويات  نفايات 

بحيث اأ�ضبح مدخله مغلقا يف وجه ال�ضاكنة، ناهيك عن االأخطار ال�ضحية. 

القائد  اإىل  احلي  �ضكان  وجهها  التي  والعرائ�س  ال�ضكايات   كرثة  ورغم 

ي�ضتقبل  ما  نادرا  الذي  املدينة  فا�س  مقاطعة  رئي�س  فيهم  مبا  واملنتخبني 

املواطنني، فاإنهم مل يتو�ضلوا اإىل اأي حل.

ومن املوؤ�ضف هو اأن زقاق م�ضمودة يعترب ممرا رئي�ضيا لل�ضياح واالأجانب 

لزيارة مدر�ضة ال�ضهريج االأثرية وجامع االأندل�س، اإذ يقفون منبهرين اأمام 

هذا املنظر الب�ضع الذي ي�ضيء  اإىل �ضمعة بلدنا، واالأخطر اأنهم يلتقطون لها 

�ضورا للرتويج للوجه اخلفي من املغرب البارز. 

عنهم،  مقدم احلي  �ضكنى  بعد  من  متذمرون  �ضكان احلي  فاإن  لالإ�ضارة،  و 

العتيقة مما يعرقل  7 كيلومرتات تقريبا خارج املدينة  اإذ يقطن على بعد 

جهة  من  حمليا  رادارا  ب�ضفته  مهامه  وكذا  جهة،  من  االإدارية  طلباتهم 

اأخرى.

هل هي اأيادي خفية تتحكم يف تعيني الأئمة؟ 
شيشاوة

ادريس لمهيمر

مل مت�س �ضنة على �ضجة تعيني وفر�س اإمام م�ضجد ب�ضي�ضاوة 

خارج ال�ضوابط القانونية امل�ضمنة يف املذكرة التوجيهية لوزير 

االإمامة  مهام  اإ�ضناد  ت�ضرتط  والتي  التوفيق،  اأحمد  االأوقاف 

على  طفت  حتى  التباري،  منطق  وفق  امل�ضاجد  يف  واخلطابة 

ال�ضطح ف�ضائح جديدة الأئمة م�ضتوردين اإثر تدخالت �ضافرة يف 

اخت�ضا�ضات مندوبية االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضالمية من طرف 

بع�س اجلهات كما وقع موؤخرا مب�ضجد معروف )..(.

املحليني   االأئمة  من  جمموعة  دفعت  االأخرية  التعيينات  هذه 

القائم، وقرروا  الو�ضع  اإىل ركوب مطية االحتجاج، ال�ضتنكار 

النزيف  الإيقاف  التوفيق  اأحمد  الكبري«  »الفقيه  مرا�ضلة  

من  امل�ضتقدمني  االأئمة  جبهة  مواجهة  يف  ال�ضافرة  والتدخالت 

مدن بوجدور ومراك�س والذين يقال اإنهم مدعومون من طرف 

جهات برملانية نافذة، وقد جنحت هذه اجلهات يف فر�ضهم على 

املندوبية املغلوبة على اأمرها دون اإخ�ضاع املنا�ضب ال�ضاغرة 

الأي مباراة تت�ضاوى فيها حظوظ جميع  االأئمة املر�ضحني ..



 

مذكرات العلوي تو�صيح لت�صريحات 

ابن عبد الكرمي اخلطابي
الريف(  حلرب  ال�سري  )التاريخ  كتاب  قراأت  اأن  يل  �سبق 

Juan pando( والكتاب جمموعة من  باندو   ملوؤلفه )خوان 

الأبحاث وقعت ترجمتها واإ�سدارها �سمن �سل�سلة )�سفاف( 

)من�سورات الزمن( ترجمة »�سناء ال�سعريي« وهي اأ�ستاذة 

حتت  الإ�سبانية  باللغة  الكتاب  هذا  ن�سر  وقد  باحثة، 

Historia( وقد مت ن�سر   secreta de Annual( :عنوان

والأر�سيف  للكتاب  العامة  املديرية  من  )بدعم  الكتاب  هذا 

اأثارتني  الثقافة الإ�سبانية( وقد  التابعة لوزارة  واملكتبات 

مت  بعدما  خ�سو�سا  قراءته  على  زمان  قبل  الكتاب  قراءة 

يف  العلوي  م�سطفى  الأ�ستاذ  كتبه  ما  ملقارنة  اإليه  الرجوع 

يكتب  اأن  وما ميكن  ملوك(  )مذكرات �سحايف وثالثة  كتابه 

كمقدمة لإ�سداره وذلك بالتعريف بابن عبد الكرمي اخلطابي 

)اأنوال(  وقعة  مو�سوع  لربط  كتمهيد  املرتجمة  طرف  من 

الن�سايل  الربط  له من  الكرمي مما ل وجود  ابن عبد  ببطلها 

على  الأ�سواء  ي�سلط  اأن  ميكن  وما  والع�سكري،  والفدائي 

يف  ال�ستعمارية  القوات  ملواجهة  الكرمي  عبد  ابن  تخطيط 

واأبطاله  املغرب  لرجال  الت�سحيات  ربط  ثم  )اأنوال(  وقعة 

وحتريره  وطنهم  وحدة  عن  والدفاع  بالت�سحية  وزعمائه 

من كل مت�سلط..

لقد قراأت كتاب )التاريخ ال�سري حلرب الريف( )املغرب.. 

احللم املزعج( فوجدت ما اأبتغيه فيما كتبه الأ�ستاذ م�سطفى 

العلوي، ومتنيت لو �سدر الكتاب املرتجم بالف�سول املثبتة 

للقارئ  وخدمة  الفائدة  على  ح�سول  العلوي  موؤلف  يف 

خدمة  للكتاب  ي�سيف  اأن  ا�ستطاع  فالعلوي  متكامل،  لعمل 

اأقنعت  اخلام�س  حممد  )ب�ساطة  عن  كتب  عندما  كبرية 

اإدري�س  وكذلك  الريف(  جمهورية  حكاية  بن�سيان  اخلطابي 

اخلطابي ابن الأمري ي�سف اتفاقية اإيفيان بامل�سبوهة وكذلك 

)اخلطابي: د�ستور 1962 حيلة وولية العهد بدعة( و)كيف 

امللكي(  اجلي�س  من  اخلطابي  ال�سالم  عبد  الكولونيل  طرد 

الربط  يف  الإقحام(  هذا  على  القراء  الإخوان  و)اأ�ست�سمح 

الأفيد  من  اأن  اأرى  لأنني  الفائدة،  لإمتام  ك�سرورة  الثقايف 

عدم جترد الكتاب املرتجم من اأدنى ربط بني ما هو اأحداث 

الإقبال  �سرورة  على  بالغرية  مرا�سها  يقوي  وما  تاريخية 

على الت�سحية يف �سبيل وحدة الوطن.. لقد كانت ل�ساحب 

كتاب )مذكرات �سحايف وثالثة ملوك( عدة جولت يف اإطار 

اخلطابي،  الكرمي  عبد  ابن  ق�سية  �سرح  ويف  وطنه  خدمة 

بع�س  تو�سيح  يف  اأو  اأنوال،  معركة  يف  �سواء  باخل�سو�س 

املواقف التي كانت تظهر ابن عبد الكرمي اخلطابي اأنه كان 

ينزع اإىل خلق ان�سقاق لوحدة وطنه كما يفهم مما ن�سر عنه 

يف بع�س اجلرائد الأجنبية من خلق )اجلمهورية الريفية( 

اأو )الدعوة اإليها( مع العلم اأن كلمة )الأمري( كانت ل تدعو 

اإيالة خارجة عن الوطن بقدر ما توؤكد خدمة دور  اإىل خلق 

يقوم  كان  اأنه  العلم  مع  الأوىل،  بالدرجة  احلربي  الزعيم 

اإبرام  اإطار  يف  يجري  كان  فيما  ورجالها  الدولة  مواقف 

يفعل  كما  دولتني  بني  تربم  التي  والتفاقيات  املعاهدات 

عندما كان يعلق على اتفاقية )اإيفيان( بامل�سبوهة.. وجند 

اإدري�س،  الكرمي،  عبد  لالأمري  الثالث  البن  من  لر�سالة  ن�سا 

موقف  تلخ�س  العلوي،  م�سطفى  الدنيا(  )اأخبار  مدير  اإىل 

اخلطابي من الظروف التي مهدت ل�ستقالل املغرب، واأثرها 

ن�سرت  قد  املذكرات  وكانت  اجلزائر،  مع  العالقات  على 

بكاملها يف جريدة )اأخبار الدنيا( )مذكرات �سحايف وثالثة 

مذكرات  موؤلف  ويعزز   )109 �سفحة  الأوىل  الطبعة  ملوك، 

�سحايف ملا كتبه ب�سور للوزير الأول اإذ ذاك الراحل عبد اهلل 

ل�ساحب  الكرمي مب�سر ثم جند  ابن عبد  زار  الذي  اإبراهيم 

املذكرات يف كتابه مقال اآخر حتت عنوان )اخلطابي: د�ستور 

1962 حيلة وولية العهد بدعة( يقول فيه حاكيا عما كتبه 
ابن عبد الكرمي )بعد مقاله ال�سابق الذي ركز فيه حممد بن 

م�سلمة  الدولة  اعتبار  م�ساألتي  على  اخلطابي  الكرمي  عبد 

اإيل  )اأر�سل   1962 د�ستور  يف  ر�سمية  لغة  العربية  واللغة 

الأمري يف اأواخر ال�سنة نف�سها )1962( مقال اآخر ا�ستفا�س 

وم�سادر  املغربية  للدولة  الديني  البعد  م�ساألة  يف  فيه 

ن�س  التي  العهد  ولية  لفكرة  الفقهي  والأ�سا�س  الت�سريع 

�سحايف  )مذكرات  امل�ستقل  للمغرب  الأول  الد�ستور  عليها 

وثالثة ملوك، �سفحة 112(.

يتبع

بقلم: ذ. محمد فنكوش ❋
ِاعتبارا ملا يعانيه الق�ساء وحميطه يف بالدنـا من خلل لأ�سباب يعرفها اجلميع، 

كان �سروريا والدولة ت�سري على نهج اإعادة العتبار ملوؤ�س�ساتها اأن تلتفت اإليه 

وتدعو اإىل اإ�سالحه على الأقل يف اجلوانب التي متلك اإ�سالحها تيمنا باخلطاب 

التاريخي جلاللة امللك حممد ال�ساد�س يوم 20 غ�ست 2009 وخطابه ال�سامي يوم 

09 مار�س 2011، وم�سايرة لبنود الد�ستور احلايل. 
للحوار  العليا  للهيئة  امللك  جاللة  بتن�سيب  الرغبة  هذه  جت�سيد  مت  وبالفعل 

الوطني حول اإ�سالح منظومة العدالة بتاريخ: 8 ماي 2012. وكان من بني ما 

التفتت اإليه هذه الهيئة يف هذا اجلانب املهن الق�سائية والقانونية.

وبعد �سل�سلة من الندوات والتقارير حـول هذه املهن خل�ست الهيئة اإىل العرتاف 

ق�سائية  مهن  وجود  به  تت�سم  ما  جملة  من  املغرب  يف  العدالة  منظومة  اأن 

متمر�سة.

املفو�سني  مبهنة  املتعلق  اجلانب  يف  تــــو�سياتها  اأن  غري 

الق�سائيني مل يعك�س اإىل حد ما هذا العرتاف، ومل ي�سفع 

العربي  املغرب  املغرب رئي�س احتاد  املهنة كون  لهذه 

الدويل  الحتاد  وع�سو  الق�سائيني  للمفو�سني 

للمفو�سني الق�سائيني كذلك. 

العدالة  منظومة  اإ�سالح  ميثاق  اأن  من  وبالرغم 

باإ�سالح  اخلروج  اأفق  يف  للنقا�س  اأر�سية  جمرد 

يرت�سيه اجلميع، فاإنها يف ت�سوري اأر�سية �سلبة 

ودعامة جد مهمة لهذا الإ�سالح.

 وبناء على هذا الت�سور، ل بد اأن اأ�سري اإىل اأن الهيئة 

العليا على و�سك تفويت فر�سة تاريخية على الوطن 

واملواطنني، وكذلك على املفو�سني الق�سائيني يف جمال 

اإ�سالح حقيقي للمهنة، ومرد ذلك:

اأول: اإىل عدم التن�سي�س وهي تو�سي باإعادة النظر يف الإطار 

القانونـي املنظم ملهنة املفو�سني الق�سائيني كمدخل لالإ�سالح على 

ا�ستقاللية وحرية املهنة وعلى الحتكارية يف ميدان التبليغ والتنفيذ التي 

طاملا نادى بها ال�سادة ق�ساة اململكة، ونادى بها ال�سادة املفو�سون الق�سائيون 

بدورهم كاأ�سا�س حمفز للتنمية وم�ساير للعدالة احلديثة.

واإذ ندرك جيدا اخللفية التي توؤطر هذا التجاهل ندرك اأي�سا اأن الهيئة العليا 

للحـوار الوطني حول اإ�سالح منظومة العدالة ما زالت حتن اإىل ممار�سة وزارة 

الوقت قد حان  اأن  تـــــرى  املهنة، ول  املطلقة على  لو�سايتها و�سلطتها  العدل 

وال�سماح   الق�سائيني،  للمفو�سني  الإ�سعاع  من  نوع  واإعطاء  امل�سار  لت�سحيح 

التبليغ  عملية  وترك  ب�سيادتها،  املرتبطة  التقليدية  لوظائفها  بالتفرغ  للدولة 

والتنفيذ للمبادرة احلرة اإ�سوة بباقي دول العامل املتقدمة يف هذا امليدان.

ثانيا: واإىل اأن التو�سية51 باإحداث هيئة ق�سائية ومهنية خمتلطة ملهنة املفو�سني 

م�ستوى  على  املهنة  هذه  اإىل  للمنت�سبني  التاأديبية  امللفات  يف  للبت  الق�سائيني 

املحاكم البتدائية تتكون من ثالثة ق�ساة من بينهم الرئي�س وممثالن اثنان عن 

املهنة هي �سربة قا�سية ملبداإ حرية املهنة وا�ستقالليتها وذلك يتجلى يف ا�ستبعاد 

هيئة املفو�سني الق�سائيني واملجال�س اجلهوية من ال�سطالع بدورهما احلقيقي 

يف التقرير يف م�سري املهنة واملنت�سبني اإليها مبناأى عن موؤ�س�ستي الرئا�سة والنيابة 

العامة، ويتجلى كذلك يف عدد املفو�سني الق�سائيني وعدد الق�ساة املمثلني للهيئة 

التاأديبية ولأي جهة �ستكون الغلبة يف املداولت ب�ساأن العقوبة التاأديبية املوجهة 

اإىل املفو�س الق�سائي.

