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كيران؟ ن  حكومة  فعلت  فماذا 

الرباط، خاص باألسبوع 
شباط  ِمؤكدة،بأن  أخبار  وصلت  أن  الداخلية،بعد  وزارة  في  كبير  استنفار 
سيعلن يوم األحد،سحب الوزراء االستقالليني من حكومة بن كيران .وال يعرف 
ما إذا كان الوزراء االستقالليون سيمتثلون لهذا القرار، إضافة إلى توارد أخبار 
أخرى من محيط حزب العدالة، تؤكد حصول اتصاالت سرية مع مزوار أمني 

عام حزب األحرار،للحلول محل حزب االستقالل في األغلبية احلكومية.
وكان االجتاه املعارض لشباط في حزب االستقالل، قد سمع بأن  شباط دعا 
الدكتور عبد الواحد الفاسي، حلضور حفل شباط مبناسبة ذكرى وفاة أبيه 
الذي  التذكاري  احلفل  وسأعانقه..  سيحضر  شباط :انه  ،وقال  الفاسي  عالل 
سيقام اخلميس ويتبع بحفل خطابي في سيدي قاسم ،يعتبره شباط كافيا 

إلعطائه القوة إلعالن االنسحاب من حكومة قال بأن نصف أعضائها سكارى.

الحقيقة الضائعة

 .. الدستور  يشتمون  كلهم 
إلغائه وقت  جاء  فهل 

سكان طنطان يستغيثون

طنطان  يبشر  املغرب  ملك 
؟ثالثة آالف منصب شغل.. فماذا جرى

3

)الدستور دعة .. وكل دعة ضاللة. عبد الله العروي (                                            

توفي في فاتح ماي معلقا 
بين إسبانيا والمغرب

ني  الكبير  الفهم  سوء 
ماريشال  وآخر  الريف 

املغري اجليش  في 
املارشال أمزيان 141516

هل تضيع الصحراء بين ترهات عصيد وشباط
أطراف يحتل  البوليساريو 

الصحراء   
غياب  في 

فعل.. ردة  2أية 

أمني البارودي، 
متطوع ملواجهة 
البوليساريو.
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كواليس األخبار

أبو ظبي: خاص باألسبوع
اإلمارات  عاصمة  في  امللكية  اإلقامة  طالت 
صباح  انتهت  رمبا  والتي  املتحدة،  العربية 
اإلقامات  طول  تتعدى  كادت  لدرجة  الثالثاء 
زايد  املرحوم  الشيخ  الدولة  كان مؤسس  التي 

بن سلطان يقضيها في املغرب.
وقد حتمت اإلقامة امللكية في أبو ظبي، تنقل 
عدد كبير من وزراء ومديري حكومة بن كيران، 
جللسات  باستمرار،  يستدعون  كانوا  الذين 
أن  بخباياها،  املهتمني  من  الكثير  أكد  عمل، 
جوهره،  يكون  قد  كبير،  مبخطط  يتعلق  األمر 
بإدماج  القدمي  املشروع  تنفيذ  إلى  العودة 

املغرب في املجموعة اخلليجية.
بأن  قطري  مسؤول  تصريح  جاء  وقد 
وأن  أية سحب،  تشوبها  ال  املغربية،  العالقات 
من  يعاني  كان  املسحوب)...(  السابق  السفير 
سيعني،  جديدا  سفيرا  وأن  صحية،  مشاكل 
املشروع  من  حاجزا  ليزيل  التصريح  هذا  جاء 
الذي تذكرون أنه سبق اإلعالن عنه سنة 2011، 
اخلليج،  دول  إلى  واألردن،  املغرب  بانضمام 
للخارجية،  وزير  الفاسي  الطيب  كان  عندما 

لكن وزيرة خارجية أمريكا هيالري كلنتون)...( 
وحدة  إقامة  ألن  للمشروع،  بالتعرض  نصحته 
كل  يكسر  أن  شأنها  من  مغربية،  خليجية 

املخططات األمريكية في املنطقة.
في  امللكي  التواجد  هامش  على  وكانت 
املاضي  األسبوع  في  عقدت  قد  اإلمارات، 
التعاون  آفاق  حول  اقتصادية،  ندوة  بطنجة، 
البوغاز،  ملدينة  والتحضير  اخلليجي،  املغربي 
اخلليجي  االقتصادي  االنطالق  مركز  تكون  أن 

في اجتاه إفريقيا.
ويبقى انضمام األردن لهذا االحتاد، بجانب 
املغرب، مبررا باملخطط األمريكي، جلعل األردن 
القدمي،  اإلمبريالي  املشروع  لفلسطني،  بديال 
الضفة  عن  بديال  لفلسطني  األردن  يعطي  الذي 
اخلليجي  املشروع  ليكون  وغزة،  الغربية 

املغربي بديال بدوره، للمشروع األمريكي.
يكون  رمبا  السادس،  محمد  امللك  أن  كما 
بزيارات  قام  ورمبا  اإلمارات،  في  منشغال 
للسعودية، هو بصدد التخطيط ملشروع ضخم، 
إلنقاذ املغرب من األزمة االقتصادية، من جهة، 
من  انتقامية  ورقة  للعب  أخرى  جهة  ومن 

انشغال  تستغل  كانت  التي  املتحدة،  الواليات 
إقامة  من  ملنعهم  الداخلية،  مبشاكلهم  العرب 
املؤسسات التي تضمن مستقبلهم، إذ ال يخفى 
أن الغيوم التي خيمت على العالقات القطرية 
املغربية، هي نفسها التي تخيم على العالقات 
القطرية مع عدة دول خليجية بعد أن أصبحت 
قطر تلعب دورا متقاربا مع املخطط األمريكي.

في  السادس  محمد  للملك  املطولة  اإلقامة 
تعبير،  أصح  على  اخلليج  في  أو  اإلمارات، 
واملديرين  للوزراء  أعطيت  التي  والتعليمات 
الذين مت استدعاؤهم لإلمارات، بأن ال يصدروا 
عناصر  كلها  أسرار،  عن  يكشفوا  وال  بيانات 
مشروع  إلعادة  جار  التحضير  أن  تؤكد، 
املجموعة  إلى  واألردن،  املغرب  انضمام 
املغرب  قوة  سيضع  الذي  األمر  اخلليجية، 
العسكرية واألمنية)...( في خدمة دول اخلليج، 
 – تغزو  اخلليجية،  األموال  رؤوس  ويجعل 
األسواق اإلفريقية، وهو  انطالقا من املغرب – 
محمد  للملك  األخيرة  التنقالت  يفسر،  يكاد  ما 
السادس، إلى إفريقيا، وبعدها بأيام إلى دول 

اخلليج.

املجاطي أرملة 
        وعقاب عصيد 

ملكيا       تدخال  تطلب 
لعالج العصائد

االسبوع الرباط: 
الزعيم  املجاطي  أرملة  فتيحة  وجهت 
السعودية،  في  القاعدة  لـتنظيم  السابق 
امللك  إلى  رسالة   ،2004 سنة  توفي  والذي 
الناشط  معاقبة  فيها  تطلب  السادس،  محمد 
على  تطاوله  جراء  عصيد  أحمد  األمازيغي 
يصف  الذي  الفيديو  أن  واعتبرت  اإلسالم، 
دليال  باإلرهاب  اإلسالم  رسالة  عصيد  فيه 

واضحا على إدانته.
نفس املتحدثة أكدت أن املغرب ال يوجد فيه 
عصيد بل توجد فيه عصائد، وهو ما جعلتها 
تطلب تدخال ملكيا ملعاقبته باعتباره املسؤول 

على عقيدة األمة، وبصفته سبط الرسول.

 العدد: 740  اخلميس 9 ماي 2013

تعليمات للوزراء املغارة أن ال يكشفوا شيئا عن الزيارة امللكية ألو ظبي

البوليساريو يحتل أطراف الصحراء في غياب أية ردة فعل..
تناقلت وسائل اإلعالم أخبارا عن استعداد فرق من 
املتطوعني، يتحدثون عن سبعة آالف، سيتوجهون إلى 
التي  البوليساريو  فلول  ملواجهة  الصحراوية  املدن 
رفعت أعالمها على كل أطراف املدن الصحراوية، حتت 
حماية مجموعات من املراقبني والصحفيني األمريكيني 
للمبعوث  املراقبة  العيون  يعتبرون  والذين  واإلجنليز، 
األممي روس، الذي قلب اصول اللعبة في شكل مظاهرات 
واجليش  املغربية،  القوات  جتعل  ومدعومة،  منظمة 

املغربي، واقفا ال يتدخل.
البالونات اإلعالمية املطلقة لشغل  وال ميكن تفسير 
التقاليد  عن  غريبة  سفهية،  بتصريحات  العام  الرأي 
املغربية، والتي أطلقها رئيس حزب االستقالل شباط، 
ومخلفات  بالسكايرية،  املسؤولني  من  عدد  وصف  في 
رسالة  في  طعن  الذي  عصيد،  األمازيغي  تصريحات 
الرسول محمد عليه السالم، ال تعتبر هذه املفاجئات)...( 
إال داخلة في املخطط املرسوم، لشغل الرأي العام املغربي، 

عما يجري في الصحراء..
الصحراء،  إلى  مغربية  ميليشيات  بإرسال  التهديد 
في  املشروع  حقهم  ملمارسة  أوفياء،  تضم صحراويني 
الفوضى بالصحراء، والذين ال ميكن للسلطات املغربية 
احلرية  في  حقهم  ميارسون  ألنهم  تضربهم،  أن  هناك 
الفردية، يظهر أنه احلل الذي سيفرض التوازن املطلوب 

في حل قضية الصحراء.
املغربي،  املعارض  ترأس  هي  كانت  مفاجأة  أكبر 
التامك، في املدينة اخلارجة عن اخلريطة الصحراوية، 
آسا، ملجموعة من امللثمني املسلحني بالسالسل ويحملون 
أعالم البوليساريو، يهدد بانطالق مظاهرات انفصالية 
مماثلة في الزاك وكوملني، ليصبح اخلطر االنفصالي على 

فريدوم، كلمة احلرية، مكتوبة بلغة املراقبني األمريكيني.

ما رأي أصحاب املدونة
بنشر  األسبوع  تنفرد 
تابعة  حلافلة  الصورة  هذه 
تتجول  اإلستقالل  حلزب 
بكل حرية العاصمة الرباط 
مرقمة  وهي  مدة،  منذ 
إلى  حتولت  وقد  باخلارج، 
مصدر نكتة بني الرباطيني، 
سبب  عن  يتساءلون  الذين 
عن  اإلستقالل  حزب  دفاع 
إذ  للسير  جديدة  مدونة 
من  اول  هو  احلزب  هذا 
بنودها  بخرق  سيقوم 
علنا.. احلافلة حتمل شعار 
مرقمة  لكنها  دائما  الوطن 

باجلارج.

هل تضيع الصحراء بين ترهات عصيد وشباط

أبواب أكادير.
بهذه  الصحراء،  في  الوضع  استفحال 
التي  للحكومة  مفاجأة  كان  الطريقة، 
أصبحت تهتم بهذا املوضوع بل وتتحدث 
البحث عن املسؤول عن هذا  عن ضرورة 

التردي)...(.
سكوت أقطاب األحزاب، وخاصة العدالة 
واحلركة،  االستقالل  وحزب  والتنمية 
واالحتاد االشتراكي، واألحرار، عما يجري 

في الصحراء حيث تظهر كل الصور، العيون 
والسمارة وهي مغطاة بأعالم البوليساريو، 
في  اجلرحى  عدد  بعد  املغرب  واكتفاء 
صفوف قواته، يجعل هذه األحزاب، ساكتة 
في إطار مخطط مرسوم، مخطط  خطير، 
وأخطر منه، انشغالهم بإثارة حمالت سب 
داخلة  أنها  إال  تفسيرها  ال ميكن  وطعن، 
في إطار شغل الرأي العام عما يجري في 

الصحراء.

العبادي أكل »الزفيطي« 
ثم خرج للصحافيني 

اجلزائريني

الرباط: األسبوع
العبادي  استضافوا  الذين  اجلزائريون  إستغل 
األمني العام اجلديد جلماعة العدل واإلحسان، فرصة 
تواجده باجلزائر للمشاركة في مؤمتر حركة حمس 
احلارة  »الزفيطي«  أكلة  تذوق  فرصة  مينحوه  لكي 
واملشهورة، والشك أن الفلفل احلار فعل فعلته، عندما 
قائال:  اجلزائرية،  للصحافة  ليصرح  العبادي  خرج 
الله-  شاء  إن  وتدريجيا-  امللك،  من  نعاني  »نحن 
في  جاء  ما  إلى  ونعود  النظام،  هذا  من  سنتخلص 

كتاب الله«.
الذين  اجلزائريني،  الصحفيني  حيل  انطلت  وقد 
كانوا يترصدون زالت لسانه، لكي يجروه إلى مواجهة 
أجوبته لصحيفة  أن  ورغم   ،)..( النظام  مع  مباشرة 
الشروق اجلزائرية، كانت مقتضبة، إال أن هناك فرقا 
كبيرا بني العبادي واملرشد الراحل عبد السالم ياسني 

الذي كان أكثر حنكة في خرجاته اإلعالمية.
ليبيا  في  عم  الذي  اخلراب  يستنكر  لم  العبادي 
وسوريا، بعد الربيع العربي، ولكنه اعتبر األمر عاديا 
فثمن احلرية )حسب قوله( باهض جدا.. تصريحات 
لم  تكن إال لتطرب أعداء املغرب الذين كثفوا انشطتهم 

سلطات الراط هي املسؤولة 
عن االزدحام سفارة موريطانيا

الرباط. األسبوع
كذب مسؤول موريطاني أن تكون سفارتهم بالرباط تأخذ مرسوم التأشيرة، بالعملة 

الصعبة، نافيا كل ما ذكرته األسبوع في هذا املجال.
هي  املغربية،  السلطات  ولكن  حقيقي  السفارة  بباب  االزدحام  مشكل  أن  ويتجلى 
املسؤولة، وليست السفارة حيث يظهر أن شكايات جيران السفارة )انظر األسبوع العدد 
املاضي( مت حتويلها إلى سلطات الرباط، التي لم جتب عن هذه الشكاوى، كما أن من 

الطبيعي أن السفارة ليست لها سلطة ملنع أصحاب السيارات من التوقف.
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اليوسفي يدعم إدريس االشكر 

فماذا فعلت حكومة ن كيران؟
ما خفي كان اعظم

حزب  زعيم)...(  يهبط  مرة  ألول 
تعيير  مستوى  إلى  شباط  االستقالل، 
والتنمية  العدالة  حكومة  في  الوزراء،  أحد 
احلوار  مستوى  لهبوط  تكريسا  بالسكايري، 
قد  البرملان  رئيس  وكان  احلديث.  املغرب  في 

طالب النواب بتحسني مظهرهم.

األحزاب  من  أقطاب  لقاءات  محيط  في 
العربية في الرباط، تأكدت أخبار مفادها أن 
السياسي املوريطاني املشهور محمد ولد دادة 
منعته  دادة،  ولد  املختار  السابق  الرئيس  أخ 
املغرب،  إلى  املجيء  من  املوريطانية  السلطات 
يستعد  نواقشوط  مطار  في  كان  عندما 

للمغادرة.

احلكومة  لرئيس  صحفي  تصريح  أهم 
أن  للصحفيني،  قال  عندما  جاء  كيران،  بن 
الصورة  التقاط  على  يتهافتون  املصورين 
الثانية، ألنهم يرغبون في أن يكون في الصورة 

الثانية ما لم يجدوه في الصورة األولى.

املنتمني  بني  كان  السياسي  املوسم  صراع 
االحتاد  حلزب  واملنتمني  االستقالل  حلزب 
الدستوري في طرفاية، جنوبا، والذي انتهى 

بنقل املتضاربني إلى املستشفى.

ال  للذين  كيران،  بن  احلكومة  رئيس  أكد 
يفهمون، أن مرور حزبه في احلكومة لن يكون 
فترة وتنقضي، وبني أن هذا التواجد، سيتكرر، 
أنفسكم  فحضروا  وثالثني،  ومرتني  مرة 
بن  خاطب  هكذا  حتكموا،  لكي  واستقيموا 

كيران شبيبته في 27 أبريل املاضي.

وأعلن  واإلسالم  الدين  لعن  كافر  ملحد 
الفيسبوك  في  وكتب  اإلسالم  من  خروجه 
للمسلمني  األعلى  املجلس  تأسيس  عن 
السابقني)...( رغم أن اسمه عماد الدين فإنه 
لكنه  املجلس،  هذا  رئاسة  في  رغبته  أعلن 
اختفى ولم يعثر عليه حتى البوليس. هناك 

من يقول أنه اختفى في قبر.

مجال  في  الساقط  التلميذ  املغرب 
)معهد  األخيرة  اإلحصائيات  اجلامعة، 
الدرجة  في  املغرب  جامعات  صنفت  شنغاي( 
العشرين، جامعة محمد اخلامس في الرباط، 
إفريقيا  في  جامعة  عشر  أربعة  تسبقها 

السوداء، وتسبقها خمس جامعات مصرية.

الشبيبة  قيادة  على  يتنافس  مرة  ألول 
االحتادية، مناضل من خارج مدينتي الرباط 
باخلريبكي  األمر  ويتعلق  البيضاء،  والدار 
رئيس  بدعم  يحضى  الذي  احلسني،  عادل 
يقرر  ورمبا  املالكي،  احلبيب  الوطني  املجلس 
لشكر إهداء الكتابة األولى خلريبكة بالنظر 
الوطنية  التربية  وزير  لعبه  الذي  للدور 
الدور  في  لصاحله  الصراع  حسم  في  السابق، 

الثاني على حساب الزايدي.

تسبب كالم زوجة مسؤول أمني كبير في 
يكتري  كان  أجرة،  سيارة  سائق  نفسية  تأزمي 
بوابل  أمطرته  أن  بعد  عندها،  من  الطاكسي 
أداء  عن  تأخر  انه  ملجرد  والقذف  السب  من 
ألداء  اضطرت  إنها  له  وقالت  »الروسيطة«، 
بدل  اخلاص  جيبها  من  »كلبها«  أكل  ثمن 
هذه  للكلب،  املخصص  التاكسي  مدخول 
أصحاب  انتفاضة  في  تتسبب  كادت  الواقعة 
زميلهم  ابنة  بأن  علموا  عندما  الطاكسيات، 

كانت مريضة.

أعيان  وأحد  االستقاللي  النائب  نفى 
قد  يكون  أن  الرشيد  ولد  حمدي  اجلنوب 
كانت  إذا  قائال:  سياسي،  ريع  أي  من  استفاد 
فأرجو  وسترتني،  شيئا  لي  وهبت  قد  الدولة 
الله أن ال يسترها«.. بعضهم تساءل باملناسبة 
ما هي الوصفة التي ميكن أن يتحول صاحبها 

من مجرد موظف »شيفور« إلى ملياردير.

تحت

 األضواء

األسبوع طنطان: 
لم ميض زمن طويل، على هذا االفتتاح امللكي الهام، ألول معرض 
يناير   26 في  السادس،  محمد  امللك  ترأسه  البحرية،  للمنتوجات 

.2011

وكان مدير أحد املركبات الكبيرة املنشأة في طنطان عمر بنسودة، 
عامل،   3500 لتشغيل  جاهز،  مشروع  تفاصيل  املهتم،  للملك  يشرح 
وزير  قدمها  التي  املشاريع  بينما  م.أ  السردين  يسمى  ما  إنتاج  في 
فإنه  لألنباء،  العربي  املغرب  وكالة  بيان  وحسب  أخنوش،  الفالحة 

ألف عامل في مجال حتويل الصيد البحري. سيشغل 115 
أقاموا  آنذاك  األسبوع  مراسل  لنا  كتب  كما  طنطان،  سكان 
االحتفاالت الكبرى بهذه البشارة امللكية، ألن طنطان، كانت ستصبح 
أغنى منطقة في اجلنوب وأكبر منوذج لالقتصاد في الصحراء ألنها 
الصيد  مركب  »أ.و.م.بي«  مصانع  في  حالي  عامل  ألفي  إلى  إضافة 
الصحراء  في  العاطلني  كل  ستشغل  سنة،  ثالثني  منذ  املتواجد 
املشروع  أن  رغم  وطرفاية  وكوملني،  والزاك،  أسا،  في  وأطرافها، 
امللك،  جلاللة  املشروع  يشرح  وهو  يظهر  الذي  بنسودة  شرحه  كما 
أفراد  لكل  إلى غذاء جاهز  السردين  للغاية، وهو حتويل  هو بسيط 
درهم للعلبة. وهو أغنى من اللحم، ومن  الطبقة املتوسطة بثمن 20 

أي مادة أخرى.
الذي حصل، هو أن طنطان التي كانت تنتظر العيد في شكل معمل 
للسردين يشغل ثالثة آالف عامل، و1200عامل في التوزيع، أصبحت 
املنطقة، وال مندوبوها  لم يستطع والي  اآلن تعيش مأساة حقيقية، 
النواب البرملانيون، مواجهتها، بعد أن أصبحت املراسالت الواردة 
من طنطان تتحدث عن الكارثة، وعن انطالق ثورة اجلوع من طنطان، 
بعد أن توقف العمل، باملصنع الذي كان مصدر ثروة املنطقة، فأصبح 
يهدد باالستغناء عن ألفي عامل. أصبحنا نراهم في أسواق طنطان 

بيوتهم. أمتعة  يبيعون 
السياسية  الكارثة  هذه  عن  ساكتة  كيران  بن  حكومة  أن  أكيد 
وسكانها  الصحراء،  مدخل  هي  طنطان  ألن  سياسية،  واالقتصادية. 
عملية  وعلى  البوليساريو  على  املؤثرون  وهم  صحراويون)...( 
امللكي،  املشروع  كان  لهذا  منها،  قريبني  أصبحنا  التي  التصويت 
بتشجيع مشروع السردين اجلديد، سيحل سياسيا مشكل الصحراء، 

املغرب. واقتصاديا مشكل 
لقد ورث بن كيران، عن وزارة اقتصاد مزوار، الذي رمبا كان وراء 

هذا املشروع، فماذا عملت حكومة بن كيران بإرث مزوار.
بهذا  املتهمة  املغربية  واألطراف  موريطانيا،  ستنقض  وهل 
لتجعل  وشواطئهم  شواطئنا  في  املتواجد  السردين  على  املشروع، 

من هذا املشروع، منقذا القتصادها على حساب املغرب.
امللك،  جاللة  تشجيع  ببشارة  فرحنا  لقد  يقولون:  طنطان  سكان 
أبنائنا  من  ألفني  وترك  املشروع  هذا  كسر  فمن  السردين..  ملشروع 
ننتظر افتتاح   – يا جاللة امللك   – يهددون بالبطالة، نحن الذين كنا 
في  وتبنيتموه  شجعتموه  الذي  السردين  معمل  مشروع  املشروع 

معرض الصناعة البحرية في أكادير. 
سكان  من  استفسارات  عدة  تلقى  طنطان،  في  األسبوع  مراسل 
املنطقة، بعد أن راجت أخبار بأن مركب السمك القدمي، ستغلق أبوابه، 
املشروع  رواق  يزور  امللك  جاللة  التلفزة  في  شاهدوا  الذين  وهم 
اجلديد، الذي كان سيشغل أكثر من ثالثة آالف عامل إضافي، فماذا 
ألفي  مركب  إغالق  التي سيكون  كيران،  بن  وأين هي حكومة  جرى، 
كانت طنطان وحدها  إذا  ألنه  في مسارها،  كارثة  في طنطان،  عامل 
قادرة على تشغيل خمسة آالف عامل مبشروع جاهز، قد يبدأ العمل 
في شهور، فما هي ماليني فرص الشغل املتوفرة في مناطق أخرى، 

يا سي بن كيران.

سكان طنطان يستغيثون

ملك املغرب يبشر طنطان 
ثالثة آالف منصب شغل.. فماذا جرى؟

الرباط: األسبوع
الرحمان  عبد  اإلحتادي  الزعيم  وضع 
تصنفه  كانت  التي  لإلشاعات  حدا  اليوسفي 
للحزب،  اجلديد  األول  الكاتب  معارضي  ضمن 
أمام  االشكر،  إدريس  تهنئة  على  أصر  بعدما 
والذين  احلزب،  في  القياديني  من  كبير  عدد 
حلوا ضيوفا عنده في منزله بالبيضاء، قائال: 
لكم  وأدعو  إخوانكم  بثقة  متتعكم  »..أهنئ 
بالتوفيق في ما ينتظركم من أعمال جسيمة«.

رسائله  ليوجه  املناسبة  استغل  اليوسفي 
أحمد  يقوده  الذي  البرملاني  الفريق  إلى 
فكرة  صواب  عن  عبر  عندما  خاصة  الزايدي، 
اخلروج من  املعارضة، وهي الفكرة التي دافع 

أوال،  كاتبا  إنتخابه  يتم  أن  قبل  إدريس  عليها 
له  البرملاني كانت   الفريق  بأن  أن يوضح  قبل 
»املعارضة  إسمه  كان  واسعة  وطنية  سمعة 

االحتادية«.
للحزب  الراهنة  للوضعية  تشريحه  وفي 
هي  احلزب  حالة  مييز  ما  إن  اليوسفي،  قال 
االنهزامات اخلمسة التي تكبدها على التوالي، 
قبل أن يدعوا اجلميع إلى التركيز على معركة 
إياهم  مذكرا  املقبلة،  اجلماعية  اإلنتخابات 
كان  عندما  البيضاء  في  اإلحتادي  العز  بأيام 
من  أكثر  يفوق  اإلحتاديني  املستشارين  عدد 
حيث  اليوم  مع  مقارنة  السكان،  ممثلي  نصف 

اليوسفيال يوجد فيها إال مستشار واحد. الرحمان  عبد 



دلوماسيون يؤّسُسون نقاتهم عد »فتوى« الفقيه العثماني
في  شجاعته  والنقابي،  الوزير  العثماني،  للدكتور  أسجل  أوال، 
الدخول على اخلط في معركة لها حساسية مفرطة داخل أسوار وزارة 
اخلارجية، فوزير آخر في موقعه، قد اختار قتل مبادرة تكوين مكتب 
نقابي في مهدها، وشتت أعضاءه على سفارات املغرب بافريقيا عقابا 
لهم، وامللك الراحل احلسن الثاني قام في اضراب الستينات مبا هو 
أعظم. ونسجل له أنه اختلف فعال، مع سلفه، وت��دارك اخلطأ الذي 
وقعت به الوزارة من قبل، في مقاربة العمل الدبلوماسي التكنوقراطي، 

في زمن اختارت اجلزائر »الدبلوماسية املناضلة«.
هذا نص الفتوى »العثمانية« كامال، حتى ال يتهمنا أحد 

بالتقويل أو التعسف في التأويل.
قال العثماني بخصوص عالقة احلكومة بالنقابات »ال 
نريد نقابات تقول نعم للحكومة، بل نريد نقابات تدافع 
عن حقوق العمال واألجراء، ونريد نقابات تنتقد احلكومة، 
مضيفا »ال نخاف من النقد البناء بل نرحب به ألنه يبني 
احلكومة  وان  خصوصا  وقعت  أغالطا  أو  نقائصا  لنا 
ليست معصومة« وزاد العثماني وسط تصفيقات املئات 
من مناضلي ومناضالت االحتاد الوطني للشغل باملغرب 
ومتعاطفيه )مبناسبة عيد فاحت ماي(، )زاد( »احلكومة لها 
الشجاعة كي تتراجع عن إجراءات إن كانت غير إيجابية 

وتقوم مبا هو إيجابي«. 
العثماني قال في السياق ذاته ان احلكومة لن تنصت 
فقط لنقابة االحتاد الوطني للشغل باملغرب بل إلى جميع 
إلغاء  النقابية واملواطنني، مبرزا أنه ال ميكن  املركزيات 

صوت النقابات التي تعتبر شريكا أساسيا للتفكير في كيفية إيجاد 
العثماني  الوزير  ينتظر  2013(.ما  م��اي   2 في  )التجديد  احللول« 
)الصورة( بعد »فتواه«، هو بالغات نقابية، سوف تنقلها طبعا، وكالة 

اجلزائر الرسمية وتتجاهلها وكالة مخزننا، من هذا الصنف:
احلركة  »بتنظيم  النقابة  تطالب  العربي،  املغرب  وكالة  وحسب 
الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيني اإلطارات في 
الوزارة وباخلارج، مع مراعاة األقدمية والتجربة والدرجة في ذلك«. 
وكانت النقابة قد حذرت من أن »الوضع السوسيو- مهني بالوزارة 
)وزارة اخلارجية اجلزائرية( قابل لالنفجار، مبا قد يؤدي إلى نتائج 
بتاريخ  بنكيران  ح��زب  لسان  )التجديد«  ال��ع��واق��ب«  محمودة  غير 

2013/02/14(. انتهى البالغ.
نقلنا هذا اخلبر، لكونه، كان حسب مصادرنا، أرضية ومنوذجا 
النقابة اجلديدة، بعد اكمال مسطرة  ألول بالغ ، سوف يصدر عن 
تأسيسها القانونية. وألن  نهج عمل النقابة سيكون حتت الفتة »ال..ال 
لسياسة وتدبير ملفات املوظفني بوزارة اخلارجية املغربية«. وسيكون 
حسب نفس املصادر، عمودها الفقري، نفس الطاقات، التي طردت 
الوزير يوسف العمراني من رئاسة جمعية األعمال االجتماعية لوزارة 

اخلارجية بأغلبية فاقت 80 في املائة، بعد فرز أصوات الناخبني.

وانتبهوا، اجلزائر حاضرة في كل جزئية من دبلوماسية املغرب، 
مع فارق واحد، أنها،  الدبلوماسية اجلزائرية، سباقة وهجومية، فيما 
تبقى دبلوماسية املغرب دفاعية وغارقة في ملفات دولية هامشية،  
وأغلب ردود فعلها،  مرجتلة،  بصيغة عمل رجال املطافئ. وصفعة 

أمريكا األخيرة  في ملف صحرائنا،  خير دليل.
هل يتحقق حلم النقابي، العثماني و تنتهي معركة الفصائل بفوز 

»خماسة« وخدام وزارة خارجيته؟
املوظفون الغلبة وقيادة نقابتهم اجلديدة، ينتظرون األفعال، بعد أن 
فقدوا الثقة، في حكومة تنكرت ألغلب برامجها االنتخابية ودبلوماسية 

تسير بدون بوصلة.. بتيليكوموند عن بعد .

متكن عدول املغرب من االلتئام في هئيتهم النقابية »النقابة الوطنية 
لعدول املغرب«، التي عقدوا لها مؤمترها التأسيسي اليوم بالرباط، 

من أجل الدفاع عن مطالبهم والنهوض باملمارسة املهنية.
من جهته، قال الرئيس السابق للمجلس اجلهوي للعدول بالرباط٬ 
شكيب مصبير٬ أن إحداث النقابة يأتي جوابا على مطالب العدول 
الذين اختاروا٬ على غرار املهن احلرة األخ��رى، التكتل في تنظيم 
نقابي للدفاع عن حقوقهم والنهوض مبهنتهم، وترمي الهيئة النقابية 
اجلديدة إلى الدفاع عن حقوق العدول وحتسني أوضاعهم االجتماعية 
وتأهيل الظروف املهنية ومواجهة اإلكراهات املطروحة في 

احلقل املهني.
العدل  مهنة  ارتباط  فك  إلى  العدول  يتطلع  فيما  هذا 
مبهنَتي التوثيق والنساخة، إضافة إلى احلصول على حق 
التوفر على »صندوق لإليداع« واستخدام التكنولوجيات 

احلديثة لإلعالم. 
الوطني  املجلس  رئيس  العثماني  الدين  سعد  وج��ه 
العمال  لكافة  خ��اص��ة  حتية  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل��زب 
واألج���راء واملواطنني مبناسبة ف��احت م��اي، ووص��ف في 
كلمة خالل مشاركته احتفاالت فاحت ماي بالرباط لنقابة 
االحتاد الوطني للشغل باملغرب ب��»النقابة العتيدة« التي 
معتبرا  فئاتها،  بكل  العاملة  الطبقة  مصالح  عن  تدافع 
العيد األممي فرصة لتقييم مكتسبات الشغيلة وتطلعاتها 
في الوقت نفسه، كما وقف عضو األمانة العامة حلزب 
املصباح، على ملف الوحدة الترابية والنصر الذي حققه 
املغرب بقيادة امللك محمد السادس بعدما تراجعت الواليات املتحدة 
عن مقترحها القاضي مبنح املينورسو حق مراقبة حقوق اإلنسان 
مذكرا بالدور القوي الذي لعبه جاللة امللك في هذا الصدد باإلضافة 

إلى الدبلوماسية املغربية وهيئات املجتمع املدني.
العثماني وس��ط شعارات تطالب بإسقاط  أخ��رى ش��دد  من جهة 
إرادة قوية في اإلصالح  الفساد واالستبداد، على أن احلكومة لها 
ومحاربة الفساد مذكرا بعدد من امللفات التي فتحتها احلكومة لعل 
آخرها املناظرة الوطنية حول الضرائب واجلبايات بالصخيرات، كما 
حتدث العثماني عن مبادرة احلكومة إيقاف رواتب 523 موظفا من 

األشباح خالل أربعة أشهر فقط.

دخول أمريكا إلى ليبيا احتمال وارد 
الرباط: االسبوع 

األسبق  الليبي  ال��وزراء  رئيس  قال 
اح��ت��م��ال دخول  إن  ج��ب��ري��ل،  م��ح��م��ود 
احتماال  ي��ب��ق��ى  ل��ي��ب��ي��ا  إل����ى  أم��ري��ك��ا 
مازالت  التي  الفوضى  ظل  في  واردا 
شهدت  التي  البلدان  بعض  تعيشها 
هذا  أن  أك��د  أن��ه  غير  العربي،  الربيع 
الوقت  في  مستبعدا  يبقى  اإلحتمال 
سيدفع  األمر  أن  إلى  بالنظر  الراهن، 
عدة مواطنني ملقاومة ما قد يعتبرونه 

إستعمارا.
الدميقراطية،  القوى  حتالف  رئيس 
على  لألسبوع  تصريح خاص  في  أكد 
الشروق،  م��رك��ز  نظمها  ن��دوة  ه��ام��ش 

مؤخرا في الرباط، أن حل قضية الصحراء رهني بتغليب 
موضحا  العربية،  املنطقة  في  اإلقتصادي  اجلانب  كفة 
م��ن خالل  ال��ن��زاع  أط��راف  ب��ني  أن املشكل ميكن جت��اوزه 
إلى  اللجوء  بينها  من  أليات  تفعيل  خالل  ومن  احل��وار 

أن  أك��د  ك��م��ا  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��دل  محكمة 
سياسي  ح��ل  إل��ى  التوصل  إمككانية 
ذلك  قبل  جربت  ألنها  مستبعدة،  تبقى 

تنفع. ولم 
احلكمة  ثوب  جبريل  محمود  ولبس 
أي وجود  غ��ي��اب  ع���ن  ي��ت��ح��دث  وه���و 
التي  العربية  البلدان  في  للعلمانيني 
في  للحاضرين  وأك��د  الثروات،  عرفت 
ثنائية  عن  احلديث  أن  املذكور،  اللقاء 
العلماني واإلسالمي في بعض البلدان 
ال��ع��رب��ي��ة، ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ع��زوف��ة لم 
تعزف صدفة في كل هذه األقطار )..(.

ع��ن وضعية  م��ع��رض ح��دي��ث��ه  وف���ي 
بسبب  ليبيا،  تعيشها  التي  الفوضى 
ليبيا جتني  ان  أكد جبريل  املسلحة،  امليليشيات  انتشار 
ثمار ما زرعه القذافي قبل رحيله، وضرب مثاال بالثورة 
إلى  ق��ول��ه  ت��ص��ل ح��س��ب  ل��م  وال��ت��ي   )1789( ال��ف��رن��س��ي��ة 

أهدافها إال بعد 80 عاما من القالقل.
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كواليس األسبوع

بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

األسبوع الرباط: 
له  إعالمي  خروج  أخر  في  الله  بنعبد  نبيل  تنازل 
أن  مؤكد  للجزائريني،  املغتصبة  الشرقية  الصحراء  عن 
الظروف احلالية ال تسمح بهذا املطلب، فمفهوم الوحدة 
اجلنوبية  باالقاليم  املطالبة  يتجاوز  ال  يتصوره  كما 

وامليلية. وسبتة 
إلى  ينتبه  لم  الله  بنعبد  نبيل  أن  االمر  في  اخلطير 
صفته احلكومية وهو يتحدث في هذا املوضوع، من باب 
احلقوقيني  مطالب  إلى  ينتبه  ولم  شباط،  على  املزايدة 
الرئيس  امللف من  بفتح  الذي حصلوا على وعد  املغاربة 
اشترطت  املتحدة  االمم  أن  لوال  السابق،  الفرنسي 
النسيج  يطالب  حيث  امللف،  لفتح  رسميا  الدولة  حترك 
و«تندوف«  »كولومبشار«  مناطق  باسترجاع  اجلمعوي 
بإعتبارها  اجلزائر  من  و»القنادسة«  البيضة«  و»حاسي 

مغربية. مناطق 

بنعبد اهلل »يتنازل« عن الصحراء

 العدد: 740  اخلميس 9 ماي 2013

الوفا.. السي  شكرا 

غرائب التعليم ال تنتهي في عهد الوزير الغريب األطوار محمد الوفا.. هذه الصورة النكتة تظهر فيها عالمة »إنتباه 
لوجود التالميذ« وهي معزولة في منطقة قاحلة، وقد تسائل الطرفاء الذين نشروا هذه الصورة أين هو الشارع 

وأين هي املدرسة وأين هم التالميذ، حتى تكون هناك عالمة إنتباه من هذا النوع.

محمود جبريل

بن عبد الله و شباط.
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كواليس األسبوع

عصيد ضد  يتحركون  الذكرى العاشرة لميالداملصريون 
 ولي العهد األمير موالي الحسن

احتفلت األسرة امللكية، يوم أمس األربعاء 8 ماي 2013 بالذكرى العاشرة 
مليالد صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير موالي احلسن.

وتشكل هذه املناسبة السعيدة فرصة سانحة جلريدة األسبوع بأن تتقدم 
أفراد  باقي  وإلى  السادس  محمد  امللك  جاللة  إلى  وأحرها  التهاني  بأصدق 
األسرة امللكية، متمنية طول العمر لولي العهد، ودوام األفراح للشعب املغربي 

قاطبة.

الرباط: وكاالت
العابر  الرأي  خلفها  التي  الردود  لهالة  امتدادا 
اللقاءات  أحد  في  عصيد  احمد  احلقوقي  للناشط 
الرسائل  بأن  فيها  صرح  والذي  املاضي،  الشهر 
الله عليه وسلم  احملمدية لرسول االسالم محمد صلى 
املقررات  في  تدريسها  يجب  ال  إرهابية،  رسائل  تعتبر 

املغربية. املدرسية 
خرجت وجوه خارجية عن احمليط املغربي، لتعبر عن 
أحد  فقد حتدث  بطريقتها اخلاصة،  القضية  في  رأيها 
الشيوخ املصريني، ويسمى خالد عبد الله و هو داعية 
ومحاضراته  دروسه  ببث  اشتهر  مصر،  من  اسالمي 
له  سبق  الذي  و  املصرية،  الفضائية  الناس  قناة  على 
في  القناة  إدارة  مجلس  مدير  منصب  شغل  ان  ايضا 
أقوال  الشديد من  امتعاضه و غضبه  وقت سابق، عن 

عصيد.
عليه  عصيد  أحمد  العلماني  أقوال  بأن  قال  الشيخ 
من الله ما يستحق، حول إرهابية رسائل النبي محمد 
صلى الله عليه و سلم، ال ميكن أن تصدر إلى من »وقح 

و منحط«.
املسؤولون  ينام  »كيف  عن  الشيخ  ذات  تساءل  كما 
في الدول اإلسالمية و حرمات االسالم تنتهك«، مضيفا 
التوجه  ذو  املغرب  مللك  ميكن  »كيف  كالمه،  ذات  في 
الصوفي احملب آلل بيت رسول الله أن يسكت عن هذا 
ينام  أن  يجب  ال  املغرب  ملك  أن  أتصور  ألني  الكالم،« 
يهاجم  هو  و  عصيد  فيديو  يرى  أن  بعد  سريره  على 
جتاوز  الذي  العلماني  هذا  يحاكم  أن  بعد  إال  النبي، 
السالم«  و  الصالة  عليه  اخللق  سيد  مع  األدب  حدود 

يضيف خالد عبد الله.

الله خالد عبد 

ماذا يجري داخل مؤسسة الصندوق املهني املغري للتقاعد؟
األسبوع البيضاء.  الدار 

املغربي  املهني  للصندوق  االجتماعي  املقر  يشهد 
غير  حتركات  األيام  هذه  البيضاء  بالدار  للتقاعد 
بعدما  الصندوق  وأطر  العاملني  طرف  من  مسبوقة 
تسربت أخبار تفيد بأن هناك صراعات ظاهرية وخفية 
باتخاذ  االنفراد  يريد  كل  املؤسسة،  إدارة  جلنة  بني 

القرارات في غياب تناغم بينها!
يعتري  باإلحباط  شعورا  أن  املصدر  نفس  ويفيد 
إثر  تهميشهم،  الذين مت  واملوظفات  املوظفني  من  عددا 
صراعات األجنحة املوالية لهذه اجلهة أو تلك، وظلوا 
التي حظي بها  »لعبة االستفادات واالمتيازات«  خارج 

البعض دون البعض اآلخر!
من  نوعا  خلق  اإلحباط  هذا  أن  مصدرنا  وأضاف 
العمل  جعل  مما  العاملني،  من  مجموعة  لدى  الفتور 
قبل،  من  يشهده  لم  ارتباكا  يشهد  باملؤسسة  اليومي 
امللفات دون معاجلتها  تراكم  الصورة في  وتظهر هذه 

تسديدات  صرف  عن  الصندوق  وامتناع  عدة،  لشهور 
انقطاعها  أو  للمتقاعدين،  وقتها  في  التقاعد  مبالغ 
يتوصل  لم  الصندوق  أن  مثال  منها،  واهية  ألسباب 
وتنقصه  مكتمل،  غير  امللف  أن  أو  املطلوبة،  بالوثائق 

ما! وثيقة 
طوال  لساعات  جاثمة  تظل  هؤالء  من  مجموعة 
العالقة  ملشاكلها  احلل  جتد  أن  دون  االنتظار  بقاعة 
الصندوق  لدى  احملجوز  التقاعد  مبلغ  ولتسديدات 
املتذمرون  يتحدث  كما  حق!  وجه  دون  شهور  لعدة 
نشيطة)...(  حتركات  عن  أيضا  بالصندوق  العاملون 
هذه األيام تقوم بها اإلدارة املركزية حتسبا ألي طارئ 
مباغث، ويتحدث البعض عن احتمال قدوم أعضاء من 
الفتحاص  كذلك  األيام  هذه  للحسابات  األعلى  املجلس 

املؤسسة. ميزانية هذه 
الصندوق  داخل  يحدث  إذن  ماذا  نتساءل:  أن  بقي 

للتقاعد؟ املغربي  املهني 

في  احلقائق  لتقصي  جلنة  املغربي  البرملان  شكل 
االختالالت املالية التي يشهدها مجلس اجلالية املغربية في 
ورفض  االجتاه،  هذا  في  الشكايات  ارتفعت  بعدما  اخلارج 
الدعوات  رغم  البرملان  أمام  املثول  اليزمي  إدريس  رئيسه 
للملك  احلساب  يقدم  أنه  ويؤكد  له،  وجهت  التي  الكثيرة 

السادس فقط.  محمد 
باسم  الناطقة  التجديد  جريدة  أوردت  الصدد،  هذا  في 
في  احلكومي  لإلئتالف  املتزعم  والتنمية  العدالة  حزب 
والشؤون  الوطني  والدفاع  اخلارجية  جلنة  أن  موقعها 
جلنة  شكلت  اخلارج  في  املقيمني  واملغاربة  اإلسالمية 
ملدة  اجلالية  مجلس  يسجلها  التي  االختالالت  في  للتقصي 
تزيد عن خمس سنوات، وتستشهد اجلريدة في هذا الصدد 
العدل  وزارة  إلى  توجيهها  جرى  التي  البيانات  مبئات 
ورئاسة احلكومة تطالب بالتحقيق، ومنها حتويالت مالية 
مائة  إلى  وصل  وتعويض  شخصية  مالية  حسابات  في 

السابقني. اإلداريني  العاملني  لبعض  مليون سنتيم 
التي  والشكايات  الهجرة  مصادر  عن  اجلريدة  وتنقل 
استشاري  رأي  ألي  املجلس  تقدمي  عدم  عنها  صدرت 
القانوني  النصاب  يكتمل  ولم  الهجرة،  مجال  في  للسلطات 
للمجلس منذ تأسيسه بعدم تعيني أكثر من 31 عضوا، وفي 

الوقت ذاته، يترأس إدريس اليزمي هذا املجلس عالوة على 
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان.

