ري
س
بمجرد نشر الضابط السابق

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com

لالستخبارات في الجزائر ،هشام
عبود ،ألسرار حول الدبلوماسي
المغربي( )...الذي كان يمارس ......
على أخ بوتفليقة ،سعيد .صدر بيان
عن مقرب من رئاسة بوتفليقة ،بأنه
لن يترشح لالنتخابات ،لتقول مصادر
أخرى بأن الرئيس الجزائري لم يحتمل
هذه الصدمة ،خاصة بعد أن نشر
في باريس أن أخاه سعيد يتوفر على
حساب ثالثة ماليير في سويسرا.
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دراهم

ر�ؤيا ال�شيخ حمزة التي
هزت اأركان الزا�ية �ثيقة يطالب فيها املاليون بالن�شمام اإىل املغرب
تدخل المغرب في مالي يثير قلق السلطات الجزائرية
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الحقيقــة الضائعـة

االتحاد االشتراكي يرحب
 28بعضوية فؤاد الهمة

بنعمر� :نحن ل ن�شعى
لإ�شقاط النظام امللكي

وار
ح

نهاية سوء الفهم بين «الملكية» وأحزاب اليسار الراديكالي

11 10

ملكة جمال المغرب تدعو لثورة  20فبراير

القطب الديني شيخ الطريقة
البوتشيشية سيدي حمزة

اآلف الر�اد قر�ؤ�ا اللطيف
دفعا خلطر داهم
02

الملف
األسبوعي

بين الوزير بوسعيد والوزيرة سمية بنخلدون

ف�سائح � 10سنوات من برنامج
املغادرة الطوعية الذي قتل الإدارة
15 14

أكبر من المفاجأة ،هذه اللوحة اإلعالنية عن انتخاب ملكة جمال
المغرب ..تتحول إلى دعوة لحركة  20فبرايـــر مضيفــة عليــها:
ما يدوم غير المعقول.

كواليس األخبار
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alousbouea@gmail.com

روؤيا ال�شيخ حمزة التي هزت اأركان الزاوية

اآالف الرواد قروؤوا اللطيف دفعا خلطر داهم
● مداغ .األسبوع

قبل انعقاد املحفل الديني
مبنا�سبة وفاة امللك احل�سن
الثاين جمع القطب الديني �سيخ
الطريقة البوت�سي�سية� ،سيدي
حمزة ،رجال ثقته وهو يف حالة
خارجة عن املعهود.
لأنه راأى حلما مزعجا(،)...
عما قد يحدث يف املغرب ،وهو
ي�سيح«:اقـــروؤوا اللطـــــــيف..
اللطيف».
أملوؤوا
اقر
قبول
فماذا راأى ال�سيخ حمزة ،يف
هذه الليـــلة ،التي كان يتم فيها
الإعـــداد ،لإحـــياء ذكرى امللك
احل�سن الثاين ،وملاذا انت�سرت
عبــــر اأنحاء املغرب ،تعليمات
للزوايا البوت�سي�سية يف الرباط،
والبي�ســــــاء وفا�س ومـراك�س
وال�سراغنـــــــة ،للتاأكيــــد على
حتميـــة قراءة اللطيف ،لريدد
من�سق اجلماعة بالرباط �سيدي
املختاري يف حديث لـ«الأ�سبوع»
مـــــن حماأة احلادث( )...ويقول
((اإن اللطيف قرئ بعد اإعطاء
الأوامر( )...جلميع الزوايا يف
املغرب واإخراج ال�سلكة القراآنية
يف الداخل واخلارج ،ومن طرف
كل مريد ،رحمة ودعوة حلفظ

امللك حممد ال�ساد�س ،وحفظ
البالد وحدودها)).
وقد جاء حادث عابر لتف�سري هذه
التعليمات ،التي جاءت فعال بعد
روؤيا ال�سيخ ،حينما كان امللك
حممد ال�ساد�س يوؤدي �سالة
اجلمعة مب�سجد التوبة مبراك�س،
فكاد اخلطيب اأن يجعل خطابه
كله تذكري مبيزات احل�سن
الثاين ،ومناقبه ،الذي حافظ
للمغرب على دينه وعقيدته
وخ�سو�سياته ومقد�سات دينه،
هذا امللك الذي كان له �سرب
املوقنني وهو الذي مل ي�ستخفه
طي�س املغامرين( ،)...لي�سبح
الت�ساوؤل عما اإذا كانت روؤيا
ال�سيخ حمزة و�سلت اإىل خطباء
امل�ساجد يف مراك�س.
روؤيا ال�سيخ حمزة يف منامه،
ورغم اإ�سرار اأقربائه على عدم
الت�سريح مبا راأى ،ومبا اأخافه،
لبد اأنها من اخلطورة مبكان،
لأن اأتباعه تذكروا اأنه ذات يوم
يف �سنة  ،2011ثار نف�س الثورة،
بعد روؤيا يف املنام ،وخاف،
ودعا اإىل قراءة اللطيف فحدثت
مظاهرات  20فرباير واأحداث
الربيع العربي ،و�سقوط اأنظمة
مبارك وبن علي والقذايف.

الرباط .األسبوع

ل يعرف اأحد م�سري هذا ال�سراع
الذي اندلع يف ف�ساء الق�ساء ،بني
قا�س ع�سو،
ودادية الق�ساة ٍ 3000
ونادي الق�ساة حوايل  1000ع�سو،
على هام�س الإ�سراب الذي دعا
اإليه نادي الق�ساة� ،سدا على منع
القانون ،من تظاهر الق�ساة ببدلت

عندما قال احل�سن الثاين
لولده �سيدي حممد:

ت َه َّ
ـــــل يا ولـــدي
يف عمك ال�ساذيل
باريس .األسبوع

تو�سع وزير اخلارجية اجلزائري الأ�سبق اأحمد الطالب
الإبراهيمي يف جزئيات �سغرية تهم احل�سن الثاين،
وذلك يف مذكراته التي �سدر اجلزء الثالث منها يف ال�سهر
الأخري من �سنة .2013
وكان الطالب الإبراهيمي قد ح�سر املقابلة التاريخية
بني امللك احل�سن الثاين والرئي�س ال�ساذيل بن جديد،
حتت اخليمة امللكية على احلدود اجلزائرية املغربية،
امل�سماة العقيد لطفي.
ويحكي الإبراهيمي ،اأنه عندما دخل اخليمة مع ال�ساذيل،
مل يجد اإل ثالثة كرا�سي ،فقال الإبراهيمي :هنا فهمت اأن
امللك احل�سن الثاين �سيمثل علينا دورا م�سرحيا ،وذلك
ما ح�سل ((فبعد اأن جل�س هو والرئي�س ال�ساذيل واأنا،
على املقاعد الثالث ،نادى احل�سن الثاين على ويل عهده
�سيدي حممد ،وجره من يده وقال له :عندما اأموت يا
ولدي ،فعليك اأن تنادي على عمك ال�ساذيل بن جديد،
وت�ست�سريه يف كل �سيء ،وحتى ي�سجل اإ�سابته ،اأ�ساف
احل�سن الثاين موجها الكالم اإيل :هل تعرف ،اأن �سنة
 1929كانت �سنة اخلريات ،ولدت فيها اأنا وولد فيها
الرئي�س ال�ساذيل ،وولدت فيها الفنانة الأمريكية «اأودري
هيبورن»)).

ال�سراع بني ودادية الق�ساة ونادي
الق�ساة يبلغ اأوجه
املحاكم.
وقد ن�سرت ودادية الق�ساة ،بيانا
مطول ،حول جتاوزات الق�ساة
الذين �سي�سوا موقفهم بزعامة اأقطاب
معار�سني ،اجلامعي ،وبنعمرو
وبنعبد ال�سالم الذين جتاوزوا منع
وزارة الداخلية ،وتوجهوا للمعهد
الوطني للدرا�سات الق�سائية،
ل�ستقطاب طلبته.
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واأ�سبحت اأطراف اأخرى تت�ساءل عن
مدى اإ�ساءة ت�سرفات نادي الق�ساة
للمقد�سات ،علما باأن الكثري من
اأقطابها يحملون الأو�سمة امللكية.
بينما انربى عدد من هوؤلء الق�ساة،
ممن ل يحملون اأو�سمة ملكية ،لطرح
وتبني موقف نادي الق�ساة لياأخذ
ال�سراع مناأى بعيد املدى �ستتبعه
«الأ�سبوع» يف اأعدادها القادمة.

أوالد المضيق  ..في ضواحي دمشق

هل يخاف الوزير الوردي من«بويا عمر»؟
الرباط :األسبوع

قدم فريق الأ�سالة واملعا�سرة مبجل�س
النواب طلبا ر�سميا ،الأ�سبوع املا�سي ،اإىل
رئي�س جلنة القطاعات الجتماعية مبجل�س
النواب من اأجل تنظيم مهمة ا�ستطالعية
ل�سريح بويا عمر.
تقدمي هذا الطلب من اأجل ت�سكيل فريق
نيابي من كل احل�سا�سيات ال�سيا�سية للقيام
بزيارة ا�ستطالعية وتفقدية لالأو�ساع داخل
هذا ال�سريح ،جاء ب�سبب الظروف الكارثية
التي يعي�سها عدد من املواطنني املر�سى
النف�سانيني بهذا ال�سريح ،تقييد بال�سال�سل
يف ظروف غري اإن�سانية و�سل �سداها اإىل
املنظمات احلقوقية الدولية واأ�سبحت
ت�سجلها كنقطة �سوداء داخل ال�سجل
احلقوقي املغربي.
من جهة اأخرى ،ي�ستعد نواب اآخرون مل�ساءلة
وزير ال�سحة احل�سني الوردي الذي اأعلن يف
برنامج تلفزي ر�سمي عن اإقفاله لهذا ال�سريح
يف القريب العاجل قبل اأن يرتاجع عن قراره
يف ظروف غام�سة وحتت �سغط جهة ما.

طالعوا المواضيع المكتوبة في

:

المنبر الحر  -ما يجري ويدور  -الحقيقة الضائعة على:

www.alousboue.com

كواليس األخبار
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´ÈàdÉH ¿ƒæeDƒj ’ áHQÉ¨ŸG
ájô°ûÑdG AÉ°†YC’ÉH

π¨à°ûJ á«ªæàdGh ádGó©dG øe á«fÉŸôH âØ°ûc
º¡FÉ°†YCÉH ´Èà∏d Ú∏é°ùŸG áÑ°ùf ¿CÉH áÑ«ÑW
‘ 0.4 áÑ°ùf ió©àJ ’ Üô¨ŸG ‘ äÉªŸG ó©H
.áª°ùf ¿ƒ«∏ŸG
Ú°ù◊G ¢ûbÉæJ »gh áÑFÉædG äGP âHô¨à°SGh
´ÈàdG ¿ƒfÉb ∫ƒM áë°üdG ôjRh …OQƒdG
´ÈàdG á«∏ªY QÉ°üëfG øe áé°ùfC’Gh AÉ°†YC’ÉH
»∏µdGh Ö∏≤dGh óÑµdG ≈∏Y Üô¨ŸG ‘ AÉ°†YC’ÉH
øe âHô¨à°SG iôNCG á¡L øeh á¡L øe §≤a
⁄É©dG ™e √ÉfQÉb Ée GPEG á°UÉNh ºbôdG Gòg ádGõg
.áë«°†ØdG óéæ°S
É¡H ΩÉb á«ÑW á°SGQO âæ«H ,iôNCG á¡L øe
Üô¨ŸG ‘ AGhódG áæªKCG áª«b ¿CG áHQÉ¨e AÉÑWCG
IQÉ÷ÉH áfQÉ≤e äGôe ô°ûY øe ójRCG ∞YÉ°†àJ
√òg Öjô¡J á«∏ªY ≈∏Y ™é°ûj Ée ƒgh ,ôFGõ÷G
.»Hô¨ŸG ∂∏¡à°ùŸGh ¥ƒ°ùdG ƒëf ájhOC’G
ájhOCG ¿CG ∞°ûc ÜÉÑ°SC’G ∫ƒM åëÑdG ‘ ≥ª©àdG
…ôFGõ÷G á°UÉ≤ŸG ¥hóæ°U É¡ªYój ôFGõ÷G
»àdG á°UÉ≤ŸG ‘ ÖÑ°ùdG ¢ù«d ÉfóæY Éªæ«H ∑Éæg
¿ƒc ‘ ∂dòc ÖÑ°ùdG πH ,§≤a AGhódG ºYóJ ’
π°üj ÉfóæY AGhódG IQÉŒ ‘ íHôdG ¢ûeÉg
400 áÑ°ùf ÉfÉ«MCG π°üJ á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe
.áFÉŸÉH

:zΩÎëŸG ÖFÉædG{h πeÉ©dG áLhR ÚH Üô◊G

:∫ƒ````≤j Ö```FÉfh QGò```àY’G Ö```∏£JójR ƒHCG
z…ôjó````àc ¢TBG ∂aô````©«c »```°û∏c{
»ª«gGôHE’G ,ójRƒH áÑFÉædG ∫ƒ°Uh ≈àM áæé∏dG
ƒHCG ¿CÉH ócCÉà«d ÖgPh ¢ù«FôdG ¬Lh ‘ ¢†ØàfG
.(..)¿ÉŸÈdG ƒ¡Hh ô‡ ‘ IOƒLƒe ójR
â©ª°Sh ´ÉªàL’G ≈dEG ójR ƒHCG äô°†M ÉŸh
¬àÑdÉWh Ió°ûH ¬àªLÉg »ª«gGôH’G πNóJ
IOÉ©dG äôL …òdG §Ñ°†dÉH âfCG{ QGòàY’ÉH
øe ÌcCG ∑ô¶àæJ â∏X áæé∏dGh √ôNCÉJ ≈∏Y
.z∂eÓc Öë°ùJ ¿CG ∂«∏Y äGôe ¢ùªN
Éªæ«M iôNCG Iôe ∞bƒàJ ¿CG äOÉc á°ù∏÷G
∂aô©«c »°û∏c{`H ójR ƒHCG ≈∏Y »ª«gGôHE’G OQ
øe âÑ∏Wh Iƒ≤H ójRƒH âéàMÉa z…ôjóc ¢TBG
Gòg øY í°üØj ≈àM á°ù∏÷G ∞«bƒJ ¢ù«FôdG
.ΩÉ¡J’G

 األسبوع:الرباط

ójR ƒHCG AÉæ°ùM ájOÉ–’G áÑFÉædG â°†ØàfG
á«ªæàdGh ádGó©dG øe »ª«gGôHE’G ÖFÉædG ≈∏Y
á«YÉªàL’G äÉYÉ£≤dG áæ÷ ´ÉªàLG πNGO
.»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ÜGƒædG ¢ù∏éÃ
â¡LGh ájóªëŸG πeÉY ±Éµ°ûdG áLhR áÑFÉædG
á«ªæàdGh ádGó©dG øe »ª«gGôHE’G ÖFÉædG
á«YÉªàL’G äÉYÉ£≤dG áæ÷ ¢ù«FQ º¡JG …òdG
¬H áHÉàµdÉH √Oógh ójR ƒHCG áÑFÉædG IÉHÉëÃ
√Gôj Ée PÉîJ’ ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ iód
.¬≤M ‘ ÉÑ°SÉæe
¢ù«FQ ™e á«ªæàdGh ádGó©dG ÜGƒf ±ÓN ÖÑ°S
∫ƒM ¿Éc z‹GOQõdG{ …Qƒà°SódG áæé∏dG
´ÉªàLG ±ÉæÄà°SG ≈∏Y á∏¡Ÿ ÒNC’G Gòg Ö∏W

?AÉ°†«ÑdG QGódG ‘ πeGQC’Gh ÚbÉ©ŸG AÉ°üMEG AGQh GPÉe
π©ØdÉH πgh ?ä’Éª©dGh ¿óŸG
¿GÒµæH áeƒµëH …ODƒà°S
äÉ°†jƒ©J A’Dƒg íæe ≈dEG
¿ƒµà°S ∞«ch ?Iô°TÉÑe ájOÉe
¿ƒ«°üëŸG ∞°ûàcG GPEG áeó°üdG
ÊGó«ŸG åëÑdÉH ≥∏©àj ôeC’G ¿CG
äôL …òdG ábÉYE’G ∫É› ‘
¬FGôLEG ≈∏Y …hÉ≤◊G IQGRh
.?ÉjQhO

øe Iô°TÉÑe ájOÉe äÉ°†jƒ©àH
ób ¿Éc Éeó©H ¿GÒµæH áeƒµM
Gòg πÑb ,íæe ¢ü«°üîàH óYh
á«µæH äÉHÉ°ùM ‘ Ωó≤J ,ïjQÉàdG
.øjRƒ©ŸGh AGô≤ØdÉH á°UÉN
≈dEG ±ô©j ⁄ »àdG á«∏ª©dG
IQƒ°üfi »g πg ¿B’G óM
iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG ‘
»bÉH ‘ …ôŒ ΩCG ÉgóMh

ídÉ°üe πÑb øe ∞∏µe äÉ°SGQO
á«YÉªàL’G á«ª`````æàdG IQGRh
»àdG øeÉ°†```àdGh Iô°SC’Gh
‘ ájOÉ```«≤dG É¡«∏Y ±ô°ûJ
áª«°ùH á«ªæàdGh ádGó©dG ÜõM
?…hÉ≤◊G
ô°SC’G É¡à∏Ñ≤à°SG á«````∏ª©dG
¿hó≤à©```jh Ò```Ñc êÉ¡````àHÉH
ºgóŸ ó¡“ É¡fCG áeRÉL á≤jô£H

‘h ΩÉjC’G √òg ∫ÓN …ôŒ
AÉ°üMEG á«```∏ªY áeÉJ ájô°S
πeGQC’Gh Ú````bÉ©ŸG ™«ªL
.iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóÃ
Ωƒ«dG …ôŒ »`````àdG á«∏ª©dG
±ô°ûJ »àdG á¡÷G ±ô©J ⁄
≈∏Y É¡à«dhDƒ°ùe πªëàJh É¡«∏Y
áj’h ídÉ°üe πg ,É¡éFÉàf
Öàµe ΩCG iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG

القرار السياسي

 رداد العقباني:بقلم

z¿GôjEG ó°Tôeh ¿GÒc Íd Éeh ..∂∏ª∏d Ée{ á«ÑgP á«°SÉeƒ∏HO ¥GQhCG

ÖgòŸG øe ,zºcÉ◊G{ á«ªæàdGh
»gh ,ÉÑFÉ°U ,¬H ±GÎY’Gh »©«°ûdG
»eÓ°SE’G ój ‘ iôNCG á«ÑgP ábQh
πgh ,¿GÒc øH ¬dE’G óÑY »æ°ùdG
IÒeC’G êhR ,á«©«°ûdG áÑîædG äóZ
π◊G øe GkAõL ,ÉLPƒ‰ ádÉªL Ód
,á«fGôjE’G IQƒãdG ó©H Üô¨ŸG á∏µ°ûŸ
GC õL ≈≤ÑJ hCG ójóL øe íÑ°üJ ¿CG ∫óH
?á∏µ°ûŸG øe

,»©«°ûdG ∫ÉªYC’G πLôH ôeC’G ≥∏©àj
IÒeC’G êhR ,…QÉjóæØ°SCG …Qƒf É°VQ
IÒØ°S ,(IQƒ°üdG) …ƒ∏©dG ádÉªL Ód
áÁôch É«fÉ£jÈH á≤dCÉàŸG Üô¨ŸG
ádÓL áªY ,AGôgõdG áªWÉa Ód IÒeC’G
.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG
¿Éc πg ,ÉYhô°ûe ∫GDƒ°ùdG íÑ°ü«d
,Ö«£ÿG ËôµdG óÑY πMGôdG ∞bƒe
¬ أزواليªMQ
ádGó©dG ÜõM ¢ù°SDƒe ,ˆG

óMCG ,QÉÑNCG á¨«°üH É¡eób ,á¶MÓe
،الدبلوما�سيني النافذين بالرباط
»é«JGÎ°S’G QGô≤dG ¿CÉH{ É¡«a ôcP
¿GôjEG ∞∏e ‘ ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ª∏d
‹hO ¥É«°S ‘ πNój ¢Só≤dG ∞∏e ‘h
√QhO Üô¨ŸG ¬«a OÉ©à°SG ,ójóL
,±É°VCGh z∫ƒÑ≤e §«°Sƒc »îjQÉàdG
™«ªL ™e ábÓ©dG ‘ ¿RGƒàdG{ ¿C’
¥ô°ûdG ‘ áYQÉ°üàŸG ±GôWC’G
áÑ°ùædÉH kÉjQhô°V GôeCG íÑ°UCG §°ShC’G
É°†jCG è«∏ÿG ΩÉµMh Üô¨dG IOÉb ≈dEG
QÉ°ûàf’ kÉ©æe Oƒ¡÷G ôaÉ°†J πLG øe
»eÓ°SE’G OÉ¡é∏d áæ°VÉ◊G äÉÄ«ÑdG
.z»ŸÉ©dG
,»°SÉeƒ∏HódG AÉ°û©dG á°UÓN âfÉch
Ö©°üj á«ÑgP ÉbGQhCG Üô¨ª∏d ¿CG
¿GôjEG QGòàYG ó©H Éª«°S ,É¡YÉ«°V º¡a
وقبول �سروط املغرب التي ت�سب
´Éaó∏d ,ÉfQOÉ°üe Ö°ùM ,É¡Ñ∏ZCG ‘
è«∏ÿÉH Üô©dG ÉæFÉ≤°TCG ídÉ°üe ≈∏Y
áæ°VÉ◊G äÉÄ«ÑdG QÉ°ûàf’ kÉ©æezh
ÒÑ©àH ,z»ŸÉ©dG »eÓ°SE’G OÉ¡é∏d
.»Hô¨dG »°SÉeƒ∏HódG
Iôaƒàe ìÉéædG ô°UÉæY πc ,¿PEG
QhO IOƒYh ¿GôjEG ™e äÉbÓ©dG ™«Ñ£àd
è«∏ÿG ‘ Éfó∏Ñd »îjQÉàdG §«°SƒdG
á«ÑgP ábQh É¡æeh ,»°SQÉØdG -»Hô©dG
,É¡dÉª©à°SÉH ¿ƒÑbGôŸG í°üæj Iõ«ªàe

ójóL øe ∫Éª©à°SÓd É◊É°U É¡Ñ∏ZCG
Gòg .GÒÑc Gó¡L É¡æ««– Ö∏£àj ’h
Ghô°TÉY Ú«°SÉeƒ∏HO Ú«©J ádÉM ‘
º¡fGPBG á¨«°U ¿ƒaô©jh Ú«fGôjE’G
.(..)º¡HGô°T ´ƒfh
¬àÑ°SÉæeh ÉæFÉ≤d π«°UÉØJ ÉfôcòJ Éªc
,ˆG ¬ªMQ ,»æ«ªÿG ΩÉeE’G ™e
≥M ‘ ¬JOÉ¡°Th IQƒãdG øeR É°ùfôØH
ábQh »g .Üô¨ŸÉH ÚæeDƒŸG IQÉeEG
∞«£∏dG óÑY πMGôdG ócCG ,iôNCG á«ÑgP
,É≤HÉ°S á«LQÉÿG ôjRh ,‹Ó«ØdG
¬JOÉ¡°T ±É°VCGh ,É¡bÉ«°S √QhóH
Èà©J á«fGôjEG ∞bGƒeh çGóMCG ∫ƒM
,Ωƒ«dG Üô¨ŸG ój ‘ á«ÑgP ÉbGQhCG É¡∏c
.z¢ùjÈ°ùg ™e QGƒM{
Ú«°SÉeƒ∏HódG ™e ∫óL π°üMh
QGô≤dG õcGôe QhO ∫ƒM ÖfÉLC’G
IQƒãdG ¢SôM ≥∏«a{ øe ¿GôjEÉH
ΩÉ¶ædG á©«∏W ƒg …òdG ,z»eÓ°SE’G
áë∏°üe ¢ü«î°ûJ ¢ù∏›{ ∫ƒMh
ó°Tôª∏d IQƒ°ûŸG Ωó≤j …òdG ,zΩÉ¶ædG
»ÄæeÉN »∏Y ˆG ájBG ¿GôjE’ ≈∏YC’G
¥ô°ûdG ‘ ÉµjôeCG Qƒ°†M ∫ƒMh
øe GAõL √Èà©J É¡fƒµd §°ShC’G
∞∏e ≈dEG áaÉ°VEG ,»eƒ≤dG É¡æeCG
ΩÉ«b ≈dEG »©°ùdGh ÜÉgQE’G áëaÉµe
.»°SQÉa - »HôY - »é«∏N ¿hÉ©J
∫ƒM ´ÉªLEG π°üM ±É°üfEÓd øµd

É«°SQÉah É«°SÉeƒ∏HO AÉ°û©dG ¿Éc
äÉYÉ°ùdG ÉfôcòJ å«M ,RÉ«àeÉH
2009 áæ°S äÉbÓ©dG ™£≤d IÒNC’G
≈dEG IôcGòdG ÉæH äOÉYh ,¿GôjEG ™e
πeÉ©J á«Ø«ch ,É¡KGóMCG π«é°ùJ
∫ÉLQ á©HQCG ¥ƒØj ’ ,Ò¨°üdG ≥jôØdG
,AÉØÿG OƒæéH ±ô©j Ée ∞æ°U øe
AÓNEG ≈∏Y ô¡°ù∏d á«dÉY á«æ¡Ã
®ÉØ◊Gh ΩÉ¶àfGh ΩÉ¶æH IQÉØ°ùdG
‘ QhO ¬jƒªà∏d ¿Éch .ÉgQGô°SCG ≈∏Y
,áÑjôZ äÉ¡Lh äGP äGôFÉW ÜƒcQ
π°üM Ée ƒjQÉæ«°S IOÉYEG øe ÉaƒN
IQƒãdG ó©H Ú«µjôeC’G Ú«°SÉeƒ∏Hó∏d
.á«fGôjE’G
ÉædhGóJh ,∂dòc ÉfôcòJ Ée ÖFGôZ øeh
Ú«°SÉeƒ∏HO äÉ¶MÓÃ ≥∏©àj ,¬«a
¿GôjEGh ÉµjôeCG ∞∏e ‘ AGÈN ,ÖfÉLCG
º¡d íª°ùjh É¡JOÉb IÉ«M QGô°SCGh
´ƒ°Vƒe ∫ƒM ,ôªÿG Üô°T º¡æjO
z24 ¢SÉØ«°ûàdG{ ´ƒf ¥ƒØJ ô°Sh
z12 ¢SÉØ`````«°ûàdG{ ≈∏Y ÊGô````jE’G
ˆG ój âfÉc ∞«c ÉfôcòJh ,»Hô¨ŸG
ÉeóæY ,¥GôØdG áYÉ°S ¿GôjEÉH Iô°VÉM
á«ØJÉ¡dG á«£¨àdG »Hô¨ŸG ≥jôØdG ó≤a
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∫É°üJ’G á«fÉµeEGh
 ومل يحرق،)..(التعليمات من الرباط
hCG §HGhôdGh ∞JGƒ¡dG ¥GQhCG óMCG
∫GRÉe ôjQÉ≤Jh ¥GQhCG »gh ôjQÉ≤àdG
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تحت األضواء

تدخل المغرب في مالي يثير قلق السلطات الجزائرية

وثيقة يطالب فيها املاليون باالن�ضمام اإىل املغرب
الرباط .األسبوع

مواكبة لالهتمام امللكي ،بطوارق اأزواد ،والزيارة
ال�صابقة ملايل ،حينما اأعلنت �صيدة من اأزواد،
بيعتها للملك حممد ال�صاد�س ،والزيارة الأخرية
مل�صوؤول منطقة اأزواد حيث �صلى مع اأمري املوؤمنني
يف م�صجد الكتبية مبراك�س� ،صدر اإعالن �صحفي
عن قرب زيارة ملكية اأخرى ملايل ،ق�صد التو�صط يف
اخلالفات املالية ،ن�صبة اإىل دولة مايل.
وكان �صحفي من جملة جون اأفريك ،قد ا�صتغرب
تدخل حممد ال�صاد�س يف الو�صاطة ،ونقل عن
م�صوؤول مايل تعليقه على ال�صتقبال الذي خ�ص�س
يف مراك�س «لبالل اأخ �صريف» الأزوادي من طرف
حممد ال�صاد�س قائال« :هذا كثري من الت�صريف ،لهذا
الثائر» ،وي�صيف ال�صحفي الفرن�صي(( :لقد دخل
حممد ال�صاد�س دخول م�صهودا يف خ�صم الو�صطاء
الذين �صيلعبون( )...دورا هاما يف �صمال مايل ،كلها
موؤ�صرات اإىل اأن دخول املغرب يف مو�صوع مايل،
اأ�صبح يخيف الكثريين من نتائجه.
حتى املبعوث الأممي «رومانو بارودي» علق على
فكرة انف�صال حمتمل( )...ل�صمال مايل حتت قيادة
اأزواد( )...قائال :اأكيد اأن اجلزائر لها اأي�صا دورها
يف هذا ال�صراع ،ولكن اإذا مل حتل م�صكلة اأزواد،
فلن يكون يف املايل اأي ا�صتقرار.
الذي نريد يف �صخامة هذا املو�صوع ،اأن امللك حممد
ال�صاد�س �صيقوم على هام�س زيارته ملايل ،بزيارات
اأخرى نحو غينيا و�صاحل العاج ،ورمبا للدعوة اإىل
حل جاهز لق�صية مايل.
فقد ظهرت تيارات بني قبائل الطوارق ،حلل امل�صكل
الأزوادي ،بالرجوع اإىل الأ�صل ،وهي دخول قبائل
الطوارق حتت راية احلكم املغربي ،ورمبا اإعطاء
قبائل الأزواد حكما ذاتيا على املنطقة املجاورة
للمغرب ،بعودة جزء من �صمال مايل للمغرب ،كما
كان عليه احلال ليلة ا�صتقالل املغرب.
وقد عرثت «الأ�صبوع» ،يف خزانة الأ�صتاذ ماء
العينني ماء العينني ،رئي�س غرفة مبحكمة النق�س،
والع�صو باحتاد كتاب املغرب ،على وثيقة فريدة
(املن�صورة رفقة هذا املو�صوع) والتي بعثها
جد الأزواد الأن�صاريني حممد علي بن الطاهر
الأن�صاري ،من �صكنه مبكة املكرمة اإىل والد الأ�صتاذ
ماء العينني ،ال�صيخ حممد الإمام ولد ال�صيخ ماء
العينني.
ويف هذه الر�صالة الوثيقة ،طلب رئي�س الأزواد من
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التق�صف ي�صيب قناة «ميدي  ،»1حيث قرر
مديرها العزوزي اإغالق مكتبه يف �صارع
الزرقطوين بالدار البي�صاء ،العارفون
بالأزمة يقولون باأن التق�صف �صي�صمل اأطرافا
اأخرى يف هذه املوؤ�ص�صة.
اأكيد اأن ال�صحفي حميد برادة عندما ا�صتقبل
 لأ�صباب غري مفهومة  -الوزيرة ال�صابقةبادوية ،اأخل يف نظر الكثريين من ال�صحفيني،
مبهمته عندما قالت له :اأنا ما عندي غري �صقة
من ثالث غرف يف باري�س ،وكان عليه اأن
يقول لها :اإن اأغلب ال�صخ�صيات احلكومية
الفرن�صية ،ل متلك �صقة من ثالث غرف يف
باري�س.
اأو�صاط الدار البي�صاء ،تتناف�س يف
التعليقات ،حول ا�صتقالة مدير الوكالة
املغربية لال�صتثمار ،اأحمد الفا�صي الفهري
من البقاء يف خدمة الوزير حفيظ العلمي.
عبد العظيم الكروج �صاحب حكاية
ال�صكالط ،اأقل حظا رغم اأنه وزير من ابن
عمه ه�صام الكروج الذي فتح ثالث متاجر
نايك يف الرباط ،طنجة وفا�س ،وح�صل على
امتياز توزيع منتوجات ال�صركة العاملية
اأنتري �صبور يف �صوي�صرا ليفتح لها  15متجرا
يف املغرب.
ملفات �صخمة يتوفر عليها عمال �صركات
الأوطوبي�صات الفا�صية ،وعددهم خم�صمائة،
يعت�صمون يف الرباط ،بعد اأن طردهم �صباط،
وكانوا كلهم يف نقابة الحتاد العام ،وقرروا
كلهم الن�صمام لالحتاد املغربي لل�صغل،
قدموا تقارير للداخلية حول ما كان يعمله
�صباط يف فا�س.

الزعيم الطوارقي اإىل حممد الإمام ((باأن يت�صل
بامللك حممد اخلام�س لن�صر راياته فوق متبكتو()...
معربا له عن ا�صتعداده للمجيء اإىل املغرب ملقابلة
جاللة امللك ،ولياأت املوت بعد)).
«الأ�صبوع» تن�صر هذه الر�صالة الوثيقة ،مبنا�صبة
هذه التطورات التي حتيط مبا ي�صمى الو�صاطة
امللكية يف مو�صوع مايل ،وذلك لكل فائدة مفيدة..

الرباط .األسبوع

قالت القا�صية «ليلة رزوق» اإنها مل تتو�صل باأية م�صتحقات
مالية نظري ا�صتغالها يف «اللجنة العليا للحوار حول اإ�صالح
العدالة».
وك�صفت القا�صية املذكورة يف بيان لها بع�س اأ�صرار
«الأجور» التي قب�صها امل�صاركون يف احلوار حول اإ�صالح
العدالة ،من قبيل اأنهم ت�صلموا مبلغ  12مليون �صنتيم
نقدا ،ملفوفة باإحكام ومل يتم الت�صريح بها لدى امل�صالح
اجلبائية ،ح�صب البيان.
القا�صية نف�صها اأكدت اأنها ا�صرتطت «ع�صرة �صروط من
اأجل اإعطاء م�صداقية للحوار؛ منها �صرورة اأداء املهمة
دون مقابل».

إشــــــارة

القا�ضية التي رف�ضت «اأجرة»
اإ�ضالح العدالة

وكان الوزير اجلزائري الأول ،عبد املالك �صالل
اأكرث و�صوحا حينما حتدث عما اأ�صماه ،انعكا�صات
الو�صع يف مايل على اجلزائر ،ملمحا اإىل اأن اأطرافا
من اأزواد رف�صت كل و�صاطة جزائرية ،لأن املغرب
اأ�صبح يحظى بثقة خمتلف الأطراف يف مايل ،لتكون
جريدة اخلرب اجلزائرية ،اأكرث حدة ،وهي توؤكد اأن
ال�صتخبارات املغربية على ات�صال بحركة التوحيد
واجلهاد يف غرب اإفريقيا.

هل و�صل تقرير املجل�س الأعلى للح�صابات حول �صندوق املقا�صة اإىل الربملان
كما تناولت ذلك بع�س و�صائل الإعالم؟ واإذا كان قد و�صل ملاذا مل يعلن عن
ذلك خالل اجلل�صات العامة التي عقدها الربملان ،الأ�صبوع املا�صي.
م�صادر من داخل جمل�س النواب توؤكد اأن تقرير املجل�س الأعلى للح�صابات
مل ي�صل بعد اإىل الربملان واأنه لو و�صل لتال مقرر اجلل�صة مرا�صلة ذلك يف
بداية اجلل�صة العامة كما يقع مع جميع املرا�صالت والقرارات التي حتال على
الربملان ،واأن ت�صريب خرب تو�صل الربملان به جمرد ال�صجرة التي تخفي غابة
ال�صراعات حول من مي�صك بلجنة برملانية هامة.

تعزيــــة اإلــــى االأ�ضتــــاذ عبــــد اهلل غــــرنيط

انتقلت اإىل رحمة اهلل ،الفقيدة حرم الأ�صتاذ عبد اهلل غرنيط الوزير ال�صابق.
و«الأ�صبوع» تتقدم بتعازيها احلارة اإىل ال�صيد غرنيط ،واإىل اأولده وبناته من
الفقيدة راجية من اهلل اأن ي�صكنها ف�صيح جناته.
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

مل تتمكن الرئي�صة ال�صابقة للجمعية املغربية
حلقوق الإن�صان خديجة الريا�صي وزمالئها
من امل�صاركة يف الن�صاط الذي كان يعتزم فرع
اجلمعية يف باري�س تنظيمه ،بعد اأن قررت
اإدارة «املجمع الدويل اجلامعي بباري�س»
اإلغاء حجز القاعة التي كانت خم�ص�صة
لهذا الن�صاط بدعوى اأنه «ن�صاط �صيا�صي»
( ،)trop politiqueوكان حمت�صنو
الن�صاط قد عملوا بن�صيحة «رئي�س دار
املغرب» هناك.
قالت و�صائل اإعالم جزائرية ،بناء على
تقارير اأمنية ،اإن املجل�س الأعلى للديانة
اليهودية املعروف با�صم «الكاريف» قد قام
باإن�صاء مقر له باملغرب ،واأو�صحت ذات
امل�صادر اأن الهدف من ذلك هو حتريك ملف
ممتلكات اليهود باجلزائر ،الذين �صلبت
مدخراتهم بعد رحيل امل�صتعمر الفرن�صي
يف كل من وليات اجلزائر وق�صنطينة
وتلم�صان(.)..
ارتكب منظمو اللقاء الإقليمي الذي عقده
حزب التجمع الوطني لالأحرار ،موؤخرا،
مبدينة �صف�صاون ،خطاأ فادحا يف التن�صيق،
فبينما كان «املقرئ» يرتل بع�س اآيات
الذكر احلكيم اإيذانا بافتتاح الن�صاط ،فوجئ
احلا�صرون بكونهم يجل�صون قبالة حانة
الفندق ،حيث اختلط على م�صامعهم �صوت
املقرئ بطنني الكوؤو�س(.)..
ا�صتفز انت�صار �صورة يظهر فيها القيادي يف
حزب التقدم وال�صرتاكية ،حممد اكرين،
اإىل جانب اإليا�س العماري القيادي يف حزب
الأ�صالة ،يف دبي ،عددا كبريا من اأع�صاء
حزب التقدم وال�صرتاكية ،بعدما اعتربوا
اأن ن�صرها ل يخلو من دللت واإ�صارات تهم
م�صتقبل حزب نبيل بنعبد اهلل الغري م�صتعد
ملغادرة احلكومة(.)..