هذه  اأن  اعتبار  على  ال�سواب  عني  ذلك  يكون  رمبا  لأقول  اأعود  ولكن 

املجال�س منذ ن�ساأتها وهي عرجاء قانونا وواقعا، ومن روؤ�سائها 

حقوقه  عن  للدفاع  حتى  الإمكانيات  له  لي�س  من 

املهنية كمفو�س ق�سائي وبالأحرى الدفاع عن حقوق 

املفو�سني الق�سائيني الذين ميثلهم. واإل كيف نف�سر 

ملفو�س  منتخب  جهوي  جمل�س  رئي�س  تــفوي�س 

ق�سائي خـارج املجل�س وغري منتخب، ومبباركة 

الق�سائيني  للمفو�سني  الوطنية  الهيئة  من 

اأنفهم  رغم  ق�سائيني  مفو�سني  متثيل  باملغرب، 

مع  جمل�سه  اأع�ساء  وعن  عنه  نيابة  واحل�سور 

التي  الجتماعات  فــي  الق�سائيني  امل�سوؤولني 

تعقد يف حمكمة من املحاكم التي ي�سمها املجل�س 

الذي يراأ�سه بعيدة بـ 170 كلم فقط. األي�س هذا عبثا 

املفو�سون«؟  له  فو�سه  ما  ملفو�س  يفو�س  »مفو�س 

اللعب هذا.

كتابة  مع  الق�سائيني  املفو�سني  مهنة  عالقة  اأن  اإىل  ثالثا: 

ال�سبط لن مي�س�سها اأي تغيري بدليل جتاهل هذا امليثاق لها، فهي 

بالتايل �ستبقى دائما القنطرة التي يتحتم على املفو�س الق�سائي املرور عليها 

هذا  باأمان  حتر�س  التي  الق�سائي  امل�سوؤول  عني  اإجراءاته، وهي  اإىل  للو�سول 

املفو�س الق�سائي.    

يتبع
❋ الرئي�س ال�ضابق للمجل�س اجلهوي للمفو�ضني

 الق�ضائيني لدى حمكمة اال�ضتئناف بوجدة

اأ�سبحت الب�سيطة تئن حتت وطاأة وثقل ما يزيد عن  �ساقت الأر�س ب�سكانها، حيث 

اأو�سع  وهم  امل�سلمني  من  مليارين  عن  يقل  ل  ما  �سمنها  يوجد  ن�سمة،  ماليري  �سبعة 

الديانات انت�سارا، وهذا تفوق من الناحية العددية يجعلها مع الأ�سف تعاين من الناحية 

النوعية ب�سبب التميز الذي حتظى به ال�سعوب الأخرى يف جمال التطور التكنولوجي. 

ففي الوقت الذي تت�سابق بع�س الدول امل�سنعة يف غزو الف�ساء والبحث عن كواكب 

واجلاذبية  املاء  وجود  اأ�سا�سا  ت�سرتط  التي  احلياة  �سروط  فيها  تتوفر  قد  جديدة 

حروب  يف  تنغم�س  واملتخلفة  النامية  الدول  جند  حي(،  �سيء  كل  املاء  من  )وجعلنا 

داخلية جتعلها ت�سري اإىل الوراء وتتخلف عن ركب احل�سارة واحلالة 

اأن اأجدادنا هم الذين كانوا الأولني يف اكت�ساف العلوم كالطب 

يتفرع  وما  والريا�سيات  والقت�ساد  والفلك  وال�سيدلة 

مبجتمعاتنا  انعدمت  فهل  تطبيقية،  علوم  من  عنها 

الأدمغة اخلالقة واملبتكرة؟ وهل افتقدنا النبوغ 

يتحلى  ال�سالح  �سلفنا  كان  التي  والعبقرية 

بها؛ وهذا العداء والتطاحن ال�سارب اأطنابه 

عما  ورثناه  طبيعي  اأمر  العربية  �سعوبنا  يف 

حروب  من  والإ�سالمي  العربي  العامل  عرفه 

وغريها  واملغول  التتار  اأيام  اندلعت  طاحنة 

و�سلت  اأن  بعد  اندثرت  التي  الأجنا�س  من 

الإن�سان  خلق  وهل  والنت�سار،  املجد  قمة  اإىل 

حتري  اأ�سئلة  الب�سر؟  بني  من  اإخوانه  لي�ستعبد 

مربرا  اأو  حال  لها  يجدوا  ومل  املفكرين  كل  اليوم 

بني  والنزاعات  احلرب  بوؤر  واأن  خ�سو�سا  الآن  حلد 

ال�سعوب تتكاثر وت�ستعل هنا وهناك رغم ما تبذله املنظمات 

اأو احلد من حدتها، حيث  الدولية وعلى راأ�سها جمل�س الأمن لإنهائها 

عرب  والقتتال  احلروب  انت�سار  ي�سارع  اإطفائي  اإىل  املتحدة  الأمم  منظمة  حتولت 

القارات اخلم�س، ومهما تكون الأ�سباب التي توؤدي بال�سعوب اإىل التطاحن والقتتال، 

فاإن �ساكنة العامل العربي والإ�سالمي جتد يف القراآن الكرمي الذي قال فيه جل من قائل: 

))وما فر�سنا يف الكتاب من �سيء(( كل احللول والو�سائل ل�سمان ال�سلم والأمن بينها، 

))ولو �ساء ربك جلعل النا�س اأمة واحدة((، وكلمة نا�س هنا تعني الب�سرية جمعاء، ثم 

ي�سيف جل جالله: ))وجعلناكم �سعوبا وقبائل لتعارفوا(( ول ي�ستبعد القراآن حدوث 

حرب بني ال�سعوب لأ�سباب ما حيث يعالج هذه الظاهرة املمقوتة وهي كره لنا بقوله: 

))واإن طائفتان من املوؤمنني اقتتلوا فاأ�سلحوا بينهما فاإن بغت اإحداهما على الأخرى 

اأن نت�ساءل: هل يتوفر  لنا  اأمر اهلل(( وهنا حق  اإىل  التي تبغي حتى تفيء  فقاتلوا 

العربي والإ�سالمي على منظمات تقوم بدور ال�سلح؟.. قد يقول قائل نعم  العامل 

هناك اجلامعة العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي، باهلل عليكم هل �سمعتم عن حل 

قدمته اجلامعة العربية مل�سكلة فل�سطني القائمة منذ خم�سة و�ستني �سنة وهي ت�سم 

22 دولة عربية ظل قادتها يح�سرون اجتماع قمم متتاز باخلطب الرنانة والوعود 
الزائفة دون جدوى، اأما منظمة املوؤمتر الإ�سالمي التي ت�سمل 52 دولة، فهي الأخرى 

حتولت اإىل مقربة تدفن فيها ملفات ق�سايا العامل الإ�سالمي، ولذلك ت�سطر ال�سعوب 

الأمن  املتحدة وجمل�س  الأمم  من  والتدخل  النجدة  اإىل طلب  والإ�سالمية  العربية 

اأو �سقيقة وما مثل �سوريا  اأجنبية  كلما م�سها �سرر ناجت عن جتني دول 

واأفغان�ستان  والعراق وليبيا وتون�س وم�سر ومايل وال�سومال 

العربي  العامل  بلدان  من  وغريها  واليمن  وباك�ستان  وال�سودان 

اليوم  التي نعاين منها  للحالة املرتدية  اإل منوذجا  والإ�سالمي 

ل  الذين  قادتنا  لدى  الوطني  احل�س  وانعدام  اأنانية  ب�سبب 

يهمهم اإل البقاء بل اخللود يف من�سب القيادة، وهي الطامة 

لن  الذي  والإ�سالمي  العربي  العامل  اأ�سابت  التي  الكربى 

لغطر�سة  وا�ست�سالمه  خنوعه  من  تخل�س  اإذا  اإل  يتغري 

ودكتاتورية روؤ�سائه الفا�سدين املف�سدين، لأن اهلل ل يغري ما 

الغربي  العامل  اأن  باأنف�سهم، والغريب  بقوم حتى يغريوا ما 

ل  �سعوبه  اأن  رغم  �سفوفه  توحيد  يف  امللحة  الرغبة  حتذوه 

التقدم  يتفوق يف جمال  لغة ول دين وحتى اجلغرافية  توحدها 

الديانة واللغة  العربي والإ�سالمي جتمع �سعوبه  العلمي، والعامل 

بيننا احلروب  ت�ستمر  التقاليد والعادات  واجلغرافية والتاريخ وحتى 

الداخلية والنزاعات الطائفية خالفا ملا جاء يف الكتاب العزيز: ))اإمنا املوؤمنون 

اإخوة((، وي�سيف احلديث ال�سريف اإىل هذه الأخوة �سرطا اأ�سا�سيا لتكتمل: ))ول 

يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه((، وهنا اأطرح مرة اأخرى ال�سوؤال: 

الأهواء والأطماع وحب اجلاه واملال  اإخوة وقد مزقت �سفوفنا  هل نحن حقيقة 

اإىل  الو�سائل  بكل  ي�سعى  قادتنا  قائد من  كل  اأن  اإىل درجة  له  اأ�سبحنا عبيدا  الذي 

تو�سيع رقعة م�ساحة بالده على ح�ساب الوحدة الرتابية جلاره رغبة يف الهيمنة 

لهذا  منوذجا  اإل  ح�سرة  يا  الأ�سقاء  جرياننا  من  نعاينه  وما  الإقليمية.  والزعامة 

الرئي�سي يف تخلفنا عن  ال�سبب  الذي هو  العرب  التطاحن بني الإخوان  النوع من 

ركب احل�سارة والتقدم.

05 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

إن 
الهيئة العليا 

للحوار الوطني حول 
إصالح منظومة العدالة ما زالت 
تحن إلى ممارسة وزارة العدل 

لوصايتها وسلطتها المطلقة على 
المهنة، وال تـرى أن الوقت قد حان 

لتصحيح المسار وإعطاء نوع 
من اإلشعاع للمفوضين 

القضائيين.
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الغريب أن العالم 

الغربي تحذوه الرغبة 
في توحيد صفوفه رغم 

أن شعوبه ال توحدها لغة وال 
دين..والعالم العربي واإلسالمي 

تجمع شعوبه اللغة والدين 
و..وتستمر بيننا الحروب 

والنزاعات الطائفية

مــــاذا اأ�صـــــاب هـــذه الأمـــة؟!
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)ي.�ش(  االبتدائي  اأ�ستاذ  حمل  كعادته 

دراجته النارية التي داأب على االنتقال بها 

�سيدي  فرعية  اإىل  مليلة  جماعة  مركز  من 

الذهبي باإقليم بن�سليمان، لاللتحاق بف�سله 

خالل احل�سة ال�سباحية من يوم االإثنني 

اإال   ،2013 اأكتوبر  من  لل�سابع  املوافق 

اأن القدر حال دون و�سوله اإىل ق�سمه ذاك 

اليوم، حيث انزلقت به دراجته النارية بعد 

قطع �سبع كيلومرتات عند اأحد املنعرجات 

اخلطرية بفعل احل�سى يف منطقة غابوية 

خالية من كل �سيء، حيث بقي ممددا اأمام 

اللوحة الكيلومرتية احلجرية التي كبحت 

مر  اأن  اإىل  ال�ساعتني  قرابة  انزالقه  م�سار 

�سائق �سيارة فتوقف ليقدم امل�ساعدة، فكان 

اأن حمله اإىل املركز ال�سحي جلماعة مليلة، 

فلم يجد �سوى البناية خالية من الطبيب 

اأحد  تطوع  اأن  فكان  الرئي�سي،  واملمر�ش 

االأ�سخا�ش حلمله على كتفه واإي�ساله اإىل 

اإحدى �سيارات االأجرة الذاهبة اإىل مدينة 

بن�سليمان، حينها فقط ا�ستطاع اأن يجري 

مديره  مع  هاتفية  مكاملة  االأنف�ش  مب�سقة 

الذي �ساعده يف اإجراء االأ�سعة التي اأثبتت 

وجود ك�سر على م�ستوى الرجل الي�سرى 

اإ�سافة اإىل بع�ش االآالم على م�ستوى اأحد 

اأ�سابع اليد الي�سرى وكذا االأ�سالع اليمنى. 

لكن مل يتمكن من العالج بدعوى عدم توفر 

رحل  بعدها  »اجلب�ش«!  على  امل�ست�سفى 

اإىل  وبال�سبط  البي�ساء  الدار  مدينة  اإىل 

التابعة  التخ�س�سات  املتعددة  امل�سحة 

الوقت  يف  متاطال  وجد  اأنه  اإال  للتاأمني، 

جراحية،  بعملية  القيام  وجوب  بدعوى 

ال�سيء الذي فنده اأحد االأطباء اخلا�سني 

»اجلب�ش«  بو�سع  الرجل  عالج  الذي 

مب�ساريف  وطبعا  عملية  اأية  دون  من 

احلادثة  هذه  ن�سرد  ونحن  اإ�سافية. 

الق�سة  االأ�ستاذ بطل  اأن  اإىل  نثري االنتباه 

حل�سن  املتبقية  واحدة  برجل  ا�ستطاع 

غياب  يف  اال�ست�سفاء  حماولة  من  احلظ 

االإ�سعاف،  امللكي، يف غياب  الدرك  تدخل 

للتعليم، ويف  االإقليمية  النيابة  ويف غياب 

للتاأمني مما  التابع  غياب مقر اال�ست�سفاء 

يطرح الت�ساوؤالت التالية: اأوال ما جدوى 

االقتطاعات من رواتب االأ�ساتذة يف غياب 

خدمات التاأمني! ثانيا: هل اأ�ساتذة العامل 

القروي يعملون خارج املوؤ�س�سات؟ واأين 

دور الدولة والوزارة الو�سية يف حمايتهم 

اأين دور  ثالثا:  من احلوادث والكوارث؟ 

يف  لنخل�ش  واالإ�سعاف؟  امللكي  الدرك 

االإن�سان  يعمل  اأن  حقيقة..  اإىل  االأخري 

باملناطق النائية التي ال تخلو من خماطر 

قد تكلفه احلياة.

يونس شاهيم

اأوبيـــــدوم  اأو  الكبـــــــري  الق�ســـر  مدينــة 

اأو   )OPPIDUM NOUVUM( نوفـــــوم 

كانت  كما  الكرمي،  عبد  ق�سر  اأو  كتامة  ق�سر 

ورد  وكما  قدميا،  وتعرف  تاريخيا،  ت�سمى 

ذكرها يف امل�سادر التاريخية، ومعاجم املدن، 

الإقليم  تابعة  االأق�سى،  املغرب  �سمال  تقع 

القدمية  املغربية  املدن  من  وهي  العرائ�ش، 

العتيقة.

واملفكرين  وال�سلحاء،  االأولياء  مدينة 

والفنانني  واالأدباء،  والكتاب  والعلماء، 

الع�سور  مر  على  اأجنبت  وقد  وال�سعراء. 

كبرية  مكانة  لهم  كانت  االأعالم،  من  العديد 

وامليادين  املجاالت  خمتلف  يف  عظيم  و�ساأن 

الثقافية والفكرية.