البرملانية  اللجنة  أمام  املثول  اليزمي  إدريس  ويرفض 
وتفيد  له،  توجه  التي  االتهامات  حول  توضيحات  لتقدمي 
فقط  احلساب  تقدمي  يدعي  أنه  املؤكدة  غير  املصادر  بعض 
املنصبني  في  بتعيينه  قام  الذي  السادس  محمد  امللك  أمام 

للبرملان. وليس 
وجه  قد  املنبهي  عبدو  وهو  املجلس  أعضاء  أحد  وكان 
هذا  في  يجري  ما  مسؤولية  يحمله  امللك  الى  رسالة 
امللك  يوفر  هل  اجلالية  مصادر  بعض  وتتساءل  املجلس، 
االنتقادات  رغم  اليزمي  إلدريس  احلماية  السادس  محمد 
الى شبهات بعدما رفض  التي توجه لعمله وحتولت الحقا 

اليزمي املثول أمام البرملان.
طرف  من  تعيينهم  ذريعة  الى  املسؤولي  من  عدد  ويلجئ 
امللك في مناصب لالحتماء من احملاسبة، وهي ثقافة سائدة 

وسط اإلدارة املغربية.
دور  أي  في  االستشاري  املجلس  يساهم  لم  وسياسيا، 
مجال  في  مبادرة  أي  على  يقدم  ولم  اجلالية،  عمل  لتطوير 

الصحراء في أوروبا رغم نشاط البوليساريو. 
عن موقع: ألف بوست

النواب مبجلس  يعترف  ال  اجلالية  مجلس  رئيس 

الرميد يغني وحيدا في موازين 
الرباط: االسبوع

لم يتفاعل أي وزير في احلكومة مع املطلب الذي تقدم به وزير العدل احملامي 
مصطفى الرميد، هذا األخير بدا كمن يطبل في املاء بعدما اعتبر املجتمعون ان 

الرميد خرق جدول االعمال ليطرح نقطة ال عالقة لها باجتماع احلكومة.
ويبقى أول من خدلو مصطفى الرميد، هم وزراء العدالة والتنمية أنفسهم، 
لكون اغلبهم كان يطالب بإلغاء مهرجان مغرب الثقافات الذي يقام في الرباط، 
قبل أن يضربوا الطم عندما دخلوا إلى احلكومة )..(. اإلرتباك احلكومي يصل 
مكونات احلكومة،  عقدت  أن  فقد سبق   ،)..( الفن واحلريات  في قضايا  أوجه 
من  إنتهوا  وعندما   ،)..( السكران  الوزير  قضية  ملناقشة  خصصته  إجتماعا 
اإلجتماع سرب بعضهم للصحافة خبر إعتذار شباط لبنكيران، غير أن عمدة 
فاس عاد ليكذب اجلميع في اليوم املوالي، ويعلن ملقربيه انه مستعد ملساندة 
أية جريدة سيقاضيها عبد الواحد سهيل بتهمة التشهير، »كلشي على حسابي، 

هكذا قال ملقربيه«.

اليزمي إدريس 



األسبوع الرباط: 
اوكريد«  »ابراهيم  الفكيكي  الملياردير  مازالت قضية 
حبلى بمفاجات أخرى غير سارة للبنك المغربي للتجارة 
عملية  أن  لألسبوع  مطلع  مصدر  أك��د  فقد  الخارجية، 
الحجز على ممتلكات البنك المذكور خالل االيام القليلة 
الماضية لم تكن سوى البداية ذلك ان االمر يتعلق فقط 
لدى  مودعة  كانت  التي  الراحل  أموال  من  يسير  بجزء 
البنك، بينما الجزء الكبير قد يتم تحصيله خالل االيام 
يقضي  اخر  إبتدائي  حكم  صدور  بعد  المقبلة  األخيرة 
بأداء 43 مليون درهم، ومبلغ 127 مليون درهم إضافية، 

من لدن البنك لفائدة ورثة اوكريد )الصورة(.
وسبق لألسبوع أن تطرقت إلى تفاصيل الواقعة التي 
راح ضحيتها الملياردير أوكريد، والذي قتله مدير البنك 
 ،1990 سنة  مكناس  فرع  الخارجية  للتجارة  المغربي 
عبد المجيد بنسودة، بمساعدة 4 شركاء اخرين، أحدهم 
بلجيكا  من  ج��اء  غيابيا  ب��اإلع��دام  حكم  حقه  في  ص��در 

ما  حسب   ،)..( الراحل  تصفية  في  ليساهم  خصيصا 
يؤكده ذات المصدر.

الهالك  ورثة  إضطر   2013 سنة  إلى   1990 سنة  من 
بالمفاجآت  حافال  كان  طويل،  قضائي  مسار  قطع  إلى 
يوم  ذات  الذي حكم  القاضي  ذلك  القضائية، مثل حالة 
بعدم مسؤولية البنك عن المبالغ المودعة لديه )..(، أو 
حالة رئيس المحكمة الذي أرسل ليبشر محامي الخصوم 

التنفيذ. بإيقاف  االوامر  بصدور 
الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  وكان مسؤولوا 
قد تدخلوا ليسلموا العون القضائي الذي باشر عملية 
الحجز على بعض الممتلكات في المقر الرئيسي، شيكا 
تناهز قيمته ثالثة ماليير درهم، كتسبيق في انتظار 
من  فوجئو  الحقوق،  اصحاب  أن  غير  الباقي،  تنفيذ 
التنفيذ،  بإيقاف  تقضي  التي  االوامر  بصدور  جديد 
وه���و ن��ف��س ال��س��ي��ن��اري��و ال���ذي ت��ك��رر ط��ي��ل��ة سنوات 

النزاع.

البوليساريو تلعب ورقة الثروات الطبيعية 
عد فشل القضية احلقوقية 
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عندو شعبو.. النهاري 

العامة  اجلمعية  قرار  في  جاء 
)د.28(،   3190 رقم:  املتحدة  لألمم 
بتاريخ  اجللسة العامة رقم: 2206 
»إّن  يأتي:  ما   1973/12/18

للغة  ما  ُتدٍرك  إْذ  العامة  اجلمعية 
حفظ  في  مهم  دور  من  العربية 
وثقافته،  اإلنسان  حضارة  ونشر 
العربية  اللغة  أّن  أيضا  تدرك  وإْذ 
عضوا  عشر  تسعة  لغة  هي 
)عدد  املتحدة  األمم  أعضاء  من 
لغة عمل  22(، وهي  اآلن  األعضاء 
متخصصة،  وكاالت  في  مقررة 
للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  مثل 
األمم  ومنظمة  والثقافة،  والعلم 
املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة 
العمل  ومنظمة  العاملية،  الصحة 
رسمية  لغة  أيضا  وهي  الدولية، 
الوحدة  منظمة  في  عمل  ولغة 
اإلفريقية )االحتاد اإلفريقّي حاليا(، 
تعاون  حتقيق  ضرورة  تدرك  وإْذ 
الوئام  وتعزيز  نطاقا  أوسع  دولّي 
ورد  ما  َوْفِق  على  األمم  أعمال  في 
تقرر  املتحدة...،  األمم  ميثاق  في 
إدخال اللغة العربية ضمن اللغات 
في  املقررة  العمل  ولغات  الرسمية 
اجلمعية العامة وجلانها الرئيسة، 
النظام  بتعديل  عليه،  ِبناًء  والقيام 
املتصل  العامة  للجمعية  الداخلّي 

باملوضوع«.
باليوم  االحتفال  إطار  وفي 
على  وِبناًء  األم،  للغة  الدولّي 
تقرر  اليونسكو،  من  مبادرة 
 18 في  العربية  باللغة  االحتفال 
باعتباره  سنة،  كل  من  ديسمبر 
اليوم الذي صدر فيه قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة بإدخال اللغة 
الرسمية  اللغات  ضمن  العربية 
في اجلمعية  املقررة  العمل  ولغات 

العامة وجلانها الرئيسة.
العربية  املنظمة  حددت  وقد 
فاحت  والعلوم،  والثقافة  للتربية 
لالحتفال  سنة،  كل  من  مارس 

باللغة العربية.
القرارات  إلى  اإلشارة،  وبعد 
العربية  اللغة  بترسيم  اخلاصة 
سنويا،  بها  واالحتفال  أمميا، 
أجيب  أن  ارتأيُت  وعربيا،  دوليا 
العنوان  في  الوارد  السؤال  عن 
مقاالت  من  مقتطفات  خالل  من 
عربية،  صحف  ثالث  في  منشورة 
بعد  يدرك  الكرمي  القارئ  لعل 
فرضت  العربية  اللغة  أن  قراءته 
به  تتمتع  مِلا  العالم،  على  نفسها 
املكانة  مقومات جتعلها حتتل  من 
وذلك  األمم،  لغات  بني  بها  الالئقة 
الناطقني  تقاُعس  من  ْغم  الرُّ على 
التعليم  في  استعمالها،  عن  بها 
املرافق  بعض  وفي  اجلامعّي، 
في  وتشكيكهم  اإلدارية،  احليوية 
قدرتها على مسايرة التقدم العلمّي 

والتقانّي )التكنولوجّي(.
مقال  في  بنعمرو،  نبيل  كتب 
اللغة  تلك  العربية...  بعنوان:  له 
أن  فيه  شك  ال  »مما  أهلها:  الظالم 
اللغة العربية متر من أزمة حقيقية 
حيث  من  وجود  أزمَة  تكون  تكاد 
العامة  بني  وتداوُلها  استعماُلها 
في  بة  ُمغيَّ شبه  فهي  واخلاصة. 
كذلك  وهي  اإلدارية،  التعامالت 
ُمحتَقَرة لدى العديد من املثقفني أو 
باألحرى لدى أشباه املثقفني الذين 
أصبحت لديهم قناعة بأن التحدث 
باللغة العربية هو رديف للتخلف، 
في  أجنبية  لغة  استعمال  وأن 
اليومية  األحاديث  وفي  اخلطاب 
ر عن مدى انتماء الشخص إلى  ُيعبِّ

واألدهى  احلداثة.  وإلى  العصر 
األجنبية  اللغة  أن  هو  هذا  من 
إلى  بالنسبة  حتديدا  )الفرنسية 
في  الرسمية  اللغة  هي  املغرب( 
داخل  وفي  التجارية  املعامالت 
واملساحات  املمتازة  األسواق 
الكبرى بني املُستخَدِمني والزبائن، 
مع  بعضهم  املستخدمني  وبني 
نسمع  أصبحنا  حتى  بعض، 
النداءات، املنبعثة من البوق داخل 
إلى  واملوجهة  املمتازة،  السوق 
اليد  من  كلهم  والذين  املستخَدمني 
حصريا–  تقال  املغربية،  العاملة 

باللغة الفرنسية...«!

 ويقول سعيد سهمي: في مقال 
اللغة  حُتاَرب  عندما  بعنوان: 
ُنشر  أبنائها،  طرف  من  العربية 
عدد  الصحفّي«  »األسبوع  في 
واضحا  »أصبح   :2010/12/30

لكل من كان له قلب أو ألقى السمع 
ال  العربية  اللغة  أن  شهيد،  وهو 
حُتاَرب من َطَرِف جهات أجنبية، وال 
من طرف »اللوبيات الفرانكفونية«، 
إمنا  العوملة؛  دعاة  طرف  من  وال 
من طرف »بيادق« )وطنية( نصبوا 
العربية  عن  كمسؤولني  أنفسهم 
أنهم هم  ومدافعني عنها، في حني 
تدميرا،  اللغة  هذه  يدمرون  الذين 
احلط  إلى  بكل جهودهم  ويسعون 
قادرة  أنها  رغم  معنوياتها.  من 
بنفسها،  نفسها  عن  الدفاع  على 
بل أعتقد أن النهوض بها سيكون 

على يد )أعدائها( املفترضني.
ففي جميع الدول الغربية تقريبا 
املعاهد  في  العربية  اللغة  تدرس 
اجلالية  ألبناء  ال  اجلامعات،  أو 
يقع  وإمنا  فقط،  واملسلمة  العربية 
باحثني  طرف  من  بها  االهتمام 
ني، يدفعهم تارة  وأكادمييني ولسانيِّ
رغبتهم  وتارة  العلمّي،  فضوُلهم 
في التعرف على جذور )اإلرهاب(، 
هذه  بعظمة  إميانهم  أخرى  وتارة 
طويال  زمنا  صمدت  التي  اللغة 
ولهذا  وجماليتها.  بيانها  بفضل 
املستقَبليات  علماء   بعض  يرى 
ستتبوأ  سنة  خمسني  بعد  أنه 
بعد  الثانية  املرتبة  العربية  اللغة 
ستقضي  التي  الصينية  اللغة 
اإلجنليزية.  مركزية  على  حتما 
تنجلي  رياضية  حلتمية  وإنها 
كثير  انحسار  بفعل  اليوم  معاملُها 
من الثقافات واللغات الغربية بعد 

فشل أكاذيب العوملة وظهور بوادر 
االقتصاد  في  األمريكّي  التراجع 
سكانية  بنية  وظهور  والسياسة 
ينات«  »تنِّ أوربية شائخة، وصعود 
آسيوية شامخة، فضال عن التطور 
الذي يعرفه اإلسالم  يوما بعد يوم 

في الشرق والغرب...«.
وفي اخلتام، وقياًسا على املعادلة 
د=  املعروفة لدى األطباء : مْضٌغ َجيِّ
مُيِكن  َدة،  َجيِّ ة  ِصحَّ  = د  َجيِّ َهْضم 
ِصياغة معادلتنْي ُأْخَرَينْي، ُهما: 1- 
العربّي  الوطن  في  اإلدارة،  تعريب 
تفاُعل   = املواطن  من  تقريبها   =
 = ُكوم  وامَلْ احلاِكم  بني  إيجابّي 
إلجناز  ص  املَُخصَّ الوقت  اختصار 

العمل = زيادة اإلنتاج.
الوطن  في  التعليم،  تعريب   -2

 = اْسِتيعاب   = د  يِّ َجّ َفْهم   = العربّي 
د  َجيِّ َتفاُهم   = علمّي  م  تقدُّ  = إْبداع 
بني املتعلِّمني، سواء أكانوا َعَرًبا أْم 
غيَر عرب، ألّن َكْسَر احلاجز اللغوّي 
وحدة  بناء  في  األولى  اللِبنة  هو 
ولهذا  لالستمرار،  قابلة  وطنية 
حتافظ  أن  تريد  التي  الدولة  فإن 
تعلمهم  مواطنيها  وحدة  على 
جميعا بلغتها الرسمية، وال تسمح 
بعد  إال  ألجنبّي  اجلنسية  بإعطاء 
هذا،  يعني  وال  لغتها.  يتعلم  أن 
بحال من األحوال، َسدَّ الباب أمام 
تعلُّم اللغات احلية األجنبية. كما ال 
الوطنية  اللغات  يعني عدم تطوير 
وتخصيص  ُوِجَدْت،  إْن  األخرى، 

البرامج املناسبة للناطقني بها.
نأمل أن يهتم العرب واملسلمون 
ليواكبوا  الكرمي،  القرآن  بلغة 
بهذه  املتزايد  الدولّي  االهتمام 
اللغة اجلميلة اخلالدة املتألقة على 

مرِّ العصور.
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األوروبي البرلمان 

بقلم: إسلمو ولد سيدي أحمد

ماذا يعني ترسيم 
اللغة العرية

 في األمم املتحدة
 واالحتفال ها

 مرتني في السنة؟

اجلديد في قضية أوكريد 

مقتطف من حكم احملكمة الصادر ضد البنك املغربي للتجارة اخلارجية.

وجدة: االسبوع 
صدم حكم المحكمة اإلبتدائية في وجدة كل المتحمسين لمعاقبة الشيخ 
التي  القتل،  على  التحريض  تهمة  من  براءته  حكم  ص��دور  بعد  نهاري، 
الغزيوي،  المختار  الصحافي  مواجهة  في  العامة،  النيابة  به  ألصقتها 
الذي وصفه النهاري بالديوت بعدما قال إنه يقبل أن تباشر أمه وأخته 

.)..( الفردية  عالقاتها حسب حريتهما 
وقد تحولت اللقاء الذي تراسه النهاري في فاس إلى فرصة لإلحتفاء 
بانتصاره القضائي )..(، حيث خرج المواطنون الستقباله بالثمر والحليب 
فيما ردد أنصاره شعار »موت موت يا العدو.. النهاري عندو شعبو، وسبق 
حمل نفس الشعار في وقفات إحتجاجية سابقة ضد محاكمته، وربما تعقل 
القضاء في إصدار أحكامه بالنظر على حجم االنصار، الذين كادو يكررون 

.)..( سيناريو ميدلت 
القضية هو  المثير في  القضاء، فإن  الغزيوي قد قبل بحكم  وغذا كان 
العدل مصطفى  وزير  كون  من  الظالمية  االوساط  بعض  إليه  أشارت  ما 
حكم  الستئناف  تحرك  الذي  هو  العامة،  للنيابة  رئيسا  بوصفه  الرميد 

البراءة الصادر في حق الشيخ النهاري.

كواليس األسبوع

النهاري في فاس.



من القلب

أقامت عائلة ومؤسسة العاّلمة الراحل الدكتور عبد الهادي بوطالب حفل تدشني شارع عبد الهادي 
بوطالب الذي كان يسمى سابقا طريق آزمور. 

وقد حضر احلفل مجموعة هامة من الشخصيات البارزة ورجال الفكر والثقافة والسياسيني. وكان 
على رأسهم الوزراء األوائل باحلكومات السابقة بدًء باألستاذ أحمد عصمان واألستاذ عبد الرحمن 
اليوسفي، واألستاذ إدريس جطو، واألمني العام للحكومة األستاذ إدريس الضحاك، ووزير التشغيل 
منظمة  ورئيس  الغزواني،  الراشدي  الدكتور  منهم  سابقني  ووزراء  سهيل،  الواحد  عبد  األستاذ 
اإلسيسكو األستاذ عبد العزيز التويجري ووالي والية الدار البيضاء األستاذ محمد بوسعيد، وعامل 
عمالة أنفا األستاذ كرمي حللو ومدير أمن منطقة أنفا األستاذ حميد بحري، ومدير اخلزينة العامة 
األستاذ نور الدين بنسودة، واحملامي املعروف الدكتور إبراهيم رشيدي، وسفير املغرب مبوريطانيا 

األستاذ عبد الرحمن بن عمر، إضافة إلى لفيف هام من أصدقاء ومحبي ورفاق درب الفقيد العزيز.
وقد تخلل احلفل عرض للسيرة الذاتية الزكية للدكتور بوطالب، ثم ألِقيت عدة خطابات افتتحتها 
كرمية الراحل السيدة أمينة بوطالب، ثم تلتها كلمة قيمة من األستاذ مجيد بوطالب، رئيس مؤسسة 

بوطالب وجنل الراحل.
وبعد ذلك، وفي جو مهيب حتوم فيه ذاكرة الراحل، متت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لشارع 

عبد الهادي بوطالب.
وقد َعرفُت الراحل الكبير الدكتور عبد الهادي بوطالب، في مطلع ثمانينات القرن املاضي، حيث 
عرفني عليه صديق عمري العزيز العالمة الراحل األستاذ أحمد بنسودة. ولم مير وقت طويل حتى 
توطدت أواصر صداقة مبنية على تقدير واحترام متبادلني. وسرعان ما صارت الثقة التامة عنوانا 
ألخّوتنا فصار الراحل العزيز يدعوني باستمرار إلى بيته العامر حيث كنت ألتقي كبار الشخصيات 
التي كانت تزور الدكتور بوطالب الستشارته واالستنارة بآرائه السديدة، فكان ال يبخل عليهم باملشورة 

وميدهم بعصارات حكمته وجتاربه الكبيرة. 
وال زلت أذكر أنه عندما اقُترح عليه إجراء مقابالت صحفية لبرنامج »شاهد على العصر« الذي كان 
يقدمه الزميل أحمد منصور بقناة اجلزيرة. فاتصل بي الدكتور عبد الهادي بوطالب، ودعاني على 
مائدة الغداء التي أقامها مبنزله تكرميا لألستاذ أحمد منصور. كما دعا صديق عمره األستاذ التهامي 

الوزاني. وكان معنا على املائدة جنله األستاذ مجيد بوطالب.
وبعد انصراف الضيوف، انتحى بي الدكتور بوطالب جانبًا، وسألني قائال لي: »ما رأيك؟ هل 
تنصحني بقبول إجراء هذا احلوار. سوف أّتبع رأيك، فأنا أثق بك ثقة كاملة«. فقلت له على الفور: 
»ال تتردد في إجراء هذا احلوار، ألنه سيكون تاريخيا وسيصحح عدة مفاهيم مغلوطة حول املغرب، 
فماليني املشاهدين العرب في انتظاره فال تبخل عليهم به. وكن واثقا بأنك ستخدم بلدك بهذا احلوار 
ألنك ستفضح األكاذيب وستصحح معلومات كل العرب عن املغرب وعن ملوكه األب��رار، وستذّكر 

بأمجاد التاريخ واحلاضر املغربيني«. 
وهكذا كان، فبعد أن بثت قناة اجلزيرة حوار الدكتور بوطالب تلقته اجلماهير العربية بتقدير 

وانبهار ولقي صدى طيبا جدا. 
ثم أستحضر ما عشته من فرحة عندما كنت أستعد لتأليف مؤلفي األول عن جاللة امللك محمد 
السادس بعنوان »محمد السادس، امللك األمل«، حيث لم يتردد الدكتور بوطالب في كتابة تقدمي هذا 
الكتاب بقلمه اخلالد. وأذكر كيف ارتسم االرتياح على أسارير العاهل العظيم محمد السادس حفظه 
الله عندما رأى التقدمي املكتوب بقلم الدكتور بوطالب. وعندما عزمت على تأليف مؤلفي الثاني عن 
جاللته، لن أنسى أبدا أن الدكتور بوطالب هو الذي أطلق عليه عنوان »محمد السادس ملك اإلصالح 

والتغيير«.
إن إطالق إسم الدكتور عبد الهادي بوطالب هو أقل ما ميكن أن يقدمه املغرب لرجل وطني أفنى 
حياته في خدمة بلده، رجل قل نظيره في احلكمة والثقافة ودماثة اخللق واإلخالص للعرش العلوي 
وللشعب املغربي. رجل قدم لألجيال الصاعدة خير زاٍد أال وهو تلك املؤلفات القّيمة الزاخرة باملعلومات 

الصحيحة والدراسات العظيمة.
ويرتبط إسم الدكتور عبد الهادي بوطالب في ذاكرة املغاربة بصفاته كسياسي مخضرم ومفكر 
وأديب وأكادميي. ورغم رحيله فهو حاضر في أذهان كل الذين عاصروه أو لم يعاصروه كرجل من 
طينة الرجال النادرين، حيث عايش مسيرات ومحطات هامة من تاريخ اململكة املغربية. رجل وهب كل 

حياته لوطنه ولكرامة وطنه.
وللتذكير فقد ُولد الكاتب واملفكر املغربي عبد الهادي بوطالب مبدينة فاس في سنة 1923، وتخرج 
من جامعة القرويني املغربية وحصل على اجازة ودكتوراه في الشريعة وأصول الفقه ودكتوراه في 

احلقوق.
امللكي  باملعهد  السادس  العادل محمد  امللك  الثاني وجاللة  العظيم احلسن  الراحل  درَّس  وقد 
بالرباط، وشارك في أول حكومة مغربية بعد االستقالل كوزير للشغل والشؤون االجتماعية. ثم تقلد 
عدة مناصب وزارية: وزارة اإلعالم والشباب والرياضة، وزارة العدل، التربية والتعليم، اخلارجية 
وعمل سفيرا للمغرب بكل من بيروت، دمشق، واشنطن واملكسيك وترأس البرملان املغربي سنة1970. 
وكان مستشار امللك احلسن الثاني في فترة )1976-1978( و)1992 – 1996(. وباإلضافة إلى ذلك 
فقد أسندت للراحل مهمة أخرى أصبح مبوجبها مديرا عاما للمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة 

»اإلسيسكو« ما بني 1982 و1992.        
وأذكر أنه عندما أصدر كتابه الشهير »نصف قرن من السياسة« سألته ونحن في بيته الكرمي: »كيف 
متكنت من كتابة هذا الكتاب رغم كونك سياسيا كبيرا ورغم أننا تعودنا على التكتم لدى السياسيني«. 
فأجابني قائال: »إسمع يا رمزي، إنه من النادر أن يجتمع في السياسيني واملثقفني ازدواجية الثقافة 
والسياسة، فالسياسي غالبا ما يكون في خلفيته التستر على الشؤون السياسية والقضايا التي وراء 
األحداث وال يريد حني يتحدث عنها أن يكشف عنها باعتبارها سر املهنة، أما املثقف فبالعكس يبحث 
ويكشف وأنا عندما أحتدث عن مذكراتي التي أشرت إليها، فانا أحتدث عن واقع وأنا سعيد لكون 
مجموعة من الشباب يتصلون بي ويقولون أنني ضمنت كتابي بعض التفاصيل التي لم يعاصروها 

والتي يجهلونها. إذن فالكتاب الذي قدمته كان ثقافيا أكثر منه سياسيا«.
 لقد رحل الدكتور عبد الهادي بوطالب منذ أكثر من ثالث سنوات حيث تلقاه البارئ تعالى يوم 
17 دجنبر 2009، ولكن شخصيته النادرة وخياله الكبير كوطني من طينة العظماء، وإرثه الفكري 

الشيوخ، ومبادئه  قبل  للشباب  للسنني واملفيدة  العابرة  األجيال، وأفكاره  لكل  الصالح  والثقافي 
التقدمية املفيدة لتكوين مواطنني صاحلني إضافة ألخالقياته التي تصلح موادا للتدريس من صراحة 
ونزاهة واحترام للكبير والصغير ووفاء وإيثار وكرم وشهامة. كل هذا سيتحدى الرحيل وسيقول 
للغد وللمستقبل بأن رجاال من طينة الدكتور عبد الهادي بوطالب سيظلون دائما بيننا وبني القادمني 

بعدنا. فرحم الله أخي وصديقي الغالي الدكتور عبد الهادي بوطالب وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شارع أزمور في الدار البيضاء
2014 أصبح شارع عبد الهادي وطالب سنة   القادم  اخلطر 

الرباط:  الكولونيل محمد ملوكي
مقال  في  الشعب؟..  على  املغربية  الدولة  تكذب  هل 
حول الصحراء املغربية حتت عنوان: »اإلستراتيجية 
اجلديدة«، املنشور األسبوع املاضي، قلت انه إذا كان 
 25 املتحدة يوم  قد مر بلحظة عصيبة باألمم  املغرب 

أبريل املاضي، فخرج منها منتصرا نسبيا.
املتاحة  واالستعالم  البحث  وسائل  لدي  يكن  فلم 
لوكالة أنباء. لذا اعتبرت قرار املهلة املمنوحة للمغرب 
الذكاء  عن  ما  نوعا  ناجتا  املتحدة  األمم  طرف  من 
والبصيرة واجلرأة التي من املفروض أن تتحلى بها 
الدبلوماسية املغربية ملا تعتزم أن تشمر عن سواعدها 

للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
فكري  وسلمت  الصواب  جانبت  قد  أنني  يبدو 
للخيال، وكذلك الشعب كله اجنر إلى الثقة في وسائل 

إعالمنا الرسمية وذهب في النفس االجتاه.
آخذة  بأنها  دائما  تتباهى  املغربية  الدولة  إن 
بفضل  جوانبها  كل  من  ومحمية  احتياطاتها،  كل 
املتينة  الصداقات  القوية وشبكة  الرسمية  حتالفاتها 
والبوليساريو(،  )اجلزائر  اخلصوم  مؤامرة  إلحباط 
في هذا السياق فانه منذ الدورة األخيرة ملجلس األمن 
الدولي، واملغرب ينسب في تصريحاته الرسمية تراجع 
القاضي  مشروعها  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
حقوق  مراقبة  لتشمل  املينورسو،  مهمة  بتوسيع 
ومجهودات  اتصاالت  لنتيجة  بالصحراء،  اإلنسان 
ولدى  بواشنطن،  املؤثرة  األوساط  لدى  مبعوثيها 

السيد بان كي مون والعاملني معه.
من  الواردة  فاألخبار  ذلك،  احلقيقة خالف  لألسف، 
األمم املتحدة تدعو إلى أشد القلق، إن اإلشاعة التي 
ألزمت  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  مفادها  تروج 
املغرب بإيجاد حل متوافق عليه مع الثنائي اجلزائر 
عليه  سيفرض  وإال   ،2014 أبريل  قبل  والبوليساريو 
تطبيق استفتاء تقرير املصير بالقوة إن تطلب األمر 

ذلك.
وقد نشرت برقية نسبت إلى األمم املتحدة تقول أن 
ودون  وحده  سيتحمل  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل 
أي مشاركة أخرى مسؤولية تسيير األمور والتخطيط 
املتعلق بتنظيم االستفتاء، يساعده في املهمة قوات من 
الشرطة والعسكر املنضوية حتت راية األمم املتحدة. 

إن الشخص املعني باملهمة إلى حد اآلن هو السيد 
جيمس  السيد  من  بقربه  املعروف  روس  كريستوفر 
استفتاء  فكرة  عن  الرئيسي  املدافع  كان  الذي  بيكر 
تقرير املصير، إن فشلت املفاوضات اجلارية حاليا بني 

األطراف املعنية. 
املطروح  التساؤل  فان  النظر،  لقاصري  وبوضوح 
التي  املهمة،  بنفس  روس  كريستوفر  سيقوم  هل  هو 
قام بها كل من السيدان جاي جارنر، وبول برمير، بعد 
وأنه  السيما  حسني،  بصدام  واإلطاحة  العراق  غزو 
مرحلة  وتنفيذ  إعداد  مدة  الوحيد  املتصرف  سيكون 

االستفتاء )إذا قدر الله(.
بينما  كارثي،  سيناريو  خلطر  يتعرض  املغرب  إن 

جرجرة  فيكفيه  مريحا،  موقفا  اآلخر  الطرف  يعرف 
الصحراء  بقضية  للدفع  أخرى  سنة  ملدة  املفاوضات 
إلى استفتاء تقرير املصير، وطرد املغرب من البوابة 

اخللفية.
الوطنية  السياسية  الطبقة  مشاركة  فإن  ولألسف 
من  فاخلوف  صرفة،  شكلية  تبقى  امللف  هذا  في 
زعماءها إلرضاء  يدفع  وامتيازاتها  فقدان مصاحلها، 
السلطة  فإن  األخرى،  القضايا  في  كما  فقط،  السلطة 
توظفهم لترسيخ نهجها والتصفيق لرؤيتها وللرواية 
منذ  البالد،  تاريخ  في  مرة  ألول  إنه  تعتمدها.  التي 
غرار  على  متاما  مسؤولة  األحزاب  توجد  االستقالل، 
انسياقها  لتبرير  اليوم  بعد  لها عذر  يعد  فلم  الدولة، 
مضطرة  كانت  أنها  واالدعاء  الدولة  أطروحة  وراء 
لذلك ضدا عن معتقداتها. لذا وجب عليها التخلي عن 
مجاملة الدولة وأن تنقب في األركان، والزوايا املخفية 

لهذه القضية )..(.
دبلوماسية  فلها  اجلزائر،  هو  املغرب  عدو  إن 
والدعاية  الدعم  شبكات  على  وتتوفر  ميكيافلية 
الرهيبة، ولديها املوارد املالية ووسائل ضغوط هائلة، 
واتصاالتها داخل األمم املتحدة، وخاصة على مستوى 
أنها  املؤكد  ومن  للنظر،  الفتة  اإلنسان،  حقوق  جلنة 

ستحرك السماء واألرض لإليقاع باملغرب.
خطابات  وراء  ننساق  ال  أن  باخلصوص  وعلينا 
سياق  في  مردودية فعالة  أي  تنتج  لن  شوفينية 
في  يهددنا  الذي  باخلطر  الكافي  الوعي  يتطلب منا 
للغاية،  يواجه حتديا خطيرا  املغرب  إن   ،2014 أفق 
أو  االنتقام،  من  اخلوف  أو  موقفه  في  تردد  أي  وأن 
وخيمة  عواقب  لهما  ستكون  كانت  مهما  العقوبات 
للنظام  بالنسبة  موت  أو  حياة  مسألة  إنها  ومميتة. 
واألمة سواء، لذا يجب أن ال ننخدع، فالدولة تواجه 
األمم  عبر  املتحدة  الواليات  طرف  من  أمالءات 
املتحدة، وإذا ما راحت متشبثة بالصداقة التي تعود 
الثالث وجورج  السلطان محمد  بني   1777 إلى سنة 
واشنطن فإنها تضع األصبع في العني. إن الواليات 
املتحدة األمريكية تخطط إلستراتيجيتها على أساس 
مرآة  حتجب  فهي  واملستقبلية،  اآلنية  مصاحلها 
جتد  فلم  الوراء،  إلي  تنظر  ال  حتى  الرؤية  عاكسة 
ملبارك  ومؤخرا  إيران،  لشاه  دعمها  لسحب  حرجا 
وبنعلي، الذين كانوا يتصرفون كعبيد إزاء بلد العم 
سام - صحيح أنهم يستحقون املصير الذي آلو إليه 
- فتخلت عنهم أمريكا كما لو كانوا أشخاص قذرين، 
وسلمت شؤون  بالدهم لإلسالميني، ألد أعداءهم منذ 

عقود.
أكرر هنا مرة أخرى ما اقترحته في املقال السابق 
املنشور بجريدة األسبوع  عدد  739 بتاريخ 2 مايو 
احلالي. إن املغرب صار يواجه خطرين: خطر املواجهة 
الصحراء  ضياع  خطر  ويقابله  املتحدة،  األمم  مع 
املغربية.. وال مفر له إال أن يغير إستراتيجيته ويسير 
احلكم  مشروع  تطبيق  وهو  الصحيح،  االجتاه  في 

الذاتي على أرض الواقع.
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حترك  اجلزائرية  الصحف  تتقبل  لم 
السياسيني املغاربة من أجل املطالبة باسترجاع 
الشرقية،  الصحراء  من  الشاسعة  املناطق 
اخلارجية،  وزارة  باسم  الناطق  أكد  حيث 
االستقالل  حلزب  العام  األمني  تصريحات  أن 
املغربي، حميد شباط، هي خطيرة وغير مقبولة 

جملة وتفصيال.
باسم  الرسمي  الناطق  بالني  عمار  واعتبر 
وزير اخلارجية اجلزائري، في تصريح مكتوب 
حلزب  العام  لألمني  اخلطيرة  التصريحات  أن 
قال  التي  شباط،  حميد  املغربي،  االستقالل 
وحاسي  والقنادسة  تندوف  مناطق  بأن  فيها 
أي صلة  تربطها  وال  مغربية  مدن  »هي  بيضة 
وغير  خطير  انحراف  وهي  باجلزائر«)..( 

مسؤول، اجلزائر تدينه وتندد به بشدة.  

صحيفة الشروق اجلزائرية قالت إن رّد وزارة 
استفزازية  تصريحات  بعد  »جاء  اخلارجية، 
وردت على لسان األمني العام حلزب االستقالل 
املغربي خالل مؤمتر جماهيري بالرباط )فاحت 
ماي(، وهو االستفزاز اخلطير الذي يثير مشاعر 
لـ132 سنة من أجل  اجلزائريني الذين كافحوا 

طرد االستعمار الفرنسي باحلديد والنار«.
نفس اجلريدة كتبت أن املخزن املغربي »عاد 
مجددا إلى االنتقام، بعد التطورات التي عرفتها 
قضية الصحراء الغربية، على مستوى مجلس 
ودعوة  )املينورسو(  خطة  بخصوص  األمن، 
تتراجع  أن  األمريكية ) قبل  املتحدة  الواليات 
شكليا فقط ( إلى توسيع املهمة ملراقبة  وضعية 

حقوق االنسان«. 
الشروق الجزائرية 

بيت الحرية: المغرب بلد غير حر..
وتعني  هـــاوس«  »فــريــدوم  مؤسسة  قــالــت 
أن  مــؤخــرا  احلــريــة«، صــدر  »بــيــت  بالعربية 
ــر حـــر« فـــي مــجــال حرية  املـــغـــرب كــبــلــد »غــي
في  بتواجده  ذلــك  على  واستدلت  الصحافة، 
وذلك  دولــة،   197 بني  من  عامليا   152 املرتبة 
بعد حصوله على 66 نقطة سلبية، أكدت فشله 
في حتقيق أية إصالحات حقيقية تدفع بحرية 
املنظمة  حسب  األمــام  إلى  احمللية  الصحافة 

ذاتها.
وأوضحت املنظمة في تقرير لها أن املغرب 
الدول  قائمة  في  مكانته  على  محافظا  الزال 
العربية املُنتهكة حلرية الصحافة مثله : مثل 
ذلك  بخالف  والعراق..،  والبحرين  السعودية 

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر
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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

الصحافة اجلزائرية تصاب السعار عد 
مطالبة املغرب صحرائه الشرقية

أنها ضبطت  اإلسبانية،  الشرطة  أعلنت 
في  مخبأة  كانت  »احلشيش«  مــن  طًنا   32
شاحنة تنقل شحنة من الشمام من املغرب 
في  نوعها  مــن  العمليات  أكبر  إحــدى  فــي 
»فرانس  وكــالــة  ذكـــرت  حسبما  إســبــانــيــا، 
احلشيش  على  الشرطة  وعــثــرت  بــريــس«، 
مليون   50 بنحو  السوق  في  املقدر سعره 
يورو، أثناء قيامها بتفتيش شاحنة مبردة 
مــرفــأ طنجة  مــن  قــادمــة  بــالــشــمــام  محملة 

املغربي.
الشاحنة  بــتــفــتــيــش  ــشــرطــة  ال وقـــامـــت 
ــدى وصــولــهــا مرفأ  ل املــغــرب  فــي  املسجلة 
أبريل..   27 في  اإلسباني  »اخليسيراس« 
وذكر بيان مشترك للشرطة ووزارة الداخلية 
وجدوا  الشاحنة  فتح  »لدى  أنه  اإلسبانية 
كما  األولــني  الصندوقني  في  معبأ  الشمام 

قال السائق«.
املفتشني  قيام  »وأثناء  البيان:  وأضــاف 
بــتــفــحــص بـــاقـــي احلـــمـــولـــة عـــثـــروا على 
من  لفائف  على  حتتوي  خشبية  صناديق 
احلــشــيــش«،وعــثــر عــلــى مــا مــجــمــوعــه 24 
ــا من  طــًن  32.38 عــلــى  ــا حتــتــوي  صــنــدوًق
الــســائــق بشبهة  تــوقــيــف  احلــشــيــش، ومت 
ارتكاب جرمية ضد الصحة العامة، حسب 

الشرطة.
ويـــعـــود الـــرقـــم الــقــيــاســي املــســجــل في 
 1996 عام  إلى  مشابهة  لعمليات  إسبانيا 
عندما مت ضبط 36 طًنا من احلشيش كانت 
البالد،  شرق  جنوب  في  مركب  في  مخبأة 

في عملية أدت إلى اعتقال 23 شخًصا.
المصري اليوم 

الحشيش 
المغربي 
والصحة 

العامة في 
إسبانيا 

أول امرأة إرهاية في أمريكا 

احلكومة تقحم الديوان امللكي                                                                                                                                                     
 في التشريع

االله  عــبــد  حــكــومــة 
تـــــــزاُل  ال  بــــنــــكــــيــــران 
فــي مسلسل  مــســتــمــرًة 
عن  اإلرادي  الـــتـــنـــازل 
ومتمادية  صالحياتها، 
في إقحام الديوان امللكي 
التشريع،  صــنــاعــة  فـــي 
ضدا على أحكام الدستور، 
ويــتــضــح ذلــــك مـــن خالل 
الدستورية،  الغير  القراءة 

ملسطرة  التشريعي  مخططها  فــي  تقدمها  الــتــي 
التشريع.

حسن طارق )اإلتحاد اإلشتراكي(

الد   من  استقالة  الوزير  سهيل 
حتمل  مـــــن  بـــــد  ال 
السياسية  املسؤولية 
والتاريخية  في معاجلة 
االبتذال  و  االنــحــطــاط 
بالدعوة  الـــســـيـــاســـي،  
والسريعة،  الــصــريــحــة 
يقيل  تعديل حكومي  إلــى 
في  )سهيل(  املسؤول  هــذا 
ليقدم  يصحو  أن  انــتــظــار 
و  يعتبر  والـــذي  استقالته، 
ــه ممـــن ميــلــكــون هذه  ــال أمــث
مباشرين  مسؤولني  اجلـــرأة، 
عن الوصول باملجال السياسي و احلزبي إلى درجة 
امليوعة احلقيقية. واالعتذار للشعب املغربي على إهانة 

حرمة مقر ممثلي األمة البرملان.
محمد البوكيلي )حزب االستقالل( 

االحتجاجات في الصحراء إمالء خارجي 
جـــــهـــــات خـــارجـــيـــة 
ــتــخــطــيــط ألحـــــداث  بــال
شغب في عــدد من املدن 
املغربية،  الــصــحــراء  فــي 
ـــوع املـــاضـــي بعد  األســـب
قرار ملجلس األمن الدولي 
قــوة حفظ  بتوسيع مهمة 
السالم في الصحراء، دون 
حقوق  مبــراقــبــة  تكليفها 
اإلنــســان.هــذا مخطط ليس 
متويال  ممــــــول  بـــــســـــري.. 

قــويــا وكــبــيــرا مــن اجلــهــات األجــنــبــيــة، عــن طريق 
أشياء،  وعدة  ومكاملات  وثائق  البوليساريو وهناك 

وهذا كله تخطيط.
)الحكومة(

إقامة  احلد  على  املرتد  فيه  خالف  ني  العلماء
العلمي  املـــجـــلـــس 
من  أول  هـــو  األعـــلـــى 
بأن مسألة حرية  يعلم 
مسألة  هـــي  ـــتـــديـــن،  ال
مبدئية قطعية في الدين 
القرآنية  لآلية  استنادا 
ـــن(.  ـــدي ال ـــي  ف إكــــــراه  )ال 
وهــــو أولــــى بــالــعــلــم بأن 
قد  الــذي  الشريف  احلديث 
يستند إليه في إقامة احلد 
املــرتــد فيه خــالف بني  على 
حال  بأي  وال ميكن  العلماء، 
اآليات  في  به  املقطوع  مبدأ احلرية  مع  يتناقض  أن 

القرآنية.
الوزير أحمد توفيق

مكانتها،  في  تتقدم  أن  أخــرى  دول  استطاعت 
شهدت  التي  لــلــدول  بالنسبة  الــشــأن  هــو  كما 

ثورات الربيع العربي، مثل تونس وليبيا.. 
إلى  األخيرة  النتائج  املذكور  التقرير  وعزى 
القانونية  البيئة  ضعف  أهمها  أســبــاب  عــدة 
ـــــالم، وكـــذلـــك تضييق  الشــتــغــال وســـائـــل اإلع
واستمرار  اإلعــــالم،  منابر  على  السياسيني 
الضغوط االقتصادية على املقاوالت الصحفية.

املنظمة  كشفتها  التي  مفاجأة  أكبر  وتبقى 
األمريكية، هي تصنيف دولة قطر ضمن الدول 
توفرها  رغم  الصحافة  حرية  في  احلرة  الغير 
في  اإلخبارية  القنوات  أكبر  من  واحــدة  على 

العالم.

أعلنت الشرطة الفيدرالية األمريكية أنها أضافت 
اسم  مطلوًبا«  »إرهابًيا   25 من  أكثر  قائمتها  على 
قتلت  بأنها  املتهمة  تشيسيمارد«  »جوان  األمريكية 
شرطيًا قبل 40 عامًا، ويشتبه أنها جلأت إلى كوبا، 
بحسب تقرير إخباري، وكانت »جوان تشيسيمارد« 
جيش  إلى  تنتمي  شاكور«  »اساتا  باسم  املعروفة 
املتطرف  اليسار  منظمات  إحدى  السود،  حترير 
األمريكي التي انخرطت في سبعينيات القرن املاضي 
عن  نقال  السود،  حقوق  عن  دفاعا  مسلح  كفاح  في 
شرطي  بقتل  متهمة  املرأة  وهذه  اللندنية.  احلياة 
نار في  في نيوجيرسي »شمال شرق« خالل إطالق 
شخصني  مع  باالشتراك   1973 مايو  من  الثاني 
فرارها،  بعد  »تشيسيمارد«  اعتقال  ومت  آخرين، 
واتهامها في العام 1977 بالقتل. وبعد احلكم عليها 
بالسجن املؤبد، جنحت في الفرار مجددا من السجن 
بعد عامني. ومت رصد هذه الناشطة في العام 1984 
في كوبا، ويعتقد أنها ال تزال هناك، بحسب مكتب 
التحقيقات الفيدرالي »اف بي أي«. وأشارت الشرطة 

الفيدرالية األمريكية إلى أن »تشيسيمارد«هي ثاني 
القائمة  هذه  على  اسمها  يدرج  أمريكية  مواطنة 
كما  أي«،  بي  25 شخصا مطلوبا من»إف  من  ألكثر 
شخص  ألي  دوالر  مليون  مقدارها  مكافأة  حددت 
يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقالها، كما وعدت والية 
نيوجيرسي من جانبها مبكافأة مليون دوالر للغاية 

نفسها.