‘ ácôH QGõfh ÉfhôWÉÑdG
zÜƒæ÷G ∑Éª°SCG Iô°†M{

 عبد اهلل جداد:األسبوع

»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ácôH QGõf ™aGO
≈∏Y ,¿ƒ«©dÉH …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájGóH ,»Ä«ÑdGh
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d ójó÷G êPƒªædG
AÉ°†YCG ΩÉeCG ¬°VôY AÉ≤dEG ∫ÓN ∂dPh ,á«Hƒæ÷G º«dÉbCÓd
…òdG Üô¨ŸG ä’hÉ≤Ÿ ΩÉ©dG OÉ–Ód …QGOE’G ¢ù∏éŸG
…ƒªæàdG êPƒªædG ICGôLCG ‘ É«°SÉ°SCG Éµjô°T √Èà©j
≈∏Y ¬JQƒ∏H ‘ áªgÉ°ùŸGh á«Hƒæ÷G º«dÉbC’ÉH ójó÷G
áæWGƒŸG ádhÉ≤ª∏d äGQÉªãà°SG ∫ÓN øe ™bGƒdG ¢VQCG
≈©°ùjh ,º«dÉbC’G √ò¡H á«ªæàdG á∏é©H ™aódG πLCG øe
çGóMEG ≈dEG ,á«Hƒæ÷G º«dÉbCÓd …ƒªæàdG êPƒªædG
¿hÉ©àdG ≈∏Y á«æÑe á«Hƒæ÷G º«dÉbC’ÉH á«≤«≤M á«eÉæjO
,á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG ó«WƒJh …OÉ°üàb’G øeÉ°†àdGh
á«dÉ◊G á«YÉªàL’G äÉ°SÉ«°ùdG ¢†jƒ©J Gòch
±ó¡jh .ájô°ûÑdG á«ªæà∏d á›óæe á«é«JGÎ°SEÉH
Ú∏YÉØdG ™e á«cQÉ°ûJ á«Ø«µH √OGóYEG ” …òdG ,êPƒªædG
™ªàéŸG äÉ«dÉ©a ∞∏àflh Ú«YÉªàL’Gh ÚjOÉ°üàb’G
ióŸG á«é«JGÎ°SG ™e ™£≤dG ≈dEG ,ÚÑîàæŸGh ÊóŸG
Ö°ùch áeGóà°S’G §HGƒ°Vh ÇOÉÑe OÉªàYGh Ò°ü≤dG
á°ù«FQ ídÉ°üæH Ëôe äÈàYGh .áeó≤àŸG ájƒ¡÷G ¿ÉgQ
á£°SGƒH â∏M »àdGh Üô¨ŸG ä’hÉ≤Ÿ ΩÉ©dG OÉ–’G
…QGOE’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG É¡æãe ≈∏Y ¿Éc á°UÉN IôFÉW
¬°ù∏› ∫É¨°TCG OÉ–’G º«¶æJ Ú≤aGôŸG Ú«Øë°üdGh
ÚM ¬H äóYh ¿CG ≥Ñ°S ÉÃ ÉeGõàdG ,¿ƒ«©dÉH …QGOE’G
ó≤©à°S É¡fCG øe á«Hƒæ÷G º«dÉbCÓd á«HÉîàfG IQÉjõH âeÉb
êQÉN ó≤©j ¢ù∏› ∫hCG ƒgh ¿ƒ«©dÉH …QGO’G É¡°ù∏›
Ωó≤J …òdG ¢Vô©dG ¿CG IÈà©e ,AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe
Úªà¡ŸGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ∞∏àfl ΩÉeCG ácÈdG QGõf ¬H
π«°UÉØJ ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á°Uôa πµ°T »∏ëŸG QÉªãà°S’ÉH
.á«Hƒæ÷G º«dÉbCÓd ójó÷G …ƒªæàdG êPƒªædG ÚeÉ°†e

áfÉM ≈dEG iôNCG Iôe IOƒY
»les invalides«
AÉ°†«ÑdG QGódÉH z´ƒÑ°SC’G{ »Øë°U ¢Vô©J
les{ áfÉM Ò°ùe ∫OÉf ±ôW øe ™«æ°T AGóàY’
¢†©H πNóJ ’ƒ∏a ,(ÚHƒ£©ŸG) zinvalides
â∏°Uƒd á©bGƒdG √òg Ghôµæà°SG øjòdG ÚæWGƒŸG
.√ÉÑ≤Y óªëj ’ Ée ≈dEG QƒeC’G
ìÉÑ°U ,¬°VGôZCG ¢†©H Éæ∏«eR iÎ°TG ¿CG ó©Ña
á≤fõd IQhÉéŸG ¥Gƒ°SC’G ióMEG øe ,óMC’G Ωƒj
√ô£eCGh ∫OÉædG Gòg √ó°UôJ ,ÊÉ©ŸG ≈Ø£°üe
í«JÉØe ≈∏Y AÓ«à°S’G ∫hÉM πH ºFÉà°ûdG øe πHGƒH
.¬JQÉ«°S
ô°ûf …òdG ∫É≤ŸG ≈dEG ,áKOÉ◊G √òg ÖÑ°S ™Lôjh
,áeQÉ©dG ≈°VƒØdG ∫ƒM z´ƒÑ°SC’G{ OGóYCG óMCG ‘
(..)Ωƒj πc áfÉ◊G √òg É¡aô©J »àdG IóHô©dGh
zó«ªM{ ƒYóŸG ∫OÉædG Gòg ó°V ájÉµ°T Ωób Éæ∏«eR
â©ªà°SG »àdG ,ÉØfCG øeC’ á«FÉ°†≤dG á£HÉ°†dG iód
…òdG Qô°†dG ≈∏Y Öãc øY âØbhh ,IQƒµ°ûe ¬«dEG
.¢üî°ûdG Gòg á«fGhóYh á«°ûMh ÖÑ°ùH ,¬H ⁄CG
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الوفا ي�شطب على نقابة �شباط
»YÉªàL’G QGƒ◊G øe

بنكريان ينتقم من احلليمي
 االسبوع:الرباط

øe ´ƒf OÉ``````°S
ójó°ûdG Ö``°†¨dG
بني عدة �أو�ساط
á«HÎdG ôjRh ≈∏Y
øjƒµàdGh á«æWƒdG
ó«°TQ »````````æ¡ŸG
.QÉàîª∏H
¢ùYÉ≤J áÑ```°SÉæÃ
‘ zIOhô``````````Hzh
بن كيران
óªMCG øY ´ÉaódG
ÜhóæŸG ,»ª«∏◊
,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ,ábOÉ°üŸG áÑ°SÉæÃ §«£îà∏d »eÉ°ùdG
åëÑdGh øjƒµàdGh á«HÎ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸÉH ≥∏©àj ¿ƒfÉb ≈∏Y
.»ª∏©dG
â∏é°S »cGÎ°T’G OÉ–’G äGOÉ«b É¡©eh É«∏©dG äÉ¡÷G √òg
á«eÓ°SE’G IôjRƒdG ΩÉeCG QÉàîª∏H ôjRƒ∏d …hóŸG ΩGõ¡f’G
âYÉ£à°SG »àdG ,¿hó∏îæH á«ª°S ,»ª∏©dG åëÑdÉH áØ∏µŸG
øe √OÉ©HEGh »ª«∏◊G øe ΩÉ≤àf’G É¡HõM ÜGƒf IóYÉ°ùÃ
º°V ¢ù∏éŸG Gòg ¿CG Éª∏Y ,º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG áÑ«côJ
äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGOE’G ∞∏àfl øe Gƒ°†Y 90 ¬àjƒ°†Y ‘
,§«£îàdG á«Hhóæe øe á«ªgCG πbC’G äGQGOE’G É¡æeh á«eƒª©dG
?¢ùYÉ≤àdG Gòg øY øªãdG QÉàîª∏H ™aój π¡a

èFÉàf øY ádhõ©e
ójó÷G QGƒ◊G
.áeƒµ◊G ™e
�سباط فطن
¿GÒµæH áÑ©∏H
óªfi ¬©eh
≥Ñà°SÉa ÉaƒdG
äGƒ£ÿG √òg
¬àHÉ≤f ¿Ó``````YEÉH
IÒ°ùe º«``````¶æJ
23 Ωƒj ,á«æWh
ÉLÉéàMG ,…QÉ÷G ôjGÈa
.¿GÒµæH áeƒµM ≈∏Y
IôŸG â°ù«d √òg ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
Üô◊ÉH ÉaƒdG É¡H ∞∏µàj »àdG ≈dhC’G
ºLÉg ¿CG ≥Ñ°S ó≤a ¿GÒµæH ≈∏Y áHÉ«f
ÜhóæŸG »ª«∏◊G óªMCG ÚYƒÑ°SCG πÑb
¿GÒµæH øY áHÉ«f §«£îà∏d »eÉ°ùdG
ä’ó©e ‘ áeƒµ◊G ™e ∞∏àNG Éeó©H
ádÉ£ÑdG ä’ó©eh á©bƒàŸG ƒªædG
.á∏é°ùŸG

áeRC’G ¢ûeÉg ≈∏Y

ìGÎbG á«∏ªY ‘ IÉ°†≤dG ∫ÉNOEG{
zádGó©dG ìÓ°UEG ÚfGƒb

‹Ó≤`````à°S’G Oƒ`````````≤j
óª```fi zOhô£ŸG{
¿hDƒ°ûdG ôjRh ÉaƒdG
áeÉµ◊Gh áeÉ©dG
áHÉ«ædÉH ÉHô`````M
¿GÒµæH ø````````Y
مع حميد �سباط
ÜõM ΩÉY ÚeCG
¢ù«FQh ∫Ó≤à°S’G
ΩÉ©dG OÉ–’G áHÉ≤f
الوفا
.ÚdÉ¨°û∏d
ÉaƒdG º``````∏Y Oô```````````éªÑa
çó– »àdG á«≤«°ùæàdG äGÒ°†ëàdÉH
á«∏«ã“ ÌcCG äÉHÉ≤f çÓK ÚH
á«dGQóØæµdGh ÚdÉ¨°û∏d ΩÉ©dG OÉ–’G{
á«dGQó«ØdGh π¨°û∏d á«WGô≤ÁódG
√òg π°SGQ ,zπ¨°û∏d á«WGô≤ÁódG
»Ñ∏£e ∞∏Ã √óŸ çÓãdG äÉHÉ≤ædG
íàØ«°S πLÉY QGƒ◊ ó¡Á πeÉµàe
¿hóH áeƒµ◊Gh äÉHÉ≤ædG √òg ÚH
ح�سور نقابة �سباط �لتي �ست�سبح

 وزير داخلية البوليساريو يدعو..مثل أوفقير
الجيش إلى سحق الثورة

 األسبوع:الرباط

Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G øe »Ñgh ∞«£∏dG óÑY ¿É«fÉŸÈdG ¿ÉÑFÉædG ≥Ñà°SG
ó«eôdG ≈Ø£°üe äÉjô◊Gh ∫ó©dG ôjRh A»› ¥QÉW ø°ùM …OÉ–’Gh
.áeOÉ≤dG Qƒ¡°ûdG ∫ÓN ¿ÉŸÈdG ≈dEG ádGó©dG ìÓ°UEG ÚfGƒ≤H
äGôJƒJ ó«eôdGh IÉ°†≤dG ÚH ábÓ©dG ¬«a ±ô©J …òdG âbƒdG »Øa
¿ƒfÉb ìÎ≤e ¥QÉW ø°ùMh »Ñgh ∞«£∏dG óÑY óYCG ,ábƒÑ°ùe ÒZ
™jô°ûàdGh ∫ó©dG áæ÷h áeÉY áØ°üH ¿ÉŸÈdG Èéj ¿ÉŸÈ∏d √Éeóbh
≈∏YC’G ¢ù∏éŸG IQÉ°ûà°SG IQhô°†H á°UÉN IQƒ°üH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
ìÓ°UEÉH ≥∏©àJ »àdG ÚfGƒ≤dG ∞∏àfl ‘ É¡jCGQ òNCGh á«FÉ°†≤dG á£∏°ù∏d
.ádGó©dG
∑ô°ûj ∫ó©dG ôjRh ó«eôdG ¬°†aôj ¿CG ô¶àæŸG øe …òdG ìÎ≤ŸG Gòg
ÚfGƒb áZÉ«°Uh πjó©J á«∏ªY ‘ IÉ°†≤dG Iô°TÉÑe ÒZ á≤jô£H πNójh
ó«eôdG ÚH ´Gô°üdG áÑ∏M πNGO GAõL ¿ƒëÑ°ü«°Sh ,ádGó©dG ìÓ°UEG
»àdG ÚfGƒ≤dG áYÉæ°U ‘ º¡àcQÉ°ûeh IÉ°†≤dG …CGQ íÑ°üjh á°VQÉ©ŸGh
ìÓ°UEG ∫ƒM »æWƒdG QGƒ◊ÉH »ª°S ÉŸ á°UÓîc ó«eôdG É¡H »JCÉ«°S
á«Ñ∏ZC’Gh ó«eôdG πÑ≤j π¡a ,á«Hô¨ŸG ¿óŸG ∞∏àfl ‘ iôL …òdG ádGó©dG
.?ÜÉÑdG øe ó«eôdG ºgOôW Éeó©H IòaÉædG øe IÉ°†≤dG ∫ÉNOEG
,ΩÉ°üY óªfi ,ÊÉŸÈdG ÖFÉædG ó≤a
¬FÉ°†b ôKEG ÜGƒædG ¢ù∏éÃ ¬àjƒ°†Y
É≤«Ñ£J ∂dPh øé°ùdÉH ô¡°TCG á©HQCG
¿ƒfÉ≤dG øe 11 IOÉŸG äÉ«°†à≤Ÿ
.ÜGƒædG ¢ù∏éÃ ≥∏©àŸG »ª«¶æàdG
∂∏ª∏d ΩÉ©dG π«cƒdG Ö∏W ≈∏Y AÉæHh
ôjOÉcCÉH ±ÉæÄà°S’G áªµfi iód
íjô°üàdG …Qƒà°SódG ¢ù∏éŸG øe
ÖîàæŸG ,ΩÉ°üY óªfi ójôéàH
…ó«°S á«∏ëŸG á«HÉîàf’G IôFGódÉH
»°VÉ≤dG áªµëŸG QGôb Qó°U ,»æaEG
øe ΩÉ°üY óªfi ÊÉŸÈdG ójôéàH
π©éj Ée ƒgh .¿ÉŸÈdG ájƒ°†Y
ìƒ∏°U …ó«°S ójó÷G ÜÉ°ûdG πeÉ©dG
á«∏ªY ≈∏Y Ò°TCÉàdG QÉªZ πNój ,ÉMO
»æaG …ó«°S IôFGO ÜÉîàfG ójóŒ
.á«∏NGódG IQGRh QGôb ó©H

ΩÉb ÉÃ ∫hDƒ°ùe …CG ΩÉb ¿CG ≥Ñ°ùj ⁄
¬«°†ëj ,‹GƒdG AGôë°üdG øHG ¬H
¿hóHh ô°†M ÚM ,ÜÉ©°TƒH
ìÉààaG äÉ«ª°SQ hCG ä’ƒcƒJhôH
¥ƒ≤M ∫É› ‘ á«ÑjQóJ á°TQh
ájƒ¡÷G áæé∏dG É¡àª¶f ¿É°ùfE’G
¿ƒ«©dG á¡éH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊
∞«æL ó¡©e ™e ácGô°ûH ,IQÉª°ùdG
ÜÉ©°TƒHOó°Tóbh,¿É°ùfE’G¥ƒ≤◊
áMƒàØe IQGOE’G ÜGƒHCG π©L ≈∏Y
áaÉ≤K ™e ¬fCGh ,øWGƒŸG áeóN ‘
Éfƒª°†eh Óµ°T ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
Gòg π¨à°ùj øe ™e ≥Øàe ÒZh
GÈà©e ,»°SÉ«°ùdG ÖfÉ÷G ‘ ≥◊G
á∏«°Sh QÉµaC’G ÜPÉŒh QGƒ◊G
‘ πcÉ°ûŸG πc π◊ á«WGô≤ÁO
.⁄É©dG

RôHCG IÉaƒd ¿ƒ©HQC’G ΩÉjC’G äôe
øjòdG Ú«bƒ≤◊G Ú∏°VÉæŸG
ájhGôë°üdG º«dÉbC’G º¡àaôY
RôHCG ïjQÉJ …ƒ£J »gh áYô°ùe
√DhÉbó°UCG ¬Ñ≤∏j ¿CG Öëj πLQ
»gh ,≥«Kƒe ø°ù◊ “≥«aôdG“`H
äÉÄ«¡dG πc É¡ª°SÉ≤àJ á¶◊
¿C’, ÉgÒZh á«ª°SôdG á«bƒ≤◊G
´É£à°SG ,ø°ù◊ ≥«Kƒe πMGôdG
ïjQÉJh ∞«°TQCG ‘ ≥Kƒj ¿CG
πc ¢TÉY πLQ QÉ°ùe øY AGôë°üdG
¬JhÉ°ùbh ¬JÓjhh ∫É°†ædG πMGôe
ÉãÑ°ûàe πLôdG »≤Hh ,¬fƒé°Sh
øe π©Œ »àdG √QÉµaCGh ¬ØbGƒÃ
ø∏©à°S ≈àªa,Éæµ‡ π«ëà°ùŸG
¿É°ùf’G ¥ƒ≤◊ ájƒ¡÷G ¢ùdÉéŸG
.πLôdG Gòg ≥M ‘ IQOÉÑe øY
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

اأ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

خال�سة اليون�سكو ..وحكاية
«اآ�ش خا�صك اآ العريان»

مغاربة ي�صتغلون لفائدة
املخابرات الإ�صبانية يف �صبتة
تحقيق :زهير البوحاطي
استطاع أقوى جهاز في إسبانيا سي إن إي ( )CNIالمكلف بالديانات على رأسها اإلسالم ،بأن يفرض سيطرته
على الحقل الديني بكل من مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين ،واستطاع هذا الجهاز بفضل المتعاونين «الذين
يتم استغاللهم بدون ترسيم أو توظيف في هذا األخير بشكل قانوني» أن يفرض سيطرته على المدن المغربية
المجاورة للحدود الوهمية اإلسبانية ،كالمضيق  -الفنيدق وتطوان والعرائش وأصيال والناظور والحسيمة وغيرها
أميركيران
من المدن الشمالية ،بواسطة بعض المغاربة الذين يفتخرون بمغربيتهم ويتشبثون بإمارة بن
المؤمنين ،لكنهم
في األصل عمالء يتم استغاللهم مقابل توظيف بعض أسرهم وتقديم المساعدات لهم داخل المصالح اإلدارية
وكذلك التغاضي عن بعض المخالفات والتستر عنهم وعن عائالتهم ،وهذه هي االمتيازات التي يحصلون عليها.
«األسبوع» طرقت األبواب وقامت بالعديد من االتصاالت مع رؤساء الجمعيات بمدينتي مليلية وسبتة بعضهم فضل
الصمت وعدم الخوض في هذا المجال والبعض اآلخر فضلوا عدم ذكر هويتهم أو أسماء جمعياتهم.
و»النموذج» من �ضبتة املحتلة التي يف�ضل معظم
املغاربة فر�ض �ضيطرتهم فيها والظهور يف موقع قوة
وخ�ضو�ضا يف املجال الديني باأي ثمن ،وحتى ال نقع يف
فخ االتهام ،توجد جمعيات يف املدينة املذكورة حت�ضل
على الدعم من طرف احلكومة املحلية ب�ضبتة وحتظى
بالعناية واال�ضتجابة جلميع طلباتها حتى قراراتها
ال تناق�ض ،و�ضاروا يحللون ويحرمون كما فر�ضوا
�ضيطرتهم على معظم امل�ضاجد وغريوا فيها وبدلوا
اأ�ضماءها التي �ضميت على اأ�ضماء املجاهدين واملوؤرخني
كـ«ابن العبا�ض ال�ضبتي» و«القا�ضي عيا�ض» الذين
مروا وا�ضتقروا باملدينة ،وهذا من اأجل حمو تاريخ
واأثار املغاربة الذين مازالت �ضبتة و�ضكانها القدماء
يتذكرونه ،لكن هذا اجلهاز يريد الق�ضاء على كل ما
يتعلق باملغرب وما يربط املغاربة بوطنهم االأ�ضلي.
«عبد اهلل» هو ا�ضم م�ضتعار لرئي�ض جمعية مبليلية،
اأكد من خالل حديثه مع «االأ�ضبوع» على اأن جهاز
�ضي اإن اإي ( )CNIا�ضتطاع ت�ضتيت املغاربة باملدينة
«ب�ضكل قوي وملحوظ حتى �ضرنا ال جنتمع اإال يف
م�ضلى مبنا�ضبة العيدين ،وكل واحد منا يفكر بنف�ضه
فقط ،وهذا دليل على قوة هذا اجلهاز الذي وبف�ضل
بع�ض م�ضاعديه ا�ضتطاع اأن ي�ضتت �ضمل م�ضلمي هذه
املدينة التي هي يف حاجة ما�ضة للملتقيات والندوات
والتظاهرات الدينية والريا�ضية كما كانت يف وقت
�ضابق.
وكذلك هو احلال ب�ضبتة حيث كانت املدينة ت�ضهد
تظاهرات دينية وثقافية واجتماعية وخريية
وريا�ضية ،لكن هذا اجلهاز ق�ضى عليها وعلى اأثارها
وزرع االألغام بني اجلمعيات و�ضار كل طرف يهاجم
االآخر عرب ال�ضحف واملواقع االإ�ضبانية ،مثل جمعية
«جمل�ض الهالل االأبي�ض» التي كان اأحد اأع�ضائها
يُخ�ضع ال�ضاكنة لكالمه وكان هو االآمر والناهي من
خالل خطبه مب�ضجد �ضيدي اأمبارك وكذلك اللقاءات
التي كان يقوم بها مع بع�ض امل�ضوؤولني �ضواء يف
اجلي�ض اأو يف احلكومة املحلية اأو ممثلي الديانات،
وكل ذلك كان بتن�ضيق مع نظارة االأوقاف قبل اأن تكون
املندوبية واملجل�ض العلمي بامل�ضيق  -الفنيدق.

م�ضادر مقربة من هذا االأخري اأكدت على اأنه كان
يطمع اإىل اإن�ضاء مركز ثقايف اإ�ضالمي يف بقعة اأر�ضية
مت وهبها مل�ضجد �ضيدي اأمبارك حيث طلب من وزير
االأوقاف اآنذاك «املدغري» باأن يتكلف ببنائه ويكون
تابعا للمغرب ،لكن مل يحظ بالرد حتى اأدرك هذا
اجلهاز خطورة ما يقوم به هذا الع�ضو واأزاله من
مكانه عرب خلق �ضراعات بينه وبني اأع�ضائه يف
اجلمعية ،وكان ذلك يوم اجلمعة  ،24/2/2010حني
�ضهد م�ضجد �ضيدي اأمبارك حدثا خطريا كاد اأن يوؤدي
اإىل ماأ�ضاة دموية كانت �ضتكون عواقبها وخيمة على
م�ضلمي �ضبتة خا�ضة وعلى جميع الفعاليات عامة،
لكونها زادت الو�ضع تاأزما وللم�ضلمني املغاربة متزقا
وتفرقا ونزاعا و�ضقاقا النهاية له كما هو احلال االآن
اأكرث مما كان عليه .هذا احلدث الذي كان بف�ضل وعلى
اأيدي ذوي االأغرا�ض املكلفني من طرف املخابرات من
اأجل حرمان اأهل �ضبتة باأن ينعموا باالأخوة والهناء
واأن يكون والوؤهم للمغرب ،زيادة على ذلك اأن�ضاأ هذا
اجلهاز بتواطوؤ اأو بدعم من احلكومة املحلية ب�ضبتة
العديد من الطوائف لن�ضر العداوة والتفرقة بني
الفعاليات املت�ضاكنة يف املدينة ،وعلى �ضبيل املثال
جند جمعيات تابعة جلماعة العدل واالإح�ضان وكذلك
جمعيات تابعة ملجموعة من ال�ضيعيني الذين يخفون
عقيدتهم ،وجمعيات تابعة جلماعة الدعوة والتبليغ،
وبع�ض اجلمعيات تعمل بدون انتماء بل ال تتوفر حتى
على مقر لها ب�ضبتة ،وهناك جمعية اأخرى معروفة()..
بدون اأع�ضاء ي�ضريها �ضخ�ض واحد وي�ضتنبط قوته
من جهاز املخابرات ،كما يقوم مقام العدول()..
ملن يرغب بالزواج على الطريقة االإ�ضالمية ويكتفي
ب�ضاهدين مقابل مبلغ مايل ي�ضل اإىل  200اأورو ،وعند
الطالق يطلب هذا االأخري من الزوجني متزيق عقد
مناف
الزواج ويكون بذلك قد ح�ضل الطالق ،وهذا ٍ
لل�ضريعة االإ�ضالمية ،وهنا يكون املجل�ض العلمي لعمالة
امل�ضيق -الفنيدق قد فقد هيبته اأمام �ضكان �ضبتة،
ح�ضب ت�ضريح العديد ممن كانوا �ضحية هذا الزواج.
هذا ال�ضخ�ض يعطي راأيه يف االأو�ضاع التي ت�ضهدها
املدينة وخ�ضو�ضا احلقل الديني« :هناك اأنا�ض

يتكلمونيفاملنا�ضباتوي�ضرحونللمواقعاالإلكرتونية
املغربية باأنهم ميثلون الديانة االإ�ضالمية ب�ضبتة،
لكنهم يف االأ�ضل لي�ضوا اإال عمالء االإ�ضبان مقابل بع�ض
املال ،لكن الغريب هو دخول هوؤالء اجلوا�ضي�ض
للمغرب ب�ضفة مواطنني عاديني ق�ضد تغطية بع�ض
االأن�ضطة ال�ضيا�ضية والدينية با�ضتثناء االأن�ضطة
اخلريية والريا�ضية ،بينما هوؤالء اجلمعويني ب�ضبتة
ال يريدون ح�ضور املغاربة يف االأن�ضطة التي تقام يف
�ضبتة بحجة التج�ض�ض يف االأرا�ضي االإ�ضبانية ل�ضالح
املغرب» ،انتهى كالم رئي�ض اجلمعية املذكورة.
لكن «عبد الغني» و�ضف ما يقع مبدينة �ضبتة باأنه
لي�ض باالأمر الهني« ،الأن هذا اجلهاز ال�ضبه الع�ضكري
ا�ضتطاع اأن يتدخل يف ال�ضوؤون املغربية من بينها
ال�ضحراء ،والدليل على ذلك هو ما جرى يف االآونة
االأخرية حني قام بع�ض االإ�ضبان املح�ضوبني على هذا
اجلهاز بخلع مالب�ضهم والتعري يف �ضوارع العيون،
من اأجل ال�ضغط على بع�ض القرارات التي اتخذت
ل�ضالح املغرب حول ال�ضحراء ،ليكون بذلك قد اأعطوا
�ضورا ملن يهمهم االأمر ،زيادة على ذلك قد تفاجاأ
�ضكان �ضبتة يف االأيام االأخرية بح�ضور عن�ضر المع
يف املخابرات االإ�ضبانية على قناة مغربية يتحدث
من خاللها عن اأو�ضاع م�ضلمي �ضبتة ،لكن غايته كما
يعلمها اجلميع هي ن�ضج وتو�ضيع عالقته بالفعاليات
ال�ضيا�ضية والدينية املتواجدة ب�ضمال املغرب من
اأجل تو�ضيل اأخبار «�ضخونة» تهم هذا اجلهاز وقد
اأدركنا خطورته  -ي�ضيف عبد الغني  -فاأبعدناه
عن جمعياتنا ب�ضبتة ونوؤكد الإخواننا يف املغرب باأن
هذا ال�ضخ�ض ال تربطه اأي عالقة بجمعيات �ضبتة وال
ينتمي الأي هيئة �ضواء �ضيا�ضية اأو دينية ،كما علمنا
اأنه يتوفر على بع�ض االأمالك داخل املغرب قد ح�ضل
عليها يف وقت وجيز ،كما ي�ضتغل بتعليمات ون�ضائح
املخابرات االإ�ضبانية ،ويف بع�ض االأحيان تكون له
مهمة حتى يف عا�ضمة الرباط ،علما اأنه ال يح�ضر
اأي ن�ضاط يقام ب�ضبتة واإمنا يح�ضره خارج املدينة
وهذه عالمة من عالمات الذين يبيعون وطنهم مقابل
م�ضاحلهم».

خل�ض تقرير اليون�ضكو اإلى اأن «المدر�ضين االأكفاء
هم مفتاح الحل» .يا له من ا�ضتنتاج عجيب ،لن يخطر
على بال اأحد ،ال يتو�ضل اإليه اإال اأخ�ضائيو منظمة
بحجم اليون�ضكو! اإلى هذا الحد اأ�ضبحنا عالة على
غيرنا ،حتى في اأب�ضط �ضوؤوننا؟ هل يتطلب فعال
التو�ضل اإلى هذا اال�ضتنتاج البديهي كل هذه ال�ضنين
من هدر التكوين المعرفي لرجال التعليم ،والهدر
المدر�ضي الحقيقي (بين جدران حجرات الموؤ�ض�ضات
التعليمية) ،ناهيك عن الهدر المالي الرهيب؟ هل هذا
من الحكامة في �ضيء؟
نادينا ،و�ضرخنا «انظر كتاب �ضرخة مغربي،
 ،)2007محذرين من اأن االرتماء في اأح�ضان م�ضل�ضل
الدرد�ضات البيداغوجية العقيمة مع محاولة التحليق
بعيدا في عالم تكنولوجيا المعلومات واالت�ضاالت،
على ح�ضاب التكوين االأكاديمي «اللغوي والمعرفي»
لرجال التعليم ،في زمن الت�ضخم المعرفي المهول
«الكمي والنوعي» الذي تعرفه كل اأطوار التعليم ما
وخي َم العواقب على
قبل الجامعي ،يمثل نهجا عبثيا ِ
تعليمنا وعلى م�ضتقبلنا .لكن كما يقال« ،ال حياة لمن
تنادي» ،فلقد �ضكل االإدماج بين م�ضل�ضالت التكوينات
في المقاربات البيداغوجية وكيفية التعامل مع العالم
االفترا�ضي لتكنولوجيا المعلومات واالت�ضاالت،
ف�ضاء المدر�ضين المكتئبين الوحيد للترويح عن
النف�ض من هموم ُمن ّغ�ضات تدري�ض ما يفوق موؤهالتهم
المعرفية في اأق�ضام خارجة عن ال�ضيطرة.
ت�ضدق علينا تماما حكمة المثل ال�ضعبي «اآ�ض
خ�ضاك اآ العريان (وحتى والجيعان) خ�ضني الخاتم
اآ مــوالي»؛ لم ت�ضعفنا المقاربات البيداغوجية
الذائعة ال�ضيت ،بل زادت االأو�ــضــاع المتردية
ا�ضتفحاال ،ففي ماذا �ضيفيدنا برامج «جيني» وبرنامج
«م�ضار» وال�ضبورة التفاعلية وما اإلى ذلك؟ ما القيمة
الم�ضافة ،تربويا وتعليميا ،التي �ضيحدثها برنامج
م�ضار «الذي يراد له اإدخــال المنظومة التربوية
بالمغرب اإلى العالم الرقمي» ،والذي ت�ضبب في كل
هذه القالئل التي تعرفها الموؤ�ض�ضات التعليمية ،بل
وخارجها ب�ضبب �ضوء الفهم ،من طرف الجميع؟ األم
يكن من الممكن توقع ردة فعل تالميذ ربيناهم على
الك�ضل والالمباالة وع ّلمناهم كل دروب الغ�ض ،بحيث
اأ�ضبحوا يرون في االأمر حقا مكت�ضبا ال يحق الأحد
الم�ض به ولو من بعيد؟ هل التالميذ ،الذين يتقنون
التعامل مع الويب ،لم يفهموا ماهية برنامج م�ضار
واأهدافه ،اأم اأن لهم هواج�ض وجيهة خا�ضة بهم؟ ثم
هل كل البيوت المغربية ،في المدينة ،ناهيك في
البادية ،تتوفر على التكنولوجيا ال�ضرورية للتفاعل
مع هذا البرنامج؟ وهل كل اأولياء التالميذ المغاربة
ذووا م�ضتوى معرفي يوؤهلهم لولوج االنترنيت
والتعامل مع برنامج م�ضار؟ وهل غالبية االآباء يهمهم
معرفة الم�ضتوى المعرفي الأبنائهم ،اأم كل همهم هو
االإنجاح بكل ال�ضبل «واللي معندو �ضيدو عندو
الاله»؟ هل االأخ�ضائيون االأجــانــب واأخ�ضائيو
اليون�ضكو ُمل ّمون بكل هذه الحيثيات الخا�ضة بنا،
الــمــدمــرة لمنظومتنا الــتــربــويــة حــتــى نطمئن
لت�ضخي�ضاتهم وتو�ضيفاتهم وتو�ضياتهم ونتبناها
كم�ضارات اإ�ضالحية؟ هل ،وهــل ،وهــل ،فهل من
مجيب؟
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وجهــات نـظـــر
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.

من ف�ضائح جمل�س الدار البي�ضاء
ال�شفقــــــــــات امل�شبوهة
والتي تتم دون االحتكام
اإىل قانون ال�شفقات وطلب
العرو�ض ،تفويت اأرا�شي
اجلماعة خارج اإطار القانون
وباأثمنة بخ�شة.
توزيع رخ�ض االإ�شهار خارج
اإطار القانون ومبداإ املناف�شة،
التواطوؤ على ا�شتغالل امللك
العمومي مع اخلوا�ض مما
ي�شيع على امليزانية مئات املاليني ،اال�شتحواذ على
اأرا�شي النا�ض بالرتهيب و�شمها للمجال احل�شري،
التواطوؤ مع �شركات التدبري املفو�ض �شدا على م�شالح
ال�شكان مما �شجع هوؤالء على نهب املاليري وتهريبها اإىل
اخلارج ،اإهمال مداخيل اجلماعة وعدم اإلزام الكثري
باالأداء.
مصطفى رهين “عضو جماعي”

الدولة مل تعد تدفع املال
اإن االحرتاف �شي�شتفيد
منه اجليل القادم،
ولي�ض اجليل احلايل،
الأن الفرتة احلالية هي
مل�شح االأخطاء التي
كانت عالقة قدميا قبل
االحرتاف ،بعدها تتعلم
الفرق كيف تنظم نف�شها،
وتبحث عن امل�شت�شهرين
واملحت�شنني ،فالدولة مل
تعد تدفع املال للفرق ،بل يجب على الفرق اأن تبحث
لها عن موارد قارة متكنها من قطع امل�شار ب�شكل جيد،
ودخول االحرتاف من بابه الوا�شع(.)..
عبد الحق بنشيخة “مدرب”

تهديدات الوزير الرميد

كانــــت هنـــــاك بالفعل
مبادرات للو�شاطة من
اأجل اإيجاد مناخ منا�شب
للحوار اجلاد وامل�شوؤول
بني نادي ق�شاة املغرب
ووزارة العدل واحلريات،
اإذ اأكد النادي ا�شتعداده
الكامل للم�شاركة يف هذا
احلوار ،لكن بالغ وزير
العـــدل واحلريات االأخري،
والذي حمل لغة تهديدية
وترهيبية غري مقبولة من طرف اأحد اأع�شاء احلكومة
يف حق الق�شاة حطم جميع اجلهود املبذولة.

قراءة في خبر

«قا�ضيــــات» املغــــرب �ضـــد «ق�ضاتــه»

رف�شــــــــــت القا�شـــية عائ�شة
النا�شري ،رئي�شة جمعية املراأة
يف املغرب ،احتجاج الق�شاة
بالبذلة الر�شمية ،الأن ذلك يعترب
م�شا بهيبة الق�شاء ووقاره ،والأن
البذلة ،التي يتوجب ارتداوؤها
داخل اجلل�شات فقط ،تدخل
الطماأنينة يف نفو�ض املتقا�شني
وجتعل للق�شاة مكانة متميزة
يف قلوب املواطنني .واأكدت
القا�شية النا�شري ،رئي�شة غرفة
مبحكمة اال�شتئناف التجارية
بالبي�شاء ،اأن الوقوف بالبذلة
ممنوع قانونياً وخمالف لالأعراف
والتقاليد الوطنية والدولية يف
هذا املجال ،وذكرت باأن الق�شاة
كانوا ميتنعون عن ارتداء البذلة

حتى يف اأروقة املحكمة وخارج
اجلل�شات وذلك احرتاما للمهنة.
واعتربت اأنه اإذا كان الد�شتور
ي�شمن للق�شاة احلق يف حرية
التعبري ،فاإن ذلك م�شروط
باحرتام االأخالقيات الق�شائية،
وهو ما ي�شتوجب احرتام القوانني
اجلاري بها العمل والن�شو�ض
التنظيمية وال�شوابط املرعية
يف هذا املجال ،م�شرية يف ذلك اإىل
الف�شل  23من القانون املتعلق
بالتنظيم الق�شائي للمملكة الذي
ين�ض على اأن الق�شاة يرتدون
البذلة اأثناء اجلل�شة ،وكذا
املر�شوم رقم  77. 791. 2املتعلق
مبنح بذلة اجلل�شة اإىل رجال
الق�شاء.

وزراء الداخلية العرب يناق�ضون ق�ضايا
املخدرات والإرهاب يف املغرب
ي�شت�شيف املغرب خالل ال�شهر القادم ،الدورة
الواحد والثالثني ملجل�ض وزراء الداخلية العرب
بح�شور اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية
من الدول العربية ووفود اأمنية رفيعة من جامعة
الدول العربية وجمل�ض التعاون اخلليجي،
وجامعة نايف العربية للعلوم االأمنية واالحتاد
الريا�شي العربي لل�شرطة ،وممثلني اآخرين
من جهات اأخرى وتقوم االأمانة العامة ملجل�ض
وزراء الداخلية العرب بو�شع الرتتيبات لعقد
هذه الدورة التي من املنتظر اأن يلقي امللك حممد
ال�شاد�ض كلمة يف م�شتهل اأعمالها التي �شيتحدث
فيها اأي�شا �شاحب ال�شمو االأمري حممد بن نايف
بن عبد العزيز ،وزير الداخلية الرئي�ض الفخري
ملجل�ض وزراء الداخلية العرب ،رئي�ض الدورة
الثالثني التي عقدت يف العا�شمة الريا�ض العام
املا�شي.
كما �شيلقي االأمني العام للمجل�ض معايل الدكتور
حممد بن علي كومان كلمة االأمانة العامة.

ويت�شمن جدول االأعمال عدد ًا من املوا�شيع
التي تهم اأمن بلدان و�شعوب الدول العربية
ومتابعة تنفيذ االإ�شرتاتيجية العربية
ملكافحة اال�شتعمال غري امل�شروع للمخدرات،
واملوؤثرات العقلية ومناق�شة م�شروع تنفيذ
اال�شرتاتيجية العربية ملكافحة االإرهاب
واحلماية املدنية واالأمن الفكري.
كما �شيناق�ض وزراء الداخلية العرب على
هام�ض الدورة الواحدة والثالثني التو�شيات
ال�شادرة عن املوؤمترات واالجتماعات التي
انعقدت يف نطاق االأمانة العامة خالل عام
2013م .ومن املقرر اأن ي�شبق انعقاد الدورة
اجتماع حت�شريي ي�شارك فيه ممثلون عن
وزراء الداخلية العرب لدرا�شة البنود
الواردة على جدول االأعمال متهيد ًا لعر�شها
على الدورة الواحد والثالثني لوزراء
الداخلية العرب.

العلم المغربي وسط أعالم البوليساريو

ياسين مخلي “نادي القضاة”

خ�ضائ�س ”اإيرانية“

ميكن القول اإن
االأ�شباب العقيمة
للتوتر يف العالقات
املغربية االإيرانية
هي من قبيل ال�شمات
البنيوية التي ال ميكن
�شوى تدبري وجودها،
والتعامل مع اآثارها
دون اإزالتها متاما ،وهذا
هو الدور اجلوهري
للعالقات الدبلوما�شية
على كل حال .ورمبا كان
املوقف املغربي يف املرحلة املا�شية ،مبا يحمله من
ر�شائل ،جزءا من ذلك التدبري يف عالقات مركبة كما
قلت .ومن املعلوم اأن م�شكلة ال�شيا�شة اخلارجية
االإيرانية ،هي بالنظر اإىل حميطها ،جمال للفعل
ولي�ض للتفاعل ،اأي التعامل معه باعتباره جماال
للتاأثري واال�شتثمار يف ا�شرتاتيجيات الدولة
االإيرانية.

سمير بودينار “باحث”

العلم الوطني يخترق تظاهرة مؤيدة
للبوليساريو في أحد البلدان األروبية ،تلك
هي الصورة التي نوه بها آالف مرتادي
المنتديات االجتماعية على اإلنترنت،
واعتبروها نجاحا ينضاف إلى «االختراق
اإلفريقي» الذي تحققه «الدبلوماسية
الملكية» هذه األيام.

عائالت مغربية
تطالب باإرجاع
اأبنائها امل�ضاجني
يف العراق

اتهمت تن�شيقية عائالت املعتقلني
واملفقودين املغاربة يف العراق،
احلكومة بعدم التدخل من اأجل
«ملفات اأبنائها املعتقلني ،و املحكومني
باالإعدام» يف العراق.
وطالبت التن�شيقية ،يف بيان لها بـ «جلنة
برملانية للتفاو�ض» مع بغداد« ،الإرجاع
املعتقلني املغاربة» لق�شاء ما تبقى من
«العقوبة احلب�شية» يف �شجون اململكة.

يف زمن احلرب على التطبيع..
فنانة اإ�ضرائيلية يف مراك�س
ي�شتعد النا�شطون املغاربة مناه�شو التطبيع مع الدولة
العربية ملعركة جديدة مع دعاة التطبيع الذين يعدون مل�شاركة
اإ�شرائيلية مبعر�ض للفن الت�شكيلي حتت�شنه مدينة مراك�ض
نهاية فرباير اجلاري ،يف وقت تتحدث فيه تقارير اإ�شرائيلية
عن ارتفاع ن�شبة التبادل التجاري بني املغرب والدولة العربية
رغم ان املغرب الر�شمي ال يزال يرف�ض اأي عالقة جتارية مع
تل اأبيب.
وحتت�شن مدينة مراك�ض «بينايل مراك�ض» ،وو�شع �شمن
الئحة �شيوفه ا�شم فنانة اإ�شرائيلية متخ�ش�شة يف فن الفيديو
الع�شري ،مما اأثار حفيظة املناه�شني لكل اأ�شكال التطبيع
وال�شماح ل�شخ�شيات اإ�شرائيلية باحل�شور وامل�شاركة
يف اأن�شطة يحت�شنها املغرب .ويظهر ا�شم «كريين �شيرت»
وجه اإليهم املهرجان
(� ،)Keren cytterشمن قائمة  43فنانا ّ
الدعوة حل�شور دورته لهذه ال�شنة.
ويهدف املهرجان ح�شب منظميه اإىل بناء ج�شور بني الثقافات
من خالل الفن والثقافة« ،ونقوم باإلهام فنانني ا�شتثنائيني من
العامل باأ�شره ،ليقوموا باإبداعات فنية ت�شتجيب للف�شاء ال�شاحر
ملدينة مراك�ض» ،تقول وثيقة تعريفية يف املوقع الر�شمي
للمهرجان .فيما ُيعترب امل�شت�شار امللكي اأندري اأزوالي ،رئي�شه
ال�شريف ،اإىل جانب رئي�شة وموؤ�ش�شة املهرجان ،الفرن�شية
فاني�شا بران�شون .فيما يتوىل الفنان واملهند�ض املغربي ،حممد
اأمني القباج ،نائب الرئي�ض التنفيذي للمهرجان الذي ّ
ينظم
هذه ال�شنة دورته الرابعة ،حيث يعود تاريخ انطالقه اإىل
�شنة .2005
وولدت الفنانة االإ�شرائيلية كريين �شيرت وق�شت طفولتها يف تل
اأبيب ،قبل اأن تنتقل اإىل هولندا حيث در�شت الفن يف اأحد املعاهد
املتخ�ش�شة .وتقيم يف الفرتة االأخرية ،يف الواليات املتحدة
االأمريكية ،وحتديدا يف نيويورك ،حيث تبحث عن العاملية.
واأو�شحت م�شادر مقربة من اإدارة املهرجان ،اأن امل�شوؤول
الفني للمهرجان ،ه�شام خليدي ،نهل بدوره من نف�ض املدر�شة
الهولندية يف الفنون ،حيث يحمل اجلن�شية الهولندية اإىل جانب
اأ�شله املغربي .وت�شيف امل�شادر نف�شها اأن الفكرة املميزة
للمهرجان ،تتمثل يف اإنتاج اإبداعات فنية� ،شور ور�شومات
واأ�شرطة فيديو فنية ،م�شتوحاة من املغرب وحتديدا من
مدينة مراك�ض ،يف اإطار ر�شالة «ح�شارية» لبناء اجل�شور
وتالقح االأفكار بني قادمني من اأوربا واأمريكا وا�شكندنافيا
ورو�شيا(.)..