وقعت  املخازن،  وادي  على  منها  بالقرب 

تعد  والتي  ال�سهرية،  املخازن  وادي  معركة 

من االأحداث البارزة يف تاريخ املغرب املجيد، 

مبعركة  كذلك  وتعرف  العامل،  تاريخ  يف  بل 

الق�سر الكبري، ومبعركة امللوك الثالثة )عبد 

امللك ال�سعدي وحممد املتوكل ال�سعدي وملك 

الربتغال �سب�ستيان(، فهذه االأ�سماء اإن تعددت 

فالهدف واحد، واأنها جميعا  توؤدي اإىل املعركة 

ال�سعديني والربتغاليني يوم  التي وقعت بني 

04 غ�ست �سنة 1578م، حيث انهزمت اجليو�ش 
اجليو�ش  حليف  الن�سر  وكان  ال�سليبية، 

املغربية. 

وقد خلدت هذه املعركة املغرب ب�سفة عامة، 

يف  خا�سة  ب�سفة  الكبري  الق�سر  ومدينة 

التاريخ واحلروب االإ�سالمية.  �سفحات كتب 

ومت ذكر هذه املعركة يف عدة م�سادر ومراجع 

املوقع  اأن  اإال  واأجنبية.  عربية  تاريخية 

كان  والذي  الواقعة،  هذه  ميدان  كان  الذي 

اجلمعان،  فيه  التقى  الذي  القتال،  ميدان 

ب�سفة  حتديده  يتم  ومل  به،  االهتمام  يتم  مل 

االإهمال  طي  يف  املوقع  هذا  بقي  حيث  دقيقة، 

اإىل  ينتمي  الذي  املكان  اأن  رغم  والن�سيان، 

جماعة ال�سواكن يتوفر على  مناطق �سياحية، 

تلك  موقع  الحتوائه  نظرا  تاريخية،  ومعامل 

اأو  القنطرة  وخا�سة  ال�سهرية،  املعركة 

ي�ستعمله  كان  الذي  القدمي،  الروماين  اجل�سر 

وليلي،  اإىل  طنجي�ش  من  تنقالتهم  يف  الرومان 

اأهم االآثار الباقية، التي  تقوم على  وهي من 

نهر وادي املخازن، واأن هذا املوقع بالرغم مما 

اأ�سابه من �سروب االإهمال والن�سيان، فال زال 

يقاوم الزمن واالندثار. 

واحلرية  اال�ستغراب  اإىل  يدعو  والذي 

ما  رغم  املعركة  هذه  اأن  هو  والت�ساوؤل، 

تاأخذ  مل  فاإنها  وا�سعة،  �سهرة  من  اأحرزته 

با�ستثناء  قط،  واالإ�سهار  الدعاية  من  حظها 

االحتفال الذي يقام �سنويا، لالحتفال بذكرى 

ال�سائح  يجد  ال  حيث  املخازن،  وادي  معركة 

والباحث عن موقعها للو�سول اإليه وزيارته، 

تدل  اإ�سهارية  عالمة  اأو  ت�سويرية  لوحة  اأية 

مبدينة  �سواء  وجوده،  ومكان  طريق  على 

الطرق  اأو  ال�سيار  الطريق  اأو  الكبري  الق�سر 

من  جمموعة  اأن  رغم  والثانوية،  الرئي�سية 

ال�سياحية مبختلف  االأثرية واملواقع  االأماكن 

العناية  هذه  على  تتوفر  املغربية  املناطق 

الدعائية. 
عبد القادر الغزاوي )القصر الكبير(
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قالها ال�ساعر احللوي: ال�سيا�سة ات�سي�ست

اإيال ما�سي عاد اتخلو�ست واتبهدلت

ما ابقينا نعرفو را�سها من رجليها

نعيا نحلف ما نتكلم�ش.. لكن نحنت

الأن فهاد الوقت غري �سوف وا�سكت

واللي اجرب �سي طريق اتخرجو يتبعها

ما كاين لوعود انتخابية �سافت النور واحتققت

ولف�سول الد�ستور على اأر�ش الواقع اتنزلت

هادي غري ه�سرة راهم املهيينا بها

حتى عالمات اخلطوط احلمرا زالت واتعو�ست

مبربر م�سلحة لبالد.. كاأن لبالد ح�سلت

وغري هما اللي قادرين اي�سلكوها

اإيه يا كر�سي امل�سوؤولية بكل النا�ش اتوالفت..!!

وكل من ذاق من ع�سلك ما يغ�سب ما يتخنت

اأول فر�سة اتيحلو اإال وينق�ش عليها

ملبادئ حزبية و�سيا�سية بعدا احتتارمت

فالعقول  ال�سخ�سية  امل�سالح  غري  كاين  ما 

اتر�سخت

واحنا ام�سينا �سحية للتالعبات باأ�سياء تافهة

لهادا، اإيال ما ت�ستحيي�ش افعل ما �سئت

راك حر.. ما�سي اأنت االأول خنت

كاع اللي �سبقوك لهاد امليدان داروها

امزيا.. طول يل ربي عمري حتى �سفت

ابعينيا هاد اخلبث اللي خالين عفت

ال�سيا�سة ملعفنة وكل ما ايجي منها

با�ش اإيال �سولني اأخ اأو اأخت

انو�سيهم يح�سيو را�سهم من املقت

وهاذ ال�سلوك اخلبيثة اللي او�سلنا ليها

أحمد محمد العرابي )وجدة(

غري �سوف وا�سكت
موقـع معركة وادي املخـازن 

بالقـ�صر الكبري بيــن 
الإهمــال والن�صيــان

حمنة رجل تعليم يف العامل القروي

الطلبة  الكبري من  العدد  االإغراءات جللب  ملاذا تقدمي كل 

من  طائلة  اأموال  ت�سديد  بعد  L’EMSI؟  املدر�سة  لولوج 

لدن االأ�سر، وبعد التخرج ي�سطدم الطالب بالواقع، ذلك اأن 

دبلومه غري معرتف به، هذا احليف يف حق الطالب الذي 

وانتظار  اأمل كبري  بعد  القطاع اخلا�ش  درا�سته يف  يتابع 

باالإحباط  في�سعر  اإحراجات،  عدة  الطالب  يلقى  وفرح 

واالإهانة جراء التمييز. 

على الدولة اأن تنظر اإىل هذا امللف بفتح اأبواب اأمام ال�سباب 

واآفاق م�ستقبلهم الإثبات طاقاتهم وقدراتهم، واأن ت�سجع 

عي�سهم  م�ستوى  لتح�سني  واالبتكار  االإبداع  على  �سبابنا 

بكرامة.

بنت الوادي )القنيطرة(

اأموال طائلة من اأجل دبلوم غري معرتف به؟

الداودي

من اجلماعات التي تعاين اله�سا�سة والفقر والتهمي�ش باإقليم بوملان، 

جماعة املر�ش، هذه اجلماعة التي اأحدثت مبوجب ظهري 1976، ورغم 

مرور ما يناهز اأربعني �سنة على هذا االإحداث، فاإن اأو�ساع �سكانها 

مبركز  ال�سكنية  التجمعات  تربط  التي  امل�سالك  االإ�سفاق:  اإىل  تدعو 

اجلماعة غري �ساحلة للمرور، بل ومنعدمة يف اأغلب االأحيان، حيث 

ق�سد  الدواب  امتطاء  اأو  االأقدام  على  امل�سي  اإىل  املواطنون  ي�سطر 

غذائية  مواد  اقتناء  اأو  اإدارية  وثائق  من  اأغرا�سهم اخلا�سة  ق�ساء 

اأن هذا االأخري ال يتوفر  اأو زيارة املركز ال�سحي طلبا للعالج، رغم 

على االأطر الكافية واالأدوية ال�سرورية الإ�سعاف املر�سى. اأما املجال 

االجتماعي املتعلق بتكوين املراأة والفتاة اأو بدعم قدرات ال�سباب فال 

وجود له على االإطالق.

ورغم اإحداث املدر�سة اجلماعاتية ودار للطالب وال�سروع يف تفعيل 

فاإن  االإعدادية،  املوؤ�س�سة  ت�سييد  انتظار  يف  االإعدادي  للتعليم  نواة 

اجلماعة التي تربع على رئا�ستها رئي�ش واحد منذ ن�ساأتها، مل يجن 

ال�سكان من خدماتها �سيئا ي�ستحق الذكر، فيا اأيها امل�سرفون على تدبري 

ال�ساأن املحلي باجلماعة؛ انظروا اإىل اجلماعات املعلقة يف اأعايل اجلبال 

كيف تطورت خدماتها على م�ستوى الطرق وامل�سالك واملاء والكهرباء 

وال�سلطات  املنتخبني  جهود  تظافر  بف�سل  منوذجا(  اأزيالل  )اإقليم 

االإقليمية واملحلية و�سركاء اآخرين من �سمنهم املجتمع املدين.

محمد تيلولوت )ميدلت(

املـــــر�ش  والتهميــــ�ش



23
alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

ف�صل العلم عن الدين.. 

دعوة امللحدين

1

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

من اأخطر ما اأ�صبحنا نراه متجليا خارج بالدنا ويحاول 

الت�صرب اإلينا تكوين جمعيات الدينية، ونخ�صى اأن جتد 

باأر�صنا، واإن  مثل هذه اجلمعيات طريقا لرت�صيخ قدمها 

اخلوف ليحيط بنا، الأن مثل هذه اجلمعيات بداأت تتكاثر 

يف اأوروبا، ونحن اإىل اأوروبا اأقرب اإليها من حبل الوريد، 

هي  اجلمعيات  هذه  دعوات  اأن  اخلوف  كل  واخلوف 

االنف�صال عن الدين واعتناق ما ي�صمى االإحلاد، وامل�صيبة 

اإطار احلرية،  اإليه يف  اأن هذه اجلمعيات جتعل ما تدعو 

متجاهلني  اأو  جاهلني  عقيدة،  بدون  يعي�صوا  اأن  وداأبهم 

اأن االإن�صان بدون عقيدة ال فرق بينه وبني احليوان، اإن 

العقيدة هي التي متيز االإن�صان وجتعله ملتزما ب�صوابط 

�صعادة  �صر  هي  فالعقيدة  احليوان،  �صنف  عن  تبعده 

االإن�صان، واحلقيقة اأن العقيدة هي اأف�صل واأعظم ما متيز 

به االإ�صالم، فالعقيدة هي املعاهدة واالإخال�ص هلل تعاىل، 

والوفاء بها، فهي من العقد، مبعنى ال�صمان والعهد، والبد 

من الوفاء بها، قال تعاىل يف �صورة املائدة االآية 1: »يا اأيها 

هي  وقيل  العهود،  هي  قيل  بالعقود«  اأوفوا  اآمنوا  الذين 

بالعقود:  اأوفوا  الزَّجاج:  وقال  األزموها،  التي  الفرائ�ص 

خاطب اهلل املوؤمنني بالوفاء بالعقود التي عقدها اهلل عليهم، 

والعقود التي يعقدها بع�صهم على بع�ص على ما يوجبه 

حاملة  �صاملة  �صافية  تكون  اأن  يجب  والعقيدة  الدين، 

والف�صيلة  الكرامة  ودعاوى  الفالح،  اأ�صباب  ثناياها  يف 

وال�صالم، وهي على عك�ص ما نراه اليوم من اأهواء حتاول 

غزو العقول من دعوات فارغة حتمل يف طياتها تناق�صات 

تنزل باالإن�صان اإىل الدرك االأ�صفل بدل اأن ترقى به وجتعله 

املثايل  املخلوق  هو  االإن�صان  اإن  اإن�صانيته،  على  يحافظ 

احلق، وهو اإن�صان باملحافظة على �صفاء القلب وااللتزام 

اإال  يكتمل  ال  وهذا  بالف�صيلة،  والت�صبث  بالعهد،  بالوفاء 

القب�ص  هي  ال�صحيحة  والعقيدة  ال�صحيحة،  بالعقيدة 

املنري الذي يبعد االإن�صان عن الظالم ويهديه اإىل ال�صياء، 

والعقيدة الكفيلة بذلك هي العقيدة االإ�صالمية، الأنها عقيدة 

طاهرة، اأ�صا�صها الدين االإ�صالمي احلنيف، الذي اأ�صبحت 

هذه  مميزات  ومن  ومكان،  زمان  لكل  �صاحلة  بف�صله 

العقيدة االإ�صالمية اأنها ال حتافظ على م�صالح الفرد دون 

املجتمع اأو العك�ص، واإمنا تاأخذ بكل عناية م�صالح الفرد 

والعجيب  �صيان،  لديها  واملجتمع  فالفرد  معا،  واملجتمع 

بينه وبني  اأو  الفرد ونف�صه  امل�صاكل بني  تاأزمت  اأنه كلما 

وهي  العقيدة،  هذه  يف  متوفرة  احللول  كانت  املجتمع 

عقيدة كلما عدت اإليها ارتويت من منهلها ال�صايف واطماأنت 

نف�صك، واآمنت بعظمتها، واأمام ذلك يبقى من ال�صعب ومن 

من  واملطلوب  عقيدة،  بدون  االإن�صان  يعي�ص  اأن  الع�صري 

�صاحب العقيدة اأن يكون على ات�صال م�صتمر بالدين وعلى 

ات�صال م�صتمر بخالقه، واحلديث عن الدين هو احلديث 

عن ربط االإن�صان بخالقه، فهذا الرابط هو الدين.

ويف اإطار الدين البد اأن يكون االإن�صان مرتبطا مبا هو اأقوى 

وهو ما ميتد ما بني االإن�صان وبني ما هو غيبي، واإذا بحثنا 

لهذه  جند  فاإننا  »الدين«،  كلمة  عن  العربية  املعاجم  يف 

الكلمة معاين كثرية، فاإذا ذهبنا اإىل كتاب املفردات يف غريب 

القراآن لالأ�صفهاين جند اأن الدين معناه الطاعة واجلزاء، 

ويف كتاب امللل والنحل لل�صهر�صتاين جند اأن الدين معناه 

الطاعة واالنقياد واجلزاء، ويف معجم ل�صان العرب البن 

منظور جند معنى الدين: اجلزاء واملكافاأة، وجند الدين 

القراآن  اأطعته، ويف  له:  دنته ودنت  الطاعة، وقد  مبعنى 

»الطاعة  معان:  بثالث  جاءت  »دين«  لفظة  فاإن  الكرمي 

وللر�صول  هلل  تكون  الدين  يف  والطاعة  وامللة،  واجلزاء 

مزايا  من  الدين  يف  جند  ما  ورغم  ب�صروط،  االأمر  والأويل 

وغالبا  منه،  ونفورا  تربما  هناك  فاإن  واأف�صال،  وحمامد 

ما يكون هذا ب�صبب العلمانية واالإحلاد، فنزعة العلمانية 

واالإحلاد ال تخفي عداءها للدين، واإن كان الدين ال يحمل 

عداء الأحد، يقول االإمام حممد عبده يف تف�صريه جلزء عم: 

النف�ص  وقيام  للحق  ال�صرية  خلو�ص  هو  هنا  ها  »الدين 

الر�صول �صلى اهلل  اإليه  العمل وهو ما كان يدعو  ب�صالح 

عليه و�صلم و�صائر اإخوانه من االأنبياء«.
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قد يتبادر اإىل الذهن ت�صاوؤل، هل فعال ميكن اأن 

جنزم اأن التكنولوجيا قد تق�صي على البطالة 

اإىل  توؤدي  قد  درجة  اإىل  جديدة  ثقافة  لتن�صاأ 

اال�صتغناء على اجلامعات الكال�صيكية، اإال اأنه 

يف الع�صر احلا�صر بداأ التفكري قطعا يف بحث 

االأمور ب�صكل ملمو�ص.. ولكن يتعني االعرتاف 

ميدان  يف  وباالأخ�ص  التكنولوجي  التقدم  اأن 

املعلومات قل�ص من فر�ص ال�صغل، الأنها �صهلت 

ماأموريات العمل، ومع ذلك يتعذر اجتناب مثل 

لت�صغيل  جديدة  طرق  الإحداث  املخاطر  هذه 

ال�صكان  من  فئة عري�صة  ولكن  العاملة..  اليد 

التقنية  هذه  مع  التكيف  متناولها  يف  لي�ص 

املتقدمة التي ت�صتلزم تكوينا عاليا ي�صتوجب 

اإعمال الذهن مبقت�صى معادالت معقدة ال تفك 

يف  ريغن  �صرح  وقد  الريا�صية.  بالرموز  اإال 

اإحدى املنا�صبات اأن حربا قد ت�صكل خطرا على 

ال�صلم العاملي..

