
أروبا تغلي.. وتتبادل المراسالت، لتصنيف المغرب بأنه أصبح بالد المافيا.. ومجموعة من اليهود 
المغاربة يجندون المجلس األروبي، السترجاع ممتلكاتهم التي سلبتها منهم عصابة، فاجأتهم 

بعد أن طال انتظارهم للقضاء المغربي بهذه الصورة العجيبة لوزير العدل )المرحوم( بوزوبع، وهو 
يستقبل في مكتبه ثالثة أقطاب للعصابة المتهمة بالسطو على األمالك، من الذين استنطقهم 

القضاء الفرنسي والمغربي.. فوقفوا بجانب الوزير ضاحكين فرحين بينما منظمة األنتربول توزع 
أوامر اعتقالهم.

تستعد إدارة فندق امفتريت 
حيث  الصخيرات  قصر  قرب 
مديره  إلبعاد  الملكيون  الزبناء 
الكبرى  االتصاالت  صاحب  اللبناني، 
الـــذي رفضــــت شرطـــة الهجرة 
المغربيـــة، تجديــــد إقامــته. ويقال 
بأن هــذا القرار البوليســي الصارم 
في حــق شخصية نافـذة، جاء نتيجة 
مواخذة هذا المدير، لعدم اهتمامه 
الزوار  وعدم حسن استقباله لبعض 
والزائرات، من درجة أمراء وأميرات.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي
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عندما ي�ستقبل وزير العدل جمموعة من الهاربني

◆ أروبا تحضر للمغرب ملفا أخطر من حقوق اإلنسان
◆ وزير العدل والمستشار الملكي عارفان وال يتحركان

الضائعـة الحقيقــة

لماذا أبلغ بوتفليقة 
لملك المغرب، رغبته  
في إسكات الصحفي 

مصطفى العلوي

مسؤول جزائري يتوقع الحرب 
بين المغرب والجزائر

شباط يدعو صراحة لحرية
 تجارة الحشيش

28

جبهــــة 
البوليساريو
 على جبهة 

كلــــــــب

02

02

»بني كلبون« كما يسميهم المغاربة قوم ال يعترفون بالجميل 
)..(، ورغم أن الصورة التقطت من وسط مدريد في مظاهرة نظمت 

لمساندة »جبهة البوليساريو« مؤخرا، إال أن بعض المشاركين كانوا 
حريصين على إظهار علم الكيان الوهمي على جبهة هذا الكلب 

)الصورة( ليطرح السؤال عن عالقة جبهة البوليساريو بجبهة الكلب.



الرباط. األسبوع

ال�ضخمة  العمارة  اإىل  تت�ضرب  مل 
الريا�ض  حي  يف  املغرب  الت�ضاالت 
املاليري،  كلفت  والتي  بالعا�ضمة، 
امللكية  الو�ضاطة  عن  اأخبار  اأية 
م�ضالح  تنقل  ال  حتى  ظبي،  اأبو  يف 
بعد  االإمارات،  اإىل  املغرب  ات�ضاالت 
متلك  زايد  ال�ضيخ  دولة  اأ�ضبحت  اأن 
التي  ال�ضركة  اأ�ضهم  من  املائة  يف   53

كانت مغربية ومل تبق للمغرب فيه اإال 
ثالثون يف املائة، مما يحتم على الرئي�ض 
يرف�ض  اأو  يقبل  اأن  اجلديد،  االإماراتي 
ال�ضالم  عبد  املغربي  املدير  خدمات 
هو  االأغلبية  �ضاحب  الأن  اأحيزون، 

املت�ضرف املتحكم.

جرى  مبا  اأحاط  الذي  ال�ضمت  ورغم 
النهائي بتملك  القرار  فاإن  يف االإمارات، 
االإمارات الت�ضاالت املغرب، �ضدر اأثناء 
التواجد امللكي يف االإمارات، حيث اأعلنت 
اأربعة  ب�ضرف  قرارها  االأخرية  هذه 
ماليري دوالر ل�ضركة فيفاندي الفرن�ضية 
التي باعت ح�ضتها يف املغرب، لالإمارات 

حمققة اأرباحا غري معقولة، بعد اأن كانت 
ا�ضرتت 53 يف املائة من اأ�ضهم ات�ضاالت 
املغرب باأقل من مليار دوالر، ليظهر ما 
نور  املغربية  ال�ضرائب  مدير  كان  اإذا 
الدين بن�ضودة �ضيعلن قيمة ال�ضرائب 
فيفاندي،  �ضركة  على  �ضيفر�ضها  التي 
�ضريبة القيمة امل�ضافة، واالأرباح ما بني 

ثمن ال�ضراء مليار دوالر وثمن البيع 
اأربعة ماليري دوالر.

باأن  االإمارات،  من  اأخبار  وت�ضربت 
الت�ضاالت  اجلديد  االإماراتي  املالك 
االإدارة  نقل  يف  يرغب  كان  املغرب، 
حتى  ورمبا  ظبي،  اأبو  اإىل  العامة 
ورمبا  املغربي،  املدير  نائب  مكتب 
اأجل احلفاظ  كان التدخل امللكي من 
على ر�ضيد االأجور الكثرية للعاملني 
وهكذا  املغرب.  ات�ضاالت  يف  املغاربة 
املا�ضي،  اأخطاء  دفع  يف  املغرب  يبداأ 
املغرب موؤ�ض�ضة وطنية  ات�ضاالت  الأن 
مغربية، ور�ضيد ح�ضاري مغربي كبري، 
وما كان للمغرب اأن يبيع 53 يف املائة من 
هذا الر�ضيد لل�ضركة الفرن�ضية فيفاندي، 

حلل اأزمة اقت�ضادية عابرة.

كواليس األخبار2
alousbouea@gmail.com
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�شباط يدعو �شراحة حلرية جتارة احل�شي�ش
كتامة. األسبوع

هتافات  اأعقبتها  حارة،  ت�ضفيقات 
بالدم،  »بالروح..  ت�ضيح:  جماهريية 
مئات  حناجر  من  �ضباط«  يا  نفديك 
ومنتجي  زراع  من  احلا�ضرين، 
الريف.  مبنطقة  الكيف،  ح�ضي�ضة 
نف�ض  يف  �ضباط  اأعلن  عندما  وخا�ضة 
يف  العاملني  مع  ت�ضامنه  اخلطاب، 
اإنتاج احل�ضي�ض »ليال ونهارا« مبعنى 
تهريب  يف  ليال)...(  ي�ضتغلون  الذين 
فتح  �ضباط  اأعلن  وقد  احل�ضي�ض، 

لل�ضغالني،  العام  االحتاد  نقابته)...( 
يف وجه العاملني يف زراعة الكيف ليال 

ونهارا.
الذي  العنب  بني  �ضباط،  قارن  وقد 
ينتج ح�ضب قوله الروج، واللنب عندما 
اأول  �ضباط  يكون  وبذلك  يحما�ض، 
لتحرير  دعمه  ب�ضراحة  يعلن  زعيم 
زراعة احل�ضي�ض باملغرب، وال �ضك اأن 
ت�ضريحه امل�ضجل، �ضيلف العامل اأجمع 

مرورا باأمريكا اجلنوبية.
ومعلوم اأن جتار احل�ضي�ض يف املغرب، 

من  املاليري  مئات  يجنون  اأ�ضبحوا 
بينما  وزرعه،  احل�ضي�ض  تهريب 
كانت الدولة قد �ضرفت املاليري، على 
زراعة  بتحويل  الفالحي  امل�ضروع 
احل�ضي�ض، اإىل غر�ض مواد اأخرى غري 

ممنوعة.
�ضكر  احل�ضي�ض  جتار  اأراد  ما  واإذا 
زعيمهم �ضباط على هذه املبادرة، فمن 
�ضي�ضبح  اال�ضتقالل  حزب  اأن  املوؤكد 
ما  وذلك  املغرب..  يف  حزب  اأغنى 

تنتظره االنتخابات القادمة)...(.

م�شوؤول جزائري 
يتوقع احلرب بني 
املغرب واجلزائر

قناة الجزيرة. األسبوع

اأكرث من مرة، ردد ناطق با�ضم احلملة االنتخابية 
الرئي�ض  تر�ضيح  اإعادة  اأن  بوتفليقة،  للرئي�ض 
بوتفليقة �ضرورية مادام »هناك احتمال قيام حرب 
با�ضم حملة  الناطق  بني املغرب واجلزائر«، وكان 
بوتفليقة يتحدث يف برنامج الن�ضرة املغاربية، م�ضاء 
ال�ضبت 9 نونرب االأخري رغم اأن احلوار مل يتطرق 
املتدخل  اأن  اإال  املغربي،  اجلزائري  اخلالف  لواقع 
اجلزائري كان يتكلم عن مو�ضوع احلرب وكاأنه كان 
ي�ضارك للتح�ضري لها قبل اأن ي�ضارك يف اجلواب على 
اأ�ضئلة القناة القطرية، دون اأن ي�ضاأله م�ضتجوبه عن 

تف�ضري لتوقعاته.

ات�شالت املغرب ت�شبح ات�شالت الإمارات
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كواليس األخبار

عبد اهلل �شقرون 
اأمري الثقافة

كما مت تتويج �ل�شاعر �أحمد �شوقي، بلقب �أمري 
ورجال  �لكتاب  من  نخبة  �شفقت  �ل�شعر�ء، 
�إعالن  �لفكر و�أقطاب �ل�شحافة �ملغاربة، على 
ق�شيدة  يف  �لتناين،  �أحمد  �لكبري،  �ل�شاعر 
�هلل  عبد  �لأ�شتاذ  باأن  م�شوقة)...(  �شعرية 

�شقرون، هو �أمري �لثقافة.
عبد �هلل �شقرون، موؤلف �أكرث من خم�شني كتابا، 
بقدر ما هو �شغوف بالثقافة، فهو �شجني خجله 
�ملتميزة،  �ملجموعة  هذه  منه  �أخرجته  �لذي 
�ملغربي  �لفكر  �أقطاب  من  تبقى)...(  مما 
لكتابه  ليناق�شو�  �لثالثني،  يتعدى  ل  وعددهم 
جز�أين«  »يف  و�لرجال«،  »�لن�شاء  �جلديد 
كتبه،  خز�نة  ع�شارة  عن  عبارة  و�جلز�آن 
�لكتاب،  هذ�  جز�أي  على  �ملطلع  �شيجد  حيث 
�لوجه �لآخر لو�قع بالغ �جلدية، عودنا عليه 
�لأ�شتاذ عبد �هلل �شقرون يف �لإذ�عة و�لتلفزة، 
لحتاد  كرئي�س  �لدبلوما�شية  جتربته  وعرب 
يف  �جلد  كتاباته  كل  فكانت  �لعرب،  �لإذ�عيني 
�جلد، ليبدع يف �لر�شيد �لثاين)...( لالإن�شانية، 
�لكامن بني �لن�شاء و�لرجال، ويجول بنا حملال 
بنا،  متنقال  �لإ�شالم«،  يف  �حلب  »مو�شوعة 
»�شبهات  �إىل  �شباه«،  �إىل  �ل�شيخ  »رجوع  عرب 
و�أباطيل حول �لطالق« رغم »�حلب �لعذري« 
حيث  �لعاطر«  »�لرو�س  على  �إطاللت  بعد 
وكيف  �ملغرب«  يف  »�لن�شوية  يف  �لتعمق 
حتقيق  على  و�ملقاولت«  »�ملغربيات  تعمل 
»دميقر�طية جن�شية �إ�شالمية« بعد �لتعمق يف 
م�شار »�مللكات �لعربيات« يف »�لدولة �ل�شيعية 
و�شيدة  �شباأ  يف  �ل�شغري�ت  و�مللكات  باليمن 

�لقاهرة«.
يف  يكون  �أن  ميكن  ل  باأنه  �لعرت�ف،  يجب 
�ملجال �لثقايف، �أهم من كتاب �لأ�شتاذ عبد �هلل 
�لأدباء  من  �جلمع  ذلك  �شخامة  �إل  �شقرون، 
بيته  يف  �لكاتب  حول  حتلقو�  �لذين  و�لكتاب 
ع�شية �جلمعة �ملا�شي، لتطمئن نظر�تهم فيما 
بينهم، �إىل �أن �ملغرب لز�ل بخري.. و�أنه مهما 
�أمام  �فتقدنا لالأمل �لفكري ونحن �شياعا)...( 
للفكر  فاإن  �لتو�فه،  يف  �لغارق  �ملجتمع  هذ� 
�لأم�شية  تلك  يف  �لبت�شامات  تبادلو�  رجال 
�لثقافية عندما حكى لهم متدخل، كيف �أن �أحد 
�ملهند�شني �لفرن�شيني �لكبار، كتب يف مذكر�ته، 
�لبيوت  �أغلب  ت�شاميم  ير�شم  وهو  كان  كيف 
�لكبرية يف حي �ل�شوي�شي بالرباط، ي�شتمع �إىل 
�لتو�شع  منه  يطلبون  وهم  �لفيالت،  تلك  بناة 
�جلدر�ن،  �ملزخرفة  �لكبرية  �ل�شالونات  يف 
ركن  تخ�شي�س  منه  يطلبو�  �أن  د�ئما  ين�شون 

من تلك �لق�شور، لإقامة خز�نة للكتب.
�أمري  بلقب  �شقرون،  �هلل  عبد  �شديقنا  فليهناأ 
�ملر�أة  حرمه  معه  ولتهناأ  �ملغربية،  �لثقافة 
�لعظيمة جميلة بنعمر، �لتي تعرفها �جلماهري 
نبيلة  �بنته  معه  ولتهناأ  ر�شيد،  �أمينة  با�شم 
وو�لد�ه جمال وكرمي، فهي �أي�شا نعم �لعائلة 
جمد  �أح�شانها،  يف  تربى  �لتي  �لنموذجية 
ملنح  كثري�  �حلا�شرون  �شفق  �لتي  �لثقافة 

قطبها عبد �هلل �شقرون لقب �أمري �لثقافة.
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لن �أتتبع كل �جلو�نب �ملن�شية �أو �لتي �أظنها 
من�شية، يف م�شار �أزولي، ولكن �شوف �أقف عند 

نقطتني.
�لنقطة �لأوىل تهم هويته، �لتي حتكم �شلوكه 
يربط  فالذي  منه.  مقربة  م�شادر  ح�شب 
�أمري  بامللك  �أزولي،  �ملغربي،  �ليهودي 
تربطه  وباملغرب  �لإميان،  هو  �ملوؤمنني، 
وطنية، تقرتب من عبادة �أر�س �أجد�ده. وله 
مع �لقد�س �رتباط يطول �شرحه، تكفي �لإ�شارة 
�إىل �أنه قد يكون حافظ على »�إرث« �أبيه منه، 
»كي�شا �شغري� من رمل �لقد�س«، ح�شل عليه 

هدية من �شديق م�شلم، باعرت�فه.
ما  �أزولي على  نادرة، ح�شل  �شابقة  لكن يف 
هو �أهم، يف زمن رفع �شعار »�رحل«، قبيلتان 

تت�شارعان على تبنيه.
فاطمة  �لأمازيغية  و�لفنانة  �لربملانية  قبيلة 
فار�شا  �أزولي  �أندري  �ختارت  تابعمر�نت، 
تعتربه  )هكذ�  �بنها  تتويج  وقررت  لل�شالم. 
)�إقليم  �ل�شغري  �لأطل�س  باإفر�ن  تتبناه(،  �أو 
�مليالد  قبل  ما  مغرب  يهود  موطن  كلميم(، 
�لإ�شالمي،  �لأمازيغي  �لدولة  وزير  وموطن 

و�لبن �لنافذ حاليا، عبد �هلل بها.
عن  كتبو�  من  �إليه  �لتفت  قلما  جانب  هذ� 
من  �ملحتمل  وقربه  �أزولي،  �أندري  �شخ�شية 

علبة بن كري�ن.
لكن قبيلة �أخرى بالر�شيدية، تدعى »�أزولين«، 

وتفتخر  �أحفادها،  �أحد  يعد  �أزولي  �أن  توؤكد 
باعتباره �أ�شبح م�شت�شار�  جلاللة �مللك.

�لنقطة �لثانية، ترتبط بانتمائه �ل�شيا�شي، حيث 
�أ�شار ع�شو حكماء حزب �لتقدم و�ل�شرت�كية 
ورئي�س موؤ�ش�شة بنك �شيديجي للفنون، حممد 
برنامج »زمن  كرين، خالل حلوله �شيفا على 

�إىل  �لوطنية،  �لإذ�عة  بثته  �لذي  �ل�شيا�شة«، 
�نتماء �أزولي حلزبه، عندما كان يدعى باحلزب 
�أن �أزولي مل  �ل�شيوعي. لكن م�شادرنا، توؤكد 
يكن ميار�س �ل�شيا�شة حرفة، بل و�شيلة لتحقيق 
غاية، ومل يكن منا�شال عاديا، و�إمنا هو يف �لأ�شل 
�ختياره،  ولز�ل  وكان  خا�شة«،  مهام  »رجل 

م�شت�شار �مللكني، �ختيار�، ملا هو �أعظم..
ولنتماء �أزولي حلركة »يهود �ل�شالم«، ق�شة 
ل ي�شمح �ملجال ب�شردها. لكن ميكن �جلزم، �أنه 
يعترب كبري خرب�ء ق�شية �ل�شر�ع �لفل�شطيني 
-�لإ�شر�ئيلي و�لعارف لأ�شر�ره و�شهد�ئه، من 
�لروؤ�شاء مثل �لر�حل �مل�شموم يا�شر عرفات �أو 

غريه)..(.
هوياته  من  قوته  ي�شتمد  �أنه  يوؤكد  �أزولي 
�أقدم  كوين  حمظوظ  �أنني  »�أ�شعر  �ملتعددة: 
نف�شي للمتحاورين معي ك�شخ�س غني بيهوديته 
و�أمازيغيته وعروبته ومب�شار ميتد لقرون من 
�لزمن«، ومن موؤ�ش�شته »�أنا ليند« للحو�ر بني 
�لثقافات، �لتي قد يفاجئ تقريرها �لثاين �ملرتقب، 
باأثر  �لتقارير  كل �خلرب�ء �ملخت�شني يف كتابة 

رجعي، لتربير حالة �ل�شتقر�ر ببلدنا.
ت�شاقط  رجل  �أزولي،  �مل�شت�شارين،  قيدوم 
�أمامه و�حد� بعد �لآخر،  خ�شومه ومناف�شوه 
وبقي هو، بعد �جلميع، وتلك ��شتمر�رية حتتاج 
�إىل تف�شري �أكرث �ت�شاعا من كل ما هو �شائع من 

�لرو�يات..

بقلم: رداد العقباني

امل�شت�شار اأزوالي، هل كان �شيوعيا ومن اأ�شول اأمازيغية؟
القرار السياسي

أزوالي

لقجع رئي�شا للجامعة.. فمن يدر�س 
ميزانية ال�شعب

الرباط. األسبوع

مكاملات التلفون بـ 13 �شنتيم بدل 
درهم وع�شرين

الرباط. األسبوع

�لكرمي  عبد  �أحمد  �ملغرب  لت�شالت  �جلديد)...(  �لرئي�س  تعاقد  عندما 
جلفار، و�أم�شى يوم �لإثنني 4 نونرب 2013، مع �لرئي�س �لفرن�شي ل�شركة 
ل�شر�ء  دولر«  ماليري  »�شتة  من  �أكرث  �لإمار�ت  به  �شلمت  عقد�  فيفاندي 
�أغلبية �أ�شهم �ت�شالت �ملغرب، �أ�شبح من �ملنتظر �أن تهبط �أ�شعار �ملكاملات 
بالن�شبة  �لتلفونيـــــة 
للمغاربــــــة، من �شعر 
�شنتيما  و20  درهم 
 13 وت�شبح  للدقيقة، 
بلغة  يعني  �شنتيما، 
�ملغرب 2 ريال و�شوية 
�ل�شعر  وهو  للدقيقة، 
�ل�شركة  تعتمده  �لذي 
�ت�شالت  �مل�شرتيـــة 

�لإمار�تية.

فوزي  على  �لت�شويت  مت   
�جلامعة،  لرئا�شة  لقجع 
ولت�شيري ميز�نية، تبلغ �أكرث 
�لأربع  يف  مليار�   160 من 
�لقجع  هذ�  لكن  �شنو�ت، 
�لدولة  ميز�نية  مدير  هو 
للكتابة  �ملر�شح  �ملغربية، 
فهل  �ملالية،  لوز�رة  �لعامة 
�إىل  ليتفرغ  �مليز�نية  �شيرتك 
�ملالعب،  يف  �ملباريات  تتبع 
يقدم  �أن  �ملنطق  �ألي�س 
��شتقالته، للتفرغ للكرة، لأن 
�للعب ل عالقة له بح�شابات 

�مليز�نية �ملغربية.

  الرباط: األسبوع

تعرفها  �لتي  �لعامة  �ملناق�شات  بينت 
�لأيام  هذه  �لربملانية  �للجان  من  عدد 
و�لقطاعات  �لوز�ر�ت  ميز�نيات  حول 
�لكرم  من  خمتلفة  م�شتويات  �حلكومية، 
كري�ن  بن  حكومة  وزر�ء  بني  �ل�شح  �أو 
�لثانية، وذلك يف عالقتهم مع  ن�شختها  يف 
�لذين ي�شتمرون يف �ملناق�شة  نو�ب �لأمة 

حتى �أوقات متاأخرة.
كانو�  لالأحر�ر  �لوطني  �لتجمع  وزر�ء 
�لأمة،  نو�ب  �لكرم مع  ر�أ�س وزر�ء  على 
�إكر�م  يف  جميعهم  يرتددو�  مل  حيث 
مبا  ميز�نيتهم  مناق�شة  �أثناء  �لنو�ب 
�لغذ�ء.  �أوقات  يف  من �لطعام  وطاب  لذ 
عزيز  ر�أ�شهم  وعلى  �لوزر�ء  هوؤلء 
�أخنو�س وزير �لفالحة و�ل�شيد �لبحري، 
ورئي�س �حلزب �شالح �لدين مزو�ر وزير 

�جلالية  وزير  بريو  و�أني�س  �خلارجية، 
بو�شعيد  وحممد  باخلارج،  �ملغربية 
يف  �جلديدين  و�لوزيرين  �ملالية  وزير 
�لعلمي  حفيظ  مولي  �لتجارة  وز�رة 
�لنو�ب  على  تربعو�  بوهدهود  و�ل�شاب 
مالهم  من  �إما  د�شمة  غذ�ء  بوجبات 
و�لتي  �لوز�رة  ميز�نية  من  �أو  �خلا�س 
مطاعم  من  �لأحيان  �أغلب  يف  جلبها  مت 
من  �مل�شتوى  ورفيعة  عالية  جودة  ذ�ت 

حمالت ومطاعم �لعا�شمة �لرباط.
بل منهم من جلب حتى �حللويات �لتي مت 
توزيعها مع �لقهوة و�ل�شاي على نو�ب 

�لأمة وهم يناق�شون هذه �مليز�نيات.
�لعد�لة  وزر�ء  �أن  �لنو�ب  �شجل  بينما 
يف  �لوزر�ء  �أ�شح  من  كانو�  و�لتنمية 
�أي  للنو�ب، حيث جتنبو� تقدمي  كرمهم 

وجبة طعام للنو�ب.

ح�شن طارق يدعو لنزع العفوبني »�شح « الوزراء اال�شالميني و»�شخاء «االحرار 
 من يد رئي�س الدولة

  الرباط: األسبوع

�لعدل  �جتماع جلنة  �لنائب �لحتادي ح�شن طارق خالل  طالب 
نزع  ب�شرورة  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لنو�ب  مبجل�س  و�لت�شريع 

�خت�شا�س �لعفو على �مل�شجونني من يد رئي�س �لدولة.
ح�شن طارق �لذي كان يتحدث �أمام م�شطفى �لرميد وزير �لعدل 
و�حلريات قال ب�شرورة نزع �لعفو من يد رئي�س �لدولة ومنحه 
للحكومة على م�شوؤولية وز�رة �لعدل كي ت�شهل �ملحا�شبة يف حالة 
�خلطاإ و�لتق�شري، ”�شحيح �أن بع�س �لدول متنحه للملك يف بع�س 
�لدميقر�طيات، لكن يف حالتنا لبد من منحه للحكومة لُت�ْشاأل عليه“ 

يقول طارق.
�إىل ذلك ك�شف وزير �لعدل و�حلريات م�شطفى �لرميد �أنه هو من 
�لق�شر  من  خمتلطة  جلنة  تعدها  �لتي  �لعفو  لئحة  على  يوقع 
و�لوز�رة و�إد�رة �ل�شجون وغريها، معلنا �أن �لإ�شالح �لقانوين لهذه 
�مل�شطرة �لذي ت�شرف عليه وز�رة �لعدل �شيو�شع من د�ئرة �ملنع 
من �لعفو لت�شمل مرتكبي بع�س �جلر�ئم كالغت�شاب و�لجتار يف 

�ملخدر�ت.
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يف  وهو  ا�شتكى  التعليم،  يف  بلمختار  الوزير 
�شخامة  من  اأخرى،  مرة  ال�شويرة،  مهرجان 
امل�شوؤولية. يرتكب حلنا لغويا يف الربملان، علق 
يفقه  ال  باأنه  اإلكرتوين  موقع  يف  �شحفي  عليه 

كثريا يف اللغة العربية.

الع�شابات  باأيدي  اأطرافها  تت�شاقط  ليبيا 
لكن  االإقليمية،  واالنف�شاالت  امل�شلحة، 
جمموعة ليبية، ب�شدد بناء فندق �شخم اأربعة 
جنوم مبنطقة �شيدي معروف بالدار البي�شاء.

عندما كتبت االأ�شبوع عن لقاء االأزرق اليان�س، 
املا�شي،  العدد  يف  فرياري،  رئي�س  والدويري 
كان الواقع، هو اأن االأزرق كان يركب مازيراتي، 
والدويري هو رئي�س فرياري، واهلل يزيدنا من 

�شيارات 300 مليون للواحدة.

الطيب  موالي  بن  علي  ال�شالوي  املفكر  حكى 
 )2013 نونرب   4 عدد  اإيبدو.  )ماروك  العلوي 
جلنة  رئي�س  اإىل  ر�شالة  مرة  كتب  اأنه  كيف 
بع�س  له  يقدم  بلفقيه،  مزيان  التعليم  اإ�شالح 
االقرتاحات فتو�شل منه بر�شالة موؤرخة بـ 10 
مايو 1998 ي�شكره ويعده بالعمل باقرتاحاته، 
الذي  امللكي  امل�شت�شار  هذا  هو  من  لنت�شاءل: 

يتعامل مثل مزيان بلفقيه.

اأن مقاال حتليليا منوها باخلطاب  عجيب كيف 
املقربة)...(  االأوب�شرفاتور،  جملة  يف  امللكي 
املقاالت  بينما  هكذا،  »م.ز«،  باإم�شاء  ي�شدر 
الفرن�شيني  كتابها  باأ�شماء  مذيلة  االأخرى 

»جوزي كار�شون« و«فان�شان هريفوي«.

حركة  كرين،  حممد  التقدمي  ال�شحفي  يتزعم 
اجتاه معاك�س لرئي�س حزب التقدم نبيل بنعبد 
اهلل، انطالقا من واقع تناق�س الفكر ال�شيوعي، 

مع التيار االإ�شالمي.

احلمداوية،  احلاجة  الكبرية  الفنانة  اأ�شيبت 
بك�شر يف رجليها بعد اأن �شاركت يف زفاف حفيد 
املقاوم الكبري املرحوم عالل بنعبد اهلل، وحالتها 

االآن، يف حت�شن م�شتمر.

يف  اجلاري  ال�شراع  هذا  مربرات  هي  ما 
اأحد  ولد  تعيني  حول  امل�شت�شارين،  جمل�س 
فهل  الب�شرية،  للموارد  مديرا  امل�شت�شارين 
جمل�س امل�شت�شارين موؤ�ش�شة اإدارية، الأن ب�شر 

هذا املجل�س كلهم منتخبون.

مليون بي�شاويا، كلهم »م�شطيني« وبلغة موؤدبة 
بي�شاويا  اأن  مبعنى  عقلية«  م�شاكل  »عندهم 
ح�شب  فكري،  �شعف  من  يعاين  ثالثة  بني  من 
طبعا  وهو  البي�شاء  الدار  بلدية  اإح�شاءات 
الدار  �شكان  من  بر�شيد  بلدية  اإدراج  يحتم  ما 
ت�شطي  البي�شاء  الدار  املثل:  لي�شبح  البي�شاء 

وبر�شيد يداوي.

احلزب  واال�شرتاكية،  التقدم  حزب  رئي�س 
وزير  ب�شفته  قدم  الذي  هو  �شابقا،  ال�شيوعي 
امللكي  الق�شر  ميزانية  العامة،  ال�شوؤون 
الزمان،  وانقلب  الربملان،  يف  للت�شويت 
حزب  يف  اال�شتقالليون  النواب  وان�شحب 
الذي  ال�شيء  الت�شويت،  جل�شة  من  �شباط، 

يعترب متردا على ميزانية الق�شر.

»اجلهل« دفع اأع�شاء املجل�س البلدي للجديدة، 
وت�شميتها  زنقة  من  »ريدمان«  ا�شم  القتالع 
زنقة الربيد، وتاأمل ابن اجلديدة الكاتب الكبري 
جعل  الذي  اجلهل)...(  لهذا  العروي،  فوؤاد 
التواجد  يخلد  ا�شما  يقتلعون  البلدية،  اأع�شاء 
يف  مدفون  و»ريدمان«  املدينة.  يف  الربيطاين 
منذ  اجلديدة  يف  املتواجدة  االإجنليز  مقربة 
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ذات يوم من �شنة 2010 فوجئ املغاربة 
اأمواج  على  �شادمة  ت�شريحات  ببث 
االإذاعة ل�شاب مغربي قال اإن اأمنيته هي 
اأن ي�شبح رئي�شا »للجمهورية املغربية«، 
ومل مت�س �شوى اأيام على هذا الت�شريح 
اخلطري الذي بثه راديو مار�س، االإذاعة 
حينذاك  اأ�ش�شتها  التي  الريا�شية 
التجمعية امباركة بوعيدة التي اأ�شبحت 
اليوم وزيرة منتدبة يف اخلارجية، حتى 
تاأكد اجلميع اأن االأمر يتعلق بت�شريحات 
االبن  وهو  عيو�س«  لـ»ه�شام  طائ�شة 
�شاحب  عيو�س  الدين  لنور  االأ�شغر 
والرئي�س  والت�شويق،  االإ�شهار  �شركات 
وقتها  دابا«..   2007« جلمعية  ال�شابق 
ال�شمعي  لالإعالم  العليا  الهيئة  تدخلت 
اأداء  »الراديو«  على  وفر�شت  الب�شري 
اإيقاف  مع  كغرامة  درهم  األف   57 مبلغ 
)امل�شدر:  متتابعني  يومني  ملدة  البث 

موقع مرايا بر�س 2010/6/3(.
عيو�س االبن اإذن يحلم باأن ي�شبح رئي�شا 
�شرح  باملقابل  املغربية«،  »للجمهورية 
باأن  يحلم  باأنه  اأيام  قبل  االأب  عيو�س 
يف  التعليم  لغة  الدارجة  اللهجة  ت�شبح 

اللغة  بدل  املغربية  العمومية  املدار�س 
العربية، دون اأن يفهم اأحد �شر هذا اللقاء 
الكبري الذي نظمه موؤخرا رئي�س جمعية 
االأمانة للقرو�س ال�شغرى، وانتهى برفع 
جاللة  اإىل  خطرية  م�شامني  ذات  مذكرة 
اللهجة  »اعتماد  اإىل  تدعو  مبا�شرة  امللك 
وتقلي�س  العمومي  التعليم  يف  الدارجة 
الدرا�شية  املقررات  يف  الدين  ح�شور 

االأولية«. 
التقطت  الذي  الدين  نور  اأن  وال�شك 
الدين  نور  مع  يرق�س  وهو  �شور  له 
ملا  واإال  فعال،  يحلم  نور(  )الراق�شة 
مذكرته  لريفع  املوؤ�ش�شات  كل  جتاوز 
على  ويطل  امللك،  جاللة  اإىل  مبا�شرة 
املغاربة من خالل حمطة اإذاعية متفائلة 
)..( ليقول للمغاربة:»اإنه مقرب من امللك 
ويقول  حر،  رجل  ال�شاد�س..واإنه  حممد 
موقع   ( امللك..«  قرارات  بع�س  يف  راأيه 

كيفا�س8  نوفمرب 2013(.
الغريب يف االأمر اأن عيو�س طرح مبادرته 
لبدء  اأوامره  امللك  اأعطى  الذي  الوقت  يف 
الذي  للتعليم  االأعلى  املجل�س  اأ�شغال 
حيث  عزميان  لعمر  رئا�شته  اأ�شندت 

ينتظر اأن يتو�شل هذا املجل�س مبقرتحات 
امللك،  اإىل  لرفعها  والفعاليات  االأحزاب 
اإذا  للتعليم  االأعلى  املجل�س  فائدة  »ما 
مذكراتهم  �شريفعون  عيو�س  اأمثال  كان 
مبا�شرة اإىل امللك، وما فائدة هذا املجل�س 
اإذا كان رئي�شه �شيظهر كاأيها النا�س يف مثل 
هذه اللقاءات..« هذه بع�س االأ�شئلة التي 
طرحها املتتبعون، الذين يرون اأن املذكرة 
ا�شتعمارية  نفحة  ذات  امللك  اإىل  املرفوعة 

تهدف اإىل اإعادة املغرب اإىل الوراء.
كان  اخلليفة  احممد  اال�شتقاليل  القطب 
لكنه  املنتقدين ملبادرة عيو�س  واحدا من 
احلقيقي  املغزى  ف�شر  الذي  الوحيد  كان 
قال:»اإنني  عندما  النوع  هذا  من  لندوة 
كاأي مواطن يف هذا البلد من حقي اأي�شا، 
االلتجاء  الندوة،  هذه  اأ�شحاب  فعل  كما 
ومطالبته  ملنا�شدته  اجلاللة  �شاحب  اإىل 
حل�شارة  املوجهة  االإهانة  هذه  برف�س 
ملوك  وتقاليد  وتقاليده  وقيمه  املغرب 
املغرب يف تن�شئة اأولياء عهدهم واالأمراء 
يف بداية تعليمهم على حفظ القراآن الكرمي 
هذه  يدخل  اإذن  لغته«..اخلليفة  وتعلم 
امللكية،  على  الهجوم  اإطار  يف  الندوة 

اأكرث من ذلك فهو يقول: »اإن هذا املخطط 
الدينء فوق اأنه موقف الاأخالقي والوطني 
اأعز  من  واحد  يف  االأمة  ي�شتهدف  الأنه 
املغربي  ال�شعب  يحتقر  فاإنه  مقد�شاتها، 
يف اختياره الثابت على الدوام وت�شويته 
على الد�شاتري املتوالية بخ�شو�س الهوية 
اأنه خمطط جهنمي  اإىل  واللغة، باالإ�شافة 
و�شد  وقيمه،  املغرب  ح�شارة  �شد 
تقاليد  و�شد  امل�شلم،  املغرب  م�شتقبل 
املغاربة ملكا و�شعبا«. )احممد اخلليفة 7 

نونرب 2013(.
راأي احممد اخلليفة الذي دعا اإىل تاأ�شي�س 
اجلهنمي  املخطط  هذا  ملواجهة  جبهة 
حيث  من  يلتقي  عيو�س..  يتزعمه  الذي 
حدته مع ما �شرح به النقابي حممد يتيم 
الذي قال: اإن مذكرة »الدارجة« تاأتي من 
»قوم ال نعلم لهم متثيال �شيا�شيا اأو انتماء 
اأو العلوم  حزبيا، وال باعا يف علوم اللغة 
وتاريخها  النه�شة  املرتبطة  بتجارب 
من  يقفزون  جندهم  ولكننا  ومناذجها، 
جمال،  اإىل  جمال  ومن  ق�شية،  اإىل  ق�شية 
ال�شغط  جمموعات  مبنهج  وي�شتغلون 

التي تعرف من »اأين توؤكل الكتف؟«.

الذين  بع�س  يكون  اأن  اأخ�شى 
طرح  اأخرى،  مرة  يعيدون، 
الدارجة  العامية  باإقرار  مطالبتهم 
من  هم  التعليم  منظومة  اإ�شالح  يف 
ومبا  الكرمي  القراآن  بلغة  اجلاهلني 

كانت عليه العهود املزدهرة يف حوليات املغرب 
فلعل  العربية.  باللغة  ال�شحيح  للتعليم  ن�شرا 
هذه املطالبة امللحة هكذا تنبئ فعال عن اأميتهم 

املطبقة، واالإن�شان عدو ملا يجهله.
الوقت  نف�س  اأنهم يطالبون يف  واالأدهى واالأمر 
ال�شلك  يف  االإ�شالمي  الدين  تعليم  من  بالتقليل 
اآيات  حفظ  عن  باالن�شراف  اأي  االبتدائي، 
القراآن الذي هو اأ�شا�س قيام اإمارة املوؤمنني يف 

بالدنا.

حقا  هوؤالء  وهل  نحن؟  من  ومع  نحن  فاأين 
و�شدقا م�شلحون..؟ اأما ماذا؟

نعم باالإمكان خلق كر�شي اأو اأكرث من كر�شي من 
ويف  الدارجة  العامية  يف  للتبحر  االآداب  كليات 
وتريفت  )ت�شلحيت  االأمازيغية  اللغة  لهجات 
فرع  نطاق  يف  احل�شانية،  واللغة  ومتزيغت..( 
للتعليم  االإ�شاءة  من  اأجدى  فهذا  الل�شانيات، 

االبتدائي والتعليم الثانوي..
وذلك النهج هو ما كان عليه العمل اأيام احلماية 
التبحر  من  النوعية  هذه  �شاأن  يف  االأجنبية 

وطنيا..  اللغوي  والتو�شع  والتخ�ش�س 
العايل  املعهد  يف  �شابقونا  عرفه  ما  وذلك 
وحلت  الرباط  مدينة  يف  قائما  كان  الذي 

حمله كلية االآداب عند عهد اال�شتقالل.
اأن  فهي  نحن  مطالبة  من  لنا  كان  واإذا 
ي�شغل اجلاهلون باللغة العربية اأوقات فراغهم 
ومبادئ  احل�شارة  لغة  بتعلم  مللئها  اليومية 
اخلو�س  عن  وليبتعدوا  االإ�شالمي،  الدين 
التعليم  اإ�شالح  ميدان  يف  والت�شليل  وال�شالل 
وهم لي�شوا من اأهله، وحرام ثم حرام اأن يرتك 
هذا املجال مفتوحا لكل من هب ودب انتهازيا 

وا�شتغالليا.. فكل مي�شر ملا خلق له.
علي بن لحبيب
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حفيظ  موالي  امللياردير  ا�شتوزار  حكاية  اأن  يبدو 
وال�شناعة  التجارة  وزارة  راأ�س  على  العلمي 
والكوالي�س. االأ�شرار  باملزيد من  حتفل  تزال   ال 

فبعد كل االأقوال بكون ا�شتوزار موالي حفيظ العلمي مبثابة 
�شفقة مع �شديقه املقرب رئي�س االأحرار �شالح الدين مزوار، 
حرارة  الإعطاء  ا�شرتاتيجية  خطة  االأمر  اعترب  من  وبني 
جديدة يف العالقة بني الباطرونا املغربية وحكومة بن كريان 
من خالل و�شع  اأحد الروؤو�س الكبرية للباطرونا وع�شو من 
هذا اجلهاز داخل احلكومة لت�شهيل اخلطاب املبا�شر ووقف 
واحلكومة، برز  للوجود  الفئة  هذه  بني  القطيعة احلالية 
يرى  وال�شيا�شة،  املال  رجال  من  عدد  بح�شب  جديد  راأي 

اأجل تتمة  اأن ا�شتوزار ال�شيد موالي حفيظ العلمي هو من 
مهمة قدمية واأحالم  �شخ�شية كان قد و�شعها العلمي حني 
كان رئي�شا للباطرونا، ويتعلق االأمر بخلق �شناعات ثقيلة 

ومتنوعة يف جمال الطريان داخل املغرب.
 واليوم تقول هذه امل�شادر اإن العلمي مطالب با�شتكمال تنفيذ 
هذا امل�شروع الناجح، حيث هناك اأزيد من 100 �شركة دولية 
وعلى  باملغرب  الطريان  �شناعة  جمال  يف  ت�شتغل  ووطنية 
راأ�شها �شركة ”بومباردي“ للطريان التي تعد الثالثة عامليا 
�شنوات  ثمان  على  م�شروع  يف  دخلت  حيث  املجال،  هذا  يف 
باملغرب )2012 و2019 ( با�شتثمار يفوق 1.7 مليار درهم، 
مكانة  لو�شع  وذلك  املجال  هذا  يف  مفتوحا  الباب  يزال  وال 
منا�شبة للمغرب داخل خارطة �شناعة الطريان، فهل ينجح 

موالي حفيظ العلمي يف مهمته اجلديدة؟.

اأ�سرار ا�ستوزار 
امللياردير موالي 

حفيظ العلمي 
على راأ�س 
ال�صناعة

بنخليفة

بني »جمموعات ال�ضغط« و»املخططات اجلهنمية «

عيو�س يكرر خطاأ ابنه 
يف »الهجوم« على امللكية 

فـــــي املغـــرب 

ماذا يريد عيو�ش

االإن�صان عدو ملا يجهله

تحت األضواء

نور الدين عيوش 
يلعب على الحبال..