النصر؟ شارع  في  اإلحتفال  معنى  اإلستقالليون  يعرف  هل 

هذه هي العفاريت التي يتحدث عنها بن كيران، كما ظهرت في شارع النصر بالرباط، وكان 
اإلستقالليون قد اختاروا شارع النصر لإلحتفال بفاحت ماي بدل شارع محمد اخلامس قرب البرملان..

إختيار شارع النصر لإلحتفال بفاحت ماي، كانت له داللة خاصة، ألن هذا الشارع معروف
 لدى الرباطيني بكونه الشارع املفضل لدى فئة معينة من الشباب املنحرفني )..(.

جوان تشيسيمارد
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الوثيقة التي فضحت اجلزائر
الشخصيات الوازنة في وزارة اإلتصال 

أيام الحسن الثاني

أكدت وثيقة رسمية صادرة عن جمعية جزائرية، مبا ال يدع 
مجاال للشك واالرتياب، تورط اجلزائر في أعمال العنف والشغب 
التي تشهدها مدن األقاليم اجلنوبية املسترجعة. وتداولت مواقع 
برئيس  يسمى  ما  عن  ص��ادرة  رسمية  ملراسلة  نسخة  مختلفة 
الصحراوي،  الشعب  مع  للتضامن  اجلزائرية  الوطنية  اللجنة 
إبراهيم  ب��اجل��زائ��ر  االن��ف��ص��ال��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  إل���ى سفير  م��وج��ه��ة 
املوافقة  مت��ت  أن��ه  مفادها  و  املنصرم،  أب��ري��ل   16 ي��وم  الغالي 
االنفصالية  اجلبهة  طلب  على  بناء  مالي  مبلغ  تخصيص  على 
ملساندة حملة االحتجاجات التي ستنظم خالل األسابيع املوالية 

لتاريخ الرسالة باألقاليم اجلنوبية.
وكاالت 

هي  الصور،  في  تبدو  التي  العظمية  الهياكل 
مت  البشر،  من  لعمالقة  عظمية،  هياكل  بقايا 
إكتشافهم صدفة في  املنطقة اجلنوبية الشرقية 
من الصحراء العربية والتي تعرف بالربع اخلالي، 

بعد أبحاث عن البترول..
القرآن  في  ذكروا  الذين  عاد  قوم  هم  هؤالء 
وذو  جدا  القامة  طوال  بشر  كانوا  بأنهم  الكرمي 
ولكنهم  خارقة،  قوة  الله  وأعطاهم  كبيرة  أجسام 
كفروا ولم يرعوا نعمة الله حق رعايتها، فانقلبوا 

على نبيهم هود، وكفروا بالله، وانتهكوا كل احلدود 
التي وضعها الله لهم.

ْرَسِلنَي«  امْلُ َعاٌد  َبْت  »َكَذّ القرآن،  في  ذكر  وكما   
ملا  كنتيجة  الله  أبادهم  الشعراء(،ولذلك  )سورة 
ِهْم  َرِبّ ِبآَياِت  َعاٌد َجَحُدوْا  فعلوا من مساوئ..»َوِتْلَك 
)سورة  َعِنيٍد«  اٍر  َجَبّ ُكِلّ  َأْمَر  َبُعوْا  َواَتّ ُرُسَلُه  َوَعَصْوْا 
الريح  و  بالصاعقة  لهم  الله  إبادة  هود(...وكانت 
ْثَل  ِمّ َصاِعَقًة  َأنَذْرُتُكْم  َفُقْل  َأْعَرُضوا  العقيم،»َفِإْن 

َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد« سورة فصلت.

تناوب على منصب الكاتب العام لوزارة 
قضوا  م��س��ؤول��ن،  عشرة  نحو  االت��ص��ال، 
التسيير  ع��ل��ى  م��ش��رف��ن  م��ت��ف��اوت��ة،  م���ددا 
األسبق،  ال��وزي��ر  بينهم  ل��ل��وزارة  اإلداري 
أحمد السنوسي، الذي أصبح الحقا وزيرا 
ل��أن��ب��اء، ب��ع��د أن أم��ض��ى س��ن��وات وكيال 
موالي  الراحل  الوزير  جانب  إلى  للوزارة 
أح��م��د ال��ع��ل��وي، ال����ذي ج��م��ع ل��س��ن��ن بن 

حقيبتي األنباء والسياحة.
 لم يضاه السنوسي في األقدمية بالكتابة 
زنيند،  السالم  عبد  س��وى  ل��ل��وزارة  العامة 
الوزير السابق للشؤون العربية واإلسالمية 

في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
وحرص امللك الراحل احلسن الثاني على 
إسناد منصب الكتابة العامة للوزارة، التي 
استقر اسمها عند »االتصال« بعد أن عرفت 
ف�»اإلعالم«،  »األن��ب��اء«  ثم  »األخ��ب��ار«  باسم 
وسياسي  قانوني  تكوين  ذات  أسماء  إلى 
ولها صلة ما باحلقل اإلعالمي، بالنظر إلى 

دورها في ترويج صورة البالد والترخيص 
للصحف ومراقبة املطبوعات األجنبية في 
بلد ظل تعدديا ومنفتحا على ما يصدر في 
األقل:  على  أجنبية  لغات  بثالث  اخل��ارج 
لم  واإلس��ب��ان��ي��ة،  واإلجن��ل��ي��زي��ة  الفرنسية 
املنع إال في  الرقيب وإج��راء  يطلها مقص 
حاالت معدودة، فضال عن أن امللك الراحل 
أسند الوزارة إلى أسماء وازنة مثل أحمد 
رضا كديرة، وعبد الهادي بوطالب، ومجيد 
بنجلون، ومحمد العربي اخلطابي، وأحمد 
بلقزيز،  ال��واح��د  وع��ب��د  بنهيمة،  الطيبي 
الراحل،  الداخلية  وزي��ر  تكليف  عن  فضال 
إدريس البصري، الذي اعتبرت واليته فترة 

سوداء لإلعالم في املغرب.
ي��ع��د ش��رط��ا في  ل���م   2005 وم��ن��ذ ع���ام 
مهنية  صلة  ذا  يكون  أن  ال��ع��ام«  »الكاتب 
تطويره  استوجب  فقد  اإلعالمي،  باحلقل 
بالكفاءات  االس��ت��ع��ان��ة  هيكلته،  وإع����ادة 
العلمية التكنوقراطية. هكذا تولى املنصب 
ف���ي ظ���ل ال���وزي���ر األس���ب���ق، ن��ب��ي��ل بنعبد 
ال��ل��ه، األم��ن ال��ع��ام احل��ال��ي حل��زب التقدم 
واالشتراكية، املهندس، محمد عياد، خريج 
بباريس، حيث  القناطر واجلسور  مدرسة 
ث��الث سنوات،  م��ن  ألكثر  منصبه  ف��ي  ظ��ل 
والتلفزيون،  لإلذاعة  العام  املدير  ليصبح 
مثله  مهندس  إل��ى  ووظيفته  مكتبه  تاركا 
هو رضوان بلعربي، الذي خدم مع الوزير 
السابق خالد الناصري، واحتفظ به الوزير 
ق��ال في  ال��ذي  احل��ال��ي، مصطفى اخللفي، 
حفل تكرمي »بلعربي« الليلة قبل املاضية إنه 

حينما يتم حتكيم معيار الكفاءة في ممارسة 
فإن  العامة،  املصلحة  وتغليب  املسؤولية 
وغير  ثانويا  يصبح  السياسي  االختالف 
إلى  إش���ارة  ف��ي  احلكومي،  ل���أداء  معرقل 
أن وكيل الوزارة احملتفى بتوديعه ينتمي 
حلزب ذي مرجعية اشتراكية عكس »العدالة 
والتنمية« اإلسالمي املعتدل )حزب الوزير( 
بل إن اخللفي كشف خالل حفل التكرمي أنه 
شجع بلعربي بعد إنهاء األوراش الكبيرة 
إلى وزارة  للعودة  الترشح  بالوزارة، على 
مساره  بها  ب��دأ  ال��ت��ي  والتجهيز،  النقل 
الوظيفي إثر تخرجه منذ نحو ثالثة عقود، 
في  وزي��را   16 جانب  إل��ى  اشتغل خاللها 

مختلف اإلدارات العمومية.
وق���د س��ن��ح��ت ال��ف��رص��ة ل��ت��ذك��ر ك��ل هذه 
»بلعربي«،  ت��ك��رمي  ه��ام��ش  على  األس��م��اء، 
للعمل  انتقل  الذي  بلعربي،  العام  الكاتب 

في وزارة التجهيز.
الشرق االوسط

عمالقة قوم »عاد« الذين أهلكهم الله 

السنوسي بوطالبأحمد  الهادي  عبد 

زحمة احلياة تدفع املغارة على أداء فواتيرهم عبر األنترنيت 
عمالق  تيليكوميرس«،  »م��اروك  كشفت شركة 
جت���ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ات ب��امل��غ��رب، ب��أن أك��ث��ر من 
اإلنترنت  عبر  أداؤه��ا  مت  فاتورة  أل��ف  ستمائة 
قدرها  إجمالية  بقيمة  امل��اض��ي،  ال��ع��ام  خ��الل 
238 مليون درهم؟ بارتفاع قدره مائة في املائة، 
كمتوسط  دره��م   390 مبعدل   2011 مع  مقارنة 

قيمة للفاتورة.
ونقلت مصادر صحفية، في الرباط عن»سميرة 
ب�»ماروك  وال��ت��ط��وي��ر  األع��م��ال  م��دي��ر  غ����وروم«، 
تيليكوميرس«، أن حوالي خمسن في املائة من 
إجمالي رقم معامالت األداء عبر االنترنت خالل 

2012 جميعها تتعلق بسداد الفواتير.
من جهة أخرى، قال بيان للشركة: إن عدًدا من 
وخدمات  االتصاالت  بسوق  الرئيسين  الفاعلن 
إمدادات املاء والكهرباء فسحوا املجال لالستفادة 
كقناة  اإلنترنت  باعتماد  اإللكتروني؟  األداء  من 
جديدة لتسوية الزبناء لفواتيرهم عن بعد، منها 
»اتصاالت املغرب« و»ميديتل« و»ليديك« و»رادميا« 
»إن���وي«؟ على  و»أم��ان��دي��س« و»ري��ض��ال« وقريبا 
للماء  الوطني  املكتب  م��ن:  ك��ل  التحاق  يتم  أن 
والكهرباء ووكاالت توزيع املاء والكهرباء بفاس 

الدستوروالقنيطرة.
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عبد اإلله أوكريد  إبن الضحية 

األوضاع  في الصحراء

األسبوع   : العيون 
الصحراوية  للشؤون  االستشاري  الملكي  المجلس  غاب 
الجنوبية  األقليم  ف��ي  وي��دور  يجري  م��ا  ع��ن  »ال��ك��ورك��اس«، 
للمملكة من فوضى وشغب وعنف وانقالب على النظام العام،  
الجنوبية،  األقاليم  وأم��ن  لحفظ  تحرك  ب��أي  يقوم  أن  دون 
وال��ت��دخ��ل الي��ق��اف ال��ع��ب��ث وال��ت��دم��ي��ر ال���ذي ي��ط��ال األمالك 
ال����غ����رر بهم  ال����ش����ب����اب  ب���ع���ض  م����ن ط�����رف  ال���ع���م���وم���ي���ة، 

واالنفصاليين.
المجلس  رئ��ي��س  غ��ي��اب  ح����ول  ال��م��ت��ت��ب��ع��ون  وي���ت���س���اءل 
عالقات  على  يتوفر  الذي  الرشيد،  ولد  خليهن  »الكوركاس« 
المجلس  أن  الصحراوية، السيما  القبائل  مع شيوخ  وطيدة 
يضم بعض االعيان والشيوخ الصحراويين المعروفين لدى 
ويتساءل  للمملكة.  الجنوبية  المناطق  مختلف  في  الساكنة 
للمجلس  الالفت  الغياب  عن  والمراقبين  المهتمين  من  عدد 
الوفود  بعض  باستقبال  يكتفي  الذي  الرشيد  ولد  ورئيسه 

فقط. األجنبية 
وتضم الئحة المسؤولين الغائبين كال من إبراهيم الحكيم 
وزير خارجية البوليساريو سابقا، والسفير المتجول سابقا 
في عهد الحسن الثاني، الذي غاب عن الساحة ، ثم كجمولة 
منت أبي النائبة البرلمانية وعضوة المكتب السياسي للتقدم 
واالشتراكية، باإلضافة إلى كل من عمر الحضرمي، الذي تقلد 
لدى ساكنة  كبيرة  على شعبية  يتوفر  و  بالداخلية،  مناصب 

للرأي.  استطالعات  حسب  بتندوف  المخيمات 
الجبهة  ل��دى  السابق  القيادي  أي��وب  لحبيب  يعتبر  كما 
يتوفر  والذي  األعيان،  الصحراويين  أبرز  من  االنفصالية، 

القبائل،  ونورالدين باللي  للعالقات مع شيوخ  على شبكة  
ليبيا  ف��ي  ال��س��اب��ق  والسفير  البوليساريو  مؤسسي  أح��د 
المناصب  من  العديد  تقلد  الذي  رباني  وحماتي  وسوريا، 
الصحراويين  م��ن  وي��ع��ت��ب��ر  االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن،  ع��ن��د  ال���وزاري���ة 
قيادي و  الذي بدوره كان  البرزاني  المثقفين، مصطفى بوه 
وأحمد  االنفصالي.  الكيان  في  الخارجية  للعالقات  مندوبا 
ولد السويلم سفير المغرب لدى اسبانيا، والذي يحض بوزن 

دليم.  أوالد  قبيلة  لدى  كبير 
كل هذه الشخصيات تغيب عن الساحة، وفي تدبير القضية 
عودتها  كون  من  بالرغم  مجهولة،  ألسباب  االولى،  الوطنية 
من  أصبحوا  بعدما  للبوليساريو  الوطن شكل ضربة  ألرض 
خيرة الصحراويين الوحدويين، المساندين للطرح المغربي 

الذاتي. الحكم  الجنوبية   األقليم  منح  في  المتجلى 

ملاذا سكت ولد سويلم وخليهن واحلضرمي عما يقع في الصحراء

ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اس���ت���ن���ف���رت 
املعروفني  ال��ه��وي��ة  ت��ه��دي��د  ش���ي���وخ 
من  ال��ص��ح��راوي��ة،  القبائل  بشيوخ  
اج���ل ال��ت��ص��دي و ادان�����ة األح����داث 
تشهدها  ال���ت���ي  واالح����ت����ج����اج����ات 
ال������ع������ي������ون، م�������ن ط���������رف ال����ل����وب����ي 
للبوليساريو.  امل��وال��ي  االن��ف��ص��ال��ي 
ودعتهم إلى اتخاذ موقف جراء ما 
االوضاع  الع��ادة  والتدخل،  يحصل 

واالستقرار إلى األقليم اجلنوبية.

ي�����س�����ود ارت�������ب�������اك ل��������دى ح����زب 
على  خصوصا  والتنمية،  ال��ع��دال��ة 
قامت  التي  العامة  االمانة  مستوى 
مب���ن���اق���ش���ة االح�����������داث االخ����ي����رة 
اجلنوبية،  األق��ال��ي��م  ف��ي  ال��واق��ع��ة 
وق��د ق���ررت األم��ان��ة إع���داد مقترح 
تسوية  ق��ص��د  ال��ص��ح��راء،  لقضية 
امل���ل���ف واألح����������داث وال�����ص�����راع بني 
العمومية.  وال��ق��وات  االنفصاليني 
وأصبح بن كيران بني مقترحني، إما 
يتضمن  امللكي  للقصر  مقترح  رف��ع 
وج��ه��ة نظر احل���زب ح��ول امل��ل��ف، أو 
ألحزاب  مشترك  مبقترح  التقدم 
تقع  ال  حتى  احلكومية،  األغلبية 

أي خالفات مع مكونات احلكومة. 

أص���ب���ح���ت اس���ب���ان���ي���ا ق���ل���ق���ة من 
الباسكية  اجلمعيات  ب��ني  ال��ت��ق��ارب 
والبوليساريو،  ال��ب��اس��ك،  وحكومة 

أص��ب��ح يقلق حكومة  ال���ذي  ال��ش��يء 
مدريد، بعدما أصبح  العالقات بني 
باالستقالل  يطالب  ال��ذي  الباسك 
االنفصالية  واجلبهة  اسبانيا  ع��ن 

متطورة.
وقد رفض وزير خارجية إسبانيا 
االن����ت����ق����ادات ال���ت���ي وج���ه���ت ل���ه من 
البرملان،  في  باسكيني   ن��واب  ط��رف 
مؤكدا   للمغرب،  اسبانيا  دعم  حول 
على ان اسبانيا ال تريد فرض قرار 
امم��ي دون رض��ا أح��د أط��راف النزاع 
املفتعل. وما يؤكد التقارب الباسكي 
التي  ال��زي��ارة  هي  البوليساريو،  مع 
التعاون  وك���ال���ة  م���دي���ر  ب��ه��ا  ي���ق���وم 
وتصريحات  ال��ب��اس��ك��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الباسكية  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

املوالية لالنفصاليني.

وكالة  على  ح��ي��در  أمينة  ك��ذب��ت 
أنباء موسكو، وقالت أن قوات االمن 
العمومية، استعملت القوة املفرطة، 
ال��س��ك��اك��ني والسيوف  ف��ي ذل���ك  مب��ا 
السكان  منازل  مداهمة  واحل��ج��ارة، 
وسرقتها  الناس،  مبمتلكات  والعبث 
أح��ي��ان��ا. وأض���اف���ت أن ق����وات األم��ن 
مهددة  التالميذ،  م���دارس  حتاصر 
بأن االنفصاليني في حالة استمرار 
ت���دخ���ل ال����ق����وات ال���ع���م���وم���ي���ة، قد 
ال�����ى عنف  ال���ت���ظ���اه���رات  ت���ت���ح���ول 

بالسالح.

كواليس صحراوية

»الطوارق« يطلبون 
الحكم الذاتي 
في شمال مالي

األسبوع  بوجدور: 
عدة  ف��ي  السابق  ال��وزي��ر  األن��ص��اري  محمود  محمد  كشف 
أصحاب  وك��ل  مالي  في  العرب  ب��أن  سابقة،  مالية  حكومات 
من  والتصفية  العرقي،  التطهير  من  يعانون  البيضاء  البشرة 
باماكو  لحكومة  التابعة  والميليشيات  العسكرية  ال��ق��وات 
وبتحريض خفي من فرنسا النتقام السود من البيض بذريعة 

بالمنطقة.  والرق  العبودية  تاريخ 
وأكد األنصاري خالل لقاء تواصلي انعقد مؤخرا، بأن أثر 
العسكرية،  الكوادر  من  العديد  انشقاق  خلفت  السياسة  هذه 
والتحاقهم  البيضاء  البشرة  ذوي  من  والسياسية  واألمنية 
اآلن  لحد  يعتبرها  التي  للمقاومة  مالي،  بشمال  ذويهم  نحو 
مقاومة سلمية، ال تسعى الى حمل السالح ضد الحكومة التي 
الملتقى  ه��ذا  مثل  أن  معتبرا  يقع،  ما  مسؤولية  يحملونها 
السالم  ورسائل  دعما  يقدم  ان  يمكن  »الزريبة«  ألهل  الدولي 

ككل. والعالم  أزواد  لقضية 
وأكد على  أن شعب أزواد، يطالب بحكم ذاتي تحت سيادة 
دولة مالي، من أجل حقن الدماء ومنح الشعب األزوادي حرية 
بالرفض  ق��وب��ل  ال���ذي  المقترح  وه��و  وأم���ن،  ب��س��الم  العيش 
مستغربا  األزوادي،  الشعب  وقتل  وحبس  وتعذيب  والتنكيل 
بالشعب  وتنكل  البوليساريو  جبهة  تدعم  أن  للجزائر  كيف 
طبية  مساعدات  بارسال  لهم  المغرب  دعم  معتبرا  األزوادي، 
كل  ف��ي  األزوادي�����ون  يسجلها  اي��ج��اب��ي��ة  خ��ط��وة  واج��ت��م��اع��ي��ة 

العالم. 

هكذا تتاجر أميناتو حيدر في شباب وأطفال الصحراء 
الصحراوية أخديجتنا ماء العنينين لألسبوع : 

قالت  أخديجتنا ماء العنينين الناشطة الصحراوية  
الوحدوية، إن هناك من يستغل األوضاع االجتماعية، 
ويضحك عليهم ويجني من ورائهم أمواال طائلة،التي 

األجنبية. المنظمات  تقدمها 
وأوضحت أن من يقوم بذلك في األقاليم الجنوبية، 
هم أشخاص يتاجرون بالقضية الوطنية،  ويعمدون 
إلى رمي هؤالء األطفال الصغار والشباب إلى التهلكة 
والشغب وخلق الفتنة والفوضى. باسم  »االنتفاضة 
»البوليساريور«  المزعومة« والتي يهدف من ورائها 
االستقرار  زعزعة  و  الفتنة  خلق  الى  الجزائر  ومعه 

المغربية. الصحراء  في 
لدعم   الدولية  التنسيقية  رئيس  نائبة  اتهمت  كما 
االنفصالية  حيدر  أمينة  المسماة   ال��ذات��ي،  الحكم 
باالتجار بالقضية التي تعتبران الصحراء ملك لجميع 
الصحراويين الوحدويين، لتكسب من ورائها ماليين 
الدوالرات، الممنوحة لها  من طرف بعض المنظمات 
األجنبية التي تصدق ادعاءاتها !. مبرزة أنها تصول 
وتجول وتركب في الدرجات الراقية في جميع طيران 
الفنادق المصنفة  الدولية، وتقيم في افخر  الخطوط 

الوطنية.  القضية  هذه  على حساب 
وتابعت أخديجتنا ماء العينين النائبة البرلمانية 
مستفيدة  حيدر  أن  الدستوري،  االتحاد  في  السابقة 
الصحراء  في  اإلن��س��ان  لحقوق  الكبير  التطور  من 
المغربية، إذ تعيش بحرية في العيون، وتنظم وتجري 
أفكارها  عن  وتعبر  المزعوم،  االنفصالي  نشاطها 
دون  أرادت  أي��ن��م��ا  وت��ذه��ب  ش���اءت  كيفما  وت��ت��ك��ل��م 

السلطات. من  أوتعرض  مضايقات 
نفس المتحدثة أدعت  إلى ضرورة  معرفة من هم 
الذين يقومون بدعم وتحريض هؤالء األطفال والشباب 

من الداخل ماديا ومعنويا والذين يسمون ببوليساريو 
المخلصين  الوحدويين  في  الثقة  ووض��ع  الداخل. 
القيام  في  وتشجيعهم   القيمة  ومنحهم  لوطنهم، 
بالدفاع عن وحدة أراضيهم ووطنهم عبر المنتديات 
المخيمات  من  العائدين  تقديم  فقط  وليس  الدولية، 

والتعبير. التمثيل  حق  وإعطائهم 

مليون دوالر شهريا لمحامي يقود لوبي ضد المغرب 
الرباط: األسبوع 

تقوم الجزائر بدفع مليون دوالر شهريا، لمكتب خاص باالستشارة  
الدعم  استقطاب  أجل  من  ه��وغ«  »فولي  إسمه  لمحامي   أمريكي 
االمريكي في الواليات المتحدة، لفائدة البوليساريو والتصدي لكل 
المبادارات المغربية الرامية إلى التحسيس بوضعية حقوق االنسان 
في المخيمات، واالنتهاكات التي تقوم بها المخابرات الجزائرية 

ومليشيات البوليساريو اتجاه أنصار الحكم الذاتي في تندوف.
وقد قام هذا المكتب االمريكي الممول من قبل اللوبي الجزائري 
في أمريكا، بمنع القناة االمريكية التلفزية  »وورد تشانل« في شهر 
معاناة  يروي  »ستولن«  وثائقي  شريط  بث  من  الماضي،  فبراير 
الصحراويين المحتجزين في تندوف الجزائرية، ويحكي عن الرق 

في المخيمات.
 وقد مارست  مؤسسة )اللوبينغ( األمريكية التي تعمل لفائدة 
الجزائر، ضغطا على هيئة )بوبليك برودكاستينغ سيرفس( لوقف 
بث الشريط الوثائقي، الذي منع لمدة23 سنة من الظهور في االعالم 

األمريكي بسبب الدعم المالي الجزائر لهذا اللوبي األمريكي.

أخديجتنا ماء العنينني

ولد سويلم.

. تفليقة بو

الطوارق. أنصار 
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فة ثقا

األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة

طبع من هذا العدد 50.000

ندوة »السينما املغرية  والذاكرة«
 مبلتقى زرهون الوطني الساع

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.
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مصطفى العلوي 
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رداد العقباني

 بوشعيب االدريسي
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يوسف الكتاني
 المراسلون: 

عبد الله جداد
زهيرالبوحاطي

نور الدين هراوي
محمد شجيع

عزيز الفاطمي
سعيد أحتوش

عبد الرحيم عواد
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 التوزيع:
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الرباط بين »نظرات على طنجة« 
و»حروفيات«

للفنان  فتوغرافيا  معرضا  الثقافة  وزارة  نظمت 
محمد  طنجة« برواق  على  الوطاسي: »نظرات  رشيد 

الفاسي بالرباط من 02 ماي 2013 إلى غاية 21 منه.
 : علي  إد  للفنان محمد  معرضا  الوزارة  تنظم  كما 
»حروفيات« برواق باب الكبير بالرباط من 10 إلى 21 ماي 

.2013

االئتالف الوطني يشارك
 في أعمال المؤتمر الدولي 

الثاني للغة العربية بدبي
االئتالف  يشارك 
أجل  من  الوطني 
اللغة العربية باملغرب 
املؤمتر  أعمال  في 
للغة  الثاني  الدولي 
والذي  العربية، 
املجلس  سيعقده 
الدولي للغة العربية 

باإلمارات  دبي  مدينة  في 
الفترة  خالل  املتحدة  العربية 
.2013 مايو    10 إلى   7  من 

حول  املؤمتر  محاور  وتدور 
والهيئات  احلكومات  جهود 
اللغة  حماية  في  احلكومية 
األدب  وواقع  ومكانة  العربية، 
العربي وطنيًا وعربيًا وعامليًا، 

اللغة  تعليم  وواقع 
اجلامعات  في  العربية 
ودور  واألهلية،  احلكومية 
اللغة  حماية  في  الترجمة 
اللغة  وتعليم  العربية 
بغيرها. للناطقني   العربية 

ويشارك في املؤمتر ممثلون 
ملؤسسات حكومية وأهلية 
وإقليمية  عربية  ومنظمات 
ودولية  وباحثون ومسؤولون 
 عن   تعليم اللغة العربية ونشرها.

أعمال  في  االئتالف  وسيمثل 
بوعلي،  فؤاد  الدكتور  املؤمتر، 
والدكتور  االئتالف،  رئيس 
املجلس  احلناش عضو  محمد 

الوطني لالئتالف.
»مدرسة  القلق الفكري« 

في إطار الدورة 14 مللتقى السينما املغربية بسيدي قاسم، املزمع تنظيمها من 9 إلى 13 ماي 
اجلاري من طرف جمعية النادي السينمائي بدعم وتعاون مع املركز السينمائي املغربي واملجلس 
واجلمالي«،  االجتماعي  الوعي  تنمية  أجل  من  »السينما  شعار  حتت  أخرى،  وجهات  البلدي 
حتتضن القاعة الكبرى لدار الشباب، صباح السبت 11 ماي ابتداء من التاسعة، ندوة وطنية في 
موضوع »السينما والتربية« يشارك فيها الدكاترة أحمد لعمش وعمر بلخمار واحلبيب ناصري 

ويوسف آيت همو ويترأسها الدكتور حميد اتباتو.

مللتقى  السابعة  للدورة  العام  البرنامج  ضمن 
زرهون الوطني لسينما القرية من 10 إلى 12 ماي 
ادريس  موالي  مبدينة  الثقافة  دار  2013، حتتضن 
التاسعة  من  ماي ابتداء   12 األحد  صباح  زرهون 
املغربية  »السينما  موضوع  في  ندوة  والنصف 
ويشارك  اشويكة  محمد  الناقد  يديرها  والذاكرة« 
فيها مبداخالت النقاد أحمد فرتات، ذاكرة اإلخراج 
السينمائي املغربي من خالل جتربة محمد عصفور، 
وأحمد سيجلماسي، ذاكرة النقد السينمائي املغربي، 
وآيت عمر املختار، ذاكرة اجلامعة الوطنية لألندية 
والذاكرة،  السينما  اتباتو،  وحميد  السينمائية، 
ومحمد البوعيادي، احلاجة إلى جتديد املنهج لقراءة 

جتربة الراحل محمد عصفور السينمائية .
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كتاب يحتفي بآل العلوم االجتماعية مغربيا
الدكتور عبد  املغربية«، ملؤلفه  السوسيولوجيا  الفكري: بورتريهات  القلق  »مدرسة  كتاب 
الرحيم العطري، صدر أخيرا عن منشورات احتاد كتاب املغرب، والذي جاء في 150 صفحة 

من القطع الكبير، بغالف دال يتضمن لوحة رائعة للفنان التشكيلي فؤاد شردودي.
ثقافة  إطار  في  ويندرج  املغرب  في  االجتماعية  العلوم  آل  من  بعدد  يعرف  كتاب  وهو 
بأعالمها  السوسيولوجيا،  بهذه  التعريف  العطري، من  يقول  فالبد،  واالحتفاء،  االعتراف 
ومؤسسيها، باجتاهاتها واختياراتها، والبد من االعتراف مبنجز من بصموا مسارها، فهذا 
االعتراف  ثقافة  إطار  في  يأتي  اجتهاده(  باستئناف  مطالب  ألنه  أول خطوه،  )في  الكتاب، 
ضدا على ثقافة احملو التي كثيرا ما عانت منها السوسيولوجيا. مبرر آخر يقف وراء هذا 
أسف  بكل  أو  املتأخر،  والتكرمي  االحتفاء  وهو  قدمي،  ثقافي  بعطب  االشتغال، وهو متصل 

»االعتراف اجلنائزي« الذي يحدث بعد الرحيل.

ندوة »السينما والتربية« 
بملتقى سيدي قاسم الرابع عشر

الطبعة  العدد 35،  صدر 
األولى، ضمن سلسلة شرفات، 
الفلسفة  »في  موضوع:  حول 
نتشه«  ضد  هايدغر  األملانية: 
الشيكر،  محمد  ملؤلفه: د. 
وتقدمي: د. محمد سبيال الذي 
الكتاب  أن  قاله  ما  بني  من 
مسارات  تعقب  إلى  يسعى 
امليتافيزيقي  التأويل  ومآالت 
أي  لنتشه،  الهيدجري 
درجت  انقالبي،  لفيلسوف 
املعاصرة  التأويالت  معظم 
على اعتباره مبنأى عن قبضة 

وسؤال  »هايدغر  كتابه  فبعد  امليتافيزيقا. 
التصور  دالالت  يستجلي  الذي  احلداثة« 
مؤدياته  ويبرز  للحداثة  الهيدجري 
ومفارقاته، يتغيا محمد الشيكر في كتابه 
استخالص  نتشه«  ضد  »هايدغر  اجلديد 
هيدجر  لقراءة  والتأويلية  الداللية  النواة 
على  البداية  في  يعمل  حيث  لنتشه. 
لفكر  هيدجر  تأويل  بني  الهوة  عمق  بيان 
من  جملة  وبني  القوة،  إرادة  فيلسوف 
القراءات املعاصرة، محاوال حتديد أواليات 

لفكر  الهيدجرية  القراءة 
نشه وللتراث امليتافيزيقي 
الغربي إجماال، لينتقل، في 
حتديد  إلى  آخر،  سياق 
هيدجر  ينعته  ما  مقومات 
امليتافيزيقي،  بنسق نتشه 
الناظمة  مفرداته  وتفكيك 
التي تتمثل في إرادة القوة 
الوجود،  باعتبارها ماهية 
هو  مبا  األبدي  والعود 
وكيفية  الوجود  منط 
مفهوم  وفي  وجوده، 
اإلنسان األعلى الذي يشكل 
مبا  للوجود  املناسبة  اإلنسانية  املاهية 
الذي  العدمية  مفهوم  وفي  قوة  إرادة  هو 
إرادة  باعتباره  الوجود  تاريخ  إلى  يشير 
قوة في ماهيته وعودا أبديا لذات الشيء 
في كينونته ومنط وجوده الكلي، وأخيرا 
املعيارية«  املرجعيات  »قلب  مفهوم  في 
للكائن  القيمي اجلديد  النسق  الذي ميثل 
اكتملت معه  الذي  للكائن  أو  امليتافيزيقي 
الغربية، واستوفت إمكاناتها  امليتافيزيقا 

املضمرة. 

الدورة 11 ملهرجان تطوان الدولي

تعلن مؤسسة مسرح الشمال بتطوان أنها ستنظم الدورة احلادية 
عشر ملهرجان تطوان الدولي من 08 إلى 12 ماي 2013 مبشاركة 
فرق مسرحية من العراق وتونس ومصر وفلسطني واملغرب كما 
ستكون ضيفة شرف هذه الدورة الفنانة املغربية نعيمة املشرقي 
وسيتم تكرمي السيدة إلهام بوشرنني والسيدة خديجة بوعبيدي 
فاعالت جمعويات في ميدان الطفولة كما ستنظم ندوة فكرية حول 
الدكتورة باسمة  األغنية واملوسيقى في مسرح الطفل من تأطير 
شعبان من فلسطني كما سيستفيد أطفال مدينة تطوان من ورشات 
حول التقنية املسرحية طيلة أيام املهرجان، كما أن جميع العروض 

املسرحية ستكون بقاعة مسرح اسبانيول ومسرح دار الثقافة.

في الفلسفة األملانية: هايدغر ضد نتشه

»طريق الغرام« بهو املسرح الوطني
 محمد اخلامس

تقدمي  حفل  اخلامس  محمد  الوطني  املسرح  ينظم 
ريحان،  ربيعة  للكاتبة  الغرام«  »طريق  رواية  وتوقيع 
ذ.  ناظم،  اجلليل  عبد  ذ.  لبصير،  لطيفة  ذة.   : مبشاركة 

عبده حقي.
والنصف   6 في   3102 ماي   9 اخلميس  يومه  وذلك 

مساء.
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغرية  اجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد. من محمد عالء الدين
فإن  إسبان،  اقتصاد  خبراء  ب��رأي 
المغرب سيكون من أبرز المتضررين 
من تداعي األزمة االقتصادية العالمية، 
االقتصادية  ال��ع��اق��ات  لعمق  ن��ظ��را 
والتجارية والمالية مع االتحاد األروبي 
التي  التجارية  المبادالت  خ��ال  من 
تفوق سبعين في المائة، إضافة إلى 

حجم االستثمارات والدعم المالي..
وحسب نفس المصدر، فإن المغرب 
يعتمد بشكل أساسي في احتياطاته 
تعرف  وال��ت��ي  الصعبة  العملة  على 
نقصا حادا جدا خال الشهور األخيرة، 
فهي قد ال تكفي لتغطية الواردات، وهو 
م��ا أك���ده ف��ي وق��ت س��اب��ق م��دي��ر بنك 
إلى  المغرب  يسعى  لذلك  ال��م��غ��رب، 
إيجاد أسواق جديدة في غرب إفريقيا 
لمواجهة الوضع االقتصادي الصعب، 
وتفيد تقارير شبه رسمية تخطي نسبة 
للمغرب  العامة  الموازنة  في  العجز 
بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، كما أن تأثير اليورو على 
على  يقتصر  ال  المغربي  االق��ت��ص��اد 
بل  فقط،  الخارجية  التجارة  مجال 
رؤوس  وح��رك��ة  البنوك  إل��ى  يتعداه 
األموال واالستثمار والنمو االقتصادي، 
ويتوقع مستثمرون إسبان أن تنخفض 
حركة رؤوس األموال األروبية باتجاه 
المغرب بسبب التراجع المتوقع في 
التي  والمساعدات  والمنح  القروض 
يستدعي  ال��ذي  األم��ر  للمغرب،  تقدم 
ال����واردات م��ن داخ��ل وخارج  خفض 

االتحاد األروبي..
االقتصادية  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
األمريكية »والت ستريت جورنال« قد 
نشرت تحليا أشارت فيه على احتمال 
مغادرة دول أروبية للعملة الموحدة 
اليورو والعودة إلى عملتها القديمة، 
إليه وزي��ر االقتصاد  م��ا أش��ار  وه��و 

اإلسباني »لويس دي غيندوس« خال 
كتالونيا  بإقليم  اق��ت��ص��ادي  منتدى 
حينما قال بأن مصير اليورو مرتبط 

بإسبانيا وإيطاليا.
وكل التقارير االقتصادية األروبية 
التي تصب في هذا االتجاه ترى أن 
اعتماد المغرب كليا على اليورو في 
يجعله  الدولية  ومعاماته  حساباته 

عرضة للهزات االقتصادية، فكلما اهتز 
وراءه  اهتز  اآلن،  يحدث  كما  اليورو 
اقتصاد المغرب.. فارتفاع قيمة الدوالر 
تجاه قيمة العمات األروبية في حال 
الرجوع إليها سيؤثر سلبا على قيمة 
االح��ت��ي��اط��ي ال��م��غ��رب��ي ح��س��ب نفس 
التقارير السابقة التي رأت أنه أمام 

المغربية  الدولة  تبقى  الوضع،  هذا 
بنك  احتياطات  سلة  بتنويع  مطالبة 
ب��دال من  ال���دوالر،  بمزيد من  المغرب 

االعتماد الكلي على اليورو.
في  ح��ذر  ال��دول��ي  النقد  فصندوق 
تقريره الذي صدر األسبوع الماضي 
سيواجه  اق��ت��ص��اده  أن  م��ن  المغرب 
األزمة  بسبب  الصعوبات  من  مزيدا 

االتحاد  في  تتفاقم  التي  االقتصادية 
اإلجراءات  معظم  أن  األروب��ي، حيث 
التي أقدمت عليها الحكومات األروبية 
لم تترتب عنها نتائج إيجابية ملموسة 
في المجال االقتصادي ونظرا لارتباط 
المغربي  االق��ت��ص��اد  ب��ي��ن  ال��وث��ي��ق 
واألروبي، فاالنعكاسات السلبية على 
المغرب ستتفاقم هذه السنة والسنة 
االقتصاد  خ���ب���راء  ب�����رأي  ال��م��ق��ب��ل��ة 
اقتصاد  مشاكل  أن  ذل��ك  األروب��ي��ي��ن، 

أروبا ستصبح مشاكل مزمنة.
فهل أخذت الحكومة المغربية بعين 
االقتصادية  األزمة  تداعيات  االعتبار 
األروبية، في مخطط الميزانية المالية 
التي سطرتها أواخر العام الماضي؟ 
أن  ترى  االقتصادية  المؤشرات  فكل 
تفاقم األزمة االقتصادية األروبية، نتج 
البطالة  ف���ي  م��ذه��ل  ارت���ف���اع  ع��ن��ه��ا 
على  مباشرة  األزم��ة  هذه  وانعكست 
إلى  ص��ادرات��ه  فتراجعت  ال��م��غ��رب، 
االتحاد األروبي، وذلك ناتج عن عدم 
ضبط نموه االقتصادي الذي لم يأخذ 
بعين االعتبار هذا التأثير واالحتماالت  
يستورد  األروب��ي  فاالتحاد  الممكنة، 
سبعين في المائة من صادرات المغرب 

كما تمت اإلشارة لذلك.
وقد يتسرب أيضا تأثير التخلي عن 
اليورو من خال أسعار الفائدة لرؤوس 
األموال األروبية، فكلما ارتفعت هذه 
خدمة  قيمة  معها  ارتفعت  األسعار، 
كاهل  تثقل  التي  الخارجية  ال��دي��ون 

الدولة المغربية.

املغرب مطالب تنويع سلة احتياطاته من العملة الصعبة
هل ستغادر إسبانيا وإيطاليا منطقة اليورو؟

أشار رئيس مركز دراسات الهجرة 
والتنمية بجامعة برنستون »اليخاندرو 
هم  المهاجرين  أب��ن��اء  أن  ب��ورت��ي��س« 
الجماعة التي تتزايد بشكل أكبر بين 
سكان إسبانيا، واعتبرهم عناصر هامة 
للمجتمع اإلسباني في المستقبل وذلك 
في االستطاع الذي شمل سبعة آالف 
تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 

14 و16 عاما ينتمون إلى 63 دولة.
ورأي رئيس مركز دراسات الهجرة 
والتنمية حسب نتائج االستطاع أن 
المهاجرين  آب���اء  م��ن  المائة  ف��ي   85
ي��رغ��ب��ون ف��ي أن ي��ظ��ل أب��ن��اءه��م في 
المائة  في   25 يقول  بينما  إسبانيا، 
مرتبط  بإسبانيا  ب��ق��اءه��م  أن  منهم 

بالنتائج الدراسية ألبنائهم..
فيما أبدى 75 في المائة من أبناء 
المهاجرين في إسبانيا أنهم ال يشعرون 
أنهم إسبان بالرغم من أنهم يحملون 

الجنسية اإلسبانية.

غالبية الجيل
 الثاني للمهاجرين ال 
يشعرون إنهم إسبان

وفق تقرير كشفته المصلحة اإلعامية 
للحرس المدني لإلسباني يشير إلى ارتفاع 
أعداد المهربين اإلسبان والمغاربة الذين 
نحو  ال��م��خ��درات  تهريب  على  ي��راه��ن��ون 
إسبانيا. ونقل عن مصدر الحرس المدني 
ف���ي نسبة  اإلس��ب��ان��ي أن ه��ن��اك ارت���ف���اع 
األشخاص المهربين الذين يقومون بعمليات 
محدودة لتحقيق ربح سريع..ويتورط في 
تهريب المخدرات بكميات صغيرة مهربين 
دفعتهم  عاديين  وكذا أشخاص  محترفين 
األزمة االقتصادية للقيام بذلك، نساء ورجاال، 
مغاربة وإسبان، قصدوا المغرب على سبيل 
م��ح��م��ل��ي��ن ببضع  ال���س���ي���اح���ة، وع�������ادوا 

كيلوغرامات من الحشيش.
ويذكر أن إسبانيا تصادر أكثر من ستمائة 
طن من المخدرات سنويا، وتبقى األغلبية 
المصادرة في عرض البحر، أو على متن 

شاحنات النقل الدولي.

تورط إسبان 
ومغاربة في 

تهريب الحشيش

ذكر القائمون على تنظيم المهرجان 
لفساتين  والعشرين  الثالث  السنوي 
الزفاف ببرشلونة، أن كل واحد من بين 
عشرة عرائس في مختلف أنحاء العالم 

ترتدي فستان زفاف صممه إسباني.
حاليا  بها  إسبانيا  أن  إلى  ويشار 
أزيد من سبعمائة شركة متخصصة في 
هذا النوع من الفساتين، ويعمل بها 
م��ت��خ��ص��ص��ون ف���ي ص��ن��اع��ة األزي����اء 
اإلسباني، وهو قطاع لم يتأثر باألزمة 
المالية العالمية حسب دائرة التجارة 

بإقليم كتالونيا.

       اإلسبان على رأس 
قائمة مصممي 
فساتين الزفاف

تحتل إسبانيا المركز الرابع من بين 
دول االتحاد األروبي في الفقر الطفولي، 
إذ ساهمت األزمة االقتصادية في تزايد 
من  بالرغم  األطفال،  لدى  الفقر  حالة 
التي  اإلسبانية  التشريعات  وج��ود 
التعليم  ف���ي  ال��ح��ق  ل��ل��ط��ف��ل  ت��ض��م��ن 

والتربية والتغذية.
»بالوما  ق��ال��ت  ال��ص��دد  ه���ذا  وف���ي 
اسكوديرو« مديرة منظمة اليونسيف 
بإسبانيا أن طفل واحد من أصل أربعة 
سنة   16 عن  أعمارهم  تقل  قاصرين 
يعيشون في منزل يتلقى أفراده راتبا 
رواتب  خ��ان��ة  ضمن  يصنف  شهريا 
عتبة  تحت  والموجودين  المعوزين 
الفقر، وأن 24 في المائة من األطفال 
يعيشون تحت عتبة الفقر. كما شددت 
منظمة »شاف دي شيلدرن« على ضرورة 
العنف  ضد  لألطفال  الحماية  توفير 
والتحرش الجنسي واالستغال، وأرت 
حسب إحصائيات قامت بها أن 20 في 
المائة من القاصرات و15 في المائة 
لنوع  تعرضوا  الذكور  القاصرين  من 
من التحرش الجنسي قبل بلوغهم سن 
17 سنة، وأن 10 في المائة من الحاالت 

التي يتم التبليغ عنها.

