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 ،)..( المغرب  في  الروسية  العيون  تتابع 
»الديمقراطيون  حزب  تجربة  كبير  باهتمام 
الجدد« لمؤسسه محمد ضريف، الحاصل مؤخرا 
أن  خاصة  الداخلية،  وزارة  من  مؤقتة  على رخصة 
بنشاطه في جمعية  معروف  الحزب  أحد مساندي هذا 

الصداقة المغربية الروسية)..(.
أيضا تفاعالت  يتابع  أنه  الرباط، يرجح  سفير روسيا في 
ترصدها  لم  المحاكم،  أمام  رائجة  أخرى،  قضية 
النشاط  عقب  اندلعت  التي  الفضيحة  بعد  الصحافة، 
الذي حضره أقطاب حزب »البام« في عهد األمين العام 
من  مزيد  حشد  المفترض  من  وكان  اهلل،  بيد  السابق 
بعض  إقناع  طريق  عن  الذاتي  الحكم  لمشروع  الدعم 
الضيوف الروسيين)..(، إال أن الشركة المكلفة بالتنظيم 
إلى طرق  فلجأت  المالية،  على مستحقاتها  تحصل  لم 
أبواب المحكمة منذ سنة 2011 ولم تستخلص شيئا إلى 

حدود اليوم.
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الملف
األسبوعي

تقرير فرن�شي يك�شف 

غ�ضبة �خلطيب و�أحر�ضان 
وتفكريهما يف �إقامة 

جمهورية بالريف

شباط مستمتع باحتالل صفوف فرقة فولكلورية، بينما غاب عن صفوف متزعمي مســـيرة 
6 أبريل الجاري، التي نظمت بالدار البيضاء احتجاجا على عمل حكومة بن كيران، وهو غياب 

أثار استغراب متتبعي خرجات شباط الهجومية على رئيس الحكومة.

الضـــائعة الحقيقة
عملية اغتيال �شديق امللك ال�شنو�شي

»إن حكم البالد في ظل  األحزاب ال يأتي بخير«
)الملك فاروق(

أحرضانالخطيب

م�شت�شار ملكي )الملك فاروق(
ي�شحب ملف 

ال�شلفيني من حزب 
العدالة والتنمية 

والعلمانيني
تاأجيل احل�شم يف ملف 
»عبد القادر بلريج« 
و»املقاتلني يف �شوريا« 

حتى اإ�شعار اآخر
16 15 14

هل هو انق�شام يف املوافق 
بني »جمموعة الريف«  
وباقي املكتب ال�شيا�شي؟

ملاذا يف�شل  الباكوري 
»الرحامنة«  علـى 

»باب بـــرد«؟
07



الرباط: األسبوع 
املكتب  مدير  بنعلو  احلنني  عبد  قدم 
التي  اجلل�سة  خالل  للمطارات  الوطني 
اال�ستماع  اأجل  من  موؤخرا  انعقدت 
من  طلبا  اال�ستئنافية،  املرحلة  يف  اإليه 
حتى  املوؤقت،  بال�سراح  متتيعه  اأجل 
يتمكن من جلب الوثائق الالزمة الإثبات 
براءته، واأو�سح اأن هذه الوثائق تف�سح 
يف  الواردة  »املعطيات«  زيف  بامللمو�س 
التي  للح�سابات  االأعلى  املجل�س  تقارير 

كانت �سببا يف دخوله لل�سجن.
اأعداد  يف  نبهت  قد  »االأ�سبوع«  وكانت 
وامل�سالح  العالقات  ت�سابك  اإىل  �سابقة، 
يف ملف بنعلو )االأ�سبوع عدد12  دجنرب 

اجلل�سة  ظروف  �سمحت  وقد   ،)2013
البي�ساء  بالدار  موؤخرا  انعقدت  التي 
التهم  ال�سا�سع بني  الفرق  بالوقوف على 
التي  التهم  وبني  اإعالميا،  املتداولة 
توزيع  تهمة  وهي  املحكمة،  عليها  تركز 
وم�ساطر  امل�سوؤولني،  بع�س  على  هدايا 
امل�ساطر  وهي  املكتب،  داخل  التوظيف 

ذات الطبيعة االإدارية)..(.
اأمني برق  اأحمد  من جهته، حر�س دفاع 
هو  املعتقل  بنعلو،  ديوان  مدير  الليل، 
االآخر اإىل جانب بنعلو، على اإبراز تعقد 
من  يعاين  الذي  ملوكله  ال�سحية  احلالة 
مر�س  ب�سبب  ال�سحية  م�ساكله  تفاقم 

مزمن يف �سمامات القلب.

كواليس األخبار2 العدد: 784  اخلميس 10 أبريل 2014
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مقال »الأ�ضبوع« يف�ضح ارتباك وزارتي اخلارجية والداخلية

العن�صر يعرتف بات�صاله بزكريا املومني 
ومزوار ي�ستيقظ متاأخرا لينفي معطيات 

الرباط: األسبوع
جريدة  ن�سرته  الذي  املطول  املقال  يكن  مل 
اأبريل   3 يوم  ال�سادر  عددها  يف  »االأ�سبوع« 
اجلاري ليمر مرور الكرام بعد اأن و�سل �سداه 
اإىل خارج اأر�س الوطن)..(. املقال املن�سور حتت 
لتفادي  امللكية  املبادرة  ن�سف  عنوان »كيف مت 
�سكاية املومني)..( الداخلية ا�ستدعت املومني 
لفندق ح�سان ثم قالوا له �سيدنا م�سغول«، حرك 
مزوار  الدين  �سالح  اخلارجية  وزيري  من  كال 
الذي  العن�سر  احمند  �سابقا  الداخلية  ووزير 
الن�سخة  يف  ال�سكن  قطاع  على  لالإ�سراف  انتقل 

الثانية من احلكومة.
وكان مزوار قد �سكت عن كل ما كتبته ال�سحافة 

للت�ساوؤل،  مثريا  �سمتا  »التزم  اإنه:  قالت  التي 
وامتد  وباري�س،  الرباط  بني  القائمة  االأزمة  يف 
بعدم  االأوامر  اإعطاء  اإىل  ليمتد  ال�سمت  هذا 
يف  االأزمة  حول  خرب  اأو  مغربي  بيان  اأي  ن�سر 
بحجة  اخلارجية..  لوزارة  الر�سمي  املوقع 
ين�سر  فلم  االإفريقية،  جولته  يف  للملك  مرافقته 
املوقع خرب ا�ستدعاء نائبته يف الوزارة امباركة 
الرباط،  يف  املعتمد  الفرن�سي  لل�سفري  بوعيدة 
 ،)2014 فرباير   26 بو�ست،  )األف  فري«  �سارل 
اإنها  »االأ�سبوع«  عنها  قالت  التي  االأزمة  وهي 
ت�سخمت، »عندما ا�ستدعت الوزيرة املنتدبة يف 
لتحتج  الفرن�سي،  ال�سفري  بوعايدة  اخلارجية، 
على فرن�سا، جراء الغلط الدبلوما�سي با�ستدعاء 

مقر  يف  احلمو�سي،  املغربي،  الدي�سطي  مدير 
ال�سفارة املغربية بباري�س، الواقع الذي مل يتفق 
عليه مزوار، كموؤ�سر على عدم اتفاق االأطراف 
كلها على طريقة التعامل مع ال�سريك الفرن�سي، 
بطل  لها  تعر�س  التي  ال�سيئة  املعاملة  ب�سبب 
العامل يف املالكمة، زكريا املومني..« )االأ�سبوع، 

العدد نف�سه(.
وبينما علقت يومية »النا�س« على اخلرب قائلة: 
»اإن ا�ستدعاء الوزيرة امباركة بوعيدة لل�سفري 
لهرمية  بروتوكوليا  خرقا  يعني  الفرن�سي، 
احل�سا�سية،  غاية  ويف  دولة  ق�سية  يف  الوزارة 
اإذ كيف يعقل اأن ت�ستدعي وزيرة منتدبة تابعة 
لوزير يحمل حقيبة وزارية يف احلكومة، �سفري 
دولة اأجنبية دون اأن يكون رئي�سها موافقا على 
براأ�سني«،  ت�سري  وزارة  اأمام  نحن  هل  ذلك، 

)يومية النا�س، عدد: 5 اأبريل 2014(.
يف هذا ال�سياق، وبعد �سدور مقال »االأ�سبوع« 
التي  املعطيات  على  �سهر  من  اأكرث  مرور  وبعد 
 ،)..( مزوار  من  قريب  م�سدر  حترك  تداولتها 
نفى  امل�سدر  هذا  اأن  »االأخبار«،  يومية  لتكتب 
اأي توتر مع الوزيرة بوعايدة، مو�سحا اأنه هو 
من طلب منها ا�ستدعاء ال�سفري )االأخبار، عدد: 

7 اأبريل 2014(.
من جهته، وبعدما اأكد يف وقت �سابق اأنه مل يكن 
العن�سر  خرج  املومني،  زكريا  هو  من  يعرف 
من  نف�سه  ويكذب  »االأ�سبوع«،  رواية  ليوؤكد 
خالل اعرتافه املفاو�سات ال�سرية التي اأجراها 

ب�سفته وزيرا للداخلية مع املعني باالأمر.
باأن  »االأ�سبوع«  ذكرته  الذي  العن�سر  يقول 
لقد  »نعم  م�سجلة،  املومني  زكريا  مع  مكاملاته 
ات�سلت بزكرياء املومني مرتني اأو ثالث و�ساألته 
عما يريده، لكننا فهمنا اأن االأمر يتعلق بعملية 

ابتزاز« )اأخبار اليوم: عدد 8 اأبريل 2014(.
موؤخرا  اأ�سدر  الذي  املومني،  زكريا  اأن  يذكر 
ر�سالة عممها على االإعالم الفرن�سي، هو �ساحب 
الدعوى ال�سهرية �سد مدير املخابرات املغربية 
التي  الدعوى  وهي  احلمو�سي،  اللطيف  عبد 
الفرن�سية،  املغربية  العالقات  يف  اأزمة  خلفت 

والتي مازالت مر�سحة لتطورات اأخرى.

غالب مع الرجاء 
البي�ساوي والطالبي 
العلمي مع الربازيل

الرباط: األسبوع 
الثالثاء  يوم  م�ساء  ال�سحفيني  ع�سرات  احت�سد 
اأجل  اأحد فنادق العا�سمة الرباط، من  املا�سي يف 
اال�ستماع للعر�س الذي كان ينتظر اأن يلقيه رئي�س 
حري�سا  كان  والذي  غالب،  كرمي  النواب  جمل�س 
القياديني  على احل�سور مدعوما من طرف بع�س 
اأيدت  بيانا  اأ�سدرت  والتي  املعار�سة  احزاب  عن 
فيه تر�سيحه للبقاء كرئي�س للمجل�س، ويتعلق االأمر 
وميلودة  االحتادي  الفريق  عن  الزايدي  باأحمد 

حازب عن حزب االأ�سالة واملعا�سرة.
وكان غالب قد اأكد على اأن الت�سويت ال�سري يعد 
النواب  جمل�س  رئي�س  اختيار  يف  حا�سمة  عملية 
املقبل، معلنا اأن حلظة الت�سويت �ست�سكل موعدا 
ب�سكل  احلديث  غالب  وجتنب  الدميقراطية،  مع 
�سيء عن الطالبي العلمي، يف ظل وجود �سحفيني 
طرحوا اأ�سئلة حول �سرعية تر�سح الطالبي العلمي 

با�سم االأغلبية للمن�سب املذكور.
نائبا  ب�سفته  ال�سحفي  لقاءه  عقد  والذي  غالب 
بني  مناف�سة  مبثابة  الت�سويت  اإن  قال  برملانيا، 
الفوز  حظوظ  عن  حديثه  معر�س  ويف  اجلميع، 
قال اإن الرجاء البي�ساوي ملا لعبت مع الربازيل يف 
»املوندياليتو ربحت«، مما يعني اأن رئي�س جمل�س 
النواب كان يت�سور نف�سه العبا يف فريق الرجاء يف 
مواجهة العب من الربازيل هو الطالبي العلمي عن 

حزب التجمع الوطني لالأحرار ومر�سح االأغلبية.

طائرة لرام والأمتعة 
املفقـــــــــودة

الدار البيضاء: األسبوع 
حتول مطار حممد اخلام�س بالدار البي�ساء اإىل �ساحة للفو�سى نهاية االأ�سبوع 
اأن  ني�س،  عرب  ليون  من  القادمة  الرام،  طائرة  ركاب  اكت�سف  بعدما  املا�سي، 

اأمتعتهم مل ت�سافر معهم يف الطائرة التي ا�ستقلوها.
م�سوؤول اأمني كبري قال للمت�سررين باأن يقدموا �سكاياتهم يف اأحد املكاتب، لكن 
�سحنها  مت  االأمتعة  اأن  احلظ  وحل�سن  الأوامره،  االمتثال  رف�سوا  امل�سافرين 
على منت طائرة اأخرى كانت قادمة بدورها اإىل الدار البي�ساء، من فرن�سا، فتمت 

.»At 720« ت�سوية م�سكل الرحلة

»بــراءة بنـــعلو« يف وثــائق وزارة املاليـــــة 

إذا فاتتكم واحدة من حلقات الحقيقة الضائعة، 
alousboue.comراجعوا:

غالب

العنصر

بنعلو
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ح�صمت جناة زروق موقفها الراف�ض ملن�صب 
بالدار  بنم�سيك  مقاطعة  عمالة  على  عامل 
البي�ساء، الذي كان من تبعاته منعها الولوج 
اإىل مكتبها بوزارة الداخلية، وغادرت الوزارة 
نهائيا بح�سولها على التقاعد الن�سبي بعدما 

ا�ستغلت يف اأ�سالك الداخلية 31 �سنة.

ولكن  خ�سائ�سها،  املغرب  يف  جالية  لكل 
اجلالية  �سفوف  يف  الأخرية  التطورات 
جل  ينت�سب  والتي  بهولندا،  املغربية 
حتركا  تتطلب  الريف،  منطقة  اإىل  اأع�سائها 
عاجال ملعاجلة املوقف، بعد اأن عربت بع�ض 
تاأ�سي�ض  يف  رغبتها  عن  عالنية  الأ�سوات 
حركة انف�سالية، وهي احلركة التي قد تكون 
جمرد م�سروع انتقامي يف اإطار لعبة امللفات 

العالقة.

الفرن�سي  الأول  الوزير  اتخذه  قرار  اأول 
اجلديد، مانويل فال�ض، جمرد ما وطاأت قدماه 
هو  الوزارة،  رئا�سة  مقر  »ماتينيون«  ق�سر 
تغيري قائمة الطعام التي عادة ما تقدم يف هذا 
الق�سر، فاأمر باإلغاء اأطباق ال�سمك وتعوي�سها 
باللحوم احلمراء، وا�ستبعاد مادة »الغلوتني« 
التي ت�ستعمل يف حت�سري الكثري من اأ�سناف 

احللويات التقليدية الفرن�سية.
�سحيفة »لوفيغارو« قالت اإن طباخي الق�سر 
اخلا�ض  الذوق  ب�سبب  راأ�سهم  �سعر  ينتفون 

لرئي�ض الوزراء اجلديد.

م�سيان«  الدين  »نور  ال�سحفيني  اأحد  �ساأل 
غزوة  يف  راأيه  عن  ال�ستقاليل  الفريق  رئي�ض 
برد)..(  باب  يف  واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب 
عن  دافعنا  نحن  مازحا،  الأخري  هذا  فرد 
زراعة »الكيف« وهم ذهبوا ليقطفوا التمار، 
وكان م�سيان قد �سرح لـ«الأ�سبوع« يف وقت 
مثل  مثلها  الهندي  القنب  زراعة  اأن  �سابق 

زراعة »الكرمو�ض«.

التوقيع على ال�ستقالة اأو املتابعة الق�سائية، 
املديرية  و�سعتهما  لهما،  ثالث  ل  خياران 
العامة لالأمن الوطني اأمام اأزيد من 24 رجل 
متفاوتة،  رتبا  يحملون  البي�ساء  بالدار  اأمن 
بعد اإجناز تقارير عنهم تتحدث عن تورطهم 

يف ق�سايا م�سبوهة.

�سبق للمواطن »م�سطفى بوعدود« من بني 
ي�سرته  ومل  للبيع،  نف�سه  عر�ض  اأن  مالل 
اأحد)...( لكن املواطنة »�سريا لباردي« من 
موقع  للبيع عرب  كليتها  �سليمان عر�ست  بن 
التوا�سل »الفاي�سبوك«، فتلقت ات�سالني من 
اقرتحت  امراأة  من  الأول  الت�سال  اأوربا، 
اأخرى  من  والثاين  مليونا،   40 مبلغ  عليها 

منحتها 50 مليونا.
�سراء  تريد  �سلطة،  عون  اأرملة  هي  البائعة 

�سكن اقت�سادي ياأويها مع بناتها الثالث.
الوزير  ال�سوباين  للحبيب  بوادر دور حمتمل 
املكلف بالعالقات مع الربملان يف متارة ظهرت 
اأطر من املدينة للعمل يف  جلية مع ا�ستقدام 
وزارته ويف الأورا�ض اخلا�سة بها)..( ورمبا 
لن يعود من جديد اإىل مدينة طاطا، حيث بداأ 
وبعدها  برملانيا،  اأ�سبح  ثم  كمعلم،  م�ساره 

وزيرا.

خالل  املغاربة  ال�سحافيني  بع�ض  تعر�ض 
اأن  ميكن  جتربة  لأ�سواإ  الأخرية  الأيام 
به  نكلت  من  فهناك  حياتهم،  يف  يخو�سوها 
�سركة احلرا�سة املكلفة بتنظيم اللقاء مع وزير 
تعر�ض  من  وهناك  كريي.  جون  اخلارجية 
لل�سرب يف م�سرية املركزيات النقابية بالدار 
البي�ساء بوا�سطة »ال�سمطة«، غري اأن اأخطر 
العتداءات ج�سدها العتداء على �سحافيني 
جامعيني يف مدينة العرفان بعد الهجوم عليهم 

مبادة »الكرميوجني«. 

ما خفي

الرباط. األسبوع
ك�سفت وثيقة من اأر�سيف املخابرات 
B/1 موؤرخة  الفرن�سية حتمل رقم 
وراجعها   ،1958 دجنرب   17 بـ 
الباحث  رفقة  مبارك  زكي  الدكتور 
الزاكي عبد ال�سمد، اأ�سرارا هامة يف 
مو�سوع ثورة الريف التي ح�سلت 
 7 يوم  اندلعت  ال�ستقالل،  غداة 
اأكتوبر 1958 وانتهت يوم 13 مار�ض 

1959، ودامت اإذن 157 يوما.
وتكمن اأهمية هذه الوثيقة الفرن�سية، 
يف اأنها تك�سف خبايا اجتماع ح�سل 
وزعيمي  الثاين،  احل�سن  بني 
الدكتور  ال�سعبية،  احلركة  حزب 
اأحر�سان  واملحجوبي  اخلطيب، 
عن   - الوثيقة  تقول  كما   - اأبانت 
برودة م�ساعر اأحر�سان واخلطيب 

جتاه امللك حممد اخلام�ض.
ال�سعبية  احلركة  قطبا  وكان 
متذمرين من هيمنة حزب ال�ستقالل 
بعد  خ�سو�سا  امللك،  قرارات  على 
رئي�ض  اإبراهيم،  اهلل  عبد  كلف  اأن 
ال�ستقالل  حلزب  الآخر  اجلناح 
ما  بذلك  مكر�سا  احلكومة،  بت�سكيل 
اأ�سمته الوثيقة ))ترك م�سري املغرب 
ح�سب اأهواء كم�سة من ال�سيا�سيني 

الذين ل م�سداقية لهم((.
ك�سف  بالتفا�سيل،  يتعلق  وفيما 

اأعقاب  يف  اأنه  الفرن�سي  التقرير 
امللك  مع  احلامية  املقابلة  هذه 
الدكتور اخلطيب وزوجته،  �سوهد 
وزوجته  اأحر�سان  واملحجوبي 
اجتاه  يف  �سبتة  ميناء  يغادران 

اإ�سبانيا.
كانا  الزعيمني  اأن  التقرير  وي�سيف 
ثم  �سوي�سرا،  اإىل  التوجه  يريدان 
م�سادر  عن  للبحث  القاهرة  اإىل 
مالية من اأجل دعم حركة التمرد يف 
الريف، واأنهم ح�سلوا من امل�سريني 

على وعد بدعم ثورة الريف.
نن�سر  الذي  الفرن�سي  التقرير 
هذا  مع  منه  اأ�سلية  مقتطفات 
املو�سوع، يذهب بعيدا يف ت�سخيم 
الأزمة وبعد اأن يقول باأن اخلطيب 
اإىل  �سرية  ب�سفة  عادا  واأحر�سان 
تطوان، من اأجل الجتماع باأقطاب 
الفرن�سي  التقرير  فاإن  الريف،  مترد 
ينقل عن اأحد املقربني من اخلطيب 
يف  جيدا  فكرا  اأنهما  واأحر�سان، 
مع  العالقات  ))وقطع  الت�سعيد 
نظام  اإعالن  احتمال  ودر�سا  امللك، 

جمهوري يف جهة الريف((.
ملح  قد  اأحر�سان،  املحجوبي  وكان 
يف مذكراته املن�سورة اأخريا، اجلزء 
الأول، كيف كانت عالقته وهو عامل 
قد  قرار  وكان  الرباط،  اإقليم  على 

ال�سعبية  احلركة  مبنع  �سدر 
 ،1957 اأكتوبر   24 يوم  كحزب، 
بعدما تاأ�س�ست يف 28 �ستنرب 1957، 
ويعطي موؤ�سرا للتوتر الذي حتدث 
الفرن�سي، حيث يكتب  التقرير  عنه 
اأحر�سان اأنه وهو عامل على اإقليم 
حممد  امللك  لتوديع  جاء  الرباط، 
وهو  الإقليم،  حدود  عند  اخلام�ض 
متجه اإىل فا�ض، وبعد ال�سالم، جره 

املحمدي  اإدري�ض  الداخلية  وزير 
باأن  ياأمرك  �سيدنا  اإن  له:  وقال 
تقعد يف بيتك يف انتظار القرار الذي 

�سيتخذ يف �ساأنك.
التي  النوايا  تربز  و�سعية  وهي 
ك�سف عنها التقرير الفرن�سي، ولكن 
اأحر�سان ول الدكتور اخلطيب، مل 
يذكرا يف مذكراتهما اأي تلميح يوؤكد 
ما ورد حرفيا يف التقرير الفرن�سي. 

كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com
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تحت األضواء
تقرير فرن�شي يك�شف 

غ�ضبـــة �خلطيـــب و�أحـــر�ضان وتفكريهـما 
فــي �إقـــامــة جمهوريــــة بالريـــف

فقرات من الوثيقة الفرن�سية التي حتدثت عن ثورة الريف

الرباط: األسبوع

تعي�ض احلركة ال�سعبية �سراعا 
الربملاين  الدخول  قبيل  حادا 
توزيع  اإعادة  ب�سبب  اجلديد 
داخل  امل�سوؤولية  منا�سب 

الربملان.
داخل  اأول،  احلرب  وا�ستعلت 
قبل  للحزب  الربملاين  الفريق 
قيادات  اإىل  تداعياتها  تنتقل  اأن 
يعي�ض  الذي  ال�سيا�سي  املكتب 
انق�سامات �ستى ب�سبب املوؤمتر 
�سبيبة  موؤمتر  وب�سبب  املقبل، 
يف  وقع  ما  وب�سبب  احلزب 

قبل  للحزب  الن�سائي  املوؤمتر 
�سهور قليلة.

ويعرف الفريق الربملاين للحزب 
الرئي�ض  حول  حادا  انق�ساما 
املطالبني  بني  للفريق  اجلديد 
بلخياط  نبيل  با�ستمرار 
وحليمة  اأوزين،  من  املدعوم 
الع�سايل على راأ�ض الفريق وبني 
الراف�سني لذلك وطرح ا�سم عبد 
الكيحل،  فاطنة  اأو  تاتو  القادر 
بلخياط  تراأ�ض  اأن  اعتبار  على 
للفريق  مكان حممد مبدع حني 
ا�ستوزر هذا الأخري كان لفرتة 

انتقالية فقط.

الفريق  داخل  الأ�سوات  بع�ض 
نوبة«  بـ»مول  طالبت  الربملاين 
الثالث  امل�سوؤوليات  داخل 
لرئي�ض  ونائب  فريق  »رئي�ض 
جمل�ض النواب ورئي�ض جلنة«، 
مل  جديدة  لوجوه  تعطى  واأن 
ي�سبق لها اأن تقلدت هذه املهام.

املكتب  من  قياديني  تدخالت 
ال�سيا�سي للحزب قدمت خيارات 
مرتبطة بالتموقع حتى يف هياكل 
الوطني  املوؤمتر  خالل  احلزب 
هذه  تفلح  فهل  املقبل،  ال�سيف 
الأجواء  تهدئة  يف  الإغراءات 

وتهدئة نفو�ض الطامعني؟.

رئي�س �لفريق �حلركي يف »مهب �لريح«

نبيل بلخياط

أحرضانالخطيب
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وجدت يف اأوراقي جمموعة من املالحظات 
�سجلتها،  التي  املتناثرة  والتعقيبات 
تفاعال مع الأحداث الأخرية يف املغرب، 
مع  ه�سام  مولي  الأمري  معركة  �سمنها 
كتابه  ن�سر  خرب  اأذيع  منذ  اإذ  املخزن. 
اأ�سدا�س،  يف  اأخما�سا  ي�سربون  والنا�س 
ول اأحد فهم �سيئا مما حدث، الأمر الذي 
فتح الباب وا�سعا للتاأويالت والحتمالت 

ولكل احتمال اأن�ساره.
�ساحة  يف  احلا�سل  فهم  يف  املرء  ويحتار 
وبطانتها،  احلاكمة  ال�سريفة  العائلة 
ه�سام،  مولي  الأمري  التقوا  والذين 
يقولون اإنه »رجل دولة«، و�ساحب قدرة 
كبرية على التفاو�س، وهو راأيي يف الأمري 
بعد درد�سة معه وحوار �سابق، مب�ساركة 
كريان،  مبنزل  بن  الإله  عبد  الإ�سالمي 
الكرمي  عبد  الراحل  امل�سرتك  �سديقنا 
اخلطيب، موؤ�س�س حزب العدالة والتنمية 
»احلاكم«، والأهم، كبري رجالت املخزن 

وو�سيط الق�سر باعرتافه.
الق�سة باإيجاز كبري كالتايل، يف حوار مع 
ي�سقط  كريان  بن  ه�سام،  مولي  الأمري 

يف »مادة اجلانب القت�سادي « حلزبه..
و�سراحته  بجراأته  الأمري،  ت�ساءل 
الأنكلو�سك�سوين،  وتكوينه  املعهودة 
م�سروع  يف  القت�سادي  اجلانب  عن 
التحليل  عن  وحتدث  الإ�سالميني، 

ال�ست�سرايف حول مراكز الذكاء القت�سادي 
اقتــــــ�ساد  وبناء  اجليو�ســــــرتاتيجي، 
القت�سادي  النمو  وعالقة  تناف�سي، 
والتنمية الب�سرية وحت�سني الدخل لأفراد 

ال�سعب يف برنامج الإ�سالميني.
كان الأمري يتحدث يف نقا�س مع جمموعة 
من �سيوف الراحل اخلطيب، على هام�س 
منا�سبة عائلية، ح�سرها رجالت الدولة 
بن�سليمان،  ح�سني  اجلرنال  �سنف  من 

قائد الدرك امللكي.
التحق بنا، عبد الإله بن كريان وقد كان 
م�سروعه  عن  الدفاع  وحاول  مغمورا، 
برنامج  بدون  الإ�سالمي  املجتمعي 
اقت�سادي حمدد. وكانت مرافعته بعيدة 
عن مقاربة وت�ساوؤلت الأمري، لكن انتهى 
�سديقنا  تدخل  بعد  »بخري«،  احلوار 
رحمه  اخلطيب  الكرمي  عبد  الراحل 
حركات  ُبعد،  يتابع عن  كان  الذي  اهلل، 
الأمري ومن حوله« )كتاب حزب العدالة 

والتنمية(.
اأهم، بحكم ارتباطها  اأخرى،  ويف �سهادة 
كتب  احلالية،  الأمري  مبعركة  املبا�سر 
ال�سحفي املوؤرخ، م�سطفى العلوي، مدير 
الأ�سبوع، يف ركن »احلقيقية ال�سائعة«، 
مقال حتت عنوان: »امللك حممد ال�ساد�س 
بني  يفرق  فمن  ه�سام.  مولي  والأمري 
العلوي  وك�سف  الأ�سقاء؟«.  العم  اأبناء 

»كنت  وقال  م�سبوقة)..(  غري  حقائق، 
خمباأه« وتوجهت  يعرف  الذي  الوحيد 
عنده اإىل �سيعته يف عني العودة«. جزئية 
لها اأهميتها اليوم ، يف زمن غياب و�سطاء 
كتاب  قنبلة  انفجار  وانتظار  اخلري 

الأمري.
و�سطاء  اأهمية  بو�سوح  يظهر  وهنا 
موؤ�س�سات  اختاللت  اخلري، ملعاجلة 
امل�ستمر  الن�سغال  من  بدل  املخزن، 

مبعاجلة اأعرا�سها بال فائدة.
املراقبني، م�سكلتنا  تقارير  ح�سب  لكن 
فقد  م�ساعفة،  املغرب  يف  املخزن  مع 
ا�ستبداد  من  نعاين  اأن  علينا  كتب 
على  نتعرف  األ  علينا  وفر�س  اأعوانه، 
حقيقة م�سدر قوتهم. وقد ف�سل  الأمري 
�سعبة  معركة  خو�س  ه�سام  مولي 
اأ�سرار  ك�سف  املخزن« عرب  »قتل  لـ 
بـ»�سعرة  يحتفظ  مازال  اأعوانه، لكنه 
يف  الأقل  غريهم)..(، على  مع  معاوية« 
و»كالم  باأمريكا.  تعريفه،  مبوؤ�س�سته 
بن  قاله  مما  اأخطر  لي�س  ه�سام  مولي 
كريان حينما �سرح: »البيعة هي طق�س 
خمجل وهي مرا�سيم من املا�سي«، ح�سب 

م�سطفى العلوي.
مطالبون  وغريها،  نحن  الأ�سباب  لهذه 
بالتزام واجب التحفظ، خا�سة اأن الأمري 
متميز،  اعتباري  بو�سع  يحتفظ  مازال 

متنحه له �سفته الأمريية وبحكم موقعه 
العائلي ال�سريف.

الأمري مولي ه�سام بن عبد اهلل العلوي 
)ال�سورة( هو حفيد امللك الراحل حممد 
الراحل  امللك  اأخ  ابن  وهو  اخلام�س، 
�ساحب  عم  ابن  وهو  الثاين  احل�سن 
ملك  ال�ساد�س،  حممد  امللك  اجلاللة 

املغرب. 
ال�سيا�سي  للتفكيــــر  جمال  هناك  هل 
والدبلومـــــا�سي  يف  ال�سرتاتيــــــــجي 
املو�سوع، اأم اأن امللف �سوف يرتك برمته 

للموؤ�س�سة الأمنية؟
اأن  على  اأيدينا، تدل  بني  التي  ال�سواهد 
متنينا  التي  تقاليدها  ا�ستعادت  جهات 
اأن نن�ساها، وما ذكرته جهات معلومة يف 
من  باعتباره  ت�سنيفه  ميكن  املو�سوع، 
احلكم،  بعد  جترى  التي  املداولة  قبيل 
واإعادة تركيب احلقائق، وكتابة تقارير 
باأثر رجعي، لكي تنا�سب اأهواء ال�سيا�سة 
اأن  واأرجو   - اأخ�سى  اإنني  وتقلباتها. 
قطع  فتاوى  تتعدد  اأن   - خمطئا  اأكون 

�سعرة معاوية يف هـذا احلدث.. العابر. 

كتاب الأمري ه�شام.. هـل هـناك ما يـدعو للقـــــــــلق؟
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

»الت�شرميل« ي�شل 
اإىل الربملان

الرباط: األسبوع

ت�ستعد فرق برملانية من املعار�سة اإىل توجيه دعوى 
الداخلية،  وزير  ح�ساد  حممد  من  كل  حل�سور 
حل�سور  واحلريات  العدل  وزير  الرميد  وم�سطفى 
والالمركزية،  الداخلية  جلنتي  داخل  عاجل  اجتماع 
والعدل والت�سريع وحقوق الإن�سان مبجل�س النواب 
للتباحث حول الظاهرة الإجرامية التي باتت تعرف 

»بالت�سرميل«.
اجتماع اللجنتني جاء بعد الأ�سئلة الكتابية وال�سفوية 
التي وجهها برملانيون للحكومة حول اأ�سباب انت�سار 
التي  الإجراءات  وحول  »الت�سرميل«،  ظاهرة 

�ستتخذها احلكومة للحد منها.
اجلدير بالذكر، اأن جاللة امللك دخل على خط ملحاربة 
هذه الظاهرة، واأعطى اأوامره لوزيري الداخلية ق�سد 
اململكة  جهات  خمتلف  داخل  اأمنية  اجتماعات  عقد 
من  املغاربة  اأرواح  وحماية  الظاهرة  هذه  ملحاربة 

جرائم قطاع الطرق اجلدد.

الرباط: األسبوع

هل انتهت فعالية لغة »التطميع« والإغراءات 
بيت  اأو�ساع  يف تهدئة  التجمع  قيادات  بني 
الأحرار؟ هذا ما تلوكه عدد من الأل�سن هذه 
يعي�سه  الذي  ال�سراع  مع  وبخا�سة  الأيام، 

احلزب مبنا�سبة الدخول الربملاين اجلديد.
حيث يعي�س فريق احلزب مبجل�س النواب، 
غليانا غري م�سبوق ب�سبب الوعد الذي اأخلفه 
ر�سيد الطالبي العلمي و�سالح الدين مزوار 
وعلى  بالفريق،  القياديني  من  عدد  لفائدة 
راأ�سهم وديع بنعبد اهلل، وحممد حنني رئي�س 
الإن�سان  وحقوق  والت�سريع  العدل  جلنة 
مقابل  الفريق  رئي�س  مبن�سب  وعد  الذي 
ح�سن  لفائدة  اللجنة  رئا�سة  عن  التنازل 
بنعمر الذي تراأ�س جلنة البنيات الأ�سا�سية 

والطاقة واملعادن.
النواب  من  لعدد  الأحرار  قيادات  وعود 
مبن�سب  الطالبي  فوز  بعد  الفريق  برتوؤ�س 

ال�سراع  النواب هو من فجر  رئي�س جمل�س 
حاليا داخل الفريق والذي جعل البع�س يهدد 
املعار�سة  مر�سح  لفائدة  بالت�سويت  اليوم 
على  والتناوب  ال�سفافية  تعتمد  مل  ما  اإذا 
فريق،  »رئي�س  امل�سوؤولية  منا�سب  توزيع 

رئي�س جلنة، نائب الرئي�س« داخل احلزب.

»التطميع«  لغة  تتوا�سل  اأخرى،  جهة  من 
كل  مبنا�سبة  الأحرار  حزب  داخل  بقوة 
م�سطفى  مع  ثم  ما  واآخرها  ا�ستوزار، 
مع  العملية  نف�س  جرت  بعدما  املن�سوري، 
وقياديني  املتوكل،  ونوال  بنخ�سرة،  اأمينة 

اآخرين يف احلزب.

لعبة »الطماع والكذاب« داخل حزب الأحرار

الرباط: األسبوع
قانون  مبقرتح  الأغلبية  فرق  تقدمت 
وذلك  املغربية،  اجلن�سية  قانون  لتعديل 
من اأجل متكني املراأة املغربية من اإعطاء 

جن�سيتها لزوجها  الأجنبي.
الأجنبية  بحق  املقرتح  هذا  وطالب 
املتزوجة من مغربي اأو الأجنبي املتزوج 
�سنوات  خم�س  مرور  بعد  مغربية،  من 
اعتيادية  بكيفية  باملغرب  اإقامتهما  من 
اأثناء قيام العالقة  اأن يتقدما  ومنتظمة، 

بت�سريح  العدل  وزير  اإىل  الزوجية 
لكت�ساب اجلن�سية املغربية.

هو  القانون  هذا  و�سع  تربير  يف  وجاء 
مببادئ  مت�سبثة  املغربية  اململكة  كون 
النفتاح والعتدال والت�سامح، والق�ساء 
على التمييز يف حق الأجنبي املتزوج من 
امل�ساواة  مبداأ  كذلك  ولتطبيق  مغربية، 
يكفـــلها  كما  املغاربة  املواطنيــــــن  بني 

الد�ستور.

موالي هشام

بغ�ض �لنظر عما �إذ� كان �إفريقيا �أو �أوربيا �أو �أمريكيا
واأخريا املراأة املغربية تعطي جن�شيتها لزوجها الأجنبي

العلميمزوار

الحقاوي
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كواليس األخبار
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العنصر

الرباط: األسبوع

من  كال  جمع  الذي  اللقاء  ت�سبب 
حلزب  العام  الأمني  �سباط  حميد 
الكاتب  ل�سكر  باإدري�س  ال�ستقالل 
ال�سرتاكي  الحتاد  حلزب  الأول 
الحتاد  حزب  داخل  انفجار  يف 
يف�سي  اأن  كاد  ال�سرتاكي، 
التدخالت  بع�س  لول  لن�سقاق 
كالرا�سي،  احلزب  قيادات  من 

واملالكي، وخريات، واليازغي.
والتحـــــالف  التقارب  فاتــــــفاق 
مع  ل�سكر  وقعه  الذي  والتن�سيق 
ذلك  قبل  الرجوع  دون  �سباط 
قواعد  من  فيه  القرار  لتخاذ 
احلزب، وبخا�سة الفريق الربملاين 
�سببا  كان  الزايدي  اأحمد  بقيادة 
الذي  الجتماع  تفجري  يف  مبا�سرا 

عقده املكتب ال�سيا�سي مع الفريق 
اأحمد  بقيادة  للحزب  الربملاين 
الزايدي، حيث وجد الزايدي نف�سه 
ال�ستقالليني  اأمام  كبري  اإحراج  يف 
الفريق  ونواب  الزايدي،  واأمام 
لهذا  رف�سهم  على  عربوا  الذين 
ملزما  قرارا  واعتربوه  التفاق، 

لإدري�س ل�سكر وحده دون غريه.
الدفع  يف  ل�سكر  ف�سل  ذلك،  اإىل 
لترتاأ�س  بنم�ســـــــعود  بر�سيدة 
الفريق الربملاين للحزب حمل اأحمد 
الزايدي بعدما ج�س نب�س اأغلبية 
الزايدي  كفة  ووجد  الفريق  نواب 
داخل الفريق ثقيلة، مما دفع ل�سكر 
للمكتب  القرار  اإرجاع  خيار  اإىل 
منا�سبا  يراه  ما  ليتخذ  ال�سيا�سي 
راأ�س  على  الزايدي  م�ستقبل  يف 

الفريق.

على هام�ش اتفاق ل�شكر و�شباط
اإحالة ملف »م�ستقبل« الزايدي  على املكتب ال�سيا�سي

م�سادر احتادية ت�ؤكد 
اعتذار »ال�فا« لزوجة البقايل

الرباط: األسبوع
قياديون  خا�سها  التي  الو�ساطات  اأن  يبدو 
واحلكامة  العامة  ال�سوؤون  وزير  بني  احتاديون 
حممد الوفا، وبني قياديني ا�ستقالليني قد اأتت اأكلها 

وبداأت حدة ال�سراع بني الطرفني ترتاجع.
وكانت م�سادر »الأ�سبوع« اأكدت اأن لقاءات جرت 
وقياديني  البقايل  اهلل  عبد  وبني  الوفا  حممد  بني 
يف  املا�سي،  الأ�سبوع  طيلة  اأخرى،  ا�ستقالليني 
حماولة لتهدئة الأو�ساع وتوقيف م�سل�سل التهديد 
البقايل  رفقة  الوفا  فيها  �سرع  الذي  بالف�سائح 
للراأي  ممتلكاته  عن  طرف  كل  بك�سف  وانطلق 

العام.
من جهة اأخرى، اأفادت ذات امل�سادر اأن الوفا اأبلغ 
الو�سطاء العتذار لزوجة البقايل اإذا كان قد ت�سبب 
بر�سائل  البقايل  �سيقبل  فهل  معني.  اإحراج  يف  لها 
بتحويل  ويتم�سك  امللف،  هذا  يف  ي�سعد  اأم  الوفا 
اجلمعة  من  انطالقا  الربملان  قبة  داخل  اأزمته 

املقبلة يوم افتتاح الدورة الربملانية اجلديدة؟.

فك لغز ع�سابة ترت�سد اأ�سحاب 
الطاك�سيات  بتمارة

تمارة: األسبوع
جرمية  ارتفاع  ب�سبب  م�سبوق  غري  اأمنيا  انفالتا  متارة  مدينة  تعي�س 
العتداءات على املواطنني، و�سلبهم اأموالهم، وتهديدهم بال�سالح الأبي�س 

يف عدد من النقط ال�سوداء باملدينة.
وحتولت بع�س الأحياء وبخا�سة »العمارات« »جمموعة عمارات تاأوي 
امل�ستفيدين من دور ال�سفيح«، اإىل اأحياء ت�سنف �سمن املناطق ال�سوداء 
التي مينع القرتاب من �سواحيها ب�سكل مطلق انطالقا من ال�سابعة م�ساء 

حيث يح�سر التجول بداخلها.
اإىل ذلك، متكنت م�سالح ال�سرطة باملدينة من اإلقاء القب�س على الع�سابة 
كانت  والتي  والكبرية،  ال�سغرية،  الطاك�سيات  �سائقي  روعت  التي 

تختطفهم بالليل وتعتدي عليهم بال�سرب وت�سلبهم اأغرا�سهم.
وجنح اأفراد ال�سرطة يف فك لغز هذه الع�سابة بعد الو�سول اإىل عن�سرين 
اأعاله«،  اجلرمية  متثيل  اإعادة  �سورة  تبني  »كما  �سفوفها،  يف  خطريين 
العتداء  متثيل  اإعادة  مت  حيث  املا�سية،  اجلمعة  اأطوارها  جرت  والتي 
و�سلبته  به،  والهروب  العام  بال�سارع  �سغرية  اأجرة  �سيارة  �سائق  على 

�سيارته، وتكبيله، ورميه يف غابة بالقرب من لي�سا�سفة نواحي البي�ساء.

الرباط: األسبوع

مطلوبا  والتعاون  اخلارجية  وزير  مزوار  الدين  بات �سالح 
�سوؤون  تعرفها  تطورات  عدة  ب�سبب  الربملان  داخل  عجل  على 
تو�سيحها  عليه  والتي  للمغرب،  بالن�سبة  اخلارجية  امل�سالح 

داخل الربملان.
هذا الإحلاح يتم اليوم من طرف عدة فرق برملانية من الأغلبية 
بعدما  بالغرفتني،  اخلارجية  جلنتي  روؤ�ساء  على  واملعار�سة 
طلق مزوار الربملان منذ اأزيد من �سهور ومل يعد يح�سر اإىل مقر 

الربملان ملناق�سة النواب يف عدد من ق�سايا اخلارجية الراهنة.
اإح�سار  اللجنتني وحملوهما م�سوؤولية  النواب را�سلوا رئي�سي 
وذلك  الوطن،  اأر�س  خارج  تواجده  ب�سبب  يعتذر  الذي  مزوار 
بعدما و�سعوا لدى مكتبهما عدة طلبات لعقد اجتماعات عاجلة 
وزير  مزوار  بح�سور  بغرفتيه،  بالربملان  اخلارجية  للجنتي 
اخلارجية ملناق�سة عدد من الق�سايا التي كانت راهنة يف وقتها 

دون جدوى.
وكان الربملانيون قد طالبوا بالتعجيل بعقد اجتماعات مع مزوار 
الإيرانية،  املغربية  العالقات  يف  �سواء  التطورات  اآخر  ملناق�سة 
حقوق  جمل�س  ومداولت  اإفريقيا،  داخل  الأخرية  والتطورات 
الإن�سان الأخرية، وزيارة رو�س للمنطقة، وخطة املغرب داخل 
م�سمون  اأخريا  ثم  اجلاري،  اأبريل  �سهر  خالل  الأمن  جمل�س 

زيارة وزير اخلارجية كريي للمغرب.

مطل�ب..»وزير 
اخلارجية«

الرباط: األسبوع 
اأني�س  اجلالية  وزير  اأن  م�سادر  عدة  اأكدت 
بريو، اتخذ قرار اإقالة الكاتب العام للوزارة 
و�سوؤون  باخلارج  املقيمني  باملغاربة  املكلفة 
اأحد  وهو  �ساحيبي،  الفتاح  عبد  الهجرة، 
الأطر الذي جلبه الوزير ال�ستقاليل ال�سابق 
معزوز، وهو القرار الذي ي�سري مفعوله منذ 
»ال�سحابي«  اأن  اأي  اجلاري،  اأبريل   4 يوم 

من�سبه  يف  مي�س  مل  اأ�سدقاوؤه  ي�سميه  كما 
�سوى اأقل من �سنة.

اإعالميا،  الظهور  يرف�س  الذي  بريو،  اأني�س 
الوزارة،  هيكلة  اإعادة  يف  مدة  منذ  �سرع 
عهد  منذ  التنظيمية  مب�ساكلها  املعروفة 
قليل  اأن  غري  عامر،  حممد  الحتادي  الوزير 
من املتتبعني فقط هم الذين كانوا ينتظرون 

هذه ال�سربة املوجهة للكاتب العام)..(.