ونظمت التن�شيقية ،وقفة احتجاجية،
نهاية االأ�شبوع املا�شي ،يف مدينة
تطوان� ،شمال املغرب ،لرفع �شوتها
باالحتجاج ،على ا�شتمرار تواجد
مغاربة يف ال�شجون العراقية ،ومطالبة
بك�شف م�شري من اختفى من اأوالدها يف
بالد الرافدين.
وانتقدت التن�شيقية ،ما �ش ّمتها
بـ«�شيا�شة �شم االآذان» ،التي تنهجها

الرباط ،يف هذا امللف ،منذ اأكرث من
� 5شنوات( )..ويتواجد يف ال�شجون
العراقية 12 ،معتقال ،من ال�شباب
املغربي ،الذين ت�شللوا اإىل العراق،
من اأجل القتال ،يف �شفوف التنظيمات
االإ�شالمية املت�شددة ،وتتحدث
التن�شيقية عن تعر�شهم «الأنواع من
التعذيب القا�شية يف �شجني التاجي
والنا�شرية» يف بغداد.
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عودة اإىل �صنوات الر�صا�ص ..عندما تكلم الكالب

«طائر �أزرق نادر يحلق معي» تا�سع
رو�يات �ملغربي يو�سف فا�سل� ،سادرة عن
د�ر �لآد�ب �ملغربي ،وتقع يف � 326سفحة،
و�سدرت �لطبعة �لأوىل منها عام ،2013
وو�سلت للقائمة �لق�سرية �سمن �لرو�يات
�ملر�سحة للح�سول على جائزة �لبوكر
للرو�ية �لعربية .2014
ُيقدم فا�سل يف رو�يته «طائر �أزرق نادر
ُيحلق معي» روؤية متكاملة عن دولة
�ملغرب يف فرتة ما ُيعرف ب�سنو�ت �جلمر
و�لر�سا�س ،ففا�سل هو �أقدر �لنا�س على
ذلك ،وكيف ل يكون؛ وقد ق�سى �لفرتة من
عام  1973وعام  1975يف �إحدى معتقالت
�سنو�ت �لر�سا�س ،وبالتحديد يف معتقل
مولي �ل�سريف.
 ..ت�سور �لر�وية عالقة �لنظام �ل�سيا�سي
باملعار�سة ،وما كان يلقاه �ملعار�سون يف
وجه �لنظام من قهر وذل و�إخ�ساع عانى
فا�سل منه فكان جدي ًر� باأن يكتب عن هذه
�لفرتة وي�سورها كما ينبغي �أن يكون.
كان فا�سل متمي ًز� حني جعل �لكالب � ً
أي�سا
تنطق فالكلبة «هندة» يف �لرو�ية حتكي عن
�ملهازل �لتي �سهدتها من دفن للنا�س �أحياء،
ورمبا كانت خري �ساهد �أف�سل من �لب�سر.
يو�سف فا�سل �إىل جانب �أنه رو�ئي
فهو م�سرحي وكاتب �سيناريوُ ،ولِد يف

�لد�ر �لبي�ساء عام  ،1949له �لعديد من وعن �جلو�ئز فقد ح�سل على جائزة
�لأطل�س �لكربى �لتي تنظمها �ل�سفارة
�مل�سرحيات و�لرو�يات.
كانت �أوىل م�سرحياته «حالق درب �لفقر�ء» �لفرن�سية يف �ملغرب عام  ،2001عن رو�يته
و�لتي حتولت �إىل فيلم �سينمائي �أخرجه «ح�سي�س» �لتي �سدرت عام .2000
�لر�حل حممد �لركاب وذلك يف عام ،1982

موقع فرن�صي ي�صرح العالقات اجلزائرية املغربية بناء
على عالقات الأمري عبد القادر ومولي عبد الرحمان
ن�سر موقع «�أجور� فوك�س» �لفرن�سي
مقال كتبه مدون مغربي يدعى
«حممد تقدم» حول �خلالفات بني
�ملغرب و�جلز�ئر ،و�لذي كان قد
ن�سر قبل ذلك على مدونته وعلى
�ملوقع �ملغربي «لو ماج».
وقال �ملدون يف مقاله �إن تاريخ
�لعالقات �مل�سطربة بني �لدولتني
يرجع �إىل �لوقت �لذي كانت �جلز�ئر
ل تز�ل م�ستعمرة ،وكان يقود حركة
�ملقاومة �آنذ�ك �لأمري عبد �لقادر،
وكان «مولى عبد �لرحمن» �سلطان
�ملغرب يدعمه �سد �ل�ستعمار
�لفرن�سي.
و�أو�سح «تقدم» �أن �سر�عً ا ن�سب
بني �جلي�س �لفرن�سي و�ملغربي جر�ء
ذلك ،و�نتهت �ملعركة بهزمية �لأخري
فى �إي�سلي يف  14غ�ست  ،1844ومن
خالل معاهدة �سالم فر�ست عليه،
�عرتف �سلطان �ملغرب بالوجود
�لفرن�سي فى �جلز�ئر ،وتعهد بنا ًء
على ذلك بعدم دعم �لأمري عبد �لقادر

حرب الراقصات
نموذج لتعليقات
الراقصة المغربية
حكيمة على رقصات
زميلتها نور «نور
الدين» في الفيسبوك

�لذي �نتهى �لأمر به �إىل �ل�ست�سالم
للفرن�سيني.
وقد مثل ذلك بالن�سبة للجز�ئريني
خيانة من جانب �سلطان �ملغرب،
ولكن �ملغاربة ر�أو� �أن معركة �إي�سلي
�لتي �أدت �إىل خ�سارة �ملغرب لـ800
جندي من رجالها مثلت عالمة على
ت�سامن �ملغرب و�لتي كانت عو�قبها
وخيمة حيث �أدت �إىل تخطيط
للحدود فر�سته فرن�سا ،و�سعف
�لبالد �لذي �أدى �إىل فقد�ن تطو�ن عام
 1860حيث ��ستولت عليها �إ�سبانيا
ثم تق�سيم �ملغرب لح ًقا بني فرن�سا
و�إ�سبانيا.
ولفت �ملدون �ملغربي� ،إيل �أنه خالل
�لحتالل �لفرن�سي للجز�ئر� ،سمت
فرن�سا �أجز�ء كبرية من �لأر��سي
�ملغربية ل�سيما خالل عام 1900
و ،1901ومع ��ستقالل �ملغرب ،رف�س
�مللك حممد �خلام�س �لعر�س �ملقدم
من فرن�سا باإرجاع �لأر��سى �ملغربية
�ملحتلة مقابل عدم ��ست�سافة مقاتلي

جبهة �لتحرير �لوطني معتربً�
�إياه «طعنة فى �لظهر» لـ«�لأخوة
�جلز�ئريني» ،ومتكن من �لتفاق
ب�سكل منف�سل فى يوليوز  1961مع
رئي�س �حلكومة �جلز�ئرية �ملوؤقتة
فرحات عبا�س.
�إل�أنهمع��ستقاللها،رف�ست�ل�سلطات
�جلز�ئرية مناق�سة �ملو�سوع مما
ت�سبب فى �ندلع �حلرب بني �لبلدين
عام � ،1963لتي كانت عو�قبها ثقيلة
على كال �لبلدين ،ومل تعد �لعالقات
بني �لنظامني منذ ذلك �حلني.
و�ختتم «تقدم» مقاله بالت�سديد على
�أنه يجب �لتمييز بني �حلكومات
و�ل�سعوب ،و�أن �أول �سحايا حكام
�جلز�ئر هو �ل�سعب �جلز�ئري
�ل�سقيق د�عيًا �أبناء بلده �إيل عدم
�ل�ست�سالم لالأعمال �ل�ستفز�زية
كما ت�ساءل :هل يعلم مدن�س �لعلم
�جلز�ئري ماذ� فعل �آباوؤنا و�أجد�دنا
من �أجل هذ� �لعلم ومن �أجل ��ستقالل
�جلز�ئر؟.

�أ ّكد رئي�س �جلمعية �لوطن ّية للكوت ديفو�ر غيوم �سورو
�أنّ �ملغرب �لذي يتوفر على «روؤية ت�سامن ّية لالندماج
و�لوحدة �لأفريق ّية وعلى خربة كبرية ،من �ساأنه �أن
يقدّم �لكثري ّ
لالحتاد �لإفريقي» ،معربا عن �أمله يف «عودة
�ململكة لهذ� �لحتاد».
وقال غيوم �سورو يف ت�سريحات �سحف ّية على هام�س
م�ساركته يف �أ�سغال �جتماع مكتب �جلمع ّية �لربملانية
للفرنكوفونية �ملنعقد بالرباط« ،ل ميكننا �ل�ستغناء عن
خربة �ملغرب د�خل �لحتاد �لإفريقي».
و�أ�ساف «�أظن �أن جميع �لأفارقة يتمنون روؤية �ملغرب
يف �لحتاد �لإفريقي» ،مذكر� يف هذ� �لإطار بدعم كوت
ديفو�ر �ملتو��سل للمملكة ،م�سري� �إىل �أن «موقف كوت
ديفو�ر و��سح جدّ� :نحن ندعم �ملغرب ووحدته ّ
�لرت�بية
ول نعرتف بالبولي�ساريو».
وبخ�سو�س �لعالقات بني �لبلدين� ،أكد رئي�س �جلمعية
�لوطنية �لإيفو�رية �أن �ملغرب وكوت ديفو�ر تربطهما
عالقات «تاريخية قوية وممتازة» ،م�سري� �إىل �لزيارة
�لتي قام بها �مللك حممد �ل�ساد�س لكوت ديفو�ر خالل
�ل�سنة �ملا�سية ،و�لتعاون �لنموذجي بني �لبلدين خا�سة
يف جمالت �لتكوين و�لقت�ساد و�لتجارة و�لبنوك.

كريكاتير

خالفات يرجع تاريخها اإىل �سنوات اال�ستعمار

الأفارقة يتمنون عودة املغرب
اإىل الحتاد الإفريقي

الفقرات التي «تدين» املغرب يف ق�صية املهاجرين ال�صريني
قالت هيومن ر�يت�س ووت�س يف تقرير �أ�سدرته،
موؤخر�� ،إن قو�ت �لأمن �ملغربية تقوم ب�سرب
و�نتهاك ،و�أحيا ًنا �سرقة �ملهاجرين �لقادمني
من �إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء يف منطقة �ل�سمال
�ل�سرقي يف �ملغرب�� .ستمرت هذه �لنتهاكات
رغم بع�س �لتح�سن �حلا�سل يف معاملة
�ملهاجرين منذ �أن �أعلنت �حلكومة يف �ستنرب
 2013عن �سيا�سة جديدة يف جمال �لهجرة
و�للجوء .ويبدو �أن ترحيل �ملهاجرين ب�سكل
جماعي نحو �حلدود مع �جلز�ئر قد توقف
منذ ذلك �لتاريخ.
وخ ُل�س �لتقرير �لذي �متد على � 79سفحة،
وعنو�نه « من �نتهاك �حلقوق و�لطرد �إىل:
معاملة �ل�سرطة �ل�سيئة للمهاجرين من
�إفريقيا جنوب �ل�سحر�ء يف �ملغرب»� ،إىل �أن
هذه �لنتهاكات تقع عندما تقوم قو�ت �لأمن
باحتجاز �ملهاجرين �لذين ف�سلو� يف �لو�سول
�إىل مليلية� ،أو عند �إلقاء �لقب�س عليهم ،قبل
�ستنرب  ،2013دون �حرت�م �سالمة �لإجر�ء�ت
وطردهم �إىل �جلز�ئر� .إل �أن �لبحث �لذي
�أجري �أو�خر يناير وبد�ية فرب�ير  2014يف
وجدة و�لناظور و�لرباط ي�سري �إىل �أن قو�ت
�لأمن ماز�لت ت�ستخدم �لعنف �س ّد �ملهاجرين
�ملطرودين من مليلية.

وقال بيل فريليك ،مدير برنامج �لالجئني يف
هيومن ر�يت�س ووت�س« :يتعني على �ملغرب
ر�سخ لدى قو�ته �سرورة �حرت�م حقوق
�أن ُي ّ
�ملهاجرين ،ويتعني عليه و�سع ح ّد ل�سربهم
وغري ذلك من �لنتهاكات».
كما خل�ست هيومن ر�يت�س ووت�س �إىل �أن
قو�ت �لأمن �لإ�سبانية ت�ستخدم � ً
أي�سا �لقوة
�ملفرطة عند طرد �ملهاجرين ب�سكل جماعي من
مليلية .ويتعني على �إ�سبانيا �لكف عن �إعادة
�ملهاجرين ب�سكل جماعي �إىل �ملغرب يف �حلدود
مع مليلية ،وتعليق �إعادة �ملهاجرين بطريقة
ق�سرية �إىل �ملغرب �إىل �أن يربهن �ملغرب على
�أن �ملهاجرين ل يو�جهون خطر �لتعر�س
لل�سرب �أو غريه من �لنتهاكات عند �إعادتهم،
و�أن ُحترتم حقوقهم.
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نهاية �سوء الفهم بني «امللكية» واأحزاب الي�سار الراديكايل

بنعمرو :نحن ل ن�سعى لإ�سقاط النظام امللكي
حاوره سعيد الريحاني
على امتداد سنوات تكلفت
بعض أحزاب اليسار بأداء
التكلفة الباهظة لالنتقال
الديمقراطي ،من جلود
مناضيلها( ،)..ولكن هذه
األحزاب فقدت الكثير من وزنها
مع مرور الوقت ،رغم حفاظها
على نفس الخطاب القديم.
هي إذن حقبة سوداء من
تاريخ «سوء الفهم» بين
المؤسسة الملكية وأحزاب
اليسار ،ولكن ،ما الذي حدث
حتى تفتقت عبقرية اليساريين
الراديكاليين فجأة إلى الدفاع
عن «الملكية البرلمانية»؟ هل
يمكن القول إن صفحة الخالف
طويت؟
بعض هذه األسئلة يجيب عنها
المحامي عبد الرحمان بنعمرو،
والكاتب الوطني لحزب الطليعة
االشتراكي ،الذي يؤكد أن
الخالف مع النظام مازال
قائما فيما يتعلق باختياراته
الليبرالية( ،)..معتبرا أن تجربة
وصول بن كيران إلى الحكومة
مجرد «مهزلة تاريخية» تتكرر
دائما.
فيما يلي ،يشرح بنعمرو
أسباب إقصاء حزب النهج من
التحالف الجديد الذي أسسته
ثالثة أحزاب يسارية ،كما
يوضح الفرق بين أحزاب اليسار
وحركة «لكل الديمقراطيين»
باعتبارها حركة تضم في
طياتها يساريين قدماء ،غير
أنها تتوجه للهجوم على
الحكومة وليس النظام بخالف
أحزاب اليسار ،حسب ما يؤكده
بنعمرو.
وفيما يتعلق بالتقاء حزب
الطليعة مع «جماعة العدل
واإلحسان» في الشارع إبان
خروج مظاهرات حركة 20
فبراير ،نفى عبد الرحمان أي
تنسيق مشترك ،واعتبر أن
الجماعة المذكورة كبيرة
من حيث الكم فقط ،وال أفق
ديمقراطي لها ،حسب قوله.

بنعمرو يتوسط نبيلة منيب وعبد السالم العزيز (قادة التحالف)

◆ اأعلنتم م�ؤخرا عن ت�شكيل حتالف بني ثالثة
اأحزاب «امل�ؤمتر االحتادي ،الي�شار امل�حد ،الطليعة»،
ملاذا ا�شتثنيتم حزب النهج الدميقراطي ،رغم اأنه
االأقرب اإليكم؟

◆◆�..أملنا ورغبتنا �لأكيدة ،هي �أننا ن�سعى
لوحدة �لي�سار ،يف �ملبادئ و�لأهد�ف و�لو�سائل
و�لن�سالت من �أجل تغيري مو�زين �لقوى ،ول �سك
�أنها رغبة جميع تنظيمات �لي�سار �ملنا�سل «�أقول
�لي�سار �ملنا�سل ولي�س �لي�سار �لذي يحمل فقط
�ل�سعار�ت»� ،لي�سار �لذي حتمل �لآلم و�ملعاناة
و�ل�سجون ب�سبب مو�قفه �ل�سارمة �إز�ء �ختيار�ت
�حلكم �لتي تتناق�س متاما مع �ختيار�ته� ،سو�ء يف
�مل�ساألة �لدميقر�طية �أو يف �مل�سائل �ل�سيا�سية(.)..
من هذ� �ملنطلق ،ميكن �لقول �إن من كان متو�جد�
يف �ل�ساحة �لن�سالية �مللمو�سة ،هو حزب �ملوؤمتر
�لوطني �لحتادي و�حلزب �ل�سرت�كي �ملوحد،
وحزب �لطليعة ،وحزب �لنهج �لدميقر�طي وكانت
هناك جمموعة �لوفاء للدميقر�طية ،تبعا لذلك
�أ�س�سنا كخطوة �أوىل جتمع �لي�سار �لدميقر�طي
�سنة  2004و�أعلنا ذلك على م�ستوى ميثاق م�سرتك
وورقة تنظيمية(.)..

«تقرير المصير» أحد أهم الخالفات
مع حزب النهج الديمقراطي

�إىل حدود �ليوم مل يتم حل «جتمع �لي�سار» ل
ر�سائيا ول ق�سائيا ،ولكنه تعرث يف م�سريته
و�جتماعاته ،لأ�سباب معينة ،منها �أن هذ� �لتحالف
كان له هدف تن�سيقي ولي�س �لندماج ،ومعنى ذلك
�أن �لقر�ر�ت �لتي ل يقع فيها �إجماع ل تنفذ()..
رغم �أننا نظمنا عدة �أن�سطة م�سرتكة وبيانات

عندما بدأنا نشتغل على
المسألة الدستورية،
ظهرت خالفات مع حزب
النهج ،حول نوع النظام
الذي سنناضل من أجله،
ألن األنظمة تختلف فيما
بينها «نظام ملكي،
نظام جمهوري ،نظام
برلماني )..(»..اإلخوان
مع باقي مكونات التجمع
كان عندهم موقف،
وهو أن نسكت عن هذه
المسألة( .)..الخالف الثاني
بيننا وبينهم ظهر في
القضية الوطنية ،فهم
على كل حال يقولون إنهم
متفقون مع مبدإ «تقرير
المصير» (يقصد النهج)
بينما باقي المكونات تقول
إن الصحراء جزء ال يتجزأ
من التراب الوطني وهذه
مسألة مفروغ منها()..

وكانت لنا �سكرتارية وطنية(.)..
لكن ،عندما بد�أنا ن�ستغل على �مل�ساألة �لد�ستورية،
ظهرت خالفات مع حزب �لنهج ،حول نوع �لنظام
�لذي �سننا�سل من �أجله ،لأن �لأنظمة تختلف
فيما بينها «نظام ملكي ،نظام جمهوري ،نظام
برملاين� )..(»..لإخو�ن مع باقي مكونات �لتجمع
كان عندهم موقف ،وهو �أن ن�سكت عن هذه
�مل�ساألة(� .)..خلالف �لثاين بيننا وبينهم ظهر يف
�لق�سية �لوطنية ،فهم على كل حال يقولون �إنهم
متفقون مع مبد�إ «تقرير �مل�سري» (يق�سد �لنهج)
بينما باقي �ملكونات تقول �إن �ل�سحر�ء جزء ل
يتجز�أ من �لرت�ب �لوطني وهذه م�ساألة مفروغ
منها( )..حيث �تفقنا يف �لأخري على �سيغة
«�حلكم �لذ�تي» ولكن ب�سروط لي�ست هي �سروط
«�حلكم»� ،لذي ننتقد �لكيفية �لتي �سلكها يف ملف
�ل�سحر�ء(.)..
�خلالف �لثالث :يتعلق بالنتخابات ،فهي بالن�سبة
لنا و�سيلة لتحقيق �لدميقر�طية ،ميكن �أن نقاطعها
�أو ن�سارك فيها ح�سب �ملعطيات ،لكن �لإخو�ن
كانو� متحفظني ومييلون �إىل �ملقاطعة( )..كل هذه
�لأمور ترتب عنها تر�جع �لجتماعات بني مكونات
جتمع �لي�سار ،ومل نعد نلتقي �إل يف �أن�سطة كبرية
مثل �ملهرجانات(.)..

الوصول إلى «الملكية البرلمانية»..
«ماشي ساهل»
◆ ميكن الق�ل اإن االأحزاب امل�شكلة للتحالف
«امل�ؤمتر ال�طني االحتادي ،الي�شار امل�حد ،الطليعة»،
هي اآخر ما تبقى مما ي��شف بالي�شار الراديكايل،

alousbouea@gmail.com

◆هل نفهم من هذه اخلطوة الأخرية اأن الي�سار طوى
�سفحة اخلالف مع النظام ،طاملا اأنكم حددمت �سقف
الن�سال يف «امللكية الربملانية»؟

◆◆ امللكية الربملانية «ما�سي �ساهلة» ،والنظام
لن يقبلها بطبيعة احلال ،كما هو متعارف عليها يف
البلدان الدميقراطية مثل اإجنلرتا ،واإ�سبانيا()..
وهي تعني باخت�سار اأن «امللك ي�سود وال يحكم»،
مبعنى اأن م�سدر ال�سلطات هو ال�سعب ،ف�سال عن
الف�سل بني ال�سلط(.)..

◆(مقاطعا)قلتماإنالي�سارعانىطويالمنالعتقالت
واأدى الثمن على عدة مواقف كان يبدو فيها مت�سارعا
مع النظام ،ومل يكن املطلب هو امللكية الربملانية؟
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الديمقراطية حسب
المحللين تنطوي على
سلبيات وإيجابيات ،لكن
المحللين الموضوعيين
يؤكدون أن إيجابياتها أكبر
من سلبياتها ،ويؤكدون
أنها تصلح نفسها
بنفسها( )..أنا أقول إننا
يجب أن نتبنى الديمقراطية
حتى لو أفرزت وصول
األصوليين إلى السلطة()..

◆◆ مازلنا يف �سراع مع النظام( )..النظام له
اختيارات ليربالية ،بينما نتبنى نحن اخليارات
اال�سرتاكية و»التوزيع العادل للرثوات» ،مقابل
ذلك ،امللك مي�سك بجميع ال�سلطات ،ح�سب هذا
الد�ستور الذي قاطعناه ،مي�سك بال�سلطة الت�سريعية
والتنفيذية والدينية يف نطاق الف�سل ( ،)19الذي مت
تعوي�سه بالف�سلني ( )42و( ،)43ف�سال عن الهيمنة
على جهاز الق�ساء ،وهذا ما دفعنا ملقاطعة الد�ستور
االأخري ،الأنه لي�س دميقراطيا من حيث طريقة
اإعداده الأن اللجنة التي اأ�سرفت عليه عينها امللك،
ف�سال عن حمتوياته التي جتعل املقود بيد املوؤ�س�سة
امللكية ،هذا من الناحية النظرية ،اأما من الناحية
العملية فاإن امللك اأخذ اأي�سا اخت�سا�سات رئي�س االنتخابات في عهد الحسن الثاني لم
احلكومة ،رغم التن�سي�س عليها يف الد�ستور ،مثل ما تكن توفر أدنى شروط المشاركة
ح�سل مبنا�سبة تعيني رئي�س املجل�س االقت�سادي
واالجتماعي ،وهو يف نظري من اخت�سا�س رئي�س ◆ ا�ستهر حزبكم مبقاطعة النتخابات يف عدة
احلكومة.
حمطات لدرجة اأن هناك من يقول عنكم اإنكم

بنعمرو بين يدي قوات التدخل السريع

دخلنا يف املحطة االنتخابية ل�سنة  2007و،2009
وموقف املقاطعة نتخذه ح�سب الظروف واإمكانية
اال�ستفادة منها ،قد نقاطعها يف ظروف معينة وقد
ال نقاطعها يف ظروف اأخرى(.)..

◆ هناك من يقول باأن تقلي�س اخت�سا�سات امللكية
يف الوقت الراهن قد تكون له نتائج �سلبية ،مثال
◆ ولكن هذا املجل�س الد�ستوري زكى هذا «احرتفتم املقاطعة» ،ملاذا؟
الختيار؟
◆ ◆ كما عربنا عن ذلك مرارا ،ال دميقراطية بدون التجربة الأخرية التي اأفرزت برملانا وحكومة
◆◆ هذا حتليلي اخلا�س ،اأما املحكمة الد�ستورية انتخابات ،وال انتخابات بدون دميقراطية حقيقية ،تطغى عليهما ال�رصاعات؟

فاأغلبية اأع�سائها معينني من طرف امللك ،ثانيا نحن
لي�س لنا خالف مع النظام يف امل�ساألة الد�ستورية
فقط بل نختلف اأي�سا يف ق�سية املوؤ�س�سات ،حيث ال
توجد �سمانات الإجراء انتخابات نزيهة ،و�سبق لنا
اأن اقرتحنا الت�سجيل التلقائي للناخبني احلاملني
للبطاقة الوطنية مبا�سرة من طرف ال�سلطة
املحلية( )..الأن اللعب يف االنتخابات ينطلق من
«العزوف»(.)..

الفرق بيننا وبين «حركة لكل
الديمقراطيين»

◆ األ يندرج يف اإطار الأحزاب الي�سارية ،حزب
التقدم وال�سرتاكية والحتاد ال�سرتاكي ،ح�سب
وجهة نظرك؟

◆◆ الي�سار لي�س فقط هو تبني الدميقراطية،
وال رفع �سعار اال�سرتاكية ،فحزب البام بدوره
يتحدث عن اال�سرتاكية ( ،)..لكن ،يف نظري
اإن االأحزاب الي�سارية تقوم على الدميقراطية
الداخلية ،واالإميان باال�سرتاكية ،حيث ال يعقل اأن
يعترب ي�ساريا من ميار�س اختيارات ليربالية(،)..
اأما ال�سرط الثالث فهو الن�سال امللمو�س يف
ال�ساحة(.)..

◆ جمموعة من املبادئ التي تتحدث عنها وردت
يف الأوراق املذهبية لتنظيمات اأخرى مثل «حركة
لكل الدميقراطيني» ،ما الفرق بينكما؟

◆◆ الفرق يف املواقف ،نحن نتوجه للنظام وهم
يتوجهون للحكومة ،ونحن نقول اإن احلكومة
ال ميكن اأن حتقق �سيئا يف اإطار نظام رجعي اأو
ليربايل ومي�سك بجميع ال�سلط( )..بن كريان ما
هو اإال تكرار ملهزلة و�سيناريو يتكرر عرب تاريخ
املغرب ،يعني اأن خلق احلكومات يرافقه خلق
عراقيل ،ال ت�سمح باحل�سول على االأغلبية يف
الربملان وهذا ما ح�سل مع العدالة والتنمية حيث
ح�سلوا على  107مقاعد من اأ�سل  325مقعدا،
هذا االأمر يدفعهم اإىل التحالف مع توجهات اأخرى
موالية للنظام اأو ليربالية(.)..

◆ اأعود بك لنموذج «حركة لكل الدميقراطيني»،
التي يقول بع�س اأع�سائها اإنهم ي�ساريني؟

◆ ◆ على كل حال ،فالي�سار هو مبادئ وت�سحيات
و�سلوك وممار�سة ،وهي ثالثة �سروط جمتمعة
«املوقف من احلكم ،واال�سرتاكية،و املمار�سة».
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◆◆ الدميقراطية ح�سب املحللني تنطوي على
�سلبيات واإيجابيات ،لكن املحللني املو�سوعيني
يوؤكدون اأن اإيجابياتها اأكرب من �سلبياتها ،ويوؤكدون
اأنها ت�سلح نف�سها بنف�سها( )..اأنا اأقول اإننا يجب
اأن نتبنى الدميقراطية حتى لو اأفرزت و�سول
االأ�سوليني اإىل ال�سلطة(.)..

الأن املوؤ�س�سات ت�سم ممثلي ال�سعب وهم الذين
ميثلونه يف الت�سريع والربملان ،ح�سب ما تفرزه
�سناديق االقرتاع ،اإذن من اأ�س�س الدميقراطية ،
املوؤ�س�سات املنتخبة ،ولكن ب�سرط اأن تكون منتخبة
ب�سكل حر ونزيه.
نحن قاطعنا االنتخابات ملدة طويلة ولكننا دخلنا
اإىل االنتخابات من جديد( )..االنتخابات يف عهد
ال�سرط
احل�سن الثاين مل يكن يتوفر فيها حتى
ماذا لو تكررت التجربة
االأدنى ،وكان القلم هو الذي يتحرك( )..اللعبة االآن
التونسية في المغرب؟
تغريت ،عرب ا�ستعمال اأ�سلوب «التوجيه الناعم»
واالعتماد على بع�س االأعيان ،ودفع ال�سباب اإىل ◆ تبدو حري�سا يف كالمك على احلديث عن
العزوف اأو احلياد ال�سلبي(.)..
المتداد اجلماهريي ،ولكنكم مع كامل الأ�سف
بها،
نفوز
قد
التي
االآن وبغ�س النظر عن املقاعد
ل�ستم اأحزابا جماهريية؟

◆ ◆ «ي�سمت طويال» من حيث احلجم هذا
�سيء ن�سعر به ولكننا نعمل على جتاوزه ،ولكن ال
تن�سوا اأن الظروف احلالية ،تتميز باإ�سرتاتيجية
معينة يتبعها املخزن تقوم على حماربة الي�سار،
لي�س بالقمع فقط ،بل من خالل و�سائل اأخرى من
بينها منع االعتمادات املالية عليه ،وكما هو معلوم
الي�سار لي�ست له قدرة على امتالك جريدة ،كما
يتم حرماننا من و�سائل الظهور يف التلفزيون()..
كما اأنهم يدفعون يف اجتاه عزوف ال�سباب ،الذي
يع اإىل حدود اليوم دوره(.)..
مل ِ
ثانيا؛ هو انت�سار كبري لالأمية وتاأثري االأ�سوليني
الذين ي�ستغلون الدين جلر �سريحة اجتماعية
كبرية ،نحن يف معركة كبرية مع االأ�سوليني
الرجعيني من جهة ،ومع النظام املخزين يف
اختياراته( )..نحن مل نتمكن من املد اجلماهريي
ولكن لنا امتداد و�سط ال�سباب ،واإذا اأردمت
املقارنة فلتتذكروا تون�س ،حيث مل يكن الرئي�س
من�سف املرزوقي ميثل ولو ن�سبة  1يف املائة،
ولكن الظروف جعلت حزبه هو الثالث اأو الرابع
يف االنتخابات( )..يعني ميكن اأن تكون هناك
ظروف معينة تعطينا حجمنا احلقيقي(.)..

العدل واإلحسان جماعة كبيرة من حيث الكم
ولكن ال «أفق ديمقراطي» لها
◆ املحك احلقيقي ملطالبكم كان هو
نزول �سباب  20فرباير لل�سارع،
وقتها اجتمعتم مع جماعة العدل
والإح�سان( )..واأنت الآن تتحدث
عن خالف مع النظام ،بينما
«اجلماعة» كانت تهدف ح�سب
ما يفهم من بع�س ف�سائلها
هو «اإ�سقاط النظام» ،ما الذي
يجمعكما؟

◆◆ اأغلبية ف�سائل  20فرباير،
كانت تهدف اإىل ملكية برملانية ،مل
يقبلها النظام حلد االآن ،وامل�ساألة
لي�ست مرتبطة بنوع احلكم ،فقد
يكون «نظاما جمهوريا» ودكتاتوريا
وقد يكون النظام ملكيا ودميقراطيا
اأكرث من االأنظمة اجلمهورية ،املهم
هو االأ�س�س التي ينبني عليها هذا
النظام ،هل م�سدر ال�سلطة هو
ال�سعب؟ اأم اأنها جتتمع يف يد �سخ�س
واحد قد يكون ملكا اأو ع�سكريا()..
العربة باملعاين ولي�ست باالألفاظ.

◆ يبقى ال�سوؤال مطروحا ،ما
الذي يجمعكم مع جماعة العدل
والإح�سان؟

◆ ◆ نحن مل نن�سق مع العدل واالإح�سان يف نطاق
 20فرباير ،ولكن مل تكن هناك اإمكانية الإق�ساء اأي
طرف نزل اإىل ال�سارع يف اإطار املد(.)..

◆ هناك من يقلل من قيمة ح�سوركم يف حركة
 20فرباير ،بدليل اأنه مبجرد ان�سحاب جماعة
العدل والإح�سان ،اجتهت احلركة نحو الأفول؟

◆◆ العدل واالإح�سان لها حجم كبري من حيث
كاف ،الأن حجما كبريا بدون
الكم ،ولكنه غري ٍ
اأفق دميقراطي ي�سبح «كميا» فقط ،نحن

نختلف معهم يف م�ساألة الدميقراطية والعدالة
االجتماعية(.)..
اأما تراجع  20فرباير فله عدة اأ�سباب من بينها،
لعبة احلكم ،و«تفرج» بع�س القوى املح�سوبة
على الدميقراطية والي�سار ،كما متت عرقلة
احلركة من طرف االأحزاب االإدارية( ،)..ف�سال
عن املوقف الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية
واملركزيات النقابية ،ولكن مع ذلك ميكن القول اإن
عوامل ظهور حركة  20فرباير مازالت قائمة(.)..

alousbouea@gmail.com
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تخليدا للذكرى  51لوفاة اخلطابي:

ي

اخلطابي بعيون مغاربية
● بقلم د .زكي مبارك

الخطابي بعيون جزائرية

اأحد زعماء الثورة اجلزائرية
وممثلها يف جلنة حترير املغرب
العربي .يف ر�شالة بعث بها من
القاهرة اإىل قادة الثورة داخل
اجلزائر يو�شح لهم فيها جانبا من
ال�شراعات واخلالفات التي ت�شهدها
ال�شاحة ال�شيا�شية القاهرية بني
اخلطابي وقادة م�شر النا�شرية،
وبني الأحزاب ال�شيا�شية املغاربية،
وبيـــــن اخلـــــطابي وقادة هذه
الأحزاب ...يف ر�شالة حممد خي�شر
هذه ،ينبه هذا الأخري قادة الثورة
يف الداخل ليكونوا على بينة من هذه
الأحداث واخلالفات وال�شراعات
التي �شكل فيها حممد عبد الكرمي
اخلطابي املحور .من هذه الر�شالة
هذه اخلواطر.

محمد خيضر
« ...اإن عبد الكرمي لي�ص �شدنا .وعلى الأقل مل يكن
اأبدا �شد حركتنا ،بل بالعك�ص ...واإن كان يف وقت
راح �شحية ال�شاذيل ومزغنة اللذان اأكدا له اأن
م�شايل (احلاج) هو الذي اأعلن هذه الثورة وهو
الذييراقبها.
واأكرث من ذلك اأكدا له باأن م�شايل كلفهما بال�شهر
�شخ�شيا على م�شالح اجلزائر واأنه يعطيه الإذن
ال�شريحللعملواحلديثبا�شمالثورةاجلزائرية
يف اأي مكان يراه �شروريا .وقد انخدع عبد الكرمي
حل�شن نيته و�شدق اأكاذيبهما فتوطدت عالقته
مع هذين املحتالني ومع الإبراهيمي و�شركائهم،
وهو ينوي ا�شتخدام هذا التفوي�ص لكي يخرج
يف وقت واحد من العزلة التي يعي�ص فيها منذ
�شنوات ويرد ال�شربة حلزب ال�شتقالل الذي
ي�شعر نحوه بالنفور ..وا�شتمر الأمر كذلك ملدة
�شهرين اأو ثالثة ثم ات�شحت الأمور وتراجع
عن اأخطائه .واليوم فاإن الأمر ل يتوقف اإل علينا

لكي جنعله ي�شري يف اأي اجتاه نريده .لكن حالة
عبد الكرمي تطرح م�شكال اآخر هو اأي�شا م�شكل
ح�شا�ص .فف�شال عن اأن تعاوننا معه يوؤدي اإىل
نفور اأ�شدقائنا يف ال�شتقالل ..هذا من جهة ،ومن
جهة اأخرى اإنكم ل جتهلون بال �شك كم يفيدنا
املوقف احليادي لإ�شبانيا يف ال�شاعة احلا�شرة..
لكن ما هو موؤكد ب�شفة مطلقة هو اأن عبد الكرمي
ميثلبالن�شبةلإ�شبانياماميثلهال�شيطانبالن�شبة
للمالك..والعك�ص�شحيح.
ومن امل�شتحيل اإذن ا�شتخدام ورقة عبد الكرمي
دون فقدان الورقة الأخرى الأكرث اأهمية يف
الوقت الراهن ل�شيما واأن عبد الكرمي ل يقنع
بدور متوا�شع ،اأما ب�شاأن عالقاتنا معه فهي
عالقات ودية»( ،مربوك بلح�شني ،املرا�شالت
بني الداخل واخلارج (اجلزائر -القاهرة
 ،)1954-1956دار الق�شبة للن�شر ،اجلزائر،
� 2004شفحة.)106 :

الخطابي بعيون مغربية
الهاشمي الطود

عبد الكريم غالب

من ال�شبان املغاربة الأوائل الذين التحقوا بالقاهرة
ملتابعة درا�شتهم العليا باجلامعات امل�شرية.
ا�شتجاب لنداء اأمري املجاهدين حممد بن عبد الكرمي
اخلطابي للقتال يف فل�شطني يف اأكتوبر  ،1948بعثه
اخلطابي اإىل بغداد ملتابعة تكوينه الع�شكري فتخرج
منها يف يونيو  1952لي�شبح اأحد ال�شباط الأوائل
يف خدمة م�شروع الثورة التحريرية املغاربية حتت
اإ�شراف جلنة حترير املغرب العربي.
لقد مكنته هذه املهام من العمل بجانب اخلطابي
واحتكاكه به فكرا وعقيدة وعمال.
عن هذه الفرتة حتتفظ ذاكرة القائد الها�شمي
بذخرية من الأحداث التاريخية ومنها على
اخل�شو�ص التي لها �شلة باخلطابي .يف حوار اأجرته
معه اإحدى املجالت املغربية موؤخرا قال عنه:
«كان رجال عظيما وكان اإن�شانا بكل ما يف الكلمة من
معنى ويكفي اأن حبه الأكرب كان حب ر�شالة حترير
املغرب العربي .ولهذا مازال ميثل قدوة كبرية
بالن�شبة ل�شناع الوحدة والتحرير ،وحتى اليوم
ل ميكن اأن نتحدث عن روح التحرير وروح الثورة
التي �شهدتها املنطقة دون ا�شتح�شار �شخ�ص الأمري
عبد الكرمي اخلطابي ،واإل �شوف نتحدث عن �شيء
اآخر غري التحرير والوحدة يف املنطقة» (الها�شمي
الطود ،حوار مع جملة منتدى احلوار ،العدد 21-
يونيو � - 2005ص.)7 :
وي�شيف القائد الها�شمي الطود اأنه يرى اأن ال�شعوب
املغاربية اليوم ،وب�شبب �شيا�شات احلكومات،
تعي�ص بدون هدف .اأما الأهداف املعلنة عنها فتبقى
من وجهة نظره اأهدافا �شيقة ،واإذا ا�شتمرت الأمور
على ما هو عليه اليوم بنهج نف�ص ال�شيا�شات� ،شوف
نرى البلدان املغاربية ل تتقدم كما كان يطالب
اخلطابي ويدعو الزعامات ال�شيا�شية اإىل نهج اأفكاره
وخططه.
اأما عما تبقى من مرياث اخلطابي اليوم :اخلطابي
الفكر واخلطابي الثورة يقول العقيد الها�شمي
الطود:
«فكر اخلطابي كان ل�شالح املغرب والعرب
وامل�شلمني ،و�شوف ياأتي اليوم الذي ت�شتيقظ فيه
�شمائر الذين يريدون اأن ي�شتيقظوا ..واأ�شحاب
الأفكار امليتة ل م�شتقبل لهم»( ،امل�شدر نف�شه،
�شفحة .)8

يف كتابه« :املاهدون ...اخلالدون» ،خ�ش�ص عبد الكرمي غالب ع�شرين �شفحة
عن اخلطابي حتت عنوان« :بطل الريف» .فما هي ال�شورة التي ينحتها غالب
عن اخلطابي؟ املالمح الأوىل لهذه ال�شورة تعود اإىل اأيام طفولته عندما كان
يتابع تعليمه يف امل�شيد.
عن هذه الذكريات الأوىل يقول:
« ..واأذكر اأن زمالئي يف امل�شيد ،كانوا كبار ال�شن ولعلي كنت اأ�شغرهم،
يحذرونني»:
«ل جتهر با�شمك يف ال�شارع فقد تعتقل ،اأو يحدث لك ما ل حتمد عقباه.«وماذا يكون يف ا�شمي من خطر؟«ا�شمك يذكر بابن عبد الكرمي».« من هو ابن عبد الكرمي؟ ماذا يزعجهم يف ا�شمه؟»وت�شاء الأقدار اأن يلتقي غالب واخلطابي يف القاهرة ،فتتوطد العالقات بني
الرجلني اإذ يو�شح غالب يف هذا ال�شاأن.
«من خالل قربي منه ب�شعة �شهور يف القاهرة ويف م�شت�شفى املوا�شاة
بالإ�شكندرية اأ�شتطيع اأن اأجزم باأن �شخ�شيته ،بكل معاملها وتناق�شاتها ،هي
التي �شنعت حرب الريف باأجمادها التي ل يغفلها التاريخ( )...مل يكن اإميانه
بوطنه هو وحده الذي دفع به اإىل جتربة خطرية يف اأخطر منطقة يف املغرب،
ويف اأ�شعب مرحلة من تاريخ املغرب مع ال�شتعمار احلديث ،بل كان بجانب
اإميانه ،قدرته على اأن يتناق�ص...
والتناق�ص لي�ص �شفة �شلبية دائما ،ولكنه �شفة اإيجابية يف كثري من الأحيان،
وت�شتطيع اأن تتناق�ص من غري اأن تكون متناق�شا اأو ذا فكر يتناق�ص :اأن تكون
�شديدا قا�شيا ،واأن تكون لينا رحيما يف نف�ص الوقت� ...شفة ل ميكن اأن يتحلى
بها اأي رجل.
اأن تغ�شب حتى يتطاير ال�شرر من عينيك ،ثم تبت�شم يف وجه الذي اأغ�شبك..
تلك قدرة على التحكم ...اأن تعي�ص يف و�شط القبيلة املثرية ،ويتحكم القبليون
يف م�شرية عملك ،ثم ت�شتطيع اأن تتغلب عليها وعليهم جميعا لتوؤلف من القبائل
املتناحرة جي�شا يخو�ص معركة اأنوال.
« ...وتلك اإحدى مميزات ال�شخ�شية املنفردة ...اأن تزن الأمور مبيزانني:
ال�شيا�شة واحلرب ،فتنت�شر لالأوىل حينما يكون النت�شار اإليها يف م�شلحة
الثانية ،وتنت�شر للثانية حينما يكون النت�شار اإليها يف م�شلحة الأوىل ،فتلك
مرونة تطبع ال�شخ�شية التي ت�شنع احلدث»( ،عبد الكرمي غالب ،املاهدون...
اخلالدون ،كتاب العلم ،الكتاب الرابع ،الطبعة الأوىل ،1991 ،من �شفحة 51
اإىل �شفحة .)71
ويختم غالب خواطره اخلطابية مت�شائال :ترى كيف هي �شخ�شية هذا الرجل!
فيجيب:
«هذا هو ال�شوؤال الذي حاول اأن يجيب عنه مئات ال�شحفيني واملوؤرخني الذين
وفدوا على مكتب املغرب العربي يف القاهرة ،اأو على م�شت�شفى املوا�شاة يف
الإ�شكندرية ليتعرفوا على �شخ�شية الرجل حتى اإذا حاولوا اأن يكتبوا التاريخ
كان مفتاحه بني اأيديهم .اأما غالب فيقول عن �شخ�شية عبد الكرمي «اأكاد اأومن
باأن �شخ�شية البطل عبد الكرمي يف حاجة اإىل حتليل علمي جيد ،ي�شتطيع اأن
ميد الباحث حقيقة الرجل الذي قام بحرب الريف ،ولعلي ل اأدعي اإذا قلت
اأن هذه ال�شفحات ،ن�شتطيع ،ملا ت�شمنت من حتليل اأن تقرب ال�شخ�شية من
الراغبني يف التعرف على بع�ص مظاهر وخلفيات مكوناتها»( ،امل�شدر نف�شه،
�شفحة .)72

عبد اهلل إبراهيم
يف كتاب اأ�شدره الباحث حممد لومة حتت عنوان�« :شنوات ال�شمود و�شط
الإع�شار» �شجل فيه اأبرز املحطات الن�شالية يف حياة عبد اهلل اإبراهيم .من هذه
املحطات �شهادته عن اخلطابي ،ومما جاء فيها هذه ال�شذرات املختارة.
«خالل تواجدي يف زيارة ر�شمية اإىل م�شر اإىل جانب حممد اخلام�ص ،قمت
بزيارة خا�شة اإىل بيت الأمري حممد بن عبد الكرمي اخلطابي ،وكان الهدف
ف�شال عن زيارته ،ترتيب لقاء له يف بيته بامللك حممد اخلام�ص وهذا اللقاء
خا�ص بامللك ،يليه لقاء م�شتقل خا�ص بي ...وقد قبل الأمري هذا القرتاح على
م�ش�ص ،ل�شيما واأنني جنحت يف اإقناعه ،ب�شعوبة ،باأهمية ا�شتقباله للملك
بعد ممانعة �شديدة من طرفه ،فالرجل كانت له مواقف �شارمة جتاه م�شل�شل
(اإيك�ص ليبان) ونتائجه»( ،حممد لومة� ،شنوات ال�شمود و�شط الإع�شار،
من�شورات عكا�ص الرباط� ،2006 ،شفحة 160 :اإىل .)164
وي�شيف عبد اهلل اإبراهيم باأن عالقته باخلطابي كانت متوا�شلة من خالل
اأحد اأبنائه الذي كان يزوروه بانتظام حامال اإليه ما كان يراه الأمري اخلطابي
من اآراء وتوجيهات ...وكان يلح عليه كل الإحلاح باأن يقبل من�شب رئي�ص
الوزراء ،ويتابع عبد اهلل اإبراهيم« :كنت متفقا مع الأمري حول �شالمة معظم
وجهات نظره ،ولكن موقعي الر�شمي اآنذاك كان ل ي�شمح يل باجلهر بذلك .وكان
على كالنا ،اأن ن�شتمر يف تكثيف الت�شالت يف ما بيننا وتبادل الروؤى واخلطط
لتحقيق ما كنا نعتقده �شليما من اأفكار ومبادئ بالتدريج وبدون �شخب زائد،
فمع�شكر اخل�شم كان من القوة مبكان»( ،امل�شدر نف�شه� ،شفحة .)164
من خالل قراءة اأفقية لهذه ال�شهادات واخلواطر يت�شح جليا اأن مواقف
اخلطابيال�شيا�شية،ومبادءهوروؤاهالفكريةوالع�شكرية،واأ�شلوبهومنهجيته
يف التحرير والكفاح تتعار�ص كليا مع اأهداف وقناعات احلكام وزعماء
الأحزاب ال�شيا�شية املغاربية ،وعليه عملت على اإجها�ص م�شروعه التحرري
باإجها�ص الثورة التحريرية املغاربية وهي يف عنفوان �شبابها وقوتها ،وذلك
بالدخول يف مباحثات وم�شاومات ومفاو�شات مع ال�شلطات ال�شتعمارية التي
منحت لهوؤلء احلكام والقادة ال�شيا�شيني ا�شتقالل منقو�شا هنا ،وم�شوها
هناك ،بعد اأن فر�شت عليهم ت�شفية جي�ص التحرير املغاربي ،ووقف اأن�شطة
منظمات املقاومة امل�شلحة احل�شرية ،قبل الدخول يف املفاو�شات.
ولقد ندد اخلطابي وا�شتنكر بكل قوة ،ويف وقتها ،هذه املباحثات والت�شويات
كما عرب عن ا�شتيائه العميق لهذه ال�شتقاللت التي �شكلت وما تزال ت�شكل اإىل
اليوم ،عن�شرا من عنا�شر اأزمة الوحدة املغاربية ..األ تكون مواقف اخلطابي
وم�شروعهالتحرريوانتقاداتهالقا�شيةلقادةاحلركةالوطنيةاملغاربيةالذين
ت�شلموا ال�شلطة واحلكم ،ومنهم من اأ�شبح حاكما ،ورئي�ص دولة ،ووزيرا اأو
قائدا للجي�ص الوطني ،األ تكون هذه املواقف هي التي حتكمت اإىل حد بعيد يف
ال�شعي من قبلهم جميعا ،كل ال�شعي ،وبالو�شائل امل�شروعة وغري امل�شروعة،
اإىلت�شويه�شورته،والتقليلمن�شاأنهومكانتهوتهمي�شهو�شرباحل�شارعلى
تاريخه وبطولته وت�شفية موؤيديه ممن ظلوا اأوفياء ملبادئه واأفكاره.
ومع كل هذه املناورات ظل اخلطابي وما يزال يف �شمري ال�شعوب املغاربية
التي نا�شل وجاهد من اأجل كرامتها ووحدتها.
ويت�شح اليوم ،اأن ما طرحه من مبادئ واأفكار عربت عنها ال�شعوب املغاربية
من خالل ال�شعارات التي رفعتها يف الربيع املغاربي ،والتي متثل حتديا ملواقف
هذهالزعاماتو�شلوكاتهاوراهنيةالفكراخلطابي.وقد�شدقاخلطابيالقول:
«جئت قبل الأوان للقيام بهذا العمل».
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

رئي�س الوداد مل يف بوعده و�سيبقى رئي�سا اإىل الأبد!!