هل مبثل هذه الت�صريحات يقا�ص ذكاء االإن�صان، 

واإن كان علماء االجتماع يعتربون اأن الو�صول 

اإىل قمة ال�صلطة ي�صكل يف حد ذاته ذكاء خارقا 

اأو ما يعرب عنه بدرجة النبوغ.. ولكن هل ميكن 

اأن نت�صور اأن كل ما هو غريب يعتقد اأنه م�صاد 

اأن رجال ذكيا، قد يرتكب  للذكاء. ومن املوؤكد 

احلماقات  بع�ص  باالأحرى  اأو  مغالطات  عدة 

يف يوم واحد وقد ال يق�صد ذلك، ومع ذلك كم 

ال�صجن  اإىل  بقائلها  تف�صي  قد  ل�صان  فلتة  من 

بالرغم من اأنه ي�صهد له بذكاء خارق مبقت�صى 

املتفق عليه ب�صفة  مركزه االجتماعي.. ولكن 

عامة، الذي يود احلفاظ على ماء وجهه تنفعه 

معارفه عند جتاوز نقط اخت�صا�صه، حتى ال 

يقع يف املحظور.. ولكن هذا قد يعني اأن املفكر 

عليه اأن يبذل جهدا ويكون يقظا حتى ال يقع يف 

خطاإ قد ي�صت�صف منه اأنه مغفل.

كله  اأنه  اإال  بفراغ  حماط  العامل  فاإن  هكذا، 

الذي  هو  »ال�صطل«  الرجل  ويظل  �صكرات.. 

م�صطلع  اأنه  مدعيا  الالزم  من  اأكرث  يتكلم 

باالأمور وخباياها.. اإال اأنه يعد مزعجا بالن�صبة 

لالأذكياء في�صفقون عليه باللجوء اإىل ال�صمت.. 

واالكتفاء بالتفرج.. الأن العلم والذكاء ال يقا�ص 

باحلفظ االأعمى.. ولكن باإدراك االأمور واإتقان 

حلها باأقل ما ميكن من الكالم املركز.. فهذا عامل 

اأ�صبح ال مكان فيه لالأغبياء.

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

ال مكان للأغبياء يف  عامل اليوم

 ِا�صتيقظت من نوم عميق وحلم مرعب الأجد 

املاء حتت �صريري اخل�صبي. جل�صت يف مكاين 

مت�صبثا وحائرا لكيال اأغرق، الأنني ال اأعرف 

ال�صباحة يف املاء العكر، والو�صول اإىل �صيء 

بعيد املنال. باالأم�ص اجتمعوا واتفقوا على 

ك�صر القلم ومتزيق الكتاب. باالأم�ص قالوا 

اأنت هنا واأنا هنا. ويف ال�صباح كالمهم دال 

على نفاقهم، قالوا زمان: »الفقيه وقرو من 

وما  �صيقة  ح�صابات  هناك  فهل  بلغتو«. 

ت�صمع  االأذن  الطاقات؟ وهل  اإهمال  مغزى 

ذلك  اإىل  باملدينة  �صن�صل  وكيف  لل�صر،  اإال 

النفق امل�صع مل�صتقبل زاهر؟.. ما معنى اأن 

جرى،  ماذا  نعرف  وال  النهار  طول  ننام 

ننفث  لكي  ال�صم�ص  غروب  بعد  ون�صتيقظ 

ون�صرب  باحل�صي�ص  حم�صوة  �صيجارة 

كاأ�صا من النبيذ، ونت�صامر فيما بيننا. �صالم 

ال�صائدان.  هما  القرود  و�صحكة  الغربان 

مل اأفهم بعد اإن كنت موؤمنا بالق�صية التي 

اأ�صبحت حديث العام واخلا�ص. مل اأطلب 

اأو  اأو دمه  اأن ميدين بروحه  اأحد  يوما من 

عقله. هل هناك حزازات بني من جتمعهم 

روح املواطنة .وهل املواطن قدوة لالآخر؟ 

ظلما.  وكفانا  نفاقا،  كفانا  ا�صتبدادا،  كفانا 

ماذا  هلل،  واخل�صوع  النار  على  ال�صرب 

اأ�صديتموها...  التي  املهام  كل  من  جنيتم 

االإن�صان حر يف اختياراته، فهو يحارب من 

طرف من ُتْعطاهم االأوامر. نفد ما اأقول لك. 

اإنهم يريدون من االإن�صان اأن يكون خنوعا، 

راأ�صه  يرفع  اأن  يريدون  اأميا ومطيعا، وال 

. يريدون  اأح�صن منهم  ويكون يف م�صتوى 

االأزبال.  قمامة  داخل  احلقيقة  تبقى  اأن 

فاالإن�صان الذي اأ�صبح يعطي االأوامر. من 

وقف معه الأجل اأن ي�صل اإىل مركز القرار. 

يف  املوجود  الك�صل  هذا  تت�صوروا  اأن  لكم 

بع�ص االإدارات املغربية.

حفيظ صادق )الصويرة( 

م�صتو�صـــف الكناديـــــز 
 مبمر�ض واحــــــــد!؟

ال�صحي  امل�صتو�صف  اعتبار  ميكن 

دائرة  خريان،  بني  قيادة  بالكناديز 

امل�صتو�صفات  اأهم  من  زم  وادي 

الإقبال  نظرا  باملنطقة  القروية 

خالل  مرتفعة  بن�صبة  عليه  املر�صى 

كل اأ�صبوع.

وممر�صة  ممر�ص  اإحالة  وبعد  لكنه 

الفارطة  ال�صنة  خالل  التقاعد  على 

جانب  اإىل  به  ي�صتغالن  كانا  واللذين 

امل�صتو�صف  هذا  عرف  اآخر،  ممر�ص 

ظل  حيث  اجلانب،  هذا  يف  نق�صا 

املمر�ص مبفرده يف امل�صتو�صف يوؤدي 

م�صاعداته  ويقدم  املهني،  واجبه 

�صغط  حتت  للمر�صى  االإن�صانية 

الوافدين يوميا من كل الدواوير، وي�صتحق هذا املمر�ص على ما يقوم به من 

عمل، ي�صهد به �صكان الكناديز، كل التقدير والتنويه، لكن وبالرغم من ذلك فاإن 

»يدا واحدة ال ت�صفق« كما يقول املثل.

فهل فكرت وزارة ال�صحة العمومية يف تزويد م�صتو�صف الكناديز مبمر�ص، وهذا 

اأ�صعف االإميان ملوؤازرة املمر�ص احلايل؟
المصطفى الدرمومي )وادي زم(

عدة اأجوبة بدون اأ�صئلة.. فـــــاأي م�صيــــر؟

�صوق ال�صمارين مبراك�ص كان وال يزال �صوقا جتاريا كبريا 

تعر�ص بني جدرانه كل االأ�صياء التقليدية التي يحتاجها 

ال�صوق  هذا  عرف  وقد  ال�صواء،  على  واملحليون  الزوار 

اخل�صو�ص  على  وعرف  الثالثني،  منذ  جتاريا  ن�صاطا 

اأنواعها  اختالف  على  الزرابي  ملعر�ص  عديدة  بزارات 

يف�صل  الذين  االأجانب  ال�صياح  الكثري من  ت�صتقطب  التي 

وال�صباعية،  والرباطية  ال�صي�صاوية،  الزربية  بع�صهم 

ورغم ذلك فقد تراجعت بع�ص املبيعات اإىل الوراء نظرا 

النت�صار هذا النوع من الزربية يف اأ�صواق اأخرى.

فتح اهلل شهيد )مراكش(

حكاية مكان
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أيها المواطنون في هذا اللقاء المشؤوم
ال أخفي عليكم أنني في هذه الدائرة سأجعل 

أعزتها أذلة القوم
العصا لمن يعصى من اليوم

من اآلن ال راحة وال نوم
وال أقبل عتابا وال لوما

سأرغمكم على التقشف والصوم
سأخدم مصالحي وسأترك األزمة للعموم

سأدافع عن الظالم وسأخنق المظلوم
أكره العدل وأهوى الظلم وأعشق األثوم

سأقتل النفس التي حرم اهلل وسأسحق المصدوم
يا أيها المناضلون ويا أيها الناخب المعدوم

إذا وضعت يدي على عقار يصبح ملكي وال أبالي 
لمحجور أو محروم

سأشجع صناعة الحصير وإنتاج الدوم
وإحداث تعاونية لتربية الخفاش والبوم

وسأنسف الزوايا وسأتبع ملة الروم
بعد الصعود سأغرقكم في المشاكل والهموم
أنا مرشحكم ادعموني في اليوم المعلوم

كريم محمد

ما خفي أعظم

اجلزائري الذي كان اأول مدير ملكتب املقاومة املغربي

الكبري  الدور  يعرفون  القراء  بع�ض  اأن  �شك  ال 

اإبرام  يف  بنغربيط  قدور  ال�شي  للجزائري 

وحترير عقد احلماية الفرن�شية على املغرب يف 

يوم 30 مار�ض 1912، وذلك كان اأمام ال�شلطان 

موالي عبد احلفيظ واجلرنال ليوطي والقن�شل 

املغرب  ت�شليف  العقد  وغاية  رينيو،  اأوجني 

اإدارية  اإ�شالحات ع�شرية  لتطبيق  باهظا  ماال 

املغرب  حماية  ثم  مدنه  يف  و�شناعية  وطرقية 

بنغربيط  قدور  فال�شيد  ال�شلطان،  وعائلة 

الفرن�شيون  اختاره  اجلزائر،  مواليد  من  هو 

احلكومتني  لدى  وم�شت�شارا  مرتجما  ب�شفته 

اللغتني  يتقن  كان  الأنه  والفرن�شية،  املغربية 

العربية والفرن�شية.

فقبل اإبرام عقد احلماية، كان قدور بنغربيط 

عبد  ال�شلطانني  بني  ما  الو�شيط  دور  يلعب 

العزيز وموالي عبد احلفيظ العلوي وفرن�شا، 

قن�شل  نائب  بدرجة  االأخرية  هذه  فكافاأته 

ب�شحبة الدبلوما�شي بطنجة »اأوجني رينيو«، 

اإقناع ال�شلطان  وكان دور قدور بنغربيط هو 

موالي عبد احلفيظ باالنحياز لفرن�شا كحامية 

باملغرب  اإ�شالحاتها  يف  فرن�شا  وجدية  لبالده 

الطامعة  االأخرى  االأوروبية  الدول  عو�ض 

بدون  الفالحية  املعدنية  موارده  يف  ب�شراهة 

اإ�شالحات معقولة...

عمل  لرتجمان  ابن  فهو  الثاين  اجلزائري  اأما 

اأبوزار  ندير  ابنه  فازداد  الرباط،  ببلدية 

اللغة  وكتابة  قراءة  فتعلم  بالعا�شمة، 

اليوم  املعروف  كورو  لي�شي  مبعهد  الفرن�شية 

ح�شوله  بعد  فاأ�شبح  الثاين،  احل�شن  بلي�شي 

بعد  قانونية  واإجازة  اأدبية  اإجازة  على 

اختبار، مراقبا مدنيا وعميدا للحماية الفرن�شية 

باملغرب.

لكن ما اأن اأطلت حركة التحرير باملغرب العربي 

بكل  م�شحيا  الوطنيني  جهة  ندير  اختار  حتى 

�شيء، وفر اإىل القاهرة ليتعرف منها على قادة 

الوطنية املغاربية ثم رجع خمتفيا اإىل املغرب 

على ظهر �شفينة »دينا« حمملة بال�شالح، والتجاأ 

اإىل تطوان مبوافقة احلكومة االإ�شبانية، وفتح 

مدر�شة لتكوين اأطر جلي�ض التحرير ب�شفته اأحد 

اإىل  باأطره  ذهب  ثم  الفرن�شي،  اجلي�ض  قباطنة 

جبال االأطل�ض عرب تاونات، ودخل االأطل�ض عن 

طريق فا�ض ملحا�شرة اجلي�ض الفرن�شي مبعية 

قواد االأطل�ض، ف�شاهم يف الت�شريع باملفاو�شات 

املغربية والفرن�شية �شنة 1955.. برجوع امللك 

ال�شرعي حممد اخلام�ض وبالتوقيع على وثيقة 

اال�شتقالل.

لكن اجلزائري االأول هو ال�شيد قدور بنغربيط 

اأنهى حياته يف النعيم ب�شفته م�شت�شارا �شلطانيا 

ومديرا عاما مل�شجد باري�ض كان قد بناه ال�شلطان 

موالي يو�شف باإيعاز من املار�شال ليوطي املقيم 

العام باملغرب.

اأبوزار،  ندير  ال�شيد  وهو  الثاين  اجلزائري  اأما 

فقد انتهت حياته يف حمنة عظيمة حيث طارده 

حزب اال�شتقالل، الأنه كان ينوي ت�شليم قيادة 

اخلام�ض  حممد  ال�شلطان  اإىل  التحرير  جي�ض 

الذي اأ�شبح ملك املغرب، ال حلزب اال�شتقالل 

يف �شخ�ض اأحد زعمائه املهدي بنربكة.