اأول �سحايا �سيا�سة اأني�س بريو 

جلد ال�سحافيني يف 
�سيافة »ب��سربديلة«

الرباط: األسبوع

انتهت م�سرية النقابات الثالث لينطلق الختالف 
يف تقييم احل�سور والوزن والر�سائل ال�سيا�سية 

ملن يهمهم الأمر.
الثالث  النقابات  اعتربت  الذي  الوقت  ففي 
والفيدرالية  لل�سغل  الدميقراطية  »الكنفدرالية 
الدميقراطية لل�سغل، والحتاد العام لل�سغالني« 
اأن امل�سرية عرفت جناحا باهرا وحملت ر�سائل 
حجم  من  انطالقا  بنكريان  حلكومة  قوية 
م�سارك  األف   300 بلغ  الذي  الكبري  امل�ساركة 
على  احلكومة  ا�ست�سغرت  ر�سميا،  وم�ساركة 
اخللفي  م�سطفى  الت�سال  يف  وزيرها  ل�سان 
وعي  عن  يعرب  فا�سال،  واعتربته  احلدث، 
املغاربة مبن يدافع حقيقة على م�ساحلهم وباأن 

العدد مل يتجاوز 15 األفا فقط.
ال�سعارات  امل�سرية  هو  هذه  ميز  ما  اأن  غري 
بنكريان  حكومة  حق  يف  بالل�سان  النارية 
لكن  لل�سحافيني  كذلك  النارية  وال�سفعات 
بـ»ال�سمطة« هذه املرة يف �سورة غري م�سبوقة 
ويف نوعية من ال�سلخ مل يعتد ال�سحافيون على 
اأخذها حني حاولوا القرتاب من الزعيم الأبدي 

»بو�سربديلة«، »كما تبني ال�سورة«.

الزايدي

مزوار

الوفا

عبد الفتاح صاحيبي 
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الدولة ترتاجع عن فر�ض �ضرائب 
على »ال�صحراويني«

 
اأ�صبح من امل�ؤكد متديد فرتة الإعفاء ال�صريبي بالأقاليم ال�صحراوية بعدما 
االقت�صادي  املجل�س  اأو  الباطرونا  من  �صواء  بذلك  ال�صحراويون  طالب 
كانت  اأن  »االأ�صبوع«  جلريدة  �صبق  وقد  احلكومة،  رئي�س  اأو  واالجتماعي 
�صباقة اإىل تناول هذا املو�صوع حتت عنوان: »الربكة يلغي قرارات احل�صن 

الثاين«، )عدد: 2 يناير 2014(.
املالية،  وزارة  من  مبذكرة  فعليا،  تو�صلت  قد  الداخلية  وزارة  تكون  وقد 
يف  االقت�صادية  االأن�صطة  بخ�صو�س  ال�صريبة  االإعفاء  مدة  متديد  تقررفيها 
ال�صحراويني  املقاوالت  اأرباب  ملطالب  ا�صتجابة  يعترب  ما  وهو  ال�صحراء. 
املحلية،  التنمية  يف  اأ�صا�صيا  دورا  تلعب  اأن  ال�صريبية  االإعفاءات  وباإمكان 
ما  وهو  االنف�صايل،  املد  خدمة  حد  اإىل  ذهبت  التي  االنتقادات  تلك  و�صينهي 
مغربية  عن  الدفاع  جمال  يف  املغرب  يبذلها  التي  للجهود  �صربة  ي�صكل  قد 

ال�صحراء واقرتح احلكم الذاتي)..(.

ثورة �صد نظام 
اجلمهورية املزعومة

موؤخرا،  �صدر،  بيان  عرب  الثورة  �صباب  اعرتف 
ب�صرورة رفع �صقف مطالب اإ�صالح النظام املزعوم، 
اأبريل  �صاد�س  تظاهرة  ا�صتغالل  البيان   وا�صتنكر 
زعيم  �صورة  حتمل  �صيارات  مب�صاركة  اجلاري، 
جاءت  م�صرية  يف  العزيز  عبد  حممد  البولي�صاريو 
كردة فعل قوية مما ن�صرته و�صائل االإعالم املغربية، 
والتي كانت يف مقدمتها قناة العيون التي ا�صتطاعت 
بال�صوت  معزز  حتقيق  ون�صر  ال�صمت،  جدار  خرق 
وال�صورة ل�صباب الثورة ال�صحراوية املنادين برحيل 
ال�صحراويات،  مغت�صبي  وحما�صبة  البولي�صاريو، 
�صباب  وا�صتنكر  الدولية.  امل�صاعدات  اأموال  وناهبي 
اأ�صكال  تندوف كل  مبخيمات  ال�صحراوية  الثورة 

تقدي�س االأ�صخا�س)..(.

العيون: األسبوع 
مفهوم جديد للعالقة بني االأمن واملواطن، تلك هي خريطة 
التي  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  من  املعتمدة  الطريق 
على  لرجاالتها  تكوينية  دورات  تنظيم  يف  فعليا  بداأت 
خمتلف م�صتوياتهم، حيث احت�صنت مدينة العيون املرحلة 
الثانية بالداخلية، وقد ا�صتمرت  اإىل املرحلة  لتنتقل  االأوىل 
واأ�صاتذة  الرباط  من  اأطر  اأ�صرف  وقد  �صهر،  مدى  على 
ما  منها  ا�صتفاد  التي  احللقات  هذه  تاأطري  على  حقوقيون 
احلمراء  ال�صاقية  العيون  جهتي  من  م�صارك   600 يفوق 

ووادي الذهب.
االأهمية  العيون،  اأمن  وايل  زراد،  العايل  عبد  واعترب   
االأمن  رجال  قدرات  من  الرفع  يف  التكوين  يكت�صيها  التي 
التي  امل�صتجدات  اإىل  بالنظر  االأمنية  احلكامة  وتاأ�صي�س 
يعرفها عامل اليوم، وملواكبة التغريات الهامة التي تعرفها 
اململكة خا�صة على م�صتوى تر�صيخ ثقافة حقوق االإن�صان 
متخ�ص�س  وتكوين  املواطنني،  من  القرب  �صيا�صة  ونهج 
و�صائل  مع  اأو  الداخلي  امل�صتوى  على  �صواء  التوا�صل  يف 

االإعالم. 

اأمــــن العيــون يـــتدربون فـي الربـــاط

العيون: األسبوع 

رئي�س  حزب  عن  االأول  امل�صوؤول  القيادي  قدم   
احلكومة بن كريان، عبد القادر ابرهوما، املنحدر 
ا�صتقالته  العيون،  ال�صباع  اأبي  �صرفاء  قبيلة  من 
مدينة  من  انطلقت  م�صرية  بعد  براأيه  امل�صفوعة 
عبد  وح�صب  بالعيون،  لتختتم  والرباط  مراك�س 
القادر فاإن ا�صتقالته جاءت مبا�صرة بعد »حركات« 
حركة التوحيد واالإ�صالح مبباركة من م�صوؤوليها 
احلزب  داخل  انقالبا  قادوا  واأع�صائها الذين 
بالعيون ليتي�صر لهم التحكم فيه، وال�صيطرة على 
مفا�صله مبباركة ممن كنا نظن اأنه »اأعقل القوم«، 
االأ�صخا�س  ببع�س  جيء  حيث  قوله،  ح�صب 
�صدا  بالعيون  احلزب  يف  للتحكم  الغرباء بالليل 
وذلك  بها  املعمول  وامل�صاطر  القوانني  كل  على 
اال�صتقالة)..(  ر�صالة  يف  وجاء  معلومة،  الأهداف 
اأن حركة التوحيد واالإ�صالح حركة دعوية رائدة 
متميزة لها ب�صمة يف جمال الدعوة والرتبية، بل 
االأجالء  العلماء  من  ثلة  ت�صم  احلركة  هذه  اإن 
واالأ�صاتذة الف�صالء)..( هذا واقع حقيقي ال ميكن 
باأي حال من االأحوال جتاهله اأو القفز عليه، لكن 
البئي�س  احلركة  و�صع  هو  ال�صادمة  احلقيقة 
العيون،  وباخل�صو�س  ال�صحراوية  باالأقاليم 
والية  بعقلية  ا�صتغلوا  احلركة  اأع�صاء  اأن  ذلك 
الفقيه فح�صرت نف�صها يف �صوؤون احلزب بطريقة 
غري دميقراطية وغري �صفافة، من خالل ا�صتعمال 

احلزب  هيئات  خارج  واال�صطفاف  الكول�صة 
اأع�صائها  املعروفة، وهو ما مت من خالل توجيه 
هيئات  انتخابات  يف  عمر  دون  لزيد  بالت�صويت 
حزب العدالة والتنمية املختلفة بكل من بوجدور، 
والعيون، وطرفاية، وبالرغم من الطعون املختلفة 
بعيدين  غري  احلزب  يف  الرباط  م�صوؤويل  اأن  اإال 
عما يطبخ بالعيون وهو ما يتاأكد من خالل قراءة 
ب�صيطة للقرارات املختلفة ال�صادرة عن م�صوؤويل 
احلزب احلاليني بالرباط، غري م�صتوعبني خطورة 
خطواتهم الأنه يف ظنهم اأن اجتثاث ال�صحراويني 
هاما  احلزب  �صيجعل  احلزب  من  احلقيقيني 
اإطار  ويف  هوؤالء  الأن  اجلنوبية،  باالأقاليم  ومهما 
لعبهم بالنار جاوؤوا ببع�س االأ�صخا�س الغرباء عن 
احلزب وعن احلركة بالعيون، واأدخلوا بع�صهم 
للحركة ليال، وفر�صوهم فر�صا على كافة املنا�صلني 

واملالحظات،  النواق�س،  من  بالرغم  باحلزب 
واالإ�صاعات االأخالقية وغري االأخالقية التي حتوم 
هي  باجلهة  احلركة  »قيادة«  ومازالت  حولهم، 
املحرك االأ�صا�صي للعبة ُموهمني م�صوؤويل الرباط 
زائفة  �صعارات  رافعني  �صنعا،  يح�صنون  باأنهم 
عنوانها حماربة االنف�صال من اأجل ال�صيطرة على 
ال�صبهات  اإثارة  دون  الوقت  نف�س  ويف  احلزب، 
للحزب  الوطنية  اأن القيادات  ومبا  حولهم)..( 
منهمكة يف التدبري العمومي وال�صاأن الوطني، فلقد 
تركوا بع�س »الدراري« يعيثون اأفعاال يف احلزب 
وطنيا وجهويا من خالل الوقوف �صدا منيعا �صد 
تطبيق القوانني وامل�صاطر بهدف االإبقاء على الكتلة 
امل�صيطرة حاليا على كل مفا�صل احلزب باجلهة 
وكذلك حماربة املنا�صلني احلقيقيني باجلهة، وعلى 
راأ�صهم النائب الربملاين عن الدائرة املحلية للعيون، 
من هنا فامل�صتقبل القريب �صيوؤكد نتائج ت�صرفات 
هوؤالء »يل زرع �صي يح�صدو«، ويف االأخري فقد تاأخذ 
العزة م�صوؤويل احلركة واحلزب حمليا ووطنيا، 
ويعملوا باإ�صرار على »تغطية ال�صم�س بالغربال« 
واإنكار هذه الورطة املعلومة للعام واخلا�س، لكن 
اأغتنم هذه الفر�صة واأقول لهم اإن احلركة قد تدخلت 
ب�صكل فا�صح يف �صوؤون احلزب بالعيون وبالدالئل 
القاطعة، وهذا االأمر قد يهدد امل�صروع)..( قناعة 
تامة من حزب العدالة والتنمية الذي يعرف تقهقرا 
حادا باالأقاليم ال�صحراوية ، وهو ما �صيتاأكد خالل 

القادم من االأيام.

اإمتام حركة التوحيد والإ�صالح بالتحكم يف احلزب

ا�صتقالة امل�صوؤول الأول عن العدالة والتنمية بالعيون

تكريـ�س تــواجد 
»البولي�صاريو« خارج 

ال�صـــــياق
التي   للبولي�صاريو  وجهت  وجديدة  قوية  �صفعة 
االحتاد  قمة  من   تاأييد  بك�صب  النف�س  متني  كانت 
ق�صى  فقد  بربوك�صيل،  املنعقدة  اإفريقيا  االأوربي 
على اأحالم البولي�صاريو يف املهد وعلى كل ما ميكن 
اأن ي�صكل اآماال »للجمهورية ال�صحراوية« املزعومة 
بامل�صاركة يف لقاءات ال�صراكة بني االحتاد االأوربي 
و�صريح  قطعي  ب�صكل  التاأكيد  خالل  واإفريقيا، من 
باأن الدول االأع�صاء باالأمم املتحدة وحدها املخول 

لها امل�صاركة.
فباإق�صاء »اجلمهورية ال�صحراوية« املزعومة من 
اإفريقيا،  االأوربي  لالحتاد  الرابعة  القمة  اأ�صغال 
تكون هذه القمة قد تبنت ب�صكل »قطعي و�صريح« 
االإجراء املعتمد �صنة 2000 واملتعلق ب�صكل واآليات 
االأوربي  االحتاد  بني  ال�صراكة  وميكانيزمات 
فقط  اللقاءات  يف  امل�صاركة  يتيح  والذي  واإفريقيا، 
ويوؤكد  املتحدة.  االأمم  مبنظمة  االأع�صاء  للبلدان 
هذا االإجراء اأي�صا، وب�صكل ر�صمي، امل�صاركة التامة 
بني  ال�صراكة  اجتماعات  كل  يف  للمغرب  والكاملة 

اإفريقيا واالحتاد االأوربي وعلى كافة امل�صتويات.

�صراعات يف بيت 
التعليم يف العيون

بوجدور: األسبوع 

الرتبية  اأ�صرة  منت�صبي  بني  �صراع  بداية  هي  هل 
التوا�صلي بني بع�س  اللقاء   والتعليم، فقد حتول 
املجل�س  واأع�صاء  الرتبوية  املنظومة  مكونات 
باالأكادميية  املنظم  التعليم   ونواب  االإداري 
اجلهوية للرتبية والتكوين بجهة العيون بوجدور 
لتعميق  االأخري،  اجلمعة  يوم  احلمراء،  ال�صاقية 
اإىل  باجلهة،  التعليمية  الق�صايا  حول  النقا�س 
بني  االحتقان  م�صل�صل  وبداية  التهم  لتبادل  جمال 
�صيا�صة  نهج  على  النا�صئة  تعليم  اأمر  يعنيهم  من 

احلوار والتوا�صل والت�صامح.
اأثار ما جاء يف التقارير الرتكيبية خلال�صات   وقد 
تدبري  وجمال�س  التعليمية  املجال�س  اأ�صغال 
للنيابات العيون، وبوجدور،  املوؤ�ص�صات الرتبوية 
كاأر�صية  وا�صتثمارها  اعتمادها  اأجل  وطرفاية من 
للنقا�س عدة انتقادات، فلم ي�صت�صغ مفت�س التعليم 
بنيابة بوجدور ما جاء يف التقرير الرتكيبي للنائب 
التفتي�س  هيئة  اتهم  الذي  لبوجدور  االإقليمي 
بالتق�صري والغياب، وهو ما ي�صتدعي اإجراء بحث 
من طرف االأكادميية والوزارة للوقوف على حقيقه 

ما حمله نائب التعليم ببوجدور.
العيون  يف  فاإن  بوجدور،  يف  هكذا  احلال  كان  واإذا 
اأخطر واأعمق، فغالبية هيئة التفتي�س ت�صتقر يف مدن 
وتوجههم  والرباط،  البي�صاء  مابني  اململكة  �صمال 
بدليل  حمددة  مواعيد  ح�صب  غالبا  يكون  بالعيون 
اأن �صكناهم االعتيادية غري موجودة مبقر النيابة، 
هيئة  حث  يف  حا�صما  الوزارة  دور  يجعل  ما  وهو 
عن  الغياب  عدم  على  الرتبوية  واملراقبة  التاأطري 
العمل. وقد جنح نائب التعليم بالعيون يف القطع مع 
الفو�صى والت�صيب بقراراته التي اأزعجت البع�س 
و�صاندها البع�س االآخر، حيث مت توقيف جمموعة 
من االأ�صاتذة وعزل بع�صهم، وهو ما جعل النقابات 
مل  حيث  االإ�صالح،  منظومة  يف  تنخرط  التعليمية 
يعد املجال م�صموحا للت�صرت عن املخلني بواجبهم 
عن  اأوكان  عمر  االأ�صتاذ  املفت�س  وت�صاءل  املهني، 
ال�صماح  وعدم  املفت�صني  عمل  عرقلة  من  اجلدوى 
الأحدهم ببوجدور مبزاولة الواجب املهني، يف حتد 
للوظيفة  االأ�صا�صي  النظام  من   38 للف�صل  �صريح 
العمومية، والقيام بخرق الف�صل 18 من هذا النظام 

باإف�صاء ال�صر املهني لهيئة التفتي�س الرتبوي.

ابرهوما
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الأ�صالة  من قياديي  جزء  اقتحم 
واملعا�شرة قلعة زراعة »الكيف« ب�شمال 
املغرب مبنطقة باب برد، يف لقاء توا�شلي 
كبري ال�شبت املا�شي مع املزارعني، حتول 
ولتقدمي  الدرك  رجال  ملحاكمة  اللقاء 
ال�شكايات وال�شعي اإىل الو�شاطات من اأجل 

التخل�ص من قب�شة ال�شلطة وابتزازاتها.
املزارعني  مئات  ح�شره  الذي  اللقاء  هذا 
وقاطعه  والنواحي  برد  بباب  للع�شبة 
اأعلن  املخزن،  من  خوفا  الآخرون  اآلف 
األف مزارع للكيف   48 اأن  خالله بن�شما�ص 
ب�شبب  والقهر  الظلم  يعي�شون  باملنطقة 
الكاذبة  الو�شاية  الزراعة، وتتم عرب  هذه 

التي ل تبنى على م�شاطر �شحيحة.
اإىل ذلك، بحث بع�ص املزارعني عن الأمني 
العام م�شطفى الباكوري من اأجل انتزاع 
يجدوه  فلم  املو�شوع،  هذا  يف  لهم  دعمه 
عن  الثاين  الغياب  وهو  اللقاء،  هذا  خالل 
التوا�شلي  اللقاء  بعد  الكيف  مو�شوع 

الأول بالربملان.
وبالتزامن مع لقاء باب برد كان الباكوري 
اليوم  نف�ص  خالل  العيادي  فتيحة  رفقة 

الإقليمي  املوؤمتر  لقاء  على  ي�شرف 
حتتل  التي  املنطقة  للرحامنة، وهي 
الأ�شالة  حزب  م�شروع  يف  خا�شة  مكانة 
احلزب  ملوؤ�ش�ص  تعود  حيث  واملعا�شرة، 
فوؤاد عايل الهمة، فهل هي ال�شدفة اأم هناك 
انق�شام يف املوقف داخل البام من مو�شوع 
اأن تقنني زراعة »الكيف«  »الكيف«، علما 
ملف مثري ي�شتغله مناف�شو احلزب كثريا 

يف الداخل وخ�شوم املغرب يف اخلارج؟
الذي  اللقاء  خالل  قال  قد  بن�شما�ص  وكان 
انعقد حول تقنني نبتة »الكيف« يف مدينة 
»باب  لقاء  من  واحد  يوم  بعد  �شف�شاون، 
ول  اأحمر  ل�شوء  ل  وجود  »ل  برد«، 
ن�شتغل  م�شوؤول،  حزب  نحن  يحزنون.. 
لنفكر  احلق  يعطينا  جديد،  د�شتور  يف 
اأ�شبنا، هذا كالم  اأم  اأخطاأنا  ونبادر.. هل 
اأقول، لكل من يعتقد،  اأن  اأود  اآخر.. لكن، 
املخزن  اأن  اأو  اأخ�شر،  �شوءا  هناك  اأن 
ي�شرفها  اأو  الكيف،  تقنني  مبادرة  يحرك 
عن طريق احلزب، لقد اأخطاأت، ويجب اأن 

تغري النظارات«.
وكان بن�شما�ص املعروف بقربه من جناح 

ال�شابق  اللقاء  يف  قال  قد  العماري  اإليا�ص 
ظرف  يف  ا�شتطاعت  الدولة  كانت  »اإذا 
اجلديد  العهد  مع  املا�شية  �شنة   13
بقيادة جاللة امللك حممد ال�شاد�ص، القيام 
بينها  ومن  كربى،  اإ�شالحية  باأورا�ص 
على  ال�شمال  منطقة  مع  امل�شاحلة  ور�ص 
اأن  وجه اخل�شو�ص، فاإن عليها )الدولة( 
تد�شن ملرحلة امل�شاحلة مع اأبناء املنطقة 
من مزارعي الكيف، فال ميكن القبول بتاتا 
متابعات  مو�شوع  هوؤلء  كل  يكون  باأن 
بع�شا  بن�شما�ص  وا�شتعر�ص  ق�شائية«. 
زراعة  بتاريخ  املرتبطة  اجلوانب  من 
الكيف، املمتد على مئات ال�شنني، و�شول 
اإىل املرحلة التي فكرت فيها الدولة باإجناز 
»الكيف«  لنبتة  بديلة  زراعات  برامج 
بتمويل من الحتاد الأوروبي، غري اأن هذه 
ف�شلها  الواقع  اأثبت  ما  �شرعان  الربامج 
املعطيات  واأن  خ�شو�شا  �شنوات،  بعد 
تربة  اأن  اإىل  ت�شري  امليدانية  الواقعية 
»الكيف«  �شوى  تقبل  ل  املنطقة  اأرا�شي 

كمنتوج، ح�شب م�شادر اإعالمية.

حا�شى اأن يكون املغرب هو 
�جلز�ئر �أو تندوف 

انغير بوبكر ❋
الزيارات التي قام بها العديد من ال�شحفيني وال�شيا�شيني املغاربة 
ملخيمات تندوف، واآخرها زيارة الوفد ال�شبابي ال�شرتاكي الدويل، 
املحتجزون  املغاربة  يعي�شها  موؤملة  اإن�شانية  و�شعية  عن  ك�شفت 
يف تندوف اأمام مراأى وم�شمع العامل، ففي الوقت الذي تنادي فيه 
مهمة  واإ�شافة  املينور�شو  مهام  بتغيري  واجلزائر  البولي�شاريو 
مراقبة حقوق الإن�شان ملهامها املحددة اأ�شال يف مراقبة وقف اإطالق 
املتنازعة، وكذا  الأطراف  الثقة بني  وامل�شاهمة يف خلق جو  النار 
عائلية  زيارات  وتنظيم  الألغام  من  املنطقة  تخلي�ص  على  ال�شهر 
جلمع �شتات الأ�شر املغربية امل�شتتة بني تيندوف واملغرب، �شعى 
اللوبي اجلزائري لدى دول العامل م�شتقويا باملال الناجت عن الطفرة 
النفطية والغازية التي تعرفها اجلزائر بفعل ارتفاع اأ�شعار البرتول 
اجلزائر  معها  عقدت  التي  للدول  وا�شتمالة  العاملية،  الأ�شواق  يف 
�شفقات الت�شلح املت�شمنة ل�شراء املعدات والآليات الع�شكرية التي 
الثالثة  باأن اجلزائر هي  نن�شى  الدولرات ول  قيمتها ماليري  تبلغ 
اإفريقيا هذه ال�شنة من حيث �شراء الأ�شلحة بتكلفة مالية تناهز 2 
مليار دولر. كل هذه املعطيات �شاعدت اللوبي اجلزائري على خلق 
بلبلة على م�شتوى جمل�ص الأمن الدويل كادت اأن تع�شف باجلهود 
الكبرية التي بذلها املنتظم الدويل لأكرث من ثالثة عقود من اإ�شرافه 

على هذا النزاع املفتعل واملوروث من احلقبة ال�شتعمارية.
 املجتمع الدويل قام مبجهودات كربى من اأجل تطويق تداعيات هذا 
النزاع الدويل الذي طال اأمده، ويظهر ذلك جليا يف عدد من القرارات 

الهامة التي اأ�شدرها جمل�ص الأمن ومنها:
-1 القرار رقم 690 ل�شنة 1991 الذي مت مبوجبه خلق املينور�شو، 
اإطالق  ال�شهر على وقف  القرار مهمة وا�شحة هي  لها  والتي حدد 

النار.
الأمن  جمل�ص  مبوجبه  ثمن  والذي   2007 ل�شنة   1754 القرار   2-
املبادرة املغربية للحكم الذاتي، كما ورد يف ن�ص القرار الأممي »واإذ 
مني  العــام يف 11  يحيط  علمــا باملقرتح املغربي الــذي قــدم اإىل الأ
باجلدية  املت�شمة  املغربية  بــاجلهود  يرحــب  واإذ   ،2007 اأبريــل 
وامل�شوؤولية وامل�شداقية والراميــة اإىل امل�شي قــدما بالعملية �شوب 

الت�شوية«. 
 ،200811 2007، و1813 ل�شنة  1783 ل�شنة  اأخرى مثل  وقرارات 
 ،2011 ل�شنة  و1979   ،2010 ل�شنة  و1920   ،2009 ل�شنة  و1871 
و2044 ل�شنة 2012، والقرار الهام  2044  ل�شنة 2013، والذي �شبق 
اإقراره �شخبا اإعالميا وحراكا ديبلوما�شيا غري م�شبوق بعدما ت�شرب 
من كوالي�ص جمل�ص الأمن الدويل اإمكانية مراجعة مهام املينور�شو 
لت�شمل حقوق الإن�شان. ويف الواقع دخل مو�شوع حقوق الإن�شان 
بقوة يف ال�شراع املغربي اجلزائري  باعتبار اأن جبهة البولي�شاريو 
لذلك  اجلزائر  جرنالت  اأيدي  يف  األعوبة  �شوى  لي�شت  احلقيقة  يف 
ال�شحراء  ال�شراع حول  الأ�شياء مب�شمياتها،  ن�شمي  اأن  املفيد  من 
املغربية �شراع جزائري  مغربي �شرف، ا�شتعمال حقوق الإن�شان 
املغرب  على  ال�شغط  اأجل  من  والبولي�شاريو  اجلزائر  طرف  من 
الكثريين من �شناع  اأ�شطوانة م�شروخة وم�شرحية مل تعد ت�شلي 
ال�شيا�شة الدولية يف مراكز القرار، كان ممكنا للجزائر والبولي�شاريو 
اأن ت�شتعمال ملفا نبيال كملف حقوق الإن�شان قبل العوملة التكنولوجية 
العامل  يكتفي مواطنو  العامل، حيث  التي يعرفها  الت�شال  وثورة 
ب�شماع الأخبار من اإذاعة ر�شمية واحدة وموجهة، اأما اليوم فالعامل 
باأ�شره يعرف باأن حقوق الإن�شان منتهكة يف اجلزائر وتندوف اأكرث 
اأن بلدي املغرب جنة فوق الأر�ص  منها  يف املغرب، هذا ل يعني 
الأمريكية  حتى  اأو  الأملانية  بالدميقراطية  ننعم  كمغاربة  واأننا 
الإن�شان  حلقوق  انتهاكات  هناك  تزال  ما  املغرب  بلدي  يف  اأبدا  ل 
مايزال القمع ميار�ص على املعطلني، وعلى العمال، وعلى الفئات 
املهم�شة ما تزال حقوق الن�شاء مه�شومة ما تزال الأمازيغية تنتظر 
اخلال�ص من حكومة ل تريد لالأمازيغية اأن حتظى مبكانتها املرموقة 
بلدي  فيه، ولكن يف  د�شتوريا هذا ل ريب  عليه  كما هو من�شو�ص 
املغرب ملك همام ا�شتطاع اأن يطوي �شفحة النتهاكات اجل�شيمة 
حلقوق الإن�شان يف اإطار مقاربة الإن�شاف وامل�شاحلة،  واأن يقيم 
موؤ�ش�شات واآليات حقيقية حلقوق الإن�شان؛ مثل املجل�ص الوطني 
حلقوق الإن�شان الذي له من املهام احلقوقية ال�شيء الكثري وقيادته 
منا�شلة بامتياز فرئي�شه ادري�ص اليازمي كان من الأع�شاء البارزين 
لها  �شابقا  رئي�شا  كان  بل  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  يف 
وكان من الذين عانوا من �شنوات النفي والغرتاب ب�شبب مواقفه 
ال�شيا�شية، كذلك اأمني العام املجل�ص  املحامي املنا�شل ال�شبار اأحد 
اأوجه الي�شار املغربي الذي عانى من ويالت العتقال والقمع، وهو 
من �شليل العائلة احلقوقية للجمعية املغربية حلقوق الإن�شان قبل 
يجمع  منتدى  وهو  والإن�شاف  احلقيقة  ملنتدى  رئي�شا  ي�شبح  اأن 

�شحايا �شنوات الر�شا�ص والقمع ببالدنا.. 

هل هو انق�سام يف املوافق بني »جمموعة الريف«  وباقي املكتب ال�سيا�سي؟

ملاذا يف�شل  الباكوري »الرحامنة«
 علــــى »باب بـــرد«؟

الرباط: األسبوع
لالت�شال  الوطنية  )الهيئة  »الهاكا«  وجهت 
اأمينة  ترتاأ�شها  التي  الب�شري(  ال�شمعي 
كريان  بن  الإله  لعبد  قوية  �شفعة  املريني 
جمل�ص  مع  �شراعه  يف  احلكومة  رئي�ص 
يعرف  بات  ما  ق�شية  حول  امل�شت�شارين 

بـ»الإحاطة علما«.
عدم  عن  اأخريا  »الهاكا«  حكماء  اأعلن  فقد 
اأحقية احلكومة وعدم �شرعيتها يف منع بث 
الإحاطة علما، التي يتقدم بها امل�شت�شارون 
باأن  واأقرت  العمومية،  اجلل�شات  بداية  يف 
اأمواج  على  ال�شفوية  الأ�شئلة  جل�شات  بث 
التلفزيون يجب اأن تكون كاملة مبا فيها نقطة 

الإحاطة علما.
 وكانت »الأ�شبوع« )عدد: 6 مار�ص 2014( 
قد نقلت اأن بع�ص ال�شيا�شيني نبهوا ال�شيخ 
بيد اهلل رئي�ص جمل�ص امل�شت�شارين من الوقوع 
يف خطاإ اإحالة ر�شالة من توقيعه يف املو�شوع 
اإىل »الهاكا« باعتباره رئي�شا ملوؤ�ش�شة برملانية 
د�شتورية هي يف خالف مع موؤ�ش�شة د�شتورية 
اأخرى، هي احلكومة، وبالتايل ل يجب رفع 
هذا اخلالف للتحكيم داخل موؤ�ش�شة اأقل هي 
»الهاكا«، واأن الأ�شلح اأن يبادر بالأمر فريق 
برملاين واحد، وهو ما مت حيث اقت�شر التظلم 
الأ�شالة واملعا�شرة  فريق  الهاكا على  لدى 

مبجل�ص امل�شت�شارين فقط.

املريني تنت�شر لأ�شحاب »الإحاطة علما«

الباكوري رفقة الهمة

❋ باحث في العالقات الدوليةأمينة المريني
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ال اأفهم مربرات التطبيع 
الذين  ه�ؤالء  اأفــــهم  ال  اأنا 
ويقولون  التطبيع،  يربرون 
بني  �صراع  هناك  لي�س  اإنه 
والكيان  املغربية  اململــــــكة 
عجيب،  موقف  هذا  ال�صهيوين. 
�صخ�س  عن  �صدر  اإذا  خا�صة 
عا�س يف املغرب اأو تقلد منا�صب 
رفيعة فيه. ال اأفهم كيف اأن مغربيا 
يتم�صك برتاب وطنه، ثم يقول اإنه 
غري معني بعروبة القد�س ال�صريف 

وحتريره، هذا اعتربه نوعا من الهرطقة ال�صيا�صية.
اإنهم  رم�صان؟  حرب  يف  املغرب  م�صاركة  هوؤالء  ن�صي  هل 
يتجاهلون مواقف ال�صعب املغربي الذي يف اأغلبه، يترباأ من 

اأقوال اأولئك، وتعتربها ال تعرب عنه باأي �صكل من االأ�صكال.  
سعيد خالد الحسن )أستاذ جامعي(

حتالف ظريف مع العدالة وتنمية 
التقـــــــدم  حـــــزب  اإن 
حزب  واال�صرتاكــــــــــية 
وطني،  ي�صاري  ا�صرتاكي 

حزب حداثي ويتخندق يف 
مع�صكر الي�صار، ويف ال�صف 

وما  الدميقراطي  الوطني 
حتالف  هو  اليوم  ب�صدد  هو 

�صيا�صية  ظروف  اأملته  ظريف 
معينة مرتبطة بحراك �صيا�صي 

يف املغرب، واإننا اإىل جانب ذلك نبقى 
اأي  نتحمل  ال  التي  التقليدية  حتالفاتنا  على  منفتحني 

م�صوؤولية فيما األت اإليه.
نبيل بنعبد اهلل )حزب التقدم واالشتراكية(

ال عالقة للقهر باغتيال عبا�س امل�ساعدي
عبا�س  دخل  اأن  حدث 
على  مرة  امل�صاعدي 
بعد  مبا�صرة  امللك 
خروج عالل الفا�صي من 
جمل�صه، فاأخربه امللك باأن 
باحلرف:  له  قال  الفا�صي 
داك  من  را�صك  »ح�صي 
اأفكار  عندو  راه  عبا�س، 
ثورية جابها من م�صر«. وملا 
قدم والدي ا�صتقالته اإىل حممد 
التحرير  جي�س  من  اخلام�س 
رف�س امللك قبول ا�صتقالته، واأكد له باأن جي�س التحرير 
هو االأداة الوحيدة التي يخيف بها حزب اال�صتقالل، ثم 
اأعطاه 30 مليونا لت�صوية اأو�صاع اجلي�س، اأرى اأن دالئل 
اغتيال  بحادثة  للق�صر  عالقة  اأي  لنفي  وكافية  قاطعة 

والدي.
خليل المساعدي )ابن عباس المساعدي(   

الغناء لي�س حراما
حراما،  لي�س  الغناء 
هو  احلرام  والغناء 
لكن  الفاح�س،  الغناء 

باأغاين  نتغنى  عندما 
اجتماعية واأغاين تت�صمن 

فهي  جمتمعية  ر�صالة 
ن�س  هناك  ولي�س  حالل، 
عك�س  يقول  وغريه  قراآين 

ذلك، لكن لالأ�صف، �صاحمهم 
اأ�صبحوا يتدخلون يف  اهلل، 

االأمر، فالدنيا متاع، وعلينا 
اأن نتمتع مبا وهبنا اهلل به، 

التي  اجلماعات  بع�س  وهناك  باخلري.  وننادي 
تفتي وهي غري موؤهلة لذلك لالأ�صف، وال�صي عبد 
الهادي بلخياط له �صوت جميل، واإذا ابتعد عن 
اأداء االأغاين الهادفة واالجتماعية، فنحن نح�س باأن 

هناك نق�صا لنا يف الفن املغربي)..( وافتقاد ال�صاحة الفنية 
لهذا ال�صوت اجلميل هو احلرام.  

محمود اإلدريسي )فنان(
 

موظفون فوق العادة، م�صجلون يف الوظيفة العمومية 
يف املغرب، يتلقون رواتبهم على راأ�س كل �صهر، لكن 
الفرق بينهم وبني باقي املوظفني هو اأنهم ال يح�صرون 
مهمة  باأية  يقومون  وال  عملهم،  ومقرات  اأماكن  اإىل 
الراأي  عليهم  يطلق  من  هوؤالء  اأجورهم.  ال�صتحقاق 

العام املغربي لقب: »املوظفون االأ�صباح«.
تقدر م�صادر حكومية عددهم مبا يزيد عن ال�صبعني 
اأي  دون  غاليا  الدولة  خزينة  يكلفون  موظف  األف 
مردود، وهو ما دفع احلكومة املغربية يف �صابقة هي 
املا�صي  �صهر فرباير  االإعالن يف  اإىل  نوعها  االأوىل من 
عن  تغيبهم  من  التاأكد  بعد  موظفا   757 ت�صريح  عن 

العمل لوقت طويل دون مربر.
هي ظاهرة متف�صية وم�صتمرة منذ عقود ب�صبب الف�صاد 
هالة  الطالبة  املغربية.  االإدارة  داخل  امل�صت�صري 
�صنتوف ترى اأن لهذه الظاهرة تاأثري كبري يف ميزانية 
تقدر  التي  احلكومية  باالأرقام  وت�صت�صهد  الدولة 
خ�صائر الدولة ب�صبب »املوظفني االأ�صباح« ما بني 5 
»يعود  اأورو(.  )10 ماليني  �صنويا  درهم  مليار  و11 
تفاقم هذه الظاهرة اإىل ثمانينيات القرن املا�صي وما 
رافق تلك الفرتة من اختالالت، ال يزال تاأثريها قائما 
حيث  املغربية،  االإدارة  م�صتوى  على  هذا  يومنا  اإىل 
كان املن�صب املايل يعترب نوعا من املكافاأة ال�صيا�صية، 

يتم توزيعها على اأقارب م�صوؤولني �صيا�صيني واأمنيني 
وع�صكريني مقابل والئهم وخدماتهم«، تقول �صنتوف 

لـ»هنا �صوتك«.
ي�صتغل  الذي  حلمادي،  ر�صا  ال�صاب  الراأي  يوافقها 
و�صفا  ويقدم  خا�صة،  �صركة  يف  ا�صت�صاريا  خبريا 
دقيقا لهذه الظاهرة باعتبارها اإحدى »معاقل الريع«. 
ب�صبب  اقتحامها  احلكومة  على  ا�صتع�صى  ولذلك 

افتقادها لل�صجاعة ال�صيا�صية لذلك. ي�صرب حلمادي 
بجهة  مثاال  �صوتك«  لـ»هنا  الظاهرة  عن  حديثه  يف 
 40 البي�صاء   الدار  جهة  »يف  قائال:  البي�صاء  الدار 
األف موظف جماعي، واأقل من 100 مقاطعة، بعملية 
ب�صيطة يجب اأن تتوفر كل مقاطعة على 100 موظف، 
املوظفون  هوؤالء  اختفى  اأين  حا�صال،  لي�س  هذا  لكن 

اإذن؟«.
اأن  املغرب  يف  �صحفية  تقارير  ذكرت  اأ�صابيع،  وقبل 
�صيا�صيا مغربيا يتقا�صى اأجرا عن وظيفة يف جمل�س 
املغربي(  الربملان  يف  الثانية  )الغرفة  امل�صت�صارين 
حاالت  يعرف  حلمادي  ر�صا  مهمته.  يوؤدي  اأن  دون 
اأن  اأعرف  احلزبي  ن�صاطي  »بحكم  م�صابهة.  كثرية 
عددا من احلزبيني وهم موظفون يف وزارة الداخلية 
اأ�صخا�صا عديدين  اأي�صا  اأعرف  اأعمالهم.  يوؤدون  وال 
ممن يتوفرون على رواتب حمرتمة يف دواوين وزراء 
ومل يطوؤوها يوما. اأعرف معلمني مل يزوروا اأق�صامهم 
منذ �صنوات اإما ب�صبب »التفرغ النقابي« الذي اأعتربه 
بال�صيا�صة   ان�صغلوا  اأعرف موظفني  الريع.  نوعا من 
اأن  االأمر  يف  اخلطري  مكاتبهم.  مواقع  متاما  ون�صوا 
اأن  اأ�صبح حقا منتزعا  هذا يحدث بتواطوؤ الكل، لقد 

حت�صل على راتب من الدولة دومنا مقابل«.

 »موظفـــ ون اأ�سباح« يلتهمـــون ميزانيـــة املغرب 

»�سحاتة« امل�سري لتدريب 
املنتخب املغرب 

لنادي  االأ�صبق  الفني  املدير  �صحاته  ح�صن  اقرتب 
الزمالك امل�صري، ومنتخب م�صر الوطني بقوة من 
الفرتة  للمنتخب املغرب، خالل  الفنية  القيادة  تويل 
املقبلة. واأكد موقع »�صتار اأفريكا« املخت�س يف �صوؤون 
الكرة االإفريقية، اأن ح�صن �صحاتة اقرتب من قيادة 
وكيل  حلمي  كرمي  اأن  اإىل  م�صرًيا  االأطل�صي،  اأ�صود 
الالعبني هو الو�صيط يف ال�صفقة، وهو من قام باقرتاح 

ا�صم »املعلم« على االحتاد املغربي لكرة القدم.
وذكر املوقع اأي�صا، اأن �صحاتة اأو�صح اأنه لن ميانع 
عر�صا  تلقيه  حال  يف  املغربي  املنتخب  تدريب  يف 
بع�س  اأن  علما  املغربي،  االحتاد  من  جادا  ر�صميا 
امل�صادر ترجح خو�صه لتجربة تدريب نادي الرجاء 

البي�صاوي.

مراك�س  مدينة  يف  الع�صكرية  اجلوية  القاعدة  حتت�صن 
الدورة  فعاليات  اجلاري،  اأبريل  و26   23 بني  املغربية، 
والف�صاء  الطريان  ل�صناعات  الدويل  للمعر�س  الرابعة 
)مراك�س اإير �صو(، مب�صاركة عار�صني وفاعلني �صيا�صيني 
ب�صناعات  املرتبطة  القطاعات  خمتلف  يف  ومنع�صني 
الطريان والف�صاء، من 56 دولة، بينهم 54 ممثال لوزارات 
النقل املدعوة، �صمنها 28 وفدا اإفريقيا وثالثة من اآ�صيا 
ال�صرق  من  وت�صعة  اأمريكا  من  وثالثة  اأوربا  من  و11 
االأو�صط، ف�صال عن 40 رئي�س اأركان من اإفريقيا واأمريكا 

وال�صرق االأو�صط واأوربا.
حممد  امللك  رعاية،  حتت  ينظم  الذي  املعر�س  ويج�صد 
اجلوية،  امللكية  القوات  من  ر�صمي  وبدعم  ال�صاد�س، 
ووزارة التجهيز والنقل واللوجي�صتي، ووزارة ال�صناعة 
والتجارة واال�صتثمار واالقت�صاد الرقمي، طموح املغرب 
يف جمال �صناعات الطريان والف�صاء الذي ي�صكل اأحد اأبرز 
روافد ال�صيا�صة ال�صناعية للمغرب يف هذا املجال اإىل جانب 
تهيئة مناطق �صناعية متخ�ص�صة وتوفري نظام حتفيزي 
مواكبة  اإىل  يهدف  اأنه  عن  ف�صال  اال�صتثمارات،  جلذب 
اال�صرتاتيجية التي و�صعتها احلكومة املغربية ومنع�صو 
الطريان  اأجل تطوير جمال �صناعات  الطريان من  قطاع 

جماالت  يف  املغرب  يحتلها  اأ�صبح  التي  املكانة  وتعزيز 
ال�صناعات اخلدماتية، وال�صيانة، والتكوين املرتبطة بهذا 
املجال، كما يعد ف�صاء للقاء وتبادل اخلربات بني �صناع 
ومنع�صي قطاع �صناعة الطريان من خمتلف دول العامل 
الطريان  �صناعة  الإبراز  وفر�صة  االأفارقة،  وامل�صوؤولني 
املدين والع�صكري باملغرب، وذلك من اأجل تعزيز الدينامية 
التي متيز هذا القطاع حاليا على امل�صتوى الدويل وتطوير 

اأر�صية �صناعة الطريان االإفريقية باملغرب.
يف  دوليني  فاعلني  م�صاركة  الرابعة  الدورة  و�صتعرف 
من  والدفاع،  االأعمال  وطريان  املدين  الطريان  �صناعات 
قبيل دا�صو، واإيربا�س، واإمربير، و�صي�صنا، وبومباردييه، 
وبيل  اآر،  تي  واآي  مي�صتالند،  واأغو�صتا  ووبي�صكرافت، 
هليكوبرت، وغلف�صرتمي، وغريهم. كما حتت�صن التظاهرة، 
ب�صراكة مع اجلمعية االإفريقية لطريان االأعمال، معر�س 
القارة  يف  نوعه  من  االأول  يعد  الذي  االأعمال،  طريان 
ال�صمراء، مب�صاركة نخبة من رواد �صناعة طريان االأعمال 

الدوليني وكذا �صركات اخلدمات والتزويد املرتبطة بها.
ويوؤكد املنظمون اأن معر�س مراك�س الذي ينظم كل �صنتني 
حتول اإىل »اأحد اأهم معار�س املالحة اجلوية يف العامل«، 
واأنه »ا�صتطاع اأن يفر�س نف�صه، من خالل ثالث دورات، 

والع�صكري  املدين  الطريان  �صناعة  للقاء  كموعد  فقط، 
اهتمام  »ازدياد  مربزين  االإفريقية«،  القارة  مع  الدويل 
الف�صائية بال�صوق  الدوليني يف جمال ال�صناعة  الفاعلني 
بلدان  اإقامة عالقات جتارية مع  االإفريقية، وذلك بهدف 
القارة اأو تعزيز هذه املعامالت«، حيث حتول املعر�س اإىل 
»ف�صاء ممتاز يتيح للم�صاركني فر�صة اكت�صاف االبتكارات 
جتارية  معامالت  وعقد  للقطاع  اجلديدة  واالجتاهات 

مهمة«.
مربع،  مرت  اآالف   110 م�صاحة   2014 دورة  و�صتغطي 
�صتجري تهيئتها ب�صكل يتيح للم�صنعني تنظيم عرو�س 
جوية انطالقا من مواقعهم الثابتة مبا�صرة، وذلك بف�صل 
�صهولة الو�صول اإىل مدرج االإقالع والهبوط. و�صت�صارك يف 

فعاليات التظاهرة 70 طائرة ثابتة و55 طائرة متحركة.
وجرت العادة اأن يفتح املعر�س خالل اليوم الرابع اأمام 
اجلمهور، بعد تخ�صي�س االأيام الثالثة االأوىل للمهنيني. 
وعر�س  جوية،  ا�صتعرا�صات  تنظيم  التظاهرة  وتعرف 
تنظيم  اإىل  باالإ�صافة  اجلوية،  التجهيزات  من  جمموعة 
ندوات علمية، حول اأبرز التطورات التي يعرفها القطاع، 
والوفود  ال�صركات  ممثلي  بني  ثنائية  لقاءات  تنظم  كما 

امل�صاركة.