هل يوقظ الفتنة النائمة 
   الرباط: األسبوع
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✦ اأول، ما هي اأ�سباب الزيارة الأخرية 
وبع�ض  �ساجد  العمدة  بها  قام  التي 

اأع�ساء جمل�ض املدينة اإىل هولندا.
✦ ✦  هذه الزيارة كانت يف اإطار امل�ؤمتر 
العا�صمة  احت�صنته  التي  للماء  العاملي 
اأم�صرتدام، كما ال يخفى على  اله�لندية 
اأن هذا  كما  ب�صكل عام،  املاء  اأهمية  اأحد 
البي�صاء  الدار  مدينة  يهم  امل��ص�ع 
بحكم االأورا�ش الكربى التي تعرفها على 
الدار  م�صت�ى  وعلى  التطهري  م�صت�ى 
البي�صاء اجلن�بية والغربية، باالإ�صافة 
يتجلى يف حفظ  الذي  املهم  امل�صروع  اإىل 
ب��صك�رة،  وادي  في�صانات  من  املدينة 
العديد  خللق  فر�صة  امل�ؤمتر  هذا  فكان 
البي�صاء  بني  ال�صراكة  اتفاقيات  من 
املجاالت  من  العديد  يف  واأم�صرتدام 
هذه  من  واال�صتفادة  التحتية  كالبنيات 
جمال  يف  جتربتها  خالل  من  املدينة 

النظافة على اخل�ص��ش.
الدار  تعترب  النظافة،  ذكر  على   ✦
البي�ساء مدينة الأزبال والتلوث بامتياز، 
الذي  امل�سكل  هذا  حل  اإىل  و�سلتم  هل 

اأرهق البي�ساويني؟
✦ ✦ ال اأتفق معكم على هذا ال��صف، 
املجال،  هذا  يف  خ�صا�ش  بالفعل  هناك 
يف  خا�صة  وحله،  تدبريه  حاليا  نحاول 
ع�صنا  باأننا  نقر  كما  الداخلية  االأحياء 
ال�صركات  مع  امل�صاكل  من  العديد 
احرتامها  عدم  ب�صبب  معنا،  املتعاقدة 
جزءا  تتحمل  فهي  التحمالت،  لكنا�ش 
كبريا من امل�ص�ؤولية، واأي�صا هناك عدم 
التن�صيق املحكم بني �صاكنة هذه االأحياء 
كما  النظافة،  على  امل�صرفة  وال�صركات 
املجل�ش  طرف  من  تهاونا  هناك  باأن  نقر 
باإجراءات  يق�م  ال  الذي  اجلماعي 
امل�اطن  الإ�صعار  حت�صي�صية  وحمالت 

باأهمية النظافة. 
كان وا�صحا يف  االأخري  امللكي  فاخلطاب 

هذا امل��ص�ع، الأن الدار البي�صاء لي�صت 
ال�صاهقة،  والعمارات  العمران  مدينة 
امل�صاريع  يف  جنحنا  الذي  فبالقدر 
وبكل  هناك  كان  الكربى،  واالأورا�ش 
�صراحة اإخفاق يف تلبية جميع حاجيات 
وترميم  النظافة،  يخ�ش  فيما  امل�اطنني 
امللكية  فالر�صالة  اخل�صراء،  امل�صاحات 
املنا�صب،  ال�قت  يف  جاءت  هلل  واحلمد 
االأ�صابيع  البي�صاوي�ن خالل  وقد الحظ 
بها  قمنا  التي  املجه�دات  االأخرية 
�صحبة وزارة الداخلية وجميع امل�صالح 

امل�ازية لها.
ينتظر  اأن  ال�رضوري  من  كان  هل   ✦
والذي  امللكي  اخلطاب  املدينة  جمل�ض 
انتقد فيه ب�سدة جمل�ض املدينة، ليقوم هذا 

الأخري بهذه التحركات؟ 
امللكي  اخلطاب  اأن  اعتقادي  يف   ✦✦
من  العديد  على  االأ�صبع  و�صع 
االختالالت التي يعرفها جمل�ش املدينة، 
ك�ص�ء احلكامة، وال�صراعات ال�صخ�صية 

وعدم التن�صيق.
النظافة  م�صكل  يف  اختالالت  فعال  هناك 
ال�صابقة  التحمالت  دفاتر  والتطهري، ويف 
والطريقة التي تدبر بها �صركة ليديك هذا 

القطاع.
هذه  كل  ب�صرعة  نتجاوز  اأن  نتمنى 

االإكراهات.
احل�رضية  للمقاطعة  رئي�سا  ✦ب�سفتكم 
الأوروبي  احلي  ال�سوداء،  ال�سخور 
�سابقا، نالحظ حاليا بع�ض امل�ساكل التي 

تعي�سها �ساكنة هذه املنطقة؟
✦✦ اأعتقد باأننا حمظ�ظ�ن، ويح�صل 
لنا �صرف رئا�صة هذه املقاطعة العريقة. 
�صاكنتها قبل الثمانينيات كان معظمها من 
االأوروبيني، ومازلنا مننح عددا كبريا من 
عق�د االزدياد له�ؤالء االأوروبيني بالرغم 
من مغادرتهم للمنطقة. ونت�ا�صل معهم 
ن�ار«  »رو�ش  قدماء  جمعية  ب�ا�صطة 

ال�ص�داء  ال�صخ�ر  اأي 
باأوروبا  املت�اجدين 

عن طريق تنظيم العديد 
الثقافية  امللتقيات  من 

والفنية.
املقاطعة  بالن�صبة مل�صاكل 
حاليا، نحاول قدر االإمكان 

التغلب على م�صكل النظافة، 
ونحاول اإعادة ترميم االأزقة 
جنحنا  كما  وال�ص�ارع، 

اجلملة  �ص�ق  ا�صتعادة  يف 
الذي كان  العقد  باإلغاء  وذلك 
امل�صتثمرين  اأحد  مع  مربما 

العقد،  بن�د  يحرتم  مل  الذي 
ال�ص�داء  النقطة  اأن  التــــي كما 

هي  ال�ص�داء  ال�صخ�ر  مقاطعة  تعي�صها 
حديقة فل�صطني التاريخية التي �صن�صعى 
تاأهيلها  الإعادة  وقت  اأقرب  ويف  جاهدين 

لتع�د اإىل جمالها ورونقها.
ملجل�ض  الأخرية  الدورة  عن  ماذا   ✦

املدينة؟
ملناق�صة  خم�ص�صة  كانت  الدورة   ✦✦
من  العديد  تاأهيل  واإعادة  امليزانية، 
املمتلكات لال�صتفادة منها بطريقة عقالنية 
تع�د باخلري على املدينة، فنجحنا بالفعل 
يف مراجعة 5 عق�د بع�ش امل�صتفيدين من 
ممتلكات املدينة، كما اأعترب هذه الدورة 
دورة االإجماع، حيث اتفق اجلميع على 

العمل مل�صلحة �صاكنة املدينة.
التجمع  حزب  دخول  ترى  كيف   ✦

الوطني لالأحرار للحكومة؟
ال�طني  التجمع  حزب  ن�صاأة  منذ   ✦✦
لالأحرار وه� يتك�ن من فئتني، فئة االأطر 
التي تت�فر على �ص�اهد عليا يف التك�ين، 

وفئة رجال االأعمال الناجحني.
كل  بثقة  دائما  يحظى  كان  فاحلزب 
االأحزاب امل�صاركة يف احلك�مة، الأنه بقي 

حمافظا على �صمعته وت�جهاته.

الظرفيـــــة  لكــــــــن   ✦
احلالية التي متر منها البالد، �ستوؤثر ول 

�سك على دخول حزبكم للحكومة؟
ال اأظن، فمنذ اال�صتقالل واملغرب   ✦ ✦
يعي�ش العديد من الفرتات ال�صعبة، فقليلة 
هي ال�صنني التي ع�صنا بع�ش االنفراجات 
اجلميع  يعلم  وكما  فاملغرب  االقت�صادية، 
كبع�ش  طبيعية  ثروات  على  يت�فر  ال 
عبقرية  على  يعتمد  دائما  فه�  البلدان، 
التي تخلق  اأبنائه، وهي الرثوة ال�حيدة 

له بع�ش الت�ازن.
✦ كلمة اأخرية؟

✦✦ بعد اخلطاب امللكي التاريخي، فعلى 
املدينة،  هذه  خلدمة  يتجند  اأن  اجلميع 
ال�صركاء وامل�صرفني  ال�قت جلميع  وحان 
على التدبري املحلي، البحث عن ال��صائل 
الناجعة لتجاوز كل العراقيل، وو�صع حد 
فال  )التط�ع(،   bénévola الإ�صكالية 
ميكن اأن ن�صري مدينة بحجم الدار البي�صاء 
حد  و�صع  يجب  كما  التط�ع،  طريق  عن 
لهذه الطريقة وتع�ي�صها بت�صيري احرتايف، 
تك�ينا  مك�نة  اأطر  عن  بالبحث  وذلك 
عاليا، كما يجب اإعادة النظر يف الرت�صانة 
القان�نية احلالية التي تعترب حجر عرثة 

يف وجه من� املدينة.

عبد الرحيم اأوطا�س، رئي�س جماعة ال�سخور ال�سوداء للأ�سبوع:

ال�شركات املتعاقدة مع جمل�س مدينة 
الدار البي�شاء تتحمل م�ش�ؤولية 

م�شاكل العا�شمة االقت�شادية
الزيارة  بأن  السوداء،  للصخور  الحضرية  المقاطعة  رئيس  أوطاس  الرحيم  التجمعي عبد  يرى 

مناسبة  المجلس ألمستردام  أعضاء  بعض  البيضاء، مع  الدار  بها عمدة  التي قام  األخيرة 
المدينة  وأن  خاصة  والتطهير  النظافة  مجال  في  الهولندية  التجربة  من  لالستفادة 

مازالت تعيش مشاكل كبيرة في هذا المجال، كما أقر العضو الجهوي لحزب 
التجمع الوطني لألحرار، بأن هناك فعال اختالالت في التسيير سببها إخالل 

الشركات المتعاقدة مع المجلس بالغرامات تجاه سكان المدينة، وأضاف 
المسؤولية  له نصيبه من  البيضاء هو اآلخر  الدار  بأن مجلس مدينة 

بسبب تهاونه في القيام بحمالت تحسيسية لحث البيضاويين على 
نوار  لروش  الحضرية  المقاطعة  رئيس  وأكد  النظافة،  أهمية 

بأنه نجح في فسخ العقد مع أحد المستثمرين فيما يخص 
الذي سيعود على سكان منطقة الصخور  سوق الجملة 

السمعة  يخف  ولم  المنفعة،  من  بالعديد  السوداء 
الوطني  التجمع  حزبه  بها  يتمتع  التي  الطيبة 

كيران  بن  حكومة  إلى  مؤخرا  دخل  الذي  لألحرار 
ويراه قادرا على إعطاء هذه الحكومة اإلضافة 

المنتظرة منه.
حاوره : كريم إدبهي

●  منسق الحزب على عمالة ● عضو المجلس الجهوي للحزب. ● عضو المجلس الوطني لألحرار.التجمع الوطني لألحرار. ●عضو المكتب الجهوي لحزب للصخور السوداء. بالتعمير، رئيس المقاطعة الحضرية ● مساعد عمدة المدينة، مكلف  في سطورعبد الرحيم أوطاس
النواصر.

ال يمكن أن نسير 
مدينة بحجم 

الدار البيضاء عن 
طريق التطوع، 
كما يجب وضع 

حد لهذه الطريقة 
وتعويضها بتسيير 

احترافي، وذلك 
بالبحث عن أطر 
مكونة تكوينا 
عاليا، كما يجب 
إعادة النظر في 

الترسانة القانونية 
الحالية التي تعتبر 

حجر عثرة في 
وجه نمو المدينة.
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بح�سب مقربني من املطبخ احلركي، ف�إن 
الع�س�يل  القي�دية احلركية حليمة  تي�ر 
ال�سب�ب والري��سة  ابنته� وزير  وزوج 
حممد اأوزين قد جنح يف توجيه �سربة 
جديدة لبع�ض التي�رات الأخرى داخل 
قوة  بذلك  مكر�س�  ال�سعبية،  احلركة 

هذا التي�ر داخل حزب ال�سنبلة.
اآخر ف�سول هذه املعركة م� اأ�سفرت عنه 
ال�سراع�ت احل�دة التي ن�سبت خلالفة 
الني�بي  الفريق  رئي�ض  مبدع  حممد 
للحزب بعد التح�قه بحكومة بن كريان 
الوظيفة  يف  كوزير  الث�نية  ن�سخته�  يف 

العمومية وحتديث الإدارة.
ن�سب  امل�س�در،  ذات  بح�سب  اخلالف 
بني ثالثة اأقط�ب داخل الفريق احلركي، 
قطب تتزعمه الن�ئبة الغرب�وية ف�طنة 
الكيحل بدعم من اأمني م�لية احلزب عبد 
احلركية  ال�سبيبة  ورئي�ض  ت�تو  الق�در 
اآخر  وقطب  الدرمومي،  عزيز  الن�ئب 
احل�سيمة  ن�ئب  الأعرج  حممد  يتزعمه 
ث�لث  وقطب  النواب،  بع�ض  بدعم 
ومغمور  ”احتي�طي“  ن�ئب  بزع�مة 
التحق  قد  ك�ن  بلخي�ط  نبيل  ا�سمه 
اأوزين  ملحمد  خلف�  النواب  مبجل�ض 
ا�ستوزار  مت  حني  اإفران  دائرة  عن 

اأ�سبح يف ح�لة تن�يف  هذا الأخري الذي 
ق�نونية.

داخل  مغمورا  ك�ن  الذي  الث�لث  التي�ر 
ن�ئب  لكونه  عموم�  والفريق  احلزب 
�سقور  مع  مق�رنة  الفريق  يف  جديد 
التج�رب  ذوي  النواب  من  احلزب 
بدعم  ا�ستط�ع  الفريق،  يف  الكبرية 
الع�س�يل واأوزين قلب موازين ال�سراع 
الفريق  برئ��سة  والفوز  بب�س�طة 
ب�سال�سة كبرية، بح�سب ذات امل�س�در، 
ول  اقرتاع  �سن�ديق  بدون  عملية  عرب 
”التعيني“ من  فقط  انتخ�بية  من�ف�سة 

قي�دة وقمة احلركة ال�سعبية.

7
alousbouea@gmail.com

بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

نحن نعي�ض ح�لي� يف ع�سر التقنية احلديثة.. وهي من منتج�ت احل�س�رة الغربية 
وهي توؤثر ب�لت�يل على هويتن� وثق�فتن� العربية ب�أ�سك�ل عديدة �سلبية واإيج�بية.

التقنية  اأدوات  وبه  اإل  العربية  من�زلن�  من  منزل  يخلو  يك�د  ل  اأنه  ونالحظ 
واملذي�ع،  التليفزيون،  واأجهزة  املتنوعة،  وحمط�ته�  الف�س�ئي�ت  من  احلديثة 
عقول  حول  تلتف  التي  الأنرتنيت  العنكبوتية  و�سبك�ته�  الكمبيوتر  واأجهزة 
اأبن�ئن� ك�لأخطبوط واأ�سبح الكب�ر وال�سغ�ر ي�سطحبون معهم اأجهزة الكمبيوتر 
املحمول يف كل مك�ن يذهبون اإليه، ف�أ�سبح جه�ز الكمبيوتر املحمول مبث�بة اخلل 
الزوجة  بل  الأهل  يغنيه عن  اأ�سبح  بل  اأينم� ذهب،  يخ�لل �س�حبه  الذي  الويف 

ورفيقة العمر يف مرات عديدة.
وهن� نتوقف وقفة ه�مة ح�سب اأهمية املو�سوع ونت�س�ءل بع�ض الأ�سئلة عن مدى 
م� يطلق عليه�  اأي  العنكبوتية  ال�سبكة  �سراك  اأبن�ئن� وبن�تن� يف  خطورة وقوع 

�سبكة الأنرتنيت؟
فهل اجللو�ض �س�ع�ت طوال للتع�مل مع �سبكة الأنرتنيت يعد �سلوك� اإدم�ني�؟ واإذا 
اأن  تبين�  واإذا  الأنرتنيت؟  الإدم�ن على  اأ�سرار  فم�  اإدم�ين،  �سلوك  اأنه  افرت�سن� 
هن�ك اعتم�دا و�سوء ا�ستخدام لالأنرتنيت، ف�إن امل�ستقبل القريب ينذرن� مب�س�كل 
اجتم�عية ه�ئلة �سيت�سبب فيه� اإدم�ن اجللو�ض اأم�م احل��سوب للدخول يف ع�مل 
خي�يل بعيد عن الواقع، حيث ت�سري عدة درا�س�ت اليوم اإىل اأن ال�سب�ب واملراهقني 
�س�روا يق�سون بني اأح�س�ن الأنرتنيت �س�ع�ت تفوق ال�س�ع�ت التي يق�سونه� يف 
اأهلهم واأ�سدق�ئهم، بل هن�ك �سداق�ت غري م�أمونة �س�رت ته�جم  التوا�سل مع 
ال�س�ب اأو ال�س�بة يف قلب بيت والديه وذلك عرب الأثري اخل�رجي لالأنرتنيت، ف�أين 
الكت�ب، ال�سديق الويف لأدب�ء وعلم�ء الأم�ض؟ ومل�ذا تخلى عنه اجليل اجلديد؟ 
الكتب  �سعبية  اأن  الأمريكي  لالأبح�ث  »بيو«  ملركز  حديثة  درا�سة  ك�سفت  فقد 
الورقية يف الع�مل بداأت ترتاجع ل�س�لح الكتب الإلكرتونية وعزت ذلك لنت�س�ر 

احلوا�سيب.
ولكن رغم كل هذا، ف�إن الأرق�م ل تزال ت�سري اإىل اأن اأهمية الكتب املطبوعة تفوق 
بثالثة اأ�سع�ف مثيلته� الإلكرتونية، وهذا موؤ�سر وا�سح على اأن مزيدا من الن��ض 

يتحولون للقراءة على حوا�سيبهم اللوحية واأجهزتهم الإلكرتونية الأخرى.
ومم� ك�سفته الدرا�سة اأن من بني املاليني من الب�سر الذين قروؤوا على الأقل كت�ب� 
واحدا خالل الع�م امل��سي ك�ن بينهم 89 يف امل�ئة قد قروؤوا كت�ب� مطبوع� على 

الأقل، كم� ك�ن بينهم 30 يف امل�ئة قروؤوا كت�ب� اإلكرتوني� واحدا على الأقل.
اأو  ورقية  ك�نت  �سيغة  ب�أي  امل��سي  الع�م  خالل  واحدا  كت�ب�  الأقل  على 

اإلكرتونية.
بخطر  ي�سعرون  الن��سرين  جعلت  الورقية  للكتب  الإلكرتوين  الكت�ب  ومن�ف�سة 
�سديد على الكت�ب الورقي، خ�سية اأن يهبط من عر�سه الذي تربع عليه طوال عقود 
طويلة، فوجدن� هوؤلء الن��سرين ق�موا بتجويد الكت�ب الورقي، �سواء من خالل 
الورق الذي يريح العينني مهم� ك�ن �سعفهم�، اأو ب�خرتاق الكت�ب الورقي لع�مل 
احلدود واحلواجز، والذي مل يكن ق�درا فيم� م�سى على اخرتاقه�، حتى ي�سد 
الدافع وراء بحث الن��ض عن الكت�ب الإلكرتوين، ولكن – وبعد هذه املح�ولت – 
هل يظل الكت�ب الورقي مرتبع�، اأم اأن الكت�ب الإلكرتوين �سوف ينزله من فوق هذا 

العر�ض.. مم� يدفع الن��سرين للبحث عن الن�سر الإلكرتوين؟
والتكنولوجي� احلديثة اأت�حت ب�سكل كبري النت�س�ر للكت�ب الإلكرتوين، ولكن هذا 
لي�ض معن�ه انته�ء ع�سر الكت�ب الورقي، ولك اأن تتخيل اأنك تقراأ رواية اأو ق�سة 

عرب الكمبيوتر، هل �ست�سعر به� كم� تقروؤه� وهي بني دفتي كت�ب؟!
فقد اأكد اأ�سهر الأدب�ء ب�أن الكت�ب الورقي مثل الإن�س�ن.. حلم ودم وروح اأي�س�، 
وي�سعب األ ي�سعر الإن�س�ن مب� يقروؤه، واإذا حدث فال طعم ول اإح�س��ض للم�دة 
املقروءة، لذلك �سوف يظل الكت�ب الورقي مرتبع� على عر�ض الكتب ب�سكل ع�م، 

ومتفوق� على الكت�ب الإلكرتوين.
يقول ال�س�عر �سالمة عبد ال�سميع: ل اأ�سعر مب� اأقراأ اإل اإذا ك�ن م� اأقروؤه من كت�ب، 
وكثري من مثقفين� م�زالوا يجهلون و�س�ئل التكنولوجي� احلديثة. وتبدو اأهمية 
الكت�ب الإلكرتوين يف اأ�سيق احلدود، لي�ض اأكرث اأو اأقل، ف�إذا تعذر احل�سول على 

الكت�ب الورقي ففي هذه احل�لة يكون الإن�س�ن م�سطرا لغريه.
وي�سيف، توقع البع�ض اأن ترتفع مبيع�ت الكت�ب الإلكرتوين اإىل الثلث اأو الن�سف 
يف امل�ستقبل، مق�رنة ب�لورقي، ويبدو تطبيق هذا الأمر �سعب� من الن�حية العملية؛ 
تع�دل  التوزيع  فكرة  اأن  عن  ف�سال  كبري،  قط�ع  على  ين�سر  الورقي  الكت�ب  لأن 

النت�س�ر، في�سل اإىل قط�ع�ت كبرية من الن��ض يف كل اأنح�ء الع�مل.
ومع تزايد امل�ستخدمني ل�سبكة املعلوم�ت الدولية )الأنرتنيت( تتجدد املخ�وف 
من ت�أثري ذلك �سلب� على م�ستقبل كت�ب املطبوع، خ��سة مع انت�س�ر فكرة الكت�ب 
تلك  اأن  لل�سك،  جم�ل  يدع  ل  مب�  امل��سية  ال�سنوات  اأثبتت  حيث  الإلكرتوين.. 
الف�س�ء  هذا  يكون  العك�ض، رمب�  بل على  الواقع،  من  اأ�س��ض  له�  لي�ض  املخ�وف 
يف  وي�سهم  املطبوع،  الكت�ب  وانت�س�ر  اأهمية  اإىل  ي�سيف  اإيج�بي�  ع�مال  الوا�سع 

و�سوله اإىل قط�ع�ت مل يكن الن��سرون يحلمون ب�لو�سول اإليه� يف الأ�س��ض.
مواقع  منه�  املقدمة  ويف   – الأنرتنيت  مواقع  خلفته�  التي  النت�ئج  اأهم  ومن 
التوا�سل الجتم�عي- اأنه� اأ�سهمت يف خلق جيل جديد من الكت�ب ي�سم مواهب 
النج�ة لإبداع�ته�  للن�سر من قبل، ووجدت طوق  حقيقية مل تكن لتجد طريقه� 
لي�ض هذا  في�ض بوك وتويرت..  التوا�سل مثل  املدون�ت واملنتدي�ت ومواقع  عرب 
فح�سب، لكنن� وجدن� اأي�س� جيال جديدا من القراء، حيث اأ�سبح ال�س�ب حري�س� 
على اقتن�ء الكت�ب ومت�بعة م� يكتبه اأبن�ء جيله، �سواء عرب الكتب املطبوعة اأو 

الن�سر الإلكرتوين.
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»�صـراع« حليمــة وفاطنــة ينتهـــي
 بتعـــيني »بلخـــياط« رئيـــ�صا 

الأنرتنيت داخل املنازل
اخلطر املحذق باأطفال املغرب

فاطنة لكيحل 
حليمة العسالينبيل بلخياط

اأ�صرار اجلي�ش املغربي التي زعزعت 
اأركان الع�صكر اجلزائري

  الرباط: األسبوع

ق�لت م�س�در مطلعة اإن م� ينغ�ض حي�ة النظ�م الع�سكري 
والتطور  والحرتافية  ”الع�سرنة  �سه�دة  هي  اجلزائري 
والفع�لية“ دولي� التي يتميز به� اجلي�ض املغربي رغم الفرق 

ال�س��سع يف الإمك�ني�ت وامليزاني�ت املر�سودة لكل منهم�.
ف�جلي�ض املغربي بح�سب ذات امل�س�در، مل تتج�وز ميزانية 
املعدات والنفق�ت مب� فيه� الت�سلح املر�سودة له خالل �سنة 
4.2 ملي�ر درهم يف مق�بل تخ�سي�ض اجلزائر  2014 حوايل 

لأزيد من 130 ملي�ر درهم للت�سلح خالل نف�ض الفرتة.
وبح�سب نف�ض امل�س�در التي عززت موقفه� بوثيقة الق�نون 
امليزانية  تتعدى  ل  الوطني  الدف�ع  ب�إدارة  اخل��سة  امل�يل 
الت�بعة  املغربية  الع�سكرية  القوات  ملختلف  املخ�س�سة 

لهذه الإدارة خالل الع�م املقبل 31.4 ملي�ر درهم.
يذهب  امليزانية  هذه  من  ب�مل�ئة   70 اأن  تفيد  الوثيقة  ذات 
للمعدات   5.3 و  درهم،  ملي�ر   21.9 بقيمة  للموظفني 
 4.2 التجهيز  بينم� ل تتج�وز ميزانية  املختلفة،  والنفق�ت 

ملي�ر درهم.
املغربي،  للجي�ض  املتوا�سعة  امليزانية  هذه  من  وب�لرغم 
املتحدة  والأمم  الأطل�سي  احللف  لدى  طيبة  جد  ف�سمعته 
ملوارده  ع�سري  اجلد  التكوين  ب�سبب  ومنظمة5+5 
الب�سرية، وب�سبب توفره على كف�ءات ع�لية يف ال�سالح، ويف 
من  وغريه�  والإعالمي�ت  التكنولوجي  التطور  ويف  الطب، 
فكيف  فيه� على اجلي�ض اجلزائري،  يتفوق  التي  املج�لت 
ن�سف  فقط  له  ر�سدت  اإذا  املغربي  اجلي�ض  ح�ل  �سيكون 

ميزانية اجلي�ض اجلزائري؟

اجلماين: »حكومة بن كريان «اأكرب حكومة 
انف�صالية يف تاريخ املغرب

  الرباط: األسبوع

قط�ع  ميزانية  من�ق�سة  اأثن�ء 
ال�سي�حة يف حكومة بن كريان 
يف  الن�ئب  خ�طب  ب�لربمل�ن، 
واملع��سرة  الأ�س�لة  فريق 
حفيد  اجلم�ين  اإبراهيم 
اجلم�ين   �سعيد  ولد  خطري 
حداد  حل�سن  ال�سي�حة  وزير 
ال�سحراء  يف  ب�لقول:»اإنن� 
نظيفة  وطنية  �سي�حة  نريد 
ول نريد منكم �سي�حة جن�سية 

خليوه� عندكم«.
اجلم�ين اأكد اأن اأهل ال�سحراء 

الرثوات  ا�ستغالل  يف  يرغبون 
واملوارد الثق�فية يف تنمية �سي�حة وطنية داخلية نظيفة تتكون 
من املواطنني املغ�ربة اأول، اأم� ال�سي�حة الأجنبية اأو اجلن�سية 
املعمول به� يف من�طق اأخرى »غري خليوه�« هن�ك، يف اإ�س�رة اإىل 

طبيعة ال�سي�حة يف بع�ض املدن كمراك�ض واأك�دير.
كم� ك�سف الن�ئب اجلم�ين ت�أثري وخطورة الألغ�م احلية املنت�سرة 
يف رم�ل ال�سحراء على ال�سي�حة، معتربه� من املعيق�ت البنيوية 

التي حتد من تطور القط�ع ب�لأق�ليم اجلنوبية.
ميزانية  على  اطالعه  مبن��سبة  اجلم�ين  �سرح  ذلك  بعد  يوم�ن 
حكومة  اأكرب  تعد  كريان  بن  حكومة  ب�أن  والتج�رة  ال�سن�عة 
انف�س�لية يف ت�ريخ املغرب، لكونه� احلكومة التي تق�سي ال�سحراء 
من كل براجمه� وتعطي ب�لت�يل فر�سة لالنف�س�ليني وللبولي�س�ريو 

للركوب على احلدث وتوجيه انتق�دات �س�خنة للمغرب.



فو�صى االخت�صا�صات  يف احلكومة
نظام  نقطة  طلبت 
جلنة  اجتماع  خالل 
الإنتاجية،  القطاعات 
وزيــــر  عــــــر�ض  لأن 
وال�ش�ؤون  الت�شغــــــــيل 
الجتماعــــية ووثائـــــقه 
تت�شمن م�شروع امليزانية 
بدون  للت�شغيل  القطاعية 
ال�شـــــــ�ؤون الجتماعية..و 
لي�شت هناك مرا�شيم لتحديد 
الخت�شا�شات والقطاعات التابعة لل�زراء، حيث 
ت�زيع  اإ�شكالية  يطرح  ما  الآن،  حلد  ت�شدر  مل 
القطاعات على اللجان الربملانية كي ت�شتغل وت�ؤدي 

مهمتها.
نبيلة بنعمر )األصالة والمعاصرة(

من اأجل و�صع حد لالرتياب
اإنَّ عدَم دع�ة ال�ليات 
املتحــــــــدة طــــــــــيلة 

املا�شية،  ال�شنــــــ�ات 
زيارة  اإىل  املغربي  امللك 

البيت الأبي�ض، ظلَّ مثاَر 
ت�شاوؤلت، ترددت غري ما 

مرة على ال�شفري الأمريكي 
ال�شابق، �شام�يل كابالن، 

�شاأن  من  فاإنَّ  وبالتاليِ 
ا جديًدا  الزيارة املرتقبة، هَذا ال�شهر، اأْن تخلق ج�ًّ
الرباط  بني  العالقة  ب�شاأن  لالرتياب  ا  حدًّ وت�شَع 

ووا�شنطن.
 محمد ضِريف )باحث(

االأ�صاتذة الباحثون ال يجدون 
ثمن الطائرة 

ميزانية   »تبلغ 
ت�شع  وزارتــــي 
دراهم،  مالييـــر 
الذي  ال�قـــــــت  يف 
نق�م  اأن  اأردنا  اإذا 
فاإن  العلمي  بالبحث 
مكر�شك�ب  �شـــــــراء 
مليار  يكّلف  واحـــــد 
يعني  ما  وه�  درهم، 
ل  ال�زارة  ميزانية  اأن 
تتجاوز 9 مكر�شك�بات..اإن م�ارد البحث العلمي يف 
املغرب �شعيفة جداً ول تتجاوز 500 ملي�ن درهم، يف 
ال�قت الذي ل ي�شتطيع فيه الأ�شاتذة دفع ثمن تذاكر 

الطائرات فما البال بالقيام بالبحث العلمي.
لحسن الداودي )الحكومة(

بو�صعيد عرقل اال�صتثمار
الأمـــــــــــ�ر  لن�شمـــــــي 
ا�شطدمت  مب�شمياتها، 

�شابقني  واليني  مع 
ه�  الأول  اأكادير،  يف 

مل  الذي  الفيالل  ر�شيد 
يف  بالتدخل  له  ن�شمح  نكن 

اإ�شافة  اخت�شا�شاتنا.. 
مع  املبا�شر  ت�اطئه  اإىل 

العقاريني..  املف�شدين  بع�ض 
وا�شطدمنا مع ال�ال ال�شابق 

ب��شعيد )وزير املالية( لأنه كان يتخذ قرارات 
كان  الذي  املحلية  التنمية  ملخطط  م�شادة 

كان  اإىل ك�نه  بالإ�شافة  املجل�ض اجلماعي،  يتبناه 
يعرقل حركة ال�شتثمار املعق�ل.

طارق القباج )عمدة أكادير(
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

�صحيفة اإ�صرائيلية تقول اإن جهات معينة �صغطت على املغرب لقبول جلوء مغت�صب الأطفال

ق�صية احلاخام اليهودي.. تف�صح اأ�صرار اليهود يف مراك�ش 

الآجال«  اأقرب  »يف  املغرب  �شيفتتح 
اإمام   500 لتاأهيل  خم�ش�شا  مركزا 
مال، مب�جب اتفاق وقع بني البلدين 
م�ؤخرا،  باماك�  املالية  العا�شمة  يف 
الأوقاف  وزير  اأعلنه  ما  ح�شب 

وال�ش�ؤون الإ�شالمية اأحمد الت�فيق.
ت�شع�ن  الرباط  مدينة  اإىل  وو�شل 
للم�شاركة  انتقاوؤهم  مت  ماليا  اإماما 
يلتحق  اأن  على  الربنامج  هذا  يف 
 12 القادمة«  الأ�شابيع  »خالل  بهم 
الت�فيق  اأحمد  وا�شتقبل  اآخر،  اإماما 
ديال�  ها�ض  عمر  اأمادو  وترين� 
ال�ش�ؤون  يف  املنتدب  املال  ال�زير 
الأوىل  املجم�عة  هذه  الدينية، 

هذا  ملبا�شرة  باملغرب  التحقت  التي 
ومت  �شنتني.  على  املمتد  التك�ين 
املجم�عة  اإطالع  ال�شتقبال  خالل 
التك�ين. برامج  ن�عية   على 

امللك  اأعلنه  الذي  الربنامج  ويهدف 
خالل  خطابه  يف  ال�شاد�ض  حممد 
اجلديد  املال  الرئي�ض  تن�شيب  حفل 
تك�ين  اإىل  كيتا،  بكر  اأب�  اإبراهيم 
خم�ض  يف  مال  لفائدة  اإمام   500
�شنتان. دورة  كل  مدة   دورات 

وزير  قال  التاأهيل،  برنامج  وعن 
املغربــــي:  الإ�شالمـــــية  ال�شــــ�ؤون 
برنامج  م�شروع  ح�شرت  »ال�زارة 
 اأبلغته للجانب املال، ووافق عليه«.

ح�شب  الربنامج  هذا  ويت�شمن 
القراآن  »درا�شة  نف�شه  امل�شدر 
ال�شريف،  النب�ي  واحلديث  الكرمي، 
ال�شرعية  العل�م  من  وال�شروري 
الإمامة  ومهام  العربية،  واللغة 
الث�ابت  �شياق  يف  و�شروطها 
ومن  مال،  جمه�رية  يف  الدينية 
اأ�شاليب  على  التدريب  جملتها 
 التبليغ باللغات امل�شتعملة يف مال«.
كما يت�شمن هذا الربنامج »درو�شا يف 
تاريخ مال وجغرافيتها وم�ؤ�ش�شاتها، 
بالإ�شافة اإىل تاريخ الإ�شالم والعامل، 
ودرو�شا يف حق�ق الإن�شان، وال�شحة 

العقلية والإعالم وح�شاب الفلك«.

اإن�صاء �صركة خمتلطة للنقل 
البحري بني املغرب وال�صعودية

والنقل  التجهيز  وزير  تراأ�شه  الذي  ال�فد  عر�ض 
الأعمال  رجال  على  الرباح  العزيز  عبد  والل�ج�شتيك 
النقل  ا�شتثمارية يف قطاع  الريا�ض، فر�شاً  ال�شع�ديني يف 

بقيمة تتجاوز 222 مليار ريال �شع�دي.
واأعلن جمل�ض الأعمال ال�شع�دي - املغربي اإن�شاء �شركة 
اململكتني للنقل البحري براأ�شمال 415 ملي�ن ريال، والتي 
املقبل  العام  من  الثاين  الربع  بداية  مع  اأعمالها  �شتنطلق 
2014، وتركز اأعمالها على نقل الب�شائع بني جدة والدار 
البي�شاء، اإ�شافة اإىل النقل اإىل دول العامل، وتاأجري ال�شفن، 
وت�قع املجل�ض اأن حتقق ال�شركة اأرباحاً قدرها 286 ملي�ن 

ريال �شن�ياً، بعائد ا�شتثماري يقدر بنح� 42 يف املائة.
ال�شع�دية  الغرف  لقاء عقد يف جمل�ض  الرباح خالل  ودعا 
ال�ش�ق  دخ�ل  اإىل  ال�شع�ديني  امل�شتثمرين  الريا�ض،  يف 
تنفيذ  يف  اخلا�ض  القطاع  مع  �شراكات  وعقد  املغربية، 
ع�شرات امل�شاريع يف جمال التجهيز والنقل والل�ج�شتيك، 
والنقل  احلديدية  وال�شكك  الطرق  قطاع  يف  ترتكز  والتي 
البحري واملطارات وم�شاريع �شناعية و�شيانة واإ�شالح 

�شفن و�شيانة الطائرات وم�اد البناء.

يصليان  واألزمي وهما  الخلفي  للوزيرين  التقاطها  تم  التي  الصورة  أثارت هذه 
الصورة  اعتبروا  المعلقين  بعض  األنترنت،  على  التواصل  مواقع  كبيرا في  جدال 
أمرا عاديا، لكن البعض اآلخر تساءل عن جدوى الترويج لوزراء وهم يصلون في 

وقت يمر فيه المغرب بأوقات محفوفة بالمخاطر..

الخلفي واألزمي يصليان.. وماذا بعد؟ 

»معاريـــــف«  �شحيفــــــة  ذكـــرت 
احلاخام  اأن  م�ؤخرا،  الإ�شرائيلية، 
العمر  من  البالغ  برلند،  اليعازر 
املحاكمة  من  والهارب  عاماً   72
الغت�شاب  بتهم  اإ�شرائيل  يف 
الأطفال،  على  اجلن�شي  والعتداء 
اإىل  ومنها  م�شر،  اإىل  اللج�ء  يعتزم 
زميباب�ي اأو جن�ب اإفريقيا، وذلك 
طرده  املغربية  ال�شلطات  قرار  بعد 

من اأرا�شيها.
الهارب  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
القد�ض  مبدينة  يعي�ض  كان  الذي 
اأبلغ اأ�شدقاءه اأنه ترك املغرب ي�م 
اأبلغته  بعدما  املا�شي،  اخلمي�ض 
غري  �شخ�ض  اأنه  هناك  ال�شلطات 

مرغ�ب فيه داخل اأرا�شيها.
اأنه  ذاتها،  ال�شحيفة  واأ�شافت 
يعتزم اللج�ء اإىل م�شر والعي�ض يف 
القاهرة اأو يف مدينة دمنه�ر بجانب 
�شريح احلاخام اأب� ح�شرية ب�شكل 
للعي�ض  �شينتقل  ذلك  وبعد  م�ؤقت، 
مدينة  يف  العي�ض  اأو  زميباب�ي  يف 
ج�هان�شربج بجن�ب اإفريقيا، حيث 

له اأقارب يعي�ش�ن هناك.
ا�شرتى  اأنه  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
من  للعديد  التذاكر  من  جمم�عة 
بلبلة  اأجل  من  العاملية  املدن 
تبحث  التي  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 
عقب  املا�شي،  ال�شيف  منذ  عنه 

طلبه للمحاكمة.
مملكة  اأن  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
املغرب قد وافقت على طلبه اللج�ء 
اليه�دية  اجلالية  من  �شغ�ط  بعد 
املغربية،  ال�شلطات  على  مبراك�ض 
ملجاأ  تعترب  املدينة  اأن  م��شحة 
اأ�ش�ل  تعلم  يف  الراغبني  لليه�د 
ب�شبب  طرده،  قررت  ثم  اليه�دية، 
خ�ف ال�شلطات املغربية من حدوث 
اإ�شالمية  قيادات  بني  م�شادمات 
مراك�ض،  يف  احلاخام  م�ؤيدي  وبني 
لرف�شهم ت�اجده باململكة، كما اأدى 
العديد  لهجرة  املغرب  اإىل  جل�ءه 
مراك�ض  اإىل  املتدينني  اليه�د  من 
ت�شامناً معه.واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
اأن عدم وج�د اتفاقية بني اإ�شرائيل 
ق�شائيا  املطل�بني  لت�شليم  واملغرب 

ت�شليمه  دون  حال  البلدين  كال  يف 
اختيار  اإىل  دفعه  الذي  الأمر  اإليهم، 

م�شر للج�ء اإليها.
وتع�د تفا�شيل ق�شية احلاخام اإىل 
ون�شاء،  قا�شرات  باغت�شاب  قيامه 
كان  حيث  متزوجات،  بينهن  من 
مريديه  مع  روحية  لقاءات  ي�شتغل 
حال  ويف  جن�شيا،  ل�شتغاللهن 
تقدميه للمحاكمة �شي�اجه عق�بة ل 

تقل عن 10 �شن�ات �شجنا.
تالميذه  لأحد  احلاخام  قال  بينما 
املقربني، اإنه لن يع�د مرة اأخرىاإىل 
م��شحاً  املحتلة،  القد�ض  مدينة 
هذه  له  لفقت  احلالية  احلك�مة  اأن 
تتهم  م�شتندات  لمتالكه  التهم، 
م�ش�ؤولني كبار بالف�شاد والتالعب يف 

ميزانية الدولة.

املغرب ي�صدر االأئمة اإىل مايل بعد تدري�صهم تاريخها

اليعازر برلند



ك�سف املجل�ص الأعلى للح�سابات، يف الن�ص الكامل للتقارير املتعلقة 
تقدم  مل  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  لئحة  عن  الأحزاب،  مبالية 

ح�ساباتها املالية بر�سم العام 2011، وحمل التقرير 
مفاجاآت �سادمة، حيث ت�سمن لئحة الأحزاب املمتنعة عن تقدمي 
تت�سدر  اأحزاب  العمومي،  الدعم  �سرف  بكيفية  املتعلقة  ح�ساباتها 
الواجهة ال�سيا�سية، باعتبارها اأحزابا تنا�سل من اأجل الدميقراطية 
حزب  قبيل  من  وال�ستبداد،  الف�ساد  وتناه�ص  الإن�سان  وحقوق 
واحلزب  بنعمرو،  الرحمن  عبد  النقيب  يقوده  الذي  الطليعة 

ال�سرتاكي املوحد لنبيلة منيب.
حزب  الحتادي،  الوطني  املوؤمتر  حزب  من:  بكل  الأمر  ويتعلق 
ال�سورى  حزب  ال�سرتاكي،  احلزب  الجتماعي،  والعدالة  احلرية 
والف�سيلة،  النه�سة  حزب  املواطنة،  القوات  حزب  وال�ستقالل، 
حزب العمل، حزب الحتاد املغربي للدميقراطية، حزب النه�سة، 
حزب املجتمع الدميقراطي، احلزب ال�سرتاكي املوحد، حزب النهج 
الطليعة  حزب  ال�سعبية،  للقوات  الوطني  الحتاد  الدميقراطي، 

الدميقراطي ال�سرتاكي.
للحملة  املوجه  املايل  بالدعم  اخلا�سة  باحل�سابات  يتعلق  ما  ويف 
التقرير على ثالثة  2011، ك�سف  نونرب  انتخابات  بر�سم  النتخابية 
املغربي  احلزب  وهي:  نهائيا،  احل�سابات  هذه  تقدم  مل  اأحزاب 
املغربي  الحتاد  حزب  وال�ستقالل،  ال�سورى  حزب  الليربايل، 

للدميقراطية..
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قال اإن احل�شن الثاين كان �شيحارب اإ�شبانيا وح�شل على دعم �شرياك
عرفات مات مسموما.. 
فماذا أنتم فاعلون؟ 

ثالث دول يف العامل متلك مادة البولونيوم النووية 
الفل�سطيني  الرئي�ص  اغتيال  يف  ا�ستخدمت  التي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  هي  عرفات  يا�سر 
ورو�سيا واإ�سرائيل، ولي�ص هناك م�سلحة مبا�سرة 
للدولتني العظميني يف الإقدام على جرمية احلرب 
هذه.  ولذلك فاإن اأ�سابع التهام ت�سري اإىل اإ�سرائيل 
الدولة التي تخ�س�ست يف اأعمال الغتيال هذه �سد 
على  الدوليني  واملبعوثني  والفل�سطينيني  العرب 

مدى �ستني عاما من احتاللها لأر�ص فل�سطني.
الحتياطات  جميع  اتخذ  عرفات  الرئي�ص   ..
لإف�سال  الب�سيطة  اإمكانياته  حدود  يف  الالزمة 
حيث  فيه،  املحا�سر  مقره  يف  اغتياله  حماولت 
غري  ر�سميني  عربا  زوار  ول  كهرباء،  ول  ماء  ل 
)عمر  املنفى  اإىل  رحيله  اأجل  من  يتو�سطون  من 
ال�سعبية  الت�سامن  وفود  بع�ص  فقط  �سليمان(، 

العربية والأجنبية.
مقره  �سطح  فوق  حديد  ق�سبان  و�سع  عرفات 
باختطافه،  للقيام  عمودية  طائرات  هبوط  ملنع 
كهربائي  تيار  على  تتغذى  التي  ثالجته  واأغلق 
ل  العجائز  طريقة  على  بقفل  �سغري  حمرك  من 
مليئة  الثالجة  مفتاحه غريه، وكانت هذه  يحمل 
باملعلبات التي مل ياأكل غريها خوفا من د�ص ال�سم 
يف الطعام، واحتفظ بقناع م�ساد للغاز، وبندقيته 
نومه  غرفة  يف  �سريره  بجانب  ال�سغرية  الآلية 
نف�سه  وللدفاع عن  قنابل خلنقه،  اإلقاء  من  خوفا 
مل  الذي  الوحيد  ال�سيء  واقفا.  ال�سهادة  حتى 
م�سموما  ي�ست�سهد  اأن  هو  الرجل  ح�سابه  يح�سب 
بالبولونيوم النووي واإ�سعاعاته القاتلة، وهو نوع 
من ال�سموم مل يكت�سف الأمر ااإل يف ت�سرين الثاين 
)نوفمرب( عام 2006 عندما ا�ستخدم �سد العميل 
الرو�سي املن�سق األيك�سندر ليفننكو يف فندق يف قلب 
ويوؤدي  اكت�سافه  وي�سعب  الربيطانية  العا�سمة 
اإىل وفاة من ي�ساب به بعد اأيام معدودة دون اأن 

يرتك اأي اآثار.
الأخرية يف  اأيامه  اأدرك يف  نف�سه  الرئي�ص عرفات 
و�سمموه،  اإليه  و�سلوا  الإ�سرائيليني  اأن  اهلل  رام 
وكان وداعه ملحبيه بعد و�سوله على ظهر طائرة 
يف  يكن  مل  حيث  الدويل،  عمان  مطار  اإىل  عمودية 
كان  لالأ�سف،  كبري  اأردين  م�سوؤول  اأي  ا�ستقباله 
لن  اأنه  جيدا  يعرف  الذي  الرجل  وداع  وداعه 
يعود حيا. اآخر مرة ات�سلت به هاتفيا كانت قبل 
ا�ست�سهاده باأ�سابيع معدودة، وكان جبال را�سخا 
يف ال�سمود، ل يهاب املوت، موؤكدا فخره واعتزازه 
بالنتماء اإىل �سعب اجلبارين.. كنا نلجاأ اإليه، وهو 
الطاقة  لن�ستمد منه  واإ�سرائيليا،  املحا�سر عربيا 
والقوة ورفع املعنويات، قال يل بح�سرة واأمل اإنه 
يت�سل بالزعماء العرب ول اأحد يكلف نف�سه رفع 

�سماعة الهاتف والرد على مكاملته.
.. ال�سوؤال الآن هو اأين دور ال�سلطة الفل�سطينية.. 
وما هي خطواتها املقبلة، وملاذا �سمتت كل هذه 
الأعوام ومل تتحرك مطلقا لفتح التحقيق يف كيفية 

اغتياله؟
ذ. عبد الباري عطوان

خو�سيه  ال�سابق  الإ�سباين  الوزراء  رئي�ص  ك�سف 
الراحل احل�سن  للملك   1998 اأثنار يف عام  ماريا 
الثاين، اأنه اإذا قرر املغرب الدخول يف حرب مع 
اإ�سبانيا من اأجل احل�سول على �سبتة ومليلية، 

فاإنه �سيخ�سر.
اأثنار ك�سف هذا احلديث مع ملك املغرب الراحل 
»اللتزام  مذكراته،  من  الثاين  اجلزء  خالل  من 
ر�سميا  اإ�سداره  �سيتم  الذي  ال�سلطة«،  مع 

اخلمي�ص مب�ساركة الوزير ال�سابق جوزيب بيكي 
وال�ســـكرتري العـام ال�سابـــق للـــجان العمـــالية

 ،)Comisiones Obreras CC.OO( 
خو�سيه ماريا فيدالغو.