االأمري  لكن  لقتله،  بالر�شا�ض  اأبوزار  فطورد 

حماية  حتت  هربه  احل�شن  موالي  العهد  ويل 

دادي�ض  بوملان  بقرية  املذبوح  حممد  القبطان 

مدة اأربع �شنوات يف منفى �شحيق اإىل اأن تهداأ 

اأمور املعركة على احلكم ما بني الق�شر وحزب 

اال�شتقالل. وملا �شقطت حكومة عبد اهلل اإبراهيم 

الثورية النقابية، نادى ال�شلطان حممد اخلام�ض 

على ندير اأبوزار من منفاه ال�شحيق ليعني اأول 

االأمر مفت�شا عاما بوزارة ال�شغل ثم عني بعد ذلك 

كاتبا عاما ملكتب املقاومة – لكن ندير اأبوزار كان 

مهددا بالقتل ب�شبب انحيازه اإىل امللكية، فهرب 

اإىل اجلزائر لينهي حياته كم�شت�شار دبلوما�شي 

مبر�ض  وتويف  اجلزائرية،  اخلارجية  بوزارة 

ناجت عن الكاآبة واحلزن على فراقه للمغرب.

بقلم: عبد الرحيم الورديغي

قدور بنغبريط
ندير أبوزار

الدار 
البيضاء 
تتنظم

اتخذته  الذي  وال�شائب  ال�شجاع  االإجراء 

بالدار  ال�شبع  عني  بعمالة  املحلية  ال�شلطات 

البي�شاء يف حق الباعة املتجولني )الفرا�شة(، 

و�شد املقاهي واملحالت التجارية التي حتتل 

اإجراء طال  العام، هو  امللك  دون وجه حق 

العفنة  واخليم(  والرباريك  )املار�شيات  كل 

التي كانت معدة لبيع اخل�شروات وال�شمك 

والدجاج واللحم بطريقة بدائية غري خا�شعة 

للقوانني  اأو  مراقبة  اأو  موا�شفات  الأية 

اجلاري بها العمل والرامية اإىل �شون �شالمة 

تلك  بفعل  اأزيلت  وقد  املواطنني،  و�شحة 

التي  الع�شوائية  االإجراءات كل )االأ�شواق( 

واالأحياء  وال�شوارع  ال�شاحات  ت�شوه  كانت 

اإىل  الت�شوه  ت�شرب  بل  ال�شعبية،  ال�شكنية 

ال�شوارع الرئي�شية الكبرية التي من املفرو�ض 

اأن تظل نظيفة وحمافظة على رونقها وجمالها 

وخ�شو�شيتها كنموذج لعمل املجل�ض البلدي، 

التي  والف�شاءات  الزيادات  كل  هدم  مت  كما 

الكبرية  التجارية  واملحالت  املقاهي  كانت 

ت�شتويل بوا�شطتها على م�شاحات �شا�شعة من 

امللك العام وحتول بني املواطنني وال�شري على 

التعر�ض  دون  ملرورهم  املخ�ش�شة  االأر�شفة 

حلوادث �شري، وبني ع�شية و�شحاها امنحت 

املواطن  واأ�شبح  والفو�شى،  الت�شيب  مظاهر 

ويلم�ض  واالأزقة،  ال�شوارع  �ش�شاعة  يرى 

نظافتها وخلوها من النفايات والقاذورات التي 

حد  على  واملارة  ال�شاكنة  راحة  تقلق  كانت 

الكريهة  الروائح  ت�شريب  وتت�شبب يف  �شواء، 

وال�شرا�شري  والنامو�ض  الذباب  وتكاثر 

�شعر اجلميع  وقد  املنازل،  اإىل  وكذا اجلرذان 

بنوع  ال�شعبية  االأحياء  �شاكنو  وخ�شو�شا 

امتنانهم  والر�شى، وعربوا عن  االرتياح  من 

واآمالهم يف اأن تدوم هذه االإجراءات والتدابري، 

دون  الكربى  البي�شاء  الدار  اأحياء  كل  وتعم 

ا�شتثناء.

محمد أمين-قلعة السراغنة

اجللي  الربح  مدى  عما  يوما  اأحد  ت�شاءل  لو 

ملحج  بزيارة  فليقم  ببالدنا،  الفني  احلقل  يف 

�شوف  ومقاهيه،  )لربن�ض(  اهلل  عبد  موالي 

الزمان يف  بهم  اآدميني رمى  اأ�شالء  على  يعرث 

الفنانني  من  ثلة  واحلزن،  الن�شيان  غياهب 

تعي�ض  جثث  العمر،  اأرهقهم  الذين  القدامى 

بني احلياة واملوت، يف انتظار االآتي الذي لن 

الفئة  هذه  على  واالأيام  ال�شاعات  متر  ياأتي، 

من الرموز املنقر�شة، وال حديث بينهم اإاّل عن 

كنهم من لقمة العي�ض، حتى ولو كانت  فر�شة متمُ

تتطلب الذهاب اإىل الثلث اخلايل من الب�شيطة، 

يحلمون وهم يقظون، ولو بدور »كمبار�ض« يف 

عمل يدر عليهم بع�ض الدريهمات ل�شد رمقهم، 

واأنت تن�شت حلواراتهم تنتابك ال�شفقة على 

اأن ورقة  بينهم من يرى  الغالبية منهم، فمن 

200 درهم كنز، واأن من �شيهديهم ثمن كاأ�ض 
مالك  فهو  اأمامهم  الذي  القهوة  اأو  ال�شاي 

الثقة  عندهم  د  تعمُ مل  الأنهم  ال�شماء،  من  نزل 

ما يعرفونه عن  االأر�ض،  الب�شر فوق  بني  يف 

جريدتني  �شفحات  يف  يتلخ�ض  امل�شتجدات 

حتت  ويجعلهما  املقهى  يقتنيهما  يوميتني 

يت�شابقون  فرتاهم  الزبناء،  جميع  ت�شرف 

ن�شر  اأيام  يف  خ�شو�شا  ويتهافتون،  عليها 

ال�شفحات الفنية والثقافية، مل يعد لهذه الفئة 

ابت�شامات  اإال  مداخيل  من  ب�شرفها  الكرمية 

بع�ض املحبني من املواطنني الراغبني يف اأخذ 

الدريهمات  بع�ض  اأو  معهم،  تذكارية  �شور 

الهزيلة  االأعمال  بع�ض  من  يجنونها  التي 

التي ي�شاركون فيها بالرغم من عدم اقتناعهم 

بنوعيتها تراهم يحملقون يف كل �شائق �شيارة 

من  يكون  عله  املقهى  اأمام  يركنها  اأن  يريد 

ال�شما�شرة  اأو  »املعارف«  اأو  النفوذ  ذوي 

الذين ميّرون من احلني واالآخر، وترى هذه 

ال�شرذمة من الو�شاطات الفنية تتعامل معهم 

ي�شّب  الناذل  حتى  »املوقف«،  يف  وكاأنهم 

تذكريهم  بغية  الآخر  حني  من  غ�شبه  عليهم 

باأن »الطلق ممنوع«، هذه الفئة الذكورية من 

فّنانينا القدامى الذين اأمتعونا بفنهم العريق، 

حيث كانت االأ�شر تتابع اأعمالهم بكل طواعية 

وعفوية، �شواء على ال�شا�شة ال�شغرية اأو على 

موجودا  االأمان  �شمام  كان  امل�شرح،  خ�شبة 

قدمونه ما  دائما، حيث مل يكن يف حمتوى ما يمُ

اأبناء  من  الفئة  لهذه  فطوبى  النف�ض،  يخد�ض 

يكونوا  كي  الزمان  اختارهم  الذين  ال�شعب، 

ال  واأن  املعاناة  كل  من  بالرغم  لرتاثنا  كنزا 

يتذمروا من االأو�شاع، حيث اأنك حت�ض فيهم 

قوة التوا�شع. 

فلماذا ال يفكر من يهمهم االأمر يف خلق نادي 

�شوف  الكربى،  املدن  يف  خا�شة  للفنانني، 

الفنانني:  فئات  جميع  بني  ال�شمل  يجمع 

الفقراء واالأغنياء، الكبار وال�شباب، املبدعون 

التقنيون  واملبدعون،  الكتاب  والكمبار�ض، 

الزيف، وتلتئم اجلراح،  والفنيون... ويجف 

وتتوطد ال�شداقات.

بوسنين مصطفى

اأنه  لكن اجلميل يف اخليال  الواقع واخليال،  �شتان بني 

يرحل بنا اإىل عامل مثايل ال توجد يف قوامي�شه عبارة ا�شمها 

امل�شتحيل، اإذ كل �شيء يف هذا العامل ممكن و�شهل وي�شري، 

العدل  موجودة:  العليا  واملثل  االإن�شانية  القيم  وكل 

واحلق واخلري وال�شالم.. وكل �شيء جميل قد نفتقده 

يف عامل الواقع جنده يف عامل اخليال، فاخليال هو حلم 

وردي جميل وب�شاط طائر يرحل بنا من عامل ال�شو�شاء 

اأجمل  الهدوء وال�شكينة حتى نرى  اإىل عامل  والفو�شى 

ال�شور ون�شمع اأعذب االأنغام واأحلى الكالم.

واخليال هو هروب من عامل الواقع الذي ال نقدر على 

مواجهته وحتدياته، لذا جند الكثري من النا�ض يع�شقون 

اخليال، بل جند منهم من هو خيايل يف تفكريه وكل اأمناط 

حياته، ولكي يبقى على هذا احلال وبعيدا عن الواقع 

املرير الذي يحول بينه وبني حتقيق رغباته وطموحاته، 

عله  وامل�شكرات  املخدرات  على  االإدمان  اإىل  يلجاأ  فاإنه 

ين�شى الواقع ويعي�ض حلظات من اخليال اجلميل كما 

يعتقد..

اإن اخليال لي�ض عيبا، والكثري من النا�ض الذين عا�شوا 

اخليال خ�شو�شا ال�شعراء واالأدباء قدموا لنا جمموعة 

اجلودة  وذات  اجلميلة  واالأدبية  الفنية  االإبداعات  من 

العالية، لكن العيب اأن يبقى االإن�شان خياليا طيلة حياته؛ 

فاخليال هو كال�شراب الذي يح�شبه الظماآن ماء، فاإذا جاءه 

اأمامه واقعا حقيقيا ومريرا  مل يجده �شيئا واإمنا يجد 

يجب عليه اأن يتكيف معه ويواجهه، الأن الهروب من هذا 

الواقع لن يفيد يف �شيء.. واالإميان بق�شاء اهلل وقدره هو 

ال�شبيل الوحيد ملواجهة الواقع دون خوف اأو تردد، الأن 

املوؤمن بالق�شاء والقدر يعلم علم اليقني اأن ما اأ�شابه مل 

يكن ليخطئه، وما اأخطاأه مل يكن لي�شيبه، وكل �شيء يف 

هذا الكون ي�شري بقدرة اهلل وحكمته.

جد بوشتى )الرباط(

فنانـــــــــون �ضائعـــــــــــون

�ضرورة الإميان 
بق�ضاء اهلل 

وقدره
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عليه  وللر�سول  لالإ�سالم  امل�سيئة  الر�سوم  ن�سر  اإثر  كتبت  لقد 

الهولندي  طرف  من  الفيلم  اإخراج  وعقب  وال�سالم،  ال�سالة 

ب�أن  النبي الأمني،  الذي حت�مل على  اآرنولد ف�ندرون  املتع�سب 

ب�خلري  و�ستعود  الإ�سالم،  �س�لح  يف  ت�سب  اإره��س�ت  ذلك  كل 

عليه، وعلى ر�س�لته وقيمه، ولذلك مل يف�جئني حترك �سمري هذا 

املخرج، و�سعوره ب�لإحراج وال�سيق مم� كتب و�سور واأخرج، 

واجنذب اإىل القراآن الكرمي يقراأ م� ج�ء فيه عن الر�سول الكرمي، 

وكيف ع�سمه اهلل من ال�سرور، وجن�ه من كل الآف�ت، ومن حم�ولة 

�سم اليهود له، وت�آمرهم عليه مب� يف ذلك قري�ش.. كم� اأخذ يقراأ ذلك 

بنف�سه من خالل ترجمة القراآن لالآي�ت الكرمية يف املو�سوع نف�سه 

الذي حدث قبل اأربعة ع�سر قرن�، ويعجب لهذه احلم�ية الإلهية 

للر�سول الأمني، والع�سمة من ال�سرور والآف�ت يف قول اهلل تع�ىل: 

»واهلل يع�سمك من الن��ش« مم� يعني اأن حم�ية اهلل فوق كل ت�آمر اأو 

اعتداء، كم� وقع يف غزوة اأحد عندم� انك�سف الر�سول وفر ال�سحب 

نحو الغن�ئم فحفظه اهلل ووق�ه، وكم� ن�سره، واأعلى قيمته يوم 

ا�ستهزاأ به امل�ستهزئون وق�لوا: اإنه �س�حر واإنه مفرت واأمث�ل ذلك 

كثري، فرد اهلل عليهم يف كت�به الكرمي: »اإن� كفين�ك امل�ستهزئني«، 

وم�زال يقراأ يف اآي القراآن و�سفح�ت ال�سرية النبوية العطرة عن 

هذه الع�سمة الرب�نية، والدف�ع عن ر�سول اهلل عليه ال�سالم، كل 

اإقب�ل  هذا ونور الهداية ميالأ قلبه وعقله ووجدانه، وهو يزداد 

على قراءة كت�ب اهلل وال�سرية النبوية، ف�إذا به يجد نف�سه وجه� 

لوجه مع حق�ئقه وقيمه، واإذا به يزداد اإمي�ن� ويقين� يوم� بعد 

يوم، وميتلئ حب� وهي�م� بر�سول اهلل واأخالقه وكم�لته، ويعلن 

على الع�ملني اإ�سالمه، وحبه ال�سديد الب�لغ لنبي اهلل، وي�ستغفر اهلل 

ويتوب اإليه، ويعلن ذلك على املالإ بنف�سه مغتبط� م�سرورا، األي�ست 

هذه اآية من اآي�ت اهلل؟ ورجوع� اإليه وانت�س�را للحق ولالإمي�ن.

ومل يكتف هذا املخرج مب� ح�سل له، بل اأقبل على القراآن بكل قلبه 

اإىل مكة  اآي�ته و�سوره، واجته  يقروؤه ويحفظ بع�ش  ووجدانه، 

واملدينة معتمرا، ف�أق�م املن��سك، ووقف مت�أمال معتربا اأم�م احلجر 

الأ�سود يتفكر فيم� ح�سل معه، وم� انطلق من قلبه من اإمي�ن بدين 

اهلل وبر�سول اهلل عليه ال�سالم، ووقف عند الرو�سة ال�سريفة ي�سكب 

دموعه وي�ستغفر اهلل عم� ح�سل منه ت�ئب� م�ستجريا.