عمالقة »الف�ساء« يجتمعون يف مراك�س وتن�سيق غري
 م�سبوق بني الرباح واجلي�س امللكي 

كاريكاتير

مبدع
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يف فرن�سا حكومة 
مقاتلة.. ويف املغرب 

حكومة »مقتولة«
مصطفى قسيوي

يف  اال�شرتاكي  احلزب  هزمية  عقب 
�شكل  الفرن�شية،  البلدية  االنتخابات 
الرئي�س الفرن�شي فران�شوا هوالند حكومة 
جديدة وم�شغرة تتكون من 16 وزيرا بدل 
38 يف احلكومة ال�شابقة التي كان يراأ�شها 

جان مارك اآيرولت.
هوالند  الرئي�س  و�شف  التن�شيب  حلظة 
ب»املقاتلة«،  اجلديدة  احلكومة  هذه 
االنتخابات  يف  حزبه  هزمية  اأن  معتربا 
»ا�شتياء  بو�شوح  يرى  جعلته  البلدية 
�شيا�شاته  من  الفرن�شيني  وخيبة« 
هاته  يف  خريا  يتو�شم  وهو  املتبعة، 
االعتبار  الإعادة  اجلديدة  احلكومة 
يكن  مل  الذي  الفرن�شي  ولل�شعب  حلزبه 
وعرب  ال�شابقة  احلكومة  عمل  عن  را�شيا 
التي  قراراتها  على  عاقبها  بل  غ�شبه  عن 
االنتخابات  خالل  م�شاحله،  تخدم  مل 
الذي  هوالند  فران�شوا  ،وهاهو  البلدية 
م�شتوياتها  اأدنى  اإىل  �شعبيته  تدنت 
اليوم  ،يحاول  الراأي  ا�شتطالعات  ح�شب 
اأن  قال  حيث  حكومته  اأخطاء  ت�شحيح 
م�شوؤولية«  »ميثاق  و�شع  يف  يكمن  هدفه 
بني الدولة وال�شركات، كما دعا اإىل فر�س 
ذات  وال�شيما  ال�شركات،  على  اأقل  اأعباء 
من  املزيد  مقابل  يف  املتدنية،  الرواتب 
وكذلك  واال�شتثمارات  الوظيفي  التعاقد 
الفرن�شيني  على  ال�شرائب  خف�س  عزمه 

واال�شرتاكات التي ي�شددها االأجراء .
كان  ما  �شينجزون  وزيرا   16 ب  حكومة 
ينجزه 38 وزيرا،اإنها حقا حكومة مقاتلة، 
عدة  وعلى  مقاتال  �شي�شبح  وزير  كل 
ال�شالح  ي�شع  اأن  حقه  من  ولي�س  جبهات 
وي�شرتيح فال اأحد يقاتل مكانه،عليه وحده 
اأن يوؤمن نطاق م�شوؤوليته خا�شة اأن نظام 
امل�شوؤولية  فرن�شا  ففي  يرحم  ال  اجلندية 
مرتبطة باملحا�شبة وبالتايل فاملقاتل يقتل 

بقوة القانون اإن مل يوؤمن جبهته .
تغني  حيث  احلبيب  باملغرب  عندنا  اأما 
»وخوكم  اأغنية  جمامعهن  يف  الن�شوة 
يف  يرتاح«  وم�شى  ال�شالح  حط  اآلبنات 
عن  دالالت  من  االأغنية  اإليه  ترمي  ما 
الالمباالة واال�شتهتار بامل�شوؤولية ،فاالأخ 
للدفاع  ويتاأهب  �شالحه  يالزم  اأن  عو�س 
اأو  للنوم  وذهب  جانبا  ال�شالح  و�شع 
اللهو ،وهذا هو حال االأخ بنكريان حينما 
،جاء  حكومته  ف�شل  وبامللمو�س  ثبت 
بحكومة جديدة كثرية العدد قليلة العتاد 
 16 جي�س  حكومته  ف�شلت  حينما  ،هوالند 
وكاأين  وزيرا   38 عن  وا�شتغني   « »مقاتال 
به هوامل�شلم ،هو الذي ينهج من ال�شريعة 
الذي  هو  الدنيا،  �شوؤون  لتدبري  والدين 
 « االأنفال  �شورة  يف  تعاىل  بقوله  يوؤمن 
َيْغِلُبوا  اِبُروَن  �شَ ِع�ْشُروَن  ِمْنُكْم  َيُكْن  اإن 
اأَْلًفا،  َيْغِلُبوا  ِماَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  َواإِْن  ِماَئَتنْيِ 
ويف �شورة البقرة »َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت 

ِفَئًة َكِثرَيًة » .
اأما االأخ بن كريان الذي ال تفارق ال�شبحة 
عو�س  وزيرا   38 ب  فجاء  اأ�شابعه 
ال  والكم  بالعدد  لديه  العربة  وكاأن   32
ورعاية  بامل�شوؤولية  واالإميان  باالأهلية 
االأمانة ، ماذا �شيقوم به 38 وزيرا زيادة 
على رئي�شهم امل�شلم بل امل�شت�شلم واملوؤمن 

بوجود عفاريت تعرقل عمل حكومته ..

املر�شحة  حنون،  الويزة  تعهدت 
اجلزائرية  الرئا�شة  النتخابات 
بفتح  املقبل،  اأبريل   17 يف  املقررة 
حال  املغرب،  مع  الربية  احلدود 

فوزها بالرئا�شة.
بدار  األقته  �شعـــــبي  خطاب  ويف 
 600 تلم�شان،  حمافظة  يف  الثقافة 
كيلومـــــرت غرب اجلزائر العا�شمة، 
انتخـــــبتموين  »اإذا  حنون:  قالت 
الأن  املغرب؛  مع  احلدود  �شاأفتح 
ح�شـــــانتنا من ح�شانة جرياننا«.

عاما،   60 ذات  حنون،  واأ�شافــت 
العمال  حلزب  العام  االأمني 
اإىل  بحاجة  »اجلزائر  اأن  الي�شاري، 
وقت  اأي  من  اأكرث  احلواجز  رفع 
حتى  املغرب،  اجلارة  مع  م�شى 
القنابل  مفعول  اإبطال  من  نتمكن 
البلدان  ت�شتهدف  التي  املوقوتة 

العربية«.
الوحيدة  املراأة  حنون،  واأو�شحت 
الرئا�شة  النتخابات  املر�شحة 
تهريب  »اآفة  اأن  اجلزائرية، 

املخدرات من املغرب نحو اجلزائر 
مغرب  بناء  اأمام  حائاًل  تقف  لن 

عربي موحد«.
املغرب  »�شنبني  بقولها:  وتابعت 

العرب  �شعوب  ونوحد  الكبري، 
واملخدرات  االأمازيغ،  وقبائل 

�شنكافحها باأ�شكال اأخرى«.
واالأمازيغ هم جمموعة من ال�شعوب 

يف  املمتدة  املنطقة  ت�شكن  التي 
االأمازيغية  ولغتهم  اإفريقيا،  �شمال 
لغات  اإىل  باالإ�شافة  والعربية، 

اأجنبية كالفرن�شية.

بعنوان  مو�شوماً  حديثاً  �شدر  كتاب  يتناول 
»جتارة العظام الب�شرية خالل القرن التا�شع ع�شر 
ومطلع القرن الع�شرين«، ل�شاحبه الدكتور �شمري 
بوزويتة، اإحدى الق�شايا الغريبة يف تاريخ املغرب 

الذي مل تتعود عليها الكتابة التاريخية من قبل.
اجلواب  فا�س  بجامعة  االأ�شتاذ  كتاب  ويحاول 
العظام  جتارة  غياب  باأ�شباب  يتعلق  �شوؤال  عن 
متوجهاً  واملوؤرخني،  الفقهاء  دفاتر  من  الب�شرية 
من  انطالقاً  املغرب  تاريخ  قراءة  اإعادة  نحو 
الده�شة  التي تخلق  ال�شائكة  التاريخية  الظواهر 

حني اكت�شاف مثل هذه الظواهر ال�شاذة.
ت�شريحات  يف  بوزويتة  �شمري  الدكتور  وقال 
لـ»العربية.نت«: »اإن املغزى احلقيقي لهذا العمل 
هو نب�س الذاكرة املظلمة يف تاريخ املغرب، وزيارة 
مغاربة  عند  للجدل،  واملثرية  ال�شادمة  االأمكنة 
القرن 19 ومطلع القرن 20 الذين عاي�شوا نبا�شي 

ول�شو�س املقابر«.
ي�شتبطنه  الذي  املحري  ال�شوؤال  اأن  املوؤلف  وتابع 
الكتاب هو: »ملاذا غياب مو�شوع جتارة العظام 
الب�شرية من اهتمامات املوؤرخني«، مت�شائالً: »هل 

كافية  تكن  مل  الكتاب  هذا  يف  املعتمدة  الوثائق 
نب�س  اإىل مو�شوع  املوؤرخني  انتباه هوؤالء  الإثارة 

املقابر«.
جتارة  كتاب  »مو�شوع  باأن  بوزويتة  وا�شرت�شل 
العظام الب�شرية يرمي اإىل جعل املو�شوع يتحدث 
لغته اخلا�شة به، ويجعل ن�شو�شه حتكي التاريخ 
اخلفي لتجارة عظام املوتى ملغرب القرن التا�شع 

ع�شر ومطلع القرن الع�شرين«.
واأبرز املتحدث اأنه وفق هذا الت�شور جاءت فكرة 
اأجل  من  املقابر،  ول�شو�س  نبا�شي  تاريخ  كتابة 
اإقامة تاريخ م�شكوت عنه اأو ال مفّكر فيه، وحماولة 

نب�س التاريخ وو�شع حفريات لل�شمت.
واأ�شاف »حتكمت يف ال�شياق العام الذي وّجه هذا 
التاريخية  الفرتات  عند  الوقوف  حلظات  الكتاب 
بيع  نحو  املغاربة  من  �شريحة  فيها  زاغت  التي 
عظام االآباء واالأجداد خالل فرتة زمنية معينة، 
املغربي  املجتمع  ينبذه  حمّرم  �شلوك  وتبني 

برمته«.
وذهب بوزويتة اإىل اأن »الكتاب هو دعوة الإعادة 
حلظاته،  اأ�شعب  يف  املغربي  التاريخ  قراءة 
وحتريك اجلوانب اخلفية فيه، وتفكيك االأ�شباب 
الذي  التاريخي  املنعطف  تكري�س  يف  امل�شاهمة 
القرن  ومطلع  ع�شر  التا�شع  القرن  مغرب  عا�شه 

الع�شرين«.
»تعرية  اإىل  يرمي  الكتاب  اأن  اإىل  املوؤلف  وخل�س 
اجلوانب اخلفية من النوايا اال�شتعمارية لفرن�شا، 
اأخالقي،  اأو  ثقايف  اأي معيار  اإىل  والتي ال تخ�شع 
الوجه  بني  ال�شارخ  التناق�س  عن  والك�شف 
والوجه  جلياً،  يظهر  ال  الذي  للغرب  احلقيقي 

الثقايف العام الذي يج�شده التقدم الغربي«.

اإن  بو�شعيد  حممد  واملالية  االقت�شاد  وزير  قال 
حاجات اململكة من االقرتا�س اخلارجي هذا العام 
)3.44 باليني دوالر(  اأورو  بليون   2.5 اإىل  �شت�شل 
من  املائة  يف   4.9 بن�شبة  يقدر  الذي  العجز  ل�شد 

الناجت املحلي االإجمايل.
املال  وزراء  اجتماع  هام�س  على  الوزير  واأ�شاف 
بعد  يت�شح  مل  اأنه  التون�شية  العا�شمة  يف  العرب 

متى �شت�شدر احلكومة �شندات دولية.
قد  املغرب  اإن  املا�شي  العام  قال  بو�شعيد  وكان 
يجمع بليون اأورو من اإ�شدار لل�شندات الدولية يف 

بداية عام 2014.

فيدرالية الناشرين تكرم البريني الدولة يف حاجة اإىل االقرتا�ض
نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حفال تكريميا للصحفي 
محمد البريني، المحال مؤخرا على التقاعد، من منصب مدير نشر 

جريدة األحداث المغربية.. وقد سلمه وزير االتصال مصطفى الخلفي 
خالل هذه المناسبة بطاقة »عضو مؤسس« في لقاء اكتشف فيه 
الجميع حجم الصداقة التي تجمع بين محمد اليازغي الكاتب األول 

السابق لحزب االتحاد االشتراكي، والبريني)..(.

من هنا وهناك 

املراأة التي وعدت 
بحل احلدود عند 

»جوج بغال« 

كتاب ينب�ض الأول مرة يف جتارة عظام املوتى باملغرب
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ب�صرى للمغاربة كافة حیث جاءهـم من اأق�صى الغرب 
رجل ی�صعى، اإذ قال لهـم اتبعوين خریا لكم اإين قادر اأن 
اأحرركم من قیود وعبث اللغة العربیة التي تتخبطون 
ت�صبثهم  واإن  القرون دون جدوى.  فیهـا منذ ع�صرات 
الدنیا  مكارم  خا�صرین  جاهـلنی  ف�صت�صبحون  بهـا 

ومنافعهـا الكثریة.
هـذا، و�صعیا منه لإنقاذنا من التخلف الثقايف فقد حاول 
واخلرباء  الأ�صدقاء  بع�ض  مع  وبالتعاون  جاهدا 
اأن یجعل من اجتماع طال حوايل ثالث  الل�صانیات  يف 
الدويل  باملوؤمتر  یو�صف  اأن  البی�صاء  بالدار  �صاعات 

حول مزایا اللغة الدارجة.. یا لهـا من جراأة .
فبعد ردود الأفعال القویة من طرف بع�ض الأ�صاتذة 
ورف�صهـم  �صخطهـم  عن  عربوا  الذین  والباحثنی 
العربیة  اللغة  با�صتبدال  القا�صي  للم�صروع  القاطع 
بالدارجة املغربیة خالل ال�صنوات الأوىل من التدری�ض، 
اعتقدت اأن املو�صوع قد انتهى واأ�صبح من اخت�صا�ض 
التعلیم،  �صیا�صة  عن  الوحیدة  امل�صوؤولة  احلكومة 
ولكن هـا هـو یطل علینا �صاحبنا مرة اأخرى مبل�صقاته 
�صوارع  يف  املغربي  املواطن  تالحق  التي  الإ�صهاریة 
اللغة  فیهـا  امتزجت  غریبة  بلغة  تخاطبه  اململكة، 

العامیة بالفرن�صیة.
قا�صدا  املتلقي،  انتباه  جلب  منهـا  الوحید  الهدف 
بذلك طم�ض واإطفاء اللغة العربیة الف�صحى رویدا 

رویدا.
واإن متعنا يف بع�ض النماذج من العبارات على ظهـر 
مدى  نرى  عمالقة،  ل�صركات  الإ�صهاریة  اللوحات 
�صخریة هذه التعابری ون�صازهـا يف الأذن. لقد اأم�صى 
هـذا التیار یتكاثر ویتنامى یوما عن یوم اإذ اأ�صبح 

�صبه مفرو�ض على ال�صركات الإ�صهـاریة.
مثال: عرب كبغیتي، كل�صي بـ 5 دراهـم، عر�ض فوريف، 
حقهـا  على  الزیتون  زیت  بحالو،  ملكاین�ض  لربومو 

 K’nmout ،وطریقهـا، زید تهـنا مع جدید فوريف
 …ana 3la

 5 من  ابتداء  �صيء  كل  ترید،  كیفما  عرب  عو�ض: 
دراهـم، عر�ض جزايف، عر�ض ل مثیل له، زیت الزیتون 
كم  اجلزايف...،  العر�ض  اختاروا  لراحتكم  اخلال�صة، 

اأع�ض...  
وتعقید  ت�صویه  اإىل  الهادفة  النماذج  هذه  من  انطالقا 
احلكومة  دور  عن  اأت�صاءل  البیداغوجي،  امل�صل�صل 
العربیة  اللغة  تبدید  اإىل  الرامي  املخطط  هـذا  اأمام 
وتهـمی�صهـا وجعل متلقیهـا ی�صعر بامللل عند �صماعهـا 

حتى تهـجر نهائیا.
ومن باب املقارنة لهذه الو�صعیة يف فرن�صا مثال، �صوف 
لن ترتدد اأكادمییة اللغة الفرن�صیة يف اإ�صماع �صوتهـا 
لوحة  اأي  اأمام  القانون  بحكم  اعرتا�صهـا  واإ�صدار 
اإ�صهـاریة تعمد اإىل حتریف وتبخی�ض اللغة الفرن�صیة، 
ومقوماته  نف�صه  یحرتم  بلد  كل  يف  ال�صاأن  وكذلك 

الثقافیة.
الأمر  یتعلق  املبادرة،  هذه  �صاحب  اإىل  ورجوعا 
مع  املكثفة  املجتمعاتیة  باأن�صطته  عرف  ب�صخ�ض 
بجاذبیة  یتحلى  اإذ  الإعالم  و�صائل  عرب  ا�صمه  تردد 
ولباقة جتلب اهـتمام خماطبیه، اإل اأنه ورغم كل هذه 
اخل�صال، یجعلنا نت�صاءل ملاذا اأدخل نف�صه يف مو�صوع 

بعید عنه ولی�ض من اخت�صا�صاته.
التعلیم واقتحم  �صیا�صة  با�صم  ناطقا  نف�صه  لقد ن�صب 
میدانا بعیدا عن اخت�صا�صاته اأخذ مكانة وم�صوؤولیة 

احلكومة والأحزاب ال�صیا�صیة معا.
میلكهـا  التي  الت�صال  �صبكة  خالل  من  �صاحبنا  اإن 
�صخر لنف�صه الدعایة الكافیة لإجناح م�صروعه املدعوم 
اأنه من م�صیدي  من طرف الفرنكوفونیة، وبالرغم من 
اإحدى املوؤ�ص�صات الجتماعیة ملحاربة الأمیة يف املغرب 
اإل اأنه لی�ض من حقه بتاتا خلط الأوراق واإقحام نف�صه 

يف ما ل یعنیه.
اإننا ن�صاطر راأي املفكر عبد هلل العروي، عندما حتدث 
عن عملیة اعتماد الدارجة لغة للتدری�ض وقال» ال�صلبیة 
الأ�صا�صیة لذلك العتماد تتمثل يف العبء القت�صادي.. 
بلد فقری یعاين من م�صاكل كثریة وت�صیف اإلیهـا م�صكل 

خلق لغة جدیدة...«.
فاإنني  التعلیم،  �صیا�صة  حول  النتقادات  اإىل  ورجوعا 
كم  توظیف  اإىل  عمدت  املهـنیة  ممار�صاتي  خالل  ومن 
هائل من مهند�صنی �صباب منهـم من ح�صل على �صهـادات 
للهند�صة، ومنهـم من  داخل املغرب عرب مدار�ض علیا 
اأنني  التاأكید على  اأنه یجب  اإل  باخلارج،  تعلیمه  اأمت 
بنی  املهـني  الأداء  م�صتوى  على  فرق  اأي  األحظ  مل 
الطرفنی. �صحیح اأن هناك �صعوبة يف التوا�صل باللغة 
الإ�صباين  اأو  الفرن�صي  املهـند�ض  هـل  ولكن  الفرن�صیة، 

یتقن اللغة الإجنلیزیة؟
على  النفتاح  اإتاحة  اللغة،  وظائف  من  كان  فاإذا 
العلوم والتقنیات اجلدیدة وبناء ج�صور مع ف�صاءات 
جغرافیة ت�صمن عالقات جتاریة، فقد اأ�صبح من املوؤكد 
لهـا وزن ل ی�صتهان به، و�صتزداد  العربیة  ال�صوق  اأن 
اأهـمیتهـا يف امل�صتقبل القریب خ�صو�صا اأن عدد �صكان 
هذه الدول �صیقفز من 400 ملیون ن�صمة اإىل ملیار ن�صمة 
الفرنكفونیة  فر�صان  م�صروع  واإن   ،2050 حدود  يف 
غایتهم وا�صحة و�صوح ال�صم�ض يف النهار، اإذ ی�صعون 
اإىل عزل املغرب عن الدول العربیة مبحو لغة التوا�صل 
حتى  املتحدة  الأمم  لدى  ر�صمیا  وامل�صتعملة  العریقة 

ی�صبح املغرب رهـینا بامل�صالح الفرنكوفونیة.
خالل  من  املغاربة  مبنا�صدة  ندائي  واختتم  هـذا، 
امل�صروع  هـذا  �صد  للوقوف  وجمعیاتهـم  اأحزابهـم 
العبثي وقطع الطریق على كل من یرید �صدنا اإىل الوراء، 

واإبعادنا عن هویتنا ورمینا يف اأح�صان الفرنكوفونیة.

عبد الرحيم احلجوجي 
يهاجم نور الدين عيو�ش

املخطط الفرنكفوين لعزل
 املغرب عن الدول العربية.. 

ال م�ستقبل له
هاجم عبد الرحيم الحجوجي رئيس 

الباطرونا سابقا، واألمين العام لحزب 
القوات المواطنة، السياسة اإلشهارية التي 

ينهجها نور الدين عيوش، الناشط الجمعوي 
والمسؤول األول عن جمعية األمانة 

للقروض الصغرى، معتبرا أنه »أحد فرسان 
الفرنكفونية«، منبها إلى خطورة استعمال 

اللهجة الدارجة في اللوحات اإلشهارية.
ونبه الحجوجي في مقال خص به 

»األسبوع« إلى الفرص االستثمارية القادمة 
مستقبال في البلدان العربية، حيث سينتقل 

عدد السكان من 400 مليون نسمة إلى 
مليار نسمة، مما ينتج آفاقا أخرى أمام 

اللغة العربية التي تتعرض، حسب قوله، إلى 
عيوشمسلسل من التبديد.

الحجوجي

إذا كان من وظائف اللغة، 
إتاحة االنفتاح على العلوم 
والتقنیات الجدیدة وبناء 

جسور مع فضاءات 
جغرافیة تضمن عالقات 
تجاریة، فقد أصبح من 

المؤكد أن السوق العربیة 
لهـا وزن ال یستهان 

به، وستزداد أهـمیتهـا 
في المستقبل القریب 

خصوصا أن عدد سكان 
هذه الدول سیقفز من 
400 ملیون نسمة إلى 

ملیار نسمة في حدود 
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منذ �أيام حي �لعكاري يف �لرباط، فقد �أ�سر بن 
�أكرث من مرة  �أنه حاول  كري�ن لبع�ض مقربيه 
لعبه  �لذي  �لدور  لوال  من�سبه،  من  �ال�ستقالة 
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 ¢Uôëj (..)π«¨°ûàdG ∞∏Ã ∞∏µŸG ÉgÉH ˆG óÑY
على عدم �لظهور �إعالميا، وي�ستفيد من حماية 
�حلكومة،  رئي�ض  لدن  من  �لنظري  منقطعة 
حتريك  عدم  على  ي�سر  كان  �لذي  كري�ن،  بن 
ال  عندما  �الأولى  �أيامه  يف  �حلكومية  �سيارته 

.(..)ÉgÉH É¡«a ¿ƒµj
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�أوالد  عقا  �آيت  �ل�ساللية  �جلماعة  من  �ملنحدرين  �حلقوق  ذوي  طالب 
عمر�ن، يف قيادة زحيليكة، بد�ئرة �لرماين مبر�جعة مدخر�ت �سندوق 
�جلماعة �ل�ساللية منذ 100 �سنة، كما �أكدو� �أنهم ر�سدو� عدة �ختالالت 

مرتبطة بت�سرفات �لنو�ب)..(.
كل هذه �النتقاد�ت �ملوجهة للنو�ب مت ت�سجيلها يف حم�سر مت رفعه �إلى 
رئي�ض �لهيئة �ملركزية للر�سوة عبد �ل�سالم �أبو در�ر، التخاذ �الإجر�ء�ت 
�جلماعة  با�سم  �ملتحدث  �لنو�ب  بعزل  طلب  تقدمي  ظل  يف  �لالزمة، 

�ل�ساللية �ملذكور.

 á«°†b ‘ á≤dÉ©dG á∏Ä°SC’G
 IQÉéàH º¡àŸG …hGôë°üdG

äGQó``````îŸG
الرباط: األسبوع 

من  مقربون  بدلها  �لتي  �حلميدة  �مل�ساعي  جنحت 
�لطعام  عن  �ملفتوح  لالإ�سر�ب  حد  و�سع  يف  ق�سيته)..( 
�لذي كان قد دخله منذ مدة �ل�سجني �ل�سحر�وي »جلتي 
�ملعروف  �ل�سحر�ء  �أقطاب  �أحد  �بن  وهو  �لنمريي«، 
»حممد ولد بكار« �أحد �لفاعلني يف تاأ�سي�ض »جبهة �لوحدة 

و�لتحرير«.
�لنمريي يق�سي عقوبة حب�سية ب�سجن �آيت ملول منذ مدة 
ت�سل �إلى ثماين �سنو�ت �سجنا يف ق�سية عنو�نها، ترويج 
�أخرى  برو�ية  تت�سبث  عائلته  �أن  غري  �ملخدر�ت)..(، 
تذهب �إلى حد �العتقاد باأن هناك جو�نب �أخرى ملتب�سة يف 
�ملو�سوع مرتبطة بن�ساط »�لنمريي« يف موقع �سحر�وي 
�أن  يعترب  كان  �ملوقع  هذ�  �ل�سحر�وي«،  »�ل�ساب  ��سمه 

»�لدولة �ملغربية ف�سلت يف حل م�سكل �ل�سحر�ء..«.
 πjôHCG )عدد:25  لـ«�الأ�سبوع«  ك�سف  قد  بكار  ولد  وكان 
عقب  �ملغرب  يف  �ال�ستقر�ر  ف�سل  �بنه  �أن   ،)2013

�القت�سادية،  �لعلوم  يف  �ملاج�ستري  �سهادة  على  ح�سوله 
و�تهم �أطر�فا خفية بن�سج ما ي�سميه خيوط موؤ�مرة للزج 
للت�سدير  �سحنة موجهة  بعد حجز  �ل�سجن،  د�خل  بابنه 
�أن تكون  �أكادير، دون  2012 يف ميناء   â°ûZ 3  ïjQÉàH
�أطو�ر  طيلة  �ملحجوز�ت  على  لالطالع  فر�سة  هناك 

.áªcÉëŸG
�نطالق  )مكان  �لعيون  جمارك  توؤ�سر  �أن  ميكن  كيف 
يتم  كيف  �ل�سبهات،  حولها  حتوم  �سلعة  على  �ل�سحنة( 
�ساحبها  ح�سور  دون  �أكادير  ميناء  يف  �حلاوية  فتح 
�أن  طاملا  �ملو�سوع  يف  �لتلب�ض  هو  �أين  عليها،  لالطالع 
�ملحجوز�ت �سبطت يف �أكادير و�ملتهم �ألقي عليه �لقب�ض 
�أن يتم �لقب�ض على متهم يف  يف �لد�ر �لبي�ساء، هل يعقل 
مدينتني، ما �سر �لت�سارب يف ت�سريحات �سابط �ل�سرطة 
تطرحها  ماز�لت  �لتي  �الأ�سئلة  بع�ض  هذه  �لق�سائية)..( 

عائلة »جلتي �لنمريي«.

�ملا�سي،  �الأحد  يوم  منذ  �إيطاليا،  بد�أت 
ي�سمح  حكومي،  مر�سوم  تنفيذ  يف 
�لعامة  �لنقل  و�سائل  بقيادة  للمهاجرين 
وكالة  وذكرت  عاما.   83 منذ  مرة  الأول 
�ملر�سوم �لقا�سي  �أن  ”É°ùfCG“ �الإيطالية 
بقيادة  �الأجانب  للمو�طنني  بال�سماح 
�حلافالت و�لرت�م ومرتو �الأنفاق دخل، 

�الأحد، حيز �لتنفيذ.
 ,á«eƒ«dG “مي�ساجريو”  áØ«ë°U  ≥ahh
�لتمييز  من  عاماً   83 ينهي  �ملر�سوم  فاإن 
�الأجانب  �ملهاجرين  بني  �لوظائف  يف 
�مللكي  �ملر�سوم  ظل  حيث  و�ملو�طنني، 
�لعام  �لفا�سي  �لعهد  �إبان  �ل�سادر، 
�ليوم،  حتى  �ملفعول  �ساري   ،1931
�لذين  ”�أولئك  �أن  على  ين�ض  و�لذي 

فقط  هم  �الإيطالية  باجلن�سية  يتمتعون 
من يحق لهم مز�ولة وظيفة ح�سا�سة لنقل 

�ملو�طنني يف جميع �أنحاء �ملدينة“.
�لتوجيه  �إلى  �جلديد  �ملر�سوم  وي�ستند 
�الأوربي لعام 2011، و�سدر بعد دعاوى 
قانونية رفعها مهاجر�ن �أحدهما مغربي، 
�لعمل  �إلى  و�سعى  ميالنو  حمكمة  �أمام 
ميالنو  مدينة  يف  �لعام  للنقل  ك�سائق 
�لعام  2009، لكنه ُمنع من طرف �إد�رة 
�جلن�سية  ميلك  ال  الأنه  �ملدينة  يف  �لنقل 
�الإيطالية و“الأن �خلدمة �لتي �سيقوم بها 
�لهجمات  خلطر  خا�ض  ب�سكل  معر�سة 

á«HÉgQE’G“، وفق ما ذكره يف �لق�سية.
مهاجر  فرفعها  �لثانية  �لدعوى  �أما 
كونغويل �سد موؤ�س�سة �لنقل يف تورينو، 

عدم  بدعوى  توظيفه  رف�ست  الأنها 
ح�سوله على �جلن�سية �الإيطالية.

على  �ملدعيان  ح�سل  �حلالتني،  ويف 
�إلى  �أف�سى  مما  ل�ساحلهما،  حكمني 
�إدخال تعديل يق�سي بامل�ساو�ة يف �سوق 
�لعمل بني جميع �ملقيمني على �الأر��سي 

ب�سورة �سرعية.
�مل�ساو�ة،  تطبق  ال  �إيطاليا  �أن  يذكر   
�لت�سريعـــــات  يف  عليها  �ملن�ســــو�ض 
و�ملو�طنني  �ملهاجرين  بني  �الأوربية، 
�سيما  وال  �حلياة  مناحي  من  �لعديد  يف 
و�ل�سمان  �الجــــــــتماعية،  )�لعالوة 
�الأ�سرة  وتعوي�سات  �الجتـــــــــــماعي، 
�لت�سوق  وبطاقة  و�الأمـــــومة،  �لكبرية، 
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�سورة  على  �مل�سبوق  غري  �لهجوم  ظل  يف 
�ملغرب باخلارج، �سدرت �الأو�مر من جهات 
للقنو�ت  باقة  �أول  بطرح  للتعجيل  عليا 
�أن  �لتلفزية �خلا�سة باملغرب، حيث ينتظر 
توؤ�سر �لهيئة �لعليا للمجل�ض �الأعلى لالإعالم 
�مل�ساريع  من  جمموعة  على  و�الت�سال 
م�ساريع  ��ستبعاد  بعد  �ملتناف�سة  �لتلفزية 
�ل�سنو�ت  يف  بقوة  مطروحة  كانت  �أخرى 

.IÒNC’G
�ملتخ�س�ض  عيو�ض  �لدين  نور  من  كل 
دملي  �ملنعم  عبد  و�الإعالمي  �الإ�سهار،  يف 
»�إيكو  �الإعالمية  للمجموعة  �لعام  �ملدير 
»�ل�سباح«  جريدتي  ت�سدر  �لتي  ميديا«، 
»�أطلنتيك«،  و�إذ�عة  و«ليكونوم�ست« 
بقوة  �أ�سماوؤهم  ترتفع  قد  حللو)..(  وكمال 
�أو  �أحدهم  فوز  حالة  يف  �الإعالم  �سماء  يف 
بع�سهم برخ�سة لتاأ�سي�ض �أول تلفزة خا�سة 
باملغرب، يتوقع لها �لكثريون �لنجاح يف ظل 

�لعجز �لعمومي.
مرت  قد  �لب�سري  �ل�سمعي  �مل�سهد  وكان 
حممد  �مللك  و�سول  منذ  كربى  مبحطات 
تاأ�سي�ض  �سكل  حيث  �ل�سلط،  �إلى  �ل�ساد�ض 
�لب�سري  �ل�سمعي  لالت�سال  �لعليا  �لهيئة 
�سنة 2002، وكانت مبثابة خطوة يف �جتاه 
حترير �لقطاع، غري �أن �ملعركة �قت�سرت يف 

مت  حيث  �خلا�سة،  �الإذ�عات  على  �لبد�ية 
�لرتخي�ض ل�ست �إذ�عات بال�سروع يف �لعمل، 
هي »كاب ر�ديو« و«�أ�سو�ت« و«�سذى �إف 
ت�سمح  مل  باملقابل  بلو�ض«،  و«ر�ديبو  �إم« 
»�لهاكا« باإطالق �أي تلفزة خا�سة منذ �سنة 

2006 مبربر غياب �الإ�سهار)..(.

يذكر �أن �مل�سهد �الإعالمي يعرف تناف�سا حاد� 
بني عدة �أطر�ف، ففي �لوقت �لذي ��ستطاعت 
و�لتلفزيون،  لالإذ�عة  �لوطنية  �ل�سركة 
�إخبارية،  قناة  �إلى  �ملغربية  قناة  حتويل 

بن�سريف،  �ل�سمد  عبد  �الإعالمي  يديرها 
حماولة  �الأجنبية  �لقنو�ت  بع�ض  تو��سل 
قناة  مثل  �ملحلي  �ل�سوق  يف  ��سمها  فر�ض 
É°ùfôa 24، �لتي �سرعت منذ مدة يف تكثيف 
مر��سلها  عرب  �لوطنية  لالأن�سطة  تغطياتها 
بر�مج  وعرب  �لهادف،  �لدين  عز  �لرباط  يف 
 Égôjô–  AGQóe  óMCG  É¡«∏Y  ±ô°ûj  iôNCG
�ملركزيني �الإعالمي جمال بودومة يف فرن�سا، 
غري �أن كل هذه �ملحاوالت مل تبلغ �أوجها يف 

ظل عدم حترير �لقطاع �أمام �ملناف�سة.

ƒ∏◊h ¿ƒ∏éæH ÚH á«FÉ¡ædG áYô°ùdG ¥ÉÑ°S
»`````ŸO º©```æŸG óÑ```Yh 

خارج الحدود  
áeÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh IOÉ«b ‘ øjôLÉ¡ŸG ÚH IGhÉ°ùŸG

»°TÉØdG ó¡©dG øe »µ∏e Ωƒ°Sôe Ò«¨J ≈∏Y É«dÉ£jEG ºZQCG …òdG »Hô¨ŸG

�نتقلت �إلى عفو �هلل موؤخر� �ل�سيدة �لبوعناين نزيهة، �سقيقة 
�لفاعلة �جلمعوية �سم�ض �الأ�سيل �لبوعناين �إحدى موؤ�س�سات 
�لبار��سيكولوجية،  و�لدر��سات  لالأبحاث  �لوطني  �ملر�سد 

و�ل�سوفية، وعلوم �لطاقة �لب�سرية.
�لعائلة  ولدى  عائلتها،  لدى  عميقا  حزنا  �حلدث  خلف  وقد 
�هلل  عبد  �سيدي  �ملتقاعد،  للكولونيل  و�لكبرية  �ل�سغرية 

�لبقايل �سهر �لر�حلة.
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون  

الخلفي رفقة الهاشمي

بها

تعزية
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تلتئم الدورة ال�سابعة للمعر�ض الوطني للكتبيني ب�ساحة 
ال�سراغنة - الدار البي�ساء يف الفرتة ما بني 10 و30 اأبريل 
ال�سحراء«، يف �ساحة  »اأ�سوات من  2014 حتت �سعار 
طرف  من  الكتب  اأنواع  جميع  عر�ض  �ستعرف  مفتوحة 
الكتبيني. ومعر�ض خا�ض بوثائق وكتب حول ال�سحراء 
املغربية، كما �ستعرف هذه الدورة اأن�سطة مركزية تهم 
ثقافة ال�سحراء توؤطرها وي�سارك فيها كل من الدكتورة 
والأديب  اأح�سية،  عزيزة  وال�ساعرة  عزيزي،  �سعيدة 
وعدد  ال�سرقاوي،  اأكطاي  و�سفية  احلي�سن،  اإبراهيم 
الثقافة والإبداع  لقاءات حول  الباحثني والأدباء يف  من 

احل�ساين باعتباره مكونا اأ�سا�سيا يف الهوية املغربية.
عنوان:  حتت  طريفة  جل�سة  الدورة  هذه  �ستعرف  كما 
جمالت  يف  فنانني  ت�ست�سيف  ال�سلطان«  درب  »اأولد 
خمتلفة من اأبناء هذا احلي العريق الذي خرج منه اأدباء، 

وفنانون، وريا�سيون، وعلماء يف جمالت علمية دقيقة. 
يف هذه الدورة �سيلتقي اجلمهور مع اأربعة من رموز الفن 

املغربي يف هذا احلي العريق..
ويف جمال الإبداع، �ستعرف فعاليات املعر�ض جمموعة 
جمعيات  عليها  �ست�سرف  التي  الثقافية  الأن�سطة  من 
يف  ال�سحراء  مو�سوعة  لقاءات  اإىل  بالإ�سافة  ثقافية، 
ال�سنيما املغربية من تاأطري ح�سن جمتهد، وحول الزجل 
املغربي وفن الراب، بالإ�سافة اإىل توقيعات وحما�سرات 

ت�سب يف �سياق التن�سيط. 
للكتبيني  البي�ساوية  اجلمعية  املعر�ض  على  ي�سرف   
ب�سراكة مع وزارة الثقافة وبتن�سيق يف الربامج الثقافية 
املغربي،  القلم  ونادي  ال�سرديات،  خمترب  املوازية 
والريا�سية  والثقافية  الجتماعية  الأعمال  وجمعية 

لدرب ال�سلطان. 

اإبـداع الهوية والوعـي 
يف الـتـراث املغربـي

خمترب  ينظــــم 
ت  يا د ل�ســـــر ا
الآداب  بكليــة 

م  لعــــــــــلو ا و
نية  نـــــــــ�سا لإ ا

بنم�ســــــــــيك 
الدار البي�ســــاء، 

فــــــــي  نــــــــــوة 
 : ع �سو مــــــــــو

الهوية  »اإبــــــــداع 
الرتاث  يف  والوعي 
وذلك  املغربــــــي«، 

 10 اخلمي�ض  يوم 
اأبريــــــــــل 2014، بقاعة عبد الواحد خريي، على 

ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا.
درا�سي  مل�سار  تتميما  الندوة  هذه  اأ�سغال  وتاأتي 
نقدي ومفهومي منفتح على الثقافة املغربية يف تنوع 
حول  النقا�ض  ويعمق  يرثي  التعبريية،  اأجنا�سها 
ق�سايا النفتاح الثقايف، وحوار الثقافات، والتفاعل 
يف ما بينها، مغربيا وعربيا، وخدمة الرتاث ال�سعبي 
املغربي تعريفا وتوثيقا، وكذلك للإجابة على كثري 
واأنرتوبولوجية  باملجتمع،  تهتم  التي  الأ�سئلة  من 

الإن�سان، و�سو�سيولوجيته، وعلقتهما بالتاريخ. 

الفل�سطينية،  الثقافة  وزارة  من  بدعوة 
على  �سرفيا  �سيفا  الثقايف  املغرب  يحل 
الذي  للكتاب  الدويل  فل�سطني  معر�ض 

�سينعقد من 10 اإىل 20 اأبريل 2014.
واحتفاء بهذا التكرمي املوجه اإىل الثقافة 
برناجما  الثقافة  وزارة  اأعدت  املغربية، 
متنوعا توخت اأن يكون م�ستجيبا لرمزية 

املنا�سبة.
الكتب  من  ر�سيد  عر�ض  �سيتم  حيث 
ن�سخ  مبجموع  عنوان   1100 من  يتاألف 
تتجاوز 4000 ن�سخة، على اأن يهدى ق�سم 
مهم منها اإىل وزارة الثقافة الفل�سطينية. 
عار�سا   12 اإىل  الر�سيد  هذا  ويعود 
الثقافة  مبا�سرا، ويتعلق الأمر بوزارتي 
القد�ض،  مال  بيت  ووكالة  والأوقاف، 
واملعهد  للعلماء،  املحمدية  والرابطة 
امللكي للثقافة الأمازيغية، وكلية الآداب 
وجمل�ض  الإن�سانية-الرباط،  والعلوم 
بالإ�سافة  باخلارج.  املغربية  اجلالية 
ودار  ال�سرق،  اإفريقيا  مثل  ن�سر  دور  اإىل 

الأمان،  ودار  توبقال،  ودار  التوحيدي، 
وتنوب هذه الأخرية عن اأكرث من 24 دار 

ن�سر وموؤ�س�سة.
املغربية  الثقافية  الفعاليات  و�ستتمحور 
منها  ندوات  حول  للتظاهرة،  املواكبة 
ندوة: »فل�سطني يف اأعني املغاربة واملغرب 
بعيون فل�سطينية«، وندوة »م�سارات يف 
الرواية املغربية والفل�سطينية«، وندوة 
قراءات  اإىل  بالإ�سافة  القد�ض«  »مغاربة 
فقرات  وكذا  كتب،  وتوقيعات  �سعرية، 

مو�سيقية وعرو�ض �سينمائية.
كتاب  الفعاليات،  هذه  يف  وي�سارك 
برادة،  حممد  منهم:  مغاربة  ومبدعون 
واأحمد املديني، وح�سن جنمي، ويو�سف 
واإدري�ض  بنحادة،  الرحيم  فا�سل، وعبد 
الإله  وعبد  العمراين،  ووفاء  امللياين، 
ال�سمد  وعبد  عبدي،  واإكرام  بنعرفة، 
الرغيوي،  الزهراء  وفاطمة  �سريف،  بن 
بقيادة  اأرابي�سك  فرقة  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سوبرانو �سمرية قادري. 

م�ساركة املغرب ك�سيف �سرف يف معر�ض فل�سطني الدويل للكتاب

الت�سكيلي  والر�سام  املغربي،  الكاتب  حل 
رزاق عبد الرزاق، موؤ�س�ض اجلائزة الدولية 
بال�سبط  الفرن�سية،  بالديار  ال�ساخر،  للفن 
Champagne-( »مبنطقة »�سامبانيا اأردينيا
ال�سادر  كتابه،  توقيع  اأجل  Ardenne( من 
باللغة الفرن�سية، والذي يحمل عنوان: »الأم 
 Mère Gé face( دي«  الأب  ومغامرات  جي 

    .)aux tribulations de Père Dé
الأم جي هي الأر�ض، والأب دي هو املهوو�ض 

بلعب القمار.
الن�سر  دار  عن   ،2012 �سنة  الكتاب  �سدر 
حلتني؛  يف   ،)EDILIVRE( اإيديليفر الباري�سية 
املعر�ض  هذا  واإلكرتونية. واأقيم  ورقية 
اجلهوي يومي 22 و23 مار�ض 2014، و�سارك 
فيه، بالإ�سافة اإىل رزاق املغربي، �ستة موؤلفني 
اإىل هذه املنطقة، املعروفة  فرن�سيني ينتمون 

ب�سنع ال�سامبانيا، وبحقولها املخ�سرة.

يف اإطار فعاليات اجلامعة ال�سعبية ملوؤ�س�سة الفقيه التطواين 
اجلامعة  �سرعت  الجتماعية  والأعمال  والأدب،  للعلم، 
�سخ�سيات  مع  احلوارات  من  �سل�سلة  تنظيم  يف  ال�سعبية 
ثقافية و�سيا�سية من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية وامل�سارب 
الفكرية، بهدف مناق�سة جملة من الق�سايا التي ت�سغل بال 

الراأي العام. 
وت�ست�سيف املوؤ�س�سة الدكتور �سعد الدين العثماين وحتاوره 
يوم  وذلك  ال�سيا�سي،  العمل  يف  املثقف  دور  مو�سوع:  يف 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء   2014 اأبريل   17 اخلمي�ض 
�سارع  بـ17  الكائن  املوؤ�س�سة  مبقر  الزوال  بعد  والن�سف 

فل�سطني بطانة �سل.

طبعة  �سدور  وبعد  اأخريا، 
العدد  �سمن  له  اإلكرتونية 
جملة  من  وال�سبعني  التا�سع 
نونرب  يف  اللندنية  الكلمة 
2013، �سدر لل�ساعر والناقد 
ورقية  طبـــــــعة  املغربـــــي 
لباكورته ال�سعرية التي اختار 
لها عنوان »تغريبة الأعمى«. 
ال�سعرية  املجموعة  تتكون 

الأوىل لل�ساعر حممد الديهاجي من  26 ن�سا �سعريا متتد 
على 71 �سفحة من القطع املتو�سط. 

فعل  يف  بالنب�ض  النقدي  اخلطاب  ي�ستبدل  ديوان  وهو 
�سكلت  لذلك  واأثرها،  الكتابة وجتريب �سحرها وفعلها 
الق�سائد جزءا من �سفر ا�ستق�سائي يف اأروقة ما ي�سميها 
ال�ساعر نف�سه بطريق ال�سرير، طريق املفارقة والقلب 

حيث ت�سلك الكتابة ال�سعرية �سكل الحتمال وال�سك.

الدورة ال�شابعة  للمعر�س الوطني للكتبيني:
اأ�سوات من ال�سحراء بالدار البي�ساء

رزاق يوقع كتابه
بعاصمة الشامبانيا

دور املثقف  يف العمل ال�سيا�سي

ال�ساعر حممد الديهاجي  ي�سدر 
باكورته ال�سعرية »تغريبة الأعمى«



طلبات  يف  خمت�صا  اإذاعيا  برناجما  لي�س  العنوان  هذا 
امل�صتمعني، ولكن واقع حقيقي تعي�صه اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم مع بع�س املحرتفني الذين اأ�صبحوا 
اأن  اإال  اجلامعة  على  وما  الغريبة  نزواتهم  يفر�صون 

تنفذها..
املغلوبة  اجلامعة  هذه  اأفراد  بع�س  اأن  موؤخرا  �صمعنا 
ال�صت�صارتهم  املحرتفني  ببع�س  ات�صلوا  اأمرها،  على 
بخ�صو�س املدرب الذي يرغبون يف تدريبهم، هل يودون 

مدربا فرن�صيا اأم اإيطاليا اأم من جن�صيات اأخرى؟
فالبع�س يف�صله فرن�صيا، هذا بالن�صبة لالعبني 

الفرن�صية،  البطولة  يف  ميار�صون  الذين 
هوالنديا،  يف�صلونه  االآخر  والبع�س 

االأف�صل  اأنه من  اآخرون  بينما يرى 
التعاقد مع مدرب اإيطايل..