وقامت و�سائل اإعالم اإ�سبانية بت�سليط ال�سوء على 
اإ�سدار امل�سوؤول الإ�سباين ال�سابق، الذي حتدث يف 
كتابه عن كونه اأراد اإقامة عالقات جيدة مع املغرب 
بعد و�سوله لق�سر املونكلوا، موؤكدا اأن اأول زيارة 

ر�سمية للخارج كانت نحو املغرب يف مايو 1996،  
وتركت له انطباعا جيدا بحيث تباحث خاللها مع 

امللك احل�سن الثاين.
بعد م�سي  اأنه  ال�سابق،  الوزراء  رئي�ص  وي�سيف 
حاليا،  املغرب  وملك  اآنذاك  العهد  ويل  قام  �سنة، 
حممد ال�ساد�ص، بزيارة اإىل اإ�سبانيا، واأجرى معه 
حمادثات و�سفها اأثنار، باأنها مل تكن �سهلة، خا�سة  
بعد اأن طلب منه تغيري موقفه يف ق�سية ال�سحراء 

ومعاجلة مطالب املغرب حول �سبتة ومليلية.
وخالل زيارته الر�سمية الثانية للمغرب يف اأبريل 
1998، مت ا�ستقباله من طرف امللك احل�سن الثاين، 
ثالثة اأ�سهر فقط قبل وفاته، وعاود امللك مطالبته 
يف  ومليلية،  �سبتة  ا�سرتجاع  يف  املغرب  بحق 
حمادثة و�سفها اأثنار بالأكرث حدة من التي اأجراها 

مع جنله.
ال�ساد�ص  حممد  تويل  بعد  اأنه  اأثنار  وي�سيف 
اإ�سبانيا،  م�سالح  �سد  فرن�سا  مع  حتالف  للحكم، 
واتخذ قرارات من قبل منع ال�سيد البحري باملياه 
اأنه  الإ�سباين  امل�سوؤول  يوؤكد  قرار  وهو  املغربية، 

جاء باإيعاز من الرئي�ص الأ�سبق جاك �سرياك.
املغرب  مبعاملة  اتهمه  �سرياك  اأن  اأثنار  وك�سف 
اإ�سرائيل  رئي�ص وزراء  اأ�سواأ من معاملة  بطريقة 
بالباطل، م�سيفا  اتهام و�سفه  للفل�سطينيني وهو 
اأوروبية  قمة  يف  له  قال  الفرن�سي  الرئي�ص  اأن 
�سيء  كل  باإعادة  تبدوؤوا  اأن  باإ�سبانيا:»يجب 

للمغرب«.

وضعت الدراسات العلمية جانبا، وتوقف المهندسون، لكي يتابعوا 
مراسم ذبح هذا الكبش )الصورة( إيذانا بعملية استخراج البترول 
في جماعة كشولة، إقليم الصويرة... الحدث تزامن مع »احتفاالت 
لـ»موالين  الذبيحة  تقديم  العمال  بعض  أراد  وربما  عاشوراء« 
كل  في  المغرب  طارد  طالما  الذي  النحس  طرد  أجل  من  المكان« 

عمليات التنقيب.. إنه قربان من أجل البترول.

قربان البترول..

ك�سف وزيرا الداخلية املغربي » حممد ح�ساد«  
ووزير الهجرة » اأني�ص بريو » يف موؤمتر �سحايف 
عقد يف ناٍد معروف ب�سيدي العابد قرب الرباط، 
 25 لنحو  ر�سمية  اأوراق  املغرب منح  قرار  عن 
اإفريقيا  منطقة  من  �سرعي،  غري  مهاجر  األف 
منهم  الكثري  ينوي  الكربى،  ال�سحراء  جنوب 

بلوغ الأرا�سي الأوروبية.
جديدة  �سيا�سة  اإطار  يف  اخلطة  هذه  تاأتي 
للهجرة، وعدت بها اململكة املغربية يف �سبتمرب 
املا�سي يف مواجهة النتقادات الدولية املتزايدة 

و�ستطّبق خالل العام املقبل.
ت�سوية  �ستتم  اجلديدة،  العملية  ومبوجب 
قبل  بهم، من  850 لجئا معرتفا  و�سعية نحو 
ممثلية املفو�سية العليا لالجئني، ومنحهم حق 

الإقامة، بح�سب م�سوؤولني مغاربة.
ال�سرورية  بال�سروط  لئحة  و�سع  �سيتم  كما 
املطلوبة لآخرين ياأملون بنف�ص املعاملة. وت�سمل 
ال�سروط الرئي�سية املطلوبة ملنح الإقامة الأخذ 
بعني العتبار عدد �سنوات الإقامة يف املغرب، 
الأهل  اأو  الزوجة  اأو  للزوج  القانوين  والو�سع 

و�سجل التوظيف وال�سجل الطبي.

لدى  املنتدب  الوزير  لوديي،  اللطيف  عبد  اأكد 
باإدارة الدفاع الوطني  رئي�ص احلكومة املكلف 
املغربية، تعبئة موارد القوات امل�سلحة امللكية 
للدفاع عن الوطن وحدود ومواجهة التحديات 
الأمنية التي تواجه منطقة ال�ساحل وال�سحراء 
امل�سلحة  اجلماعات  تهديدات  راأ�سها  وعلى 
كان  الذي  لوديي،  و�سدد  املخدرات.  وتهريب 
وال�سوؤون  اخلارجية  جلنة  يف  موؤخرا  يتحدث 
تقدميه  خالل  الوطني  والدفاع  الإ�سالمية 
»جاهزية  على  املغربي،  الع�سكر  مليزانية 
القوات امل�سلحة امللكية حتى يت�سنى لها الوفاء 
بالتزاماتها وقيامها مبهامها وواجباتها الوطنية 
والدولية«. واأّكد لوديي على ال�ستعمال الأمثل 
للموارد املالية، لأن »الطموح يتجلى يف الهتمام 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  يوليه  الذي 
امللكية املغربية امللك حممد ال�ساد�ص لقيام هذه 

القوات بدورها للدفاع عن حوزة الوطن وحفظ 
الدول  و�سعوب  للوطن  الأمن  و�سمان  ال�سالم 

ال�سديقة وال�سقيقة«. 

رئي�س �لوزر�ء �أثنار 
يحيي ق�ضية جزيرة 

»ليلى« يف مذكراته 

الأحزاب التي مل تقدم احل�ساب 

احلكومة تفتح باب ال�ستقرار القانوين 
للمهاجرين الأفارقة باملغرب

اجلي�ش املغربي جاهز للدفاع عن احلدود

من هنا وهناك 

لوديي
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اخلارجية  وزير  زيارة  اإلغاء  حلدث  قراءتك  هي  ما   ◆
الأمريكي »جون كريي« للمغرب؟

◆◆ اأظن اأن اأمريكا مازالت ترتدد يف موقفها، وف�ضلت 
اأن  علما  وا�ضنطن،  اإىل  امللك  ي�ضل  ريثما  موقفا  تتخذ  اأال 
»كريي« معروف مبوقفه �ضد املغرب.. بالن�ضبة يل كرجل 
ع�ضكري ينبغي احلديث معه من موقع قوة، وانظروا اإىل 
ال�ضي�ضي  الذي اتخذه اجلرنال  ما وقع يف م�ضر واملوقف 
حيث خاطر مب�ضالح م�ضر مع اأمريكا بن�ضبة 100 يف املائة، 
ولكنه اتخذ موقفا، الأن ال�ضعب وراءه، والأنه يتوفر على 
قوة �ضعبية اأكرث من القوة الع�ضكرية، وعرف كيف يوجه 
�ضربته، فبمجرد ما طرق اأبواب ال�ضعودية، ذهب االأمري 
في�ضل اإىل فرن�ضا، وق�ضى ربع �ضاعة مع الرئي�س »هوالند« 
فانقلب »الطرح« بكامله.. وال �ضك اأنكم الحظتم التقلب يف 
املواقف االأمريكية التي تعترب اأن ما قام به ال�ضي�ضي لي�س 

انقالبا، وجنى م�ضر من كارثة اإرهابية..
◆ تتميز هذه الظرفية بنقا�ش كبري حول م�رشوع احلكم 
الذاتي بني من يعتربه حال نهائيا لق�صية ال�صحراء وبني 
من يقول اإنه حل ل ميت للواقع ب�صلة )..(، بالن�صبة لك 

ما راأيك؟
◆◆ راأيي يف املو�ضوع معروف منذ �ضنة 2011، وكنت 
التي  الد�ضتور  للجنة تعديل  قد تقدمت بجملة اقرتاحات 
قد  كنت  الذاتي  باحلكم  يتعلق  فيما  املانوين..  يراأ�ضها 
املغرب  على  مو�ضعة  جهوية  م�ضروع  تطبيق  اقرتحت 
اأ�ضا�ضها  باأن تكون هناك جهوية مو�ضعة  بكامله، وطلبت 
تكون  واأن  املغرب،  جهات  خمتلف  يف  الذاتي  احلكم  هو 
هناك جهوية مو�ضعة تعتمد على حكومة جهوية وبرملان 

جهوي..
باخت�ضار، م�ضروع احلكم الذاتي الذي يتم ترويجه كحل 
لق�ضية ال�ضحراء هو نف�ضه النموذج الذي ميكن تطبيقه يف 
اليوم  ومن خالل عملية  نف�س  خمتلف جهات املغرب، يف 
واحدة ، مبعنى اأننا يف حاجة اإىل تعميم هذا النموذج يف 

الكولونيل املتقاعد ملوكي ي�ستبعد قيام 
حرب بني املغرب واجلزائر وي�سرح: 

بعد أزيد من أربعين سنة قضاها في الخدمة العسكرية )..(، 
تفرغ الكولونيل محمد ملوكي  لكتابة مقاالت صحفية يحلل 

فيها الوضع العام، وكان الفتا لالنتباه تقديمه سنة 2011 
لمجموعة مقترحات إلى لجنة تعديل الدستور.

يعتقد الكولونيل المتقاعد أن المغرب يجب أن يعود إلى 
المحكمة الدولية لكي يطالب من جديد بحقوقه التاريخية 

والجغرافية في الصحراء انطالقا من المعطيات التاريخية 
التي تمتد إلى الدولة المرابطية قبل 11 قرنا من اليوم، كما 

يدعو بالموازاة مع ذلك إلى طرح ملف الصحراء الشرقية أمام 
المحكمة الدولية، من أجل محاربة الجزائر بسالحها، تجنبا لما 
يسميه »الخطر القادم في أبريل 2014«، حيث ينتظر أن يتخذ 

مجلس األمن قرارا حاسما في حالة العجز عن التوصل إلى اتفاق 
مرضي لجميع األطراف، يرجح ملوكي أنه سيكون مع االستفتاء.
طيلة مدة إجراء الحوار معه، ونظرا لثقافته العسكرية )..(، كان 

ملوكي حريصا على تسجيل كل تفاصيل الحوار الذي أجراه مع 
»األسبوع« بكاميرا عائلية )..(، ليتحدث عن أخطاء المغرب في 

مجال التعاطي مع قضية الصحراء، وآخر هذه األخطاء حسب 
قوله، هي تعيين مزوار وزيرا للخارجية، علما أنه ال يعقل أن 

رئيس الحكومة لم يتحدث ولو مرة واحدة عن قضية الصحراء 
منذ تعيينه قبل سنة ونصف )حسب قوله(.

فيما يتحدث ملوكي عن قضية الصحراء وعن ملف الصحراء 
بـ»نغمة« غير مألوفة، السيما عندما يقول بأن المغرب كان 

»إمبراطورية« ولم يكن مجرد دولة، بخالف دولة الجزائر »التي 
حاوره: سعيد الريحاني   لم يكن لها وجود حتى في المقابر«.

وجود املينور�صو يف ال�صحراء 

خرق لل�سيادة املغربية 
وجمل�س الأمن قد يتخذ 
قرارا خطريا �سنة 2014 

باختصار، مشروع 
الحكم الذاتي الذي 
يتم ترويجه كحل 
لقضية الصحراء 

هو نفسه النموذج 
الذي يمكن تطبيقه 
في مختلف جهات 
المغرب، في نفس 
اليوم و من خالل 
)عملية واحدة(، 

بمعنى أننا في حاجة 
إلى تعميم هذا 

النموذج في المغرب 
كله، لماذا؟ لكي ننزع 

عن الصحراء صفة 
االستثناء ونرجعها 
إلى الوضع العادي 
مثلها مثل باقي 

الجهات... 



�صفة  ال�صحراء  عن  ننزع  لكي  ملاذا؟  كله،  املغرب 
مثل  مثلها  العادي  الو�صع  اإىل  ونرجعها  اال�صتثناء 
ذات  منطقة  ال�صحراء  اعتبار  الأن  اجلهات...  باقي 
و�صعية خا�صة هو اعرتاف باأنها منطقة لي�صت كباقي 

املناطق.. 
◆ اأال تعتقد اأن تنزيل م�رشوع اجلهوية يف هذا الظرف 
اال�شت�شارية  اللجنة  اأن  خا�شة  �شعبة،  م�شاألة  يعد 
هناك  ومازال  م�رشوعها،  قدمت  بالكاد  للجهوية 

نقا�ش؟
عليها،  الت�صطيب  ينبغي  االأمور  هذه  كل   ◆◆
والبديل هو تطبيق احلكم الذاتي يف 16 جهة، يف اإطار 

م�صروع اجلهوية املو�صعة.
 

المكان الطبيعي للمينورسو
 هو الحدود

◆ ما راأيك يف الدور الذي تقوم به »بعثة املينور�شو« 
يف ال�صحراء؟

◆◆ وجود املينور�صو يف ال�صحراء خرق لل�صيادة 
بعثة  دخول  بقبوله  خطاأ  ارتكب  واملغرب  املغربية، 
مراقبة  هو  دورها  كان  اإذا  اأرا�صيه..  اإىل  املينور�صو 
الطبيعي هو احلدود  مكانها  فاإن  النار،  اإطالق  وقف 
وال دخل لها يف االأمور ال�صيادية.. املينور�صو و�صعت 

لرتاقب وقف اإطالق النار، اإذن »اآ�ش جابها لعيون«.
من  واحد  »املينور�شو«  قبول  اأن  تعتربون  اأنتم   ◆
جملة اأخطاء مت ارتكابها، ما هي االأخطاء االأخرى يف 

نظرك؟
يعترب  مازال  املغرب  اال�صتقالل،  حدود  اإىل   ◆◆
ال�صريفة،  االإمرباطورية  ي�صمى  وكان  اإمرباطورية، 
»ويل  بل  للعهد  وليا  ي�صمى  يكن  مل  الثاين  واحل�صن 
اإىل  ت�صل  حدوده  وكانت  االإمرباطوري«،   العهد 
منه،  جزءا  نف�صها  موريتانيا  كانت  حيث  ال�صينغال، 
اأنها  علما  موريتانيا،  عن  تخلينا  هو  خطاإ  اأول  فكان 
تابعة للمغرب بوثائق ر�صمية، ثم اإن املوريتانيني مل 
يثوروا اأ�صال �صد املغرب، ومل يطالبوا باال�صتقالل، 
اأما اخلطاأ الثاين فهو قبول املغرب مبقرتح »اال�صتفتاء 
باأن  قبولنا  فهو  الثالث  اخلطاأ  اأما  امل�صري«،  وتقرير 
اأن اجلزائر  الق�صية، ال�صيما  تكون اجلزائر طرفا يف 

نف�صها تعرتف باأن ال عالقة لها بامللف.
هناك معطيات اأخرى، نحن نظمنا امل�صرية اخل�صراء 
ت�صليم  علينا  اقرتحت  اإ�صبانيا  لكن   ،1975 �صنة 
عن  ترتاجع  اأن  قبل   )..( �صابق  وقت  يف  ال�صحراء 

مواقفها بعد العثور على الفو�صفاط..

 مزوار وبن كيران.. »لن يضيفا أي 
شيء لقضية الصحراء«

◆ املغرب يف نظرك ارتكب جمموعة اأخطاء، من بينها 
القبول باال�شتفتاء، وبعثة »املينور�شو«.. ما الذي دفع 

املغرب اإىل ارتكاب كل ذلك يف نظرك؟
◆◆ اأنا متاأكد اأن اجلهات التي كانت مكلفة بامللف 
اإما مل تكن يف امل�صتوى اأو اأنها مل ت�صبط االأمور جيدا، 

هذا امللف كان يحتاج اإىل رجال..
◆ هل تعترب اأن املغرب مازال يرتكب اإىل حدود اليوم 
لبع�ش  ال�شحراء  عن  الدفاع  مهمة  اإ�شناد  يف  اأخطاء 

االأ�شخا�ش؟
طبعا، من بني االأخطاء تعيني �صالح الدين   ◆◆
ورجل  مثقف  رجل  هو  للخارجية،  وزيرا  مزوار 

اقت�صاد، لكنه لن ي�صيف �صيئا للدبلوما�صية..
◆ هل تتوقع ف�شله؟

رئي�ش  اأن  املعقول  غري  من  ذلك..  من  اأكرث   ◆◆
احلكومة مل يتكلم ولو مرة واحدة عن ال�صحراء منذ 
تعيينه قبل عام ون�صف رئي�صا للحكومة.. نحن اأمام 
ق�صية م�صريية ورئي�ش احلكومة يحكي لنا النكت..  
 الرشوة و»الشونطاج« أسلوب جزائري 
..وتنهج حربا استنزافية ضد المغرب 

اإ�شارة  هناك  كانت  االأخري،  امللكي  اخلطاب  يف   ◆
مهمة ل�رشاء موظفني يعملون �شد ق�شية ال�شحراء، 

من طرف دولة �شقيقة كان يفرت�ش اأن توجه اأموالها 
للداخل، ما تعليقك؟

اأمر  وهذا  اجلزائر،  عن  يتحدث  كان  امللك   ◆◆
واملواقف  االأ�صوات  �صراء  �صنة..   38 منذ  معروف 
النفوذ تت�صمن كل �صيء  �صيا�صة  اأمر معروف..  هذا 

الر�صوة و»ال�صونطاج«..
تخو�شها  التي  احلرب  اأن  اأكدت  اأن  لك  �شبق   ◆

اجلزائر �شد املغرب تعد حربا ا�شتنزافية؟
اإن اجلزائر تت�صلح  النا�ش يقولون  كثري من   ◆◆
هناك  تكون  لن  اإنه  اأقول  دائما  كنت  لكني  وتتقوى، 
حربا  علينا  ت�صن  الأنها  اجلزائر،  مع  ع�صكرية  حرب 
اإعالمية  نف�صية  وحربا  االأع�صاب  حرب  باردة، 
اإنهاك االقت�صاد املغربي،  واقت�صادية، الغر�ش منها 
القرو�ش  لوال  لن�صمد  نكن  مل  �صراحة  بكل  ونحن 

اخلارجية..
◆ هناك من يقول اإن اإ�رشار اجلزائر على حماربة 
ملف  اإثارة  دون  احليلولة  هو  الطريقة  بهذه  املغرب 

ال�شحراء ال�رشقية؟
العدوانية  اأن  اأعتقد  هذا من جملة اخلبايا،   ◆◆
اأخرى  باأمور  مرتبطة  اجلزائر  بها  تواجهنا  التي 
تاأكد  وقد   ..1963 وحرب  الرمال  حرب  بينها  من 
الذين  اجلزائريني  معاقبة  متت  اأنه  مرات  عدة 
لي�ش  االأمر  املغرب،  مع  حل  اإيجاد  يريدون  كانوا 
عبا�ش  فرحات  لكن   )..( بو�صياف  عهد  يف  موثقا 
كان قد اتفق مع احل�صن الثاين حول مناق�صة ق�صية 
لكنهم  لنا،  �صيعيدها  وكان  الغربية«،  »ال�صحراء 
ت�صريح  وهناك  التحرير..  جبهة  حزب  من  اأزاحوه 
بحث  »اإنه  فيه:  يقول  الرجل  لهذا  ومعروف  �صهري 
حدود  واإىل  يجدها«،  فلم  املقابر  يف  اجلزائر  عن 
الع�صرينيات من القرن املا�صي كانت تعترب كجزء من 
فرن�صا  دخلت  عندما  لكن  العثمانية،  االإمرباطورية 
�صنة 1830 وا�صتعمرت اجلزائر كانت هذه االأخرية 
ر�صميا من واليات االإمرباطورية العثمانية ومل تكن 

دولة، وهذا ما كان يق�صده فرحات عبا�ش.

 الحل الوحيد بالنسبة للمغرب هو اللجوء 
إلى المحكمة الدولية 

من  التحركات،  بع�ش  موؤخرا  ال�شاحة  �شهدت   ◆
بينها حترك حزب اال�شتقالل ليطالب باإعادة طرح ملف 

ال�شحراء ال�رشقية، ما قيمة حترك من هذا النوع؟
◆◆ باملنا�صبة اأنا اأقول اإن احلل الوحيد بالن�صبة 
للمغرب كي يتجنب اخلطر املحدق به يف �صهر اأبريل 
الدولية،  املحكمة  اإىل  يلتجئ  اأن  هو   ،2014 �صنة 
الأن  �صعيف،  ب�صكل  تقدميه  مت  االأول  يف  موقفنا  الأن 
املحكمة الدولية اعرتفت لنا بوجود بيعة بني القبائل 
ولي�ش  ال�صلطان  �صخ�ش  وال�صلطان،  ال�صحراوية 
الدولة املغربية، هي اأعطتنا احلق يف هذا املو�صوع، 
هذا  ولكن  دائمة..  بيعة  عالقات  هناك  اإن  قلنا  الأننا 
�صخ�ش  له  يت�صبب  �صخ�ش  مثل  �صعيف،  املطلب 
اإىل  االأول  فيلجاأ  درهم،   2000 قدرها  اآخر يف خ�صارة 
املحكمة ليطلب تعوي�صا قدره 1000 درهم، البيعة يف 

هذه احلالة بال�صبط اأعتربها ثانوية..
◆ على ماذا يجب اأن يركز املغرب يف نظرك؟

ال�صحراء  هل  نت�صاءل  اأن  يجب  �صيء،  كل  قبل   ◆◆
مغربية  ال�صحراء  جذور  هل  نت�صاءل  ثم  ال؟  اأم  مغربية 
ال�صحراء  كانت  اإذا  ما  يعرف  ال  البع�ش  الأن  ال؟  اأم 
قانوين  اأ�صا�ش  لدينا  نحن  �صحراويا..  واملغرب  مغربية 
املغرب  الأن  وتاريخية،  جغرافية  و�صعية  على  يرتكز 
»االإمرباطورية  عن  تبقى  مما  جزء  اإال  هو  ما  احلايل، 
يف  العلويني..  �صبقت  التي  واالإمرباطوريات  ال�صريفة« 
نطاق ال�صحراء، نحن نقول اإن املغرب تكون االآن بجذور 
�صحراوية، الأن �صكل املغرب احلايل بداأ مع املرابطني يف 
و�صلت  املرابطية  االإمرباطورية  ع�صر،  احلادي  القرن 
حتى اإ�صبانيا وامتدت اإىل اجلزائر.. اإىل يومنا هذا مازالت 
هناك نف�ش الهيكلة، ومل يتم تاأ�صي�ش اأية دولة �صحراوية 
اأو ما �صابه ذلك، يعني اأنه مل يكن هناك اأي حدث فا�صل يف 
التاريخ، فاملغرب كان دولة متكاملة، يف الوقت الذي كانت 
فيه اإ�صبانيا عبارة عن مماليك متطاحنة، وفرن�صا مل يكن 

لها وجود )..( هذا هو ر�صيدنا التاريخي واجلغرايف، الأنه 
اال�صتعمار  اإىل  االإ�صارة  بقيت  انقطاع..  اأي  هناك  يكن  مل 
اأن  يجب  املرحلة  هذه   ،1975 اإىل   1884 من  االإ�صباين 
على  بالقوة  تعدي  عن  ناجتة  الأنها  قو�صني،  بني  تو�صع 
اإي�صلي..  وادي  معركة  يف  انهزم  الذي  ال�صعيف  املغرب 
اإ�صبانيا ا�صتغلت �صعف املغرب فاحتلته بعنف وقوة، اإذن 
ملاذا نعتمد مرحلة ونوؤ�ص�ش عليها اأطروحتنا، ملاذا نرتك 

10 قرون من التاريخ ونركز على مرحلة معينة..
◆ ماذا تقرتح لي�شبح املغرب يف و�شع قوة؟

◆◆ اأنا اأقرتح، لكي يتجنب املغرب اخلطر القادم يف 
اأوراقه  وي�صبط  الوقت  لريبح  االأقل  على  املقبل،  اأبريل 
من جديد، يجب اأن يلجاأ  هذه املرة اإىل املحكمة الدولية 
يف  وجغرايف  تاريخي  اأ�صا�ش  على  بحقه  له  لتعرتف 
»ال�صحراء الغربية«، الأن حق البيعة اأمر واقع... نحن 
نطالب  اأن  ويجب  البيعة،  ق�صية  من  نخرج  اأن  يجب 
بال�صيادة الكاملة، الأنه منذ 10 قرون وال�صحراء مغربية 

واملغرب �صحراوي..
يف  نف�صها  تقحم  اجلزائر  اأن  وطاملا  ذلك  مع  باملوازاة 
امل�صاكل يف احلقيقة،  التي تخلق  ال�صحراء وهي  ق�صية 
حقنا  لنا  تعيد  باأن  نطالبها  ال  ملاذا  االأول،  العائق  وهي 
موجود..  فرن�صا  اأر�صيف  الأن  ال�صرقية،  ال�صحراء  وهو 
البيعة، بل  اإىل  ناأخذ اخلرائط ونطالب بحقنا وال نذهب 
منا�صبة  وهو  واجلغرافية،  التاريخية  باحلقوق  نطالب 
اأن  لنحارب اجلزائر بنف�ش �صالحها، وامليزة الثالثة هي 
اأن  يعني  مما  ثالث،  اأو  �صنتني  �صتتطلب  امل�صطرة  هذه 

امللف لن يناق�ش يف االأمم املتحدة �صنة 2014.
تلك  هو  املغرب  يقدمها  اأن  ميكن  التي  احلجج  بني  من 
احلادثة التي وردت يف »االأ�صبوع« عدد21 يونيو 2012 
»جزيل  ال�صحفية  قالت  حيث  �صوفيا(،  رمزي  )بقلم 
بوتفليقة  الرئي�ش  مع  جال�صة  كانت  اإنها  اخلوري« 
كبري،  �صيا�صي  رجل  اأنت  قائلة:  املغرب  عن  ف�صاألته 
اأقول  �صوف  لها:  فقال  ال�صحراء،  ق�صية  من  موقفك  ما 
هذه  اإن  لك  اأقول  �صراحة  بكل  للن�صر،  لي�ش  جوابا  لك 
اأم  عاجال  بذلك  �صيعرتف  والعامل  مغربية،  االأر�ش 
له  موارد  اأ�صا�ش، وال  بدون  البولي�صاريو  اأن  كما  اآجال.. 
يف  البرتول  باأن  تقول  التي  االإ�صاعات  اإن  ثم  كيان،  وال 
مع  �صتنتهي  ال�صحة  من  لها  اأ�صا�ش  ال  والتي  ال�صحراء 
االأمر كذلك ومادام  ف�صاألته جزيل: مادام  الوقت..  مرور 
�صد  تقفون  ملاذا  بذلك،  معرتف  واأنت  املغرب  مع  احلق 
م�صاألة  اإن  لها:  فقال  ال�صحراء..  ا�صرتجاع  يف  اأحقيته 
والقرار  اإمرتي  حتت  لي�صت  املغرب  جانب  اإىل  الوقوف 
لي�ش يل، فقالت له ملحة، ولكنك رئي�ش اجلزائر، فقال لها 
يا  فاأرجوك  بها،  يل  طاقة  وال  كبرية  �صيا�صية  اأمور  هذه 
جزيل اأن تغلقي هذا املو�صوع، وكرر لها طلبه بالتوقف 
اأقول  عن احلديث يف هذا املو�صوع... تبعا لهذا احلوار 
ب�صمعتها،  تكذب وتغامر  اأن  اإن جزيل اخلوري ال ميكن 
وبوتفليقة اعرتف لها مبغربية ال�صحراء، مبا اأنه رئي�ش 
امل�صطرة  اإطار  يف  اأطلب  اأنا  موثقة،  وت�صريحاته  دولة 
اأن يطلب املغرب �صهادة بوتفليقة وجزيل اخلوري اأمام 

املحكمة الدولية.. 

مجلس األمن قد يتدخل في قضية 
الصحراء في أبريل المقبل
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خرق لل�سيادة املغربية 
وجمل�س الأمن قد يتخذ 

قرارا خطريا �سنة 

تعترب  ◆اأنت 
املقبل  اأبريل  �شهر  اأن 

هو �شهر اخلطر بالن�شبة لق�شية 
مل  االآن  حدود  اإىل  املغربية،  ال�شحراء 

ت�رشح لنا ماذا �شيقع �شنة 2014؟
اإنذار للمغرب  اآخر  اأعطى  اأن جمل�ش االأمن  ما �صيقع هو   ◆◆

واجلزائر وموريتانيا لكي يجدوا حال يوافق عليه اجلميع وجمل�ش االأمن، 
واإذا مل تكن هناك مفاهمة بني هذه االأطراف، فاإن جمل�ش االأمن هو الذي �صيتخذ 

القرار، ونحن نعرف اأن قراره املعلن هو »اال�صتفتاء« وهو ما يعني اأن املغرب مهدد يف 
�صحرائه )..(.

قامت  املا�صية،  ال�صنة  االأمن  انتهاء اجتماع جمل�ش  بعد  اأن اجلزائر مبا�صرة  تن�صوا  ال 
بالتعاقد مع منظمة »اللوبينغ« توؤدي لها مليون دوالر يف اليوم اإىل حدود اأبريل املقبل، 
بوتفليقة قال لهم اإن م�صكلة ال�صحراء يجب اأن تنتهي يف اأبريل املقبل، وطبيعي اأن يكون ما 

يتمناه بوتفليقة هو عدم اإيجاد حل والو�صول اإىل جمل�ش االأمن.
بهذه املنا�صبة، اأريد اأن اأذكر اأن الدولة اجلزائرية ر�صدت لوزارة اخلارجية 760 مليون 
دوالر اأي 760 مليار �صنتيم، من اأجل هذه الق�صية لكي تقوم باإف�صال خمططات املغرب 
اإىل حدود اجتماع جمل�ش االأمن..هذه امليزانية مل تعط لوزارة اخلارجية ب�صفتها موؤ�ص�صة 
اخلارجية  وزارة  موظفي  اأرباع  ثالثة  الأن  االأمنية،  لالأجهزة  اأعطيت  بل  دبلوما�صية، 
اأي دولة غري  اأي �صفري يف  اجلزائرية ينتمون للم�صالح اال�صتخباراتية، وال يوجد هناك 
تابع لال�صتخبارات اجلزائرية..اإذن هذه تغطية فقط، الأن هذه املبالغ �صتذهب اإىل االأجهزة 

االأمنية.

تبعا لهذا الحوار أقول إن جزيل الخوري 
ال يمكن أن تكذب وتغامر بسمعتها، 

وبوتفليقة اعترف لها بمغربية الصحراء، 
بما أنه رئيس دولة وتصريحاته موثقة، أنا 

أطلب في إطار المسطرة أن يطلب المغرب 
شهادة بوتفليقة وجزيل الخوري أمام 

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.
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»اأرطي�سان�س« ي�ؤجل املهرجان 
الذي حتمل جائزته ا�سم حميدو

�أرطي�سان�س  نادي  يعلن 
�لفتح  ربـــــاط  جلمــعية 
�لر�بعـــــــــة  �لدورة  �أن 
للمهرجان �لوطني للفيلم 
�لق�ســـري �ملغربـــي �لذي 
كان مــــقرر� عقدها من 9 
�إىل 14 نونبـــــر 2013، قد 
الحق،  تاريخ  �إىل  �أجلت 
تنظيمية  الأ�سباب  وذلك 
ناجتة عن عالقة �جلمعية 
لدعم  �لوطنية  باللجنة 

�ملهرجانات �ل�سينمائية.
يف  �لدورة  النعقاد  �جلديد  �ملوعد  �جلمعية  و�ستحدد 
�أقرب وقت، رغم �لعر�قيل �لتي تو�جهها، وذلك �حرت�ما 
لكل �ملخرجني �ل�سباب �لذين بعثو� باأعمالهم �الإبد�عية 
ق�سري�،  �سينمائيا  �سريطا  �لثمانني  عددها  فاق  و�لتي 
وكذلك �حرت�ما للجمهور �لعري�س �لذي و�كب �أ�سغال 

هذ� �ملهرجان منذ دورته �الأوىل.
كما قررت �جلمعية �أن حتمل جائزة �ملهرجان ��سم فقيد 

�ل�سينما �ملغربي و�لعاملي حميدو بنم�سعود.

لل�سينما  �لدويل  �ملهرجان  20من  �لدورة  �ستجرى 
 29 من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  بتطو�ن  �ملتو�سطية 

مار�س �إىل 5 �أبريل 2014.
فمنذ �نطالقته على �سكل لقاء�ت �سينماتوغر�فية، 
على  �لدويل  �ل�سينمائي  تطو�ن  مهرجان  حر�س 
�ملغربيني  �ل�سينمائيني  و�لفن  �لثقافة  ن�سر 
�سينمائيي  �رتباط  متتني  وعلى  و�ملتو�سطيني، 
�لفن �ل�سابع وحمرتفيه بالقيم �لكونية و�لتعاي�س، 
باحرت�م �لثقافات و�حل�سار�ت �الأخرى و�النفتاح 

عليها.
�لر�سمية  �مل�سابقة  �أجل  من  �الأفالم  ت�سجيل 
يناير   31 حدود  �إىل  �خلا�سة مفتوح  و�لعرو�س 

2014 على �ملوقع �الإلكرتوين للمهرجان.
باب �مل�ساركة مفتوح �أمام �الأفالم �ملنجزة عام

 

2013 و2014 
و�لتي تتطرق للفن �ل�سينمائي �ملتو�سطي 

وثقافته، و�لتي ينتمي خمرجوها �إىل �إحدى دول 
�ملحور �ملتو�سطي.

�آخر �أجل للت�سجيل:
يناير   31 و�لوثائقية:  �لطويلة  �لتخييلية  �الأفالم 

.2014

�الأفالم �لتخييلية �لق�سرية: 10 فرب�ير 2014.

تنظم �لنقابة �لوطنية لل�سحافة 
�سنة  كل  كعاد�تها  �ملغربية 
لالإعالم  �لوطني  �ليوم  مبنا�سبة 
حفال تكرمييا للزميالت و�لزمالء 
خمتلف  من  �ل�سحافيني 
و�الإعالمية  �ل�سحافية  �ملنابر 
نونرب   15 �جلمعة  يوم  وذلك 
�خلام�سة  �ل�ساعة  يف   2013

�خلام�س،  حممد  مل�سرح  �لد�خلي  بالف�ساء  م�ساء 
�لوطنية  �لنقابة  تنظم  �ملنا�سبة  بنف�س  و�حتفاء 
�لوطنية  �ل�سركة  من  بدعم  �ملغربية  لل�سحافة 
لالإذ�عة و�لتلفزة و�مل�سرح �لوطني حممد �خلام�س 

يف  �ملنا�سبة  بهذه  ومو�سيقيا  فنيا  حفال 
�ل�سابعة  �ل�ساعة  من  �بتد�ء  �ليوم  نف�س 
�لوطني حممد  �مل�سرح  م�ساء على خ�سبة 

�خلام�س بالرباط.
و�سي�سارك يف �إحياء �حلفل �لفني �لفنانون: 
�لهدى،  خري  �لرجوي،  جناة  �إد�ر،  حامت 
جمموعة  �ملر�ك�سية،  للدقة  بانا  جمموعة 
عبد  �لفكاهي  �الأمازيغية،  �أعر�ب  حدو 

�لفتاح جو�دي،
�حلمز�وي،  جناة  �ملوهوبة  �لفنانة  وم�ساهمة 
�لوطنية  لل�سركة  �لوطني  للجوق  فهو  �لعزف  �أما 

لالإذ�عة و�لتلفزة برئا�سة عز �لدين �ملنت�سر.     

من  �جلاري،  نونرب  تا�سع  �ل�سبت  م�ساء  �الإعالن  مت 
علي  �ملغربي  �ملخرج  من  �ملكونة  �لتحكيم  جلنة  طرف 
عاطف،  فاطمة  �ملغربية  و�ملمثلة  )رئي�سا(  �ل�سايف 
و�ل�ساعر و�لنا�سط �الأمازيغي �ملغربي ح�سن �دبلقا�سم، 
�لقربي  و�سيم  �لتون�سي  �جلامعي  و�الأ�ستاذ  و�ملخرج 
و�ملخرج و�الأ�ستاذ �جلامعي �جلز�ئري �إليا�س بوخمو�سة 
)�أع�ساء(، عن �الأفالم �لفائزة بجو�ئز �مل�سابقة �لدولية 
�الأوىل لالأفالم �لق�سرية، يف �إطار �لدورة �لعا�سرة ملهرجان 
�سينما �ل�سعوب �ملنظمة باإميوز�ر كندر من 7 �إىل 10 نونرب 

2013، حيث جاءت �لنتائج على �ل�سكل �لتايل:
للمخرج  »و�أنا«  فيلم  بها  فاز  �لكربى:  �جلائزة  �أوال: 

�ملغربي �حل�سني �ساين.
ثانيا: جائزة جلنة �لتحكيم �خلا�سة: كانت من ن�سيب 
فيلم »�لدموع �ملاحلة« للمخرجة �الألبانية مار�سيلد� باال.

 »1944« فيلم  عليها  ح�سل  �لت�سوير:  جائزة  ثالثا: 
و�أتون  بي�سكورزين�سكي  فيليب  �الأملانيني  للمخرجني 

بليفا.
فيلم  نالها  �سعب:  لثقافة  تثمني  �أف�سل  جائزة  ر�بعا: 

»�لو�سية« للمغربي عالل �لعالوي.
�لريح«  فيلم »هبوب  بها  فاز  خام�سا: جائزة �جلمهور: 

للمخرجة �لفرن�سية �إيري�س مينو�س.

وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �الأفالم �مل�ساركة يف هذه �مل�سابقة 
�لدولية قد بلغ عددها 22 فيلما من �سمنها ثمانية �أفالم 
من  وخمرجات  خمرجني  �إبد�ع  من  و�لباقي  مغربية، 
و�ملك�سيك  و�لكامرون  و�لكيبيك  و�ألبانيا  وتون�س  فرن�سا 

و�ل�سيلي و�إ�سبانيا و�جلز�ئر.

الفيلم املغربي »واأنا« يف�ز باجلائزة الكربى 
ملهرجان �سينما ال�سع�ب

حميدو بنمسعود

الدورة 20 من املهرجان الدويل لل�سينما املت��سطية بتط�ان 

عيد  ذكرى  مبنا�سبة 
�ستنظم  �ملجيد،  �ال�ستقالل 
�لزرقطوين  حممد  موؤ�س�سة 
بتعاون  و�الأبحاث  للثقافة 
مد�ر�س  جمموعة  مع 
�حلي  بنيابة  »م�سباح« 
�لبي�ساء،  بالد�ر  �حل�سني 
�ستخ�س�س  �إ�سعاعيا  لقاء 

من  ثلة  لتكرمي  فقر�ته  كل 
حتت  من  �الأر�س  هزت  �لتي  �ملقاومة  حركة  رموز 
�أقد�م �ال�ستعمار �لفرن�سي �لغا�سب خالل خم�سينيات 
حممد  باملقاومني  �الأمر  يتعلق  �ملا�سي.  �لقرن 
بن�سعيد �آيت �إيدير – وعبد �لكبري بن �لركر�كي بن 
�لعربي – وحممد بنعبد �لقادر �ل�ستوكي – وموالي 
�لنامو�سي  و�ملهدي   – �ل�ستوكي  �ل�سابي  �لعربي 
لكالوي  حل�سن  و�ل�سهيد   – موؤدب  وبو�سعيب   –
وحممد   – بلمودن  وح�سن   – نعمان  و�لتهامي   –

�خلطابي �جلديدي – وعبد �هلل خليل.
بقاعة  �ملقبل،  نونرب   16 �ل�سبت  يوم  �للقاء  ينعقد 
نيابة �حلي  مد�ر�س »م�سباح«  �الأن�سطة مبجموعة 
�حل�سني بالد�ر �لبي�ساء على �ل�ساعة �لثالثة زو�ال.