رق�ضات وتناق�ضات عبد �لإله �أكرم

 ..قبيل انتهاء ال�شطر الأول من بطولة
املو�شم اجلاري ،وعد عبد الإله اأكرم،
رئي�س الوداد ،جمعية «الويرنز» التي
متثل قاعدة جماهريية وا�شعة من اأ�شرة
الوداد ،بالتنحي من من�شبه ،مبا�شرة
بعد نهاية املو�شم الكروي ،وكان ذلك هو
ال�شرط الوحيد لهوؤلء ال�شباب للعودة اإىل
املدرجات وموؤازرة فريقهم.
رئي�س الوداد وبعد ال�شغوطات الكبرية،
والوقفات الحتجاجية اأمام مركب بن
جلون ،واحلرب ال�شرو�س على جميع
املواقع الإلكرتونية ،ا�شت�شلم للأمر
الواقع ووعد اجلميع مبغادرة الفريق.
فريق الوداد عانى من �شائقة مالية
كبرية ب�شبب عزوف اجلماهري ،هذه
الأزمة ذهب �شحيتها اللعبون والأطر
التقنية وامل�شتخدمون الذين مل يتو�شلوا
باأجورهم ملدة طويلة.
يف خ�شم هذه الأحداث دخلت العديد من
الفعاليات الودادية على اخلط ،وعقدت
العديد من الجتماعات من اأجل اإيجاد
احللول الناجعة لإخراج وداد الأمة من
الأزمة املالية والت�شيريية التي يعي�شها.
من بني هذه احللول ،ظهر مر�شح جديد
للرئا�شة يف �شخ�س اإدري�س ال�شرايبي
وهو لي�س غريبا عن الوداد ،فقد �شبق
له اأن كان رئي�شا لفريق الوداد ،فرع كرة
اليد ،اإدري�س ال�شرايبي وبف�شل علقاته
املتعددة متكن من جلب منخرطني جدد،
واإقناع القدامى بالعودة اإىل النخراط
وموؤازرة الفريق يف حمنته ،هذه املبادرة

قــ
ـ
ف

أكرم

�شاهمت يف اإنعا�س خزينة الوداد مببلغ
فاق  400مليون �شنتيم ،مما �شاعد الفريق
على جتاوز ولو موؤقتا حمنته ،واأعاد
الب�شمة للعبني الذين تو�شلوا بجزء من
م�شتحقاتهم ،كذلك ال�شاأن بالن�شبة للأطر
التقنية وامل�شتخدمني.
بعد التفاوؤل الذي بدا على حميا اجلماهري
الودادية ،يتفاجاأ اجلميع وخلل احلفل
الذي نظمته بع�س اجلمعيات على �شرف
اللعبني والطاقم التقني ،يتفاجاأ باأن عبد
الإله اأكرم مل يف بوعده ،حيث �شرح

�ل�ضحافة خربت
�لرجاء ،ح�ضب قول
«�ل�ضاب» بودريقة

هاجم حممد بودريقة رئي�س
الرجاء البي�شاوي بقوة
ال�شحافة الوطنية ،واتهمها
بالتخريب.
رئي�س الرجاء نعت ال�شحافة
الريا�شية باأقبح النعوت خلل
الندوة ال�شحفية التي عقدها
موؤخرا ،موؤكدا باأنها مل ت�شاند
فريقه قبيل نهاية كاأ�س العامل
للأندية التي احت�شنها املغرب
خلل �شهر دجنرب الأخري ،على
عك�س ال�شحافة الأجنبية التي
جتندت مع اأنديتها واآزرتها.
غريب اأمر هذا الرئي�س الذي
مازال مل يعرف باأنه يرتاأ�س
فريقا كبريا ا�شمه الرجاء ،فمن
املفرو�س اأن يزن كلمه قبل اأن
يطلق ل�شانه ملهاجمة كل من ل
ي�شاطره الراأي.
«ال�شاب» بودريقة تنا�شى باأن
لل�شحافة الوطنية ف�شل كبري
يجب اأن ل ين�شاه اأبدا.
فمن كان قبل �شنتني يعرف
هذا ال�شخ�س الذي بحلوله اأن
يقول باأنه كان يتابع الرجاء

الشرايبي

بودريقة

من مدرجات «املكانة».
بودريقة كان مواطنا مغمورا،
ل يعرفه اأي اأحد فبالأحرى
الرجاويني ،لي�شبح بني ع�شية
و�شحاها جنما كبريا تت�شدر
�شوره كل �شفحات اجلرائد،
بف�شل ال�شحفيني الذين وثقوا
يف م�شاريعه «اخليالية» ويف
«كتابه الأخ�شر».
على بودريقة اأن يعلم وكما
قلنا مرارا وتكرارا باأن فريق
الرجاء �شرح كبري ،وعلى
اجلميع احرتامه مبا فيه
الرئي�س احلايل الذي مازال
م�شرا على البقاء يف فرتة
املراهقة وال�شباب ،كما يجب
األ ي�شبح �شد التيار ،واأن ل
ين�شت لبع�س م�شت�شاريه
الذين ينفخون فيه ،ويكذبون
عليه ،وللأ�شف فاقد ال�شيء ل
يعطيه.

اأمام اجلميع باأنه باق يف الوداد ولن
يرتك من�شبه لأي اأحد ،ولن ي�شت�شلم
لل�شغوطات اخلارجية ،م�شيفا« :غادي
من�شي من الوداد ملي يكولها ليا را�شي»
لأن الوداد ،ح�شب قوله ،لي�شت ملكا لأي
فرد..
اأكرم اأراد اأن يبقى رئي�شا للوداد اإىل الأبد،
متنا�شيا باأن هذا الفريق تواىل على رئا�شته
روؤ�شاء كبار كاأحمد حلريزي ،واجلندي،
وعبد الرزاق مكوار ،مرورا بال�شنتي�شي،
اأبو بكر اجها�شيم ،والدوبليل ،والف�شتايل

واآخرون.
كل هوؤلء الروؤ�شاء اأعطوا ال�شيء الكثري
للوداد ،واأعطوا امل�شعل لروؤ�شاء اآخرين
للحفاظ على �شمعة وتاريخ وداد الأمة.
هوؤلء الروؤ�شاء مل ت�شهر يف وجوههم
لفتات تطالبهم بالرحيل ،ومل تقم وقفات
احتجاجية �شدهم تنا�شدهم بالبتعاد عن
الفريق ،بل كانوا متفهمني ويعرفون جيدا
باأن الوداد ملكا لكل الوداديني ولي�س لفرد
وحا�شيته.
نحن هنا ل�شنا �شد عبد الإله اأكرم
الودادي ابن املدينة القدمية معقل
الوداديني ،ولكن ل�شنا متفقني مع الرئي�س
ب�شبب ت�شرفاته التي ل ت�شرف تاريخ
الوداد ،كما اأننا ويف نف�س الوقت ل ندافع
عن املر�شح اجلديد للرئا�شة اإدري�س
ال�شرايبي الذي جاء مب�شروع جديد،
اقتنعت به معظم الفعاليات الودادية ،من
منخرطني ولعبني قدامى ،واأطر تقنية.
فعلى الوداديني وعلى راأ�شهم عبد الإله
اأكرم اأن يعطوا لهذا ال�شخ�س فر�شته
لتحقيق م�شروعه الذي يرى فيه اجلميع
احلل الوحيد لإنقاذ فريقهم والعودة
به اإىل ال�شكة ال�شحيحة التي زاغ عنها
واأودت به اإىل الو�شعية التي يعي�شها
حاليا ،كما على الرئي�س اأكرم اأن يكون
عند كلمته ،األي�س وعد احلر دين عليه؟

الأندية املغربية على الواجهة الإفريقية

�ضد��ضية �لرجاء وفوز �ضعب للدفاع �جلديدي
وتعادل يف عقر �لد�ر للجي�ش �مللكي
متكن فريق الرجاء من هز �شباك
ديامون ال�شرياليوين ب�شتة اأهداف
نظيفة بر�شم الدور التمهيدي لكاأ�س
ع�شبةالأبطال.
الفريق البي�شاوي مل يجد اأدنى
�شعوبة ،ولعب بطريقة جيدة
حيثعجزخ�شمهال�شرياليوينعن
جماراته.
اجلي�س امللكي من الفوز على
انت�شار الرجاء �شريفع من خ�شمه ريال باماكو الذي كان
معنوياته ،و�شتكون منا�شبة قاب قو�شني اأو اأدنى من العودة
لتجاوز اإخفاقاته يف البطولة.
بالنت�شار بعد اأن كان متقدما
على عك�س الرجاء ،مل يتمكن فريق بهدفني ل�شفر.

فريق اجلي�س امللكي متكن من
حتقيق التعادل يف الدقائق
الأخرية من املباراة .لقاء الإياب
لن يكون �شهل بالن�شبة للفريق
الع�شكري الذي مازال يبحث
عن نف�شه ،ومازال مل ي�شل اإىل
امل�شتوى الذي عودنا عليه .اأما
فريق الدفاع احل�شني اجلديدي
فقد متكن ب�شعوبة من جتاوز
فريق�شونابيلالبوركينابيبف�شل
لعبه �شوماح الذي منح هدف
اخلل�س ملمثل دكالة.

من يوقف �ضما�ضرة �لكرة عند حدهم؟

ا�شتفحلت خلل ال�شنوات
الأخرية ظاهرة �شما�شرة الكرة
الذين يقدمون اأنف�شهم كوكلء
للعبني بدون اأن تنطبق عليهم
هذه ال�شفة التي مينحها الحتاد
الدويل وفق معايري حمددة
و�شروط دقيقة يجب اأن تتوفر يف
يوسف الكناوي
حامل هذه ال�شفة.
للأ�شف ال�شديد اأ�شبح كل من هب
ودب يحمل �شفة وكيل ،ويحتال «اجلرمية» وذلك مبفاو�شاتهم
على اللعبني املغلوب على لهوؤلء ال�شما�شرة ،ليكون اللعب
اأمرهم لأنهم يجهلون كل �شيء هو ال�شحية.
عن هذه املهنة ،ب�شبب م�شتواهم فخري دليل على ذلك هو امل�شكل
الذي وقع فيه موؤخرا اللعب
العلمي اأو ب�شبب �شذاجتهم.
بع�س امل�شوؤولني ي�شاركون املتاألق وجنم اجلمعية ال�شلوية
عن ق�شد اأو غري بق�شد يف هذه يو�شف الكناوي الذي كان من

املفرو�س اأن يلتحق باإحدى
الأندية الإماراتية مببلغ حمرتم
�شي�شتفيد منه فريقه واأ�شرته
التي كانت تعول كثريا على هذا
النتقال ،اإل اأن تدخل بع�س
ال�شما�شرة اأف�شد هذه ال�شفقة
يف اآخر حلظة ،ليعود يو�شف
الكناوي اإىل فريقه خاوي
الوفا�س.
على امل�شوؤولني عن ال�شاأن الكروي
اأن ي�شعوا حدا لهوؤلء ال�شما�شرة
الذين عاثوا يف الأر�س ف�شادا،
كما اأنهم �شوهوا �شمعة املغرب
خارج الوطن ،بت�شرفاتهم
اللم�شوؤولة ،وبتبخي�شهم لقيمة
اللعب املغربي.

غادي من�شي من الوداد ملي يكولها ليا
را�شي.
«عبد اإلله أكرم رئيس الوداد»

● ومتى بال�شلمة غادي يكولها ليك
را�شك؟
لبوءات الأطل�س يتربكن بالأ�شود قبل
مواجهة حماربات ال�شحراء.
«أخبار اليوم»

● حتى يطفروها الأ�شود بعدا.
بلد بدون ذاكرة لن ي�شنع النجوم.

«المدرب حسن مومن»

● كلم خطري ملدرب فا�شل اأينما حل
وارحتل.
انتهى الأمر �شاأعتزل.

«الحارس نادر لمياغري»

● على �شلمتك اللي فهمتي
ل ت�شربوا م�شاكل الرجاء اإىل
ال�شحافة.
«بودريقة للمكتب المسير»

● ومن خلق هذه امل�شاكل؟
اجلامعة جتهل تفا�شيل عقد فريبيك.

«األحداث المغربية»

● واحدة من غرائب هذه اجلامعة
البئي�شة ،ترى من جلب فريبيك؟
كيف اأ�شيبت كرة اليد املغربية
بال�شلل.
«األخبار»

● كل الريا�شات م�شابة بال�شلل
واحلمد هلل!

بدون عنوان
مل يتمكن املنتخب املغربي لكرة اليد
التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل التي
�شتحت�شنها قطر ال�شنة القادمة.
للمرة الرابعة على التوايل يف�شل
هذا املنتخب الذي كان بالأم�س
القريب من اأقوى املنتخبات
العربية والإفريقية ،حيث تعترب
اآخر م�شاركته يف هذا املحفل العاملي
اإىل �شنة  2007باأملانيا.
جامعة كرة اليد تعي�س و�شعية
�شعبة ،ب�شبب الإهمال الذي تعاين
منه ،بعد اأن غادرها العديد من
الأطر التقنية التي كان لها دور
كبري يف تاألق هذه الريا�شة الأنيقة.
من اأهم اأ�شباب تدهور هذه اللعبة
هو غياب التاأطري ،وعدم الهتمام
بالريا�شة املدر�شية التي كانت
بالأم�س القريب خزانا كبريا
للمواهب والنجوم ،بالإ�شافة اإىل
انعدام املوارد املالية التي ت�شجع
اللعبني على م�شاعفة جمهوداتهم
والظهور مب�شتوى جيد يف البطولة
الوطنية التي مل يعد لها اأي طعم.
نتمنى اأن يهتم امل�شوؤولون بهذه
الريا�شة التي فقدت بريقها الذي
كانت تتمتع به ،كما نتمنى كذلك اأن
يعود اللعبون القدامى اإىل امللعب
للتاأطري والتكوين ،لأن كرة اليد يف
حاجة ما�شة اإىل اأبنائها.
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بني الوزير بو�سعيد والوزيرة �سمية بنخلدون

«ف�سائح» � 10سنوات من برنامج
املغادرة الطوعية الذي قتل الإدارة
مرت إلى حدود اليوم أزيد من عشر سنوات على الشروع في تطبيق «برنامج المغادرة الطوعية» الذي تم الترويج له في عهد الوزير
األول ،ادريس جطو ،على لسان وزير تحديث الوظيفة العمومية محمد بوسعيد ،وهي المدة التي كانت كفيلة بالحديث عن فشل األهداف
المسطرة(.)..
ولعله من غرائب الزمان ،أن يجتمع في حكومة بنكيران وزير المالية «بوسعيد» الذي تكلف بالدعاية لبرنامج فاشل( ،)..ووزيرة منتدبة
لدى وزير التعليم العالي ،اسمها سمية بنخلدون ،هذه األخيرة كانت قد استفادت من برنامج المغادرة الطوعية لكنها عادت لتتولى
رئاسة ديوان زميلها في الحزب ،الوزير الحبيب الشوباني «في بداية التجربة الحكومية األولى» ،ليطرح السؤال عن الطريقة التي كانت
تستفيد من خاللها سمية من تعويضات الوزارة  ،ال سيما أن القانون ال يسمح باستخالص أجور لمن سبق أن استفادوا من «برنامج المغادرة
الطوعية».
سمية إذن كانت نموذجا واضحا للموظفين الذين يغادرون اإلدارة من الباب ،ثم يعودون إليها من النافذة ،بدعوى الحاجة لالستفادة من
خبرتهم المهنية( ،)..بالمقابل يكون أغلبهم قد استفاد من التعويض المخصص لهذه المبادرة الحكومية.
الوزيرة سمية التي أوقفوا لها القطار كي تنزل ذات يوم بمدينة تمارة «الرواية أكدتها هي نفسها في تصريحاتها لوسائل اإلعالم»،
وقفت طويال بين أيدي جاللة الملك وهي تتسلم قرار تعيينها كوزيرة( ،)..غير أن هذا الحدث األخير لم يكن كفيال بطي حكايتها مع برنامج
المغادرة الطوعية الذي أطلقه الوزير ،محمد بوسعيد ،رغم أنها أكدت أنها كانت تعمل بصفة تطوعية في ديوان الوزير الشوباني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي أحرجت رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران فيما يتعلق بملفات «أصحاب المغادرة الطوعية» ،بل
إن الصحف كتبت أكثر من مرة عن حالة «تمرد» مسؤولين في الدولة على قرارات بنكيران عندما تدخل لفائدة بعض «المستفيدين من
المغادرة الطوعية» كي يحصلوا على أجورهم من الخزينة العامة « ،فقد رفض نور الدين بنسودة الخازن العام ،الرضوخ لضغوطات
رئيس الحكومة وبعض الوزراء من حزبه ،بهدف التأشير على بعض قرارات تعيين األسماء التي سبق لها أن استفادت من برنامج المغادرة
الطوعية( ،الصباح :عدد بتاريخ 22 :فبراير .)2013
الرباط  :األسبوع
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األرقام تؤكد فشل برنامج
المغادرة الطوعية
علق ال�ساعر املغربي� ،سعد �سرحان ،بطريقته
ال�ساخرة على برنامج املغادرة الطوعية قائال:
«هل تعلم اأن املهند�س الفعلي للمغادرة الطوعية
هو نف�سه الذي يدبر ملف البقاء الق�سري ،غري حافل
مبفارقة الدفاع عن ال�سيء ونقي�سه ،وال ب�سخرية
القدر وده�سته ،ده�سة بروتاغورا�س اأق�سد ،فقبل
�سنوات فقط مت متتيع اآالف من موظفي الدولة
باملغادرة الطوعية املوؤدى عنها باأظرفة جمزية
مع االإبقاء على جزء مهم من الراتب ،ف�ساعت
و�سرفت
على الوظيفة العمومية كفاءات كثريةُ ،
على ذلك اأموال طائلة من �سندوق يقال االآن اإنه
يحت�سر ،وال �سبيل اإىل اإطالة عمره اإال ب�سخ مزيد
من اأعمار النا�س فيه ،فاأية عدالة هذه التي مت ّتع
موظفا يف االأربعينيات من عمره بالراحة واملكافاأة
فيما تخطط اليوم الإجبار زميل له على العمل
حتى اخلام�سة وال�ستني مع اقتطاعات اإ�سافية،
ليعمل هذا االأخري ع�سرين �سنة اأكرث من االأول
دون اأن يتقا�سى ما تقا�ساه؟ واأية حكمة هذه
التي ت�ستبدل الذي هو اأدنى بالذي هو خري ،حني
تت�سبث ب�سنوات من �سيخوخة هذا بعدما فرطت
يف اأ�سعافها من �سباب ذاك؟».
�سخرية هذا ال�ساعر من مهند�سي برنامج املغادرة
الطوعية ،توازيها على اأر�س الواقع تقارير �سوداء
توؤكد ف�سل التجربة ،فقد �سبق اأن اأكدت االأرقام
ال�سادرة عن تقرير اأوربي �سبق له اأن توقع
اأن ي�سل عجز ال�سندوق املغربي للتقاعد «اإىل
 350مليون درهم ،خ�سو�سا بعد توايل موجات
املغادرة الطوعية التي �سوف تن�ساف اإىل  600األف
منخرط».
نف�س التقرير االأ�سود ،توقع «نفاذ احتياطي
ال�سندوق املغربي للتقاعد �سنة  2019اأي لن
يتمكن اأي متقاعد من احل�سول على اأجرته()..
وتعود اأ�سباب االأزمة التي يعي�سها ال�سندوق
املغربي للتقاعد ،الذي تدبر اأمواله حاليا من طرف
الدولة ،اإىل �سوء ت�سيري امل�سوؤولني االإداريني،
واإقدام الدولة على تنفيذ م�سروع اإداري �سخم،
يهدف اإىل مغادرة املوظفني مما خلف عجزا يقدر
بثمانية ماليري درهم»« ،موقع زابري�س ،االأحد 20
يونيو .»2010

ارتفاع كثلة األجور يكذب
األرقام المتفائلة
مل يكن اأحد يفكر يف مغادرة وظيفته اإىل حدود
�سنة  ،2004غري اأن االأرقام التي اأعلنت عنها
حكومة ادري�س جطو �سكلت حافزا ملن مل من
روتني االإدارة ،ومازال هناك من يتذكر اإىل حدود
اليوم كلمات الوزير بو�سعيد الذي كان يقدم
االأرقام االأوىل وهو يتفاخر باحل�سيلة ،عندما قال
«لقد مكنتنا عملية املغادرة الطوعية من تقلي�س

نمودج الستغالل المغادرة الطوعية لتسريح العمال

قد يكون اعتماد نظام المغادرة
الطوعية ،سليما من حيث
الشكل ،لكن تطبيقه على
أرض الواقع ،أدى إلى تناسل
األسئلة حول الغرض الحقيقي
من هذا المخطط ،كيف يعقل
أن تشرع الدولة في تفويت
شركة للقطاع الخاص مباشرة
بعد انطالق عملية المغادرة
الطوعية داخل صفوفها «حالة:
ألطاديس مثال»
حجم فائ�س املوظفني الذي يثقل كاهل االإدارة
املغربية( )..اإال اأن املغادرة الطوعية مل تكن
كافية للق�ساء على الفائ�س الأنها عاجلت امل�ساألة
من منظور كلي» ،واأ�ساف وقتها اأن معاجلة 5730
ملفا بتكلفة قدرت مبليار و 69مليون درهم « 5اآالف
ملف فقط».
اأرقام بو�سعيد املتفائلة �سرعان ما تبخرت مع
الهواء عندما اأعلن املندوب ال�سامي للتخطيط
اأحمد احلليمي عن ح�سيلة هذا الربنامج ،يف دورية
حول واقع ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي،
والتي يظهر من خاللها اأن كتلة االأجور بلغت 50

مليار درهم يف �سنة  ،2005وهي ال�سنة الثالثة من
عمر حكومة اإدري�س جطو ،واأن هذه الكتلة ارتفعت
اإىل  79مليار درهم يف �سنة « ،2010فرباير.كوم،
الثالثاء  13مار�س .»2012

المنشور الذي شجع على
المغادرة الطوعية
هناك عدة مربرات الإطالق �سيا�سة املغادرة
الطوعية يف االإدارة املغربية ،منها اأن جميع دول
العامل باتت تعتمد على مفاهيم« ،تر�سيد النفقات
العمومية» و»اإعادة حتديد مهام االإدارة»،
واإر�ساء دعائم االإدارة الفعالة واملواطنة» من
خالل حت�سني جودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني
«املواطنني» ،وكذا ف�سح املجال اأمام القطاع
اخلا�س كي ي�ستفيد من التجارب العمومية ،غري
اأن الذي يحدث يف املغرب هو اأن اأ�سحاب املغادرة
الطوعية ميار�سون اأن�سطة اأخرى ،بل منهم من
يحاول تعوي�س اأيام �سبابه(.)..
اإىل هنا يطرح �سوؤال :ما هو �سند برنامج املغادرة
الطوعية؟ اجلواب يوجد يف من�سور الوزير
االأول ال�سابق ادري�س جطو ،الذي يحدد �سروط
اال�ستفادة من هذا الربنامج «من�سور رقم
 27 / 21/2004دجنرب  ،)2004وتقوم على خم�سة
خ�سائ�س تتمثل يف«:خم�سة خ�سائ�س اأ�سا�سية،
وهي الطابع االإرادي ،اإذ اأن اال�ستفادة منها رهينة
بتعبري املوظف عن رغبته يف ذلك من خالل طلب
يتقدم به لهذه الغاية ،والطابع التحفيزي ،اإذ
�سي�ستفيد املوظفون املنخرطون يف هذه العملية
من امتيازات مالية ،والطابع االنتقائي ،اإذ تبقى

حم�ضر  20يوليوز

التوظيف املبا�شر ..يف زمن املغادرة الطوعية
يتعار�س مبداأ «املغادرة الطوعية» ب�سكل
كامل مع ا�ستمرار العمل مببداإ التوظيف
املبا�سر ،لكن الوزير الول ال�سابق عبا�س
الفا�سي ا�سطر للتوقيع على حم�سر الإدماج
اآالف حاملي ال�سهادات املعطلني «»5027
ب�سكل مبا�سر يف اأ�سالك الوظيفة العمومية،
وهي الالئحة التي توىل املفاو�سات ب�ساأنها
م�ست�سار الفا�سي ،عبد ال�سالم البكاري.
ولعل اأغرب بنود هذا املح�سر هي ذلك
الذي ين�س على �سرورة اإدماج حاملي
ال�سهادات العليا بغ�س النظر عن «اجلن�س
وال�سن واجلهة واللون واالنتماء احلزبي

اأو االجتماعي» ،وكان الق�ساء قد ا�سطف
اإىل جانب هوؤالء املعطلني عندما حكمت
املحكمة االإدارية يف الرباط ل�ساحلهم (.)..
هوؤالء املعطلني الذين مازال بع�سهم
ينا�سل من اأجل هذا االإدماج الفريد من
نوعه لهم حكايات ال تن�سى مع حكومة بن
كريان ،ال�سيما واأنها احلكومة التي با�سرت
بخالف �سابقتها عملية قمعهم( ،)..حيث
اإن بن كريان مل يكن يتقبل فكرة االإدماج
املبا�سر بعيدا عن املبارات املعمول بها يف
هذا املجال.
وكان  19اإطارا معطال قد تقدموا بالطعن

لدى املحكمة االإدارية �سد عبد االإله بنكريان
رئي�س احلكومة احلايل ،بعد اأن اأعلن عدم
امتثاله ملقت�سى املح�سر املوقع بني االأطر
واحلكومة ال�سابقة بقيادة عبا�س الفا�سي،
واأ�سدرت املحكمة االإدارية بالرباط حكما
جاء يف حيثياته اأن« :الدولة يف �سخ�س رئي�س
احلكومة مطالبة باتخاذ اإجراءات الت�سوية
االإدارية واملالية للمعنيني واإدماجهم باأ�سالك
الوظيفة العمومية مع ما يرتتب عن ذلك من
اأثار قانونية وفقا للمر�سوم الوزاري رقم
 ،02/11/100وتنفيذا ملح�سر  20يوليوز مع
حتميلها امل�ساريف».

لرئي�س االإدارة �سالحية البت يف الطلبات مراعاة
حلاجيات امل�سلحة ،والطابع ال�سمويل ،اإذ اأن هذه
العملية تهم املوظفني مبختلف اأ�سالكهم ودرجاتهم
دون حتديد ،واأخريا الطابع اال�ستثنائي ،ذلك اأن
تطبيقها حم�سور بر�سم �سنة .»2005
املر�سوم نف�سه ،يوؤكد اأن جمال تطبيق هذا الربنامج
ي�سري على جميع موظفي االإدارات العمومية
املدنيني املنخرطني يف نظام املعا�سات املدنية
املحدث مبقت�سى القانون رقم  011.71بتاريخ
 30دجنرب  ،1971مبن فيهم اأولئك املوجودين يف
و�سعية اإحلاق اأو اإحالة على اال�ستيداع اأو رهن
االإ�سارة .وال ي�سمل هذا النظام موظفي واأعوان
اجلماعات املحلية وم�ستخدمي املوؤ�س�سات
واملن�ساآت العامة ،وكذا موظفي الدولة املدنيني
الذين �سيحالون على التقاعد لبلوغ حد ال�سن خالل
�سنة .2005

استغالل المغادرة الطوعية
لتصفية الحسابات
قد يكون اعتماد نظام املغادرة الطوعية� ،سليما من
حيث ال�سكل ،لكن تطبيقه على اأر�س الواقع ،اأدى
اإىل تنا�سل االأ�سئلة حول الغر�س احلقيقي من هذا
املخطط ،كيف يعقل اأن ت�سرع الدولة يف تفويت
�سركة للقطاع اخلا�س مبا�سرة بعد انطالق عملية
املغادرة الطوعية داخل �سفوفها «حالة :األطادي�س
مثال» ،وكيف ميكن الوثوق يف هذه املبادرة التي
تقوم بناء على الرغبة ،بينما تقوم بع�س ال�سركات
باإخ�ساع موظفيها الإجراءات الت�سريح دون رغبة
منهم «حالة اخلطوط امللكية اجلوية».

الثقافة

16

العدد 776 :اخلمي�س  13فرباير 2014

alousbouea@gmail.com

�شنة �« 2014شنة املغرب الكبري بدون حدود»

الفائزون بجائزة املغرب للكتاب بر�صم �صنة 2014
اأعلنت وزارة الثقافة النتائج النهائية

جلائزة املغرب للكتاب ،بر�صم �صنة 2014

وهيكالتايل:
جائزة ال�صعر :وفاز بها ال�صيد اأحمد بلحاج
اآيت وارهام عن ديوانه «لأفالكه ر�صاقة
الرغبة».
جائزة احلكي وال�صرد :وفاز بها ال�صيد
يو�صف فا�صل عن روايته «طائر اأزرق نادر
يحلقمعي».
جائزة الرتجمة :وفاز بها منا�صفة كل من
ال�صيدين:
 حممد اأعفيف عن ترجمته لكتاب
«الحتجاج واملقاومة يف مغرب ما قبل
ال�صتعمار»لكاتبهاإدموندبورك.

 حممد بوحا�صي عن ترجمته لرواية
«ال�صيدة بريفيكتا» ل�صاحبها بينيتو برييث
غالدو�ض.
و�صيتم توزيع جوائز املغرب للكتاب خالل
الفتتاح الر�صمي للمعر�ض الدويل للكتاب
يوم اخلمي�ض  13فرباير .2014
جائزة العلوم الإن�صانية :مت الحتفاظ بها.
جائزة العلوم الجتماعية :فاز بها ال�صيد
عبد الواحد اأكمري عن كتابه« :اجلاليات
العربيةيفاإ�صبانيا».
جائزة الدرا�صات الأدبية واللغوية والفنية:
وفاز بها ال�صيد عبد العلي الودغريي عن
كتابه «اللغة العربية يف مراحل ال�صعف
والتبعية».

تعيني جلنة للبحث يف
ق�صية التحر�ش ب�صحفيات
متدربات يف 2M

�أ�صدرت �صركة �صورياد  2Mبالغا «على اإثر الأخبار التي
مت تناولها على �صفحات بع�ض املنابر الإعالمية حول ما
تعر�صت له بع�ض ال�صحافيات املتدربات ب�صركة �صورياد
 2Mمن م�صايقات بلغت حد التحر�ض ا�صتنادا منها اإىل
�صوؤال تقدم به اأحد النواب الربملانيني يف املو�صوع ،فاإن
القناة تعرب عن رف�صها املبدئي ملثل هذه ال�صلوكات التي
يجرمها القانون ،والتي ل ت�صرف ال�صركة ،كما اأنها غري
خليقة ب�صمعتها واأجواء املمار�صة املهنية الإيجابية التي
ت�صودها ،علما اأن القناة مل تتو�صل قط باأي �صكاية كيفما
كانت ومن اأي طرف كان يف املو�صوع» .و»حر�صا من القناة
على التعامل بكل جدية و�صرامة مع ما يقت�صيه الأمر،
يف مراعاة طبعا للحقوق التي يكفلها القانون للجميع ،فقد
بادرت مبجرد اطالعها على هذه الأخبار ،اإىل تعيني جلنة
خا�صة م�صكلة من م�صوؤولني اإداريني وقانونيني وممثلني
عن العاملني بالقناة ،لتبا�صر بكل حياد وم�صوؤولية مهام
التحري يف املو�صوع ،واتخاذ الإجراءات الالزمة بحجم ما
متليه طبيعة النتائج التي �صيتم التو�صل اإليها».

مديرة الن�صر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�شكرتري التحرير:
�صعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي

رواد املو�صيقى الأندل�صية باملغرب يجتمعون بفا�ش
ما بني  21فرباير اجلاري وفاحت مار�ض القادم،
�صتحت�صن مدينة فا�ض الدورة  19للمهرجان الوطني
للمو�صيقى الأندل�صية الذي ي�صكل موعدا �صنويا
لالحتفاء بهذا الفن الأ�صيل ،حيث �صت�صارك يف هذا
املهرجان العديد من الفرق واملجموعات املو�صيقية،
حتت �صعار« :الرتاث ..اأ�صالة وجتدد» ،كما �صتعرف
هذه التظاهرة اإىل جانب احلفالت املو�صيقية،
عدة اأن�صطة فكرية يوؤطرها باحثون واأكادمييون
ومتخ�ص�صون يف املو�صيقى الرتاثية ،ف�صال عن تنظيم
ندوة املهرجان التي تت�صمن عقد جل�صة علمية حول
مو�صوع« :م�صروعية التلحني يف املو�صيقى الرتاثية..
املو�صيقىالأندل�صيةمنوذجا»كما�صتعرفهذهالدورة
تنظيم حفل توقيع جمموعة من الإ�صدارات اجلديدة
التي مت اإجنازها �صنة  2013والتي تتمحور يف جمملها
حولتراثاملو�صيقىالأندل�صيةاملغربية.

العنوان:
�شارع االأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049

لكن كذلك من اأجل تطوير اأداء
الدارة العمومية .و�صتكون اأي�صا
فر�صة ملناق�صة كيفية ا�صتفادة
املراأة من الإجراءات املتخذة من
طرف احلكومة عن طريق فتح
نقا�ض حول طرق ال�صتفادة املثلى
من امليزانية املرتقبة لهذا الغر�ض.
و�صيعقب هذه الندوة تنظيم جمع
عام انطالقا من ال�صاعة الثالثة
زوال لنتخاب الأع�صاء اجلدد

للمكتب امل�صري للجمعية.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال�صبكة
الدولية لالت�صال من اأجل ولوج
الن�صاء ملراكز القرار هي �صبكة
للن�صاء منفتحة على جميع
الكفاءات الن�صائية التي توؤمن
باحرتام القيم املرتبطة بحقوق
الإن�صان واحلرية والدميقراطية
وامل�صاواة الجتماعية والتنمية
امل�صتدامة وتكافوؤ الفر�ض.

نادي القلم املغربي يت�صامن مع النا�صرين ال�صوريني

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك،
صدرت الطبعة الثانية ،ووزعت في جميع أنحاء المغرب
دون زيادة في ثمن النسخة 60 :درهم.

كتاب الراأي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�س
احل�شني الدراجي
اإدري�س اأبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�شي
م�شطفى الطريبق
يو�شف الكتاين
املرا�شلون:
زهريالبوحاطي
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�شعيد اأحتو�س
عبد الرحيم عواد

ندوة ال�صبكة الدولية لالت�صال من اأجل ولوج
الن�صاء ملراكز القرار

تنظم ال�صبكة الدولية لالت�صال من
اأجل ولوج الن�صاء ملراكز القرار
ندوة حول مو�صوع «اجلندرة
يف الوظائف العمومية» وذلك يوم
اجلمعة  15فرباير  2014بفندق
فرح – الرباط .
و�صتعرف الندوة ح�صور
العديد من الفعاليات البارزة
وطنيا ون�صطاء يف جمال حقوق
الإن�صان والتنمية القت�صادية
والجتماعية .و�صت�صكل هذه
الندوة فر�صة للم�صاركني من
اأجل مناق�صة ولوج الن�صاء ملراكز
القرار والتي تعترب �صرورة
حتمية لتنمية البلد ،لي�ض فقط
ل�صمان امل�صاواة بني اجلن�صني،

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�شطفى العلوي

نظم نادي القلم املغربي واحتاد كتاب املغرب بالدار
البي�صاء ،يوم ال�صبت  8فرباير  ،2014بف�صاء احلرية
عني ال�صق  -الدار البي�صاء لقاء ت�صامنيا مع النا�صرين
ال�صوريني الذين تعذر عليهم احل�صول على تاأ�صرية
الدخول اإىل الرتاب املغربي للم�صاركة يف فعاليات
الدورة  20للمعر�ض الدويل للن�صر والكتاب بالدار
البي�صاء.
ومعلوم اأن عددا من املثقفني عربوا عن ت�صامنهم يف
بيان مفتوح مع النا�صرين ال�صوريني مع دعوة م�صالح
اخلارجية املغربية ووزارة الثقافة بالتدخل ال�صريع
حللم�صكلالتاأ�صرية.

االإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�صحب:
ماروك �شوار
التوزيع:
�صابري�س
الق�شم التجاري:

عادل ال�شبار
0664494024
الأ�صبوع ت�صدر عن
دار الن�صر دنيا بري�س
�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000

الرباط يا حسرة
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حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

عن �أي ح�ساب تتحدثون
�أيها �ملنتخبون؟
بعد اأيام ،يجتمع املنتخبون يف الدورة العادية
ل�شهر فرباير ،وهي دورة من اأهم نقط جدول
اأعمالها ،حما�شبة العمدة على كل درهم �شرفه
اأو قب�شه من اأو مليزانية الت�شيري للجماعة ،ومن
خالل املناق�شات� ،شواء داخل اللجان اأو املجل�س
اجلماعي� ،شوف تتبلور عنها اإما قرارات اأو
تو�شياتوملتم�شات.
ومنذ حوايل خم�س �شنوات (هي عمر هذا
املجل�س) ويف كل دورة «للمحا�شبة» فيما ي�شمى
«باحل�شاب الإداري» ،ومالية امليزانيات يف تفاقم
وتراجع حتى و�شلت اإىل الإفال�س وهذا يدل على
اأن كل الجتماعات مل تكن لتعالج وتقرتح تبني
الرت�شيد يف النفقات ،والهتمام اأكرث باملداخيل
التي تبقى غري وا�شحة ول مراقبة خ�شو�شا
منها تلك التي تقب�س نقدا من اجلبايات البلدية،
فاأما النفقات فجلها ينفق على الكماليات غري
ال�شرورية للمدينة ،وكان ال�شكان ي�شعرون
باأن تلك الجتماعات هي لت�شوية «ق�شايا»
داخلية للمجتمعني ومقاي�شة اأ�شواتهم بتلك
الق�شايا التي فجرتها وف�شحتها اأرقام كتلة
اأجور التوظيفات التي بلغت  45مليارا وهو مبلغ
كارثي على امليزانية ،ومبلغ فرمل وحرم جتهيز
املدينة مب�شاريع حيوية ،ومل يكتف املنتخبون
بتبذير ذلك املبلغ الكبري يف التوظيفات بل
اأنعموا على موظفيهم ب�شقق ،وفيالت واأرا�شي
و�شيارات جماعية ببنزينها وتاأميناتها وقطع
غيارها و�شريبتها ومنحة مالية جلمعية الأعمال
الجتماعية للمحظوظني املوظفني ،كما تتو�شل
جمعيات اأخرى بحوايل  3ماليري نقدية وعينية
ليتربع بها بع�س اجلمعويني ومنهم منتخبني
وعلى مراأى وم�شمع من اجلميع و�شد القانون.
فاأما ال�شكان الذين «�شخر» لهم امليثاق اجلماعي،
املنتخبني واملوظفني خلدمتهم وال�شهر على
راحتهم وتلبية طلباتهم ،اأ�شبحوا «اأي ال�شكان»
هم الذين يخدمون ويدفعون ال�شرائب والر�شوم
ليتمتع بها الذين انتخبناهم ومعهم موظفيهم ويف
الرباط حوايل 13000مواطن يقبعون يف الرباريك
الق�شديرية ويف كل املقاطعات و 12000مواطن
مهددون باملوت والت�شرد يف الديور املهددة
بالنهيار يف مقاطعة ح�شان واآلف العائالت
«م�شجونة» يف ال�شكن الع�شوائي الذي يفتقد لكل
ال�شروطالالئقةبالإن�شان.
ويف الرباط فيالت جماعية «مكراة» بـ150 :
درهما للفيال وم�شاحتها األف مرت ،واملكرتون يف
ذمتهم مليار ومبعنى اآخر ل يوؤدون اأي �شنتيم،
و«الربكة» يف املنتخبني الذين �شوتنا عليهم
لإنقاذ املقهورين يف تفقري املدينة وحرمانها من
حقها يف التاألق.
فعن اأي ح�شاب تتحدثون اأيها املنتخبون،
وح�شابات هذه اخلم�س �شنوات اأو�شلت املدينة
اإىل الإفال�س واإىل مد اليد اإىل الوزارة الو�شية
مل�شاعدتها على موازنة نفقاتها مع مداخيلها
ومدينة الرباط غنية مبمتلكاتها ومبردودية
ال�شرائب والر�شوم واجلبايات ،ومدينة الرباط
مل تعرف مع الأ�شف كيف توظف موقعها
كعا�شمة للمملكة لإغناء ميزانياتها ،ومدينة
الرباط اليوم تت�شاءل باندها�س كيف اأنها كانت
اأغنى املدن املغربية ( )1990وبفوائ�س ترتاوح
بني  15و 20مليارا يف كل �شنة ،ومبيزانيات
لتجهيزجهزتبهام�شاريعكبرية،وكيفاأفل�شت
اجلماعة يف ال�شنوات الأخرية.
وهذا هو املطلوب مناق�شته يف دورة احل�شاب
الإداري ل�شنة  2014لتحديد امل�شوؤوليات ،هل
اخللل من املوظفني املكلفني اأم من املنتخبني؟ اأم
منهمامعا؟

يف عهدهم «�أفل�شت» �جلماعة

جمل�س فيه الوزراء والزعماء والربملانيون يعجز
عن توفري مر�حي�س عمومية
هذا جمل�س جماعة العا�شمة
الإدارية وال�شيا�شية يعجز –
حا�شاكم – عن و�شع مراحي�س
عمومية رهن اإ�شارة املواطنني،
واملراحي�س اليوم اأ�شبحت
متنقلة ويف حجم الأك�شاك ول
يتطلب تركيبها �شوى ن�شف
�شاعة ،وثمنها ل يتعدى خم�شة
ماليني �شنتيم .ومائة مرحا�س
لن تكلف �شوى مبلغ الرثثرة يف
التليفونات للجماعة واملقاطعات
وت�شتنزف  500مليون.
واإذا ما اعتربنا عدد مر�شى
ال�شكري يف املدينة والذي يفوق
 100األف مري�س وحاجتهم
ال�شرورية ملرافق املراحي�س
خ�شو�شا لفئات التجار وال�شناع
واملتجولني
واخلدماتيني
والزائرين والأطفال واحلوامل،

تتاأكد اإجباريـــــة هذه اخلدمة،
ولقد �شيدت اجلماعات ال�شابقة
مراحي�س� ،شرعان ما حتولت
اإىل عمارات ودكاكني واأك�شاك
وا�شتوىل عليها جمموعة من
املنتخبني يف كل من يعقوب
املن�شور واليو�شفية.
ويف عهد امللج�س اجلماعي احلايل،
جمل�س فيه بع�س الوزراء
«اأ�شحاب ال�شعادة» وبع�س
الربملانيني «املحرتمني» ،وبع�س
الزعماء «املنا�شلني» وبع�س
رجال الأعمال «املرفحني»،
وبع�س الغيورين «املزورين»
على راحة املواطنني( )..كل هذه
النخبة الوطنية التي «تتبورد»
يف امليكروفونات وتوزع
الت�شريحات وتهاجم الفا�شدين
وت�شتم الذين يتالعبون بثقة

الناخبني ،وتتوعد املتمل�شني
من خدمة ال�شعب ،وها هو جزء
من هذا ال�شعب يف دوائرهم
النتخابية ويف قعر مقراتهم
احلزبية ،ي�شكو من النعدام الكلي
لأب�شط خدمة �شحية و�شرورية.
ووزراوؤنا وبرملانيونا ،وزعماوؤنا،
و«املرفحون» مــــــن منتخبينا،
يرفعــــــــون الرايـــــة البي�شاء
اأمام املواطنني ،و«يقررون»
بانهزامهم وعدم قدرتهم على
ت�شيري العا�شمة وعلى ف�شلهم يف
تدبري اأموال اجلماعة التي تعاين
من عجز دائم اأو�شلها اإىل الإفال�س
لتكون بذلك املدينة الوحيدة
التي اأفل�شت يف ح�شن وزراء
وزعماء وبرملانيني واملولعني
باللجان الت�شحيحية وال�شركات
اجلماعية ،واإ�شراك

«لت�شجيع»حو�دث�ل�شري:

ال يقع هذا اإال يف الرباط:
اختفاء ممرات الراجلني!
يف املدن التي حترتم �شكانها وزائريها ،ركبت اأنظمة
�شوئية،وجهزتممراتالراجلني«بفرا�س»منالطالء
الأ�شفر ،ونبهت ببعد ال�شائقني لأخذ احتياطاتهم من
مرور الراجلني ،وبع�س املدن فكرت حتى يف املارين
فاقدي الب�شر وو�شعت اآلت ومعدات �شوتية
لتمكينهم من املرور ب�شالم ،اأما عندنا يف الرباط،
فالراجلون «يف اأيدي اهلل» وحتى يف الأحياء الراقية
واأمام املدار�س والثانويات وامل�شتو�شفات وامل�شحات
والإدارات ل وجود ملمرات م�شبوغة حتمي الراجلني،
ل لعالمات جترب ال�شائقني لالنتباه واإعطاء الأولوية
مل�شتعملياملمرات.
ويف امليزانية حوايل  200مليون خا�شة لعالمات
الت�شوير وال�شباغة ،ونتحدى الق�شم املكلف باأن يدلنا
على ممر واحد من املئات متت �شباغته وجتهيزه
باإ�شارات تخرب ال�شائقني بوجود واحرتام مرور
الراجلني ،و� 5شنوات مل «مت�س» ال�شباغة طرق
املارين على اأرجلهم ،بل ،والكارثة هي اأن كل املدار�س

والثانويات وعددها حوايل  220موؤ�ش�شة تفتقر كلها اإىل
تاأمني اأ�شاتذتها وتالمذتها مبمرات حممية بعالمات ل
نقول �شوئية كما هو موجود يف بع�س املدن ،ولكن فقط
بطالئها وتنبيه ال�شائقني لحرتامها .ويبقى ال�شوؤال،
اأين تذهب مئات املاليني املخ�ش�شة لهذا الغر�س؟
وي�شتهزئالبع�سباأطفالناعندمايقحمونهميفحمالت
لتنظيم ال�شري واجلولن يف الطرقات ،وتنتهي تلك
احلمالت بانتهاء بثها يف التليفزيون ،وكنا ومازلنا
نطمع يف اأن ي�شاهم ذلك البع�س يف �شباغة املمرات
وتركيب املعدات ،وتعزيز العالمات املنظمة لل�شري
باإ�شارات واإنارات ،بدل من ترديد الأنا�شيد وال�شعارات
وتوزيعاملطبوعات.
فال�شري يف العا�شمة ،وتنظيمه هو من اخت�شا�س
ال�شرطة الإدارية املوكولة لرئي�س املجل�س اجلماعي،
فمتى يعي املنتخبون بواجباتهم وم�شوؤولياتهم يف
تاأطري املواطنني وحمايتهم من اأخطار الطرقات؟

�لرئي�س �لأمريكي �إيزنهاور ..
ولي�س نيك�سون
خطاأوقع�شهوايفن�شر�شورةالأر�شيفبالعدداملا�شي،
حيث ن�شرت �شورة الرئي�س الأمريكي نيك�شون عو�س
الرئي�س اإيزنهاور مع �شخ�شيات مغربية ..واإذ نعتذر
عن هذا اخلطاأ ،نعيد ن�شر التعليق مع ال�شورة املعنية.
وهي �شورة جتمع بني الرئي�س الأمريكي اأيزنهاور
وعن ميينه الدكتور املهدي بنعبود وعن ي�شاره احلاج
اأحمد بركا�س ،وعلي بركا�س ،رحمهم اهلل.

«الدرية» يف ال�شفقات واملنح
للجمعيات.
هذه هي الرباط التي دخلت عامل
الإفال�س ،وهذه هي الرباط التي
ل تتوفر على مراحي�س وعلى
م�شابح ،وعلى مالعب ،وعلى
حدائق ،وتتوفر على قاعات بدون
اأن�شطة وعلى مدار�س وثانويات
بدون تاأطري ل جمعوي ول
اجلمعيات
جماعي علما باأن بع�س
العنصر
ت�شتفيد من املاليري �شنويا،
وهذه هي الرباط التي يوؤطرها
وينظمها وينوب عنها ويدافع
عليها وميثلها بع�س الوزراء
والربملانيني والزعماء ورجال
الأعمال والغيورين الذين دخلوا
اإىل تاريخ «اإفال�س الرباط».

مبادرة �أقدمت عليها م�شحة م�شهورة
ب�شارع حممد �ل�شاد�ص ،بتخ�شي�ص كل
يوم جمعة يف �آخر كل �شهر لإجر�ء
فحو�شات وعمليات باملجان لفائدة
�ملر�شى �ملعوزين ،نتمنى �أن تتلوها
مبادر�ت مماثلة من باقي �مل�شحات
و�لأطباء و�شركات �لأدوية.
�شبه �إجماع لإقالة رئي�ص مقاطعة
بعدما مت �إنذ�ره برف�ص �حل�شاب
�لإد�ري ،ومقاي�شات وتدخالت يف
�لطريق لتاأجيل �لإقالة �إىل وقت
لحق قد ي�شادف �لنتخابات وحتل
�لإ�شكالية.
كل �لذين كانو� يتوعدون باإ�شقاط
�حل�شاب �لإد�ري للجماعة ل�شنة ،2014
غريو� �آر�ءهم و�أ�شبحو� «موؤيدين» لهذ�
�حل�شاب �إما بالمتناع عن �لت�شويت �أو
بالتغيب عن �جلل�شة وقت �لجتماع.
منذ حو�يل ع�شر �شنو�ت تويف رجل م�شن
نتيجة �لإهمال و�جلحود �للذ�ن لقيهما
من طرف ولده .ومات �لرجل وهو
ي�شهد �لنا�ص على �شخطه لولده �لذي
تركه يت�شول .هذ� �لولد «�مل�شخوط»
مر�شح لت�شيري د�ر للعجزة!! ،لي�ص حبا
يف �مل�شاكني ولكن طمعا يف «�مليز�نية».
من
أ
رش
ال يف
ر
باط
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أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

نص
هب

فقي

كرثة الظهور تق�سم الظهور

الأخطاء القاتلة التي قد تعجل برحيل رئي�س
جماعة الفقيه بن�صالح من احلكومة
غ .الكبير و ع .الموساوي

كان ا�ستوزار ،حممد مبديع،
خالل الن�سخة الثانية يف حكومة
بن كريان الق�سة التي ق�سمت
ظهر البعري ،والتي جرت عليه
جمموعة من املتاعب خ�سو�سا
عندما مل يح�سن الت�سرف يف
خرجاته الإعالمية ذات اليمني
وذات ال�سمال ،كما لو كان الأمر
مازال متعلقا برئي�س جماعة
الفقيه بن �سالح التي تراأ�سها
منذ � 17سنة اإىل يومنا هذا ،قلت
ت�سريحات �ستجره اإىل املجهول
من كرثة ظهوره دون اأن يعلم
باأن كرثة الظهور تق�سم الظهور؛
الف�سيحة الأوىل هي ت�سرب وثيقة
من اأر�سيف الوزارة التي ي�سريها
والتي مازال مل ي�سخن مكانه بها
بعد ،واملتعلقة بال�سوكولطة
لزميله الوزير من نف�س احلزب
حيث جميع اأ�سابع التهام تتوجه
اإليه باأنه من �سربها رغم نفيه اأية
عالقة باملو�سوع.
بعدها ياأتي ت�سريحه اخلطري

مبديع

والغريب يف نف�س الوقت عندما
اأعطى اأوامره اإىل عامل اإقليم
الفقيه بن �سالح خالل دورة
املجل�س الإقليمي العادية املنعقدة
يف اأواخر �سهر يناير من �سنة 2014
من اأجل ت�سخري القوة العمومية
يف حق �سالليي و�سالليات اأرا�سي
اجلموع «لأولد هاتن» الذين
خرجوا لالحتجاج اأمام العمالة من
اأجل املطالبة بحقوقهم امل�سروعة
اأ�سوة بالرجال ،لكن عامل اإقليم

الفقيه بن �سالح مل يعر كالمه اأي
اهتمام ما دام ل يعمل حتت اإمرته،
وهو الذي منذ قدومه �سنة 2010
مل ي�ستعمل القوة العمومية �سد
اأي وقفة احتجاجية �سلمية من
اأجل مطالب م�سروعة بل كان ينهج
دائما اأ�سلوب احلوار والإقناع
ال�سائدين اإىل يومنا هذا.
اخلطاأ الثالث ،الذي كان مبثابة
الرمية القاتلة( ،)..الغلطة التي
عرب من خاللها احلدود املغربية

سيدي مومن

اإىل اإيطاليا ،من خالل ت�سريحاته
لإحدى اجلرائد الوطنية كون ابنة
بلدته املحروق التي ل تعرفه اأ�سال
مدعيا اأنها ملا مار�ست اجلن�س
مع الرئي�س الإيطايل ال�سابق
بريل�سكوين مل تكن قا�سرا(.)..
وكلنا يعرف العالقة التي جتمع
الرئي�س الإيطايل بال�سلطة؛ اإنها
الرئة التي يتنف�س بها ،واملعار�سة
ال�سر�سة التي يواجهها داخل
بالده ،وياأتي وزير مغربي لريجع
اإليه بع�س الأمل ورمبا ال�سرعية
للرجوع اإىل ال�سلطة �سواء عن
ق�سد اأو غري ق�سد ،املهم اأن هم
الإيطاليني يا اأيها الوزير هو اأن
ل يرتكوا �سيئا حتى يجعلوه
مي�سي فوق �سكته ال�سحيحة ،كل
هذه الأخطاء والت�سريحات غري
حم�سوبة العواقب كلفت حزب
احلركة ال�سعبية غاليا مما جعل
اأمني احلزب يتحدث عن بوادر
«ان�سحاب احلركة ال�سعبية من
احلكومة» ،وهو الأمر الذي قد
يكون جمرد مقدمة لإقالة الوزير
مبديع(.)..

وادي زم

جمرم يهدد رجال الأمن
والق�صاء يف وا�صحة النهار

اأزقة تغرق و�صط الأزبال

ا�ستنكر عدد من �سكان «الزنقة  »6و«الزنقة  »26و«الزنقة  »24بحي �سيدي
مومن بالدار البي�ساء ،انت�سار الأزبال ب�سبب النق�س الكبري يف عدد احلاويات
مما يت�سبب يف رمي الأزبال على الأر�س ،فعدد احلاويات قليل مقارنة مع عدد
ال�سكان واملثري يف الأمر هو اأنه يتم نقل حاويات ”الزنقة  “6اإىل اأزقة اأخرى
من نف�س احلي من اأجل اإ�سكات اأ�سوات املحتجني.
وطالبت �ساكنة حي �سيدي بتدخل اجلهات امل�سوؤولة عن النظافة من اأجل
و�سع حد ملعاناتهم مع هاته الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف واملت�سببة
يف اأمرا�س احل�سا�سية التى اأ�سبحت ت�سكل خطرا على اأطفال احلي ،وهو
ال�سيء الذي دفع بع�س العائالت اإىل التوجه للق�ساء.
يقول اأحد املواطنني اإن �سركة النظافة يف حالة ”�سرود“ ولبد من اأن تقوم
بواجبها من خالل توفري احلاويات ومرور ال�ساحنات يوميا ،فكفى من
”احلكرة“.

يعي�س �سكان حي القريعة بوادي زم «مدينة ال�سهداء»،
وباخل�سو�س الزنقة  20الرعـــــب والهلـــــع واخلوف ،ب�سبب
ترويج القرقوبي و«احليحة» املحدثة من طرف ع�سابة يرتاأ�سها
�سخ�س من ذوي ال�سوابق ،وتاأويه اإحدى الأ�سر بنف�س الزنقة
ليتفادى ال�سبهات ،ويروج رئي�س الع�سابة هناك ،اأن جهة
من عائلته حتميه ،ويهدد كل من يتدخل اأو ي�ستكي ،بال�سالح
الأبي�س رفقة ع�سابته .بل ي�سرخ يف وجه اجلميع ويقول” :كل
من اعرت�س طريقي �سيكون م�سريه املوت �سواء اأكان مواطنا
اأو رجل اأمن اأو رجل ق�ساء ،واإنه ل يخ�سى اأحدا“ ،فمن يحمي
املواطنني من هذه الع�سابة؟

الدار البيضاء

معانـــاة العائــالت مــع اأ�صهـــر جنـــاح للمـــجانني يف املغـــرب

«رقم  »36يف الذاكرة ال�سعبية اإ�سارة اإىل
اجلنــــاح  36لالأمرا�س النف�سية والعقلية،
هذا اجلنـاح الذي يعرف اإهمال يف كل �سيء؛
اأبوابه دائما مو�سدة ،فما اإن تدخل اإليه
حتــــى تتفاجـــــــــــاأ بالأو�ســــــــاع املزرية
حيث اإن املري�س اإذا دخل اإىل هناك
مبر�س يخرج باأمرا�س اأخرى ،كالربودة واجلهاز
اله�سمي(.)..
وتعمل بع�س العائالت على نقل اأبنائها اإىل املركز
ال�ست�سفائي ابن ر�سد جناح  36للطب النف�سي،
حيث يوجد حرا�س اأمن خا�س يتعاملون مع حيث اإن الأ�سر تاأتي اإىل هناك حمملة باملواد
الزوار وكاأنهم جمرمون ،اأحدهم اأ�سبح معروفا الغذائية وال�سجــــــــائر التي تكد يف حت�سريها
بني املر�سى بت�سلطه(.)..
اأما زيــــــــارة املري�س فتتم يف اأوقات حمددة لتلتـــــــــقي باملري�س داخل ف�ســــــــــــاء غري لئق
يلت�سق فيه بالأر�س ،كما يتم تقدمي ال�سجائر اإىل

املري�س فهاته الأخرية هي ما يوؤن�سه يف وحدته
وت�سبح مالذا لتزجية الوقت والتخفيف من الأمل،
هذا بغ�س النظر عن اأن بع�س املر�سى ل حق لهم
يف الزيارة العائلية باعتبار اأن حالتهم ال�سحية
اخلطرية تقودهم اإىل القيام باأعمال غري �سرعية
فيما عدد كبري من الأ�سر ل تريد اأن يكون اأبناوؤها يف
هذا املكان ،ولكن اهلل غالب .وحيث اإن الأدوية مرتفعة
الثمن فاإن الأ�سر الفقرية واملعوزة تعاين الكثري يف
توفريها من اأجل اأن ي�ستعد اأبناوؤها �سحتهم.
اإن املر�ســـــــــى يعانون من الإهمال يف حتديد
مواعيد الك�سوفات الطبيـــــة اأمــــــــــا احل�سول
علــــــى �سرير هناك فهو اأمر يحتاج اإىل تدخل
اأحـــــــد امل�سوؤولني يف الدائرة التي ينتمي
اإليها املري�س(.)..

◆ مازالت عملية حماربة ال�سي�سا مبقاهي ومطاعم
عا�سمة �سو�س ”اأكادير“ تنفذ بطريقة انتقائية،
بحيث ت�ستغل الهواتف النقالة لتخرب اأ�سحاب
املحالت املحظوظني واملحميني باأن احلملة
�ستبتدئ على ال�ساعة كذا ليت�سنى لهوؤلء الت�سرت
عليهم ،واإخفاء ال�سي�سات اأثناء مدة احلملة،
وا�ستئناف ا�ستعمالها بعد مرور العا�سفة ،اأما
الذين ل خمرب لهم فيتعر�سون للحجز والإغالق
وم�سادرة الطاولت والكرا�سي لأنهم مل يفهموا
اللعبة بعد(.)..
◆ حتركات م�سبوهة ،ير�سدها �سكان القليعة
باإقليم اإنزكان اأيت ملول حيث ربط رجل �سلطة()..
عالقات مع اأ�سخا�س معروفني باملتاجرة يف الع�سبة
اخل�سراء ،ومل يتبني بعد اإن كانت هذه العالقات
�سببا يف جترب رجل ال�سلطة املذكور ،والذي مل يعد
يتقبل اأن يخاطبه عامة النا�س( )..وكل من جتراأ
على ذلك يثور يف وجهه ،وي�سمعه كالما ل يليق“.
فمن هو؟
◆ ظاهرة غريبة ت�سرتعي الهتمام وتثري النتباه
باإقليم اأ�ستوكة اأيت باها ،الأمر يتعلق هنا بظاهرة
ال�سكن الع�سوائي ،فرغم جلن التفتي�س التي يتم
اإر�سالها من العمالة اإىل جهات معينة( )..ل وجود
لل�سكن الع�سوائي فيها ،لذلك يت�ساءل الراأي العام
حول املق�سود من هذه اللجن اإذا مل يكن هو زجر
ال�سكن الع�سوائي يف اجلهات التي يعج بها ،عو�س
�سياع الوقت يف اأماكن اأخرى ل جدوى منها.
◆ اأجلت املحكمة البتدائية مبدينة اإنزكان ،يوم
الثالثاء املا�سي ،النظر يف ملف املتابعني الأربعة يف
اأحداث ال�سغب التي رافقت مقابلة الدورة العا�سرة
من بطولة الق�سم الرابع بع�سبة �سو�س لكرة القدم،
يوم الأحد املا�سي مبدينة اأيت باها ،وذلك اإىل غاية
يوم  18فرباير اجلاري .ويتابع املتهمون الأربعة
من جمهور فريقي اأدرار اأيت باها وتقدم بيوكرى
يف حالة اعتقال بتهمة «اإتالف اأ�سياء خم�س�سة
للمنفعة العامة» ،وكان رجال الدرك قد اعتقلوهم
بعد املناو�سات التي عرفها امللعب البلدي(.)..
◆ على غرار العديد من املدن املغربية وا�ستجابة
لنداء اأطلقه ن�سطاء على مواقع التوا�سل
الجتماعي ،للدعوة اإىل التظاهر والحتجاج
�سد نظام «م�سار» املعلوماتي ،الذي اعتمدته
وزارة الرتبية الوطنية هذه ال�سنة لتدبري
النقاط الدرا�سية للتالميذ� ،سهدت مدينة تيزنيت،
احتجاجات تالميذية� ،سباح يوم الثالثاء املا�سي،
رفعت خاللها �سعارات تعرب عن رف�سهم لربنامج
م�سار الذي اأعدته الوزارة.
◆ عممت مديرية النقل عرب الطرق وال�سالمة
الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
مذكرة حتت رقم  4322يف مو�سوع تنظيم حركة
انتقالية لروؤ�ساء مراكز ت�سجيل ال�سيارات مبختلف
جهات واأقاليم اململكة ،وذكرت املذكرة روؤ�ساء
املراكز اأن املراكز ال�ساغرة هي تلك التي جتاوز
روؤ�ساوؤها احلاليون مدة اأربع �سنوات واملراكز
امل�سرية بالنيابة وكذا التي تقدم روؤ�ساوؤها بطلبات
الإعفاء اأو النتقال اأو �سيحالون على التقاعد
لبلوغهم �سن التقاعد مع نهاية ال�سنة .2013
ويف هذا ال�سدد� ،سنفت الوزارة عددا املراكز
املعنية اإىل مراكز كربى ومتو�سطة و�سغرى ح�سب
حجم ن�ساطها ،وحدد لكل فئة �سروط امل�ساركة بها
والتي يجب اأن تتوفر يف املر�سحني ،كما و�سعت
الوزارة رهن املرت�سحني ا�ستمارة لهاته الغاية
ق�سد ملئها من طرف املعنيني .فبالن�سبة جلهة
�سو�س فقد مت ت�سنيف مركز الت�سجيل باأكادير
�سمن املراكز الكربى ،بينما �سنفت مراكز تزنيت-
اإنزكان -تارودانت �سمن املراكز املتو�سطة
كمراكز معنية باحلركة ،يف الوقت الذي و�سع فيه
مركز ا�ستوكة اأيت باها ببيوكرى �سمن املراكز
ال�سغرى.
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إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث محل لبيع وتريي�ض الدجاج
برقم  1861الب�ساتين  7ال�سطر 2
مكنا�ض م��ن ط��رف ال�سيد(ة):
معزوز عبد الحفيظ.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 207- 14
❋❋❋
المملكة المغربية

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث محل لبيع وتريي�ض الدجاج
برقم  28عمارة الن�سيم  4الب�ساتين
مكنا�ض من طرف ال�سيد(ة) :محمد
مجاهد.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 210 - 14
❋❋❋

وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث مخبزة وبيع الحلويات
برقم  1424الطابق ال�سفلي مرجان
 5مكنا�ض من طرف �سركة« :مخبزة
وحلويات العذراء».
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 208- 14
❋❋❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث مقهى برقم  8عمارة 4
تجزئة قرطبة جناح  1مكنا�ض من
طرف ال�سيد(ة) :علي ها�سمي.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 211- 14
❋❋❋

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث مخبزة وبيع الحلويات
ومحلبة برقم  213ولجة لمراني
تواركة مكنا�ض من طرف ال�سيدان:
ح���ور ع��ب��د ال��ه��ادي وح���ور عبد
العزيز.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 209- 14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
ب���اإح���داث م��ح��ل ل��ب��ي��ع و�سنع
الحلويات برقم  74تجزئة زين
ال��ع��اب��دي��ن م��ك��ن��ا���ض م��ن ط��رف
ال�سيد(ة) :الح�سين او المعلم.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
ن�سر هذا الإعالن.
As 212- 14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

قوم الأ�سل التجاري المذكور في
مبلغ  1.156.641.08درهم.
فعلى دائني مقدم الح�سة اأعاله
و�سع تعر�ساتهم بمكتب ال�سجل
التجاري بالمحكمة البتدائية ببني
مالل داخل اأجل ل يتجاوز خم�سة
ع�سر ي��وم��ا ال��م��وال��ي��ة للن�سرة
الثانية.
As 215- 14

يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق
باإحداث مقهى برقم 7تجزئة للة
�سعود �سارع ال�ساوية الزيتون
 ملف عدد2014/12 :مكنا�ض من طرف ال�سيد(ة) :اأمينة
 حساب رقم26478 :و�سن.
الت�سال
أمر
ل
ا
يهمه
من
كل
فعلى
بمقت�سى تقرير ر�سمي من طرف
بالم�سلحة القانونية بالجماعة الخبير الحي�سوبي اإبراهيم �ساوي
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقة
الحبول) بالدار البي�ساء.
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
قدم ال�سيد غانم الح�سين الحامل
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ للبطاقة الوطنية رقم I 127585
والم�سجلة بال�سجل التجاري
ن�سر هذا الإعالن.
بالمحكمة البتدائية ببني مالل
As 213- 14
تحت عدد  ،20792الأ�سل التجاري
❋❋❋
الذي هو عبارة عن مخبزة الكائنة
ببني مالل حي ال�سعادة بلوك 05
المملكة المغربية
رقم 01كح�سة في ال�سركة المدعوة
وزارة الداخلية
 MIRATE SARL AUفي �سخ�ض
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
ممثلها القانوني ،مقيدة بال�سجل
قسم الممتلكات والشؤون
التجاري بالمحكمة البتدائية تحت
القانونية
عدد  ،6013راأ�سمالها 200.000.00
المصلحة القانونية
درهم وقد قوم الأ�سل التجاري
المذكور في مبلغ 287.038.70
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار درهم.
فعلى دائني مقدم الح�سة اأعاله
يعلن رئي�ض المجل�ض البلدي و�سع تعر�ساتهم بمكتب ال�سجل
لمكنا�ض اإلى العموم اأنه قد اأودع التجاري بالمحكمة البتدائية ببني
بالم�سلحة القانونية ملفا يتعلق مالل داخل اأجل ل يتجاوز خم�سة
باإحداث مقهى ومخبزة برقم  137ع�سر ي��وم��ا ال��م��وال��ي��ة للن�سرة
تجزئة ال�سالم � 1سيدي �سعيد الثانية.
مكنا�ض من طرف ال�سيدان :محمد
As 216- 14
ك�سور ويو�سف ك�سور.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال
❋❋❋
بالم�سلحة القانونية بالجماعة
تقديم أصل تجاري
الح�سريةلمكنا�ض(ملحقةالحبول)
ق�سد الط���الع على ه��ذا الملف
حصة في شركة
واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل اأجل
مدته ( 15يوما) ابتداء من تاريخ
 ملف عدد2013/313 :ن�سر هذا الإعالن.
 حساب رقم26473 :As
214- 14
بمقت�سى تقرير ر�سمي من طرف
الخبير الحي�سوبي اإبراهيم �ساوي
❋❋❋
بالدار البي�ساء.
قدم ال�سيد غانم الح�سين الحامل
تقديم أصل تجاري
للبطاقة الوطنية رقم QA 9745
حصة في شركة
والم�سجل بال�سجل التجاري
بالمحكمة البتدائية ببني مالل
 ملف عدد2014/13 :تحت عدد  ،11300الأ�سل التجاري
 حساب رقم26479 :الذي هو عبارة عن �سيدلية الكائنة
بمقت�سى تقرير ر�سمي من طرف ببني مالل حي بام زنقة  1رقم 71
الخبير الحي�سوبي اإبراهيم �ساوي كح�سة ف��ي ال�سركة المدعوة
PHARMACIE S.D JABER
بالدار البي�ساء.
قدم ال�سيد غانم الح�سين الحامل  SARL AUفي �سخ�ض ممثلها
للبطاقة الوطنية رقم  V 27508القانوني ،مقيدة بال�سجل التجاري
والم�سجل بال�سجل التجاري بالمحكمة البتدائية تحت عدد
بالمحكمة البتدائية ببني مالل  ،5999راأ�سمالها 800.000.00
تحت عدد  ،9742الأ�سل التجاري درهم وقد قوم الأ�سل التجاري
المذكور في مبلغ 1.365.337.68
الذي هو عبارة عن �سيدلية الكائنة درهم.
ببني مالل رقم  468ق�سر غرافات
فعلى دائني مقدم الح�سة اأعاله
�وة
كح�سة ف��ي ال�����س��رك��ة ال��م��دع�
و�سع تعر�ساتهم بمكتب ال�سجل
GHANEMEDICAL
SARL AU
التجاري بالمحكمة البتدائية ببني
في �سخ�ض ممثلها القانوني ،مقيدة مالل داخل اأجل ل يتجاوز خم�سة
بال�سجل ال��ت��ج��اري بالمحكمة ع�سر ي��وم��ا ال��م��وال��ي��ة للن�سرة
الب��ت��دائ��ي��ة ت��ح��ت ع���دد  ،6011الثانية.
As 217- 14
راأ�سمالها  600.000.00درهم وقد

تقديم أصل تجاري
حصة في شركة
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شكايات
طالب فرع اإقليم الحاجب للهيئة الوطنية لحماية
المال العام بالمغرب ،في بيان ا�ستنكاري له ،بفتح
تحقيق دقيق حول كيفية واأهداف �سرف الميزانية
المخ�س�سة للمبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية،
ونا�سد الفرع وزير العدل بفتح تحقيق حول الثروات
التي راكمها بع�ض الم�سوؤولين المكلفين بتدبير
ميزانية المبادرة على م�ستوى الإقليم.
ا�ستنكر ائتالف مغاربة اأوربا تحركات لجنة الحوار
الوطني للمجتمع المدني التي يقودها ال�سوباني()..
والهتمام غير الم�سبوق بعقد اجتماعات و�سفها
«بالماراطونية»ُ ،و ِّك��ل تنظيمها وتح�سيرها لما
اأ���س��م��اه��م ال��ب��ي��ان ب����«اأ����س���ح���اب الم�سالح
والنتهازيين».
وجه رئي�ض جمعية اأرباب ال�ساحنات ال�سغرى
لنقل موارد البناء اأ�سفي �سكاية اإلى والي جهة دكالة
عبدة ،يطالبه من خاللها بالتدخل لوقف ن�ساط اإحدى
ال�سركات التي ت�سوق الرمال ال�ساطئية الم�سروقة
من المقالع المرخ�سة ،بطرق و�سفها ب�«الم�سبوهة
وغير القانونية» مما ي�ستنزف ثروات البالد.
رف��ع الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد
واللوج�ستيك -التحاد المغربي لل�سغل ر�سالة اإلى
المدير العام لبريد المغرب بالرباط ،بتاريخ 07
فبراير  ،2014ي�ستنكر فيها ما اأ�سماه «ل مبالة»
هذا الأخير وبع�ض الم�سوؤولين الآخرين في تدبير
الموارد الب�سرية والعالقات الجتماعية داخل
البريد.
خريبكة

ترويج الكوكايني وتزوير
اأرقام ال�سيارات الفارهة

سعيد الهوداني

متك������نت ال�سرط����ة الق�سائية بخريبكة ،موؤخرا،
من تفك����������يك �سبكة لرتوي������ج الكوكايني و�سرقة
ال�سي���������ارات الفارهة ذات الرتقيم اخلارجي .
حي������ث انتقلت اإىل مدينة الدار البي�ساء ليتم توقيف
زعيم ال�سبكة وهو يحمل ك�سورا على م�ستوى الظهر لينقل
اإىل مركز ال�سرطة بخريبكة ق�سد تعميق البحث معه .
وبناء على اعرتافات املوقوف الأول ت�سارعت وترية
تفكيك ال�سبكة حيث مت اإلقاء القب�ض على اأحد اأفراد ال�سبكة
وبحوزته كميات مهمة من مادة الكوكايني ،ومت حجز
�سيارة �سغرية من نوع  306ذات ترقيم خارجي مزور.
ويف ال�سياق نف�سه ،متكنت ال�سرطة الق�سائية
من توقيف اأحد اأفراد ال�سبكة بجماعة بوجنيبة
ومبعيته «كولف زيربا» زرقاء اللون مزورة.
وقد بلغ عدد اأفراد الع�سابة  25فردا كانوا ين�سطون يف
جتارة الكوكايني و�سرقة ال�سيارات الفارهة وقد اأحيلوا
جميعا على العدالة .
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مراكش

الصويرة

ر�شائل «تامن�شورت» يف «كارطونة» البا�شوية
عزيز الفاطمي

مازال حال «مدينة» تامن�صورت
على بعد �صنوات �صوئية من اأجل
االلتحاق ب�صف املدن احل�صرية،
رغم ما روج و �صوق له من طرف
املوؤ�ص�صة التي تكلفت بخلق هذه
املدينة التي ال تف�صلها عن مراك�ش
اإال م�صافة ب�صعة دقائق.
ومن املفارقات املعيقة للتنمية هذه
املدينة من اأجل �صمان �صري ح�صري
مالئم كون تامن�صورت تدبر اأمور
�صاكنتها باإمكانيات وعقليات جمل�ش
قروي «ال حول وال قوة له» حيث
لكل جمال حاجياته وخ�صو�صياته.
م�صاكل تامن�صورت ال ح�صر لها،
اأهمها :انعدام النظافة ،واالنفالت

تلكس

اأمني ،وامل�صالح االإدارية ال�صبه
امل�صلولة ،وال وجود الأي وكالة
بريدية حيث با�صوية املدينة تقوم
مقام بريد املغرب فما على ال�صكان
اإال التوجه يوميا اإىل مقر البا�صاوية
من اأجل البحث والتنقيب على
ر�صائلهم املكد�صة داخل علبة
من الكارطون ،و�صع يقلق بال
ال�صكان نظرا الأهمية وم�صريية
بع�ش الر�صائل التي قد حتمل
اأحكاما تبليغية ،اأو اإ�صعارات
بنكية اأو �صريبية اأو حواالت مالية
«معا�صات».
اإن �صاكنة تامن�صورت تنا�صد وايل
جهة مراك�ش ومن خالله جميع
اجلهات املعنية التدخل من اأجل
اإيجاد حلول ناجعة.

سعيد أحتوش

اللعب مع الترامواي..

اعتقلت عنا�صر االأمن
ببيوكرى اأحد االأ�صخا�ش
بحي درب كناوة ميتهن
البقالة وكان ي�صتغل حمله
وحجزت
لرتويجاملخدراتُ ،
لديه كمية ُو�صفت باملهمة
من ال�صريا «احل�صي�ش»،
واعتقلت عنا�صر االأمن
خالل ذات العملية قريبة
له لها عالقة باملروج.
وقد اأحيل املوقوفان
على ابتدائية اإنزكان بعد
ا�صتكمال م�صطرة اال�صتماع
والتحقيق معهما مبفو�صية
االأمن ،حيث مت االإفراج
عن ال�صيدة فيما متت اإدانة
البقال بالتهم املوجهة اإليه.

عني على

�شت م�شتويات ابتدائية ملعلمـني
اثنـني يف ق�شم واحـد

إعــــداد :زهير البـوحاطي

�شلطات االحتالل ت�شتعمل الر�شا�ض
املطاطي �شد املهاجرين
اأكدت العديد من امل�صادر
على اأن قوات االحتالل
ا�صتعم������لت الر�صا�ش
املطاط�����ي �صد املهاجرين
االأفارقة اللذي�����ن كانوا
يردون الدخ����ول اإىل
�صبتة املحتل�������ة عرب
�صاطئ البح�����ر ال������ذي
يربط املغرب ب�صبتة،
وذلك على ال�صاعة �صاد�صة �صباح من يوم اخلمي�ش  06فرباير من العام
اجلري ،واأ�صافت م�صادر «االأ�صبوع» اأن حويل  400مهاجر اإفريقي كانوا
يريدون اقتحام ال�صياج الرابط بني احلدود الوهمية ،حيث مل يجدوا �صبيال
القتحامه �صوى ال�صباحة عرب ال�صاطئ ،لكن القوات اال�صتعمارية ملا اأح�صت
باخلطر ا�صتعملت االأ�صلحة النارية ملنعهم من االقرتاب من املياه االإ�صبانية
فوقعت خالفات بني االأمن االإ�صباين واملغربي حول من �صيتحمل م�صوؤولية
هوؤالء االأفارقة ال�صبع الذين لقوا حذفهم بر�صا�ش قوات االحتالل.
جمعيات اإ�صبانية ا�صتنكرت بدورها ما اأقدم عليه جهاز احلر�ش املدين من
اعتداء وا�صتعمال االأ�صلحة �صد االأبرياء اللذين كانوا يق�صدون �صبتة من
اأجل االإنعام بال�صالم وتوفري لقمة العي�ش الأ�صرهم.
ولالإ�صارة ،فاإن معظم اجلمعيات احلقوقية والتي تن�صب نف�صها مدافعة
عن املدينة املحتلة وحدودها التزمت ال�صمت جتاه ما تقوم به ال�صلطات
اال�صتعمارية.