       24 % من أطفال 
إسبانيا يعيشون 
تحت عتبة الفقر

احلكومة اإلسبانية متارس ضغوطا على املهاجرين
شككت منظمات حقوقية إسبانية في تصريحات المسؤولين اإلسبان بوزارة التشغيل بشأن 
إمكانية تمديد رخص اإلقامة للمهاجرين القانونيين الذين فقدوا عملهم بسبب األزمة االقتصادية، 
واعتبرت تلك »التطمينات« مجرد كام عابر، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، في الوقت نفسه 
الذي تسعى فيه الحكومة اإلسبانية إلى فرض المزيد من القيود على المهاجرين وممارسة ضغوطا 

عليهم وحملهم على مغادرة الباد بعد سنوات من اإلقامة والعمل المضني والمتواصل.
وكان عدد من الحقوقيين قد عبروا خال البرامج الحوارية التي تقدمها القناة األولى اإلسبانية 
عن استيائهم من هذه اإلجراءات التي وصفوها بالتعسفية، مطالبين الحكومة اإلسبانية بمراجعة 
موقفها إزاء المهاجرين، وبإيجاد حل انتقالي في ظل الوضع االقتصادي الحرج الذي تمر منه 

الباد حتى ال يواجه المهاجرون فراغا قانونيا.

إسبانيا هي البلد الثاني في العالم في 
معدل استهاك األسماك بعد اليابان، تعتبر 
األسماك فيها من األطباق المفضلة، والباحث 
قد  الثمن  المرتفعة  األس��م��اك  األن���واع  عن 
يجدها في مدريد البعيدة عن البحر، وليس 

بالضرورة في المدن الساحلية!
حي »سامنكا« هو أغلى وأرق��ى أحياء 
مدريد، بني في القرن الماضي تخليدا إلنشاء 
»الماركيز دي سامنكا« أول خط سكك حديد 

في إسبانيا عام 1856..
تسمي مدريد »مدينة الحدائق« ألنها كثيرة 
فيها، وأغلب هذه الحدائق مساحات خضراء 
مخصصة لحمل أسماء مدن أمريكا الاتينية، 
األحياء  م��ن  خليط  م��ن  تتكون  والمدينة 
»بيكاسو« وسط  برج  والجديدة..  القديمة 
في  األع��ل��ى  وه��و  متر   200 يعلو  م��دري��د 

إسبانيا.
كان سكان مدريد منتصف القرن الثامن 
عشر 800 ألف نسمة وارتفع إلى 900 ألف 
نهاية  ووص��ل  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
الحرب األهلية عام 1939 إلى مليون و200 
4.5 مليون حاليا  إلى  ألف نسمة وارتفع 

)إحصائيات 2004(.
القيادة ميسرة يومي السبت واألحد في 
مدريد، لكن من الصعب وقف السيارة فيها 
خال أيام العمل بسبب االزدح��ام، ولهذا 
السبب يلجأ كثيرون من السائقين إلى وقف 
ويستقلون  م���دري���د  خ�����ارج  س��ي��ارات��ه��م 

الميترو.

هجرة
 عكس التيار..

خ��ل��ص��ت إح��ص��ائ��ي��ات ق��ام��ت بها 
االقتصادية  ال����دراس����ات  م��ؤس��س��ة 
نسبة  أن  إل��ى  اإلسبانية  التطبيقية 
األجنبية  الجالية  تعداد  في  التراجع 
تفاعله  سيواصل  بإسبانيا  المقيمة 
االنهياري خال األعوام الاحقة حتى 
اإلحصائيات  وخلصت   ،2016 العام 
أيضا إلى توقعات تفيد بانهيار غير 
مسبوق في معدل المهاجرين الوافدين 
إلى إسبانيا قد يصل إلى ثاثة آالف 
مهاجر فقط عام 2014، والسبب تقلص 
العاملة  ال��ي��د  ال��ع��م��ل ول��ج��وء  ف���رص 
أخرى  أروب��ي��ة  دول  إل���ى  ال��م��ه��اج��رة 
كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا 

بحثا عن فرص عمل إن هي وجدت.

أسماك مدريد..

أول ماحظة تثير انتباه الزائر إلحدى المدن اإلسبانية ألول مرة هو 
االهتمام المبالغ فيه للمواطنين اإلسبان بكابهم األليفة، فمن بين عشرة 
مواطنين، يمتلك سبعة منهم كابا تعيش معهم جنبا إلى جنب في منازلهم 
حسب مصدر إعامي. وهناك قانون إسباني يحث المواطنين على االعتناء 
بكابهم وتخصيص أزيد من ساعة لها يوميا للنزهة، وحتى تتقاسم الفرح 
والمرح مع بعضها البعض في الحدائق العامة، هذه الحدائق التي كانت 
قبل سنوات خلت تفوح منها نسائم األزهار والورود، تحولت اليوم من 
أجل »عيون الكاب« المدللة إلى مراحيض تفوح منها روائح فضات 
الكاب، وهكذا كراسي تلك الحدائق فارغة ال أحد يريد الجلوس عليها، 
ألن ال شيء يغري بالتمتع بمنظر أشجار الكاليبتوس، بعدما أصبحت 

الحدائق مخصصة للكاب فقط وأجناس الكاب وذويهم!
في مثل هذه »الحدائق الكابية« يدور حوار الكاب، منها من يكون على 
استعداد لانسجام منذ الوهلة األولى، ومنهم المشاغب الذي يحمل سلوكه 
نزعة عدوانية ال يترك زماءه يمرحون بحرية فوق العشب األخضر أو بين 
األزهار المغروسة جانبا، ولكن مثل هؤالء قد يتيحون فرصة التعاون 
ألصحابها خصوصا إذا كانوا من الجنسين، حيث يدور الحوار بدءا بعمر 
الكلب أو الكلبة وفصيلته أو فصيلتها وطريقة لعبه وأكلته المفضلة، على 
أن يفضي »الحوار لكلبي« إلى تحديد موعد آخر للقاء، ال للحديث عن 
الكاب، بل للحديث عن أمور أخرى أكثر أهمية تخص أصحاب الكاب!

وهكذا وبعد لقاءات مماثلة متعددة تصبح »األسرة الكلبية« كبيرة بتزايد 
أعداد أفرادها الذين يجمعهم حب الكاب!

لقاء الكالب..
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اإلسبانية األسطورة  تنهي  املانشافت 
> إعداد: كريم إدبهي

قالوا ونقول

الصحفية  جتربتنا  وطوال  نر،  لم 
املرتبة  يحتل  فريقا  أن  املتواضعة، 
اخلامسة وبرصيد 20 نقطة وبالعبني 
مدربه  عن  يستغني  احلال«  »قد  على 
آخر،  مبدرب  ويعوضه  مبرر،  بدون 
تعرض  املكتب«  »أي  بأنه  مدعيا 

لضغوطات خارجية.
هذا العبث أو االستهتار كان بطله 
املكتب املسير لفريق الدفاع احلسني 
وعدوانا  ظلما  أبعد،  الذي  اجلديدي 
من  األول  الشطر  نهاية  بعد  مباشرة 
جواد  محمد  املقتدر  املدرب  البطولة 
امليالني الذي متكن وفي ظرف وجيز 
السكة  على  الدكالي  الفريق  أن يضع 

ظل  لو  بإمكانه  كان  بل  الصحيحة، 
جد  نتائج  يحقق  أن  عليه  مشرفا 
إيجابية، ولم ال املنافسة على املراتب 
الواجهة  على  اللعب  إلى  املؤدية 

اإلفريقية أو العربية؟
الذي  املسير  املكتب  لكن 

موسم  كل  خالل  يعيش 
التي  النزاعات  إيقاع  على 
كان  مالسنات،  إلى  تتحول 

إقالته  له رأي آخر، فقرر 
باملدرب  وتعويضه 

حسن مومن الذي 
الفريق  انهزم 
حتت إشرافه في 

ثماني مباريات، وانتصر في مبارتني 
ثماني  إذ حصل على  وتعادل مرتني، 

نقط فقط خالل 12 مباراة.
النتائج  من  السلسلة  هذه  بعد 
خاللها  من  أصبح  التي  السلبية 
اجلديدي  احلسني  الدفاع  فريق 
املكتب  يعود  بالنزول،  مهددا 
جواد  املدرب  ود  لطلب  املسير 
امليالني وذلك بإقناعه للعودة 
ميكن  ما  إلنقاذ  الفريق  إلى 
الذي  فاملدرب  إنقاذه، 
مهينة  بطريقة  أقالوه 
دجنبر،  نهاية  في 
أصبح اليوم صاحلا 

الكبار،  ضمن  للبقاء  عليه  ومعوال 
باجلمهور  االستهتار  قمة  هذا  أليس 

الدكالي؟
األستاذ  املرجعي  املسير  الله  رحم 
الفريق  عاش  الذي  الشرقي  اليزيد 
أيامه، حيث كان  خالل رئاسته أزهى 
متكاملة  يتوفر على مجموعة  الفريق 
من احلارس املرحوم جنيب، واألخوين 
وإسبانيا،  وشيشا  وبابا،  احلسني، 
والذزاز والهداف وزير واحلارس روح 

السالم والقائمة طويلة..
أسندت  »إذا  نقول  أن  إال  علينا  ما 
فانتظر  أهلها،  غير  إلى  األمور 

الساعة«.

دُْخوْل احلمّامْ ْحاْل ْخرُوُجو...!!

idbihi62@gmail.com

الكرة األلمانية تزيح اإلسبان عن عرش الريادة األوروبية

س: كيف ترى البطولة الوطنية بني األمس واليوم؟
ج: هناك فرق كبير، باألمس كانت البطولة قوية ومعظم األندية 
والندية،  بالفرجة  تتسم  كانت  كما  عالي،  تتمتع مبستوى 

بالرغم من انعدام اإلمكانيات املادية مقارنة مع اليوم.
س: وماذا عن البطولة » Pro «؟

ج: البطولة » Pro « موجودة على الورق فقط، مازلنا ولألسف 
الشديد بعيدين كل البعد عن االحتراف الذي يتطلب العديد 
من األشياء التي ال نتوفر عليها، والدليل على ذلك املستوى 

الهزيل لهذه البطولة.
س: واملنتخب الوطني؟

ج: يجب نسيان املاضي، والتفكير مليا في املستقبل، فعلى 
املسؤولني عن الشأن الكروي أن يهتموا بالقاعدة وبالتكوين، 
ألن املغرب ولله احلمد يتوفر على العديد من املواهب التي ال 

تنقصها سوى االهتمام واملتابعة.

ملواجهة  باملنتخب  االلتحاق  يرفضون  احملترفون   <

تانزانيا في يونيو القادم. 
»مواقع«

> أقصى درجات التذمر.

> الدفاع اجلديدي يقيل املدرب مومن، طاقم الكودمي 

الفاسي يستنكر  الوداد  التداريب،  التقني ميتنع عن 
جتاهل اجلامعة. 

»صحف«
>  وعلي الفاسي الفهري ومن معه يتحدثون 

.» Pro « عن البطولة

> الكرة املغربية ما تزال بعيدة عن االحتراف.

»مصطفى مديح. مدرب حسنية أكادير« 
> ها الكالم ديال بصح.

بلهندة  مبستقبل  تعصف  جزاء  ضربة   <

أوروبيا. 
»وكاالت«
> لعنة نهائيات جنوب إفريقيا مازالت تطارده.

> اجلامعة تدرس معاقبة الرجاء بسبب »تيفو« 

الديربي. 
»األحداث المغربية«
كرامتها  من  بشيء  حتتفظ  أن  عليها  يجب   <

وترحل، بدل الدراسة ولفهامات.

> جمع الكرة مهدد بتأجيل جديد. 

»الصباح«
> اإللغاء والتأجيل هو شعار اجلامعة منذ أربع 

سنوات.

لوالية  ترشيحه  رسميا  يقدم  الفهري  الفاسي   <

ثانية لرئاسة اجلامعة.
»المنتخب«

> الله ينعل اللي ما يحشم.

> صعوبات تعترض رئيس اجلامعة في تشكيل 

املكتب اجلامعي. 
»صحف«

> فعال إذا لم تستح، فترأس متى شئت!!
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عبد الرحيم حمراوي*
فرق كبير ني طولة األمس واليوم

mohamed.talal@hotmail.com

مسلسل العبث مازال متواصال داخل الفريق الدكالي!!

حمراوي بقميص املنتخب الوطني »األعطاب قدره«.

املتشائمني،  أك��ث��ر  ول��و  ينتظر،  أح��د  يكن  ل��م 
من نصف  مدريد  وريال  برشلونة  فريقي  إقصاء 
ن��ه��اي��ة ك���أس ع��ص��ب��ة األب���ط���ال األوروب���ي���ة على 
وبروسيا  ميونيخ،  بايير  أملانيني،  فريقني  ي��د 

دورمتوند.
ول����م ي��ك��ن أح����د ي��ص��دق ول����و خ���ب���راء الكرة 
الطريقة  بتلك  اإلق��ص��اء  ه��ذا  يتم  أن  العامليني 
املهينة، التي أكدت وبطريقة مباشرة بأن األملان 

قادمون بقوة..
برشلونة: هل هي بداية النهاية؟

من  عقد  نصف  قرابة  الكبيرة  سيطرتها  بعد 
والقارية  الوطنية  البطوالت  جميع  على  الزمن، 
برشلونة  بأن  املتتبعني  جميع  الحظ  والعاملية، 
يخفق،  بريقه  ب��دأ  األح���الم  بفريق  سمي  ال��ذي 
الوراء خصوصا  إلى  مثير  بشكل  يتراجع  وبدأ 

هذا املوسم.
ترى ما هي أسباب هذا التراجع؟

ل��ق��د أق��ل��ق امل��س��ت��وى ال��ب��اه��ت ال���ذي ظ��ه��ر به 
فبالرغم من  نادي برشلونة هذا املوسم محبيه، 
سيتوج  وال��ذي  »الليغا«  على  املطلقة  سيطرته 
محبيه  يقنع  لن  فهذا  لها،  بطال  شك  أي  ب��دون 
املمكنة  األلقاب  بكل  يفوزوا  أن  تعودوا  الذين 

ودوليا. محليا 
امل��ل��ك على  ك��أس  م��ن  أق��ص��ي  ن��ادي برشلونة 
إبعاده  كما مت  مدريد،  ريال  التقليدي  غرميه  يد 
كأس  نهاية  نصف  مباراة  خ��الل  مذلة  بطريقة 
ميونيخ وبحصة  بايير  يد  على  األبطال  عصبة 

تثير التقزز واالستفزاز.
أص��دق��اء األرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ي��س��ي ان��ه��زم��وا في 
كانت  بل  نظيفة  أه��داف  بأربعة  الذهاب  مباراة 
لوال  األه����داف  م��ن  للمزيد  ق��اب��ل��ة  احل��ص��ة  ه���ذه 
من  فبالرغم   ميونيخ.  بايير  مهاجمي  تسرع 
برشلونة  جمهور  يفقد  لم  الثقيلة،  احلصة  هذه 
والع���ب���وه امل��ت��م��ي��زي��ن األم����ل، ب��ل ص��رح��وا بأن 

األكبر اخلاسر  هو  املغرب 
بعد إقصاء برشلونة والريال

 من كأس عصبة األبطال

اإلياب  مباراة  الفارق خالل  هذا  بإمكانهم جتاوز 
املطالب  الكاتالوني  الفريق  استسالم  عرفت  التي 
داخل  دماء جديدة  وذلك بضخ  أوراق��ه،  مبراجعة 

تشكيلته.
فريق ريال مدريد لم يكن أحسن حاال من غرميه 
فريق  واندفاع  لقوة  رضخ  اآلخ��ر  فهو  برشلونة، 
لهدف  أهداف  بأربعة  وانهزم  دورمتوند  بروسيا 
واحد، هذا الهدف كان مبثابة األمل للفريق امللكي 

لتجاوز خصمه خالل مباراة اإلياب.
فريق ريال مدريد وقع على لقاء تاريخي خالل 
مباراة اإلياب ومتكن من تسجيل هدفني تاريخيني 
خ��الل ال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة، لكن ه��ذي��ن ال��ه��دف��ني لم 

يكونا كافيني للوصول إلى املباراة النهائية.
بأن  نقول  أن  لنا  ميكن  هل  هو  القول  خالصة 
الذين  ل��ألمل��ان  امل��ش��ع��ل  سلمت  اإلس��ب��ان��ي��ة  ال��ك��رة 
السنوات  خ����الل  ت��أل��ق��ه��م  والش�����ك  س��ي��ت��اب��ع��ون 

القادمة؟
كل  ال��ت��ي حققها  امل��ب��ه��رة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ب��ع��د 
اللذين  دورمت��ون��د  وب��روس��ي��ا  ميونيخ  بايير  م��ن 
25 ماي اجلاري  يوم  النهاية  مباراة  سيخوضان 
املستشارة  قالت  كما  بلندن،  وميبلبي  ملعب  في 
الواقعية  ب��أن  ن��الح��ظ  م��ي��رك��ل:  األمل��ان��ي��ة أجن��ي��ال 
تكلف  التي  النجوم  وعلى  الفرجة.  على  انتصرت 

فريقي الريال وبرشلونة املاليير.

ودع  أن  بعد  بشدة، خاصة  مطروحا  أصبح  مشكل 
كل من ريال مدريد وبرشلونة هذه املسابقة املؤدية إلى 
بالدنا  ستحتضنها  التي  البطلة  لألندية  العالم  كاس 

خالل شهر دجنبر من السنة اجلارية.
يتوفران  اإلسبانية  الكرة  قطبي  أن  يعلم  اجلميع 
على جمهور كبير باملغرب، راهنا عليهما منظمو هذه 
أكثر  ال��دول��ة  خزينة  ستكلف  التي  العاملية  التظاهرة 
من 70 مليار سنتيم في ظل األزم��ة املالية 
والتي  املغرب،  يعيشها  التي  اخلانقة 
الوضع  على  واض���ح  وبشكل  أث���رت 

االقتصادي في البالد..
ترى هل كنا في حاجة إلى تنظيم 
هذه التظاهرة العاملية التي رفضت 
امليسورة  ال���دول  بعض  تنظيمها 

كقطر واإلمارات واليابان؟
ال��ذي ورطنا  اجل��واب عند بلخياط 

في هذه القضية.

بقلم: م.ع. طالل

دخل رجل ليال في حالة صحية 
املستشفيات،  إحدى  إلى  حرجة 
إدخاله  املداوم  الطبيب  فقرر 
العمليات،  قاعة  إلى  مستعجال 
قام  بعدها  الزائدة،  الستئصال 
على  بتخديره  ر  املَُخذِّ الطبيب 

الفور..
مخاِطبا  فصرخ  اجلّراح،  حّل 

اْه ْيِجيْب اخَلْيْط (... املمرضة غاضبا: )َفّيْقو مِيّ
كرة  واقع حال  األسطورية،  املأساة  هذه  جتسُد 
القدم املغربية، فبعد كل إخفاق وانهزام، وبعد كل 
إقصاء لفريق من فرقنا الوطنية، تتجدد آمالنا في 
اآلخرين، سقط املنتخب الوطني سقطته التاريخية 
الشهيرة، وسقط الفتح واملغرب التطواني، وأقصي 

الوداد أمام املوزمبيق وقبله الرجاء أمام الكويت. 
طاملا  محالة،  ال  والصدمات  النكسات  ستتوالى 
ٍر مريض، ونطلب منه البحث  نقوم بإيقاظ فريق ُمَخذَّ
عن اخليط، ليس خيط اجلراحة، وال اخليط األبيض، 
بل خيط الكرامة والكبرياء، الذي  ُسرق في غفلة  مّنا 

أمام فرٍق متواضعة للغاية... متواضعة جّدًا.
املستوى  على  نعيشها  باجلملة  إخفاقات 
الرياضي، جعلت من جمهور حمل باألمس رئيسًا في 
األعالي يطالب برأسه اليوم قبل الغد، وصنعت من 
طواحني  يقاتل  احملارب الذي  ذلك  آخر  جمهور 
الهواء، فخرب وكّسر وقلب في خميس أسود أعالها 
على أسفلها، بدون سند وال سبب، أيضًا هناك من 
مدربه،  وآخر ضرب  أساء جلمهوره،  من  الالعبني 
ومراقب مباراة إّتهم جهازه إتهامات خطيرة، وأمثلة 

النكسات كثيرة جدا لألسف في املشهد الرياضي. 
لقد أصبحنا اليوم ندخل غمار املنافسات القارية، 
واثقني من خروج ُمذّل، مؤمنني بفشل ذريع، نكتفي 
فقط باحلضور، والله أصبحنا نتشرف باحلضور، 
دخول  أّن  قال  من  املشاركة؟؟ ُثَمّ  هو  املُهّم  أليس 

احلّمام ليس كخروجه؟؟

جواد امليالني
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أمزيان،  املارشال  متحف  الفتتاح  املدعوون  يتوقع  لم 
خروج  واملغرب،  إسبانيا  من  كبار  مسؤولون  وأغلبهم 
محتجني، ملواجهتهم ذلك الصباح، يوم 27 يونيو 2006، 
الشباب  بعض  أن  واضحا  وكان  انصار..  بني  بلدة  في 
إسم  يحمل  متحف  إنشاء  فكرة  يتقبلوا  لم  الريفيني 

املاريشال األول واألخير في تاريخ اجليش املغربي.
ورمبا لم تسنح الفرصة لكي يعرف بعض الذين خرجوا 
الدبلوماسي  عنه  قال  الذي  الرجل  هذا  قيمة  لإلحتجاج، 
يجهلون  املغاربة  بأن  ألفاريث«  ماريا  »خوصي  اإلسباني 
كان  أو رحيله،  فرانكو  »ففي حالة مقتل  قيمته احلقيقية، 
إسبانيا  في  )اخلمسينات(  وقتها  املرشحني  أحد  أمزيان، 

لتولي منصب رئيس البالد بحكم الرتبة واألقدمية«.
ويبقى أكبر املؤهلني حتى اآلن للحديث عن »سوء الفهم 
وظله  رفيقه  هو  واملغاربة،  أمزيان  املاريشال  بني  الكبير« 
طيلة السنوات األخيرة من حياته، مدير ديوانه، والضابط 

املرافق له، منذ سنة 1970 إلى غاية وفاته.
عمل  الذي  البقالي،  مصطفى  الكولونيل  يستحضر 
يلتحق  أن  قبل  مدريد  في  املغرب  ملحقا عسكريا بسفارة 
بديوان املاريشال، حدث معارضة إقامة متحف للماريشال 
في الريف، بأسف كبير، ورغم انه ميتنع عن احلديث في 
املوضوع، إال أن األخبار الواردة من عني املكان تؤكد أن 
مسؤولني كبار مت توبيخهم للمشاركة في افتتاح املعرض، 
إلى  املخزن  دار  من  أحدهم  طرد  حد  إلى   األمر  وصل  و 

سوء الفهم الكبير 
ني الريف 

وآخر ماريشال 
في اجليش املغري 

توفي في فاتح ماي 
معلقا بين إسبانيا 

والمغرب

حدود اليوم )..(.
املاريشال، وهي أعلى رتبة عسكرية في اجليش، وصل 
إليها أمزيان، سنة 1970، نتيجة مساعي اجلنرال أوفقير 
في  لغاية  الثاني،  لدى احلسن  أمزيان،  لترقي  مهد  الذي 
لم  املنصب  هذا  إلى  وصوله  أن  غير   ،)..( يعقوب  نفس 
يكن ليمحو الفكرة السائدة عنه كرجل دموي )..(، بخالف 
ما يؤكده الكولونيل البقالي الذي يعتقد أن أمزيان متهم 
ظلما باملشاركة في احلرب على »ريافة«، حيث لم يكن قد 
أربعة سنوات في اجليش اإلسباني،  قضى وقتها سوى 
أنوال أصال، حسب  معركة  في  يكن مشاركا  لم  انه  علما 

قوله.
الريفيني، وهو  إبادة  أمزيان في  أن يشارك  كيف يعقل 
»لو  »اغرينب«؟،  20 جندي في منطقة  يقود سوى  يكن  لم 
قد  حياته  لكانت  أنوال  حرب  في  شارك  قد  أمزيان  كان 
إنتهت الن معركة أنوال متيزت باحلصار الذي فرض على 
اجليش اإلسباني حتى توفي عشرات اآلالف من أفراده«، 
في حني أن أمزيان كان قد وجد الطريق سالكا أمامه، لكي 
ينقل إلى امليلية ليتلقى العالجات الالزمة. )حسب نفس 

املتحدث(.
أن  املاريشال،  ديوان  ومدير  الكولونيل  يؤكد  هكذا 
أمزيان لم يكن مشاركا في معركة أنوال التي وقعت في 22 
يوليوز 1921، بني اجليش اإلسباني في أفريقيا ومقاتلني 
من منطقة الريف، وعرفت هزمية عسكرية كبيرة للجيش 
اإلسباني، لدرجة تسميتها من قبل اإلسبان بكارثة أنوال 
Desastre(، علما أن بطل هذه   de  Anual )باإلسبانية: 
املعركة بال منازع هو األمير محمد عبد الكرمي اخلطابي.

وكان أحد شرفاء منطقة بني نصار يدعى »الورياشي«، 
أيام   8 ب  أنوال  حرب  استبق  قد  كبيرة،  زاوية  صاحب 
ليبشر املغاربة بانتصار ساحق على اإلسبان، 8 أيام قبل 
وقوع املعركة، حيث خطب في الناس مؤكدا أنه شاهد بأم 
أنوال، وكان عم  عينيه اإلسبان وهم يسقطون تباعا في 
أمزيان حاضرا في ذلك اليوم، فانتقل ليخبر والد الضابط 
النبأ  بخطورة  )أمزيان(  اإلسباني  اجليش  في  اجلديد 
الذي توقع نهاية جميع اإلسبان، قبل أن يؤكد لهم نفس 
وسيشفى  بسيط  جلرح  سيتعرض  أمزيان  بأن  »الشيخ« 

بعد ثالثة أيام، حسب نفس املصدر دائما.

ألمزيان  توقع  الحق  وقت  في  توقع  الشيخ،  نفس 
في  مسبوقة  غير  ومكانة  إسبانيا،  في  كبيرا  مستقبال 
 75 املغرب، في إسبانيا متكن أمزيان من قيادة أزيد من 
في املائة من اجليوش اإلسبانية وفي املغرب وصل إلى 
أعلى مراتب اجليش، فكان أول وأخر ماريشال في تاريخ 

اجليش املغربي ب7 جنمات.
متهما من  وانتهى  أمزيان  واملغرب عاش  إسبانيا  بني 
كال الطرفني، بعض املغاربة في الريف يتهمونه باملشاركة 
إسبانيا  أنوال، وفي  في معركة  املغاربة  في احلرب ضد 
احلرب  مذابح« خالل  في  بـ»التورط  اليساريون    يتهمه 
و1939،   1936 بني  استمرت  التي  األسبانية  األهلية 
العسكريني  كفة  ترجيح  في  كبير  حد  إلى  ساهم  وبكونه 
املتمردين على اجلمهورية.. حتى األقدار نفسها اختارت 
أن تنزع الروح من املارشال أمزيان في فاحت ماي 1975 
وفي نفس السنة التي توفي فيها صديقه اجلنرال فرانكو 
وهو معلق في السماء على منت طائرة محلقة فوق جبل 
الكولونيل  تأكيدات  حسب  وإسبانيا،  املغرب  بني  طارق 

البقالي.

املارشال محمد أمزيان
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ولد محمد أمزيان في منطقة بني انصار، في 1 فبراير 1897في جو »السيبة« 
التي عرفها املغرب، قبل أن ينتقل إلمتام دراسته بامليلية احملتلة من لدن اإلسبان، 

وقادته الصدفة ليكون زميال ألخيه الزعيم عبد الكرمي اخلطابي، 
في نفس الفصل، وضعته األقدار في طريق امللك اإلسباني ألفونسو الثالث عشر 

الذي جاء زائرا ملليلية ذات يوم، قبل أن يلتقي مع هذا الفتى الصاعد.
قال امللك ألفونسو، أريد أن ألتقي تلميذا مغربيا جنيبا، فقالو له موجود، 
وعندما دخل إلى القسم، وكانت له مخططاته املستترة، سأل هذا التلميذ، 

ماهو أشهر نهر في لندن، فأجابه التلميذ بسرعة فائقة، إن األمر يتعلق بنهر 
التاميز، فانبهر امللك لذكاء التلميذ املغربي، فبادره قائال: هل تريد أن تصبح أستاذا، 

غيرأن أمزيان لم يكن متحمسا لهذا اإلقتراح.
سكوت الطفل أمزيان في حضرة امللك، لم يتضح سببه إال في 
اليوم املوالي، عندما جمع ألفونسو بعض أعيان القبائل كان 
من بينهم والد الطفل محمد، هذا األخير أخبر امللك بأن إبنه 
ال يوافق على مهنة أستاذ.. فاستدعى ألفونسو محمد أمزيان، 
وسأله عن املهنة التي يحب، فأجاب على الفور بأنه يريد أن 
يصبح ضابطا في اجليش، حسب ما يؤكده الكولونيل البقالي، 

في تصريحاته لألسبوع، بناءا على ما حكاه له أمزيان.
مهمة  بأن  أمزيان  أخبر  ألفونسو  أن  يؤكد  املصدر  نفس 
العمل كضابط، مستحيلة، نظرا ملا يفترض في صاحبها من 
واجلنسية  املسيحي  بالدين  إلتزامه  رأسها،  وعلى  شروط 
اإلسبانية.. مع ذلك يؤكد البقالي أن امللك اإلسباني لبى رغبة 
لظهيرين،  إستصداره  خالل  من  واضحا  ذلك  وكان  أمزيان، 
األول منحه مبقتضاه اجلنسية اإلسبانية، والثاني أعطى من 
خالله األوامر بتخصيص مطبخ خاص لهذا الضابط املسلم 

وضرورة إحترام مشاعره الدينية كمسلم.

 لقاء مع اخلطاي 
بالكلية  التحاقه   بعد   ،1917 سنة  أمزيان  محمد  تخرج 
العسكرية مبدينة طليطلة عام 1913، فالتحق للعمل بامليلية، 

قبل أن يرسل عبد الكرمي اخلطابي في طلبه.
يحكي البقالي عن هذا اللقاء، بأن عبد الكرمي اخلطابي، قال 
له، ولكنه فرض عليه  العسكري كان مالئما  الزي  إن  ألمزيان 
اإلجابة على سؤال واحد، »في حالة ما إذا طردنا إسبانيا«، هل 
ستبقى معنا أم ستذهب معهم؟، وقتها إكتفى أمزيان بالتساؤل 
إذا كان األمر ممكنا، وانصرف.. هذا احلدث يستدل من  عما 
خالله البقالي على هاجس الثورة التي سكنت اخلطابي، قبل 

سنوات من إندالع الثورة، فهذه الواقعة حصلت عام 1917.

أمزيان واحلروب اإلسبانية 
في زمن احلرب كانت إسبانيا تتميز، بنظام للترقية، يسمح 
بانتقال اجلندي من »كابتان« إلى »كومندو«، بعد املشاركة في 
معركة جيدة )دون احلاجة إلى تطبيق القانون(.. لهذا وصل 
فرانكو إلى رتبة جنرال، بسهولة، حسب ما يؤكده البقالي، ففي 
صيف سنة 1936 وحتديدًا في 18 يوليوز قام فرانكو بانقالب 
عسكري ضد حكم اجلبهة الشعبية، التي كانت إسبانيا حتت 
حكمه وكانت تتكون من حكم الدميقراطيني واالشتراكيني وقد 
هنا  ومن  االنقالب  هذا  الثانية  اإلسبانية  اجلمهورية  قاومت 
ملدة ثالث  اإلسبانية، واستمرت احلرب  األهلية  بدأت احلرب 
ضحاياها  ويقدر   1939 سنة  إلى   1936 سنة  منذ  سنوات 
اإلسثنائية  الترقيات  إلغاء  بسبب  حصل  ذلك  كل  باملاليني، 

للجيش )..(.
لم يكن ينظر اجلنرال أمزيان لهذه احلرب كحرب أهلية، ولكنه 
والقضية  اإلسباني،  الشعب  للجيش ضد  يعتبرها حربا  كان 
كلها قضية ترقيات، ذلك أن قادة اجليش فقدوا نياشينهم مع 
صعود احلكومة املنتخبة، التي ألغت كل الترقيات اإلسثتنائية، 
قبل أن يربح الضباط الدعوى أمام احملكمة الدستورية، ولكن 
ينقلبوا  أن  قبل  احلكومة،  على  بحقدهم  احتفظوا  ذلك  مع 

عليها، حسب البقالي دائما. 
انقالب  بأي  يقم  لم  أمزيان  باملناسبة صديق  »فرانكو وهو 
وكان في كانارياس، اإلنقالب قام به »موال«، ولكن مت التفكير 

الكولونيل البقالي مدير ديوان أمزيان يكشف جوانب خفية من حياة أمزيان

من ني انصار إلى إسبانيا..الطريق إلى رتبة ماريشال 

الثورة،  يترأس  أن  منه  طلبوا  الذي  فرانكو،  اجلنرال  في 
فانتقل على عجل من »كنارياس« إلى الدار البيضاء، ثم إلى 
تطوان حيث مت تشكيل جيش كبير من املغاربة، ألنهم قالوا، 
أن األمر يتعلق باجلهاد في سبيل الله، وخرج أكبر جيش من 
هذه املدينة، على يد موالي احلسن بلمهدي، أنداك مت إطالق 

إشاعات، بأن فرانكو مسلم، وحاج«.
أساسية  مبساعدة  احلرب  ربح  من  فرانكو  متكن  وقد 
كما  هتلر وموسوليني،  وقتها،  العظمى  القوى  من  
إعتمد فرانكو في جيشه على قوة من اجلنود املغاربة الريفيني 

بقيادة محمد أمزيان، هذا األخير كان سباقا إلى 
إعالن سيطرته على امليلية احملتلة، كمقدمة إلمتام اإلنقالب، 

الذي انطلق، يوم 8 يوليوز1936 في إسبانيا.  
له  إليه وحارسًا  ومقربًا  لفرانكو،  أمزيان صديقا  وقد ظل 
سنة  هذه احلرب في  في  النهائي  وانتصاره  النهاية  حتى 
1939، وقد اتاحت له هذا االنتصار أن يحكم إسبانيا حكما 
ديكتاتوريًا ملدة ستة وثالثني عامًا متواصلة، كان فيها أمزيان 
العالج  مبثابة  )أمزيان(  كان  حيث  منازع،  بدون  له  صديقا 

الفعال في املعارك التي تندلع بني الفينة واألخرى.

الرابعة  سن  في  الزال  وهو  البقالي،  مصطفى  عمل 
في  املغربية  السفارة  في  عسكري  كملحق  والعشرين 
مقبوال  وكان   ،1965 فبراير   28 من  إبتداءا  إسبانيا، 
للدراسة في مدرسة أركان احلرب، تدرج مع أمزيان في جل 
جانبه  إلى  كان  فقد  املسؤولية،  فيها  حتمل  التي  املناصب 
مند 1968، في وزارة الدفاع، قبل أن يصبح مديرا لديوانه، 

علما أن أول لقاء بينهما حصل سنة 1965 في مدريد.
يعرف البقالي جل أسرار عائلة أمزيان، ويتذكر بتفصيل 
بعض الوقائع التي حكاها له أمزيان قبل رحيله، مثل قصة 
قد  الثاني  احلسن  كان  عمور،  بنت  واسمها  املاريشال  زوجة 
حل ضيفا عليها، بعدما أصبح ملكا، فبادرته قائلة، أنصحك 
باإلعتناء بشخص واحد،»تهال فيه«، قال لها احلسن الثاني 
هذه  شجاعة  إلى  أنظروا  شعبك«،  في  »تهال  له  قالت  من، 

يتذكر   .2001 سنة  منذ  املتقاعد  الكولونيل  يقول  املرأة، 
الورياشي، في منطقة  الزاوية،  أيضا حكاية زعيم  البقالي 
أول  فهو  كل توقعاته،  كانت تنجح  هذا األخير  أنصار،  بني 
من توقع انهزام إسبانيا في معركة أنوال، وهو أول من توقع 
املسار الناجح للماريشال أمزيان.. غير أن جزءا من توقعات 
معلقا،  مازال  أنصار  بني  منطقة  في  الشريف  الرجل  هذا 

خاصة ما يتعلق بالعالقة بني املغرب واجلزائر.
»اجلزائر ستستقل من اإلستعمار، وستقع ثالثة حروب 
املغرب،  فيها  سيربح  االولى  واجلزائر،  املغرب  بني  كبيرة 
ستكون  والثالثة  مغلوب  وال  غالب  ال  فيها  ليس  والثانية 
بالد  في  اجلزائر،  مع  املغرب  وسيتوحد  النهاية  فيها 
منه  جزء  حتقق  وقد  الورياشي،  به  تنبأ  ما  هذا  واحدة«، 

حتى اآلن.

الكولونيل املتقاعد مصطفى البقالي.
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وجتمع جل الكتابات التاريخية، على دهاء املاريشال أمزيان 
في احلروب، وبتفصيل أكثر يقول البقالي إن املاريشال كان 
دون  اجلغرافية،  للتفاصيل  مبعرفته،  اجلميع  على  يتفوق 
البقالي،  الكولونيل  يقوله  ما  حسب  منظار،  إلى  احلاجة 
الذي عاشره حتى أخر أيامه، ويضيف بأن أحدهم قال أمام 
الوحيد  الرجل  هو  أمزيان،  بأن  والبشير..  أوفقير  اجلنرال 

الذي قاد 75 في املئة من اجليش اإلسباني.

أمزيان وانقالب الصخيرات 
لم يتحدث كثير من املؤرخني عن تواجد املاريشال أمزيان 
سنة  الصخيرات  بقصر  الفاشلة  اإلنقالبية  احملاولة  في 
أعبابو  أمحمد  الكولونيل  قادها  التي  احملاولة  تلك   ،1971

املدبوح،  محمد  اجلنرال  و  العسكرية  أهرمومو  مدرسة  قائد 
يوم 10 يوليوز 1971، لكن الكولونيل البقالي يؤكد أنه كان 
غادرا  وبانهما  الصخيرات،  في قصر  أمزيان  املاريشال  رفقة 
على  املسلح  الهجوم  تنفيذ  في  الشروع  قبل  حلظات  القصر 

القصر.
»كنت اعرف أن احلالة ليست على ما يرام، فقد أثار انتباهي 
التي  األخرى  السنوات  مع  مقارنة  للمدعويني،  الكبير  العدد 
عدد  يكن  لم  بحيث  السنوي،  اإلحتفال  هذا  فيها  يجري  كان 
من  أزيد  يصبحون  بهم  فإذا  مدعو،   100 يتجاوز  املدعويني 
1000 مدعو.. كان هناك صف طويل من طاوالت البقر املشوي، 

في احلقيقة كان ذلك حائطا، ملنع حركة الضيوف.. املهم أنني 
الباب، قبل أن أحثه على  املاريشال اجللوس قرب  طلبت من 
الدخول  عند  عنها  أعلن  التي  لرغبته،  تنفيذا  املكان،  مغادرة 
ملوالي حفيظ مدير التشريفات واألوسمة، والغزاوي الذي كان 
مديرا عاما لألمن الوطني.. فقد جرت العادة أن يسافر أمزيان 

إلى منزله في تطوان قرب البحر، ويقضي شهرين هناك«.
البقالي يؤكد أن سيارة املاريشال أمزيان هي التي عرقلت 
الواجهة  من  القصر  إلى  اإلنقالبيني  العسكر  شاحنة  دخول 
األخرى  السيارات  حتريك  تطلب  إخراجها،  ألن  الرئيسية، 
التي كانت مركونة، في الطريق،..»نحن كنا نغادر وهم كانوا 
فيما  إال  إنقالبية  مبحاولة  األمر  أن  نعرف  ولم  يدخلون، 

بعد«.
نفس املتحدث يؤكد أنه باشر بناءا على أوامر املاريشال 
وجدة  في  العسكرية  بالثكنات  إتصاالت  عدة  أمزيان، 
ومكناس، وغيرها من املدن ملنع حترك اجليش، وكان أحدهم 
أمزيان  ولكن  مات«،  قد  »سيدنا  أمزيان  اجلنرال  أخبر  قد 
حترك  بعد  األوامر  وأعطو  البقالي  رفقة  حتركاته  واصل 
مقر  من  ذلك  تنفيذ  عليهما  تعذر  بعدما  املنزل،  من  اجليش 

القيادة العامة.
احلديث عن مقتل امللك وعن الفوضى في قصر الصخيرات 
قال  حيث  اوالده،  جلمع  عجل  على  يتحرك  أمزيان  جعل 
أن  يعتقد  وكان   ، اوالدي«  لي  »اجمع  قوله(،  )حسب  للبقالي 

األمر يتعلق بثورة لبونعيالت ومن معه )..(.
أسدل الستار عن انقالب الصخيرات بالفشل، وجاء أوفقير 

البقالي يؤكد أن أمزيان غاب لم يكن حاضرا فيها

يؤكده،  ما  حسب  أنوال  معركة  في  أمزيان،  املاريشال  يشارك  لم 
رئيس ديوانه الكولونيل البقالي، فيما يلي مالمح من هذه املعركة، 
كما وردت في كتاب »احلرب املغربية الفرنسية اإلسبانية« للصحافي 

مصطفى العلوي:
)وادي  وشرق  احلسيمة،  شرق  جنوب  وعرة،  منطقة  )أنوال( 
أمقران( حتيط بها جبال )ابران( غربا، و)ايغرينب( جنوبا.. وأهمية 
)أنوال( االستراتيجية تكمن في أنها السد املنيع على الطريق من 
)مليلية( شرقا إلى )احلسيمة( غربا، لذلك احتلتها قوات اجلنرال 
قيادة  )أنوال(  في  ونصبت  )اغرينب(  جبل  احتلت  كما  »سلفستر« 

املنطقة بالنسبة للجيش اإلسباني
حول هذه املنطقة إذن تركزت املعارك التي كانت كثيرة وسميت 
معارك مثلث املوت، )بومجان(، )أنوال(، )اغرينب(، ولقد بدأت يوم 
كان  الذي  )اغرينب(  مركز  على  القوات  بهجوم   1921 يوليوز   21

ومراكز  مدافع  فيه  ونصبوا  شهر،  قبل  به  استقروا  قد  اإلسبانيون 
قوة ودفاع. وظلت القوات اإلضافية تتوارد على ذلك املركز الذي كان 
يرأسه الضابط »بينيتيس« على اتصال مباشر بواسطة الراديو مع 
اختيار  لكن  »سلفستر«،  اجلنرال  يتواجد  كان  حيث  )أنوال(  مركز 
موقع )اغرينب( كان خطئا من طرف اإلسبان إذ كانوا يبعدون عن 
إلى  للوصول  احتاللهم  توسيع  إلى  العطش  فأخطرهم  للماء،  عني 
تتصيدهم  كانت  وهناك  الرحمان(  عبد  )سيدي  في  املاء  موقع 

الرصاصات األولى من حرب )أنوال(.
وجاءت قوات كثيفة من مليلية بقيادة اجلنرال »نافارو« لتدعم 
حيث  يوليوز،   22 يوم  الفاصلة  املعركة  وكانت  )اغرينب(  مركز 
حاصرت قوات املجاهدين مرة واحدة مركز )اغرينب( فنفذ املجاهد 
»اخلطابي« في حقهم مقولة القرآن، ودعاهم لالستسالم فرفضوا، 
وكان الهجوم، ومع بدايته أرسل رئيس املركز »بينيتيس« آخر برقية 
رصاص  حتت  لنا  تصل  ال  إمداداتكم  »إن  فيها:  يقول  بالراديو  له 

املهاجمني إن احلالة سيئة للغاية«.