م�ؤ�س�سة الزرقط�ين تكرم 
رم�ز حركة املقاومة

ال�سحفي�ن املغاربة يحتفل�ن بي�مهم ال�طني لالإعالم

حقي  �لر�سيف  �سعار:  حتت 
�ملغربية  �جلمعية  تنظم  وحقك، 
�سال،  فرع  �ل�سبيبة  لرتبية 
و�ملجل�س �ملحلي لل�سباب مبدينة 
�لبحث  منظمة  مع  ب�سر�كة  �سال، 
وبدعم  م�سرتكة  �أر�سية  عن 
للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة  من 
حول  م�ستديرة  مائدة  �لدولية، 
��ستغالل  يف  »�حلق  مو�سوع: 
�ملقاربة  بني  و�الأر�سفة  �ملمر�ت 

�لقانونية و�الجتماعية«.
نونرب   16 �ل�سبت  يوم  وذلك 
�لثالثة  �ل�ساعة  على   2013

و�لن�سف بعد �لزو�ل مبركز دعم 
حي  �ل�سباب  كفاء�ت  وتنمية 

�لرحمة �سال.
�الأ�ساتذة  من  نخبة  فيها  ي�سارك 
�جلماعة  وم�سوؤولو  �لقانون  يف 
وجمعيات  باملدينة،  �حل�سرية 
هذه  وتاأتي  �ملدين،  �ملجتمع 
�إطار  يف  �مل�ستديرة  �ملائدة 
»�مل�ساركة  �لوطني  �لربنامج 
�ملناطق  يف  لل�سباب  �ملو�طنة 
وتندرج  و�ملهم�سة«،  �حل�سرية 
وتقوية  تعزيز  �إطار  يف  كذلك 
لل�سباب  �ملو�طنة  �مل�ساركة 

ويف  �ملحلية  �حلكامة  جمال  يف 
حتميل �مل�سوؤولية �ملدنية يف بناء 
عملية �حلو�ر، و�إىل تعزيز ثقافة 
ثقافة  وت�سجيع  �لنز�عات  حل 

�الحرت�م �ملتبادل.
�سال  مدينة  يف  �ل�سباب  �أن  كما 
دور�ت  مع  موعد  على  �سيكون 
�لتو��سل  يف  �أخرى  تكوينية 
و�ملو�طنة،  و�لرت�فع  �لالعنفي 
ح�سب  م�ستديرة  ومو�ئد 
للمدينة  �لرت�بية  �ملقاطعات 

وق�سايا تهم �ل�سباب.

احلق يف ا�ستغالل املمرات واالأر�سفة بني املقاربة القان�نية واالجتماعية



ف�ؤاد ال�صحابي ناطق »غري 
ر�صمي« با�صم الفهري

�أوملبيك  مدرب  حتول  �إعالن  �سابق  بدون 
�لفهري  �لفا�سي  �إىل ناطق با�سم علي  خريبكة 
�لرئي�س �ل�سابق للجامعة �مللكية �ملغربية لكرة 

�لقدم.
فوؤ�د �ل�سحابي �لذي ي�ستغل »كمحلل« تقني 
لربنامج بطولتنا على »حمطة ميدي 1 ت.ف« 
�عتربها  �لتي  �لفهري  والية  على  بقوة  د�فع 
جميع  قوله،  ح�سب  وفر،  حيث  �إيجابية، 
مع�سكر�ت،  من  �ملغربي  للمنتخب  �لظروف 
وتنقالت مريحة، متجاهال باأن كل هذه �الأ�سياء 
على  تفر�س  �لتي  �ل�سر�ئب  بف�سل  توؤدى 

�ملو�طنني.
يف  ي�ستغل  معرفتنا  وح�سب  �ل�سحابي  فوؤ�د 
�لتدريب، �أ�سبح وبقدرة قادر، خبري� يف جمال 
�لت�سيري، بل �أ�سبح يفتي على �ساحب �لربنامج 
�لت�سيري  يف  �أر�د  من  و»ير�سح«  له،  يحلو  ما 
و�لتدبري، وم�سائل �أخرى بعيدة كل �لبعد عن 
�لذي  �ل�سحابي  �ملدرب  على  �لتقني!  جماله 
»�سحافيا«  يكون  �أن  �الأيام  من  يوم  يف  �أر�د 
�أن يلزم حدوده ويتفرغ للمجال �لتقني، و�أن 
يبتعد عن كل ما �سيخلق له �مل�ساكل م�ستقبال، 
فتكفيه �ملعاناة �لتي يعي�سها يوميا مع جماهري 

�أوملبيك خريبكة.
للغر�ب  وقع  كما  �ل�سحابي  للمدرب  وقع  ما 
ففقد  �حلمامة،  م�سية  يقلد  �أن  �أر�د  �لذي 

م�سيته!!

◆ متويل مي�سي الرجاء!
»امحمد فاخر في ندوة صحفية«

لعن �ل�سيطان، د�با حتمقو �لولد، عاد د�ر عقلو.

اجلي�ش  م�سريي  يغ�سب  الطاو�سي   ◆
امللكي.

»المساء«
�لطاو�سي �أغ�سب جميع �ملغاربة.

يعيدان  الطائرة  من  واخلوف  املناخ   ◆
زيدون اإىل اأوملبيك اآ�سفي.

»صحيفة الناس«
توح�س �لفقر و�الإ�سر�بات..

عقد  ف�سخ  قبل  رو�سلي  يعني  »املا�ص«   ◆
ال�سكيتوي.

»الصباح«
قمة �لعبث لرئي�س متهور

بال�سكيتوي  يتم�سك  املا�ص  جمهور   ◆
ويرف�ص التعاقد مع رو�سلي.

»صحف«

ال  �حلي  مطرب  لالأ�سف،  ولكن  حقهم  من 
يطرب.

يف  اعتزايل  يكون  اأن  حياتي  اأمنية   ◆
املغرب.

»أبو تريكة نجم الكرة المصرية«
مرحبا و�أهال و�سهال بالالعب �لقدوة.

يعيدون  »املا�ص«  وجمهور  العبو   ◆
»صحف«ال�سكيتوي اإىل من�سبه.

ونعم �جلمهور.
◆ ال اأبحث عن املجد..

»لقجع المرشح لرئاسة الجامعة«
وعلى ماذ� تبحث؟
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قالوا ونقول

بعد �أكرث من 15 �ساعة من �ل�سب و�لقذف 
�لذي و�سل �إىل �لت�سابك باالأيدي بني �أع�ساء 
�لعام  �جلمع  �نتهى  و�أكرم،  لقجع  الئحتي 
للجامعة �مللكية �ملغربية لكرة �لقدم بانتخاب 

فوزي لقجع رئي�سا.
بعد كل هذه �لتطاحنات �ل�سر�سة �ن�سحبت 
على  �لباب  لتفتح  بالتو�فق  �أكرم  الئحة 
م�سر�عيه للرئي�س �جلديد، ولتطوي يف نف�س 
على  �ملاأ�سوف  غري  �لفهري  �سفحة  �لوقت 

واليته.
والية مل تعرف �إال �لهز�ئم و�خليبات، جعلت 
�أيامها،  �أ�سو�أ  تعي�س  �لوطنية  �لقدم  كرة 
و�سعت  �لتي  �لطائلة  �الأمو�ل  من  فبالرغم 
حتت ت�سرفه، �إال �أن �لكرة �ملغربية مل ت�ستفد 
حا�سيته  ��ستفادت  ما  بقدر  �سيء،  �أي  من 
�ملكتب  �ملوظفني يف  و�ملقربون منه وبع�س 

�لوطني للكهرباء.
ت�سورو� �أن م�ساريف هذه �جلامعة �لبئي�سة 
فاقت 123 مليار �سنتيم، تبعرثت يف ظرف 
�أربع �سنو�ت )2012-2009( وفق ما �أ�سار 
من  �لفريد  �جلمع  لهذ�  �ملايل  �لتقرير  �إليه 

نوعه.
علي �لفا�سي �لفهري كان هدفه �لوحيد خالل 
على  �مل�سادقة  هو  �لتاريخي«  »�ليوم  هذ� 

تقريره ومن بعده �لطوفان!!
نعم �لطوفان �لذي هو هذ� �جلمع �لذي و�سل 
�إىل حد �لرت��سق و�ل�سب بني �ملوؤمترين �لذين 
�أ�سبح  بينما  مالكمني،  �إىل  معظمهم  حتول 
فتارة  بامتياز،  »فيدور�«  دومو(  )حكيم 
مالكم، وتارة �أخرى يتدخل لفك �ل�سر�عات 
�لالئحتني. فقد كان حريا على  بني مالكمي 
نف�سه  يفر�س  �أن  �أر�د  �لذي  �ل�سخ�س  هذ� 
وبدون حياء على �جلامعة، �أن ير�جع نف�سه 
ويفكر يف �مل�ساكل �لتي خلقها منذ توليه بع�س 
�ملهمات د�خل جامعة �لفهري، و�آخرها تخليه 

�لعامل  كاأ�س  يف  �ملغربي  �لوفد  رئا�سة  عن 
�إىل  �لغريبة  وعودته  باالإمار�ت،  للفتيان 
�لرباط مل�ساندة )لقجع( لك�سب مقعد د�خل 

ت�سكيلته.
مل نر يف هذ� �جلمع �لغريب، �إال �ل�سب و�لك�سر 
�الجتاهات.  جميع  يف  بالكر��سي  و�لرمي 
�أبهوؤالء �الأ�سخا�س �الأنانيني، �سنعيد للكرة 
�لوطنية رونقها �ملفقود؟ �أبهوؤالء �لو�سوليني 
م�ساحلهم  يف�سلون  �لذين  ولالأ�سف 
�ل�سخ�سية، ويجرون نحو �ملكا�سب �ملادية، 

�سن�سري �إىل �الأمام؟ 
ال نظن، فماز�ل ينتظرنا وقت طويل الإ�سالح 
ما �أف�سدوه، كل ما نتمنى هو �أن يكون �لرئي�س 
تطلعات  م�ستوى  يف  لقجع  فوزي  �جلديد 
نف�س  من  �سئمت  �لتي  �ملغربية  �جلماهري 

�لوجوه �لتي ��ستفادت ومل تفدنا يف �سيء..
لفوزي  �سعيد�  نتمنى حظا  ذلك،  �نتظار  يف 
م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث  �ملطالب  لقجع 
للمو�عد  نظر�  �الإ�سالحات  يف  باالإ�سر�ع 

�حلا�سمة �لتي تنتظرنا.

15 �ضاعة من الفو�ضى اأعطتنا الرئي�س رقم 15 جلامعة كرة القدم

�صراعات واتهامات وكلمات نابية يف اأط�ل جمع 
عام يف تاريخ كرة القدم املغربية

واهلل عيب

لقطة من جمع الشغب والمصارعة.
حظ �صعيد لأ�صبال احلداوي

ي�سارك �ملنتخب �ملغربي للكرة �ل�ساطئية ما بني 
12 و17 نونرب �جلاري يف بطولة كاأ�س �لقار�ت 

�لتي �ستحت�سنها مدينة دبي �الإمار�تية.
منتخبات:  من  كل  �ملغربي  �ملنتخب  �سيو�جه 
يتو�جد  بينما  و�ملك�سيك،  و�سويزالند  �الإمار�ت 
�إير�ن،  رو�سيا،  منتخبات:  �لثانية  �ملجموعة  يف 

�إيطاليا و�لرب�زيل.
م�سطفى �حلد�وي مدرب �ملنتخب �لوطني للكرة 
�ل�ساطئية �أكد لنا باأن �لهدف �ملتوخى من �مل�ساركة 
باأن  و�أ�ساف  �ملغرب،  ي�سرف  بوجه  �لظهور  هو 
جميع �لالعبني على �أمت �ال�ستعد�د للذهاب بعيد� 
�ملنتخبات  �أقوى  ت�سم  �لتي  �لتظاهرة  هذه  يف 

�لعاملية.

مار�سها  �لتي  �لتهديد�ت  رغم 
)�سقط(  �لذي  عر�سان  �لكومي�سري 
�مللكية  �جلامعة  على  »�سهو�« 
�نتخب  �حلديدية،  للكرة  �ملغربية 
38 ناديا من �أ�سل 46 منخرطا علي 
فنان رئي�سا لع�سبة �ل�ساوية خالل 
�جلمع �لعام �ال�ستثنائي �لذي عقدته 

�جلامعة يوم �ل�سبت �الأخري.
�لكومي�سري عر�سان مار�س كل �أنو�ع 
�لرتهيب �لذي ��ستاق �إليه يف فرتة 
�سنو�ت �لر�سا�س، ملنع هذ� �جلمع 

�ملفرو�س  من  كان  �لذي  �ال�ستثنائي 
�أن يعقد يف قاعة عبد �ل�سمد �لكنفاوي 
ليتحول يف  �لعربية،  بحديقة �جلامعة 
�لبلدي  �لنادي  قاعة  �إىل  �ملطاف  نهاية 
بعد �أن تعر�س �مل�ساركون للمنع، رغم 
�جلمع  �نعقد  �مل�سينة  �ملمار�سات  كل 
دميقر�طية  بطريقة  �ال�ستثنائي  �لعام 

جتاوبا مع �لر�سالة �مللكية.
�ل�سنني  خالل  عا�ست  �ل�ساوية  ع�سبة 
ب�سبب  �مل�ساكل  من  �لعديد  �الأخرية 
عا�ست  كما  �لت�سيري،  و�سوء  �الرجتال 

كانت  �أن  بعد  كبري�،  تر�جعا  �أنديتها 
تعترب من �أقوى �لع�سب �ملغربية.

علي فنان لي�س غريبا عن هذه �لع�سبة 
ق�سى  حيث  موؤ�س�سيها،  من  كان  �لتي 
وكم�سري  كممار�س  �سنة  �أربعني  قر�بة 
خالل  يبتعد  �أن  قبل  �لريا�سة،  لهذه 
كان  م�ساكل  ب�سبب  �الأخرية  �ل�سنني 
هذه  على  �ملح�سوبني  بع�س  يخلقها 
�لريا�سة. فبعودة فنان �ستعود وال �سك 
�لروح لهذه �لع�سبة �لتي تعترب خز�نا 

كبري� للمو�هب �لريا�سية.

الكرة ال�ضاطئية

ية
يد

حلد
رة ا

لك
ا

فجاأة وبدون �سابق �إنذ�ر، ��ستفاق 
�ملغرب  رئي�س  بناين  مرو�ن  �ل�ساب 
�لفا�سي، من غيبوبته �ملتو�لية، وقرر 
�بن  �ل�ساب  �ملدرب  عن  �ال�ستغناء 
�لفريق طارق �ل�سكيتوي، وتعوي�سه 
على  يتوفر  �لذي  رو�سلي  باملدرب 
�لعديد من �ل�سو�بق بدل �ل�سهاد�ت مع 

فريقي �لعا�سمة �لعلمية.
طارق �ل�سكيتوي ومنذ بد�ية �ملو�سم 
من  �لعديد  يعي�س  وهو  �لكروي 
�لع�سو�ئي  �لت�سيري  ب�سبب  �مل�ساكل 
للفريق، و�لذي �أثر وب�سكل �سلبي على 
من  يعانون  �لذين  �لالعبني  عطاء�ت 
�أن نطلب  �ليد. فكيف يعقل  قلة ذ�ت 
من هوؤالء �لالعبني حتقيق �لنتائج 

مادي،  بدون مدخول  �الإيجابية وهم 
منذ  �ل�سهرية  �أجورهم  وينتظرون 

ثالثة �أ�سهر؟
�ل�سيد  على  �ملفرو�س  من  كان  فقد 
�لرئي�س »�لغائب« �أن يبحث عن مو�رد 
�إق�ساء  مالية وعن م�ست�سهرين، بدل 
مدرب �ساب طموح رف�س �لعديد من 

�الإغر�ء�ت مف�سال فريقه �الأم.

�لذي رمبا يجهل تاريخ  �لرئي�س  هذ� 
هذ� �لفريق �لعريق �لذي تعاقب على 
رئا�سته رجال كبار، كان من �ملفرو�س 
�أن يعرتف بف�سله �لذريع، بدل حتميل 
�ملدرب م�سوؤولية �لهز�ئم �لتي ح�سدها 

�لفريق خالل �لدور�ت �الأخرية.
بطريقة  �ل�سكيتوي  عن  �ال�ستغناء 
مذلة لتف�سر مدى تهور مرو�ن بناين، 
بال�سوي�سري  �ت�سل  ما  �لذي �سرعان 

رو�سلي لي�سبح مدربا جديد� للما�س.
�لذي  �ملدرب  هذ�  تاريخ  نعرف  كلنا 

كان �سببا يف نزول �لفريق �لفا�سي �إىل 
�لق�سم �لوطني �لثاين �سنة 2005، كما 
عا�س ود�د فا�س �لعديد من �مل�ساكل مع 
هذ� �لرجل �لذي يجهل تاريخه، ومل 

يقدم �أي �سيء للفريقني معا.
طارق �ل�سكيتوي �سعر باالإهانة وعرب 
عن �أ�سفه �ل�سديد للطريقة �لال�أخالقية 
ليدخل  الإقالته،  �لرئي�س  نهجها  �لتي 
حيث  �خلط،  على  �لفا�سي  �جلمهور 
عرب عن �سخطه ورف�سه لهذ� �ملدرب، 
طارق  �لد�ر  �بن  مع  ت�سامنه  معلنا 

ت�سامنا  كذلك  لقي  �لذي  �ل�سكيتوي 
الم�سروطا من �لالعبني �لذين رف�سو� 
نف�س  يف  معلنني  �لتد�ريب،  خو�س 
�لوقت متردهم على �ملدرب و�لرئي�س.

��ست�سلم  �الأحد�ث،  هذه  خ�سم  يف 
وتر�جع  �لو�قع،  لالأمر  بناين  مرو�ن 
عن �إقالة �ل�سكيتوي حتت �سغط كل 

�لفعاليات �لفا�سية.

يتوفر  �لفا�سي  �ملغرب  فريق 
�لكبار،  �لالعبني  من  �لعديد  على 
كاملاي�سرتو  �لطويلة  �لتجربة  ذوي 
�لزهر�وي، ور�سو�ن �لكز�ر، و�لتازي 
و�آخرين،  كور�م  �إدري�س  و�ملتاألق 
باإمكانهم  �حلكماء  �لالعبون  هوؤالء 
حاجة  يف  كان  كلما  �لفريق  م�ساعدة 
�آخر  ر�أي  له  �لرئي�س  �أن  �إال  �إليهم، 
�أبناء  على  �ل�سما�سرة  بع�س  مف�سال 

�لفريق.
�الأف�سل،  ومن  بناين  مرو�ن  فعلى 
�أن يبتعد عن �لفريق ب�سمت، ليرتك 
يف  هو  ويبقى  لرجاالتها،  �ملا�س 

غيبوبته �لد�ئمة.

كرمية احلريري يف ذمة اهلل
�ل�سيدة  وفاة  �لعميق  و�حلزن  �الأ�سى  ببالغ  تلقينا 

حممد  �حلاج  �بنة  مفاجئ،  مر�س  بعد  كرمية 
لدى  و�ملعروف  �ل�سابق  �حلكم  �حلريري 
�الأو�ساط �لريا�سية �لبي�ساوية بدماثة �أخالقه 
وحبه للعمل �لتطوعي. وبهذه �ملنا�سبة �الأليمة 
�حلاج  �إىل  و�ملو��ساة  �لتعازي  باأحر  نتقدم 

خالد  �لربوفي�سور  و�إىل  وحرمه،  �حلريري 
زغلول وجميع �إخو�نه و�أخو�ته، طالبني من �هلل 

عز وجل �أن ي�سكن �لفقيدة ف�سيح جناته، و�أن يلهم 
ذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

و»�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«.

عن اأزمة املا�س
متى �صي�صتيقظ الرئي�س من غيب�بته؟

الدميقراطية تهزم تهديدات عر�صان، وعلي فنان يع�د لرئا�صة ع�صبة ال�صاوية

فنان

السكيتويبناني



رسالة الوزير الرميد 
المؤرخة بـ 27 مايو 2013، 
تتحدث عن أفراد العصابة: 
عبد العزيز ناصيف، وعبد 
الرحيم زهير، وعبد الغني 
كريم، وبومدين زايدي، 

والبوعزاوي بكار، والميلودي 
فالوح، وعبد الرحمن راحمي، 

وعبد الفتاح البوهمي، 
ومصطفى حيم، وبلقاسم 

الغدايش.
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◆ أروبا تحضر للمغرب ملفا أخطر من حقوق اإلنسان

◆ وزير العدل والمستشار الملكي عارفان وال يتحركان

بين رسالة الوزير الرميد 
ورسالة المستشار السالوي

ر�سالته(  )انظر  الرميد  احلايل  العدل  وزير 
ويذكر  الع�سابة،  اأفراد  بتواجد  يعرتف 
اأ�سماءهم، ويقول يف ر�سالته: »اإن الواقف الثاين 
اإىل الي�سار يف ال�سورة مع الوزير ال�سابق، هو 
ب�سجن  االعتقال  رهن  موجود  حيم،  م�سطفى 

عكا�سة«.
مايو   27 بـ  املوؤرخة  الرميد  الوزير  ر�سالة 
2013، تتحدث عن اأفراد الع�سابة: عبد العزيز 
الغني  وعبد  زهري،  الرحيم  وعبد  نا�سيف، 
بكار،  والبوعزاوي  زايدي،  وبومدين  كرمي، 
وامليلودي فالوح، وعبد الرحمن راحمي، وعبد 
وبلقا�سم  حيم،  وم�سطفى  البوهمي،  الفتاح 

الغداي�ش.
لرئي�ش  يكتب  عزميان  امللكي  امل�ست�سار  بينما 
جمعية �سحايا هذه الع�سابات، التي ت�سكلت يف 
باري�ش، وات�سلت بالربملان الفرن�سي والربملان 
يف  �سارك  الذي  رو�سي،  وامل�ست�سار  االأروبي، 
كتابة اأول د�ستور مغربي، ويقول له امل�ست�سار 
الفرن�سية  املجلة  على  اطلعت  لقد  عزميان: 
مار�س   19 عددها  يف  �سيء  كل  ن�سرت  التي 
على  ال�سطو  �سحايا  اأن  اإىل  ))ويطمئنه   2013

التي  االأمالك  �سرعية،  غري  بطريقة  ممتلكاتهم 
متعددة،  جن�سيات  حاملي  ملك  يف  اأ�سال  كانت 
تعرفه  الذي  التاأخري  اأن  تتاأكدوا  اأن  اأريدكم 
ال�سلطات  اأن  يعني  ال  امللفات،  هذه  درا�سة 
هذه  اإىل  تنظر  لن  �سوف  املغربية  الق�سائية 
اإذاعة  لكن  االهتمام((  من  بالكثري  اإال  امللفات، 

االإثنني  م�ساء  قدمت  البي�ساء،  بالدار   MFM
�سونيي  املحامية  مع  م�ستديرة  مائدة  املا�سي 
التي تن�سق دفاع ال�سحايا لتوؤكد اأن اأي �سيء مل 
يح�سل، هناك معتقلون مطمئنون يف �سجونهم، 
واملمتلكات  هاربون،  الع�سابة  اأفراد  واأغلبية 

الزالت يف ملك امل�ستولني عليها.

عندما ي�ستقبل وزير العدل جمموعة من الهاربني

الوزير الراحل بوزبع على اليمين  في مكتبه يستقبل ثالثة من المبحوث عنهم يتوسطهم مصطفى حيم

عنوان مجلة »شالنج« بتاريخ 10 ماي 2013
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تدخل الرئيس 
والبرلمان الفرنسي

حتركها  الفرن�سية  االحتجاج  حركة  بداأت  قد 
الفرن�سي  الرئي�س  اإىل  ر�سالة  بتقدمي  الأول، 
املو�سوع  باإثارة  وعدهم  الذي  هولند،  فرن�سوا 
للمغرب  زيارته  خالل  ال�ساد�س،  حممد  امللك  مع 
األك�سندرو  يراأ�سها  التي  ال�سحايا  جمعية  ولكن 
فرن�سا،  يف  كربى  �سحفية  حملة  �سنت  �سيكارا، 
بعنوان:  الفرن�سية  »لودوفيني«  جريدة  ون�سرت 
فيه  قدمت  عددا  الأكرب((  ال�سطو  ))املغرب.. 
ال�ستيالء على  يهود، مت  لأربعة مواطنني  مناذج 
اأن  على  احلجج  وقدمت  واأرا�سيهم،  اأمالكهم 
من  امل�سنودة  الع�سابة)...(  بنف�س  يتعلق  الأمر 
طرف بع�س املحامني، واملوثقني، وروؤ�ساء مكاتب 
املنهوبة  القيمة  واأن  الق�ساة،  وبع�س  املحافظة 
�سنتيم  مليار  اآلف  �ستة  بلغت  املزورة  بالو�سائل 

)600.000.000 اأورو(.
جملة »لودوفيني«، التي اأعطت لقرائها الفرن�سيني، 
ما يكفي لعدم الثقة يف الق�ساء املغربي، قالت باأن 
يف  �سدرت  عندما  حيم،  م�سطفى  الع�سابة  قطب 
حقه مذكرة بحث من طرف البولي�س الدويل، ظهر 
واقف  وهو  له  ن�سرت  �سورة  يف  الفرتة  نف�س  يف 

بجانب وزير العدل.
جرار بينيطاح، املواطن املغربي اليهودي الديانة 
ترك  اأنه  اكت�سفت  عمي،  جنازة  ))غداة  يحكي: 
يكن  مل  الذي  حيم،  م�سطفى  لفائدة  اإرث  و�سية 
يعرفه عمي، حيم �سنع و�سية مزورة، واأنا اأتوفر 
على و�سيته برتكة الأمالك لفائدتي، قدمت �سكاية 
مت مبقت�ساها اعتقال الوارث املزور ولكن الق�سية 
توقفت، ومل اأت�سلم ممتلكاتي مثل »انوك كار�سيا« 
الذي يف نونرب 2010 مبجرد ما دفن بعد موته، حني 
متت تعريته من ممتلكاته بعد اأن مل تظهر اأ�سباب 
يف  ال�سحايا  بع�سرات  ابنته  لتلتحق  موته)...( 

مدينة نيم الفرن�سية.

ذهبت  »العقارات«،  عنوانها:  اأخرى  جريدة 
اأبعد وقالت با�سم امل�سلوبني من طرف الع�سابة: 
))دائما تتوفر الع�سابة على حمام يلتقي مبحامي 

الطرف امل�ستكي لي�سرتيه((.
�سابط �سرطة مغربي حكى لهذه اجلريدة اأنه عندما 
�سلبهما  فرن�سيني، مت  رجلني  هوية  البحث يف  بداأ 
من طرف مغربيني، فيزور اأفراد الع�سابة احلالة 
املدنية وياأخذون اأ�سماء الفرن�سيني وي�سعونها يف 

بطائقهم الوطنية لإمتام امللفات املزورة.
 16 )عدد  »�سالجن«  املغربية  املجلة  و�سبقت 
))املافيا  بعنوان:  مو�سوعا  ون�سرت   )2013 ماي 
املغربية اأعطت ال�سربة القا�سية لدولة القانون(( 
بينيطاح  جرار  اليهودي،  املواطن  ملف  وقدمت 
عزميان،  امللكي  امل�ست�سار  اأن  واأكدت  )ال�سورة( 
اإطار  يف  باأنه  مذكرة  ال�سحايا،  حمامي  ا�ستقبل 
حد  الأمر  بلغ  الأجنبية  الأمالك  على  ال�ستيالء 
كري�ستيان«،  »تويليى  الفرن�سيني  اأحد  ))اغتيال 
وملا اعتقل قاتله، اأدخل ال�سجن منذ اأربع �سنوات 
دون حماكمة(( موؤكدة اأن املو�سوع من اخلطورة، 
بحيث يجب اأن يهتم به رجال اأمن جميع الأجهزة.. 
ال�سرطة الق�سائية والدي�ستي، وجهاز »الدجيط«.

رئيس العصابة يقول إنه 
إطار في الديستي

امل�سوؤول الأول عن هذه الع�سابة، وكان وزير العدل 
حيم،  م�سطفى  وا�سمه  معتقل،  اإنه  قال  قد  الرميد 
باري�س  يف  الكربى  اجلنايات  حمكمة  اإليه  ا�ستمعت 
وحكمت عليه حكما موؤرخا بـ 14 جوان 2012، يف ق�سية 
اأخرى تتعلق بتهريب احل�سي�س، يتابع فيها مع املدعو 
ه�سام اآيت منا، وحممد اليزيدي. واأثناء وقوفه)...( 
اأمام الغرفة الرابعة ع�سرة باملحكمة الفرن�سية، وقال 
م�سطفى حيم: اأنا اأ�ستغل مع جهاز الدي�ستي املغربي، 

ولكن املحكمة حكمت عليه رغم ذلك.

قضية سلب أموال األجانب 
تعرض على المجلس األروبي

24 قد تعمدت ليلة و�سول  كانت القناة الفرن�سية 
الرئي�س الفرن�سي هولند اإىل املغرب، اإذاعة برنامج 
اأمالك  تزور  التي  املغربية،  الع�سابات  هذه  عن 
من  مقربا  حماميا  لكن  عليها،  وت�ستويل  الأجانب 
الفرن�سية،  الدولة  اأن  لالأ�سبوع،  اأكد  ال�سحايا، 
لتح�سري  اأمنيني،  خبريين  املغرب،  اإىل  اأر�سلت 
اأفراد  لأن  املعقد،  املو�سوع  يف  وحتقيق  درا�سة 

من  حتتاجه  ما  حالة  لكل  ي�سنعون  الع�سابة 
الع�سابة،  مع  جميعا  يعملون  �سهود  اأو  ورثة 
ويف حالة اأخرى اأحيوا ميتا.. حيث عرث البولي�س 
املغربي يف الدار البي�ساء على و�سية بيع لقطعة 
�سنة  يف  ميت  البائع  بينما   ،2009 �سنة  يف  اأر�س 

.2003
قررت  املغربية  ال�سلطات  حترك  عدم  واأمام 
وزير  مع  تعاملها  توقف  اأن  �سونيي  املحامية 
العدل املغربي، لتت�سل بوزيرة العدل الفرن�سية، 
طرف  من  الفرن�سي  الربملان  يف  �سوؤال  وو�سع 

احلزب ال�سرتاكي، واأمام اللجنة الأروبية.
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عنوان ملف صادر بمجلة  mag2 lyon  عدد مارس 2013

مقال األسبوع عدد 14 فبراير 2013

جيرار بينيطاح

جرار بينيطاح، المواطن 
المغربي اليهودي الديانة 

يحكي: ))غداة جنازة عمي، 
اكتشفت أنه ترك وصية 

إرث لفائدة مصطفى 
حيم، الذي لم يكن يعرفه 

عمي، حيم صنع وصية 
مزورة، وأنا أتوفر على 
وصيته بتركة األمالك 

لفائدتي، قدمت شكاية 
تم بمقتضاها اعتقال 
الوارث المزور ولكن 

القضية توقفت، ولم أتسلم 
ممتلكاتي

عنوان بموقع يا بالدي بتاريخ 8 غشت 2012

أبشع مظاهر التزوير، إلى اليمين 
إمضاء الموثق هيلكورش  وإلى 
اليسار إمضاؤه المزور على وثيقة 

تفويت أمالك .وقد ظهرت 
إمضاءات المزورين 
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قبل 30 �شنة فكرت �شركة »والت ديزين« املعروفة 
يف اإحداث معلمة بـ»فلوريدا«على �شاكلة ما فعلته 
�شياحية  معلمة  وهي  »كاليفورنيا«  يف  قبل  من 
فريدة، عبارة عن قرية كبرية، ت�شم عدة اأروقة 
لكي  تر�شيحه  املغرب  قدم  وقتها  بلدا،   11 متثل 
ميلأ اأحد الأجنحة اإىل جانب 10 دول مت اختيارها 
الذين  امل�شوؤولون  وحر�ص  دقيقة،  معايري  وفق 
تكلفوا بالتح�شري لهذا امل�شروع الكبري الذي ميثل 
وجه املغرب باخلارج، على اإجناز ت�شميم خا�ص 
للمدن  املعماري  الرتاث  يعك�ص  م�شغر  ملغرب 
العتيقة، و�شمنه بع�ص املطاعم التي اأ�شندت لها 

مهمة التعريف بالطبخ املغربي.
الذي  هو  ع�شمان  اأحمد  الأول  الوزير  وكان 
اأجرى املفاو�شات مع »�شركة والت ديزين«، ومت 

و�شمنه  املغربي«،  »الرواق  اإجناز  على  التفاق 
جتارية  وحملت  باملطاعم  خا�ص  ف�شاء 
لذلك  تبعا  التقليدية،  بال�شناعة  خا�شة 

ماليا  غلفا  املغربية  الدولة  ا�شتثمرت 
كبريا لتحقيق هذا امل�شروع الذي كان 
معامل  اأكرب  عن  مناذج  نقل  يقت�شي 
ا�شطناعي  نهر  �شفاف  اإىل  املغرب 

على  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
وقتها  هكتارات..   10 م�شاحة 
يف  يكونوا  اأن  املغاربة  على  كان 
وفرن�شا  اليابان  م�شتوى  نف�ص 

واإجنلرتا واأمريكا واأملانيا.
حتقيق  يف  الكبري  الف�شل  ويعود 
الراحل  امللك  اإىل  احللم  هذا 
دائم  كان  الذي  الثاين  احل�شن 
بلده  �شورة  بتح�شني  الن�شغال 

وكان  اخلارج،  يف 
يكون  اأن  يف  يرغب 

اأفخم املعار�ص يف العامل،  املغرب حا�شرا �شمن 
لأجل ذلك كان حري�شا على اإيفاد اأح�شن ال�شناع 
فلوريدا  يف  املغربي  الرواق  لإجناز  التقليديني 
اأن ينجزوا مناذج  )اأورلندو(، حيث كان عليهم 
معمارية متثل عدة مدن من بينها الدار البي�شاء 

وفا�ص ومراك�ص.. خللق التميز.
�شببا  كان  امل�شروع  بداية  رافق  الذي  احلما�ص 
�شنة  �شتنرب  يف  تاأخري  دون  افتتاحه  يف 
1984 وهو احلدث الذي رافقه جناح باهر 
الفنانني  من  جمموعة  بح�شور  ومتيز 
املغرب  يف  املعروفة  وال�شخ�شيات 
النجاح  هذا  ا�شتمرار  ول�شمان  وخارجه، 
وال�شياحة  وال�شناعة  التجارة  وزير  عني 
الدين ج�شو�ص( كل من  )عز  اآنذاك 
ر�شيد ال�شوفاين ور�شيد اليزيدي 
ال�شري  على  بال�شهر  يقوما  لكي 

لأن�شطة  العادي 

يدر  اأن  منه  ينتظر  كان  الذي  املغربي  الرواق 
اإىل  بالنظر  الدولة  مالية  على  اإ�شافية  مداخيل 
مل  ذلك  اأن  غري  ال�شتثمار،  لهذا  ال�شخم  احلجم 

يح�شل )..(.
الرواق املغربي يف دائرة  التد�شني دخل  منذ هذا 
اإن  بل  اأية جهة،  عنه  تتحدث  تعد  املجهول، ومل 
جميع وزراء ال�شياحة الذين تعاقبوا على املغرب 
طيلة 30 �شنة خلت مل يتحدثوا ولو مرة عن هذا 
اأهملت  نف�شها  ال�شحافة  حتى  ال�شخم،  امل�شروع 
اأن  فيه  يفرت�ص  كان  الذي  املغربي  الإجناز  هذا 
ي�شتغل للتعريف بال�شياحة الوطنية لكن العك�ص 

هو الذي ح�شل.
ال�شخ�شني  اأن  تبني  الوقت  مرور  مع 

هذا  على  ا�شتئمانهما  مت  اللذين 
امل�شروع قاما بتحويل مليني 

وطبـــــــعا �سكــــت وزيــــر ال�سياحــــة 

مدينـــة بناهــا احل�ســن الثانـــي
 بـ 60 مليارا و»�سرقها« مغربيان يف اأمريكا 

اِعتاد المغاربة على ترديد المثل القائل:»المال السايب يعلم السرقة«.. وأكبر نموذج لمال الدولة السايب يوجد في »فلوريدا«، حيث 
توجد األروقة السياحية التي تمثل مختلف أنحاء العالم عبر إعادة تجسيد أهم المعالم الوطنية لكل دولة على حدة.

وتؤكد مصادر إعالمية أن »الرواق المغربي في فلوريدا«  في مجموعة »والت ديزني« تعرض لـ »عملية نصب« ضخمة تحول بمقتضاها 
من ملك عام تابع للدولة المغربية إلى ملك خاص تابع لشخصين كان يجنيان منه فوائد تصل إلى  مليارين في السنة، واستمرت عملية 

النهب لما يزيد عن 30 سنة.
وكانت جريدة  »la vie touristique africaine «، والتي تقدم جريدة األسبوع نقال عنها هذا الملف بتصرف، قد قدرت استثمارات الدولة 

المغربية في هذا المشروع الذي أنشئ قبل 30 سنة بـ 60 مليار سنتيم، تم تحصيلها من أموال دافعي الضرائب )عدد 1 نونبر 2011(، 
وأوضحت نفس الجريدة أن »نصابين« هما اللذان احتكرا عائدات الرواق المغربي، وهما »رشيد الشوفاني« و»رشيد اليزيدي«.

نفس المصدر )الجريدة( أكد أن المعنيين باألمر، هما نفسهما الرجالن اللذان كلفهما وزير السياحة في عهد الوزير األول أحمد عصمان 
بتتبع المشروع، لكنهما سجاله باسمهما وكأنه ملك شخصي، وشرعا في استخالص عائداته، ودخل ملف المشروع في دائرة النسيان منذ 

ذلك الوقت.. 

صورة المدينة المغربية في والت ديزني

الرباط: األسبوع



المدينة التي تختلط
 فيها كل الثقافات 

لي�س  الرتفيهية«  �سنرت  اإيبكوت  »حديقة  يف  املوجود  الند  ديزين  يف  املغربي  اجلناح 
الوحيد من نوعه بل اإن نف�س املكان ي�سم خليطا من اجلن�سيات واالأعالم واملالب�س 
التقليدية جلميع اأنحاء العامل، فعامل والت ديزين معروف بكونه يوفر لزواره فر�سة 

التفاعل مع خمتلف ثقافات العامل.
يف  فرن�سا  اإىل  »مراك�س«  اأو  البي�ساء«  »الدار  من  ي�سافروا  اأن  للزوار  ميكن  هنا 
اأن  جتد  ال�سبب  لهذا  باحلدود،  يعرتف  ال  فلوريدا  يف  ديزين  فعامل  دقائق،  ب�سع 
اليابانيني واملك�سيكيني خمتلطون دون حاجة اإىل الوقوف على تفا�سيل كتاب »حوار 

احل�سارات«.
العامل  اأنحاء  ياأتون من خمتلف  ال�سباب  اآالف  اأن  اأكدت  اأن  االأنباء  و�سبق لوكاالت 
اإىل الواليات املتحدة للعمل يف هذه احلديقة بالذات، وهوؤالء العمال املوؤقتون رمبا 
باأنا�س  عملهم  مكان  يف  حماطون  فهم  اأجنبية،  اأر�س  يف  يعملون  باأنهم  ي�سعرون  ال 
من بالدهم، ويختلطون يف �سيغة مقلدة من اأرا�سي اأوطانهم، مما يعني اأن يعطوا 

لل�سياح جرعة من ال�سفر الدويل من دون جواز �سفر.
ال�سبعينيات،  اأواخر  يف  اإيبكوت  حديقة  ت�سور  ديزين  والت  موؤ�س�س  و�سع  فعندما 
الذي  فلوريدا  م�ستنقع  مغادرة  دون  من  عاملية  ثقافات  لتجربة  للزوار  مكانا  �سور 
حوله اإىل »اأكرث االأماكن �سحرية على كوكب االأر�س«. وقد اأراد اأن يجعل ذلك اأمرا 
حقيقيا. فبدال من ت�سغيل عمال حمليني من فلوريدا يف احلديقة، مت ابتداع برنامج 
اإىل عامل بديل، حيث يعملون يف بيئة  اأجانب  عمل جديد يجلب ب�سفة موؤقتة �سبابا 

مقلدة لبلدانهم متثلها معامل �سهرية واالأطعمة والتذكارات الوطنية.
خطرية  معطيات  من  يت�سمنه  وما  اأيدينا  بني  الذي  امللف  لكن  ديزين،  عامل  هو  هذا 
مل يتم تكذيبها حتى االآن، يفرت�س حتركا عاجال للتحقيق )..( وا�ستعادة �سيطرة 
املغرب على امل�سروع الذي حلم به احل�سن الثاين و�سهل حتقيقه على اأر�س الواقع، 
ورمبا هي فر�سة لفتح ملف اأكرب وهو ملف »االأموال املغربية ال�سائبة« باالإ�سافة اإىل 

ملف »االأموال املنهوبة«.
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كان  عائدات  وهي  اخلا�س،  حل�سابهما  الدوالرات 
بدا  وقد  املغربية،  للدولة  تعود  اأن  فيها  يفرت�س 
الدولة  حتكم  عدم  جيدا  ا�ستغال  اأنهما  وا�سحا 
هو  هذا  ملاذا؟..  امل�سروع،  ويف  فيهما  املغربية 

ال�سوؤال الذي ظل مطروحا.
�سرح  املحظوظني  الرجلني  هذين  بني  من  واحد 
»بيزن�س  ا�سمها  بـ»اأورالندو«  حملية  جلريدة 
اأنه  اأن اأح�سن قرار اتخذه يف حياته هو  جورنال« 
وقع عقدا مع �سركة »والت ديزين«، وانتقل لالإقامة 
 )..( االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  عائلته  مع 
حتدث هكذا دون اأية اإ�سارة للوزير االأول املغربي 

اأو وزارة ال�سياحة التي كلفته ب�سيانة امل�سروع.
ال�سياق،  هذا  يف  تطرح  اأن  ميكن  كثرية  ت�ساوؤالت 
الدين  »عز  وقتها  ال�سياحة  وزير  ي�سكت  ملاذا 
وكالهما  ال�سعدي«،  »مو�سى  وبعده  ج�سو�س« 
هذه  طيلة   )..( التفا�سيل  معرفة  فيهما  يفرت�س 
حلماية  يتدخال  اأن  بهما  حريا  األي�س  املدة؟.. 
اإن هذه االأمور  م�سالح بالدهما؟.. قد يقول قائل: 
ال  ال�سياحة  وزارة  كانت  اإذا  لكن  �سرية،  يف  مرت 
االحتماالت  اأكرب، وجميع  فامل�سيبة  باالأمر،  تعلم 
فيها  مت�سرف  الت�ساوؤالت  )هذه  واردة  تبقى  هنا 

.)la vie touristique  وطرحتها جريدة

 اإلفالس الذي فضح 
المال السايب 

جمموعة  فاإن  حملية،  جريدة  ح�سب 
اململوكة   »E-brands«
من  واحد  وهو  لل�سوفاين 

وزير  كلفهما  اللذين  الرجلني 
بتدبري  »ج�سو�س«  ال�سياحة 

الرواق املغربي يف والت ديزين، 
اإىل  فيها  العجز  ن�سبة  و�سلت 

و50   10 بني  ما  يرتاوح  مبلغ 
مليون دوالر، ويتعلق االأمر بـ 15 

مطعما موجودا يف 9 مدن من بينها 
فيكا�س«  »ال�س  يف  توجد  اأربعة 

هو  الرجل  هذا  املالهي(،  )مدينة 
اإن  حملية  جلريدة  قال  الذي  نف�سه 

اأح�سن قرار اتخذه هو انتقاله للعي�س 
جريـدة  اأوردته  ما  ح�سب  اأمريكا،  يف 

.la vie touristique
وهو  الثاين  للرجل  بالن�سبة 
اأمواله  ا�ستثمر  فقد  اليزيدي 

اإن�ساوؤها  مت  للنظافة  �سركة  يف 
املتحدة  بالواليات  مرة  الأول 

االأمريكية..
نف�س اجلريدة اأكدت اأن ما لقي�سر 

هذا  الأن  لقي�سر،  يعود  اأن  يجب 
التي  االأ�سول  ي�سمل  مل  االإفال�س 

وعليه  املغربية،  الدولة  ملكية  هي 
واجبة،  تبدو  للحكومة  اإعادتها  فاإن 

كما اأن احلكومة ملزمة باتخاذ الالزم 
حقوق  ا�ستعادة  على  ال�سهر  اأجل  من 

اأمام  احل�ساب  واإيفاء  املغربية  الدولة 
دافعي ال�سرائب.