ظاهرة غريبة ،وحالة يرثى لها فعال ،تلك التي تعي�صها
جمموعة مدار�ش حمان الفطواكي الوحدة املدر�صية الرابعة،
بجماعة لكدادرة التابعة لبلدية احلن�صان باإقليم ال�صويرة،
حيث يدر�ش معلمني فقط يف ق�صم واحد �صت م�صتويات ،من
امل�صتوى االأول ابتدائي ،اإىل امل�صتوى ال�صاد�ش اأ�صا�صي.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن النيابة االإقليمية للرتبية والتعليم
بال�صويرة ،قد تعاقدت مع اأحد املقاولني من مدينة مراك�ش،
من اأجل بناء ف�صل درا�صي من االإ�صمنت يوفر الظروف
املالئمة للتالميذ ،بخالف ف�صول باقي املدار�ش ،وقد مت
ذلك فعال �صيف �صنة  2010دون علم االإدارة الرتبوية
باملو�صوع ،اإال اأن امل�صروع مل يكتمل ،لتاأجل باقي االأ�صغال
اإىل موعد الحق ،لكن الكل �صيفاجاأ بداية املو�صم الدرا�صي
 2012بعملية هدم طالت امل�صروع بكامله.
ليبقى الت�صاوؤل معلقا ،هل �صيتدخل وزير الرتبية الوطنية،
لتعميق البحث يف االأ�صباب التي اأدت اإىل اإجها�ش م�صروع
كان �صيبدد العديد من ال�صعوبات التي يعي�صها املدر�صون
والتالميذ على حد �صواء بالعامل القروي؟
يقولون إن «الترامواي»
سيوسع شبكته في الرباط
ونواحيها ،ليشمل األحياء
الشعبية في مدينة سال()..
ولكن هذه الصورة التي
التقطت ،مؤخرا ،قد تدعو
أصحاب المشروع إلى
مراجعة أوراقهم ،فإذا
كان األطفال يلعبون مع
«الترام» في حي السالم()..
ماذا سيفعل المنحرفون
وأصحاب السوابق في أحياء
«القرية» و«سيدي موسى»
و«الواد الخانز»( )..وهلم
جرا.
الطريف في الصورة أنه
في مثل هذه اللقطات تجد
دائما من يقف متفرجا ،كما
هو حال هذه السيدة فوق
الدراجة النارية.

«الرحماين» الذي تكلف بنقل
اللحوم طيلة � 20شنة
محمد الدفيلي

بعد مزاولته ملهنة
نقل اللحوم بوا�صطة
�صيارةتتمتعبرخ�صة
لهذا الغر�ش الأزيد
من � 20صنة ،ياأتي
اليوم رئي�ش املجل�ش
الب������لدي ل�ص���يدي
بوعث������مان اإقل�����يم
الرحامنة ليحرمه من جتديد الرخ�صة .وبهذا اخل�صو�ش
يقول ابن «ج .ح» وهو الذي اأ�صبح يعيل هذه االأ�صرة ،اإن
ال�صيد الرئي�ش طلب منه اأن يجدد هيكل ال�صيارة «املجمد»،
وبعد تكلفه م�صاريف ذلك يفاجاأ بامتناع الرئي�ش من جتديد
رخ�صته( )..مقابل ال�صكوت عن نقل اللحوم يف ظروف غري
�صحية كما تو�صح ال�صورة.

تاأجيـــل حماكمــــة اجلمركيـــني املزوريــــن
اأكدت بع�ش امل�صادر تاأجيل حماكمة رجال اجلمارك
وبع�ش موظفي ق�صم ت�صجيل ال�صيارات بتطوان اإىل يوم
اخلمي�ش  20فرباير من ال�صهر اجلري ،وعلمت «االأ�صبوع»
من م�صادر خا�صة اأن املحكمة االبتدائية بتطوان تتابع
هوؤالء بتهمة ت�صجيل والعمل على ال�صماح لل�صيارات
امل�صروقة باحل�صول على الوثائق القانونية ،وكذلك
ح�صول بع�ش املوظفني على اإكراميات من اأجل غ�ش

النظر على بع�ش املخالفات يف جمال ال�صري ،كما يتم منح
رخ�صة ال�صياقة لبع�ش االأ�صخا�ش ال يجيدون القراءة
وال الكتابة مقابل مبلغ مايل و�صل اإىل مليون �صنتيم.
وقد عرف هذا القطاع يف االآونة االأخرية ت�صيبا وفو�صى
وع�صوائية وال من يحرك �صاكنا يف املو�صوع ،حتى �صار
احلرا�ش ي�صنعون ويفعلون ما ي�صاءون باملواطنني.

القب�ض على ”مفتاح“ ع�شابة خطرية يف ال�شمال
األقت عنا�صر االأمن بتطوان،
االأ�صبوع الما�صي ،القب�ش على
ال��رج��ل ال��ث��ان��ي ف��ي ع�صابة
اإجرامية خطيرة متخ�ص�صة في
تروي�ج الم����خدرات وال�صرقة
بمدينة تطوان ،ب�صبب الرعب
الذي اأف�صاه بين �صكان االأحياء
ال�صعبية وخ�صو�صا حي «ربع
�صاعة» ،والذين كانوا يعانون
ف���ي ���ص��م��ت م���ن ط����رف ه��ذه
الع�صابة التي تهاجمهم ليال.
واع��ت��ق��ل ال��م��ت��ه��م الملقب
ب�«بمبلي» ليلة يوم الخمي�ش/
الجمعة على ال�صاعة الواحدة
والن�صف �صباحا في غابة جبل

«در�صة» ،والذي كان يتخذها
م��ل��ج �اأ ل���ه وم��ك��ان��ا ل��ت��روي��ج
الكوكايين والهروين وتوزيع
الم�صروقات على باقي اأفراد
الع�صابة ،بناء على مذكرة بحث
�صادرة في حقه كما مازالت
االأب��ح��اث ج��اري��ة على زعيم
الع�صابة.
ويذكر اأن بع�ش اأحياء مدينة
تطوان كانت تعرف انعدام االأمن
واالأم��ان ب�صب تكاثر مروجي
المخدراتوالل�صو�شواأ�صحاب
ال�صوابق العدلية ،لكن تح�صنت
االأو�صاع في االآون��ة االأخيرة
و�صار االأمن يعمها.
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�صخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

 ...وقال يل عبد �لهادي بوطالب�«:حل�سن �لثاين رّ
غي ر�أيه
يف تعييني وزير� �أول ب�سبب و�ساية من �إدري�س �لب�سري»

حلقتي اليوم هي ذات نكهة خ��ضة جدا حيث �ض�أ�ضتح�ضر
فيه� ذكري�تي مع الأخ الكبري ،الأ�ضت�ذ والأديب واملفكر
املتميز ،اأ�ضت�ذ امللوك الراحل الدكتور عبد اله�دي
بوط�لب.
ويوم رحل عبد اله�دي بوط�لب �ضعرت بثغرة عميقة يف
حي�تي ،فقد ك�ن رحمه اهلل �ضديق� ن�در املثيل ،عرفته منذ
حوايل عقدين من الزمن فوجدت فيه الطيبوبة ودم�ثة
اخللق اإىل ج�نب العلم الغزير ،حيث كنت ل اأ�ضبع من
التحدث اإليه وهو املو�ضوعة الب�ضرية يف كل م�ض�رب
الثق�فة الأدبية والعلمية وال�ضي��ضية والقت�ض�دية.
واأخي الراحل بوط�لب هو الذي ق�م بتقدمي موؤلفي الأول
عن جاللة امللك «حممد ال�ض�د�س ،امللك الأمل» .ويف عيد
ال�ضب�ب ل�ضنة  ،2001حظيت ب��ضتقب�ل من طرف جاللة
امللك لتقدمي موؤلفي جلاللته ،فوقفت حتت ك�مريات
القنوات التلفزيونية بح�ضور كب�ر ال�ضخ�ضي�ت املدنية
والع�ضكرية بني يدي امللك وقلت له« :اإن هذا املوؤلف من
تقدمي الدكتور عبد اله�دي بوط�لب» ،ف�أم�ضك الكت�ب
وق�ل يل وهو م�ضرور« :مزي�ن ،مزي�ن» وك�ن يقف خلفه
�ضقيقه �ضمو الأمري مولي ر�ضيد.
لقد ك�ن الدكتور عبد اله�دي بوط�لب اأ�ضت�ذا للراحل
احل�ضن الث�ين وجلاللة امللك حممد ال�ض�د�س .وبعد
انتق�ل احل�ضن الث�ين اإىل دار البق�ء ،كنت ذات يوم يف
بيت عبد اله�دي بوط�لب نتن�ول الغذاء مع� ،فق�ل يل
مبت�ضم�« :خري خلف خلري �ضلف .هنيئ� للمغ�ربة».
فقلت له مت�ض�ئال« :م�ذا تق�ضد ي� اأخي؟» ف�أج�بني« :لقد
ترك احل�ضن الث�ين ملك� من عظم�ء الت�ريخ .و�ضرتى
م� �ضيحققه امللك حممد ال�ض�د�س ملغرب القرن الواحد
والع�ضرين» .ف�ض�ألته« :هذا ل �ضك فيه ،ولكن م�ذا
تق�ضد ب�لذات؟» فق�ل يل«:اأن� اأعرف �ضخ�ضية امللك
حممد ال�ض�د�س جيدا .اإنه ب�لغ الذك�ء ول يقوم بخطوة
اإل بعد اأن يدر�ضه� .لهذا فكل قراراته تكون �ض�ئبة .وهو
ل يج�مل اأحدا يف احلق ويف ال�ض�لح الع�م للمغ�ربة».
وا�ضت�أنف كالمه ق�ئال« :لهذا ف�إن حممد ال�ض�د�س يتوفر
على كل موا�ضف�ت امللك املث�يل للقرن اجلديد».
وفعال مل متر ب�ضعة اأ�ض�بيع على توليه العر�س حتى
انطلق حممد ال�ض�د�س يف اإطالق اأورا�س التغيري اجلذري
للمغرب ،بل لطريقة روؤية �ضعبه لالأ�ضي�ء ،فتم ت�ضريع
قوانني جديدة ملع�ملة املواطن وفق منطق حفظ كرامة
وحقوق الإن�ض�ن .وانطلقت امل�ض�ريع واملنجزات يف كل

المرحوم عبد الهادي بوطالب

مك�ن.
وبعد �ضنوات على ن�ضر كت�بي الأول قررت اإع�دة ت�أليف
موؤلف جديد عن جاللة امللك حممد ال�ض�د�س ،ف�خت�ر
يل الدكتور بوط�لب عنوان« :حممد ال�ض�د�س ،ملك
الإ�ضالح والتغيري» وجنح الكت�ب جن�ح� كبريا مثل
املوؤلف ال�ض�بق.
وك�ن الدكتور بوط�لب حري�ض� على دعوتي دائم� اإىل
م�ئدة الغذاء اأو الع�ض�ء ببيته ،فكن� نتج�ذب اأطراف
احلديث حول كل املوا�ضيع ،ولكنه ك�ن يف�ضل التحدث
عن اللغة العربية وعن الثق�فة والأدب وك�ن اأف�ضل
مو�ضوع لديه هو التحدث عن ذكري�ته الكثرية مع
الراحل احل�ضن الث�ين ،واأذكر اأنه حكى يل ذات يوم
عن ميالد حممد ال�ض�د�س ،وق�ل يل «:ذات �ضب�ح
دع�ين امللك الراحل احل�ضن الث�ين على وجه ال�ضرعة.
وعندم� ح�ضرت علمت قبل الدخول على جمل�س امللك
ب�أن ال�ضريفة والدة الأمراء يف م�ضت�ضفى الق�ضر لو�ضع
مولوده� الث�ين بعد �ضمو الأمرية لال مرمي قبل �ضنة.
فهرعت اإىل الغرفة التي ك�ن احل�ضن الث�ين يجل�س فيه�،
فوجدته واقف� وقد بدت عليه مظ�هر التو ّتر .ومبجرد
روؤيته يل ق�ل يل« :ب�ضرعة ي� بوط�لب اذهب واحمل يل
معك اخلرب ال�ضعيد» فهرعت اإىل الن�حية التي ك�ن يوجد
به� امل�ضت�ضفى امللكي و�ض�ألت عن الأحوال ،فق�لوا يل:
«لي�س هن�ك اأي خرب» ،وبعد حلظ�ت خرج الطبيب
الرئي�ضي واجته �ضوبي وق�ل يل« :لقد رزق جاللة
امللك مبولود ذكر» ،ومل يكد يكمل كالمه حتى طرت
طريان� اإىل احل�ضن الث�ين .ومبجرد وقويف اأم�مه ق�ل يل
مبت�ضم�« :لديك اخلرب ال�ضعيد .األي�س كذلك» فقلت له:
«لقد ج�ء ويل عهدكم» .واأذكر اأن احل�ضن الث�ين وقف
من فرط الفرحة ورفع يديه �ض�كرا اهلل على ميالد ويل
عهده .وبعد اأ�ضبوع ا�ضتدع�ين امللك وق�ل يل ب�حلرف:
«اأنت الذي �ضتذبح خروف عقيقة ويل العهد واأنت الذي
�ضتعلن عن ا�ضمه ،فقد اأ�ضميته على ا�ضم والدي حممد
اخل�م�س ،رحمه اهلل .وهكذا ك�ن .وعندم� ج�ء موعد
ذبح اخلروف اقرتبت منه ومل اأ�ضتطع النظر يف عينيه
ولكن �ض�عدين خدام الق�ضر امللكي يف ذبحه .وك�ن اأول
و اآخر خروف ذبحته يف حي�تي .ويومه� منحني امللك
 100قطعة ذهبية (لويزة) كم� هي ع�دة امللوك يف تلك
املن��ضب�ت ال�ضعيدة .وقد ظل احل�ضن الث�ين حم�فظ� على
هذه الع�دة يف كل عقيق�ت الأمراء والأمريات».
وك�ن الراحل بوط�لب من اأ�ضد الن��س �ضغف� ب�لكتب
وب�لقراءة ،حيث كنت اأجده يف كل زي�رة يل مم�ضك�
بكت�ب يقراأه ويتمعن يف حمتواه حتى ينهيه .وقد
�ض�ألته ذات مرة عن هذا املو�ضوع ،فق�ل يل «:القراءة
�ضرورة لإنع��س الأفك�ر وتثقيف النف�س .ول بد يل من
قراءة موؤلف كل اأ�ضبوع على الأقل» ف�ض�ألته يف نف�س
اجلل�ضة« :ومن هو ك�تبك املغربي املف�ضل؟» و�ضحكت
واأكملت �ضوؤايل« :اأم هل تف�ضل قراءة موؤلف�تك؟» فق�ل
يل« :لدين� يف املغرب كت�ب ُكرث اأقراأ لهم ب�ضكل منتظم،
ولكني اأف�ضل قراءة م� يكتبه قيدوم ال�ضحفيني املغ�ربة
الأ�ضت�ذ م�ضطفى العلوي .واأن� اأعترب زاويته الأ�ضبوعية
«احلقيقة ال�ض�ئعة» مرجع� حقيقي� حول الت�ريخ
املغربي من جهة وحول الواقع الراهن للمغرب من جهة
ث�نية ،اإن م�ضطفى العلوي ل يكتب من فراغ ،بل هو
مو�ضوعة �ض�ملة لكل م� جرى وكل م� يجري من اأحداث
ع��ضه� ويعي�ضه� املغرب والع�مل اأجمع» .وت�بع حديثه
عن الأ�ضت�ذ م�ضطفى العلوي ق�ئال »:اإن يل ذكري�ت
طيبة معه وعالقتي به متتد لعقود طويلة واأن� اأحرتم
روحه الن�ض�لية وكت�ب�ته ال�ضف�فة الغنية ب�ملعلوم�ت
الواقعية .و�ض�أروي لك ق�ضة حدثت يل معه منذ �ضنوات
و�ضنوات .فقد ا�ضتدع�ين املرحوم احل�ضن الث�ين يف اأحد
الأي�م ،وب�ضرين ب�أنه اخت�رين ملن�ضب الوزير الأول ،وق�ل
يل ب�حلرف« :بعد اأي�م قليلة �ض�أعلنك وزيرا اأول ب�ضكل
ر�ضمي اأم�م املواطنني عرب و�ض�ئل الإعالم ،فجهز نف�ضك
لهذه امل�ضوؤولية ف�أن� واثق من كف�ءاتك» .ولكن بعد اأي�م
اأمر امللك بح�ضوري ب�ضرعة .وعندم� مثلت بني يديه،
وجدته غ��ضب� وك�ن احل�ضن الث�ين ل يخفي غ�ضبه
على اأحد .فب�درين ق�ئال« :لقد دار بيني وبينك كالم يف
الأ�ضبوع امل��ضي ي� بوط�لب ،فلم�ذا اأخربت ال�ضحفي
م�ضطفى العلوي مب� قلته لك؟» فتف�ج�أت وقلت له:
«مولي ،اأنت تعرفني جيدا وتعرف ب�أنني ي�ضتحيل
علي اإف�ض�ء حرف واحد مم� اأ�ضمعه من جن�بك ،فكيف
ميكن اأن يحدث ذلك؟» ف�أج�بني غ��ضب�« :لقد بلغني

وزيري اإدري�س الب�ضري بكل هذا» .وهكذا ف�ضل م�ضروع
تن�ضيبي على راأ�س الوزارة الأوىل ب�ضبب تلك الو�ض�ية.
وقد ك�ن احل�ضن الث�ين معروف� ب�أنه ك�ن يرتاجع عن
قرار م� عندم� يبلغه ب�أنه قد �ض�ع وانك�ضف قبل اأن يعلنه
هو بنف�ضه.
وقد ك�ن �ضديقي واأخي عبد اله�دي بوط�لب من اأعظم
ال�ضخ�ضي�ت التي ع��ضرت ثالثة ملوك هم :حممد
اخل�م�س واحل�ضن الث�ين وحممد ال�ض�د�س .وك�ن وفي�
للعر�س العلوي .وقد ولد �ضنة  1923مبدينة ف��س
ودر�س يف ج�معة القرويني حتى تخرج منه� ب�ضه�دة
علي� .ويف �ضنة  1948ك�ن من بني املوؤ�ض�ضني حلزب
ال�ضورى وال�ضتقالل وع�ضوا للمكتب ال�ضي��ضي لهذا
احلزب منذ ت�أ�ضي�ضه اإىل �ضنة  ،1959وخالل هذه املدة
عمل رئي�ض� لتحرير جريدة «الراأي الع�م».
ويف �سنة � 1951ض�رك الراحل يف الوفد الوطني املغربي
الذي عر�س ق�ضية ا�ضتقالل املغرب يف اإط�ر اجتم�ع
الأمم املتحدة املنعقد يف ب�ري�س بق�ضر �ض�يو ،كم� ك�ن
اأحد الذين تزعموا مق�ومة ال�ضتعم�ر الفرن�ضي اإثر نفي
جاللة املغفور له حممد اخل�م�س.
وو�ضعت �ضلط�ت احلم�ية الفقيد حتت الإق�مة
الإجب�رية يف الدار البي�ض�ء من غ�ضت  1953اإىل فرباير
 ،1954وبعد ذلك تراأ�س الوفد املغربي بب�ري�س والذي
عرف بق�ضية املط�لبة ب��ضتقالل املغرب يف الأو�ض�ط
الربمل�نية وال�ضي��ضية الفرن�ضية.
ويف �سنة � 1955ض�رك يف املف�و�ض�ت ،التي جرت يف اإك�س
ليب�ن حول ا�ضتقالل املغرب وعودة امللك الراحل حممد
اخل�م�س اإىل اأر�س الوطن ،كم� ك�ن من بني اأع�ض�ء
الوفد الوطني الذي ات�ضل لأول مرة بجاللة املغفور
له حممد اخل�م�س يف منف�ه مبدغ�ضقر لالتف�ق على
اخلط ال�ضي��ضي للتعجيل بتحقيق عودة جاللته للوطن
وانتزاع العرتاف ب��ضتقالل املغرب من فرن�ض�.
ومنذ عودة امللك الراحل حممد اخل�م�س تقلب الفقيد
الأ�ضت�ذ عبد اله�دي بوط�لب يف عدة من��ضب وزارية
وم�ر�س مه�م� �ضي��ضية ،حيث عني يف دجنرب 1955
وزيرا للعمل وال�ضوؤون الجتم�عية يف اأول حكومة
وطنية بعد ال�ضتقالل وهو املن�ضب الذي ظل ي�ضغله اإىل
اأكتوبر .1956
و�ض�هم يف ت�أ�ضي�س الحت�د الوطني للقوات ال�ضعبية
وك�ن من كت�به الع�مني من �ضنة  1959اإىل .1960

قال لي بوطالب « :لدينا
في المغرب كتاب ُكثر
أقرأ لهم بشكل منتظم،
ولكني أفضل قراءة ما
يكتبه قيدوم الصحفيين
المغاربة األستاذ
مصطفى العلوي .وأنا
أعتبر زاويته األسبوعية
«الحقيقة الضائعة»
مرجعا حقيقيا حول
التاريخ المغربي من جهة
وحول الواقع الراهن
للمغرب من جهة ثانية

وعني من اأواخر  1961اإىل  ،1966وزيرا لالإعالم
وال�ضبيبة والري��ضة ثم وزيرا منتدب� لدى الوزير الأول
والن�طق ب��ضم احلكومة اأم�م الربمل�ن ثم وزيرا للعدل.
وم� بني  1966و 1969عني الفقيد وزيرا للرتبية
الوطنية ثم وزيرا للدولة فوزيرا لل�ضوؤون اخل�رجية.
ويف �سنة  1970انتخب رئي�ض� ملجل�س النواب.
ويف اأكتوبر  1971عمل الراحل بوط�لب اأ�ضت�ذا يف كلية
احلقوق ب�لرب�ط والدار البي�ض�ء حيث عمل اأ�ضت�ذا
للق�نون الد�ضتوري واملوؤ�ض�ض�ت ال�ضي��ضية.
ويف �سنة  1974عني �ضفريا للمغرب يف الولي�ت املتحدة
واملك�ضيك ثم م�ضت�ض�را للملك الراحل احل�ضن الث�ين �ضنة
 1976فوزيرا للدولة يف الإعالم �ضنة .1978
ويف م�يو  1982انتخب الفقيد من لدن املوؤمتر الع�م
ملجل�س وزراء الرتبية والعلوم والثق�فة للدول
الإ�ضالمية مديرا ع�م� للمنظمة الإ�ضالمية للرتبية
والعلوم والثق�فة (اإي�ضي�ضكو) ،ودر�س يف نف�س ال�ضنة
بكلية احلقوق ب�لرب�ط (م�دة النظم ال�ضي��ضية يف الع�مل
الث�لث) ،وح�ضل اأي�ض� على الع�ضوية يف املجمع امللكي
لبحوث احل�ض�رة الإ�ضالمية (موؤ�ض�ضة اآل البيت)
ب�ململكة الأردنية وعلى الع�ضوية ب�أك�دميية اململكة
املغربية.
ويف نونرب  1983انتخب الراحل من لدن وزراء خ�رجية
منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي ،ن�ئب� لرئي�س اللجنة الدولية
للحف�ظ على الرتاث احل�ض�ري الإ�ضالمي التي يراأ�ضه�
�ضمو الأمري في�ضل بن فهد ،وعني جمددا م�ضت�ض�را للملك
الراحل احل�ضن الث�ين يف دجنرب .1991
وقد مت تو�ضيح الأ�ضت�ذ الراحل عبد اله�دي بوط�لب
بعدد من الأو�ضمة ون�ل عددا من اجلوائز ،من بينه�
ج�ئزة ال�ضتحق�ق الكربى للمملكة املغربية (م�ر�س
 )1990وتو�ضيحه �ضنة  2002بو�ض�م ال�ضتقالل الأردين
من الدرجة الأوىل ،كم� و�ضح ،رحمة اهلل عليه� ،ضنة
 2006من طرف امللك حممد ال�ض�د�س ب�حلم�لة الكربى
لو�ض�م العر�س.
واإىل ج�نب اهتم�م�ته ال�ضي��ضية ،برز الراحل عبد
اله�دي بوط�لب كمفكر وحملل لق�ض�ي� ال�ض�عة ،املغربية
والعربية والدولية ،من خالل الأفك�ر والآراء التي قدمه�
على �ضفح�ت جمموعة من اجلرائد الوطنية والعربية.
وللراحل الأ�ضت�ذ بوط�لب موؤلف�ت يف ال�ضي��ضة والق�نون
والأدب ب�للغتني العربية والفرن�ضية تبلغ اأكرث من �ضتني
كت�ب�.
وك�ن يف كل مرة التقيته ل يتوقف عن الإ�ض�دة مبنجزات
جاللة امللك حممد ال�ض�د�س موؤكدا يل ب�أن املغرب �ضيتغري
كثريا على يده وك�ن يقول يل« :اإن حممد ال�ض�د�س من
اأعظم ملوك املغرب و�ضوف ترى التطور الذي �ضي�ضهده
املغرب يف عهده ،اإنه ل يتوقف عن تد�ضني املنجزات .بل
هو يف كل يوم يف منطقة ولو ن�ئية لتطويره� وحتديث
اأورا�ضه� وتغيري ظروف عي�س �ضك�نه� .واأوؤكد لك ب�أنني
ومنذ كنت اأُ َد ِّر ُ�ضه كنت اأمل�س حبه للمواطنني وحن�نه
الدافق على الفقراء اإ�ض�فة لإخال�ضه ن�ضره اهلل يف كل
اأعم�له».
ويف اأواخر حي�ة الدكتور بوط�لب ،اأمر امللك حممد
ال�ض�د�س مدير الت�ضريف�ت والأو�ضمة الدكتور عبد احلق
ملريني ب�أن يح�ضر له اأكرب و�ض�م يف املغرب .ف�أح�ضره
وا�ضتدعى جاللته الدكتور بوط�لب واأهداه ذلك الو�ض�م
اأم�م ك�مريات الع�مل اأجمع تقديرا جلهوده ولإخال�ضه
لوطنه ومللكه .وعندم� تدهورت الأحوال ال�ضحية
لبوط�لب كنت دائم� اأزوره فال اأجد على ل�ض�نه �ضوى
عب�رة واحدة« :احلمد هلل ،احلمد هلل اأنني ع�ضت حي�تي
خمل�ض� لبلدي ووفي� ملب�دئي .فلم يحدث يف يوم من
الأي�م اأن بعت نف�ضي واأن خنت عهودي .احلمد هلل التي
اأرجو اأن األقى به� وده ربي الكرمي» .وقد تكفل جاللة
امللك ب�إر�ض�له اإىل فرن�ض� للعالج على نفقته اخل��ضة.
ثم مت نقله اإىل اأر�س الوطن حيث مكث يف امل�ضت�ضفى
الع�ضكري حتت رع�ية طبية ف�ئقة حتى وافته املنية،
يوم  16دجنرب  ،2009فرحل ت�رك� وراءه ت�ريخ� ح�فال
ب�خلدم�ت الوطنية والن�ض�ل ال�ضريف وخزانة قيمة من
املوؤلف�ت العظيمة .وبعد وف�ته تف�ضل جاللة امللك حممد
ال�ض�د�س ب�إطالق ا�ضم عبد اله�دي بوط�لب على اأحد
اأكرب �ضوارع الدار البي�ض�ء.
رحم اهلل �ضديقي واأخي الدكتور عبد اله�دي بوط�لب
الذي لن تب�رح طيبوبة نف�ضه وات�ض�ع ثق�فته خي�يل م�
حييت.
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على املن�صي من املعاقبة

محمد بركوش

مل يوقع وزير العدل واحلريات «املحامي الذي كان �سيدا يف ميدان الدفاع اإن مل ق�ساة الودادية احل�سنية «الودادية من اأهم اأذرع الوزارة ح�سب ما يقال» م�ستاوؤون
اأقل متغوال بال�سكل املحبوب» مل يوقع موعده كما يقال مع امل�ساحلة التي اأ�سحت من وزارة العدل واحلريات «االأحداث املغربية ،العدد »5196 :الأن اقرتاحاتهم
�سرورية اليوم لتلطيف املناخ واحلد من ق�ساوة املواجهة :امل�ساحلة مع الق�ساة التعديلية مل�سودة م�ساريع القوانني التنظيمية املقرتحة مت القفز عليها بعد تهمي�سها
واملحامني وكتاب ال�سبط وباقي املكونات االأخرى ،خرج من و�سط اجلوع التي رغم كثافتها اال�ستفادية ،وباالأخ�ض م�سودة م�سروع القانونني التنظيميني املتعلقني
كانت توؤثث لقاءه املغلق بعزف قدمي مل يعد اأحد يطرب ل�سماعه ،قال كالما ال يخل�ض باملجل�ض االأعلى لل�سلطة الق�سائية والنظام االأ�سا�سي للق�ساة ،والأن «حماولة
اأ�سرك فيه رمزا م�سرتكا نحبه جميعا دون ا�ستثناء ،كالم م�ستمر ومرتجل كما قال ال�سلطة التنفيذية امل�ستغلة يف تنزيل الد�ستور يف �سقه املتعلق با�ستقالل ال�سلطة
اأحمد �سراك ،تنباأ اأ�سيادنا «خطاأ» باإقباره اإىل جانب جثت الظروف التي كانت ت�سجع الق�سائية لي�ست ملهمة ،لبعدها عن «خدمة الن�ض وكذا م�سمونه» ،ولذلك اأعلنوا
بكل قوة عن غ�سبهم من اإفراغ الن�سخة االأخرية مل�سروعي القانونيني املحالني
عليه وتدفع من اأجل املزيد على ترديده.
حلظات رمبا كانت قا�سية على ال�سيد الوزير املحامي احلقوقي مل ي�ستطع معها جمع على االأمانة العامة للحكومة من حمتواها وجتريدها من «جمموعة من املكت�سبات
هوله ،الأنه رغم كل ما ي�ساع عنه رجل يحرتم الق�ساة ويتعاطف مع الزمالء ،ويهتم واحلقوق التي توفرها القوانني املعمول بها».
بحال العاملني بالقطاع ،وباأو�ساعهم التي ال ت�سر اأحدا من الناظرين ،وي�سعى بكل واأكيد اأن خروج الودادية احل�سنية عن �سمتها لي�ض له من دافع «على خالف النادي
الذي خدموا لها مربرات واهية» �سوى خدمة العدالة واحلفاظ على
ما لديه اإىل ما يخلد ا�سمه يف �سجالت الوزارة ،ويرتك ب�سماته التي
املكت�سبات التي نا�سل من اأجلها �سرفاء من خالل رابطة الق�ساة
�ستبقى �ساهدة على مروره من كر�سي مريح مل يوؤثر يف اأخالقه
لقد
التي اأ�س�ست يف �سهر ماي من �سنة  ،1961وتكري�ض
وال يف طيبوبته وال يف قناعاته التي تعي�ض هذه االأيام فرتة
مبداإ اال�ستقاللية الذي يعترب من اأهم روافد العدل،
نقاهة ،ولكن للظروف اأحكاما كما للمن�سب ،مل يتمكن
طفت على
حيث ي�سمح بتدبري احلقوق والف�سل يف النزاعات
من �سل الغ�سب وهو الذي يعرف باأن ال�سديد لي�ض
السطح ،مؤخرا،
بقناعة واقتناع خارج اأي مهاتفة اأو �سيحة م�سرة
بال�سرعة كما قال �سيد االأولني واالآخرين ،ولكنه
بالو�سع القانوين ،اإذ املعروف عن اأع�سائها ومنذ
الذي ميلك النف�ض عند الذروة «ذروة الغ�سب»،
ديمقراطية
مبادرات
الن�ساأة االأوىل «وهم املتمكنون واملحنكون»
قلت مل يتمكن خا�سة عندما يتحدث بلغة راأى
كما سماها «بيان
دفاعهم امل�ستميت عن �سمعة الق�ساة «�سواء
فيها البع�ض �سنفا من التهديد املبطن واعتربها
ببذلة اأو بغريها» والتزامهم بفل�سفة االإ�سالح
اآخرون خطوة اأوىل الإقبار «م�سروع يقظة مدنية»
النادي» ستدفع بالفاعل
مبفهومه ال�سمويل ولي�ض ال�سيق الذي ال يرتك
كما قال اجلماهريي يف عموده «اخلاطر».
القضائي ليتقدم خطوات
فراغات لوقت احلاجة ،و�سعيهم اإىل ك�سب
نادي الق�ساة املن�ساأ حديثا والذي ي�سم �سبابا
رهان التمو�سع يف خانة االنت�سار لهذا االأخري
متحم�سا ومت�سلحا بوازع مهني وثقافة عالية رف�ض
إلى األمام دون خوف
«اأي االإ�سالح» ،الذي �سي�سيء بال �سك بع�ض
ق�ساته النزوع اإىل الو�ساية وحتت اأي م�سمى من
من االنتكاسات التي
اجلوانب املعتمة يف املنظومة احلا�سرة الغائبة،
امل�سميات اعرت�سوا على اال�ستفراد بالقرارات التي
و�سيوؤدي ال حمالة اإىل تغيري الكثري من املمار�سات
مت�ض جوهر اال�ستقاللية ،ذلك اال�ستفراد الذي يوؤدي يف
يحاول البعض
ودك العديد من البنيات امل�ستحكمة يف امل�سهد الق�سائي
نظرهم اإىل عزل الن�ض املراد اإخراجه اإىل النور عن اأ�سكال
جره إليها
باإيعاز ممن لهم م�سلحة دائمة يف اإبقاء االأجواء على ما هي
ح�سوره يف املجال التطبيقي ،وح�سر امتداداته يف دائرة
عليه عن طريق التخفي وراء «نحت» ت�سرفات مكتوبة بلغة
حتد من االإجماع والت�ساركية املطلوبة وال تقبل بامل�ساءلة ،هذه
اال�ستغالل كما قالت «جوليا كري�ستيفا» ال توؤدي اإال اإىل تعميق امل�سكل،
االأخرية التي تعترب مفرملة لكل جنوح اأو مرور ملا هو غري قانوين اأو
د�ستوري ،الأنه «اأي النادي بكل مكوناته» بداأ يتطلع اإىل ت�سذيب الف�سل  111من م�سكل اجلرمية العامة «جرمية يف حق العدالة ويف حق املجتمع واالأفراد».
الد�ستور اجلديد ،واإعطائه كل الفر�ض اإن �سح التعبري لتحقيق راحة للق�ساة لقد طفت على ال�سطح ،موؤخرا ،مبادرات دميقراطية كما �سماها «بيان النادي»
«مهنية ونف�سية واجتماعية» ،بعيدة عن االإ�سارة اأو التفعيل غري ال�سليم املوؤدي �ستدفع بالفاعل الق�سائي ليتقدم خطوات اإىل االأمام دون خوف من االنتكا�سات التي
اإىل احلبو فوق �سكة موؤملة ،ويتوخى خلق مواقف افتتانية معربة ،وهي مواقف يحاول البع�ض جره اإليها ،مبادرات من �ساأنها اأن ترفع من من�سوب الثورة القانونية
ميكن اأن حت�سر على جهة البداهة ،وميكن اأن تتلون كما قيل بطبيعة الوعي املتقدم امل�ستهدفة ،والتي ال تتوقف عند الن�سو�ض والقوانني ،بقدر ما تروم الوعي
بامل�سوؤولية ،وما تتطلبه هذه االأخرية من نزاهة واقتدار و�سفاء يف ال�سمري ،باحلقوق واملكت�سبات ،ثورة حتيل على �سياغة ت�سورات متعددة لواقع مت�سعب،
خا�سة واأن الد�ستور املغربي امل�سوت عليه اأخريا خ�ض الق�ساة باأجنحة اإ�سراقية تتحتم قراءتها داخل �سياق وح�سور مادي وواقعي ،يف �سعي لربط القانون بالواقع
للتمكن من ممار�سة االإبداع وفر�ض الذات واالنخراط يف اجلمعيات ،وا�ستيالد «من ال�سريع التطور ،والتو�سل اإىل كل ذلك با�سرتاتيجية وا�سحة املعامل واالأهداف تنزع
الوالدة» مناذج من�سوجة على نول قومي ال يخ�سى عليها من االنفالت ،وال اخلو�ض اإىل الت�سظي والتقوي�ض من اأجل ت�سليط االأ�سواء على املن�سي واملتخلى عن معاقبته
يف ال�سبهات املتكومة بف�سل فو�سى العامل املتح�سر الذي اأ�سبحت متطلباته حتلل «كزواج القا�سر باملغت�سب» ورد االعتبار للمراأة وحامياتها من التعنيف والتحر�ض
اأكرث االأفعال الدانية من احلرام «واملثال ما يردد يف ردهات اإحدى املحاكم عن ملف اجلن�سي ،دون ن�سيان و�سعية العاملني بالقطاع والذين ذكر االأ�ستاذ عنرب اإن
جمموعة منهم تعي�ض على الكفاف والعفاف ،وعلى الف�سيلة وعزة النف�ض.
�سخم مل ت�سلم نتائجه من ت�سكك وهم�سات».

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من اأقرب جمعية اأنكاد املغرب ال�صرقي؟!
الحلقة الثانية
رغم املحاوالت العديدة التي كانت ترمي
من ورائها بع�ض العنا�سر املنتمية اإىل حزب
االأحرار وقلة وتقوي�ض اأن�سطة اجلمعية
الثقافية لقدماء تالميذ اإقليم وجدة التي
حتولت بعد تاأ�سي�ض حزب االأحرار اإىل
جمعية اأنكاد املغرب ال�سرقي ،التي قاطعها
اإىل جانبي كل الذين كانوا يدافعون عن
حياد اجلمعية ،وهكذا وبالرغم من جميع
اأ�سكال امل�سايقات ا�ستمرت اجلمعية يف
تنظيم الندوات ،كانت اإحداها باملجمع
ال�سياحيالناعورةبعمالةملحمدية،واأخرى
بدار اإ�سبانيا «نادي كا�سا اإ�سبانيا بوجدة»
وثالثة باأحد فنادق الرباط ،وقد كان
الوجديون يتحملون م�ساق ال�سفر حل�سور
كل هذه الندوات لرغبتهم القوية يف اللقاء
بزمالئهم بعد طول فراق ،ونظرا للمتاعب
التي كان يعاين منها اإخواننا حل�سور
هذه الندوات قررت متتيعهم اال�ستفادة
من هذه املحا�سرات بنقل املحا�سرين اإىل
مدينة وجدة حيث �سافرت جمعية االأ�ستاذ
الدكتور ر�سدي الفكار وكان يومئذ مر�سحا
لنيل جائزة نوبل لالأدب ،الذي �ساحبني
مبق�سورة القطار اإىل عا�سمة املغرب
ال�سرقي حيث االأ�ستاذ املحا�سر باإحدى
قاعات ال�سينما حما�سرة حتت عنوان:
ال�ساب الغربي واالإ�سالم ،وقد ح�سر جمهور

الطلبة هذه الندوة اإىل درجة اأن بع�سهم
ا�سطر اإىل اجللو�ض يف ممرات القاعة كما اأنهم
طالبوامناملحا�سرمتديدالوقتاملخ�س�ض
الإلقاء املحا�سرة ،االأمر الذي جعل عامل
االإقليم القدمريي الذي كان معي باملن�سة اإىل
التدخللدىمديرحمطةالقطارلتغيري�ساعة
انطالقالقطارالذيكنت�ساأ�سافرعلىمتنه،
مع ال�سيد املحا�سر ،واإذا كانت جمعيتنا قد
ذابت يف �سفوف جمعية اأنكاد ،فاإن ن�ساط

الحسين الدراجي

هذه االأخرية اأخذ يتقل�ض الأن امل�سوؤولني
اجلدد عنها قد اأهملوها وان�سرفوا اإىل
االأعمال احلزبية خ�سو�سا واأن جلهم كان
يطمع يف اال�ستمرار وهو الهدف الذي و�سل
بع�سهم اإىل حتقيقه ،واحلالة اأن الغاية
االأ�سا�سية التي التزمت باإجنازها جمعية
اأنكاد هي تنظيم االحتفال الكبري مبنا�سبة
االألفية التاريخية ملدينة وجدة قد حتولت
اإىل �سراب بعد اأن مت اإلغاء تلك التظاهرة التي

يبدو في الصورة المرحوم الحسن الثاني وهو ينصت للبرنامج الخاص باأللفية لمدينة وجدة.
وقد نوه ،رحمه اهلل ،بالدور التاريخي الذي قامت به قبائل بني يزناسن لصد محاوالت الجيوش العثمانية الختراق حدود
المغرب .وقد حضر هذا اللقاء األخوة أحمد الفيزازي ،الحاج إدريس الحوات ،محمد مومن ،محمد الباشيري واآلنسة زليخة
نصري وكلهم أعضاء ناشطين في جمعية أنكاد للمغرب الشرقي.