وكان أزير اإلنفجارات التي استعمل فيها الريفيون كل أنواع البارود، 
الذي  »سلفستر«،  اجلنرال  أسماع  إلى  يصل  واحلرائق  والبنزين 
بعث بدوره آخر برقية يأمر فيها جنوده: »انسحبوا« لكن هيهات إن 
حوالي ثالثة آالف جندي إسباني، لم يرجه منهم إلى مركز )أنوال( 
باجلنون  أصيب  أغلبهم  إن  اإلسبانية:  املذكرات  قالت  خمسون  إال 
خمسني  خسروا  املجاهدين  إن  الريفيون  املؤرخون  وقال  بالبكم  أو 

شهيدا. ولكن معركة )اغرينب(، لم تكن إال البداية.
فبقدر ما كان اجلنرال »سلفستر« يريد أن يجعل من تواجده في 
)أنوال( قنطرة للوصول إلى )احلسيمة(، حيث حلف بإميانه ذلك 
القسم املكتوب في – الوثائق اإلسبانية – »سأشرب الشاي في بيت 
أو لم يقبل«. كان املجاهد  »بن عبد الكرمي« بـ)أجدير( سواء قبل 
اإلسباني،  للجيش  مقبرة  )أنوال(  من  يجعل  أن  يريد  »اخلطابي«، 

وقنطرة نحو االنتصار.
لكن اجلنرال »سلفستر« كان يرى في معركة )اغرينب( منوذجا ملا 
ينتظره من أية مواجهة مع جيوش »بن عبد الكرمي«، وكانت املعنوية 
محطمة، مقياس سقوطها هو ما جاء في برقية اجلنرال »سلفستر« 
إلى القيادة العليا في مدريد، متحاشيا ذكر اخلسائر ومكتفيا بقوله: 
دون  األعداء  جيوش  كثرة  وحالت  )اغرينب(  عملية  انتهت  »لقد 
الوصول إلى أية نتيجة، واضطررت إلصدار األمر بإفراغ املركز وقد 
لقي حتفه بني األسالك، عدد كبير من الضباط والرؤساء، كما قام 

عدد آخر باالنتحار«.
وفعال دب الهلع في صفوف القوات اإلسبانية، وكانت العادة أثناء 
تلك الفترة استعمال اجلواسيس الذين يوصلون إلى اإلسبان أخبار 
»بن عبد الكرمي«، والذين ينقلون إلى املجاهدين أخبار اإلسبان كتلك 
املرأة التي كانت تبيع املاء لقائد مركز )اغرينب( فاعتقلها »اخلطابي« 

وحملها رسالة إلى الضابط اإلسباني يأمر باالستسالم.
وعلم اجلنرال »سلفستر« بعدد وعدة املجاهدين، كما علم بالزيارة 
االستطالعية التي قام بها »بن عبد الكرمي« للجيوش املجاهدة، يوم 

23 يوليوز، فقرر يوم 24 يوليوز أن يتحرك نحو سهل منبسط حتى 

ال يبقى محبوسا في مرتفعات )أنوال(.
وكانت القوات اإلسبانية املشتتة في املعركة مقدرة بأربعني ألف 
أصدر  وقد  املغاربة،  املرتزقة  من  ألف  وعشرين  إسباني،  جندي 
حتى  اإلسباني  التواجد  رقعة  بتوسيع  أوامره  »سلفستر«  اجلنرال 
مواقع  تقصف  الطائرات  فجاءت  واحدة،  مرة  للهجوم  تتعرض  ال 
حتركات  تغطية  في  والرشاشات  املدافع  بدأت  بينما  املجاهدين، 
»سلفستر«  اجلنرال  أطلق  كما  يوليوز.   24 يوم  اإلسباني،  اجليش 
سيوال من اجلنود املرتزقة بقيادة العميل »بوتنشوشت« الذي حاول 
أصيب برصاصة  لكنه  نادرة،  املجاهدين بشجاعة  اختراق صفوف 
قاتلة، وما أن سقط على األرض حتى تشتت فلول املرتزقة، وهربوا، أو 

انضم بعضهم جليوش املجاهدين.
وصباح اجلمعة 25 يوليوز، انطلقت جموع املجاهدين في هجوم 
كاسح على )أنوال(، بعد أن انطلقت جموع أخرى إلى خلف )أنوال( في 
مركز )تربيعت( لقطع طريق الهروب عن اإلسبان وكان الهجوم الريفي 

على ثالث محاور، )أنوال(، و)تكنة مميس( و)تكنة بومجان(.
وكانت املعركة التاريخية التي نادرا ما شهد التاريخ مثيال لها حتت 

لعلعة الرصاص وهتافات الله أكبر.
على  يطل  بيته  غرفة  في  جالسا  العجزة،  الريفيني  أحد  كان 
ويسارا،  ميينا  أوامره  يصدر  »سلفستر«  اجلنرال  ملح  حينما  املعركة 
نوع  من  قدمية  بندقية  وأخذ  مخزنه  إلى  العجوز  الريفي  فاجته 
»بوحفورة«، وحشاها برصاصة واحدة أطلقها على اجلنرال اجلبار، 
إليه وسحب منه حزامه احلريري األحمر،  فأرداه قتيال.. ثم نزل 
وانطلق يجري إلهدائه إلى بطل املعركة »بن عبد الكرمي« )رواية 

نقلها املؤرخ البوعياشي(.
لقد مات اجلنرال »سلفستر« فانحلت معنوية اجلنود اإلسبانيني 
أسياد  الريفيون  وأصبح  والكثيف،  السهل  للقتل  استسلموا  الذين 

)أنوال( على أكوام من آالف اجلثث.

معركة أنوال.. عندما قال اخلطاي لإلسبان أسلموا تسلموا 

فيها عن رغبته  امللك واحلكومة، عبر  أمام  ليؤدي مسرحية 
األخير  هذا  البقالي(،  )يقول  إخالصه  إلثباث  اإلنتحار  في 
ديوان  مدير  اغتيال  هو  به  يقوم  عمل  أول  لكان  جنح  لو 
أمزيان، هذا األخير لم يكن سوى البقالي، وهو نفسه يؤكد 

هذا االستنتاج. 
انتقال  أسرار  عن  يسكت  كان  وإن  يوضح  املصدر  نفس 
بعد  املغرب  مع  العمل  إلى  إسبانيا  مع  العمل  من  »أمزيان« 
أمزيان  كان هو سبب حصول  أوفقير  بأن  إستقالله،يوضح 
على رتبة ماريشال، عندما مت إقتراحه لها سنة 1970، وكان 
غرضه تنفيذ إنقالب وتولي نفس املنصب بعد وفاة أمزيان 

)..(، حسب الكولونيل.

أمزيان الزاهد في احلياة والدكتاتور
لم يكن أمزيان رجل بذخ، بل كان ناذرا ما يغير جالبته، 
التي يصل سنها إلى 30 عاما، وكان يحب العيش زاهدا، 
في  ضيعته  تنتجها،  التي  الطبيعية  باألغدية  يكتفي  إذ 

دون  باستمرار،  الشاي  شرب  يفضل  وكان  زعير،  طريق 
البقالي  الكولونيل  يصف  هكذا  املشروبات،  من  سواه 
متاما  يتطابق  ال  الوصف  هذا  أن  غير  أمزيان،  املاريشال 
مع الوصف األكثر شيوعا، وهو الذي ميكن تلخيصه في 
بريستون،  بول  البريطاني  املؤرخ  عن  الذي صدر  الكتاب 
موضحا  اإلسباني«،  »الهلوكوست  عن  حتدث  والذي 
املناطق  في  الغالبة  السمة  هو  كان  بالبشر  التنكيل  أن 
املارشال  يرأسها  كان  التي  الكتائب  لسلطة  اخلاضعة 
األمر  لكن  أمزيان،  خصوم  معه  يتفق  رأي  وهو  أمزيان، 
البقالي،  الكولونيل  ومنهم  ملقربيه،  بالنسبة  كذلك  ليس 
في  فنها  يدرس  التي  الكبيرة  الفنانة  مرمي  وعائلته، وهم 
الزهراء  التازي، وفاطمة  )فاطمة( زوجة  املدارس، وطامي 
الصيدالنية، وزليخة زوجة اجلنرال املدبوح، وليلى زوجة 
حياة  في  املصاهرة  قوة  إلى  وانظروا  بنجلون،  عثمان 
)توفي(  الضابط  مصطفى  لألوالد  بالنسبة  أما  أمزيان.. 

والدكتور رشيد وفاضل )الصغير في العائلة(.

أنوال. املتفسحة في معركة  جثت اإلسبان 



ذات صباح التقى ثالثة من سكان 
شارع  في  يسكنون  الرياض  حي 
»التنوب« الذي يصل شارع بير قاسم 
بن  املهدي  وشارع  النخيل  بشارع 
بركة، التقوا أمام أحد بائعي اخلضار 
الذين تزايد عددهم بشكل مهول دون 
ترخيص ودون مراقبة لألسعار، ودار 
بينهم حوار حول وضعية هذا الشارع 
الهام الذي قامت البلدية بتزفيت جزء 
األمطار  لتحوله  الباقي  وتركت  منه 
سلسلة  إلى  الدائبة  السير  وحركة 
رئيس  جعلت  احلفر  من  متواصلة 
على  يقول  أكدال  الرياض/  بلدية 
أنهم  األشخاص  بعض  من  مسمع 
في البلدية لم يعودوا يسمونه شارع 

التنوب بل )شارع التقوب(. ودار بني 
هؤالء األشخاص احلوار التالي:

وقع  قد  اتفاقا  هناك  أن  يبدو   -
بني بعض مسؤولي البلدية ومتاجر 
بيع عجالت السيارات، بحيث يبقى 
الشارع على حاله لتتمزق العجالت 
لشراء  أصحابها  فيضطر  وتهترئ 

عجالت جديدة.
- وما الذي مينع أن يكون االتفاق 
قد مت مع أصحاب محالت بيع قطع 

الغيار؟
مع  مت  قد  االتفاق  يكون  وقد   -
أصحاب كراجات اإلصالح ومحالت 

ترقيع العجالت.
في هذا الوقت كان رجل مسن في 

داخل محل اخلضار يستمع حلديث 
الرجال الثالثة فقال لهم: ما ذكرمتوه 
كله غير مستبعد، ومع ذلك فإنني ال 
ذلك هو  كل  يكون سبب  أن  أستبعد 
بقطاع  املكلفني  املسؤولني  مباالة  ال 
أكدال/  مقاطعة  بلدية  في  الطرق 
احلضرية،  واجلماعة  الرياض 
للشعارات  وفائهم  وعدم  وإهمالهم 
أصوات  لكسب  رفعوها  التي 
كل  االنتخابات. وفي  أيام  املواطنني 
للمسؤولية  أهل  فإنهم غير  األحوال 
كانوا  إذا  أما  ذكرمت،  كما  كانوا  إذا 
قوله  عليهم  ينطبق  فإنه  ذكرت  كما 
تعالى )كبر مقتا عند الله أن تقولوا 

ما ال تفعلون( صدق الله العظيم.

مرسوم  بدون  العاصمة  تزال  ال 
حي  بني  خصوصا  حدودها  يحدد 
الكيش،  بحي  متارة  ومدينة  الرياض 
مدخل  عند  السيار  الطريق  وفي 
وزارة  تسوي  فهل  متارة،  من  العاصمة 
تخضع  التي  الوضعية  هذه  الداخلية 

لتقسيم إداري أجنز سنة 1983؟

هذا  املومني،  محمد  احلاج  املرحوم 
اشترى  الذي  احملسن  الكرمي  الرجل 
املالح  بحي  دارا   30 حوالي  ماله  من 
اليوم  الوحيد  وأقام مكانها مسجدا هو 
مستشارا  وكان  الشعبي،  احلي  بذلك 
هذا   ،1983 إلى   1977 من  البلدية  في 
على  وقف  من  وال  أخيرا  توفي  الرجل 
يقترح  من  وال  اجلماعة،  من  جنازته 

تخليد اسمه على زنقة من حي املالح.

التي  التجارية  واألعمال  املعارض 
ميأل  عندما  كلها  املدينة،  في  تنظم 
»يسلتون«  جيوبهم  أصحابها  أغلبية 
ويتركون واجبات اجلماعة في بنوكهم 
ذمتهم  في  التي  الديون  وصلت  حتى 

ملياران و600 مليون.

املدن  رأس  على  الرباط  مدينة 
من  عدد  أكبر  مع  املتوأمة  املغربية 
توأمة،  عشر  بخمسة  العواصم 
ومنخرطة في 9 منظمات دولية وتؤدي 
اجلماعة  وفي  سنوية،  انخراطات  لها 
 200 وحوالي  الدولي،  للتعاون  قسم 
القسم،  هذا  على  تصرف  مليون 

والنتيجة؟ جمود في التعاون الدولي.

جاءت  اجلماعة،  ملالية  ضربة  أكبر 
من مداخيل »الرسم املترتب علي إتالف 
برمجت  الذي  الوقت  ففي  الطرق« 
مليون،  و500  مبليار  املرتقبة  احملاصيل 
سوى  اجلماعة  صندوق  تدخل  لم 

5000 درهم.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

السويقة،  حومات  في 
فاحت،  وسيدي  ولكرة، 
وبوقرون، وسوق السباط، 
والسوق التحتي، واألوداية، 
والقناصل،  ولوبيرا، 
يتداول  واملالح،  ووقاصة، 

الشباب نكتة حول »سفر مفاجئ للعمدة ولعلو 
إلى باريس الفرنسية« ويعلق طالب على هذه 
من  بعد  يتمكن  لم  وإن  العمدة  »بأن  النكتة: 
تطهير العاصمة من آفات وأخطار وفوضى 
فإنه  األحياء  كل  في  املنتشرة  اجلوطيات 
استطاع انتزاع ابتسامات آالف الشباب وهم 
يتداولون فيما بينهم تلك النكتة التي حتمل 
مغزى معاناة السكان مع الباعة العشوائيني 
هؤالء  أخرى،  جهة  من  واحلراس  جهة،  من 
احلراس الذين يحرسون احلومات من احتالل 
الباعة، فإذا بهم هم من يشجعون وينظمون 
تلك الفوضى و »يباركون الهجومات« اليومية 
كانوا  املواطنني سواء  راحة وطمأنينة  على 

ساكنني أو »زائرين«.
ويضيف ذلك الطالب: »املدينة العتيقة هي 
أقحوانة تتعرض يوميا حلروب ال مثيل لها، 
ملسخ أزقتها وتشويه تراثها، وقتل تاريخها 
وتزوير  التقليدية،  بصناعاتها  والفتك 
أصالتها«. ويتحسر ذلك الطالب ويذكر كيف 
حتولت املدينة العتيقة ملدينة أصيلة، املدينة 
الصغيرة الفقيرة إلى متحف ومعرض لكل ما 
هو فن راقي، حتى أن أبواب املساكن واملتاجر 
وكأنها لوحات فنية واجلدران تزينها رسومات 
بالزرابي  مفروشة  وكأنها  وأزقتها  باأللوان 
بفضل هندسة وتصميم الزليج املزركش الذي 
يبلطها، وكأنك داخل فندق من 5 جنوم، فكل 
ما فيها منظم ومقنن بالرغم من أن جل السكان 
متواضعة،  جد  مهنا  وميارسون  حرفيون 
ومع ذلك حافظوا على تراث مدينتهم وعلى 
رونق وبهاء وجمال أجمل مدينة عتيقة في 
آلت  املهووس مبا  الطالب  اململكة، ويضيف 
إليه أوضاع األحياء التاريخية: أما نحن في 
عاصمة عواصم السياسة واإلدارة والسياحة 
فإن  الضخمة،  وامليزانيات  واآلثار،  والعلوم 
للسكان  سجنا  أصبحت  العتيقة  مدينتها 
للفوضى  ومقرا  القانونيني  للتجار  وحربا 
احلراس)...(  مبباركة  واملغشوش  واملمنوع 
وهم  والفينة  الفينة  بني  يظهرون  الذين 
عدي  بن  يا  عينك  »وعلى  األتاوات  يجمعون 

وبالفور يا شفور«.
في  ينسينا  أن  الطالب  الشاب  هذا  وكاد 
ال  املعاناة  هذه  بالطبع  ولعلو،  العمدة  نكتة 
في  تكون  ال  أن  األحوال  من  بأي حال  ميكن 
»إن  النكتة:  وحتكي  الرباطي،  العمدة  بال 
العمدة ولعلو اتصل بزميله االشتراكي عمدة 
باريس والتمس منه تكوين بعض احلراس 
فتم  املتجولني،  الباعة  مع  للتعامل  البلديني 
االتفاق وسافر وفد من احلراس إلى العاصمة 
في  والتموقع  الوصول  وبعد  الفرنسية، 
الوفد  أخبرا  انقطعت  »باربيص«،  مقاطعة 
مما اضطر العمدة »االشتراكي الباريسي بعد 
شهر من البحث والتحري إخبار العمدة ولعلو 
وهو متأكد بأن احلراس »حركو« مبعنى أنهم 
حرقوا أوراقهم واختفوا كما يفعل املهاجرون 
السريون. إال أن العمدة الرباطي حل بباريس 
و»شابو«  وجلباب  يدوية  »بكروسة«  وطالب 
من الدوم وصناديق من بطاطا ووضعها فوق 
الكروسة ولبس اجللباب ووضع فوق رأسه 
الرباطية:  بلكنته  يصيح  وبدأ  الطربوش، 
»إيوا زيدو بطاطا بأورو للكيلو« وفجأة طوقه 
احلراس من كل جانب صائحني، هادي شهر 

واحنا تنقلبو عليك »آجي لهنا«.

الراطيني؟ مع  االشتراكية  تتصالح  كيف  حديث العاصمة

عندما أصبح عمدة الراط 
ائعا متجوال في اريس

لم ميت حزب االحتاد االشتراكي في الرباط، 
هو حزب فقط أصابه العياء من طول املدة التي 
معركة  يدخل  اليوم  وهو  احلكم،  في  قضاها 
التغيير الداخلي التي لو لم تقع لذهب احلزب 
مع الذاهبني، وما يجري من نقاش وردود فعل 

داخل أجهزته، هو شأن خاص بأعضائه.
االشتراكية  مدرسة  كانت  التي  فالرباط 
بامتياز، هل ستحافظ على مكانتها؟ هل ستبقى 
قادوا  الذين  التاريخي لالشتراكيني  الرمز  ذلك 
إلى   1937 اشتراكية من سنة  بلدية  أول  فيها 
في  باألولوية  مناضلوها  1983؟ هل سيحظى 
في  شاركت  التي  وهي  املسؤوليات  مناصب 

احلكومة االشتراكية بـ5 وزراء من الرباط؟
الرباط تغيرت مع تغيير االحتاد االشتراكي، 

ولم يعد مهيمنا وال مؤثرا في األوساط الشعبية 
 30 من  أزيد  وحواليه  والعمالية،  والطالبية 

حزبا ينافسونه منافسة الند للند.
وإذا كان فعال احلزب مدرسة، فعليه العودة إلى 
الصفوف الطالبية  ويخلق منهم مناضلي املستقبل 
وأطرا اشتراكية للغد، وذلك سيتطلب جهدا ووقتا 
ولكن مقابل تكوين جيل اشتراكي كالذي تكون في 
الرباط خالل الستينيات والسبعينيات من القرن 
املاضي شريطة أن ال تطغى على اجليل اجلديد 
اآلخر  مع  النضال  روح  زرع  بل  »األنا«  أفكار 
لتحقيق ما ينص عليه الدستور. وفي العاصمة 
مشتل مهم وخصب لتنمية املدرسة االشتراكية، 
عليا  تعليمية  مؤسسة   50 حوالي  خالل  من 
تقدر  التي  التدريس  هيئات  ومن  جامعية، 

والثانوي  واإلعدادي  االبتدائي  بني  باآلالف 
واجلامعي، ومن األطر الصحية وهي باملئات، 
ومن املوظفني. والرباط تعد عاصمتهم، وهؤالء 
جميعا كانوا في »محراب« االشتراكية، وينبغي 
يبتعدون،  جعلتهم  التي  األسباب  تشخيص 
ودراسة ميثاق جديد لعودتهم إلى احلزب الذي 

تغيره.
بني  نقاش  من  الراهن  الوقت  في  يجري  ما 
من  خوف  وال  صحية  مسألة  االشتراكيني 
على  االعتماد  عليهم  فقط  تصدع،  أو  انشقاق 

أنفسهم، وبدون توضيح أكثر.
بعد  تعود،  فهل  اشتراكية،  كانت  الرباط 
مع  وتصالح  صلح  إجراء  وبعد  التغيير 

السكان؟

أسرار العاصمة
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الراط يا حسرة

أم إهمال .. مؤامرة  الرياض  حي 

عندما أحدثت جماعة حسان سنة 1983، كانت حتتل 
املغربية،  اجلماعات  قوائم  رأس  على  األولى  املرتبة 
ومن أهمها من حيث املداخيل املالية، ثم بدأت تتقهقر 
وتتراجع إلى الوراء، وحتولت إلى مقاطعة تعاني من 
عدة مشاكل تراكمت منذ عشرين سنة ومت إهمالها ومن 

أبرزها إعادة االعتبار للمدينة القدمية.
الواقع هي: مدينة  مقاطعة حسان وإن كانت في 
الشريف  الضريح  إسالمية:  معلمة  بأكبر  الرباط 
وصومعته، والبرملان، والوزارات، واملآثر التاريخية، 
التي  العاملية من باب املشاريع  فإنها ستدخل عالم 
رقراق  أبي  وادي  بجانب  أراضيها  على  برمجت 
حوالي:  مساحة  على  األوبرا  دار  إقامة  خصوصا 
حقيقيا  بابا  ستكون  والتي  مربع  متر   50.000
شك  ودون  سكانه،  وثقافات  العالم  على  مفتوحا 
ستنقل وستؤدي رسائل مهمة لتعزيز مكانة اململكة 

بني الدول املتحضرة، علما بأن حوالي 2500 هكتار 
من أراضي حسان املطلة على النهر، ستشيد عليها 
منجزات عمالقة ال مثيل لها في كل العالم العربي، 
ولكن.. واملقاطعة تسترجع مكانتها الوطنية وتستعد 
عروقها  في  املتفشي  مرضها  تخفي  فهل  للعاملية، 
والذي يهدد بقتل حوالي 15 ألف مواطن يختبئون 
في ديور مهددة باالنهيار، وبتشريد حوالي 10 آالف 
مواطن من سكان البراريك في دوار العسكر ودوار 

عني عتيق ودوار أوالد عاشور ودواوير أخرى.
فمن أخطر ما يهدد فشل تأدية الرسائل املتحضرة 
تلك  تنخره  املقاطعة  جسم  ترك  هو  فيها  املرغوب 
البؤر املأساوية التي سوف على املدى البعيد تنقل 
والتي ستكون  والفريدة  الرائعة  للمشاريع  عدواها 
تاجا مرصعا لعبقرية أهل الرباط، فسارعوا إلى بثر 

األعضاء املريضة املعدية قبل فوات األوان.

من

 أرشيف

 الرباط

مبدارس  القسم  نفس  تالميذ  بعض  تضم  الصورة 
املغربي  الكوكب  فريق  شكلوا  الذين  اخلامس  محمد 

للتمثيل وهم:
وخديجة  اجلزائري  عتيقة  األول،  الصف  إناث: 

السوسي. 
الصف الثاني: زهور السوسي، عتيقة العوفير، بهيجة 

اإلدريسي )ال عالقة لها باملغنية( ثم غيثة بوعالكة.
بنفارس،  محمد  مرسيل،  اللطيف  عبد  الذكور: 

مصطفى بنكيران، عثمان بناني، جمال الدين املتناني.
سابق(،  )عامل  الريح  بكر  بو  الثاني:  الصف  وفي 
أحمد الراسي، سعد الدين التناني ثم شرف الدين ملني 

وفي أقصى اليمني األخ بلحسن.
ملريني،  بقصر  الكبرى  بالصالة  الصورة  أخذت  وقد 
للضيافة  كقصر  الرباط  بلدية  حاليا  تستعمله  الذي 
السنة  بنفس  الفريق  قدم  حيث  العتيقة  املدينة  داخل 

الدراسية )1956( متثيلية حول احلركة الوطنية.
وذلك  الكبيرة  النجوم  هذه  في  املسرح  ضاع  وقد 

حلسن حظ املسرح.

بعد        سنة من اإلهمال .. 
مقاطعة حسان تسترجع مكانتها
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غرف التجارة والصناعة 
في  سطات خارج التغطية

ال ئحة الضحايا تشمل مواطنين من البيضاء 
وبركان ودول عربية

بإقليم   بيبي   سيدي  قيادة  قائد   متكن 
القوات  من  بعنصرين  مؤازرا  باها  أيت  أشتوكة 
املاضي،  الذي  السبت  السلطة  وأعوان  املساعدة  
القبض  إلقاء  السوق األسبوعي من  يصادف يوم 
على ثالثة لصوص  بإحدى الضيعات الفالحية 
محضر  لألضناء  وأجنز  بالفرار.  الرابع  والذ 
اجلماعة،   بنفس  امللكي  للدرك  تسليمهم  ليتم 
بحقهم  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  الستكمال 

وعرضهم على القضاء.

أدانت احملكمة اإلبتدائية بإنزكان يوم اجلمعة 
نافذا  سجنا  سنوات  بأربع  أظناء   املاضي  ثالثة 
وغرامة مالية، بتهمة النصب واملشاركة في عمل 

إجرامي.
بشكاية  تقدمت  قد  الضحايا  إحدى  وكانت 
متهمة املتهم الرئيسي في القضية املسمى »ص« 
 33000.00  : قدره  مالي  مبلغ  وسلبها  بالنصب 
درهم، مدعيا أن يتوفر على عالقات في احملاكم 
واخلدمة  املساعدة  لها  يقدم  لكي  ومستعد 

الضرورية في احملاكم

العدل  قطاع  موظفي  من  العشرات  احتج 
االعتقال  أسموه  ما  على  أكادير  ابتدائية  أمام 
وإحالة  اعتقالهما  مت  لهما،  لزميلني  التعسفي 
بيان  وذكر  العسكري،  القضاء  على  ملفهما 
اعتقال  أن  العدل  لقطاع  الوطنية  اجلامعة 
املوظفني يعتبر تهديدا مباشرا لكل نساء ورجال 
»اتهامهما«  بناء  أن  مضيفا  الضبط،  كتابة  هيئة 
على مجرد كونهما يعمالن باألرشيف زلة تظهر 

عدم املعرفة بطرق تداول امللفات باحملاكم.

اخلمسينيات  في  شخص  على  مختل  اعتدى 
بتراب  مكتار  بدوار  سكني  بواسطة  عمره  من 

قيادة أيت واد رمي وذلك في األسبوع املاضي.
وتعود تفاصيل احلادث إلى إقدام املختل الذي 
الشخص  مباغتة  على  الدوار  نفس  من  ينحدر 
املرعى  من  بقطيعه  راجعا  كان  عندما  املذكور 
ووجه له طعنة غادرة من اخللف حتت إبطه مما 
ينزف  والدم  عليه  مغمى  أرضا  بسقوطه  عجل 

بغزارة من جسده.

في  القضائية  الشرطة  عناصر  استمعت 
األولى من صباح  الساعات  أكادير في  أمن  والية 
أكادير  والية  في  موظف  إلى  املاضي  األربعاء 
الذي قام باحتجاز  ثالثة داخل قبو عمارة في 

ملكيته في حي الداخلة.
ويعود السبب إلى عدم تسديد الثالثة لسومة 
إلى  دفعه  مما  درهما،    700 قدرها  التي  الكراء 
قصد  وتلحيمه،   احلديدي  القبو  باب  اغالق 
إرغامهم على عدم مغادرة الغرفة التي يقطنون 

بها داخل القبو.

املغرب  قضاة  لنادي  اجلهوي  املكتب  عبر 
أسفه  عن  ألكادير  اإلستئنافية  بالدائرة 
لصدور فعل وصفه ب«املشني« من أحد احملامني، 
باحملكمة  )ع.ع(   القاضي  على  تهجم  الذي 
مبكتبه   2013/5/2 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 
امللفات  في  باألحكام  النطق  من  إنتهائه  بعد 
الشغل.  منازعات  إطار  في  عليه   املعروضة 

لنادي  اجلهوي  املكتب  عن  صادر  بيان  وذكر 
»وجه  باحلكم،  النطق  بعد  احملامي  بأن  القضاة، 
الزمالء  من  عدد  أمام  والشتم  السب  من  وابال 
رئيس  وأمام  احملكمة  بهذه  العاملني  القضاة 
إستعمال  حد  إلى  األمر  وصل  وقد  احملكمة، 
العنف في حقه، وذلك بسبب صدور حكم ليس 

في صالح اجلهة التي ينوب عنها املعتدي«.

أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

قبر نزكري يقلب مواجع اإلنصاف واملصاحلة

إدريس احليمر  تيفلت: موالي 
واحمللي  الوطني  العام  الرأي  فوجئ 
بنزكري،  إدريس  املرحوم  قبر  نبش  بخبر 
هذا املناضل الذي ارتبط اسمه في مرحلة 
عاش فيها املغرب أحلك اللحظات ارتبطت 
مرحلة  املغرب  ليدخل  الرصاص،  بسنوات 
للقطع مع  جديدة فتح فيها صفحة جديدة 
اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  كل 
مرتبطا  بنزكري  إدريس  اسم  وليكون 

مبرحلة اإلنصاف و  املصاحلة .

أن  دون  روحه  إلى  امتدت  املنية  لكن   
هيأة  توصيات  وتبقى  مشواره  يكمل 
اإلنصاف واملصاحلة معلقة على حني، لكن 
هذا كله لم يشفع له لتمتد أيادي خفية في 
وذاكرته  لتاريخه  احترام  دون  قبره  نبش 
على  تفرض  التي  الواقعة  هذه  احلقوقية، 
التحقيق  باب  لفتح  املسؤولة  اجلهات 
للوصول إلى احلقيقة، والضرب على أيدي 
كل من سمحت له نفسه باالعتداء على قبر 

املرحوم.

نور  صرح  املوضوع  بنفس  وارتباطا 
بإقليم زمور  فاعل حقوقي  الدغوغي  الدين 
يكرهون  الفاعلني  أن  احلدث،  هذا  على 
لكي  اجلميع  تكنس  املوت  وأن  احلياة، 
راجع  االعتداء  وهذا  احلياة  تتطور 
الدولة  عليه  تصر  الذي  للتخلف  باألساس 
ومناهضة قيم اإلنسانية، وأردف الدغوغي 
واملناضل  املرحوم  قبر  له  تعرض  ما  قائال 
إدريس بنزكري يعتبر عمال شنيعا ال ميت 

بصلة لإلنسانية واحترام حلرمة املوتى.

أحتوش سعيد  الصويرة: 
مت إعفاء القائد اإلقليمي للوقاية املدنية بالصويرة من 
تادلة،  لقصبة  املدنية  الوقاية  بقائد  تعويضه  و  مهامه، 
تفتيش  جلنة  كشفتها   ،)..( وجتاوزات  خروقات  بسبب 

تابعة لوزارة الداخلية التي زارت املدينة مؤخرا.
القائد،  عن  سيئا  تقريرا  املذكورة  اللجنة  كتبت  وقد 
حمليطه  بالنسبة  ضربة  االقليمي  القائد  إعفاء  وشكل 

منه. واملقربني 

تعيين قائد إقليمي جديد 
للوقاية المدنية بالصويرة

»النصاب« مازال حرا طليقا
 يا سيادة الوزير

حني  عال  بصوت  بها  وستنطقون  أسيدي  إليها  ستضيفون  عبارة 
تعلمون أن النصاب الدولي الذي سبق أن حتدثنا عنه والذي انضاف إلى 
قائمة ضحاياه أسماء أخرى من مختلف مدن املغرب، هو اآلن حر طليق 
يصول ويجول في البالد)طوال وعرضا( بحثا عن ضحايا جدد يوقعهم 
في شباكه، وحتى اندهاشكم له مبرر نقدم لكم فيما يلي الئحة ضحاياه 

مع املبالغ التي استحوذ عليها هذا النصاب احملترف من مراكش.
وثالثة  مليار  مبلغ  على  منه  واستولى  )ج(   الشاب  النصاب  اصطاد 
مائة مليون سنتيم، ومن بني مالل وقع في شباكه الشاب )ه( الذي وعده 
دبلوم  على  حاصل  ألنه  اخلارجية  الشؤون  بوزارة  له  وظيفة  بإيجاد 
املاستر في القانون وأخذ منه مبلغ خمسة وعشرين مليون سنتيما، ومن 
بني مالل انتقل إلى الدار البيضاء حيث وقعت في شباكه السيدة )ف.ق( 
يستطيع  أنه  وأوهمها  سنتيم  مليون  وسبعني  خمسة  منها  أخذ  التي 
حل مشاكلها، ويأتي بعد ذلك إلى الرباط،  حيث تعرف على الشاب )ع. 
م( واستولى منه على شيكني مببلغ مائتي مليون درهما، وخالل إحدى 
ع(  )م.  املصري  املقاول  على  تعرف  السعودية  العربية  للمملكة  زياراته 
وعرض عليه املشاركة في إحدى عملياته التجارية، التي أدرك )م. ع( أنها 
أن أخذ منه خمس مائة مليون سنتيم، وخالل  إلى سراب بعد  حتولت 
سنتيم  ماليني  بثالثة  وطالبها  )ر.خ(  على  تعرف  متارة  بشاطئ  جتوله 
تعرف  بركان حيث  إلى  وانتقل   السجن،  من  ابنها   عن  اإلفراج  مقابل 
على )ن. ب(  وأخذ منها ثمانية وثالثني مليون سنتيم، مقابل إشراكها 
في عملية شراء بضائع محجوزة لدى اجلمارك، وبنفس الطريقة نصب 
بشكاية  تقدموا  الضحايا  وهؤالء  املبلغ،  نصف  منه  وأخذ  ج(  )ع.  على 
لدى احملكمة االبتدائية بالرباط حيث يوجد عنوان املشتكى به، وقد مت 
اعتقاله بعد أن التقت به سيدة من الضحايا  صدفة وهو يتجول بباب 
احلد بالرباط فانقضت عليه وأخذت تصرخ وتطلب النجدة إلى أن حضر 
رجال األمن وألقوا القبض عليه، بعد أن ظلت شرطة مكناس تبحث عنه 

من أجل تعاطيه لتجارة املخدرات الصلبة. 
السجن  في  بإيداعه  امللك  جاللة  وكيل  أمر  الشكايات  هذه  كل  وأمام 
بسال، في انتظار بث القضاء في جميع هذه الشكايات، ولكن كما سبق أن 
أسلفت في املقال الذي نشرته جريدتنا والذي كان سببا في ظهور هؤالء 
العدالة،  قبضة  من  لإلفالت  له وسائله اخلاصة  فإن صاحبنا  الضحايا 
النصاب  هذا  أفعال  من  املتضررين  محامي  األمر)طلب  خطورة  وأمام 
وأمام متاديه في ارتكاب أعمال النصب واالحتيال( طلب احملامي، ومن 
ضمنهم املقاول املصري، مقابلة وزير العدل الذي استقبلهم وبعد استماع 
ألقوالهم والعرض الذي قدمه له السيد احملامي حول اخلروقات املسطرية 
اجلسيمة التي مت ضبطها خالل محاكمة النصاب ابتدائيا، و وعد السيد 
التوضيحية  املذكرة  على  يطلع  أن  بعد  بشكايتهم  باالهتمام  الوزير 
التي سيقدمها له احملامي، ولكن الغريب في األمر أن هذا النصاب فاز 

باإلفراج.
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سطات: نور الدين هراوي 
والصناعة  التجارة  لغرفة  األساسي  الدور  يغيب 
تختفي  كما  بسطات،  السماعلى  بحي  املتواجدة  واخلدمات، 
حقوق  عن  الدفاع  في  الساحة  عن  التقليدية  الصناعة  غرفة 
حول  تساؤالت  يطرح  مما  واملهنيني.  واحلرفيني  الصناع 
غرفة  هي  فأين  العمومية.  املؤسسات  لهذه  الكلي  الغياب 
هي  وأين  مراكش؟  بطريق  املتواجدة  والصناعة  التجارة 

املدينة؟ املتواجدة مبركز  التقليدية  الصناعة  غرفة 
التجار  مئات  يتعرض  لكي  املجال  الغياب  هذا  ويفسح   
ويصبحوا  املتجولني،  الباعة  ملضايقات  التقليديني  والصناع 
الباعة  قبل  من  الشاسع  الغزو  بسبب  االفالس،  على مشارف 
صاحلة،  غير  أسيوية  منتوجات  يعرضون  الذين  املتجولني 

تهدد رزق ومدخول الصناع واحلرفيني.
إلى  التجارية  اجلمعيات  ببعض  دفع  التضييق  هذا 
الباعة  وانتشار  الظاهرة  هذه  بخطورة  للتحسيس  التحرك 
العشوائيني، مبرزة  أن هذه املؤسسات املسؤولة عن الصناع 
والتجار، لم تعد قادرة على ضبط وخدمة هذا الكم الهائل من 
أو  العمالة  والصناع سواء على صعيد  التجار واخلدماتيني 

على صعيد والية جهة سطات.
وعماالت  أقاليم  أربعة  على  الشاسع  اإلشراف  أن  وأبرزت 
بدون  والتنظيم  التأطير  في  دورها  املؤسسات  هذه  يفقد 
منتشرة،  الفوضى  أصبحت  وبالتالي   جدوى،  وال  فعالية 
والتجارة أضحت غير مهيكلة وال مقننة مما شجع على تكاثر 

»اجلوطيات« والفراشة في كل األماكن.
املتدهورة  األحوال  إصالح  من  الغرف  هذه  ستتمكن  فهل 
وتكون  املشاكل؟،  في  يتخبطون  الذين  والتجار  للصناع 
بتشجيع  وتقوم  الفالحية  الشاوية  عاصمة  مستوى  في 
القليلة  التقليدية  بالصناعة  املهتمة  والتعاونيات  اجلمعيات 

املدينة. في 

كتابة  يرجى  الصحفي«.  »األسبوع  عبر  الجهات،  كل  إلى  يصل  والذي  األنحاء،  كل  في  يسمع  الذي  مدينتك  صوت  »الجهات«  صفحات  من  إجعل   : األعزاء  ومراسلينا  قرائنا  إلى 
 alousbouea@gmail.com الرسائل الواردة عبر البريد العادي بخط واضح حتى نتمكن من معالجتها في أحسن الظروف، أو يكفيكم مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي : 
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العمدة املنصوري تغيب عن إجتماعات مجلسها

    تطوان: األسبوع
مازالت املواطنة  الكبيرة الراوي تتكبد معاناة التنقل من مدينة تطوان إلى العاصمة الرباط 

لسادس مرة ،من أجل مقابلة وزير العدل واحلريات، بخصوص ملف معروض على القضاء.
وقد حتملت عناء السفر خالل األيام القليلة املاضية، وحضرت  إلى مقر وزارة العدل، لكن دون 
قاعة االنتظار لعدة ساعات  الوزير، وظلت في  لها مبقابلة  أوالسماح  أن  حتصل على نتيجة 

طويلة في بهو الوزارة.
وتعد هذه الزيارة السادسة التي تقوم بها املواطنة  لكبيرة الراوي لكي حتض مبقابلة مع وزير 
العدالة، بغية إنصافها في  ملف معروض على القضاء، تتهم فيه أطراف معينة )..( بالوقوف إلى 
جانب  إحدى جاراتها املعتدية عليها بالضرب، والتي لم تلقى عقابها برغم أنها تسببت لها في 

جروح وندوب، تسلمت على إثرها شهادة طبية مدة عجزها 18 يوما.
وتتهم الكبيرة بعض اجلهات بالتالعب بقضيتها، وعدم إنصافها في الدعوى القضائية املرفوعة 

ضد املعتدية، مطالبة وزير العدل باستقبالها والتدخل لرفع احليف والظلم.

مواطنة تحطم الرقم القياسي
مراكش: عزيز الفاطمي في طلبات لقاء الرميد دون جدوى

لم يتمكن مجلس مدينة مراكش من عقد دورته العادية يوم 29 أبريل املاضي، بسبب املقاطعة التي 
جتلت في غياب النصاب القانوني، وقد حضر 15 مستشارا من أصل 96 مستشارا جماعيا.

 وخلق غياب عمدة املدينة فاطمة الزهراء املنصوري، احلدث األبرز لكونها بالرغم من تواجدها 
في مقر مكتبها باجلماعة احلضرية، إال أنها قاطعت هذا االجتماع املنعقد في نفس البناية. وجلأ 
بعض املستشارين إلى املقاهي املجاورة ملقر االجتماع، من أجل مراقبة الوضع و االطالع  على 

املعلومات والتعليمات، مما جعل االجتماع في خبر كان.
وتسبب الوضع املريض الذي يعيشه املجلس اجلماعي املراكشي، في خلق أزمة داخل األغلبية 
في املجلس، من طرف مستشارين ينتمون حلزب العمدة، والذين غيروا جلدهم احلزبي لعدة مرات 

في أحزاب مختلفة.

محتج يشرب املاء القاطع في سيدي رحال
الوفاء  عدم  من  سطات،  بإقليم  رحال  سيدي  بجماعة  القاطن  مخفاوي  بوعزة  املواطن  يشتكي 
بالوعد من بعض املسؤولني احملليني، باصالح بيته املتدهور، باالضافة إلى توقيف التعسفي عن 

العمل الذي تعرض مما جعله يعيش العطالة.
و بالرغم من تقدميه للعديد من الشكايات الصالح وترميم منزله، الذي تعرض لالعتداء عندما 
كان في السجن، فلم يلقا هذا املواطن أي استجابة، رغم تدخل عامل االقليم الذي طمأنه وأعطى 

تعليماته لقائد املنطقة من أجل إنصاف املتضرر.
  ورغبة منه في احلصول على عمل يوفر له لقمة العيش، فقد قرر أن يحتج بطريقة تلفت أنظار 
املسؤولني  إلى مشكلته، قصد إعادته إلى عمله السابق في االنعاش الوطني ببليدة برشيد. وقد 
حاول االنتحار عبر شرب املاء القاطع ثم أضرام النار في جسده، مما جعله يرقد في املستشفى 

لثالث شهور ويخرج في وضعية متدهورة دون أن يحقق شيء.

إغالق املستوصف الصحي ألمثار والساكنة 
تعيش العزلة في غياب خدمات صحية

خالد الركيبي 
الرابطة  الساحلية  الطريق  على  الواقع  القروي  أمثار«    « مركز  زال  ما 
بني تطوان واجلبهة يتخبط في مشاكل جمة، فبعد إنذار انقطاع التيار 
التابع  الصحي  املركز  حالة  تدهورت  القروي،  املركز  عن  الكهربائي،  
إلقليم شفشاون بدوره، والذي تقصده الساكنة بهدف العالج والتطبيب، 
إذ أضحى ال يتوفر على أي طبيب وال ممرض، بل أصبح خارج نطاق 
مندوبية  الوزارة الوصية  على الصحة. وأصبحت ساكنة منطقة أمثار 
باقليم شفشاون تعيش العزلة، بعد إغالق املركز الصحي،  وتنتظر التفاتة 
للنهوض باملنطقة التي تعرف اجلفاف في اخلدمات االجتماعية واالدارية 
والصحية والتعليمية، مما جعلها مستاءة من الالمباالة حكومة العدالة 
والتنمية، وتنتظر أن تعجل اجلهات املسؤولة باتخاذ التدابير للتواصل 
الصحي  املستوصف  وترميم  واصالح  اجتماعية،  أوراش  ولفتح  معها 

ليكون جاهزا الستقبال النساء واالطفال الصغار والرضع.
ويعتبر السوق األسبوعي هو جسر التواصل بني ساكنة دواوير أمثار، 
وهو املتنفس الوحيد الذي تعرفه اجلماعة، بحيث يشهد رواجا جتاريا 
الساكنة  تستغله  والذي  )أمثار(  للقرية  املجاورة  الدواوير  سكان  من 
العامة.  الصحة  في  املدستر  وحقها  حاجياتها  من  بسيط  جزء  لقضاء 
الوعرة  السفوح  بني  التنقل  عناء  والرضع  واألطفال   النساء  وتتكبد 
واملنعرجات اخلطيرة، من أجل التلقيح، لكنهم يعودون الى منازلهم دون 
حتقيق املراد، مستاءين من هذا االغالق املستمر، بذريعة غياب الطبيب 
وعدم وجود  املمرض و إما بإقفال باب املستوصف بدون سبب وبدون 

سابق إنذار . 

أكبر مرحاض مفتوح على الهواء الطلق في 
إنزكان

إنزكان: ع. شاكر
)..( أخرى  وأشياء  التبول  سلوكيات  حتولت 
بالقطعة  بإنزكان وحتديدا  اخلامس  بشارع محمد 
من  بالقرب  السيارات  ملوقف  احملادية  األرضية 
مسجد تغازوت بإنزكان، إلى ظاهرة مسكوت عنها 
تلقى من  املواطنني وأحيانا  من جانب  الكثير من 

يتواطأ معها بل ومن يشجعها.
التصرفات املشينة سلوكات   لقد صارت مثل هذه 
سلوكات  لكنها  املواطنني،  من  آالف  عن  تصدر 
»مقززة« ، باتت لصيقة مبجتمعنا، على الرغم من أن 
عامة املواطنني يقرون بأنها »مظاهر سلبية تسيء 

يصادف  لم  من  منهم  يوجد  ال  حيث   ، للمجتمع« 
أو  أو مبكان عمله  التصرفات في حيه  إحدى هذه 
الشارع  في  وهو  ارتكابها  من  أو جنا  استراحته، 
ميلك  أن  دون  من  عام..  مكان  في  أو  سفر  في  أو 
القدرة على تفاديها.  كما يناشد السكان  اجلهات 
احمللية واملسؤولة، حفظ الصحة ومصالح النظافة 
للقيام بحملة من أجل تنظيف الفضاء وتطهيره من 
هذا الضرر، كما يبدو استعدادهم لتقدمي إقتراحات 
هذه  لتفادي  الوضع  خطورة  من  للحد  عملية 
السلوكيات التي تشوه جمالية املدينة مبا في ذلك 

حتويل الفضاء إلى منطقة خضراء .

إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ...
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية 

املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع واألضرار

ملكناس  البلدي  املجلس  رئيس  يعلن 
باملصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
دار  بإحداث  يتعلق  ملف  القانونية 
جتزئة فارس سيدي   11 برقم  للضيافة 
السيد)ة(:  طرف  من  مكناس  سعيد 

رشيد كواح.
االتصال  األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  القانونية  باملصلحة 
احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية 
وإبداء  امللف  هذا  على  االطالع  قصد 
مدته  أجل  خالل  وذلك  مالحظاته 
هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  )15يوما( 

اإلعالن.
As 0125/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية 

املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع واألضرار

يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى 
العموم أنه قد أودع باملصلحة القانونية 
ملف يتعلق بإحداث محل لغسل السيارات 
برقم 7 ديور التازي حي السلطان سيدي 
طرف  من  مكناس  الله  عبد  بن  محمد 

السيد)ة(: مزيان محمد.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال باملصلحة 
ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
)ملحقة احلبول( قصد االطالع على هذا 
امللف وإبداء مالحظاته وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.
As 0126/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية 

املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع واألضرار

ملكناس  البلدي  املجلس  رئيس  يعلن 
باملصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
القانونية ملف يتعلق بإحداث مصبنة 
برقم 1 زنقة 42 وجه عروس مكناس 

من طرف السيد)ة(: يوسف اليزيدي.
االتصال  األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  القانونية  باملصلحة 
احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية 
قصد االطالع على هذا امللف وإبداء 
مالحظاته وذلك خالل أجل مدته )15 
هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما( 

اإلعالن.
As 0127/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية 

املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع واألضرار

يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى 
العموم أنه قد أودع باملصلحة القانونية 
ملف يتعلق بإحداث محل لبيع وترييش 
مكناس   5 مرجان   1490 برقم  الدجاج 

من طرف السيد)ة(: زاهي محمد.
االتصال  األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باملصلحة القانونية باجلماعة احلضرية 
ملكناس )ملحقة احلبول( قصد االطالع 
على هذا امللف وإبداء مالحظاته وذلك 
يوما( ابتداء من   15( مدته  أجل  خالل 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 0128/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية 

املصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن املنافع واألضرار

ملكناس  البلدي  املجلس  رئيس  يعلن 
باملصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
مقهى  بإحداث  يتعلق  ملف  القانونية 
ومخبزة برقم 118 مرجان 2 مكناس من 

طرف السيد)ة(: إدريس العثماني.
االتصال  األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باملصلحة القانونية باجلماعة احلضرية 
ملكناس )ملحقة احلبول( قصد االطالع 
على هذا امللف وإبداء مالحظاته وذلك 
ابتداء من  يوما(   15( مدته  أجل  خالل 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 0129/13



وادي الو: زهير البوحاطي
تتوفر  التي  »صدينة«  كجماعة  ليس  الو«  »وادي  جماعة 
من  وغيره  اإلسمنت  معمل  بينها  من  خيالية  مداخل  على 
لعزلتها، كما  أوافك  لكنها ال تعرف أي إصالح  املشاريع،  
بزيارة  يقوم  بأن  املرتقب  من  كان  حيث  امللك  ذلك  وضح 
لها يوم 13 غشت 2012، لكنها تأجلت،  بعدما ظل رئيس 
اجلماعة ونوابه مصطفني ينتظرون في احلر شديد وشمس 
للمنطقة  األخيرة  امللكية  الزيارة  تلفح وجوههم.  وشكلت 

وأوكدت  الساكنة  على  خير  فال 
بأن املنتخبني املغاربة ال يقدرون 
باملنطقة،  والنهوض  شيء،  على 
وقد أعطى امللك انطالقة مجموعة 
واجتماعية  تنموية  املشاريع  من 
الكتمان  طي  في  تزال  ال  لكنها 

ومصيرها مجهول.
من  »الزينات«  جماعة  وتعتبر 
وتتوفر  املنطقة،  جماعات  أغنى 
اجلبال،  وسط  في  املقالع  على 
تستطيع  الثروات  هذه  بفضل 
موارد  حتقيق  اجلماعة   هذه 
أصبحت   بفضلها  مهمة،  مالية 
املنطقة  في  اجلماعات  أغنى 
بعض  مداخيل  من  أفضل  بل 
لبعض  احلضرية  اجلماعات 
بادر  رئيسها  لكن  املغربية.  املدن 
إلى االهتمام فقط مبقر اجلماعة، 
تاركا من وراءه ساكنة تعاني من 
عن  الناجت  والربو  احلساسية 

انتشار غبار املقالع .
بعد  الو«  »وادي  جماعة  لكن 

قرية  من  تتحول  أن  استطاعت  ملكية  بزيارتني  أن حظيت 
بدوية  صغيرة احلجم إلى مدينة سياحية، رغم إمكانياتها 
تخيم  كانت  التي  العزلة   من  تخرج  احملدودة مما جعلها 
 2003 عام  قبل  وخصوصا  ماضية،  سنوات  لعدة  عليها 
في  مهولة  وبطالة  قاتلة  عزلة  تشهد  املنطقة  كانت  التي 
أوروبا.  و  املدن  نحو  للهجرة  دفعهم  صفوف شبابها مما 
وقد أعطت الزيارة امللكية  أمال في نفوس الساكنة واليد 
التي  املشاريع  تكلفة  بلغت  حيث  سواء،  حد  على  العاملة 

خصصت للمنطقة 292 مليون درهم.  

شماليون يفضلون االستجمام في حر وادي الو على مرتيل واملضيق
بعدما حتولت بعض األحياء في مدينة مرتيل الشاطئية 
جلميع  ووكر  املخدرات  في  وجتارة  الفساد  بؤرة  إلى 
أصناف الدعارة،  لم يبق خيار لسكانها سوى االستسالم 
العام  امللك  على  العقار  لوبي  استحوذ  وقد  الواقع.  لألمر 
من  ممنوعون  املواطنون  أصبح  بحيث  املضيق،  بشاطئ 

االصطياف واالستجمام في الشاطئ.
للتوافد  ومرتيل،  املضيق  لساكنتي  سببا  شكل  مما 

على  مدينة »وادي الو« التي تتميز مبوقعها االستراجتي 
ومؤهالتها  املتوسط،  األبيض  البحر  على  وإطاللتها 
الفالحية والبحرية وغيرها من املميزات التي  تتميز بها، 
كما  بامتياز،  سياحية  منطقة  تكون  بأن  مكنتها   والتي 
يعرف الشاطئ والكورنيش عملية التنظيف باستمرار ألن 

البحر في وادي الو  يسمى بالبحر الذهبي.
باملناظر  لالستمتاع  للزوار،  املرافق  جميع  وفرت  وقد 
اخلالبة التي متتاز بها املنطقة، مما جعل القرية تضاهي 
املدن الشمالية كاحلمامة البيضاء، كما أن السياح األجانب 

من  عليه  تتوفر  ملا  الو،   واد  من عشاق  أصبحوا  بدورهم 
خلف  األمر  هذا  الضرورية،  اخلدمات  تقدمي  في  جودة 

انطباعا وارتياحا  لزائري املدينة.     

العمل اجلماعي لتنمية الشأن احمللي 
اتخذت اجلماعة اإلجراءات الالزمة في العديد من امللفات 
الذي يشوبها الغموض كملفات اإلسكان والتعمير باملنطقة 
على  والترامي  العشوائي  كالبناء  مظاهر  من   يخلفه  وما 
لبعض  العمومي واستغالل  امللك 

أراضي اخلواص.
اخلروج  من  املنطقة  ومتكنت 
من  العديد  وشهدت  العزلة   من 
عاد  التي  احليوية  املشاريع 
فضلها على شباب املنطقة عوض 
فكرة الهجرة، حيث كان في األمس 
أمواج  نحو  يتسابقون  القريب 
املوت  زوارق  لركوب  الشاطئ 
األوربية،  للقارة  أقرب ضفة  نحو 
متمسكني  أصبحوا  وحاليا 
قبلة  أصبحت  بعدما  باملنطقة 

للسياح.

تغيير في طبيعة احلياة  االجتماعية 
عرفت منطقة وادي الو، تغييرا 
االجتماعية  احلياة  في  كبيرا 
الكل  أصبح  بحيث  للساكنة، 
الذي  والفراغ  العزلة  من  يخرج 
كان يعيشه، ومن بني املستفيدين 
دخلت  التي  التنمية  بوادر  من 
»الوادالوية«،  املرأة  هل  املنطقة، 
والفقر  العزلة  من  رهيب  صمت  في  تعاني  كانت  التي 
في  وانخرطت  التنمية،  في  مساهمة  أضحت  و  واألمية، 

محاربة األمية، لكي تصبح امرأة فاعلة في املجتمع.
في  كمساهمتها  شتى  مجاالت  في  مساهمة  فأصبحت 
القروي  إنتاجه   في  والزيادة  اجلمعوي  النسيج  ازدهار  
الفئات  بني  ومن  عليه.  وتعتمد  املنطقة  تعرفه  التي 
جند  للمنطقة،  املتميز  الوضع  من  املستفيدة  االجتماعية 
ووفرة  مردودية  في  حتسنا  شهدوا  الذين  الصيادين 

الصيد، الشيء الذي انعكس على املدخول املادي لهم. 

منطقة »وادي الو« تسرق السياح من مرتيل واملضيق

املستشفى اإلقليمي اليوسفية وضعية 
كارثية وظروف عمل متردية

مهاجر يشتكي مسؤول أمني كبير في خريبكة

اليوسفية: األسبوع
استبشر سكان إقليم اليوسفية 
خيرا بتشييد املستشفى اإلقليمي 
لم  فرحتهم  أن  إال  حسناء«،  »لال 
االختالالت  بسبب  طويال  تدم 
التي يعرفها على جميع  الكبيرة 
وجعلت  واألصعدة،  املستويات 
املرضى  لنقل  محطة  مجرد  منه 

صوب مدينة آسفي.
العاملة  األطر  أحد     
باملستشفى أكد  على أن مصلحة 
حديثا  شيدت  التي  الدم  تصفية 
وزودت بثمانية أجهزة للتصفية، 
ال  لكنها  مريضا،   23 الستقبال  
مرضى،  ثالثة  إال  اآلن  حتتضن 
ممرضني  خمسة  بها  ويشتغل 
شهادة  على  تتوفر  ال  وطبيبة 
املمرضني  أن  مبرزا  التخصص، 

أيضا  ال يتوفرون على أية جتربة، 
ولم يسبق لهم أن اشتغلوا في مركز من مراكز تصفية الدم.

نهائيا.  ومغلقة  تشتغل،  ال  األخرى  هي  األطفال  طب  مصلحة  أن  وأضاف 
وتعرف غياب طبيبة مختصة في طب األطفال، والتي من املفروض أن تتواجد 
ومشاكل  االكتظاظ  يخلق  مما  األسبوع،  في  يومني  إال  تزوره  ال  يوميا،  به 

للمواطنني. 
كثرة  كبيرا بسبب  يعانون ضغطا  املداومة  أطباء  بأن  أن  ذلك  بعد  إتضح 
املهام واالحتكاك املستمر باملواطنني الذين يفرغون جام غضبهم عليهم حينما 
بعضهم  دفع  مما  املسؤولية.  محملينهم  الطبية،  التدخل  وسائل  يجدون  ال 
للتخلي عن املداومة من خالل اإلدالء بالشواهد الطبية وترك املستشفى بدون 

مداومة بالليل والنهار أحيانا.
كما أن  مصلحة الوالدة بدورها ال تتوفر  على طبيبة مختصة، وهذا ماجعل 
أغلب احلاالت الوافدة على املستشفى تعود أدراجها، وجتد صعوبات. عموما 
التغطية وال يلبي حاجيات املواطنني والساكنة، مما  يبقى املستشفى خارج 

يتطلب حتركا من طرف الوزارة الوصية لسد هذا اخلصاص الطبي.
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كواليس جهوية

تعرف حلبة السويسي لسباق 
الترامي  مظاهر  اخليول،بعض 
بعض  قبل  من  العام  امللك  على 
يتمثل  النموذج  األشخاص.. 
)الصورة(  البقعة  هذه  في 
صاحبها  عليها  حصل  التي 
سباق  شركة  من  رمزي،  بثمن 
إسطبل  ببناء  ليقوم  اخليول، 
فإذا  حصانه،  لفائدة  عليها 
محصنة  قلعة  إلى  يحولها  به 
بوابة  مع  حديدي  بسياج 

كبيرة تطل على الشارع العام.
طرقوا  املنطقة  سكان  بعض 
ما  إلى  لينبهوا  »األسبوع« 
أسموه مؤامرة حتاك ضد امللك 

العام في حي السويسي.

ربورتاج

تقدم )ح د( مهاجر مغربي  
خريبكة،  مبدينة  يقطن 
املدير  من  كل  إلى  بشكاية 
العام لألمن الوطني والوكيل 
خريبكة،  بإستئنافية  العام 
وزير  العنصر  امحمد 
الرميد  مصطفى  الداخلية، 
واحلريات  العدل  وزير 
خريبكة،  االقليم  وعامل 
بإنصافه  فيها  يطالبهم 
به  حلق  ملا  له  االعتبار  ورد 
طرف  من  وظلم،  إهانة  من 

مسؤول أمني كبير.
وحسب نص الشكاية التي 

توصلت بها اجلريدة، فإن املشتكي يقول 
والقذف  اللفظي  للتعنيف  تعرض  أنه 
والسب والشتم  والشطط في استعمال 
أمام  املسؤول  هذا  قبل  من  السلطة، 
أصدقائه، مما يعطي صورة سلبية عن 
التعامل اللبق من طرف بعض املسؤولني 
احترام  وعدم  املواطنني،  مع  األمنيني 
)ح  املهاجر  لهذا  وقد سبق   . مشاعرهم 
الى  مباشرة  تظلم  بشكاية  التقدم  د( 
الذي  لألمن،  االقليمية  املنطقة  رئيس 
بأخذ  ووعده  املسؤولية  بروح  استقبله 
في  وتدوينها  االعتبار  بعني  شكاية 
محضر رسمي، وهو الشيء الذي مت من 

أجل عرض امللف على القضاء.

هل هي مؤامرة على امللك العام حلبة السويسي؟

املستشفى اإلقليمي باليوسفية.

بوشعيب أرميل.



مجال  في  رشد  ابن  اإلمام  قاله  ما  أدرجت  عندما 
التوفيق بني الشريعة واحلكمة من االتصال مستعمال 
في ذلك القياسات واملنطق في استدالله بالقرآن الكرمي 
لتحقيق ما )دعا إلى اعتبار املوجودات بالعقل وتطلب 
الله  آية من كتاب  ما  فلذلك بني في غير  به،  معرفتها 
األبصار«  أولي  يا  »اعتبروا  قوله  مثل  وتعالى  تبارك 
استعمال  وجوب  على  نص  وهذا  احلشر(،  )سورة 
واستدل  معا(.  والشرعي  العقلي  أو  العقلي،  القياس 
كذلك بقوله تعالى »أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
واألرض وما خلق الله من شيء« وهذا نص باحلث على 
النظر في جميع املوجودات. يقول أبو الوليد بن رشد: 
)واعلم أن ممن خصه الله تعالى بهذا العلم وشرفه به 
بقوله تعالى »وكذلك نرى إبراهيم« )السورة 6 اآلية 75(، 
وهكذا اعتبر ابن رشد البحث الفلسفي مشروعا وواجبا 
على أهل البرهان مع أن اخلطاب عام جلميع املومنني 
املنطق،  على  يقوم  الذي  الفلسفي  التفكير  باعتبار  ال 
وللمنطق أقسامه وقواعده.. ))وليس ابن رشد أول من 
حاول في اإلسالم التقريب بني الشريعة والفلسفة، لقد 
سلطانا،  العقل  اتخذوا  الذين  املعتزلة  ذلك  في  سبقه 
واعتمدوا عليه في تأويل الشرع، ثم الكندي الذي قال: 
))إن صدق املعارف الدينية يعرف باملقاييس العقلية، 
فالفارابي وابن سينا في الشرق، وابن باجة وابن طفيل، 
في الغرب )األندلس( ومع أن ترديد بعض التوفيقات 
كما جند في محاولة )فليون اإلسكندري( عندما شرح 
الشريعة املوسوية شرحا فلسفيا موضحا ما فيها من 
رموز كما قام بهذه احملاولة آباء الكنيسة الذين تأثروا 
باألفالطونية مثل القديس أغسطينوس، كل هذا يجعل 
مثل هذا التوفيق تلفيقا لعبادة مقنعة ألنها بشرية ال 

تستند لرسالة نبوية خالصة مثل الرسالة احملمدية((.
ورغم ما ينتقد به ابن رشد لكونه كان معجبا بفلسفة 
أرسطو هو  أن  يرى  كان  ))فإنه  اإلعجاب،  كل  أرسطو 
اإلنسان األكمل، واملفكر األعظم الذي وصل إلى احلق 
الذي ال يشوبه باطل، وحتى لو كشفت أشياء جديدة 
في الفلك والطبيعة ملا غير ذلك من هذا احلكم شيئا، 
ويجوز أن يخطئ الناس في فهم أرسطو(( وكثيرا ما 
)أشياء  سينا  وابن  الفارابي  كتب  من  رشد  ابن  نقل 
منهما  أصح  وكان  فهمهما،  في  فخالفهما  ألرسطو( 
فهما )كما يشهد بذلك أنصاره(، وقد عاش ابن رشد ما 
عاش معتقدا أن مذهب أرسطو، إذا فهم على حقيقته 
يبلغها  أن  يستطيع  معرفة  أسمى  مع  يتعارض  لم 
إنسان، بل كان يرى أن اإلنسانية، في مجرى تطورها 
األزلي، بلغت في شخص أرسطو درجة عالية يستحيل 
أن يسمو عليها أحد، وأن الذين جاءوا بعده حتملوا 
كثيرا من املشقة وأعمال الفكر الستنباط آراء انكشفت 
بسهولة للمعلم األول، وستتالشى بالتدريج كل الشكوك 
واالعتراضات على مذهب أرسطو ألن أرسطو إنسان 
فوق طور اإلنسان، انظر »مقدمة الدكتور ألبير نصري 
نادر لكتاب فصل املقال« وكما يصفه الكاتب )دي بور( 
في »تاريخ الفلسفة في اإلسالم« )ترجمة أبو ريدة( يقول 
فيه )أن ابن رشد يعتبر أرسطو أسمى صورة متثل فيها 
بالفيلسوف  العقل اإلنساني وأنه مييل على تسميته 
اإللهي( وهنا يطرح سؤال عما قام ابن رشد رادا على 
»تهافت  بكتابه  الفالسفة«  »تهافت  كتابه  في  الغزالي 
التهافت« حيث رأى )أي ابن رشد( أن الغزالي جنح في 
تهجمه على الفالسفة وأصبح موقفه هو السائد وأراد 
أن يدافع عن أرسطو والفلسفة وأن يوجه إلى الغزالي 
الناس  وليفهم  مذهبه،  أركان  ليهدم  األخيرة  الضربة 
أزره،  وتشد  تدعمه  بل  الدين،  تناقض  ال  الفلسفة  أن 
واجلدير بالذكر هنا أن ابن رشد كان قاضيا وفقيها، ال 
يصدر حكمه إال بعد حتليل األمور، والبحث والتنقيب 
املقال(  )فصل  كتاب  قرأ  ممن  كثير  يالحظه  ما  وهذا 
وممن تشيع البن رشد من جانب الفكر الفلسفي، غير 
أن الغزالي رغم ذلك ناقش ابن رشد بالعقل )وهذا ما 
حرك ابن رشد بالذات( فالغزالي – حجة اإلسالم – كان 
يقحم مناقشيه في املجال الفكري – اجلدلي – بل يرى 
أن النقاش لتغليب الفكر الفلسفي مما يدعو إلى خلق 
حوار خللق املبررات العقلية لتغليب النزعة التصديقية 
لكل ما عند املدعني للفلسفة على مستوى تصديقهم مبا 
اخلالصة  العقيدة  غايتها ضرب  أفكار  من  استوردوه 

في الصميم.
يتبع

حفل استثنائي على ما يبدو لتكرمي رجل أيضا استثنائي في كل شيء، 
حتى في اللباس واالبتسامة، رجل صموت حد األلم كما قال أحد اصدقائه، 
وابتعد  السياسة،  تخلى عن  أن  بعد  املفضل  منفاه  يغدو  يكاد  بلد  في 
بطواعية عن السياسيني، مكتفيا باالعتكاف في مرسمه اجلميل املطل على 
أبي رقراق، والذي يخلد به ومن خالل رسوماته الساحرة ذكريات ال تخلو 

من إعجاب وغرابة.
حفل في منتهى الروعة أقيم في فضاء رحب، قضينا به حلظات لن 
أنساها ما حييت، ولن أغلق في وجهها نوافذ االستذكار، بعد أن مشيت 
مضاء  متثائب  أصيل  في  واحلب  العشق  من  بنعال  القافلة  مع  إليها 
املشعة  اللحظات  تلك  جعلتني  االستنارة،  غاية  في  بنفسجية  بقناديل 
متميزة  عالمة  من  كجزء  متألقة،  حلقبة  الكاملة  التفاصيل   أسترجع 
منفلتة  اجلميل: حلظات  تاريخنا  في  ومرسومة  املوشومة  ذاكرتنا  في 
كما احلمل الصغير من بني أخريات غامضة كما قيل من املرح املهموم 

والبهجة املستنبة للسخرية في الكثير من األحيان في عالم يعج 
بكل ما هو غير جميل. لقد كانت سعادة احلاضرين الذي 

توافدوا بكثرة على املكان الذي أعده وسهر على تهييئه 
القطب املالي السيد عثمان بنجلون لتكرمي أحرضان 
الزايغ كانت تلك السعادة مكتملة وناضجة كما قال 
»هيجل«، مقترنة بإرادة احلياة املتفتحة والرغبة 
من  االنسجام،  وبكل  األمل  بكل  استمرارها  في 
أجل تالقح الثقافات احلية، واستثمارها إلى أبعد 
احلدود في خدمة الوطن احلبيب الذي يجمعنا 
القابلة  الفتائل  كل  نزع  وفي  كلمتنا،  ويوحد 

لالشتعال، اقتداءا مبا فعله األولون الذين أغلقوا 
البلبلة،  التفرقة وتغزو  تتسرب  ال  الفرج حتى  كل 
وتكون حينئذ عرضة لنار الفنت والقالئل )ال قدر الله(.

كانت كلمة عثمان بنجلون املدير العام لبنك التجارة 
اخلارجية الرجل الذي لم مينعه املال من االنشغال أكثر بفسحة 

الثقافة والسياسة كانت تلك الكلمة تتحرك مغسولة بندى الذكريات، جتيء 
كما قالت الشاعرة ماجدولني مرصعة بأسمائها احلسنى، ومزينة بنغمة 
من الصلوات والسحر غير املؤذي، أي الذي يهب الطمأنينة حسب تعبير 
الكاتب البرتغالي »طورغا«، وكأنها منتقاة بعناية ودقة متناهيتني من قائل 
)وهو عثمان بنجلون( مفتون بتنوع العالقات بني الناس دون متييز أو 
تفضيل كما يحكي عنه احمليط الذي يتعامل معه، مفتون بصورة أو بشكل 
يعطي االنطباع على مكانة الرجل ومقدرته في تسخير الكلمات مثل ينبوع 
حب ال يعتريه جفاف، كتسخيره للمال لتحريك عجالت االقتصاد الوطني 
الذي أصبح هذه األيام حديث اخلاص والعام، قلت كلمات تكتنف وزنا من 

الصدق، وحتمل ثقال من املاضي، وكأنها مطروزة ببالغتني نسجتا للرجل 
في أدمغتنا مكانة أثيرة غير تلك التي ترسخت بفعل األصفار والكشوفات 
ونسب الفائدة، اعتبرت تلك الكلمات مبثابة شهادة حية للتاريخ في حق 
معلمة كما قال هو نفسه تستحق أن نحضنها في ذاكرتنا املتسعة لألبطال 
والشجعان ومحاوري احلقب املاضية بالنضال والصمود ومحاربة التفرقة 

وكل أنواع التمييز.
سويعات جميلة جدا ال منتهى ملداها وال لصداها كما قال امللياني، وال 
أيضا لبهي كلماتها التي غرد بها أصدقاء الرجلني )أحرضان وبنجلون(، 
وتغنى بها من في ركبهما من الشخصيات الهامة، والتي أبت إال أن تشارك 
املكرم والقائم أو املشرف على التكرمي الفرحة العارمة، والترتيب احملكم 
النعطافة قدرية، وتقارب قوي ممتد على مر العصور، ومنذ موالي إدريس 
األول الذي آوته قبيلة أوربة وحمته من املطاردين، وضمته إلى أفرادها 
البرابرة على  أكثر من هذا حمله  بل  الله،  لكتاب  كزوج ومربي وملقي 
األكتاف ليقوم بأول عملية تالقح إن صح التعبير ومزج لألنساب: 
واضحة  حية  أشرطة  األعني  أمام  معها  انثالت  سويعات 
التفاصيل، خاصة عندما استمر املتدخلون في تعداد 
مناقب أحرضان وخصال عثمان بنجلون وإخالصهما 
في أداء الرسالة )السياسية واملالية(، حيث حفزت 
نبضها  إلى  اإلصغاء  مواصلة  على  املراجعة  تلك 
دون أن يعن ألحد من احلضور النفور أو يسمح 
له بالدخول في جلة الغياب الذي كثيرا ما يضرب 
بعض النواب وهم يستمعون للكالم وال يتبعون 

أحسنه.
شكرا السيد عثمان بنجلون، على ما أقدمت عليه 
أنعشت  ألنك  شكرا  الوطن،  رموز  من  لرمز  اعترافا 
معجما أو قاموسا دخلته لغة الوحوش واحليوانات 
على  عودتنا  التي  املفردات  منه  اختفت  أن  بعد  البرية، 
التباهي بها، واالعتزاز بعقمها ومضامينها، شكرا ألنك أجنزت 
الود  يكثرون من  الذين  اآلخرين  ما استعصى على  باألحرى حققت  أو 
ومن الزيارات عندما تكون احلاجة، لقد أعدت العشب األخضر إلى أمكنة 
هجرتها العصافير املغردة، بإحيائك لطقوس قدمية تقوم على االعتراف 

بزهو الصداقة وقداسة احملبة )ما كان لله دام واتصل(.
وبكل  العناوين  بكل  رسالتك  وصلت  فقد  الكرمي،  الرجل  أيها  شكرا 
الفصول التي عنيت أوردت، وصلت بحمولتها الوطنية التي ال تفرق بني 
الفاسي واألمازيغي وال بني الريفي والصحراوي، وقرئت من لدن كل الذين 
يعادوننا بسبب الوحدة واالحتاد، ويرون في هذين األخيرين السر في قوة 

املغرب العظيم، بلد التسامح والتعايش والقبول باآلخر.

بن  حكومة  تشكيلة  على  لي  تعليق  أول  جاء  العنوان  هذا  حتت 
منسجمة  غير  التركيبة  هذه  أن  أدركت  بل  الحظت  حيث  كيران 
العناصر شأنها في ذلك شأن السفة بالكرعني ألن هذا الطبق الشهي 
أكلة حلوة مبا يتميز به من خليط بني السكر والقرفة، أما إذا أضيف 
إليه ذرة من الكرعني فال يبقى فيه طعم وال لذة، العتبارهما ضدان ال 
يلتقيان، وقد اشتميت من أول وهلة رائحة عدم التناسق في التركيبة 
حتما  يعرضها  احلكومة مما  تشكيلة  عليها  اعتمدت  التي  واملقادير 

املصريون  إخواننا  يقول  وكما  واالهتزاز،  التصدع  إلى 
»ما جمع الشامي على املغربي«. واحلقيقة أن تواجد 

ال  واحدة  حكومة  داخل  حزبية  مرتكزات  أربعة 
أن  حيث  واالستقرار  االستمرارية  على  يبعث 
أناس  يتجانس  كيف  إذ  نفسه  يفرض  التساؤل 
الشيوعية  يعتنقون  القريب  باألمس  كانوا 
الشريعة  يتخذون  ملتحني  رجال  مع  كمذهب 
اإلسالمية كمرجعية في سلوكهم، أما احلزبان 
النوع  اللذان يتحالفان معهم فهم من  اآلخران 
الذي يطبق شعار الله ينصر من أصبح، حيث 

ألنهما  احلكومة  في  املشاركة  هو  لديهما  املهم 
بيدهم  من  حول  إال  يلتفون  ال  املغاربة  يعتقدان 

املاء  من  خرج  إذا  احلوت  كمثل  مثلهما  احلكم، 
داخل  البقاء  على  يحرصان  ولذلك  املوت!!  مصيره  كان 

احلكومة مهما كلفهما األمر.
وقد نضطر للرجوع إلى تاريخ أحزاب لنفهم التحوالت التي عرفتها 
النضال  ووجود  تاريخ  يعود  االستقالل.  وبعد  قبل  األحزاب  هذه 
الوطني من أجل حترير البالد من ربقة االستعمار إلى نشأة الكتلة 
الوطنية التي انضم إليها جميع املناضلني الذين كانوا ضمن الرعيل 
تقاسما  تياران  عنها  تفرخ  أن  تلبث  لم  التي  الوطنية  للحركة  األول 
القواعد الشعبية وهما حزب االستقالل برئاسة املرحوم الزعيم عالل 
الفاسي وحزب الشورى واالستقالل برئاسة املرحوم املناضل محمد 
بلحسن الوزاني، وكان إلى جانب هذين احلزبني العتيدين تيار فتي 
يضم بعض املثقفني املفرنسني استهواهم احلزب الشيوعي الفرنسي، 
وقد امتاز شعبنا العظيم بقيادة هذه األحزاب بروح نضالية ساعدته 
على خوض معارك طاحنة ضد الوجود الفرنسي الذي ظن أنه بإبعاد 
احلركة  على  يقضي  قد  شعبه  عن  املصلح  الصالح  امللك  األمة  رمز 
ملكهم  وتضحية  املغاربة  صمود  ولكن  رموزها،  جلميع  الوطنية 

محمد  وتعيد  املغربي  الشعب  إلرادة  تخضع  فرنسا  جعل  الشرعي 
ولكن  واحلرية،  االستقالل  بشائر  يحمل  وهو  عرشه  إلى  اخلامس 
اختار  الله  ألن  طويال  تدم  لم  العظيم  االنتصار  بهذا  الشعب  فرحة 
امللك العظيم ورفعه إلى جواره، وبدأ عهد جديد مع تربع امللك الشاب 
املرحوم احلسن الثاني على العرش املغربي، وبدل أن تتظافر جهود 
في  تظهر  بدأت اخلالفات  اجلديد  امللك  مع جهود  الوطنية  األحزاب 
واشتد  األمور  بزمام  يظفر  من  حول  املصالح  تضارب  حيث  األفق 
كان  التي  اليسارية  واألحزاب  الراحل  امللك  بني  الصراع 
نفوذها حزب االحتاد االشتراكي الذي انشق عنه 
الزعيم الراحل الشهم املهدي بن بركة وأسس حزب 
للقوات الشعبية الذي كان يضم  االحتاد الوطني 
في  السالح  أشهرت  أن  تلبث  لم  ثورية  عناصر 
وجه النظام امللكي )أحداث دار بوعزة منوذجا( 
الدفاع  في  عنيفا  امللكي  القصر  فعل  رد  وكان 
بات  ما  مرحلة  في  دخلنا  وهكذا  وجوده،  عن 
امتاز  الذي  والرصاص  اجلمر  بعهد  يسمى 
بعمليات النفي القصري واإلرادي، واالعتقاالت 
واحملاكمات، األمر الذي جعل املغرب يضيع نصف 
قرن في املعارك اجلانبية التي خاضها القصر ضد 
أجله  يقرب  الراحل  امللك  أحسن  أن  على  مناهضيه 
على  التناوب  وابتدأ  اليسارية  األحزاب  إلى  يده  ومد 
إلى  باإلضافة  فيه  شاركت  وقد  دميقراطية.  شبه  بصفة  حكم 
األحزاب الوطنية كيانات وهيئات  خرجت من رحم املخزن وأصبحت 
املتناقضات تسلمت  تعرف باألحزاب اإلدارية، وفي هذا اخلضم من 
األمر  واملذاهب  األلوان  مختلفة  أحزاب  احلكم  دفة  على  وأشرفت 
الذي جعلها تهمل قواعدها وتهتم بالهرولة وراء االستوزار ومراكز 
القرار، وذلك ما تسبب في سخط وغضب القواعد الشعبية التي ظلت 
االنتخابات  حلت  أن  إلى  القدامى،  زعمائها  لتعاقب  الفرصة  تنتظر 
التشريعية التي نزلت على األحزاب العتيدة كالصاعقة جزاء لها على 
تخليها عن حتقيق مطامح الشعب، وهنا ظهر الشعب وفاز بالصف 
الدينية،  مرجعيته  بفضل  منافسيه  على  انتصر  أنه  منه  ظنا  األول 
التي  احلالية  احلكومة  قيادة  يحاول  والزال  حاول  الصفة  وبهذه 
أخذت تتآكل من داخلها حيث أخذت الشقوق تظهر في تركيبتها ألن 
بناء صرحها اعتمد على مواد غير سليمة وغير متجانسة وهي حالة 

تنبئ باالنهيار ألن األساس املغشوش ال يعمر طويال.

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

الكرعني!! السفة 

 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون 
23في مراكشهم

تكرمي الفاسي لألمازيغي أوصل رسالة نجلون إلى كل العناوين 

حفل في منتهى الروعة
 أقيم في فضاء رحب، قضينا به 
لحظات لن أنساها ما حييت، ولن 

أغلق في وجهها نوافذ االستذكار، 
بعد أن مشيت إليها مع القافلة 

بنعال من العشق والحب في أصيل 
متثائب مضاء بقناديل بنفسجية

 في غاية االستنارة.

يعود تاريخ 
ووجود النضال الوطني من 
أجل تحرير البالد من ربقة 
االستعمار إلى نشأة الكتلة 

الوطنية التي انضم إليها جميع 
المناضلين الذين كانوا 

ضمن الرعيل األول 
للحركة الوطنية.
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الرأي

يتبع



إلى قرائنا ومراسلينا األعزاء:  نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالجريدة حتى 
a l o u s bouea@gma i l . c om نتمكن من معالجة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني: 

دولة الفايسبوك أنا ال أدري ملاذا ورد بذهني هذا العنوان، 
ولكني أحيانا بالفعل أشبه الفايسبوك بدولة 
املنخرطون،  هم  الشعب  مارك،  هو  حاكمها 
الوزراء هم مساعدو مارك، أما القوانني فهي 

ما يعرف بخطوات التسجيل...
أحد  ال  التواصلي،  االجتماعي  املوقع  هذا 
زين  نظام  إسقاط  في  دوره  ينكر  أن  ميكن 
عبد  ثم  مبارك  نظام  بعده  ومن  العابدين 
الطبيب  الطريق  وفي  والقذافي،  صالح  الله 
األسد.. ولكن ال أحد ميكنه أن ينكر أيضا أن 
نقول  ال  )حتى  مراقبة  نظام  هو  الفايسبوك 

الفرد  عن  يعرف  اجلودة،  رفيع  جتسس( 
هذا  يعرفها  ال  قد  التي  حياته  جزئيات  كل 
املوقع  هذا  عن  املسؤولني  ألن  نفسه،  الفرد 
كل  واستعمال  بالولوج  ألنفسهم  يسمحون 
املعلومات التي تخص الفرد املنخرط.. فمثال 
األمريكية جلأت إحدى  املتحدة  الواليات  في 
املدارس الثانوية إلى التجسس على صفحات 
بعض  طرد  ومت  بل  التالميذ،  ودردشات 
دردشتهم...  في  جاء  ما  على  بناءا  التالميذ 

فعال هذا هو احللم األمريكي!!!
من  مجموعة  جعلت  ما  هي  املراقبة  هذه 
وال  الدنيا  تقيم  العاملية  احلقوقية  املنظمات 
انتهاك  هي  مراقبة  هكذا  باعتبار  تقعدها 
دعوا  وآخرون  الفردية،  للحريات  صريح 
إلى مقاطعة الفايسبوك وغيره من اخلدمات 
واملراقبة  للتجسس  املسخرة  االلكترونية 

شيء  ال  ألنه  وبينو...  واتسشاب  كفايبر، 
طابعها  إال  اخلدمات  هذه  مجانية  يفسر 

التجسسي.
نحن هنا في املغرب ال أحد يدعو للمقاطعة 
ألنه ال أحد يبالي، وألن جمعياتنا احلقوقية 
منخرطة بدورها في لعبة الدميقراطية التي 
األصل  في  وألنه  الدولة،  أجهزة  تزعمها 
ميكن  ما  املغربي  املواطن  عند  يوجد  ال 
كشفت  االستطالعات  ألن  عليه،  التجسس 
الفايسبوك  يستعمل  املغربي  اإلنسان  أن 
هذه  ومعظم  )التشات(  الدردشة  أجل  من 
الدردشة بني أناس تعرفوا على بعضهم من 
في  بعضهم  يعرفون  وال  املوقع،  هذا  خالل 
لنشر صوره   الواقع.. وهناك من يستخدمه 
قليلة  نسبة  أن  في حني  عاطفية..  أشياء  أو 
الفايسبوك  يستخدمون  املغاربة  من  جدا 

لنشر مقاالتهم وخواطرهم..
 عبد السالم المساتي

صوت الجيل الثالث
رغم ما أصابنا من داء

لن يستعصي علينا الشفاء
ولن نستعني باألطباء واخلبراء

فلكل داء دواء
لن نتنازل عن شبر من الصحراء

حتى لو كلفتنا مزيدا من الشهداء
ما هذا احلقد والغباء

يطالبون باالستقالل واالستفتاء
 في أرض األجداد واآلباء

جتمعنا جذور وثقافة ودماء
تقاليد وأعراف وانتماء
أيها املرتزقة واألعداء
عزة النفس والكبرياء

حطب نستدفئ به عند كل مساء
وهل حتيى الرئة بغير هواء

وهل يعيش اإلنسان بدون ماء
وماذا يحمل القلب غير احلب والوفاء

لقضية اسمها الصحراء
يا أصحاب الضغينة وقلوب اجلبناء

نحن من ابتكر املسيرة اخلضراء
ولن نتردد في أخرى حمراء

قريبا قريبا سنتنفس الصعداء
 رشيد ضاميني )تمارة(
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املنبر  احلر

الفايسبوك : موقع 
النفاق االجتماعي

صحيح أنه ساهم بشكل كبير في انتفاضات 
الشعوب ضد الديكتاتورية وصحيح أنه وسيلة 
للدعوة إلى الله، ونشر العلم وصلة الرحم الخ، 
لكن رؤية الغرب الصهيوني بالتحديد تتجاوز 
يلجأ  فقد  لألمور،  السطحية  نظراتنا  آفاق 
عامة  بصفة  للمسلمني  املعادون  الغربيون 
إيجابية  منها  باملائة   90 نهج سياسات  إلى 
بالنسبة إلينا )نحن املسلمني( ويجعلون 10 
باملائة أو ٌأقل منها سلبية وذلك كاف بالنسبة 
باملائة ممن استفادوا من   90 إليهم لتخريب 
التخطيط  يجيدون  ألنهم  األولى،  باملائة   90

الكلمات  كيمياء  في  بارعون  وهم  والتدقيق 
والصوت والصورة.