تساؤالت كثيرة يمكن أن تطرح في 
هذا السياق، لماذا يسكت وزير السياحة 

وقتها »عز الدين جسوس« وبعده 
»موسى السعدي«، وكالهما يفترض 

فيهما معرفة التفاصيل )..( طيلة هذه 
المدة؟.. أليس حريا بهما أن يتدخال 

لحماية مصالح بالدهما؟



  

»الإن�صاف وامل�صاحلة« مع اأعيادنا الوطنية
طيلة  بها  نحتفل  كنا  التي  املجيدة  الأعياد  تتذكرون  هل 
ثالثة اأيام متتابعة وهي: عيد النبعاث وعيد العر�ش وعيد 
ال�صتقالل، والتي كانت ت�صادف 16 و17 و18 نونرب من كل 
�صنة؟ وكيف كانت موؤطرة، ومنظمة، وممولة من الوطنيني 
واجلمعيات  الأحزاب  كانت  بل  عامل؟  اأو  قائد  تدخل  دون 
تتطوع للقيام باملنتظر منها يف اإطار الواجب الوطني، وكان 
ي�صتعد  اليوم  منكم  ومن  اململكة.  ا�صتقالل  بداية  يف  ذلك 
نونرب؟   18 تاريخ  يوافق  الذي  ال�صتقالل  عيد  ل�صتقبال 
فبكل �صراحة حتولت اأعيادنا الوطنية اإىل جمرد اأيام عطلة 
يف الإدارات العمومية واجلماعات املحلية والغرف املهنية 
واخلدماتية،  وال�صناعية  التجارية  املوؤ�ص�صات  وكربيات 
واأيام للراحة وال�صتجمام وق�صاء املاآرب، واأيام »زهقت« 
منها روح العيد و�صارت مثل �صائر الأيام العادية، ولو مل 
اإىل  اأحد  انتبه  ملا  العمومية واملحلية معطلة  الإدارات  تكن 
اأنها اأعياد وطنية! فمن امل�صوؤول عن هذا الرتاث؟ فلقد اأناط 
مهام  واحلزبيني  واجلمعويني  باملنتخبني  اململكة  د�صتور 
تاأطري وتنظيم املواطنني، كما اأن امليثاق اجلماعي يف املادة 
على  احلفاظ  يف  »ي�صاهم  بـ:  املجل�ش  كلف   6 الفقرة   41
خ�صو�صيات الرتاث الثقايف املحلي واإنعا�صها«، والأعياد كما 
نعلم تراثا ثقافيا ووطنيا للذكرى، ف�صحيح اأن امل�صرع �صكت 
عن اإلزامية الحتفاء والحتفال بالأعياد الوطنية، ويف �صكوته 
حكمة، كما اأنه مل مينعها ومل يقننها، وترك حرية الت�صرف 
لل�صعب وممثليه يف املجال�ش اجلماعية واملهنية واملقاطعاتية 
ليبلوروا ويرتجموا ما يح�ش به ال�صكان من جميل وعرفان 
ا�صرتجعوا  وملن  وال�صتعمار،  العبودية  من  حرروهم  ملن 
اأرا�صيهم وطوروا حياتهم ون�صروا ال�صلم وال�صالم والهناء 

والرخاء يف كل ربوع اململكة.
ومدينة الرباط، منبع الوطنية ومركز املقاومة و»م�صنع« 
الأعياد الوطنية بدماء واأرواح �صهدائها الربرة، ون�صالت 
رجالها الأ�صاو�ش الذين �صجنوا وعذبوا وجترعوا العذاب 
اأجيال  وكرامة  وحرية  اململكة  ا�صتقالل  اأجل  من  الأليم 

امل�صتقبل، ت�صعر »بتحجيم« اأعيادنا الوطنية!
فهل كان ولبد من التن�صي�ش - والتن�صي�ش كما نعلم اإلزاما 
– بفر�ش الحتفال بالذاكرات الوطنية؟ وبالذين ا�صت�صهدوا 
من اأجلنا؟ وكاأننا �صعب جاحد ل يعرتف ملن �صحوا باأرواحهم 
على  تقع  فامل�صوؤولية  الأ�صياد؟  حياة  لنحيى  وعر�صهم 
ممثلي ال�صكان يف اجلماعة والغرفتني ال�صناعيتني احلديثة 
والتقليدية الذين يكتفون يف كل منا�صبة وطنية بتعليق بع�ش 
الالفتات املت�صمنة لعبارات تتكرر يف كل منا�صبة حتى اأنها ل 
تكاد تقراأ، واإبراز م�صابيح ل�صقة وثابتة وبدون ذوق ول 
الأزرار  بتحريك  التقنيون  ويكتفي  متطورة،  تقنية  ول  فن 
و»تل�صيق« الالفتات بطريقة ع�صوائية، وانتهى الأمر، فهل 
هذا هو العيد؟ وهل هو التعبري عن م�صاعر ال�صكان؟ انظروا اإىل 
اأمريكا وفرن�صا كيف حتتفالن بعيد ال�صتقالل، وتعلموا اأيها 
املنتخبون من عمان الأردنية ولندن الإجنليزية كيف تخلدان 
عيد »اجللو�ش« عندهما هو عيد العر�ش عندنا، و�صواء يف 
العامل العربي اأو العامل الغربي، فعا�صمتنا و»احلمد هلل« جد 

متخلفة وغري مهتمة بالرتاث الوطني: اأعيادنا الوطنية.
وها هو عيد ال�صتقالل اأمامنا ورمبا ل علم للمنتخبني بحلوله، 
و�صيكون جمرد يوم عطلة يف انتظار الأعياد املقبلة التي قد 

تكون جمرد اأيام للراحة على نفقة ال�صعب.

حديث العاصمة

18
alousbouea@gmail.com

بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

زميل  عن  �إال  للمنتخبني  حديث  ال 
مليار  حو�يل  عليه  »تهبط«  لهم 
�ملنتخبة  �ملجال�س  له  متنحه  �سنويا 
�ملنتخب  جلمعياته.  كم�ساعد�ت 
�ملعار�س،  الأدو�ر  و�ملتقم�س  �ملحظوظ 
ب�سيارة  �ملليار  على  عالوة  يتمتع 
�هلل«،  »جابها  من  �لدفع  رباعية 

ولتحيى �ملعار�سة.

�لعامل  عو��سم  كل  حتظى  �لعا�سمة  يف 
عو��سم  �إال  �أ�سماءها  حتمل  ب�سو�رع 
و�لبحرين.  وقطر  �لعربية  �الإمار�ت 
هذ�  �جلماعة  جمل�س  ي�سحح  فهل 
�خلليج  دول  بع�س  على  �حليف 

�لعربي؟

من �حتالل  �مللك �لعمومي �إىل �حتالل 
�إىل  �لعمار�ت  ومد�خل  �الأر�سفة 
و�إحلاقها  �لر�جلني  ممر�ت  �حتالل 
وفو�سى  �ملقاهي  �أو  بالكر�جات  �إما 
�ل�سلطات  وكاأن  م�ستمرة  �الحتالل 

قدمت ��ستقاالتها.

بني  للتعاي�س  ملحمة  �أكرب  �لرباط  يف 
�أ�سماء  حتمل  �أزقة  وفيها  �الأديان، 
مثل:  يهودية  ديانة  من  ل�سخ�سيات 
كوهن،  د�فيد  وزنقة  �لز�وي،  �سالوم 
وزنقة بنحوج، وزنقة بوينو�س، وزنقة 
وزنقة  د�وود،  �ل�سيخ  وزنقة  بنعطار، 
وزنقة  مازوطي،  وزنقة  بوحبوط، 
�لز�كوري،  وزنقة  مارتيليو،  �أبر�هام 
�حلز�ن  وزنقة  د�فيد،  �حلز�ن  وزنقة 
�أن  نتمنى  ع�سويل.  وزنقة  كوتيل، 
�لرت�ث  بهذ�  �جلماعة  جمل�س  يهتم 

ويبلغه للعامل. 

املقر  يوجد  كان  العا�صمة،  و�صط  اجلولن  �صاحة  يف 
الرئي�صي لل�صندوق املغربي للتقاعد، عندما كان عدد 
املتقاعدين ل يتجاوز الع�صرات، وعندما اقرتب عددهم 
اإىل مائة األف متقاعد عند حلول 2018، انتقل ال�صندوق 
اإداري  اإىل مركب  من �صقق �صغرية ل تتعدى الثالث 
بحي الريا�ش تفوق بنايته بنايات الوزارات، وطبعا 
يف  ت�صب  التي  املوظفني  انخراطات  من  متويله  كان 
ال�صندوق طيلة عمر وظيفتهم الذي ميكن اأن ي�صل اإىل 
فما  الإلزامية.  30 و40 �صنة من النخراطات  ما بني 
فاحلكومة  املهمة؟  املالية  ال�صتثمارات  هذه  ح�صيلة 
املتقاعدين،  على  »تت�صدق«  وكاأنها  اإ�صارات  تبعث 
اأنهم منخرطون ممولون، واأخطاأت احلكومة  يف حني 
يف عدم ا�صتثمار النخراطات يف م�صاريع عمرانية اأو 
جتارية، لتنميتها كما كان يف اأوائل ال�صتينيات، حيث 
ت�صييد  يف  النخراطات  ا�صتثمار  يف  ال�صندوق  �صرع 
باتري�ش  و�صارع  اجلولن  ب�صاحة  �صكنية  عقارات 
وت�صوروا  ا�صتثمار،  واآخر  اأول  ذلك  وكان  لومومبا، 
اأموال املنخرطني من  لو ا�صتمر ال�صندوق يف ترويج 

ال�صتينيات اإىل اليوم؟
التقاعد  �صيا�صة  يف  النظر  اإعادة  ينبغي  واليوم 
اإىل  املح�ش  التقني  العمل  من  ال�صندوق  واإخراج 
وزارة باخت�صا�صات رعاية املتقاعدين وال�صهر على 
من  بدل  وم�صاكلهم،  واأ�صفارهم  و�صحتهم  راحتهم 

ياأتي  ثم  �صنة  اأربعني  طيلة  اأموالهم  بح�صد  الكتفاء 
ذنب  ما  اأفل�ش  واإذا  بالإفال�ش،  ليفاجئهم  ال�صندوق 
الذين  امل�صريين  على  تقع  فامل�صوؤولية  املنخرطني، 
تعاقبوا على ال�صندوق ومل يح�صنوا التدبري وبالتايل 
تراقبهم  مل  لأنها  اأخطائهم،  على  م�صوؤولة  فاحلكومة 
ومل تر�صم لهم خارطة ا�صتثمارية لأموال املنخرطني. 
فاملنخرطون ي�صعرون باأنهم جمرد ممولني لل�صندوق 
»يجرجرهم  ال�صندوق  هذا  مع  مربوطني  وبالتايل 
مكاتبه  اإىل  با�صتدعائهم  ويتلذذ  عليهم«،  ويتكرف�ش 
وتكرار هذا ال�صتدعاء لت�صوية اأوراقهم مع ما يف ذلك 
من عناء للعجزة وعذاب للمر�صى نتيجة ت�صحياتهم 
مع اإداراتهم، واأغلبهم م�صاب بال�صكري و�صغط الدم 
الذي  ال�صندوق  عليهم  ليتربع  املزمنة،  والأمرا�ش 
ملفاتهم  عن  والبحث  والهبوط  بالطلوع  »حلبهم« 

ومعا�صاتهم.
على  م�صوؤولة  وزارة  اإىل  يتحول  اأن  يجب  ال�صندوق 
لرتويج  ا�صتثمارية  خطة  و�صع  وعلى  املتقاعدين، 
الإدارية  ملفاتهم  ومتابعة  املنخرطني،  انخراطات 
وال�صحية وتاأطريهم من طرف م�صاعدين اجتماعيني، 
ومرو�صني يف الطب الريا�صي واأطباء نف�صانيني، اأما يف 
الوقت احلايل، فاملتقاعدون ي�صرتون باأموالهم العذاب 

من ال�صندوق املكلف بتقاعدهم.

الرباط يا حسرة

�صورة التقطت �صنة 1964 لهياأة ق�صائية ملحكمة ال�صتيناف 
بالرباط، وتتكون يف ذلك الوقت من عمداء الق�صاء، وفقهاء 
ق�صائية  واجتهادات  فتاوى  لنا  تركوا  الذين  القانون 

اهلل  رحمهم  ومتيزوا  امتازوا  والذين  الذهبية،  القيمة  من 
بالنزاهة والعدل والجتهاد وال�صتقامة وحب اخلري.

اهلل،  بنعبد  الرئي�ش حممد  الفقيه  الأ�صتاذ  الو�صط  التوايل: يف  وهم على 
الفقيه  ي�صاره  ال�صميج، وعلى  ال�صالم  القا�صي عبد  الفقيه  وعلى ميينه 

القا�صي حممد بن اأحمد حكم.
رحمهم اهلل واأ�صكنهم ف�صيح جناته.

من

 أرشيف

 الرباط
طالبنا ونادينا اأكرث من مرة ب�صرورة اعتبار مكانة املدينة 
ب�صرية  وبالتايل متكينها من طاقات  للمملكة،  كعا�صمة 
�صواء على �صعيد رجال ال�صلطة اأو روؤ�صاء املقاطعات 
يكونون قادرين ومتمكنني من ت�صيري عا�صمة هي يف حد 
ال�صيا�صة والإدارة والعرفان  ذاتها عوا�صم جتمع بني 
عدة  يف  والعاملية  والدبلوما�صية  والثقافة  وال�صياحة 
جمالت، مما ي�صنف الرباط قطبا ح�صاريا وتاريخيا 
الأ�صف  مع  العامل،  م�صتوى  على  ودبلوما�صيا  واإداريا 
املوارد الب�صرية املكلفة ببلورة هذا الإ�صعاع احل�صاري، 
غري متوفرة �صواء يف رجال ال�صلطة من قياد اأو من روؤ�صاء 

املقاطعات املنتخبني.
فالعا�صمة كان فيها قياد حمنكون �صياراتهم املتحركة 
م�صاكلهم  وحل  بال�صكان  والت�صال  مكاتبهم  هي  دوما 
يف عني املكان، والتوفيق بني املتخا�صمني يف ظرف ربع 
�صاعة لق�صايا قد ت�صتغرق �صنوات للبت فيها من طرف 
تكوينهم  يكون  قياد  اإىل  حاجة  يف  فالعا�صمة  املحاكم. 
خا�صا وا�صتثنائيا بها يراعي و�صعها العاملي وموقعها 

الوطني، وتركيبة �صكانها، ودورها يف �صنع القرارات، 
وحمطة عبارة عن مراآة تعك�ش للعامل حقائق كل �صيء. 
لذلك ينبغي الأخذ بعني العتبار هذا ال�صتثناء يف تعيني 
قياد امللحقات لي�ش يف مدينة عادية ولكن يف عا�صمة كبرية 
الرباط  �صهدت  فلقد  خ�صو�صياتها،  مراعاة  من  ولبد 
وعبد  بركا�ش  م�صطفى  مثل   1990 منذ  تقاعدوا  قيادا 
العلوي،  الطيب  ومولي  املومني  وحممد  العلوي  اهلل 
اهلل  عبد  مثل  دوائر  روؤ�صاء  من  وموؤطرين  والقادري، 
القا�صمي، وحجي، فكانت جمموعة متكاملة يف املبادرة 
والجتهاد والتوا�صل مع النا�ش، وال�صتماع اجليد اإىل 
طلباتهم، وكان �صنهم وجتاربهم عاملني رئي�صيني يف خلق 
مع  اأمور  وهي  ال�صاكنة،  وبني  بينهم  الثقة  من  ج�صور 

الأ�صف مل تعد ممكنة يف الوقت الراهن.
وير�صحون  ينتخبون  والذين  املقاطعات  روؤ�صاء  فاأما 
ويزكون من الأحزاب، فمن املفرو�ش اأن يكونوا اأول على 
ا�صطالع بتاريخ املدينة وتركيبتها العائلية ومنط التقاليد 
التي تختلف من حومة لأخرى، واأغوار م�صاكلها وبديهية 

احللول التي تتما�صى مع طقو�ش ال�صكان، ومعرفة تامة 
ويكونون  �صعبي،  نفوذ  على  ويتوفرون  الأ�صر،  بكل 
موؤثرين يف مقاطعاتهم، واإل فلن يكونوا روؤ�صاء �صعبيني 
تعوي�صات  مقابل  مهاما  يوؤدون  موظفني  جمرد  واإمنا 
وامتيازات، وي�صجل تاريخ العا�صمة اأ�صماء روؤ�صاء من 
الوزن الثقيل مثل املرحوم حممد بالفريج والدكتور حمزة 
الكتاين، وبدر الدين ال�صنو�صي، وحممد بوطالب اجلوطي، 
وعبد الوهاب ملني، وعمر البحراوي، والدكتور نور الدين 

بنعمر.. وهوؤلء الكبار مع كامل الأ�صف مل يتكرروا.
فاإذا كانت ملحقات العا�صمة يف حاجة اإىل قياد ب�صفات 
على  ت�صم  التي  املقاطعات  فاإن  ا�صتثنائية،  وجتارب 
الأقل اأربع ملحقات باأربعة قياد يف حاجة اإىل رئي�ش بقوة 
وذكاء وثقافة اأربعة متخرجني من مدر�صة تكوين الأطر 

الرتابية، فهل يف العا�صمة روؤ�صاء من هذا النوع؟
ل نعتقد، ونتمنى اإن�صاف املدينة بتزويدها بروؤ�صاء من 
امل�صتوى الذي كان يف الثمانينيات والت�صعينيات مع قياد 

من ذوي اخلربة وال�صن والكفاءة.

ما هي معايري قياد امللحقات وروؤ�صاء املقاطعات يف الرباط؟

هل تكون الرباط يف 2014 على موعد مع جائزة »نوبل«؟
منذ حوايل �صهر اأعلنت املوؤ�ص�صة ال�صويدية بال�صويد 
قيمة  لها  وهي جوائز  »نوبل«  بجوائز  الفائزين  عن 

عاملية و�صهرة دولية.
م�صر،  عا�صمة  القاهرة  من  عربيان  فاز  الآن  وحلد 
الكونية  باجلائزة  اليمن  عا�صمة  �صنعاء  ومن 
امليزة  هذه  على  احل�صول  فاإن  وللتذكري،  »نوبل«. 
و�صيا�صية  وثقافية  اقت�صادية  �صخ�صيات  لفائدة 
اأو  حكومية  لتدخالت  تخ�صع  ل  واجتماعية، 
جلنة  اجتهادات  اإىل  ولكن  دبلوما�صية،  اقرتاحات 
�صرية من موؤ�ص�صة �صويدية تتمتع با�صتقاللية اختيار 
نوبل  جائزة  نيل  �صرف  ت�صتحق  التي  ال�صخ�صيات 

ومن خاللهم تت�صرف عوا�صمهم ودولهم.
ول نخفي �صرا اإذا اعرتفنا باأنه يف كل �صنة كنا نتمنى 
مغربية،  �صخ�صية  عن  والإعالن  العرتاف  يتم  اأن 
الع�صرات  الأخرى  املدن  وبع�ش  العا�صمة  ويف 
ع�صرية  ولدات  وتاآليفهم  اأبحاثهم  كانت  ممن 
هوؤلء  ومن  لالإن�صانية،  كبرية  وثروة  وا�صتثنائية 
العمالقة من التحق بالرفيق الأعلى، ومنهم من هو 
فري�صة لالأمرا�ش بعدما وهب �صحته و�صبابه للعلم 
مبحا�صراته  العامل  وجال  والأبحاث،  والثقافة 
وندواته وكتبه، ومنهم من هم اليوم اأ�صحاب ر�صائل 
اإن�صانية وعلمية واجتماعية و�صيا�صية، يخدمون بها 
الب�صرية بدون �صهرة ول �صجيج ول مقابل مادي، 
املو�صوعيون  والعلماء  املربزون  الأدباء  فهوؤلء 
امللتزمون  املخ�صرمون  وال�صيا�صيون  املتمكنون، 
املحرتمون حلقوق الإن�صان، ي�صتحقون عن جدارة 
باأن تهتم بهم املوؤ�ص�صة ال�صويدية وت�صعهم يف برامج 
لها ولي�ش  مر�صحيها. واإذا كانت احلكومات ل دخل 
من  فنعتقد  �صخ�صية،  اأية  تر�صيح  اخت�صا�صها  من 

حق املواطنني يف اإطار حرية التعبري باأن يعربوا عن 
اململكة  اأجواء  نوبل يف  اأن حتلق جائزة  اأمنيتهم يف 
اأو غريها من املدن لختيار من  العا�صمة  وتنزل يف 
باأن هذا الختيار يكون �صريا وغري  ي�صتحقها، علما 
ال�صويدية  املوؤ�ص�صة  توجه  اإل  توجه  لأي  خا�صع 

املكلفة.
وهذه جمرد اأمنية �صعبية من الرباط ميكن ل�صفارة 
دولة  يف  الأمر  يهمه  ملن  اإي�صالها  الرباط  يف  ال�صويد 

ال�صويد مع ت�صكرات �صكان العا�صمة.
فهل �صتكون مدينة الرباط يف املوعد مع جائزة نوبل 

لل�صنة القادمة 2014.

العنصر

يدفعون �النخر�طات ويتعذبون يف �ملعا�سات!
اإىل متى واملتقاعدون »مربوطون« بال�صندوق؟
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نبيل بكاني

ينتظر �شكان احلي الإداري )�شمال 
ال�شرب  بفارغ  اأحمد(  ابن  مدينة 
الذي  احلكومي  القرار  تفعيل 
عبد  الأ�شتاذ  الأول  الوزير  اأ�شدره 
حكومة  عهد  يف  اليو�شفي  الرحمن 
بتفويت  والقا�شي  الأوىل،  التناوب 
لدائرة  التابعة  الوظيفية  امل�شاكن 
الرتاب  بعموم  املخزنية  الأمالك 

الوطني.
�شيدته  الذي  احلي  هذا  وي�شم   
اإدارات  الفرن�شــــــية  احلمــــــــاية 
ارتباط  لها  عمومية  وموؤ�ش�شات 
وثيق باحلياة اليومية لل�شاكنة، اإىل 
جانب بنايات �شكنية تاأوي املوظفني 
يف  للدولة  ملكيتها  تعود  وعائالتهم 
املخزنية،  الأمالك  دائرة  �شخ�ص 
باملدينة  العريق  احلي  وهو 
الذي  واملعروف بطرازه الأوروبي 
واجلمالية  الب�شاطة  بني  ميزج 

واملتانة... اإل اأن عوامل الزمن التي 
ل ترحم، والإهمال الذي طال بناياته 
يف ظل غياب العناية والإ�شالحات 
على  املفرو�ص  من  والتي  الالزمة، 
بها،  القيام  امل�شتفيدين  ال�شكان 
لعدم  الوحيد  عذرهم  يظل  والذين 
القيام بذلك كما يرتدد، عدم اجلراأة 
على املغامرة  با�شتثمار اأموالهم يف 
عدم  اأمام  ماديا،  مكلفة  اإ�شالحات 
توفر �شمانات حكومية لتفعيل قرار 
التفويت ال�شالف الذكر، ما من �شاأنه 
اأن مينحهم اإن حدث، اإطارا قانونيا 
الرتميمات  اإجراء  على  يحثهم 
الالزمة حلماية اأبنيتهم من الت�شدع 
ت�شربات  من  معاناتهم  من  واحلد 
ويعيد  املطر،  مو�شم  خالل  املياه 
الكولونيايل  احلي  لهذا  العتبار 
من  هام  جد  جزءا  ميثل  بات  الذي 
للمدينة  لي�ص  اجلماعية،  الذاكرة 

فح�شب، واإمنا للمنطقة ككل.

كواليس جهوية

املنازل التي بنتها �سلطات »احلماية الفرن�سية«

�سكان احلي الإداري يف بن احمد ينتظرون تنفيذ وعود اليو�سفي 

سعيد أحتوش

الحتاد  جلمعية  امل�شري  املكتب  ِا�شتغرب 
قرار  القوى،  لألعاب  ال�شويري  الريا�شي 
رف�ص  يف  واملتمثل  ال�شويرة  اإقليم  عامل 
اجلمعية  به  تقدمت  الذي  وامللف  امل�شروع 
ح�شب  باملتكامل  و�شف  والذي  املذكورة، 
عامل  طرف  من  لالأ�شبوع،  رئي�شها  ت�شريح 
الإقليم رغم قبوله من طرف اللجن التي �شهرت 
و�شيلة  على  للح�شول  وذلك  درا�شته،  على 
للم�شاركة  العدائني  تنقل  يف  لعتمادها  نقل 
ال�شتة  تتجاوز  والتي  الوطنية،  امللتقيات  يف 

كغريها  �شنة...،  كل  خالل  ملتقى  والثالثني 
ل  والتي  الفتية،  الوطنية  اجلمعيات  من 
حتققها  التي  لتلك  مماثلة  اإجنازات  حتقق 
ال�شويرية  اجلمعية  والآخر  احلني  بني 
املبادرة  اإطار  يف  ا�شتفادت  والتي  املذكورة، 
احل�شول  من  الب�شرية  للتنمية  الوطنية 
معاناتها  بذلك  لتن�شاف  النقل،  و�شيلة  على 
هاته، اإىل العديد من الإكراهات التي تعي�شها 
كغياب الدعم، والفتقار اإىل من�شاآت ريا�شية 
لإجراء التداريب التطبيقية املندجمة، وِلَ ل 

ا�شت�شافة تظاهرات ريا�شية.

بوطيب الفياللي

»بيت  زنقة  من  واملارون  املت�شوقون  لحظ 
بها،  الباكور  اأيام  انتهاء  باإنزكان  حلم« 
املتجولني  الباعة  مرابطة  رجوع  بعد  وذلك 
مبداخلها، حيث يتم عر�ص اأنواع الفواكه التي 
تكرث خالل هذه الفرتة، فاأ�شبحت ترى العربة 
والأخرى  الأفوكا«،   « فاكهة  تعر�ص  التي 
فيما  والنفاح«،  »التفاح  �شاحبها  يبيع  التي 
يف�شل اآخر ا�شتغالل مدخل الزنقة لعر�ص ثمار  

»الكاكي«.
الفو�شوية  للطريقة  ذكرنا  اإغفال  دون  هذا   
التي يتم بها توقيف �شيارات املواطنني الذين 

املجاورة  التجارية  املحالت  مع  يتعاملون 
تاأزمي  من  يزيد  الذي  ال�شيء  املذكور،  للزقاق 
كرثة  اإىل  يوؤدي  مما  بها،  املروري  الو�شع 
املناو�شات بني ال�شائقني اأو بينهم وبني املارة 
ل  الذين  الزقاق  هذا  جتار  اإىل  يتعداها  بل 
ي�شعهم اإل اأن ي�شربوا اأخما�شا يف اأ�شدا�ص لهذه 
احلالة التي تتطلب من م�شوؤويل اإنزكان  - كل 
يف جمال اخت�شا�شه - التدخل العاجل لتحرير 
»بيت حلم«-  باإنزكان ولي�ص بفل�شطني –  من 
فيها  املرور  ال�شلبية حتى يرجع  املظاهر  هذه 
اإىل ان�شيابه املعهود..وحتى ل ي�شطر البع�ص 

اإىل ت�شميتها بـ»زنقة بيت حلم والدي�شري«.

جمعية ت�ستغرب حرمانها من و�سيلة
 لنقل ريا�سييها 

»بيت حلم« املغربية ت�ستغيث من عبث الباعة املتجولني

الصويرة

إنزكان

سطات

خنيفرة

ما يجري ويدور في المدن 
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رجال القانون يحتاجون اإىل 
من يطبق عليهم القانون 

األسبوع

�شرعت �شرطة املرور باحل�شيمة  يف القيام بحملة 
يحجب  الذي  الداكن  الزجـــاج  ا�شتعـــمال  �شد 
روؤية ما بداخل ال�شيارات، لدواع اأمنية، وتقوم 
ال�شرطة منذ اأ�شبوع تقريبا بتنبيه من ي�شتعملون 
هذا النوع من الزجاج، �شواء كان الزجاج خلفيا 
اأو للنوافذ اجلانبية، ب�شرورة ا�شتبداله، بيد اأن 
اإذا  ال�شيارة  اإىل حد حجز  ي�شل  اأن  ميكن  الأمر 
الزجاج.   لتغيري  �شاحبها  تنبيه  �شبق  اأنه  تبني 
ال�شيارات  اأرقام  املرور  �شرطة  رجال  وي�شجل 
ما  روؤية  يحجب  داكناً  زجاجاً  ت�شتعمل  التي 
ويتم  اأمتعة،  اأم  اأ�شخا�شاً  كانوا  �شواء  بداخلها 
ومت  داكن،  بزجاج  �شيارة  كل  اإيقاف  حالياً 
اإح�شاوؤها ح�شب ما اأورده الكثري من املواطنني، 

بينما يتم تغرمي اآخرين.
يعرف  ما  اأو  الداكن  ال�شيارة  زجاج  ويدخل 
بالـ»فومي« �شمن اأ�شا�شيات »الت�شبيح « املنت�شر 
ب�شكل كبري وبطريقة غري قانونية  لدى الكثري من 
الداكن  الزجاج  اأن  فيه  �شك  ل  ومما  املواطنني، 
هو �شمن قواعد »الت�شبيح« ال�شبابي، والتباهي 
به بني الأ�شدقاء، كما اأّنها ت�شاعد يف عدم اإظهار 
هوية الفتاة التي تكون موجودة  داخل ال�شيارة 
القانون، حتى يف  مما يعد جرمية يعاقب عليها 
الربيع  دول  من  العديد  يف  الإرهاب  قانون  ظل 
العربي، ومن بينها ليبيا والعراق اللتان حتاكمان 
عقوبة  اأ�شد  بقانون  ال�شيارات  هذه  مثل  راكبي 
مثل  حتمل  املفخخة  ال�شيارات  كل  اأن  باعتبار 
هذا الزجاج، وقد اأ�شبحت توؤرق بال الكثري من 
خ�شو�شا  الأمنية،  ال�شلطات  وحتى  املواطنني 
واجلامعات  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حميط  اأمام 
والأماكن اخلالية امل�شبوهة، ومن �شمنهم �شباب 

ومتزوجون. 
رجال  بع�ص  قيام  هو  كله  الأمر  يف  والغريب 
الدرك  ورجال  ال�شرطة  �شمنهم   ومن  ال�شلطة 
عر�ص  القانون  �شاربني  نافذين،  وم�شوؤولني 
الزجاج  نوافذ  ت�شليل  متعمدين  احلائط 
غري  لأغرا�ص  الفر�شة  م�شتغلني  وتعتيمها، 
اخلمر  واحت�شاء  املخدرات  وتعاطي  اأخالقية 
لن  فاإنهم  املارة،  وجود  رغم  ال�شيارات  داخل 
ي�شتطيعوا متييز ما بداخل ال�شيارات التي تظل 

مركونة يف اأماكن ل تثري اأية �شبهة.

الحسيمة

»اأولد املرفحني« يقطنون 
احلي اجلامعي واأبناء 

الفقراء يف ال�سارع 
نور الدين هراوي 

املق�شيون  ب�شطات  الأول  نظم طلبة جامعة احل�شن 
من ولوج احلي اجلامعي املنحدرين من جهة �شطات، 
باخل�شو�ص دائرتي ابن احمد ووادي زم اعت�شامات 
ووقفات احتجاجية متعددة، اآخرها �شاحة ال�شهداء 
اجلهات  بتماطل  و�شفوه  ما  على  احتجاجا  باملدينة 
باملوؤ�ش�شة  ال�شكن  من  متكينهم  عدم  يف  املعنية 
املذكورة، التي اأ�شبحت يلجها اأبناء عائالت »الهاي 
كال�ص« وطلبة الأ�شر املي�شورة الذين يتوفرون على 
باأرقى  اأ�شال  ومكرتاة  مفرو�شة  فاخرة  و�شقق  �شكن 
املعوزة  الأ�شر  اأبناء  ويزاحمون  املدينة،  �شوارع 
الذين اأ�شبحوا يغادرون الدرا�شة قهرا دون متابعتها 
حرمانهم  ب�شبب  اجلامعي  الدرا�شي  وحت�شيلهم 
لالإق�شاء  وتعر�شهم  اجلامعي،  باحلي  ال�شكن  من 
والتهمي�ص املمنهج ب�شبب معطيات خاطئة تت�شمنها 
ال�شنوي  الدخل  حول  ال�شرائب  اإدارة  �شهادات 

لأولياء اأمورهم، ح�شب تعبري املت�شررين.
بالتدخل  �شطات  عمالة  جهة  وايل  الطلبة  نا�شد  وقد   
منذ  واختاللته  ال�شكن  و�شعية  لت�شوية  العاجل 
امل�شروعة  احلقوق  من  حقا  ت�شرب  والتي  �شنوات، 
من  وا�شعة  ل�شريحة  تام  وحرمان  واإق�شاء  للطالب، 
الو�شية،  الإدارة  طرف  من  الفقرية  الأ�شر  اأبناء 
وحيفها املتكرر يف حقهم واملتجاهلة ملطالبهم، ح�شب 

قولهم.

الدرك امللكي يدخل على 
اخلط لتحديد هوية الذين 

�سرقوا �سندوق مولي بوعزة                                                  
 

محمد شريف 

موؤخرا،  املحلية،  وال�شلطات  امللكي  الدرك  عنا�شر  حلت 
، لإجراء بحث وحتريات مف�شلة  ب�شريح مولي بوعزة 
حول حادث �شرقة اأموال من �شندوق ال�شريح، التي يتم 
حت�شيلها من الزوار وعائدات الذبائح وكل الهبات الواردة 

على ال�شريح.
احلديدي  ال�شندوق  اأن  الطالع  جيدة  م�شادر  واأكدت 
كان  اأنه  يوؤكد  مما  �شنوات،   5 منذ  فتحه  يتم  ل  لل�شريح 
ي�شم مبالغ مالية كبرية جدا، وقالت امل�شادر نف�شها اإن هذه 
لي�شت املرة الأوىل التي تتعر�ص فيها الأموال التي حت�شل 
ب�شندوق ال�شريح لل�شرقة وت�شجل �شد جمهولني، وك�شفت 
م�شادر اأخرى اأن �شبب عدم فتح ال�شندوق الذي كان من 
اإىل  يعود  املا�شي  الأ�شحى  عيد  قبل  يفتح  اأن  ال�شروري 
وجود خالفات بني من ي�شمون »اأع�شاء جماعة ال�شريح« 

الذين يتوزعون على اأزيد من اأربع فرقات.
اإىل ذلك، بداأت اأ�شوات تتعاىل للمطالبة بالك�شف عن هوية 
منفذ هذه ال�شرقات التي تطال اأموال ال�شندوق، والتي ل 
تنطلق  اأن  املنتظر  بال�شبط، ومن  قيمتها  يتم بعد حتديد 
كما  ال�شريح،  عن  امل�شوؤولني  اإىل  بال�شتماع  التحقيقات 
ي�شمون  من  بني  �شراعات  احلادث  هذا  يفجر  اأن  ينتظر 
الأموال  من  ال�شريح  �شندوق  »جتفيف«  بعد  باجلماعة 

التي كان ي�شمها.
باململكة  الأ�شرحة  اأ�شهر  ويعد �شريح مولي بوعزة من 
من  املاليني  الف�شول،  خمتلف  يف  �شنويا،  ي�شتقطب  الذي 
الزوار من خمتلف اأنحاء املغرب من ال�شغوفني بال�شياحة 
الدينية، ومن مريدي الزاوية ، والذين يقدمون عطاءاتهم 
ل�شندوق ال�شريح، ول�شيما يف فرتة الذروة املتمثلة يف اأيام 
الحتفال باملو�شم الديني ملولي بوعزة  تزامنا مع عطلة 

ف�شل الربيع. 
عنا�شر  ا�شتمعت  فقد  امللف،  من  مقربة  م�شادر  وح�شب 
الأ�شخا�ص  من  عدد  اإىل  التحقيق  اإطار  يف  امللكي،  الدرك 
املرتبطني بتدبري �شوؤون وحرا�شة ال�شريح، لتحديد طبيعة 
التي  واجلهة  ال�شريح،  �شندوق  ا�شتهدفت  التي  العملية 

تقف وراءها.



اأ�رسار التعليم
أ. د. عبد اهلل لخلوفي  ❋
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كواليس جهوية

»ِا�ستكمال التكوين« بعباءة 
»اللي�سان�س املهني«... فاقــد 

ال�ســيء ال يعطيــه
بهم  الزج  قبل  العاطلني،  تكوين  مببادرة  التنويه  من  بد  ال  بداية، 
املبا�شر  التوظيف  نهج  مع  قطعت  والتي  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  يف 
تقييم  من  بد  ال  لكن  املثري.  اال�شتعجايل  الربنامج  له  اأ�ش�س  الذي 
بخ�شو�س  املرتاكمة  التجارب  �شوء  على  املبادرة  لهذه  مقت�شب 
منط التكوينات التي فر�شت على املدار�س العليا للأ�شاتذة  طيلة 

ربع قرن.   
يرمي الربنامج اإىل اإدماج 10000 عاطل كمدر�شني على مدى ثلث 
مدة  �شنة،  كل  مر�شح   3300 حوايل  تكوين  �شيتم  بحيث  �شنوات، 
التكوين �شنتني؛ االأوىل باملدار�س العليا للأ�شاتذة من خلل تفعيل 
بند ال�شراكة من طرف وزارة الرتبية الوطنية، وتتوج باحل�شول 
مبا  الثانية  وال�شنة  املهني«،  »اللي�شان�س  بدبلوم  ي�شمى  ما  على 
ي�شمى املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين. يتم التكوين بنظام 
الوحدات »LMD«، لكنه ال يختلف عن »ا�شتكمال التكوين« العقيم 
التكوين تربوي وبيداغوجي، بحيث ال حتظى  اإال يف امل�شّمى. جل 
مواد التخ�ش�س )ما �شيتم تدري�شه(، اإال بحيز زمني ال جدوى منه، 
والتكوين  الرتبية  ملهن  اجلهوية  باملراكز  �شيلتحقون  من  اأن  علما 
�شيتلقون تكوينا جله تربوي بيداغوجي كذلك. فما ال�شر يف هذا الرتف 
الغرابي الذي اأفقد تعليمنا كل مقومات املناعة، بحيث اأ�شبح فاقد 
ال�شليم. العاطلون  باإعطائه يف حتد �شارخ للمنطق  ال�شيء مطالبا 
»القدامى« وحاملو ديبلوم اللي�شان�س احلايل، يفتقدون للكثري مما 
هم مطالبون بتدري�شه، حتى على م�شتوى التعليم االإعدادي؛ فل بد 
من برنامج تكوين »لي�شان�س مهني« نوعي لتدارك ما ميكن تداركه 

بخ�شو�س موؤهلتهم املعرفية.
واقع  عن  متاما  منف�شم  املهني(   )اللي�شان�س  التكوين«  »ا�شتكمال 
الإحلاق  املتتبعون  نا�شل  لهذا  والتعليمية؛  الرتبوية  منظومتنا 
املدار�س العليا للأ�شاتذة باجلامعة ليت�شنى لها القيام مبهاّمها كما 
للقيام  موؤهلني  اأكفاء،  تعليم  تكوين( رجال  )واإعادة  لتكوين  يجب 
مبهامهم التعليمية. لكن ما اأن حتقق هذا االأمر، حتى قـُطع االرتباط 
الرتبية  ملهن  اجلهوية  بـ»املراكز  عنها  وُعو�س  املوؤ�ش�شات  بهذه 
والتكوين«، مع االإبقاء على بند يتيم ين�س على توقيع �شراكة بني 
وزارة الرتبية الوطنية وهذه املوؤ�ش�شات للقيام ببع�س التكوينات 

حتت الطلب، موؤدى عنها. 
اإىل االأطوار  اإال عندما ننظر  التعايف  لن تبداأ منظومتنا الرتبوية يف 
مل  فما  ت�شييدها.  يف  �شاكنوها  ي�شرتك  عمارة  كطوابق  التعليمية 
تتكاثف جهودهم وتتكامل يف تن�شيق حمكم، ف�شتـُ�شيد بناية م�شوهة 
املعامل، مت�شدعة، اآيلة لل�شقوط. لن تنعم اأطوار التعليم، طوابق 
»ال�شانديك«  وجود  خلل  من  اإال  والطماأنينة  بال�شكينة  العمارة، 
)الت�شيري املوحد( الذي ينظر اإىل م�شلحة العمارة ككل، يجعل �شكان 
يتعطل عن  ال  لكي  بامل�شعد  االعتناء  يف  ي�شهمون  االأر�شي  الطابق 
العمل، و�شكان الطابق العلوي ي�شهمون يف االعتناء مبجاري مياه 

ال�شرف ال�شحي بالطابق االأر�شي لكي ال تختنق. 
الباكالوريا ميثل  فاإن �شقف )plafond( ق�شم  االإي�شاح،  زيادة يف 
التعليم ما قبل  الف�شل بني  اأر�شية املدرج باجلامعة؛ فكيف ميكن 
اجلامعي والتعليم العايل؟ ت�شدعات �شقف اأق�شام الباكالوريا تتجلى 
طبيعيا على اأر�شية املدّرجات باجلامعة؛ عط�شة �شغرية بالتعليم 
العايل،  بالتعليم  �شدرية  ذبحة  �شكل  على  قطعا  تتجلى  االبتدائي 
والعك�س �شحيح. فاملنظومة الرتبوية والتعليمية وحدة غري قابلة 
للتجزيء؛ فعلى التعليم اجلامعي اأن ميّد التعليم ما قبل اجلامعي 
باالأطر اجليدة، وعلى التعليم ما قبل اجلامعي اأن ميّد التعليم العايل 
بالتلميذ اجليدين. فاإذا اأردنا اأال ت�شطرب اأحوال منظومتنا الرتبوية 
والتعليمية، فل يجب و�شع حواجز من االإ�شمنت واحلديد املقوى 
بني التعليم العايل والتعليم ما قبل اجلامعي. فاإذا اقت�شت الظروف 
اجلامعي  قبل  ما  والتعليم  العايل  التعليم  تخ�شي�س  ال�شيا�شية، 
بوزارتني، فل يعني هذا اأبدا اأن م�شوؤولية كل وزير تنح�شر يف حدود 

وزارته، بحيث يعمل يف انعزال تام عن الوزارة  االأخرى. 