اجلامعة  كانت  متى  ترى 
فيما  الالعبني  ت�صت�صري 
التي  التقنية  االأطر  يخ�س 

تنوي جلبها؟
اإنه زمن امل�صخ والعبث الذي و�صل 

هذه  عهد  يف  احل�صي�س  اإىل  بنا 
اجلامعة البئي�صة.

هــــــو،  �صــــــــــوؤالـــنا 
ا  ذ مـــــــــــــــــــــــــــا

هـــــــوؤالء  اأعطــى 
 » فني ملحـــرت ا «

والية  منذ  بالدهم  ملنتخب 
الفا�صي  علي  اجلامعة  رئي�س 

الفهري؟
فقد  �صيء،  ال  هو  اجلواب 
ا�صتفادوا من م�صاريف اجليب 
ومن ال�صفريات، باالإ�صافة اإىل 

تلميع اأ�صمائهم بعدما كانوا 
بف�صل  واأ�صبحوا  نكرة، 

يحملون  الوطني  املنتخب 
�صفة الدولية.

املغربية  القدم  كرة  تع�س  مل 
نراه  ما  عقود  ومنذ  ولالأ�صف 
اليوم ب�صبب هوؤالء املحرتفني املدللني 

اأكرث من الالزم.
الكبري  الالعب  وال�صك  نتذكر  كلنا 
والهداف النادر مريي كرميو وما اأعطاه 

للكرة املغربية.

هذا الالعب كان يلعب مع االأندية وما اأكرثها التي حمل 
قمي�صها، فكان يخو�س لقاءات البطولة يوم ال�صبت، 
الوطني  باملنتخب  املباراة  بعد  مبا�صرة  ليلتحق 
التي  الكبرية  امل�صاكل  من  بالرغم  كان،  اأينما 
كان يعانيها مع امل�صوؤولني الفرن�صيني الذين 
كانوا يرف�صون ب�صدة التخلي عن هدافهم 
مل  الدولية  اجلامعة  باأن  علما  النادر، 
اآنذاك تفر�س على الفرق االأوروبية  تكن 

ت�صريح العبيها، كما نرى حاليا.
كرميو وغريه كبودربالة، الزاكي، احلداوي 
واآخرين كانوا يتحدون روؤ�صاءهم من اأجل 
حمل قمي�س املنتخب بدون م�صاومات وال 

تهديدات.
الذي  اجلميل،  الزمن  ذلك  من  نحن  اأين 
عا�صه املنتخب املغربي بف�صل رجاالته الذين 
ال يتحدثون عن »الربمي«، فهدفهم االأ�صمى هو 

الدفاع عن راية الوطن وبكل رجولة.
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قالوا ونقول
ع�صية  يجافيني  النوم  اأ�صبح 

الديربي من فرط ال�صغط
زهيد العب الوداد
احتياطي،  �صالم، وهذا غري  يا   ●

ويجافيه النوم!
بيننا  م�صبق  اتفاق  عن  احلديث 

والوداد، كالم مقاهي 
مدافع رجاء السليماني
● حتى اأنت غري العب احتياطي، 

�صحال هاذي ما لعبت؟

على  العامري  يرغم  الطاو�صي 
التعادل بتطوان.

المساء
والد  بجوجهم  با�س  فيها  ما   ●

�صيدي قا�صم. 
�صنلجاأ اإىل املحكمة الريا�صية 

بودريقة رئيس الرجاء

الع�صكرية،  املحكمة  حتى  �صري   ●
عليه  والنبي  امللعب  يف  تق�صيت 

ال�صالم..

فريق  مل�صجعي  حب�صا  �صهرين 
بالهواة 

صحف 
● حتى الهواة و�صلهم ال�صغب...

ال  والديربي  الرجاء  نخ�صى  ال 
يخيفني 

عقيد حارس مرمى الوداد 
● �صوف هذا، مازال كاع ما بدا

احلل لي�س تراباتوين، بل يف تطهري 
املناخ وتغيري عقلية الالعبني

الدولي السابق يوسف روسي 

الو�صوليني  واإبعاد  بالفعل،   ●
االأموال  من  ا�صتفادوا  الذين 

»ال�صايبة« 
اإلغاء ملتقى الكروج بربكان ب�صبب 

اأزمات مادية
صحف
الفريمات  من  �صوية  وي�صرف   ●

اللي عندو فربكان!!

اإحدى  اإىل  القادم  االأحد  يوم  االأنظار  تتجه 
�صتحت�صن  التي  ال�صخريات  مدينة  منتجعات 
لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة  العام  اجلمع 
الرئي�س  على  �صنتعرف  خالله  ومن  القدم، 
اجلديد لهذه اجلامعة. بعد �صهور من االنتظار 
اململ، وبعد خما�س ع�صري نتج عنه »بلوكاج« 
القدم  لكرة  العام  ال�صري  عن  كبري  ب�صكل  اأثر 
الوطنية، �صيكون كل املوؤمترين مطالبني، وبكل 
دميقراطية، اختيار مكتب جديد، والذي نتمنى 
كل  وطموحات  تطلعات  م�صتوى  يف  يكون  اأن 

املهتمني بال�صاأن الكروي ببلدنا.
واالهتمام  �صرفت،  التي  املاليري  من  فبالرغم 
الفهري، مل  الكبري الذي ا�صتفادت منه جامعة 
تعرف هذه االأخرية �صوى اخليبات والف�صائح 
ب�صبب الت�صيري الع�صوائي واالنفرادي للرئي�س 
بني  املغربية  القدم  كرة  م�صري  ترك  الذي 
الذين  واالنتهازيني  الو�صوليني  بع�س  اأيدي 
�صالوا وجالوا، وا�صتفادوا من االأموال الطائلة 
للجامعة، وت�صرفوا فيها كما �صاوؤوا، يف غياب 
اأبعدته  اأخرى،  امل�صغول مبهمات  الرئي�س  هذا 

وب�صكل كبري عن م�صاكل اجلامعة .
جدا،  تافهة  اأ�صياء  يف  ق�صيناها  �صنوات  اأربع 
الرتكيبة  طرف  من  الوطني  املنتخب  كقيادة 
القدم  كرة  تاريخ  يف  مرة  فالأول  الرباعية، 
تدريب  على  ي�صرف  العامل،  يف  بل  املغربية 
الفريق الوطني، اأربعة مدربني حمليني وهم: 
بعد  وعموتة،  ال�صالمي  بالنا�صريي،  مومن، 
�صنة  اأكرث من  انتظرنا  الغريب،  هذا االختيار 
قدوم البلجيكي اإريك غرييت�س الذي قيل عنه 

هو املنقذ الوحيد للكرة املغربية، لكن ولالأ�صف 
لن نر منه �صوى الهزائم تلو االأخرى، كثكتالت 
الالعبني والدلل الكبري ملعظمهم والذين اتخذوا 
وممار�صة  للرتفيه  فر�صة  املنتخب  مع�صكرات 

العديد من املوبيقات ال داعي لذكرها.
اجلامعي  املكتب  �صلم  البلجيكي،  ف�صل  بعد 
زمام االأمور ملدرب مغربي بالغ يف ت�صريحاته 
االإعالميني  ومع  الالعبني  مع  و«ا�صطداماته« 
الذين دقوا ناقو�س اخلطر، وكانوا على �صواب، 
ر�صيد  املدرب  اأن  وبامللمو�س  اأكدوا  حينما 
الطاو�صي ال ي�صتحق تدريب املنتخب الوطني، 

وكان ما كان..
بعد مرحلة الطاو�صي املوؤملة، دخل منتخبنا يف 
دوامة الفراغ، واكتفينا مبدرب املنتخب االأوملبي 
مدرب  غياب  يف  الفراغ،  ل�صد  بنعبي�صة  ح�صن 

باإمكانه اإعادة املنتخب اإىل �صكته ال�صحيحة.
هذه الهزائم املخجلة هي ر�صيد جامعة الفهري 
التي مل نر طوال فرتتها �صوى امل�صاكل، وهدر 

االأموال، وبيع الوهم للجماهري املغربية.
نتمنى اأن يكون جمع يوم االأحد، فر�صة اأخرية 
لكل املوؤمترين املطالبني اأكرث من اأي وقت م�صى 
حتمل م�صوؤوليتهم، وذلك باختيار رئي�س جديد 
ين�صينا كل الويالت التي عا�صتها كرة القدم يف 

حان  قد  الوقت  اأن  كما  وزبانيته،  الفهري  عهد 
للنهو�س بهذه الريا�صة ال�صعبية التي و�صلت 
اإىل احل�صي�س ب�صبب اأولئك االأ�صخا�س الذين 
نهبوا بدون ح�صيب وال رقيب، ومازالوا م�صرين 
على البقاء بدون حياء، بالرغم من كل الكوارث 
التي ت�صببوا فيها، ب�صبب طمعهم وتهافتهم على 

املنا�صب التي ال ي�صتحقونها.
نتمنى كذلك اأن يكون هذا اجلمع منا�صبة لن�صيان 
مهزلة ال�صخريات االأخرية، وما ترتب عنها من 
ف�صائح ومن ا�صطدامات تابعها العامل باأ�صره 

بكل �صخرية وازدراء.
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رغـــبات قـــف
املحـرتفني

تلقينا يبالغ االأ�صى واحلزن العميق، نباأ 
اأخت  لالفاطمة،  ال�صريفة  احلاجة  وفاة 
عمر  ح�صن  املخ�صرم  ال�صحفي  زميلنا 

العلوي.
باأحر  نتقدم  االأليمة  املنا�صبة  وبهذه 
اإىل عائلة املرحومة  التعازي واملوا�صاة 
ي�صكن  اأن  وجل  عز  اهلل  من  طالبني 
ذويها  يلهم  واأن  جناته  ف�صيح  الفقيدة 

ال�صرب وال�صلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

تـعزية

تتبعت اجلماهري املغربية خالل 
الديربي  االأخري  االأ�صبوع  نهاية 
منذ  انتظرته  الذي  البي�صاوي 
من  اأبان  والذي  طويلة،  مدة 
م�صتواهما  عن  الفريقان  خالله 

املتوا�صع.
الذي  الديربي  هذا  انطالق  قبل 
والرجاء  الوداد  فريقي  بني  دار 
كرة  قاطرة  يعتربان  اللذين 
معظم  تنباأ  الوطنية،  القدم 
غرار  على  بالتعادل،  املهتمني 

املباريات االأخرية.
كذب  البي�صاوي  الرجاء  فريق 
الفوز  من  ومتكن  التكهنات  كل 
بهدفني  التقليدي  غرميه  على 
ل�صفر، لتنتع�س اآماله يف ال�صراع 
نحو احلفاظ على لقبه، خا�صة 
الرتتيب  مت�صدر  هزمية  بعد 

املغرب التطواين.
الفرق  هو  نحن،  يهمنا  ما 
الديربي  بني  والكبري  ال�صا�صع 
البي�صاوي، والكال�صيكو االأخري 
الذي جمع ريال مدريد بخ�صمه 
اللقاء،  هذا  خالل  بر�صلونة، 
ع�صنا كل اللحظات الرائعة التي 

يتمناها كل عا�صق لكرة القدم.
العبون كبار يف كل �صيء، حتكيم 
رائع  وجمهور  امل�صتوى  يف 
ودفعهم  الالعبني،  األهب حما�س 
واإعطاء  جمهوداتهم  مل�صاعفة 

كل ما ميلكون يف جعبتهم.
حزين،  ديربي  بني  كبري  فرق 

وكال�صيكو رائع.
املغاربة  اأ�صبح  االأ�صباب  فلهذه 
االإ�صبانية،  البطولة  يتابعون 
ويغارون  االإ�صبان،  من  اأكرث 
االإ�صبانية  »اأنديتهم«  على 

املف�صلة...
وهلل يف خلقه �صوؤون.

ي�صتحق منا جمهور احتاد طنجة كل 
اأبان عن  االحرتام والتقدير، حيث 
الذي  لفريقه  الكبري  وحبه  مت�صكه 
مكانه  اإىل  العودة  اأجل  ي�صارع من 
الطبيعي وهو الق�صم الوطني االأول.

وكان  اأطربنا،  طنجة  احتاد  فريق 
من خرية االأندية الوطنية يف نهاية 
الثمانينيات والت�صعينيات من القرن 
على  يتوفر  كان  حيث  املا�صي، 
املوهوبني،  الالعبني  من  جمموعة 
واملدافع  الرزاق  عبد  كاحلار�س 
العبد  وخليفة  ختو،  عزيز  االأنيق 

والهداف  وال�صيمو،  ملرابط،  واإدري�س  وا�صحا�صح، 
ال�صوح..

بلقب  يفوز  اأن  الفرتة  كاد خالل هذه  البوغاز  ممثل 
البطولة، بل كان مناف�صا �صر�صا لفريق الوداد وجنومه 
عزمي، النيبت، الداودي، فخر الدين، مو�صى نداو، 

بنعبي�صة، فرتوت، اإلخ..
بعد الفرتة الذهبية التي عا�صها ممثل مدينة البوغاز 
لهذا  الكثري  ال�صيء  اأعطوا  اأكفاء  م�صريين  وبف�صل 
الفريق العريق، وبعد هذا اجليل الذهبي، تراجعت 
االأول،  الوطني  الق�صم  ليودع  الفريق  هذا  نتائج 

ولي�صبح زبونا دائما للق�صم الوطني الثاين.
�صحيح، اأن الفريق متكن يف بع�س الفرتات من العودة 
اإىل حظرية الكبار، لكنه كان ي�صت�صلم ليعود جمددا اإىل 

الق�صم الثاين. 
يزال  وال  كان  طنجة  احتاد  فريق 
ال�صيا�صوية،  ال�صراعات  �صحية 
حيث اأ�صبح قبلة لالنتهازيني الذين 

ا�صتغلوه يف معاركهم االنتخابية.
االأخرية  املباريات  تتبع  من  كل 
االإقبال  والحظ  اإال  طنجة  الحتاد 
ال�صمال،  عرو�صة  جلماهري  الكبري 
التي راهنت على فريقها واأ�صبحت 

حتلم بعودته اإىل االأ�صواء.
ترى ماذا ينق�س هذا الفريق لتحقيق 
ال  احلقيقة  يف  جماهريه؟  اأحالم 
ينق�صه اإال العزمية القوية، وح�صن النية واإبعاد كل 

الو�صوليني عن حميط الفريق.
اأح�صن املالعب يف  يتوفر على  اأ�صبح  احتاد طنجة 
اإفريقيا، كما اأن املدينة اأ�صبحت تتمتع بالعديد من 
الوحدات ال�صناعية الكربى التي باإمكانها م�صاعدة 
الفريق ماديا، لي�صبح بني الفرق القوية داخل البطولة 
الوطنية. فعلى امل�صوؤولني عن هذه املدينة اأن يهتموا 
بفريق احتاد طنجة الذي ي�صتحق وبكل مو�صوعية 
العودة اإىل الق�صم االأول، فحرام اأال تتوفر مدينة رائعة 
الب�صمة  ومينح  ميثلها،  فريق  على  طنجة  حجم  يف 
جلمهور كبري، اأبان عن حبه الالم�صروط لفريقه الذي 

نتمنى له كل النجاح والتوفيق.

بني الكال�صيكو الإ�صباين 
والديربي البي�صاوي

يف انتظـــار عودته اإلــى الأ�ضـــــواء
فريق احتـــاد طنـــجة قــادم بثـــبات

كريموبنعطية

حول اجلمع العام جلامعة كرة القدم 

حتى ال تتكرر مهزلة الجمع األخير
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الرباط: سعيد الريحاني
»�إىل كل من جلدين وعذبني، �إىل كل من حاكمني بالإرهاب 
عبد  �لربيع  وزهرة  �أ�سامة،  كبدي  فلذة  �أبنائي،  ويتم 
�لرحمان، �إىل كل من قر�أ كتابي ودعا يل بالثبات وح�سن 
�خلامتة ..«، بهذه �لكلمات ف�سل ح�سن �خلطاب �ل�سلفي 
منذ  و�ملعتقل  �مللكي،  �جلي�ش  �خرت�ق  مبحاولة  �ملتهم 
يبد�أ  �أن  �ملهدي  �أن�سار  خلية  تزعم  بتهمة   2006 �سنة 
حديثه عن �لتحزب يف �ملغرب، وهو بذلك ي�سع يده يف 
�إخو�نه  بع�ش  جعلت  �لتي  باملر�جعات  ي�سمى  ما  قلب 
�لإميان  �إىل  �لأو�ساع)..(  بتفجري  �حللم  من  ينتقلون 

بجدوى �مل�ساركة �ل�سيا�سية من وجهة نظر �سرعية)..(.
�خلطاب ماز�ل قابعا يف �سجنه، ب�سال، لكن جل �ملهتمني 
قرب  م�سبوقة  غري  حتركات  ر�سدو�  �ل�سلفيني  مبلف 
لقاء�ت  عقد  يف  مدة  منذ  �سرع  �لذي  �خلطاب،  زنز�نة 
�أنهم  �مل�سادر  بع�ش  رجحت  مبعوثني،  مع  ت�ساورية 
جلنة  ت�سكيل  بهدف  �مللكي،  �لق�سر  با�سم  يتحدثون 
مبلف  عرف  �لذي  للملف  �لنهائي  �لطي  هدفها  للحو�ر، 

�ل�سلفية �جلهادية.
ماذ� يحدث بال�سبط يف زنازين �ل�سلفيني؟ جتيب م�سادر 
”�لأ�سبوع“ باأن عدة موفدين لهم عالقة مب�ست�سار ملكي، 
مل يتم �لك�سف عن ��سمه حتى �لآن، يحاولون منذ مدة، 

عن طريق لقاء�ت مع �خلطاب، و�سع �لأ�س�ش �لعملية 
�ل�سلفيني،  مع  حو�ر  فتح  لها  �سيعهد  جلنة  لتاأ�سي�ش 
مبختلف �سجون �ململكة لطي هذ� �مللف �لذي �نفجر منذ 
تاريخ 16 ماي 2003، عندما ��ستيقظت �لد�ر �لبي�ساء 
�ملقطوعة،  �لروؤو�ش  وم�ساهد  �لنفجار�ت،  وقع  على 
و�لأ�سالء �لب�سرية �ملتطايرة، »وكانت �لتحريات �لأولية 
خمتلف  يف  �نتحاريا   11 تورط  على  وقتها  �أكدت  قد 
�لتي �سهدتها عدة مو�قع وهي: �نفجار�ن  �لنفجار�ت 
عند �ملدخل �لرئي�سي لفندق فرح، ثالثة �نفجار�ت و�سط 
يف  �نفجار�ن  �إ�سبانيا(،  )د�ر  �لإ�سباين  �لنادي  �سرفة 
د�ئرة �لر�بطة �لإ�سر�ئيلية؛ و�حد على م�ستوى �ملدخل 
و�آخر يف �لد�خل و�سط �لفناء، ثالثة �نفجار�ت يف زنقة 
�لفار�بي بني مطعم ”بوزيتانو“ �لقريب من �لقن�سلية 
يف  �ليهودية  �ملقربة  قرب  و�حد  و�نفجار  �لبلجيكية، 

�ملدينة �لقدمية» )جملة �لأمن �لوطني، ماي 2013(.
مل يكن �خلطاب و�حد� من �لذين �عتقلو� عقب �أحد�ث 
وهو  �أخطر  ملف  خلفية  على  �عتقل  ولكن  ماي،   16
يعد  �أنه  غري  �مللكي،  �جلي�ش  �خرت�ق  حماولة  ملف 
من حيث �مل�ستوى �لثقايف و�حد� من �لأ�سماء �لو�زنة 
�لتي �عتقلت مبقت�سى قانون �لإرهاب، وهو ما يوؤهله 

�أكرث من غريه يف هذه �ملرحلة للعب دور �لو�سيط، بعد 
يعرفه،  ل  ملن  فالرجل  لل�سجن،  �ل�سيوخ  جل  مغادرة 
�لذين  �أن  رغم  �إجازتني،  على  وحا�سل  وباحث  كاتب 
عن  �سوى  يتحدثون  يكونو�  مل  �عتقاله  عملية  و�كبو� 
�لأكرث  �إحدى �جلزئيات  ”ع�ساب“، ولعل  مهنته وهي 
�أهمية يف م�سار هذ� ”�ل�سيخ“ هي كونه �أحد �ملنت�سبني 
جلماعة ”�لهجرة و�لتكفري“ يف وقت �سابق، ومل ي�سبق 
�أن ح�سل على �أي عفو ملكي بخالف ما يروج)..(، وقد 
�سبق له �أن �ألف كتابا يوؤكد من خالله تر�جعه عن �أفكار 
”�لهجرة و�لتكفري“، �سماه ”�ملعتقد يف بيان �ملعتقد“، 
وما فتئ منذ مدة يروج مل�سروعه �خلا�ش �لذي يحمل 

عنو�ن ”دولة �لإن�سان“.
وتوؤكد ”دولة �لإن�سان“ على �لنظام �مللكي، �لذي يتوفر 
�ملغربي،  �خلليط  كل  جتمع  �أن  ميكنها  كاريزما  على 
ماي   16 عدد:  �لأ�سبوع،  مع  �خلطاب  ح�سن  )حو�ر 

 .)2013
)هذ�  �أ�سامة«  بـ»�أبو  �ت�سلت  قد  ”�لأ�سبوع“  وكانت 
لقبه(، ليلة �لإثنني �ملن�سرم، غري �أنه �متنع عن تقدمي 
وما  �لأولية،  �لرتتيبات  بخ�سو�ش  تو�سيحات  �أي 
يجري �لإعد�د له، قائال: ”�إن �لوقت ل ي�سمح بك�سف �أية 

معطيات“، ولكن كان و��سحا من كالم �خلطاب �أن ملف 
�ل�سلفية مقبل على منعطف جديد، خالل �لأيام �لقليلة 

�جلارية.
�أن  ”�لأ�سبوع“  م�سادر  توؤكد  �ملعلومات،  �سح  �أمام 
يتحدثون  �إنهم  قيل  ومبعوثني  �خلطاب،  بني  �حلو�ر 
با�سم، �أحد م�ست�ساري �مللك، �نطلق قبل �إذ�عة خطبة 
�ل�سيخ �لفيز�زي، على �لتلفزيون، و�لتي ح�سرها �مللك 
�سخ�سيا يف طنجة.. �مل�سادر نف�سها توؤكد �أن �ل�سلفيني 
د�خل �ل�سجن مل يكونو� على علم باأن �لفيز�زي �سيلقي 
خطبة �جلمعة �أمام �مللك، ومع ذلك فاإن �ملجتمعني د�خل 
�أبدو� حتفظهم على م�ساركة بع�ش  �ل�سجن، كانو� قد 
�لروي�سي  خديجة  مثل  �حلو�ر،  يف  �ملعروفة  �لأ�سماء 
للحريات  �مل�ساند�ت  و�إحدى  �حلكمة،  بيت  رئي�سة 
�ل�سلفية، وعبد  �أحد �سيوخ  �لفردية، وعمر �حلدو�سي 
�لكر�مة، و�جلمعية  منتدى  رئي�ش  �لدين  �لعايل حامي 
مت  كما  و�لتنمية،  �لعد�لة  حلزب  �ملو�لية  �حلقوقية 
�لتفاق مبدئيا على �إبعاد �للجنة �مل�سرتكة للدفاع عن 
�ملعتقلني �ل�سلفيني، غري �أن كل هذه �ملعطيات معر�سة 
�لأطر�ف  بني  وجذب  �سد  حمل  �لأمر  لأن  للتغيري، 

�ملتحاورة، ح�سب م�سادر ”�لأ�سبوع“.

لي�ست كذبة اأبريل..ال�سلفي ح�سن اخلطاب املتهم مبحاولة اخرتاق 
اجلي�ش امللكي يقود مبادرة لطي ق�سية »ال�سلفية اجلهادية«

م�ست�سار ملكي ي�سحب ملف ال�سلفيني من 
حزب العدالة والتنمية والعلمانيني

تاأجيل احل�سم يف ملف »عبد القادر بلريج« 
و»املقاتلني يف �سوريا« حتى اإ�سعار اآخر

الفيزازي ينال الرضى الملكي في خطبة الجمعة بطنجة



”10 دقائق و15 ثانية، هي املدة  بلغة الأرقام، 
التي ق�ساها امللك حممد ال�ساد�س يف م�سجد طارق 
 28 يوم  اجلمعة،  �سالة  لأداء  بطنجة  زياد  بن 
مار�س 2014، وهي مدة موزعة بني لغة الطلبة 
هذه  دقيقة(،   1.02( وال�سالة  دقائق(   9.13(
املدة كانت م�سحونة جدا بالر�سائل والدللت، 
فمحمد ال�ساد�س بو�سفه اأمري املوؤمنني اأدى منذ 
توليه احلكم عام 1999 مبختلف م�ساجد اململكة، 
 672 زارها  التي  الإ�سالمية،  الدول  ومب�ساجد 
الأخرية  �سالة جمعة.. وحدها �سالة اجلمعة 
ا�ستاأثرت باهتمام املراقبني داخليا وخارجيا“، 
الوطن،  اأريري،  الرحيم  عبد  ال�سحفي  )تعليق 

عدد: 3 اأبريل 2014(.

 الفيزازي نموذج للسلفيين المرحب 
بهم داخل المجتمع

اأحداث  ب�سبب  ال�سجن  اإىل  الفيزازي  حممد  دخل 
16 ماي 2003 الدامية وهو بلحية �سوداء، وعندما 
احلراك  عز  يف  ملكي،  بعفو   2011 �سنة  منه  خرج 
فرباير،   20 حركة  تقوده  كانت  الذي  الجتماعي 
املنتهية ال�سالحية)..(، خرج بنف�س اللحية، لكنها 
كانت قد اأ�سبحت بي�ساء، ورغم اأنه ل عالقة للون 
اللحية باملواقف، اإل اأن اأفكار ال�سيخ الفيزازي، قبل 
دخول ال�سجن، لي�ست هي اأفكاره بعد اخلروج منه، 
يريدها  كان  فهو  مراجعات،  من  به  قام  ما  ب�سبب 
دولة اإ�سالمية هنا والآن، لكنه تعلم كيف يكون لبقا 
يف الدعوة اإىل الإ�سالم، و�سمحا يف التغيري ولينا يف 

املعا�سرة والدعوة اإىل اهلل عز وجل،ح�سب قوله.

كونه  يف  ال�سلفيني  من  غريه  عن  الفيزازي  يختلف 
حما�سبة  فكرة  ي�ستبعدون  الذين  امل�سجونني  اأحد 
داخل  اخلطاب  مع  التفاق  مت  وقد  اجلالدين)..( 
ال�سجن، ح�سب بع�س امل�سادر، على جتنب طرح 
اإن  بل  متاهات،  يف  الدخول  لتفادي  املو�سوع  هذا 
لكني  اأحدا يجلد..  اأر بعيني  ”مل  الفيزازي يقول: 
للت�سديق  قابال  خربا  يبقى  �سمعته  وما  �سمعت، 
وقابال للتكذيب، )ه�سربي�س، عدد: 6 اأبريل 2014(.

عندما  وا�سح  ب�سكل  منتقديه  على  يرد  الفيزازي 
”نعم امللك  يقول باأن امللك مل يكن هو من �سجنه، 
اأو  لئيما  اأكون  اأن  اأطلق �سراحي، وتريدين  هو من 
�سفيها اأرد التحية احل�سنة باأخرى �سيئة وخمزية“ 
ماهي  �سوؤال  يطرح  هنا  اإىل  نف�سه(،  )امل�سدر 
موا�سفات امل�سروع الذي بات يحمله �سخ�س مثل 

هذا الرجل.

”الأ�سبوع“:  اأجرته معه  اجلواب يف حوار �سابق 
”احلمد هلل اأن عقيدتي هي عقيدة ال�سلف ال�سالح، 
وهي كانت ومازالت كذلك، واأرجو اأن يتوفاين اهلل عز 
وجل عليها، فاأنا مع عقيدة الإ�سالم، يف التوحيد بكل 
الألوهية والربوبية، والأ�سماء  معانيه، يف توحيد 
وال�سفاة والأفعال، واأنا مع �سريعة اهلل عز وجل 
جملة وتف�سيال.. يف هذا مل اأراجع �سيئا، لكن عندما 
اأراجع، فاأنا اأراجع بع�س ت�سرفاتي يف فهم الكتاب 
الإجراءات  تخ�س  مراجعات  هناك  وال�سنة.. 
وتخ�س الجتهاد يف الفهم والتنزيل..“، )الأ�سبوع، 

عدد: 9 فرباير 2012(.
يرف�س الفيزازي اأن يطلق عليه ا�سم �سيخ ال�سلفية 
اجلهادية: ”من ي�سميني �سيخا لل�سلفية اجلهادية، 
قل  ومنهاجنا  ادعى،  من  على  البينة  له  اأقول 
اأومن  �سادقني،..اأنا  كنتم  اإن  برهانكم  هاتوا 
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مازالت وسائل اإلعالم بمختلف أنحاء العالم تحاول تفسير دالالت، الخطبة التي ألقاها 
الشيخ محمد الفيزازي يوم 28 مارس 2014 في مسجد طارق بن زياد بطنجة، غير أن 
هذه الخطبة المثيرة للجدل لم تكن هي أول عهد للشيخ الفيزازي بالتلفزيون، فقد 
سبقها ظهوره على القناة الثانية بتاريخ 8 يناير 2014 عندما خرج منتصرا على كل 

ضيوف حلقة برنامج “مباشرة معكم”، وكان من بينهم، الناشط األمازيغي، القريب من 
العلمانية أحمد عصيد، والمقرب من خديجة الرويسي رئيسة بيت الحكمة، ولعل أكبر 

دليل على ذلك هو انتزاعه لتصفيقات الجمهور فيما يتعلق بدفاعه عن تعدد الزوجات، 
واللقطات التي أكدت وجود أشخاص يقبلون رأسه في نهاية الحلقة، وانظروا لهذه 

المفارقة، جمهور القناة الثانية التي يكرهها بعض اإلسالميين يصفق للفيزازي، وهو 
في ضيافة سميرة سيطايل التي ال تنظر بعين الرضى لتجربة “الحكومة اإلسالمية”، 

وانظروا لهذا الشيخ الذي تمكن في وقت وجيز، بعد العفو عنه، من ضمان مكانه في 
التلفزيون العمومي، وفي الدفاع بشكل جيد عن أفكار قد تبدو صادمة للبعض مثل 

تعدد الزوجات، )أربع بالتمام والكمال(.
إنه على طرف نقيض مع عمر الحدوشي الذي يقول: »السلفية، دعية ابنة الزنا، ال يعرف 
لها أب وال أم، إال أن تكون قد ولدت في مخافر وفي دهاليز المخابرات والشرطة..هذه 
لم تكن معلومة قبل أن تقع عملية الدار البيضاء )يقصد 16 ماي( التي مازلنا نقول إنها 

دبرت في الليل« )حوار مع الحدوشي: األسبوع الصحفي عدد: 14 يونيو 2012(.

حت�سريات �سرية ل�سربة ا�ستباقية كربى
الفيزازي في الواجهة الخارجية وحسن الخطاب في حوار مع  نزالء الحبس

امل�سطفى كرين لـ»الأ�سبوع«: 

العدالة االجتماعية التي اقتضت الدفاع 
عن مزارعي“الكيف”  تقتضي الدفاع 

عن السلفيين المظلومين أيضا
الوطنية  الهيئة  موؤ�س�س  كرين  امل�سطفى  قال 
للمراجعة والإدماج، اإن التنزيل احلقيقي للد�ستور 
فئات  خمتلف  على  النفتاح  يقت�سي  اجلديد 
ال�سعب، معتربا اأن احلوار مع ال�سلفيني، قد تاأخر 
عن موعده، ”فهو مطلب نادينا به داخل الهيئة منذ 
قاموا  منهم  العديد  واأن  �سنة“، ل�سيما  اأكرث من 
مبراجعات فكرية، اأف�ست اإىل العرتاف مبجموعة 
من الثوابت، من ملكية، واإمارة املوؤمنني، ووحدة 
الدميقراطية  مبادئ  من  ذلك  وغري  ترابية، 

وامل�ساركة ال�سيا�سية.
ويف معر�س جوابه على �سوؤال، حول عدم اقتناع 
لل�سلفيني، قال  بالنوايا احلقيقية  بع�س اجلهات 
يجب  بالقانون  اإخالل  اأي  اإن  نف�سه،  املتحدث 
التعامل معه بحزم، ”ولكن النا�س يجب موؤاخذتهم 

بالقانون، ول ميكن حما�سبتهم على النوايا“.

مبثابة  للملف  ت�سيي�س  اأي  اأن  كرين  واأو�سح 
جمال  لي�س  امللف  ”هذا  احلوار،  هذا  لآفاق  قتل 
للمزايدات ال�سيا�سية“، مو�سحا اأن حزب العدالة 
والتنمية منوذجا دافع عن ال�سلفيني قبل الدخول 
اإىل احلكومة، طمعا يف قاعدتهم النتخابية، لكنه 
امللف،  حل  مفاتيح  ميلك  ل  اأنه  اأدرك  ما  �سرعان 
فنهج �سيا�سة: كم حاجة ق�سيناها برتكها، ح�سب 

قوله.
الداعية  امل�ساعي  اأ�سماه  ما  امل�سدر  نف�س  وثمن 
اإطار  يف  املتابعني  مع  للت�سالح  �سيغة  لإيجاد 
اإىل مبادرات  اإ�سارة  الهندي“، يف  القنب  ”زراعة 
حزب الأ�سالة واملعا�سرة، واأ�ساف اأنه من باب 
ال�سلفيني  ملف  حل  يجب  الجتماعية،  العدالة 

اأي�سا.
ال�سيخ  األقاها  التي  اخلطبة  على  تعليقه  ويف 

الو�سع  كرين:»اإن  قال  امللك،  اأمام  الفيزازي 
العتباري للملك يجعله فوق الهيئات والطوائف 
و�سع  وهو  والعقدية،  والفكرية،  ال�سيا�سية، 
حتكيمي بالأ�سا�س، لذلك فالإ�سارة امللكية باإعطاء 
الفر�سة للفيزازي من اأجل اخلطبة، لي�ست موجهة 
لل�سلفيني وحدهم، بل موجهة اإىل كافة موؤ�س�سات 
الدولة من اأجل مراجعة الأخطاء التي مت ارتكابها 
يف امللف منذ �سنة 2003“، مو�سحا اأن امللك اأعطى 
الذي  احلوار  يف:  تتمثل  اأ�سا�سية  اإ�سارات  ثالث 
اأجراه مع جريدة ”اإلبايي�س“ الإ�سبانية، والذي 
اأما   ،2005 �سنة  جتاوزات،  وقوع  خالله  من  اأكد 
الإ�سارة الثانية، فتتمثل ح�سب قوله يف العفو عن 
م�سايخ ال�سلفية الذين غادروا ال�سجون، بالإ�سافة 
اإىل الإ�سارة الأخرية واملتمثلة يف خطبة اجلمعة 

التي تراأ�سها امللك بطنجة، وخطب فيها الفيزازي.

الكتاني والحدوشي وأبو حفص .. 
بعض شيوخ السلفية

دخل محمد الفيزازي 
إلى السجن بسبب 

أحداث 16 ماي 2003 
الدامية وهو بلحية 

سوداء، وعندما خرج 
منه سنة 2011 بعفو 
ملكي، في عز الحراك 

االجتماعي الذي 
كانت تقوده حركة 
20 فبراير، المنتهية 

الصالحية)..(، خرج 
بنفس اللحية، لكنها 

كانت قد أصبحت 
بيضاء، ورغم أنه ال 
عالقة للون اللحية 

بالمواقف، إال أن أفكار 
الشيخ الفيزازي، قبل 
دخول السجن، ليست 

هي أفكاره بعد 
الخروج منه 
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واحلج،  والزكاة  وال�صيام  وبال�صالة  باجلهاد، 
�صيخ  اأو  ال�صائمني،  �صيخ  مثال  اأ�صمى  ال  فلماذا 
امل�صلني..“)..( هكذا يتحدث الفيزازي الذي يلعب 
كرة القدم وي�صاهد مبارياتها، ويفكر بالزواج من 
امراأة رابعة �صرط اأن تكون اأجمل من لطيفة اأحرار 

املمثلة)..(.
وقد كان وا�صحا يف خطبته اأمام امللك، عندما اأكد اأن 
اأعظم نعم اهلل على عباده هي االأمن واالأمان، ”فال 
اأمن بال اأمان، وال اأمان من دون اأمن، وبدونهما ال 
يقوى االإن�صان على العبادة، اإذ باخلوف والفنت ال 
يقوى على الثبات  ال على عقيدة وال على ممار�صة.. 
اأمري املوؤمنني، حامي حمى امللة والدين، مل يزل 
يتخذ املبادرة تلو االأخرى، ليمهد االأ�صباب لتوفر 

هاتني النعمتني العظيمتني..“.

 التقرير اإلسباني الذي أبعد 
الحدوشي

 ،2011 اأبريل   14 بتاريخ  ال�صجن  الفيزازي  غادر 
ال�صلفيني ح�صل يف عدة حمطات،  لكن العفو عن 
ويف كل حمطة كان اجلميع يعتقد اأنها بداية طي 
ال�صيخني  العفو عن  البداية  ال�صفحة، فقد مت يف 
 ،2011 �صنة  ال�صاذيل  الكرمي  وعبد  الفيزازي 
ح�صن  عنهم  املفرج  من  الثانية  الدفعة  و�صملت 
الكتاين، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر احلدو�صي، 

يف فرباير 2012)..(. 
ترتاح“،  امليم  ”�صبق  الدارج  املثل  يف  ويقولون 
اجلهادية  ال�صلفية  ملف  يف  ”امليم“  حرف  لكن 
يدافع  اأن  الظروف  ت�صاء  فاأينما  الكثري،  يعني 
”احلمو�صي“  عن  الفيزازي،  ومنهم  ال�صلفيون 
بع�ض  ح�صب  املرحلة  تقت�صي  املخابرات،  مدير 
امل�صادر اإبعاد ”احلدو�صي“ عمر احلدو�صي عن 

ملف ال�صلفية، لكن ملاذا؟
التخمينات  جل  لكن  حمدد،  جواب  هناك  لي�ض 
قيادة  على  االأطراف  بع�ض  حتفظ  اإن  تقول 
ال�صلفيني،  مع  اجلديد  للحوار  احلدو�صي  عمر 
ملف  يف  �صلوعه  �صبهة  اإىل  باالأ�صا�ض  يعزى 
عن  �صادر  تقرير  ”وكان  �صوريا،  يف  املقاتلني 
اتهاما  وجه  قد  االإ�صبانية،  الوطنية  املخابرات 
�صيوخ  واأحد  احلدو�صي،  عمر  لل�صيخ  مبا�صرا 
للقتال  ال�صباب  بتجنيد  اجلهادي،  ال�صلفي  الفكر 
هذا  االأ�صد، وجاء يف  ب�صار  نظام  �صوريا، �صد  يف 
املحكمة  اأحيل على  الذي  اال�صتخباراتي  التقرير 
يعترب  احلدو�صي،  اأن  االإ�صبانية،  الوطنية 
االإ�صبان  ا�صتقطاب  م�صل�صل  يف  رئي�صيا  عن�صرا 
وهم  �صوريا،  يف  للقتال  توجهوا  الذين  الثالثة 
عبد  بن  وحممد  العيا�صي،  وحممد  وهابي  ر�صيد 

ال�صالم، )امل�صاء، عدد: 24 اأكتوبر 2012(.
ميكن القول كذلك اإن ل�صان احلدو�صي من االأ�صباب 

التي جرت عليه نقمة االأطراف املتزعمة ملبادرة 
الفيزازي  قال بخالف  الذي  فالرجل هو  احلوار، 
العفو، وال  اأطلب  ”مل  ال�صجن:  فور خروجه من 

عفا اهلل عني اإن طلبته“.
ت�صريح من هذا النوع كاف ليحرك الريبة جتاه 
من  راديكالية  اأكرث  بكونه  املعروف  احلدو�صي، 
النوع  من  ل�صت  يقول:»اأنا  اأنه  رغم  االآخرين، 
ال�صعوب،  األعن  اأكن  ومل  املجتمع،  يكفر  الذي 
اأرى  وال  م�صاجده،  يف  واأ�صلي  ذبائحه،  اآكل  اأنا 
املعا�صي  اأ�صحاب  حتى  بل  املجتمعات..  تكفري 

والكبائر، ندعوا لهم بالهداية«)..(.
لكن بخالف الفيزازي الذي عقد لقاءات مع الرجل 
فاإن  بيته)..(،  يف  االأمريكية  ال�صفارة  يف  الثالث 
البالد  يف  امل�صائب  �صبب  ”اإن  يقول:  احلدو�صي 
ويختلف  االأمريكية“،  ال�صفارات  هو  العربية 
مل  كونه  يف  مثال  اخلطاب  ح�صن  عن  احلدو�صي 
اأدر�ض  مل  تعلمون،  ”كما  للمدر�صة،  اأبدا  يدخل 
يف  درا�صتي  اأنا  واحدا،  يوما  ولو  املدر�صة،  يف 
امل�صاجد ويف دور العلم واملعرفة، يف دار احلديث 
مبكة املكرمة، لذلك اأنا ال اأحب اأن اأكون م�صوؤوال، 
)االأ�صبوع،  علم وكفى..“،  اأكون طالب  اأن  اأحب 

عدد: 14 يونيو 2012(.

 ملف مقاتلي سوريا »سيبقى« 
في سوريا

كثرية هي املقاالت التي نبهت اإىل خطورة املتطوعني 
املغاربة الذين ذهبوا للقتال يف �صوريا �صد ب�صار االأ�صد، 
لكن  يريدونه،  الذي  بال�صكل  اإ�صالمية  دولة  واأ�ص�صوا 
الذين  اأن جل  اأكدت  االأيام  التي �صدرت هذه  املقاالت 
ذهبوا ل�صوريا ذهبوا نحو حتفهم، فمبا�صرة بعد مقتل 
اإبراهيم بن�صقرون، اأمري حركة �صام االإ�صالم، يف معركة 
حتى  االأ�صد  ب�صار  قوات  اأيدي  على  ب�صوريا  االأنفال 
امل�صرتكة  اللجنة  با�صم  الر�صمي  الناطق  �صقط بعده، 
للدفاع عن املعتقلني االإ�صالميني، ويتعلق االأمر باأن�ض 
احللوي، الذي قتل يف معركة ال�صاحل، هكذا مات وبقي 
التي  االإخبارية  الق�صا�صات  يف  يرتدد  ر�صالته  �صدى 
”حركتني  ب�صوريا:  التحاقه  بعد  ال�صحف  ن�صرتها 
يف  نقول  وال  واأبقى،  خري  فهو  اهلل  عند  ما  يف  الرغبة 
�صيقول  علينا..  واأقبلت  تزينت  واإن  حتى  الفناء  دار 
املرتب�صون حركته �صهوة الدماء فاأقول، مل تبدر مني 
الذي  بلدي  اإقامتي يف  مدة  بادرة عنف واحدة طوال 
اأحبه، و�صاأحبه حتى اآخر رمق يف حياتي وقد وقع علي 
من الظلم ما تنوء بحمله اجلبال الروا�صي، زجوا بي 

يف معتقالتهم، ول�صت بحاجة ل�صرد ما تعر�صت له من 
تعذيب، ومع ذلك ما تركت حلال �صبيلي“.

بن�صقرون واحللوي ومثلهم كثري.. رمبا لن تكون هناك 
فر�صة لطرح ق�صيتهم خالل احلوار املزمع االإعالن عنه 
احلوار  انطالق  �صروط  الأن  املقبلة،  القليلة  االأيام  يف 

فر�صت تاأجيل بع�ض امللفات تفاديا للخلط.

 عبد القادر بليرج حتى إشعار آخر
اخلطاب،  ح�صن  فيه  يوجد  الذي  ال�صجن  نف�ض  داخل 
مبادرات  له  كانت  وكالهما  بلريج  القادر  عبد  يوجد 
م�صرتكة تروم حتريك ملف ال�صلفيني، و�صبق اأن اأكدا 
النظام  هي  الد�صتورية  امللكية  اأن  م�صرتك  بالغ  يف 
ال�صيا�صي الكفيل بتاأطري املجتمع املغربي وقيادته نحو 
عــــــدد:  العــــربي،  )القد�ض  والقانون“،  احلق  دولة 

.)2013 /03 /15

غري اأنه وبخالف اخلطاب، يظل ملف ”بلريج“ مرتبطا 
مبا اأعلنه �صكيب بنمو�صى وزير الداخلية ال�صابق �صنة 
2008، حول خمطط كبري يروم امل�ض ب�صالمة الدولة، 
ومت حجز اأ�صلحة يف امللف.. وهو امللف الذي اعتقل على 
خلفيته كل من م�صطفى املعت�صم )البديل احل�صاري(، 
وحممد املرواين )احلركة من اأجل االأمة(.. وهو ملف 
يتهمهما  والذين  الذكر،  ال�صالفي  باالأ�صخا�ض  مرتبط 
بلريج بالتن�صل من م�صوؤوليتهما االأخالقية والتاريخية، 

)االأ�صبوع، عدد: 17 يناير 2013(.
من  اأنه  اأو�صحت  قد  ”االأ�صبوع“  م�صادر  وكانت    
ذات  باعتبارها  بلريج،  ق�صية  مناق�صة  عدم  املحتمل 
ال�صلفيني  ملف  بخالف  )بلجيكا(،  خارجية  اأبعاد 
املرتبط مبا�صرة باأحداث 16 ماي بالدار البي�صاء، وما 

تالها من ملفات طبق فيها قانون االإرهاب)..(.