كان من املقرر اأن يرتاأ�سها اأنذاك �سمو ويل
العهد �سيدي حممد ،والتي كان من املفرو�ض
اأن تدوم �سهرين ،تنظم خاللها ندوات ثقافية
واقت�سادية ويتم مبنا�سبتها تكرمي بع�ض
ال�سخ�سيات التي تنتمي اإىل منطقة املغرب
ال�سرقي اأمثال الوطني الغيور املرحوم
مبارك البكاي الذي كان له �سرف التوقيع
على اتفاقية ا�ستقالل املغرب ،وال�سهيد عالل
بن عبد اهلل الذي ينحدر من نف�ض املنطقة،
اأما اأ�سباب اإلغاء هذه التظاهرة العظيمة
فال يعلمها اإال اهلل ،واأحمد ع�سمان الذي
ظل يحتفظ بهذا ال�سر اإىل يومنا هذا والذي
نتمنى اأن يك�سف عنه حني يقرر هو االآخر
ن�سرمذكراتهب�سفتهرئي�ضوموؤ�س�ضحزب
التجمع الوطني لالأحرار ،وذلك اأ�سوة مبن
�سبقوهلهذهاملبادرة،ومايهمني�سخ�سيايف
خ�سم هذه االأحداث كلها هو معرفة م�سري
وماآل جمعية اأنكاد املغرب ال�سرقي التي
مل يعد لها ح�ض وال خرب .فهل تخلى عنها
حزب االأحرار بعد ا�ستقالة اأحمد ع�سمان؟
اأم اأنه مت اإقبارها بعد اأن مل يعد احلزب يف
حاجة اإليها وهي التي كانت النواة واملطية
التي اعتمد عليها اأحمد ع�سمان لتاأ�سي�ض
حزبه ،فاإن كنتم قد قررمت دفنها ،فاملرجو
منكم اأن تدلونا على قربها لنبكي وننوح
تاأبينا لها وترحما على روحها.
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إدريس أبايا

بني حوار اللغة
الف�صحى والدارجة
الحلقة التاسعة

اأ�سرت يف حلقة �سابقة اإىل ما بدله مكتب تن�سيق التعريب من
جمهود يف التعريف مبزايا وتركيز اللغة العربية وف�سيحها
بالن�سبة لبع�ض امل�سطلحات اللغوية واال�ستعماالت
االأجنبية( )..وباعتبار ما للغة العربية من مميزات
تخ�سها خالفا الأكرث لغات الدنيا القدمية منها واحلديثة
كما ذكر ذلك االأ�ستاذ حممد الفا�سي وهو يقدم كتاب
االأ�ستاذ اأحمد خل�سر غزال يف بحثه يف كلمة (امل�سرتكة)
وباعتبار ما طرح يف هذه الكلمة من نقا�سات �سارك فيها
ثلة من االأ�ساتذة من اأمثال عزيز حلبابي وعبد الكرمي
غالب مما يوؤكد اهتمام مثقفينا باللغة العربية وحتررها
من العوائق يف تعلم اللغات كالفرن�سية واالإجنليزية يف
جمال االإعراب والنطق وتراكيب اجلمل وقواعد النحو
وال�سرف واللغة( )..وبهذا االعتبار «ميكن اأن تعد اللغة
العربية من اأ�سهل اللغات تعلما باعتبار اأن عملية حفظ
القواعد وتطبيقها وحفظ كل كلمة وكيف تكتب ،وكل
كلمة وكيف تنطق ،وكل فعل من االأفعال ال�ساذة الكثرية
وكيف ي�سرف ويف حفظ كل قواعد االإعراب وكيف تعرب
االألفاظ ال�ساذة يف اللغات التي ت�ستعمل االإعراب  -يف
تغري اأواخر الكلم ح�سب العامل وهي اأكرث مما يت�سوره
الذين ال يعرفون اإال اللغات الالتينية يف حني اأن كل اللغات
ال�سالفية واجلرمانية وغريها كلغات اإعرابية( )..وبف�سل
هذا الو�سع الثابت حافظت اللغة العربية على وجودها
وعمت اأقطارا �سا�سعة يف ال�سرق والغرب ،وا�ستعملت
حروفها يف كتابة عدة لغات اأ�سيوية واإفريقية بل وحتى
اأوربية حني كان االأتراك امل�سلمون يحكمون بالد البلقان
وغريها( )..وهكذا بقيت الوحدة الثقافية تامة بني كل
البالد العربية من اخلليج اإىل املحيط وحتى بني البالد
االإ�سالمية العجمية التي يحر�ض علماوؤها على تعلم
اللغة العربية( )..ولو اأن كل قطر عربي تخلى عن هذه
القواعد واتخذ لهجته العامية و�سيلة للتخاطب النف�سمت
هذه الوحدة الفريدة ،ولو اأن كل قطر عربي اأدخل األفاظا
وتراكيب حملية يف اللغة الف�سحى ل�سارت العربية كمرقعة
كما �سبهها حافظ اإبراهيم يف تائيته امل�سهورة( )..وباعتبار
ما نادى به من يريد تدري�ض «الدارجة» يف مدار�سنا واإىل
تالمذتنا ف�سنجد بديل اللغة ذات القواعد الر�سينة جمرد
«حوارات» غام�سة نطقا وفهما ،بل جند اللغة  -الدارجة
 امل�ستعملة ال تخرج عن دائرة املنطقة التي ت�ستعملها اأو�ساكنة الدوار الناطقني بها ،وال تخرج عن دائرة ا�ستعمال
«احلاجيات» و»املعامالت» و»امل�سالح» التي تهمهم فقط،
وهذا بالفعل ما يالحظ فيما ي�ستعمل من «دارجات» يف
جمال الكالم ال�سوقي وعند اأقلية قليلة من م�ستعمليه ،بل
جند احلرفيني يخ�س�سون «دارجة» تخ�سهم يف اأعمالهم
وحرفهم ،كما تخ�ض التجار يف �سوؤونهم املتداولة بينهم،
بل هناك من ي�ستعمل لغة خم�سو�سة ومق�سورة عمن له
عالقة ب�سر املهنة قد يعجز عن فهمها من لي�ض له علم بها()..
نحن ال ننكر دور اللغة الدارجة يف جمال احلوار اللفظي
بها ،اأو التفاهم بها بالتو�سيل ملن يح�سل التفاهم معه بها
فقط ،ولكن ال ميكن اأن تكون  -الدارجة  -لغة التلقني
مبا تبلغه من ف�ساحة حتمل �سر االإعجاز بالنطق بها ،اأو
بالغتها ومبا حتمله من ا�ستعارات وجمازات وت�سبيهات
و�سور بالغية اأو م�سطلحات لها رادف يف اللغات االأخرى
ولن يكون هذا اأو يتم اإال باللغة العربية الف�سحى التي
اإذا متت ترجمتها اإىل لغات اأجنبية وجدت من ي�ست�سيغها
ل�سعة األفاظ اللغة العربية وما لها من اأ�سا�سات بالغية()..
وبالرجوع اإىل ا�ستعمال اللغة الدارجة يف جمال التعبري بها
يف جمال امللحون باألفاظ عربية ا�ستعملت ا�ستعماال خارجا
عن القيا�ض اللغوي اأو الت�سبيه البالغي مما يخلق عند
املتذوق اأو ال�ساعر ا�سطرابا يف فهم ال�سورة ال�سعرية..
والراجع اإىل قراءة تراثنا املغربي �سيجد يف جمال كتابة
بع�ض الر�سوم العدلية بالدارجة ،وحتى يف بع�ض االأحكام
املخطوطة ما يكون الهدف منه و�سف الواقعة .وتبليغ
م�سمونها لفظا كما كان ي�سطر ملح�سر املتخا�سمني بالقول
«�سربه �سربة قا�سحة وبزق له حتت حليته والنا�ض
يخزرون».
يتبع

المنبر الحر
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ذ�ت م�صاء ،كنت �أتابع برناجما مو�صيقيا على
قناة ف�صائية عربية ،وكانت �صيفة من�صطة
�لربنامج لطيفة �لتون�صية� ،ملطربة �ملغربية
�صمرية بن�صعيد� ،لتي �أحتفت �جلمهور �خلا�ش
و�مل�صاهدين يف كل �أنحاء �لعامل �لعربي مبجموعة
كبرية ومتنوعة من �أغانيها �لقدمية و�جلديدة
�لتي �صجلتها يف م�صر �أو يف دول عربية �أخرى.
ولكن �لأمر �لذي �أثار �نتباهي و�أده�صني
و��صتغربت �إليه هو هاتان �ملطربتان �ملغاربيتان
�للتان كانت تتحدثان باللهجة �مل�صرية مع �أن
�لأوىل تون�صية و�لثانية مغربية.
ملاذ� ل تتكلمان بلهجتيهما ؟
لعمري �صمعت مطربات م�صريات تتحدثن بلهجة
غري لهجتهن .حقيقة �أن م�صر تعترب «�أم �لدنيا»
عا�صمة �لفن �لأ�صيل و�لطرب و�ملو�صيقى،
وهي قبلة كل �لفنانني .حيث هاجر كثري من
�لفنانني وعدد كبري من �ملطربات �إىل �لديار
�مل�صرية للغناء و�لإبد�ع و�لتاألق .لكن ملاذ� ل
يعترب هوؤلء �لفنانني �أنف�صهم �صفر�ء لبلد�نهم،
يعرفون بفنها ومو�صيقاها وتر�ثها ويتحدثون
عن مبدعيها وثقافتها؟
�ألي�ش لدينا مطربون �أبهرو� �لنا�ش على مدى
�ل�صنني برو�ئعهم �خلالدة وفنهم �لر�قي وحتى
بعد رحيلهم ،ظلت �أغانيهم تطرب �مل�صتمعني
�ملولوعني� ،ملتعط�صني �إىل �لفن �لأ�صيل
و�ملو�صيقى �لعذبة.
ملاذ� ل يتحدث �لفنانون �لذين هاجرو� �لبالد

التهجم على
الإ�صالم جهل مركب
ما �أكرث نعم �هلل �لتي ل تعد ول حت�صى ،فبعد
�ل�صدة ياأتي �لفرج ،وقد عا�صت بالدنا موؤخر�
فرتة ع�صيبة بعد تاأخر نزول �ملطر و�متد�د
موجة �ل�صقيع ملدة طويلة كان لها تاأثري
كبري يف �لقطاع �لفالحي و�لغطاء �لنباتي
مبعظم مناطق �ملغرب ،لكن �هلل �صبحانه
وتعاىل تد�ركنا برحمته ومن علينا من ف�صله
و�إح�صانه و�أنزل �ملطر ،فا�صتب�صر �لنا�ش
وفرحو� بعدما كاد �لياأ�ش و�لقنوط �أن يحطم
نفو�ش �لبع�ش ،ويف نزول �ملطر تتج�صد كل
معاين �لرحمة فلو �أر�د �هلل �صبحانه وتعاىل �أن
يعاقبنا ب�صوء �أفعالنا ملا �أنزل علينا من �ل�صماء
قطرة ماء لأنه حليم وكرمي يجود بالكثري ،وهو
�صبحانه وتعاىل عادل ،ومن عدله �أن جميع ما
يف هذ� �لكون يعمهم هذ� �خلري وهذ� �ملطر �لذي
ينزل مدر�ر� فينتفع منه �لإن�صان و�حليو�ن
و�لنبات دون متييز �أو �إق�صاء� ،لكل يعي�ش مبا
تنبت �لأر�ش من خري�ت وبركات.
لكن �لإن�صان �ليوم مالأ �لأر�ش بال�صرور و�لآثام
وعاث يف �أطر�فها ف�صاد� ف�صاعت جر�ئم �لقتل
و�صفك �لدماء وجر�ئم �لعنف و�لغت�صاب
و�ل�صرقة و�لختطاف وكاأن �صكان هذ� �لعامل
وحو�ش ياأكل قويها �صعيفها ولي�صو� ب�صر� �أو
�آدميني كما �أن عبادة �لأهو�ء و�تباع �ل�صهو�ت
و�لنزو�ت �أن�صتهم نعم �خلالق �لتي �أنعم بها
عليهم� .إن نعم �هلل يجب �أن تقابل بال�صكر ل
باجلحود و�لنكر�ن حتى يزيدنا �هلل من ف�صله
وكرمه وهو �لقائل« :لئن �صكرمت لأزيدنكم
ولئن كفرمت �إن عذ�بي ل�صديد�( »..صورة
�إبر�هيم� ،لآية.)7 :
و�صكر �هلل هو �أد�ء ما فر�ش على �لعباد من
و�جبات فيما يتعلق بالعقائد و�لعباد�ت
و�لنتهاء عما نهى عنه من معا�صي ومنكر�ت
وهذ� ل يتم �إل بالوقوف على �أحكام �لقر�آن
�لكرمي و�صنة �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم
لأنهما م�صدر �صريعة �لإ�صالم �لغر�ء لكن ومما
يوؤ�صف له �أن يظهر لنا بني �لفينة و�لأخرى من
يتهجم على �أحكام هذه �ل�صريعة متهما �إياها
بالعجز وعدم م�صايرة �لع�صر لأنهم يجهلون
مقا�صد �صريعته جهال مركبا فليتهم �أعطو�
لأنف�صهم وقتا ولو ق�صري� لدر��صة �أحكام
�صريعة �لإ�صالم بدل �لتهجم عليها دون علم.
جد بوشى(الرباط)

مقا�صدال�صريعة وم�صاكلالع�صر
بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة الثالثة

سميرة سعيد

عن هوؤلء وعما يجري ويدور يف �ل�صاحة �لفنية،
عن �لأ�صو�ت �لغنائية �ملتميزة يف عامل �لغناء،
ويرددون بع�ش �أغانيهم للتعريف بالأغنية
�ملغربية يف �لعامل �لعربي؟
على �لفنان �ملغربي كيف ما كان «مطرب،
ملحن ،كاتب كلمات ،م�صرحي ،فنان ت�صكيلي،
�صينمائي� »..أن يفتخر ببلده ويعتز بها �أينما
حل و�رحتل و�أن يذكر كبار �لفنانني �مل�صهورين
يف بالده .وعلى �مل�صوؤولني �أل يرتددو� يف تكرمي
�ملبدعني وت�صجيعهم ومنحهم �لتقدير و�لمتنان
ورد �لعتبار وهم على قيد �حلياة ،لأنهم �أعطو�

لطيفة التونسية

�لكثري وماز�لو� م�صتعدين للمزيد من �لعطاء
و�لإبد�ع و�لرقي بالأغنية �ملغربية حتى تعرف
يف �لعامل �لعربي .وللو�صول بالأغنية �ملغربية
�إىل مكانتها �لالئقة وبروزها ب�صكل �أف�صل ،لبد
من تنظيم مهرجانات �لغناء �لعربي ل�صتيعاب
مطربي �لبالد وم�صاركتهم �لفعالة �لتي حتقق
لهم �للتقاء بجمهور جديد.
فمن �ملوؤ�صف �أن تظل �أغانينا معروفة يف �ل�صاحة
�لعربية مع �أننا يف �ملغرب� ،لكل يردد �لأغاين
�مل�صرية و�للبنانية و�خلليجية.
نجيبة بزاد بناني(الرباط)

امللكية يف الإ�صالم
�أحاطت �ل�صريعة �لإ�صالمية �مللكية �خلا�صة
و�لعامة ب�صياج من �حل�صانة ،فامللكية �خلا�صة
هي �لتي تكون يف ملك �صخ�ش معني �أو جماعة
معينة ،و�مللكية �لعامة هي �لتي تكون يف ملك
�لدولة كالغابات و�ل�صو�طئ ،وبعبارة �أخرى:
ما ي�صطلح عليه بالأمالك �ملخزنية( )..وعلى
كل حال فكال �مللكيتني له حرمته �ملقد�صة ،فال
يغ�صب من �صاحبه ول يجوز لأحد �أن ي�صتويل
عليه �إل بر�صا مالكه ببيع �أو هبة .نعم ،فاإذ�
�قت�صت �مل�صلحة نزع �مللكية من �صاحبنها
لنفع عام فللدولة �أن تت�صرف باملعروف
�صريطة تعوي�ش �ملالك حتى ل يكون هناك
�صرر ول �صر�ر ،ذلك �أن �صريعة �لإ�صالم متيل
د�ئما لتغليب �ل�صالح �لعام على �خلا�ش.
وقد دعاين للتطرق لهذ� �ملو�صوع ما نر�ه �ليوم
من �حتالل للطرق �لعامة من �لباعة �ملتجولني
وما �أكرثهم ،ومن �أ�صحاب �لدكاكني و�ملقاهي
بال�صلع و�لكر��صي ومن �أ�صحاب �ل�صيار�ت
�لذين يركنون �صيار�تهم يف �أي مكان كما يحلو
لهم وكاأن هاته �لطرق هي ملك لهم ،ومل تنج
�حلد�ئق �لعامة هي بدورها من �لحتالل
حتى �صرنا نرى يف �حلد�ئق من يبيع �لنقائق
�مل�صوية يف �حلديقة كاأننا يف مطبخ ل يف
حديقة.

�أما يف �لبو�دي فحدث ول حرج فكثري من
�صكان هاته �ملناطق �صلبت منهم �أر�صهم ممن
ل يخافون ل من �إله ول من دولة وكثري منهم
�صلبت منهم مو��صيهم قهر� وهم ينظرون،
ول من ر�دع كاأننا يف دولة من دول �لتاريخ
�لقدمي �أو يف ع�صر �ل�صيبة حيث ياأكل �لقوي
�ل�صعيف.
�أما �لغابات و�لتي هي كذلك ملك عام فقد
�أ�صبحت ملكا خا�صا لعدد من �ملغاربة ومورد�
�صهال للرزق ،حتى �إن هوؤلء �أ�صبحو� يهددون
حر��ش �لغابة بال�صرب و�لقتل كما �صمعنا
�أخري� من �أحد حر��ش غابة �إفر�ن حيث قال:
«�إننا نعي�ش مع هوؤلء يف حالة خطر» فمن
يحمي هوؤلء �حلر��ش من جربوت هوؤلء
�حلطابني؟».
ونظر� ملا للملكية ،كمل قلت من قد�صية ،فاإن
�لإ�صالم قطع يد �ل�صارق وعاقب �ملغت�صب ،لكن
�أين نحن من هذ� �لت�صريع �لإلهي �حلكيم؟ فال
عقاب على �ل�صارق ول عقاب على �لقاتل ،ول
عقاب على �لز�ين ،ول عقاب على �لر��صي()..
فاأ�صبح �لقر�آن و�صنة �لر�صول �صلى �هلل عليه
و�صلم مهجورين ،ونتيجة ذلك ما نكتوي بناره
�لآن ،فاأ�صبحنا نخاف حتى من مالب�صنا.
مالكي علوي موالي الصادق(سال)

بل هو ممثل كباقي املمثلني!..
�أجرت قناة �لدر�ما �مل�صرية مقابلة مع �ملمثل
�ملغربي ر�صيد �لو�يل ،وقالت عنه �لقناة �أثناء
�ملقابلة �إنه �لنجم �لأول باملغرب ،وقول �أو
و�صف كهذ� غري �صحيح �إىل حد ما ،ذلك �أن
�جلمهور �ملغربي �ملهتم بامل�صرح و�ل�صينما
و�لدر�ما يعرف �أن ر�صيد �لو�يل ل هو بنجم
ول هو بالأول يف �ملغرب ،بل هو جمرد ممثل
عادي من �صمن جمموعة من �ملمثلني �ل�صباب
�ملتو�جدين يف �ل�صاحة �لفنية باملغرب� ،صحيح
�أن ر�صيد �لو�يل ممثل موهوب و�أن بع�ش
�ملخرجني د�أبو� على �ختيار ر�صيد �لو�يل
با�صتمر�ر م�صندين �إليه �أدو�ر� بارزة �أو �صبه
رئي�صية يف �لأفالم و�مل�صل�صالت �ملغربية �لتي
«يخرجونها» مما جعل ر�صيد �لو�يل ي�صبح
معروفا وكثري �لظهور على �ل�صا�صة بخالف
�لكثري من �أمثاله من �ملمثلني �ملغاربة �ل�صباب
�لذين ل يفوقهم ر�صيد موهبة ول و�صامة.
محمد نرجيس(الدار البيضاء)

الوالي

�آن �لأو�ن لنفهم ونتفهم ديننا ونتعمق فيه لإعادة �حلق �إىل
ن�صابه ،فالإ�صالم �صر�ح منري ،ورباط قوي يدعو �إىل �لعت�صام
و�لرت�بط فيما بيننا ،و�إذ� فعلنا ذلك لبد �أن نق�صي على هذ�
�لتمزق �لذي �أ�صابنا ،وهذ� �لتخاذل �لذي طال �صبابنا ،ولنربئ
�صاحة �لإ�صالم من تلك �لتهامات �خلطرية �لتي يطلقونها
ويل�صقونها به �أعد�وؤنا ،ويف طليعة هذه �لتهامات� :لإرهاب،
بينما هو دين مرتع مبا يثبت �أنه دين �ملرحمة و�لت�صامح
و�مل�صاو�ة و�لأخوة و�لعي�ش �لكرمي ،فال�صريعة �لإ�صالمية
كرمت �لعقل وجعلته �ل�صبيل �لأهم لفهم �آيات �هلل ،وفهم �ل�صنن
�لنبوية �لكرمية ،فالإ�صالم كما قال �لزعيم �مل�صلح عالل �لفا�صي
دين �لعقل و�لعدل ،وقد �أثبت ذلك بعد در��صة عميقة وبحث
م�صن فقال« :لي�ش هناك يف �لإ�صالم �أ�صل ديني فوق �لعقل �أي
ٍ
ي�صتحيل يف �لعقل ت�صوره ،على عك�ش ما يف �مل�صيحية �ليوم،
كما �أنه لي�ش هناك عقل فوق �لدين ،كما يزعمه بع�ش �ملعتزلة،
و�إمنا هنالك دين مطابق للعقل وعقل م�صاعد للدين ،ولي�ش هنالك
دين معار�ش للعلم ،و�إمنا هناك علم م�صاعد لكت�صاف حقائق
�لكون ودللتها على خالقها»�( ،نظر مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية
ومكارمها لالأ�صتاذ عالل �لفا�صي ،مكتبة �لوحدة �لعربية ط،1:
�ش.)64.
فالإ�صالم دين �لعقل ،ودين جاء ليحرر �لإن�صان من كل �لقيود،
وذلك باأن جعله م�صدود� �إىل �إر�دة �هلل وم�صيئته �لربانية
وذلك حتى ل يتبع هو�ه ،بل لبد �أن ير�قب ربه يف كل ما ياأتي
ويدع ،فالإ�صالم دعا �لإن�صان �إىل �ل�صمو بعبادة �هلل و�لتحرر
من عبادة �لأوثان� ،إل �أنه مع �لأ�صف �ل�صديد جاءت فرتة
زمنية حرجة �أقفل فيها باب �لجتهاد فهوى �ملجتمع �لإ�صالمي
ورجع �لقهقرى ،وعمل �ل�صتعمار عمله �لذميم فظهرت مظاهر
خليعة م�صت باملجتمع �لإ�صالمي �إىل �حل�صي�ش ب�صبب �نت�صار
�خلر�فات و�ل�صعوذة و�لدجل و�لعاد�ت �ل�صيئة �لتي قو�مها
�جلهل ،وظهور فتوى على �أيدي بع�ش �ملتنطعني �لذين ل علم
لهم مبفهوم �لدين ول علم لهم باأ�صر�ره �خلالدة ،وملا ��صتفحل
�لأمر و��صطربت �لأحو�ل دعت �ل�صرورة �إىل �لعودة �إىل �لعقل
لنه�صة �ملجتمع �لإ�صالمي ،وطريق عودة �لعقل هي عودة
�لجتهاد ،فالجتهاد يف حياة �مل�صلمني �أمر �صروري لفهم مقا�صد
�ل�صريعة �لإ�صالمية و�لعمل بها ملو�جهة ما يهددنا من حتديات
ولتنقية حياتنا �لدينية و�لدنيوية ،ولبذل �جلهود للتغلب على
�مل�صاكل �لكثرية و�لعوي�صة �لتي بد�أت تطرح نف�صها بحدة،
ومن �ل�صروري معاجلتها و�لإجابة عما تطرحه من �أ�صئلة
وت�صاوؤلت يجب �أن تكون �لإجابة عنها م�صتنبطة من هذه
�ل�صريعة �لإ�صالمية �لتي هي �صريعة كل �لع�صور ،و�ل�صريعة
�لكفيلة بالإجابة عما يعرت�ش حياة �مل�صلم يف جميع �مليادين
وذلك �عتماد� على �لجتهاد و��صتئنا�صا مبا يف �لقر�آن �لكرمي
وما حتفل به �ل�صنة �لنبوية ،ولذلك فالجتهاد �ملقا�صدي م�صاألة
�صرورية ل�صتنباط �لأحكام وحتقيق �ل�صعار �خلالد «درء
�ملفا�صد �أول وجلب �مل�صالح ثانيا» ،وهذ� ما عملت على ن�صره
وتعميمه �ل�صلفية �ملغربية �حلديثة من �أجل �لتوعية و�لنعتاق
من �لفكر �لعقيم �لذي ع�ص�ش يف بع�ش �لعقول وجعلها ملت�صقة
باخلر�فات �لتي ل يقبلها �لدين �لإ�صالمي ول ي�صت�صيغها �لعقل،
وقد �عتمدت �ل�صلفية على �لإ�صالم �أول ،وعلى �لرت�ث �لعربي
�لإ�صالمي يف �أزهى و�أ�صمى توهجاته وعطاء�ته �لنه�صوية
ويقظته يف �لقرن �لثامن �لهجري ،وهو �لقرن �لذي عرف ظهور
جمموعة من �لعلماء �لفقهاء �مل�صلحني �صو�ء يف �ملغرب �أو يف
�مل�صرق �لعربي .فقد ظهرت قمم �صاخمة يف �لإ�صالح �لديني
و�لدعوة �إىل �ليقظة ،ومن هوؤلء �لعلماء �لعامل �لكبري �بن خلدون
�لذي �صار �أثره بارز� ،و�بن تيمية وتلميذه �بن �لقيم �جلوزية،
و�أبو �إ�صحاق �ل�صاطبي �لذي عمل جاد� لأجل �إعادة فتح باب
�لجتهاد ،وعلى نهج هوؤلء م�صى �لعلماء �لذين ظهرو� بعدهم
وخا�صة يف �لقرن �لتا�صع ع�صر ف�صححو� �مل�صرية �لإ�صالحية
باجتهاد�تهم و�أفكارهم وعطاء�تهم وجر�أتهم �لأدبية و�لدينية
و�لفكرية ،وعملو� على �إثبات �لذ�ت ،وذلك بعلمهم �لغزير،
و�طالعهم �لو��صع ،و�نطالقهم مما يحفل به تاريخ �لإ�صالم من
�عتماد �لعقل و�تباع ما ثبت عن علمائنا �لعظام �لذين �صبقوهم،
بحيث ل جندهم يبتعدون عما جاء به �لأولون ،ول يرجتلون �أو
يت�صرعون يف فتاويهم و�جتهاد�تهم و�إمنا يتبعون ما هو �أح�صن
ويجتنبون ما ل �أمل فيه من حيث درء �ملفا�صد وجلب �مل�صالح،
�إدر�كا منهمك باأن �ملفتي ل يجوز له �أن يفتي مبا ي�صمع ممن يفتي،
ويجوز له �أن يقلد لنف�صه ،فاأما �أمل يقلد لغريه ويفتي به فال ،فقد
قال �لإمام مالك ر�صي �هلل عنه« :من فقه �لعامل �أن يقول ل �أعلم
فاإنه ع�صى �أن يتهياأ له �خلري».
يتبع
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القنب الهندي ..جوكري ال�سيا�سيني املغاربة
طفا على �شطح �لنقا�شات مرة �أخرى
مو�شوع تقنني �لقنب �لهندي بعدما
تقدم حزب �ل�شتقالل وحزب �لأ�شالة
و�ملعا�شرة مبقرتح قانون يهدف
�إىل تقنني هذه �لزر�عة مع �إمكانية
��شتعمالها لأغر��ض طبية و�أغر��ض
�أخرى م�شروعة( )..هذ� �ملقرتح خلف
ردود فعل خمتلفة د�خل �ملجتمع
�ملغربي بني موؤيد للفكرة ،وبني ر�ف�ض
لها ،وبني �آخرين ل يفهمون ما �ملق�شود
بفعل �لتقنني� ،ختلفت �لروؤى من فئة �إىل
�أخرى ،فروؤية �ملثقف لي�شت هي روؤية
رجل �لدين ،وروؤية �ل�شيا�شي لي�شت هي
روؤية رجل �لقت�شاد( )..لكن ما يهمنا
نحن هو روؤية �ملز�رعني �أنف�شهم.
وها �أنا �أكتب مقايل من قلب جبال كتامة،
هنا ل �شوت يعلو فوق �شوت �لقنب
�لهندي ،لي�ض ملونديال �لأندية ،ول
ملهرجان �لفيلم مبر�ك�ض ول لالأحد�ث
ب�شوريا �أن تتخذ مكانا على �أل�شن
�ل�شاكنة بهذه �ملنطقة ،فاحلديث �لوحيد
و�لأوحد هو �ملتعلق مب�شاألة تقنني
�لقنب �لهندي .بالأ�شو�ق كما باملقاهي
وكما بامل�شاجد ل يلتقي �ل�شخ�شان
�لثنان �إل و�شاأل �أحدهما �لآخر« :هل
�شمعتمب�شاألةتقنني�لع�شبة؟»فيجيبه
�لآخر�« :شمعت ولكني مل �أفهم».
هنا يكمن �خللل ،فاأ�شحاب مقرتح
�لتقنني مل يفتحو� حو�ر� مع من يعنيهم
�لأمر بالدرجة �لأوىل �أي �لفالحني
�ل�شغار ،ولكنهم يف �ملقابل �شارو�
يعقدون �لندو�ت و�للقاء�ت لي�شرحو�
�ملقرتح لأ�شاتذة وحمامني ل عالقة
لهم متاما بامل�شاألة �إل كونهم مغاربة.
و�لغريب يف �لأمر �أو رمبا �خلطري
يف �لأمر هو �أنه جمموعة كبرية من

�ملز�رعني يعتقدون �أن �لتقنني يعني
�ل�شماحلهمباأنيتاجرو�يف�لقنب�لهندي
«�لكيف و�حل�شي�ض» بكل حرية ودون �أن
يتم توقيفهم �أو متابعتهم قانونيا وكاأنهم
يتاجرون يف �لقمح �أو �لزيتون! �إنها
ب�شاطة هوؤلء �لنا�ض ورغبتهم يف حياة
�أف�شل هي ما تدفعهم �إىل تف�شري �لأمور
على هو�هم ،فهم ل يت�شورون حياتهم
دون هذه �لنبتة خا�شة و�أنهم يوؤكدون
جميعا �أن �لأر�ض بهذه �ملنطقة ل ت�شلح
لزر�عة �أي �شيء �آخر ب�شبب �ملناخ
�لبارد جد� و�ملرفوق بت�شاقطات ثلجية
وموجات �شقيع متو��شلة ،وهذ� هو
ما يف�شر تاأخري زر�عة هذ� �ملنتوج �إىل
�أو�خر �شهر مار�ض على �أن يتم �حل�شاد
يف �أو�خر �شهر غ�شت ...ويف هذ� �لإطار
�أكد يل بع�ض �ملز�رعني على �أنهم جربو�
جمموعة من �لزر�عات �لبديلة كالقمح،

�لعد�ض� ،حلم�ض� ،لذرة و�لبطاطا()..
لكن كان �لإنتاج �شعيفا جد� خا�شة و�أن
هذه �لزر�عات حتتاج �إىل كميات مائية
م�شاعفة من تلك �لتي يحتاجها �لكيف،
مع �لعلم �أن �ملنطقة تعتمد على مياه
�لأمطار بالدرجة �لأوىل(� )..أق�شد
منطقة كتامة �لتي �رتبط ��شمها على
�لدو�م بالكيف ،فال �أعتقد �أنه ميكنك
�أن ت�شاأل مغربيا عما يعرفه عن كتامة
دون �أن يجيبك بتلقائية �أنها عا�شمة
�حل�شي�ض و�لغنى �لفاح�ض!! ولكن
�حلقيقة �لتي �كت�شفناها بزيارتنا �إىل
هناك خمتلفة متاما ،لقد �أدركنا عن
قرب معاناة وبوؤ�ض �لأهايل �لذين ل
يختلفون كثري� يف �أحو�لهم عما يعي�شه
�أهل �أنفكو وباقي مناطق �ملغرب غري
�لنافع حيث ل وجود للم�شت�شفيات
ول للمد�ر�ض ،وحتى و�إن وجدت هذه

�لأخرية فاإنها تكون بعيدة جد� ول
تتوفر �إل على ق�شمني �أو ثالثة تخ�ش�ض
لتدري�ض جميع �مل�شتويات ،ويتخذ
�لتالميذ من �شاحاتها مرحا�شا ما د�مت
�ملر�حي�ض غري متوفرة(� )..أما �شباب
�ملنطقة فتائه بني تعاطي �ملخدر�ت
و�نتظار �لوهم باملقاهي يف ظل غياب
�مل�شاريع �ل�شتثمارية �لتي ميكن �أن
جتذب �إليها هوؤلء �ل�شباب وتوفر لهم
حياة �أف�شل( )..فاملنطقة قبل كل �شيء
حتتاج �إىل مقاربة تنموية وبعدها ميكن
مناق�شة مقاربات �أخرى� .أما �أن يتم
��شتخد�م ملف �لقنب �لهندي كذريعة
لتحقيق �أغر��ض �شيا�شية �نتخابوية هو
�أمر لي�ض من �لوطنية يف �شيء!!
عبد السالم المساتي

رعي الأبقار يف حديقة تقع ب�سارع حممد
ال�ساد�س يف وا�سحة النهار
قبل �أ�شابيع من �شنة  2014قلت مع نف�شي هل
نحن �أمام بدونة �ملدن ويف عا�شمة �ملغرب �لرباط،
و�حلدث �خلطري يتجلى يف �إطالق قطيع من
�لأبقار و�لأغنام ترعى �لع�شب �لطري �لأخ�شر
بعد �أن رحمنا �هلل باأمطار �خلري و�لربكة �لتي
نزلت موؤخر�.
�أقول هل نحن �أمام بدونة �ملدن ويف عا�شمة �ملغرب
على طول �شارع حممد �ل�شاد�ض قرب م�شحة
�لرباط زعري وحي �لعوفري وحي �ل�شوي�شي
�ملتميز بال�شكن �لر�قي توجد حديقة بئي�شة ملوثة،
ر�أيت قطيعا من �لأبقار و�لأغنام عدة مر�ت ترعى
�لع�شب و�لربيع �لذي ميثل حز�م �ملغرب �لأخ�شر
يف هذه �حلديقة �ملهملة ول من يحميها من هذ�
�لت�شيب و�لف�شاد.
وهذ� �ل�شارع من �أهم �شو�رع �لرباط يعرف حركة
�شري ومو��شالت لكثري من �ل�شيار�ت و�حلافالت
و�لدر�جات �لنارية و�لهو�ئية ،و�ل�شيار�ت
�لدبلوما�شية �لعديدة �لتي متر من هذ� �ل�شارع،
فت�شاءلت مع نف�شي هل ل توجد �شلطة حتمي �لبالد
من هذ� �لت�شيب و�إف�شاد وتلويث �لطبيعة و�لق�شاء
على �شيا�شة �ملغرب �لأخ�شر �لذي يعترب من رو�فد
حماية طبيعتنا .و�أركز هنا على م�شروع �ل�شياحة

مراكـــــ�س
ب�سوارع ثالثية
الأبعــــــــاد

يالحظ متتبع �ل�شاأن �ملحلي
�ملر�ك�شي �نطالق �أور��ض هنا وهناك
معززة باآليات �حلفر بالإ�شافة
�إىل �رتفاع يف وترية �إجناز �أ�شغال
تو�شعة �شارع �حل�شن �لثاين �لذي
تغري �شكله �لهند�شي و�أ�شبح
يحتوي على ثالث ممر�ت «�شو�رع»،
ومن �أجل �إ�شباع ف�شول �ملر�ك�شيني
حول كيفية ��شتغالل هذ� �ل�شارع
يف غياب �أي تو�شيح من �جلهة
�ملعنية تتد�ول �آر�ء ت�شب نحو

�مل�شتد�مة وهل �مل�شوؤولون ي�شرفون �أنظارهم عن
هذه �مل�شاألة �لتي تو�شف ببدونة �ملدن ،كما جاء
على ل�شان �ملنظر �لدكتور �ملهدي �ملنجرة ،رغم
كرثة �لقو�نني �لتي تن�ض على حماية �لبيئة بر�
وبحر� و�لتي �شدرت يف بد�ية �حلماية �شنة 1913
و��شتمرت �إىل غاية ظهري � 2003ملتعلق بحماية
�لبيئة و�لتو�زن �لبيئي.
�ألي�ض هناك من يوقف هذ� �لت�شيب و�لف�شاد
�لبيئي؟ ويف نهاية نحن يف حاجة �إىل تعليم �لفرد
و�جلماعة على �أ�شا�ض حماية بيئتنا بالرتبية
�لفعالة و�لتوعية �لالزمة �عتماد� على �ل�شحافة
و�لإعالم �ملرئي بدل �لتعتيم �لإعالمي بجميع
�أ�شكاله و�أنو�عه.
�إذ� كان لالإن�شان يف �لإ�شالم حقوق ،فاإن للبيئة
حقوقها حيث يعترب ف�شاد �لبيئة خطيئة تدعو
�إىل �ملر�جعة و�لعقاب ،و�لقر�آن �لكرمي يحفل بهذه
�لقو�نني كما جاء يف «�شورة �لروم» يف قوله عز
وجل «ظهر �لف�شاد يف �لرب و�لبحر مبا ك�شبت �أيدي
�لنا�ض ليذيقهم بع�ض �لذي عملو� لعلهم يرجعون»،
وكالم �هلل لي�ض من �ل�شعار�ت �جلوفاء.