رشيد صفــر 
باملعهد  امل�شرح  طلبة  من  جمموعة   َ عربرَّ
عن  بالبي�شاء،  احل�شني  احلي  املو�شيقي 
ا�شتيائهم وغ�شبهم مما و�شفوه باالإجحاف يف 
حقهم، اإذ �شرح طالب باملعهد اأنه مت نقل طلبة 
الواقع  الربيع،  اأم  ال�شباب  مركز  اإىل  امل�شرح 
بحي مازوال والذي مت ت�شييده موؤخرا يف اإطار 
الب�شرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  م�شاريع 
حتت اإ�شراف نيابة احلي احل�شني عني ال�شق 
النوا�شر لوزارة ال�شباب والريا�شة، وقد اأ�شار 
من  زملئه،  مبعية  تفاجاأ  اأنه  املذكور  الطالب 
جراء عدم �شماح اإدارة املركز الأ�شتاذة امل�شرح 
وتلميذها، لل�شعود اإىل الطابق الثالث للمركز، 
كما و�شح نف�س امل�شدر اأن اإدارة مركز ال�شباب 
اأم الربيع، طالبت باإذن كتابي اأو وثيقة ر�شمية 
من  البع�س  بانتقال  الرتخي�س  اإجراء  د  توؤكِّ
طلبة املعهد املذكور، ملتابعة التكوين امل�شرحي 
)يف  واأمهاتهم  الطلبة  بع�س  و�شرح  باملركز، 
اإىل مركز  امل�شكل يف االنتقال  اأن  بلغ �شحفي( 
تواجد  مع  مبحيطه،  االأمن  غياب  هو  ال�شباب 
�شوق ممتاز تباع به اخلمور، يعرف تردد بع�س 
املنحرفني الذين يتحر�شون بفتيات املعهد كما 

جاء يف �شطور البلغ.

ومن جهته �شررَّح مدير املعهد املو�شيقي احلي 
احل�شني، اأن اإجراء نقل البع�س من طلبة املعهد 
الطلبة  كافة  �شمل  الربيع،  اأم  ال�شباب  ملركز 
ُم�شيفا  ا�شتثناء،  دون  التخ�ش�شات  جميع  يف 
اأو�شع  ف�شاء  لتوفري  جاءت  اخلطوة  هذه  اأن 
املتحدث  ي�شيف  وفر�شها،  للطلبة،  واأرحب 
نف�شه، �شعي االإدارة اإىل بذل كافة اجلهود املُمكنة 
ق�شد عدم حرمان الطلبة اجُلدد من الت�شجيل يف 

املعهد من جهة، وعدم التاأثري من جهة اأخرى 
على االأجواء امللئمة ملتابعة طلبة امل�شتويات 
االأخرى لتكوينهم الفني، واأي�شا ل�شمان �شروط 
اأح�شن لل�شتفادة من الدرو�س والتمارين الفنية 
اأن  و�شحرَّ  الذي   ،- الوادي   - تعبري  ح�شب 
اإجراء نقل طلبة امل�شرح اإىل املركز املذكور، مت 
التفكري يف  اللجوء اإليه نتيجة االكتظاظ الذي 
اإذ بلغ عدد املنخرطني  اأ�شحى يعرفه املعهد، 
به 350 م�شتفيدا يف جميع التخ�ش�شات، من 

رق�س وم�شرح ومو�شيقى.
ومن املنتظر اأن يجتمع مكتب جمل�س مقاطعة 
احلي احل�شني مع االأطراف املتدخلة يف م�شروع 
�شيغة  اإىل  للو�شول  الربيع،  اأم  ال�شباب  مركز 
قانونية واتفاق كتابي لتمكني طلبة املعهد من 
متابعة التكوين الفني بالطابق الثالث للمركز، 
وقد ت�شاءل العديد من طلبة امل�شرح واأمهاتهم 
الطابق  ا�شتغلل  عدم  يف  ال�شبب  عن  واآبائهم، 
 - احل�شني  باحلي  املو�شيقي  للمعهد  العلوي 
اأي  وخ�شبة  عرو�س  قاعة  لبناء   ،- ال�شطح 
ركح، يليق مبمار�شة امل�شرح، مربزين اأن هذه 
القاعة �شتـُ�شكل متنف�شا للزيادة يف حجم الطاقة 
اال�شتيعابية للمعهد، وهو حل يرى املتحدثون 
احلاجة  عن  تعبريهم  ح�شب  �شُيغني  اأنه 

للنتقال اإىل مركز ال�شباب.

طلبة من املعهد املو�سيقي.. غا�سبون واجتماع يف االأفق لتدار�س و�سعيتهم 
البيضاء

حمتجون يتوعدون بالت�سعيد  �سد عامل اأمزميز 
الحوز

برشيد

 مواطنون ينتظرون فك العزلة عنهم 
خالد الدرقاوي

تطالب �شاكنة الدواوير املتواجدة  ب�شاحية 
مدينة بر�شيد كدوار �شيدي املدين، الزيتونة، 
وامليمنات  حجاج،  اأوالد  العطار،  ظهر 
املجل�س  تدخل  منيـار  وبني  علل  واأوالد 
البلدي لرب�شيد وال�شلطات االإقليمية لتهيئة 
دواويرهم  بني  الرابطة  القروية  امل�شالك 

وو�شط املدينة.
التي  املت�شررة  الدواوير  �شاكنة  وتنتظر 
تعرف كثافة �شكانية كبرية مبحيط املدينة 
امل�شالك  اإ�شلح وتهيئة جميع  االإ�شراع يف 
التي �شت�شاهم يف فك العزلة على حميطهم، 
اخلدمات  بع�س  تقريب  يف  وت�شاهم 
ينتظرون  الذين  للمت�شررين  االأ�شا�شية 

بفارغ ال�شرب حتقيق مطالبهم.

ادريس لمهيمر
واجلمعوية  ال�شبابية  الفعاليات  توعدت 
يون�س  باأمزميز  الغ�شب  م�شرية  امل�شاركة يف 
البطحاوي عامل اإقليم احلوز بالت�شعيد عرب 
فوزي  حممد  اأبواب  �شوب  م�شرية  تنظيم 
جتاهل  حالة  يف  مراك�س،  جهة  والية  مبقر 
ومنح  االأخري،  بيانهم  يف  امل�شمنة  املطالب 
للم�شوؤولني  يوما  ع�شرين  مدة  املحتجون 
االأ�شا�شية  حاجياتهم  ملختلف  لل�شتجابة 
املركز  اأحياء  �شاكنة  كتزويد  وال�شرورية 
باملاء ال�شالح لل�شرب وتعزيز البنية التحتية، 
والتعليمية  ال�شحية  باالأو�شاع  والنهو�س 
وحت�شني جودتها وخدماتها، وهي جملة من 
الوقفة  يف الفتات  املحتجون  املطالب خل�شها 
التهمي�س  �شد  اأمزميز،  �شاكنة  نفذتها  التي 
واالإق�شاء الذي ما فتئت تعي�س حتت وطاأته 
منذ �شنوات الر�شا�س البائدة، اإىل بزوغ فجر 
يتغري  اأن  دون   ،2011 د�شتور  بعد  ما  عهد 

الو�شع املاألوف.
مل  باأمزميز  املحلي  ال�شاأن  على  فامل�شوؤولون   
التي  االإنذار  اإ�شارات �شفارات  يلتقطوا جيدا 
اأطلقها ال�شباب »االأمزميزي« يف منا�شبات عدة 
القائم  ال�شخط على الو�شع  تعبريا منهم عن 
مبركزهم، الذي ت�شهد كل اأحداث التاريخ على 
عراقته وت�شبث �شاكنته بثوابت الوطن، رغم 
جتاهله من طرف العمال املتعاقبني على اإقليم 

احلوز بجعله خارج اأجندتهم التنموية، وهو 
ما جعله اليوم يحتل مراتب متدنية يف التقدم 
احل�شاري واملعماري وال�شحي، رغم توفره 
�شياحيا  مركزا  منه  جتعل  قد  موؤهلت  على 
واقت�شاديا بحكم تواجده يف حمور ا�شرتاتيجي 

هام )مراك�س،حتناوت،�شي�شاوة(.
ونتيجة للتجاهل املق�شود و�شيا�شة �شم االآذان 
عمالة  مكاتب  يف  واخللف  ال�شلف  نهجها  التي 

�شمتها  عن  اأمزميز  �شاكنة  خرجت  احلوز، 
الغا�شبة يف عدة  وركبت مطية االحتجاجات 
من  القليل  النزر  بطء  على  �شاخطة  م�شريات 
م�شاريع تنموية خ�ش�شت لها الدولة ميزانيات 
وقع  له  يكون  اأن  دون  باملليني،  تعد  خيالية 
تطهري  م�شروع  اأبرزها  ومن  ال�شاكنة،  على 
ال�شائل الذي اأجمعت كل التقارير على ف�شله، 

مبا فيها تقارير جهات ر�شمية يف الدولة )..(.

اجلمعة  �شبيحة  لقي 
اأربـــــعة  املا�شــــــــي 
م�شرعهم  اأ�شخا�س 
�شيارة  انقلب  بعد 
متنها  على  تقل  كانت  للإ�شعاف 
من  �شقوط  بحادث  م�شابا 
اثنني  وكذا  لقي م�شرعه،  نخلة، 
�شيارة  و�شائق  مرافقيه  من 
باأحد  احلادث  ووقع  االإ�شعاف، 
بعد  على  اخلطرية  املنعرجات 
م�شت�شفى  من  قليلة  كيلومرتات 
مت  وقد  طاطا،  مبدينة  زكيد  فم 
نقل جثامني الهالكني اإىل م�شتودع 

االأموات.

س
تلك
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عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

املدينة  �شهدتها  التي  الف�شيحة  بعد 
رخ�ص  حيث  الأخرية  الآونة  يف 
لتطوان،  احل�ضرية  اجلماعة  رئي�س 
مبدخل  خ�ضراء  م�ضاحة  يف  للبناء 
هذه  جمالية  بذلك  م�ضوها  املدينة 
اجلهة  اإثرها  على  وقامت  الأخرية. 
اخلارق  البناء  هذا  بوقف  امل�ضوؤولة 
لقوانني التعمري، كما مت فتح حتقيق 
يف املو�ضوع، لكن �ضرعان ما ا�ضتدرك 
ليربرها  الكارثة  هذه  الرئي�س 
تلقى  بعدما  العادة(  جرت  )كما 
ال�ضتف�ضارات حول هذا املو�ضوع باأن 
هذه الرخ�ضة منحت له �ضمن العديد 
التوقيع ومل يطلع  الوثائق ق�ضد  من 

عليها.
التطوانيني  على  اأطل  اأنه  والغريب 
مرقمة  جديدة  برخ�ضة  جديد  من 
حتت عدد 567 - 9 تتوفر »الأ�ضبوع« 

التغيري  اأجل  من  منها،  ن�ضخة  على 
والتو�ضيع يف البناء مغلقا بذلك زنقة 
الرباط  ب�ضارع  اإىل حي �ضكني  موؤدية 
زنقة 2، لفائدة �ضاحب �ضركة معروفة 
)..(، هذا الأمر ا�ضتنكره �ضكان احلي، 
الزنقة  هذه  من  املرور  تعودوا  حيث 
وحتتوي  بالرخام  اأر�ضيتها  املجهزة 

على اأ�ضجار )انظر ال�ضورة(. 

على  قطع  الرخ�ضة،  �ضاحب 
الوحيد،  واملتنف�س  امل�ضلك  ال�ضاكنة 
بع�س  طرف  من  لي�س  مدعوم  وهو 
من  موقعة  برخ�ضة  بل  فقط  ال�ضكان 
عن  والربملاين  اجلماعة  رئي�س  طرف 
التعمري،  بق�ضم  وامل�ضجلة  املدينة 
لفتح  املركزية  الإدارة  �ضتتدخل  فهل 
حتقيق يف كيفية منح هذه الرخ�س؟..

املعطلني  من  الع�ضرات  خرج 
القروية  اكميل  بني  بجامعة 
جماعتهم،  مقر  اأمام  لالحتجاج 
الإق�ضاء  �ضيا�ضة  اإثر  على 
عليهم  متار�س  التي  والتهمي�س، 
اجلماعي،  املجل�س  طرف  من 

ح�ضب ت�ضريحات املعطلني.

م�ضدر  من  »الأ�ضبوع«  وعلمت 
يف  املنتخبني  اأحد  قيام  عليم، 
املقربني  بع�س  بتوظيف  املجل�س 
اأنها  الذين يكنون له الولء، علما 

لي�ضت العملية الأوىل من نوعها. 
غياب  من  ا�ضتغرب  امل�ضدر  نف�س 
املعنية،  باجلماعة  املراقبة  جلن 

غيابا  الأخرية  هذه  تعرف  حيث 
متكررا لبع�س املنتخبني، وكذلك 
املوظفني البالغ عددهم 28 موظفا 
ح�ضب تقدير امل�ضدر، بحيث يقوم 
بجل  باجلماعة  موظفني  خم�ضة 

الأعمال.

سعيد الهداني
يطالب  مواطنون مبدينة خريبكة 
الإقليم،  بعمالة  املعنية  اجلهات 
الذي  بالغ�س  ي�ضفونه  ما  بوقف 
اأ�ضبح مي�س الوزن احلقيقي ملادة 
ببع�س  للبيع  املعرو�ضة  اخلبز 
باأنهم  واأفادوا  التجارية،  املحالت 
اخلبز  مادة  وزن  باأن   فوجئوا 
م�ضتوياته)150  اأدنى  اإىل  انخف�س 
الوزن  اأن  حني  يف  غراما(،   170،
غرام،   200 عن  يزيد  القانوين 
حق  العمق،  يف  ي�ضرب  ما  وهو 
على   احلفاظ  ومبداأ  امل�ضتهلك، 
معايري جودة هذه املادة احليوية، 
وذلك ا�ضتنادا اإىل ما تقره اجلمعية 

حول  املخابز  لأرباب  الوطنية 
احلقيقي  الوزن  احرتام  �ضرورة 

املعمول به قانونيا.
واعتربت امل�ضادر ذاتها اأن الفو�ضى 
�ضهية  فتحت  القطاع  تعم  التي 
لتخفي�س  املخابز  اأرباب  بع�س 
وزن مادة اخلبز ومراكمة الأرباح،  
يف  امل�ضتهلك  م�ضلحة  مراعاة  دون 
غياب اأية مراقبة من لدن امل�ضالح 
اأن  اإىل  هوؤلء  واأ�ضار  املخت�ضة، 
ببع�س  التقليدية  الأفران  بع�س 
ظروف  يف  ت�ضتغل  املدينة  اأحياء 
النظافة، وهو ما  اإىل �ضروط  تفتقر 
اخلبز  مادة  ينتج  بع�ضها   يجعل 

مبوا�ضفات رديئة.

�شوق الدجاج الع�شوائي بابن 
اأحمد، هدوء ما قبل الكارثة

نبيل بكاني

تعاين �ضاكنة كل من حي مولي يو�ضف واحلاج احل�ضن بابن اأحمد 
من �ضوق الدجاج املجاور لهما، و الذي ي�ضم حمالت لبيع وتريي�س 
اأدنى  فيها  تنعدم  ع�ضوائية  �ضبه  بطريقة  �ُضيدت  الأبي�س،  الدجاج 
ال�ضحة  على  خطرا  ي�ضكل  بات  والذي  وال�ضالمة،  النظافة  �ضروط 
ب�ضبب  للمدينة،  البيئي  املجال  ويتهدد  لل�ضاكنة  البدنية  وال�ضالمة 
الروائح الكريهة التي ل تطاق، واجلراثيم التي يفرزها ما ُيقذف به 
من خملفات وف�ضالت يف احلاوية الوحيدة املتواجدة على اأطراف 
ال�ضوق، والتي مل تعد ت�ضتوعب الكميات املتزايدة من تلك املخلفات، 
والوقاية،  بال�ضالمة  الكفيلة  املعايري  على  توفرها  عدم  عن  ف�ضال 
التابعة  النظافة  �ضاحنة  بها  تتكفل  التي  التفريغ  واأن عملية  خا�ضة 

للبلدية وتتم مرة واحدة يف الأ�ضبوع مل تعد كافية. 
لب�ضاط  ال�ضوق حتى يطالعك منظر رهيب ومقزز  اإن تقرتب من  ما 
ف�ضيح من الري�س يغطي م�ضاحة وا�ضعة من الأر�س، تتخلله الأ�ضالء 
املتناثرة للدجاج النافق الذي مزقت اأج�ضاده الكالب ال�ضالة، ومل يعد 
يخفي �ضكان الأحياء املجاورة لهذا ال�ضوق والدواوير القريبة منه 
وم�ضتعملو الطريق اجلماعية املارة مبحاذاته معاناتهم اليومية من 
الروائح الكريهة التي تبعث على الغثيان، والتي ي�ضل مداها م�ضارف 
املوؤ�ض�ضة ال�ضجنية التي ت�ضم عددا كبريا من النزلء من اجلن�ضني، 
كثري منهم يعاين اأمرا�ضا مزمنة، ف�ضال عن الطواقم الإدارية العاملة 
باملوؤ�ض�ضة، وما تت�ضبب فيه كل تلك اجلراثيم املتنقلة مع هبات الريح 
من �ضيوع لأمرا�س جلدية وح�ضا�ضية وم�ضاكل تنف�ضية، مما يتطلب 
التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية  من اجلهات املعنية والو�ضية 
وفعالة تخل�س املدينة و�ضواحيها من �ضبح كارثة بيئية و�ضحية 
حمتملة، وذلك اإما باإعادة تهيئة هذا املرفق ومتكينه من كل و�ضائل 
النظافة وال�ضالمة املو�ضى بها من وزارتي ال�ضحة والبيئة، اأو نقله 

نحو مكان اآخر.  

ماذا تعرف احلكومة عن التالعب والغ�ش يف وزن اخلبز 

مر�سى ال�سرطان ال يجدون من يعاجلهم 

بن احمد خريبكة

الحسيمة مراكش

مراد حمدون
م�ضت�ضفى  يبقى  اأن  يعقل  هل 

الأنكولوجيا باحل�ضيمة بدون طبيب 
خا�ضة  اأ�ضهر؟  ثالثة  من  اأزيد  منذ 
اأن امل�ضت�ضفى يتوافد عليه مر�ضى 
ل تطيق حالتهم النتظار الطويل، 
جراء املعاناة مع املر�س اخلبيث.

حاجة  يف  مري�ضة  زوج  اأكد  وقد 
اأن  ت�ضتطع  مل  الكيماوي،  العالج  اإىل 

تتلقى العالج بامل�ضت�ضفى، اإذ يف كل يوم 
اإل ويواجه بنف�س  اإىل املركز ال�ضحي  يتجه 

اجلواب: انتظر حتى يدخل امل�ضوؤولون من عطلتهم.
باهلل عليكم، ماذا �ضتنتظر امل�ضكينة واملر�س اخلبيث ل يرتك جمال 

لالنتظار، والزوج قرر التوجه اىل وجدة لعالج زوجته بعدما يئ�س من العالج 
لها،  يرثى  بامل�ضت�ضفى حالت  �ضاهد  اأنه  املعني  واأردف  العزيزة،  يف مدينتنا 
ل ت�ضتطيع التنقل اإىل مدن اأخرى نظرا حلالتهم الجتماعية، فما جدوى هذه 
لل�ضرطان  الكثرية  احلالت  حيث  باحل�ضيمة،  اأ�ضال  اأن�ضئت  التي  املوؤ�ض�ضة 

املتجهة اإىل الرباط من اأ�ضول ريفية؟

رخ�ش »ادعمار« التي اأغ�سبت �ساكنة تطوان 

التوظيفات امل�سبوهة تغ�سب املعطلني يف بني اكميل
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هل هو »باب �سبتة« 
اأم اأوالد ح�سون 

عزيز الفاطمي
ملن ل يعرفونها، فجماعة اأولد ح�ضون  ل تف�ضلها 
عن مدينة مراك�س اإل بع�س الكيلومرتات يف اجتاه 
مدينة قلعة ال�ضراغنة،  ت�ضنف هذه املنطقة كنقطة 
اأمنية �ضوداء نظرا لنت�ضار ن�ضاط جتارة املمنوعات 
ال�ضياحية  الأماكن  بع�س  وتواجد  اأ�ضنافها،  بكل 

امل�ضبوهة)..(.
 اإل اأن �ضهرة هذه املنطقة ازدادت بتواجد �ضد دائم 
الرتابي  املركز  م�ضالح  طرف  من  منظم  للمراقبة 
للدرك امللكي بجماعة اأولد ح�ضون، وبال�ضبط قرب 
ال�ضوق الأ�ضبوعي، وما مييز هذا ال�ضد هو �ضلوكات 
بع�س عنا�ضره )..(، حيث يتم توقيف جمموعة من 
ال�ضيارات وال�ضاحنات يف كال الجتاهني مما ي�ضبب 
عرقلة يف ال�ضري وتعطيل م�ضالح املواطنني وكاأننا يف 
نقطة حدودية  للجمارك، مما اأ�ضبح يطلق عليه من 

طرف ال�ضائقني املحليني ب»باب �ضبتة«.

تعبيد طريق رئي�سي بدون بنية حتتية
 ِا�ضتنكر �ضكان  جماعة متيوة القروية الإ�ضالحات التي با�ضرتها �ضركة فرن�ضية معروفة 
)..( على طول اأحد الطرق، و�ضفوها بالع�ضوائية، فبعدما كانت هذه الطريق  يف طي 
وتو�ضيع  باإ�ضالح  �ضابق  وقت  يف  قامت  والتي  امل�ضوؤولة  اجلهات  طرف  من  الن�ضيان 
الطريق ال�ضاحلية التي تربط تطوان باحل�ضيمة، حيث مت اإق�ضاء الطريق الرئي�ضية التي 
توؤدي اإىل و�ضط قيادة اجلبهة، ولهذا فاإن ال�ضاكنة القروية تطالب امل�ضوؤولني باأن يراقبوا 
هذه الإ�ضالحات التي و�ضفت بالناق�ضة من حيث التجهيزات كالبنية التحتية والإنارة 

العمومية وغريها من ال�ضروريات.  

من يوقف فو�سى ال�سارات يف باب �سبتة؟ 
ال�ضورة  يف  ال�ضيارة  هذه  مثل 
والتي حتمل �ضارة الأمن الوطني 
ت�ضتعمل لتهريب املخدرات، وهذه 
نوعها  من  الأوىل  الظاهرة  لي�ضت 
الأ�ضخا�س  من  العديد  هنالك  بل 
احليل  هذه  ملثل  يلجوؤون  الذين 
زجاج  على  ال�ضارات  كو�ضع 
لهيئة  اإما   تعود  والتي  ال�ضيارة 
الأ�ضاتذة اأو الأطباء اأو املحامني 
الأمن،  رجال  اأو  ال�ضحافيني  اأو 

واأخرى �ضارة ال�ضرفاء الأدار�ضة التي تلزم يف م�ضمونها وجوب تقدير واحرتام 
�ضاحب ال�ضارة ولو كان يهرب اخلمور، ولهذا ترى �ضوارع تطوان وامل�ضيق 
والفنيدق قد امتالأت مبثل هذه الظاهرة التي ت�ضمح ملخالفي القانون بتجاوزه 

دون امل�ضاءلة عن اأوراق ثبوت تلك ال�ضارة املعلقة على زجاج ال�ضيارة. 



ِاختطاف م�صطفى العلوي 
وانقالب ال�صخريات

�أحوجتني  �لعلوي يف مذكر�ته  هناك وقائع ذكرها م�صطفى 
مر�ك�ش  عامل  مع  عاي�صها  ملن  بامل�صاءلة  منها  �لتاأكد  �إىل 
�ملفقودين  حكم  يف  �ملعاي�صني  لكون  ونظر�  �أوع�صو،  �لطاهر 
�أحياء  ماز�لو�  �لذين  فالقليل  �صنهم،  لكرب  نحبهم  ق�صو�  قد 
)�لطاهر  م�صاركة  مدى  عن  مقنع  بجو�ب  يفيدونك  ال  قد 
�أوع�صو( مع �لذين قامو� مبحاولة �النقالب بال�صخري�ت من 

�جلرن�الت �ملعدومني..
�الأ�صدقاء  �أحد  د�ر  يف  معه  جل�صة  �أمكنتني  قد  و�حد  رجل 
مبر�ك�ش، هذ� �ل�صخ�ش هو )�لكولونيل بنحمو( �لذي ق�صى 
نحبه.. لقد كان �لرجل مت�صفا بال�صجاعة يف ت�صريحاته حينما 
وقعت مناق�صته يف �نقالب �ل�صخري�ت، حيث �صرح يل رحمه 
�هلل �أن �لطاهر �أوع�صو قد �أ�صدى خري� كبري� مل�صطفى �لعلوي 
)�لطاهر  عن  قيل  ما  و�أن  و�ختطافه،  لل�صجن  تعر�صه  بعد 
مهاترة  جمرد  �لثاين  �حل�صن  �صورة  �أنزل  باأنه  �أوع�صو( 
�لعلوي  م�صطفى  يقول  �صيء  �ل�صحة  من  فيه  لي�ش  وكالم 
يف  �أوع�صو(  )�لطاهر  مقام  �أن  غري   ،77 �صفحة  مذكر�ته  يف 
�أوفقري،  حممد  �جلرن�ل  يد  على  �صينتهي  �حلمر�ء  �ملدينة 
للكولونيل  خلفا  وجدة،  ملدينة  عامال  بتعيينه  دفع  و�لذي 
�ل�صلو�طي و�إبعاد� الأوع�صو وتقريبا لل�صلو�طي �لذي كان قد 
�أنهى ترتيبات �نقالب �ل�صخري�ت من وجدة �لنائية، وح�صر 
�النقالب، و�لذي كان  لتنظيم  �ملادية و�لع�صكرية  �جلزئيات 
�الأمري  �أطلع  قد  )�أوع�صو(  كان  فيما  �ملدبر  عقله  �ل�صلو�طي 
�أثناء �صغله من�صب عامل ملدينة  �إدري�ش  موالي �حل�صن بن 
وجدة، بجزئيات �لتح�صري النقالب �ل�صخري�ت 1971 �لتي 
�أن �الأمري مل ياأخذ  �إال  �كت�صفها عندما �أ�صبح عامال بوجدة، 
كالمه ماأخذ �جلد، ورمبا �عتقد باأنه ي�صعى لالنتقام من �أوفقري 
�لذي نقله من مر�ك�ش �إىل وجدة )قد تكون هذه �لنقلة للطاهر 
�أوع�صو كعامل من مر�ك�ش �إىل وجدة مما فرج عليه من �حلكم 
دفعه  �لذي  �أوع�صو  من  �أوفقري  ملوفق  نظر�  باالإعد�م(  عليه 
للعمل بوجدة بعد �أن �أنهى ترتيبات �نقالب �ل�صخري�ت من 
وجدة �لنائية، وح�صر للجزئيات �ملادية و�لع�صكرية لتنظيم 
�النقالب.. ونظر� ملا كان يت�صم به �حل�صن �لثاين من ذكاء فقد 
ن�صب  �أوع�صو(  )�لطاهر  قد و�صع  توليه �حلكم  وبعيد  كان 
عينيه وت�صفح ملفاته وعالقاته مع �لفرن�صيني، و�أعجب بقوة 
�صخ�صيته، فعينه عامال على مدينة مر�ك�ش، وكما يقول عنه 
يف  �صخ�صية  �أقوى  كان  فقد  مذكر�ته:  يف  �لعلوي  م�صطفى 
�ملدينة يف ذلك �لزمان، وميزة هذ� �لرجل، هو �أنه كان وفيا 
 1963 �أنه وخالل �ختطايف و�إخفائي �صنة  ل�صد�قاته لدرجة 
و�إنكار جميع �مل�صوؤولني لوجودي حيا �أو ميتا، ومبا �أن �مللك 
�حل�صن �لثاين كان ينزل د�ئما يف بيت �لعامل �لطاهر �أوع�صو 
��صتدعى  �لعامل،  يخليه  �أن  بعد  مر�ك�ش  �إىل  تنقله  لدى 
�أوع�صو زوجتي لدى ��صتقباله للملك بينما �أنا خمتطف، وقال 
�أيام،  وبعد  �ملخطوف،  �لعلوي  م�صطفى  زوجة  ))هذه  له: 
�صدرت �الأو�مر باإطالق �صر�حي، وهكذ� فقد كان ممكنا، لو 
مل تقع هذه �ملقابلة، �أن �أكون منذ ذلك �لتاريخ تر�با من�صيا(( 

»مذكر�ت �صحايف وثالثة ملوك، �صفحة 77«.
ورغم حماولة �أوفقري توريط �لطاهر �أوع�صو �صمن معدومي 
)و�صاءت  �ملذكر�ت  �صاحب  عنها  يقول  �لتي  �ل�صخري�ت 
�الأقد�ر �أن ينفذ �النقالب يوم 10 يوليوز 1971 بال�صخري�ت، 
بزمام  �أوفقري  و�إم�صاك  �لطويل،  �ليوم  ذلك  �نتهاء  وبعد 
كتبت  وبعدما  �لثاين،  �حل�صن  �مللك  من  بتفوي�ش  �الأمور 
وكثري  �إعد�مهم  �صيتم  �لذين  و�جلرن�الت  �ل�صباط  الئحة 
�أوفقري  و�صع  �حل�صابات،  ت�صفية  �إطار  يف  �أعدمو�  منهم 
�لثاين  �حل�صن  فت�صاءل  �لالئحة،  يف  �أوع�صو  �لطاهر  ��صم 
وجدة،  يف  وهو  �النقالب  يف  ي�صارك  �أن  الأوع�صو  ميكن  كيف 
�أوفقري على علم باملعلومات �لتي حاول  بينما كان �جلرن�ل 
لالنقالب،  �لتح�صري  حول  �مللك  �إىل  �إبالغها  �أوع�صو  �لطاهر 
�إعد�مهم،  �ملقرر  الئحة  من  وجدة  عامل  ��صم  �مللك  ف�صطب 
وكلف �صابطا من �لدرك �مللكي باأن يتوجه �إىل مدينة وجدة، 
ف�صافر  باالنقالب،  عالقة  للعامل  كانت  �إن  ما  يف  ويحقق 
له  وقدم  �أوع�صو،  �لطاهر  مكتب  �إىل  وو�صل  �ل�صابط،  ذلك 
�أحقق  كي  جئت  لعنيكري،  حميدو  �لكومند�ن  ))�أنا  نف�صه: 
للعنيكري  يحكي  �لطاهر  فانطلق  باالنقالب،  عالقتك  يف 
�جلي�ش  �صباط  ��صتدعى  حيث  �النقالب،  يوم  ت�صرف  كيف 
لتتحملو�  �لوقت  حان  )لقد  لهم:  وقال  �مل�صاعدة  و�لقو�ت 
�لذي كان  �لدهاء  �الأمن(، ورغم  �مل�صوؤولية يف �حلفاظ على 
�أن �لعنيكري  �إىل  �أنه مل يفطن  �إال  �أوع�صو،  يتمتع به �لطاهر 
كان يحمل �آلة ت�صجيل خمباأة، و�أن �حلو�ر �لذي د�ر بينهما 
�أوفقري،  �جلرن�ل  م�صامع  �إىل  و�نتقل  بالكامل،  ت�صجيله  مت 
�لذي قرر �قتطاع �لعبارة �الأخرية من حديث �أوع�صو وجعل 
لتتحملو�  �لوقت  للع�صكريني يتوقف عند: ))لقد حان  كالمه 

�مل�صوؤولية(( )مذكر�ت �صحايف وثالثة ملوك �صفحة 78(.

يتبع

منجز�ت �صخمة جد� ي�صعب ت�صورها، وم�صاريع �أكرث �صخامة يف طريق �الإجناز 
ت�صهدها �ل�صعودية �لدولة �لعظمى رغم �أنفهم، جناح باهر حتقق بف�صل �مل�صوؤولني 
�ل�صعوديني وعلى ر�أ�صهم خادم �حلرمني �ل�صريفني، متثل �أو جت�صد كما قال عادل 
با�صقر )�صحفي �صعودي( يف مو�صم حج منوذجي، رغم ما كانت تخلقه عملية 
�لتو�صعة، تلك �لعملية �لتي �صيكون لها �إن �صاء �هلل ما بعدها، بحيث �صتوفر للحجاج 
�مليامني �الطمئنان �لنف�صي قبل �حل�صي، و�صتفتح �لباب على م�صر�عيه الإ�صافة 

�أو مل�صاعفة �أعد�د �لر�غبني يف �أد�ء فري�صة �حلج، وزيارة �أر�صه �لطاهرة.
كبرية  جهود�  يبذلون  �ملكرمة  مكة  خا�صة  �ملقد�صة  �لبقاع  على  �مل�صوؤولون 
ويقومون مبجهود�ت جبارة من �أجل �أن متر ب�صالم كل �ملنا�صك �لتي قدمت من 
�أجلها وفود معتزة باإ�صالمها وحبها لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �لذي يعترب 

حبه من حب �هلل تعاىل.
�الأمري خالد �لفي�صل �ملنحدر من �صاللة �صريفة لها ف�صل كبري على 

�البت�صامة  تفارقه  ال  �لذي  �لرجل  و�ل�صعوديني،  �ل�صعودية 
)�بت�صامة �لروح(، يتحرك بروؤية قيادية �إن�صانية، وميار�ش 

بخطو�ت  ويتابع  له،  �لتابعة  �الأ�صالك  على  مر�قبته 
كما  ت�صاركي،  ب�صكل  �ملر�صومة  �خلطط  كل  متئدة 

�أحد �ل�صعوديني، ويو�كب حتركات �لعاملني  قال يل 
�إىل  و�لولوج  �ملرور  وتنظيم  باحلر��صة  و�ملكلفني 
�حلجاج  �صالمة  على  حفاظا  �حلر�م،  �هلل  بيت 
�لوقت  و�صبط  �ملر�صوم(،  �الأول  �لهدف  هي  )�لتي 
�أد�ء �ل�صلو�ت يف  �ملالئم ال�صتقبال �لكعبة من �أجل 
�إمام ال ميكن الأي  خ�صوع تام وخ�صوع رباين ور�ء 

ماأموم �إال �أن يق�صعر بدنه من �صوته �جلميل وتالوته 
�لنجاحات  من  �ملزيد  �إىل  �الأمري  �أي  ويطلع  �لر�ئعة، 

و�لكمال يف هذ� �ملجال، ولذلك كان يحر�ش على �أن ت�صري 
�الأمور باإتقان عال، وبتفان كبري، ي�صعر�ن �حلاج بالر�حة 

و�الطمئنان �لروحي، جاز�ه �هلل خري� ووفقه �إىل ما ي�صبو �إليه، 
وهنيئا له بالدعو�ت �لتي كانت ترفع من كل �مل�صلمني �لذين دخلو� 

مكة للعمرة �أو للحج �أو لهما معا.
�حلجاج �ملغاربة هذه �ل�صنة مل يكن لهم ح�صور قوي وفعال على �مل�صتوى �لر�صمي، 
�أن  �إذ بد�  و�إن كان تفاعلهم على م�صتوى �الأفر�د و�جلماعات متجليا وو��صحا، 
�ملغربي كيفما كان منحدره يحب وطنه ويعز ملكه �لذي كان �لكل يدعو له بال�صحة 
و�لنجاح يف �مل�صعى، ويحاول �ملغربي �أن يظهر مبظهر �ملت�صامح �ملت�صبع بتعاليم 
�الإ�صالم �ل�صمحة، �لقابل للتعامل باحل�صنى مع كل �الأجنا�ش ولو باالإ�صارة، و�أكيد 
�أن بع�ش �حلجاج من دول �أخرى قد �أدركو� تفهم �ملغاربة و�إن�صانيتهم، ورغبتهم 
ركائز  على  تقوم  �ملغرب(،  )ت�صمى  �إ�صالمية  دولة  عن  معينة  ر�صالة  �إبالغ  يف 
وثو�بت �صلبة، لغتها �لر�صمية هي �لعربية )و�الأمازيغية( ودينها هو �الإ�صالم، 
�أحد �أثرياء �لد�ر �لبي�صاء يف منى تكلف بتزويد �جلناح �لكبري �لذي كان يحل به 
)ي�صم �أكرث من 200 فرد( بال�صاي �ملغربي �ملنعنع يف كل �الأوقات ودون مقابل �أو 
رياء، وهي �إ�صارة بالغة على كرم �ملغاربة �ملتجاوز للماألوف، وهو كرم ال ي�صاهيه 
�حلدث  م�صتوى  يف  كانو�  �لذين  �ل�صعوديني،  و�أق�صد  �لدين،  يف  �الإخوة  كرم  �إال 
�لعظيم، طبعا بوقوفهم �إىل جانب �ل�صعيف و�ملعوز، و�إطعامهم للجائع و�ملحتاج، 

وتقدمي كل ما يحتاجه �حلاج طيلة فرتة �إقامته بالديار �ملقد�صة رغم ما كان ي�صوب 
�إقامة بع�صهم من خلل، �أدى يف �إحدى �للحظات �لع�صيبة وبعد �أن ��صتدت وطاأة 
�لفو�صى كاالأكل ب�صاحة �مل�صاجد و�النت�صار بها ب�صكل ع�صو�ئي ي�صاهم يف �لعرقلة 
و�الزدحام، قلت �أدى �إىل فر�ش بع�ش �لقو�نني �لقا�صية و�لتي تعجل باإرجاع كل 
من ال يتوفر على �لوثائق �لر�صمية وترحيله �إىل بلده، لوال �صماحة و�إن�صانية �الأمري 
�صلمان، �لذي �أمر باالإبقاء على �حلجاج �ملخالفني للقو�نني �جلاري بها �لعمل �إىل 
�أن يوؤدو� كل �ملنا�صك �إر�صاء هلل ونزوال عند رغباتهم �جلاحمة يف �أد�ء �لفري�صة 

مهما كانت �لو�صيلة.
�أي دور على �الإطالق، بل مل يكن  مل يكن للموؤطرين وبع�ش �ملر�صدين �ملغاربة 
باأن لهم بعثة جاءت برفقتهم مل�صاعدتهم  لهم وجود باملرة، حيث ن�صي �حلجاج 
�لتي يحتاجونها يف طقو�صهم  �لن�صح، و�إمد�دهم باملعلومات  و�إعطائهم 
�لديار  بها  تزخر  �لتي  �الأماكن  لبع�ش  زيار�تهم  �أو  تعاملهم  �أو 
�ملقد�صة، و�أن يعتمدو� )على ما ذكرت( على بع�صهم 
�لن�صك  �لعملية من خماطرة، الأن  ما يف  �لبع�ش رغم 
تقت�صي معرفة و��صعة و�طالعا كبري� ب�صوؤون �لدين، 
حتى  و�لزمان  باملكان  علما  تفر�ش  �لزيار�ت  والأن 
�أفر�د �لبعثة �لذين  �أجر �خلطو�ت، كان  ال ي�صيع 
حل�صابهم  ي�صتغلون  �لفري�صة  قيمة  يدركون  ال 
كما  »يتفاهم«،  مبن  يلت�صق  بع�صهم  �خلا�ش، 
عربت عن ذلك �إحدى �ملوؤطر�ت، كانت قد حب�صت 
�مر�أة  �أو خ�ص�صت كل عملها وجمهودها خلدمة 
م�صنة �بنها يعرف كيف »يتعامل«، بينما �صديقتها 
�الأعني  عن  �ختفت  �ملغرب  من  معها  ح�صرت  �لتي 
)الأنها ترى نف�صها فوق م�صتوى �حلجاج( ومل تظهر 
باملقام،  يليق  ال  مثري،  بجلباب  �الأخرية  �الأيام  يف  �إال 
�إ�صارة  رهن  و�صع  �لذي  �خلا�ش  �للبا�ش  به  عو�صت 
�لبعثة لتمييزها عن غريها، وقد دفعت هذه �لت�صرفات زيادة 
على �صوء �لفهم و» قلة �حلياء« عند �لبع�ش �إىل �لتذمر و�الحتقان، 
هذ� �الأخري �لذي ظل مت�صرت� عليه �قتد�ء باالآية �لكرمية: ».. فال رفت وال 
ف�صوق وال جد�ل يف �حلج«، حتى يف �للحظات �الأكرث �إ�صاءة، كما وقع للبعثة �لتي 
�أفر�دها  بع�ش  ��صطر  �إذ  �صاعلة«،  »�لكامري�  كانت  عندما  �حلجاج  عنها  تخلى 
�إىل �الند�صا�ش و�صط وفود غري مغربية وهم يحملون �لعلم �لوطني يف و�صعية 

ت�صتحق �لرثاء و�ل�صفقة.
و�أعالمها  بوفودها  فعليا(  )ح�صور�  حا�صرة  كانت  �الإ�صالمية  �لدول  كل  �إن 
�لوطنية  �لتي كانت ترفرف يف كل مكان �إىل جانب بالونات ملونة باألو�ن �لر�يات، 
ومبر�صديها �لذين كانو� ملت�صقني بحجاجهم ال يغيبون عن �أعينهم حلظة، يقدمون 
لهم �ل�صروحات ويجيبون عن �لت�صاوؤالت، ويقربونهم من �ملنا�صك ب�صكل عملي، 
وهي �أ�صياء مل توفر للمغاربة ب�صبب �لغياب �مل�صتمر كما قلت، وللم�صتوى �ملتدين، 
حيث جتلى جهل بع�صهم بالكثري من �الأمور �لتي تطفو مبنا�صبة �حلج، ولذلك 
ينبغي مر�جعة �ملعايري و�ملقايي�ش �ملعتمدة يف �ختيار �أفر�د �لبعثة و�أطرها وكذ� 
حممد  �لبالد  ملك  �إليه  يتطلع  �لذي  بال�صكل  ممثال  مغربنا  يكون  حتى  �ملر�صدين 

�ل�صاد�ش ن�صره �هلل.
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كل الدول 
اإلسالمية كانت 
حاضرة حضورا 

فعليا بنفوذها وأعالمها 
ومرشديها، يقدمون لحجاجهم 

الشروحات ويقربونهم من 
المناسك بشكل عملي، 

وهو ما لم يتوفر للمغاربة 
بسبب الغياب المستمر 

والمستوى المتدني 
للبعثة.
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الرأي

�إذ� كانت �لكو�رث �لطبيعية �لتي تقع هنا وهناك يف �لعامل وتخلف مئات �لقتلى وخ�صائر 
�صنة  كل  ت�صتعد  بها  ت�صاب  �لتي  �ل�صعوب  و�أ�صبحت  وقدر�،  ق�صاء  تعترب  فادحة 
ملو�جهتها ق�صد �حلد من خماطرها )�لفلبني منوذجا( فماذ� ع�صانا �أن نقول يف �الإع�صار 
�لذي ظل يجرف �ل�صعوب �لعربية و�الإ�صالمية �لتي ال تعاين من كو�رث مو�صمية ت�صتعد 
لها كلما حدثت، بل �أ�صبحت ميد�نا ت�صتعل فيه حروب طاحنة ��صتمرت عدة �صنو�ت 
والز�ل لهيبها يزهق �آالف �الأرو�ح يوميا )�ل�صود�ن و�صوريا منوذجا(، فاإذ� علمنا �أن ما 
ال يقل عن �ألف �صهيد ي�صقط يف �لتفجري�ت و�الغتياالت �لتي جتري يف �لعر�ق، و�أن ما ال 
يقل عن مائة حمارب من �جلهتني �ملتناحرتني يف �صوريا يقتل يف �ل�صهر �لو�حد، �أدركنا 

�النقر��ش،  �ل�صعوب ت�صري نحو  �أن هذه  ب�صيطة  بعملية ح�صابية 
حيث ال يعلم �أحد متى �صتنتهي، و�إذ� كان �لعن�صر �لب�صري 

درجة  �إىل  �ملحاربني  �صفوف  يف  خ�صا�صا  �صي�صجل 
��صتئجار  �إىل  �ليوم  يلجوؤون  �صوريا  يف  �لثو�ر  �أن 

و�صوب  حدب  كل  من  ياأتون  �لذين  �ملتطوعني 
�لعتاد  فاإن  �ملاأجورة،  �ملل�صيات  �إليهم  تن�صاف 
�حلربي يتدفق على جبهات �ملعارك من رو�صيا 
بالن�صبة للجي�ش �لنظامي، ومن �لغرب �لذي 
يتربع على �لثو�ر، مبا ي�صتحقونه من �آليات 
�حلرب، و�جلميع �صعيد ومرتاح ملا يحققه من 
�نت�صار�ت على �خل�صم نا�صني �أو متنا�صني �أن 

�خلا�صر يف هذه �حلرب هو �ل�صعب.
�لغربي  �لعامل  جهات  جميع  �أن  �ملالحظ  ومن 

تعي�ش يف �أمن و��صتقر�ر و�أن بوؤر �لتوتر و�نفالت 
�الأمن منح�صرة  متاما يف �لبلد�ن �لعربية و�الإ�صالمية، 

فهل نعترب ما ي�صيبنا غ�صبا و�صخطا من �هلل، �لذي ب�صرنا 
�ل�صريف  للحديث  م�صد�قا  للنا�ش  �أخرجت  �أمة  خري  كنا  �أننا 

�لذي جاء فيه قول �مل�صطفى �صلى �هلل عليه و�صلم: »تركت فيكم ما لو 
مت�صكتم به من بعدي فلن ت�صلو� �أبد�« ثم ي�صيف: »تركتكم على حمجة بي�صاء ليلها 
كنهارها ال يزيغ عنها �إال هالك«. ومن هنا يت�صح �أن حال هذه �الأمة ال ي�صلح �إال مبا 

�صلح به �أولها، يعني وحدة �ل�صف و�لت�صامن �لفعلي بني جميع من يقول: »ال �إله �إال 
�هلل حممد ر�صول �هلل«، وذلك للت�صدي لالأعمال و�جلهود �ل�صيطانية �لتي يبذلها �أعد�ء 
�ملتحدة  �لواليات  �لتي حتر�ش  �لعد�وة  مثل  �لعرب و�مل�صلمني  للتفريق بني  �الإ�صالم 
و�لغرب على تاأجيجها بني �إير�ن و�ململكة �لعربية �ل�صعودية، و�إذ� كان هذ� �خلالف 
يرتكز على م�صائل دينية تافهة حيث �الإ�صالم له خم�صة �أركان، و�أن �ملذ�هب �الأربعة كلها 
ت�صب يف �جتاه و�حد، فاإن �لتيار�ت �جلديدة كالبهائية و�لوهابية تعترب فز�عات يلجاأ 
�إليها بع�ش فقهاء �لدين دون �أن يقدرو� خطورة موقفهم هذ�. و�صبق للمرحوم �حل�صن 
�لثاين �أن �قرتح ر�صميا على علماء �إير�ن عقد موؤمتر �إ�صالمي حت�صره جميع �أطياف علماء 
�لدين و�لفقه لتد�ر�ش �خلالفات �لتي يحر�ش كل طرف على �لت�صبث بها، وذلك ق�صد 
توحيد �ملعتقد�ت و�صجب و�إنهاء �ل�صر�ع �لقائم بني �ل�صعوب �لعربية وفقهاء 
�لوقت  نف�ش  يف  وهو  �ملغرب  ملك  تبنى  لو  فحبذ�  �الإير�ين،  �لنظام 
رئي�ش جلنة �لقد�ش، �القرت�ح �لذي �صبق الأبيه �أن تبناه، وذلك �إ�صوة 
مبا يقوم به �أ�صاقفة �لفاتكان من حني الآخر لدر��صة �مل�صتجد�ت يف 
يف  �لبابا  ومن  منهم  رغبة  �لكاثوليكية  للكني�صة  �لروحي  �ملجال 
مو�كبة �لتطور �لفكري و�لفل�صفي �لذي تعرفه �الإن�صانية، ورغم 
�الإ�صالم ينت�صر يف قلب  فاإن  �أعد�ء ديننا �حلنيف،  به  ما يقوم 
تقوم  بعثات  لنا  تكون  �أن  دون  �ملتحدة  �لواليات  ويف  �أوروبا 
بحمالت ن�صره، فاإذ� كان �الإ�صالم ينت�صر �إ�صعاعه خارج �لعامل 
�الإ�صالمي عن طريق �لقناعة و�النفتاح، فاإن بع�ش قادة �لعرب 
مل ينتبهو� بعد �إىل �لنزعة �لطائفية �لتي يحاول �خل�صوم زرعها 
بني �أهايل �لبلد�ن �لعربية )�لعر�ق و�ليمن وم�صر منوذجا(، و�أمام 
�صبح هذ� �لغول �لذي تغلغل يف �صفوف �ل�صعوب �لعربية ��صتبغ�صت 
�لعربية �ل�صعودية �حليل �لتي ي�صتعملها �لغرب لل�صحك على ذقون 
�ل�صا�صة �لعرب، حيث رف�صت ع�صوية جمل�ش �الأمن غري �لد�ئمني، الأنها 
�أدركت �أن �ملحافل �لدولية �ملفرو�ش فيها �أن تكون قر�ر�تها من�صفة جلميع دول 
�لعامل، حتولت �إىل حائط �ملبكى �لذي تاأتي �إليه �ل�صعوب �لعربية لتذرف �لدموع وتقدم 
�ل�صكاوى دون جدوى، الأن قر�ر�ت �لفيتو �لتي يتخذها هذ� �ملجل�ش تبطل كل مبادر�ت 

�لعرب وال تخدم �إال م�صالح �إ�صر�ئيل.