المقصيون من الحوار
حزب  يف  والقيادية  الروي�صي،  خلديجة  �صبق 
االأ�صالة واملعا�صرة اأن اتخذت مبادرة لفتح ملف 
ال�صلفيني، و�صبق اأن دخل على اخلط اأي�صا االأمني 
العام حلزب النه�صة والف�صيلة، حممد اخلليدي، 
الذي جنح يف ا�صتقطاب بع�ض �صيوخ ال�صلفية اإىل 
حزبه وهم ح�صن الكتاين، واأبو حف�ض )عبد الوهاب 
رفيقي(، كما اأن منتدى الكرامة الذي يرتاأ�صه ع�صو 
الدين،  حامي  العايل  عبد  والتنمية  العدالة  حزب 
لعب هو االآخر دورا يف معركة التعريف بالق�صية، 
متابعني  عن  ال�صادرة  الت�صريبات  اأوىل  اأن  غري 
اتفاق  يوؤكدون وجود  ال�صجن  للم�صتجدات داخل 
حول ا�صتبعاد الوجوه ال�صيا�صية ورموز العلمانية 
من اخلو�ض يف احلوار ب�صيغته اجلديدة، والذي 
ر�صمية  لقاءات  يف  فعلي  ب�صكل  يرتجم  اأن  ينتظر 
باإ�صراف الدولة، غري اأن املو�صوع اإىل حدود كتابة 

هذه ال�صطور مازال حماطا ب�صرية كبرية)..(.

● كيف هي عالقاتك داخل ال�سجن مع باقي رموز 
ال�سلفية يف ال�سجون املغربية؟

❍  هي عالقة كباقي العالقات والتيار ال�صلفي 
هو تيار فو�صوي، وتيار ميكن اأن نقول عنه باأنه 
مل يكن تيارا بعقد ميالد.. هي عالقات زيارات 
فقط، اأما العالقات التنظيمية فهي غري موجودة 
وحتى الدولة نف�صها تقر باأن هذه العالقات مل 

تكن موجودة)..(.
واأبو  اأمثال احلدو�سي  ال�سلفية،  �سيوخ  بع�ض   ●
حف�ض والفيزازي، غادروا ال�سجن، وح�سلوا على 

العفو امللكي، ملاذا مل تخرج اأنت؟ 
واحد  اأول  كنت  لقد  اأدري،  ال  اأنا  واهلل،    ❍
ال�صلفية  ملف  حول  احلوار  يف  معه  �صرعوا 
 2007 يف  بال�صيوخ،  ي�صمون  ومن  اجلهادية، 
اأتبنى  اأنا  لالأ�صف،   ،2011 حدود  اإىل  و2008 
م�صروعا، االآخرون ال يتبنون م�صروعا. اأنا اأقول 
و�صرحته  موؤ�ص�صا،  اإ�صالحيا  م�صروعا  لدي  اإن 
من خالل ما ي�صمى باللجنة الوطنية للمراجعة 

معنى  �صرح  يف  وا�صحني  وكنا  وامل�صاحلة، 
امليثاق ال�صيا�صي وامليثاق ال�صرعي، وقدمنا ذلك 
ال�صيد  اأو م�صت�صار  العامة  النيابة  �صواء ملمثل 

وزير العدل.
●  تقول باأنك حتمل م�رشوعا لدولة الإن�سان، ما 

هي اأ�س�ض هذا امل�رشوع؟
امللكي،  النظام  على  يوؤكد  م�صروعنا    ❍
هذا  جتمع  اأن  ميكنها  بكاريزما  يتميز  الذي 
اخلليط املغربي، وقد الحظنا ماذا كان م�صري 
وليبيا،  وتون�ض،  م�صر،  يف  اجلمهوريات 
هو  امللكي  النظام  اأن  يوؤكد  الواقع  والعراق.. 

االأ�صلح.
من جهة اأخرى، نعتقد اأن املرحلة تفر�ض اإعادة 
النمطية  واإعادة  ال�صيا�صية،  االأحزاب  هيكلة 
معينة  معايري  ن�صرتط  كما  ال�صيا�صي،  للعمل 
ملمار�صة العمل ال�صيا�صي مثل البكالوريا، وتعاقد 

�صيا�صي جديد)..(.

مشروع »دولة اإلنسان« عند حسن الخطاب

مقتطف من حوار حسن الخطاب مع 
“األسبوع”، عدد: 16 ماي 2013.

إحدى المظاهرات المطالبة 
بإطالق السلفيين  المعتقلين

حسن  الخطاب



مع  كانت  �أجنية،  مدينة  مع  �لرباط  بلدية  وقعتها  �تفاقية  �أول 
من  ووقعها   ،1985 �سنة  يف  �إ�سبيلية  مدينة  �لأندل�س  عا�سمة 
�ملالية  ووزير  بالنيابة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  �لرباطي  �جلانب 
�ل�سابق عبد �لكامل �لرغاي وعن �جلانب �لإ�سبيلي عمدة �ملدينة 
وكان وقتها وزير� للدفاع. وتعمدنا ذكر �أ�سماء و�سفات �ملوقعني 
على تاآخي وتو�أمة عا�سمة �ململكة مع عا�سمة �لأندل�س، للتذكري 
�لرباط  مبوجبها،  �أ�سبحت  �لتي  للوثيقة  �ل�سيا�سية  باحلمولة 
د�ئمة  باأنها  �لتفاقية  عليها  ن�ست  باأخوة  ترتبطان  و�إ�سبيلية 
وت�ستمد �أو��سرها من �لعالقات �لتاريخية و�لقر�بة �لعائلية و�لدم 
�مل�سرتك بني �لعائالت �لأندل�سية �سو�ء هنا �أو هناك، ومن مفاجاآت 
هذه �لتو�أمة: �لهتمام �لبالغ و�لرتحيب �لكبري �للذ�ن خ�س�سهما 
�لإ�سبيليون لهذه �ملبادرة حتى �أنهم ��ست�سافو� �لوفد �لرباطي �لذي 
كان يتكون من حو�يل 80 �سخ�سا منهم وفد من �ل�سناع �لتقليديني، 
وقد تطوعو� للم�ساركة مبعر�س للمنتوجات �لرباطية من زر�ٍب، 
وفخار، وطر�ز، و�ألب�سة، وحلي �إلخ.. و�سارك جوق باآلته ومعد�ته 
�لعا�سمة  �ساحات  يف  غنائية  حفالت  فيها  �أحيى  يوما   15 وملدة 
�لأندل�سية، ومبر�كز �لطفولة و�لعجزة و�مل�ست�سفيات، مما جعل 
كل �لإ�سبيليني يتحدثون عن �لرباط، �لأندل�سية �لأخت �لتي جاءت 
لت�سل معهم �لرحيم، �أما �ل�سناع �لتقليديون فلقد تطوعو� د�خل 
�ملعر�س لتوزيع كوؤو�س �ل�ساي وحلويات »كعب غز�ل« و»غريبة« 
باملجان، وقدمو� هد�يا لكل �ملر�كز �لجتماعية، ومل يطالبو� ل هم 
ول �أع�ساء �جلوق بتعوي�سات ول م�سروف بل وحتملو� حتى 
م�ساريف �لنقل با�ستثناء �لإقامة و�لأكل وكانتا من �مل�ستقبلني، ورد 
�لإ�سبيليون �لزيارة بنف�س �حلجم، و�لفرق، و�ملدة �لزمنية، حيث 

�أقامو� معر�سهم يف �مل�سرح حممد �خلام�س. 
�سو�رع  كل  �كت�سحت  وقد  تن�سرها،  �سورة  �لتقرير  هذ�  ومع 
�ململكة  ومتثل  �ملحلية  �جلر�ئد  و�سفحات  �لأندل�سية  �لعا�سمة 
�لإ�سبانية بدون �سبتة ومليلية، و�ململكة �ملغربية من طنجة �إىل 
�لكويرة، و�سومعة ح�سان تعانق �أختها �سومعة �خلر�لدة. و�سر 
�آخر، فلقد رق�س �لأندل�سيون على �أنغام ملحمة: »�لعيون عينيا« 

و�ل�سر هو معرفة عمودية �إ�سبيلية بالأغنية �لوطنية، حتى �أن نائبا 
�أذن م�سوؤول جماعي رباطي هام�سا:  للعمدة �لإ�سبيلي هم�س يف 

»�إننا معكم يف �سحر�ئكم«.
فتو�أمة �لرباط - �إ�سبيلية لها خ�سو�سيات، ولها �رتباطات �لدم 
�لذي يجمع عائالت كثرية وتعد باملئات، وهم هناك مل ين�سو� ذلك 
�لر�بط وكانت �لتو�أمة حمركا لعو�طف مكبوتة، وحنينا خفيا ملا�س 
م�سرتك، ما�سي هاجرت فيه عائالت �إ�سبيلية �إىل �لرباط هربا من 
�لقمع وحماكم �لتفتي�س �لتي كانت حتاكم �مل�سلمني و�ليهود، على 
ت�سبثهما بديانتهما. وكانت �لرباط ت�ستثمر هذه �لتو�أمة يف حمو 
�لتعاون و�خلربة، و�لتجارب  �أبو�ب  �سو�ئب ذلك �ملا�سي بفتح 
�ملجال�س  تفهم  مل  �لأ�سف  مع  منها،  �لتقنية  خ�سو�سا  �لبلدية 
�ملتعاقبة هنا يف �لرباط مغزى تلك �لتو�أمة فاأقفلت عليها �لأبو�ب 
حتى �أنها �سارت نكرة وغري معروفة بالرغم من �أن �إ�سبيلية هي 

�أقرب عا�سمة �إىل �لرباط من كل عو��سم �لدنيا م�سافة وقر�بة.
ومتعنو� جيد� يف �ل�سورة �ملن�سورة، و�لتي حتمل �سعار: تو�أمة 
�لرباط �إ�سبيلية ليتاأكد ��ستعد�د �لإ�سبيليني للتعاون و�مل�ساعدة من 
�أجل �إخو�نهم �لرباطيني، وهذ� بال�سبط ما �سيعه علينا �ملنتخبون 
�ملكوكية  �أ�سفارهم  بتكاليف  �مليز�نيات  »ثقبو�«  �لذين  �حلاليون 

وبدون �إجناز�ت ل �سيا�سية ول تقنية.

ويـل ملـــن �أ�شــــارت 
اإليهـــم الأ�صــــابع

�لفر�غ  من  تاأكدو�  �لرباط  �سكان  �أن  يف  �سك  ل 
�لفكري و�ل�سيا�سي و�لقرت�حي لبع�س �ملنتخبني 
�لذين �ساركو� يف �جتماعات �أهم دورة يف �ل�سنة، 
دورة فرب�ير �لتي �سرعها �مل�سرع لتكون �أد�ة رقابة 
على �ملو�رد ونفقات ميز�نية �ملدينة، و�أي�سا على 
�ملنتخبني  و�جتهاد�ت  ومهام  و�أ�سغال  مردودية 
و�إتقانهم  تفوقهم  على  وبامللمو�س  برهنو�  �لذين 
لفن �لدرد�سة و�ألغاز �لتدخالت �جلوفاء وغمز�ت 
�لكلمات �ملبعرثة �لتي يفهمها ول يحل طال�سمها �إل 
�ل�سالعون مبجريات كو�لي�س �لدور�ت �جلماعية.

مل  �ملنتهية،  �لدورة  مد�ولت  يف  ود�ر  جرى  وما 
�لدور�ت  �ملاألوف ومل يجانب حكايات  يخرج عن 
�لدورة  ي�ستثني  ولن   ،19 وعددها  �ل�سابقة 
و�لتي   ،20 رقم  لتحمل  �أيام  بعد  �ملقررة  �ملقبلة 
من  مليار   400 �لعا�سمة  �سكان  كلفت  و�أخو�تها 
�مل�ساريف على هذ� �لفر�غ، فالدورة �ملا�سية، كنا 
نتابعها ونت�ساءل: هل نحن يف �لعا�سمة �ل�سيا�سية 
حدوث  نتمنى  كنا  نائية؟  قرية  يف  �أم  و�لإد�رية 
�ملعار�سني  �ملنتخبني  من  معجزة  �أو  مفاجاأة 
ملو�جهة ومقارعة وثيقة �حل�ساب �لإد�ري بوثيقة 
و�لنفقات  �ملد�خيل  ب�سقيها:  مف�سلة  م�سادة 
يناق�سها  ل  �لتي  �خل�سو�سية  و�حل�سابات 
و�قرت�حات  باأرقام  معزز  مايل  تقرير  مع  �أحد، 
وملتم�سات،  وبيانات  وتو�سيات،  وتوجيهات 
وهذه هي �ملمار�سة �جلماعية و�ل�سيا�سة �لفعالة، 
تنتقد  �لتي  �لبناءة  �ملعار�سة  دور  هو  وهذ� 
�لو�سخ  �لغ�سيل  بن�سر  ولي�س  وبالآر�ء،  بالوثائق 
لأمور ل تهم �ملو�طنني، و«ت�سبني« ذلك �لغ�سيل 
ق�سايا  عل  و�لتهامات  و�لتجاوز�ت  بالف�سائح 
�رتكبت منذ حو�يل �أربع �سنو�ت. و�إذ� �سحت هذه 
ت�سربت  حتى  �ملعار�سة،  كانت  فاأين  �لتهامات، 
كل تلك »�لفريو�سات« �خلبيثة �إىل ج�سم �ملجل�س؟ 
�ملعار�سة  فالأن  �سعيفا  �مل�سري  �ملكتب  كان  فاإذ� 
من  ي�ستمدها  �ملجل�س  فقوة  ومتقاع�سة،  عاجزة 
يربر  فكيف  �ملعار�سة،  ونز�هة  و�سحة  قوة 
وتيلفونات  �سيار�ت  من  ��ستفاد�تهم  �ملعار�سون 
وتعوي�سات وتوظيفات و�أ�سفار و�متياز�ت تتحمل 
زمالئهم  على  ويحرمونها     �ملقاطعات؟  نفقاتها 
�أ�سحاب �جلماعة؟ فال�سر�ع �لد�ئر بني �مل�سوؤولني 
�جلماعيني و�مل�سوؤولني يف �ملقاطعتني، هو �سر�ع 
على �لخت�سا�سات وعلى �ملو�رد وعلى �ملنا�سب 
وعلى �لمتياز�ت وعلى �لت�سرف يف �مليز�نية. فعن 
�أية معار�سة يتحدثون وهم و�لفريق �مل�سوؤول يف 
�جلماعة يتربعون يف خري�ت �ل�سكان؟ �أمل يرفعو� 
مترير  على  مو�فقني  �أ�سابعهم  من  بدل  �أيديهم 
�ل�سركات،  و�إحد�ث  �جلمعيات  ومنح  �ل�سفقات 
�أمل  �ملمتلكات؟  وتفويت  �لأ�سو�ق  وكالء  وتعيني 
�ملهرجانات  »�سوهة«  لتنظيم  مهرولني  يت�سابقو� 
�لتي �لتهمت وتلتهم ع�سر�ت �ملاليني كل �سنة على 
ليايل �ل�سيخات و�لتبوريدة؟ بدل من تر�ث وتقاليد 
�ألي�سو� هم �مل�سريون  �ملدينة؟ هوؤلء �ملعار�سون 
وحتت  �ملقاطعات؟  يف  بال�سرف  و�لآمرون 
ل�سرفها  مليون  و500  مليارين  حو�يل  ت�سرفهم 
على خدمات �لقرب لل�ساكنة؟ فقربو� تلك �خلدمات 
�ملو�طنني »مكرف�سني« مع  لهم ولأ�سرهم وتركو� 
�إجناز  ومع  و�لطوبي�سات  �لكبرية  �لتاك�سيات 

�لوثائق �لإد�رية يف �ملقاطعات؟
نعم �جلماعة فا�سلة بينما �ملقاطعات كارثية.

�إىل  ونتطلع  فرب�ير  دورة  مهزلة  �إذن  �نتهت 
�ملعر�سة  ت�ستيقظ  وع�سى  لعل  �أبريل  دورة 
�لريع  عن  وتتخلى  �لقرت�حات  �جلماعة  لتحرك 
بالأ�سابع  �إليهم  ي�سريون  فال�سكان  و�لمتياز�ت. 

وويل ملن �أ�سارت �إليهم �لأ�سابع؟

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

الرباط يا حسرة

�سورة جد معربة عن الوعي الوطني ل�سكان الرباط، 
احلركة  رجال  لبع�ض   1939 �سنة  حوايل  التقطت 
حتت  اجتمعوا  وقد  املدينة،  علماء  رفقة  الوطنية 
الراية املغربية وال�سورة امللكية لتنظيم املقاومة �سد 

اال�ستعمار الفرن�سي.
اهلل  عبد  اهلل  برحمة  امل�سمولني  هم  واملجتمعون 
وحممد  حكم،  وحممد  جديرة،  وم�سطفى  اجلراري، 
والزهراء،  ال�سالم  وعبد  بلعيا�سي،  وحممد  مالطو، 
وحممد  املعرويف،  وعبا�ض  الدكايل،  الرحمان  وعبد 
الفلو�ض،  الكرمي  وعبد  جوريو،  وعثمان  الرفاعي، 
كفاحهم  على  وجزاهم  اهلل  رحمهم  املدور،  وحممد 

ون�سالهم.

�سق  يف  للجماعة  �ملايل  �لتدبري  مر�قبة  عن 
�ملد�خيل، ت�سمن �لتقرير �ل�سنوي �لأخري 
للمجل�س �لأعلى للح�سابات عدة مالحظات 
 14 مو�سوع  كان  �لذي  �لتدبري  هذ�  عن 
تلك  �أن  على  بو�سوح  و�أ�سار  �سفحة، 
ب�سفته  �لو�يل  من  كال  تهم  �ملالحظات 
�لآمر بال�سرف ورئي�س �جلماعة وروؤ�ساء 

�ملقاطعات.
يف  �حلدث  خلق  �لتقرير  هذ�  كان  و�إن 
طيه،  مت  �أن  لبث  ما  فاإنه  �ل�سنة،  بد�ية 
ل�سهر  �ملقاطعات  دور�ت  يف  عليه  و�لقفز 
يناير ودورة �جلماعة ل�سهر فرب�ير، وهي 
و�سارت  �لإد�رية،  باحل�سابات  خا�سة 
�لأمور يف �جلماعة و�ملقاطعات وكاأن �سيئا 
»روتو�سات«  بع�س  من  �للهم  يكن،  مل 
�لإد�ريني،  �مل�سوؤولني  بع�س  تنقيالت 
لت�ستمر �حلياة كما كانت وبنف�س �لوترية، 
ماد�م �لتقرير كان مهذبا عندما عرب عن �أن 
مر�قبته ما هي �إل مالحظات، )و�حلمد هلل 

مل ي�سف باأنه »جمرد لال�ستئنا�س«(.
ماذ�  �لتقرير،  �سدور  بعد  �أ�سهر  وثالثة 
تغري؟ وماذ� �تخذ من �إجر�ء�ت لت�سحيح 
�لختاللت �مل�سار �إليها �سمن فقر�ت مدعمة 
باأرقام ومعززة بن�سو�س قانونية، وتكاد 
تكون درو�سا تو�سح �لأخطاء و»تهدي« �إىل 

�ل�سو�ب وتقرتح �حللول، �سو�ء ملد�خيل 
لها  خ�س�ست  �لتي  و�لت�ساميم  �لتعمري 
�أزيد من ثالثني مالحظة حتولت يف بع�س 
�ل�سطور �إىل �إ�سار�ت بالأ�سبع على حدوث 
�إىل  �لتقرير  تطرق  ثم  �لثغر�ت،  بع�س 
ذلك  �ملقاهي وتعمق يف  �ختاللت جبايات 

عنه  يتحدث  ما  �إىل  �لإ�سارة  يريد  وكاأنه 
�ل�سارع من حماباة لأ�سحاب هذه �ملقاهي، 
و�لفنادق  �ل�سيافة  دور  �أ�سحاب  ومعهم 
مرور� باأ�سحاب �لحتالل للملك �لعمومي، 
جتارية  �أن�سطة  يف  ي�ستغلونه  و�لذين 
من  به  يتمتعون  ما  مع  و�سناعية  ومهنية 

ت�سهيالت وتخفي�سات و»�سقلبة« �لأرقام 
�لتقرير،  من   9 �ل�سفحة  يف  مبني  هو  كما 
لتاأتي �ل�سفحة 11 على ف�سح �أ�سياء كان 
كما  �ساأنها  يف  حتقيق  فتح  �لو�جب  من 
هو �ل�ساأن بالن�سبة لأعمدة �لإ�سعار �لتي 
�أد�ء �أي  6 �سركات كبرية بدون  ت�ستغلها 
ر�سم للجماعة، �أما �لأكرية غري �ملح�سلة 
�ملجل�س  ختم  فيما  �جلماعة،  ملمتلكات 
�ل�سادر وقبله  تقريره  للح�سابات  �لأعلى 
�جلريدة  يف  ونحن  �سنة،  حو�يل  منذ 
تناولنا كل ما جاء فيه �إ�سافة �إىل �لنفقات 
�لكارثية �لتي مل ي�سملها �لتقرير �ملذكور. 
فماذ� بعد هذ� �لتقرير؟ ل �سيء، و�جلماعة 
يف عملها �لعتيادي و�لعادي و�ملقاطعات 
»مبهرجانات«  �أيام  بعد  »�ستطربنا« 
نزيف  و�سي�ستمر  و�لتبوريدة،  �ل�سيخات 
و�ملنح  و�لتليفونات  �جلماعية  �ل�سيار�ت 
و�لتعوي�سات و�حتالل �لأمالك و��ستغالل 

�لتوظيفات �إله..
يدعم  للح�سابات  �لأعلى  �ملجل�س  �ليوم 
�ملنتخبون  »يخجل«  فهل  كتبنا،  ما  كل 
�ملعقول  �إىل  وعودتهم  »توبتهم«  ويعلنون 

قبل فو�ت �لأو�ن.

العنصر

خالل االأ�سبوع املن�سرم مت تكرمي 
عبــــــد  االأ�ستاذ  الطبيب  العامل 
املتخ�س�ض  اخلملي�سي  ال�ســــــالم 
واالأع�ساب،  الدماغ  جراحة  يف 
القارة  �سهرته  فاقت  والـــــــــذي 
االإفريقيــــة، لي�سبح مرجعا مهما 
عامليا يف اأمرا�ض الدماغ.. التكرمي 
طبية  فعاليات  فيه  �ساركت  الذي 
و�سائل  عنه  �سكتت  وثقافية، 

االإعالم.

الحـــــظ تقرير املجـــــل�ض االأعلى 
جتارية  حمــــالت  بان  للح�سابات 
ال�سبانات  ب�سارع  موجودة  مهمة 
ملكية  يف  املن�سور  يعقوب  بحي 
 15 بـ  فقط  مكراة  اجلماعة، 
املحالت  وهذه  ال�سهر  يف  درهـــــما 

حتتل اأرا�ض �سا�سعة.

التقرير نف�سه اكت�سف باأن نفقات 
للمركب  والكهرباء  املاء  ا�ستهالك 
املفوت  احل�سن  موالي  الريا�ســـــي 
الرباط  �سكان  يوؤديها  للخوا�ض، 
اجلماعة  ميزانية  طريق  عن 

مببلغ 70 مليونا يف ال�سنة.

ال�سمت  التزموا  املنتخـــــبني  كل 
واحلـــياء يف ق�سية احلديقة التي 
حتولت اإىل مقاه وحوانيت، وفوتت 
و�سط  تقع  املهزلة  هذه  الأحدهم، 
حي مابيال يف مقاطعة اليو�سفية، 
كما التزموا ال�ســــــمت عما يجري 
من  املحالت  هذه  داخل  ويدور 

اأ�سياء م�سبوهة.

جماعة �لرباط حتت جمهر ومر�قبة �ملجل�س �لأعلى للح�شابات

من

 أرشيف

 الرباط

اأول اتفاقية كانت بني الرباط واإ�سبيلية

عندما �أ�شاعت �جلماعة فر�شا ��شتثمارية و��شت�شار�ت تقنية لفائدة �ل�شكان

 العدد: 784  اخلميس 10 أبريل 2014

املجل�ض اجلماعي ال�سابق واحلايل معنيان:
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عبد الرحيم عواد
ملناق�شة  املخ�ش�شة  الثالثة  للجل�شة  يكتب  مل 
لل�شماعية  اجلماعي  للمجل�س  الإداري  احل�شاب 
)التي تبعد عن الي��شفية بـ21 كلم(، م�ؤخرا، اأن 
تنطلق ب�شبب الف��شى العارمة التي خلفها حادث 
كانت  م�اطنة  على  جماعية  م�شت�شارة  اعتداء 
الأخرية  هذه  تلقت  بعدما  باجلل�شة،  حا�شرة 
م�شت�ى  على  ماء  قنينة  ب�ا�شطة  عنيفة  �شربة 
الراأ�س، ا�شتدعت ح�ش�ر �شيارة الإ�شعاف، ومت 
نقل ال�شحية اإىل م�شتعجالت امل�شت�شفى الإقليمي 

لال ح�شناء بالي��شفية لتلقي العالجات)..(.

والق�ات  امللكي  الدرك  من  عنا�شر  وح�شرت 
امل�شاعدة وعنا�شر ال�قاية املدنية بعدما �شاعت 
رفع  اإىل  املجل�س  برئي�س  دفع  مما  الف��شى، 

اجلل�شة.
حدوث  بعد  القاعة  اأرجاء  الف��شى  وعمت 
وامل�اطنة،  اجلماعية  امل�شت�شارة  بني  م�شادات 
اإنه يف عهد والد امل�شت�شارة،  هذه الأخرية قالت 
والذي ه� يف نف�س ال�قت ع�ش� باملجل�س ورئي�س 
املجل�س الإقليمي للي��شفية، تراجعت »ال�شماعية 
امل�شت�شارة  حفيظة  اأثار  مما  لل�راء«)..( 
للمجل�س(،  ال�شابق  الرئي�س  اجلماعية )ابنة 
ف�ش�بت قارورة ماء اإىل وجه املعنية، ثم �شرعت 

ه�شتريي،  ب�شكل  والأوراق  الكرا�شي  رمي  يف 
على  وظلت  املدينة)..(  با�شا  �ش�ب  وت�جهت 

حالها اإىل اأن اأغمي عليها.
ومل يتم احل�شم بعد يف مناق�شة احل�شاب الإداري 
ملجل�س ال�شماعية بعدما مت تاأجيله لأكرث من مرة، 
حيث كانت الف��شى حت�ل دون اإمتام اجلل�شات، 
التي  واملعار�شة  الأغلبية  بني  �شراع  ب�شبب 

يق�دها رئي�س املجل�س الإقليمي للي��شفية.
�شراعات  ه�  الدورة  هذه  خالل  ح�شل  ما 
انتخابية �شيقة ت�شيع معها م�شالح امل�اطنني، 
بع�س  ح�شب  باملدينة  التنمية  عجلة  وتعرث 

الفعاليات.

كواليس جهوية

أصداء سوسية
افتتاح  اإنزكان  �شكان  بع�س  ا�شتنكر   ◆
باملدينة  املعروفة،  التجارية  الأ�ش�اق  اأحد 
من  الن�ع  هذا  اأن  لك�ن  �شكنية  جتزئة  يف 

الأ�ش�اق معروف ببيع اخلم�ر)..(.

◆ ق�شت هيئة املحكمة البتدائية باإنزكان، 
م�ؤخرا، يف حق ال�شيدة »ف. م« بثالثة اأ�شهر 
500 درهم، بعد  نافذة وغرامة مالية قدرها 
اأن اأدانتها بتهمة اإهانة ال�شلطات العم�مية، 
يف  املتاجرة  تهمة  من  الهيئة  ذات  وبراأتها 
اأب  املحكمة  نف�س  اأدانت  كما  املخدرات. 
م�ق�فة  اأ�شهر  ب�شتة  املذك�رة  ال�شيدة 
التهمة،  بنف�س  درهم   500 وغرامة  التنفيذ 
بثالثة  ال�شاحنة  �شائق  على  حكمت  حني  يف 

اأ�شهر نافذة مع غرامة 500 درهم.

بـ»بن�شركاو«  التاأمت فعاليات جمع�ية   ◆
التنم�ية  بالفعالية  النه��س  اأجل  من 
للتنمية  فيدرالية  وتاأ�شي�س  باملنطقة 
والتعاون. واأكدت م�شادر م�شاركة يف اللقاء 
هذا  يف  اجلمعيات  من  جمم�عة  ح�ش�ر  اأن 
احلفل التاأ�شي�شي ما ه� اإل تاأكيد عن رغبة 
»بن�شركاو«  ملنطقة  املنتمية  اجلمعيات 
تخليق  �شعارات  مع  يتفاعل  اإطار  خللق 
احلياة العامة، وبعث روح جديدة يف جمال 
والجتماعية  الثقافية  بالتنمية  النه��س 

والريا�شية باملنطقة.

◆ مل مت�س على املتهم بقتل اأمه 24 �ساعة 
ببلفاع..  امللكي  الدرك  قب�شة  يف  كان  حتى 
تني  دوار  اأبناء  اأحد  العدالة  من  الهارب 
ال�شكان  عليه  عرث  اإن�شادن،  بجماعة  ال�شيخ 
باإحدى املقاهي مبركز اأربعاء اأيت ب�طيب، 

وقام�ا بتط�يقه واإبالغ رجال الدرك)..(.

◆ �شادرت ال�شرطة الق�شائية لأمن اإنزكان 
امللك  وكيل  من  باأمر  د�شنتها  حملة  اإطار  يف 
ب�شكاية  ت��شله  ف�ر  املدينة،  بابتدائية 
من  وعدد  املغربي،  ال�شينمائي  املركز  من 
الب�شري،  ال�شمعي  الإنتاج  �شركات  ممثلي 
الثالثاء املا�شي، اأزيد من 700 �شريط اإباحي، 
اأماكن َخِفية  عرث عليها مد�ش��شة بعناية يف 
داخل عدد املحالت لبيع الأ�شرطة املقر�شنة، 
اإىل جانب حجز جمم�عة احل�ا�شيب الذكية 
جانب  اإىل  الن�شخ،  جمال  يف  ت�شتعمل  التي 

اآلت الطباعة .

◆ لعل ما يلفت النتباه لزائر مدينة اإنزكان 
وهناك  هنا  املتناثرة  الأزبال والنفايات 
ب�شكل مثري، خا�شة بجانب بلدية املدينة »يا 
ح�شرة«، وببع�س الدروب والأزقة البعيدة 
يحظى  الذي  الذهبي  واملثلث  الأعني،  عن 
باهتمام كبري لنظافته و»تنقيته«، باعتباره 

اأهم واجهة يق�شدها ال�شياح)..(. 

جواد العمراني
ت�شتح�ذ  اخلا�شة  ال�شركات  اإحدى  مازالت 
على �شفقات بلدية الد�شرية اجلهادية بتزكية 
بعد  اإذ  املدينة،  النافذين  لأحد  مقربني  من 
ف�زها ب�شفقة اإ�شالح اإحدى املن�شاآت هناك 
و�شفقتي �شباغة و�شراء بع�س العتاد، جاء 
الدور هذه املرة على �شفقة خا�شة بـ»مت�ين 
الأيام الثقافية والفنية« التي تعتزم البلدية 
تنظيمها يف الأيام القليلة املقبلة، والتي �شتدر 
ال�شرائب،  دافعي  اأم�ال  من  املاليني  عليها 
حيث يتم التفاق مع »ال�شركة حتت الطلب« 
بع�س  من  مبباركة  م�اطن�ن  و�شفها  كما 

الأع�شاء باملجل�س البلدي للمدينة.

املذك�رة  ال�شفقة  اأن  على  م�شادر  واأكدت 
ال�شركة  وهي  واحدة  �شركة  لها  تقدمت 
ذاتها، حيث بداأت م�شالح البلدية باإجراءات 

التف�يت لعتبارات)..(. 
املتتبعني  من  العديد  اأن  بالذكر،  اجلدير   
ت�شاوؤلت  يطرح�ن  اأ�شح�ا  املحلي،  لل�شاأن 
العنا�شر  بع�س  �شتتخلى  متى  قبل:  من 
التي  الت�شرفات  هذه  عن  البلدي  باملجل�س 
بالتم�ين  املتعلقة  الأذونات  منح  يف  تنهجها 
اأم�ال  اأ�شبحت  وهل  خمتلفة؟  جمالت  يف 
اأ�شم�هم  اأداة لإر�شاء من  ال�شرائب  دافعي 
بـ»املقربني« وبـ»املتملقني«؟ وملاذا تتغا�شى 
ال�شلطة الإقليمية عن مثل هذه املمار�شات يف 

ظل الد�شت�ر اجلديد؟.

الشماعية    
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لقطات مراكشية 

ظاهرة البناء الع�ش�ائي مازالت تعرف   ◆
القدمية،  املدينة  داخل  الف��شى  من  ن�عا 
لدى  عادي  �شيء  مبثابة  اأ�شبحت  التي 
اأو  الزيادة  على  يتناوب�ن  الذين  البع�س 
النق�شان يف واجهة البناء دون �شند قان�ين، 
وحتى اإذا كان هناك ترخي�س، فاحلالة تبقى 
بدون مراقبة حتى يجر احلبل على الغارب 

بكارثة ماأ�شاوية ل قدر اهلل.

من  املهج�رة  الأماكن  بع�س  اأكرث  ما   ◆

اأمكنة  اإىل  حت�لت  التي  اأ�شحابها  طرف 
للم�شردين  الأزبال والنفايات، و�شكن  لإلقاء 

لتعاطي خمتلف امل�بقات يف �شرية تامة.

جنباتها  متتلئ  امل�شاجد  اأب�اب  بع�س   ◆

بائعي  وكذا  املمن�عة  الب�شائع  ببائعي 
اأقرا�س،  من  للتداول  املمن�عة  الأدوية 
الأ�شياء  من  ذلك  وغري  وده�ن،  واأع�شاب، 

املحظ�رة.

الأ�ش�اق  الت�ش�ل تزداد حدة يف  ظاهرة   ◆

وال�شاحات العم�مية وخا�شة بني العمارات 
التي تتعر�س لل�شرقة يف وا�شحة النهار.

العلمي  املجل�س  ع�ش�  البديك  الأ�شتاذ   ◆
التحية  ويرتجم  اإل  منا�شبة  من  ما  املحلي 
العميق،  باملغزى  ال�شعرية  مبثلها بق�شائده 
اأثناء تراتيل اإلقائها بني اجلمه�ر احلا�شر يف 

املنتدى الثقايف العام.

ما يجري ويدور في المدن 

الدشيرة 

طاطا

ابنة رئي�س املجل�س االإقليمي لليو�شفية تقلب الطاوالت اأمام البا�شا 

ال�سرب واجلرح اآخر و�سائل مناق�سة احل�ساب الإداري للجماعات

سعيد انخيلي   
بطاطا  للتعليم  ال�طنية  اجلامعة  وجهت 
النائب الإقليمي ل�زارة الرتبية  اإىل  ر�شالة 
يف  حتقيق  بفتح  اإياه  مطالبة  ال�طنية، 
وتلميذات  تالميذ  احتجاجات  دواعي 
عربوا  الذين  باقايغان،  امل�شرية  اإعدادية 
عن ا�شتنكارهم عدم احت�شاب نقطة الرتبية 
امل�شتمرة  املراقبة  نقط  �شمن  الت�شكيلية 
تالمذة  اأن  علما  الأوىل،  بالدورة  اخلا�شة 

ال�شنة الثالثة يدر�ش�ن هذه املادة منذ بداية 
اخلا�شة  المتحانات  كل  واأجروا  ال�شنة، 
بها دون اأن تدرج معدلتهم ببيانات النقط.

وطالبت اجلامعة ال�طنية للتعليم يف ر�شالة 
ومدير  الإقليم،  عامل  من  كل  اإىل  مرف�عة 
والتك�ين  للرتبية  اجله�ية  الأكادميية 
امل�ش�ؤوليات  يحدد  حتقيق  بفتح  بكلميم، 
واملتعلمات،  املتعلمني  حق�ق  وي�شمن 
بامل�ؤ�ش�شة  للدرا�شة  العادي  وال�شري 

املذك�رة.

»الدرا�سة بدون �سبب من قلة الأدب«.. 
يا معايل الوزير

»�سركة حتت الطلب« حتتكر جميع 
�سفقات املجل�س البلدي

مخلفات الحساب اإلداري 
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الحسيمة 

الـــــمــــــــال ال�سايــــب

التالعب بـ»م�شاريع« التنمية الب�شرية

الناظور :محمد زاهـد
َمْزَياْن« باللغة الأمازيغية،  مارت�شيكا، اأو »َرْبَحاْر اأَ
تطلق  اإ�شبانية  كلمة  ال�شغرية،  البحرية  وتعني 
اأكرب  ثاين  ي�شكل  بحري  وجمال  بري  و�شط  على 
بحرية تقع على واجهة البحر الأبي�ض املتو�شط، 
وتدخل �شمن النطاق الرتابي لإقليم الناظور. كما 
جماعات   5 نفوذ  طول  على  متتد  م�شاحة  ت�شغل 
الناظور،  بلديات  وهي:  وقروية،  ح�شرية 
و�شلوان، وبني ان�شار، وجماعات بوعرك، وقرية 
مربع،  كلم   120 حوايل  م�شاحتها  وتبلغ  اأركمان. 
وي�شل طولها اإىل 25 كلم وعر�شها ي�شل اإىل 7 كلم 
وبعمق يرتاوح ما بني ن�شف مرت و7 اأمتار، وهي 
ا�شتثنائية  اإيكولوجية  خ�شو�شيات  ذات  بحرية 
وموؤهالت طبيعية جتعل منها موقعا هاما وهائال، 
يف  البحريات  واأكرب  اأهم  من  تعترب  واأنها  ل�شيما 
واإحيائي  بيئي  بتوازن  ومتتاز  املتو�شط،  حو�ض 
نادر وفريد جعلها ت�شنف �شمن اتفاقية »رام�شار« 
الدولية اخلا�شة باملناطق الرطبة. فرغم الأهمية 
للبحرية  والتاريخية  والبيئية  الإيكولوجية 
العقود  خالل  حتولت  فقد  الطبيعي،  ولنظامها 
املا�شية اإىل مرتع لـ»اأباطرة« تهريب املخدرات عرب 
قوارب/ الزودياكات التي كانت تتخذ من خمتلف 

مواقع هذه البحرية نقطة ال�شحن والنطالق نحو 
وبعد  احل�شي�ض.  باأطنان  حمملة  الأخرى  ال�شفة 
اأباطرة  طالت  التي  والعتقال  التطهري  حمالت 
ومهربي املخدرات وتراجع دور مارت�شيكا يف هذا 

ال�شاأن، خا�شة بعد اأن حتول هذا املوقع مل�شروع 
�شياحي وا�شتثماري �شخم مع انطالق اأوىل اأ�شغال 
ل�شيما  �شنوات،   4 منذ  وم�شاريع  اأورا�ض  عدة 
اأ�شغال تهيئة بحرية مارت�شيكا، فاإن الو�شع البيئي 

بهذه البحرية ما زال يطرح عدة 
ت�شاوؤلت وتخوفات يف ظل التلوث 

الناجم عن حتويل املياه العدمة اأو مياه 
الأخرى  امل�شادر  وكل  ال�شحي  ال�شرف 

للتلوث البيئي.   
وقد ظلت البحرية رغم ما متتاز به من خ�شائ�ض 
عر�شة  فريد،  طبيعي  ونظام  وجمالية  وموقع 
لالإهمال والتلوث وملختلف عوامل تدهور وتدمري 
الو�شع الإيكولوجي بدل ا�شتثماره وتثمينه، حيث 
ببحرية  املا�شية  ال�شنوات  خالل  التلوث  و�شل 

مارت�شيكا اإىل اأق�شى م�شتويات تدهوره. 
وتقدمت اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان-فرع 
لوكالة  العام  املدير  اإىل  موجهة  مبذكرة  الناظور، 
اخلروقات  حول  مارت�شيكا  بحرية  موقع  تهيئة 
حقوق  من  الثالث  اجليل  تطال  التي  البيئية 
ال�شياحية  بامل�شاريع  يتعلق  ما  ل�شيما  الإن�شان، 
الكربى التي ميكن اأن توؤثر على »التوازن البيئي 
داخل  والب�شري  والفيزيائي  الإحيائي  والو�شط 
البحرية«، وذلك احرتاما للحماية القانونية التي 
تتمتع وحتظى بها، وكذا اأمام اخلروقات التي مت 
هي  التي  اأو  املنجزة  امل�شاريع  جميع  يف  ر�شدها 
البيئة،  على  لها  املحتملة  والآثار  الإجناز  ب�شدد 

تقول ر�شالة  اجلمعية املغربية حلقوق الإن�شان. 

تحليل إخباري

الصويرة

 

سعيد أحتوش

احل�شرية  الوكالة  اإجنازات  توا�شلت 
ال�شنوات  خالل  ملفت  ب�شكل  لل�شويرة 
املوؤ�ش�شات  بني  من  كانت  اأن  فبعد  الأخرية، 
رمز  تقنية   تبنت  التي  املغرب،  يف  الأوائل 
 »CODE QR« ال�شريعـــــــــة  ال�شــــــتجابة 
خمتلف  ومع  املواطنني  مع  للتوا�شـــــل 
جائزة  على  حت�شلت  اأن  وبعد  �شركائها)..( 
 ،»UNPSA«الأمــم املتحــدة للخدمـة العامــــة
يف  للتميز  دويل  اعرتاف  اأرقى  تعترب  والتي 
اخلدمة العمومية مبنطقة اإفريقيا)..( اإ�شافة 
لالإدارة  الوطنية  باجلائزة  تتويجها  اإىل 
الإلكرتونية )امتياز 2012(، ثم نيلها ل�شهادة 
املوؤ�ش�شة  عادت   ..)ISO 9001( اجلودة 
املذكورة اإىل الواجهة من جديد، عرب احتفاظها 
جمددا بال�شهادة الأخرية هاته لل�شنة الثانية، 
تلك،  لل�شهادة  املانحة  املوؤ�ش�شة  مواكبة  بعد 
الوكالة،  اأق�شام  خمتلف  به  تقوم  الذي  للعمل 
والذي ي�شاير نظام تدبري اجلودة الذي يراعي 

املعايري القانونية لالإيزو)..(.
اأنها  اأكيد  اإذن،  التتويجات  من  جمموعة  هي 
احل�شرية  للوكالة  املقبل  املدير  �شت�شع 
واأي�شا  ووازن،  ثقيل  اإرث  اأمام  لل�شويرة، 
على  احلفاظ  اإما  لهما،  ثالث  ل  خيارين  اأمام 
حتقيق  نحو  قدما  ال�شري  اأو  تلك،  الإجنازات 

املزيد منها. 

املاأمورية  ”الإيزو“ ت�شعب 
على املدراء املقبلني
 للوكالة احل�ضرية

محمد فقيه

ل�شيقا  الف�شاد  �شيظل  متى  اإىل  يعرف  اأحد  ل 
بتدبير ال�شاأن العام باإقليم احل�شيمة، وخ�شو�شا 
فيما يتعلق بربنامج وميزانية املبادرة الوطنية 
للتنمية الب�شرية، خا�شة واأنه بهذه ال�شنة تكون 
م�شروع  انطالقة  منذ  �شنوات  ت�شع  ا�شتكملت  قد 
املبادرة يف 18 ماي من عام 2005، ت�شع �شنوات، 
وامل�شاريع؛  املنجزات  عن  للت�شاوؤل  كافية  تبدو 
ما حتقق منها وما مل ينجز بعد، خ�شو�شا باإقليم 
احلل  اأنها  املواطنني  بع�ض  راأى  فقد  احل�شيمة، 
املنطقة  لإخراج  اخلال�ض  ومفتاح  ال�شحري 
حولها.  تلتف  التي  الأعطاب  وكل  ه�شا�شتها  من 
والعجز  الفقر  لتقلي�ض  املبادرة  هذه  جاءت  لقد 
خريطة  �شمن  ال�شوداء  النقط  يف  الجتماعيني 
خالل  من  اجلديد،  العهد  مبغرب  اخلا�شة  الفقر 
يف:  تكمن  اأ�شا�شية  غايات  ل�شتهداف  �شعيها 
تو�شيع ا�شتفادة العديد من ال�شرائح الجتماعية 
التجهيزات، واملرافق الجتماعية كال�شحة،  من 
والتعليم، واملاء، والكهرباء، وحماربة الأمية)..( 
وت�شجيع الأن�شطة املدرة للدخل من خالل اإن�شاء 
روح  لبت  جماعية  ا�شتغال  ومراكز  تعاونيات 

التعاون بني اأفرادها)..(.
يكاد  ل  اأنه  هو  املحلي،  العام  الراأي  يقلق  وما 
يكت�شفوا تالعبات، وجتاوزات  اأن  يوم دون  مير 
واإق�شاءات ملجموعة من اجلمعيات والتعاونيات 
مواطنون  و�شفه  ما  و�شنع  وفر�ض  املحلية، 
يف  املبادرة  م�شار  طيلة  تتحكم  بـ»لوبيات« 

ن�شج  مت  اأنه  حتى  ونوعيتها.  امل�شاريع  خريطة 
الدرا�شات  مكاتب  بع�ض  مع  وطيدة  عالقات 
املحلية والوطنية، كي تكون امل�شتفيدة الوحيدة 
امل�شاريع  اإطار  يف  تنجز  التي  ال�شفقات  من 

املقدمة)..(.
فرغم خمتلف جلن الفتحا�ض التي زارت مدينة 
جمريات  اأن  املتوقع  من  كان  حيث  احل�شيمة، 
اإىل  �شتوؤدي  والتحقيق  والتدقيق،  الفتحا�ض، 
�شقوط بع�ض العنا�شر امل�شتفيدة، بعد وقوفهم 
والتناق�شات،  الختاللت  من  جمموعة  على 

ومقاولت  جمعيات  ا�شتفادة  راأ�شها  وعلى 
بعينها من تنفيذ جميع هذه امل�شاريع اإل اأن اأياٍد 

خفية وقفت وراء ذلك.
العام  املال  حلماية  الوطنية  الهيئة  وكانت 
هذه  بع�ض  يف  حتقيق  بفتح  طالبت  باحل�شيمة 
وذلك  اخلطر  ناقو�ض  ودقت  �شابقا،  اخلروقات 
عدة  اأن  �شيما  ول  متوقفة،  م�شاريع  بوجود 
واإقليميا،  حمليا،  م�شوؤولني  را�شلت  جمعيات 
املبادرة  م�شاريع  تعرفه  ما  حول  وجهويا 

الوطنية للتنمية الب�شرية من اأمور)..(.