عزم �أ�شحاب �لقر�ر على تخ�شي�ض
ممر من �ملمر�ت �لثالثة حلافالت
�لنقل �حل�شري «�لطوبي�ض» وبني
�لر�أي و�لر�أي �لآخر ي�شتح�شن �أن
ت�شاف �إىل �حلافالت �شيارة �لأجرة،
�شيارة �لإ�شعاف� ،لوقاية �ملدنية
و�شيارة �شرطة لتكون �ل�شتفادة
ذ�ت خدمات و��شعة ومتنوعة .ويف
نف�ض �ملو�شوع ومع مطلع �لأ�شبوع
�ملن�شرم لحت بو�در بد�ية �أ�شغال
دخلت �ملدينة �لقدمية عرب بو�بة

محمد العلمي(الرباط)
حي باب دكالة� ،لذي تعاين �أزقته من
�لختناق �ل�شديد �ملوؤدي �إىل �شلل يف
حركة �ل�شري و�جلولن لأ�شباب حتز
يف نفو�ض �ل�شاكنة ،تنتظر حلول �آنية
من �جلهات �ملعنية .وقبل �خلتم
وجب �لإ�شارة �إىل تخوف معظم
�ل�شاكنة من �أي تقاع�ض �أو متاطل �أو
تالعب يف �إجناز هذه �مل�شاريع بعد
�أن يغادر جاللة �مللك مدينة مر�ك�ض.
عزيز الفاطمي(مراكش)

من يعت�سم بك يا
خري الورى
من �ملعلوم �أن �لعيد
�لر�شمي للمولد �لنبوي
�ل�شريف تقرر عيد� ر�شميا
باملغرب يف عهد �لدولة
�ملرينية عام 691هـ
�ملو�فق لـ 1292م باأمر
من جاللة �ل�شلطان �أبي
�حل�شن �ملريني ،قد�ض �هلل
روحه.
أنه
�
إىل
�
إ�شارة
ل
�
وجتدر
بقلم :علي العلوي
ورد يف �لقر�آن �لكرمي ��شم
(ســــال)
حممد ر�شول �هلل يف �أربع
�آيات:
« - 1وما حممد �إل ر�شول �هلل قد خلت من قبله
�لر�شول».
« - 2وما كان حممد� �أبا �أحد من رجالكم».
« - 3و�آمنو� مبا �أنزل على حممد وهو �حلق من
ربهم».
« - 4حممد ر�شول �هلل و�لذين معه �أ�شد�ء على
�لكفار».
�أكيد �أننا نعي�ض يف هذه �لأيام �أجز�ء �ملولد �لنبوي
�ل�شريف يف ظالل �لنبي �لأمني ،علما �أن �ل�شو�د
�لأعظم من �ملغاربة يعرفون تاريخ ولدته يوم
�لإثنني  12ربيع �لأول عام  53قبل �لهجرة.
و�لغريب و�لعجيب يجهلون تاريخ وفاته يوم
�لإثنني  12ربيع �لأول �حلادي ع�شر من �لهجرة
عن �شن يناهزة � 63شنة ،و�جلدير بالذكر يبد�أ
�لعام �لهجري كما �شنه �خلليفة عمر بن �خلطاب
�بتد�ء من غرة �شنة 633م ،وهو �لعام �لهجري
�لذي هاجر فيه �لنبي من مكة �ملكرمة �إىل �ملدينة
�ملنور حيث �أ�شبح �لعام �لهجري كما �شنه
�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم عام قمري عدده
 354ونيف يوما �أو �ثنتا ع�شر �شهر� لدرجة �أن
�ل�شنة �لقمرية تفوق �ل�شنة �ل�شم�شية بنحو
�إحدى ع�شر يوما ح�شب علم �لفلك .لقد ولد حممد
يتيما م�شد�قا لقوله تعاىل�« :أمل يجدك يتيما
فاآوى» مات �أبوه عبد �هلل �ملطلب بن �لها�شم
�لعدناين وهو جنني يف بطن �أمه �أمينة بنت وهب،
ثم ر�شع حليب حليمة �ل�شعدية ،ويف هذ� �ل�شياق
جند حممد �ختار له �هلل عملني �أ�شا�شيني هما:
ر�عي �لغنم و�لتجارة ثم �إىل �ملن�شب �لأعلى
�لنبوة �لدينية ،و�أن خري ما يحتفظ به ذكرى
�ملولد �لنبوي هو �أن نقف عن �شريته وح�شن
�شلوكه و�ل�شرب على �مل�شائب و�لتو��شع طبقا
لقوله تعاىل« :ولو كنت فظا غليظ �لقلب لنف�شو�
من حولك» حتى يكون نرب��شا ملن يريد �لقتد�ء
بالأ�شوة �حل�شنة ل�شيد �لأنام يف �لدنيا هدى ويف
�لآخرة �شفاعة م�شد�قا لقوله تعاىل« :يا �أيها
�لنبي �إن �أر�شلناك �شاهد� ومب�شر� ونذير� ود�عيا
�إىل �هلل باإذنه و�شر�جا منري�».
بيد �أن معظم �لدول �لإ�شالمية و�لدول �لعربية ل
يحتفلون بعيد �ملولد �لنبوي بحجة �أن �لر�شول
ولد وتويف يف نف�ض �ليوم و�ل�شهر ،ومن باب
�لإغاظة هل �شيحتفلون على حد قولهم بولدته
يوم و�شهر وفاته نظر� لكونهما يوم و�شهر حزن
�أليم وحد�د عميق يف �لدول �لإ�شالمية بدعوى
�أنها بدعة ل يحق للم�شلمني �لقيام بها .حبذ� نعم
�لبدعة يف حق �شيد �لكائنات ،مع �لعلم �أن �لبدعة
تنق�شم �إىل بدعة حميدة وبدعة خبيثة ،ويف ع�شرنا
�حلا�شر طغت فيه �ملاديات على �لروحانيات
يف �شتى �ملجالت �لفكرية و�ل�شيا�شية ،لهذه
�لأ�شباب ��شتحب �لفقهاء �لحتفال بعيد �ملولد
�لنبوي �ل�شعيد ق�شد �إظهار �لفرح و�ل�شرور
ل�شالح �شاحب هذه �لذكرى �لعزيزة من �أجل
بيان مكارمه وف�شائله ون�شرها بني �لنا�ض حتى
تكون حافز� لالأجيال �ل�شاعدة عمال باملنظومة
�لفقهية لالإمام �لبو�شريي حيث يقول يف �لربدة:
ومن يعت�شم بك يا خري �لورى �شرفا
�هلل حافظه من كل منتقم
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التعليم ..من تهمي�ش اإىل تقبري
بعد ما بحت حناجر املغاربة
م�سوؤولني ومواطنني ،وبعد كم
هائل من �ملد�د �لذي �أ�سيل ،على
تغيري �لطريقة �لتي تتعامل بها
�لوز�رة �لو�سية على قطاع �لتعليم
يف �ملغرب .تاأتينا �ليوم بقانون ملزم
�أال وهو نظام «م�سار» �لذي هو يف
�حلقيقة نظام �عوجاج ،فبعد نظام
«تع�سري» كما يحب و�سفه �لبع�ض
 عذر� نظام تي�سري ،ها نحن �ليوم�أمام هذ� �لنظام �لذي �سل �حلركة
�ملدر�سية يف كثري من �ملوؤ�س�سات
�لتعليمية يف �ملغرب.
كمتتبعني لل�ساأن �لتعليمي يف
�ملغرب ،جند �أن �لوز�رة مل تبادر
�إىل �أية تلميحات حول �ملو�سوع
م�سبقا ،ب�سكل فجائي ي�سبح كل
�ملدر�ء و�الأ�ساتذة وحتى �لتالميذ
ملزمني به.
ثم جند بع�ض �ملقاالت و�حلو�ر�ت
�لتي تتحدث على عدم ن�سج تالميذ
�لثانويات و�الإعد�ديات يف �ملغرب،
و�ليوم عندما خرجو� يتظاهرون
على هذ� �لنظام ،خرج علينا
بع�ض �لنا�ض يلمحون �إن ور�ءهم
�أنا�ض ،لكن على �لعموم هذ� �لنظام
�ملفرو�ض من طرف �لوز�رة وبدون
��ست�سارة �أي �أحد ،كان لز�ما على

�لتالميذ �الحتجاج عليه لكن ب�سكل
�سلمي ون�سدد على كلمة �سلمي.
�لكل يعرف ه�سا�سة �لنظام
�لتعليمي ،فكل �لعالقات �لتي توؤطر
�ملتدخلني يف هذ� �لقطاع تعرف
فتور� ،فاالإد�رة ت�سمئز من �الأ�ستاذ
وهذ� �الأخري يف �سر�ع معها ومع

�شرورة ت�شجيع
ال�شباب على
القراءة

�إن �ملطالعة ت�سلي وتنمي �لذ�كرة وتطورها
باإحد�ث نو�دي ثقافية ت�ساعد �ل�ساب على
�ملطالعة وتنمية �لفكر بدل �سياع وقته
يف �ملقاهي �مل�سبوهة �لتي ت�سجع على
�النحر�ف و�الإرهاب و�لعنف �لكالمي ،وبدل
تكدي�ض �الأمو�ل يف �الأبناك لهوؤالء �الأثرياء،
عليهم توزيع �أمو�لهم على �لفئة �له�سة
و�ملعوزة ،ل�سر�ء �لكتب للمطالعة ،وخلق
مقاه �أدبية للثقافة و�لتو��سل و�حلو�ر
ٍ
و�ملحافظة على �للغة �لعربية الأنها لغة
�لقر�آن �لكرمي ،وتوزيع �حلو��سيب على
�ل�سباب ملو�كبة �لتطور �لعلمي و��ستغالل
�الإنرتنيت يف �إطار حمدود معني وب�سو�بط
الأن �الإنرتنيت و�سيلة لها �إيجابيات
و�سلبيات.
بنت الوادي(القنيطرة)

�لتلميذ� ،أما �لتلميذ فال ي�سعر بقرب
�الإد�رة منه �إال عند طلب ورقة
�لغياب� ،أو عند طرده� .أما جمعية
�أولياء و�آباء �لتالميذ فحدث وال
حرج.
وعلى هذ� �ملنو�ل كل هياكل هذه
ا�سهَا»
�لوز�رة من ر�أ�سها حتى « ْل َ�س ْ

يف اأفق اإ�شالح
تربوي ناجع

تعرف �لت�سنج و�لتخبط ،نحن
�ليوم مدعوون �إىل حو�ر جاد بني
كل هذه �ملكونات ،وخا�سة حماية
�لتلميذ وحت�سينه من �لد�خل
و�خلارج ،ولي�ض فقط تلقينه بع�ض
�ملعلومات �لدر��سية.
محمد الدفيلي

طالب العلم
مل يعد فرق كبري بني طالب �لعلم و�الأمي ولرمبا
هذ� �الأخري له مميز�ت تفوق �ملتعلم يف �لتعامل
ويف ت�سيري �الأمور و�جتياز �مل�ساعب( )..الأن
�الأمي و�إن مل يدخل �ملدر�سة فمدر�سته �حلقيقية
هي �حلياة و�لتجارب �لتي �أك�سبته خربة
ودر�ية وتب�سر� وتعقال وحكمة وتفهما .حيث
يوجد �أميون �أ�س�سو� �سركات وم�سانع ودخلو�
�لربملان من �أبو�به �لو��سعة( )..ومنهم من كونو�
ثروة �سخمة من عرق جبينهم ومتر�ت جناحهم
م�ساهمني يف �الإنتاج و�القت�ساد م�ساهمة فعالة
جديرة باالحرت�م و�لتقدير وباالإ�سادة.
�أما �ملدعو بطالب �لعلم� ،أي �ملتمدر�ض يف حا�سرنا
وجمتمعنا �ملليء باملتناق�سات فال �ختالف بينه
وبني �جلاهل  -ما مييزه �سوى �متطاءه حافلة
�ملدر�سة وخروجه ودخوله من �أبو�ب �لثانوية
�أو �ملدر�سة �سباحا م�ساء ،وتاأبطه حمفظة كتبه.
فالبع�ض من هوؤالء �لطالب و�لطالبات جتدهم
يف �حلد�ئق �لعمومية فبدل �ملطالعة و�ملناق�سة
يف �سيء يفيدهم يتعاطون �ملخدر�ت وتقذف
�أل�سنتهم �لكالم �مل�سني دون �الكرت�ث باالآخرين،
تر�فقهم طالبات يرق�سون بلبا�ض �سبه عاري،

وعندما يركبون �حلافالت �لفو�سى و�لغوغاء
نف�سها.
ومل يقت�سر �الأمر على هاته �حلالة فح�سب بل
منهم من حتول �إىل قاطع �لطريق باالإ�سافة �إىل
�ل�سرقة �ملنزلية ،و�لغ�ض يف �المتحان و�لتزوير
�أ�سبح عادي جد� �أما �مل�ساغبة كتحطيم نو�فذ
�ملحالت و�ل�سيار�ت و�لكر��سي( )..فامليادين
�لريا�سية خري دليل على ذلك.
و�إن �سئلت عن �مل�ستوى �سعيف هزيل خميب
لالآمال ،فمنهم من يكتب ر�سالة فيها �أخطاء �إمالئية
نحوية فادحة ،ال يرتكبها حتى تلميذ يف �ل�سف
�خلام�ض ،ومنهم �أي�سا من ال يدخل �لق�سم �إال
نادر� وخ�سو�سا مادة يحبها �أما �ملو�د �الأخرى
ال تعنيه يف �سيء.
فباهلل عليكم �أجيبوين �أي �أمنية ترجى من هوؤالء
و�أي �أمل ينتظره �لوطن منهم.
وهل يحق لنا �أن ن�سميهم رجال �لغد �أو �أمل
�مل�ستقبل وحاملني �مل�سعل..؟
سعيد إحديدو(الدار البيضاء)

بالأم�ش بوكماخ واليوم التكالخ
كانت �لقر�ية مزيانة و�لفقيه يف �جلامع علمنا
كيفا�ض نكتبو� ونقر� ْو� �لقر�آن و�لتف�سري
و�لبوردة و�حلزب .وكيفا�ض نكتبو� يف �للوحة
بال�سمخ ونديرو� �ل�سل�سال .واليني منني
دخلنا للمدر�سة كنا فرحانني بز�ف� .سر�و� لنا
و�ليدينا �ل�سندال ديال فرن�سا وتريكو ديال
جكار و�سرو�ل د�نكري� .للوحة و�لطبا�سري
و�لقر�آن وكتاب ديال  12ورقة و�لري�سة با�ض
نكتبو� و�لتالوة ديال «�إقر�أ» الأحمد بوكماخ.
و�سلنا لالبتد�ئي �لثاين علمونا �لفرن�سية
و�لريا�سة و�ل�سنعة «فالندو�ض» .مان�سينا�ض
�ل ِّلي علمونا� .آ�ض من قر�ية بقات د�با تيجربو�
يف والدنا �ل�ساذة و�لفادة .و��ض والدنا خمترب.
كنتي تلقا ولد عندو  12عام �كتب ليك �إن�ساء
بالعربية و�لفرن�سية و�خلط غز�ل� ،أما دبا جيل

«كوبي كويل» هو� ليكاين .كنا نحرتمو� �ملعلم
و�حلار�ض ديال �ملدر�سة عندو قيمة� ،أما �ملدير
بكر�متو وعزو وعليه �لهيبة .ما عمرنا �سفنا
�ملعلم �كمي �لكارو .ماكانو� �سو�يع ماكانو�
جمعيات ال جناح ال ت�سري كيما د�با .كنا نخافو�
�إىل �سافنا �ملعلم يف �لزنقة .كلينا �لفالقة وكتبنا
�لعقوبة ونقينا �الأق�سام وكلينا يف الكانتني .نقاو
لينا ظفارنا وح�سنو� لينا ريو�سنا ود�رو لينا
�لدو� ديال �لربغوت وهاد�سي كولو فرحانني
بيه .وف�سالح �لتلميذ و�ملدر�سة� .أما �ليوم ر�كوم
عارفني �آ�ض و�قع �لتكالخ وم�سات �أيام بوكماخ.
�آخر تقرير لليون�سكو تيقول بلي �لتعليم يف
�ملغرب من �أ�سو�أ بلد�ن �لعامل و�لرتتيب ديالو
و�حد وع�سرين.
حفيظ صادق(الصويرة)

لعل �ملتتبع لل�ساأن �لرتبوي ببالدنا �سريى ما �أ�سحى
يتعر�ض له �لطفل من م�سادرة حلقه يف �للعب
و�ال�ستئنا�ض باأجو�ء �لهدوء و�الأمان �لتي توفرها
له موؤ�س�سة �الأ�سرة حتت كنف �أمه ،وهي �ملدر�سة
�الأوىل �لتي تي�سر له �الندماج و�لتكيف و�النفتاح
�ل�سل�ض على �الآخر وعلى �لعامل �ملحيط به بكل
تعقيد�ته وجتلياته �ملادية و�لقيمية و�ملفاهيمية ،هذه
�مل�سادرة �إذن و�لتي تاأتي عرب �إقحامه  -مكرها -يف
عامل �ملعرفة و�لتعلم «�الأكادميي» وما ير�فقه ذلك من
�سبط و�لتز�م يتناق�ض مع عامله �حلر �لذي ال حدود
المتد�د�ته ،حيث يالحظ �نت�سار ظاهرة �للجوء �إىل
�ال�ستفادة من خدمات ريا�ض �الأطفال و�ملوؤ�س�سات
�لرتبوية �خلا�سة قبل �سن �لثالثة ،هذ� يف �أفق ولوج
�لطفل �ملدر�سة �لر�سمية عند و�سوله �سن �خلام�سة
و�لن�سف مع ما يحمله ذلك من �ن�سباط  -كما �أ�سلفنا
 وحمدودية يف �لتحرك و�لتي تفر�سها �لقو�نني�لد�خلية للموؤ�س�سات �لرتبوية �لتي يخ�سع فيها كل
ن�ساط و�سلوك ملنطق �لقانون �ملجتمعي �لذي ال�سك
�أنه يتعار�ض مع عامل �لطفل �لذي ماز�ل يعي�ض د�خل
عامل خا�ض به يفر�ض مزيد� من �حلرية �ملجالية()..
ولعل �عتماد �سن �ل�سابعة كحد �أدنى لولوج �لطفل
�ملدر�سة يدخل يف هذ� �الإطار� ،سعيا ور�ء منحه
مزيد� من �لوقت قبل �النتقال �إىل �ملدر�سة كمجتمع
�سغري  -ح�سب و�سف ديكارت  -يحمل يف طياته من
�لقو�نني و�لتمثالت و�لقيم �لتي تتطلب ح�سور نوع
من �لن�سج و�ال�ستعد�د لدى كل من يلجها و�ال�ستفادة
من خدماتها( )..ولعل ما �أ�سار به �أكرث من  100خبري
بريطاين يف خمتلف �لتخ�س�سات يف مطالبتهم �حلكومة
�لربيطانية بتحديد �سن �ل�سابعة لولوج �ملدر�سة يدخل
يف هذ� �الإطار( )..فهل �سينحو �مل�سوؤولون �ملغاربة
نف�ض �ملنحى �أم �أن �أطفالنا �سيبقى �أمامهم �النتقال �إىل
عامل �لكبار رغم �أنوفهم خ�سو�سا و�أن �جلميع يتحدث
عن و�سع �للم�سات �الأوىل الإ�سالح �ملنظومة �لرتبوية،
و�لتي رغم مرور عقود على �ال�ستقالل فماز�ل هذ�
�الإ�سالح ينتقل من حمطة الأخرى يف �إطار جتارب
بيد�غوجية منهكة ماديا( )..ومعنويا.
بوطيب الفياللي
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ملوؤمتر املنظمة الدولية لفنون العر�س بنيويورك ،وقد انتقدت ح�سناء �سمن الكلمة التي
األقتها خالل فعاليات هذا املوؤمتر (اي�سبا) تدبري احلكومات املتعاقبة موؤكدة على اأنه:
«حلد االآن مازالت الثقافة والفنون تاأتي يف اآخر اهتمامات احلكومات املتعاقبة
اإذ اأن معظم اأحزابنا تفتقر مل�سروع ثقايف رغم اأن اجلميع يعلم اأن الثقافة
والفنون وخ�سو�سا ثقافة القرب هي �سمام االأمان ل�سبابنا �سد اآفات
االإجرام واملخدرات واالإرهاب».
و«لعل اأح�سن ما يج�سد حالة اله�سا�سة الفنية والثقافية هو واقع
املثقفني والفنانني ،وهنا اأ�ستثني املوظف الفنان واأخ�س بالذكر
الفنان املحرتف للثقافة والفن ،واأركز على هذا ال�سنف الثاين
الذي ال يحظى باأي �سمانات ،هناك مثقفون وفنانون ي�سكون الفقر
والعوز وقلة ذات اليد يف غياب نقابة �سرعية تدافع عن حقوقهم ،هناك من
مات من االإهمال ومن التنكر واجلحود وهناك فنانون يعانون االإق�ساء والتهمي�س
والتعتيم االإعالمي ب�سبب مواقفهم املنتقدة لل�سيا�سات الثقافية.
كلها عوامل اأدت اإىل تراجع الثقافة والفنون املغربية ل�سالح ثقافة فرانكفونية نخبوية ت�ستثمر اأمواال
�سخمة لال�ستيالء على امل�سهد الثقايف املغربي .منوذج فرانكفوين يتجاهل لغتنا ،تنوعنا ،خ�سو�سيتنا وتاريخنا العظيم مما اأ�سبح يهدد هويتنا
املغربية».

يف انتظار فك الرقابة واحل�ضار على عرو�ضه باملغرب

اأحمد ال�سنو�سي يطري اإىل هوالندا

قدم الفنان ال�ساخر اأحمد ال�سنو�سي «بزيز»،
موؤخرا ،عر�سا فنيا مبدينة �سرتا�سبورغ
الفرن�سية حيث لقي اإقباال جماهرييا كبريا،
وا�ستح�سانالدىاجلاليةاملغربيةهناك.
«اأبو نهب» هو ا�سم العمل اجلديد لبزيز

الكالم الموزون

بقلم:

أ
بو أزهار

المعطل

تحت المسامع واألنظار
تعطلت لغة الحوار
وحل بدلها الشجار
وصداع الخوار
وها نحن في انتظار
لعل القطار
يقطع بنا القفار
ويسبر األغوار
إلى حيث األنوار
وقطوف الثمار
وأحضان األبرار..
وها هي النار
تقترب من االستقرار
وها هو المنار
يحجبه الغبار
وأما المنظار
فمعطل بالليل والنهار!!

والذي يتطرق من خالله للعديد من امل�ساكل
االجتماعية ،وي�سلط االأ�سواء على بع�س
املمار�سات املتينة التي تنخر املجتمع
املغربي ،من ظلم ور�ساوي وعطالة ال�سباب
خريجي املعاهد والكليات.
اأحمد ال�سنو�سي �سيحط الرحال يف القادم من
االأيام بهوالندا ،لتقدمي عر�سه اأمام اجلماهري
املغربيةواالأجنبية.
�سوؤالنا هو ،متى �سي�سمح لهذا الفنان
«املنا�سل» بتقدمي عرو�سه الهادفة بوطنه
املغرب ،واأمام جمهوره الكبري الذي ا�ستاق
اإليه واإىل �سخريته التي تن�سينا عرو�س
احلاليقيةالذيناأ�سبحوابقدرةقادرفكاهيني
مع وقف التنفيذ.
نتمنى اأن يكون هذا العر�س اجلديد فر�سة
لوقف الرقابة التي يتعر�س لها هذا الفنان
امللتزم قرابة ربع قرن ،واأن تفتح له اأبواب
امل�سارح وقاعات ال�سينما ملالقاة جمهوره
العري�س عرب ربوع اململكة.

عملية جراحية ناجحة
للفنانة اأمينة ر�سيد

اأجريت للفنانة الكبرية ،اأمينة ر�سيد عملية
جراحية باإحدى عيادات الدار البي�ساء كللت
بالنجاح ،حيث زارها العديد من املهنئني.
و«االأ�سبوع» تتقدم للفنانة املبدعة ،ب�سادق
تهانيها وجميل متمنياتها.

جمعية اأبي رقراق تنظــــم

لقا ًء مفتوحا مع األستاذ اإلعالمي مصطفى العلوي
يف اإطار �سل�سلة اللقاءات الثقافية والفكرية
واالإبداعية ل�سهر فرباير ،املندرجة �سمن اأن�سطة
بلورة م�سروع ملف تر�سيح �سال لت�سنيفها تراثا
وطنيا وعامليا ،تنظم جمعية اأبي رقراق يوم اخلمي�س
 13فرباير  2014مبقرها املركزي بحي املنزه بطانة -
�سال ،لقاء مفتوحا مع االأ�ستاذ م�سطفى العلوي قيدوم
ال�سحافيني املغاربة حول مو�سوع «ال�سحافة
املغربية بني احلرية وامل�سوؤولية» من تن�سيط
الدكتور زكي مبارك.
ينطلق اللقاء يف الرابعة والن�سف بعد الزوال.

الدعوة عامة

رحم اهلل ال�سيدة را�سية املن�سوري
فقد الفاعل احلركي يف منطقة خنيفرة ال�سيد
حممد املن�سوري ،حرمه احلاجة را�سية
ال�سرافات ،رحمها اهلل.
واالأ�سبوع تتقدم بتعازيها احلارة اإىل
النائب الربملاين ال�سابق ،والفاعل احلركي
يف اإقليم خنيفرة ال�سيد حممد املن�سوري
واإىل جميع اأفراد عائلته ،راجية من اهلل اأن
ي�سكن الفقيدة ف�سيح جنانه.
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

تعازينا للدكتور بابانا العلوي
انتقلت اإىل جوار ربها ،يوم  7فرباير اجلاري
مبدينة الرباط ،عن �سن � 89سنة ،امل�سمولة برحمة
اهلل احلاجة فاطمة ع�سو ،والدة املوؤرخ والكاتب
الدكتورعي�سىباباناالعلوي.
وعلى اإثر هذا امل�ساب االأليم ،تتقدم «االأ�سبوع»
باأحر التعازي اإىل جميع اأفراد عائلة الفقيدة،
وعلى راأ�سهم الدكتور عي�سى بابانا العلوي ،داعية
لهم جميعا بال�سرب وال�سلوان ،وللفقيدة باملغفرة
والر�سوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
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االعتقــــال 2

خرجت مع املوكب وبعد اأن عرجنا على قاعة الزيت والزيتون
واخلليع ..اخت�سارا للطريق ،اأ�سرفنا على �ساحة باب الفتوح لنجد
ما يزيد عن �ست اأو �سبع �سيارات متنوعة .جرين العمالق عبا�س اإىل
واحدة منهم ،وكانت �سوداء من نوع «�سرتوين» وجل�س اإىل جانبي
يف اخللف ثم اأخرج على الفور علبة �سجائر من نوع «افلور فينا» فمد
يده يعر�س علي �سيجارة منها.
ورغم اأننا كنا قد امتثلنا لتعليمات الوطنيني مبقاطعة ال�سجائر فقد
اأدركت على الفور ق�سده  ،فاأ�سرعت واأخذت «ال ٌكارو» بعبارة ال�سكر
املراك�سية املعروفة:
 �سكرا نعم ال�سي..اأخرج معتقلي علبة كربيت ليكمل ما بداأ ،فاأظهرت له من اأول نف�س
اأخذته« ،نرتة» املحرتفني( )..وقبل اأن يبداأ معي اأي حديث داخل
هذه «ال�سيرتوين» ،انتبه اإىل زميله بن رحال ي�سري اإليه اأن يرتجل
من ال�سيارة ،وبالطبع و�سع كفه كالكما�سة على ذراعي وقب�سة
كانت كافية للتحكم يف ج�سمي النحيل.
ا�ستف�سر عبا�س العمالق من �ساحبه بن رحال الذي ي�سبهه يف الطول
والقوة ،ويزيد عنه �سخامة يف اجل�سم .قال عبا�س:
 فني م�ساو هذو وخالو ال�سيارات اهنا؟اأجابه ابن رحال:
 م�ساو لدارهم� ..سبقونا مع اخلليفة بن املكي..وكان يعني منزلنا ،فدفع بي عبا�س اأن اأ�سري اأمامهم ،ودخلنا �سويقة
حي الق�سور ،وقبل اأن ن�سل اإىل زاوية النظيفي مدفن والدي ال�سي
حل�سن اأحجام ،عرجنا ي�سارا يف اجتاه �سريح الغزواين مول لق�سور
من الناحية الغربية ،ومبجرد ما اقرتبنا من باب ال�سريح اأ�سرع
عبا�س واأحكم قب�سته مرة اأخرى على ذراعي بعنف ،غري اأنني هذه
املرة اأفهمته اأن ال داعي لذلك فلن اأهرب ..واإىل اأين �ساأهرب؟..
طماأنني اأن ما فعله جمرد احتياط حتى ال التجاأ لالعت�سام داخل
ال�سريح ،واأن ذلك كان ي�سكل لهم متاعب كثرية ،وبالفعل كنا نعرف
اأن من نفاق الكالوي تقدي�س االأ�سرحة واعتبار املعت�سمني داخلها
يف حمايته �سخ�سيا.
اأ�سرفنا على دربنا ،فحل الزفريتي اأو �سبع تالوي ح�سب �سهرته،
فانده�ست ملا اأراه ..يا اإلهي ..ما يقرب من ع�سرين رجال ومعهم
امراأة واحدة «لعريفة» قد جتمهروا بباب منزلنا وكلهم يف انتظار
هذا ال�ساب الب�سيط النحيل .قلت يف نف�سي ال �سك اأن الو�ساية كانت
اأكرب من حجمي.
كل ن�ساء واأطفال اجلريان كانوا خلف اأبواب منازلهم يرتع�سون
ويتهام�سون ..دار احلن�سايل ،دار الكن�سو�سي ،دار ال�سرايبي ..اأما
اأقراين من اأبنائهم علم اهلل بحالهم.
ارتفع �سوت اخلليفة ابن املكي ياأمرين اأن اأطرق خر�سة املنزل ،وقبل
اأن اأفعل �سمعت حركة فتح الباب مع هم�سة ب�سوت اللة رقية:
 باب الدار حملولة..ثم اأمر اخلليفة تلك املراأة الوحيدة «لعريفة» اأن ت�سبق اجلميع
لتقوم مبراقبة ن�ساء املنزل ثم دخل والد ال�سديق الذي كان دليلهم
اإ ّيل واأنا يف النجارين ،وهو مقدم احلي ال�سيد حممد بن �سعود الذي
�ست�سدر عنه حركات وطنية لو اكت�سفت يف حينها لق�سي عليه باأ�سد
العقاب .وكم اأراحني ما فعل واأن�ساين ما �سعرت به من غ�سب على
ابنه الدليل.
كان اأول ما قام به عندما �سادف والدتي م�سطربة وحتمل تلك
ال�سورة التي كنت قد تفننت يف و�سع االإطار اجلميل لها عند املعلم
لعوينة النفافري� ،سورة ابن يو�سف ،اأنه اأخذها منها قبل دخول
جماعة ال�سرطة واأعوان البا�سا مع اخلليفة ،وكنت اأول من تبعه
فرمقت املقدم ياأخذ ال�سورة وي�سعها و�سط لبدته احلمراء التي
كان متعودا على حملها حتت اإبطه لل�سالة( )..فاأكربت فيه وطنيته
و�سجاعته واإنقاذه الأهل بيتي من ظلم حمقق ،حيث كان امتالك
�سورة حممد ابن يو�سف يف تلك االأيام يعادل امتالك االأ�سلحة
الفتاكة واأكرث.
كان من رجال ال�سرطة بع�س التقنيني بلبا�سهم االأزرق املت�سل قطعة
واحدة ،اأدركت فيما بعد اأنهم خمت�سون يف االأ�سلحة واملتفجرات،
وطلبوا مني اأن اأ�سبقهم اإىل الغرفة اخلا�سة بي ،اأما االآخرون فقد
توزعوا يف زوايا املنزل واملقدم يحاول اأن يتظاهر بت�سديد املراقبة،
تارة مينع احلركة ،واأخرى يوجه تلك املراأة «لعريفة» اأن تظل
عيناها مفتوحتان على ال�سغرية والكبرية ممن يتواجدون داخل
املنزل .العتيق بجناحيه ،جناح الآلة رقية ،وجناح حبيبتي رقو�س،
اأما تلك القبة التي كانت خم�س�سة للزوجة الثالثة ال�سريفة اللة
فاطمة قبل اأن تاأخذ ن�سيبها وتغادر ،فقد امتالأت عن اآخرها بع�سابة
املحتل وزبانية البا�سا.
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االتحاد االشتراكي يرحب
بعضوية فؤاد الهمة

يف ال�سنة العا�سرة من تربعه على العر�س
�سنة  ،2011هو اأي�سا تعديل الد�ستور.
ورغم اأن احلكمة تقول :اإن اهلل ي�سخر لكل
اأمة على راأ�س كل مائة �سنة ،من ي�سلح
لها اأحوالها ،فاإن التقليد امللكي يف املغرب،
رمبا على راأ�س كل ع�سر �سنوات ي�سخر
للملك اأن يغري �سيا�سته ،كانت التجربة
ع�سر �سنوات مع جديرة ،وها نحن بعد
م�سي ع�سر �سنوات ،من عهد امللك حممد
ال�ساد�س ،نرى ون�سمع املواقع وال�سحف
تتحدث عن جتريد ال�سديق امل�ست�سار
القوي فوؤاد الهمة ((الهمة مل يعد الرجل

 مصطفى العلوي
((لنتوقف عند حالة امل�شت�شار
«طالريان» حني قال له نابليون :اأريدك
اأن تعدين ،باأنك لن تخونني يوما..
فاأجابه طالريان بقوله :موالي ،اأعدك
باأنني �شاأحذرك من ذلك ليلة وقوعه))

(احل�سن الثاين .مذكرات ملك).
وكان امللك الذكي ،قبل حكمته هاته()...
م�سرت�سال يف مو�سوع �سديق امللك ،اأحمد
ر�سى جديرة ،الذي قال عنه اأحر�سان يف
مذكراته« ،اإن جديرة الوزير امل�ست�سار
املقرب ،قال له يوما يف اجتماع عام:
بقلمي هذا ميكن اأن اأزيح ال�سلطان عن
عر�سه» .رغم اأن احل�سن الثاين ،كان يعاين
اأي�سا( )...من اأطروحة اأنه هو الذي �سجع
واأعان جديرة لتاأ�سي�س حزب الفديك،
فاأقحمه كاتب املذكرات «اإيريك روالن»
ومازال حيا ،وقال للح�سن الثاين :هل حقا
اأنت الذي اأ�س�ست الفديك ،فاأجابه ((ل�شت

غبيا ،لو اأردت اأن يح�شل على االأغلبية..
حل�شل عليها ،ولكني اأعرف اأن اأي حزب
ال ميكنه اأن يخلق يف ثالث �شنوات()...
ليح�شل على االأغلبية .فهذا �شيء غري
منطقي ..لقد تركت االأمور ت�شري ..واأنا
اأقول لنف�شي ،اإنهم �شيك�شرون كمارتهم
 se Casser la Figureالأن حزبا ..البد
له من جذور واأ�ش�س ،الأن احلزب يجب اأن
يك�شب االنتخابات ،وتكون له �شحف))،

(احل�سن الثاين .مذكرات ملك).
وال�سك اأن احل�سن الثاين وجديرة نف�سه،
ومعه الراأي العام املغربي ،قد ن�سوا اأن
حزب جديرة ،قد ك�سر كمارته واأ�سبح
قاعا �سف�سفا ..ولكن جديرة بقي وزيرا،
ثم م�ست�سارا للملك ،اإىل اأن كان حا�سرا
يف جمل�س وزاري مبح�سر امللك احل�سن،
وقدم الوزير االأول م�سروعا ،عار�سه
جديرة ،الذي كان يجهل رغم قربه ،اأن
امللك كان متفقا مع وزيره االأول()...
على تقدمي ذلك امل�سروع فقال جديرة:
((موالي مع احرتامي ،فاإين ال اأقبل هذا
امل�شروع ،فقلت له� :شديقي العزيز()...
نحن نتعارف منذ �شنة  ،1945ولن اأقبل
م�شاعدي( )...نا�س يقبلون
اأن يكون بني
ّ
ما هو �شد �شمائرهم ،واإذا اأردت ..فاإنك
حر)) (نف�س امل�سدر).

�سادف هذا احلوار ال�ساخن ،الذي
انتهى باإبعاد امللك احل�سن الثاين ل�سديقه
احلميم الذي كان يتفق معه على اأن يلب�سا
نف�س الك�سوة يف نف�س اليوم ،حتى ن�سرت
جريدتي «اأخبار الدنيا» �سورة للملك
و�سديقه جديرة يلب�سان نف�س الك�سوة،
وكتبت حتت ال�سورة :من فيهما امللك.
�سادف هذا احلوار اإذن ،نية امللك
احل�سن الثاين يف تعديل الد�ستور ،يف
ال�سنة العا�سرة لرتبعه على العر�س
 ،1971مثلما قرر ولده حممد ال�ساد�س،

احلروب الناجتة عن ربيع العامل العربي،
وحتمية اإعطاء االأ�سبقية للجدية واحلزم،
و�سرورة مراجعة املواقف ،حلد اأن
البالغ النهائي ،يتحدث عن �سرورة
تعيني م�سوؤول مغربي متخ�س�س يف
�سوؤون العالقات املغربية االأمريكية ،الأن
االأمريكينييعرفونالتفا�سيلواجلزئيات،
وي�ساندون مواقف التنظيمات املغربية
التي تعترب منظمة العدل واالإح�سان،
املمنوعة يف مقدمتها ،واالأخطاء اجلانبية
االأخرى ،فاإن امللك حممد ال�ساد�س وحده،

القوي الأنه مل يعد يتحكم مبا�شرة يف
اجلهاز االأمني))،

(ال�سحفي م�سطفى

ال�سحيمي).
قد تكون القاعدة ،هي ما كتبه منذ القدم
�ساحب كتاب «االآداب ال�سلطانية»
(املاوردي) الذي قال ((لي�س للملوك

اأ�شدقاء بل للملوك رجال ثقة،
ي�شاعدونهم))

وياأتي يوم تنتهي فيه

احلاجة اإليهم.
لوال اأن عهود االآداب ال�سلطانية ،انتهت
بانتهاء ال�سالطني ،وها نحن نعي�س
عهد الويب واالأنرتنيت ،والت�سنتات
التلفونية ،العهد الذي اأ�سيب فيه الب�سر
باآفة االطالع ..وهو ما ال ميكن اأن ن�ساهي
فيه اأقطاب هذه الو�سائل اجلهنمية يف
�سبقهم للمعلومات( )...وتعمقهم يف
اخلبايا ،ومعرفتهم مبركبات نق�س
ال�سادة الكبار ،ليح�سروا لكل واحد منهم
احلقنة املنا�سبة.
ففي يوم  22نونرب من ال�سنة الفارطة،
وعندما دخلت الليموزين امللكية بوابة
�ساحة البيت االأبي�س ونزل منها امللك
حممد ال�ساد�س ،يف اإطار الربنامج
الربوطوكويل املتاأ�سل ،واعرت�سته مديرة
الت�سريفات الإدخال العاهل املغربي عند
رئي�س اأكرب دولة يف العامل ،كانت هناك يف
الباب اجلانبية من اجلهة االأخرى ،الغري
معر�سةلكامرياتالت�سوير�،سيارةاأخرى
نزل منها امل�ست�سار فوؤاد الهمة ،الذي اأدخل
 على غري املعهود  -من الباب اخللفيةليح�سر من بعيد ،مقابلة اأوباما مع ملك
املغرب ،تلك املقابلة التي ظهر فيها اأوباما
يتكلم بالفم واالإ�سارة كثريا ،وامللك حممد
ال�ساد�س ي�سغي كثريا.
ومن مالمح ال�سريط امل�سور ،تظهر
خطورة املوا�سيع التي مت التطرق اإليها،

ربما ال يكون فؤاد الهمة،
من األهمية ،لدرجة
ربطه بميزان العالقات
المغربية األمريكية،
ولكنه كان نبراس القوة
المتعارضة مع الممارسة
الديمقراطية ،لدرجة أن
يصبح تجريده من سلطات
النفوذ األمني والسياسي،
هو الثمن الذي دفعه
المغرب ،من أجل الرجوع
إلى جادة الصواب
األمريكي

الذي عرف ما يطلبه االأمريكيون من
املغرب ..وهم الذين ال ير�سون على
النفوذ الفرن�سي الكبري ،وعلى الر�سى
الذي اأعرب عنه الفرن�سيون على حكومة
بن كريان ،عندما �سرح وزير خارجية
فرن�سا االأ�سبق «اآالن جوبي» بثقته يف
حكومة العدالة والتنمية ((اإن حزب
بن كريان مل يح�شل على االأغلبية يف
الربملان ولكنه حزب يتمتع بالو�شطية
املعتدلة( )...وال يتعدى اخلط االأحمر
الذي ر�شمناه نحن يف اإطار احلرية
واإقامة دولة القانون)) (اآالن جوبي.

لوبران  30نونرب .)2011
بينما االأمريكيون الذين يعتربون
املغرب ،منطقة نفوذ لهم( )...يريدون
م�سابقة الفرن�سيني ،واإزالة العوائق التي
حتول دون دمقرطة املغرب ،على �سوء
ال�سور امللونة،لالأفالم امل�سجلة( )...عن
مظاهرات  20فرباير.
لنفهم ب�سرعة ،هذا الت�سل�سل العلني
وال�سري الأحداث تراكمت ،بعد رجوع
امللك من اأمريكا ،وت�سابق لبع�س امل�سادر
ال�سحفية ،الإر�سال االأ�سواء الك�سافة،
على اأحداث مطبوعة باملفاجاأة ،وخا�سة
يف اإطار جتريد الرجل القوي ،فوؤاد
الهمة من نفوذه الكبري ،وتدخله ال�سابق
يف بع�س امللفات ،ب�سكل يكاد يوهمنا،
ل�سخامة تلك القرارات ،باأن هذا الرجل
الب�سو�س الوحيد يف املحيط امللكي،
اأ�سيب وحده بامل�سل االأوباماوي()...
اأو مبا ي�سميه االأمريكيون Political
 ،Contaminationالتي ال ت�سمح بالقوة
اإال للقانون ،يف تف�سري لقرار اإحالة �سهر
فوؤاد الهمة بلقايد على التقاعد ،اجلرنال
الذي كان مر�سحا خلالفة اجلرنال ح�سني
بن�سليمان يف رئا�سة الدرك امللكي ،وعجز
الرجل القوي ،عن اإنقاذ �سهره املن�سوري
من اأيدي ال�سرطة الق�سائية التي اأم�سكت
به بعد اأن قدم به وزير ال�سحة �سكاية �سد
تهجمه عليه.
وكان باإمكان وزير ال�سحة ح�سب املعهود،
اأن ي�سحب دعواه لوال اأنه زاد يف الطني بلة
ويف الت�سريح تو�سيح( ،)...عندما �سرح
لل�سحفيني وكاأنه خاف( )...من �سوء فهم
مق�سوده فقال(( :كنت اأح�س بنوع من
اخلوف( )...بعد االعتداء علي()...
لكن املبادرة ال�شخ�شية( )...للملك،
�شجعتني وبددت خماويف)).

وياأتي �سديق ال�سديق الهمة ،وال ندري
هل مازال �سديقا للهمة ،لي�سابق اإليا�س
العمري االأحداث ،وهو بني الهروب
واالختفاء( )...وكاأنه ..يعرف ما ال
نعرف ،ليقول هنا :مل تعد عالقتي بالهمة
بنف�س احلرارة ،م�سيفا يف موقع اآخر :باأن
احلزب قادر على اال�ستمرار بدون فوؤاد
الهمة ،ليغطي هذا التلميح ،على الواقع
امللمو�س ،ملا يعانيه هذا احلزب ،من اأخطار
تهدد بنهايته ،حني اأقدم واحد من اأركان
احلزب ،الوديع االآ�سفي على االن�سحاب،

كما ان�سحب رئي�س قطب تنظيم احلزب
عزيز بنعزوز ،واإدري�س بلماحي وح�سن
بنعدي ،واحلبيب بلكو�س.
ومادامت االأحداث اأهم تاأثريا من
االأ�سخا�س ،فاإن حدث املو�سم ،هو ما
�سمي الغ�سبة امللكية ،على حمتل من�سب
كاتب الدولة ،الع�سو الذي اأدخله فوؤاد
الهمة للديوان امللكي ،كرمي بوزيدة،
الذي اأكدت امل�سادر ال�سحفية اأنه عاد
ملكتبه يف ال�سركة التي ميلكها فوؤاد الهمة،
�سركة مينا ميديا ،التي كانت يف االأ�سا�س
منطلقا لتعيني بوزيدة يف املن�سب ال�سامي
بالديوان امللكي ،وها هو يغادره بعد �سهور
قليلة من املمار�سة ،اإثر غ�سبة ملكية -
كما ن�سر وكما مل يكذبه اأحد  -رغم اأن هذا
العفريت االإعالمي مل يظهر له اأثر اأثناء
الزيارة امللكية للواليات املتحدة.
فهل كان يف هذه القرارات التقوميية لو�سع
الرجل القوي يف الديوان امللكي ،اأثر مبا�سر
يف البيت االأبي�س االأمريكي ،ومن يدري،
بداية لتنفيذ رغبات اأوباما ،ومن يدري،
وها هي �سركة امل�سالح امللكية �س.ن.اإي،
تن�سر حتى يف ال�سحف اخلارجية قرار
تخل�سها من امتياز التجارة يف ال�سكر.
على اأية حال ،هذا موؤكد و�سحيح ..ففي
خ�سم ما تن�سره ال�سحف واملواقع عن
زعزعة عر�س القوة ،من حتت مقعد اأحد
كبار اأقطابها� ،سارع اأوباما اإىل اال�ستجابة
ب�سكل مل ي�سبق له نظري( )...لدرجة جعلته
يتنا�سى عبارة ((اإمتاع ال�شعب ال�شحراوي
بحقه يف تقرير م�شريه)) الواردة
يف البالغ امل�سرتك  22نونرب ،ليفر�س
اأوباما ر�سميا على الكونغري�س االأمريكي
((تخ�شي�س ميزانية لدعم امل�شاريع
التنموية يف ال�شحراء املغربية( )...يف
اإطار قانون مالية .))2014

رمبا ال يكون فوؤاد الهمة ،من االأهمية،
لدرجة ربطه مبيزان العالقات املغربية
االأمريكية ،ولكنه كان نربا�س القوة
املتعار�سة مع املمار�سة الدميقراطية،
لدرجة اأن ي�سبح جتريده من �سلطات
النفوذ االأمني وال�سيا�سي ،هو الثمن
الذي دفعه املغرب ،من اأجل الرجوع اإىل
جادة ال�سواب االأمريكي ،ما يجعل فوؤاد
الهمة يبقى املواطن النموذجي اخلليق
بالتقدير .وهي ال�سهادة التي رمبا فطن
لها حزب االحتاد اال�سرتاكي الإدري�س
اال�سكر ،الذي اأعرب عن ا�ستعداده
لتقبل فوؤاد الهمة  -ومن يدري  -ع�سوا
يف حزب املهدي بنربكة ،وها هي جريدة
هذا احلزب تذكرنا باأن ((الكثريين ال
يعرفون باأن هذا الرجل ،فوؤاد الهمة،
ن�شاأ يف بيت منا�شل نقابي ،مقرب
كثريا( )...من االحتاد اال�شرتاكي،
الأن اأباه ،اأحمد عايل الهمة كان
�شديقا للمنا�شل االحتادي اإدري�س اأبو
الف�شل ع�شو املكتب ال�شيا�شي للحزب))

(االحتاد اال�سرتاكي 7 .فرباير
.)2014
اجلريدة االحتادية ،ذكرتنا باخل�سال
احلميدة لفوؤاد عايل الهمة ،بعد اأن �سبغته
باألوان االحتاد والنقابة الوطنية للتعليم
حيث كان اأبوه املرحوم منا�سال ،مذكرة اأن
جده رحال عايل الهمة كان قا�سيا وم�سيفة
((�شخ�شية فوؤاد الهمة مل�شها كل رفاقه،
ب�شمة حتققت يف �شفتني را�شختني()...
هما الب�شاطة يف ال�شلوك والتعامل
والذكاء يف املعرفة والت�شرف)).

طبعا �سفات تتناق�س مع القوة ،التي كان
اجلميع مبن فيهم االأمريكيون يت�سورون
اأنها من خ�ساله.