وهو ما نلحظ في فايسبوك املغاربة، مليء 
ومزدهر  والتوعوية  التربوية  بالصفحات 
واحلماسية  احلكيمة  والفيديوهات  بالصور 
على  محمود  أثر  ذات  دالالت  من  جرا  وهلم 
عقليات املتصفحني؛ هذا جيد ولكن بناء على ما 
جاء في املقدمة هناك حتما ألغام نفسية تتربص 
اإلشهارات  لغم  عن  التحدث  ودون  بالشباب، 
ولغم األلوان والرسائل املجهولة ولغم األخبار 
الفايسبوك  على  اإلدمان  ولغم  املوثوقة  غير 
وكيف يختزل املشاعر في األيقونات ويلبس 
املعامالت رداء البراغماتية الخ، دون حتليل كل 
هذه األلغام أقتصر على ما حلظته بكثرة على 
»بروفايالت« أغلب الشباب ممن يقضون معظم 
أوقات حياتهم أمام حواسيبهم، وهي ظاهرة 
النفاق والكذب والقول دون الفعل وذلك نتيجة 
معادلة نفسية حتول نقائص املرء )العاطفية 
إعجاب  تنال  جميلة  عبارات  إلى  واملادية..( 
الطرف اآلخر فيضغط على »جيم«، وما جمال 
تلك العبارات والصور التي تزركش بروفايالت 
على  مؤشر  إال  اليوم  الشباب  من  الفئة  هذه 
نفسها  عن   التنفيس  ألفت  مريضة،  نفسية 
حلظيا بالنطق من وراء حجاب بكالم عسلي، 
وواقع األمر أن االعتراف باملرض أو بالعجز 
هو أولى اخلطوات لعالجه، حسب املختصني، 
ثم يلزم املرء خطوات عملية  للخروج من ذلك 
طبعا، أما محل الشاهد هنا هو أن الفايسبوك 
متكن من خلق منط سلوكي مفاده اإلفراط في 
القول دون الفعل، وتعجيز املرء عن مجاهدة 
على  هو  الذي  بالنفاق  صدره  وإثالج  نفسه 
حد قول بديع الزمان النورسي )في املكتوبات( 
»النفاق كذب ضار جدا، والكذب نفسه إمنا هو 
افتراء على قدرة الصانع اجلليل«، ويصدَق في 
هذا النوع من املتصفحني قول الله تعالى :»كبر 
مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون« )الصف، 
اآلية 3(.بهذه اإلشارة البسيطة آمل يا معشر 
الشباب أن تنفضوا عنكم أمناط الغرب السالبة 
االستعمار  قيد  وتكسروا  الهوياتية  ملبادئنا 

الذائب في بيئتنا.
زكرياء حشالف )تاهلة(

في  الطلبة  واقع  عن  احلديث  أردنا  إذا 
ذهننا  إلى  يتبادر  املغربية،  اجلامعات 
خاصة  فيه  يعيشون  الذي  املعاش  الواقع 
»اإلجازة«  عليا  شواهد  على  حصولهم  بعد 
ألن  املجازين  خاصة  »الدكتوراه«  »املاستر« 
إليهم  إلتفتت  والدكتوراه  املاستر  أصحاب 
احلكومة في اآلونة األخيرة، بينما املجازين 
اإلمكانيات  قلة  مع  اجلامعة  غادروا  عندما 
ومعاناة  مشاكل  في  يغوصون  جعلتهم 
الوظائف  أن عدد منهم ولج  حالكة، صحيح 
الويل  يعاني  ظل  الباقي  لكن  العمومية 
وشبح الوظيفة يطارده، حيث أن عددا منهم 
تنادي،  ملن  حياة  ال  لكن  األبواب،  جميع  دق 
في مختلف  املوجزة  الفئات  لهذه  تنكر  الكل 
التخصصات خصوصا خريجي كلية اآلداب، 
وإن حصلوا على وظيفة في القطاع اخلاص 
في  يوظفون  فإنهم  الشركات..  في  مثال 

مناصب ال تليق مبستواهم وقيمهم املعرفية 
شهرية  أجرة  كذلك  ويتقاضون  والثقافية 
تغلب  الذين  الطلبة  أن  حيث  هزيلة،  جد 
بعدم  اجلامعي  وتكوينهم  تربيتهم  عليهم 
داخل  الفارغة  والبروتوكوالت  اإلهانة  قبول 
املغادرة  إلى  الشركات، مما يضطر معظمهم 
وتقدمي استقالة، وأنا واحد من هؤالء حيث 
اخلاصة،  الشركات  من  عدد  في  عملت  أني 
وبصيغة  اإلهانات  هذه  لكل  وخضعت 
تاريخية إن صح التعبير »العبودية« الشيء 
تاركا  الشركات  هذه  أغادر  أن  دفعني  الذي 
نحو  واجتهت  مسؤوليها،  على  لعنتي 
انتظار  في  والشراء(  )البيع  احلرة  التجارة 
اجتياز املباريات والدخول إلى القطاع العام 
يوم  داؤها  بدأ  التي  املعاناة  هذه  وتوديع 

تسليمي شهادة التخرج »اإلجازة«.
لزرك عبد الغني )الجديدة(

معاناة طالب جامعي

أكبر  من  البيضاء  بالدار  رشد  ابن  مستشفى  يعتبر 
املستشفيات اجلامعية باململكة، فهو أول أو ثاني مستشفى 
بعد ابن سينا بالعاصمة، فمساحة ابن رشد الشاسعة وكبره 
من  عليه  يشتغل  وما  وأقسام  مرافق  من  به  يتواجد  وما 
اختصاصات متعددة جتعله عبارة عن مجموعة مستشفيات 
كبر  وباعتبار  رشد،  ابن  مستشفى  اسم  حتت  تنضوي 
مساحته وكثرة بناياته أصبح أشبه بقرية أو مدينة صغيرة 
إن جازت املقارنة والتشبيه، وترميم وصيانة تلك البنايات 
بالتأكيد وقتا طويال وجهدا مضاعفا، ويالحظ من  يتطلب 
حني آلخر أن الكثير من بنايات وأقسام املستشفى املذكور 
طالئها  وإعادة  ترميمها  لعملية  وباستمرار  دوريا  تخضع 
زجاجها  وانكسر  تالشت  التي  ونوافذها  أبوابها  وجتديد 
مغلقة  واألقسام  البنايات  تلك  من  والبعض  التقادم،  بفعل 
لتعود  الهيكلة من جديد  الترميم وإعادة  تنتظر دورها في 
إلى نشاطها وحتقق العبء عن األقسام األخرى، إمنا الذي 
نقص  هو  غيره  من  أكثر  النظر  ويسترعي  االنتباه  يلفت 
بعض  في  انعدامها  وحتى  بل  النظافة،  مستوى  في  حاد 
أركان املستشفى، وبالرغم من كثرة عمال وعامالت النظافة 
املنتشرين في جنبات املستشفى وفي كل البنايات واألقسام 
فإن النظافة تبقى قليلة وجد محدودة إن لم تكن منعدمة أو ال 
تلمس في بعض األجنحة، ومن ولج مرحاض أحد عنابر نوم 
املرضى يشم رائحة ال متت بصلة إلى رائحة املستشفيات 
وأماكن العالج، إذ تكون أقرب إلى رائحة مرحاض عمومي 
في الشارع، وتبقى املعاملة الطيبة وحسن استقبال املرضى 
والزوار واملواطنني في غالب األحيان غائبة عن مستشفى 
بها  يشتد  التي  واألماكن  باألقسام  وخصوصا  رشد،  ابن 
أن  الكل يعيش على أعصابه ويود  إذ  االزدحام واالكتظاظ 

يقضي غرضه وينصرف.
بأنها  مقتنعا  أصبح  اجلميع  فإن  الرشوة  آفة  عن  أما 

مرض مزمن.
محمد أمين )قلعة السراغنة(

متى تعقد النظافة صلحا 
مع مستشفى ان رشد 

الدار البيضاء؟

الزين .. 
في جامع الفنا

املبدع عبد  الفنان  إلى صوت  وأنا أستمع 
اجلهوية  مراكش  إذاعة  عبر  الزين  اللطيف 
ذات  التاريخية  مدينته  عن  يتحدث  وهو 
انتباهي  لفت  والعمرانية،  الثقافية  األمجاد 
اختياره  وأن  والفنانني،  الفن  منطلق  أنها 
ملعرض الفنانني بساحة جامع الفنون لم يكن 
اعتباطيا، وإمنا كان عن قناعة على املستوى 
الثقافي واحلضاري، كحديقة محيطة بفضائها 
فقد  ودولية،  وطنية  مبهرجانات  املتميزة 
بصراحته  الزين  اللطيف  عبد  األخ  أعجبني 
األمر  وانتقاداته حول مآخذ على من يهمهم 
بهذا  االهتمام  غياب  حول  نفسها،  باملدينة 
اجلانب الروحي من الفن بسبب عدم االتصال 
مستوى  على  املكونات  كافة  بني  والتواصل 
ظاهرة  منها  البعض  كانت  وإن  اجلهة، 
للعيان، كما أنه ذكر بأنه زار أكثر من 17 دولة 
عربية، ولم يعثر على ما تزخر به بالدنا من 
األصعدة  كافة  على  وحضارات  خصائص 
الثقافية والفنية بجميع أطيافها وملتقياتها، 
وأن  احلمراء،  مراكش  أرضية  على  وخاصة 
اختياره لساحة جامع الفناء للمعرض يكون 
فنادق  من  »البروتوكول«  نطاق  عن  خارجا 
وصالونات إلى فضاءات شعبية تستقطب كل 
شرائح املواطنني من زوار وأجانب للتعريف 
واجتاهاته  لوحاته  أصحاب  ووجوه  بأنامل 

املدرسية.
فتح اهلل شهيد )مراكش(

الكتاب الورقي 
وتحديات الثورة 

الرقمية
يعد الكتاب كنزا ثمينا في املجتمعات املتقدمة 
ألنها ترى فيه خير أنيس لها في ساعات الفراغ 
يضع  املتقدمة  املجتمعات  بهذه  املرء  أن  ذلك 
الشأن الثقافي على رأس األولويات إلى جانب 
حتسني املستوى املعيشي على جميع األصعدة 
»السياسية واالجتماعية واالقتصادية« والكتاب 
الكثير  الشيء  يساوي  املجتمعات  هذه  في 
ألنه جد مهم إلى درجة ال تتصور في حياتهم 
اليومية ألن جل األسر هناك تتوفر على مكتبات 
مبساكنها إضافة إلى املكتبات العامة املنتشرة 

طول وعرض البالد. 
وإذا نظرنا إلى واقع الكتاب ببالدنا فسنجد 
والكتاب.  املواطنني  بني  تامة  قطيعة  هناك  أن 
وهذا راجع إلى أن الشعب املغربي شعب ال يقرأ 
وليس مهتما بالشأن الثقافي كليا عكس الشأن 
الرياضي الذي يوليه كافة اهتماماته خصوصا 
كل  ويعرف مسار  والدولية  الوطنية  القدم  كرة 
العب سواء بالبطولة الوطنية أو األجنبية وكأنها 
لقنت له باملدارس العمومية سواء املراهقون أو 
الشباب أو الكهول أو الشيوخ الكل ابتلي بكرة 
القدم وأصبحت جزءا من حياته اليومية إضافة 
إلى العنصر النسوي الذي أصبح بدوره ملهما 
بكرة القدم حتى النخاع بعدما كان ميقتها من 
قبل. فالكتاب الورقي ببالدنا رغم أنه مهمل أصال 
من قبل فقد ازداد إهماال أكثر فأكثر في السنني 
األخيرة أمام زحف الثورة الرقمية التي جعلت 
من العالم قرية صغيرة وجعلت أغلب املواطنني 
نفسر  كيف  وإال  لها  عبيدا  واملثقفني  العاديني 
األنترنيت  أمام شاشة  املواطنني  أغلب  جلوس 
ال  الذي  الوقت  في  ميلوا  أن  دون  ساعات  ملدة 
يستطيعون تصفح ولو صفحة واحدة من أي 
كتاب. وهذا ما جعل الكتاب الورقي يبقى حبيس 
الرفوف حتى طاله الغبار كما أن كنوز املعرفة 
»املكتبات« فقدت بريقها بعد أن قل اإلقبال عليها 

ومنها من أقفلت وأعلنت اإلفالس التام.
الحسين بوكرجومة )مراكش(

عبد اللطيف الزين



مكتبة في كل »مول«
 وفي كل فندق

قراءة  كوسيلة  الكتاب  مكانة  أن  فيه  الشك  مما 
الثورة  بسبب  تتزحزح  أخذت  وتثقيف  ومعرفة 
املعرفية على الكتاب، وتزايد أهمية األنترنيت، ودوره 
في املعرفة، وذلك بظهور الكتاب اإللكتروني، وتوسع 
والتعليم مما سيجعل  التثقيف  من  األنترنيت  نشاط 
في  ستسود  التي  هي  للكتاب  اإللكترونية  الصور 
املستقبل القريب، كما نالحظ اليوم ظهور أول مكتبة 
بال كتب تنشأ في كلية الهندسة في جامعة تكساس 
مما تعتبر معه أول مكتبة بال كتب في العالم، األمر 
الذي سيحدث تغييرا جذريا في صناعة الكتاب التي 
تعتمد على الطرق التقليدية في إنتاج وتوزيع الكتب، 
احلالية  املكتبة  محل  اإللكترونية  املكتبة  حلت  حيث 

نفسها كمكتبة اإلسكندرية مثال.
تغير  قد  احلالية  صورته  في  الكتاب  كان  وإذا 
سيصبح  اإللكتروني  الكتاب  أن  املؤكد  فمن  دوره، 
لتوصيل  الصاعد  اجليل  لدى  املفضلة  الوسيلة  هو 
املعرفة وانتشارها، في الوقت الذي نبقى نحن اجليل 
به  الكتاب وتعودنا عليه متشبثني  تربينا على  الذي 
إلى  يدعونا  مما  ونشرها،  املعرفة  لتوصيل  كوسيلة 

التشبث به والذود عنه.
بالدفاع  وتخطيط  جدية  بكل  نقوم  أن  وينبغي 
واإلبقاء على الكتاب واملجلة وغيرها كأدوات للثقافة 
والتعليم، ونعمل مبختلف الوسائل الستمرار عملهما 
للكتاب  الشرسة  الهجمة  من  بالرغم  ووجودهما 

اإللكتروني.
وبالرغم من بداية هذه املقاومة في بالدنا في صورة 
متواضعة واستجابة لنداءاتنا من أجل ذلك بصورة 
الذي  شخصية كما ظهر ذلك في أحد فنادق مراكش 
افتتح مكتبة هامة في مقهاه الكبرى، مبذولة للجميع 
ملء  إلى  الناس  يدفع  أخذ  العموم مما  متناول  وفي 
واالستفادة،  واالطالع  باملطالعة  املقاهي  في  وقتهم 
والتي  صغيرة  مقهى  في  أيضا  حصل  ما  وهو 
بادرت إدارته إلى افتتاح مكتبة واسعة تشمل جميع 
بالقراءة  االشتغال  على  زوارها  يحمل  مرتاديها مما 

واالطالع طوال مدة جلوسهم باملقهى املذكورة.
غير أنني هنا أريد أن أنوه بالتجربة التي أخذت 
وهو  وانتظام،  بجدية  العربية  بالدنا  في  تنتشر 
التجارية،  »املوالت«  أهم  في  إحداث مكتبات منتظمة 
»املوالت«  وسط  وواسعة  مكتبات خاصة  بتخصيص 
نفسها، مما يدعو إلى التنويه بها، والدعوة إلى فتح 
مثيالتها باملغرب في »املوالت« واملتاجر الكبرى وكذا 
املقاهي الكثيرة االنتشار والتي يقضي أغلب مرتاديها 
أوقاتهم في البحلقة.. والنميمة دون فائدة أو جدوى، 
كما وقع في »موالت« القاهرة بفتح مكتبة أطلق عليها 
»موالت العرب« وهي مكتبات واسعة مجهزة ومنظمة 
يكون االطالع والقراءة فيها مباحة للجميع، إما عن 
عن  أو  باملول  املرتادين  وجود  أثناء  القراءة  طريق 
الزبون ويصاحبه  مع  ليبقى  الكتاب  استعارة  طريق 
إلى بيته. وكما وقع في »موالت« جدة ومقاهيها وهي 
مكتباتها  رواد  وأخذ  كبيرة  بسرعة  انتشرت  طريقة 
بكل  يبشر  مما  مذهلة  بسرعة  ويزدادون  يتكاثرون 
بالدنا  في  والتثقيف  واالطالع  القراءة  ملستقبل  خير 
الكتاب  عن  للدفاع  قوية  دفعة  ويعطي  العربية، 

وانتظام انتشاره واالستفادة منه.
كما نشاهد اليوم انتشار هذه الظاهرة املمتازة في 
عاصمة عربية كعمان التي قد تكون حازت قوة السبق 
في العمل واالنتشار بفتح املكتبات سواء في املوالت 
أو املقاهي مما يبشر بكل خير وفائدة وازدهار للكتب 

واملجالت وغيرهما.
ولذلك أدعو هنا في املغرب الذي عرف بجدية ثقافته 
ومثقفيه، وحب املغارب الشديد لالطالع واملعرفة منذ 
هذه  بإحياء  املعنية  اجلهات  تبادر  أن  على  القدمي 
وطالبي  القراء  القتناص  بالدنا،  في  املباركة  السنة 
املعرفة في املوالت واملقاهي وتعود روادها على عادة 
في  والقراءة  والتثقيف  االطالع  وهي  جميلة  كرمية 
مثل هذه األمكنة التي يتزايد روادها يوما بعد يوم.

املعنية  األولى  اجلهة  وهي  الثقافة  وزارة  وعلى 
القراءة  وتنقذ  سباتها  من  تستيقظ  أن  األمر،  بهذا 
وازدياد املعرفة والتثقيف بهذه الوسيلة التي أظهرت 
والتي  ذكرتها،  التي  الدول  في  الباهرة  نتائجها 
لصالح  ومحمودة  سارة  نتائج  محالة  ال  ستحقق 

الكتاب واملعرفة بصفة خاصة وبالله التوفيق.

د. يوسف الكتاني

نسينا ما  بعدا  احنا 
ووفينا التزمنا 

يكبر الشعر  خلينا 
التحسينة ونسينا 

فينا املخير  اعتبرناك 
السفينة تقود  باش 

والغبينة الظلم  وتدفن 
كالمك ما زال ف وذنينا

نبينا وسنة  حديث  قرآن، 
يساوينا وعدل  للخير  وحب 

وتسنينا...تسنينا
عيينا حتى 

وال شي بان لينا
علينا اإلجباري  الوقت  ودخل 

آالمنا كثرات 
أحالمنا قاللت 

الصباح طلع  واش 
املصباح طفى  وال 

شايفني بعدا  احنا 
احلجامة غير  تبدلو 

واملوس هو .. هو .. حافي
األمراض كثرات 

وال من يشافي
روينة صبحات  وروينتنا 

العجينة معا  الكبص  تخلط 
وزدغات لوات  السبولة 

تقبات وراقو  والكتاب 
لغوات جهة  مايل  وامليزان 

واملصباح.. هذا كثر من عام
بالكالم غير  مضوي 

واش فهمتينا.. وال، ال ؟؟                    
الزواق )سال(   الحاج عمر 

وتسافر  األخيرة  هذه  تتكسر  النحن،  إلى  الشتات  يد  حني متتد 
على  حفرا  فتحفر  الوطن.  جغرافيا  وعرض  طول  على  شظاياها 
ترابه ما إن ترتوي بسم الشتات، حتى تصير حروفا منسجمة متام 

االنسجام ضمن سياق التمزق واالغتراب.
»النحن« هذا املصطلح الذي تعلمنا من أولى أبجديات اللغة، أنه 
أن  نعرف  أن  فيكفي  نعم،  بكثير.  ذلك  من  أكثر  منفصل، هو  ضمير 
املدرسة منذ نشأتها عملت على غرس الشعور باالنتماء أي الشعور 
بالنحن داخل املجتمع. وأنه كلما ازدادت حدة التناقضات االجتماعية 
أهمية وظيفة  ازدادت  كلما  ما  داخل مجتمع  والعرقية واجلغرافية 

املدرسة في هذا الباب.
في السابق كنا نحن املغاربة نعتمد كثيرا العبارة »حنا ملغاربة« 

املطرب  أن  حتى  لنا،  حديث  كل  مطلع  هي  كانت  بل  أحاديثنا،  في 
البشيرعبده حولها إلى أغنية »حنا املغاربة« لكننا ومنذ زمن لم نعد 
باملغاربة بهتت  ارتباطها  النحن في  العبارة. ألن  نعتمد كثيرا هذه 
كثيرا بفعل يد الشتات التي امتدت إليها في غفلة منا. بل أكثر من 
ذلك بدأت هذه النحن تتمزق على رقع مختلفة من جغرافيا الوطن. 
حني متتد يد الشتات إلى النحن، فال غرابة إذن من أن نسمع بعض 
حني  صغير.  طفل  عقل  حتى  يتقبلها  أن  ميكن  ال  التي  الطروحات 
متتد يد الشتات إلى النحن، ستشل حتما، ألن النحن لها رجاالتها 
الذين يعرفون كيف يعيدون تركيب حروفها لتنتصب شامخة على 

كل ربوع الوطن.
بنصالح بشرى

»النحن« إلى  الشتات  يد  متتد  حني 

سـراب االستقرارواش فهمتنا... وال، ال ؟
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املنبر  احلر

الخطوات القادمة

جديد  بفجر  ابتهاجا  املدافع  دوت 
املاضي ويجبر األضرار  يطوي صفحة 
الساعة  عقارب  ولكن  باألنوار،  ويشع 
متوقفة كأنها تخاف أن تصاب بالدوار، 
مصانة،  اإلنسان  حقوق  أن  زعموا 
والتتريك  واالزدهار،  الرقي  في  آخذة 
وحرمانه  الضحية  تفقير  على  يشدد 
من كسب الدرهم أو الريال أو الدينار، 
احلقوق  من  والتجريد  التحجير 
التنديد  يستحق  جرم  سرا،  الوطنية 
املؤبد  التهميش  واالستنكار،  الشديد 
يوجب  والكفاءة،  للنزاهة  ظالم  إقصاء 
االعتبار،  ورد  واالعتذار  التعويض 
واستمرار،  بتجرء  تنهب  البالد  ثروات 
النهار،  واضحة  وفي  الليل  ظلمة  في 
املسروق  ورد  العقاب  من  ولإلفالت 
احملترمني  اللصوص  للسادة  يسهل 
شواطئه  والفرار،  والهروب  التهريب 
السمكية  اخليرات  مبختلف  غنية 
والصدفيات والرخويات واحملار، وأبناء 
الوطن يفتقدونها، فهي تسرق وتباع في 
أعالي البحار، »محاربة الفساد« تصدر 
األحزاب  طرف  من  االنتخابية  احلملة 
كشعار، املصباح اخلافت الضوء أّنى له 
يكفيه  ال  »األوتوروت«  الغار؟؟؟  ينير  أن 
»الكود« بل يلزمه »الفار«، التنزيل الغير 
التذرع بكسب  يبرره  ال  للدستور  سليم 

الثقة ووجود التماسيح والعفاريت في 
املتابعة  من  واحلصانة  اإلعفاء  الدار!! 
القضائية واستثناء الصفقات الضخمة 
من الشفافية وصمات عار، وخرق سافر 
أكل  استباحة  على  وتشجيع  للدستور 
دولة  واستهتار...  بشراهة  العام  املال 
احلق والقانون ال حتتاج إلى طبل وال 
املظلوم  إنصاف  إلى  بل  مزمار،  إلى 
وجبار،  متكبر  كل  من  حقه  وأخذ 
فالعدل  االجتماعية،  العدالة  وحتقيق 
حق  االستقرار،  وضمان  امللك  أساس 
املعلومة  إلى  الوصول  في  املواطن 
وفضح البرميات اخليالية يجرم ككشف 
غير  إلى  األمور  أسندت  إذا  لألسرار، 
موالنا  قالها  الساعة،  فانتظر  أهلها 
يا  قلبي عليك  األبرار،  الله سيد  رسول 
العربي  ربيعك  يؤول  أن  الكبير  وطني 
الهادئ الدافئ إلى صيف عاصف حار... 
»الوطن غفور رحيم« مقولة لالستهالك 
والدعاية واإلشهار، ما دام احلقد الدفني 
مسيطرا، مينع شفاعة الشافعني ويرهب 

املتعاطفني واألنصار. 
توبوا إلى بارئكم أيها املتألهون في 
األرض فالله وحده الرحيم الغفار، الله 
ونار  غضب  فاتقوا  يهمل،  وال  ميهل 

املنتقم العزيز القهار...!
رضوان بناني 

أحمد  األستاذ  على  أرد  لن 
أثارها  التي  الضجة  بشأن  عصيد 
بتصريحاته حول الرسالة احملمدية 
القرآنية والتي وصفها بأنها رسالة 
أهل  من  فهناك  وإرهابية،  تهديدية 
القدرة  ميتلك  من  والقرآن  العلم 
الكافية للرد عليه باملنطق واحلجة 
هذا  في  القول  ويكفيني  والبرهان. 
الصدد بأن القرآن الكرمي هو كتاب 
تربية وتصحيح وتوجيه إلى اخلير 
العميم واملنهاج القومي، وككل منهاج 
والعفو  والوعيد  الوعد  فإن  تربوي 

البيداغواجية  األساليب  من  واحللم  والصفح 
إلى  رسالة  أية  لتبليغ  املعتمدة  االجتماعية 
مراميها املنشودة وبالتالي فإن الرسالة احملمدية 
القرآنية لم تكن ولن تكون إطالقا رسالة تهديد 
أو إرهاب، وستبقي بإذن الله منارا ساطعا في 
سماء التعايش والتساكن والتراحم إلى أن يرث 

الله األرض ومن عليها.
هذا من جهة ومن جهة أخرى جاء في حوار 
سالف أجرته جريدة األحداث املغربية )1 فبراير 
2102( مع عصيد قوله: »شتان بني رجل درس 

احلديث وأصول الفقه عبر الزاوية القرآنية وبني 
السوسيولوجيا  درست  حديثة  عصرية  نخبة 

واألنتروبوجيا...«.
ووصفه  بقوله  يقصده  الذي  فالرجل 
االستهزائي اآلنف الذكر هو الفقيه العالمة محمد 
املختار السوسي، وإذا كان علم األنتروبولوجيا 
وأحوال  االنسان  بطبائع  للتعريف  منهجا 
اليومي  إشتغاله  وأدوات  وفنونه  معيشته 
املختار  محمد  العالمة  فإن  وعاداته  وطقوسه 
دراسة  بناء  في  عمره  زهرة  أفنى  السوسي 
انتربولوجية ملنطقة سوس من خالل إنتاجاته 
الغزيرة. فكتاب »سوس العاملة« أرخ فيه للحركة 
أفكار  أهم  السوسية وحلل من خالله  العلمية 
موسوعة  فهو  »املعسول«  كتاب  أما  علمائها، 
جزءا  عشرين  في  تقع  ضخمة  انتروبولوجية 
من  متعددة  لشخصيات  ترجمات  فيها  جمع 

كما  خاصة،  وإليغ  عامة  سوس 
والتدريس  التعليم  لطرق  عرض 
وبرامجها  القرآنية  باملدارس 
البدائل  من  مجموعة  تقدمي  مع 
حتليل  إلى  باإلضافة  لتطويرها 
االجتماعية  والطقوس  العادات 
بعضها  محبذا  السوسية 
ومعترضا على البعض األخر، وقد 
كان املختار السوسي ينوي إعادة  
تصنيف وتبويب كتاب »املعسول« 
أن  شاءت  اإللهية  األقدار  أن  إال 
حادثة  إثر  البقاء  دار  الى  يرحل 
سير بني الدار البيضاء ومراكش. هذا باإلضافة 
إلى كتب أخرى منها »خالل جزولة « و»من أفواه 
الرجال« و»على مائدة الغداء« وكلها تصب في 
سوسيولوجية  أنتروبولوجية  دراسة  إطار 

للمجتمع السوسي.
اآلنف  تصريحه  خالل  من  عصيد  أن  كما 
من  جعل  املغربية«  »األحداث  جلريدة  الذكر 
ميدانا حكرا  واألنثروبولوجيا  السوسيوجليا 
على نخبة مثقفة عصرية وحديثة، في حني أن 
درسوا  مسلمون  هم  السوسيولوجني  أعظم 
القرآن وأصول الفقه وجابوا األقطار واألمصار، 
ومجتمعاتها  وتاريخها  األمم  عن  وكتبوا 
وطقوسها، ويكفينا فخرا ذكر إسم عبد الرحمان 
وفي  الوسطى  القرون  خالل  وذلك  خلدون  بن 
الوقت الذي كانت فيه أوربا تغط في نوم اجلهل 

حتت سيطرة الدجل الكنيسي.
وإذا كان جناح أي حوار أو مناظرة قائما على 
احترام االختالف باعتباره أساس حركية التاريخ 
احملاور  اآلخر  الطرف  احتقار  فإن  واملجتمع، 
واالستهزاء بفكره أو برأيه ينسف التواصل من 
جذوره، ويزرع بذور الشقاق والفتنة بني أبناء 
الوطن الواحد، مما يسبب في إثارة زوابع نحن 
في غنى عنها، ألننا اليوم في حاجة الى مزيد 
الدينية  من التماسك والتالحم لتقوية األسس 

واالجتماعية والعلمية لوطنا الكرمي.
إدريس بوطور )أسفي(

ساطع  منار  القرآنية  احملمدية  الرسالة 
التعايش  سماء  في 

هل التعليم 
العمومي )فعال( 

بالمجان؟
إذا صلح، صلحت  »التعليم«  األمة  في  أن  أال 
األمة، وإذا فسد، خسرت األمة، ألن هذه املؤسسة 
أساسية ومؤثرة في املؤسسات األخرى وجميع 
إيجابا،  أو  سلبا  إما  املواطنني،  حياة  مناح 
وكبرهان على ذلك، فالدول تقاس بإنتاجها وكل 

إنتاج أساسه التعليم الصحيح.
بل  البتة،  تعجبني  ال  التعليم  إصالح  وكلمة 
يد  في  يدا  تضع  أن  احلية  القوى  جميع  على 
لتطوير التعليم والرقي به إلى الصفوف األولى 

الدولية.
والتعليم العمومي يشوبه بعض التعثر فقط 
وال يحتاج إال إلى ملسات تقنية صرفة من رجال 
التعليم املتخصصني في هذا املجال، تصاحبها 
بعد ذلك، مراقبة جدية في التطبيق على امليدان، 
بدون هوادة، وال تراجع، )على غرار ما نراه في 
ونتائج حسنة(  من جناح  اخلصوصي  التعليم 
ثم بعد ذلك، ال بأس – حتى نتأكد من ثمار هذه 
رحب  بصدر   – نتقبل  أن   – املبذولة  اجلهود 
وجعلهم  التالميذ  وآباء  أولياء  مالحظات   –

إجناح  في  تشجيعهم  أو  بانتقاداتهم  يشاركون 
واألموال  اجلهود  تضيع  ال  حتى  العملية  هذه 
أدراج  القطاع  هذا  على  الدولة  تصرفها  التي 
الدولة  أن  اآلباء،  هؤالء  حتسيس  مع  الرياح، 
وأن  الشهرية،  الواجبات  أداء  في  عنهم  تنوب 

هذه اخلدمة ليست باملجان. 
واآلن، وفي هذه الشهور األخيرة نرى بوادر 
حسنة تلوح في أفق هذا القطاع تبشر باخلير، 
على  مطمئنني  التالميذ  وأولياء  اآلباء  وجتعل 

فلذات أكبادهم.
شهيد عبد الجليل الشرادي )البيضاء(



اليوم  العربي  العالم  يعيش 
يطالب  قوية،  شعبية  حتركات 
الدميقراطية  بإقرار  خاللها  من 
وتوافق  احلرية،  على  واحلصول 
الفساد،  على  والقضاء  األحوال، 
هذه  وعي  إليه  أدى  شيء  وهذا 
إقرار  إلى  وتطلعها  الشعوب 
هذه  أن  ومعلوم  الكرمي،  العيش 
وطموحها  للغاية،  قوية  احلركة 
أقوى، وال ميكن ألي قوة أن تقف 
في وجهها ألنها حركات تقوم بها 

الشعوب، وإرادة الشعوب ال توازيها أي إرادة، ولذلك ستستمر وال 
ينجو منها أحد إال إذا أدى األمر إلى إقرار اإلصالحات املطلوبة، 
لتنظيم  السريعة  واالستجابة  الشعوب  مطالب  إلى  واالستماع 
حتظى  متفتحة  دميقراطية  دساتير  وإقرار  الشعوب  هذه  شؤون 
من خاللها الشعوب بحرية ودميقراطية ومساواة. وذلك بواسطة 
في  كرمية  فاضلة  وحياة  دميقراطي،  دميقراطية، وجو  انتخابات 
كل املجاالت وامليادين، وهذا شيء نعم به املغرب بفضل ملك شاب 
دميقراطي متحرر الفكر، طموح إلى السير بشعبه إلى األمام وإلى 
بناء هذه األمة املغربية والرقي بها ودفعها إلى األمام، لتضاهي 
واالجتماعية  السياسية  احلياة  مجاالت  جميع  في  الراقية  الدول 
واقره  املغرب  عمل  ما  مثل  تعمل  لم  دولة  وكل  واالقتصادية، 
واستجاب فيه لطموحات شعبه وتطلعاته، فال ميكن أن يسلم من 
العيش  أحوال  وإصالح  بالتغيير  واملطالبة  الشعبية  التحركات 
العربية املسلمة  التي تعرفها الشعوب  التحركات  املتعددة، وهذه 
اليوم ليست جديدة عليها، بل هي قدمية ومعروف وقوعها مرارا 

وتكرارا في حياة الشعوب العربية في مختلف املراحل.
فالشعوب العربية معروفة بثرواتها الكبيرة واملتعددة وسعيها 
لإلصالح وقلب األنظمة والعمل ألجل حتقيق العيش الكرمي، وإنني 
الشعوب  عرفتها  التي  التحركات  هذه  كانت  إذا  اليوم  أتساءل 
الدول  دولة من  كل  العربية في مختلف مراحل حياتها في عصر 
عرفت  قد  اإلسالمية  العربية  احلكومات  من  حكومة  كل  في  أو 
ملاذا  العربي؟  بالربيع  اليوم  سميت  ملاذا  وفتنا.  ثورات  وسميت 
نسلب األشياء حقائقها؟ ملاذا األوضاع؟ ملاذا نسمي ما تزهق فيه 
األرواح وتقتل النفوس بالربيع العربي؟ هذه التسمية إن دلت على 
شيء فإمنا تدل على أننا نفصل ما بني واقعنا وماضينا في فترات 
متعددة وجنعل مسيرة التحرر منقطعة وغير متصلة، فاملسيرات 
استمرار  وهي  اإلسالمي،  التاريخ  بداية  منذ  واحدة  مسيرة 
الثروات ألجل التحرير وألجل إقرار حكم دميقراطي صالح، ولهذا 
تقوم  ذلك ألنها حينما  ملاذا  وفتنا،  ثورات  املسيرات:  سميت هذه 
حينما  والفنت  فالثورات  األرواح.  وتسقط  النيران،  فيها  تشتعل 
تقوم ال تصيب الظاملني فقط وإمنا تصيب اجلميع ولهذا فال محل 
لها بتسميتها بالربيع العربي، وهذه التسمية هي محاولة إلفراغ 
وأعطاها  احلركات  هذه  عرف  الذي  اإلسالمي  تاريخنا  محتوى 
»الثورات والفنت« وهي كثيرة في حياتنا  التسمية املعروفة وهي 
وفي تاريخنا وسميت بهذا االسم وهو مطابق لها، فظهور اإلسالم 
األوثان  وعبادة  الشرك  ونبذ  إليه  والدخول  اعتناقه  إلى  والدعوة 
أعظم ثورة في التاريخ اإلنساني، هي ثورة على اجلمود، وثورة 
على االنحرافات االجتماعية، هي ثورة على الفساد الطبقي، وثورة 
نهب  وثورة ضد  والقمار،  الربا  وثورة ضد  املرأة،  استغالل  على 

خيرات البالد، وامتصاص ثرواتها.
واخلوارج،  والشيعة  اجلماعية،  اإلسالمية  األحزاب  وظهور 
واملعتزلة، واملرجئة، وظهور حزب بني هاشم واحتاد كلمته للقضاء 
على بني أمية، وانتقال حق اإلمامة من العلويني إلى العباسيني 
كل هذه  بني هاشم  إلى  املوالي  وميل  العباسية،  الدعوة  وتنظيم 
ثورات وفنت، وقد عرفت هذه الثورات والفنت بحدة كبرى في عهد 
العباسيني، حيث جند أنه في عهد املرينيني ثار عبد الله بن مروان 

بن محمد األموي بالشام سنة 161 هـ.
وحاول االنتصار والسيطرة على احلكم ولكنه هزم وسجن، ثم 
في سنة 162 هـ ثار عبد السالم بن هاشم الشكري، وكانت مورثه 
باجلزيرة العربية، وأصبح لثورته صدى كبير، وكاد ينفرد باألمر 
ويبلغ مبتغاه لوال أنه قتل في قنسرين. ولم تكن هذه الثورات من 
طرف األفراد فقط، وإمنا كانت في كثير من األحيان شعبية كما هي 
التحركات اليوم، فقد ثار أهل »اجلوف« مبصر سنة 158 هـ وأدت 
هذه الثورة إلى قتل عامل املهدي، كما قتل سفير أمريكا مثال في 
ليبيا وهذه الثورات لم تخمد أبدا، ولم تعرف ركودا، بل عرفت تتابعا 
في تاريخ اإلسالم، وكانت تعلن في وقت دعا إلى إعالنها وذلك حتى 
في مدة حكم أعظم اخللفاء، ففي عهد هارون الرشيد ثار الوليد بن 
وكان  هـ،   187 سنة  الرشيد  هارون  الشيباني ضد  الشاري  طريق 
لهارون الرشيد جيش قوي، ولكنه لم يستطع أن يقف في وجه الوليد 
أرمينية،  بلغ  حتى  ثورته  وواصل  الشيباني،  الشاري  طريف  بن 
وأذربيجان، وعاد إلى اجلزيرة سنة 179 هـ، وكان سبب قيام الوليد 
بن طريف هو اتهامه لهارون الرشيد بالظلم واحليف فقام للتخلص 
من هذا الظلم، وقد بعث هارون الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني لقتال 

الوليد بن طريف، وبرز له الوليد وهو يرجتز قوله:
أنا الوليد بن طريف الشاري

قسورة ال يصطلي بنار
جوركم أخرجني من داري

ملاذا نسمي الثروات التي تسقط 
فيها األرواح الريع العري؟

بقلم: مصطفى الطريبق

يتبع

إغالق احلدود خوفا من محو  املرتزقة من الوجود
ملشروع  املغربية  الدبلوماسية  إقبار 
مهام  توسيع  يروم  الذي  املقترح 
حقوق  مراقبة  لتشمل  »املينورسو« 
اإلنسان في الصحراء املغربية، كان كافيا 
ولد  اجلزائريني  البرملانيني  كبير  ليدفع 
عن  للكشف  اإلعالم  إلى  للخروج  خليفة 
وصايته على اجلمهورية املزعومة وتبنيه 
لألطروحة االنفصالية وتفنيد مزاعم دولته 
التي طاملا تغنت بها، لم تكن في يوم من 
األيام طرفا في النزاع املفتعل حول األقاليم 
اجلنوبية املغربية. فهل كان هذا اخلروج 
خطأ تكتيكيا أم أن وراءه أياد خفية ترغم 
التكلم  على  ومسؤوليها  اجلزائر  حكام 
طرف  من  املزعوم  احلياد  إلتزام  وعدم 
البوليساريو  رهان  فشل  أن  أم  دولتهم؟ 
صدور  بعد  اإلنسان  حقوق  ملف  على 
قوات  مهام  ميدد  الذي   2099 القرار 
حقوق  مبراقبة  تكليفها  دون  املينورسو 
باأليادي  ودفع  حساباتهم  أربك  اإلنسان، 
نحو  بقوة  الضغط  إلى  للمرتزقة  اخلفية 
لكبير  احملايد  غير  باملوقف  التشبث 
املقترح  »أن  ليهدد  البرملانيني اجلزائريني 
إشارة  )في  االحتالل  لسلطات  قوي  إنذار 
تعبيرا  بعده«  ما  له  سيكون  املغرب(  إلى 
منه عن الوفاء والطاعة والوالء  للمرتزقة 
أو باألحرى للمستفيدين من رزق اإلعانات 

الدولية.

في  املعروفة  اجلزائرية،  فالسلطات 
قراراتها املتعلقة بجارها املغرب، بوفائها 
أن  ميكنها  ال  للمرتزقة،  اخلفية  لأليادي 
املغلقة  البرية  احلدود  فتح  على  جترأ 
الشقيقني،  الشعبني  وجه  في  جانبها  من 
أرادا  ما  إذا  لذلك،  تبعا  عليهما،  احملكوم 
بعضهما  مع  القرابة  أواصر  إحياء 
التنقل  البعض، أن يتكبدا عناء وتكاليف 
جوا عبر املطارات املراقبة بواسطة جميع 
ألنه  إال  لشيء  ال  االستخبارات،  أجهزة 
تتمكن  البرية،  احلدود  إغالق  بواسطة 
على  القبضة  إحكام  من  املعلومة  األيادي 
احملتجزين في مخيمات تندوف، وحترص 
على أن تكون وجهتهم مسموحا بها نحو 
املغرب،  باستثناء  العالم  أنحاء  جميع 
وذلك حتى يتسنى ملن يقتات على املاليني 

املرصودة لهم من إعانات دولية، احلفاظ 
نزيف  وقف  و  احلقيقي،  رأسماله  على 
تندوف  مخيمات  من  احملتجزين  رجوع 
لم ولن يفرط في  الذي  املغرب  إلى بلدهم 

أبنائه أو في أرضه.
حق  لهضم  الداعم  املوقف  هذا  أمام 
عائلته  مع  رحمه  صلة  في  الشخص 
وأحبابه، الذي ال يعير املبادئ اإلنسانية 
االجتماعية  الفلسفة  أو  اآلدمية  القيم  أو 
من  مصالح  غالبا   يخدم  بل  قيمة،  أي 
يحركه هاجس االستيالء على املساعدات 
اإلنسانية املوجهة لالجئني واملختطفني في 
مخيمات العار وحتويل اإلعانات اإلنسانية 
املرصودة لهم من طرف املنظمات الدولية، 
في  بيعها  عبر  املادية  قيمتها  ومصادرة 
واستغالل  املشبوهة.  املجاورة  األسواق 
األيادي  مصالح  حتقيق  في  عائداتها 
اخلفية. يجب أن يعلم إذن أعداء الوحدة 
واعيان  الشقيقني  الشعبني  أن  واألخوة 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن  مطالبان  بأنهما 
كان إلى الدفع مبنطقتهما نحو االستقرار 
وتفعيل االحتاد بدل الدعوة إلى االنفصال 
التي  الصعبة  الظرفية  لتخطي  والتشرذم 
مغاربي  اقتصاد  وبناء  العالم،  يعرفها 
مستقر ومستقل ومحصن ينبني على ما 

يوحده أكثر مما يفرقه. 
 عماد بنحيون

الدار المعلومة

ملاذا ال ننبش في ماضي املدينة، كل إنسان كل بيت و كل حائط وكل باب 
وكل سور وكل  حي وكل مدخل للمدينة القدمية يتكلم ويقول وامنقذاه ماذا 
أصابني هل هكذا كنت في املاضي. وبني عشية وضحاها أصبحت حديث كل 

لسان. 
احلفالت  فيها  تقام  كانت  التي  العتيقة  بالديور  قدميا  اشتهرت  الصويرة 
مسلمني  من  األسر  أكثرية  هجرة  بعد  املالح.  والليالي  الثقافية  واألمسيات 
هي  واحدة  دار  أصبحت  والنورس.  البحر  مدينة  من  ومسيحيني  ويهود 
املتنفس الوحيد للساكنة تقام فيها ليالي كناوة، حمادشة، عيساوة، درقاوة، 
بطولها  الصويرة  جرا.هل  وهلم  الثقافية  واألمسيات  املسرحيات  األمداح، 
اإلقليم  املدينة وخارج  داخل  املوجودة  واألطر  بشبابها وشيوخها  وعرضها، 
دار  في  مثال:  أو...  نشاط  إلقامة  املعلومة،  كالدار  عمل  تتبنى  أن  تستطيع  ال 
احلي، دار املواطن، دارنا أو داركم. الدار املعلومة لها تاريخ أصبح في ذاكرة 
وكراسي  مكاتب  من  املعلومة  الدار  ومحتويات  أرشيف،  وكل  إنسان.  كل 
النفيسة. الزرابي  إلى ما قبل احلماية. أين هي  ووثائق ولوحات فنية تعود 
الدار  يسيرون  كانوا  هم  من  طرف  من  إصالحها  مت  الثمانينات   بداية  وفي 
املعلومة وأصبحت تتوفر على أثاث جيد ومطبخ رفيع وفي األخير أصبحت 
الدار املعلومة حتت إشراف وتسيير بعض الكفاءات تستحق منا كل التشجيع 
والتنويه أعطت للدار املعلومة ذلك البريق الوهاج عامليا ووطنيا ومحليا، أما 
التي أصبحت ملغومة ومحتكرة من طرف شخص يفهم  املعلومة  فالدار  اآلن 
في كل شيء شعر - فن - تسيير - إعالميات - إعطاء األوامر ودائما يتكلم في 
الهاتف وهو على اتصال مبسيو... على حد قوله. يتكلم باسم املجتمع املدني 

وباسم شباب املدينة. 
لكن الديور املشهورة بالصويرة: دار السلطان-  دار مدام حادة - دار الدباغ 
-  دار املعزي- دار اجلريفية - دار يعقوب لعرج - دار العشرة - دار الضمانة 
السكة-  لوضو- دار  دار   - الضوء  دار  االطفال-  دار  اوحمو-  ابراهيم  دار   -
دار الذهب- دار دوبييتا- دار كاريل- دارالطبيبة الكحلة-  دار العشرة- دار 
الضمانة- دار سريبو- دار الشباب- دار الباشا- دار املوسيقى- دار القدمية- 

دار املهدومة - دار الصويري – دار احلي – دار املواطن – دارنا.
 حفيظ صادق )الصويرة(
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الصحراء  بانفصاليي  يستبد  آخر  ُسَعاُر  إنه 
املغربية على خلفية قرار مجلس األمن رقم 2099 
الذي ميدد مهام قوات املينورسو دون توسيعها إلى 
الذي  اإلنسان  حقوق  بند  اإلنسان،  حقوق  مراقبة 
عارضه املغرب الرسمي والشعبي أن تعتمل فيه يد 
السياسة مدخال القتحام القرار السيادي والتأثير 
فيه. هنا تكون نتيجة تأثر الداعمني للبوليساريو 
بهذا القرار توجيه ضربة ضد االستقرار في األقاليم 
الفتنة  نار  يشعلوا  أن  ال  ملا  و  املغربية  اجلنوبية 
باألمن  لتعبث  أياديها  بتحريك  وذلك  ككل،  بالبالد 
كتهديد وإجراء تكتيكي جلر السلطات املغربية إلى 
استعمال العنف ملواجهتهم وهذا ابتغاء استغالل 
املوقف حملاربة املغرب على جبهات عديدة انطالقا 

من شق خرقه حلقوق اإلنسان..
هذا املغرب الذي يحاول بشتى الوسائل وحسب 
حقوق  ملف  في  النقط  كسب  املتاحة  اإلمكانات 
فيه  انخرط  الذي  الدميقراطي  والتحول  اإلنسان 
على  حدثت  التي   2011 ة  َرجَّ قبل  بعيد  زمن  منذ 
يحتمل  وهذا شيء  العربية،  الدول  جغرافيا  طول 
عدة تقاطعات في التقييم حسب النظرة والوجهة 
لكن الذي يهم هو هذا العزم والنضال في االستمرار 
واالنفتاح  واحلرية  للحق  أكيد  تعميق  نحو 
أكثر دميقراطية  العمل السياسي بشكل  وممارسة 
في  كبوات  من  تسجيله  ميكن  ما  رغم  ومسؤولية 

الطريق وهذا ال ميكن أن يلني من العزم.
البوليساريو  مع  الصراع  حتويل  جتنب  إن 
على  تخرج  نطاقًا  أوسع  حرب  إلى  يدعمها  ومن 
تخدم  والسياسية  الدبلوماسية  احلرب  مستوى 
األوضاع  استقرار  عدم  من  تعتاش  التي  األطراف 
استراتيجيا..  مطلبا  واجتماعيا  وسياسيا  أمنيا 
املناورات  بركب  إلتحق  مؤخرا  أنه  جند  حيث 
اللوبي  للمغرب  الترابية  الوحدة  ضد  الفاشلة 
دواليب  داخل  البوليساريو  النفصاليي  املناصر 
اخلاصة  االتفاقية  يخص  فيما  االحتاد األوروبي، 
بني  توقع  أن  املنتظر  من  التي  البحري  بالصيد 
املقبلة  األشهر  في  األوروبي  واالحتاد  املغرب 
األوروبي موجهة  البرملان  من  حيث هناك توصية 
إلى اللجنة املكلفة باملفاوضات حول هذه االتفاقية 
بضرورة  بندا يقضي  االتفاق  إدماج  تتناول 
احترام املغرب حلقوق اإلنسان بالصحراء ووضع 
آلية قانونية ملراقبة االحتاد األوربي لعملية صرف 
الصيادين  للتنمية على  املخصصة  االتفاق  أموال 
من  املفاوضات  يخرج  املسعى  هذا  أن  يخفى  وال 
خانة  في  يصب  سياسي  آخر  إلى  التقني  الشق 
التأثير على القرار السيادي للمغرب .                                                   
يتبع
محمد بن امحمد العلوي

البرملاني اجلزائري ولد خليفة.