شؤون

وية
ه

 ج

خروقات بيئية يف بحرية مارت�شيكا..
 بوابة جتارة املخدرات

سعيد الهوداني
موؤخرا،  ال�شراغنة،  قلعة  مدينة  �شهدت 
وبال�شبط  يف طريق اإمليل، حادثة مروعة راح 
اأعمارهم ما بني  اأ�شخا�ض ترتاوح   5 �شحيتها 
18 و30 �شنة، كانوا يتجولون يف املدينة قرب 
اإحدى املقاهي، قبل اأن تباغتهم �شيارة من نوع 
اأردتهم  فائقة،  ب�شرعة  ت�شري  كانت  »كاتكات« 

جميعا قتلى)..(.
ال�شيارة  �شائق  فاإن  عيان  �شهود  وح�شب 
التحري،  وبعد  الطبيعية،  حالته  يف  يكن  مل 

املخدرات  تاأثري  حتت  كان  اأنه  للجميع  تبني 
)الهريوين(، مما اأثار غ�شب احلا�شرين الذين 
حماولني  باحلجارة  ال�شيارة  بر�شق  قاموا 
الدرك  فرقة  عنا�شر  ح�شور  لول  اإحراقها، 
ال�شراغنة  قلعة  اإقليم  ملركز  التابعة  امللكي 
ومعاينة  بالتدخل  قامت  التي  املكان،  عني  اإىل 
حركة  وتنظيم  املح�شر  وحترير  احلادثة، 
نف�شه  ال�شيارة  �شائق  �شلم  فيما  ال�شري، 
للم�شالح الأمنية، ومت نقل جثت ال�شحايا اإىل 

م�شت�شفى ال�شالمة باملدينة.

قلعة السراغنة

مدمن هريوين 
يده�س خم�ضة 

مواطنني ب�شيارته 
»الكات كات«
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:

�ضكــان �ضبـــتة ينتفـــ�ضون �ضــد »قتــــل �أبنائهم«   زهير البـوحاطي
�إهد�ر �ملال �لعام 

با�ضم �لفن
برئا�سة  دعــــــوة احلكومـــــة  رغم 
النفقات،  تر�سيد  اإىل  كريان  بن 
اإهدار  وعدم  اجليـــدة،  واحلكامة 
اأ�سماها  لقاءات  يف  العــــــــام  املال 
الفــــــرجة«،  بـ»لقاءات  مواطنون 
اإال اأن  حتت غطاء الفن والثــقافة، 
ال�سينما  عن  امل�ســـــــوؤولني  بع�ض 
عر�ض  القرارات  تلك  ي�سربون 
على  املاليني  وي�سرفون  احلائط، 
لهم  عالقة  ال  و�سيوف  فنانني 
املمكن  من  كان  ماليني  بالفن)..( 
املوؤ�س�سات  لدعم  تخ�س�ض  اأن 
ال�سحية باملدينة، و�سراء معدات، 
واآالت طبـــــــــــية  لدعم م�ست�سفى 
�سانيـــــة الرمــــل، حيث املواطنون 
احلاج  اأمــــــ�ض  يف  التطوانيون 
يف  وقع  مما  والنمــــوذج  اإليها)..( 

�سهر مار�ض االأخري)..(.

 العدد: 784  اخلميس 10 أبريل 2014

اأوقف حاجز اأمني ب�ادي زم، م�ؤخرا، 
حافلتني على متنهما ح�ايل 100 طفلة 
بناء  وذلك  �ساعات.  اأربع  ملدة  وطفل، 
على �سكاية �سيدة، تق�ل فيها اإن �سائقا 
باإحدى  ال�سري  بعرقلة  قاما  احلافلتني 
بالتجاوز.  لها  ي�سمحا  املنعرجات ومل 
فيما ظل الأطفال حمتجزين يف احلافلتني 
مما  ال��سعية)..(  ت�س�ية  انتظار  يف 
ح�ل هذه الرحلة الرتفيهية اإىل معاناة 
الآباء  ظل  كما  الأطفال،  لدى  وذعر 
مبدينة خريبكة ينتظرون حتى ال�ساعة 
دفع  الذي  الأمر  �سباحا،  ال�احدة 
لإنقاذ  زم  ل�ادي  التنقل  اإىل  بع�سهم 

فلذات اأكبادهم)..(. 

تلكس

�سكان  من  الع�ســــرات  خــــــــرج 
حي  وخ�سو�سا  املغاربة  �سبتة 
»برين�سيبي« يف م�سرية احتجاجية، 
�سد  املدينة  ن�ساء  تقدمتـــــــــها 
اأكبادهن  فلذات  له  تـــعر�ض  ما 
على  النارية  باالأ�سلحة  قتل  من 
واأباطرة  متطرفة  جماعات  اأيادي 
باأن�سطتهم  املعروفني  املخــدرات، 
�سبتة  باب  معـــــــرب  يف  امل�سبوهة 

احلدودي.
ودعت امل�سرية التي نظمت، موؤخرا، 
امل�ستعمرة  االإ�سبانية  ال�سلطات 
حلقوق  واملحلي  الدويل  واملجتمع 

اأ�سبح  ما  توقيف  اإىل  االإن�سان، 
احلي  �سباب  بت�سليح  يعرف 
جتارة  يف  وا�ستغاللهم  املذكور، 

م�سبوهة.
رفعت  التي  ال�سعارات  بني  ومن 
من  كال  جابت  التي  امل�سرية  خالل 
برميريوا«،  كلو�ض  »خون  حي 
و»خـــــــــدوا«،  و»ر�سليــــــــ�ض«، 
و�سط  اإىل  و�ســــوال  و»املـــــروا«، 
الت�سدي  اأجل  من  جميعا  املدينة، 
ومراقبة  االإجرامية  لالأعمال 
االأ�سلحة النارية التي عرفت انت�سار 

وا�سعا يف »مدن ال�سمال«)..(.

الدار البيضاء

شكيب جالل
فاحت  يف  احل�سري  النقل  حافالت  انطلقت 
مار�ض املن�سرم، وا�ستغلت بعدد قليل جدا 
ال�سن  لكبار  حمنة  �سكل  مما  املقاعد  من 
واملعوزين الذين اأ�سبحوا م�سطرين لل�سفر 
على متنها م�سافات طويلة تقدر بحوايل 16 
منت  على  وخا�سة  واقفني،  وهم  كيلومرتا، 
مدينتي  بني  الرابطة   4 رقم  اخلط  حافالت 
ا�ستغال  اأن  العلم  مع  واأزمور،  اجلديدة 
امل�سافات  اإال يف  يكون  ال  مقاعد  بال  حافالت 

الق�سرية. 
الطلبة والتالميذ وعموم امل�سافرين  اأن  كما 
الو�سول  يف  التاأخري  من  يعانون  اأ�سبحوا 
مدينة  يف  عملهم  ومقرات  مدار�سهم  اإىل 

اجلديدة، لكون هذه احلافالت ت�ستغل بدون 
قاب�ض، وال�سائق ي�سغل مهمة قاب�ض يف االآن 
نف�سه، حيث اأنه يف كل نقطة انطالق احلافلة 
ال  الوقوف  حمطات  من  حمطة  كل  يف  اأو 
الذي  القاب�ض -  ينتهي  تقلع احلافلة حتى 
تذاكر  ثمن  ا�ستخال�ض  من  ال�سائق-  هو 
طويال  وقتا  يتطلب  الذي  ال�سيء  الركاب، 
معاناة  ي�سبب  الذي  االأمر  وهو  واإ�سافيا، 
يومية للطلبة، والتالميذ، وعموم امل�سافرين 
اإىل  متاأخرين  ي�سلون  اأ�سبحوا  الذين 
حافالت  عك�ض  عملهم  ومقرات  مدار�سهم 
النقل احل�سري االأخرى املتواجدة مبختلف 
املدن، والتي تتوفر على مقاعد وعلى قاب�ض 

خا�ض لكل حافلة)..(.

�خلطاأ �لذي جر رئي�س جماعة تطو�ن �إىل �لق�ضاء 
مثل رئي�ض اجلماعة احل�سرية لتطوان والربملاين 
حلزب  املنتمي  اإدعمار«  »حممد  االإقليم  عن 
العدالة والتنمية، �سباح يوم اخلمي�ض 3 اأبريل 
العادية  باجلنح  املكلف  القا�سي  اأمام   ،2014

تفويت  خلفية  على  وذلك  االبتدائية،  باملحكمة 
مبدخل  الكائنة  الوقاية  بتجزئة  اأر�سية  قطعة 
خم�س�سة  اأنها  رغم  املقاولني،  الأحد  املدينة 
الدخل  لفئة ذوي  ملوظفي اجلماعة وخ�سو�سا 
املحدود. فبعدما �سرع هذا االأخري بالبناء فيها، 
الوالية  يف  االأول  امل�سوؤول  اإىل  االأنباء  و�سلت 
عن  اجلماعة  لرئي�ض  ا�ستف�سار  بطلب  ليقوم 

املعايري املتخذة يف تفويت البقعة للمقاول. 
اأحد  يدي  يف  بالكرة  اجلماعة  رئي�ض  رمى 
التفويت  له وثيقة  املوظفني بكونه كان قد د�ض 
التي وقع عليها داخل الوثائق التي كانت تنتظر 
اأن يطلع على حمتوياتها، وما  التوقيعات دون 
�سحب  اإىل  دفعه  مما  الوثائق،  تلك  تت�سمنه 

التفويت من املقاول.
لرئي�ض  كيف  بتطوان  العام  الراأي  ويت�ساءل 
اجلماعة وخ�سو�سا مثل جماعة تطوان اأن يوقع 

على الوثائق دون االطالع على م�سمونها؟.

�ضيا�ضة »دخل �ضوق ر��ضك« 
يف �خلط 19

محمد برزوق
ت�سهد مدينة الدار البي�ساء زيادة مهمة يف عدد 
�سكانها، هاته الزيادة مل يواكبها اأي حت�سن على 
املدينة »الغول«  اإذ  االأمنية،  م�ستوى اخلدمات 
احلوادث،  معدل  يف  مهوال  ارتفاعا  تعرف 
وال�سرقات، والعنف، ال�سيء الذي يتطلب تدخال 
»اخلط  اأن  هو  االأمر  يف  املثري  اأن  اإال  اأمنيا)..( 
لتلقي  املواطنني  اإ�سارة  رهن  املو�سوع   ،»19

�سكاياتهم اأو مل�ساعدتهم، خارج التغطية.
ال   ،19 الهاتفي  باخلط  املواطن  يت�سل  فعندما   
يجد من يجيبه، اللهم �سرطيا يطلب من املت�سل 
لدقائق  متر  التي  املو�سيقى  �سماع  مع  االنتظار 
طويلة، حتى يظن املت�سل اأنه رمبا اأخطاأ الرقم، 
ال�سرطة  عنا�سر  باأن  اإخبارك  يتم  بعدها  ثم 
الدقائق  متر  احلادث)..(  مكان  اإىل  طريقها  يف 
وال�ساعات دون اأن تاأتي ال�سرطة، ويبقى احلال 
وجهك  يف  ي�سرخ  مل  اإن  هذا  عليه،  هو  ما  على 
اأو يقال لك  اأو يتم قطع املكاملة بعنف،  اأحدهم، 

»دخل �سوق را�سك«.

مريرت

مراكش

»�لت�ضرميل« ي�ضل نو�حي خنيفرة 
شجيع محمد  

مل تنته ف�سيحة ع�سابة ”الت�سرميل“ الفاي�سبوكية 
والتي  املواطنني،  نفو�ض  يف  اخلوف  زرعت  التي 
ال�سرطة  قبل  من  عنا�سرها  على  القب�ض  األقي 
ظهرت  حتى  البي�ساء،  الدار  مبدينة  الق�سائية 
االجتماعي  املوقع  �سفحات  على  اأخرى  عنا�سر 
هذه  ُتْظِهر  حيث  مريرت،  مبدينة  ”الفاي�سبوك“ 
االأخرية العديد من بنات املدينة وهن يف و�سعيات 
ت�ساحبها  خمتلفة،  ف�ساءات  يف  باحلياء  حملة 
تعليقات تهددهن بن�سر املزيد من ال�سور ال�سيئة، 
االأمر  املدينة)..(  بنات  بع�ض  �سمعة  على  اأثر  مما 
�سلبا،  عليهن  واأثر  نفو�سهن  يف  اخلوف  زرع  الذي 
كما ي�سري اأ�سحاب اأو �ساحب املوقع يف �سفحاتهم 
اأنهم على ا�ستعداد لن�سر 300 مقطع فيديو و1200 
هاتفية)..(  واأرقام  واإمييالت،  لف�سائح،  �سورة 
وبلغ عدد املرتادين للموقع نحو 1000 منخرط منذ 

�سهر فرباير املن�سرم.
وارتباطا باملو�سوع، فقد ا�ستنكر بع�ض املواطنني 
االأفراد  بحرية  امل�ض  ي�ستهدف  الذي  الفعل  هذا 
يف  رهبة  من  خلفه  ملا  نظرا  االأعرا�ض،  يف  والطعن 
الك�سف  يتم  الذين  والتالميذ  التلميذات  �سفوف 
عنهم يف اأو�ساع خملة باحلياء العام، ويت�ساءلون 

هل ال�سلطات امل�سوؤولة على علم مبا يحدث؟.

هل ي�ضع »��ضريـ�س« 
حد� للأ�ضماء �لنافذة

عزيز الفاطمي
لوزارة  اجلهوية  املندوبية  والدة  منذ 
مبراك�ض،  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف 
وهي تعي�ض حتت تاأثري بع�ض اجلهات  التي 
بالقرارات،  وا�ستفردت  متوقعها  اأحكمت 
على  تعاقب  من  كل  على  احل�سار  وفر�ست 
تعيني  ومع  املندوبية)..(.  بهذه  امل�سوؤولية 
الداخلية،  وزارة  من  القادم  ا�سري�ض  عمر 
مندوبا جهويا لل�سوؤون االإ�سالمية مبراك�ض، 
تبقى كل اآمال املواطنني معقودة عليه لو�سع 

حد لهيمنة بع�ض االأ�سماء النافذة)..(.

��ضتغلل ب�ضع.. �ل�ضائق هو نف�ضه »�لرو�ضفور«
أزمور

خريبكة

محمد إدعمار

مزيدا  حت�سد  خريبكة  مبدينة  ال�سري  حوادث  مازالت 
كانت،  احلرب  هذه  ف�سول  اآخر  اأ�سبوع،  كل  االأرواح  من 
الرابطة  الطريق  على  م�سرعه  راجل  لقي  عندما  موؤخرا، 
بني خريبكة وبولنوار، بعد اأن �سدمته �سيارة خفيفة قرب 
ملعب الرماية، وهي منطقة خطرية �سجلت عددا كبريا من 
احلوادث، ب�سبب �سيق الطريق، و�سعوبة الروؤية الناجتة 
. اجلوانب  على  املوجودة  واالأ�سجار  املنعرجات،   عن 
الطريق  على  م�سرعه  اآخر  �سخ�ض  لقي  اأخرى،  جهة  من 
بالقرب من مدخل منجم  الرابطة بني وادي زم وخريبكة 
الطريق  بدخول  يهم  ال�سحية  كان  اأن  بعد  »ال�ساوي«، 
الرئي�سية من ممر ثانوي، حيث ارتطم ب�سجرة بعد حماولته 

تفادي �سيارة قادمة ب�سرعة على الطريق الرئي�سية.

�ملنعرجــــــات تــــقتل فـــــي خريبكــــة 
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كيف و�صل اإىل كل هذا النجاح؟ كيف 
ال�صفري  اإنه  التاألق؟  هذا  كل  حقق 
الأعمال  ورجل  والتكنوقراطي 

املتميز الأ�صتاذ ح�صن اأبو اأيوب. 
حيث  ناجحا  املهنية  حياته  بداأ  فقد 
ب�صبب  الأنظار  اإليه  لفت  ما  �صرعان 
الكبرية  وقدرته  اخلارق  ذكائه 
حتى  املهام  اأنواع  كل  حتمل  على 
القت�صادي  اأفقه  عن  البعيدة 

والتكنوقراطي.
ح�صن  الأ�صتاذ  على  تعرفت  وقد 
بق�صر  �صيفي  يوم  ذات  اأيوب  اأبو 
مدعوا  كنت  عندما  ال�صخريات 
بعيد  الحتفال  مرا�صم  حل�صور 
ال�صباب يف عهد الراحل العظيم امللك 
احل�صن الثاين طيب اهلل ثراه، وكنت 
جمموعة  مع  الق�صر  باحة  يف  واقفا 
املالية  ال�صخ�صيات  كبار  من 
الأ�صتاذ  والقت�صادية فعرفوين على 
انطباع  اأول  وكان  اأيوب.  اأبو  ح�صن 
اتخذته عنه هو ثقافته الهائلة حيث 
والأرقام  املنطق  بلغة  يتحدث  كان 
بدراية جعلتني اأتابع حديثه ب�صغف 
واإعجاب ك�صحفي، وبعد ذلك تكررت 
لقاءاتنا وكنت يف كل مرة اأ�صاأله كيف 
تلك  كل  لها  ك�صخ�صية  م�صاره  بداأ 

الهالة يف الأو�صاط العليا للمغرب.
الأ�صتاذ  مع  جل�صاتي  اإحدى  ويف 
مبا�صرة:  �صاألته  اأيوب  اأبو  ح�صن 
كانت  كيف  تطلعني  اأن  ميكنك  »هل 
�صناعة  دوائر  نحو  الأوىل  خطوتك 
القرار يف املغرب حتى اأ�صبح ا�صمك 
يل  فقال  واخلا�ص«  العام  حديث 
و�صويل  »اإن  معنى:  ذات  بابت�صامة 
باملغرب  القرار  �صناعة  اأو�صاط  اإىل 
اختياري  مت  بل  �صدفة،  يكن  مل 
بطريقة �صتظل ت�صرفني حتى ت�صرف 
يف  رغبتي  فازدادت  اأحفادي«  اأحفاد 
»نعم؟«  له:  فقلت  اجلواب  معرفة 
الإ�صارات  بهذه  »�صاأكتفي  يل:  فقال 
واأنت �صحفي ميكنك ا�صتنباط كيفية 
و�صويل واخلطوة الأوىل التي فتحت 

يل باب الو�صول«.
ولكن �صديقا يل من كبار ال�صيا�صيني 
فيما  يل  حكى  اإ�صمه  ذكر  عدم  طلب 
اأيوب  اأبو  ح�صن  الأ�صتاذ  باأن  بعد 
الراحل  على  ا�صمه  اقرتاح  يتم  مل 
الراحل  امللك  اإن  بل  الثاين  احل�صن 
ف�صاألته:  بنف�صه،  اكت�صفه  الذي  هو 
»كيف ذلك؟« فقال يل: »اإن املعروف 
عن الراحل احل�صن الثاين اأنه كان ل 
يفلت  تلفزيونيا واحدا  برناجما  يدع 
دون اأن ي�صل اإليه تقرير مف�صل عنه، 
حيث كان جاللته رحمه اهلل ي�صتك�صف 
اأ�صداء الراأي العام واأحداث الواقع 
عن  املغربي  ال�صارع  يف  املعا�ص 
طريق برامج التلفزيون، وذات يوم 
فيه  كان  برناجما حواريا  يتابع  كان 
احللقة،  �صيف  هو  اأيوب  اأبو  ح�صن 
وحتاليل  وحديث  اأداء  امللك  فتابع 
ح�صن اأبو اأيوب، ومل يكن يعرفه ول 

امللك  فقال  عنه،  تقارير  اأية  و�صلته 
بعدها جلل�صائه اإنه وجد املوا�صفات 
امل�صوؤول  يف  تتوفر  اأن  يريد  التي 
الل�صان،  يف  ف�صاحة  احلكومـــــي: 
الأفكار  تبــــــــــــ�صيط  على  والقدرة 
والإملـــــام  للم�صاهدين،  و�صرحـــــها 
يعمل  الذي  القطاع  مب�صاكل  القوي 

به ويتحدث با�صمه.
اإل مدة ي�صرية، حتى فاجاأ  وما هي 
احل�صن الثاين، الراأي العام والطبقة 
ال�صيا�صية باكت�صاف اأبو اأيوب، الذي 
نطاق  على  حينئذ  معروفا  يكن  مل 
التقنوقراط  نخبة  بني  عدا  وا�صع، 
بعد  اإذ  املغاربة،  الأعمال  ورجال 
عودته من فرن�صا حيث تابع درا�صته 
ينخرط،  مل  ليـــــون،  مدينة  يف 
علني،  حزبي  ن�صاط  يف  اأيوب،  اأبو 
املعار�صة  فيها  ابتعدت  فرتة  يف 
التقليدية عن الق�صر. لكنه، وح�صب 
الذين يعرفونه، حافظ على عالقات 
مع  الطالبية  املرحلة  اأثناء  ن�صجها 

اأ�صدقاء منت�صبني اإىل املعار�صة.
امللك  ظن  اأيوب،  اأبو  يخيب  مل 
احل�صن الثاين، فتكرر توزيره يف اأكرث 
قطاعات  على  م�صرفا  حكومة،  من 
القت�صاد  اإىل  بالن�صبة  حيوية 
التجارة  مرافق  وحتديدا  الوطني، 
 )1992( وال�صياحــــــة  اخلارجية 
وب�صفته   .)1995( والفالحـــــــة 
اأيوب  اأبو  م�صرفا على الأخرية، قاد 
مع  العوي�صة  ال�صراكة  مفاو�صات 
اإىل  اأف�صت  التي  الأوربي  الحتاد 
يف  ”بروك�صل“  مع  ال�صهري  التفاق 
عقد الت�صعينيات من القرن املا�صي، 
الذي مهد للطور اجلديد مع ال�صراكة 

بني املغرب والحتاد الأوروبي.
مفاو�صا  اأيوب  اأبو  كان  وقد 
”�صر�صا“ مدافعا عن م�صالح بالده، 
جنح يف اإقناع حماوريه من اجلانب 
الأوربي، بعدالتها. �صاعده على ذلك 
التي  العربية  لغة:  من  لأكرث  اإتقانه 
القرويني،  خريج  وكاأنه  بها  يتحدث 
فا�صتحق عليها اأن يكون �صفريا مقيما 
ال�صعودية،  اململكة  يف  الريا�ص  يف 
يف  بالده  �صفارتي  على  م�صرفا 
الفرن�صية  اأما  وجيبوتي.  ال�صومال 
فهي اأداة العمل والدرا�صة، ول ندري 
يف  ويفرت�ص  الإيطالية.  حذق  كيف 
اأن  باللغات  مولع  طموح،  �صيا�صي 
ولهجات  اأقوام،  باأل�صن  ملما  يكون 
اأن  املوؤكد  ومن  اأخرى.  �صعوب 
�صعة اطالعه على اللغات كان وراء 
لها عالقة  تعيينه يف منا�صب رفيعة 
باخلارج، بل اإنه حظي ب�صرف متثيل 
الفرن�صية من  بالده لدى اجلمهورية 
ل  من�صب  وهو   .2004 اإىل   1999
مينح، ح�صب التقاليد املغربية، لأي 
كان، بالنظر اإىل العالقة اخلا�صة بني 

الرباط وباري�ص.
لأبي  مكافاأة  باري�ص،  حمطة  وكانت 
يف  احلظ  يحالفه  مل  الذي  اأيوب، 
عام  مدير  من�صب  نحو  ال�صباق 
الذي  اخلارجية،  التجارة  منظمة 
كان قاب قو�صني اأو اأدنى منه. تبارى 
بالده  اأن  يدري  وهو  مناف�صني  مع 
اقت�صاديا  الأقوياء  بني  من  لي�صت 
احللبة  من  خرج  وماليا.  و�صناعيا 
و�صمعة  ذكية،  حملة  اآثار  ترك  وقد 

طيبة يف املحافل الدولية.
العاملية  ”املنظمة  معركة  تثن  مل 

للتجارة“ اأبو اأيوب، عن ال�صتعداد 
اأخرى.  دبلوما�صية  معارك  خلو�ص 
الذي  امل�صروع  يف  املنا�صبة  وجد 
انطالقا  الفرن�صي  الرئي�ص  اأعلــــــنه 
”التـــــحاد  طنـــــــجة  مدينة  من 
ر�صحت  حيث  املتو�صط“  اأجل  من 
الأخـــبار، ال�صفري اأبو اأيوب، ملن�صب 
لكن  الوليد،  لالحتاد  العامة  الأمانة 
امل�صروع،  به  يتحرك  الذي  البــــطء 
اأبو  جعلت  الإقليمية  واحل�صابات 
اأيوب خارج الرت�صيحات لأمانة هذا 

الحتاد املثري للجدل.
ب�صفات  اأيوب،  اأبو  ال�صفري  ويتميز 
�صخ�ص  يف  مكتملة  جتتمع  قلما 
اأن ي�صل  ا�صتطاع  واحد مثله، حيث 
ويف  ب�صرعة.  النجاح  ذروة  اإىل 
منه  املقربون  يقول  ال�صياق،  هذا 
اآخر  عن  وي�صاأل  كثريا،  يقراأ  اإنه 
امل�صتجدات يف احلقول املعرفية التي 
يحتاجها كاأدوات م�صاعدة يف عمله، 
خا�صة وقد �صار ب�صكل من الأ�صكال 
اخلارج  مع  التفاو�ص  يف  متخ�ص�صا 
ال�صاد�ص،  حممد  امللك  جعل  ما   ،
متجول،  �صفريا   2006 عام  يختاره 

مكلفا مبهمات حمددة.
وبعدها اختاره امللك حممد ال�صاد�ص 
�صفريا للمغرب بالديار الإيطالية لأنه 
اأبو  اأن الأ�صتاذ ح�صن  كان واثقا من 
اأيوب هو اأف�صل من ميثل املغرب يف 
املقيمني  باملغاربة  الزاخرة  اإيطاليا 

هناك.
الأ�صتاذ  عن  مو�صوعي  و�صاأختم 
دارت  قد  كانت  بدرد�صة  اأيوب  اأبو 
بيني وبينه ذات م�صاء يف بيته بعيدا 
حيث  ال�صحفية،  احلوارات  عن 
رجل  حياتك  بداأت  »لقد  �صاألته: 
مار�صت  ثم  وتقنوقراطي  اقت�صاد 
ما  حمققا  فيها  فربعت  الدبلوما�صية 
مل ي�صبق لغريك حتقيقه من اتفاقيات 
فاز فيها املغرب بالكثري، كما اأنك مل 
احلزبي.  العمل  عن  ابتعادك  تخف 
عن  برملانيا  نائبا  اأ�صبحت  فكيف 
احلركة  حزب  لفائدة  �صو�ص  منطقة 
يا  ”اأرجوك  يل:  فقال  ال�صعبية؟« 
ال�صوؤال،  هذا  علي  تطرح  األ  رمزي 
قادر  باأنني  بنف�صك  قلت  اأنك  واملهم 
على فر�ص نف�صي يف كل جمال اأدخله، 

فهذا يا اأخي هو اجلواب وكفى“.
يعرف  �صديق  يل  قاله  الذي  ولكن 
الأ�صتاذ اأبو اأيوب هو اأن دخوله لعامل 
التدبري احلزبي كان باأمر من الراحل 
اأبو  لأن ح�صن  بنف�صه  الثاين  احل�صن 
يف  الأيام  من  يوم  يف  يكن  مل  اأيوب 
حاجة لأي حزب يجعله يح�صل على 
ثم  وزيرا  اأ�صبح  فقد  وزير  من�صب 
بف�صل  متجول  �صفريا  وحتى  �صفريا 
فقد  ال�صخ�صية،  وكفاءاته  قدراته 
وهذه  ع�صاميا.  وجنح  ع�صاميا  بداأ 
لي�صت �صهادتي لوحدي يف حق ح�صن 

اأبو اأيوب.

تعرف عليه احل�سن الثاين من خالل
 متابعته لربنامج تلفزيوين

الوزير والسفير والنائب البرلماني حسن أبو أيوب...

الصحفي رمزي صوفيا في حديث خاص مع حسن أبو أيوب

كانت محطة 
باريس، مكافأة 
ألبي أيوب، الذي 
لم يحالفه الحظ 
في السباق نحو 

منصب مدير عام 
منظمة التجارة 
الخارجية، الذي 

كان قاب قوسين 
أو أدنى منه. تبارى 
مع منافسين وهو 

يدري أن بالده 
ليست من بين 

األقوياء اقتصاديا 
وصناعيا وماليا



�سعار�ت تلوك با�سم �آل 
�لبيت هم بريئون منها

مو�ضوع  يف  »بحث  تتميم  ب�ضدد  و�أنا  كثري�  ��ضتوقفت 
ملا  ا�ستوقفت  اأقول  التعريب«  يف  وتربوية  تعليمية  »هوام�ش 
يف  �سريح  �سباب  من  ال�سيعية-  القنوات-  اإحدى  يف  �سمعته 
عائ�سة ر�سي  �سيدتنا  واأمنا  بن اخلطاب  �سيدنا عمر  �سخ�ش 
اهلل عنهما، وت�ساءلت مع نف�سي اأين موقف علماء الإ�سالم من 
على  يتطاول  فيمن  امل�سلمني  قادة  واجب  واأين  ذكر؟!  ما  كل 
ل  وكيف  وزوجاته؟  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سحابة 
هذا  تغيري  اإىل  يدعو  ول  دينه  عن  غرية  له  من  كل  يت�سدى 
ل  )فيمن  الر�سول  وعيد  يف  يدخل  ل  حتى  عنه  بالنهي  املنكر 
امل�سلمني  �سَباب موتى  اإن  ثم  منهم(  امل�سلمني وهو  اأمر  يهمه 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  واأحرى موتى �سحابة  عنه  منهي 
و�سلم طبقا ملا اأخرجه الإمام البخاري يف �سحيحه عن عائ�سة 
ر�سي اهلل عنها بلفظ ”ل ت�سبوا الأموات فاإنهم قد اأف�سوا اإىل ما 
قدمو�“ انظر كتاب ”اجلنائز باب ما ينهى عن �سب الأموات“ 
من �سحيح البخاري، وهناك اأكرث من حديث نبوي ينهى عن 
منهم  بامليتني  التمثيل  اأو  امل�سلمني وغريهم  لأموات  الإ�ساءة 
يف احلرب، ويذكر الأئمة اأحاديث واأخبارا يف ال�سرية النبوية 
ملا كان يفعله الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عندما متر جنازة 
يهودي اأمامه فيقف لها حتى متر، فقيل له عن ذلك باأن امليت 
يهودي فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: ”األي�ست بنف�ش“، ف�سماحة 
كانت  كيفما  الإن�ساين  املخلوق  مع  التعامل  اإىل  تدعو  الإ�سالم 
باأن يعامل مبقت�سيات الحرتام كمخلوق، ول يجري  ديانته 
عليه من القتل يف احلرب عند الغلبة اإل ما يقت�سي املواجهة 
تكون  بعدما  واملغلوب،  والغالب  واملقتول،  القاتل  بني 
املواجهة وال�سراع بني الأطراف بني من يدعو اإىل ن�سرة دين 
اهلل وتوحيده لتبقى كلمة اهلل هي العليا وبني من يريد اأن يحكم 
الطواغيت والأهواء... فالذين يتتبعون القناة امل�سار اإليها اأو 
حتاك  موؤامرات  هناك  اأن  �سيدركون  �سن�سناتها  من  لغريها 
با�سم ال�سراعات الدينية اأو امِلَلل حتت �سعار الدعوة اإىل تاأييد 
اإىل نبده  الإ�سالم ويدعو  اأو مذهب، وهذا ما ينهى عنه  ِنْحلة 

حتت �سعار: ”ول تفرقوا“ و»اعت�سموا بحبل اهلل جميعا«. 
التي  القريبة  الفرق  من  ع�سرية  الإثنى  الفرقة  كانت  فاإذا 
تبناها �سمن ما يقره علماء امل�سلمني ويرتكوها ت�سيعا، فمن 
الواجب األ يرتكوا مثلها يذاع ليبث على )القنوات(، وترتفع 
فيه اأ�سوات املتدخلني واملت�ساركني بوا�سطة الهاتف لي�ستغل 
با�سم  اإليها  والدعوة  التفرقة  خللق  الفر�سة  الإ�سالم  اأعداء 
حرية الفكر وال�سماحة الدينية، وكم من اآفة غزتنا بفعل هذا 

الت�سامح والت�ساهل حتت هذا الغطاء!! 
ومن هنا جند اأن علماء الإ�سالم املتمكنني يف اأ�سوله قد اأفتوا 
بعدم اخلو�ش فيما جرى بني ال�سحابة من خالف اأو تف�سيل 
وخالفاتهم  اأعمالهم  لأن  الإطار،  هذا  يف  بع�ش  على  بع�سهم 
تدخل يف باب الجتهادات التي ل يق�سد بها تع�سبا عرقيا اأو 
م�سلحة �سخ�سية �سيما واأن ع�سرة منهم مب�سرين باجلنة من 
طرف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ومن هنا وجب العمال 
ومما  بينهم(  �سجر  عما  ال�سكوت  )وجب  حقهم  يف  يردد  مبا 
الر�سول �سلى  بيت  اآل  – اأن  – ال�سيعية  القناة  تلك  تروجه 
اهلل عليه و�سلم مميزون عن غريهم من اأ�سحاب الر�سول، وقد 
ورد هذا بالفعل بالكتاب وال�سنة ولكن ل يخرج عن دائرة ما 
لو  ”واهلل  لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم:  اأوجبه اهلل من حدود 
اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها“ اأو كما قال، واإن 
عليا كرم اهلل وجهه َهمَّ اأن يحرق بالنار من اأراد اأن يتع�سب له 
اإىل حد متييزه عن اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
العباد  رب  به  خم�سو�ش  بالنار  التعذيب  اأن  يعلم  ما  وهو 
عائ�سة  ونعت  و�سبهم  بال�سحابة  فامل�ش  مل�ستحقيه.  كعقاب 
باخليانة واأبي بكر وعمر بالتخلي عن علي يف حماربته ملعاوية 
كل ذلك غري موؤكد، وما اعتمده مذيع القناة ال�سيعية يف ذلك 
من التاأويالت والتهامات غري �سحيح، ل�سوء فهمه بل ل�سوء 
ويتلو  يذكر  وهو  العربية  اللغة  بقواعد  معرفته  من  متكنه 
كل  على  وتع�سبه  به  ال�ستدلل  يريد  فيما  الواهية  حجمه 
ن�سبة  )العمريني(  باأ�سماء  ور�سقهم  بهم  والتعري�ش  منتقديه 

لعمرين اخلطاب ر�سي اهلل عنه)..(.
اإن اأعداء الإ�سالم اأكرث ما يكونوا غبطة عندما حتتد مثل هذه 
ت�ستغل  وقد  احلروب،  عنها  تتولد  التي  العرقية  اخلالفات 
ل�سغل ال�سعوب الإ�سالمية والعربية مع بع�سها وبني حكامها، 
التي ترجح تقوية كفة البناء واإيجاد احللول ملا هو معقد يف 
هذه  ...كلمتي  والجتماعية  القت�سادية  الأزمات  مواجهة 
لي�ست دعوة اإىل ال�ستماع اإىل القناة ال�سيعية وحتى اإذا وقع 

فالواجب احلذر وتنبيه الغري مما يذاع ويرى.

الآن وقد مر اأ�سبوع بالكامل )�سبعة اأيام( على احلادث الذي اأمل بالأ�ستاذ اأحمد 
اأبادرين النا�سط احلقوقي داخل مكتبه الذي يعج باملظلومني الذين يرون يف 
الرجل منقذا ومدافعا، وقت منا�سب وكاف ل�سرتجاع اللحظات الرهيبة التي 
عا�سها زميلنا ورفيقنا وهو يف قب�سة جمرمني رمبا م�سخرين لقرتاف جرمية 
ما اأو التهديد بها، يف الإمكان الآن العودة اإىل ما مل يفت، اأو اإىل ما ا�ستع�سي 
اإىل  العودة  لأنف�سهم،  فيهم  امل�ستبه  انتزعها  التي  الفرادة  ب�سبب  الفهم  على 
الظاهرة ككل، ودرا�ستها يف ال�سياق العام دون الكتفاء برمي الكرة يف ملعب 

الأمن ورجاله، يف انتظار دق ناقو�ش اخلطر ب�سكل قوي.
ملن ل يعرف الأ�ستاذ املعتدى عليه اأو يعرفه �سطحيا اأقول )حتى ل اأعيد ذلك 
وقور  �سمت،  يف  ي�سرخ  كان  واإن  متوا�سع  ب�سيط  باأنه رجل  بي(  يت�سل  ملن 

دون اأن يكون �سيخا، عا�ش حقبة من حياته املليئة باملحطات امل�سيئة 
جمعية  داخل  وكرامته،  الإن�سان  حقوق  اأجل  من  ينا�سل 

كانت رائدة يف هذا املجال يف فرتة �سعبة كان الكثريون 
يعجزون فيها عن البوح بالكلمة وبالأحرى اأن يدافعوا 

اأر�ش  على  كمبادئ  وتر�سيخها  ا�ستتبابها  اأجل  من 
الإطالق،  على  البغ�ش  قلبه  يعرف  ل  الواقع، 

من  ال�سباب  خا�سة  متييز،  دون  اجلميع  يحب 
عال  طراز  من  عناية  لهم  وفر  الذين  املحامني 
عندما كان ع�سوا مبجل�ش هيئة املحامني مكلفا 
اإىل  حولها  التي  الندوة  تلك  التمرين.  بندوة 
قبل  املهنية  الأخالق  لتلقني  معهد  اأو  مدر�سة 

الإجراءات القانونية.
اأبادرين هو طاقة نبل را�سحة �سدقا، �سخ�سية 

يف  متنى  هدوء  الليل،  ك�سكون  بهدوء  متميزة 
اأن  الوطنية  ال�سحف  ن�سرته بع�ش  له  اآخر مقال 

ي�سود حواره مع الربملان واحلكومة ووزارة العدل 
ولي�ست  الرميد،  م�سطفى  الأ�ستاذ  عليها  ي�سرف  التي 

وزارة الظل املمثلة كما اأوردت ذلك جريدة اأخبار اليوم 
يف عددها 1337 ب�سخ�ش اأبقت عليه ظروف معينة بعد اأن اأبعد 

�سديقاه يف العمل ويف الجتاه، ي�سري )اأي الأ�ستاذ( بخطى مطبوعة 
اأن  اإىل  ما،  احتمال  ول  ن�سر  اأعالم  بال  الطريق  بها  يوا�سل  واملرح،  باخلفة 
ينك�سف الليل كما قال امليموين عن »نهار ي�سنع حياة جديدة«، ثم يعاود الكرة 
ومي�سي بنف�ش اخلطوات وعلى نف�ش الهدى دون اأن ميل اأو يكل وكاأنه م�سحون 

ببطارية ل تنفذ.
كان داخل مكتبه يف ذلك اليوم الذي ي�سادف ذكرى »تاف�سوت اإميازيغن« اأي 
الربيع الأمازيغي الذي يوؤرخ لنتفا�سة �سد فقدان الهوية واحلرية والذات، 
يجول  اأن  )دون  وتوؤدة   بتاأن  كالعادة  يدر�سها  موكليه،  ق�سايا  على  منكبا 
بخاطره اأنه �سي�ساب( يطرح معها كل الفرتا�سات والحتمالت والت�ساوؤلت، 
مبا  املناق�سة  اأثناء  يفاجاأ  ل  حتى  طارئة،  حالة  لكل  منا�سبا  يراه  ما  وينتفي 

باغتة  املو�سد،  بالباب  نقرات  �سمع  حتدد  مل  حلظة  يف  احل�سبان،  يف  يكن  مل 
املرتب�سني بالق�ساوة قبل ال�سالح الذي اأظهروه فيما بعد، كبلوه بالأ�سالك دون 
من  قبل  من  ب�سببها  »يت�سيد«  كان  التي  النبيلة  ومواقفه  �سعفه  يرحموا  اأن 
يوؤولون احلرف بال�سكني والكلمة ال�سادقة بالثورة، ويكتبون باأقالمهم امللوثة 
تقارير كانت ت�سيء اإىل البالد قبل غريها، اأخذوا املال وما و�سلت اإليه اأيديهم 
)املعقوفة على ال�سر والإيذاء( ومل ي�سلبوه املقاومة وال�سمود وحب احلياة، 
بعد ذلك ان�سرفوا يف انت�ساء »بالإجناز الكبري« الذي حققوه، مل ي�سب الرجل 
واحلمد هلل �سوى بفزع وخوف ونق�ش يف الأموال كما يقال، وجروح يف نف�سيته 
التي اهتزت بع�ش ال�سيء نتيجة ال�سدمة وعن�سر املباغتة، واإن كان ال�ستقرار 
قد دب اإليها بف�سل الإجماع على التنديد ور�سائل امل�ساندة واملكاملات العديدة 

التي كانت تتوارد على هاتفه دون انقطاع.
لقد ج�سد موقف الرجل و�سجاعته اأمام املغامرة ويف 
الوثيق  اإ�سراره  ج�سد  منتظرة  غري  حلظة 
باحلياة اجلميلة )كما يقول دائما(، ومت�سكه 
الع�سيبة،  الأوقات  يف  حتى  الطويلة  بحبالها 
الق�سائية  ال�سرطة  رجال  يجد  مل  ولذلك 
احلادثة  م�سرح  اإىل  هرعوا  الذين  والعلمية 
�سعوبة يف الهتداء اإىل حل اللغز والو�سول 
اإىل »راأ�ش اخليط« الذي قربهم من الفاعلني، 
معدودات   �ساعات  �سوى  تنق�ش  مل  اإذ 
عن  اأ�سفرت  التي  النهاية،  كانت  حتى 
اأنف�سهم  لهم  �سولت  الذين  املدبرين  اعتقال 
يف  خم�س�ش  ف�ساء  يف  اجلرمية  معاقرة 
للدفاع عن املظلوم، وامل�سطلي بنار  الأ�سل 
اأنواع العتداءات املعروفة،  اجلرمية، وبكل 
ا�ستحقوا  ثناء،  وكل  �سكر  كل  ا�ستحقوا  ولذلك 
مبراك�ش،  املحامني  هيئة  جمل�ش  من  حارة  تهنئة 
رجال  على  يتحاملون  ملن  قوية  ر�سالة  مبثابة  كانت 
الأمن ويقللون من جهودهم اجلبارة، ويرمون النزهاء منهم 
بنعوت هم اأبعد ما يكونون عنها يف �سياق الت�سوي�ش والإرغام على 
عرقلة م�سرية التطهري التي بداأت توؤتي اأكلها بعد فرتة من ال�سيبة وا�ستفحال 
اجلرمية لكل اأ�سنافها، ومل ين�ش املحامون الذين كانوا يف املوعد حيث اأبانوا 
ين�سوا  مل  قلت  النبيلة،  مهنتهم  اخرتاق  و�سعوبة  ومتا�سكهم  ت�سامنهم  عن 
النيابة العامة التي تابعت البحث بجدية، ومل يغب ممثلها عن ال�ساحة اإل بعد 
العام  الوكيل  الهدف، ولذلك وجهت ر�سائل اعتزاز واإكبار لكل من  اأن حتقق 
اإن  املهني،  باب العرتاف باجلميل  امللك من  ل�ستئنافية مراك�ش وكذا وكيل 
�سح التعبري، والتذكري مبثابة العالقة املتينة التي تربط الأ�سرة الواحدة بكل 
وق�ساة  عادلة  عدالة  اأجل  من  ومتكامل  �سمويل  ب�سكل  تعمل  والتي  مكوناتها، 

نزهاء وحمامني يف م�ستوى اللحظة.