اآي�ت  درا�سة  ليت�بع  يقين�  واأقوى  اإمي�ن�  اأكرث  ورجع من عمرته 

اهلل، ويتفكر يف اآلئه، اإىل اأن وفقه اهلل اإىل اأداء من��سك احلج يف هذه 

ال�سنة م�سرح� اأن دموعه مل تتوقف منذ و�سوله اإىل مكة املكرمة، 

من  يعك�ش  فيلم  اإنت�ج  قرر  واأنه  اللحظ�ت،  اأجمل  يعي�ش  واأنه 

خالله اأخالق ر�سول اهلل �سيد الب�سر كم� اأعلن بنف�سه، موؤكدا اأنه 

وجد ذاته بني هذه القلوب املوؤمنة، راجي� اأن مت�سح دموعه كل 

ذنوبه بعد توبته، »و�س�أعمل على اإنت�ج عمل كبري يخدم الإ�سالم 

وامل�سلمني، ويعك�ش نبي الرحمة بعد عودتي من احلج«، وك�ن 

يقول ذلك وابت�س�مة الر�س� ل تف�رق مالحمه خ��سة، واأن دموعه 

مل تتوقف منذ و�سوله اإىل الأرا�سي املقد�سة، واأنه يعي�ش يف هذه 

الأي�م – اأي�م حجه – اأجمل حلظ�ت عمره، واأنه يتمنى اأن يق�سي 

بقية عمره يف املدينة املنورة، »وقد وجدت م� كنت اأ�سبو اإليه 

واأفتقده يف حي�تي ال�س�بقة، واأت�سور اأن كل عمري »قبل اإ�سه�ر 

اإ�سالمي كل مثل قب�ش الريح، ومل اأجد راحتي الك�ملة اإل بجوار 

الإ�سالم  قلبي  اإىل  تخلل  وقد  زرته،  امل�سطفى حني  الر�سول  قرب 

وكذا اإىل �سعوري وعقلي مم� يوؤكد اأن الإ�سالم يحمل مع�ين عظيمة 

ور�س�لة �س�مية، وقد اأ�سبحت الآن ذلك ال�سخ�ش ال�سعيد الذي 

ب�ملك�ن  املنورة  املدينة  وو�سف  وال�سكينة«،  الطم�أنينة  تتملكه 

الرائع لتالوة القراآن والتدبر، »وقد ت�س�عف حجم خجلي اأم�م 

قرب الر�سول حيث ج�ل بخ�طري اخلط�أ الكبري الذي وقعت فيه 

قبل اأن ي�سرح اهلل �سدري لالإ�سالم«، فنعمت التوبة هذه، ومرحب� 

ب�أخ جديد يف دين اهلل. وب�هلل التوفيق.

الخطوات القادمة

املخرج

● د. يوسف الكتاني

لول  منوذج�   ف��ش  العتيقة  املغربية  املدن  جل  يف 

احلمري و�سواق احلمري م� ا�ستق�مت احلي�ة و�سط 

ال�سك�ن،  من  عدد  اأكرب  ت�سم  التي  القدمية  املدينة 

ولأ�سيفت اإىل م�س�كلهم م�سكلة التموين التي ل ميكن 

اأن ي�ستغنى فيه� عن الدور املحوري للدواب  كم� 

ل ميكن حمو - ا�سمع- �سري بالك- رغم حم�ولت 

ال�سينوى والرتبورطور دي�لهم.

اأخرى من املغرب واإىل عهد قريب جدا  اأم�كن  ويف 

ك�نت قرب اإحدى الأ�سواق احل�سرية ذات ال�سيت 

الوطني والذي له ا�سم�ن ا�سم �س�لح والآخر ط�لح  

حمطة طرقية/حمريية/بغلية توؤمن اخلط الرابط 

ين�دى على  ك�ن  كم�   والواد،  املذكور  ال�سوق  بني 

امل�س�فرين.       

املدن واملراكز احل�سرية  اإىل كل  ت�أتي  اإن احلمري   

املغربية- ول اأظن اأنه� جتوب ال�س�رع /ال�سوارع 

والفواكه  ب�خل�سر  حمملة  الرئي�سية-  وفروعه� 

اأخرى.  و�سلع  ج�فة،  وفواكه  قط�ين  من  وغريه� 

ا�سطرتهم  الذين  ل�سواقه�  ول  له�  ذنب  ل  به�ئم 

اأن النظ�فة  ظروف العي�ش لال�ستع�نة به�، ع�رفني 

مراآة  هي  مدينتهم  جم�لية  واأن  ح�س�ري،  �سلوك 

ونودي  بت�ون�ت،   دت  �ُسوِّ التي  ل�سورتهم  ع�ك�سة 

اأجنبي  �س�ئح  كل  وكذا  والداين،  الق��سي  على 

لزي�رته� للوقوف على حجم - الك�رثة- التي ل ريب 

وخ�سو�س�  ال�سك�ن،  كم�  امل�سوؤولون  فيه�  ي�سرتك 

اإحل�ح  الذين يطلب منهم وبكل  الدك�كني  اأ�سح�ب 

نظ�فة  اإغف�ل  دون  التج�رية  مبحالتهم  يعتنوا  اأن 

ال�سدود  اأكرب  اأن  تذكريهم  مع  وهندامهم  اأبدانهم 

املغربية  تختزنه ت�ون�ت.

هذا  تع�لج  ن�سو�س�  هن�ك  اأن  يعرف  ل  من�  كثري 

م�ستوى  على  كي�ش  تثبيت  بفر�ش  وذلك  الأمر، 

موؤخرة الدابة على اأ�س��ش اأن روثه� �سينزل مب��سرة 

املك�ن  يف    ورميه  جمعه  ثم  ومن  فيه،  وتلق�ئي� 

القواعد  لهذه  خم�لف  كل  تغرمي  وكذا  املن��سب، 

والقروي.  احل�سري  املج�ل  حدود  داخل  املنظمة 

ولن� يف مراك�ش املثل احلي.

ث�رت  ورمب�  البع�ش،  �سيقول  متج�وز  اأ�سلوب 

هي  له�  التي  احلمري  حقوق  عن  املدافعني  حفيظة 

غري  فعل  بردة  وق�موا  �سنوي�،  ملتقى  الأخرى 

حم�سوبة العواقب. كم� اأن الفرن�سية برجيد ب�ردو 

�ستدين ب�سدة الإجراء الذي رمب� �سيحد من حرية 

الدابة كلم�...

لي�ش خ�ٍف على اأحد اأن كل املدن املغربية وقراه� له� 

ن�سيبه� من الإهم�ل والالمب�لة، بطله�، ح�سب راأيي 

املتوا�سع، املواطن ب�لدرجة الأوىل الذي ل تعنيه 

نظ�فة حميطه بل ي�س�هم يف تردي بيئته وَواأِْده� من 

حيث يدري اأو ل يدري دون وازع اأخالقي. 

واد الأعظم من �سب�بن� للوقوف  راقبوا ت�سرف�ت ال�َسّ

على اأعم�ل م�سينة وغري م�سوؤولة، ف�سرتون البع�ش 

رون-  يَكوِّ  - واآخرون  الزيتون  بحب�ت   - يتق�ذف 

على  زرعت  اأ�سج�ر  من  امل�سلوبة  الليمون  بحب�ت 

مبخلف�ت  قذف  وغريهم  والأزقة،  ال�سوارع  ق�رعة 

اأكل و�سرب تن�وله اأثن�ء الطريق. اإنه� النواة التي 

يجب اإع�دة النظر يف تربيته�.

 - ت�طفت  ت�رجي�ست-  ت�فروت-   - ت�ون�ت 

ت�سر�سورت وغريه� هي جتمع�ت �سكنية مغربية ل 

تختلف عن بع�سه� يف �سيء.. مع التنبيه اإىل ا�ستبدال 

غري  اإ�سمنتية  ب�أخرى  للب�لوع�ت  احل�لية  الأغطية 

ذات قيمة، لكنه� موفية ب�ملطلوب.

ع. الحياني )فاس(

 نحن واحلمري

التعبئة واتصاالت المغرب

تقوم  املغرب  ات�س�لت  كون  يف  اأحد  يج�دل  ل 

بخدمة اجتم�عية ومبجهود كبري يف �سبيل مترير 

املك�مل�ت بني املواطنني، وكذلك الرد على نداءات 

ال�سك�ي�ت  حتى  ورمب�  وا�ستف�س�راتهم،  الزبن�ء 

مدى  عن  نت�س�ءل  الوقت  نف�ش  يف  لكن  منه�، 

�سالحية ومراقبة التعبئة بني ث�نية واأخرى، حتى 

تكون الأ�سي�ء ع�دية ومط�بقة مل� هو يف م�سلحة 

)الريزو( لزال  اأي�س� م�سكل  الزبن�ء،  امل�سرتكني 

لبع�ش  تف�دي�  �س�مل،  اإ�سالح  اإىل  ويحت�ج  ق�ئم� 

النقط�ع�ت املتكررة اأثن�ء اإجراء املك�مل�ت.

أبو اعتماد فتح اهلل )مراكش(

و�س�ئل  عن  نقال  ال�سحف  اإحدى  يف  قراأت  مل� 

الإعالم الر�سمية ال�سينية اأن ال�سني لن ت�سمح 

اإل بربن�مج تلفزيوين اأجنبي �سنوي� لتعزيز بن�ء 

اأن  فعال  اأدركت  الرتبوية،  والربامج  الأخالق 

ذلك ال�سعب مل يبلغ ذلك امل�ستوى احل�س�ري 

مبح�ش ال�سدفة اأو نتيجة تعديل وراثي، واإمن� 

الإن�س�ن مب�  الذكي حول  جنح بف�سل متركزه 

هو عن�سر اأ�س��سي يف تركيبة التنمية والتطور، 

النه�سة  ومنطلق�ت  النف�ش  اأغوار  وفهم 

ال�سموم  لكل  والدقيقة  ال�س�ملة  ودرا�سته 

النف�سية والجتم�عية والقت�س�دية والفكرية 

)اإلخ( التي حتبط كل رغبة يف التغيري الإيج�بي 

وتهدم كل برن�مج تنموي ح�س�ري.

الف�س�ئية  ملحط�ته�  ال�سني  �سم�ح  اأن  ول�سك 

اأي  اأن  على  يدل  �سنوي�  اأجنبي  برن�مج  ببث 

برن�مج م�ستورد يحمل يف ثن�ي�ه م� ي�سكل خطرا 

املث�ل  ويت�سح  البلد،  ومعتقدات  مب�دئ  على 

تك�د  حيث  منوذج�،  املغرب  زاوية  من  كثريا 

قنواتن� املحلية ت�ستورد كل املواد من اخل�رج 

يومي�، وتكتفي ب�لتقليد الأعمى لبع�ش الربامج 

حينم� ل ت�ستطيع ا�سترياده�، والنتيجة م�ذا؟ 

تف�سخ طبع�، تف�سخ ون�سي�ن وجترد من مب�دئن� 

من  خليط  و�سط  و�سي�ع  الأ�سيلة،  املغربية 

اللغة،  م�ستوى  على  وال�سورية  الفرانكفونية 

والعنف  اجلرمية  ومبظ�هر  ب�ل�سلبية  وتطبع 

واملجتمع،  الأ�سرة  م�ستوى  على  اللفظي 

ذات  واللحية  القم��ش  يف  للدين  واختزال 

الدين(  )اأي  وف�سله   )..( ال�سب�بية  الأ�سك�ل 

عن املع�مالت وال�سلوكي�ت اليومية، واحلديث 

ومو�سع  امل�أ�س�وي،  اجل�نب  هذا  يف  يطول 

ال�س�هد اأن الأخالق هي مكون اأ�س��سي ح�س��ش 

من  وينبع  ح�س�راته�،  الأمم  ووفقه  به  تبني 

اأو  غي�به  ويوؤدي  ال�سعوب،  ازده�ر  حتققه 

والإعالمية  الرتبوية  املنظوم�ت  من  تغييبه 

والقت�س�دية وال�سي��سية اإىل التوغل يف اأوح�ل 

التخلف والنحط�ط اإىل اأمد بعيد.

زكرياء حشالف )تاهلة(

خذوا العربة ولو  من ال�صني 

 هذه داح�س والغرباء.. فاأين هارم بن �صنان واحلارث بن عوف؟!
امل�ستعرة هن�ك  الن�ر  الأي�م  تزيد  ل 

لتحول  ا�ستع�ل،  اإل  ال�س�م  بالد  يف 

وال�سرع  والزرع  رك�م�،  احلجر 

وم�سردين.  جثث�  والب�سر  هالك�، 

فكلم� لح احلديث عن موؤمتر، �س�رع 

عن  مروعة  اأخب�ر  ن�سر  اإىل  الإعالم 

مذبحة  اأن  حتى  جم�زر،  اأو  جمزرة 

متت  ال�سرقية  الغوطة  يف  الكيم�وي 

هذا  عن  واملفت�سون  للعجب!!  وي� 

�سوري�،  اأر�ش  على  ال�س�م  ال�سالح 

املدمرين  اأن  اأي�س�!  ال�سخرية  ومن 

الأمميني يب��سرون عملية تفكيك ذلك 

ال�سالح الفت�ك، والإخوة الأعداء يف 

الأفق  يف  مب�درة  ول  �س�ر،  اقتت�ل 

يتبن�ه� العرب اأو امل�سلمون يوقفون 

من خالله� نزيف هذا اجلرح الغ�ئر، 

فال موؤمتر ج�د تغيب عنه احل�س�ب�ت 

مكوكية  رحالت  ول  وامل�س�لح، 

تقرب وجه�ت النظر، ول �سغوط�ت 

ه�ته  ب��ستمرار  تندد  ال�س�رع  يف 

احلرب الط�حنة، ول جهود اإعالمية 

للتحري�ش  حدا  ت�سع  �س�دقة 

غدت  ف�س�ئية  قنوات  اتخذته  الذي 

اأنه لقط�ت  تعر�ش م� يحدث كم� لو 

الأوىل،  الدرجة  من  حربية  لأفالم 

هوؤلء  يبثه  مب�  ذلك  يف  م�ستعينة 

القتلى،  يح�سون  الذين  الن�سط�ء 

ويبثون ه�ته ال�سور بع�سه� حقيقي 

اأهداف  يخدم  »مفربك«  واأكرثه� 

النيل من اخل�سم، لي�ستمر امل�سل�سل 

الرغم من مرور �سنتني  الدامي على 

على بدايته، ف�أين حرب الب�سو�ش؟.. 