إكراهات احلل
 في الصحراء املغرية



عون  في  الله  كان 
الشأن  على  القائمني 
املدينة  بهاته  احمللي 
مدينة  كانت  التي 
صغيرة محاطة باألسوار 
املعروفة، فأصبحت اآلن 
بفعل  عمالقة  مدينة 
فاتخذها  الهجرة، 
دارا  املغاربة  من  عدد 
قول  حد  على  وقرارا 
الرسول صلى الله عليه 
عباد  »العباد  وسلم: 
الله،  بالد  والبالد  الله، 
اخلير  وجدت  فأينما 
حديث  الله«  واتق  فأقم 

جار على األلسنة.
مدينة  كانت سال  وملا 
مشاكلها  كانت  صغيرة 
التغلب  يسهل  صغيرة 
كبرت  فلما  عليها، 
الهجرة  بفعل  واتسعت 
كبرت  سابقا  قلت  كما 
وهي  مشاكلها  معها 
حصر  ال  كثيرة  مشاكل 
أمنية،  مشاكل  لها: 
مشاكل تعليمية، مشاكل 
سكنية،  مشاكل  صحية، 
تنظيمية،  مشاكل 
ومشاكل..  ومشاكل 
املدينة  هاته  فمشاكل 
وكان  أحدهم  قال  كما 
وأصيب  حرب  في 
بجروح كثيرة، فقيل له: 

كان عليك أن تقي نفسك من هاته اجلروح، فقال لهم: 
فلو كان سهما واحدا ال اتقيته

ولكنه واحد وثان وثالث
رحم الله هذا الشاعر، ما أحكمه!

املسؤولني  عون  في  الله  كان  سابقا:  قلت  فكما  ولذلك 
على مدينة سال، ومن هذا املنبر أناشد جميع سكان سال 
مصلحة  فيه  ملا  املسؤولني  أيدي  في  أيديهم  يضعوا  أن 
املدينة ذات املجد األصيل والنخبة املثقفة، فما شئت في 
أساتذة،  قضاة،  محامون،  أطباء،  وجدته:  املدينة  هاته 
سفراء،  وزراء،  أمن،  رجال  سلطة،  رجال  مهندسون، 

مديرون،  صيادلة، 
عليها  يصدق  فسال 
املشهور:  العربي  املثل 
جوف  في  الصيد  »كل 

الفرا«.
يقول  قومي:  يا 
في  »السر  املغاربة: 
الساكن ال في املسكون« 
إذا  سال  أن  ومعناه 
كانت مثال نظيفة فذلك 
حضارة  إلى  راجع 
وأقصد  فيها  الساكنني 
حضارة  باحلضارة 
حضارة  ال  العقل 
يقول  وامللبس،  املظهر 
احلكماء:  مراكش  أهل 
تعرف  أن  أردت  إذا 
فانظر  املرا،  قيمة 

ولدها في حملضرا.
أن   الساكنني  فعلى 
سياراتهم  يغسلوا  ال 
العامة  الشوارع  في 
للمدينة،  احتراما 
أن  الساكنني  وعلى 
القمامة  يرموا  ال 
احتراما  النوافذ  من 
وعلى  للمدينة، 
يرموا  ال  أن  الساكنني 
البناء  وبقايا  الزجاج 
احتراما  الطريق  في 
وعلى  للمدينة، 
أن  السيارات  أصحاب 
سياراتهم  يركنوا  ال 
كالب  أصحاب  وعلى  بالراجلني،  اخلاصة  األرصفة  فوق 
للمريض  تركتم  فما  حدائقهم،  من  يزيلوها  أن  احلراسة 
يخافون  الذين  لألطفال  تركتم  وماذا  عمله؟  من  واملتعب 
السير  نظام  عن  أما  رؤيتها،  عن  الكالب فضال  نباح  من 

في سال فحدث عن البحر وال حرج.
فال تسأل عما جرى

كل شيء إلى ورا
كأهله زماننا 

وأهله كما ترى.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

تعقيبا على مقال حتت عنوان 
سيدنا  رسالة  يصف  )عصيد 
نشر  باإلرهابية(  »ص«  محمد 
بجريدة األسبوع عدد 25 أبريل 
2013، وفي نطاق حق الرد على 

أن  األسف  شديد  لي  الترهات 
أنه  رغم  عصيد  علم  إلى  أنهي 
يحمل اسم »محمد« بات الزما أن 
يحاكم بقوة القانون على القذف 
والسب في حق سيد األنام فضال 
طرف  من  بيان  في  إعالن  على 
باملغرب  العلماء  مجلس  رابطة 
الذي  الشخص  هذا  تدين  فتوى 
احلنيف  ديننا  على  األدب  أساء 
باالتهامات  واتهم  ومقدساته 
عليه  الله  رسول  في  مباالة  ال 
السالم  وأزكى  الصالة  أفضل 
باإلرهابية، علما بأن ال رهبانية 
في اإلسالم وباألحرى اإلرهابية، 
يعلمها  ال  التي  املعلومات  ومن 
ذكر  »محمد«  اسم  أن  الكثيرون 
مرات  أربع  الكرمي  القرآن  في 
»من  الشريف  باحلديث  عمال 
مبا  كفر  فقد  الرسل  على  جترأ 

أنزل على محمد«.
وجهرا  عالنية  أندد  أكيد 
ملقولة  طبقا  عصيد  سلوك 

أوجب  ومن  حتترم(  )احترم 
في  الغير  احترام  الواجبات 
تعدى  ومن  العقائدية،  طقوسه 
حدود الله فقد ظلم نفسه وبناء 
على أن العلم يهذب، لقد َفَقد هذا 
األخالقية  مصداقيته  الشخص 
األدبية  وثقافته  علمه  رغم 
احملمدية  الرسالة  حساب  على 
القدسية التي تبرهن حتما على 

معجزة الرسالة الربانية. 
السانحة  الفرصة  وأغتنم هذه 
ألقول بقوة الشرع والوازع الديني 
نحن املغاربة املتشبعني باإلسالم 
النبي  عن  قوانا  بكل  ندافع 
املصطفى خير البرية محمد »ص« 
األب الروحي لفجر اإلسالم ورمز 

املؤمنني في طاعة الله.
بذكر  أختم  القول،  وخالصة 
الزكية  األبيات  هذه  نفحات 

لإلمام الشافعي، حيث يقول:
الله  رسول  بيت  أهل  يا 

حبكموا
فرضا من الله في القرآن أنزله

املجد  عظيم  من  يكفيكموا 
أنكموا

من لم يصل عليكم ال صالة له
علي العلوي )سال(

الرد التقي على أطروحة الشقي
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شوف تشوف
 العيشة ضاقت ف اجلوف

 بنادم بالزربة موصوف
يجري بحال البهيمة عقلو 

 مخطوف 
عايش حيران دميا، ال حشمة ال 

 خوف
الطمع طغا والدعوة طارت من 

 الكفوف
الرحمة زالت من القلوب.. والزحمة 

 فاتت املألوف
البركة قاللت، اجلرية غلبات ع 

 الوقوف
 الزمان تغير وال مكشوف

 اجلامع يعاني من قلة الصفوف
البيران ضاقت بالدخان وضريب 

 الدفوف
 النعمة منشورة ف احلدوف

 الهضرة والت مضى من السيوف
 اللي قرا.. داخ.. قهراتو الظروف

 الكروا فوق ظهر املكفوف
السياسة تشكالت عمرات شال 

 حروف
 ماليها عياو بالكذوب والهتوف

 يزيدوا الشحمة ف كرش املعلوف
 املسكني.. مسكني.. كالمو معيوف

 وال يدور يدور، قال ليه الشوف
 ما القي ما يدير.. عايش مكروف

ناوي يقطع البحر على ظهر 
 املشقوف

وال يبقى محكور معلق ما بني 
امليزيرية والظروف...

حميد خطاري )البيضاء(

سال الصغيرة ومشاكلها الكبيرة

مصطفى منير

اخلوردة
يوميات فنان

أسكن  أنني  مبا 
فضولي  أكدال،  بحي 
الباعة  إلى  يأخذني 

من  الليل  في  يلتقطون  الذين 
كنزا،  يجدون  علهم  الزبالة، 
وفعال يجدون أشياء مرمية في 
 – جرائد  العمارات:  صناديق 
علب تغذية قدمية  كتب قدمية – 

– ومالبس..

الساعة 7 مساء، وأنا أجتول 
بكل  املعروف  العكاري  بحي 
جرائمه.. باعة احلشيش واخلمر 
وزيد وزيد.. صدفة وجدت نفسي 
أمام )فراش( ال يبيع إال اجلرائد 
حصل  التي  واملجالت  والكتب 
وهو  الليل  منتصف  في  عليها 
وعلب  كارطون  كلها  عربة  يجر 

رزقه  هذا  املاء، مسكني 
يكون  أن  من  أحسن 

شفار أو شماكري.
األستاذ  كتاب  وجدت 
العلوي  مصطفى 
ملوك«  وثالثة  »صحفي 
اخلردة،  مع  مطروحا 
أشحال؟  لصاحبه:  قلت 
لك  دراهم   10 أجابني: 

أنت. دفعت 10 دراهم 
وجمعت الكتاب.

بعد ساعة اشتريت 
ما كان علي أن أشتريه في هذا 
بالعكاري..  العجيب  السوق 
بيتي،  إلى  دخلت  وعندما 
كالعادة  تنتظرني  وزوجتي 
أعطيتها  العشاء..  لتناول 
بالستيكة الفواكه وقلت لها هذا 

الكتاب أتركيه على طاولتي.
إلى  ذهبت  العشاء..  بعد 
إبني  مع  املعتادة  زاويتي 
تركي  مسلسل  ملشاهدة  سفيان 
وعندما  القائلني..  رغم  )أحبه( 
يدي  وفي  املسلسل..  انتهى 
ملوك(  وثالثة  )صحفي  الكتاب 
أكثر  قرأته  أني  مع  تصفحته 
والغريب  مرة  من 
عندما  والعجيب، 
الصفحات  فتحت 
مالية  ورقة  وجدت 
في  درهم(   200(
الله..  سبحان  الكتاب: 
أخي  وكتاب  رزقي، 
ثمن  ال  العلوي  مصطفى 

له.

رسالة إلى المشجعين
الكورة نوادي  مشجعني  يا 

وتهذيب أخالق..  ممارسة..  الكورة 
املسعورة باألصوات  ماشي 

بالتخريب ماشي  بالتهور..  ماشي 
مكسورة وطاكسيات  أطوبيسات  حافالت 

إجتيب أدينا  خدمتنا  في  هي 
اقبورة رجعتوها  ودكاكني  محالت 

وتعذيب حيرة  في  أصحابها  خليتو 
الكورة مشجعني  يا 

املأجورة املخربني  انقولو  أوال 
وترتيب وخطط  هدف  عندهم 

احملضورة الغير  أمالك  على  اتعداو 
لهيب واتخلوه  الفوضى  فتيل  واتشعلو 

مسحورة بها  مغرومني  راكم  بالكورة  أما 
إيطيب ما  لينا  ايروق  ما  الكالم  هذا 

سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

رسالة اإلسالم وحمالت السفهاء
أو  للقارئ  عدة ميكن  حكم  داخل صفحاته  يضم  إذ  باحلكم  مليء  العربي  الشعر 

السامع االستفادة منها ومن هذه احلكم البليغة قول الشاعر:
إذا نطق السفيه فال جتبه           فخير إجابته السكوت

إذا يقوم الشاعر هنا أفضل حل للتعامل مع صنف السفهاء سواء كان السفه قولي أو 
فعلي ألن الرد على السفهاء وإجابتهم هو تنفيس لهم  عن تلك األزمة واحلالة السيئة 
التي تطغى على نفسيتهم وأفكارهم أكثر من هذا فإن الرد على بعض السفهاء وعدم 

جتاهلهم يجعل منهم أبطاال في عيون الناس بعد أن كانوا ال شيء وال وزن لهم.
وقد كان بني الفينة واألخرى يظهر فرد أو مجموعة من السفهاء متسترين بغطاء 
احلرية – كما في عصرنا – ولكي تنال شهرة أوسع فإنهم يعزفون على نغمة »خالف 
تعرف« واخلروج عن املألوف وغالبا ما يكون القرآن الكرمي أو أحكام شريعة اإلسالم 
أو شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أحد املواضيع التي يتم الطعن فيها من طرف 
الكثيرون  الشهرة ويعرفهم  الوقاحة سينالون  أو باألحرى  هؤالء ألنهم بهذه اجلرأة 
جمعيات  طرف  من  كبيرا  اهتماما  وسينالون  اإلعالم  وسائل  حديث  وسيصبحون 
الدفاع عن حقوق اإلنسان.. وقد ظهر عندنا في املغرب الكثير من هؤالء، فبعضهم دعا 
إلى إباحة اإلفطار في نهار رمضان والبعض اآلخر يدعو إلى اإلباحية ويتهم الدين 
بالتزمت والرجعية بل منهم من دعا إلى إبعاد الدين عن حياة الناس اليومية وحبسه 
داخل املساجد.. وبعض هؤالء يعلنون جهارا في اجلرائد والصحف أو في الندوات 
واحملاضرات عن عدائهم لإلسالم ورسالته، لكن هؤالء احلاقدين مهما حاولوا فإنهم لن 
يستطيعوا إخماد صوت احلق وإسكاته والذي جاءت به رسالة محمد صلى الله عليه 

وسلم فهم كما قال القائل: 
وليس يضر النهر صوت ذبابة   ومهما دنت تردى أو تهوى إلي القعر.

جد بوشتى )الرباط(

ردود خاصة
األخ عبد الحفيظ الزيادي

الضائعة  التي كتبتها في جوابك على احلقيقة  البيانات  رغم أهمية 
حول قضية موالي إدريس فقد بدا أنه من الصعب، نشر بعض الفقرات 

املمزوجة بالغضب، مما يفقدها قيمتها اخللقية.
ورمبا رفقا بك من أن تتم متابعتك بتهمة القذف في املقدسات، لنتابع 
أوباما  بني  املقارنة  في  قولك:  بعد  جاء  مما  نشرناها،  إذا  نحن  معك 
متفقون  فإننا  والثاني سيبقى)...(  األول سيذهب،  إدريس، ألن  وموالي 
مستعدون  فإننا  باتزان،  كتابتها  أعدت  ما  وإذا  أفكارك،  من  الكثير  مع 
لنشرها، ألنك تعرف أنه قبل أن تولد أنت كانت األسبوع أول جريدة تعو 

حلرية التعبير، وكتبت هذا باحلروف العربية واألمازيغية.



بحي  بركة  بن  املهدي  قاعة  احتضنت 
 27 السبت  يوم  مساء  بالرباط  احمليط 
أبريل األخير أمسية شعرية نظمها املنتدى 
الوطنية  الذاكرة  املغربي لإلبداع وإنعاش 
لوزارة  اجلهوية  املديرية  إشراف  حتت 
زعير  زمور  سال  الرباط  جلهة  الثقافة 
ملوسيقى  الوطنية  اجلامعة  مع  وبتعاون 
»ذكرى  شعار  حتت  والشباب  الطفولة 

تكرميا  الوفاء« 
الشاعر  لروح 
الكبير  املغربي 
إدريس  املرحوم 
بحضور  اجلائي 
الفنانني  عدد من 
واملبدعني ورجال 
اإلعالم من بينهم 
محمد  اإلعالمي 
ني  عنا لبو ا

املغربي لإلبداع  للمنتدى  الشرفي  الرئيس 
وإنعاش الذاكرة الوطنية واملمثل املسرحي 
األديب  والفنان  الراجي  احملجوب  الفنان 
عبد اللطيف البياتي واملطرب عزيز حسني 
األسرة  عن  ممثال  اجلائي  نبيل  والشاعر 

الكرمية للمرحوم.

طبيب عيون يا حضار
خالوه سيقوم األنظار

ويسوي األوتار
ويرفق في السعار

وسيحمي عيون الديار
كي تهنأ االستقرار

وتعليم الصغار
في حضن الكبار

والعلماء األخيار..
فإذا هو حاكم غدار

ذاح جزار
ومن ورائه فرس أشرار

وروس مدججون األوزار
وحزب الالت املختار

 ميدونه النار
 كي يزرع الدمار

في شام األحرار!!

احتاد
 الدمار

الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

31

نفحات من سيرة الذات

تقدمت نحو محل شهير لصاحبه عبد الرحمان 
من  نوعا  بابه  على  علق  وقد  الكهربائي،  برادة 
واهتمام  فضول  بها  ليثير  احلديثة  املصابيح 
ناصع  أبيض  ضوء  املصابيح  لهذه  وكان  املارة. 
كلون النهار عرف ب »النيون«. اقتربت من صاحب 
يلقي  أن  واستعطفته  عليه  كاملغشي  وأنا  الدكان 
نظرة على محل الوجع وأنا أقول »ماعرفت واش 

عْفست على كارو وااّل شوكة دخلت لرجلي؟«.
ما إن ألقى السيد عبد الرحمان النظر على قدمي 
وبحركة  هدي«.  العقرب  كارو..  :»اشمن  قال  حتى 
سريعة منه، نزع قميصا كنت أضعه فوق مالبسي، 
حني  إلى  ولو  لُيأخر  األلم  موضع  أعلى  ربطه  و 
أسِرع  أن  على  أشار  ثم  بدني،  في  م  السُّ ب  َتَسرُّ
إلى حيث يوجد من يتولى أمري، فلسعة العقرب 

حتتاج إلى خبير ماهر.
انطلقُت تارة أركض وأخرى أقفز برجلي الُيسرى 
في  املتصاعد  األلم  شدة  أحتّمل  ُعدت  ما  ألني 
مييني وأَنا أحاذر أن أفقد التحكم في توازن السلة 
وسالمة املرق فيجري علي بذلك غضب املعلم الذي 
بالك  فما  االنشراح  قمة  في  وهو  نظراته  تفزعني 
إلتصق  وقد  َكان  الدُّ على  أقبلت  غاضبا.  كان  إذا 
لتوي  طالع  وكأني  النحيل  اجلسم  على  القميص 
منشغلني  والّصناع  املعلم  فوجدت  ماء،  بركة  من 
بإزار  املفصول  الّركن  قصدت  الزبناء.  برؤوس 
من  قريبا  ألجلس  وأعود  السلة  ألضع  العمق  في 
الباب وأنا ال أقوى على حتمل الوقوف. متلكتني 
ما  عن  فسألني  ناع  الصُّ أحد  انتباه  أثارت  رعشة 
بي. همست: »عضتني عقرب«. رفع الّصانع صوته 
»ا  مكوار  للمعلم  كالمه  وجه  ثم  ساكت؟«  »ومالك 
املعلم.. هذا راه عضتو عقرب« التفت مكوار برأسه 
تامة:  ببرودة  قال  ثم  تخترقني،  ونظراته  فقط 
»إلى كملتي للسيد اللي فيديك.. اخرج شوف شي 

عيساوي يشرط ليه«.
اجلديد،  وق  السُّ يتوسط  مكوار  دكان  كان 
لباعة  ُخّصَص  الفناء  مقابال جلزء مهم من جامع 
جانب  إلى  وألوانها  أشكالها  املختلفة  العصافير 
ُصّناِع أْقفاِصَها الذين تخصصوا أيضا في جتعيب 
القضبان اخلشبية وحتويلها إلى »سبسي« لتدخني 
ُعشبة - القنب الهندي - بعد إضافة تلك القطعة 
لُيسحب  مُتأل  التي  »بالشقف«  املعروفة  الطينية 
للمدخن  النشوة  قمة  يحمل  دخان  من  ُتفرزه  ما 
اختلط  التي  الطيور  لتلك  وحتى  جاوروه  ومن 
عليها األمر في ساحة العجب جامع الفناء فغدت 
تلكم  مع  تنافس  في  وكأنها  والنهار  بالليل  ُتغرد 
ساحة  في  الساعة  نكتة  تثيرها  التي  القهقهات 

التراث الشفوي. 
في هذا اجلو الصاخب املُضاف إلى ما يجاوره 
والكنبري  كدردبة  الليلية  احللقات  ضجيج  من 
والهجهوج والقراقيش املعدنية، يتربع املتسامرون 
من املَُرّوضني بعد أن يكونوا قد أدخلوا مع حلول 
الظالم ثعابينهم وأفاعيهم إلى أكياسها وصناديقها 
املطاوي  وإخراج  النفس  على  للترويح  وتفرغوا 
اخلاصة بتخزين مادة الكيف. وفي جلسات السمر 
هذه يظهر كل مدخن مهارته في حتضير ما يطلق 

عليه بعضهم »الذهب املشحر«.. 
أقبلت على هذا اجلو الصاخب بصراخي الذي 
يثير الشفقة وقد بدأت أفقد القدرة على االستمرار 
وشعرت أن رجلي اليمنى إلى أعلى الفخذ لم تعد 
أحد  على  ينادي  بجانبي  القيدوم  واملتعلم  مني، 
العيساوي.  الشريف  واسمه  الثعابني  مروضي 
في  ُيسرع  أن  رفيقي  من  وطلَب  واقفا  الرجل  هّب 
إحضار مائة جرام من السكر سائال إياي: »عقرب 
هدي؟« حركت رأسي باإليجاب وأنا ال أقوى على 
من  األدوات  بعض  العيساوي  أخرج  ثم  الكالم. 
جرابه - شكارته- املشدودة إلى عنقه، وفّك احلزام 
الذي كان على رجلي وربط ِعوَضه حبال محكما ثم 
أخرج قطعة حادة وبدأ يجرح أماكن معينة حسب 
ثم  املسموم  الدم  ليمتص  بفمه  هوي  ثم  مهارته، 
يصبه في إناء من الطني وهو - أي الدم- في لون 
القيدوم  املتعلم  أحضر  أن  ما  مبجرد  القطران.. 
قطعة  ُيلقمنيه قطعة  العيساوي  بدأ  السكر، حتى 
وهو ميتص الدم الفاسد إلى أن حتول سواده إلى 

ُحمرة بانتهاء املائة جرام من السكر. 

اب 
السوليما -2    

»أنا كنموت على الطناجر.. لذلك درست الطبخ«
شدت إليها اجلمهور مع أول حلقة من برنامج »قصة 
بسيط  وبخطاب  بالدارجة  احلديث  اختارت  الناس«، 
يفهمه اجلميع، لتعيش مع كل قصة من قصص الناس، 
مما أكسبها شعبية واسعة، وجعلها مطلوبة من 
قبل الناس الذين باتوا يتوافدون على عيادتها 
من مختلف مدن املغرب طلبا ملشورتها 

واستشارتها.
ضيفتها  »نسمة«  قدمت  هكذا 
الكوتش ناهد رشاد التي أوضحت 
أن برنامج »قصة  في حوارها 
الناس« ليس هو أول برنامج 
ظهرت  بل  لها،  تلفزيوني 

قبله في برنامج للطبخ، وقالت: »أنا كنموت على الطناجر« 
لذلك درست الطبخ وحصلت على شهادات في الفندقة من 

فرنسا.
بعد  طالقها  قصة  عن  حوارها  في  أيضا  كشفت  ناهد 
زواج دام أربع سنوات وأثمر طفال واحدا.. هذا الطفل الذي 
عاهدت نفسها أال تتزوج مرة ثانية إال بعد أن يبلغ سن 13 
سنة، وحاليا بعد أن انتهت هذه املدة احملددة، صارحت ابنها 
وقالت له: »دابا إلى لقيت ولد الناس سأتزوج، وأريدك أن 
تعرف أنني اآلن منفتحة على جتربة زواج ثانية«.. وعن هذه 
التجربة الثانية، تقول ناهد في حوارها: »طلقت قبل أن أكون 
كوتش، لكن اآلن لو تزوجت ما غديش نطلق منو، واحد فينا 

يدفن اآلخر«.

ذكرى الوفاء

املنوعات26

مبروك لعائلتي الرياحي ومداح

في حفل بهيج انعقدت مصاهرة ميمونة بني عائلة الرياحي 
وعائلة مداح بزفاف اآلنسة املصون فاطمة الزهراء كرمية رجل 
النقض  محكمة  لدى  العام  احملامي  واملعروف،  الالمع  القضاء 
جنل  أمني  املهذب  الشاب  إلى  الرياحي،  الدين  نور  األستاذ 
األستاذ الكبير مصطفى مداح، الوكيل العام جلاللة امللك لدى 

محكمة النقض.
ورجال  الشخصيات  كبار  من  هام  لفيف  احلفل  حضر  وقد 

القضاء وأقطاب األعمال واالقتصاد.
مع أحلى متمنياتنا للعروسني الشابني بحياة مليئة باألفراح 

واملسرات.
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في السادسة من 
عمرها.. ملكة جمال 

األطفال تتحول 
ملليونيرة

»إيزابيال باريت« هي طفلة 
عمرها،  من  السادسة  في 
إعالنات  جنمة  إلى  حتولت 
أن  واستطاعت  تلفزيونية، 
البنكي  رصيدها  في  تودع 
مليون دوالر، لتصبح أصغر 

العالم. في  مليونيرة 
جنم  سطوع  بدأ  وقد 
فوزها  بعد  الطفلة،  هذه 
ملسابقة  أمريكي  برنامج  في 
حيث  األطفال،  جمال  ملكة 
من  أكثر  والدتها  أنفقت 
فساتني  على  دوالر  ألف   50

فكان  ومكياجها،  ابنتها 
حليفها. باللقب  الفوز 

تعيني أول امرأة »شيفورة« 
في اإلدارة العمومية

بقلـم: حسن الجندي

وقوته  الدائم،  املؤمن  زاد  وهو  النفوس،  وطمأنينة  القلوب،  وقوت  العيون،  نور  الله  ذكر 
املداومة  على  فاعمل  لعمله،  واملزكي  لسيرته،  واملقوي  واألفضال  للمكارم  له  واملوجه  الكبرى، 

عليه، وترطيب لسانك به، يحفظ موالك ويزكي عملك.
كما  النهار،  وأطراف  الليل  آناء  عليه  واحرص  أحيانك،  كل  وعلى  أحوالك  كل  في  الله  أذكر 
أمرنا ربنا وهدانا، أذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرون.. ولذكر الله أكبر.. فكن على الدوام 
خلالقك ذاكرا، وآلالئه وأنعامه شاكرا، تفز بالرضى والقبول.                                د. يوسف الكتاني

إشراقات إالهية

ناهد رشاد: الكوتش 

امرأة  أول  أصبحت  الزعاميي،  وداد 
بعدما  العمومية،  اإلدارة  في  سائقة 
حلقوق  الوطني  املجلس  إدارة  عينتها 
موظفيها،  ضمن  »شيفورة«  اإلنسان 
بعدما خضعت الختبار تقني، فازت فيه 
مبقدرتها بالتحكم في السياقة، ولباقتها 
ستعفيها  كامرأة  ولظروفها  ونباهتها.. 
اإلدارة من املهام الشاقة مثل السفريات 

الطويلة، وعمل الطوارئ بالليل.

القافلة الطبية السنوية الساعة عشرة لتافيالت
الطبية  القافلة  تافياللت  جمعية  ستنظم  املألوفة،  العادة  على  جريا 
و17   10 بني  املمتدة  الفترة  طيلة  لتافياللت  عشرة  السابعة  السنوية 
النبيل  اإلنساني  الطابع  ذات  القافلة  هذه  وغاية  وأهداف   .2013 ماي 
العالج  وسائل  إيصال  في  أساسا  تتجلى  العميق،  االجتماعي  والبعد 
املنعزلة  النائية  باملناطق  والساكنني  املعوزين  للمواطنني  والتطبيب 
األساسية. حيث سيستفيد  التجهيزات  من  األدنى  احلد  إلى  واملفتقرة 
املرضى الفقراء للسنة السابعة عشرة على التوالي من خدمات األطباء 
املتطوعني واملتخصصني في مختلف شعب الطب واجلراحة واملنتمني 
جلنسيات مختلفة، ناهيك عن الكميات الهائلة من األدوية التي ستوزع 
عليهم باملجان. كما ستتميز القافلة هذه السنة مبشاركة خيرة األطباء 
األجانب عالوة على زمالئهم املغاربة، املقدر عددهم بالعشرات. هذا وقد 
يوم  املوسمية  اإلنسانية  احلملة  لهذه  الرسمية  االنطالقة  تاريخ  حدد 
األعمال  بنادي  والنصف صباحا،  الثامنة  الساعة  على  10 ماي 2013 

االجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بالرباط.

مطلوب مرية وطباخة 
للعمل تونس

ملربية  العاصمة  تونس  في  شاغرة  وظيفة 
لعائلة  العمر  من  اخلامسة  في  بطفلة  تهتم 
اللغة  إتقان  هي  العمل  وشروط  كويتية. 
الفرنسية، وأن يتراوح سن املربية ما بني 30 
طباخة  عن  العائلة  نفس  وتبحث  سنة.  و40 
ماهرة جتيد الطبخ املغربي وإعداد احللويات.

االتصال برقم الهاتف: 0522392525.

املرحوم 
إدريس اجلائي





>  مصطفى العلوي

األخيرة

كلهم يشتمون الدستور .. فهل جاء وقت إلغائه الحقيقة
الضائعة

ملا كان املرحوم عبد الله إبراهيم، 
رئيس أول حكومة حزبية)...( في 
ر الباقون من  املغرب املستقل، يذكَّ
املخازنية، مخازنية القصر طبعا، 
احلمراء،  بشواشيهم  كانوا  كيف 
املخزن،  دار  جهة  من  يخرجون 
حيث مكتب األمني العام للحكومة، 
يحضرها  التي  بامللفات  محملني 
الثقة)...( احلاج  رجل  مكتبه،  في 
ويصطفون  باحنيني،  امحمد 
الوزير  مكتب  باب  في  مبلفاتهم 
األول عبد الله إبراهيم، ليسلموها 
مشهد  وهو  اإلمضاء.  قصد  له، 
فيه  يكن  لم  زمان  من  يومي، 
كلها  القرارات  فكانت  دستور، 
حيث  املشور،  داخل  من  تصدر 
األمني العام للحكومة، هو مصدر 

القرارات.
األول،  الدستور  ُكتب  وعندما 
في عهد امللك احلسن الثاني، كان 
أطلقه  الذي  الوصف  متطابقا مع 
العروي:  الله  عبد  الباحث  عليه 
األول،  الدستور  في  ))امللك 
بعد  القائم،  للوضع  وفي،  وصف 
السلط  املغرب،  ملك  استعاد  أن 
فهو  احلماية،  منه  سلبتها  التي 
ونهائي..  دائم  فوق،  من  تفويض 
النقاش((  من  نوع  أي  يحتمل  ال 
الله  عبد  السياسة.  )ديوان 

العروي(.
من  مجموعة  بذلت  ولقد 
األساتذة اجلامعيني، في 18 أبريل 
احلقوق  كلية  قاعة  في   2013
في  جبارة،  جهودا  بالسويسي، 
وهم  اتفاق شبه مسبق)...(  إطار 
انطالقا   ،2011 دستور  يناقشون 
من أن هذا الدستور اجلديد، إمنا 
يحتمل  ال  فوق  من  تفويض  هو 
أطروحة  النقاش.  من  نوع  أي 
فسرها الباحث عز الدين أقصبي، 
بعربية أفصح، ))هناك احلكومة 
لعدد  الدستور  يخضعها  التي 
جهة  ومن  الرقابية،  اآلليات  من 
التي  امللك  اختصاصات  أخرى 
تظل منفلتة من أي نوع من أنواع 

الرقابة((.
أن  خيال)...(،  ذي  لكل  ويخيل 
للدفع  مرسوما،  مخططا  هناك 
الدستور  هذا  تعديل  حتمية  إلى 
يكمل  لم  الزال  الذي  اجلديد، 
حددته  وقد  الرضاعة)...(،  سن 
سنتني،  في  البشرية  التقاليد 
في  تتبارى  األلسنة،  هي  وها 
شبه  باتفاق  وتقديحه،  انتقاده 
األستاذ  مقولة  حول  جماعي)...( 
العروي: الدستور بدعة وكل بدعة 
ضاللة. واالستنتاج الطبيعي هو 

أن كل ضاللة في النار..
بدعة،  فعال  اجلديد  الدستور 
ألنه من خالل بعض سطوره، خلع 

الكثير من نفوذ امللك.

تشتيت  كرس  ألنه  بدعة،  وهو 
ونص  واللغوي  العرقي  املغرب 
املكونات  هذه  على  الدستور 
والصحراوية  واألمازيغية  ))العربية 
بروافدها  الغنية  واحلسانية 
اإلفريقية واألندلسية، والعبرية 

واملتوسطية((.
قانون  أول  ألنه  بدعة:  وهو 
دينها  دولة  املغرب.  مبدأ  يلغي 
اإلسالم، ويكتفي بأن املغرب دولة 

إسالمية.
أن  ومنطقيا،  طبيعيا  وكان 
وطني،  إجماع  شبه  يحصل 
بعد  الدستور،  هذا  انتقاد  على 
الذي  احلماسي)...(  التصويت 
أن  دون  وكرمه،  وعززه  كرسه، 
العلني،  للتبرئ  تفسيرا  جند 
أية  من  الصريح  والتملص 
مشاركة في حتريره، وكأنه مصل 
من  األطباء  كل  يتبرأ  مغشوش، 
البالغات  تلك  عبر  حتضيره، 
بأسماء  املمضاة  االحتجاجية 
الديوان  أقطاب  من  مجموعة 
امللكي، كاملتبرئني من دم يعقوب، 
صحفية،  مصادر  قالت  أن  بعد 
حتريره..  في  شاركوا  إنهم 
يقال  سريعة،  تكذيبات  فصدرت 
يكونوا  لم  ممضيها،  بعض  أن 
وحمدا  بإمضائها)...(  علم  على 
الذي  املكتب  جدران  أن  على  لله 
كان يشتغل فيه املستشار السابق 
حي  في  بلفقيه  مزيان  املرحوم 
ألنها  تتكلم،  ال  بالرباط  الرياض 
أولئك  أسماء  لسردت  تكلمت،  لو 
أسماء  إليها  وألضافت  املكذبني، 
مثل  املذكورة،  الصحيفة  جهلتها 
فلماذا  السابق.  اخلارجية  وزير 
هذا  في  املساهمة  من  يتبرؤون 

اإلجناز التاريخي.
يد  املقربون)...(  أعطى  ولقد 
الدستور عبر  الله في تقريع هذا 
لصديق  السابق)...(  الصديق 
الذي طلب  العمري،  إلياس  امللك، 
ليستطيع  بطاكسي،  تزويده 
الذي  الدستور  هذا  على  االطالع 
بأسلوب  ))كتب  قوله  حسب 
للكاتب  القبيحة)...(  الرواية 
مصابا  كان  عندما  كتبها  الذي 
 29 كيل.  )طيل  حاد((  بسهال 

مارس 2013(.
املطلق  الناشط  هذا  العمري، 
قرارات  أغلب  في  األيدي)...( 
نفس  في  أكد  والذي  النظام، 
لم  بأنه  سعادته،  التصريح 
الدستور)...(  هذا  على  يصوت 
املسؤول  بصفته  أصبح  هو  ها 
واكب  الذي  احلزب  عن  الثاني 
أصبح  وقد  الدستور)...(  هذا 
التي  النار  من  حفرة  شفا  على 
اجلبهة،  حزب  أسالفه،  أحرقت 
الدستوري،  االحتاد  وحزب 
سرا  يبق  ولم  األحرار،  وحزب 
جلمع  التعليمات  ينتظرون  أنهم 
تذروها  أن  قبل  القشاوش)...(، 
كما  األممي)...(  التصحيح  رياح 
حصل مع حكاية حقوق اإلنسان 

واملينورسو.
النيميرو)...(،  هذا  إلى  وأقرب 
ها هو الباحث املثير للجدل أحمد 
»إرهاب  حكاية  صاحب  عصيد، 
أكثر  يكون  النبوية«،  الرسالة 
بالغة واتزانا من حليفه العقائدي 

العمري، فيقول عن هذا الدستور: 
جتد  العطار..  مثل  أصبح  ))إنه 
السلفي  أراد  إذا  شيء،  كل  عنده 
فإنه  السلفية،  نزعته  يشبع  أن 
أراد  وإذا  الدستور،  في  ذلك  يجد 
يريده  ما  احلقوقي  احلداثي 
وجده في الدستور. الدستور صورة 
املزدوجة)...(  املغربية  للدولة 
إلى   1912 سنة  منذ  هويتها  في 
اليوم(( )ندوة حقوق اإلنسان. 19 

أبريل 2013(.
الصريح  احلل  يعطي  عصيد 
))ثورة  هو  احلل  النرفزة:  بحكم 
)نفس  جذري((  وتغيير  حقيقية، 

املصدر(.
الصارم  احلكم  هذا  هل  ترى 
في حق دستور صفق له اجلميع 
الدستور  هذا  إعدام  إلى  سيؤدي 
املدموم، بعد أن أصدرت في حقه 
األستاذة اجلامعية رقية املصدق، 
الدستور  ))هذا  بأن  حكما 
قواعد  الستثمار  يخضع  لم 
لدرجة  الدستورية،  الشرعية 
حدودها)...(  جتاوزت  امللكية  أن 
)أمام  نفسها((  تعديل  حد  إلى 
كلية احلقوق السويسي 18 أبريل 

.)2013
أصوليات  في  الغوص  ودون 
جتب  واملسببات)...(  األسباب 
من  املنتقدين،  هؤالء  مواخذة 
كتبوا  الذين  واليسار،  اليمني 
األغلبية  وكانت  الدستور،  هذا 
اليساريني  من  فيهم،  الساحقة 
فأصبحوا  متطرفني،  كانوا  الذين 
قضى  من  فيهم  متمرقني)...( 
بتهمة  السجن،  في  سنوات 
محاولة قلب النظام، وفيهم من كان 
جمهوريا، ومن كان ماركسيا ومن 
إلى  دافعا  كان  ومن  قاعديا،  كان 
اختيارات  بالتأكيد،  وهي  األمام، 
اختيارهم  لكن  مشرفة،  ومعاناة 
الدستور  حترير  في  لإلسهام 

هذا  جعل  الذي  هو  املنقذ)...( 
عليه)...(  االطالع  بعد  الدستور، 
ممارسته)...(  في  البداية  وبعد 
وبعد أن أسفر تطبيقه عن تشكيل 
والتنمية،  العدالة  حزب  حكومة 
املضرية)...(  للغضبة  يتعرض 
تلوح  رمبا  يدري..  ومن  الكبرى، 
حالة  إعالن  فكرة  األفق،  في 
احلكومة  رئيس  ملح  استثناء، 
خطوتها  إعالن  إلى  بالتهديد 
إلى  الدعوة  هي  التي  األولى، 
))بن  ألوانها  سابقة  انتخابات 
التصريح  حد  إلى  ذهب  كيران، 
مستعد  بأنه  حزبه،  قيادة  أمام 
انتخابات سابقة  إلعالن تنظيم 
ألوانها(( )أخبار اليوم. 10 أبريل 

.)2013
العدالة،  رئيس  طلب  وإذا 
سابقة  انتخابات  إلى  الرجوع 
حالة  يعلن  قد  امللك  فإن  ألوانها 
االستثناء، وال تظنوا أنها سابقة 

ألوانها.
املغرب  حكموا  الذين  أن  أكيد، 
ما  وفعلوا   ،2000 سنة  منذ 
شاؤوا.. وبعد أن استحلوا احلكم، 
بحزبهم)...(  يحكموا  أن  وأرادوا 
ال بأحزاب اآلخرين، أسسوا حزب 
مرة  وشكرا  واملعاصرة،  األصالة 
الله  عبد  املجرب،  للكاتب  أخرى 
وراء  ما  لنا  فسر  الذي  العروي 

التسمية املباركة املسعودة.
هي  اإلمارة،  في  ))األصالة: 
ومصالح  والشرطة  اجليش  قيادة 
الضبط  بهدف  االستخبارات 

والزجر.
اخليرات  استغالل  املعاصرة: 
املال  مردودية  ورفع  الطبيعية، 
العروي.  الله  )عبد  املستثمر(( 

ديوان السياسة(.
إذن،  املوعودة  اجلنة  هي  هذه 
من  بعيد  غير  اجلحيم  أن  لوال 
فيهم  نفخت  أن  لبت  فما  اجلنة، 
ثورة  تسمى  عاتية  صرصر  ريح 
الربيع العربي، التي واجهوها – 
هذه املرة – بذكاء ونصبوا أمامها 
ورقة  ولعبوا  الواقي،  اجلدار 
الدستور اجلديد في مواجهة ثورة 
الشارع في فبراير ومايو، فأرادوا 
هم  ليحكموا  كلها  األوراق  كسب 

املغرب، بالدستور اجلديد.
بعد أن كان رئيس حزب األحرار، 
لرئاسة  مهيئا  تذكرون،  كنتم  إن 

احلكومة الثمانية احللفاء.
جتربة  من  إذن  غاضبون  كلهم 
الذي  اجلديد،  الدستور  هذا 
بن  إدريس  الفقيد  الباحث  صنفه 
وقبل  عليه،  االطالع  بعد  علي، 
))إنه  وكتب  عليه،  التصويت 
استبدادا  أكثر  يبدو  دستور 
للذين يرفعون شعار الليبيرالية، 
وأكثر دميقراطية للذين يرغبون 
االستبداد((  على  احلفاظ  في 
)إدريس بن علي. املساء 22 جوان 

.)2011
العضو  الطوزي،  محمد  أما 
هذا  حترير  في  شارك  الذي 
بتفجير  فاجأنا  فقد  الدستور، 
وهو  أحد،  يتوقعه  يكن  لم  واقع 
في  ساهم  الذي  الدستور  أن 
الدستور  عن  يختلف  كتابته، 

الذي مت التصويت عليه.
أم هل نظن أن اجليش املغربي، 

واحد  وكان  اخلطوات،  يتتبع  ال 
أني في مقال  قد عاب علي  منهم 
سابق، سميت اجليش: الصامتة 
 La  petite  muette الصغيرة 
الكبيرة  الصامتة  إنها  لي،  وقال 

 .La grande muette
احملصية  الكبيرة  الصامتة 
من  الكثير  بوعي  للخطوات، 
من  يبقوا  لم  الذين  ضباطها 
كومباطان«  »األنسيان  فصيلة 
الرمال،  مبقالع  يقنعون  الذين 
ما  على  العني  وبإغماض 
صفقات،  من  به  يستفيدون 
وأصبح الكثير من هؤالء الضباط 
خبراء في حتليل األوضاع وفيهم 
كثيرون من املكلفني)...( مبتابعة 
يقرأ، وقد سمعوا  ما يسمع وما 
القادر  عبد  اجلامعي  األستاذ 
العابرة  صواريخه  يطلق  برادة، 
ويقول:  النفوذ)...(  لقارات 
التي  البالط)...(  ))وميزانية 
أنها  لو  كما  البرملان  في  متر 
عن  فضال  البريد،  في  رسالة 
التي  العسكرية،  النفقات  ثقل 
بأنها  الدراسات  من  عدد  تؤكد 
التنمية،  تشكل عرقلة في وجه 
من  يعرف  لم  املغرب  كان  وإذا 
مثل  فإن  الطبقات،  صراع  قبل 
هذا  مثل  تفرض  الوضعية  هذه 
عبد  األستاذ  )تدخل  الصراع(( 
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أبريل(.
بيننا،  هناك  أن  ننسى،  ال 
احلنني  يراودهم  ممن  كثيرون 
باخلير  ويذكرون  املاضي،  إلى 
امللك  بالعظمة،  بل  والتقدير، 
مرة،  أعلن  الذي  الثاني،  احلسن 
البرملان،  وأقفل  االستثناء،  حالة 
ساندها  التي  احلكومة  وطرد 
مواجهة  إلى  وتفرغ  البرملان، 
القضايا االقتصادية واالجتماعية 
أكبر  أن  الكثيرون،  يذكر  حيث 
املغرب  عرفها  التي  اإلجنازات 
كانت في عهد حالة االستثناء، ألن 
امللك الذي أعلنها حتمل شخصيا 
هو  كان  فقد  إجناحها.  مسؤولية 
أيضا ممن يومنون بأن الدستور 
الله  عبد  فالكاتب  وضاللة،  بدعة 
العروي من جيله، احلسن الثاني 
ال  احلكم،  أسس  وضع  الذي  هو 
وإمنا  ممنوح)...(  دستور  على 
))بعدم  مقولته:  أساس  على 
»نسبة  الديكارتي  العقل  قدرة 
فهم  على  ديكارت«  الفرنسي  إلى 
وأن  خصوصا  املبايعة)...(  روح 
املبايعة،  ألغى  الروماني  القانون 
احلسن  )خطب  الوالء((  وأعلن 

الثاني 1990(.
الثاني  احلسن  امللك  رجوع 
الرومان  بتجربة  لالستدالل 
احلل  عن  احلديث  من  يقربنا 
كتبه  ما  في  املتمثل  اآلخر، 
كيبلينغ  اإلجنليزي،  الفيلسوف 
)1936-1865( الذي اشتهر بأنه 
مثلي  يخاف  صحفيا  أيضا،  كان 
أن يكتب كل شيء)...( فابتدع فن 
بالقليل  األشياء  من  الكثير  قول 
ألف  وبذلك  احلروف)...(،  من 
»قانون  فسر  حيث  الغابة،  كتاب 
الغاب« وفيه كتب: ))ليس هناك 
الناس،  حلكم  وسيلتني  سوى 

تقطيع الرؤوس، أو عدها((.
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