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

لقد أدركت 
السعودية أن 

المحافل الدولية 
المفروض فيها أن تكون 

قراراتها منصفة لجميع دول 
العالم، تحولت إلى حائط المبكى 
الذي تأتي إليه الشعوب العربية 
لتذرف الدموع وتقدم الشكاوى 

دون جدوى، ألن قرارات الفيتو التي 
يتخذها هذا المجلس تبطل كل 

مبادرات العرب وال تخدم إال 
مصالح إسرائيل

العرب وامل�صلمون يف دار غفلون!!

م�صاكل »�صافرت« مع املغاربة اإىل الديار املقد�صة 
ومل حتلها لهم بعثة بلدهم
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الذكرى  الأيام  هذه  بالدنا  تخلد 
لنطالق  والثالثني  الثامنة 
املظفرة،  اخل�ضراء  امل�ضرية 
ا�سرتجاع  مت  مبوجبها  والتي 
ال�سحراوية من �سيطرة  اأقاليمنا 
ال�ستعمار الإ�سباين، هذه امل�سرية 
تاريخنا  يف  بارزة  معلمة  تعد 
عن  اأعلن  املعا�سر،  املغربي 
الثاين رحمه اهلل  تنظيمها احل�سن 
يف خطابه اإىل ال�سعب املغربي يوم 
16 اأكتوبر 1975 بعد �سدور قرار 
بالهاي  الدولية  العدل  حمكمة 
ال�سحراء  مبغربية  يقر  والذي 
�سكان  بني  التاريخية  وبالروابط 
ال�سحراء وامللوك املغاربة، وباأن 
خالء  اأر�سا  تكن  مل  ال�سحراء 
تدعي  كانت  كما  احلماية  قبل 

اإ�سبانيا.
اجتاه  يف  امل�سرية  ِانطلقت 
اأقاليمنا ال�سحراوية يوم 6 نونرب 
من  األفا   350 فيها  �سارك   1975
القراآن  �سالحهم  كان  املغاربة، 
والإميان  الوطني  والعلم  الكرمي 
ومتت  الوطنية،  بق�سيتنا 
كنظام  وانتظام  نظام  يف  امل�سرية 
مبدعها  لها  اأراد  كما  واحد  رجل 

احل�سن الثاين رحمه اهلل.
يف  اخل�سراء  امل�سرية  جنحت 
اإىل  اجللو�س  على  اإ�سبانيا  اإرغام 

املغرب  مع  املفاو�سات  طاولة 
امل�سروعة  بحقوقه  واعرتافها 
ان�سحبت  حيث  ال�سحراء،  يف 
املغربية  ال�سحراء  من  اإ�سبانيا 
ومت اإنزال العلم الإ�سباين من فوق 

بلدية العيون، وعاد العلم املغربي 
لريفرف يف مكانه الطبيعي باأقاليمنا 
ال�سحراوية امل�سرتجعة بعد نهاية 

عهد احلجر واحلماية.
يف  اخل�سراء  امل�سرية  جنحت 

ال�سحراوية  اأرا�سينا  ا�سرتجاع 
ولقنت  ح�سارية،  �سلمية  بطريقة 
درو�سا  الرتابية  وحدتنا  خ�سوم 

لن ين�سوها يف الوطنية والن�سال.
اأن  العظيم  املغربي  �سعبنا  على 
لإف�سال  الدوؤوب  العمل  يوا�سل 
وحدتنا  خ�سوم  خمططات 
من  العمل  يوا�سل  واأن  الرتابية، 
اأجل الطي النهائي مللف ال�سحراء، 
اأن  املنا�سبة  بهذه  بالدنا  وعلى 
ا�سرتجاع  ملف  بفتح  تعجل 
�سيطرة  من  ال�سرقية  ال�سحراء 
والتعجيل  اجلزائري،  الحتالل 
املواطنني  عن  احل�سار  بفك 
بتندوف  املغاربة  املحتجزين 
الع�سكرية  ال�سرذمة  طرف  من 
اأول  بالدنا  على  كما  اجلزائرية، 
اليقظة واحلذر  املزيد من  واأخريا 
الع�سكريني  ملوؤامرات  الت�سدي  يف 
دائما  ي�سعون  والذين  اجلزائريني 
على  الداخلية  اأزماتهم  حل  اإىل 

ح�ساب بالدنا.
الثاين  احل�سن  اهلل  رحم  وختاما 
مغربية  )ال�سحراء  قال:  الذي 
اأحب،  اأحب من  و�ستبقى مغربية، 
حممد  اهلل  ون�سر  كره(  من  وكره 
يف  )املغرب  قال:  الذي  ال�ساد�س 

�سحرائه وال�سحراء يف مغربها(.
يدير أوشيخ )آيت أورير(
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روح رجال ت�سكن
هناك...

جنوب ج�سد الوطن
ذاقت طعم ال�سجاعة

واأدمنت على اأحالم
العودة....

فخر �سعب جرب..
رجولته...

اأمام اأفواه بنادق الغدر
لون  يرتدي  وعدو 

الرمال  
�سجاعة بنكهة مغربية

مادامت الروح
هناك...

فال بد من الو�سال.
ومعانقة جمد...

الآباء و الأجداد.

 رشيد ضاميني )تمارة(  

ذكريات مل متت

تعليمنا فوق ال�سكة 
 اخلطــــــاإ

القطاع  على  العزيز  بلدنا  ينفقها  التي  املاليري  رغم 
بخطوات  يرتاجع  تعليمنا  اإل اأن م�ستوى  التعليمي، 
خطرية اإىل الوراء حيث اأ�سبحنا جنبا اإىل جنب مع دول 
الفقر املدقع. والعيب الكبري الذي يوؤاخذ عليه م�سوؤولونا 
يف التعليم هو عدم ت�سخي�سهم للداء قبل الدواء. وهكذا 
اجلودة  على  لي�س  بينها  فيما  تتناف�س  بداأت  املدار�س 
دون  طبعا  التفاهات  يف  مبلغ  اأكرب  �سرف  على  ولكن 
على  والنتيجة  الدولة.  ميزانية  على  �سفقة  ول  رحمة 

عك�س املاأمول، وبعيدا عن التقارير الر�سمية املخادعة، 
�ساأو�سح هنا بع�س امل�ساكل اخلطرية التي تعاين منها 

مدر�ستنا املغربية:
- غياب التعليم الأويل يف كثري من املناطق القروية.

- فرق �سا�سع بني املناهج الدرا�سية وامل�ستوى احلقيقي 
ي�ستطيع  البتدائي ل  يف  متارين  مثال  فهناك  للتالميذ، 

حتى الطلبة اإجنازها.
- الكثري من املعلمني يتابعون درا�ستهم اجلامعية على 
ح�ساب حقوق تالمذتهم. وهكذا متر ال�سنوات بالرواتب 
 والرتقيات للمعلم. وبالعذاب وال�سياع بالن�سبة للتالميذ.

من  كثري  يف  الطبيعية  احلياة  ظروف  غياب   -
ماأمورية املعلمني. ي�سعب  القروية   املناطق 

- اأق�سام تثري التقزز، و�سبورات غري �ساحلة، واأطنان 
من الطبا�سري كاحلجر.   

- جترمي العقاب البدين يجرب املعلم على تقدمي درو�سه 
دون اأي �سغط على التالميذ، مما يفقد العملية التعليمية 

التعلمية هيبتها وجودتها.
- �سروط امل�ساركة يف احلركة النتقالية جترب الكثري من 
املعلمني على البقاء يف مدار�س نائية لأكرث من �سنة مما 

ينعك�س �سلبيا على اأدائهم املهني.
هذه اأخطر امل�ساكل التي تعرقل م�سرية تعليمنا. وعو�س 
اأ�سياء  الأموال على  ت�ستيت  يوثر م�سوؤولونا  معاجلتها 
الرفوف،  حبي�سة  تبقى  رقمية  جتهيزات  ك�سراء  تافهة 
القيام  للدولة،  ومكلفة  مفيدة  غري  تكوينات  اإجراء 
 باإ�سالحات ع�سوائية، دعم الأندية املدر�سية اخليالية.

فبقليل من الأموال وكثري من احلكمة، وببع�س اجلراأة، 
وبتقدمي امل�سلحة العليا ململكتنا الغالية.. ميكن لتعليمنا 

اأن ي�سري يف �سكة النجاح.

عتيق التوفيق )صفرو(

بقلم: عبد الرحيم الورديغي
وحلفاوؤه  الأوروبي  الغرب  ق�سى  ملا 
العثمانية  تركيا  نفوذ  على   1916 �سنة 
الإ�سالمي  العربي  العامل  يف  وخ�سو�سا 
التي كانت احتلته مدة ما يزيد عن اأربعة 
يف  جيدا  الغرب  فكر  تنمية،  بدون  قرون 
بع�س  ونفوذه  حمايته  حتت  يعمل  اأن 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأحفاد 
لهم  ليخلق  والها�سميون  العلويون  وهم 
خالفتني: خالفة اإ�سالمية �سرقية وخالفة 
اإ�سالمية غربية، لكن حتت �سيطرته، لأن 
الإ�سالمي  العامل  كان  اإذا  الغرب  نظر  يف 
اأوروبا  فاإنه �سيكون خطرا على  موحدا، 

و�سررا مل�ساحلها الإ�سرتاتيجية.
املغرب  على  حمايتها  يف  فرن�سا  كانت 
وذلك  امل�سروع،  لهذا  للغاية  متحم�سة 
الفرن�سي  ال�سامي  املندوب  �سخ�س  يف 
يود  فكان  باملغرب،  ليوطي  املار�سال 
ال�سمالية  اإفريقيا  قراراته  يف  تكون  اأن 
وجنوب ال�سحراء اإمارة امل�سلمني حتت 

حكم ال�سلطان العلوي مولي يو�سف.
بريطانيا  على  حكومته  عرب  فاقرتح 
�سرقية تعو�س  اإ�سالمية  العظمى خالفة 

�سريف  نفوذ  حتت  وذلك  العثمانيني، 
امللك  جد  علي  بن  احل�سن  الها�سمي  مكة 
هذه  ت�سمى  بالأردن.وكانت  احل�سني 
اندحار  بعد  ال�سرق«  »بق�سية  الق�سية 
انهيار  وقرب  اأوروبا  اأمام  الأتراك 

�سلطنتهم العثمانية..
هاما  وفدا  ليوطي  اأر�سل   1916 �سنة  يف 
يراأ�سها  �سخ�سيات  خم�س  من  يرتكب 
املت�سرف  ب�سحبته  بنغربيط  قدور 
اأحمد  الإ�سالمية  لالأحبا�س  املغربي 
�سكريج اأ�ستاذ بجامعة القرويني يحمل يف 
اأمتعته فتوى دينية و�سرعية كتبها �سقيقه 
التجانيني  زاوية  رئي�س  �سكريج  حممد 
اإمارة  اإن�ساء  الفتوى  هذه  تبيح  بطنجة، 
العلوي  ال�سلطان  �سخ�س  يف  املوؤمنني 
مولي يو�سف، وذلك على كل دول اإفريقيا 
ال�سمالية وال�سودان وموريطانيا الواقعة 
حتت النفوذ الفرن�سي، وت�ستنكر الفتوى 
العامل  اإمارة  على  العثمانيني  �سرعية 
اأملانيا  �ساندت  لأنها  الإ�سالمي،  العربي 

الطاغوتية �سد الإ�سالم.
علما باأن هذه الفتوى كانت ت�ساند ال�سريف 
لالأتراك  معار�سته  يف  علي  بن  احل�سني 

كل  على  املوؤمنني  اأمري  خليفة  فتقرتحه 
ال�سرق العربي.

على  عزيزة  الدينية  الفتوى  هذه  كانت 
اأن  يف  يطمح  كان  لأنه  ليوطي،  املار�سال 
اأمري  يو�سف  مولي  ال�سلطان  من  يجعل 
وكذلك  كلها  ال�سمالية  لإفريقيا  املوؤمنني 
ال�سودان وال�سحراء، فوافق توا ال�سريف 
احل�سني بن علي على هذه الفتوى، وكان 
املبادرة،  العظمى  بريطانيا  من  ينتظر 
يراأ�سها  ملكيات  تخلق  اأن  ف�سلت  لكنها 
والعراق  ال�سام  على  اأبنائه  من  البع�س 
وفل�سطني والأردن منهما في�سل وعبد اهلل 

من »حفدة« النبي عليه ال�سالم..
كانت مهمة الوفد يف احلجاز ناجحة، غري 
وذلك  الوفد  رجوع  عند  خالف  وقع  اأنه 
وكان  بباري�س،  الفرن�سيني  احلكام  بني 
على راأ�سهم وزير احلربية الذي راأى باأن 
م�سكل اخلالفة الإ�سالمية يجب اأن يكون 
اأوروبا  فيه  تتخبط  الذي  النزاع  خارج 
بينها، واأن كل مبادرة اأو تغيري يف موؤ�س�سة 
باإخال�س  �سيم�س  الإ�سالمية  اخلالفة 
وتفاين اجلنود امل�سلمني املحاربني حتت 
�ساحات  يف  بريطانيا  وراية  فرن�سا  راية 

الوغى باأوروبا.
عن  بنغربيط  قدور  الرئي�س  فعرب 
اأوليا  متحم�سا  كان  بعدما  معار�سته 
لإن�ساء خالفة اإ�سالمية غربية حتت قيادة 
ال�سلطان العلوي مولي يو�سف، فاأ�سبح 
يغري موقفه بعدما راأى اأن وزير احلربية 
وهكذا  الفكرة،  هذه  يعار�س  الفرن�سي 
املقيم  ليوطي  املار�سال  اأحالم  ذهبت 
فطالب  الرياح،  اأدراج  باملغرب  العام 
الفرن�سية  اجلزائر  وحاكم  حكومته  من 
باإرجاع كل الأرا�سي ال�سحراوية للمملكة 

املغربية لكن بدون جدوى.

عجلوا بفتح ملف �سحرائنا ال�سرقية

لقرار  ا�ستغربوا  قد  املتتبعني  كل  اأن  �سك  ل 
تر�سيح  يف  باجلزائر  احلاكم)...(  احلزب 
بوتفليقة  العزيز  عبد  احلايل  الرئي�س)...( 
حالته  اأن  رغم  املقبلة  الرئا�سية  لالنتخابات 
ل  )اللهم  حبيبا  ول  عدوا  ت�سر  ل  ال�سحية 
طبيب  اأي  يعلم  التي  هذه  حالته  �سماتة( 
بعيدا  خا�سة  رعاية  اإىل  حتتاج  اأنها  مبتدئ 
عرف  اإذا  لكن  ود�سائ�سه..  احلكم  هموم  عن 
ال�سبب بطل العجب.. بالفعل فالأحداث التي 
مرت بها اجلزائر منذ ا�ستقاللها اإىل اليوم توؤكد 
الذين  اجلرنالت  طرف  من  اأمورها  تدبري 

وراء  من  احلكم  يف  التاريخ  ذلك  منذ  برعوا 
لتلميع  رئي�س  انتداب  طريق  عن  حجاب، 
الفيرتينا-..  �سيا�سة   - اخلارجية  الواجهة 
ال�ساذيل  الرئي�س  لإقالة  هوؤلء  تدخل  ولعل 
بن جديد يف ت�سعينيات القرن املا�سي لإلغاء 
امل�سار الدميقراطي خري دليل على ذلك..هذا 
يكن من�سجما مع م�ساحلهم  الذي مل  امل�سار 
على  ي�سيطرون  الذين  وهم  القت�سادية 
دواليبه، لتجد جرنال الدقيق وجرنال ال�سكر 
ثم اجلرنال املحتكر لتجارة الزيت وال�ساي، 
اإ�سالح  يف  امل�ستعملة  املواد  جرنال  ل  ومِلَ 

هذه  كل  على  وللحفاظ  »الزفت«  الطرق 
المتيازات فهم ي�ستمرون يف اإذكاء النزاعات 
ال�سعب  لإ�سغال  جريانهم،  مع  الإقليمية 
اجلزائري ال�سقيق التواق للحرية والعدالة 
همومه  عن  والقت�سادية  الجتماعية 
احلقيقية، ولعل دعمهم ملرتزقة البوليزاريو 
ومنازعة املغرب يف �سحرائه ليدخل يف هذا 
ا�ستفزاز  �سي�ستمر  اإذن  متى  فاإىل  اجلانب.. 
جرنالت »دزاير« لل�سعب اجلزائري الذي 
ل �سك اأنه اأجنب من ي�ستطيع اإنقاذ هذا البلد 

ال�سقيق؟                                    
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يف �سنة 1916م كاد �سلطان املغرب اأن يكون خليفة لأمري املوؤمنني
 لإفريقيا ال�سمالية وجنوبها ال�سحراوي

ليوطي

جرنالت اجلزائر: بني الدقيق والزفت

بوطيب الفياللي
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هل أخطأ ابن خلدون حينما قال:
�إن �لعرب جميعا فهمو� معاين �لقر�آن 

ومفرد�ته وتر�كيبه

2

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

وعلى  العرب،  بلغة  نزل  القراآن  اأن  »فاعلم  خلدون:  ابن  قال 
يف  ويعلمون  معانيه  يفهمون  كلهم  فكانوا  بالغتهم،  اأ�ساليب 
مفرداته وتراكيبه« )املقدمة، �ص: 438، ط 1 - 1978 دار الفكر 

لبنان(.
ال ينكر اأحد اأن القراآن الكرمي نزل بلغة العرب، قال تعاىل: »اإنا 
جعلناه قراآنا عربيا« وقال: »بل�سان عربي مبني« والنبي �سلى 
عربيا،  ل�سانه  وكان  العربية،  االأمة  يف  ُبعث  و�سلم  عليه  اهلل 
العرب«  اأف�سح  »اأنا  القائل:  وهو  العرب،  اأف�سح  من  ويعد 
رواه اأ�سحاب الغريب، ورووه اأي�سا بلفظ: اأنا اأف�سح من نطق 
بال�ساد بيد اأين من قري�ص«، وروى البيهقي يف �سعب االإميان عن 
حممد بن اإبراهيم بن احلرث التيمي اأن رجال قال: »يا ر�سول اهلل 
ما اأف�سحك فما راأينا الذي هو اأعرب منك، قال: فاإمنا اأنزل القراآن 

علي بل�سان عربي مبني«.
اأبي القا�سم علي بن  وجاء يف ديوان ابن ع�ساكر لالإمام احلافظ 
كي�سان  بن  طاوو�ص  اأن  ع�ساكر  بابن  املعروف  هبة  بن  ح�سن 
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال يوم  اخلوالين الهمداين روى 

اخلندق:
اللهم ال عي�ص اإال عي�ص االآخرة **** فاغفر لالأن�سار واملهاجرين 
وعن �سلمان الفار�سي ر�سي اهلل عنه قال: �سرب ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم يف اخلندق معوله فقال:
ب�سم اهلل وبه بدينا **** ولو عبدنا غريه �سقينا
فحبذا ربنا وحبذا دينا اأخرجه 

العالية:  397، ويف املطالب   -  7 البــــاري:  الفتـــح  ابن حجر يف 
4331، وابن كثري يف البداية والنهاية، ج 4 - 97، وقال اخلطابي: 

»اعلم اأن اهلل ملا و�سع ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم مو�سع البالغ 
اللغات  من  له  اختار  لدينه،  البيان  من�سب  ون�سبه  وحيه،  من 
اأمده بجوامع الكلم،  اأف�سحها واأبينها، ثم  اأعربها، ومن االأل�سن 
قال: من ف�ساحته اأنه تكلم باألفاظ اقت�سبها مل ت�سمع من العرب 
قبله، ومل توجد يف متقدم كالمها، كقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»مات حتف اأنفه« و»حمي الوطي�ص« و»ال يلدغ املوؤمن من جحر 
209 لعبد   -  1 مرتني« )انظر املزهر يف علوم اللغة واأنواعها ج 
الرحمن جالل الدين ال�سيوطي(، وقال اجلمهور: لي�ص يف كتاب 
اهلل �سبحانه �سيء بغري لغة العرب، وقال اآخرون: اإن يف القراآن 
والنبط،  والقبط  الروم  لغة  ذكروا  حتى  العرب،  بلغة  لي�ص  ما 
اأبو عبيدة: »وقد يوافق اللفظ اللفظ، ويقاربه ومعناهما  وقال 

واحد، اأحدهما بالعربية واالآخر بالفار�سية اأو غريها«.
فمن ذلك »اال�ستربق« وهو الغليظ من الديباج، وهو »ا�ستربه« 
بالفار�سية وغريها )انظر املزهر يف اللغة واأنواعها ج 1 - 266( 
واإذا راأى اأحد هناك كلمات اأدخلت يف القراآن وهي غري عربية فقد 
اإنها عربية فقد �سدق،  العرب ف�سارت عربية، ومن قال  حولها 
اللغة  م�سطلح  يف  واأدجمت  العربي،  القيا�ص  اإىل  اأدخلت  الأنها 
العربية، وهذه الكلمات كثرية منها »اأباريق«، فحكى الثعالبي 
فار�سي  االإبريق  اجلواليقي:  وقال  فار�سية،  اأنها  اللغة  فقه  يف 
اأن  كما  هينة،  على  املاء  �سب  اأو  املاء  طريق  ومعناها  معرب، 
عربانية.  وقيل  فار�سية  وقيل  عجمية،  اإنها  قيل  »جهنم«  كلمة 
كلهم معاين  العرب  ال�سوؤال وا�سحا وهو: هل عرف  هنا  ويبقى 

هذه الكلمات؟
اأما  اإىل الكلمات،  طبعا �سيكون اجلواب بالنفي، هذا فيما يرجح 
املعاين والرتاكيب وما جاءت به االآيات الكرمية من دالئل بالغية 
واأبعاد جمازية، فهذا �سيء اأكيد اأنه ال يفهمه اإال اجلهابذة الكبار 
وعلماء اللغة والبيان، وحتى فيما يتعلق ببع�ص الكلمات، فهناك 
قرئت  فقد  القراءة  حيث  فمن  ومعنى،  قراءة  فيها  اختلف  من 
»�سراجا« مبعنى اجلمع، وقرئت »تبارك الذي نزل القراآن« من 
قراأها  جنة«،  له  »ويكون  »اأنزل«،  وغريه  اجلوزاء  اأبي  طرف 
االأعم�سي واأبو ح�سني »يكون« بحذف الواو يف االأول، »ويجعل 
وحامد  ماهر  وابن  كثري  ابن  قراأها  الالم،  بفتح  ق�سورا«  لك 
وتابعهم اأبو بكر و�سيبان بن عا�سم وكذا حمبوب عن اأبي عمرو 
ور�ص »ويجعل« ب�سم الالم، وقرئت اأي�سا بجزم الالم عطفا على 
حمل جعل، وقيل الإدغامها، وقوله تعاىل: »وما يعبدون من دون 
اهلل«، قراأها ابن م�سعود واأبو نهيك وعمر بن ذر »وما يعبدون 
حكى  الذال،  بت�سديد  كذبوكم«  »فقد  تعاىل:  وقوله  دوننا«  من 
بالتخفيف، وقوله تعاىل: »ومن يظلم منكم  اأنها قرئت  القرطبي 

نذقه« »بالنون« قرئت يذقه بالياء.
يتبع

طويل،  م�سل�سل  باملغرب  ال�سري  حوادث 
وظاهرة يومية اأ�سبحنا نعي�سها، فال مير 
يوم دون اأن ن�سمع عن حادثة �سري جديدة 
ومفجعة وقعت هنا اأو هناك، وتزداد هذه 
العطل  اأثناء  ارتفاعا خ�سو�سا  احلوادث 

واملنا�سبات كاالأعياد.
احلوادث  هذه  م�سل�سل  يتابع  والذي 
با�ستمرار البد اأن ي�سل اإىل نتيجة، مفادها 
اأنا�ص  الدامية  احلوادث  هذه  اأبطال  اأن 
واعني  وغري  وم�ستهرتون  متهورون 
ال  ال�سياقة  فاأثناء  يفعلون،  ما  بخطورة 
جنونية  ب�سرعة  ال�سري  عن  يتورعون 

ومفرطة.
طرق  فهي  احلوادث،  هذه  م�سرح  اأما 
ال�سري  يخلو  وال  خطر،  م�سدر  اأ�سبحت 
من  فكم  مميتة،  حوادث  وقوع  من  عليها 
و�سرور  فرح  يف  رحلتها  تتابع  كانت  اأ�سر 
عميق  حزن  اإىل  فرحتها  تنقلب  اأن  قبل 
امل�سالك  �سعوبة  ب�سبب  كبرية  وماأ�ساة 
الطرقية، و�سعوبة املنعرجات اأو ب�سبب 

هذه ال�سرعة املفرطة اأو العياء.
الف�سائيات  عرب  نرى  اأو  ن�سمع  كنا  واإذا 
بع�ص  مواطني  من  كبرية  ن�سبة  اأن 
اأحداث  الدول تقتل كل يوم ب�سبب وقوع 
اإرهابية اأو نزاعات عرقية اأو طائفية، فاإن 
ال�سري  حوادث  ب�سبب  املغرب  يف  يقتل  ما 
يقع  عما  ن�سبة  يقل  وال  خطورة  يقل  ال 
االأحداث،  هذه  تعي�ص  التي  البلدان  بهذه 
الأن حرب الطرق عندنا حت�سد املزيد من 
االأرواح كل يوم، اإذ ال نكاد نن�سى ما خلفته 
نفاجاأ  حتى  واأمل  حزن  من  �سري  حادثة 
ال  امل�سل�سل  هذا  وكاأن  اأخرى  بحوادث 
ينتهي رغم كل احلمالت االأمنية وحمالت 
الوطنية  اللجنة  بها  تقوم  التي  التوعية 
ذلك  اأن  اإال  ال�سري،  حوادث  من  للوقاية 
مل يغري يف االأمر �سيئا بل حتى العقوبات 
الزجرية التي جاءت بها مدونة ال�سري مل 
النزيف  هذا  اإيقاف  االأخرى  هي  ت�ستطع 
حرب  ت�سمى  التي  احلرب  وهذه  اليومي 
عدد  ارتفاع  يف  ال�سبب  ويرجع  الطرق، 

الوعي  انعدام  اإىل  ببالدنا  ال�سري  حوادث 
لدى بع�ص ال�سائقني بل اإن منهم من يعاين 
من اأمرا�ص نف�سية وع�سبية اأو يعاين من 
مر�ص ال�سكري اأو �سغط الدم املرتفع مما 
على  ال�سيطرة  وفقدان  لالنفعال  يعر�سه 

ال�سيارة اأثناء ال�سياقة.
اإن االأرقام التي يتم اإعطاوؤها عن عدد قتلى 
فمعدل  خميفة،  باملغرب  ال�سري  حوادث 
كل  خالل  يزيد  ما  اأو  قتيل  اآالف  اأربعة 
واإن�سانية جتعلنا  كارثة وطنية  هو  �سنة 
نفقد العديد من املواطنني، اإذ خالل ع�سر 
�سنوات تقريبا نكون قد فقدنا اأربعني األف 
ن�سمة تقريبا وهو ما يعادل �سكان اإحدى 
كارثة  وهي  باملغرب،  ال�سغرية  املدن 
حقيقية، فهل فكر املتهورون يف خطورة ما 
يفعلون؟ وهل فكر امل�سوؤولون عن جتهيز 
اإ�سالح وتو�سعة بع�ص الطرق  الطرق يف 

التي هي م�سدر هذه احلوادث ببالدنا؟
جد بوشتى )الرباط(

هل فكر �ملتهورون يف خطورة 
ما يفعلون؟
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المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

اإىل  ملكنا�ص  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
العموم اأنه قد اأودع بامل�سلحة القانونية 
 358 برقم  مقهى  باإحداث  يتعلق  ملفا 
طرف  من  مكنا�ص  الزيتون  جتزئة 

ال�سيد)ة(: ال�ستيوي اجلاليل.
االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
بامل�سلحة القانونية باجلماعة احل�سرية 
ملكنا�ص )ملحقة احلبول( ق�سد االطالع 
على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك 
من  ابتداء  يوما(   15( مدته  اأجل  خالل 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

 المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

اإىل  ملكنا�ص  البلدي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
العموم اأنه قد اأودع بامل�سلحة القانونية 
ملفا يتعلق باإحداث حمل لبيع وتريي�ص 

الدجاج برقم 1 درب �سيدي املكي ق�سبة 
ال�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�ص  هدرا�ص 

اخللطي لطيفة.
االت�سال  االأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
بامل�سلحة القانونية باجلماعة احل�سرية 
ملكنا�ص )ملحقة احلبول( ق�سد االطالع 
على هذا امللف واإبداء مالحظاته، وذلك 
من  ابتداء  يوما(   15( مدته  اأجل  خالل 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

مكتب التسوية والتصفية
 والتسيير القضائي
تسوية قضائية )1(

ملف صعوبة المقاولة رقم:
10 - 2011 - 04 

التسوية القضائية رقم 03 - 2012
�إ�ضعار )2(

بتاريخ  ال�سادر  احلكم  مبقت�سى 
 2013/03 عدد  حتت   2013/10/23

بوجدة  التجارية  املحكمة  ق�ست 
عمرو  ذ.  املنتدب  القا�سي  با�ستبدال 
قريوح يف ملف الت�سوية الق�سائية عدد: 
 STE( ناظوطيك�ص  ل�سركة   2012/03

االجتماعي  مقرها  الكائن   )NADOTEX
باالأ�ستاذ  الناظور،  بلدية  ترقاع،  بحي 

اأحمد اأبران قا�سيا منتدبا بدال منه.

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش

المحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات المقاولة

تسوية قضائية ل: السيد كنكوم 
محمد تاجر

ملف عدد: 137 - 15 - 2013

�إ�ضعار 
بتاريخ  ال�ســــادر  احلكــــم  مبقت�ســــــــــــى 
2013/10/29 يف ملف �سعوبات املقاولة عدد 

التجارية  املحكمة  ق�ست   2013/15/+  02

يف  ق�سائية  ت�سوية  م�سطرة  بفتح  مبراك�ص 
مواجهة: ال�سيد كنكوم حممد تاجر.

املحكمة  لدى  التجاري  بال�سجل  املقيدة 
التجارية مبراك�ص حتت عدد 57244 الكائن 
مقرها االجتماعي بـ: حي امل�سرية 1 حرف اأ 

رقم 505 مراك�ص.
وعينت االأ�ستاذ/ة عبد الرحيم اجلمل قا�سيا 

منتدبا،
الكائن  �سنديكا  ب�سالم  حممد  وال�سيد 

بالعنوان:
جتزئة املركز ورزازات.

ب�سفة  الدفع  عن  التوقف  تاريخ  وحددت 
عن  ال�سابقة  �سهرا  ع�سر  الثمانية  يف  موؤقتة 

تاريخ احلكم.
الت�سريح  الدائنني  من  فاملطلوب  وعليه 
بديونهم لل�سنديك املعني �سمن قائمة موقعة 
بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة  املبالغ  تت�سمن 
وذلك داخل �سهرين )1( من تاريخ ن�سر هذا 
االإ�سعار باجلريدة الر�سمية طبقا ملقت�سيات 

املواد 569، 686 و687 من مدونة التجارة.

بالن�سبة  ب�سهرين  االأجل  هذا  ميدد   )1(
للدائنني القاطنني خارج اململكة املغربية.

إعالناتإعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالناتإعالنات
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يعر�ض حاليا بقاعات ال�شينما يف الرباط والدار البي�شاء �شريط القمر 
الأحمر للمخرج واملنتج الأ�شتاذ ح�شن بن جلون.

القمر الأحمر �شاهده العديد من ع�شاق املو�شيقى والطرب الأ�شيل 
اعرتافا باملبدع الفنان الراحل الأ�شتاذ الكبري عميد املو�شيقى املغربية 

عبد ال�شالم عامر. 
جاء الفيلم يف �شيغة غري فنية للقيمة التي خلفها عبد ال�شالم عامر 
مع رواد ال�شعر والكلمة، الأ�شتاذ عبد الرفيع اجلواهري بالأخ�ض، 

واملطربان: عبد الهادي بلخياط وحممد احلياين.
وكان الفنان املبدع الراحل حميد بن ال�شريف اأول خمرج قام بت�شوير 

هذه الروائع على �شاطئ الوداية بالرباط.
الفنانة ب�شوتها دبلجة بديعة ريان  اأدتها  اأتذكرون: ورقراق يطل.. 
واأمينة ر�شيد، �شريط �شينمائي زمنه 15 دقيقة ب�شورة جميلة جدا..

كان على ح�شن بن جلون اأن يرجع اإىل هذا ال�شريط )كوثيقة تاريخية( 
حتى تكمل ال�شورة احلقيقية للفنان عبد ال�شالم عامر الذي �شافر اإىل 
م�شر مع كبار املطربني: عبد الوهاب الدكايل، عبد الهادي بلخياط 
الفياليل  الغيور رحمه اهلل عزيز  اإدارة املنتج  وحممد احلياين حتت 

�شحبة الفنان اأحمد عفو اهلل، وعرف بهم يف م�شر.
وهناك التقى اجلميع مع عبد الوهاب واأم كلثوم وعبد احلليم حافظ 

واملوجي وبليغ حمدي.
كل هوؤلء الأ�شاتذة ا�شتهدوا بعبقرية الأ�شتاذ عبد ال�شالم عامر حتى 

قدومهم اإىل املغرب عدة مرات.
عندما ح�شرت و�شاهدت القمر الأحمر تاأ�شفت كثريا لعدم وجود هذه 
امل�شاهد التي جاءت يف �شيناريو �شعيف جدا وحتى امل�شاركة الفنية 
للممثلني جد �شعيفة، ل وجود ملمثلني حقيقيني ولو كانوا يف الفيلم 

لكان طعمه اأجمل واألذ..
مع الأ�شف اخرتت نا�شا ل عالقة لهم بامليدان.. واأنت حر، لكن اجلمهور 
املغربي يعرف ال�شاذة والفاذة.. ل خمرج بدون ممثلني وق�شة بدون 
�شيناري�شت حمرتف.. وها اأنت ت�شقط بعد اأعمالك اجلميلة: يا ريت، 
الأحمر  القمر  اأما  وو..  ال�شوداء  والغرفة  ال�شريف،  مولي  ودرب 

)ا�ْشريط( لي�ض �شريطا �شينمائيا.