واأين حرب داح�ش والغرباء من هذا 

ل  الذي  ال�سر�ش،  الوح�سي  القتت�ل 

يعلم اإل اهلل تع�ىل عم� �سي�سفر عنه، 

ل اأقول من �سح�ي�، ولكن من هزات 

والآخر  احلني  بني  ن�سهد  ارتدادية 

وهن�لك  لبن�ن،  يف  هن�ك  منه�  بع�س� 

اأقح�ح؟  عرب  من  فهل  العراق!!  يف 

يبذلون  خمل�سني  م�سلمني  من  وهل 

حم�مة  لإطالق  اجلهود  تلو  اجلهود 

ال�سالم يف تلك الربوع اجلريحة، عل 

الت�ريخ يكتب الأ�سم�ء مب�ء الذهب، 

بن  »احل�رث  ا�سمي  يوم�  كتب  كم� 

�سمن  �سن�ن«  بن  و»ه�رم  عوف« 

بعدم�  �سلمى،  اأبي  بن  زهري  معلقة 

الت�م،  ب�لنج�ح  م�س�عيهم�  تكللت 

فجعال حدا حلرب داح�ش والغرباء 

بني عب�ش وذبي�ن:

تداركتم� عب�س� وذبي�ن بعدم� 

          تف�نوا ودقوا بينهم عطر من�سم

عثمان محمود )خريبكة(

اإ�صالم �صاحب الفيلم امل�صيء 
للر�صول وحجه



المنوعات

كان االعتقاد الراسخ عندي من قبل، أن الحركة الوطنية مجال 
التعليم  من  الم��ع  نصيب  له  ك��ان  لمن  إاّل  بولوجه  ُيسمح  ال 
والتحصيل الُمَركز بَحرِق المراحل في الثانويات والكليات، 
تأثرا بتلك النماذج التي تيّسر لي التعرف عليها عن قرب، وسبق 
ُكلِّفت بمهمة ساعي بريد  ذكر البعض منهم. ولكنني عندما 
الجماعة، اكتشفت أن أعلى نسبة من المناضلين هي للحرفيين 
والتجار والعمال والعاملين في دور الكهرباء ومعامل »الياجور«، 
ومجموعة من عمال القاعدة األمريكية بابن جرير. وتأكد لي 
خطأ اعتقادي عندما رمقت بعض المنتسبين إلى عالم الثقافة 
والتكوين يترددون يوميا على بعض مقاهي الخمول والالمباالة، 
ُهم »التقصيصة« وما يستخرجونه من عشبة »كيف« كتامة:  َهمُّ
ت واالنتشاء بالكأس  قوُّ من »مدرح« للتدخين، و»معجون« للتَّ
ة« القهوة المشحرة، وكل ما من شأنه أن يزيدهم  المنعنع.. أو »ُدكَّ
إحساسا ومتعة بروعة كالسيكيات محمد عبد الوهاب وأم 
كلثوم. ولم يكن من الّسهل الحصول على مقعد بينهم في مقهى 
موالي عبد السالم قرب مدخل »درب ضباشي« و»مقهى المصرف« 
المجاورة لضريح منقذ األندلس مرتين، بطل الزالقة: يوسف 

بن تاشفين.
تيّسر لي بفضل التجول بتلك الدراجة الهوائية »البسكليت« 
توسيع اآلفاق، وتصحيح الكثير من المفاهيم في كل مخترق 
من درب وزقاق، وحتى مدينتي- ومن سماها البهجة ال شك فقد 
صدق-  بدت لي وكأنني لم أكن أعرفها من قبل، وأنا أقطعها 
على دراجتي كالبرق إذا برق، أو كلص هارب إذا سرق. فأحياؤها 
لم تكن كلها على مستوى حي القصور الذي تهافت على اقتسام 
هكتاراته لبناء أفخم الرياضات والدور، وزراء وقياد وخّدام 
الدولة المرابطية، وبعدها دولة الموحدين، وذلك بسبب ُقرب 
هذا الحي من الكتبيين والمسجد الذي ظلت منارته العمالقة 
شامخة شموخ عصرها، رغم ما كان يتعرض له هذا الجامع 
الكبير، من كوارث وتغيرات وتجديدات وطمس لبعض مآثر 
األنظمة التي سبقت. فمراكش عبارة عن كتاب صفحاته أحياؤه، 
والتنقل بين أحيائها علمني الكثير مما كانت البرامج التعليمية 
تتجاهله. حتى »عرصاتها« وما تحمله من أسماء، تزيدك فوق 
متعة جمالها، وثمرات أشجارها، وزهرات أحواضها، معرفة 
وعلما وتكوينا ال نصيب للمدارس منهم. فإذا سرت بعد مسجد 
الكتبية جنوبا، تكتشف هذا المحيط العجيب من البساتين 
كعرصة بن ادريس، وحديقة المامونية، وعرصة الكطيوي ومقهى 
المصرف، ثم حي سيدي ميمون والمستشفى الرئيسي الذي 
ينتعش من هبوب نسمات حدائق المامونية. وفي طريقك إلى 
القصبة، البد أن يلفت انتباهك قوس باب الشريعة، أو باب الرب، 
بسبب الهدم الذي طال بعض أسواره. كما ترغمك شهرة اإلمام 
السهيلي على التساؤل في شأن دفنه خارج السور، خاصة 
والرجل يعتبر واحدا من »سبعة رجال«، فتكتشف عالما من 

المعارف وراء ذلك.
أما إذا عرجت على باب اكناوة، فعلى يسارك عرصة المعاش، 
وإذا اتجهت يمينا فإنك تدخل إلى حي القصبة الذي عرف الهدم 
والبناء هو اآلخر منذ العهد الموحدي إلى السعدي، وتعرض 
لنوائب الدهر إلى أن حل السلطان محمد الثالث العلوي ولم 
يجد فيه بيتا الئقا للسكن، فأمر بنصب الخيام والشروع في 
إعادة الحياة لهذا الموقع الذي عرف المجد والسلطان، ثم الدمار 
والخراب بسبب الحروب والصراعات، فأعاد له محمد الثالث 
الهيبة واالعتبار، وجعل منه أهم مراكز القرار، وعاصمة للدولة 
التي كانت أول من يعترف باستقالل وحرية أمريكا وتلك الديار، 
وذاك حدث علينا كلنا أبناء هذا الوطن أن نضعه في االعتبار. 
ومن فضائل حومة القصبة على تكويننا المعرفي، احتفاظ 
دروبها بأسماء بعض القبائل والطوائف التي كانت تعمل في 
ركاب المخزن العلوي في ذلك العصر مثل درب الرحالة، درب 
المنابهة، درب أكادير، درب اشتوكة، درب دمنات، درب احمر، 
درب  اكناواة،  درب  الشبانات،  درب  امزميز،  درب  ب��ّزو،  درب 
االوداية، درب المحاميد، درب سوس.. ثم دار لبديع والمشور.. 
أو قل إن شئت »المشاور« بقبة الصويرة المشرفة عليه، والتي 
كان يجلس فيها السلطان لإلشراف على حفالت األعياد الدينية 
والعروض العسكرية الرمزية. وكان يسمح للشباب باستعمال 
هذه الساحات لبعض األنشطة الرياضية وخاصة لضيوف فرقة 
الحي الحسنية فيما بعد، إضافة إلى روعة قصور السالطين، 
وج��م��ال ح��دائ��ق أك����دال ال��ت��ي تمتد م��ن ش��رق ال��ح��وم��ة إلى 

غربها.. 
في هذه القطعة الهائلة من التاريخ، اختار الوطنيون أن يكون 
عيد العرش لتلك السنة، على مساحة منها وأمام أكبر مساجدها.. 

ساحة موالي اليزيد بجانب قبور السعديين.
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يتبع..              

 العدد: 761  اخلميس 31 أكتوبر 2013
alousbouea@gmail.com

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

األستاذ الحسين اإلدريسي في ذمة اهلل
ِانتقل إلى عفو الله المرحوم األستاذ الحسين اإلدريسي، األستاذ 
المحاضر، المبرز في مادة اللغة العربية والمدرس للمادة بالمركز 

التربوي الجهوي بوجدة.
الوجوه  من  يعد  وهو   ،1972 بتاريخ  بوجدة  المرحوم  ِازداد 
الحقوقية والحداثية النشيطة والبارزة بالمدينة والجهة ككل، مارس 
الكتابة الصحفية لسنوات عديدة في العديد من المنابر اإلعالمية 
منها  عديدة  مؤلفات  له  والعربية،  والوطنية  الجهوية  المكتوبة 
مالمح األدب الريفي، الشخصية المغربية، دور فاس التاريخي في 

بناء الشخصية المغربية.
تغمد الله الفقيد بشامل رحمته وأسكنه فسيح جنانه، وألهم 

ذويه الصبر والسلوان و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

تحت هذا العنوان، كانت »األسبوع« ستنشر 
عبد  المغربية  األغنية  عميد  تكريم  خبر 

ال���وه���اب ال��دك��ال��ي م��ن ط���رف جمعية 
بمدينة  وال��ف��ن��ون«  للثقافة  »البريجة 
لأليام  تنظيمها  بمناسبة  الجديدة، 
السينمائية الدولية لدكالة، إال أن خطأ 
تقنيا تسرب للخبر في العدد الماضي.. 
وإذ نعتذر للفنان الكبير عبد الوهاب 

الدكالي، نعتذر أيضا لعموم قرائنا عن 
هذا الخطإ غير المقصود.

الدكاليون يكرمون عبد الوهاب الدكالي

بقلم: أبو أزهار

هو الطائر
في جو ماطر

على األرض خائر
وفيه جرح غائر

فمن أساء للعاطر
أظرف قاهر

أم شيطان صاغر؟!
وهو الطاهر

بتغريده الماهر
وريشه الفاخر

كان يروق الخاطر
ويمأل الجو الشاغر

لكن في الحاضر
لم يعد له ظاهر

فمج الخاطر
وتصدع الناظر

وال مواس وال ناصر!!

املغــــــرد

الكالم الموزون

◆ على المرء اأن يحقق ذاته، وي�سعى 
لغايته التي خلقه اهلل من اأجلها، 

ويكون عونا لمجتمعه وقومه في 

الو�سول بهم اإلى بر الأمان، وتحقيق 

الكفاية والأمان، وذلك بم�ساعفة 

الأعمال، والكد والجتهاد، ليكون من 

الفائزين.

◆ الإيمان الكامل، واليقين 
ال�سادق، واأ�سا�س المواطنة ال�سالحة 

التي تدعوك اإلى بذل الن�سح لإخوانك 

في المجتمع، واإتيانهم حقوقهم، 

وعدم التنكر لمطالبهم الم�سروعة، 

ورغباتهم، المرجوة، فاعمل على 

الدوام وال�ستمرار على �سالح 

مجتمعك و�سعادته وكماله، وبنائه 

ورفعته، يحفظك ربك ويحميك.

د. يوسف الكتاني

مريم الزعيمي، الفنانة المغربية التي اشتهرت باسم »جميلة« في 
مسلسل »بنات لال منانة«، لم تكذب في حوارها مع »نسمة« )عدد أكتوبر 
الجاري( كما تفعل بعض الفنانات حين يصرحن بأنهن مارسن الغناء 
أو التمثيل منذ طفولتهن، وأنهن من أسرة فنية، بل بالعكس، قالت 
فن  فنية، ولم يستهوها  تترعرع وسط أسرة  لم  إنها  الزعيمي  مريم 
التمثيل في الصغر، بل إنها حصلت على شهادة الباكالوريا، وبعد أن 
رفض والدها التحاقها بمعهد الفن والتمثيل، التحقت بكلية اآلداب 
المعهد  إلى أن تسجلت في  »ليزاداك«،  ثم بمعهد  شعبة اإلنجليزية، 

العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
وعن شائعة زواجها حديثا كما نشرتها إحدى الصحف الوطنية، 
قالت مريم إنها »قديمة في الزواج«، فهي متزوجة منذ سنتين، والعالقة 

الوحيدة التي تربط زوجها بالوسط الفني هي مريم الزعيمي.

الفنانة املغربية مرمي الزعيمي:

اأنا قدمية يف الزواج.. 

والإ�شاعات زوجتني حديثا

لعياالت«  »الل��ة  المغربية  ال��م��رأة 
ب��أع��ل��ى ص��وت��ي، صبورة،  أق��ول��ه��ا 
ل��ي��ه��ا لعظم  ت��ج��دي��ن��ه��ا »واص���ل���ة 
وصابرة«. زوجها، وأبناؤها، محور 
حياتها، رغم الظروف الصعبة بما 
فيها الخيانة والعنف، تجدها تردد: 
»منقدرش نشتت أوالدي، أنا عليهم 

صابرة«.. يستحيل أن تجدين هكذا 
امرأة في العالم بأسره.

املراأة املغربية هي »للة لعيالت«

الفنانة دنيا بوتازوت

جمعية رباط الفتح تكرم الفنان حمادي التون�سي
نظمت جمعية رباط الفتح والتنمية المستديمة، يوم 

أمس األربعاء 30 أكتوبر 2013، لقاء ثقافيا تكريميا 
حمادي  الكبير  المغربي  والشاعر  والممثل  للفنان 
التونسي، وهي مناسبة تحدث فيها الفنان التونسي 
عن مسيرته اإلذاعية والتمثيلية والفنية بصفة عامة.

وقد جرى اللقاء بقاعة الندوات في مقر جمعية رباط 
الفتح بحضور العديد من الوجوه الفنية وشخصيات 

حمادي التونسيأخرى.





األخيرة

التي جعلت المغاربة يقطعون رأس وزير الخارجية

�أن  �ملحرتمة،  �لدول  يف  �ملفرو�ض، 

برنامج  فيها  �خلارجية  وزير  يقدم 

يكون  حينما  �أما  �لربملان.  �أمام  عمله 

طرف  من  معينا  �خلارجية،  وزير 

فهو  يعرفه  لأنه  �ل�سلطان)...( 

ذلك  كان  ولو  حتى  عنه،  م�سوؤول 

�سعيفا  يكون  وقد  معتوها..  �لوزير 

بعث  عندما  وهكذ�  �ملال)...(  �أمام 

�ل�سلطان مولي عبد �لعزيز )1900(، 

وزير  بن�سليمان،  �لكرمي  عبد  �سديقه 

�خلارجية �إىل باري�ض ملفاو�سة فرن�سا 

يف مو�سوع �حلدود، فقد ت�سرع �لوزير 

 ،1901 يوليوز   20 يف  ))و�أم�ضى 

�لفرن�ضي  �لوزير  مع  �تفاقية 

�ملخزن  فيها  يعرتف  ديلكا�ضي 

�ملغربي، بتنازله عن �إقليم تو�ت 

يف  �لفرن�ضية  �ل�ضلطات  لفائدة 

�جلز�ئر(( )مهمة دبلوما�سية. �سارل 

رو(.

عبد  مولي  بال�سلطان  �أطيح  وعندما 

�لغلطة،  هذه  تاأثري  حتت  �لعزيز 

حفيظ  مولي  �أخيه  تن�سيب  ومت 

يف  د�ئما  وكان  �ملغرب،  على  �سلطانا 

عنه  ومعروف  وتفكري،  غ�سب  حالة 

فيل�سوف،  وحتى  و�ساعر  كاتب  �أنه 

�ملغرب،  يف  �مل�سوؤولني  �أن  وجد  لأنه 

زمنا  �مل�سائب،  رغم  كلهم  يعي�سون 

زمن  �لكتاب:  من  �لكثري  �أ�سماه 

�لق�ساير، يعني �ل�سهر�ت.

هو  حفيظ  مولي  على  دخل  ومرة 

لي�سنفو�  �ملو�سيقيني  من  عدد  �أي�سا 

�أ�سماعه باملو�ويل، لأن �لزمن كان زمن 

�خلارجية،  وزير  �أن  رغم  �لق�ساير، 

تنازل عن جزء من �ملغرب.