الإن�سان م�سوؤول عن م�سريه يف الدارين الأوىل والآخرة وقد ات�سح من 
الآيات القراآنية التي اعتمدناها يف احللقة ال�سابقة اأن املرء يخرج 

من بطن اأمه ل ميلك �سيئا، ويغادر هذه الدنيا الفانية وهو ل 
يلوي على �سيء، وقد انتهت حياته كرم�سة عني بالن�سبة 

للحياة التي تنتظره يف دار البقاء واخللود.
الأوىل  فئات:  ثالث  اإىل  راأيي  يف  املجتمع  وينق�سم 
م�ستنقعات  يف  فانغم�ست  الدنيا  متاع  اختارت 
اللهو وامللذات، حيث �ستكون �سمن حطب جنهم، 
فف�سلت  والتقوى  الزهد  من  اهلل  وهبها  والثانية 
الزهد وال�ستقامة وق�ست حياتها فيما ير�سي اهلل، 
ف�سمنت لنف�سها اجلنة، والثالثة ات�سمت حياتها 

بالعتدال حيث ل اإفراط ول تفريط، فاأخذت حظها 
من الدنيا كاأنها �ستعي�ش اأبدا وحافظت على ماآلها يف 

الآخرة وكاأنها �ستموت غدا. وهلل يف خلقه �سوؤون اإذ لو 
�ساء جلعلنا اأمة واحدة م�سريها واحد غدا يوم القيامة، 

ما  اأمام  ويبلونا  اإمياننا  ميتحن  اأن  اأراد  وجل  عز  ولكنه 
تزخر به الدنيا من لهو ومتاع ليفوز من كان اإميانه اأقوى من 

ملذات احلياة الدنيا، م�سداقا لقوله تعاىل: »وما يلقاها اإل ذو حظ 
عظيم«، فال عجب اأن يكون بيننا من جرفته الأهواء ومن حفظته الألطاف 

الربانية، كل ي�سري نحو م�سريه املحتوم، ومبا اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأكد لنا 
يف حديث قال فيه: »ما اجتمعت اأمتي على �ساللة«، فمن املفرو�ش اأن تكون الأغلبية من 
املجتمع الإ�سالمي ت�سري يف طريق الهدى بعك�ش ما نالحظه اليوم يف جمتمعاتنا التي غمرها 
النحراف عن ال�سراط امل�ستقيم، وهنا اأ�ستح�سر ما كان يقوله لنا معلمنا ونحن يف �سن 
ال�سبا حني كنا ن�ساأله عن الذين �سيدخلون اجلنة فيجيبنا قائال: »ثلة من الأولني وقليل 
من الآخرين« ويطيل النطق بالن�سبة للياء يف كلمة قليل، واأن ال�سراط اأرق من ال�سعرة 
واأم�سى من ال�سيف، وهكذا كان رحمه اهلل »يرعبنا« مبا ينتظرنا من اأهوال بعد مماتنا، 
واأنا على يقني اأن اأغنياءنا لو تذكروا ما جاء يف القراآن من وعيد ملن اأ�سبح عبدا للمال، 

لزهدوا يف تكدي�سه واتقوا اهلل يف و�سائل جمعه وا�ستعماله بعيدا عن املجتمع.
وقد �سرب لنا اهلل الأمثال وجعل بع�ش عباده قدوة لنا، وقد لحظنا يف الأيام الأخرية حني 
فقدنا بع�ش رجالت املغرب اأمثال املرحوم حممد اجميد، والأ�ستاذ حممد ج�سو�ش، كيف 
متت جنازتهما يف موكب مهيب وكيف �سارعت اجلماهري الغفرية للم�ساركة يف ت�سييعهما 

اإىل مثواهما الأخري، وهما ال�سخ�سان اللذان كر�سا حياتهما خلدمة 
النا�ش م�سداقا ملا جاء يف احلديث ال�سريف الذي 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  حيث  الطرباين:  رواه 
و�سلم حني �ساأله اأحد زواره اأي النا�ش اأحب اإىل اهلل، 
قال »اأحب النا�ش اإىل اهلل اأنفعهم للنا�ش«، ومنفعة 
النا�ش تتجلى يف توفري ظروف احلياة الكرمية 
وال�سحة،  والتعليم،  ال�سكن،  جمال  يف  لهم 
تنقطع  الإن�سان  اأن  علمنا  فاإذا  وال�سغل، 
�سلته بالدنيا بعد وفاته اإل من ثالث: علم 
نافع، و�سدقة جارية، وولد �سالح يدعو له، 
فعلى امل�ساربني يف جمال العقار اأن ي�سعوا 
هذه احلقائق ن�سب اأعينهم حتى يتجنبوا يف 
معاملتهم بيع الطني املوؤدي اإىل جهنم دون اأن 
يفرطوا يف احل�سول على اأرباح معقولة وحبذا لو 
يرتكوا جزءا ولو ي�سريا مما ينجزونه من جتزئات 
اأحياء  بهم  تعج  الذين  الفقراء  املواطنني  لفائدة  �سكنية 

ال�سفيح والرباريك، ولهم يف ذلك تواب عظيم عند اهلل.
وهنا اأتذكر حم�سنني من اجلهة ال�سرقية خلدا ا�سميهما بني النا�ش وهما 
الذي بنى مبدينة فجيج  املدل�سي  العربي  اأحمد  امل�سمولن بعفو اهلل احلاج  املرحومان 
م�سجدا من ماله اخلا�ش، وكذلك عدة موؤ�س�سات خريية ت�ستفيد منها حاليا فئات عري�سة 
من �ساكنة املدينة، ول اأن�سى املرحوم احلاج حممد امللحاوي الذي زارين قبل وفاته وطلب 
مني اأن اأر�سده اإىل اجلهات امل�سوؤولة عن بناء م�سجد مبدينة وجدة، ف�سارعت اإىل م�ساعدته 
اإىل اأن حقق مبتغاه، فبنى م�سجدا جميال تكفل بجميع نفقاته من ت�سييد، وتاأثيث، ودكاكني، 
ومنازل ل�سكن الإمام واملوؤذن وحوانيت �سمانا ملداخيل ت�سرف ل�سيانته، وقد ح�سرت 
يوم تد�سينه و�سليت به مع ثلة من الرفاق الوجديني تطوعوا لل�سفر من الرباط اإىل وجدة 
حل�سور هذه املنا�سبة، وقد زرت هذا املح�سن الكبري مع مولي اأحمد العيا�سي قبل وفاته 
بب�سعة اأيام، وكان اآخر كالمه وهو يحت�سر وينطق ب�سعوبة بع�ش الكلمات كانت كلها 

تو�سي العيا�سي باملحافظة على �سيانة امل�سجد.
فطوبى له وجميع اأمثاله من املح�سنني.

 محمد بركوش

 إدريس أبايا
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

طوبــــــــى للمتقــــني

حمامو مر�ك�س يدقون ناقو�س �خلطر
 بعد �العتد�ء على زميلهم
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اعتقال 
المدبرين الذين 

سولت لهم أنفسهم معاقرة 
الجريمة في فضاء مخصص في 
األصل للدفاع عن المظلوم، كانت 

بمثابة رسالة قوية لمن يتحاملون على 
رجال األمن ويقللون من جهودهم الجبارة، 

ويرمون النزهاء منهم بنعوت هم أبعد 
ما يكونون عنها، في سياق التشويش 
واإلرغام على عرقلة مسيرة التطهير 
التي بدأت تؤتي أكلها بعد فترة من 

السيبة واستفحال الجريمة لكل 
أصنافها

الحظنا 
في األيام األخيرة 

حين فقدنا بعض رجاالت 
المغرب أمثال المرحوم محمد 

امجيد، واألستاذ محمد جسوس، كيف 
تمت جنازتهما في موكب مهيب وكيف 
سارعت الجماهير الغفيرة للمشاركة في 

تشييعهما إلى مثواهما األخير، وهما 
الشخصان اللذان كرسا حياتهما لخدمة 

الناس مصداقا لما جاء في الحديث 
الشريف »أحب الناس إلى اهلل 

أنفعهم للناس«
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث 
مب�سطرته العادلة للذكور والإناث

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

اإن الوارث هو امتداد ل�شخ�ص املوروث، ملزم بكل التزاماته 
مبا يف ذلك الديون ولو مل تكف الرتكة لهذه الديون، فعلى 
الوارث اإبراء ذمة املوروت ولو ا�شطر اإىل اأداء ذلك من ماله 
اخلا�ص، فانظر اإىل هذه احلالة ال�شاذة وما ينتج عنها من 
اأ�شرار وم�شاكل اجتماعية، ورغم ذلك فقد ظلت هذه احلالة 
تطالب  بروما  التوريث  لنظام  اأ�شا�شا  القوانني  بع�ص  يف 
من  ولو  ديون  من  عليه  ما  واأداء  املوروث  بحق  الوارث 
حق  الأجانب  للورثة  اأجيز  هذا  وب�شبب  اخلا�شة،  اأمواله 
من  يت�شرر  ل  حتى  قبولها  وعدم  الرتكة  قبول  يف  الرثوي 
حتى جاء  تفوقها،  التي  بالديون،  مثقلة  وهي  الوراثة  قبل 
ن�شه: »وقد  ما  فيه  ويقول  مر�شوما  واأ�شدر  » ج�شتنيان« 
اأ�شدرنا مر�شوما يف غاية الإن�شاف عرفه اجلميع، قررنا فيه 
م�شوؤولني  يكونون  ل  ولكنهم  الوراثة  يقبلوا  اأن  للورثة  اأن 
اأن  اأموال الرتكة، بحيث  اإل بقدر قيمة  عن ديون املوروث 
الورثة اأ�شبحوا ول حاجة بهم اإىل حق التوري، على انهم 
اأهملوا النتفاع مبر�شومنا وف�شلوا امل�شي يف التوري واأن 
ال�شابق م�شوؤولني عن كل ديون املوروث  ي�شتمروا كالعهد 

بقبولهم املرياث، فهم و�شاأنهم“.
ويف القانون الأملاين جند القانون احلديث الذي �شدر �شنة 
1900 يقرر اأن الوارث ل يخلف املوروث يف �شخ�شه و�شائر 

ديونه والتزاماته بل يخلفه فقط يف اأمواله ويف ديونه بقدر ما 
تت�شع لها الرتكة، وهذا ما قررته ال�شريعة الإ�شالمية اأكرث 
الوراثة  اإىل قبول  الوارث  اأربعة ع�شر قرنا، فال يحتاج  من 
بال  �شرعا  اإليه  توؤول  اإنها  بل  يقبلها  اأن  قبل  اأن يرتوى  ول 
مال  فيما ترك من  لوارثه  لأنه ل ي�شار بخالفته  قبول منه 
وديون مادام لن يقوم بالوفاء بهذه الديون اإل يف حدود ما 
ترك املتوفى من اأموال، ويف ال�شريعة الإ�شالمية فاإن الرتكة 
امليت يف هذه احلالة، وتكون  ملك  دين هي  يف حالة وجود 
فالر�شول  للميت،  خري  ذلك  ويف  �شورية،  الوارث  خالفة 

�شلى اهلل عليه و�شلم يقول:
اأنه  معلقة بدينه حتى يق�شى عنه“ وروى  املوؤمن  ”نف�ص 
اأن  اإليه مبيت ي�شلي عليه بعد  �شلى اهلل عليه و�شام جيء 
ق�شى بع�ص ال�شحابة عليه ما كان مدينا به، فقال �شلى اهلل 
عليه و�شلم :  ”الآن بردت عليه جلدته“ فال�شريعة الإ�شالمية 
كما  الرتكة،  من  الديون  وتوجب  الدائنني  حقوق  ت�شمن 
توجب تنفيذ الو�شايا، وللورثة باقي من الرتكة، ول ظلم 
يف هذا للورثة ول عائق من عوائق التحديث، ال�شيء الذي 
يلزمه  الوارث حيث  يظلم  الذي  الروماين  القانون  جنده يف 
اأنه ل ذنب له  اإذا مل تكف الرتكة مع  باأداء الدين من ماله 
ول التزام بهذا الدين خالفا ملا يقول اهلل تعاىل: ”ل تظلمون 
ول تظلمون“ وكما يقول : ”ول تزروا وازرة وزر اأخرى“ 
ل  الإ�شالم  يف  الإرث  اأن  الأ�شتاذ  يالحظ  الذي  فالرتاكم 
اأ�شناف  اأو  يحققه هو �شر وبيل، لن معناه حرمان �شنف 
جهة  يف  م�شمونة  والرثوة  مكد�شا  املال  ليبقى  الإرث  من 
واحدة، وهذا موجود يف الت�شريع اليهودي، وميكن العودة 
ال�شخ�شية  الأحوال  يف  ال�شرعية  الأحكام  يف  عليه  لالطالع 
لالإ�شرائيليني تاأليف وكيل حاخام خانة م�شر �شابقا، اأو يف 
كتاب املقارنات واملقابالت بني اأحكام املرافعات واملعامالت 
واحلدود يف �شرع اليهود ونظائرها يف ال�شريعة الإ�شالمية 
الغراء، ويف القانون امل�شري والقوانني الو�شعية الأخرى 
�شابقا،  الق�شاء  رجال  من  �شربي  حافظ  الأ�شتاذ  ملوؤلفه 
لالأ�شتاذ حممد  فرن�شي  كتاب  يقوم على ترجمة  كتاب  وهو 
يقوم  كتاب  وهو  �شابقا،  الق�شاء  رجال  من  �شربي  حافظ 
جمع  بافاي“  ”ذي  لالأ�شتاذ  فرن�شي  كتاب  ترجمة  على 
اليهودية  ال�شريعة  يف  واحلدود  املعامالت  م�شائل  فيه 
ناقال ما كتب عن املراجع املعتمدة للفقه اليهودي، ثم زاد 
وبني  الت�شريع  هذا  بني  مقارنات  بالعربية  ترجمته  على 
على  زاد  ثم  اليهودي،  للفقه  املعتمدة  الإ�شالمية  ال�شريعة 
ترجمته بالعربية مقارنات بني هذا الت�شريع وبني ال�شريعة 
الإ�شالمية وبني القانون املدين الفرن�شي راجعا فيما يخت�ص 
بالفقه الإ�شالمي اإىل املراجع الإ�شالمية املعتمدة، ويف هذين 
نظام  خ�شائ�ص  جند  بالذات  الثاين  الكتاب  ويف  املرجعني 

املرياث عند اليهود.

الحلقة الثالثة

مت�شولون، مت�شردون، متقاعدون، من�شيون، 
اأطفال  معوزون،  مهم�شون،  معوقون، 
متخلى عنهم يف امل�شت�شفيات ويف ال�شوارع، 
يف  خادمات  لكنهن  التمدر�ص  �شن  يف  فتيات 
للكحول  يتعاطى  يائ�ص  �شباب  البيوت، 
مي�شون  متجولون  بائعون  واملخدرات، 
مليئة  والأزقة،  الأحياء  يف  النهار  طوال 
بالأو�شاخ والأزبال والنفايات، و�شط بيئة 
تائهون  جائعون،  ذهنيا،  خمتلون  ملوثة، 
النفايات عن �شيء  ال�شوارع يبحثون يف  يف 
ي�شدون به رمقهم، ن�شاء مطلقات، فقريات، 
يف  ال�شغل  يطلنب  الأر�شفة  فوق  جال�شات 

املنازل، �شباب جاهل اأمي.
واآخر يتهافت على ركوب القوارب، قوارب 
الديار  اإىل  واللجوء  البحار  لعبور  املوت 
التهلكة،  اإىل  باأنف�شهم  فيلقون  الأوربية، 

فتتبخر اأحالمهم وت�شيع اآمالهم.
جهدا  تدخر  ل  الأمن  م�شالح  اإن  حقيقة 
الع�شابات،  وتفكيك  املجرمني  لعتقال 
الذين  الطرق،  وقطاع  الل�شو�ص  ع�شابات 
البالد  و�شط  واخلوف  الرعب  ين�شرون 
ينحدرون  ال�شباب  هوؤلء  واأغلب  والعباد. 

من  حمرومون  ال�شفيح،  دور  �شكان  من 
اأب�شط احلقوق: التمدر�ص، الرتفيه، ال�شغل، 
لها:  يرثى  حالة  يف  يعي�شون  وال�شحة... 
والأو�شاخ،  والكتظاظ،  لئق،  غري  �شكن 
يولد  مما  والإحباط  واحلرمان،  واجلهل، 

لديهم هذا ال�شلوك العدواين.
تلفت  ل  التي  املجتمع،  من  الفئات  هذه 
النظر ول يهتم بها اأحد، تتحكم فيها عوامل 
ارتفاع  يخنقها  واجتماعية،  اقت�شادية 
الأ�شعار والفقر والبوؤ�ص وقلة املوارد، وهنا 
التي  الكبرية  الجتماعية  املفارقات  نرى 

توجد يف البالد، وذلك دليل على مدى حاجة 
والت�شامن  والتكافوؤ  التكافل  اإىل  النا�ص 
لتخفيف حدة الفقر، واحلرمان، والتهمي�ص، 
العاجزة  الطبقة املعوزة،  لهذه  واله�شا�شة 
امل�شوؤولني  على  كرمية.  حياة  حتقيق  عن 
حلول  اإيجاد  يف  التفكري  القرار،  واأ�شحاب 
ناجحة ملعاجلة هذه امل�شاكل ومكافحة هذه 
لي�ص  ولكن  بال�شهل  لي�ص  والأمر  الآفات، 

بامل�شتحيل.
نجيبة بزاد بناني )الرباط( 

يتبع 

ل توجد بع�ص الإ�شهارات �شوى لتخدع املواطن، 
مثل اإ�شهار اإحدى املواد التي �شاهمت جمموعة من 
الوفري مقابل  الربح  اأجل  اإ�شهارها من  الفنانات يف 
اأنها �شحية، تطرح الغازات وت�شهل عملية اله�شم، 
وهذا كذب بحيث يف اأوربا مت توقيف هذا املنتوج. 
اإىل  املادة ول تنظر  ُم�شهرة هدفها  �شركات  وهناك 

اجلانب ال�شحي وم�شلحة امل�شتهلك.
من  امل�شهرة  الغذائية  املواد  من  جمموعة  اإن 
عواقب  لها  منبهة  وم�شروبات  غازية،  م�شروبات 
اجلهاز  اأمرا�ص  الإن�شان:  �شحة  على  وخيمة 
الع�شبي،  واجلهاز  التنف�شي،  واجلهاز  اله�شمي، 
املجاري  التهاب  الكبد،  والتهاب  وال�شرطانات، 
البولية... فعلى امل�شوؤولني املراقبة ال�شارمة من 

اأجل احلد من هذه الت�شرفات الالم�شوؤولية.
بنت الوادي )القنيطرة(

ل ت�شتغربوا من هذا العنوان، فهو لي�ص ملتقى طرق لل�شيارات، واإمنا هو ملتقى 
للموت املحقق للراجلني. هذا امللتقى الذي يوجد بحي ال�شالم يف الطريق املوؤدية اإىل 
مكنا�ص، والداخلة اإىل �شال، والقادمة من الرباط اإىل حي ال�شالم، والذاهبة من حي 
ملتقى خلم�ص  فهو  والعك�ص،  اأولد مو�شى  قرية  اإىل  والذاهبة  الرباط،  اإىل  ال�شالم 

روافد مكررة تلتقي يف هاته النقطة ال�شوداء.
اإىل تو�شيع الطريق وامللتقى ب�شكل يجعل  وقد عمد امل�شوؤولون عن ال�شاأن املحلي 
الراجلني مهددين باملرور، وذلك راجع لبعد امل�شافة فال يكادون يقطعون الطريق 
�شيما  الطريق  و�شط  يزالون  ل  وهم  باملرور،  لل�شيارات  الرتخي�ص  يتم  حتى 
الأطفال، وال�شعفاء، واملر�شى، والعرجى، و�شعاف الب�شر. اإن تو�شيع الطريق 
جميل بالن�شبة لل�شيارات ولكنه م�شر بالراجلني عمال باملثل القائل »م�شائب قوم 

عند قوم فوائد«.
ل�شت اأدري كيف متت هند�شة هذا امللتقى الذي روعي فيه جانب واحد وهو جانب 
اأ�شحاب ال�شيارات وبقي الراجلون يف �شلة املهمالت ومما زاد الطني بلة اأن هاته 

الروافد اخلم�ص هي يف الواقع ع�شر، فالأن يف كل رافد طريقني رافد فيه طريقني.

مالكي علوي موالي الصديق )سال(     

املعذبون يف الأر�ض..

سال وملتقى طرق للموتاإلشهار المخادع

يقول املثقفون املغاربة املقيمون يف باري�ص والذين 
مل ين�شلخوا من هويتهم 

وثيقا  ارتباطا  الأ�شلي  بوطنهم  مرتبطني  وبقوا 
ومتينا، اإنه يوجد يف بلدنا املغرب مع�شكرات لغوية 
احلديث  واإن  العربية.  اللغة  حتارب  ولوبيات 
املغاربة  امل�شوؤولني  قبل  من  الأجنبية  باللغة 
احلديث  واإن  العربية،  اللغة  على  خطرا  ي�شكل 
املغرب  يف  العربية  حتارب  اأطراف  وجود  عن 
حقيقة ولي�ص جمرد وهم. ومن يقول غري ذلك فاإنه 
يقلب املفاهيم والوقائع. ومو�شوع حماربة اللغة 
العربية اإن �شح يطرح عدة ت�شاوؤلت هل اأن اللغة 
العربية الف�شحى عاجزة اليوم عن مواكبة العلم 
وهل  التكنولوجية؟  الكت�شافات  واآخر  واملعرفة 
اللغة العربية هي لغة ال�شعر، والأدب، ول عالقة 
والخرتاعات  والبتكارات  العلمي  بالبحث  لها 
قليال  نرجع  الأ�شئلة  هذه  على  جنيب  اأن  قبل 
العربية  اللغة  ما�شي  عن  لن�شاأله  التاريخ،  اإىل 

واأجمادها واإجنازاتها املختلفة. 
امل�شلمني  العرب  ح�شارة  اأوج  يف  العربية  اللغة 
وازدهارهم مل تكن عاجزة عن نقل العلم واملعرفة 
والكت�شافات والإبداعات العلمية. اللغة العربية 
ابن  عن  الطبية  العلوم  نقلت  التي  هي  الف�شحى 
وقا�شي  الإ�شالمية  الفل�شفة  علم  موؤ�ش�ص  ر�شد 
ريا�شيات  ونقلت  �شينا،  وابن  قرطبة،  ق�شاة 

الذين  الفطاحل  العلماء  من  وغريهم  اخلوارزمي 
اللغات  من  وغريها  اليونانية  اأعمالهم  ترجمت 
الأوربيون  واملفكرون  والفال�شفة  الأوربية. 
امل�شت�شرقة  منهم  كتبهم،  يف  بذلك  يعرتفون 
الذي  الإجنليزية  باللغة  كتاب  لها  الأملانية �شدر 
العامل  على  ت�شطع  اهلل  ))�شم�ص  عنوان  يحمل 
الغرب((  على  ت�شطع  امل�شلمني  العرب  و�شم�ص 

الذي ترجم اإىل عدة لغات.
اإذن، فالعيب لي�ص يف اللغة كما كان يقول القطب 
رحمه  اجلليل  والعالمة  ال�شو�شي  الأمازيغي 
فيمن  العيب  واإمنا  ال�شو�شي،  خمتار  ال�شيخ  اهلل 
كذلك  بلدنا  يف  فالإعالم  اللغة.  هذه  ي�شتعمل 
احرتاما  خطابه،  مراجعة  اإىل  ما�شة  بحاجة 
الإ�شالمية  وال�شخ�شية  العربية  املغربية  للهوية 
اأن يغر�ص يف  وال�شيادة الوطنية، كما من واجبه 
الن�صء اجلديد روح الغرية على الوطن وثوابت 
العربية  اللغة  لأن  واأ�شالته،  وقيمه  املجتمع 
ال�شخ�شية  مكونات  من  هي  ال�شليمة  الف�شحى 
املغربية الأ�شيلة. ول يخفى على اأحد اأن منظمة 
كلغة   1973 �شنة  بها  اعرتفت  املتحدة  الأمم 
لغات  �شت  من  واحدة  وهي  علمية  حية  قدمية 
�شائدة يف العامل حم�شنة �شد الندثار والنهيار 
والنقرا�ص تدر�ص اليوم يف جميع جامعات اأوربا 
اأبيب  تل  جامعة  ويف  ال�شعبية  وال�شني  واأمريكا 

التي نقلت  بفل�شطني املحتلة. فاللغة العربية هي 
نقلت  كما  الأر�ص،  بقاع  يف  ون�شرته  ال�شتالم 
الثقافة العربية الإ�شالمية عرب القرون والأجيال، 
وحلقة  فيها،  نعي�ص  التي  الفكرية  البيئة  فهي 
الو�شل التي تربط املا�شي باحلا�شر وبامل�شتقبل، 
مئات  تنفق  عريقة  دول  نرى  بالذكر  واجلدير 
التي  لغتها  لن�شر  �شنويا  الدولرات  من  املاليني 
تعك�ص ثقافتها وح�شارتها وتاريخها وطريقتها يف 
توؤ�ش�ص  اأن  غرابة  فال  ذلك.  وغري  واللبا�ص  الأكل 
ب�شخاء  عليها  لتنفق  الفرانكفونية  منظمة  فرن�شا 
واآ�شيا  اإفريقيا  يف  انت�شارها  على  لتحافظ  كبري 
جانبها  من  وبريطانيا  كثرية،  اأخرى  ودول 
اللغة  مكانة  كذلك  تعزز  الكومنولث  خالل  ومن 
الإجنليزية يف العامل، ومن خالل اللغة الإجنليزية 
ين�شر الربيطانيون ح�شارتهم وتاريخهم وطريقة 
معي�شتهم فها هما املجل�ص الثقايف الربيطاين وهيئة 
العوا�شم  معظم  يف  ين�شران  الربيطانية  الإذاعة 
واآ�شيا  اإفريقيا  �شواء يف  العامل  الكربى يف  واملدن 
اأو اأمريكا الالتينية. وهنا نت�شاءل ماذا فعلنا نحن 
العلم  لغة  وجعلها  العربية  اللغة  لن�شر  العرب 
احلنيف،  الإ�شالمي  والدين  واحل�شارة  والفكر 
وهي  هذه  اأيامنا  يف  جوهرية  ق�شية  يثري  لأنه 

مكانة اللغة العربية يف �شمري الأمة. 
األحمادي عبد الرزاق )باريس( 

املثقفون املغاربة يف باري�ض يدافعون عن اللغة العربية
 رسالة من باريس:
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على  باملطبخ  مكد�سا  خبزا  اأرى 
للأمر،  ا�ستغربت  العادة،  غري 
فا�ستف�سرت الوالدة التي اأجبتني 
”وا�ش  وانفعالية:  بخ�سونة 
كاين  وغدا  اليوم  فخبارك�ش  ما 
حينها  اخلبز..“  ديال  الإ�سراب 
”موالني  بع�ش  اأن  تذكرت 
الفرارن“ قرروا خو�ش الإ�سراب 
احتجاجا على �سيء ما.. وتفاديا 
قامت  فالوالدة  طبعا  للجوع 
خبزة   20 عن  يزيد  ما  ب�سراء 
القطب  اإىل  برحلة  �سنقوم  وكاأننا 

املتجمد ال�سمايل!! 
املغاربة يع�سقون اخلبز، ل ميكننا 
اأن نتخيل اأنف�سنا فوق مائدة الأكل 
يتناول  �سعب  نحن  خبز،  دون 
اخلبز يف كل وقت و مع كل �سيء، 

الربتقال،  البطيخ،  احلريرة،  مع 
املهم  البي�سارة...  الكرمو�ش، 
كل �سيء قابل للأكل فنحن نرفقه 
باخلبز لأن الإ�سباع البطني عندنا 

مقرون بح�سور اخلبز!! 
الفرن�سية  الثورة  اأن  الآن  اأتذكر 
الأوىل  �سرارتها  انطلقت  الكربى 
الفرن�سي  فال�سعب  ب�سبب اخلبز، 
مل يكن قادرا على حتمل اجلوع، 
ميكن  ل  املغربي  ال�سعب  وكذلك 
اأن ي�سرب على اجلوع، قد يتحمل 
وح�سور  الدميقراطية  غياب 
املح�سوبية والزبونية، قد يتحمل 
قد  العام،  املال  وتهريب  اختل�ش 
يتحمل تف�سي الر�سوة و التلعبات 
الق�سائية... ولكنه اأبدا ل ميكن اأن 
ما  وحده  اجلوع  اجلوع،  يتحمل 

املغربي  ال�سعب  يجعل  اأن  ميكن 
يق�سد ال�سوارع لي�سرخ ويقول: 
”ل“، حينها لن تكون هذه ”الل“ 

يحدد  اأن  ميكن  اأحد  ل  بل  عادية 
�سقفها، فقد يكون عاليا جدا!! 

واحدة من وثائق ويكيليك�ش التي 
قيدوم  منها  مقتطف  ن�سر  اأعاد 
العلوي  م�سطفى  ال�سحفيني 
ال�سائعة“،  ”احلقيقة  بركنه 
رقعة يف  اأهم  املغرب  ”اإن  تقول: 
فكيف  والإ�سلمي  العربي  العامل 
ي�ستهني به املو�ساد، اإن املو�ساد ل 
يكتفي مبراقبة ال�سيا�سيني  واإمنا 
املجتمع  نب�ش  ياأخذ  خرباوؤه 
املغربي، وقد �سنفت اجلريوزاليم 
 2010 �ستنرب  عدد  يف  بو�سط 
الدول املناه�سة  املغرب يف عداد 

لل�سامية“. 
اأكيد اأن اإ�سرائيل التي اأحدثت ما 
و�سوريا  وم�سر  بليبيا  اأحدثت 
باملغرب  نف�سه  ل�سيء  حتدث  قد 
اإذا ما كانت م�سلحتها يف زعزعة 
العتقاد  اأن  مع  هنا،  ال�ستقرار 
ومعها  اإ�سرائيل  اأن  هو  الغالب 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
م�سلحتهم تكمن يف اأن تبقى هذه 
الزاوية م�ستقرة. ولكن دور هذه 
قد  ال�ستقرار  �سمان  يف  الدول 
ينجلي يف رم�سة عني اإذا ما غاب 
القت�سادية  واملوؤ�سرات  اخلبز، 
الراهنة تقول اإن اخلبز  قد يرتفع 

ثمنه قريبا جدا.
عبد السالم المساتي

امل�س بال�سيادة 
الق�ضائية املغربية

األستاذ عبد الواحد بن مسعود
من هيئة المحامين بالرباط

اإن امل�سرع املغربي كان واعيا مبا ميكن اأن يحدث من �سعف يف 
الأحكام ولذلك اعترب اأن �سعف حيثيات احلكم مبثابة تعليل ناق�ش 
و�سدرت  ونق�سه،  احلكم  اإبطال  عليه  ويرتتب  انعدامه  يوازي 
عن املجل�ش الأعلى �سابقا وحمكمة النق�ش حاليا مئات القرارات 
القا�سية بنق�ش القرارات النهائية لأنها غري معللة مبا فيه الكفاية.

ومقدرة  كفاءة  يف  ال�سك  زرع  معناه  اجلمعية،  هذه  م�سروع  اإن 
وخربة ق�ساة حماكم املو�سوع قاطبة وق�ساة حمكمة النق�ش، 

وهذا ال�سك هو تعٍد خطري على �سيادة الق�ساء وا�ستقلله.
هل يقبل �سفري هولندا اأن توؤ�س�ش جمعية هولندية يف بلده وت�سع 
يدها يف يد �سفري املغرب وتكون مهمتهم مراقبة الأحكام التي ت�سدر 
عن املحاكم الهولندية، ومراقبة الغث منها وال�سمني، وال�سعيف 

منها والهزيل، واملقنع منها وغري املقنع؟
القانون وبا�سم  با�سم  اأن الأحكام ت�سدر  هل يعلم �سفري هولندا 
�ساحب اجلللة، ومراقبتهم لتلك الأحكام خارجا عن موؤ�س�سات 
املراقبة تعترب م�سا بحرمة �ساحب اجلللة باعتباره القا�سي الأول 

وي�سند املهمة ملن ينوب عنه بظهائر �سريفة؟.
والتفتي�ش،  للمراقبة  يخ�سعون  الق�ساة  ال�سادة  اأن  نن�سى  ول 
والطلع على ما ي�سدرونه من اأحكام، وحتى الرتقية تكون بناء 
جودة  ومدى  النزاعات  ف�ش  يف  جمهودات  من  يبذلونه  ما  على 

الأحكام التي ت�سدر يف تلك املنازعات.
كما اأن حمكمة النق�ش حتكم برف�ش طلبات النق�ش لأنه يتبني لها 
اأن الكثري من الأحكام مبنية على اأ�س�ش قانونية و�سليمة من كل 

عيب وو�سائل الطعن غري جديرة بالعتبار.
بن�سر  تهتم  التي  املجلت  على  هولندا  �سفارة  تطلع  اأن  ويكفي 
الأحكام والقرارات لتقف على جودتها وما يبذله الق�ساء يف تف�سري 
الن�سو�ش، و�سد الثغرات الت�سريعية، وكيف اأن املحاكم الإدارية 
اأثبتت حماية املتقا�سني من بع�ش القرارات الإدارية التع�سفية 

واملت�سمة بعدم امل�سروعية.
اإن ال�سفارة الهولندية مهما بذلت من جمهود، فلن تفهم الن�سو�ش 
املتعلقة بق�ساء الأ�سرة امل�ستمدة من الكتاب وال�سنة، ولن تفهم ما 
تزخر به الكتب الفقهية وتف�سريات علماء املالكية وفتاواهم ذات 

ال�سلة بالعبادات واملعاملت.
واأع�ساء هذه اجلمعية، من اأي جامعة اأو كلية قانونية تخرجوا، 
ويف اأي معهد للدرا�سات الق�سائية قد تدربوا، وما هي املوؤلفات 
واملراجع التي �سنفوا، واأخريا من وكلهم وفو�سهم لينوبوا عن 

ال�سعب املغربي يف مراقبة املوؤ�س�سة الق�سائية؟.
نن�سح تلك اجلمعية باأن تهتم بامل�ساكل الجتماعية، وما يتعلق 
بالرب والإح�سان، اأما الق�ساء فله من ي�سرف عليه ويحميه وي�سع 
له اخلطط للتقومي والإ�سلح، ول عيب اإذا كانت هناك تعليقات 
التطوير  يف  ت�ساهم  وقرارات  لأحكام  قانونية  وحتليلت  علمية 
والإ�سلح، وبعيدا عن ال�سبهات والتدخلت الأجنبية، مع حفظ 
كرامة ومكانة ال�سلطة الق�سائية ورجالها تلك ال�سلطة التي كما قلنا 

متثل مظهرا م�سرفا من مظاهر �سيادة الدولة.
وملعرفة ما يبذله الق�ساء يف املغرب منذ ا�ستقلله، نن�سح ال�سيد 

ال�سفري ومن يدور يف فلكه، باأن يطلع على خطابني:
الأول: األقاه ال�سيد الرئي�ش الأول املرحوم اأحمد باحنيني يف جل�سة 
7 اأكتوبر 1968 مبنا�سبة حفلة افتتاح ال�سنة الق�سائية 68ـ  1969 
حتت رئا�سة �ساحب اجلللة املغفور له احل�سن الثاين، وقد تناول 
فيب  ال�سادر   310 عدد  الإداري  احلكم  والتحليل  بالبحث  فيه 
6 ربيع الثاين 1388 موافق 3 يوليوز 1968 من الغرفتني الأوىل 
الذي يتوفى يف  والإدارية، ويتعلق مبو�سوع تعوي�ش املوظف 
حادثة �سري وهو يف خدمة الإدارة، وهذا اخلطاب من�سور يف جملة 
ق�ساء املجل�ش الأعلى العدد الأول، ال�سنة الأوىل ـ اأكتوبر 1968 

�سفحة 9.
والثاين: األقاه ال�سيد الرئي�ش الأول للمجل�ش الأعلى املذكور �سابقا 
مبنا�سبة افتتاح ال�سنة الق�سائية 1971/1970 باملجل�ش الأعلى 
بتاريخ 26 �سعبان 1390 املوافق 27 اأكتوبر 1970، وا�ستعر�ش 
فيه ما يبذله الق�ساء من جمهودات حلماية الأفراد من التع�سفات 
الإدارية، وهو خطاب من�سور يف جملة ق�ساء املجل�ش الأعلى العدد 

18 ال�سنة الثالثة اأكتوبر 1970 �سفحة 8.

لذلك نطلب من ال�سيد �سفري هولندا اأن يتفرغ ملهمته الدبلوما�سية، 
واأن يرتك الق�ساء املغربي يقوم مبهمته، ويواجه م�ساكله بنف�ش، 

انتهىورب البيت يحميه.

      املواطنة را�ضية تخاطبك يا ال�ضي الرباح

الحلقة الثانية

املغربي: 
امنحني خبزا 
اأمنحك �ضالما

النا�ضئــــة.. و�ضــــرورة 
الرتبـــــــية الوطــــــنية

اإن الأندية الريا�سية وامل�سارح ودور ال�سباب - على قلتها - من 
اأن�سطتها ح�س�سا مكثفة وقوية  اأن تدرج �سمن  اأوجب واجباتها 
من مادة الرتبية الوطنية، ويكون همها – فقط- زرع حب الوطن 
التدري�ش  هذا  يف  الرتكيز  ويكون  واملنخرطني،  امل�ساركني  يف 
والتنظري لهذه املادة الوطنية على التعريف، مثل، بتاريخ املغرب 
منذ اإدري�ش الأول اإىل امل�سرية اخل�سراء �سنة 1975، اإىل د�ستور 
يوليوز 2011، ثم ت�سليط كل الأ�سواء على هذه امللحم البطولية 
واإبراز كل املنجزات دون اإغفال اأدق التفا�سيل لأن تاريخ املغرب، 
وثقافته، وعقيدته الأ�سعرية، هذا التميز احل�ساري �سار منوذجا 

يحتدى به بني جل العوا�سم العاملية.
وحتى نتوفق يف تنوير النا�سئة املغربية يف هذا املجال الرتبوي، 
يجب اأن ن�سنده اإىل اأطر تربوية خمت�سة، لنكون بذلك قد خل�سنا 
الر�سائل  عرب  اإليهم  تر�سل  التي  ال�سموم  هذه  من  ال�سباب  هوؤلء 

ال�سمعية الب�سرية الف�سائية بل �سفقة ول رحمة، وبدون هوادة.
اآمن  اإذا  اأما جناح هذه الأطر الرتبوية يف هذه املهمة النبيلة هي 
ال�سباب اأنهم ميلكون اأر�سا حتمل حمولة تاريخية عظيمة، متتد 
من طنجة اإىل الكويرة ومنها اإىل وجدة، هذه الربوع التي اأ�س�سها 
اأجدادهم ور�سموا حدودها بدمائهم وتركوها اإرثا ثمينا للمغاربة 

الأجماد.
عبد الجليل شهيد )البيضاء(

يف اإطار الربنامج التنموي، خمطط 
ب�سراء  قمت  الأخ�سر،  املغرب 
�سنف  من  �سجرة  األف  يناهز  ما 
وامل�سم�ش،  واللوز،  الزيتون، 
والكروم.. منذ ع�سر �سنوات وقمت 
بالقرب  بتكور  ار�سي  يف  بغر�سها 
من حامة مولي يعقوب بن �سهل، 
التابعة للجماعة القروية للرميلة، 
وقد كلفتني هذه املغرو�سات مبالغ 
مالية مهمة، غري اأنه منذ ثلثة اأ�سهر 
اإغلق احلامة املذكورة ب�سبب  مت 
تكور  اأهل  �سكان  بني  تافه  نزاع 
واملجازين الذين ي�ستغلون مداخيل 
ال�سيد  اإىل  توجهت  وقد  احلامة. 
رئي�ش القائد وال�سيد رئي�ش دائرة 
اوطاط احلاج من اأجل عدم اإغلق 
يعترب  الذي  احلامة،  ماء  �سنبور 
م�سدرا  ل�سقي تلك الأ�سجار لكن دون 
جدوى، بل مت موؤخرا طلء خمرج 
ماء احلامة بالإ�سمنت ال�سيء الذي 
حرم اأ�سجار �سيعتي من ماء ال�سقي 

وجعلها عر�سة اإىل اأن ت�سبح جمرد 
حطب، خ�سو�سا واأنني اأعاين اإعاقة 
حركية ب�سبب حادثة �سري تك�سرت 

ركبة رجلي اليمنى ب�سببها.
اأن  الإقليم  عامل  لل�سيد  �سبق  وقد 
وعد جمعيتنا بتخ�سي�ش مداخيل 
املذكورة  للحامة  الثاين  ال�سهريج 
باأنها  ات�سح  لكن  لفائدة اجلمعية. 
كانت جمرد وعود فقط، علما باأنني 
معيل  ل  اأبناء  ل�ستة  واأب  متزوج 
اأن اأطرق بابك  اإل  لهم. فلم يبق يل 
يا وزير الداخلية لإعطاء تعليماتك 
اأجل  من  املعنيني  امل�سوؤولني  اإىل 
حالها  اإىل  الأمور  واإرجاع  اإن�سايف 
لأن  الأ�سجار وعائلتي  بتلك  رحمة 
يلتزمون  ل  باملنطقة  امل�سوؤولني 
بالتعليمات التي تلح على �سرورة 
الرعاية الجتماعية لذوي احلاجات 
اخلا�سة، والتي تتجلى يف املادة 17 
من القانون 92-07 ال�سادر بتنفيذ 

الظهري ال�سريف 30 - 92 - 1.  
عبد المالك شودان
)رئي�س جمعية التكافل والت�ضامن 
لذوي احلاجات اخلا�ضة(

ال�سويرة  مدينة  بني  الرابطة  الطريق  و�سعية  اإن 
متتد  والتي  العتيقة،  وال�سويرة  »الغزوة«  اجلديدة 
على طول »8 كليمرتات فقط« كارثية فاأنا من قاطني 
»الغزوة« واأعمل مبدينة ال�سويرة واأقطع هذه امل�سافة 
له  يتعر�ش  ملا  كثب  عن  واقفا  اليوم  يف  مرات  اأربع 
م�ستعملوها من خطر داهم يف كل حلظة، ب�سبب انعدام 
الإنذار  لل�سرعة، وعلمة  الت�سوير من حتديد  علمات 
باملنعرجات، وعدم و�سوح اخلط الفا�سل بني الجتاهني 
)وهذا ل يتطلب اإل القليل من ال�سباغة( ناهيك عن احلفر 

الكبرية خ�سو�سا عند النقطة الكيلومرتية رقم 7.
اأما يف مدخل مدينة »الغزوة« اجلديد يا ح�سرة ت�ستقبلك 

احلفر ثم احلفر وعدم تخ�سي�ش ممرات للراجلني لقطع 
الطريق.

ل اأعرف ملن اأوجه ر�سالتي هذه لرئي�ش املجل�ش البلدي 
اأم لرئي�ش اجلماعة اأم اإىل جناب ال�سيد العامل على مدينة 
املدينة  له غرية على هذه  اإىل من  اأوجهها  ال�سويرة.. 
اأرواح  على  ويحافظ  يخاف  ملن  واأوجهها  املن�سية، 

النا�ش.
واأت�ساءل هل وزير النقل والتجهيز ال�سيد الرباح ميكنه 
منع  اإ�سارات  فحتى  الطريق؟؟  هذه  لإ�سلح  التدخل 

التجاوز منعدمة.
ر.راضية )الغزوة(

اإىل وزير الداخلية
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احل�صر،  �صالح  اليوم  اأ�صبح  الإعالم  اأن  املعلوم  من 
�صائر  يف  واملواطنني  الأمة  واملوجة  احلياة،  ومدر�صة 
فيها  ي�صارك  التي  الأ�صا�صية  املعرفة، واجلامعة  ميادين 
اأو  امتحان  اإىل  احلاجة  بدون  النا�س  كل  اإليها  ويدخل 
ومنازلهم،  دورهم  اإىل  يدخل  لأنه  ا�صتئذان،  اأو  �صهادة 
وبهديه  يتعملون،  منه  واأعمالهم،  حياتهم،  وي�صاركهم 
يتاأثرون، وعلى منواله ي�صريون، فهو الذي يكيف حياتهم، 
م�صتوياهم  ويقارب  عقولهم،  وين�صئ  مداركهم،  وينمي 

واأعمارهم.
من اأجل ذلك تعنى به الأمم اأعظم عناية، وتقوم براجمه 
اأكرب تقومي، وتعد له الإعداد الكبري خلطر اأثره، وعظيم 
تاأثريه، وفوائده وعوائده التي ل حتد ول حت�صى يف كل 

املجالت والأنحاء.
ي�صتقطب  اأن  ينبغي  بالذات  املنطلق  هذا  ومن  هنا  ومن 
والأخالقية  الروحية  الأمة  مقومات  بالدنا  يف  الإعالم 
وحدتها  على  املحافظة  يف  والإ�صهام  والتاريخية، 
وعقيدتها، واإذا كاد روح التم�صك بديننا والتعلق مببادئه 
وقيمه املثلى، وامل�صاهمة يف اإرجاع احلياة اإىل موؤ�ص�صاتنا، 
وتقوية روح املواطنة يف املواطنني، والق�صاء على الروح 
من  والقلق  ال�صك  حجب  ومتزيق  نفو�صهم،  يف  ال�صلبية 
احلياة  على  الإقبال  على  وتربيتهم  ودعوتهم  اأذهانهم، 
بنظرة اإيجابية واإميان قوي كي يتحدوا م�صاعب الأيام 
الدفاع  يف  وقوة  ن�صاطا  ويزدادوا  احلياة،  عراقيل  اأو 
غري  كاملة  حقوقهم  على  واحل�صول  مكت�صباتهم،  عن 

منقو�صة.
بناء  يف  وامل�صاهمة  الكرمي،  العي�س  يف  اآمالهم  وحتقيق 
جميع  على  وتغلبه  ورغده،  رقيه  على  والعمل  الوطن 
وي�صتقر  حياتهم،  ت�صفو  كي  والعراقيل،  املعوقات 

انتظامها، وت�صتمر م�صريتها اآمنة �صعيدة.
من هنا، ينبغي للحكومة اأن تعد الإعالم براجمه الغنية 
امل�صتقيمة، وتعبئ له املوجهني املثقفني الأكفاء، املهيئني 
تهيئة قوية �صاحلة ملا اعدوا له من توجيه ح�صن، وتقومي 
وجتارب  الأدب،  وفنون  املعرفة،  لروح  واإ�صاعة  �صليم، 
الأمم النا�صجة، وم�صارات، واأن�صطتها التي حققت نتائج 
باهرة، وم�صتوى علمي متميز كما  فعل ديننا احلنيف يف 
هذا املجال، واأعظم ما حققته خطب النبي �صلى اهلل عليه 
و�صلم وتوجيهاته، وخا�صة يف خطبة حجة الوداع مبا كان 
لها من تاأثري عظيم، وتوجيه حكيم اإىل اليوم، وكذلك خطب 
احللفاء الرا�صدين، وملوك، ورواد، وحكماء الإ�صالم مما 
هو معروف م�صهور، هذا بالإ�صافة اإىل التجارب القدمية 
واملعا�صرة كتجارب اليابان وكوريا التي كانت مثلنا من 
التجربة  �صكاننا، وكذا  قبل ع�صرين �صنة و�صكانها بعدد 
العظيمة املوؤثرة لأكرب دولة واأ�صخمها من حيث ال�صكان 
لها  يح�صب  دولة  الزمان  من  عقود  ب�صع  يف  غدت  والتي 
ح�صابها يف جمالت العلم، والثقافة، والقت�صاد، والتطور، 
دولة ال�صني التي ت�صابق الزمان، وتتقدم �صفوف الدول 

الكربى، وتهفو نحو م�صتقبل عظيم خطري.
فاإذا رجعنا بعد هذا اإىل التعرف على قنوات اإعالمنا التي 
غدت متعددة كثرية، وقومنا براجمنا واأن�صطتها املتعددة، 
الفارغ،  بالكالم  وجدناها تدور يف حلقة مفرغة، ومتتلئ 
والعبث باأوقات امل�صتمعني، وال�صتخفاف بعقولهم، وقد 
الكالم  قبل  الإذاعات  خمتلف  اإىل  ال�صتماع  يف  حر�صت 
بفا�س  اجلامعة  اإىل  متوجها  اأكون  عندما  وخا�صة  عنه 
لألقي حما�صراتي على طلبتي، فال اأجد اإفراغا يف الفراغ، 
فاملذيعات ل يهيئنا ما يلقيه على امل�صتمعني، ويغلب عليهن 
وعلى زمالئهم يف اأغلب الربامج ال�صحك والقهقهة ب�صبب 
اأو بدون �صبب، حتى اأنك ت�صمعهم ي�صحكون ويقهقهون 
حتى يف برامج التغذية وفنون الطبخ، وقد ا�صتمر هذا وما 
يزال بدون حياء وبكل ال�صخف، ولهذا اأدعوا امل�صوؤول عن 
تلك الإذاعات اإىل ال�صتماع اإليه جميعا ليك�صف هذا العبث، 
ويوقفه، ويبعد كل املتالعبني واملتالعبات مب�صوؤولياتهم 

التي تت�صل بال�صعب مبا�صرة.
الأ�صاتذة  تخ�صي�س  هو  لرباجمنا  تقومي  اأ�صوب  ولعل 
ليبقى  الفراغ  ملء  من  املذيعات  وتعفى  لها،  املوجهني 
امل�صتمعني،  وبني  الكفء  املوجه  بني  الربط  دورهم 
ويرتاح النا�س من الكالم الفارغ الذي ل معنى له، ويعود 
وح�صن  الفائدة  براجمها  واىل  وقوتها،  األقها  اإذاعتنا  اإىل 

التوجيه والتثقيف والتوعية.   