القمر الأحمر
يوميات فنان

)2(

يعترب فتح اهلل كولن اأحد اأ�شهر امل�شلحني امل�شلمني يف الع�شر 
العامل،  م�شتوى  على  املعا�شرين  الدعاة  ومن  احلا�شر، 
املتحدة  الوليات  من  كل  يف  عاملية  جامعات  له  اأن�شاأت  وقد 
اأق�شاما  تركيا،  بلده  اإىل  بالإ�شافة  واأندوني�شيا  واأ�شرتاليا 
خا�شة با�شمه، ومراكز علمية متخ�ش�شة، وانعقدت ندوات 
والفل�شفية  الدعوية  ونظرياته  حياته  لدرا�شة  كثرية  دولية 

والإ�شالحية والرتبوية.
و�شحايا  للمنكوبني  الإن�شانية  الإمنائية  اأعماله  جانب  فاإىل 
احلروب، فقد غطت خدمات موؤ�ش�شاته القارات كلها، ول�شيما 
العلوم  معطيات  بني  جتمع  التي  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
وحتقق  الأوىل  املرتبة  تتبواأ  جعلها  مما  الأخالقية  والقيم 

النجاح والتفوق يف جمالها الرتبوي والدعوي.
منهجه  يف  الكربى  الأ�شبقية  لها  التعليمية  املوؤ�ش�شات  فهناك 
من  وعدد  خا�شة،  مدر�شة   1000 من  )اأكرث  الإ�شالحي 
وهناك  الطلبة،  وبيوت  اجلامعية،  املدن  ومئات  اجلامعات، 
اإذاعية،  وحمطات  وجمالت،  )�شحف،  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 
اإخبارية  ثقافية  قنوات  وهي  لغات،  بعدة  تبث  وف�شائيات 
وامل�شايف  العالج  موؤ�ش�شات  جانب  اإىل  لالأطفال(  اجتماعية 
وخارجها،  تركيا  يف  الن�شر  دور  اأكرب  من  وعدد  ال�شحية، 
وجمعيات ومنتديات لرجال الأعمال والتجار، وهناك ع�شرات 
املواقع الإلكرتونية على �شبكة الأنرتنيت تبث باثني وع�شرين 

لغة، وتن�شر موؤلفاته واأخباره وتوجيهاته.
منابع  الإن�شان  اأيها  »فجر  منهجه:  عن  يقول  اإليه  فلن�شتمع 
العقل ياأتك العلم واثبا، وفجر منابع الب�شرية تاأتك املعرفة 
متواثبة، فكل عقل كبري فهو للب�شرية مدين، وعقل بال ب�شرية 
ل يزكو غر�شه ول يت�شع فهمه، فاإن التقيا على �شعيد الإن�شان 

ح�شل املطلوب، وبان كل ظاهر وحمجوب«.
واأن  كونية،  م�شوؤولية  امل�شلم  م�شوؤولية  اأن  يوؤكد  كان  لذلك 
الإن�شان،  من  يبداأ  التغيري  واأن  الفرد،  ب�شالح  العامل  �شالح 
واأنك اإذا غريت الإن�شان فقد غريت الدنيا كلها، واإذا ا�شتطعت 
اأن ت�شنع الإن�شان، فقد �شنعت احلياة واحل�شارة برمتها، 

وحققت العمران.
وي�شيف معربا عن منهجه ال�شحيح قائال:

اإىل منجم حب وحمبة،  القلب انقلب  »اإذا جتوهر الإميان يف 
يف  ال�شيطان  اأن  فكما  فيه،  ينجم  اأن  الكراهية  ملعدن  فاأنى 

الكراهية مغمور، فاأنت يا موؤمن باملحبة معجون..«.
التيارات  بني  والتفاهم  والتوا�شل  احلوار  اإىل  دعا  هنا  ومن 
وعلى  تركيا،  داخل  املحلي،  امل�شتوى  على  املختلفة  الفكرية 
واأبناء  الديانات،  اأتباع  بني  والدويل  الإقليمي  امل�شتوى 
الت�شامح  نهج  اإىل  ودعا  املتعددة،  والثقافات  احل�شارات 
فا�شتجابت  والتع�شب،  العنف  ونبذ  والتعاي�ض  والتوافق، 
له الأطراف وعرف يف العامل كله بداعية الت�شامح والتوافق 

وبلغت ذروتها يف الجتماع الذي عقده مع البابا يف الفاتيكان.
وقد عرب عن ذلك بقوله:

وده  حبل  يكون  كيف  مو�شول،  تعاىل  باحلق  قلبه  كان  »من 
به  تنفرد  اأو  وحدة،  تغ�شاه  وكيف  مقطوعا؟  النا�ض  مع 

وح�شة..؟«.
اإىل النفتاح على الإن�شانية  من هنا اجته يف دعوته ومنهجه 
باأ�شرها، واإبالغ العامل كله باأن الإ�شالم دين الرحمة، يدعو اإىل 
الأخوة بني بني الب�شر، واأن امل�شلم ل ميكن اأن يكون اإرهابيا، 
واأن الإرهابي ل ميكن اأن يكون م�شلما، داعيا اإىل اأن التعاون 
والثقافات  الديانات  اأبناء  وبني  امل�شلمني  بني  والتعا�شد 
العامل، وقد  لتاأ�شي�ض �شالم وا�شتقرار على م�شتوى  الأخرى 

اأكد توجهه هذا قائال: 
»ل تتكلم قبل اأن تغم�ض ل�شان قلبك برحيق روحك، لتتهافت 
عليك ال�شمائر تهافت الفرا�ض على رحيق الزهر، وكم من القلوب 

�شتغت�شل باأ�شواء قلبك عندما تورق �شجرة اإخال�شك..«.
اأكرث من  وقد جمع هذه الأنوار والتوجيهات والإ�شراقات يف 
�شتني كتابا ترجمت اإىل اأكرث من خم�شة وثالثني لغة نرجو اأن 
فيها من خري ودعوة وفالح  ما  ونقراأها ونتمعن  عليها  نقبل 

اأذكر يف مقدمتها:
قراآنية  »اأ�شواء  الإن�شانية«،  مفخرة  حممد  اخلالد:  »النور 
يف �شماء الوجدان«، و»ترانيم روح واأ�شجان قلب«، »وروح 

اجلهاد وحقيقته يف الإ�شالم«.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

فتح اهلل كولن ومنهجه 
الإ�صالحي الرتبوي

يا لفاقـد اع�شابو برد الـدم              وزن كالمك وال ت�شتــــــــم
ال تخلي ال�شيطان فيك يتحكم             الغالط ا�شرب ليه وتب�شــــــــم
اإلـــــى �شمــــــــــتي انــــــــــــــت            خلي �شمريو يتكلــــــــــــــم
حلقاد اإىل كانــــت نابتـــــــــة             فلقلوب تعطي نوار ال�شـــم

رد بالــــــــــــك لكالمـــــــــــــك             كم رزين وت�شلح بالثباتــة
دير �شكيــــــــــمة لل�شانــــــــك            كالم العيب يردك �شماتــــة
الغ�شب كريد االإن�شان عمــى             ما ي�شوف قدامو غري الظلمة
يابـــــــــو ل�شــــــــان طويـــــل              يا جلــــــارح بالكلمــــــــــــــــة

العيب ما يحـــــل م�شاكــــــــل               يزيد يعــــمق االأزمـــــــــــــــة
ديــر لع�شابـــــك فـــرامــــيل             وال ت�شرب باللكمـــــــــــــــــة
بعــد من الــــــقال والقــــيل               ولب�س ثوب احلكمــــــــــــــــة

دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

برد الدم

اأجراه  الذي  القيم  ال�شتجواب  قراأت 
ال�شيد �شعيد الريحاين مع الباحث الكبري 
موحى  ال�شيد  الأمازيغية  الثقافة  يف 
يدل  مما  وبحثه  جوابه  ف�شرين  اأوهتيت، 
بتاريخ  وا�شع  اطالع  له  الرجل  اأن  على 
هذا  من  ا�شتفدت  ولقد  وبرجاله،  املغرب 
ال�شتجواب ال�شيء الكثري، ف�شكرا جزيال 
القيمة  املعلومات  على  اجلليل  لالأ�شتاذ 
التي اأفادنا بها، راجيا له مزيدا من العطاء، 
ميد  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  من  وراجيا 
قوت  مالكا  بدنه،  يف  معافى  �شاملا  عمره  يف 
الأ�شبوع  )انظر  دينه  على  حمافظا  يومه، 

.)2013 - 10 - 31
ومبا اأن اجلواد قد يكبو، وَجلَّ من ل ي�شهو، 
اأبي  عن  اأوهتيت  موحى  ال�شيد  تكلم  فلما 
»وهو  باحلرف:  عنه  قال  الزياين  القا�شم 
التجاين  اأحمد  �شيدي  زاوية  يف  مدفون 
�شبق  اأو  �شهو  هذا  اأن  �شك  ول  اليوم«. 

قلم، فاأبو القا�شم الزياين مدفون يف الزاوية 
ال�شلطان مولي  باأمر من  النا�شرية بفا�ض 
�شليمان العلوي وذلك �شنة 1249هـ، انظر: 
مبن  الأكيا�ض  وحمادثة  الأنفا�ض  »�شلوة 
اأقرب من العلماء وال�شلحاء بفا�ض« ل�شيخ 
الإ�شالم ال�شريف حممد بن جعفر الكتاين �ض 

296 ج1. رحم اهلل اجلميع.
وملزيد من املعلومات، فقد كان اأبو القا�شم 
ومن  واأديبا،  موؤرخا  اهلل  رحمه  الزياين 
كتبه: »الرتجمان املعرب – بالعني – عن 
ال�شلوك  و»األفية  واملغرب«  امل�شرق  دول 

يف وفيات امللوك«.
و�شت  مائة  اهلل  رحمه  الزياين  عا�ض  وقد 
حتى  فا�ض  مبدينة  معجبا  وكان  �شنني، 
يعلم  فيها  فبقي  منها،  يخرج  األ  اأق�شم 
ويتعلم حتى اأتاه اليقني بفا�ض رحمه اهلل 

رحمة وا�شعة وغفر له و�شرت عيوبه.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

موحى اأوهتيت وقرب اأبي القا�صم الزياين

»ال�صــــــرط« عادة قدمية 
مبنافع كبرية

يعترب »ال�شرط« من التقاليد العميقة واملر�شخة  ب�شكل كبري يف املجتمع 
نح  املغربي، وت�شيع خا�شة لدى اأو�شاط القبائل القروية، هذا ال�شرط ميمُ
عليه  وي�شطلح  ال�شالة  يف  يوؤمهم  الذي  اهلل  لكتاب  احلافظ  لل�شخ�ض 
بـ«امل�شارط«، حيث تفر�ض عليه القبيلة جمموعة من ال�شروط مقابل اأدائه 

ملجموعة من الواجبات ونذكر منها:
- اأن يكون حافظا للقراآن الكرمي على اعتبار اأنه من ال�شروط الأ�شا�شية 

للم�شرتط، لأنه هو املكلف باإمامة النا�ض يف جميع ال�شلوات.
- اأن يكون متزوجا حتى ت�شمن القبيلة التي هو م�شارط فيها ا�شتقامة 
اأخالقه، لأن الزواج يح�شن الفقيه خا�شة من الزنا التي تعترب عارا على 

القبيلة.
احلالت  عند  اإل  باأوقاتها  واللتزام  ال�شالة  اأوقات  عن  التخلف  عدم   -
الق�شوى وحتى يف هذه احلالة يجب اأن يرتك خليفة له لتعوي�شه غالبا ما 

يكون من اختياره.
- مقابل وفاء الفقيه اأو امل�شارط كما ي�شمونه)عرفاً(؛ فاإن القبيلة تقوم من 
جهتها بتقدمي جمموعة من اخلدمات لهذا ال�شخ�ض ح�شب الأعراف املتعارف 

عليها يف القبيلة، ومن بني هذه اللتزامات املقدمة من طرف القبيلة :
�شعري  اأو  )حبوب  ال�شنوي  املح�شول  من  جزءا  القبيلة  اأفراد  تقدمي   -

وما�شية اأحيانا( لالإمام امل�شارط.
- توفري �شكن  لالإمام داخل امل�شجد اأو بالقرب منه.

- تقدمي قدر معلوم من املال يكون اإما �شهريا اأو �شنويا ح�شب التفاق بني 
الإمام واأع�شاء القبيلة يف البداية.

- بالن�شبة لالأكل يقوم اأفراد القبيلة باإطعامه عن طريق ما يعرف عندهم 
»بالنوبة«.

عموما يحظى الفقيه »امل�شارط« باحرتام كبري من طرف ال�شغري والكبري 
يف القبيلة، وقد يقوم بوظائف اأخرى كتحفيظ القراآن الكرمي لالأطفال ال�شغار 

بامل�شجد، وهو ما يعرف يف ا�شطالح اأهل املغرب بامل�شيد.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل اأن هذا العمل الذي كان عرفا من الأعراف 
املتداولة يف القبائل اأ�شبح خا�شعا منذ �شنة 2004 لتدخل الدولة، حيث 
اأ�شبح املجل�ض العلمي الأعلى يخول لرئي�ض املجل�ض العلمي املحلي حق 

منح »�شهادة تزكية« لل�شخ�ض الذي �شوف يكلف بالإمامة يف امل�شاجد.
�شفوة القول، اإن مثل هذه العادات رغم عدم بروزها للعيان وعدم تداولها 
بني النا�ض فهي تقوم بدور كبري يف احلفاظ على توازن املجتمع خا�شة 
يف املناطق التي لزالت تتلم�ض طابع البداوة البعيد عن رقة احل�شارة 
املزعومة، هذه الأمور ت�شري ب�شكل �شل�ض يف املجتمع العميق بعيدة عن 
بالقيم والعادات  القانون وطبول العوملة اجلارفة، لذلك فالت�شبث  طوق 
والأعراف خا�شة تلك التي من �شاأنها متتني الروابط الأ�شرية والقبلية قد 
حت�شن املجتمعات ومتنحها مناعة قوية �شد ما قد يداهمها من تيارات 
اأهلهم حينما قال  الغرب عرب قنواته املتعددة، و�شهد �شاهد من  ير�شلها 
اأن تلغي �شعبا ما تبداأ ب�شل ذاكرته  اأردت  املوؤرخ الربيطاين هوبل: »اإذا 
اأخرى غري  ثقافة  يتبنى  ثقافته وتاريخه، وجتعله  تلغي  ثم  التاريخية، 
ثقافته، وتخرتع له تاريخا اآخر غري تاريخه، وجتعله يتبناه، عندئذ ين�شى 

هذا ال�شعب من هو، وماذا كان وبالتايل ين�شاه العامل«. 
عثمان سال )تازة(

● مصطفى منير



بقلم: أبو أزهار

نقول ونعيد التكرار
كم من شجار
في تلك الدار

لم يأتنا باالستقرار
بل ضيع الثمار

وأصاب باالنهيار!!
فها هي األسعار
ترفع دون إشعار
وها هي األخطار

تحدق بالخبز والخضار
وكأننا في حصار!!

ويا ما من أنوار
حجبها الغبار

وقد قيل عن التكرار
إنه يعلم الحمار
وتشهد األخبار

إال في االستزوار!!

أين التعلم؟!

الكالم الموزون

المنوعات

كانت حديقة ماجوريل تقع بني اخِلَرب والّدور الع�شوائية 
ظهر  وكلما  وال�شفيح،  الّنبق  باأ�شواك  امل�شّورة  الطينية، 
و�شرتى«.  »ِانتظر  رّده:  يكون  العزوا  لرفيقي  ا�شتغرابي 
املكلف  احلار�س  م�شكن  باب  على  وقفنا  اأن  اإىل  وانتظرت، 
باحلديقة امل�شونة، ال�شيد العربي ّباجّدي، ومل يكن �شكنه 
حواجبه،  بهّزة  ِا�شتقبلنا  جريانه.  عن  �شيء  يف  يختلف 
اأن  الأيام  بهواء خي�شومه، علمت يف لحق  وهمهمة مزودة 

ذلك من طبعه. 
اأن  العزوا  اأخرب  واأهله،  اأبنائه  لل�شالم على  اأدخلنا  اأن  بعد 
ال�شي حممد بلحاج البقال مل يح�شر بعد، واأن بع�س الإخوة 

و�شلوا للحديقة فردا فردا. 
تقدمنا للخروج من باب خلفي مل�شكن احلار�س باّجدي املقابل 
لأحد اأبواب احلديقة، وعاد م�شرعا لنتظار الآخرين. فاغتنم 
ابن اجلياليل الفر�شة ليتجول بي بني غرائب ال�شجر، واأ�شكال 
من  امل�شتوردة  لالأب�شار،  املبهرة  والأزهار  النباتات  اأروع 
املنتع�شة  والأكدار،  الهموم  لكل  املفّرجة  الأقطار،  خمتلف 
املمتزج  الآبار  تلك  مياه  من  لها  توّفر  مبا  والنهار،  بالليل 
خريرها بزقزقة وتغاريد الأطيار، املحددة ممراتها بالأمتار 
جميع  كنوزها  بكل  الإحاطة  من  يتمكن  حتى  والأ�شبار، 
الفنان  هذا  ملدح  العبارات  اأجمل  ينتقون  الذين  الزوار، 
اأن  بباله  يخطر  ول  يعلم  يكن  مل  والذي  اجلبار،  العبقري 
عبقريا اآخر ا�شمه حممد بلحاج البقال �شيّتخذ من اإحدى زوايا 
حتفته ملتقى لأفراد خليته يف عز وا�شح النهار، وي�شدر منها 
التعليمات ملا جد من الأفكار، وما يجب بعد قراءة الدورية 
احلزبية من قرار، وذلك ما تي�ّشر يل اأن اأح�شره يف هذا اليوم 

مع الكبار. 
بع�شنا،  ال�شينية  حول  وحتلق  جمعنا،  اكتمل  عندما 
الذي  بالقدر  »نزهتنا«  يف  اللهو  و�شائل  ببع�س  متظاهرين 
اأما  ومعلمنا،  اأ�شتاذنا  قراءة  وعلى  �شمعنا  على  ي�شو�س  ل 
باملراقبة  للقيام  انطلقوا  فقد  اإخواننا،  من  الآخر  البع�س 
يحمل  كان  من  ومنهم  بال�شتمتاع،  متظاهرين  واحلرا�شة 
�شاحب  من  ّباجدي  ت�شلم  اأن  اإىل  »ُيراجع«،  الدرا�شة  كتب 
�شّبهـا  بعد  اجلميع  ليتزاحم  »الطنجيات«،  »الفرناط�شي« 
يف الطواجني، فتت�شابك الأيادي عند بع�س القطع »امَللجية« 
باملزاح  املعروف  النزهة  طابع  لإ�شفاء  ال�شحكات  وترتفع 

والنكتة والت�شلية.  
وما اأن تكتمل حركة الغروب حتى يكون اجلميع قد ان�شرف 
حت�شبا لكل مكروه، فاملنطقة خالء، ول يعرف عنها اإل اجُلرم 
والَبالء، وقلة احلياء، جتمع بني غرب باب دكالة، و�شرق باب 
اخلمي�س، وتطل على جبل جليز ووادي النفي�س، فم�شالكها 

َقْر. بالليل خطر، وحر نهارها جعل النا�س ي�شمونها �شَ
كانت النتيجة التي خرجنا بها من تلك الجتماعات املت�شرتة 
ال�شاحة  تعرفه  كانت  ما  ل�شرح  التوعية  »الْنَزاَهة«  حلة  يف 
الوطنية من اختالفات يف وجهة النظر، واأ�شاليب املواجهة مع 
املحتل الذي بداأ ينتقي لبط�شه املت�شددين من الوطنيني، الذين 
ل يرون بديال عن رحيله بكل ما يتاح من و�شائل، وبني تلك 
النخبة املعتدلة التي حتمل �شعار: »يوؤخذ باللني ما ل يوؤخذ 
بالعنف والقوة«، وامل�شتعمر كان يعرف دعاة النظريتني حق 
املعرفة، ومن ثم �شار يزج باملتحم�شني للت�شعيد يف ال�شجون، 
بينما يفتح قنوات احلوار مع الطرف الآخر. اأّما الوطنيون 

الُب�شطاء والفقراء فبيت ق�شيدهم بدون ا�شتثناء:
   للحرية جهادنا حتى نراها

                                     والت�شحية �شبيلنا اإىل لقاها 
وبعد اأن يو�شح كل ذلك ال�شي حممد بلحاج البقال، يتطرق 
األف  ال�شنة  لتلك  العر�س  عيد  احتفالت  حت�شري  ملو�شوع 
وت�شعمائة واثنني وخم�شني )1952( املراد بها تقوية جناح 
من  القادم  �شعوبة  خليته  اأفراد  عن  يخف  ومل  الت�شعيد.. 
واإقدام،  وفداء  ت�شحية  من  �شتفر�شه  ما  وخطورة  الأيام، 
بينهما من  دار  اإبراهيم، وما  اهلل  لقائه عبد  �شر  وك�شف عن 
لهيئة  مديرا  الزعيم  كان  واأعوام، عندما  �شهور  قبل  حديث 
حترير جريدة العلم، وعرب له البقال عن ا�شتعداد جماعات 
مهمة من الوطنيني يف الدار البي�شاء ومراك�س عن رغبتهم يف 
اإل الإ�شارة من  دخول عملية الكفاح امل�شلح، ول ينتظرون 
امللك حممد بن يو�شف، فرد عليه عبد اهلل اإبراهيم باحلرف 

قائال:
»ا�شمع اآ ال�شي حممد.. امللك من �شنة 1944 وهو كيعطي يف 
الإ�شارات.. واىل كنتو كت�شّناوه يهز مكحلة )بندقية( وي�شبق 

قدامكم، هاذ ال�شي راه ماغدي�س يكون«.
واأو�شح بلحاج البقال اأنه اعترب رد عبد اهلل اإبراهيم مبثابة 
القيادة  عن  حتى  بعيدا  للعمل  الأخ�شر  وال�شوء  التزكية 
النتماء  بحق  اجلماعات  احتفاظ  مع  التقليدية  ال�شيا�شية 

لالأحزاب، وحزب ال�شتقالل على اخل�شو�س.
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 حسن الجندي
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زفاف الغاوي يف مهرجان 
مو�سيقي كبري

بزفاف  �شال  ِاحتفلت 
ال�شاب عادل الغاوي 
حممد  الفنان  ابن 
الغاوي، على الآن�شة 

كاميليا اخلرازي.
احلفل  هذا  وامتاز 
مب�شاركة  الكبري، 
اأقطاب الفن املغربي، 
الأ�شالة  مبدعة  من 
احلاجة احلمداوية، اإىل مطربة الفن الرفيع 
اأ�شدقاء  من  ح�شد  وح�شور  راأفت،  لطيفة 

الفنان الغاوي.
اإىل  ال�شادقة  بتهانيها  تتقدم  و»الأ�شبوع« 
العرو�شني عادل وكاميليا واإىل عائلة الغاوي 

وجميع الأقرباء وبالرفاه والبنني.

من �سيفوز بجائزة عالل 
الفا�سي ل�سنة 2013؟

عالل  موؤ�ش�شة  تعلن 
وموؤ�ش�شة  الفا�شــــي 
ل�شنـدوق  الرعـــاية 
الإيـــــداع والتدبـــري 
للم�شاركني يف جائزة 
ل�شنة  الفا�شي  عالل 
مو�شوع:  يف   ،2013
فـي  »الدميقراطيــــة 
املغـــــرب املعــا�شـر 

ت�شورا وممار�شة«.
ولكافة الباحثني، واملهتمني، ولعموم املواطنني 
اأن حفل توزيع اجلوائز على الفائزين قد مت يوم 
نونرب   12 موافق  1435هـ،  حمرم   08 الثالثاء 
مبقر  م�شاء،  اخلام�شة  ال�شاعة  على  2013م، 
كلم  ال�شاد�س،  حممد  ب�شارع  الكائن  املوؤ�ش�شة 

6.500، ال�شوي�شي – الرباط.

هاجم موقع اإلكرتوين ملكة جمال املغرب، فاطمة فايز، بن�شره  + �شورة
فيديو يتهمها باأنها »�شافرت اإىل م�شر من اأجل اإقامة عالقات 
عاطفية«، وقالت فاطمة: »اإن هذا الفيديو مفربك ول اأ�شا�س 
له من ال�شحة«، واأ�شافت: »اأنا ابنة الريف، وبنات الريف هن 
حفيدات الزعيم عبد الكرمي اخلطابي، وهو زعيم معروف 
لهذه  اأنتمي  بكوين  اأفتخر  فاأنا  به،  ونفتخر  العزة،  عنه 

املنطقة«.
واأكدت ملكة اجلمال اأنها �شافرت اإىل م�شر لي�س من اأجل 
التمثيل اأو الغناء، كما ادعى البع�س، واإمنا هي هناك من 
اأجل العمل اخلريي، ومنذ دخولها اإىل م�شر وهي تنتقل 

من جمعية خريية اإىل اأخرى.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الهجوم الإعالمي الذي تعر�شت 
له فاطمة فايز، ح�شل عقب انعقاد موؤمتر �شحفي لها يف 
مقر نقابة ال�شحفيني مب�شر، كان الغر�س منه مناق�شة 
كتاب عن حياتها واحتكاكها بح�شارات اأخرى، واأي�شا 

مناق�شة دور املراأة يف م�شاعدة اليتامى واملحتاجني.

       جمعية حضانة طنجة للرضع المتخلى عنهم

يف 8 دجنرب 2013، يقام بق�شر الأنوار بطنجة حفل كبري يدعى له اأقطاب املال 
والأعمال، والراغبون يف دعم اأن�شطة اجلمعية املغربية حل�شانة الأطفال الر�شع، 
والتي ترتاأ�شها ال�شيدة خديجة البوعبيدي مب�شاركة جمموعات متنوعة من الفرق 

املو�شيقية مبختلف التخ�ش�شات وم�شاهمة كل من الفنانني: اأمال عبد القادر، وعبد 
الرحيم ال�شويري، والتهامي احلراق، وملياء الزيدي، واأ�شامة عبد الدامي، وعز 

الدين ال�شقلي وعبد ال�شالم اخللويف، وعمر ال�شريف، و�شالح الدين حم�شن.
للحجز الت�شال: 212.539933166  النقال: 06.61299396.

حفل كبير برئاسة الشريفة لال أم كلثوم 
لدعم الجمعية المغربية لحضانة الرضع المتخلى عنهم

◆ الرب رب واحد، والإ�سالم دين 
خاتم، والر�سول هاد ومبلغ، 

والحقائق ثابتة را�سخة، والطريق 
وا�سح م�ستقيم، فال تنحرف عن 

الحقائق، ول تتنكب عن الثوابت، 
وكن لربك مطيعا، وله م�ستجيبا، 

وبالر�سول الأعظم متاأ�سيا مقتديا، 
تفز بما تتمنى وترجو.

◆ التدين نجاة وفالح، وو�سيلة 
فوز ونجاح، وا�ستجابة لمن خلقك 

وا�سطفاك وميزك بالعقل والفكر 
واأولك، لتتاأمل في نفعك 

وتكوينك، وما يحيط بك من عوالم 
وحقائق واآفاق، واعبد خالقك ورازقك 

وهاديك، لتكون من ال�ساكرين.
د. يوسف الكتاني

الصديق معنينو في كتابه:
احلاج اأحمد معنينو املجاهد

الفقيد  كتب  وامل�شاحلة،  الإن�شاف  جلنة  وجميء  التناوب  عهد  قبل 
فيها:  له  يقول  عزميان،  العدل  وزير  اإىل  ر�شالة  معنينو  اأحمد  احلاج 
))لزلت مطوقا مب�شوؤولية البحث عن م�شري �شحايا الختطافات التي 
عرفها املغرب يف بداية ال�شتقالل، اإىل جانب الغتيالت واملحاكمات غري 

العادلة((.
وتلك قطرة من في�س، مما يحفل به تاريخ هذا املجاهد العظيم، الفقيد 

احلاج اأحمد معنينو.
ال�شديق  ال�شحايف  ولده  حقه  يف  اأ�شدره  الذي  الكتاب  �شخامة  ورغم 
معنينو، وما ت�شمنه هذا الإجناز، من مواقع تاريخية لها الأثر الكبري 
على واقعنا ال�شيا�شي احلا�شر، فاإن الأمر الواقع، هو اأن حياة الفقيد 
ال�شيا�شي  بالتاريخ  مهتم  كل  اإليها  يرجع  مو�شوعة  حتتاج  معنينو 

املغربي.

ملكة جمال املغرب
 التي تدعي اأنها حفيدة 

الأمري عبد الكرمي

يف حوارها مع »لال فاطمة«، اأكدت 
ر�شيد  �شلمى  ال�شاعدة  الفنانة 
الرجل  يف  يعجبها  �شيء  اأكرث  اأن 
ال�شرقية،  هو �شخ�شيته وعقليته 
وقالت عن فتى اأحالمها: »خ�شو 
يقبل عليا حيت اأنا غيورة بزاف، 
اللي  الراجل  نلقى  با�س  و�شعيب 

يقبل على هبايل«.

الفنانة املغربية 
�شلمى ر�شيد:

�سعيب نلقى الراجل 
اللي يقبل على هبايل





األخيرة

لماذا أبلغ بوتفليقة لملك المغرب، رغبته
 في إسكات الصحفي مصطفى العلوي

اللي  »املرا  الأمازيغي:  املثل  يقول 
تتح�شم، تتولد حرامي« وها هو، يف زمن 
مل  حيث  بالكم«)...(  على  اللي  »النا�س 
ما  فاإن  والرجل،  املراأة  بني  فرق  يبق 
ينطبق  اأ�شبح  املرا)...(  على  ينطبق 
على �شبه الرجل)...( لول اأنه لزال هناك 
هذه  يف  الكالم  من  حتى  يح�شمون  رجال 
التي  الأ�شبوع  جريدة  مثل  املوا�شيع، 
التي  اأن تخو�س يف املجالت  مينع عليها 
تنعدم فيها الأخالق، حني اأ�شبح كثري من 
اجلرائد،  بع�س  �شراء  يتجنبون  الآباء، 
وبناتهم..  اأولدهم  عليها  يطلع  ل  حتى 
بني  التي  اجلريدة  هذه  �شتبقى  لهذا.. 
للموا�شيع  فقط  متطرقة  نظيفة،  اأيديكم، 

التي تهم الراأي العام املهتم.
البحث عن احلقيقة  �شياق  كتبت مرة يف 
ال�شائعة مو�شوعا، ملحت فيه اإىل الرئي�س 
اجلزائري، عبد العزيز بوتفليقة، واأنا يف 
يف  وريادته  نبوغه،  اأحرتم  كتاباتي،  كل 
واخلارجي،  الداخلي  ال�شيا�شي  املجال 
كتبته  اأن  �شبق  انزعج من مو�شوع  لكنه 
الأ�شتاذ  ب�شديقه  تلفونيا،  فات�شل  عنه.. 
حممد  امللك  �شهر  ال�شرقاوي،  حممد 
اخلام�س، وال�شخ�شية املرموقة املحافظة، 
وبعد تبادل التحيات املعتادة، قال الرئي�س 
بوتفليقة لل�شيد ال�شرقاوي: ))�أرجوك 
�ل�ساد�س،  حممد  �مللك  تبلغ  �أن 
يوقف  �أن  منه،  وتطلب  حتياتي، 
م�سطفى  �ل�سحفي  هجمات  عني 
لزال  معا  الرجالن  ومادام  �لعلوي((، 
على قيد احلياة، بارك اهلل لهما يف العمر.. 
فاإن هذا ال�شتنجاد البوتفليقي)...( يك�شف 
اأول اأن �شيادة الرئي�س هو اأي�شا من هواة 
يعترب  اأنه  وثانيا:  ال�شائعة،  احلقيقة 
ميلي  الذي  هو  ال�شاد�س،  حممد  امللك  اأن 
الفتتاحيات على كل ال�شحف، وت�شروا 
هذه  كانت  اإذا  خ�شو�شا  الغلط  �شخامة 
هي معلومات بوتفليقة عن �شحف املغرب 

وهكذا ن�شل اإىل �شلب املو�شوع.
ل�شت اأدري، هل بعد هذه املكاملة.. اأو بعد 
اأن ا�شتفحلت الأخطار العاملية اجلديدة، 
اأخطار املواقع الإلكرتونية وانت�شار خوف 
ا�شتفحال  الدول، ملوكها، وروؤ�شاوؤها من 
ال�شغوط من اأجل احرتام الغول اجلديد، 
امل�شمى حقوق الإن�شان، رغم اأن الرئي�س 
املحتفظ  الإن�شان  حقوق  زعيم  اأوباما، 
اأر�شل  غوانتانامو  يف  الالاإن�شاين  باملعتقل 
فريقا م�شلحا لغتيال زعيم القاعدة اأ�شامة 
بن لدن وهو نائم، واأخفى جثته التي مل 
يعرف لها اأتباع القاعدة ول زوجة اأ�شامة 
�شالة  عليها  لي�شلوا  قربا  اأولده  ول 

اجلنازة. 
واخلوف  اللعبة،  هذه  لأ�شول  وم�شايرة 
ظاهرة  املغرب  يف  نعي�س  اأ�شبحنا  منها، 
جديدة، اأغرقت جمال الإعالم وال�شحافة، 

من  ي�شرف  ما  فيها  املاليري،  من  بحر  يف 
اأجل اإ�شدار �شحف وجمالت جديدة)...( 
اإذاعات  اأو  اإلكرتونية جديدة،  مواقع  اأو 
جديدة، اأو قنوات تلفزيونية جديدة، ولكن 
القبيح  املحيا  على  املاليري)...(  ظهور 
لل�شحافة املغربية، نزل عليها كالأ�شباغ 
واحلرقو�س، واأحمر ال�شفاه، التي تتكد�س 
قباحة  فتزيدها  ال�شمطاء..  الوجوه  على 
بداأنا  عندما  خ�شو�شا  ب�شاعتها..  على 
نرى ظاهرة المتثال، والتموقع ال�شحفي 
اجلماعي، يف �شفوف املخزن موبيل)...( 
الأحزاب  بع�س  �شحف  طرف  من  حتى 
التي كانت ت�شم من افتتاحياتها روائح ما 
ي�شبه املعقولية واجلدية، بعد خلو اأيام 
األف  املائة  فيها  تبيع  كانت  التي  �شبابها 
ن�شخة يوميا، فاأ�شبحت مبيعاتها على قدر 
وجوه قادة تلك الأحزاب)...( ليظهر فعال، 
اأن �شدقة الربكة، مل يبق يحملها احلاجب 
وال�شاحلني،  الأولياء  لأ�شرحة  امللكي 
يدفعونها  اآخرون)...(  حجاب  بداأ  واإمنا 
ل�شدنة اأ�شرحة بع�س الأحزاب و�شحفها. 
ولزلنا نذكر تلميح جملة طيل كيل �شنة 
ال�شحافة  املكلف مبهمة  هذا  اإىل   2011

الوزراء املغاربة،  الذي كان مرافقا لأحد 
حممال  نيويورك  مطار  بولي�س  و�شبطه 

بحقيبة م�شحونة بالدولر.
واإن كنت ل اأود اأن يفهم قارئ، باأننا نريد 
يف  للم�شاركة  ن�شيبنا،  على  نح�شل  اأن 
مرة  قلت  كما  لأننا  اللطيف)...(  قراءة 
لل�شحافة،  الوطنية  للنقابة  اجتماع  يف 
والإعالم  الداخلية  يف  الدولة  وزير  مع 
اإدري�س الب�شري، باأن دعمنا يف الأ�شبوع، 
ال�شحف، وعندما  بيع  اأك�شاك  ناأخذه من 
تتوقف املبيعات، فاإننا �شنوقف اجلريدة 
بعد خم�شني �شنة من املجد، واإمنا الغاية 
قد  �شيدنا)...(  مادام  اأنه  هو  واملق�شود، 
اأمر بالتهلي)...( يف ال�شحف، فاإن الت�شاوؤل 

من  ت�شرف  املاليري  ومادامت  م�شروع، 
�شندوق الدولة، �شواء ب�شيغة دعم وزير 
الإعالم، اأو ب�شيغة اأخرى)...( ومادامت 
ال�شحف تطبع، واملقالت تكتب، فلماذا ل 
يتم حتميل �شطورها بالر�شائل املبا�شرة، 
اإىل القراء، لإنارة م�شالكهم، واإىل الأعداء، 
اجلزائريني  اأق�شد  ول  �شملهم..  لت�شتيت 
ب�شفة الأعداء.. واإمنا اأعداوؤنا احلقيقيون 
هم الف�شاد، والر�شوة، والعجز، والغ�س، 
 – ال�شائد  الإح�شا�س  بينما  والفو�شى، 
ول ت�شتهينوا بالراأي العام – هو اأن هذه 
يف  باأن�شبتهم  املحظوظني  من  املجموعة 
وكاأنهم  يت�شرفون  املر�شودة،  املاليري 
اأن  اأجل  من  الربكات،  تلك  ياأخذون 

ما  يكتبون  فاإمنا  كتبوا،  واإن  ي�شكتوا، 
يبلغه لهم)...( الأقطاب الأمنيون)...( من 
اأخبار الكومي�شاريات..الذبح والعتداءات 
اجلن�شية، وال�شرقات اليومية، واجلرائم 
ال�شحف  على  تظهر  التي  املت�شل�شلة، 
القراآن،  نزول  اأيام  كانت  كما  الأوىل)...( 
يف  فاأ�شبحت  ومو�شى،  اإبراهيم  �شحف 
يف  الأولني  �شحف  احلا�شرة،  عهودنا 
الت�شابق اإىل �شتم بن كريان، و�شيا�شة بن 
كريان  بن  كريان،  بن  وعفاريت  كريان، 

الذي اأ�شبح هو الأول وهو الآخر.
ال�شحفي،  احل�شار  �شر  عن  ونت�شاءل 
التي  املوا�شيع  نف�س  حول  امل�شروب 
نراها يف كل ال�شحف، هل م�شدره العجز 
املهني، اأم م�شدره انعدام التعليمات ممن 
يدفع)...( اأو م�شدرهم الطمئنان اإىل اأنهم 
ل يعتمدون يف اأكلهم اليومي، على مبيعات 
�شحفهم، اأو عدم العتماد على اإح�شائيات 

كوكل لعدد املطلني على مواقعهم.
يف  امللكي  اخلطاب  وحوايل  مبا�شرة 
الدار  مدينة  لت�شيري  وانتقاده  الربملان، 
البي�شاء، اأ�شيبت اأغلب ال�شحف باإ�شهال 
�شديد، حني اأ�شبح رئي�س جماعة البي�شاء 
�شاجد هو العدو.. وقد كانوا �شاكتني عنه 

وعن جتاوزاته لقرابة ع�شر �شنني.
وعندما اأرادت القناة الأوىل، حماولة تقليد 
احلوارات يف القنوات العاملية، جمعت يف 
طرف  من  امل�شدوم  الوزير  حول  حوار 
جماملة  نوه  الذي  اأوجار،  حزبه  قيادة 
ا�شتبعده  الذي  مزوار  حزبه  برئي�س 
باأن  وب�شرنا  احلكومة،  يف  امل�شاركة  من 
من  �شتنقذنا  مزوار،  عهد  يف  اخلارجية 
اأخطاء العثماين، وكنت اأمتنى من الزميل 
بنماذج  يذكرنا  اأن  اأوجار،  املهنة  يف 
ميرتان  الرئي�س  ملاذا  قبيل،  من  راقية 
ال�شرتاكي، اختار اليميني جوبري لوزارة 
اخلارجية نظرا خلربته ونفوذه العاملي، 
واختار  اليميني،  �شركوزي  جاء  ملاذا  ثم 
لوزارة اخلارجية،  اآلن جوبي  الي�شاري 
لأنه يعرف قدرته على الدفاع عن م�شالح 
الوزير  اكتفى  بل  اخلارجية.  فرن�شا 
والطماأنة:  باملجاملة  اأوجار،  ال�شابق 
باأن »املغرب الآن اأ�شبح يف موقع قوة«، 
الوايل  الندوة  تلك  بجانبه يف  اأن  متنا�شيا 
ال�شابق يف عهد اإدري�س الب�شري، العامل 
اأ�شبح بقدرة قادر، رئي�شا  كبريي، الذي 
للجنة اخلارجية يف الربملان، وكان املنطق 
كان  لو  اأن  الأقل،  على  يق�شي  الأعوج، 
مادمنا يف حاجة  الداخلية،  للجنة  رئي�شا 
اإىل رجال اإدري�س الب�شري، مل�شاعدتنا على 

حل م�شاكلنا.
وذكر اهلل باخلري، ذلك ال�شحراوي الذي 
اإلكرتوين  موقع  يف  الندوة  هذه  على  علق 
يناق�س  كبريي  ))علي  وقال: 
م�ساكل �لدبلوما�سية �ملغربية، �إنه 
عندما  �لذي  �لرجل  هذ�  �لهر�ء، 
فرقة  روؤو�س  حلق  عامال  كان 
يف  �ملغرب  �إن  خنيفرة،  �سيخات 

�لهاوية((.
فهل هذا هو النفتاح ال�شحفي والإعالمي 
الذي ر�شدت له املاليري، والذي يفر�س 
وجه  يف  مغلقا  يبقى  اأن  انفتاحه،  عليه 
حق،  على  اأنه  اأم  احلقيقي،  املفكرين 
الأمل  فقد  والذي  املتتبع،  املفكر  ذلك 
والذي  الوعي)...(  فقدان  با�شتفحال 
يرى اأن املنطلق، لي�س هو اإ�شهام الراأي 
العام يف معركة الإ�شالح، لأن هناك من 
يرى، اأنه اإذا ا�شتقلت ال�شحف، اأ�شبحت 
�شلطة توؤطر راأيا عاما قويا، قد ي�شبح يف 
الواقع خطرا حميقا، مثلما اأن الأحزاب 

اإذا تنظمت وجنحت، فاإنها �شتوؤطر هي 
اأي�شا، الراأي العام، وهو خطر حميق.

حلزب  اجلديد  الرئي�س  هو  وها 
�شودق)...(  والذي  �شباط  ال�شتقالل 
التاريخية،  ال�شرعية  يفتقد  لأنه  عليه، 
حقيقي  معار�س  اإىل  التحول  ب�شدد 
يطمح اإىل اأبعد مما اأدركه زعماء تنازلوا 
كثريون  واأ�شبح  �شرعيتهم)...(  عن 
يرون يف �شباط، الأعجوبة التي �شتفجر 
امل�شتقبل  يكت�شح  قد  �شعبويا،  تيارا 
كيف  راأينا  وقد  املغرب،  يف  النتخابي 
اأن اأن�شاره يف تطوان علقوا �شورته بدل 
عدد  الأ�شبوع  )انظر  البالد  ملك  �شورة 
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ولن تكون ال�شحافة بديال لالأحزاب، ول 
الأحزاب بديال لنا)...(  وقد ناب عنا)...( 
رئي�س احلكومة بن كريان، عندما تبنى 
هذه الفل�شفة، وقال لنا ب�شريح العبارة: 
))ال.. ال.. ال، مل نبق يف م�ستوى 
�لرب�مج)...(  �أو  �ال�ستماع)...( 

�أو �ملذكر�ت((.
�ملبادئ  بني  يخلطون  ))�لنا�س 
على  تبنى  �ملبادئ  و�ملو�قف، 
�لقناعات، �أما �ملو�قف فتبنى على 

�الإمكانيات)...(((
�لهمة،  فوؤ�د  �مللكي  ))�مل�ست�سار 
�أ�سهم يف �لو�سول لل�سيغة �لنهائية 
لهذه �حلكومة(( )ت�شريحات جلريدة 
ال�شرق الأو�شط. عدد 1 نونرب 2013(.

فيها  مبا  للدولة،  اجلديد  امل�شار  هو  هذا 
بالأموال  اأغلبها  يعي�س  التي  ال�شحافة 
اإذن  الدولة.  لهذه  والعلنية  ال�شرية 
هذا  يف  احلرة  لل�شحافة  م�شتقبل  ل 
يق�شي  املنطق  كان  واإن  املهرجان، 
الراأي العام من  باأن حرمان  بالعرتاف، 
مينع  مل  والتعبري،  امل�شاركة  يف  احلق 

الحتاد ال�شوفياتي من ال�شقوط.
امل�شتفيدين  من  جيو�شا  هناك  اإن 
الآخرين)...( ي�شتغلون هذه الت�شرفات 
�شبه الديكتاتورية)...( للنهب وال�شلب، 
هناك  الوبائني،  هذين  من  واأخطر 
ي�شكل  م�شريية،  بقرارات  ال�شتفراد 
م�شتقبلها خطرا، اأخطر منه، ذلك العجز 
تنتج  التي  امل�شائب  �شيول  عن مواجهة 

عن تلك القرارات.
هذا  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  وعلى 
ال�شحراء  يف  اأوحى،  الذي  اللوبي)...( 
والذي  الداخل،  بولي�شاريو  بتاأ�شي�س 
اأ�شبح ي�شكل خطرا على مواقف املغرب 
وا�شتح�شروا  واخلارجية،  الداخلية 
من  املغرب،  داخل  من  �شبابا  لتاأ�شي�شه 
كوملني، واآ�شا، والزاك، وها هم اأ�شبحوا 
ينادون ب�شم تلك املناطق الداخلية، اإىل 
ونحن  الغربية)...(  ال�شحراء  م�شتقبل 
حني  �شنة،  ثالثني  مدى  على  اأنه  نذكر 
كان اجلي�س امللكي يقفل اأبواب ال�شحراء 
هناك  تكن  فلم  املت�شربني  كل  وجه  يف 
للبولي�شاريو ترفع  اأعالم  مظاهرات، ول 
يف  واأخريا  وال�شمارة،  العيون  داخل 

الرباط.
ليبقى �شرف املاليري على اإطالق القنوات 
وفر�س  ال�شرية،  بالأموال  وال�شحف 
ال�شمت على ال�شحف الأخرى، �شربا من 
الن�شف املمنهج، لقواعد الدولة احلقيقية 
التي ل ميكن اأن تبنى اإل على امل�شاركة 
الوا�شعة، والتجنيد الطوعي والإجباري، 
الف�شاد  ح�شون  واقتالع  البالد  لإ�شالح 

املتجذرة الأ�ش�س، منذ �شنني طويلة.

28

العامل السابق في عهد إدريس البصري، علي الكبيري يشارك في ندوة 
مع أوجار للبحث عن حل لمشاكل المغرب.

الضـــائعة
الحقيقة

 مصطفى العلوي

هذا هو المسار الجديد 
للدولة، بما فيها الصحافة 
التي يعيش أغلبها باألموال 

السرية والعلنية لهذه 
الدولة. إذن ال مستقبل 

للصحافة الحرة في هذا 
المهرجان، وإن كان 

المنطق يقضي باالعتراف، 
بأن حرمان الرأي العام 

من الحق في المشاركة 
والتعبير، لم يمنع االتحاد 
السوفياتي من السقوط.
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