حفيظ،  موالي  ))فا�ضتقدم 

قلع  يف  �ملخت�ضني  من  جمموعة 

�أ�ضنان  بقلع  و�أمرهم  �الأ�ضر��س، 

ال  حتى  �ملو�ضيقيني،  هوؤالء 

�أ�ضنان،  بدون  �لغناء  ي�ضتطيعو� 

�مل�ضاكني،  هوؤالء  على  و��ضتع�ضى 

يف  ينفخو�  �أن  �أفو�ههم،  �لد�مية 

لوي�ض  �ملحالت.  )زمن  غيطاتهم(( 

�رنو(.

يف  تنازل  �لذي  بن�سليمان  �لوزير  �أما 

باري�ض عن منطقة تو�ت �ل�سحر�وية، 

�أن  ح�سل  �أنه  �إل  ومات،  مر�ض  فقد 

))فوجئ �لنا�س يف �ليوم �ملو�يل، 

جثته،  و�إخر�ج  قربه،  بتدني�س 

باأمر  ذلك  ولعل  ر�أ�ضه،  وقطع 

بامل�ضلى  ر�أ�ضه  وعلق  �ل�ضلطان، 

ورقة:  على  فوقه  مكتوب 

�إىل  وطنه  يبيع  من  جز�ء  هذ� 

�مل�ضيحيني(( )نف�ض �مل�سدر(.

عندما  ود�ئما  �إذن..  �ملغرب  �سعب 

�أخطاء  متنعهم  ل  حكامه  يكون 

وزر�ئهم من �لعي�ض يف زمن �لق�ساير، 

كان  و�إن  يت�سرف،  كيف  يعرف  فاإنه 

هذ� �ل�سعب يف هذ� �لزمن، ل يعرف 

�لوزر�ء..  بع�ض  �أخطاء  من  �لكثري 

جثث  لكانت  يعرف،  كان  لو  و�إل 

لتقطع  قبورها،  من  �أخرجت  كثرية 

روؤو�سها، وليكتب عليها: هذ� جز�ء 

يتنازلون  �أو  وطنهم،  يبيعون  من 

قرنا  �ملغرب  هو  وها  �أر��سيه،  عن 

وزيادة، يدفع ثمن غلطة بن�سليمان.

موؤخر�..  �جلز�ئر  يف  �سدر  لقد 

فعال،  تفا�سيله  تربر  �سخم،  كتاب 

�ل�سيا�سيني  من  كثري  يخرج  �أن 

على  �أ�سرفو�  �لذين  �ملغاربة، 

فرن�سا،  مع  �ملفاو�سات  عملية 

�مل�سوي  و�أكلو�  �ل�ستقالل،  قبل 

�ل�ستقالل،  حفالت  يف  و�لب�سطيلة 

�لكرمي  عبد  �لزعيمني  وبا�ستثناء 

�خلطابي، وعالل �لفا�سي، �للذين كانا 

�ملنقو�ض«)...(  »�ل�ستقالل  يرف�سان 

�أجل  من  �ملغاربة  �ملفاو�سني  لأن 

�ملغرب  ثلث  عن  تنازلو�  �ل�ستقالل، 

تو�ت  حيث  �ل�سرقية،  �ل�سحر�ء  يف 

�لغربية  �ل�سحر�ء  ويف  و�ل�ساورة، 

�لتي هي يف خما�ض مريب خميف، لأن 

�سياعها �سوف يعطي للجز�ئر فر�سة 

�لتي  �ل�سرقية،  �ل�سحر�ء  ملف  طي 

و�لغاز،  �لبرتول،  �آبار  فيها  تفجرت 

�جلديد،  �جلز�ئري  �لكتاب  هو  وها 

مبكان،  �خلطورة  من  �أ�سر�ر�  يك�سف 

ي�ستحق كاتبها، �أن يعلق له كل مغربي 

منذ  �ملغربي  �لتاريخ  ماد�م  و�ساما.. 

يعطنا  مل  �لآن،  �إىل  �ل�ستقالل  عهد 

مغربيا و�حد� ول باحثا جامعيا، ول 

قطبا �سيا�سيا، ول مكتبا للوثائق)...( 

للمخابر�ت)...(  ول  للتج�س�ض  ول 

ما  تفا�سيل  على  يح�سل  �أن  ��ستطاع 

جرى يف مو�سوع �ل�سحر�ء �ل�سرقية، 

وطبعا.. ول �لغربية.

�جلي�ض  �سباط  بع�ض  وبا�ستثناء 

�حل�سن  على  �أ�سرو�  �لذين  �لكبار، 

با�سرتجاع  لهم  ي�سمح  �أن  �لثاين 

�حل�سن  قال  حتى  �ملغربي،  �ل�سرق 

فقط  �أوقف  ))مل  معرتفا:  �لثاين 

من  عمر  بن  �إدري�س  �جلرن�ل 

�جلرن�ل  �إن  بل  تندوف  دخول 

�أر�دت  �إذ�  يل:  قال  �لكتاين 

جاللتكم �أن توؤدو� �ضالة �جلمعة 

ف�ضنكون  وهر�ن،  يف  �لقادم 

لذلك،  د�عي  ال  الأجيبه  هناك. 

يظهر  كان  �ضد�قة  لو�أد  د�عي  ال 

عطب((  �أي  عن  مناأى  يف  �أنها 

)��ستجو�ب مع جون �فريك. 27 نونرب 

.)1987
و�حل�سن �لثاين يعرف، �أنه عندما مات 

جده �حل�سن �لأول �سنة 1898، خلف 

ونهر  متبكتو،  يف  حدودها  دولة  له 

�ل�سينغال، و�أنه على �مللوك م�سوؤولية 

يف  ورثوها  �لتي  �لدولة  على  �حلفاظ 

حدودها �لطبيعية.

من  �سربا  �لكالم  هذ�  يكون  وقد 

�لتافهني،  لبع�ض  بالن�سبة  �خليال.. 

ولكن ها هو �لتاريخ �ملوثق، يوؤكد �أن 

�سنة  تعرتف  تكن  مل  نف�سها،  فرن�سا 

جزء  �ل�سرقية  �ل�سحر�ء  باأن   ،1961
من �جلز�ئر.

�لكتاب  يف  �ملوثقة،  �لعنا�سر  �إن  بل 

على  تفر�ض  �جلديد،  �جلز�ئري 

رجال  فيه  لز�ل  كان  �إذ�  �ملغرب، 

ملف  طرح  تعيد  �أن  دولة)...( 

�لقانونية  �لهياكل  على  �ل�سحر�ء، 

�لدولية، ملر�جعة �لو�سعية �ل�سيا�سية 

من  و�لغربية،  �ل�سرقية  لل�سحر�ء 

منطلق �لوثائق �لفرن�سية، �لتي توؤكد 

�ل�ضحر�ء  ))�أن  حالت  عدة  يف 

�ل�ضرقية مل تكن �أثناء ��ضتقالل 

�جلز�ئر((  من  طرفا  �جلز�ئر، 

ل  فرن�سا  كانت  �إذ�  �ملنطق،  وب�سيغة 

�جلز�ئر،  من  جزء�  �ل�سحر�ء  تعترب 

تنازل  �أن ترجعها ملن  فاإنه كان عليها 

عنها، وهو وزير �خلارجية �ملغربي.

�لوزير،  �أحفاد ذلك  وها هو و�حد من 

��سمه  �مللكي  �جلي�ض  يف  كبري  جرن�ل 

غلطة  على  �ساهد  بن�سليمان،  ح�سني 

جده، وكل غلطة يجب ت�سحيحها.

تك�سف كل �لوثائق �لو�ردة يف �لكتاب 

))�لتاريخ  �جلديد  �جلز�ئري 

�جلز�ئري،  للبرتول  �ل�ضري 

�أن  �ملالطي((  �حل�ضني  تاأليف 

�لدهاء �ل�سيا�سي للحكام �جلز�ئريني، 

ولعب  �مل�ستحيل،  حقق  �لذي  هو 

�أدو�ر� جعلها ترغم �حلكومة �لفرن�سية 

على �لتنازل عن موقفها ))�ملن�سو�ض 

عليه يف �لقانون �ملرقم 58/112 بتاريخ 

22 نونرب 1958، ينفذ م�سروع 7 غ�ست 
�أر�سا  �ل�سحر�ء  يعترب  �لذي   1957
فرن�سية، �سحارى �ل�ساورة، و�جلهات 

للدولة  �لتابعة  �لأخرى  �ل�سحر�وية 

�لفرن�سية، تنقل منها �لغاز �ل�سحر�وي 

عرب �لرت�ب �جلز�ئري.

وكانت �حلكومة �لفرن�سية قد �أ�س�ست يف 

جو�ن 1957 وز�رة �ل�سحر�ء، وعينت 

عليها �لوزير »ماك�ض لوجون« لتكري�ض 

�لعالقات  وقطع  �لفرن�سي  �لتو�جد 

نهائيا بني �ل�سحر�ء و�جلز�ئر((

 )histoire secrète du Pétrole 
Algérien. Hocine Malti(.

بعد  �ل�سرقية،  �ل�سحر�ء  �أن  ورغم 

تابعة  �أ�سبحت  بن�سليمان،  �تفاقية 

للحاكم �لع�سكري �لفرن�سي يف �جلز�ئر، 

فاإنه مبجرد ما مت �كت�ساف �لبرتول من 

طرف فرن�سا �سنة 1956، �أعطت فرن�سا 

ملنطقة �ل�سحر�ء، طابعا ��سرت�تيجيا 

م�ستقبليا، وغطت على جانب �لبرتول، 

�لنووية،  للتجارب  قو�عد  باإقامة 

و�لأبحاث �لكيماوية �ل�سيء �لذي دعا 

�مللك �لعظيم حممد �خلام�ض �إىل �إر�سال 

دوكول،  �جلرن�ل  �إىل  �حتجاج  برقية 

يحتج على �أن �لأر��سي �لتي تقام بها 

ت�سمى  منطقة  يف  �لنووية،  �لتجارب 

و�د �لنامو�ض، هي �أر��ض مغربية.

�خلام�ض،  حممد  بقي  لو  �أنه  مبعنى 

فرن�سا  ولكانت  مبوقفه،  مت�سبثا  لكان 

قد �أرجعت له �ل�سحر�ء �ل�سرقية، عند 

�إعطاء �ل�ستقالل للجز�ئر.

قــــــــــــررت   1958 �ضنـــــــة  ))يف 

�خلام�ضة،  �لفرن�ضية  �جلمهورية 

جبهة  على  �حلــــرب  تعلن  وهي 

�لتحريـــــــر �جلز�ئرية، منطلقة 

�أر�ضا  لي�ضت  �ل�ضحر�ء  �أن  من 

خمططا  و�أقامــــت  جز�ئرية 

جهنميا يق�ضــــــي باإقامة طريق 

كيلومرت�ت،  عــــــــدة  عر�ضــــها 

تربط �ل�ضحر�ء �ل�ضرقية بالبحر 

حا�ضي  ربط  ل�ضــــــــمان  �ملتو�ضط 

م�ضعود مبركز بجاية.

�لفرن�ضية،  �حلـــــكومة  وكلفت 

�ملهند�س  �مل�ضروع  هذ�  بتنفيذ 

هذ�  �أ�ضا�س  على  كيومـــا«  »بيري 

�جلز�ئر،  �أر��ضي  عن  �ال�ضتقالل 

 OCRS �ضركة  معــــــها  و�أ�ض�ضت 

�مل�ضتقلة  �ل�ضحـــــر�وية  »�جلبهة 

�لفرن�ضية  �لو�ضـــــاية  حتت 

 1958 �ضنـــــة  ويف  �ملبا�ضرة«، 

�ضدر �لقانون �الأ�ضا�ضي ال�ضتغالل 

يوجد  وال  �ل�ضحر�وي  �لبرتول 

�لقانون((  هذ�  يف  �جلز�ئر  ��ضم 

)كتاب �لتاريخ �ل�سري. تاأليف روجي 

فاليكو، ن�سر د�ر لديكوفريت، باري�ض 

يف 2007(.

�سنو�ت،  �ست  منذ  �إذن،   2007 يف 

�سدر هذ� �لكتاب �لآخر، �لذي يك�سف 

و�سعف  عجز  �أ�سر�ر  �لأ�سر�ر، 

كانو�  �لذين  �ملغاربة،  �مل�سوؤولني 

بت�سفيات  م�سغولني   ،1958 �سنة 

لكن  �حلرب،  ومب�ساكل  �لوطنيني، 

بني حزب �ل�سورى وحزب �ل�ستقالل، 

لعدي  �مل�سطنعة  بالثورة  م�سغولني 

�لحتاد  بانف�سال  م�سغولني  وبيهي، 

�ل�ستقالل،  حزب  عن  �لوطني 

و�جبا  وكان  بالتو�فه،  م�سغولني 

تتكفل  �أن  �لوقت،  ذلك  �سيا�سيي  على 

على  فرن�سا  مبفاو�سة  منهم  جمموعة 

�سلمها  �لتي  �ل�سحر�ء  ��سرتجاع 

وثيقة  مبقت�سى  مغربي  م�سوؤول  لها 

فرن�سي  وزير  �إم�ساء  حتمل  تافهة 

ديلكا�سي، ووزير مغربي عبد �لكرمي 

بن�سليمان.

�لكتاب،  هذ�  قر�ءة  يف  و�سن�ستمر 

�لتي  و�خلبايا  �لأ�سر�ر  لنعرف 

عن  �لتنازل  على  فرن�سا  �أرغمت 

وكيف  �جلز�ئر،  لفائدة  �ل�سحر�ء 

عندما  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �أن 

هذ�  تتبع  للخارجية،  وزير�  كان 

ه�سا�سة  يعرف  �ل�سائك، وهو  �مللف 

له  �سلمها  �لتي  �ل�سحر�ء  و�سع 

�أن  وبعد  �أنه  وكيف  �لفرن�سيون، 

يبق  مل  للجز�ئر،  رئي�سا  �أ�سبح 

لل�سحر�ء  ت�سلمه  م�سد�قية  يف  يثق 

�ل�سرقية �إل �إذ� �سغل �ملغرب مبلف 

�أم�سى  وكيف  �لغربية،  �ل�سحر�ء 

معاهدة �سرية مع �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية ل�سمان بقائه يف �ل�سحر�ء 

�لبرتولية.

�أ�سبحت  ملاذ�  �لقر�ء،  و�سيفهم 

�أ�سبحت  �أن  بعد  �أوباما،  حكومة 

�ل�سحر�ء  يف  لبوتفليقة  �سريكة 

�ل�سرقية، تخطط لدعمه يف موقفه من 

ق�سية �ل�سحر�ء �لغربية.
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 مصطفى العلوي

الضـــائعة
هل األجهزة المغربية تجهل هذه الخبايا الحقيقة

1

يتبع

لو كان شعب 
المغرب في هذا 

الزمن يعرف أخطاء 
بعض وزرائه، 

لكانت جثث كثيرة 
أخرجت من قبورها، 

لتقطع رؤوسها، 
وليكتب عليها: هذا 

جزاء من يبيعون 
وطنهم