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

ما هذا يا اإذاعتنا املحلية؟

من  لبع�س  اأ�صمع  واأنا  كثريا  اأ�صتغرب 
اأو  وفنانني  خمرجني  اأنف�صهم  ي�صمون 
يجدون  ول  البع�س،  ي�صميهم  هكذا 
به،  يتبجحون  الذي  الكالم  غ�صا�صة يف 
فاأخال نف�صي اأمام كبري من كبار هوليوود 
الذين مع كربهم وعظيم اأعمالهم جتدهم 
اإخواننا  عك�س  التوا�صع،  قمة  يف 
موؤخرا  اأحدهم  قال  هنا.  )الفنانني( 
اإنه  �صاكلته  الكثري من على  وقالها قبله 
لي�س هناك ما ي�صمى بالفن النظيف، كما 
مب�صبنة  لي�س  الفن  باأن  اإحداهن  قالت 
�صيدي  يا  ل  النظافة،  عن  نتكلم  حتى 
)الفنان( املحرتم، ل يا �صيدتي )الفنانة( 
املحرتمة جدا هناك فن نظيف وهناك فن 
عفن ونثن، هناك فنان نظيف وهناك فنان 
و�صخ، هناك فنان يحرتم نف�صه ويحرتم 
جمهوره وهناك فنان غري حمرتم، فنان 
يحمل ر�صالة الفن ويرقى به، وفنان ينزل 

بالفن اإىل اأ�صفل �صافلني.
اأن  الواجب  من  لذلك  نبيلة  ر�صالة  الفن 
اأن  ل  و�صهما،  نبيال  ميار�صه  من  يكون 
مري�صا  عقال  دماغه  جمجمة  بني  يحمل 
ال�صاقط  الكالم  و  باخلالعة  حم�صوا 
فينا  العيب  باأن  لنا  ي�صور  اأن  ويحاول 
وفهمنا  معقدين  باأننا  و  فيه.  ولي�س 
واإدراكنا مل يرق اإىل فهم ما يقدمه، لكن 
فالفنانة  احلمار،  مربط  هنا  لالأ�صف 

باأن  يدرك  ل  الهمام  الفنان  اأو  العظيمة 
ما  يتلقى  فيمن  ل  يقدمه  فيما  امل�صكل 
الفنان  اأدوار  بني  من  كان  ولئن  يقدمه، 
بع�صهم  فاإن  امل�صاهدين  باأذواق  الرقي 
عندنا �صاحمهم اهلل ي�صاهمون ب�صكل فعال 
من  كبرية  فئة  اأذواق  وهدم  متييع  يف 

�صبابنا.
معظم  اأن  والأ�صا�صية  الأوىل  املالحظة 
يحملون  ال�صعيد  بلدنا  يف  املخرجني 
املغربية،  اجلن�صية  )فوق(  جن�صية 
اأن  وهي م�صادفة غريبة والأغرب منها 
من  بالرغم  وهناك،  هنا  تدعم  اأعمالهم 
اأنها ل حت�صد اأية جوائز اللهم يف بع�س 
املعروفة  غري  واملهرجانات  امللتقيات 
حتى توحي لنا نحن املغفلون باأنها ذات 
اأهمية واأنها ذات �صيت عاملي واأننا نحن 

ل نقدر قيمة هوؤلء الفنانني املجن�صني.
هوؤلء تربوا على ثقافة غري ثقافتنا نحن 
معظم املغاربة، ويحاولون فر�صها علينا 
ق�صرا من خالل اأعمال حتمل ا�صم اأعمال 
لكنها يف احلقيقة ل حتمل من  مغربية، 
والأمثلة  ال�صم،  �صوى  »التامغربيت« 

كثرية اإذا اأردنا اأن ن�صت�صهد بها.
تعالوا  من�صفني  نكون  وحتى  لكن 
لن�صرح بع�س الأعمال واملوا�صيع التي 
املتحررون  العظماء  هوؤلء  لها  يتطرق 
العقلية  ومن  البالية  املجتمع  قيود  من 

اأعمالهم  و�صرب،  الدهر  عليها  اأكل  التي 
وموا�صيعها مت�صابهة من حيث املو�صوع 
املمثلني  حيث  ومن  احلوار  حيث  ومن 
ومن حيث الديكور، بل وحتى من حيث 
الأ�صماء التي ي�صمون بها اأعمالهم والتي 
ل اإبداع فيها، هي اأعمال لبد من اأن جتد 
فيها بطال متمردا يدخن وي�صرب اخلمر 
ويجيد قول الكالم ال�صاقط من احلزام اإىل 
اأ�صفل، وبجانبه بطلة متوا�صعة اجلمال، 
لأنه يف املغرب بع�س ممثالتنا اجلميالت 
يرف�صن متثيل تلك الأدوار التافهة املليئة 
والآلف  الكامريا  اأمام  والعري  بالقبل 
املوا�صيع  �صابقا  قلت  كما  املغاربة.  من 
اجلن�س  عن  تتحدث  كلها  تت�صابه 
اأنهم  ذلك  عن  وجوابهم  والنحراف 
يناق�صون م�صاكل مطروحة يف املجتمع، 
كلها  والنحراف  واملخدرات  فالدعارة 
مع�صالت يعاين منها املجتمع، نعم لكنكم 
اأيها الفنانون تطرحونها ول تعاجلونها، 
باأن  لل�صباب  ت�صورون  اأنكم  مبعنى 
وي�صرب  يدخن  الذي  املغوار  البطل 
هو  ال�صاقط  بالكالم  ويتلفظ  اخلمر 
ب�صيط  القدوة والأدلة كثرية، ومبعنى 
باأعمالكم  ال�صيئة  القدوة  تقدمون  اأنتم 
غري النظيفة تلك، وهنا تتجلى النظافة 

بكامل معناها احلقيقي. 
اأ�صاألكم  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 

اأيها العظام، هل امل�صاكل التي يعاين منها 
املغرب تنح�صر يف الدعارة واملخدرات 
والنحراف فقط؟ اأم اإن هناك موا�صيع 
هي  تكون  ورمبا  اأهمية  اأكرث  اأخرى 
لتلك  املبا�صر  وغري  املبا�صر  ال�صبب 
امل�صاكل التي تكررونها وجترتونها فيما 
ي�صمى اأعمال �صينمائية. ملاذا ل تتطرقون 
ل  ملاذا  الوطن؟  هذا  يف  الريع  ملو�صوع 
بها  يقوم  التي  ال�صرقة  عن  تتحدثون 
الكبار وت�صلطون كامرياتكم على �صرقة 
ال�صغار؟ ملاذا تتجاهلون ال�صيا�صيني يف 
اأن توؤلفوا الكثري  هذا الوطن وباإمكانكم 
كثري  فحياة  حياتهم،  عن  الق�ص�س  من 
منهم ت�صتحق اأن تتحول اإىل فيلم، ولكم 
كامل احلرية يف اأن تكتبوا يف اأول الفيلم 
اإن اأي ت�صابه يف الأ�صماء وال�صخ�صيات 
اأ�صاألكم  هو من باب ال�صدفة ل غري، ثم 
بفنكم باهلل عليكم هل ل ي�صتحق اأي اأحد 
من عظماء هذا البلد اأن تنقلوا ق�صته اإىل 
ال�صا�صة؟ فالغربيون نقلوا حياة قرودهم 
منها  وجعلوا  ال�صا�صة  اإىل  وحيواناتهم 
اأعمال رائعة واأنتم عجزمت على كرثتكم 
وعلى كرثة املهرجانات التي تقام عندنا 
اأن ت�صوقوا لهوؤلء الكبار من طينة ابن 
وابن  واخلطابي،  زياد،  وابن  تا�صفني، 

بركة، وغريهم كثري. 
يونس كحال

بلــــــى .. هنـــــاك فـــــن نظــــيف 

يالحظ اأن هناك مهنا حرة تعاين الأمرين للخروج 
من الأزمة احلادة التي يعجز فيها بع�س ممار�صيها 
اأداء  دون  حتول  التي  املعيقات  من  التخل�س  عن 
مهامهم يف ظروف جيدة ومناف�صة م�صروعة ت�صمن 
لهم العي�س الكرمي، وهذا ما يالحظ يف عدة قطاعات 
املهن  هذه  تنظم  قوانني  وجود  من  بالرغم  مهنية 
اأو  املعنية  الأطراف  جميع  حقوق  ت�صمن  ب�صفة 

املرتبطة بها كل ح�صب اخت�صا�صه.
لهذه  املنظمة  الن�صو�س  تفعيل  عدم  نتيجة  واإنه 
املهن، اأذى اإىل فو�صى عارمة نتج عنها �صبح الفقر، 
ولعل املتتبعني ل�صتخال�س ال�صرائب واأعني بهذه 
تعرف  التي  املحاماة  مهنة  لدى  خ�صو�صا  الأزمة 
القانون  تفعيل  عدم  جراء  ورهيبا  خطريا  تدهورا 
املنظم للمهنة حلماية حقوق ممار�صيها عن طريق 
جعل حد مثال ملعظلة ال�صم�صرة التي يجيدها البع�س 
ق�صد  ماهرة  احتيالية  بطرق  الآخر  البع�س  دون 
احتكار ال�صوق، وهذا ما يجعل جل املحامني جمرد 
متفرجني ملا يقع من عبث وت�صيب بالرغم من وجود 
هياكل مهنية تنظم ال�صري الطبيعي لهذه املهنة؛ اإل 
اأن هناك تق�صريا فظيعا من امل�صوؤولني عن النقابات 

بالقيام بالواجب املنوط بهم قانونا حلماية املهنة 
من كل ال�صوائب، ومن كل املف�صدين الذين يعيتون 
اإطار مناف�صة غري م�صروعة يك�صب منها  ف�صادا يف 
البع�س اأموال طائلة؛ الأمر الذي ير�صح املهنة اإىل 
اإفراز طبقات عليا و�صيوع الفقر املدقع يف �صفوف 
ال�صواد.. وهذا يف حد ذاته يعد موؤ�صرا خطريا قد 
الذي  هو  الت�صور  وهذا  املهنة.  مب�صتقبل  يع�صف 
يحول دون تفعيل القانون املنظم على النحو ال�صليم 
جهات  اإىل  اللجوء  يف  منهم  البع�س  يفكر  لدرجة 
اأخرى لإيجاد حل ملع�صلتهم مثل جمل�س املناف�صة 
اأف�صل  عدالة  ن�صو�صه  ت�صمن  الذي  امل�صروعة 
تخل�س القطاع مما يعانيه، بالرغم من اأن امل�صرع 
�صعى يف هذا الإطار وذلك باحرتام مقت�صيات وروح 
الف�صل 57 من القانون املنظم للمهنة الذي يك�صف 
واحد  كل  ودخل  املهني،  الرواج  عن  دقيقة  ب�صفة 
على حدة يخ�صع لهذا القانون ال�صيء الذي يرفع 
كل عنت اأو عذر عن النقيب وجمل�س الهيئة بالقيام 
مبا يفر�صه القانون حتى ل يظل هذا الن�س حربا 

على الورق؛ اللهم اإين قد بلغت.. اللهم فا�صهد.. 
عبد الرحمن المريني )محامي بالقنيطرة(

اأي تفعيل للقانون املنظم ملهنة املحاماة يف ظل الأزمة؟

�شركـــات التاأمــــــني
 ورجـــال التعـــليم

الجتماعية  لالأعمال  ال�صاد�س  حممد  موؤ�ص�صة  بادرت 
والتكوين اإىل اإ�صناد �صيغة تكميلية عن املر�س لفائدة رجال 
الرتبية والتكوين مقابل مبلغ مايل هائل، ل�صركة للتاأمني، 
املنخرطني  مراوغة  يف  بداأت  املذكورة  ال�صركة  اأن  اإل 
بامتناعها، دون موجب حق- عن اأداء فواتري م�صتحقات 
املنخرطني، واإن كانوا من ذوي الأمرا�س املزمنة، بدعوى 
اتفاقها مع )CNOPS( للقيام بذلك، ومل ي�صدر عن هذه 

الأخرية ما يفيد ذلك ل عالنية ول ممار�صة.
بع�س  اأرباب  اأن  علمي  اإىل  و�صل  اأخرى،  جهة  ومن 
ال�صركات متتنع عن اإدماج موظفيها بوكالت التاأمني عن 
املر�س، بدعوى اأن متر عليهم خم�س �صنوات من اخلدمة 
�صريحا  م�صا  ت�صكالن  احلالتني  كلتا  ذلك،  لهم  ليت�صنى 
الأخالقية  واملبادئ  وتتنافى  الوطن،  هذا  اأبناء  من  بفئة 

والإن�صانية التي يت�صرف بها هوؤلء الباطرونا. 
عبد الرفيع قباج )فاس(

يتـــــ�صاءل الكـــــــثري من املــــــواطنني 
بطائق  ا�صتبدلوا  الذين  وخ�صو�صا، 
بالبطاقة  القدمية  الوطنية  تعريفهم 
ال�صر  عن  اجلديدة  الربومرتيكية 
مهنة  تدوين  اأو  احتوائها  عدم  يف 
الأخرى  املعلومات  �صمن  �صاحبها 
كانت  التي  القدمية  بالبطاقة  اأ�صوة 
الأمر  املهنة،  حتتويه  ما  جملة  من 
الذي قد يتيح اأو يعطي فر�صة �صائحة 
لل�صــــفات،  واملنتـــــحلني  للن�صابني، 
واملهن، والوظائف لعدم وجود ما يفند 
ادعاءاتهم حتى يف حالة اإدلئهم ببطائق 
تعريفهم اخلالية من مهنتهم احلقيقية، 
اأم اأن اإ�صقاط املهنة يقلل ك�صف عطالة 

ال�صباب واإ�صعار امل�صوؤولني من ال�صاأن 
باأن  الد�صتور  عليه  ين�س  وما  العام، 
هناك  واأن  للجميع  مكفول  ال�صغل  حق 
تتخبط  املغاربة  من  مئوية  ن�صبة 
فر�س  وانعدام  املزمنة  العطالة  يف 
وخ�صو�صا  للكثريين  بالن�صبة  العمل 
مل  الذين  العليا  ال�صهادات  حاملي 
يجدوا اأمامهم �صوى )مهنة( الوقوف، 
اأمام  الدائم  والتظاهر  والعت�صام، 
الربملان الذي ل يبايل اأع�صاوؤه مباأ�صاة 
من  منهم  جتد  رمبا  بل  املعت�صمني، 
اأو يوؤيد ما يتعر�س له ال�صباب  يرتاح 

الواقف اأمام الربملان. 
محمد نرجيس )الدار البيضاء( 

ما �شر اإ�شقــاط املهنــة من بطاقـــة
 التعريـــف الربومرتيكيـــــة؟!



ينظـم املركز العلـمي العربي للأبـحاث والدرا�سات الإن�سانية 
حــــــــــول:                                 دوليا  موؤمترا  ب�ســـــراكة مع موؤ�س�سة جيفــر�سون 
»الـــحقــــوق الطبيعية يف العامل العربي ما بعد الثورة :الواقع 

والتحديات« بفندق فرح بالرباط مابني 18 و20 اأبريل اجلاري.
يف  الدويل  النقد  �سندوق  ممثل  اإىل  بالإ�سافة  املوؤمتر  يف  ي�سارك 
اإفريقيا وممثلني عن موؤ�س�سة جيفر�سون العاملية،  املغرب و�سمال 
جمموعة من الفل�سفة وعلماء الجتماع وال�سيا�سة واخلرباء العرب 
والأجانب لت�سليط ال�سوء على اأهمية احرتام حرية الفرد ال�سيا�سية و
الدينية. كما من املنتظر اأن يح�سر اأ�سغاله التي متتد على ثلثة اأيام 
باحثني واأكادمييني واإعلميني من تون�س وليبيا وم�سر واملغرب وفرن�سا 
والوليات املتحدة الأمريكية وغريها..وينكب املوؤمتــرون علــــى درا�سة 

التجارب التاريخية الإن�سانية لل�ستفادة منها يف فهم ما يجري يف ما بات يعرف بالربيــــع العربـــي، 
وما �سهدته وت�سهده من انتكا�سات وتراجعات يف حقوق الأفراد واجلماعات، وبروز وتنامي ظاهر

ة التع�سب والتطرف والإق�ساء وانت�سارها الوا�سح.
وياأتي املوؤمتر يف �سياق اإعادة العتبار اإىل فكرة احلق الطبيعي واإىل م�سمون احلرية امل�سكل لها 
وذلك عرب درا�سة بع�س التجارب التاريخية احلديثة، واإدراكا للأهمية املحورية لهذه الق�سية 

ودورها الأ�سا�سي يف بناء جمتمع يحمي احلقوق الأ�سا�سية للمواطن باعتبارها.

المنوعات

اأبلغني �سقيق العزوا اأن الر�سالة حملها من م�سر اأحد اأبناء ال�سمال، 
ول اأذكر هل �سلمها يدا بيد اأو ا�ستعمل بريد الّداخل. كما علمت من 
حمدثي اأن والده يف تلك املدة التي األقي فيها القب�س علي، كان هو 
الآخر رهن العتقال، وقد ك�سروا فكه اأثناء التعذيب فاأ�سيب بعاهة 

م�ستدمية.
ي�سغلني  كان  الذي  الأمر  يف  اأحمد  مع  للتحاور  الفر�سة  اغتنمت 
اأ�سبح ي�ستفز حي الق�سور  يف تلك الأيام، مو�سوع القبطان الذي 

بكامله، فاأبدى ا�ستعداده مل�ساركتي يف اأي عمل اأراه منا�سبا.
اختفوا،  قد  القبطان  منزل  حرا�س  اأن  انتباهي  لفت  م�ساء،  ذات 
امللل  اأ�سابهم  اأو رمبا  رمبا بطلب منه لأنه قد اطماأن على حاله.. 
وال�سعور بالدونية، وذلك ما انت�سر بني رجال بع�س قبائل اٌكلوا 
من  املنبوذة  املهمة  هذه  عن  يتخلون  منهم  الكثري  فبداأ  كالزكام، 
طرف ال�سعب، ومنهم من اأرجع ال�سلح اإىل خليفة البا�سا، ومنهم 

من فر ب�سلحه ومّت اعتقاله.
املهم اأن منزل القبطان بات خاليا من كل حرا�سة، فانطلقت اإىل حي 
املوقف حيث ي�سكن �سقيق العزوا، وبعد ال�سلم على الوالد الذي 
وجدته فعل متاأثرا بالك�سر الذي اأ�ساب حنكه، دعوت له بال�سفاء، 
و�سحبت معي اأحمد، واجتهنا اإىل حمطة بنزين، فا�سرتى لرتا من 
البنزين بدعوى اأن �سيارة اأخيه الأكرب قد جف خزانها، فيما توقفت 

اأنا يف مكان بعيد عن املحطة. 
القبطان  منزل  فق�سدنا  الظلم،  جنح  اأن  اإىل  مهلنا  على  �سرنا 
بالبنزين،  العتيق  الباب اخل�سبي  ير�س  اأحمد  وبداأ  ال�ستعماري، 
اأن  النار  وكادت  به،  ورميت  كربيت  عود  اأنا  واأ�سعلت  ابتعد  ثم 
جترين اإليها، فاأ�ساءت الزقاق ب�سكل رهيب، واأهلها يف �سبات عميق، 
وانطلقنا جريا نحو خمرج الدرب اإىل فحل الزفريتي بجامع الفناء.
البديع  دار  اإىل  وبالذات  الق�سبة  حي  اإىل  واجتهت  طبعا،  افرتقنا 
حممد  ووالدة  الكبا�س  اإبراهيم  املعلم  زوجة  عمتي  ت�سكن  حيث 

الكبا�س- الواردي فيما بعد.
اأي وقت  باب منزلها يف  اأ�ستطيع طرق  التي  الوحيدة  كانت عمتي 
كما  احلجام،  حل�سن  ال�سي  الراحل  لأخيها  ال�سديد  حبها  ب�سبب 
وتعجبه  عندهم  با�ست�سافتي  ي�سعد  كان  حممد  ال�سي  ولدها  اأن 

�سحبتي.
واأفزعت  املنزل  باب  النار  اأكلت  »هل  واأت�ساءل:  اأفكر  ليلتي  بت 
يف  وجدت  اأم  دربنا،  مغادرة  يف  يفكر  وجعلته  واأرهبته  القبطان 
�ساحبه  ورمبا  كله؟..  املنزل  فحرقت  لهيبها  ي�سعر  ما  طريقها 
اأي�سا..« بداأت اأفكر يف اأ�سياء كثرية مل تخطر بالبال من قبل اأبدا.. 

وق�سيت الليل ل اأت�سور فيه اإل ما هو اأ�سود منه.
اأخرى  ليلة  يف  دخلت  ثم  املوايل،  النهار  من  ال�ساعات  بع�س  منت 
والكبا�س اأو الواردي ل يتوقف عن ثرثرته ونكته املحفوظة منها 

اأو التي اأبدعها بخفة ظله.
يف الليلة الثانية ت�سللنا اإىل �سويقة الق�سبة، قريبا من درب ال�سهيد 
باحلاج البقال، وتوقفنا عند باب مقهى ال�سي عبا�س الرعاد لن�سغي 
ال�سمع اإىل �سوت الراديو، وبع�س املهتمني يتابعون ن�سرة اأخبار 
اإذاعة طنجة. فاإذا ب�سوت تعرفت فيما بعد على �ساحبه م�سطفى 
عبد اهلل، يعلن عن جمموعة من الأحداث وقعت يف الدار البي�ساء 
ووادي زم، ثم ارتفعت �سربات قلبي بعد جملة: »ويف مراك�س مت 
العتيقة دون  املدينة  الفرن�سيني داخل  ال�سباط  اأحد  اإحراق منزل 

خ�سائر تذكر«.
كان ابن عمتي يعرف ان�سغايل بالق�سية الوطنية، ولكن دون تفا�سيل 
خ�سو�سا واهتماماته ت�سري بالن�سبة ملا ي�سغلني يف الجتاه املعاك�س 

متاما، غري اأنه كان يل كالداء الُع�سال  ل يوافق ول يفارق.
عدنا اإىل املنزل، واأف�سحت لعمتي عن رغبتي يف ال�سفر اإىل اأمزميز 
اأن تذهب يف  عند �سقيقة والدي اأختها غري ال�سقيقة، وا�ستعطفتها 

�سباح اليوم املوايل لتخرب للة رقية مبا عزمت عليه.
املعروفة  احلافلة  و�سلت  البهيج،  اليوم  ذلك  �سم�س  �سروق  قبل 
با�سم �ساحبها عمر اأتزنيت الذي كان يقودها بنف�سه ويف م�ساعدته 
الأخوين اأحمد واإبراهيم اأ�سكتي، قبل اأن ي�سبح اأحدهما �سهرا له.

اأمزميز،  بكراج  معروفة  الزفريتي  فحل  يف  الأوىل  املحطة  كانت 
وهي  اإليها،  التوجه  على  وتوج�ساتي حتّم�سني  �سكوكي  تكن  ومل 
القريبة من الدرب الذي يوجد فيه منزل القبطان »املعلوم« فكان 
علينا اأنا ورفيقي اأن ننتظر يف املحطة الثانية خارج باب الرب، وكما 
�سبقت الإ�سارة فاإن هذا الباب واحد من اأ�سهر اأبواب مراك�س، يقع 
ال�سريعة  باب  الغربي، ويعترب معلمة موحدية تعو�س  باجلنوب 
عدة  اأعطيت  وقد  النفي�س،  بباب  اأي�سا  يدعى  وكان  اأغلق  الذي 

تاأويلت ملفهوم كلمة »الرّب«. 
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يتبع..              

alousbouea@gmail.com

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

بقلم: أبو أزهار

الوضع شاهد
بأن المتقاعد

على جمر قاعد
منهك شارد

وكأنما يسكنه مارد!!
واإلسكافي شاهد

بأن المتقاعد
له حذاء واحد
منذ زمن بائد

ولهذا أمر سائد!!
والركن شاهد
بأن المتقاعد

مريض راقد
ال يسانده رافد
وال وفد وافد
وال مال وارد

أو حتى درهم زائد!!

اأين ال�سند؟!

الكالم الموزون

♦ الرجاء في اهلل هو تعلق القلب 
به، وارتباط الأ�سباب بقدرته، 

والعتماد على ف�سله واإح�سانه، 
وهو خلق محمود، عالمته ح�سن 

الطاعة، والنظر اإلى �سعة رحمة 
اهلل، وال�ستب�سار بح�سن الظن به، 

بروؤية الجالل بعين الجمال، م�سداقا 
لقوله تعالى: »من كان يرجو لقاء 

اهلل فاإن اأجل اهلل لآت« »عبدي ما 
عبدتني ورجوتني، ولم ت�سرك بي 

�سيئا، غفرت لك على ما كان منك«
♦ التوكل هو العتماد على اهلل 

والعت�سام به، ومحله القلب، لأن 
الحركة بالظاهر ل تتعار�ض مع 

التوكل بالقلب، وهو معنى »اعقلها 
وتوكل« اأي اأن تر�سى باهلل وكيال، 
وتترك تدبير النف�ض والتبري من 
الحول، وت�ستر�سل مع اهلل تعالى 
على ما يريد، وقد ح�سرت  درجاته 

في ثالث: التوكل، والت�سليم، 
والتفوي�ض، فتوكل على ربك 

يعطيك ما تريد.
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جمعية �سند للمراأة والطفل 
�سحايا العنف والإهمال تكرم 

ال�ساعر القمري
       

تنظم جمعية  لل�سعر،  العاملي  لليوم  تخليدا 
�سند للمراأة والطفل �سحايا العنف والإهمال 
لل�ساعر  تكرميا  �سعرية  اأم�سية  فقرات 
الكبري، الأ�ستاذ احل�سني القمري مب�ساركة: 

ال�ساعرات وال�سعراء:
وحممد  الإدري�سـي،  م�ساقة،وعليـة  ر�سيد 
بلمـو، وحنـان الوليـدي، وتتخلل هذا احلفـل 

معزوفـات مو�سيقيـة وغنائيـة. 
على   2014 اأبريل   11 اجلمعة  يوم  وذلك 
الكربى  بالقاعة  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

للندوات بفندق الدوليز DAWLIZ- �سل.

 + �سورة

د. يوسف الكتاني
املهرجان الربيعي 

الدويل مل�سرح الطفل 

تنظم حركة الطفولة ال�سعبية فرع الناظور 
ب�سراكة مع وكالة اجلهة ال�سرقية املهرجان 
خلل  الطفل  مل�سرح   20 الدويل  الربيعي 
الفرتة املمتدة من 15 اإىل 19 اأبريل 2014، 
باملــــــركب الثـــــقايف للناظور وبف�ساءات 
املدينة حتت �سعار: »م�سرح الطفل ذاكرة 

عقدين من الإبداع«. 
ويهدف هذا املهرجان الثقايف اإىل النهو�س 
بال�سوؤون الثقافية والرتبوية والفنية على 

ال�سعيد اجلهوي والوطني. 
الفرق  مــــــــــــــن  عدد  فــــيه  ي�ســـــارك 
التي  والفلكلورية  امل�سرحية والكرنفالية 
للبلدان  الثقايف  والتنوع  الغنى  تعك�س 
امل�ساركة �سواء من اإفريقيا اأو اأ�سيا، اأوربا 

ومن اخلليج العربي.

الأوىل  ال�سيدة  اإن  بل  الأ�سنان،  طبيب  عند  فمها  تفتح  ولن   ..
امل�سري  الرئي�س  زوجة  مبارك،  �سوزان  ال�سابقة،  امل�سرية 
املخلوع، ح�سني مبارك، �ستكون �سيفة برنامج »�سنوات الفر�س 
نقلت  حيث  »النهار«،  الف�سائية  القناة  تبثه  الذي  ال�سائعة« 
�سحيفة الوطن الكويتية عن م�سادر مطلعة اأن مقدم الربنامج، 
الدكتور م�سطفى الفقي هو الذي توىل م�سوؤولية اإقناع �سوزان 
مبارك بالظهور على �سا�سة القناة على مدار حلقتني متتاليتني 
مقابل مليون دولر، وباملوافقة على اأي �سروط ت�سعها ال�سيدة 
و�سرتبح  بالفكرة،  اقتنعت  الأخرية  هذه  اأن  ويظهر  �سوزان.. 

املليون)...( لكن ماذا �ستقول؟

�سوزان مبارك 
تفتح فمها مقابل 

مليون دولر

موؤمتر احلقوق الطبيعية يف العامل العربي ما بعد الثورة

حــــــتفلت  ا
حنني  �سيماء  الطفلة 

بعيد ميلدها الرابع و�سط فرحة 
الأهل.وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة، تتقدم 

الأماين  واأطيب  التهاين  باأجمل  »الأ�سبوع« 
اإىل الطفلة �سيماء حنني، داعني لها بال�سحة 
وطول العمر يف كنف والديها حممد حنني 

واأ�سماء برادة.

تهنئة





يوما،  الليبي  ال�سنو�سي  امللك  ا�ستقبل 
مكلفا  جاء  طرابل�س،  يف  بريطانيا  �سفري 
من طرف امللكة اإليزايت، عاهلة بريطانيا، 
مو�سوع  يف  جاللته)...(  راأي  ال�ستطالع 
الربيطانية  امللكة  بها  تو�سلت  ر�سالة 
امللك  زوجة  فاطمة،  االأمرية  �سمو  من 
ال�سنو�سي، التي كتبت للملكة الربيطانية، 
امللك  تن�سح  اأن  فيها،  منها  تطلب  ر�سالة 
ال�سنو�سي، بالرتاجع عن قرار اإعدام اأحد 
اخلا�س  الكاتب  باغتيال  متهم  االأمراء، 
للملك، اإبراهيم ال�سلحي، وكان هذا االأمري، 
الر�سا�س على رجل ثقة  اأطلق  قد  فعال، 
امللكي،  الديوان  باب  يف  و�سديقه  امللك 

فاأرداه قتيال. 
وامللك الذي يعرف زوجته حق املعرفة، 
اأمر باإجراء حتقيق، ليت�سح له اأن ر�سالة 
زوجته فاطمة، مزورة، مم�ساة باإم�سائها 
املزور، كتبها اأخ امللكة فاطمة، اأبو القا�سم 
الليبي،  الربملاين  مع  بتواطئ  ال�سريف 
�سالح بوي�سري، وبخط كاتب فل�سطيني، 
اعرتف بعد اعتقاله، اأن �سالح بوي�سري، 

هو الذي اأملى عليه الر�سالة.
�سالح  النائب  باعتقال  امللك،  اأمر  ولقد 
عليه،  القب�س  اإلقاء  قبل  الذي  بوي�سري، 
اأخربه رئي�س احلكومة)...( م�سطفى بن 
اإىل  ويهرب  امراأة،  زي  يلب�س  باأن  حليم، 
تون�س، وملا كانت ال�سلطات الفرن�سية هي 
التي حتكم تون�س، فقد ن�سحته بالذهاب 
اإىل فرن�سا، قبل ال�سفر اإىل م�سر، حيث بقي 
ب�سع �سنوات، وبعد ثورة القذايف، اأعلن 
خلارجية  وزير  اأول  واأ�سبح  لها  تاأييده 

القذايف انتقاما من امللك طبعا.
ذلك اأن امللك ال�سنو�سي، رغم اأنه كان رجال 
عن  التنازل  يف  يوما  فكر  عادال،  م�ستقيما 
العر�س، اإال اأن حكومته املنتخبة، يف اإطار 
))لدرجة  تكرهه:  كانت  الد�ستور)...( 
احلكومة،  رئي�س  فيها  حتالف 
الكاتب  مع  حليم،  بن  م�صطفى 
اخلا�س اجلديد للملك، البو�صريي، 
امللكي،  النظام  اإزالة  �صرورة  على 
على  احلكومة  رئي�س  فاقرتح 
امللك، يف �صهر دجنرب 1954، تعديل 
امللكي  النظام  وحتويل  الد�صتور، 
يكون  رئا�صي،  جمهوري  نظام  اإىل 
مدى  للجمهورية  رئي�صا  امللك  فيه 
ليبيا.  تاريخ  من  )حمطات  احلياة(( 

حممد عثمان ال�سيد(.
الذي  الثاين،  احل�سن  امللك  اإذن،  ن�سدق 
و�سف �سعف امللك ال�سنو�سي، بقوله عن 
يرث  مل  انقالب  ))اإنه  عليه:  االنقالب 
ده�صتي وال فاجاأين، فقد كان امللك 
ونبيال،  م�صتقيما  رجال  ال�صنو�صي 
ولكنه مل يكن مهتما بق�صايا البالد، 
ال�صالة،  يف  كلها  اأيامه  يق�صي  فكان 
وكان يت�صور اأنه جال�س على العر�س 

اآخر.  اختيار  له  لي�س  الأنه  هكذا.. 
�صيء  كل  عمل  باأنه  اأقول  ال  لهذا، 
ولكنه  عر�صه،  على  للمحافظة 
املحافظة  اأجل  من  �صيئا  يعمل  مل 

عليه(( )احل�سن الثاين. مذكرات ملك(.
امللك  عنه  يتحدث  الذي  الفراغ  هذا 
انقالب  اإىل  اأدى  والذي  الثاين،  احل�سن 
�ساهدنا نهايته الدموية وما اأعقب نهايته 
اأي�سا،  هي  دموية  حالية،  فو�سى  من 
اأيام  كانت  النهاية،  بداية  اأن  انطالقا من 
ثقته  رجل  اغتيال  هي  ال�سنو�سي  امللك 
هيمن  الذي  ال�سلحي  اإبراهيم  االأوحد، 
وت�سلط وانفرد باحلكم لدرجة اأنه، حتى 
اأفراد العائلة امللكية، مل يبق لهم حظ يف 
�سخ�س امللك ))تولد لديهم اقتناع باأن 
بينهم  يحول  كان  الذي  هو  ال�صلحي 
العائلة  اأفراد  فاأ�صبح  امللك،  وبني 
يكنون لل�صلحي عداء مكبوتا، هو ما 
قاد اإىل عملية اغتياله(( )حمطات من 

تاريخ ليبيا. مذكرات عثمان ال�سيد(.
به  اأطاح  الذي  ليبيا،  ملك  من  اأعظم 
اإيران،  �ساه  امللوك،  ملك  هناك  القذايف، 
من  كال  بعجرفته،  يتحدى  كان  الذي 
اأمريكا وبريطانيا، وال يهمه ما يرفع اإليه 
اأنه كان ال يقراأها.. وال  من تقارير، تبني 
جهاز  يرتك  كان  بل  اهتماما،  يعريها 
خمابراته، ميالأ له باالأكاذيب، ذلك الفراغ 

الذي كان �سعيدا باحلياة يف ظله)...(.
وزيره  بن�سائح  العمل  يقبل  مل  وعندما 
حمله  وعني  فاأزاحه  م�سدق،  االأول، 
الذي  اأميني«،  »علي  اآخر،  اأوال  وزيرا 
يف  ))كامنة  ال�ساه  �سعف  نقط  اأن  راأى 
و�صم�س،  اأ�صرف،  اأخواته،  مغادرة 
الوزير  لهن  فكتب  الإيران،  وفاطمة 
فيها  يطلب  ر�صالة  اأميني،  االأول 
منهن الرجوع اإىل اإيران، بعد اأن ن�صر 
ب�صدد  اأنهن  م�صدق،  ال�صابق  الوزير 
ال�صاه((  الغتيال  موؤامرة  تدبري 
)اإيران بني التاج والعمامة. اأحمد مهابة(.
وكانت احلركة االإ�سالمية تنخر املجتمع 
يف  الجئ  اخلميني  ورئي�سها  االإيراين، 
العراق، ولكنها حركة كانت لها جذور يف 

التاريخ، جتاهلها ال�ساه، لي�سع ثقته كلها 
يف اأجهزته االإعالمية ويخ�س�س ميزانيات 
�سخمة، الإ�سدار �سحف عدة مت تكليفها 

بحل امل�ساكل احلقيقية، بوا�سطة هجمات 
على كل الذين ال يتفاهم معهم ال�ساه، وكان 
ديوانه يوجه �سحيفة كربى هي �سحيفته 
لل�سعب،  تر�سم  كانت  التي  »اطالعات« 
االإعالم  وزير  اأراد  للنظام،  ملاعة  �سورة 
بريقا،  يزيدها  اأن  همايون«  »داريو�س 
فكتب يوما بقلمه: ))مو�صوعا ن�صره يف 
جريدة »اطالعات«، عبارة عن هجوم 
وتعري�صا  اخلميني،  اهلل  اآية  على 

بالتزامه الديني واالأخالقي و�صكك 
ينحدر  اخلميني  واأن  وطنيته،  يف 
من اأ�صل هندي، ليثري هذا املو�صوع 
ال�صحفي، ت�صاوؤالت عن هذا التوقيت 
كانت  فتنة  الإثارة  اختري  الذي 
على  االأ�صواء  وت�صليط  نائمة)...( 
رجل ظل متواريا يف مدينة النجف، 
والن�صيان،  ال�صمت  من  اأ�صوار  خلف 
القدر  هذا  يثري  ا�صمه  يكن  ومل 
جهات  تكون  اأن  اإال  اللهم  ال�صحر  من 
تفجري  تعمدت  قد  معينة)...( 

املوقف(( )نف�س امل�سدر(.
على  طهران،  دخوله  وبعد  اخلميني 
مقال  مو�سوع  يف  بحث  الثوار،  راأ�س 
ملفه  وجد  الذي  همايون،  االإعالم  وزير 
»ال�سافاك«  املخابرات  جهاز  مكاتب  يف 
ووجد به احلجج على اأن الوزير همايون، 
باملخابرات  �سلة  على  كان  ال�ساه،  وزير 

االأمريكية)...(.
الراأي  على  تاأثريا  واأكرث  هذا  من  اأبلغ 
االأنباء  وكاالت  نقلته  ما  االإيراين،  العام 
الفرن�سية، عن دخول ال�ساهبانو فرح ديبا، 
امل�سهورة يف  اأحد حمالت املجوهرات  اإىل 
ومل  لبها،  اأخذت  ما�سة  لت�ساهد  باري�س، 
ت�ستطع مقاومة اإغرائها، ف�ساألت عن ثمنها، 
يكن  ومل  اخليال،  يفوق  ثمن  لها  ليقال 
بزوجها  لتت�سل  فخرجت  عندها،  الثمن 
لطلبها، وبعد  فا�ستجاب  تلفونيا،  ال�ساه، 
اأن تو�سلت باحلوالة، توجهت فرحة اإىل 
املتجر، لتخربها البائعة اآ�سفة، باأن املا�سة 
بيعت، وبف�سول الن�ساء، اأرادت ال�ساهبانو 
معرفة امل�سرتي، فاأجابها �ساحب املتجر 
باأن امل�سرتية، هي زوجة اأحد اجلرناالت 

االإيرانيني.
من  لتطلب  اإىل طهران  ال�ساهبانو  وعادت 
زوج  ا�سم  يعرف  اأن  املخابرات  رئي�س 
زوجة  امل�سرتية  اأن  وليت�سح  امل�سرتية، 
قائد �سالح البحرية، ح�سل على ر�سوة يف 
�سفقة اأ�سلحة، ليختفي اجلرنال، ويطرد 
البالد  من  االأمريكي  البحري  امللحق 

لتورطه يف العملية.
قد يت�ساءل قارئ اأو اأكرث، وملاذا اخلو�س 

يف تاريخ دول اأخرى وحكايات زوجة ملك 
ليبيا، وزوجة �ساه اإيران.

واحلقيقة، اأن بحثي يف تاريخ هذه الدول، 
كان منطلقا من رغبتي يف معرفة الظروف 
مع  ومقارنتها  الدول،  هذه  يف  احلزبية 
واالأزمة  املغرب،  يف  احلزبي  الواقع 
الد�ستورية التي تعي�سها هذه االأحزاب يف 
املغرب، خ�سو�سا عندما نعرف، باأن عدد 
لعدد  بالن�سبة  قليل  املغرب،  يف  االأحزاب 
هذه االأحزاب يف عهد ال�ساه باإيران، وكان 
املنع،  يكن  مل  اإذ  حزبا،  ت�سعني  عددها 
�سادرا اإال يف حق حزب واحد، هو احلزب 

ال�سيوعي الذي كان ي�سمى حزب »تودة«.
فقد رخ�س ال�ساه، لكل من يريد اأن يوؤ�س�س 
الت�سريفات  وزير  حتى  ذلك،  فله  حزبا، 
امللكية، »اأ�سد اهلل علم« اأ�س�س حزب »مردم« 
اأحد  ا�ستعمل  بينما  ال�سعب،  حزب  اأي 
البرتولية،  �سركته  اأموال  البورجوازيني، 

لتاأ�سي�س حزب �سماه حزب املليون.
اأما عند امللك ال�سنو�سي يف ليبيا، فاإنه بعد 
مبنع  اأمر  االنتخابات،  يف  �سغب  اأحداث 
تاأ�س�س  اأغلبها  اأن  بتهمة  كلها،  االأحزاب 
بدول  �سالت  لها  واأن  اال�ستعمار،  اأيام 
اأجنبية، واأن اأغلبها حتت قيادة اأ�سخا�س 

ال يتوفرون على اجلن�سية الليبية.
ليبقى ال�سراع بني اأطراف املحيط امللكي 
يف ليبيا، �سراعا بلغ يوما، اأخرج فيه اأحد 
م�سد�سه  امللك  من  املقربني  ال�سباط  كبار 
رئي�س  على  الر�سا�س  باإطالق  مهددا 
الكتابة امللكية اجلديد البو�سريي، ليتفرغ 
يف  اعتقاالت  �سل�سلة  اإىل  احلكومة،  رئي�س 
متاأثرا  كان  الذي  البعث  حزب  �سفوف 

بحزب البعث ال�سوري.
على  االأحزاب  ف�سل  ترى  يا  هو  فما 
االإيراين،  ال�سعب  حاالت  يف  ال�سعوب، 

وال�سعب الليبي، مهما كان عددها.
عن  فاروق  امللك  تنازل  حما�سر  تنقل 
بعد  اأنه  امل�سرية،  الثورة  بعد  العر�س 
جمامالت اأع�ساء جمل�س الثورة، بح�سور 
اأيدي  ))بداأت  جنيب  حممد  رئي�سها 
على  توقيعه  وجاء  ترتع�س،  فاروق 
وثيقة التنازل مهتزا، ولذلك حملت 
االأول  توقيعني،  التنازل  وثيقة 
اأ�صفل الوثيقة والثاين اأعالها، وروى 
فاروق  امللك  اأن  امللكي  احلر�س  قائد 
يف  رغبة  التنازل  على  وافقت  قال: 
يف ظل  البالد  اإن حكم  املوقف:  اإنقاذ 
بخري((  ياأتي  ال  القائمة  االأحزاب 

)ثورة 23 يوليو. حم�سن حممد(.
الدول  االأحزاب، يف هذه  فهل تواجد هذه 
التي عرفت هزات اأ�سقطت اأنظمتها، لي�س 
عنوانا لتواجد الدميقراطية، وحجة على 
االأنظمة  يحمي  ال  االأحزاب،  تواجد  اأن 
الكبري،  املجرب  اأن  اأم  الدميقراطية،  وال 
باأن  �سرح  عندما  حقا  قال  فاروق،  امللك 
حكم البالد يف ظل االأحزاب ال ياأتي بخري. 
وهي  التجربة،  يف  فعال  كامن  اجلواب 
منوذجا  كانت  فاروق،  عهد  يف  م�سر  اأن 
لوال  الدميقراطية،  املمار�سة  يف  فريدا 
ب�ساه  واملحيطني  بفاروق،  املحيطني  اأن 
الذين  هم  ليبيا،  مبلك  واملحيطني  اإيران 
كانوا �سببا يف هذه الكوارث التي تعي�سها 
ال  حيث  احلا�سر  الوقت  يف  الدول،  هذه 

دميقراطية وال اأحزاب.

األخيرة

عملية اغتيال �صديق امللك ال�صنو�صي

»إن حكم البالد في ظل
 األحزاب ال يأتي بخير«
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صدمة »فرح ديبا« كانت قوية عندما دخلت محل مجوهرات مشهور في باريس،
 ولم تجد لديها المال الكافي لشراء ماسة أعجبتها.

إن المحيطين 
بفاروق، والمحيطين 

بشاه إيران 
والمحيطين بملك 
ليبيا، هم الذين 
كانوا سببا في 

هذه الكوارث التي 
تعيشها هذه الدول، 
في الوقت الحاضر 
حيث ال ديمقراطية 

وال أحزاب.

)الملك فاروق(


